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االفتتاحية
"ولم أر في بالد الهند مثل ه في علوم األدب العربي ----
ً
والرجل فصيح في التكلم لغاية ،نادر في علماء العرب فضال
عن علماء الهند".
هذه كلمات ذكرها العالمة تقي الدين الهاللي املراكش ي عن شخصية نخص
بذكرها هذا العدد ،أال وهي شخصية اإلمام عبد الحميد الفراهي (2130-2463م).
ولد اإلمام الفراهي وترعرع في مدينة أعظم كره ،مدينة كانت تخضع لديار تسمى
"پورب" (الشرق) ،ديار قال عنها اإلمبراطور املغولي شاهجهان" :پورب شير ِاز ما
است" (أي هذه الديار كمثل شيراز في إيران لكونها ً
مركزا للعلوم والداب) .ولد
الفراهي في هذه املدينة ونشأ في أسرة شريفة ذات علم وثقافة ،ومن حسن الحظ
أنه و ِفق التربية على يد عالمة الشرق ومؤرخ اإلسالم محمد شبلي النعماني .رباه
العالمة شبلي تربية جيدة يضرب لها املثل .ومن توفيق هللا جل مجده أنه التزم
بالعالمة فيض الحسن السهارنبوري الذي صقل مواهبه فجعل هذا الكوكب
ً
شمسا يستنير بها علماء الشرق والغرب على السواء فنظريته عن نظم القرآن
ومحاولته لتجديد فن البالغة مما يفقد نظيره في خضم العلوم والفنون.
نهل هذا اإلمام الجليل من كال املنهلين القديم والجديد فأصبح في مدة قليلة للغاية
ً
"مجمع البحرين" ولكن بحيث أن بينهما برزخا ال يبغيان بل الواقع جعل البحر
ً
خاضعا للبحر الشرقي.
الغربي
كان اإلمام املرحوم ً
بارعا في العديد من اللغات؛ العربية والفارسية والعبرية
واإلنجليوية بجانب تضلعه من اللغات املحلية كالسنسكريتية والهندية واألردية،
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ولقد تعرف على علوم الغرب كما ملك ناصية علوم الشرق من الحديث والفقه
واملنطق والحكمة والشعر ،ولكن هذه كلها كانت وسائل لفهم كتاب هللا الحكيم
فألقى عصا ترحاله العلمي ً
أخيرا لدى القرآن الكريم الذي كان شغف ليله ونهاره،
قيامه ومنامه.
ولو أن اإلمام توظ ف في مختلف املعاهد والجامعات وخدم شتى الرجال
والحكومات ،وورد وصدر من خدمة العديد من العلوم والفنون والداب إال
أنه لم يغفل في طور من أطوار حياته العلمية واألدبية عن كتاب هللا العزيز
الذي يعتبره اإلمام محط أنظاره ومركز أفكاره ومهبط جل مجهوداته بعد
أحاديث الرسول الكريم الذي نزل عليه هذا الترياق الرباني وهذا املاء
الزالل ،وصدق حيث قال:

"وملا كان هذه املشاغل تمنعني عن التجرد بمطالعة القرآن املجيد ال يعجبني غيره
من الكتب التي مللت النظر في أباطيلها ،غير متون الحديث وما يعين على فهم
القرآن ،فتركت الخدمة ورجعت إلى وطني وأنا بين خمسين وستين من عمري .فيا
أسفى على عمر ضيعته في أشغال ضرها أكبر من نفعها ."---
ولقد خدم اإلمام الفراهي القرآن أكثر من خمسين سنة ففي هذه املدة الطويلة
كان القرآن مركز تفكيره فتدريسه وتأليفه .وخير تعبير لهذا الواقع مقال تلميذه
العالمة سيد سليمان الندوي الذي كتب بعد وفاته:

"انقطع إلى تدبر القرآن ودرسه .والنظر فيه من كل جهة ،وجمع علومه من كل
مكان ،فقض ى فيه أكثر عمره ،ومات وهو مكب على أخذ ما فات من العلماء،
ولف ما نشروه ولم ما شتتوه ،وتحقيق ما لم يحققوه .فكان لسانه ينبع ً
علما
ً
بحثا عن مشكالته ،وقلمه يجري ً
كشفا عن معضالته".
بالقرآن وصدره يتدفق
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ً
فقد ربى اإلمام على منهجه الخاص لتدبر القرآن وتفسيره جيال من العلماء وعلى
رأسهم الشيخ أمين أحسن اإلصالحي والشيخ أختر أحسن اإلصالحي فاألول ألف
تفسيره الشهير "تدبر قرآن" كما قام الخر بتربية جيل من العلماء واصلوا هذا
املسير العلمي املبارك.
وعالوة على هذه الكوكبة النيرة من تالميذه البارزين في مجال الدراسات
القرآنية خلف اإلمام الفراهي حوالي سبعين ً
كتاب ا ورسالة من بين مطبوع وغير
م طبوع ،وتام وغير تام .ويبدو بنظرة خاطفة على هذه الثروة العلمية الثمينة
أن اإلمام الفراهي قد رسم خطة شاملة للد اسات القرآنية وحاول ْ
أن يجعل
ر
ً
ً
ومركزا ألجمعها فلو وفق إتمام هذه الخطة لترك
مصدرا لكافة العلوم
القرآن
لألوساط العلمية من األعمال ما يعجز عنه الجماعات واملجامع.
فمن أجل أعماله في الدراسات القرآنية تفسيره الجليل غير التام "نظام القرآن
وتأويل الفرقان بالفرقان" الذي نشرت بعض أجزائه و"الرأي الصحيح في من هو
الذبيح" و"إمعان في أقسام القرآن" و"جمهرة البالغة" و"دالئل النظام"
و"التكميل في أصول التأويل" و"مفردات القرآن" و"أساليب القرآن" و"في ملكوت
هللا" و"القائد إلى عيون العقائد" و"الرائع في أصول الشرائع" و"إحكام األصول في
أحكام الرسول" و"معرفة الناسخ واملنسوخ" .وملا رأى بعض أجزاء تفسيره
العالمة رشيد رضا قال:

ً
"… .وقد ألقينا على بعض هذه الرسائل ملحة من النظر فإذا طريق جديد في
لفهما ً
أسلوب جديد من التفسير… وأن للمؤلف ً
ثاقبا في القرآن وأن له فيه
مذاهب في البيان وطرائق في االستطراد ."----
وللعلماء والعرب والهنود انطباعات مفيدة عن مؤلفاته ورسائله وستقرأون
ً
بعض ا منها في هذا العدد الخاص.
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ولقد أل ف اإلمام الفراهي جل ما أل ف بالعربية سوى كتيبين أو ثالثة
وكانت لغته فصيحة للغاية وخالية عن األخطاء اللغوية التي قلما نجا
منها العلماء الهنود .يشهد بهذه الصفة العالمة تقي الدين الهاللي الذي
ً
ً
ً
وشاعرا للعربية فقد قرأ العالمة الهاللي خطبة تفسير
كبيرا
كان عامل ا
اإلمام الفراهي ال تي سننشرها في أحد أجزاء هذا العدد الخاص إن شاء
هللا تعالى فيقول العالمة كما يلي:

" ----وسمعت منه خطبة تفسيره للقرآن اغرورقت منها عيناي لفصاحتها وحقيتها".
ال أريد ْ
أن أطيل على القراء فهذا أول جزء من العدد الخاص بحياة وأعمال
اإلمام الفراهي وهو يشمل أربعين م قالة بما فيها قراءات في كتبه ومقدمات
لرسائله ألفها الخرون.
ندعو هللا سبحانه وتعالى ْ
أن يوفقنا للمزيد من خدمة القرآن وصاحبه ومن
قام بخدمته.

د .أورنك زيب األعظمي
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وناقدا للشعر .تدبر الشيخ تلك األبيات وقال :ال
فاروق من أشهر علماء الزمان
أعرف من القائل ولكنها تبدو من أبيات القدماء من حيث األسلوب واللغة.

ّ

تعلمه العربية :تعلم معظم علوم اللغة العربية من العالمة شبلي النعماني .وكان
النعماني يكبره ست سنوات ولكنه كان يتقن العلوم العربية بسبب تعلمه على
كبار العلماء .وكان العالمة شبلي يحبه ً
حبا ً
جما بسبب قرابته معه وخصائصه
 1تلميذ اإلمام الفراهي وترجمان نظرياته التفسيرية
 2باحث ،مركز الدراسات العربية واإلفريقية ،جامعة جواهر الل نهرو ،نيو دلهي
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الشخصية وقام بتعليم اإلمام الفراهي بعناية كبيرة مثل األخ الشفيق .تعلم اإلمام
الفراهي علم النحو والصرف واملنطق والفلسفة منه ً
أيضا وأصبح ً
ماهرا في هذه
العلوم بسبب مواهبه الفريدة.
ومن املناسب أن نذكر هنا ما حدث في يوم من األيام أثناء التدريس لبيان طريقة
تدريس العالمة شبلي وفطنة اإلمام الفراهي .ذكر األستاذ الفراهي أنه كان يدرس كتاب
"مقامات الحريري" في ذلك الوقت ،وكان العالمة شبلي يحدد ً
يوميا ً
جزءا منه لكي يأتي
التلميذ به بعد تحليل تراكبيه وحل معانيه .وإذا أخطأ التلميذ فينبهه األستاذ ،وكان
الكتاب قيد الدرس ً
خاليا من التشكيل والحاشية .وكان الفراهي يبذل جهوده لحل
ً
الكتاب وقليال ما تسنح الفرصة للتنبيه .ومرة كان هناك إشكال في تعليل العبارة التي
كانت تقرأ ،ونبهه العالمة شبلي ،فكرر اإلمام الفراهي نفس الكلمة فنبهه العالمة شبلي
مرة أخرى ،ولكنه استمر في نفس القراءة ،فغضب العالمة شبلي ولطمه عدة مرات،
ولكنه سرعان ما شعر بخطئه وقدم اعتذاره إلى تلميذه .ومنذ ذلك الوقت أصبح
ً ً
كامال ً
ونادرا ما كان ينبهه.
العالمة يعتمد على الفراهي اعتمادا
رحلته العلمية إلى لكناؤ والهور :بعد إرواء غليله من منبع العالمة شبلي ،توجه
اإلمام الفراهي لالستفادة من األساتذة الكبار قي عصره .وكان صيت الشيخ أبو
الحسنات عبد الحي اللكناوي الفرنغي محلي قد بلغ أوجه في ذلك الزمن ولذا
ً
شارك في درسه لتعلم الفقه ولكنه لم يمكث هنا طويال بسبب ميله إلى البحث
والتحقيق الذي ض ِعف في مصاحبة العالمة شبلي.
وبعد لكناؤ ،رحل إلى الهور لالستفادة من األديب الشهير فيض الحسن
ً
السهارنيوري الذي كان أستاذا في كليتها الشرقية وال يوجد له نظير في تعليم األدب
العربي في البلد كله في تلك الفترة .وكان ً
أيضا أستاذ العالمة شبلي في األدب.
استفاد اإلمام الفراهي منه استفادة كبيرة وأكمل دراسة العلوم األدبية في ظل
أستاذه ولطفه .ويذكر اإلمام الفراهي ً
دوما قدرات أستاذه وحنانه عليه .وعالقة
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التلميذ مع األستاذ كانت وثيقة إلى حد أنه طبع ديوانه بعد وفاته على نفقته
وقرض عند وفاة أستاذه مرثية عربية ينبئ كل شعر منها بألم وحب وتقدير له.
ً
كذلك كان األمر من ناحية األستاذ .كان األستاذ يكرم تلميذه إكر ًاما بالغا .وهب
تلميذه مسودة شرح "املعلقات السبع" املكتوبة بخطه للذكرى وكتب عليها كلمات
الثناء لتلميذه الذي افتخر بها ً
دائما .وكان اإلمام الفراهي يقدر تلك الهدية الثمينة
ً ً
تقديرا بالغا .وأشار إليها مرة بفخر وقال :إن األعمال مثلها من صنع
من أستاذه
اليد اليسرى ألستاذي ،وفي ذلك تلميح لطيف يفهمه من كان يعرف أن الشيخ
السهارنبوري كان يكتب بيده اليسرى.
ّ
تعلم اللغة النجليزية :بعد تفرغه من دراسة العلوم العربية واإلسالمية ،اتجه اإلمام
الفراهي إلى تعلم اللغة اإلنجليزية في كلية علي جره وكان يبلغ من عمره عشرين سنة في
ذلك الوقت .وقد أجاد اإلمام الفراهي العلوم العربية والفارسية إلى درجة أن السير
سيد أحمد خان ،مؤسس الكلية كتب في رسالة التوصية إلى مديرها اإلنجليزي:
إننى أرسل إليك ً
طالبا یقدر على العلوم العربية والفارسیة لیس أکثر من طالب
کليتك فحسب بل من أساتذتها ً
أیضا .وکان العالمة شبلي النعماني يقوم بتدريس
اللغة العربية في ذلك الوقت في تلك الکلیة .عندما قرأ املدیر هذه الرسالة فلم
یعجبه األسلوب فذهب بها إلی العالمة شبلي وسأله عما كتب سيد أحمد خان عن
طالب؟ أال یوجد أحد هنا أقدر من هذا الطالب؟ أليست هذہ إهانة لألساتذۃ
مثلك هنا .وکان املدیر يريد أن یلجئه إلی الغضب ،ولکنه أجاب برفق ولطف أنه
یمکن أن یکون هذا الش يء بمثابة إهانة لكم ولکن هذا فخر لي ألنني أنا من درس
العلوم العربیة والفارسیة لهذا الطالب الذي یمدحه السید أحمد خان هکذا.
وفي نفس الفترۃ طلب منه السید أحمد خان ترجمة بعض أجزاء السيرۃ النبویة
من "طبقات ابن سعد" إلی الفارسیة ووجد مستوى اللغة ً
عاليا وأمر بإدخال هذہ
الترجمة في املقرارات الدرسیة .وفي فترۃ طلب علمه في علي جرہ أراد السید أحمد
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خان طبع رسالة قلمیة من رسائل اإلمام الغزالي وقد أضرت بها دودۃ الکتب في
بعض أجزاء منها .وكان السید أحمد خان يجلس مع العالمة شبلي وألطاف حسين
حالي على األغلب ويقومون بتصحيح الجمل والعبارات املقطعة ،ولکن هذا العمل
ً
كان یتطلب ً
جهدا شاقا .وذات یوم اقترح شبلي بتسليمه إلى عبد الحميد ،فتحير
السید أحمد خان على هذا الرأي حيث أن العمل یحتاج إلی جهد کبير من
األساتذۃ مثل شبلي وحالي ،فکیف یمکن لطالب أن یقوم به.
ولکنه طلب اإلمام الفراهي ذات يوم وسلمه نسخة من الکتاب وأخبره أنه وضع
الخطوط حول الکلمات املقطعة وطلب منه كتابة الكلمات املناسبة .وحینما
أعطی الفراهي النسخة املصححة للسید أحمد خان ،قام بمقارنتها بنسخها
األخرى ،وتحير أن اإلمام الفراهي کتب نفس الکلمات أو الکلمات األقرب املوجودة
في النسخ األخرى ،فتأثر السید أحمد خان بقدرات اإلمام الفراهي .وسأله ما الذي
ساعده في وضع الکلمات املناسبة وما الذي أرشده في هذا العمل الشاق؟ فأجاب
اإلمام الفراهي أنه أخذ املساعدة من سیاق الکالم ولغة اإلمام الغزالي في هذا
ً
التعیين وأرجو أن یکون
صحيحا في معظم األماكن.
وفي علي جرہ تعلم اإلمام الفراهي اللغة اإلنجليزیة والعلوم األخری باإلضافة إلی
علم الفلسفة الجدیدۃ بوجه خاص .وکان أستاذ الفلسفة في ذلك الوقت في علي
جره املستشرق الشهير الدکتور آرنلد .درس اإلمام الفراهي منه الفلسفة ،ولکنه
لم يكن يحب دروسها ،بل یعتبر تدريس الفلسفة ً
جزءا من مؤامرۃ اإلنجليز في علي
جره .وکان الناس في علي جره يمدحون كتاب البروفیسر آرنلد Preaching of
( Islamنشر اإلسالم) ،ولکن الفراهي كان ينتقد الکتاب بشدة ،وكان يقول إن هذا
الکتاب قد ألف الستئصال روح الجهاد من بين املسلمين.
حصل الفراهي علی شهادة البکالوريوس من جامعة إله آباد ،وجهز نفسه
للماجستير ولكنه لم یجلس في االمتحان ،ألنه سلك طريق التحقیق والبحث
ً
مخالفا لطبعه.
ومجرد الحصول على الشهادة ألجل اسم الشهادة كان
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الوظيفة :کان اإلمام الفراهي ينتمي إلی أسرۃ ثرية ولم یکن في حاجة إلی وظیفة من
أجل لقمة العیش ولکنه -وألسباب ال یناسب ذکرها هنا -قرر أن يحصل على وظیفة
بعد الدراسة .ولذا في البدایة أصبح أستاذ اللغة العربیة في مدرسة اإلسالم في
كراتش ي وقض ى عدة سنوات هناك .وفي نفس الفترة ً
تقريبا من عام 2100م أراد
حاکم الهند اإلنجليزي اللورد کرزن أن يقوم بزيارة منطقة السواحل العربیة وخلیج
فارس لتكوين العالقات السیاسیة مع الزعماء العرب .وکان في حاجة إلی شخص
یعرف اللغتين -العربیة واإلنجليزیة ً
معا .تم اختيار اإلمام الفراهي لهذه املهمة ،ولم
يكن ر ً
اضیا لینضم لهذا الوفد لکنه اضطر بسبب الضغط من العالمة شبلي .وهذه
کانت فرصة سانحة ألي شخص أن ینتفع بها املنافع الدنیوية ویفتخر بها .ولكن
اإلمام الفراهي لم يرغب في ش يء من الحكومة اإلنجليزية ولم يعتبر قط هذا الحدث
ً
ً
سياسيا ولم يكن يحب
سببا للعز واالفتخار .ولكنه -كما أظن -كان يعتبر ذلك خطأ
أن يقوم أي شخص أمامه بذكر هذا الحدث.
مكوثه في علي جره :بعد عودته من هذه الرحلة تم تعيينه كأستاذ اللغة العربية
في علي جره .وكان املستشرق األملاني الشهير يوسف هارويز أستاذ اللغة العربية في
تلك الفترة .فأكمل يوسف هارويز تعلم اللغة العربية من اإلمام الفراهي ،ودرس
ً
ماهرا فيها حيث جعل يستفيد من الكتب
منه الفراهي اللغة العبرية ،وأصبح
العبرية بشكل مباشر .وخاصة في بحوثه القرآنية فيما بعد.
وفي نفس الفترة تقر ًيبا رغب السيد أحمد خان في ترجمة تفسيره إلى العربية واختير
األستاذ الفراهي لهذ العمل ولكن عندما تم تقديم هذا االقتراح لإلمام الفراهي أجاب:
"أنا ال أريد أن أساهم في نشر املعصية" .وبعد هذا الجواب لم يجرؤ أحد أن يقترح هذا
أمامه مرة أخرى .بل تم التخلي عن فكرة الترجمة لهذا التفسير إلى العربية.
إقامته في حيدر آباد :وبعد إقامته في علي جره لسنوات عين اإلمام الفراهي
أستاذ العربية في جامعة إله آباد ومن هنا اختير على منصب مدير دار العلوم
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ً
بحيدر آباد .وفي ذلك الوقت كانت دار العلوم أكبر مدرسة رسمية تصنع رجاال
مهرة في املجاالت املختلفة للحكومة.
وخالل فترة إقامته في حيدرآباد تخيل الفراهي جامعة تدرس فيها جميع العلوم
الدينية والعصرية باللغة األردية .ولو أنه لم توجد الفرص املتواجدة في تلك الفترة
لتكون األردو لغة التدريس ولكن اإلمام الفراهي أعد خطة كاملة للجامعة وقدمها
أمام السلطات املسؤولة فوافقت عليها وبرز هذا التخيل في صورة جامعة تعرف
اليوم بالجامعة العثمانية الشهيرة الواقعة في حيدرآباد.
وإبان قيامه لم يشغل باله إال باملشاغل العلمية ولم يهتم بلقاء نظام (ملك)
حيدرآباد بالرغم من رغبة النظام .ولم يرتبط بأي عالقات مع األمراء واألثرياء
الخرين في حيدرآباد إال ببضعة علماء .وحينما أصر عليه عدة أشخاص بلقاء
النظام رض ي دون رغبة منه .ولكنه حينما التقى به أخبره أنه لن يمكث في حيدرآباد.
وكان النظام يريده أن يبقى في حيدرآباد ولكن اإلمام الفراهي لم يرض بذلك.
ويدرك من يعرف حيدرآباد والنظام أهمية لقاء مثله ،ولكنه لم يكن ً
مهما عند
اإلمام الفراهي حيث سأله أكبر حيدري عما دار بينهما في اللقاء فأجاب :مثل ما
يكون بيني وبينك ،فرد عليه الحيدري أنه عرف سر عدم خوفه وخضوعه ألحد.
فمن لم يطمع ال يخاف ً
أحدا.
مدرسة الصالح ودار املصنفين :رجع اإلمام الفراهي إلى موطنه بعدما قدم
االستقالة من وظيفته في حيدر آباد ووجد الفرصة السانحة لكي يتجه إلى
الشؤون العلمية واإلدارية في مدرسة اإلصالح ودار املصنفين والتي كانت لها عالقة
مباشرة به ،ولكنه لم يكن يجد فرصة االعتناء بها بسبب عمله في حيدر آباد.
مدرسة اإلصالح هي مدرسة دينية تقع في بلدة سرائ مير بمديرية أعظم جره في
والية أترابراديش وقد تم تأسيسها على أفكار اإلمام الفراهي والعالمة شبلي،
ويتركز التعليم فيها على تدريس األدب العربي والقرآن الكريم والبحث في هذه
العلوم وتبذل جهودها في نفس املسار منذ نصف قرن ً
تقريبا.
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وكان الفراهي ً
مديرا لهذه املدرسة منذ تأسيسها ولكنه لم يتمكن من املساهمة في
تطويرها وترقيتها بشكل مباشر بسبب وظيفته في حيدرآباد .وبعد ترك الوظيفة تفرغ
بشكل تام بشؤون هذه املدرسة .وخالل فترة عام 2130 -2117م (وفاته) بذل
ً
جهودا كبيرة للمدرسة ،كان يقيم فيها ثالثة أيام في األسبوع .ويدرس األساتذة وطالب
الصفوف النهائية القرآن الكريم ،ويفيد املسؤولين بأفكاره التعليمية واإلصالحية
ويزيل الشكوك بهذا الصدد .وقد اختار نخبة من الرجال ورباهم أحسن تربيتهم لكي
يسيروا على مساره بعد وفاته في استمرار مهمته العلمية واإلصالحية.
وفاته :كانت صحته العامة جيدة ،وكان يلتزم ً
دائما بالرياضة البدنية ،ولكنه كان
يعاني من مرضين أولهما الصداع الشديد ،فإذا بدأ لم يستطع أن يفعل أي ش يء.
والثاني هو احتباس البول ،وقد واجه هذه املشكلة عدة مرات ،واضطر إلى إجراء
عملية جراحية لم تنجح .وكان قد سافر إلجراء العملية من أعظم جره إلى مدينة
ماثورا عند طبيب من موطنه ،وتوفي هناك في  21جمادى الثانية 2341هـ املوافقق
 22نوفمبر 2130م ،ودفن هناك في مقبرة الفقراء.
ً
ً
ً
ً
وشاعرا للغة
وأديبا
ومتكلما
فلسفيا
تدبر القرآن :ولو أن اإلمام الفراهي كان
العربية والفارسية ،إال أن كل هذه الخصائص لم تغلب على انشغاله بالقرآن.
وكان القرآن يسيطر على قلبه وكان شغله الشاغل ،وقد تدبر كل آية من القرآن
بل كل كلمة من القرآن ما يستحقه كالم منزل من عند هللا.
ولم يعط حق القرآن في تدبره فحسب بل طالع كل ما وجد من قديم وجديد وكل ما
يساعد في تفهيم القرآن بدراسة نقدية .وكان على علم بكل بيت للشعراء القدماء من
العرب ما يساند في فهم القرآن .وكان يعرف كل خطبة للعرب أيام الجاهلية والتي
يمكن أن تساعد في فهم القرآن بأي طريقة ،وكان على معرفة تامة بمواد التوارة
واإلنجيل وكان يستفيد منهما بشكل مباشر بسبب علمه باللغة العبرية .وقد طالع
أجزاء علم الجغرافيا والتاريخ التي لها أي عالقة مع القرآن ،ودرس األحاديث والفقه
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على أساس القرآن .وطالع فروع علم الفلسفة الجديد الذي قد تساعد في فهم
ومقارنة أصول القرآن االجتماعية والسياسية وما فوق الفطرية.
وقد بدأ تدبر القرآن كما ذكر في مقدمة تفسير "نظام القرآن" حينما كان يدرس في
علي جره .وهي نفس الفترة التي كان يقوم فيها السيد أحمد خان بتأويل آيات القرآن
حسب رغبته بسبب تأثره الشديد باألفكار الغربية .وكان املسلمون الذين تأثروا
كذلك باألفكار التي جاء بها اإلنجليز يقبلون هذه التأويالت .وقد اعتبر الفراهي هذه
الفتنة نتيجة طبيعية لسيطرة اإلنجليز ،وفي نفس الوقت وجد أن املنهج السائد
عند املسلمين لفهم القرآن هو منهج قديم غير سليم .وهو الذي أدى إلى ضعف
املثقفين املسلمين فكرًيا حيث يتأثرون بكل فتنة بكل بساطة .وقد أرشده هللا إلى
حل هذه األوضاع حيث اختار ً
ً
مستقيما لتدبر القرآن والذي يساعدهم على
منهجا
مواجهة العقلية الغربية الفاسدة.
ومن ثم غض الفراهي النظر عن منهج فهم القرآن السائد عن طريق التفاسير وركز
على منهج فهم القرآن بشكل مباشر .وأرشده هللا إلى أصول وقواعد فهم القرآن التي
ذكرها اإلمام في مقدمة تفسير "نظام القرآن" ،وحاولت توضيحها في تفسيري
املعروف بـ"تدبر قرآن" .وهذه هي نفس األصول التي راعاها اإلمام الفراهي في تفسيره.
بدأ اإلمام الفراهي تدبر القرآن كما ذكر ً
سابقا حينما كان ً
طالبا .ومنذ ذلك الوقت
ذهنا ً
استمر في هذا العمل إلى وفاته .كان يملك ً
فطنا وكان ال يضيع أي لحظة في أي
عمل تافه غير متعلق بالقرآن .ومن هنا يبرز سؤال :ما هي جوانب القرآن الكريم التي
ركز عليها اإلمام الفراهي؟ .وترشدنا كتب الفراهي إلى اإلجابة ،والتي سوف نذكرها في
الصفحات القادمة .ويمكن تخيل نطاق البحث والتحقيق والتدبر الذي بدأه اإلمام
الفراهي حيث ال يكفي عمر احد بل عدة أعمار إلكمال العمل.
الما الفراهي وعلم الحديث :ال بد أن نشير إلى فتنة بهذا الصدد حيث يعتبر
بعض من أنكر الحديث أن الفراهي -العياذ باهللً -
أيضا معهم .بدأت هذه الفتنة من

ال
مجلد6 :

الأعداد4-1 :

18

ي
يناير-د سمبر 7112

مقالة للشيخ عبيد هللا السندهي الذي كتب فيها عن اإلمام الفراهي أشياء تستند إلى
سوء الفهم وتس يء الفهم عنه .وبدأ منكروا الحديث يقولون إنهم ليسوا بمفردهم في
هذا املجال بل يشاركهم األفكار باحث ومفسر ومحقق مثل اإلمام الفراهي .وقد
كتبت مقالة في رد ما كتبه الشيخ عبيد هللا السندهي طبعت في مجلة "معارف"
الصادرة من أعظم جره ،وقمت بمناقشة جميع الجوانب التي أدت إلى إساءة الفهم.
وبعد مقالتي زال سوء الفهم عند الشيخ عبيد هللا واألشخاص املتفهمين مثله.
والدليل على ذلك أنني التقيت بالشيخ عبيد هللا في مدينة الهور في عام 2142م
فجاء ذكر مقالتي .وأتذكر أن الشيخ عبيد هللا عبر عن أسفه بأن مقالته سببت
سوء الفهم عن صديق حبيب له أي اإلمام الفراهي .ولعله اعتبر مقالتي تلك كافية
إلزالة سوء الفهم ولم يشعر بحاجة للكتابة عن هذا املوضوع بنفسه.
أنا أعرف اإلمام الفراهي أكثر بكثير من الشيخ عبيد هللا السندهي واألشخاص
الخرين .قضيت ست سنوات كاملة في صحبته .وفي هذه الفترة لم تفت فرصة
ً
تقريبا كل
حيث لم أناقش معه الشؤون األدبية والدينية والسياسية والعلمية
يوم ،وكنت أناقش هذه الشؤون بكل صراحة وأسأله عن آرائه وأزيل شكوكي
بشأن هذه األمور .وأصرح بكل وثوق ودقة أنني لم أظن قط أن آراء اإلمام الفراهي
عن الحديث مختلفة عن الباحثين املسلمين الخرين .فقد طالع اإلمام الفراهي
جميع كتب األحاديث املستندة بكل دقة وإمعان وتحقيق وكان يعتبر معظم
األحاديث مستنبطة من القرآن وكان يذكر تحقيقاته أمامنا .وتوجد مسودة
ناقصة من بين مؤلفاته تناقش هذا املوضوع.
وكان يتبع السنن بشدة وكنت أشعر أنه ينظر إلى "زاد املعاد" البن القيم في اتباع
سنن الرسول ﷺ وكان منهج تفكيره ً
قائما على الحكمة .ولذا كنت أظن قبل
مصاحبته أنه ال يخوض في األمور الفرعية .ولكنه كان يحاسب تالمذته وأصدقاءه
على أشياء بسيطة في اتباع السنن ،حتى أنه في بعض األحيان كانت تحدث بينه
وبين املثفقين مشادات ومناقشات في مثل هذه الشؤون.
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اعترض علي مرة حيث كانت أطراف سروالي تحت الكعبين وكنت أظن أن االعتراض
على مثل هذه األمور أشياء تافهة يكبرها حملة لواء الدين ،ولذا استغربت من
اعتراضه .فبدأنا نناقش ووصلنا إلى األحاديث التي وردت في هذا الباب فقدمت آرائي
عن تلك األحاديث ولكن اإلمام الفراهي أجاب علي بحكمة وقعت في قلبي ،فأخبرته
ً
بأنني سأكون
سعيدا إن قص هو بيده ما تحت الكعبين من سروالي ،فضحك اإلمام
وطلب املقص وفي الحقيقة قص من سروالي ما زاد على حدود الشرع.
وهكذا بدأنا نناقش مرة عن اللحية وكان اإلمام الفراهي يوضح أهميتها في الدين،
وكنت أحاول أن أثبت أن اللحية ليست لها تلك األهمية التي أعطيت لها .فحاول
اإلمام الفراهي أن يقنعني باألحاديث الواردة بهذا الصدد ولكنه حينما رأى أننى
لن أقبل بأهميتها تلك قال :نفترض أن اللحية ليست لها أهمية كبيرة ولكن هل
ينكر أحد أن هذا الش يء الصغير يرشدنا إلى أشياء كبيرة ،فقلت وكيف ذلك؟
فأ جاب مثلما نستطيع تعين اتجاه ش يء عظيم كالرياح بنثر بعض الرماد
البسيط ،فبنفس الطريقة يد ل وجود اللحية على وجه شخص أو عدمه على
ميله إلى اإلسالم أو غيره .فسكتت بعد هذه اإلجابة وشعرت أنه من املمكن أن ال
تكون للحية أهمية كبيرة في الدين ،ولكنها بمثابة مقياس الضغط الجوي
(البارومتر) مليل القلب عند املسلم ،وإن كانت هذه هي الحقيقة فال شك أن
للحية أهمية كبيرة ويجب أن تكون كذلك.
هذا هو اإلمام الفراهي الذي يتبع السنة بدقة وشدة ،فكيف يمكن اتهامه بإنكار
األحاديث؟ وال يمكن هذا إال ملن ال يخاف الحساب في الخرة .وقد طبعت له عدة
مؤلفات والترجمة األردية لبعض أجزاء من تفسيره "نظام القرآن" .ويمكن للمطلع
عليها أن يقرر إن كان اإلمام الفراهي يؤمن باألحاديث أو ينكرها .يستدل الفراهي في
مؤلفاته كلها باألحاديث مثلما يستدل بها العلماء املحققون الخرون في اإلسالم.
ً
وإذا انتقد حديثا فيسير على نفس األصول والضوابط التي يسير عليها ناقدو
األحاديث ،وال يسمح لرغبته ورأيه الشخص ي أن يتدخل في هذا الشأن.
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وما فهمته عن منهجه تجاه الحديث في فترة مصاحبته لست سنوات هو أن اإلمام
الفراهي يعتبر الحديث املصدر الثاني للشريعة بعد القرآن مثل ما يعتبره كل
مسلم ذو عقيدة سليمة .ولكنه يتجه اتجاه الحيطة والحذر في قبول كل األحاديث
مثل ما يفعل العلماء املحققون ،خاصة عن الروايات الواردة في التفسير .وكان ال
ً
أساسا
يقبل األحاديث التي تعارض القرآن .ويعتبر كلمات القرآن وسياقه ونظمه
للتفسير .ثم يأخذ باألحاديث والروايات في هذا املجال .ولم أعرف أنه قام بتأويل
آية تناقض أي حديث صحيح .وإذا اضطر إلى نقد أي حديث صحيح فراعى أصول
نقد األحاديث وأتى باألدلة إن اختلف رأيه.
وفيما يتعلق بمصطلحات القرآن مثل الصلوة والزكوة والحج واألضحية وما إلى ذلك
فيفسرها مئة باملئة حسب السنن املتواترة وال ينحرف عنها ولو بقليل .ويتبع منهج
الحيطة في الفقه ويأخذ باألحاد على مذهب األحناف واملالكية .فال يعطي مذهب
األحناف أهمية أكثر لألحاد في شؤون الحاجة العامة واملالكية باملقارنة مع العمل
العام للصحابة ،فكذلك ال يعطي اإلمام الفراهي أهمية أكثر لألخبار األحاد في
الشؤون املذكوره أعاله .وعلى هذا القياس يعتبر اإلمام الفراهي أهمية األدلة على
أساس أهمية الشؤون .فعلى سبيل املثال كان يعتقد أن العقائد ال تعتمد على
الروايات فقط .فيمكن أن نستنتج من كل ما ذكرنا أن اإلمام الفراهي لم يكن
ً
ً
حنبليا في قبول الروايات ،ولكن القول بأنه كان ً
منكرا لألحاديث ،فطنة ال
شافعيا أو
توجد إال عند منكري األحاديث.
اإلمام الفراهي والسياسة :لم ينضم الفراهي إلى أي جماعة سياسية طوال
ً
ماهرا في العلوم
حياته ولم يفكر في تأسيس حزب سياس ي قط ،ولكنه كان
والنظريات السياسية .ومن فروع الفلسفة الجديدة التي كان اإلمام يقرؤها بشكل
خاص تشمل الفلسفة السياسية ً
أيضا .وقام بتدريس ي أغلب أجزاء كتاب "نظرية
الحكومة"  Theory of Stateللفلسفي األملاني الشهير بلنشلي ،وشرح لي األصول
األساسية للحكومة اإلسالمية في هذا السياق.

ال
مجلد6 :

الأعداد4-1 :

21

ي
يناير-د سمبر 7112

عمليا بالرغم من ولعه بالسياسة ً
وكنت أتعجب من بعده عن السياسة ً
نظريا،
خاصة عندما كنت أرى أنه يعتبر جميع االتجاهات السياسية السائدة غير
صحيحة .فكنت أتساءل :ملاذا ال يفعل اإلمام الفراهي ً
شيئا بهذا الصدد بنفسه؟
أليست هناك أهمية لنا فيما يتعلق بالشؤون الوطنية؟ وأال تؤثر الحركات
السياسية في بلدنا على آالف املسلمين مع املواطنين الهنود؟ وهل يجوز لشخص
مثل اإلمام الفراهي ْأن يتجنب من هذه األوضاع ويترك املسلمين يسيرون في مسار
غير صحيح؟ كانت هذه األسئلة تأتي في ذهني وكنت أحاول ْأن أحصل منه على
األجوبة بالسؤال عنها ،وفي بعض األحيان كنت أتحمس لذلك ،ولكني أعترف بكل
صدق أنني لم أستطع الحصول على جواب مقنع منه على هذه األسئلة.
وذات يوم نوقشت مثل هذه األمور فانتقد الفراهي االتجاهات السياسية السائدة
في تلك الفترة ،وأرشد إلى خطة سليمة يمكن أن يتبعها املسلمون .وفي هذا السياق
ذكر زعيمين من زعماء املسلمين يحبهما ،ولكنه قال إنهما يأخذان باألمة إلى مسار
غير سليم .وإن يحاوال يمكن لهما ْأن يجعال املسلمين يسلكون الطريق الصحيح.
فسأله شخص في ذلك املجلس :ملاذا ال تحاول أنت إقناعهم؟ فأجاب بعد لحظة:
سوف التقى بهما وأحاول إقناعهما .ولكنه قال بعد ذلك :إنهما الن ال يسمعان
كالمي .وكان اإلمام الفراهي قد التقى بأحدهما قبل فترة وناقش معه بالتفصيل
هذه الشؤون السياسية ،وربما لم يكن يتوقع منهما الكثير.
هكذا في يوم في األيام شرح أهمية النظام الشرعي باألدلة القاطعة فتأثر بحديثه
الجميع .وقال صديق عزيز لي من والية البنجاب إنه إن كانت للنظام الشرعي هذه
األهمية الكبيرة ،فهات يدك أنا أبايعك .فتجاهل اإلمام الفراهي األمر في ذلك
الوقت ،ولكنه قال فيما بعد إنه لم يخلق ملثل هذه األمور.
ولعل الخدمة التي أستطيع القيام بها بطريقة أفضل هي فتح الطريق لفهم القرآن،
وإذا نجحت في ذلك فسيفتح هللا الطرق للعمل في اتجاه النظام الشرعي الصحيح.
ولم يقل اإلمام الفراهي هذا بشكل مؤقت ،بل كان يعتبره منهج إصالح املسلمين في
نفس املسار .وعبر عن هذا الرأي في بعض كتبه ً
أيضا ،وكتب مقالة مستقلة حول
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هذا السؤال وترجمت هذا املقال وطبعته في مجلة "اإلصالح" .ولم اعتبر قط أن
آراء اإلمام الفراهي حول هذا املوضوع تعتمد على كلمات فارغة ألنه– كما أرى -لم
ً
متصفا بمثل هذه الخصائص .ولكن في نفس الوقت اعترف أن األسباب
يكن
املذكورة أعاله لعدم مشاركته الفعالة في مجال السياسة لم تقنعني قط وكنت
أعبر عن رأيي هذا أمامه بين حين وآخر بطرق مختلفة.
وذات يوم سألته عن السبب وراء كتابته جميع املؤلفات باللغة العربية ،وقلت إن
اللغة األردية هي لغة عامة الشعب ،وال يمكن لهم أن يستفيدوا من مؤلفاتك.
فأجاب أن علماءنا قد انحرفوا عن الصراط السوي ً
ً
وعمليا ،ولذا أرغب في
فكريا
ً
إصالحهم أوال وعن طريق إصالحهم أريد إصالح الشعب .وألن هدفي مخاطبة علماء
العالم اإلسالمي كله ،لذا اخترت اللغة العربية ألن هذه هي اللغة املشتركة بين
ً
محققا على طراز األكاديميين ،بل كان
العلماء .وأدركت من اإلجابة أنه لم يكن
يحمل عاطفة قوية إلصالح املسملين .وكان يرغب في اإلصالح الفكري قبل اإلصالح
العملي .وجعل القرآن الكريم محور وأساس هذا اإلصالح .فمن جهة ،كان يريد أن
يبعد جميع األفكار الفاسدة التي دخلت في نفوس املسلمين في ضوء القرآن ومن
جهة أخرى ،كان يريد أن للمسلمين أن يستنيروا بنور القرآن في جميع أمور الحياة.
ونستطيع أن نقدر مدى نجاحه في هذا األمر في حياته باالطالع على قائمة مؤلفاته
التي سنذكرها في الصفحات القادمة.
خلقه وعاداته :إن كل من يعرف اإلمام الفراهي يناقش ً
دائما إن كان علمه أكثر
أم تقواه؟ والحقيقة أنه من الصعب التحديد .كانت اتجاهاته سليمة منذ البداية
ً
ً
ً
ومطيعا لوالديه.
وسليما
صالحا
والذين عرفوه منذ الطفولة شهدوا على أنه كان
وملعرفة ميوله سألته مرة عن أول كتاب تأثر به ،فأجاب أنه "قصص األنبياء".
كثيرا .وذكر أنها كانت تتأثر ً
وكان يقرؤه على عمته التي تحبه كانت ً
كثيرا بتلك
القصص ،وقد أدى ذلك إلى التأثير عليه ً
أيضا ،وعلم أن اإلنسان يجب أن يكون

محبا للخلق ً
وتقيا مثل األنبياء.
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وكان اإلمام الفراهي شديد الصدق والصبر منذ البداية .ولم يتوان عن قول
الصدق حتى في زمن لم يبلغ فيه إلى مستوى عال من النضوج الفكري والعلمي.
وكان يقول إنه يحاول أن يقول الصدق حتى في املواقف التي ال يجد فيها الناس
حرجا من الكذب .وأنه يؤمن بأن الصادق ال يخسر ً
ً
أبدا .وقص لنا قصة ممتعة
فقال إنه حينما أراد السفر إلى الهور لتعلم األدب العربي من الشيخ فيض
الحسن السهارنبوري خرج بعد أن ودع والدته ،فسأله والده ،يا ابني كم أعطتك
أمك من روبيات؟ فتردد في اإلجابة ،واعتقد بأنه إذا أخبره بالعدد الصحيح فيمكن
أن يقلل الوالد من روبياته التي سيعطيه ،لكنه لم يكن يريد أن يكذب ،فأجاب
بأنه لن يخبره .ففرح والده بهذه اإلجابة وقال إن عبد الحميد ال يمكن أن يكذب،
ومنحه من الروبيات أكثر مما كان يتوقع.
وكان اإلمام الفراهي بمأمن من اإللحاد والتشكيك بالرغم من كونه ً
محبا
للنظريات العقلية والفلسفية .ولم ينقطع ارتباطه قط باهلل تعالى في أي مرحلة
من حياته .وسألته مرة إن كانت قد مرت عليه فترة من الشك واإللحاد ،فأجاب
ال ،وقال إنه في زمن دراسته في علي جره جاء السؤال عن وجود هللا في ذهنه،
ً
تقريب ا ثم قام بعد ما اقتنع بوجود هللا ،ولم يزعجه هذا
وفكر فيه ساعتين
السؤال مرة أخرى في حياته.
وكان اإلمام الفراهي شديد النزاهة في املعامالت ،ويحرص أن ال تبقى روبية واحدة
ألحد عليه .وحتى معارضوه كانوا يثقون به في أمورهم.
كانت هناك قضية أمالك في املحكمة ضد والده ،وقد قبل الفريق املعارض لوالده
أن يكون الفراهي ً
حكما بينهما .فقض ى ضد والده مما أدى إلى نقل جزء كبير من
األمالك (والتي كانت ستؤول إليه في النهاية في شكل اإلرث) إلى الفريق املعارض.
وبالرغم من انتمائه إلى أسرة ثرية وحصوله على رواتب عالية ،كان يعيش عيشة
لباسا ً
بسيطة ويلبس ً
عاديا ،وكان ال يتكلف في الطعام .وكان ينفق معظم راتبه
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على شراء الكتب أو مساعدة الفقراء وخاصة أهل العلم أو املتعففين عن
السؤال ،وكان يتوسع ً
كثيرا في املجال األخير.
وقد صاحبت اإلمام الفراهي في السنوات الخمس أو الست األخيرة من حياته .وفي
هذه الفترة جعل مستوى معيشه مثل مستوى األساتذة والطالب الفقراء في
مدرسة اإلصالح .فكان يأكل معنا كل ما يتيسر من طعام ويلبس مثل لباسنا
البسيط وال يميزه عنا ويبين عظمته بيننا إال وجهه املنير وجبينه الواسع .ولم
يمكن ألحد أن يتخيل بعد رؤيته أنه مجمع البحرين من العلوم الشرقية والغربية
الذي استفاد منه عالم ومحقق مثل العالمة شبلي النعماني ،وأسست على أفكاره
التعليمية جامعة عظيمة مثل الجامعة العثمانية في حيدرآباد.
ً
وكان اإلمام الفراهي يحب االنفراد بنفسه ،وال يلتقي بالناس إال قليال ،ويحب أن
يجلس بين طالبه والعلماء فحسب .ويقلل الكالم ويركزه على العلم .وال يمكن أن
يغتاب أو يهجو أو يطعن ً
أحدا في مجلسه .وإذا يجاوز الكالم حدود العلم فيغير
اتجاهه إلى العلم والدين بأسلوب حسن.
ً
صباحا .هذه كانت
وكان الفراهي يستيقظ عند الساعة الثانية والنصف أو الثالثة
عادته منذ الطفولة واستمر بها الى آخر أيامه .ويرتب سريره بنفسه حتى ال يزعج
ً
ً
خادما لذلك .ثم يصلي التهجد وإذا شعر بالطمأنينة جلس للتأليف
طالبا أو
ً
والتصنيف .وكان قليال ما يقوم بتأليف وتصنيف الكتب في النهار ،ألنه كان يقض ي
النهار في مطالعة الكتب ومع طالبه والعلماء.
ولو أنه كانت تتم مناقشة جميع املوضوعات العلمية في مجلسه ،إال أن املوضوع
الرئيس ي كان القرآن الكريم .وكان ً
دائما يختار الكتب املمتازة للمطالعة ،وكان
يطالعها بدقة تامة .وكان يكتب مالحظاته على الكتب التي كان يقرؤها باللغة
العربية ،سواء كان الكتاب بالعربية أو اإلنجليزية ،ولذا كان كل كتاب يقرؤه يصبح
ومرجعا للعلماء بسبب مالحظاته .ولم أره ً
ً
ً
أبدا يطالع أي ش يء من الدرجة
مفيدا
الثانية وهكذا كان ينصح طالبه ً
دائما.
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والش يء األكثر أهمية والذي شعرت به هو األثر الذي كان يتركه على كل من
يحضر في مجلسه .فكان الرجل ينس ى كل مشاغل الدنيا عنما يجلس معه ،وكان
يشعر أن أكبر املشاكل التي كان ينوء بها ظهره قبل قليل ،ليست لها أي أهمية،
ويمتلئ القلب في صحبته بمحبة هللا والعزم على ترك املعصية .وقد عرف عن
العالمة شبلي قوله بأنه من يجلس مع عبد الحميد يرغب عن الدنيا .وكل من
جلس وصاحب اإلمام الفراهي يعترف بقول العالمة شبلي .وبعد وفاته كلما ذهبت
لزيارة شيخ من أصحابه قال" :تعال نؤمن ساعة" ويقصد به أن نتحدث عن اإلمام
الفراهي لكي نزيد من شعورنا باإليمان.
كتبه ومؤلفالته :لم يكن األستاذ الفراهي ً
مؤلفا باملفهوم العام للتأليف ،ألنه لم
يكن يكتب بهدف الكتابة فقط .وكان يبدأ بالكتابة عندما تكون أمامه فكرة أو
ً ً
ً
مفكرا بدال من مؤلف أو كاتب.
فلسفيا أو
تحقيق جديد .ومن املناسب أن نسميه
فكان يكثر من التفكير ويقلل من الكتابة ويخوض في التفكير في عدة شؤون في آن
واحد .عندما كانت تخطر له فكرة كان يسجلها على الفور على ورقة ،وكان ً
دائما
ً
يكتب بقلم الرصاص ،وكان خطه جميال ،ولم يكن يصعب على أحد قراءته .وكان
ً
مشيرا إلى الكتاب املراد تأليفه ،وتصبح هذه املالحظات بمثابة
يكتب املالحظات
فصول للكتاب .وعندما تكتمل الفصول يقوم بترتيب الكتاب .وبسبب هذا املنهج
الفريد في الكتابة بل في التفكير الفراهي يكتب في عدة كتب في آن واحد ،يكتمل
ً
بعضها والبعض الخر يستمر ،والبعض ال يتجاوز فصال أو نصف فصل.
نذكر هنا فقط مؤلفاته املطبوعة أو الكتب التي لم تطبع ولكنها كاملة وموجودة
بمعظم أجزائها أو توجد كمية كبيرة من املالحظات والتي إن طبعت بعد ترتيبها
املناسب تكون ذخيرة علمية ثمينة للبحث والتحقيق ألهل العلم.
ا
أوال :كتبه املطبوعة:
 -2تفسير نظام القرآن وتأويل الفرقان بالفرقان :طبع بعض أجزاء تفسيره باللغة
العربية التي كتب فيها .وطبعت ترجمته باللغة األردية ً
أيضا .باإلضافة إلى ذلك،
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توجد أجزاء من تفسير سورة البقرة وآل عمران في شكل مخطوط ،وكذلك توجد
مالحظاته حول نظام القرآن وبعض املواضع املشكلة الخاصة لبقية السور.
 -1فاتحة نظام القرآن :هذه مقدمة لتفسيره ،ذكر فيها أصوله في التفسير .وفيها
تفسير البسملة وسورة الفاتحة.
 -3مفردات القرآن :دون في هذا الكتيب بحثه وتحقيقه عن مفردات القرآن
الصعبة التي يختلف رأيه وبحثه فيها عن املفسرين وأهل اللغة عامة .وأتى
باألدلة من كالم العرب في تأييد رأيه.
ً
 -4إمعان في أقسام القرآن :كتب أوال عن حقيقة األقسام (الحلف) ثم ناقش
ً
أصوليا .ثم فصل الكالم عما حلف هللا به في القرآن
األنواع املختلفة منه
ً
الكريم .وقد طبعت ترجمة هذا الكتاب باللغة األردية أيضا.
ً
 -7الرأي الصحيح في من هو الذبيح :ناقش أوال في هذا الكتاب حقيقة األضاحي
وأهميتها في اإلسالم ثم أتى باألدلة ليثبت أن إبراهيم عليه السالم قدم ابنه
إسماعيل عليه السالم للتضحية وليس ابنه إسحاق عليه السالم كما يدعي
اليهود .وما كتبه العالمة شبلي في كتابه الشهير "سيرة النبي" من تحقيق كبير
عن إبراهيم وإسماعيل عليهما السالم مأخوذ كله من هذا الكتاب للفراهي.
 -6جمهرة البالغة :أثبت اإلمام الفراهي في هذا الكتاب أن علم البالغة الرائج
املوجود في كتب السكاكي والجرجاني مأخوذ من اليونانيين ،وبين أنها ال يمكن
ً
ً
أن تكون
مقياسا لفصاحة القرآن وبالغته .وعين أصوال بالغية في ضوء كالم
فصحاء العرب والتي تساعد على معرفة بالغة القرآن.
 -7أسباق النحو (الجزء األول والثاني) ذكر اإلمام الفراهي في هذا الكتاب أصول
النحو والصرف االبتدائية بطريقة علمية وسهلة .وقد أثبتت التجربة أن
الكتابين مفيدان ً
جدا في تدريس علم النحو والصرف في املرحلة االبتدائية.
 -4ديوان حميد :مجموعة أبياته باللغة الفارسية.
 -1خرد نامه :الترجمة الفارسية املنظومة ألمثال سليمان عليه السالم.
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 -20رسالة في رد الشفاعة والكفارة باللغة اإلنجليزية :كتب اإلمام الفراهي هذه
الرسالة في رد عقيدة النصارى في الشفاعة والكفارة باللغة اإلنجليزية.
أيضا طويلة ً
وثانيا :وقائمة كتبه غيراملطبوعة :وهي ً
ا
جدا .وهنا نذكر بعض الكتب
ولو أنها غير كاملة ،إال أنها لو طبعت تكون مفيدة ً
جدا ألهل العلم:
 -2تفسير نظام القرآن وتأويل الفرقان بالفرقان :توجد أجزاء من تفسير سورة
البقرة وآل عمران ومالحظاته حول نظام القرآن واملواضع املشكلة الخاصة
ألغلب السورالباقية.
 -1دالئل النظام :وقد أتى فيه بالبراهين القاطعة حول قوله بوجود النظام في
ً
القرآن .بين باألمثلة أصوال لحل املشكل من النظم في القرآن.
 -3أساليب القرآن :هناك عدة أساليب خاصة بالقرآن واللغة العربية .وأوضحها
اإلمام الفراهي بأمثلة من القرآن وكالم العرب ،لكي ال تبقى مشاكل التأويل
والفهم للقرآن في مثل هذه املواضع.
 -4أصول التأويل :بين في هذا الكتاب األصول والقواعد التي يجب أن تراعى عند
تأويل القرآن ،وقد اهتم بها في تفسيره ً
أيضا.
 -7القائد إلى عيون العقائد :بين في هذا الكتاب املباحث األساسية للدين مثل التوحيد
والرسالة واملعاد باألدلة القرآنية .وأرشد إلى أصول ترتيب علم الكالم الحديث.
 -6حجج القرآن :ناقش في هذا الكتاب نقائص املنطق والفلسفة القديمة
والجديدة ،ثم بين أصول الفلسفة القرآنية وأهميتها العقلية.
 -7كتاب الحكمة :أوضح فيه حكمة القرآن وطرق استنباطها.
ً
 -4ملكوت هللا :ذكر فيه أوال قانون عروج األمم وزوالها ،وعلو الحق وهزيمة
الباطل في ضوء القرآن الكريم .ثم بين في سياق ذلك القانون والنظام
السياس ي لإلسالم.
 -1كتاب الرسوخ في معرفة الناسخ واملنسوخ :ذكر في هذا الكتاب آراءه وأفكاره
عن الناسخ واملنسوخ.
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 -20ديوان أبي أحمد األنصاري :هذه مجموعته الشعرية باللغة العربية .توجد
فيها قصيدته الشهيرة التي نظمها عن الحوادث املؤملة في طرابلس .وحينما
سمعها الشيخ السنوس ي دمعت عيناه .وبسبب أشياء مثلها كان تحت مراقبة
وكاالت االستخبارات اإلنجليزية لفترة من الوقت.
ا
وثالثا :بعض الفصول أو املالحظات :والن نذكر قائمة كتبه التي لم يكتب فيها
إال بعض الفصول واملالحظات .ولكنها ذات قيمة بالغة ويمكن بمساعدتها اإلسهام
في مجال البحث والتحقيق:
 -2الرائع في أصول الشرائع
 -1إحكام األصول بأحكام الرسول :بين فيه أن تعاليم الرسول ﷺ كلها
مستنبطة من القرآن الكريم.
 -3كتاب العقل وما فوق العقل.
 -4اإلكليل في شرح اإلنجيل :شرح فيه كلمات اإلنجيل وعباراته التي قام النصارى
بتحريفها.
 -7أسباب النزول :أوضح فيه آراءه حول أسباب نزول آيات القرآن الكريم.
 -6تاريخ القرآن :يبدو أنه كان يريد أن يبين فيه آراءه حول جمع القرآن وتدوينه
باألدلة من القرآن.
 -7أوصاف القرآن
 -4فقه القرآن :كان يريد فيه أن يجمع استنباطاته حول األمور الفقهية.
 -1رسالة في إصالح الناس :أوضح فيه أفكاره حول إصالح املسلمين.
 -20األزمان واألديان :ذكر فيه األسرار والرموز وراء األشهر واأليام الخاصة
واألزمان والتواريخ املهمة في اإلسالم.
 -22فلسفة البالغة :طبعت املواضيع في كتاب "جمهرة البالغة".
 -21سليقة العروض :كان اإلمام الفراهي يريد ْأن يرتب علم العروض بصورة
علمية وسهلة مثل النحو والصرف لكي يتيسر فهمه على الطالب.
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 -23النحو الجديد :هذه كانت خطوته الثانية بعد كتاب "أسباق النحو" في مجال
النحو والصرف .ولو أكمل هذا الكتاب الستغنى الطالب من الكتب األخرى
في هذا املوضوع.
وعند إلقاء النظر على قائمة كتبه املذكورة نعرف أن اإلمام الفراهي كان يريد أن
يدون جميع العلوم اإلسالمية ويكون األساس هو القرآن الكريم لكي تفتح كل
األبواب على القرآن ،ويسلك املسلمون مسلك القرآن .وقد بذل اإلمام الفراهي كل
هذه الجهود ليأتي بثورة فكرية وخاصة بين العلماء حتى تؤدي هذه الثورة إلى ثورة
عملية وسياسية.
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ّ
املعلم عبد الحميد الفراهي

ي1

 -العالمة سيد سليمان الندو

الدنيا دار العجائب ،ومن أعجب عجائبها وقوع ما كنت تحذر منه ،وحدوث ما لم
يخطر ببالك.
بعثنا هذه الرسالة 2للطبع ،وصاحبها حي يرزق فلم يمض شهر حتى فوجئنا بموته،
وفجعنا بانخرام حياته ،وكان رحمه هللا آية من آيات هللا في حدة الذهن ،وكثرة
الفضل ،وسعة العلم ،ودماثة الخلق ،وسداد الرأي والزهد في الدنيا ،والرغبة في
طلب مرضاة هللا.
هو حميد الدين أبو أحمد عبد الحميد األنصاري الفراهي ،ولد رحمه هللا سنة
2140هـ في قرية فريها من قرى مديرية أعظم كره في الواليات املتحدة بالهند .وكان
ابن خال عالمة الشرق ومؤرخ اإلسالم الشيخ شبلي النعماني ،تغمده هللا برحمته.
واشتغل بعدما ترعرع في طلب العلم ،فحفظ القرآن ،وقرأ كدأب أبناء العائالت الشريفة
في الهند اللغة الفارسية ،وبرع فيها ،فنسج قصيدة فارسية صعبة الرديف بارى فيها
شاعر الفارسية الطائر الصيت خاقاني الشرواني ،فأتى فيها بما أعجب الشعراء.
واشتغل بعد ذلك بطلب العربية ،فاستظل بعطف أخيه الشيخ شبلي النعماني،
وهو كان أكبر منه بست سنين ،فأخذ منه العلوم العربية كلها من صرفها ونحوها،
ولغتها وأدبها ،ومنطقها وفلسفتها .ثم سافر إلى لكنؤ مدينة علم الواليات املتحدة،
وجلس في حلقة الفقيه املحدث اإلمام الشيخ أبي الحسنات عبد الحي اللكنوي
صاحب التعاليق املشهورة ،ثم ارتحل إلى الهور وأخذ األدب العربي من إمام اللغة
 1كاتب هندي كبير للدراسات اإلسالمية
 2يعني "إمعان في أقسام القرآن" فكتبت هذه الترجمة في نهاية هذه الرسالة.
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العربية وشاعر ها املفلق في ذلك العصر الشيخ األديب فيض الحسن
السهارنفوري شارح الحماسة وأستاذ اللغة العربية في كلية العلوم الشرقية
بالهور ،فبرع في الداب العربية وفاق أقرانه في الشعر واإلنشاء .قرأ دواوين
الجاهلية كلها وحل عقد معضالتها ،وقنص شواردها فكان يقرض القصائد على
منوال الجاهليين ويكتب الرسائل على سبك بلغاء العرب وفصحائهم.
ثم عرج اللغة على اللغة اإلنكليزية ،وهو ابن عشرين سنة ،ودخل في كلية علي كره
اإلسالمية ونال بعد سنين شهادة ب -أ 1من جامعة هللا آباد وامتاز في الفلسفة
الحديثة ،أخذها من األستاذ الدكتور توما أرنلد اإلنكليزي األستاذ بكلية علي غره
ً
اإلسالمية يومئذ ،فصار مجمع البحرين وبينهما برزخ ال يبغيان .كان عاملا بالعلوم
ً
العربية والدينية وفاضال في العلوم العصرية واإلنكليزية ،فاجتمعت فيه خصال
الجنسين املتقين من العلماء الراسخين ،واملتنورين من الفضالء الكاملين.
وبعدما قض ى وطره من طلب العلم ،واستقى من حياضه ،ورتع من رياضه .نصب
معل ًما للعلوم العربية بمدرسة اإلسالم بكراش ي عاصمة السند .فدرس فيها سنين،
وكتب وألف ،وقرض وأنشد.
ثم انقطع إلى تدبر القرآن ودرسه .والنظر فيه من كل جهة ،وجمع علومه من كل
مكان ،فقض ى فيه أكثر عمره ،ومات وهو مكب على أخذ ما فات من العلماء،
ولف ما نشروه ولم ما شتتوه ،وتحقيق ما لم يحققوه .فكان لسانه ينبع ً
علما
ً
بحثا عن مشكالته ،وقلمه يجري ً
كشفا عن معضالته .وهو
بالقرآن وصدره يتدفق
كان يعتقد أن القرآن مرتب بيانه ومنسقة النظام آياته .وكل ما تقدم وتأخر من
سوره وآيه بني على الحكمة والبالغة ورعاية مقتض ى الكالم .فلو قدم ما أخر
وأخر ما قدم لبطل النظام ،وفسدت بالغة الكالم .وكان يرى أن القرآن يفسر
بعضه ً
بعضا فأعرض عن القصص وما أتى به املفسرون من الزخارف والعجائب.
 B.A 1أي الليسانس
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هذا كان دأبه في تفسيره الذي سماه "نظام الفرقان 1وتفسير القرآن بالقرآن"،
وكان حسن النظر في كتب اليهود والنصارى ،فا ستمتع بها في مباحثه.
وملا سافر الحاكم العام في الهند اللورد كرزن في رحلته السياحية سنة 210م 2إلى
الشواطئ الغربية والخليج الفارس ي ليجتمع بشيوخ العرب وأمرائهم عين الشيخ
ً
ترجمانا فرافقه في السفر ،وانتخب بعدما قفل من رحلته ً
معلما للغة
حميد الدين
العربية بكلية علي غره اإلسالمية ،وكان يومئذ أستاذ اللغة العربية بها املستشرق
األملاني الشهير يوسف هارويز فاملستشرق استكمل منه العربية ،وهو قرأ عليه
ً
العبرانية .وبعد سنين نصب أستاذا للغة العربية بجامعة هللا آباد ،وبقي هناك
أعواما حتى انتقل منها إلى حيدر آباد الدكن ً
ً
رئيسا ملدرسة دار العلوم العربية
األميرية النظامية التي كانت تخرج قضاة البالد ووالتها.
وهو الذي ارتأى تأسيس جامعة أردوية تدرس العلوم الدينية بالعربية والعلوم
العصرية باألردوية ،وبذل جهده في تحقيق هذا األمل وإنجاز هذا العمل حتى نال
القبول من مالكي أزمة األمور والجمهور وصادف عليه دولة األمير األعظم النواب
نظام امللك آصف جاه الثامن 3عثمان علي خان خلد هللا ملكه ودولته وسميت
بالجامعة العثمانية ،وهي يومئذ من أحدث جامعات العالم س ًنا ولكن أعجبها ً
نظاما.
ثم استقال من خدمته ولزم بيته ،وانقطع إلى العلم .وكان قد أسس في قرب من
قريته مدرسة عربية دينية سميت "مدرسة اإلصالح" فكان ينظر في شؤونها
ويجريها على أمثل طريق اخترعه وأحسن أسلوب أبدعه .ومن جل مقاصدها
تحسين طريقة تعليم العربية ،وإيجاز قائمة دروسها املتعبة العقيمة ،وإلغاء
العلوم البالية القديمة ،والعكوف على طلب علوم القرآن ،والبحث عن معانيه
ونظمه ،وأحكامه وحكمه.
 1عنوانه الصحيح "نظام القرآن وتأويل الفرقان بالفرقان".
 2سنة 2103م
 3هذا سهو والصواب "السابع" وهو آخر أمراء دولة حيدراباد املرحومة
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وكان ً
ً
تذكارا ألخيه الشيخ
رئيسا للجنة املديرين "لدار املصنفين" التي أسست
شبلي النعماني فكان هو أحد مؤسسيها .وكان يبذل أوقات فراغه في التأليف
والتدوين والنظر في القرآن ومعانيه وإلقاء دروسه على تالمذته امللتفين حوله.
فسمح خاطره املتدفق بما بخل به القدماء من علومه ،وفرق على العفاة ما لم
يجمعه األوائل في صحفهم.
ً
منقطعا إلى هذا البر من العمل ،حتى أتاه األجل في التاسع عشر من
كان رحمه هللا
جمادى الثانية سنة 2341هـ (الحادي عشر من نوفمبر سنة 2130م) ،مات ً
غريبا
ً
عليال يستشير ً
طبيبا
في مدينة متهورا كعبة الوثنيين في الهند .كان رحل إليها
ً
نطاسيا من أبناء بلدته موظ ًفا فيها فلم ينجحه الدواء ،ولم يرزق الشفاء ،وأنهكته
العلة التي سدكت به ،وخابت العملية التي قام بها الطبيب وهو محتسب ً
صبرا.
ً
شكرا .يجود بنفسه وهو يتلو القرآن ،ويشكر الرحمن ،حتى أسكت
ومطمئن
الحمام .ناظم الكالم ،إلى يوم القيام .وكل من عليها فان ،ويبقى وجه ربك ذو
ً
ً
شهيدا.
حميدا ومات
الجالل واإلكرام .صدق قول القائل :عاش
ً
وعلوما ال تبلى .وأكثرها بالعربية.
خلف من آثار خاطره ذخيرة ال تفنى،
فمما طبع من كتبه:
.2
.1
.3
.4
.7
.6
.7
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ومما لم يطبع من كتبه:
.2
.1

.3
.4
.7

بقية تفسير سور القرآن (ولم يكمله ،وذلك ما خسرت به األمة املحمدية).
جمهرة البالغة (أصل فيها أصولها ليهدي الناس إلى فهم إعجاز القرآن ،ورد
فيها على أصول ريطوريقا ألرسطو الذي أضل املتأخرين من مصنفي كتب
البالغة ،حتى الشيخ عبد القاهر الجرجاني رحمه هللا).
فلسفة البالغة.
سليقة العروض.
دالئل إلى النحو الجديد واملعاني والعروض والبالغة.

 .6ملكوت هللا( 1وهو تحقيق نواميس هللا وسننه في خلقه وتدبيره ومجازاته).
 .7الرائع في أصول الشرائع.
 .4أساليب القرآن.
 .1إحكام األصول بأحكام الرسول (وهو تتبع طرق االجتهاد النبوي).
 .20القائد إلى عيون العقائد (وهو تحقيق ما جاء به القرآن من الدين ال
يشوبه بدعة املبتدعين وفتنة املتكلمين).
 .22كتاب العقل وما فوق العقل (تحقيق العلوم التي تدركها العقول والتي
فوق إدراكها)
 .21اإلكليل في شرح اإلنجيل (تصحيح ما نطق به الرسول املسيح ،وتفسير ما
أوله املبطلون من أهل الصليب).
 .23أسباب النزول (نزول القرآن).
 .24تاريخ القرآن (تاريخ جمعه وتأليفه .وهو كان يعتقد باألدلة القرآنية
الصحيحة أن القرآن كان ً
مؤلفا على عهد النبي صلى هللا عليه وسلم).
 .27أوصاف القرآن (شرح ما وصف به القرآن نفسه من الحكمة والذكر
والنور واإلبانة وغيرها من النعوت).
 1عنوانه الصحيح "في ملكوت هللا"
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 .26فقه القرآن.
 .27حجج القرآن.
 .24كتاب الرسوخ في معرفة الناسخ واملنسوخ.
 .21رسالة في إصالح الناس.
 .10كتاب أصول التأويل.
 .12مفردات القرآن (تحقيق معاني كلمات القرآن بالقرآن).
 .11دالئل النظام (هو إيضاح ما أراد به من نظام القرآن واستدل بالثار على
صحة ما أراد ،وأقام عليه الحجج).
 .13األزمان واألديان (إن الدين ال يتقلب بتقلب األزمان ،والدين كله واحد).
 .14كتاب الحكمة (شرح معنى الحكمة التي في القرآن ،والتي أوتي النبيون ،وما
كانوا يعلمون الناس منها).
 .17القسطاس (رسالة في علم جديد وهو منطق العمل وميزان اإلرادات
وأساس الحكمة العملية).
 .16ديوانه العربي ونعته بديوان أبي أحمد األنصاري.
من يقرأ أسماء هذه الكتب ،يقض ي منها العجب ويؤمن بما أوتي صاحبها من سعة
العلم ،وصحة النظر ،وكثرة الفضل ،وسالمة الذوق ،وتوقد الذهن ،والتأمل في
القرآن ،وفهم أصوله ومعانيه .وتناول أقاصيه وأدانيه.
رحمه هللا وأكرمه ،ونفعنا بعلومه وكتبه ويسر لنا طبعها ونشرها وعمم
املستفيدين خيرها وبرها1.

 1نشرت في نهاية "إمعان في أقسام القرآن" (طبعة الكويت) وفي بداية غيره من كتب اإلمام الفراهي
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الما حميد الدين الفراهي
 -الشيخ شير محمد الصالحي الندوي1

قد أظهرت في العدد الرابع للسنة األولى من "الضياء" الغراء في ترجمة املجاهد الكبير
والبطل األعظم السلطان تيبو ،رغبتي في أن أنشر لقراء "الضياء" ،أحوال بعض
املشاهير من أهل الهند ومن الذين جاهدوا في هللا حق جهاده وأودعوا أعمالهم
الكبيرة ،بطون األسفار والتاريخ ولكن لم يتبسر لي حتى الن أ ْن أقوم بهذا األمر حتى
استدار الزمان وأتى الشهر الذي توفي فيه األستاذ اإلمام وهو جمادى الثانية
فانبعثت في قلبي دواعي األس ى وامتأل روعي حزًنا بتذكار ما أصاب العالم اإلسالمي

ً
خصوصا مسلمي الهند قبل ثالث سنين في هذا الشهر من موت أكبر عالم ،فيما
أعلم ،على وجه األرض وهو اإلمام العالمة حميد الدين الفراهي الذي كان آية من
آيات هللا في معرفة التقسير وحل مشكالت الكتاب املبين فأردت أن أكتب نبذة من
سيرة هذا اإلمام الحكيم على سبيل التذكرة بقدر االستطاعة وأقدمها إلى قراء هذه
املجلة فإن من مقاصدها أ ْن تبرز لقراءها حسب سعة نطاقها ،أحوال أكابر العلم
والحكمة وأبطال النهضة الفكرية في بالد الهند.

والشيخ العالمة حميد الدين الفراهي ،من الذين قلما يجود بمثله الزمان إال بعد
السنين الطوال ،ولد 2464ه في شهر جمادى الثانية في "فريها" وهي قرية من قرى
"أعظم كره" ونشأ في حضن أبوين كريمين من أسرة عريقة في املجد وقرأ القرآن
وحفظ .وهو ابن عشر سنين أو نحوها واشتغل بعد ذلك كدأب أبناء العائالت
الشريفة في الهند باللغة الفارسية وقرأها على رجل من أهل قرية "جتارا" من
القرى املتصلة بقريته ،واسمه مهدي حسن وكان يجيد الفارسية وهو وإن لم
 1وهو الشيخ أبو الليث اإلصالحي الندوي أمير الجماعة اإلسالمية في الهند األسبق وصاحب
رسائل علمية عديدة.
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يشتغل بها إال مدة ستة أشهر كما هو معروف عندنا ولكنه مع ذلك تحصلت له
فيها ملكة باهرة وبلغ بقريحته الوقادة درجة أخذ بعد مدة يسيرة يقرض األبيات
ويباري فيها شعراء الفارسية املشهورين فإنه تتبع ،وهو ابن ست عشرة سنة،
قصيدة صعبة الرديف ألكبر شاعر فارس ي وهو الخاقاني وأجاد فيها حتى أعجب
بها العارفون باللفة الفارسية لبالغتها املدهشة وأسلوبها البديع الخذ بالقلوب.
ويقال أن هذه القصيدة املشار إليها ملا سمعها العالمة شبلي النعماني ،تغمده هللا
برحمته ،فرح بها واستحسنها ً
كثيرا وذهب بها إلى األديب الشهير في اللغتين
الفارسية والعربية الشيخ محمد فاروق الجرياكوتي وأنشدها له من غير أن يبين
قائلها وسأله :هل لك علم بقائل هذه األبيات؟ فأجاب :ليس لي به معرفة ولكن
أظن أنها ألحد الشعراء املتقدمين .وله ديوان شعر في الفارسية قد اعتنى بجمعه
وطبعه أخوه الحاج الشيخ رشيد الدين الفراهي ناظر مدرسة اإلصالح .وبعدما
تضلع من اللغة الفارسية شرع في تعلم اللغة العربية وهو إذ ذاك في الرابع عشر
من عمره .وقرأ املتوسطات من كتب الدرس النظامي على ابن عمته العالمة شبلي
النعماني وهو أكبر منه بست سنين ،ثم ارتحل إلى لكنؤ وأقام مدة عند الفقيه
الشهير الشيخ أبي الحسنات عبد الحي ،يأخذ منه العلم ثم قاده الشوق وهداه إلى
األديب الطائر الصيت ،فيض الحسن السهار نفوري ،الذي طار صيت فضله في
الداب إلى األقطار البعيدة وكان إذ ذاك مجمع الطالب من كل قطر ،ومحط
رحالهم يأتون إليه من كل حدب وصوب .فأقام عنده في الهور مدة يستقي من
بحر علمه ويروي غليل صدره حتى برع في الداب وبلغ في العلم رتبة قلما بلغها أحد
ً
من رجال الهند .وما كنت مبالغا إ ْن قلت إنه فاق في العلوم على جميع أساتذته
حتى صرح العالمة شبلي النعماني في مجلة "الندوة" ،عند تقريظ كتاب ألفه
املترجم في البالغة :،إنه فقيد املثال وعديم النظير في األدب .وبعدما بلغ في العلوم
العربية منزلة ترنو إليها األبصار وتطمع فيها القلوب ،لم يقنع بها وأخذ يتعلم اللغة
ً
مبغوضا عند املسلمين إذ ذاك وشرع فيها وهو في
اإلنكليزية وإن كان تعلمها
ً
العشرين من عمره وبقي بها مشتغال سنين حتى فاز بشهادة البكالوريا ( )B.A.سنة
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2411ه بكلية إله آباد .وتعلم العلوم الجديدة بعد العربية وإن لم يكن الن في
الهند ً
بدعا وال من خوارق العادة ،فكثير من الناس يجرون هذا املجرى ويختارون
هذا السبيل ولكن هذا فرق كبير بينه وبينهم .فإن أكثر هؤالء يجعلون ما قرأوه من
ً
العلوم ً
منسيا ،عند اشتغالهم باإلنكلبزية ،ويمحون كل أثر لها في أذهانهم .أما
نسيا
ً
العالمة حميد الدين الفراهي فليس حاله كهؤالء فإنه بقي آخذا عليها بالنواجذ،
وشرح أسبابها يطول ،وهذه العلوم الحديثة ما ذهبت به مسلك كثير من
املتفرنجين من هذه البالد وما أهدتهم إلى ديدنهم من استحقار الحضارة اإلسالمية
وعلومها واستقذار أسالفهم واستكراه زيهم ومالبسهم وعاداتهم بل عكس ذلك
ً
وتشددا في األمور التي نرى التشدد فيها ً
خيرا من وجتهي الدين
زادته صالبة في الدين
ً
جامعا للورع والزهد ،والعلم والفضل واألخالق الفاضلة التي كان
والعقل فكان
ً
السلف مختصين بها ،ومثاال للحرية في العقائد وسعة االطالع على العلوم
العصرية واملعرفة التامة باألحوال الحاضرة ووقوف حقيقي على مقتضيات
الزمان وغيرها من الخصال التي هي مفخرة لفضالء املتنورين لهذا الزمان .فصار
بما استكنز الخصال الحسنة ألهل الفريقين وبما أوعى العلوم العصرية واإلنكليزية
والعلوم العربية والدينية ،مجمع البحرين يلتقيان وبينهما برزخ ال يبغيان ،ومطلع
ً
جميعا.
البدرين ،يطلعان في أفق واحد ويضيئان أهل الدنيا

بعض أعماله العلمية في زمن التعليم
وملا ذهب إلى جامعة عليكره ،بعد فراغه من العلوم العربية ليكتسب اللغة
اإلنكليزية والعلوم الحديثة ،استكفى له السر سيد أحمد خان ،ما قرأه في العربية
والفارسية ورفع عنه مؤنة حضوره في درس هاتين اللغتين وكان تعلمها ً
واجبا إذ
ذاك على كل طالب ،وكتب إلى ناظر الجامعة أن الشيخ حميد الدين في هاتين
اللغتين كأحد ممن يعلمهما وليس معرفته بهما بأقل منهم ،وكان السر سيد أحمد
ً
معترفا بطول باعه في اللغتين ً
ومقرا بتبحره فيهما فإنه أمره وهو مقيم معه في
خان
ْ
عليكره أن يترجم لطلبة الجامعة "تاريخ بدء اإلسالم" للعالمة شبلي النعماني ،من
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العربية إلى الفارسية وكذا أمره أ ْن يترجم إليها ً
جزءا من "طبقات ابن سعد" الذي
عثر عليه السر سيد أحمد خان قبل طبع هذا الكتاب ،وهذان الكتابان قد طبعا
ً
وأدخلها في دروس الجامعة وكفى بهما دليال على إتقانه في هاتين اللغتين.

وظائفه
وبعدما قض ى وطره من العلوم ،تقلب في وظائف عديدة فتولى سنة 2417ه،
ً
منصب التدريس في مدرسة اإلسالم بكراش ى وبقي عليه إلى سنة 2106ه ،مشتغال
بالدرس والتدريس وتأليف الكتب ،وثم نصب ً
معلما للعربية في كلية عليكره وظل بها
ً
ً
مثابرا على العمل املفوض إليه وبالتصنيف إلى 2104م .ثم انتخب أستاذا في كلية
إله آباد وأقام بها حتى انتقل من هناك سنة 2124م إلى حيدر آبادً ،
متوليا على رئاسة
مدرسة دار العلوم العربية األميرية ولبث بها إلى سنة 2121مً ،
قائما بشؤون املدرسة
وإصالحها وبالتدريس فيها وتأليف أجزاء تفسيره .ثم ملا رأى أن االشتغال بأمور
املدرسة وتوليته على أمورها يمنعه عن االنقطاع إلى مطالعة القرآن ويلهيه عن
التجرد بالعكوف على علمه ،تركه وانقطع عن غير القرآن إليه ،وأراد أهل الحل
والعقد من أعيان الدولة وأمرائها والذين عرفوه كما كان ،أ ْن يمنعوه عما أراد من
ترك خدمته ولكنه لم يرض بذلك وأبى االشتغال بأمور يرى االشتغال بها ً
خيرا من
غيرها والن قد اقتربت ساعة تنفيذ الخطة الشريفة التي كان يصبو إليها العالمة
ً
متوليا على الوظائف وهو توليته على دار املصنفين وعلى
شبلي منذ كان األستاذ
مدسة اإلصالح وأخذ زمامها بيده ،فإنه كتب إليه وهو معلم في كلية إله آباد يدعوه
إلى االجتماع به في مدرسة اإلصالح أليام لينظما أمورها على نظام أبدعاه بعد
تجاربهما العلمية الكثيرة 1.وكتب إليه في آخر حياته وهو في حيدر آباد ً
كتابا ينبئ عن
يأسه عن الحياة ألمراض كثيرة استولت عليه وختم هذا الكتاب بقوله "إن تأسست
دار املصنفين فمن غيرك يقوم بشأنها؟" فلما رجع األستاذ إلى وطنه صرف وجهه من
كل ش يء إلى دار املصنفين وكان ر ً
ئيسا ملجلسها اإلداري وأحد مؤسسيها وانقطع إلى
 1مكاتيب شبلي33/1 ،
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التأليف والتدوين والنظر في القرآن ومعانيه وتدريس القرآن وإلقاء الدروس على من
اجتمع حوله من التالمذة ،فأنتجت هذه األعمال التي قام بها إلى آخر حياته ،نتائج
حسنة يعرف قدرها ذوو األبصار .وقبل أن أشرح أعمالها الخالدة يحسن بي أ ْن
أصف لكم أخالقه وصفاته.

صفته وأخالقه
وأما وصفه فكما قال األستاذ العالمة تقي الدين الهاللي "أسمر اللون حسن
املالمح طويل القامة ،وكانت لحيته مستديرة بيضاء ناصعة" ،وأما أخالقه فزهد
ً
غريب وعلو نفس عن الدنايا وبعد عن الرياء وتواضع مع كل إنسان ،كان مثال
ً
ً
ً
ومتصفا
متحليا بالعادات الحسنة
للورع والتقوى ومثاال في سائر الصفات الكاملة
باألخالق الفاضلة التي قلما يجتمع في أحد في آن واحد .طويل السكوت ،فكه
اهدا في الدنياً ،
عابدا هلل ،ز ً
الحديث إذا تكلمً ،
بعيدا عن لذاتها ،كان يقوم الليل
والناس نيام وأ ً
حيانا يتجافى جنبه عن املضجع ،يتهجد في الليل ،ويتلو القرآن
والدمع يجري من عينيه .إذا صلى صلى كأنه يرى هللا ،تمثلت فيه أخالق العلماء
املتقدمين وظهر فيه ً
جليا ما يصفون به أولياء هللا حتى نقدر به فضلهم ونشم فيه
رائحتهم .وهو وإن أخذ من اإلنكليزية والعلوم الحديثة ما أخذ ولكنها لم تؤثر في
ش يء منه غير تأثير قوي في توقد الذهن وتنويره في حد تام .كان يباشر أكثر أعماله
بنفسه ال يكلف أ ً
حدا ألمره إال إذا اضطر إلى ذلك .وكان يمنع إذا أراد أحد أ ْن يقوم
بحاجة له صغيرة كانت أو كبيرة .بالطريق الحسنى ،وكانت له جاذبية غريبة قلما
ً
ساذجا في زيه ومالبسه ومطعمه مع سعته ويسره .لم يمسه
وجدت في غيره .كان
األود وال العجب وال الخيالء مع كل ما أعطاه هللا من كنز العلم ومفتاح أبواب
العرفان ،كأنه لم يكن يعرف ما فضل هللا به عليه .فكان يعيش عيشة الزهاد
واملتقين ،ليس عليه آثار الغناء وال عالئم أمامته في العلوم حتى لم يكد من ال عهد
له به من قبل أن يعرفه برؤيته كما هو .أو يعلم أنه رجل عالم وقد اتفق لي هكذا.
فإني متى شرعت في تعلم اللغة العربية ودخلت الصف األول من مدرسة اإلصالح،
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ورأيته هناك مع جمع من األساتذة وكان يأتي إليها ويقيم هناك في كل أسبوع ثالثة
أيام ،فلم أميز بينهم وزعمت أنه كأحد منهم حتى انكشف لي بعد مدة حقيقة أمره
فعلمت منزلته من بينهم .كان ز ً
اهدا في الدنياً ،
قانعا بما أعطاه هللا غير مستشرف
لدولة وال رام بطرفيه إلى إعارة ،فطر على االستغناء عن كل ش يء .وقد قدم إليه
الدهر وسائل لبلوغه أقص ى مراتب العز والشهرة ،وانقاد له ما تصعب وسهل له
ما توعر منها وصار له الحظ قريب املتناول وسهل املرام ولكن لم يصل به بارقة
ً
ترجمانا عندما سافر اللورد الحاكم العام في الهند إلى الشواطئ
طمع ،فإنه عين
العربية والخليج الفارس ي لحسم الخالف الواقع بين الحكومة البريطانية وبين
شيوخ العرب ،فرافقه إليها ،والخطبة التي ألقيت عليهم بالعربية من الحاكم
ً
ً
منصبا جليال من مناصب الدولة
العام ،إنما كان هو أبا عذرها .ولو أراد شهرة أو
لنالها بكل سهولة بواسطة الحاكم العام ولكنه لم يطمع في ش يء منها ولم يطمح
ببصره إليها بل عكس ذلك نرى موقفه حينئذ ،مقام قناعة ونزاهة نفس فإنه
قرض في سفره مع اللورد كرزن ،أ ً
بياتا نشرها بعد موته األستاذ العالمة السيد
سليمان الندوي في عدد من مجلة "معارف" الغراء .وهذه األبيات تدل على بعد
همته وعلى كونه في هذا املوقف ،بمعزل عن ابتغاء املال والشهرة وهي:
نادان در جستجوئ كـام افتـاده اسـت

دان ــا در جس ــتجوئ ن ــام افت ــاده اس ــت

بگري ـ ــز فراهي ـ ــا ازي ـ ــن ه ـ ــردو ك ـ ــه زود

بيني كه گلوئ شان بدام افتاده اسـت

الترجمة :إنما األحمق في طلب الرزق ،والعاقل في طلب الشهوة ،وحسن الصيت،
أما أنت أيها الفراهي فال تطلب قرب واحد منهما فإنك ترى ً
قريبا أعناقهم معقودة
في شباك:
گويندكــه امنــام ب ــدن از خــامي اس ــت

آوازه ونام جو كه خـوش فرجـامي اسـت

در پ ـ ـ ــيش فراهـ ـ ـ ـي اي نك ـ ـ ــو انديش ـ ـ ــان

ايــن جســتن نــام بــدترين بــدنامي اســت
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الترجمة :يقولون إن خمود الذكر من عدم نضوج عقل املرء .فاطلب الشهرة
والذكر فإنها من حسن حظ املرء ولكن أيها املتفكرون البارعون إن طلب الشهرة
عندي والسعي في نيل طيب الذكر ملما هو شين وعار على املرء عظيم:
اخك ےہ رگ اہجن ںیم ھچک ےہ

ومہ ےہ رگ نامن ںیم ھچک ےہ

ھجت رپ ي
كا اابتعر اے ىتسہ

يم ھچک ےہ آن ي
آن ي
يم ھچک ےہ

الترجمة :كل ما في األرض كالتراب ،ووهم كل ما في الذهن فكيف اعتبر بك أيها
الكون وأنت تتغير في كل آن.
فإن هذه األبيات لشاهدة على نفوره من طلب الشهرة والبلوغ إلى مرتبة عالية ،في
حين سهل له تناولها .وليس لي حاجة أن أبين لكم الشواهد على ذلك فإنها كثيرة ال
تحص ى .وأي شاهد أكبر مما ذكرت ومن أنه ترك شهرية قدرها ألف روبية وترك
منصبه الجليل الذي يتمناه الرجال العظام ،بدون سبب سوى نفوره عن الشهرة
وقناعته بقليل من املال وابتغائه االنعزال والتجنب عن الناس وهو وإن كان يخفي
نفسه عن عيون الناس ولكن من املحال أن تحجب الشمس في رابعة النهار .فقد
اتفق رجال العلم من أهل الهند ،من الذين طالعوا كتبه ودرسوا أجزاء تفسيره
للقرآن أو حظوا بلقائه أن الشيخ حميد الدين قد فاق على جميع أقرانه في العلوم
ً
خصوصا علوم القرآن حتى ال يشق فيها غباره ،وهكذا بلغت شهرته في العلم والفضل
إلى الفاق البعيدة والبالد الشاسعة كمصر والشام والحجاز وغيرها من البالد
ً
اإلسالمية .فقد كتب األستاذ الحجة السيد رشيد رضا منش ئ "املنار" الغراء ،تقريظا
ً
على كتبه ،أبدى فيه إعجابه وأثنى على مؤلفها ثناء جميال .وقد زاره في قريته الشيخ
العالمة محمد تقي الدين الهاللي رئيس أساتذة آداب اللغة العربية في دار العلوم
لندوة العلماء عند رحلته األولى إلى الهند 2341ه ،كما زار غيره من أساطين العلم
واألدب من أهل الشام ومصر والحجاز وغيرها .فمرة كنت اق ِلب أوراق محفظة
أستاذنا العالمة عن أحوال سفره إلى الهند وكنت أجيل نظري فيه فإذا رأيت في
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موضع منه تحر ًيرا بيد العالمة حميد الدين ،فعرفته سر ًيعا عندما وقع نظري عليه
لعهدي بخطه من قبل ،ذكر فيه اإلمام باختصار تام تاريخ والدته وشروعه في
التعاليم وتوليته على الوظائف العديدة ،أنقله للقراء في ختام هذه املقالة بنصه.
ووجدت على طرف آخر من مذكرات العالمة تقي الدين الهاللي ،عن صفات اإلمام ما
أنقله ههنا بنصه:
"وللشيخ املذكور (حميد الدين) ديوان شعر سمعته منه ،بليغ مؤثر في استنهاض
همم املسلمين وبث الحياة في قلوبهم وذكر عداء األفرنج لهم وذكر حرب طرابلس
ً
والحرب الكبرى .والرجل فصيح في التكلم لغاية ،نادر في علماء العرب فضال عن
ً
تخمينا  ،70وقد أسس مدرسة سماها مدرسة اإلصالح ال
وسنه
علماء الهند ِ
يدرس فيها إال القرآن الذي هو ضالته املنشودة وسمعت منه خطبة تفسيره
للقرآن اغرورقت منها عيناي لفصاحتها وحقيتها وهو عارف بمسئلة الخالفة،
ً
محقق لها ،ال يلتبس عليه ش يء من أمرها خالفا ألهل الهند مجتهد في العقائد
والعمليات ال ينتمي ملذهب لكنه يتعبد على مذهب الحنفية ألنه نشأ عليه ويعتقد
أن األمر في مثل ذلك سهل .أسمر اللون .حسن املالمح ،طويل القامة ،لحيته
مستديرة بيضاء ناصعة ماهر في اإلنكليزية والعربية والفارسية واألردوية ،قد تقلب
ً
مدرسا ً
عاليا في عليكره وبالجملة فهو أعلم من
في وظائف عديدة منها أنه كان
لقيته قبل هذا الحين وهو  27رمضان 2341ه".

أعماله الخالدة
أما أعماله فكثيرة ال يحيط بها بيان ويحتاج ذكرها إلى دفتر طويل ومن الجدير
بالذكر هنا ،تفسيره للقرآن على طراز جديد وأسلوب بديع لم يعهده الزمان.
وكيف وقد أفنى فيه عمره وعكف على مطالعة القرآن نحو ثالثين سنة فأتى بعد
ذلك بعجائب ودبجت يراعته ما هو مفخرة للهند وللمسلمين عامة .كان يعتقد أن
ً
القرآن يفسر بعضه ً
بعضا وأن آياته متسقة النظام ومتصلة بعضها ببعض خالفا
ملا قال أكثر املفسرين ،فمن قدم سورة أو آية منه أو أخرها فقد أفسد نظم
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القرآن وذهب بروعة الكالم وأفنى ما فيه من البالغة والحكمة .وقد أتى على ذلك
ً
حججا قاطعة وقد أفرد لها ً
كتابا سماه "نظام القرآن"
ببراهين واضحة وأقام عليه
وهو لم يطبع حتى الن .ومن دالئله على ذلك أنه لو لم يكن لليات والسور نظام
واتساق ملا كان أمر النبي ﷺ عند نزول القرآن بوضع بعض اليات في سورة
واألخرى في سورة أخرى معنى ،وقد ثبت من الروايات الصحيحة أن النبي ﷺ كان
تنزل عليه السورة ذات العدد فكان إذا نزل عليه الش يء دعا بعض من كان يكتب
فيقول ضعوا هذه اليات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا .قصارى الكالم أن
األستاذ اإلمام كان آية من آيات هللا في معرفة القرآن وحل معضالته ،وطبعت
أجزاء من تفسيره املسمى بـ"نظام القرآن" وبقيت ذخيرة منها لم تطبع حتى الن.
ومن تصانيفه "الرأي الصحيح فيمن هو الذبيح" وهي رسالة استشهد فيها بآيات
من التوراة والقرآن على كون سيدنا إسماعيل عليه السالم ً
ذبيحا بأمرهللا .وأزال
فيه الستار عن تحريف اليهود في التوراة.
وقد حقق األستاذ هذه املسئلة للعالمة شبلي عند اشتغاله بتصنيف كتابه
الشهير في سيرة النبي ﷺ وبعدما قض ى شبلي النعماني وطره منها ،طبعه األستاذ
بعد االستقصاء التام وزيادة بعض األشياء.
ومنها "إمعان في أقسام القرآن" ،بحث فيه عن كلمة القسم في القرآن وبين فيه ما
يزيل الوهم ويحسم جراثيم الشكوك التي يعارض األذهان عند تالوة آيات األقسام
وهو وإن سبق في بيان هذه املسئلة فقد أراد الرازي في تفسيره الكشف عن وجوهه،
وقد أفرد لها ابن القيم ً
كتابا سماه "التبيان في أقسام القرآن" ،ولكن الحق أن من
طالع "اإلمعان" وعرف ما كتب هذان اإلمامان ذوا اإلتقان في علوم القرآن
والشريعة ،يشهد أنهما وقعا في الغمة التي لم تنجل عنهما واملضيق الذي لم يخرجا
منه فكشف اإلمام عن وجه هذه املسئلة حتى أسفرت وصارت واضحة .وم ْن شك
فيما أقول فعليه أ ْن يراجع هذا الكتاب.
ومن أ هم تصانيفه ،كتابه الشهير بـ"جمهرة البالغة" في بالغة القرآن ونظم آياته
والرد على أرسطو ،وقرظه العالمة شبلي النعماني في مجلة "الندوة" لشهر
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ً
ً
حسنا جميال وجعله للمسلمين بمثابة املاء
ديسمبر 2107م وأثنى عليه ثناء
الزالل للعطشان .ومن أعماله مدرسة اإلصالح وهذه مدرسة عربية دينية ولها
من املزايا ما ال توجد في غيرها من املدارس املنبثة في الهند .وكان ً
ناظرا لها إلى
آخر حياته وكان يأتي إليها ويقيم فيها ثالثة أيام ولياليها ،يلقي فيها دروس القرآن
على األساتذة وعلى كبار الطلبة .وكان ينظر في شؤون التعليم العربي ويفكر
ً
دائما في قائمة الدروس الجارية في املدارس العربية فيراها بالية عقيمة ،فحسنها
وأوجزها وأصلحها وأ لغى العلوم الغير املنتجة ،فجاءت قائمة دروس هذه
ْ
بنات أفكاره التي أبداها
املدرسة بديعة .كان من إرادتي أن أنقلها وأزف إلى القراء ِ
في هذه القائمة وأ ْن أبين بعض خصائص هذه املدرسة ومعلميها ،وهم أساتذتي.
ولكن قد ضاق نطاق املجلة وسنفصلها 1فيما بعد إ ن شاء هللا تعالى .ونختم هذه
املقالة بنقل تحريره املشار إليه من قبل .قال عبد الحميد الفراهى" :إني ولدت في
قرية "فريه" من قرى أعظم كره في 2140ه في شهر جمادى الثانية وحفظت
القرآن املجيد وأنا ابن عشر سنين أو بقرب منها ،وتعلمت اللغة الفارسية في مدة
تسعة أشهر ولكن لم اشتغل بها إ ال بعد عامين لتتابع األسقام وشرعت في تعلم
اللغة العربية وأنا ابن أربع عشرة سنة وقرأت أكثر كتب الدرس النظامي على
ابن عمتنا العالمة شبلي النعماني ثم تلمذت على بعض مشاهير علماء الهند
مثل موالنا عبد الحي الفرنجي محلي في لكنو واألديب الشهير موالنا فيض الحسن
السهارنفوري في بلدة الهور ثم كابدت األمراض ولم اشتغل بتحصيل علم مدة
سنة ثم شرعت في تعلم اللغة اإلنكليزية وفنونها املتداولة  .....وبعد ذلك بقيت
سنتين ،أحصل علم القوانين الجارية مع كراهيتي االشتغال به فنبذته وتوليت
خدمة التعليم في مدارس عديدة فكنت املعلم (پروفيسر) في كلية عليكره وكلية
إله آباد والصدر (پرنسپل) في كلية حيدر آباد دكن.
 1قد صحت عزائمنا على أن ننشر سلسلة من املقاالت عن املراكز العلمية األدبية مثل دار
املصنفين ،وندوة العلماء ،والجامعة امللية بدهلي ومدرسة اإلصالح بسرائ مير ومعهد ديوبند.
وأيضا النية معقودة على نشر سلسلة أخرى عن مشاهير علماء الهند وعظماءها الذين يرجح
إليهم الفضل في النهضة الفكرية الحديثة( .مجلة الضياء)
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وملا كان هذه املشاغل تمنعني عن التجرد بمطالعة القرآن املجيد ال يعجبني غيره من
الكتب التي مللت النظر في أباطيلها ،غير متون الحديث وما يعين على فهم القرآن،
فتركت الخدمة ورجعت إلى وطني وأنا بين خمسين وستين من عمري .فيا أسفى على
عمر ضيعته في أشغال ضرها أكبر من نفعها ونسأل هللا الخاتمة على اإليمان"1.

 1نشرت في مجلة "الضياء" الصادرة عن ندوة العلماء ،لكناؤ ،رجب 2371ه
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العالمة حميد الدين الفراهي في علي جراه
 أ.د .أبو سفيان الصالحي1ترجمة من األردوية :أبو سعد األعظمي2

إن املؤسسة التي أقامها السير سيد أحمد خان (24214-2427م) لها إسهامات قيمة
ً
وخدمات جليلة في مجاالت مختلفة من العلوم والفنون ،وقد أنجبت املؤسسة أفذاذا
ً
وأعالما في الفنون الجديدة ونبغ منها الزعماء السياسيون وخدام
في العلوم الدينية
الناس وانتشروا في أنحاء العالم لكي يفيدوا الناس بما أودع هللا فيهم من مؤهالت
علمية واجتماعية .ومما يتميز به السير سيد أحمد خان أنه فتح باب مؤسسته على
مصراعيه لكل من أتاه من املؤيدين أو املخالفين واستقبلهم بشوق وحفاوة .وإذا كانت
طائفة من العلماء العظام تخالف أفكاره الدينية وتعارضها فقد كان هناك عدد كبير
من العلماء األجالء من أمثال النواب محسن امللك ووقار امللك ودبتي نذير أحمد
والعالمة شبلي النعماني وموالنا ألطاف حسين حالي واألستاذ حميد الدين الفراهي
وغيرهم الذين آزروه في مواقفه وأشادوا بآرائه املبتكرة واعترفوابخدماته الجليلة رغم
أنهم كانوا يختلفون معه في أفكاره الدينية3.

شخصية األستاذ الفراهي:
إننا ال نحتاج إلى تعريف شخصية األستاذ الفراهي (2130-2443م) بما كان له من
خدمات جليلة وإسهامات بارزة في مجال علوم القرآن وقد تفرد بنظريته لنظام
 1بروفيسور ،قسم اللغة العربية وآدابها ،جامعة علي كره اإلسالمية ،علي كره ،الهند
 2باحث ،قسم اللغة العربية وآدابها ،جامعة علي كره اإلسالمية ،علي كره ،الهند
 3راجع للمزيد عن زمالء السير سيد :سر سيد أحمد خان اور ان كي رفقاء للسيد عبدهللا ،نيو
ليتهو آرت بريس ،دهلي ،بدون تاريخ ،ص 400-47وانظر ً
أيضا :مجله فكر ونظر (جامعة علي
كره اإلسالمية) عدد خاص ،ناموران علي كره كا بهال ،دوسرا اور تيسرا كاروان ،وكذلك انظر:
ً
أعدادا خاصة ملجلة تهذيب األخالق "مشاهير علي كره"
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ً
موهوبا بجودة الفهم وحدة الذكاء منذ طفولته إال
القرآن .ومما ال شك فيه أنه كان
أن هذه املؤسسة التي تم تأسيسها في علي جراه كان لها دور بارز في إبراز شخصيته
ً
ً
واسعا للبحث
وفي رفعه إلى قمة العلوم والفنون التي وصل إليها .فإنه وجد مجاال
والتحقيق بعد قدومه إليها وتشرف بلقاء الباحثين من الهند وخارجها كما أتيحت له
الفرصة لالستفادة من الذخائر علمية للكتب واعترف أعالم العلم واألدب فيما بعد
بمؤهالته العلمية بكل صراحة .فكتب إليه العالمة شبلي النعماني عندما تفكر عن
إعداد خطة دار املصنفين" :جعلتك من املديريين ولو تم تأسيس دار املصنفين فهل
هناك أحد سواك يصلح إلدارتها" 1وكتب السيد سليمان الندوي في افتتاحية مجلة
"معارف" بعد وفاته" :ارتحل ابن تيمية هذا العصر في  22نوفمبر 2130م" 2ويرى
األستاذ املودودي" :إنه قض ى حياته في تحقيق املعارف القرآنية" 3وأضاف
فيه...ويمكن لنا أن نقول بكل وثوق وصراحة إنه أحاط بجميع األشعار العربية
الجاهلية وقلما أن يغيب عن ذهنه أي شعر جيد" 4وعبر الشيخ تقي الدين الهاللي
عن شخصيته فقال" :كان له إملام ودرك في اللغة اإلنجليزية والعربية والفارسية
ً
واألردية وبالجملة فقد وجدته من أرفع الشخصيات ممن لقيتهم هنا ً
وفضال"5
علما
ً
وألقى الشيخ عبد الحي اللكنوي الضوء على شخصيته قائال" :راسخ في العلوم
العربية والبالغة ،متعمق فيها ،متضلع من أشعار الجاهليين ،وأساليب بيانهم،
واسع االطالع على الصحف السماوية ،حسن النظر في كتب اليهود والنصارى،
عاكف على التدبر في القرآن والغوص في معانيه وأساليبه" 6واعترف العالمة مناظر
 1مكاتيب شبلي ،مطبعة معارف أعظم كره ،ط2117 ،1م74/1 ،
 2موالنا حميد الدين للسيد سليمان ندوي ،معارف ،نوفمبر 2130 ،7/16م ،ص311
 3دو عمده مضمون ملرتبهما بدر الدين اإلصالحي( ،فتنه تكفير ،أبو االعلى املودودي ،مطبعة
اصالح سرائي مير ،أعظم كره ،بدون تاريخ ،ص21
 4أدبيات مودودي لخورشيد أحمد ،ط ،2مركزي مكتبه اسالمي ،دهلي2140 ،م ،ص371
ً
 5مجلة الضياء ،رجب 2371ه ،نقال عن حميد الدين الفراهي ملحمد عنايت هللا السبحاني
اإلصالحي،ط ،2مكتبة اإلصالح ،سرائي مير ،أعظم كره ،نوفمبر 2174م ،ص44
 6نزهة الخواطر للشيخ عبد الحي ،ط ،2مطبعة مجلس دائرة املعارف العثمانية ،حيدرآباد
الدكن2170 ،م130/4 ،
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أحسن الغيالني بما كان له من خدمات جليلة فقال" :إنه حاول للبحث عن الربط
بين اليات القرآنية مما ال يوجد له نظير دون سواه ،وربما يكون هذا الربط بين
ً
اليات القرآنية دليال على أنه منزل من هللا تبارك وتعالى دون سواه" 1وأشاد عبد
املاجد الدرياآبادي بخدماته بهذه الكلمات" :إنه فاز بأصول جديدة للتفسير في تاريخ
األمة وأكبر فكرته فيها هو نظم القرآن" 2.ويرى األستاذ شاه معين الدين الندوي" :إن
تفسير سور القرآن القصيرة التي يمر بها املفسرون عامة وقف عليها األستاذ وقدم
فيها آراء دقيقة ومباحث لطيفة" 3.وصدق موالنا عبد الحق حين قال" :إنه أمعن في
القرآن ونظر فيه من كل جانب وأرى أنه لم يكن هناك أية نكتة لم تقع عينه عليها"4.
ً
واعترفت جريدة الجمعية بخدماته مشيرة" :إنه كان عاملا عديم املثال في اللغة
العربية وآدابها وعلومها" 5.وأشاد موالنا أبو الكالم آزاد بما كان الفراهي يتمتع به من
العلم والتقوى والورع فقال" :إن األستاذ الفراهي الذي أثيرت ضجة كبيرة على
عبارته كان من العلماء األجلة الذين لم ينفردوا بما كان لهم من مؤهالت علمية بل
يتصفوا بالعمل ً
أيضا .وال يخفى على أهل النظر ندرة الجنس الثاني"6.
وال تتجاوز جريدة "فاران" الحق إذ تقول" :مما ال شك فيه أن له براعة تامة في
الدراسات القرآنية وال مثيل له فيها في العصر الراهن" 7.وكتب تلميذه الرشيد الشيخ
أمين أحسن اإلصالحي في مقدمة تفسيره "تدبر قرآن"" :وبجانب جهودي املمتدة على
 1هندستان مين مسلمانون كا نظام تعليم وتربيت ملناظر أحسن الغيالني ،مطبعة انتظامي
حيدرآباد الدكن ،بدون تاريخ171/1 ،
ً
 2صدق 22 ،فبراير 2136م ،نقال عن حميد الدين الفراهي ملحمد عنايت هللا السبحاني اإلصالحي
 3تفسير سورة الكافرون( ،استعراض) للشاه معين الدين الندوي ،معارف ،أبريل2134 ،م،4/42 ،
ص327
ً
 4نقال عن الجريدة الشهرية "اإلصالح" ،اردو اورنغ آباد الدكن ،يوليو2136 ،م،63/26 ،
ص ،707مكتبة اإلصالح بأعظم كره ،ص47
ً
 5الجمعية 24 ،يوليو 2136م ،نقال عن العالمة حميد الدين فراهي ايك عظيم مفسر ،ايك مايه
ناز محقق ،ايك بلند بايه مجدد ،ص44
 6املصدر السابق ،ص24
 7املصدر السابق ،ص49
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أربعين سنة ينضم إليها نتائج محاوالت أستاذي املشتملة على أكثر من ستين سنة،
وكنت أشعر بالفخر العالي لو كنت أدعي بأن كلما يحويه هذا الكتاب مما استفدت
من أستاذي وهذا هو الواقع ،ولكن أحذر هذه الدعوى أن يعزي خطأ إليه وقد
تكبته" 1،كما إن رشيد رضا املصري 2وفيصل شكري أشادا بخدماته الجليلة3.

ار

وقد أسهبت في ذكر آراء أهل العلم عن األستاذ الفراهي وذلك لكي يتضح أن مدينة
علي جراه لها دور بارز في تمكين األستاذ الفراهي من احتالل هذا املنصب الجليل
من العلم .والن نسلط الضوء بالتفصيل على جوانب عديدة عندما كان الفراهي
ً
ً
ومدرسا في علي جراه ألن لذلك أهمية بالغة في فهم شخصيته وإن كان قبل
طالبا
هذا يوجد بعض األمثلة التي تدل على ذكاء األستاذ الفراهي ولكن نشأ فيه الحب
للبحث وتوقد ذهنه املبتكر بعد قدومه إلى علي جراه كما بدأ يمعن النظر في
جوانب عديدة من القرآن الكريم ويتوسع فيها4.

أيا تعليمه:
التحق األستاذ الفراهي بكلية محمدن انجلو الشرقية سنة 2412م للحصول على
البراعة في اللغة اإلنجليزية واملهارة التامة في العلوم الجديدة فأتم البكالوريوس في
سنة 2417م ويجدر بنا أن نقس لكم ما وقع بشأن التحاقه بهذه الكلية .إن
األستاذ الفراهي كان قد قض ى من عمره عشرين سنة عندما التحق بالبكالوريوس
وفي ذلك الوقت كان له مهارة تامة في اللغتين الفارسية والعربية وكتب السير سيد
أحمد خان إلى املدير اإلنجليزي آنذاك رسالة في صدد التحاق عبد الحميد الفراهي
فكتب فيها" :إني أرسل إليك ً
طالبا هو أجود في اللغة العربية والفارسية من
األساتذة املوجودين في كليتك واستيأس بها املدير واألساتذة األخرى وكان العالمة
 1مقدمه تدبر قرآن ألمين أحسن اإلصالحي ،تاج كمبني ،دهلي2141 ،م ،ص42
ً
 2مجله املنار (مصر)  11مارس2101 ،م ،ص ،236-237نقال عن كتابيات فراهي لظفر اإلسالم
اإلصالحي ،إداره علوم القرآن ،ط ،2علي كره2112 ،م ،ص66
ً
 3مجمع اللغة العربية دمشق ،أكتوبر 2174م ،ص ،127-104نقال عن كتابيات فراهي ،ص66
 4تفسير نظام القرآن (مقدمة) ص30
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شبلي النعماني ً
أيضا من هؤالء األساتذة فعبر املدير عن رده وقدم هذه الرسالة
إلى العالمة شبلي النعماني ،فأجاب العالمة :يمكن أن تكون هذه املسئلة قد
أغضبتكم ولكن أنا أفتخر به ألن من أشاد به السير سيد هو في الواقع تلميذي
وتعلم علي اللغتين العربية والفارسية"1.

السيرسيد واألستاذ الفراهي:
قد سبق أن األستاذ الفراهي قد تضلع في اللغة العربية والفارسية وعرف
دقائقهما قبل االلتحاق بعلي جراه ،فلذلك التمس منه السير سيد أن يترجم
بعض األبحاث املتعلقة بالسيرة النبوية من طبقات ابن سعد إلى اللغة
الفارسية .وال يفوتنا أن األستاذ كان في ذلك الوقت ً
طالب ا في البكالوريوس وقد
أعجب السير س يد بترجمة الفراهي وأشاد بها حيث إنه أدخل هذه الترجمة في
اسية للكلية2.

املقررات الدر

وفي ذلك الوقت كان السير سيد يحاول تحقيق مخطوطة بالية لإلمام الغزالي قد
أكلتها الديدان وشاركه في ترتيبها وتهذيبها العالمة شبلي النعماني وألطاف حسين
حالي ولكن بما أنهم القوا في تصحيحها صعوبات ومشاكل ،لم يتيسر لهم إتمام
املشروع وأشار العالمة شبلي النعماني بعد أن ضاق به ذرعه أن يفوض هذا العمل
إلى حميد الدين ففوض العمل إليه وحينما ردها الفراهي بعد اإلتمام في أيام
معدودة ،قابلها السير سيد مع النسخ االخرى فوجد أنها توافقها ً
تماما أو تكاد تكون
قريبة منه .تحير السير سيد ودهش بعد أن رأى مؤهالته العلمية إلى هذه الغاية
وسأله عما ركزه في صدد هذا العمل؟ فأجاب الفراهي :بذلت عنايتي وجهدي في
سياق الكالم وفي ضوء أسلوب اإلمام الغزالي"3.

 1موالنا فراهي ألمين أحسن اإلصالحي (حيات حميد لعبد الرحمن ناصر اإلصالحي ،ط،2
مطبعة معارف ،أعظم كره2173 ،م ،ص)13-11
 2املصدر السابق ،ص31
 3املصدر السابق ،ص33-34
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والسير سيد أحمد خان كان يريد أن يترجم تفسيره إلى اللغة العربية ولتحقيق
هذه األمنية التمس من العالمة شبلي النعماني أن يترجم تفسيره إلى العربية
لكنه عندما اعتذر عن ذلك ،قدم السير سيد أمنيته أمام طالب في كلية
محمدن أورينتل الشرقية وهو عبد الحميد لكنه رفض بصراحة وعندما ألح
عليه السير سيد وسأل عن سبب هذا الرفض قال الفراهي إني ال أريد أن
أساهم في إذاع ة هذه املعصية"1.

العالمة شبلي واألستاذ الفراهي:
قد قدر هللا تبارك وتعالى لألستاذ الفراهي االستفادة من العالمة شبلي النعماني
ووفر له فرصة االنتفاع به منذ نعومة أظفاره وكان العالمة شبلي النعماني نفسه
يريد أن يبلغ األستاذ الفراهي في مختلف العلوم والفنون إلى أوجها وكمالها ،ولذلك
كان يلفت انتباهه ويوليه عناية خاصة في علي جراه ً
أيضا .يقول عندما كتب رسالة

إلى السير سيد........" ،وإن تلق الضوء على األوضاع الراهنة هناك يكون ً
سببا

الطمئناني فإني تركت األطفال في رعايتك وأرجو منك أن تنبه عبد الحميد
ً
بإشرافهم" 2.وأضاف قائال في رسالة أخرى إلى السير سيد" :من فضلك أخبر عبد
الحميد أن يرسل إلي رسالة طويلة مع نتائج االمتحانات لألطفال" 3.وكان األستاذ
الفراهي يريد أن يلتحق باملاجيستر بعد نهاية البكالوريوس ولكن لم يتسير له ذلك
بسبب بعض الصعوبات .أرسل الفراهي رسالة إلى العالمة شبلي النعماني بعد أن
غادرها إلى كراتش ي وذكر فيها مسئلة إخراج شهادته 4وأجاب العالمة على هذه
ً
ً
شخصيا إلى السير سيد
الرسالة قائال " :قد استلمت رسالتك وأرجو منك أن تكتب
 1تفسير نظام القرآن للعالمة حميد الدين الفراهي ،الدائرة الحميدية ،مدرسة اإلصالح ،سرائي
مير ،أعظم كره2422 ،ه2110/م ،ص23
 2مكاتيب شبلي ،مطبعة معارف أعظم كره ،ط2114 ،1م½ ،
 3مكاتيب شبلي ،مطبعة معارف أعظم كره ،ط2114 ،1م7/2،
 4املصدر السابق2/2 ،
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للشهادة واذكر ترجمة طبقات ابن سعد وبدء اإلسالم" 1.ويتضح من مضمون هذه
الرسالة أن السير سيد كان على علم تام بما يتمتع به األستاذ الفراهي من مؤهالت
وجدارات وذكاء وفطنة .وقد نهج العالمة شبلي النعماني لتدريس اللغة العربية
ً
ً
مثاليا ،فنبغ منها عدد من
منهجا
والفارسية في كلية محمدن اينجلو الشرقية
الطالب من أشهرهم األستاذ حميد الدين 2،وبما أن العالمة أواله عناية خاصة
ورعاية تامة ،وصل الفراهي إلى منصب البروفيسور في العربية3.
وقد عقدت حفلة وداعية في تكريم آرنولد عندما كان يغادر من علي جراه واتفق
على أن يقدر شخصيته ويشيد بخدماته في لغات مختلفة واختير اسم العالمة
شبلي لتشييد خدماته باللغة الفارسية فاستعان العالمة شبلي باألستاذ الفراهي
في إعداد هذه الكلمة وكتب إليه رسالة قال فيها" :أرسل إلي رسالة التقدير
واإلشادة باللغة الفارسية ألنني ال أجيد الكتابة بالفارسية" 4.كما عقدت حفلة
التكريم والحفاوة لألستاذ شبلي من قبل لجنة إخوان الصفا ولجنة األدب في 21
يناير سنة 2414م عندما تلقب العالمة بشمس العلماء وألقى فيها الخطب عدد
من العلماء األجالء الذين حضروا هذه الحفلة التكريمية ومنهم املستر بيك
وألطاف حسين حالي ومزمل هللا خان الشرواني وغيرهم .وقدم فيها حميد الدين
الذي كان ً
طالبا في ذلك الوقت 5قصيدة عربية رائعة في تكريم العالمة شبلي ،أشاد
ً
واحد من الصحفيين بهذه القصيدة قائال" ،أنشد فيها حميد الدين عضو إخوان
الصفا ولجنة األدب قصيدة عربية رائعة ،يشيد بها األدباء األجالء للغة العربية
ويجدر بنا أن نذكر هناك بعض األشعار من تلك القصيدة:
كالش ـ ـ ـ ـ ــمس بازغ ـ ـ ـ ـ ــة بوس ـ ـ ـ ـ ــط س ـ ـ ـ ـ ــماء

يـ ـ ـ ــا خـ ـ ـ ـ ـير م ـ ـ ـ ــن يس ـ ـ ـ ـمو إلـ ـ ـ ــى العليـ ـ ـ ــاء

 1املصدر السابق2L2 ،
 2حيات شبلي ،ص244
 3حيات شبلي للعالمة السيد سليمان الندوي ،دار املصنفين شبلي أكيدمي ،أعظم كره ،ص742
 4مكاتيب شبلي72/2 ،
 5حيات شبلي ،ص176-144
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ق ـ ـ ـ ــد كن ـ ـ ـ ــت ق ـ ـ ـ ـ ً
ـدما للمع ـ ـ ـ ــالي س ـ ـ ـ ـ ً
ـاميا

أورثتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيمة البـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء

فلـ ـ ـ ــئن سـ ـ ـ ــموت إلـ ـ ـ ــى املكـ ـ ـ ــارم والعـ ـ ـ ــال
ال غ ــرو نص ــل الس ــيف إن يـ ـك ص ـ ً
ـارما

فلقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد نشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأت بعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزة قعسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء
أو يس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتهل ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبرق ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالألالء

فألنـ ـ ـ ـ ــت بالعزمـ ـ ـ ـ ــات سـ ـ ـ ـ ــيف صـ ـ ـ ـ ــارم

وألن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرق الم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذكاء1

املستشرقون واألستاذ الفراهي:
لئن كان األستاذ الفراهي قد تشرف بمرافقة أصحاب العلم وأعالم الفن الهنود في
علي جراه فإنه حظي بلقاء عدد من املستشرقين املشهورين ً
أيضا .ومن أبرزهم
آرنولد وجوزف هارويز ،يحتل آرنولد مكانة مرموقة في مجال العلوم والفنون وله
صلة وطيدة مع كثير من أرباب العلم والفضل من العلماء الهنود ومن بينهم العالمة
شبلي ومحمد إقبال .كتب العالمة شبلي إلى األستاذ الفراهي لتحقيق عمل آرنولد بما
كان له صلة وطيدة به فيقول" :هناك كتاب وجيز في القواعد العربية يريد آرنولد أن
يترجمه إلى اإلنجليزية ولذلك قدم اسمك وبما أن الكتاب وجيز ً
جدا ومصطلحاته
معروفة فلذلك اقبل مشروع ترجمته" 2.يتبين من نص هذه الرسالة أن آرنولد كان
يعترف بعبقرية الفراهي كما يتجلى منها أن الفراهي كان يستطيع أن يقوم بهذا العمل
على أحسن وجه وذلك بما كانت له معرفة تامة باللغتين العربية واإلنجليزية.
ومن أهم الغايات التي ارتحل لها األستاذ الفراهي إلى علي كره أنه كان يريد أن يكون على
بصيرة كاملة من نظريات الفلسفة الجديدة واستفاد في هذا الصدد من البروفيسور
شهيرا في الفلسفة .أخذ الفراهي منه ً
شيئا ً
آرنولد الذي كان عاملًا ً
كثيرا إال أنه لم يرض
ً
به وأشار الشيخ أمين أحسن اإلصالحي إلى سبب ذلك قائال" :إن األستاذ الفراهي كان
يعتبر آرنولد وسيلة لحصول تلك األهداف التي نشرها اإلنجليز في علي جراه وأعجب
 1علي كره انستي تيوت كزت 6 ،فبراير 2414م ،ص /247-240ديوان املعلم عبد الحميد الفراهي
(جمع :بدر الدين اإلصالحي) ،الدائرة الحميدية ،مدرسة اإلصالح ،سرائي مير ،أعظم كره،
الهند ،ص1
 2مكاتيب شبلي27/2 ،
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ً
أصحاب علي كره وفضالؤها بكتابه ”ً “ Preaching of Islam
شديدا ولكن
إعجابا
الفراهي كان يعارض هذا الكتاب بشدة ويقول إنما ألف هذا الكتاب ليسلب روح
الجهاد من قلوب املسلمين"1.

كما إنه استفاد من مستشرق آخر اسمه جوزف هارويز والذي تم تعيينه كأستاذ
في سنة 2106م 2واعترض املسلمون الهنود على تعيينه وتساءلوا عما إذا كانت
الهند ال توجد فيها من األساتذة من يستطيع تدريس اللغة العربية فرد عليهم أن
الغاية ليست تدريس اللغة العربية فقط بل أرسل إليها ليفيد طالبنا بتاريخ اللغة
العربية والتاريخ اإلسالمي والثقافة اإلسالمية وتعبير اإلنشاء وطرق التصنيف
والتأليف الجديدة وتم تعيين أربعة أساتذة مساعدين لجوزف هارويز ومنهم
األستاذ حميد الدين الفراهي3.

تعلم الفراهي من هارويز اللغة العبرانية وتمهر فيها حيث تمكن من االستفادة بالعلوم
والفنون املوجودة في اللغة العبرانية مباشرة ونجد نماذج استفادته من هذه اللغة في
عديد من كتبه من أمثال "نظام القرآن وتأويل الفرقان بالفرقان" و"الرأي الصحيح
فيمن هو الذبيح" و"مفردات القرآن" وغيرها .وفي مقابل تعلمه للغة العبرانية من
هارويز ،قام الفراهي بتعليم هارويز اللغة العربية حتى أتقنها 4.وفي هذه األيام تحمل
األستاذ الفراهي مسؤولية تحقيق املخطوطات العربية لطبقات ابن سعد التي أعدها
املستشرقون األوربيون والذين تحملوا مسؤولية البروفات لهذه النسخ منهم هارويز
ً
أيضا لكن بما أنه ال يستطيع بذلك ،كان الفراهي يراجعها ويقوام بتصحيحها ثم
يرسلها إلى هارويز5.

 1حيات حميد ،ص34
 2هستري آف دي ايم .اي .او كالج لبهتناكر ،ايشيا ببلشنك هاؤس ممبئي2161 ،م ،ص111
 3علي كره انستي تيوت كزت 27،مايو 2177م ،ص4
 4حيات حميد ،ص4-7
 5تهذيب األخالق ،إقبال أحمد خان سهيل ،نوفمبر 2147م ،22/6 ،ص20-1
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لجنة املترجمين:
وقد تم إنشاء لجنة للمترجمين في كلية محمدن اينجلو الشرقية في علي جراه وذلك
لكي يترجم الكتب اإلنجليزية إلى األردية ولكن قرر فيما بعد أن الكتب املفيدة بصرف
النظر عن لغتها ستترجم إلى اللغة األردية .وكان يلزم ملن كان يريد عضويتها أن يكون
ً
عضوا
حامل شهادة البكالوريوس .وقد ذكر في علي كره انستيتوت كزت اثنا عشر
وعين األستاذ الفراهي وسيد وحيد الدين مديرين لهذه اللجنة .ومن مسؤلياتهما أن
ً
قاموسا يكون فيه شرح
يصححا التراجم ويقوم بمراجعتها ،كما كان عليهما أن يعدا
املصطلحات العلمية اإلنجليزية في اللغة األردية وأن يقترحا املصطلحات العلمية
األردية إزاء هذه املصطلحات العلمية اإلنجليزية 1.ويظهر مما سبق أن األستاذ
ً
الفراهي كان معروفا بين األوساط العلمية في هذه الكلية .ويجدر بنا أن نذكر
التفاصيل الواردة عن املترجمين في انستيتوت كزت .انعقدت جلسة لجنة املترجمين
في  1فبراير 2104م وتم فيها إصدار القرارات التالية:
.2
.1
.3
.4
.7
.6

ال تقتصر وظيفة هذه اللجنة على ترجمة الكتب اإلنجليزية إلى األردية بل
تشمل ترجمة أي كتاب مفيد إلى األردية من أية لغة.
يلزم للمترجم أن يكون حامل شهادة البكالوريوس من أي جامعة ولكن الن
رفع هذا الشرط ويسمح لكل من يعرف اللغة األجنبية أن يقوم بالترجمة.
يمكن أن يكون عضو هذه اللجنة من خارج علي كره.
إذا أراد عضو من أعضاء اللجنة أن يترجم أي كتاب فعليه أن يخبر اللجنة
عن هذا الكتاب.
يسمح للمترجمين أن ينشروا الكتاب ً
ذاتيا وإن لم يستطيعوا ذلك
فتساعدهم اللجنة في هذا الصدد.
إن نشرت اللجنة أي كتاب فال يسمح للمترجم أن يعيد نشره حتى تنفد
طبعته األولى.

 1علي كره انستي تيوت كزت4،ديسمبر 2107م ،ص1
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وأضاف أن "من كان عنده استفسار أو اقتراح ،فعليه أن يعرضه على الفراهي األستاذ
املساعد في كلية محمدن اينجلو الشرقية وأن يرسل إليه رقم التعاون والعضوية"1.
ويتبادر من جلسة لجنة املترجمين املنعقدة في  17مارس 2104م أن األستاذ
الفراهي قد بدأ ترجمة كتاب الفيلسوف ريد املسمى "انكوائري آف هيومن
اندراستيندنك" 2ولكن لم نعثر على تفاصيل هذا املشروع ،فال ندري أ تمت هذه
الترجمة أم بقيت غير تامة .ومما يؤسفنا أن األستاذ الفراهي لم يدم ارتباطه بهذه
اللجنة وإال الستفادت حركة الترجمة في علي كره من مهاراته أكثر بكثير.

حبيب الرحمن خان الشرواني واألستاذ الفراهي:
كان العالمة شبلي النعماني يريد في كل آن أن تسود شخصية األستاذ الفراهي
العلمية في عيون األعالم والباحثين الكبار وبذل كل ما كان في وسعه لتحقيق
أمنيته .وبذلك كان األستاذ الفراهي يعرف الشخصيات العظيمة في كلية محمدن
اينجلو الشرقية وبقي له صلة وطيدة بحبيب الرحمان خان الشرواني في علي جراه
وفي معظم األحيان تشرف بلقائه وعندما توفي األستاذ الفراهي كتب حبيب
الرحمان إلى سيد سليمان الندوي يعزيه بهذه الكلمات" :كنت أعرف األستاذ من
مدة غير قليلة وتشرفت بلقائه في البداية بواسطة العالمة شبلي النعماني ثم
ً
لقيته عندما أصبح أستاذا في علي جراه ثم في حيدرآباد وهو يستمر في شغفه
بالتدبر في القرآن الكريم وكان يقض ى أوقاته فيه من الساعة الثالثة من آخر الليل
ً
صباحا ،ويفيدنا بنتائج بحثه عندما تشرفنا بزيارته وفي ذلك
إلى الساعة التاسعة
الوقت كان يداوم مطالعة الصحف السماوية وكان يود حل املشاكل في ضوئها،
وفي هذه الحالة غادر علي جراه"3.

 1علي كره انستي تيوت كزت 7 ،فبراير 2104م ،ص7
 2علي كره انستي تيوت كزت 2 ،أبريل 2104م ،ص7
 3حيات حميد ،ص4
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إقبال سهيل واألستاذ الفراهي:
إن إقبال سهيل الشاعر الشهير كان يذكر العالمة شبلي النعماني في صدد الشعر
واألستاذ الفراهي في الدراسات القرآنية بكل تقدير واحترام 1.وقبل االلتحاق في
كلية محمدن اينجلو الشرقية كان يسكن مع األستاذ الفراهي في بني سرائيالن حي
علي جراه القديم الشهير وكان بيت عبد السالم صاحب مطبعة فيض عام علي
جراه بجواره .ولألستاذ الفراهي عالقة عميقة فلذلك طبع ً
عددا من كتبه بهذا
املطبع ،كما أن "شعر العجم" الذي ألفه شبلي النعماني طبع في هذا املطبع .وفي
ذلك الوقت كان يجتمع الشيخ رشيد األنصاري مدير علي كره انستيوت كزت
والشيخ وحيد الدين سليم على مائدة األستاذ الفراهي لشرب الشاي.
ً
قصصا عديدة عن األستاذ الفراهي وهي ذات دروس وعبر
وقد نقل إقبال سهيل
ألولي األبصار .يقول عندما رجع الفراهي إلى علي كره بعد أن ترك وظيفة مدرسة
اإلسالم بكراتش ي في سنة 2104م حصل له ألف ومأتان روبية إضافية من هناك
وقدمها األستاذ الفراهي إلى أهل بيته ولكنهم عندما رفضوا القبول أمر إقبال
سهيل أن ينتخب الكتب التي تبلغ ثمنها إلى ألف روبية وأشار إقبال سهيل أن تجمع
هذه النقود لألطفال فاحمر وجهه ً
غضبا ألنه يظن معصية أن تجمع هذه النقود
ومخافة أن يخطر بباله أن هذه النقود املحفوظة ستصبح نافعة في ضرورة
اتفاقية وهكذا نتوكل على هذه النقود لقضاء الحاجات دون هللا تبارك وتعالى.
وقصة أخرى تبدو منها توكل األستاذ الفراهي على هللا تبارك وتعالى وخشيته له أنه كان
في علي كره رجل داهي في شكل ناسك يداوم التساؤل بإفالسه وبرث حاله وربما ينجح
في غايته بطالقة لسانه وسحر بيانه وفي بعض األحيان سأل األستاذ الفراهي ً
أيضا
ومرة أعطاني رسالة إلى األستاذ الفراهي ألرسلها إليه ،فأدخلت هذه الرسالة في جيبي
ولم أبلغها إلى الفراهي وذلك بما أيقنت أنه قد اختلق قصة جديدة للتساؤل .وعندما
 1آشفته بياني ميري لرشيد أحمد الصديقي ،مطبعة سرفراز ،لكنؤ ،ط2174 ،1م ،ص76
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خرج األستاذ الفراهي للذهاب إلى الكلية سأله عن هذه الرسالة فطلب الفراهي هذه
الرسالة مني وقال بعد قراءتها :أنت أكلت حر ًاما طيل هذا الوقت ألن الغذاء يكون
جائعا .وعندما حاولت أن أقول ً
حر ًاما على الجار املستطيع عندما يبيت جاره ً
شيئا،
منعني األستاذ الفراهي وقال إن كذب أي رجل عشر مرات فليس بوسعنا أن نقول بكل
ً
جزم ويقين إنه يكذب اليوم ً
أيضا .إن كان صادقا فيما كتب فيها فقد ارتكبنا معصية
ً
كبيرة ،فرد عليه إقبال سهيل قائال :كيف تكون هذه معصية وأنت ما حصلت هذه
الرسالة حتى هذا الوقت وما استطعت بذلك ألنك تمتلك روبية واحدة فقط .فقال
األستاذ الفراهي إن كنت ال أستطيع فأنت تستطيع ،قال إقبال سهيل :عندي روبية
ً
واحدة فقط لشرب الشاي ،قال األستاذ الفراهي أنا أقدر أن أمش ي إلى الكلية راجال ثم
أعطي الروبية الواحدة التي حفظها ألداء الكراء وقال إذهب وأعد الطعام ألطفالك.
وبينما هو في الطريق إذ فاجأه صاحب البريد بتسليمه سبعين روبية كانت له ،رفض
ً
األستاذ قبوله أوال وقال هذا لخر ولكن عندما ألح صاحب البريد أن حامل هذا االسم
ليس غيرك وإن لم ترد فاكتب الرفض عن هذا ثم أرجع بها فقبل الفراهي هذه النقود
بعد أن أعاد النظر فيها واكتشف فيما بعد أنها عبارة عن قرض استقرضه منه رجل
وأراد أن يعيده إليه بعد سنوات.
كما ذكر إقبال قصة سجادة إيرانية ،أن ابن شريف جاء إلى األستاذ الفراهي وقد
وضع سجاداته على رأس رجل عامل وألح على الفراهي أن يشتريها .قال األستاذ
الفراهي إن هناك ً
عددا من األشراف ،اذهب إليهم،فسيعطونك قيمة مناسبة،
ً
فرد عليه قائال إنهم سيزعجونني كل االزعاج وبذلك تضعف أجرة العامل بدون
سبب .سأل الفراهي إقبال سهيل هل لديه من الروبيات عندما رأى إلحاحه
وعندما استجاب له ،أخذ منه ً
ً
خمسا وعشرين
ستا وعشرين روبية فسلم إليه
روبية ووضع روبية في جيبه ألداء الكراء إلى الكلية.
ويتجلى من هذه القصص أن األستاذ الفراهي كان من املؤمنين املخلصين الصادقين
الذين يتوكلون على هللا ً
حقا وتحفل حياة األستاذ الفراهي بمثل هذه القصص.
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مؤلفات األستاذ الفراهي:
ً
شديدا وبدأ التفكر
كان الفراهي قد اعتنى بأسرار القرآن الكريم ومعانيه اعتنا ًءا
والتدبر في آيات القرآن الكريم منذ ْ
أن كان ً
طالبا في كلية علي كره .وهذا هو
العصر الذي يؤول فيه السير سيد وأمثاله ممن تأثروا بآراء اإلنجليز وأفكارهم
اليات القرآنية كما يشاؤون .ويرى األستاذ الفراهي أن املناهج التي تسود بين
األمة املسلمة لفهم القرآن قد حادت عن سواء السيبل فأراد أن يروج مبادئ
تدبر القرآن الصحيحة وذلك لكي يقابل العصبية الفاسدة للغرب بالعقلية
الصالحة للقرآن الكريم 1وقد أشار إلى هذه املبادئ لتدبر القرآن الكريم في كتابه
"مقدمة نظام القرآن" 2.وعندما تشرف األستاذ الفراهي مرة ثانية بقدومه إلى علي
كره سنة 2107م كأستاذ مساعد ،مكث هناك لسنة 2104م ولكن لم يصدر له
كتاب في هذه الفترة 3.ولكن رسالة أقسام القرآن ،كما صرح السيد سليمان
الندوي ،ألفت في هذه الفترة 4كما ألف أسباق النحو والصرف ً
أيضا خالل قيامه
بعلي كره 5.ونجد بعد أن نتصفح أوراق كتابيات الفراهي (ألفه البروفيسور ظفر
اإلسالم اإلصالحي) أن ً
عدد ا من تأليفاته نشرت خالل مكوثه الثاني في علي كره.
ويجدر بنا أن نذكر هنا قائمة مؤلفات األستاذ الفراهي التي ألفت في علي كره أو
نشرت من هناك ونبدأ بذكر أجزائه التفسيرية التي طبعت من مطبعة فيض عام
علي كره.
تفسير سورة التحريم :قد ذكر األستاذ الفراهي في تفسير هذه السورة نظم
السورة وربط اليات مع اإلشارة إلى عمودها وألقى الضوء على أن اإلسالم هو دين
 1حيات حميد ،ص40
 2مقدمة تفسير نظام القرآن ،ص30
 3كتابيات فراهي لظفر االسالم اإلصالحي ،ص21
 4ياد رفتكان للسيد سليمان الندوي ،دار املصنفين ،أعظم كره2146 ،م ،ص221
 5ترجمان القرآن موالنا حميد الدين الفراهي للدكتور شرف الدين اإلصالحي ،معارف فبراير
2112م ،1/247 ،ص16-17
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ً
تحقيقا ً
لغويا لعبارة "صغت قلوبكما" في
الفطرة وبين الفسق والرهبانية كما قدم
صدد البحث عن أسباب نزول هذه السورة وبين جوانب عديدة غير ذلك1.
تفسير سورة الشمس :قد فسرها األستاذ الفراهي في ضوء اليات الكريمة مع
تعيين عمودها وبيان نظمها وربطها بما قبلها وما بعدها من السور وأشار إلى سنة
هللا التي تجري في تعذيب األقوام املكذبة وألقى الضوء على ناقة هللا وختم بتفسير
الية "وال يخاف عقباها" مع إعادة النظر في ربط السورة2.
تفسير سورة العصر :قد فسر األستاذ سورة العصر من ناحيتين ،أوالهما عامة
ً
ً
إجماليا لهذه السورة وربطها بما قبلها وما بعدها
مفهوما
وثانيتهما خاصة ثم قدم
من السور ثم قدم تحقيق كلمة "عصر" في ضوء األشعار العربية قبل بداية
التفسير وفصل القول بأسلوب علمي على السبب الذي من أجله أقسم هللا تعالى
بالعصر ثم قدم ش ً
رحا للكلمات الواردة في هذه السورة مثل "تواصوا" و"الحق"
و"الصبر" وبين فيها حقيقة العمل الصالح واإليمان وختم بذكر ربط السورة بما
قبلها وبما بعدها مع اإلشارة إلى مباحث مختلفة من غيرها وينفرد هذا التفسير من
بين التفاسير بمباحثه العلمية القيمة3.
تفسيرسورة الكافرون :بدأ الفراهي تفسيره لهذه السورة حسب عادته ببيان ربط
السورة بما قبلها وبما بعدها ثم ذكر أن هللا تعالى علم املسلمين في هذه السورة أن
يظهروا البراءة من كفار مكة ولفت عناية الناس إلى أن مراحل البعثة ثالثة وهي
ً
وأخيرا بين ربط
البراءة والهجرة ثم السيطرة والتمكين ويظهر نصر هللا بعد الهجرة
السورة بما بعدها وسلط الضوء على مفهوم البراءة من املنظار القرآني4.
 1راجع للتفصيل :تفسير سورة التحريم للشيخ حميد الدين الفراهي( ،ترجمة :الشيخ أمين
أحسن اإلصالحي) ،ط ،1كوه نور برنتنك بريس ،دهلي ،بدون تاريخ ،ص17-7
 2تفسير سورة الشمس للشيخ حميد الدين الفراهي( ،ترجمة :الشيخ أمين أحسن اإلصالحي)،
ط ،1الدائرة الحميدية ،مدرسة اإلصالح ،سرائي مير ،أعظم كره ،بدون تاريخ ،ص71-4
 3تفسير سورة العصر للشيخ حميد الدين الفراهي( ،ترجمة :الشيخ أمين أحسن اإلصالحي)،
ط ،1كوه نور برنتنك بريس ،دهلي ،بدون تاريخ ،ص64-7
 4تفسير سورة الكافرون للشيخ حميد الدين الفراهي( ،ترجمة :الشيخ أمين أحسن اإلصالحي)،
ط ،1الدائرة الحميدية ،مدرسة اإلصالح ،سرائي مير ،أعظم كره2110 ،م ،ص441-463
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تفسير سورة اللهب :بدأ األستاذ الفراهي تفسير هذه السورة كعادته مع إلقاء
الضوء على ربط السورة بما قبلها وقال :هذا ليس للدعاء على أبي لهب بل بشر
بذلك فتح مكة .وبما أن في هذه السورة ً
ذكرا ألبي لهب خاصة ،ذكر األستاذ الفراهي
أدلة عديدة تؤيد ما ذهب إليه من أن هذه السورة ليست للدعاء عليه بل هي بشارة
لفتح مكة .ثم أوضح ملاذا جاء فيه ذكر امرأة أبي لهب وشرح كلمة "حمالة الحطب"
وذكر أسباب النزول لهذه السورة ورد األستاذ الفراهي بهذه السورة على عقائد
األشاعرة الذين يستدلون بها على جواز تكليف املكلف ما ال يطاق1.
تفسير سورة القيامة :قبل بداية التفسير ذكر األستاذ الفراهي عمود هذه
ً
ً
تهديدا وتوبيخا للذين يفرحون بالحياة
السورة وربطها بما قبلها ثم أوضح أن فيها
الدنيا دون االلتفات إلى شدائد القيامة .وذكر أن القرآن استعمل فيها أسلوب
التهديد واالستفهام مرة بعد أخرى وذلك لكي يوقنوا ً
إيقانا ً
تاما باليوم الذي ال بد
منه ثم أقسم هللا تعالى بالقيامة وبالنفس اللوامة فبين األستاذ الفراهي الفرق بين
القيامة والنفس اللوامة وأثار األستاذ مسئلة أخرى ً
أيضا وهي :أن ما هو املذهب
الصحيح بين تصوير أحوال القيامة وتأويل املتشابهات وذكر نكات هامة في صدد
تفسير قوله تعالى "ال تحرك به لسانك" .وفي ضوء هذه الية "كتاب عزيز ال يأتيه
الباطل من بين يديه وال من خلفه" قرر األستاذ الفراهي أن تدوين القرآن الكريم
قد تم في عهد النبي صلى هللا عليه وسلم بأمر هللا تعالى وال يمكن أي ينقص منه أو
يضاف إليه في املستقبل ألن هذا ينافي ما تكفل هللا به من حفظ القرآن الكريم
وصيانته عن التحريف .واتفق املسلمون على أن القرآن الكريم محفوظ من أوله
إلى آخره وما وقع فيه أي نقص أو إضافة واستدلوا على ذلك بقوله تعالى في سورة
الحجر "إنا نحن نزلنا القرآن وإنا له لحافظون" .وما ينسب إلى اإلمامية أنهم
يقولون أن بعض أجزاء القرآن قد غابت .هذا ليس بصحيح ألن علماءهم األجلة
 1تفسير سورة لهب للشيخ حميد الدين الفراهي( ،ترجمة :الشيخ أمين أحسن اإلصالحي) ،ط،1
كوه نور برنتنك بريس ،دهلي ،بدون تاريخ ،ص76-7

ال
مجلد6 :

الأعداد4-1 :

63

ي
يناير-د سمبر 7112

من أمثال سيد مرتض ى وشيخ الطائفة محمد بن حسن الطوس ي وأبو علي
الطبرس ي ومحمد بن علي بن بابويه وغيرهم قد أنكروا ذلك وردوا على هذا الزعم
الباطل بصراحة ثم ألقى الضوء على أهمية الصالة في صدد تفسير اليات
الكريمة وختم تفسير هذه السورة ببيان ربطها بما بعدها1.

تفسير سورة الحشر :نجد في "معجم املطبوعات العربية واملعربة" أن تفسير
سورة الحشر لألستاذ الفراهي قد طبع أول مرة من مطبعة فيض عام بعلي كره
سنة 2104م ولكن لم نعثر على ذكر هذا التفسير 2في غير هذا املعجم فال
نستطيع أن نعلق على هذا الجزء من تفسيره3.

أقسا القرآن :ألف األستاذ الفراهي هذه الرسالة خالل قيامه في علي كره وهي
تعين القراء في فهم األسرار واألهداف وراء أقسام القرآن .وطبعت من هناك
سنة2122م 4.وأشار السيد سليمان الندوي إلى ما كان لهذا الكتاب من أهمية بهذه
الكلمات" :ألف أقسام القرآن خالل قيامه في علي كره وقدم فيه ً
جوابا عن سؤال
ملاذا أقسم هللا تعالى في القرآن الكريم .وكتب اإلمام الرازي بعض الفقرات في تفسيره
في جواب هذا السؤال ثم ألف ابن قيم رحمه هللا تعالى "التبيان في أقسام القرآن"
ولكن األستاذ الفراهي تميز عنهما بما قدم من تحقيقات جديدة في ضوء االستشهاد
ً
نموذجا للبحث والتحقيق ال يوجد
بكالم العرب وفي الحقيقة قدم على هذا املوضوع
له نظير في كتب التراث .وألهميتها قام العالمة شبلي النعماني بنشر خالصتها في
 1تفسير سورة القيامة للشيخ حميد الدين الفراهي( ،ترجمة :الشيخ أمين أحسن اإلصالحي)،
ط ،1كوه نور برنتنك بريس ،دهلي ،بدون تاريخ ،ص66-7
 2معجم املطبوعات العربية املعربة (ترتيب) يوسف الياس سركيس ،مطبعة سركيس ،مصر،
2114م2434/1 ،
 3راجع للتفصيل ،كتابيات فراهي ،رقم الحاشية ،7 :ص34
 4اختلف الدكتور شرف الدين اإلصالحي عن رأي السيد سليمان الندوي أن رسالة أقسام
القرآن قد ألفت في علي كره .راجع للتفصيل :ترجمان القرآن موالنا حميد الدين الفراهي،
معارف ،فبراير2112 ،م ،1/217 ،ص17
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رسالة الندوة (إبريل2106م) وطبعت الرسالة باسم "أقسام القرآن" على انفراد ثم
أضاف فيها بعض البحوث الجديدة ونشرها باسم "اإلمعان في أقسام القرآن" في
علي كره .وما كتب الباحثون في أقسام القرآن من ذلك الوقت إلى الن فقد استفادوا
فيه من األستاذ الفراهي 1.وقد أجاب األستاذ الفراهي في هذا الكتاب على ثالثة
شبهات تثور في الذهن حول أقسام القرآن الكريم ونقد منهج اإلمام الرازي وأشاد بما
كتب ابن قيم حول أقسام القرآن الكريم ثم ألقى الضوء على احتياج القسم
وتاريخه وطرقه ومعناه األصلي االبتدائي وأكد على أن هذه األقسام هي في الواقع
لالستدالل واالستشهاد في صدد البحث عن جوانب عديدة للقسم كما إنه بين
بالغة أقسام القرآن وذكر أشياء كثيرة غيرها مما تتعلق بهذا املوضوع2.

ترجمه فارس ي از بدء السال  :طبعت هذه الرسالة باملطبعة التجارية بعلي كره وفي
الحقيقة ألف العالمة شبلي النعماني هذا الكتاب باللغة العربية ثم نقله األستاذ
الفراهي إلى الفارسية .ذكرت فيه أحداث بداية اإلسالم وقد ترجم هذا الكتاب إلى
اللغة األردية ً
أيضا 3.تتكون هذه الرسالة من  36صفحة وتشتمل على ما يلي:
ابتداء الدعوة وإسالم عمر رض ي هللا عنه وأمر الصحيفة ونقض الصحيفة وفاة
أبي طالب وخديجة رض ي هللا عنهما خروج النبي إلى الطائف عرضه على القبائل
وبيعة العقبة األولى وبيعة العقبة الثانية والهجرة إلى املدينة ووفاة النبي صلى هللا
عليه وسلم ونبذ من شمائله 4وغيرها ورتبت جميع هذه املوضوعات من رؤية
املقررات الدراسية.
 1حيات حميد ،ص20-1
 2راجع للتفصيل :االمعان في أقسام القرآن للشيخ املعلم عبد الحميد الفراهي ،دار القرآن
الكريم ،الكويت ،2140 ،ص77-2
 3آغاز اسالم ترجمة بدء اإلسالم ،ترجمة :ميمونه سلطان شاه بانو ،ط ،1مشين بريس
آغره،بدون تاريخ ،ص221
 4راجع للتفصيل :رساله بدء اإلسالم ،ترجمة :مولوي عبد الحميد ،مطبع مفيد عام ،آغره،
بدون تاريخ ،ص36
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وبمناسبة مرور مائة عام على تاريخ وفاة العالمة شبلي النعماني رحمه هللا اهتمت
دار املصنفين بإعادة طبعها ورتب الدكتور أجمل أيوب اإلصالحي كل هذا في مجلد
ً
واحد بعد أن حققها وعلق عليها وأشار إلى ما عمل فيه قائال" :أما عملنا في هذه
الترجمة ،فال يختلف عنه في األصل العربي ،والترجمة الفارسية ،غير أننا أبقينا
نصها كما في املطبوع ،دون تقسيمه إلى فقرات جديدة ،ثم زدنا أرقام اليات في
املتن بين قوسين .وكانت في املتن أخطاء مطبعية كثيرة ،ومنها ما قد وقع من قبل في
مطبوعة املتن العربي والترجمة الفارسية ،فأصلحناها في املتن ،ولم ننبه عليها في
ً
الحاشية إال قليال .أما األخطاء الواقعة في ترجمة املتن أو في حواش ي الترجمة،
فنبهنا عليها في تعليقاتنا املختومة بلفظ (مرتب) بين القوسين"1.

ً
ترجمة طبقات محمد بن سعد :طبعت هذه الرسالة أوال من مطبعة مفيد عام
بآغرة سنة 2412م وقد ذكر فيها السفراء الذين أرسلهم النبي صلى هللا عليه وسلم
إلى امللوك كما ذكر فيها الوفود الذين حضروا عند النبي صلى هللا عليه وسلم وقد
ترجم األستاذ الفراهي هاتين الرسالتين أي بدء اإلسالم وطبقات محمد بن سعد
عندما كان ً
طالبا في علي جراه .وقد قام بإنجاز هذا املشروع تلبية لطلب السير سيد
أحمد خان وتم إدخال هاتين الرسالتين في مقررات مدرسة العلوم الدينية2.
أسباق النحو الجزء األول والثاني :طبع أسباق النحو (األول والثاني) أول مرة
بمطبعة علي كره مسلم يونيورستي في سنة 2113م وأعيدت طباعته بنفس
املطبعة سنة 2134م .قد قسم األستاذ الفراهي أسباق النحو إلى ثالثة أجزاء،
األول في بيان االسم والثاني في بيان الفعل والثالث بعنوان تحفة اإلعراب وهو في
صورة أرجوزة قام بشرحها األستاذ احتشام الدين اإلصالحي وهو جامع ملباحث
الجزأين .ويحمل هذا الكتاب أهمية بالغة في مجال النحو والصرف حيث أن

 1تاريخ بدء اإلسالم للعالمة شبلي النعماني ،ترتيب :الدكتور أجمل أيوب اإلصالحي،
داراملصنفين شبلي أكيدمي ،أعظم كره1026 ،م ،ص14
 2مقاالت شبلي ترتيب :سيد سليمان الندوي ،ط ،7مطبعة معارف ،أعظم كره2162 ،م23/1 ،
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الطالب بعد قراءة هذا الكتاب يستطيع أن يتجنب اللحن والخطأ أثناء الكتابة
واملحادثة ويحفظ قواعد النحو والصرف ومبادئهما بكل سهولة .وقد بذل األستاذ
الفراهي ً
جهدا ً
كبيرا في تقديم النماذج في هذا الكتاب وحاد فيه عن الطريق املروج
القديم وأشار األستاذ نفسه إلى أهمية هذا الكتاب في املدرسة1.
وقد ذكر الدكتور شرف الدين اإلصالحي عن أسباق النحو (الجزء األول والثاني)
ً
أن األستاذ الفراهي ألف هذا الكتاب أصال ألطفاله كما رواه أهل بيته ،وبعد
طباعته نال الرواج والقبول في عالم النحو والصرف2.
وقد ذكر األستاذ الفراهي في مقدمة أسباق النحو (الجزء األول) عن هذا أنه مأخوذ
من كتابه "النحو الجديد" ويظهر من عنوان الكتاب أن الفراهي يريد أن يرتب النحو
على طرق جديدة كما اعترف في املقدمة .ونذكر مع األسف أن هذا الكتاب كأكثر كتب
الفراهي لم يتم نشره وتحقيقه بعد ،فال يزال يوجد في صورة مخطوطة .ويجدر بنا أن
ننقل هنا مالحظات األستاذ أجمل أيوب اإلصالحي حول مخطوطة "النحو الجديد":
"كان األستاذ الفراهي قد اقترح االسم التاريخي لتحقيقاته التي مر ذكرها "الدر
النضيد في النحو الجديد" ويوجد له مبيضتان ،إحداهما تشتمل على أربعة أوراق
والثانية بعنوان "النحو الجديد" وتشتمل على خمسة أوراق متفرقة .وهناك
مبيضة أخرى فيها خمس وثالثون ورقة في الحجم الصغير وتشتمل على مواد
متفرقة للكتاب .وكتب في بداية هذا الكتاب "نبذ شتى لكتاب جوهر نضيد في
النحو الجديد" ودرج تحت االسم  27هجرية أعني هذا اسم تاريخي وبدأ عمله في
2327ه ثم درج تحته االسم الثاني "الدر النضيد في النحو الجديد" ويبدو أن
ً
تاريخيا كغيره من الكتب .واالسم الذي
األستاذ الفراهي كان يريد أن يجعل اسمه
ً
مناسبا من هذه الجهة هو "جوهر النضيد في النحو الجديد" ولكن الحسن
وجده
والطالوة التي توجد في "الدر النضيد" تخلو منه "جوهر النضيد" فلذلك اختار
 1أسباق النحو للشيخ حميد الدين الفراهي ،حميديه بريس ،مدرسة اإلصالح ،سرائي مير،
أعظم كره ،بدون تاريخ7/1 ،
 2ترجمان القرآن موالنا حميد الدين الفراهي ،معارف ،فبراير2112 ،م ،1/217 ،ص16-17
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األستاذ الفراهي "الدر النضيد" وعندما أمعن فيه من حيث التاريخ وجد فيه ً
جانبا
من التاريخ ً
أيضا .واملبيضة الثانية تتكون من ثماني عشرة ورقة"1.
وهذا املقتبس يفيدنا بمعلومات هامة عن هذا الكتاب وسنطلع على تفاصيله
عندما تخرج هذه املخطوطة إلى النور ،ندعو هللا تبارك تعالى أن يسهل ذلك.
وقد مر أن األستاذ الفراهي له جهتان في علي كره .أوالهما :عندما كان ً
طالبا فيه
ً
والثانية :في عهد التدريس ثم غادرها إلى ميور كالج في اله آباد بعد أن أصبح أستاذا
ً
في اللغة العربية وقد نشرت جريدة "كزت" خبر تعيينه أستاذا وإعالن وظيفة
شاغرة ثم نبأ اتصاله بكلية اله آباد هكذا:
"قد شغر منصب األستاذ املساعد في اللغة العربية في مدرسة العلوم بعد أن أصبح
ً
الفراهي أستاذا في اللغة العربية بكلية اله آباد .يرجى للراغبين أن يرسلوا شهاداتهم
وتفاصيلهم إلى الدكتور هارويز البروفيسور في مدرسة العلوم علي كره قبل  32مايو"2.

نبأ حصوله على درجة األستاذ:

ً
تم تعيين األستاذ املساعد مولوي حميد الدين بي-اى أستاذا في العربية في كلية ميور
اله آباد عن مكان شمس العلماء مولوي أمجد علي املوقر ايم -اى منذ  27إبريل3.

نبأ قدومه إلى كلية ميور اله آباد:
غادر األستاذ املساعد املولوي حميد الدين من علي كره إلى اله آباد في  32مايو
ً
حيث انخرط في سلك تدريس العربية في كلية ميور اله آباد بصفته أستاذا منذ 2
يونيو .وإنه قد طلب إجازة لستة أشهر من كلية علي كره4.
وهكذا خلد األستاذ الفراهي اسمه في أبناء علي كره لألبد.
 1تصانيف فراهي كا غير مطبوعه سرمايه للدكتور محمد أجمل اإلصالحي (عالمه حميد الدين فراهي-
حيات وافكار ،انجمن طلبه قديم مدرسة اإلصالح ،سرائي مير ،أعظم كره2111 ،م ،ص71-74
 2علي كره انستي تيوت كزت 11 ،أبريل 2104م ،ص2
 3علي كره انستي تيوت كزت 23 ،مايو 2104م ،ص2
 4علي كره انستي تيوت كزت 3 ،يونيو 2104م ،ص2

ال
مجلد6 :

الأعداد4-1 :

68

ي
يناير-د سمبر 7112

فهرس املصادرواملراجع
.2
.1
.3
.4
.7
.6
.7
.4
.1
.20
.22
.21

أدبيات مودودي لخورشيد أحمد (ترتيب) ،ط ،2مركزي مكتبه اسالمي،
دهلي2140 ،م
أسباق النحو لحميد الدين الفراهي ،حميديه بريس ،مدرسة اإلصالح ،سرائي
مير ،أعظم كره ،بدون تاريخ
آشفته بياني ميري لرشيد أحمد الصديقي ،سرفراز بريس ،لكناؤ ،ط،1
2174م
آغاز اسالم ،مترجم بدء اإلسالم ،مترجم :ميمونه سلطان شاه بانو ،ط،1
مشين بريس آغره ،بدون تاريخ
اإلمعان في أقسام القرآن للشيخ املعلم عبد الحميد الفراهي ،دار القرآن
الكريم ،الكويت2140 ،م
تاريخ بدء اإلسالم للعالمة شبلي النعماني ،دار املصنفين شبلي أكيدمي،
أعظم كره1026 ،م
تدبر قرآن ،للشيخ أمين احسن اإلصالحي ،تاج كمبني ،دهلي2141 ،م
ترجمان القرآن ،موالنا حميد الدين الفراهي ،داكتر شرف الدين االصالحي،
معارف فروري 2112م ،1/247 ،ص16-17
تفسير نظام القرآن للعالمة حميد الدين الفراهي ،الدائرة الحميدية ،مدرسة
اإلصالح ،سرائي مير ،أعظم كره2422 ،ه2110/م
حميد الدين الفراهي ملحمد عنايت هللا السبحاني اإلصالحي،ط ،2مكتبة
اإلصالح ،سرائي مير ،أعظم كره ،نوفمبر 2174م
حيات حميد لعبد الرحمن ناصر اإلصالحي (ترتيب) ،ط ،2مطبعة معارف،
أعظم كره2173 ،م
حيات شبلي للعالمة السيد سليمان الندوي ،دار املصنفين شبلي أكيدمي،
أعظم كره ،د.ت.
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 .23دو عمده مضمون لبدر الدين اإلصالحي (ترتيب)( ،فتنه تكفير ،أبو األعلى
املودودي ،مطبعة إصالح ،سرائي مير ،أعظم كره ،بدون تاريخ
 .24رساله بدء اإلسالم ،مترجم :مولوي عبد الحميد ،مطبع مفيد عام ،آغره،
بدون تاريخ
 .27سر سيد أحمد خان اور ان كي رفقاء للسيد عبد هللا ،نيو ليتهو آرت بريس،
دهلي ،بدون تاريخ
 .26كتابيات فراهي لظفر اإلسالم اإلصالحي ،إداره علوم القرآن ،ط ،2علي كره،
2112م
 .27معجم املطبوعات العربية املعربة ليوسف الياس سركيس (ترتيب) ،مطبعة
سركيس ،مصر2114 ،م
 .24مقاالت شبلي للسيد سليمان الندوي (ترتيب) ،ط ،7مطبعة معارف ،أعظم
كره2162 ،م
 .21مكاتيب شبلي للعالمة شبلي النعماني ،مطبعة معارف ،أعظم كره ،ط2117 ،1م
 .10نزهة الخواطر للشيخ عبد الحي ،ط ،2مطبعة مجلس دائرة املعارف
العثمانية ،حيدرآباد الدكن2170 ،م
 .12هستري آف دي ايم .اي .او كالج لبهتناكر ،ايشيا ببلشنك هاؤس ،ممبئي،
2161م
 .11هندستان مين مسلمانون كا نظام تعليم وتربيت ملناظر أحسن الغيالني،
مطبعة انتظامي حيدرآباد الدكن ،بدون تاريخ
 .13ياد رفتكان سيللد سليمان الندوي ،دار املصنفين ،أعظم كره2146 ،م
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ّ
املعلم عبد الحميد الفراهي وتالميذه البارزون

 -د .أشفاق ظفر اإلصالحي1

إن املعلم عبد الحميد الفراهي من العباقرة الذين أنجبتهم الهند في مختلف األزمان
للتدبر في القرآن الكريم والتفكر في الحديث الشريف وتوسيع نطاق الدعوة
اإلسالمية .وبلغت هذه الشخصيات ذروة الفضل والكمال حتى ذاع صيتها في جميع
أنحاء املعمورة .ولد املعلم عبد الحميد الفراهي في قرية " فريها" من مديرية أعظم
كره بوالية أوترا براديش .وتلقى الدروس اإلبتدائية في بيته .ثم توجه إلى تعلم اللغة
الفارسية وآدابها ،وأما اللغة العربية وعلومها من النحو والصرف واألدب والفلسفة
فقد تلقاها على ابن خاله العالمة شبلي النعماني رحمه هللا .ثم سافر إلى مدينة
لكناؤ التي كانت حينذاك أحد مراكز العلوم العربية واإلسالمية في الهند .واستفاد
من فضيلة الفقيه املحدث الشيخ عبد الحي الفرنغي محلي .ثم ارتحل املعلم الفراهي
إلى الهور حيث تعلم األدب العربي من شاعر العربية املفلق وأديبها الكبير العالمة
فيض الحسن السهارنفوري وهو شارح ديوان الحماسة واملعلقات السبع .وبعد
ذلك التحق املعلم الفراهي بكلية علي كره املحمديي (جامعة علي كره اإلسالمية
ً
حاليا) لتلقي الدروس في اللغة اإلنجليزية والعلوم العصرية األخرى .وحصل على
شهادة البكالوريوس من جامعة إله آباد .وهكذا برع املعلم الفراهي في اللغة واألدب
وأصبح نابغة عصره في العلوم العربية والدينية والعصرية2.
ً
ً
ومحققا ومسؤوال في مدينة كراتش ى وعلي كره
وكما عمل املعلم الفراهي مدر ًسا
ً
وأخيرا ،تنحى عن هذه األشغال وتركز على البحث والتحقيق
وإله آباد وحيدرآباد.
في العلوم القرآنية .وهو صاحب تفسير "نظام القرآن وتأويل الفرقان بالفرقان"
وله عدة كتب أخرى بما فيها" :جمهرة البالغة" و"الرأي الصحيح في من هو الذبيح"
 1كاتب هذه املقالة متخرج من املدرسة التي أقام فكرتها املعلم عبد الحميد الفراهي
 2املعلم عبد الحميد الفراهي ،مفردات القرآن ،ص . 6 –7
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و"التكميل في أصول التأويل" و"دالئل النظام" و"مفردات القرآن" و"إمعان في
أقسام القرآن" و"في ملكوت هللا" وغيرها.
ً
رسميا
ولقد استفاد من املعلم عبد الحميد الفراهي عدد من الشخصيات البارزة
أو غير رسمي في التفسير واألدب .ويمكن لنا أن نقسم هوالء الرجال إلى فئتين:
( )2فئة تلم ذت على املعل م الفراهي وحضرت دروسه أثناء إقامته في املدرسة
أمثال الشيخ أمين أحسن اإلصالحي والشيخ أختر أحسن اإلصالحي والشيخ
نجم الدين اإلصالحي.
( )1وفئة لم تحضر دروسه املدرسة ولكنها استفادت منه في التفسير والعلوم القرآنية
األخرى بطرق غير رسمية .ومنهم :العالمة سيد سليمان الندوي ،والشيخ مناظر
أحسن الغيالني ،والشيخ (موالنا) أبو الكالم آزاد ،والشيخ سيد أبو األعلى املودودي
مؤسس الجماعة اإلسالمية ،والشيخ إقبال أحمد خان سهيل ،والشيخ عبد املاجد
الدريابادي ،والشيخ حفظ الرحمان السيوهاروي ،والشيخ حسرت موهاني ،وصاحب
السمو امللكي ولي عهد دولة نيبال يوبراج بهادر رانا وغيرهم كثير .وفيما يلي أقدم
باإليجاز عن هذه الشخصيات وكيفية استفادتهم من املعلم عبد الحميد الفراهي1.

الشيخ أمين أحسن الصالحي :ال شك في أن الشيخ أمين أحسن اإلصالحي من
أبرز أبناء مدرسة اإلصالح وكبار علماء شبه القارة الهندية-الباكستانية وأمين
الفكر الفراهي الذي ينتج عن التدبر في القرآن الكريم والتفقه في الحديث النبوي
الشريف واإلمعان في األمور الفقهية.
التحق الشيخ بمدرسة اإلصالح في عام 2111م ،وتلمذ على عدد من األساتذة فيها.
وشارك في دروس العالمة عبد الحميد الفراهي الذي ألقى في قلبه محبة للتفسير
والعلوم القرآنية ،وأعده للبحث والتحقيق في هذا املجال ،واالرتكاز على النظم في
ً
القرآن ألن النظم هو أحد أدلة كون القرآن الكريم منزال من هللا العظيم.
 1الدكتور شرف الدين اإلصالحي ،ذكر فراهي ،الدائرة الحميدية ،مدرسة اإلصالح1002 ،م ،ص .447
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بدأ الشيخ الكتابة في املجالت والصحف منذ دراسته في املدرسة .وعمل في إدارة
مجلة "مدينة" بعد إكمال دراسته من مدرسة اإلصالح عام 2111م .وكذا عمل
الشيخ اإلصالحي في الجريدة األسبوعية "سچ" التي كانت تصدر تحت إدارة الشيخ
عبد املاجد الدريابادي.
وتم تعيين الشيخ اإلصالحي كمدرس في مدرسة اإلصالح عام 2117م .ودرس فيها
التفسير واألدب العربي والفلسفة والتاريخ .وقام بإنشاء مجمع علمي باسم
"الدائرة الحميدية" في مدرسة اإلصالح بعد وفاة أستاذه عبد الحميد الفراهي عام
2130م من أجل التحقيق في مخطوطات املعلم الفراهي وطباعتها .وكذلك ،قام
الشيخ بنشر كتب املعلم الفراهي وترجمتها إلى األردية.
وعندما أسست الجماعة اإلسالمية في عام 2142م على يد الشيخ أبي األعلى
ً
عضوا لها وبذل كل جهوده لتكلل هذه الجماعة
املودودي ،أصبح الشيخ اإلصالحي
لتوسيع أفكارها وتوضيح أهدافها .واختلف الشيخ اإلصالحي من قادة الجماعة
حول القضايا السياسية التي كانت تسيطر آنذاك على األحوال السياسية .وعندما
فرغ الشيخ عن الجماعة بدأ بتأليف تفسير كتاب هللا الذي سماه "تدبر قرآن"
ونشر بعض أجزائه في مجلة "املنبر" التي كان يصدرها الشيخ عبد الرحيم أشرف من
ً
الئل فور ،فيصل آباد .واستمر الشيخ مشغوال في تأليف تفسيره حتى فرغ منه في
شهر رمضان عام 2140م2400/ه.
وقام الشيخ بتأسيس "مجمع تدبر قرآن وحديث" بعد انتهاء مهمته لكتابة التفسير
عام 2140م2400/ه .وكان الشيخ يلقي املحاضرة األسبوعية على تفسير القرآن
الكريم ومحاضرة في األسبوع حول موضوع الحديث .وهكذا درس املوطأ لإلمام
ً
ً
وجزءا من صحيح البخاري .وله عدة مؤلفات بما فيها تفسيره " تدبر
مالك كامال
قرآن" و"تزكية نفس" و"حقيقة شرك" وغيرها1.

 1عدد خاص ملجلة "تدبر" عن الشيخ أمين أحسن اإلصالحي ،الهور ،العدد ،60 :ص  ،42-24عام 2114م
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الشيخ أختر أحسن الصالحي :إن الشيخ أختر أحسن اإلصالحي من أبرز أبناء
مدرسة اإلصالح الذين لهم دور يذكر في تدريس القرآن وتفسيره والتحقيق في العلوم
القرآنية .نشأ الشيخ وترعرع في قرية سيدها سلطانفور في مديرية أعظم كره بوالية
ً
مسكنا للشيخ محمد شفيع الذي كان قد أسس جمعية
أوترابراديش والتي كانت
إصالح املسلمين .ونشأت هذه الجمعية واتسعت حتى أصبحت مدرسة سميت
بمدرسة اإلصالح .درس الشيخ في هذه املدرسة وأكمل جميع دراساته فيها .وكان
كيا ً
طالبا ذ ً
يعرف الشيخ بصفة كونه ً
وجادا بين الطالب الخرين .وقد اعترف به
زميله في الدرس الشيخ أمين أحسن اإلصالحي صاحب تفسير "تدبر قرآن" فقال:
"بعد استقالته من منصبه في والية حيدرآباد ،كان يقيم املعلم عبد الحميد
الفراهي في املدرسة لبضعة أيام في األسبوع ويدرس األساتذة والطالب الكبار
القرآن الكريم وتفسيره على منهجه الخاص .لم يقبل املعلم الفراهي ألية نوع من
الخدمات من األساتذة منهم أو الطالب بسب طبيعته الخاصة ولم يكن أحد أن
يقرب من املعلم بعد الدرس .ولكن الشيخ أختر أحسن اإلصالحي كان له إذن عام
أن يزور األستاذ أثناء إقامته في املدرسة بعد انتهاء الدرس .وكان هذا القرب بسبب
كون شخصية الشيخ قليل الكالم وذكي الحس"1.
وقد اعترف الشيخ جليل أحسن الندوي عن جودة علمه وعمق شخصيته ووسعة
فكره ومكانة بحثه وتحقيقه في التفسير والعلوم القرآنية األخرى فقال:
"قد تلمذت على األساتذة البارزين وأعرف كبار األساتذة في املدارس ،ولكن لم أجد
ً
رجال له يد طولى على الشيخ أختر أحسن اإلصالحي في فهم أسرار القرآن ورموزه،
خطيبا أو ً
ً
أديبا ولكن كان ً
قادرا
وإتقان كالم الشعراء والخطباء العرب .إنه ما كان
اك وسعة الكالم وتأثيره وكيفية معاني الكلمة بتحول سياق الكالم"2.

على إدر

 1عدد خاص ملجلة طلبة مدرسة اإلصالح السنوية،مدرسة اإلصالح ،العدد ،1 :ص 17-14
 2الشيخ جليل أحسن الندوي ،نقوش وتاثرات ،املكتبة املركزية اإلسالمية ،ص  ،4عام 2110م
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وقام الشيخ بتدريس القرآن الكريم واألدب العربي في املدرسة .وكان الطالب
يشعرون بأنفسهم أثناء محاضراته في األدب العربي في بيئة قرآنية خاصة كما أن
األستاذ ال يدرس أشعار الغزل والرثاء والفخر والحكمة وأقوال الخطباء والحكماء،
ولكنه كان يلقي محاضرة على طرق تحقىيق املفردات القرآنية وأساليب االستدالل
من كالم العرب 1.يقول الشيخ أحمد محمود اإلصالحي عن عبقريته:
"حينما كان يقوم الشيخ جليل أحسن الندوي بالتدريس في مدرسة اإلصالح وكنت
أقيم مع الشيخ الندوي في غرفة من دار الضيوف ،كان يزور الشيخ أختر أحسن
اإلصالحي هذه الغرفة بعد صالة الفجر .وكان الشيخان يناقشان املفردات القرآنية
ضمن تأويل اليات الكربمة .وكان الشيخ الندوي يشارك في املناقشة كطالب وكان
الشيخ ينشر للئ العلوم القرآنية وكان يرشد إلى طرق البحوث األنيقة"2.
ً
ويضيف الشيخ أحمد محمود اإلصالحي قائال:
"أذكر ً
جيدا أن الشيخين ناقشا يومين متتاليين على الكلمتين "سقاية" و"صواع"
ً
وأخيرا اقتنع الشيخ الندوي بالتوضيحات والتأويالت التي قدمها
من سورة يوسف.
ً
الشيخ اإلصالحي بهذا الصدد .وأضاف الشيخ اإلصالحي قائال إن التركيز على
الكالم واجب ،وإذا تبعد عن الكالم فتحجب املعاني"3.

وكما نعلم أن اإلمام الفراهي كان يقوم بالبحث والتحقيق في مختلف العلوم
القرآنية ً
معا التي كان يعتبرها اإلمام مفيدة لفهم إعجاز القرآن وأسراره وضرورية
كالتمهيد للقيام بكتابة التفسير على منهجه الخاص .ولكن توفي اإلمام دون
تحقيق مهامه العلمية .وتم تأسيس معهد باسم "دائرة حميدية" الستكمال مهام
الفراهي العلمية والتحقيق في مخطوطاتها ،ثم طباعتها إلفادة عامة الناس .وجاءت
هذه املسؤولية على كواتف الشيخ أختر أحسن اإلصالحي4.
 1الدكتور عناية هللا أسد السبحاني ،شيدائى قرآن" ،ص 37
 2عدد خاص ملجلة طلبة مدرسة اإلصالح السنوية ،مدرسة اإلصالح ،العدد ،1 :ص 17
 3املصدر نفسه ،ص 17
 4ذكر فراهي ،املصدر السابق ،ص 417
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وأعرب الشيخ أمين أحسن اإلصالحي بمناسبة طباعة إحدى املخطوطات لألستاذ
ً
الفراهي قائال:
"قد قام األخ أختر أحسن اإلصالحي بتهذيب مخطوطة لألستاذ وترتيبها وسوف
نقوم بطباعتها .وسوف يعرف األخ هذه املخطوطة عن طريق كتابة مقالة عنها في
العدد القادم للمجلة"1.

ً
ً
تطورا بارزا في جميع
وكما تولى الشيخ منصب رئاسة املدرسة وشهدت املدرسة
نواحي العلم واألخالق واإلدارة .يقول الشيخ جليل أحسن الندوي بهذا الصدد:
ً
مدرسا في املدرسة فوجدت الطالب في زمن رئاسة الشيخ
"حينما أصبحت
ً
تحمسا للعلم والتحقيق"2.
اإلصالحي أكثر
ً
ً
عضوا نشيطا للجماعة اإلسالمية في الهند .وكان يشارك في
وكما كان الشيخ
اجتماعاتها ولقاءاتها ويعرب عن آرائها القيمة على القضايا الهامة .وبعد اعتراضات
من بعض الجهات على استخدام الكلمة "حکومت الهيىه کا قیام" توضي ًحا
ألهداف الجماعة ،تبنت الجماعة رأي الشيخ اإلصالحي الستبدال كلمة "إقامت
دین" مكان الكلمة "حکومت الهيىه کا قیام"3.

وهي أهم مزايا شخصية الشيخ أختر أحسن اإلصالحي باإليجاز.
الشيخ نجم الدين الصالحي :يعد الشيخ نجم الدين اإلصالحي من
الشخصيات التي تشرفت بحضور دروس املعل م عبد الحميد الفراهي وتلمذت
عليه .استفاد الشيخ أثناء دراسته في مدرسة اإلصالح من كبار أساتذة املدرسة
مثل الشيخ شبلي متكلم الندوي والشيخ عبد الصمد الندوي والشيخ عبد
الرحمان النغرامي والشيخ سعيد أحمد الندوي وخاصة من املعل م عبد
 1املصدر نفسه ،ص 417
 2نقوش وتأثرات ،املصدر السابق ،ص 23
 3عدد خاص ملجلة طلبة مدرسة اإلصالح السنوية ،املصدر السابق ،ص 14
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الحميد الفراهي .وحضر الشيخ دروس املعل م الفراهي ومحاضراته على العلوم
القرآنية مع رفقائه الخرين كالشيخ أمين أ حسن اإلصالحي والشيخ أختر
أحسن اإلصالحي .والجدير ب الذكر هنا أن املعل م الفراهي كان يبدأ دروسه من
قراء ة الشيخ نجم الدين اإلصالحي1.
وتم تعيين الشيخ كأستاذ في املدرسة بعد أن أكمل دراسته .وهكذا قدم خدماته
للمدرسة كأستاذ حتى استقال منها بعد وفاة معلمه العالمة عبد الحميد الفراهي.
وكان الشيخ يشجع الطالب ويساعدهم بطرق مختلفة .وإن الشيخ أبو الليث
اإلصالحي والندوي والشيخ صدر الدين اإلصالحي والشيخ حكيم مختار أحمد
اإلصالحي رحمهم هللا من أبرز تالميذ الشيخ نجم الدين اإلصالحي.
وقدم الشيخ اإلصالحي إسهامات قيمة في مجال الكتابة والتأليف والصحافة.
ومن أهم تأليفاته " دالئل السنن والثار" و"ترجمة التبيان في آداب جملة القرآن"
و"مكتوبات شيخ اإلسالم" و"إمحاء البدع وإحياء السنن" و"دالئل القرآن"
و"دالئل السلوك" وأحسن العقائد" وغيرها2.
العالمة سيد سليمان الندوي :زار املعلم عبد الحميد الفراهي دار العلوم بندوة
العلماء في مدينة لكناؤ مر ًارا على دعوة العالمة شبلي النعماني إللقاء الدروس
واملحاضرات الخاصة بالعلوم القرآنية .وقد ذكر العالمة سيد سليمان الندوي
عن زيارة املعلم الفراهي ندوة العلماء ومحاضراته فيها وكذا حضوره فيها كما يلي:
"وكنت ً
طالبا في ندوة العلماء حينذاك واستفدت من دروس األستاذ الفراهي"3.
ولم تكن هذه الدروس واملحاضرات ً
جزءا من املقررات الدراسية للندوة وكانت
ً
ختياريا .واستفاد العالمة الندوي أكثر من الخرين بسبب كونه
املشاركة فيها ا
ً
مقربا من العالمة شبلي النعماني .وجرت هذه االستفادة طول مدة إقامته في دار
املصنفين بأعظم كره لتكميل أعمال أستاذه العالمة شبلي النعماني.
 1املصدر نفسه ،ص 47
 2نقش ،املجلة السنوية لجمعية الطلبة األقدمين ،دلهي27/22/23 ،
 3ذكر فراهي ،املصدر السابق ،ص 716
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الشيخ مناظر أحسن الغيالني :ويمكن لنا أن نضع الشيخ الغيالني في قائمة
الشخصيات التي استفادت من املعلم الفراهي عن طرق غير رسمية .كما يذكر
ً
الشيخ عن استفادته من املعلم الفراهي قائال:
"كنت سمعت عن عبقرية الفراهي في مجال العلوم القرآنية .ويسر هللا لي مرافقة
املعلم الفراهي .وهكذا انكشفت النواحي الجديدة لفهم القرآن الكريم"1.
ً
وقد ذكر الشيخ عن املعلم الفراهي في إحدى رسالته قائال:
"ثم وصلت إلى دار العلوم بديوبند حيث شاركت في دروس الحديث النبوي
الشريف .وكما قرأت الجامع الصحيح للبخاري من شيخ الهند الشيخ محمود
الحسن والجامع الصحيح للمسلم من الشيخ أنظر شاه الكشميري ،ثم يسر هللا
لي االستفادة من املعلم الفراهي في مدينة حيدر آباد حول تفسير القرآن الكريم"2.
الشيخ أبو الكال آزاد :اجتمع الشيخ أبو الكالم آزاد باملعلم الفراهي أثناء إقامته
عند العالمة شبلي النعماني في مدينة لكناؤ حيث كان يقيم املعلم املرحوم ضمن
محاضراته على العلوم القرآنية وهناك إشارات أن الشيخ أبو الكالم آزاد حضر
دروسه بالندوة واستفاد منه .وإلى جانبه ،كان يريد املعلم الفراهي أن يدرس
الشيخ أبا الكالم آزاد الع لوم القرآنية على وجه الحصر بسبب ذكائه وبالغ فكره.
وعلى جانب آخر ،كان يريد الشيخ أبو الكالم آ اد ْ
أن يصاحبه ويستفيد منه.
ز
ولكن هذا لم يتحقق بسبب الظروف املحلية .وكما يقول العالمة سيد سليمان
الندوي بهذا السياق:
"وفي ذلك الزمن ،كان يقيم الشيخ أبو الكالم آزاد عند العالمة شبلي النعماني في
مديرا م ً
ً
ساعدا ملجلة "الندوة" .وال يزال يستفيد من املعلم
ندوة العلماء وكان
الفراهي ويكشف عن منافذ جديدة لفهم القرآن والتحقيق فيه"3.
 1املصدر نفسه ،ص 717
 2املصدر نفسه713 ،
 3املصدر نفسه ،ص 711

ال
مجلد6 :

الأعداد4-1 :

78

ي
يناير-د سمبر 7112

وكذلك اجتمع املعلم املرحوم بالشيخ أبي الكالم آزاد في مدينة كولكاتا أثناء سفره
إلى رنغون .فقال له الشيخ أبو الكالم آزاد :أريد أن اتنحى عن مكاره الدنيا لبعض
الزمن وأستفيد منكم .وملا رجع املعلم الفراهي من سفره إلى رنغون نظف غرفة في
منزله إلقامة الشيخ أبي الكالم آزاد فيها .ولكن حالت الظروف ولم يستطع الشيخ
أبو الكالم آ اد الوصول إلى بيت الفراهي1.
ز
ً
الشيخ سيد أبو األعلى املودودي :هناك روايات عن كون الشيخ املودودي تلميذا
لإلمام الفراهي بشكل رسمي .حينما كان املعلم ً
رئيسا لكلية دار العلوم بحيدرآباد،
التحق الشيخ املودودي بالكلية لبضعة أشهر .وقد صادق الشيخ املودودي على
ً
هذه الرواية بنفسه في رسالته إلى الشيخ أحمد محمود اإلصالحي قائال:
"هذه رواية صحيحة أنني تلميذ للمعلم الفراهي .حينما كنت ً
طالبا في كلية دار
العلوم بحيدر آباد كان األستاذ ً
رئيسا للكلية ،يعلم بعض الدروس عند الضرورة
وحسب الظروف"2.

ً
وفي رسالة إلى حفيد املعلم الفراهي الشيخ حمد هللا ،قد أوضح الشيخ املودودي قائال:
طالبا في كلية دار العلوم بحيدر آباد كان جدك ر ً
"حينما كنت ً
ئيسا للكلية ،وكان يدرس
الطلبة الكبار وكنت في الصف األول ولم انتهز الفرصة لالستفادة منه مباشرة"3.
الشيخ إقبال أحمد خان سهيل :كان من أبرز العلماء األفاضل الذين أنجبتهم أرض
الهند في القرن العشرين في مجال العلوم الشرقية .كان الشيخ ً
ماهرا للعلوم املختلفة مع
ً
محاميا ذ ً
ً
كيا .وقد كتب افتخار األعظمي عن استفادته من املعلم الفراهي قائال:
كونه
"كان يدرس من املعلم الفراهي أمهات كتب األدب العربي .وكان قد قرأ عليه املعلقات السبع
أثناء إقامته في مدينة علي كره .وكان املعلم يعترف بعبقرية تلميذه في األدب العربي"4.
 1املصدر نفسه ،ص 717
 2املصدر نفسه ،ص 747
 3املصدر نفسه ،ص 747
 4املصدر نفسه ،ص 772
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وقد قال العالمة سيد سليمان الندوي" :إن الشيخ سهيل كان تلميذ الفراهي
ً
رسميا وكان يحفظ ما كان يسمع منه عن رموز القرآن".
الشيخ عبد املاجد الدريابادي :لم يستفد الشيخ عبد املاجد الدريابدي رس ً
ميا
من املعلم الفراهي .وليس هناك رواية تدل على استفادته من الفراهي مباشرة إال
أن هناك إشارة تبين أن الشيخ الدريابادي كان ً
متأثرا من عبقرية املعلم الفراهي في
العلوم القرآنية .وكذلك أثر الفكر الفراهي على منهج الشيخ الدريابادي للتحقيق
في مجال العلوم القرآنية .كما يقول بهذا السياق:
"وبعد هاتين الشخصيتين ،ال تزال تؤثر شخصية الشيخ حميد الدين الفراهي
ولو بقليل"1.
واجتمع الشيخان بمناسبات في دار املصنفين وأثناء إقامتهما في حيدر آباد وقد
ذكر عنه الشيخ الدريابادي في سياق املشاكل التي واجهها أثناء قيامه بترجمة
القرآن الكريم إلى اللغة اإلنجليزية .فيقول:
"قد ذكرت الشخصيتين ً
كثيرا أثناء هذا العمل -عبد الحميد الفراهي الذي كان يحل
مشاكل اللغة والثاني هو الشيخ محمد علي جوهر الذي كان يصقل لغة الترجمة"2.

الشيخ حفظ الرحمن السيوهاروي :قد شارك الشيخ حفظ الرحمن
السيوهاروي في دروس املعلم الفراهي أثناء إقامته في الحجاز ألداء فريضة الحج.
ً
وقد شاهد عليه الشيخ السيوهاروي بنفسه قائال:
"كنت أحضر دروس الشيخ عبيد هللا السندي أثناء سفري إلى الحجاز .وملا زار
املعلم الفراهي الحجاز ألداء مناسك الحج ,سلم الشيخ السندي مسنده إلى املعلم
الفراهي لتدريس القرآن الكريم .وجرت دروسه حتى إقامته في الحجاز وكنت
ً
تلميذا له"3.
أحضرها واستفيد منها ،وهكذا أصبحت
 1املصدر نفسه ،ص 777
 2املصدر نفسه ،ص 774
 3املصدر نفسه ،ص 771
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الشيخ حسرت موهاني :هو الشيخ فضل الحسن حسرت موهاني .وكان من
أصدقاء الشيخ إقبال أحمد خان سهيل ويقيم قرب منزل املعلم الفراهي في مدينة
علي كره .وهو في قائمة الذين استفادوا من املعلم الفراهي مباشرة في علي كره.
والخرون في هذه القائمة هم الشيخ وحيدالدين سليم الباني بتي والشيخ رشيد
ً
أحمد األنصاري (الذي كان معروفا لبراعته في الترجمة من العربية إلى األردية)،
والشيخ حبيب الرحمان خان الشيرواني والسيد سجاد حيدر وغيرهم1.
األمير(يوبراج) جنغ بهادر رانا ولي عهد نيبال :قد استفاد األمير جنغ بهادر رانا ولي
عهد نيبال من املعلم الفراهي بطريقة مختلفة عن الخرين .كان يلتمس األمير من
اإلمام الفراهي اإلصالحات في أشعاره الفارسية.
ً
وقد ذكر الشيخ أمين أحسن اإلصالحي عالقة املعلم الفراهي باألمير النيبالي قائال:
"كان أحد أفراد األسرة امللكية النيبالية في منفاه في الهند وكان يقيم في مدينة إله
ً
ً
اهتماما بالغا بالشعر في اللغة الفارسية ،ويختار اسمه األدبي" شادي".
آباد ويهتم
جسرا بين املعلم الفراهي واألمير النيبالي"2.
وهذا االهتمام بالشعر أصبح ً
وفي رسالة (قد تمت طباعة هذه الرسالة في مجلة "فكر ونظر" ،إسالم آباد) إلى
املعلم الفراهي ،قد ذكر األمير نفسه كتلميذ للمعلم الفراهي وأرسل إليه
قصيدته لإلصالح3.

وهذا قليل من كثير عن تالمذة املعلم عبد الحميد الفراهي الذين استفادوا منه في
علما بأن هناك ً
مجال العلوم القرآنية واألدب العربي ً
عددا من الرجال الخرين
الذين استفادوا منه ولكن لم أذكرهم مخافة التطويل فاإلمالل.

 1املصدر نفسه ،ص 760
 2املصدر نفسه ،ص 764
 3املصدر نفسه ،ص  730إلى 764
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الما الفراهي وداراملصنفين
 -البروفيسور ظفرالسال الصالحي

1

ترجمة من األردوية :د .هيفاء شاكري2

يعتبر العالمة عبد الحميد الفراهي رحمه هللا (2130-2463م) من علماء ومفكري
الهند الحديثة ،والذين كان لهم باع طويل في العلوم القديمة والجديدة ً
معا ،وقد

ً
ماهرا في الترجمة والتفسير،
ظهرت براعتهم في ميادين مختلفة .فكان الفراهي
والعربية والفارسية ،واللغة اإلنجليزية وآدابها ،وعلوم البالغة ،والفلسفة وعلم
الكالم والتاريخ والجغرافيا وغيرها من العلوم.

3

وقد ظهرت مهارته في التدريس والتأليف وتنظيم األمور وجوانب الحياة املختلفة.
وأهم ما يميز انشغاله املتنوع هو ظهور جلي ألثر ارتباطه الوثيق بالقرآن الكريم
وعلومه( .والذي كان املحور األساس ي النشغاله) .وقد ارتبط الفراهي خالل
التدريس بالتأليف والتنظيم في عدد من املراكز واملؤسسات العلمية وترك فيها
آثار علمه وفضائله وفيوضه مما يعد من العالمات العلمية التي ال يمكن تجاهلها.
من ضمن هذه املراكز نذكر كلية  AMOعلي جره ،كلية ميور إله آباد ،دار العلوم
حيدرآباد ،دار املصنفين أعظم جره ،ومدرسة اإلصالح سرائ مير أعظم جره.

4

ونقدم في هذه املقالة أحوال ارتباطه بدار املصنفين والثار التي ترتبت على ذلك.
 1بروفيسور ،قسم الدراسات اإلسالمية ،جامعة علي جره اإلسالمية ،علي جره.
 2أستاذة مساعدة ،قسم اللغة العربية وآدابها ،الجامعة امللية اإلسالمية ،نيو دلهي
 3للمزيد من التفصيل راجع مقالة الكاتب بعنوان "موالنا حميد الدين الفراهي" ومجموعة
"عالمة حميد الدين فراهي :حيات وأفكار" (املقاالت املقدمة في مؤتمر الفراهي) ،اتحاد
الطالب القدامى ملدرسة اإلصالح ،سراي مير ،أعظم جره2111 ،م ،ص.74-37 -
 4للمزيد من التفصيل عن عالقة الفراهي بهذه املؤسسات راجع مختصر حيات حميد ( ،املرتب :عبد
الرحمن ناصر اإلصالحي) الدائرة الحميدية ،سرائ مير2173 ،م ،ص ،34-32 -والدكتور شرف
الدين اإلصالحي ،ترجمان القرآن موالنا حميد الدين فراهي ،معارف ،فبراير 2112م ،ص207-12-
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ويجب أن نوضح أن فكرة إنشاء مؤسسة باسم دار املصنفين تولدت لدى الفراهي
حينما تم إنشاء مكتبة في دار العلوم ندوة العلماء أثناء عمادته عام 2120م .كان
يرغب في إنشاء قسم للتأليف والتصنيف ملحق باملكتبة ليتم تدريب الخريجين
من الندوة في هذا امليدان ،وكذلك تمنح التسهيالت للخرين للمطالعة والتحقيق
في هذا القسم .وقد قدم اقتراح بشأن املكتبة وقسم التأليف في الجلسة الثالثة
عشرة لندوة العلماء والتي عقدت في دلهي في مارس 2120م ،وألقى السيد سليمان
ً
خطابا يؤيد فيه هذا االقتراح ،وأوضح ضرورة إنشاء مكتبة ضخمة
الندوي فيها
مع دار للمصنفين 1.وقد سعى العالمة شبلي لهذا النوع من املؤسسة منذ ذلك
الوقت ،وحاول أن يجذب انتباه أهل العلم والخير إلى ذلك بشكل مستمر 2.ولكنه
لم يتمكن من تحقيق حلمه أثناء مكوثه في ندوة العلماء .وقد استطاع أن يجتهد
من أجل هذه الفكرة بعد استقالته من منصب عميد التعليم من ندوة العلماء
وعودته إلى موطنه أعظم جره لالستقرار فيه عام 2123م .وعندما رأى أن الفكرة
يمكن تنفيذها بطريقة عملية ،اختار إلنشاء املؤسسة موطنه أعظم جره وبدأ
يتصل بأشخاص متعددين ملساعدته في ذلك 3.وكبداية أوقف لهذا الغرض فيللته
املوروثة والحديقة واألراض ي امللحقة بها بعد استشارة أفراد عائلته 4.ومن هذه
املرحلة ظهرت األهمية التي كان يوليها العالمة شبلي لإلمام الفراهي بشأن إنشاء
دار املصنفين واألعمال املستقبلية املرتبطة بذلك ،نرى هذه األهمية تظهر من
خالل الرسالة التي بعث بها شبلي إلى الفراهي حيث كتبها أثناء مرضه عام 2124م.
الحظ فقرة من هذه الرسالة" :كان هناك نزاع في الختم على أوراق الوقف ،لذا
تقدمت بطلب للمسؤول،فإذا أقر يكتمل العمل ،وقد وضعت اسمك ضمن
5
املتولين ،إذا أنشئت دار املصنفين فمن يكون لها غيرك".
 1السيد سليمان الندوي ،حيات شبلي ،مطبعة معارف ،دار املصنفين ،أعظم جره2170 ،م،
ص610-644-
 2مكاتيب شبلي ،مطبعة معارف ،أعظم جره2117 ،م ،144/1 ،حيات شبلي ،ص.612-610 -
 3املصدر نفسه ،144/1 ،144 ،120-104/20 ،حيات شبلي ،ص.617-614 -
 4املصدر نفسه ،227-226 ،74-73/1 ،120-101/2 ،حيات شبلي ،ص.617-
 5املصدر نفسه ،74/1 ،اإلشارة هنا إلى قضية أوراق الوقف الخاصة بوقف عائلة شبلي من البيوت واألمالك
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وكان شبلي يسعى من وراء ذلك إلى إقامة مؤسسة علمية تحقيقية ،والتي تقدم
فيها التسهيالت للمطالعة والتحقيق خاصة في مجال العلوم والفنون اإلسالمية،
ويستمر عمل التأليف والتصنيف على قدم وساق .والحقيقة أنه كان ينوي إقامة
مركز عظيم للتعليم والتربية (جامعة) بالجمع بين مدرسة اإلصالح ودار املصنفين.
وكان يعتقد أن األول يعتبر مرحلة ابتدائية ،والثاني مرحلة تكميلية له ،كما يظهر
من كلماته في الرسالة التي بعث بها إلى العالمة مسعود علي الندوي" :إن دار
املصنفين في مرحلته التكميلية وسرائ مير بمرحلته االبتدائية تعتبران من مكونات
جامعة إسالمية" 1.وضمن املرحلة التكميلية في دار املصنفين كان هدفه األولي
توفير التسهيالت للمطالعة والتحقيق وإعداد املاهرين في مجال السيرة .وقد قرر
إعطاء منحة ملن يقوم بالتحقيق في هذا املجال 2.وقام بتأسيس صندوق للمنح
حينما لم يكن هناك مصدر دائم لهذه املنح في الفترة البدائية .ومن أوائل
الشخصيات التي لبت نداءه للتبرع نجد اسم اإلمام الفراهي حيث تبرع بمبلغ 30
روبية ً
شهريا لهذا الغرض .يكتب شبلي في إحدى رسائله" :قد تبرع حميد بـ 30روبية
ً
شهريا لهذا الغرض ،وسأتبرع كذلك بـ 30روبية".

3

كان العمل جارًيا على قدم وساق إلنشاء دار املصنفين ،ولكن توفي العالمة شبلي في
 24نوفمبر 2124م ،ولم يتحقق حلمه إال بعد وفاته .وقصته املوجزة أنه تم إنشاء
فريق باسم الجماعة النعمانية أو إخوان الصفا ،وكان يشتمل على الطالب الذين
تلقوا التعليم على يد شبلي ،وكان الفراهي على رأس أعضاء املجاس التأسيس ي
الخمسة ،وهو املجلس الذي حول فكرة إنشاء دار املصنفين إلى واقع عملي ،وتم
ً
ً
أساسيا لدار املصنفين ،وكان اإلمام الفراهي يترأسهم كرئيس،
عضوا
انتخاب 22

وانتخب السيد سليمان الندوي ً
ناظما للدار .وقد ترأس الفراهي الدار طوال حياته.
 1املصدر نفسه ،237/1 ،وانظر ً
أيضا حيات شبلي،ص.644-647 -
 2حيات شبلي ،ص ،614-613 -مكاتيب شبلي.144/2 ،
 3مكاتيب شبلي ،240 ،232/1 ،حيات شبلي.144/2 ،
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وقام املجلس كذلك بوضع القواعد والضوابط لدار املصنفين .وتم افتتاح هذه
املؤسسة العلمية والتحقيقية املهمة في مايو 2127م بشكل رسمي.

1

إن أول عمل كان من مسؤوليات دار املصنفين هو تكميل "سيرة النبي" ،ولو أن
السيد سليمان الندوي قد أخذ على عاتقه القيام بهذه املهمة ،إال أن الفراهي لم
يتأخر عن تقديم يد العون واملساعدة سواء ً
ماديا أو كتابة .وقد سبقت بعض
األمثلة لذلك .ومن املناسب أن نضيف أن الفراهي والسيد سليمان الندوي سافرا
إلى بهوبال بدعوة من الحاكمة سلطان جهان بيغم البهوبالية في  11من نوفمبر
2124م ،وذلك بعد وفاة العالمة شبلي .ومن ضمن القضايا التي نوقشت كانت
قضية تكميل مشروع السيرة املهم .وقد أقرت الحاكمة وطمأنتهما بالستمرار في
التعاون املادي من قبلها ،وحولت تبرعها السابق باسم السيدين الزائرين .يكتب
السيد سليمان الندوي في هذا الشأن" :بعد ذلك ذهبت معه إلى بهوبال بدعوة من
الحاكمة سلطان جهان بيغم التي طمأنتنا وأمرت بإعطاء التبرع لتأليف السيرة
بأسمائنا ،وهذا التبرع كان بمثابة أول سحابة غيث لدار املصنفين" 2.وقد حول
الفراهي بعد ذلك عند إقامته في حيدرآباد تبرع الحاكمة املقرر  300روبية شهرية
باسم دار املصنفين .وعلى حسب قول السيد سليمان الندوي" :كان هذا أفضل
ضمان لإلبقاء على دار املصنفين".

3

من املعروف أن "سيرة النبي" كان يحتل أهم مكانة من ضمن خطط النشر لدار
املصنفين ،وهو الكتاب الذي حاز على التميز من مطبوعات الدار .وكان للفراهي
دور كبير في تأليف وتكميل هذا الكتاب كما يظهر من استفسارات العالمة شبلي
 1حيات شبلي ،ص ،641 -مختصر حيات حميد ،ص ،27-26 -شاه معين الدين الندوي ،حيات
سليمان ،مطبعة معارف2173 ،م ،ص.202-16 -
 2السيد سليمان الندوي ،ياد رفتگان ،دار املصنفين ،أعظم جره2146 ،م ،ص ،217-214 -محمد
أمين زبيري مارهروي ،حيات سلطاني ،مطبعة عزيزي ،آكره2131 ،م ،ص ،242 -حيات سليمان،
ص.17 -
 3حيات سلطاني ،مطبعة عزيزي ،آكره2131 ،م ،ص ،242 -حيات سليمان ،ص.17 -
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في مباحثه املختلفة .وكلمات السيد سليمان الندوي التالية تثبت هذا" :كان يشاور
أخاه السيد حميد الدين في األمور التي تتعلق بصحف بني إسرائيل والقرآن
الكريم ،حيث كان حميد الدين قد بحث فيها وتدبرها .ونجد اإلشارة إلى ذلك في
رسائل شبلي في مواضع مختلفة" 1.ولم يتمكن الحصول على الرسائل التي أرسلها
الفراهي في الرد على استفسارات شبلي ،ولذلك ال يمكن تحديد مدى كمية
مساهمات الفراهي في "سيرة النبي" ،ولكننا يمكن أن نوضح األمور التي استفاد منها
أو طلب املساعدة من تحقيقاته من خالل رسائله إلى الفراهي .ومنها:
.2
.1
.3
.4
.7
.6

.7

الدالئل من التوراة على كون إسماعيل عليه السالم الذبيح.
املعلومات من الكتب السماوية عن إسحاق وإبراهيم عليهما السالم2.
الدليل من الشعر الجاهلي على الحنيفية3.
تفسير بعض اليات عن أمهات املؤمنين رضوان هللا عليهن4.
زمن وسبب نزول سورة التوبة5.
التحقيق عن وادي مكة /بكة ،تعمير الكعبة ،الحج إلى الكعبة ،مسكن
إبراهيم ،مقام إبراهيم ،موضع األضحية وغير ذلك من املعلومات خاصة من
املتون األصلية للكتب املقدسة (التوراة ،اإلنجيل ،الزبور)6.
بعض املعلومات الجغرافية عن العرب قبل اإلسالم من بعض الكتب
اإلنجليزية ودائرة املعارف (إنسايكلوبيديا)7.

 1مختصر حيات حميد (مقالة سيد سليمان الندوي) ،ص ،26 -شاه معين الدين الندوي،
حيات سليمان ،ص//.17 -كان الفراهي هو ابن خال العالمة شبلي.
 2حيات شبلي ،ص.710 -
 3مكاتيب شبلي.41-44 ،47 ،43 ،41-42 ،31-34/1 ،
 4املصدر نفسه.43-41/1 ،
 5املصدر نفسه47 ،46-47 ،34 ،37/1 ،
 6املصدر نفسه..71-72/1 ،
 7املصدر نفسه.70-41 ،43 ،42 ،40 ،32/1 ،
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ومن املمكن أن نالحظ نوعية اإلجابات وأهميتها على استفسارات شبلي من رسالة
للفراهي طبعت في مجلة إشراق الشهرية الصادرة من الهور في عددها الخاص
برسائل الفراهي (رتبها د .شرف الدين اإلصالحي) 1.فقد طلب العالمة شبلي
تو ً
ضيحا لبعض األحكام الشرعية املتعلقة بأمهات املؤمنين رضوان هللا عليهن في
سياق سورة األحزاب 2،وقد رد الفراهي برسالة تمتد إلى  6صفحات باللغة
العربية .والرسالة تحقيق مهم ً
جدا ثابت بالدالئل العقلية والنقلية في هذا
املوضوع ,وقد ناقش كذلك في البداية بعض الحكم من األحكام الشرعية الخاصة
بواجبات الزوجين 3.إضافة إلى ذلك إذا نظرنا إلى مؤلفات الفراهي وخاصة األجزاء
التي تتعلق بالتفسير ،فيمكننا تحديد إفاداته في "سيرة النبي" في ضوء استفسارات
ً 4
مثال إذا قارنا بين كون سيدنا إسماعيل ً
ذبيحا وحقيقة األضحية ومفهومها
شبلي.
في "سيرة النبي" وتأليف الفراهي "الرأي الصحيح في من هو الذبيح" 5لظهر ً
جليا أن
مناقشة شبلي لهذه املواضيع املذكورة تعتمد بشكل كامل على ما تحقيقات
الفراهي .كذلك يظهر أثر تفسير سورة التحريم للفراهي 6في "سيرة النبي" في
مباحث اإليالء والتخيير واالعتزال.
تم تأليف جزئين فقط من "سيرة النبي" وتوفي العالمة شبلي ،وقد تم تكميل األجزاء
الباقية على يد السيد سليمان الندوي .وقد استمر الفراهي في تعاونه في هذه املرحلة
 1املطبوعة في مايو 2111م( ،املجلد ،4-العدد.)7 -
 2مكاتيب شبلي.34-37/1 ،
 3مجلة إشراق الشهرية ،مايو2111 ،م ،ص( 77-11 -العدد.)11 -
 4للمزيد من التفصيل انظر "سيرة النبي شبلي مين فكر فراهي" للدكتور محمد ياسين مظهر الصديقي "
عالمة حميد الدين فراهي :حيات وأفكار" (املقاالت املقدمة في مؤتمر الفراهي) ،ص.442-426 -
 5املطبوعة مطبعة معارف ،أعظم جره2121 ،م ،الترجمة في اللغة األردية "ذبيح كون هي"
(للشيخ أمين أحسن اإلصالحي) الدائرة حميدية ،سرائ مير ،أعظم جره( ،بدون تاريخ)..
 6املطبوعة بمطبعة فيض عام ،علي جره2104 ،م ،الترجمة في اللغة األردية (للشيخ أمين
أحسن اإلصالحي) مجموعة تفسير نظام القرآن ،الدائرة الحميدية ،سرائ مير ،أعظم جره،
2110م
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ً
أيضا .وجدير بالذكر أنه عندما عرض على شبلي أمر مشروع السيرة العظيم في
أواخر أيام حياته ،وخيف من عدم إكماله له ،قدم شبلي لهذه املهمة اسم كل من
الفراهي والسيد سليمان الندوي .وتدل على ذلك زيارة شبلي لسلطان جهان بيغم في
بهوبال ،ونوقشت املصارف اإلضافية لتكميل سيرة النبي أثناء لقائهما ،طمأنته
الحاكمة ووعدت بتحمل كافة التكاليف لذلك ،ولكنها سألته عن كيفية تكميل
املشروع لو وافته املنية وذلك بالنظر إلى صحته املتدنية ،فرد عليها" :يجب أن
يكتمل الكتاب ،لقد جهزت شخصين لهذه املهمة ،حميد الدين والسيد سليمان
الندوي ،وسيكمالنه" 1.وملزيد من اإلثبات نجد أن العالمة شبلي قبل وفاته قد طلب
بشدة من الشخصين أن يكمال "سيرة النبي" ويقدما هذا العمل على أي عمل آخر.
وكما يذكر السيد سليمان الندوي" :حضر العالمة حميد الدين كذلك يوم 26
(نوفمبر 2124م) ،وكان العالمة (شبلي) في انتظاره منذ البداية ،وطلبنا صباح ،27
وقال ثالث مرات بلسانه :السيرة ،السيرة ،السيرة ،وأشار بأصبعه بالكتابة ،وقال:
بترك كل األعمال" 2،ثم ندب السيد سليمان الندوي بتكميل السيرة بعد تأسيس دار
املصنفين ،وقد أدى مهمته على أكمل وجه.
والجدير بالذكر هنا أن سلسلة تعاون الفراهي امتدت إلى املرحلة التكميلية لـ"سيرة
النبي" ،وقد اعترف السيد سليمان بذلك في مواضع عدة ،فيكتب في مقدمة الجزء
ً
الثالث من سيرة النبي الطبعة األولى معترفا باملحسنين" :نشكر املحسنين الذين
ساهموا معنا في التأليف ،وقد استفدنا في حل املشكالت والغوامض من العالمة
حميد الدين ومشورته".

3

يتضح من هذه التفاصيل أن العالمة شبلي بجانب تحمله مسؤوليات رئيس دار
املصنفين ،لم يأل ً
جهدا في التعاون املادي واملعنوي في أعمال الدار األخرى.
 1حيات سلطاني ،ص.242-
 2حيات شبلي ،ص717 -
 3سيرة النبي (،للسيد سليمان الندوي) مطبعة معارف ،أعظم جره2174 ،م2/3 ،
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ومما يدل على ارتباط الفراهي القوي بدار املصنفين أنه قد تبرع بعدد كبير من
كتبه الخاصة للدار ،والتي أضيفت إلى مكتبتها بعد وفاته .وهي كتب قيمة باعتبار
أن ً
كثيرا منها والتي كان يطالعها تحمل مالحظات تأييدية ونقدية بخط يده .وكان
الفراهي يضع املالحظات والحواش ي عند قراءته للكتب .وهذه الحواش ي بمثابة
الشرح الذي يساعد على فهم العبارة إضافة إلى معرفة رأي الفراهي وأفكاره في
املوضوعات املختلفة .وفي ضوئها يمكن كتابة العديد من املقاالت عن التحقيقات
والخدمات العلمية التي قدمها الفراهي ،والعمل جار على ذلك .فقد قدم ناظم دار
املصنفين العالمة ضياء الدين اإلصالحي مقالة قيمة موضوعها "حواش ي العالمة
فراهي على رسائل ابن تيمية" في الندوة الخاصة بالفراهي التي عقدت في أكتوبر
عام 2112م في مدرسة اإلصالح سرائ مير ،أعظم كرة .وهذه املقالة تعتمد على
حواش ي العالمة الفراهي على مجموعتين من رسائل العالمة ابن تيمية املطبوعة
من املطبعة الحسينية ،مصر عام 2313هـ 1.وكذلك طبعت بعض املقاالت من
هذا النوع في مجلة "علوم القرآن" النصف سنوية الصادرة من علي  ،ولو أن هذه
املقاالت اعتمدت على كتب موجودة في مراكز علمية أخرى غير دار املصنفين،
وهي ً
2
أيضا من ضمن الكتب التي كان الفراهي يطلع عليها.
وضمن ارتباط الفراهي بدار املصنفين ال يفوتنا ذكر أمر مهم وهو أن العديد من
كتبه طبعت من مطبعة معارف ،أعظم جرة باهتمام من دار املصنفين أو املسؤولين
فيها .ومنها تفاسير كل من السور التالية :الذاريات ،املرسالت ،عبس ،التين ،الفيل،
الكوثر ،اللهب ،واإلخالص .إضافة إلى الطبعات األولى ألسباق النحو (دروس

 1لالطالع على هذه املقالة راجع "عالمة حميد الدين فراهي :حيات وأفكار" (املقاالت املقدمة في
مؤتمر الفراهي) ،ص111-246-
 2انظر "موالنا فراهي كي غير مطبوعه قرآني حواش ي" للسيد سلطان أحمد اإلصالحي ،علوم
القرآن .2/7 ،يناير -يونيو 2110م ،ص ،61-70 -و"موالنا فراهي كي قلمي حواش ي اإلتقان في
علوم القرآن بر" للدكتور أجمل اإلصالحي ،2/2 ،يوليو – ديسمبر 2147م ،ص214-71 -
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النحو) ،والرأي الصحيح فيمن هو الذبيح ،وجمهرة البالغة .كما أن دار املصنفين
قامت بطباعة كتابه الشهير" :إمعان في أقسام القرآن" من املطبعة السلفية في
القاهرة عام 2130م ،وذلك على نفقة الدار .قدم للكتاب السيد سليمان الندوي
وذكر معلومات مفيدة ً
جدا عن حياة الفراهي وخدماته .والجدير بالذكر أن هذا
الكتاب هو األول من بين مطبوعات الفراهي والذي طبع في دولة عربية كذلك.
وفي النهاية نحب أن نوضح أن املعلومات املهمة عن شخصية الفراهي وخدماته
التي نحصل عليها من كتبه املتعددة املطبوعة من دار املصنفين ،ال توجد في مكان
آخر .ومن هذه الكتب :مكاتيب شبلي (الجزء األول والثاني) ،حيات شبلي (تأليف
السيد سليمان الندوي) ،حيات سليمان (تأليف شاه معين الدين الندوي) 1.وال
يمكن تجاهل الدور الذي لعبته مجلة الدار الشهرية ،مجلة معارف ،في التعريف
بأفكاره ومؤلفاته .وتعتبر الخدمات التي قدمها مدير املجلة الحالي السيد ضياء
الدين اإلصالحي في التعريف بمؤلفاته وتراجمها األردية مهمة ً
جدا في هذا السياق.

 1انظر تفاصيل هذه الكتب في "كتابيات فراهي" ( ،إداره علوم القرآن ،علي جره2112 ،م ،ص-
)37-31
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الما عبد الحميد الفراهي
كما يراه العلماء الهنود والفضالء العرب
 -د .عرفات ظفر األعظمي1

نشأ وترعرع اإلمام عبد الحميد االفراهي (2130-2463م) في بيئة إسالمية وتلقى
تربية دينية من أبويه الكريمين فلم يتقاعس عن أداء واجباته الدينية منذ نعومة
ً
أظفاره .وفي هذا الجو الديني أخذ نصيبه من العلوم واملعارف وأصبح رجال
ً
صالحا و عاملًا ً
تقيا ،فكان يقول عنه العالمة سيد سليمان الندوي :إنه كان آية
من آيات هللا 2وذلك لكثرة فضله وسعة علمه وشدة ورعه وحسن عبادته وغنى
نفسه وزيادة رغبته في طلب مرضاة هللا .فبلغ من العلم والفضل والخلق والكرم
واتباع السنة وإحياء الشريعة ش ًاوا ال يصل إليه العلماء واألولياء إال ً
نادرا.
وملا أقبل الفراهي على دراسة القرآن الكريم والتدبر في حكمه وحقائقه ،انقطع إليه
عن جميع األشغال ،والوظائف وتفانى في تحقيق نظام القرآن ومعانيه وغاص في
قعر بحاره ،فتنور قلبه من أنوار القرآن وتفتح ذهنه من ملعانه وانعكست هذه
األنوار القرآنية على شخصيته وأعماله وعاداته وطرق عباداته وآرائه وأفكاره،
ً
ً
تصويرا صادقا للحديث النبوي "كان خلقه
فأصابه الحق الذي قال عنه إنه كان
القرآن" وكل من التقى معه ،تأثر بشخصيته املتواضعة وسحر بمآثره العلمية
واألدبية وغلب بتمسكه بالقرآن والسنة في حياته العملية ،حتى استخدم له بعض
معارفه وأصدقائه ومعتقديه وتالميذه في رسائلهم املوجهة إليه ً
ألقابا تنم عن أن
ً
ً
وشيخا ز ً
اهدا ً
هؤالء األشخاص كانوا يعتبرونه عاملًا ً
مرشدا 3.وكانت
ووليا
فقيرا
حلقاته ومجالسه تعج باملناقشات العلمية والدينية وذكر فناء الدنيا وبقاء الخرة
 1أستاذ مساعد ،قسم اللغة العربية وآدابها ،جامعة لكناؤ ،لكناؤ ،الهند
 2إمعان في أقسام القرآن لإلمام عبد الحميد الفراهي ،دار القلم ،دمشق2427 ،هـ ،ص 27
 3ذكر فراهي للدكتور شرف الدين اإلصالحي ،الدائرة الحميدية ،أعظم كره1002 ،م ،ص 743
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وتأكيد الصالة ،وكل من كان يصاحبه ويشارك في مجالسه ومحاضراته يتلذذ بحرارة
إيمانه ويتأثر به إلى حد أنه يستولي عليه فكرة الخرة وذكرى يوم الحساب والتوكل
ً
على هللا ويعتبر الدنيا ونعمها وترفها من أتفه األشياء وأسرعها زواال ،ويتحرر لبرهة
ً
من مشاكل الحياة وهمومها .وشهد عليه العالمة شبلي النعماني قائال" :من جلس إلى
حميد انصرف قلبه عن الدنيا وما فيها" .وكذلك يقول الشيخ أمين أحسن
اإلصالحي :كلما زرت عاملًا ً
كبيرا (وهو الشيخ عبد الرحمن املباركفوري صاحب تحفة
األحوذي) بعد وفاة العالمة الفراهي يقول لي" :تعال نؤمن ساعة" 1وأنه يريد بذلك أن
نتحدث عن الفراهي ونذكر ظروفه وأخالقه لكي نزداد ً
ً
واحتسابا.
إيمانا
وكذلك كل من عرفه ورآه عن كثب اعترف بقيامه في الليل واهتمامه بالصالة
وانقطاعه إلى القرآن الكريم ،فيقول أحد الطلبة األقدمين ملدرسة اإلصالح" :إن
ً
مستندا وعاملًا ً
ورعا ً
ً
ووليا منقطع النظير،
صوفيا
حضرة الشيخ الفراهي كان
شاهدته أثناء دراستي في مدرسة اإلصالح أنه كان يستيقظ بعد منتصف الليل
ويستحم ويتوضأ ،ثم يؤدي صالة التهجد ويقوم للنوافل ،وبعد ذلك ينهمك في
مطالعة القرآن حتى صالة الفجر" 2.ويذكر العالمة سيد سليمان الندوي خشوعه
ً
في العبادة واهتمامه بالصالة قائال" :ما نستغفر له إذ أنه كان يقض ي أنفاسه
املتبركة في ذكر هللا تعالى وطلب رضاه وفي الصبر والشكر والطاعة ،وتكون صلواته
وعباداته عبارة عن الغرق والتفاني فيها وبمجرد رؤيته كنا نتذكر سبحانه عز
وجل" 3.وكذلك يبدي الشيخ عبد املاجد الدرياآبادي ً
أيضا رأيه في هذا املضمار،
فيقول" :كانت عبادة الفراهي وتدينه قابلة للمشاهدة ،أنه كان يهتم بالصالة في
أول وقتها وما رأيت مثل هذا االهتمام في أية شخصية أخرى ما عدا شخصية
ً
ً
مصليا نشيطا فحسب،
الشيخ األكبر هللا آبادي ،فلم يكن الشيخ الفراهي نفسه
بل كان يصبح الخرون ً
أيضا مصلين بتأثير صحبته ،وطاملا يقيم الفراهي في حرم
 1مختصر حيات حميد لألستاذ عبد الرحمن ناصر اإلصالحي ،الدائرة الحميدية2173 ،م ،ص 76
 2عالمة حميد الدين فراهي حياة وأفكار (مجموعة مقاالت) ،الدائرة الحمدية2111 ،م ،ص 37
 3ياد رفتكان للعالمة سيد سليمان الندوي ،دار املصنفين ،أعظم كره2176 ،م ،ص 216-217
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دار املصنفين تكون الصالة موضع البحث والنقاش فيها"1.

ً
ً
قسطا ً
وافرا من
لم يكن الفراهي فاضال في العلوم العربية والدينية فحسب بل نال
الثقافة الغربية الجديدة ً
أيضاً ،
وبناءا على هذا إنه حصل على العديد من املناصب
الحكومية العالية ،وبفضل أعماله الجليلة وكتاباته القيمة دوت سمعته في جميع
أنحاء البالد .ولكن لم تغير هذه السمعة مجرى حياته سواء كان هو في مدينة كر
اتش ي أو علي كره أو حيدرآباد وظل يعيش عيشة بسيطة مثل عامة الناس .ومن هنا
يقول الشيخ أمين أحسن اإلصالحي عنه" :إن مستوى حياته في مدرسة اإلصالح كان
ً
عاديا ،يجلس مع طلبة هذه املدرسة وأساتذتها في مطعم املدرسة ويأكل ما يأكل
ً
الطلبة واألساتذة الفقراء … ولذلك لم يخطر ببال أحد يراه أوال أنه مجمع البحرين
وعالم بالعلوم الشرقية والغربية ويرجع إليه العالم واملؤرخ الشهير شبلي النعماني
لالستفادة منه"2.
على كل حال ،فإن جميع هذه الصفات وامليزات التي كانت تتسم بها شخصية
الفراهي كانت تتفجر عيونها من الكتاب والسنة ،وقد أسلفنا الذكر أن مجاله
الخاص الذي نذر له الفراهي حياته كلها هو فهم القرآن وإفهامه والبحث عن
علومه ومعارفه وكشف القناع عن نظامه وحكمه ،فإنه قد شمر عن ساق الجد
إلحياء دراسة القرآن ونشر علومه .ولتحقيق هذا الهدف املنشود أنه ألف ً
كتبا
قيمة بالعربية وأضاف بها ثروة علمية رائعة إلى املكتبات العربية واإلسالمية
املنتشرة في أنحاء العالم اإلسالمي .فقدر العلماء واألدباء جهوده في العلوم العربية
واإلسالمية واعترفوا بعلمه وفضله وعلو كعبه في العلوم القرآنية .فلما زار العالمة
ً
األديب الشيخ تقي الدين الهاللي املراكش ي ربوع الهند ،توقف قليال عند الفراهي في
قريته 3،فسأله الشيخ عبد املجيد الحريري بمدينة بنارس" :كيف وجدت موالنا
 1معاصر ين للشيخ عبد املاجد الدرياآبادي إداره إنشاء ماجدي ،كلكتا2171 ،م ،ص 211
 2مختصر حيات حميد ،ص 74
 3ذكر فراهي ،ص 747
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الفراهي ...؟ فأجابه الشيخ الهاللي" :هو بحر زاخر ال ساحل له" 1.وهكذا ملا سمع
العالمة سيد سليمان الندوي نبأ وفاته ،نعاه بهذه الكلمات" :إن ابن تيمية هذا
العصر قد لبى نداء ربه"2.
ً
وتقديرا لتبحره في العلوم العقلية والنقلية وخدماته
الجليلة في العلوم العربية واإلسالمية كانت أسماء العلماء املتقدمين الكبار تضاف
إلى اسمه ،فيقول الشيخ مناظر أحسن الغيالني عنه" :إن الفراهي كان الرازي
والغزالي لهذا العصر" 3.وقد اعترف السير سيد أحمد خان بمهارة الفراهي في
اللغتين العربية والفارسية وتضلعه من العلوم الشرقية في حين كان يدرس
الفراهي في علي كره ،وعندما قام الشيخ محمد أسلم الجيراجفوري باستعراض
ً
جزء من تفسير الفراهي "نظام القرآن" بادر قائال" :وفي هذا العهد األخير تنتهي
عليه اإلمامة في علوم القرآن" 4.وتجدر اإلشارة هنا إلى أن آراء أصدقاء الفراهي
علما أم ً
ومعاصريه وتالميذه قد تضاربت فيما إذا كان الفراهي أكثر ً
ورعا .والواقع
أنه من الصعب للغاية أن يكون أي هذين الجانبين أرجح أو أفضل على الخر 5.وال
شك في أن العلماء الهنود ونظرائهم من العرب قد اعترافوا بمآثر الفراهي العلمية
وأفكاره السامية ومكارمه الخلقية ،وفيما يلي ندرج آراء وانطباعات نخبة من
العلماء الهنود والباحثين العرب عن شخصية العالمة الفراهي وإنجازاته الرائعة.

الفراهي في نظرالعلماء الهنود
في بادئ ذي بدء ننقل آراء وأقوال العلماء واألدباء الهنود الذين عاصروا الفراهي
وشاهدوا جالله العلمي وجماله الروحي من قريب وألقوا الضوء على جوانب
حياته املختلفة وأبرزوا مالمح شخصيته املتنوعة ،وشهدوا مع رحابة صدورهم

 1املصدر السابق ،ص 734
 2ياد رفتكان ،ص 220
 3ذكر فراهي ،ص743
 4مجلة اإلصالح ،أبريل2137 ،م ص 100
 5مختصر حيات حميد ،ص 72
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على طهارة نفسه وسالمة قلبه وإصابة فكره وورعه وإخالصه وسعة نظره في علوم
القرآن واهتمامه بالصالة والبعد عن الشهرة والفخفخة.

العالمة شبلي النعماني:
قد اعترف العالمة شبلي النعماني بعبقرية الفراهي في مواضع عديدة ،فتدل كلماته
التية على عظمة شخصية الفراهي وابتعاده عن الشهرة ،يقول العالمة شبلي:
"ومن الحقائق املقررة أن اإلنسان إذا بلغ ذروة املجد والكمال من العلم واملعرفة
نال الشهرة والسمعة في عصره ،ويشهد التاريخ والتجربة على هذه الحقيقة .ولكن
قد يستثنى منه بعض الناس ومنهم حميد الدين الفراهي الذي بلغ القمة في العلم
واملعرفة ولكنه آثر الخمول على السمعة واالعتزال على الشهرة  ...وتفسيره "نظام
القرآن" مفيد وضروري لجماعة املسلمين في هذا العصر كما يحتاج العطشان
الشديد إلى املاء الزالل"1.

العالمة سيد سليمان الندوي:
ولقد قض ى العالمة سيد سليمان الندوي فترة طويلة مع العالمة الفراهي فأعجب
بشخصية الفراهي وحياته العلمية وخدماته القرآنية ،فننقل بعض انطباعاته في
السطور التية:
"إن العالمة حميد الدين الفراهي رحمه هللا تعالى لم يكن وحيد عصره في العلم
والفضل فحسب ،بل إنه كان بصحة اعتقاده وزهده وورعه من خواص المة"2.

وبعد وفاة الفراهي رثاه العالمة الندوي بهذه الكلمات:
"الصلوة على ترجمان القرآن ،نداء سمع من مصر والشام إلى حدود الصين
للصلوة على اإلمام ابن تيمية رحمه هللا قبل ستة قرون والن قد حان الوقت أن
 1مقاالت شبلي للعالمة شبلي النعماني ،دار املصنفين ،أعظم كره2164 ،م23-24/1 ،
 2مجلة اإلصالح74/20/2 ،
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تتردد هذه األصداء مرة أخرى من ربوع الهند إلى بالد الشام ومصر على األقل ،بأن
ابن تيمية هذا العصر قد لبى نداء ربه… هذا العالم الجليل الذي كانت شخصيته
لجامعة بين العلوم الشرقية والغربية ،ومعجزة من معجزات الدهر ،وال يبدو أن
الدهر سيجود لنا بمثله في العلم والفضل من أبناء العالم اإلسالمي"1.

إما الهند أبو الكال آزاد:
إن العالم الكبير أبا الكالم آزاد رحمه هللا ،الذي قد سنحت لـه الفرصة لالستفادة
من العالمة الفراهي يعترف بعلمه وفضله وطهارة قلبه كما يلي:
"كان الشيخ الراحل حميد الدين الفراهي من أولئك العلماء الحق الذين ال
يمتازون بالعلم فحسب ،بل تتحلى شخصيتهم باألعمال الصالحة ً
أيضا ،وال يخفى
على أهل العلم قلة تواجد هذا الش يء األخير ،وكلما لقيته تأثرت بنقاء عمله أكثر
ً
ً
ً
رجال ً
وإنسانا صادقا في معناه الكامل،
تقيا
من غزارة علمه ،وال شك في أنه كان
وكنا نغتبط بصفاء قلبه وطهارة نفسه"2.

الشيخ أبو األعلى املودودي:
وقد ألقى الداعية اإلسالمي الشيخ أبو األعلى املودودي رحمه هللا الضوء على تضلع
العالمة الفراهي من علوم القرآن وسمو قدره بين املفسرين العظام وأهم ميزات
ً
تفسيره قائال:
"ومن املعروف أنه قلما وصل من العلماء املتأخرين إلى مكانة يحتلها العالمة الفراهي
في مجال فهم القرآن والتدبر في آياته ،إنه قض ى أكثر عمره في مطالعة القرآن وفهم
ً
ً
محققا باللغة العربية ال يوجد له مثيل في تفاسير القدماء
تفسيرا
معانيه وألف
ومؤلفاتهم .إنه خدم القرآن الكريم إلى أربعين ً
عاما على التوالي وبيض سواد شعره في

 1ياد رفتكان ،ص220
 2مجلة اإلصالح74/20/2 ،
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ً
ً
واهتماما بمطالعة القرآن في نفوس آالف
تحقيق معارف القرآن ،وخلق تفسيره ذوقا
ً
عاشقا
من املسلمين في بالد العرب والعجم .ويدل كل كلمة من كتاباته على أنه كان
للقرآن وكان يفدي نفسه على كل لفظ من هذا الكتاب املقدس"1.

الشيخ عبد املاجد الدرياآبادي:
اعترف الشيخ الدريا آبادي بعلم الفراهي وفضله وخدمته في علوم القرآن
بالكلمات التالية:
"كان العالمة حميد الدين الفراهي ً
إماما للعلوم القرآنية في هذا العصر ،وكان
يحتل مكانة مرموقة في مجال تفسير القرآن بين العلماء املعاصرين واملتأخرين،
ً
وينبغي أن نعترف بأنه اكتشف أصوال جديدة لتفسير القرآن في تاريخ األمة ومن
أهمها وأكبرها فلسفته لنظم القرآن…… ونجد ً
كثيرا من الناس يدعون بخدمة
ً
جميعا بدقة بصره وعمق فكره وسعة نظره
القرآن ولكن الفراهي يمتاز من هوالء
وعلمه وفضله وتبحره األدبي وورعه وطهارته"2.

ويقول الشيخ الدريا آبادي في موضع آخر عن ولوع العالمة الفراهي باللغة العربية
وآدابها:
"وبسبب كثرة مطالعة الداب العربية وخاصة األدب الجاهلي آنست طبيعته من هذا
اللغة إلى حد أنه كان يكتب بالعربية مهما كان يكتب ،ولعله كان يتفكر ً
أيضا في
ً
العربية …،إنه كان ً
ماهرا في اللغة العربية وحافظا للشعر الجاهلي وإمام لغة القرآن،
وكان يخش ى من هللا ويتوكل عليه إلى حد قلما ترى هذه الصفات في أي شخص آخر"3.

الشيخ مناظرأحسن الغيالني:
ذكر الشيخ الكيالني باإلسهاب عن استفادته من املفسر الفراهي وأبرز مالمح
 1عالمه حميد الدين فراهي – ايك عظيم مفسر ،ص43
 2املصدر السابق ،ص 47
 3ذكر فراهي ،ص 714-17
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ً
تفسيره الرئيسية قائال:
"قد سمعت عن الشهرة التي قد نالها الفراهي في علوم القرآن وفهم معانيه ،حتى
وصل بي القدر إلى مدينة حيدر آباد بمحض الصدفة وقدر هللا لي هذه السعادة أن
استفيد من صحبته ،فتفتح علي بعض جوانب القرآن الجديدة بفضل رفقته"1.

ويقول في موضع آخر:
ً
"وهكذا أنتجت الهند أعماال جديدة قيمة في مجال تفسير القرآن ،ال نجد مثلها في
سائر البالد اإلسالمية … واإلشارة هنا إلى تفسير "نظام القرآن" لحضرة األستاذ
الشيخ حميد الدين الفراهي وامليزة النيرة لهذا التفسير إلى جانب ميزاته األخرى هي
أنه أثبت فيه الربط واملناسبة بين اليات القرآنية كلها ،وفي بعض األحيان تدل هذه
الروابط املتواجدة فيما بين اليات على أن هذا الكتاب منـزل من هللا ،ال غير"2.

الشيخ عبد الحي الحسني:
ألقى الشيخ عبد الحي الحسني الضوء على حياة الفراهي وتبحره في العلوم العربية
واإلسالمية في كتابه الشهير "نزهة الخواطر" بالكلمات التالية:
"وهو من كبار العلماء ،لـه خبرة تامة بالعلوم األدبية ،وقدرة كاملة في اإلنشاء
والترسل وتودد إلى معارفه واصحابه مع جودة فهم ووفور ذكاء وزهد وعفة
وشهامة نفس وانجماع ،ال سيما عن بني الدنيا وعدم اشتغال بما ال يعنيه ،راسخ
في العلوم العربية والبالغة ،متعمق فيها ،متضلع من أشعار الجاهليين وأساليب
بيانهم ،واسع االطالع على الصحف السابقة ،حسن النظر في كتب اليهود
والنصارى ،عاكف على التدبر في القرآن والغوص في معانيه وأساليبه ،يعتقد أن
 1مشاهير أهل علم كي محسن كتابين لألستاذ محمد عمران خان الندوي ،دار املصنفين ،أعظم
كره2146 ،م ،ص 70
 2هندوستان مين مسلمانون كا نظام تعليم وتربيت للشيخ مناظر أحسن الغيالني ندوة
املصنفين ،دلهي2144 ،م171-40/1 ،
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القرآن مرتب البيان ومنسق النظام ويذهب إلى ربط اليات بعضها ببعض ،وقد
بنى على ذلك تفسيره "نظام القرآن"1.

الدكتور عبد الحق املعروف بـ"بابائ أردو":
يقول الشيخ عبد الحق عن شغف الفراهي بالقرآن وتعمقه في علومه:
ً
ً
عاشقا للقرآن وشغوفا به فحسب بل كان يفهم نكاته ومعانيه بعمق،
"لم يكن الفراهي
لعله لم يفهمها أحد غيره كذلك ،ألنه كان يملك قدرة كاملة على اللغة العربية وآدابها.
وفي أواخر حياته ركز جل عنايته على إيضاح الربط في اليات والنظام في القرآن ،إنه
تدبر في كل جانب من جوانب القرآن ولم تبق أية جهة من جهاته من نظره ،وقام
ً
تحقيقا ر ً
ائعا"2.
بتحقيق مفردات القرآن ونحوه وأساليبه وحكمه

الشيخ مسعود عالم الندوي:
اعترف الشيخ الندوي بنبوغه في األدب العربي وتخصصه في تفسير القرآن فيقول:
"كان للشيخ الفراهي رحمه هللا أسلوب خاص في تفسير القرآن مما ال يخفى على
ً
متحررا من الروايات التفسيرية
أهل العلم ،إنه كان يتدبر في القرآن
واإلسرائيليات ويؤكد على ربط اليات ونظم القرآن بوجه خاص ،وكان يعتقد
بأنه ال يمكن أن يكون كالم هللا ً
خاليا عن النظم والترتيب ويعتمد في تحقيق
املفردات وتأويل اليات على القرآن نفسه وبعد ذلك على األدب العربي وخاصة
على األدب الجاهلي ،فنحن نتحير على دقة فهمه وسعة نطره في األدب الجاهلي
ونستطيع أن ندعي بكل إيقان بأنه قلما يمكن أن يكون أي شعر جيد في العربية
ولم يكن في ذاكرته ونظره"3.

 1نزهة الخواطر للسيد عبدالحي الحسني ،دائرة املعارف العثمانية ،حيدر آباد2170 ،م،
141/4
 2ذكر فراهي ،ص 717
3املصدر السابق ،ص717
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السيد غال أحمد برويز:
وفي األخير ندرج شهادة العالم القاديانى السيد غالم أحمد برويز التي تدل كل
كلمة منها على شغف الفراهي بالقرآن الكريم وخشيته من هللا عز وجل ،وفي نفس
الوقت إنها تنم عن مدى تأثره بالفراهي وتبحره العلمي وكان شديد التشوف إلى
زيارته ،يا حبذا لو كان ً
موفقا لاللتقاء به واالرتواء من هذا املنهل الصافي العذب،
ً
فهو يعبر عن انطباعاته تجاه شخصية الفراهي قائال:
"سأستشعر بالقلق البالغ طول عمري على أني ملاذا حرمت نفس ي عن زيارة حضرة
الشيخ الفراهي وحينما أعرف من تفسيره عن ولوعه بالقرآن وخشيته من هللا
تعالى ،ثم أسمع عن حياته العملية الطيبة إلى جانب تبحره في العلوم اإلسالمية،
ً
كثيرا على هذا الحرمان وأحزن عليه ً
فتيقنوا أني أتحسر ً
حزنا بالغا ،ألن مجرد
رؤية مثل هذه الشخصية يصبح لي مدعاة لالف من السعادة"1.

الفراهي عند العلماء والفضالء العرب
ومن األهمية باملكان أن نعترف بأنه لم يتم تعريف شخصية العالمة الفراهي إلى
العالم العربي واإلسالمي كما ينبغي وكذلك لم يتم نشر أفكاره الغالية ونظرياته
السامية بجانب أعماله اللغوية واألدبية املبتكرة إلى البلدان العربية فلم يذهب
ً
صدى كتاباته ومؤلفاته إلى خارج حدود البالد إال قليال ،والسبب وراء ذلك ،كما
يقول الشيخ أبو الحسن علي الندوي رحمه هللا ،هو قصور املتوارثين لهذه الثروة
العلمية وكسالة املنتسبين إلى املدرسة الفراهية ،وتبقى هذه املسؤولية على
عواتقهم حتى الن ،وال يوجد أي نقص في مؤلفات الفراهي ،ال في قدرة بيانه وال في
آرائه وأفكاره 2.على أية حال ،كل من وصلت إليه مؤلفاته وأجزاء تفسيره في العالم
العربي نوه بأعماله وخدماته في مجال علوم القرآن واعترف بعلمه وفضله وبحوثه
 1مجلة اإلصالح64/1/1 ،
 2عالمة حميد الدين فراهي –حيات وافكار ،ص11
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الرائعة في اللغة واألدب والبالغة.
وبالرغم من أنه نشأ وترعرع في ربوع الهند وكانت طينته عجينة بالعناصر الهندية
ولكنه فاق ً
كثيرا من املولودين في بالد اللغة العربية بفضل نبوغه في اللغة واألدب
ً
أسلوبا ال يحط من أسلوبهم بأي مقياس من املقاييس ،حتى
العربي واختار لكتابته
اعترف العرب أنفسهم بإحرازه قصب السبق في هذا املجال وكان يساورهم
اإلعجاب لدى االستماع إلى كالمه أو قراءة كتابه ،وفيما يلي نقدم بعض الراء
للباحثين العرب وانطباعاتهم عن الفراهي وآثاره العلمية واألدبية.

الشيخ العالمة رشيد رضا املصري:
ومن الجدير بالذكر أن عالقة طيبة كانت قائمة بين الفراهي والعالمة رشيد رضا
املصري فذات مرة أرسل إليه الفراهي بعض األجزاء من تفسيره ،وكتب العالمة
ً
تقريظا ً
جيدا على هذه االجزاء في مجلته "املنار" وفي هذا التقريظ يقول:
"أهدانا املعلم عبد الحميد الفراهي (من العلماء في الهند) بضع رسائل في تفسير
سور متفرقة من القرآن العزيز …،وقد ألقينا على بعض هذه الرسائل ملحة من
ً
النظر فإذا طريق جديد في أسلوب جديد من التفسير ،يشترك مع طريقنا في القصد
إلى املعاني من حيث هي هداية إلهية ،دون املباحث الفنية العربية …،وأن للمؤلف
لفهما ً
ً
ثاقبا في القرآن وأن له فيه مذاهب في البيان وطرائق في االستطراد ومنها
القريب والبعيد .وأنه لكثير الرجوع باللغة إلى مواردها والصدور عنها ريان من
شواهدها .فقد كتب في تفسير كلمة (صغت) من قوله تعالى "إن تتوبا إلى هللا فقد
صغت قلوبكما" أكثر من صفحة ،على أنه قد صنف ً
كتابا في مفردات القرآن كما
فعل الراغب األصفهاني .وإن أدري أفسر القرآن كله على هذا النمط أم هو يشتغل
بذلك الن …،وقد رأيت فيما قرأت ذكر كتب أخرى لـه في القرآن والدين كاملفردات
وتاريخ القرآن واألمثال اإللهية وأصول الشرائع ،فعس ى يتفضل بإخبارنا عنها ،أهي
تامة أم ال ،أ طبع منها ش يء أم ال"1.
 1ذكر فراهي ،ص743-44
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الدكتور شكري فيصل:
وقد قام الدكتور شكري فيصل باستعراض كتاب "دالئل النظام" للعالمة الفراهي
ً
وفي هذا االستعراض أبدى رأيه عن علم املؤلف وفضله ومكانته قائال:
"العالم املعلم الجليل عبد الحميد الفراهي رحمه هللا من أبرز وجوه الحركة
العلمية واإلصالحية في شبه القارة الهندية ،علم من أعالم املسلمين هناك .والذين
ال يعرفون معرفة دقيقة في شرقنا العربي اإلسالمي يعرفون على األقل كتابه
املشهور "إمعان في أقسام القرآن" الذي ألقى فيه أضواء جديدة ً
حقا على ظاهرة
القسم في القرآن الكريم".
والن ننقل بعض الجمل والفقرات من هذا االستعراض للدكتور فيصل فيقول:
"وكذلك نرى أن الفراهي أراد أن يجاوز في موضوع النظام في القرآن كل ما كان قبله
في هذا االتجاه … ،لقد قطع عليه املوت ما كان يريد أن يصل إليه أو ما كان يريد أن
يوضحه … وعندي كذلك أن الكتاب ،في هذا ،كتاب إثارة… أنه قادر على أن يلفت
القارئ وأن يستوقفه … بل هو قادر على أن يوحي إليه وأن يلهمه …،أنه يطرح عليه
ً
كثيرا من املالحظ والراء منها ما هو مثير ومنها ما هو منير ،ومنها على تجديد النظر أو
تحديده أو الداللة على زاوية من زواياه… الش يء املؤكد الذي يبقى في قلب القارئ
وفي عقله أن ينتهي عن مطالعة الكتاب إنما هو إيمان الفراهي بما كان يدعو إليه…..
فما من شك في اقتناعه به وما من شك في دفاعه عنه وما من شك كذلك في أنه نوع
الطرق في إيضاحه وفرع األساليب في اللغة واإلقناع به"1.

العالمة تقي الدين الهاللي املراكش ي:
وأديبا ً
كان الشيخ الهاللي رحمه هللا عاملًا بار ًزا ً
بارعا ،ووصفه الشيخ مسعود عالم
الندوي بإمام اللغة واألدب 2.ويكفي شهادة على براعته في علوم اللغة بأنه يكون
 1املصدر السابق ،ص746-747
 2ديار عرب مين جند ماه للشيخ مسعود عالم الندوي ،ص41
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ً
حكما في حين يختلف العالمة رشيد رضا واألمير شكيب أرسالن في مسائل النحو
واللغة 1.واملعلوم أن الشيخ الهاللي كان يتمتع بأواصر الصداقة واملودة مع الفراهي
وكان ينظر إليه بعين التقدير واالحترام ،وله كتابات رائعة وآراء قيمة عن شخصية
الفراهي وأعماله العلمية واألدبية وشهادات صريحة على نبوغ الفراهي وقدرته على
اللغة العربية وآدابها ،فنقدم فيما يلي فقرتين من كتاباته املتعلقة بالفراهي فيقول:
"فسأذكر هنا ما أعرفه من سيرة العالم الكبير األديب الشهير األستاذ الشيخ عبد
الحميد الفراهي رحمة هللا عليه ...،لقيته سنة 2341هـ وضيفني وأكرمني ودعاني
إلى التدريس في مدرسته فسألته أن يمهلني حتى أتم جولتي في ربوع الهند ،ولم يقدر
لي لقاءه بعد ذلك ،وأهدى إلي تفسير سور من املفصل كتبها بطريقته الخاصة
وهي مراعاة املناسبة بين كل جملة وجملة حتى تكون السورة كلها متناسبة في
ً
ً
تفكيرا طويال يحتاج إلى زمان طويل ولكن همته العالية
املعنى .وهذا قد كل فه
تستسهل الصعاب فى بلوغ األرب ،ولم أر فى بالد الهند من بومباي إلى كلكتا
مثله في علوم األدب العربي فرحمه هللا رحمة

واسعة"2.

ويقول الشيخ في موضع آخر:
"وللشيخ املذكور (حميد الدين) ديوان شعر سمعته منه ،بليغ مؤثر في استنهاض
همم املسلمين وبث الحياة في قلوبهم وذكر عداء األفرنج لهم وذكر حرب طرابلس
ً
والحرب الكبرى .والرجل فصيح في التكلم لغاية ،نادر في علماء العرب فضال عن
علماء الهند …،وقد أسس مدرسة سماها مدرسة اإلصالح ،ال يدرس فيها إال القرآن
الذي هو ضالته املنشودة وسمعت منه خطبة تفسيره للقرآن اغرورقت منها عيناي
لفصاحتها وحقيتها ،وهو عارف بمسألة الخالفة محقق لها ،ال يلتبس عليه ش يء من
ً
أمرها خالفا ألهل الهند ،مجتهد في العقائد والعمليات… أسمر اللون ،حسن املالمح،
طويل القامة ،لحيته مستديرة ،بيضاء ناصعة .ماهر في اإلنكليزية والعربية
 1كاروان زندكي ،للسيد أبي الحسن علي الندوي ،ص 227-226
 2ذكر فراهي ،ص747
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واألردية… وبالجملة فهو أعلم من لقيته قبل هذا الحين وهو  27رمضان 2341هـ"1.

األستاذ الدكتور أحمد حسن فرحات:
وفي األخير ننقل ً
بيانا للدكتور أحمد حسن فرحات عبر فيه الدكتور املذكور عن
انطباعه تجاه شخصية الفراهي وهو أحسن تقدير لقريحته العلمية وموهبته
اللغوية واألدبية من قلم أي أبناء الضاد .وجاء هذا البيان ًردا على رسالة الدكتور
محمد أجمل اإلصالحي فكلمات هذا البيان كما يلي:
"أخي الكريم ،لقد كانت فرحتي كبيرة برسالتك األدبية الرشيقة وأسلوبك الشيق
املمتع وبيانك العربي الخالص .وليس هذا بمستغرب على تالمذة اإلمام الفراهي رحمه
هللا ،الذي استطاع أن يغوص بحر العربية ويستخرج لؤلؤها ومرجانها ،وأن يتذوق
بيانها وآدابها وأن يتعمق في درك أسرار شعرها ونثرها ،بل أنه ذهب أبعد من ذلك
بكثير ،فلقد استطاع أن يستدرك على أئمة اللغة ونقادها بما حباه هللا من عقل نافذ
وتأمل عميق وصبر طويل على البحث ودأب متواصل على املطالعة والدرس وساعده
على ذلك كله إحاطته بثقافة الشرق والغرب ومعرفته بعدد من اللغات السامية
واألوربية مما أتاح لـه أن يأخذ العلوم من مصادرها وأن ينهل املعرفة من ينابيعها بال
واسطة تعكر صفوها .فكان أقدر من غيره على التحقيق ،واستطاع أن يصل إلى ما لم
خيرا عن املسلمين"2.
يصل إليه غيره ،فجزاه هللا ً
فهذه بعض الراء واالنطباعات التي أدلى بها كبار العلماء الهنود والعرب عن
شخصية الفراهي وإنجازته في العلوم العربية واإلسالمية ،وإن دلت هذه كلها على
ش يء فإنها تدل على أصالة آثار الفراهي العلمية واألدبية وبراعته في اللغة والبالغة
وانقطاعه إلى العبادة واملطالعة وتقدمه في العلم والفضل وإجادته في التصنيف
والتأليف وتوجعه على ما يهم األمة اإلسالمية.
 1املصدر السابق ،ص33-34
 2املصدر السابق ،ص744
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إمعان في أقسام القرآن لإلمام عبد الحميد الفراهي ،دار القلم ،دمشق،
2427هـ
ذكر فراهي للدكتور شرف الدين اإلصالحي ،الدائرة الحميدية ،أعظم كره،
1002م
عالمة حميد الدين الفراهي ايك عظيم مفسر لألستاذ محمد عنايت هللا
السبحاني ،مكتبة اإلصالح ،أعظم كره2174 ،م
عالمة حميد الدين فراهي حياة وأفكار (مجموعة مقاالت) ،الدائرة الحمدية،
2111م
مختصر حيات حميد لألستاذ عبد الرحمن ناصر اإلصالحي ،الدائرة
الحميدية2173 ،م
مشاهير أهل علم كي محسن كتابين لألستاذ محمد عمران خان الندوي ،دار
املصنفين ،أعظم كره2146 ،م
معاصر ين للشيخ عبد املاجد الدرياآبادي إداره إنشاء ماجدي ،كلكتا،
2171م
مقاالت شبلي للعالمة شبلي النعماني ،دار املصنفين ،أعظم كره2164 ،م
نزهة الخواطر للسيد عبدالحي الحسني ،دائرة املعارف العثمانية ،حيدر
آباد2170 ،م
هندوستان مين مسلمانون كا نظام تعليم وتربيت للشيخ مناظر أحسن
الغيالني ندوة املصنفين ،دلهي2144 ،م
ياد رفتكان للعالمة سيد سليمان الندوي ،دار املصنفين ،أعظم كره2176 ،م
مجلة "اإلصالح" الصادرة عن الدائرة الحميدية بمدرسة اإلصالح ،سرائ مير،
أعظم كره ،الهند
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مالمح التجديد في تفسيرالقرآن الكريم
(عند عبد الحميد الفراهي)
 -د  .محمد إقبال أحمد فرحات1

إن الحمد هلل؛ نحمده ونستعينه ،ونستغفره ،ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ،ومن
سيئات أعمالنا ،من يهده هللا ،فال مضل له ،ومن يضلل فال هادي له .وأشهد ْأن ال
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أما بعد :فإن أصدق الحديث كتاب هللا ،وخير الهدي هدي محمد صلى هللا عليه وسلم،
وشر األمور محدثاتها ،وكل محدثة بدعة ،وكل بدعة ضاللة ،وكل ضاللة في النار .
وبعد فإن إقامة مؤتمر عالمي عن اإلمام عبد الحميد الفراهي ،أمر يستحق اإلشادة
والتقدير؛ ألهمية مثل هذا العالم في عصرنا الذي تجرأ فيه الكثير من أدعياء العلم
على العربية والقرآن وصاروا يفسرون القرآن دون الرجوع إلى الطرائق واألصول التي
مش ى عليها العلماء الفحول من علماء اإلسالم الذين وضعوا مناهج لتفسير القرآن
الكريم إما بالنص عليها وتوضيحها في مقدمة تفاسيرهم أو يعرفها من اشتغل
 1أستاذ مشارك ،كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية ،جامعة قطر،
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بالتفسير وطالع تفاسيرهم.
منهجا ً
ومن العلماء األقطاب الذين كان لهم ً
مميزا في تفسير القرآن الكريم العالمة
عبد الحميد الفراهي الهندي (2341-2140هـ) الذي أنفق عمره كله في فهم معاني
القرآني ،وأماط اللثام عن الترابط املعنوي بين آيات القرآن وسوره "نظام القرآن"
ولكن لم يسعفه الزمن ليكمل املشوار الذي بدأه.
لقد شعر الفراهي بحزن شديد عندما رأى املفسرين يفسرون القرآن حسب
منازعهم ومتطلبات عصرهم ومجتمعاتهم ،ويبينون معاني عديدة لية واحدة وليس
األمر كذلك ،فال بد أن يكون للية معنى واحد قطعي ،ووجد أن الطريق الوحيد
للوصول إلى املعنى الواحد القطعي هو مالحظة واكتشاف الترابط الفكري في القرآن.
وقد أفصح الفراهي في مقدمة "تفسير نظام القرآن وتأويل الفرقان بالفرقان" عن
الباعث الذي دفعه إلى تفسير القرآن ،هو أنه تصفح كتب التفسير وسبرها ً
سبرا
بعد عصر الصحابة والتابعين ،فوجدها كسراب بقيعة ،فلم يجد من حمل من
حكمة القرآن ومعجز بيانه إال النزر القليل ،ووجد أن أغلب التفاسير غلب عليها
العناية بتفاسير الصحابة والتابعين لبعض الكلمات ،وشحن العلماء التفاسير
ً
حجابا دون تدبر القرآن.
باإلسرائيليات وسفاف األمور ،فصارت
وفريق من املفسرين اعتمد على الرأي وخاصة أقوال الفالسفة واملناطقة الذين
جعلوا القرآن عضين.
وكان بداية أمره مع التفسير أنه بينما كان يتفكر باليات إذ الح له "النظام"
فانكشف له من كنوز القرآن ما لم ينكشف ألحد قبله ممن اشتغل بتفسير كتاب
هللا تعالى2 .

وشرع الفراهي في وقت مبكر بوضع خطة محكمة لتوحيد وضبط الفهم والتفسير
والتأويل وهذا املشروع هو خالصة مطالعاته ،وعصارة أفكاره ،وصبها في اثني عشر
ً
كتابا وسنتناول منهج الفراهي على شكل مطالب على النحو التالي:
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املطلب األول :نبذة موجزة عن اإلمام الفراهي
املطلب الثاني :عنايته بمفردات القرآن.
املطلب الثالث :اهتمامه بأساليب القرآن.
املطلب الرابع :نظراته بشأن أسباب النزول.
املطلب الخامس :اهتمامه بأصول التأويل.
املطلب السادس :موقفه من تفسير القرآن باملأثور.
املطلب السابع :ولعه بالنظام.
الخاتمة :تلخيص البحث وبيان أهم النتائج.

املطلب األول :نبذة موجزة عن الما الفراهي
ً
أوال :اسمه ومولده ونشأته:
هو اإلمام العالمة عبد الحميد الفراهي ،الذي مأل علوم القرآن والتفسير بما يغمر
القرائح ،وأنهضها بما يبهر األلباب القوارح عن غرائب نكت يلطف مسلكها،
ومستودعات أسرار يدق مسلكها .ولد سنة 2140هـ ،في قرية فريها -قرية من قرى
الهند -وتوفي في التاسع عشر من جمادى الخرة سنة 2341هـ .برز على األقران في
التفسير وعلوم القرآن ،وتعب في التنقير عنهما أزمنة ،كثير املطالعات لكتب اليهود
والنصارى ،طويل املراجعات للشعر الجاهليً ،
فارسا في دقائق املفردات العربية،
ً
مقدما في العلوم العقلية والنقلية ،وكان مع ذلك مسترسل الطبيعة منقادها،
مشتعل القريحة وقادها ،يقظان ،وكانت له لفتات بارعة في األدب العربي القديم،
علك اللغات العبرانية والفارسية واإلنكليزية والعربية بقوة لحييه ،وله اطالع واسع
وإملام باللغة العبرانية القديمة ،واستطاع من خالل حصيلته اللغوية أن ينفذ إلى
أعماق التوراة واإلنجيل ،ويميط اللثام عن التحريفات والتصحيفات ،التي طرأت
على الكتب املقدسة القديمة.
وتوفي في عام 2341ه في مدينة (مثورا) في الهند ودفن بها.
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ً
ثانيا :من آثاره املطبوعة:
 .2أسباق النحو  :وهو كتاب في اللغة األردية .نشر سنة  2237هـ.
 .1أساليب القرآن  :نشرته الدائرة الحميدية سنة 2341هـ.
 .3أمثال آصف الحكيم :مجموعة حكايات آصف ،نقلها الفراهي من اإلنجليزية
إلى العربية في زمن طلبه .ونشر الكتاب بعد وفاته ،وصدرت منه عدة طبعات،
وهو مقرر في بعض مدارس الهند الدينية.
 .4إمعان في أقسام القرآن :صدرت طبعة منه باعتناء الدكتور محمد أجمل أيوب.
 .7تحفة اإلعراب :طبعت في حياة املؤلف وصدرت منها عدة طبعات.
 .6ترجمه فارس ي باره از طبقات ابن سعد  :ترجمة جزء من طبقات ابن سعد بالفارسية
 .7ترجمه فارس ي رسالة بدء اإلسالم :من تأليف العالمة شبلي النعماني بالعربية.
طبعت بمطبعة مفيد عام بمدينة آغره سنة 2412م.
 .4التكميل في أصول التأويل :رسالة قيمة في أصول التفسير لم يقدر للمؤلف
إكمالها ،نشرتها الدائرة الحميدية ،سنة 2344هـ.
 .1جمهرة البالغة :اسم الكتاب تاريخي يشير إلى سنة 2311هـ .نشرته الدائرة
الحميدية بعد وفاة املؤلف سنة 2360هـ.
ِ .20خرد نامه :ترجمة منظومة ألمثال سليمان عليه السالم بالفارسية الد ِرية،
نشره املؤلف في حيدر آباد سنة 2126م.
 .22دالئل النظام :ألف هذا الكتاب إلقامة الحجة على وجود النظام (أي الوحدة
املوضوعية) في كل سورة من سور القرآن الكريم ،وبيان الطرق التي تهدي إلى
نظام السورة ،نشرته الدائرة الحميدية سنة 2344هـ.
 .21ديوانه العربي :نشره الشيخ بدر الدين اإلصالحي من الدائرة الحميدية سنة
 2347هـ.
 .23الرأي الصحيح في من هو الذبيح  :صدر باعتناء الدكتور محمد أجمل أيوب.
 .24رسالة في عقيدة الشفاعة والكفارة :باإلنجليزية ،رد بها على بعض علماء
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النصارى ،وقد ذكر هذه الرسالة العالمة السيد سليمان الندوي في ترجمة
الفراهي ،ولم نقف عليها.
 .27فاتحة نظام القرآن :مقدمة تفسيره (نظام القرآن وتأويل الفرقان بالفرقان)
نشرها الدائرة الحميدية سنة  2377هـ بعد وفاة املؤلف ،وتقديم الكتاب
بقلم العالمة السيد سليمان الندوي.
 .26في ملكوت هللا :قصد فيه ذكر السنن اإللهية في رقي األمم وانحطاطها ،وعلو
الحق وهزيمة الباطل ،وأصول النظام السياس ي لإلسالم .نشرته الدائرة
الحميدية سنة 2312هـ.
 .27القائد إلى عيون العقائد :نشرته الدائرة الحميدية ،سنة 2317هـ.
 .24مفردات القرآن :طبع ً
أخيرا في دار الغرب اإلسالمي ،سنة 1001م بتحقيق
الدكتور محمد أجمل أيوب.
 .21نظام القرآن وتأويل الفرقان بالفرقان :وهو تفسيره الكبير ،الذي صدرت منه
األجزاء التالية:
أ.
ب.
ت.
ث.

ج.
ح.
خ.
د.
ذ.
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تفسير سورة الفاتحة والبسملة :نشر مع فاتحة نظام القرآن سنة
2377هـ.
تفسير سورة الذاريات :مطبعة معارف بأعظم كره ،دون تاريخ.
تفسير سورة التحريم :مطبعة فيض عام ،عليكره ،سنة 2316هـ.
تفسير سورة القيامة :صدرت طبعته األولى من مطبعة فيض عام بمدينة
عليكره ،دون تاريخ .والطبعة الثانية صدرت من الدائرة الحميدية سنة
2403هـ.
تفسير سورة املرسالت :طبعة معارف ،دون تاريخ.
تفسير سورة عبس :مطبعة معارف ،دون تاريخ.
تفسير سورة الشمس :مطبعة فيض عام ،سنة 2316هـ.
تفسير سورة التين :مطبعة معارف ،دون تاريخ.
تفسير سورة العصر :مطبعة فيض عام ،سنة 2316هـ.
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ر .تفسير سورة الفيل :مطبعة معارف ،سنة 2374هـ.
ز .تفسير سورة الكوثر :مطبعة معارف ،دون تاريخ.
س .تفسير سورة الكافرون :مطبعة فيض عام ،سنة 2316هـ
ش .تفسير سورة اللهب :مطبعة معارف ،دون تاريخ.
ص .تفسير سورة اإلخالص :هذا الجزء وحده باألردية ،ولعل املؤلف ألفه
ألحد معارفه بناء على طلبه ،زمن إقامته بكراتش ي .نشرته الدائرة
الحميدية سنة 2374هـ.

املطلب الثاني :عنايته بمفردات القرآن
ال يخفى أن املعرفة باأللفاظ املفردة هي الخطوة األولى في فهم الكالم وبعض
الجهل بالجزء يفض ي إلى زيادة جهل باملجموع ،وإنما يسلم املرء عن الخطأ إذا سد
جميع أبوابه .فمن لم يتبين معنى األلفاظ املفردة من القرآن أغلق عليه باب
التدبر وأشكل عليه فهم الجملة ،وخفي عنه نظم اليات والسورة ،ولو كان
الضرر عدم الفهم لكان ً
يسيرا ،ولكنه أكثر وأفظع .وذلك بأن املرء قلما يقف على
جهله ،بل يتجاوز موقفه ،فيتوهم من اللفظ ضد ما أريد ،فيذهب إلى خالف
الجهة املقصودة ،ثم سوء فهم الكلمة ليس بأمر هين ،فإنه يتجاوز إلى إساءة فهم
الكالم وكل ما يدل عليه من العلوم والحكم .فإن أجزاء الكالم يبين بعضها ً
بعضا
للزوم التوافق بينها.

1

وكتاب مفردات القرآن من أهم كتب الفراهي ،وقد ظهر ً
أخيرا بطبعة متميزة،
وخدمة راقية على يد الدكتور محمد أجمل أيوب اإلصالحي .ويحتل كتاب
املفردات مكانة مرموقة بين معاجم املفردات القرآنية ،وإذا كان كتاب الراغب
األصفهاني مفردات القرآن قد حاز الشهرة في هذا الفن فإن كتاب الفراهي -على
قلة مفرداته ،وعدم اكتمال تأليفه -قد نال مرتبة رفيعة وال أدل على ذلك من
الدراسة التي قام بها الدكتور أحمد حسن فرحات "معاجم مفردات القرآن
 1مفردات القرآن ،عبد الحميد الفراهي ،تحقيق :د .محمد أجمل أيوب الندوي اإلصالحي ،ص .17
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موازنات ومقترحات" وهي مقارنة بين أشهر خمسة معاجم وهي:
 .2مفردات الراغب األصفهاني (ت701هـ)
 .1عمدة الحفاظ للسمين الحلبي (ت776هـ).
 .3بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز للفيروز آبادي (ت427هـ).
 .4معجم ألفاظ القرآن الكريم طبع مجمع اللغة العربية عام 2310هـ.

 .7مفردات القرآن للفراهي (ت2341هـ)
وخلصت الدراسة إلى وجوب االستفادة من منهج الفراهي في دراسة الكلمة القرآنية
وإلى وجوب االستفادة منه في معالجة الكلمات التي يشك في معناها ،وذلك بالرجوع
إلى الشعر الجاهلي ،واللغات السامية التي تشارك العربية في جذورها األصلية،
ووصل من خالل منهجه إلى حل للكثير من املفردات املشكلة ،انظر على سبيل املثال
املفردات التالية( :ابن هللا ،والرب واألب ،النصارى ،درس ،القربان ،التفت الساق
بالساق ،هادوا ،إسرائيل ،طور سنين ،الزيتون ،السلوى ،اإلنجيل)
في مقدمة كتابه القيم ثالث مقدمات مهمة -وإن كانت غير شاملة -تتعلق بلغة
القرآن ،تحدث فيها عن املنهج الصحيح الذي يجب أن يتبع في الفهم الدقيق
للمفردة القرآنية باعتبارها أصغر وحدة في النظم القرآني ،حتى ال يقع املفسر
للقرآن في الخطأ والوهم فجاءت املقدمة األولى في مقصد الكتاب ومدى حاجتنا
إليه وذكر فيها" :أن املعرفة باأللفاظ املفردة ،هي الخطوة األولى في فهم الكالم
ً
وضرب مثال :كلمة "النزع" في سورة القصص تبين معنى الشهيد هناك ،فسوء
فهمها ،صرف عن معنى غيرها.
وهكذا "الالء" و"الطوفان" .وربما ترى أن الخطأ في معنى كلمة واحدة ،يصرف
عن تأويل السورة بأسرها ،فيتوجه املرء إلى سمت 1كلما مر فيه بعد عن الفهم،
مثل لفظ "القسم وأدواته" فلو علموا معناه ،تبين لهم تأويل أكثر السور التي فيها
 1أي نحو ومذهب.
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القسم ،فمن لم يتبين له معنى الكلمة وحدودها ،لم يتمثل له شكله ،وال اتضح
ً
مفهومه ،مثال كلمة "موارد" في بيت طرفة:
ْ
كـ ـ ـ ـ ــان علـ ـ ـ ـ ــوب ْ
ـوارد م ـ ـ ــن خلق ـ ـ ــاء ف ـ ـ ــي ظ ْه ـ ـ ـ ِـر ق ـ ـ ـ ْـرد ِد
ياتهـ ـ ـ ـ ــا
النسـ ـ ـ ـ ـ ِـع فـ ـ ـ ـ ــي دأ ِ
ِ
مـ ـ ـ ِ
وانظر كيف اختلفت األئمة في معنى البيت.
ً
ً
ً
عظيما،
مذهبا باطال ،وأضل به قو ًما
وهكذا ترى الخطأ في حد كلمة واحدة ،أنشأ
وجعل امللة الواحدة ً
بددا.
وكتب اللغة والغريب ،ال تعطيك حدود الكلمات ً
حدا ً
تاما .وكتب السير والتفسير،
ً
ال تبين لك بالتمام والصحة أمورا جاء ذكرها في القرآن .وكتب العلوم األخر ،من
العقليات واألخالق ،ال تعطيك ما تضمن عليه القرآن من الحكم واألسرار .
فاحتجنا إلى ثالثة علوم :اللغة ،والتاريخ ،والحكمة.
ومن أراد التأمل الصحيح ،والتدبر التام ،وجب عليه أن ال يغفل عن النقد فيما
يأخذه من هذه العلوم كلها.
ومن يتمسك بالقرآن وينور هللا عقله به ،يطلع على أغالط كثيرة في كتب القوم.
والضرر يكون بقدر االعتماد عليها والغفلة عن النقد .ومضرة كتب الفالسفة،
أضل وأوغل ،فإن معظم القرآن الحكمة ،وهي األصل .وال سبيل إلى فهمها من
القرآن ،دون االطالع على معاني كلماتها 1املفردة .ودون العلم بصحيح علوم
اللسان من البيان.
وأما املقدمة الثانية فقسم فيها الكلمة إلى أربعة أقسام وتحت كل قسم تقسيمان
فيكون املجموع ثمانية أقسام على النحو التالي( :املشكلة واملعروفة .املشتركة
واملنفردة .الجامعة والخاصة .املرادفة واملبائنة) .

 1مفردات القرآن للفراهي ،ص .11-17
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أما املقدمة الثالثة فقد دلل فيها الفراهي على أن القرآن الكريم قد أخلص عن
الوحش ي والغريب كما أخلص عن التعقيد في التركيب ،وذكر األسباب التي حملت
الناس على اعتقاد وجود الغريب وفندها مثل رده للروايات التي نقلت في جهل
بعض علماء الصحابة ببعض األلفاظ القرآنية.
مثال من املفردات:
ۡ

ذ ُ
َ َذ
اق ََبٱ ذ
اق[ ﴾٢٩القيامة :]11 :معنى "والتفت الساق
لس َِ
 .2قوله تعالىَ ﴿ :وٱۡلفتَِ َٱلس َ ِ
بالساق" املعنى أال يقدر املرء على املش ي ،ويكون هذا من شدة الضعف ،فإذا مات
ً
اإلنسان تبين أن قد التفت ساقاه بعد أن كان جواال ،كما قال دريد بن الصمة:
ْ
ً
ْ
ْ
فمـ ـ ـ ــا كـ ـ ـ ــان وقافـ ـ ـ ــا وال طا ِئ ـ ـ ـ ــش الي ـ ـ ـ ـ ِد
هللا خلـ ـ ـ ـ ـ ــى مكـانـ ـ ـ ـ ـ ــه
وِإن ي ـ ـ ـ ـ ــك عب ـ ـ ـ ـ ــد ِ
ْ
كم ـ ـ ــيش ْاإلزار خ ـ ـ ــارج ن ْ
صـ ـ ـ ــبور علـ ـ ـ ــى الضـ ـ ـ ــر ِاء طـ ـ ـ ــالع أنجـ ـ ـ ـ ِـد
ص ـ ـ ــف ساقـ ـ ـ ِـ ِه
ِ ِ
ِ
ِ ِ

وتصوير الضعف ،بالتفاف الساق أمر ظاهر ،وجاء في كتب األنبياء.
فمعنى الية :أنه بعدما يئس منه الطبيب ،وودعه القريب ،وخانه أطوع أعضائه،
فكيف يكون مآله وهو مسوق إلى ربه ،قليل األزر ،كثير الوزر .؟
وأما "الساق" -بمعنى شدة األمر :-فقول من ال يعرف من علم اللسان غير اسمه،
فال يميز بين داللة املجموع ،وداللة األجزاء .الكشف عن الساق :إنما يدل
بمجموعه على الجد والتشمير ،والكشف هو الكشف والساق هي الساق.
وو ِهم الرواة فيما رووا عن ابن عباس أن آخر يوم من الدنيا وأول يوم من أيام
الخرة .فإنه لو صح فهو بيان الواقعة ،وليس بتفسير للساق.
الرمة:
كشف عن ساقه :شمر وأسرع .قال ذو ِ

1

 1اسمه :غيالن بن عقبة أحد فحول الشعراء وعشاق العرب .مات بأصبهان سنة 227هـ .من
نهاض إلى صعدائه ،يعني
قصيدة له في ديوانه ،2170 :والبيت وحده في األساس (صعد ،ذلل) ٍ
ً
ً
فرسا طويل العنق .في األساس :فالن يتبع صعداءه :يرفع رأسه وال يطأطئه كبرا .ذالذل
القميص :ما يلي األرض من أسافله ،جمع الذلذل .انظر :مفردات الفراهي ،ص .134
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ْ ْ
ْ
ـس ذال ِذل ـ ْـه
ـاق ِخم ـ ٍ
ِإذا ش ـ ِـمرت ع ــن س ـ ِ

ْ
ـاض ِإل ـ ـ ـ ـ ـ ــى ص ـ ـ ـ ـ ـ ــعدا ِت ِه
قطع ـ ـ ـ ـ ـ ــت ِبنه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍ

ََۡ ُ ۡ َ ُ َ َ
اقَ﴾ [القلم ]41 :له تأويالن:
 . 1قوله تعالى﴿ :يومَيكشفَعنَس ٖ

َ
ََۡ َُۡ ُ َ
ِس ا
ون َم َِن َٱ ۡۡل ۡج َداثَِ َ ِ َ
اٗعَ
األول :يوم يسرعون إلى املوقف ،كما قال تعالى﴿ :يوم ََيرج
ُ َ
َ َ ذ ُ ۡ َ َٰ ُ ُ
ون[ ﴾٤٣املعارج.]43 :
بَيُوف ِض َ
كأنهمَإَِلَنص ٖ

ُ َ
ً
َ َ ُ
وأيضا َ ﴿:ونُف َِخَِفَٱ ُّ
اَهمَم َِنَٱ ۡۡلَ ۡج َداثََِإ َ ََٰل َ
ون[ ﴾٥١يس.]72 :
َرب ِ ِه ۡمَيَنسِل َ
ورَِفإِذ
لص َ
ِ
ِ

ُ ذ َ َ ُ َۡ
َ
ً
َ َ َ ذ َ ۡ ُ ۡ ۘۡ َ ۡ َ َ ۡ ُ ذ ِ َ َٰ َ ۡ ُّ ُ
ََشءٖ َنكرََ ٦خش ًعاَأبۡص َٰ ُره ۡم ََي ُر ُجون َم َِنَ
اع َإَِل
وأيضا﴿ :فتول َعنهم َيوم َيدع َٱدل َ
َۡ
َ َ
ُ ُ ۡ َ
َ
َ َ ذ ُ ۡ َ َ َ ُّ ٞ
ونَ َهَٰ َذاَيَ ۡو ٌم َ
س﴾٨
َع ِ َٞ
اعَ َيقولَٱلكَٰف ُِر َ
ِنيَإَِلَٱ ذدل َِ
شُّ َ٧م ۡه ِطع
َمنت ِ َٞ
ٱۡل ۡج َداثََِكأنهمَجراد

[القمر.]4-6 :

ذ
َۡ َ
ً
ۡ َۡ َ
َ ُ
ص َٰ ُرَُ َ ٤٢م ۡه ط ع َ
ِني ُ
َم ۡق ن ِِع ُ
َر ُء و ِسهِ ۡم َ
َِلَ ۡو ٖم َت شخ ُص َف ِيهِ َٱۡل ب
وأيض ا﴿ :إ ِن َم ا َي ُؤخ ُِره ۡم ِ
ِ
ِ

[ ﴾٤٣إبراهيم.]43-41 :

والثاني :أن لفح السعير تأكل لحم سوقهم ،فيكشف عن عظمها ،كما قال تعالى:
َ

ا

ذ
ذ
َ
ىَ ١٥نَ ذز َ
ى[ ﴾١٦املعارج ،]26-27 :فهذا ذكرهم قبل أن يدخلوا
اعة َل ِلش َو ََٰ
﴿إِن َها َلظ ََٰ

النار فإنها تدعوهم.
و"الشوى" :لحم الساق -على الصحيح .-والتأويل األول يؤيده كثرة نظائره ،وظهور

ََ
معنى "كشف الساق" .والتأويل الثاني يؤيده ما في السياق ،وهو قوله تعالىَ ﴿ :فَلَ
ََۡ َ
َۡ َ ُ َ
ُ
لس ُ
ََكنُوا َْيُ ۡد َع ۡو َن َإ ََل َٱ ُّ
جو َدِ َ َوه ۡمَ
ون[ ﴾٤٢القلم .]41 :وبعده قوله تعالىَ ﴿ :وقد
يع َ
يست ِط
ِ
َ
َ َٰ
ون[ ﴾٤٣القلم]43 :
سل ُِم َ

املطلب الثالث :اهتمامه بأساليب القرآن
ال يخفى أن األساليب لها عناية بكل لسان لدورها في تأدية الكالم وفهم املراد منه
وهي ألصق بعلم املعااني التي يبحث فيها عن تراكيب الكالم .وكتاب "أساليب
القرآن" للفراهي عبارة عن إشارات متفرقة قام بجمعها األستاذ بدر الدين
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اإلصالحي -مدير الدائرة الحميدية -وقدم للكتاب بمقدمة طيبة ،ذكر فيها الدافع
لنشره لهذا الكتاب ،ثم ذكر أهمية األساليب في اللغات ،وأن الغرض من األساليب
ً
هو اإلحاطة بما يدل عليه الكالم من املعاني ،وأن الكالم ال يكون إال حامال
لعواطف املتكلم من الرض ى والسخط ،والفرح واأللم ،والرحمة والغضب،
والرجاء والحسرة ،واللين والشدة ... ،وال يدل على هذه األمور إال تراكيب الكالم
وتأليفاته بأساليبها الخاصة.
ثم ذكر بعد ذلك أن علماء "املعاني" لم يراعوا أساليب العرب ،بل مالوا إلى ما مهد
لهم املولدون املبعدون املتكلفون ،فجعلوا مدار الفن على الصور النحوية،
واستعماالت الحروف الخاصة حسب املواقع ،كما صرح به إمامهم عبد القاهر
الجرجاني في كتابه "دالئل اإلعجاز" ،فقصروا النظر على صورة الكالم حسب
القواعد النحوية ،وزعموا أن إعجاز القرآن ليس إال من هذه الجهة.
وكان األجدر بعلماء البيان أن يستقصوا كالم العرب ،ويقتفوا آثارهم ثم ينظروا
بعد ذلك في أساليب القرآن ،فالقرآن ً
كثيرا ما خالف قواعدهم النحوية ،ولذلك
اختلفت أساليبهم عن أساليب القرآن املعهودة في الخطاب وااللتفات ،واإليجاز
واإلطناب ،والوصل والفصل ،واالعتراض والحذف ،والتقديم والتأخير ،والفصل
بين املتصلين ،واالستفهام والتخليص ،والتعميم والتخصيص ،واملقابلة
والتفصيل ،واإلبهام ثم اإليضاح ،وتضمن القول دليله ،وذكر األثر ملا يخفى،
وغير ذلك من األساليب الكثيرة الوقوع.
وإذا كان علم البالغة والخطابة يبين مواقع العواطف فإن علم املعاني يبين
األساليب الدالة على تلك العواطف.
وإن كان عبد القاهر الجرجاني يعتبر من الذين مهدوا سبيل هذا الفن في كتابه "دالئل
ً
مصيبا في
اإلعجاز" ،واعتبر أن إعجاز القرآن ليس إال من هذه الجهة إال أنه كان
تفخيم وتعظيم أمر هذا الفن ،ولعدم نضوج هذا العلم عند علماء البالغة احتاج
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ً
األصوليون إلى تعيين دالالت بعض الكلمات واألساليب فأوردوا نبذا من مسائل الفن
ً
في علم أصول الفقه ،ولو كان فن املعاني مستقال برأسه لكفوا مؤنته.
ً
مختصا بالقرآن ،ولكنه
موضع الكتاب في العلم" :الكتاب ليس ككتاب املفردات
ً
متضمنا لفن برأسه ،يجري حكمه في عموم أساليب كالم العرب ،غير ما اختص
ً
بالقرآن لكونه منزال على رسول .وهذا الفن صنو اللغة ،والفرق أن اللغة علم مادي
خاص ،وهذا علم صوري عام ،وموقعه بعد النحو فإنه إتمام له ،وهو بالحقيقة
ما سموه بفن املعاني ،ولكن القوم فاتهم هذا التصميم واختلط عليهم األمر،
ً
فجعلوه ً
جزءا من فن البالغة ،فكان دخيال غير موفى له الحق ،فلو وجدت فن
املعاني على سداد أمره واستقصاء مسائله ،كفيت هذا التجشم".
وغاية كتاب أساليب القرآن اإلحاطة بداللة الكلم ووجوهه وداللة الصور
واألساليب ،ومواقع استعمالها ،فإن محض العلم بأسلوب خاص من دون
ً
تخصيص مواقعه ،يفتح ً
ً
عظيما لسوء التأويل .مثال قالوا :إن كلمة "ال" ربما
بابا
تأتي زائدة ،فإهمال هذا القول أقرب إلى الضرر منه إلى النفع ،فإنه يجعل النفي
ً
إثباتا .فال بد أن نعلم مواقع األساليب ،فنستدل على معانيها وال نحولها عن
مواضعها الخاصة.
ومن هذه الجهة اشتدت الحاجة إلى إقامة الحجة على هذه الدالالت ،فإن ذلك
جزء من معاني الكالم ،والجاهل به كالجاهل ببعض املعاني لكلمة مشتركة ،فال
يأولها إال إلى ما علم من معانيه وربما يكون املراد غيره.
وأما جواز أساليب القرآن ،فال حاجة فيه للسند ،فإن القرآن نفسه أوثق ما
ً
يستند به على أساليب كالم العرب ،فإنه متواتر نقال وال يساويه ش يء من كالمهم
حتى القصائد املشهورة ،فإنها قلما نجت من شوب االنتحال.
وقسم الكتاب إلى أساليب شارك فيها القرآن أساليب العرب ،وهذا النوع ال يستقصيه
وإنما يذكر ما يجب ذكره مما تركه الناس أو أخطأوا فيه ،والعلم به نافع في فهم القرآن.
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ومنه ما هو مختص بالقرآن من حيث أنه كالم جاء به النبي صلى هللا عليه وسلم
وأنزل عليه وإلى الناس ،وفهمه مبني على صحة الفطرة ،فهو بين عند املتقين
ومستور على الكافرين .وهذا الذي لم يطلع عليه في كتب القوم ،والحاجة إلى
العلم به شديدة ،واألصل في هذا الباب -:معرفة صفات هللا -ومعرفة صفات النبي
صلى هللا عليه وسلم -ونسبة النبي إلى ربه وأمته -ومعرفة تدبيره في الخطاب ودعوة
الناس .ودليله في هذا النوع :العقل الصريح ،ونظم القرآن ،والصحف األولى ....
ثم تحدث الفراهي على اختالف األساليب وذكر أنه كما أن الكلمة لها معنى حقيقي
وضعت له ،ومعنى مجازي ربما يكثر ،فكذلك األساليب منها حقيقي ،ومنها مجازي
تكثر الدالالت به ،فال بد لكالم جم الداللة من استعمال األساليب املختلفة.
ً
َ َ َ َ ُ ا ذ َ َ َ َٰٓ َ
َ ۡ َ َ َ َ َ ذ ذ
َ ُُ
ّللَ
َومِيكىَٰل َفإِن َٱ ََ
ۡبيل
َّللَِوم
مثال قوله تعالى ﴿من ََكن َعد َوا ِ
لئِكت ِ َهِۦ َورسل ِ َهِۦ َو ِ
ج ِ
َ ۡ ٞ

ين[ ﴾٩٨البقرة]14 :
َع ُدوَل ِلكَٰف ِِر ََ

دل على أن عداوة املالئكة من عداوة هللا ،وعلى أن عداوة املالئكة كفر ،وعلى أن
جبريل وميكال من املالئكة والرسل ،وعلى أن جبريل وميكال من كبار املالئكة
والرسل ،وعلى أن الرسل من نوع املالئكة ،وعلى أن اليهود كانوا أعداء لجبريل
وميكال ،وعلى أنهم عدو هلل .وكل ذلك مفهوم من نظم الكالم.
ثم ذكر من أساليب القرآن :القران والوصل ،ومن تنوع الخطاب االلتفات ،الحذف،
العود على البدء ،التفصيل بعد اإلجمال ،االقتصار على بعض الش يء ،وذكر األثر ملا
يخفى ،وجوه الوصل والفصل ،اختالف األساليب في العطف وغيره ،االعتراض،
استعمال أسلوب عوض أسلوب ،الزيادة ،االستفهام ،الشرط ،الفصل بين املتصلين،
استمال الحال ،اإلثبات ،النفي ،التكرار ،البدل ،الوصف ،التنكير والتعريف،
العطف بالواو ،الترديد ،التقديم والتأخير ،التخليص ،التعميم والتخصيص،
اختالف الصلة والفعل ،املقابلة والتفصيل ،اختالف الوضاحة على التقابل ،اإلبهام
ثم اإليضاح ،وتضمن القول دليله وذكر األثر ملا ال يخفى ،وغير ذلك من األساليب.
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والكتاب مستنبط من أساليب كالم العرب الخلص والقرآن وفائدته بأنه املوصل
لتذوق جمال اإلعجاز البياني.

1

املطلب الرابع :نظراته بشأن أسباب النزول
ً
تسامحا ً
سببا لنزول آية أو سورة بل
يرى الفراهي أن ليس شأن النزول كما قيل
ً
هو شأن الناس وأمرهم الذي كان محال للكالم ،فما من سورة إال ولها أمر أو أمور
جعلتها نصب العين وذلك تحت عمود السورة ،فلك أن تلتمس شأن النزول من
ً
ً
نفس السورة فإن الكالم ال بد أن يكون
مطابقا ملوضعه كما أن الطبيب مثال
يتوسم من نسخة الدواء داء من كتبت له تلك النسخة ،فإذا كان سوق الكالم
ملوضوع تناسب هذا الكالم واملوضوع كتناسب اللباس والجسم بل كتناسب
الجلود واألبدان والكالم له مناسبة بين أجزائه بعضها ببعض ،وما جاء في الثار
أن كذا وكذا من اليات نزلت في كذا وكذا من األمور فمعناه أن كذا وكذا من
ً
موجودا حين نزول السورة لكي يعلم أن اليات كان لها دواعي ومواقع.
األمور كان
قال السيوطي قال الزركش ي في البرهان :قد عرفت من عادة الصحابة والتابعين
أن أحدهم إذا قال نزلت هذه الية في كذا فإنه يريد بذلك أنها تتضمن هذا الحكم
ال أن أن هذا كان السبب في نزولها فهو من جنس االستدالل على الحكم بالية ال
من جنس النقل ملا وقع .قلت :والذي يتحرر في سبب النزول أنه ما نزلت الية أيام
وقوعه "انتهى قول السيوطي وبهذا ينحل ما أشكل على اإلمام الرازي في سورة
األنعام في تفسير آية "وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا" حيث قال :ولي ها هنا
إشكال وهو أن الناس اتفقوا على أن هذه السورة نزلت دفعة واحدة وإذا كان
األمر كذلك فكيف يمكن أن يقال في كل واحدة من آيات السورة أن سبب نزولها
هو األمر الفالني بعينه فإن األمر عندي كما علمت أن هللا تعالى حين أنزل سورةة
ما كان إال ليبين األمور التي اقتضت التبيان بكالم لم يلتبس نظامه كما يفعل
الخطيب الحكيم فإنه ينزل كالمه ويسوقه على حسب دواعي خاصته بين يديه
 1انظر :أساليب القرآن ،العالمة عبد الحميد الفراهي.106-247 ،

ال
مجلد6 :

الأعداد4-1 :

119

ي
يناير-د سمبر 7112

ً
ً
فكثيرا ما ال يذكر ً
خاصا ولكن يجري كالمه إلى ما يحوي أمثاله من الصور
أمرا
ً
ً
ً
ً
وقليال ما يسمي ً
خاصا فيأتي بكالم على سابغ
شخصا
خاصا أو
أمرا
والحاالت
كغيث مطبق وكان نزول القرآن هكذا كما قال هللا تعالى "وإن تسألوا عنها حين
ينزل القرآن تبد لكم" فكان القرآن يأتي بجوابهم حين نزوله ً
جاريا على على رسله
ومنهجه ،فإذا بلغت سورة حد الكالم وقضت شأنها وأوفت لدواعي الكالم بيانها
سكنت وألقت جرانها فما جاوزت وال قصرت ولكن ربما كانت الحاجة باقية فأنزل
هللا سورة أخرى ولكن بدل األسلوب األول لكي ال يملوا وشأن النزول لم يتبدل
ولذلك ترى في أول النبوة ً
سورا كثيرة في ذكر البعث والتوحيد وتصديق الرسول
وما يلتئم بها ولكن بتبديل األسلوب وتصريف القول ،وكذلك ربما وقعت حاجة
ً
إنجازا ملا وعد ثم قال:
لتوضيح أمر فنزل بعض الكالم ووضع حيث كانت حاجته
﴿إ ذن َ
َعلَ ۡي َن َ
اَب َيانَ َُهۥ[ ﴾١٩القيامة ]21 :فلم يراع زمان النزول بل نظام القول.
ِ
ثم ربما نبه أن هذا بيان بعض اليات فإنك ترى بعد أكثر آيات ألحقت
بأخواتها للبيان مثل قوله تعالى" :كذلك يبين هللا آياته للناس لعلعه يتقون"
كما مر في الديباجة فإن أردت الحق الصريح واليقين املريح فال يبعدك طلب
شأن النزول عن أصل نظم القرآن فيبهم عليك األمر ويغادرك في متفرق
السبل ال تدري أيهما تسلك بل تجسس شأن النزول من القرآن ثم خذ من
األحاديث ما يؤيد القرآن ال ما يبدد نظامه ،ثم العبرة بشأن النزول الذي تبين
من النظم أول أمر تراعيه فإن الحكم العام الذي نزل في أمر وحالة خاصة
جعل لهذه الحالة ً
شأن ا يهدي إلى حكمة الحكم ووجهته كما ترى في تعدد
األزواج ووحدتها فاألول للقسط باليتامى والخر للقسط بالزوج فالقسط
بالضعفاء هو املطلوب والفضيلة للحق السابق وكذلك ترى في أمر الرهن فإن
رهن مال املسلم أمر وفى للضرورة وأمر برده عند عدم الضرورة وبسط الكالم
تحت آية  143من البقرة.

1

 1انظر :فاتحة تفسير نظام القرآن وتأويل الفرقان بالفرقان ،ص .20-4
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املطلب الخـامس:اهتمامه بأصول التأويل
لقد اهتم الفراهي بالدالئل املأخوذة من القرآن وصريح العقل للبحث في ما يتعلق
بفهم معنى الكالم وتأويله ،وذلك من خالل تقعيد أصول يستنبط منها املسائل ،ومن
هنا جاء كتاب "التكميل في أصول التأويل" للفراهي .وهذا الكتاب كما قال جامعه
أفرد مؤلفه لذكر أصول راسخة لتأويل القرآن إلى صحيح معناه ،فموضوعه :الكلمة
والكالم من حيث داللته على املعنى املراد .وغايته فهم الكالم وتأويله إلى املعنى املراد
املخصوص ،بحيث ينجلى عنه االحتماالت ،هذا من جهة العموم ،فإن قواعد
التأويل تجري في كل كالم ،ونفعها عام يتعلق بفهم معنى الكالم من أي لسان كان،
ولكن النفع األعظم منه فهم كتاب هللا ومعرفة محاسنه لالعتصام به.
وكان باعثه على تأليفه أنه ملا رأى أن العلماء قد اختلفوا في فهم معنى القرآن
ً
كثيرا وذهبوا في تأويله مذاهب شتى ،حتى جعلوه ً
ً
ً
اختالفا ً
ملتبسا،
مشتبها،
كتابا
الح له إن لم يكن ذلك إال لعدم تأسيس أصول التأويل العامة التي يعتمد عليها في
كل ما يستنبط من القرآن .ولو كانت عندهم أصول عامة للتأويل لم يختلفوا فيه
ولم يقولوا ما قالوا.
فأحس بشدة الحاجة إلى تأسيس هذا الفن ،واجتهد فيه وبتوفيقه تعالى أسسه
على أصول راسخة ،بنيت على قواعد اللسان وأساليب القرآن ،تهدي إلى سواء
السبيل ،وتعين على فهم املعنى املراد وتعصم من الزيغ في التأويل وتحفظ عن
التفسير بالرأي ،وتكون كاملعيار وامليزان لكل ما يؤخذ من القرآن.
ً
ً
ثم تابع بأن طرفا من علم التأويل كان مستعمال في فروع الشرائع كعلم جزئي،
ولكن لم يستعملوه في فهم معاني القرآن كميزان يرجع إليه ويعتمد عليه.
وختم الجامع مقدمته بأن األصول التي استنبطها الفراهي قد سدت أبواب
االختالفات في فهمه ونفت االحتماالت عن تأويله وتبينت أن القرآن قطعي في
داللته وليس لعبارته إال مدلول واحد.
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ولكن األسف أن الفراهي لم يتيسر له أن يتم هذا الفن ويكفيه ً
فخرا أنه أول من
وضع هذا العلم على الطريق الصحيح.
ً
ثم تحدث عن أصول الـتأويل وأولى بأن يجعل ً
فنا مستقال ويوضع في علم التفسير،
وأن السبب في عدم استقاللية هذا الفن هو جعله ً
جزءا ألصول الفقه ،ولكونه
ً
مستعمال للفروع ،لم يعط من التيقظ واالحتياط ما يعطى لفن مستقل .ولو
جعل هذا الفن من علم التفسير لعظم محله في الدين ،وذكر الفراهي أن غاية
ً
هذا العلم هو املنع عن التفسير بالرأي ،وعقد بحثا للحديث عن غاية الكتاب
وأنها معرفة األصول ،وقسم األصول إلى قسمين:
القسم األول :ما يعصم عن الزيغ في التأويل .والثاني :ما يهدي إلى الحكم التي
يتضمنها كتاب هللا .واألمر الجامع لهذين هو التفكر في نظم القرآن.
فالنظم هو الحبل املتين الذي يعصم من يعتصم به عن الزيغ وهو السراج املنير الذي
يدل على الحكم فإن اليات إنما تنتظم بما تتضمن من الحكمة فإنها هي الجامعة .ثم
تحدث بعد ذلك عن التأويل والفرق بينه وبين التحريف والتفصيل ،واملتشابه وتأويله،
ثم األصول التي تهدي إلى معنى واحد ،ثم ختم بطريق الفهم للمعنى املراد.
األصول الخبرية للتفسير عند الفراهي نوعان:
ً
أوال :ما هو أصل وإمام وهو القرآن:
يعتبر الفراهي أن أصول التأويل ثالثة:
 .2أصول أولية :وهو ما يتمسك به حيث ال احتمال ملعان شتى.
 .1أصول مرجحة :وهي احتمال الكالم معاني مختلفة؛ فإذا أعملنا األصول
املرجحة أخذنا ما هو الراجح وتركنا املرجوح.
 .3وأصول كاذبة :اعتمدوا عليها وليست بش يء وإنما تذكر ليتم اجتنابها.
ويعتبر االفراهي أن األصول األولية تقوم على أربعة أصول:
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األصل األول :التمسك بنظم الكالم وسياقه ،وهذه هي النظرية التي يقررها
الفراهي والتي من أجلها ألف تفسيره نظام القرآن في تأويل الفرقان بالفرقان.
ً
حظا ً
وافرا في كل كتاب
ووضع الفراهي كتاب "دالئل النظام" ليدلل على أن للنظام
والسيما في الكتاب البليغ .وذكر في كتابه أن القرآن الكريم كالم منظم ومرتب من
أوله إلى آخره على غاية حسن النظم والترتيب ،وليس فيه ش يء من االقتضاب ال
في آياته وال في سوره ،بل آياته مرتبة في كل سورة كالفصوص في الخواتم ،وسوره
منتظمة في سلك واحد كالدرر في القالئد ،فلو قدم ما أخر ،أو أخر ما قدم لبطل
النظام وفسدت بالغة الكالم بل ربما يعود إلى قريب من الهذيان.
ويعتبر الفراهي أن الوسيلة املوصلة ملعرفة النظام هي:
ً
التدبر في القرآن ،ألن هللا -تعالى -قد جعله محال للتدبر والتفكر كما قال تعالى:
َ ۡ

َ

َ ذ ُ ُ ْ ۡ َۡ

ْ

َ َٰ ٌ َ َ َٰ ُ ۡ َ ُ َ َٰ َ  َ ٞذ ذ ُ ٓ َ َ
ب[ ﴾٢٩ص.]11 :
َءايَٰت ِ َهِۦَ َو ِِلَ َتذك َرَأ ْولواَٱۡلل َبَٰ َِ
َِلدبروا
﴿كِتبَأنزلنهَإِِلكَمبرك ِ
َََ

ۡ

َ ََ ُُ

َۡ ُ ٓ

َ ُ َ
انَأ ۡم َٰ
َلَعَقلوبَأق َفال َهَا[ ﴾٢٤محمد.]14 :
وكما قال في موضع آخر﴿ :أفَل ََي َت َدبذ ُرونَٱلق ۡر َء َ

فمن نظر في مطالب اليات على ِحد ِتها ،ولم يتأمل في مناسبة أجزاء السورة ،فقد
عميت عليه الحكمة وحسن نظامها ،ألن أكثر الحكم مخبوءة تحت دالالت
النظام .ويرى الفراهي أن معاني القرآن ال تنكشف إال للمتقين الخاشعين الذين
يظنون أنهم مالقو ربهم وأنهم إليه راجعون.
فالتدبر مع اإليمان الصادق بالخرة هو أول مفاتيح كنوز القرآن كما قال تعالى:

َ ََۡ َ ُۡ ۡ َ َ َ َ َۡ ََۡ َ ََۡ َ ذ َ َ ُۡ ُ َ
ابا ذ
ون ََبٱٓأۡلخ َِرَة ِ َح َ
ِج ا
َم ۡس ُت ا
وراَ٤٥
ِين ََل َيؤمِن
ان َجعلنا َبينك َوبني َٱَّل َ
﴿ِإَوذا َقرأت َٱلقرء َ
ِ
َ
َ
ذً
ُۡ
َ َ َۡ َ َذ َ
َو ٓ َ َ ۡ َ ۡ ا
َ َ َ ۡ َ َ َ َٰ ُ ُ ۡ
ََُۡ ُ َ
انَ
َِف َٱلق ۡر َء َِ
ِف َءاذان ِ ِهم َوق َر ۚٗا َِإَوذاَذكرت َربك ِ
وجعلناَلَع َقلوب ِ ِهم َأكِنة َأنَيفقهوه ِ
َلَعَأَ ۡد َبَٰره ِۡم َُن ُف ا
َو ۡح َد َهُۥَ َو ذل ۡوا ْ َ َ َٰٓ
ورا[ ﴾٤٦اإلسراء]46-47 :
ِ

أما الكيفية التي بها يستنبط النظام ومقصوده بالنظام "الوحدة املوضوعية"،
فكل سورة لها موضوع معين يسميه الفراهي عمود السورة تدور عليه بأجزائها
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ً
ً
ً
محكما.
معنويا
املترابطة فيما بينها ترابطا
ويختلف النظام عن التناسب بين اليات والسور الذي اعتنى به بعض العلماء ،كأبي
جعفر بن الزبير شيخ أبي حيان في كتاب سماه "البرهان في مناسبة سور القرآن"،
وبرهان الدين البقاعي صاحب كتاب "نظم الدرر في تناسب الي والسور".
فالتناسب عند الفراهي هو جزء من النظام؛ ألنه يرى أنه حتى يكون النظام
ً
صحيحا يجب أن يكون الكالم حسن الترتيب ،حسن التناسب ،وقوي الوحدانية.
ً
والنظام عند الفراهي ليس ً
مقصودا لذاته ،وإنما هو املنهج الصحيح لتدبر
أمرا
القرآن ،وهو الحكم عند تضارب األقوال ،وهو املرجح عند تعدد االحتماالت ،وهو
اإلقليد الذي تفتح به كنوز حكمة القرآن.
ويعتمد الفراهي في الكشف عن نظام القرآن على القرآن نفسه ألن القرآن يفسر
ً
ً
بعضه ً
بعضا ،وهو أوثق تعويال وأحسن تأويال ،بما يأتيك به من نظائر ،فتكثر
الشواهد على رباط أمر ما ،وبذلك يحثك على التأمل في جامع وصلة بينهما ،ثم يأتي
عليه بأمثلة كثيرة بعضها أوضح من بعض ،ثم يتدرج بك على ما كان أدق وأغمض.

1

األصل الثاني :عدم االلتفات للمعنى الشاذ:
َُ َٓ َ ذ ََ ۡ َ َ ۡ ُُ ُ ُ
وبك َماَ﴾
ّلل َِفقدَصغتَقل
مثاله تأويل قوله تعالى في سورة التحريم﴿ :إِنَتتوباَإَِلَٱ َ

[التحريم ،]4 :حيث سعى املبطلون إلى تحويل معنى "الصغو" إلى الزيغ ،ووضعوا
ً
2
لتأويلهم الباطل قراءة باطلة لم تثبت فضال عن أن تكون متواترة.
 1انظر :مقدمة تفسير نظام القرآن وتأويل الفرقان بالفرقان ،ص  ،7وما بعدها بتصرف كبير.
 2حدثنا بن حميد قال ثنا يحيى بن واضح قال ثنا محمد بن طلحة عن زبيد عن مجاهد قال كنا
ََ ۡ َ َ ۡ ُُ ُ ُ
ك َماَ﴾ ش يء هين حتى سمعت قراءة ابن مسعود" :إن تتوبا إلى
نرى أن قوله﴿ :فقدَصغتَقلوب
هللا فقد اغت قلوبكما" .حدثنا بشر قال ثنا يزيد قال ثنا سعيد عن قتادةَ ﴿ :ف َق ۡد َ
َص َغتَۡ
ز
ُُ ُ ُ
ك َماَ﴾ أي مالت قلوبكما .حدثنا بن عبد األعلى قال ثنا بن ثور عن قتادةَ ﴿ :ف َق ۡد َ
َص َغتَۡ
قلوب
ُُ ُ ُ
ك َماَ﴾ مالت قلوبكما ،حدثت عن الحسين قال :سمعت أبا معاذ يقول ثنا عبيد قال:
قلوب
ََ ۡ َ َ ۡ ُُ
ُ
ُ
َ
سمعت الضحاك يقول في قوله﴿ :فقد َصغت َقلوبك َماَ﴾ يقول :زاغت حدثنا بن حميد قال
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األصل الثالث :فهم الكالم بعضه من بعض باملقابلة وحمل النظير على النظير
وذلك هو التأويل بالقرآن:
قديما 1إن القرآن يفسر بعضه ً
قال العلماء ً
بعضا ،فالقرآن يذكر األمور بعبارات
ً
ً
مختلفة مرة إجماال ومرة تفصيال فما ترك في موضع ذكره في موضع آخر.
وقد صرح القرآن بهذه الصفة التي فيه في غير موضع 2،فهذا أصل راسخ ،ولكن
قل استعمال هذا األصل وذلك بأن طرق الداللة على املعاني غير محصورة فربما
ى3

تدل آية على معنى يكون دليال على معنى آية أخر

ومراد الفراهي بأن القرآن يفسر بعضه ً
بعضا ما يسميه بتفسير النظائر ،ألن
ً
النظائر تفسر بعضها ً
بعضا وخاصة إذا كان الكالم محتمال لتأويالت مختلفة،
فاملصير إلى ماله نظير في القرآن أحوط ،ألن ما هو ليس في القرآن قد يكون ر ًأيا
ً
محضا وضاللة ،وأما ما كان له نظير في الحديث فال بد من صحته رواية ودراية،
ثم املصير إلى النظير الذي في القرآن أوثق .ومثال ذلك الشذوذ في الحديث،
فالتأويل إلى معنى شاذ مع إمكان غيره ومع داللة أصول أخر بعيد عن الصواب.
ً
فالقرآن ً
كثيرا ما يترك مجمال ما فصله في مقام آخر ،واملعنى يفهم من غير أن
نحتاج إلى تفصيله من نفس الكالم ،مثاله :ما جاء في آخر سورة األنفال:
َ

ُُ

ُ ُ
ثنا مهران عن سفيانَ ﴿ :صغ ۡ
ك َماَ﴾ قال :زاغت قلوبكما .حدثني يونس قال أخبرنا بن
ت َقلوب
َ
ُ
ٓ
َ
َ
ذ َ ۡ َ َ ۡ ُ ُ ُ
نَت ُت َ
ك َماَ﴾ قال سرهما أن
ّللَِفقدَصغتَقلوب
وباَإَِلَٱ َ
وهب قال بن زيد قال هللا عز وجل﴿ :إ ِ
يجتنب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم جاريته وذلك لهما موافق صغت قلوبكما إلى أن
سرهما ما كره رسول هللا صلى هللا عليه وسلم .انظر :تفسير الطبري262/14 ،
 1انظر :مقدمة في أصول التفسير البن تيمية ،ص  ،31ومجموع الفتاوى البن تيمية ،363/23 :وقال
ً
السيوطي في اإلتقان ( )467/1قال العلماء :من أراد تفسير الكتاب العزيز طلبه أوال من القرآن،
فما أجمل منه في مكان فقد فسر في موضع آخر ،وما اختصر في مكان فقد بسط في موضع آخر.
وقد ألف ابن الجوزي ً
كتابا فيما أجمل في القرآن في موضع وفسر في موضع آخر منه
 2وهو قوله تعالى :ث ُ َّم إِ َّن َعلَ ْينَا بَيَانَهُ[ القيامة .]21 :وقوله تعالىِ  :كتَابٌ أُحْ ِك َم ْ
ت آَيَاتُهُ ث ُ َّم
صلَ ْت ِم ْن لَد ُْن َح ِك ٍيم َخ ِب ٍير[ .فصلت .]2 :وغيرها كثير.
فُ ِ
ل
 3انظر :التكميل في أصو التأويل للفراهي ،ص  141بتصرف.
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ذ
ْ
ذ ذ َ َ َ ُ ْ َ َ َ ُ ْ َ َ َٰ َ ُ ْ َ ۡ َ َٰ ۡ َ َ ُ
ذ
َ
نف ِ ۡ
ِين َ َء َاوواَ
ّللِ َ ََوٱَّل ََ
يل َٱ َ
ِين َءامنوا َوهاجروا َوجهدوا َبِأمول ِ ِهم َوأ
﴿إِن َٱَّل َ
س ِهم ِ
َِف َسب ِ ِ
َ
ذ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ َٰ ََ
ٓ
ذ َ َ ُ ٓ ْ ُ ْ َٰٓ َ
ُ
َول ۡم َُي َهاج ُروا َ
ِين َ َء َام ُنوا َ
ك ََب َۡع ُض ُه ۡم َأ ۡو ِِلَا ُء ََب ۡعض َ
َوٱَّل َ
َماَلكمَمِنَوليت ِ ِهمَ
َ
َ
ٖ
ٖۚ
ِ
ونَصوا َأولئ ِ
َ
ذ
َ ۡ َ ذ َُ ُ ْ
ۡ َ َ ُ ُ
َ َٰ َ
ُ
َ َ ُ
َِمنََشءَح َٰ
َلَعَق ۡوِۢمَبَ ۡي َنك ۡمَ
َصَإَِل
ِينَف َعل ۡيك ُمَٱنلذ ۡ َُ
نَصوك َۡمَ ِِفَٱدل َِ
َِإَونَٱست
جر ۚٗوا ِ
َّتَيها ِ
َ ُ َ
َ َٰ  َ ٞذ
ري[ ﴾٧٢ٞاألنفال]71 :
ّللَب ِ َماَت ۡع َملونَبَ ِص َ
َوٱ َُ
َو َب ۡي َن ُهمَمِيثق ۗۡ َ

ذ
ذ َ ذ َ َ َ ْ ذَ َ ُ ْ
َو َ
َو َه َ
ج َٰ َه ُدوا ْ َ
اج ُروا ْ َ
ِينَ َء َام ُنوا ْ َ
َص ٓواَ
ِينَءاوواَون
ّللَِ َوٱَّل َ
يلَٱ َ
وبعيد ذلك جاءََ ﴿ :وٱَّل ََ
ِ
َِفَسب ِ ِ
َُْ َ ُ ُ ُۡ ۡ ُ َ َ ا ذُ ذ ۡ َ َ ٞ َ ٞ
يم[ ﴾٧٤األنفال ،]74 :فلم يذكر
َورِ ۡزق َك ِر َٞ
ون َحقا ۚٗ َلهم َمغفِرة
أو َٰٓلئِك َهم َٱلمؤمِن َ
ذ
ْ
ِين َ َء َام ُنوا َ ِم ۢن ََب ۡع ُدَ
"بأموالهم وأنفسهم" وهو مفهوم .ثم جاء بعيد ذلكََ ﴿ :وٱَّل ََ
َ َ َ ُ ْ َ َ َٰ َ ُ ْ َ ُ َ ُ َ َ
ُ
ام َ َب ۡع ُض ُه ۡم َأَ ۡو َ ََٰل َب َب ۡ
َوأُ ْولُوا ْ َٱ ۡۡلَ ۡر َ
ِنك ۡم َ
ِ
َِفَ
ض
ع
َ
ح
َم َعك ۡم َفأ ْو َٰٓلئِك َم
وهاجروا َوجهدوا
ۚٗ
ِ ٖ ِ
ذ ذ ذَ ُ َ
َ
ََشء َ
ِيم ۢ[ ﴾٧٥األنفال ،]77 :فلم يذكر "في سبيل هللا وال
َعل َُ
ّللَبِك ِل َۡ
ّللَِۚٗإِنَٱ َ
بَٱ َ
كِتَٰ ِ

بأموالهم وأنفسهم" ولكن ذلك مفهوم ،وقد دل عليه "معكم".

1

ً
ثانيا :ما هو كالتبع والفرع وهو الحديث:
املطلب السادس :موقفه من تفسيرالقرآن باملأثور
ً
تميز الفراهي بمنهج خاص في تفسير القرآن بالحديث بينه في فاتحة نظام القرآن قائال:
ولعمري أحب التفسير عندي ما جاء من النبي صلى هللا عليه وسلم وأصحابه رض ي
هللا عنهم ،وإني مع اليقين بأن الصحاح ال تخالف القرآن ،ال آتي بها إال كالتبع بعد ما
فسرت اليات بأمثالها ،لكيال يفتح باب املعارضة للمارقين الذين نبذوا القرآن وراء
ظهورهم ،وامللحدين الذين يلزموننا ما ليس له في القرآن أصل ،ولكي يكون هذا
الكتاب حجة بين فرق املسلمين وقبلة سواء بيننا ،فإني ما أردت أن أجمع كل ما
يتعلق بالقرآن فإنه كنز ال ينفد على كثرة املجتهدين ،والكتب في التفسير كثيرة ،فمن
يسرح فيها نظر التحقيق يؤت من العلم ما شاء هللا ،ولكني أردت ما يكون كاألساس
واألم والوسط والحكم ،ولهذا اقتصرت على ما في القرآن غير جاحد ملا تركته ،كما
 1املصدر السابق.
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جمع اإلمام البخاري رحمه هللا في كتابه كل ما ثبت عنده من الحديث ً
متفقا عليه مع
ما ترك ً
كثيرا من الصحاح.
فالسنة هي ما فهمه الرسول صلى هللا عليه وسلم من القرآن:
يرى الفراهي أن السنة النبوية هي فهم الرسول للقرآن ،بل يرى أن قول النبي صلى
هللا عليه وسلم" :أال إني أوتيت القرآن ومثله معه".

1

يعني الفهم والبصيرة والنور الذي أشرق به قلب النبي صلى هللا عليه وسلم مع
نزول الوحي كما قال تعالى:

َ ۡ َ ُ َ َ ۡ َ َٰ ُ َ
َ َ َ َٰ َ َ ۡ َ ۡ َ ٓ َ ۡ َ ُ ا ۡ َ ۡ َ َ ُ َ َ
ن َ َولَٰكِنَ
بَوَل َٱ ِۡليم َ
نت َت ۡدرِيَماَٱلكِتَٰ َ
﴿وكذل ِك َأوحينا َإِِلك َروحاَمِن َأمرِنا َۚٗماَك
َ
َ
ِي َإ ََٰل َرَٰط ُّ
َ ذَ ٓ ۡ َ َ ذ َ ۡ
َ ََۡ ُ ُ ا ذۡ
ِيم﴾٥٢
َم ۡس َتق َٖ
جعلنَٰه َنورا َنهدِي َب ِ َهِۦ َمن َنشا ُء َمِن َعِبادِنا َِۚٗإَونك َۡلَهد ٓ ِ َصِ ٖ

[الشورى.]71 :
ويؤيده ما قاله الشافعي :كلما حكم به رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،فهو مما
 1أخرجه أبو داود في سننه ،100/4 :حديث  ،4604وأحمد في مسنده ،230/4 :وابن عبد البر في
التمهيد .112/4 ،276/1 ، 270/2 :تنبيه :قد اتفق من يعتد به من أهل العلم على أن السنة
املطهرة مستقلة بتشريع األحكام وأنها كالقرآن في تحليل الحالل وتحريم الحرام وقد ثبت عنه
صلى هللا عليه وسلم أنه قال" :أال وإني أوتيت القرآن ومثله معه" ،أي :من السنن التي لم ينطق
بها القرآن ،وذلك :كتحريم لحوم الحمر األهلية ،وتحريم كل ذي ناب من السباع ومخلب من
الطير ،وغير ذلك مما لم يأت عليه الحصر .وما ورد من طريق ثوبان بعرض األحاديث على
القرآن فقال يحيى بن معين إنه موضوع وضعته الزنادقة .وقال عبد الرحمن بن مهدي الخوارج
وضعوا حديث" :ما أتاكم عني فاعرضوه على كتاب هللا إلى آخره" .وقد عارض حديث العرض

ُ
ََٓ َ َ ُ
ولَ
َءاتىَٰك ُم َٱ ذلر ُس َ
قوم فقالوا عرضنا هذا الحديث على كتاب هللا فخالفه ألنا وجدنا فيه ﴿وما
ْ
َ ُ ُ ُ َ َ َ َ َٰ ُ ۡ َ َ
َع ۡن ُه ََفٱ َنت ُه َۚٗوا﴾ [الحشر .]7 :قال األوزاعي :الكتاب أحوج إلى السنة من السنة
فخذوهَوماَنهىكم

إلى الكتاب .قال ابن عبد البر يريد أنها تقض ي عليه وتبين املراد منه .وقال يحيى ابن أبي كثير
السنة قاضية على الكتاب انتهى .وكل من له إملام بالعلم يعلم أن ثبوت حجية السنة املطهرة
واستقاللها بتشريع األحكام ضرورية دينية وال يخالف في ذلك إال من ال حظ له في دين اإلسالم.
انظر :املدخل البن بدران الدمشقي.100/2 ،
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ۡ

َ

ۡ

ُ

َ

َ
ََذ َ َ َ
ب َت ِۡب َيَٰ اناَل ِك ۡ
ََشءٖ َ[ ﴾٨٩النحل:
اَعل ۡيك َٱلكِتَٰ َ َ
فهمه من القرآن قال تعالى﴿ :ونزنل
ِ
ۡ

َ

َ

َ
ذ ذۡ َ
ۡ
ِنََشءَٖٖۚ﴾َ[األنعام. ]34 :
بَ م
اَِفَٱلكِتَٰ َِ
 ،]41وقال تعالىَ﴿ :ماَفرطن ِ

وقال صلى هللا عليه وسلم" :ستكون فتن قيل :وما املخرج منها؟ قال :كتاب هللا،
فيه بأ ما قبلكم ،وخبر ما بعدكم ،وحكم ما بينكم.1
قال ابن مسعود :من أراد العلم فعليه بالقرآن فإن فيه خبر األولين والخرين.
قال البيهقي :أراد به أصول العلم.

2

3

وقال الحسن البصري :أنزل هللا مائة وأربعة كتب ،أودع علومها أربعة :التوراة،
واإلنجيل والزبور ،والفرقان ،ثم أودع علوم الثالثة الفرقان ،ثم أودع علوم
القرآن املفصل ،ثم أودع علوم املفصل فاتحة الكتاب ،فمن علم تفسيرها كان
كمن علم تفسير الكتب املنزلة.

4

وقال اإلمام الشافعي رض ي هللا عنه جميع ما تقوله األمة شرح للسنة وجميع شرح
السنة شرح للقرآن.

5

ً
وقال بعض السلف :ما سمعت حديثا إال التمست له آية من كتاب هللا.

6

وقال سعيد بن جبير ما بلغني حديث عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على
وجهه إال وجدت مصداقه في كتاب هللا.

7

 1الحديث أخرجه الدارمي ،716/1 :حديث  ،3332وابن أبي شيبة في مصنفه،30007 ،217/6 :
والطبراني في الكبير ،44/10 :حديث  ،260أورده الزيلعي في :تخريج األحاديث والثار.122/2 ،
 2أخرجه سعيد بن منصور في سننه.7/2 ،
 3انظر :اإلتقان ،330/1 ،وأضواء البيان417/1 ،
 4فتاوى ابن تيمية27/27 ،
 5مرقاة املفاتيح للقاري ،37/2 ،وقواعد التحديث للقاسمي ،71/2 ،واإلتقان للسيوطي330/1 ،
 6أضواء البيان.414/1 ،
 7أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ،422/4 ،والطبري في تفسيره.21/21 ،
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وقال ابن مسعود إذا حدثتكم بحديث أنبأتكم بتصديقه من كتاب هللا.

1

وقال ابن مسعود ً
أيضا أنزل في القرآن كل علم وبين لنا فيه كل ش يء ولكن علمنا
يقصر عما بين لنا في القرآن

2

وأخرج أبو الشيخ في كتاب العظمة عن أبي هريرة قال :قال رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم :إن هللا لو أغفل ً
شيئا ألغفل الذرة والخردلة والبعوضة 3.ويؤيد هذا
قوله صلى هللا عليه وسلم :إني ال أحل إال ما أحل هللا في كتابه وال أحرم إال ما حرم
4

هللا في كتابه.
ً
أوال :اإلسرائيليات:
ال يختلف رأي الفراهي عن غيره من علماء التفسير فيما يخص اإلسرائيليات إال
أنه بحكم دراسته للديانات ومعرفته باللغة العبرانية فإنه يقوم بنقدها من خالل
كشف العوار الذي تحويه هذه الروايات.
ومن املعلوم أن ما يروى عن بني إسرائيل من األخبار املعروفة باإلسرائيليات له
ثالث حاالت في واحدة منها يجب تصديقه وهي ما إذا دل الكتاب أو السنة الثابتة
على صدقه ،وفي واحدة يجب تكذيبه وهي ما إذا دل القرآن أو السنة ً
أيضا على
كذبه ،وفي الثالثة ال يجوز التكذيب وال التصديق.

5

 1انظر :مرقاة املفاتيح للقاري ،37/2 ،وقواعد التحديث للقاسمي ،71/2 ،واإلتقان للسيوطي،
.330/1
 2انظر :أضواء البيان ،414/1 ،وروح املعاني.210/6 ،
 3أورده الديلمي في الفردوس.174/7 ،
 4الحديث أخرجه :الترمذي في جامعه ،110/4 ،حديث  ،7716وابن ماجه في سننه2227/1 ،
حديث  ،3367والحاكم في املستدرك ،211/4 ،حديث  ،7227والبيهقي في السنن الكبرى،
 ،77/7حديث  23127والطبراني في األوسط ،130/6 ،والكبير.170/6 ،
 5انظر :فتاوى ابن تيمية ، 647/20 ،مناهل العرفان ،11/1 ،حجة هللا البالغة362/2 ،
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وأما اإلسرائيليات املنقولة في كتب التفسير فال يعول عليها ،وعلى األخص التي ال
إسناد لها ،ولم تؤثر عن النبي صلى هللا عليه وسلم ،وال عن أحد من أصحابه ،والتي
لم يعرف أنها حق أو باطل لم يصدق بها ولم يكذب ،ومثل هذه ال يعتمد عليها في
الدين بحال ،بل يرجع إلى الصحف املوجودة بأيدي اليهود والنصارى -وقد درسها
دراسة نقدية مع معرفته باللغة العبرانية واطالعه على الدراسات التي قامت حولها
في الغرب -فإن من نظر في الكتب السابقة استبان له فضل تعليم القرآن عليها،
وإعادة بعض ما نسوه من كتبهم ،وكشف ما بدلوه ،لتقوم الحجة عليهم من كتبهم.

1

ً
ثانيا :الروايات الضعيفة:
ويرى الفراهي أن التفسير بالحديث الضعيف ليس أحق باالتباع من الرأي:
يقول في كتاب التكميل في أصول التأويل :من الناس من يزعم أن التفسير إما أن
ً
يكون منقوال عن السلف الصالحين ،أو يكون خالفه وهو الرأي ،واألول هو
املعتمد ،والثاني هو املنهي عنه.
ً
ضعيفا أحق باالتباع .وعلى هذا األصل
ثم استنتجوا من هذا أن املنقول وإن كان
كتب كثير من التفاسير مثل تفسير محمد بن جرير الطبري ،الذي قيل فيه :إنه
لم يصنف مثله ،وال شك أنه كذلك في بابه ،ومثل تفسير البغوي ،وابن كثير،
ً
والسيوطي وغيرهم من املحدثين .ويعلق الفراهي على هذا الزعم قائال :وهذا الذي
ً
زعموا قول عليه طالوة الحق وفي طيه أباطيل مضلة ،ثم يسوق مثاال على ذلك

ذ
وهو قوله تعالىَ ﴿ :و َم ۡن َأَ ۡظلَ ُم َم ذِم ذ
نَم ََن َع َ
ّللِ َأَنَيُ ۡذ َك َر َف َ
َم َ َٰ
ِيهاَٱ ۡس ُم َُهۥ َ َو َس َ َٰ
َِفَ
ج َد َٱ َ
ِع ِ
س ِ
َ َ ٓ َُْ َ َ َ َ َُ ۡ َ َ ۡ ُ ُ َ ٓ ذ َ ٓ َ
ِنيَل َ ُه ۡمَِفَٱ ُّدل ۡن َياَخ ِۡز ۡ ُ َ َ ٞ
َِفَٱٓأۡلخ َِرَة َِ
خ َرابِها َۚٗأو َٰٓلئِكَماََكنَلهمَأنَيدخلوهاَإَِلَخائِف ۚٗ
يَولهم ِ
ِ
اب َ
َع َذ ٌ
ظِيم[ ﴾١١٤البقرة .]224 :ذكر الطبري في تفسيرها ثالثة أقوال:
َع َٞ

األول :أن الظالم قوم نصارى ،واملسجد بيت املقدس ،وروي هذا عن ابن عباس.
 1انظر :مقدمة تفسيره ،ص .7 ،6
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والثاني :أن الظالم بختنصر ومن أعانه من النصارى ،وقال أولئك أعداء هللا
النصارى ،حملهم بغضهم اليهود على أن أعانوا بختنصر البابلي املجوس ي على
تخريب بيت املقدس ،وروي هذا القول عن قتادة والسدي.
والثالث :قول ابن زيد قال :هؤالء املشركون حالوا بين رسول هللا صل ى هللا عليه
وسل م يوم الحديبية وبين أن يدخل مكة .ثم بعد نقل هذه األقوال بين ما هو
أولى فقال :وأولى التأويالت التي ذكرتها بتأويل الية قول من قال عني هللا عز
َ

َ َ

ۡ َ

َ َ ۡ ۡ ُ ذ ذ َ َ َ َ َٰ َ ذ
ّللَِ َأ ن َي ُذ ك َر َف َ
ِيه ا َٱ ۡس ُم ُهَۥ َ﴾:
ج د َٱ
وجل بقوله﴿ :وم ن َأ ظ لم َمِم ن َم ن ع َم س ِ

النصارى ،وذلك ألنهم هم الذين سعوا في خراب بيت املقدس وأعانوا
بختنصر على ذلك ومنعوا مؤمني بني إسرائيل من الصالة فيه بعد منصرف
بختنصر عنهم إلى بالده ،والدليل على صحة ما قلنا في ذلك قيا م الحجة بأن
ال قول في معنى الية إال أحد األقوال الثالثة التي ذكرناها وأن ال مسجد عنى
هللا عز وجل بقوله :وس ع ى ِف ي خ ر ِاب ه ا إال أحد املسجدين :إما مسجد بيت
ً
معلوم ا أن مشركي
املقدس وإما املسجد الحرام ،وإذا كان ذلك كذلك ،وكان
قريش لم يسعوا قط في تخريب امل سجد الحرام ،وإن كان في بعض األوقات
قد منعوا رسول هللا صل ى هللا عليه وسل م وأصحابه من الصالة فيه ،صح
وثبت أن الذين وصفهم هللا عز وجل بالسعي في خراب مساجده غير الذين
وصفهم هللا بعمارتها إذ كان مشركو قريش بنوا املسجد الحرام في الجاهلية
وبعمارته كان افتخارهم  ،وإن كان بعض أفعالهم فيه كان منهم على غير

َۡ َ
الوجه الذي يرضاه هللا منهم .وأخرى أن الية التي قبل قولهَ ﴿ :و َم ۡن َأ ظ ل ُم َم ذِم نَ
ذم نَ َع َ
َم َسَٰ ج َد َٱ ذّللَِ َأ َن َي ُ ۡذ َك َر َف َ
ِيه ا َٱ ۡس ُم ُهَۥ َ﴾ ،مضت بالخبر عن اليهود وذم
ِ

أفعالهم ،والتي بعدها نبهت بذم النصارى ،والخبر عن افترائهم على ربهم ،ولم
يجر لقريش وال ملشركي العرب ذكر وال للمسجد الحرام قبلها ،فيوجه الخبر

َ َ ۡ َ ۡ َ ُ ذ ذ َ َ َ َ َٰ َ ذ
ّللََِأ َنَي ُ ۡذ َك َر َف َ
ِيه اَٱ ۡس ُم ُهَ﴾
ج د َٱ
بقول هللا عز وجل﴿ :وم ن َأ ظ ل م َمِم نَم ن ع َمس ِ

إخوان ذهب بهم الشغف بالحديث إلى أن قالوا بأن الحديث داخل تحت أيةِ ﴿ :إنا
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ۡ ۡ
ۡ
َٰ
ٱلذكر وِإنا لهۥ لح ِفظون﴾ [الحجر]1 :
نحن نزلنا ِ

1

و"الذكر" :القرآن في قول جميع املفسرين ،وفي هاء " له" قوالن:
أحدهما :أنها ترجع إلى "الذكر" قاله :األكثرون .قال قتادة :أنزله هللا ثم حفظه فال
ً
باطال ،وال ينقص منه ً
حقا.
يستطيع إبليس أن يزيد فيه
والثاني :أنها ترجع إلى النبي صلى هللا عليه وسلم ،فاملعنى :وإنا له لحافظون من
الشياطين واألعداء ،لقولهم" :إنك ملجنون" .هذا قول ابن السائب ومقاتل.

2

وهذا الرأي الذي ذهب إليه الفراهي يوافقه فيه صاحب أضواء البيان عند
َ

ۡ

ۡ

َ

َ

َ ذ ُ َ ُ َ
ذ ۡ َ
ون[ ﴾٩الحجر ]1 :بين
حَٰفِظ َ
َلۥ َل
َن ُن َن ذزنلَا َٱَّلِك َر َِإَونا َ
تفسيره لقوله تعالى ﴿إِنا َ

تعالى في هذه الية الكريمة أنه هو الذي نزل القرآن العظيم وأنه حافظ له من أن
يزاد فيه أو ينقص أو يتغير منه ش يء أو يبدل وبين هذا املعنى في مواضع أخر

ذ ۡ
َۡ ََ ۡ ََ ۡ َ ۡ
َ ٞ
ۡ ُ
َ
يل َم ِۡن َ
َحكِيم ََحِي َٖد﴾٤٢
ل َ ِم َۢ
كقولهَ﴿ :ل َيَأتِيهَِٱل َبَٰ ِط َ
ن َب ِ
ني َيديهَِوَل َمِن َخلفِ َهِۦَ َتزنِ
ذ ََ
َ َ َ َۡ َ َ
َۡ
َ ُ ۡ
َعل ۡي َنا ََج َع َُهۥَ
جل َب ِ َهِ َۦَٓ ١٦إِن
[فصلت ،]41 :وقوله تعالىَ﴿ :ل َُتَرِك َب ِ َهِۦ َل ِسانك َۡلِ ع
َفَٱتذب َۡعَقُ ۡر َءانَ َُهۥُ َ١٨ث ذمَإ ذن َ
َ َ َََۡ ُ
ََُۡ َُ
َعلَ َۡي َن َ
اَب َيانَ َُهۥ[ ﴾١٩القيامة]21-26 :
ِ
وقرءان َهۥَ١٧فإِذاَقرأنَٰه َ ِ
ذ َُ َ َ ُ َ
ون﴾٩
حَٰفِظ َ
اَلۥ َل
وهذا هو الصحيح في معنى هذه الية :أن الضمير في قولهِ﴿ :إَون َ

راجع إلى الذكر الذي هو القرآن .وقيل الضمير راجع إلى النبي ،كقوله تعالى:

َ
ذ
اس﴾ [املائدة.]67 :
ّللَ َي ۡع ِص ُمكَم َِنَٱنلذ ِ َ
﴿ ََوٱ َُ

واألول هو الحق كما يتبادر من ظاهر السياق.

3

 1مقدمة تفسيره نظام القرآن ،ص .31
 2زاد املسير البن الجوزي.344/4 ،
 3قال ابن الجوزى :ملا لم يمكن أحد أن يزيد في القرآن ،أخذ أقوام يزيدون في حديث رسول هللا،
ويضعون عليه ما لم يقل ،فأنشأ هللا علماء يذبون عن النقل ،ويوضحون الصحيح
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ذ

ۡ

ۡ َُ َۡ َ ٞ
 . 1أي الفراهي في قولهَ ﴿ :و َماَيَنط ُق َ
وۡح[ ﴾٤النجم:]4-3 :
ۡحَيُ ََٰ
ىَ٣إِنَهوَإَِلَو
َع ِنَٱل َه َو ََٰٓ
ر
ِ

يستدل علماء الحديث على أن السنة كلها وحي كالقرآن بالية السالفة مع أن
السياق في سورة النجم يتحدث عن القرآن.
ويمكن االستدالل على أن السنة وحي وعلى أن الرسول صلى هللا عليه وسلم

معصوم من غير هذه الية .قال الفراهي في تفسيره لهذه الية في مذكراتهَ ﴿ :و َماَ
َ ُ َ ۡ
ۡ َُ ذ َۡ َ ٞ
وۡح[ ﴾٤النجم ]4-3 :وما ينطق خاص هنا
ۡح َيُ ََٰ
ىَ ٣إِن َهو َإَِل َو
َع ِن َٱل َه َو ََٰٓ
ين ِطق

بأمر القرآن كما قال" :إن هو (أي املنطوق) إال وحي يوحى ،فأما سائر كالمه فال
ذكر له في هذه الية ،وأما في نفس األمر فما ينطق الرسول عن هوى النفس ً
أبدا،

ل َ ذُ َۡ ُ ُ
ك َ ِم ۢن ََب ۡني َيَ َديۡهِ َ
َوم ِۡنَ
ولكنه ربما يخطئ فاهلل يصلحه فإن هللا يقو ﴿ :فإِن َهۥ َيسل
ِ
ۡ
َخلفِ َهِۦ َ َر َص ادا[ ﴾٢٧الجن ]17 :فال بد أن ينبه إن سها أو نس ي أو أفرط لفرط
ً
عصرا من األعصار غير أنهم قلوا في هذا الزمان
ويفضحون القبيح ،وما يخلى هللا منهم
فصاروا أعز من عنقاء مغرب:
ً
فقـ ـ ـ ـ ــد صـ ـ ـ ـ ــاروا أقـ ـ ـ ـ ــل مـ ـ ـ ـ ــن القليـ ـ ـ ـ ــل
وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــانوا إذا ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوا قل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيال
قال سفيان الثورى :املالئكة حراس السماء وأصحاب الحديث حراس األرض .وقال يزيد بن
زريع :لكل دين فرسان ،وفرسان هذا الدين أصحاب األسانيد .وروينا عن ابن املبارك أنه قيل له:
هذه األحاديث املوضوعة فقال :تعيش لها الجهابذة .قلت :وذكر الحافظ الذهبي في طبقات
الحفاظ :أن الرشيد أخذ زنديقا ليقتله ،فقال :أين أنت من ألف حديث وضعتها فقال :أين أنت
ً
ً
يا عدو هللا من أبى إسحق الفزارى وابن املبارك يتخلالنها فيخرجانها حرفا حرفا .وقال ابن قتيبة
في كتابه اختالف الحديث يمدح أهل الحديث :التمسوا الحق من وجهته ،وتتبعوه من مظانه،
ً
وتقربوا إلى هللا باتباعهم سنن رسول هللا وطلبهم ألخباره ًبرا ً
وبحرا وشرقا وغرًبا ،ولم يزالوا في
التنقير عنها ،والبحث لها ،حتى عرفوا صحيحها وسقيمها ،وناسخها ومنسوخها ،وعرفوا من
عافيا ،وبسق بعد أن كان ً
خالفها إلى الرأى فنبهوا على ذلك حتى نجم الحق بعد أن كان ً
دارسا،
ً
ً
ً
معرضا ،وتنبه عليها من كان غافال ،وقد
واجتمع بعد أن كان متفرقا ،وانقاد للسنة من كان عنها
يعيبهم الطاعنون بحملهم الضعيف ،وطلبهم الغريب ،وفى الغرائب الداء ،ولم يحملوا الضعيف
والغريب ألنهم أوهما ً
حقا ،بل جمعوا الغث والسمين ،والصحيح والسقيم ،ليميزوا بينهما،
ر
ويدلوا عليهما انظر :تنزيه الشريعة البن عراق.26/2 ،
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الشغف باألمة والرأفة بهم.

1

ََ ََ ذُ َ َۡ َ ۡ َ َ َ ۡ ۡ َ َ َ َ ذ َ َ َ َ
َماَل ۡمَ
ب َ َوٱۡل ِكم َة َوعلمك
ّلل َعليك َٱلكِتَٰ َ
 .3معنى الحكمة في قوله تعالى﴿ :وأنزل َٱ َ
َ ُ َ ۡ َ ُ ََ َ َ ۡ ُ ذ َ َۡ َ
ك َ
َعظ ا
ِيما[ ﴾١١٣النساء:]223 :
ّللَِعلي
نَفضلَٱ َ
تكنَتعل ۚٗمَو َك َ

ذهب علماء السنة وبعض املفسرين إلى أن املراد بالحكمة :السنة 2وأشهر من
عرف عنه أن املراد بالحكمة :السنة هو اإلمام الشافعي في كتابه األم.

3

ويرى الفراهي أن "الحكمة" هي اسم للقوة التي منها ينشأ القضاء بالحق قال تعالى
ۡ َ

ۡ ۡ َ َ

َ

ۡ

َ
في نعت داودَ ﴿ :و َش َد ۡدنَ ُ
اب[ ﴾٢٠ص ]10 :فذكر
اَملك َُهۥَ َو َءات ۡي َنَٰ ُهَٱۡل ِك َم َةَ َوف ۡصلَٱۡل َِط َِ

األثر بعد القوة التي هي مصدر ذلك األثر.
وكما أن القول الفصل من آثار الحكمة ،فكذلك طهارة الخلق وحسن األدب من آثارها.
ولذلك كانت العرب تطلق اسم الحكمة على قوة جامعة لرزانة العقل والرأي
ً
حكيما.
وشرافة الخلق الناشئة منهما ،فسموا الرجل العاقل املهذب
 1انظر على سبيل املثال :عمدة القاري" :باب ذ ْكر النبي صلى هللا عليه وسلم وروايته ْ
عن ِرب ِه وقال
ِ ِِ
ِ ِ
ِ
صاحب التوضيح معنى هذا الباب أنه روى عن ربه السنة كما روى عنه القرآن وهذا مبين في
ْ
نطق ع ِن الهوى ِإ ْن هو ِإال و ْحى يوحى عمدة القاري .241 ،244/17 ،وكشف
كتاب هللا وما ي ِ
املشكل.236/1 ،
ل
ل
"وال يجوز أن يظن برسو هللا ما هو منزه عنه من الشطح والزلل في القو مع شهادة الحق عز
وجل له بالعصمة في كالمه بقوله تعالى وما ينطق عن الهوى .وقواعد التحديث67/2 ،
"واختلف في بقية السنة هل هو كله يوحي أو ال وآية" :وما ينطق عن الهوى" تؤيد األول.
وتوضيح األفكار" 40/1 ،وما ينطق عن الهوى إن هو إال وحي يوحى" وإن كان قد يناقش في
االستدالل بأن الية  3في وحي خاص هو القرآن كما يشعر به "علمه شديد القوى" إلى قوله
تعالى" :فأوحى إلى عبده ما أوحى" .والجامع ألخالق الراوي وآداب السامع.222/2 ،
 2كما حدث في أسارى بدر .انظر :مذكرات الفراهي (املخطوطة) ،ص .701
 3الكتاب هو ما يتلى عن هللا تعالى ،والحكمة هي ما جاءت به الرسالة عن هللا مما بينت سنة
لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقد قال هللا عز وجل ألزواجه صلى هللا عليه وسلم" :واذكرن
ما يتلى في بيوتكن من آيات هللا والحكمة" .كتاب األم.217/7 ،
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وكذلك يطلقون اسم الحكمة على فصل الخطاب .وهو القول الحق الواضح عند
العقل والقلب.
وكل هذه الوجوه من معاني الحكمة في كالم العرب .فاستعملها القرآن والنبي صلى
هللا عليه وسلم بما عرفوه :قال النبي صلى هللا عليه وسلم" :إن من الشعر
لحكمة" 1أي :ليس كل شعر غواية بل منه ما يتضمن الحق والحث على الخير.
-

هذا ثم استعملها هللا في أكمل أفرادها فسمى الوحي حكمة كما سماه ً
نورا
ً
ً
وبرهانا ً
حكيما ،أي :ذا حكمة،
وذكرا ورحمة ،ومن هذه الجهة سمي القرآن

ً
ً
وعليما.
حكيما
كما سمى نفسه
كتابا وحكمة ً
فإذا سمى القرآن ً
معا فذلك من جهتين:
-

ً
سمي ً
كتابا من كونه مشتمال على األحكام املكتوبة ،وحكمة من جهة اشتماله

على حكمة الشرائع من العقائد الصحيحة واألخالق الفاضلة.
واستدللنا على هذا الفرق من تتبع استعمال الكلمتين ً
معا .وتسامح بعض أهل العلم
في هذا املقام ،وتبعهم اإلمام الشافعي رحمه هللا وتبعه أكثر املحدثين فظنوا أن
الحكمة أريد بها الحديث ،فإن الكتاب كتاب هللا فال بد أن يراد بالحكمة غيره ،ومثار
الخطأ أنهم أخطؤا معنى الكتاب حيث جاء مع الحكمة والدليل على ما قلنا آيات منها:

ۡ ۡ َ
ۡ ُ َ
ََ ََ ذُ َ َ ۡ َ
ن َ َما َُي ۡت َ َٰ
َِفَ
ب َ ََوٱۡل ِك َم َة َ[ ﴾١١٣النساءََ ﴿ ]223 :وٱذك ۡر َ
ّلل َ َعل ۡيك َٱلكِتَٰ َ َ
﴿وأنزل َٱ َ
َل ِ
ۡ
ذ َ ۡ َ ذ ذَ َ َ َ ً َ
ُُ ُ ذ ۡ َ َ
اَخب ِ ًريا[ ﴾٣٤األحزاب ]34 :وكلمة
ّلل ََكن َل ِطيف
ّللَِ َوٱۡل ِكم َةَِٖۚإِن َٱ َ
ت َٱ َ
بيوت ِكن َمِن
َءاي َٰ ِ

"يتلى" و"أنزل" لم يستعملهما القرآن للحديث .نعم إن الحديث ربما يتضمن

الحكمة وال شك أن الحديث ربما يبين ما في القرآن من الحكمة .ولعل مراد الذين
تبعهم اإلمام رحمه هللا كان هذا .ولكن الحديث يشتمل على األحكام كما أنه
يشتمل على الحكمة فال وجه لتخصيصه باسم الحكمة.
 1أخرجه :ابن ماجه في سننه ،2137/1 ،حديث  ،3777والبيهقي في السنن الصغرى،106/1 ،
حديث  ،4346وابن عبد البر في االستذكار364/1 ،
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ۡ َ َ ذ
ّلل َ َيَٰع َ
ن َ َم ۡريَ َمَ
ِيَس َٱ ۡب ََ
وجاء أوضح من ذلك حيث قال تعالى في صفة عيس ى﴿ :إِذ َقال َٱ َُ
َ ا
ۡ
ۡ ُ ۡ ۡ َ َ َ ۡ َ َ َ َ َٰ َ َٰ َ َ ۡ َ ذ ُّ َ ُ ِ ۡ ُ
ُ َ
اس َ ِِف َٱل َم ۡه َِد َ َوك ۡهَلَ
س َتكل ُِم َٱنلذ َ َ
وح َٱلق ُد ِ َ
ٱ َذك َر َن ِعم َِّت َعليك َولَع َو ِدلت ِك َإِذ َأيدتك َبِر
ۡ َذُۡ َ ۡ َ َ َ ۡ ۡ ََ َ ذَۡ َ َ ۡ
َ ۡ َُۡ
ذ ۡ ۡ
َ ۡ
ريَب َِإ ِذ ِِنَ
يةَِٱلط َِ
نيَك َه َ
لط َِ
َتل َُ
يلَِإَوذ َ
جن َ
ِإَوذَعلمتكَٱلكِتَٰ َ
قَم َِنَٱ ِ
بَ َوٱۡل ِكم َةَ َوٱۡلورى َٰ َةَ َوٱ ِۡل ِ
َۡ
ۡ
ۡ ُ ۡ ُ ۡ َ ۡ َ َٰ ۡ
ۡ
َ َ ُ ُ َ َ َ ُ ُ َ ۡ َۢ ۡ َ ُ ۡ ُ ۡ َ ۡ
تَبِإِذ ِِنَِإَوذَ
صَبِإِذ ِِنَِإَوذَترِجَٱلمو َ
ۡبئَٱۡلك َم ََهَ ََوٱۡلبۡ َر َ َ
فتنفخَفِيهاَفتكونَطرياَبِإِذ ِِنَوت ِ
ذ
ذ
ۡ
ْ
َ
ٓ
ََۡ ُ َ ٓ َۡ َ َ َ ۡ
َ
َ
َ
َ َ
ك َف ُرواَم ِۡن ُه ۡمَإ ۡنَ َهَٰذاَإَلَس ۡ
ِح ٞرَ
ِينَ
ج ۡئ َت ُهمََب ِٱۡلَي ِ َنَٰتََِفقالَٱَّل َ
ِ
ِ
ِنَإِسرَٰٓءِيلَعنكَإِذَ ِ
كففتَب ِ
ني[ ﴾١١٠املائدة]220 :
ُّمب ِ َٞ

ۡ َ ا
َذَ َ ۡ
َر ُسوَل َم ِۡن ُه ۡمَ
ث َفِي ِهم
اَوٱ ۡب َع َ
وترتيب مضامين سورة البقرة يطابق قوله تعالى﴿ :ربن َ
َ
ۡ
َُۡ ْ َ َۡ ۡ َ َ َ ََُ ُ ُ ُ ۡ َ َ َ ۡ ۡ َ َ ََُ ۡ ذ َ َ ۡ
يزَٱ َ
ِيم﴾١٢٩
ۡلك َُ
نتَٱل َع ِز َُ
بَ َوٱۡل ِكم َةَويزك ِي ِهمَإِنكَأ
يتلواَعلي ِهمَءايَٰت ِكَويعل ِمهمَٱلكِتَٰ َ

ً
[البقرة .]211 :فأتى أوال باليات والدالئل ،ثم ألقى عليهم الكتب -أي :األحكام -ثم
علمهم طريق الحكمة ،وزكاهم بالحث على الزكاة .فنزولها يطابق ما دعا به
إبراهيم ،ويرى الفراهي أن في هذه الية تحقق دعاء إبراهيم ببعثة نبي يزكيهم

َ ٓ َ ۡ
ويعلمهم الكتاب والحكمة 1وأن أكثر كلمة الحكمة مع مكارم األخالق ﴿ك َما َأ ۡر َسل َناَ
ُ ۡ َ ا
ۡ ۡ َ
ُ ۡ َ
ُ
ُ ۡ َُۡ ْ َ َۡ ُ
ِيك ۡم َ
َء َايَٰت َِن َ
ك ۡم َ
ب َ ََوٱۡل ِك َم َةَ
َو ُي َعل ُِمك ُم َٱلكِتَٰ َ َ
اَو ُي َزك
َر ُسوَل َمِنكم َيتلوا َعلي
فِيكم
ْ
َ
َ
َ
َ ُ ُ َ
ََُ ُ ُ
ك ذ
ون[ ﴾١٥١البقرة .]272 :وهذا من إتمام النعمة أن هللا
مَماَل ۡمَتكونواَت ۡعل ُم َ
ويعل ِم

ً
جعل أمة محمد أمة وسطا وارثة إلبراهيم ،وهي هدى هللا وصراطه املستقيم
وفطرته التي فطر الناس عليها ،وأورثها قبلة إبراهيم ،واستجاب فيهم دعاءه،
ً
فأرسل فيهم رسوال منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة.يتلو:
[الكتاب] ظاهر الحكم [الحكمة] األخالق.
فتالوة اليات تمهيد وخطوة أولى للتزكية ،والعمل باألحكام خطوة ثانية لها.
والحكمة هي الخطوة الثالثة -وهي روح األحكام.

 1مذكرات عبد الحميد الفراهي ،ص .20
 2مذكرات عبد الحميد الفراهي ،ص .21
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املطلب السابع :ولعه بالنظا
مقصود الفراهي بالنظام هو أن تكون السورة وحدة متكاملة .ثم تكون ذات
مناسبة بالسورة السابقة والالحقة أو بالتي قبلها أوبعدها على بعدما كما قدمنا في
نظم اليات بعضها مع بعض ،فكما أن اليات ربما تكون كالجمل املعترضة،
فكذلك السور قد تكون كالجمل املعترضة ،وعلى هذا األصل ترى القرآن كله ً
كالما
ً
واحدا ذا مناسبة وترتيب في أجزائه من األول إلى الخر.
وإذا ظهر النظام في القرآن ،فال بد أن تظهر لكل سورة صورة مشخصة ،فإن
معاني الكالم إذا ارتبط بعضها ببعض وجرت إلى عمود واحد ،وكان الكالم ذا
فحينئذ ال يكون إال وله صورة مشخصة .فإذا نظرت إلى الكالم من هذه
وحدانية
ٍ
الجهة رأيت ما فيه من الجمال واإلتقان والوضوح.

1

إن كتاب "دالئل النظام" للعالمة الفراهي يعتبر من املعالم البارزة في الدراسات
القرآنية ،وال نبالغ إذا قلنا بأن هذا الكتاب لم يصنف مثله في بابه ،ويرى الفراهي
أن جل اختالف الراء في التأويل من عدم التزام رباط اليات ،فإنه لو ظهر النظام
واستبان لنا عمود الكالم لجمعنا تحت راية واحدة وكلمة سواء "كشجرة طيبة
أصلها ثابت وفرعها في السماء".

ً
حظا ً
وافرا من معنى الكالم،
ويرى الفراهي أن من حرم فهم النظام فقد حرم
ويوشك أن يشبه حاله حال من قبله من أهل الكتاب كما أخبر هللا تعالى عنهم
ً
"فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة"
وأخاف أن تكون هذه العدواة والبغضاء التي تراها في املسلمين من هذا النسيان،
فال تهدأ عداوتهم وال يرجعون عن اختالفهم .وسبب ذلك ما ذكرنا في األمر األول،
ألنا إذا اختلفنا في معاني كالمه اختلفت أهواؤنا وصرنا مثل أهل الكتاب .غير أن
ً
معقودا بهذا النبي ،وهذا القرآن الذي يرفع اختالفهم ،وأما نحن
رجاءهم كان
1

انظر :دالئل النظام للفراهي ،ص ،77وإمعان النظر في نظام الي والسور للدكتور محمد
عناية هللا أسد سبحاني ،ص .14
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فليس لنا إال هذا الكتاب املحفوظ".

1

ولتتبع النظام مزايا عديدة منها:
 .2التأمل في النظام يرشد إلى فحوى الكالم ومالبساته ،والذي يغفل عنه يتعذر
عليه العثور على ما ترمي إليه تلك اليات.
 .1النظام هو الدليل إلى صحيح التأويل ،إذا اشتبهت الوجوه وكثرت االحتماالت.
 .3النظام مفتاح لكثير من كنوز القرآن وحكمه ،كما أنه سر من أسرار إعجازه،
فإنه هو الذي جعل القرآن ً
بحرا اليسبر غوره و الينفد كنزه.
 .4النظام يجلي األمور في أكمل صورها ويكشف عن قدرها وأهميتها ،وإذا لم ننتبه
لنظام اليات فكثير من األمور ال ندركها ،ونظل غافلين عن قدرها وأهميتها.
 .7النظام يشخص معاني اليات املكررة ،ويحدد مراميها ،لكن الذي يغفل عنه
يتعثر وال يكاد يفرق بين موطن وآخر.
 .6النظام يفتح العيون على وجوه البالغة في القرآن ،لكن الذي اليهتم به يتعذر
عليه أن يتذوق بالغة القرآن ،أو يدرك ميزته التي أعجزت فرسان الكالم.
 .7رعاية النظام تفتح على الدارس ما تقر به عينه ويستنير به قلبه ،وتورثه برد
اليقين ،الذي ال يتزلزل وال يتزعزع.
 .4رعاية النظام تمكن من فهم أسباب النزول ،والذي يغفل عنه يتحير في
فهمها ،ويضعها في غير موضعها ،ثم يتحير في تفسير اليات وتأويلها.
 .1رعاية النظام والبحث عن رباط اليات هي املحك الناجح لنقد الروايات
التفسيرية فبها تتميز الضعاف من الصحاح ويتميز السقيم من الصحيح.
 .20رعاية النظام في دراسة القرآن تساعد على الوصول إلى أصول الصحاح في القرآن،
فإن األحاديث الصحاح مأخوذة منه كما نص عليه فريق من جلة العلماء.
 .22الوقوف على نظام اليات يسمو بالدارس إلى ذروة الشوق واملحبة واللذة التي
اليصل إليها ً
أبدا من اليهتم بنظامها ،فإن هذه املشاعر وتلك األحاسيس
 1انظر :فاتحة تتفسير نظام الفرقان للفراهي ،ص .4–3 :انظر :الكتاب النافع املاتع الذي ألفه الدكتور
محمد عناية هللا سبحاني والذي سماه "إمعان النظر في نظام الي والسور" ،طبعة دار عمار ،األردن.
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تزداد بزيادة املعرفة بمحاسن الكالم وحسن النظام وقوة البرهان.

1

خالصة البحث:
جاء هذا البحث لتعريفنا بمنهج املعلم عبد الحميد الفراهي الهندي (2341هـ) في
التفسير والذي يعتبر بحق من أهم علماء التفسير على مر العصور ،وذلك
باستعرض نبذة موجزة عن حياته وآثاره ،ثم ذكرنا املنهج الذي سلكه في تفسير
القرآن والضوابط التي وضعها بواسطة تآليفه .وذلك من خالل عنايته بمفردات
القرآن ،ثم عنايته بأساليب القرآن ،ثم بأسباب النزول ثم اهتمامه بأصول
التأويل ،ثم ذكرنا موقفه من التفسير باملأثور ،وذلك من خالل استعراض الراء
الجديدة التي يكاد يكون قد انفرد بها الفراهي في موقفه من السنة النبوية وتفسير
القرآن بالحديث ورأيه باإلسرائيليات ،ثم ذكرنا رأيه في عود الضمير إلى النبي في
َ

ۡ

ۡ

َ

َ

َ ذ ُ َ ُ َ
ذ ۡ َ
ون[ ﴾٩الحجر.]1 :
حَٰفِظ َ
اَلۥ َل
كلمة "له" في قوله تعالى﴿ :إِناَن ُن َن ذزنلَاَٱَّلِك َر َِإَون َ
ً
وأيضا يذكر الفراهي خطأ العلماء في استداللهم على حفظ السنة بقوله تعالى:
ۡ

ذ

َۡ َ ٞ
ۡ ُ
ط ُق َ
وۡح[ ﴾٤النجم ]4-3 :ويدلل على أن
ۡح َيُ ََٰ
ىَ ٣إِن َه َو َإَِل َو
َع ِن َٱل َه َو ََٰٓ
﴿ َو َما َيَن َِ

سياق الية في الحديث عن حفظ القرآن وليس عن عصمة النبي صلى هللا عليه

وسلم كما ذهب إلى ذلك جمع غفير من كبار العلماء ،وأنه يمكن االستدالل على
عصمة الرسول صلى هللا عليه وسلم من غير هذه الية .ثم ذكرنا تحديد الفراهي

ََ ََ ذُ َ َۡ َ ۡ َ َ َ ۡ ۡ َ َ َ َ ذَ َ َ َ
َماَل ۡمَ
ب َ َوٱۡل ِكم َة َوعلمك
ّلل َعليك َٱلكِتَٰ َ
للمراد بالحكمة في قوله تعالى﴿: :وأنزل َٱ َ
ً
َ ُ َ ۡ َ ُ ََ َ َ ۡ ُ ذ َ َۡ َ
ك َ
َعظ ا
ِيما[ ﴾١١٣النساء ]223 :خالفا ملا ذهب إليه
ّللِ َعلي
ن َفضل َٱ َ
تكنَتعل ۚٗم َو َك َ

الجماهير من العلماء من أن املراد بها السنة النبوية.
ثم ذكرنا عناية الفراهي بفكرة النظام والتي تعتبر بحق من أهم مكتشفات
اإلمام الفراهي رحمه هللا ونقلنا رأي الدكتور محمد عناية هللا بمزايا القول
بالنظام في القرآن الكريم.
 1انظر :إمعان النظر في نظام الي والسور للدكتور محمد عناية هللا أسد سبحاني ،ص .206
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منهج عبد الحميد الفراهي في دراسة القرآن الكريم
 -د .أبو ذرمتين

1

ٔ
إن اھم ما یتميز بہ منھج اإلمام الفراهي في التفسير هو الترکيز الشدید علی نظم
ٓ
ٓ
ٔ
القران والترابط الفکري فیہ ،وإنہ قطب تدور حولہ اعمالہ العلمیة وامالہ
ٔ
ٔ ٔ
الفکریة أجمع فال بد من وقفة متانیة علی موضوع النظم ملن اراد ا ْن یتعرف على
ٓ
منھج اإلمام الفراھي في تفسير القران الکریم.
ٓ
ٓ
إن قضية وجود النظم املعنوي والترابط الفکري بين السور واالیات القرانیة من
ٔ
القضايا التي بقیت موضع اختالف بين العلماء إلی یومنا ھذا ،واثارت ھذہ القضیة
ٓ
ٔ
ٔ
فرقتين بینھم ،االولى یذھب اصحابہا إلی نفي وقوع النظم في القران الکریم ،وأما
ٔ
الفرقة الثانية فیذھب اصحابها إلی وجودہ فیہ.
ٔ ٔ
ویعد اإلمام عز الدین عبد السالم (1262-1181م) علی راس اصحاب الفرقة
ٓ
ٔ
االولى ،فقد نفی وقوع النظم في القران ،وقد وافقہ علی رأيه کثير من العلماء
ٔ
االجالء ،ومنھم الشاہ ولي هللا املحدث الدهلوي.
ٔ
ٔ ٔ
واما اصحاب الفرقة الثانية فعددھا کثير ،وإن اقطاب علم التفسير ذھبوا هذا
املذهب وإنھم لم یکتفوا باإلقرار بوجود النظم والتناسب في الکتاب العزیز
فحسب ،بل کرسوا جھودھم في إبراز النظم والترابط فیہ ،ومنھم اإلمام الطبري
ٓ
ٔ
(113-431م) في تفسيرہ "جامع البیان في تاویل القران" ،وفخر الدین الرازي (-2270
2120م) في تفسيرہ "مفاتیح الغیب" والزمخشري (2247-2077م) في "الکشاف عن
حقائق التنزیل" والشیخ أبو حیان (1377-1256م) في کتابہ "البرھان في مناسبة
ٓ
القران" والشیخ املھائمي الھندي (1432-1374م) في تفسيرہ املسمى بـ"تبصير
الرحمان وتیسير املنان" والعالمة بدر الدین الزرکش ي (1392-1344م) في کتابہ
 1مدرس ضيف ،قسم اللغة العربية وآدابها ،جامعة علي كره اإلسالمية ،علي كره ،الهند
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ٓ
"البرھان في علوم القران" ،والعالمة جالل الدین السیوطي (1505-1445م) في
ٔ
ٔ
ٔ
"تناسق الدرر في تناسب السور" وابو جعفر احمد بن إبراھیم الزبير االندلس ي
ٓ
(1308-1230م) في "البرھان في مناسبة ترتیب سور القران" وما إلی ذلک.
ٔ
واما برھان الدین البقاعي ( 1480-1406م) فیمثل القمة في الوقوف علی
املوضوع واالھتمام بہ ،ولقد عالج املهائمي موضوع النظم املعنوي والتناسب في
ٓ
القران الکریم علی وجہ الخصوص حتى سمى تفسيرہ "نظم الدرر في تناسب
ٓ
االي والسور" ،وإن عنوانہ یدل في حد ذاتہ علی مدی اھتمامہ بالنظم والترابط
الفکري في تفسيرہ.
ٓ
ٔ
ٔ
وعلی الرغم من ان معظم املفسرین اقروا بالنظم في القران الکریم نظرًیا ،وحاولوا
ٓ
واالیات ً
إیجاد الترابط الفکري بين السور
عملیا من خالل تفسيرھم لکتاب اهللا ،ولم
ٔیالوا ً
جھدا في إبراز النظم والتناسب ،ولکنہ ظلت محاوالتھم غير ناجحة ولم یستطع
ٓ
ٔ
ٔاحد من ٔ
ھوالء املفسرین ان ینجح في بیان النظم فی جمیع القران وإبراز الترابط
ٓ
والتناسب في جمیع السور واالیات ،وأن یکشف عن التناسب الذي جعل الکالم
ینتظم بعضہ بالبعض من أولہ إلی ٓاخرہ حتى یصبح کالم هللا ً
شیئا ً
واحدا ،بينما
ٓ
ٔ
اکتفی معظمھم بإبراز املناسبة بين االیات املتالصقة في بعض االماکن ،وھکذا نجد
ٔ
ان ھذہ املمارسات کانت ناقصة وغير تامة وذلک لصعوبة املنال ووعورۃ الطریقة
ٓ
وعدم استکمال العدۃ للسير فیہ وھکذا بقي ھذا العلم ،أعني علم النظام في القران،
ٔ
ٔ
في طورہ غامض املعالم وناقص االطراف إلی ا ْن جاء اإلمام عبد الحمید الفراھي
ً
(1930-1863م) فقوی بنیانہ ورفع عمادہ وجعلہ ً
قصرا شامخا من قصور العلم وفنا
ٔ
ً ٔ
شامال اصولہ راسخة وفروعہ جامعة واطرافہ متکاملة ،ال یکاد یوجد لہ مثیل بين
ٓ
ٓ
املفسرین في تاریخ إثبات الترابط الفکري واملعنوي بين ایات القران وسورہ ،وال عجب
ٓ
في ھذا فإنہ یغطس کثير من الغواصين في البحار ً
طمعا فی الاللیء ولکن ال يظفر بها إال
القليل ،وکذلک یبذل کثير من العلماء الجھود املضنیة املتواصلة لالکتشاف واالبتکار
ٔ
واإلبداع ولکن القليل بل االقل منھم من یصادفہ النجاح.
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ٔ
ہ
وال شك في ان الذین أنکروا وجود النظام في کالم اّٰلل تعالی حملھم علی ذلك ما
یحتوی علیہ ھذا املوضوع من دقة وصعوبة .یقول الفراھي:
ٓ
ٔ
ٔ
ٔ
"ما انکر بوجود النظم في القران من انکر بہ إال خالف رضاہ ولوال اکرہ علیہ
ٔ
لتحاش ى عنہ ،فإنہ ال یرض ى عاقل ٔا ْن یترك بين الناس ً
کالما لہ ،وھو یعلم انہ
مختل النظم بل لو الح لہ بعد زمان ش يء من االختالل ،راجع فیہ النظر وھذبہ
ٔ
بغایة ما یمکنہ ،---فال شك ان الذین ذھبوا إلی نفي النظام لم یذھبوا إلیہ إال
ٔ
السباب اضطرتھم إلیہ"1.
ٔ
ٔ
ثم بين اإلمام بعض االسباب الرئیسیة التي دفعت اھل العلم إلی القول بنفي وجود
ٓ
ٔ
ٔ
النظام في القران الکریم ،ونقدر علی ان نرتب ھذہ االسباب في نقطتين تالیتين:
 .1الدقة والصعوبة:

ً
ٓ
ملا لم ینجح العلماء في إبراز النظم في بعض السور واالیات فظنوا سهال في ھذہ
ٓ
ٔ
القضية ا ْن یتخذوا سبیل الرفض واإلنکار في جمیع القران ،ألن عدم وجود النظم
ٓ
ٓ
ولو في ایة ،یعارض دعوی وجود النظام في القران كله ،ومما زاد الطين بلة ھو
ٓ
فشل اإلمام الرازي في إثبات النظم في جمیع القران ،فإن کان الرازي -مع ادعائہ
ٔ
بوجود النظم -لم یوفق لہ النجاح فال مطمع الحد بعدہ فیہ.
ٔ
 .2کثرۃ وجوہ التاول:
ٓ
ٔ
ٔ
ٔ
إن کثرۃ وجوہ التاویل واختالف االقوال وتشعبھا في تفسير کل ایة یعد احد
ٔ
ٔ
االسباب القویة التي أدت إلی عدم فھم النظام ،الن النظام یجري علی الوحدۃ
ٔ
ٔ
ٔ
وکثرۃ التاویل تنافي وجود النظام ،وإن تفرق االمة إلی شیع واحزاب جعل ھذہ
ٔ
الظاھرۃ تتقوی ،الن کل حزب اختار من ھذه الوجوه ما ٔیوید مذھبہ وفکرہ
ً ا2 .
وجعلت ھذہ الظاهرۃ بدورہ استنباط النظام متعذر
ٓ
 1راجع :رسائل اإلمام الفراھي فی علوم القران ،عبد الحمید الفراھي ،الطبعة الثانیة ،الدائرۃ
الحمیدیة ،سراي مير ،أعظم کرہ ،الھند2112 ،م ،ص 34-33
 2راجع :املصدر السابق ،ص 38-36
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ٔ
وقد تناول الفراھي تلك الدالئل التي لجا إلیھا أولئك العلماء الذین رفضوا وجود
ٓ
النظم في القران الکریم ومنھا:
ٓ
ٔ
ٔ
ً
 .2إن القران نزل
منجما حسب ما اقتضتہ حاجة او ضرورۃ فال ینبغی ا ْن یبحث
ٔ
ً
فیہ عن نظامٔ ،الن الکالم الذي نزل
اقتضابا ال یمکن ان یتصور فیہ
ہ
التناسب والنظام ،فکالم اّٰلل تنجیمات مختلفة نزلت في حوادث ووقائع
مختلفة ال یربط بعضھا ً
بعضا.
ٓ
 .1إن سیاق الکالم املنظم لم یکن من عادۃ العرب ،فلو کان القران نزل علی
خالف عادتھم ثقل علیھم فھمہ.
 .3إن الکشف عن النظام لیس من مھمات الدین وإنما ھو من قبیل الطرف
العلمي مثل استنباط النکات البالغیة وما علی شاکلھا.
ٔ
ٔ
فکشف اإلمام الفراھي عن ضحالة ھذہ االدلة وخطا من تشبث بھا ،فإن کان
ٓ
ً
القران قد نزل
منجما ولکن جمعہ في املصاحف کان علی خالف تنجیمہ ،وال
ٓ
ٓ
ٔ ٔ
یخفی علی احد ان جمع القران کان من الوحي ،وإن النظم یتعلق بالقران الذي
ٔ
ٔ
ً
منجما ،وکذلك القول بان سیاق الکالم املنظم لم یکن من
بين ایدینا ،وال بنزولہ
عادۃ العرب زعم باطل وقول ال مبرر لہ .یقول الفراھي ًردا علیہ:
"فإن العرب کانوا یتلھون بالشعر وال یعدونہ من املعالي وإنما کانوا یعظمون
الحکماء ویحبون الخطب الحکیمة"1.
ٔ
وقد فرق الفراھي بين شعر العرب وبیانھم وأکد علی ان خطبھم وبیانھم لم یکن
ٔ
ً
ً
اقتضابا خالفا لشعرھم الذي کانوا استعملونہ للھو والھزل فال ینبغي ا ْن یجعل
ً
ٔ
من شعرھم دلیال علی انھم لم یکونوا یعرفون النظام في الکالم.
ٔ
ٔ
ٔ
ویبدو ان الذین وقعوا في ھذا الخطا اعتمدوا علی الشعر الجاھلي ،فال شك ان
معظمہ یخلو من النظام واملناسبة ولکن النثر الجاھلي لم یکن علی ھذا النمط ولعل
ٔ
ٔ
ٔ
مبعث ھذا الخطا ،ھو ظنھم ان العرب لم یستعملوا في العھد الجاھلي النثر االدبي إال
 1راجع :املصدر السابق ،ص 31

ال
مجلد6 :

الأعداد4-1 :

145

ي
يناير-د سمبر 7112

ً
ٔ
قلیال ،وجل ادبھم في شعرھم فإن کان شعرھم یخلو من النظام فھذا یعني أنھم ما
ٔ
ٔ
عرفوا .وھذا خطا وقع فیہ کثير من االدباء والباحثين ،وإن قلة وجود الکالم املنثور
ً
ٓ
ٔ
لیس دلیال علی قلة قولھم فیہ ،وإنما السبب فیہ -کما تقرر في االدب العربي االن -ھو
ٔ
انہ ما ضا ع من کالمھم املنظوم إال قلیل ،وما بقي من کالمھم املنثور إال قلیل ،وھذا
ٔیوید ما ذھب إلیہ الفراھي.
ٓ
ٔ
ٔ
ٔ
واما قولھم إن االھتمام بنظام القران من االمور التافہة ولیس من امھات الدین
ً
فقد رد علیہ اإلمام الفراھی قائال:
ٔ
"ال شک ان ھذا القائل لم یتصور ما نحن بصددہ .لطائف البالغة ووجوہ
اإلعجاز لیست مقصودۃ لذواتھا وال ھي غایة ما تفوز بہ ،بل لیست معرفة نظام
ٓ
الکالم وروابط معاني االیات ما هي طلبتنا … إنما املقصود ھو التدبر في معنى
ٓ
ران الذي سیق إلیہ بیانہ ،ومعرفة النظم إنما ھي الوسیلة إلیہ‘1‘.
الق
ٓ
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
وال شك ان التدبر في معاني القران وفھمھا من اعظم االمور واشرفھا واھم مهمات
ٓ
ً
متوقفا علی معرفة النظم ،فمعرفتہ
الدین بل غایتہ ولبہ ما دام فھم القران
ٓ ٔ
فھم القران ،الن ما ٔیودي إلی الواجب واجب.
واجبة وجوب ِ
ٓ
ٔ
ہ
یتضح مما سبق اھمیة نظام القران ودورہ في فھم کتاب اّٰلل .قد انتبہ اإلمام
ٓ
ً
الفراھي إلی ٔاھمیتہ ٔفاراد ٔان یجعل من نظام الق ٓران ً
علما مستقال من علوم القران
ً
ً
فبذل حیاتہ ً
مستخرجا منہ أصول النظم
دارسا وباحثا في کتاب اهللا مکبا علیہ
ً
ومتدبرا معانیہ وحکمہ حتى فاز بوضع علم النظم الذي توجد إلیہ
وقواعدہ
ٔ
إشارات في کتب االوائل ،فکشف عن معاملہ وبين حدودہ وموضوعہ ومنھجہ
ٔ
وغایتہ ،ولم یکتف علی ھذا الحد ،بل قدم نماذج للتفسير املبني علی اصول ھذا
ٔ
العلم لتکون نبر ً
ً
ومنارا یھتدی بہ من یاتون بعدہ ولیکمل
اسا یستنير بہ العلماء
ٔ
أحدھم ما ترکہ ً
ناقصا إلی الشوط االخير.
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ٔ
إن أھمیة النظام في کالم ھو امر ال یختلف فیہ اثنان وال ینتطح فیہ عنزتان ،وإن
ٔ
ٔ
النظام اصل کل ترکیب سواء کان في الکالم او في الکون ،فالکون عبارۃ عن مرکبات
في نظام خاص ،وإذا اختل ھذا النظام أو فك الترکیب ضاع انتفاع ھذہ املرکبات
ٔ
ٔ
والتمتع بھا ،والکالم شانہ شان املرکبات واملوضوعات ،فاللفظ ال یصير ذا معنى إال
إذا وضعت حروفہ في ترکیب خاص ،وکذلك الجملة ال تصير ذات معنى إال إذا
ٔ
ٔ
رکبت کلماتھا في ترتیب خاص ،وھذا االمر في تالیف الجمل ،فحسن الکالم وقبحہ
ٔ
تعتمد علی ھذہ الترکیبات ،ومع ان کل کالم یرکب من نفس الحروف والکلمات،
ولکن یختلف بعضہ ً
بعضا بحسن ترکیبہ وجودۃ نظامہ ،فيرتفع بعض الکالم إلی
ٔ
ٔ
ٓ
القمة من الحسن والجمال وقوۃ التاثير بینما ینحط االخر إلی اقص ى حد من
ٔ
الضعف والرکاکة ،فثبت ان الکالم إنما ھو بنظامہ ،یقول الفراھي:
" فالنظم ھو الحبل املتين الذي یعصم من یعتصم بہ عن الزیغ وھو السراج
ٓ
املنير الذي یدل علی الحکم فإن االیات إنما تنتظم بما تتضمن من الحکمة فإنھا
ھي الجامعة"1
ٔ
وھذا یعني ان النظم عند الفراھي لیس الکشف عن الربط واملناسبة بين جملتين
ٔ
ً
ضعیفا ،وإنما النظم ھو ذلك الربط الذي یفتح ابواب
ومھما کان ھذا الربط
ً
مطلوبا في
الحکم ویکشف عن أسرار الحقائق الکامنة في الکالم ،فالنظم لیس
حد ذاتہ ما لم یھد إلی حکم الکالم ،یقول الفراھي:
ٔ
"ال یستحق کل نظام ان یختار وإنما یعتبر ذلك النظام الذي یوجد فیہ جمال
ٔ
ٔ
التاویل وحسنہ ،فإن النظام القائم علی التاویالت الضعیفة والرکیکة ،ولکن ھذا
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
النوع من التاویل ٔیودي إلی االخطاء واالمور التي ال اساس لھا من الصحة ویغلق
ٔ
ہ
اّٰلل تعالی"2
باب النظام الذي یلیق بشان کالم
ً
وإن النظام السدید یکون ً
مفتاحا للحکم کما یقول الفراھي:
دائما
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ٔ
"إن اإلمعان في املناسبات التي توجد بين االحکام املختلفة یعرفك بنظم الکالم
ٔ
ٔ
ویفتح علیك ً
کثيرا من ابواب الحکمة ،الن النظام ال یخلو عن الحکمة وال
ینفصل عنہ"1
ٔ
وإن معرفة عمود السورۃ ال تقل اھمیة من الحکمة في تصور اإلمام الفراھي لنظام
ٓ
القران ،وھذا العمود عندہ عبارۃ عن فکرۃ رئیسیة في السورۃ یرتبط بھا جمیع
ٔ
ٔ
االفکار الجزئیة الواردۃ في السورۃ فما لم یظھر عمود السورۃ ال یمکن ان یتضح
ٓ
النظام بين ایات تلك السورۃ .یقول اإلمام الفراھي:
ٔ
ٔ
"اعلم ان تعیين عمود السورۃ ھو إقلید ملعرفة نظامھا ولکنہ اصعب املعارف
ٔ
ویحتاج إلی شدۃ التامل والتمحیص وترداد النظر في مطالب السورۃ املتماثلة
واملتجاورۃ ،حتى یلوح العمود کفلق الصبح ،فیض ىء بہ السورۃ کلھا ویتبين
ٓ
ٔ
ٔ
التاویالت املحتملة أرجحھا"2.
نظامھا ،وتاخذ کل ایة محلھا الخاص ،ویتعين من
ٓ
ٓ
ٔ
وکان اإلمام الفراھي -بعد دراسة عمیقة في القران ومعانیہ -قد وصل إلی ان القران
ََ ََۡٓ َۡ ُ
کلہ قطعي الداللة وإن ظاھر الق ٓران ٔ
ِلك ۡمَ
یویدہ کما قال هللا عز وجل( :وأنز َ
نلا َإ ِ
ور ُّ
نُ ا
اَمب ِ اينا) (سورۃ النساء(174 :
َ

ٓ

ذ ُ
َ
ُ
ویقول ك وتعالی( :ق ۡد َ
ني) (سورۃ املائدۃ(27 :
بَ ُّمب ِ َٞ
ورَ َٞوك َِتَٰ َٞ
َجا َءكمَم َِنَٱّللَِن َ
تبار
ٓ
ٔ
ً
وإنطالقا من ھذا املبدأ صرح اإلمام الفراھي بان القران کلہ قطعي الداللة وإن
ٔ
احتمال املعاني الکثيرۃ یرجع إلی قلة العلم واإلمعان فیہ ،ویری انہ ال یجوز
ٓ ٔ
ٔ
ٔ
لعالم ان یبين الیة تاویالت کثيرۃ او الکلمة معاني عدیدۃ من غير ترجیح کما
فعل اإلمام الرازي في بیان معاني کلمة "فتنة" فقد ذکر لھا خمسة معاني ،ومما
ٓ
ٔ
ال شک فیہ ان ھذه املعاني کلھا لیست صحیحة ،وما دام القران کلہ في ٔرویتہ
ٓ
ٓ
ً
قطعیا فال تدل کلمة من کلماتہ إال علی معنى واحد ،وال تدل ایة من ایاتہ إال
علی مفھوم واحد ،وعلی ھذا یعتمد منھجہ في التفسير ،فال یذکر الفراھي في
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تفسيرہ تلك االحتماالت املتضاربة التي توجد في عامة التفسير ،ویکتفي علی ما
ٓ
ٔ
ھو الراجح عندہ ،بل اعتبر الفراھي ھذہ الظاهرۃ اي تقسیم القران إلی املحکم
ٓ
معان کثيرۃ في تفسير ایة واحدۃ مرض
واملتشابہ کما فعلت فرق مختلفة ،وإیراد ٍ
ٔ
ٔ
مستعص وداء عضال .یقول الفراهي في "التکمیل في اصول التاویل":
ٓ
ٓ
"وما عملت دواء لھذا الداء العضال إال التمسک بالقران ورد الروایات واالراء إلی
ٓ
ٔ ً
ٔ
ٔ
ویال ً
واحدا ،وقد
کتاب هللا ،وھذا ال یکون إال ا ْن ٔنومن بان القران ال یحتمل إال تا
ٓ
ٔ
ران قطعي الداللة ولیس لعبارتہ إال مدلول واحد"1
قدمت القول في ان الق
ٓ
ٔ
ٔ
ٔ
لالعداء ً
بابا للھجوم
ویری ان ھذہ الظاھرۃ مما اضر بقداسة القران الکریم فتح
ٔ
علی کتاب اهللا واعتبرھا شر فتنة شھدتھا االمة اإلسالمیة.
ٓ
ٓ
ٓ
ٔ
ٔ
"وھذا شر فتنة وقعت فیھا االمة فتشبث کل فرقة بایات ،واولوا القران إلی اراء
ٔ
مختلفة حتى إلی الکفر والزندقة ،فاملحیص عن ھذہ الورطة ان تجعل ما في
ٓ
ٓ
ً
قطعیا وما دونہ ً
ً
ظنیا،
مرتفعا مما ألحقوا بہ من الروایات واالیات وتجعلہ
القران
ً
متحمال لالختالف"2.
ٔ
ٔ
وقد تناول الفراھي في کتبہ مثل "التکمیل في اصول التاویل" ،و"دالئل النظام"،
ٓ
ٓ
ٔ
و"اسالیب القران" ،و"مقدمة نظام القران" وغيرھا من الکتب املطبوعة
ٔ ً
ٔ
واملخطوطة ھذہ املوضوعات بالتفصیل ،وبين فیھا اصوال وقواعد اخری اعتمد
ٔ
ہ
علیھا في تفسير کتاب اّٰلل ومن اھمھا:
ٓ
ٓ
ٓ
ٔ
ٔ
 .2تفسير القران بالقران :إن احسن التفسير ا ْن یفسر القران بنظائره ،فإن
ٓ
حکما ً
الق ٓران یذکر ً
واحدا في مکان باإلجمال وفي مکان اخر یذکرہ بالتفصیل،
ٔ
ٔ
ٓ
یقیدہ تارۃ ویطلقہ تارۃ اخر َٰی ،فیجب علی املفسر ان یالحظ جمیع االیات
ٓ
ٓ
ٔ
الواردۃ في موضوع واحد ،لکي یستطیع ان یفھم ایات اإلجمال في ضوء ایات
ٔ
ٔ
ٓ
ٓ
التفصیل واالیات املطلقة باالیات املقیدۃ ،وھذا اصل من اصول التفسير
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معروف ومتداول بين العلماء کما ذکر الحافظ ابن کثير (1373-1302م) في
مقدمة تفسيرہ والحافظ السیوطي في اإلتقان ،واھتم الفراھي ا ً
ھتماما ً
کبيرا
ٔ
بھذا االصل فیقول:
ٓ
ٓ
ٔ ٔ
"فعلمت من ھذا ان اول ش يء یفسر القران ھو القران نفسہ ،ثم بعد ذلك
ٔ
فھم النبي ﷺ ،والذین معہ ولعمري احب التفسير عندي ما جاء من النبي ﷺ
ٔ
ٔ
ٔ
ہ
واصحابہ رض ي اّٰلل عنہم ،وقد اسس تفسيرہ بعض العلماء علی االحادیث
ٔ
کابن جریر الطبري الذي حکموا علی تفسيرہ انہ لم یصنف مثلہ ولکن
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
االحادیث فیھا اکثرھا ضعاف واملرفوع فيہا قلیل وإنما جمع فيہا اقوال اھل
ٔ
ٔ
التاویل مع کثرۃ االختالف فیما بینھا .إني مع الیقين بان الصحاح ال تخالف
ٓ
ٔ
ٓ
بامثالھا"1.
القران وال آتي بھا إال کالتبع بعد ما فسرت االیات
ٔ
فاإلمام الفراھي ال یخالف التفسير بالحدیث الصحیح ولکنہ یری ان
ٔ ً
ٔ
ً ٓ
ٔ
االحادیث الصحیحة قلیلة ً
معینا الیة بحدیث
جدا ،وال یمکن ا ْن نقرر تاویال
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
الن الروایات تحتمل تاویالت مختلفة فسمیت االحادیث بالظني بمعنى ان
ٔ
کونھا ظنیة او قطعیة باعتبار داللتھا علی معنى معين العتبار صحتھا وعدم
ٔ
صحتھا ،فذھب اإلمام الفراھی إلی ھذا االصل:
ٓ
ٓ
"تفسير القران بالقران الذي استحسنہ العلماء والبلغاء ،وبعد ذلك نرجع إلی
ٓ
ً
ٔ
ٔ
االحادیث ،فإن کان حدیث یعارض معنى القران فلناول ذلك تاویال یوافق
ٓ
ٓ
ٔ
ٔ
القران ،وال ناول القران نفسہ ،ومن املمکن ان یلبس الحق بالباطل لالعتماد
ٔ
ٔ
ٔ
ً
کلیا علی الحدیث الن في االحادیث ما ھو صحیح وما ھو سقیم ،وال یمکن ا ْن
ٔ
ٔ
نميز بینھن ،فقال في کتابہ "التکمیل في اصول التاویل":
ٓ
ٔ
"ولکن ھھنا مزلة وخطر ،وذلك أنك قبل ا ْن تفھم القران تتھافت علی الحدیث
ٓ ٔ
ٓ
وفیہ صحیح وسقیم فیعلق بقلبك من االراء ما لیس لہ في القران اصل ،وربما
ٓ
 1فاتحة نظام القران ،اإلمام عبد الحمید الفراھي ،مکتبة اإلصالح ،سراي مير  ،أعظم کرہ،
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ٓ
ٓ
ٔ
ٔ
یخالف ھدی القران فناخذ في تاویل القران إلی الحدیث ویلبس علیك الحق
ٓ
ٔ
بالباطل ،فالسبیل السوي ان تعلم الھدی من القران وتبني علیہ دینك ثم بعد
ٔ
االحادیث فإن وجدت ما کان ً
شاردا عن الق ٓران حسب ٔ
بادی
ذلك تنظر في
ٓ
ٔ
النظر ٔاولتہ إلی کالم اهللا فإن اعیاك فتوقف في الحدیث واعمل بالقران"1.
ٓ
ٓ
ٔ
فقد حث اإلمام الفراھي علی تفسير القران بالقران ،وکان سعیہ ا ْن یعين
ٓ
املعنى املقصود في ضوء العمود وسیاق االیات وسباقھا ونظائرھا وال یصرف
ٔ
النظر عن ذخائر الحدیث کما ظن بعض العلماء ان اإلمام الفراھي یصرف
النظر عن ذخائر الحدیث ،ولکنہ وھم محض ،بل إنہ یحیل إلی الحدیث في
ٔ ٔ
ٓ
ً
تفسيرہ مثل املفسرین االخرین ،غير انہ یاتي بہ کالتبع 2،وإن خالف حدیثا
ٔ
ً
صحیحا فانتقدہ في ضوء اصول االنتقاد التي اختارھا نقاد الحدیث.
ٓ
وقال ٔا ً
یضا في مقدمة نظام القران:
ٔ
ٓ ٔ
"وجب علی من یحاول فھم القران ا ْن ال یا خذ من الروایات ما یھدم
ٔ
ٔ
ٓ
ٔ
االصل ا و یقلعہ فإني را یت بعض الروایات تقلع االیات وتقطع نظمھا إال
ٓ
ٔان ٔتا ول۔۔۔ فینبغي لنا ٔا ْن ال ٔنا خذ منھا إال ما یکون ٔ
مو ًید ا للقران
ٔ
ٔ ٓ
ً
وتصدیق ا ملا فیہ کما ان االثار املنقولة من ابن عباس رض ي هللا عنہ ا قرب
ٔ
اال قوال من نظم القرٓا ن"3.
وصرح ٔا ً
یضا وجھة نظرہ عما تسرب في کتب التفسير والحدیث مما روي عن
ٔ
اھل الکتاب فقال:
ٔ
ٔ
ٔ
"وکذلك تاریخ اھل الکتاب اقرب من االخبار املنقولة عندنا فإن املفسرین
ٔ
ٔ
اخذوھا من افواہ العامة والذین قل علمھم بالکتب التاریخیة في قصص
ٓ
 1رسائل اإلمام الفراهي في علوم القران ،ص 276-275
ٓ
 2فاتحة نظام القران ،ص 7
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ٔ ٔ
ٔ
االنبیاء وبني إسرائیل فالصواب ان ناخذ من کتبھم املعتبرۃ کالتبع ،فحیث
ٓ
ران نترکہ فإنھم کتموا الشھادۃ"1.
یختلف عن الق
ً
ٔ
وقد نجم اإلمام الفراھي بتطبیق ھذا االصل في تفسيرہ خالفا للذین أقروا بھذا
ٔ
االصل واستحسنوہ ،ولکنھم فشلوا في االلتزام بہ ،فإذا نظرنا -علی سبیل املثال-
في تفسير ابن کثير وجدناہ ً
ملیئا بالروایات الضعیفة ،وال نبعد عن الصواب إذا
ٔ
قلنا إن الفراھي ھو املفسر الوحید الذي حظي بالنجاح في تطبیق ھذا االصل
ٓ ٔ
والقاعدۃ ،وقد سمى تفسيرہ "نظام القران وتاویل الفرقان بالفرقان".
ٓ
ً
قد جعل اإلمام الفراھي القران الکریم أصال في تفسيرہ ،واعتبر املصادر
ٓ
ٔ
ٔ
االخباریة االخری فرعیة وتبعیة ال یستعملھا إال لتائید ما ثبت بالقران وقد
عد اإلمام الفراھي في ھذہ املصادر الثانویة ما یلی:
ٔ
أ .االحادیث النبویة.
ٔ
ٔ
ب .االحوال املوثوق بھا واملتفق علیھا لالمم املاضیة.
ٔ
ت .الکتب السماویة االخری.
ٔ
وإضافة إلی ھذہ املصادر االخباریة تناول اإلمام الفراھي مجموعة من
املصادر اللغویة کما بين مراتبھا من حیث القوۃ والضعف وکیفیة استعمالھا
ومحلہ والشروط الواجب توافرھا الستعمال ھذہ املصادر في تفسير کتاب
ٔ
ٔ
ہ
اّٰلل ،منھا کتب اللغة واشعار العرب وعلوم البالغة وعلم االصول واملنطق
والقافیة وغيرھا.
ٓ
ٔ
ٔ
وقد اوضح اإلمام الفراھي جملة من االصول والقواعد لتفسير القران الکریم
ٔ
ٔ
ٔ
االصول
وھذہ االصول هي املباديء االساسیة في منھجہ للتفسير ،وإن ھذہ
ٔ
تنقسم إلی ثالثة اقسام تالية:
 .2أولیة
 1املصدر السابق ،ص 20
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 .1مرجحة
 .3باطلة
ٔ
ٔ
ملعان مختلفة ،ومن
فاالصول االولیة التي یتمسک بھا عند ما یحتمل الکالم ٍ
ٔ
ھذہ االصول:
ٓ
 .2التمسك بنظم القران وسیاقہ :فإن الکالم ال یحتمل معنى یخالف
ٔ ٓ
ً
نظمہ ،وقدم الفراھي مثاال لھذا االصل ایة التطھير وقال إن نظم ھذہ
ٓ
االیة وسیاقہا یدالن داللة واضحة علی ٔانھا نزلت في ٔامھات ٔ
املومنين وال
ٓ
ٓ
ً
اعتمادا
یشارکھن غيرھم ،وما فعلہ املفسرون االخرون في تفسير االیة
منھم علی الروایات الضعیفة وال یتمش ى مع نظامھا وسیاقھا فیجب
رفضہ وعدم االعتناء بہ.
ٔ
معان
 .1عدم االلتفات إلی معنى شاذ :یجب علی املفسر ان ال یلتفت إلی ٍ
ٓ
ٔ
شاذۃ الن القران نزل بلسان عربي مبين فال داعي لاللتفات إلی املعنى
الشاذ والغریب واملنکر وترك املعنى الثابت واملسلم بہ.
 .3حمل النظير علی النظير :فان النظائر تفسر بعضھا ً
بعضا ،واعتبر اإلمام
ٔ
ٔ
االصول الراسخة واملھمة وقدوم بعض ٔامثلتہ1.
الفراھي ھذا االصل من
ٔ
ٔ
ملعان کثيرۃ
واما االصول املرجحة التي یتمسك بھا عندما یحتمل الکالم ٍ
ومنھا :
.2
.1
.3
.4

اعتبار ما کان أنسب باملقام وعمود الکالم.
ٓ
أخذ ما کان لہ نظير في سائر القران.
ٔ
ٔ
ٔ
اختیار احسن الوجوہ وما کان ألصق بمکارم االخالق واقربھا.
ٔ
ٔ
االخذ بما ھو اثبت الوجود في اللغة العربیة.

ٓ
 1رسائل اإلمام الفراهي في علوم القران ،ص 264-262
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ٔ ٔ
واما االصول الباطلة التي تمسک بھا الناس واعتمد علیھا کثير من املفسرین فھي
لیست بش يء من ٔاصول التفسير وإنما ذکرھا اإلمام الفراھي إ ً
تماما للموضوع
ً
ٔ
ویجتنب عنھا ،کما نص الفراھي قائال :إنما نذکرھا لالجتناب عنھا" 1ومن اھمھا
ٓ
ٔ
ٔ
تاویل القران إلی الحدیث وتفسيره باالحادیث والروایات التاریخیة.
ٔ ٔ
ٔ
ً
اھتماما ً
کبيرا ،وال شك في ان لالسالیب
قد اھتم اإلمام الفراھي باالسالیب اللغویة
ً ٔ
ٔ
دورا اخطر في فھم لغة من اللغات من مفرداتھا الن اللغة لیست عبارۃ عن
ٔ
ٔ
االلفاظ واملفردات فحسب ،بل ھي تشتمل علی اسالیب الکالم وتزداد دراسة
ٓ
ٔ
ٔ
االسالیب اھمیة في تفسير کتاب مثل القران الکریم الذي یعتبر أروع نموذج للغة
ٔ
ہ
العربیة والذي تحدی بہ اّٰلل سبحانہ بلغاء االمة العربیة وفصحاء الناطقين بھا.
ٔ
وینفرد اإلمام الفراھي عمن سواہ من املفسرین في الترکيز علی دراسة االسلوب
ٓ
العربي دراسة شاملة في تفسير القران ،فقد صنف في ھذا املوضوع رسالة سماھا
ٓ
ٔ
"اسالیب القران" وھذا مما یمکن اعتبارہ أحد املعالم البارزۃ في منھجہ للتفسير،
ٔ
ٔ
ولکن دراستہ لالسالیب تختلف عن دراسات علماء املعاني ،النہ وضع ھذہ القواعد
ٓ
ٓ
ٔ
في ضوء االسالیب القرانیة ،فھذہ القواعد أنفع في فھم القران من قواعد علم
ٔ
ٔ
املعاني التي اشتملت علی کثير من الجوانب الشاذۃ من االسالیب العربیة ،ومن اھم
ٔ
ھذہ القواعد تعیين الخطاب ،فإن معرفتہ من مھمات االمور في علم التفسير ،وقد
ً
ٔ
ً
رکز اإلمام الفراھي في ھذا املوضوع ً
شدیدا وفصل فیہ تفصیال وبين انواع
ترکيزا
ٓ
ٔ
ٔ
الخطاب واغراض االلتفات وفوائدھا بالتمثیل ،وتناول سائر اسالیب القران مثل
القران والوصل والحذف ومواقعہ والعود علی البدء ،والتفصیل بعد اإلجمال،
ٔ
واالقتصار علی بعض الش يء ،ووجوہ الوصل والفصل ،واختالف االسالیب في
ٔ
ٔ
العطف واالعتراض ،واستعمال اسلوب عوض اسلوب ،والزیادۃ واالستفھام
والشرط ،والفصل بين املتصلين واستعمال الحال واإلثبات والنفي والتکرار والبدل
والوصف والتنکير والتعریف والعطف بالواو والتردید والتقدیم والتأخير،
 1املصدر السابق ،ص 262
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والتخلیص والتعمیم والتخصیص واختالف الصلة والفعل واملقابلة والتفصیل،
واختالف الوضاحة علی التقابل ،واإلبھام ثم اإلیضاح ،وتضمن القول دلیله
ٔ
ٔ
وغيرھا ،واستدل الفراهي علی ھذہ االسالیب من کالم العرب واشعارھم.
ٓ
ٓ
ٔ
فاملنھج الصحیح عند اإلمام الفراھي لدراسة القران ھو ا ْن یفکر في القران
ٓ
ٓ
مباشرۃ ،ویتدبر فیہ في ضوء سیاق االیات وسباقھا واالیات املماثلة لھا ومع
ٔ
ٔ
مالحظة اسالیب کالم العرب واستعماالتھم ،فینبغي للدارس ا ْن یعين بتدبرہ
ٓ
ٔ
ودراستہ معنى االیة ومقصودھا ،وبعد ذلك یرجع إلی االحادیث والروایات
ٔ
ٔ
ٔ
والتفاسير لکي یطمئن قلبہ وینشرح صدرہ ،اما إذا اطمان قلبہ بتاویل فلیحمد
ً
ہ
اهللا وإال فلیطل التدبر والتفکر فیہ معترفا بقلة علمہ وضالة فھمہ ،ولیدع اّٰلل
ٓ
ٔ
ا ْن یوسع علیہ سبیل فھم القران ،وال یقطع ھذا الدعاء ما دام االطمئنان لم
ٓ
یحصل فقال اإلمام الفر ؒ
اھي وھو یوضح منھجہ في دراسة القران:
ٓ
ٔ
ٔ
ٓ
" ما اخذت معنى االیات من کتب التفسير ولکن تاملت في رباط الکالم وایات
ٓ
مماثلة فإذا تقرر عندي معنى جملة من االیات نظرت في تفسير الرازي والطبري-
ہ
تعالی -فربما وافقني واحد من ٔاقوال السلف وربما کنت ً
اّٰلل َٰ
قریبا من
رحمھما
بعضھم وربما فھمت معنى ثم رجعت فیہ وربما أشکل علي ش يء فوفقت ومع کل
ٔ
ھذہ االمور نحول اإلشکال واإلبھام إلی قلة علمنا وقصور فھمنا وتقلیدنا ملا قد
ٔ ٔ
ٔ
ٓ
خطانا فيہا"1.
اخذنا من االراء التي ا
ٓ
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
وإن تاملت في تفسيرہ تجد انہ یسير من اولہ إلی اخرہ علی ھذا املنھج العدل ،إذ ان
ٔ
ٔ
املتاخرین من العلماء اعتمدوا ً
کثيرا علی االحادیث والروایات وهي صحیحة
ٓ
ٔ
ً ٔ
معا ،فاولوا ایة بتاویالت متناقضة وبعیدۃ عن الفھم ،ومستدلھم
وسقیمة
ٔ
ٔ
ٓ
ٔ
ً
ووجوھا عدیدۃ ،اما االحادیث
الوحید في ذلك ان االیة تحتمل احتماالت مختلفة
ٓ
ٓ
ٔ
ٔ
ٔ
والروایات فھي اوضح من القران الکریم في ذلك مع ان القران ھو اصل وجدیر
باالعتماد واالستناد علیہ.
ٓ
 1فاتحة نظام القران ،ص 20
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نظرية الما الفراهي في األصول
من خالل (التكميل في أصول التأويل)
 -د .حسن يشو1

مقدمة
الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وآله وصحبه ومن وااله ،وبعد:

ً
ويأتي بحثي هذا عناية بالشيخ اإلمام الفراهي؛ إذ حرام "أن يظل هذا العلم مجهوال
في األوساط العلمية والثقافية في العاملين العربي واإلسالمي على الرغم من كثرة
كتبه ومؤلفاته ،التي تدل على عبقرية فذة ،وعقلية مبدعة ،والتي ال بد أن يكون
لها أثر بارز في حاضر العلوم العربية واإلسالمية ومستقبلها"2.
فقد ألفت ً
كتابا عن "اإلمام الفراهي وجهوده في خدمة القرآن وعلومه" 3،فكنت
أوردت فيه ملحظي اللطيف بخصوص الجانب األصولي لدى إمامنا الجليل ،حيث
إنه لم يكتب فيه كتابة تقليدية ،ولكنه تقحم بابه على جدارة واستحقاق يتغيى
اإلضافة واالبتكار ،وأفرده في رسالة بديعة بعنوان "التكميل في أصول التأويل"
وعقدت العزم على بيان نظريته في التجديد األصولي لعلها تمثل معلم اإلضافة في
الكتابات الحديثة املقترحة ملعالم التجديد األصولي ،وناسب ً
جدا أن أهتم باملوضوع
اهتماما ز ً
ً
ائدا حين وجهت إلي دعوة كريمة من وريثي التراث العلمي والفكري لإلمام
الفراهي ،في مدينة أعظم جره ،بكلية شبلي النعماني الوطنية ،بوالية أترابرديش
بالهند ،في مؤتمر دولي كان شعاره "التراث العلمي والفكري للعالمة عبد الحميد
الفراهي" .هذا ،وأني لم أعثر على رسالة مفردة في اإلمام الفراهي من حيث عطاؤه
األصولي ،وكل ما اطلعت عليه انصب علي إضافاته في علوم القرآن عامة وفي
 1أستاد مساعد ،قسم الفقه واألصول بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية ،جامعة قطر
 2مجلة الشريعة والدراسات اإلسالمية (الكويت) ،كلمة العدد.1 :
 3تحت الطبع لدى دار الكلمة من ثالث سنوات ولم يعرف النور بعد ،وهو الن في الطباعة يخرج قر ًيبا.
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التفسير خاصة ،وال سيما من خالل كتبه كنظام القرآن ،ومفردات القرآن ،ودالئل
النظام ،وأساليب القرآن وهلم ً
جرا .من هنا تأتي أهمية بحثي هذا على أنه يطرق
ً
ً
ً
موضوعا ً
خصبا ،ويتناول
بكرا ،فلله الحمد واملنة.
مجاال
أهمية املوضوع :يمكن التأكيد بال تردد على أن اإلمام الفراهي أول من التفت إلى
هذا ْ
املعلم التجديدي ملادة األصول وقد سبقت إشارات ومعالم موفقة وأخرى غير
موفقة في التجديد األصولي الحديث ،لكن إمامنا الجليل خاض في صلب املوضوع
فأصاب كبد الحق فيه وحري باألصول املجددة أال تنفك عن نظريته التجديدية
هذه؛ فلله دره
حدود البحث :إن البحث يتناول شخصية اإلمام عبد الحميد الفراهي ،ونظراته
التجديدية في مادة علم األصول ومدى اتساع رسالته ووظيفته من غير اقتصار
على إعمالها في الفروع فقط
املنهج املتبع :لقد اعتمدت الدراسة الوصفية التحليلية النقدية؛ واملنهج
االستقرائي في تصفح جزئيات املوضوع عبر مختلف رسائل اإلمام العلمية الوازنة،
وهي تطبيقية ألصوله على النصوص ،ومقارنة بغيره من األعالم.

الدراسات السابقة:
 بحث أصول التفسير عند العالمة الفراهي (عرض ونقد) لزميلي العزيز
الدكتور محمد إقبال فرحات 1.وتختلف أصول التفسير عن أصول الفقه
وهو ما جعل وجهة بحثي مغايرة ً
تماما.
 بحث اإلمام الفراهي ومنهجه في تفسير "نظام القرآن وتأويل الفرقان
بالفرقان" ،للدكتور محمد يوسف الشربجي .2انصبت دراسته على تفسير
 1نشرته مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية واإلنسانية ،املجلد الثالث ،العدد ( ،)1جمادى
األولى2417 ،ه ،يونيو 1006م ،عجمان ،اإلمارات العربية املتحدة.
 2اإلمام عبد الحميد الفراهي ومنهجه في تفسير "نظام القرآن وتأويل الفرقان بالفرقان" للدكتور
محمد يوسف الشربجي ،مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية ،املجلد ،10
العدد الثاني1004 ،م.
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الفراهي املتاح في كتابه "دالئل النظام" ولم يقترب من املادة األصولية البتة
ً
منصبا عليها.
التي جاء بحثنا
 وله ً
أيضا :بحث أصول التأويل بين الراغب األصبهاني وعبد الحميد الفراهي.
وهي عبارة عن مقارنة بين منهجين مختلفين في التفسير.
 حميد الدين الفراهي :حياته ومنهجه في تفسير القرآن وأثر ذلك في الهند للباحث
سيد سعيد أحسن العابدي 1.وهي ال تعدو أن تكون ترجمة إلمامنا املبجل
 ورسالة ماجستير لسالم العلوي بعنوان "الفراهي وجهوده في تفسير القرآن
الكريم" 2.وغايتنا عن جهوده في أصول الفقه على ندرتها كانت تحمل إضافة.
 اإلمام عبد الحميد الفراهي وجهوده في التفسير وعلوم القرآن للباحث محمد
فريد راوي 3.ولم يخرج عما انتهجه من سبقوه في الوجهة البحثية.
وعليه؛ فمعظم هذه الدراسات انصبت على جهوده في التفسير ومنهجه فيه؛
ً
حماسا على أن يكون من أولوياتي في هذه املرحلة اإلسهام في إحياء تراث
فزادتني
هذا اإلمام ،وبيان أصوله في التأويل ومناحي التجديد فيه.
الخطة التفصيلية :قسمت بحثي إلى خمسة فصول:
الفصل األول :ترجمة اإلمام عبد الحميد الفراهي
الفصل الثاني :إسهامات الفراهي في العلوم اإلسالمية
الفصل الثالث :اإلمام الفراهي وخدمته لألصول
الفصل الرابع :معالم التجديد في األصول
 1وأصلها رسالة دكتوراه قدمها الباحث إلى جامعة األزهر عام 2172م.
 2كانت تحت إشراف أ .د .عيادة الكبيس ي ،ونوقشت بتاريخ1001 -22 -14 :م ،في جامعة
ً
عضوا في اللجنة العلمية ملناقشتها.
الشارقة ،وكان د .محمد إقبال
 3ط .دار الشاكر ،ماليزيا ،ط2436 ،2ه1027 ،م .وأصل البحث رسالة جامعية تقدم بها
الباحث إلى كلية الدراسات العليا في الجامعة األردنية بعمان لنيل درجة الدكتوراه في التفسير
وعلوم القرآن .وقد اطلعت عليها بعد أن اكتملت حلقات بحثي وألفيته يتقاطع معي في كثير
من املباحث ،مع اختالف في املادة العلمية ،واملنهج ،واألسلوب ،ولكل وجهة هو موليها
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الفصل الخامس :قواعد حاكمة في النظر األصولي
وخاتمة أفرغت فيها نتائج البحث وبعض التوصيات التي رأيتها مناسبة.
وفي الختام أسأل هللا تبارك وتعالى أن ينفع بهذا العمل في هذه الحياة ،ويدخر لي
فضله بعد املمات؛ إنه ولي ذلك والقادر عليه؛ تيم ًنا بقوله " :إذا مات ابن آدم
انقطع عمله إال من ثالث :ذكر منها أو علم ينتفع به"1.

وصلى هللا وسلم على سيدنا محمد الصادق األمين ،وعلى آله وأصحابه الطيبين
الطاهرين ،ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ،والحمد هلل رب العاملين.
الفصل األول :ترجمة الما عبد الحميد الفراهي

نتعرض في هذا الفصل إلى ترجمة اإلمام عبد الحميد الفراهي محل هذه الدراسة
ونطلع على جوانب النبوغ في حياته املبكرة وشيوخه وتنوع العلوم التي تبحر فيها،
واختالف املهارات التي تمكن منها ،ورسخ فيها بجدارة واقتدار بما فيها اللغات
وعلوم القرآن والفلسفة؛ وهو ما نبينه خالل املباحث التية:

نسبه وأصله ومولده:
 هو عبد الحميد 2بن عبد الكريم بن قربان قنبر بن تاج علي ،حميد الدين،
أبو أحمد 3،األنصاري 4،الفراهي 5.وكنى نفسه بأبي أحمد تيم ًنا باسم
 1أخرجه مسلم في كتاب الوصية ،باب ما يلحق اإلنسان من الثواب بعد وفاته ،برقم (.)2632
 2وقيل حميد الدين هو اسمه الحقيقي غير أن اإلمام الفراهي سمى نفسه في أول مصنفاته
"عبد الحميد" عام 2342ه .انظر حيات حميد للندوي ،ص  .1وكذا ظهرت كتبه ً
تباعا باسم
عبد الحميد الفراهي؛ وهو ما حملني على اعتماده.
ل
 3كان رحمه هللا يكني نفسه أبا أحمد؛ كما ظهر في أو ديوانه العربي الذي سماه" :ديوان أبي
أحمد األنصاري".
 4نص على هذا النسب العالمة عبد الحي الحسني ،غير أن اإلمام الفراهي لم يكن يتداولها في
كتبه؛ وربما ورعا من االفتخار باألنساب وهللا أعلم
ى
 5كل مؤلفاته كان يحب أن ينسب فيها إلى قريته (فريها)؛ وهي من قر أعظم كره ،من اإلقليم
الشمالي في الهند ،رحمه هللا تعالى.
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املصطفى  املبارك؛ حيث لم يكن من أبنائه من اسمه أحمد إن أسرته
هاجرت من املدينة املنورة إلى أفغانستان ،وأقاموا ً
زمنا في "فراه" ،فلما نزحوا
إلى الهند ونزلوا في هذه القرية سموها باسم موطنهم ،وتحرفت على ألسنة
الناس إلى "فريها"1.
 ولد صباح يوم األربعاء 6 ،جمادى الخرة ،سنة 2140هـ ،املوافق لـ2461م ،في
قرية "فريها" من قرى مديرية "أعظمكره" في اإلقليم الشمالي من شبه القارة
الهندية من والية "أترابراديش".
 حفظ القرآن وهو ابن عشر سنين ،وتعلم اللغات كالفارسية وأتقنها ونظم
الشعر فيها وهو ابن ست عشر سنة.

صفاته ومناقبه:




الخلقية فقد كان أسمر اللون املائل إلى البياض ،ونحيل الجسم،
أما صفته ِ
ً
ومتوسط القامة ،وكامل اللحية ،قليل الكالم ،كثير الفكر ،محبا للعزلة،
رشيدا ً
وقوراً ،
ومهيبا ً
ً
وزينا2.
ً
وأما بخصوص صفاته الخلقية فقد كان معروفا بفرط الذكاء ،ونفاذ
ورعا ز ً
البصيرة ،وسرعة اإلدراك ،ودقة االستنباط؛ وكان ً
اهدا في الدنيا،
ً
ً
قاصدا في العيش ،عازفا عن السمعة والشهرة ،حسن العبادة ،مع جود وغنى
نفس وتواضع ،بل كان موضع إجماع لدى معاصريه؛ حتى قال فيه الشيخ
شبلي النعماني" :من جلس إلى عبد الحميد 3انصرف قلبه عن الدنيا"4.



وقد سئل عن الفراهي العالمة املغربي تقي الدين الهاللي فقال" :هو بحر زاخر
ال ساحل له" .وقال ً
أيضا فيه" :والرجل فصيح في التكلم لغاية ،نادر في علماء

 1مجلة معارف ،عدد :رجب2422 ،ه ،ص  ،44مقال" :ترجمان القرآن موالنا حميد الدين
الفراهي" للدكتور شرف الدين اإلصالحي.
2انظر ذكر فراهي لشرف الدين اإلصالحي ،ص .67
 3أي عبد الحميد الفراهي.
 4حيات حميد ،ص .77
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ً
العرب فضال عن علماء الهند ..سمعت منه خطبة تفسيره للقرآن اغرورقت
منها عيناي لفصاحتها وحقيتها ،وهو عارف بمسألة الخالفة محقق لها ،ال
ً
يلتبس عليه ش يء من أمرها خالفا ألهل الهند".

طلبه للعلم:
 اشتغل بطلب العربية وعلومها وهو ابن أربع عشرة سنة على يد ابن عمته
العالمة املؤرخ األديب شبلي النعماني( 1ت 2331ه) ،وكان أكبر منه بست سنين.
 كما تلقى العلم في حلقة الفقيه الحنفي املحدث العالمة الشيخ "أبي
الحسنات محمد عبد الحي اللكنوي"( 2ت 2304ه) وتلقى ً
أيضا عن غيره من
علماء عصره.
 ودرس على الشيخ فيض الحسن السهارنفوري( 3ت 2304ه) ،األدب العربي
وبعض العلوم العقلية إلى درجة أن الشيخ كان يخص الفراهي بمحبة خاصة
ً
جدا؛ لفرط ذكائه ،وحسن خلقه ،وسمته الحسن ،وهيبته ،ما حمله على
إهدائه بعض كتبه ،كما أن الفراهي لفرط حب شيخه طبع ديوانه بالعربية
على نفقته الخاصة4.
ً
أديبا ً
مؤرخاً ،
ناقدا ،غزير العلم ،واسع االطالع على العلم النقلية
 1كان من أبرز أساتذته وكان
والعقلية ،خلف من بعده تركة علمية دسمة تاريخية وأدبية منها" :سيرة النبي  "في ثمانية
مجلدات ،و"الفاروق" في سيرة الخليف الراشد عمر بن الخطاب  ،و"النعمان" في سيرة أبي
حنيفة النعمان ،و"املأمون" ..وهلم ً
جرا.
 2هو عالمة الهند ،وإمام املحدثين والفقهاء فيها ،وكانت له رحلة علمية استفاد على إثرها من
ً
متبحرا في العلوم النقلية والعقلية على دراية عميقة
علماء الحرمين واستجاز منهم ،وكان
بعلوم الحديث وترك مؤلفات كثيرة اعتنى بها الشيخ عبد الفتاح أبو غدة.
 3هو أحد أعالم العربية واألدب العربي في العصر الحديث في شبه القارة الهندية ،وقد درسه في
الكلية الشرقية بالهور في قسم اللغة العربية ،ولم يزل يعمل بها حتى توفاه هللا تعالى ،ولم
يكن فيه أعلم منه في النحو واللغة والشعر وأيام العرب .له مصنفات جليلة منها :حاشية على
تفسير البيضاوي ،وأخرى على تفسير الجاللين ،وثالثة على مشكاة املصابيح ،وله شرح
مبسط على ديوان الحماسة ،وآخر مبسط على املعلقات السبع ،وله ديوان شعر يشتمل على
غرر القصائد .توفي في  ،21جمادى األولى 2304ه .انظر نزهة الخواطر.2314 /4 ،
 4انظر تقديم املفردات للفراهي ،ص .27
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ودرس العلوم العقلية على الشيخ فضل هللا اللكنوي( 1ت 2321ه).
واستفاد من شيخه فضل هللا بن نعمة هللا األنصاري2.
ثم عرج بعد ذلك على اللغة اإلنجليزية وهو ابن عشرين سنة.
والتحق بكلية "عليكره" اإلسالمية ،وحصل على "الليسانس" في الفلسفة
الحديثة من جامعة "هللا آباد".
وفي أثناء دراسته في كلية عليكره ،طلب إليه ترجمة تفسير سيد أحمد 3إلى
ً
اللغة العربية ،فرفضها قائال" :لن أشارك في نشر هذا اإلثم".
وقد درس سنتين كاملتين علم القوانين الجارية (الحقوق) ،ولكنه كان يكره
االشتغال به ،فنبذه ولم يكمل تحصيله4.
لقد درس اإلمام الفراهي اللغة العبرانية ،والذي دعاه إلى ذلك انتشار جمعيات
التنصير في عهده في الهند ،والرد عليهم من كتبهم يقتض ي االطالع املباشر على
كتب اليهود والنصارى ،فاستفاد الفراهي بمعرفته للغة العبرانية ،ووقوفه على
الدراسات املتعلقة بصحف أهل الكتاب في اللغة اإلنجليزية ،في كشف كثير من
تحريفاتهم بنصوص كتبهم.
لقد أجاد اللغة اإلنجليزية وأتقن دراستها وألف فيها وحاضر ،وقد اطلع
بواسطتها على كتابات املستشرقين عن القرآن وتاريخ العرب ،وعلى األدب
ً
شعرا ً
اإلنجليزي ً
ونثرا وبالغة ،وعلى كتب الفلسفة الحديثة وما ترجم إليها من
كتب الفلسفة والداب اليونانية .ومن مؤلفاته باإلنجليزية رسالة في عقيدة
الشفاعة والكفارة ،رد بها على بعض علماء النصارى5.

 1هو فضل هللا بن نعمة هللا األنصاري اللكنوي قرأ على مشاهير لكنؤ ،وكان عديم املثل في
العلوم العقلية وله مؤلفات في املنطق وعلم الكالم .انظر نزهة الخواطر.2317 /4 ،
 2هو الشيخ فضل هللا بن املفتي نعمة هللا األنصاري اللكنهوي ،ولد ونشأ بلكنهؤ واجتهد والده في
تعليمه كل االجتهاد ،وملا برز في الفنون الحكيمة ولي التدريس في املدرسة امللكية "كينج كولج"
بلكنهؤ ،فدرس وأفاد بها مدة عمره ،وتوفي عام 2321ه .انظر نزهة الخواطر.2314 -2317 /4 ،
 3مؤسس الكلية.
 4مجلة الضياء ،7 /1 :ص.160 :
 5ذكرها السيد سليمان الندوي في ترجمة الفراهي امللحقة بكتابه (إمعان في أقسام القرآن).
انظر طبعة دار القلم من كتاب اإلمعان ،ص .21
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 قال األستاذ عبد املاجد الدريابادي" :إن الفراهي قد درس الفلسفة دراسة
واسعة وعميقة ً
جدا ،وكان يقرأ أحدث ما يصدر في الغرب من كتب الفلسفة
نة"1.

واملنطق ،ولم يكن يكتفي باالطالع عليها ،بل يقرؤها قراءة بحث ونقد ومقار

املناصب التي اضطلع بها :وبعدما قض ى وطره من طلب العلم ،واستقى من
حياضه ،تسنم بعض الوظائف واملناصب وفق التي:
ً
معلما للعلوم العربية بمدرسة "اإلسالم" بكراتش ي (عاصمة السند
 عين
آنذاك) ،عام 2324ه ،فدرس فيها سنين ً
عددا ،وقيل :قرابة تسع سنوات،
وكتب وألف وقرض وأنشد.
ً
ً
مساعدا للعربية بكلية "عليكره" 2عام 2314ه ،برفقة املستشرق
 عين أستاذا
اليهودي األملاني "جوزف هوروفيتس" 3،وبقي بها سنتين.
ً
أستاذا للعربية بجامعة "هللا آباد" وقض ى هناك ست سنوات4.
 ثم عين
ً
عضوا للجنة العربية للعلوم الشرقية.
 كان
 كان ً
عميدا لدار العلوم ويدرس الصفوف العليا بها (دراسات عليا).
 كان من مؤسس ي الجامعة العثمانية بحيدر آباد 5.وإليه يرجع الفضل في جعل
اللغة األردية لتدريس العلوم العصرية في هذه الجامعة.
 1انظر مقالته في صحيفة الداعي ،عدد ( ،)3ديسمبر2176 ،م ،ومفردات الفراهي ،ص .17
 2وفي أثناء إقامته في عليجره ألف الفراهي كتابه (إمعان في أقسام القرآن) ،ونشر تفسير سورتي
القيامة واللهب.
ي
 3وهو ناشر الجزءين األولين من "طبقات ابن سعد" ،وصاحب كتاب "املغاز األولى ومؤلفوها".
ً
عضوا في اللجنة
 4وقض ى هناك نحو ست سنوات ،أصدر خاللها تفسير سورة التحريم .واختير
العربية للعلوم الشرقية .وملا اقترح سنة 2332هـ تأسيس جامعة عاملية في املدينة املنورة ،كان
هو والعالمة شبلي النعماني من بين العلماء الذين اقترحت أسماؤهم للتدريس فيها.
5وفي أثناء إقامته بحيدر آباد ألف كتابه (الرأي الصحيح فيمن هو الذبيح) ،ومقدمات من
تفسيره (نظام القرآن وتأويل الفرقان بالفرقان) .وكانت له حلقة أسبوعية لتفسير القرآن
الكريم يحضرها العلماء والباحثون وطلبة علم القرآن ،ويعرضون عليه أسئلتهم فيجيب عنها.
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 تولى إدارة مدرسة إصالح املسلمين التي أنشأتها جمعية إصالح املسلمين في
بلدة "سراي مير"؛ حيث تعهدها الفراهي بوضع مقرراتها الدراسية متميزة
وقد ألقى على أساتذتها ً
دروسا في تفسير القرآن الكريم.
 بعد وفاة شبلي النعماني في 2331هـ ،أنشؤوا مؤسسة "دار املصنفين" في مدينة
أعظمكره ،واختاروا الفراهي ً
رئيسا لها والعالمة سليمان الندوي ً
مديرا لها.
 وقد لزم بيته وأسس مدرسة "اإلصالح" 1التي تستهدف تحسين طرق تعليم
العربية ،وكان غاية في التواضع مع طالبها ومدرسيها يجلس للجميع ويشاركهم
أطعمتهم في املطعم وهلم ً
جرا.
 ثم انقطع بعد ذلك إلى تدبر القرآن ودرسه ،وجمع علومه ،فقض ى فيه أكثر
عمره حتى توفي رحمة هللا في 2341 -6 -21هـ ،املوافق2130 -22 -22 :م ،في
مدينة "متهورا" حيث كان يتطبب من مرض ألم به.
تالمذته :يمكن ذكر بعض التالميذ الذين حضروا مجلسه واستفادوا منه أو
درسوا على يديه في القائمة التية:
 -2العالمة أبو الكالم آزاد (ت 2377ه)
 1وكان ذلك بعد عودته من حيدر آباد إذ تولى إمامنا الفراهي إدارة مدرسة إصالح املسلمين التي
أنشأتها جمعية إصالح املسلمين في بلدة (سرائ مير) ،وقد قامت هذه الجمعية في منطقة
(أعظمكره) إلصالح عقائد املسلمين وإزالة البدع املنتشرة ،وفض املنازعات والخصومات بين
املسلمين ،ثم أسست الجمعية مدرسة إصالح املسلمين  -التي سميت فيما بعد بمدرسة اإلصالح
ً
اختصارا  -لتخريج علماء ودعاة يحملون رسالتها ،فيستمر عمل الدعوة واإلصالح .وقد أسند
اإلشراف على املدرسة إلى الفراهي ،وهو في حيدر آباد ،فلما رجع إلى وطنه باشر إدارة املدرسة،
ً
منهاجا در ً
اسيا فر ًيدا يختلف عن مناهج املدارس الدينية
ووضع فكرتها التعليمية ،ورسم لها
األخرى في نظامها ،ومقرراتها الدراسية ،وطريقة التدريس فيها .وفي السنوات الخمس األخيرة من
عمره قد وقف ً
جزءا ً
كبيرا من وقته وجهده على خدمة هذه املدرسة ،فكان يقيم ثالثة أيام من
كل أسبوع في املدرسة ،ويلقي ً
دروسا لتفسير القرآن الكريم على أساتذتها وطالبها الكبار .انظر
حيات حميد ،ص .34
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 -1الشيخ سليمان الندوي( 1ت 2373ه).
 -3الشيخ مناظر أحسن الكيالني( 2ت 2377ه).
 -4األستاذ عبد هللا العمادي( 3ت 2366ه).
 -7األستاذ عبد املاجد الدريابادي( 4ت 2317ه).
 -6الشيخ أختر أحسن اإلصالحي( 5ت 2374ه)
 -7الشيخ أمين أحسن اإلصالحي( 6ت 2424ه)
 -4أبو األعلى املودودي (ت 2311ه) ...إلخ.
ً
ً
ومؤلفا ً
مؤرخا ً
 1كان العالمة سليمان الندوي
شهيرا في شبه القارة الهندية ،درس في دار
كبيرا،
العلوم ندوة العلماء ،على كبار علمائها وعلى رأسهم شبلي النعماني ،هاجر إلى الباكستان عام
2361ه وشارك في وضع دستورها ،وله مؤلفات كثيرة منها "سيرة النبي  "لشيخه شبلي
النعماني وكان من أساتذة املفكر الكبير والداعية النحرير أبي الحسن الندوي .انظر نزهة
الخواطر.2137 /4 ،
ً
 2كان من علماء الهند املرموقين درس في دار العلوم بديوبند ودرس بها ،وكان أستاذا في قسم
الدراسات اإلسالمية بالجامعة العثمانية ،وترك خلفه مؤلفات من أشهرها "تدوين الحديث"
الذي طبع باللغة العربية تحت مراجعة األستاذ الدكتور بشار عواد معروف.
ً
متضلعا من اللغة العربية والحديث النبوي
 3وهو من مشاهير علماء الهند قاطبة كان
الشريف ،أخذ عن والده الفقه وأصوله ،ثم على جده العلوم النقلية والعقلية ،تولى تحرير
ً
مترجما في دار الترجمة بحيدرأباد ،وقد كان
مجلة البيان العربية ،وأنشأ جريدة "الوكيل" وكان
ً
متأثرا بشخصية اإلمام الفراهي ً
ً
تأثرا منقطع النظير حتى اقتفى أثره فأصبح متفننا في العلوم
واألدب .انظر نزهة الخواطر.2114 -2117 /4 ،
 4هو أديب معروف سواء في األردية أو اإلنجليزية ،عكف على تفسير القرآن الكريم؛ ما جعل
اإلمام الفراهي يؤثر عليه ويترك فيه بصماته.
 5لقد درس في مدرسة اإلصالح ونسب إليها ،وقد الزم اإلمام الفراهي مالزمة طويلة ،وقد وقف
حياة في خدمة مدرسة اإلصالح ،وقد حفظ بعض مسودات الشيخ الفراهي ،وأعدها للنشر.
 6من كبار علماء الهند دري في مدرسة اإلصالح ونسب إليها ،وكان من جملة من الزم الفراهي مالزمة
خاصة وتعلم منه علوم القرآن والتفسير له مؤلفات منها "تدبر القرآن" باألردية في أربعة أجزاء
ضخام واستغرق فيه تسعة وعشرين ً
عاما سار فيه على منهج شيخه اإلمام الفراهي ،وقد ترجم
كتب شيخه الفراهي إلى األردية بلغة سهلة سلسة جعل املادة في متناول الجميع توفي في الهور
عام 2424ه.
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من مؤلفات الفراهي:
-2

نظام القرآن وتفسير الفرقان بالفرقان1.

-1

في ملكوت هللا2.

-3

مفردات القرآن3.

-4

إمعان في أقسام القرآن4.

-7

التكميل في أصول التأويل5.

-6

حجج القرآن6.

-7

دالئل النظام7.

-4

إحكام األصول بأحكام الرسول 8.

-1

الرسوخ في معرفة الناسخ واملنسوخ9.

 1طبعته الدائرة الحميدية ،ط1004 ،2م ،أعظم كره ،يو -بي ،الهند.
 2نشرته الدائرة الحميدية سنة 2317هـ.
 3مفردات القرآن في  477صفحة ،بتحقيق د .محمد أجمل أيوب اإلصالحي ،دار الغرب
اإلسالمي ،ببيروت ،ط1001 ،2م.
 4إمعان في أقسام القرآن في  247صفحة ،دار القلم بدمشق ،ط 2427 ،2ه2114 ،م .وقد طبع
هذا الكتاب عدة طبعات في مصر وفي الهند وفي الكويت ،وكانت آخر طبعة له في دار القلم
بدمشق عام 2427ه كما أسلفنا؛ وهي أجود الطبعات لهذا الكتاب .وقد قام بضبطه
وتحقيقه الدكتور عبيد هللا الفراهي .وقدم له بتعريف بديع العالمة أبو الحسن علي الحسني
الندوي رحمه هللا ،وترجم له ترجمة حافلة السيد سليمان الندوي رحمه هللا.
 5التكميل في أصول التأويل في  61صفحة ،نشر الدائرة الحميدية بالهند ،ط2344 ،2هـ.
 6ذكر في "تفسير سورة الفاتحة" أنه طبع للمرة األولى سنة 1003م.
 7دالئل النظام في  217صفحة ،نشر الدائرة الحميدية بالهند ،ط2344 ،2هـ.
 8طبعته الدائرة الحميدية ،إعداد د .عبيد هللا الفراهي ،والشيخ محمد أمانة هللا اإلصالحي،
الطبعة األولى2431 ،ه1022 ،م ،ضمن رسائل اإلمام الفراهي في علوم القرآن املجموعة
الثانية ،سرائ مير ،أعظم كره ،يو -بي ،الهند.
 9طبعته الدائرة الحميدية ،إعداد د .عبيد هللا الفراهي ،والشيخ محمد أمانة هللا اإلصالحي،
الطبعة األولى2431 ،ه1022 ،م ،ضمن رسائل اإلمام الفراهي في علوم القرآن املجموعة
الثانية ،سرائ مير ،أعظم كره ،يو -بي ،الهند.
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-20

الرائع في أصول الشرائع1.

-22

أسباب النزول2.

 -21كتاب الحكمة.
-23

ديوان حميد3.

-24

القائد إلى عيون العقائد4.

-27

أسباق النحو5.

 -26أسباق الصرف.
 -27فقه البالغة.
-24

جمهرة البالغة6.

-21

تحفة اإلعراب7.

-10

أمثال آصف الحكيم8.

 -12الدر النضيد في النحو الجديد.
 1طبعته الدائرة الحميدية ،إعداد د .عبيد هللا الفراهي ،والشيخ محمد أمانة هللا اإلصالحي،
الطبعة األولى2431 ،ه1022 ،م ،ضمن رسائل اإلمام الفراهي في علوم القرآن املجموعة
الثانية ،سرائ مير ،أعظم كره ،يو -بي ،الهند.
 2طبعته الدائرة الحميدية ،إعداد د .عبيد هللا الفراهي ،والشيخ محمد أمانة هللا اإلصالحي،
الطبعة األولى2431 ،ه1022 ،م ،ضمن رسائل اإلمام الفراهي في علوم القرآن املجموعة
الثانية ،سرائ مير ،أعظم كره ،يو -بي ،الهند.
 3نشره الشيخ بدر الدين اإلصالحي من الدائرة الحميدية عام 2374ه.
 4جمع فيه من العقائد ما دل عليه القرآن بالتصريح ويطمئن إليه القول الصحيح ،نشرته
الدائرة الحميدية سنة 2312هـ.
 5صدرت طبعته األولى في حياة املؤلف وله طبعات أخرى.
 6طبع هذا الكتاب في الدائرة الحميدية سنة 2360هـ .ثم هو تحت الطبع بتحقيق أ .د .أحمد
حسن فرحات وابنه د .محمد إقبال فرحات.
 7وهي قصيدة ائية في النحو باألردية من ً 214
بيتا مقررة في بعض املدارس الدينية.
ر
 8وهي مجموعة حكايات آصف نقلها الفراهي من اإلنجليزية إلى العربية في زمن الطلب ،وظهر
الكتاب بعد وفاته.
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-11

أساليب القرآن1.

-13

الرأي الصحيح فيمن هو الذبيح2.

 -14رسالة في عقيدة الشفاعة والكفارة 3.إلخ.
ً
ً
وقد انتقل إلى الدار الخرة وخلف تراثا مخطوطا ليس بالقليل ومنها:
 -2األزمان واألديان.
 -1اإلشراق في الحكمة األولى من حقائق األمور ومكارم األخالق.
 -3أصل الفنون.
 -4اإلكليل في شرح اإلنجيل.
 -7أوصاف القرآن.
 -6تاريخ القرآن.
 -7تزكية الروح.
 -4تعليقات في التفسير.
 -1حجج القرآن.
 -20حكمة القرآن.
 -22دالئل إلى النحو الجديد واملعاني والعروض والبالغة.

 1وهو كتاب يبحث في وجوه األساليب في القرآن ومفاهيمها ومواقع استعمالها ،وداللة تراكيبها
التي تعين على فهم املعنى املراد ،وقد طبع في الهند عام 2341هـ في الدائرة الحميدية ،وأعادت
نشره سنة 2422هـ ،ضمن رسائل اإلمام الفراهي في علوم القرآن.
2صدر الكتاب في حياة املؤلف عام 2334هـ ،وطبع في مطبعة معارف بأعظم كره ،وفي الدائرة
الحميدية سنة 2424هـ ،ثم طبعة في دار القلم بدمشق سنة 2410هـ.
 3باإلنجليزية رد فيها على النصارى.
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 -21الدمدمة والشمقمة.
 -23رسالة في معرفة إصالح الناس.
 -24الطارق والبارق.
 -27العقل وما فوق العقل.
 -26فقه القرآن.
 -27فلسفة البالغة.
 -24القسطاس (في علم التجويد).
 -21قيد األوابد.
 -10لوامع األفكار.
 -12مسائل النحو.
 -11املنطق الجديد.
 -13النظام في الديانة اإلسالمية.
 -14النظر الفكري حسب الطريق الفطري.
 -17سليقة العروض ..إلخ.
وفاته :شاء هللا تعالى بإرادته وقدرته أن يشيب صاحبنا عبد الحميد الفراهي على
ما شب عليه ،ويختم له على ما عاش عليه ،ويموت على ما حي عليه ،فقد توفي
وهو يتلو القرآن الكريم في  21جمادى الخرة ،عام 2341هـ ،املوافق ،22 :نوفمبر،
2130م ،على إثر عملية جراحية في مدينة (مثورا) وقد دفن بها .صدق القائل في
ً
ً
شهيدا".
حميدا ،ومات
حقه" :عاش
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الفصل الثاني :إسهامات الفراهي في العلو السالمية
تمهيد :ال شك أننا بين يدي شخصية وازنة وعظيمة من عظماء الهند في العصر
الحديث؛ كان له أثر بالغ في إثراء املعارف ،وإضافة نوعية في إغناء مجاالت التدبر
ً
أعجميا من شبه القارة
والتفسير ،وكذا اللغة العربية على الرغم من كونه
الهندية ،ما جعله يدعو للتجديد في األصولين :أصول التفسير وأصول الفقه
ً
ً
ربطا ً
حميميا ،ترى ما هي أهم تلكم العلوم التي نبغ فيها؟ وما
علميا
بالربط بينهما
عوامل هذا النبوغ؟
العلو التي تبحر فيها :إن العلوم الشرعية تشهد بطول باعه فيها ،لكن العلم الذي
ً
استحوذ على عقله وقلبه ،فأقبل عليه إقباال منقطع النظير هو علم القرآن .وكل ما
درسه من علوم املنقول واملعقول وآداب األمم وفلسفتها سخره لخدمة القرآن الكريم
واملنافحة عنه .وقد شرع في تدبر القرآن الكريم أيام طلبه في كلية عليكره ،كما ذكر في
فاتحة نظام القرآن ،وكان كتاب اّٰلل أحب الكتب إليه ،والنظر فيه ألذ من كل مافي
الدنيا1.

أقول فيه ما قاله ابن العماد في حق ابن تيمية" :وبرع في تفسير القرآن ،وغاص في
دقيق معانيه ،بطبع سيال ،وخاطر وقاد ،إلى مواضع اإلشكال ميال ،واستنبط
منه أشياء لم يسبق إليها" 2.بل أقول فيه ما قاله اإلمام الذهبي في ابن تيمية:
"تقدم في علمي التفسير واألصول ،وجميع علوم اإلسالم :أصولها ،وفروعها ،ودقها
وجلها3."..

فرط ذكائه :وهلل دره فقد فرط ذكاؤه ونبوغه املبكر وصقل بالقرآن واللسان
العربي املبين؛ قال السيد سليمان الندوي في تحليته بما هو أهله" :كان آية من
 1فاتحة نظام القرآن ،ص .1
 2شذرات الذهب البن العماد.42 /6 ،
3العقود الدرية البن عبد الهادي ،ص .40

ال
مجلد6 :

الأعداد4-1 :

171

ي
يناير-د سمبر 7112

آيات اّٰلل في حدة الذهن ،وكثرة الفضل ،وسعة العلم ،ودماثة الخلق ،وسداد
الرأي ،والزهد في الدنيا ،والرغبة في مرضاة هللا" 1.كذا وصفه الشيخ عبد الحي
الحسني صاحب "نزهة الخواطر" فقال في عد صفاته العلمية وعوامل النبوغ:
"جودة فهم ،ووفور ذكاء ،وشهامة نفس ،وانجماع ال سيما عن بني الدنيا ،وعدم
اشتغال بما ال يعنيه"2.

وهذه املوهبة أهلته أن يكون له باع من علوم الشريعة عامة وعلوم القرآن
خاصة ،فانطلى ذكاؤه أثناء إطاللته على مادة األصول باقتراح جاد وجدير
باالعتماد ههنا.
استقالل النظر :إن اإلمام الفراهي لم يكن ً
مقلدا ،بل تفرد بدالئل النظام؛ قال
رحمه هللا" :وكنت في هذا على بصيرة من ربي ،غير متبع ألحد" 3.وهو األمر نفسه
املاض ي في نظرية التجديد عنده كما نبينه ً
تباعا.
ً
مجتهدا غير
لقد عرف اإلمام الفراهي بمذهبه الحنفي في األمور التعبدية ،غير أنه كان
مقلد في آرائه الفقهية عامة؛ وذلك يتناغم مع توجهه العام ،وينسجم مع الطريقة التي
اختطها لنفسه؛ وهي طريقة مثلى حافلة بحرية الرأي دون التقيد بمذهب معين أو
بكتاب معين أو بما كتبه السابقون األولون إن كان الحق الذي يتبين له خالفه .وقد
صرح بذلك العالمة املغربي تقي الدين الهاللي في قوله .." :ال ينتمي ملذهب ،لكنه يتعبد
على مذهب الحنفية؛ ألنه نشأ عليه ،ويعتقد أن األمر في ذلك سهل"4.

 1انظر ترجمة الفراهي في أول من كتاب إمعان في أقسام القرآن للفراهي ،ص .27
 2نزهة الخواطر.2167 /4 ،
 3تفسير نظام القرآن وتأويل الفرقان بالفرقان ،ص  .27ويقول بدر الدين اإلصالحي" :فأحس
بشدة الحاجة إلى تأسيس هذا الفن ،واجتهد فيه وبتوفيقه تعالى ،قد أسسه على أصول
راسخة ،بنيت على قواعد اللسان وأساليب القرآن ،تهدي إلى سواء السبيل ،وتعين على فهم
املعنى املراد ،وتعصم من الزيغ في التأويل وتحفظ عن التفسير بالرأي ،وتكون كاملعيار وامليزان
لكل ما يؤخذ من القرآن" انظر دالئل النظام ،ص  ،27من تقديم بدر الدين اإلصالحي.
4انظر مفردات الفراهي ،ص .42
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تفرغه للتدبروانقطاعه عن الشعر :لقد روى لنا تلميذه البار بشيخه وناقل إرثه بدر
الدين اإلصالحي انقطاع املعلم عبد الحميد الفراهي للقرآن والدراسات القرآنية وتركه
ً ً
وشاعرا ً
ً
حكيما ،كما يدل
أديبا بليغا
للشعر؛ فقال" :إن أستاذنا عبد الحميد الفراهي كان
ً
عليه هذا املجموع 1،ولكنه مع ذلك لم يقرض إال قليال؛ وذلك ألنه قد انقطع بحول هللا
وتوفيقه من بدء شبابه إلى النظر في القرآن والتدبر فيه حتى وجد منه ما تهدء به العواطف
وتطمئن به القلوب وتسكن إليه األرواح ،فبه سكنت فيه عوامل الشعر وهدأت"2.
وملا عاد إلى وطنه وقد اعتبر عمله اإلداري واشتغاله بقراءة مؤلفات في غير القرآن
الكريم وتدبره مضيعة لحياته فقال في ترجمته الذاتية" :وملا كانت هذه املشاغل
تمنعني عن التجرد ملطالعة القرآن املجيد ،وال يعجبني غيره من الكتب التي مللت
النظر في أباطيلها ،غير متون الحديث وما يعين على فهم القرآن ،تركت الخدمة
ورجعت إلى وطني ،وأنا بين خمسين وستين من عمري ،فيا ً
أسفا على عمر ضيعته
في أشغال ضرها أكبر من نفعها ونسأل هللا الخاتمة على اإليمان"3.
تذوق الفراهي اللغة العربية وعلومها :إن اللغة العربية من مصادر التفسير
ً
قوال ً
واحدا؛ وقد كان اإلمام الفراهي ذا ثقافة واسعة ،ومتنوعة ،وقد بذ أقرانه في
العربية وعلوم القرآن ،وقرض الشعر وله ديوان لطيف بالعربية طبع عام
ً
2347ه ،وكان ً
إماما في العربية وأسرارها ،وكان أستاذا في العربية في أكثر من
جامعة وكلية؛ وكانت له استدراكات على أئمة في اللغة ،وتحقيقات عظيمة،
واملدخل للتدبر تذوق أساليب العرب ،وامتالك ناصية البيان؛ بدليل كتابه
"جمهرة البالغة" الذي نقض فيه األساس الذي يقوم عليه فن البالغة عند
أرسطاطاليس وهو نظرية املحاكاة التي تأثر بها فن البالغة ،وانتقد عبد القاهر
الجرجاني مع اعترافه بجاللته ،واقترح تأسيس فن البالغة على قواعد جديدة في
ضوء القرآن الكريم ،وكالم العرب األقحاح.
 1يقصد ديوان املعلم عبد الحميد الفراهي (بالعربية) .املصدر نفسه :ص( :ب).
 2املصدر نفسه ،ص( :أ).
3انظر مجلة الضياء ،7 /1 :ص.160 :
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قال اإلمام الفراهي" :بمثل األخذ بأحسن الوجوه ،يكون األخذ بأثبتها في اللغة .فإن
املعنى الذي كثر في كالم العرب ال ينبغي تركه إال لصارف قوي .فإذا تساوى الوجوه
األخر؛ وهو النظم ،واملوافقة بباقي القرآن ،وصريح العقائد ،ال بد أن نأخذ املعنى
ً
عموما في كالم العرب"1.
الشائع ومثاله معنى "الشوى" ،فإنه لحم الساق
جمعه بين علو ولغات شتى :قال العالمة أبو الحسن الندوي" :إنه جمع بين
التدبر في القرآن واالشتغال به ،والتذوق الصحيح لفن البالغة واملعاني والبيان
في اللغة العربية ،وبين التشبع من دراسة بعض اللغات األجنبية والصحف
السماوية القديمة ،وسالمة الفكر ،ورجاحة العقل والتعمق ..وذلك فضل هللا
يؤتيه من يشاء"2.

الفصل الثالث :الما الفراهي وخدمته لألصول
تمهيد :لم يكتف الفراهي بالتبحر في علوم القرآن بل خاض في عمق العربية وشد أزره
بعلوم األصول؛ وأقصد بها أصول التفسير وأصول الفقه؛ وما هي خدمته لهذه العلوم؟
جهوده في األصول :أفرد إمامنا الفراهي أصوله بالتأليف في مصنف لطيف
ً
يحمل إضافة علمية ملا فيه من جدة وابتكار ،وتجديد لعلم أصول الفقه ووصله
ً
خداجا غير تمام؛ فانبرى فضيلته لتكميل
بأصول التفسير ،وكأن هذا العلم بات
مباحثه ،وجبر كسوره فسماه "التكميل في أصول التأويل" 3.عالوة على كتابه
"الرائع في أصول الشرائع"؛ 4وكانت أصوله تنتهي إلى أن "الحكمة الظاهرة في كل
أمر ونهي هي الطاعة والعبودية واإلخالص هلل؛ وهذا القدر ضروري وهو ابتداء
لتزكية النفس وأما البصيرة في مصالحها5."..

 1انظر التكميل.
2انظر مقدمة إمعان في أقسام القرآن ،ص .23
 3وهي رسالة لطيفة مضمنة في رسائل اإلمام الفراهي؛ وهي موضع دراستي إن شاء هللا.
 4من رسائل اإلمام الفراهي ،املجموعة الثانية.
 5الرائع في أصول الشرائع ،ص .27
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ً
مالبسات كتاب "التكميل" :إن اإلمام الفراهي رحمه هللا أورد أصوال راسخة لتأويل
القرآن إلى صحيح معناه ً
تفاديا للتأويل املستبعد واملنحرف عن مقاصد القرآن الكريم.
موضوع الكتاب :هو الكلمة والكالم من حيث داللته على املعنى املراد.
وغايته :فهم الكالم وتأويله إلى املعنى املراد املخصوص؛ بحيث تنجلي عنه االحتماالت.
الباعث عليه :وكان الباعث على تأليفه ما رآه اإلمام من اختالف العلماء في فهم
ً
كثيرا ،وذهبوا في تأويله مذاهب شتى ،حتى جعلوه ً
ً
اختالفا ً
مشتبها،
كتابا
القرآن
ً
ملتبسا ،فالح له أن ذلك ما كان ليكون لوال عدم تأسيس أصول التأويل العامة
التي يعتمد عليها في كل ما يستنبط من القرآن ،فاجتهد في تأسيس هذا الفن على
أصول راسخة ،بنيت على قواعد اللسان وأساليب القرآن ،غير أن اإلمام لم
يتيسر له إتمامه ،ومع ذلك فقد أحاط سماحته بأكثر ما يقتضيه هذا الفن.
مشكلة التأويل :املشكلة في أصول التأويل أن ثمة من ال يرعاها حق رعايتها فيقع في
انحرافات فاحشة؛ يقول ابن تيمية" :قوم اعتقدوا معاني ،ثم أرادوا حمل ألفاظ
القرآن عليها" 1.وهو ما ذكره ً
تماما ابن قتيبة حين قال" :وفسروا القرآن بأعجب تفسير
يريدون أن يردوه إلى مذاهبهم ،ويحملوا التأويل على نحلهم" 2.وهو ما قصده اإلمام
الشاطبي من تحذيره في املوافقات" :وأهل الوجه الثاني يحكمون أهواءهم على األدلة
حتى تكون األدلة في أخذهم لها ً
تبعا" 3.وقد قرر أبو املعالي الجويني رفض هذا النوع من
ً
التعسف في التأويل الباطل فقال" :إذا حمل حامل آية من كتاب هللا أو لفظا من
 1مجموع الفتاوى.377 /23 ،
 2تأويل مختلف الحديث ،ص .40
 3املوافقات .112 /3 ،يقول سيد قطب" :إن هناك قاعدة مأمونة في مواجهة النصوص القرآنية
بمقررات عقلية سابقة ،ال مقررات عامة ،وال مقررات في املوضوع الذي تعالجه النصوص ،بل
ينبغي أن نواجه هذه النصوص لنتلقى منها مقرراتنا ،فمنها نتلقى مقرراتنا اإليمانية ،ومنها نكون
ً
جميعا ،فإذا قررت لنا ً
أمرا فهو املقرر كما قررته" في ظالل القرآن،
قواعد منطقنا وتصوراتنا
.3171 /6
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ألفاظ رسول هللا  على أمثال هذه املحامل–يعني الباطلة -وأزال الظاهر املمكن
إجراؤه ملذهب اعتقده ،فهذا ال يقبل"1.

التفسيروأصول الفقه :إن املعلوم أن التفسير هو علم يتولى بيان معاني القرآن
بال خالف؛ غير أن هذه املعاني تخضع ألصول العربية وقواعد الفقه واألصول،
ودالالت األلفاظ وهي مباحث أصولية كما ال يخفى .يرى اإلمام القنوجي أن علم
التفسير "هو علم باحث عن نظم نصوص القرآن ،وآيات سور الفرقان بحسب
الطاقة البشرية ،وبوفق ما تقتضيه القواعد العربية" 2.وهذا قاسم مشترك مع
أصول الفقه؛ ألن اللية واحدة حيث إن التفسير يسعى إلظهار أحكام القرآن
وحكمه؛ وهو أصول األحكام املسمى أصول الفقه.
ِ
أصول التفسير وعالقته بأصول الفقه :وبناء على تعريف التفسير يكون معنى
أصول التفسير أصول فهم معاني القرآن؛ وهو عند تحليل التعريف "األسس العلمية
التي يرجع إليها املفسر حال بيانه ملعاني القرآن ،وتحريره لالختالف في التفسير"3.

وقر ًيبا منه هو" :القواعد واألسس التي يقوم عليها علم التفسير .أو العلم الذي يتوصل
به إلى الفهم الصحيح للقرآن ،ويكشف الطرق املنحرفة أو الضالة في التفسير"4.
وقيل :هو العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى فهم القرآن وتفسيره ،وتبنى عليها
جزئيات التفسير ،وتعرف بها مناهج املفسرين 5.وعليه؛ فامللحظ اللطيف ههنا
 1البرهان في أصول الفقه للجويني ،376 /2 ،تحقيق عبد العظيم الديب ،ط2421 ،3ه ،دار الوفاء.
2فتح البيان في مقاصد القرآن.22 /2 ،
 3املرجع نفسه ،ص .27
 4انظر بحوث في أصول التفسير ومناهجه ،د .فهد الرومي ،ص  ،22ط2414 ،4ه .وقر ًيبا منها ما
عرف به الدكتور عبد الرحمن الحاج فقال" :العلم بالقواعد الكلية املتعلقة بالكشف عن
ً
أحوال كتاب هللا تعالى من حيث داللته على املعنى" ثم أردفه قائال" :وبذلك تنحصر موضوعات
علم أصول التفسير بالكليات من القواعد ،كما تتجدد مهمته بالكشف عن الداللة" انظر
التفسير وصلته بمنظور البحث األصولي ،مجلة إسالمية املعرفة ،عدد (.)34 -37
 5انظر طريق الوصول للسعدي ،ص .1
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هو أن نسبة علم أصول التفسير إلى علم التفسير هي نسبة اللة والوسيلة إلى
الغاية والهدف.
ومعنى ذلك أن أصول التفسير تستخدم في حالتين1:

األولى :في حالة بيان املعاني ابتداء ،فمعرفته ألصول التفسير تمنعه من أن يأتي
بمعنى ضعيف أو فاسد.
الثانية :في حال االختيار أو الترجيح بين األقوال املختلفة؛ إذ االختيار أو الترجيح
ً
ال يكون إال عن علم بالقواعد العلمية وقرائن الترجيح ،وإال لم يكن مقبوال ،وكان
من القول على هللا بغير علم.
املصطلحات ذات العالقة؟ ذكرني باصطالح "قانون التأويل" فقد استعمله
قطبان أحدهما مشرقي وهو أبو حامد الغزالي (ت 707ه) والخر مغربي وهو ابن
العربي املعافري (ت 743ه).
وأما "قواعد علم التفسير" 2فقد استعمله الكافيجي (ت 471ه) في كتابه
"التيسير في قواعد علم التفسير" ،والدكتور خالد بن عثمان السبت في كتابه
"قواعد التفسير" 3كما تداولها شيخ اإلسالم ابن تيمية في قوله" :فقد سألني بعض
اإلخوان أن أكتب له مقدمة تتضمن قواعد كلية تعين على فهم القرآن ،ومعرفة

 1انظر التحرير في أصول التفسير ،ص .27
 2وقد استعمله بعض املؤلفين منهم:
 قواعد التفسير ملحمد بن إبراهيم الوزير ابن املرتض ى اليماني. قواعد التفسير لعثمان بن علي املودورنهوي (ت 2122ه). املنهج القويم في قواعد تتعلق بالقرآن الكريم ،لشمس الدين بن الصائغ محمد بنعبد الرحمن الحنفي كما أورده حاجي خليفة في كشف الظنون.2443 /1 ،
3يقول الدكتور خالد السبت" :قواعد التفسير هي األحكام الكلية التي يتوصل بها إلى استنباط
معاني القرآن ومعرفة كيفية االستفادة منها" انظر قواعد التفسير ،11 /2 ،دار ابن عفان،
السعودية ،ط2117 ،2م.
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ً
تفسيره ومعانيه" 1.وكذا جمال الدين القاسمي إذ وضع فصال سماه" :تمهيد خطير
في قواعد التفسير" من كتابه "رسائل في أصول التفسير وأصول الفقه" .و"مبادئ
التفسير" وهو عنوان كتاب الشيخ محمد الخضري الدمياطي (ت 2147ه).
وأما "أصول التأويل" فهو اصطالح خاص باإلمام عبد الحميد الفراهي رحمه هللا
في كتابه النفيس "التكميل في أصول التأويل".
الغرض من علم التفسير :يختزل هذا املقصد األسنى العالمة املقاصدي محمد
الطاهر بن عاشور رحمه هللا في قوله" :املقصد األعلى منه صالح األحوال الفردية،
والجماعية ،والعمرانية ،ورأس األمر فيه صالح االعتقاد؛ ألن االعتقاد مصدر
الداب والتفكير"2.

ملاذا اختارالفراهي التأويل بدل التفسير؟
ً
التأويل في اللغة :يرجع إلى معنيين :أولهما :مأخوذ من األ ْول؛ من آل إليه أوال
ً
ومآال؛ وهو العاقبة واملصير.
والثاني :مأخوذ من اإليالة؛ وهي السياسة؛ ألن املفسر يسوس الكالم كما يسوس
الراعي رعيته ،فيلتمس املؤول للكالم أصلح املعاني كما يلتمس السياس ي أصلح
األحوال لرعيته؛ والقاعدة في السياسة الشرعية" :تصرف اإلمام على الرعية
منوط باملصلحة".
ً
قال الراغب األصفهاني" :هو رد الش يء إلى الغاية املرادة منه ً
علما كان أو فعال" .3أو
هو كما قال البغوي والكواش ي" :صرف الية إلى معنى موافق ملا قبلها ،وما بعدها،
تحتمله الية غير مخالف للكتاب والسنة من طريق االستنباط" 4.وهو ما برع فيه
 1مقدمة في أصول التفسير.
 2التحرير والتنوير.24 /2 ،
 3مفردات الراغب األصفهاني ،ص .17
 4انظر الكليات.26 /1 ،

ال
مجلد6 :

الأعداد4-1 :

177

ي
يناير-د سمبر 7112

إمامنا املبجل فكان يميل إلى الدراية في التأويل أكثر من الرواية في التفسير رحمه
ً
هللا ،لكن وفاقا لقواعد النظم والسياق والدالالت.
أهمية أصول التأويل1:



ً
تدوينا؛ لعظم قدره ،وعلو منزلته" ،إذ
إن التفسير وأصوله كان أول العلوم
هو األصل في فهم القرآن وتدبره ،وعليه يتوقف استنباط األحكام ،ومعرفة
الحالل من الحرام"2.



إن املشتغل بأصول التأويل يحصل امللكة الراسخة في علم التفسير الوازن،
وحكمه على الوجه الصحيح والرصين.
وينمي القدرة على استخراج أحكام القرآن ِ



وعليه؛ فهو وسيلة مثلى لفهم معاني النظم القرآني وتفسيرها وفق القواعد
الصحيحة في هذا العلم النافع.



امتالك ناصية القواعد الرصينة وإعمالها برؤية متوازنة تدرأ الغلو فيه
والجفاء عنه كما في الحديث الشريف3.



وهو املعيار الصحيح الذي تقاس به األقوال ويضبطها ،ويعرف الصحيح
لالحتجاج به مما هو دونه لتركه.
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية" :ال بد أن يكون مع اإلنسان أصول كلية ترد إليها
الجزئيات ليتكلم بعلم وعدل ثم يعرف الجزئيات كيف وقعت ،وإال فيبقى في
كذب وجهل في الجزئيات ،وجهل وظلم في الكليات ،فيتولد فساد عظيم"4.



إنه يعين على تنمية ملكة االستنباط من اليات ،ويساعد على الترجيح بين
أقوال املفسرين؛ فهو كما قيل" :بمنزلة أصول الفقه بالنسبة لعلم الفقه"5.



 1منقول من كتابنا" :اإلمام الفراهي وجهوده في خدمة القرآن وعلومه"( .تحت الطبع).
 2املدخل لدراسة القرآن الكريم ،د .محمد أبو شهبة ،ص .10
 3عن أبي موس ى األشعري  قال :قال رسول هللا  .." :وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي
عنه ."..أخرجه أبو داود في سننه.
 4مجموع الفتاوى.103 /21 ،
 5انظر بحوث في أصول التفسير ملحمد لطفي الصباغ ،ص  ،22املكتب اإلسالمي ،بيروت ،ط2404 ،2ه.
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وبه تنتظم األمور املنتشرة على تنوعها عبر قواعد حاكمة تؤمن نتائج البحث
العلمي في الدراسات القرآنية ً
تماما كما قال الزركش ي" :فإن ضبط األمور
املنتشرة املتعددة في القوانين املتحدة هو أوعى لحفظها ،وأدعى لضبطها"1.

ملاذا أصول التأويل؟ وقد أبدع في محاولته "التكميل في أصول التأويل"؛ وكان
لبنة مهمة في صرح أصول التفسير بال منازع
وقد جعله رحمه هللا مقدمة لتفسيره الجليل املوسوم "نظام القرآن وتأويل الفرقان
ً
بالفرقان" فيقول" :وإنما أردت أوال بيان النظام فاضطرني إلى التأويل ،ثم وجدت
خيرا ً
ً
كثيرا ،فإن به يكشف عن معنى القرآن ويبطل األضاليل" 2.وقد وقع اختياره
بعناية مركزة على مصطلح أصول التأويل؛ وهو الكشف عن القرآن بما يزيل عنه
الشبه ،ويكون ذلك ً
طبعا بطريق التدبر والنظر العميق ،وقد ال يكفي فيه مجرد
التفسير؛ وهي "األصول التي تعين على فهم القرآن الحكيم حسب إفهام البشر"3.
وهذه األصول كما سيأتي على قسمين:
األول :ما يعصم عن الزيغ في التأويل ،ويسد أبواب االحتماالت الباطلة املتناقضة.
الحكم التي يتضمنها كتاب هللا.
والثاني :ما يهدي إلى ِ
والجامع بين األصلين أمر واحد هو التفكر في نظم القرآن4.

أغراض التأليف في أصول التأويل :قال الفراهي" :التأويل ال يمكن فصله من
ً
النظام ،فإنهما مخلوطان .وإنما أردت أوال بيان النظام فاضطرني إلى التأويل ،ثم
خيرا ً
وجدت فيه ً
كثيرا ،فإن به يكشف عن معنى القرآن ويبطل األضاليل ،فساقني
الجدول إلى عباب البحر"5.
 1املنثور في القواعد.67 /2 ،
 2التكميل ،ص .101
 3املصدر نفسه ،ص .113
 4انظر املصدر نفسه ،ص .114 -113
 5انظر التكميل في أصول التأويل ،ضمن رسائل اإلمام الفراهي في علوم القرآن ،ص ،101
املجموعة األولى ،ط2422 ،1ه2112 ،م ،مكتبة الدائرة الحميدية بمدرسة اإلصالح -سراي
مير أعظم كره ،الهند.
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يرى اإلمام الفراهي أن التأويل فن عام ،وإن قواعد التأويل أصالة تجري في كل
كالم" ،ولكن النفع األعظم منه فهم كتاب هللا ومعرفة محاسنه لالعتصام بما
هدى هللا النفوس به إلى غاية كمالها" 1.وعليه؛ فيمكن اختصار وظيفة التأويل
وأصوله وفق ما يراه اإلمام الفراهي في األغراض التية2:

 -2للحاجة الشديدة إلى تأسيس أصول التأويل ،وإرساء قواعده ،وتشييد مبانيه.
 -1معرفة األصول التي تعين على فهم القرآن الحكيم حسب أفهام البشر.
 -3فهم كتاب هللا ،ومعرفة مقاصده ،وأسراره.
 -4التفكر في نظم القرآن والتدبر في آيه؛ وهذا بحر ال تنقض ي عجائبه.
 -7بعث التأويل الصحيح الواضح الخفي؛ ألنه قد ال يدركه كثير من الناس
لعلة من العلل

3

 -6ما يعصم عن الزيغ في التأويل.
الحكم التي يتضمنها كتاب هللا.
 -7ما يهدي إلى ِ
 -4معرفة محاسن القرآن.
 -1كي يطمئن القلب به.
 -20سد أبواب االحتماالت الباطلة املتناقضة.
 -22االعتصام بما هدى هللا النفوس به إلى غاية كمالها.
 -21للمفسرين أقوال ضعيفة ال يحتملها الكالم فال بد من بيان ضعفها ،فبأصول
التأويل يدفعها املفسرون ،فإن تركوها لم يحسموا جراثيم الباطل.

 1التكميل ،ص  ،122املقدمة.
 2استقرأت بعضها من كالم الفراهي في أكثر من موضع.
ً 3
تمام ا كما قال الفراهي" :إما لتمكن خطأ فيهم أو لعدم علمهم ببعض ما يتوقف عليه التأويل،
وهذا أيضا كثير" التكميل ،ص .117
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موقع التكميل من أغراض التأليف :يرى اإلمام الفراهي أن رسالته "التكميل في
أصول التأويل" تخضع ألغراض التأليف كما قيدها العالمة ابن خلدون؛ وهي سبعة1:
 -2اختراع علم.
 -1تكميل نقص.
 -3جمع متفرق.
 -4ترتيب متناثر.
 -7تصحيح خطأ.
 -6بيان مبهم.
 -7اختصار مطول.
واإلمام الفراهي على كل حال ال يدعي أن هذا الفن قد أرس ى هو قواعده؛ ليتبوأ
مكانه بين سائر العلوم ،بل إنه موجود قبله ،إذ أن بعضه منثور في مباحث علم
ً
ً
مشكورا؛ ألجل تكميل ما
شخصيا
أصول الفقه ،لكنه خداج غير تمام؛ فانبرى هو
لم يكمل ،فقال" :ولم نحتج إلى تأسيس هذا الفن لترك العلماء إياه بالكلية ،فإنك
ً
طرفا منه في أصول الفقه ولكنه غير تمام"2.
تجد
وقد استغرب فضيلته أن يكون مجرد جزء ليس إال من أجزاء أصول الفقه ،وما كان
ً
مستقال أو ً
كذلك ،فال يمكن أن يكون
قائما بنفسه باملرة ،حتى يعطى قدره
املستحق ،ويحاط بالدراسة الوافية ويرتقي إلى حجم هذا العلم الذي يشرئب إليه
من جراء أن يستوي على سوقه .ولعل مما أضعفه وأرهقه أن بقي أصول التأويل
 1انظر مقدمة ابن خلدون ،2140 -2137 /3 ،وكشف الظنون ،36 -37 /2 ،ازهار الرياض
للمقري ،37 -34 /3 ،التقريب لحد املنطق ضمن رسائل ابن حزم ،203 /4 ،قواعد التحديث،
ً
ص  ،34منهج البحث في الد اسات اإلسالمية ً
وتحقيقا لفاروق حمادة ،ص ،21 -27
تأليفا
ر
نظرية االستصالح بين التقعيد األصولي والتطبيق الفقهي املعاصر د .حسن يشو46 /2 ،
(أطروحة مركونة) ،جزء في التصحيح والضبط ،د .حسن يشو ،ص .26 -27
 2انظر التكميل ،ص .122
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ً
متعلقا بفروع الشرائع ال أصولها عالوة على أن االختالف في الفروع أمور
لحد الن
هينة انتقلت عدواها إلى رحاب علم األصول؛ فهان ،وبات ً
هينا ،واألصل أن يكون
ً
قويا على غرار أصول الدين
وقد عقد العزم رحمه هللا على تهذيب مادة أصول الفقه؛ ملا دخلها مما ليس
منها ،على الرغم من أنه علم أصيل لم يتأثر بالفلسفات والعلوم األخرى لدى
األمم والحضارات األخرى ،كما هو حال بعض العلوم على غرار املنطق
والفلسفة املتأثرين باليونان أو الهند فقال رحمه هللا" :وأما األصول فإنا ال
نجحد فضل من أس س هذا الفن ،فإنهم لم يأخذوه من اليونان وال الهند وال
غيرهما ،بل دعت الحاجة إلى وضع أصول الستنباط األحكام من الكتاب
والسنة ،فهم قدوة في هذا الفن الشريف .ولكن الخلف لم يهتدوا لتهذيبه
ً
وإصالحه فبقي واهي القوى ،ضئيل األركان ،وملا يبلغ مبلغا به يستحق اسم
ً
اختالفا ً
كثيرا ينجر إلى اختالف األحكام ،وليس األمر كذلك في
الفن .فترى فيه
النحو ،واملنطق ،وغيرهما من الفنون ونتكلم فيه بقدر الحاجة الشديدة ،ولعل
هللا يوفقني أن أهذب هذا الفن ،واألمر بيده"1.

ً
وإن أصول التأويل ملا جعل ً
تابعا ألصول الفقه وطرفا في مسائله الفرعية ،كل ذلك
حط من علم التأويل من ثالثة مراتب؛ هي:
-2

ً

ً

إنه كان حريا بالبحث املستقل ،فصار له شركاء فصار مغمورا فيها.

ً
 -1إنه كان معظم علم التفسير لكونه أصوال لفهم القرآن ،وإذ جعل من علم
الفروع لم يبالغ في تنقيحه حتى يصير لعلم التأويل كاملعيار وامليزان ،مثل علم
ً
النحو والعروض .فما بلغ مبلغ الفن املنقح ،بل كان قصاراه ،أن يكون أصوال
شخصية مثل قوانين األمم املختلفة ،فيقال إن أبا حنيفة -رحمه هللا -جرى
على هذه األصول ،والشافعي– رحمه هللا -على تلك.

 1تفسير نظام القرآن وتأويل الفرقان بالفرقان ،ص .34
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ً
مقصورا على الفروع ،بل معظمه يتعلق بالعقائد وبواطن
 -3إن القرآن ليس
ً
مقصورا عليه ،ومن هذه الجهة
األخالق .وإذ جعل من أصول الفقه صار
خاصة وقع خلل فاحش في بناء العلم الذي يهدي إلى فهم القرآن1.
إن القرآن الكريم ينطوي على العقائد ،والشرائع ،واألخالق .وثالثتها قد أشبعت
باملعالجة القرآنية والتأصيل العلمي الرصين ،وإرساء قواعدها ،غير أن الفقه أي
مسائل الفروع وضعت له أصول ،ولم توضع لألخالق والعقائد على الرغم من أن
النص القرآني تكفل بها جميعها؛ وهذا األمر العجاب ههنا
وهذا ما حذا بأرباب السلوك والفالسفة للتأليف في األخالق على مناهج تفتقر إلى
نظرا ألنه جردت عنها ،فنظروا لألخالق ً
األصول؛ ً
تبعا للفلسفة القديمة والحديثة،
أو ً
نسجا على تخبط الباطنية واملتصوفة الغالة وشطحاتهم ،أو بناء على الروايات
الضعيفة واملوضوعة ،أو على مطلق التجارب الذاتية واملوضوعية.
ً
طبيعيا لو شدت األخالق بأصول التأويل ،وبالتالي ملا تلكأ
ولقد كان األمر
ً
الداخلون هذه الحمى عن سواء السبيل وعبر تأويالت متخبطة ومستبعدة فضال
عن كونها غاية في الركاكة
واألمر نفسه في العقائد التي باتت محل مناقشة ومساءلة بين الباطنية الذين
خرجوا عن أصول العربية إلى ادعاءات وهمية في فهم النصوص من غير زمام وال
خطام كما دخل على الخط علماء الكالم بمطارحاتهم الفلسفية اليونانية لكنها
مكتوبة بأحرف عربية فعكرت صفوها وكدرت نقاءها؛ بحيث لو حكمت بأصول
التأويل ملا أمكنها أن تصول وتجول بغير دليل وبرهان فترك بعضهم ظاهر القرآن
ً
جملة وتفصيال ،وتركوا حقيقة اليات وأن األصل فيها املجاز ،ولبس بعضهم على
أن كل اليات متشابهات وهلم ً
جرا.
إن الشيخ الفراهي كان ينزع إلى وضع أصول التأويل بمعنى أصول الدين اإلسالمي
بحيث إن هذا العلم بقواعده ينتظم العقائد واألخالق عالوة على األحكام
 1انظر التكميل ،ص .123
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الفرعية ،أما أن يختزل في األحكام الفرعية فهذا املثلب الظاهر ،والعيب البارز،
والخطر الجسيم.
فأصول التأويل ينتظم كل ما يتعلق بالقرآن ويتفرع عنه ويؤخذ منه؛ فقال رحمه هللا:
ً
"فإن جعلت القرآن أصال لتمام علم الدين كما هو في الحقيقة ،صار من الواجب أن
علما ً
يؤسس أصول للتأويل ،بحيث تكون ً
عاما لكل ما يؤخذ من القرآن"1.
ما الفرق بين أصول التأويل وإحكا األصول؟ إن اإلمام الفراهي ألف
رسالتين علميتين وازنتين تحمالن اإلضافة العلمية ،وتنضحان بالجدة واالبتكار؛
فاألولى هي ما نحن بصدد قراءتها وهي "التكميل في أصول التأويل" والثانية هي
"إحكام األصول بأحكام الرسول" ،وقد بين فضيلته الفرق بينهما فقال" :إن هذا2
مختص بالدالئل املأخوذة من القرآن وصريح العقل ،وال يبحث إال عن ما يتعلق
بفهم معنى الكالم وتأويله .وذلك 3يبحث عن أصول استنباط املسائل ،ودالئله
جلها مأخوذة من الحديث .ومع ذلك يؤخذ املؤيدات بعضها من بعض"4.
عالقة إحكا األصول بأصول التأويل؟ وإن اختلفت الخصائص املفردة لكل
نوع منهما؛ غير أن الوجهة واحدة ،وهي ما تضفي ً
ضربا من التجديد على "مدرسة
ً
التأويل".فضال عما ذكرناه ً
أصول
آنفا من فوائد وثمرات أصول التأويل؛ وهو
يضم لجنابه أصول الفقه ،فكذلك إحكام األصول بأحكام الرسول ؛ فالغرض
من هذه العلوم تقليل الخالف؛ والتمكين من الفوائد العظيمة لهذا العلم وهي5:

 1انظر التكميل ،ص .124
 2يقصد التكميل في أصول التأويل.
 3أي "إحكام األصول بأحكام الرسول  ،"طبعته الدائرة الحميدية ،إعداد :د .عبيد هللا الفراهي،
والشيخ محمد أمانة هللا اإلصالحي ،الطبعة األولى2431 ،ه1022 ،م ،ضمن رسائل اإلمام الفراهي في
علوم القرآن املجموعة الثانية ،سرائ مير ،أعظم كره ،يو -بي ،الهند .وموضوعاته ثالثة هي :فتاوى
النبي  من القرآن ،ثم أصل راسخ ،ثم رسالة عمر بن الخطاب  إلى أبي موس ى األشعري .
 4رسائل اإلمام الفراهي في علوم القرآن ،ص .120
 5انظر إحكام األصول ،ص  ،221ضمن املجموعة الثانية من رسائل الفراهي.
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ً
تأسيسا لعلم أصول الفقه الذي يعم الشرائع والعقائد ،وهو املعنى
 -2إن فيه
األعلى للفقه ،وبه يتم التأس ي بالرسول  فيما علمنا من الكتاب والحكمة.
ً
اعتصاما بعروة وثيقة في تأويل الكتاب بنفس الكتاب.
 -1وإن فيه
 -3وإن فيه كشف قناع عن رفيع منزلة الرسول  ،وعلو محل كتاب هللا الحكيم
العالم.
 -4وإن فيه رفع نزاع من بين العلماء في تطبيق السنة بالكتاب.
 -7وإن فيه إطاعة ملا أمرنا هللا به من الرجوع إلى هللا والرسول عند التنازع.
ً
خروجا من اختالف ربما يفض ي إلى خالف ،أعاذنا هللا منه ،وهو
 -6وإن فيه
الغاية التي يجري إليها أكثر من صنف الفراهي.
التمييز بين التأويل والتحريف والتفصيل :يرى اإلمام الفراهي أن التأويل هو
ً
ً
"حمل الكالم على ما يحتمله نقال أو عقال" ،وأما التحريف فهو حمله على ما ال
يحتمل" ،ويبقى أن التفصيل هو "ذكر أجزاء لم تذكر لجامع يحتملها" .وإن الفرق
بين هذه الثالثة من أشد األمور ً
وجوبا لفهم القرآن والتمسك به.
ثم إن عملية الخلط بين الثالثة مصطلحات يفض ي إلى مفاسد جمة ،السيما بين
التحريف واملصطلحين الباقيين ،وقد يهون إلى حد ما بين التأويل والتفصيل،
فوجب التنبيه على ذلك؛ فقال اإلمام الفراهي" :والضرر من تخليط التأويل
بالتفصيل أهون من ضرر تخليط التحريف بهما .فإنه باطل محض ،وافتراء على
هللا ،وهدم لدينه ،وإقامة لدين آخر .أال ترى كيف ضلت النصارى واليهود
ً
خصوصا؟ ألن الذي بدل
بتحريف الكلم عن مواضعه؟ وكيف لعن هللا اليهود
يهوديا ً
ً
عدوا للنصارى .وما أشد غضب هللا على من تعمد إضالل
النصرانية كان
عباده؟ وما أشد ضاللة من اتبع عدوه؟ وقد كادت اليهود هذا الكيد باملسلمين
حسب عادتهم ولكن حفظنا هللا"1.

 1التكميل ،ص .114 -117
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الفصل الرابع :معالم التجديد في األصول
تمهيد :إن اإلمام الفراهي برع في التأويل الصحيح ،القائمة على الحجة العقلية،
وتتسع له اللغة العربية ،بعد إمعان التدبر ،وفهم السياقات ،والدراسة العميقة
للمصطلحات كما هي خدمته الجليلة في تفسير نظام القرآن وكذا في املفردات،
ولم ينفك عن ذلك في األصول كما سيأتي؛ وهذه جملة من الدالالت على التجديد
لدى اإلمام الفراهي وفق املباحث التية.
دالالت أن أصول الفقه قطعية؟ إن اإلمام الشاطبي يعتبر أصول الفقه من صلب
العلم ومتينه ال من ملحه ،بل من أعلى أقسام العلم؛ بسبب أن خواص هذا العلم أن
يكون ً
ثابتا بالقطع أو ر ً
اجعا إلى أصول مقطوع بها كما بينه في املقدمة األولى .وهذا له
قدر كبير من األهمية في عملية االستنباط وقراءة النص واستلهام األحكام والوصول
إلى املعاني الصحيحة .وذلك بناء على أن األصول هي أصول األدلة والقواعد الكلية التي
الحكم واللطائف العلمية،
يستعان بها في استنباط األحكام الفقهية ،واستلهام ِ
واألسرار البيانية .وبهذا املراد فإن مادة األصول املكتوبة فيها من الظنيات الش يء
الكثير ،بدليل وجود الخالف حولها حسب املذاهب ،والخالف نفسه دال على أنها غير
قطعية ،ولو استرسلنا مع اإلمام الشاطبي لصفينا كتب األصول ومباحثه مما دخله
ً
من ظنيات مدرجة؛ لذلك افتتح كتابه باملقدمة األولى املصرحة بما ال يدع مجاال
للتأويل على أن أصول الفقه قطعية ال ظنية" .والدليل على ذلك :أنها راجعة إلى كليات
الشريعة ،وما كان كذلك فهو قطعي"1.
ً
قال الطاهر بن عاشور" :ألنا لم نرهم دونوا في أصول الفقه أصوال قواطع يمكن
توقيف املخالف عند جريه على خالف مقتضاها ،كما فعلوا في أصول الدين ،بل
لم نجد القواطع إال نادرة مثل ذكر الكليات الضرورية :حفظ الدين والنفس
والعقل والنسب واملال والعرض ،وما عدا ذلك فمعظم أصول الفقه مظنونة"2.
 1املوافقات :املقدمة األولى.
 2مقاصد الشريعة اإلسالمية للطاهر ابن عاشور ،ص  ،264تحقيق د .محمد الطاهر امليساوي.

ال
مجلد6 :

الأعداد4-1 :

186

ي
يناير-د سمبر 7112

وموقع اإلمام الفراهي من كالم الشاطبي أنه يعنى بالكليات في محكم التنزيل ،وال
يقبل أن تكون أخبار الحاد ناسخة له ،فهو علم األصول الناظر في النص
الشرعي وال سيما في كتاب هللا والهادي إلى البيان الصحيح ويمكن أن يضاف إلى
ما أورده ابن عاشور من األمور الكلية الضرورية التي تنم عن أصول قطعية ما
ً
أواله الفراهي من عناية للنص الذي ينبغي أن يكون
حاكم ا ،وأن نتهيب جانبه،
بأصول قاطعة ال ظنية ،فمن هنا تأتي دعوته إلى امتزاجه بأصول الدين وأصول
األخالق وأصول التفسير؛ كلها تجعله يكتس ي الطابع القطعي الذي ال تزحزحه
الفروع عن مواضعه.
الفقه بمفهومه الواسع :عرف اإلمام العظم أبو حنيفة الفقه على أنه "معرفة
النفس ما لها وما عليها" فأدخل في موضوعه مباحث علم الكالم والتوحيد ،وكان
ً
قاصدا؛ ما جعله يقسم الفقه بحسب موضوعه إلى قسمين:
لذلك
 .2الفقه األكبر :وهو التوحيد للخالق.
 .1الفقه األصغر :وهو الفروع املتعلقة باملخلوق واملكلفين.
واملالحظ أن اإلمام الجويني حين عرف الفقه قال" :هو معرفة األحكام الشرعية التي
طريقها االجتهاد" ولم يدرج على ما درج عليه عامة الشافعية والجمهور بإثبات قيد
"العملية" ولعل مراده أن يوسع من دائرة الفقه اإلسالم على نحو ما قام به أبو
حنيفة؛ فتندرج مسائل االعتقاد أو بعضها وكذا األخالق ضمن مباحث الفقه
اإلسالمي؛ وتأصيله واضح في مسمى األحكام الشرعية التكليفية بقولنا :إن اإليمان
واجب ،والصدق واجب ،والتقوى واجب ،أو إن الخيانة حرام ،والكذب حرام،
والحسد حرام واليأس من رحمة هللا حرام ،وكذا في تعامل العبد مع مواله  ،في
وجوب إثبات الصفات التي أثبتها لنفسه ،وحرمة وصفه بصفة من غير دليل الوحي
أو السنة الصحيحة ،وحرمة املعتقدات الفاسدة من الشركيات والقبوريات.
ً
من هنا فإن اإلمام الفراهي لم يجعل علم أصول الفقه مرتبطا بالفقه واألحكام
العملية الجزئية التفصيلية ،فهو بإضافته للفروع يضعف األصول ،فينبغي أن
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ً
شامخا ً
كبيرا ،غير مقتصر على الفروع البتة؛ حتى يمتد
يبقى العلم– األصول-
لألصول الدين واألخالق والتفسير فتأمل
ضرورة التالز بين أصولي التفسير والفقه :بناء على ما سبق فإن أصول الفقه
طريق لفهم النص القرآني يحط بنا في شاطئ األمان؛ فبات أصول الفقه والتفسير أمرين
متالزمين؛ قال السكاكي" :وهلل در شأن التنزيل ال يتأمل العالم آية من آياته إال أدرك
لطائف ال تسع الحصر .وال تظنن الية مقصورة على ما ذكرت ،فلعل ما تركت أكثر مما
ذكرت؛ ألن املقصود لم يكن إال مجرد اإلرشاد لكيفية اجتناء ثمرات علمي املعاني
والبيان ،وأن ال علم في باب التفسير بعد علم األصول أقرأ منهما على املرء ملراد هللا تعالى
من كالمه" 1.وعليه فقد أكد هذه األهمية والحاجة ألصول الفقه العالمة ابن جزي
الغرناطي فقال" :وأما أصول الفقه فإنها من أدوات تفسير القرآن ،على أن ً
كثيرا من
املفسرين لم يشتغلوا بها ،وإنها لنعم العون على فهم املعاني وترجيح األقوال .وما أحوج
املفسر إلى معرفة النص ،والظاهر ،واملجمل ،واملبين ،والعام ،والخاص ،واملطلق،
واملقيد ،وفحوى الخطاب ،ولحن الخطاب ،ودليل الخطاب ،وشروط النسخ ،ووجوه
التعارض ،وأسباب الخالف ،وغير ذلك من علم األصول" 2.وبناء عليه ،فقد كانت
صياغته لعلم التفسير تقطر بماء املصطلح األصولي حيث قال" :ومعنى التفسير :شرح
القرآن ،وبيان معناه ،واإلفصاح بما يقتضيه بنصه ،أو إشا ته ،أو فحواه"3.
ر
وكان العالمة الفراهي ممن نبه على أهمية األصول في مجال التفسير فأجاد وأفاد
وحقق املراد في كل ما كتب حول القرآن وعلومه .حتى قال رحمه هللا" :فهذا كتاب من
مقدمة نظام القرآن ،أفردناه لتمهيد أصول راسخة لتأويل القرآن إلى صحيح معناه...
ً
طرفا منه في أصول الفقه ولكنه غير تمام"4.
فإنك تجد
 1مفتاح العلوم ،ص .243
 2التسهيل لعلم التنزيل البن جزي الغرناطي ،24 /2 ،تحقيق عبد هللا الخالدي ،دار األرقم بن
أبي األرقم ،بيروت ،الطبعة األولى2426 ،ه.
 3التسهيل لعلم التنزيل.27 /2 ،
 4انظر التكميل ،ص .1
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بل قال الفراهي ً
أيضا" :وإذا كان املقصود تكميل هذا الفن حتى يكون هو املعتمد
في فهم كتاب هللا وكل كالم حكيم ،سميناه التكميل في أصول التأويل"1.
ذلك ألن "الخالف– حسب ابن تيمية -بين السلف في التفسير قليل ،وخالفهم في
األحكام أكثر من خالفهم في التفسير" 2.ثم قال" :ومع هذا فال بد من اختالف
محقق بينهم ،كما يوجد مثل ذلك في األحكام" 3.وهذا يدخل في مبحث أصيل في
أصول الفقه وهو دالالت األلفاظ؛ 4وقد عدها أبو حامد الغزالي عمدة أصول
الفقه فقال" :اعلم أن هذا القطب هو عمدة علم األصول؛ ألن ميدان سعي
املجتهدين في اقتباس األحكام من أصولها ،واجتنائها من أغصانها"5.
ما الغاية من أصول التأويل؟ قال الفراهي" :غاية هذا العلم هو املنع عن
ً ً
عنوانا بارزا في رسالته اللطيفة عن أصول التأويل؛ غير
التفسير بالرأي" 6.وكان هذا
أنه يقصد به الرأي املنحرف واالختالف املذموم الناش ئ عن اختالل أصول التأويل
عند القوم ،ثم إن القرآن نفسه "قد تضمن من الحكمة واملعارف ما ال يحيط به إال
هللا تعالى ،وقد حث على التفكر والتدبر فيه وقد تبين ألصحاب العقول معارف
غامضة قد تضمنها اليات ولم يجدوها فيما روي عن السلف فذكروها في
تفاسيرهم" 7ومن بينها تفسير ابن جرير الطبري 8وابن كثير 1،وفخر الدين الرازي2
والزمخشري 3وفيها جميعها الغث والسمين على الرغم من تلقي األمة لها بالقبول.
 1املصدر نفسه ،ص .1
 2مقدمة في أصول التفسير ،ص  .22طبعة دار مكتبة الحياة ،بيروت2410 ،ه2140 ،م.
 3املصدر نفسه ،ص .10
 4وقد أفردها بالتأليف الشيخ محمد أديب صالح بعنوان" :تفسير النصوص" في جزءين،
والشيخ يعقوب الباحسين في "دالالت األلفاظ" في جزءين ً
أيضا.
 5املستصفى ،1 /3 ،تحقيق د .حمزة بن زهير حافظ ،الجامعة اإلسالمية ،املدينة املنورة.
 6انظر التكميل ،ص .127
 7انظر التكميل ،ص .127
8يقول الفراهي عن تفسير الطبري" :فاعلم أن تفسير ابن جرير -رحمه هللا -هو الجامع لكل ما جاء
من طريق النقل من غير نقد في الرواية ،ولكنه بعد نقل الوجوه املنقولة يبين ما هو الصواب
ً
جامعا للوجوه ،ويبحث عن اللغة واإلعراب وكثيرا ما يستند
عنده .وإذا أمكنه يجعل املفهوم
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وقدوتنا ههنا الصحابة الكرام الذين وإن اختلفوا كان اختالفهم يصدر بناء على
أصول ينبغي اعتمادها في مشروع أصول التأويل؛ سواء كان ذلك في مصادر
املعرفة أو ابتعادهم عن تأويل النصوص بالرأي املذموم ً
قطعا؛ أو امتالك ناصية
اللغة العربية لسان الشريعة الغراء؛ فقال" :ولكنهم أخذوها عن علمهم باللسان،
واقتصارهم على علمهم بنظائر اليات ،وعلمهم بالسنة وعن بصيرة يعطيها هللا
عباده ،ولذلك ترى أنهم يتقاربون في املآل .وبالجملة فإنهم لم يؤولوا القرآن بالرأي
املذموم الذي ال مستند له في الكتاب والسنة ولسان العرب"4.
وفي كتاب "التكميل أصول التأويل" يبين عما يؤخذ من املعاني املختلفة ،وما ال
يؤخذ ،وما يمكن بينهما الجمع .ثم بعد ذلك يستوي السبيل إلى فهم ربط معاني
القرآن من نفس القرآن؛ يقول الفراهي" :وهو أحب إلي من أن يؤخذ من كتابنا
"نظام القرآن وتأويل الفرقان بالفرقان" ،فإن العلم من طريق االستنباط والفكر
بصيرة وبينة .ولكن من ولي باملستنبط املتفكر املفرغ جهده في أخذ املعارف من
عيونها النضاخة إال ما شاء هللا وفوق كل ذي علم عليم"5.
ً
جامعا لروايات السلف مع التعرض باللغة
بكالم العرب ومن أجل محاسن هذا التفسير كونه
والنحو وترجيح األولى بالصواب عنده .ولهذه الوجوه أقبلت العلماء عليه .وأما النظر في
الروايات من جهة القرآن واملعقول والتاريخ ،فليس من شأنه حتى إنه جمع من املناكير الكبر من
غير تنبيه على نكارتها .وإنما ترك ذلك ألهل النظر فإنه لو أراده لعله يتيسر له إتمام هذا الجامع
الكبير" رسائل اإلمام الفراهي ،ص .126
ل
 1وأما تفسير ابن كثير فهو خالصة تفسير ابن جرير مع نقد الروايات على أصو املحدثين ونقد التأويل،
وأما النظر من جهات أخر مما قدمنا فال يطلب في تفاسير املحدثين .رسائل اإلمام الفراهي ،ص .126
2يقول الفراهي" :وأما تفسير الرازي فهو جامع ألقوال املتكلمين فهو كابن جرير في جمع األقوال
ً
جامعا .فيجد فيه الناظر
وربما يرجح الصواب وينتصر ملذهب األشاعرة وأجل محاسنه كونه
املتأمل محال لالختيار وأعمال النظر ومع ذلك ال ينظر باإلمعان والتأمل ،ولو فعل لعله لم
يتيسر له هذا اإلكثار في القول .فإن ذلك ليس من شأنه ولذلك جمع من املناكير الكبر فهو
كابن جرير في خلط الغث بالسمين" .رسائل اإلمام الفراهي ،ص .126
 3وأما الزمخشري فينظر في نفس عبارة القرآن وال يبعد عنها ويبحث عن اللغة واإلعراب وربط
ً
الكالم ،وينتصر ملذهب املعتزلة من غير تطويل الكالم ويورد قليال من الروايات وجل محاسنه
أنه وجيز وقليل السقطات في اللغة واإلعراب فهو أنفع للطالب .رسائل اإلمام الفراهي ،ص .126
 4انظر التكميل ،ص .126 -127
 5انظر مفردات الفراهي ،ص .21
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تكميل ثالثة علو  :لقد بين سماحته رحمه هللا الخلل في قصر التأويل في علم
الفقه والشرائع فقط ،إذ ال يخفى أن الدين معظمه ترقية النفوس وتربية العقول
وإصالح األعمال الظاهرة أي األخالق والعقائد والشرائع ،والقرآن قد تكفل كل
ذلك بأحسن ما يكون ،وكل ذلك متصل بعضها ببعض ،وبجميعها تحصل التزكية
وهي الغاية واملطلوب ،ولهذه الثالث نشأت ثالثة علوم:
 -2علم األخالق واملواعظ.
 -1علم الكالم.
 -3وعلم الفقه.
ً
مقصورا على الفقه ،بقي ً
علما األخالق والكالم فارغين عنه،
وإذ جعل علم التأويل
ً
فال نجده مستعمال فيهما ،ولم يعتمد أهلهما على أصول راسخة.
ً
فإن جعلنا القرآن أصال لكل هذه العلوم ،صار من الواجب تأسيس أصول
علما ً
التأويل؛ بحيث تكون ً
عاما لكل ما يؤخذ من القرآن.
أصول التأويل حماية للتشريع والتفسير من التالعب :إن أصول التفسير
موضوعه بيان ما يعصم عمل املفسر من الوقوع في الرأي املذموم 1.وعليه؛ فإن
باستقرائنا القراءة املعاصرة للقرآن الكريم 2على تنوع مدارسها؛ فإنها تستهدف
 1انظر بحث أصول تفسير القرآن الكريم العقلية :الواقع واملقترح ،د .إدريس نغش الجابري،
ضمن األبحاث املنشورة في املؤتمر العالمي الثالث للباحثين في القرآن الكريم وعلومه ،في
موضوع بناء علم أصول التفسير :الواقع والفاق ،2037 /1 ،مطبعة آنفو -برانت ،فاس،
املغرب2436 ،ه1027 -م.
 2من أظهر هؤالء نصر أبو زيد الذي قال إن القرآن مرتبط بأسباب النزول التي تصل إلى نسبة
ً
خيالية؛ من أجل قطع صلة الوحي بالسماء ،وشده إلى األرض وأسباب النزول ،متجاهال ما
درج عليه علماء القرآن من أن معظم القرآن نزل ابتداء.
عالوة على تجاوزه املعنى الذي دل عليه اللفظ القرآني في عصر التنزيل ،والبحث عن املغزى،
ً
ً
محددا من امليراث بعد املنع املطلق،
نصيبا
حيث يرى أن املعنى القرآني قد أعطى األنثى
وعليه ،فيجب أال نقف عند هذا املعنى الذي حدده القرآن ،بل علينا أن نتجاوزه إلى املغزى؛
وهو اإلنصاف بعد الظلم ،لنسير على درب اإلنصاف إلى نهايته .انظر نقد الخطاب الديني
لنصر حامد أبي زيد ،ص  ،213واألساس في أصول التفسير ،ص .17
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إفراغ القرآن الكريم من مضمونه االعتقادي والتشريعي واألخالقي ،وتعمل على
تحويله إلى وعاء فارغ مهيأ لكل ما يمكن أن يلصق به من املعاني واألفكار
واأليديولوجيات ،وهي بالنهاية ترفع القداسة عن النص القرآني ،وإن ألبست
لبوس املعاصرة والحداثة؛ لكنها أخلت بأصول التفسير ،وقواعد التأويل؛
وتحريف الكلم عن مواضعه ،وهو ما حذر منه اإلمام الفراهي في كل ما كتب.
قال الفراهي" :فهكذا األمر في القرآن ،فإنك كلما زدت ً
علما رفع لك ستر عن معانيه .وليس
ألحد أن يؤول القرآن بما لم يثبت من الحق ،وبقي عليه جلباب الشك .فإنه سينقشع عما
هو ليس بحق؛ ولذلك ترى حماقات من أوله إلى هواجس نفسه ،وأحالم رأسه .ووجب
التمسك بآياته البينات املحكمات وما ثبت من األخبار املستفيضة ،وكذلك وجب التمسك
بكل حق انكشف حق االنكشاف من أي علم كان ،ال بما يمهدونه لتمشية سعيهم ً
ظنا
ً
الال به ،فهو ليس إال الرأي والتخمين وال ينبئك مثل خبير"1.
واد
يقول الفراهي" :الحاجة الشديدة إلى تأسيس أصول التأويل وتشييد مبانيه .إن كل
فرقة من املسلمين يتمسك بالقرآن ويؤول آياته إلى رأيه حتى اضطر املؤمنون إلى
التمسك بالسنة ً
ظنا منهم بأن القرآن ذو وجوه والسنة بنية ،والظاهر أن القرآن
هو املعتصم واملتمسك املعتمد .واملبطلون إنما حرفوه .فلو أوضحت أصول
التأويل لم يمكنهم التحريف"2.
الفصل الخامس :قواعد حاكمة في النظراألصولي

تمهيد :لقد كان اإلمام الفراهي يضع يده على بعض الجراح ،ويعالجها بعناية
فائقة ،وشجاعة أدبية منقطعة النظير ،وحاولت استجالء بعض القواعد
الحاكمة لعمله في النظر األصولي؛ القائم على أصول التأويل وفق التي:
قاعدة :ال يؤخذ من الروايات ما يهد األصل أو يقلعه :لقد أكد اإلمام
الفراهي قضيته هذه بناء على أصول مقررة لها فقال" :فوجب على من يحاول
 1دالئل النظام ،ص .71 -74
 2انظر التكميل في أصول التأويل ،ص .117
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فهم القرآن أن ال يأخذ من الروايات ما يهدم األصل أو يقلعه فإني رأيت بعض
الروايات تقلع اليات وتقطع نظمها إال أن تؤول ،ولكن التعجب ممن يؤول الية
وال يؤول الرواية ،وربما ال يؤول الية بل يرض ى بقطع نظامها ،والفرع أولى
بالقطع" 1.وعليه رفض أن ينسخ القرآن بالسنة ويقدم ألجل أفكاره التجديدية
روحه فقال رحمه هللا" :ولم يتفكروا نتائج هذا القول فحان لي أن أرفع راية
الصدق وال أبالي ،ولو قطعوا رأس ي لديه وأوصالي" 2.وما أشجعه؛ في وقت نجد
ً
نصوص ا كثيرة منسوخة بنصوص
فيه من أغرق في الناسخ واملنسوخ حتى عد
مبينة وليست ناسخة
قاعدة :التنقيد :يستعمل اإلمام الفراهي مصطلح التنقيد بدل النقد على غرار
التطبيق والتعضيد وغيرهما ،السيما في التراث واملرويات ،وكتب الحديث وأسباب
النزول ،واإلسرائيليات ،وكتب الفلسفة وغيرها؛ فقال الفراهي رحمه هللا" :ومن
أراد التأمل الصحيح والتدبر التام وجب عليه أال يغفل عن التنقيد فيما يأخذه
من هذه العلوم كلها .ومن يتمسك بالقرآن ،وينور هللا عقله به ،يطلع على أغالط
كثيرة في كتب القوم .والضرر يكون بقدر االعتماد عليها والغفلة من التنقيد.
ومضرة كتب الفلسفة أضل وأوغل؛ فإن معظم القرآن الحكمة ،وهي األصل ،وال
سبيل إلى فهمها من القرآن دون االطالع على معاني كلماتها املفردة ،ودون العلم
بصحيح علوم اللسان من البيان الحافل دالئل3."..

قاعدة :األصل في كتاب هللا املحكمات وتأويل املتشابهات أول الواجبات :يرى
الفراهي أن القرآن "هو القطعي في داللته والفاصل في حكمه ،وأما حديث املتشابهات
فالكشف عنه أول ما يجب علينا؛ فإن الغلط في تفسيره ذهب بنا عن املهيع"4.
 1تفسير نظام القرآن وتأويل الفرقان بالفرقان ،ص .14
 2تفسير القرآن املقدمة ( ،)27ص .70
3مفردات الفراهي ،ص .11
 4التكميل ،ص .134
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قاعدة :ال ّ
تفسر ألفاظ القرآن بغير ما تعرفه العرب من كالمها :وذلك بناء
ٓ َ ۡ

ُ

ا ذ ذ

ُ

َ
ُ َ
نزل َنَٰ ُه َق ۡرَٰءنً َ
على قوله تعالى :إ ذنا َأ َ
ون َ[ ٢سورة يوسف]1 :؛
اَع َربِياَل َعلك ۡم َت ۡعقِل
ِ

ألن هذا القرآن يفهم معناه في ضوء كالم العرب ،وأساليبهم ،وبالغتهم ،ال على
ً
غريبا ال يسمح به
املصطلحات الغريبة التي تقحم بالتعسف لتخدم معنى
السياق ،فكان اإلمام الفراهي يرفض أن يؤول القرآن في ضوء اختالف الروايات،
وموقفه صارم في تأويل الروايات في ضوء القرآن الكريم ،فما بالك بالكالم الغريب
الذي يرسل هنا وهناك من غير زمام وال خطام
ثم إن اإلمام الفراهي يرجع إلى كالم العرب القديم ،ويميز بين العربي القح واملولد،
وحتى القديم فإنه ينخله نخال ،وينقده ً
نقدا ،بتمييز شاذه عن قحه ،ومنحوله عن
صحيحه؛ فقال" :فأما في سائر األلفاظ حقيقتها ومجازها فاملأخذ فيه كالم العرب
القديم والقرآن نفسه" 1.واسترسل فقال" :وكذلك يجب أن نترك املعنى الشاذ من
اللغة كما قيل في معنى التمني أنه هو التالوة"2.

تقسيمات الفراهي ألصول التأويل :ولقد قسم اإلمام الفراهي أصول التأويل
إلى ثالثة أقسام:
 -2األصول األولية.
 -1األصول املرجحة.
 -3األصول الكاذبة.

ا

أوال :األصول األولية :وهي ما يتمسك به حيث ال احتمال ملعان شتى؛ ومنها:
 -2التمسك بنظم الكالم وسياقه ،فالكالم ال يحتمل معنى يخالف نظمه ورباط
معانيه.
 1تفسير نظام القرآن ،ص .31
 2املرجع نفسه ،ص .31
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-1

عدم االلتفات إلى املعنى الشاذ1.

 -3فهم الكالم بعضه من بعض باملقابلة وحمل النظير على النظير؛ وذلك هو
التأويل بالقرآن.
 -4ال بد من النظر في املخاطب ،ومن هنا يتبين وجه الكالم ولهجته من التسلية،
والرأفة ،والغضب ،والوعد ،والوعيد .وغيرها.

ا
ثانيا :األصول املرجحة :وهي ما يتمسك بها إذا احتمل الكالم معان مختلفة
ونأخذ الراجح ونترك املرجوح .ومنها ما يأتي:
 -2عند اختالف الوجوه واالعتبار يؤخذ ما كان أوفق باملقام وعمود الكالم.
 -1إذا كان الكالم ذا احتماالت تؤخذ منها ما كان لها نظير في باقي القرآن فما لم
يوافقه قرآن يترك.
ً
مقتضيا لعبارة غير ما في الكالم فذلك املعنى مرجوح.
 -3إذا كان املعنى
 -4األخذ بأحسن الوجوه؛ واملراد به ما كان أولى بمعالي األمور ومكارم األخالق
وأوضح إلى القلوب وأوفق بمحكمات القرآن وأحسن ً
ظنا باهلل ورسوله
وأظهر ً
بيانا جهة العربية.
 -7األخذ بأثبت الوجوه لغة؛ فإن املعنى الذي كثر في كالم العرب ال ينبغي تركه
َذ َا ذ
ِلش ََو َٰى َ[ ١٦سورة
إال لصارف قوي؛ ومثال "الشوى" في قوله تعالى :نزاعة َل
ً
عموما في كالم العرب2.
املعارج]26 :؛ فإنه لحم الساق
 1قال الفراهي" :وإنما لم نجعله من املرجحات فإن اللفظ الحسن املصون ،ربما يستعمل عوض
الظاهر العامي ،ولكن اللفظ إذا استعمل ،ال بد أن يدل على مفهومه املعلوم الثابت ،فإن أريد
به مفهوم ينكره الناس ،ويدعيه مدع وال سبيل إلى إثباته ،فهذا تعمية ،والقرآن أنزله هللا ً
عربيا
ً
مبينا ،فألي ش يء يترك اإلفصاح؟ وأما املطالب العالية فليست من هذا الباب ،فإن الكالم فيها
واضح في مفهومه ،واملطالب العالية إنما هي منطوية تحت املفهوم غير املضاد وال املناقض
للمفهوم" انظر التكميل ،ص .163 -161
 2انظر تفصيل ذلك في مفردات اإلمام الفراهي ،ص .104 -100
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ا

ثالثا :األصول الكاذبة :ليست بش يء وإنما تذكر الجتنابها .فقال رحمه هللا:
"فالسبيل السوي أن تعلم الهدى من القرآن وتبني عليه دبنك ،ثم بعد ذلك تنظر في
األحاديث ،فإن وجدت ما كان ً
شاردا عن القرآن حسب بادئ الرأي ،أولته إلى كالم
هللا فإن تطابقا فقرت عيناك ،وإن أعياك فتوقف في أمر الحديث ،واعمل بالقرآن،
ً
وقد أمرنا أوال بإطاعة هللا ثم بإطاعة رسوله  ،وال شك أن األمرين واحد ،فإن لم
يرد هللا أن نقدم كالمه على ما روي عن الرسول  فماذا أ اد بهذا الحكم؟"1.
ر
خاتمة

لقد وصلنا إلى نهاية البحث؛ ونحط ههنا رحالنا ،بسرد أهم النتائج والتوصيات:

أ .نتائج البحث:

ً
 لقد كان اإلمام الفراهي ًعلما شامخا من أعالم شبه القارة الهندية.

 تميز بعلمه الرصين ،وتنوع مشربه ،لكنه برز في علوم القرآن والتفسير ،وكانتله تأمالت وإضافات بخصوص نظام القرآن وعمود السورة ،ومفردات القرآن.
شاعرا ً
ً
ً
مفلقا ،وصحح مفاهيم في علوم
ضليعا في العربية وعلومها وكان
 كانالبالغة ،وكتب عن أساليب القرآن ودالئل النظام.
 والكشف عن عوامل النبوغ في أصول التأويل بناء على استقالل نظره ،وعدمتقليده ،وتضلعه من علوم العربية ،وتفرغه للتدبر ،وتعلقه بأساليب القرآن
ودالئل نظامه.
 أسهم في باب األصول من خالل كتاب "التكميل في أصول التأويل" ،وبيان مالبساته. بيان األصول املعتمدة في "التكميل" بين األصول األولية ،واألصول املرجحة،واألصول الكاذبة.
 دعوته لضرورة التالزم بين أصولي التفسير والفقه؛ ألن األصول تضعف حينتتعلق بالفروع فقط دون ارتباطها وتعلقها باألصول كالعقائد واألخالق واألحكام.
 1التكميل في أصول التأويل ،ص .176 -177
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 بين مقاصد أصول التأويل في حمايتها للتشريع والتفسير من التالعب والتحريف. وجود قواعد حاكمة في التأويل وتمييزه بين التأويل والتحريف والتفصيل. اعتمد قاعدة" :التنقيد" وبين مساوئ الغفلة عنها. ال يؤخذ من الروايات ما يهدم األصل أو يقلعه. األصل في كتاب هللا املحكمات وتأويل املتشابهات أول الواجبات وال دونه خرط القتاد -ال تفسر ألفاظ القرآن بغير ما تعرفه العرب من كالمها.

ب .التوصيات:
بناء على اكتشافنا لهذا الهرم الشامخ؛ نوص ي بما يلي:
 االهتمام بأعالم شبه القارة الهندية ملا لهم من صدق في علومهم وأعمالهموإخالص في تعليمهم ومؤلفاتهم وهم من الوفرة بمكان.
ً
ً
ً
ومجددا في رؤيته العظيمة
ومفسرا
حكيما
 االهتمام باإلمام الفراهيواستخراج كنوزها وإعادة طبعها طبعات فاخرة.
 إصدار املجموعة الكاملة لإلمام عبد الحميد الفراهي في حلة قشيبة ويوزعالعمل على أعالم مختصين مع جودة التحقيق والتدقيق والتعليق.
 الوفاء لإلمام بتسمية كليات باسمه ،وقاعات كبرى للمحاضرات ،ومشاريععمالقة علمية.
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فهرس املصادرواملراجع
 -2إحكام األصول بأحكام الرسول  ،طبعته الدائرة الحميدية ،إعداد :د .عبيد
هللا الفراهي ،والشيخ محمد أمانة هللا اإلصالحي ،الطبعة األولى،
2431ه1022/م ،ضمن رسائل اإلمام الفراهي في علوم القرآن ،املجموعة
الثانية ،سرائمير ،أعظم كره ،يو -بي ،الهند.
 -1اإلمام عبد الحميد الفراهي وجهوده في التفسير وعلوم القرآن ،للباحث
محمد فريد راوي ط .دار الشاكر ،ماليزيا ،ط2436 ،2ه1027 ،م .وأصل
البحث رسالة جامعية تقدم بها الباحث إلى كلية الدراسات العليا في الجامعة
األردنية بعمان لنيل درجة الدكتوراه في التفسير وعلوم القرآن.
 -3اإلمام عبد الحميد الفراهي ومنهجه في تفسير "نظام القرآن وتأويل الفرقان
بالفرقان" ،للدكتور محمد يوسف الشربجي ،مجلة جامعة دمشق للعلوم
االقتصادية والقانونية ،املجلد  ،10العدد الثاني1004 ،م.
 -4إمعان في أقسام القرآن للمعلم عبد الحميد الفراهي ،دار القلم بدمشق،
ط 2427 ،2ه2114 ،م.
 -7إمعان في أقسام القرآن ،للمعلم عبد الحميد الفراهي ،دار القلم.
 -6بحث أصول تفسير القرآن الكريم العقلية :الواقع واملقترح ،د .إدريس نغش
الجابري ،ضمن األبحاث املنشورة في املؤتمر العالمي الثالث للباحثين في
القرآن الكريم وعلومه ،في موضوع بناء علم أصول التفسير :الواقع والفاق،
مطبعة آنفو -برانت ،فاس ،املغرب2436 ،ه1027 -م.
 -7بحوث في أصول التفسير ملحمد لطفي الصباغ ،املكتب اإلسالمي ،بيروت،
ط2404 ،2ه.
 -4بحوث في أصول التفسير ومناهجه ،للدكتور فهد الرومي ،ط2414 ،4ه.
 -1البرهان في أصول الفقه للجويني ،تحقيق :عبد العظيم الديب ،ط،3
2421ه ،دار الوفاء.
 -20تأويل مختلف الحديث ،البن قتيبة.
 -22التحرير والتنوير ،للطاهر بن عاشور.
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 -21التسهيل لعلم التنزيل البن جزي الغرناطي ،تحقيق عبد هللا الخالدي ،دار
األرقم بن أبي األرقم ،بيروت ،الطبعة األولى2426 ،ه.
 -23تفسير نظام القرآن وتأويل الفرقان بالفرقان ،للفراهي.
 -24التفسير وصلته بمنظور البحث األصولي ،مجلة إسالمية املعرفة ،عدد (.)34 -37
 -27التكميل في أصول التأويل ،ضمن رسائل اإلمام الفراهي في علوم القرآن،
املجموعة األولى ،ط2422 ،1ه2112 ،م ،مكتبة الدائرة الحميدية بمدرسة
اإلصالح -سراي مير أعظم كره ،الهند.
 -26جمع فيه من العقائد ما دل عليه القرآن بالتصريح ويطمئن إليه القول
الصحيح ،نشرته الدائرة الحميدية سنة 2312هـ.
 -27دالئل النظام للفراهي ،الدائرة الحميدية بالهند ،ط2344 ،2هـ
 -24صحيفة الداعي ،عدد ( ،)3ديسمبر2176 ،م.
 -21الفراهي وجهوده في تفسير القرآن الكريم لسالم العلوي،أصلها رسالة
دكتوراه قدمها الباحث إلى جامعة األزهر عام 2172م .كانت تحت إشراف أ.
د .عيادة الكبيس ي ،ونوقشت بتاريخ1001 -22 -14 :م ،في جامعة الشارقة.
 -10قواعد التفسير لخالد السبت ،دار ابن عفان ،السعودية ،ط2117 ،2م.
 -12مجلة الشريعة والدراسات اإلسالمية (الكويت).
 -11مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية واإلنسانية ،املجلد الثالث ،العدد (،)1
جمادى األولى2417 ،ه ،يونيو 1006م ،عجمان ،اإلمارات العربية املتحدة.
 -13مجلة معارف ،عدد :رجب2422 ،ه ،مقال" :ترجمان القرآن موالنا حميد
الدين الفراهي" للدكتور شرف الدين اإلصالحي.
 -14املدخل لدراسة القرآن الكريم ،د .محمد أبو شهبة.
 -17املستصفى للغزالي ،تحقيق د .حمزة بن زهير حافظ ،الجامعة اإلسالمية ،املدينة املنورة.
 -16مفردات القرآن للفراهي ،بتحقيق د .محمد أجمل أيوب اإلصالحي ،دار
الغرب اإلسالمي ،ببيروت ،ط1001 ،2م.
 -17مقاصد الشريعة اإلسالمية للطاهر ابن عاشور ،تحقيق د .محمد الطاهر امليساوي.
 -82مقدمة في أصول التفسير البن تيمية ،طبعة دار مكتبة الحياة ،بيروت،
2410ه2140 ،م.
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منهج الما الفراهي لتأويل اليات
 الشيخ محمد عمر الصالحي1ترجمة من األردوية :د .محفوظ الرحمن2

أصول التاويل علم مستقل يحتل أهمية كبرى في تفسير القرآن الكريم وذلك ألن
الوصول إلى املعنى املراد ال يمكن إال بدونه .ولكن بالرغم من تلك األهمية ال نجد
ً
ً
منفردا بهذا الفن ألفه عالم من علماء التفسير قبل اإلمام عبد الحميد
كتابا
الفراهي ،فما ألف في هذا املوضوع فهو خالل البحث عن علم أصول الفقه ولكنه
ضمني ،فلم يقدم صورة له واضحة جامعة وكجزء الزم لعلم التفسير إال اإلمام
عبد الحميد الفراهي رحمه هللا تعالى .وهذا هو السبب في اختالف كبير بين العلماء
األقدمين في فهم ً
معنى من معانيهً ،
وبناء على هذا االختالف و ِجد العديد من
املذاهب التفسيرية ،ومن يدرس آراء هذه املذاهب واختالفاتها املتنوعة فال يكاد
يؤمن بأن القرآن كتاب مبين بل األليق ْأن يقول بأن القرآن كتاب معقد ولعل هذا
هو السبب في حدوث االنطباع بأن دراسة القرآن ومحاولة فهم معانيه ليس سوى
عمل العلماء ،وأما الخرون فليتلوا القرآن وال يحاولوا التفكير فيه فال ينبغي لهم
أن يستفيدوا من القرآن الكريم مباشرة بل أن يتكلوا على ما يدلي هؤالء العلماء
من الراء والفتاوى وليعتبروا ما تلفظوه كأنه هو املراد من كتاب هللا العزيز وال
يحتاجون إلى تدبره واستخدام عقولهم فيه بل التفكير في آياته ال يسمح لهم ألن
الدين قائم على النقل ال العقل والحال كما أن العقل بدون قيد النقل فرس ال
ً
واضعا الغشاوة على
عنان له فكذلك النقل بدون العقل كمثل سياق السيارة
العين على مجرد إشارة الدليل ،وال حاجة إلى توضيح عاقبة كل منهما ،فال
يستطيع العقل أن يهتدي بدون العقل كما ال يمكن للنقل أن ينتفع بدون العقل.
 1شيخ التفسير في مدرسة اإلصالح بسرائ مير ،أعظم كره (الهند)
 2أستاذ مساعد ،قسم اللغة العربية وآدابها ،الجامعة امللية اإلسالمية ،نيو دلهي
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األصول التي وضعها اإلمام الفراهي رحمه هللا ال تبنى على فلسفته الذاتية بل إنها
مأخوذة من قواعد اللغة املوثوق بها ومستنبطة من أساليب القرآن املعترف بها.
واالعتناء بهذه األصول يبعد املرء عن الضالل ويصده عن املش ي على الطريقة
ً
مستوى أعلى لفهم القرآن الكريم.
امللعونة للتفسير بالرأي املحض ويوفر
القرآن كتاب قطعي الداللة عند اإلمام الفراهي ،فال يكون مدلول أي جملة منه
أكثر من واحد ولكل آية سياقها وسباقها مما يعين مفهوم الية.
بدأ العالمة الفراهي كتابة تفسيره "نظام القرآن" في ضوء هذه األصول .وكتب
ً
تفسير السور القصار أوال ثم بدأ يفسر سورة البقرة ،ولكن لم تسنح له حياته
املزيد من الفرصة فلم يتم هذا العمل الجليل إال أنما خلفه من التراث التفسيره
يكفي ً
هاديا في هذا املجال.
للفسير طريقان معروفان أحدهما التفسير بالرأي والخر هو التفسير باملأثور.
فالتفسير الذي يؤخذ مما روي عن النبي الكريم وصحابته وأتباعهم ومن تبعهم
يسمى "التفسير باملأثور" ،ويمثل هذا الطريق من التفسير "تفسير ابن جرير" وأما
التفسير الذي ال يبنى على ما يروى من السلف بل يبنى على التفكير املباشر في
القرآن فهو التفسير بالرأي .ومن التفاسير التي تمثل هذا الطريق أبرزها تفسير
اإلمام الرازي .وكال التفسيرين يتداولهما الناس مع أن العلماء متفقون على أن
كليهما ال يخلو من الغث والسمين من الراء واألقوال ،وأما تفسير اإلمام الفراهي
فينتقده الناس ً
كثيرا بل ينقصون من درجته معتبرين إياه أحد تفاسير النوع
الثاني والحال أن أصول التأويل التي ذكرها اإلمام الفراهي في كتابه "التكميل في
أصول التأويل" تهدف إلى رد التفسير بالرأي فقال" :غاية هذا العلم هو املنع عن
التفسير بالرأي" 1.وكذلك أوضح أن التفسير بالرأي ينقسم إلى قسمين :األول
التفسير بالرأي املذموم ،والثاني التفسير بالرأي املحمود.
 1اإلمام حميد الدين الفراهي ،رسائل اإلمام الفراهي (رسالة التكميل في أصول التأويل) الباب
رقم  ،4الدائرة الحميدية بمدرسة اإلصالح ،سرائ مير ،أعظم جراه ،الطبعة الثانية،
2422ه ،ص.127
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فالتفسير بالرأي املذموم :هو التفسير الذي ينتجه التفكير الحر ً
تماما.
وأما التفسير بالرأي املحمود فهو التفسير الذي يشتمل على قواعد اللغة وآيات
القرآن الكريم والسنة والعقل الذي وهبه هللا تبارك وتعالى .وتعد تفاسير الصحابة
من هذا النوع من التفسير ،ولذلك تتحد النتائج عندهم على الرغم من اختالفهم
في التأويل ،وال يمكن أن نعد تفاسير الصحابة والتابعين وتأويالتهم تف ً
سيرا باملأثور
وإال فلن يحدث االختالف فيما بينهم .يقول اإلمام الفراهي:
"فاعلم أن الصحابة والتابعين رض ي هللا عنهم أجمعين قد اختلفوا ً
كثيرا في التأويل
مع تقارب خطاهم فلو أخذوا تأويالتهم عن النبي ﷺ ملا اختلفوا لكنهم أخذوها عن
علمهم باللسان واقتصارهم على علمهم بنظائر اليات وعلمهم بالسنة وعن بصيرة
يعطيها هللا عباده ولذلك ترى أنهم يتقاربون في املآل"1.
وهذا ً
أيضا رأي اإلمام ابن تيمية رحمه هللا في التفسير بالرأي فيقول ابن تيمية:
"فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام .....ولهذا تحرج جماعة من السلف عن
تفسير ال علم لهم به"2.

ً
ويضيف قائال" :فهذه الثار الصحيحة وما شاكلها عن أئمة السلف محمولة على
تحرجهم عن الكالم في التفسير بما ال علم لهم به فأما من تكلم بما يعلم من ذلك
ً
وشرعا فال حرج عليه"3.
لغة
ففي البداية كان املسلمون يأولون اليات على هذه الطريقة بأنهم كانوا يتدبرون
كالم هللا تبارك وتعالى .ويتتبعون كالم العرب لتحديد معاني الكلمات .وكانوا
يبحثون عن أمثالها في القرآن الكريم فكانوا يعينون معاني الكلمات واليات في
 1نفس املصدر ،ص .126-127
 2شيخ اإلسالم ابن تيمية ،مجموع فتاوى شيخ اإلسالم ،دار العربية ،بيروت2314 ،ه،
.372-370/23
 3نفس املصدر ،ص .374
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ضوء سياق الكالم ،ولكن بعد ذلك حينما بدأ أهل البدعة يأولون اليات حسب
رغباتهم ،فنهى أهل السنة عنها ،وأفتوا بإجبارية التفسير باملأثور .وال شك أن
محاولة أهل السنة هذه كانت لسد أبواب الفتنة ،وكانت محمودة بدون شك
فإنهم لم يكونوا يرون طريقة أخرى لسد أبواب الفتنة ولكن من الواقع أن هذا لم
يكن ً
طريقا ً
قويا للمنع عن التفسير بالرأي املحض ،فجاءت مصيبة آخرى بأنهم
وضعوا تفاسير وتأويالت باسم التفسير بالرأي كانت مشتملة على األحاديث
الضعيفة واملوضوعة ،فكأن محاولة سد باب قد سببت فتح باب آخر للفتنة
ً
وحدث هذا كله ألنهم لم يضعوا أصوال للتأويل قد اعتنى بها السلف عادة فقد
كان الصحابة والتابعون يتدبرون القرآن مباشرة وكانوا يبدون ما قد ظهر لهم1.
التدبرفي القرآن الكريم ضروري :يرى اإلمام الفراهي أن التدبر في القرآن مما ال
بد منه ولقد استدل عليه اإلمام بالعديد من األمثلة وهي كالتي:
-2

ً
واضحا في أماكن كثيرة2.
أمر هللا تبارك وتعالى التدبر في القرآن

 -1ولو أوضح هللا تبارك وتعالى مواقع التدبر والتبصر والتفكير في القرآن الكريم
ولكنه لم يوضح نتائجه .وهذا يعني أن لكل شخص ً
حقا للتدبر في القرآن
والستنباط املعاني والحقائق.
 -3قد بعث النبي ﷺ معل ًما للحكمة كما بعث معل ًما للشريعة .وال يمكن تعليم
الحكمة إال بإعمال العقل وإجراء التدبر والتفكير .ولقد علم النبي ﷺ
الحكمة ورغب فيها كما أرشد إلى الطرق واألساليب للحصول عليها.
كان النبي ﷺ يقدم قضية في بعض األحيان ثم يسأل آراء أصحابه فيها ،وكما
جاء في رواية لصحيح البخاري:
 1رسائل اإلمام الفراهي ،بحث فرض التدبر في كتاب هللا ،ص .124
 2الحظوا هذه اليات" :أفال يتدبرون القرآن" (النساء ،)41 :و"أفال يتدبرون القرآن أم على قلوب
أقفالها" (محمد )14 :و"أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباؤهم األولين" (املؤمنون:
 )64و"كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو األلباب" (ص)11 :

ال
مجلد6 :

الأعداد4-1 :

213

ي
يناير-د سمبر 7112

"عن ابن عمر عن النبي ﷺ قال إن من الشجر شجرة ال يسقط ورقها وأنها
مثل املسلم ،حدثوني ما هي؟ قال فوقع الناس في شجر البوادي .قال عبد هللا
فوقع في نفس ي أنها النخلة فاستحييت ثم قالوا حدثنا يا رسول هللا ما هي؟
قال هي النخلة"1.

وكذالك نهى النبي ﷺ عن كثرة السؤال .وكانت من ورائها حكمة مع الفوائد
األخرى وهي أن تنشأ في الناس رغبة في التدبر والتبصر ،وكما جاء في رواية
لصحيح البخاري:
"عن ثابت بن أنس رض ي هللا عنه قال :نهينا في القرآن أن نسأل النبي ﷺ فكان يعجبنا
أن يجئ الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمعه -إلى آخر الحديث2.
يقول اإلمام الفراهي إن هذا النهي لعله يشير إلى الية التالية" :يايها الذين
آمنوا ال تسألوا عن أشياء"( .املائدة)202 :
وكان الصحابة يسألون معاني اليات القرآنية إخوانهم كما كانوا يتدبرون أنفسهم
فيها .سأل الناس عمر رض ي هللا عنه عن األمر الذي أشير إليه في سورة النصر؟
فسكت الجميع غير عبد هللا بن عباس ،وصوب عمر رض ي هللا عنه قوله.

3

اعترض والرد عليه :يعتقد بعض الناس أن االشتغال بالعلوم الحديثة من
البيان والنظر واالستدالل بدعة ،وذلك ألن الصحابة رضوان هللا عليهم أجمعين
لم يكونوا راغبين فيها وهم أعلم الناس بالدين.
ً
يرد عليه اإلمام الفراهي قائال  :إن ما تمتع به الصحا بة من البصيرة والتبحر
في علوم القرآن ،لم يدعهم محتاجين إلى أصول علم البيان وفروعه.
ف سالمة ذوقهم وقوة بصارتهم قد أغناهم عن ت لك العلوم .ولكن املتأخرين
 1محمد بن إسماعيل البخاري ،صحيح البخاري ،كتاب العلم ،باب طرح اإلمام املسألة على
أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم ،مكتبة مصطفائي ،ديوبند.
 2نفس املصدر ،باب القراءة والعرض على املحدث.
 3اإلمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري ،تفسير ابن جرير ،ضبط وتعليق :محمد شاكر ،تصحيح:
علي عاشور ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت ،لبنان ،الجزء العشرون ،تفسير سورة النصر.
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يحرمون هذه الخصوصية وعلى هذا يجب االعتناء ب األصول وإال ب أنهم إما
يستخدمون عقولهم بالحرية أو يفس رون القرآن حسب أهوائ هم .أو يفرض
الحظر على استخدام التفكير ً
كلي ا في غل ق باب التفكير والتبصر الذي
فتحه هللا تبارك وتعالى

لعبادهم1.

أصول التأويل :األصول التي تعين في فهم معاني القرآن تسمى بـ"أصول التأويل".
وهي تنقسم إلى قسمين ،إحداهما هي األصول التي تمنع املرء عن الزيغ في شأن
التأويل والثانية هي التي تهدي إلى الحكم التي يحويها كالم هللا جل وعال .وكال
النوعين من األصول ال يكشف عنها إال التدبر في نظم القرآن ألن النظم هو الحبل
املتين الذي من اعتصم به صين من الزيغ ،وهذا هو السراج املنير يستض يء منه
كافة نواحي الحكم التي يضمنها ترتيب اليات2.

الفرق بين التأويل والتحريف :حمل الكالم على املعنى الذي يجوز إما بالنقل أو
بالعقل يسمى بالتأويل وضده التحريف فالتحريف حمل الكالم على املعنى الذي ال
يدل عليه النقل وال العقل .والتأويل ممدوح ومقصود ،بينما التحريف ممنوع
ومبغوض ،ويمكن لنا أن نفهم معنى التأويل من الية التالية:
ً
سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل
"ورفع أبويه على العرش وخروا له
قد جعلها ربي ً
حقا" (يوسف.)200 :
وأما معنى التحريف فلنتل الية التالية لفهم معناه:
"من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه"( .النساء)46 :
السبب األساس ي في خطأ التأويل :وما شك في أن من أسس عقيدة استدل على
عقيدته بما وجده من الدليل بدون أي تردد ثم نظر في القرآن ،فإن وجده ال
يوافق على عقيدته وأفكاره أوله وفق عقيدته ،وهكذا فقد تسللت تأويالت كثيرة
 1رسائل اإلمام الفراهي ،ص .112-110
 2نفس املصدر ،ص .113
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في التفاسير مما ال يجوز .وهذا خطأ كبير يشيع في أمر التأويل ،ومهد لهذا الخطأ
التفكير في القرآن بدون رعاية أي أصل وقاعدة1.
التأويل الواحد لية :كان للقرآن تأويل واحد عند الصحابة بسبب تقواهم
وعلمهم باللغة وبشأن النزول ،ولذلك قل عنهم السؤال عن معنى القرآن ومدلوله،
وأما التابعون رحمهم هللا فبأن معرفتهم لشأن النزول لم تكن مباشرة كمثل
الصحابة فبنوا تأويالتهم على نظائر اليات وآثار الصحابة .ثم حينما ظهرت
الفلسفة ووقع االختالف في العقائد ،فأصبح الناس عرضة لحرية التفكير وهذا
أسفر عن وجود العديد من الفرق واعتصمت كل فرقة بالروايات اإلسرائيلية
والضعيفة ً
طبقا ألهوائها وهكذا كثرت وجوه التأويل وانتهى األمر إلى أن الحقيقة
الواضحة قد طرأها الشك واعتكرت سبل التأويل وانغلق باب فهم القرآن2.
ً
تاويال ً
واحدا ال غير ولكنه يرى من الواجب االلتزام
واإلمام الفراهي يرى أن للقرآن
ً
بطرق وجوانب عديدة للوصول إلى هذا التأويل الواحد ،مثال تأويل القرآن
بالقرآن ،ورعاية نظام القرآن ،وتحديد املعاني وفق السياق والسباق ،والتفكير في
الكلمات ومعانيها املختلفة ،وفهم الحكم في الطرق املختلفة لترتيب محتويات
السور ،والنظر في الصور املختلفة للكلمات واملعاني والنفي واإلثبات ،وكذلك
يجب أن يفهم الفرق بين إطالق الكلمة في االسم والصفة والفعل ،وعلم حكم أمر
الصفات دون األشخاص ،والنظر إلى املطلق ومتعلقات جوامع الكلم ،والفرق بين
الحقيقة املطلقة والحقيقة املصطلحة ،ومحاولة فهم أشكال الكالم وتأويله،
وفهم البيان واإليهام ،والنظر في املحذوفات .وقد يستنتج املعنى ضد الكالم
الظاهر واملحسوس ،وكذلك تكون اإلضافة على أمر تدل على تكميله .يجب أن
تراعي هذه األمور والتفكير في أسباب النظام ومواضع التدبر .وإن هذه مستلزمات
تأويل اليات .ألقى اإلمام الفراهي الضوء على كل نواحي تأويل القرآن 3.ومن يريد
 1نفس املصدر ،ص .114
 2نفس املصدر ،ص .111
 3نفس املصدر ،ص .162-131
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التفصيل فليراجع كتابه "التكميل في أصول التأويل" .وقد قسم اإلمام الفراهي
أصول التأويل إلى ثالثة أقسام أساسية كما يلي:
 .2األصول األساسية -1 ،واألصول الراجحة -3 ،واألصول الباطلة
األصول األساسية هي األساس وال يمكن التأويل الصحيح لليات بدونه ،وهذه
مجموعة أربعة أصول.
-2
-1
-3
-4

رعاية سياق الكالم ونظامه.
االجتناب عن املعاني الشاذة.
تفسير القرآن بالقرآن.
تحديد الخطاب واملخاطب.

رعاية نظا الكال  :نظام الكالم بمثابة حكم في فهم القرآن ،فالكالم يشترك فيه
األلفاظ والحذف واملقدر والتعريض .وتشترك األساليب املختلفة التي تستخدم
ً
طبقا للدالالت املتعددة كدالالت األمر واالستفهام والعطف التي تبدو مختلفة
ولكنها تشترك على نقطة ما فمن عرف دالالت الكلمات وأساليب الكالم هذه سهل
له فهم املراد الصحيح في موضع محدد.
وكذلك يشتمل الكالم على األجزاء التي تحتمل معاني مختلفة ،وهذه حقيقة أن
كل هذه املعاني ال تكون صحيحة في آن واحد وبهذه املناسبة ال بد أن ينظر إلى
سياق الكالم ويؤخذ املعنى الذي يشير إليه سياق الكالم .وكما يقول اإلمام
الفراهي "أني رأيت جل اختالف الراء في التأويل من عدم التزام رباط اليات ،فإنه
لو ظهر النظام واستبان لنا عمود الكالم لجمعنا تحت راية واحدة"" 1ويحرف
طريق الكالم عن متنه وبالنظام يتبين سمت الكالم فينفي عن آيات هللا أهواء
املبتدعين ،وانتحال املبطلين ،وزيغ املحرفين"2.
 1العالمة حميدالدين الفراهي رحمه هللا ،تفسير نظام القرآن ،ترجمة :الشيخ أمين أحسن
اإلصالحي ،الدائرة الحميدية بمدرسة اإلصالح ،ص .32
 2نفس املصدر ،ص.32

ال
مجلد6 :

الأعداد4-1 :

217

ي
يناير-د سمبر 7112

االجتناب عن املعاني الشاذة :نزل القرآن الكريم بلسان عربي مبين ،وإنه نموذج
أعلى لفصاحة اللغة وبالغتها ،وكذلك يوجد في معانيه علو كبير ،فالكالم الذي يحمل
هذه الصفات ملاذا يستخدم الكلمات املنكرة والشاذة ويترك الكلمات الفصيحة
واملشهورة الواضحة؟ .ولذلك ال يختار من املعاني لكلمات لقرآن الكريم إال ما يعم
ويثبت ،وبسبب عدم النظر إلى هذا األصل الهام كتب علماء التفاسير لبعض الكلمات
ً
معاني ال تخالف الحقائق بل تشق على الذوق السليم ،وتأبى الطبائع أن تقبلها .مثال
جاء في القرآن" :إن تتوبا إلى هللا فقد صغت قلوبكما" (التحريم .)4 :ترجم علماء
التفاسبر على وجه العموم" :إن تتوبا إلى هللا فهذا جيد لكما ألن قلوبكما انثنت عن
الصراط املستقيم" 1.يقول اإلمام الفراهي رحمه هللا إن املفسرين أخطأوا هنا في فهم
كلمة "صغو" وأخذوا من معاني هذه الكلمة ما ال يوجد له مثال في كالم العرب ،وكأنهم
تناولوا املعنى املجهول وتركوا املعنى املعروف .يقول اإلمام الفراهي:
"في جميع األلسنة ،والسيما في لغة العرب ألفاظ خاصة ألفراد خاصة تحت معنى
ً
كلي والذهول عن هذه الخصوصيات مبعد عن فهم اللسان .مثال امليل معنى كلي
ثم تحته :الزيغ ،الجور ،واإلرعواء والحيادة والتحي واالنحراف .كلها للميل عن
الش يء .والفيء والتوبة وااللتفات والصغو كلها للميل إلى الش يء فمن خبط بينهما
ضل وأضل  ----فال يخفى على العالم بلسان العرب أن قوله تعالى صغت قلوبكما
(التحريم )4 :معناه :أنابت قلوبكما ومالت إلى هللا ورسوله فإن الصغو هو امليل إلى
الش يء ال عن الش

يء"2.

 1الشيخ أبو األعلى املودودي ،ترجم الشاه ولي هللا الدهلوي "هر كج شده است دل شما" ترجم
شاه رفيع الدين هذه الية "انحرف قلباكما" وترجم شيخ الهند الشيخ محمود الحسن "إن
تتوبا أنتما فمعنى ذلك أن قلبي كما قد خضعا" وفسرها الشيخ شبير العثماني مثل العلماء
املفسرين الخرين ،وترجم الشيخ محمد جونا كرهي "إن تتوبا أمام هللا تبارك وتعالى فهذا
جيد ،وإن قلبي كما وشرح الشيخ ً
أيضا مثل العلماء الخرين.
 2تفسيرنظام القرآن ،سورة التحريم ،ص 276
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ً
وعالوة على ذلك ينفي أسلوب الية هذا املعنى .فيقول اإلمام الفراهي متحدثا عن
أسلوب هذه الية:
"فاعلم أن العرب عادتهم حذف ما يستغنى عنه ،لولوعهم بتهذيب كالمهم عن
الفضول ،وهذا باب عظيم من البالغة ،فنقتصر ههنا على ما يكون بين "إن"
للشرط و"قد" للتحقيق"1.

ً
أوال نورد بعض األمثلة ليظهر لك ما نشير إليه من املحذوف .جاء في القرآن الحكيم:
"إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح" (األنفال)21 :
وجاء في موضع آخر" :وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك" (فاطر)4 :
وكذا ذكر في موضع آخر" :إال تنصروه فقد نصره هللا" (التوبة)40 :
قدم اإلمام الفراهي أمثلة أخرى غير هذه ،ثم نقل كالم شاعر جاهلي ،بعد ذلك يكتب:
"فإن تأملت في هذه األمثلة علمت أن الجملة بعد "قد" تذكر ً
أمرا يسهل به ما ذكر
بعد "إن" كأن تقدير الكالم أنه إن يكن كذا وكذا فال بأس أو ال إشكال أو األمر
هين ،فإنه قد وقع كذا وكذا.
فالتأويل الواضح للية أنه :إن تتوبا إلى هللا بابتغاء مرضاة النبي كما هو يستغني
اغبة عليه"2.

مرضاتكم فهذا هو املرجو منكما ،فإن قلوبكما ر

تفسير القرآن بالقرآن :ولفهم املعنى الحقيقي هناك أصل كبير للتفسير أال وهو
"تفسير القرآن بالقرآن" ولقد قبل هذا األصل كافة املفسرين ،ولكن لم يعمله إال
أمرا ً
القليل منهم والحال أنه ال يخفى على أحد أن القرآن يبين ً
واحدا في مختلف
املواضع بأساليب مختلفة طبق املحل ،ففي موضع يذكر ً
جانبا بينما الجانب
الخر يذكره في موضع آخر وكذا يفصل ً
أمرا في موضع يقوم بإجماله في موضع
 1نفس املصدر ،سورة التحريم ،ص .277
 2نفس املصدر ،سورة التحريم ،ص 271-274
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آخر .لنفهم هذه الحقيقة ببعض األمثة :قال هللا تعالى" :وسبح بالعش ي واألبكار"
(آل عمران )42 :يجب على القاريء لفهم سعة جهات التسبيح بالعش ي واإلبكار أن
يرى كل آيات هذا املوضوع فيقول هللا تبارك وتعالى في موضع آخر" :وسبح بحمد
ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك
ترض ى" (طه ،)230 :وجاء في موضع آخر" :وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن اليل
فسبحه وإدبار النجوم" (الطور )41-44 :وفي موضع آخر يقول هللا تبارك وتعالى:
"فسبحان هللا حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السموات واألرض
ً
وعشيا وحين تظهرون" (الروم )24-27 :وكذلك جاء في مكان آخر" :وأقم الصلوة
طرفي النهار ً
وزلفا من اليل إن الحسنات يذهبن السيئات" (هود ،)224 :ويقول هللا
في موضع آخر" :أقم الصلوة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن
ً
مشهودا ومن اليل فتهجد به نافلة لك عس ى أن يبعثك ربك ً
مقاما
قرآن الفجر كان
ً
محمودا" (اإلسراء .)71-74 :فإن وضعنا أمامنا هذه اليات كلها فال يصعب علينا
فهم مختلف جوانب "التسبيح بالعش ي واإلبكار".
تحديد الخطاب واملخاطب :في الواقع أن القرآن خطاب رباني لجميع العالم
البشري ففي موضع يخاطب املؤمنين وفي آخر يلتفت إلى الكافرين واملشركين ،وفي
ثالث يتوجه إلى املنافقين ،وقد يخاطب املؤمنين واملنافقين ً
معا وكذا في بعض
املواضع يخاطب املؤمنين واملنافقين واملشركين على السواء .وإذا راعينا الخطاب
واملخاطب له خالل دراسة القرآن فيسهل لنا تعيين جهة الخطاب كما نعرف
مواضع العزاء والتثبيت من مواضع الزجر والتوبيخ فنعرف أي جزء من الكالم
يحتوي الرأفة ً
وأيا منه يشتمل على الغضب ،وأين أريد الوعد وأين أريد الوعيد وهلم
ً ً
جرا ،مثال :كتب املفسرون الكثيرون في تفسير بداية سورة عبس أن هللا زجر النبي
ﷺ حينما رأى النبي ﷺ الصحابي األعمى ابن أم مكتوم رض ي هللا عنه فأعرض عنه،
ولكن األمر الصحيح هو أن النبي ﷺ لم يخطئ شيئا فيعاتبه هللا بل لم يراع النبي
ﷺ علو منصب النبوة ولذلك نبهه هللا تبارك وتعالى عليه ،وما شك في أن ً
أحدا ذا
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عقل يتدبر في هذا التنبيه فيجد رحمة هللا على النبي ﷺ وغضبه على سادة القريش
ً
في صورة واضحة .ويقوم اإلمام الفراهي رحمه هللا بتوضيح هذه النكتة قائال:
"وبالجملة إذا نظرت في نفس هذه اليات وما قبلها وما بعدها تبين لك أن الكالم
ليس إال لتعليم النبي ﷺ االستغناء والترفع حسبما يليق بعزته وعزة دعوته.
وأسلوب العتاب ههنا أبلغ ما يكون في منعه عن اإلفراط في أداء فريضة الدعوة،
وفي تطييب نفسه ونفوس الضعفاء من املؤمنين ،وفي زجر األغنياء من املنكرين،
كما سيتضح كل االتضاح من النظر فيما يتلو من باقي السورة1".
ويقول الشيخ أمين أحسن اإلصالحي في هذا الصدد" :وإن يخاطب هللا في هذه
الية النبي ﷺ في صورة ظاهرة ولكن إشارة العتاب كله إلى فراعنة القريش في
صورة واضحة"2.
األصول الراجحة :األصول الراجحة ،عند اإلمام الفراهي ،هي األصول التي تساعد في
فهم املعنى املراد لدى تعدد االحتماالت ،وتشتمل هذه األصول على خمسة كما يلي:
 -2عند إمكان الوجوه املختلفة يؤخذ بعين االعتبار ما كان أوفق باملقام وعمود
الكالم .ولكل كلمة أطراف وجهات وهي كاملعاني لها .وكذا لكل أمر وقصة
أطراف وجهات ،وال نستطيع ْأن نفهم القصة األصلية بدون فهم هذه
ً
األشياء .مثال صفة األحدية الكاملة مختصة باهلل تبارك وتعالى ،ومع ذلك نرى
ً
ذكره تعالى بأسماء مختلفة وعلى ترتيب متغاير مثال "العزيز" إحدى صفات
هللا وهي جاءت في سورة البقرة في أماكن متعددة وفي كل مكان جاءت معه
صفة "الحكيم" )11( 3.ولكن في مواضع أخرى من القرآن رافقته صفة "ذو
انتقام" 4كما جاءت صفة "العليم" في مكان 5.وجاءت صفة "العزيز" في هذه
 1نفس املصدر ،سورة عبس ،ص.161
 2الشيخ أمين أحسن اإلصالحي ،تفسير تدبر قرآن ،املجلد ،1 :تفسير سورة عبس ص.212
 3انظر في سورة البقرة ،اليات.160 ،140 ،114 ،110 ،101 ،211 :
 4انظر في سورة آل عمران ،4 :وسورة املائدة.17 :
 5انظر في سورة األنعام.16 :
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األماكن قبل الصفات األخرى .ولكن انظر في سورة الحشر ،جاءت هذه
الصفة في الوسط وجاءت صفة "املهيمن" قبلها وصفة "الجبار" بعدها1.
وكذلك جاءت هذه الصفة في الوسط في سورة الجمعة ،وجاءت صفة
"القدوس" قبلها وصفة "الحكيم" بعدها 2.وال شك في أن هناك ً
حكما في
ترتيب الكلمات يجب علينا االعتناء بها ،وال يمكن االعتناء بها إال بالتفكير في
كالم هللا ،ولذلك من ال يتدبر القرآن الكريم فهو ال يتمكن من أن يفهم محل
هذه الكلمات وجهاتها ،فيخفى عليه العديد من جوانب الكالم.
 -1إذا كان الكالم ذا احتماالت عديدة ،فيؤخذ منها ما يوجد له نظير في القرآن
الكريم .فاالحتمال الذي ال يوجد له نظير في القرآن يجب تركه وهكذا إذا
ً
احتمل أمران ولكل منهما نظير في القرآن فال يرجح إال ما يوافق النظم فمثال
قال تعالى" :واعلموا أن هللا يحول بين املرء وقلبه وأنه إليه تحشرون"
(األنفال )14 :لهذه الية تأويالن:
األول :إن هللا تبارك وتعالى يعرف ما في قلوبكم من األسرار.
الثاني :يمنع هللا تبارك وتعالى اإلنسان عن إرادته.
فللتأويل األول نظير في القرآن الكريم ويؤيده نظم الكالم ً
أيضا ،وألن تصور كلمة
"تحشرون" يثير التقوى في القلب ولذلك جاءت هذه الكلمة مع كلمة "التقوى" في
ً
أماكن متعددة مثال:
"واتقوا هللا واعلموا أنكم إليه تحشرون" (البقرة)103 :
"أقيموا الصالة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون" (األنعام)6 :
"واتقوا هللا الذي إليه تحشرون" (املجادلة)1 :

" 1امللك القدوس السالم املؤمن املهيمن العزيز الجبار" .سورة الحشر.13:
 2انظر في سورة الجمعة" .2 :امللك القدوس العزيز الحكيم".
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ويتولد التقوى بتصور علم هللا تبارك وتعالى ،فكأنه قيل :اتقوا هللا فإنه أعلم
بسرائركم وأنكم تحشرون إليه ،فهذا من جهة تشابه املعنى والنظم .وأما التأويل
الثاني فنظيره موجود في القرآن الكريم وكما يقول هللا تبارك وتعالى:
"وحيل بينهم وبين ما يشتهون" (سبأ )74 :ولكن سياق الكالم ال يؤيد هذا املعنى.
ً
متطلبا لجملة ال يتوجد في الكالم ،فذلك املعنى مرجوح ،ولم
 -3إذا كان املعنى
ً
يقدم اإلمام الفراهي رحمه هللا مثاال له ،وأشار إلى أن عائشة رض ى هللا عنها
واإلمام الشافعي رحمه هللا استدال في بيان معنى التغني بالقرآن.
 -4ويكون ً
دائما أخذ أحسن الوجوه راج ًحا في الكالم .واملراد من أحسن الوجوه
ما كان أولى بمعالي األمور ،ومكارم األخالق ،وأوضح إلى قلوب ،وأوفق
ظنا باهلل ورسوله ،وأظهر ً
بمحكمات القرآن ،وأحسن ً
بيانا من جهة اللغة
ً
العربية .وقدم اإلمام الفراهي رحمه هللا قول ابن جرير رحمه هللا قائال" :إن
ً
اإلمام ابن جرير مع اعنتائه بالروايات يأخذ بما يراه أحسن تأويال" ثم قدم
ً
مثاال من قوله تعالى "لقد كان في قصصهم عبرة ألولي األلباب" من سورة
يوسف فقال ابن جرير:
"لقد كان في قصصهم عبرة ألولي األلباب" (يوسف .)222 :قال أبو جعفر :يقول
تعالى ذكره :لقد كان في قصص بوسف وإخوته عبرة ألهل الحجى والعقول
يعتبرون بها ،وموعظة يتعظون بها .وذلك أن هللا جل ثناؤه بعد أن ألقى يوسف في
الجب ليهلك ،ثم بيع بيع العبيد بالخسيس من الثمن ،وبعد اإلسار والحبس
ً
سواءا من إخوته،
الطويل ،ملكه مصر ،ومكن له في األرض ،وأعاله على من بغاه
وجمع بينه وبين والديه وإخوته بقدرته ،بعد املدة الطويلة ،وجاء بهم إليه من
الشقة النائية البعيدة ،فقال جل ثناؤه للمشركين من قريش من قوم نبيه محمد
ﷺ :لقد كان لكم ،أيها القوم ،في قصصهم عبرة لو اعتبرتم به ،أن الذي فعل ذلك
بيوسف وإخوته ،ال يتعذر عليه فعل مثله بمحمد ﷺ ،فيخرجه من بين أظهركم،
ثم يظهره عليكم ،أيها القوم ،في قصصهم عبرة لو اعتبرتم به ،ويمكن له في البالد،
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ويؤيده بالجند والرجال من األتباع واألصحاب ،وإن مرت به شدائد ،وأتت دونه
األيام والليالي ،والدهور واألزمان1.
ثم ذكر اإلمام ابن جرير الرواية التي أخذت من مجاهد رحمه هللا وهي كما يلي:
"عن محمد بن عمرو قال ثنا أبو عاصم قال عيس ى عن أبي نجيح عن مجاهد في
قوله "لقد كان في قصصهم عبرة" ليوسف وإخوته"2
ثم قال" :وهذا القول الذي قاله مجاهد وأن كان له وجه يحتمل التأويل ،فإن
الذي قلنا في ذلك أولى به ألن ذلك عقيب الخبر عن نبينا ﷺ وعن قومه من
املشركين وعقيب تهديدهم ووعيدهم على الكفر باهلل وبرسوله محمد ﷺ" .ثم
قال" :لقد كان في قصصهم عبرة ألولي األلباب"3.
ً
فأول اإلمام ابن جرير الطبري ،الذي يعتبر ممثال للتفسير باملأثور ،الية في ضوء
النظم ،ولم يستدل بالرواية بعد نقلها لكونها غير مطابقة مع الية.
 -7ويفضل أخذ معنى الية الذي هو أثبت في اللغة ،فإن ترك املعنى الذي استخدم
ً
ً
مخالفا لنظم الكالم،
كثيرا في كالم العرب ال يصح إال إذا كان ذلك املعنى
واستخدامات القرآن والعقائد الصحيحة .وقدم اإلمام الفراهي رحمه هللا كلمة
"الشوى" كمثال وقال :أخطأ الشيخ عبد القادر رحمه هللا في تحديد معنى
"الشوى" وسار كثير من املفسرين الخرين على طريقه .فقد ذكر العالمة
الدهلوي معنى الشوى "الكبد" يعني "أنها تجذب الكبد" ولكن تستخدم هذه
الكلمة في كالم العرب عامة في معنى "لحم الساق" وهذا املوقع يذكر قريب
العذاب ال دخول الكافرين في النار .فهذا بيان املوقع ذلك اليوم الذي فيه
تزلف الجنة للمتقين وتبرز الجحيم للغاوين فليس لهم صديق حميم ،وذلك
الوقت تدعو الجحيم الكافرين وتخرج لظاها فتذهب بلحم سوقهم4.
 1تفسير الطبري ،سورة يوسف.
 2نفس املصدر.
 3نفس املصدر.
 4انظر في سورة املعارج.24-2 :
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وأما أنها تخرج أكبادهم فليس هذا مما جاء في ش يء من القرآن والحديث حتى أنهم
حين يدخلونها ال تخرج أكبادهم وال قلوبهم.
ويقول العالمة الفراهي رحمه هللا :كذلك أخطأ من أخذ معنى "الشوى" بمعنى جلد
الرأس ،وألن هذه الكلمة في معنى "لحم الساق" مشهورة في كالم العرب ،وجاءت
كلمة الشوى بمعنى جلد الرأس ً
نادرا مع احتمال املعنى الخر .ثم ال يذكر في القرآن
وال في الحديث أن املشركين والكافرين يدخلون في جهنم من فوق ،وتنزع جلدة
رؤوسهم ،فلو تساوى معنيا الشوى شهرة لكان األخذ بما هو أوفق بالنظم ويؤيده
املواضع األخرى للقرآن ،وليس األمر هكذا1.

األصول الباطلة :يعتبر اإلمام الفراهي كافة األصول التي تخالف روح القرآن
والسنة .ففي هذا الصدد كما يبطل استخدام العقل والرأي مقابل النصوص
ً
أصال ثم جعل القرآن ً
تابعا لها في
الشرعية ،فكذلك ال يسلم جعل الرواية والثار
تأويل آياته.
ويقول العالمة الفراهي رحمه هللا :كم من آيات للقرآن تؤيدها األحاديث وفي هذه
الحالة تقدم األحاديث لتأييد اليات ،ومع هذا يجب علينا أن نرسخ في أذهاننا أن
الحديث شرح للقرآن الكريم ،ليس بش يء زائد عليه ،ولذلك ال يصح تقديم الحديث
على القرآن ،وأحسن مثال لتفسير القرآن بالحديث قوله تعالى" :آباؤكم وأبناؤكم ال
تدرون أيهم أقرب لكم ً
نفعا فريضة من هللا" (النساء )22 :معنى ذلك أنكم ال تعرفون
عن آبائكم وأبنائكم من هم أنفع لكم؟ وهذه فريضة عند هللا تبارك وتعالى.
ً
وأمر هللا تبارك وتعالى في هذه الية لسورة النساء ً
واضحا بشأن الوصية ،ونبه
أمرا
أن هذا التقسيم مبني على علم هللا وحكمته ،ولذلك عد هللا هذا األمر في وصيته.
شرحا ً
وشرحه الشيخ أمين أحسن اإلصالحي ً
جيدا ،كما يقول:

 1رسائل اإلمام الفراهي ،رسالة التكميل في أصول التأويل ،ص.173-171
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ً
"فمعنى ذلك أن من يجعله وارثا ملورثه فيوصيه ،فإن هذه الوصية تخالف هللا
وتعارض التقوى .وتجلى من هذا القول أن الرخصة التي أعطيت املورثين ال تتعلق
بالوارثين الذين قدم هللا فيهم الوصية ،بل هذا األمر مختص بغير الوارثين ،وكما
يقول النبي ﷺ على هذا األساس" :ال وصية لوارث"1.
ً
ونقل اإلمام الفراهي والشيخ أمين أحسن االصالحي رحمهما هللا حديثا في تأييد أمر
القرآن ،ويعتقد اإلمام الفراهي رحمه هللا أن االستدالل بالحديث مستحسن،
ولكن املنهج الصحيح هو أن تتعلم الصراط املستقيم من القرآن وتؤسس دينكم
عليه ،ثم تراجع كتب األحاديث ،وإذا كان االختالف بين نص القرآن والحديث
فيجب تأويله بالقرآن ،فإن تطابقا فقرت عيناك ،وإن أعياك فتوقف في أمر
الحديث ،واعمل بالقرآن2.

ويقول اإلمام الفراهي رحمه هللا :قد اتفق العلماء كلهم على أن "القرآن يفسر
بعضه ً
بعضا" فال بد أن نفضله على كافة األصول ،واملعروف أن الناس ،في حين
تعارض الحديثين ،يأخذون الحديث الذي هو أقوى في السند ،فليؤخذ هذا
األصل في صورة تعارض القرآن للحديثً ،
علما بأن القرآن أثبت من الحديث3.

 1تفسير تدبر قرآن ،املجلد ،1 :تفسير سورة النساء 22 :ص.162
 2رسائل اإلمام الفراهي ،ص .176-177
 3نفس املصدر ،ص .174
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التفسيربالرأي والتفسيرباملأثور
عند الما الفراهي
 الشيخ نسيم ظهير الصالحي1ترجمة من األردوية :د .أورنك زيب األعظمي2

فكر اإلنسان وعقله في تطور مستمر منذ وجوده في هذا الكون ،ففي عصر
ً
الصحابة ،رض ي هللا عنهم ،بعد النبي ،صلى هللا عليه وسلم ،نجد فرقا في منهج
التفكير بين شخص آخر ،حتى ظهرت الخالفات بينهم في بعض املسائل باختالف
الطبائع وتفاوت املواهب .واتسع نطاقها في عهد التابعين .فلما أخذت تحدث تغيرات
علمية وسياسية واجتماعية واقتصادية الختالطهم ً
أقواما غيرهم وملخالطتهم ً
أمما
أخرى تغيرت مناهج الفكر وتحولت طرق النظر ،فلم تعد املسائل الفرعية والجزئية
والفرعية فحسب موضع نقاشهم بل تناولوا بعض املسائل األصولية واألساسية
ً
كذلك بالنقاش ،وبحثوا في العقائد ،وجعلوا القرآن مجاال للمباحث الكالمية
والفلسفية ،فظهرت مدارس للفكر وتعددت فرق مختلفة ،وأخذ يفسر القرآن
علماء كل فرقة وأصحاب كل مدرسة فكرً ،
وفقا مليولهم واتجاهاتهم ،وطفق أنصار
كل مدرسة يثبتون مذهبهم بالقرآن ويردون على غيرهم مستدلين بالقرآن كذلك.

املنع عن التفسيربالرأي:
عند نقطة التطور ،االزدهار والتغيير ،انبعث السؤال في ذهن العلماء املتورعين ،عن
حدود التفسير ما هي؟ ...وعن مدى سعة نطاق الفكر والتدبر فيه ،ومجال استنباط
املسائل واستخراج املعاني؟ وانقسم العلماء في الرد على هذا السؤال بين فئتين.
 1أستاذ التفسير والحديث في مدرسة اإلصالح ،سرائ مير ،أعظم كره ،الهند
 2مدير تحرير املجلة وأستاذ مساعد بقسم اللغة العربية وآدابها بالجامعة امللية اإلسالمية (نيو دلهي)
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ففئة تقول :إن تفسير القرآن ليس إال بما روي وثبت عن النبي ،صلى هللا عليه
وسلم ،وأصحابه الكرام دون أن نستعين بالرأي واالجتهاد فيه ،ألنهما يفتحان
أبواب املباحث غير الضرورية فمنعوا بالكلية عن االجتهاد وعن الرأي في تفسير
القرآن وشرحه وبيانه.
وفئة أخرى ذهبت في تفسيره إلى االستعانة فيه باالجتهاد والرأي بشرط عدم
مخالفتهما الكتاب والسنة وأصول اللغة العامة.

الما الفراهي ووجهة نظره:
وأما اإلمام حميد الدين الفراهي فهو يؤيد الذين أجازوا االجتهاد والرأي في تفسير
القرآن بل يوجب التدبر 1فيه ،فقسم الرأي إلى قسمين :مذموم ال يجوز ،وصحيح
يجوز ،فالرأي الذي ليس له مستند وال صراحة في الكتاب والسنة ً
وأيضا ال يوافق
أصول اللغة املسلمة ويقوم على الرأي املحض وهوى النفس فقط فهو مذموم
وحرام ،وأما الذي ال يعارض الكتاب والسنة وال يمنعه لسان العرب وقواعد لغتهم
فهو جائز ومحمود .يوضح مذهبه في هذا املوضوع قوله:
"فاعلم أن الصحابة والتابعين ،رض ي هللا عنهم أجمعين ،قد اختلفوا ً
كثيرا في
التأويل مع تقارب خطاهم فلو أخذوا تأويالتهم عن النبي ،صلى هللا عليه وسلم ،ملا
اختلفوا ولكنهم أخذوا عن علمهم باللسان واقتصارهم على علمهم بنظائر اليات
وعلمهم باأللسنة وعن بصيرة يعطيها هللا عباده ولذلك ترى أنهم يتقاربون في املآل،
وبالجملة فإنهم لم يألوا القرآن بالرأي املذموم الذي ال مستند له في الكتاب
والسنة ولسان العرب2.»...
يعني بذلك أن ما أثر عن الصحابة الكرام من معاني القرآن ومطالبه ليس كلها
مأخوذة عن النبي ،صلى هللا عليه وسلم ،وال سمعت عنه ،فمنها ما ذكروه عن النبي،
 1اإلمام حميد الدين الفراهي  :التكميل في أصول التأويل  :ص .4/الدائرة الحميدية بسرائمير
(الهند) الطبعة األولى  2144ه
 2نفس املصدر  :ص6-7/
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صلى هللا عليه وسلم ،ومنها ما استنبطوه بفهمهم وبصيرتهم وباجتهادهم ورأيهم ،ولو
ً
ممنوعا وحر ًاما ملا فعلوه ،وهل يصح أن نقول:
كان االجتهاد والرأي في تفسير القرآن
إنهم ارتكبوا حر ًاما؟ فلما استخدم الصحابة عقلهم وفهمهم في تفسير القرآن وتأويله
وقد حث القرآن هو نفسه على التدبر والتفكر فيه فال يصح أن نحرم على اإلطالق
التدبر والتفكر في تأويل كتاب هللا وتفسيره بما يوافق أصول العلم والنظر ،وليس
ً
ذلك مصداقا للحديث الذي يمنع عن التفسير بالرأي .يقول اإلمام الفراهي:
"وقد حذر العلماء ً
قديما عن التفسير بالرأي ولكنهم لم يبينوا كل البيان ما هو
املراد من التفسير بالرأي؟ وإذ كان املروى في ذلك عن النبي ،صلى هللا عليه وسلم،
ً
قليال ً
جدا ولم يكثر فيه ً
أيضا ما روي عن الصحابة ،فأضافوا به ما روي عن
التابعين أو تبعهم مع اختالف األقاويل بينهم ،وعلى هذا صنف ابن جرير ،رحمه
هللا تعالى ،تفسيره وهو أحسن التفاسير حتى قيل أنه لم يصنف مثله.
والقرآن قد تضمن من الحكمة واملعارف ما ال يحيط به إال هللا تعالى ،قد حث
القرآن نفسه على التفكر والتدبر فيه وقد تبين ألصحاب العقول معارف غامضة
قد تضمنتها اليات ولم يجدوها فيما روي عن السلف فذكروها في تفاسيرهم"1.

وكأن اإلمام الفراهي يجب عنده لفهم القرآن استخدام العقل والفكر بجانب
املرويات واملأثورات وشاهد اللغة ودالئلها ،ذلك لكي يتيسر استخراج ما في القرآن
من معان بعيدة وعميقة خفية.

إيضاح أقوال السلف:
ال بد لفهم القرآن من التدبر والتفكر واستخدام العقل والفهم ،وقد برهن عليه
ً
صفحا ونرى من
اإلمام الفراهي بدالئل ساطعة وبراهين قاطعة ولكن نضرب عنه
الواجب أن نوضح ،كيف نوجه وبماذا نأول قول العلماء الذين ذموا التفسير
بالرأي وحرموا التدبر والتفكر في القرآن ،فقال اإلمام الفراهي وهو يوضح ذمه:
 1نفس املصدر  :ص7/
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ً
"إن السلف اختلفوا في تأويل القرآن ً
جامعا لوجوه كثيرة ولكونهم
كثيرا لكونه
متفاوتين في مدارج العقول وهذا كما اختلفوا في الفتاوى ولكنهم مع ذلك اعتمدوا
على أصول راسخة للتأويل كما سيأتيك في هذا الكتاب (التكميل في أصول
التأويل) فلم يعتمدوا عل الرأي املحض وهوى النفس".
ً
ومن قال :إن التفسير لم يكن منقوال عن السلف فهو التفسير بالرأي ،فمحمول
ً
على أن من ترك املنقول أوشك أن يقع في أوهامه فيرى الباطل معقوال كما قالوا:
فيمن لم يتقلد السلف في الفتاوى وركب رأسه فال يؤمن ابتعاده عن جادة
الشريعة كل البعد ،وكذلك محمول على أخذ ما يحتاج إليه في علم أسباب النزول
ومواقعه ،فال بد أن يؤخذ من النقل مع التنقيد واالختيار بما صح وثبت ،وال
يحمل ذلك على ترك النظر في داللة القرآن وحمل الية على نظائرها والجمود على
املنقول املحض ،وعدم الفرق بين صحيحه وسقيمه وتسويته في االعتماد ،فإن
املنقول جله األحاديث الضعاف واملتناقض بعضها ،بل املتناقض لظاهر القرآن،
فهل يعتمد عليها؟ أو يترك القرآن ال يتدبر فيه وال يفهم معانيه؟ نعم ،ينظر فيما
نقل من السلف للتأييد عند املوافقة ورجع النظر عند املحافظة حتى يطمئن
القلب مما يفهم من الكالم فإنه أوثق وأبعد عن الخطأ ،ولذلك قال علماء
التفسير :إن أحسن التفسير ما كان بالقرآن...
ملا رأى أهل السنة أن أهل البدعة والباطل جعلوا يأولون القرآن بالهوى ويحملون
النصوص على غير مرادها ،حرموا االشتغال باألقاويل في التفسير إال ما روي عن
الصحابة والتابعين وال شك أنهم لم يريدوا بذلك إال ً
سدا ألبواب الفتنة وكان ذلك
هو الفرق ،فإن التأويل إذا لم يؤسس على قواعده التي تكون فارقة بين الحق
والباطل ،لم يمنع عن القول بالرأي املحض"1.
فقد علمنا من هذا التفصيل أن املنع عن التفسير بالرأي له معنى خاص وخلفية
خاصة ليس القصد منه املنع عن التدبر في القرآن بل غرضه أن يكون املكر فيه
 1نفس املصدر  :ص. 407/
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واعيا ً
ماهرا ً
ً
ً
ً
سليما عن الوقوع في الخرافات واألوهام وهوى النفس
وحذرا
ناقدا
منعا له عن مخالفة القرآن ً
ً
وسدا ألبواب الفتنة.

التفسيرباملأثور:
يولي اإلمام الفراهي حديث الرسول وآثار الصحابة من األهمية ما أواله األئمة
واملفسرون ،فيقول:
"فعلمت من هذا أن أول ش يء يفسر القرآن هو القرآن نفسه ثم بعد ذلك فهم
النبي صلى هللا عليه وسلم والذين معه ولعمري أحب التفسير عندي ما جاء من
النبي صلى هللا عليه وسلم وأصحابه رض ي هللا عنهم"1.
ً
ويمض ي قائال:
"إني مع اليقين بأن الصحاح ال تخالف القرآن وال أتي إال كالتبع بعدما فسرت
اليات ألمثالها لكيال يفتح باب املعارضة للمارقين الذين نبذوا القرآن
وراءظهورهم"2.
فاإلمام الفراهي ال يخالف التفسير بالحديث الصحيح ولكنه يرى أن األحاديث
ً
تأويال ً
الصحيحة قليلة ً
جدا وال يمكن أن نقرر
معينا لية بحديث ألن الروايات
تحتمل تأويالت مختلفة فسميت األحاديث بالظني بمعنى أن كونها ظنية أو قطعية
باعتبار داللتها على معنى معين ال باعتبار صحتها وعدم صحتها .فذهب اإلمام
الفراهي إلى هذا األصل" :تفسير القرآن بالقرآن" الذي استحسنه العلماء والبلغاء،
وبعد ذلك نرجع إلى األحاديث ،فإن كان هناك حديث يعارض معنى القرآن فلنأول
ً
ذلك تأويال يوافق القرآن ،وال نأول القرآن نفسه ،ومن املمكن أن يلبس الحق
بالباطل لالعتماد ً
كليا على الحديث ،ألن في األحاديث ما هو صحيح وما هو سقيم،
وال يمكن أن نميز بينهن ،فقال في كتابه" :التكميل في أصول التأويل":
 1اإلمام الفراهي  :فاتحة نظام القرآن  :ص . 7/مكتبة اإلصالح بسرائمير  2177ه
 2اإلمام الفراهي  :فاتحة نظام القرآن  :ص . 7/مكتبة اإلصالح بسرائمير  2177ه
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"ولكن ههنا مزلة وخطر ،وذلك أنك قبل أن تفهم القرآن تتهافت على الحديث وفيه
صحيح وسقيم فيعلق بقلبك من الراء ما ليس له في القرآن أصل وربما يخالف
هدى القرآن فتأخذ في تأويل القرآن إلى الحديث ويلبس عليك الحق بالباطل.
فالسبيل السوي أن تعلم الهدى من القرآن وتبنى عليه دينك ثم بعد ذلك تنظر في
األحاديث فإن وجدت ما كان ً
شاردا عن القرآن حسب بادئ النظر أولته إلى كالم
هللا فإن أعياك فتوقف في الحديث وأعمل بالقرآن"1.

ً
وفضال عن ذلك ،فقال :إن التفسير بالحديث يناسب املقام والنظام مأمون إذا لم
ً
ومذهبا ،ولكنه ظني مع إمكان معنى آخر ،يقول:
يقرر عقيدة
ً
ومذهبا مأمون ولكن مع ذلك
"والتفسير بحديث يناسب املقام إذا لم يقرر عقيدة
ظني فآخذ به مع إمكان غيره"2.

وقد حث اإلمام الفراهي على التفسير القرآن بالقرآن وكان سعيه أن يعين املعنى
املقصود في ضوء العمود وسياق اليات وسباقها ونظائرها فظن بعض العلماء أن
اإلمام الفراهي يصرف النظر عن ذخائر الحديث ولكنه وهم محض فإنه يحيل إلى
ً
الحديث في تفسيره مثل املفسرين ،غير أنه يأتي به كالتبع 3وإن خالف حديثا
ً
صحيحا فانتقده في ضوء أصول االنتقاد التي اختارها نقاد الحديث.

املنقوالت في التفسير:
قد اختار اإلمام الفراهي في املنقوالت في التفسير مع إعطاء الحديث والروايات عن
الصحابة ً
ً
صحيحا في تفسير القرآن مثل ما اختاره عامة املفسرين واملحدثين
مكانا
من وجهة نظرهم ،فقال العالمة ابن تيمية وهو أكبر من ترجم السلف:
 1اإلمام الفراهي  :التكميل في أصول التأويل  :ص. 66-67/
 2اإلمام الفراهي  :رسائل اإلمام الفراهي  :ص . 171/الدائرة الحميدية بمدرسة اإلصالح سرائمير
 ،أعظم جراه  .الطبعة الثانية  ١٤٤ه  2112م .
 3اإلمام الفراهي  :فاتحة نظام القرآن  :ص. 7/
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"فإن الكتب املصنفة في التفسير مشحونة بالغث والسمين والباطل الواضح
والحق املبين ،والعلم إما نقل مصدق عن معصوم وإما قول عليه دليل معلوم،
وما سوى ذلك ،فإما فريق مردود وإما موقف ال يعلم أنه بهرج وال منقود ،وحاجة
األئمة ماسة إلى فهم القرآن"1.

وقال اإلمام أحمد بن حنبل:
"ثالثة أمور ليس لها إسناد :التفسير واملالحم واملغازي"2.

وأوضح اإلمام الفراهي وجهة نظره عن تفسير ابن جرير فقال:
"وقد أسس تفسيره بعض العلماء على األحاديث كابن جرير الطبري الذي حكموا
على تفسيره أنه لم يصنف مثله ولكن األحاديث فيها أكثرها ضعاف واملرفوع فيه
قليل وإنما جمع فيه أقوال أهل التأويل مع كثرة االختالف فيما بينها"3.

وقال في كتابه" :التكميل في أصول التأويل":
ً
قليال ً
جدا ولم يكثر فيه
"وإذ كان املروي في ذلك عن النبي صلى هللا عليه وسلم
ً
أيضا ما روي عن الصحابة فأضافوا به ما روي عن التابعين أو تبعهم مع اختالف
األقاويل بينهم ،وعلى هذا صنف ابن جرير رحمه هللا تعالى تفسيره وهو أحسن
التفاسير حتى قيل أنه لم يصنف مثله".
"والقرآن قد تضمن من الحكمة واملعارف ما ال يحيط به إال هللا تعالى وقد حث
القرآن نفسه على الفكر والتدبر فيه وقد تبين ألصحاب العقول معارف
غامضة قد تضمنها اليات ولم يجدوها فيما روي عن السلف فذكروها في
 1الدكتور عناية هللا اإلصالحي  :اإلمام حميد الدين الفراهي  :ص . 64/طبعه بمطبعة إسرار
كريمي  .الطبعة األولى  2174م
 2العالمة ابن تيمية  :مقدمة في أصول التفسير  :ص . 26/الطبعة الثالثة باملطبعة السلفية
بالقاهرة 2317ه
 3اإلمام الفراهي  :فاتحة نظام القرآن  :ص. 7/
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تفاسيرهم ،وأكبر التفاسير املتادولة التي كتبت على هذا الطريق ما أل فه اإلمام
الرازي رحمه هللا تعالى".
"وكالهما متلقى باملعقول بين املسلمين عامة ،مع اتفاق العلماء على أن كليهما
يحتوي على الغث والسمين وال بد للناظر فيهما من النقد واإلمعان"1.
وقال ً
أيضا في مقدمة نظام القرآن:
"وجب على من يحاول فهم القرآن أن ال يأخذ الروايات ما يهدم األصل أو يقلعه
فإني رأيت بعض الروايات تقلع اليات وتقطع نظمها إال أن تأول ..فينبغي لنا أن
ً
نأخذ منها إال ما يكون ً
وتصديقا ملا فيه كما أن الثار املنقولة من ابن
مؤيدا للقرآن
عباس رض

ي هللا عنه أقرب األقوال من نظم القرآن"2.

السرا ئيليات:
وصرح ً
أيضا اإلمام الفراهي وجهة نظره عما تسرب في كتب التفسير والحديث مما
روي عن أهل الكتاب ،فقال:
"وكذالك تاريخ أهل الكتاب أقرب من األخبار املنقولة عندنا فإن املفسرين
أخذوها من أفواه العامة والذين قل علمهم بالكتب التاريخية في قصص األنبياء
وبني إسرائيل فالصواب أن نأخذ من كتبهم املعتبرة كالتبع فحيث يختلف عن
القرآن نتركه كتموا الشهادة"3.

منهجه في دراسة القرآن الكريم:
بعد ما أوضحنا موقف اإلمام الفراهي عن كل من التفسير بالرأي والتفسير
ً
باملأثور وفي املنقوالت في التفسير يليق بنا نوضح قليال منهج دراسة القرآن له.
 1اإلمام الفراهي  :رسائله  :ص. 127/
 2اإلمام الفراهي  :فاتحة نظام القرآن  :ص20/
 3اإلمام الفراهي  :فاتحة نظام القرآن  :ص20/
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فاملنهج الصحيح عند اإلمام الفراهي لدراسة القرآن هو أن يفكر في القرآن
مباشرة ويتدبر فيه في ضوء سياق اليات وسباقها واليات املماثلة لها ومع مالحظة
أساليب كالم العرب واستعماالتهم فينبغي للدارس أن يعين بتدبره ودراسته معنى
الية ومقصودها ،وبعد ذلك يرجع إلى األحاديث والروايات والتفاسير لكي يطمئن
قلبه وينشرح صدره ،أما إذا اطمئن قلبه بتأويل فليحمد هللا وإال فليطل التدبر
ً
والتفكر فيه معترفا بقلة علمه وضآلة فهمه ،وليدع هللا أن يوسع عليه سبيل فهم
القرآن ،وال يقطع هذا الدعاء ما دام االطمئنان لم يحصل ،فقال اإلمام الفراهي
وهو يوضح منهجه في دراسة القرآن:
"ما أخذت معنى اليات من كتب التفسير ولكن تأملت في رباط الكالم وآيات
مماثلة فإذا تقرر عندي معنى جملة من اليات نظرت في تفسير الرازي والطبري،
رحمهما هللا تعالى ،فربما وافقني واحد من أقوال السلف وربما كنت ً
قريبا من
بعضهم وربما فهمت معنى ثم رجعت فيه وربما أشكل علي ش يء فوقفت ومع كل
هذه األمور نحول األشكال واإلبهام إلى قلة علمنا وقصور فهمنا وتقليدنا ملا أخذنا
1
من الراء التي أخطأنا فيه".
فما تبين من وجهة نظر اإلمام الفراهي في التفسير باملأثور والتفسير بالرأي هو
بعيد عن كل إفراط وتفريط ،وفي غاية من الحذر ،وباعتدال مناسب ،تمسك بها
الفراهي وعض عليها بالنواجذ ،وإن تأملت تفسيره تجد أنه يسير من أوله إلى آخره
على هذا املنهج العدل ،إذ أن املتأخرين من العلماء اعتمدوا ً
كثيرا على األحاديث
والروايات وهي صحيحة وسقيمة ً
معا ،فأولوا آية بتأويالت متناقضة وبعيدة عن
ً
ووجوها
الفهم ،ومستدلهم الوحيد في ذلك أن الية تحتمل احتماالت مختلفة
عديدة ،أما األحاديث والروايات فهي أوضح من القرآن في ذلك مع أن القرآن هو
أصل وجدير باالعتماد واالستناد عليه.

 1نفس املصدر  :ص. 27/
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املصادرواملراجع
.2

اإلمام حميد الدين الفراهي :التكميل في أصول التأويل ،الدائرة
الحميدية ،سرائمير ،أعظم كره ،الهند ،ط2144 ،2ه
اإلمام الفراهي :فاتحة نظام القرآن ،مكتبة اإلصالح ،سرائمير2177 ،ه
اإلمام الفراهي :رسائل اإلمام الفراهي ،الدائرة الحميدية ،مدرسة
اإلصالح ،سرائمير ،أعظم جراه ،ط2422 ،1ه2112/م
الدكتور عناية هللا اإلصالحي :اإلمام حميد الدين الفراهي ،مطبعة إسرار
كريمي ،ط2174 ،2م
العالمة ابن تيمية :مقدمة في أصول التفسير ،ط ،3املطبعة السلفية،
القاهرة2317 ،ه
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إما العربية والتفسير في شبه القارة الهندية
 -أ .د .أحمد حسن فرحات

1

يعتبر العالمة عبد الحميد الفراهي الهندي أحد مخضرمي القرنين الثالث عشر
والرابع عشر الهجريين ،حيث ولد رحمه هللا سنة 2140هـ في قرية "فريها" – من
قرى مديرية أعظم كره بالهند – وكان ابن خال عالمة الشرق ومؤرخ اإلسالم
الشيخ شبلي النعماني -تغمده هللا برحمته . -وتوفي سنة 2341هـ املوافق 2130م.
ً
ومن املؤسف أن يكون مثل هذا العلم العظيم مجهوال إلى حد كبير في األوساط
العلمية والثقافية في العاملين العربي واإلسالمي ،على الرغم من كتبه ومؤلفاته التي
تدل على عبقرية فذة،وعقلية مبدعة والتي ال بد أن يكون لها أثر بارز في حاضر
ومستقبل العلوم العربية واإلسالمية.
اشتغل الفراهي منذ يفاعته بطلب العلم ،فحفظ القرآن ،وقرأ – كدأب أبناء
العائالت الشريفة في الهند– اللغة الفارسية وبرع فيها ،ثم انصرف إلى طلب
العربية ،فاستظل بعطف أخيه الشيخ شبلي النعماني– وكان أكبر منه بست
سنين– فأخذ منه العلوم العربية كلها من صرفها ونحوها ،ولغتها وأدبها ،ومنطقها
وفلسفتها ،ثم سافر إلى لكنؤ– مدينة العلم في الهند– وجلس في حلقة الفقيه
املحدث اإلمام الشيخ أبي الحسن 2السهارنفوري– شارح الحماسة وأستاذ اللغة
العربية في كلية العلوم الشرقية بالهور– فبرع في الداب العربية ،وفاق أقرانه في
الشعر واإلنشاء .قرأ دواوين الجاهلية كلها ،وحل عقد معضالتها ،وقنص
شواردها فكان يقرض القصائد على منوال الجاهليين ،ويكتب الرسائل على سبك
بلغاء العرب وفصائحهم.
 1أستاذ كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية ،جامعة قطر
 2وهم الدكتور فالعالمة الذي تلمذ له الفراهي كان عبد الحي اللناوي ،وأما السهارنفوري فهو
العالمة فيض الحسن الذي تلمذ له الفراهي في الهور (إدارة التحرير).
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ثم عرج على اللغة االنجليزية– وهو ابن عشرين سنة– ودخل في كلية علي كره
اإلسالمية ،ونال بعد سنين شهادة  B Aمن جامعة هللا آباد ،وامتاز في الفلسفة
ً
الحديثية ،أخذها من األستاذ بكلية علي كره اإلسالمية يومئذ ... -كان الفراهي عاملا
ً
وفاضال في العلوم العصرية واإلنكليزية ،ثم عين ً
معلما
بالعلوم العربية والدينية،
للعلوم العربية بمدرسة اإلسالم بكراتش ي عاصمة السند ،فدرس فيها سنين ،وكتب
وألف وقرض وأنشد ،ثم انقطع إلى تدبر القرآن ودرسه ،والنظر فيه من كل جهة،
وجمع علومه من كل مكان ،فقض ى فيه أكثر عمره ،ومات وهو مكب على أخذ ما فات
العلماء ،ولف ما نشروه ،ولم ما شتتوه ،وتحقيق ما لم يحققوه ،فكان لسانه ينبع
ً
بحثا عن مشكالته ،وقلمه يجري ً
ً
كشفا عن معضالته.
علما بالقرآن ،وصدره يتدفق
ً
أما املناصب التي شغلها :فقد عين أستاذا للغة العربية بكلية عليكره اإلسالمية،
وكان بها يومئذ أستاذ اللغة العربية املستشرق األملاني الشهير يوسف هارويز،
ً
الذي استكمل العربية من الفراهي ،وقرأ عليه الفراهي العبرية ،ثم عين أستاذا
ً
أعواما حتى انتقل منها إلى حيدر آباد الدكن رئي ًسا
بجامعة هللا آباد ،وبقي فيها
ملدرسة دار العلوم النظامية ،التي كانت تخرج قضاة البالد ووالتها .وهو الذي
عمل على تأسيس الجامعة العثمانية ،والتي كانت من أحدث جامعات العالم ً
سنا،
وأعجبها ً
نظاما .ثم استقال ولزم بيته ،وانقطع إلى العلم ،وكان قد أسس قرب
قريته مدرسة عربية دينية ،سميت "مدرسة اإلصالح" فكان ينظر في شؤونها ،وكان
من أعظم مقاصدها وأهدافها تحسين طريق تعليم العربية وإيجاز قائمة دروسها
املتعبة العقيمة ،وإلغاء العلوم البالية القديمة ،والعكوف على طلب علوم القرآن
والبحث عن معانيه ونظمه ،وأحكامه وحكمه .كما كان ً
رئيسا للجنة املديرين "لدار
املصنفين" التي كان أحد مؤسسيها 1...
هذه ملحة خاطفة عن حياة الفراهي .وأما كتبه ومؤلفاته فكثيرة متعددة ،ومعظمها
باللغة العربية التي شغف بها املؤلف ،وآثرها على لغته األصلية ،وحينما سئل عن
 1عن الترجمة امللحقة بكتاب "إمعان في أقسام القرآن" للمؤلف – بتصرف واختصار.
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سبب كتابته بالعربية مع حاجة قومه إلى الكتابة باألردية قال" :أردت لكتبي
الخلود" وسنتكلم عن كتبه وما أضافته من جديد إلى عالم املعرفة في بعض
األعداد القادمة ،ونورد في هذا العدد بعض ما قاله في العرب ولغتهم ،حيث
رافقهم في شعرهم الجاهلي ،وعاش حياتهم ،وتنقل في بواديهم وحواضرهم ،وعرف
أخالقهم ومثلهم ،وقال فيهم ما لم يحسنوا ْأن يقولوا مثله في أنفسهم ،يقول
الفراهي في العرب وفي صفة كالمهم:
"وكانت العرب على غاية قصوى في تأثرهم بالكالم ،وهذا لقوة قلوبهم ،وشدة
تأثير أقوالهم ،فكأن كالمهم يحمل ً
روح ا منهم ،وكأن السامع يتأثر له من وجهين:
من قوة املتكلم ،ومن اعتيادهم التأثر ،وقد قيل :القول إذا خرج من القلب وقع
في القلب .وسذاجتهم وصدقهم ،نفت عنهم الخواطر وتشتت البال .وصرف
القول عن نهجه الصادق ،فكان قولهم وسمعهم من القوة واإلصابة كضربة
سيف مرهف ،ولوال أن كالمهم جماع همتهم ما ارتجلوا قصائد طويلة دامغة،
وكانوا أصدق الناس وأنطقهم".
ويقول ً
أيضا في أخالق العرب التي رشحتهم لحمل رسالة اإلسالم:
"زعموا أن هللا تعالى أعطى العرب كتابه ،وأرسل إليهم الرسول ملا بلغ كفرهم وسوء
ً
أعمالهم منتهاه ،هذا حق .ولكن ال بد فيه من زيادة :إن هللا تعالى بعث رسوال منهم،
واصطفاهم لصدقهم ،وأمانتهم ومكارم أخالقهم ،وكانوا أرغب في خالل الخير (
وهذا بحث طويل ،ودالئله في تاريخهم و "الحديث").
ويقول ً
أيضا" :خلتان فضلت بهما العرب على سائر الناس :الصدق .والجود.
فالصدق بناء العبادات .والجود بناء املعامالت .ويعبر عن األصلين بالصالة
والزكاة .أال ترى كيف كانوا يمدحون بهاتين الصفتين؟
ً
قال صخر أخو الخنساء يرثي أخا له:
وطي ـ ـ ــب نفسـ ـ ـ ـ ي أن ـ ـ ـ ـني ل ـ ـ ــم أق ـ ـ ــل ل ـ ـ ــه
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وبلغ من حب الفراهي للعرب ما جعله يعتبر سيئاتهم إنما نبعت من الحسنات .وفي
ذلك يقول:
ً
معجزا للعرب ملا أنهم تأثروا له ،فإن العرب على عالتها كانت
"وإنما كان القرآن
على سذاجة الفطرة ،وحب املعالي :من الجود ،وصلة الرحم ،والغيرة ،والشكر ،ال
سيما شرفائهم وخيارهم ،حتى إن سيئاتهم نبعت من الخيرات ،فمعاقرتهم الخمر،
ومقامرتهم امليسر جاءت من الجود ،وحروبهم من أداء حق املقتول ،والغضب
للقسط ،وظلمهم من إباء النفس عن الدنية ،ولذلك رحموا الضعفاء ،واألرامل
ولم يقتلوا في الحرب اإلماء وال األطفال ،ولم يرهقوا املنهزمين .وإنما بقوا على الفقر
وسوء العيش ،إلبائهم عن الطاعة مللك يجمع أمرهم ،إال من ال يتكبر عليهم،
ويعدل بينهم ،ويكون كأحدهم = كما كان الشيخان وذوو أمرهم في الجاهلية .-
فأملكهم وأقوالهم أعدلهم – كما كان عمر بن الخطاب رض ي هللا عنه – فلم يرد
إال أنه يقهرهم بكمال عدله ...
ً
ويرى الفراهي أن سبب تأثر العرب بالقرآن ،يرجع أوال وقبل كل ش يء لدعوته إلى
مكارم األخالق التي كانوا يجدون صداها في نفوسهم ،والتي كانوا يشعرون بها
بفطرتهم .وفي ذلك يقول:
ً
"والقرآن دعاهم أوال إلى هذه املكارم التي قد عرفوها ،فتأثر له ذوو النهى منهم،
لصدقه في الدعوه إلى املعالي ،حتى إذا دانت له جماجمهم ،بين لهم أن هذا الكالم ال
ً
قدسياً ،
وهدى ً
ً
ونورا ،فال يقدر عليه كاذب ،بل يكون
يكون إال صدقا وهو كونه
ً
إيحاء من جانب القدس ،ولذلك لم يجيء التحدي به في أول الدعوة حتى علموا أثره.
وكونه أهدى ،هو أثره الذي أحيا أمة تشتت أركانها ،وتهدم بنيانها ،وبعدت عن
املدينة لشدة إبائها وحميتها ،وصعوبة قيادها ،كأن القرآن أخرج أمة متمدنة من
ً
جميعا ما ألفت بين قلوبهم
األسود الضواري ،قال تعالى" :لو أنفقت ما في األرض
ولكن هللا ألف بينهم إنه عزيز حكيم"1.
 1سورة األنفال63 :
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والعرب قد جربوا ذلك ،وعرفوه في أنفسهم .وأئمتهم وذوو العقول والتدبير ،وأولوا
األمر والنهى منهم أعلمهم بعجزهم عن تحويل العرب إلى التمدن .وقد أعجزوا
األمراء إال الشيخين ،وعادوا بعد مدة قصيرة إلى بغيهم ،وتطاول بعضهم على
بعض ،وهم إلى الن على حالهم قانعين بفقرهم وبؤسهم ،مفتخرين بحريتهم
القديمة ،إال الذين شربوا من التمدن الحديث الذي هو هالك بني آدم 1"...
ً
مرشحا ً
قويا لهم لحمل
ويرى الفراهي في فضيلة الصبر التي كان يتحلى بها العرب
رسالة اإلسالم ،ذلك أن بناء اإلسالم إنما قام على الصبر ،وفي ذلك يقول الفراهي:
"لعل اختيار أمة العرب ،هو الصبر املحض ،وهو جماع الفضائل ،وهو أحسن
وراثة إبراهيم عليه السالم .وأرض العرب أصلح لتربية هذه الفضيلة حتى ترى
حيواناتها وأشجارها أصبر من بني نوعها في سائر األرض.
وملا كان بناء اإلسالم على الصبر ،كان اإلسالم أصلح لفطرة العرب ،وملا كانت أرض
العرب صالحة لطبائع أهلها ،فإذا خرجوا منها أسرع الفساد إلى طبائعهم.
فكان الترف هالكهم ،ولذلك قال النبي صلى هللا عليه وسلم ما معناه" :إنه يخاف
عليهم كثرة املال"2.
ويقول أ ً
يضا في صفة كالم العرب وتفضيله على كل كالم آخر" :اعلم أن كالم
العرب كله نمط أعلى من كالم األمم التي اعتادت عليه ،ألن العرب مولعون برزانة
القول وتهذيبه عن السخف ،فهم يجردون كالمهم من كل رابطة ،ولو ذكروا
الروابط لكان ً
عارا على السامع الذي يفهم الروابط بذكائه ،فلذلك كثر في كالمهم
الحذف .أال ترى قولهم" :أنا ذاهب" كلمتان .وفي أكثر اللغات ثالث كلمات ،فخف
عليهم بهذا اإليجاز إعمال املنطق ،كأن كالمهم قد وضع حسب اقتداء الفكر
ً
والفهم .فترى كالمهم مربوطا براية عقلية ،وعليك أن تميز بين الروابط من كل
 1القائد إلى عيون العقائد ،ص  243-242بش يء من التصرف
 2دالئل النظام ،ص 37
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قسم ،فإنهم ال يصرحون بها  ...ثم إن الحذف في كالمهم يجعل كالمهم ً
شبيها
بالوثبات ،والقرآن كمطر السحاب من وجوه مختلفة – وهذه الوثبة من بعض
وجوه املطر .قال امرؤ القيس في صفة السحاب ومطره:
فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواد خطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء وواد مطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر

لهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا وثبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات كوثـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب الظبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء

فالكالم الذي ال حذف فيه ،ال محل فيه للعقل والنظر ،وهو كدبيب النمل،
والعرب ال تستجيده ،وال تتأثر به ،لذكائهم وسرعة فهمهم ،وتنفرهم عن الفضول.
ً
ضروريا عند غيرهم 1"...
وإن كان
ويتحدث الفراهي عن ميزة الحذف هذه في كالم العرب في مكان آخر فيقول :ومن
أساليب الحذف .وهو إسقاط الفضول عن القول ،والفضول ما يفهم الكالم
بدونه ويتأثر منه السامع .فإن الغرض من الحديث ليس إال اإلفهام والتأثير .فكلما
زاد على هذين أذهل وأبعد وأثقل .وملا كان املستمعون على مراتب متفاوتة من
الذكاء والتأثر .فقد اختلفت األلسنة في مقدار الحذف فيها:
أما العرب :فلذكائهم ،وتوقد أذهانهم ،فقد كان أنجح األقوال عندهم ما قل
وكفى ،فإن الكالم إذا لم يهذب عما ال فائدة فيه وال يغني ً
شيئا سقط عندهم،
ومجته أسماعهم .وذلك العتقادهم أن املسهب في الكالم إما أنه أحمق أو يحمق
املستمع ،وعلى هذا كان أمر الحذف في كالمهم من بعض سجاياهم ،وكأنهم طبعوا
عليه ،فلذلك تراهم يخالفون ألسنة األمور بأمور:
-

لم يشكلوا كالمهم إال ألجل العجم – وكذلك العبرانيون إخوانهم.-

-

جردوا الكالم عن الروابط :كاإلضافة ،والخبر ،والتمييز ،والظرفية ،وغيرها.
وهذه درجة عالية من ارتقاء اللسان – والبحث املشبع عليه في باب على حدة.

-

وأخلصوا الكالم عما دلت عليه القرينة من الفعل والجواب للشرط،
والقسم-.واستقصاء ذلك في النحو.-

 1دالئل النظام ،ص  64-67بقليل من التصرف
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-

أسقطوا من القصة والحجة أجزاء وقضايا ال يكاد يحذفها غيرهم .فلذلك
صعب على العجم درك حديثهم ،كما ال يدرك حسير القوم شأو حثيثهم–
والبحث عنه في باب اإليجاز وفيه فوائد جمة...

-

أسقطوا في كالمهم املركب من هيآت الحروف أكثرها ،فسبقوا كل أمة
بخطهم البديع والتركيب"1.

ويشرح الفراهي بعض ما أوجزه هنا في مكان آخر من كتابه "أساليب القرآن" حيث
يتحدث عن خصائص لسان العرب وخطهم فيقول:
"خصائص لسان العرب وخطهم :
ً
اعتمادا على فهم السامع .فإنهم لذكائهم كانوا يعدون
( )2منها كثرة الحذف.
اإلطناب ً
عيا .حتى إن لسان العرب قد بني على اإليجاز خالف سائر اللغات.
ً
فأنواع الكلم مصوغة من املواد .وليست مركبة من السوابق واللواحق ،مثال
كلمة فاعل ليس مثل "كارنده" (الفارس ي) وميكر ( Makerاإلنكليزي) .
وما في العرب من الحروف الزائدة في مثل يفعل ،ومفعل ،وفاعلة ،وفاعلون.
فليس في ش يء من السوابق واللواحق .إنما هو من أنحاء أوضاع الزوائد؛
فإنها توضع في أمكنة مختلفة.
وكذلك هذب كالمهم عن فضول الروابط .فال تجد فيه رابط النسبة الخبرية
وال اإلضافية :وكذلك عن روابط الخيال :فترى في كالمهم لتعودك بالعجمي
ً
انقطا ًعا ً
ورتقا ،ولكن العربي يراه متصال ،وهذا من أقوى الدالئل على حدة
فكر املتكلم والكاتب ،وأرى ذلك في كالم حكماء الهند ،وأشكل على علماء
أوربا فهمه لتعودهم على اإلطناب.
( )1قد علمنا أن اللسان حمولة الخيال ،وكذلك الخط حمولة اللسان ،وقد
علمنا ما في الخيال من السرعة ،ثم ما في اللسان .فمهما كان اللسان أبطأ كان
 1أساليب القرآن ،ص  16-17بقليل من التصرف
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ً
بطيا كان ً
ً
وثقال على الخيال ،وهكذا الخط إذا كان ً
قيدا على الكالم
قيدا
النفس ي ،فيتبلد الخيال ،فلذلك كلما كان اللسان والخط أوجز كان أحسن
وأعون ،ولذلك في هذا الزمان احتاجوا إلى الخط السريع ،لضبط الخطب.
والعرب بسرعة فكرهم لم يرضوا بالخط البطيء الذي لم يترق منه قوم إلى
الن .واملتعود بالخط العربي يحقر سائر الخطوط ،ويحسبه خط الجهالء
الحمقاء ،ال أثر عليه من الصنعة والعقل ،فالفكر الذي وضع لهم لسا ًنا
ً
ً
مهذبا عن الفضول أعطاهم خطا على غاية من الصنعة وجودة التركيب.
وكما أن خطهم يساعد الكاتب فيلقى خياله بسرعة التخيل والكالم النفس ي،
كذلك هذا الخط يساعد املتعلم ،وذلك ألن األلفاظ فيه صورة واحدة،
ترتسم بلحظة واحدة في الخيال ،وتبقى كصور األشخاص ،وأنت تعلم أن
البصر لشدة تمرنه يقدر على حفظ الصور أكثر من سائر الحواس( .فإنك ال
تزال ترى حتى في النوم وال تسمع وال تشم وال تطعم وال تمس إال بعض
ً ً
األوقات) ،فإذا رأيت ألفاظا مثال :شمس؛ قمر ،نجم :أسد ،نخل ،رجل،
فكأنما رأيت صور أشخاص .وأما سائر الخطوط من خطوط النصارى
والهنود .ففيها كل حرف صورة على حدتها ،وفي كل كلمة تحتاج إلى حفظ
الصور املختلفة الطويلة العريضة ،وزاد على ذلك رسم الحركات .ثم في
الخط األوروبي الحركات ربما تربو على الحروف ،مثل :فائط فإنه عندهم :ف
– ي – ج – ص – ط ،أعني  ،Fightفالخط الذي وضعته العرب أسهل
لتعلم األلسنة .ولذلك ترى الفرس والترك واألفغان وأكثر األمم املسلمة مع
حفظهم ألسنتهم تركت خطوطها ....
ويتحدث في مكان آخر عن عدم تغير اللسان العربي وثباته واستمراره فيقول :إنا
نرى اللسان يتغير بالزمان إذا لم يكن له وازع عن التغير ولكنك ترى اللسان يسلم
عن التغير إذا شاع التعليم ،واتخذوا ً
كتبا خاصة ،فكل صبي ينشأ ويتربى على
لسان واحد ،كما نرى الفارسية والعربية في الهند لم تتغير ،فإن القرآن صار
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كاملركز لكل ما تعلموا في العربية ،وكتاب السعدي والحافظ وأمثالهما ،حفظوا
اللسان في فارس والهند.
والسبب القوي للتغير هو تبدل الحكم من قوم إلى قوم مختلفين في لغاتهم بخالف
لسان فارس والهند ،والن نرى أثر لسان اإلنكليز في الهند ،وهذان أمران ظاهران.
فإذا توجهنا إلى حال لسان العرب قبل اإلسالم :علمنا أنهم حفظوا لسانهم ألجل
الرواية ،وجمعهم في مواسمهم وأسواقهم ،وتخالطهم لكثرة الترحال ،فكانت
أشعارهم أسفارهم ،ومواسمهم مدارسهم ،فال نرى في قديم كالمهم وجديده
تفاو ًتا ،فإذا جاء القرآن ودونت لغتهم استقر لسانهم ،ولكن العامة نبذوا العلم
فتغير لسانهم ،ومع ذلك إذا رجعوا إلى التعليم رجع لسانهم إلى أصله كما ترى
اجعين إلى العربي الصحيح 1"....

اليوم املصريين والشاميين ر

هذه بعض أقوال الفراهي في العرب والعربية ،وهي ْإن دلت على ش يء فإنما تدل
ً
رجال مثل الفراهي يعيش في أقص ى الهند ً
بعيدا عن
على عظمة اإلسالم الذي جعل
العرب والعروبة ،ويتقن لغتهم ،ويتعمق في دراستها ،ويخوض ألجل ذلك مفاوز
الشعر الجاهلي ،ويستنبط منه أخالق العرب وأحوالهم ،ويتحدث عن خصالهم
ومحاسنهم حديث املحب العاشق.
لقد فعل الفراهي كل ذلك بسبب عقيدته اإلسالمية ،ومن أجل فهم القرآن الكريم
الذي نزل بلغة العرب ،وقد أدرك الفراهي أنه ال يمكنه تذوق القرآن ،واستكشاف
كنوزه إال من خالل العربية ،فانطلق يتعلمها بحماس منقطع النظير ،وتعمق قل
أن يوجد مثله في أهل العربية ،بل لقد سجل الفراهي على علماء العربية بعض
األخطاء والهفوات ،وتكلم على بعض خصائص العربية التي لم يذكرها أحد غيره،
وكانت له مالحظات واستدراكات في علوم النحو والبالغة وغيرها ،كما كانت له
نظرات صائبة في ما ينبغي أن تكون عليه علوم اللغة والشريعة.
 1أساليب القرآن ،ص 7-4
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هكذا فعل القرآن بالفراهي ،وهكذا يفعل بكل مسلم غيور ،فأين موقف الفراهي
هذا من مواقف كثير من العرب املعاصرين الذين ينتسبون إلى العروبة اس ًما،
ولكن يولون وجوههم شطر الغرب ،فيستقبلون قبلته ،ويدورون في فلكه ،بعد ْأن

أداروا ظهورهم للعربية والقرآن ،وهم يحسبون أنهم يحسنون ً
صنعا ،ألم يقرأوا
قول هللا تعالى في قرآنهم العربي" :لقد أنزلنا إليكم كتا ًبا فيه ذكركم أفال تعقلون".1

وقوله تعالى" :وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسئلون" 2؟

 1سورة األنبياء20 :
 2سورة الزخرف44 :
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الما عبد الحميد الفراهي ّ
مفس ارا ا
وأديبا
 -أ .د.

أبو سفيان الصالحي1

إن اإلمام عبد الحميد الفراهي2130-2463( 2م) اشتهر بين األوساط العلمية
ً
قبوال ً
بخدماته القرآنية واألدبية ،وناول
عاما بين العلماء العرب والهنود
واملستشرقين بتفرداته وعجائبه في ميادين التفسير والبالغة وشرح املفردات
القرآنية واالستشهاد بكالم العرب ،وقد داوم البحث والتحقيق لنيل النتائج النهائية
العلمية .وما اختار اإلمام الفراهي الطرق التقليدية والعادية التي سارها العلماء
الخرون ،وبهذا الوجه أجاد املباحث العلمية وناول االبتكارات في مختلف املجاالت
خاصة في االستشهاد بكالم العرب .وقدم االتجاه الجديد لنظم القرآن الذي كان
ً
موجودا عند املفسرين املتقدمين ولو في نطاق ضيق فقدم األستاذ الفراهي نظام
القرآن والتناسب بين اليات الكريمة في نطاق واسع باألدلة القوية في العديد من
كتبه من مثل "دالئل النظام" و"نظام القرآن وتأويل الفرقان بالفرقان" و"تعليقات
في تفسير القرآن الكريم" و"التكميل في أصول التأويل" .وادعى فيها أن القرآن مرتب
ومدون بالهدايات الربانية كما هو منزل من هللا جل جالله فإن بدلت آية من اليات
1بروفيسور ،قسم اللغة العربية وآدابها ،جامعة علي كره اإلسالمية ،علي كره
 2راجع لحياة األستاذ الفراهي وآثاره إلى املصادر التالية:
( )2ذكر فراهي للدكتور شرف الدين اإلصالحي ،الدائرة الحميدية ،مدرسة اإلصالح سرائ
مير ،أعظم كره1002 ،م
( )1عالمة حميد الدين فراهي :حيات وأفكار ،الدائرة الحميدية ،مدرسة اإلصالح بسرائ مير،
أعظم كره2116 ،م
( )3عالمة حميد الدين فراهي :ايك عظيم مفسر ،ايك مايه ناز محقق ،ايك بلند بايه مجدد
ملحمد عنايت هللا السبحاني اإلصالحي ،مكتبة اإلصالح بسرائ مير ،أعظم كره ،يوبي (الهند)،
نوفمبر2174م
( )4موالنا حميد الدين فراهي :مفسر ومحقق للدكتور أبو سفيان اإلصالحي ،قرآنك ريسرج
سنتر ،كبير كالوني ،علي كره ،يوبي
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القرآنية من مكانها ،فيقع الخلل والفساد في الربط بين اليات القرآنية وتناسبها .وال
مرو في أن القرآن الكريم مربوط ومنظم في سوره وآياته وألفاظه ،ولكل سورة
موضوع مركزي تدور حوله وتنتظم بها أشد االنتظاما .وأود أن أبرز هذا الجانب من
من جوانب االقرآن الذي قدمه األستاذ الجليل .فكان الفراهي قد علق حبا بهذا
العلم ملرافقته ألستاذه العالمة فيض الحسن السهارنفوري (2447-2426م) الذي
كان يركز على الفصاحة والبالغة القرآنية أمام تالميذه وقد أهدانا التاريخ إلى هذا
الجانب أن الشخصيات املبرزين من مثل السير سيد أحمد خان وشبلي النعماني
واألستاذ أشرف علي التهانوي ومحمد إقبال قد استفادوا من دراسته الواسعة
العميقة 1.واألستاذ الفراهي كان يحبه ً
حبا ً
جما وكان يكثر ذكره من خالل أحاديثه
وكتاباته وهو الذي نشر ديوانه على نفقته الخاصة.
ولد اإلمام الفراهي في قرية ‘‘پهريها’’ بمديرة أعظم جراه ،أترابرديش ونسبة ‘‘الفراهي’’
ترجع إلى هذه القرية وقد كتب الدكتور شرف الدين اإلصالحي مقالة قيمة حول
هذه النسبة في املجلة الفصلية األردية ‘‘علوم القرآن’’ 2كما تحدث عنها في كتابه
ً
الجليل "ذكر فراهي" 3الذي طبع أوال في الهند في سنة 1002م من ‘‘الدائرة
الحميدية’’ بمدرسة اإلصالح (سرائي مير ،أعظم جراه) ،ثم من ‘‘دار التذكير’’ بالهور
في باكستان في سنة 1001م 4.وأحاط فيه شرف الدين اإلصالحي بجميع أخبار
حياته واستفاد من الكثير من مصادره األولوية .وكان يود الدكتور اإلصالحي أن
ً
ً
يرتب ً
جامعا لتبيين مراحل حياته والفكر الفراهي ولكن سبقت املنية
كتابا شامال
ً
إتمام هذه الفكرةفتوفي الدكتور اإلصالحي في شهر أغسطس 1022م تاركا وراءه
 1راجع للتفصيل :ذكر فراهي
 2موالنا فراهي اور ان كي نسبت فراهي ،شرف الدين اإلصالحي ،مجلة علوم القرآن ،يوليو-
ديسمبر  ،2147ص 247-236
 3كتبت مقالة إلبراز النكات املهمة لـ ‘‘ذكر فراهي’’ فراجع للتفصيل :خدا بخش الئبريري جرنل،
بتنه ،عدد ،211 :ص 141-117
 4فهذا الكتاب طبع ً
أيضا من الهور بعد نشره من الهند بسنة مع اإلضافة اليسيرة
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مواد كثيرة عن الفكر الفراهي وتاريخ مدرسة اإلصالح ،ينبغي للمسؤلين لها أن
يتفكروا في حفظها من أيدي حوادث الزمان ويقوموا بنشرها .ذلك ألنها قيمة للغاية
ولقد رأيتها في مقرها بإسالم آباد ولقد طاف األستاذ الدكتور في مختلف الواليات
ً
عديدا من الشخصيات التي لها خبرات ومعلومات عن
الهندية والباكستانية والقى
األستاذ الفراهي واملصادر واملراجع التي تتعلق بحياته وأفكاره .وذكر اإلصالحي قصة
أليمة لترتيب ‘‘ذكر فراهي’’ في تقديم الكتاب وذكر فيه أنه واجه مشاكل كثيرة من
قبل الحساد 1وذكرها حين إلقاء محاضرة في ‘‘اداره علوم القرآن’’ بعلي جراه ،الهند.
وقبل أن أتحدث عن الجوانب الفكرية لإلمام الفراهي يجدر بي أن ألقي الضوء
على اسم األستاذ الفراهي وهو "عبد الحميد بن عبد الكريم بن قربان قنبر بن تاج
علي ،حميد الدين ،أبو أحمد ،األنصاري الفراهي" وقد ذهب العالمة السيد
سليمان الندوي في ترجمته إلى أن اسمه الحقيقي "حميد الدين" .ولكن بسبب
كون هذا االسم ً
لقبا بالعربية شعر فيه األستاذ بالتعاظم فسمى نفسه في أول
مصنفاته العربية "عبد الحميد" والحق أن عبد الحميد هو االسم الذي سمي به
ً
بعد ميالده وظل معروفا به حسب الشواهد التي بين أيدينا إلى سنة 2306ه ،إذ
كان عمره  16سنة ومن تلك الشواهد ما يلي:
 .2عنوان قطعتين في تاريخ ميالده لشيخه محمد مهدي الذي درس عليه اللغة
الفارسية في صغره ونصه" :تاريخ عبد الحميد خلف حاجي صاحب ممدوح
وتلميذ راقم".
والقطعة األولى منها كما يلي:
بأشـ ـ ــرف بخـ ـ ــت شـ ـ ــد عبـ ـ ــد الحميـ ـ ــد

رونـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيالد بفضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل ودود

فكـ ـ ــر جـ ـ ــو كـ ـ ــردم جـ ـ ــي تـ ـ ــاريخ سـ ـ ــال

كف ـ ـ ـ ــت خ ـ ـ ـ ــرد ن ـ ـ ـ ــو ب ـ ـ ـ ــر ب ـ ـ ـ ــاغ وج ـ ـ ـ ــو

 1راجع للتفصيل :تقديم "ذكر فراهي" الذي طبع من الهور (ديباجة املؤلف ،دار التذكير،
ط2،1001م ،ص 31-7
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سمي أخاه كذلك "عبد الرشيد" في قطعة أخرى في تاريخ ميالده وهو ً
أيضا
اشتهر فيما بعد بـ"رشيد الدين".
 .1وللشيخ املذكور ً
أيضا قصيدة بالفارسية بمناسبة زواج الفراهي في  27رجب
سنة 2111ه ،وعنوانها "عبد الحميد".
 .3في رسالة بعث بها الفراهي إلى والده من الهور حينما كان يدرس على العالمة
فيض الحسن السهارنفوري عام 2300ه أو قبله ،كتب اسمه "عبدالحميد"
وإسم أخيه "عبد الرشيد".
 .4بهذا االسم سماه ابن عمته العالمة شبلي النعماني في رسالة مؤرخة 17
مارس 2444م (املوافق2302ه).
 .7في خزاىة كتب الفراهي نسخة خطية من مثنوي جالل الدين الرومي (الدفتر
األول) ذكر الفراهي في آخرها بالفارسية أنه اشتراها سنة 2306ه ثم كتب
ً
مركبا هكذا "محمد عبد الحميد األنصاري بسر عبد الكريم انصاري"1.
ولقد وجب علينا التوضيح السم الفراهي ألن الدارسين يجدون االشتباه فيه ألجل
ثالثة أسمائه على كتاباته فبعد هذه الصراحة نشير إلى عبقريته ،قد طار صيت
األستاذ الفراهي خالل دراسته بين األوساط العلمية ،والعلماء كانوا يشيرون إلى
ذكائه وعلو منزلته العلمية وشغفه بالعلوم القرآنية فلما قصد األستاذ قصد
لاللتحاق بمحمدن اينكلو أورينتل كالج قدم هذه املسئلة ابن عمته شبلي
النعماني فهو يقول :ملاذا تضطرب إذا يعرفك السير سيد أحمد خان ً
جيدا فذهب
الفراهي إلى السير سيد أحمد خان لاللتحاق بهذه الكلية فكتب رسالة إلى عميد
الكلية بك ) (Theadare backوذكر فيها ً
أيضا أن هذا التلميذ قد فاق جميع
األساتذة الكرام لهذه الكلية في إتقان اللغتين العربية والفارسية 2وعلى هذا طلب
 1راجع للتفصيل :مفردات القرآن لإلمام عيد الحميد الفراهي( ،تحقيق وشرح :الدكتور محمد
أجمل أيوب اإلصالحي) دار الغرب اإلسالمي ،ط1001 ،2م ،ص 24-23
 2مكاتيب شبلي (ترتيب :سيد سليمان الندوي) ،مطبعة معارف ،أعظم كره2142 ،م27/1،
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منه السير سيد أحمد خان أن ينقل تفسيره األردي للقرآن الكريم إلى اللغة
العربية لكي يدرسه العرب وكذلك نقل ً
جزءا من طبقات سعد إلى اللغة الفارسية
للمقررات الدراسية لهذه الكلية وكذلك هو ترجم رسالة فارسية لألستاذ العالمة
شبلي النعماني إلى اللغة العربية .وال مراء في أن األستاذ الفراهي قد أثبت قدرته
على اللغتين ،حين أسست "لجنة األدب" في الكلية لتطوير اللغة العربية فاألستاذ
كان يساهم فيها بقصائده وكتاباته وقدم القصيدة التي كتبها بمناسبة لقب
‘‘شمس العلماء’’ الذي منحته الحكومة لشبلي النعماني وحينما كان يغادر الهند
األستاذ آرنولد بك فاهتم املسؤلون بالحفلة الوداعية لألستاذ ،فاألساتذة كانوا
يريدون إلقاء الخطب في عدة لغات لتكريمه ،والعالمة شبلي النعماني حاول إلقاء
الخطبة باللغة الفارسية بهذه املناسبة فأرسل رسالة إلى تلميذه الحبيب الفراهي
لكي يكتب له خطبة بالفارسية لهذه املناسبة ألن التلميذ كان يعرفها أحسن من
أستاذه كما ذكر األستاذ هذا الجانب املهم لتلميذه 1.وكذلك إذا طبع ديوان
الفراهي "ديوان بهلوي" باللغة الفارسية فأرسله العالمة شبلي النعماني إلى صديقه
حبيب الرحمان خان الشرواني وقال :إليك ديوان حميد .هذه هي الفارسية
الحقة’’ فحياه األستاذ الفقيد مليئة بمثل هذه اإليجازات العلمية العديدة ويترشح
منها أن األستاذ الفراهي كانت له مهارة تامة في هاتين اللغتين2.
أما اإلنجليزية فقد أتقنها األستاذ الفراهي وتوجد عدة شواهد على إتقانه لها في
ً
رسائل العالمة شبلي النعماني .فمثال حينما قام العالمة شبلي النعماني بوضع
لجنة الترجمة للقرآن الكريم باللغة اإلنجليزية ،قدم العالمة اسم تلميذه لهذه
الخدمة املباركة 3.وكذلك حينما سافر الرد كردن ) (lard Curzonخليج فارس
وسواحل العرب فقدم العالمة اسم تلميذه كمترجم ألنه كان يعرف اللغتين
العربية واإلنجليزية ً
جيدا وكان ً
بارعا في الترجمة منها وإليها وكان يقدر على تقديم
 1مكاتيب شبلي ،املصدر نفسه ،ط ،4مطبعة معارف ،أعظم كره2142،م214/2 ،
 2مكاتيب شبلي34-33/1 ،
 3راجع للتفصيل :ذكر فراهي ،ص 107-243
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أحاسيسه وإلقاء أفكاره فيهما بطريقة رائعة واتضح بمصنفاته أن األستاذ الفراهي
استفاد من املراجع اإلنجليزية ورتب مقالة في عقيدة الشفاعة والكفارة كما برز
نعلم من املقتبس التالي:
"أما اإلنجليزية فقد أتقنها الفراهي وأل ف فيها وحاضر وقد اطلع من خاللها
على كتابات املستشرقين عن القرآن وتاريخ األدب وعلى األدب اإلنجليزي
شعرا ً
ً
ونثرا وكتب البالغة الحديثة وما ترجم إليها من كتب الفلسفة والداب
اليونانية .من آثاره باإلنجليزية مقالة في عقيدة الشفاعة والكفارة ،رد بها على
بعض علماء النصارى "1.
كما كان األستاذ ملك ناصية اللغات العربية والفارسية واإلنجليزية ،فكذلك بلغ قمة
اللغتين العبرانية واألردية .وهنا يناسب لي أن أذكر أن اللغة العبرانية كانت مقبولة
فيما بين علماء جريا كوت بمديرية أعظم جراه ،فلقد استعملوا الكتب السماوية
واملراجع العبرانية في مصنفاتهم ومباحثهم العلمية .فقد استفاد األستاذ عنايت
رسول العباس ي الجريا كوتي (2144-2310ه) من عدة مراجع العبرانية لترتيب
الكتاب الشهير "بشرى" ،وكذلك استخدم عدة مراجع عبرانية األستاذ الجليل أبو
الجالل الندوي وقد اشتاق السير سيد أحمد خان إلى تعلم اللغة العبرانية بعد أن
لقي العلماء الجرياكوتيين ثم استفاد منها في كتابة تفسير القرآن الكريم وخطبات
أحمدية وخاصة لكتابه العظيم ‘‘تبيين الكالم’’ في ثالثة مجلدات2.
كان األستاذ الفراهي قد أقام بمدينة أعظم جراه ملدة ملموسة فعرف القدر العلمي
لعلماء جرياكوت كما وفق شهود البيئة العلمية لكلية علي جراه والنشاطات العلمية
للسير سيد أحمد خان ولذلك هو تضلع في اللغة العبرانية لكي يتناول املآخذ العبرانية
لتأليف تفسير القرآن وكتابه الشهير "الرأي الصحيح فيمن هو الذبيح" وأثبت فيه من
 1الرأي الصحيح فيمن هو الذبيح لإلمام عبد الحميد الفراهي ،دار القلم ،دمشق ،ط،2
2410ه2111/م ،ص 17
 2راجع للمعرفة بأهمية تبيين الكالم :تبيين الكالم (الجزء الثاني) ،أبو سفيان اإلصالحي ،مجلة
تهذيب األخالق ،عدد خاص للسير سيد أحمد خان ،جامعة علي كر اإلسالمية ،يوبي ،الهند،
أكتوبر 1021م ،20/32 ،ص 243-237
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ً
خالل ثالثة عشر دليال من التوراة نفسها أن الذبيح ليس إسحاق عليه
واألستاذ أشار إلى تحريفات النصارى واليهود في كتبهم ورد ًردا ً
شنيعا على اإلسرائيليات
وكذلك استفاد منها لشرح املفردات واألساليب القرآنية كما سنشير إلى هذا الجانب
من حياته العلمية في الصفحات التالية فهو يقول:

السالم1

"وقد أشار املؤلف في تذكرته التي نقلناها من قبل إلى مصدر مهم يفيد الرجوع
إليه في توضيح الكلمة التي يشك في معناها وهو استعماله في أخوات العربية
كالعبرانية والسريانية وقد استفاد املؤلف بمعرفته للغة العبرانية في تحقيق بعض
األلفاظ التي هو من املواد املشتركة بينها وبين العربية والرد على املستشرقين
الذين زعموا أن القرآن الكريم أخذ بعض األلفاظ من اليهود والنصارى ومن
الكلمات التي رجع فيها املؤلف إلى العبرانية( :األب) و(السفرة) و(الدرس)"2.
قد بدا من األسطر السابقة أن األستاذ قد انفرد بين العلماء الهنود بمعرفته
للغات الشتى وكذلك برع األستاذ في اللغة األردية وقرض ً
بعضا من األشعار فيها
كما كتب التفسير القيم الجامع لسورة اإلخالص في كراتش ي على طلب بعض من
األحبة وقدم شرح كلمة ‘‘الصمد’’ ً
شرحا ر ً
ائعا وقد استفاد السيد سليمان الندوي
ً
(2444-2173م) من هذا التحقيق الفريد في "سيرة النبي" .ولننقل طرفا من الشرح
لكي يعرف القراء قيمته فيقول األستاذ العالمة :
"كلمة "صمد" التي ترجمناها بكلمة "باهمه" الفارسية تعني لغة "الصخرة
الضخمة" وبما أنها تحمي أهاليها حين هجوم األعداء فسمي الزعيم الذي يحمي
قومه الذين يؤولون سمي "الصمد" ولقد ذكر هللا بالصمد في غير موضع من
الزبور والكتب السماوية األخرى وذكرنا شواهد هذه الدعوى في تفسيرنا العربي
"نظام القرآن"3.
 1راجع للتفصيل :الرأي الصحيح فيمن هو الذبيح ،ص 72-31
 2مفردات القرآن لإلمام األستاذ الفراهي (تحقيق وشرح :الدكتور محمد أجمل أيوب
اإلصالحي) ،ص -،67وقد كتب البروفيسور ألطاف أحمد األعظمي مقالة بعنوان‘‘ :تفهيم
إنجيل اور موالنا فراهي’’ وأبرز أن األستاذ الفراهي كان يعرف العبرانية الجديدة
 3راجع للتفصيل :موالنا حميد الدين كي بنيادي أفكار ،البالغ ببلي كيشنزن دلهي الجديدة،
1020م ،ص 110-244
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ً
ً
واسعا في الهند وخارجها ألجل خدماته الجليلة للقرآن
قد نال األستاذ الفراهي قبوأل
وعلومه والدراسات العربية واإلسالمية وال شك فيه أن أساتذته األجلة قد لعبوا
ً
ً
ملموسا في تربيته فمن أبرزهم الحافظ أحمد علي السكروري واملولوي محمد
دورا
حسن الجتاروي وشبلي النعماني واألستاذ عبد الحي الفرنجي املحلي واألستاذ فيض
الحسن السهارنفوري واألستاذ أرنولد .واألستاذ الفراهي كان يعبر عن حبه املخلص
ملعلميه العالمة شبلي النعماني والشيخ فيض الحسن السهارنفوري ألنهما فتحا
أبواب العلم والفضل أمامه ورباه تربية حسنة مثالية فوصل األستاذ الفراهي
بتوجيهات أساتذته الكرام وإرشاداتهم التحقيقية إلى ذروة الكمال واحتل ً
مكانا
ً
مرموقا بين املفسرين واملاهرين للعلوم القرآنية فاستفاد به كثير من العلماء
والباحثين واملولعين بالعلوم القرآنية واملساهمين في محاضراته .ومنهم من يجدر
بالذكر الشيخ أختر أحسن اإلصالحي واألستاذ أمين أحسن اإلصالحي وسيد
سليمان الندوي ومناظر أحسن الجيالني وأبوالكالم آزاد وأبو األعلى املودودي
وإقبال سهيل وعبد الرحمان النجرامي والحاج الدكتور محمد علي شاه والشيخ
سعيد األنصاري والشيخ عبد املاجد الدريابادي والشيخ حفظ الرحمان
السيوهاروي والشيخ حسرت موهاني ونصير الدين الهاشمي والسيد نذير النيازي
وأبو محمد امام الدين الرام نغري وأبو سراج بهادر انا والشيخ أنيس أحمد بي إيه1
ر
وشوكت علي 2والشيخ أحمد سعيد الندوي 3والشيخ نجم الدين اإلصالحي 4فلقد
أنار هؤالء قلوبهم وأشرقوا عقولهم باملنهل العلمي لإلمام الفراهي.
بعد هذه الكلمات الوجيزة أود أن أكشف القناع عن جوانبه العلمية البارزة
ً
فأذكر أوال رأيه عن نظام القرآن الذي يوجد عند املفسرين منذ البداية ولكنهم
ابتعدوا عن النظام الجامع للقرآن بينما قام األستاذ الفراهي بالبحث عن النظام
 1راجع للتفصيل :ذكر فراهي ،ص447
 2راجع للتفصيل :نفس املصدر
 3تذكره علماء أعظم كره لحبيب الرحمان األعظمي ،ديوبند ،ط2433 ،1ه1021-م ،ص 137
 4راجع للتفصيل :مجلة مكتبة خدا بخش ،ع ،217 :ص 141-117
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الجامع للقرآن في كتابه الشهير ‘‘دالئل النظام’’ وألقى الضوء عليه بالدالئل
والشواهد وأثبت أن ً
أحدا ال يقدر أن يفسر اليات القرآنية بدون هذا النظام
الرباني التوقيفي وال يجد األسرار والرموز القرآنية .فيقول األستاذ بدر الدين
اإلصالحي في مقدمته لـ‘‘دالئل النظام’’ ً
مشيرا إلى رأي األستاذ الفراهي:
"ثم صرح بعد ذلك بأن القرآن الكريم كالم منظم ومرتب من أوله إلى آخره على
غاية حسن النظم والترتيب وليس فيه ش يء من االقتضاب ال في آياته وال في سوره
بل آياته مرتبة في كل سورة كالنصوص في الخواتم وسورة منظمة في سلك واحد
كالدرر في القالئد حتى لو قدم ما أخر وأخر ما قدم لبطل النظام وفسدت بالغة
الكالم بل ربما يعود إلى قرب من الهذيان".1
ً
ويمض ي قائال بأن مفتاح النظم القرآني ال يفوز به اإلنسان بدون التفكر والتدبر في
القرآن الكريم وبذلك يطلب هللا تعالى من عباده في كتابه العزيز .يقول الشيخ بدر الدين:
"ثم أوضح ً
ثانيا :الوسائل التي تهدي إلى معرفة النظام وأهمها عنده التدبر في
ً
محال للتدبر ً
مركزا للتفكر كما قال (كتاب
القرآن الكريم ألن هللا تعالى قد جعله
ً
أنزلناه إليك مباركا ليدبروا آياته وليتذكر أولوا األلباب) وكما قال في موضع آخر
(أفال يتدبرون أم على قلوب أقفالها) وهذا كثير ً
جدا ،فالتدبر في آياته هو أول
إكليد لفتح هذا الباب فمن نظر في مطالب اليات على حدتها ولم يتأمل في مناسبة
أجزاء السورة فقد عميت عليه الحكمة وحسن نظامها ألن أكثر الحكم مخبوءة
تحت دالالت النظام وإنه ال يبرز إال بالتدبر".2
إن هللا تعالى دعا الناس إلى الحكمة القرآنية وإن هذه الحكمة رأس التقوى ورأس
املعرفة الربانية ولذلك ألف األستاذ الفراهي ً
كتابا بعنوان ‘‘حكمة القرآن’’ وأرشد
الدارسين إلى الطرق التي تتعلق بالحكمة القرآنية ومنها "نظام القرآن" الذي يشجع
الناس على نيل الحكمة القرآنية كما قال األستاذ الفراهي:
 1دالئل النظام (كلمة الجامع بدر الدين اإلصالحي) ،الدئرة الحميدية ومكتبها ،ط2344 ،2ه ،ص1
 2نفس املصدر (كلمة الجامع) ،ص1
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"الكالم ال يلتئم بعضها ببعض إال بجامع يشتمل على أشتات املطالب والجامع يكون
أعلى وأوسع كما أن اإلنسان يشمل األفراد التي تحته وهكذا يعرض من األخص إلى
ً
جامعا ً
عاما وهذا
األعم فمن طلب النظم ال بد أن ينظر فوق ما يراه حتى يجد
الطلب هو سلم الحكمة وال يتعاطى ذلك إال ذو بصيرة وذكاوة ولوال ذلك ملا جعل
هللا تعالى راعى ذلك ليعلمهم الحكمة ويرشحهم امللكة هي أصل العلم واملعرفة ال
نفس املعلومات وإنما املقصود هنا أن هللا تعالى راعى ذلك ليعلمهم الحكمة و
يرشحهم مللكة هي أصل العلم واملعرفة ال نفس املعلومات فإنها منحصرة محدودة
ثم العلم بها ليس في ش يء من ملكة في املقصود وقد أشار إلى كون القرآن ‘‘ ً
عليا’’
الشتماله على الحكمة حيث قال تعالى (وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم)"1.
األستاذ الفراهي رتب أجزاءه التفسيرية 2ونطام القرآن 3وتاويل الفرقان
بالفرقان والتكميل في أصول التاويل وتعليقات في تفسير القرآن الكريم في
 1نفس املصدر ،ص 33
 2األستاذ أمين أحسن اإلصالحي ترجم األجزاء التفسيرية لألستاذ الفراهي إلى اللغة األردية
بعنوان ‘‘مجموعة تفسير فراهي’’ وإنهما طبعتا من الدائرة الحميدية ،بمدرسة اإلصالح بسرائ
مير ،أعظم كره
 3إن التفاسير لسور البقرة وآل عمران والحج واألجزاء التفسيرية للفراهي طبعت من دار الغرب
اإلسالمي ،تونس (بجزئين) ،ط2433 ،2ه1021-م ،صفحاتها .2002 :إن ‘‘تعليقات في تفسير
القرآن الكريم’’ طبعت من ‘‘الدائرة الحميدية’’ بجزئين بإعداد الدكتور عبيد هللا الفراهي
ومراجعة الشيخ محمد أمانة هللا اإلصالحي ،واألستاذ الدكتور عبيد هللا الفراهي يشير إلى
أهمية التعليقات بالكلمات التالية:
"وأخيرا أحب أن أنبه على أن هذه التعليقات لم يقيدها املؤلف للنشر وإنما هي كاملذكرات كما
سبق وقد يكون رجع عن بعض أقواله الواردة فيها ولعل بعض أقوال املفسرين التي ذكرها
فيها ال ملوافقته بل لنقدها أو حاجة أخرى في نفسه ومن ثم لم يكن تلميذه الشيخ أمين
أحسن اإلصالحي ،يحب نشرها كما بلغنا عنه .ولكن ملا كان املؤلف لم يكمل تفسيره وتناولت
تعليقاته هذه سور القرآن كلها .ثم قد اشتملت على كنوز وجواهر استخرجها إمام نابغة كان
نسيج وحده في علم كتاب هللا –رأينا من حق الدارسين علينا أن نظهرها لهم ،لينتفعوا بما
فيها من الحق والصواب وكل يؤخذ من قوله ويترك إال رسول صلوات هللا عليه وسالمه.
نسأل هللا عز وجل أن يوفقنا للعمل بما علمنا وأن يجعل القرآن العظيم حجة لنا ،ال حجة
علينا وهو املوفق واملستعان".
الدكتور
عبيد هللا
(تعليقات في تفسير القرآن الكريم لإلمام عبد الحميد الفراهي (إعداد:
الفراهي ومراجعة :الشيخ أمانت هللا اإلصالحي) ،الدائرة الحميدية ،مدرسة اإلصالح ،سرائ
مير ،أعظم كره ،يوبي الهند)6/2،
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ضوء القرآن الكريم ألن املفسر ال يقدر على الكشف عن املعاني واملفاهيم
القرآنية والقضايا الشرعية .ولقد ذكر األستاذ عدة مآخذ لتفسير القرآن
الكريم ومنها كالم العرب ونحن نعرف أن القرآن الكريم أنزل في لغة العرب
فيناسب لكل مفسر أن يدرس كالم العرب الذي يبحث في تاريخ العرب
والخطوات االجتماعية والثقافية والديانة العربية وإن كالم العرب أكبر وأهم
املآخذ ملعرفة األنشطة العربية الجاهلية ولذلك أوجب على املفسرين خاصة
أن يستشهدوا بالشعراء الجاهليين .ذكر األستاذ ً
كثيرا من األشعار لالستشهاد
بها كما يقول في تفسير الية "لن ينال هللا لحومها وال دمائها ولكن يناله التقوى
منكم" (الحج :)37/11 :واليات السابقة في ذكر القربان والتقوى في قصة
هابيل وقابيل وقبل ذلك بيان بذل النفوس في سبيل هللا ونيل الفالح به كما
ذكر في قصة موس ى عليه السالم وقومه حين أبوا أن يقاتلوا في سبيل هللا
والربط بين بذل النفس واملال بالجهاد والنحر ظاهر .وقد جاء في القرآن ً
كثيرا
فعلى هذا البناء قال ههنا" :وجاهدوا في سبيله" أي حققوا تقواكم بالجهاد
فتفلحوا .ثم كان القربان سواء كان قربان النفس أو املال فدية وقد قرب هذا
1
املعنى من قلوب العرب من وجوه مختلفة قال قائلهم:
نه ـ ـ ـ ـ ـ ــين النف ـ ـ ـ ـ ـ ــوس وه ـ ـ ـ ـ ـ ــون النف ـ ـ ـ ـ ـ ــو

س عن ـ ـ ـ ـ ـ ــد الكريه ـ ـ ـ ـ ـ ــة ابق ـ ـ ـ ـ ـ ــى لهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا2

وكذا يشرح معنى "الوحي" باالستشهاد بكالم العرب فيقول:
"الوحي في أصل معناه إلقاء خيال ال بشرط النطق وهذا هو املعنى املراد في كالم
العرب .قال علقمة الجاهلي يصف الظليم يظهر خياله لعرسه3:
كم ـ ـ ـ ــا ت ـ ـ ـ ـراطن ف ـ ـ ـ ــي أف ـ ـ ـ ــدانها ال ـ ـ ـ ــروم4

ي ـ ـ ـ ـ ـ ــوحي إليه ـ ـ ـ ـ ـ ــا بأنق ـ ـ ـ ـ ـ ــاض نقنق ـ ـ ـ ـ ـ ــة

 1تعليقات في تفسير القرآن الكريم277-274/2،
 2ديوان الخنساء (تحقيق :الدكتور أنور سويلم) ،دار عمان ،األردن2401 ،ه ،ص 204
 3تعليقات في تفسير القرآن الكريم266/2 ،
 4شعراء النصرانية ،مطبعة الباء املرسلين اليسوعيين  ،بيروت ،بدون تاريخ ،ص 700
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وكما قال تعالى" :وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا"
(النحل‘ )64/26:و"ما كان لبشر أن يكلمه هللا إال ً
وحيا أو من وراء حجاب أو
ً
يرسل رسوال فيوحي بإذنه ما يشاء" (الشورى)72/41 :
قد اختار األستاذ الفراهي هذا األسلوب في تفسير اليات الكريمة واستشهد بكالم
العرب ً
كثيرا في تفسيره "نظام القرآن وتاويل الفرقان بالفرقان" .يقول في سورة
البقرة عن صفة القرآن "هدى" :كون القرآن على غاية االستقامة في اإليصال إلى
رضوان هللا تعالى فصار أحق بأن يسمى "هدى" بمعنى الصراط املستقيم حسب
الوجه الثالث للهدى كما قال تعالى" :الحمد هلل الذي أنزل على عبده الكتاب ولم
يجعل له ً
قيما لينذر" (الكهف )1-2/24:أي ً
عوجا ً
كتابا كصراط مستقيم ال عوج
فيه هو على غاية االستقامة ال يضل عليه الساري 1وهكذا قال النابغة الجعدي
رض ي هللا عنه فيما أنشد بين يدي النبي صلى هللا عليه وسلم:
ويتلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو ً
كتابـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاملجرة ني ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرا2
أتي ـ ـ ــت رس ـ ـ ــول هللا إذ ج ـ ـ ــاء باله ـ ـ ــدى
قد ألف األستاذ تفسير سورة "الكوثر" بأسلوب منفرد ممتاز بينما اختار
ً
املفسرون في تفسير كلمة "الكوثر" أقواال عديدة ومنها نهر في الجنة والخير الكثير
وحوض في الجنة والنبوة والقرآن واإلسالم والحكمة واألقوال األخرى مما يوجد
عند األئمة واملفسرين ولكن األستاذ الفراهي يريد من الكوثر ‘‘الكعبة’’ وقدم
عشرة دالئل لالستدالل على موقفه في ضوء القرآن الكريم واألحاديث والثار
وكالم العرب وما ترك ً
شيئا في تائيد رأيه فننقل هنا دليلين منها .يقول األستاذ:
"إن النفوس لها شوق إلى الرب وال تطمئن ببعدها عنه وهذه الفطرة منشأ
الديانات في الناس حتى ال تخلو عنها أمة وما يعبر عن هذا الشوق الروحاني غير
العطش وكثر في الزبور هذا التمثيل فإن صح ذلك فاملوحدون عند الحج ألشبه
 1نظام القرآن وتأويل الفرقان بالفرقان لإلمام العالمة عبد الحميد الفراهي (اعتناء :الدكتور
عبيد هللا الفراهي) ،دار الغرب اإلسالمي ،تيونس ،ط2433 ،2ه1021-م
 2جمهرة أشعار العرب ،ص 744
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ش يء بالعطاش املجتمعين عند حوض بعد مقاساة الظمأ الشديد فالكعبة لهم في
الدنيا هي كالحوض الكوثر الذي يردونه في املحشر"’1
ويستدل على رأيه بما يلي:
"إن هذه السورة نزلت يوم صلح الحديبية الذي فتح باب الوصول إلى بيت هللا
"فتحا ً
والحج والصلوة والنحر وظهور اإلسالم وكثرته ،حتى سماه هللا تعالى ً
مبينا"
ونتكلم على زمان نزولها في الفصل الرابع 332ببعض البسط إن شاء هللا تعالى"3.
ً
ً
اعتناءا بالغا ويحتوي جميع جزئياتها لكي يصل
ويعتني األستاذ الفراهي بالكلمات
ً
إلى منابعها األصلية ألن هذا املنوال نافع جدا لتحقيق املفردات ولذلك يتوجه
ً
األستاذ أوال إلى معنى "الكوثر" ثم يفسر "الكوثر" ويقول:
"ال يخفى أن "الكوثر" مبالغة الكثير فهو ذو كثرة عظيمة وبركة وثروة فإن الكثر
هو الثروة وقد سموا به الرجال كما سموهم بكثير وكثير وترى استعماله على
طريق الصفة في قول لبيد:
وعنـ ـ ـ ــد الـ ـ ـ ــرداع بيـ ـ ـ ــت آخـ ـ ـ ــر كـ ـ ـ ــوثر

وص ـ ــاحب ملحـ ـ ــوب فجمعن ـ ــا بموتـ ـ ــه

4

وفي قول أمية بن أبي عائذ الهذلي:
ـ ـ ـ ـ ــن حمح ـ ـ ـ ــم ف ـ ـ ـ ــي ك ـ ـ ـ ــوثر ك ـ ـ ـ ــالجالل5

يحـ ـ ـ ــامي الحقيـ ـ ـ ــق إذا مـ ـ ـ ــا احتدمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ً
فاستعمل الصفة بتقدير املوصوف أي في غبار كوثر وقد جعلوا منه فعال كما قال
حسان بن نشبة:
 1نظام القرآن وتأويل الفرقان بالفرقان747/1،
 2راجع للتفصيل  :نفس املصدر414-416/1،
 3نفس املصدر714/1،
 4شرح ديوان لبيد بن ربيعة العامري (تحقيق وتقديم :الكتور إحسان عباس) ،الكويت،
2161م ،ص 71
 5ديوان الهذليين ،الثقافة واإلرشاد القومي ،القاهرة2347 ،ه2167-م242/1،

ال
مجلد6 :

الأعداد4-1 :

249

ي
يناير-د سمبر 7112

وق ـ ــد ث ـ ــار نق ـ ــع امل ـ ــوت حت ـ ــى تك ـ ــوثرا1

أب ـ ـ ــوا أن يبيح ـ ـ ــوا ج ـ ـ ــارهم لع ـ ـ ــدوهم

فالكوثر ههنا محتمل لثالثة وجوه من التأويل 2.ولكن ال أنقل هذه التأويالت
الثالثة مخافة التطويل.
اتضح من املباحث السابقة أن األستاذ له باع طويل في املسائل اللغوية وإن هذه
الناحية قد برزت في جميع مصنفاته فقد درس األستاذ جميع املآخذ اللسانية
والقواميس املهمة والكتب التي رتبت حول املفردات وكذك حلل آراء النحويين
كتابا ر ً
لتعيين املعاني واملفاهيم للمفردات ولذلك ألف ً
ائعا حول املفردات بعنوان
"مفردات القرآن" خاصة لتوضيح اليات الكريمة واألستاذ اختلف من األئمة
املتقدمين واملفسرين واللغويين وقد دل هذا الكتاب على تمهره وتفرده .كما
ستدرسون هذا الجانب املهم في األسطر التالية:
"وقد دارس املؤلف كالم العرب مدارسة دقيقة وقيد على طرز الدواوين التي نظر
فيها إشاراته وتعليقاته وبتدبره الطويل املتصل في القرآن الكريم واستقرائه
وممارسته لكالم العرب ،وبما وهبه هللا من ذكاء وقاد وبصر نفاذ وذوق أدبي عال.
قد توصل في تحقيق بعض املفردات القرآنية إلى نتائج مهمة تختلف عما جاء في
الكتب اللغة والتفسير"313.
وأثنى األستاذ رشيد رضا املصري على أسلوب تفسير اإلمام الفراهي في مجلته
الغراء ‘‘املنار’’ حينما استعرض بعض أجزائه التفسيرية فيقول:
"وإنه ليكثر الرجوع باللغة إلى مواردها والصدور عنها ريان من شواهدها"4.

 1شرح ديوان الحماسة للموزوقي (نشره :أحمد أمين وعبدالسالم هارون) ،ط ،2مطبعة لجنة
التاليف والترجمة والنشر2372 ،ه2172-م ،ص 334
 2نظام القرآن وتأويل الفرقان بالفرقان742-740/1 ،
 3مفردات القرآن لإلمام عبد الحميد الفراهي (تحقيق وشرح :الدكتور محمد أجمل أيوب
اإلصالحي) ،دار الغرب اإلسالمي1001 ،م ،بيروت ،ط ،2ص64
 4مجلة املنار صفر 2317ه
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وقد ألقينا على بعض هذه الرسائل ملحة من النظر ،فإذا الطريق جديد في أسلوب
جديد من التفسير يشترك مع طريقتنا في القصد إلى املعاني من حيث هداية
لفهما ً
الهية ،دون املباحث الفنية العربية.....وإن للمؤلف ً
ثاقبا في القرآن وإن له
فيه مذاهب في البيان...
يناسب لي أن أحضر بمباحثه اللسانية بين يديكم عن املفردات القرآنية لكي
ً
اتضح تعمقه اللغوي وإمعانه اللساني في الكلمات القرآنية خاصة .أوال أنا ألتفت
إلى بحثه في كلمة "الالء" .ال شك في أن األستاذ كان غير مثيل في هذا البحث القيم
الجاد فتشهده في األسطر التية.
"أجمعوا على أن معناه :النعم ولكن القرآن وأشعار العرب يأباه والظاهر أن
معناه :الفعال العجيبة وفارسيته ‘‘كرشمه’’ وملا كان غالب فعاله تعالى الرحمة
ظنوا أن ‘‘الالء’’هي النعم.
والرواية عن ابن عباس رض ي هللا عنه حملتهم على هذا ولكن السلف إذا سئلوا
أجابوا حسب السؤال واملراد املخصوص في موضع مسؤول عنه.
ً
وهذا الظن فتح لهم نفذا إلى تبديل معنى "إلى" في قوله تعالى" :وجوه يومئذ ناظرة
إلى ربها ناظرة" (القيامة .)13-11/77 :فقالوا إن "إلي" واحدة الالء وليس له في
كالم العرب مثال ولكنهم زعموا أن األعش ى أراد هذا في قوله:
يقطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع ً
رحمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا وال يخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون إال1
أب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيض ال يره ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب الهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـزال وال
وقال بريق بن عياض الهذلي:
مق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام الج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا رقب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوا إاله2

فق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال :إليكم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا عن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ،ول ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوال

 1ديوان األعش ى الكبير امليمون بن قيس (شرح وتعليق :الدكتور محمد حسين) ،مكتبة الداب
للجماهير ،املطبعة النموذجية ،بدون تاريخ ،ص137
 2يكتب اإلصالحي :كذا في األصل وفي املطبوعة جعل ما بين القوسين في الحاشية وأثبت مكانة
قول ابن دريدمن لسان العرب وقد خففت العرب ،وانظر الجمهرة .10/2،وبذلك فسر ابن
جني في التمام  2000بيت بريق عياض الهذلي ،مفردات القرآن ،ص214
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أما القرآن فقوله تعالى" :فبأي آالء ربك تتمارى .هذا نذير من النذر األولى"(.النجم:
 )76-77/37بعد ذكر إهالك األقوام وهكذا في سورة الرحمن.
وأما كالم العرب فقال طرفة:
نب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيد س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادات خض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم1

كامـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل يحمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل آالء الف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتى
وقالت مية بنت ترثي أخاها:

وكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــافي العشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيرة مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا غالهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا2

كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــريم ثنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاه وآالئـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه

واألستاذ قد استشهد بعدة أشعار لتوكيد رأيه بأن معنى الالء فعال عجيبة وأنا
أظن أن األستاذ كان منقطع القرين بين املفسرين بهذا الصدد .473وكذلك بين
ً
وجوها مختلفة لكلمة ‘‘الصلوة’’ .وقد ترشح من هذا البحث الجامع أن األستاذ قد
أرجاء الكلمات وسالسلها التاريخية ونحن نشاهد هذه العالمة في تحقيقه عن
"الصلوة" وهو يقول:
"الصلوة هي في األصل :اإلقبال إلى ش يء ومنه :الركوع ومنه التعظيم والتضرع
والدعاء وهي كلمة قديمة بمعنى الصلوة والعبادة جاءت في الكلدانية بمعنى الدعاء
والتضرع وفي العبرانية بمعنى الصلوة والركوع.
ومن هذا األصل صلي النار :أقبل عليها ،ثم بمعنى دخل النار كما قال تعالى:
ً
ً
"سيصلى ً
سعيرا" ومنه التصلية كما قال تعالى" :وتصلية
وأيضا "ويصلى
نارا"
جحيم" واستعملت العرب كل ذلك .جهات الصلوة (من أصول الشرائع ً
أيضا) هي:
 .2إقرار بالتوحيد.
ً
 .1وذكر لعهدنا بعبوديته الخالصة والذكر هو الذي يجعل املعتقدية راسخا في
النفس حتى تتكيف به أصل الخلقة تعبد للخالق فترك العبادة تناقض في
 1ديوان طرفة بن العبد (تحقيق وشرح :كرم البستاني) ،بيروت2173 ،م ،ص 214
 2شاعرات العرب
 3راجع للتفصيل :مفردات القرآن لألستاذ الفراهي ،ص 233-217
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الوجود ولذلك كل خلق يعبد الرب والصلوة مخ العبادة فلزم جميع الخلق
لزوم التوحيد والتعبد وقد يعبر عن الصلوة بالتسبيح فكل خلق له صلوة
كما قال تعالى" :كل قد علم صلوته وتسبيحه".
 .3الصلوة عهدنا باهلل تعالى ،قال تعالى" :فاذكروني أذكركم" (البقرة)271/1:
ً
تضرعا
 .4وعبادته هو الدعاء الخالص له كما قال تعالى" :أذكر ربك في نفسك
وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والصال وال تكن من الغافلين إن الذين
عند ربك ال يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون"
(األعراف)106-107/7:
 .7الصلوة شكر لربنا وهو الرب الواحد فالشرك في الدعاء كفر كما أن ترك
الصلوة واإلعراض عن ذكره كفر قال تعالى" :فاذكروني أذكركم واشكروا لي
وال تكفرون .يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلوة إن هللا مع
الصابرين" (البقرة)273-271/1:
 .6ويجب علينا هذا الشكر خاصة ألنه تعالى أمر املالئكة بالسجدة لدم فوجب
عليه أن يسجد لربه قال تعالى" :قال يا إبليس ما منعك أن تسجد ملا خلقت
بيدي أستكبرت أم كنت من العالين" (ص)77/34:
 .7الصلوة رجوع إلى الرب ،فهي ذكر للمعاد وصورة له وكذلك للمبدأ فإنه كمال
الطاعة والتعبد قال تعالى" :وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه
مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون" (األعراف)11/7:
 .4الصلوة تقرب وحضور .قال تعالى" :واسجد واقترب" (العلق)21/16:
ً
 .1الصلوة قربان بهيمة النفس عقال ولهذا جمعت بالنحر والنسك قال تعالى:
"فصل لربك وانحر" (الكوثر)1/204:
 .20فالصلوة حياة كما أن "مماتي هلل تعالى نسكي" والنسك عالمة لقربان نفس ي
هلل تعالى.
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ً
 .22الصلوة صنو للصبر وتحقيق له ولهذا تستعمل بدال منه ،قال تعالى:
"واستعينوا بالصبر والصلوة وإنها لكبيرة إال على الخاشعين .الذين يظنون
أنهم مالقوا ربهم وأنهم إليه راجعون"( .البقرة)46-47/1:
 .21الصلوة استعانة 1باهلل تعالى لقوله تعالى" :واستعينوا بالصبر والصلوة".
(البقرة)47/1
فهذه الوجوه العديدة للصلوة التي ذكرها األستاذ الفراهي في "مفردات القرآن"
فيمكننا في ضوئها أن نفهم قدرة األستاذ اللسانية والقرآنية وتركيزه على القرآن
الكريم وال جرم في أن األستاذ قد بذل قصارى جهده للتفكر في الكتاب الحكيم.
ً ً
مكانا بارزا في مجال اللغة القرآنية .وهنا نتأسف ألن التحقيقات
قد احتل األستاذ
واملصنفات لألستاذ الفراهي ما وصلت إلى البالد العربية واألستاذ كتب التفسير
لسورة العصر واستشهد بعدة أشعار لتعيين معنى كلمة "العصر" ويقول :معناه
"الزمان املاض ي" وإن هذا املعنى يوجد ً
كثيرا عند الشعراء .يقول عبيد بي األبرص:
تحملن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي نه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرحوب2

فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذاك عصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد أرانـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
وقال امرؤ القيس:
أال ع ـ ــم ص ـ ـ ً
ـباحا أيه ـ ــا الطل ـ ــل البـ ـ ــالي

وهــل يــنعمن مــن كــان فــي العصــر الخــالي3

وأكتفي هنا بذكر هذه األبيات وإال فقد استدل الفراهي بأكثر منها.
وبعد هذا البحث املوجز أرجع إلى كتابه الفريد العظيم "الرأي الصحيح فيمن هو
الذبيح" واألستاذ قد أثبت في ضوء التوراة والقرآن الكريم واألحاديث والتفاسير
واملصادر األخرى أن الذبيح إسماعيل عليه السالم وما كان هو إسحاق عليه
ً
شنيعا على اليهود واملفسرين بضوء الدالئل وهذا الكتاب يشتمل
السالم ورد ًردا
 1نفس املصدر :ص 126-101
 2جمهرة أشعار العرب ،ص 476
 3ديوان امرئ القيس ،ص 17
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على ثالثة أبواب وخاتمة وأوضح في الباب األول رأيه بالتوراة وفي الباب الثاني
استدل بالقرآن الكريم وفي الباب الثالث قام بتحليل الروايات وآراء املتقدمين
واملفسرين وأحوال العرب ،وألف األستاذ هذا الكتاب لهدفين أولهما أن الذبيح
إسماعيل عليه السالم وثانيهما الكشف عن التحريفات في التوراة ولذلك هو جاء
ً
بثالثة عشر دليال من التوراة على أن الذبيح إسماعيل عليه السالم وبهذا
األسلوب العلمي القطعي نحن فهمنا باستداللته ومباحثه واألستاذ قد فاز بهذا
الفتح العظيم بالوقوف على اللغة العبرانية ويقول قبل ختام البحث القيم:
‘‘أما الخامس فإن هللا تعالى ملا ابتلى إبراهيم عليه السالم بذبح إسماعيل عليه
ً
كامال باركه وكان أول ظهور هذه البركة أنه تعالى جعل سارة ً
أيضا
السالم وجده
مثمرة وبشره بوالدة ابن منها فكان إسحاق عليه السالم من بركات تضحية
اسماعيل عليه السالم.
وقد جاء ذلك في التوراة ومع أن اليهود لبسوا عليه ،ال تخفى حقيقة األمر على
أهل النظر وقد ذكرنا في الفصل الحادي عشر فتكرم القرآن حسب عادته وضرب
ً
صفحا عن تفضيحهم ولكن أتى بالقصة على وجهها فذكر قصة القربان ثم ذكر
السالم على إبراهيم ثم وصل به أنه تعالى بشر بإسحاق"1.
وقد قدم كثير من املفسرين والباحثين من األمة اإلسالمية أن الذبيح هو إسحاق
عليه السالم ومنهم اإلمام جرير رحمه هللا .فاألستاذ قد أبرز ضعف دعواه الباطله
ولكنه اعترف بأن العلماء املسلمين كانوا مبتعدين عن التعصب العلمي وما رفضوا
الروايات التي وردت في قربان إسحاق عليه السالم ويقول عن اإلمام جرير أنه ما
وصل إلى النتيجة الصحيحة وأظهر بطالن رأيه في هذه الكلمات التالية:
‘‘وإذ تبين عدم صحة ما توهمه ابن جرير عاد االستدالل باتصال الدعاء بالخير
ً
ً
على أن املراد باإلبن املذكور متصال بالدعاء هو املولود أوال ،كما مر بيانه في
 1الرأي الصحيح فيمن هو الذبيح لإلمام عبد الحميد الفراهي ،ط2410 ،2ه2111-م ،دار
القلم ،دمشق ،ص 204
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الفصل العشرين وفيما بعده وهو االستدالل محمد بن كعب القرطبي بالقرآن
كما مر في الرواية الثانية في الفصل الثالث بعد العشرين"1.
واألستاذ قد استدل ً
أيضا بأحوال العرب قبل اإلسالم وأقوالهم لكي تبين الحقيقة
أمام املعاندين واملحرفين في التوراة والعرب اشتهروا في الصداقة والشجاعة
ً
ً
قاطعا في مسئلة الذبيح
برهانا
واالفتخار بأنفسهم فوجد األستاذ كالم العرب
فكتب األستاذ:
"وأما أقوالهم في ذلك قبل اإلسالم فمن املعلوم أنه لم يبلغن منها إال نزر يسير ومع
ذلك نجد فيها ذكرا مما يدل أن الكعبة هي بيت هللا وعندها املنحر اإلبراهيمي
حسبما وصف في التوراة وعلى أن القربان إنما هو بكره حسبما صرح به التوراة،
ولم يكن بكره إال إسماعيل عليه السالم بإتفاق بيننا وبين أهل الكتاب"2.
كما يقول أمية بن أبي الصلت:
وإلب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراهيم امل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوفي بالن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذ

ر احتسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ًـابا وحامـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل األج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـزال

بكـ ـ ـ ـ ـ ــره لـ ـ ـ ـ ـ ــم يك ـ ـ ـ ـ ـ ــن ليصـ ـ ـ ـ ـ ــبر عن ـ ـ ـ ـ ـ ــه

أو ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراه فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي معشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر أقيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال

أبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـني إن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذرتك هلل م

شـ ـ ـ ــحيطا فاص ـ ـ ــبر ف ـ ـ ــدى ل ـ ـ ــك خ ـ ـ ــالي

واش ـ ـ ـ ــدد الص ـ ـ ـ ــفد ال أحي ـ ـ ـ ــد عـ ـ ـ ـ ــن م

السـ ـ ـ ــكين شـ ـ ـ ــد األسـ ـ ـ ــير ذي األغـ ـ ـ ــالل

ول ـ ـ ـ ـ ــه مديـ ـ ـ ـ ـ ــة تخايـ ـ ـ ـ ـ ــل فـ ـ ـ ـ ـ ــي اللحـ ـ ـ ـ ـ ــم

ح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذام حني ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالهالل

بينمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا يخل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع الس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرابيل عنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه

فك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه رب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه بك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبش ج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالل

فخ ـ ـ ـ ـ ــذ ه ـ ـ ـ ـ ــذا وأرس ـ ـ ـ ـ ــل إبن ـ ـ ـ ـ ــك إن ـ ـ ـ ـ ــي

للـ ـ ـ ـ ـ ــذي قـ ـ ـ ـ ـ ــد فعلتمـ ـ ـ ـ ـ ــا غيـ ـ ـ ـ ـ ــر قـ ـ ـ ـ ـ ــال

وال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد يتق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي وآخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر مول ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو

د فط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا كن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه بس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمع فع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال

ج

ـ ـ ـ ـ ـ ــر لـ ـ ـ ـ ـ ــه فرجـ ـ ـ ـ ـ ــة كحـ ـ ـ ـ ـ ــل العقـ ـ ـ ـ ـ ــال3

ربمـ ـ ـ ـ ــا تجـ ـ ـ ـ ــزع النفـ ـ ـ ـ ــوس مـ ـ ـ ـ ــن األمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 1نفس املصدر ،ص 226
 2نفس املصدر ،ص 214
 3كتاب شعراء النصرانية103/2 ،
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أكتفي بالنزر اليسير من املباحث الجيدة واالستدالت الجادة لإلستاذ الفراهي وال
يوجد أي مثيل في جميع املواد والضخمة التي ترتب من قبل األمة اإلسالمية وفي
الحقيقة إن أرض الهند أنتجت شخصية الفراهي التي برزت بين العلماء املفلقين
الجهابذة .وإنه قد جاء بمزية من مزاياه إلى أساليب القرآن وجماليات القرآن
والتصريفات العديدة القرآنية كذلك يهدينا إلى األساليب األدبية والجماليات
ً
ً
متعمقا في األبحاث
اللسانية .إن األستاذ كما كان عارفا للرموز القرآنية كذلك كان
األدبية والعلمية ولذلك لقبه سيد سليمان الندوي بـ ـ ـ‘‘ترجمان القرآن’’ .يجدر بنا
ً
أن نسلط الضوء اليسير على "أساليب القرآن" فأوال أنقل اإلشارات املفيدة من
جانب الدائرة الحميدية في السطور التية فالحظوها:
"وأما ‘أساليب القرآن’ فيبحث في وجوه األساليب في القرآن ومفاهيمها ومواقع
استعمالها وقدكان اإلمام الفراهي وضع ً
كتابا آخر كتوطئة استطراد لهذا الكتاب
يسمى ب ـ ـ‘‘مفردات القرآن’’ الذي يبحث فيه األلفاظ املفردة ويتناولها بكشف
معانيها ووضع حدودها وقيودها وتجلية مالمحها وقسماتها وشرح لوازمها
وعوارضها فبعد ما يفرغ القارئ من معرفة األلفاظ املفردة يترقى إلى معرفة الجمل
والتراكيب فههنا يأتي دور "أساليب القرآن" يسلط الضوء على الطرق املوجهة
لفهم داللة التراكيب املختلفة الوجوه التي تدل عليه األساليب املختلفة"1.
ً
سابقا املرحوم األستاذ بدر الدين اإلصالحي
وقد ألقى مدير الدائرة الحميدية
الضوء على أهمية هذا الكتاب وأبرز مكانته القرآنية واألدبية في ديباجة الكتاب
وتفرده في هذا املجال وعبقريته املوسوعية القرآنية فيقول:
‘‘إن هذا املجموع أول خطوة االستاذ اإلمام الفراهي في هذا امليدان والحق أنه ما
حقق فيه من آداب القرآن وأساليبه فهو على أساس متين مأخوذ من سنن كالم
العرب الخالص والقرآن الحكيم ال أمت فيه وال عوج فإن نظرنا فيه وسلكنا سبيله
 1رسائل اإلمام الفراهي في علوم القرآن لإلمام عبد الحميد الفراهي ،ط ،1الدائرة الحميدية،
مدرسة اإلصالح ،ص 444-440
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في دراستنا فاملرجو منه أن يكون شعورنا بجمال القرآن وأساليبه أدق وألطف
ويكون لنا التطلع إلى إعجازه أسهل وأقرب وهللا هو املستعان وبيده التوفيق"1.
قد أوضح األستاذ غاية "أساليب القرآن" أال وهي فهم القرآن .واملفسر قد يحتاج
أشد االحتياج إلى املعرفة باألساليب واملعاني وبدونها هو يمش ي على الطرق الضالة
التي تبعد املفسر ً
بعيدا عن املفاهيم القرآنية واملقاصد املطلوبة كما صرح األستاذ
الفراهي في غاية الكتاب:
"كما أن املقصود من كتاب املفردات إحاطة العلم حتى الوسع بداللة الكلم
بحرمة وجوهه فكذا املقصد من هذا الكتاب إحاطة العلم حتى الوسع بداللة
الصور واألساليب ومواقع استعمالها فإن محض العلم بأسلوب خاص من دون
ً
تخصيص مواقعه يفتح ً
ً
عظيما لسوء التاويل مثال قالوا :إن كلمة ‘‘ال’’ ربما
بابا
تأتي زائدة .فإهمال هذا القول أقرب إلى الضرر منه إلى النفع فإنه يجعل لنفي
ً
إثباتا فال بد أن نعلم مواقع األساليب فنستدل على معانيها وال نحولها عن
مواضعها الخاصة .ومن هذه الجهة اشتدت الحاجة إلى إقامة الحجة على هذه
الدالالت فإن ذلك جزء من معاني الكالم والجاهل به كالجاهل ببعض املعاني
لكلمة مشتركة فال يأولها إال إلى ما علم من معانيه وربما يكون املراد غيره"2.
واألستاذ قد صنف ً
كتابا بعنوان "جمهرة البالغة" الذي أصبح منقطع النظير في
املآخذ البالغية والعرب يفهمون أن أرسطو كان قد أسس البالغة فاألستاذ الفراهي
درس النظرية البالغية ألرسطو بإمعان النظر وحلل ً
أيضا جميع املصادر البالغية
القديمة التي وجدت لدى العرب وكذلك اعتنى بالشعراء الجاهليين وبعدهم ً
أيضا لكي
يبرز الراء البالغية القرآنية ويقدم األصول والقواعد البالغية في ضوء القرآن الكريم
وإن هذا الكتاب أول كتاب في التاريخ اإلسالمي األدبي ولذلك العالمة شبلي النعماني
أثنى على هذه الخدمة العظيمة البالغية لتلميذه املحبب الفراهي في املجلة الشهيرة
 1كلمة الجامع بدر االدين اإلصالحي ،رسائل اإلمام الفراهي في علو القرآن ،ص247
 2رسائل اإلمام الفراهي في علوم القرآن ،ص 277
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األردية "الندوة" 1.واألستاذ أبو الحسن علي الندوي قد ذكر أهمية "جمهرة البالغة"
خالل محاضرة بمدرسة اإلصالح سرائ مير أعظم جراه ويقول ً
مركزا على هذه
الناحية أن املصنفات للفراهي ما وصلت إلى العرب وما عرفوا جوانبه القرآنية واألدبية
والبالغية ،يجدر بنا خاصة املسؤلين لهذه املدرسة القرآنية أن يقدموا هذا الكتاب
الغالي الثمين أمام البالد العربية لكي يثبت باملقارنة بين الرأي البالغي ألرسطو والفكر
البالغي للفراهي .وإن األستاذ الفراهي قد بلغ ذروة الكمال في مجال البالغة ألنه أسس
ً
انتقادا ً
حارا على محاكاة أرسطو التي اشتملت
قواعد البالغة في ضوء القرآن وانتقد
على الكذب والزور وكذلك استدل من الشعر الجاهلي ونكاته الخاصة على البالغة
الحقيقية .واألستاذ البروفيسور محمد راشد الندوي 2والكاتب الشهير الدكتور عبد
الباري 3قاما بتحليل "جمهرة البالغة" وركزا دراستهما على جواهرها واألستاذ الفراهي
قد أشار إلى نقائص أرسطو وكذلك اعتنى بالوجهات البالغية الضارة للمتقدمين
ً
مطافا ً
نهائيا في هذا املجال كما يقول في بداية الكتاب:
العرب .وجعل القرآن الكريم
‘‘سبحان الذي فضل بني آدم على سائر الخالئق :فجعله الحي الناطق ،كما فضل
محمد صلى هللا عليه وسلم على سائر بني آدم ،فأعطاه أبلغ الكلم ،فلنشكرن ربنا
الرحمن بداية على أنه علمنا البيان ونهاية على أن نزل علينا القرآن وال شكر ملن
جهل بالنعمة فضيعها أو حولها فأخطأ موضعها .فوجب علينا أن نعرف إعجاز
القرآن ودالئله ،لنستكمل من فطرتنا عنصرها ونستسقي من عيون الوحي كوثرها
وها أنا أشرع في املقصود"4.
ً
قد استقص ى جميع الوجوه املختلفة للبالغة لالستدالل أوال من القرآن الكريم ثم
من الشعر الجاهلي فعلى سبيل املثال هو يكتب عن أصول ‘‘لإليجاز واإلطناب’’:
 1راجع للتفصيل :مكاتيب شبليً ،10/1 ،
أيضا مجلة "الندوة" ،دسمبر2107م ،وكذلك راجع:
مقاالت شبلي ،مطبعة معارف أعظم جره ،ط2361 ،1ه2170م14/1 ،
 2راجع للتفصيل :عالمة حميد الدين الفراهي ،حيات وأفكار،ص 746-733
 3املصدر نفسه ،ص 762-747
 4جمهرة البالغة للمعلم عبد الحميد الفراهي ،مطبعة معارف ،أعظم كره ،الهند2360 ،ه ،ص2
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ً
ً
إحكاما واإلطناب تفصيال في القرآن‘‘ ،كتاب أحكمت
‘‘أولى بنا أن نسمي اإليجاز
آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير" فاإلحكام يدل على حكمة القائل ومعرفته
باألصول وحقائق األمور ،والتفصيل يدل على سعة علمه بتفاصيل األمور ولكل
ذلك مواقع وأصول فأما املحكم من الكالم فيلقي إلى الحكماء للفكر وإلى الجمهور
لسهولة األخذ به وظهور دليله فإن الحكمة أبين عند القلب السليم كأنها لباب
األمر والقاعدة فيه أن تذكر فيه عوالي األمور وأصولها كما ترون في سورة العصر
وغيرها من القصار وأن يختار فيه جهة ظهورها وأقرب جانب يشير إلى فروعها
لكي ينتقل الذهن منها إلى علوم جمة وأما املفصل من الكالم فيلقي بعد املحكم
كالفراغ بعد األصل ويراعي فيه أن يذكر فيه ما قد انطوت عليه القلوب من
الفطرة ولكن خفي عليه التفصيل فإذا ألقي عليه علم أن هذا هو الذي كان في
قلبه ولكنه لم يتبين عنده تفصيله فكان الكالم ً ا له كما إنك أيت ً
شيئا وبقي
ر
تذكار
في حافظتك صورته ولست تقدر أن تفصله فإذا رأيته مرة أخرى ورأيت تمثاله
الصحيح صدقت بأن هذا ذاك وهذا األمر يوجد في املحكم ً
أيضا لكن أكثر
املحكمات معلومة من قبل ولكن فروعه وما يلزم من النتائج مذهولة عنها ولذلك
سمى القرآن وكتبه ً
ذكرا .إلى هذا أشار طرفة حيث قال:
بيـ ـ ـ ـ ــت يقـ ـ ـ ـ ــال إذا أنشـ ـ ـ ـ ــدته صـ ـ ـ ـ ــدقا

وإن أحسـ ـ ـ ـ ـ ــن بيـ ـ ـ ـ ـ ــت أنـ ـ ـ ـ ـ ــت قائلـ ـ ـ ـ ـ ــه

وهذا هو مراد الحكيم أفالطن "إن علومنا ذكر ما نسينا"1

ً
وأخيرا
أكتفي بهذه الراء القرآنية واألدبية لألستاذ الفراهي واالستعراض ملصنفاته
أود أن أقدم فهرس جميع املطبوعات واملخطوطات لألستاذ الفراهي كما يلي:
( )2أسباق النحو ( )1أساليب القرآن ()3أمثال آصف الحكيم )4( 2إمعان في
أقسام القرآن ( )7تحفة اإلعراب)6( 3ترجمة فارس ي بارة از طبقات ابن سعد ()7
 1نفس املصدر ،ص 71-74
ً
 2نقل الكاتب الشاعر أحمد محمود الكوثر األعظمي‘‘ ،أمثال آصف الحكيم’’ شعرا إلى اللغة
األردية ،البالغ ببليكيشنز ،دلهي الجديدة ،ط ،2أبريل 1004م ،ص46
 3قام بشرح "تحفة اإلعراب" باألردية الشيخ احتشام الدين اإلصالحي
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تاريخ بدء اإلسالم ( )4التكميل في أصول التاويل ( )1جمهرة البالغة ( )20خرد نامه
( )22دالئل النظام ( )21ديوان املعلم عبد الحميد ( )23الرأي الصحيح فيمن هو
الذبيح ( )24رسالة في عقيدة الشفاعة والكفارة ( )27فاتحة نظام القرآن ( )26في
ملكوت هللا ( )27القائد إلى عيون العقائد ( )24مفردات القرآن ( )21نظام القرآن
وتأويل الفرقان بالفرقان (أجراؤه التفسيرية) ( )10تفسير سورة اإلخالص( 1باللغة
األردية) ( )12نظام القرآن وتأويل الفرقان بالفرقان (الجزءان) :تفسير سورة
البقرة وتفسير سورة آل عمران وتفسير سورة الحج مع األجزاء التفسيرية)11( 2
تعليقات في تفسير القرآن الكريم )13( 3نوائ بهلوي.
وفيما يلي ما لم يطبع من مؤلفاته ورسائله:
()2إحكام األصول بأحكام الرسول صلى هللا علي وسلم )1( 4األزمان واألديان ()3
أسباب النزول ( )4اإلشراق في الحكمة األولى من حقائق األمور ومكارم األخالق ()7
أصل الفنون (باللغة األردية) ( )6اإلكليل في شرح اإلنجيل ( )7أوصاف القرآن ()4
تاريخ القرآن ( )1تزكية الروح ( )20حجج القرآن ( )22حكمة القرآن )21( 5الدر
النضيد في النحو الجديد واملعاني والعروض والبالغة ( )23الدمدمة والشمقمة
( )24الرائع في أصول الشرائع ( )27رسالة في إصالح الناس )26( 6الرسوخ في
معرفة الناسخ واملنسوخ ( )27سليقة العروض ( )24الطارق والبارق ( )21العقل
وما فوق العقل ( )10فقه القرآن ( )12فلسفة البالغة ( )11القسطاس ( )13قيد
 1مفردات القرآن (تحقيق وشرح :الدكتور محمد أجمل أيوب اإلصالحي) ،ص37-31
 2هذا التفسير طبع في جزئين من دار الغرب اإلسالمي ،تونس في 2433ه1021-م وإنه يحتوي
جميع األجزاء التفسيرية فيهما ويشتمل على  2002صفحة
 3قد طبعت هذه التعليقات من ‘‘الدائرة الحميدية’’ أعظم كره في جزئين
 4مفردات القرآن (تحقيق وشرح :الدكتور أجمل أيوب اإلصالحي) ،ص37
" 5حكمة القرآن’’ ترجمه األستاذ خالد مسعود الكاتب الباكستاني إلى اللغة األردية وكاتب هذه
السطور كتب مقالة حول هذه الترجمة األردية وذكر خصائص حكمة القرآن وميزات الترجمة
األردوية كما أشار إلى بعض نقائصها.
 6هذه الرسالة ترجمها األستاذ أمين أحسن اإلصالحي إلى اللغة األردية وطبعها في املجلة األردية
"اإلصالح" ،عدد :يونيو 2136م
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األوابد ( )14لوامع األفكار ( )17مسائل النحو ( )16املنطق الجديد ( )17النظام
في الديانة اإلسالمية ( )14النظر الفكري1.
ً
ً
موسوعيا وقدم خدمات بارزة في
قد اتضح مما سبق أن األستاذ الفراهي كان عاملا
مجال القرآن والدراسات اإلسالمية واألدب والشعر العربي والفارس ي وقد لقبه
األستاذ حبيب الرحمان الشرواني بحسان العجم 2بسبب مواهبه الفارسية
واحتل ً
ً
منفردا في تفسير اليات بنظم القرآن واالستشهاد بكالم العرب
مكانا
وتوضيح املفردات القرآنية وقد برز من كتابه "مفردات القرآن" أنه انفرد في
تحقيقاته اللسانية بين املمفسرين وقد بذل جميع مجهوداته لنشر التعليمات
ً
أشتاتا من األمة اإلسالمية في
القرآنية بين األمة اإلسالمية ألن القرآن الكريم ينظم
سلك واحد .ونختم هذه العجالة على ما قاله العالمة سيد سليمان الندوي عن
اإلمام الفراهي:
"الدنيا دار العجائب ومن أعجب عجائبها وقوع ما كنت تحذر منه حدوث ما لم
يخطر ببالك .بعثنا هذه الرسالة للطبع 3وصاحبها حي يرزق فلم يمض شهر حتى
فوجئنا بموته وفجعنا بانحزام حياته وكان رحمه هللا آية من آيات هللا في حدة
الذهن وكثرة الفضل وسعة العلم ودماثة الخلق وسداد الرأي والزهد في الدنيا
والرغبة في طلب مرضاة هللا"4.
 1راجع للتفصيل :مفردات القرآن ،ص  .31-37وقدم األستاذ الدكتور محمد أجمل أيوب
اإلصالحي التعريفات اليسيرة لهذه املخطوطات وكذلك كتب األستاذ مقالة رائعة حولها
باللغة األردية .راجع للتفصيل‘‘ :تصانيف فراهي كا غير مطبوعه سرمايه’’ للدكتور محمد
أجمل أيوب اإلصالحي ،عالمة حميد الدين الفراهي :حيات وأفكار (ترتيب وتعليق :الدكتور
عبيد هللا الفراهي) ،الدائرة الحميدية ،مدرسة اإلصالح ،سرائ مير ،أعظم كره2111 ،م،
ص .16-77وراجع ً
أيضا :ترجمة األستاذ الفراهي بقلم املؤلف العالمة سيد سليمان الندوي
(الرأي الصحيح فيمن هو الذبيح) ،اإلمام عبد الحميد الفراهي ،دار القلم ،دمشق ،ط،2
2410ه2111-م ،ص17-17
 2لباب األلباب ،محمد عوفي ( تصحيح وتعليقات :سعيد نفس ي) ،طهران 2377ه
 3وهي ـ‘‘إمعان في أقسام القرآن’’
 4راجع للتفصيل :ترجمة املؤلف العالمة سيد سليمان الندوي ،الرأي الصحيح فيمن هو
الدبيح ،ص ألف
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املصادر واملراجع
.2
.1
.3

.4
.7
.6
.7
.4
.1
.20
.22
.21
.23

أمثال آصف الحكيم (منظومة لألستاذ أحمد محمود كوثر األعظمي) ،البالغ
ببليكيشنز ،دلهي الجديدة ،الطبعة األولى ،أبريل 1004م
تذكره علماء أعظم كره لحبيب الرحمان األعظمي،ديوبند ،طبع ثاني،
2433ه1021-م
تعليقات في تفسير القرآن الكريم لإلمام عبد الحميد الفراهي (إعداد:
الدكتور عبيد هللا الفراهي ومراجعة :الشيخ أمانت هللا اإلصالحي) ،الدائرة
الحميدية ،مدرسة اإلصالح ،سرائ مير ،أعظم كره ،يوبي الهند
جمهرة البالغة للمعلم عبد الحميد الفراهي ،مطبعة معارف ،أعظم كره،
الهند2360 ،ه
دالئل النظام لإلمام عبد الحميد الفراهي ،الدئرة الحميدية ومكتبها ،الطبعة
األولى2344،ه
ديوان األعش ى الكبير امليمون بن قيس (شرح وتعليق ،الدكتور محمد
حسين) ،مكتبة الداب للجماهير ،املطبعة النموذجية ،بدون تاريخ
ديوان الخنساء( ،تحقيق :الدكتور أنور سويلم) ،دار عمان ،األردن2401 ،ه
ديوان الهذليين ،الثقافة واإلرشاد القومي ،القاهرة2347 ،ه2167-م
ديوان طرفة بن العبد (تحقيق وشرح :كرم البستاني) ،بيروت2173 ،م
ذكر فراهي للدكتور شرف الدين اإلصالحي ،الدائرة الحميدية ،مدرسة
اإلصالح بسرائ مير ،أعظم كره1002 ،م
ذكر فراهي للدكتور شرف الدين اإلصالحي ،دار التذكير،ط2،1001م
الرأي الصحيح فيمن هو الذبيح لإلمام عبد الحميد الفراهي ،دار القلم،
دمشق ،ط2410 ،2ه2111/م
شرح ديوان الحماسة للموزوقي (نشره :أحمد أمين وعبدالسالم هارون)،
الطبعة األولى ،مطبعة لجنة التاليف والترجمة والنشر2372 ،ه2172-م
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.24
.27
.26
.27
.24
.21
.10
.12
.11
.13

.14
.17
.16
.17

شرح ديوان لبيد بن ربيعة العامري (تحقيق وتقديم :الكتور إحسان عباس)،
الكويت2161 ،م
شعراء النصرانية ،مطبعة الباء املرسلين اليسوعيين ،بيروت ،بدون تاريخ
عالمة حميد الدين الفراهي :حيات وأفكار (ترتيب وتعليق :الدكتور عبيد هللا
الفراهي) ،الدائرة الحميدية ،مدرسة اإلصالح ،سرائ مير ،أعظم كره2111 ،م
لباب األلباب ملحمد عوفي (تصحيح وتعليق :سعيد نفس ي) ،طهران 2377ه
مفردات القرآن لإلمام عيد الحميد الفراهي (تحقيق وشرح :الدكتور محمد
أجمل أيوب اإلصالحي) ،دار الغرب اإلسالمي ،ط2،1001م
مقاالت شبلي ،مطبعة معارف أعظم جره ،ط2361 ،2ه2170م
مكاتيب شبلي (ترتيب) سيد سليمان الندوي ،مطبع معارف ،أعظم كره،
2142م
موالنا حميد الدين فراهي :مفسر ومحقق ،للدكتور أبو سفيان اإلصالحي،
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العالمة عبد الحميد الفراهي وتحقيق مفردات القرآن
 -الشيخ آفتاب عالم الندوي1

ترجمة من األردوية :محمد عبد القيو

الصالحي2

قد قام اإلمام الفراهي برسم خطة شاملة لتدوين علوم القرآن لكي يفهم الناس
ً
ً
جامعا لعلوم كثيرة ومعارف جمة وحافال لحكم
هذا الكتاب العظيم ويعتبروه
ً
ً
ومنتظما ،ومن أهم ما استعان به في إبراز
عديدة وبصائر شتى مع كونه مرتبطا
هذه الخطة املثلى إلى حيز الوجود هو تحقيق مفردات القرآن وشرحها وتوضيحها.
فيقول في كتابه "مفردات القرآن" وهو يلقي الضوء على أهمية املعرفة الصحيحة
باملفردات وحاجة القراء إليها:
"ال يخفى أن املعرفة باأللفاظ املفردة هي الخطوة األولى في فهم الكالم وبعض
الجهل بالجزء يفض ي إلى زيادة جهل باملجموع وإنما يسلم املرء عن الخطأ إذا سد
جميع أبوابه فمن لم يتبين معنى األلفاظ املفردة من القرآن أغلق عليه باب التدير
وأشكل عليه فهم الجملة وخفي عنه نظم اليات والسورة ولو كان الضرر عدم
الفهم لكان ً
يسيرا ولكنه أكثر وأفظع ،وذلك بأن املرء قلما يقف على جهله بل
يتجاوز موقفه ،فيتوهم من اللفظ ضد ما أريد فيذهب إلى خالف الجهة
املقصودة .ثم سوء فهم الكلمة ليس بأمر هين فإنه يتجاوز إلى إساءة فهم الكالم
وكلما يدل عليه من العلوم والحكم فإن أجزاء الكالم يبين بعضه ً
بعضا للزوم
ً
ً
مذهبا باطال وأضل به
التوافق  ----وهكذا ترى الخطأ في حد كلمة واحدة أنشأ
ً 3
ً
ً
عظيما وجعل امللة الواحدة بددا".
قوما
 1أحد أبرز املتخرجين في دار العلوم التابعة لندوة العلماء بلكناؤ
 2أحد املتخرجين في مدرسة اإلصالح بسرائ مير ،أعظم كره ،الهند
 3مفردات القرآن ،ص 7-4
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والعلوم الخمسة عشر التي أوجب معرفتها العالمة جالل الدين السيوطي رحمه
ً
هللا– نقال عن بعض العلماء– في كتابه "اإلتقان في علوم القرآن" على من يريد
تفسير القرآن وبيانه على رأسها العلم باللغة ،ألن بها يعرف شرح مفردات األلفاظ
ً
ومدلوالتها بحسب الوضع -،على حد قوله– إضافة إلى ذلك يقول– نقال عن
اإلمام مجاهد– إنه ال يحل ألحد يؤمن باهلل واليوم الخر أن يتكلم في كتاب هللا إذا
ً
لم يكن عاملا بلغات العرب وال يخفى في حقه معرفة اليسير منه فقد يكون اللفظ
ً
مشتركا وهو يعلم أحد املعنيين واملراد الخر1.

كتب املفردات
قد بدأ املسلمون بتفسير وتحقيق القرآن لغة منذ بداية اإلسالم .فقد صار علم
ً
غريب القرآن في القرن الثالث ً
فنا مستقال بذاته ،ثم صنف في القرون التالية أئمة
التفسير والقراءة واللغة ً
كتبا منفردة بذلك كله كمثل غريب القرآن ومعاني القرآن
ومجاز القرآن وما يستعجم الناس من القرآن وغرائب القرآن ومفردات القرآن
ومشكالت القرآن حتى تكونت في املوضوع قبل نهاية القرن السابع مكتبة حافلة
2
تجاوز كتبها العد الحصر.
والكتب التي تتعلق بتفسير وتحقيق القرآن اللغوي تنقسم إلى ثالثة أقسام تالية:
 .1تفسيرمفردات القرآن على نهج عا :
أول كتاب ص ِنف في هذا الباب ينسب إلى عبد هللا بن عباس ،والذي يغلب على
كتاب أقواله في شرح مفردات القرآن وبيانها كما جمع
الظن أنه جمع أحد رواته في ٍ
العالمة السيوطي في كتابه "اإلتقان في علوم القرآن" أقواله التي رويت عن أبي
طلحة رض ي هللا عنه.

3

 1اإلتقان في علوم القرآن 132/1 ،طبعة الحلبي بمصر
 2املصدر نفسه223/2 ،
 3املصدر نفسه224/2 ،
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من أشهر ما صنف في هذا الباب ما يلي:
 غريب القرآن

تأليف :الكسائي (241هـ)

 معاني القرآن

"

يحيى بن زياد الفراء (107هـ)

 مجاز القرآن

"

أبو عبيدة معمر بن املثنى

(120هـ)
 معاني القرآن

"

أخفش األوسط (127هـ)

 غريب القرآن

"

محمد بن سالم الجمحي (132هـ)

 تفسير غريب القرآن

"

ابن قتيبة الدينوري ( 376هـ)

 غريب القرآن

"

ابن جرير الطبري (320هـ)

 معاني القرآن أو
إعراب القرآن ومعانيه
 غريب القرآن

"

الزجاج (322هـ)

"

نفطوبه (313هـ)

 نزهة القلوب في
"

محمد بن عزيز السجستاني (330هـ)

تفسير غريب القرآن
 معاني القرآن

"

أبو جعفر النحاس (334هـ)

 العمدة في غريب القرآن

"

مكي بن أبي طالب (437هـ)

 املفردات في غريب القرآن

"

راغب األصفهاني (701هـ)

 األريب بما في القرآن
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 تحفة األريب بما في
القرآن من الغريب

"

أبو حيان النحوي (747هـ)

 عمدة الحفاظ في تفسير
أشرف األلفاظ

"

ابن السمين الحلبي (776هـ)

 .2لغات القرآن:
والكتب التي صنفت من هذه الجهة تبحث عن الكلمات واأللفاظ التي لها أصل في
غير العربية أو ليست بلهجة قريش ،وقد بدأ التأليف في هذا النوعفي صدر
ً
اإلسالم تسابقه فأول رسالة في هذا الباب تنسب أيضا إلى عبد هللا بن عباس ،وقد
نشرها الدكتور صالح الدين املنجد بعد جمع وتحقيق من نسخة الظاهرية.

1

ومن أشهر ما صنف في هذا الباب هي:
 اللغات

تأليف الفراء النحوي (107هـ)

 لغات القرآن

"

 لغات القرآن
(107هـ)

"

أبو

 اللغات

"

األصمعي (126هـ)

 اللغات
(132هـ)

"

هيثم بن عدي (107هـ)

ابن

زيد

دريد

األنصاري

األزدي

 املعرب من الكالم األعجمي
"

على حروف املعجم

أبو منصور الجواليقي

(740هـ)
 1مفردات القرآن (رسالة الدكتور أجمل أيوب اإلصالحي) ،ص 32
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 املهذب فيما وقع في
"

القرآن من املعرب

العالمة السيوطي (122هـ)

 .3الوجوه والنظائر:
املراد بالوجوه هي التي استعملت في مواضع شتى من القرآن ملعان مختلفة
وبالنظائر هي الكلمات التي قد استعملت في مواضع كثيرة منه في معنى واحد.

1

وقد نسب ً
أيضا هذا الفن إلى عبد هللا بن عباس .فقد قال أبو عبد الرحمن
الحيري (430هـ) في مقدمة كتابه "وجوه القرآن":
"أول من صنف في هذا الباب عبد هللا بن عباس ثم مقاتل بن سليمان ثم الكلبي".

2

وأول كتاب صنفه املتقدمون في هذا الباب هو كتاب مقاتل بن سليمان البلخي
الذي نشره الدكتور عبد هللا شماته عام 2317هـ املوافق 2177هـ باسم "الوجوه
والنظائر" .ومن اشتهر في هذا الباب من املؤلفين هم:
 .2يحيى بن سليمان (100هـ)
 .1أبو العباس املبرد (146هـ)
 .3محمد النعاش (327هــ)
 .4حكيم الترمذي (310هـ)
 .7أحمد بن فارس القزويني (317هـ)
ومن أشهر ما صنف في هذا الباب:
 الوجوه والنظائر

تأليف مقاتل بن سليمان البلخي (270هـ)

 1ولكتب الوجوه راجع :اإلتقان في علوم القرآن 242/2 ،ولتعريف الوجوه راجع :مقدمة
التصاريف ،ص 14-27
 2مقدمة التصاريف ،ص 14
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 الوجوه والنظائر

"

أبو الفرج ابن الجوزي (717هـ)

 األشباه والنظائر

"

أبو منثور الثعالبي (411هـ)

 وجوه القرآن

"

إسماعيل بن أحمد الحيري

(430هـ)
 قاموس القرآن أو إصالح الوجوه
والنظائر في القرآن
 األشباه والنظائر

"

الفقيه الداسفاني (474هـ)

"

العالمة السيوطي رحمه هللا

(122هـ)

رأي الما الفراهي في هذه الكتب
مع تواجد هذا الذخيرة الكبيرة في موضوع مفردات القرآن أولى اإلمام الفراهي
ً
ً
ً
جزء ا
خاص ا بتحقيق وتفسير مفردات القرآن وجعله
اهتمام ا
رحمه هللا
ً
أساسي ا في خطته الواسعة الجامعة لعلوم القرآن ملجرد أن املفردات لها أهمية

ال ريب فيها ولكن هذه الكتب املتداولة بين الناس ال تعطينا حدود األلفاظ
ً
ً
ً
صحيح ا ً
كشف ا
تاما ،وال تبرز قيودها وصورتها وال تكشف عن حقيقتها
حد ا
يساعد في فهم القرآن ككتاب حي وبحيث أنه كتاب مفيد مرتبط ومنظم بنظام
بليغ ويحصل اليقين واالطمئنان بأن كل آية وسورة في القرآن ملنظمة بنظام
باهر جامع .فهو يقول في مقدمة "تفسير نظام القرآن" لدى ذكر املآخذ
اللسانية في التفسير.
"فأما في سائر األلفاظ وأساليب حقيقتها ومجازها ،فاملآخذ فيه كالم العرب
القديم والقرآن في نفسه .وأما كتب اللغة فمقصرة فإنها ً
كثيرا ما ال تأتي بحد تام
وال تميز بين العربي القح واملولد ،وال تهديك إلى جرثومة املعنى .فال يدرى ما األصل
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وما الفرع وما الحقيقة وما املجاز؟ فمن لم يمارس كالم العرب واقتصر على كتب
اللغة ربما لم يهتد لفهم بعض املعاني من كتاب هللا".

1

ويقول في كتابه "مفردات القرآن" وهو يدلي برأيه في تلك الكتب:
حدودا للكلمات ً
ً
حدا ً
تاما ،وكتب السير والتفسير
"وكتب اللغة والغريب ال تعطيك
ال تبين لك بالتمام والصحة ً
أمورا جاء ذكرها في القرآن ،وكتب العلوم األخر من
العقليات واألخالق ال تعطيك ما تضمن عليه القرآن من الحكم واألسرار فاحتجنا
إلى ثالثة علوم ،اللغة والتاريخ والحكمة.
ومن أراد التأمل الصحيح والتدبر التام وجب عليه أن ال يغفل عن النقد فيما
يأخذه من هذه العلوم كلها ومن يتمسك بالقرآن وينور هللا عقله به يطلع على
أغالط كثيرة في كتب القوم .والضرر يكون بقدر االعتماد عليها والغفلة عن النقد.
ومضرة كتب الفالسفة أضل وأوغل فإن معظم القرآن الحكمة وهي األصل ،وال
سبيل إلى فهمها من القرآن دون االطالع على معاني كلماتها املفردة ودون العلم
بصحيح علوم اللسان من البيان".

2

منهج الفراهي في تحقيق املفردات
ً
نظرا إلى ما للمفردات من أهمية أساسية في فهم القرآن ثم إنها ال تروي كتب اللغة
ً
والغريب غليال .قام اإلمام الفراهي بتأليف "مفردات القرآن" وكان يريد بذلك أن
يفسر كنموذج ومثال مفردات مهمة خاصة في ضوء كالم العرب القح وآيات
القرآن الكريم ،ويبحث عن أصلها ويبذل الجهد في إبراز كنهها ودقائقها وسرها،
معان كثيرة لكلمة كمثل عامة أصحاب املعاجم بل أن يعرف
وأن ال يكتفي بذكر ٍ
على مباحث أصولية متعلقة باأللفاظ واللغات تدل بالغ الداللة على أنه كيف

 1مقدمة نظام القرآن ،ص 41
 2مفردات القرآن ،ص 7
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يبحث عن األلفاظ وما هي األصول التي نجعلها بأعيننا عند البحث والتحقيق كما
يقول العالمة في مقدمة كتابه "مفردات القرآن":
"وال نورد في هذا الكتاب من األلفاظ إال ما يقتض ي ً
ً
وإيضاحا إما لبناء فهم
بيانا
الكالم أو نظمه عليه  ---وأما عامة الكلمات فلم نتعرض لها وكتب اللغة واألدب
كافلة به".

1

ولكنه -رحمه هللا تعالى -لم يتمكن من إتمام هذا الكتاب وإكماله فال يمكننا تعيين
منهج الفراهي الكامل لتحقيق املفردات في ضوء هذا الكتاب فقط وهذا ظلم
عظيم في مجال البحث والتحقيق .نعم ،إننا نبحث ونكشف القناع في ضوء هذا
الكتاب وغيرها من مؤلفاته عن تلك األصول التي وضعها اإلمام الفراهي بين يديه
في تحقيق "مفردات القرآن":
 .2ال يقتنع اإلمام الفراهي بالنقل من كتب اللغة والتفسير وتلخيص املعاني التي
ذكرت فيها أو تفصيلها بل يبحث عن الكلمة وكنهها ومدلولها الحقيقي
وينتقدها في ضوء آيات القرآن وكالم العرب القح ألن القرآن قد نزل بلسان
عربي مبين بلغ في فصاحة وبالغة مبلغ اإلعجاز ،اإلعجاز البالغي الذي خضع
له أعالم الجاهلية حتى شعراء املعلقات ،الذين هم آيات في البالغة وأعالم في
الفصاحة .هم كانوا يعترفون بعجزهم واستالمهم أمام إعجاز القرآن فال
يدلنا من أن نرجع إلى كالم العرب وننظر فيه للعلم بصحيح استعمال الكلمة
ومفهومها الواضح املعروف عند نزول القرآن.
 .1وقد ألقى اإلمام الفراهي ً
ضوءا على بعض أصوله ملنهج تحقيقه في تذكرة له
ملفردات القرآن 2وأوضح أنه إن لم يتعين املعنى الصحيح للكلمة فطريق
بيانها أن تتبع استعماالت تلك الكلمة في اللغتين العبرانية والسريانية ذواتي
التشابه باللغة العربية .ثم يعين معناها الصحيح في ضوءها.
 1املصدر نفسه ،ص 3
 2مفردات القرآن (رسالة الدكتور أجمل أيوب اإلصالحي) ،ص 31
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ً
مشيرا إلى ما بين
فيقول اإلمام الفراهي رحمه هللا في مقدمة "نظام القرآن"
اللغتين العربية والعبرانية من تشابه وتماثل.
"فاعلم أن كالم املسيح املروي باللغة اليونانية أصله عبراني .فلغة اإلنجيل
وكتب العهد العتيق واحدة .وال شك أن العربي والعبراني وهما لغتا الكتب
ً
بعضا وتهدي
املنزلة صنوان .إذا كان األمر هكذا ال بد أن تشبه بعضها
إحداهما إلى معنى األخرى ثم ملا كانت مطالب هذه الكتب متقاربة ونبعث كلها
ق 1
من ضئض ئ الوحي فجدير بها أن نتساو ".
وعلى أساس املعرفة باللغتين العبرانية والسريانية تمكن اإلمام الفراهي من
البحث والتحقيق لكثير من املفردات ذوات األصل العبراني أو السرياني كمثل
كلمة العصر والالء واألب والسفرة وغيرها.
 .3من أصول اإلمام الفراهي في تحقيق املفردات "عدم االلتفات إلى املعنى
الشاذ" فيقول في كتابه "التكميل في أصول التأويل" عند ذكر املباديء
واألصول األولية في التفسير والتأويل.
"إنما ال نجعله من املرجحات فإن اللفظ الحسن املصون ربما عوض الظاهر
العامي ولكن اللفظ إذا استعمل ال بد أن يدل على مفهومه املعلوم الثابت،
فإن أريد به مفهوم ينكره الناس ويدعيه مدع وال سبيل إلى إثباته ،فهذا
عربيا ً
2
تعمية .والقرآن أنزله هللا ً
مبينا ،فألي ش يء يترك اإلفصاح".
ويقول في موضع من كتابه "نظام القرآن" وهو يبحث عن املآخذ اللسانية
واملصادر اللغوية في التفسير:
"فينبغي لنا أن ال نأخذ معنى القرآن إال مما ثبت .وكذلك يجب أن نترك املعنى الشاذ
من اللغة .كما قيل في معنى التمني إنه هو التالوة وما فزعوا إلى هذا املعنى الشاذ
 1مقدمة نظام القرآن ،ص 47-44
 2رسائل اإلمام الفراهي في علوم القرآن (املجموعة األولى) ،ص 163-161
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الذي لم يثبت إال فر ًارا من بعض اإلشكال وهذا أفتح ألبواب الفتنة واختالف األمة.
فمن ترك جادة الطريقة وإذاللها :لعبث به األوهام واألهواء".
ً
ً
ً
اعتناءا بالغا.
وأيضا يعتني في تحقيق الكلمات باملوقع واملحل وعمود الكالم
.4
1

فيذكر إحدى تلك املرجحات وهي أنه عند اختالف الجهات وتعداد املعاني ال
نرجح إال املعنى الذي يناسب سياق الكالم وسباقه وعمود السورة مناسبة
ً
موضحا ذلك األصل:
كاملة .فيقول في كتابه "التكميل في أصول التأويل"
"اعلم أن ما من كلمة إال ولها أطراف وجهات فهي كاملعاني لها وكذلك كل أمر
ً
وقصة لها اعتبارات شتى ،وكما أن اللفظ املشترك يؤل حسب محلها .مثال
صفة األحدية الكاملة مختصة باهلل تعالى ومع ذلك نرى ذكره تعالى بأسماء
مختلفة وعلى ترتيب شغائر مثل (رب الناس ملك الناس ،إله الناس) ومثل
(رب العاملين ،الرحمن الرحيم ،ملك يوم الدين) ومثل (امللك القدوس ،العزيز
الحكيم) ومثل (العزيز الغفور) ومثل (امللك القدوس ،السالم املؤمن،
املهيمن ،العزيز ،الجبار ،املتكبر) فمن ال يتدبر القرآن ال يلتفت إلى محل
الكلمات وال يهتدي لفهم جهة الكلمة".

2

 .7وكذلك من أصول الترجيح والتأويل والتفسير عند اإلمام الفراهي أصل األخذ
بأثبت الوجوه لغة ،فيقول في كتابه "التكميل في أصول التأويل":
"فإن املعنى الذي كثر في كالم العرب ال ينبغي تركه إال لصارف قوي فإذا تساوى
الوجوه األخر وهو النظم واملوافقة بباقي القرآن وصريح العقائد ال بد أن نأخذ
املعنى الشائع ومثاله معنى " الشوى" فإنه لحم الساق ً
عموما في كالم العرب.
وقد أخطأ العالمة عبد القادر الدهلوي رحمه هللا في ترجمة قوله تعالى:
"نزاعة للشوى" فظن أنه الكبد  ...وكذلك أخطأ من أخذ بمعنى جلد الرأس
 1مقدمة نظام القرآن ،ص 41
 2رسائل اإلمام الفراهي في علوم القرآن (املجموعة األولى) ،ص 164-167
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فإن مجئ الشوى للحم الساق عام شائع .ولجلد الرأس جاءت الشوى في قليل
من الكالم مع احتمال معنى آخر .ثم لم يذكر في القرآن وال في الحديث مجئ
النار في املوقف من فوق حتى إذا دنا وأطل عليهم نزع جلدة رؤوسهم .فلو
تساوى املعنيان للشوى لكان األخذ بما هو أوفق بالنظم وباقي القرآن أحرى
فكيف واملعنى غير معروف وغير معتمد عليه".

1

إن منهج الفراهي في تحقيق املفردات ليس مجرد النقل والحكاية من كتب اللغة
معان شتى ،كمثل عامة أهل
والتفسير وشرح وتلخيص أقوالهم وآرائهم وذكر ٍ
ً
اللغة ،بل نجد في تحقيقه كدأبه في غير هذا الفن – ً
وتعمقا للفكر
تفردا وأصالة
ً
وتوقدا وذكاء في الذهن ودقة في االستدالل واالستنباط .وال شك أنه قد زاد في
تراثنا التفسيري زيادة قيمة.
لقد أصبحت كتب اللغة والغريب عقيمة جامدة بعد أبي عبيدة والفراء النحوي
وراغب األصفهاني .واقتصرت على تلخيص أقوال املتقدمين وجمعها ونقلها
وبيانها .وكم من قول ضعيف اشتهر لفقدان املستوى األعلى للبحث والتحقيق.
ً
ً
وسندا .فمن هذه الجهة ً
أيضا يجدر تحقيق اإلمام
وكم من رأي شاذ صار دليال
الفراهي وجهوده فيه بأهمية زائدة .ألنه -في جانب -تبرز منه جوانب مجهولة غير
معلومة للبحث والتحقيق ،ويتم تصحيح وتصويب آراء وأقوال ال سند لها وال
أساس .ومن جهة أخرى يبحث عن أمور كانت محتاجة إلى مزيد البحث والتحقيق
ً
ويزداد تاريخ علوم القرآن ً
بابا ً
ً
صريحا ما حققه اإلمام
خطيرا .ويدل عليه
مهما
الفراهي رحمه هللا عند البحث عن "الالء" و"األب" و"الغشاء" و" الحرد"
و"الدرس" و"العصر" و"الصغو" و"الكوثر".

 1املصدر نفسه ،ص 173-171
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مفسرالقرآن الما عبد الحميد الفراهي
ونظريته عن الحديث النبوي
 الشيخ سلطان أحمد الصالحي1ترجمة من األردوية :محمد ياسر2

كان مفسر القرآن اإلمام عبد الحميد الفراهي من املوهوبين في التاريخ اإلسالمي
ً
الذين لم يقلدوا أ ً
جديدا وقد تركوا بعدهم ً
حدا بل خلقوا ً
كثيرا من األفكار
فكرا
الجيدة .ويكفي لتكريم العالمة أنه يعرف في هذا العصر األخير بأنه إمام التفسير
وعلوم القرآن .وقد ذكر من املوضوعات املتنوعة في علم التفسير ما يمكن أن
نختار حتى أجزاءها الصغيرة للبحوث والدراسات وعلى أساسها يمكننا أن نخلق
ً
ً
ً
أساسا للعلم النافع .ورأيه عن الحديث هو
جديدا من األفكار التي تعتبر
عاملا
جزء مهم من أفكاره الجديدة التي سنناقشها هنا.
ولألسف فإن مفسر القرآن الفراهي لم يتمكن من تفصيل وشرح رأيه في الحديث
بسبب أشغاله الكثيرة حيث أنه لم يتمكن من شرح أشياء كثيرة أخرى .وقد ظهر
ً
واضحا إلى حد كبير بما ذكره في كتبه املطبوعة وغير املطبوعة
رأيه عن الحديث
وكذلك بما ذكره في رسائله .وفي الحقيقة نجد أفكار العالمة عن الحديث في مقدمة
تفسيره "فاتحة نظام القرآن" ،ورسالته "التكميل في أصول التاويل" ،وفي رسالته
غير املطبوعة "إحكام األصول بأحكام الرسول" ،وملخصها هو أن العالمة كان يؤمن
أن القرآن هو األصل واألساس في فلسفة الشريعة وأحكامها ،ويقول إنه إذا تناقض
ش يء بين القرآن والحديث فاألصل هو القرآن الكريم ألنه قطعي الداللة منزل من
عند هللا ،واألحاديث ظنية تشتمل بجانب أقوال الرسول ﷺ على روايات باملعنى،
 1كاتب هندي كبير للدرايات اإلسالمية
 2باحث ،قسم اللغة العربية وآدابها ،الجامعة امللية اإلسالمية ،نيو دلهي
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فالقرآن هو الذي يرجح ،وإن وجدت هذه األحاديث والروايات في كتاب البخاري
الذي هو أصح الكتب بعد كتاب هللا أو في صحيح مسلم الذي يساويه في املرتبة.
ويمكن أن نشبه رأي العالمة عن الحديث بآراء بعض من الصحابة الفقهاء مثل
ً
جميعا،
عمر بن الخطاب وعبد هللا بن مسعود وعائشة الصديقة رض ي هللا عنهم
وقد ذكر الفراهي هذا في موضع من رسائله1.
وكذلك ينبغي أن نسمع رأي العالمة عن الحديث بألفاظه كما يقول في املقدمة
الثانية لفاتحة نظام القرآن عن مكانة مآخذ األخبار من األحاديث والتاريخ والكتب
السماوية السابقة مقارنة بالقرآن الكريم:
"ومن املآخذ ما هو أصل وإمام ومنها ما هو كالفرع والتبع ،أما اإلمام واألساس
فليس إال القرآن نفسه وأما ما هو كالتبع والفرع فذلك ثالثة :ما تلقته علماء األمة
من األحاديث النبوية ،وما ثبت واجتمعت األمة عليه من أحوال األمم ،وما
استحفظ من الكتب املنزلة على األنبياء .ولوال تطرق الظن والشبهة إلى األحاديث
ً
أصال ً
ثابتا
والتاريخ والكتب املنزلة من قبل ملا جعلناه كالفرع بل كان كل ذلك
يعضد بعضه ً
بعضا من غير مخالفة فوجب على من يحاول فهم القرآن أن ال
يأخذ من الروايات ما يهدم األصل أو يقلعه فإني رأيت بعض الروايات تقلع اليات
وتقطع نظمها إال أن تؤول ولكن التعجب ممن يؤول الية وال يؤول الرواية وربما
ال يؤول الية بل يرض ى بقطع نظامها والفرع اولي بالقطع"2.
وقد أوضح رأيه هذا في املقدمة األخيرة لرسالته "في تأويل القرآن بالحديث" من
مقدمة التفسير ،وقد صرح بأسماء البخاري ومسلم.
"قد سبق مني القول بأن القرآن هو الحاكم عند اختالفه باألحاديث فههنا نريد
اإليضاح وكنت أفرق عن طعن بعض إخواننا ولكن ذهب بهم الشغف بالحديث
 1التكميل في أصول التأويل ،الدائرة الحميدية ،مدرسة اإلصالح ،سرائ مير ،أعظم غره ،الهند،
2344ه ،ص 11ـ
 2فاتحة تفسير نظام القرآن وتأويل الفرقان بالفرقان ،مطبعة اإلصالح ،سرائ مير ،أعظم غره،
الهند2377 ،ه ،ص  20ـ
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ذ َۡ َ ۡ
ۡ َ ذ َ ُ َ َ َٰ ُ َ
ونَ1)٩
إلى أن قالوا إن الحديث داخل تحت آية (إناَن ُنَن ذزنلَاَٱَّلِكرَِإَوناَلۥَلحفِظ
ِ

ولم يتفكروا في نتائج هذا القول .فحان لي أن أرفع راية الصدق وال أبالي ولو قطعوا
أس ي لديه وأوصالي"2.
ر
وقد بدأ املوضوع األصلي بعد هذ االستهالل ،فيقول :فاعلم أن في قلوب أكثر أهل
الحديث أن ما رواه البخاري ومسلم ال مجال فيه للشك فنورد بعض ما فيها لكي تعلم
أن هللا تعالى شنع اتخاذ العلماء أر ً
بابا فال نؤمن بما فهموا من غير النظر والفكر3.
وقد ذكر العالمة عبيد هللا السندي أفكار العالمة الفراهي عن صحيح البخاري
وننقل هنا كلمات العالمة السندي:
"إن العالمة حميد الدين الفراهي رحمه هللا كان من أصدقائي القدماء .كنا على
رأي واحد في ترتيب وتناسق آيات القرآن ....وعندما كنا في الهند وكلما التقينا لن
بنته خالفنا حول قبول األحاديث وعدمه .والصدفة أنه في السنة التي ذهبت فيهت
إلى مكة املكرمة للحج ،وصل العالمة ً
أيضا في نفس السنة ،كنا نلتقي هناك
لفترات طويلة ،وكان هناك توافق إلى حد كبير في أفكارنا ،ولكن جادلنا حول قبول
األحاديث وعدمه استمر هناك كذلك ،وقد خالفت آراءه بشدة وقلت له إنه يلزم
عليه قبول األحاديث ،فانزعج العالمة وقال ماذا تريد مني؟ فقلت له يلزم مؤطا
مالك قال أنا أقبله ،فقلت له الن انتهى النزاع بيننا في قبول األحاديث وعدمه،
وأنا ال أكرهك على قبول صحيح البخاري"4.
 1سورة الحجر1 :
 2فاتحة نظام القرآن ،ص 31
 3فاتحة تفسير نظام القرآن ،ص 33-31
 4الفرقان ،بريلي ،العدد الخاص للشاه ولي هللا ،الطبعة الثانية ،عام 2360هـ 2142 /مء ،رتبه الشيخ
محمد منظور النعماني ،ص  ،301مقالة العالمة عبيد هللا السندهي بعنوان "التعريف اإلجمالي
بحكمة اإلمام ولي هللا الدهلوي" * .وذكر العالمة السندهي آراءه عن صحيح البخاري في هذه املقالة.
وينبغي أن أذكر آراءه بكلماته " أما آرائي عن صحيح البخاري و ملاذا ال أستطيع أن أدرس ذلك
الكتاب ملسلم جديد من أوربا ،فال يناسبني أن أتحدث عن هذه التفاصيل في املجالس العامة
وسأبين كل ش يء في املناقشات مع العلماء الذين قد أكملوا أو الذين هم على وشك اإلكمال".
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وفي هذه الخلفية نلقي نظرة على أحاديث الصحاح وخاصة أحاديث البخاري
ومسلم ،أول رواية منها مذكورة في البخاري ومسلم وهي رواية "كذب إبراهيم"1
وملخصها هو أن سيدنا إبراهيم قال في ثالثة مواضع ما يخالف الحقيقة ،األول
أنه قال" :إني سقيم" 2والثاني بشأن كسر األصنام" :بل فعله كبيرهم" 3والثالث ما
قال حماية لزوجته من ملك ظالم أنها أختي ليست زوجتي .يقول العالمة الفراهي
عن هذا الحديث أنه مكذب لنص القرآن 4.ورأي اإلمام الرازي هو أقرب إلي رأي
العالمة كما يقول اإلمام الرازي في تفسير هذه الية املذكورة بعد ذكر هذا
ً
الحديث أن من املرجح أن ننتسب الكذب إلى راوي الحديث بدال من انتسابه إلى
النبي الجليل سيدنا إبراهيم .وفي هذا املوضع يناسب ذكر كلمات اإلمام الرازي:
....قلت لبعضهم هذا الحديث ال ينبغي أن يقبل ألن نسبة الكذب إلى إبراهيم ال
تجوز فقال ذلك الرجل فكيف يحكم بكذب الرواة العدول فقلت ملا وقع التعارض
بين نسبة الكذب إلى الراوي وبين نسبته إلى الخليل عليه السالم كان من املعلوم
بالضرورة أن نسبته إلي الراوي أولى5.
ولكن مع ذلك يذكر اإلمام ر ًأيا آخر وهو:
لم ال يجوز أن يكون املراد بكونه ً
شبيها بالكذب6.
خبرا ً
كذبا ً
املرجع السابق .ويذكر عن هذا الرأي من قبل هذا في هذه املقالة "كلما ازدادت عنايتى بالقرآن
العظيم وصعب علي إفهام بعض أحاديث البخاري للشباب وتزلزل يقيني"( .ص )300
* وقد رد على هذه املقالة الشسخ أمين حسن اإلصالحي في املجلة الشهرية "معارف" في عددها
املطبوع في شهر فبراير سنة 2141م ،وقد سبق الذكر في مقالة خالد مسعود( .املرتب)
ً
 1البخاري ج ،2كتاب األنبياء ،باب قول هللا عزوجل" :واتخذ هللا إبراهيم خليال "...الخ ،أصح
املطابع ،دلهي .مسلم ج ،1كتاب الفضائل ،باب فضائل إبراهيم الخليل صلى هللا عليه وسلم،
أصح املطابع ،دلهي.
 2الصافات.41 :
 3األنبياء63 :
 4فاتحة تفسير نظام القرآن ،ص .20
 5مفاتيح الغيب -247/7 :املطبعة العامرة (مصر) 2304هـ
 6املرجع السابق
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وقد ذكر البخاري ومسلم هذا الحديث في بيان أحوال األنبياء وفضائلهم .وكذلك
ذكر في الصحيحين في موضع آخر في بيان يوم الحشر والشفاعة 1.عندما يذكر
ً
تواضعا ويظهرون أنهم عاجزون عن الشفاعة ويحولون األمر إلى
األنبياء ضعفهم
محمد ﷺ .فخلفية هذا الحديث تدل أن سيدنا إبراهيم مثل األنبياء الخرين يعبر
ً
عن تعريضه وتوريته بالكذب بمناسبة مكانة العبدية العالية خالفا بسبب
التواضع وحكم الدعوة واألحوال الشديدة*.
ً
وذكر العالمة الفراهي حديثا آخر روي عن أبي ذر رض ي هللا عنه :أن الشمس
سوف تسجد هلل تحت عرشه ،والنبي ﷺ يقول إن هذا التفسير لية "والشمس
تجري ملستقر لها" (يس )34 :وكلمات هذا الحديث هي من كتاب التفسير في
البخاري والتي ذكرها العالمة في هذا املوضع 2.وكذلك ذكر هذا الحديث في
موضعين آخرين 3.وذكر اإلمام مسلم هذا الحديث في كتاب اإليمان 4.والعالمة
 1البخاري ج ،1كتاب الرقاق ،باب صفة الجنة والنار ،مسلم ج ،2كتاب اإليمان ،باب إثبات
الشفاعة وإخراج املوحدين من النار.
* وال يناسب هذا التاويل خلفية الرواية ألنه ذكر في الرواية أن إبراهيم لن يستطيع أن يشفع
للناس عند هللا بسبب خوف عن غضب هللا على كذبه وبسبب شعور بالندامة على الكذب
وليس بسبب التواضع كما ذكره صاحب املقالة وال يصح توجيهه هذا بأن إبراهيم يقول إن
التعرض والتورية كذب وهذا بسبب علو مقامه في العباد ،و لهذا السبب ذكر البخاري في
ً
حديث في باب "اتخذ هللا ابراهيم خليال" أن إبراهيم لم يقل ذلك بل قال رسول هللا صلى هللا
ً
وسلم :لم يكذب إبراهيم إال ثالثا" .ويمكن بالتورية تأويل قول إبراهيم في القرآن (من املناسب
أن نعدها في حكم الحجج التي أعطاه هللا) ولكن ال يمكن تأويله في الحديث املذكور ،ألنه إذا
ً
عاجزا عن الشفاعة يوم القيامة.
كان تورية فال يصح ذكره بأن يكون إبراهيم
 2البخاري ج ،1كتاب التفسير ،باب قوله تعالة" :والشمس تجري ملستقر لها "...الخ.
 3البخاري ج ،2كتاب بدء الخلق ،باب صفة الشمس والقمر بحسبان ،ج -1كتاب الرد على
الجهمية ،باب قوله وكان عرشه على املاء.
 4مسلم ج ،2كتاب اإليمان ،باب بيان الزمن الذي ال يقبل فيه اإليمان.
* و لم يذكر صاحب املقالة الحديث الذي ترك أمامه العالمة املكان الفارغ .وكلمات الحديث
هي :قال (أبو ذر) كنت مع النبي صلى هللا عليه وسلم في املسجد عند غروب الشمس ،فقال يا
أبا ذر أتدرى أين تغرب الشمس؟ قلت هللا ورسوله أعلم ،قال فإنها تذهب حتى تسجد تحت
العرش فذلك قوله تعالى "الشمس تجري ملستقر لها" ص  .33في هذا الحديث فسر الية
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الفراهي ذكر هذا الحديث وترك بعده ً
مكانا ً
خاليا ولم يقدم أي مالحظة .يبدو أن
العالمة يعترض على كلمات الحديث "مستقرها تحت العرش" وال يقبل هذه
الكلمات "ملستقر لها" في تفسير الية املذكورة *.وكذلك يبدو أنه يعني األجل بلفظ
املستقر ومن حيث املعنى يشبه الية املذكورة بآيات ذكر هللا فيها أن الشمس
والقمر يجري كل منهما ألجل مسمى* "1ولكن تفاصيل الحديث املذكورة في كتاب
بدء الخلق من البخاري وفي كتاب اإليمان من مسلم تدل أنها تبين نفس مفهوم
املستقر .وذكر في هذا الحديث أن الشمس تسجد هلل تحت عرشه وتطلب اإلذن
من هللا سبحانه لطلوعها إلى أجل **.ثم يأتي الوقت الذي ال يأذن هللا فيه أن تطلع
ً
مرة أخرى وتؤمر بالعودة من حيث أتت ،فتطلع من املغرب بدال من طلوعها من
املشرق .وجاء في حديث صحيح عن النبي ﷺ أنها عالمة لقرب القيامة2.
ويبين مفهوم هذا الحديث أن هذه هي حقائق عن الغيب كان يبينها رسول هللا ﷺ
من إشارات الغيب .وملاذا ال يمكن تأويل سجود الشمس لعرش هللا بينما نؤول
سجود الظل هلل كما ذكر في القرآن؟***.
وقد تحدث العالمة الفراهي عن الحديث في كتابه "فاتحة نظام القرآن" وفي
"التكميل في أصول التأويل" وكذلك في مؤلفات أخرى .وبعد مطالعة هذه املؤلفات

"والشمس تجري ملستقر لها" بأن الشمس تغرب تحت العرش .وكذلك في الحديث املذكور
ً
فسر الية بأن مستقرها تحت العرش .وكذلك ذكر صاحب املقالة حديثا آخر ذكر فيه عن
طلب السماح للطلوع بعد غروب الشمس .وبالجملة نفهم من هذه األحاديث بأن طلوع
الشمس وغروبها وإيايها وذهابها وتحركها بسبب حركتها وليس بسبب تحرك األرض .وتتبين
نقطة اعتراض العالمة من هذا الجانب ال من جانب ما ذكره صاحب املقالة في مكان
"األغلب".
 1الرعد ،1 :لقمان ،11 :فاطر ،23 :الزمر.7 :
* وتفسير "مستقر" الذي ذكره صاحب املقالة هو تفسيره وليس تفسير العالمة ،وال علم
للمرتب إن كان العالمة قد كتب ً
شيئا في هذا املجال .
** وماذا يعنى الطلوع من جديد أو مرة أخرى؟
 2البخاري ج ،1كتاب الفتن ،مسلم ج -1كتاب الفتن وأشراط الساعة ،ص .313
*** القضية ليست سجود الشمس تحت العرش ،حركتها للغرب والعودة إلى الشرق للطلوع.
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يمكن فهم رأيه .على سبيل املثال يقول في أحكام األصول إن السنة هي من مصادر
الشريعة ،وإن نبين مضمرات هذا القول فستنتهي اختالفاته مع األمة .ومن
املناسب أن نذكر هنا ما ذكر في ترجمان القرآن:
"والقسم الثالث ما ال نجده في الكتاب ولكن الزيادة محتملة فجعلنا السنة فيه
ً
ً
ً
عموما بإطاعة الرسول وأمر الرسول بالحكم بما
أصال مستقال فإن هللا تعالى أمرنا
يريد هللا تعالى سواء كان بالكتاب أو بالنور والحكمة التي مأل هللا بها قلبه1.
ويبدو من هذا الكالم كله أن رأي مترجم القرآن الفراهي عن األحاديث هو أنها مستنبطة
من القرآن الكريم .وهذا ليس بجديد ،ألن اإلمام الشافعي قد قال قبل سنين:
"كل ما حكم به رسول هللا ﷺ فهو مما فهمه من القرآن"2.

وكذلك هذا رأي مفسر القرآن كما ذكره في مقدمة تفسيره فمن هذه الناحية ال
يختلف رأي العالمة عن السلف .وهذا خالف في الجزئيات فقط وأمثلته موجودة
عند السلف ً
أيضا3.
ً
مثاال ً
جيدا لتعمق مفسر القرآن الفراهي في قضية املواريث ضمن آية
ونجد
امليراث .فينبغي أن نذكر رأيه هذا بكلماته .يقول في كتاب "التكميل" عن عبارة
"هل يؤول الحديث إلى القرآن أم يعكس األمر؟":
"كم من آيات القرآن إن تدبرت فيها وفهمت معناها وجدت من األحاديث ما جاء
موافقا له .فالحديث لم يزد ً
ً
أمرا غام ً
شيئا على القرآن .ولكن صرح به من الية ً
ضا
ً
يكاد يخفي على من ال يتدبر .مثال في آية امليراث ترى وصيتين :وصية من هللا
وسماها فريضة من هللا وقال فيها" :آباؤكم وأبناؤكم ال تدرون أيهم أقرب لكم ً
نفعا
ً
فريضة من هللا إن هللا كان ً
حكيما"4.
عليما
 1أحكام األصول.
ً
 2فتاوى ابن تيمية ،363/23 ،أيضا اإلتقان في علوم القرآن.216/1 ،
 3على سبيل املثال العالمة ابن تيمية الذي ال يستثني الروايات املختلفة في الصحيحين عن
النقد والنظر رواية ودراية ،وملزيد من التفاصيل انظر في فتاوى ابن تيمية-12-27/24 ،
(اململكة العربية السعودية) ملرتبها عبدالرحمن بن قاسم وابنه محمد ،بدون سنة.
 4سوره النساء.22 :
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ووصية أخرى من امليت وجعل التقدم لوصية امليت.
وقد علمنا أن هللا أعلم وأحكم ووصيته أقدم ،فال بد أن تكون هذه وصية امليت
لغير وارثيه من الخيرات ،ثم ترى النبي عليه الصلوات صرح بذلك فقال":أال ال
وصية لوارث"1.
ومن الجدير بالذكر أن اإلمام الشافعي قد تفوق في رأيه مع ذكر آراء أخرى عن
هذا الحديث على اإلمام محمد الشيباني الذي يقول إنه ال يجوز أن نفضل الخبر
الواحد على القرآن ولكن هذا الرأي يخالف آية "كتب عليكم إذا حضر أحدكم
املوت" الية(-البقرة 2)24 :بينما اإلمام الفراهي يبحث عن أصله في كتاب هللا.
وكذلك يقول إن الحديث الذي ورد فيه النهي عن الوصية لغير الوارثين في أكثر
من الثلث هو مفهوم عن كتاب هللا وقد ذكره العالمة في مالحظاته من كتاب
"إحكام األصول" باختالف بسيط3.
وال يتفق مفسر القرآن الفراهي على نسخ القرآن بالحديث وفي هذا األمر ذكر آراء
اإلمام الشافعي واإلمام أحمد بن حنبل لتأييد رأيه:
"وال يجوز نسخ الكتاب بالسنة ويحوز نسخ السنة بالكتاب ويجوز نسخ املتواتر
باملتواتر ونسخ الحاد بالحاد واملتواتر وال يجوز نسخ املتواتر بالحاد4.
وكذلك في الفقه الحنبلي:

 1التكميل في أصول التأويل ،ص  ،67وقد ذكر اإلصالحي حفظه هللا قوله مثل هذا في تفسيره
"تدبر قرآن" في ذكر تفصيل النقطة الرابعة عن آيات امليراث .تدبر قرآن .33/1 ،أنجمن
خدام القرآن ،الهور ،الطبعة الثانية2316 ،هـ2176/م.
 2حجة هللا البالغة246/2 :
 3أحكام األصول( :مخطوط)
 4الورقات للجويني مشمولة مجموع متون أصولية ،ص  .47وقد انقلب املتن في البداية كما
أشار اليه املحش ي ونحن قد رجعناه إلى مكانه وقد ذكر املحش ي أن اإلمام الشافعي واإلمام
أحمد بن حنبل يتفقان على هذا الرأي.
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"ويجوز نسخ القرآن والسنة املتواترة والحاد بمثلها والسنة بالقرآن ال هو بها"1.

وقال اإلمام الفراهي إن القرآن هو املقياس فيقاس الحديث والرواية على هذا
املقياس .وفي هذا الشأن نرى مهارته األصلية في تاريخ القرآن ،وأرض القرآن .ونجد
مثاله في روايات ذكر فيها أن هاجر كانت تخدم سارة ،وكذلك عن إبراهيم بأنه
ً
رضيعا في أرض مكة دون أي وسائل .ولو أن مفسر القرآن
ترك إسماعيل عندها
الفراهي قد رفض هاتين القصتين املذكورتين بالدالئل القوية في كتابه الشهير
"الرأي الصحيح في من هو الذبيح" ولكن رفضها يؤثر على صحيح البخاري كذلك،
حيث نجد فيه هذه الروايات في مواضيع متعددة.
 .2نجد في صحيح البخاري ذكر هاجر بأنها كانت تخدم سارة في رواية "كذب
إبراهيم" كما ذكرت هذه الرواية من قبل .فحسب هذه الرواية فامللك الظالم
تعجب من كرامات سارة ووهب ابنته لخدمتها2.
وكذلك نجد هذه الرواية في مواضع مختلفة من صحيح البخاري 3بنفس
الكلمات ً
تقريبا حيث ذكر عن هاجر أنها كانت تخدم سارة.
 .1وكذلك نجد في رواية أخرى للبخاري أن إبراهيم ترك إسماعيل الرضيع
ً
عاجزا مع أمه هاجر وحيدة في أرض مكة .هذه الرواية طويلة ولكن سوف
نتحدث هنا عن جزئها االبتدائي ،وعبارتها هي:
عن سعيد بن جبير 4قال ابن عباس" :أول ما اتخذ النساء املنطق من قبل أم
إسماعيل اتحذت منطقا لتعفي أثرها على سارة ثم جاء بها إبراهيم وبابنها
 1قواعد األصول ومعاقد الفصول لصفي الدين البغدادي الحنبلي (ت674م) مشمولة مجموع
متون أصولية ،ص 241
ً
 2البخاري ج  -2كتاب األنبياء ،باب قول هللا عزوجل" :واتخذ هللا إبراهيم خليال"
 3البخاري ج – 2كتاب البيوع ،باب شري اململوك من الحربي وهبته الخ ً
أيضا الكتاب املذكور،
باب قبول الهدية من املشركين.
 4وقد حكم حجاج بن يوسف بإعدام سعيد بن جبير في شهر شعبان سنة 17هـ عندما كان
ً
ملحقا بآخر
عمره  41سنة .اإلكمال في إسماء الرجال للخطيب التبريزي ،صاحب املشكوة
املشكوة ،املكتبة الرشيدية دلهي ،بدون سنة.
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إسماعيل وهي ترضعه حتى وضعهما عند البيت عند دوحة فوق زمزم في أعلى
املسجد وليس بمكة يومئذ أحد وليس بها ماء فوضعهما هنالك ووضع عندهما
ً
منطلقا فتبعته أم إسماعيل فقالت
جر ًابا فيه تمر وسقاء فيه ماء ثم قفى إبراهيم
يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا في هذا الوادي الذي ليس فيه أنيس وال ش يء فقالت
له ذلك مر ًارا وجعل ال يلتفت إليها فقالت له آهلل أمرك بهذا قال نعم قالت إذن ال
يضيعنا ثم رجعت ...الخ1
وفي نفس الباب جاءت رواية مختصرة قبل هذه الرواية عن عبد هللا بن عباس
بواسطة سعيد بن جبير:
"قال أقبل إبراهيم بإسماعيل وأمه وهي ترضعه معها شنة"2.

وقد جاء التفصيل في فتح الباري لشرح البخاري عن الغيرة بين هاجر وسارة والتي
بسببها هاجر إبراهيم مع هاجر وولده .ومن املناسب هنا ذكر العبارة األصلية:
"وكان السبب في ذلك أن سارة كانت وهبت هاجر إلبراهيم فحملت منه بإسماعيل
ً
منطقا
فلما ولدته غارت منها فحلفت لتقطعن منها ثالثة أعضاء فاتخذت هاجر
فشدت به وسطها وهربت وجرت ذيلها لتخفي أثرها على سارة"3.
وجاء في الرواية الثالثة أن هذه القصة هي التي كانت السبب في هجرة إبراهيم4.

ونجد تفصيل هذه القصة في رواية أخيرة من هذا النوع رواها مجاهد وآخرون
وهنا تختلف التفاصيل عن الروايات األخرى ،ولكن وصول إسماعيل الرضيع إلى
مكة مذكور كما جاء في الروايات األخرى5.
ويمكن أن نرى هذا األمر في التوراة كما رأيناه في صحيح البخاري وفي شرحه .وقد جاء
في الكتاب املقدس في العهد القديم في الباب الواحد والعشرين من كتاب الوالدة:
 1البخاري ج  -2كتاب األنبياء ،باب يزفون النسالن في املش ى
 2املرجع السابق
 3فتح الباري شرح صحيح البخاري ،172/6 ،املطبعة الخيرية ،مصر2317 ،هـ ،الطبعة األولى
 4املرجع السابق
 5املرجع السابق
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صرف إبراهيم هاجر وابنها بعد أن زودهما بالخبز وقربة ماء وودعهما في الصباح
الباكر لعلهما يجدان مأوى قبل الظهيرة .وكان الولد يبلغ حوالي ً 26
عاما من
عمره ...فخرج االثنان إلى البرية متجهين نحو الجنوب وقد تاها في البرية التي دعيت
بعد ذلك "بئر سبع" ،وإذ فرغ املاء من القربة خار الولد من العطش فتركته أمه
ً
مطروحا في الظل تحت األشجار ،إذ قالت" ال أنظر موت الولد" فجلست مقابله
ورفعت صوتها وبكت" .سمع هللا صوت الغالم ،ونادى مالك هللا هاجر من
السماء ،وقال لها :مالك يا هاجر ،ال تخافي ألن هللا قد سمع لصوت الغالم حيث
هو قومي وخذي الولد وربيه ألنني سوف أخلق منه أمة عظيمة1".
وكذلك من املناسب أن نرى في موضع آخر في الباب السادس عشر من كتاب
الوالدة ليتضح به تفصيل خدمة هاجر لسارة كما ذكره البخاري:
"وأما ساراي امراة إبرام فلم تلد له وكانت لها جارية مصرية اسمها هاجر فقالت
ساراي إلبرام هو ذا الرب قد أمسكني عن الوالدة ادخل على جاريتي لعلي أرزق منها
بنين فسمع إبرام لقول ساراي فدخل على هاجر فحبلت وملا رأت أنها حبلت صغرت
موالتها في عينيها فقالت ساراي إلبرام ظلمي عليك أنا دفعت جاريتي إلى حضنك فلما
رأت أنها حبلت صغرت في عينيها يقض ي الرب بيني وبينك فقال إبرام لساراي هو ذا
جاريتك في يدك افعلي بها ما يحسن في عينيك فأذلتها ساراي فهربت من
وجهها فوجدها مالك الرب على عين املاء في البرية على العين التي في طريق شور وقال
يا هاجر جارية ساراي من أين أتيت وإلى أين تذهبين فقالت أنا هاربة من وجه موالتي
ساراي فقال لها مالك الرب ارجعي إلى موالتك واخضعي تحت يديها وقال لها مالك
الرب ً
تكثيرا أكثر نسلك فال يعد من الكثرة وقال لها مالك الرب ها أنت حبلى فتلدين
ابنا وتدعين اسمه إسماعيل ألن الرب قد سمع ملذلتك وأنه يكون ً
ً
ً
وحشيا يده
إنسانا
على كل واحد ويد كل واحد عليه وأمام جميع إخوته يسكن"2.
 1الكتاب املقدس ،العهد القديم ،باب الوالدة24 -24 :12 :
 2باب الوالدة – 26 :آيات21 - 2 :
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ويمكن أن نفهم بعد قراءة هذه التفاصيل من العهد القديم أنه ليس هناك فرق
أساس ي بين التفاصيل املذكورة في الكتاب املقدس وصحيح البخاري وشرحه
بالنسبة لسيدنا إسماعيل وأمه هاجر إال بعض الفروق في بعض الفروع أو الفرق
في اإلجمال والتفصيل ،حتى أن ملك هللا يتكلم بلغة سارة كما تكلم إبراهيم.
وفي رسالته الشهيرة "الرأي الصحيح في من هو الذبيح" يدحض مفسر القرآن
الفراهي هاتين القصتين في التوراة:
"إن اليهود لم يقنعوا بإنكار هذا الشرف إلسماعيل عليه السالم ،بل أدخلوا في
التوراة أن إبراهيم عليه السالم أخرجه عن بيته مع أمه ،وأنها كانت أمة لسارة عليها
السالم ،ومعاذ اإلله أن تكونها .وقد عاد وبال هذا االفتراء عليهم من غير مهلة ،ثم
ضربت عليهم الذلة والعبودية .وبالجملة فكان الفخر بالباء قد سيط من دمهم"1.
وقال في موضع آخر في هذا الكتيب:
"وأما الثالث فإنهم افتروا قصة إخراج إسماعيل وأمه عليهما السالم من مسكن
إسحاق وأمه عليهما السالم إلى برية فاران ،ملا أنها سخطت بهما ،ولم ترض بأن
يرث إسماعيل عليه السالم مع ابنها إسحاق عليه السالم .والكذب والتناقض في
هذه القصة ظاهر ملن ينظر فيما ذكروه في صحفهم"2.
والجدير بالذكر بأن الرواية التي ذكر فيها البخاري خدمة هاجر لسارة ،برزت فيها
شخصية سارة أكثر من إبراهيم كما حدث في التوراة ،حتى أن فرعون مصر أو امللك
ظالم الذي كان في البداية يريد أن يغتصب سارة ،تأثر بها أكثر مما تأثر بإبراهيم
 1الترجمة األردوية لـ"الرأي الصحيح" للشيخ أمين أحسن اإلصالحي ،ذبيح كون هى؟ ص ،224
الدائرة الحميدية ،مدرسة اإلصالح ،سرائ مير ،أعظم كره .املطبعة كوه نور بدلهي ،الطبعة
األولى .وقد ذكر العالمة في هذا املوضوع تفسيره لسورة الفيل من تفسير الشيخ اإلصالحي.
وكذلك ذكر التحريفات املذكورة عن سيدنا إسماعيل وهاجر من قبل اليهود .تفسير سورة
الفيل تأليف األستاذ اإلمام حميد الدين الفراهي ،ترجمة :أمين أحسن اإلصالحي ،ص -31
 ،33الدائرة الحميدية ،مدرسة اإلصالح ،سرائ مير ،أعظم كره ،مطبعة كوه نور ،دلهي.
 2ذبيح كون هى؟ ،ص .237
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ووهب ابنته لخدمتها 1وكما جاء في رواية أخرى فعندما رأى فرعون مصر كرامات
ً
سارة قال هذا شرف لي بأن تكون ابنتي خادمة في بيتها بدال من أن تكون ملكة في بيت
شخص آخر 2.ونرى العالمة السيد سليمان الندوي يؤول هذه الرواية لكي يعطي
ٍ
ً ا لحديث البخاري ،بأن هاجر كانت تخدم سارة ألن سارة كانت الزوجة األولى3.
عذر
ثم يشير إلى الحديث السابق" :وذكر في كتب الحديث عندنا"4.

في هذه الحالة ال يعقل بأن النبي الجليل سيدنا إبراهيم كان ً
سببا في الظلم على الزوجة
الثانية بأن تخدم الزوجة األولى .وقد قال اليهود إن هاجر كانت أمة لسارة .وبلغ األمر إلى
حد بأن علماءنا دافعوا عن سارة ،وقدموا الدالئل القوية في حق حرية سارة 5.والسؤال
هنا هو أنه إن كانت هاجر خادمة وفي كلمات أخرى كانت أمة لها فكيف نؤول الحديث
الصحيح عن النبي ﷺ" :أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وال فخر"6.

ً
وكذلك نجد دليال لسيادة النبي ﷺ ولعلو نسبه في روايات أخرى ،كما ذكر مسلم
في صحيحه:
 1الشيخ محمد حفظ الرحمن السيوهاروي ،قصص القرآن ،123/2 ،ندوة املصنفين ،دلهي،
الطبعة الجديدة2147 ،م.
 2السيد سليمان الندوي ،أرض القرآن ،42/1 ،دار املصنفين ،أعظم غره ،الطبعة الرابعة،
2377هـ2176/م.
 3املرجع السابق
 4املرجع السابق
 5أعني كتيب العالمة عنايت هللا رسول الجريا كوتي "النصوص الباهرة في الحرية الهاجرة" كما
ذكرها السيد سليمان الندوي في أرض القرآن وذكر العالمة حفظ الرحمن السيوهاروي في
قصص القرآن .أرض 40/1 :قصص .123/2 :ولكن ذكرها في قصص القرآن باسم "البراهين
ً
ً
الباهرة"الخ .بدال من "النصوص" وكذلك نجد أنه ذكر اسم املؤلف "غالم رسول" بدال من
"عنايت رسول" قصص القرآن ،املرجع السابق .ونأسف أننا لم نجد هذا الكتيب في مدينة
على جره لنتأكد من الكتيب ومؤلفه.
 6السيرة النبوية البن كثير الدمشقي ت774هـ214/1 :م ،دار املعرفة ،بيروت،
2403هـ2143/م ،تحقيق :مصطفى عبد الواحد.
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"إن هللا اصطفى من ولد آدم إبراهيم وإسماعيل ،واصطفى من بني إسماعيل بني
ً
كنانة ،واصطفى من كنانة قريشا ،واصطفى من قريش بني هاشم ،واصطفاني من
بني هاشم"1.
ونجد روايات كثيرة في هذا املوضوع2.

روى الحاكم والبيهقي عن عائشة أن النبي ﷺ يقول صراحة:
ً
"قال لي جبريل :قلبت األرض من مشارقها ومغاربها فلم أجد رجال أفضل من
محمد ،وقلبت األرض مشارقها ومغاربها فلم أجد بني اب أفضل من بني هاشم"3.

إن مفسر القرآن الفراهي بين أحوال إبراهيم ولم يذكر الرواية املذكوره في
البخاري .وذكر تقديم هاجر في خدمة إبراهيم دون خدمتها لسارة ،مما يظهر أن
الفراهي ال يؤيد كون هاجر خادمة سارة .فلذا يقول إن إبراهيم قد مكث في كنعان
بعد أن رجع من بابل فبارك هللا له في األغنام والخدم وأصبح ً
غنيا وصاحب
األموال .وكان هناك رئيس قبيلة عربي يدعى أبو مالك ،وقد جعل إبراهيم خليفة
له ووهب له هاجر لخدمته 4.نعتمد على إسناد صحيح البخاري ونعترف بقوة
روايات مسلم وبعدل وأصالة الرواة ولكن في ضوء التفاصيل املذكورة أعاله يميل
القلب بأن نعترف بإمكانية سهو الراوي وسوء فهمه من غير قصد أو وجهة نظر
خاطئة في بعض املواضع االستثنائية.
 -1وكذلك نجد تعقيدات ومشاكل أكثر من هذا في رواية البخاري التي ذكر فيها
رضاعة سيدنا إسماعيل .والواقع أن القرآن لم يصرح بكون سارة مؤمنة ولكن
 1املرجع السابق.212/1 ،
 2وعلى سبيل املثال الحظ املقطع األخير من رواية طويلة مروية عن عبدهللا بن عمر كما ذكره
الحاكم والبيهقي .املرجع السابق.214-213/1 ،
 3املرجع السابق.214/1 ،
 4الكتيب "آنحضرت كا سلسله نسب اور أهل كتاب" ص  ،24املكتبة املركزية اإلسالمية بدلهي،
الطبعة األولى2112 ،م .ويمكن أن نختار هذا الكتيب للعالمة كموضوع مستقل للتحقيق.
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القرآن قد ذكرها في مواضع مختلفة بأسلوب رائع وخاصة حديثها مع املالئكة في
سورة الهود والذاريات 1،وهذا يوضح أنها لم تكن مؤمنة فحسب بل كانت امرأة
صالحة ومخلصة مطيعة لزوجها .وإن املنافسة والغيرة أمر طبيعي في قلب سارة
ألن هاجر ولدت قبلها ،ولكن أن تتحول هذه املنافسة والغيرة إلى عداوة شديدة
بحيث ترفض سارة رؤية وجه ضرتها حتى تطردها من البلد ،وتشتد شقاوة قلبها
إلى حد أنها ال ترحم طفلها الرضيع ،وتجبرها بالهرب مع ابنها بعد ضربها ،وتحلف
بأن تقطع أعضاءها ،وكذلك سكوت إبراهيم حتى بعد رؤية الظلم على هاجر ،كل
هذه األمور ال يرض ى بها أحد إال اليهود .ومع صرف النظر عن هذه الناحية من
الرواية نجد كذلك أن إبراهيم ترك ولده الحبيب مع أمه في أرض مكة وحيدين
ورجع ،نرى أن هذه األحوال املذكورة كلها تخالف الية" :فلما بلغ معه السعي"
( )201بشكل صريح ،وكذلك تخالف الفهم العام وهي ضد صفاته "حليم" و"أواه".
ال نتحدث هنا عن سيدنا إسماعيل بأنه تربى في كنف أمه في كنعان أوفي بئر
السبع 2أو ذهب به إبراهيم إلى مكة بعد أن بلغ سن الشعور وسكن معه .ولكن
نقصد هنا فقط أن كلمات الية "فلما بلغ معه السعي" 3تبين أن إسماعيل مكث
ً
وحيدا في أرض مكة عندما كان
مع والده حتى بلغ معه السعى ولم يترك مع أمه
ً
رضيعا ،بل إنه تربى في كنف أبيه وترعرع تحت ظل أبيه حتى بلغ سن الشعور.
ونرى العالمة السيد سليمان الندوي قد وجد العذر لهذه الرواية كما فعل
بالرواية األولى ،ولكنه ْ
اضطر بسبب الضعف في الرواية إلى أن يقول إن هذه
الرواية ليست مرفوعة بل إنها من إسرائيليات عبد هللا عباس4.
 1هود ،72 :الذاريات.11 :
 2ولتعيين وتفصيل بئر السبع وكنعان أنظر "آنحضرت كا سلسله نسب اور اهل كتاب" .وملزيد من
التفاصيل ملقر إبراهيم وإسماعيل أنظر إلى "ذبيح كون هى؟" ص ً 34-34
وأيضا ،ص .214-211
 3وكذلك استدل العالمة السيد سليمان الندوي بالية "فلما بلغ معه السعي" في كتابه أرض
القرآن .ص .43/1
 4أرض القرآن .144/1 :وكذلك قول العالمة عن هذه الرواية بأنها ليست مرفوعة هذا رأيه
الشخص ي ،ألننا نجد أن رواية قبلها من كتاب البخاري ذكر عنها أنها ليست مرفوعة فتأويلها
يختلف عن هذا التأويل .وهذا اختالف لجزء من القصة .وال تتأثر قصة رضاعة إسماعيل بل
هي موجودة كما كانت ً
سابقا .وملزيد من التفصيل انظر إلى فتح الباري.172-170/6 :
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فأين هذه الروايات الضعيفة عن سيرة إسماعيل من القرآن الذي بين أن إبراهيم
خرج من بيته بأمر من هللا تعالى ،وأنه أمره باتخاذ مكة ً
مقرا له ِمل ِهمة عظيمة أال
وهي عمارة بيت هللا كما قال:
" -2ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك املحرم .ربنا ليقيموا الصلوة
فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون1.
 -1وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع
العليم2.
إن ما تركه مفسر القرآن الفراهي من خزائن العلم بعد أن قام بتحقيق األحاديث
والثار في ضوء كتاب هللا ،وقام بفهم األحاديث واالعتماد عليها بمساعدة كتاب
هللا ،يعتبر ثروة عظيمة ،فنجده قد تعمق وتفوق في األفكار والراء في هذا املجال
أ ً
يضا مع أنه اختلف في بعض النكات واملسائل .وإن قمنا بدراسة هذه األفكار
وخططنا األعمال الجديدة في ضوئها لحدثت ثورة في عالم علوم الحديث .وبها
سوف نحصل على أدب إسالمي نافع وعملي.
وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العاملين والصلوة والسالم على رسوله النبي الكريم.

 1إبراهيم.37 :
 2البقرة.217 :
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بداية العهد الجديد في تاريخ النحو العربي
 -د .أورنك ز

يب األعظمي1

مدخل في املوضوع:
قد أبرز هللا تعالى في كل عهد شخصيات فاضلة أحيت العلوم ونفخت الروح فيها
وتركت مآثر قيمة في كل مجال سواء كان مجال التفسير أو مجال الحديث،
مجال األدب أو مجال الفقه ،مجال الطب أو مجال الحساب .ومن هذه املجاالت
املختلفة مجال النحو وهو مجال مهم بحيث كونه سل ًما إلى العلوم األخرى؛
علوم التفسير والحديث.
وفي هذا املجال برز عدد كبير من الرجال الذين ذاع صيتهم وأولهم سيبويه وهو
ً
الذي صنف ً
منفردا في هذا املوضوع سماه بـ"الكتاب" ثم حذوا حذوه حتى جاء
كتابا
ً
األستاذ جار هللا الزمخشري فلم ما شتوه وجمع ما فرقوه وصنف ً
منفردا على
كتابا
هذا املوضوع أسماه بـ"املفصل في علم العربية" وهو مجموع ألصول نحوية مختلفة
ً
ً
ً
وأما وجه التسمية به فعلى كونه فصال فصال ال مفصال ضد مجمل.
وملا أستقر أصولهم وأتابع آرائهم أجد أن فيها نقائص عديدة .إنهم راغبون في
ً
األصول عن األمثلة فهم يعلمون قواعد اللغة صرفا عن قدر األمثلة الذي نحتاج
ً
وفضال عن ذلك يجعلون لها ً
تبعا عوامل كثيرة ال تعد.
إليه
ً
شائعا إذ وجدنا شخصية فاضلة تبحرت في لغات عديدة وأخذت
بينما كان ذلك
ً
علوما شتى وكانت لها اليد الطولى في النحو العربي فجددت هذا الفن وأضافت
إلى هذا العلم إضافة مهمة ولها آثار في ذلك وهي العالمة حميد الدين الفراهي
رحمه هللا تعالى.
 1مدير تحرير املجلة وأستاذ مساعد بقسم اللغة العربية وآدابها بالجامعة امللية اإلسالمية (نيو دلهي)
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آثارالما الفراهي في هذا الفن:
لقد ترك اإلمام الفراهي ً
آثارا عديدة في مختلف مجاالت العلم واألدب والفن ،أما
علم النحو فقد ترك فيه ثالث رسائل "أسباق النحو" جزءان ورسالة منظومة
باسم "تحفة اإلعراب" وله ً
أيضا آثار غير مطبوعة في ذلك منها "الدر النضيد في
النحو الجديد" و"مسائل النحو" ولكن هذه الرسائل الثالث جامعة لرائه التي
ً
ذكرت في تينك الرسالتين فإني أبحث عن هذه الرسائل صرفا عن تينك وأشير إلى
بداية عهد جديد في عالم النحو العربي.
فيقول اإلمام الفراهي وهو يذكر اختالفه:
"قد أخذنا هذا الكتاب -أسباق النحو -من كتابي "النحو الجديد" فقد خالفنا في
بعض مواضعه كتب النحو القديمة وأما سبب اختالفه بيننا فهو في الكتاب
املأخوذ عنه"1.

وبعد ذلك يذكر بعض مواضعه األصيل الذي خالف فيه النحويين القدامى:
"ولدفع الشبهة نذكر هناك اختالفين أولهما أنا وضعنا حجر أساس اإلعراب على
ً
تبدل أحوال االسم خالف بنائه على العوامل فمن ذلك أوال نتخلص من مئة عامل
ً
وثانيا أن األفعال تكون غير معربة لعدم تبدلها فيسهل أن أعلم األعراب قبل أن
أقع في طول الحديث عن الفعل ومن أكبر نفعه أن الطالب يجعل يمارس الكالم
وإذا بدأ البحث عن الفعل بدأ استعماله على وقته ألن الطالب قد علم باإلعراب
وقبل أن يتم البحث عنه يكون الطالب ذا استعداد رائد في األدب دون الطريق
القديم الذي يحفظ الطالب فيه -ملدة طويلة -قواعد النحو والصرف التي هي
صعبة مع عدم مالئمة النفوس ثم بعد ذلك يبلغ املوضع ويبدأ دراسة األدب
العربي فقد جربنا هذه الطريقة الحديثة ونلنا ً
فوزا ً
باهتا وثانيهما هو الذي اعتنى
به في هذا الكتاب الجديد بأنا وضعنا األمثلة موضع التعاريف غال ًبا وإن اإلنسان
 1األستاذ حميد الدين الفراهي :أسباق النحو ،7-4/2 ،مطبعة تانده ،فيض آباد ،د.ت
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يعرف ً
ً
وكثيرا ما نرى أن املنتهي يعجز فهمه
شيئا بالتمثيل ال بالتعريف املنطقي
عنه فلم يوقع الطالب في صعوبة التعريفات"1.

ً
وأيضا يذكر اختالفه في الرسالة املنظومة:
ً
"هذه رسالة (تحفة اإلعراب) ،إنا وجدناها سهال ليحفظها الطالب املبتدون .إن ما
ً
سبيال إلى إفهام الطالبين هو صعب ً
جدا ً
وكثيرا ما ترى أن
سلكه القدماء واختاروه
من يسلكه يتعب ويصبه اللغوب ألن ذاك السبيل مظلم واملقام املراد بعيد ً
جدا
ً
ً
جديدا ورتبنا
تعريفا
ومع ذلك ال بد لكل قوم من زلة وركلة فقد عرفنا اإلعراب
ً
هذا الفن ً
ترتيبا حديثا فقد صارت األفعال متخلصة من اإلعراب والعوامل مجلوة
ً
قصيرا"2.
ً
عن البالد فصار الفن غير صعب والطريق سهال

باب جديد في علم النحو:
ً
وهكذا فتح اإلمام الفراهي ً
جديدا للتفكير في النحو العربي وهو أن ال تجعل
بابا
لإلعراب عوامل وال نعرب األفعال فإنها مبنية غير معربة وال نسلك املسلك
ً
وطوال ز ً
ائدا عليها ونفهم القواعد باألمثلة وال نميل ً
كثيرا
القديم ألن فيه صعوبة
ً
ً
إلى القواعد وتعاريفها فنكون حمال ثقيال على من يطلب اللغة العربية ويريد
علمها وتعليمها.
وملزيد التوضيح آتي بأمثلة عديدة وأختم هذا البحث وأدعو أهل التحقيق إلى أن
يحذوا حذو اإلمام الفراهي ويبلغوا املرام ألنه قد خط لنا األعالم وسهل الطريق
إليه ومن جد وجد.
 .1نفي العوامل:
ذكرت أن اإلمام الفراهي خالف القدماء في كون العوامل ً
سببا لإلعراب بل هو
تبديل األحوال فقط فهو يذكر أحوال االسم وينفي العوامل عن بالدها:
 1املصدر نفسه ،ص 7
 2اإلمام الفراهي :تحفة اإلعراب ،ص  ،7مطبعة الدائرة الحميدية ،سرائ مير ،د.ت
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"إن تبدل األحوال لهو تبدل املنازل فافهم تبدل املنازل تعلم تبدل األحوال:
ً
إن االسم حينما يركب يكن له ثالث منازل :األولى :حينما كان ً
ضروريا للكالم
جزءا
كـ"زيد ذاهب" فهناك "زيد" و"ذاهب" جزءان ضروريان .فإن فقد أحدهما فال يتم
جزءا ز ً
الكالم .والثانية :حيما كان ً
ائدا ولكن بال احتياج إلى أي وسيلة كـ"زيد ذاهب
غدا" فهناك زيدت كلمة ً
ً
"غدا" ملزيد العلم ولكنها بال وسيلة .والثالثة :حينما كان
جزءا ز ً
ً
ً
ومحتاجا إلى وسيلة كـ"زيد ذاهب إلى املدرسة" فهناك زيدت كلمة
ائدا
"املدرسة" ملزيد العلم ولكنها لم تلتحق بالكالم إال بوسيلة.

ويقال لهذه املنازل على الترتيب الرفع والنصب والجر واألسماء التي تحتمل هذه
املنازل يقال لها املرفوع واملنصوب واملجرور.
والن نعرف هذه املرفوع واملنصوب واملجرور بأن ذاك االسم في حالة الرفع أو
النصب أو الجر أو في محل الرفع أو النصب أو الجر.
وبالجملة فإن االسم من حيث تركيبه على ثالثة أحوال :الرفع والنصب والجر فقد
وجدت أن في آخر املرفوع وفي آخر املنصوب ً وفي آخر املجرور ٍ فكأن هذه
التبدالت أعالم لألحوال وعالمات لها"1.

ويذكر أدوات اإلشارة وال يشير إلى عواملها فهو مخالف ويقول:
"أدوات اإلشارة هي :هذا ،هذه ،ذلك ،تلك واملثنى هذان ،هاتان ،ذانك ،تانك،
والجمع :هؤالء وأولئك"2.

ويذكر األمثلة وال يقول ً
شيئا:
"هذا القلم نفيس .وهذه الدواة رديئة .هذا الكتاب كامل .وهذه الرسالة ناقصة.
ذلك الطفل شرير .وتلك البنت صالحة .هذان الطفالن أخوان .وهاتان البنتان
 1املصدر نفسه ،ص 23-21
 2املصدر نفسه ،ص 37
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أختان .ذانك الرجالن مسافران .وتانك املرءتان غريبتان .هؤالء قوم زيد .وأولئك
أصحاب عمرو .جواب هذين الطفلين صحيح .قول ذينك الرجلين صادق .خط
هاتين البنتين جميل .عم تينك األختين تاجر"1.

 .2عد إعراب األفعال:
قد ذهبوا إلى أن األفعال معربة ً
أيضا وأما اإلمام الفراهي فله أصل واحد وهو أن
األفعال ال تبدل أحوالها فهي ال تعرب ألن تبدل اإلعراب هو سبب اإلعراب فإن
صارت األفعال غير متبدلة أحوالها صارت غير معربة فهو يقول:
ً
ً
مجهوال ال بد من أن يكون تارة ً
ً
غائبا وأخرى
حاضرا
"إن الفعل ولو كان معروفا أو
ً
متكلما وأخرى مثنى وتارة ً
ً
ً
مذكرا وأخرى مؤنثا فإن تبدل
جمعا وهكذا تارة
وتارة
ً
ً
خفيفا في أشكال الفعل وهذا هو املسمى بـ"الصرف"2.
الش يء يسبب تبدال
ولضيق املوضع أصرف عن ذكر األمثلة ومن يردها فليراجع نفس الكتاب.
 .3العناية باألمثلة:
قد ذكرت أنه كان في مسلك القدماء نقص هو أنهم مائلون إلى التعاريف املنطقية
وال ينظرون إلى األمثلة والطالب املبتدئ له شغل باألمثلة فهو يتوجه إليها ويسرع
إلى فهم القواعد منها فإلزالة هذا النقص أكثر اإلمام األمثلة واعتنى بها ولنا أمثلة ال
تحص ى نذكر ً
بعضا منها.
يذكر املسند إليه واملسند فهو يأتي باألمثلة وال يذكر التعريف:
"سليم عاقل ونسيم غافل .بشير فارغ ونذير مشغول .وحيد غائب ومجيد حاضر.
رشيد أمير وجعفر وزير .هاشم غني وحاتم سخي.

 1املصدر نفسه والصفحة ذاتها
 2أسباق النحو22/1 ،
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"اإلنسان حاكم .والحيوان محكوم .العالم عزيز والجاهل ذليل .املجلس قريب.
واملكتب بعيد .الطعام حاضر .والخادم غائب .السؤال سهل .والجواب مشكل.
االمتحان قريب .والتعطيل بعيد"1.

وكذا يذكر الحال:
ً
ً
ً
جالسا .زيد
خطيبا .سليم كاتب
مريضا .حامد أفصح القوم
"وحيد في البيت
مشدودا .ذهابي ً
ً
ً
ماشيا .األطفال في املدرسة قارئين وكاتبين .الناس
غدا
مضروب

ذاهبون سريعين .اليوم ٌّ
حار شديد الحر .خالد ورشيد نائمان ساكتين"2.
وهكذا يذكر املواقع للتعريف والتنكير:

ً
وحيدا في املدرسة .في البيت
"هذا القلم النفيس لسعيد .لرشيد قلم نفيس .إن
ً
ً
خادم وأطفال .إن في املكتب أطفاال كثيرة .ال خادم لزيد ولكن لعمرو
خداما كثيرة.
ً
ال شك في هذا الخبر ولكن في ذلك شكا .ال حاجة لي إليه ولكن له إلي حاجات .ال
ً
صديقا ً
واحدا"3.
صديق لعباس وألخيه أصدقاء كثيرة .لييت لعباس
ولنا أمثلة كثيرة لهذا البحث وملن يرد ً
مزيدا منها فليراجع نفس الكتاب.

بعض آرائه البديعة
وقبل أن أختم البحث ال مناص لي من أن أذكر بعض آراءه التي خالف فيها اإلمام
النحويين القدماء وذهب إلى جهة أخرى جهة موافقة بالعقل وسهلة للعمل بها،
فها هي ذي:
 .1املوصوالت العامة:
قد ذهبوا إلى أن "يوم" وأمثاله يأتي بعد الفعل مضاف إليه ففي قوله تعالى:
 1املصدر نفسه ،ص 24-27
 2املصدر نفسه ،ص 12
 3املصدر نفسه ،ص 41
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"هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم"" ،يوم" مضاف إلى الجملة"1.

وأما اإلمام الفراهي فهو ذاهب إلى أن "يوم" وأمثال ذلك ال يضاف إلى الجملة بل
هو اسم للموصول وأما الذي يأتي من بعده فهو صلة له كما يقول وهو يذكر
األمثلة تحت عنوان "املوصوالت العامة":
"الكتاب جليسك حيث ال جليس لك ،أنا مسافر ً
غدا إذ الناس ذاهبون للحج"2.
 .2املقياس:

ً
إن لكل كلمة حروفا أصيلة يقال لها "املادة" وملا تقبل الحركة ويلتحق بها بعض الحروف
الزوائد فتصير صورة جديدة فهي سميت بـ"الوزن" كما "ح" ،ب ،ل" منها حبل وجمعه
حبال ووزنه عظم وجمعه عظام ولكنه يصعب حينما نرجع إلى مادتها فلذلك وضع
اإلمام لكل كلمة ً
"وزنا ً
خاصا" وهو "ف ،ع ،ل" فنقيس على ذلك ما نبغي مادتها كـ"ركاب"
فوزنه "فعال" ومادته "ر ،ك ،ب" وهذا سهل ً
جدا .فيقول اإلمام الفراهي:
ً
"إن لكل كلمة حروفا أصيلة يقال لها "مادة تلك الكلمة" ملا تقبل هذه الكلمة
الحركة أو في بعض األحيان يلتحق بها حروف زائدة فهي تصير صورة جديدة يقال
لها "وزن تلك الكلمة" ككلمة "الكتاب" ومادتها "ك ،ت ،ب" ووزنها "فعال" فلبيانه
خصصنا "ف ،ع ،ل" واألحرف األصيلة ثالثة ً
غالبا فنضع "ف ،ع ،ل" في موضعها
وال نتعرض الحركات واألحرف الزائدة"3.
وهكذا نقيس في علم االشتقاق ونعلم بما في الكلمة من املادة وهذا سهل ً
جدا دون
ما وضعوا من األصل الصعب.
 .3استعماالت األفعال:
فإذا علمنا أن الفعل ال يعرف وأنه ال يؤثره أي عامل فقد زال أثر الكلمات التي
ذكروها وسموها بنواصب املضارع وجوازمه وكيت كيت.
 1اإلمام الزمخشري :املفصل في علم العربية ،ص  ،16دار الجيل ،د.ت
 2املصدر نفسه ،ص 31
 3املصدر نفسه ،ص 74
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فاإلمام الفراهي يخالف وذكرها تحت عنوان "استعماالت األفعال" فيقول:
"إنه تأتي قبل الفعل املاض ي -هكذا قبل كل فعل كما يظهر من التفصيل الذي
ذكر من بعد -أحرف ال يتبدل بها شكل املاض

ي وتوجد هناك تبدالت معنوية"1.

الخاتمة:
بدا من هذا البحث الوجيز أن اإلمام الفراهي كان من كبار علماء النحو الهنود
وأنه طور هذا الفن كما طور الفنون والعلوم األخرى من التفسير والحديث
والفقه والكالم .إنه ألف العديد من الكتب والرسائل في هذا الفن ومنها "أسباق
النحو" في جزئين و"تحفة اإلعراب" و"النحو الجديد" و"مسائل النحو" .إن رسائله
هذه تحتوي على ما تحتويه من أفكار وآراء بديعة في النحو والصرف وتختلف عما
تحويه رسائل العلماء الخرين من الهند وغيرها من البالد التي تعتني بالعربية
وآدابها وفنونها اعتناء ً
كبيرا .إن محاوالته في مجال النحو مفخرة لنا وتدعو العلماء
والباحثين إلى أن يقوموا بالبحث املزيد فيطوروه ويقدموه في أسلوب جديد
وطريقة بديعة سهلة.

 1أسباق النحو27/1 ،
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الراء النقدية للعالمة الفراهي في ضوء كتابه "جمهرة البالغة"
اشد الندوي1

 -البروفيسور محمد ر

ترجمة من األردوية :عبد الكريم2

لم تكن أمة العرب تحتل مكانة قبل مجئ اإلسالم كما كانت األمم املتطورة تتمتع
باملكانة والجاه ،ولكن أنعم هللا عليها ببعض نعمه حتى فازت باالمتياز على األمم
األخرى املعاصرة ،وهي نعمة اللغة والبيان ،والشجاعة ،والحماسة والبساطة.
والعرب كانوا بمعزل من األمم املتطورة بسبب موقعهم الجغرافي ولذا نمت
وازدهرت فيهم الخصائص الشعبية الخاصة بهم .وقبل ظهور اإلسالم طور العرب
لغتهم بدون القواعد واألصول املوضوعة واملرتبة وجعلوها جامعة حتى أصبحت
إلى يومنا هذا منبع جميع أصول اللغة والقوانين .ومن حسن حظهم أن هللا
ۡ
َ
سبحانه وتعالى اصطفى رسوله األخير من بين العرب وأنزل كتابه بلغتهم "إِذ ََب َعثَ
َ ُ َ ۡ َ ُ َ ُ ُ ُ ۡ َ َٰ َ َ ۡ ۡ َ
ۡ َ ُ ا ۡ َ ُ ۡ َُۡ ْ َ َۡ ۡ َ َ
َوٱۡل ِك َمةَِإَونَ
َءايَٰتِهِۦَويزك ِي ِهمَويعل ِمهمَٱلكِتب
وَلَمِنَأنفسِ ِهمَيتلواَعلي ِهم
فِي ِهمَرس َ
َ ُ ْ
َ ُ َ
َ َ
َضل َٰ َٖل َ ُّمبِني َ 3"١٦٤فقد دلت والدة النبي فيهم ونزول القرآن بلغتهم
َكنوا َمِنَق ۡبل َل ِِف

أنهم أشرف األمم على بقاع األرض ،ألنها حاملة رسالة النبي األخير ونزول القرآن
بلغتهم يدل على أن لغتهم لغة مستحكمة ولهذا نرى أن املسملين حافظوا على
ذخائر اللغة العربية ،وال يمكن فهم إعجاز القرآن الظاهري واملعنوي بدونها ،ومن
خالل هذه اللغة فهم الناس أحكام هللا وأوامره التي نزل بها القرآن واضطر قارئ
ذ

ََ َ ۡ َ
َهَٰ َذآَإَلَس ۡ
ِح ٞ
رَيُ ۡؤثَ ُرَ4."٢٤
هذا الكتاب إلى بيان وصفه كما جاء في القرآن "فقالَإن
ِ

ِ

 1بروفيسور ،قسم اللغة العربية وآدابها ،جامعة علي كره اإلسالمية ،علي كره
 2مدرس ضيف ،قسم اللغة العربية وآدابها ،الجامعة امللية اإلسالمية ،نيو دلهي
 .3آل عمران264 :
 .4سورة املدثر14 :
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ومن أجل نزول القرآن الكريم جاءت العديد من العلوم إلى حيز الوجود وتطورت
على مر العصور ،وأخذ يظهر إعجاز القرآن واإلسالم فيها ألن العرب الذين كانوا
متخلفين في مجال الفلسفة والعلوم والثقافة من بين أمم العالم قد حدث فيهم
التغير الظاهري بسبب نزول القرآن مع حلول التغير املعنوي الجذري في نفوسهم،
ً
ثم بدؤوا تحصيل هذه العلوم ً
فشيئا مما كان ال بد لتبليغ رسالة القرآن
شيئا
ً
وفهمه ً
صحيحا .ومعجزة هللا سبحانه وتعالى أن العرب برعوا في العلوم التي
فهما
ظهرت إلى حيز الوجود بسبب اإلسالم ،بلغ العرب فيها أوج الكمال بذكائهم
وجهودهم ،وعلى سبيل املثال فإن تدوين الفقه على منهج معين جعل األمم األخرى
متأخرة في مجال الفقه والقانون خالل قرن أو قرنين .والكتب التي ألفت في الفقه
ً
وأصوله في مدة قصيرة كانت ومذهلة ومحيرة للعقول ،مثال كتاب األم لإلمام
الشافعي واملؤطا لإلمام املالك وكتاب الخراج لإلمام أبي يوسف وكتاب املبسوط
لإلمام محمد ،فهذه املؤلفات تعد من أمهات الكتب في الفقه وأصوله ،وعلى نحو
ذلك فإن فهم ألفاظ القرآن وتراكيبه وتعليم األعاجم أصول اللغة الصحيحة
ومنهجها التي عرفت فيما بعد باسم النحو والصرف ،ففي هذه املوضوعات ألفت
ً
كتب ال يستغني عنها امللم بعلوم النحو والصرف ،مثال املفصل للزمخشري
والكتاب للسيبويه ومعنى اللبيب البن هشام ،ونتيجة لذلك فقد ظهرت العلوم
األخرى مثل علم البالغة والعروض والنقد ،وقد بذل املسلمون مؤهالتهم الذهنية
في ترويج هذه العلوم بجانب العلوم األخرى .ولكن يعتبر ما ألف في هذه العلوم غير
واضح ،ويوجد فيه خالف وإشكال في فهم املسائل وذلك ألسباب.
فالسبب األول هو أنه لم تكن توجد عند العرب جذور علم النقد والبالغة قبل
اإلسالم ،ولم تدون هذه العلوم بعد مجئ اإلسالم مباشرة .وذلك ألن أصول النقد
والبالغة تكون مبنية على األذواق في أغلب األحوال ،وصحيح أنه لم توجد أصول النقد
والبالغة لدى العرب ولكن لغتهم كانت محكمة حتى إنهم كانوا يدركون محاسن الكالم
بسهولة بسبب نبوغهم في البيان ،ولهذا إذا قرئ أمامهم شعر ووجد فيه أي سقم أو
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خطأ فكانوا يصلحونه مباشرة ،فكأن الذوق الرفيع كان هو املقياس عندهم .وعلى

ۡ
ۡ َ َٓ ذ َ ُ ۡ َ
ش  ،إِنَ
هذا األساس أدركوا إعجاز القرآن وفهموه ،ويدرك معنى "إِِن َهَٰذا َإَِل َق ۡول َٱلبَ َِ
َه َٰ َذا ٓ َإ ذَل َس ۡ
فهما ً
ِح ٞر َيُ ۡؤثَ ُرَ " قوم يفهم بالغة الكالم ً
سليما ،ولكن على مر العصور
ِ

ً
اضمحل ذوقهم ً
فشيئا فحاول علماء ذلك العصر أن يرتبوا مبادئ البالغة
شيئا
والنقد ،فألجل ذلك وضعوا أمامهم املبادئ واألصول الذين قد سبقوهم في تدوين
أصول هذه الفنون ،فاليونانيون هم الذين تقدموا في هذا املجال وطوروا العلوم
والفنون على مدى قرنين وفي هذه الفترة تم تدوين مبادئ النقد والبالغة .وقد كتب
املفكر اليونانيي األخير أرسطاطاليس رسالتين في الشعر والخطابة في ضوء األدب
والشعر اليوناني ،وقد تم نقل هاتين الرسالتين إلى اللغة العربية في العصر العباس ي.
وعندما أراد العرب بعد القرن الثاني الهجري تدوين أصول البالغة والنقد كان
لديهم أساسان :األول :الشعر الجاهلي ،والقرآن الكريم ،واألحاديث النبوية
والثاني :علوم النقد والبالغة اليونانية .فعلى هذين األساسين بدؤوا تدوين علوم
ً
موجودا لدى اليونانيين من أصول
النقد والبالغة واستفادوا في تدوينها مما كان
النقد والبالغة من جهة ،ومن التراث العربي من جهة أخرى ،ولم يخطر على بالهم
أن األصول املوضوعة في النقد والبالغة في اليونان كانت مأخوذة من األدب
ً
مجتمعا ً
حرا ،ال يملك أصول القيم األخالقية كما
اليوناني .واملجتمع اليوناني كان

وضعها اإلسالم ولهذا نرى في آدابهم حرية التعبير والخيال ،واألديب يكون ً
حرا في
بيان ما يخطر بباله بدون أي قيد من قيود الدين والقيم .ولهذا لم يكن أي أثر
للدين في النقد والبالغة عندهم بل تكمن عظمة الفن في الفن بذاته بغض النظر
إلى ما يوجد فيه .وملا بدأ العرب تدوين أصول النقد العربي في ضوء أصولهم،
واجهوا التعقيد والصعوبة ،لوجود قيم وأصول في الدين اإلسالمي أصول ال يجوز
اإلغماض عنها في أي حال من األحوال .ولكن العرب لم يراعوا في تدوين أصول
النقد ومحاسن الفن مبادئ األخالق والدين بل ركزوا عنايتهم على محاسن الكالم
حرا ً
املروج عندهم ،وكان املجتمع الجاهلي ً
تماما ولهذا وصفهم القرآن الكريم كما
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ْ
جاء في قوله تعالى﴿ :والشعراء يت ِبعهم الغاوون﴾ 1حتى وصف العرب ملكة قرض
الشعر بالشيطان كأنه هو مصدر اإللهام والوحي للشاعر أو األديب.
ومن أهداف العرب الرئيسية والتي من أجلها كتبوا في هذا املوضوع ،تعريف
الناس بإعجاز القرآن ومحاسنه الفنية ،وما كتب حتى القرن الرابع الهجري يوجد
فيه التوضيح لألصول وشرحها ،فكتاب نقد الشعر البن قدامة ،وكتاب
الصناعتين للعسكري ،واملثل السائر البن األثير ،وكتاب العمدة البن رشيق
القيرواني ،وكتاب البديع البن املعتز ،وأسرار البالغة ،ودالئل اإلعجاز لعبد
القاهر الجرجاني كتب مهمة ً
جدا ،وبعد هذه الفترة يبدأ عصر االنحطاط والزوال
للمسلمين وما كتب في هذه الفترة ركز فيها على البحوث اللفظية أكثر من
الخصائص الفنية ،وكتاب املطول ،ومختصر املعاني مثال لذلك .وما ألف بعد
هذين الكتابين كان النقل واملحاكاة للكتب التي ألفت إلى ذلك الوقت.
ومن العجب أن عاملًا ً
هنديا والذي ال تعتبر اللغة العربية لغته األم ،كتب في هذا املوضوع
وقام بدراسة نقدية لكل ما ألف حتى عصره ،أال وهو العالمة حميد الدين الفراهي.
ويقول عنه العالمة شبلي النعماني عند استعراضه لكتابيه "نظام القرآن" و"جمهرة
البالغة"" :ومن املعروف أن الشخصيات الفذة ال تبقى دون ذكر كما تشهد الخبرات
والتاريخ ،ولكن لكل قاعدة شواذ .فشخصية العالمة حميد الدين الفراهي الذي
نحن بصدد استعراض كتابه الرائع مثال لهذا االستثناء .وقد حصل العالمة على
التعليم االبتدائي حسب املنهج القديم املروج وهو الدرس النظامي ثم بدأ يتعلم
األدب من األستاذ فيض الحسن ،شارح ديوان الحماسة ،وكان أستاذي ً
أيضا .ثم
التحق بمدرسة العلوم (الجامعة اإلسالمية بعلي جره) ليتعلم اللغة اإلنجليزية وقد
حصل من هناك على شهادة الليسانس .وحينما كان الفراهي ً
طالبا في املدرسة قام
بترجمة كتابين من اللغة العربية إلى اللغة الفارسية على أمر من السير سيد أحمد
خان في السيرة النبوية ونشر كال الكتابين وهي من ضمن منهج الدراسات اإلسالمية.
 .1سورة الشعراء114 :
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ً
وبعد تخرجه من املدرسة عين أستاذا للغة العربية في مدرسة اإلسالم بكراتش ي وال
يزال يشغل نفس املنصب .وقد طبع ديوانه باللغة الفارسية .وصاحب العالمة
الفراهي اللورد كرزن في رحلته على سواحل العرب ،وهو الذي أعد الخطاب الذي
ألقي أمام رؤوساء العرب باللغة العربية .وقد يكفي حدث واحد من مثل هذه
األحداث لشهرة الفرد ،ولكن العالمة ال يزال غير معروف وهذه هي رغبته"1.
ً
ً
شديدا ،وكتب العديد من
وكان ارتباط العالمة الفراهي بالقرآن الكريم ارتباطا
الكتيبات حول علوم القرآن وأصوله بما فيها بيان إعجاز القرآن ،وكتابه "جمهرة
البالغة" نموذج فريد في هذا الفن .قرأ العالمة الفراهي الشعر الجاهلي بعمق
وكذلك أحاط بما كتب إلى عصره في علوم البالغة والنقد .وكان يشعر بفصاحة
ً
مطلعا على الشعر الجاهلي والقرآن
كتاب هللا وبالغته بملكته اللغوية ألنه كان
الكريم وما كتب في علوم النقد والبالغة.
ورتب العالمة أصول علم النقد والبالغة من األدب الجاهلي والقرآن الكريم ثم بدأ
يفحصها في ضوء كتب العلماء ،فوجد التضاد في كل مرحلة حتى رغب عن كتب
العلماء املتقدمين ولم ير ًبدا إال ْأن قال إن علماء املسلمين قد وضعوا أسس فن
الشعر والنقد والبالغة على ضوء كتاب أرسطو ،ولو كان أرسطو ولد في بالد العرب
ووضع أساس هذا الفن بعد تتبع كالم العرب لنجح ،ولكنه ولد في اليونان وتربى فيها،
وكان أمامه كالم اليونانيين ،فكل األصول التي وضعها لفنون النقد والبالغة كانت
مستفادة من كالم الشعراء اليونانيين ،وكان أفضل نموذج في الشعر اليوناني هو
أشعار هومر وسوفوكليس ،وكانا قد وضعا أساس أشعارهما على حكايات وأساطير.
إن القاعدة األساسية في تدوين الفنون الجميلة أن يركز على موضع الجمال امللم به
عامة ،ويتم تحليل أجزائه إلبراز ما يوجد فيه من األمور ،وهي التي تسمى املحاسن
وتقام عليها القاعدة الكلية . .تعتبر أشعار هومر وسوفوكليس في اليونان مثالية ال
 .1مجموعة املقالت للعالمة شبلي النعماني ،الطبعة الخامسة ،مطبعة معارف ،أعظم جره،
2164م24-23/1 ،
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نظير لها في من حيث فصاحتها وبالغتها .وقام أرسطو بتحليل كالمهما فوجد أن محور
أشعارهما حكايات وأساطير ،وأنها ليست واقعية بل أكثرها خيالية ،فمن هنا جاءت
الفكرة في ذهنه أن حسن الكالم هو تصوير حادثة بغض النظر عن صحتها أو عدمها،
ورأى ً
أيضا أن األشياء الكريهة ،قبيحة املنظر إن صورت بعينها لكان هذا التصوير
ً
أيضا ً
ممتعا .فاستنتج من هنا أن الحادثة سواء كانت حقيقية أم خيالية إن صورت
كأنها حدثت أمام أعيننا تستحق القبول والثناء ،واعتقد كذلك أن صفة املحاكاة
توجد في اإلنسان أكثر من أي حيوان آخر ،فالطفل الصغير ال يفعل إال ما يرى
ويشاهد الخرين يفعلونه ،فبيان حادثة ما هي من مقتضيات فطرة اإلنسان ،العلم
أمر مرغوب في نفسه وبيان الحادثة ً
أيضا علم ،وعلى هذا ففن بيان الحوادث أمر
مرغوب فيه .وعلى هذا األساس فقد وضع أرسطو أصول محاسن الكالم على هذين
األمرين ورفض ما خالفهما .وقد اعترض الناس على سوفوكليس بأن ما صوره من
أخالق الناس وعاداتهم ليست مطابقة للواقع ،فأجاب سوفوكليس بأنه بين العادات
ً
صحيحا.
التي يجب أن تكون وال التي كانوا عليها ،وقد اعتبر أرسطو برد سوفوكليس
ويقول العالمة ضمن بيان نظرية أرسطو في البالغة أن أساس البالغة عنده وضع
على الكذب وتنميق الكالم واملبالغة ويرد عليه العالمة بقوله:
ً
ً
ناطقا ،والصفة الفارقة بينه وبين الحيوانات
حيوانا
"خلق اإلنسان بفطرته
األخرى التي تسمى في مصطلح علم املنطق الفصل هي صفة النطق ،ولكن ليس
املراد من هذه الصفة الصوت أو اللهجة أو الغناء فحسب ألن هذه الصفات
تتواجد في الببغاء والعندليب بل أكثر من اإلنسان ،وإنما يراد بصفة النطق أن
يستطيع التعبير عن كل ما يجول في خاطره .ووظيفة العقل التفكير والخيال الذي
يتولد بالتفكير فيظهره العقل بالنطق ولذا النطق هو آلة للعقل .وأول خطأ ارتكبه
أرسطاطاليس هو أنه جعل خاصية اإلنسان وفضيلته األصلية املحاكاة ولكن هذه
الخاصية ليست املحاكاة بل هي صفة النطق .واملحاكاة ً
أيضا هي نتيجة النطق .وملا
لم توجد صفة النطق في اإلنسان لم توجد صفة املحاكاة ً
أيضا ،وينحصر كمال
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النطق على أمرين وهما أن تعبر الخياالت واملعاني بدقة وأن يكون صحيحة
وجميلة .والشرط الثاني ليس بضروري عند أرسطاطاليس ومتبيعيه .ووظيفة
ً
جميال أم ً
قبيحا .وذكر قدامة
النطق عندهم هي أداء املعنى بعينه سواء كان املعنى
بن جعفر في كتابه "نقد الشعر"لو جاء في بيت من اللهو واللغو فال يؤثر ذلك
املعنى في جمال الشعر ألن املقصود هو طريقة أداء ذلك املعنى بجودة".
ويقول في موضع:
"يزعم عامة الناس أن حسن الشعر يكمن في استخدام التشبيهات واالستعارات
ويعتبر مواعظ عيس ى عليه السالم ً
نوعا من الشعر ألنها مليئة بالتشبيهات ولكن هذا
الرأي ليس بصحيح .ألن أصل روح الشعر هو أن يكون سريع االنفعال وموسيقى
الطبع وملا أثرت فيه ميزته الخاصة فتحركت ميزاته األخرى من الغناء والوزن
والرقص .حينما يغلب نعم هللا على داؤد عليه السالم فإنه جعل يرقص وكان كالمه
كله شعر يخرج من قلبه ً
عفوا ،ولهذا سمي أشعاره مزامير بالرغم من كالم عيس ى
عليه السالم ألن في كالمه ال يوجد العاطفة الشعرية بل يغلب عليه الحكمة .وقد
ارتكب أرسطاطاليس خطأ ً
كبيرا في هذا البحث حيث يقول :إن اإلنسان يرقص
ويغني عند قرض الشعر وذلك ألن الرقص والغناء نوع من املحاكاة ومعنى ذلك أن
العواطف التي تنشأ في قلب اإلنسان فهو يصورها بالصوت والحركات ،فالشخص
الذي يغني عند الرقص فهو يبين بحركاته ما يغني ولكن هذا الرأى ليس بصحيح.
والحقيقة هي أن العواطف اإلنسانية مثل الحزن والفرح والتعجب والشوق
والكراهية تخلق في قلب اإلنسان الهزة الشديدة فهي التي تخرج في صورة الصوت أو
ً
الغناء أو الرقص أو الطرب .مثال عندما يضحك اإلنسان فتنشأ الحركة في قلبه
وتكون هذه الحركة الضحك ألن هذه الثار تشبه بالحركات النفسية وتدل على ما
يجول في نفس اإلنسان من الخواطر كما تدل األلفاظ على املعاني".
وقد ناقش العالمة الفراهي في كتابه فلسفة الكلمات ومعانيها وهيئتها بالتفصيل،
وفي ذلك السياق أفاض الكالم حول االستعارة والكناية والتشبيه وقام بتدوين
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أصول البالغة وتفرد بها إلى حد ما عن العلماء الخرين في هذا املجال .ويقول
العالمة في موضع:
"الكالم الذي يتكلم اإلنسان بلسانه فقد يكون إما بدافع العواطف أو العقل أو
الروح ولكل منها أسلوب يتناسب الكالم به حسب املقتض ى ،فأسلوب يثير
العواطف يختلف من األسلوب الذي يستخدم إليقاع األثر في الذهن والعقل،
وكذلك يتناسب األسلوب الخر من أجل اقناع الخرين على أمر .ويختلف أسلوب
الوجدان عن سابيقيه ،وفي هذه األساليب تظهر مهارة الخطيب أو الشاعر ألن
تعريف البالغة هو أن يكون الكالم موافق ملقتض ى الحال"1.
ولذلك نرى أن العالمة الفراهي قد أوضح الفرق بين النثر البليغ والشعر البليغ
بطريقة علمية .فيقول إن أغراض الشعر وأهدافه تختلف ً
تماما عن أغراض
النثر ،ولذا فإن كل نوع من الكالم يختلف عن الخر ،ولو تم خلطهما ،كان من
املستحيل التفريق بينهما .وقد تكلم العالمة في األلفاظ بالتفصيل وقال إن
ً
االستعارات والتشبيهات فقط ليست ضرورية لجعل الكالم بليغا ،بل األفكار
واملعاني التي تقدمها األلفاظ ال تكون أقل أهمية من االستعارة والكناية ،وإن
هدف التشبيه والكناية هو تجسيد املشاعر واألحاسيس التي ال تدرك بالبصر،
فنراها من خالل التشبيه ترقص وتتكلم على القرطاس وفي الفضاء .واستدل على
هذا األمر من أبيات الشاعر األموي نصيب:
كـ ـ ـ ـ ـأن القلـ ـ ـ ـ ــب ليلـ ـ ـ ـ ــة قيـ ـ ـ ـ ــل يغـ ـ ـ ـ ــدي

بليل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى العامري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة أو يـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراح

قط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاة عزه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرك فبات ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت

تجاذب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد عل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق الجن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاح

لهـ ـ ـ ـ ـ ــا فرخـ ـ ـ ـ ـ ــان قـ ـ ـ ـ ـ ــد تركـ ـ ـ ـ ـ ــا بـ ـ ـ ـ ـ ــوكر

فعش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهما تص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــفقه الري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاح

إذا س ـ ـ ـ ـ ــمعا هب ـ ـ ـ ـ ــوب ال ـ ـ ـ ـ ــريح نصـ ـ ـ ـ ـ ـا

وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد أودي بـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه القـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدر املتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاح

ف ـ ـ ـ ــال ف ـ ـ ـ ــي اللي ـ ـ ـ ــل نال ـ ـ ـ ــت م ـ ـ ـ ــا ترج ـ ـ ـ ــى

وال فـ ـ ـ ـ ــي الصـ ـ ـ ـ ــبح كـ ـ ـ ـ ــان لهـ ـ ـ ـ ــا ب ـ ـ ـ ـ ـراح2

 .1جهرة البالغة ،ص12:
 .2جمهرة البالغة،ص47-44 :
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إن ما بينه العالمة في كتابه املختصر من أصول البالغة والنقد يعتبر عصارة آرائه
النقدية واألدبية ،وقد أوجز العالمة الكالم في تناول هذه القضايا بل لو وجدت كلمة
أخرى أدق من اإليجاز لجاز إطالقها على كتاباته ،وقد اكتفى ً
أحيانا فقط باإلشارة إلى
القضايا املهمة بالرغم من أنها تحتاج التفصيل واإليضاح ،وكأنه يظن القارئ لكتاباته
ً
ً
أستاذا ً
بارعا
أيضا يتمتع بالثقافة الواسعة مثله عن هذه العلوم .وكان العالمة الفراهي
ً ً
ومعلما نابغا ويريد أن يكون مدرسو مؤلفاته بارعين مثله في هذه العلوم ،وعلى كل حال
هذه هي طريقته .ومن املناسب اإلشارة أشير إلى بعض آرائه.
ويرى العالمة الفراهي أن علماء النقد والبالغة من املسلمين قلدوا علماء العجم،
ً
فتوجد أمثلة عند علماء العرب مثال عبد القاهر الجرجاني وقدامة بن جعفر،
ولكنه استثنى من هذا الجاحظ مرات عديدة في كتابه واعتبره ً
ً
وماهرا
ناقدا
للبالغة بمعناه الصحيح ،وأرى أن هناك علماء آخرين غير الذين أسهموا في هذه
العلوم وأبدوا آراءهم في هذا الصدد كما فعل ابن رشيق القيرواني في كتابه
العمدة وأبو الهالل العسكري في كتابه كتاب الصناعتين وابن املعتز في كتابه
كتاب البديع والمدي في كتابه املوازنة والجرجاني في كتابه الوساطة بين املتنبي
وخصومه وابن األثير في كتابه املثل السائر وأبو الفرج األصفهاني في كتابه األغاني،
وهذه الراء تدل على عروبتهم ولم يظهرفي أذواقهم النقدية أثر أعجمي.
ً
وكتب العالمة شبلي في 2314ھ مقاال عن ابن األثير في مجلة الندوة ،الصادرة من ندوة
العلماء بلكناؤ ،يقول فيه :من العلوم التي أوجدها املسلمون بأنفسهم علم البالغة،
وقد يزعم كثير من الناس وقد اعتقدت كذلك لفترة طويلة ،أنهم أخذوا هذا العلم من
اليونانيين ،وقد ذكر ابن األثير في كتابه املثل السائر أن ما ألفه اليونانيون في علم
البالغة قد تمت ترجمته إلى اللغة العربية ،وال أعلم عنها ،وأنا ال أقلدهم في النقاط
ً
مجتهدا .وقد برأ ابن األثير نفسه من تهمة
التي أضيفت إلى علم البالغة بل أعتبر نفس ي
تقليد اليونانيين ولكن العبارة تثبت أن هذا الفن قد وفد من اليونان"1.
 .1مجموعة املقاالت للعالمة شبلي النعماني4/1 ،
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وقد ذكر العالمة في كتابه جمهرة البالغة أسماء العلماء املتقدمين مثل الجاحظ
وابن قدامة وعبد القاهر الجرجاني في مواضع مختلفة ،ويظهر أن العالمة تأثر
بآراء الجاحظ في فن البالغة ،بل يقول إن الجاحظ هو الوحيد من املتقدمين
والذي حاول تقديم فن البالغة حسب ذوق العرب وأفكارهم ،ورأيه هذا في
الجاحظ له أهمية كبيرة ،وقد اعترف العلماء في كل عصر بمساهمة الجاحظ
األدبية والعلمية .وحظي الجاحظ املقام األول من بين األدباء املتأخرين الذين
يذكر نثرهم كلنماذج ،وقد ذكر العالمة الفراهي في كتابه بعد الجاحظ قدامة بن
جعفر في عدة مواضع ،وشخصيته مأخوذ عليها عنده،حيث يعتبره أول شخص
قام بنقل فن البالغة اليوناني إلى العربية ورتب أصوله بعينها في اللغة العربية.
فشوه بفعله هذا فن البالغة من جهة ،وحاول تحويل طبيعة اللغة العربية إلى
العجمية من جهة أخرى .وإن كان قد نجح في محاولته لكان هذا بمثابة كارثة كبيرة
في تاريخ اللغة العربية وآدابها ،إن نقد العالمة البن قدامة مبني على الحقيقة.
ً
جميعا لم يأخذوا
وعندما نطالع كتب علماء النقد والبالغة الخرين نجد أنهم
برأئه وهذا من حسن حظ اللغة العربية أن آراء قدامة بن جعفر لم تستمر إال مع
حياته ،ولم تتأثر اللغة العربية بها في أي عصر من العصور ،وقد رتب المدي ً
كتابا
حول أخطاء قدامة بن جعفر وسماه "تبيين غلط قدامة بن جعفر في كتاب نقد
الشعر" ،ومكانة المدي معروفة في تاريخ النقد والبالغة حيث استفاد العلماء
املتأخرون بكتابه "املوازنة" في تدوين أصول علم البالغة والنقد ،وقد تحدث
المدي عن البحتري وأبي تمام بالتفصيل وكذلك ذكر آراءه في اللغة واألدب ً
أيضا.
وقد ذكر العالمة الفراهي بعد قدامة بن جعفر ،عبد القاهر الجرجاني وقد قرأ
كتابيه أسرار البالغة ودالئل اإلعجاز بدقة وعمق وانتقدهما في كتابه جمهرة
البالغة .وكذلك انتقد العالمة الفراهي رأي عبد القاهر الجرجاني بكون األصل في
األدب هو املعنى والفكرة وال أهمية لأللفاظ ،ويرى العالمة أنه يوجد ترابط عميق
بين اللفظ واملعنى وإذا زال هذا الربط بينهما فقدت اللغة مكانتها األدبية .إن رأي عبد
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القاهر الجرجاني الذي ذكره الفراهي قد قدم في العصر الذي انحرف فيه النثر
العربي من مركزه ومحوره ،وانتشر استخدام الصنائع والبدائع في الكالم حتى بدأت
تعتبر فئة من الناس الكالم الصحيح السهل ً
خارجا عن نطاق األدب ،وكادت اللغة
تفقد حياتها في شباك الكلمات املنمقة من لغة املقامات والرسائل ،فحاول عبد
القاهر الجرجاني إخراج اللغة من هذه الورطة ومهد لها طريقة سهلة وسليمة .ويدل
عليه ما ذكر في كتابيه من نماذج من كالم األدباء الذين يتبعون األسلوب السهل
السليم في الكتابة ،وعلى سبيل املثال الجاحظ فإنه لم يعترف ببالغة الجاحظ
ومنهجه العلمي فحسب بل دعا إلى اتباع أسلوبه .وقد قدم عبد القاهر الجرجاني في
كتابيه أسرار البالغة ودالئل اإلعجاز نماذج من كالم الجاحظ وتكلم عن أهمية
اللفظ في مواضع عديدة بالتفصيل .ويرى أنه لو استخدم األلفاظ السهلة بدل
األلفاظ الصعبة والتراكيب البسيطة واملتداولة بدل التراكيب الصعبة واملهملة
ً
ً
ً
فصيحا
فصيحا وبليغا .ولو اعتنى األديب من أجل جعل الكالم
ألصبح الكالم
بالفصل والوصل ،والتقديم والتأخير ،واإليجاز واإلطناب ،واالستعارة والتشبيه
لكان الكالم أكثر فصاحة .كما قال الدكتور محمد مندور" :ألن علماء البالغة بعد
عبد القاهر قد اقتفوا أثره وتتلمذوا على ما كتبه ونهجوا نهجه ،ولخصوا كتابيه بما
فيه ما من أثر عظيم له ريادته في فن البالغة".
وعلى كل حال فقد ظهر من موضوعات البالغة والنقد واللغة التي تناولها
العالمة الفراهي بالبحث أنه يمتلك ملكة فريدة في هذه الفنون ،وكذلك يتجلى
حبه إلعجاز كتاب هللا وبالغته ،ولو وفرت له أمهات الكتب في النقد والبالغة
نحو كتاب الصناعتين ،وكتاب الوساطة بين املتنبي وخصومه للجرجاني،
واملثل السائر البن األثير ،ورسائل عديدة للجاحظ التي ال تزال مخطوطة لكان
ً
منفرد ا في هذا الفن ،ومع ذلك يتضح بعد قراءة هذا الكتاب أن
كتابه هذا
هذه اإلشارات فتحت ً
أبواب ا للنقد والبالغة وال تزال تفتح ،وهذ هو الدليل على
كفاءة املؤلف العظيم.
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ومن العجب أن هذا الكتاب رتب في العقد األول من هذا القرن ،وكان منهج
ً
ضعيفا ً
جدا في ذلك الوقت ،ويكتفى
تدريس النقد والبالغة في الهند قد أصبح
بتدريس بعض األبواب من كتاب "مختصر املعاني" وكتاب "تلخيص" املفتاح ،وأما
ما يتعلق بالتأليف فقد ألف بعض الكتب حول هذا الفن ولكنها كلها كانت محاكاة
ً
وتقليدا لعلماء النقد والبالغة في عهد الزوال أو بعض الحواش ي على الكتب،
وأعجب من هذا أن تدريس علم البالغة والنقد والتأليف والتدوين في العالم
ً
حاال من العلماء الهنود ،كان جامع األزهر ً
مركزا للتعليم
العربي لم يكن بأحسن
العالي ،ولكننا ال نجد أي ذوق أو محاولة علمية أو أدبية تذكر هناك ً
أيضا.
وفي رأئي أن هذا الكتاب أول تأليف باللغة العربية حول هذا املوضوع ،والذي ال يعتبر
ً
فخرا للعالمة حميد الدين الفراهي فحسب ،بل لجميع علماء شبه القارة الهندية.
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جمهرة البالغة
 -د .أحمد مطلوب

1

() 2
عني القدماء عناية فائقة بالبالغة العربية ،وكانت تلك العناية مبكرة ،ظهرت بذورها
األولى في كتاب سيبويه ،ومجاز القرآن ألبي عبيدة ،ومعاني القرآن للفراء .وأعطت تلك
البذور ً
طيبا ،ظهر في قواعد الشعر لثعلب ،والبديع البن املعتز الذي يعد ر ً
نباتا ً
ائدا في
التأليف البالغي .وتوالى التأليف في البالغة ،وظهرت كتب كثيرة منها :نقد الشعر
لقدامة بن جعفر ،وكتاب الصناعتين ألبي هالل العسكري ،والعمدة البن رشيق،
وأسرار البالغة ،ودالئل اإلعجاز لعبد القاهر الجرجاني ،واملثل السائر في أدب الكاتب
والشاعر ،والجامع الكبير لضياء الدين بن األثير ،والبرهان ،والتبيان البن الزملكاني،
ونهاية اإليجاز لفخر الدين الرازي ،وبديع القرآن وتحرير التحبير للمصري.
ْ
تلونها بألوان
وكانت هذه الكتب تتخذ عدة طرق في التصنيف ،وكانت املسحة األدبية ِ
تحبب البالغة ،وتجعل الدارسين ي ْق ِدمون عليها.
زاهية ،وإشراقة ناصعةِ ،
ولم تبق البالغة حرة في التقسيم والعرض ،فقد ظهر في القرن السادس للهجرة في
خوارزم عالم هو السكاكي املتوفى سنة (616هـ) للهجرة الذي ألف كتاب "مفتاح
العلوم" وخص القسم الثالث منه بالبالغة التي قسمها إلى علم املعاني ،وعلم البيان،
ووجوه يؤتى بها لتحسين الكالم ،وهي التي أطلق عليها بدر الدين بن مالك (646هـ) في
كتابه "املصباح" اسم "البديع".
وسيطر املنهج السكاكي على دراسة البالغة ،وأول من تأثر به بدر الدين بن مالك،
ثم تاله الخطيب القزويني (731-هـ) في كتابيه "التلخيص" و"اإليضاح" .وتوالت
 1عضو املجمع العلمي العراقي وأمينه العام ،بغداد\
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الشروح والتلخيصات ،وكان سعد الدين التفتازاني ،والسبكي ،وابن يعقوب
املغربي ،وغيرهم من أعالمها.
وحينما أطل القرن العشرون امليالدي نهد بعض املؤلفين ووضعوا ً
كتبا بالغية لم
تخرج عما اختطه السكاكي في "مفتاح العلوم" .وحاول املتأخرون أن يضعوا ً
منهجا
ً
ً
جديدا ولكن لم تتضح السبيل ،ولم يأتوا بما يجعل البالغة قريبة إلى النفوس على
الرغم مما قام به املرحوم أمين الخولي صاحب "فن القول" من رسم منهج جديد
لم يطبق حتى اليوم.
وكثرت الدراسات ،وتنوعت االجتهادات حتى إذا وصلت األسلوبية بمعناها الغربي
تمسك بها بعضهم ،ودعا إلى هجر البالغة العربية واألخذ باألسلوبية التي هي الوريث
الشرعي للبالغة كما يقول الدكتور عبد السالم املسدي وم ْن شايعه من املبهورين
الذين انتهوا إلى تقسيم كتبهم األسلوبية إلى مستويات ثالثة هي :املستوى الصوتي،
واملستوى التركيبي ،واملستوى الداللي ،وما هذا إال التقسيم الثالثي للبالغة العربية
التي حصرها السكاكي في ثالثة علوم هي :علم املعاني ،وعلم البيان ،وعلم البديع.
جربون ،وال يزال بعضهم ينادي بالبالغة الجديدة
وال يزال الباحثون والدارسون ي ِ
التي نادى بها الغربيون في الثلث األخير من القرن العشرين ،ولم تثمر تلك املناداة
حتى اليوم بما يطمئن إليه الدرس البالغي وتهش له النفوس.
ً
ولم يقف أمر البالغة عند هذا الحد ،بل أسهم قوم في البحث خدمة للقرآن
الكريم في غير أرض العرب ،ومنهم عبد الحميد الفراهي الذي دعا إلى األخذ ببالغة
العرب ال بالغة العجم ،في كتابه "جمهرة البالغة" الذي طبع سنة 2340هـ في
(أعظم كره) بالهند ونفدت نسخه قبل أن يصل إلى البالد العربية.
ومؤلف الكتاب هو عبد الحميد بن عبد الكريم بن قربان بن قنبر بن تاج علي
حميد الدين أبو أحمد األنصاري الفراهي نسبة إلى القرية التي وِلد فيها (فراه)،
وكانت أسرته قد هاجرت من املدينة املنورة إلى أفغانستان ،وأقامت ً
زمنا في (فراه)
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فلما نزحت إلى الهند ،ونزلت في هذه القرية ،سميت باسم موطنها ،وتحرفت على
ألسنة الناس إلى (فريها).
ولد صباح األربعاء في السادس من جمادى الخرة سنة (2140هـ) في أسرة عدت
من أعيان املنطقة ووجهائها ،وتلقى التعليم اإلسالمي بقراءة القرآن الكريم ،ثم
عكف على تعلم اللغة العربية وهو ابن أربع عشرة سنة وبرز فيها ،حتى إذا ما
أتقنها توجه نحو اللغة اإلنكليزية ،وهو ابن عشرين سنة والتحق بعد إكماله
أثناء دراسته بالفلسفة الحديثة والعلوم
الثانوية بكلية (عليكره) .واعتنى في ِ
العصرية وتولى بعد إكمال دراسته تدريس اللغتين :العربية والفارسية في مدرسة
اإلسالم بمدينة كراجي ،وكلية عليكره ،وجامعة هللا آباد ،واختارته حكومة حيدر
آباد ً
عميدا لدار العلوم ،وكان أحد املؤسسين للجامعة العثمانية بحيدر آباد ،وهو
الذي اقترح أن يكون تدريس العلوم الشرعية باللغة العربية ،والعلوم العصرية
باألردية ،فوافق املسؤولون على املقترح الثاني وأهملوا املقترح األول.
مكث في حيدر آباد إلى سنة 2337هـ ثم استقال من منصبه ،وعاد إلى وطنه ،وهو
بين خمسين وستين من عمره ،وتولى إدارة مدرسة إصالح املسلمين في بلدة (سراي
مير)؛ وظل ً
عاكفا على التدريس والتأليف حتى توفاه هللا وهو يتلو القرآن الكريم
في التاسع عشر من جمادى الخرة سنة 2341هـ ،على ِإثر عملية جراحية أجراها
ً
طبيبه الخاص في مدينة (مثورا) ودفن فيها ،تاركا عدة كتب إسالمية تشهد له
بالعلم الواسع ،والثقافة األصيلة ،واإلحاطة بالتراث العربي واإلسالمي.
وقد أثنى العلماء على أخالقه اإلسالمية ،ودفاعه عن اإلسالم ،ورد شبهات
املستشرقين ،وتحدثوا عن زهده بعد أن نذر نفسه لخدمة اإلسالم ،ولغة القرآن
حذ ًرا نفسه ":الجاهل مشغول
الكريم؛ وقد عبرت إحدى رباعياته عن ذلك فقال م ِ
بالبحث عن لذيذ املأكل ،والعاقل مصروف همه إلى نيل الصيت والسمعة ،أما
أنت أيها الفراهي ْ
فاجتنب االثنين ،فيوشك أن ترى كليهما قد نشبت حلوقهما في
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الحبالة" ( تنظر ترجمة حياته في كتاب مفردات القرآن للفراهي ،تحقيق :الدكتور
محمد أجمل محمد أيوب اإلصالحي -السعودية).
()1
ترك الفراهي عدة كتب في علوم القرآن ْ
وتفسيره ،وكان منها "جمهرة البالغة" الذي
قال عنه اإلصالحي" :جمهرة البالغة الذي نقض فيه األساس الذي يقوم عليه فن
البالغة عند أرساطاليس ،وهو نظرية املحاكاة .ويرى الفراهي أن فن البالغة العربية
تأثر بهذه النظرية فجار عن قصد السبيل .وانتقد في ذلك اإلمام عبد القاهر
الجرجاني مع اعترافه بجاللته ،ودعا إلى تأسيس فن البالغة على أسس منبثقة من
القرآن الكريم وكالم العرب األقحاح" (مفردات القرآن ،املصدر نفسه ،ص .)16
وقد أعجب بهذا الكتاب شبلي النعماني ولخص بعض مباحثه املهمة وال سيما
نظرية املحاكاة ،ونشرها في (مجلة الندوة) التي كان يصدرها باللغة األردية .وقد
مؤلفه ،قال اإلصالحي" :ونقد قبل أن يصل إلى البالد
نشر الكتاب بعد وفاة ِ
العربية ليأخذ مكانه من البحث والنقاش ،فهو فريد في تأريخ البالغة العربية"
(املصدر نفسه ،ص .)16
إن كتاب "جمهرة البالغة" فريد ً
حقا؛ ألن مؤلفه بناه على غير ما بنيت كتب
ِ
البالغة العربية إذ جعله قسمين:
األول :القسم العمومي.
الثاني :القسم الخصوص ي.
وألحق بهما مباحث متفرقة ،ملا ند عن هذين القسمين.
بدأ الفراهي كتابه بمقدمة موجزة قال فيها" :سبحان الذي فضل بني آدم على
ً
محمدا على سائر بني آدم فأعطاه
سائر الخالئق فجعله الحي الناطق ،كما فضل
ْ
أبلغ الكلم .فلنشكرن ربنا الرحمن بداية على أن علمنا البيان ونهاية على أن نزل
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علينا القرآن .وال شكر ملن جهل بالنعمة فضيعها أو حولها فأخطأ موضعها،
فوجب علينا أن نعرف أسرار البيان وفضائله كما وجب علينا أن نعرف إعجاز
القرآن ودالئله لنستكمل من فطرتنا عنصرها ،ونستقي من عيون الوحي كوثرها،
وها أنا أشرع في املقصود"( .جمهرة البالغة ،ص.)2
وانطلق الفراهي بعد هذه املقدمة ليقول" :إن البيان كالظل واألثر للنطق الذي هو
مق ِوم لإلنسان ،كما أن النطق ظل من الوحي األعلى وكلمة هللا العليا .فالبحث عن
أوليات علم البيان يجلبنا إلى الحكمة اإللهية" (املصدر نفسه ،ص .)2وهذا فهم
جديد للبيان أراد به املؤلف ْأن ي ِبين الفرق بين "تعاطينا العلوم ال سيما هذا العلم
وبين تعرض األمم األخر له ،فإنهم نظروا إليه من نظر دني دنياوي فنالتهم غوائلها،
وأبعدهم عن الحق باطلها ،فتراكمت عليهم ظلمات بعضها فوق بعض" .ولكن
كيف يعرف الكالم الحسن؟ يرى املؤلف أن في ذلك صعوبة على الرغم من أن
ً
ً
ً
ً
وعاليا وسافال" ولكنهم "اختلفوا
وقبيحا،
حسنا
الناس اتفقوا على "أن في الكالم
على تعيين موضع الحسن وتفضيل بعض الكالم على بعض ،حتى أن أبصر الناس
بالنقد يخالف من هو ليس دونه ،وهكذا العادة في كل لذيذ مرغوب؛ ألن أكثر
األشياء املستحسنة غير بسيطة ،وأسباب الحسن فيه غير واحد" (املصدر نفسه،
ً
حسنا ً
وعلوا تذعن لها
ص )1ومن هنا تختلف األحكام النقدية (فمع أن للكالم
األذواق صعب سبيل النقد والتمييز ،وأبهمت معرفة كنه الحسن وسر البالغة
شعرا أو ً
حتى أنك ترى ً
نثرا يروق أكثر الناقدين وعامة أهل الذوق ،ولكن إذا
سألتهم عن وجه الحسن اختلفت كلمتهم كما إذا سمعوا ً
صوتا أو شموا ً
طيبا
فسألتهم من أي جهة جاءكم هذا اختلفوا في جوابهم" (املصدر نفسه ،ص.)3
وهذا ما كان السابقون يقولون به كعبد القاهر الجرجاني الذي ذهب إلى أن إدراك
البالغة يكون بالذوق وإحساس النفس ،وهذا صعب املنال يقول" :فليس الداء فيه
بالهين ،وال هو بحيث إذا ْمت العالج منه وجدت اإلمكان فيه مع كل أحد م ْس ً
عفا
ر
ِ
ْ
ً
والسعي منجحا ،ألن املزايا التي تحتاج أن تعلمهم مكانها ،وتصور لهم شأنها أمور
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خفية ومعان روحانية أنت ال تستطيع أن تنبه السامع لها ،وتحدث له ً
علما بها حتى
ٍ
يكون مه ًيئا إلدراكها ،وتكون له طبيعة قابلة لها ،ويكون له ذوق وقريحة يجد لهما في
ً
اإلعجاز ،ص  -747طبعة محمود محمد شاكر).
نفسه ِإحساسا" (دالئل ِ
وأقرب من هذا إلى ما ذهب إليه الفراهي قول السكاكي وهو يتكلم على إعجاز
القرآن الكريم .يقول" :واعلم أن شأن اإلعجاز عجيب ي ْدرك وال يمكن وصفه
كاستقامة الوزن تدرك وال يمكن وصفها ،وكاملالحة .ومدرك اإلعجاز عندي هو
الذوق ليس إال ،وطريق اكتساب الذوق طول خدمة هذين العلمين –املعاني
والبيان" (مفتاح العلوم ،ص -216طبعة 2137م).
وانتقد الفراهي البالغيين الذين ذهبوا مذهب العجم ،ولو أنهم "استقصوا كالم
العرب واقتفوا آثار املحاسن فيه ،وقيدوها بالحدود ،ونظموها في ترتيب حتى يصير
لهم ميزان ومحك ملعرفة محاسن الكالم ،ثم نظروا في براعة القرآن ونظمه املعجز
لكانوا أقرب إلى معرفته – أي إعجاز القرآن -ولكنهم لم يأخذوا من العرب وال من
كالمهم فإن ْهم أثرت فيهم علوم العجم كما خالطتهم سجاياهم إال األولين منهم
كالجاحظ ِفإنه ال يبعد عن سنن العرب كبعد صاحب "دالئل اإلعجاز" ،ولم يبعد
هذا إال لقلة ممارسته بكالم العرب الخلص .فلو تيسر له ذلك عرف منزلتهم في هذه
بفضلهم على املولدين وقال بقول الجاحظ" :لم أجد في خطب
الصناعة واعترف ِ
ً
السلف الطيب ،واألعراب األقحاح ألفاظا منحولة ،وال معاني مدخولة ،وال ً
طبعا
ً
ً
ً
مستكرها ،وأكثر ما نجد ذلك في خطب املولدين البلديين املتكلفين
رديا ،وال قوال
ومن أهل الصنعة املتأدبين ،وسواء كان ذلك على جهة االرتجال واالقتضاب ،أو كان
من نتاج التحيز والتفكر" .فلما تركوا منهج كالم العرب صار أهم ش يء عندهم
البديع ومطمح نظرهم التشبيه ،وعند األول أولهما منكر ،والثاني غير مهم لذاته"
(املصدر نفسه ،ص .)3وهذا إسراف في الحكم على بالغة عبد القاهر الجرجاني التي
ً
لم تكن أعجمية كما قال الفراهي ،وإنما هي قرآنية ،فضال عن أن عبد القاهر لم
ً
ً
جاهال بكالم العرب ً
وأسلوبا ،وهو النحوي الذي ترك ً
كثيرا من الكتب في
نحوا
يكن
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بالغة القرآن ،والنحو ،والصرف والعروض وغيرها (تنظر كتبه في عبد القاهر
الجرجاني -بالغته ونقده للدكتور أحمد مطلوب ،ص .)47 -17
هذا موقفه مما سماه (بالغة العجم) فما موقفه من بالغة العرب؟ يقول" :فاعلم
أنه ليس أن العرب أعطوا البالغة ،ولم يعطوا ً
تمييزا بين محاسن الكالم ومساويه،
ً
وانتباها ملواضع الجودة والرداءة فيه ،فإن ْهم كانوا يباهون ببراعة الكالم،
ويحكمون بينهم م ْن كان أبصرهم بنقده" ثم يقول "إن سبيلهم في نقد الكالم لم
يكن كسبيل صاحب (أسرار البالغة) وهو القدوة للذين جاءوا من بعده فاتبعوا
خطواته فكان سبيله ً
سدا بينهم وبين العرب .فلو التزموا كالم العرب ولم يلتفتوا
إلى أصول مهدها املبعدون ،لكان ً
خيرا لهم ،وكانوا أقرب إلى معرفة إعجاز القرآن
من طريق الذوق ،وإن لم يكونوا من طريق الصناعة" (املصدر نفسه ،ص.)4
وجره هذا إلى نقد نظرية املحاكاة التي نادى بها أرسطو ،وقال" :فلو قال :إن الشعر
بل كل كالم ونغم جنسه األعلى تصوير لكان أقرب ،إذ ليس بين املحاكاة والتصوير
إال فرق يسير ،ولكنه أبعده عن الصواب خطؤه في غاية الشعر ومادته ومبدئه .وكان
مثار خطئه كالم قومه واستعمالهم إياه .ولو بحث عن أمر الشعر على طريق
الفلسفة ،ونظر فيه من جهة العلل التي ألح على البحث عنها فيما بعد الطبيعة ورد
ْ
فيه على الحكماء األقدمين لم يخف عليه الصواب بعد االقتراب ولم يلتبس عليه
غاية الشعر" (املصدر نفسه ،ص .)7-4وذلك ألن أرسطو يزعم مرة أنها األثر
واإلطراب ،ويزعم مرة أخرى أنها القصة ،ولعل سبب ذلك أن "كتابه على الشعر
بداية ريعان حكمته" (املصدر نفسه ،ص )7ورأى أن األ ْولى الصفح عن باطله لوال
أن العلماء املسلمين حينما ألفوا في البالغة أذعنوا له فيما مهده .ولو نظر الرجل في
كالم العرب ألصاب الحق ،ولكنه "نظر في كالم قومه فبنى فن نقد الشعر حسب ما
ً
قصصا وحكايات مكذوبة مثل نظم
وجد في أحسن كالمهم" الذي كان الشعر منه
هومروس وسوفاكليس وغيرهما ،فأمعن فيها الستنباط أصول النقد ومناط
ً
املحاسن "وهذا هو الطريق فإن املحاسن توجد أوال ،ثم أهل النظر يستخرجون منها
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األصول" أي أن أصول البالغة والنقد تستنبط من الكالم الذي يدرس ال كالم لغة
أخرى ،وهذا ما جعل أرسطو يستنبط تلك األصول ألنه رأى غالب صفة الكالم
املستحسن عند اليونان قصة وحكاية عن الوقائع ،ودفعه إلى ذلك أمران:
األول :أن اإلنسان حاكية بالطبع أكثر من سائر الحيوان ،فهذه الصفة أنسب
بطبعه ،وأحبها إليه.
الثاني :أن العلم مرغوب بالطبع ،وحكاية الش يء ت خبر عن املحكي عنه ،فلذلك
هي محبوبة.
ولهذا تمسك أرسطو باملحاكاة وتعصب لها ،ورد كل امرئ رأى خالفه ،وملا كان جل
أشعار اليونان "للتلذذ والتلهي في محافل املسامرة ونادي اللهو بحكايات مضحكة
أو مبكية ،لم يجد ملحاسن األشعار غاية إال اإلطراب فقالِ :إن يكن الصدق ال
يطرب فينبغي للشاعر أن يزيد أو ينقص .ولم يكن في هذا الرأي ِب ْد ًعا في قومه فإنه
ظن كما ظنوا فإن اسم الشاعر عندهم (املختلق) الذي يصنع الحكايات
والقصص إلطراب السامعين" (املصدر نفسه ،ص.)6
وملا رأى البالغيون العرب أن أرسطو أسس األمر على مهارة االختالق "سبق إلى ظن
بعضهم أن أحسن الشعر أكذبه ،وإذ ليس في أشعار العرب من أمر القصة
والحكاية إال التشبيه ظنوا أن الغلو في التشبيه من املحاسن .وكما أن املحاكاة
صارت عمود الرجاحة عند أرسطو فكذلك صار التمثيل والتشبيه الذي يشابه
القصة عندهم قطب البالغة .ثم أنهم وافقوه في عين هذا الرأي فإنه قال في
ً
محاسن الكالم ":إن أعلى كمال البليغ أ ْن يكون حاذقا في استعمال التشبيه" وقال
صاحب (أسرار البالغة)" :كأن جل محاسن الكالم ِإ ْن لم نقل كلها متفرعة عنها
أنواع التشبيه وراجعة إليها" .وأدى هذا القول إلى أن "املتكلفين من املولدين
عكفوا عليه ،فغاب عنهم ما كان للعرب من ِس ْح ِر الكالم ِوإعجازه" ونظروا إلى
االستعارة التي هي مبالغة في التشبيه هذه النظرة "فغلب على ظنهم أن الحسن
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ً
"وإنا ال ننكر
أميل إلى الكذب" (املصدر نفسه ،ص )7واستدرك الفراهي قائالِ :
ً
متفرعا عن أصل غير التشبيه ،وأساسه
محاسن التشبيه وأنواعه ،ولكنا نجعله
الصدق ،خالف ما سمعت من مذهب أرسطو وأمثاله".
لقد ذهب الفراهي ً
بعيدا في هذا التصور؛ ألن العرب لم يأخذوا مفهوم التشبيه
واالستعارة من نظرية املحاكاة التي قال بها أرسطوِ ،إذ هذان الفنان معروفا األهمية
جار كثير في
في كالم العرب ،وال سيما التشبيه الذي قال عنه املبرد" :والتشبيه ٍ
الكالم – أعني كالم العرب -حتى لو قال قائل :هو أكثر كالمهم لم يبعد" (الكامل،
 -424/3طبعة زكي مبارك) ،وتكلم عليه ،وأشار إلى أنواعه ،وإلى ما يحسن منه ،وما
ال يحسن في عدة مواضع من كتابه (املصدر نفسه 740/1 ،وغيرها) .ومثل ذلك
االستعارة التي لم يكن مفهومها ً
بعيدا عن مدارك العرب ،بل إن غرابة التصور
والخيال من محاسن أشعار العرب ،ألم يستحسن حسان بن ثابت عبارة ابنه في
التشبيه قبل أن يؤلف العرب في البالغة ،ويطلعوا على كتابي "الشعر" و"الخطابة"
ألرسطو ،فقد رجع عبد الرحمن إلى أبيه حسان يبكي ويقول" :لسعني طائر" فقال
"ص ْفه يا بني" فقال" :كأنه ملتف في بردي حبرة" وكان قد لسعه زنبور ،فقال
حسانِ :
ورب الكعبة" .أليس في هذا ما يدل على ب ْع ِد الخيال
حسان" :قال ابني الشعر ِ
واالستعداد لقول الشعر والتصوير؟ فالغلو في التصوير مذهب معروف في الشعر
كذباْ ،
غريبا ،وهو ليس ً
العربي القديم ،وإن التصوير البعيد ليس ً
وإن كان بعضهم
يميل إلى عرض الحقيقة كما هي ،وقال ِإن "أ ْحسن الشعر أصدقه".
ناطق" ولذلك
ويرجعها إلى النطق ألن "اإلنسان في فطرته ِ
ويعود الفراهي إلى املحاكاة ِ
املقوم له ال املحاكاة كما زعم أرسطو" (املصدر نفسه،
"فإن النطق هو الفصل ِ
قوم
ص )4وكان قد قال في أول الكتاب"ِ :إن البيان كالظل واألثر للنطق الذي هو م ِ
لإلنسان" (املصدر نفسه ،ص )2والنطق "مودع في فطرته – أي الطفل -وكل قوة
ً
مؤكدا فهمه ورأيه في
تلتمس الوسيلة للعمل" .ويمض ي الفراهي في إيضاح ذلك

املحاكاة ،وربط البيان بالنطق الذي هو "زهرة تخرج من كمال الف ْهم وصالح البنية"
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(املصدر نفسه ،ص )1ولو "لم يكن النطق في اإلنسان ملا استطاع املحاكاة" ،وقوة
النطق هي العلة الفاعلية وأما "املعاني ثم األلفاظ فهما املادة ،فالنطق يأخذ املعاني
ً
ويلبسها ألفاظا سواء مما ابتدعها ،أو مما تعلمها اإلنسان بوسيلة املحاكاة".
هذا موقف الفراهي من املحاكاة التي شغلت أرسطو والفالسفة املسلمين واملعاصرين،
وهو رأي ينبثق من فهمه للكالم الذي ال يريده ً
تقليدا أو محاكاة للواقع لئال يؤخذ
الطيب والخبيث ،وهو ما ال يؤمن به من يربط الكالم عامة والشعر خاصة باألخالق.
ويتضح هذا في قوله" :اعلم أن حسن البالغ وكماله يحتوي حسن ما يبلغه من الصور
ً
واملعاني وهو أولى باللحاظ فال نقيم ً
وزنا لكالم أبلغ بكمال الصحة ً
شيئا خبيثا من
نفس متدنية ،فالخرس أحسن من هذا النطق .وهذا أي يستدعي ً
بيانا لصحته ،فإن
ر
ً
أبا جعفر قدامة صاحب (نقد الشعر) وهو أول م ْن جعله ً
فنا من العلوم قال قوال

يضل به الغافل وإن كان له وجه صحيح ،فقال" :ليس فحاشة املعنى في نفسه مما
ً
يزيل جودة الشعر فيه ،كما ال يعيب جودة النجارة في الخشب مثال رداءته في ذاته"
ً
وقال ً
أيضاِ :إن الشاعر ليس يوصف بأ ْن يكون صادقا ،بل إنما يراد منه إذا أخذ في
كائنا ما كان أن يجيده في وقته الحاضر" فلم يرد من الشعر إال ً
معنى من املعاني ً
شيئا
ً
نازال وصناعة دنية ...ونحن نلتمس محاسن الكالم كما يليق به وكما وضعته الفطرة
اإللهية ،ويقتضيه كمال قوة النطق ،ويستعمله الشاعر أو الخطيب الجديد بهذا
االسم" (املصدر نفسه ،ص.)20-1
والشعر عند الفراهي قسم من أقسام الكالم "والكالم ليس ً
اسما للجرس املحض،
ً
بل هو ش يء مركب من املعنى والصوت ،والش يء املركب يحكم بحسنه لحاظا إلى
أصل األمر فيه" أي أن النظرة يجب أن تكون كليةْ ،
وأن يحكم على الكالم
ً
ً
مجموعا ،وال يكون
حسنا إذا اختل جانب من جوانبه أو سقط ركن من أركانه،
ً
ويضرب مثال فيقول" :إنك ال تصف باملالحظة وجه أعور أفطس إذا وجت إحدى
عينيه مليحة ،فكذلك األمر في حسن الكالم .نعم ْإن شئت قلت :إن وزن هذا
الشعر أو صوته حسن ،ثم نؤزر هذا الرأي بأمر أقرب إلى الكالم من جهة اإلبالغ،

ال
مجلد6 :

الأعداد4-1 :

321

ي
يناير-د سمبر 7112

ً
شريفا ،وال اعتبار لتأثر
وهو أن الكالم ال يبلغ قلب العاقل إال أن يكون معناه
ً
ً
أسماء لحاظا إلى سالمة الحال ،وإال
الحمقى واألشرارِ ،فإننا ِإنما نعطي األشياء
ً
لزمك أن تسمي الكالم ً
ً
وقبيحا ً
معا ،أو ال تسميه شيئا .وهذا أمر يتضح لك
حسنا
كل االتضاح إذا بحثنا عن أسباب بلوغ املعاني القلوب ،فترى أن األلفاظ ربما
تصرف عن قواعدها الصحيحة العامة ألجل املعنى الذي يبلغ نفسه بقوة فيه
ً
ً
ً
ً
سفيرا .فالبليغ هو
حجابا وثقال عليه ،كما أن ملكا جعل نفسه
ويجد األلفاظ
املعنى واللفظ مركبه ،فاملعنى أجدر باللحاظ في حسن الكالم .فذلك برهانان ثم
نعززهما بثالث ،وهو أن العرب لم يحمدوا الكالم إال لحسن معناه ،وليس لهم
نزوع إلى قول أدى الخبث فإنهم يذمونه ويحتقرونه( ".املصدر نفسه ،ص.)20
ويذكر ً
أبياتا لزهير بن أبي سلمى ويستحسنها ثم يقول" :فهذا يبين لك أن حسن
ً
حسنا إال بعد أن حسن معناه ،وال
الكالم تابع لحسن املعنى ،فال تسمي الكالم
تترك للكالم فضيلة إال صحة األداء ،فإذا أدي الكالم من قلب املتكلم أدي حقه،
ولكنه مع ذلك غير بليغ ْإن لم يكن املعنى مما يبلغ القلب .وكثر في كالم العرب ذم
الفحش ،والخنا ،والهجر ،والبذاءة حتى إذا خلط شعرهم بهذه املساوئ صار
ً
ساقطا .أال ترى كيف أمر الحجر بقتل ابنه امرئ القيس لقول الشعر ،وسماه
ً
الناس ِض ِليال؟ وكيف ذموا النابغة ملدحه امللوك .والعرب تحب مدح الشاكر ،وذم
الساخط ،وتأنف عن مدح املتذلل" (املصدر نفسه ،ص.)22
وذكر أن كالمه هذا ليس ِب ْد ًعا ،واستشهد بكالم للجاحظ الذي جعل مدار
البالغة نور العلم وطهارة القلب ،ثم يقال" :وهل ينشأ الكالم من غيرهما ،ويهتدى
للقول الصائب دونهما؟" ..واستشهد ببيت عبيد بن األبرص:
القائ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل الق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْـول ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذي مثل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه

يم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرع من ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه البل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد املاح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل

والبيت:
ِوإن أحس ـ ـ ـ ـ ـ ــن بي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍـت أن ـ ـ ـ ـ ـ ــت قا ِئل ـ ـ ـ ـ ـ ــه
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ثم قال" :وهذان الشاعران ذكرا أمرين:
ً
األول :أراد قوال ال تصلح به أمور الناس فنظر إلى جهة أخالقية.
ً
قوال يقبله القلب لكونه ً
ً
ناصعا فنظر إلى جهة عقلية وأيد رأيه
حقا
والثاني :أراد
ً
بالقرآن الكريم ،فإن هللا تعالى سمى كالمه بليغا؛ ألنه يبلغ القلب حيث قال" :وق ْل
ً
ً
لهم في أنفسهم ق ْوال بليغا" (سورة النساء )63 :وحيث قال" :فلل ِه الحجة البال ِغة"
(سورة األنعام )241 :فاتضح أن أبلغ الكالم أبلغه في القلوب وأهداه إلى العقل.
عرض الفراهي هذا كله ليوضح رأيه في املحاكاة ،ولينتهي إلى الحكم القاطع الذي
ً
لخصه بقوله" :وإذا علمت أن حسن الكالم ليس في محض كونه محاكاة بل في
ً
ً
سفيرا صادقا
ِإبالغ املعاني من املتكلم ،وإن غايته ليست إطراب السامع بل كونه
للعقل ،وإن التلذذ بها ليس لكون املحاكاة داخلة في عنصر اإلنسان ،بل ألن فيه
ً
استعماال رفع قواه ،وأ ْن ليست املحاكاة بل النطق من خصائص اإلنسان ،وأن
الصدق يلزم املخبر فإن خالطه الكذب أحبطه عن درجته ،وأن سوء املعنى يمحو
عنه اسم البالغة ،فإذا علمت هذه األمور اتضح لك الفرق بين مذهب أرسطو
ومذهبنا ،واتضح لك في هذا الرأي من االئتالف واملناسبة بين أجزائه مع شرف
املكان" (املصدر نفسه ،ص.)23
فصحة املعنى ،وصدق القول ،والنظرة الخلقية ،والنظرة العقلية هي أساس بالغة
الكالم وليست املحاكاة التي نادى بها أرسطو .أما الكذب الذي في الشعر" فل ْيس إال
ً
وتشخصاْ ،
ً
فإن
لغرض صحة التمثيل ،فإنك ال تبلغ األمر املبهم فتعطيه شكال
أعياك الخبر أعطيت الشكل من قبل خيالك ،وليس املراد منه إال التصوير ،وهذا
هو املطلوب من األمثال وحكايات العجماوات ،وهو أخو التشبيه" وأما "كذب
املبالغة في التشبيه وغير التشبيه فتعلم أن الشاعر ال يخبر ِإال عن نفسه" ثم قال:
"فإن كان كذب املبالغة غير متجاوز بهذا الحد أي إحساس النفس فهي عين
الصدق .كان فمن لم يعلم هذا األمر لم يفرق بين اإلحساس واالفتراء ،فظن الكذب
من أجزاء الشعر ،والشعر ليس بناؤه ِإال على الصدق" (املصدر نفسه ،ص.)23
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وفرق بين الشعر والخطابة ،وذكر قول أرسطو وهو أن الشعر حكاية عن أفعال
الناس معاليها ومخازيها ،والفراهي ال يفرق بينهما من هذه الجهة؛ ألن الشعر
والخطابة شريكان في البالغة ،وأنه ال يفرق بين الشعر وغير الشعر في الوزن
والقافية فحسب ،بل للشعر أوصاف أخر ،كما أن الخطيب ليس كل م ْن قال:
ً
"أما بعد" .والفرق بينهما أن الشاعر يشعر بأمر فيهتاج للقول فيقول ،وليس
ً
ً
ً
نفسانيا ،وهذا الشعور
إحساسا
شعورا ،أي
هيجانه للقول ِإال ِألنه أكثر الناس
يعمل فيه فينبه متخيله ،ونطقه ،وغناءه ،فتيقظ فيه هذه القوى ،ويدب
اإلحساس في جميع مشاعره ،فيفيض منه الكالم.
ً
شعورا ،ولكنه فارق الشاعر في أنه غالب
أما الخطيب فهو ليس بأقل من الشاعر
على شعوره ،فليس حاله كاملصدور ،ولكنه قاهر على نفسه ومنغمس في
املخاطبين ،فهمه التأثير في غيره ،كما أن الشاعر ال هم له إال االنقياد لقوى تعمل
فيه ،فالخطيب ال يفارق الشاعر في الهيجان وال في قلة الشعور ،ولكنه بزيادة
صفة عالية استحق هذا االسم ،فالشاعر ملتفت إلى املاض ي والخطيب ينظر إلى
ً
املستقبل .فالخطيب أرفع منزلة لغرضه األعلى ،وأقوى عقال ،وأشد قوة ،وأذكى
نفسا ،كما أن الشاعر أغنى ً
ً
طبعا ،وأرق فطرة ،ولذلك وصفت العرب الخطبة
بالحكمة والبيان والفصل ،ووصفت الشعر بالسحر.
ً
ْ
هذا فضال عن أن الشعر يمتاز بالوزن ،إذ ِإن منه ما ينبعث من نبع الروح ،أشبه
بالنفس في االشتعال ،وهذا هو الشعر الشاعر ،وليس كل كالم زينه املجاز
والتشبيه ،ألن مثل ذلك يحفل به الكالم املنثورِ .إن الشاعر "يتأثر بأمر فيهيج فيه
الوزن والنغمة والرقص ،فما من شاعر ِإال فيه عرق من هذه االنبعاثات" وقد
سلك الفراهي هذه –أي العروض والنغمة والرقص -في سلك واحد ألنها في
ً
شاعرا فلم ي ْد ِر ما
الحقيقة كذلك ،وهذا مما "خفي ك ْنهه على أرسطو فإنه لم يكن
لم يذق ،فزعم كما زعم في أمر الشعر أن النغمة والرقص محاكاة؛ ألن فيهما
ً
إظهارا لواردات النفس واألحوال واألعمالِ .وإنما قال ذلك ِألنه رأى املغنين
والرقاصة يظهرون بالغناء والرقص (من جهة أثر األول وإشارات الثاني) أحوال

ال
مجلد6 :

الأعداد4-1 :

324

ي
يناير-د سمبر 7112

بأمر لو تأمل فيه أو كان له من الوجدان كوجدان
النفس وأفعال الناس .فمر ٍ
الشاعر ،علم أن هذه األمور لم تستعمل للمحاكاة وإظهار ما تظهره إال ألنها نتائج
ً
من أحوال النفس ،مثال التأوه ال يظهر الحزن ،والتبسم ال يظهر املسرة إال ألن
النفس تفهم هذه اإلشارات" (املصدر نفسه ،ص .)26وهذه اإلشارات فطرية مثل
أن النطق فطري وال عالقة لها باملحاكاة.
ً
شاعرا ما استطاع أ ْن يتكلم على الشعر هذا الكالم الذي ال
ولو لم يكن الفراهي
ً
وإحساسا ً
ً
ذوقا ً
رقيقا ،كالفراهي الذي
رفيعا،
يدركه إال الشعراء ،أو الذين و ِهبوا
نظم الشعر وهو في السادسة عشرة من عمره ،وقد عارض في تلك السن قصيدة
خاقاني الشرواني امللقب بـ"حسان العجم" وهي قصيدة صعبة الرديف .وطبع
ديوان شعره الفارس ي عام 2103م ،وله ديوان آخر (خردنامه) ترجم فيه صحيفة
أمثال سليمان إلى الفارسية ،وقد طبع في حياته بحيدر آباد .وديوان باللغة العربية
طبع سنة 2347هـ (ينظر كتاب مفردات القرآن للفراهي ،ص.)11 ،11 ،24
لقد أهل ْته شاعريته لتلمس الفروق بين الشعر والخطبة ،ومكنته لغته اإلنكليزية
من أن يطلع على التراث الغربي ،ويؤلف بها رسالة في عقيدة الشفاعة والكفارة رد
بها آراء بعض علماء النصارى( .املصدر السابق ،ص .)13
واستمر الفراهي في عرض آرائه في الكالم ،وفرق بين الشعر والنثر البليغ ،وذكر أن
أول من أخطأ في عدم التمييز بين الشعر والنثر البليغ أرسطو وآخر هو (جان مل).
ً
ً
وأرسطو أشنع قوال فإنه ظن "أن للمحاكاة طرقا شتى .وفي الكالم وسيلة ملحاكاة
ثالث :وزن ،وألفاظ ،ونغمة ،فهذه محاكاة فرادى ومثنى وبأجمعها .ثم ظن أن
املحاكاة هي الشعر ،ومحاكاة معالي األمور هي التي تسمى ابوبيه ( )EPOPEEالقسم
الذي اختاره هومروس فقالِ :إن ابوبيه تحاكى بوسيلة األلفاظ وحدها كمكاملة
سقراط ،أو بوسيلة األلفاظ مع النظم كنظم فالن وفالن .ثم قال :إن العادة
علقت الوزن بالشعر ،ولكن الذين نظموا ً
كتبا في الطب ْأولى باسم الطبيب منهم
باسم الشاعر .وإنه أصاب فيما قال :إن مجرد الوزن ال يتم به الشعر ،ولكن العلة
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ليست أن الوزن ليس من أجزاء الشعر بل ألن الكل ال يوجد بمجرد أن يوجد منه
جزء ،فجعل كالم هومروس وسقراط ش ًيئا ً
واحدا ،وزعم عالقة الوزن بالشعر
نشأت من العادة .وأما (جان مل) فقارب اإلصابة فيما فهم أن الشعر هيجان،
ً
والشاعر يخاطب نفسه ،فأمن بهذا الظن تخليطا بين الشاعر والخطيب أو
ً
الحكيم ،فال يكاد يعد كالم سقراط من الشعر ،ولكنه أوضح قوال من أرسطو بأن
الوزن أمر زائد على الشعر" (جمهرة البالغة ،املصدر السابق ،ص.)24-27
وأعاد الكالم على خصائص الشعر ،وقال ِإن "الحركة النفسانية تستولي عليها
وتلتمس الخروج من طرق النطق ،فإن اإلنسان صفته الغالبة هو النطق ...فمن
أوتي ً
نطقا ورقة وغناء يخرج منه الشعر والترنم وإن زفه األثر ربما رقص .فالشعر
ال يتجرد عن الوزن والنغمة والرقص ،ولكن الوزن يحتمل فيبقى بالكالم ،فأما
ً
النغمة فال يحتملها الكالم إال قليال ،والرقص أمر على نهاية اإلحساس حتى يخرج
املرء عن وقاره ،والكالم ال يحتمله ،فبقي من آثار حركات النفس بالكالم قدر
ممكن وترك ما لم ي ْ
مكن ولم يلتزمه ،فإن كمال الش يء ليس مما يصحبه في كل
حال .أال ترى العقل من مقومات اإلنسان ،ولكن كمال العقل ال يلتزمه ،وكذلك
البالغة كمال النطق ،ولكنها ال توجد في كل ناطق ،فكذلك النغمة ال توجد مع كل
شاعر ،ولكن مع ذلك ال يوجد الشعر ً
خاليا عن النغمة كل الخلوِ ،فإنا ال نتصور
ً
شاعرا ال يترنم ،والعرب ال تعرف الشعر بغير اإلنشاد ،والوزن طرف من النغمة"
(املصدر نفسه ،ص )21-24وانتهى إلى القول" :فمن ظن أن مكاملة سقراط من
جنس الشعر لم يعرف من ك ْن ِه الشعر إال املحاكاة ،ومن ظن أن الوزن ليس من
ً
طرفا ً
واحدا وهو الهيجان املفيض إلى
الشعر لم يعرف من أصل حقيقة الشعر إال
النطق" .وهذا هو الفرق بين الشعر والنثر البليغ ،وصلتهما باملطبوع واملصنوع وما
بينهما من اختالف .واألصل هو الكالم املطبوع ،وأما "املتصنع في أول أمره فهو
مخادع ،ومنافق ،ال روح في كالمه" (املصدر نفسه ،ص.)10
وتكلم على طريق البالغة ،وقال"ِ :إن الكالم ليس إال اإلبالغ ،وال يتم ذلك إال
بمطابقته باألصل األول ،وبالذي في خيال املتكلم ،وبكونه واضح الداللة ،وصائب
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ً
ً
ً
ؤثرا حسب حال املستمع ،إما ً
اإلشارة ،وبكونه م ً
خشنا دامغا"
لينا سائغا أو
ِ
(جمهرة البالغة ،ص )12وأوضح هذه الوجوه ،ثم انتقل إلى طرق التوضيح من
ً
جهة استعمال األلفاظ ،وقال إن العرب أطول ً
باعا في ذلك إذ ِإن "لهم ألفاظا
ِ
خاصة تحت كل جنس عام أكثر من سائر اللغات ،فيصورون الش يء ويمثلونه
مشخ ً
صا بين يديك من غير ضم صفة ،وفي ذلك لهم طرق كثيرة:
األول :وجود األسماء الدالة على أنواع جنس واحد.
والثاني :وجود األفعال.
والثالث :من جهة االشتقاق للداللة على التأنيث ،والتثنية ،وجمع القلة ،وعلى
الشدة" (املصدر نفسه ،ص.)14
وتكلم على الصوت وقال ِإن له "داللة على بعض املعاني ملناسبة بينهما ،وما
من لغة إال وفيه آيات على ذلك ،وأما لغة العرب فالداللة فيها أكثر وأبين من
أن ينكره منكر .وأعجب من صاحب (دالئل األعجاز) كيف غمض عينه عن
هذا األمر ،ورد على العلماء الذين جعلوا للفظ حظ ا في مزية الكالم من جهة
صوته" (املصدر نفسه ،ص .) 16وكان ابن جني قد عقد "باب تصاقب األلفاظ
لتصاقب املعاني" و"باب في إحساس األلفاظ أشباه املعاني" (الخصائص،
 247/1وما بعدها) ،وتحدث ضياء الدين بن األثير عن "قوة اللفظ لقوة
املعنى" (املثل السائر .) 60/1 ،ولم ينكر عبد القاهر الجرجاني األلفاظ ،ولكنه
ال ي ْر ِجع إعجاز القرآن الكريم إليها ،يقول" :واعلم أنا ال نأبى أ ْن تكون مذاقة
ً
الحروف وسالمتها مما يثقل على اللسان داخال فيما يوجب الفضيلة ،وأ ْن
تكون مما يؤكد أمر اإلعجازِ ،وإ نما الذي ننكره ونف ِي ل رأي من يذهب إليه ،أ ْن
يجعله م ْع ِج ًزا به وحده ،ويجعله األصل والعمدة ،فيخرج إلى ما ذكرنا من
ال شناعات" (دالئل اإلعجاز ،ص.)711
لقد فصل الفراهي القول في هذه املسألة ،ثم عاد إلى عبد القاهر وقال" :والعجب
كل العجب كيف غلب الوهم على صاحب (دالئل اإلعجاز) فزعم أن املتكلم ال

ال
مجلد6 :

الأعداد4-1 :

327

ي
يناير-د سمبر 7112

يعنيه إال املعنى ،وال هم له في األلفاظ من جهة جواهرها ،وخالف جمهور العلماء"
(جمهرة البالغة ،ص.)32
وتكلم على الوضاحة من جهة اختيار املعاني ،وقال"ِ :إن العرب كما أنهم اختاروا
ً
تصويرا لها ،فكذلك أنهم اختاروا لها من
للمعاني من األلفاظ ما يكون أحسن
ْ
املعاني ما يكون أرفق لتوضيحها ورف ِع إبهامها" (املصدر نفسه ،ص .)31وذكر
ً
إيضاحا لهذا املوضوع ،وقد أكمل املبحث بالكالم على تصوير
أمثلة شعرية كثيرة
الش يء بالتشبيه ،واالستعارة ،والتمثيل ،واملجاز وقال"ِ :إن التصوير غير محصور
في التشبيه وله طرق كثيرة" (املصدر نفسه ،ص  )31ثم قال"ِ :إن املثال والتشبيه،
واالستعارة ،واملجاز تأتي بما يفصح عن صفة من غير جعل الش يء ً
شيئا آخر ،فال
بد من مغايرة بين املشبه واملشبه به ،وإال جعلوهما ً
شيئا ً
واحدا" (املصدر نفسه،
ص .)40وأوضح داللة التشبيه بقوله" :اعلم أن الباعث األول على التشبيه هو
حرص الناطق على إظهار ضميره واستعمال قوة النطق بقوة حتى يجعل السامع
كأنه قد رأى ،وجرب فتأثر به بما يزيده وضاحة ً
وأثرا.
والباعث الثاني أن الناطق ال ينطق ملحض اإلظهار ولكن ليؤثر في السامع،
ويحركه ،ويجلب رغبته أو نفرته إلى محض السمع ليعجب نفسه والناس بنطقه
بالتصوير العجيب الحسن النادر ،ويتوسل بذلك إلى أمور أخر من جلب الصيت
أو منافع أخر.
والباعث الثالث أنه يتوسل بالتشبيه إلى تقرير ،أو تحريض من جهتين مختلفتين:
ْ
األولى :أن املثل أشبه بأ ْن يكون ك ِمثله في أمور أخر.
والثانية :أن األمر العقلي أو الدعوى املجهولة إذا صورت محسوسة أسرع الذهن إلى
التأثر بها لفطرته بالتأثر للمحسوس وتعوده بذلك كما ترى الناس يقرأون القصص
املكذوبة ،ويضحكون ،ويبكون ،ويفرحون ،ويحزنون بها مع علمهم بكذبها.
وانتهى إلى أن التشبيه "إيضاح ،وإعجاب ،وتقرير ،وتأثير" (املصدر نفسه ،ص )46
وجره الكالم على التشبيه إلى نقد عبد القاهر فقال"ِ :إن املولدين زعموا أن الندرة
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والبعد في التشبيه من محاسنه ،وقد أسهب الجرجاني –رحمه هللا -في إثبات ذلك،
وجمع التشبيهات الرديئةِ ،وإنا نورد عليك منها لكي تعمل فيها ذوقك وتبين
سخافتها" (املصدر نفسه ،ص .)47ولم يذكر األمثلة التي وصفها بالسخف في
املبحث الذي سماه "املذهب الباطل في التشبيه".
وكالم الفراهي باطل ،ألن التشبيهات التي ذكرها الجرجاني من الروائع ،وكان
تحليله لها أكثر روعة ً
وبيانا (ينظر :أسرار البالغة ،ص  64وما بعدها).
وأصول البالغة عند الفراهي :مطابقة الكالم باملعنى ،والوضوح ،ونفي الفضول،
وح ْسن الترتيب ،واملقابلة ،والتشبيه ،والتمثيل من جهة الوضوح ،وتنقيح اللفظ من
املطابقة ،وهذه من املوضوعات التي بحثها البالغيون
املتقدمون .ثم تكلم على
ِ
االعتدال ،ومطابقة الكالم باملعنى ،وسذاجة الكالم ،والترتيب ،واملقابلة ،وتمييز
املعاني وف ْرق درجاتها ،وتنقيح األلفاظ ،واإليجاز ،وأصول اإليجاز واإلطناب ،واإليجاز
واإلطناب ،وادخار األلفاظ واألساليب ،ومنبع الكالم ،وواسطة العقد .وبذلك ينتهي
القسم األول من الكتاب ،ويأتي القسم الثاني وهو "القسم الخصوص ي".
()3
لم يو ِضح الفراهي سبب تسمية القسم الثاني بالخصوص ي مع العلم أنه بدأ
بداللة الفصل ،وقد يظن أنه سيتحدث عنه كما يتحدث البالغيون ،ولكنه نحا
ً
منحى أقرب إلى الذوق وروح األدب .يقول" :إ ْن سردت الكالم ً
سردا ذهبت غافال
ِ
ً
ْ
عن بعض املعاني ،بل ربما بدلت املعنى مثال ِإن لم تقف على كلمة املرسلين في
ْ
ْ
قوم ات ِبعوا املرسلين،
قوله تعالى" :وجاء من أقص ى
ِ
املدينة رجل يسعى ،قال :يا ِ
ات ِبعوا م ْن ال ي ْسألكم أ ْج ًرا وه ْم م ْهتدون" (يسن )12-10 :غفلت عن قوة الدليل،
وأكدت على األمر كأنك قلت :ات ِبعوا ات ِبعوا ،فهذا مع الغفلة يرد املعنى من األمرين
إلى أمر واحد" (جمهرة البالغة ،ص.)61
لم يتحدث الفراهي في هذا املبحث عن الفصل ومواقعه ،وإنما ذكر اليتين
الكريمتين اللتين وقع الفصل بينهما حينما أعاد– سبحانه وتعالى -الفصل
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(ات ِبعوا) .والجديد في مبحث الفصل والوصل أن الفراهي ربطه بالخيال ،يقول" :ثم
الفصل يجعل الخيال ج ْس ًرا بين معنيينْ ،
فإن وصلتهما لم يكن للخيال سبيل
ِ
بينهما" (املصدر نفسه ،ص.)61
ً
وعقد مبحثا بعنوان "حظ السامع" (املصدر نفسه ،ص )63وهو رعاية جانب السامع،
ومن هذا اللون :االستفهام لينتبه السامع ،والسكوت ليستريح ،وبعض الحذف ليصير
ً
متكلما في نفسه فيعمل عقله ،ومنبهات الرغبة والنفرة ،وااللتفات لينتبه بما
السامع
ً
محسوسا ،فينتبه من رقدته ،وكل تبدل من
أحس من تجديد ،والتمثيل ليشاهد
الحركات ،وااللتفات وهيجان الضحك والحزن .فهذه مع فوائده األخر أسباب النتباه
السامع .وتعرض ملباحث الحذف ومواقعه ،وإدراج الدليل ،والترتيب في النسق،
واملقابلة ،واالستثناء ،وانتهاز الفرصة ،واملجاز ،والكناية ،والتشبيه ،وداللة املجاز في
األزمنة ،ولسان الغيب ،واإلشارة والتعريض .وهذه من فنون البالغة التي وجدت سبيلها
ً
متأخرا في مسيرة البالغة العربية.
إلى التأليف ،وإن جاء بعضها
وختم الكتاب بمباحث متفرقة هي :صرف الكالم عن سنته ،والجملة املعترضة،
ووجوه الخطأ في التمييز بين حسن الكالم وقبيحه ،وروح البالغة وسرها ،وكمال
البالغة واإلعجاز ،ومناط كالم العرب ،وأخالق العرب (قوى العرب العقلية
والكالمية) وارتجال العرب ،وصوت الخطب ،ومذهب العرب في نقد الكالم ،وباب
من التمرين في النقد ،وباب نقد الكالم ،والفواصل والقوافي ،وبعض هذا ما لم
تبحثه البالغة العربية.
هذه جولة في كتاب فريد من نوعه ألفه مسلم في املشرق اإلسالمي ،ولم يصل إلى
البالد العربية ليكون صورة من صور الدرس البالغي في القرن العشرين للميالد.
وبعد :فما خصائص هذا الكتاب الفريد وأهميته:
تبدو في كتاب "جمهرة البالغة" نزعة الفراهي واتجاهاته واضحة كل الوضوح،
وتتمثل في:
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 .2االعتزاز بالعرب ألنهم من أذكى األمم كما يرى.
 .1االهتمام باللغة العربية ذات الخصائص التي تميزها عن اللغات األخرى وال
سيما لغة اليونان التي استقى منها أرسطوطاليس مفهوم الشعر واملحاكاة.
 .3تمسكه ببالغة العرب والعزوف عن بالغة العجم.
 .4العناية باألسلوب العربي البليغ.
 .7االطالع على أهم كتب البالغة العربية ،وعلى كتب أرسطوطاليس ،والشعر
العربي.
وأهم ما تجلى في الكتاب:
 .2تقسيم مباحث البالغة إلى قسمين :القسم العمومي والقسم الخصوص ي،
وهو تقسيم جديد لم تألفه البالغة العربية في تأريخها الطويل.
ً
مقياسا في األحكام النقدية.
 .1ربط البالغة بالنقد ،واتخاذها
 .3وضوح النزعة األدبية في العرض والتحليل.
 .4إبداء الراء الخاصة في القضايا املختلفة ،ومن ذلك :نقض نظرية املحاكاة
ألرسطو ،ونقد عبد القاهر الجرجاني ،والتمييز بين بالغة العرب وبالغة العجم،
والفرق بين الشعر والخطابة ،وغير ذلك من الراء املبثوثة في مباحث الكتاب.
 .7إلحاق بعض املباحث العامة املتصلة بالنقد.
 .6وضوح أسلوب الكتاب في العرض والتحليل.
ومن هنا تأتي أهمية الكتاب ،وتأمل ما ورد فيه من مباحث وآراء ،يرفد الدرس
البالغي والنقدي ،وي ضيف ما فيه النفع وإنارة السبيل يوم تلبس البالغة
العربية ثوبها الجديد.
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الما عبد الحميد الفراهي وكتابه "جمهرة البالغة"
د .أورنك ز

يب األعظمي1

ملخص البحث
لقد عني العلماء والباحثون بالبالغة العربية في كل عصر من عصور التاريخ
اإلسالمي ً
فبدءا بسيبويه وأبي عبيدة والفراء ومرو ًرا بثعلب وابن املعتز وقدامة
ً
وأبي هالل وابن رشيق والجرجاني نجد ً
عددا هائال من علماء اإلسالم وأدبائه
الذين كتبوا في البالغة العربية وألفوا ً
عددا ال يحص ى من الكتب والرسائل في هذا
الفن فنقد الشعر والصناعتين والعمدة ودالئل اإلعجاز واملثل السائر ومفتاح
العلوم والتلخيص واإليضاح كتب مشهورة في فن البالغة العربية .ولقد بدؤوا
ببالغة األلفاظ ونظم الكلمات والجمل وركزوا على األساليب وقسموها في علم
املعاني والبيان والبديع وحاولوا وضعها في قوالب األسلوبية والفلسلفة .وكل هذه
املحاوالت كانت خارج الهند والسند.
ولم يتخلف وطننا الهند في هذا املجال فبرزت فيه محاوالت عديدة لفهم البالغة
العربية مثل "بحر املعاني" و"بدائع البيان" و"عين املعاني" و"فتح املعاني" و"شرح
ميزان البالغة" ،وأما بالغة القرآن الكريم فقد حظيت بعنايتهم ،فنجد من الكتب
"إعزاز قرآن" و"وجوه إعجاز القرآن" و"جمهرة البالغة" و"البالغة القرآنية" وهذه
عالوة على الشروح والحواش ي والتلخيصات التي ال عد لها وال حصر.
وكتاب "جمهرة البالغة" من مؤلفات اإلمام عبد الحميد الفراهي (ت 2131م) الذي
انقطع إلى تدبر القرآن وسبر غوره والتفكير في معاني آياته ونظم سوره .وحاول
التجديد في كل فن وتدوينه من جديد في ضوء القرآن الكريم فألف الكتب والرسائل
 1مدير تحرير املجلة وأستاذ مساعد بقسم اللغة العربية وآدابها بالجامعة امللية اإلسالمية (نيو دلهي)
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في التفسير والحديث والفقه والنحو والفلسفة ومبادئ الدين حتى نجد في مؤلفاته
ً
متضلعا من العربية والفارسية
محاوالت املقارنة بين أديان العالم وذلك ألنه كان
ً
واإلنجليزية والسريانية والسنسكريتية وغيرها من شتى لغات العالم .وكان باحثا
ً
وشاعرا فانطلق يكتب أكثر من سبعين رسالة في آن واحد وترك إشارات
ومفك ًرا
وذكريات عنها إال أنه لم يوفق إتمامها سوى العدد القليل منها ،وهي تفسير بعض
سور القرآن وإمعان في أقسام القرآن ،والرأي الصحيح فيمن هو الذبيح ،وأسباق
النحو وزمزمه دري وغيرها من مؤلفاته ورسائله التي سيطول بذكرها امللخص.
من خالل محاولته لتجديد الفنون وتطهير العلوم قام اإلمام الفراهي بتأليف رسالة
صغيرة للغاية باسم "جمهرة البالغة" صدرت في حياته وتوجد إحدى نسخها في
مكتبتنا املركزية ولكنه شعر فيما بعد بأنها تحتاج إلى إعادة النظر فيها وإضافة
املواد األخرى إليها فبدأ بتأليفها من جديد ولكن عاجلته املنية قبل أن يقوم بإتمامها.
هذه الرسالة غير التامة صدرت بعد وفاته في 2360ه من مطبعة "معارف"
بأعظم كره (أوترابراديش) في  46صفحة .تنقسم الرسالة إلى ثالثة أقسام؛
القسم العمومي ،والقسم الخصوص ي ،ومباحث متفرقة .فالقسم العمومي
يتناول معنى البالغة والنقد على النظريات املختلفة عنها بجانب اإلشارة إلى
أصول البالغة العامة ،بينما القسم الخصوص ي يتحدث عن مختلف األساليب
البالغية بما فيها داللة الوصل وا لفصل والحذف واملقابلة واالستثناء ،ومن هنا
تخلص إلى بالغة القرآن التي هي غاية هذه الرسالة وهدفها الرئيس ،والقسم
الثالث (مباحث متفرقة) ينطق عن الجملة املعترضة وروح البالغة وسرها
وكمالها ومحاسن كالم العرب ومذهب العرب في نقد الكالم وغيرها من املباحث
املهمة .حاول اإلمام الفراهي من خالل رسالته هذه أن يكشف القناع عن بالغة
القرآن في ضوء كالم العرب القح وكالم الرب تعالى ذاته ،فلم يحولها إلى بالغة
العجم التي ال صلة لها ببالغة العرب والسيما ببالغة القرآن الكريم .هذه محاولة
بديعة وناجحة.
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والبحث القادم ،وهو تفصيل هذا املوجز ،ينقسم في مبحثين بعد املدخل أولهما
يقدم ترجمة موجزة لإلمام الفراهي وثانيهما دراسة تحليلية لكتابه جمهرة البالغة.
فنبدأ بسم هللا الرحمن الرحيم.

مدخل إلى املوضوع
مما أنجبت محافظة أعظم كره من الشخصيات ذات الشهرة الدولية في مختلف
املجاالت العلمية واألدبية شخصية العالمة اإلمام عبد الحميد الفراهي (-2463
ً
متضلعا في العربية
2130م) .كان اإلمام الفراهي شخصية ذات أبعاد شتى فكان
ً
ماهرا في الكالم والفلسفة والتعليم إال أن مجاله
والفارسية واإلنجليزية وكان
الحبيب كان هو القرآن وعلومه .فقال فيه العالمة السيد سليمان الندوي:
"وبعدما قض ى وطره من طلب العلم ،واستقى من حياضه ،ورتع من رياضه انقطع
إلى تدبر القرآن ودرسه ،والنظر فيه من كل جهة ،وجمع علومه من كل مكان،
فقض ى فيه أكثر عمره ،ومات وهو مكب على أخذ ما فات من العلماء ،ولف ما
نشروه ولم ما شتتوه ،وتحقيق ما لم يحققوه .فكان لسانه ينبع ً
علما بالقرآن
ً
بحثا عن مشكالته وقلمه يجري ً
كشفا عن معضالته"1.
وصدره يتدفق
وفيما يلي موجز عن حياة هذه الشخصية القرآنية وأعماله الخالدة ،ودراسة
تحليلية ألبرز مؤلفاته في النقد والبالغة أال وهو كتاب "جمهرة البالغة".

املبحث األول :موجزعن حياة وأعمال الما عبد الحميد الفراهي
ولد اإلمام الفراهي في  /24نوفمبر سنة 2463م بقرية "فريها" (أعظم كره،
ً
ومثقفا بثقافة غربية ومالك مكتبة
أوترابراديش) ،وكان أبوه من أشراف الديار
غنية كعادة أسالفه .بدأ الفراهي دراسته بقراءة القرآن الكريم فحفظه عن ظهر
القلب ثم تلمذ ألمهر دياره في الفارسية وشاعرها الشيخ محمد مهدي الشتاروي
 1الرأي الصحيح فيمن هو الذبيح ،ص 4
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وتعلم عليه اللغة الفارسية كما تعلمها على ابن خاله العالمة املؤرخ شبلي
النعماني .ثم شرع يتعلم اللغة العربية وعلومها على ابن خاله املذكور وقد وفق
االستفادة من العالمة محمد فاروق الشرياكوتي أستاذ العالمة شبلي .وكان
العالمة الشرياكوتي ً
ماهرا في الفارسية والعربية وشاعرهما وكانت له اليد الطولى
في علم الكالم .وبعدما نهل من هذه املناهل ارتحل إلى لكناؤ حيث استفاض من
عالمتها الجليل عبد الحي الفرنغي محلي في مجال الفقه اإلسالمي .ولقد أنهى تعليم
العلوم العربية واإلسالمية على عالمة الشرق فيض الحسن السهارنبوري الذي
كان فاقد النظير في التبحر في األدب العربي وأنساب العرب .كان العالمة
ً
وناقدا ً
ً
ً
وماهرا في علوم
كبيرا
شاعرا للفارسية والعربية واألردوية
السهارنبوري
القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف .كتبه ومؤلفاته دليل بين على تبحره هذا.
أنهى اإلمام الفراهي هذه السلسلة التعليمية في 2443م.
وبعد الفراغ من نيل هذه العلوم والفنون رغب في الحصول على العلوم الجديدة
ً
فتعلم أوال اللغة اإلنجليزية وبعدما شدا منها اجتاز اختبار الثانوية من كلية هللا آباد،
وفي عام 2412م توجه نحو علي كره والتحق بكليتها الشرقية في البكالوريوس
واجتازها في 2417م فاستفاد من علمائها وباحثيها السيما البروفيسور أرنولد وحاول
أن يجتاز ماجستير ولكنه لم يوفق لها وكذا حاول أن يجتاز اختبار القانون ولكنه
لم يقدر له وهكذا انتهت سلسلة تعلمه الديني والعصري في 2417م.
بدأ الفراهي يفكر ويكتب منذ إقامته بعلي كره فقام في رحابها بترجمة كتابين إلى
الفارسية تم تقريرهما في املقررات الدراسية في كلية علي كره وكذا كتب قصيدته
العربية التي هنأ فيها أستاذه العالمة شبلي على تكرمه بشرف "شمس العلماء"
وجعل يتفكر في القرآن الكريم كما يبدو من مقدمة كتابه الجليل "تفسير نظام
القرآن وتأويل الفرقان بالفرقان".
بدأ الفراهي حياته العملية من مدرسة اإلسالم بكراتش ي حيث تم تعيينه كمدرس
ً
ومؤلفا ثم رجع إلى علي كره حيث
للعربية في 2417م .قض ى بها عشر سنوات معل ًما
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ً
ً
ً
مساعدا للعربية في 2107م وقض ى بها سنة واحدة ثم تعين أستاذا
تعين أستاذا
للعربية في كلية ميور التابعة لجامعة هللا آباد في 2104م .وفي 2124م ارتحل إلى
حيدراباد حيث تعين كعميد دارها للعلوم وأقام بها حتى 2121م فاستقال عنها في
شهر أغسطس لنفس السنة ر ً
اجعا إلى دياره لخدمة مدرسة اإلصالح التي ساعد في
تأسيسها ابن خاله العالمة شبلي النعماني ولقد دعاه لذلك العالمة النعماني ذاته.
ومنذ هذه الفترة بقي يخدم تلك املدرسة حتى وافاه األجل في  /22نوفمبر سنة
2130م .فكتب العالمة السيد سليمان الندوي على وفاته:
"الصلوة على ترجمان القرآن نداء رفع للصالة على جنازة ابن تيمية من مصر
والشام حتى جدران الصين قبل الن بستة قرون ونصف قرن ،ومن الواقع أن يعاد
هذا النداء مرة ثانية وأن يبلغ ،على األقل ،مصر والشام من بالد الهند بأن توفي ابن
تيمية هذا العصر في  21جمادى الثاني 2341ه املوافق لـ 22نوفمبر 2130م وال
نتوقع في هذه األوضاع الراهنة أن يبرز نظيره في العالم اإلسالمي فقد كان العالمة
كآية ربانية لتبحره في العلوم الشرقية والغربية وكان فاقد النظير في التضلع بالعربية
ً
ً
وتمثاال ً
ً
ومثقفا لإلنجليزية وصورة حية للتقوى
ناطقا للفضل والكمال وحافظا
ً
للفارسية ونابغة للعربية فلو كان شخصية واحدة ولكنه قد جمع في فرديته عاملا
ودنيا للمعرفةً ،
ً
للحكمةً ،
مجمعا
وكونا للعلم ،فلو كان في عزلة عن الناس إال أنه كان
ألبحر العلم والفضل وكان مضرب املثل في غناه عن الناس مع ثروته العلمية .كان
ً
ً
ً
وناقدا للعلوم العقلية،
وذخرا للعلوم العربية،
فريدا في اإلملام بالعلوم األدبية

وماهرا للعلوم الدينيةً ،
ً
وبارعا لعلوم القرآن ،وفوق تلك أنه كان في غنى عن متاع
ً
ً
ً
ومعتكفا في زاوية لخدمة العلم فكان وحده ملكا في
وبعيدا عن مدح الناس
الدنيا
ً
دنياه ذاته .إنه أنفق ثالثين سنة كاملة في التفكير على القرآن وسبر غوره بعيدا عن
ضجيج العالم وغوغائه  ----ولد فقض ى عمره في تدبر القرآن ومض ى لسبيله ،ولكن
األسف أن العالم لم يسعه تقدير أهميته وفضله"1.

 1ياد رفتگاں ،ص 217-214
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ألف الفراهي ودون أكثر من سبعين ً
كتابا ومجموعة ومن أبرزها "تفسير نظام
القرآن وتأويل الفرقان بالفرقان" و"الرأي الصحيح في من هو الذبيح" و"إمعان في
أقسام القرآن" و"أسباق النحو" و"مفردات القرآن" و"التكميل في أصول التأويل"
و"في ملكوت هللا" و"أساليب القرآن" و"القائد إلى عيون العقائد" و"ديوان حميد"
و"زمزمه درى" و"ديوان فيض الحسن السهارنبوري" و"جمهرة البالغة" .ونود أن
نقوم بالدراسة التحليلية للكتاب األخير الذي طبع في 2360ه من الدائرة
الحميدية بمدرسة اإلصالح بسراي مير ،أعظم كره والذي موضوعه بالغة العرب
السيما بالغة القرآن الكريم.

املبحث الثاني :دراسة تحليلية لكتاب "جمهرة البالغة"
ا

أوال :السبب في تأليف هذا الكتاب :أراد اإلمام الفراهي بتأليف هذا الكتاب الكشف
عن بالغة الوحي الرباني السيما القرآن الكريم كما يقول في خطبته لهذا الكتاب:
"فوجب علينا أن نعرف أسرار البيان وفضائله كما وجب علينا أن نعرف إعجاز
القرآن ودالئله لنستكمل من فطرتنا عنصرها ونستسقي من عيون الوحي كوثرها"1.
ويقول في مكان آخر من كتابه:
"اعلم أن البيان كالظل واألثر للنطق الذي هو مقوم لإلنسان كما أن النطق ظل
من الوحي األعلى وكلمة هللا العليا فالبحث عن أوليات علم البيان يجلبنا إلى
الحكمة اإللهية ولكنا الن في الجدول فال نغوص في البحر غير أن ال ننساه ونعلم
أن إليه منتهاه وهل املصير لش يء إال هللا وقدمنا هذه الكلمات ليتبين لك الفرق بين
تعاطينا العلوم السيما هذا العلم وبين تعرض األمم األخر له فإنهم نظروا إليه من
نظر دني دنياوي فغالتهم غوائلها وأبعدهم عن الحق"2.

 1جمهرة البالغة ،ص 2
 2املصدر نفسه ،ص 2
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وهذا من ميزة الفراهي أنه يشير في خطبة كل كتاب له إلى ما هو الهدف في تأليفه .ولقد
تناولنا بالبحث خطبه العربية في مقالة منشورة في مجلة "ترجمان دار العلوم جديد"1.
وإنه بنى هذا الفن على كالم العرب األقحاح الذين كانوا فرسان الكالم وكانوا
أعرف ببالغة كالمهم من غيرهم فيقول ً
مشيرا إلى هذا الجانب:
"كما أن علماء اإلسالم أقبلوا على هذا الفن ألجل الكشف عن إعجاز القرآن فلو
أنهم استقصوا كالم العرب واقتفوا آثار املحاسن فيه وقيدوها بالحدود ونظموها
في ترتيب حتى يصير لهم ميزان ومحك ملعرفة محاسن الكالم ثم نظروا في براعة
القرآن ونظمه املعجز لكانوا أقرب إلى معرفته ولكنهم لم يأخذوا من العرب وال من
كالمهم فإنهم أثرت فيهم علوم العجم كما خالطتهم سجاياهم إال األولين
كالجاحظ فإنه ال يبعد عن سنن العرب كبعد صاحب دالئل اإلعجاز ولم يبعد إال
لقلة ممارسته بكالم العرب الخالص فلو تيسر له ذلك عرف منزلتهم في هذه
الصناعة واعترف بفضلهم على املولدين"2.
ويقول في موضع آخر من كتابه:
"فاعلم أنه ليس أن العرب أعطوا البالغة ولم يعطوا ً
تمييزا بين محاسن الكالم
ً
وانتباها ملواضع الجودة والرداءة فيه فإنهم كانوا يباهون ببراعة الكالم
ومساويه
ويحكمون بينهم من كان أبصرهم بنقده .واألخبار في ذلك كثيرة حتى بلغ أمر
البالغة فيهم منزلة نظام املعاشرة .فكان خطيبهم يأخذ بزمام القوم فيقودهم إلى
حيث شاء ويقوم شاعرهم فيرفع قومه من األرض إلى السماء فأجدر بقوم هذا
شأنهم أن يجري ذوقهم في هذه الصناعة على سنة وأصول معلومة وإال كيف
يقض ي فيهم حكمهم أم كيف يذعن لحكمه أرباب العقل فيهم وإن رأيت في كتب
األدب نقدهم وبيانهم وجوه املزية لكالم على كالم علمت باليقين صدق هذه
ً
الدعوى وذكرنا نبذا منه في باب اختيار اللفظ .ثم علمت أن سبيلهم في نقد الكالم
 1مجلة "ترجمان دار العلوم جديد" الشهرية77-41/1/22 ،
 2جمهرة البالغة ،ص 3
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لم يكن كسبيل صاحب أسرار البالغة وهو القدوة للذين جاءوا من بعده فاتبعوا
خطواته فكان سبيله ً
سدا بينهم وبين العرب فلو التزموا كالم العرب ولم يلتفتوا
إلى أصول مهدها املبعدون لكان ً
خيرا لهم وكانوا أقرب إلى معرفة إعجاز القرآن من
طريق الذوق وإن لم يكونوا من طريق الصناعة"1.

ا
وثانيا :رأي العلماء والباحثين عن هذا الكتاب :ولو أن الكتب كثرت وتعددت
في هذا املوضوع إال أن هذا الكتاب فريد من نوعه فقد أشاد الكتاب والعلماء
والباحثون بهذا الكتاب ومن بينهم عدد ملموس من العلماء العرب كما رطبت
ً
ألسنة العلماء الهنود بذكره وننقل فيما يلي طرفا من آرائهم:
 .2العالمة شبلي النعماني ---" :هذه هي مباحث الكتاب والكاتب يعرف ً
جيدا ما
ك ِتب عن بالغة القرآن ولكنه يظن أن كلها غير تامة في املوضوع .وما قام به
القدامى من ترتيب فن البالغة ناقص كذلك ،ولذا فقد اعتنى الكاتب بهذا
ً
الفن ورتبه في نطاق واسع ووضع أصوال عديدة لم يكن بها عهد لفن البالغة
ً
وهكذا فألف ً
مستقال سماه "جمهرة البالغة"2.
كتابا
 .1الشيخ أمين أحسن اإلصالحي ---" :قام األستاذ الفراهي بتأليف كتاب جديد
في فن البالغة فغير ترتيب هذا الفن وجاء بالعديد من األصول الجديدة التي
ً
ً
صادقا لتقدير بالغة القرآن"3.
مستوى
يمكن أن تثبت
ويقول في موضع آخر" :جمهرة البالغة كتاب فاقد النظير للفراهي في فن
بالغة القرآن"4.
 .3العالمة أبو الحسن الندوي" :ملا فرض إلي مهمة تدريس القرآن الكريم في دار
العلوم بندوة العلماء قرأت مؤلفات الشيخ عبد الحميد الفراهي بإمعان
وجدية وجهد بالغ واستفدت منها قدر املستطاع ،وملا و ِجه ْت إلي الدعوة من
قبل جامعة دمشق في 2176م حملت معي كتب الشيخ الفراهي السيما
 1املصدر نفسه ،ص 4
 2مجلة "الندوة" الشهرية ،شهر ديسمبر 2107م ،ص 4
 3مجلة "اإلصالح" الشهرية ،شهر أكتوبر 2137م ،ص 604-607
 4املصدر نفسه ،شهر أبريل 2134م ،ص 211
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"جمهرة البالغة" الذي تأثرت به ً
كثيرا كطالب األدب العربي وتاريخه،
وكباحث لهما ومفكر فيهما"1.

ويقول في مكان من خطابه هذا" :من أعماله الجليلة "جمهرة البالغة" لو قام
أحد بتحقيقه وتقديمه بأسلوب علمي جديد لثبت تفرد الشيخ الفراهي في هذا
املجال فلقد قام الشيخ بإعداده لذوقه السليم لألدب العربي والقرآن الكريم"2.

 .4الدكتور شرف الدين اإلصالحي" :لو أتم العالمة الفراهي هذا الكتاب على
املستوى الذي بدأ به لكان كتابه هذا من كتب العالم العظيمة لسبب أفكاره
ونظرياته البديعة"3.

ً
ويستطرد قائال" :إن هذاالكتاب يحتوي على مجموعة كبيرة للمسائل
الدقيقة والنكت اللطيفة"4.

ولعا ً
 .7البروفيسور محمد راشد الندوي" :كان العالمة الفراهي ً
كلفا بالقرآن
ً
عديدا من الرسائل في علوم القرآن يضمنها إعجاز القرآن
الكريم ،ألف
الحكيم .كتابه "جمهرة البالغة" مثال رائع لجهده في هذا الفن .ولقد مارس
العالمة الفراهي كالم العرب الجاهلي كما أمعن النظر فيما ألف من كتب
النقد والبالغة حتى عصره .كان العالمة يشعر ً
تماما بفصاحة القرآن وبالغته
لتضلعه من اللغة العربية ،ولقد درس ً
جيدا كالم العرب الجاهلي والقرآن
الكريم ومؤلفات علماء النقد والبالغة"5.
ً
ويمض ي قائال" :ما ذكره العالمة من أصول النقد والبالغة في كتابه املوجز هذا
هي عصارة نظرياته األدبية والنقدية ،أسلوبه موجز للغاية بل لو كان هناك
كلمة أخرى ملا هو أوجز من اإليجاز للتعبير عن إيجاز كتاباته الستخدمناها
 1عالمه حميد الدين فراهي -حيات وأفكار ،ص 12
 2املصدر نفسه14 ،
 3ذكر فراهي ،ص 777
 4املصدر نفسه والصفحة ذاتها
 5املصدر نفسه ،ص 734
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فربما يكتفي العالمة باإلشارة إلى قضية مهمة للغاية والحال أنها تقتض ي
ً
عقال كمثله"1.
التوضيح .لعله ظن حين تأليف كتبه أن قارئها أحد
ويقول كذلك" :وفي رأيي املتواضع أن هذا الكتاب فريد من نوعه في املوضوع
باللغة العربية وهو ليس مفخرة للعالمة الفراهي فحسب بل لعلماء شبه
القارة أجمعين"2.
 .6الدكتور أحمد مطلوب بعد دراسة هذا الكتاب في أكثر من عشرين صفحة" :هذه
جولة في كتاب فريد من نوعه ألفه مسلم في الشرق اإلسالمي ،ولم يصل إلى البالد
العربية ليكون صورة من صور الدرس البالغي في القرن العشرين للميالد"3.
 .7الدكتور صالح سعيد الزهراني في مقالته الطويلة عن هذا الكتاب" :كتاب
جمهرة البالغة يمثل ر ً
افدا من روافد التفكير البالغي الحديث"4.
ويقول في نهاية دراسته لهذا الكتاب" :كتاب جمهرة البالغة يمثل إضافة
نوعية للتفكير البالغي في العصر الحديث لكونه رؤية خاصة للبالغة العربية
في اإلبداع وسياسة القول ،وقراءة واعية ألصول البالغة العربية كما تجلت
في البيان املعجز وكالم سيد الخلق صلوات هللا وسالمه عليه ،وأدب العرب
ً
إبداعا وسياسة للنص عقب
الخلص ،ورؤية ناقدة لتحوالت البالغة العربية
مثاقفتها مع الفلسفة اليونانية ،وبخاصة فلسفة أرسطو ،التي كان لها أكبر
األثر في رؤي البالغيين والشعراء املجددين في العصر العباس ي"5.
 .4الدكتور أجمل أيوب اإلصالحي" :جمهرة البالغة الذي نقض فيه األساس الذي
يقوم عليه فن البالغة عند أرسطاطاليس ،وهو نظرية املحاكاة ،ويرى الفراهي
أن فن البالغة العربية تأثر بهذه النظرية فجار عن قصد السبيل ،وانتقد في
 1املصدر نفسه ،ص 741
 2املصدر نفسه ،ص 746
 ، www.ust.edu 3مقالة الدكتور أحمد مطلوب ،جمهرة البالغة
 ،aruc.org 4مقالة الزهراني ،سياسة البالغة عند عبد الحميد الفراهي
 5املصدر نفسه
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ذلك اإلمام عبد القاهر الجرجاني مع اعترافه بجاللته ،ودعا إلى تأسيس فن
البالغة على أسس منبثقة من القرآن الكريم وكالم العرب األقحاح"1.

ا

وثالثا :هل ّتم الكتاب أ لم ّ
يتم؟ كل من يلقي نظرة خاطفة على هذا الكتاب
يعرف بأول وهلة أن هذا الكتاب غير تام وأن الفراهي لم يوفق إتمامه فيكثر فيه
"بياض في األصل" فقرة كتبها من قام بجمع وتدوين مؤلفات الفراهي وهذه تعني أن
ً
الفراهي ترك هذا املكان فارغا ليمأله في املستقبل ولكنه لم يوفق مأله .وهذا كما
يدل على ش يء فكذلك يدل على أن الفراهي ليس كمثل الكتاب الخرين الذين
يدرسون بعض الكتب فيشرعون في تأليف كتاب ما وينهون تأليفه في مدة قليلة أو
طويلة ،إنما يفكر الفراهي في املوضوع فيدرس الكتب فيه كما يستفيد من
املصادر واملراجع وال يكتب ً
شيئا إال بعد دراسة طويلة وإمعان النظر فلقد ذكر لي
ً
أستاذي الشيخ نجم الدين اإلصالحي الذي كان تلميذا من تالمذة الفراهي وكان
يالزمه ليل نهار أن الفراهي لم يكن يكتب ً
شيئا في النهار بل كان يدرس ويدرس وكان
يستيقظ في السحر فيغسل ثم يصلي الفجر ثم يقوم بكتابة ش يء ما عن املوضوع
وكان يكتب على أوراق فيجمعها في صندوق له موضوع في حجرته وعندما وجد في
تحريرا ظنه ً
ً
كافيا ملوضوع فقام بجمعه وتأليفه في صورة كتاب.
موضوع
ومثله حدث مع هذا الكتاب فقد شرع الفراهي في تأليف هذا الكتاب في 2107م
وأرسل بعض ما كتب إلى أخيه العالمة شبلي النعماني وواصل كتابته حتى خمس
عشرة سنة ولم يكمل فتوفي في 2130م.

ور ا
ابعا :طريقة تأليف الكتاب :هذا الكتاب املشتمل على  44صفحة ليس مما
أنهاه الفراهي وأتمه ،إنما بدأ بتأليفه حين إقامته بمدرسة العلوم بكراتش ي
(باكستان) وكتب بعض املباحث التي رأى البعض منها أخوه العالمة شبلي النعماني
فأشاد به في مجلته "الندوة" ،ومن عادة الفراهي أنه كان يدرس فيدرس ليل نهار ولم
يكن يكتب إال في وقت السحر وكان يكتب إذا وجد ً
ً
جديدا فكل ما كتبه مما
شيئا
 1مفردات القرآن ،ص 16
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جاء به من عنده وهو جديد ً
تماما فكان الفراهي ً
كاتبا مفك ًرا .ونجد أمثلة تفكيره
املتواصل في كتابه هذا فقد كتب من قام بجمعه "بياض في األصل" حيث ترك
الفراهي ولم يكتب فيه ً
شيئا ليكتبه في املستقبل .وعلى كل حال فما نجده بين أيدينا
نستخلص منه عادة الفراهي حين التأليف والسيما تأليف هذا الكتاب.
فالش يء األول أن الفراهي يفضل اإليجاز في حديثه وال يحب اإلسهاب والتفصيل
فما نجده في رسالته الوجيزة للغاية يمكن لنا أن ننشره في مجلدات كبار فلقد
قمت بتحقيق إحدى رسائله "أساليب القرآن" في ثالثة مجلدات ضخام بينما هذه
الرسالة ال يتجاوز رقم صفحاتها سبعين صفحة .ومن هنا يمكن لكم تقدير مدى
حبه لإليجاز .وكذا نجده في هذا الكتاب فلقد اعتبره كاتب ترجمته املسهبة في 400
صفحة در ًرا منثورة 1.والواقع كذلك فهي مثل درر منثورة تطلب منا أن نقوم
بنظمها في سلك جميل ،األمر الذي عجزت عنه األمة ولو بعد مئة سنة مضت على
تأليفها .يشير الشيخ أبو الحسن الندوي إلى صفة الفراهي هذه ولو بطريقة سلبية:
ً
إيجازا على عادة كثير من املحققين
"نجد في كتابات العالمة عبد الحميد الفراهي
واملتقدمين واملجتهدين مما يجعل تحقيق أعماله ً
صعبا على الخرين"2.
ويقول البروفيسور محمد راشد الندوي:
" ---أسلوبه موجز للغاية بل لو كان هناك كلمة أخرى ملا هو أوجز من اإليجاز
للتعبير عن إيجاز كتاباته الستخدمناها فربما يكتفي العالمة باإلشارة إلى قضية
مهمة للغاية والحال أنها تقتض ي التوضيح .لعله ظن حين تأليف كتبه أن قارئها
ً
عقال كمثله"3.
أحد
والفراهي يعد اإليجاز من مميزات تأليفه فهو يقول في موضع من هذا الكتاب
الجليل:
 1ذكر فراهي ،ص 777
 2عالمة حميد الدين فراهي ،حيات وأفكار ،ص 14
 3املصدر نفسه ،ص 741
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"وفيما قلنا ليس إال إشارة إلى جملة األمر فأما طرقهم إلى تصوير املعاني الخاصة
فال أدري كيف أكشف عنها دون أن نورد نبذة من األمثلة من غير إطالة الكالم
فيها .فصمم إلى األمثلة التية تأملك وأملم بها بل خيم عليها حتى يتبين لك ،فإني ال
أحب اإلسهاب ونحن نحسن الظن بعقلك فإن هذا حديث تصوير الش يء ذو
أفانين ال نستطيع استقصاءها فليكفنا منه قدر صالح يبين لك ما نريد ويصور
لك ما أشرنا إليه"1.
ولو أنه يوجز الكالم عن املوضوع إال أنه ال يغفل عن قدر الدالئل واألمثلة فهو
ً
كثيرا ما يستدل بكالم العرب القديم كما يعضده بآيات القرآن الكريم وآيات
الصحف القديمة السيما التوراة وش يء قليل للغاية بالحديث النبوي وكالم غير
العرب واالستدالالن األخيران جاء كتعضيد لكالم هللا تعالى .ونورد لكم بعض
األمثلة التي تدعم ما قلنا ً
آنفا فيقول الفراهي في مطابقة الكالم باملعنى:
ً
مطابقا باملعنى ً
لينا وخشونة وحالوة ومرارة حسبما أردت من املدح
"ليكن التعبير
والذم كما قال حاتم الطائي:
ف ـ ــاجمح الخي ـ ــل مث ـ ــل جم ـ ــح الكع ـ ــاب

فإذام ـ ـ ـ ـ ـ ــا م ـ ـ ـ ـ ـ ــررت ف ـ ـ ـ ـ ـ ــي مس ـ ـ ـ ـ ـ ــبطر
ومنه ما قال امرؤ القيس:

وشحم كهداب الدمقس املفتل
أو كما قال:
كمش ي العذارى في املالء املهدب
وهذا اختيار املناسب يكون من عدة جهات :من الصوت ،من الذم ،من التشبيه.
أما من التشبيه فقد علمت .أما من الصوت فكما قال لبيد:
غل ـ ـ ـ ـ ــب تش ـ ـ ـ ـ ــذر بال ـ ـ ـ ـ ــذحول ك ـ ـ ـ ـ ــأنهم

ج ـ ـ ـ ـ ـ ــن الب ـ ـ ـ ـ ـ ــدى رواس ـ ـ ـ ـ ـ ــيا أق ـ ـ ـ ـ ـ ــدامها
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املراد من البيت الصدر في أمر الصوت والعجز في أمر التشبيه .فاجتمعت خشونة
املعنى والصوت والتشبيه وفي القرآن (كشجرة خبيثة اجتثت) ولم أر ً
قوما راعى
مطابقة الصوت باملعنى كما أرى العرب فإنهم براء من التكلف مولعون بالصدق
متجنبون من السفاسف"1.
ويكتب في ذكر تصوير الش يء بالتشبيه واالستعارة والتمثيل واملجاز ويستدل بأكثر
من أربعين ً
بيتا فيقول بعد نقل أبيات نصيب التالية:
ك ـ ـ ـ ــأن القل ـ ـ ـ ــب ليل ـ ـ ـ ــة قي ـ ـ ـ ــل يغ ـ ـ ـ ــدى

بليل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى العامري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة أو ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراح

قطـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاة عزهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرك فباتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت

تجاذب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد عل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق الجنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاح

له ـ ـ ـ ـ ــا فرخ ـ ـ ـ ـ ــان ق ـ ـ ـ ـ ــد ترك ـ ـ ـ ـ ــا ب ـ ـ ـ ـ ــوكر

فعشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهما تصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــفقه الريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاح

إذا س ـ ـ ـ ـ ــمعا هب ـ ـ ـ ـ ــوب ال ـ ـ ـ ـ ــريح نص ـ ـ ـ ـ ــا

وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد أودى ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه الق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدر املت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاح

ف ـ ـ ـ ــال ف ـ ـ ـ ــي اللي ـ ـ ـ ــل نال ـ ـ ـ ــت م ـ ـ ـ ــا ترج ـ ـ ـ ــي

وال ف ـ ـ ـ ـ ــي الص ـ ـ ـ ـ ــبح ك ـ ـ ـ ـ ــان له ـ ـ ـ ـ ــا بـ ـ ـ ـ ـ ـراح

"وقرنت بين املصورات املحض وبين التشبيهات لترى املناسبة بينهما وقرب أمرهما.
وبعد ذلك من التشبيهات ما ال يرى كالتشبيه بادئ بدء ولكنه ليس إال التشبيه وإذ
ً
مذهبا
التفنن يذهب باملالل فينبغي أن تعلم أنحاء التصوير فيه لكيال تذهب
ً
واحدا .فمنه قول املهلهل يرثي أخاه:
إل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى أن يخل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع اللي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل النه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

ولس ـ ـ ـ ـ ــت بخ ـ ـ ـ ـ ــالع درع ـ ـ ـ ـ ــي وس ـ ـ ـ ـ ــيفي

فشبه الليل باللباس على النهار وشبه الدرع بالليل وشبه لزوم السالح بجسمه
بلزوم الليل بالنهار وشبه جسمه بالنهار لبياضه .واألسلوب ليس باسلوب التشبيه
الظاهر بل هو مما سموه املجاز ومن ذلك ما مر من قول عبيد بن األبرص:
القائـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل القـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذي مثلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه

يم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرع من ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه البل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد املاح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل

 1املصدر نفسه ،ص 41

ال
مجلد6 :

الأعداد4-1 :

345

ي
يناير-د سمبر 7112

[[

فشبه القول بالغيث بركة بطريق الكناية وهذا تشبيه عام في التوراة وجاء في
ً
ستدالال"1.
ً
تشبيها وا
القرآن
ويقول في مبحث املقابلة:
ً
قبوال ثم يتبين الضد بالضد ويزداد ً
حسنا
"الش يء يذكر مقابلة فالطبع أقرب له
ويذهب باملالل .أما األول فهو أمر طبعي لإلنسان حتى أن بعض العلماء زعم أن في
األول كل لفظ كان للضدين وأما حسن األشياء واستبانة محاسنها من التقابل
فكان مصور الخلق تعالى شأنه أظهر املحاسن بها فأخرج األزهار الحمر والصفر
والبيض من بين أوراق خضر وأبرز النجوم البيضاء من صفحة سوداء والقمر
الفض ي في الصحن الزبرجدي .فهكذا األمر في الكالم وتصاويره وال يخلو منه لسان
فأما العرب فكما قال املهلهل:
ً
ً
كمت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا أنابيبه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا زرق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا عواليه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
يزهزه ـ ـ ـ ــون م ـ ـ ـ ــن الخط ـ ـ ـ ــي مدمج ـ ـ ـ ــة
وما أحسن ما قال قيس بن عاصم املنقري في مدح قومه:
ال يفطن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون لعي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب جـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارهم

وه ـ ـ ـ ـ ـ ــم لحس ـ ـ ـ ـ ـ ــن ج ـ ـ ـ ـ ـ ــوارهم فط ـ ـ ـ ـ ـ ــن

وهذا كما قال حاتم:
وإن ـ ــي لعب ـ ــد الض ـ ــيف م ـ ــا دام ً
ثاوي ـ ــا

ومـ ـ ــا فـ ـ ــي إال ت ـ ـ ـلك مـ ـ ــن شـ ـ ــيمة العبـ ـ ــد

وأحسن املقابلة دريد بن الصمة:
ويفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنى قب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل زاد الق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوم زادي

ويبق ـ ـ ــى بع ـ ـ ــد حل ـ ـ ــم الق ـ ـ ــوم حل ـ ـ ـ ـمي

وحسن هذه املقابالت في جمع الحسنتين ثم في وصفهما باملقابلة ليزداد وضوءهما
وليبين حدهما .فجمع اإلغماض والفطانة ،والتواضع واألنفة ،والعقل والسخاء
وقال معد بن علقمة:
 1املصدر نفسه ،ص 47-44

ال
مجلد6 :

الأعداد4-1 :

346

ي
يناير-د سمبر 7112

ونشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتم باألفعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ال بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالتكلم

وتجه ـ ـ ـ ـ ـ ــل أي ـ ـ ـ ـ ـ ــدينا ويحل ـ ـ ـ ـ ـ ــم رأين ـ ـ ـ ـ ـ ــا

ججج

وقال تأبط ً
شرا:
ونـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدي الكفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــين شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهم مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدل

يـ ـ ـ ــابس الجنبـ ـ ـ ــين مـ ـ ـ ــن غ ـ ـ ـ ـير بـ ـ ـ ــؤس

قال النبي صلى هللا عليه وسلم في مدح األنصار "يقلون عند الطمع ويكثرون عند
الفزع" ويضمحل قول أوس بن حجر في جنب هذا السهل املمتنع حيث قال:
ي ـ ـ ـ ـ ــذمك إن ول ـ ـ ـ ـ ــى ويرض ـ ـ ـ ـ ــيك مق ـ ـ ـ ـ ــبال

ول ــيس أخ ــوك ال ــدائم العه ــد بال ــذي
ولكنـ ـ ـ ـ ـ ــه النـ ـ ـ ـ ـ ــائي إذا كنـ ـ ـ ـ ـ ــت ً
آمنـ ـ ـ ـ ـ ــا

وص ـ ـ ــاحبك األدن ـ ـ ــى إذ األم ـ ـ ــر أعض ـ ـ ــال

والبالغة القصوى التي يحسر دونها الوصف ويضيق العقل عن إحاطتها في قوله
تعالى (ترى إذ فزعوا (أرادوا الفرار) فال فوت (أي لم يمكنهم أن يفلتوا) وأخذوا من
مكان قريب وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد) فمن فهم معنى
ً
اليتين صورت بين يديه جماعة أوال فزعوا فأرادوا الفرار فلم يمكنهم اإلفالت بل
أخذوا على مكانهم فلما يئسوا قالوا آمنا والت حين اإليمان فإن وقت اإليمان كان
بالغيب في حياتهم األولى وقد فاتهم الن وبعد عنهم ً
مكانا فيمدون إليه أيديهم
كاملتناوش ملا بعد عنه فأنى له ذاك"1.
ومن خالل حديثه عن موضوع ما ،ينتقد الكتاب والباحثين الذين يجد رأيهم
ً
خاطئا أو غير صحيح فانتقد أرسطو وجان مل والجرجاني وأبا جعفر قدامة
واألصمعي والباقالني والحريري والزمخشري والرازي وغيرهم من العلماء
وأصحاب الفن.
ً
صحيح ا
وليس هذا فحسب بل يمدح من الكت اب والباحثين من يجد رأيهم
ً
وصائبا فبجانب اإلطراء للجاحظ فقد أشار إلى ما أصاب فيه أرسطو
ً
فنفرد له
والجرجاني وغيرهما ممن قام بتوجيه النقد إليهم .وأما مدحه للعرب
ً
مبحث ا إن شاء هللا تعالى.
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ومن ميزة هذا الكتاب أن الفراهي ،خالل حديثه عن أصول البالغة ،يذكر لنا ً
نكتا
بالغية يخرجها من القرآن والشعر وهكذا فهو يعلمنا كيف نقوم بالكشف عن
بالغة نص أو بيت أو جملة من الكالم فيستخرج النكت من بعض آيات سورة
هود حين البحث عن الفصل والوصل بالخيال:
" ---في سورة هود في ذكر جدال قوم عاد ببنيه هود (إني توكلت على هللا ربي
وربكم ،ما من دابة إال هو آخذ بناصيتها ،إن ربي على صراط مستقيم) فهذه ثالث
كلمات جئن بعد إعالن اليأس والحرب من هود فقوله "إني توكلت على هللا ربي
وربكم" ينطوي على أني ال أبالي بمكائدهم فإن هللا الذي هو ربي وربكم موالئي فإذا
توكلت عليه فما خوفي من أحد ،فاتصال الجزء األول بالثاني ظاهر .ثم قوله "ما
من دابة إال هو آخذ بناصيتها" مع اتصاله باألول ينطوي على أنه ما من دابة إال
سبيلها إلى هللا تعالى فترجعون إليه وعلى أنه من يعاجزه قاس ى جذبات العنف
والهون ومن سلك إلى ربه هان عليه السلوك ويسر له السبيل .فقرب إلى الجزء
الثالث ألن من بيده نواص ي العباد قائم على الصراط املستقيم فمن أخذ هذا
ً
الصراط وجده سهال وفاز فظهر أن الجملة الوسطى ذات جهتين والفصل يعطي
ً
مجاال للتأمل في أطراف القول وتوسيعه حتى يبصر بجتهي الربط"1.
الخيال
تال حين الكالم عن انتهاز الفرصة:
ويكشف الغطاء عن بالغة بيت عربي ٍ
إن الحم ـ ـ ـ ــول الـ ـ ـ ـ ـتي راح ـ ـ ـ ــت مهج ـ ـ ـ ــرة

يت ـ ـ ــبعن ك ـ ـ ــل سـ ـ ـ ــفيه الـ ـ ـ ـرأي مغيـ ـ ـ ــار

لم تكن له حاجة بادية إلى أن يزيد على املغيار كلمة سفيه الرأي وإني أتعجب من
النابغة هذه الكلمة الواحدة مثلما أتعجب منه إيراد هذا حديث املغيار فإني رأيت
الشعراء لهجوا بذكر البأس واملنعة دون معشوقهم أو عداوة الحماة وحنقهم ولكن
النابغة ترك تلك األمور املبتذلة وأخذ ما هو مالك األمر ثم زاد عليه سفاهة الرأي
لتأكيد سوء الظن ثم لم يقل إن ذا رحم لها مغيار وسفيه الرأي فتظن أن ذلك أمر
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واقع من االتفاق بل جعل هذا املغيار أمير الرفقة فوصفه بسفاهة الرأي ليس إال
ً
مجازا ملا هو ال يرض ى من غيرته وشدة الغيرة يفصح عن الحسن فالبيت حقيقة في
شكاية الحرس وكناية عن الحسن .وكانت العرب منتبهين لهذا اإلدراج فلهجت به
فصحاءهم وطربت له أذهانهم وكان النابغة هذا أسبقهم في هذه الصنعة حتى أنك
ترى من قدمه على سائر الشعراء قدمه بأبيات ليس في أكثرها إال تلك الصنعة"1.
سفرا ً
فكأن كتابه هذا يثبت ً
مفيدا لدارس ي البالغة بأسلوب نسميه "ما قل ودل".

ا
وخامسا :محتويات الكتاب :هذا الكتاب الذي أثنى عليه العلماء والباحثون
واعتبروه ً
فريدا من نوعه في املوضوع ينقسم في خطبة وثالثة أقسام فالقسم
األول يسمى بالقسم العمومي والقسم الثاني يعنون بالقسم الخصوص ي وأما
القسم الثالث األخير فهو يسمى "مباحث متفرقة".
ففي الخطبة أشار إلى الهدف وراء تأليف هذا الكتاب ويتلوه القسم األول العمومي
فلو أن هذا القسم عمومي إال أنه يحتوي على مباحث هامة عن هذا الفن ففي
البداية ذكر ما هو البيان وكيف يهدي هذا البيان إلى هللا جل جالله ومن ثم دل على
بالغة الوحي وكيف كانت حالة األمم السابقة بالنسبة لهذا الفن ولم لم يهتدوا إلى
سواء السبيل في هذا الشأن ثم ذكر صعوبة معرفة محاسن الكالم وأشار إلى
مختلف الجوانب والجهات لحسن ش يء ثم أشار إلى بالغة العجم وكيف هي أضلت
العلماء والباحثين في معرفة بالغة القرآن وما هي الطريقة التي تهدينا إلى معرفته
الصحيحة ،أال وهو معرفة محاسن كالم العرب ألن لكل لغة خصائص وميزات كما
للغة العربية .وبعد ذلك ذكر حظوة العرب بالقوة لفهم الكالم ولتمييز الجيد من
الخبيث وهكذا ذكر كيف كانوا يميزون الكالم وما هي األصول التي وضعوها أو
اختاروها ومن ثم انتقد نظرية أرسطو للبالغة ودحض أن الكالم نوع من املحاكاة
وأثبت أنه مفطور على النطق والبيان وما نراه من املحاكاة إنما هي محاولة منه
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لإلعراب عما في ضميره .وبما أن النطق والبيان من مواهب هللا فكذلك أن الوحي
قمة عليا للبيان وذلك ظاهر من قول هللا تعالى "الرحمن علم القرآن خلق اإلنسان
علمه البيان" 1.وبعد ذلك تحدث عن الشعر وأثبت أنه نوع من البيان ،والتصوير
يقويه وكلما صدقت الصورة ا تفع الكالم فالعرب اعتبروا الكالم الصادق ً
حسنا
ر
كما عدوا الكاذب منه غير حسن فقد قال العرب:
بي ـ ـ ـ ـ ــت يق ـ ـ ـ ـ ــال إذا أنش ـ ـ ـ ـ ــدته ص ـ ـ ـ ـ ــدقا

وإن أحس ـ ـ ـ ـ ــن بي ـ ـ ـ ـ ــت أن ـ ـ ـ ـ ــت قائل ـ ـ ـ ـ ــه
فالكذب ،لديهم ،عيب في الكالم.

بعد هذه املباحث عرف الشعر والخطبة وبين الفرق بينهما كما ذكر أن الخطبة
أقوى ً
تأثيرا من الشعر إال أن األول أسرعهما ً
تأثرا ،ومن خالل هذا الحديث ذكر
الفرق بين الشعر والنثر وميزاتهما .ثم ذكر طريق البالغة فذكر فيها مطابقة الكالم
باألصل ومطابقة الكالم بالذي في خيال املتكلم وبكونه واضح الداللة وصائب
ً
مؤثرا حسب حال املستمع ثم ذكر طرق التوضيح من جهة
اإلشارة وبكونه
استعمال األلفاظ ،ومن جهة الصوت ،ومن جهة اختيار املعاني ،وبعد ذلك عقد
ً
فصال في تصوير الش يء بالتشبيه واالستعارة والتمثيل واملجاز كما أشار إلى داللة
التشبيه واملذاهب الباطلة في التشبيه.
ً
وبعد ذلك بين أصوال عامة للبالغة فذكر عشرة أصول بما فيها االعتدال ومطابقة
الكالم باملعنى وسذاجة الكالم والترتيب واملقابلة وتمييز املعاني وفرق درجاتها
وتنقيح األلفاظ واإليجاز وادخار األلفاظ واألساليب ومنبع الكالم .وينتهي على
هذا ،القسم العمومي.
والقسم الثاني هو القسم الخصوص ي فقد تناول فيه داللة الوصل والفصل
والوصل والفصل بالخيال وحظ السامع وداللة الحذف وحسن الترتيب واملقابلة
واالستثناء وانتهاز الفرصة في كالم العرب والقرآن واملجاز والكناية والتشبيه وداللة
 1سورة الرحمن4-2 :
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املجاز في األزمنة ولسان الغيب واإلشارة والكناية والتعريض وهذه كلها بأسلوب
جديد وجاء في غضون هذه املباحث بأشياء لم تكتب من قبل مثل حظ السامع.
وأما القسم الثالث وهو يشتمل على مباحث متفرقة حيث ذكر صرف الكالم عن
سنته والجملة املعترضة ووجوه الخفاء في التمييز بين حسن الكالم وقبيحه وروح
البالغة وسرها وكمال البالغة واإلعجاز ومناط محاسن الكالم وأخالق العرب بما
فيها قوى العرب العقلية والكالمية وارتجالهم وصوت الخطيب ومذهب العرب في
نقد الكالم والفواصل والقوافي .ولقد جاء في هذه املباحث بأشياء مفيدة للغاية
ً
وأبدع في مناقشة املوضوع فمثال حديثه عن الجملة املعترضة وكالمه عن أخالق
العرب ودفاعه عن سجيتهم لالرتجال مباحث قيمة بديعة.

ا
وسادسا :أمور لم يسبق إليها :ولقد كتب الفراهي من خالل مباحث هذا الكتاب
ما ال يوجد لدى الخرين من البالغيين والنحويين وهي بديعة نادرة ونود أن نشير إلى
البعض منها على سبيل املثال ال الحصر فإن هذه املقالة الوجيزة ال تتحملها.
 .2تقسيم البالغة :أول ما نجده من روائع الفراهي بالنسبة للبالغة هو تقسيمها
إلى قسم عمومي وخصوص ي فهذه قسمة جديدة لم يسبقه فيها أحد من
املتقدمين فيقول الدكتور أحمد مطلوب في مقالته عن هذا الكتاب:
"تقسيم مباحث البالغة إلى قسمين :القسم العمومي والقسم الخصوص ي،
وهو تقسيم جديد لم تألفه البالغة العربية في تاريخها الطويل"1.
 .1ربط البالغة بالنقد :والش يء الجديد الثاني الذي نشهده لدى اإلمام الفراهي
بالنسبة لفن البالغة هو ربطه إياها بالنقد مما لم يقم به املتقدمون2.
 .3وضوح النزعة األدبية في العرض والتحليل :والش يء الجديد الثالث الذي
نراه لدى اإلمام الفراهي ولو نجد ملحة عنه لدى غيره من املتقدمين هو أنه ال
 1جمهرة البالغة للدكتور أحمد مطلوب ،ص 12
 2املصدر نفسه ،ص 12
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يربط البالغة بالسياسة أو الفلسفة أو بش يء آخر بل يربطها باألدب وينظر
إليها بهذا املنظار1.
 .4التمييز بين بالغة العرب والعجم :والش يء املهم بالنسبة للبالغة لدى اإلمام
الفراهي أنه ال يرض ى أن ننظر في بالغة العرب في ضوء أصول وضعها العجم
فإن للعجم ميزات كما للعرب ولغتهم وأدبهم فينبغي لنا أن نبنيها على أساس
األدب العربي والسيما األدب الجاهلي ال على األدب اليوناني أو الفارس ي .وهذا
أقرب إلى فهم بالغة العرب وروعتهم2.
 .7نقد نظرية املحاكاة :ولقد انتقد الفراهي بشدة ما أدلى به أرسطو من أن
محاك من فطرته فهو يتعلم من حوله عن طريق املحاكاة .ومن هنا
اإلنسان
ٍ
ً
تطرق إلى أن الكالم الجيد ما كان ً
كاذبا ال صادقا فقال:
" ---فلو قال :إن الشعر بل كل كالم ونغم جنسه األعلى تصوير لكان أقرب،
إذ ليس بين املحاكاة والتصوير إال فرق يسير ،ولكنه أبعده عن الصواب
خطؤه في غاية الشعر ومادته ومبدئه .وكان مثار خطئه كالم قومه
واستعمالهم إياه .ولو بحث عن أمر الشعر على طريق الفلسفة ،ونظر فيه
على الحكماء األقدمين لم يخف عليه الصواب بعد االقتراب ولم يلتبس
عليه غاية الشعر"3.
محاك فقال" :اإلنسان في فطريته
وقد أثبت أن اإلنسان ناطق من فطرته ال
ٍ
ناطق" وقال" :إن النطق هو الفصل املقوم له ال املحاكاة كما زعم أرسطو"4.
وكذا أثبت الفراهي في ضوء كالم العرب أن الشعر حسنه احتواؤه على
الصدق ال على الكذب .وهذا بحث طويل فنكتفي بهذا القدر من اإلشارة.
 1املصدر نفسه ،ص 12
 2املصدر نفسه ،ص 12
 3املصدر نفسه ،ص 7-4
 4املصدر نفسه ،ص 4
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 .6الفصل والوصل بالخيال :ولقد قرأنا ً
كثيرا عن الفصل والفصل في كتب
البالغة ولكننا لم نجد ربطه بالخيال وذلك بكلمات اإلمام الفراهي:
ً
جسرا بين معنيين فإن وصلتها لم يكن للخيال
"الفصل يجعل الخيال
ً
أخفيت من الخيال وجعلت بين الجزئين اتصاال ذهبت بلينة الجزء الثاني
فلم يكن وصله بالثالث إال أن يكون بخط مستقيم مع األولين ومثال الوشاح
يبين لك هذا األمر كما أظهر األمر األول فإن شئت أن ال يكون فصل زدت
بين كل فصل أمرين بل ربما ً
أمورا األمر األول لبيان اتصال الجزئين واألمر
الثاني لبيان اتصال الثالث وجملة القول أن الكالم إذا لم يكن على خط
مستقيم ال بد له من واصالت والفصل ربما هو أحسن الواصالت"1.
ّ
حظ السامع :هذا ً
أيضا مبحث جديد في فن البالغة وذلك كما يقول الفراهي:
.7
ً
"اعلم أن الكالم تنازع الحديث وإن سكت السامع ويرى
منصتا فإنهما يجريان
معا ً
ً
ً
ومقودا فإذا وقف السامع واملتكلم جار على رسله ذهب كالمه
قائدا
ً
ضائعا كأنه لم يتكلم فإذا علمت ذلك تبين لك شدة الحاجة إلى رعاية جانب
السامع وهديت إلى حكمة أساليب لم تكن للكالم لوال هذا األصل الراسخ
والن نذكر منها عيونها .فمنها االستفهام لينبه السامع ومنها السكوت ليستريح
ً
متكلما في نفسه فيعمل عقله ومنها منبهات
ومنها بعض الحذف ليصير السامع
الرغبة والنفرة ومنها االلتفات لينبه بما أحس من جديد ومنها التمثيل ليشاهد
ً
محسوسا فينتبه من رقدته ومنها تبدل الحركات وااللتفات ومهيجات الضحك
والحزن فهذه األمور مع فوائدها األخر أسباب النتباه السامع 2."---

 .4انتهاز الفرصة :وكذا انتهاز الفرصة وهو ش يء غي ر الجملة املعترضة
فيقول الفراهي:

 1املصدر نفسه ،ص 66
 2املصدر نفسه ،ص 64-67
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ً
ً
ً
مضيعا ولو
وموقعا إن فاته ذهب
"اعلم أن للفظ ،مثل سائر التدابير ،محال
أتقن كل اإلتقان وهذا باب وسيع ولكني ههنا أريد موقع اللفظ في الكالم
فإنك تجد بين أجزاء حديث جار ألقي كالم بل لفظة ال يكاد يلقيه كل
متكلم .وهذا الجزء املدرج هو الذي يسمونه جملة معترضة ولكنك ستعلم
أنه ربما ال يزيد على كلمة واحدة .فشأن هذه املعترضة ليس بهين فإن لها
مواقع خفية ال يفطن لها إال الذكي املتوقد فمتى ما وجد لها فرصة انتهز لها
حتى أنه إن فاتته الفرصة ثم تذكرها ندم على فواتها ولكي يتبين ما قلت لك
أورد ههنا أمثلة .قال نابغة بني ذبيان:
ـقيا ً
سـ ً
نبئ ــت ً
ورعيــا لــذاك العاتــب ال ـزاري
نعم ــا عل ــى الهجـ ـران عاتب ــة
فلو ترك املصراع الثاني ومر في الكالم يصفها أو يشكيها لم يرتفع من الدرجة
الوسطى ثم أضاف كلمة الرازي فأكد بها املقابلة بين الدعاء والعتاب فهي مثال
ً
ملا قلت لك إن املعترضة ربما تكون كلمة واحدة وخذ مثاال آخر من كالمه:
إن الحم ـ ــول الـ ـ ـتي راح ـ ــت مهج ـ ــرة

يت ـ ــبعن ك ـ ــل س ـ ــفيه الـ ـ ـرأي مغي ـ ــار

لم تكن له حاجة بادية إلى أن يزيد على املغيار كلمة سفيه الرأي وإني أتعجب
من النابغة هذه الكلمة الواحدة مثلما أتعجب منه إيراد هذا حديث املغيار
فإني رأيت الشعراء لهجوا بذكر البأس واملنعة دون معشوقهم أو عداوة
الحماة وحنقهم ولكن النابغة ترك تلك األمور املبتذلة وأخذ ما هو مالك األمر
ثم زاد عليه سفاهة الرأي لتأكيد سوء الظن ثم لم يقل إن ذا رحم لها مغيار
وسفيه الرأي فتظن أن ذلك أمر واقع من االتفاق بل جعل هذا املغيار أمير
الرفقة فوصفه بسفاهة الرأي ليس إال ً
مجازا ملا هو ال يرض ى من غيرته وشدة
الغيرة يفصح عن الحسن فالبيت حقيقة في شكاية الحرس وكناية عن
الحسن .وكانت العرب منتبهين لهذا اإلدراج فلهجت به فصحاءهم وطربت له
أذهانهم وكان النابغة هذا أسبقهم في هذه الصنعة حتى أنك ترى من قدمه
على سائر الشعراء قدمه بأبيات ليس في أكثرها إال تلك الصنعة"1.
 1املصدر نفسه ،ص 71-72
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وكذا تفريقه بين الشعر والخطابة من حيث الهيجان والعلو ،وجعله العروض
والنغمة والرقص في سلك واحد ،ولسان الغيب وقضية االرتجال واالعتزاز بالعرب
ألنهم أزكى األمم واالهتمام باللغة العربية ذات الخصائص التي تميزها عن اللغات
األخرى ،والتمسك ببالغة العرب والعزوف عن بالغة العجم ،والعناية باألسلوب
العربي البليغ أشياء ال نراها لدى الخرين.
ً
وليس هذا فقط بل إنه يأتي بالجديد في كل بحث يتناوله فمثال قضية الجملة
املعترضة فقد جاء الفراهي بالجديد فقال:
"الجملة ال بد من وضعها في محلها الذي توضع فيه لوجوه خاصة فال بد من قطع
الكالم ولكن هذا القطع ال بد أن يكون غير مذهل عن مجرى الكالم ولذلك يلتمس
ً
أحيانا ما يرجع إلى املجرى إما بتكرار كلمة أو إعراب حسب إعراب ما قطع عنده
الكالم .أما الوجوه الخاصة لالعتراض ففرصة الكالم املفيد ليكون أوقع عند
القربة منه ودفع دخل ال بد من دفعه"1.

ا
وسابعا :الفراهي يمدح العرب وقواهم وسجاياهم :ولقد وجدنا الفراهي
يمدح العرب ً
كثيرا في معظم مؤلفاته السيما هذا الكتاب الوجيز فيقول وهو يشير
إلى براعتهم وحذاقتهم في تسمية الش يء:
" ---ونوجهك إلى اسميهما (الشاعر والخطيب) عند العرب فإنهم أحذق األمم في
ً
ً
خطيبا .فإن الشاعر
شاعرا والخطيب
التسمية فنعما فعلوا حين سموا الشاعر
يشعر بأمر فيهتاج للقول فيقول كما أن الضحك والبكاء والتثاؤب والسرقة والعطسة
أفعال غالبة على النفس فكذلك الشعر وليس هيجانه للقول إال ألنه أكثر الناس
ً
ً
ً
نفسانيا) فكما أن الجسم من جهة إحساس قاهر جسماني
إحساسا
شعورا (أي
يصدر عنه التثاؤب والعطسة فكذلك النفس تشعر بباعث ما من السرور والحزن
ً
شعورا
والرض ى والسخط والعجب واليأس وأمثالها فينطق .وليس املراد بأكثر الناس
 1املصدر نفسه ،ص 71
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ً
أنه يحزن مثال بأكثر من سائر الناس بل إن شعوره يعمل فيه فينبه متخيله ونطقه
وغناءه فتيقظ فيه هذه القوى وأما غيره فشعوره جامد خامد فكأن الشاعر نبات حي
إذا سقيت أصله ذهب املاء في كل عرق منه فاهتز فكذلك الشاعر يدب اإلحساس في
جميع مشاعره فيفيض منه الكالم كما قال عبد هللا ابن عمرو بن عثمان حين قيل له
كيف تقول الشعر مع النسك والفقه فقال "إن الصدور ال يملك أن ينفث" وقيل
لصحار العبدي ما هذا الكالم الذي يظهر منك قال "ش يء تجيش به صدورنا فنقذفه
ً
شعورا من الشاعر ولكنه فارق الشاعر في
على ألسنتنا" فأما الخطيب فليس هو بأقل
أنه غالب على شعوره فليس حاله كاملصدور واملتثاوب املقهور ولكنه قاهر على نفسه
ومنغمس في املخاطبين فهمه التأثير في غيره كما أن الشاعر ال هم له إال االنقياد لقوى
تعمل فيه .فالخطيب ال يفارق الشاعر في الهيجان وال قلة الشعور ولكنه بزيادة صفة
عالية استحق هذا االسم فالشاعر ملتفت إلى املاض ي والخطيب ينظر إلى املستقبل.
ً
عقال وأشد قوة وأذكى ً
فالخطيب أرفع منزلة لغرضه األعلى وأقوى
نفسا كما أن
الشاعر أغن ً
طبعا وأرق فطرة ولذلك من نظر في كالم الخطيب وهيجان قلبه ولم
يؤمن بعلو غرضه وطهارة نفسه وصحة رأيه لم يفرقه من الشاعر بل لتصويره البعيد
ً
مجنونا .ولذلك ترى العرب وصفوا الخطبة بالحكمة
املنتظر الذي ال يراه غيره يظنه
والبيان والفصل كما أنهم وصفوا الشعر بالسحر"1.
ويشير إلى طول باعهم في اختيار الخاص في محل العام املبهم فيقول:
ً
" ---ثم مع هذه الثالث اختيار الخاص في محل العام املبهم مثال لفظ زيد أشد
ً
تصويرا من لفظ رجل .وهذه الوسيلة فيها العرب أطول ً
ً
باعا فإن لهم ألفاظا خاصة
ً
مشخصا بين
تحت كل جنس عام أكثر من سائر اللغات .فيصورون الش يء ويمثلونه
يديك من غير ضم صفة وفي ذلك لهم طرق كثيرة .األول وجود األسماء الدالة على
أنواع جنس واحد .والثاني وجود األفعال مثل ذلك كما ترى في كسر حطم فتق فلق
ولهذين األمرين نحولك إلى كتب هذا الفن .والثالث من جهة االشتقاق للداللة على
 1املصدر نفسه ،ص 27-24
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التأنيث والتثنية وجمع القلة وعلى الشدة مثل كسر وكسر وقتل قتل وحطم حطم
ومثل سقط وتساقط وعال وتعالى ومثل كسب واكتسب وجهد واجتهد ومثل خشن
واخشوشن وحدب واحدودب ومثل بعث وبعثر وعلى هيئة الشدة في األسماء مثل
خضم وعفرناه وكذلك هيآت الشدة في الصفة واملصدر مثل فاعل وفعال وخالفة
وخليفي وللداللة على هيأة االشتراك ثم فرق املتعدي من الالزم في االشتراك مثل
شتم وشاتم وتشاتم ومع ذلك جعل األفعال من األسماء مثل تأبط وحملق ومن
الجملة مثل بلل وحوقل وجعل املجهول من املعروف من غير زيادة .ومن جهة
االشتقاق للداللة على حالة مع الفعل من التطلب له كاستعان واستفهم أو التكلف
فيه مثل تستر ثم التعدي في مثل تمارض"1.
ً
ويمدحهم في مطابقة الصوت باملعنى مستدال باألبيات ومنها بيت لبيد التالي:
غل ـ ـ ـ ـ ــب تش ـ ـ ـ ـ ــذر بال ـ ـ ـ ـ ــذحول ك ـ ـ ـ ـ ــأنهم

ج ـ ـ ـ ـ ـ ــن الب ـ ـ ـ ـ ـ ــدى رواس ـ ـ ـ ـ ـ ــيا أق ـ ـ ـ ـ ـ ــدامها

فيقول:
"املراد من البيت الصدر في أمر الصوت والعجز في أمر التشبيه فاجتمعت
خشونة املعنى والصوت والتشبيه وفي القرآن (كشجرة خبيثة اجتثت) ولم أر ً
قوما
راعى مطابقة الصوت باملعنى كما أرى العرب فإنهم براء من التكلف مولعون
بالصدق متجنبون من السفاسف"2.
ويشير إلى قضية اإليجاز وعادة العرب فيها:
ً
"ثم أهم األمور في تأدية املعاني أن تصطفي من أحوال الش يء قليال يخبر عن كثير
لم يذكر فإن التخييل يكون جملة كما أن إحساس األشياء يكون بنظرة ووهلة
فإن طال الكالم خالف سنة الطبع وإن صورت ً
شيئا بتفاصيلها كان ذلك من
التاريخ واألخبار ويبعد عن البالغة التي للكالم املحرك فإن ذكرت بعض األحوال
 1املصدر نفسه ،ص 17-14
 2املصدر نفسه ،ص 41
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الذي أغنى غناء الكل فقد أبلغت ضميرك وإن تركت هذا البعض وجئت بكل
تفصيل فذلك هو العي .وهذا القليل الكثير ضالة البلغاء يحومون حولها وال
يجدونها فإذا هي وجدت قال كلهم هي هي .هذه التي كنت أبغي وكانت هي تجول في
قلبي وكنت أملسها وال أجد .فأعجبوا بها ال لبعدها بل لشدة قربها فما كان منها
أقرب كان أحسن .وهذه نقطة االفتراق بين العرب والعجم وبين رؤساء الكالم في
الغرب واملشرق كهومروس وشاكسفير وفردوس ي وعامتهم الذين طلبوا كل نادرة
بعيدة من القافية والتشبيه والبديع .فكان تعجبهم لتصنع املتكلم ال لحسن الكالم
فاجتمع لهم من محاسن الكالم أسماء سموها وفازت العرب منها بش يء واحد ال
اسم له عند العجم وهو الصدق والتأثير وإن هذا لهو الذي يبلغ القلب"1.

خاتمة البحث
بدا من هذا الحديث املوجز أن اإلمام عبد الحميد الفراهي كان عاملًا ً
كبيرا للقرآن
ً
ومتضلعا من اللغات العديدة ومنها العربية .إنه ألف ً
كتبا ورسائل عديدة
وعلومه
تم البعض منها بينما الكثير منها لم تتم ،وكل هذه الرسائل مليئة بالقضايا
الدقيقة من علمية وأدبية وفنية ،إنها تزخر باألفكار البديعة والنكت اللطيفة
واملعارف النادرة .وكل كتاب بدأ بتأليفه أو أتم تأليفه بديع من نوعه ،فريد من
جنسه .وأما كتابه الوجيز "جمهرة البالغة" الذي لم يوفق إتمامه فهو ً
أيضا فاقد
النظير في ترتيبه ومحتوياته ،وفي تناوله للمباحث والقضايا البالغية .إن الفراهي
ً
قدم فيه أصوال جديدة لم يألفها البالغة العربية من قبل .وعلى هذا فصدق
البالغي الشهير الدكتور أحمد مطلوب حيث قال" :إنه كتاب فريد من نوعه ،ألفه
مسلم في الشرق اإلسالمي ،ولم يصل إلى البالد العربية ليكون صورة من صور
الدرس البالغي في القرن العشرين للميالد"2.

 1املصدر نفسه ،ص 57
 2جمهرة البالغة للدكتور أحمد مطلوب ،ص 12
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املصادرواملراجع
ا
أوال :الكتب والرسائل:
 .2البروفيسور ظفر اإلسالم اإلصالحي ،كتابيات فراهي ،إداره علوم القرآن،
علي كره ،الهند2112 ،م
 .1البروفيسور عبيد هللا الفراهي (جمع وتدوين) ،عالمه حميد الدين فراهي -حيات
وأفكار ،منظمة طالب مدرسة اإلصالح األقدمين ،سرائ مير ،أعظم كره2111 ،م
 .3الدكتور شرف الدين اإلصالحي ،ذكر فراهي ،الدائرة الحميدية ،مدرسة
اإلصالح ،سراي مير ،أعظم كره1002 ،م
 .4السيد سليمان الندوي ،ياد رفتگاں ،دار املصنفين ،أعظم كره ،الهند2111 ،م
 .7املعلم عبد الحميد الفراهي ،الرأي الصحيح فيمن هو الذبيح ،الدائرة
الحميدية ،سرائ مير ،أعظم كره2114 ،م
 .6املعلم عبد الحميد الفراهي ،جمهرة البالغة ،الدائرة الحميدية ،سراي مير،
أعظم كره2360 ،ه
 .7املعلم عبد الحميد الفراهي ،مفردات القرآن (تحقيق :الدكتور محمد أجمل
أيوب اإلصالحي) ،دار الغرب اإلسالمي ،بيروت1001 ،م
ا
وثانيا :املجالت والجرائد:
 .2مجلة "اإلصالح" الشهرية الصادرة عن مدرسة اإلصالح ،سراي مير ،أعظم
كره ،الهند
 .1مجلة "الندوة" الشهرية الصادرة عن دار العلوم بندوة العلماء ،لكناؤ ،الهند
 .3مجلة "ترجمان دار العلوم جديد" الشهرية الصادرة عن منظمة طالب دار
العلوم بديوبند األقدمين ،نيو دلهي
ا
وثالثا :املواقع والشبكات:
 ،www.ust.edu .2الدكتور أحمد مطلوب ،جمهرة البالغة
 ،aruc.org .1الدكتور صالح سعيد الزهراني ،سياسة البالغة عند عبد الحميد الفراهي
 www.alukah.netالدكتور أورنك زيب األعظمي ،الدائرة الحميدية ،تاريخها
ومساهمتها في تطوير العلوم والداب
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ISSN: 2321-7928

الما عبد الحميد الفراهي :منهجه وآراؤه في قضايا العقيدة اللهية
 -د .حمدي عبد هللا نافع1

املقدمة:
الحمد هلل رب العاملين والصالة والسالم على املبعوث رحمة للعاملين سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين ،أما بعد.
فإن علمائنا املتقدمين قد صنفوا في علم العقائد مؤلفات عديدة ،وال شك أنهم
قد أفرغوا جهدهم في هذا املجال ،غير أن ً
كثيرا منهم اشتغل بالجدل واهتم
باملعقول ،وقل اهتمامه باملنقول ،وذلك بعد شيوع الفلسفة وتبني بعض العلماء
الجدل الفلسفي الذي يؤدي في بعض األحيان إلى الخروج عن جوهر العقيدة،
ويقحم الدارسين في قضايا بعيدة كل البعد عن روح اإلسالم وسماحة العقيدة،
وليس معنى هذا أن العلماء كلهم نهجوا هذا املنهج ،بل من العلماء من سلك
الطريق القويم في تناول قضايا العقيدة ،وسلم إلى حد بعيد من التعصب
البغيض والجدل غير البناء ،وهؤالء هم علماء السلف وأهل السنة والجماعة.
ً
ً
ومن خالل اطالعاتي وقراءاتي وجدت عاملا جليال من علماء القرن الرابع عشر
الهجري ،ولد 2140هـ ،وتوفي 2341هـ ،قد فاق أقرانه في علوم أصول الدين وعلوم
العربية وغيرها ،له من املؤلفات ما يربو على الخمسين ً
مؤلفا بل ويزيد ،من بينها
كتاب في علم العقيدة أسماه "القائد إلى عيون العقائد" أورد فيه الكثير من
قضايا العقيدة في اإللهيات والنبوات والسمعيات ،وله كذلك تفسير للقرآن
الكريم لم يتمه وقد أسماه "نظام القرآن وتأويل الفرقان بالفرقان" إلى غير ذلك
من املؤلفات الكثيرة واملتنوعة والتي منها ما هو مطبوع ومنها ما هو مخطوط والتي
يتضح منها غزارة علمه وصفاء ذهنه وسالمة عقيدته وحبه للقرآن واعتماده عليه
ً
ً
محكوما عليه.
حاكما وليس
في كل ما يورده من قضايا ،حيث جعله
1

أستاذ مساعد ،قسم العقيدة والفلسفة ،كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات
باإلسكندرية ،جامعة األزهر ،واملعار إلى جامعة اإلمارات العربية املتحدة
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ً
ألجل ذلك اخترت اإلمام الفراهي وفكره العقدي ليكون
موضوعا لهذا البحث
وخاصة وأنه أعجمي من الهند ،وقد تعلم اللغة العربية وأبدع فيها بل وأقرض
الشعر وله ديوان بالعربية وآخر بالفارسية.
كما اعتنى بالفلسفة الحديثة ،وتتلمذ فيها على يد املستشرق اإلنجليزي الشهير
توماس أرنولد.
يضاف إلى ذلك كونه شخصية مغمورة لم يتكلم عنها ،على حد علمي واطالعي،
أحد من الباحثين في مصر ،وإن كان قد تزامن مع كتابتي لهذا البحث اهتمام
ً
بعض الباحثين ،في جامعة اإلمارات ،باإلمام الفراهي وكتب بحثا عن جهوده في
علوم القرآن ،وآخر كتب عن جهوده في التفسير ،فأردت أن أكتب عن آرائه في
ً
بحثا وليس ً
كتابا فقد رأيت أن أقتصر على آرائه
علم العقيدة ،وملا كان هذا العمل
في اإللهيات ً
نظرا ألهمية موضوعاتها واختالف العلماء في بعض قضاياها ،فأردت
أن أبرز آرائه فيها ،وموقفه من آراء العلماء السابقين في هذه القضايا وسوف أكمل
باقي آرائه في قضايا العقيدة ،النبوات والسمعيات ،في عمل آخر إن شاء هللا تعالى.
وقد واجهتني بعض املشكالت أثناء كتابتي لهذا البحث :منها أن كتابه "القائد إلى
عيون العقائد" به بياض كثير ،والكالم في كثير من األحيان غير كامل مما صعب
علي املهمة ،كما أن بعض كتبه ال زالت مخطوطة ،وقد بذلت ً
ً
مضنيا
جهدا
للوصول إلى هذه املؤلفات ً
نظرا لعدم نشر الكثير منها في دور النشر ولكن
بعالقاتي الشخصية ولقائي ببعض املهتمين بفكر اإلمام الفراهي استطعت أن
أحصل على كثير من هذه املؤلفات ،خاصة ذات الصلة بهذا البحث.
ويتكون هذا البحث من مقدمة وثالثة مباحث وخاتمة:
املبحث األول :في التعريف باإلمام الفراهي (اسمه وكنيته ونسبته ومولده ونشأته
ورحالته العلمية ،ووفاته وثقافته ومؤلفاته العلمية).
املبحث الثاني :في مناهج البحث في قضايا العقيدة ومشكلة العالقة بين العقل
والنقل وموقف الفراهي منها.
املبحث الثالث :آراؤه في قضايا العقيدة اإللهية – وفيه ثالثة مسالك:
املسلك األول :طرق االستدالل على وجود هللا تعالى.
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املسلك الثاني :صفات هللا تعالى وآراء العلماء فيها وموقف الفراهي منها.
املسلك الثالث :أفعال العباد االختيارية وعالقتها باإلرادة اإللهية وموقف الفراهي منها.
وأما الخاتمة فسوف أذكر فيها أهم نتائج البحث وما نتوصل إليه من توصيات.
املبحث األول

التعريف بالما

الفراهي1

اسمه وكنيته ونسبته :هو عبد الحميد بن عبد الكريم بن قربان قنبر بن تاج
علي ،حميد الدين ،أبو أحمد ،األنصاري ،الفراهي.
 2اعتمدت في التعريف باإلمام الفراهي على ترجمتين من أهم ما كتب عن الفراهي وهما:
 -2ترجمة العالمة السيد سليمان الندوي– رحمه هللا– وهو تلميذ لإلمام الفراهي– مقالتين:
أ -ترجمة موجزة بالعربية كتبها بعد وفاة الفراهي– رحمه هللا– بشهرين في  17شعبان
2341هـ ونشرت في آخر كتابه "إمعان في أقسام القرآن" املطبعة السلفية بالقاهرة سنة
2130م ،وقد أثبتها الدكتور الفراهي– صاحب الدائرة الحميدية بمدرسة اإلصالح ،أعظم
كره ،الهند– في تقديمه لبعض الكتب املطبوعة لإلمام الفراهي ،مثل كتاب "نظام القرآن
في تأويل الفرقان بالفرقان" تفسير سورة البقرة ،طبعة الدائرة الحميدية سنة 1000م
وكتاب "الرأي الصحيح في من هو الذبيح" طبعة دار القلم ،دمشق ،الطبعة األولى
2111م ،وطبعة دار القلم لكتاب "إمعان في أقسام القرآن" ،دمشق2114 ،م.
ب -ترجمة مفصلة نشرت في مجلة "معارف" ،عددي يناير وفبراير 2132م ،وسنحيل لهذه
الترجمة على كتاب "مختصر حيات حميد".
 -1الترجمة التي أوردها الدكتور محمد أجمل أيوب اإلصالحي في مقدمة الكتاب الذي حققه
وشرحه لإلمام الفراهي وعنوانه "مفردات القرآن" والتي اعتمد فيها على عدة مصادر أهمها:
أ -الترجمة الذاتية التي كتبها اإلمام الفراهي– رحمه هللا– بخطه في دفتر مذكرات العالمة
الدكتور تقي الدين الهاللي املراكش ي– رحمه هللا– ولد في سجلماسة 2322هـ وتوفي في
الدار البيضاء 2407هـ  -عندما زاره في قريته في رمضان 2341م أي قبل وفاة املؤلف بسبع
سنوات ،وهي على وجازتها أوثق مصدر لسيرته ،كما يقول الدكتور محمد أجمل.
ب -رسائل العالمة شبلي النعماني املتوفى سنة 2124م وهو ابن عمة اإلمام الفراهي ،وهي
منشورة ضمن مجموعة "مكاتيب شبلي".77 -2/1 ،
ج _ نزهة الخواطر للعالمة عبد الحي الحسني املتوفى سنة 2342ه،ـ .141 – 144/4
د – مقال للدكتور شرف الدين اإلصالحي بعنوان "ترجمان القرآن موالنا حميد الدين الفراهي"
نشر في مجلة "معارف" ،عدد رجب 2422ه لخص فيه كتابه الجليل الذي ألفه في سيرة
ً
مؤخرا بعنوان "ذكر فراهي" من الدائرة الحميدية بمدرسة اإلصالح،
الفراهي ،وقد صدر
أعظم كره (الهند).
راجع :كتاب مفردات القرآن "نظرات جديدة في تفسير ألفاظ قرآنية" لإلمام عبد الحميد
الفراهي تحقيق وشرح :الدكتور محمد أجمل أيوب اإلصالحي– طبعة دار الغرب اإلسالمي ،-دار
صادر ،بيروت1001 ،م ،من ص .21 -22
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وفي ترجمة العالمة سليمان الندوي اسمه الحقيقي :حميد الدين ،ولكن ملا كان
هذا االسم في العربية لقب مدح وتعظيم ،سمى نفسه في أول مصنفاته العربية
"عبد الحميد".
والحق كما يراه الدكتور محمد أجمل اإلصالحي أن "عبد الحميد" هو االسم الذي
ً
سمي به بعد ميالده ،وظل معروفا به ،حسب الشواهد الثابتة ،إلى سنة 2306هـ
إذ كان عمره  16سنة1.
وقيل أن اسمه مركب وهو محمد عبد الحميد2.

وقد غلب اسم "حميد الدين" على عبد الجميد وخاصة بعدما ثبت في أوراقه
ً
شيوعا
الرسمية ،واشتهر به لكونه أقرب إلى ذوق أهل الفارسية واألردية ،وأكثر
على ألسنتهم ،فأخذ الفراهي نفسه يوقع مكاتباته بـ"حميد الدين".
وبهذا االسم صدرت كتبه التي أعدها بالفارسية واألردية ،أما كتبه التي أعدها
بالعربية ،وهي جل مؤلفاته ،فأثبت عليها اسمه هكذا" :املعلم عبد الحميد الفراهي".
أما كنيته :فيكنى بأبي أحمد ،وهو الذي كنى بها نفسه في أول ديوانه العربي املسمى
(ديوان أبي أحمد األنصاري) 3،وقد ثبتت هذه الكنية ً
أيضا في مطلع قصيدة له
وردت في ديوانه املطبوع بعنوان (في تطاول الطليان على طرابلس)4.

ونسبته الفراهي :نسبة إلى قرية (فريها) من قرى أعظم كره أحد أضالع اإلقليم
الشمالي في الواليات املتحدة بالهند ،وهي والية "أترابراديش".
 2املرجع السابق يتضمن كل الشواهد التي تؤكد أن اسمه الحقيقي عبد الحميد وليس حميد الدين.
 1املرجع السابق ،ص  24حيث استشهد على هذه التسمية.
ً
 3نسخة منقولة من أصل املؤلف محفوظة في مكتبة دار املصنفين بمدينة أعظم كره ،نقال عن
املرجع السابق ص .27
 4ديوان املعلم عبد الحميد الفراهي ،ص  .20 – 4وجدير بالذكر أنه ال يوجد أحد من أوالده
اسمه أحمد ولعله قصد من هذه الكنية التعمية على استخبارات االستعمار البريطاني–
حيث كان يحرض املسلمين على الجهاد ضد الصليبين ،راجع :مختصر حيات حميد ،ص .62
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مولده ونشأته ورحالته العلمية :ولد الفراهي في قرية فريها صباح يوم األربعاء
سادس جمادى الخرة سنة 2140ه 1في أسرة كريمة معروفة بنسبها وعلمها
وفضلها ومكانتها االجتماعية ،تعد من وجهاء املنطقة وأعيانها ،األمر الذي كان له
املردود اإليجابي في تعلمه ووفرة شيوخه الذين قاموا بتعليمه ،إذ عين له مؤدب
يسمى الشيخ أحمد علي 2،فقرأ عليه القرآن الكريم وحفظه وهو ابن عشر سنين.
كما تعلم اللغة الفارسية في منزله ً
أيضا في مدة تسعة أشهر 3أخذها عن الشيخ
محمد مهدي الذي كان من املؤدبين املشهورين في تلك الديار ،وله ديوان شعر
بالفارسية ،ونسج وهو ابن ستة عشر ً
عاما قصيدة فارسية صعبة الرديف ،بارى
فيها شاعر الفارسية الطائر الصيت "خاقاني الشرواني" املتوفى سنة 717ه4
وامللقب بـ"حسان العجم" فأتى فيها بما أعجب الشعراء.
واشتغل بعد ذلك بطلب العربية على يد الشيخ شبلي النعماني 5،فأخذ منه
العلوم العربية كلها من صرفها ونحوها ،ولغتها وأدبها ،ومنطقها وفلسفتها.
ثم سافر إلى لكنؤ مدينة علم الواليات املتحدة بالهند ،وتتلمذ على الفقيه املحدث
اإلمام "أبي الحسنات عبد الحي اللكنوي (ت 2304هـ) 6صاحب التعاليق املشهورة،
ثم ارتحل إلى الهور وأخذ األدب العربي من إمام اللغة العربية وشاعرها املفلق في
 1هذا التاريخ مليالد اإلمام الفراهي وجد في وثيقة ،ضمن نسخة كتاب الدر النضيد للفراهي ،وقد
وجدها جامع كتاب "مفردات القرآن" الدكتور بدر الدين اإلصالحي رحمه هللا سنة 2140م،
راجع :مفردات القرآن ،املرجع السابق ،ص  ،23مقدمة كتاب "إمعان في أقسام القرآن"،
لسليمان الندوي ،املرجع السابق ،ص  ،27طبعة دار القلم.
ً
 2مقال الدكتور شرف الدين اإلصالحي ،مجلة "معارف" عدد رجب 2422هـ ،ص  ،41نقال عن
كتاب "مفردات القرآن" (املحقق) ،املرجع السابق ،ص .26
ً
 3الترجمة الذاتية للفراهي ،مجلة "الضياء" املجلد الثاني ،العدد السابع ،ص  ،160نقال عن
املرجع السابق ص .26
 4ترجمته في كتاب "لباب األلباب" ،ص .407
 5مؤلف كتاب "االنتقاد على تاريخ التمديد اإلسالمي" لجرجي زيدان بالعربية ،و"سيرة النبي"،
و"الفاروق" و"شعر العجم" ..وغاير ذلك باألردية ،توفي سنة 2124م ،راجع :إمعان في أقسام
القرآن للفراهي ،طبعة دار القلم والدار الشامية2114 ،م ،ص  26-27هامش ( ،)3اإلعالم
للزركلي ،دار القلم للماليين ،بيروت2144 ،م.377/3 ،
 6تنظر ترجمته في :نزهة الخواطر.170/4 ،
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ذلك العصر "فيض الحسن السهارنفوري" (ت 2304هـ) 1شارح الحماسة،
واملعلقات ً
شرحا ثالثي اللغات .وأستاذ اللغة العربية في كلية العلوم الشرقية بالهور.
فبرع الفراهي في الداب العربية ،وفاق أقرانه في الشعر واإلنشاء ،وقرأ دواوين
الجاهلية ،وحل عقد معضالتها ،وقنص شواردها ،فكان يقرض القصائد على
منوال الجاهليين ،ويكتب الرسائل على سبك بلغاء العرب وفصحائهم.
ثم عرج على اللغة اإلنجليزية ،وهو ابن عشرين سنة ،ودخل في كلية عليكره
اإلسالمية 2ونال شهادة ( (B.Aالليسانس من جامعة هللا آباد وامتاز في الفلسفة
الحديثة وقد أخذها من املستشرق اإلنجليزي الشهير توماس أرنولد الذي كان من
ً
ً
أساتذة الكلية 3،فصار عاملا بالعلوم العربية والدينية ،وفاضال في العلوم العصرية
واإلنجليزية ،فاجتمعت فيه خصال الجنسين؛ املتقين من العلماء الراسخين،
واملتنورين من الفضالء الكاملين.
أعماله واملناصب التي تقلدها :نصب بعد ذلك ً
معلما للعلوم العربية بمدرسة
اإلسالم بكراتش ي 4،عاصمة السند ،فدرس فيها سنين ،وكتب وألف ،وقرض وأنشد،
ً
ً
مساعدا للعربية في كلية عليكره ،وبعد سنتين وفي عام
ثم عين عام 2314هـ أستاذا
ً
ً
عضوا في اللجنة العربية
2316هـ عين أستاذا للعربية بجامعة (هللا آباد) ،واختير
للعلوم الشرقية ،ثم اختارته حكومة حيدر آباد ،الدكن ً
عميدا لدار العلوم.
وكان الفراهي أحد املؤسسين للجامعة العثمانية بحيدر آباد ،وهو الذي اقترح ْأن
يكون تدريس العلوم الشرعية باللغة العربية ،والعلوم العصرية باللغة األردية ،إال
أنه أجيب للمطلب الثاني دون األول5.
 1تنظر ترجمته في :نزهة الخواطر.341/4 ،
 2جامعة عليكره الن.
ً
 3وقد عمل فيها مدرسا ملدة عشر سنوات ،من مؤلفاته كتاب "الدعوة إلى اإلسالم" الذي نال
ً
ً
عظيما عند الباحثين املسلمين ،لكن الفراهي كان ينتقد هذا الكتاب ،ويرى أن الغرض
قبوال
من تأليفه تجريد املسلمين من روح الجهاد .مختصر حيات حميد ،ص .34
 4باكستان ً
حاليا.
 5مختصر حيات حميد ،ص .27
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ثم استقال من خدمته ،ولزم بيته ،وانقطع إلى العلم ،وكان قد أسس بالقرب من
قريته مدرسة سميت مدرسة إصالح املسلمين التي فيما بعد بمدرسة اإلصالح فكان
ينظر في شؤونها ،ومن أجل مقاصدها تحسين طريقة تعليم العربية ،وإلغاء العلوم
البالية والعكوف على طلب علوم القرآن ،والبحث عن معانيه ونظمه وأحكامه
وحكمه ،وتدريس الحديث النبوي والفقه اإلسالمي ً
بعيدا عن التعصب املذهبي.
وكان ر ً
ً
تذكارا لشيخه شبلي
ئيسا للجنة املديرين لدار املصنفين التي أسست
النعماني ،فكان هو أحد مؤسسيها ،وكان يقض ي أوقات فراغه في التأليف ،والتدوين
والنظر في كتاب هللا ومعانيه وكان حسن النظر في كتب اليهود والنصارى ،كما كان
يقوم بإلقاء الدروس لتالميذته امللتفين حوله1.
ً
منقطعا إلى هذا البر من العمل ،حتى أتاه
وفاته وثناء العلماء عليه :ظل رحمه هللا
األجل في التاسع عشر من جمادى الثانية 2341هـ املوافق الحادي عشر من
نوفمبر 2130م ،حيث مات ً
غريبا في مدينة متهورا كعبة الوثنيين في الهند ،كان قد
رحل إليها لالستشفاء ،لكن وافته املنية بعد أن أنهكته العلة ،وهو محتسب ً
صبرا
ً
شكرا ،يجود بنفسه وهو يتلو القرآن ،ويشكر الرحمن ،حتى أسكت
مطمئن
الحمام ناظم الكالم إلى يوم القيامة2.
وقد رثاه عدد من أصدقائه بقصائد عربية وفارسية وأردية.
ً
ثقافته في العلو العقلية :كان الفراهي عاملا يتمتع بثقافة واسعة ومتنوعة ،فقد
برع في العلوم العقلية والنقلية ،ومهر في اللغات العربية والفارسية واإلنجليزية،
وتعلم اللغة العبرانية ،وانفرد من بين معاصريه من علماء الهند بأنه درس مع كل
ذلك علوم الغرب وآدابه في اللغة اإلنجليزية دراسة الناقد البصير ،ثم لم يزده
ذلك إال قوة في الدين واستقامة عليه ً
علما وعم ًال3.
 1سليمان الندوي ،أقسام القرآن ،املرجع السابق ،ص .24 ،27
 2املرجع السابق ،ص .21
3مقدمة "مفردات القرآن" ،املرجع السابق ،ص .11
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ً
ونظرا النتشار جمعيات التنصير في الهند آنذاك ،وشغفه إلى االطالع على كتب
اليهود والنصارى ودراستها بدقة وبصورة مباشرة ،درس الفراهي اللغة العبرانية.
"فاستفاد الفراهي بمعرفته للغة العبرانية ووقوفه على الدراسات املتعلقة
بصحف أهل الكتاب في اللغة اإلنجليزية؛ في كشف كثير من تحريفاتهم بنصوص
كتبهم ،كما نرى في كتابه "الرأي الصحيح فيمن هو الذبيح" فقد جاء بثالثة عشر
ً
دليال من التوراة نفسها للرد على زعمهم بأن الذبيح إسحاق عليه السالم ،وناقش
علماء أهل الكتاب ،وفسر بعض ما أشكل عليهم من كتبهم" ومن ثم رشحه
العالمة شبلي النعماني للرد على شبهات املستشرقين وافتراءاتهم على القرآن
الكريم ،ذلك حينما كتب إليه بعض املسؤولين في حكومة بهوبال فأجاب بأنه ال
يوجد في الهند كلها من يستطيع أن يقوم بهذا العمل مثل حميد الدين1.
وقد اهتم الفراهي بالعلوم العقلية أيام طلبه للعلم إذ كانت من املقررات اإلجبارية
في عصره ،ثم اهتم بالفلسفة الحديثة حينما دخل كلية عليكره ،ونال فيها درجة
االمتياز – كما سبق وأشرت  ،-يقول األستاذ عبد املاجد الدريابادي الذي كان من
املتخصصين في الفلسفة الحديثة" :إن الفراهي قد درس الفلسفة دراسة واسعة
وعميقة ً
جدا ،وكان يقرأ أحدث ما يصدر في الغرب من كتب الفلسفة واملنطق..
قراءة بحث ونقد ومقارنة"2.
وکان من أعظم کتبه التى لم یکملها کتاب حجج القرآن ،واألبواب الثالثة األولی
منه في نقد الفلسفة واملنطق وعلم الکالم ،وکتاب القائد إلی عیون العقائد،
والعلماء والباحثون الذین حضروا مجالسه ومحاضراته،کانوا یشهبونه بشیخ
اإلسالم ابن تیمیة رحمه هللا في ذلك وفي تبحره فی علوم القرآن3.
 1مكاتيب شبلي.17/2 ،
ً
 2مقالته في :صحيفة الداعي ،عدد  3ديسمبر 2176م ،نقال عن كتاب "مفردات القرآن" ،املرجع
السابق ،ص .17
 3املرجع السابق ،ص .16
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ً
مرجعا ومنتهى لكثير من العلماء األجالء
تالمذته :كان اإلمام الفراهي رحمه هللا
ً
نظرا ملا انفرد به من بين أقرانه من الجمع بين الثقافتين اإلسالمية والغربية
والتعمق فيهما1.
وقد حضر مجالس الفراهي واستفاد من علمه الكثير ،وتأثر بعضهم بأفكاره كما
تبين ذلك من كتاباتهم وأقروا بذلك أنفسهم أو بعض أقرانهم من هؤالء:
.2
.1
.3
.4
.7

األستاذ عبد هللا العمادي (ت 2366هـ).
العالمة السيد سليمان الندوي (ت 2373هـ).
الشيخ مناظر أحسن الكيالني (ت 2377هـ).
العالمة صاحب الرئاستين أبو الكالم آزاد (ت 2377هـ).
األستاذ عبد املاجد الدريابادي (ت 2317هـ).

أما تالمذته الذين حملوا لواء فكره ،وقاموا بنشره فهم الذين استفادوا منه في
آخر حياته في مدرسة اإلصالح ،وال سيما الشيخ أختر أحسن اإلصالحي (ت
2374هـ) والشيخ أمين أحسن اإلصالحي (ت 2424هـ)2
منهجه في التأليف :يحسن بنا قبل أن نذكر أسماء ما صنفه الفراهي من
مؤلفات ،وما خلفه من آثار علمية أن نشير باختصار إلى منهجه في التأليف ،حيث
يختلف مع كثير من مناهج املؤلفين ،فالقضايا التي كانت تشغل الفراهي ويرى
ضرورة الكتابة فيها وحل مشكالتها كانت ماثلة أمام عينيه ،يتم النظر والبحث
فيها ،فإذا حقق مسألة أو حل معضلة أو أحكم ر ًأيا قيد ذلك وكتب عليه( :من
كتاب كذا )..حتى إذا اكتملت جوانب البحث أقبل على تأليفها وتنسيقها ،ولذلك
ً
ً
ناقصا ً
نظرا لتبنيه
كان يؤلف كتبا عديدة في وقت واحد ،وقد بقي أكثر مؤلفاته
هذا املنهج ،وكذلك لكثرة مشاغله ،واألمراض التي أنهكته .لذلك فقد أكمل بعض
مصنفاته ونشر أكثرها في حياته ،وترك البعض الخر جملة من الفصول،
والبعض عبارة عن مباحث أو إفادات...إلخ.
ً
 1مكاتيب شبلي ،34 -37/1 ،نقال عن "مفردات القرآن" ،املرجع السابق ،ص .11
 2للوقوف على بيانات أكثر عن هوالء ينظر :املرجع السابق ،ص .32 ،30
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ً
ونظرا لكثرة مؤلفات الفراهي 1وتعددها سواء أكانت مطبوعة أو مخطوطة،
وكذلك لكونها متنوعة بين اللغة واألدب والبالغة والتفسير والعقيدة والفلسفة،
ومنها ما هو بالعربية ،وما هو بالفارسية ،واإلنجليزية ،وكثير من الرسائل،
واملسودات واإلفادات..إلخً .
ونظرا لضيق املقام أيضا لكون هذا العمل بحثا وليس
كتابا رايت أن أشير إلى مؤلفاته ذات الصلة بالتخصص (العقيدة والفلسفة) مما
هو مطبوع أو مخطوط ،وهي:
ا
أوال-املؤلفات املطبوعة:
( )2القائد إلى عيون العقائد ،وهو يشتمل على مجموعة أفكار قيمة لإلمام الفراهي
رحمه هللا قد ابتكرها-كما يقول جامع الكتاب بدر الدين اإلصالحي -في ضوء القرآن،
ولكن لم يتيسر له أن يرتب الكتاب ويضع هذه األفكار في مواضعها ،فكانت مبثوثة في
مخطوطاته ،وقام بدر الدين اإلصالحي بجمعها ووضعها في هذا الكتاب الذي سماه
الفراهي بهذه التسمية ،ويعيب هذ الكتاب وجود بياض في األصل ،متكرر.
ويشتمل هذا الكتاب على مقدمة وثالثة أبواب :أما املقدمة فبين فيها موضوع االعتقاد،
ومثار الزيغ في العقائد ،والعالقة بين العقل والنقل ،والعقائد والشرائع....الخ.
 1حيث أوصلها السيد سليمان الندوي إلى أربعة وأربعين ً
مؤلفا منها أربعة كتب بغير العربية،
وهذا ما أورده في مقدمة تفسير سورة البقرة ،وفي مقدمة كتاب "أقسام القرآن" أوصلها
سليمان الندوي ً
أيضا إلى أربعين ً
كتابا فقط حيث زاد في األولى هذه الكتب" :الدر النضيد في
النحو الجديد"" ،الطارق والبارق"" ،قيد األوابد"" ،لوامع األفكار" .راجع :تفسير نظام القرآن
وتأويل الفرقان بالفرقان (سورة البقرة) للفراهي ،طبعة الدائرة الحميدية( ،ترجمة الفراهي)،
ص  24 – 27وأقسام القرآن ،املرجع السابق ،ص .11 – 21
وزاد محقق كتاب "مفردات القرآن" في ترجمته للفراهي خمسة كتب لم ترد في الترجمتين
السابقتين باإلضافة إلى األربعة التي أشرت إليها:
 – 2أصل الفنن (رسالة باألردية في األصول العامة لتعليم العلوم في  4ورقات).
 – 1تعليقات في التفسير قيدها على حواش ي نسختين من املصحف الشريف.
 – 3مسائل النحو في  4ورقات.
 – 4النظام في الديانة اإلسالمية وهو جزء من كتاب حكمة القرآن ،أفرده في كتاب ً
نظرا ألهميته.
 – 7تفسير سورة آل عمران التي وصل فيها إلى األردية (.)32
قارن املرجعين السابقين مع كتاب "مفردات القرآن" (املحقق) ،املرجع السابق ،ص .31 – 31
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وأما الباب األول ففي األلوهية ،والباب الثاني في الرسالة ،والباب الثالث فى املعاد.
ويتألف الكتاب من  107ورقة ،وقدم له جامعه بدر الدين اإلصالحي ،ونشرته
الدائرة الحمدية ،سرائ مير ،أعظم كره ،الطبعة األولي2317 ،هـ2177/م.
( )1في ملكوت هللا ،قصد فيه ذكر السنن اإللهية في رقي األمم وانحطاطها وعلو
الحق وهزيمة الباطل وأصول النظام السياس ي لإلسالم ،ولم يتمه ،نشرته الدائرة
الحمدية سنة 2312م.
( )3رسالة في عقيدة الشفاعة والكفارة باإلنجليزية ،رد بها على بعض علماء
النصارى وقد ذكرها السيد سليمان الندوي ولم نقف عليها.
( )4الرأي الصحيح فيمن هو الذبيح ،صدر الكتاب في حياة املؤلف سنة 2334هـ،
وطبعته مطبعة املعارف بأعظم كره ،وصدرت له طبعة من الدائرة الحميدية
سنة ،٤١٤١ثم أصدرته دار القلم ،الدار الشامية بدمشق سنة 2410هـ.
( )7دالئل الظام ،ألف هذا الكتاب إلقامة الحجة علي وجود النظام (الوحدة
املوضوعية) في كل سورة من سور القرآن الكريم وبيان الطرق التي تهدي إلى نظام
السورة ،نشرته الدائرة الحميدية سنة 2344هـ.
( )6إمعان في أقسام القرآن ،صدرت منه طبعتان في حياة املؤلف إحداهما بالهند،
والثانية في املطبعة السلفية في القاهرة 2130م ،ثم صدرت له طبعة من دار القلم
بدمشق سنة 2427هـ.
( )7أساليب القرآن ،أفرد هذا الكتاب لذكر وجوه األساليب في القرآن وبيان دال لتها
ومواقع استعمالها ،والتكميل في أصول التأويل ،رسالة قيمة في أصول التفسير،
أشار فيها إلي معاني التأويل ،والفرق بينه وبين التحريف والتفصيل وكيفية التأويل
إلى معنى واحد ،واألصول التي تهدي إلى املعنى الواحد واملتشابه وتأويله...الخ ،هذان
الكتابان نشرتهما الدائرة الحميدية في مجلد واحد سنة 2341هـ.
( )4مفردات القرآن ،عرف فيه باأللفاظ املفردة التي وردت في القرآن الكريم،
حيث إنها الخطوة األولي في فهم الكالم ،فمن لم يتبين معنى األلفاظ املفردة من
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القرآن أغلق فيه باب التدبر و أشكل عليه فهم الجملة و خفي عنه نظم اليات
والسورة -كما يقول الفراهي في مقدمة هذا الكتاب -قام بتحقيقه الدكتور محمد
أجمل أيوب اإلصالحي ،و نشرته دار الغرب اإلسالمي سنة 1001م.
( )1تفسير نظام القرآن وتأويل الفرفان بالفرقان ،وهو تفسير كبير صدرت منه
األجزاء التية:
أ)تفسير سورة الفاتحة والبسملة ،نشر سنة 2377هـ.
ب) تفسير سورة البقرة ،نشرته الدائرة الحميدية سنة 1002م ،وقد صدره
بخطبة مهمة ً
جدا تبين قوة إيمانية ويقينه باهلل و تمكنه في اللغة العربية وآدابها،
وتكشف عن حسن عقيدته.
ج) كما فسر السور التية :الذاريات ،التحريم ،القيامة ،املرسالت ،عبس،
الشمس ،التين ،والعصر ،الفيل ،الكوثر ،الكافرون ،اللهب ،وسورة اإلخالص.
ا
ثانيا -مؤلفاته املخطوطة :ال تزال هناك كتب مخطوطة للفراهي ولم تخرج إلى
النور بعد وقد أوردها السيد سليمان الندوي والدكتور محمد أجمل اإلصالحي في
ترجمتهم للفراهي ولعل من أهم هذه املخطوطات ذات الصلة ما يأتي:
 -2حجج القرآن ،وهو من أجل كتب املؤلف -كما يقول محمد أجمل اإلصالحي-
ولم يقدر له إتمامه وهو يشتمل على ثالث مقاالت ،وكل مقالة في ثالثة أبواب:
املقالة األولى في نقد املنطق والفلسفة وعلم الكالم .واملقالة الثانية في تأسيس
العلم وبيان طريق احتجاج القرآن .واملقالة الثالثة :في ذكر جحج القرآن على
الربوبية واملعاد والرسالة،

النسخة املنقولة من األصل في  264صفحة1.

 -1العقل وما فوق العقل ،وهو كتاب بالغ األهمية وقد أشار إليه الفراهي في
كتابه القائد إلى عيون العقائد ،بين فيه أهمية العقل ودوره في إثبات الرسالة
وفهم النصوص الشرعية ،النسخة املنقولة من األصل في  4ورقات.
ً ً
سعيا حثيثا للحصول على هذا املخطوط لالطالع عليه وتحقيقه إن أمكن ذلك إذا شاء هللا.
 1وإنني أسعى
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 -3املنطق الجديد ،األصل في  24ورقة.
 -4حكمة القرآن ،من مؤلفاته املهملة ً
أيضا ،والنسخة املنقولة من األصل في  17ورقة.
 -7النظام في الديانة اإلسالمية ،وهو جزء من كتاب حكمة القرآن ،ولكن ً
نظرا
ألهمية املوضوع أفرده بكتاب وكتب له خطبة مستقلة ،والنسخة املنقولة من
األصل في  20ورقات.
 -6النظر الفكري حسب الطريق الفطري ،النسخة املنقولة من األصل في 6
ورقات 1وهذا غيض من فيض من مؤلفات الفراهي املتعددة واملتنوعة جزاه هللا
عنا وعن األمة اإلسالمية خير الجزاء وأسكنه فسيح جناته مع األنبياء والصديقين
وحسن ألئك ً
رفيقا.
املبحث الثاني

مناهج البحث في قضايا العقيدة ومشكلة العالقة بين العقل والنقل
وموقف الفراهي منها
البحث في أمور العقيدة 2ظاهرة عامة ،وجدت منذ نزول األديان على األرض ودار
الجدل حولها ،وتباينت عقائد الناس بين الحق والباطل على مر األزمان من أول
آدم إلى خاتم األنبياء محمد صلى هللا عليهم سلم تسليما ً
كثيرا.
وملا كان اإلسالم هو الدين الخاتم فقد جاء ليبين للناس زيف العقائد السابقة
فناقش کل االتجاهات العقدية وبين صحیحها من فاسدها وحذر من العقائد
 1راجع هذه املؤلفات املطبوع منها واملخطوط في املصادر التي اعتمدت عليها في الترجمة السابق ذكرها.
 2علم العقيدة كما يعرفه االيجي في املواقف :هو (العلم الذي يقتدر معه على إثبات العقائد
الدينية بإيراد الحجج ودفع الشبه) وهو ما يعرف بعلم الكالم أو علم التوحيد ...إالخ،
املواقف ،ص .37
أي أنه العلم الذي يوصل اإلنسان إلى الداللة اليقينية على صحيح معتقدة ،وكيفية الرد على
املخالفين ومحاجتهم وإيطال مدعاهم.
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املنحرفة وظل -صلی هللا عليه وسلم -فی مكة ثالثة عشرة سنة یعلم الناس أصول
ْ
العقیدة و یرسخ فيهم کلمة التوحید ،وکان الصحابة یتعلمون منه والیسالون عن
ْ
أمور العقیدة من الذات أو الصفات أو االفعال ...الخ النهم فهموا معنى ذلک من
ْ
رسول هللا -صلی هللا عليه وسلم -وسکتوا فلم یفرعوا ولم یاولوا وإنما أخذوا آیات
الذات والصفات کما جاءت فهم کما یقول ابن خلدون فی مقدمته " :قضوا بأن
الیات من کتاب هللا ولم یتعرضوا ملعناها ببحث وال تأویل"1.
ولم یکن ذلک ً
مانعا من ظهور بعض التساؤالت العقلية حول القضاء والقدر
ً
مثال ،غير أن الرسول -صلی هللا عليه وسلم– کان یجیب على هذه التساؤالت بما
ْ
یشبه الزجر والنهي عن البحث فيها إذا الحظ أن املسالة قد خرجت من طور
التعلیم واألصول إلی الیقين إلی طور الجدل والتنازع والفرقة.
وال یصح أن یفهم من هذا أن الرسول صلی هللا عليه وسلم کان یرید الحجر علی
عقول الناس ومنعه من التفکر والتدبر کال ،فان الرسول کان ینهى عن الجدل
واملراء فی الدین النه سبب من أسباب ضالل وهالک السابقين وانحرافهم عن
طبیعة الدین ،وهذا أمر واقع.
بدلیل أنه صلى هللا عليه وسلم قد أجاب عن كثير من التساؤالت التي أحس من
خاللها أن السائل ال يريد الجدل والتنطع ،وإنما يريد الفهم واملعرفة ،فقد أجاب
بعض السائلين في مسئلة من أهم املشكالت الفكرية ،وهي مشكلة الحدوث
والقدم حيث سأله " بنو تميم" عنها فقال لهم "كان هللا ولم يكن ش يء غيره وكان
عرشه على املاء وكتب في الذكر كل ش يء وخلق السماوات واألرض" 2إلى غير ذلك
من النماذج املماثلة.
ً
ثم لحق الرسول صلى هللا عليه وسلم بالرفيق االعلى تاركا أمته على املحجة
البيضاء ليلها كنهارها ،وعلى العقيدة الصافية التي ال يزيغ عنها إال هالك أو جاحد.
 1ابن خلدون ،املقدمة ،دار الشعب ،القاهرة ،ص .417
 2الحديث أخرجه البخاري ،كتاب بدء الخلق.
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ومن املعلوم أن مبتغى كل إنسان سوي في هذه الحياة أن يصل إلى الحقيقة في
علمه ومعرفته ،وإلى اليقين في إيمانه وعقيدته ،وإلى الخير في مسلكه وعمله وهذا
مما ال يماري فيه عاقل ،وال يختلف عليه أحد.
ولكن الناس حتى يصلوا إلى هذه الغاية فقد اختلفت مسالكهم ومناهجهم ،حيث
ان الطرق أمامهم كثيرة واملسالك متشعبة ،واملناهج متنوعة" 1،والتعصب املقيت
ً
يتملك النفوس ً
أحيانا فتعصف
حينا واألهواء واملآرب واملنازع تتقاسم الناس
بالعقول ،وتذهب بالقلوب ،وتزل باألفهام واألقدام إلى الخطل في الرأي ،والضالل
في العقيدة ،واالنحراف في السلوك.
لهذا ولغيره :أراد هللا أن يسلك بالناس أقرب الطرق إلى هذه الغاية ،وأصح األنهاج
ومنهاجا فنهج بالناس ً
ً
منهجا
إلى هذه الحقيقة ،فأنزل القرآن املجید :شرعة للناس
لم ترق إليه حکمة الحکماء ،ولم یتوفر مثله في غيره من کتب األنبیاء؛ حیث جمع
في هدايته إلی الحقیقة ،ودعوته إليها کل وسائل املعرفة ،وأدوات العلم ،وسبل
اإلقناع ،والبرهان،مما من شأنه أن یقرب الحقیقة -نظرية أو علمية -إلی العقول،
والقلوب ً
معا إلی العامة والخاصة جمی ًعا"2.
منهج القرآن فی تقریر قضایا العقیدة :لقد جاء القرآن الکریم هداية ً
ونورا
ً
جمیعا "فکان منه ما یتجه للقلب لیتفتح للموعظة ،وکان منه ما
ودعوة للناس
یتجه للعقل لیذعن للمنطق والدلیل ،وکان منه ما يشتمل على الحقيقة سافرة
يفهمها الجميع ،وكان منه ما يجئ في شكل أمثال( :ما يعقلها إال العاملون)3.
من أجل هذا كله كان القرآن ح ًريا أن يصل إلى ما أراد من الهداية ،وتبين الحق من الباطل
فيما كان الناس فيه من أمر مريج قبل نزوله مما يتصل باهلل ،والعالم ،واإلنسان4.

 1فهناك املنهج الحس ي املادي الذي يعتمد على الحواس وال يثق إال فيها ،وهناك املنهج العقلي،
وهناك املنهج النقلي كما سيتبين.
 2د .عبد الرحمن املراكبي ،قضايا التأويل في الفكر اإلسالمي (املعتزلة والفالسفة) دار الطباعة
املحمدية ،الطبعة األولى 2147م.
 3سورة العنكبوت الية.43/
 4د .محمد يوسف موس ى ،القرآن والفلسفة ،دار املعارف الطبعة الرابعة2141 ،م ،ص .4
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وقد كان الصحابة أبعد الناس عن الجدل والخالف املذموم ،وذلك لسالمة
عقيدتهم ،وقوة إيمانهم ،وقرب عهدهم بالوحي والنبوة ،وجعلهم كتاب هللا وسنة
رسوله هما مرد خالفهم ومنتهى جدلهم1.
وهذا ما أكده اإلمام الفراهي بقوله" :إن هللا أمرنا باإليمان بما بينه ،وفطر عقولنا
ً
مشتبها ال في كتابه وال في عقولنا ،وهو جماع
وقلوبنا بالقبول له ،فلم يجعله
العقائد من التوحيد ،والرسالة ،واملعاد.
ثم ذكر (هللا) تفاصيل لهذه األمور :منها ما ال سبيل إلى علمه إال بالخبر ،منها ما ال
سبيل إلى تصوره لقصور علمنا وتجربتنا ،فلم يكلفنا بتأويله بل رض ي منها باإليمان
اإلجمالي ،ورد ما اشتبه إلى املحكم الذي بينه وشيده.
فالرسوخ في العلم أن تثبت على املعلوم وال تتهالك على املظنون الذي يصوره
الظن والتخمين2.
ومما ال شك فيه أن اختالف املناهج وتعدد االتجاهات العقدية والفكرية ،كان له
أثره الخطير في تعرض القرآن الكريم والسنة النبوية للكثير من األفكار املتناقضة،
والراء املتضاربة ،وحمل الکثير من نصوصهما علی غير ما تحمله من املعاني ،لکي
تتسق مع هذه املناهج ،وتتوافق مع هذه االتجاهات3.
 1وقد استمر حال املسلمين هكذا حتى ابتلوا بالفتنة التي اشتغلت بمقتل عثمان بن عفان رض ي
هللا عنه – ونشوب الحرب في موقعتي الجمل وحنين وقبول اإلمام علي للتحكيم ،األمر الذي
أدى إلى فرقة املسلمين إلى خوارج ومعتزلة ومرجئة وشيعة وغيرهم.
 2الفراهي ،القائد إلى عيون العقائد ،املرجع السابق ،ص .6
 3ومع أن اإلسالم في جانبه العلمي ال يناقض مع النظر الصحيح ،وفي جانبه العملي ال يتعارض
مع املصالح املشروعة للناس ،إال أن ً
كثيرا من الناس يعارضون النص بالرأي ،ويقيمون
املصلحة في وجه الحكم والشرع .وهم لهذا بين أمرين :إما أن يلجأوا إلى تأويل النصوص ولو
كانت مكروهة لكي تتوافق مع الغاية التي يقصدون إليها .وأما أن يتقولوا على اإلسالم – زو ًرا
– بأنه غير موافق للعقل في الجانب النظري ،وغير مساير لتقديم البشرية ،وغير مواكب
لركب الحضارة في الجانب العملي ،وفي كلتا الحالتين يصبح اإلسالم ً
متهما من أعدائه وأوليائه
ً
جميعا ،د .املراكبي ،قضية التأويل في الفكر اإلسالمي ،املرجع السابق ،ص .21-24
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منهج الما الفراهي :والحل کما يراه اإلمام الفراهي لهذه املعضلة ،أن يسلك
املسلم في األمور العقدية املسلك الحق وذلك بأن تكون مرجعيته في أمور العقيدة
ما يثبت عنده باليقين الذي ال يداخله شك أو ظن ،فال يعتمد فيها إال علي صحيح
النقل وصریح العقل ،وهذا ما یوضحه بقوله" :أن العقائد لیست بالظن ،فال
یعتمد فيها إال علی صحیح النقل وصریح العقل ،ولذلك وجب االکتفاء بقدر ما
یحتمله املعتقد ویکون فيه علی بصيرة وإیقان ،ولذلك قلت مسائله في عهد
الصحابة ،فإنهم اعتقدوا ما علموه وصدقوه ،وإنما کثرت -املسائل الخالفية -فیما
بعد لفساد القلوب ،وقلة التقوی ،وسخافة العقول ،وغلبة اللجاج"1.
ویقول ً
أیضا" :إن بسط اللسان في العقائد یجر إلی التقول علی هللا من غير علم

وشناعته ظاهرة وقد صرح بها القرآن ً
کثيرا ،ولو کان للعقل سبیل إلی تفاصیل
األمور اإللهية لکان فی غنى عن الرسل ،والعقل کثير الخطأ فی تفاصیل األمور
التمدنية حتى یستض ىء بما أنزل هللا من هديه ،فکیف باإللهيات؟
فال بد من االکتفاء بما ثبت بالتصریح من الکتاب والسنة وکان ْا ً
ساسا للدین
الفطري املسمى باإلسالم"2.
ً
مصرحا من
وال يجوز أن نسارع في الحكم على اإلمام الفراهي بأنه في اكتفائه بما ثبت
الكتاب والسنة أنه يلغي دور العقل في أمور العقيدة ،بل أراد أن يقول إن العقل ال
سبيل له في تفاصيل األمور اإللهية ألنها أمور غيبية وإال لكان في وجود العقل غنى
عن االحتياج إلى الرسل ،فإذا كان العقل كثير الخطأ في األمور الدنيوية املحسوسة،
فكيف به في األمور الغيبية ،فالعقل مهما أوتي من قوة فهو قاصر ووقوعه في الخطأ
والزلل وارد ،كما أن العقول متفاوتة فما أ اه ً
حسنا قد يراه غيري ً
قبيحا والعكس
ر
ً
ً
واسعا في األمور العقدية ،وسيتضح
صحيح ،ومع ذلك نراه يصرح أن للعقل مجاال
لنا ذلك في حديثنا عن مشكلة العالقة بين العقل والنقل.
 1القائد إلى عيون العقائد ،املرجع السابق ،ص .4
 2املرجع السابق ،ص .7
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مشكلة العالقة بين العقل والنقل :تعد مشكلة "العالقة بين العقل والنقل" من
املشكالت التي ظهرت ً
قديما وال تزال تطرح نفسها وبقوة على أذهان املفكرين من
املتكلمين وغيرهم ،على اختالف مذاهبهم واتجاهاتهم ال سيما في الفكر اإلسالمي،
حيث حظيت بمجهود وافر ،وحلول متعددة.
فاملتكلمون على اختالف مذاهبهم -وجلهم قد استخدموا املنهج العقلي في إثبات
العقائد ،ودرء الشبهات عنها ،ودحض مفتريات املخالفين لها -كان من املحتم
عليهم النظر في هذه املعضلة لبيان مكانة العقل من النقل.
هل يقدم العقل على النقل؟ أو يقدم النقل على العقل؟ أو يجمع بينهما؟ فخلصوا
إلى ثالثة اتجاهات:
االتجاه األول :اتجاه املعتزلة الذين تأثروا بمناهج الفالسفة ،فقدموا العقل على النقل،
ً
أساسا للنقل ،ألنه أساس التصديق بالشرع فال يجوز
وملا كان العقل -في نظرهم-
التشكيك فيه وإال انهدم الشرع والعقل ً
معا ،ومن ثم ذهبوا إلى تقديم العقل على النقل.
االتجاه الثاني :في مقابل مذهب املعتزلة الذي يقدم العقل على النقل يأتي مذهب
الحشوية 1والظاهرية ومن وافقهم من املشبهة واملجسمة حيث يعملون على إلغاء
العقل ،وفصله ً
تماما عن مجال النقل ،فالعقل في نظرهم ليس له مدخل فيما
جاء به الشرع2.
االتجاه الثالث :وهو املذهب الوسط بين االتجاهين السابقين ،وهو اتجاه أهل
السنة والجماعة الذين جمعوا بين العقل والنقل ً
معا ،ومع أنهم قدموا الشرع على
ً
العقل إال أنهم جعلوا للعقل مدخال في فهم الشرع ،فهم يجمعون بينهما بحيث ال
يصادرون ً
منهجا لحساب منهج آخر ،فمنهجهم منهج وسط بين اإلفراط والتفريط.
 1الحشوية :نسبة إلى الحشو ،وهو الزائد الذي ال طائل تحته .الجرجاني ،للتعريفات ،املطبعة
الحميدية2312 ،ه ،ص  .60وسموا بالحشوية ألنهم أدخلوا في العقيدة ما ليس منها بقولهم
بالتجسيم والتشبيه ،وهو مقابل للقائلين بالتجريد والتعطيل كالفالسفة واملعتزلة.
 2الشهرستاني ،امللل والنحل ،تحقيق :محمد بن فتح هللا بدران ،االنجلو.17/2 ،
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وهكذا فإن أهل السنة والجماعة -ومنهم األشاعرة -قد جمعوا بين مقتضيات
الشرائع ،ومواجبات العقول ،وتحققوا من أنه ال معاندة بين الشرع املنقول
والحق املعقول ،وهم بهذا ال يلغون العقل ،وال يعزلونه عن الشرائع ،كما أنهم ال
يحكمون العقل في الشرع ويجعلون له التقدم عليه.
وقد بين الشهرستاني منهج أهل السنة فقال:
"فالواجبات كلها سمعية عندهم ،والعقل ال يوجب ً
ً
تحسينا وال
شيئا ،وال يقتض ي
ً
تقبيحا :فمعرفة هللا عز وجل بالعقل تحصل ،وبالسمع تجب.
ً
قال هللا تعالى ﴿وما كنا معذبين حتى نبعث رسوال﴾ 1،كذلك شكر املنعم وإثابة
املطيع وعقاب العاص ي تجب بالسمع دون العقل ،وال يجب على هللا تعالى ش يء ما
بالعقل من رعاية األصلح أو اللطف ،أو غيرها مما أوجبه املعتزلة به"2.
فاملوجب للمعرفة وغيرها عند األشاعرة من أهل السنة هو هللا تعالى ،ألن العقول
ال تدرك األحكام مستقلة عن الشرع ،فال حكم على ش يء ،وال تكليف قبل مجيئ
الشرع باألحكام والتكاليف.
أما املاتريدية فيرون أن املوجب للمعرفة هو العقل دون غيرها من األحكام3.

موقف الما الفراهي :وبعد هذا العرض التجاهات ومناهج املفكرين اإلسالميين
في قضايا العقيدة ومواقفهم في العالقة بين العقل والنقل نورد منهج اإلمام
الفراهي وموقفه من هذه القضية حيث يرجع الخالف بين العلماء وتنازعهم في
العقائد وزيغهم فيها إلى إعجاب وتمسك كل فريق بوجهة نظره ،وسعيه إلى
التوفيق بينه وبين ما سواه ،أو االنتصار لرأيه وتوجيه األدلة النقلية أو تأويلها
للتوافق مع مدعاه ،وأن الذين يسلكون طريق التوفيق نوعان:
 1سورة اإلسراء.27 :
 2امللل والنحل ،املرجع السابق.44/2 ،
ً
 3تسهيل األصول إلى علم األصول ،ص  ،74نقال عن؛ قضية التأويل في الفكر اإلسالمي ،املرجع
السابق ،ص .34
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 .2منهم من يلتمس التوفيق بين النصوص الشرعية.
 .1ومنهم من يلتمس التوفيق بين العقل والنقل.
غير أنه أشار إلى خطورة طريق التوفيق ووصفه بأنه طريق وعر ،حيث إنه قد
يلتبس عليه األمر فيخطئ في التوفيق ،ويحتاج إلى التأويل البعيد للمحكم من
آيات هللا تعالى.
لذلك نراه يقول" :كل من تمسك بأمر بين واضح عنده ،يسعى للتوفيق بينه وبين
ما سواه ،لينفي التناقض من بين معتقداته ،وهذان فريقان:
منهم من يلتمس التوفيق بين النصوص الشرعية ،ومنهم من يلتمس التوفيق بين
العقل والنقل ،وطريق التوفيق وعر ،فربما يلبس عليه فيخطىء ويحتاج إلى
التأويل البعيد للمحكمات"1.

ثم بين أن العلماء متفاوتون في االستدالل بالعقل والشرع؛ فمنهم من يتمسك
ً
بالعقل فيجعله أصال ،ومنهم من يتمسك باألحاديث ،ومنهم من يتمسك بالقرآن.
غير أنه لم يرتض هذا االنقسام في الرأي بين العلماء وأكد على أنه إذا كان األصل
في االعتقاد مبن ًيا على الشرع املنزل فإن ذلك ال يغني عن العقل ،بل أن للعقل ً
دورا
ً
بارزا في فهم الشرع وإبراز األدلة واليات التي أودعها هللا تعالى في النفس البشرية
ً
وفي الفاق وهي أدلة ال تحص ى ،ليزداد اإلنسان بصيرة ً
واطمئنانا.
ونورا
كما أن للعقل ً
دورا آخر ال يقل أهمية وذلك في تعيين املراد في النصوص املتشابهة
برده املتشابه إلى املحكم والحكم باليقين وترك املظنون ،وفي تطبيق املتشابهات
باملحكمات بعضها ببعض حتى ال يكون هناك تناقض.
ً
وضوحا حينما صرح بأن العقل ليس بمعطل في طريق
ونراه يزيد هذه القضية
النقل ،بل هو املعتمد في فهم معاني النقل ،وهو املخاطب فيما نزل علينا حيث
ً
جعله هللا تعالى مناطا للتكليف.
 1القائد إلى عيون العقائد ،املرجع السابق ،ص .7
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يقول اإلمام الفراهي" :ثم للعقل مجال وسيع في تطلب الدالئل التي أودعها هللا
ً
النفوس والفاق فإنها ال تحص ى ،ليزداد بصيرة ً
واطمئنانا.
ونورا
وفي تعيين املراد برد املتشابه إلى املحكم والحكم باليقين وترك املظنون ،فالعقل
ليس بمعطل في طريق النقل ً
أيضا ،بل هو املعتمد في فهم معاني النقل ،وهو
املخاطب فيما نزل علينا"1.
ومع احترامه للعقل وإيمانه بدوره البارز في فهم الشرع وإجالء ما غمض منه وبيان
ما استغلق فهمه على الناس... ،إلخ إال أنه ال يطلق للعقل العنان ليحكم ويقض ي
ً
محكوما في إطار الشرع ،خاصة بعدما رأى أن الناس قد افتتنوا
كما شاء بل جعله
ً
ومتبوعا ال ً
ً
تابعا ،كما هو الشأن عند املعتزلة ومن وافقهم،
مقدما
بالعقل وجعلوه
وفي نفس الوقت لم يقبل رأى من يقص ى العقل من مجال االعتقاد كما فعل
الحشوية واملجسمة ..فهو يجمع بين صحيح النقل وصريح العقل ويؤلف بينهما،
ومن ثم التوقف فيما ال يعلم.
حيث يقول "الطريق املثلى هو التمسك بصحيح النقل وصريح العقل ،ثم الكف عن
التأويالت البعيدة ،والتوقف في ما ال علم له به ،وقد أمر هللا بذلك ،والنبي-ﷺ-
ً
َ ُ ْ ُ ۡ َ َٰ َ َ
ك َََلَع ِۡل َم ََنلَآَإ ذَل َ
َماَ
والسلف الصالح اتخذوه طريقا ،كما قال هللا تعالى﴿ :قالواَسبحن
َ

ُ

ۡ

ذ

ِ

َ ا
ۡ ۡ
َ ذََۡٓ ذ َ َ ۡ
ٓ
َٱۡلك ُ
َٱل َعل ُ
ِيَلَ4/ 3.﴾٨٥
ِيم َ
ِيمَ 2.﴾٣٢وقالَ َ﴿ :و َماَأوت ُِيتمَم َِنَٱلعِلمَإَلَقل َ
علمتناَإنكَأنت
ِ

ِ ِ

تعقيب :مما سبق يتضح لنا أن اإلمام الفراهي كان ً
متبعا ملذهب أهل السنة
ً
ً
حاكما وال
والجماعة حينما جعل للعقل مدخال فيما جاء به الشرع ولكنه ليس
ً
موجبا ،بل الحاكم واملوجب هو هللا تعالى ،وهو بهذا يقدم الشرع على العقل ،إال
أنه ال يسلب العقل سلطانه ،وال يعزله عن الشرع.
 1املرجع السابق ،ص .7
 2سورة البقرة.31 :
 3سورة اإلسراء.47 :
 4القائد إلى عيون العقائد ،املرجع السابق ،ص .7
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يقول اإلمام الفراهي ً
مبرزا اتباعه ألهل السنة" :والقرآن قارع بحججه املكذبين
فلم يخاطبهم إال من طريق العقل ،وأما املؤمنون فزادهم بها ً
إيمانا ورفع به
ً
ويقينا ازداد خشية ً
درجاتهم؛ فإن املؤمن إذا ازداد حكمة وبصيرة ً
وحبا هلل.
وعلما
وبذلك ازداد ً
قربا منه  ...فلزمنا في هذا الكتاب أن ال نعول إال على العقل الصريح،
والتعويل على العقل في أصول املذهب هو مذهب أهل السنة ،وذلك بأن الخطاب
باألصول عام ،والناس أجمعون مطالبون باإليمان بها.
وأما الفروع فال شك أنها مبنية على املصالح وقد دل القرآن عليها ولكن املعول فيها
على النقل؛ فإن املخاطب بها املؤمنون الذين آمنوا بالرسول وبكتاب هللا ،وبايعوا على
الطاعة ،كما ترى القرآن يصرح بذلك حين يخاطبهم باألحكام بمثل قوله تعالى﴿ :يا أيها
الذين آمنوا﴾ فهم مطمئنون بعقولهم أن هللا ورسوله ال يهديهم إال إلى صراط
مستقيم وهذا الحكم العام من عقولهم يغني عن مطالبة الدليل في كل حكم"1.

فاملنهج الذي سلكه اإلمام الفراهي هو منهج أهل السنة والجماعة بل هو منهج
اإلسالم الذي ينبغي أن يسلكه السالكون ويعتقده املعتقدون ،فالعقل مع الشرع
نور على نور كما يقول اإلمام الغزالي" :وأنى يستتب الرشاد ملن يقنع بتقليد األثر
والخبر ،وينكر مناهج البحث والنظر ،أو يعلم أنه ال مستند للشرع إال قول سيد
البشر ﷺ  ،وبرهان العقل هو الذي عرف به صدقه فيما أخبر ،وكيف يهتدي
للصواب من اقتفى محض العقل واقتصر ،وما استضاء بنور الشرع وال
استبصر ،قد خاب على القطع والثبات وتعثر بأذيال الضالالت من لم يجمع
ً
مكتفيا بنور القرآن
بتأليف العقل والشرع هذا الشتات ...فاملعرض عن العقل
ً
مغمضا لألجفان ،فال فرق بينه وبين العميان،
مثاله املتعرض لنور الشمس
فالعقل مع الشرع نور على نور ،واملالحظة بالعين العور ألحدهما على الخصوص
متدل بحبل غرور"2.
 1نفس املصدر ،ص .7
2مقدمة كتاب االقتصاد في االعتقاد ،املرجع السابق.
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املبحث الثالث

آراؤه في قضايا العقيدة اللهية
وفيه ثالثة مسالك:
املسلك األول :طرق االستدالل على وجود هللا تعالى وموقف الفراهي منها.
ً
سلك العلماء في االستدالل على وجود هللا تعالى طرقا متعددة منها طريق الفطرة،
وطريق القرآن الكريم ،وطريق الفالسفة املتكلمين وسوف اقتصر في هذا املسلك
على إيراد الطريقين األولين دون الثالث الهتمام الفراهي بهما دون غيرهما.
ا
أوال -طريق الفطرة على وجود هللا تعالى :الفطرة :شعور متأصل في النفس
البشرية جمعاء ،وفحواه أن لهذا العالم قوة عليا عظيمة مهينة عليه ،يشعر بها
كل إنسان سليم الفطرة ،ولم تؤثر فيه عوامل االنحراف البشري ،هذه الفطرة
التي أودعت في اإلنسان ترشده من خالل تأمله في الكون وما فيه إلى أن هناك قوة
مهيمنة عليه وعلى هذا الكون من حوله.
ولكن ما هي حدود هذا الطريق الفطري؟
إن حدود طريق الفطرة ال يتجاوز إال الشعور بوجود القدرة املهيمنة على هذا
الكون ,وليس من شأنه أن يدلنا على وجود هللا تعالى؛ ألن هناك ً
ً
شاسع ا
بونا
بين أن يشعر اإلنسان بتلك القوة وبين أن يعرفها ،ألن الشعور بتلك القوة
مودوع في النفس اإلنسانية ،أما معرفتها املعرفة الص حيحة؛ فإنما يتأتى من
خالل الشرع الحكيم ،وإعمال العقل بالنظر في األنفس والفاق والكون من
حوله ،فاألثر يدل على املسير ،والبعرة تدل على البعير ،والخلق يدل على
الخالق ،والصنعة تدل على الصانع ،وكلما كانت الصنعة متقنة وعظيمة دل
ذلك على قدرة الصانع وعظمته.
فقد خلق هللا عباده على معرفته واإلقرار بربوبيته واستحقاقه وحده للعبادة،

ُ
ُ
ۡ َ َ َ َ ُّ َ ۢ َ ٓ َ َ
َءاد َم َمِن َظ ُهورِه ِۡم َذرِ ذي َت ُه ۡمَ
وهذا ما يؤكده قوله تعالىِ﴿ :إَوذ َأخذ َربك َ ِمن َب ِِن
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ۡ
َ َ ۡ َ َ ُ ۡ َ َ َٰٓ َ ُ ۡ َ َ ۡ ُ َ ُ ۡ َ ُ ْ َ َ َ َ ٓ َ َ ُ ُ ْ
ذ ُ َ
س ِهمَألستَبِربِكمَقالواَب َٰ
َلَش ِه ۡدنَا َۚٗأنَتقولواَيَ ۡو َمَٱلق َِيَٰ َمةَِإِناَك ذناَع ۡنَ
وأشهدهمَلَعَأنف ِ
َ َ َ
اَغَٰفل َ
ِنيَ1.﴾١٧٢
هَٰذ ِ

وكذلك أشار الرسول ﷺ إلى هذه الحقيقة فقال" :ما من مولود إال ويولد على
الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه ،كما تنتج البهيمة بهيمة عجماء
هل تحسون فيها من جدعاء".
فمن سلك طريق الفطرة يجد أن وجود هللا تعالى من البديهيات التي يدركها اإلنسان
بفطرته ،ويهتدي إليها بطبيعته ،وليس من مسائل العلوم املعقدة ،وال من خصائص
التفكير العويصة ،ولو ال أن شدة الظهور قد تولد الخفاء؛ ما اختلف على ذلك
مؤمن أو ملحد ،ومن ثم فقد اهتدى العقل من قديم إلى ضرورة وجود صانع لهذا
العالم قدير حكيم ،وإن أخطأ في التفاصيل املتعلقة بهذا الصانع الحكيم.
وقد اعترف بطريق الفطرة وعول عليه كثير من العلماء منهم بعض املعتزلة وابن
تيمية وابن القيم وكثير من الصوفية وبعض الفالسفة املحدثين ،وكذلك الفراهي
موضوع البحث:
موقف الفراهي من طريق الفطرة :وأما الفراهي فقد ذهب هو ً
أيضا إلى أن وجود
هللا تعالى فطري في النفوس البشرية وال يحتاج إلى دليل يدل عليه ،وأن توافق
ً
حكيما ،وأنها تحت إرادة رب
الفطرة مع شرع هللا دون تغير ،دليل على أن وراءها
واحد ،وأن تغيرها عن عادتها -كما أخبر الرسول ﷺ( -فأبواه يهودانه أو ينصرانه
أو يمجسانه) -في بعض األحيان ألمر ذلك الرب دليل على أمره وإرادته ،والمر
ً
املريد ال بد وأن يكون
موجودا.
قال الفراهي" :كل ش يء في الفطرة مقدر وموزون ،ثم فيها توافق لبناء فائدة
وراحة ،فالتوافق دليل على حكيم ،وقيامها على فطرتها غير متغير؛ دليل على

 1سورة األعراف.271 :
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كونها تحت إرادة رب واحد ،وتغيرها عن عادتها في بعض األحيان ألمر ذلك الرب،
ادته"1.

دليل على أمره وإر

ثم بين الفراهي منشأ اليقين عند اإلنسان تجاه األشياء وهو إما بالبداهة أو
بالنظر أو بالفكر ثم بين درجات الفكر وسبيل كل ذلك في االستدالل على
وجوده تعالى فقال:
"اعلم أن ما توقن به إما هو البديهي وهو ما ورد عليك وأيقنت به من غير فكر
وتدبر ،أو هو النظر وهو ما تكتسبه من البديهي بنظرك في الخارج ،ويقابله
الفكري وهو ما تقف عليه بفكرك في نفسك ،وهو درجتان:
ً
حاكما عليه؛ فهو
 أدناها الفطري وهو ما يطيعه العقل ال لظهوره بل لكونهأساس للعلم البديهي كاليقين بصحة حواسنا.
 وأعالها الجذري وهو الذي أودع في جذر فطرتنا ...فإن أنكره أحد أظلم عليهً
كل ما علمه ...ومن ذلك يقينه بكون فاطره ً
وحميدا ،فإن لم يطمئن
غنيا
بذلك قلبه لم يطمئن بش ئء ،فلم يفرق بين النور والظلمة والحق والباطل".

2

وهكذا يصرح الفراهي بأن وجود هللا تعالى الغني الحميد قد أودع في جذر فطرتنا
وأن من لم يطمئن بذلك قلبه لم يطمئن بش يء ،حتى يصير ال يستطيع التفريق بين
النور والظلمة والحق والباطل.
ويتابع الفراهي حديثه عن فطرية وجوده تعالى ،بل على فطرية وحدانيته -ومن
ً
مستند ا في ذلك إلى أن القلوب
ثب ت له الوحدانية فهو من باب أولى موجود،-
ً
جبلت على طلب االطمئنان على ما تعلم؛ من كون علمها بالش يء ً
حق ا أو باطال
فإنه ال سبيل إلى هذا إال باإليمان باهلل الواحد الحميد ،وبهذا فهي مفطورة
على التوحيد.
 1القائد إلى عيون العقائد ،املرجع السابق ،ص .30
 2املرجع السابق ،ص .33
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ً
يقول الفراهي" :وإذا كان القلب مجبوال على طلب االطمئنان في علمه وال سبيل
إليه إال بأن يؤمن باهلل الواحد الحميد ،فالظاهر أنه مفطور على التوحيد ،وهكذا

َ ا ۡ َ َ ذ ذ َ
ََ ۡ َ ۡ َ َ
ت َٱّللَِٱل َِّت َف َط َرَ
ِيفا َۚٗف ِطر
ِين َحن َ
ِل
ل
َ
ك
هدانا القرآن الكريم حيث قال﴿ :فأق ِم َوجه
ِ
ذ َ َ ََۡ َ َۡ َ َۡ
ذ
ٱنلاس َعليها ََۚٗل َتبدِيل ِ
َٱّللِۚٗ﴾ أي ال ينبغي ألحد أن يبدل فطرته التي كتبها هللا
َۡل َل ِق َ
ذ
ً
َ ذ
َٱت َب َع َٱَّل َ
في قلبه ً
ِينَ
ظلما واتباع هوى وجهال ،فإنه تعالى قال قبل هذه اليهَ ﴿ :ب ِل
َ َ ُ ْٓ َ ۡ ََٓ ُ َ ۡ ۡ
ري َعِل َٖم﴾ (أي أشركوا) أهواءهم بغير علم ،فمن يهدي من أضل
ظلموا َأهواءهمَبِغ ِ

هللا وما لهم من ناصرين" ،أي بعد أن اتبعوا سلبوا نور الهدى نتيجة ملا فعلوا

حسب فطرة هللا التي جعل النتائج السيئة للسيئات…
ُ َۡ ُ ََ
َ َ
َولَٰك ذِنَ
(ثم ذكر بعد ذلك أن التوحيد فطرتهم من جهة أخرى)﴿ ،ذَٰل ِكَٱدلِينَٱلقيِم
َ
َ َ
َ ۡ
كََ
ون﴾2 1.
َثَٱنلذ ِ
اسََل ََي ۡعل ُم َ
أ

ثم يخلص الفراهي إلى نتيجة مفادها أن التوجه إلى هللا أقوى ما جبلنا عليه وأن
اإليمان باهلل ليس ببديهي ،وال نظري مكتسب؛ بل هو مما أودع في جذر فطرتنا
وصميم علمنا ،وإنما يكشف عنه بالفكر في أنفسنا وهذا من جهة العلم.
وإذ أن النفس ذات إرادة ورغبة كما هي ذات علم ،فلها توجه إلى ربها قبل كل
رغبة ،وانبعاث هذا التوجه بالفكر والذكر3.

ا
ثانيا -طريق االستدالل بالقرآن على وجود هللا تعالى :وردت آيات كثيرة في القرآن
الكريم تحث على النظر في النفس ،والتفكير في الكون كي نستدل بهذا النظر وذلك
التفكير على وجود هللا تعالى ،خالق الكون ومبدعه بحكمة القادر على كل ش يء
َََ

َ

َ ٓ ُ
ُۡ ُ َ
ُ
ون َ 4،﴾٢١وقوله تعالى:
َص
ِف َأنفسِك ۡ ۚٗم َأفَل َتب ِ
وفي ذلك يقول هللا جل شأنه﴿ :و ِ
 1سورة الروم.31 – 11 :
 2القائد إلى عيون العقائد ،املرجع السابق ،ص .37 ،34
 3نفس املصدر ،ص .37
 4سورة الذاريات.12 :
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َ َۡ
ُ ْ َ َ
ُ
َ ُۡ
َ
َ َٰ ُ َ ُّ ُ ُ َ َ ذ ۡ
اذاَِف ذ َ َ
ونَ
َعن َق ۡو َٖم ََل ََيُؤم ُِن َ
َو َماَتغ ِِن َٱٓأۡليت َوٱنلذر
ۡرض
ت
َٱلسمَٰو َٰ ِ
َوٱۡل ِ ٖۚ
﴿ق ِل َٱنظ ُروا َم ِ
ذُ ذ
َ َ َ ذ َ َٰ َ َٰ َ ۡ َ َ
ۡرض َ
َو َماَبَ ۡي َن ُه َماَ
ت َوٱۡل
 1،﴾١٠وقوله تعالى في سورة السجدة﴿ :ٱ َ
ّللَٱَّلِيَخلقَٱلسمو ِ
َ ََ َ
َََ َ َ ذ َ
ُ
ذ َ ذ ُ ذ ۡ َ َ َٰ َ َ ۡ َ ۡ ِ َ َ ُ
ِيعَأفَلَت َتذك ُرونَ
ِنَو
م
ِۦَ
ه
ن
و
ِنَد
مَم
ك
ِِفَسِتةَِأيا َٖمَثمَٱستوىَلَعَٱلعرشَماَل
ِ
َلَوَلَشف ٖۚ
ِٖ
َ
ۡ
ذ ٓ َ ۡ َ َ ُذ َ ۡ َ ََ ُ َ َ َ َ ۡ َ
ِنيَ2"﴾٧
َٱۡل َ َٰ
نس ِنَمِنَط َٖ
 ﴾٤إلى قوله تعالى ﴿ٱَّلِيَأحسنَُكََشءَخلقهۥَو َبدأَخلق ِ

إلى غير ذلك من اليات الدالة على وجود هللا تعالى.

وقد سلك هذا الطريق (طريق القرآن) في االستدالل على وجوده تعالى بعض
العلماء وكان من أبرزهم أبو الفرج ابن الجوزي وأبو الوليد ابن رشد 3،وكذلك
الفراهي وقد استندوا في أدلتهم على ما يسمى بدليل الخلق واالختراع أو دليل
العناية والنظام.
فابن الجوزي أكد على أهمية دور العقل في االستدالل على وجود هللا تعالى
ً
ً
وبعيدا عن األسلوب الجدلي الذي
مسترشدا في ذلك بهدي القرآن الكريم
استخدمه املتكلمون والفالسفة ،والدليل على ذلك أنه لم يصنف تلك األدلة
ً
تحت عناوين معينة ،وإنما ساق الكالم سوقا في معرض الرد على الدهريين
ً
معتمدا هذا الرد من آيات الذكر الحكيم.
والطبائعيين وغيرهم
 1سورة يونس.202 :
 2سورة السجدة :اليات .7 ،7 ،4
 3ولي بحث في بيان الصالت الفكرية بين هذين العاملين الجليلين (ابن الجوزي وابن رشد) ،نشر
في مجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية العدد الرابع عشر لسنة
2114م.
أوضحت فيه أن هذين العاملين مع أن األول مشرقي املنشأ وهو فقيه على املذهب الحنبلي،
والثاني مغربي وهو فيلسوف املغرب العربيى ،وأنهما وإن كانا متعاصرين إال أنهما لم يلتقيا غير
أنه توجد صالت فكرية وتوحد فكري بينهما في كثير من القضايا .راجع كالم ابن الجوزي وابن
رشد في االستدالل على وجود هللا تعالى في ،ابن الجوزي صيد الخاطر ،تحقيق :عبد القادر
أحمد عطاء مكتبة كليات األزهرية ،القاهرة2171 ،م ،ص  ،473 ،471وتلبيس إبليس ،مكتبة
املتنبي ،القاهرة ،د.ت ،ص  .41 ،42وابن رشد ،مناهج األدلة ،تحقيق :د .محمود قاسم،
مكتبة األنجلو املصرية2164 ،م ،ص .270
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أما ابن رشد فقد رفض أدلة املتكلمين وأهل الظاهر والصوفية في استداللهم على
وجود هللا تعالى ،ووصف هذه األدلة بأنها ليست شرعية وال برهانية ،ثم طالعنا بما
ارتضاه من األدلة على وجود هللا تعالى بقوله "الطريقة التي نبه الكتاب العزيز
عليها ودعا الكل من بابها ،إذا استقرئ الكتاب العزيز وجدتها تنحصر في جنسين:
أحدهما :طريق الوقوف على العناية باإلنسان وخلق جميع املوجودات من أجله
ولنسم هذه دليل العناية.
والطريقة الثانية :ما يظهر من اختراع جواهر األشياء املوجودات  -ولنسم هذه
دليل االختراع1.

وقد وردت اليات القرآنية التي تتضمن دليلي االختراع والعناية على أقسام ثالثة:

ْ
َ َٰٓ َ ُّ َ ذ ُ ُ َ َ َ ٞ
ل َفَ ۡ
ٱس َت ِم ُعواَ
َم َث َ
َُضب
األول :ما يدل على االختراع فقط كقوله تعالى﴿ :يأيهاَٱنلاس ِ
ذ َ َُُۡ ْ ُ
َُ ٓ ذ ذ َ َ ۡ ُ َ
ُ
اَولَو ۡ
َذبَ اَ َ
َٱج َت َم ُعوا ْ َ ُ
َلۥ ﴾2.
ونَٱّللَِلنََيلقوا
ل ۚٗۥَإِنَٱَّلِينَتدعونَمِنَد ِ
اب ِ

َََ ۡ َ َۡ َ ۡ
ُ َ َ
ُذ َ ََۡ ُ ُۡ َا
َ
اَٱۡل َ َٰ َ
َِف َق َرارَٖ
ِني ََ ١٢ثم َجعلنَٰه َنطفة ِ
وكقوله تعالى﴿ :ولقد َخلقن ِ
نسن َمِنَسلَٰلةَٖ َمِنَط ٖ
ُ ذ َ َ ۡ َ ُّ ۡ َ َ َ َ َ ا َ َ َ ۡ َ ۡ َ َ َ َ ُ ۡ َ ا َ َ َ ۡ ۡ ۡ َ َ َ
ذ
َمضغة َفخلق َنا َٱل ُمضغة َعِظَٰ اَماَ
ِني ََ ١٣ثم َخلقنا َٱنلطفة َعلق َة َفخلقنا َٱلعلقة
مك ٖ
َ َ َ ۡ َ ۡ َ َٰ َ َ ۡ ا ُ ذ َ َ ۡ َ َٰ ُ َ ۡ ً َ َ َ َ َ َ َ َ ذ ُ َ ۡ َ ُ ۡ َ
خَٰلِق َ
ِنيَ3.﴾١٤
فكسوَناَٱلعِظمَۡل َماَثمَأنشأنهَخل َقاَءاخرَۚٗفتباركَٱّللَأحسنَٱل
ََۡ ُ ۡ َ
نس ُن َإ َ ََٰل َ
َط َعا ِمه ِٓۦَ
َٱۡل َٰ ِ
الثاني :ما يدل على العناية فقط من مثل قوله تعالى﴿ :فلينظرِ ِ
ُ َ َۡ َۡ َ َ ا
ََ ََۡ َ َا
َذ َ ََۡ ََۡٓ َ ا
َ َ ا َ َ اۡ
اَحباََ٢٧وعِنباَوقضباَ
َصباََ٢٥ث ذمَشقق َناَٱۡلۡرضَشقاََ٢٦فأۢنبتناَفِيه
َ٢٤أناَصببناَٱلماء
َ
َ
َ َُۡ ا َ َۡا
ۡ
ذ
ٓ
ُ
َ َ َٰ َ ا َ ا
َ
ُ ۡ َ َۡ ُ
م4.﴾٣٢
َو ِۡلنع َٰ ِمك َۡ
َوأباَ َ٣١ذمتَٰ اعاَلكم
اَوَنَلََ َ٢٩و َح َدائ ِ َقَغل اباََ٣٠وفكِهة
َ٢٨وزيتون

الثالث :ما يتضمن الداللتين ً
معا وهو أكثر من مثل قوله تعالى في سورة البقرة:

َ َ ُّ َ ذ ُ ۡ ُ ُ ْ َ ُ ذ
َ
ُ َ ذ ُ َ ُ َ
َ ََ ُ
ك ۡم َ
َو ذٱَّل َ
﴿ َٰٓ
ِين َمِنَق ۡبل ِك ۡم َل َعلك ۡم َت ذتقون ََ٢١
َر ذبك ُم َٱَّلِيَخلق
يأيهاَٱنلاس َٱعبدوا
 1املرجع السابق ،نفس الصفحة.
 2سورة الحج.73 :
 3سورة املؤمنون.24 –21 :
 4سورة عبس :اليات .31 – 14
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ذ
َ َ َ َ ُ ُ ۡ َ َ َ َٰ ا َ ذ َ ٓ َ َ ٓ ا َ َ َ َ َ ذ َ ٓ َ ٓ َ ۡ
شا َوٱلسماء َبِنا َء َوأنزل َمِن َٱلسماءِ
ج َبِهِۦ َم َِنَ
َما اَءََأخ َر ََ
ٱَّلِي َجعل َلكم َٱۡلۡرض َف ِر َ
ۡا ذ ُ ۡ ََ ََۡ ُ ْ ذ َ َ ا ََ ُ ۡ َ ۡ َ ُ َ
ذ
ونَ1.﴾٢٢
اداَوأنتمَتعلم
َّللَِأند َ
تَرِزَقاَلكمَفَلََتعلوا ِ
ٱثل َم َر َٰ ِ

موقف الفراهي من االستدالل بالقرآن الكريم على وجوده تعالى :أما الفراهي
ً
فقد سلك مسلكا آخر في االستدالل بالقرآن الكريم على وجود هللا حيث توسع في
هذا األمر بل ما أورده في كتابه "القائد إلی عيون العقائد" من اإللهيات يكاد يكون
ً
موظفا إلقرار حقيقة وجود الخالق والتعرف عليه سبحانه تعالى ،وقد قسمها
كله
إلی أربعة أقسام أو طرق ،يوضحها قول الفراهي تحت عنوان "طريق االستدالل
بالقرآن"" :قد دلنا القرآن على صحة العقيدة فيما يتعلق بمعرفة الرب تعالى
بطرق مختلفة متفاوتة في درجات الداللة ،ونذكرها بالترتيب:
فأولها :طريق التسمية ،وهو أبلغها وأوضحها وأوثق ما يعتمد عليه ،فإن االسم
ألزم وأقدم وأدل على املسمى من غير لحاظ إلى ما سواه.
وهذا موافق لعادة عامة (الناس) السيما عادة العرب ،فإنهم أصح األمم إصابة في التسمية،
وإنما جعل االسم للداللة على املسمى 2،فمن عرف الش يء باسمه الصحيح فقد عرفه.
والطريق الثاني :هو طريق الوصف بصفة ،وهذا دون التسمية ،فإن الش يء قد
يوصف بصفة وال يسمى بها.
 1سورة البقرة :اليات .11 – 10
 2اختلفت املعتزلة واألشاعرة في املراد من االسم هل املسمى أو التسمية ،فاملشهور من مذهب
املعتزلة أن املراد من التسمية ال املسمى ،أما األشاعرة فيرون أن املراد من االسم املسمى ال
التسمية ،وقد عرف اإلمام الغزالي االسم بأنه :اللفظ املوضوع للداللة على املسمى ،وعرف
املسمى بأنه :املعنى الثابت في األعيان من حيث دل عليه اللفظ.
وقال الباقالني :والذي يذهب إليه أهل الحق :أن االسم هو املسمى نفسه أو صفته متعلقة
به ،وأنه غير التسمية ،وقد عرف الجرجاني التسمية بأنها :تحصيل االسم ووصفه للش يء.
راجع هذه املسألة في :شرح األصول الخمسة ،للقاض ي عبد الجبار ،ص  ،744 – 741املقصد
األسنى شررح أسماء هللا الحسنى للغزالي ،مكتب الجندي2164 ،م ،ص ،267 ،23 ،21
التمهيد للباقالني ،شرح ملعة األدلة في قواعد عقائد أهل السنة ،رسالة ماجيستير للباحث،
كلية الدراسات بالقاهرة2112 ،م.
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والطريق الثالث :هو نسبة األفعال ،وهذا دون األولين؛ فإن بعض األفعال ينسب
إلى ش يء على طريق املجاز وللمجاز أبواب كثيرة.
والطريق الرابع :ما يدل عليه نظم القرآن ،وهذا لطيف ً
جدا ،ولكنه طريق واضح
بين عند أهل الفكر والتدبر ،فإن الكلمة إذا وضعت في جنب كلمة أخرى أو ضم
كالم مع كالم آخر ،دل على أمور جمة.
ثم عقب فقال :فهذه أربعة طرق وإنما ذكرنا الرابع ً
أخيرا لدقته ال لضعفه ،كما أن
ً
ً
إمعانا ،ويهتدي إلى معناه الصحيح
األول أوثق مع أن شرح األسماء يقتض ي تأمال
بالطرق الثالث وبتوفيق بعضها ببعض ،وذلك أصل اسخ"1.
ر
وسيقتصر حديثنا الن على الطريق األول :وهو املعرفة من أسمائه تعالى حيث إن
الطرق الثالث األخرى تدل على وجود هللا تعالى داللة غير مباشرة ،وسوف تتضح
عندما نتكلم عن صفات هللا تعالى ،وأفعاله ،فالصفة تدل على املوصوف ،وإثبات
الفعل داللة على وجود الفاعل .ففي قوله تعالى﴿ :قل ادعوا هللا أو ادعوا الرحمن
ً
أيا ما تدعوا فله األسماء الحسنى﴾2.
قال الفراهي" :فعلمنا أن هللا والرحمن من أسمائه الخاصة التي ندعوه بها عن
طريق االسم ،وهكذا نفهم من كالم العرب فإنهم لم يستعملوا هذين االسمين إال
هلل تعالى ،وقال تعالى﴿ :هو هللا الذي ال إله إال هو عالم الغيب والشهادة﴾ إلى قوله
تعالى ﴿وهو العزيز الحكيم﴾ 3.فهذه ً
أيضا أسماء نصفه بها ،وأما أن ندعوه بها
فمستنبط غير مصرح به ،وطريق االستنباط ظاهر؛ فإن قوله تعالىً :
(أيا ما تدعوا
فله األسماء الحسنى) دل على أن ندعوه بأسمائه الحسنى.
ثم قوله بعد سرد أسماء أخر( :له األسماء الحسنى) دل على أنها منها .ثم نظم قوله
تعالى ﴿هللا ال إله إال هو الحي القيوم﴾ 4يشبه نظم تلك اليات الجامعة ألسمائه.
 1القائد إلى عيون العقائد ،املرجع السابق ،ص .11 ،12
 2سورة اإلسراء.220 :
 3سورة الحشر.14 – 11 :
 4سورة البقرة ،177 :سورة آل عمران.1 :
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ثم جاء من صفاته تعالى على طريق الخبر كقوله تعالى﴿ :وهو الغفور الودود ذو
العرش املجيد فعال ملا يريد﴾ 1فاحتمال كونها أسماء كاحتمال كونها صفات
فوجب إعمال الفكر.
ً
وطريقته املثلى :أن نجعل أسمائه الحسنى املصرحة بها أصال ونرد الصفات
واألفعال إليها.
وأبين أسمائه وأصرحها هللا والرحمن فنجعلهما أصل املعرفة بالرب تعالى"2.

ً
وهكذا تبين لنا أن الفراهي جعل من أسماء هللا تعالى مدخال للتعرف عليه حيث
يرى أن املراد من االسم هو املسمى وهو بذلك يوافق مذهب أهل السنة الذين
يرون أن االسم هو املسمى نفسه ،أو صفه متعلقة به ،وأنه غير التسمية فاسم
ً
هللا أو الرحمن مثال من أخص األسماء التي ندعوه تعالى بها وأن العرب لم
يستعملوا هذين االسمين إال هلل تعالى ،وكذلك باقي األسماء املصرح بها أو التي دل
السياق على كونها أسماء هللا تعالى حيث وصفها بقوله (له األسماء الحسنى) أو
حتى الصفات التي تحتمل أن تكون أسماء ككونها صفات.
وفي هذه الحالة (حالة عدم التصريح باالسم) يبين لنا الفراهي الطريقة املثلى التي
ً
ينبغي أن يسلكها العلماء وذلك بأن نجعل أسماءه الحسنى املصرح بها أصال ونرد
الصفات واألفعال إليها ،وأن أبين وأصرح أسمائه تعالى هللا والرحمن فنجعلهما
ً
أصال ملعرفة هللا تعالى ونرد الجميع إليهما.
ومع أن الفراهي قد سلك هذا النهج في التعرف على هللا تعالى -وهو التعرف عليه
من أسمائه وصفاته وأفعاله -إال أنه ً
أيضا لم يهمل الطريق الذي سلكه علماء أهل
السنة في االستدالل بالخلق على الخالق ،والصنعة على الصانع ،وذلك بالنظر في
املخلوقات ،وربط األثر باملؤثر ،والصنعة بالصانع وبيان أن هذا الكون مخلوق هلل
 1سورة البروج.26 –24 :
 2القائد إلى عيون العقائد ،املرجع السابق ،ص .13 ،11
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وأن ما فيه من إبداع ونظام وعناية دال على وجود خالق مبدع لهذا الكون ،وأن
املادة والنفس ً
نظرا لكونهما حادثتين فهما يفتقران إلى محدث يعتني بهما ويسير
أمورهما وهو ما يعرف بدليلي االختراع والعناية1:

أ -ال خالق إال هللا :يقول الفراهي:
"الخلق :إما هو إيجاد ش يء من غير مادة ،أو تبديل ش يء إلى ش يء آخر .أما اإليجاز
ً
ابتداء فمفهوم ولكن كيفه ال يدرى ،وأما التبديل فمشتمل على تدبير عجيب،
وحساب متقن ،وحركة سارية في أدق أجزاء الش يء ،فاإليجاز والتبديل كالهما
عجيب ،والتبديل ليس بأدون (بأقل) من اإليجاد ،بل هو مركب من إفناء وإيجاد،
ً
مثال :تبدل الحركة إلى الضياء والبرق -إشارة إلى حركة السحاب ،-وتبدل التراب
إلى الدهن والسكر واللحم والعظم واألزهار والثمار ،واألجسام الحية من أعجب
األشياء وأغمضها"2.

ثم رد الفراهي على املالحدة الذين أنكروا اإليجاد من غير مادة ،وادعوا في ذلك
البداهة ونسبوا التبدل إلى قوى الطبيعة فقال:
ً
"املالحدة أنكروا اإليجاد من غير مادة ،ال بدليل بل ادعوا فيه البداهة تمسكا بأن
هذ أكبر من أن نفهم ،ونسبوا التبدل إلى قوى طبيعية ملا أنهم أوه ً
عيانا ،فال بد له
ر
من نسبة إلى سبب ،فنسبوا إلى الطبائع ووقفوا هناك.
ولكن لكل أمر ذي حكمة وتدبير ومنافع ،ال بد من مريد حكيم ،قادر ،رحيم،
والطبائع ليست كذلك.
 1وقد أشار الفراهي إلى هذين الدليلين وأوردهما في كتابه" ،عيون العقائد" وبعنوانين
آخرين وهما:
 – 2ال خالق إال هللا – 1 .حدوث املادة والنفس وسوف نالحظ أنهما يتضمنان االختراع
والعناية.
 2القائد إلى عيون العقائد ،املرجع السابق ،ص .11
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ثم هذه الحكمة راجعة إلى توحد في العالم -أي نظام واحد في العالم -ينظم
(عالقة) بعضها ببعض ،فتحيروا ونسبوها إلى طبيعة واحدة وسعت العالم مع
كونها خالية من إ ادة وعلم"1.
ر
ً
يشير الفراهي في النص السابق إلى أن الخالق ال بد أن يكون
مغايرا للمخلوق ،وأن
قادرا على اإليجاد من عدم ،وأن الخلق يجب أن يكون ً
ً
حكيما ً
يكون ً
قادرا
مريدا
ً
رحيما والطبيعة ال توصف بش يء من ذلك ،فبطل مدعاهم وثبت نقيضه ،وهو أن

ُ ْ
َ َ
ََ ُ
كوت ذ َ َ
تَ
هللا مبدع هذا الكون فهو موجود ،قال تعالى﴿ :أ َول ۡم َيَنظ ُروا ِ َ
َٱلسمَٰو َٰ ِ
َِف َمل ِ
َۡ
ََ َ
اَخلَ َق ذ ُ
ء﴾2.
َٱّللَم َ ۡ
َوٱۡل ِ
ۡرضَوم
ِنََش َٖ

فهذا الدليل يحفز اإلنسان إلى السير في طريق العلم وربط األسباب بمسبباتها،
ذلك أن فكرتنا عن حقيقة الخلق ال تصبح كاملة إال إذا ما وقفنا على آثار صنعة
هللا في كل جزء من أجزاء الكون.
ب  -حدوث املادة والنفس وعناية الخالق بهما :يقول الفراهي:
 -2كل ما فيه نظم وترتيب ،ال يخلو من تصرف عقل وعلم.
 -1املادة في أصل فطرتها قابلة لفوائد جمة وتبدالت عجبية ،فال بد لها في أصل
فطرتها من عقل وعلم ال يحص ى.
ً
 -3كلنا نرى املادة ذلوال تحت أيدينا ،وخالية عن كل إرادة بل مسخرة لنا ،فهي
خالية عن العقل والعلم ً
أيضا.
 -4فال بد للمادة في أصل فطرتها من جاعل ،حكيم خلقها بهذه القابليات العجيبة
فكانت حادثة.
 -7قابليات النفس أكبر من قابليات املادة ،وعلمها وإرادتها وسائر قواها ليست من
ذاتها لنسيانها ،وضعفها ،وقلة عزيمتها ،فكانت هي ً
أيضا قابلة ملا أعطيت ،وال بد
لها من فاطر ،حكيم ،رحيم ،فكانت حادثة"3.
 1املرجع السابق ،ص .11
 2سورة األعراف.247 :
 3القائد إلى عيون العقائد ،املرجع السابق ،ص .30
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ً
ً
ً
ومعتني ا ليس من
وخالقا
مدبرا
وهذا كله يوجب أن يكون للمادة والنفس
ً
خارجا عنهما وذلك لضعفهما وعدم قدرتهما على االستقالل
جنسهما بل
ومعتن بما خلق مر ٍاع لشؤونه ،مقدم
واالستغناء عن فاطر خالق حكيم رحيم،
ٍ
ما يصلح من شأنه.

فاهلل تعالى مخترع الكائنات ،ولذلك كان ً
واجبا على من أراد معرفة هللا تعالى حق
املعرفة ،أن يتعرف على جواهر األشياء ليقف على حقيقة االختراع ،وأن هللا خلق
ً
الخلق ولم يتركهم همال بل اعتنى بهم وخلق لهم ما يكفل لهم الحياة الكريمة قال

ُ َ َۡ َۡ َ َا
َذ َ ََۡ ََۡٓ َ ا
ََۡ ُ ۡ َ
نس ُن َإ َ ََٰل َ
َصباََ٢٥ث ذم َشقق َناَٱۡلۡرض َشقاَ
َط َعا ِمهِۦٓ ََ ٢٤أناَصببناَٱلماء
َٱۡل َٰ ِ
تعالى﴿ :فلينظ ِر ِ
ا
َ
ۡ
ٓ ُ
َ ا
ََ ََۡ َ َا
َ َُۡ ا َ ۡ
َ َا ََ ۡ
اَوَنَل ََ َ ٢٩و َح َدائ ِ َق َغل اباََ َ ٣٠وفَٰك َِهةَ
اَوقض اباََ ٢٨وزيتون
اَحباََ ٢٧وعِنب
َ ٢٦فأۢنبتناَفِيه
َ
َا
ذ َ َٰ ا ذ ُ ۡ َ ۡ َ ُ
م1.)٣٢
َو ِۡلنع َٰ ِمك َۡ
َوأَباََ٣١متعاَلكم

تعقيب :مما سبق يتبين لنا أن الفراهي سلك في االستدالل على وجود هللا تعالى أكثر
من طريق وبذل ً
جهدا ً
طيبا في هذا الشأن مما يدل على سعة علمه وتحمسه للدفاع
عن قضايا العقيدة ،حيث سلك طريق الفطرة ،وطريق القرآن الكريم في االستدالل
على وجوده تعالى وأملح إلى دليل الحدوث الذي استند إليه املتكلمون في استداللهم
على وجود هللا تعالى ،إال أنه لم يورده على منهجهم من أن العالم حادث ،وكل حادث
ال بد له من محدث  ...إلخ بل اعتمد في ذلك على اليات القرآنية.
وقد سبقه إلى ذلك كثير من األئمة ومنهم -كما سبق وأشرت -ابن تيمية ،وابن
القيم وابن الجوزي ،وابن رشد ،على اختالف مناهجهم وأساليبهم في االستدالل
على وجوده تعالى.
فالفراهي وإن كان قد سلك الطرق التي سلكها هؤالء األئمة ،إال أنه قد استخدم
ً
منهجا ً
خاصا في عرضه لهذه املسألة وإثباته لوجود هللا تعالى.

 1سورة عبس.31 –14 :
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املسلك الثاني :صفات هللا تعالى وآراء العلماء فيها وموقف الفزاهي منها
تمهيد :تحدثنا فيما سبق عن وجود هللا تعالى وطرق االستدالل عليه سبحانه ،وبينا
أنها مع كونها متنوعة إال أنها انتهت جميعها إلى حقيقة واحدة وهي أن هذا الكون
الفسيح بما فيه ومن فيه تقف وراءه قوة جبارة عظيمة ذات إرادة وعلم ملا وجد وما
ً
سيوجد ،وهذا يسلمنا إلى االهتداء بأن لهذا الكون ً
عظيما يتصف بصفات
إلها
الكمال والجالل ،خلق الكون وأبدعه على غير مثال سبق ،واعتنى به تمام العناية
حيث حافظ على نظامه ووضع كل ش يء في نصابه ،وهيأ لكل مخلوق ما يكفل له
الحياة ويساعده على البقاء  ...هذا اإلله سبحانه بال شك قادر عالم مريد سميع
بصير متكلم حي مستغن عن خلقه؛ ألنه كان من قبل وال ش يء معه (كان هللا وال ش يء
َۡ ُ

معه وكان عرشه على املاء) فهو القديم األزلي الباقي فهو ﴿ٱۡل ذول ََوٱٓأۡلخ َُِر﴾ ...1فالنظر
إلى الكون يدلنا على أن له ً
إلها يتصف بكل هذه الصفات وغيرها.

وقد قسم العلماء صفات هللا تعالى إلى أربعة أقسام :وهي صفات املعاني (الصفات
الوجودية) ،والصفات املعنوية ،والصفات السلبية (التنزيهية) ،والصفات الخبرية.
وسوف نركز في هذا البحث على القسم األول واألخير من هذه الصفات ً
نظرا
الهتمام الفراهي بهما ،ولكثرة اختالف العلماء فيهما:
ا
أوال:صفات املعاني :تعد صفات املعاني (الصفات الوجودية) في إثباتها هلل -تعالى-
ونفيها عنه من كبريات املسائل التي وقع فيها الخالف بين العلماء؛ فبعد أن أجمعوا
على أن هللا تعالى قادر ،عالم ،مريد ،حي ،سميع ،بصير ،متكلم ،اختلفوا في هل
هذه الصفات توجب معنى ز ً
ائدا على الذات هو القدرة والعلم واإلرادة ،والحياة،
والسمع ،والبصر ،والكالم.
ً
أو أنها ال توجب معنى ز ً
ائدا على الذات؟ فيكون هللا تعالى ً
قادرا بذاته ،عاملا بذاته
وهلم ً
جرا..؟
 1سورة الحديد :جزء من الية .3
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 -1فأهل السنة :يثبتون هذه الصفات هلل تعالى ،ويثبتون لها أربعة أحكام وهي :أنها
قديمة ،وقائمة بذاته تعالى ،وزائدة على ذاته وأن األسماء املشتقة منها صادقة على
ً
أزال ً
وأبدا ،وأثبتوها هلل تعالى بال تشبيه ،ونزهوه تعالى عن كل ما ال يليق
هللا تعالى
بجالله بال تعطيل ،معتمدين في ذلك على األدلة النقلية والعقلية ً
معا ،وبهذا خالفوا
املشبهة واملجسمة من الحشوية والكرامية وأهل الظاهر؛ الذين ألغوا عقولهم
بحجة التمسك بالظاهر ،فأضافوا هلل -تعالى -ما ال يرتضيه عاقل حيث أثبتوا له
الصفات وشبهوها بصفات غيره وتوقفوا عند ظاهر النص وألغوا عقولهم فوقعوا في
التشبيه والتجسيم حيث نسبوا هلل تعالى الجهة واملكان والزمان ...كما خالفوا
املعتزلة الذين أسرفوا في االعتماد على العقل ،وحكموا عقولهم في النصوص وأولوا
منها كل ما ال يتفق مع نزعتهم العقلية حتى وقعوا فيما يسمى بالتعطيل.
 -2أما املعتزلة :فقد كان موقفهم رد فعل ملا أحدثه املشبهة من تشبيه وتجسيم هلل
تعالى ،فلجأوا إلى نفي الصفات وأنكروا أن تكون صفات هللا تعالى قديمة زائدة على
ذاته تعالى1.
ً
ويبدو أن املعتزلة األوائل كانوا أكثر إفراطا في التنزيه من املتأخرين منهم ،فقد كان
"الجعد بن درهم" أول من تكلم في الصفات فنفاها ،وقال بخلق القرآن.
وعن "الجعد" أخذ "جهم بن صفوان" القول بنفي الصفات ،وادعى أن هللا ال
يوصف بش يء يوصف به خلقه ،وملا ظهر املعتزلة أخذوا عن الجهيمة قولهم في
ً
نفي الصفات ،فكان واصل بن عطاء ينفيها أصال ألنها تؤدي -في نظره -إلى الشرك،
ولذلك كان يقول( :من أثبت هلل تعالى معنى أو صفة قديمة فقد أثبت إلهين)2.
ثم شرع أصحاب واصل في مطالعة كتب الفالسفة فتوسعوا في هذه املسألة
ً
وأخذت حدتهم وتطرفهم في الصفات تخف ً
فشيئا حتى طالعنا "أبو الهذيل
شيئا
1السعد التفتازاني ،شرح املقاصد ،تحقيق :د .عبد الرحمن عميرة ،عالم الكتب والكليات
األزهرية.74/1 ،
 2الشهرستاني ،امللل والنحل ،املرجع السابق ،ص .70
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العالف" بإثباته هلل تعالى صفات هي ذاته حيث قال :إن هللا عالم بعلم وعلمه
ذاته ،وقادر بقدرة وقدرته ذاته ...إلخ.
ً
وبهذا يكون أبو الهذيل لم ينف الصفات أصال بل أثبت صفات هي بعينها ذاته.
ً ً
قادرا عاملا ثم الحكم بأنهما
ثم جاء بعد ذلك من رد جميع الصفات :لكونه تعالى
صفتان ذاتيتان هما اعتباران للذات القديمة وهو أبو علي الجبائي وأبو الحسن
البصري في بعض ما نقل عنه 1،وأطلق عليها أبو هاشم الجبائي لفظ األحوال.
وعلى كل حال فإن املعتزلة أنكرت الصفات الزائدة على الذات ،حتى ال يتعدد
القدماء .وذلك ألنه لو كانت هلل تعلى صفات فال بد أن تكون قديمة ألنه تعالى ال
تقوم به الحوادث ،وإثبات صفات قديمة يوجب في نظر املعتزلة -أن تكون تلك
ً
الصفات القديمة مثال هلل تعالى في القدم ،والقدم أخص وصف هلل تعالى ألنه
ً
تعالى إنما يخالف غيره بكونه ً
قديما ،فال ش يء -في نظرهم -يصلح أن يكون فاصال
بين هللا تعالى وبين ما سواه غير القدم2.

 -3وأما الفراهي :فإنه يرى أن الصفات ترجع بعضها إلى بعض وتؤل إلى الذات،
ولكن الذات املجردة من الصفات مفروضة ال حقيقة لها.
ويرى أن الخالف بين أهل السنة واملعتزلة خالف لفظي حيث يقول( :واملقصود
ههنا أن النزاع بين أهل السنة واملعتزلة في هذه املسألة إنما هو نزاع لفظي)3.

ثم قرر بإيجاز مذهب كل من الفريقين وعلق عليهما فقال( :املعتزلة لم ينكروا
بعلم هللا وقدرته وسائر صفاته ،إنما أنكروا بكون هذه الصفات زائدة على ذاته
 1املرجع السابق ،ص .72
 2وهذا القول ينقده ما أثبته أبو هاشم من قوله بحالة خاصة يميز بها بين ذات هللا تعالى وسائر
الذوات ،راجع الجرجاني ،شرح املواقف ،املرجع السابق .27/4 ،وراجع موقف املعتزلة في
الصفات في شرح األصول الخمسة ،مكتبة وهبة 2176م ،ص  ،217 ،216للقاض ي عبد
الجبار .تحقيق :د .عبد الكريم عثمان.
 3الفراهي ،عيون العقائد ،ص .34
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حتى ال يلزم تعدد الواجب والقديم ،وكون هللا في عين ذاته ً
خاليا عن العلم
والقدرة ،فقالوا :إنه عالم بذاته ال بعلم يكون صفة زائدة عليه.
واألشاعرة :قالوا :إن البداهة فارقة بين الذات والصفات ،فالصفات ال بد لها من
حامل وهو الذات ،والذات املجردة عن كل صفة أمر مفروض ،وأن الصفة ال تتقلب
ً
ً
سميعاً ،
قديراً ،
ذاتا ،فقالوا :إن هللا تعالى لم يزل عاملًاً ،
بصيرا فصفاته قديمة
مدبرا،
واجبة وال يلزم تعدد القدماء ،فإن الصفات ال تتفرق عن الذات ،ولم تكن موجودة
خارجة عن الذات بل كانت مع الذات ً
أبدا ،فال تعدد إال في االنتزاع العقلي.
ً
وأيضا قالت املعتزلة إنه يلزم على مذهب األشاعرة التركيب ،واالفتقار ،وأجيبوا
بأن التركيب ال يعقل إال بين شيئين متفارقين في الوجود ،وأما الذات وصفاته ،فال
تركيب بينهما ،خذ أي ما شئت من البسائط تجدها ً
ذاتا مع صفة ،ولن تجد ولن

تتعقل ً
ذاتا مجردة عن كل صفة)1.

وبعد تقرير الفراهي ملذهب أهل السنة واملعتزلة ورده على شبه املعتزلة أبرز رأيه في
القضية فقال( :ولكن هذا البحث من التعمق ،وما أمرنا هللا تعالى بذلك بل نهانا
عنه وعن املراء في األمور فيما ال نفع فيه ،وقد رأينا ضرر هذا املراء وأما لدفع إلزام
املخالفين فيكفينا فيه إيراد املنع على ما يلزموننا ،وال حاجة لنا إلى وضع مذهب
مبتدع ،فنقول كما ورد وهو الظاهر عند العقل)2.
تعقيب :وبهذا يتبين أن الفراهي قلل من أهمية البحث في زيادة الصفات على
الذات أو كونها عين الذات ،وأشار إلى عدم جدواها وأن هللا نهانا عن البحث في
مثل هذه األمور وعن املراء في األمور فيما ال نفع فيه .واختار إثبات الصفات هلل
تعالى كما وردت دون بحث في كونها عين الذات أو زائدة عليها لعدم جدوى هذا
البحث ،وعدم توقف أمر عقدي عليه يؤثر على إيمان الفرد ،وفي نفس الوقت
 1املرجع السابق ،ص .34
 2نفس املرجع والصفحة.

ال
مجلد6 :

الأعداد4-1 :

397

ي
يناير-د سمبر 7112

يرى أن الذات املجردة من الصفات مفروضة ال حقيقة لها ،فال تتصور الذات من
دون الصفات ،حيث إن الصفات هي التي تميز الذوات بعضها من بعض ،كذلك ال
يتصور صفات من دون ذات تقوم بها ،أو كما قال الفراهي" :العلم بالذات يظهر
من العلم بالصفات ،ثم تصير الذات موضع الفكر فتزداد بها البصيرة ويتبين
الصحيح من السقيم وينفي املناقض ،وعلى هذا األصل؛ فالنظر في صفات الرب
الحاصلة من اليات يصحح ما كان من خطأ" :أي يصحح ما اعتقده الناس خطأ في
حق هللا من وصفه تعالى بصفات ال تليق به وذلك باإلفراط في إثبات ما ال يليق
بجالله أو التفريظ والتعطيل بنفي بعض صفاته.
وبذلك يتبين لنا أن الفراهي كان ً
متأثرا بالسلف في موقفهم من الصفات الوجودية
(صفات الكمال عندهم) ورفضهم القول بأنها زائدة على الذات أو هي عين الذات
وهو الحق في نظرنا واألولى باالتباع.
ا
ثانيا -النصوص املو همة للتشبيه ومناهج العلماء فيها :وردت في كتاب هللا تعالى
وسنة رسول هللا ﷺ كثير من النصوص التي يوهم ظاهرها التشيه مثل ما جاء في
الصفات الخبرية من اليد ،والوجه ،والساق ،واالستواء ،واملجيء..الخ هذه
الصفات وكذلك ما يتعلق بوقف الساعة ،وأحوال الخرة ،وحقيقة الروح ،على
اختالف بينها في نوعية هذا التشابه.
وملا كان هذا املتشابه ً
مؤديا إلى االلتباس واملشا كلة وعدم فهم حقيقة كان ال بد
من رده إلى املحكم حتى نتبين املراد منه.
ورد املتشابه إلى املحكم من عمل الراسخين في العلم ،املو قنين بأن املتشابه
واملحكم كل من عند هللا.
وملا كان التأويل هو وسيلة كثير من العلماء في فهم املتشابه واملحكم من القرآن؛
فهل كل متشابه يمكن تأويله؟
الواقع أن املتشابه نوعان حقيقي ،وإضافي:
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أ  -املتشابه الحقيقي :هو ما اتفق على أنه ال يعلم تأويله إال هللا .وهو كل ما يتعلق
بأحوال الخرة ووقت قيام الساعة ،وحقيقة الروح واملالئكة" وكل ما اتفق على أنه
ال دخل للعقل في معرفته بل سبيلنا إلى معرفته عن طريق النقل فقط ،وهذا
النوع لم يحدث فيه خالف بين العلماء وأرباب الفرق من األشاعرة واملعتزلة
والحنابلة والسلف في أنه ال يعلم تأويله إال هللا1.
ب -املتشابه الضافي :وهو ما يتعلق بصفات هللا تعالى الخبرية وكيفية الثواب
والعقاب في الخرة ،وقد حدث خالف بين العلماء في هذا النوع هل هو مما استأثر
هللا بعلمه فمن ثم لجأ إلى التفويض ،أو أنه مما يعلم هللا ويعلم الراسخون في
العلم ،فنأوله إلى املعنى الذي يليق باهلل تعالى ،مع صرف الظاهر غير املراد؟
فالعلماء تجاه هذا النوع من املتشابه (اإلضافي،أو النسبي) تعددت آراؤهم:
 .2فاملشبهة واملجسمة كالكرامية وبعض شيوخ الجنابلة كالقاض ي أبي يعلى،
وابن الزغواني ،وأبي عبد هللا بن حامد 2حملوا الصفات على مقتض ى الحس
ووجها وأضر ً
ً
ً
ً
وإبهاما...الخ .فأثبتوا النصوص
وخنصرا،
اسا،
فأثبتوا هلل صورة،
كما وردت مع القول بالتشبيه والتجسيم والتكييف.
 .1وأما املعتزلة فقد ذهبوا إلى أن هذه الصفات من املتشابهات التي يجب صرف
ظاهرها غير املراد ونفي التشبيه والتجسيم والتكيف ،وتأويل هذه الصفات
بمعان تليق باهلل تعالى مع تعين املعنى املراد منها ،واعتبروها من املجاز الذي
يجب أن يعرف حقيقية فقالوا بأن اليد مجاز عن القدرة ،والوجه مجاز عن
الذات...الخ وهكذا صرفوا اللفظ عن ظاهره وعينوا املعنى املراد من هذه
النصوص وواقفهم في ذلك بعض متأخري األشاعرة كالجويني والغزالي ،وإن
 1يقول ابن تيمية" ،ومن قال من السلف :إن املتشابه ال يعلم تأويله إال هللا فقد أصاب ً
أيضا،
ويراد بالتأويل ما استأثر هللا بعلمه ،مثل وقت الساعة ومجيء أشراطها ،ومثل كيفية نفسه ،وما
أعد في الجنة ألوليائه" :رسالة الفرقان ،في مجموعة الرسائل الكبرى  ،204/2وراجع القاض ي
عبد الجبار ً
وأيضا في تنزيه القرآن عن املطاعن ،دار النهضة الحديثة ،بيروت ،ص .74
 2ابن الجوزي ،دفع شبهة التشبيه ،تحقيق :محمد زاهد الكوثري ،املكتبة األزهرية2114 ،م ،ص .7-6
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كان قد تراجعا عن القول بالتأويل في آخر حياتهم1.

 .3وأما متقدموا األشعري والباقالني وغيرهما:
أ) فاألشعري وإن نسب إليه القول بالتأويل كأحد قوليه إال أنه صرح بالتفويض
واتباع الصحابة والتابعين في هذه املسألة حيث قال في كتاب اإلبانة– على فرض
صحة نسبته إليه "قولنا الذي نقول به ،وديانتنا التي ندين بها التمسك بكتاب
ربنا -عز وجل -وبسنة نبينا ﷺ وما روي عن الصحابة والتابعين ،وأئمة الحديث،
ونحن معتصمون بذلك… وجملة قولنا أنا نقر باهلل ومالئكته ورسله ،وما جاء من
عند هللا ،وما رواه الثقات عن رسول هللا ﷺ ال نرد من ذلك ً
شيئا… وأن هللا
استوى على عرشه كما قال( :الرحمن على العرش استوى) وأن له ً
وجها بال كيف
كما قال تعالى ( :ملا خلقت بيدي) … الخ النصوص"2.

ب) وأما الباقالني فقد ثبت قوله بالتفويض ً
أيضا وعدم اللجوء إلى تأويل املتشابه ،ويؤيد
ذلك قوله :في كتاب التمهيد( :فإن قال قائل :فهل تقولون إن هللا في كل مكان؟ قيل
مستو على العرش كما أخبر في كتابه… ولو كان في كل مكان لكان
معاذ هللا؛ بل نقول هو
ٍ
في جوف اإلنسان وفي فمه وفي الحشو ،وفي املواضع التي

يرغب عن ذكرها3.

واستدلوا على ما ذهبوا إليه بعبارة اإلمام مالك "االستواء معلوم والكيف مجهول
واإليمان به واجب والسؤال عنه بدعة" فأثبتوا االستواء بال كيف وفوضوا معرفته
هلل تعالى.
 1راجع :الجويني ،العقيدة النظامية ،حيث قال" :ذهب أئمة السلف إلى االنكاف عن التأويل وإجراء
ً
الظواهر على مواردها وتفويض معانيها إلى الرب تعالى ،والذي نرتضيه ر ًأيا وندين هللا به عقال
اتباع سلف األمة ،فاألولى االتباع وترك االبتداع ،تحقيق :د .أحمد حجازي السقا ،مكتبة
الكليات األزهرية2171 ،م ،ص  ،33-31والغزالي ،االقتصاد في االعتقاد ،مكتبة الجندي،
القاهرة2171 ،م ،ص  ،73 ،71حيث منع الغزالي التأويل بالنسبة لعوام الخلق دون خواصهم.
 2األشعري ،اإلبانة عن أصول الديانة ،دار الدعوة السلفية2111 ،م ،ص .77-76
 3الباقالني ،التمهيد لقواعد التوحيد ،نشره املكارثي ،ص .273
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 .4وأما السلف ومنهم ابن تيمية وابن القيم فقد كان لهم موقف خاص من
الصفات الخبرية حيث إنهم لم يعتبروها من النصوص املتشابهة التي ال يعلم
معناها ،بل من النصوص املحكمة املعلومة املعنى.
وأن هذه الصفات لها معان ثابتة ومعلومة وال بد من إجرائها على ظاهرها ،ولكن
كيفيتها غير معلومة وأن علمها عند هللا ،وأننا لسنا مكلفين بالعلم بكيفيتها ،ألن
معرفة الكيفية والحقيقة هو التأويل الذي ال يعلمه إال هللا.
وهكذا فرقوا بين علم املعنى وعلم التأويل ،فاملعنى متعلق باللفظ ،والتأويل متعلق
بالكيف .فالذي امتنعوا عن الخوض فيه هو البحث عن الكيفية.
وقالوا :لو كانت آيات الصفات غير معلومة لنا لخرج معظم القرآن عن نطاق
فهمنا ،وهذا معارض للمنهج القرآني الذي أمر بتدبر آياته تعالى حيث قال عز
َََ

ۡ

َ

ََ ُُ

َۡ ُ ٓ

َََذُ َ ُ َۡ َ
انَأ ۡم َٰ
َلَعَقلوبَأق َفال َهَاَ.)٢٤
وجل( :أفَلَيتدبرونَٱلقرء

"والحث على تدبر القرآن وفقه معناه يناقض القول بأن هناك آيات ال معنى لها أو
ال يفهم معناها ،أو يجب الكف عن بيان معناها أو التفويض فيها"1.

ولهذا نرى أن ابن القيم يؤكد على نفي املجاز في القرآن ،وأن "القرآن كله حقيقة ال
مجاز فيه" 2وهكذا فالصفات الخبرية جميعها من قبيل الحقيقة املعلومة املعنى.
ويوجهون مقولة اإلمام مالك (االستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة
واإليمان به واجب) بأن معنى االستواء معلوم أما الكيف فهو مجهول ،فهناك فرق بين
ً
معلوما فالية ليست من املتشابه وإنما من
معنى االستواء وكيفيته ،وما دام االستواء
املحكم املعروف املعنى والتفسير ،وإنما الذي استأثر هللا بعلمه هو الكيفية ،ولم
ً
 1محمد السيد الجلنيد ،ابن تيمية ،ص  ،74نقال عن د .سعد الدين صالح ،العقيدة اإلسالمية
في ضوء العلم الحديث ،دار الصفا 2112م.277/2 ،
ً
 2ابن القيم ،الصواعق املرسلة ،ص  ،144نقال عن املرجع السابق ،ص  .276وهو بذلك يخالف
املعتزلة الذين اعتبروا الصفات الخبرية من املجاز الذي يجب أن يعرف حقيقته كما سبق وأشرت.
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يكلفنا هللا إال بتدبر الية ومعرفة معناها ،وبذلك فلله يد ،وساق ،وقدم ،ووجه،
واستواء ،وعلو ،ونزول ،فال بد من إجراء اللفظ على ظاهر معناه ،مع تفويض معرفة
كيفية هذه الصفات هلل تعالى ،وبذلك فالسلف ومعهم متقدمو األشاعرة ،يثبتون
هذه الصفات كما وردت مع نفي التشبيه والتمثيل والتكييف والتأويل.
 .7وأما الفراهي 1:فيرى أنه لكي نفهم القرآن ونتمسك به يجب أن نفرق بين
األمور الثالثة وهي (التأويل والتحريف والتفصيل) حيث يرى أن "التأويل
ً
ً
حمل الكالم على ما يحتمله نقال وعقال.
والتحريف حمله على ما ال يحتمل.
والتفصيل ذكر أجزاء لم تذكر لجامع يحتملها ،والفرق بين هذه الثالثة من أشد
األمور ً
وجوبا لفهم القرآن والتمسك به.
والضرر من تخليط التأويل بالتفصيل أهون من ضرر تخليط التحريف بهما ،فإنه
باطل محض وافتراء على هللا وهدم لدينه وإقامة لدين آخر.
أال ترى كيف ضلت النصارى واليهود بتحريف الكلم عن مواضعه2."...

يظهر لنا من كالم الفراهي أن مفهوم التأويل عنده مغاير ملفهومه عند علماء
الكالم الذين يعرفون التأويل بأنه( :إخراج داللة اللفظ من الداللة الحقيقية إلى
الداللة املجازية من غير أن يخالف ذلك بعادة لسان العرب) 3.حيث إن القرآن

 1فقد أفرد ً
كتاب ا لقضية التاويل أسماه "التكميل في أصول التأويل" تكلم عن أصول التأويل،
وآراء العلماء فيه ،والتأويل إلى معنى واحد ،وطريق الفهم للمعنى املراد ...إلخ وهو ضمن
مجموعة رسائل ،نشر الدائرة الحميدية بمدرسة اإلصالح– سراىئ مير– أعظم كره
(الهند) ،ص .117
 2املرجع السابق ،نفس الصفحة.
 3ابن رشد ،فصل املقال فيما بين الحكمة والشريعة من اتصال ،تحقيق :د .محمد عمارة ،دار
املعارف2143 ،م ،ص .31
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ً
واحدا 1،وعن طريق التأويل
كله عند الفراهي قطعي الداللة ال يحتمل إال معنى
نصل إلى هذا املعنى الواحد الذي أراده هللا تعالى في كتابه ،وذلك باستخدام أصول
التأويل الخاصة التي تعصم اإلنسان من الوقوع في الخطأ في التأويل والذي من
أسبابه أن "كل من اتخذ عقيدة وثبتت عنده من أي دليل كان ووجد ظاهر القرآن
ال يوافقها ،التزم تأويل القرآن إلى ما اعتقده ومن هذا الباب دخل كثير من
التأويالت التي ال تصح.
ً
ثم إنهم ربما التزموا تأويال ،يمكن تصحيح العقيدة التي ألجلها أولوا بغير ذلك
التأويل" 2وبعد أن بين سبب الخطأ في التأويل أرشدنا إلى املنهج القويم في التأويل
فقال:
 "فاألصل الراسخ استعمال أصول مختصة للتأويل ،وإن وجدت عقيدة ال توافق القرآن: فإما أن تصلح تلك العقيدة حتى تصير موافقة بالكتاب. أو تنظر مرة أخرى في القرآن لعل هللا تعالى يهدي إلى التوفيق.أو يتوقف.
وأما صرف القرآن عن معناه على غير أصول التأويل فهو التعرض للتحريف"3.

ولكن ما هي أصول التأويل التي اعتمدها الفراهي ودعا إلى استعمالها في تأويل
املتشابه؟
لقد أشار الفراهي إلى تلك األصول في كتابه "التكميل في أصول التأويل" وهي
كالتي:
 1وهناك من يرى أن القرآن الكريم منه ما هو قطعي الداللة مثل قوله تعالى (الزانية والزاني
فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة) سورة النور ،1 :ومنه ما هو لفظي الداللة كما في قوله
تعالى( :واملطلقات يتربصن بأنفسهن ثالثة قروء) سورة البقرة.114 :
 2الفراهي ،التكميل في أصول التأويل ،ص .114
 3املرجع السابق.
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األصل األول :إذا كثرت وجوه التأويل في آية ،كان األمر كاشتراك اللفظ والحاكم عند
اشتراك اللفظ موقع استعماله .فهكذا عند اشتراك الوجوه في آية ال سبيل إال بالنظر
إلى موقع الية ،ومن هنا ظهرت شدة الحاجة إلى النظام وعلة االختالف الكثير.
األصل الثاني :العلم بخصائص أسلوب القرآن ،فإن كل ذي كالم له في كالمه
أساليب تخصه ،فإن لم تراعها وأولته حسب ما تعودت به أخطأت معناه وكذلك
العلم بخصائص أساليب كالم العرب.
األصل الثالث :إذا احتملت كلمة أكثر من معنى ،سألنا هل هذه الكلمة أجدر بهذا
املعنى من غيرها؟ فإن وجدنا كلمة أخرى أجدر وأقوم وتركها القرآن؛ علمنا أن
القرآن ال يترك أبين الكالم وأقومه ،فتركنا ذلك املعنى وأولناها إلى ما هي أصوب له،
مثل قوله تعالى( :وعلى الذين يطيقونه) في معنى املستطيع كما ذهب إليه صاحب
حجة هللا البالغة ..1وكما جاء في قوله تعالى( :وقالوا ال طاقة لنا اليوم بجالوت) وهذا
ليس كما قالوا 2إن الحقيقة أولى من املجاز فأثبتوا اليد واالستواء ،وإنما مرادنا أن
ال نؤل الكالم إلى معنى كان من حقه أن يعبر عنه بكالم غير ما جاء به القرآن.
وبهذا األصل احتج الشافعي رحمه هللا خالف تأويل ابن عيينه لحديث( :من لم
يتغن بالقرآن) فإنه كان يقول يستغني به ،فسئل الشافعي رحمه هللا عن هذا
فقال :نحن أعلم بهذا لو أراد به االستغناء لقال( :من لم يتغن بالقرآن) علمنا أنه
أراد به التغني.
األصل الرابع :وفيه عدة نقاط:
 .2املوافقة باليات األخر.
 1هو اإلمام املحدث الشاه ولي هللا الدهلوي
 2يشير الفراهي إلى ابن تيمية وابن القيم بصفتهم ممثلين للمذهب السلفي حيث يرون أنه ال
مجاز في القرآن بل القرآن كله حقيقة كما سبق وبينت ،راجع ،صـ من البحث ،وسنالحظ أن
الفراهي خالفهم في إثبات اليد والساق والوجه.
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 .1املوافقة بالكتب السابقة.
 .3واملوافقة بالعقل والبرهان.
 .4املوافقة بما ثبت من تاريخ األمم الخالية وسنة هللا تعالي بعباده1.
فالفراهي يرى أن العلماء لو استخدموا هذه األصول في تأويلهم ملا تشابه من كتاب
هللا تعالى الهتدوا إلى معنى واحد كما كان حال الصحابة رضوان هللا عليهم ،فقد
كان "للقرآن عند الصحابة تأويل واحد لتقواهم وعلمهم باللسان وبشأن النزول،
ولذلك قل منهم السؤال والتفسير.
أما التابعون للصحابة فخفي عنهم بعض شؤون النزول ،فأولوا القرآن إلى آياته
وآثار الصحابة فكأنهم اعتصموا بأصلين:
األول :أن القرآن ال يخالف بعضه ً
بعضا.
الثاني :أن أفعال النبي وأقواله وعمل الصحابة أقرب ش يء موافقة بالقرآن ،فوقع
بعض االختالف في وجوه ملعنى واحد ،وهذا ال يبعد عن الصواب .ولكن في ذلك
العصر كثر الروايات الضعيفة واعتمدوا عليها في التفسير فصارت كتب التفسير
حاملة لروايات من اليهود والدجالين الواضعين .ثم ظهرت الفلسفة واختلفت
الراء في العقائد ،فصنعوا الكتب على نمط الكالم (علم الكالم) وأرخوا عنان
الخيال ،وتشبثت كل فرقة من الروايات والفلسفة بما أعجبها فكثرت وجوه
ً
مشتبها ،وأظلمت سبل التفسير وأغلق باب
التأويل حتى صار األمر الواضح
القرآن ،ولكثرة ال اء وتشاجر الروايات ضاع الحكم الفيصل"2.
ر
واستشهد الفراهي على ما قال بما أورده الرازي في تصويره الختالف العلماء في
ٓ

ۡ

ٓ

ۡ

ََ َ َ َ َ ۡ
ََ َ َ ۡ
ك ُف َۡر ۚٗ)
َشا َء َفل ُيؤمِن َومن َشاء َفلي
تأويل الصفات بقوله (فاملعتزلي يقول( :فمن َ

 1وقد جمع هذه األصول بدر الدين اإلصالحي– الذي قدم وطبع كثير من كتب الفراهي بعد أن
كانت مثبوتة في املخطوط ،ووضعها تحت عنوان "األصول التي تهدي إلى معنى واحد .املرجع
السابق ،ص  142 –131وما بعدها كالم طويل عن طريق الفهم للمعنى املراد.
 2نفس املرجع ،ص .31
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ََ ٓ َ ذٓ َ َ ٓ ذ
َٱّلل) متشابه ،والسني يقلب األمر في
محكم ،وقوله تعالىَ ( :و َماَتشا ُءونَإَِلَأنَيَشا َء َ
ذلك ،فال بد من قانون يرجع إليه)1.

ويبرز الفراهي رأي الرازي في هذه املسألة وهو قوله ( فلهذا التحقيق املتين مذهبنا أن
بعد إقامة الدالئل القطعية على أن حمل اللفظ على الظاهر محال ،ال يجوز الخوض
في تعين التأويل فهذا منتهى ما حصلناه في هذا الباب" ،قال الفراهي ً
معلقا على كالم
الرازي :ما أصدق قوله بأن الخوض في تعين التأويل ال يجوز؛ فهو قول مرض ي.
ً
مفتوحا إذا لم يتبين املحكم من املتشابه ،وبئس األمر إذا
ولكن بقي باب الفتنة
كان محكم فرقه هو نفسه متشابه فرقة أخرى -حيث حكموا العقل مع أنه ظني
الداللة  ... -فما بالهم جعلوا القرآن غير قطعي ،فقطعوا عنه الرجاء وانكبوا على
برهان ال يزداد شاربه إال ظم ًئا فبقينا في التشاجر واالختالف :فبعدما خاب األمل
ً
في هذا القطعي املزعوم -وهو العقل -حان لنا أن نرجع إلى ما أسأنا به الظن أوال،
فنحسن به الظن ،فنؤمن بأن القرآن هو القطعي في داللته والفاصل في حكمه2.
فالحل في رأيه التمسك بالقرآن الكريم ورد الروايات والراء إلى كتاب هللا تعالى،
ً
تأويال ً
واحدا.
واإليمان بأن القرآن ال يحتمل إال
وعدم جواز الخوض في تعيين املعنى املراد بأن نقول املراد باليد القدرة ،وبالوجه
الذات الخ ،كما ال يجوز أن نثبت هذه الصفات ً
ً
مشخصا بأن نقول هلل يد أو
إثباتا
ساق أو قدم الخ بل نثبتها على وجه اإلجمال ومن غير تأويل مشخص لها ،قال
الفراهي" :العقيدة ليست إال ما يعتقده القلب ،وذلك ال يكون اللفظ املحض -أي ال
يجوز أن نقف عند ظاهر اللفظ -بل ال بد من معنى ،وأقل ذلك املعنى املجمل ،فأما
األلفاظ املحظة كاليد والساق وغيرهما ،فال تدخل في العقائد ،والقول بهذه األلفاظ
َ َ
ََ ُ َۡ ُ َ َ
ان َيُنفَِ ُق َك ۡيفَ
بدعة ،أنما جاء الوحي باملجمالت فال نزيد عليها فنقول( :يداه َمبسوطت ِ
ً
ي َ َشا ٓ َُء ۚٗ) وال نقول إن هلل ًيدا أو ً
ساقا ..وغير ذلك والفرق بين القولين ظاهر"3.
قدما أو
 1الفراهي ،التكميل في أصول التأويل ،املرجع السابق ،ص .133
 2املرجع السابق ،ص .231 ،130 ،111
 3القائد إلى عيون العقائد ،املرجع السابق ،ص.6
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تعقيب:
يتبين لنا مما سبق أن العلماء اختلفوا في النصوص املوهمة للتشبيه (الصفات
الخبرية) فمنهم املثبت املشبه املجسم كالكرامية وبعض شيوخ الحنابلة ،ومنهم من
يرى ضرورة تأويل هذه النصوص وهم املعتزلة ومتأخرو األشاعرة الذين يرون أن
املتشابه في القرآن من قبيل املجاز الذي ينبغي أن تعرف حقيقته ،وال يكون ذلك
إال بتأويل املتشابه وتعيين املعنى املراد منه .ومنهم من أثبت هذه الصفات الخبرية،
كما وردت من غير تشبيه وال تمثيل وال تأويل وال تكييف ،فأثبتوا هلل تعالى اليد
والساق ،والوجه ،واالستواء ...إلخ وفوضوا معرفة كيفية هذه الصفات هلل تعالى
وهؤالء هم السلف ومتقدمو األشاعرة.
وإذا كانت املعتزلة قد قالت إ ن التشابه من قبيل املجاز ،فإن ابن القيم من
السلف يؤكد على نفي املجاز من القرآن الكريم فهو عنده حقيقة ال مجاز فيه
لذلك ترى املعتزلة ومتأخري األشاعرة يأولون اليد بمعنى القدرة ،والوجه
بمعنى الذات ...إ لخ مع صرف النص عن ظاهره غير املراد ونفي التشبيه
ً
والتجسيم والتكييف ،أما السلف فأثبتوا هلل ًيد ا ليست كأيدينا وساق ا ليست
كساقنا  ...إلخ على سبيل الحقيقة .حيث يذهبون إلى أن معنى هذه الصفات
معلوم أما كيفيتها فمجهولة.
وأما الفراهي فيذهب إلى أن القرآن جميعه قطعي الداللة ،أي أن اللفظ القرآني
يدل على معنى واحد محدد ،وأن املقصود من التأويل هو معرفة هذا املعنى الذي
ً
يريده هللا تعالى في كالمه .وإن هذا التأويل يجب ْأن يكون
مؤسسا على أصول يجب
مراعاتها عند التأويل ،كما سبق وبينت وأن مراعاة تلك األصول تجنب الباحث
الوقوع في الخطأ في التأويل.
غير أن التأويل عند الفراهي يختلف عن التأويل عند املتكلمين من املعتزلة واألشاعرة
ً
ً
إجماليا ،وذلك بالبحث عن املعنى العام للية والذي يفهم
فهو يأول النص تأويال
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منه مراد هللا ،وتفنيد املعاني األخرى التي ال يحتملها النص ،وذلك بضم اليات
املناظرة للية التي يريد تأويلها ،ومعرفة موقع الية في السورة ومناسبتها ،وصلتها
باليات السابقة والالحقة ،وعرض املعنى الذي يتم التوصل إليه على صريح املعقول
وصحيح املنقول مما ورد في كتاب هللا تعالى ،وبما ثبت من تاريخ األمم الخالية وسنة
هللا بعباده ،وهذا ما يعرف لدى الفراهي بأصول التأويل ،وقد سبق ذكرها.
فالفراهي ال يلجأ إلى تعيين املعنى املراد من اليد ،والساق ،والوجه ...كما فعل
ً
ً
املعتزلة وبعض األشاعرة بل يأول تأويال إجماال دون تعيين املعنى املراد.
ً
كما أنه ال يوافق السلف في القول بإثبات الصفات الخبرية تفصيال ،فالسلف
ً
يثبتون هلل تعالى ًيدا ليست كأيدينا ،وساقا ليست كساقنا...إلخ؛ بل إنه يرى أن
هذا الكالم بدعة وأن الوحي إنما جاء بهذه الصفات على وجه اإلجمال فال نزيد
عليها فنقول" :بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء".
ً
ً
فإذا كان السلف يثبتون هذه الصفات تفصيال فالفراهي يثبتها إجماال ،وإذا كان
السلف يفهمون املعنى املراد من ظاهر النص وال يأولونه ،ويفوضون معرفة كيفية
هذه الصفات هلل تعالى ،فإن الفراهي يأول هذه النصوص ويحاول أن يصل إلى
املعنى املراد هلل تعالى ،حيث يرى أن كالم هللا تعالى ال يحتمل إال معنى ً
واحدا ،مع
تفويض معرفة الكيف هلل تعالى ً
أيضا.
املسلك الثالث :أفعال العباد االختيارية وعالقتها بالرادة اللهية
(آراء العلماء فيها وموقف الفراهي منها)
تمهيد :لم تكن الخالفات السياسية وحدها هي السبب في نشاة الجدل بين
املسلين ،فقد ساعد اختالط املسلمين بنصارى الشام ويهوده على ظهور الجدل
حول بعض العقائد األخرى مثل عقيدة الجبر واالختيار.
وهذه املسئلة خطيرة الشأن لها اتصال وثيق بوحدة اإلله وانفراده -جل شأنه-
بالخلق ،كما لها اتصال بتكاليف العباد ،وما يترتب عليها من ثواب وعقاب ،لذلك
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فإن الباحث فيها يجد نفسه بين أمرين منتازعين؛ فبينما يعتقد انفراد هللا تعالى
بالخلق واإليجاد وأن هللا هو الذي يهدي ويضل كما تشير بذلك كثير من اليات

ُ
َ ذُ َ ََ ُ ۡ َ َ ُ َ
ذُ َ
َُك َ َ ۡ
َو َماَت ۡع َملونَ
َشءَٖ) 1،وقوله تعالى( :وٱّلل َخلقكم
ٱّلل َخَٰل ُِق َِ
كما في قوله تعالى( :

 2)٩٦مما قد يوهم اإلنسان بأنه مجبر في أفعال وال اختيار له.

كذلك يجد أن العباد مأمورون بالطاعات ومكلفون باجتناب املعاص ي ،وأنهم

ََ َ ٓ َۡ ۡ
نَشا َءَفل ُيؤمِنَ
مثابون على الطاعة ومعاقبون على املعصية ،كما في قوله تعالى( :ف َم َ
َ ٓ َۡ ۡ ُ
َ َ َُۡ ۡ َ ذ َ ُ ُ َ ُ َ
ون .4)٣٩مما يشعر
نت ۡم َت ۡع َمل َ
َو َمنَشا َء َفل َيكف َۡر ۚٗ) 3،وقوله تعالى( :وماََتزون َإَِل َماَك

اإلنسان بأنه حر مختار ومسؤول عن أفعاله.
لذلك اختلفت آراء العلماء في أفعال العباد االختيارية 5هل هي من فعل هللا وحده
أو من فعل العباد ...؟ إلخ.
 فذهبت الجبرية إلى أن العبد مجبور على فعله وليس له خلق وال كسب بلالكل من هللا وعلى رأس هذا املذهب جهم بن صفوان ،فالعبد في نظرهم
جبرا ً
كالريشة املعلقة في الهواء فهو مجبر ً
مطلقا ،ال يختلف عن الجماد إال في
املظهر؛ فمظهر اإلنسان أنه مختار ،والحقيقة أنه ال اختيار له ،والجماد
مظهرا وحقيقة6.
ً
مجبر
 1سورة الرعد.26 :
 2سورة الصافات.16 :
 3سورة الكهف.11 :
 4سورة الصافات.31 :
ً
 5أما أفعال العباد االضطرارية كارتعاش اليد وإحياء اإلنسان وأمانته وكونه جميال أو ً
قبيحا  ..إلخ
فالكل مجمعون على أنها مخلوقة هلل تعالى وليس للعبد فيها دخل وال اختيار بل هو مجبر فيها.
 6لكن يبدو أن هذا الخبر املطلق الذي سوى فيه الجهم بينن اإلنسان والجمادملم يقل به الجهم
ولكنه ذهب فيما يروي عنه األشعري إلى قول آخر يختلف عن الجبر املطلق بعض الش يء فهو
يقول" :ال فعل ألحد في الحقيقة إال هلل وحده ،وأنه هو الفاعل وأن الناس إنما تنتسب إليهم
أفعالهم على املجاز كما يقال تحركات الشجرة ...إلخ وإنما فعل ذلك بالشجرة هللا تعالى .ولكن
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 وذهبت القدرية األوائل "أتباع معبد الجنهي" ،و"غيالن الدمشقي" الذينيؤمنون بحرية اإلنسان واختياره ،إلى أن أفعال العباد تقع بقدرتهم
واختيارهم ،وقد تبنى هذا املذهب فرقة املعتزلة الذين يرون أن أفعال العباد
االختيارية واقعة بقدرة العبد وحدها على سبيل االستقالل.
يقول القاض ي عبد الجبار( :اتفق كل أهل العدل على أن أفعال العباد من
تصرفهم وقيامهم وقعودهم حادثة من جهتهم)1.
ً
خالقا؛ لقرب عهدهم
وقد كان املتقدمون منهم يمتنعون عن تسمية العبد
بالسلف الصالح الذين يجمعون على أنه ال خالق إال هللا ،إلى أن تجرأ "أبو علي
الجبائي" على إطالق لفظ "الخالق" على العباد لزعمه أنه ال فرق بين اإليجاد
والتخليق فسمى العباد خالقين ألفعالهم.
 وذهب جمهور أهل السنة من األشاعرة واملاتريدية إلى أن هللا تعالى خالقً
ألفعال العباد االختيارية وأن للعبد ك ً
سبا2
اختياريا هو مناط التكليف.
وحقيقة الكسب :أن قدرة العبد ال تأثير لها في حدوث مقدورها ،وال في صفاته،
ً
مقارنا لها ،فيكون الفعل ً
خلقا من هللا-
لكن هللا أجرى العادة بخلق مقدورها
ً
كسبا لوقوعه ً
ً
وإحداثا ،ومن العبد ً
مقارنا لقدرته3.
إبداعا
تعالى-
اإلنسان يختلف عن هذه الجمادات بعض االختالف فقد خلق هللا لإلنسان قوة كان بها هذا
ً
ً
منفردا له".
واختيارا
الفعل ،وخلق له إرادة للعقل،
يقول الدكتور يحيى هويدي وأنا أوافقه الرأي :وإن صح هذا فإن الجهم ابن صفوان يكون قد
قال بالكسب الذي تبنته األشاعرة فيما بعد ،وهذا صحيح.
ً
راجع األشعري ،مقاالت اإلسالميين ،نقال عن دراسات في علم الكالم والفلسفة ،يحبى
هويدي ،دار النهضة العربية2171 ،م ،ص .202
 1القاض ي عبد الجبار ،املغني في أبواب التوحيد والعدل.3/4 ،
 2الكسب لغة :طلب الش يء والحصول عليه ،وفي اصطالح املتكلمين :حظ اإلنسان من االختيار
فيما يصدر عنه من أعمال ،ويراد بذلك أن أفعال العباد يخلقها هللا بقدرة يحدثها ،وليس
لإلنسان إال أن يصرف هذه األفعال إلى الخير أو الشر .املوسوعة امليسرة ،ص .2461
 3وهذا هو رأي اإلمام األشعري ووافقه املاتريدي الذي يرى أن أفعال العباد منسوبة إليهم بمعنى
اكتسابهم وفعلهم لها .املاتريدي ،التوحيد ،ص  ،116األشعري ،اللمع ،ص .71-72
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ويذهب اإلسفرائيني إلى أن فعل العبد واقع بمجموع القدرتين (قدرة هللا وقدرة
العبد) بمعنى أن القدرتين تتعلقان بأصل الفعل .ويرى البالقاني أن قدرة هللا
تتعلق بأصل الفعل وقدرة العبد بكونه طاعة أو معصية1.

تحرير محل النزاع :مما سبق يتبين لنا أن العلماء تباينت آراؤهم في قضية أفعال
العباد في بعض األحيان وتقاربت في البعض الخر ،فبينما تنفي الجبرية أي فعل
العبد -إن صح نسبة ذلك لهم -وتنسب كل ش يء إلى هللا ،نجد املعتزلة على
النقيض يرون أن أفعال العباد واقعة بقدرتهم وإرادتهم وحدها ،وتوسط أهل
السنة من األشاعرة واملاتريدية حيث نسبوا أصل الفعل هلل تعالى ،وأن للعبد
ً
ً
اختياريا هو مناط التكليف ،وذهب أبو إسحاق اإلسفرائيني إلى أن الفعل
كسبا
واقع بمجموع القدرتين ،وفصل الباقالني القول بأن قدرة هللا تتعلق بأصل
الفعل ،وقدرة العبد بكونه طاعة أو معصية.
ً
أما قول الجبرية بأن العبد ال قدرة له أصال فبداهة العقول تحكم ببطالنه ،وأما
قول إسحاق اإلسفرائيني فإن أراد أن قدرة العبد ليست مستقلة بالتأثير ،وإذا
انضمت إليها قدرة هللا صارت مستقلة بالتأثير بتوسط هذه اإلعانة فرأيه قريب
ً
من الصواب ،وإن أراد أن كال من القدرتين مستقل بالتأثير فباطل ،الستحالة
اجتماع مؤثرين على أثر واحد.
ومذهب الباقالني قريب من مذهب أهل الحق ،ألنه أثبت أن أصل الفعل من هللا،
وكونه طاعة أو معصية من العبد ،ولعله أراد بذلك الكسب.
وبذلك ينحصر الخالف بين املعتزلة القائلين بأن العبد موجد لفعله االختياري
ً
استقالال ،واألشاعرة واملاتريدية القائلين بأن أفعال العباد واقعة بقدرة هللا
اختر ً
اعا ،وليس للعبد فيها إال الكسب ،وقد استدل كل فريق على مدعاه.
 1راجع :الجرجاني ،شرح املواقف ،ت.د .أحمد املهدي ،املرجع السابق ،ص  ،137الباقالني،
التمهيد ،املرجع السابق ،ص .347
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أما الما الفراهى :فيرى أن هناك ً
أمورا ال ننسبها إال هلل تعالى كالخلق واإليجاد
والرزق وكل ما فيه الخير العظيم الذي يتعالى عن قدرة املخلوق ،ولكننا في نفس
الوقت نرى ً
أمورا قبيحة وضارة فال يجب أن ننسبها إلى هللا تعالى ،وال شك أن هللا
تعالى بريء من كل قبيح.
وملا كانت الشرور والذنوب واقعة هللا تعالى محيطة بكل ش يء وكذلك علمه فكيف
أنه تعالى ال يدفع هذه الشرور؟
األمر الذي حمل العلماء إلى اإلجابة عن هذا التساؤل بأجوبة شتى ال يرى فيه الفراهي
ر ًأيا ً
سويا ،وذهب إلى أن حل هذه املعضلة يتمثل فيما هدانا إليه الوحى من حسن الظن
باهلل تعالى وتنزيهه عن كل ش يء 1،وعدم تحميل النصوص ما ال تحتمله ،واتباع أصول
التأويل ،وترجيح ما تؤيده النظائر ،ويقبله العقل ،ويتوافق مع مسلمات العقائد.
والفراهي يفسر نسبة األفعال إلى هللا تعالى وال سيما اإلضالل والفتنة وانتقام
وختم القلوب وإذهاب النور ،والنسيان ،بل ونتائج أمره ،وأفعال مالئكته ،بأن هللا
ال يريد بذلك رفع الوسائط ،ولكنه يريد أن يبين لنا أن كل ذلك بأمره وإذنه،
وحسب سنته الحكمية.
"فالبصير بلسان الوحي وهداياته ال شك في أن ذلك ليس إال بيان لسنته الحكمية
ً
تخويفا وأقرب ً
فهما
ذات الرحمة والعدل ،وإنما اختار هذا األسلوب ألنه أبلغ
لعامة الناس.
وقد علمنا من كتب الوحي وال سيما القرآن أن هللا وسيع الرحمة ،ال يظلم العباد
وال يريد ً
ظلما ،ونرى أنه يحب العدل والرحمة ،وأجرى شرائعه على الرحم
واملواساة ،ثم فطر قلوبنا على حب هذه الخصال ،وأودع عقولنا اليقين بكونها
املحاسن وخالفها املساوئ ،وأن هللا تعالى عال ً
علوا ً
ًكبيرا عن صفات الشر
ٍ
وسمات القبح ،فتعاضد العقل والوحي في هذا األمر"2.
 1الفراهي ،القائد إلى عيون العقائد ،ص  44بتصرف.
 2املرجع السابق ،ص .47
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وبناء على ما سبق يرى الفراهي أن اإلنسان يعلم الخير والشر ،والحسن والقبح،
وأن هللا تعالى فطر اإلنسان على حب الخير ،وأودع ذلك في عقله ،فإذا صدر منه
خالف ذلك فهو مسؤول عن فعله ،مع اإلقرار بأن الخير والشر مراد هللا تعالى فال
يقع في الكون ش يء إال بعد مشيئته عز وجل.
"فاألفعال لها نسبة إلى مصدرها من وجوه مختلفة ،واملدح والذم متفرعان على
حسب هذه الوجوه -لذلك فإن -األمور خيرها وشرها كلها تنسب إلى البارئ تعالى،

ُ ُۡ ۡ َ َ ْ ُ ُ ٞ
َح َس َن َة َ َيقولوا َهَٰ ِذه ِۦَ
ثم تنسب إلى مصادرها القريبة كما قال تعالىَِ ﴿ :إَونَت ِصب َهم
ُۡ ُٞ
ُ ُۡ ۡ َ َ ْ ُ ُ ٞ
ذ
َُكَم ِۡنَعِندَِٱ ذّللَِ﴾ فنسب
َس َي ِ َئ َةَ َيقولواَهَٰ ِذه ِۦَم ِۡنَعِند َِكَۚٗقل َ
م ِۡنَعِندَِٱّللَِِإَونَت ِصبهم
َ َ َ َٰٓ ُ َ ٓ ۡ َ ۡ ِ َ َ َ ُ َ َ ۡ َ ُ َ َ ا
ِيثا ﴾ .ثم أراد أن
َحد َ
الكل إلى البارئ تعالى ﴿َفما ِلَهؤَلءَِٱلقومََلَيكادونَيفقهون
َ
ٓ
َ
كَم ِۡنَ
يبين أن الشر من حيث إنه شر ،مصدره ليس البارئ تعالى فقال َ﴿ :ذماَأ َصابَ َ
َ َ َ َ َ ذ َ ٓ َ
َ َ َ ذۡ َ
َ
كۚٗ﴾ 1فبين حكمة واضحة وذلك أن
س َ
حسنةٖ َف ِمن َٱّللِ
َو َما َأ َصابَك َمِنَسيِئةَٖ َف ِمنَنف ِ

هللا اسمه الرحمن الرحيم والودود والرؤوف ،وال اسم له ضد ذلك ،ولكنه يغضب
ويسخط وينتقم فنسب هذه األمور إلى أفعاله وهي لحكمة وتدبير ومآلها إلى صفاته
من الرحمة والعدل والحكمة وغيرها من أمهات الصفات ،وهذا مثلما نأول -نرد-
اليات املتشابهة إلى أم الكتاب ومحكمه"2.
حسنا أو ً
ويحسم الفراهي الكالم في هذه القضية ويبين أن الفعل سواء أكان ً
سيئا
له مصدران وهما إيقاع الفعل واستحقاقه ،فالفعل من ناحية إيقاعه ينسب إلى
هللا تعالى ألنه ال يقع في ملكه إال ما يريده ،ومن ناحية االستحقاق ينسب إلى العبد.
يقول الفراهي "ال يخفى أن نسبة الحسنة والسيئة إلى هللا تعالى من جهة إيقاعهما،
ُۡ ُٞ

ذ
ّللِ).
َُكَم ِۡنَعِندَِٱ َ
وإلى نفوسنا من جهة االستحقاق لهما ،ولذلك قال تعالى( :قل َ
ُّ

َ

َ

ِري َ
ِريَۚٗا)
اَو َي ۡهدِيَبِهِۦَكث اَ
ضل َبِهِۦَكث اَ
وهكذا نسب الضاللة إلى ذاته تعالى كما قال( :يُ ِ

َ ُ ُّ
ذ َۡ
ذ َ ُ ُ َ َ
سق َ
ِين َيَنقضون َع ۡه َدَ
ِني ََ ٢٦ٱَّل
ضل َبِهِۦٓ َإَِل َٱلفَٰ ِ
ثم بين مصدر الضاللة فقالَِ( :ماَي ِ

 1سورة النساء.71-74 :
 2املرجع السابق ،ص .47
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َۡ
َ ُ َ َ َُۡ ُ َ
َ
ُ َ َ
ذ
َۡ
ََۡ َ ُ َ َٓ ََ ذُ
ۡرضَأ ْو َٰٓلئِكَ
َِفَٱۡل ِ ٖۚ
ٱّللَِ ِم ۢنَبعدَِمِيثَٰقِهِۦَويقطعونَماَأم َرَٱّللَبِهِۦَٓأنَيوصلَويفسِ دون ِ
ُ ُ ۡ َ َٰ ُ َ
ونَ2 1)٢٧
همَٱلخ ِس

وكالم الفراهي قريب مما ذهب إليه اإلسفرائيني والباقالني اللذان يريان أن أفعال العباد
واقعة بالقدرتين ً
معا (قدرة هللا تعالى وقدرة العبد) على اختالف بينهما في التفصيل:
ً
فاإلسفرائيني يرى أن فعل العبد واقع بالقدرتين ً
جميعا بالفعل
معا على أن يتعلقا
نفسه ،وأن اجتماع مؤثرين على أثر واحد جائز ،بمعنى أن ذات الفعل وصفاته
تقع بالقدرتين 3والباقالني يرى أن قدرة هللا تتعلق بأصل الفعل ،وقدرة العبد
تتعلق بكونه طاعة أو معصية ،كما في لطم اليتيم تأديب أو إيذاء فإن ذات اللطم
واقعة بقدرة هللا تعالى وتأثيره ،وكونه طاعة على الوجه األول ،ومعصية على الوجه
الثاني واقع بقدرة العبد وتأثيره4.
أدلة القائلين بالجبر والرد عليها :أشار الفراهي إلى أن بعض فرق املسلمين ظنوا
ً
أن القرآن جاء بالجبر صراحة واستدالال .أما صراحة :فذلك مثل قوله تعالى:

َ َ ٓ
ََۡ َُ ذُ َ ََ ٓ
َ ذ ذ
َٱّللَيُض ُّل َ
َمنَي َ َشا ٓ ُء َ
ِيَمنَيَشا َُء) 6وقولهَ ( :و َماَ
َو َي ۡهد
(ويفعل
َٱّللَماَيشا َُء) 5وقوله( :فإِن َ ِ
َ
ذ
ٓ
ٓ
َ
ََ ٓ َ
ذ
َٱّللۚٗ) 7وغير ذلك.
تشا ُءونَإَِلَأنَيَشا َء َُ

ً
ً
مقدرا ومنه أعمالنا ،فال
وأما استدالال :فإن القرآن قد صرح بكون كل ش يء
ذ ُذ َ ۡ َ َۡ
َخلق َنَٰ ُه َب ِ َق َد َرٖ) 8،وقوله
اختيار لنا في ما هو مقدر وذلك كقوله تعالى( :إِناَُك ََشء
ُ ُّ َ

ۡ

ََشءَع َ
تعالىَ ( :وُك ۡ
ِندهُۥَب ِ ِمق َدارَ) 9وأمثال ذلك كثيرة.

 1سورة البقرة.17-16 :
 2نفس املرجع ،ص .41
 3الجرجاني ،شرح املواقف (املوقف الخامس) تحقيق :د .أحمد املهدي ،ص .137
 4الباقالني ،التمهيد ،املرجع السابق ،ص .374
 5سورة إبراهيم.17 :
 6سورة فاطر.4 :
 7سورة اإلنسان.30 :
 8سورة القمر.41 :
 9سورة الرعد.4 :
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ويرى الفراهي ضرورة تأويل ما تمسك به املجبرون من آيات املشيئة التي وردت في
القرآن إلى محكمات اليات فقال "فاعلم أن هللا تعالى علمنا أنه مالك امللك يفعل
ما يشاء وال راد ملشيئة؛ فدل بذلك على عموم قدرته ونفي أنداد له وشفعاء باطلة
رجوا منهم نصرة وتوكلوا عليهم مع اإلصرار على معصية هللا.
فعلمنا إحاطة رحمته ونعمته ،فمن شاء غفر له ومن شاء عذبه ،ومن شاء هداه،
ومن شاء أضله فإنه لو عجز عما أراد لم يكن ً
إلها ،فال رحمة وال نقمة وال هداية
وال ضاللة…إال بمشيئته وإذنه فهو الذي نرجوه ونخاف ونتوكل عليه.
 ثم كما أنه تعالى علمنا أنه مالك امللك يفعل ما يشاء ،فكذلك علمنا أنه ال يشاءإال الحكمة والعدل والرحمة… فهذان أصالن راسخان يتقبلهما العقل ويصرح
بهما القرآن"1.
ثم أول آيات املشيئة التي تمسك بها الجبريون بما يتفق مع هذين األصلين ،وما
يتفق مع رؤيته في أفعال العباد التي تنفي الجبر وتثبت االختبار2.

َۡ َ  َٓ َ َ َ ٞذ
َ ا
ََ ٓ َ
ذ َ
َٱتَ َذَإ َ ََٰل َ
ِۦَسبِيَلََ َ٢٩و َماَتشا ُءونَ
َربِه
من ذلك تأويله لقوله تعالى( :إِنَهَٰ ِذه ِۦَتذكِرةَف َمنَشاء
ِ
َ َ َ
ذ ٓ َ ََ َٓ ذُ ذ ذَ َ
ذ
ََك َن َ
َر ۡ َ
ِيماََ٣٠يُ ۡدخ ُِل َ
ِيم َ
اَحك ا
َمنَي َ َشا ٓ ُءَِف َ
َعل ً
نيَأ َع ذدَل ُه ۡمَ
َحت ِ ۚٗهِۦ ََوٱلظَٰل ِ ِم
إَِلَأنَيشاءَٱّللَۚٗإِنَٱّلل
ِ
َ َ
َعذابًاَأ ِِل َمۢاَ 3)٣١أي مشيئته تجري على العلم والحكمة فمن آمن باّٰلل واليوم الخر وبما
ً
ََ ُۡ
ذ َۡ ََُۡ َ ذُ ُ
كل َ ۡ
ََشءَ
أنزل يوفقه أن يتخذ إلى ربه سبيال ،كما قال( :ومنَيؤ ِم ۢنَبِٱّللَِيهدَِقلبهۚٗۥَوٱّللَب ِ ِ
ذ ُ َ ُّ ذ َ َ َ ُ ْ ُ ۡ ُ ُ َ ُّ
َعل ٞ
َٱلظلُ َم َٰ ِ َ ُّ
ر)5.
ِيمَ 4)١١وكما قال( :ٱّللَو َِلَٱَّلِينَءامنواََيرِجهمَمِن
تَإَِلَٱنلو َِ
ََ
َر ۡ َ
وقد بين مشيئته في قوله تعالى( :يُ ۡدخ ُِل َ
َمن َي َ َشا ٓ ُء َِف َ
َحتِهۚٗ َِۦ) في قوله تعالى( :فأ ذماَ
ِ
ذ َ َ َ ُ ْ َ َ ُ ْ ذ َٰ َ َٰ َ
َر ۡ َ
َر ُّب ُه ۡم َِف َ
َف ُي ۡدخِلُ ُه ۡم َ
َحتِهۚٗ َِۦ) 7 6فبين أن الذين يشاء
ت
ٱَّلِين َءامنوا َوع ِملوا َٱلصل ِح ِ
ِ
 1املرجع السابق ،ص .12 – 10
 2راجع تأويل الفراهي ليات املشيئة في املرجع السابق ،من ص  11إلى ص .76
 3سورة اإلنسان.32–11 :
 4سورة التغابن.22 :
 5سورة البقرة.177 :
 6سورة الجاثية.30 :
 7القائد إلى عيون العقائد ،ص .13
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هللا أن يدخلهم في رحمته هم الذين آمنوا وعملوا الصالحات ،أي أنهم بادروا
باإليمان والعمل الصالح فقبل هللا تعالى ذلك منهم فأدخلهم في رحمته.
ۡ

ۡ

َ

ۡ

ِيم َ
أما قوله تعالىَ ( :و ُه َو َٱل َقاه ُِر َف ۡو َق َع َِبادِه ِۦ َ
َٱۡلك ُ
َو ُه َو َ
ري) فليس من الجبر في
َٱۡلب ِ َُ
ۚٗ

ش يء كذلك ،قال الفراهي" :من تمام الربوبية أن ال يقع في ملك الرب تعالى ما لم
يشاء ،فالخلق كله يجري حسب ما قدر حكمة ً
وعلما ورحمة ،فكما أن الشمس
والقمر والنجوم والرياح والسحاب مسخرات بأمره ،فكذلك اإلنسان وكل مخلوق
يجري حسب ما قدر له ،فلو شاؤا أن يقلبوا أمره أو يبدلوا تدبيره لم يمكنهم.
وهذا القدر ظاهر بين من جهة العقل وصريح النصوص.
ولكن أخطأ كثير من الناس في فهم ذلك ،ووقعوا في اعتقادهم بالجبر ،وقالوا :إن
هللا تعالى قد خلق ً
خلقا ليعذبهم ويلقيهم في النار من غير سابقة من الذنب …"1.
وقد نسب الفراهي هذا القول إلى األشاعرة فقال:
"صريح العقل وحسن الظن بالرب تعالى يشمنزان عن ما ذهب إليه األشاعرة من
القول بأن هللا تعالى يجوز له تعذيب العباد من غير ذنب ،وقد أجبرهم على فعل ما
يجلب عليهم العذاب من غير سابقة ذنب.
ال شك أن اإلحسان إليهم من غير استحقاق وال سابقة حسنة حسن ،ولكن
التعذيب من غير جريمة أو اإلجبار على الجريمة ظلم شنيع تعالى هللا سبحانه عن

ذلك .وقد دل صريح القرآن والعقل على نفي ذلك كما في قوله تعالىَ ( :وأَ ذن ذ َ
َٱّللَ
َۡ َ َ ذ
مَل ِۡل َعبيدَِ 2)١٠وهذا كثير"3.
ليسَبِظل َٰ َٖ ِ

وإني أوافق الفراهي في الجزء الثاني من كالمه ،أما ما نسبه إلى األشاعرة من القول بأن
هللا تعالى يجوز له تعذيب العباد من غير ذنب وقد أجبرهم  ....ففيه نظر حيث إنه لم
 1الفراهي ،دالئل النظام ،الدائرة الحميدية ومكتبتها ،ص .201
 2سورة الحج.20 :
 3القائد إلى عيون العقائد ،ص .16
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يثبت عن األشاعرة هذا القول ،وهو أن هللا يجبر العباد على املعصية ثم يحاسبهم عليها،
فهم لم يقولوا بالجبر وليس ً
مذهبا لهم ،وإن كان هذا الزم مذهبهم ولكن الزم املذهب
ليس بمذهب كما هو معروف عند جمهرة العلماء ،ولعل ما قالوه هو أنه يجوز تعذيب
املطيع وإثابة املعاص ي ،ولكن ليس كل جائز واقع فلله تعالى مطلق التصرف في خلقه،
وقد يكون ذلك من باب االبتالء أو التمحيص أو ما إلى ذلك ،وهللا أعلم.
تعليل أفعال هللا تعالى وإثبات الحكمة وإثبات الحكمة فيها :كما انتقد الفراهي
األشاعرة في ذهابهم إلى أن أفعال هللا تعالى ال تعلل ونقل عنهم قولهم" :أن حكمنا
بأن هذا الفعل حسن هلل تعالى أو قبيح ،حكم على ربنا وهو أرفع من أن يحكم

َ ُۡ َُ َ ذ َۡ َُ َ ُ ۡ ُۡ َُ َ
ونَ1)٢٣
س َئل
س َئلَعماَيفعلَوهمَي َ
عباده عليه مستدلين على ذلك بقوله تعالىَ( :لَي َ

ولعل الذي دفعهم إلى ذلك ،التأكيد على مشيئة هللا املطلقة ،وأن هللا ال يسأل عما
يفعل وهم يسألون ،وإثبات الكسب والقدرة غير املؤثرة (املستقلة) للعبد.
لذلك قالوا :ال يجوز تعليل أفعاله تعالى بش يء من األعراض والعلل الغائية .وقد رد
عليهم الفراهي فقال" :أما حديثكم ،كالمكم ،بأن هذا حكم على هللا فال يلزم ً
أبدا
فإن قد آمنا بجميل صفاته وقدسه فليس أنا نحكم عليه بل ننفي عنه كل قبيح
ألهمنا بقبحه وأوضح ذلك في كتابه.
وأما الحديث بأنه (ال يسأل عما يفعل) -فنقول إنا آمنا بأنه تعالى ال يفعل إال ما
هو الخير والحسن ،وكثير من أفعال ربنا ال نستطيع أن نعلم الحكمة التي فيها،
وليس لنا أن يطلعنا ربنا على حكمة جميع أفعاله ،فكيف بنا أن نسأله لم فعل
ذلك؟ أليس يكفينا أن نؤمن أنه حق وحكمة وحسن".

2

تعقيب :وهكذا فلم يقبل الفراهي كالم األشاعرة على عمومه بأن هذا الفعل
حسن هلل أو قبيح ،ووصفهم ذلك بأنه حكم على هللا تعالى بل رأى أن أفعال هللا
 1سورة ااألنبياء.13 :
 2القائد إلى عيون العقائد ،ص .14-17
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تعالى كلها حسنة ،كما أشار إلى أن السؤال قد يكون على وجه االستعجاب ،أو على
وجه االستنكار فأجاز األول ولم يجز الثاني ألنه ال يليق بمقام األلوهية1.
ً
وتتميما للفائدة نذكر باقي الراء في هذه القضية ،حيث يرتبط الخالف فيها
بالخالف في القدر ،فنفي التعليل والحكمة في أفعال هللا مرتبط بسلب العباد
مشيئتهم ،والزعم بأنهم مجبورون على أفعالهم ،وليسوا فاعلين لها كما قالت
الجهمية (الجبرية) وكما ذهبت األشاعرة الذين أثبتوا للعبد الكسب فقط ،فهؤالء
يستدلون على قولهم في القدر بقولهم في التعليل ،وأما املعتزلة الذين أثبتوا حكمة
منفصلة عن هللا ،فقد حصروا هذه الحكمة في املخلوق ،ثم زعموا أن هذه
الحكمة ال تتم إال بأن يكون العباد خالقين ألفعالهم ،حتى ال تنتفي صفة العدل
عن هللا تعالى ،لوقوع الظلم والجور من العباد ،األمر الذي أدى بهم أن أوجبوا على
هللا فعل األصلح للعباد.
وأما ابن القيم ومن وافقه من جمهور أهل السنة والفقهاء وأهل الكالم  ...وسائر
من يقول بالتعليل ،فهم يرون أن هللا تعالى يفعل ما يفعل لغاية وحكمة يعلمها
هو ،وهو يعلم عباده أو بعضهم من حكمته ما أراد أن يطلعهم عليه .يقول ابن
ً ً
شيئا عبثا ،وال لغير معنى ومصلحة وحكمة
القيم" :إنه سبحانه حكيم ،ال يفعل
هي الغاية املقصودة بالفعل ،بل أفعاله سبحانه صادرة عن حكمة بالغة ألجلها
فعل ،كما هي ناشئة عن أسباب بها فعل وقد دل كالمه وكالم رسوله على هذا"2.
وأصحاب الرأي األخير ومعهم الفراهي ال يلزمهم على مذهبهم في تعليل أفعال هللا
ً
الزم من اللوازم الباطلة ،بل جاء مذهبهم وسطا بين املذاهب.
الهداية والضالل :إن مفهوم الحرية اإلنسانية قد يلتبس على بعض الناس حينما
يطالعون كتاب هللا ويقرءون أن هللا يهدي من يشاء ويضل من يشاء ،فيذهبون إلى
 1املرجع السابق ،ص .11-14
 2ابن القيم ،شفاء العليل في مسائل القضاء والقدروالحكمة والتعليل ،دار الفكر2174 ،م،
.210/1
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أن اإلنسان ال يملك من أمر نفسه ً
شيئا ،فليس له حرية االختيار بين أن يكون
ً
ً
مهتديا أو ضاال ،ولعل هذه الشبهة هي التي دفعت باملعتزلة إلى اتخاد موقف
متطرف من هذه القضية ،نافين أن تكون الهداية واإلضالل من هللا تعالى ،وزعموا
أن اإلنسان هو الذي يهدي نفسه بخلقه لإليمان ،وهو الذي يضلها بخلقه للكفر
واحتجوا لرأيهم بأن استحقاق املؤمن للجزاء على إيمانه ،واستحقاق الكافر
للعقاب على كفره يستلزم املسؤولية التامة عن فعله ،وهذا ال يكون بغير إسناد
ما يقع فيه من هداية وضالل له.
أما أهل السنة فيذهبون إلى أن الهدى والضالل من هللا تعالى ،وأنه يهدي من يشاء ويضل
من يشاء ،وأن الهدى والضالل من خلق هللا وصنعه وفعله ،وأن االهتداء واإلضالل فعل
العبد وكسبه 1وأن هناك نوعين من الهداية؛ هداية عامة ،وهداية خاصة:
وقد سلك الفراهي مسلك أهل السنة في هذه القضية وحرر محل النزاع فيها
بقوله" :معترك االختالف في أنه تعالی:
خلقا وأضل ً
 .2هل هدی ً
خلقا في االبتداء؟
 .1أم هدی في االبتداء كلهم ،ثم أضل من أعرض عن هداه ،وزاد الهداية ملن
تقبل الهداية األولی؟
 .3أم لم يضلل ً
أحدا بل جاءت الضاللة من ترك الهداية ،فمن ترك الهداية
األولی وقع في الضاللة باختياره؟
ً
مجازا ،أو من ِقبل أن هذه النتيجة إنما كانت من
وإنما نسبت الضاللة إلی هللا
سنته تعالی بما ربط الثار بعالتها فنسبت إليه تعالی.
ً
فالشق الثاني والثالث ال اختالف بينهما ً
كبيرا ،ولكن بين هذين واألول اختالفا
ً
عظيما ،فالعقل يحكم بادئ الرأي بأن هللا تعالی لو أضل بعض خلقه من االبتداء
 1الجويني ،اإلرشاد إلى قواطع األدلة ،املرجع السابق ،ص .120
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من غير ذنب منهم ،ثم عذبهم كان ً
جورا وسوء ظن بالرب تعالی .وأما النقل،
فالقرآن موافق بالعقل ولو أخذوا بالقرآن لم يذهبوا إلی خالف هذه العقيدة"1.
ثم أبرز رأيه في املسألة فقال:
"إن هللا تعالی جعل الهداية عامة ،فمن تقبلها زاده هللا هدی ،ومن أعرض عنها
زاده عمى ً
لزوما ،وهذا اإلعراض فعل املرء وتركه في قدرته ،فحينئذ يصير الترك
صعبا ويفسد قلبه ً
ً
مرضا.
والدليل علی ترك اإلعراض من قدرته ،وقبول الهداية في فطرته األولية في اختیاره
َ

ۡ

ۡ

َ َ َ
قوله تعالیَ ( :و ذ ُ
ِني) 2أي بالهداية التالية للطاعة (الهداية
سق ََ
ٱّلل ََل ََي ۡهدِيَٱلق ۡوم َٱلفَٰ ِ

الخاصة) أي ما دام علی فسقه ال يأتيه الهدی املترتب على االهتداء ،فإنا نعلم
ً
ً
عقال ونقال إن الفاسقين يتوبون والكفار يرجعون ،فما دام علی فسقه وكفره ال
يأتيه الهداية.
َ َ

َ

َ

َ

َ ذ َٰٓ َ َ
اب َ
ت َف َت َ
اد ُم َم ذ
َعل ۡي َٖۚهِ) 3فالتلقي كان باختياره فتاب
ِنَربِهِۦََك َِم َٰ َٖ
وقال تعالی( :فتلَّق َء

آدم إلی هللا فتاب هللا عليه ،وما من آدمي إال ويلقى إليه كلمة التوبة بعد الذنب،

َ َ َ َ ذ ۡ َ َ ُ َ َ ََ
َربِك َلَعَ
فإن شاء تلقاها وإن شاء أعرض عنها ،وقال تعالی( :كذَٰل ِك َحقت ََك ِمت
ذ َ َ َ ُ ْٓ َذ ُ ۡ َ ُۡ ُ َ
ون َ 4)٣٣فهذا تصريح بأن الذين فسقوا حق عليهم قضاء
ٱَّلِين َفسقوا َأنهم ََل َيؤمِن
ذ ذ َ َ ذ ۡ َ َۡ ۡ َ َ ُ َ َ َ
ربك بأنهم ال يومنون ،ويشبهه قوله تعالی( :إِن َٱَّلِين َحقت َعلي ِهم ََك ِمت َربِك ََلَ
َ َ ۡ َ ٓ ۡ ُ ۡ ُ ُّ َ َ ذ َ ُ ْ ۡ َ َ َ ۡ َ
ُۡ ُ َ
ونََ٩٦ولوَجا َءتهمَُك َ
ابَٱۡلِل َمَ5.)٩٧
َءايةَح َٰ
َّتَي َروَاَٱلعذ
يؤمِن
ِ
َ َ ُ ْ ُ ُ ُ َ ُ ۡ ُۢ َ ذ َ َ ُ ُ ذ ُ ُ ۡ ۡ َ َ ا ذ ُ ۡ ُ َ
ونَ6)٨٨
ِيَلَماَيؤمِن
فَۚٗبلَلعنهمَٱّللَبك َفرهِمَفقل َ
ويشبهه قوله تعالی( :وقالواَقلوبناَغل ِ
ِ

ِ

فقد تشبثوا بأن هللا تعالی إنما خلق قلوبهم ً
غلفا ولذلك ال تبلغها دعوة النبي،

 1الفراهي ،القائد إلى عيون العقائد ،ص .71-72
 2سورة املائدة.204 :
 3سورة البقرة.37:
 4سورة يونس.33 :
 5سورة يونس.17 – 16 :
 6سورة البقرة.44 :
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فأبطل هللا تعالی تمسكهم بهذا العذر وبين أن ذلك إنما هو لكفرهم ،وملا ذكر من
آثار ذلك الكفر ،وبين أن ذلك الطبع من لعنة هللا عليهم ،وإنما لعنهم لسيئات

َ َۡ
َ َ َ ذ
ض ِهمَمِيثَٰق ُه ۡم َل َعنَٰ ُه ۡمَ
أعمالهم ،كما صرح به في مو ضع آخر ،فقال تعالی( :فب ِ َماَنق ِ
َ َ َ َۡ ُُ َ َ ا
وب ُه ۡمَقَٰس َِي َة) 1وهذا كثير في القرآن الكريم.
وجعلناَقل

ذ ذَ َ
َۡ
ومن هذا الباب ما جاء ً
َٱّلل ََل ََي ۡهدِي َٱلق ۡو ََمَ
كثيرا في القرآن مثل قوله تعالى( :إِن
ذ ذَ َ
ذ ذَ َ
َۡ
ذ
َۡ
ً
َٱّلل ََلَ
ني) 3،وأيضا (إِن
َٱّلل ََل ََي ۡهدِي َٱلق ۡو َم َٱلظَٰل ِ ِم ََ
ِني) 2،وقوله تعالى( :إِن
سق ََ
ٱلفَٰ ِ
َ ۡ ُ َ َ َٰ  َ ٞذ
ار 4،)ٞإلخ اليات5.
ِبَكف َ
َي ۡهدِيَمنَه َوَكذ

فضاللة الناس ليست بأن هللا تعالى لم يقدر على هدايتهم ،إنما هي من أنه تعالى
بعد إعطاء الهداية األولى (العامة) زادها وأتمها ملن اهتدى بها ،فلم يشأ هللا أن يتم
الهداية لكل الناس ولكن للشاكرين كما قال تعالى( :والذين اهتدوا زادهم هدى
وآتاهم تقواهم)6.

ذ ذ
َٱَّل َ
ِينَ
فالهدى يطلق على مجرد فعل الهداية ،وعلى إتمامه ،وقوله تعالى( :إِن
َ َ َ ذ ُ َ َ َٰ ُ ُ ۡ َ َ ََٰ
َ
َ َ ُ ْ َ ٌَٓ َ َۡ ۡ ََ َ َ َ َ ُ ُ َ ۡ
َلَعَقلوب ِ ِهمَولَعَ
َءأنذ ۡرت ُه ۡمَأ ۡمَل ۡمَتنذ ِۡره ۡمََلَيُؤم ُِنونََ٦ختمَٱّلل َ
كفروَاَسواءَعلي َِهم
َ ۡ ۡ َ ََ َ
اب َ
ِش َوَة َ َٞول َ ُه ۡم َ
َع َذ ٌ
سمعِ ِهم َو َٰٓ
لَع َأبۡ َص َٰ ِره ِۡم َغ َ َٰ
ِيم َ 7،)٧جاء في املعنى الثاني (إتمام
َعظ َٞ

الهداية) أي الذين رسخوا في الكفر وبلغوا نهايته ال ينفعهم اإلنذارً ،
وأيضا يمكن
تأويله إلى عدم النفع ما داموا على الكفر8.

 1سورة املائدة.23 :
 2سورة املنافقون.6 :
 3سورة األنعام ،244 :سورة القصص ،70 :سورة األحقاف.20 :
 4سورة الزمر.3:
 5راجع تفسير سورة البقرة في كتاب "نظام القرآن وتأويل الفرقان بالفرقان" للفراهي ،املرجع
السابق ،ص .240 –234
 6سورة محمد.27 :
 7سورة البقرة7-6 :
 8الفراهي ،القائد إلى عيون العقائد ،ص .74
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وخالصة القول :إن أول هدايته عامة ،وتمام هدايته يترتب على أعمالهم فقال
ً
جميع ا أفأنت تكره الناس حتى
تعالى( :ولو شاء ربك لمن من في األرض كلهم
يكونوا مؤمنين) فليس من مشيئته أن يتم هدايته ويوصلهم إلى السعادة ،وال من
مشيئته أن يكرههم بعد أن أعطاهم التمييز والعقل ،فيكون ذلك ً
نقضا لفعله
ً
وإبطاال لحكمته وعدله ،فال نقص في قدرته بل يعاملهم حسب أعمالهم ،فيهدي
من يتقبل ويسخط من يأبى ،فيحل عليه نتائج سخطه ،وقد صرح القرآن بأن
هللا ال يهدي الفاسقين ،وا لظاملين ،والكافرين ،واملستكبرين الذين نبذوا الحق

ذ ذ َ َ
ِين ََلَ
بعد العلم والبينة وجحدوا بآياته -كما سبق وبينت -وكما قال تعالى( :إِن َٱَّل
ذُ َ َُ ۡ َ َ ٌ َ
ۡ َ َ ذ
ذ َ
ذَ َۡ َ
ۡ ُ َ َ
َٱَّل َ
ِينََ
اَيفَتِيَٱلكذِب
اب َأ ِِل ٌم ََ ١٠٤إِنم
ت َٱّلل ََِل ََي ۡهدِي ِه ُم َٱّلل َولهم َعذ
يُؤمِنون َأَِبي َٰ ِ
َ َ
ذ َ ُ ْ َ َٰٓ َ ُ ُ ۡ َ ُ َ
َ ۡ ُ َ َ
ذ
َب ۡعد َإ َ
َ
َ
يمَٰنِهِۦَٓ
ت َٱّلل ِ َوأو
َل َيُؤمِنون َأَِبي َٰ ِ
لئِك َهم َٱلكَٰذِبون ََ ١٠٥منَكف َر َبِٱّلل َِ ِم ۢن ِ ِ
َ َ
ذ َ ۡ ُ ۡ َ َ َ ۡ ُ ُ ُ ۡ َ ُّ ۢ ۡ َ َٰ َ َ
ذ َ َ َ ۡ ُ
ك ۡفر َ
َص ۡد ارَاَف َعل ۡي ِه ۡمَ
َولَٰكِنَمن ََشح َبِٱل
ٱۡليم ِن
إَِل َمن َأكرِه َوقلبهۥَمطمئِن َب ِ ِ
ِ
َ
ۡ
َ
ْ
َ
َ
َ َ َٰ َ ُّ ۡ
َ َ
اب َ
بَم َِنَٱ ذّللََ َول َ ُه ۡم َ
ض ٞ
َٱستَ َ
يمَََ١٠٦ذَٰل َِك َبأ ذن ُه ُم ۡ
َع َذ ٌ
َع ِظ ٞ
َٱدلنيَاَلَع َٱٓأۡلخ َِرة َِ
ح ُّبواَٱۡليوة
غ
ِ
ِ
َ
ُ
َْ َ ذ
َ ذ ذَ َ
َۡ َۡ ۡ َ
ِين َ
َطبَ َع ذ ُ
َلَع َقُلُوبه ۡم َ
َٱَّل َ
كَٰفِر َ
َٱّلل َ َ َٰ
ينَ ََ ١٠٧أو َٰٓ
َو َس ۡمعِ ِه ۡمَ
لئِك
َٱّلل ََل ََي ۡهدِيَٱلقوم َٱل
وأن
ِِ
ِ
ُ
ۡ
َ َ ۡ َ َٰ ۡ َ ْ َ َٰٓ َ ُ ُ َ َٰ ُ َ
ونَ1.)١٠٨
وأبصرِهِمَوأولَئِكَهمَٱلغفِل

أما دعوى املعتزلة بأن نسبة الهداية واإلضالل هلل يستلزم عتاب الكافر على غير ما
اقترف من عمل ،ويتضمن أن هللا تعالى يضل الخلق ثم يعذبهم وهو مخالف لعدل
هللا تعالى؛ فقد رد عليهم اإلمام أبو حنيفة ً
مبينا "إن اإليمان والكفر يكتسبهما
العبد ،ومن ثم يعاقب ويجزى على كسبه ،وأن هللا يقض ي كل ش يء ويكتبه
بالوصف ال بالحكم ،أي يكتب كل ش يء بأوصافه من الحسن والقبح ،والطول
والعرض ،...كتب كل هذا بالوصف أي :سيكون كذا وكذا ،ال بصفة الحكم (أي
فليكن كذا وكذا) ،وقد خلق هللا الخلق من غير الكفر واإليمان ،ثم خاطبهم
وأمرهم ونهاهم ،فكفر من كفر بفعله وإنكاره وجحوده الحق بخذالن هللا إياه،
 1سورة النحل.204 -204 :
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وآمن من آمن بفعله وإقراره وتصديقه بتوفيق هللا تعالى إياه ونصرته له

1،"..

فاإليمان والكفر صفتان نكتسبهما في هذه الدنيا.
فالكتابة السابقة والتقدير األزلي لإليمان والكفر ال يتنافى مع إثبات اإلرادة
اإلنسانية والكسب اإلنساني ،وال ينافي املسؤولية الفردية ،وأن استقراء
النصوص القرآنية يكشف أن الهداية واإلضالل ليستا في اإلنسان ابتداء وخلقة
ً
أو ً
مسبقا ،بل هما نتائج ملقدمات ،ومسببات ألسباب ،فالهداية إنما هي ثمار
قدرا
العمل الصالح ،والضالل إنما هو نتاج األعمال القبيحة.
وإسناد الهداية إلى هللا من حيث إنه وضع نظام األسباب واملسببات ،ال إنه أجبر
اإلنسان على الهداية والضالل .وهللا أعلم..
الخاتمة
وبعد هذا العرض لترجمة الفراهي ومنهجه وآرائه في قضايا العقيدة اإللهية
وموقفه من آراء العلماء فيها نخلص إلى أهم نتائج هذا البحث وهي:
 .2يرى الفراهي أن بسط اللسان في العقائد يجر إلى التقول على هللا من غير
علم ،وإنه لو كان للعقل سبيل إلى تفاصيل األمور اإللهية لكان في غنى عن
الرسل ،وأن علوم العقلية علوم ظنية ،والعقائد ال يعتمد فيها إال على صحيح
النقل وصريح العقل.
ً
 .1أن الفراهي اتبع منهج أهل السنة والجماعة حينما جعل للعقل مدخال فيما
ً
ً
موجبا ،بل الحاكم واملوجب هو هللا
حاكما وال
جاء به الشرع ولكنه ليس
تعالى .حيث قدم الشرع على العقل إال أنه ال يسلب العقل سلطانه وال يعزله
عن الشرع.
 .3يرى الفراهي أن وجود هللا تعالى الغني الحميد أمر فطري وأن من لم يطمئن
ً
 1اإلمام أبو حنيفة ،الفقه األكبر ،ص  73 –71نقال عن كتاب :دراسات في العقيدة اإلسالمية
(الغيبيات القدر– اإليمان) د .أحمد محمد الجلي ،مطبوعات جامعات اإلمارات1002 ،م ،ص .237

ال
مجلد6 :

الأعداد4-1 :

423

ي
يناير-د سمبر 7112

بذلك قلبه لم يطمئن بش يء حتى يصير ال يستطيع التفريق بين النور والظلمة
والحق والباطل.
 .4أن الفراهي في استدالله بالقرآن الكريم على وجود هللا تعالى جعل من أسمائه
ً
تعالى وصفاته وأفعاله وما يدل عليه نظم القرآن مدخال للتعرف على هللا تعالى.
ً
 .7جعل الفراهي أسماء هللا تعالى مدخال لالستدالل على وجوده تعالى حيث يرى أن
االسم هو املسمى ،وهو بذلك يوافق مذهب أهل السنة الذين يرون أن االسم هو
ً
املسمى نفسه ،أو صفة متعلقة به ،وأنه غير التسمية ،فاسم هللا أو الرحمن مثال
من أخص األسماء التي ندعوه بها ،وأن العرب لم يستعملوا هذين االسمين إال هلل
تعالى وكذلك باقي األسماء املصرح بها أو التي دل السياق على أنها أسماء هللا.
 .6ينتقد الفراهي الطبائعيين الذين ينسبون كل ما في الكون إلى الطبيعة ويبين لهم
مغايرا للمخلوق ،وأن يكون ً
ً
أن الخالق ال بد أن يكون
قادرا على اإليجاد من
قادرا ً
ً
حكيما ً
رحيما ،والطبيعة ال توصف بش يء من ذلك،
عدم ،ويكون مر ًيدا
فبطل مدعاهم وثبت نقصه وهو أن هللا تعالى مبدع هذا الكون وهو موجود.
 .7أن الفراهي وإن كان قد تكلم عن دليل الخلق والحدوث إال أنه ابتعد عن
منهج املتكلمين في نظم أداتهم بالشكل الجدلي.
 .4قلل الفراهي من أهمية البحث في كون صفات هللا تعالي زائدة على ذاته أو هي
عين ذاته ،وأشار إلى عدم جدواها ،وأن هللا نهانا عن البحث في مثل هذه
األمور ،وعن املرء فيما ال نفع فيه .وأنه ال جدوى من هذا البحث ،لعدم
توقف أمر عقدي عليه يؤثر على إيمان املرء ،وفي نفس الوقت يرى أن الذات
املجردة من الصفات مفروضة ال حقيقة لها ،فال نتصور الذات من غير
الصفات ،وكذلك ال يتصور صفات من غير ذات.
ونخلص من هذا إلى أن الفراهي قد تأثر بالسلف في موقفهم من الصفات
الوجودية ،ورفض القول بزيادتها وغير ذلك.
ً
 .1التأويل عند الفراهي يختلف عن تأويل املتكلمين حيث يأول النص تأويال
ً
إجماليا ،من دون تعين املعنى املراد من كل لفظ على حدة ،ووضع للتأويل
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ً
أصوال يجب مراعاتها.

ً
كما أنه ال يوافق السلف في القول بإثبات الصفات الخبرية تفصيال ،حيث
ً
يثبتون هلل تعالى ًيدا ليست كأيدينا وساقا ليست كساقنا...إلخ.

ويصف ذلك بأنه بدعة وأن الوحي إنما جاء بهذه الصفات على وجه اإلجمال
فال نزيد عليها فنقول (بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء) ،إال أنه يتفق
معهم في أن الكيف مجهول ويجب تفويض هلل تعالى.
 .20يرى الفراهي أن نسبة الحسنة واالسيئة إلى هللا تعالى من جهة إيقاعهما ،وإلى
نفوسنا من جهة االستحقاق لهما وكالمه قريب مما ذهب إليه أهل السنة من
ً
ً
حداثا وإلى العبد ً
كسبا ،بل قريب بصفة
إبداعا وإ
نسبة أصل الفعل إلى هللا
خاصة من كالم اإلسفرائيني والباقالني اللذين يريان أن أفعال العبد واقعة
بالقدرتين ً
معا (قدرة هللا وقدرة العبد) على اختالف بينهما في التفصيل.
 .22يرى الفراهي ضرورة تأويل ما تمسك به الجبريون من آيات املشيئة التي وردت
في القرآن إلى محكمات اليات.
 .21نسب الفراهي إلى األشاعرة القول بأن هللا تعالى يجوز له تعذيب العباد من
غير ذنب ،وقد أجبرهم على فعل ما يجلب عليهم العذاب من غير سابقة
ذنب ،وبينت أن كالمه هذا فيه نظر حيث لم يثبت عن األشاعرة هذا القول
وهو أن هللا يجبر العباد على املعصية ثم يحاسبهم عليها.
ً
مذهبا لهم ،وإن كان هذا الزم مذهبهم ولكن الزم املذهب ليس
فالجبر ليس
بمذهب كما هو معروف عند جمهرة العلماء ،وقد يكون ذلك من باب االبتالء
أو التمحيص....إلخ.
 .23كما انتقد الفراهي األشاعرة في ذهابهم إلى أن أفعال هللا تعالى ال تعلل.
 .24في القول بالهداية والضالل يرى الفراهي أن هللا تعالى جعل الهداية عامة،
ً
ضالال ً
لزوما ،وهذا اإلعراض
فمن تقبلها زاده هللا هدى ،ومن أعرض عنها زاده
فعل املرء ،وتركه في قدرته .فهناك هدايتان :هداية عامة لكل البشر وهداية
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خاصة (هداية التوفيق) وهذه خاصة بمن قبل الهداية األولى.
ً
فالهداية واإلضالل ليستا في اإلنسان ابتداء وخلقه أو ً
مسبقا ،بل هما نتائج
قدرا
ملقدمات ،مسببات ألسباب ،إنما هي ثمار العمل الصالح ،والضالل إنما هو نتائج
األعمال القبيحة ،قال تعالى" :والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم".
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الشهرستاني ،امللل والنحل ،تحقيق :محمد بن فتح هللا بدران ،مكتبة األنجلو
املصرية.
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الفراهي ،إمعان في أقسام القرآن ،الطبعة السلفية ،القاهرة2130 ،م ،ودار
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القاض ي عبد الجبار ،املغني في أبواب العدل والتوحيد.
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الما الفراهي ونظريته عن النجيل
 البروفيسور ألطاف أحمد األعظمي1ترجمة من األردوية :د .أورنك زيب األعظمي2

اإلنجيل ،كما نعرف ،قد نزل على عيس ى عليه السالم ولكن ما هي اللغة التي نزل
بها ،وهل اإلنجيل الحقيقي هو الذي يؤمن به النصارى هذه األيام ،وهل تعاليمه
بريئة من التحريف؟ هذه أمور سنتحدث عنها فيما بعد فنبدأ هذا البحث بأصل
هذه الكلمة وتوضيح معناها اللغوي.
النجيل لغة :يرى بعض الباحثين أن اإلنجيل كلمة عبرية أو سريانية كما يرى
البعض أنها كلمة عربية فمن يراها عربية األصل يقول إنها على وزن اإلكليل
ً
واإلخريط وهي مشتقة من "نجل" فنجل الشيئ ينجله نجال :أبداه وأبانه و"نجل"
معناها أساس ،وينبوع وتجمع3.
ولكن أنكر هذه املادة صاحب تاج العروس وغيره من أصحاب املعاجم 4فيروى
عن األصمعي أنجيل (بفتح الهمزة) على زنة أفعيل واألنجيل كتاب فيه أسطر
عديدة 5،وهذا دليل على أنها كلمة غير عربية فإن زنة أفعيل ليست من أوزان
العربية فيقول العالمة الزمخشري (ت 734ھ2243/م) ما ملخصه:
"التوراة واإلنجيل كلمتان عجميتان فمن ذكر مادتهما ورى ونجل وزنتهما تفعلة
وإفعيل فقد تكلف فال يصح األمران ما لم تكونا كلمتين عربيتين .وقد قرأها
 1كاتب هندي كبير للدراسات اإلسالمية وصاحب تفسير "ميزان القرآن".
 2مدير تحرير املجلة وأستاذ مساعد بقسم اللغة العربية وآدابها بالجامعة امللية اإلسالمية (نيو
دلهي)
 3لسان العرب644/22 ،
 4تاج العروس234/4 ،
 5املصدر نفسه والصفحة ذاتها
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الحسن البصري أنجيل بفتح الهمزة ،التي تدل على كونها عجمية فإن أفعيل بفتح
الهمزة ال تأتي من أوزان العربية"1.
وقال العالمة البيضاوي (ت 647ھ2146/م) في "أنوار التنزيل" إنها كلمة
أعجمية 2،ويرى رأيه املفتي محمد عبده 3.فإن كانت هذه الكلمة أعجمية فمن أي
لغة هي؟ فقيل أنها سريانية 4،واستدل على هذا بأن األناجيل التي نشرت باللغة
السريانية نشرت باسم  .Evaggelionولنالحظ هنا أن أقدم ترجمة عربية لإلنجيل
جاءت من اللغة السريانية وكذا قيل أنها كلمة يونانية 5ومنها انتقلت إلى السريانية
ومن ثم دخلت في اللغة العربية 6.وكاتب هذه املقالة يرى الرأي األخير ويؤيده.
معناها اللغوي :اإلنجيل يقال له باإلنجليزية  ،Gospelوهي مشتقة من الكلمة
اإلنجليزية القديمة  .Godspelوهذه الكلمة مركبة من كلمتين؛  godو spelفـgod
ً
ً
خبرا فـ Godspelتعني ً
حسنا بينما  spelتعني ً
حسنا أي بشرى .وهذه
خبرا
تعني
الكلمة اإلنجليزية القديمة والكلمة الرومية  Evangeliumالتي هي ترجمة حرفية
للكمة اليونانية  Evaggelionمترادفتان.
فتشمل كلمة  Evaggelionفي األدب اليوناني القديم كل ما يتعلق بـ Evaggelosالتي
تعني مبش ًرا .هذه الكلمة مركبة من  evو aggelosفـ evتعني ً
حسنا بينما aggelos
سفيرا أو ً
ً
معلنا 7.ومن ثم تدرجت الكلمة فاستخدمت لكل ما كان يتعلق
تعني
بامللك السيما اإلعالنات عن مولد أحد في الساللة امللكية وتولي امللك عرش الحكم
وما شابههما من األمور حتى جعلت هي تطلق على األحكام امللكية8.
 1الكشاف73/2 ،
 2أنوار التنزيل ،ص 61
 3تفسير املنار274/2 ،
 4تاج العروس234/4 ،
)Gospel( 736/20 ،Encyclopedia Britannica 5
 6قال كاتب مقالة " )217/3( "Encyclopedia of Islamإن اإلنجيل تعريب كلمة ""Wangel
الحبشية ولكن كاتب هذه األسطر ال يصوب هذا التحقيق.
40-71/6 ،Encyclopedia of Religion 7
 8املصدر نفسه والصفحة ذاتها
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وعلى كل حال فقد اتضح من هذا الحديث أن الكلمة اليونانية  Evaggelionتعني
بشرى ويؤيدها كلمة عبرية بسر ( )bsrفهي تترجم باليونانية بـ ،Evaggelionوهذه
الكلمة العبرية أصبحت بشرى حينما دخلت في العربية واسم فاعلها مبشر1.
ً
لغة النجيل :رتب اإلنجيل أوال باللغة اليونانية ولكن هذا ال يعني أن لغة عيس ى
األم كانت يونانية ،ويرى بعض العلماء أن لغة عيس ى األم والدينية كانت عبرية
ولكن يرى رينن ( )Renenأنها كانت سريانية مختلطة بالعبرية ،ويرى كاتب مقالة
موسوعة بريطانيا أن عيس ى وحواريه كانوا يتكلمون اللغة الرامية 2.وكتب Moses
 Butten Wieserبروفيسور اللغة العبرية أن اللغة اليومية في عهد عيس ى كانت
آرامية 3،وأما أنا فأرى أن لغة اإلنجيل كانت آرامية إال أنه لم يدون بها فقد دون
أول ما دون باللغة اليونانية.

ّ

حقية النجيل :يرى معظم العلماء أن اإلنجيل الحقيقي الذي نزل على عيس ى
عليه السالم ال يوجد الن فاألناجيل التي نسميها اليوم بـ"متى" و"مرقس" و"لوقا"
و"يوحنا" قد رتبها أتباع عيس ى بعد رفعه إلى هللا بكثير فيقول اإلمام الرازي مؤي ًدا
هذا املذهب ما ملخصه:
"في هذه الفترة الفوضوية ضاع اإلنجيل األصلي الذي أنزله هللا تعالى فلم تبق إال
بعض أجزائه فلن يمكن إتمام الحجة عليهم إلى في ضوئها"4.
ويرى العالمة رشيد رضا املصري أن العدد امللموس من األناجيل قد كان يوجد في
القرن الرابع امليالدي ،التي قد اختير منها األربعة ومن ثم ضمت هي إلى امليثاق
الجديد فلن نعتبر هذه الكتب ذلك اإلنجيل الذي قد جاء ذكره في القرآن بصيغة
الواحد والذي نزل على عيس ى عليه السالم"5.
 1املصدر نفسه والصفحة ذاتها
11/3 ،Encyclopedia Britannica 2
)Messiah( 707/4 ،Jews' Encyclopedia 3
 4العلل31-1/1 ،
 5تفسير املنار271-274/3 ،
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ويرى العالم املفسر الهندي الشيخ عبد الحق الحقاني "أن التوراة واإلنجيل
الحقيقين لم يكونا موجودين في زمن النبي ﷺ  ---فاعتبار املجموعة املزورة
التوراة واإلنجيل ليس إال سوء الفهم واالختالق"1.

ً
وكتب الدكتور حميد هللا أن هناك أكثر من سبعين إنجيال كما يقول املؤرخون
ً
النصارى ،التي قد وثق بأربعة منها بينما البقية قد اعتبرت مشكوكا فيها .يبدو من
دراستها أنها ال تشتمل على ما أوحي من قبل هللا بل هي ترجمة عيس ى وذكر
األحاديث عنه وعن أتباعه"2.
ويرى أغلبية علماء اإلسالم أن األناجيل املوجودة مشكوك فيها وقد ذهب هذا
املذهب املسعودي (ت 347ھ172/م) ،والبيروني (ت 440ھ2044/م) ،وابن حزم
(ت 476ھ2064/م) ،واإلمام الغزالي (ت 707ھ2222/م) ،والسهروردي صاحب
"عوارف املعارف" (ت 631ھ2134/م) ،وابن تيمية (ت 714ھ2314/م) ،وابن
القيم (ت 772ھ) ،وقد تناول هذه القضية بالتفصيل اإلمام ابن تيمية في كتابه
"الجواب الصحيح ملن بدل دين املسيح" ،والعالمة ابن القيم في كتابه "هدية
الحبارى" ،والعالم الهندي رحمة هللا الكيرانوي في كتابه "إزالة الشكوك" 3وادعوا
ً
لفظا ً
ومعنى على السواء4.
أن األناجيل املوجودة محرفة
 1فتح املنان 46/4 ،وفي شدة النقد نس ي العالمة ما يلي من آية القرآن" :قل فأتوا بالتوراة
فاتلوها إن كنتم صادقين" ،سورة آل عمران13 :
 2خطبات بهاولفور ،ص 301
 3وله كتاب "إظهار الحق" الذي ألف ردا على كتاب "ميزان الحق" ألب.
 4وتعترف جماعة من العلماء واملحققين النصارى أن األناجيل الحاضرة محرفة فقد أثبت
الكاتب الياباني الشهير الدكتور مل في 2707م وويت شتائن في 2772م بتحقيقهما أن العهد
الجديد محرف وقد ذكر الكاتب الشهير بوركيت ( )F.C. Burkitفي Encyclopedia Britannica
( )724/3أمثلة عديدة للتحريف.
هذه التحريفات يتعلق معظمها بالنص ،وما ذكره علماء اإلسالم من أمثلة التحريف يتعلق
كذلك بالنص إال هذا النص يتعلق بالترجمة بل بترجمة الترجمة وذلك ألن اإلنجيل الحقيقي
ال يوجد فلنقر بأنما قاموا به من التحريفات في األناجيل تتعلق بالترجمة والتفسير.
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نظرية الما الفراهي :ويمتاز ابن تيمية من بين القدامى كما يمتاز اإلمام
الفراهي من بين الجدد من العلماء من حيث أنهما كانا يعرفان اللغة العبرية
وستجد كثرة كاثرة من اإلشارة في كتابات العالم األخير فما قام به الفراهي من
تحقيق "املروة" في كتابه "الرأي الصحيح فيمن هو الذبيح" لن يمكن بدون معرفة
هذه اللغة وكذا ما وجهه من النقد الشديد على الترجمة اإلنكليزية لكلمة "اليمين"
العبرية يبدو منه أنه لم يكن يعرف اللغة العبرية فحسب بل كان يملك ناصيتها.
وستقدر رغبة اإلمام الفراهي في اإلنجيل واهتمامه به من رسالته غير التامة
"اإلكليل في شرح اإلنجيل" فلو تمت هذه الرسالة لكانت هي خدمة دينية وعلمية
كبرى فيقول اإلمام الفراهي في مقدمته عن معنى اإلنجيل والهدف وراء بعثة
املسيح عليه السالم:
"إن املسيح جاء مبش ًرا بهذ النبي وبعثته وسوى له الطريق كما قال ولذلك سمى
ً
ً
كتابه إنجيال أي بشرى وضرب أمثاال كثيرة على سلب الشريعة اإللهية من اليهود
وبشر بنبي يأتي بعده"1.
فيرى اإلمام الفراهي أن لغة اإلنجيل كانت عبرية 2بينما كتب تلميذه الشيخ أمين
أحسن اإلصالحي في تفسيره "تدبر قرآن" أنها كانت سريانية 3.والصواب أنها كانت
آ امية كما كتبناه ً
آنفا.
ر
الجانب الديني لإلنجيل :قد زلت أقدام الكثير من علماء اإلسالم في تعيين
الجانب الديني لإلنجيل فهم إما على إفراط أو على تفريط فاعتبره الواحد
ولو نزعنا نص القرآن اليوم ووضعنا ترجماته وتفاسيره وقمنا بمقارنتهما فسنرى من الخلل املدهش
في النص ما ال نراه في نص اإلنجيل فسنرى فيها محاوالت قبيحة للتحريف وإبداعات العقل غير
ُ َ ُ َ
َ َۡ
الناضج ولنضع أمام أعيننا بالنسبة ألهل الكتاب ما يلي من الية القرآنيةَ َ" :وَلََي ِر َم ذنك ۡمَش ََنآنَق ۡومَ
َۡ َ َ َ ۡ َ ُ ْ َ َ َ َ ُ ْ َ َ ۡ
َ َ ُّ ُ ۡ َ ۡ َ ۡ
ۡب ََوٱۡلذ ۡق َو َٰىَ" ،سورة املائدة4 :
أنَصدوكمَع ِنَٱلمس ِ
جدَِٱۡلر ِامَأنَتعتد ۘۡواَوتعاونواَلَعَٱل ِ ِ
 1اإلكليل في شرح اإلنجيل ،الورقة( 2 :مخطوط)
 2تفسير نظام القرآن وتأويل الفرقان بالفرقان ،ص 36
 3تدبر قرآن164/4 ،
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ً
"ميالدنامه" 1بينما برأه الخر عن أي خطأ باعتباره ً
سماويا 2واملوقف الذي
كتابا
اختاره اإلمام الفراهي منه ،هو مقتصد إلى حد بعيد وأقرب من الحق والصواب.
فيرى اإلمام الفراهي أن األصل هو القرآن الكريم وال غير وما سواه فهو فرع .إنه
وضع ثالثة أشياء من الفروع؛ األحاديث ،وحقائق أخبار األمم واألقوام ،وصحف
األنبياء السابقة فهو يقول في مقدمة تفسيره نظام القرآن وتأويل الفرقان بالفرقان:
"من املآخذ ما هو أصل وإمام ،ومنها ما هو كالفرع والتبع .أما اإلمام واألساس
فليس إال القرآن نفسه وأما ما هو كالتبع والفرع فذلك ثالثة )2( :ما تلقته علماء
األمة من األحاديث النبوية ( )1وما ثبت واجتمعت األمة عليه من أحوال األمم ()3
وما استحفظ من الكتب املنزلة على األنبياء .ولوال تطرق الظن والشبهة إلى
األحاديث والتاريخ ،والكتب املنزلة من قبل ملا جعلناها كالفرع ،بل كان كل ذلك
ً
أصال ً
ثابتا يعضد بعضه ً
بعضا من غير مخالفة"3.
فيمكن لنا القول في ضوء هذا املقتبس إن اإلنجيل ،مثل صحف األديان األخرى،
ً
كان ً
فرعا ال أصال لدى اإلمام الفراهي.
التحريف :كان اإلمام الفراهي يقر بأن اإلنجيل قد مر بالحذف واإلضافة فهو
يقول ً
مؤيدا أفكار علماء اإلسالم" :قد علمنا ،وقد اعترف علماء املسيحيين بأن
أصل اإلنجيل مفقود ،وإنما في أيدينا تراجم اختلط فيها أقوال املسيح وأقوال
الرواة ،والروايات مختلفة ربما يضاد بعضها ً
بعضا مع اضطراب املتون وعدم
ً
فضال عن االتصال والصحة"4.
السند
نوعية التحريف :إال أن معظم العلماء قد جانبهم الصواب في فهم نوعية هذا
التحريف فاإلمام الفراهي أول عالم قام بالبحث والتحقيق في هذه القضية وعين
 1منصب نبوت اور اس كے عالى مقام حاملين ،ص ( 131ميالدنامه :كلمة أردوية تعني ملحمة عن
سيرة النبي وأصحابه ومن تبعهم)
 2راجع :عبقريات (املسيح) للعقاد
 3تفسير نظام القرآن وتأويل الفرقان بالفرقان ،ص 14
 4إمعان في أقسام القرآن ،ص 207
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نوعية التحريف الصحيحة فمن درس اإلنجيل يعرف أن معظم أجزائه بأسلوب
تمثيلي وقد استخدم العديد من األلفاظ بمعانيها املجازية وهذا هو األسلوب
املجازي والتمثيلي الذي فتن أتباعه1.
وقد نس ي النصارى ما قاله هاديهم الحق "اللفظ يهلك واملعنى ينجي" 2.فهم عكفوا
على األلفاظ وبالتالي فقد ألقوا بأيديهم إلى التهلكة.
فمعظم تحريفات العلماء النصارى تتعلق بألفاظ معدودات بما فيها ابن ،وأب،
ورب ،وملكوت هللا وما قاموا به من التحريف في الجمل هو مما أنتجه تأويل فاسد
لتلك األلفاظ.
وقد قال اإلمام الفراهي في كتابه "مفردات القرآن" عن األلفاظ الثالثة األولى (ابن،
ً
موضحا مفاهيمها الحقة" :كلمة االبن في العبرانية تستعمل ملعنيين:
وأب ،ورب)
( )2للنسبة ،كابن السبيل ،وابن الليل ،أو كابن صبح ،ابن حول وسنة )1( .للعبد،
كالرجل ،والفتى ،والغالم .ولفظ "االبن" ليس كلفظ "الولد" صريح في االبنية
ولذلك ترى في القرآن لم يشنع إال على لفظ "الولد" ،وبين أن في استعمال لفظ
"االبن" مضاهاة بالكفر ،فينبغي أن يجتنب .كما أن لفظ "الرب" يشابه املعبود،
فبين في القرآن أنهم أفرطوا في هذين اللفظين"3.
 1لم يضل العلماء النصارى باألمثال فقط بل لم يفلت منها بعض علماء اإلسالم والصوفية ال
ً
سيما صوفية الوجودية فمثال ذلك الحديث القدس ي الذي رواه اإلمام مسلم في صحيحه،
رب كيف أعودك؟
الذي يقول فيه هللا يوم القيامة :يا ابن آدم
مرضت فلم تعدني ،قال :يا ِ
ً
وأنت رب العاملين ،قال :أما علمت أن عبدي فالنا مرض فلم تعده ،أما علمت أنك لو عدته
لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم استطعمتك فلم يطعمنين قال :يا رب وكيف أطعمك؟ وأنت رب
العاملين ،قال :أما علمت أنه استطعمك عبدي فالن فلم تطعمه ،أما علمت أنك لو أطعمته
لوجدت ذلك عندي؟  ،"---رقم الحديث6776 :
فما فهمه محيي الدين ابن عربي من معنى هذا الحديث ال يخفى على العلماء وهناك أحاديث
أخرى أخطأ في فهم معانيها الصوفية.
 2إنجيل متى
 3مفردات القرآن ،ص  171-141ويرى الشاه ولي هللا املحدث الدهلوي أن "االبن" كان يستخدم
في قديم الزمان للمقرب ،والحبيب ،واملصطفى ،وهناك نظائر عديدة لهذا املعنى في اإلنجيل،
راجع :الفوز الكبير في أصول التفسير ،ص 24
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وبعدما أوضح معنى ومفهوم كلمة "االبن" قام بالبحث عما تدل عليه كلمتا "األب"
و"الرب" ً
حقا فقال "كل ما نجد في اإلنجيل من "ابن هللا" فهو "عبد هللا" في املعنى
وكل ما فيه من "أبونا" أو "أبونا وأبوكم" فهو :ربنا وربكم ،كما ترجمه القرآن .وقد
منع املسيح عليه السالم عن استعمال كلمة الرب لنفسه ،وقال" :ربنا واحد -وهو
هللا– وأنا وأنتم إخوة" .وقد بدلت النصارى هذا التعليم الواضح" 1.ومن أوضح
األمثلة على تحريف هذا النوع ما جاء في متى:
"ويحبون املتكأ األول في الوالئم واملجالس األولى في املجامع والتحيات في األسواق
وأن يدعوهم الناس ربي ربي وأما أنتم فال تدعوا ربي ألن ربكم واحد ،املسيح وأنتم
ً
جميعا إخوة وال تدعوا لكم ًربا على األرض ألن ربكم واحد الذي في السماوات وال
ً
تدعوا معلمين ألن معلمكم واحد املسيح وأكبركم يكون
خادما لكم فمن يرفع
نفسه يتضع ومن يضع نفسه يرتفع"2.

وما نقلناه من املقتبس من إنجيل متى قد أخذناه من رسالة اإلمام الفراهي
"مفردات القرآن" فآيات اإلنجيل ،كما هو يصرح ،كانت هذه هي فما تم التحريف
في هذه اليات قد كانت ذات صلة بكلمتي "األب" و"الرب" ولذا فقد بدل املحرفون
في طبعة بيروت "سيدي سيدي" بـ"ربي ربي" و"ألن ربكم واحد" بـ"ألن معلمكم
واحد" كما بدلوا "ألن ربا على األرض" بـ"أبا على األرض" و"ألن ربكم واحد" بـ"ألن
ويؤيد هذه الفكرة التوراة فقد قال هللا تعالى في صموئيل:
"متى كملت أيامك واضطجعت مع آبائك أقيم بعدك نسلك الذي يخرج من أحشائك وأثبت
مملكته .هو يبني ً
بيتا السمي وأنا أثبت كرس ي مملكته إلى األبد .أنا أكون له ًأبا وهو يكون لي
ً
ابنا"24-21/7 ،
وهذا من قواعد اللغة أنه كلما يريد أي كبير أن يعبر عن لطفه ومحبته ملن هو أصغر منه
فيخاطبه بابنه ولكن هذا من األسف أن العلماء النصارى قد حملوه على األصل فظنوا
املسيح ابن هللا فضلوا وأضلوا.
 1مفردات القرآن ،ص 171-141
 2إنجيل متى21-6/13 ،
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أباكم واحد" 1.ومن حسن الحظ أن الطبعة التي بأيدينا قد نشرت من بيروت وهي
تمتلك نفس التحريف فاقرأوا:
"وأن يدعوهم الناس سيدي سيدي وأما أنتم فال تدعوا سيدي ألن معلمكم
ً
جميعا إخوة وال تدعوا لكم ًأبا على األرض ألن أباكم واحد
واحد ،املسيح وأنتم
الذي في السماوات"2.

وقد كتب اإلمام الفراهي عن ترجمة تلك اليات اإلنكليزية في الهامش النف الذكر
أن كلمات "ربي ربي" قد بقيت فيها إال أن البقية من التحريفات لم تنمح عن مكانها،
ْ
وزد على ذلك ظلم املترجم الخر أنه فصل "املسيح" عن "أنتم إخوة" بعالمة (،):
ً
ً
جميعا إخوة" .وترجمة
األمر الذي أوصل "املسيح" بالية السابقة بدال من "وأنتم
اإلنجيل التي بين أيدينا وهي قديمة للغاية تمتلك نفس الفصل فاقرأوا الجمل:
“They like to have places of honour at feast and chief seats in
synagogues, and greetings in the market, and to be called of men, Rabbi
;Rabbi. But be not ye called Rabbi: for one is your master, even Christ
and all ye are brother, and call no man your father upon the earth: for
one is your father, which is in heaven”3.
وفي ترجمة أخرى وهي باللغة اإلنجليزية الحديثة قد حذف املترجم كلمة "املسيح"
ً
أصال وأقام مقامه كلمة "ربي" باألحرف الجلية ( ،)Capital Letterاقرأوا تلك
الترجمة:
“But you must not be called “rabbi”; for you have one Rabbi and you
are all brothers”4.
 1مفردات القرآن ،ص 171-141
 2إنجيل متى (بالعربية)20-4/13 ،
 3إنجيل متى (باإلنجليزية)22-6/1 ،
22-6/1 ،The New English Bible 4
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ولكن قول املسيح "إن ربكم واحد ،هللا وال تدعوا لكم ًربا سواه" قد بقي مكانه
وسنتحدث عنه فيما بعد.
واللفظ الرابع هو ملكوت هللا الذي قد أخطأ العلماء النصارى في تأويله ألجل
قصر علمهم ،وبالتالي فقد حرموا الدخول في ملكوت هللا وحتى الن يحرم أغلبيتهم
هذه الفضيلة .وقد أوضحنا في الصفحات السابقة أن عيس ى قد جاء مبش ًرا بنبي
يأتي بعده وعلى هذا فقد بدأ دعوته بهذه البشرى فقد جاء في إنجيل متى:
"من ذلك الزمان ابتدأ يسوع يكرز ويقول توبوا ألنه قد اقترب ملكوت السماوات"1.

فماذا أراد عيس ى بملكوت السماوات أو ملكوت هللا؟ تختلف أقوال العلماء
النصارى فترى جماعة منهم أن املراد منه ورود عيس ى في األرض مرة ثانية حينما
يرجع إلى األرض كابن آدم ورب ويقيم ملكوت هللا على األرض ،وتخالفها جماعة
أخرى قائلة :إن هذه األرض ستزول عن قريب وتقوم ملكوت هللا على األرض
فيقول كاتب مقالة نشرت في موسوعة األديان:
“The coming of God’s kingdom implied the end of the world order as it
was then known”2.
ولكن حينما نتفكر في املكان الذي جاءت هذه الكلمات في اإلنجيل الحالي في ضوء
السياق يتضح لنا خطأ كلتا الجماعتين النصرانيتين ونعلم ً
جيدا أنه ال أريد به
القضاء على الدنيا املادية وال ورود عيس ى الثاني وقيام ملكوت هللا على األرض بيده
ً
بل املراد به بعثة النبي الخاتم أصال.
وأغلب الظن أن العلماء النصارى القدامى قد عرفوا هذه الحقيقة ولذا فقد
بذلوا أقص ى جهودهم في تحريفها ،وقد بين اإلمام الفراهي في رسالته املذكورة
ً
أعاله "اإلكليل في شرح اإلنجيل" اختالف آرائهم عن ملكوت هللا ناقال آيات متى
ومرقس املتعلقة باملوضوع.
 1متى27/4 ،
244/1 ،Encyclopedia of Religion 2
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فقد جاء في متى أن عيس ى عليه السالم سأل الفريسيين (فقهاء اليهود) :ماذا تظنون
في املسيح (أي ملك املوعود)؟ واليات التي جاءت بعد هذا السؤال أي اليات من
"ابن من هو" إلى "من ذلك اليوم لم يحسر أحد أن يسأله" مما زادها الشراح
النصارى ألنها رد ال يتعلق باملوضوع على السؤال املذكور فقد كان السؤال عن
ملكوت هللا ال عن النسب ولذا فنجد جملة الرد غير واضحة وال صالحة للفهم.
ً
وأما إنجيل مرقس فقد حذف فيه هذا السؤال أصال فلم ينقل سوى "أية وصية
هي أول الكل" فالرد الذي قدمه عيس ى عليه السالم على هذا السؤال صدقه أحد
ً
منهم (ولعله كان من الفريسيين) قائال بأنه مذكور كذلك في التوراة فلما سمع
عيس ى هذا التصديق قال :لست ً
بعيدا عن ملكوت هللا".
وهذا من العجب العجاب أن قد جاء السؤال عن ملكوت هللا في متى ولو أنه ليس
بواضح إال أن الرد عليه قد تم حذفه وما ذكر في مرقس من الرد ولكن السؤال الصحيح
ال يوجد فيبدو منه أن مؤلفي كال اإلنجيلين قد حاوال أن يخفيا حقيقة ملكوت هللا.
وقد جاء ذكر ملكوت هللا في عظة مهمة لعيس ى تسمت بـ"وعظ جبلي" ،وقد فصلت
هذه العظة بالتفصيل في إنجيل متى .تبدو العظة بهذه الكلمات:
"طوبى للمساكين بالروح ،ألن لهم ملكوت السماوات .طوبى للحزانى ،ألنهم يتعزون.
طوبى للودعاء ،ألنهم يرثون األرض .طوبى للجياع والعطاش إلى البر ،ألنهم يشبعون.
طوبى للرحماء ،ألنهم يرحمون .طوبى لألتقياء العقب  ---ألن لهم ملكوت السماوات"1.
ً
وقد كتب اإلمام الفراهي ً
ناقدا ومحلال هذه العظة :إن من قرأ نسخ اإلنجيل هذه
بالتأمل ال يخفى عليه أن املسيح عليه السالم إنما جاء مبش ًرا بقرب ملكوت هللا
الظاهر الذي كان عبارة عن سلطة دينية .وقد كان أعطاه هللا اليهود ،وضيعوه ،ثم
دارت عليهم الدوائر .وكانوا ينتظرونه مرة أخرى لوعد هللا لهم ،فبشرهم املسيح
بقربه ،وعرفه لهم بأمثال كثيرة تطابق مطابقة واضحة نبوة خاتم النبيين.
 1متى20-2/7 ،
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وملا لم يؤمن به جمهور قومه ،وآيسه علماؤهم لقساوة قلوبهم وتعبدهم لزخارف
الدنيا ،اصطفى من عامتهم البسطاء شرذمة قليلة لم يغلبهم الترف والحرص،
لكيال يعسر عليهم الدخول في ملكوت هللا إذا ظهر ،وحينئذ يكملون بالشريعة
الكاملة .فأمرهم بوصايا تبقيهم على حالة الفقر واملسكنة ،ليبقوا على طهارة
القلب والتقوى والصبر ،ليتوب هللا عليهم حسب سنته ووعده"1.
ً
ويردف الفراهي قائال :وإنما اخترنا هذا التأويل ألنه يجعل قول املسيح من أعظم
البشرة ونبوة كبرى ،وال يخالف العقل وال النقل .وذلك بأنه انطبق على أحوال
املسيحيين ،ووقع عليهم كل ما أخبر عنه ،فإن طائفة من أمته آثرت الفقر ونبذت
املال .وطائفة آثرت الدنيا ،وعبروا األولين بتسميتهم بالفقراء ،وطردوهم ،كما بشر
املسيح في أول هذه الخطبة.
ولم يكن ذنبهم إال أنهم أعطوا أموالهم في سبيل هللا وألزموا على أنفسهم الفقر،
ولم يتركوا التوراة ،وحرموا الخنزير ،وأوجبوا الختان ،ولم يقولوا بألوهية املسيح،
ولم يقبلوا إال اإلنجيل العبراني الذي ضيعه الخرون ،وشنعوا على بولوس الذي
بدل النصرانية"2.
وما قام به العلماء النصارى من التحريف في آيات متى املذكورة أعاله يكشف
الفراهي عنه القناع ويقول 3:إن هذه الوصايا إن أريد بها العموم واإلطالق تكون
مخالفة لسنة أئمة الهدى كإبراهيم وداؤد وغيرهما .فإنهم قاتلوا ،وانتصروا،
ً
وجمعوا األموال ،وأنفقوها في املواقع املحمودة ،ولم يكونوا عياال على الناس.
ولدفع هذا االعتراض زادوا في رواية متى ما يحرف الكالم عن معناه :فقال :طوبى
للمساكين بالروح" ،وكذلك "طوبى للجياع وللعطاش إلى البر ألنهم يشبعون".
 1إمعان في أقسام القرآن ،ص 221
 2املصدر نفسه ،ص 223-221
 3وقد قام العلماء النصارى بالتحريف في معظم األماكن ألنهم قد عجزوا عن فهم محتوى
الكالم كما يتضح من هذا املقتبس.
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وهذا ال يبدل الكالم الذي فيه الخطاب إلى الفقراء واملساكين من جهة املال ال من
جهة الروح"1.

فقد اتضح ً
جليا من هذا الحديث أن اإلنجيل قد مر بالحذف واإلضافة باسم
الشرح والتفسير فلم يكشف الفراهي القناع عن هذه التحريفات فحسب بل قام
بإصالحها وإعادة األصل إلى مكانه.
تقديس النجيل :وال ينبغي ألحد أن يسيئ الظن بالفراهي بأنه ال يقدس اإلنجيل
وال يبجله كما يبدو من دراسة كتابات معظم علماء اإلسالم فبالرغم من بعض
التحريفات في اإلنجيل يقدس الفراهي اإلنجيل ويقدره ً
حقا فإنه من إرشادات
القرآن الكريم أن يؤمن اإلنسان بكافة الكتب السماوية بدون أي تفريق بينها.
فقد كتب اإلمام الفراهي بكل أسف على من ال يقيم لإلنجيل ً
وزنا من بين العلماء
املسلمين فقال :وكذلك نرى بعض املسلمين يسخرون من بعض عبارة اإلنجيل،
ولو أولوها إلى تعليم القرآن لكان أجدر بهم ،وأمرنا في القرآن باإليمان بما تشابه في
القرآن وال نرى علة النطواء هذا الحكم عن سائر الكتب املقدسة والتكذيب ممن
جهل التأويل ذنب عليه .كما قال هللا تعالى" :بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه وملا
يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظاملين" (سورة
يونس )31 :وكذلك يأمرنا قول النبي الكريم ﷺ بأن "ال تصدقوا أهل الكتاب (يعني
فيما رووا عن الكتب املقدسة فإنهم لم يحفظوه) وال تكذبوهم" (فإنه يمكن أننا
لم يأتنا تأويله)"2.

كداع مخلص
فبدا من هذا املقتبس أن اإلمام الفراهي قد قام بتحليل اإلنجيل ٍ
ً
ً
كما راعى ما كان يقتضيه ً
جداليا ،حين
أسلوبا
وبناء على هذا فإنه لم يستخدم
ً
أسلوبا ال يراد به سوى ترديد نظرية املعارض
انتقاد وتحليل آيات اإلنجيل،
 1إمعان في أقسام القرآن ،ص 220
 2تفسير نظام القرآن وتأويل الفرقان بالفرقان ،ص 37-36
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وتنقيصها ،فما قام به علماء اإلسالم من االنتقادات على اإلنجيل وأتباعه يملؤه
أسلوب الجدل واملناظرة ،األمر الذي أسفر عن إبعاد النصارى عن القرآن الكريم.
فكان الفراهي ال يحب هذه املعاملة غير الحكيمة وقال بأسلوب ملؤه حزن وأسف:
وأنت ترى بعض املسلمين يسخرون بآيات اإلنجيل ،وإلى هللا املشتكى ممن يسخر
باملسيح نفسه ،وقد نهينا عن الجدال إال بالتي هي أحسن وعن سب أربابهم ،فلم
ً
يزدهم إال ً
وتباعدا ،فحرموا قبول الحق ،واتسع بيننا الشق .وملا أن الحق
تنفرا
يعلو على الباطل ،والنور يمحو الظلمة ال حجة أبلغ من أن نضعهما ً
معا،
ليصطفي العاقل منهما خيرهما"1.
وهذه هي العاطفة الدعوية للفراهي التي جرته إلى فكرة قيامه بشرح اإلنجيل لكي
يسد نقص ضالل أتباع اإلنجيل ويفتح لهم السبيل إلى قبول الحق فقال في موضع
من تفسيره :ونذكر في مقدمة أخرى بعض ما ضلت فيه النصارى ،فمنه ما هو
قطب رحى دينهم .األول :لفظ االبن واألب ،والثاني :أن الخبز والشراب ينقلب لحم
عيس ى ودمه ،والثالث :أنه قاعد في يمين الرب وينزل في فوج املالئكة ،ويحكم عليهم
يوم القيامة ،والرابع :أنه يرسل فارقليط ،فيعلمهم تفاصيل الشريعة واضحة،
والخامس :أن رجال قرنه يرون ما أنذر به"2.
قد بدأ اإلمام الفراهي بكتابة هذا الشرح باسم "اإلكليل في شرح اإلنجيل" إال أنه
لم يوفق إتمامه ولكن مع ذلك هذه الرسالة غير التامة تشهد ً
حقا على أنه كان
ً
ً
مخلصا ألهل اإلنجيل وكان يقدسه بالرغم من بعض
نصحا
يطوي بين جنبيه
التحريفات فيه.
هل يوجد الحق في النجيل؟ وحينما نقول بأن اإلنجيل محرف فيفهم الناس به
عادة أنه ال يوجد الحق فيه الن ،ونقعد حيارى حينما نسمع مثل هذا القول من
أفواه العلماء ،وذلك ألنهم ال يمعنون النظر في اإلنجيل .ودع اإلنجيل فإنه محرف
 1املصدر نفسه ،ص 34-37
 2املصدر نفسه والصفحة ذاتها
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لديهم ،كم من املسلمين يقومون بتدبر القرآن الكريم .والواقع أن اإلنجيل يطوي
بين دفتيه ً
أنواعا من الحق إلى الن .وإذا تفكرت فيه في ضوء سياق آياته ونظائرها
املوجودة في اإلنجيل ،وفوق ذلك في ضوء القرآن الكريم فسينكشف لك التحريف
بل تفوز بإرشاده الحقيقي.
وملخص ما قام به الفراهي من التحقيق في هذا الباب أن الحق يوجد في اإلنجيل
ً
حتى الن فقال محيال إلى حديث للمسيح عن ترك الدنيا :وهو أنه ال كمال في ترك
الدنيا بأسرها ،فبين لهم أن هذا كمال إضافي :وهو التطهر عن الذنوب بالفرار عن
ً
تعليما للذين عجزوا عن كمال أكمل ،فقال "ليس
االمتحان .وكان ذلك سنته
ً
التلميذ أفضل من معلمه بل كل من صار كامال يكون مثل معلمه (لوقا).
ً
ً
إضافيا ،فزادوا في رواية متى" :فكونوا
واملبتدعون لم يرضوا بأن تكون سنته كماال
أنتم كاملين كما أن أباكم الذي في السماوات كامل" .وفي رواية لوقا عوض هذه
الجملة" :فكونوا رحماء كما أن أباكم ً
أيضا رحيم".
هيهات هيهات هل يساوي العبد ربه؟ ولكن الحق غالب ،يبقى على رغم معانديه،
ويطمس على عيونهم ،فانظر إلى تصريحه بما ينفي شائبة الشرك ،ويبين أن كماله
كمال إضافي مما يختص بالفقراء"1.

وأما قول الفراهي "الحق غالب ،يبقى على رغم معانديه" فيحتل أهمية كبرى كما
أنه يحمل الكثير على االستعجاب فيناسبنا هنا أن نفصل هذا القول ً
شيئا ما
ولهذا الهدف نأخذ تلك األلفاظ الثالثة التي قد تعرضت لتحريف العلماء
النصارى؛ الرب وملكوت السماوات (ملكوت هللا) وأحمد (فارقليط).
فقد تناولنا كلمتي "الرب" و"ملكوت هللا" فيما سبق فال نناقشهما إال قدرما يثبت
أن معاني تينك الكلمتين قد بقيت كما هي بعد أن مرتا بالتحريف الشديد.

 1إمعان في أقسام القرآن ،ص 201-204
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فتعتقد النصارى اليوم أن عيس ى ربهم ( )Lordوهو سيرجع إلى هذه الدنيا كرب
ولكن هذه العقيدة تعارض تعليم عيس ى الحقيقي فقد صرح املسيح بكلمات
واضحة عن أال يعتبروا ً
أحدا ربهم سوى هللا ولو هو ذاته ولكن من جاؤوا بعده
ً
مقتبسا من إنجيل متى بهذا الشأن
بدلوا هذا اإلرشاد وقد نقلنا ،فيما سلف،
فاملرجو منكم إلقاء نظرة خاطفة على ما يلي من الكلمات:
"ويحبون املتكأ األول في الوالئم واملجالس األولى في املجامع والتحيات في األسواق
وأن يدعوهم الناس ربي ربي وأما أنتم فال تدعوا ربي ألن ربكم واحد ،املسيح وأنتم
ً
جميعا إخوة وال تدعوا لكم ًربا على األرض ألن ربكم واحد الذي في السماوات وال
ً
تدعوا معلمين ألن معلمكم واحد املسيح وأكبركم يكون
خادما لكم فمن يرفع
نفسه يتضع ومن يضع نفسه يرتفع"1.
ً
سالفا أن "ألن معلمكم واحد" أقيم مقام "ألن ربكم واحد" من هذا
وكما قلنا
املقتبس وذلك أن النصارى يعتقدون أن املسيح ربهم ( )Lordوالحال أن هذه الية
تقطع دابر هذه العقيدة ،وإن اعترفنا ،ملدة قصيرة ،بأن "معلمكم واحد" كانت
الية كما تدعي النصارى فستكون هذه الجملة غير مرتبطة حسب نظم الكالم،
ومع ذلك أن هذا اإلرشاد الخاص لم يحتج إليه هنا باإلطالق ألن هذا اإلرشاد قد
جاء بعد آية في هذه السلسلة لإلرشادات فقيل "وال تدعوا معلمين ألن معلمكم
واحد املسيح" فهل ال يتضح من هذا أن العلماء النصارى قد بدلوا الية الحقيقية
"ألن ربكم واحد" بـ"ألن معلمكم واحد".
ولكنه بالرغم من هذا التبديل أن اإلرشاد الحقيقي يصان في غير هذا من مواضع
اإلنجيل فتوجد الية التالية في بداية إنجيل متى حيث ابتلي عيس ى عليه السالم
بيدي إبليس:
"حينئذ قال له يسوع اذهب يا شيطان ،ألنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد"2.

 1متى22-7/11 ،
 2املصدر نفسه22-4:20 ،
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ففي هذه الية جاءت كلمة "الرب" والتي تبادلها كلمة " "Lordباإلنجليزية ،وهنا قد
استخدمت كصفة هلل تعالى ،وبعبارة أخرى أن هللا هو رب العاملين .وقد جاء هذا
اإلرشاد بصورة أوضح في موضع آخر من إنجيل متى فقد سأل الفريسيون (فقهاء
اليهود) عيس ى عليه السالم لكي يبلوه :يا معلم أية نصيحة هي العظمى في
الناموس؟" فقال" :تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك،
هذه هي الوصية األولى والعظمى" 1فترى في هذه الية ً
أيضا أن كلمة "الرب" جاءت
مع "هللا" لذات واحد فكأن الذي هو هللا هو الرب وال رب سواه ،وفي اإلنجيل
مواضع أخرى تشبهها.
فهل يمكن ألحد أن يقول بعد هذه اليات إن اإلنجيل ال يوجد فيه تعليم التوحيد،
وأما السؤال :لم يعتبر النصارى عيس ى عليه السالم ربا بعد هذه اليات؟ فالرد عليه
واضح ً
تماما فقد جاء في غير موضع من القرآن بكلمات واضحة أن كافة األنبياء
بشرا والنبي الخاتم ً
أيضا كان ً
كانوا ً
بشرا ولكنه بالرغم من هذا اإلرشاد الواضح لم
يعتبر أغلبية املسلمين نبيهم الخاتم ما فوق البشر؟ والسبب واحد في كال األمرين
وهو العلماء السوء الذين يبدلون اإلرشاد اإللهي الحقيقي بتأويلهم الباطل.
ومراد عيس ى عليه السالم من "ملكوت هللا" ،كما مض ى ،كان بعثة النبي الخاتم
ً
ولذا فقد أضاف العلماء النصارى كلمات أو جمال في كافة املواضع التي جاء فيها
ذكر هذه البشرى لكيال تنطبق هذه اليات على خاتم النبيين محمد ﷺ ،وقد
نجحوا في محاولتهم هذه في بعض األماكن إال أن هناك مواضع في اإلنجيل حتى
ً
واضحا على أن املراد من ملكوت السماء ليس إال
الن بفضل هللا جل وعال ،تشهد
بعثة النبي الخاتم ﷺ.
ونذكر على سبيل املثال أن عيس ى عليه السالم قال :كان إنسان رب بيت غرس
كرما وأحاطه بسياج وحفر فيه معصرة وبنى ً
ً
برجا وسلمه إلى كرامين وسافر .وملا
 1املصدر نفسه37-36/11 ،
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قرب وقت األثمار أرسل عبيده إلى الكرامين ليأخذ أثماره .فأخذ الكرامون عبيده
أيضا ً
بعضا .ثم أرسل ً
بعضا ورجموا ً
بعضا وقتلوا ً
وجلدوا ً
عبيدا آخرين أكثر من
ً
ً
فأخيرا أرسل إليهم ابنه قائال يهابون ابني .وأما الكرامون
األولين .ففعلوا بهم كذلك.
فلما رأوا االبن قالوا فيما بينهم هذا هو الوارث هلموا نقتله ونأخذ ميراثه .فأخذوه
وأخرجوه خارج الكرم وقتلوه .فمتى جاء صاحب الكرم ماذا يفعل بأولئك
ً
هالكا ً
رديا ويسلم الكرم إلى كرامين
الكرامين .قالوا له .أولئك األردياء يهلكهم
آخرين يعطونه األثمار في أوقاتها .قال لهم يسوع أما قرأتم قط في الكتب .الحجر
الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاوية .من قبل الرب كان هذا وهو عجيب
في أعيننا .لذلك أقول لكم إن ملكوت هللا ينزع منكم ويعطى ألمة تعمل أثماره ومن
سقط على هذا الحجر يترضض ومن سقط هو عليه يسحقه"1.

وقد ذكرت أمثال أخرى بليغة لطيفة في إنجيل متى في هذا الشأن ،نصرف عنها
الذكر مخافة التطويل2.

والهدف الثاني لتحريف العلماء النصارى كان "أحمد" فقد جاء في سورة الصف:
ً
"وإذ قال عيس ى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول هللا إليكم مصدقا ملا بين يدي
من التوراة ومبش ًرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد"3.
ففي هذه الية ذكر عيس ى اسم النبي الذي يتبعه أحمد ولعل أندر مثال في تاريخ
األنبياء أن ً
نبيا بشر برسول يأتي بعده بتعيين اسمه البديهي أن اإليمان بالرسول
ً
الخاتم كان سهال للنصارى بعد هذه البشرى الواضحة املبينة ولكن العلماء
النصارى قد قاموا بالتحريف في هذا االسم حين ترجمة اإلنجيل ألجل عصبيتهم
القومية والدينية.
 1املصدر نفسه47-33/12 ،
 2راجع :متى ،34-14/23 ،و ،6-2/24و ،26-2/10و24-2/11
 3سورة الصف6 :
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الترجمة األولى لإلنجيل تمت باللغة اليونانية فاللغة البديلة ألحمد في هذه اللغة
هي  Periclytos1ولكن هناك كلمة أخرى تشبهها وهي  Paracletusفاستغل العلماء
ـ"معز" ولكن هذا التحريف قد محا
النصارى هذه املشابهة اللفظية فترجموها ب ٍ
بشرى النبي الخاتم عن اإلنجيل؟ ال ،فقد بقيت هذه البشرى بكلمات صريحة
بالرغم من محاوالتهم املتعبة فاقرءوا اليات املذكورة أعاله من إنجيل يوحنا:
"وأنا أطلب من األب فيعطيكم معزًيا آخر ليمكث معكم إلى األبد3"2
"بهذا كلمتكم وأنا عندكم وأما املعزي الروح القدس 4الذي سيرسله األب باسمي
فهو يعلمكم كل ش يء ويذكركم بكل ما قلته لكم"5.
"ومتى جاء املعزي الذي سأرسله أنا إليكم من األب روح الحق الذي من عند األب
فهو يشهد بي"6.
"ال أتكلم ً
كثيرا ألن رئيس هذا العالم يأتي وليس له في ش يء"7.
أيضا معكم ً
"لكني أقول لكم الحق إنه خير لكم أن أنطلق ،ألنه إن لم أنطلق ال يأتيكم املعزي"8.

أمورا كثيرة ً
"إن لي ً
أيضا ألقول لكم ولكن ال تستطيعون أن تحتملوا الن .وأما متى
جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم إلى جميع الحق ألنه ال يتكلم من نفسه بل كل ما
يسمع يتكلم به ويخبركم بأمور آتية"9.
 1وترادفها بالسريانية "منحمنا" وبالرومية (الالطينية) "برقليطس" انظر :سيرة النبي241/2 ،
 2وما يلحقها من الية "روح الحق الذي ال يستطيع العالم أن يقبله" زائدة.
27-26/24 3
 4هذه جملة تفسيرية للعلماء النصارى ألحقوها إليها ولنضع هنا بأعيننا أننا نجد اختالف
ً
ً
القرآت عندنا فمثال يقرأ ابن عباس "ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضال من ربكم في مواسم
الحج" بينما قد عزيت إلى عائشة قرأة "والصلوة الوسطى ،صلوة العصر" ولكن هذه الجمل
التفسيرية ليست بملحقة إلى النص القرآني والحمد هلل على ذلك.
16-17/24 5
16/27 6
30/24 7
7/26 8
23-21/26 9
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فهل يقول نصراني عدل بعد ذلك إن اليات املذكورة أعاله ال تطوي ذكر تلك
البشرى عينها التي جاء ذكرها في سورة الصف فاليتان األخيرتان املشار إليهما
( )23-21/26تنطبقان ً
تماما على النبي الخاتم ﷺ فكلماتها "أنه ال يتكلم من نفسه
بل كل ما يسمع يتكلم به" تشبه ما جاء في سورة النجم ً
ً
ومحتوى من "وما
معنى
ينطق عن الهوى إن هو إال وحي يوحى"1.
فبدا من هذا أن الحق موجود حتى الن في اإلنجيل بالرغم من بعض التحريفات
فيه والسبب من ورائه أسلوبه التمثيلي الذي لم يدع املحرفين أن ينجحوا في
ً
أهدافهم السيئة ً
موجودا فيه فلم يؤمر النصارى بإقامته
تماما وإن لم يكن الحق
في القرآن الكريم ،فاقرءوا اليات التالية وهي حجة دامغة على ما قلنا:
"قل يا أهل الكتاب لستم على ش يء حتى تقيموا التوراة واإلنجيل وما أنزل إليكم
من ربكم"2.
وقال في موضع آخر:
"ولو أنهم أقاموا التوراة واإلنجيل وما أنزل إليهم من ربهم ألكلوا من فوقهم ومن
تحت أرجلهم"3.
فما جاء في هذه اليات من إقامة التوراة واإلنجيل يعني ً
جليا أنهما تطويان الحق
بين طياتهما فإن إقامة الكتاب املحرف ال تعني ً
شيئا ولكن علماء اإلسالم لم يقبلوا
هذا املعنى وادعوا أنه لم يرد من هذين الكتابين التوراة واإلنجيل اللذان يوجدان
إلى الن بل أريد بهما ذانك الكتابان السماويان اللذان كانا موجودين في العهد
النبوي إال أنهما قد ذهب بهما الدهر الن.
ولكن هذه الفكرة ال تصح فأقدم نسخة لإلنجيل تم العثور عليها تتعلق بالقرن
الرابع امليالدي فهي تردد فكرة علماء اإلسالم تلك أن اإلنجيل املتواجد الن ال يمت
 1سورة النجم4-3 :
 2سورة املائدة64 :
 3السورة نفسها66 :
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إلى العهد النبوي بصلة .وبالرغم من هذا فلو أمعنوا النظر في اليات املذكورة
أعاله فلم يقطعوا في هذا الخطأ فلم يأمر القرآن أهل الكتاب بأن يقيموا التوراة
واإلنجيل فحسب بل يشملها إقامة القرآن الكريم ً
أيضا فقد أشير إلى هذا الجانب
في كلمات "وما أنزل إليكم من ربكم" ،ولنضع أمام أعيننا أن القرآن قد اعتبر
ً
مهيمنا 1على هذه الكتب أي القرآن قد صان مبادئ التوراة واإلنجيل فهو يقوم
ً
مقياسا حين االختالف.
من له إملام بنفسيات األقوام وعصبياتهم القومية والدينية يقدر ً
جيدا على فهم
السبب وراء أمر أهل الكتاب بإقامة التوراة واإلنجيل بجانب إقامة القرآن
الكريم .إن هذه الية بإمكانها أن تثبت ً
معلما في سبيل تبليغ الدين بين ظهراني غير
املسلمين فلو استفاد املسلمون من حكمة الدعوة هذه ألمكن أن يتجلى بنور
اإلسالم عدد ال يحص ى من القلوب ولكن من األسف أننا معشر املسلمين ال نتذكر
حكمة الدعوة هذه.
وما قمنا به من تقديم نظرية اإلمام الفراهي عن اإلنجيل في الصفحات السابقة
كداع مخلص ،إنه لم يكشف
بدا منه أن اإلمام الفراهي قد استعرض اإلنجيل ٍ
القناع عن التحريفات في اإلنجيل لكي يبتلي النصارى بالشعور بالدناءة الدينية في
جانب وفي جانب آخر يبتلي املسلمين بالشعور باالستعالء بل أراد به أن يتجلى
الحق للنصارى ،وعلى هذا فقد أشار بالبنان إلى تحريفات الشارحين النصارى في
ً
ً
صحيحا في ضوء اإلنجيل ذاته.
جانب وفي جانب آخر أول اليات املحرفة تأويال
وهذا املوقف يميز اإلمام الفراهي عن غيره من النقاد املسلمين ويهدي العلماء
والباحثين إلى الصراط السوي خالل دراسة الكتب السماوية.

ً
ً
 1فقال تعالى :وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا ملا بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه ،"---
سورة املائدة44 :
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املوقف السياس ي لإلما الفراهي
 -أبو األعلى سيد بن محمد عناية هللا1

هو اإلمام العبقري واملفسر امللهم عبد الحميد الفراهي ولد فى شمال الهند وكان
ابن خال العالمة شبلي النعماني رحمه هللا ،فقد عاش في الهند ،وتعلم على كبار
علماء الهند وقتذاك ،وكان ً
بارعا في عدة لغات :العربية والفارسية والعبرانية
ً
شاعرا في الفارسية والعربية وله ديوان في كال اللغتين وله إسهام
واإلنجليزية وكان
كبير في تفنيد دعاوي اليهود والنصارى ،وقد قال عنه العالمة السيد سليمان
الندوي رحمه هللا إنه كان آية من آيات هللا .توفي رحمه هللا في الحادي عشر من
نوفمبر سنة 2130م2.

من املعلوم لدى املطلعين على كتبه أنه قد عزم على مشروع كبير لخدمة القرآن
الكريم ،ولكن لألسف لم يحظ مشروعه باإلكمال ،مع ذلك فقد ترك وراءه ثروة
كبيرة من العلوم واملعارف ،منها تفسيره لخمس عشرة سورة من القرآن والذي
طبع باسم "تفسير نظام القرآن" مع العلم بأنه قد بدأ بفكرة النظام بين اليات
والسور 3،ومقدماته لهذا التفسير الجليل 4،ومن هذه املقدمات رسالته الشهيرة
"في ملكوت هللا" الذي وضح فيها اإلمام ما يراه في مسألة الخالفة والسياسة مع أن
 1باحث ،قسم اللغة العربية وآدابها ،الجامعة امللية اإلسالمية ،نيو دلهي
 2انظر لالطالع على سيرته وحياته في اللغة العربية :موقع نظام القرآن
www.nizamulquran.org
 3ومع أنه توجد هذه الفكرة من قديم لكن اإلمام قد أسس لها األصول ووضع لها القواعد وجاء
بحجج وأدلة لم يسبقه إليها أحد.
 4معظم ما كتبه اإلمام يشتمل على هذه املقدمات ومنها ما اكتملت ومنها ما لم يصل فيها إلى
ً
النهاية وإن وضح فيها الغاية ومنها ما بدأ بها وهذه كلها تنتظر باحثا ينظر فيها بنظر ثاقب
ويكملها ويمأل فراغها.
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هذا الكتاب ً
أيضا مما لم يوفق باإلكمال .وقد كتب بعض األمور املهمة حول هذه
املسألة في تفسيره "نظام القرآن وتأويل الفرقان بالفرقان".
وإن اإلمام الفراهي كان ذا بصيرة تامة في مسألة الخالفة والسياسة وقد شهد له
العالمة تقي الدين الهاللي املراكش ي رحمه هللا بذلك حيث قال" :وهو عارف
بمسألة الخالفة محقق لها ،ال يلتبس عليه ش يء من أمرها خال افا ألهل الهند"1.
فقصدي بكتابة هذا املقال هو توضيح املوقف السياس ي لإلمام ،وأسأل هللا
التوفيق والسداد.
علم ملكوت هللا :يقول فى فاتحة الكالم" أما بعد فهذا كتاب من مقدمة نظام
القرآن ,باحث عن مسألة ملكوت هللا الجامعة ملعارف مهمة من علوم القرآن التي
ال يطلع عليها الطالب إال إذا قام على هذه النقطة الجامعة التي تنفجر منها أنهار
علوم ,كأنها نبعت من عين جموم .وإذ لم يتعرض لها أحد من علمائنا ،ينبغي أوال
أن نعرفها ونبين وجوهها ,ونذكر املعارف التي تحصل منها ,حتى يتضح موضعها في
علم الدين ,ويستبين نفعها لطالب الطمأنينة واليقين".

2

فهو يعتبر هذه املسألة من أساسيات العلوم واملعارف القرآنية ويعنى بهذا أنه ال
بد من هذا العلم لالطالع على العلوم واملعارف القرآنية ،مع االعتراف بأن العلماء
عامتهم لم يتعرضوا بهذا العلم ولكن هذا ال ينقص من شأنه شيئا.
مكانة علم امللكوت في الدين :ويضع العنوان الثاني "موضع علم امللكوت في
الدين" ويتكلم فيه عن مكانة علم امللكوت في هذا الدين الحنيف ،ويقول فيه
صراحة أنه ال يمكن القيام بالعدل والقسط إال بأن نقوم بهذا الدين ويكون
الحكم هلل الواحد القهارفهو يقول:
 1مجلة الضياء ،املجلد الثاني ،العدد السابع ،ص  ،160مفردات القرآن للفراهي ،تحقيق :د.
أجمل أيوب اإلصالحي ،فقد نقلها املحقق في الترجمة الذاتية للمؤلف
 2في ملكوت هللا لإلمام الفراهي،الدائرة الحميدية ،سرائمير ،أعظم كره ،ص 3
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"اعلم أن جماع علوم الدين معرفة الرب تعالى بصفاته الكاملة ،وأهمها تفرده
بامللك ،فال نذعن لسواه .وملكه بالعدل والرحمة ،واملعاد مبني على ملكه وعدله،
والنبوة من ملكه ورحمته وعدله ،وتأخير املعاد لحكمته وحلمه .ورسالة (محمد
صلى هللا عليه وسلم) كمال النبوة وتمام الرحمة والعدل في الدنيا كافلة بإتمامها
في الخرة فهي صورة ملكوته كما أن أحوال وقائع الدنيا صورة ملكوته املبني على
أصول الحكمة والعدل والرحمة والتربية ،والغافلون ال يرونها .فاحتجنا إلى كشف
الحجب عن ملكوت هللا تعالى"1.
فيستفاد من كالمه ما يلى:
األصل هو معرفة الرب عز وجل ،بصفاته الكاملة ،ومن أهم صفات الرب جل
وعال ،أنه متفرد بامللك ،فال إذعان وال طاعة إال له .وملكوته قائم على العدل
والرحمة ،واملعاد يربط بملكه وعدله ،كما أن النبوة نتاج ملكه ورحمته وعدله،
وكل ما يقع على ظهر األرض من الوقائع والحوادث تشهد على ملكوته الحكيم
العادل الرحيم الذي يروم تربية النفوس اإلنسانية .ولكن ال ينظر إليها الغافلون.
والواقع أنه ال يعرف الكثيرون ملكوته حق املعرفة .فأراد اإلمام ْأن يقوم بهذه
املهمة وأن يعطيه في تفسيره ما يستحقه من العناية واملكانة.
منافع علم امللكوت في فهم األمور :اإلمام الفراهي رحمه هللا كان ينظر إلى
ملكوت هللا بحيث ال يمكن فصله عن أمور الحياة الدنيا بل هو يتعلق بالحياة
البشرية ويساعد اإلنسان في فهم األمور الدنيوية والدينية ،وإذا كان اإلنسان لم
ً
يطلع ولم يعترف به كان ً
محسورا .فاإلمام الفراهي له موقف صريح واضح
خائبا
وهو يقول تحت عنوان "منافع هذا العلم في فهم األمور":
 .2يتيسر به فهم تاريخ الدنيا واطمئنان القلب بها ،والعلم بأن األمور إلى الخير.
وهي مسألة حكمية.
 1نفس املصدر ،ص 4
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ويتيسر به فهم تاريخ الدين وما وقع وما يقع .وفيه بشرى للمتقين .وهي مسألة
تاريخية.
ويتيسر به فهم أصل الشرائع وحكمها وثبوتها .وهي مسألة جامعة للحكمة
والكتاب.
وفهم اإلنجيل والبشرى للمنتظرين .وفيه بشارة بنبوة محمد ﷺ.
ويتيسر به علم سياسة فاضلة موافقة لسياسة إالهية ( وهو أصل للقوانين
وردها إلى الفطرة والعدل)

 .6ويتيسر به تطبيق شريعتنا بالعدل التام ،وإثباتها بالعقل من جهة التشريع،
وإكمال الدين بها.
 .7ويتيسر به فهم ما يعامل به هللا تعالى عباده في الهداية والضاللة والرحمة
والعذاب والرض ى والسخط والتطهير والتبكيت.
 .4ويتيسر به معرفة الرب تعالى من جهة صفته امللك والعدل والرحمة
والحكمة ،وتحقيق الطاعة والرضا بما قض ى.
 .1ويتيسر به معرفة ما جعل هللا من التعلق بين األحوال الدنياوية واألحوال
الدينية ،وذلك التعلق ينكر به أهل الكبر والهوى ،وثبوته من التأمل في ترتب
آثار األحوال الدينية على األخالقية ،واألخالقية على الدنياوية مما يجلب
السعادة والشقاوة1....

ا

ا

إثبات امللكوت نقال وعقال :ثم إن اإلمام الفراهى يتقدم خطوة إلى األمام ،ويبدأ
ً
ً
حديثه عن إثبات امللكوت نقال وعقال ،فال يجد التوحيد يستقيم وال الدين الحق
إال بإثبات امللكوت هلل تعالى وال يجد القلب يطمئن وال العقل إال به ،فهو يلتفت إلى
القرآن فيجده يقول :إن هللا تعالى حاكم في األرض والسماء ،وليس ش يء ً
خارجا عن
ملكه ،ويجده يجعل امللكوت قرين التوحيد يعني كما ال يتم اإليمان إال بالتوحيد
ً
كذلك ال يكون اإليمان كامال إال بمعرفة ملكوت هللا في األرض وفي السماء.
 1نفس املصدر ،ص 7-4
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وإن القدرة إذا اختصت هلل عز وجل في األرض وفي السماء ،وهذه القدرة ال بد منها
للقيام بالعدل والقسط في هذه الحياة الدنيا ،ثم إن هللا تبارك وتعالى بعدما صرح
واإلنسان يرى بنفسه أنه ال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم ،وهو ينظر في دنياه
أن كل ما حوله يجري بحكمه وهذا الكون كله مغمور بأنعمه ومسخر بأوامرهـ فال بد
ً
معترفا بملكوته وقدرته في ما جعله هللا فيه ً
مخيرا.
أن يكون اإلنسان
ً
ً
فهو يقول تحت عنوان "إثبات امللكوت نقال وعقال":
"من أعظم املعارف وأهمها التي ال يستقيم التوحيد وال الدين الحق وال يطمئن
القلب وال العقل إال بها ما هدانا إليه القرآن وجعلها قرينة للتوحيد ،هي معرفة
ملكوت الرب تعالى وعدله ،وإن هللا تعالى حاكم في األرض والسماء وليس ش يء
ً
خارجا عن ملكه وكل ش يء يجري حسب رضاه وإذنه وتصريفه بالرحمة والعدل
والحكمة ولذلك له الحمد في السماوات واألرض كما جاء في سورة البروج" :الذي
له ملك السماوات واألرض وهللا على كل ش يء شهيد" ( )1وفي سورة امللك" :تبارك
الذي بيده امللك وهو على كل ش يء قدير"( )2وفي أول سورة الحديد" :سبح هلل ما
في السماوات واألرض وهو العزيز الحكيم له ملك السموات واألرض يحيي ويميت
وهو على كل ش يء قدير .هو األول والخر والظاهر والباطن وهو بكل ش يء عليم.
هو الذي خلق السماوات واألرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج
في األرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أين ما كنتم
وهللا بما تعملون بصير .له ملك السماوات واألرض وإلى هللا ترجع األمور .يولج الليل
في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور"( ،)6وفي سورة الزخرف:
"وهو الذي في السماء إله وفي األرض إله وهو الحكيم العليم ( )44وتبارك الذي له
ملك السموات واألرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون" (.)47
ومثلها كثير ثم ما صرح فيه من تصرفه في العالم من إنزاله املطر وإنباته الشجر،
وتقديره األقوات ،وتسخيره قوى األرض والسماوات وكذلك ما طرح من تصرفه في
البواطن من الهداية وإعطاء السكينة والنور والوحي والتوفيق فكثير ً
جدا.
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فهذه عقيدة اتفق فيها العقل والوحي وإنما لم نذكر دالئل العقل لوضوحها ،فإن
اإليمان بصفاته تعالى من كمال قدرته وإحاطة علمه وحبه العدل والحق ال يدع
ً
محال للشك في أن كل ش يء يجري حسب حكمه وحكمته ،وال تصرف في األرض وال
في السماء ألحد على ضد حكومة هللا تعالى"1.

فإذا اتضح األمر أنه قد اختص بامللكوت في هذا الكون فال بد أن يكون له
الحكم واألمر.
فائدتان :ثم يبحث ،رحمه هللا ،عما تعود به هذه العقيدة من املنافع فى حياتنا،
فهو يقول" :فبعد الوثوق بأن أمور العالم وحوادث األمم تحت تصرف خفي
وحكومة إلهية ،ينبغي لنا تطلب أصولها وفروعها ،لفائدتين:
( )2لكي نعمل بما يجلب الخير لنا.
( )1ولكي نؤسس قواعد السياسة على أصول الحكومة اإللهية ،فنسوس امللك
كما يقتضيه األمر اإللهي .ويرتضيها ربنا الرحمان"2.
فهذا يعني أن تكون الحياة كلها خاضعة ألمر هللا ،كما يعني أنه ال بد أن تكون
السياسة حسب ما تقتضيه الحكمة اإللهية واألحكام الربانية والرضا من هللا جل
جالله .فالنكتة األولى تتصل باإلنسان على مستواه الشخص ي والنكتة الثانية
تتصل به على مستوى املجتمع.
معنى اليمان غير اليقان :ومن املعروف في األوساط الدينية أن اإليمان هو
اإليقان وهو املعتبر عند هللا ،فال حاجة للمرء بعد اإليمان بش يء ،واإليمان ال
يطلب منه إال اإليقان ،ولكن اإلمام الفراهي رحمه هللا يقدم معنى آخر وهو معنى
سياس ي لإلسالم مع االعتراف باملعنى األول وهو اإليقان:
فهو يقول تحت عنوان "لإليمان ً
أيضا معنى خاص ،وهو اإليقان ،ومعنى سياس ي":
 1نفس املصدر ،ص 7-6
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"ولكن لإليمان معنى أخص مما ذكرنا ،وهو اإليقان ...ومن هذا االستعمال خيل إلى
بعض العقول أن اإليقان هو كل اإليمان املعتبر عند هللا ،وأنه الجزم املحض،
وإذن كيف يزيد بالعمل ،أم كيف يكون العمل ً
ركنا له؟ فإن الجزم والعمل
متباينان .وخيل إلى هذه الطائفة أن هذا الرأي الذي رآه اإلمام أبو حنيفة رحمه
هللا ،فأبرموا ما زعموا ،وتكلفوا في آيات واضحة وأمر بين.
وأما أنا فالظاهر عندي أن اإلمام رحمه هللا نظر إلى املسئلة نظر الفقيه والقاض ي
واألمير في جريان الشرائع من الوراثة والنكاح ،والخراج ،والجزية ،وسائر األحكام
السياسية ...وفي هذا اإليمان يتساوى بعضهم ببعض ،وال زيادة وال نقصان فيه.
فإن السياسة ال تبحث عما بين املرء وربه .وإنما يكشف عنه يوم القيامة"1.
أصول الحكومة اللهية :وكان الرجل يعزم أن يأتي على أصول تقوم عليها
الحكومة اإللهية.حيث قال:
"ونحن الن نذكر أصول الحكومة اإللهية كما أخبرنا هللا تعالى في كتابه العزيز
انا في تاريخ العالم وجريان مقاديره"2.

الحكيم ،وكما أر

فإمامنا الفراهي كان يريد أن يأتي بأصول الحكومة اإللهية من نصوص القرآن،
ولكنه لم يستطع أن ينجز ما أراد وكانت الفكرة مهمة ً
جدا ،وعس ى أن يوفق هللا
ً
شخصا حتى يمأل هذا الفراغ.

ا
موقفه من األنظمة األخرى :أوال :موقفه من الرأسمالية :في بداية القرن
العشرين ونهاية القرن التاسع عشر بدأ العالم يتحرك وظهرت في ذلك الزمن
األيدلوجيات واألنظمة الجديدة ،فالرأسمالية واالشتراكية كلها من نتاج ذلك
العصر ،واإلمام الفراهي هو عاش وترعرع في نفس الزمن ،وحاول بأن يقيم ً
سدا على
تلك الفيضانات التي كانت تسيل من الغرب إلى الشرق فهو وإن لم يظهر في امليدان
 1تفسير نظام القرآن للفراهي ،الدائرة الحميدية ،سرائمير ،أعظم كره ،ص 314-317
 2في ملكوت هللا ،ص 12
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فقد قاد الركب اإلسالمي في ذلك الزمن ،فهو يقول في قضية الربوا التي هي من
ً
أساس النظام الرأسمالي وقد تزلقت فيها كثير من علماء املسلمين استدالال بأن هذه
الربوا كان يأخذها صناديد ورؤساء العرب من الفقراء ،وفي يومنا هذا ،تكون الربوا
جائزة فإنها تكون معاملة األغنياء والرؤساء مع أمثالهم ،ولكن اإلمام الفراهي يقول
في تفسيره لسورة البقرة إن حال العرب في تعامل الربوا ال يختلف ً
شيئا عما عليه
حالنا اليوم وهذا ما ترشدنا إليه الية الكريمة ويقول في تفسيره لسورة البقرة:
"وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم" يلوح من هذه
الكلمات أنهم كانوا يأخذون الربوا من ذي ميسرة والقريش كانت ً
تجارا وأصحاب
ى ً
فرقا بين حالهم وحال أبناء زماننا في الربوا وهللا أعلم"1.
الربوا فال أر
ا
وثانيا :موقفه من االشتراكية :وهو يتحدث عن االشتراكية في كتابه "في ملكوت هللا":
"االشتراكية حسنها بعض الحكماء مثل الئى كركس ) )lycurgusمقنن أسبارطه
وأفالطون ووضعها على أمة ولكنها لم تبق الختالف االستعدادات وهي الن ً
أيضا
يدعو إليها بعض الدعاة ويتهالك عليها العامة ولكنها ممقوتة عند األمراء واألغنياء
فصارت ً
مثارا للتخالف والتشاكس في األمة واشرأبت منها فتنة ال تكاد تطفأ لظاها.

ۡ َ َ َٰ ُّ ۡ
َ ُ ۡ َۡ ُ َ َ َۡ َ َ َ َۡ
َن ُن َقَ َس ۡم َناَبَ ۡي َن ُه ذَ َ َ ُ ۡ
َِٱدلن َيا َۚٗ
َِف َٱۡليوة
قال هللا تعالى :أهم َيق ِ
مَمعِيشتهم ِ
سمون َرَحت َربِكۚٗ
َذ َ َۡ ُ ُ َۡ ا ُ ۡ ا َ َ َۡ ُ َ َ َ
ََ َ
َ َََۡ َۡ َ ُ ۡ ََۡ َۡ
َربِك َخ ۡريَٞ
َِلتخِذ َبعضهم َبعضا َسخ ِرياَۗۡورَحت
ت ِ
ورفعنا َبعضهم َفوق َبع ٖض َدرج َٰ ٖ
ذ ََۡ ُ َ
ونَ)31:43( "٣٢ـ2
مِماََيمع

فهو يعتبر االشتراكية فكرة قديمة نقلت من أهل اليونان وهم قد فشلوا في تطبيق
هذه الفكرة ولكن بعض الناس في هذا العصر الجديد يدعون إليها وهذا أمر
متأكد أنها ال تعود إال بالخراب والفساد للعالم كله فإن الرازق هو هللا وحده وال
يشرك في حكمه ً
أحدا.
 1تفسير سورة البقرة (تفسير نظام القرآن) ،الدائرة الحميدية ،سرائمير ،أعظم كره،
تفسيرالية.140 :
 2في ملكوت هللا ،ص 46

ال
مجلد6 :

الأعداد4-1 :

459

ي
يناير-د سمبر 7112

ا
وثالثا :موقفه من الفوض ى والنظا الالحكومي ( :)Anarchismوجعل بعض
من اإلشتراكيين يقولون بأنه ال حاجة إلى الحكومة فإنها تثور بها املفاسد كلها،
وعلى اإلنسان أن يحل مشاكله بنفسه وهذا ما يقال له في املصطلح الجديد
( )Anarchismأي :ال حاجة إلى الحكومة بل يكفي النظام الالحكومي فهو يقول:
"الفوض ى كانت ممقوتة عند العرب ويعدونها من أمارة الحمق ،ولكن الن قامت
لها الدعاة فى املغرب واستغووا بها العامة ،وهي كأختها (االشتراكية) مثار للفتن
َ

ْ

َ

ْ

َ

ُ

َۡ

ُ
َوأط ُ
وهدم للنظام اإلنساني .قال تعالى( :أطِي ُعوا ذ َ
َٱلر ُسول َ
َٱّلل َ
ِيعوا ذ
ِنك َۡم:
َوأ ْو َِل َٱۡل ۡمرِ َم
َ

َ ُُۡ ۡ ُ
َش َ
مَ1.".... ) 34:41
ور َٰ
ىَبَ ۡي َن ُه َۡ
 )71:4ثم قال تعالى( :وأمرهم

ا
ورابعا :موقفه من امللك في حين وآخر :بعد انحطاط الخالفة الراشدة استولت
على الحكم اإلسالمي قبيلة بعد قبيلة على تغاير الزمان ،من األموية إلى العباسية
وما إلى ذلك على مر العصور.
ولكن نرى اإلمام الفراهي ال يقر بهذا النظام املوروثي وال يستحسنه ،فهو حينما
يتحدث عن السلطنة فهو يقسمها إلى اثنتين ثم يرجح األولى منهما:
"السلطنة قسمان -2 :حرة  -1ومعبدة .وكلتاهما ترتفع وتنحط بأسباب تناسبها
ولكن األولى أقوى وأحكم .ونبين أسباب بقائهما وزوالهما.
أما الحرة فال بد فيها :من بناء األمور على الشورى ،ثم كون اإلمارة غير موروثة من
أب إلى االبن ،ثم عدم الحشم والجند الخاص لحفظ السلطان ،ثم عدم
اختيارهم في العطاء واملنع إال على خدمة ملية جمهورية ،ثم عدم غناه ،ليكون
كأحدهم وال يهاب إال من جهة منصبه ،ثم حماية شديدة منه ومن الناس أن ال
عقابا ً
يذللوا ،ولذلك كان عمر رض ي هللا عنه ال يحب للمسلمين ً
مهينا ثم إكر ًاما
لغيرة واألنفة وأهليها وتربيتها فيهم.

 1نفس املصدر ،ص 46
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أما املعبدة فال بد لبقائها :من محبة الناس للملك وأوالده ،حتى ينتهي إلى العبودية
كدأب فرعون وأكبر املغولي ولذلك االختيار املطلق في اإلعطاء واملنع ،والسخاء
والسرف ،والعقاب املهين .ثم الجهد في قطع حبال الرعية من بينهم إلى أن يكون
امللك هو واسطة العقد ،وإفناء كل عزة وفخر إال ما يعطيه امللك .ولذلك كله أن
يقوى شوكته بالجند الخاص فإذا تم أمر السلطنة املعبدة كان الناس كاألعضاء
والجوارح للنفس ،وتصرفها كيف شاءت1."....

يقر بامللك ويعتبره ً
ولكنه ً
شيئا ال بأس به إذا تخربت الخالفة بسبب ما وال بد لكل
ً
وطبعا ال بد من النظام فإنه إذا لم يكن هناك نظام
ش يء من األسباب والخلفيات
يكون األمر خطير ً
جدا .يقول اإلمام الفراهي:
"ثم إذا فسدت العامة اتبعوا من يوافق أهواءهم فساعدوا أهل الجور وجعلوهم
أولي أمرهم ،وحينئذ وقعوا في مفسدة أكبر مما قبلها ،وهي أن هؤالء وكالء السوء
قلما تجتمع كلمتهم على إمام عادل قوي .فإذا اختلفت الكلمة اشرأبت الفتنة
وتهدم الصالح ،ولذلك هو أكبر األدواء وأعدى عدو امللة .فيرجع عليهم وبال
فسادهم .كما قال النبي صلى هللا عليه وسلم( :إنما أعمالكم عمالكم) فأضاعوا
الحرية وسلبوا نعمة الخالفة التي بنيت على القسط والحرية اللتين أعطاهم
ملكوت هللا .وجلبوا على أنفسهم ذلة الطاعة ملن يقهرهم فأول ما يفعل هؤالء
الجبابرة أنهم يسلبون األمة وأولى أمرهم حق انتخابهم أميرهم .وحينئذ تبطل
الخالفة وتنو بها امللكية.
وامللكية مع كونها أدون من الخالفة ،هي خير من إبطال الحكومة بالكلية .ثم هي
أحسن ما يمكن ملصلحة أمة غير صالحة لفقد أولي األمر فإنهم ال يتبعون ً
أحدا
ويعجب كل امرئ بنفسه2."...

 1نفس املصدرن ص 31
 2نفس املصدر ،ص 16-17
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ال بد من الخالفة :يؤكد اإلمام الفراهي على ضرورة الخالفة والسياسة اإلسالمية
بأنه ال يمكن أداء الحقوق وال يمكن القيام بالقسط إال أن تكون هناك خالفة
إسالمية ،ولكن الحصول على هذه النعمة الكبرى ليس بأمر سهل ،فهذا يحتاج إلى
اإليمان الخالص مع القيام بما يقتضيه اإليمان من األمر باملعروف والنهي عن
املنكر واألخوة الصادقة بحيث يكون األمر والنهي بالتضامن والتعاون ،فهو يقول
في تفسير سورة العصر:
"وال يخفى أن هللا تعالى جعل ذمة األمر والنهي على أمراء األمة وأئمتهم ،كما تفهم
من قوله تعالى :ولتكن منكم أمة (سورة آل عمران .)204 :ولكنه تعالى جعل
التواص ي ً
فرضا ً
عاما.
فدلنا على أصل األمر ،وهو أن املؤمنين غير موفين بذمتهم حتى أن يعملوا
الصالحات ،ثم يساعد بعضهم ً
بعضا في أداء الحقوق الواجبة عليهم ،واالستقامة
عندما تزل أقدامهم .وال يستتب أداء الحقوق إال بعد إقامة الخالفة والسياسة،
وال يتم التثبت عليه إال بعد اإلذعان لها"1.

وكذلك يقول" :وأما الصالحون فهم ملح األرض ،ورئاب الفتق ،وأساة الخلق
يحسون ويأملون ال ألهل زمانهم فقط،بل ملن يأتون من بعد .فتوسع نطاق
مواساتهم كتوسع الخالئق ،وبهذا استحقوا وراثة العالم ،وخالفة ربهم .فما
ً
صالحا ً
عاما ،وهو الحق والقسط والحكمة والرحمة"2.
يطلبون إال
اختيار الخليفة وإذعان الناس ألوامره :من يكون الخليفة؟ ومن يقوم
بإختياره؟ ثم ماذا يكون كيفية األمر والنهي؟ وماذا يكون دور الشورى فيه؟ وما ذا
يجب على الناس تجاه خليفتهم؟ هذه هي بعض األسئلة تثور حول الخالفة ،فهو
يجيب عن جميع هذه األسئلة:
 1تفسير نظام القرآن للفراهي ،الدائرة الحميدية ،سرائمير ،أعظم كره .ص 341
 2نفس املصدر ،ص 402
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"وجعل الخالفة جماع الحرية ،لبنائها على االختيار وإنما جعلوا ً
واحدا منهم على
ً
حاكما لكونه من أنفسهم وأعلمهم بمصالحهم وأرحمهم .واملال الذي
أنفسهم
يأخذه ،هو فيه أمينهم ،فيرده عليهم وهو منهم وهكذا قال النبي صلى هللا عليه
وسلم في الفيء إن له ً
خمسا وهو مردود عليهم.
هذا هو جهة الذمة األصلية ،ولكنه مطاع ملا أنهم أعطوه الحكم ،فال يعص ى
وال يتهم فيما يفعل وإذا أخلصوا في اإلجماع على خيرهم ،رزقوا خيرهم .وكما
أن الحاكم عليهم من هو خيرهم ،أعلمهم بالتدبير ،وأتقاهم هلل ،وأقومهم في
العزم ،فكذلك الذين يعينونه باملشورة ويساعدونه بإنقاذ األمور ،وهؤالء هم
أهل الحل والعقد وموضع السر والرأي .وهم املسلمون بأولي األمر فالحاكم مع
أولي األمر يجري األمور على سنة القسط ،وهو مركزهم ونظامهم وواحد منهم.
والجمهور مأمور بإطاعة أولي األمر ،فإنهم أعلم بمصالحهم منهم ،فطاعتهم
ألولي األمر ليست إال باالختيار والحرية .وال يكون أحد من أولي األمر إال بما
ظهر من صالح أعماله ،فأذعن له الناس ً
طوع ا ،وعظموه ً
حب ا ،واعتمدوا على
ً
رأيه مصلحة ،فجعلوه وكيال في أكبر األمور وهو انتخاب األمير .فانه أمر ذو
خطر عظيم ومع ذلك صعب ً
جد ا .والقرآن هدى إلى كل ما ذكرنا ،وعمل
السلف به ،فصار لنا سنة1."...

أوصاف الخليفة :ثم يذكر أوصاف الخليفة ويؤكد من أوصافه على العقل
والبصر بالحق أكثر من العلم املجرد ألن العقل هو الحاكم والعالم.
ثم ال بد أن يكون ً
تقيا ويوجد عنده التواضع ويكون أبعد الناس عن طلب الرئاسة
لتواضعه وخوفه ولكن بعد تفويض األمر إليه يكون أكثر الناس ً
جهدا إلقامة
ً
القسط وال يستبد بالرأي بل يكون
مستشيرا بالناس لحسن ظنه بالناس وفوق كل
ذي علم عليم ويستشير لالنتفاع بآراء أرباب العقول.
 1في ملكوت هللا17-14 ،
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والش يء األخير الذي يذكره في أوصاف الخليفة هو التثبت فهو يقول" :فاذا اتضح
له الحق ال يصرفه عنه صارف"1.

تأسيس الجماعة السالمية والما الفراهي :وفي نهاية املطاف يثور سؤال إذا كانت
قضية السياسة واضحة عند اإلمام الفراهي على هذا القدر ـ وقد عرفنا فيما مض ى ـ فما
الذي منع اإلمام أن يقوم بتأسيس حركة إسالمية تروم إقامة الحكومة اإللهية؟
قد أجاب عن هذا السؤال اإلمام الفراهي نفسه ،كما ذكر عنه العالمة أمين
أحسن اإلصالحي رحمه هللا 2أنه خطب في يوم من األيام وسلط األضواء على
ضرورة النظام اإلسالمي الخالص وأهميته .فتأثر بعض املستمعين وقال لو أن
ً
النظام اإلسالمي من الضرورة هكذا ،فمد يدك أبايعك وال أرى
شخصا أحسن
منك لهذا العمل .ولكن األستاذ لم يجبه بش يء ثم قال بعد ذلك ما خلقني هللا لهذا
العمل ،والعمل الذي أستطيع أن أقوم به هو تمهيد الطريق لفهم القرآن الكريم،
وإذا اكتمل هذا العمل فسيفتح هللا الطرق للعمل بطريق إسالمي صحيح3.
أزيد فأقول إن اإلمام الفراهي رحمه هللا ولو لم يقم بحركة تهدف إلى إقامة
الحكومة اإللهية لكنه مهد الطريق لإلمام أبو األعلى املودودي ،رحمه هللا ،حتى
يقوم بتأسيس "الجماعة اإلسالمية" التي تسعى وتتطلع إلى إقامة دين هللا وإعادة
الخالفة الراشدة ،يقول الشيخ صدر الدين اإلصالحي رحمه هللا عن نفسه4
"صحيح أنني وجدت الحركة والحماس من كتابات األستاذ املودودي ،رحمه هللا،
 1نفس املصدر ،ص 30-11
تفسيرا ً
ً
كبيرا باسم "تدبرقرآن" حسب املستطاع
 2كان من تالميذه وقد امتاز بين تالمذته بتأليفه
على أسس وقواعد أرشده إليه أستاذه الفراهي.
 3أضواء على سيرة اإلمام الفراهي في بداية ترجمة نظام القرآن باألردية ،الدائرة الحميدية،
سرائمير ،أعظم كره
 4من أعالم الحركة اإلسالمية في الهند وقام باختصار تفسير املودودي باسم " تلخيص تفهيم
القرآن" وهو نفسه بدأ بتفسير ولكن لم يوفق باإلكمال وقد وقف عند سورة البقرة وله
كتابات قيمة باللغة األردية.
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لكن هذه الفكرة كانت موجودة عندي من قبل والحمد هلل ،وكان هذا من بركات
اإلمام الفراهي ،التحقت بمدرسة اإلصالح سنة 2111م وكنت في املراحل األولى من
الدراسة إذ توفي اإلمام الفراهي .فتعلمت على تالميذه أولي العلم والفضل وكنت
أسترق القراءة والنظر في كتبه املطبوعة واملخطوطة مما كانت محفوظة في
الدواليب هناك .فهذه الكتابات لها دور كبير في صياغة ذهني صياغة إسالمية"1.

وقال ،رحمه هللا ،عن اإلمام املودودي "إن املودودي رحمه هللا كان يقول بأن اإلمام
الفراهي عن طريق كتبه وإلقاءاته وأحاديثه ،قد ألهب مشاعر الناس حتى يتحركوا
ً
شخصا لو قرأ ما كتبه الفراهي فمن
إلعالء كلمة هللا وكان يعني بهذا القول أن
اليقين أنه يشتاق ويتحرك للعمل الذي تعمله الجماعة اإلسالمية"2.

ثم هذا ال يحتاج إلى قول قائل فإن الذين رافقوا املودودي في أول األمر هم كانوا
من مدرسة اإلمام الفراهي على حد كبير مثل العالمة أمين أحسن اإلصالحي،
والعالمة أختر أحسن اإلصالحي والشيخ صدر الدين اإلصالحي والشيخ أبو الليث
اإلصالحي واألخير كان ً
أميرا للجماعة اإلسالمية لعموم الهند في حياة اإلمام
ً
جميعا.
املودودي وما إلى ذلك من العلماء الكبار رحمهم هللا
هذا ما تيسر لي في كتابة املوضوع وإن أحسنت فالشكر هلل وإن أخطأت فأتوب
إليه واسأله التوفيق ملا يحب ويرض ى.

 1قال هذا الكالم في حوار جرى بينه وبين جريدة "الدعوة" ،العدد الخاص بمناسبة ً 70
عاما
على الجماعة اإلسالمية 7،من نوفمبر سنة 2112م .ص .16
 2نفس املصدر ،ص .16
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األستاذ عبد الحميد الفراهي والعلو الحديثة
 -أ.د .أبو سفيان الصالحي1

كان العالمة حميد الدين الفراهي (2130-2463م) يتصف بكثير من الجهات القرآنية
كما له مهارات وخبرات في العلوم والفنون املختلفة ،وكان العالمة شبلي النعماني لعب
ً
دورا ً
مهما لبناء شخصية األستاذ الفراهي وتعليمه وتربيته ،وقد شهدت عالمات
الفضل والكمال على شخصيته الفذة في ميادين مختلفة من ترجمة القرآن وتفسيره
واألدب العربي والفارس ي واللغة اإلنجليزية وعلم الكالم والفلسفة والتعليم والتربية،
لكن الجانب األبرز من شخصيته هو شغفه الشديد بالقرآن الكريم ودراساته األخرى.
جعل دراسة القرآن والتدبر فيه شغله الشاغل واعتبره ً
مركزا لجميع أشغاله العلمية.
يبرز هذا الجانب ً
جليا مما قاله معاصروه السيما ممثل ملدرسة شبلي النعماني
ً
العلمية السيد سليمان الندوي فيه" :كان الفراهي قد اشتغل ثالثين سنة طواال بفهم
القرآن وتدبره وتدريسه ،وكان القرآن شغله الشاغل فيه".
رغم هذه الحقيقة أشغال األستاذ الفراهي التعليمية والتدريسية ونشاطاته في
مجال التأليف والتصنيف كانت قد ارتكزت على العلوم الدينية وخاصة على
الدراسات القرآنية ،وإن العلوم الجديدة والفنون العصرية ما كانت شجرة
ً
ممنوعة لديه وإن كان معا ً
شديدا بأن نعتبرها غاية للحياة بالنسبة إلى تدريس
رضا
العلوم الدينية األساسية ،وكانت وجهة نظره نحو العلوم والفنون أن العلم هو
علم القرآن الكريم في الحقيقة وإن سائر العلوم تنمو من جذره فليجعل الطالب
ً
ً
حقيقيا لحياتهم وتدرس العلوم األخرى كوسيلة للحصول على
هذا الكتاب هدفا
العلم الحقيقي وتستخدم لنشر العلم القرآني فكان األستاذ حميدالدين الفراهي
يعتبر جميع العلوم الزمة ومفيدة بدون تفريق بين القديم والجديد ،كان يظن أن
 1بروفيسور ،قسم اللغة العربية وآدابها ،جامعة علي كره اإلسالمية ،علي كره ،الهند
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العلوم القديمة والجديدة تكون مساعدة لنا في فهم معاني القرآن ومفاهيمه وفي
هذا الزمن الراهن قد استفاد الكتاب الغربيون من خزائنه ومعارفه.
ً
يتجلى من دراسة حياة األستاذ الفراهي التعليمية أنه كان ملتقى جميال لتيار التعليم
(القديم والجديد) ومن الصعب أن نقرر أنه عين أوال مراحل تعليمه املختلفة
رويدا ً
وقضاها حسب برنامجه ً
رويدا ولكن ال يمكن أن ينكر أنه اهتم باالنتفاع من
الطريقين القديم والجديد واستفاد من النظام التعليمي الجديد مع الفراغ من
مقررات التعليم الرائجة في النظام التعليمي اإلسالمي القديم ومما يثير العجب أن
تعليم األستاذ الفراهي الشرقي تم بيد األساتذة الذين كانوا متبحرين في العلوم
املختلفة على طريق فردي حسب ذلك العصر بينما كانت دراسة العلوم الجديدة
رهين التعليم الرسمي للمدرسة والكلية والجامعة إلى حد كبير .تلقى األستاذ الفراهي
التعليم االبتدائي للغة الفارسية من األستاذ مهدي حسن الجتاوري بعد الفراغ من
تجويد القرآن الكريم وحفظه واستفاد من ذي قرباه العالمة شبلي النعماني في
ميدان اللغة العربية وآدابه باإلضافة إلى اللغة الفارسية وفي نفس املرحلة أنه سعد
بمرافقة العالم املمتاز وأستاذ العالمة شبلي النعماني األستاذ فاروق الجرياكوتي
فتجلت مؤهالته العلمية ،وباإلضافة إلى االستفادة بالشخصية ً
محليا سافر األستاذ
الفراهي لحصول العلم حسب املسلمين القدامي وحضر دروس األستاذ عبد الحي
ً
ً
وأخيرا
خصوصا.
الفرنجي محلي مدة في لكناؤ واستفاد منه في ميدان الفقه اإلسالمي
ذهب إلى الهور إلكمال مقررات األدب العربي من األستاذ فيض الحسن
السهارنفوري وهكذا بعد التمهر في األدب الفارس ي والعربي والعلوم الدينية لفت
األستاذ الفراهي عنايته بالعلوم الجديدة وبدأ يتعلم اللغة اإلنجليزية وكان تعلم
اللغة اإلنجليزية إذ ذاك يعتبر ً
كفرا كما قال األستاذ السيد سليمان الندوي .وبعد
إملام باللغة اإلنجليزية قض ى مراحل مختلفة للتعليم الجديد على طريق منظم ونجح
ً
في امتحانات املدرسة الثانوية أوال فاملدرسة املتوسطة وتلك من مدرسة كرنل كنج،
إله آباد ثم التحق بالكلية املحمدية اإلنجليزية الشرقية) (M.A.O. Collegeوأكمل
مقررات البكالوريس بها سنة 2417م وكانت هذه الكلية تابعة في ذلك العصر
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لجامعة إله آباد -وكانت االمتحانات تنظم من قبل جامعة إله آباد ،يذكر عامة أن
األستاذ الفراهي أحرز شهادة البكالوريس من جامعة إله آباد ،سنحت لألستاذ
الفراهي الفرصة للحصول على العلوم الجديدة ً
رسميا وغير رسمي خالل قيامه بعلي
جراه في ذلك العصر وجب على كل طالب أن يختار إحدى اللغتين؛ العربية
والفارسية ألنها الزمة لجميع الطلبة -لكن األستاذ الفراهي كان ً
متقنا فيهما من قبل،
لذلك استثني من تلك الحصة وبذلك سنحت له فرصة لالشتغال باملواد األخرى،
ً
اعتنى هناك بالحصول على اللغة اإلنجليزية والفلسفة الجديدة اعتناء بالغا وفي تلك
األيام كان عالم الفلسفة املعروف واملستشرق املمتاز آرنولد من أساتذة الكلية،
فاستفاد األستاذ الفراهي منه ونشأت فيه رغبة في الفلسفة الجديدة من تدريسه
ومباحثه العلمية وكان األستاذ الفراهي يريد أن يلتحق باملاجستير باإلضافة إلى
البكالوريس في القانون ولكن لم يستطع أن يحضر االمتحان في أي منهما رغم
استعداده .لذلك يمكن أن يقال أن األستاذ كان يحمل موهبة جيدة في اللغة
اإلنجليزية مع تكميل البكالوريس في الداب .يدل على ذلك اختيار األستاذ آرنولد إياه
لترجمة كتاب حول موضوع قواعد اللغة العربية إلى اللغة اإلنجليزية سنة 2416م
كما اتضحت هذه الناحية من رسالة للعالمة شبلي النعماني ،وباإلضافة إلى ذلك
حينما وضع لورد كرزن نائب ملك بريطانية في الهند بر ً
نامجا لسفره إلى سواحل
العرب وخليج فارس سنة 2123م لزيارة رؤساء وسادات العرب ،احتاج إلى مترجم
يرافق الوفد ويتمهر في اللغتين العربية واإلنجليزية فاختير األستاذ الفراهي لهذا
ً
ممثال له أمام العرب ً
أيضا ،واألستاذ الفراهي لم يكن ر ً
اضيا عن أداء هذه
العمل
الخدمة ألجل طبيعته الخاصة املائلة إلى التقوى واالنعزال عن الناس ولكن قام بهذا
العمل على إلحاح من العالمة شبلي النعماني.
كان األستاذ الفراهي بدأ التفكر والتدبر في القرآن الكريم منذ تعلمه في علي جراه،
ثم بدأ التصنيف والتأليف مع املشاغل التدريسية ً
أيضا حول هذا املوضوع،
وهذه املشاغل استمرت في العثور على العلوم التي كان يعدها مساعدة ومعاونة في
دراساته وبحوثه على سبيل املثال حينما كان من (أوائل 2107م إلى شهر مايو
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2104م) يعمل كأستاذ مساعد للعربية من كلية ايم -اي -او -وتعلم اللغة العبرانية
من رئيس قسمه العالم األملاني األستاذ جوزف هارويز وأنشأ فيها موهبة فائقة في
فترة وجيزة ،حتى جعل يستفيد من الكتب العبرانية مباشرة كما يتضح ً
جليا من
دراسة مصنفاته العديدة في التفسير وعلوم القرآن.
ليس الهدف من هذه التفاصيل ادعاء أن األستاذ الفراهي كان أول عالم هندي
نموذجا ً
ً
جيدا للجمع بين التعليم
حصل على العلوم القديمة والجديدة وقدم
الشرقي والتعليم الغربي بل املقصود إيضاح أنه ناول الدراسة الجديدة حسب
حاجته وعنايته باإلضافة إلى شغفه الخاص بالعلوم الدينية واألهم من ذلك أنه
استخدم مواهبه هذه في دراساته الدينية والعلمية وخاصة في ترويج علوم القرآن
وتطويرها كما يظهر مما يلي:
أما إملامه باللغة اإلنجليزية فقد وسع نطاق دراساته وبحوثه باستخدامها واستفاد
من كتابات الباحثين للداب ً
ناقدا خالل تأليفاته في مختلف املواضيع القرآنية .درس
معجم الكتاب املقدس ودائرة املعارف ً
أيضا باإلضافة إلى كتب بعض الجغرافيين

خاصة أثناء تحقيقه للمواضع التاريخية املذكورة في القرآن الكريم ،وقد صنف
رسالة في الرد على عقيدة الشفاعة والكفارة للنصارى وال توجد هذه الرسالة إلى الن.
وذكرها السيد سليمان الندوي في مقدمته على الكتاب " اإلمعان في أقسام القرآن "
للفراهي وفي ترجمته يوجد أن إنجليزا أسلمت على يد األستاذ الفراهي سنة 2123م،
اليمكن أن ينكر بإمكان مساعيه التبليغية بهذه اللغة ،وال يكون غير مالئم أن يذكر
بعض من املشاريع الخطيرة املتعلقة بتر جمة القرآن الكريم إلى اللغة اإلنجليزية
وترجمة بعض الكتب اإلنجليزية القيمة إلى اللغة األردية ،وفي أوائل القرن العشرين
مست الحاجة إلى ترجمة للقرآن موثوق بها إلى اللغة اإلنجليزية الستخدامها في نشر
اإلسالم وتبليغه واستفاد باملثقفين الجدد من املسلمين الذين لهم خبرات واسعة في
اللغة اإلنجليزية وإن جميع تراجم القرآن الكريم باللغة اإلنجليزية إلى ذلك الوقت
ترجمها اإلنجليز ،فبذلك عرض العالمة شبلي النعماني اقتراح إعداد ترجمة إنجليزية
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للقرآن الكريم في حفلة ندوة العلماء السنوية التي انعقدت بدهلي ،في (مارس
ً
قبوال ً
2120م) فهذا االقتراح ناول
عاما من قبل املساهمين فيها فمست الحاجة إلى
املثقفين املسلمين الذين يحضون بذوق خاص للقرآن الكريم مع املهارة في اللغتين
العربية واإلنجليزية ،تكونت لذلك لجنة تشتمل على األستاذ الفراهي والنواب عماد
امللك من حيدر آباد واألستاذ محمد صالح من بهاولبور وتقرر أن النواب املحترم
ً
يترجم أوال ويقوم الخران بإصالحها وأكمل النواب املحترم الترجمة إلى ستة عشر
ً
جزءا ثم حينما انتقل األستاذ الفراهي إلى حيدرآباد كعميد دار العلوم فقام النواب
املحترم بإصالح مع األستاذ الفراهي على ترجمة أربعة أجزاء ،لكن ملا رجع األستاذ
الفراهي من هناك سنة 2107م لم يستطع النواب أن يستمر في عمله ً
وحيدا ألجل
مرضه وضعفه ،حتى توفي سنة 2116م ،ال نعلم ما لقيت هذه املسودة املصححة
وفي رواية أخرى أنه اقترح ترجمة إنجليزية أخرى للقرآن الكريم في أمارة بوفال فقدم
اسم األستاذ الفراهي لهذا العمل ً
أيضا ،واملشروع الثاني األهم للترجمة الذي انتمى
إليه األستاذ الفراهي ،كان مشروع نقل مصنفات اللغة اإلنجليزية املفيدة إلى اللغة
األردية تحت إشراف لجنة املترجمين التي أسست في علي جراه في سنة 2107م ،كان
هدفها أن يتعرف املسلمون على منتجات أوروبا العلمية ويستفيدون منها ،كان لها اثنا
ً
عضوا في ديسمبر 2107م واختير األستاذ الفراهي واألستاذ وحيد الدين سليم
عشر
رئيس التحرير لها ،باإلضافة إلى تصحيح الترجمة وإصالحها كان عليهما أن يعدا
ً
معجما لتوضيح للمصطلحات اإلنجليزية العلمية إلى اللغة األردوية وتوفير بدائلها في
اللغة األردوية ،باإلضافة إلى ذلك حينما ابتدئ عمل إعداد املقررات الدراسية
للجامعة العثمانية بحيدرآباد سنة 2127م فأسست لجنة لنقل املقررات الدراسية
باللغة اإلنجليزية إلى اللغة األردية ونقل املصطلحات العلمية إلى اللغة األردوية وكان
ً
عضوا لها وأخدم معرفته للغة اإلنجليزية في أداء وظائفها ،باإلضافة
األستاذ الفراهي
إلى ذلك ترجم الحكايات الناصحة للحكيم آصف من اللغة اإلنجليزية إلى اللغة
العربية ،وهذا الكتاب أصبح ً
جزءا ملقررات املدارس اإلسالمية املختلفة.
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ً
اتضح مما مض ى ً
عارفا باللغة العبرانية ً
أيضا .وإن كانت
آنفا أن األستاذ الفراهي كان
ً
مناسبا من حيث أن تعليمها
هذه اللغة ال تتعلق بالعلوم الجديدة ،لكن يبدو ذكرها
ً
لم يكن شامال في املقررات الدراسية الرائجة للعلوم الشرقية .كان األستاذ الفراهي
تعلمها بنفسه واستعملها لخدمة العلوم الدينية ،كما نحن نعرف أن األستاذ كان
يعتني بدراسة الصحف السماوية لتفسير القران الكريم بمعونة من هذه
اللغة،سنحت له الفرصة للرجوع إلى نصوص التوراة واإلنجيل األصلية بسبب
معرفته لها واستفاد من التوراة واإلنجيل في تعيين مفاهيم املصطلحات وتحديد
األعالم وتحقيق املواطن التاريخية الجغرافية املذكورة في القرآن الكريم ،وتوجه إلى
تقديم الحقائق في مؤلفاته في مسائل مختلفة بإقامة الحجة ضد أهل الكتاب
وبكتبهم نفسها .على سبيل املثال استفادها في تحقيق كلمة " التين " وإثبات
شخصية إسماعيل عليه السالم كذبيح ،باإلضافة إلى أمثلة عديدة للرجوع إلى
التوراة واإلنجيل في تفسير سور مختلفة للقرآن وكتبه عن القرآن السيما مفردات
القرآن ،وباإلضافة إلى ذلك توجد أمثلة عديدة للمراسالت بين العالمة شبلي
النعماني واألستاذ الفراهي في " رسائل شبلي " لتعيين مفاهيم بعض املواضع
والكلمات املذكورة في القرآن الكريم في ضوء التوراة واإلنجيل ومن بين الرسائل
املخطوطة للفراهي "اإلكليل في شرح اإلنجيل" و"الطريف في التحريف" ،أوالهما في
شرح األناجيل والثانية تبحث عن قضية تدوين التوراة واإلنجيل وتكشف عن
التحريف فيها باملقارنة بين نسخها وباإلضافة إلى ذلك ترجم األستاذ الفراهي أمثال
سليمان ومواعظه منظومة من اللغة العبرانية إلى اللغة الفارسية القديمة (دري).
طبع هذا الكتاب باسم "خرد نامه " من حيدرآباد خالل قيامه بها (2124م2121-م).
ً
ً
خاصا لألستاذ حميد
موضوعا
كانت الفلسفة الجديدة من بين العلوم العصرية
الدين الفراهي ،أنشأت صحبة العالمة شبلي النعماني واألستاذ آرنولد هذا الذوق
فيه حتى دخل في عمقه بدراساته الذاتية ،وأكبر دليل على ميزته في هذا الفن أن
ً
ً
العالمة شبلي ً
وحامدا بنفسه حينما تم اإلصالح في مقررات ندوة
أيضا كان معترفا
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ً
العلماء الدراسية وكان العالمة شبلي آنذاك مسؤوال عن الشؤون التعليمية أدخل
كتاب الفلسفة الجديد ة "الدروس األولية" في العلوم الطبيعية (املطبوع من بيروت)
في املقررات الدراسية .أكد العالمة شبلي النعماني مر ًارا على األستاذ الفراهي أن
يدرس هذا الكتاب في ندوة العلماء وكان األستاذ الفراهي في ذلك الوقت في مدرسة
اإلسالم بكراتش ي ،لذلك اقترح العالمة شبلي أن يجيء األستاذ الفراهي إلى ندوة
العلماء على إجازة فترة قليلة أو يقيم في الندوة بشهرين أو ثالثة في العطلة ويدرس
الطلبة هذا الكتاب .وكتب العالمة شبلي مرة :إن يمكن لك أن تفرغ بعض أوقاته في
كراتش ي لتدريس هذا الكتاب ،ويرسل بعض طالبه إليه ،وباإلضافة إلى ذلك كتب
إليه مرة أنه حينما كان يرجع إلى وطنه فيأتي إلى الندوة ويصحب معه بعض الطالب
ويدرسهم تفسيره وهذا الكتاب أثناء قيامه في وطنه ،ويشير بيان السيد سليمان
الندوي أن األستاذ الفراهي كان يدرس الطلبة القرآن الكريم و"الدروس األولية"
ً
أيضا في الندوة ،حينما كان يذهب إليها .ويقول السيد سليمان الندوي "ذهب
األستاذ الفراهي مرات عديدة إلى الندوة على إلحاح من أستاذه العالمة شبلي ودرس
حينا والقرآن الكريم ً
الطلبة الفلسفة الجديدة ً
حينا آخر ،وكنت ً
طالبا في الندوة
حينئذ فاستفدت من دروسه كذلك ،وعندما رجع األستاذ الفراهي من كراتش ي إلى
علي جراه سنة 2107م وتوظف كأستاذ مساعد للغة العربية في كلية ايم -اي –او
فعرض العالمة شبلي اقتر ً
احا في لجنة الندوة اإلدارية ،أن يرسل طالب إلى علي جراه
لكي يدرس األستاذ الفراهي "الدروس األولية" والهيئة الجديدة واستطاع أن ينال
تجربة عملية هناك من الالت املتعلقة في بيت الالت ،ابتدأ العمل على هذا االقتراح
ً
أيضا ،لكن انقطعت هذه السلسلة بسبب انتقال األستاذ الفراهي إلى كلية ميور بإله
آباد ،يمكن أن يفهم من هذه التفاصيل أن العالمة شبلي كان ر ً
اغبا إلى حد بعيد في
ْأن يدرس األستاذ الفراهي طلبة الندوة هذا الكتاب في الفلسفة الجديدة ،يؤيد ميزة
األستاذ الفراهي في هذا املجال أنه حينما أسست "لجنة علم الكالم" على حفز من
العالمة شبلي في سنة 2121م فالعالمة شبلي كان يريد بواستطها أن يختار من
املثقفين املسلمين الجدد من يرغب في الفلسفة ،اختير عدة منهم ومن العلماء من
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يتمهر في الفلسفة القديمة ويلم بالعلوم الجديدة ويقدر على الرد على اعتراضات
الفلسفة الجديدة وكان يريد أن هذه اللجنة تبحث عن تلك املسائل التي كانت ضد
اإلسالم وتحاول الرد على "االعتراضات التي ترد على الدين ولذلك اختار العالمة
شبلي النعماني لهذه اللجنة األستاذ املفتي عبد هللا التونكي واألستاذ شير علي
الحيدرآبادي وسيد رشيد رضا املصري من العلماء والدكتور محمد إقبال واألستاذ
حميدالدين الفراهي واألستاذ عبد القادر الباغلفوري املثقفين الجدد ،لم يبلغنا
التفصيل عن نشاطات هذه اللجنة ولكن ال يمكن أن ننكر أهميتها وفوائدها.
والجدير بالذكر عن مساهمة األستاذ الفراهي في العلوم العصرية ،أنه قرر تعليم
العلوم الطبيعة في دار العلوم بحيدرآباد أثناء رئاسته ،واألهم من ذلك أنه عرض
أمام أرباب األمارة في حيدرآباد أن تدرس العلوم العصرية باللغة األردوية ،وكان
يرى أن تجعل اللغة األردوية وسيلة لتعليم جميع العلوم إال أصول الدين ،وخلفية
هذا االقتراح أنه كانت إذ ذاك مساعي لترقية دار العلوم إلى جامعة شرقية تحت
إشراف والية حيدرآباد ووضعت لذلك خطط وبرامج ،قدم األستاذ الفراهي خطة
تفصيلية حسب تصوره أمام مسؤول الشؤون التعليمية وبرز من رواية شهيرة أن
الجامعة العثمانية صورة عملية لذلك التصور.
ويجدر بالتوضيح هنا أن األستاذ الفراهي استفاد في امليدان العلمي من الطريقين:
ً
ً
تقليديا بل كان ً
وتحقيقيا ،يظهر من
بحثيا
القديم والجديد ولكن لم يكن طريقه
دراسة مؤلفاته ورساله استخدام مصادر متنوعة .وال شك في أن األستاذ قام
باألسلوب التحليلي واالستداللي خالل كتاباته وكان يراجع مصادر مختلفة قبل
تقديم رأيه على أي موضوع وال يقبل أية وجهة فكرية إال بعد البحث الطويل
والدراسة املتأنية مثل الناقد الجوهري فلم يكن يقدم ر ًأيا حول أي موضوع إال
بعد استقصاء جميع نواحيه في ضوء الشواهد والدالئل .وعلى سبيل املثال أنه
أثبت في كتابه القيم "الرأي الصحيح فيمن هو الذبيح" أن الذبيح إسماعيل عليه
السالم ،ففي هذا األمر استفاد من املآخذ الكثيرة وتفحص آراء اليهود
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ً
واعتراضاتهم ً
ناقدا ،ورفع الستار عن أقوالهم املفتراة ،وقدم ثالثة عشر دليال من
التوراة نفسها في تائيد رأيه ،ثم دعم رأيه بأدلة من القرآن الكريم .هذا األسلوب
النقدي والطريق التحقيقي والطراز التحليلي لألستاذ الفراهي يتجلى في غير هذا
من مؤلفاته من أمثال "إمعان في أقسام القرآن" و"مفردات القرآن" و"نظام
القرآن وتأويل الفرقان بالفرقان" كما يقول مفكر اإلسالم ومفسر القرآن الكريم
السيد أبو األعلى املودودي عن مستوى بحثه وتحقيقه:
ً ً
محققا فذا والتزم طريق التفحص والتتبع الذي اختلف من
"كان العالمة الفراهي
أساليب املفسرين الخرين ،واملعاني التي أخذها لهذا األسلوب الخاص واملفاهيم
التي حددها بها ،فيها مجال لالختالف كاالختالف في تحقيق املفسرين الخرين ،لكن
من محاسن أسلوبه أنه وسع وجهة نظر القارئ ،وهايه لفهم معاني القرآن الكريم
ومفاهيمه إلى ميادين التحقيق والتفحص واملواد العلمية لذلك يجد من ال يتفق
مع نتائج بحثه ً
أيضا خزينة علمية قيمة في بحوثه وتحقيقاته وال يمكن أن يستغني
عنها ويغمض عينه".
ً
نموذجا ً
مثاليا للتحقيق في كتاباته وقام باستعراض نقدي في
قدم العالمة الفراهي
ضوء القرآن الكريم لكافة العلوم والفنون والسيما العلوم التي تستخدم في فهم
القرآن الكريم ،فدل على نقائصها وضعفها وأوضح أنها ال تستطيع أن تكون ممدة
ومعاونة في تدبر القرآن الكريم على طريقة صحيحة ،لذلك يجب أن ترتب وتدون
من جديد في ضوء القرآن الكريم .في الحقيقة كان األستاذ الفراهي ً
ً
ومترجما
داعيا
ً
ً
ومركزا لجميع العلوم الجديدة والقديمة
أساسا
لفكرة أن يجعل القرآن الكريم
ومثابة للنا س ،لكي يتصل جميع العلوم باملنبع الحقيقي ،ويجدر بالذكر أن ذلك
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ومنهجا شامال للباحثين والكتاب
جامعا
برنامجا
محضا بل وضع
تصورا
لم يكن
وبدأ يعمل عليها ولكنه لم يوفق لتكميلها ،إال أن كتاباته املطبوعة وغير املطبوعة
في علم النحو والبالغة وأصول الفقه واملنطق وعلم الكالم والفلسفة وعلم
السياسة وغيرها ،توضح فكرته لتدوين العلوم من جديد في ضوء القرآن الكريم
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وال يسع االعتناء لي بالتفصيل في هذه العجالة لكن يجب علينا إظهار هذه الحقيقة
أن فكرة األستاذ الفراهي لها أهمية خاصة بشأن تدوين العلوم من جديد إذ يشعر
بعض األوساط العلمية في املسلمين بشدة ضرورة تكوين العلوم والفنون من
جديد ) (Islamisation of Knowledgeفي ضوء املباديء اإلسالمية وابتدأ تأليف
الكتب وكتابة املقاالت وعقد الندوات واملؤتمرات حول هذا املوضوع .والجدير
باالهتمام أن األستاذ الفراهي رفع ،قبل ثمانين أو تسعين سنة ،هتاف تجديد
العلوم والفنون وتدوينها من جديد وأوضح األصول األساسية واالقتراحات الهادية
ً
دليال ً
أولويا ً
عمليا لها ،لذلك يمكن أن يقال أن األستاذ الفراهي هو رائد
لها وقدم
هذه الفكرة .ولنعلم كذلك أن مساعي األستاذ الفراهي لم تكن رياضة ذهنية
وممارسة علمية نظرية للتحقيق والتفتيش وتدوين العلوم والفنون من جديد
فحسب بل كانت تدفعها عاطفة عالية وهي عاطفة اإلصالح الفكري لألمة املسلمة
وكان يرى الفراهي أنه يجب لذلك أن تتصل جميع علوم املسلمين بالقرن الكريم
وتمحق األفكار والنظريات التي دخلت في عاملهم الفكري من طرق مختلفة ويمهد
الطريق لفهم القرآن الكريم لتمكن الهداية منه في مختلف نواحي الحياة بسهولة.
أنظروا كيف تمر عاطفة األستاذ الفراهي هذه في العصر الحاضر بأن أكبر ترجمان
ً
للفكر الفراهي األستاذ أمين احسن اإلصالحي لم يكن ً
ً
أكادميا
ومحققا
مؤلفا
فحسب بل كان تدفعه عاطفة عميقة لإلصالح وكان يرى اإلصالح الفكري ً
الزما قبل
اإلصالح العلمي ،ووضع أساس هذا اإلصالح الفكري على القرآن الكريم،
وباستعراضه لجميع العلوم واألفكار في ضوء القرآن ،كان يريد إنهاء األفكار والزوايا
الباطلة التي تسربت في مختلف أنحاء الفكر وفي جانب آخر كان يسعى لكي يمهد
السبيل الوسط إلى القرآن الكريم للتفكير في جميع أنحاء الحياة وقضاياها.
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املصادر واملراجع
Coherence in the Qur’an .2ملستنصر مير ،إندين بولس ،الواليات األمريكية
املتحدة ،2143 ،ص 217
 .1امام فراهي كي قرآني أفكار للبروفيسر عبيدهللا الفراهي (ترتيب) ،الدائرة
الحميدية ،مدرسة اإلصالح ،سرائى مير ،أعظم جراه1023 ،م
 .3إمعان في أقسام القرآن للمعلم عبد الحميد الفراهي ،املطبعة السلفية،
القاهرة2344 ،ه
 .4حياة حميد لألستاذ عبد الرحمن ناصر اإلصالحي (ترتيب) ،الدائرة
الحميدية ،مدرسة اإلصالح ،سرائى مير ،أعظم جراه2173 ،م
 .7ذكر فراهي للدكتور شرف الدين اإلصالحي ،الدائرة الحميدية ،مدرسة
اإلصالح ،سرائى مير ،أعظم جراه1002 ،م
 .6عالمة حميد الدين فراهي :حيات وأفكار (مقاالت الندوة الدولية حول
األستاذ عبد الحميد الفراهي) ترتيب :البروفيسر عبيدهللا الفراهي ،الدائرة
الحميدية ،مدرسة اإلصالح ،سرائى مير ،أعظم جراه ،الطبعة األولى2111 ،م
 .7مفردات القرآن لألستاذ حميد الدين الفراهي (تحقيق وشرح :الدكتور محمد
أجمل أيوب اإلصالحي) ،دار العرب اإلسالمي ،ط1001 ،2م
 .4موالنا حميد الدين الفراهي ،مفسر ومحقق للبروفيسر أبو سفيان
اإلصالحي ،قرآنك ريسرج سينتر ،كبير كالوني ،علي جراه ،يوبي1004 ،م
 .1موالنا حميد الدين فراهي كي بنيادي أفكار للبروفيسور ألطاف أحمد
األعظمي ،البالغ ببلي كيشنز ،نيو دهلي1020 ،م
 .20نظم قرآن للبروفيسور عبيد هللا الفراهي (ترتيب) ،الدائرة الحميدية ،مدرسة
اإلصالح ،سرائى مير ،أعظم جراه2114 ،م
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الجانب االقتصادي في فكرالما الفراهي
 أ .د .عبد العظيم الصالحي1دوية :د .أورنك زيب األعظمي2

ترجمة من األر

إذا نظرنا في الراء االقتصادية للعرب قبل قرن وجدنا أن هناك مذهبين مشهورين
ً
لالقتصاد يحاربان ويحاول أحدهما أن يغلب على الخر لحاظا لفعلهما وما يردانه
وهما الرأسمالية واالشتراكية وملا ظهرت هذه العلوم في الشرق في بدء القرن
العشرين لم يوجد ممن انتقدها وخالفها من العلماء املفكرين في العلوم
االقتصادية والقضايا االجتماعية إال قليل فأرعبوا منها ولم يهدوا إلى سبيل سوي
وسط .واإلمام الفراهي لم يبحث عن القضايا االقتصادية بالتفصيل ولكنه ألقى
عند البحث عن القضايا األخرى آراء تسهل لنا السبيل إلى تعيين مذهبه في
االقتصاد ففيما يلي دراسة وجيزة تلقي الضوء على مذهبه في االقتصاد بعد
النظر فيما قبل الرأسمالية واالشتراكية وما بعدهما .وإنما نبحث عن جانبه هذا
ألنه قد خفي على من كتب عن حياته وأفكاره .وكذا يظهر لنا من هذه الدراسة
أنه ،رحمه هللا ،كيف كان يرى ما ذاع فيما بيننا من آراء الغرب وأفكارها.

النظا الرأسمالي والربا:
إن امللك القاهر واملتجرد عن مكارم األخالق واالستغالل الباطل والفرق املتصاعد
بين أهل الغنى وذوي الفقر من أهم مظاهر النظام الرأسمالي ،والسبب الرئيس في
تطور هذا النظام هو الربا فالرجل العامل يكسب املال على تلك ويأخذها ممن
صرف من عامة الناس مضافة إلى تكلفة اإلنتاج .ويدل على أهمية الربا في هذا
ً
ً
أوتوماتيكيا يرى
سالحا
النظام أن خبراء علم االقتصاد الكالسيكيين قد عدوها
 1بروفيسور ،قسم االقتصاد ،جامعة علي كره اإلسالمية ،علي كره ،الهند
 2مدير تحرير املجلة وأستاذ مساعد بقسم اللغة العربية وآدابها بالجامعة امللية اإلسالمية (نيو دلهي)
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وظيفة مستقلة باملعيشة 1.وال يعني هذا املوضع تفصيل ذلك اإلجمال ولكن ال
يخلو هنا من السرور أن نشير إلى أنه كيف نالت الربا تلك املنزلة في املعيشة؟
قد نهي عن الربا في الكتب املنزلة قبل القرآن بل وقد أبغضها فالسفة يونان ً
أيضا
كما خالف علماء املسيحية كل نوع من الربا حتى منتصف العصور املتوسطة
ولكن ملا جمعت األموال الخطيرة واألراض ي الكثيرة عند الكنائس بعد الحروب
الصليبية وجعلت تنمو التجارة والصناعة ثار سؤال :هل ربا كل نوع من سعر
الفائدة والعوض املقصود على رأس املال ممنوعة أو فيها تخصيص وتحديد؟ وإذا
نظرنا في تاريخ األفكار االقتصادية في العصور املتوسطة وجدنا أنه قد ناقش عنه
ً
ً
شديدا ولم يجيزوا أي نوع منها
العلماء املسيحيون مناقشة حادة فأوال خالفوها
ولكن ملا ذاعت املادية مع التجارة والصناعة واشتركت الكنائس نفسها في ذلك
انهزم هؤالء العلماء قائلين :إنما منع عن الربا التي تؤخذ على الديون املالية ،وأما
ً
ممنوعا عنها .وهكذا عاملوا مع
الربا التي تؤخذ على الديون اإلنتاجية فهي ليست
سعر الفائدة فالربا التي سعرها كثير ال تجوز ولكن السعر القليل جائز ،وسموا
األول ربا والخر فائدة فقد رقى هذا الفرق التجارة الربوية والبنوك التي بنيت على
الربا واستحوذ على العالم كله من كل جانب2.
والجدير بالذكر أن املسلمين بدأوا يتفكرون على مثل ذلك الظراز قبل بدأه في أوربا
بقرون فقد استدل اإلمام فخر الدين الرازي (ت 2120ه) في تفسيره بدالئل عديدة على
النهي عن الربا على الديون اإلنتاجية ولعله أول من نظر فيها عن جهتها االقتصادية3.

موقف علماء السال في بدء القرن الراهن:
وفي ختام القرن التاسع عشر وبدء القرن العشرين قد أحاط مباشرة أو غير مباشرة
جميع األقاليم اإلسالمية سلطة الغرب السياسية والفكرية واالقتصادية وقد
 ،Macroeconomic Analysis 1ص 7
 2انظر ملزيد البيان حول هذا املوضوع:
 Economic Concepts of Ibn Taimiyaلكاتب هذه املقالة
 3التفسير الكبير11/7 ،

ال
مجلد6 :

الأعداد4-1 :

478

ي
يناير-د سمبر 7112

ً
ً
استحواذا ال تتجاوزه ً
وتدبرا فجعلوا يسعون
فكرا
استحوذ عليها نظامها الرأسمالي
ً
لتحليل أفظع عناصرها املعروف بالربا فيصور تلك الحالة قلم كاتب فاضل قائال:
"وقد أنشأت السيطرة السياسية واالقتصادية والرعب الحضاري والفكري بين
املسلمين جماعة نظن بمستواها العلمي السافل وذكائها الفاقد اإلنتاج وبدنائتها
وقلة همتها ،وجهتها للحياة وقيمها وتراثها العلمي والحضاري حفيرة رذيلة ونفيس
كل ما يأتيها على مقيس أفكار الغرب وحضارتها وليس مدى علمها وجدتها إال تأييد
أفكار الغرب املتداولة بلسان اإلسالم وهكذا تعاملها مع الربا وألنها ما كانت تقدر
على تصميم نظام املعيشة غير الربوي وتشكيله وتحقيقه وترويجه ،لقلة همتها إلى
أن تأول ً
ً
فظيعا وتحلل ما حرمه اإلسالم أشد تحريم"1.
شيئا
فأعيد ما استدلوا في القرون املتوسطة من الدالئل والبراهين وادعي بأن الديون
التجارية واإلنتاجية وما يربى عليها كانت فقيدة في الغرب وهذا أمر جديد حديث
فالديون في ذلك العصر القديم كانت للحاجات الذاتية واألغراض املالية فما يربى
عليها فال جرم أنه ربا وأما ما يؤخذ من املترفين والتجار ز ً
ائدا على ديونهم فليس ربا،
إنما هو فائدة وقد نظر الدكتور فضل الرحمن الغنوري في كتابه "الديون
ً
ً
تاريخا ً
مفحما فمن يرغب في
وفقها" في تلك الدالئل بإمعان ورد عليها ًردا
التجارية
املوضوع فليدرس ذلك الكتاب2.

موقف الما الفراهي:
قد سوى اإلمام الفراهي بين كل نوع من الربا حينما كانوا ينجرفون في تيار تلك
الدالئل واستدل بالقرآن الحكيم على أن أكثر أصحاب الربا كانوا ذوي ميسرة
وتجارة فقال لدى تفسيره لية الربا:

ً
تاريخا ً
وفقها ،ص 2
 1الديون التجارية
 2املصدر نفسه
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"وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم" يلوح من هذه
الكلمات أنهم كانوا يأخذون الربا من ذي ميسرة والقريش كانت ً
تجارا وأصحاب
ى ً
فرقا بين حالهم وحال أبناء زماننا في الربا وهللا أعلم"1.
الربا فال أر
واالستدالل بالقرآن الحكيم على إقراض املترفين وأخذ الربا عليه نكتة لم أقف-
على حد دراستي -عليها عند أحد من العلماء وهذا يدل على فهمه املوهوب للقرآن
الكريم .يقول الشيخ أمين أحسن اإلصالحي في تفسيره األردوي "تدبر قرآن" وهو
يوضح تلك النكتة:
"ونرى في عصرنا هذا بعض أهل الدناءة والخساسة يدعي بأن الربا التي كانت متداولة
بين العرب قبل نزول القرآن هي ربا أصحاب التجارة فالفقراء واملساكين كانوا قد
اضطروا ملحض حاجاتهم الشديدة إلى أن يستسلفوا أصحاب التجارة وهؤالء التجار
ً
كانوا يأخذون منهم أمواال خطيرة من الربا وهذا هو الذي سماه القرآن بالربا والذي
حرمه أشد تحريم ،وأما الديون التجارية التي يتداولها الناس في هذا العصر الحديث
فال كانت تعرفها العرب في ذلك العصر وال تحدث القرآن عن تحريمها وإكرامها فقد رد
ً
واضحا على قولهم هذا في هذه الية الكريمة وذلك بأن أمر القرآن بأن ينظروا
القرآن
املدين إلى ميسرته إن يكن ذا عسرة ،صدع بأن من املدينين من كانوا أغنياء وأصحاب
أموال هائلة بل الحق أن األسلوب يدل على أن ً
كثيرا ما يتداون األغنياء ويتسالفون.
نعم ،من املمكن أن يكون هنا مدين ال يستطيع أداء رأس مال التاجر فأمر فيه القرآن
بأن ينظره التاجر إلى أن يكون ذا ميسرة أو أن يعفو عن الرأس وهذا خير وأفضل.
وإليه اإلشارة في الية ألنه قال" :إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة" فكلمة "إن" ال
تستعملها العرب لألوضاع العادية العامة وإنما هي مستعملة لذكر األوضاع الشاذة
النادرة والكلمة التي استعملتها العرب لألحوال العامة هي "إذا" فإن تأمل في ضوء ما
ً
واضحا من كلمات الية أن املدينين في ذلك العصر أكثرهم كانوا ذوي ميسرة
قلت تجد

 1تعليقات اإلمام الفراهي على القرآن (مخطوط) وتفسير تدبر قرآن631/2 ،
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سوى بعض األحايين فقد كان الوضع يضطر الفقير إلى ذلك أو أن قد صار ً
فقيرا بعده
فلذلك أمر القرآن بمالحظته خاصة"1.

وبعد هذا التوضيح ملذهب اإلمام الفراهي في ركن خاص من أركان النظام
الرأسمالي "الربا" أريد أن ألقي الضوء على آرائه حول أنظمة اقتصادية مهمة.

نقد الما الفراهي لتفسيرالتاريخ املادي أو االقتصادي:
قد بحث كثير من كتاب االشتراكية وعلى رأسهم ماركس عن رقي شتى أطوار املجتمع
فهم يرون أن للدوافع االجتماعية ً
دورا ر ً
ائعا في تدهور وتقدم املجتمع في شتى عهود
تاريخ البشر ولم يزل الصراع بين وسائل ومناهج اإلنتاج واملبادلة والفوائد
االقتصادية ً
قائما بدور حاسم في التاريخ وتصميم كيان املجتمع والفوائد الطبقية2.
وما مض ى من وجهة النظر للكتاب االشتراكيين ومارس يسمى بالتفسير املادي أو
ً
شديدا على تلك الوجهة املاركسية في
االقتصادي للتاريخ .واإلمام الفراهي قد رد
ضوء القرآن .فيقول في كتابه "ملكوت هللا":
ً ً
ً
دينيا وذلك أن الواقعات مترتبة ً
ثالثا ً
أخالقيا وأن العالم
ترتيبا
"إن للتاريخ قسما
تحت قدرة هللا تعالى وتصرفه ومن هذه الجهة ترى الكتب املقدسة متبائنة لسائر
كتب التاريخ فإن األمة تسمو وتهبط حسب أخالقه  ---في سورة األعراف ذكر من
محالب العذاب :الشرك والفساد في األرض والفواحش والحرص وأن العذاب يأتي
بعد البالغ ثم يمنعون ثم يؤخذون بغتة  ---واإليمان والتقوى يجلب البركات 3."---
وإننا نستطيع أن نعين وجهة نظر القرآن للتاريخ في ضوء ما أجمله اإلمام الفراهي
رحمه هللا تعالى.

 1تفسير تدبر قرآن631-634/2 ،
 ،History of Economic Thought 2ص 443
 3في ملكوت هللا ،ص 1

ال
مجلد6 :

الأعداد4-1 :

481

ي
يناير-د سمبر 7112

وجهات النظرالخادعة لالشتراك:
ملا وقعت الثورة الصناعية وارتقت االشتراكية تفاقم الفرق بين األموال وكثرت
البطالة وبدأ استغالل العمال املجاهدين وظهرت القرى الكبيرة املنتنة ونزلت أنواع
عديدة من األسقام واألمراض فأذاع عديد من مفكري العلوم االجتماعية وجهة
نظر االشتراكية في أن يقطع دابر امللك الذاتي وتملك الحكومة على وسائل اإلنتاج
ً
ويستوي تحت أمرها جميع الناس في الفوائد االقتصادية ً
تمتعا وحصوال عليها .وبلغ
ماركس (ت 2446م) تلك الوجهة غاية كمالها وتمامها بالدالئل املنطقية ثم ظفرت
الجماعة التابعة لوجهة نظره سنة 2127م بالخدع والغدر بالقيام بحكومة تابعة
لها .وأما البحث عن حقيقة تلك الوجهة وفشلها في حل عقدة القضية االقتصادية
فال يصعب وال يشكل علينا ألن الحكومة الروسية يتشتت شملها وقد بردن املساواة
غير الطبيعية واالشتراك الظالم حر التقلبات االقتصادية ً
تبريدا جعل هذا النظام
في تاريخه الطويل ً
فقيرا إلى البالد الرأسمالية واليوم جعلوا يمهلون في حدود امللك
الذاتي وكادوا أن يعتنقوا النظام االقتصادي القائم على السوق ()Market-system
لكي يستدركوا ما فاتهم ولكنه ملا أسس ذلك النظام قبل اليوم بسبعين ً
عاما قد
أرعبت هتافاته الخادعة ودعاويه الفتانة ً
كثيرا من الناس ولم يشعروا بماذا يخفى
وراء هذه الحجب الغليظة من نظام اإلكراه والحكم املطلق1.

رأي الما الفراهي حول االشتراكية:
قد استعان اإلمام الفراهي عن هذا النظام بالقرآن الحكيم فنجد في كتابه "في
ملكوت هللا" قوله التالي عن االشتراكية:
"االشتراكية حسنها بعض الحكماء مثل الني كركس مقنن أسبارطة وفالطن ووضعا
على أمة ولكنها لم تبق الختالف االستعدادات هي الن ً
أيضا يدعو إليها بعض الدعاة

 1يعد عهد الئي كرغس من  100إلى  700قبل املسيحية فقد رتب قوانين حكومة أسبارطة وجدد
تصميم كيان املجتمع
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ويتهالك عليها العامة ولكنها ممقومة عند األمراء واألغنياء فصارت ً
مثارا للتخال
املتشاكس في األمة واشرأب منها فتنة ال تكاد تطفأ نطاها .قال هللا تعالى :أهم
يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم
فوق بعض درجات يتخذ بعضهم ً
بعضا سخرًيا ورحمة ربك خير ما يجمعون"1.
ً
مجمال على االشتراكية من رأي حر عادل صريح يعادل ً
ً
ضخما
كتابا
وما علق اإلمام
على هذا املوضوع فاالشتراكية املتطرفة الحديثة عنده لقمة ممضوغة لليونانيين
األقدمين فقد فشلت تلك التجربة من قبل وكاد التاريخ أن يعيد نفسه مرة أخرى
ألن هذا النظام ال يمسه ش يء من الفطرة وألن طبائع الناس ال تستوي ،لن يمكن
أن يعامل الناس معاملة سوية ميكانيكية.
قد ظن بعض أصحاب االشتراكية الفوض ى منجاة وجعلوا ينشرونها كنظام للحياة
اإلنسانية ومنهم فيطرجوزف فنرها دون (ت 2401م) وميخائيل باكونين (ت
2476م) فالحكومة عندهم أم الجرائم كلها فينبغي للناس أن يعالجوا قضاياهم
ً
وحدانا وال حاجة لهم إلى حكومة تجمعهم على رصيف واحد 2فاإلمام الفراهي عد
تلك الوجهة مضلة في ضوء التاريخ والقراءة فيقول:
"الفوض ى كانت ممقوتة عند العرب ويعدونها من إمارة الحمق ولكن الن قامت لها
الدعاة في املغرب واستغروا بها العامة .وهي كأختها مثار للفتن وهدم للنظام
اإلنساني .قال تعالى" :أطيعوا هللا وأطيعوا الرسول وأولي األمر منكم" ثم قال تعالى:
"وأمرهم شورى بينهم"3.
من أهم أصول االشتراكية أن املقصود هو األصل ولو ظفر به بأي طريق وبعبارة
أخرى أن هذا النظام ال يعبأ بالقيم اإلنسانية إذا تحول دون مقاصده وأغراضه
فقد رد عليه اإلمام الفراهي بمقال عنيف 4.فليس األمر كما زعم الظاملون أن
 1في ملكوت هللا ،ص 46
 ،The Evolution of Economic Thought 2ص 234-233
 3في ملكوت هللا ،املصدر نفسه
 4تعليقات اإلمام الفراهي على القرآن
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حسن الغاية محسن الذريعة السيئة" فاملقصود ولو كان ال يعبأ بالقيم اإلنسانية
والنظام االشتراكي الذي يدعو في بعض األحايين إلى وطأ القيم اإلنسانية قد
خالفها اإلمام الفراهي وأيد نظام املعيشة الذي قد بني على القيم واألخالق1.

الختا :
وبالجملة فكما قطع اإلمام الفراهي دابر النظام الرأسمالي السيما الربا وعده ً
ضدا
وفسادا في األرض عد االشتراكية ً
ً
تمردا على فطرة
لنظام الصدقات القرآني
اإلنسان القائمة على النظام القرآني للتقسيم والتسخير والتناصر وما يبدو بعد
الرد على نظامي املعيشة املتحاربين واملتغاليين من املذهب االقتصادي له يجدر له
ً
أن يسمى ً
اقتصاديا قر ً
آنيا يحرص على الصدقات واإلنفاق دون الربا 2ويعد
نظاما
امللك أمانة يسئل عنها ربها يوم القيامة 3فقد أعطى هللا تعالى النعمة ليعلم هل
يشكر العبد أم يكفر وزعم اإلنسان أن النعمة التي أعطاها ربه قد نالها على علم
ً
وفسادا في
وجهاد عنده مسبب للبغي والظلم 4وافتخاره بامللك واملال ينتج استعالء
األرض 5وأما الفرق بين األوضاع والدرجات فهو لكي يتناصر الناس بعضهم ً
بعضا
6
والفوز الحق في الخرة وما هو إال ملن اتقى.
وكما قلت في البداية إن اإلمام الفراهي ما كان ً
خبيرا باالقتصاد ولم يبحث عن
األمور االقتصادية ولكنه ما تشتت عند دراسة القرآن من أقواله عن اللطائف
االقتصادية يبدو منه أنه لو التفت إليه ألتى بمجموع طيب من االقتصاد القرآني.
وفوق كل ذي علم عليم.

 1املصدر نفسه
 2املصدر نفسه
 3املصدر نفسه
 4املصدر نفسه
 5املصدر نفسه
 6املصدر نفسه
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منهج القرآن الكريم في تربية العقول
(قراءة في كتاب حجج القرآن للعالمة الفراهي)
ي1

 -د .محي الدين غاز

الحمد هلل الذي خلق الخلق ليعمهم برحمته ،وخص اإلنسان بالفكر والنظر
ليسبغ عليهم أتم نعمته ،والصالة والسالم على نبي الحكمة والبصيرة والحجة
والبرهان .وبعد.
القرآن الكريم كتاب توجيه وتربية ،توجيه النفوس وإرشادها إلى الشريعة اإللهية
وإلى الصراط املستقيم ،وتربية العقول على الفكر والتدبر لتنال الحكمة ولترتقي
إلى املدارج العلى.
تتناول هذه الورقة على وجه التحديد الجانب الثاني وهو دور القرآن الكريم في
تربية العقول وكيف أنه يوقظ العقول لتعمل عملها ،بعد أن كانت خامدة في
كهوف الغفلة والخمول ،ويعلم العقول كيف تنهج املنهج الصحيح في التفكير
والنظر بعد أن كانت محتارة تتخبط في غياهب الحيرة.
إنه موضوع هام ً
جدا ،مع قلة االعتناء به ،فإن الذي ذاق طعم التدبر في القرآن
الكريم يشعر بأنه وجد النور والهداية والطمأنينة وانشراح الصدر ،وهو في نفس
ً
تحفيزا مت ً
كررا على إعمال العقل،
الوقت يشعر بأنه يعيش في بيئة تربوية يجد فيها
ويمر بتدريبات عقلية تربي لديه ملكة التفكير ،وتنبهه عن الغفلة في النظر والتدبر.
إن قلة وعي املسلمين ملكانة العقل وألهمية الفكر والتدبر ولضرورة تربية العقول
مع تأكيد القرآن الكريم على ذلك كله ،من أعظم أسباب تخلفهم وتفريطهم في
استخدام العقل في كافة شؤون الحياة ،وال سيما في الشؤون الدينية وخاصة في
 1عميد ،كلية القرآن ،الجامعة اإلسالمية شانتبرم ،في كيرال
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طلب العلوم والحكم املكنونة في القرآن الكريم والتي ال تنال إال بإعمال العقل،
وذلك أدى إلى تأخر األمة عن ركب املجد ،وإلى انتشار السخافات والخرافات في
أوساطها ،وإلى الخطأ الفاحش في وضع األمور في محلها .وربما إلى الخوف والفرار
من املحاجة العقلية ،ومن مواجهة الراء املعارضة ،ومن ثم وضع القيود الشديدة
على الحرية في الرأي والتفكير .وال سبيل إلى العودة إلى املجد إال عن طريق العودة
إلى كتاب هللا تعالى ومن ثم إلى العقل الذي هو منحة ربانية عظيمة .يقول العالمة
عبد الحميد الفراهي:
"إن أكثر الذين معظم همهم التدين واالشتغال بالكتاب والسنة يظنون أن طريق
العقل مباين للتعليم اإللهي .فيزعمون بأن اإليمان مبني على إخبار من األنبياء
عليهم الصالة وإنما عرفناهم باملعجزات ،فكل ما علمونا من اإليمان والشرائع
تقبلناه بمحض إخبارهم .فإنه لو كان للعقل سبيل إلى علوم الدين لكنا في غناء
عن الوحي .ولو ال ذلكلما مدح هللا اإليمان بالغيب .ومن غلبة هذا الظن زعموا أن
الشرائع كلها مبنية على أمر هللا تعالى بها ،فيلزمنا أخذها من غير طلب الحكمة
فيها .وبما صاروا على هذا الرأي صرفوا عن استعمال العقل والفكر في أمور الدين
كلها ،فكيف بالتفكر في دالئل القرآن.
والباعث األصلي على هذا الرأي ما وجدوا ً
عيانا من الخبط والشطط في املنتسبين
إلى العقل من الفالسفة واملتكلمين فأساؤا الظن باملعقول .ولكن قد تبين لي أن
ضاللهم لم يكن من جانب العقل بل من تسلط التفلسف وتركهم طريق الفطرة
التي هدى هللا سبحانه إليها بكتابه وإرشادات رسله .فرأينا الحاجة إلى ذكر هذا
الطريق ليركنوا إلى ما جاء به القرآن من الحجج البالغة والحكم البازغة ،ومن
الحث على استعمال النظر والفكر ومن مدح أرباب العقل والحجر"1.

 1حجج القرآن للعالمة عبد الحميد الفراهي ،الدائرة الحميدية .10-21 ،وهو كتاب لم يتح
للمؤلف إكماله.
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مكانة العقل في القرآن الكريم:
العقل نعمة عظيمة ومنحة جليلة من الرب الكريم ،فهو "نور إلهي الذي يرفع هللا
به اإلنسان على البهائم" 1.و"هو امليزان الفاروق بين الحق والباطل" 2فبه يعرف
الحق من الباطل ،وبه يفرق اإلنسان بين الكتاب الحق املنزل من هللا وبين ما يوحي
الشياطين إلى أوليائهم ،ولقد كشف القرآن الكريم عن حقيقة العقل وأعطاه
منزلة عظيمة ،وهي منزلة حقيقية لم يعطها إياه إال القرآن الكريم .يقول الفراهي:
ً
ً
خطابا للعقل ً
ومدحا
وتنبيها له على الدالئل العقلية
"إن القرآن أكثر الكتب املنزلة
للعقالء ً
وذما للغافلين .وهذه من محكمات القرآن وبيناته ال يشك فيها أحد"3.
وللعقاد كلمة رائعة حيث يقول:
"القرآن الكريم ال يذكر العقل إال في مقام التعظيم والتنبيه إلى وجوب العمل به
والرجوع إليه ،وال تأتي اإلشارة إليه عارضة وال مقتضبة في سياق الية ،بل هي تأتي
في كل موضع من مواضعها مؤكدة جازمة باللفظ والداللة ،وتتكرر في كل معرض
من معارض األمر والنهي التي يحث فيها املؤمن على تحكيم عقله أو يالم فيها املنكر
على إهمال عقله وقبول الحجر عليه ،وال يأتي تكرار اإلشارة إلى العقل بمعنى
واحد من معانيه التي يشرحها النفسانيون من أصحاب العلوم الحديثة ،بل هي
تشمل وظائف اإلنسان العقلية على اختالف أعمالها وخصائصها"4.

ويالحظ القارئ أنه لم يرد في القرآن الكريم ذم للعقل وال ذم ملن اعتمد عليه ال
صراحة وال إشارة ،فلم يذكر االعتماد على العقل كسبب من أسباب الضاللة ،بل
ذكر صراحة أن من أسباب الضالل اإلعراض عن العقل .يقول الفراهي" :وأما
 1املصدر نفسه ،ص 277
 2املصدر نفسه ،ص 244
 3املصدر نفسه ،ص 116
 4التفكير فريضة إسالمية لعباس محمود العقاد ،ص .2
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ُ

ََ

ذ

َ

ُ

َ
العقل ،فقال تعالىَ :و َي ۡج َعل َٱلر ۡج َس َلَع َٱَّل َ
ون َ( ١٠٠سورة يونس.)200 :
ِين ََل ََي ۡعقِل
ِ

فصرح بلزوم الرجس بنبذ العقل .فمن لم يستعمل العقل لم يتميز بين الحق
والباطل والطيب والخبيث فال بد أن يقع في كل شر"1.
ومما يلفت انتباه القارئ أن القرآن الكريم لم يتعرض لقضية التعارض بين الوحي
والعقل ،مع أن الناس يدندنون ً
كثيرا حول هذه القضية .وذلك ألن القرآن ال يقر
ً
أصال تصور وجود التعارض بين العقل والوحي.
يقول العالمة ابن تيمية:
"ما علم بصريح العقل ال يتصور أن يعارضه الشرع البتة بل املنقول الصحيح ال
يعارضه مع قول صريح قط .وقد تأملت ذلك في عامة ما تنازع الناس فيه فوجدت
ما خالف النصوص الصحيحة الصريحة شبهات فاسدة يعلم بالعقل بطالنها بل
يعلم بالعقل ثبوت نقيضها املوافق للشرع .وهذا تأملته في مسائل األصول الكبار
كمسائل التوحيد والصفات ومسائل القدر والنبوات واملعاد وغير ذلك ووجدت
ما يعلم بصريح العقل لم يخالفه سمع قط بل السمع الذي يقال إنه يخالفه إما
ً
حديث موضوع أو داللة ضعيفة فال يصلح أن يكون دليال لو تجرد عن معارضة
العقل الصريح فكيف إذا خالفه صريح املعقول .ونحن نعلم أن الرسل ال يخبرون
بمحاالت العقول بل بمحارات العقول فال يخبرون بما يعلم العقل انتفاءه بل
يخبرون بما يعجز العقل عن معرفته"2.
إن الذي يفهم من القرآن الكريم أن العقل ال يتعارض مع الوحي مطلقا.3
والتعارض الذي نجد ذكره ً
كثيرا في القرآن الكريم هو الذي يكون فيه الوحي
والعقل والعلم في صف واحد والظن والهوى في صف معارض.
 1حجج القرآن ،املصدر السابق ،ص 276
2درء تعارض العقل والنقل لشيخ اإلسالم ابن تيمية ،دار الكتب العلمية247 / 2 ،
3ال نجد في القرآن الكريم تقسيمات للعقل كما نجده عند كثير من الكتاب .وعلى سبيل املثال
الكالم التالي للشيخ يوسف القرضاوي :ومن أعظم ما عني به القرآن فى مجالنا :هو تكوين
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العالقة بين العقل والوحي:
إذا كانت العالقة بين العقل والوحي ليست عالقة تعارض وتباين البتة ،فما هي
العالقة بينهما؟ والجواب أنها عالقة توافق من كل وجوه.
يقول الفراهي" :تعليم (األنبياء) كان مما يراه العقل فيقبله .كمن يهدي إليه أخوه
ً
مشتاقا إليها من قبل"1.
الودود ثمرة من أرض بعيدة فيطعمه ويلتذ به كأنه كان
ً
موافقا له (أي العقل) كالنور للبصر"2.
ويقول" :وإنما جاء الوحي والرسل
ويقول" :إن اإلنسان بفطرته يهتدي بالعقل ،وإليه يطمئن وبه يحتج على من
خالفه .ومنه يأتيه العلوم كلها إما بالبداهة أو بالنظر واالستنباط .وأما الوحي
فإنما جاء لتنبيه العقول وتسديده وتنويه أمره وتأييده ولذلك حث ً
كثيرا على
العقلية العلمية ...فهناك ما يمكن أن نطلق عليه "العقلية العامية" أو "العقلية الخرافية",
وهي التي تصدق كل ما يقال لها أو يعرض عليها ،والتضعه موضع امتحان ،بل تأخذه قضية
مسلمة ،وال سيما إذا جاء من قبل من تعظمه ،مثل األجداد والباء ،أو السادة والكبراء.
فتقول :إنا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون ،أو وجدنا سادتنا على ذلك يسيرون .وفي مقابل هذه
العقلية املتبعة ،توجد عقلية أخرى مخالفة لها مواصفاتها وخصائصها ،وهي التي عمل
القرآن بآياته املشرعة واملوجهة على إنشائها ،وصياغتها ،وإبرازها لتقوم بدورها في الحياة .ومن
املقرر املعلوم :أنه اليمكن أن يزدهر العلم ،وتتأصل جذوره ،وتمتد فروعه ،بل ال يمكن أن
ينشأ علم صحيح إال في مناخ نفس ي وفكري ييهئ للعقول أن تفكر ،ولألفكار أن تتفتح ،وللراء
أن تناقش ،ولصاحب الحجة أن يدلي بحجته .وهذا ما يعمل القرآن على إيجاده في الحياة
اإلسالمية .وبعبارة أخرى :يعمل القرآن بدعوته القوية ،وبتوجيهاته املتكررة على تكوين
"العقلية العلمية" املتحررة التي ال ينهض علم إال على عاتقها ،فهو يرفض "العقلية
الخرافية" ،ويرفض "العقلية املقلدة" ويرفض "العقلية املتخرصة" ويرفض "العقلية املتبعة
للهوى"( .مفهوم العلم وتكوين العقلية العلمية في القرآن الكريم)
ومالحظتنا على النص املذكور هو أنه ملاذا ننسب التقليد والتخرص والخرافة واتباع الهوى إلى
ً
العقل؟ فالعقل بإطالقه يرفض كل ذلك ويأباه .ويبدو لي أن في هذا حطا من مكانة العقل.
 1حجج القرآن ،املصدر السابق ،ص 111
 2املصدر نفسه ،ص 247
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التدبر والفكر ،ومدح أرباب الفهم والنظر .أال ترى إمامنا إبراهيم عليه السالم
كيف احتج على الكفار بصريح العقل وهم تمسكوا بمحض الظن والتقليد .قال

ۡ َ َ َ
َُۡ َُ
َ َ َ ۡ َ َ ۡ َ ٓ ۡ َ َٰ َ ُ ۡ
َ
َعَٰلِم َ
َۡلبِيهَِ
َوك ذنا َبِهِۦ
َرش َدهُۥ َمِن َقبل
تعالى۞ :وَلقد َءاتينا َإِبرَهِيم
ني ََ ٥١إِذ َقال ِ
ِ
َ
َ
ذَ ُ
َ َ ُ َ
َ ُ ْ َ َ ۡ َٓ َ َََٓ ََ َ
َ َ
اَعَٰبد َ
ِيل َٱلذ ِ ٓ
ِينَ
َّت َأنتُ ۡم َل َهاَعَٰكِفون ََ ٥٢قالوا َوجدنا َءاباءناَله
ِۦَماَه َٰ ِذه َِٱۡلماث
َوق ۡو ِمه
ِ
َ َ ََ ۡ ُ ُ ۡ َ ُ ۡ َ َ َُٓ ُ
ك ۡم َِف َ َض َلَٰلَ َ ُّمبني ََ ٥٤قَال ُ ٓوا َْأ َ ۡ َ َ
ٱۡلق َأ َ ۡم َأ َ َ
َۡ
نت َم َِنَ
َ ٥٣قال َلقد َكنتم َأنتم َوءاباؤ
ِ
ِ
ٖ ِ ٖ
جئتناَب ِ ِ
ذ
ٱللَٰعب َ
ني َ ٥٥أي هل معك حجة أم تسخر منا ،فجاء بالدليل الواضح كما حكى
ِِ
َ َۡ
ذ
َ َ َ ُ ذ َ َ َ ۠ َ َ َٰ َ ُ
َ َ َ ذ ُّ ُ
َر ُّب ذ َ َ
ك ۡم َ
َوٱۡل ِ
َلَع َذَٰل ِكمَم َِنَ
ۡرض َٱَّلِيَفطرهن َوأنا
ت
هللا عنه :قال َبلَرب
َٱلسمَٰو َٰ ِ
ذ
لشهد َ
ِين َ( ٥٦سورة األنبياء .)76-72 :أي أنا على بصيرة وأرى الحق الصريح
ٱ َٰ ِ

ً
عيان ا فأشهد به عليكم"1.

ويقول" :نجاح سعيهم في الرياضيات والهندسة وكثير من الطبيعات .ثم ضاللتهم في

ذ
اإللهيات وتهافتهم واعتمادهم على الظنون الواهية دليل على ضرورة النبوةَ :و َمنَل ۡمَ
َۡ َ ذُ َُ ُ ا َ
اَف َم َ ُ
اَلۥَمِنَنُّورَ( ٤٠سورة النور .)40 :فإن أذكى الناس إذا تحمقوا في
َيع ِلَٱّللَلۥَن َ
ور
َ

أمر فال بد أن ذلك األمر ال تستقل به العقول وإنما تكون فيه تابعة .أال ترى البصر ال
يستقل بنوره بل يستبصر بالنور الذي يأتيه فيفرح به ويقبله .فمن أغمض عينه عن
النور الذي يدخل عليه ظلم نفسه وألقاها في الظلمة .فلذلك شأن العقل فطر لقبول
النور فيطمئن به إذا وجد و يطلبه ،ولكن غروره عن قبول الحق يسلب نوره"2.

االهتما بالدالئل العقلية في القرآن الكريم:
ً
ً
وتنبيها له على الدالئل العقلية،
خطابا للعقل
القرآن الكريم أكثر الكتب املنزلة
والدالئل املذكورة في القرآن الكريم وإن أسميناها دالئل النقل نسبة إلى كتاب
الوحي الذي احتواها ،إال أنها في األصل دالئل عقلية يعجز البشر أن يأتي بدالئل
عقلية مثلها .وهذا أحد وجوه اإلعجاز.
 1املصدر نفسه ،ص 274
 2املصدر نفسه ،ص 217
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واهتمام القرآن الكريم بالحجة العقلية يعود إلى فطرة هللا التي فطر الناس عليها،
فإن اإلنسان خلق ً
حرا في فهمه وإرادته وهو مفطور على قبول ما يذعن له عقله
ومطالب به ،فاألصل في اإلنسان أن ال يقبل إال بما يقبله عقله من غير تقليد
بشخص أو بمعجزة ،سواء في األمور الدنيوية أو األمور الدينية.
يقول الفراهي عن مكانة الحجة في الدين أنها "هي املعيار الذي يحكم به على األديان
كلها ،فلو ال هي لكان الفرق بين الحق والباطل بمحض التحكم واملصادرة"1.
ويقرر بأن "اإليمان بالنبوة والوحي ليس إال اإليمان بما يقبله العقل ويطمئن به
القلب ،ولذلك جاء الوحي بالدالئل"2.

ويقول" :الحاصل أن محاجة الوحي ال تكون إال بطريق العقل والفهم ،ولذلك كثر
في القرآن مدح التدبر والتفكر .واملراد من التدبر استعمال الفكر على وجه
صحيح عقلي ،فإن لكل قوة سوء استعمال"3.

والحق أن إكثار القرآن الكريم للدالئل العقلية ودعوة الناس إليها من الحجج
البازغة على أن القرآن حق وأنه وحي من هللا .فإن الباطل هو الذي يخاف ويفر من
املحاجة العقلية ،وأما الحق فإنه رفيق العقل ومدعوم باألدلة العقلية ال محالة.
"فإن العقل ودين الفطرة على غاية املوافقة"4.

يقول الفراهي" :اعلم أن سبيلنا سبيل العقل فال نؤمن إال بما يتقبله محض
ً
موافقا له كالنور
العقل ويطمئن به بالهدى الفطري .وإنما جاء الوحي والرسل
ً
تصريحا"5.
للبصر .وصرح به الكتب املقدسة ً
كثيرا والقرآن أكثرها

 1املصدر نفسه ،ص 217
 2املصدر نفسه ،ص 144
 3املصدر نفسه ،ص 133
 4املصدر نفسه ،ص 243
 5املصدر نفسه ،ص 247
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منهج القرآن الكريم في تربية العقول:
إن منهج القرآن الكريم في تربية العقول يمكن أن يتلخص في التي:
ا
أوال :إناطة تربية العقول بأعمالها :وهو مطابق لفطرة اإلنسان في تنمية
الطاقات كلها ،فإن تربية العقول ال تتم بإعطاء جميع املعلومات النافعة
والحكم املفيدة جاهزة وإنما بإيجاد مناخ مشجع إلعمال العقل وبإتاحة فرص
الفكر والتدبر .وهذا هو سنة هللا في العطاء ،فإنه لم يعط جميع العلوم دفعة
واحدة ،وإنما أناط الحصول على العلوم باجتهاد البشر في البحث والتحري،
وكذلك لم يفتح جميع خزائن األرض على البشر األول ،وإنما يكتشف اإلنسان
على مر الزمن وبمشيئة هللا كلما بحث ً
ً
جديدا .يقول الفراهي" :اعلم أن
شيئا
الضروريات هيأت للمخلوقات ،ثم هدوا إلى ما هو أعلى فأعلى ،فركبت فيهم
القوى وهديت إلى ما قدرت لها من املنازل وألهمت العمل حسبما أودعت ،كما
ذ

َ

َ

ذ

َ

َ

َ
َخل َق َف َس ذو َٰى ََ َ ٢وٱَّلِي َق ذد َر َف َه َد َٰىَ َ( ٣سورة األعلى .)3-1 :أي
قال تعالى :ٱَّلِي

هدى كل قوة ملا قدر لها من العمل واملنزل .وذلك بأنها لو عطلت لم تكمل ،فإن
ً
نشأتها بكدها وجهدها ،وبأن حقيقتها البروز .والخلق أوال إبراز من العدم ،ثم

ُۡ ُ ۡ
ذ
َٱۡلَ ۡ
ب َءَ
إبراز ما أودع الخلق من القوى بعد بروزها ،كما قال تعالى( :ٱَّلِيََيرِج
ذ َ َ َ َۡ
َۡ َ ۡ
َ ۡا
َِخل ٖقَ َ(سورة الزمر:
َوٱۡلۡرض َ(سورة النمل .)17 :وقال :خلقاَمِ ۢن َبعد
ِِف َٱلسمَٰوَٰتِ
َ َ َ َٰ ُ
كمَم ُ َ َ َ ۡ ُ ُ
 .)6فأعطي الخلق حسبما استعد ،كما قال تعالى :وءاتى
ِنَُك َماَسأۡلُموهَۚٗ
ِ

(سورة إبراهيم .)34 :فهذه سنة هللا في جريان خلقه وربوبيته .فعلى هذا األصل
جاء القرآن بأوليات الهداية من التوحيد والشرائع على غاية الوضوح ،ولكن
علق تربية العقول بأعمالها ،وال سبيل إليه إال بذلك"1.
ا
ثانيا :جعل القرآن الكريم نفسه موضع التدبر والفكر :إن القرآن الكريم ليس
ونواه ،وليس كتاب ترغيب وترهيب ،وليس كتاب أخبار ومعلومات
كتاب أوامر ٍ
 1املصدر نفسه ،ص 232
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فحسب ،بل هو قبل كل ش يء كتاب آيات ودالئل ،وهذه اليات والدالئل تدعو
العقول البشرية إلى إمعان النظر والتأمل فيها.
يقول الفراهي" :فجعل القرآن موضع التدبر والفكر وحث عليه العقول فأكثر من
ََ َ
ً
التنبيه على ما يكون
موضعا ومادة ألعمال العقل .فمن ذلك أمثال قوله تعالى :أفَلَ

َ ْ َ ُ َ َ َ َ َ َ ذ ُ َ ۡ ُ ۡ َ َ َ ۡ َ َ َٰ ُ ُ
َ ُْ َ َْ ََ ُُ
ََۡ ُ ٓ
َلَع َقلوب ََأقفال َهَا َََ٢٤
ال َأفَل َيتدبرون َٱلقرءان َأم
َي َت َدبذ ُرون َالق ْرآن َأم َلَع َقلوب َأقف َ
ُ
ذ
َ َ َ
تَ ِۡل ْو َِلَٱنلُّ َ َٰ
َهَ( ٥٤سورة طه.)74 :
َِفَذَٰل ِكَٓأَلي َٰ َٖ
(سورة محمد .)14 :وقوله تعالى :إِن ِ
فأكثر من ذكر اليات ،وما هي إال ما يحث الفكر والنظر"1.

واملعايشة الطويلة مع تلك الدالئل واليات تجعل اإلنسان املؤمن يأنس بطريق
االستدالل واالحتجاج ،فال يذعن لقول إال بدليل ،وال يقبل دعوى إال إذا أيدتها
الحجة .فيرفض الظن والتخرص واتباع الهوى وتقليد الباء وطاعة الكبراء في كل
ش يء ،إال ما أسند إلى حجة وبرهان.
كما أن معايشة دالئل القرآن وآياته تضيف إلى شخصية اإلنسان املؤمن الشعور
بالحرية والكرامة واالستقالل ،فال تبعية وال استعباد وال تقليد ،بل تكون له
شخصية حرة مستقلة مسؤولة عن عواقبها بما تختار هي لنفسها ال بما يملي عليها
غيرها .وفرق كبير بين من تعود على اإلمالءات ،ومن يلقى التكريم املتكرر في
صورة الدالئل واليات في أهم شؤون حياته ،وفي أعظم ما يتعلق بوجوده ومصيره.
فإنه ال إلجاء وال إكراه في الدالئل.
يقول الفراهي" :الهداية إلى الحق إنما تأتي من باب العقل والفكر .فإذا أراد
اإلنسان استعمال النظر والفكر واجتهد أعطاه هللا الهداية .وليس ههنا إلجاء من
النبي واملرشد ،فإنما هو يتلو عليه الدالئل .وكذلك ال إكراه من هللا تعالى ،فإنما

َٱّلل َََل ََي ۡظل ُِم َٱنلذ َ
هو يعطي الهداية ملن اجتهد لها وطلبها .ولذلك قال تعالى :إ ذن ذ َ
اسَ
ِ
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َٓ
ۡ
َ ۡ َ َ َٰ ذ ذ َ َ ُ
َ
اس َأنف َس ُه ۡم ََيظل ُِمون َ( ٤٤سورة يونس .)44 :وكذلك قال تعالىََ :لَ
ياَولكِن َٱنل
ش َ
ۡ
َ
ذ َ ذ َ ُّ ۡ ُ َ َ
ۡ َ
غ (سورة البقرة1.")176 :
ِينَقدَتبنيَٱلر َ
إِك َراه ِ
شدَمِنَٱل َِۚٗ
َِفَٱدل ِ

ا
ثالثا :الحث على النظر والفكر :القرآن الكريم يحث على الفكر والنظر واستخدام
العقل والحجر ويمدح العاقلين ويذم الغافلين .وذلك في آيات كثيرة ومواضع
عديدة ،حتى أصبح وجوب الفكر والنظر وإعمال العقل من محكمات القرآن.

ۡ َ ََ ذ َ َ
ََ ۡ َُ
ُ َ
ِين ََل ََي ۡعقِلون َ١٠٠
َٱلرجس َلَع َٱَّل
يقول سيد قطب في تفسير قوله تعالى :ويجعل ِ

(سورة يونس:)200 :

"فالذين عطلوا عقولهم عن التدبر ،يجعل الرجس عليهم .والرجس أبشع الدنس
الروحي ،فهؤالء ينالهم ذلك الرجس بسبب تعطيلهم ملداركهم عن التعقل
والتدبر ،وانتهاؤهم بهذا إلى التكذيب والكفران"2.

يقول العقاد" :والذي ينبغي أن نثوب إليه مرة بعد مرة أن التنويه بالعقل على
ً
عرض ا ،وال تردد فيه ً
كثيرا من قبيل
اختالف خصائصه لم يأت في القرآن
التكرار املعاد .بل كان هذا التنويه بالعقل نتيجة منتظرة يستلزمها لباب الدين
وجوهره ويترقبها من هذا الدين كل من عرف كنهه وعرف كنه اإلنسان في
تقديره ...فليس في هذا الدين إذن من أمر يتجه إلى اإلنسان من طريق الكهان،
حرا ً
ولن يتجه الخطاب إذن إال إلى عقل اإلنسان ً
طليق ا من سلطان الهياكل
واملحاريب أو سلطان كهانها املحكمين فيها بأمر اإلله املعبود فيما يدين به
أصحاب العبادات األخرى3.
ر ا
ابعا :تصريف الناس عن املعجزات الحسية إلى الدالئل واليات :اليات التي
ترافق رسالة األنبياء إلثبات نبوتهم ودعم دعوتهم قسمان :اليات الحسية
 1املصدر نفسه ،ص 112
 2في ظالل القرآن لسيد قطب ،دار الشروق2411/3 ،
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الظاهرة والتي تسمى املعجزات ،واليات املعنوية وهي الدالئل املوجودة في كتاب
هللا ودالئل الكون التي تنبه إليها آيات الوحي .فالذين سلمت فطرتهم من األمراض
وقد نبذوا التقليد والهوى وأعملوا عقولهم ،يؤمنون عن طريق اليات املعنوية من
غير أن يطلبوا املعجزات الحسية ،وأما الذين في قلوبهم مرض وعطلوا عقولهم،
فيطالبون باملعجزات الحسية الظاهرة وال يؤمنون بها حينما تعرض عليهم ،ملا في
قلوبهم من سيطرة الهوى والعناد.
فاليات الحسية ال تفيد ً
كثيرا في تحقيق مقصد الهداية ،ألن الفئة التي تصدق
ً
عموما ،وأما املعرضون عن
الرسالة لليات املعنوية ال تحتاج إلى اليات الحسية
اليات املعنوية فال يذعنون لليات الحسية ع ً
موما ،إال أنها تقيم الحجة على
املكذبين وتثبت املصدقين املؤمنين.
وملا كانت اليات املعنوية تخاطب العقول واألفئدة حيث أنها تمنحها البصيرة
وشرح الصدر واليقين ،وليست كذلك اليات الحسية الظاهرة حيث أنها تحير
العقول وتبهر العيون ،فالقرآن الكريم ينبه إلى اليات املعنوية كلما يطلبون اليات
الظاهرة ،ويوقع التوبيخ على الذين ينكرون ويطلبون املعجزات مع أن هللا قد بين
اليات والدالئل في كتابه1.

ونالحظ ذلك جليا في اليات التالية:
1وللعقاد كالم رائع عن املعجزات في اإلسالم فقد قال :واإلسالم دين املعجزات التي يراها العقل
حيثما نظر ،وليس بدين املعجزات التي تكف العقل عن الرؤية وتضطره باإلفحام القاهر إلى
التسليم ..وعلينا أن ندرك أن املعجزة معجزتان كي نطلب املعجزة التي ينبغي أن تطلب،
ونتورع عن طلب املعجزة التي ال تجدي ً
أحدا من العقالء ..فاملعجزة التي تتجه إلى العقل
موجودة يلتقي بها من يريدها حيثما التفت إليها ،ولكنها غير املعجزة التي تقنع من ال يقتنع
بتفكيره ،ومن لم يقتنع بتفكيره فلن تهديه املعجزة من ضالل ..واإلسالم دين متناسق
مستجيب للفهم وللموازنة بين األمور ،فهو دين املعجزات في كل ش يء ،ولكنه ليس بدين
املعجزة التي تفحم العقل وال تقنعه ،ألنه دين العقل ..والتفكير فريضة فيه( .انظر :التفكير
فريضة إسالمية .ص )40
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َ َ َ ذ َ َ َ ۡ َ ُ َ ََۡ ُ َ ُ َ ذُ َۡ َۡ َٓ َ َ  َ َ َ َ َ ٞذ
َ
َٱَّل َ
ِين َمِنَق ۡبل ِ ِهمَ
"وقال َٱَّلِين ََل َيعلمون َلوَل َيكل ِمناَٱّلل َأو َتأت ِينا َء َاي َة ۗۡكذَٰل ِك َقال
َۡ ُ ُ َ
ذ ٓ َ ۡ َ ۡ َ َٰ َ
َ
ت َقُلُ ُ َ ۡ ذ ذ
ش َب َه ۡ
ك َب ۡ َ
م ِۡث َل َقَ ۡول ِ ِه ۡمَۘۡت َ َ َٰ
رياَ
ٱۡل ِق َبَشِ اَ
وب ُه ۡمَۗۡقد َبَيناَٱٓأۡلي َٰ ِ
ت َل ِقو َٖم َيوق ِنون ََ ١١٨إِنا َأرسلن ِ
َ
َو ََلَت ُ ۡ َ ُ َ ۡ َ ۡ َ
ِيرا َ
حَٰب ۡ َ
َٱَج ِحي ِمَ[١١٩البقرة]221 ،224 :
َونذ اَ
سلَعنَأص ِ

ََ ُ َ َ ُ ْ
ۡ
َ
َ َُ
َ ا ذ َۡ َ ۡ ُ َ
َ
ابَٱل ُم ۡب ِطلونََ٤٨بَلَ
بَ َوَلَت ُّط ُهۥَب ِ َي ِمين ِكَإ ِ َذاََّلرت
نتَت ۡتلواَمِنَق ۡبلِهِۦَمِنَكِتَٰ َٖ
"وماَك
ُ
ذ
ذ
ََ ُ ْ
ۡ
ۡ
ْ
ٓ
َ
ذ
َ
َ ُ
َ
َ ََ ۡ
َء َاي َٰ ُ ۢ َ َ ٞ
اََي َ
ت َِف ُ
ُه َو َ
ح ُد َأَِبيَٰت َِنا َإَِل َٱلظَٰل ُِمون ََ ٤٩وقالواَ
ِين َأوتوا َٱلعِل ۚٗم َوم
َص ُدورَِٱَّل
ت َبيِنَٰ َ ِ
َ َ
َ ذ ذ
َ
َل َ ۡو ََلَٓأُنز َل َ
َِء َاي َٰ ٞ
ِيرَ ُّمب ٌ
اَٱٓأۡلي َٰ ُ
َِِإَون َما ٓ ََأنَاَ۠نَذ ٞ
ت َم ذ
ِنَربهِۦَقُ ۡلَإ ذن َ
َعلَ ۡيه َ
نيََ٥٠أ َوَل ۡمَ
َ
ّلل
َٱ
ِند
ع
َ
ت
م
َ
ِ
ِ
ِ ۚٗ
ِ
َ ۡ ۡ َ ذ ٓ َ َ ۡ َ َ َ ۡ َ ۡ َ َٰ َ ُ ۡ َ َٰ َ َ ۡ ۡ ذ
َ َٰ َ َ َ ۡ َ ا َ ۡ َ َٰ َ ۡ ُ ۡ ُ َ
َِفَذل ِكَلرَح َةَوذِكرىَل ِقو َٖمََيؤمِنونَ
ي َ
كفِ ِهمَأناَأنزنلاَعليكَٱلكِتبَيتَلَعلي ِه ۚٗمَإِن ِ

[ ٥١العنكبوت]72 - 44 :
قال ابن عاشور:

ً
"كونه مما يتلى ،فإن ذلك أرفع من كون املعجزات األخرى أحواال مرئية ألن إدراك
املتلو إدراك عقلي فكري وهو أعلى من املدركات الحسية فكانت معجزة القرآن
أليق بما يستقبل من عصور العلم التي تهيأت إليها اإلنسانية"1.
ا
خامسا :الرشاد إلى أصول لالستدالل والنظرأقرب إلى العقل وأرسخ في القلب:
ربما يستغرب كثير من القراء دعوى أن القرآن الكريم ليس فيه أدلة عقلية
فحسب ،بل أصول لالستدالل والنظر ،غير ما تعارف عليه الناس وتداولها
الحكماء .ولكن هذا الذي أعلن عنه العالمة الفراهي بعد أن نهل من فلسفة
القدماء واملحدثين ،وبعد أن عكف على القرآن الكريم يتدبره أربعين سنة.
ً
يقول الفراهي" :وكنت أجد في القرآن أصوال لالستدالل والنظر أقرب إلى العقل
وأرسخ في القلب من أصول منطق اليونانيين ،ودالئل أصح وأثبت من أدلة
الفالسفة واملتكلمين ،وأتعجب ممن يتغافل عنها"2.

 1التحرير والتنوير ملحمد بن الطاهر بن عاشور ،مؤسسة التاريخ العربي241 / 10 ،
 2حجج القرآن ،املصدر السابق ،ص 12
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ويقول" :وال شك أن استدالل القرآن ال يخالف ما صح من املنطق ولكن أين
الجذوة من النور األعظم والوشل من البحر الخضم"1.
وقد شرع الفراهي في تأسيس علم يشرح أصول االستدالل في القرآن الكريم وسماه
"حجج القرآن" ،وأتى بطريقة تخالف طريقة أهل املنطق والفلسفة ،إال أنه لم
يوفق لإلتمام ،والكتاب يجمع فوائد غزيرة ،ومما ذكر في الكتاب من أصول
االستدالل األصل التي:

بناء الحجة على اليقين املغروس في النفس:
يقول الفراهي" :فالطريق الصحيح أن تبنى الحكمة على أصول العلم واليقين الراسخة
في الفطرة ،ومن ذلك تنشعب أصول النظر التي يستدل بها في جميع العلوم .وال يكون
ذلك محض علم الصورة كما يوجد في املنطق املتداول .فإذا بحث عن الفطرة وجد
ً
جميعا .ثم بعد ذلك
فيها أصول علوم جزئية كلها وتبين مقدار العلم الثابت فيها
تنشعب منها جميع العلوم بحسب غاياتها ومواضيعها .وعلى هذا الطريق يصير بناء
ً
اسخا في فطرة النفس والعقل ً
واسعا حسب سعة املعارف املحققة"2.
الحكمة ر
ويقول" :ملا كان املقصود إتمام الحجة على كافة الناس أكثر القرآن من الحجج
الفطرية التي بنيت على شهادة الفطرة اإلنسانية .وربما أفحم أهل الكتاب بما هو
مسلم عندهم ،وذلك ال يخفى .فاألهم هو النظر في املبادئ التي هي مغروزة في
فطرة اإلنسان من حيث هو عاقل فاعل فارق بين الحق والباطل ،والخير والشر.
ً
ً
ً
ممدوحا ً
ومحب للعلم واإليقان واالطمئنان ،راغب في أن يكون
حرا
محببا
سعيدا
نقيا ً
ً
تقيا .وبعبارة أخرى من حيث أنه إنسان"3.
ويقول" :فالناس يوقنون بالخارج الظاهر املحسوس وهم ذاهلون عن أنفسهم.

َۡ
َء َاي َٰ ٞ
ت َل ِۡل ُموقِن َ
ۡرض َ
ِني ََ َ ٢٠و ٓ
وأصل اليقين إنما غرس فيها ،قال تعالىَ ( :و ِِف َٱۡل ِ
ِفَ
ِ
 1املصدر نفسه ،ص 11
 2املصدر نفسه ،ص 72
 3املصدر نفسه ،ص 71
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َ

َََ

ُ
ُۡ ُ َ
ُ
ون َ( )٢١سورة الذاريات.)12-10 :فلليقين آيات في األرض ،وتلك
َص
أنفسِك ۡ ۚٗم َأفَل َتب ِ

َ
ذ َ َ َ َۡ
مع ظهورها قد يخفى على كثيرين كما قال تعالىَ ( :و َكأينَم ِۡن َ
َوٱۡل ِ
ۡرضَ
ت
َءايَةََٖ ِِفَٱلسمَٰو َٰ ِ
ِ
َ ُ ُّ َ َ َ ۡ َ َ ُ ۡ َ ۡ َ ُ ۡ ُ َ
ون َ( )١٠٥سورة يوسف .)207 :بل أكبر من ذلك ما هو
يمرون َعليهاَوهم َعنهاَمعرِض
َ
َ
َ
ُۡ ُ َ
ون"1.
َص َ
في أنفسهم ولكن إعراضهم عنه أكثر .ولذلك نبه عليه بقوله :أفَلَتب ِ

ويقول" :القرآن جعل بناء الحجة على اليقين الضروري الفطري الذي ال يسع
العقل أن يعصيه ،وهو ينبوع جميع علومه وأعماله ونظره واستدالله .وهو مودع
في غور فطرة النفس مكنون كاللب وراء القشور والروح وراء الستور .ولكن يجري
منه الجداول"2.
ويقول" :اعلم أن العلم منه اضطراري ال يكون ً
مبنيا على االستدالل ،فإن االستدالل
ال بد من بنائه على علم موجود من قبل في فطرة النفوس .وليس من الضرورة العلم
ً
موجودا...
بهذا العلم .ومن ههنا يخفى على الناس هذا العلم مع كونه ضرورًيا
فاألول :هو هذا الذي ذكرنا وهو األصل واألساس لكل استدالل ،وذلك هو العلم
باهلل تعالى فإنه من أول الضروريات.
والثاني :هو علم استداللي يحصل من العلم االضطراري ،وذلك يسمى ً
علما
باليات سواء كان في الفاق أو في األنفس .وقد نبه القرآن على هذا األصل حيث
ذكر في سورة الجاثية بعد ذكر آيات في الفاق وآيات في النفس وآيات هي فيهما،
فقال :فبأي حديث بعد هللا وآياته يؤمنون (الية .)6 :فنبه على أن اإليمان باهلل هو
ً
أول العلم ،وجعله مقابال لدالئل اليات .وذلك بأن هللا تعالى فطر النفوس
واضطرها للعلم واإليقان ،وكذلك اضطرها للفكر والنظر في الفاق وفي األنفس
بما أودعها من القوى العقلية واألخالقية الالزمة ملاهيتها الحاكمة عليها .فاإليمان
باهلل تعالى مودع في فطرة مجرد العلم ،وآيات األنفس والفاق كلتاهما داخلة تحت
العلم ،والعلم داخل تحت فطرة النفس ،والفطرة حاكمة عليها ال محيص لها عنها.
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والعلم االضطراري ال يستدل عليه ولكن ينبه عليه .ومثال ذلك النور والبصر،
فإنك ترى كل ش يء بهما فتوقـن به .وأما إيقانك بالنور والبصـر ففي فطرتك .وربما
ال تلتفت إلى وجودهما واليقين بهما ،فإذا نبهت على ذلك استبصرت"1.

ً
ويقول" :فاإليمان بإله واحد رحيم أحاط بكل ش ئ ً
خلقا ً
وعلما وقدرة وتصرفا
ورحمة وحكمة في غاية الصعوبة من جهة االستدالل بمحض الثار ،ولكنه في
غاية اإلحكام والوضوح من جهة النظر في فطرة النفس مما جبلت عليه من العلم
املركوز على اإليقان بإله واحد رحيم قادر حكيم"2.
ويقول" :فإيماننا باهلل ليس بمحض االستدالل ،بل لكونه بناء لصحة كل دليل
وعلم"3.

ا
سادسا :الكثار من لطائف األدلة العقلية :لقد أكثر القرآن الكريم من الدالئل
التي تخاطب العقل والقلب ً
معا ،وبنى الحجج على اليقين املغروس في النفس،
ولكن من غير بسط وتفصيل ،فيحذف الكثير من فضول الكالم ،ويدمج الدليل
في الدعوى ،ويكتفي باإلشارات.
وهذا ال يعني أن أدلة القرآن ألغاز تعجز العقول ،وإنما هي لطائف كلما تأمل فيها
اإلنسان فتح هللا عليه من الحكم البازغة والحجج البالغة .وهذا الجانب من
االستدالل القرآني خفي عن الكثيرين .يقول الفراهي:
"من أعظم غاية القرآن تربية العقول وتعليم الحكمة كما صرح به في مواضع
كثيرة ،فلذلك خاصة أكثر من لطائف األدلة ليتعلموا التفكر واالستنباط .ولذلك
ً
كثيرا ما يكتفي بالتنبيه على الدالئل والحث على استنباطها ،بل قد ينبه على
األصول الفطرية التي يبنى عليها االستدالل كما هو مبسوط في موضعه .فلما كان
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القرآن على هذه الصفة من الغور واللطافة خفي كثير من دالئله على من يتوهمه
ً
خطابا ً
عاميا"1.
ويقول" :فجعل القرآن موضع التدبر والفكر وحث عليه العقول فأكثر من التنبيه على
َََ
َ
ً
ما يكون
موضعا ومادة ألعمال العقل .فمن ذلك أمثال قوله تعالى :أفَل ََي َت َدبذ ُرونَ
ُ
ۡ ُ ۡ َ َ َ ۡ َ َ َٰ ُ ُ َ ۡ َ ُ َ ٓ
ذ
َ َٰ َ َ
تَ ِۡل ْو َِلَ
ِكَٓأَلي َٰ َٖ
َِفَذل َ
ن
إ
تعالى:
وقوله
).
14
:
محمد
(سورة
٢٤
َ
ٱلقرءانَأمَلَعَقلوبَأقفالهَا
ِ ِ
ٱنلُّ َ َٰ
َه َ( ٥٤سورة طه .)74 :فأكثر من ذكر اليات ،وما هي إال ما يحث الفكر والنظر.

فلو فصل القرآن كل دليل بغاية البسط لم يكن تربية للعقول بل صارت األفهام
منفعلة ،كما ترى بعض الطالب يحفظون ما لقنوا ،وقصارى عملهم الحفظ.
وعلى هذا فالقرآن ال يخالف سنة هللا في الخلق والتربية .وملا تكفل إتمام الهداية
وتطهير النفوس علم الشرائع كاملعدات واملمهدات .ثم علم الحكمة بطريق عملي
يحث الفكر والنظر .ثم بكليهما طهر النفوس ،فإن الطهارة إنما تتم بجانبي العلم
والعمل الظاهر والباطن .وبين ذلك في مواضع شتى وامتن به علينا وهو قوله تعالى

َُ ذ
ُۡ َ َُ ا
ََ َ
وَل َم ِۡن ُه ۡم ََي ۡتلُوا ْ َ
َو ُي َزك ِيه ۡم َ
َء َايَٰتِهِۦ َ
َعلَ ۡيه ۡم َ
َو ُي َعل ُِم ُه ُمَ
ِين َرس
َِف َٱۡلم ِ َ
 :هو َٱَّلِي َبعث ِ
ِ
ِ
َ ُ ْ
َُۡ َ
َ ۡ ۡ ََ
َ َ ُّ
ۡ َ َ
نيَ
ٱلكِتَٰبَ(أي ما كتب عليهم من الشرائع) وٱۡل ِكمةَِإَونََكنواَمِنَقبلَل ِِفَضل َٰ ٖلَمب ِ ٖ
َ َ َ َ ُۡ ۡ َذ َۡ َ ُ ْ ۡ َ ُ َ ۡ
َٱۡلك ُ
َٱل َعز ُ
يز ۡ َ
ِيمَ( ٣سورة الجمعة.)4-1 :
َ٢وءاخ ِرينَمِنهمَلماَيلحقواَب ِ ِه ۚٗمَوهو ِ
ۡ َ ا
ُ ْ
ََ ۡ َ ذ ذُ ََ ُۡ ۡ َ ۡ
َ ُ
َ
وَل َم ِۡن َأنفسِ ِه ۡم ََي ۡتلواَ
َر ُس َ
ِني َإِذ ََب َعث َفِي ِهم
ومثله قوله تعالى :لقد َمن َٱّلل َلَع َٱلمؤ ِمن
ۡ
ۡ ۡ َ
َء َايَٰتِه َ
َعلَ ۡيه ۡم َ
َو ُي َعل ُِم ُه ُمَٱلك َِتَٰ َب ََوٱۡل ِك َم َة (سورة آل عمران.)264 :فبعث هللا
ِۦَو ُي َزك ِي ِه ۡم ََ
ِ

تعالى رسوله أحسن معلم للحكمة ،وذلك بأنه جعل التعليم ً
جزءا من التربية كما
قدمناه .فلم يكتف بإعطاء العلم املحدود بل جلى بصيرة العقل وهيأه للرقي إلى أعلى
منازله .وال يكون ذلك إال بأن نبهه ليطلع على أصول الفكر والنظر ،وليقتني الحق
علما والطهارة التامة ً
اليقين ً
خلقا ،وكل ذلك من باب تعليم الحكمة"2.
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ويقول" :وبالجملة فأكثر دالئل القرآن إنما هي لوامع تجلب النظر ،وقوارع تنبه
الفكر .وكان املخاطبون أذكياء فصحاء أهرع الناس إلى لطائف املعاني وأشدهم
ت ً
هذيبا لفضول الكالم .فلو فصل لهم الدالئل املرتبة على طريق املنطق ألبعدهم
عن نهج الفطرة في الفكر"1.

مثال على منهج القرآن في االستدالل:
ْ
يقول الفراهي :قوله تعالى :ياأيها الناس ِإ ْن ك ْنت ْم ِفي رْي ٍب ِمن الب ْع ِث (هذا تقرير
الدعوى ،أي البعث حق ال يرتاب فيه ،ثم أتبعها الدليل بقوله) ف ِإنا خل ْقناك ْم ِم ْن
تراب ثم م ْن ن ْطفة ثم م ْن علقة ثم م ْن م ْ
ضغ ٍة مخلق ٍة وغ ْي ِر مخلق ٍة (وههنا نبه على
ٍ ِ
ٍ ِ
ِ
ٍ
ً
ً
مربوبا
أن هللا تعالى أراد بهذه مراتب الخلقة إقامة الحجة على كون اإلنسان عبدا

ً
عاجزا ،فال بد له من خالق رب مريد حكيم رحيم فقال) ِلنب ِين لك ْم (ثم نبه على

َۡۡ َ َ ََ ٓ َ َ
َ ُ ُّ
ام َماَنشا ُء َإ ِ َٰٓ
َِف َٱۡلرح ِ
لَ
َل َأ َج َٖ
بطالن شبهتهم من جهة تأخير يوم البعث فقال) ونقِر ِ
َ
ُ
ُ
ُّ َ ا ُ ذ ُ ۡ ُ ُ ۡ ۡ ا ُ ذ َ ۡ ُ ُ ٓ ْ َ ُ ذ ُ
ِنك ذ
ِنك ذ
مَم ُ
ِف َ
ك ۡم َ
مَمنَيُ َر ُّدَإ ِ َٰٓ
نَي َت َو ذ َٰ
َلَ
َوم
َوم َ
َلَثمَۡلِ َبلغواَأشد
مسّمَثمََن ِرجكمَطِف َ
ا
ۡ
َ َ ۡ
َ َ
َ
أ ۡرذ ِلَٱل ُع ُم ِرَل ِك ۡيَل ََي ۡعل َمَ ِم ۢن ََب ۡعدَِعِل َٖمَ َش ۡي َئَا ۚٗ (سورة الحج.)7 :

ً
فبذلك نبه على أنه تعالى جعل أجال مسمى لخلقه حسب مشيئته وحكمته فيقدم
ويؤخر كما يريد .وفيه دليل على وقوع الساعة ،فإن لكل خلق مشوب بالخير
ً
أجال ً
معينا وإال لدام الشر أو لم ينتج الخير األعلى الذي ألجله خلق ،وهذا
والشر
العالم كذلك ً
عيانا ثم في هذا التحول نفسه دليل واضح على القيامة كما جاء في
سورة االنشقاق ،وستعرفه في موضعه .ثم أتى بدليل آخر على البعث الجاري بين

َ ََ ۡ َ َ َ َ ا َ َٓ َ َ َۡ َ َۡ َ َۡ َٓ ۡ
ۢنب َت ۡ
َو َر َب ۡ
َٱه َ ذ
َوأَ َ
ت َ
َت ۡت َ
ت َمِنَ
أيديهم فقال :وت َرىَٱۡلۡرض َهامِدة َفإِذا َأنزنلاَعليهاَٱلماء
َ
ُُك َ
يج َ( ٥وبعد بيان الدليل اإلني ذكر الدليل اللمي فقال) َذَٰل َِك َبأ ذن ذ َ
َٱّللَ
َز ۡوِۢجَبَ ِه َٖ
ِ
ِ
ۡ
ََذُ ُ ۡ َۡ ۡ َ
ُه َو َ
ت (كما علمتم من خلقكم وإحياء
ۡح َٱلم َو َ
َٱۡل َُّ
ق (فال يخلق عبثا باطال) وأنهۥَي ِ
َ َ ذ ُ َ َ َٰ ُ َ ۡ َ
ِيرَ( ٦الية( .)6 :فإن خلق الحياة أكبر ش يء في القدرة
ََشءََٖقد َٞ
َُك
األرض) وأنهۥَلَع ِ
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ألن كل صنعة وقدرة هي دون إعطاء الحياة ،وال قدرة أكبر من سلب الحياة ،فمن
أحيى وأمات فهو قادر على كل ش يء.
َ

َ

 ٞذ

َٱلس َ
ثم أعاد ذكر ما أقام الحجة عليه فقالَ :وأ ذن ذ
ب َف َ
َر ۡي َ
َءات َِية ََل َ
اعة َ
ِيها (فأي ش يء
ً
ً
يريبكم بعد ما رأيتم آجاال ألفعاله تعالى ،وعلمتم أنه الحق فال يفعل عبثا ،وأنه

قادر متصرف بكمال القدرة والحكمة .ثم أعاد النتيجة األخيرة فقال) َوأَ ذن َٱ ذ َ
ّللَ
ۡ
ََۡ ُ َ
َٱل ُق ُبورَ( ٧الية1.")7 :
نَِف
يبعثَم ِ
ِ

يقول الفراهي عن منهج القرآن في ذكر حججه" :هو أقرب إلى بالغة القول
وطريق الفطرة .فإنه يخاطب العقل والقلب ً
مع ا ويركب األدلة اإلنية مع اللمية
ً
ً
وترهيبا ،فكما ينبه العقول من رقدته فكذلك يحث
ترغيبا
ويخلط بالدالئل
القلوب من غفلته"2.

األسباب التي تؤدي إلى عطل العقول أو زيغها ،ومعالجة القرآن لها
 .1االنهماك في الظاهر الحاضر :يقول الفراهي" :ملا كانت الغفلة عما هو فوق
هذه الحياة الدنيا غالبة على أكثر العقول لشدة انهماكهم في مشاغل هذه

َ
ذ َ َ َ َۡ
املحسوسة الحاضرة وعلومها كما قال تعالىَ :و َكأينَم ِۡن َ
َوٱۡل ِ
ۡرضَ
ت
َءايَ َةَٖ ِِف َ
َٱلسمَٰو َٰ ِ
ِ
َ ُ ُّ َ َ َ ۡ َ َ ُ ۡ َ ۡ َ ُ ۡ ُ َ
ونَ( ١٠٥سورة يوسف .)207 :فمع أن دالئل القرآن
يمرون َعليهاَوهم َعنهاَمع ِرض

قريب من الفطر بل منبهة على الفكر وأصول النظر تراهم ال يتفكرون ،ولذلك
َََ
ً
َ
قد أكثر القرآن من الحث على التدبر والتفكر مثال قوله تعالى :أفَل ََي َت َدَبذ ُرونَ
ُۡ ۡ َ َ
َلَعَقُلُوبَأَ ۡق َفال ُ َهَا َٓ( ٢٤سورة محمد .) 14 :وهذا كثير ً
انَأ ۡم َ َ َٰ
جدا.
ٱلقر َء
والغفلة هي عدم النظر فهي سبب عدمي ولكنها إنما نشأت من االنهماك في الظاهر
الحاضر ،وهذا عطل قوى العقل وأغلق غرف اإلدراك ملا هو املشهود في األنفس
والفاق من مظاهر الجالل والجمال والحكمة والرحمة .فصاروا ال يرون إال الظاهر
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َُ ۡ ُ ُ  ٞذ َ ۡ َ ُ َ َ َ َُ ۡ َ ۡ ُ  ٞذ ُ ۡ ُ َ
َصون َب ِ َهاَ
وب ََل َيفقهون َبِهاَولهم َأع َ
املحسوس كالبهائم كما قال تعالى :لهم َقل َ
ني ََل َيب ِ
َ
ُ
ۡ
َ
ُ
ۡ
ُّ
َ َ ُ ۡ َ َ  ٞذ َ ۡ َ ُ َ َ ٓ ُ ْ َ َٰٓ َ َ ۡ َ ۡ َ َٰ َ ُ ۡ َ ْ َٰٓ َ ُ ُ َ َٰ َ
ونَ( ١٧٩سورة
انََلَيسمعونَبِهَا َۚٗأولئِكَكٱۡلنع ِمَبلَهمَأضل ۚٗ ََأولئِكَهمَٱلغفِل
ولهمَءاذ َ
ۡ
ََُۡ َ َ
ُ
اَو ُه ۡم َ
َٱۡل َي َٰوة ُّ
َِٱدل ۡن َي َ
َظَٰه اَراَم َِن َ
َع ِنَٱٓأۡلخ َِرة َِه ۡمَ
األعراف .)271 :وقال تعالى في هوالء :يعلمون ِ
ۡ ذ
ۡ َ ََ
َ َٰ ُ َ
نَمنَتَ َو ذ ََٰل َ
ون َ( ٧سورة الروم .)7 :وقال تعالى :فَأَ ۡعر ۡض َ
َع ذ
اَول ۡم َيُ ِرد َإَِلَ
َعنَذِكرِن
غفِل
ِ
َٱدل ۡن َياََ َ٢٩ذَٰل َِك ََم ۡبلَ ُغ ُهمَم َِنَٱلۡع ِۡل َم (سورة النجم .)30-11 :وهذا كثير ً
ٱۡل َي َٰوةَ ُّ
جدا"1.
َۡ
ِ ٖۚ

 .2االشتغال باألسفل واالستكبار عن املشقة :يقول الفراهي" :من األمثال
السائرة لكل ش يء آفته ،وللعلم آفات والغرو ،فإن سقم العقل ليس بأعجب
من سقم البدن .أال ترى الحواس تسقم بل تبطل وتنعدم .وإذا كان ذلك
كذلك فال بدع وال عجيب أن يعتري العقل أو الفؤاد مرض فيغش ى عليه بل
يطفئ نوره فيعميه .فالعلم الذي أودع في فطرة اإلنسان ال يلزمه أن يكون
ً
ظاهرا بي ًنا على الناس كلهم ،بل لجاللة قدره هو أجدر بأن ال يصل إليه أيدي
املشتغلين بالدني في السافل ،املستكبرين عن خضوع التعلم ومشقة النظر.
فإن االشتغال باألسفل يعوق عن املعالي ،وكذلك االستكبار عن املشقة يمنع
عن املكارم .وقد غلب هذان على الناس أجمعين إال أولي البصيرة وقليل ما
هم .ولذلك قد أكثر القرآن من الداللة على أدواء النفوس ال سيما هذين
َذ

ََ ُُ

ۡ

َ

ْ

ذ ُ َ ۡ ُ َ
َ ۜۡ َ َ
ان َٰ
ون َ( ١٤سورة
َلَع َقلوب ِ ِهمَماََكنوا َيكسِب
الذين ذكرنا .قال تعالىّ :لَك َبل َر
َ

ْ

ذ ُ َ ۡ ُ َ
ون متوجه إلى ما سبق من ذكر حرصهم
سِب َ
املطففين .)24 :قوله :ماََكنوا َيك

الشديد على املال .والحب يعمى ويصم ملا يشغل القلب ،كما قال تعالى:
َۡ

َ ُ

َ َٰ ُ
ك ُم ذ
َٱۡلَكث ُرَ( ١سورة التكاثر .)2 :واالشتغال بش يء يغفل عن غيره ،فنبه
أل َهى

على أن حرصهم الذي حملهم على الخيانة صار ظلمة على قلوبهم فلم
يبصروا ،فلو ال هذا الرين ألبصرواً .
وأيضا سمي ذلك غطاء ،فنبه على وجود
ذَ ۡ ُ َ
ً
َِفَ
البصر واملرئى ولكن الرين والغطاء صار حجابا ،كما قال تعالى :لقد َكنت ِ
َۡ َ

َ َ َ ۡ

ٓ

َ

ۡ

َ
َ َ َ َ َ َ َ َ َ ُ َ ََۡ َ ٞ
ِيدَ( ٢٢سورة ق...)11 :
غفلةَٖم ِۡنَهَٰذاَفكشفناَعنكَغِطاءكَفبَصكَٱِلومَحد
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وبالجملة فأودع هللا فطرة اإلنسان العلم والفكر كما أعطاه السمع والبصر ،فإذا
لم يستعمل ذلك بطل عمله وضاع ،فإنه لم يشكر على النعمة كما قال تعالى:
ذ َ ََۡ ُ ذ َ ذ َ ا ذ َ
ج َع ۡل َنَٰ َُه (أي اإلنسان) َسم َ
فَ َ
يعۢاَبَ ِص ً
اَك ُف ً
وراَ٣
رياَ ٢إِناَهدينَٰه َٱلسبِيل َإِماَشاكِراَِإَوم
ِ
َ

َ

ََ

َ ُ
َذ ُ
ك َۡم (سورة إبراهيم .)7 :وقال
(سورة اإلنسان .)3 :وقال تعالى :لئِنَشك ۡرت ۡم َۡلزِيدن
ذ

ْ

َ َ ََۡ ۡ َ َ ُ ۡ ُ
َه ادىَ(سورة محمد .)27 :فالهداية األولى مودعة فطرة
تعالى :وٱَّلِين َٱهتدوا َزاد َهم
ً
ذ
ولكن من شكر أعطى املزيد ،ومن كفر يسلب األولى ً
أيضا كما جاء ً
كثيرا ،مثال َإِنَ
َ

ۡ

ۡ َ

ذَ
ٱّللََل ََي ۡهدِيَٱل َق ۡو ََمَٱلكَٰفِر َ
ينَ( ٦٧سورة املائدة.)67 :
ِ

وإنما قدمنا ذلك لتعلم أن صحة العقل والفؤاد أهم من صحة صورة االستدالل
ورعاية شروط األشكال ،كما أن صحة النظر أهم من صحة املنظار .واملنطق إنما
يبحث عن صور األدلة وأجزائها ،ولكن األهمية كل األهمية للنفس املفكرة وفكرتها
وبناء علمها وإيقانها"1.
 .3اتباع الهوى والظن :الغواية في الدين ال تأتي من قبل العلم والوحي ،وإنما
من قبل اتباع الظن والهوى .وهذا الذي قرره القرآن الكريم في آيات كثيرة،
فليس هناك تعارض بين العقل والوحي وال بين العلم والوحي ،وإنما التعارض
بين الهوى والعقل وبين العلم والظن.
يقول الفراهي" :إن املؤمن يتبع العقل في جميع أحكامه ،والكافر يتبعه فيما يوافق
َذ ُ َ ذ ذ ذ ََ َۡ َ ۡ َ ُ ُ َََ ۡ َ ٓ ُ
َجا َءهمَمِنَ
هواه وظنه كما قال تعالى :إِنَيتبِعون َإَِل َٱلظن َوماَتهوىَٱۡلنفس َولقد
ۡ

ذرب ِ ِه ُمَٱل ُه َد َٰٓىَ( ٢٣سورة النجم .)13 :فيعشو عن هديه.
ً
وقد ضرب هللا مثال لهديه ونوره والذين يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض ،فقال:

َ َ
َ ذ ٓ
ُ ُ َ َٰ َ َ ٓ ۡ ُ َ َٰ َ َ َ ُ َ ۡ َ ٞ ۡ َ َ ٞ ۡ َ َ ٞ
َءاذان ِ ِهم َم َِنَ
َِف
ت َورع َد َوبر َ
َٱلس ََماءِ َفِيهِ َظلم َ
ب َمِن
أ ۡو َك َصي ِ َٖ
ق ََيعلون َأصبِعهم ِ
َ َ ُ َۡۡ ُ َۡ ُ َ َ ُ ُذ ٓ
ۡ َ
َ َ َ َۡۡ َ ذُ ُ
ذ َ
كَٰفِر َ
ۡبق ََي َطف َأبۡص َٰ َره ۡم ََك َماَ
ين ََ ١٩يكاد َٱل
ٱّلل َُمِيُۢطَبِٱل
ت َو
ٱلصوَٰع ِِق َحذر َٱلمو ِ ٖۚ
ِ
َ َ َٓ َُ ذ َ ْ
ذ
َٓ َۡ َ َ َ َۡ ۡ َ ُ ْ َ َۡ َ َٓ ذُ ََ َ َ َ ۡ ۡ ََ َ
َوأبۡص َٰ ِره ۡ ِۚٗم َإِنَ
مَمش ۡوا َفِيهَِِإَوذا َأظ َلم َعلي ِهم َقام ۚٗوا َولو َشاء َٱّلل ََّلهب َبِسمعِ ِهم
أضاء َله
َ
ُ
ۡ َ
ذَ
ٱّلل َ َ َٰ
ِيرَ( ٢٠سورة البقرة.)10-21 :
ََش َءَٖقد َٞ
َُك
َلَع ِ
 1املصدر نفسه ،ص 201-202

ال
مجلد6 :

الأعداد4-1 :

515

ي
يناير-د سمبر 7112

فهوى النفس لهذه الحياة الدنيا يثبطها عن القصد إلى أعلى الخير ،وظنونها الباطلة
تحجبها عن النظر في محض الحق ولم أر كالظن والهوى ً
عدوا للحق والتقوى .فالظن
يزين الباطل في صورة الحق ،والهوى يغطي الشر بحالوة الخير .فهما عثرتان في طريقي
العلم والعمل .وأخبر هللا تعالى في كتابه الحكيم عمن اتبع الظن وأقبل على الدنيا

ۡ
َ
وأعرض عن أصل الخير ومحض الحق ،فقال عز من قائلَ :و َما َل ُهمَبِهِۦَم ِۡن َعِلم َإِنَ
ذ ذ َ ۡ
َ َۡ َ
ۡ َ
ذ َ ذ ذ
نَمنَتَ َو ذ ََٰل َ
َش َۡي اَئاََ ٢٨فَأَ ۡعر ۡض َ
َع ذ
َعنَذِكرِناَ
ِن َٱۡل ِق
يَتب ِ ُعون َإَِل َٱلظ ذن َِإَون َٱلظ ذن ََل َُيغ ِِن َم َ
ِ
ۡ ۡ
َ
َٱۡل َي َٰوةَ ُّ
َول َ ۡمَيُر ۡدَإ ِ ذَل ۡ َ
َٱدل ۡن َياََ َ٢٩ذَٰل َِك ََم ۡبل ُغ ُهمَم َِنَٱلعِل ِ ٖۚمَ(سورة النجم.)30-14 :أي ال يطلبون
ِ
العلم الذي يحتاج إليه من يهمه الحياة العليا التي هي خير وأبقى"1.

الخاتمة:
إن املقصد القرآني من تربية العقول ال يتحقق إال بكثرة التأمل في القرآن الكريم
والعكوف على تدبر آياته ،من غير عائق يعوق حركة التدبر.
إن مسيرة التدبر في القرآن الكريم بطبيعتها تقتض ي أن تكون في جو يسوده الحرية
والتشجيع ً
خاليا من القيود واملطبات .إن القرآن الكريم نفسه مع كثرة حثه على
ً
إعمال العقل والفكر والتدبر لم يضع ً
قيودا وال شروطا ،إال عدم اتباع الظن والهوى.
إن املوقف املعارض من التفسير بالرأي والتفسير باملعقول واإلصرار على االكتفاء
بما سمي بالتفسير املأثور على ما فيه الكثير من غير املأثور ،ال يتماش ى مع ما نراه
من موقف القرآن الكريم من التأكيد على الفكر والتدبر .يقول الدكتور محمد
عناية هللا سبحاني:
"فلنعلم أن املحظور في التفسير ،هو التفسير بالهوى ،الذي هوى فيه أهل
األهواء .وأما التفسير بالرأي فهو ش يء مطلوب ،ومندوب ،بل هو من أوجب
الواجبات؛ فإنه هو الطريق الوحيد لربط األمة بالقرآن ،وهو العالج الناجع لغائلة
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التفسير بالهوى ،فحينما منع التفسير بالرأي ،خال الجو للتفسير بالهوى ،فباض
وصفر

وفشا وانتشر "1.

وأختم بكلمة رائعة للفراهي حيث يقول" :ال شك أن ال نجاة إال بالعقل فهو الرفيق
األعلى ،وبالعلم وهو العروة الوثقى ،وبالعمل الصالح وهو الطريق املثلى إلى
السعادة الكبرى" 2.وهلل الحمد.

 1التحرير والتحبير في أصول التفسير ،الدكتور محمد عناية هللا أسد سبحاني ،دار عمار،
األردن ،ص 270
 2حجج القرآن ،املصدر السابق ،ص 277
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املزايا األسلوبية لكتابات العالمة حميد الدين الفراهي
 -د .عرفات ظفر األعظمي1

قد شهد القرن التاسع عشر مولد كوكبة من العلماء واألدباء والكتاب واملفكرين
في شبه القارة الهندية ،كان لهم دور عظيم األهمية في النهضة الفكرية واألدبية
العربية املعاصرة في هذه البالد وال تزال نتائجها تتفاعل مع مكونات واقعنا بعد
ً
جميعا .ومن بين هوالء العلماء األجلة يحتل العالمة حميد الدين الفراهي
رحيلهم
(2130-2463م) درجة رفيعة بإنجازاته الرائعة في العلوم القرآنية وإسهاماته
ً
ً
ومحققا
مدرسا
القيمة في املجاالت اللغوية واألدبية .إنه قام بخدمة اللغة العربية
طيلة حياته ولـه دور مرموق ال يستهان به في ترويج العلوم العربية واإلسالمية
وتطوير األساليب العربية الفصيحة الخالية من التكلف والتصنع ،ولذلك أنه يعد
حتى الن من أبرز علماء العربية في شبه القارة الهندية.
ً
رجال ً
عاديا في مواهبه وجداراته في مختلف العلوم
لم يكن العالمة الفراهي
والفنون ومعرفة اللغات والثقافات ،بل كانت شخصيته ممتازة في أكثر املجاالت
العلمية واألدبية ،فنالحظ بصماته العريقة في كل مجال خاض فيه العالمة ،وال
نزال نسمع وقع أقدامه فيه .وفي الحقيقة أنه كان من ألد أعداء الجمود والتقليد
والتخلف والتعقم الذي كان يواكب املسلمين منذ قرون ،فدعا الناس إلى ترك
الجمود والركود وحثهم على التدبر والتفكر والبحث والتحقيق لتغيير مجرى حياة
ً
املسلمين ،ومن أجل هذا صاغ العالمة الفراهي أصوال جديدة ومناهج بديعة ألكثر
العلوم والفنون ،فلم يبق مجال األدب واإلنشاء حتى أنه أثبت فيه ً
أيضا جدارته
وتفوقه وشق لنفسه طريقة جديدة في اإلنشاء والكتابة.
ً
علما بأن العالمة الفراهي نشأ وترعرع في عصر كان يسود فيه التقليد واملحاكاة على
 1أستاذ مساعد ،قسم اللغة العربية وآدابها ،جامعة لكناؤ ،الهند
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اإلنشاء والترسل وكان التكلف والتصنع يتغلب على النثر العربي ،وهذا األمر قد
جعل األساليب العربية الفطرية مثقلة بالتراكيب الصعبة والزخارف اللفظية
وأصبح أسلوب الحريري العقيم األجوف هو املعيار الوحيد للكتابة في اللغة العربية
ففسد الذوق اللغوي واألدبي بسبب قراءة "املقامات" إلى مدة طويلة ،وتالشت
الروعة والبراعة في األدب واإلنشاء ،وفقد النثر العربي سموه وبهاءه ورونقه وجماله،
ألن جهود العلماء واألدباء والكتاب واملؤلفين قد اقتصرت في تلك الفترة من الزمن
ً
على كتابة التلخيص والتعليق والشرح والتحشية بدال من اإلبداع واالبتكار .وفي
هذه الظروف السائدة نشأ وشب العالمة الفراهي وأخذ اليراع بيده وحاول أن يخرج
عن النمط الذي كان يعم في الكتابة العربية ويتحرر من عقال أساليب املقامات
ً
ً ً
بسيطا ً
خاليا من التكلف والتصنع والتعقيد
لوبا سهال
العويصة ،فاختار لنفسه أس
والتسجيع ،كما يقول األستاذ الدكتور محمد راشد الندوي في هذا الخصوص:
"األستاذ الفراهي اختار اللغة العربية لغة الكتابة لجميع آثاره األديبة والعلمية،
فهو بهذا العمل الجليل قد أضاف ثروة فكرية وثقافية ولغوية إلى اللغة العربية
وبخاصة في زمن كانت اللغة العربية في حاجة إلى مثل هذه الثار العلمية واألدبية،
ألن الكتب واملؤلفات واألبحاث التي كانت تكتب فيها إلى عصره ،كلها كانت سقيمة
األسلوب عقيمة الفكر وكانت ً
ً
تلخيصا للكتب العربية القديمة التي ألفت
شرحا أو
في عصور ضعف فيها مستوى اللغة والفن والثقافة"2.

وبعد التضلع من اللغة العربية واملهارة في العلوم اإلسالمية أقبل العالمة الفراهي
على الكتابة واختار لغة الضاد كوسيلة للتعبير عن آرائه وأفكاره وإلصالح
املساويء املتفشية في داخل األمة اإلسالمية بأجمعها ،وإنه اختار اللغة العربية
للكتابة مع أن أستاذه العالمة شبلي النعماني كان يلح عليه أن ال يكتب أي ش يء في
هذا الزمن إال بلغته األم 1.ولكنه واصل الكتابة في هذه اللغة املباركة ،ألنه كان
 2مجلة املجمع العلمي الهندي ،علي كره76/1-2/27 ،
 1مقاالت شبلي24/1 ’،
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يريد أن يخاطب بكتاباته علماء األمة اإلسالمية املنتشرين في جميع أقطار العالم
وكانت اللغة العربية هي الوسيلة الوحيدة لتبادل الراء واألفكار فيما بينهم .وعلى
أية حال ،فلما علم العالمة شبلي النعماني بأن العالمة الفراهي ال يحب الكتابة إال
ً
بالعربية ،كتب إليه قائال:
"علمت بأنك كتبت ً
شيئا باللغة العربية هل تفعل هذه األعمال غير املجدية
وتعجب نفسك بالكتابة العربية أ تريد أن ينشأ حريري آخر؟ وما الفائدة منه؟ هل
يحتاج املسلمون اليوم إلى الحريري وامرئ القيس"3.
ولكن عندما اتضح عليه غرض العالمة الفراهي وغايته النبيلة من الكتابة
بالعربية وتعرف على مشروعاتة العالمة العلمية الواسعة ،تغير موقفه ً
تماما في
هذا الشأن ،فبدأ يحب كتابات العالمة الفراهي العربية ويطالبها منه ،وأعجب
بآثاره العلمية واللغوية واألدبية املوجودة في هذه اللغة ،فيقول في رسالة أخرى
إليه وهو يثنى فيها على إجادته اللغة العربية وقدرة بيانه فيها:
4

"رأيت "نظام القرآن" من أوله إلى آخره ،ال يمكن الكالم في حسن تعبيره وأسلوب بيانه".

على كل حال ،فإن اهتمام العالمة الفراهي باللغة واألدب والكتابة لم يكن إال لفهم
القرآن الكريم والتدبر في آياته وإدراك معانيه السامية والتذوق ببالغته
ً
وفصاحته ،فصنف حوالى أربعين ً
مطبوعا وغير مطبوع بالعربية ومعظمها
كتابا
يتناول املوضوعات القرآنية .ولكن األمر الذي يثير إعجابنا وتقديرنا يتلخص في أن
العالمة الفراهي رغم تربيته وتدريبه على األسلوب البارد الثقيل واللغة املسجوعة
املعقدة واملحسنات اللغوية والبدائع اللفظية التي كانت تتصف بها اللغة العربية
في زمن حياته ،اختار لكتاباته سليقة أدبية فريدة تنم عن قدرته الفائقة على
التعبير عن املعاني اللطيفة واألفكار الدقيقة بأسلوب سهل فصيح .إنه يتناول في
 3ذكر فراهي للدكتور شرف الدين اإلصالحي ،ص 274
 4املصدر السابق ،ص 260
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مؤلفاته املباحث العلمية الرزينة من علوم القرآن وأصول تفسيره والعقائد
والتزكية وملكوت هللا والتاريخ والبالغة واملعاني ولكنه يعالج هذه املواضيع
املتنوعة بأسلوب يمتاز بالبساطة والسهولة والدقة والرصانة ،وكل هذا يدل على
أن قدرته اللغوية املتميزة وبراعته اإلنشائية كانت ً
دوما تواكب إبداع ذهنه ونتاج
فكره وخواطر قلبه ،فاستمر هذا العطاء الفكري والثراء اللغوي ً
جنبا لجنب والن
نود أن نقدم على سبيل املثال بعض النصوص العربية املقتطفة من بعض
مؤلفات العالمة الفراهي ورسائله العربية ،لكي نقدر بأنفسنا تلك الخصائص
اللغوية والتعبيرية التي تتحلى بها آثاره العلمية ،فيقول العالمة الفراهي عن أهمية
اإليجاز وتأثيره في الكتابة والبيان:
ً
ً
ً
وتأثيرا كأنه
تنويرا
متجردا عن حجبه ،فيزيده
"فإن اللفظ إذا قل يتراءى املعنى
ً
أحيانا أبلغ من التشبيه .وال
أرهف حده وقرب بعده ،وهذا مما يجعل االستعارة
حاجة إلى توضيح حسن اإليجاز فإنه مبسوط في كتب البالغة ،وقد بالغ في
استحسانه بعض كتاب زماننا ،فقال إن اإليجاز لهو البالغة ،وتكلف في رد جميع
املحاسن إليه ،وإنما جعله أصل البالغة لتشعب أفنانه وتقلب ألوانه ،فلم يدخل
ً
ً
موجودا ،فقصر النظر عليه …… هذا،
بابا من أبواب البالغة إال ورأى اإليجاز هناك
والعرب لذكائهم وكبرهم كانوا يحبون اإليجاز أكثر من أقوام أخر ،ولذلك ال ترى
ً
ً
شيئا من القرآن إال ومعناه أوفر من اللفظ فإن أطنب قوال من وجه أوجزه من
وجوه أخر ،ولذلك ال تنقض ي عجائبه"7.
وكذلك يقول العالمة الفراهي في موضع آخر عن وجود العلم الفطري قبل وجود
العلم النظري:
"ال شك أن فقهاء الصحابة بل عامتهم كانوا أبصر وأعلم بالقرآن لوجوه كثيرة.
ولم يكن لهم احتياج إلى أصول علم البيان وفروعه وال علم النظر واالستدالل.
فإن ذوقهم وسالمة عقولهم قد أغناهم عن ذلك ،فإن ً
كثيرا من العلوم املدونة
 7إمعان في أقسام القرآن للمعلم عبد الحميد الفراهي ،ص 16
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ليست إال كالدواء للمرض ي .أال ترى أن علم العروض والبيان إنما حدث بعد وجود
كثير من الشعراء املجيدين والبلغاء املفلقين ،بل ذلك إنما أخذ من كالمهم كما
استخرج علم النحو من كالم أهل اللسان الذين لم يقرءوا ولم يكتبوا"6.
وفي هذا الصدد يوضح الفراهي موقفه بمزيد من الكلمات ،فيقول:
"ال شك أن ً
كثيرا من الصحابة إذا فسروا القرآن كانوا كالبحر الزاخر والسحاب
الهاطل .يلقون على أصحابهم ما كان يمأل صدورهم ً
علما وحكمة ،ولكن مع ذلك بل
لذلك لم يستطع السامعون أن ينقلوه للخلف ،أال تراك تجلس في مجالس الوعظ
والخطب وترى صدرك قد امتأل وعقلك قد وعى معارف ،ولكن ال تستطيع إلقاءها
على غيرك ،بل تراك تضمحل هذه املعارف وتنمحي عن قلبك ولكن تجد أثرها قد
بقي ،فهكذا كان خطب النبي صلى هللا عليه وسلم وخطب البلغاء ،لم يحفظوها ولم
ً
نبذا منها مع بقاء آثارها في القلوب ،وما رووا إنما هي قطرة من عباب"7.
يرووها إال
وعلى هذا النحو كان يكتب العالمة الفراهي الرسائل والخطابات إلى بعض العلماء
وأصدقائه باللغة العربية ،فيقول العالمة سيد سليمان الندوي عن رسائله
العربية وأسلوبها" :وكان يكتب الرسائل على سبك بلغاء العرب وفصحائهم"4.
فتشتمل مجموعة رسائله على بعض الرسائل العربية ،ونود هنا أن نقدم بعض
النماذج منها إلبراز خصائص أسلوبه وطرق تعبيره في اإلنشاء والبيان ،فيكتب في
إحدى الرسائل املوجهة إلى صديقه الكريم الشيخ عبد الحق البغدادي الذي كان
يجيد اللغة العربية:
"وصل كتابكم املبارك بعد أن رجعت عن الوطن وفرحت بما أخبر تموني عن
عافيتكم وفوزكم ببيت في رسل غنج ،وإقامتكم مع أهل بيتكم فيه ،فأهنئكم
بأعياد كثيرة ونشكركم يا سيدي بما أرسلتم إلي من ثالثة قطعات من قماش
 6التكميل في أصول التأويل ،للمعلم عبد الحميد الفراهي ،ص22-20
 7املصدر السابق ،ص21-22
 4إمعان في أقسام القرآن ،ص26
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أنكوري ،ولكن أتعجب كيف تعزمون علي بأن أرغب في بعض منها ،فإن الرغبة
ليست مما يقدر عليه القلب وقد خالطني الشيب (فلو بقي في رغبة إلى األلوان
لبدلت بياض ي بالسواد) فبيض ما كان علي من السواد وال بد ألمر جنابكم من
اختيار بعض األلوان ،فاجعل نفس ي متر ً
اغبا في لون أشبه بالبياض"1.
و في رسالة أخرى يكتب إليه:
"يا سيدي ،حديثي عجيب ما رجعت من جنابكم حفتني املشاغل ،فلم اشتغل
بالبعض إال واألخر باقية تحوم حول رأس ي ودقيقها وخفيفها مال أذني ،فكأني
مختطف عن نفس ي .وكان من فوت الفرصة أني رددت خدمة امتحانات البنجاب
وحيدرآباد وإله آباد ،ومع ذلك لم يسعني أن أرد اثنين منها ،ألنهما وقعتا علي
كالحكم املبرم ،فإن قبلتم عذري فهو املأمول من مودتكم .كتاب األضداد واملزهر
مرسالن إليكم ،والن أرسل إلى جنابكم خمس عشرة روبية والباقي في الشهر
القابل ،أرجو أن تخبروني عما يبقى على ذمتي من األثمان"20.

فيتبلور من هذه النصوص املقتبسة أن العالمة الفراهي كان يمتلك قدرة تامة على
التعبير عما كان يدور في ذهنه ويخطر في قلبه من األفكار والعواطف في النثر
العربي الطبعي السلسال ،وأما أسلوبه فهو متصف بالبساطة والسهولة
واإلفصاح واإلبانة والتركيز على املعنى وإيضاح الفكرة والبعد عن التكرار
واالجتناب عن الزخارف اللفظية ،فال يطغى فيه اللفظ على املعنى وال تعتدي فيه
املعاني على اللفظ ،بل يتحقق فيه التناسب واالتزان بين الشكل واملعنى.
ومن امليزات األخرى ألسلوب العالمة الفراهي أنه يميل في أكثر األحيان إلى غاية من
اإليجاز فال يزيد كلمة على ما يراه ً
كافيا ألداء املعنى املراد ،بل في بعض األحيان أنه
يكتفي باإلشارة ،ولذلك قد يتعذر فهم نصوصه على القراء ،كما يصعب على
 1مكاتيب فراهي للدكتور شرف الدين اإلصالحي ،ص67
 20املصدر السابق ،ص 61-64
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الدارسين والباحثين أن يقدموا ملخص بحوثه وكالمه ملا يمتاز بيانه من شدة
اإليجاز وحسن الرصيف .وكل من يمر على بحوثه ومؤلفاته كالريح العاصف أو
البرق الخاطف يبقى صفر اليدين وال يمكن لـه االستفادة منها ،ألن كتبه تتطلب
ً
قدرا ً
ً
استيعابا
كبيرا من اإلمعان والتفكر من قرائها ليستوعبوا مباحثها ومطالبها
ً
ً
كامال .وألقى الشيخ أمين احسن اإلصالحي الضوء على هذه امليزة ألسلوبه قائال:
"قل هذه الخاصية ما شئت من العيب أو القدرة بأن العالمة الفراهي كان يحب
اإليجاز واالختصار في كتابته للغاية ،ومع ذلك فإن هذا اإليجاز واالختصار في
أسلوبه لم يكن يخل في تأدية املعاني واملطالب ،وفي الحقيقة أنه كان يؤدي ً
كالما
في سطور مما يبينه الخرون في صفحات ،وليس هذا األسلوب بصحيح ومفيد
ً
رجال ً
عاديا إن لم يدرس مؤلفاته
لرجل ذكي فحسب بل أنه ال يحب سواه ،ولكن
بعمق النظر ودقة البصر ،قلما يدرك منه ً
شيئا"22.
ً
والعالمة الفراهي بنفسه قد أشار في موضع إلى هذه امليزة ألسلوبه قائال:
21

"إني ال أحب اإلسهاب ونحسن الظن بعقلك".
ً
جميال ر ً
ً
ائعا في حين يعالج املوضوعات العلمية
أسلوبا
ومع هذا كله أنه يختار
واألدبية واالجتماعية والتأريخية .وتجدر اإلشارة هنا إلى أن العالمة الفراهي في
بعض األحيان يستخدم األساليب والتعابير القرآنية في كتاباته العربية ،وذلك
ً
ألنه،كما هو املعلوم ،ظل غارقا في بحر القرآن طول حياته ،يبحث عن لليه
وعجائبه ،وهكذا رسخت لغة القرآن وتعابيره في ذهنه ،وغلبت كلماته وأساليبه
على لسانه ،فكانت تتدفق هذه التعبيرات واألساليب من قلمه خالل كتاباته
وتنعكس آثارها في مؤلفاته ،فننقل هنا بعض الجمل على سبيل املثال من بعض
مؤلفاته الذي يتجلى فيه نور القرآن وتفوح منه رائحته.
 11ذكر فراهي ،ص 733-731
 12جمهرة البالغة ،ص34
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يقول العالمة الفراهي في موضع" :فذلك برهانان ثم نعزز هما بثالث وهو أن العرب
لم يحمدوا الكالم إال لحسن معناه" 23.ونجد نفس األسلوب في القرآن حيث يقول
عز وجل" :ذلك برهانان من ربكم" (سورة القصص ،)31 :و"فعززنا بثالث" (سورة
يس .)24 :ويقول العالمة الفراهي في موضع آخر" :ولهذه الداللة التي هي ظاهرة على
ً
السليمي القلوب الذين ال يخرون على آيات هللا ً
وعميانا" 24.وجاء هذا التعبير
صما
ً
في القرآن كما يلي" :والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها ً
وعميانا"
صما

(سورة الفرقان .)73 :وكذلك ً
كثيرا ما يدعم العالمة الفراهي آرائه وأفكاره باليات
القرآنية واألحاديث النبوية وأقوال أجلة الصحابة والتابعين وآراء كبار املفسرين.

وقد أشار بعض العلماء واألدباء إلى أن بعض الكلمات والتعبيرات في كتابه "جمهرة
البالغة" تتشابه بالكلمات واألساليب األردية ،كما أنهم ً
أيضا لفتوا أنظارنا إلى
الغموض واإلجمال املوجود في هذا الكتاب .ولعل السبب وراء هذا كله يكمن في أن
هذا الكتاب غير مكتمل مثل معظم كتب العالمة ،فال يتمتع بدرجة كتاب كامل
تتمتع بها الكتب املطبوعة في حياة مؤلفيهم ،وفي الحقيقة لم يجد العالمة الفراهي
فرصة إلعادة النظر في شكل هذا الكتاب ومضمونه ،ولكن السبب الرئيس ي هو أن
هذا الكتاب من باكورة أعمال العالمة الفراهي ولذلك وردت بعض الكلمات
واألساليب غير الفصيحة فيه ،وهذا واضح من كلمات العالمة سيد سليمان
الندوي التالية:
"إنه من أوائل كتب العالمة الفراهي ،ولعله ألفه في عام 2104م ،و بعد ذلك تمرس
قلمه ،وبالرغم من ذلك مستوى عربيته في هذا الكتاب عال ً
جدا ،غير هذه
ٍ
الكلمات واملحاورات املعدودة التي غلبت على قلمه"27.

وعلى أية حال ،فال شك في أن العالمة حميد الدين الفراهي يحتل مكانة مرموقة بين
 13املصدر السابق ،ص20
 14دالئل النظام ،ص221
 15مكاتيب سيد سليمان الندوي ملرتبها الشيخ مسعود عالم الندوي ،ص 240
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الكتاب واملؤلفين الذين اختاروا اللغة العربية للكتابة والتعبير في شبه القارة
الهندية ،ويتسم أسلوبه بوجه عام بالبساطة والسهولة والبعد عن التكلف والتكرار،
فهو من رواد الكتاب الذين أقبلوا على الكتابة في النثر العربي الفصيح املرسل الذي
كثيرا عن النثر املسجوع واألسلوب التقليدي القديم الذي كان ر ً
يختلف ً
ائجا في زمن
حياتهم .وقد اعترف بهذه الحقيقة األستاذ الدكتور محمد راشد الندوي إذ هو يشير
إلى مساهمة العالمة الفراهي في إثراء اللغة العربية ورفع مستوى التصنيف والتأليف
في شبه القارة الهندية:
"على كل حال إن األستاذ الفراهي هو من الشخصيات الفذة التي رفعت مستوى
اللغة العربية كما رفعت مستوى التصنيف والتأليف في الهند بل في العالم العربي
كله ،فهو بأعماله وآثاره أصبح معجزة للثقافة العربية والدينية ،ويبقى ً
خالدا في
صفحات تاريخ الفن واألدب"26.

فبفضل جهود العالمة الفراهي وأمثاله الخرين من العلماء واألدباء والكتاب
واملؤلفين الهنود عادت إلى اللغة العربية حيويتها ونضارتها وقوتها ونصاعتها في
التعبير والبيان وهكذا تحققت على أيديهم نهضة اللغة العربية في ربوع الهند ،بعد
أن تكبدت خسائر فادحة على أيدي الكتاب الذين كانوا يتالعبون بالكلمات
والتراكيب وينمقون عباراتهم بالصنائع اللغوية والزخارف اللفظية.

 16مجلة املجمع العلمي الهندي ،علي كره77/1-2/27 ،
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مقاالت شبلي للعالمة شبلي النعماني ،دار املصنفين أعظم كره ،الهند،
2144م
ذكر فراهي للدكتور شرف الدين اإلصالحي ،الدائرة الحميدية ،مدرسة
اإلصالح ،سرايء مير ،أعظم كره1002 ،م
إمعان في أقسام القرآن للمعلم عبد الحميد الفراهي ،املطبعة السلفية
ومكتبتها ،القاهرة2341 ،ه ص 16
التكميل في أصول التأويل للمعلم عبد الحميد الفراهي ،الدائرة الحميدية
ومكتبتها ،مدرسة اإلصالح ،سرائ مير ،أعظم كره ،الهند2422 ،ه
مكاتيب فراهي للدكتور شرف الدين اإلصالحي (ترتيب) ،الدائرة الحميدية،
مدرسة اإلصالح ،سرايء مير ،أعظم كره2114 ،م
جمهرة البالغة للمعلم عبد الحميد الفراهي ،مطبعة معارف ،دار املصنفين،
أعظم كره2360 ،م
دالئل النظام للمعلم عبد الحميد الفراهي ،الدائرة الحميدية ،مدرسة
اإلصالح ،سرائي مير ،أعظم كره ،الهند2164 ،م
مكاتيب سيد سليمان الندوي للشيخ مسعود عالم الندوي (ترتيب) ،دار
املصنفين ،أعظم كره ،الهند ،د.ت
مجلة املجمع العلمي الهندي الصادرة عن قسم اللغة العربية وآدابها ،جامعة
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الما عبد الحميد الفراهي وخطب رسائله وكتبه
 -د .أورنك ز

يب األعظمي1

ترجمة من األردوية :د .محمد معتصم األعظمي2

مدخل إلى املوضوع:
ً
ً
لم يكن اإلمام الفراهي (2130-2463م) مفس ًرا ً
كبيرا فحسب بل كان محدثا جليال
ً
ً
وشاعرا ً
ً
ً
كبيرا وال نبالغ لو أنشدنا فيه الشطر التالي من البيت
ولغويا
متبحرا
وفقيها
الفارس ي الشهير:
آنچه خوبان همه دارند تو تنها داري
ً
متميزا عن غيره من الكتاب
وعلى الرغم من خصائصه تلك فقد كان الفراهي
والشعراء فقد اختار الفراهي في كل فن وعلم تحدث عنه ،اختار طريقة مختلفة
عن معاصريه من الكتاب والشعراء فكان ً
بعيدا عن التقليد بعد الثريا عن الثرى
وكان ً
مولعا بخلق ش يء بديع في كل مجال يختاره للبحث والكتابة.
ومن خير أمثلة تميزه هذا خطب رسائله وكتبه التي عارض فيها التقليد واختار
طريقة مختلفة ففيما يلي دراسة تحليلية لهذه الخطب التي تمتاز بروعتها وتفردها
وحفلها باملعلومات على الرغم من إيجازها وقلة أعداد كلماتها.

شهادة عالم وشاعرعربي كبير:
وقبل أن نتقدم ً
شيئا نود أن نذكر ما كتبه عن الفراهي كاتب وشاعر عربي كبير
وهذا مفخرة لرجل أعجمي يبعد وطنه عن العالم العربي بعد املشرقين .والواقع أن
 1مدير تحرير املجلة وأستاذ مساعد بقسم اللغة العربية وآدابها بالجامعة امللية اإلسالمية (نيو دلهي)
 2مدرس ضيف ،جامعة بردوان ،بنغال الغربية
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ً
هناك ً
عددا قليال من العلماء واللغويين الذين اعترف بفضلهم العلمي واألدبي
الكتاب والشعراء العرب.
وقد زار العالمة الهاللي الهند وخالل جوالته لوالية أوترابراديش (الهند) لقي
العالمة الهاللي اإلمام عبد الحميد الفراهي فقدم إليه الفراهي خطبته لتفسير
سورة البقرة فتعجب منها العالمة الهاللي وكادت عبناه أن تصبا الدموع .يقول
العالمة الهاللي:
"سمعت منه خطبة تفسيره للقرآن ،اغرورقت منها عيناي لفصاحتها وحقيتها"1.

دراسة تحليلية لخطب رسائله وكتبه
عندما نقوم بدراسة هذه الخطب من مختلف جوانبها فنجدها محتوية على
مالئمتها باملوضوع وسعة اطالع كاتبها وفصاحتها وسجعها واالستخدام األنسب
لكلمات القرآن والحديث وحقية املحتويات ،وفوق تلك بدعتها في األسلوب
واملحتوى .ونود أن نتحدث عن كل منها على حدة:

ا

أوال :مالءمتها باملوضوع :عندما ندرس خطب مؤلفات العلماء الخرين نجدها على
أسلوب ومحتوى واحد فال فيها تغيير وال فيها جدة بل لكل كتاب أو رسالة خطبة
واحدة تبتدئ بحمد هللا وتنتهي على ذكر الصحابة أو العلماء األجلة بينما نرى اإلمام
الفراهي ينحت خطبة مختلفة لكل رسالة أو كتاب يشرع في كتابته فعندما يتحدث
عن األضاحي يذكر إبراهيم وإسماعيل عليهما السالم وعندما يتكلم عن البالغة
فيتحدث عن صفة نطق اإلنسان وكون النبي جامع الكلم وهلم ً
جرا فكأن اإلمام
الفراهي يضع لكل كتاب أو رسالة خطبة مختلفة وإليكم بعض األمثلة:
"جمهرة البالغة" كتاب فريد له عن بالغة القرآن فتحدث في خطبته عن صفة
النطلق لإلنسان وجمع الكلم للنبي وإعجاز القرآن البالغي فيقول:
 1مجلة "الضياء" ،لكناؤ174/7/2 ،
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"سبحان الذي فضل بني آدم على سائر الخالئق فجعله الحي الناطق كما فضل
م ً
حمدا على سائر بني آدم فأعطاه أبلغ الكلم فلنشكرن ربنا الرحمن بداية على أن
علمنا البيان ونهاية على أن نزل علينا القرآن وال شكر ملن جهل بالنعمة فضيعها
أو حولها فأخطأ موضعها فوجب علينا أن نعرف أسرار البيان وفضائله كما وجب
علينا أن نعرف إعجاز القرآن ودالئله لنستكمل من فطرتنا عنصرها ونستسقي
من عيون الوحي كوثرها"1.
وللفراهي رسالة غير تامة في نظام القرآن سماها بـ"دالئل النظام" وذكر فيها دالئل
على كون القرآن ً
ً
منظما فيقول في خطبتها:
كتابا
"الحمد هلل الصانع الخلق على أكمل نظام وأحسن قوام والواضع األشياء في أجدر
مقام وأرفق مصام والصالة والسالم على املؤيد بأبلغ كالم وخاتم النبوة باإلتمام 2."--

كتاب "الرأي الصحيح فيمن هو الذبيح" يثبت أن الذبيح هو إسماعيل وأن كون
إسحاق ً
ذبيحا فكرة خاطئة .ولقد استدل على هذه الدعوى بدالئل عديدة من
القرآن والكتب السماوية القديمة وآثار الصحابة والتابعين فيقول في خطبته:
"والحمد هللا خالق الوجود من العدم وجاعل النور من الظلم ومخرج الصبر من
األلم وملقي التوبة على القدم  ---ونصلي على رسوله الكريم سيد ولد آدم الذي
بشر به عيس

ى بن مريم ودعا لبعثته إبراهيم حين يرفع قواعد البيت املحرم 3."---

وث ا
انيا :قدرته على اللغة :في زمننا ال يرتض ي النقاد بالنثر املسجع واملقفى .ومن
أشنع مناقصه أن مثل هذه الكتابات تفقد السالسة ويصعب على القراء قراءتها
بسهولة ْ
وزد عليها الكلمات والتراكيب الزائدة التي يستخدمها الكاتب ملأل الفراغ أو
لتزيين العبارة .ولكن الزمن الذي نشأ فيه اإلمام الفراهي كان زمن النثر املقفى
 1املعلم عبد الحميد الفراهي ،جمهرة البالغة ،مطبعة "معارف" ،أعظم كره2360 ،هـ ،ص 2
 2املعلم عبد الحميد الفراهي ،دالئل النظام ،الدائرة الحميدية ،ط2344 ،2هـ ،ص 22
 3املعلم عبد الحميد الفراهي ،الرأي الصحيح فيمن هو الذبيح ،الدائرة الحميدية2314 ،هـ ،ص 2
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واملسجع فتمش ى الفراهي مع عصره ولكنه لم يثقل كالمه بالكلمات والتراكيب
الزائدة وأحكمه بنظام شديد .وفوق ذلك أن نثره سلس سيال فال يواجه القراء أي
صعوبة في قراءته وال في فهمه .لنقرأ ما يلي من نماذج نثره املسجع السلس .يبدأ
اإلمام الفراهي تفسيره "نظام القرآن" بما يلي من الخطبة:
ً
ادقا من السماء الزرقاء وعلق فيها املصابيح ً
زهرا،
"الحمد هلل الذي ظلل علينا سر
ً
شفعا ووترا ،حسباناً
وزينها بالشمس والقمر يقلبه هالال وبدرا ،وجعل له منازل ً
ولتعد أيام السنين ً
شهرا فشهرا ،وجعل الليل والنهار خلفة ملن أراد أن يذكر أو أراد
ً
وعشيا وظهرا ،لنحمد فيها ربنا
شكرا ،ووسم آناءهما مواقيت الصالة عشاء وفجرا
وال ننس

ى له ذكرا"1.

ويكتب خطبة كتابه "مفردات القرآن" كما يلي:
"الحمد هلل الذي هدانا لإليمان مما أنعم علينا بالقرآن وحفظه عن النسيان
وتحريف البيان بما يسره على اللسان وبما أحيى لغة بين عدنان على تقادم الزمان
ثم الصالة على سيدنا محمد الذي أيده بأقوى سلطان وأبقى برهان بما أرسله
بهذا الفرقان الذي هو غاية الهدى وتمام التبيان 2."---

ا

وثالثا :سعة االطالع :الدارس لخطب اإلمام عبد الحميد الفراهي سيعرف في أول
وهلة أن كاتبها له اطالع واسع على مختلف اللغات وقد درس كافة العلوم والفنون
الالزمة فإنه ليس بأديب العربية فحسب بل قد مارس آداب اللغات األخرى من
األردوية واإلنجليزية والسنسكريتية والفارسية.
ولقد عرف اإلمام الفراهي منزلة القرآن في كل ع لم وفن فما لعبه الكتاب
العزيز من دور مهم في إحياء ورقي اللغة العربية يبرز من الفقرة التالية لخطبة
اإلمام الفراهي:
 1املعلم عبد الحميد الفراهي ،تفسير سورة البقرة ،الدائرة الحميدية ،الطبعة األولى1000 ،م ،ص 21
 2املعلم عبد الحميد الفراهي ،مفردات القرآن ،مطبعة "اإلصالح"2374 ،هـ ،ص 1
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" ---بما يسره على اللسان وبما أحيى لغة بني عدنان على تقادم الزمان 1."---

ولنقرأ ما كتبه اإلمام الفراهي عن صفة النبي محمد وأصحابه الغر امليامين فيقول
الفراهي:
"الحمد هلل الذي أنزل الكتاب ،والصالة والسالم على رسوله الذي أوتي
جوامع الكلم وفصل الخطاب ،وعلى آله وأصحابه الذين هم في الكتاب من
أولي

األلباب"2.

هذه خطبة وجيزة ولكنها تدل على ثالث صفات لثالثة أشياء على حدة فدلت على
نزول القرآن من هللا العزيز الحكيم ،وعلى كون النبي جامع الكلم وفاصل
الخطاب ،وعلى كون الصحابة من أولي األلباب فكأن الكل متصف بالحكمة التي
هي إحدى صفات الرب تعالى.

ور ا
ابعا :استخدا املفردات واليات القرآنية :ولو أننا نجد الكثير من
استخدام مفردات والقرآن وتعابيره وآياته في كتابات اإلمام الفراهي ولكن خطبه
أيضا ليست محرومة من هذه الصفة للفراهي فنجدها بارزة في خطبه ً
ً
أيضا
ً
فيقول ،مثال ،حين ذكر إبراهيم في إحدى خطبه:
" ---دعا لبعثته إبراهيم حين كان يرفع قواعد بيت هللا املحرم 3."---

وكذا يذكر السور التي تبتدئ بـ"حم" فيقول:
" ---والصالة والسالم على رسوله الكريم محمد املؤيد بآل حم املبشر بملكوته –"4.

ويقول بعد الحمد هلل والصالة على رسوله:

 1مفردات القرآن ،املصدر نفسه ،ص 1
 2املعلم عبد الحميد الفراهي ،فاتحة تفسير نظام القرآن وتأويل الفرقان بالفرقان ،مطبعة
"إصالح"2377 ،هـ ،ص 2
 3الرأي الصحيح فيمن هو الذبيح ،املصدر نفسه ،ص 2
 4املصدر نفسه ،ص 2
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" ---الحمد هلل الواحد الصمد  ---الذي لم يلد ولم يولد 1."---

وقال عن لقاء النبي صلى هللا عليه وسلم لجبريل:
" ---أن تصلي على محمد ذي املقام األسنى ،صاحب قاب قوسين أو أدنى 2."---

فهل يفهم الكلمات التي تحتها خط إال من له إملام بالقرآن وعلومه.
وخامسا :السجع القرآني :مض ى ً
ا
آنفا أن اإلمام الفراهي الحظ السجع في خطبه

ولكن السجع الذي ال يمل القارئ وال يجبره على مراجعة القواميس واملعاجم مر ًارا
وتكر ًارا فنراه يختار األسلوب القرآني للسجع السلس ،ويغير القوافي ،على عادة
ً
القرآن ،كلما يشعر بملل القراء وسآمته .فيقول ،مثال:
ً
"الحمد هلل الذي وطأنا من األرض نمارق خضرا ،ورقش أزهارها نقطا وسطرا،
ً
ولونها ً
وبيضا وصفرا ،لنعمل في بدائع صنع ربنا فكرا ،وجعل عليها من
حمرا وشقرا
ً
وحديدا وفضة ً
الجبال وقرا ،التي حلق فيها مما يوقدون عليه وبه ً
وذهبا
فحما
ً
ً
وأحجارا يغلون لها سعرا ،ويتخذون منها حليا
ونحاسا وقطرا ،منافع للناس
مرصعة وشذ ا 3."---
ر
ويقول في خطبعة كتابه "إمعان في أقسام القرآن":
"سبحان الذي أنطق كل ش يء بأنه صنع يده وغذى رفده وتصبح الشمس
لكبريائه ومجده ويسجد له القمر بجبينه وخده وينتهد له البر بغوره ونجده
ويحفد إليه البحر بجزره ومده كما قال هللا تعالى في كتابه "تسبح له السماوات
السبع واألرض ومن فيهن وإن من ش يء إال يسبح بحمده" ونصلي على محمد
رسوله املختار وعبده وعلى آله وصحبه املعتصمين لحبله وعهده والتابعين لهم
على سواء السبيل وقصده"4.
 1في ملكوت هللا ،املصدر نفسه ،ص 3
 2فاتحة تفسير نظام القرآن وتأويل الفرقان بالفرقان ،املصدر السابق ،ص 2
 3فاتحة تفسير نظام القرآن ،املصدر السابق ،ص 37
 4تفسير سورة البقرة ،املصدر السابق ،ص 24
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ا
وسادسا :استخدا مفردات الحديث النبوي :بجانب استخدام مفردات
القرآن وتعابيره وأساليبه نجد اإلمام الفراهي يستخدم مفردات الحديث النبوي
ويرصع به نثره ويزين به جمله ،وهذا إن دل على ش يء فإنما يدل على أنه كان من
امللمين بالحديث النبوي الشريف والواقفين على مده وجزره ،حلوه ومره .يقول،
ً
مثال ،وهو يشير إلى كون النبي "لبنة أخيرة" لصرح النبوة والرسالة:
" ---بعثه في آمن البلد وسد به موضع اللبنة األخيرة في قصر النبوة املصمد 1."---

ويقول وهو يشير إلى بعثة النبي بالدين الحنيف والدين اليسر:
ً
" ---بعثه بحنيفية سمحاء فأعطاه ً
أغالال وإصرا 2."---
دينا ً
يسرا ووضع به ما كان
ويقول وهو يشير إلى بناء األمة على اتباع السلف الصالح:
" ---فأراد أن يرفع عن فرائد القرآن خدرا ،وأراد أن يصلح آخر هذه األمة بما
ا 3."---

أصلح به أولها فشرح من بعضهم لفهم كتابه صدر

ّ
ا
املواد :من أهم أصول ومقاييس البالغة لدى العرب "الصدق"
وسابعا :حقية
ً
حديثا وما كانوا يكذبون ،وكانوا مفتخرين بصدق كالمهم فيقول
فكانوا يصدقون
عبيد بن األبرص:
القائ ـ ـ ــل الق ـ ـ ــول ال ـ ـ ــذي مثل ـ ـ ــه

يمـ ـ ـ ـ ـ ــرع منـ ـ ـ ـ ـ ــه البلـ ـ ـ ـ ـ ــد املاحـ ـ ـ ـ ـ ــل

فكانوا يكرهون الكذب وينفرون عنه .واإلمام الفراهي لسالمة طبعه وإلملامه بكالم
العرب كان يصدق ولم يكذب فقد شهد ضد والده في قضية وأيد الخصم
املعارض .هذا وعندما نقرأ مؤلفاته ورسائله نجدها مليئة بما هو الصدق .وليس
هذا فحسب بل خطبه ً
أيضا تتصف بهذه الصفة فمحتوياتها كلها صدق وصفاء.
 1املعلم عبد الحميد الفراهي ،إمعان في أقسام القرآن ،املطبعة السلفية ،القاهرة2314 ،هـ ،ص 3
 2فاتحة نظام القرآن وتأويل الفرقان بالفرقان ،املصدر السابق ،ص 2
 3تفسير سورة البقرة ،املصدر السابق ،ص 11
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وقد شهد بها شاهد أجنبي أال وهو العالمة تقي الدين الهاللي الذي قال عن خطبته
لتفسيره حينما قرأها:
"سمعت منه خطبة تفسيره للقرآن اغرورقت منها عيناي لفصاحتها وحقيتها"1.

فكلمة "حقيتها" تشير إلى هذا الجانب من خطب اإلمام الفراهي.

ا
وثامنا :الجدة والبدعة :والش يء البارز من حياة اإلمام الفراهي أنه ً
دائما يفضل
البحث والتحقيق وال يحب التقليد وأن أعماله وآثاره بريئة من التقليد األعمى.
وهكذا حدث مع خطبه ملختلف رسائله فهو ً
دائما يرجح البحث والجدة فعندما
ندرسها نجدها مشتملة على الحمد هلل والصالة على رسوله والصحابة والتابعين
ً
وعلماء األمة وال نجدها قاصرة عن النبي وآله فيقول ،مثال ،في إحدى خطبه:
"اللهم نحمدك  ---ونسأله أن تصلي على محمد ذي املقام األسنى"2.

ويقول في موضع آخر:
"الحمد هلل خالق الوجود من العدم .فصلى عليه وسلم وعلى أتباعه خير األمم
الذين ك بهم كافة الناس من العرب والعجم"3.
بار
ويقول في خطبة أخرى:
"الحمد هلل الصانع الخلق على أكمل نظام – والصالة والسالم على  ---محمد
املبعوث لهداية كافة األنام  ---وعلى آله وأصحابه الكرام 4."---
ويقول في خطبة كتابه "القائد إلى عيون العقائد":
"الحمد هلل رب العاملين  ---ثم الصالة على جميع الذين أنعم هللا عليهم من النبيين
والصديقين والشهداء والصالحين5."---
 1املصدر نفسه ،ص 13
 2فاتحة تفسير نظام القرآن وتأويل الفرقان بالفرقان ،املصدر السابق ،ص 37
 3الرأي الصحيح فيمن هو الذبيح ،املصدر السابق ،ص 2
 4دالئل النظام ،املصدر السابق ،ص 22
 5املعلم عبد الحميد الفراهي ،القائد إلى عيون العقائد ،الدائرة الحميدية ،ط 2177 ،2م ،ص 3
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هذا عن محتويات الخطبة الفراهية وأما عن أسلوبها فنجده ً
أيضا ً
بديعا فال
يخاطب هللا بصيغة الغائب فحسب بل نجده يخاطبه بصيغة الحاضر ً
أيضا
فبجانب "الحمد هلل الذي  "---نجده يقول كذلك" :اللهم نحمدك بأسمائك الحسنى
ونسألك أن تصلي على محمد ذي املقام األسنى صاحب "قاب قوسين أو أدنى"
ذخرا ال يفنى"1.
ونسألك اللهم أن تخصلنا عن هواجس املنى وتمنحنا من ذكرك ً
فلم يقل "الحمد هلل" بل قال "اللهم نحمدك ."---
خالصة القول :بدا مما كتبنا ً
آنفا أن اإلمام عبد الحميد الفراهي كان عاملًا ً
كبيرا
للعلوم اإلسالمية السيما القرآن الكريم وحديث صاحبه عليه الصالة والتسليم ،وقد
تضلع من مختلف اللغات العاملية واملحلية كما نال العلوم الجديدة فكان مجمع
البحرين القديم والجديد .استفاد اإلمام الفراهي من هذه العلوم في مؤلفاته ورسائله
خير استفادة وأحسنها فنجد مؤلفاته مليئة بالقديم والجديد من العلوم والفنون.
وبجانب هذه الصفات كان اإلمام الفراهي يبغض التقليد ويفضل البحث
والتحقيق في كل مجال وفي كل علم تناوله بالدراسة فنرى كتاباته متصفة بالجدة
نثرا كان أو ً
والروعة ً
نظما ،وخطبه ملختلف رسائله ومؤلفاته ليست بمحرومة من
صفاته تلك فنراها بليغة ورائعة يغلب عليها الطابع القرآني.

 1فاتحة تفسير نظام القرآن وتأويل الفرقان بالفرقان ،املصدر السابق ،ص 37
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البروفيسور ظفر اإلسالم اإلصالحي ،كتابيات فراهي ،إداره علوم القرآن،
علي كره ،الهند2112 ،م
البروفيسور عبيد هللا الفراهي (جمع وتدوين) ،عالمه حميد الدين فراهي-
حيات وأفكار ،منظمة طالب مدرسة اإلصالح األقدمين ،سرائ مير ،أعظم
كره2111 ،م
الدكتور شرف الدين اإلصالحي ،ذكر فراهي ،الدائرة الحميدية ،مدرسة
اإلصالح ،سراي مير ،أعظم كره1002 ،م
السيد سليمان الندوي ،ياد رفتگاں ،دار املصنفين ،أعظم كره ،الهند2111 ،م
مجلة "ترجمان دار العلوم جديد" الشهرية الصادرة عن منظمة طالب دار
العلوم بديوبند األقدمين ،نيو دلهي
املعلم عبد الحميد الفراهي ،الرأي الصحيح فيمن هو الذبيح ،الدائرة
الحميدية2314 ،هـ
املعلم عبد الحميد الفراهي ،القائد إلى عيون العقائد ،الدائرة الحميدية ،ط
2177 ،2م
املعلم عبد الحميد الفراهي ،إمعان في أقسام القرآن ،املطبعة السلفية،
القاهرة2314 ،هـ
املعلم عبد الحميد الفراهي ،تفسير سورة البقرة ،الدائرة الحميدية ،الطبعة
األولى1000 ،م
املعلم عبد الحميد الفراهي ،جمهرة البالغة ،الدائرة الحميدية ،سراي مير،
أعظم كره2360 ،ه
املعلم عبد الحميد الفراهي ،دالئل النظام ،الدائرة الحميدية ،ط2344 ،2هـ
املعلم عبد الحميد الفراهي ،فاتحة تفسير نظام القرآن وتأويل الفرقان
بالفرقان ،مطبعة "إصالح"2377 ،هـ
املعلم عبد الحميد الفراهي ،مفردات القرآن ،مطبعة "اإلصالح"2374 ،هـ
مجلة "الضياء" الصادرة عن لكناؤ ،الهند
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العالمة عبد الحميد الفراهي ومساهمته في الشعرالعربي
-

د .عرفات ظفر األعظمي1

إن العالمة عبد الحميد الفراهي كان من أبرز شعراء العربية في الهند ،الذين لهم
باع طويل في اللغة العربية وقدرة موهوبة على قرض األبيات والقصائد ،فترك
الفراهي ديوان شعر في العربية يشتمل على قصائد غراء زاخرة بذكر الدعاء
والرثاء والتذكير والتهنئة والحكمة واألخالق والوقائع واألحداث بأسلوب رائع يتسم
بعذوبة البيان ومتانة التركيب وسهولة العبارة وقلة التكلف ،وهو خير شاهد على
ً ً
وشاعرا ً
ً
قديرا في هذه اللغة .ولكن -كمانعلم -أن مضماره الخاص
أديبا بارزا
كونه
الذي انصرف إليه من أنضر عمره إلى آخر أنفاس الحياة ،كان فهم القرآن
وإفهامه والغوص في آياته والكشف عن حكمه ومعارفه ،فتغلبت سمته هذه على
ً
هامشيا ،وقلما
شخصيته إلى حد أن أصبح هذا الجانب األدبي والشعري لحياته
يعرفه الناس كشاعر وأديب.
ً
ً
شاعرا فطرًيا ً
ً
موهوبا ،وكان منذ طفولته مياال إلى
وأديبا
فال شك في أن الفراهي كان
الشعر واألدب ،فبعد تعلم اللغة الفارسية قرض قصيدة بالفارسية على منوال
شعراء الفارسية األقدمين ،ولم يناهز عمره السنة السادسة عشر في ذلك الحين2.

وكذلك تعلم الفراهي اللغة العربية من كبار علماء العربية وأدبائها في الهند ،وتلمذ
على إمام اللغة واألدب الشيخ فيض الحسن السهارنفوري لكسب االختصاص في
األدب العربي ،كما يقول العالمة سيد سليمان الندوي في هذا الصدد:
"أخذ األدب العربي من إمام اللغة العربية وشاعرها املفلق في ذلك العصر الشيخ
فيض الحسن السهارنفوري …..أستاذ اللغة العربية في كلية العلوم الشرقية
 1أستاذ مساعد ،قسم اللغة العربية وآدابها ،جامعة لكناؤ ،لكناؤ ،الهند
 2مختصر حيات حميد ،ص4-3
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بالهور ،فبرع في الداب العربية ،وفاق أقرانه في الشعر واإلنشاء ،قرأ دواوين
الجاهلية كلها ،وحل عقد معضالتها وقنص شواردها ،فكان يقرض القصائد على
منوال الجاهليين ويكتب الرسائل على سبك بلغاء العرب وفصحائهم"1.
ويقول العالمة املذكور في موضع آخر عن نبوغه في العربية:
"قد تفرغ الفراهي من التعليم العربي عام 2300هـ بما يطابق سنة 2444م في عمر
لم يتجاوز عشرين سنة ،وبلغ ذروة الكمال في األدب العربي ،وفي الحقيقة أنه
سبق على أساتذته في هذا املجال ويشهد عليه ديوانه العربي"3.
وكان الفراهي ينظم األبيات والقصائد بالعربية بفضل قريحته الشعرية الوقادة
وبراعته العجيبة في اللغة العربية ،وهو من أولئك الشعراء القالئل في الهند الذين
قرضوا األبيات في اللغات الثالث من األردية والعربية والفارسية .ولكنه بشغفه
البالغ بدراسة القرآن الكريم وانقطاعه إلى أمور دينية مهمة أخرى لم يجد
اهتماما ً
ً
الئقا بالشعر واألدب .وفي الحقيقة لقد حاول الفراهي أن
الفرصة ليولي
ً
يستخدم الشعر لكي يوفر منفذا ملوهبته الشعرية الفطرية ،فكلما جاشت فيه
العواطف وهزت روحه الحوادث تفجرت منه األشعار وفاض قلبه على القرطاس،
وقد أبرز الشيخ بدر الدين اإلصالحي هذه النقطة بالكلمات التية:
ً
"إن أستاذنا اإلمام كان ً
ً
ً
حكيما.……،ولكنه مع ذلك لم
وشاعرا
أديب ا بليغا
ً
يقرض إال قليال  ،وذلك ألنه قد انقطع ،بحول هللا وتوفيقه ،من بدء شبابه إلى
النظر في القرآن والتدبر فيه ،حتى وجد منه ما تهدأ به العواطف وتطمئن به
القلوب وتسكن إليه األرواح ،فبه سكنت عوامل الشعر وهدأت ولكنه مع هذا
ً
ً
مطبوع ا ،فإذا جاشت فيه عاطفة شديدة وهجمت
شاعرا
إذ كان في نفسه
عليه فهو إذن يقرص"4 .
 1إمعان في اقسام القرآن ،ص26
 3مختصر حيات حميد ،ص7
 4ديوان املعلم عبد الحميد الفراهي ،ص7
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ً
ومع األسف الشديد نكتب هنا أن ً
قدرا ملحوظا من كالمه العربي قد ضاع وال
ً
يوجد له أي أثر الن ،وقد أشار جامع ديوان الفراهي إلى هذا الجانب قائال:
"قد أخبرنا بعض الثقات أن له قصائد لم تصل إليها أيدينا ،فيخطر ببالنا أن كان
له ش يء مما عداها ،فهو إما أن يكون قد تالعبت به أيدي األيام وأفنته وإما أن
ً
يكون
موجودا عند أخالئه أو تالمذته ،فإن كان عندهم ش يء منها ،فالرجاء منهم
أن يتفضلوا به علينا"7.
يعني ذلك أنه قد ذهب جزء من أعماله الشعرية أدراج الرياح بسبب عدم اكتراث
الناس بها ،وضاع ألن الشعر لم يكن قط موضع عناية جادة عند الفراهي .ومن
املعلوم أن الفراهي قرض قصيدة رائعة بليغة رثى بها أستاذه الشيخ فيض الحسن
السهارنفوري بعد وفاته ،وقد جاء بذكر هذه القصيدة الشيخ أمين أحسن
اإلصالحي ضمن بيان العالقة القائمة بين التلميذ وأستاذه ،إذ هو يقول" :إن
القصيدة التي قرضها الفراهي بالعربية عند وفاة الشيخ السهارنفوري ينم كل بيت
منها عن حزنه الشديد وأمله البالغ" 6 .وكذلك نظم الفراهي قصيدة جيدة بالعربية
وهنأ بها الشاعر اإلسالمي الكبير الشيخ ألطاف حسين حالي املتوفى 2124م حينما
خلعت عليه الحكومة اإلنجليزية لقب "شمس العلماء" وبعث بها إليه ،فكتب
ً
الشيخ حالي رسالة إليه وشكره فيها على كلمات التهنئة قائال:
"أنا أشكر كم من أعماق قلبي على تهنئتكم الحارة التي بادرتم بها إلي ،فاعتبرها
لنفس ي وثيقة للفخر واالمتياز .وسوف أقوم بطباعة أشعاركم الفصيحة والبليغة
مع االفتخار في أية جريدة ،فلم أجد الفرصة لترجمتها حتى الن وسأرسلها اليوم أو
الغد مع الترجمة إلى الهور"7.
وتجدر اإلشارة هنا إلى أن القصيدتين املذكورتين لم يتم العثور عليهما حتى الن،
ً
وقد أصبحتا الن ً
منسيا ،وكذلك ال نجد أي أثر لتلك القصائد واألبيات التي
نسيا
 7املصدر السابق ،ص7
 6مختصر حيات حميد ،ص32
 7ذكر فراهي ،ص267

ال
مجلد6 :

الأعداد4-1 :

531

ي
يناير-د سمبر 7112

قرضها الفراهي بالعربية في أوائل عمره وفي عنفوان شبابه الذي يعتبر موسم
الربيع ملثل هذه األعمال ،وبذلك ينكشف الفرق بين ديوانيه العربي والفارس ي ،ألن
ديوانه الفارس ي يتكون من كل أنواع الشعر ،إذ أن كالمه العربي ال توجد فيها هذه
الصفة ،وذلك ألن أبياته التي أنتجها الفراهي في أيام شبابه قد ضاعت واندرست،
وبقيت على وجه الدهر تلك القصائد فقط التي قالها الفراهي بعدما رسخ عقله
ونضج فكره في املوضوعات الجدية من التذكير والتهنئة والحكمة واألخالق
والقضايا اإلسالمية املعاصرة.
علي أية حال ،فإن األبيات والقصائد املوجودة في ديوانه املطبوع تكفي لوضعه في
صف كبار شعراء العربية الهنود لبعض ميزاته الشعرية الخاصة ،ولعله بهذا
السبب قال الباحث الكبير األستاذ أبو محفوظ الكريم املعصومي بعد ذكر أسماء
شعراء العربية الهنود:
"وخاصة الشيخ فيض الحسن السهارنفوري والعالمة الفراهي والشيخ راغب
البدايوني هم أعلى ً
مكانا وأرفع درجة في الشعر العربي في الهند"4.
ً
والن نستعرض فيما يلي أعمال الفراهي الشعرية استعر ً
اضا شامال لكي نوضح
مكانته في حلبة الشعر ،وتبرز مساهمته في األدب العربي الذي أنتجته قرائح
العلماء واألدباء الهنود.
ومما يبدو أن الفراهي بدأ قرض األشعار ونظم القصائد أثناء إقامته في علي كره في
حين أنه كان ً
طالبا في الليسانس ،وأول قصيدة قرضها الفراهي بالعربية في إبان
هذه الفترة هي قصيدته التي نظمها لتهنئة العالمة شبلي النعماني حينما لقبته
الحكومة اإلنجليزية بـ"شمس العلماء" في سنة 2414م ،وهذه القصيدة باكورة
أعماله الشعرية واألدبية باللغة العربية ،ويجدر باملالحظة هنا أن الفراهي قدم
األدبية األولى باللغتين العربية والفارسية في قالب الشعر ولم يكن هذا
إنتاجاته ٍ
 4مجلة معارف ،اعظم كره ،102/3/76 ،مارس2170م
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األمر إال مجرد صدفة ودال على قريحته الشعرية املوهوبةً .
وأيا كان األمر ،فإن
قصيدته في تهنئة العالمة شبلي خير شاهد على براعته في اللغة العربية وأساليبها
املختلفة ،إذ هو يقول في غرة هذه القصيدة:
كالشـ ـ ـ ـ ــمس بازغـ ـ ـ ـ ــة بوسـ ـ ـ ـ ــط سـ ـ ـ ـ ــماء

ي ـ ـ ــا خ ـ ـ ـ ـير م ـ ـ ــن يس ـ ـ ــمو إل ـ ـ ــى العلي ـ ـ ــاء
قـ ـ ـ ــد كنـ ـ ـ ــت ق ـ ـ ـ ـ ً
ـدما للمعـ ـ ـ ــالي س ـ ـ ـ ـ ً
ـاميا

أورثت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيمة الب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء

الذت بجانب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك العل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوم فإنه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا

ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــولم تص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنها آذن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت بفن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء

فربـ ـ ــت ريـ ـ ــاض العلـ ـ ــم منـ ـ ــك وأنبتـ ـ ــت

مهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ تزة بغص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــونها الخض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراء

جججججججججججججججججج

ويختم كلماته الشعرية هذه بما يلي:
فألس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــألن هللا ط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول بق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاءكم

ف ـ ـ ـ ـ ـ ــي كـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل بكرتن ـ ـ ـ ـ ـ ــا وكـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل عشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء

وأهنئ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكم بم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا أعـطيت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم

م ـ ـ ــن خـ ـ ـ ـير م ـ ـ ــا وج ـ ـ ــدوا م ـ ـ ــن األس ـ ـ ــماء

إن كــان تلــك الشــمس شــمس ســماءها

فلصـ ـ ـ ــرت شـ ـ ـ ــمس العلـ ـ ـ ــم والعلمـ ـ ـ ــاء

إذ أن ـ ـ ــت ش ـ ـ ــمس والعل ـ ـ ــوم س ـ ـ ــماؤكم

ي والس ــماء سـ ــمائي1

فالش ــمس شمسـ ـ

تتسم هذه االشعار بروعة الخيال وعذوبة البيان وحسن التعبير وصدق
العواطف ،وتنم عن عالقة الشاعر الوطيدة مع ممدوحه العالمة شبلي النعماني،
وألقى الفراهي في هذه األبيات الضوء على أصالة أسرة شبلي ومآثر آبائه الكريمة،
كما ابتكر فيها معاني جديدة بمناسبة الكلمة "شمس العلماء".
تعليم الحكمة واملوعظة في أشعار الفراهي :وال شك في أن العالمة الفراهي كان
ً
شاعرا ذا نزعة إسالمية ،فلم يتبع خطوات أولئك الشعراء الذين وصفهم القرآن
ً
الكريم قائال" :والشعراء يتبعهم الغاوون ،ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم
يقولون ماال يفعلون" .بل إنه كان ينتمي إلى تلك الفئة من الشعراء الذين يقول عنهم
ربنا الكريم" :إال الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا هللا ً
كثيرا"( .سورة الشعراء:
 ،)117-114فإنه لم يقرض األشعار لتسلية القلب وترويح الفؤاد أو الهروب من
 1ديوان املعلم عبد الحميد الفراهي ،ص34-33

ال
مجلد6 :

الأعداد4-1 :

532

ي
يناير-د سمبر 7112

حقائق الدنيا واللجوء إلى أحضان األحالم الوردية .وكذلك لم تكن تشوبه شائبة
الهواية والغواية ،بل كان شعره يمتاز بتعليماته القرآنية ونزعاته الدينية ودروسه
الخلقية وشاعريته النضجة ،فإنه كان يعلم األخالق والحكمة بأشعاره ولم ينحرف
حتى في الشعر ً
أيضا عن ذلك الطريق الذي أرشده إليه نبينا الكريم صلى هللا عليه

ً
ومعيارا لشاعرينه
وسلم ،فجعل قول نبينا الكريم "إن في الشعر لحكمة" غاية
ووضعه أمام عينيه قبل الدخول في حلبة الشعر واألدب .ومن جراء هذا كله نجد
ً
جزءا ً
كبيرا من ديوانه يشتمل على تعليم الحكمة واملوعظة الحسنة واالستعاذة
باهلل والتذكير باملوت ،فيستهل ديوانه بالدعاء والتضرع إلى هللا واالستعاذة به من
جميع وساوس النفس ومكايد الشيطان وفتنة األموال واألوالد ،وهو بمثابة إكليل
لديوانه ،فيقول الفراهي في هذه القصيدة املعنونة بـ"في االستعاذة".
أع ـ ـ ـ ـ ــوذ ب ـ ـ ـ ـ ــاهلل العظ ـ ـ ـ ـ ــيم األفض ـ ـ ـ ـ ــال

الغ ـ ـ ـ ــافر ال ـ ـ ـ ــذنب الش ـ ـ ـ ــديد األنك ـ ـ ـ ــال

م ـ ـ ــن هم ـ ـ ـزات ال ـ ـ ــنفس ذات اإليغ ـ ـ ــال

نفث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاغ مخت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال

وفتن ـ ـ ـ ـ ــة الح ـ ـ ـ ـ ــرص وطـ ـ ـ ـ ـ ـول الم ـ ـ ـ ـ ــال

وفتن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة األه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل وم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال مي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال

وفتن ـ ـ ـ ـ ـ ــة ال ـ ـ ـ ـ ـ ــدنيا ك ـ ـ ـ ـ ـ ــر ق ـ ـ ـ ـ ـ ـراق الل

وفتن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة العل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم وزي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــغ األق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوال

وفتن ـ ـ ـ ـ ــة الجه ـ ـ ـ ـ ــل وس ـ ـ ـ ـ ــوء األعم ـ ـ ـ ـ ــال

أس الضـ ـ ـ ـ ــالل20

وفتنـ ـ ـ ـ ــة الشـ ـ ـ ـ ــيطان ر

وأتي بعد ذلك بقصيدة عنوانها "في غفلة اإلنسان" التي يدعو فيها اإلنسان إلى
سبيل ربه بالحكمة واملوعظة الحسنة ،فقد نبه الشاعر بها الناس من غفلتهم
وحذرهم من تقلبات الدهر وذكرهم بفناء الحياة وحقيقة املوت والخرة بأسلوبه
املرن الفصيح الجذاب ،وهذه القصيدة مثل نبراس الرشد والهداية لألنام ،فيقول
فيهاالشاعر:
أمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا للنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاس أحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالم

أهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي السـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكر نـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوام

وه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم وراد ح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوض امل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو

ت أ ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرام فأ صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرام

 20املصدر السابق ،ص1
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فآب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء وأبن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء

وأ خـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوال وأ عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمام

فحب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل امل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوت مم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدود

وحب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل الع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيش أرم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام

وهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاللهو واللـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذا

ت مشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــغولون مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا دامـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوا22

وله قصيدة طويلة رائعة أخرى بعنوان "في تقلب األيام بالناس" ومن خاللها أنه
يذكر الناس باملوت وينذرهم بمكائد الزمان وزوال القوة واملال والحياة ،ويحثهم
على األعمال الصالحة كما أنه يوص ي اإلنسان بأن يعيش في هذه الدنيا كأنه غريب
أو عابرسبيل فيقول فيها الفراهي:
العـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيش إحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالء وإم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرار

وال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدهر إقب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال وإدب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

بينـ ـ ـ ـ ـ ــا الف ـ ـ ـ ـ ـ ـتى يرفـ ـ ـ ـ ـ ــل فـ ـ ـ ـ ـ ــي قصـ ـ ـ ـ ـ ــره

إذ ناب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؤس وإقط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

وك ـ ـ ـ ـ ــم رخ ـ ـ ـ ـ ــى الع ـ ـ ـ ـ ــيش ف ـ ـ ـ ـ ــي قص ـ ـ ـ ـ ــره

يفغمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك وأزهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

إذا رف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنعش ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه بغت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

فض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمه ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرب واحج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

إذا س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلب املل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك فل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم يغن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه

جن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد وأ ح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراس وأ س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوار21

قرض الشاعر هذه األبيات في أسلوب عربي فصيح على منوال الشعراء
املتقدمين ،فيقول أحد من النقاد عنه كما يلي :وهو إذ كان ً
ماهرا باللسان الذي
ً
وبارع ا فيه فيقرض على منوال الجاهليين وينشد على سبك
أنزل فيه القرآن
فصحائهم" 23.وتحتوي هذه األشعار على مشاعر الفراهي اإلسالمية وأفكاره
الدينية كما أنها تدل على اهتمامه البالغ بهداية الناس وتذكيرهم باملوت والخرة
وإرشادهم إلى الطريق السوي ،فال يتسكع في شعره في عوالم خيالية ،ال عالقة
لها بحياة الناس وواقعهم ،بل انه شاعر حب خالص ،وإيمان صادق وشعره
يحمل في طياتها رسالة وعقيدة وحكمة ودعوة .وبسمو فكره وعلو همته أنه
يسترعي انتباه القراء ويفوز بثقتهم.
 22املصدر السابق ،ص20
 21املصدر السابق ،ص21-22
 23املصدر السابق ،ص6-7

ال
مجلد6 :

الأعداد4-1 :

534

ي
يناير-د سمبر 7112

وكذلك تنم هذه األشعار عن وجهة نظر الفراهي املتعلقة بالشعر واألدب وتلقي
الضوء على مكونات الشعر اإلسالمي وعوامله وعناصره ،ومن هنا يمكن لنا أن
نستنبط من شاعريته مبادئ األدب اإلسالمي وأصوله ،وقد أشار إلى هذا الجانب
السيد عروج أحمد القادري عندما استعرض ديوانه ،فهو يقول:
"إن ما تأثرت به للغاية من خصائص أدب العالمة الفراهي هو أن نظريته في األدب
نظرية إسالمية خالصة .وفي مجال األدب ً
أيضا أنه لم ينصرف عن ذلك الطريق
الذي يرشدنا إليه أدب القرآن ،فال توجد عنده االزدواجية في األدب بحيث أنه
يتبع في النثر القرآن وفي النظم والشعر يسلك مسلك الحافظ والخيام"24.

وال شك في أن شاعريته تتميز بجودتها وروعتها ومتانة أسلوبها ،وال نالحظ فيها
الغموض والتكلف وقلة العطاء الفكري واللغوي ،وهذه واضح من كلمات األستاذ
الشيخ بدر الدين اإلصالحي التية" :إن شعره كان جيد السبك ،رائق األسلوب،
بديع الخيال ،قوي املنطق يمتاز بقليل الحشو ،إنك تجد في شعره ما ال تجد في
غيره من جزالة اللفظ ورشاقة األسلوب"27.

إن العالمة الفراهي لم ينظم األبيات والقصائد إال لتحقيق أهداف دينية وأغراض
نبيلة ومن هنا أصبحت قصائده مجموعة ثمينة للحكم واملعارف وسر ً
اجا ً
منيرا
للرشد والهداية ،وأنه في قصائده ً
دائما يلفت أنظار الناس إلى الحقائق الباهرة من
األرض والسماء ليتذكر بها أولو األلباب وليتفكر فيها أصحاب العقل والنهى وخير
دليل على هذا القول أبيات الفراهي التالية:
س ـ ـ ـ ـ ـ ــر م ـ ـ ـ ـ ـ ــع العق ـ ـ ـ ـ ـ ــل أينم ـ ـ ـ ـ ـ ــا س ـ ـ ـ ـ ـ ــار

درم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع الح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق حيثم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا دارا

ال تهولن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك ليل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة عك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرت

إن بع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد الظ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالم أن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوارا

إن فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي الليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل والنهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار وفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي

الش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمس والن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيرات ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذكارا

 24مجلة "زندكي" ،رامفور ،نومبر سنة 2167م ،ص60
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ا26

نن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا للـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـسجود أس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحار

راكع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات مس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبحات ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدعو

وال يختلف اثنان في أن قصائد الفراهي تتسم بالسهولة والبساطة إلى حد أنه ملن
الصعب أن يأتي أحد بمثلها وال يتأتى هذا النوع من الشعر إال بعد التمكن من
ً
اللغة العربية وألفاظها وأساليبها ً
تمكنا كامال ،وكل من يلقي نظرة على ديوانه
يالحظ فيه هذه امليزة ،وألجل ذلك قال أحد النقاد بعد تحليل عناصر شاعريته
وإبراز محاسنها الفينة واألدبية:
ً
سهال ً
خفيفا ،يطمع السامع أن يأتي بمثله ،ولكنه إذا حاول ،عجز ،إنه
"قد جاء نظمه
ً
قدأتى بقريضه للغة العربية دقة في التركيب ،رقة في األداء ،جماال في األسلوبً ،
حسنا
في الخيال ،ر ً
ونقا في البيان وطالوة في املعنى .وإن هذه كلها تدل على أنه كان من
الشعراء املطبوعين املجيدين الذين ال يقرضون إال بفيض قريحتهم ووحي فطرتهم"27.

ومن األهمية بمكان أن نذكر بأن الشعر العربي حتى عهد الفراهي كان يتصف
بالصنائع اللغوية والزخارف اللفظية واملحسنات الكالمية ،فتأثر بها كبار شعراء
العربية في الهند وتصبغت شاعر يتهم بهذه الصنعة اللغوية والطبعة الهندية ،ولكن
الفراهي مصون عنها ولم تتأثر بها شاعريته ال في الشكل وال في املضمون ،بل إنها تجري
على األساليب العربية الفطرية واألحاسيس الذاتية الصادقة ،وهذه كلها تدل على
ً
ً
ً
شاعرا
تقليديا بل أنه كان
شاعرا
ذوقه العربي الصحيح ،وذلك ألن الفراهي لم يكن
ً
ً
وموهوبا يبتكر معاني أصيلة ويبدع ً
أفكارا جديدة ،كما أنه يختار لشاعريته
مطبوعا
ً
ً
واضحا ملا يتدفق به قلبه
تصويرا
كلمات رشيقة وأساليب متينة ،فيقدم أمام القراء
ً
ً
من العواطف والوجدان ويعبر عن مشاعره وخواطره ً
تعبيرا دقيقا صادقا.
تأثيرالقرآن في ديوان الفراهي :وبجانب هذه الخصائص الشعرية واألدبية واملزايا
األسلوبية املتواجدة في أشعار الفراهي املشتملة على تعليم الحكمة واملوعظة
الحسنة نسمع في أشعاره أصداء اليات القرآنية ونشاهد فيها جمال التعابير
 26املصدر السابق ،ص37
 27املصدر السابق ،ص6
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والكلمات القرآنية .ألن الشاعر أو األديب إذ يكون ً
متأثرا بأسلوب كاتب أو كتاب
ينعكس هذا التأثير على أسلوب كتابته ،وقد أسلفنا الذكر أن العالمة الفراهي قد
انقطع إلى مطالعة القرآن منذ عنفوان شبابه وقض ى معظم ساعات حياته في روضة
القرآن ،فكان القرآن عمل ليله ونهاره ،فكان من الطبعي أن يتحلى شعره بأزهار ذات
ألوان منوعة من القرآن ونشم من شاعريته رائحة حديقة الهدى والفرقان .وبرزت
هذه امليزة في شعره إلى حد أنها أصبحت أكبر ميزة لشاعريته .والن نود أن نلقي نظرة
على ديوان شعره العربي في ضوء هذه الحقيقة ونبرز هذه امليزة قدر مستطاعنا،
ليتضح بأنه كيف كان يستوحي من آيات القرآن ومعانيه وتعبيراته عند قرض
األبيات ،وكيف كان ينظم اليات والكلمات القرآنية في عقد شعره وكيف كان
يسكب معاني القرآن ومفاهيمه في قوالبه الشعرية بلباقة فنية .فنقدم فيما يلي
بعض األشعار من قصيدة قرضها الفراهي بعنوان "في نورالحكمة واإليمان" ليثبت
أنه كيف كان يستفيد من اليات القرآنية وكيف كان يدمج كلماتها وأساليبها في
قوالب الشعر ،فيقول الفراهي في القصيدة املذكورة حيث أنه يصور اإليمان:
فمث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل اإليم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان يلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي

قلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــليم للتقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى راع

مث ـ ـ ـ ـ ــل سـ ـ ـ ـ ـ ـراج ف ـ ـ ـ ـ ــي زج ـ ـ ـ ـ ــاج كمث ـ ـ ـ ـ ــل

الكوك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدري مل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاع

فـ ـ ـ ـ ــي وسـ ـ ـ ـ ــط مشـ ـ ـ ـ ــكوة ويوقـ ـ ـ ـ ــد مـ ـ ـ ـ ــن

زيتونـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي خ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـير أقطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاع

مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبالد ال بشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرقية

وال بغربيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة أ صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــقاع
ج

ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد يض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ يء زيته ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا قب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل أن

تمس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه الن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار إلش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــماع

ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور عل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور وم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن يه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــده

هللا ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه يهت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد بإ س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراع24

فكل من يقرأ هذه القصيدة يتبادر إلى ذهنه اليات التالية لسورة النور:
"هللا نور السماوات واألرض ،مثل نوره كمشكوة فيها مصباح ،املصباح في زجاجة،
الزجاجة كأنها كوكب دري ،يوقد من شجرة مباركة زيتونة ال شرقية وال غربية،
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يكاد زيتها يض يء ولو لم تمسسه نار ،نور على نور ،يهدي هللا بنوره من يشاء
ويضرب هللا االمثال للناس وهللا بكل ش ئ عليم( ".سورة النور)37 :
وفي نفس القصيدة يقول الفراهي:
ومثـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل الكفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار أعمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالهم

كيلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرق بالق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاع

يحسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبه الظمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــآن مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء فيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأ

تي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـإهراع وإيض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاع
شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيأ س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـوي ا غيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر خ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداع

ووج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد هللا لديـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه فوفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا

ه جـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـزاء الص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاع بالص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاع

ومثـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل الكفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر عماياتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه

غطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت علـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى قلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب وأسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــماع

كظلم ـ ـ ـ ـ ـ ــات البح ـ ـ ـ ـ ـ ــر هاج ـ ـ ـ ـ ـ ــت ب ـ ـ ـ ـ ـ ــه

األرواح مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن هوجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء زع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـزاع

فظلم ـ ـ ـ ـ ــات بعض ـ ـ ـ ـ ــها ف ـ ـ ـ ـ ـوق بع ـ ـ ـ ـ ــض

طبقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيس بشعشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاع21

ح ـ ـ ـ ـ ـ ـتى إ ذا مـ ـ ـ ـ ـ ــا جـ ـ ـ ـ ـ ــاءه لـ ـ ـ ـ ـ ــم يجـ ـ ـ ـ ـ ــد

فنرى كيف تنعكس على هذه األشعار معاني القرآن وتسبح فيها الكلمات
والتعبيرات القرآنية ،فكل من يلقي عليها نظرة عابرة ينتقل ذهنه إلى تلك اليات
القرآنية التي استلهمت منها هذه األبيات في الشكل واملعني ،وهذه اليات كما تلي:
"والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء ،حتى إذا جاء ه لم
يجده شيأ ،و وجد هللا عنده ،فوفاه حسابه ،وهللا سريع الحساب ،أو كظلمات في
بحر لجي يغشاه موج ،من فوقه موج ،ومن فوقه سحاب ،ظلمات بعضها فوق
بعض ،إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل هللا له نورا ،فماله من نور".
(سورة النور)40-31 :
وبناء على مثل هذه األشعار يمكن لنا أن نتصور مدى تأثره بالقرآن واستيحائه
منه .وأثناء دراسة هذه األشعار قد خطر ببالنا مر ًارا وتكر ًارا أن الفراهي ربما أراد
أن يترجم القرآن بشكل منظوم في اللغة العربية ،ولكن األجل لم يمهله إلنجاز هذا
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العلم العظيم .وفي السطور التالية نود أن نقوم باملقارنة بين أبياته واليات
القرآنية بقليل من التفصيل تحت عناوين فرعية:
الكلمات والتعبيرات القرآنية في أشعار الفراهي :ال غرو في أن شاعرية الفراهي
تدور حول القرآن الكريم وتستلهم منه في ألفاظها وأساليبها وفي معانيها ومطالبها،
ألن القرآن هو املحور واألساس لجميع نشاطات الفراهي العلمية واألدبية واللغوية
ً
والثقافية ،فال يعمل عمال إال بدافع القرآن وال يتفكر في أمر إال بفكر القرآن وال
يشاهد شي ًئا إال بمنظار القرآن .وإذا كان األمر هكذا فال مكان لالستغراب إذ
يستخدم الفراهي ألفاظ القرآن وأساليبه للتعبير عما يجيش في قلبه من املشاعر
والعواطف ،ولكن األمر الذي يثير استعجابنا في هذا الصدد هو قدرته الفائقة
على حسن انتقاء هذه الكلمات والتعابير وبراعة استعمالها في األبيات والقصائد.
وفيما يلي نقدم على سبيل املثال بعض أبياته املقتطفة من ديوانه التي جاءت فيها
الكلمات والتعبيرات القرآنية وبعدئد ننقل تلك اليات حيث استعملها القرآن،
وذلك لكي يتجلى ولوعه بالقرآن وبراعته في استخدام كلماته وأساليبه في أشعاره،
فيقول في إحدى قصائده التي قرضها الفراهي بعنوان "في ثوران الفتنة البلقانية"
بمناسبة هجوم املسيحيين على مدينة طرابلس واعتداءاتهم ضد اإلسالم
واملسلمين .فأراد الفراهي أن يهز مشاعر املسلمين بواسطة أبياته هذه ،إذ يدعو
جميع الشعوب اإلسالمية ملواجهة أعداء اإلسالم:
شـ ـ ـ ــبت علـ ـ ـ ــى بلقـ ـ ـ ــان نـ ـ ـ ــار الحـ ـ ـ ــروب

أش ـ ـ ـ ـ ــعلها ب ـ ـ ـ ـ ــالبغي أه ـ ـ ـ ـ ــل الصـ ـ ـ ـ ـ ــليب

ي ـ ـ ـ ـ ــا ك ـ ـ ـ ـ ــرد ،ي ـ ـ ـ ـ ــا تات ـ ـ ـ ـ ــار ،ي ـ ـ ـ ـ ــا كاب ـ ـ ـ ـ ــل

ي ـ ـ ـ ـ ـ ــا كـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل م ـ ـ ـ ـ ـ ــن هلل عبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد منيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب

ف ـ ـ ـ ـ ـ ــالن ي ـ ـ ـ ـ ـ ــا إخ ـ ـ ـ ـ ـ ــوان م ـ ـ ـ ـ ـ ــا ب ـ ـ ـ ـ ـ ــالكم

ق ـ ـ ـ ــد مس ـ ـ ـ ــكم م ـ ـ ـ ــن الجه ـ ـ ـ ــاد لغ ـ ـ ـ ــوب

مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالكم ال تنفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرون وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد

ح ـ ـ ـ ــل عل ـ ـ ـ ــى اإلس ـ ـ ـ ــالم ي ـ ـ ـ ــوم عص ـ ـ ـ ــيب

يبلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوكم هللا ببـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأس العـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدى

ف ـ ـ ـ ـ ـ ــإن أم ـ ـ ـ ـ ـ ــر هللا يبل ـ ـ ـ ـ ـ ــو القل ـ ـ ـ ـ ـ ــوب10
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فكل الكلمات التي تحتها الخط في األشعار املذكورة مقتبسة من القرآن الكريم
ً
واستخدمها القرآن في نفس املعنى في مواضع مختلفة ،فمثال" :إن في ذلك لية لكل
ً
عبد منيب " (سورة سبأ" ،)1 :وما مسنا من لغوب" (سورة ق" ،)34 :انفروا خفافا
ً
وثقاال…" (سورة التوبة" ،)42 :وقال هذا يوم عصيب" (سورة هود" ،)77 :ولنبلونكم
بش يء من الخوف والجوع…" (سورة النساء.)274 :
ويقول في قصيدة أخرى قرضها بعنوان "في ذكر امللحمة الكبري" التي يصف فيها
الفراهي مفاسد الحرب العاملية األولى التي أسفرت عن الدمار الشامل في العالم
ويشير إلى عواقبها الوخيمة:
فن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار الح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروب به ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم تس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتعر
يص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلونها زم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ًـرا فزم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
ه يبطش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهم بطش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة املقت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدر
ويعث ـ ـ ـ ـ ـ ــون ف ـ ـ ـ ـ ـ ــي األرض بح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ًـرا وب ـ ـ ـ ـ ـ ــر

لقـ ـ ـ ـ ـ ــد حـ ـ ـ ـ ـ ــل بـ ـ ـ ـ ـ ــالروم شـ ـ ـ ـ ـ ــر شـ ـ ـ ـ ـ ــمر
فهـ ـ ـ ـ ــم حصـ ـ ـ ـ ــب كالهشـ ـ ـ ـ ــيم اليبـ ـ ـ ـ ــيس
فـ ـ ـ ـ ـ ـ ــإن لـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم يتوبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو ولـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم يتقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو

كـ ـ ـ ــذا ال ـ ـ ـ ــروم ملـ ـ ـ ــا طغـ ـ ـ ــوا فـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ــبالد
حديـ ـ ـ ـ ـ ــد الفـ ـ ـ ـ ـ ــؤاد ،حديـ ـ ـ ـ ـ ــد النظـ ـ ـ ـ ـ ــر
ش ـ ـ ـ ـ ــديد املح ـ ـ ـ ـ ــال ،ش ـ ـ ـ ـ ــديد النك ـ ـ ـ ـ ــال
وم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان إال كلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح البصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدمرها وسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبى أهلهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
ً
غربـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ا فأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرم في ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه الس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعر
ومل ـ ـ ـ ــا قض ـ ـ ـ ـ ى النح ـ ـ ـ ــب منه ـ ـ ـ ــا اس ـ ـ ـ ــتمر
كتائ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب روس ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــولى ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدبر12
فكـ ـ ـ ـ ـ ــر إلـ ـ ـ ـ ـ ــى الشـ ـ ـ ـ ـ ــرق فاسـ ـ ـ ـ ـ ــتعجلت
فنالحظ كيف انتقى الفراهي الكلمات القرآنية ونظمها في سلك الشعر ،وكل هذه
ً
الكلمات التي تحتها الخط مأخوذة من القرآن الكريم ،فمثال" :إنكم وما تعبدون من
دون هللا حصب جهنم…" (سورة األنبياء" ،)14 :يصلونها يوم الدين" (سورة االنفطار:
" ،)27إن بطش ربك لشديد" (سورة البروج" ،)21 :الذين طغوا في البالد" (سورة
الفجر" ،)22 :وال تعثوا في األرض مفسدين" (سورة البقرة ،)60 :وهو شديد املحال"
(سورة الرعد" ،)23 :وما أمرنا إال واحدة كلمح بالبصر" (سورة القمر" ،)70 :فمنهم من
قض ى نحبه" (سورة األحزاب" ،)33 :سيهزم الجمع ويولون الدبر" (سورة القمر)47 :
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فعلى أساس هذه الكلمات والتعبيرات القرآنية املنتشرة في أشعار الفراهي يمكن
لنا القول بأنه ال يوجد أي بيت في ديوانه إال أنه يتحلى بألفاظ القرآن وأساليبه.
التعليمات واملفاهيم القرآنية في شاعريته :لم يكتف الفراهي باستخدام
الكلمات والتعبيرات القرآنية ،بل أنه جعل شاعريته وسيلة لنشر الدعوة اإلسالمية
والتعليمات القرآنية ولذا في أكثر األحيان نعثر في ديوانه على أشعار تحمل في طياتها
معنى آية من آيات القرآن ومفهومها ،فنقدم فيما يلي بعض األبيات املقتبسة من
ديوانه مع اإلشارة إلى تلك اليات التي لخصها الفراهي في تلك األبيات ،فهو يقول في
قصيدة يستعيذ فيها باهلل عز وجل من جميع الغوايات والفتن:
أع ـ ـ ـ ـ ــوذ ب ـ ـ ـ ـ ــاهلل العظ ـ ـ ـ ـ ــيم األفض ـ ـ ـ ـ ــال

الغ ـ ـ ـ ــافر ال ـ ـ ـ ــذنب الش ـ ـ ـ ــديد األنك ـ ـ ـ ــال

م ـ ـ ــن همـ ـ ـ ـزات ال ـ ـ ــنفس ذات اإليغ ـ ـ ــال

ونفثـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاغ مختـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال

وفتنـ ـ ـ ـ ـ ــة الحـ ـ ـ ـ ـ ــرص وطـ ـ ـ ـ ـ ــول المـ ـ ـ ـ ـ ــال

وفتن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة األه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل وم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال مي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال11

أال يتجلى في البيت األخير معنى الية" :إنما األموال واألوالد فتنة…(سورة التغابن:
 ،)24وفي قصيدة أخرى يقول الفراهي ً
ملفتا أنظار الناس إلى مصيرهم املحتوم
واجتماعهم بيوم الحشر والجزاء يوم الحساب:
ً
يوم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ا وهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو أي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام

وه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم ال ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد محش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورون

عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن النعمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء مس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـؤولون
والس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائل
تنطوي هذه األبيات على معاني بعض اليات القرآنيةً ،
وكثيرا ما نجد هذه املعاني
ً
في القرآن الكريم :فمثال يقول عز وجل" :ونحشرهم يوم القيامة" (سورة طه213 :
عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالم13

) ،ثم لتسئلن يومئذ عن النعيم" (سورة التكاثر" ،)4 :إنك أنت عالم الغيوب"
(سورة املائدة)226 :
وكذلك يقول املعلم الفراهي في قصيدته املعنونة بـ"في نور الحكمة واإليمان":
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يع ـ ـ ـ ـ ـ ـمى ب ـ ـ ـ ـ ــه الغ ـ ـ ـ ـ ــاوي ويه ـ ـ ـ ـ ــدي ب ـ ـ ـ ـ ــه

عبـ ـ ـ ـ ــد علـ ـ ـ ـ ــى نهـ ـ ـ ـ ــج الهـ ـ ـ ـ ــدى سـ ـ ـ ـ ــاع14

ويؤدي القرآن هذا املفهوم فـي هـذه الكلمـات" :يضـل بـه كثي ًـرا ويهـدي بـه كثي ًـرا (سـوره
البقرة.)16 :
وكذلك يقول الفراهي في إحدى قصائده الرائعة املعروفة بـ"في تطاول الطليان على
ً
ناصحا املسلمين بأن يعدوا أنفسهم ويدججوا جيوشهم باملعدات
طرابلس"
العسكرية الحديثة ملواجهة اعتداءات املسيحيين واليهود فهو يخاطب أهل
ً
اإلسالم قائال:
واسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتجمعوا عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــددا فمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا

تج ـ ـ ـ ـ ـ ــري السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــفين عل ـ ـ ـ ـ ـ ــى اليـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبس

أعن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي املراك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب وامل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدا

فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع والكتائـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب والحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرس

وتعلمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوا حيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل الحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروب

الخص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم الش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرس17

لتغلب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوا

وال شك في أن هذه األشعار تحمل في طياتها معنى الية" :أعدوا لهم ما من قوة
استطعتم

ومن رباط الخيل…" (سورة األنفال)60 :
وعلى هذا النحو يقول الفراهي في قصيدة له بعنوان "في الرجوع الى العقل" وقد
نظم فيها الفراهي معاني بعض اليات القرآنية بأسلوب بارع يدل على مهارته في
تقديم الكلمات واملعاني القرآنية بشكل منظوم ،فاألبيات التالية أحسن دليل على
هذا القول:
ال تهولنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك ليل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة عك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرت

إن بع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد الظ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالم أن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوارا

إن ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي اللي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل والنه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار وف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي

ا16

الش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمس والنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيرات ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذكار

فاملعاني واألفكار التي تشتمل عليها األشعار النفة الذكر ،قد جاءت في مواضع
مختلفة من القرآن ،فيقول سبحانه و تعالى" :فإن مع العسر ً
يسرا" (سورة ألم
 14املصدر السابق ،ص23
 17املصدر السابق ،ص26
 16املصدر السابق ،ص37
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نشرح ،)7 :وأ ً
يضا "تلك األيام نداولها بين الناس…" (سورة آل عمران ،)240 :وكذلك
يقول ربنا الكريم" :إن في خلق السموت واألرض واختالف الليل والنهار ليات ألولي
االلباب"(.آل عمران)210 :
ونالحظ نفس األسلوب والبيان في البيت التي من منظومته التي يقول فيها:
يـ ـ ـ ــا بـ ـ ـ ــؤس للـ ـ ـ ــدنيا شـ ـ ـ ـ ً
ـقيا سـ ـ ـ ــعيدها

فيـ ــا ويـ ــل مـ ــن يسـ ــعى لهـ ــا يسـ ــتزيدها17

فنجد فحوى هـذا البيـت فـي اليـة الكريمـة التـي يقـول فيهـا سـبحانه وتعـالى" :ومـن يـرد
ثواب الدنيا نؤته منها" (سورة آل عمران.)247 :
وال شك في أن ديوان الفراهي كله زاخر بالقصائد واألبيات التي تحمل املعاني
واملطالب القرآنية وتقدم االحكام والتعليمات اإللهية في طياتها ،ألن شاعرية
الفراهي ،كما قلنا من قبل ،ليست شاعرية مهنية جوفاء ،بل لها أغراض سامية
وأهداف نبيلة يعرفها أهل العلم واصحاب الفن بطريق أحسن.
اليات القرآنية في شعر الفراهي :وبجانب استخدام الكلمات واملفاهيم القرآنية
في أشعاره قد يستعمل الفراهي اليات القرآنية نفسها في قصائده بحذاقة شعرية
ً
مطلقا ،فننقل هنا بعض األمثلة من
تامة ،بحيث ال يختل وزن الشعر وقافيته
ديوانه ،فهو يقول في إحدى قصائده:
واستنص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروا هللا امله ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيمن

فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي العشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ي وفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي الغلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس

"ولينصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرن هللا مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن

ينص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــره " فليح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتمس14

وهنا وضع الشاعر الفراهي قوله تعالى "ولينصرن هللا من ينصره" (سـورة الحـج)40 :
في وسط شعره بمهارة فنية تامة ،وعلى هذه الشاكلة يقول في قصيدة أخرى:
ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــإن هللا علين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا رقي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب

إن تص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبروا هللا اليخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزكم
 17املصدر السابق ،ص36
 14املصدر السابق ،ص26
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نص ـ ـ ـ ـ ـ ــر م ـ ـ ـ ـ ـ ــن هللا وف ـ ـ ـ ـ ـ ــتح قري ـ ـ ـ ـ ـ ــب11

يـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا قومنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا إن تصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبروا يـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأتكم

فنالحظ في البيت األخير كيف استخدم الفراهي الية" :نصر من هللا وفتح قريب"
(سورة الصف )23 :بمنتهى البراعة واملهارة في شعره.
االنسجا الصوتي بين شعر الفراهي وآيات القرآن :ال ريب في أن القرآن
الحكيم ليس كتاب شعر أو مجموعة منظومات كما يقول القرآن بنفسه في هذا
الصدد" :وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إال ذكر وقرآن مبين"( .سورة يس:
ً
تذكيرا لكافة الناس وهدايتهم بلسان عربي بين،
 .)61لقد أنزل هللا تعالى القرآن
ولكن باستخدام الكلمات املالئمة واألساليب املتزنة املتسقة بين اليات قد تنبثق
منها نغمة الهوتية وموسيقى عذبة تمس القلوب وتسحر األذهان وتثير العواطف
وربما كان هذا هو التأثير املعجز للقرآن واالنسجام الصوتي األنيق بين آياتها الذي
كان يجذب قلوب اإلنس والجن إليه .فالعالمة الفراهي الذي كان يغوص في أعماق
القرآن ويستخرج الدرر والللي من قيعانه ،كان يتذوق بهذه النغمة الالهوتية
ويتلذد بها ،فنشعر بتأثيرها في كالمه العربي ،وخير شاهد على هذا االنسجام
الصوتي املوجود بين آيات القرآن وأشعار الفراهي قصيدته التالية التي تشتمل
على أربعة أبيات ققط ،يقول فيها الفراهي:
در م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع الح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق حيثم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا دارا
س ـ ـ ـ ـ ـ ــر م ـ ـ ـ ـ ـ ــع العقـ ـ ـ ـ ـ ــل أينمـ ـ ـ ـ ـ ــا س ـ ـ ـ ـ ـ ــار
إن بع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد الظ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالم أن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوارا
ال تهولنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك ليلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة عك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرت
الش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمس والن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيرات ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذكارا
إن فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي الليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل والنهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار وفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
نن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا للسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـجود أسحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا ا30
راكعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــجات يـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدعو
ر
فكل من يقرأ هذه األبيات وله نظرة واسعة في القرآن الكريم ،سيؤديه هذا
التناغم واالنسجام الصوتي املوجود في األشعار املذكورة ً
آنفا على الفور إلى اليات
التالية من سورة نوح:
 11املصدر السابق ،ص17
 30املصدر السابق ،ص37
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ً
ليال و ً
نهارا ،فلم يزدهم دعائي إال فر ًارا…،ثم إني دعوتهم
"قال رب إني دعوت قومي
ً
جهارا ،ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسر ًارا ،فقلت استغفروا ربكم ،إنه كان

نهارا ،مالكم ال ترجون هلل ً
غفارا ،يرسل السماء عليكم مدر ًارا …ويجعل لكم أ ً
ً
وقارا،
طوارا…وقال نوح رب ال تذر على األرض من الكافرين ً
وقد خلقكم أ ً
ديارا ،..وال يلدوا
كفارا…،وال تزدالظلمين إال ً
فاجرا ً
إال ً
تبارا(" .سورة نوح من  7إلى )14
وعلى هذا النحو بسبب تواجد االنسجام الصوتي الرائع بين آيات القرآن وأشعار
الفراهي نسمع أصداء اليات القرآنية في أكثر أشعاره ونشعر تلك النغمة
الالهوتية من منظوماته ،وإن دلت هذه كلها على ش يء فإنما تدل على تفانيه في
مطالعة القرآن بحيث ال يخرج ش يء من لسانه وقلمه إال بعد االستحمام من
حوض القرآن .وعلى أساس هذه الحقيقة يمكن لنا القول بأن من أهم ميزات
شاعريته هو تأثير القرآن على معظم آرائه وأفكاره ،إذ أنه قد استوحى منه الشكل
والصوت واملعنى ألكثر أبياته وقصائده.
وقد حان الوقت أن نقوم بتحليل قصائد الفراهي وأبياته التي تشتمل على ذكر
الحروب التي دارت بين إيطاليا وتركيا وتأجج لهيبها في طرابلس وبلقان ،وأهرقت
ً
مضطربا وقلق
فيها دماء املسلمين األبرياء ،فتركت هذه املعارك الدامية الفراهي
البال ،ففاضت مشاعره وعواطفه في قالب األشعار من لسانه ،فمثل هذه
ً
القصائد واألشعار تنم عن أن الفراهي كان يملك ً
حساسا وكان هذا القلب
قلبا
يتفطر ويتوجع بكل ما كان يحدث على ساحة األقطار اإلسالمية ،فكان يستشعر
بمصائب إخوانهم املسلمين وآالمهم ،كما كان يتأسف على أحوال األمة اإلسالمية
ويتأوه .وهذا األمر يدل على أنه كان يؤمن باألخوة اإلسالمية التي تربط أبناء األمة

اإلسالمية بعضهم ببعض ،فكل من يطالع هذه القصائد يتبادر إلى ذهنه ذلك
الحديث النبوي صلى هللا عليه وسلم الذي وصف فيه نبينا الكريم صلى هللا عليه
ً
وسلم املسلمين املؤمنين قائال " :ترى املؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم
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كمثل الجسد ،إذا اشتكى عضو تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى 32.وفيما
يلي نأتي بذكر القصائد واألبيات التي قرضها الفراهي للفت أنظار املسلمين إلى
الحروب التي مني فيها أبناء األمة اإلسالمية بخسائر فادحة ،فأثارت مثل هذه
الحروب عاطفة الفراهي اإلسالمية وأخوته الدينية.
األخوة السالمية في قصائد الفراهي :ال شك في أن شاعرية الفراهي تفوح منها
رائحة األفكار الدينية والعواطف اإلسالمية كما تنبعث منها أريج اليات القرآنية
فلما هاجمت القوات اإليطالية مدينة طرابلس وأراقت فيها دماء املسلمين البرياء
وتيتم فيها عدد كبير من األطفال املسلمين وترملت كثير من النساء املسلمات،
أصبح الفراهي جريح القلب بكل ما حدث مع أبناء اإلسالم في هذه املدينة،
فجاشت عاطفته اإلسالمية إلى حد أنه رفع صوته ضد املظالم واالعتداءات على
املسلمين وانتهاك حقوق اإلنسان في البلدان العربية وسكب عواطفه هذه في قالب
األشعار ،وأبرز بمنتهى الشدة والقوة الوحشية والهمجية التي ارتكبتها القوات
اإليطالية ضد األبرياء من املسلمين ،فصور الفراهي تلك األحداث الدامية أمام
ً
العيون ببراعة فائقة فهو يقول ً
معربا عن حزنه وأمله وسخطه وغيظه قائال:
ذاك ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذي كن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا نح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاذر
ب ومالهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي النـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاس عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاذر
الغـ ـ ـ ـ ـ ــاوين فـ ـ ـ ـ ـ ــي الهيجـ ـ ـ ـ ـ ــاء املضـ ـ ـ ـ ـ ــاجر
تهب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوا امل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدائن والعم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائر

غـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرت بنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروم الفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواجر
ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبت إيطالي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة الح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرو
حثـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت لهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا أبناءهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
لي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوخوا ملك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا وي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن

الح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت له ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم أدن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى املع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــابر
فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأتوا ط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرابلس ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتي
ن به ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا األك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــابر واألص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاغر31
دخل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوا امل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدينة يقتل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو
وفي قصيدة رائعة أخرى عنوانها "في ذكر هجوم الطليان وظلمهم" قد رثى بها
الشاعر بمنتهى الحزن واألس ى أولئك املسلمين الذين القوا حتفهم في طرابلس،
 32الجامع الصحيح للبخاري ،كتاب األدب ،باب ،17ص2171
 31ديوان املعلم عبد الحميد الفراهي ،ص21
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وهذه القصيدة أحسن دليل على حمية الشاعر الدينية وأخوته اإلسالمية ،فبكى
نفسه في هذه القصيدة وأبكى الناس على أحداث طرابلس ،إذ هو يقول:
يـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــين بكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالهوامع

ال ترقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأن لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك املـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدامع

قتلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى طـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرابلس الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذ

ي ـ ـ ـ ـ ـ ــن تطحطح ـ ـ ـ ـ ـ ــت به ـ ـ ـ ـ ـ ــم الق ـ ـ ـ ـ ـ ــوارع

نب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكي عل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى إخوانن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا

أه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل املك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارم والدس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائس

دهمت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهم الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروم الفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوا

تـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك باملراكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب واملـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدافع

قتل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوا املراض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي املض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا

ج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع والض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوارع ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي الش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوارع

ال ديـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن عنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدهم وال

حلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن العـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوان وازع
زو ًرا وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد رفض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوا الش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرائع

ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل يش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمئز الكف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر مم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا

يركب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن الش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنائع33

يبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدون نصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرانية

وليس من شك في أن هذه األحداث الفاجعة واملظالم الشنيعة الواقعة على بعد
شاشع عن موطن الفراهي قد أثارت حفيظته وعواطفه األخوية اإلسالمية ،كما
هز أحاسيسه ونزعاته الدينية إلى حد أنه بادر بسكب مشاعره وعواطفه هذه في
قوالب الشعر باللغة العربية ،وأصبحت شاعريته في هذه املرحلة قيثارة األس ى
واأللم ،فأبياته التالية التي قرضها الفراهي إثر استيالء املسيحيين على مدينة
طرابلس ،خير شاهد على هذا القول ،كما أنها تدل على موهبته الشعرية وقدرته
ً
الفائقة على التعبير عن خوالجه النفسية ،فهو يصرخ قائال:
كي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف الق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرار وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد نك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس

أ عالمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنا بطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرابلس

كي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف القـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرار وحولن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا

األعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد اء ترتقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب الخلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس

نبك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي عل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى إخوانن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا

بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــين القتيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل ومـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن حـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبس

نبك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي لرب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات الخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدو

ر شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرقن باملـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء السـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلس

هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم أهلنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا وعشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيرنا

أ فيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأملون وال نحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس
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هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل ترتضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذل ديـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن

كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم ولـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيس بملتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبس

وهللا ال نرض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ى ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه

م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادام فين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن نف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس34

ومن املالحظ هنا أن العالمة الفراهي لعله قد أدرك في تلك الونة من الزمن كل ما
سيحدث في البالد العربية في األيام القادمة وأنه قد تكهن بكل ما يحدث الن في
أرض فلسطين وفي األماكن املقدسة بسبب املؤامرات واملكيدات التي حاكها اليهود
والنصارى قبل سنين ،فيشير في نفس القصيدة إلى تلك املشاكل والفتن التي
ً
سيتعرض لها املسلمون في القريب العاجل قائال:
فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاليوم إن لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم تـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدفعوا

فليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـأ تين ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوم ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنحس

إن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي أرى فتن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا تم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوج

وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ظه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرن مل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدس

يب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــغون قسط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنطنية

وبع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدها أرض الق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدس

ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيح ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي حجراته ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا

ولتس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمعن له ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا الج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرس

فلننض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحن أو نقتل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن

عـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن قدسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنا القـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوم الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنجس

ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاحموا ذم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار املل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

البيض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء كاألس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد الش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكس37

2

وملا تم الصلح بين األتراك واإليطاليين ووقعا كال الجانبين على اتفاقية الصلح
ً
ً
مستعدا لقبول هذا الذل
غضبا ولم يكن
لوقف إطالق النار ،احتدم الفراهي
واالنصياع فقرض قصيدة عاتب فيها أولئك األتراك الذين كانوا وراء اتفاقية
الصلح مع املسيحيين الخادعين الغاشمين ،فرفع الفراهي من بالد الهند صوته
ضد هذه املساملة واملصالحة وقال:
يـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا تـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرك ال تبغـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوا الهونيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا

ال تنعم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوا الحس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد عين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا

أ تـساملـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدونا

وتركتمون ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــين بين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا

نح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ مي الخالف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة بالس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيو

ف الب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاترات إذا انتض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــينا
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بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدمائنا مل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــقينا

فرب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت ح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدائق مج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدها

ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو تبص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرون كم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا رأينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
إن الع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدو ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
يت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوا بل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ًـدا ثوين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
ال سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلم بالطليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتى
ً
تحت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوي ذال وش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــينا36
ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاملوت خـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ير م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن حي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاة
الخالفة التركية في نظر الفراهي :إن املسلمين الهنود ً
دائما اعتنوا بالقضايا
ً
اإلسالمية اعتناء بالغا سواء كانت هذه القضايا تتعلق بحرب طرابلس وبلقان أو
بأحداث أرض فلسطين ،وقد ظهر هذا التحمس واالهتمام في أروع أشكاله وأشد
مظاهره إبان "حركة الخالفة" التي كانت موجهة ضد االستعمار اإلنجليزي في الهند
وكانت تهدف إلى تأييد وتدعيم الخالفة التركية واملطالبة بإقامتها في العالم
ً
عضوا لهذه الحركة ،إال أنه
االسالمي من جديد ،ومع أن العالمة الفراهي لم يكن
أعرب بشدة عن رأيه في هذا الشأن عن طريق قصيدة نظمها بالعربية ،فننقل هنا
بعض األبيات من هذه القصيدة التي تكفي إللقاء الضوء على موقفه من هذه
القضية ،فيقول في هذه القصيدة العالمة الفراهي:
الع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرب واألتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراك شاش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع
صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـدعا مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن األضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــغان واسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع
أن الخالف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة خـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـير ج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــامع
ودون حوزتهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا نـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدافع
الباسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل العـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاري األشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاجع

غ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروا ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأن البع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـد ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــين
وبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأن بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــين قلوبنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلة ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم يعلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوا
فلنب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذلن له ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا النف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوس
م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا الت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرك إال مث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف

ال ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف إ ال باألص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــابع37

والع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرب مث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل أص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــابع
فيتضح من هذه األبيات أن العالمة الفراهي كان من أكبر مؤيدي الخالفة التركية
القائمة في أكثر البلدان العربية وذلك ألنه كان يعتبرها بمثابة العروة الوثقى
ً
جميعا.
للمسلمين
 36املصدر السابق ،ص11-12
 37املصدر السابق ،ص24
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القومية السالمية عند الفراهي :إن الشعب املسلم في شبه القارة الهندية قام وال
يزال يقوم ضد التمييز العنصري والقومية الضيقة والوطنية املحدودة إذ أنه يؤمن
بالوحدة اإلنسانية العاملية ويؤيد الجامعة اإلسالمية الشاملة ،ومن الجدير بالذكر
هنا أن العاطفة الدينية واألخوة اإلسالمية ال تنافي في أي حال من األحوال عاطفة
الحب للوطن ولكنها تمنع اإلنسان عن تقديس الوطن وعبادته والغلو في تمجيده،
ً
وذهب إلى هذا الرأي الشيخ أبو الحسن علي الندوي قائال" :في الحقيقة ال منافاة
بينهما ،فاإلنسان يستطيع أن يجمع بين الحب لوطن روحي وجسمي" 34.فالعالمة
الفراهي ً
أيضا كان يعتقد بالقومية اإلسالمية الشاملة وأعرب عن هذا الرأي في
قصائده املختلفة ،كما يقول في قصيدة قرضها بعنوان"في ثوران الفتنة البلقانية":
شـ ـ ـ ــبت علـ ـ ـ ــى بلقـ ـ ـ ــان نـ ـ ـ ــار الحـ ـ ـ ــروب

أشـ ـ ـ ـ ـ ــعلها بـ ـ ـ ـ ـ ــالبغي أهـ ـ ـ ـ ـ ــل الصـ ـ ـ ـ ـ ــليب

ل ـ ـ ـ ـ ــم تب ـ ـ ـ ـ ــق ف ـ ـ ـ ـ ــي الف ـ ـ ـ ـ ــاق أرض به ـ ـ ـ ـ ــا

اإلس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالم إال ناله ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن لهي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب

ي ـ ـ ـ ـ ــا ك ـ ـ ـ ـ ــرد ،ي ـ ـ ـ ـ ــا تات ـ ـ ـ ـ ــار ،ي ـ ـ ـ ـ ــا كابـ ـ ـ ـ ـ ــل
يـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدعوكم اإلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالم جهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ًـرا إلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى

يـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا كـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن هلل عبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد منيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب
ذب الع ـ ـ ــدى عن ـ ـ ــه فه ـ ـ ــل م ـ ـ ــن مجي ـ ـ ــب

قوم ـ ـ ــوا لنص ـ ـ ــر الح ـ ـ ــق م ـ ـ ــن ف ـ ـ ــوركم

واس ـ ـ ــتنفروا م ـ ـ ــن ك ـ ـ ــل م ـ ـ ــرد وش ـ ـ ــيب31

عن طريق هذه األشعار خاطب الشاعر املسلمين بأجمعهم القاطنين في مختلف
أقطار العالم الذين يربطهم رباط القومية اإلسالمية وناشدهم الفراهي أن يتأهبوا
للحفاظ على دينهم الحنيف وللقيام بالذود عن وطنهم الديني والروحي الذي قد
أصبح عرضة للهجمات الشرسة .وعلى هذا النحو خاطب الفراهي املسلمين
ً
ً
جميعا في موضع آخر قائال:
أبن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء آب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمس
ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن كي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــده م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا إن نع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس
املسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلمين بأندلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس

ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا أم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة اإلس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالم ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل تنعس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون وخص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمكم
ه ـ ـ ـ ـ ـ ــل ال ذك ـ ـ ـ ـ ـ ــر ت ـ ـ ـ ـ ـ ــم م ـ ـ ـ ـ ـ ــا أص ـ ـ ـ ـ ـ ــاب
 34املسلمون في الهند ،ص247
 31ديوان املعلم عبد الحميد الفراهي ،ص 17-14
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ومـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا لهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ملـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتمس40

سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلبوكم شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــطر الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبالد
فال شك أن هذه األشعار كلها تدل على اعتقاده الراسخ بالقومية اإلسالمية
الجامعة .فيتضح من خالل هذه الدراسة أن الفراهي يبدو تارة في ديوانه العربي
كمعلم الحكمة واألخالق وتارة أخرى أنه يبرز كشاعر مفسر وملهم يقدم
التعليمات اإللهية والتعابير القرآنية في شعره ،وتارة ثالثة أنه يظهر في أبياته
كمسلم حساس ومؤمن صادق يلتهب غيرة وحماسة وحمية لإلسالم واملسلمين،
دما ال ً
يفيض تأملًا وحرقة على أوضاع املسلمين املشجية املبكية للقلوب ً
دمعا،
فيتفطر قلبه على ما يعانيه املسلمون من املصائب واملظالم في مختلف أصقاع
العالم ،وجاشت مشاعره وخواطره إلى حد أنها ظهرت في صورة األشعار التي تمس
ً
فنظرا لهذه القصائد واملنظومات
القلوب وتهز الشعور وتثير العواطف والوجدان.
كانت الحكومة اإلنجليزية في تلك الفترة تراقب جميع نشاطات الفراهي وتبحث عن
تلك املنظومات التي نظمها في مدح األتراك وتأييد الخالفة 42.فال ريب في أن
شاعرية الفراهي مليئة باألفكار اإلسالمية والعواطف الدينية وخاصة مما قرضها
ً
من األبيات خالل حرب طرابلس وبلقان ،ولذلك نال قبوال وسمعة في العالم
العربي ً
أيضا ،وتجدر اإلشارة هنا إلى أن الشيخ أحمد السنوس ي املتوفى 2133م ملا
سمع هذه القصائد انهمرت الدموع من عينيه 41.وكذلك أعرب العالمة تقي الدين
ً
الهاللي املراكش ي عن رأيه حول شعر الفراهي معترفا بعظمة شعره وسمو فكره،
فتشرف العالمة الهاللي بزيارة الفراهي أثناء إقامته في الهند ،وسنحت له الفرصة
لالستماع إلى هذه القصائد من لسان الشاعر ،فهو يكتب في هذا الخصوص:
"وللشيخ املذكور (عبد الحميد) ديوان شعر سمعته منه ،بليغ مؤثر في استنهاض
همم املسلمين ،وبث الحياة في قلوبهم وذكر عداء األفرنج لهم وذكر حرب طرابلس
والحرب الكبرى"43.
 40املصدر السابق ،ص26-27
 42ذكر فراهي ،ص611
 41مختصر حيات حميد ،ص62
 43ذكر فراهي ،ص13
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فال مراء في أن الفراهي من أبرز شعراء العربية في الهند ،ألنه شاعر بارع مطبوع
وأديب موهوب مقتدر ،خلف آثاره الشعرية في اللغات الثالث من األردية والعربية
والفارسية ويمتلك ثروة لغوية هائلة قلما تتوفر ألحد وقد منحه هللا قدرة فذة
عجيبة على التعبير والبيان باللغة العربية ،وأما أسلوبه في شاعريته فهو آية في
الروعة والجمال والسهولة واملتانة والقوة والتأثير ،يذكي جمرات اإليمان واإليقان
والغيرة والحماسة في قلوب القراء من الشباب والشيوخ على السواء ،وكذلك يتميز
شعره برهافة الحس وصدق العواطف وسعة الخيال ورقة في البيان .فكل هذه
الحقائق إن دلت على ش يء فإنما تدل على عظمة الفراهي الشعرية ومكانته
الرفيعة في تاريخ الشعر العربي في شبه القارة الهندية.
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الدائرة الحميدية
 -د .أورنك ز

يب األعظمي1

مدخل:
من املعاهد غير الرسمية التي أقيمت لنشر وتبليغ فكرة اإلمام عبد الحميد
الفراهي رحمه هللا تعالى "الدائرة الحميدية" التي أسست في رحاب مدرسة اإلصالح
التي قام اإلمام الفراهي في تشييد صرحها الفكري فاستقال لها عن منصبه الجليل
ً
(عمادة الكلية الشرقية بحيدراباد) ووقف حياته الباقية على خدمتها مرب ًيا جيال
من العلماء األجلة الذين واصلوا سيرها العلمي وجعلوا البذرة التي طرحها اإلمام
الفراهي في أرضها شجرة خضراء لها فروع ممتدة وأثمار كثيرة منتشرة في مختلف
أنحاء العالم .وفيما يلي موجز عن تاريخها ومختلف مراحل رقيها ودورها البارز في
نشر وتطوير العلوم والفنون ال سيما الدراسات القرآنية.
تاريخ تأسيسها وأهدافهاً :
نظرا إلتمام ما بدأ به اإلمام عبد الحميد

الفراهي2

(املعروف بـ"حميد الدين الفراهي") ( /24نوفمبر  /22-2463نوفمبر 2130م)
 1مدير تحرير املجلة وأستاذ مساعد بقسم اللغة العربية وآدابها بالجامعة امللية اإلسالمية (نيو دلهي)
 2هو اإلمام عبد الحميد (حميد الدبن) الفراهي من أهالي "فريها" ( )Farihaإحدى قرى مديرية
أعظم كره .نال العلوم االبتدائية والفارسية على الشيخ مهدي حسن كما أخذ العلوم العربية
االبتدائية واملتوسطة على الشيخ شبلي النعماني ثم ذهب إلى العالمة األديب فيض الحسن
السهارنفوري على مشورة ابن عمته العالمة النعماني الذي كان أحد تالمذة السهارنفوري
ً
ً
وراغبا في التفكر في القرآن .تعلم اللغة اإلنجليزية في علي كره حيث
متضلعا من العربية
فأصبح
ق
نال العلوم الجديدة على املستشر توماس أرنولد ( )Thomas Arnoldوأما العبرية فقد تعلمها
على املستشرق األملاني جوزف هورفتش ( )Joseph Horovitsالذي تعلم عليه العربية .كان له
إملام تام بالصحف السماوية األخرى واطالع واسع على العلوم اإلسالمية والحديثة .انقطع إلى
التدبر في القرآن فصار ً
إماما في التفسير .استفاد منه العالمة مناظر أحسن الغيالني وأبو
الكالم آزاد والعالمة السيد سليمان الندوي .فلسفته لنظام القرآن فريدة من نوعها .من آثاره
القيمة "تفسير نظام القرآن وتأويل الفرقان بالفرقان" و"إمعان في أقسام القرآن" و"الرأي
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وإبالغ رسالته وفكرته عامة العلماء واملفكرين في البالد وخارجها وبث الوعي فيما
بين املسلمين وإيقاظهم من النوم الثقيل 1قام الشيخ أمين أحسن

اإلصالحي2

(2117-2104م) وزميله في الدرس أختر أحسن اإلصالحي2174-2102( 3م)

الصحيح فيمن هو الذبيح" و"مفردات القرآن" و"جمهرة البالغة" و"ديوانه العربي" .اعترف بعلو
كعبه في العلوم وفصاحته في البيان علماء جزيرة العرب والعالم اإلسالمي كله( .راجع لسيرته
التامة" :إمعان في أقسام القرآن" و"ذكر فراهي" و"الترجمة اإلنجليزية لـ"حكمة القرآن")
 1مجلة "اإلصالح" الشهرية 7/2/2 ،و7
 2هو الشيخ أمين أحسن بن الحافظ محمد املرتض ى من أهالي "بمهور" ( )Bamhurإحدى قرى
مديرية أعظم كره .تعلم العلوم االبتدائية في قريته ثم التحق بالصف الثالث في كتاب مدرسة
اإلصالح من حيث تخرج في 2111م ثم ذهب إلى بيجنور ( )Bijnaurحيث عمل كمدير تحرير
مساعد لجريدة "مدينة" كما عمل في مجلتي "غنتشة" ( :Ghunchahالنورة) و"ستش" (:Sach
الصدق) ملدة سنتين ثم رجع إلى أستاذه العالمة عبد الحميد الفراهي الذي علمه القرآن من
ً
جديد فعينه أستاذا بمدرسة اإلصالح .ساهم الشيخ في تأسيس الدائرة الحميدية وأصدر مجلة
ً
"اإلصالح" الشهرية .وعندما نادى العالمة املودودي بجماعته لحقه في 2174م مرتحال إلى
الباكستان ثم تركه في 2171م وأصدر مجلة شهرية باسم "ميثاق" تركها بعد مدة وأصدر مجلة
شهرية أخرى باسم "تدبر" ً
قائما بتأسيس "إداره تدبر قرآن" (معهد التدبر في الفرآن) الذي
أصبح فيما بعد "إداره تدبر قرآن وحديث" في 2140م .من أهم مؤلفاته "تفسير تدبر قرآن"
و"حقيقة توحيد وشرك" و"حقيقة نماز" (حقيقة الصالة) و"تزكيه نفس" (تزكية النفس)
و"اسالمي رياست" (تصور الدولة اإلسالمية) .كان عاملًا ً
كبيرا أنفق كافة أوقاته في التأليف
والخطابة( .راجع لسيرته املفصلة" :الشيخ أمين أحسن اإلصالحي وتفسيره تدبر القرآن" مقالة
الكاتب املنشورة في ثقافة الهند 276-217/1/77 ،و"ترجمة إنجليزية لـ"حقيقة الصالة" و"العدد
الخاص بشخصيته وآثاره ملجلة علوم القرآن نصف السنوية")
 3هو أختر أحسن بن جنيد عالم من أهالي "أملو تشكيا" ( )Amilo Chakiyaإحدى قرى مديرية
أعظم كره .تربى في قرية "سيدها سلطانفور" ( )Sīdha Sultānpūrحيث كان بيت أمها الحنون
وذلك ألن أمها ماتت في صغره فزجره أبوه وطرده .تعلم كافة العلوم في مدرسة اإلصالح على
الشيخ العالمة حميد الدين الفراهي والشيخ شبلي املتكلم والشيخ عبد الرحمن النغرامي
والحكيم محمد أحمد السلفي .كان أذكى تالمذة اإلمام الفراهي الذي كان شيخه وأستاذه الحق
في علوم القرآن .كان ً
بارعا في كالم العرب القح والقرآن الكريم .تعين كأستاذ في مدرسة اإلصالح
التي تخرج منها في 2111م فبقي يدرس حتى موته في  /1أكتوبر 2174م .لم يكتب إال مقاالت
معدودة .كان خلقه القرآن( .راجع لسيرته الكاملة" :شيدائ قرآن" (الكلف بالقرآن) للدكتور
عناية هللا السبحاني و"تذكرة علماء أعظم كره" للشيخ حبيب الرحمن األعظمي و"نقوش
وتأثرات" للشيخ جليل أحسن الندوي)
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ومعالج الفراهي الطبيب حفيظ هللا( 1ت 2141م) بتأسيس معهد علمي سموه
"الدائرة الحميدية" في املدة ما بين 2137م و2136م 2وهذا االسم جاء نسبة
للشيخ حميد الدين الفراهي الذي كان أستاذ األولين وهو الذي نادى بفكرة
مركزية القرآن ومصدريته لكافة العلوم اإلسالمية وغير اإلسالمية حتى علوم
الحديث والفقه3.

 1هو الحاج الحافظ الطبيب حفيظ هللا املرحوم من قرية بكهرا ( )Bakhraفي مديرية أعظم كره.
حفظ القرآن في صغر سنه وأنهى دراسته الدينية بسرعة ثم جعل يتعلم في مدارس الحكومة
وأما الثانوية فقد تعلمها في كلية امللكة ( )Queen’s Collegeبفارانس ي ثم التحق بكلية كولكاتا
الطبية ( )Calcutta Medical Collegeولكنه غادرها ألنها كانت تعطي شهادة  LKSفالتحق بكلية
ً
امللك ايدوارد الطبية ( )King Edward Medical Collegeمن حيث تخرج في 2122م نائال شهادة
 MBBSوفي 2121م تعين كطبيب في خدمات الوالية الطبية ()Provincial Medical Services
وتدرج فيها حتى بلغ درجة جراح املدينة ( )Civil Surgeonفي 2111م وتعين أول ما تعين كحامل
هذا املنصب في علي كره ،بعد ذلك انتقل إلى مدينة سيتافور ( )Sītapūrفماثورا ()Mathura
فباره بنكي ( )Bārabankiفبرتاب كره ( .)Pratāb Garhتقاعد عن العمل في 2134م .هو الذي
محبا للعلوم ومكر ًما للعلماء .لعب ً
دورا ً
طبيبا ً
أجرى عملية الجراحة في اإلمام الفراهي .كان ً
هاما
في رقي الدائرة الحميدية التي هو من القائمين بتأسيسها وأول رئيس لها .كانت له صلة وطيدة مع
علماء مدرسة اإلصالح ال سيما الشيخ أمين أحسن اإلصالحي صاحب تفسير "تدبر قرآن" .توفي
في مارس 2141م ودفن بحديقة له على قرب من داره "حفيظ منزل" .خلف عشرة أوالد خمسة
منها ذكور وخمسة إناث وزوجته زهدة النساء بيغم حية وقطعت مائة سنة من عمرها .كان
ً
ً
صالحا ً
تقيا فعاال في رفاهية البشر .شهد بحسن خلقه وكرمه وحبه للعلم والعلماء عدد
الطبيب
غير قليل من معاصريه( .راجع للمزيد عن سيرته" :مجلة مدرسة اإلصالح" العدد الثاني عشر
لسنة 2111م ص  242-271ومجلة "علوم القرآن" عددها الخاص عن الشيخ أمين أحسن
اإلصالحي ص )730-707
 2فيقول الدكتور ظفر اإلسالم اإلصالحي:
" ---بدأت فعاليات "الدائرة الحميدية" في 2137م كما تم إصدار مجلتها "اإلصالح" في يناير عام
2136م ،مجلة "علوم القرآن" عددها الخاص عن الشيخ أمين أحسن اإلصالحي ،ص 727
ويؤيد هذا الرأي مدة قيام الشيخ اإلصالحي لدى الطبيب حفيظ هللا ،التي هي ما بين 2137م
و2136م .راجع :مجلة "اإلصالح"4/2/2 ،
وأما رأي جمهور املؤرخين فيشير إلى 2136م التي هي مدة إصدار مجلة "اإلصالح" .راجع :مجلة
"ثقافة الهند" 206/4-2/32 ،مقالة الدكتور محمد أجمل أيوب اإلصالحي عن "الدائرة
الحميدية" ويتبعه أخوه الشقيق طلحة أيوب اإلصالحي املعروف بـ"أبو أمامة" في مجلة "نقش"
السنوية ،عدد 1003-1001م ،ص 21
 3وإليه اإلشارة في دليل مدرسة اإلصالح:
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كان هذا املعهد العلمي يهدف إلى ما جاء ذكره في العدد األول ملجلة "اإلصالح"
الشهرية الصادرة عن املعهد ذاته وهي:
" .2نشر مؤلفات ورسائل اإلمام الفراهي العربية بجانب ترجمتها إلى اللغة األردوية.
 .1وإيجاد جماعة تحذو حذو اإلمام في تدبر القرآن وتحرير املؤلفات واملقاالت عن
الدراسات القرآنية.
 .3وإصدار مجلة شهرية تنشر فيها املقاالت القيمة عن علوم القرآن وتخدم
املسلمين خدمة علمية ودينية حسنة.
 .4وإصدار جريدة أسبوعية رخيصة الثمن سلسة األسلوب تهدف إلى إصالح
القوم الديني والخلقي واالجتماعي"1.

ّ

أسماء من ترأسها وأدارها وتولى عضويتها حسب التاريخ :تم تأسيس هذا
املعهد العلمي بعون من الطبيب حفيظ هللا والسيد عبد الغني املفوض السامي2
لضريبة الدخل والشيخ أمين أحسن اإلصالحي والشيخ أختر أحسن اإلصالحي
فقد تعين الطبيب حفيظ هللا أول رئيس لهذا املعهد العالي والسيد عبد الغني
نائبه فيه كما تولى الشيخ أمين أحسن اإلصالحي مسؤولية اإلدارة 3وأما األخير
فقد قام بعونه العلمي واألدبي1.
" ---فالقرآن في منهجها الدراس ي شمس يكتسب منها النور جميع كواكب العلوم ،فتدرس فيها
كافة الفنون  ---بعضها لكونه وسيلة لفهم كتاب هللا ،وبعضها لكونه ً
ً
وتفسيرا له  ---ولكن
شرحا
بحيث ْأن ال يقبل على فن من الفنون إال في ضوء القرآن ،وال ينفتح باب علم من العلوم إال من
داخل القرآن" ،مدرسة اإلصالح ،تاريخها ونظامها ومنهجها الدراس ي ،ص 22
 1مجلة "اإلصالح" الشهرية7/2/2 ،
ً
ً
 2كان الدبتي عبد الغني األنصاري من أهالي جيغهان ( )Jaigahanوأصبح مفوضا ساميا في
الحكومة وكان ابن خال الشيخ عبد السالم الفراهي (ت 2171م) ولم نقف على مزيد من
املعلومات عنه .راجع :ذكر فراهي ،ص 723-721
ً
ً
واضحا أن هذا املعهد كان مستقال بذاته غير تابع للمدرسة كما يقول الشيخ أمين
 3ولنعلم
أحسن اإلصالحي في افتتاحية العدد األول ملجلة "اإلصالح":

ال
مجلد6 :

الأعداد4-1 :

556

ي
يناير-د سمبر 7112

ً
هذا وملا توفي الطبيب حفيظ هللا بقي منصبه فارغا حتى مأله الشيخ الشاه معين
الدين الندوي 2وكذلك حينما غادر الشيخ أمين أحسن اإلصالحي أصاب الدائرة نائبة
ولم تستطع بمواصلة سيرها إال 3ببطء حتى قام الشيخ بدر الدين اإلصالحي-2104( 1

"ولنصرح هنا أن املعهد وكافة أقسامه مستقلة بذاتها في إدارتها غير تابعة للمدرسة ولو أنها
وضعت لخدمتها فالعالقة بينهما عالقة الخدمة ال غير فكافة املسؤوليات عن إصدارات املعهد
ومجلة "اإلصالح" تقع على كاتفي املعهد ،ومن املمكن ْأن تكون وجهة نظر "اإلصالح" مختلفة
عما تحمله مدرسة اإلصالح نفسها فلنعتن بهذا الفرق الواضح بينهما" .مجلة "اإلصالح"4/2/2 ،
ولكن كان معظم موظفيه من بين أساتذة املدرسة فكانوا موظفي شرف ولذلك قال الدكتور
شرف الدين اإلصالحي:
"لم تكن هيئة منظمة للبحث واإلدارة فكان أساتذة املدرسة يؤدون هذه الخدمة في صورة
شرف بدون أي أجر من قبل "املعهد" .ذكر فراهي ،ص 727-724
 1فالشيخ اإلصالحي كان يدون الكتب والرسائل التي كان يصدرها املعهد .أنظر :مجلة
"اإلصالح"6-7/2/2 ،
 2هو الشيخ الشاه معين الدين أحمد الندوي بن الشيخ محمد حسنات من أحفاد العارف باهلل
الشيخ عبد الحق الردولوي (ت 437ھ) .ولد الشيخ الندوي في 2102م في قرية ردولي ()Rudauli
ً
كلومترا من لكناؤ .درس العلوم االبتدائية على والده الجليل ثم توجه
الواقعة على بعد نحو 10
نحو دار العلوم بندوة العلماء وأتم دراسته على أساتذة كبار منهم العالمة السيد سليمان
الندوي الذي حثه على العمل في دار املصنفين حيث خدم طوال ثالثين سنة بل أكثر .لم يكن
يحب املال والجاه والشهرة وكانت حياته متسمة بالتواضع واإلخالص .كان قد بايع املحدث
الكبير محمد زكريا الكاندهلوي وزار الحرمين الشريفين مرتين .من آثاره العلمية القيمة
"املهاجرون" و"التابعون" و"دين الرحمة" و"حياة سليمان" و"تاريخ اإلسالم" .كلها باللغة
األردوية .أسلوبه يتسم بالرواء والرشاقة وقصر الجمل ونصاعة البيان بجانب اطالعه الواسع
على العلم والتاريخ والدين واألدب .توفي الشاه في  /23ديسمبر 2174م( .راجع لسيرته املفصلة:
مجلة "البعث اإلسالمي" 4-1-10 ،لسنة 2317ھ)
 3فيقول الشيخ محمد أيوب اإلصالحي ً
مشيرا إلى هذا:
"وملا ارتحل الشيخ أمين أحسن اإلصالحي إلى الباكستان تولى أمرها الشيخ أختر أحسن اإلصالحي
بعون من الشيخ بدر الدين اإلصالحي وعندما غادر الشيخ أختر أحسن اإلصالحي إلى جوار ربه
الكريم وقعت هذه املسؤولية على عواتق الشيخ بدر الدين والشيخ عبد الرحمن ناصر الجامعي
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2116م) في 2377ھ وأيقظ 2أستاذه الشيخ أختر أحسن اإلصالحي فقاما وأثرا ما أثرا
وحينذاك كانت كافة املسؤوليات 3على عاتقي الشيخ بدر الدين اإلصالحي إال أمانة
ولم يزدد عدد األعضاء بصورة منظمة إال أن الشيخ بدر الدين اإلصالحي بقي ً
ناشرا مخطوطات
املعهد بعون من بعض أصدقائه" .مجلة مدرسة اإلصالح ،العدد التاسع لعام 2116م ،ص 7
 1هو الشيخ بدر الدين بن الحاج نصر هللا بن حب علي بن شيخ علي من أهالي نياوج (.)Niyauj
تعلم العلوم االبتدائية بما فيها اللغة الفارسية في بيته على الشيخ صادق التشاروي
( )Chitarawiثم التحق بمدرسة اإلصالح ولكن لم يكن ً
طالبا غير متظم فأخذ العلوم العربية
والفنون األخرى على الشيخ شبلي املتكلم والشيخ أختر أحسن اإلصالحي والشيخ أمين أحسن
اإلصالحي والشيخ سعيد أحمد والشيخ عبد الصمد وبعد تخرجه من املدرسة ذهب إلى بورما
ً
( )Burmaليكون
خطيبا في مجلس تعليم القرآن حيث قض ى أكثر من سنة ورجع إلى وطنه إثر
مرض والده الجليل .في 2147م تعين ً
مديرا ملدرسة اإلصالح فبقي على هذا املنصب طوال عمره
ً
خطيبا ً
بارعا ً
ً
وكاتبا ً
قديرا فكان
إال قليال .إنه كذلك خدم الدائرة الحميدية خدمة جليلة .كان
مجمع البحرين ،الكتابة والخطابة ،امليزة التي قلما يمتاز بها الخرون .دافع عن مدرسة اإلصالح
مرتين( .راجع لسيرته الكاملة :العدد الخاص بسير اإلصالحيين لـ"مجلة مدرسة اإلصالح" والعدد
التاسع ملجلة "البعث اإلسالمي" لسنة 2427ھ)
 2تقرير مدرسة اإلصالح الحولي لعام 2374ھ ،ص 6-7
يقول الشيخ بدر الدين اإلصالحي معل ًقا على وفاة الشيخ أختر أحسن اإلصالحي:
"ما أصاب مدرسة اإلصالح من خسران غير مسدود بموت األستاذ املرحوم ال يحصره البيان وال
ً
يمكن تسديد هذا النقص بأحد إال ْأن يبعث هللا رجال من عنده فقد مضت ثالث سنوات على ْأن
قام األستاذ املرحوم بتوكيد مني شديد بإحياء "الدائرة الحميدية" املرحومة ألجل نشر مخطوطات
اإلمام الفراهي وكان يبدي رغبته ونشاطه في طبع مؤلفات الفراهي فكان يعمل ً
كثيرا على فساد
صحته .كان يريد ْأن ينشر املخطوطات العربية بعد نشر ترجماتها األردوية فقد بدأ بجمعها
وتحقيقها ولكن من األسف على أنه غادرنا إلى ربه الكريم قبل ْأن يتم نشر ترجماتها األردوية
الكاملة" ،املصدر نفسه ،ص 6
ً
 3يقول الدكتور شرف الدين اإلصالحي مشيرا إلى هذا الواقع:
"ملا غادر الشيخ أمين أحسن اإلصالحي املدرسة والدائرة الحميدية إلى الباكستان صان الشيخ بدر
الدين اإلصالحي مع أستاذه الشيخ أختر أحسن اإلصالحي هذه الدائرة من الخراب وملا توفي الشيخ
أختر أحسن بقي الشيخ بدر الدين ً
وحيدا ال ناصر له وال معين ،كان هو املدير لها وخادمها بدون
أي أجر كان يأتيه من قبل الدائرة أو الخرين" .مجلة مدرسة اإلصالح السنوية ،العدد 1 :لعام
2116م ،ص 64
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املال التي حملها الشيخ عبد الرحمن ناصر اإلصالحي 1وحينما توفي الشيخ بدر الدين
اإلصالحي في 2116م عين أعضاء الدائرة في  /14يوليو 2116م رئيسها 2الشيخ عبد
الرحمن ناصر اإلصالحي كما قرروا مديرها األستاذ عبيد هللا الفراهي وأما الشيخ
اشفاق أحمد اإلصالحي 3فهو حمل مسؤولية أمين املال.
وأما األعضاء الخرون الذين تم تعيينهم طوال هذه املدة فهم فيما يلي حسب
الترتيب الزمني:
في البداية حينما تم تأسيس الدائرة4:

 1هو الشيخ عبد الرحمن ناصر اإلصالحي الجامعي بن الحافظ عبد الشكور خان من أهالي سيدها
سلطانفور ومواليد 2126م .أخذ العلوم العربية النهائية من مدرسة اإلصالح من حيث تخرج في
2134م ثم حصل على شهادة بكالوريوس من الجامعة امللية اإلسالمية في 2143م .في 2147م تعين
أمين املال في مدرسة اإلصالح وبقى على هذا املنصب حتى وفاته في 1022م .صدرت من قلمه
مقاالت عديدة تم نشرها في مختلف املجالت الهندية والباكستانية مثل "اإلصالح" و"جديد"
و"غنتشه" و"جامعة" و"فاران" و"سوداغر" ( .)Saudāgarمن مؤلفاته وأعماله "مباحث القرآن"
(إعداد) و"حيات حميد" (إعداد) و"مكتوبات الدكتور خليل الرحمن األعظمي" (إعداد) .كلها
باألردوية وله أعمال ومصنفات تنتظر الطبع( .راجع لسيرته التامة :مجلة "نقش" السنوية)
 2مجلة مدرسة اإلصالح السنوية ،العدد 1 :لعام 2116م ،ص 64
 3هو الشيخ أشفاق أحمد بن امليرزا محمد صديق من أهالي أبديهه ( .)Abdīhahولد في /26
يوليو 2133م .التحق بمدرسة اإلصالح في 2146م وتخرج منها في نهاية 2176م .في نفس السنة
تعين كأستاذ للدراسات اإلسالمية في مدرسة تابعة للجامعة اإلسالمية بككراله ( )Kakrālahفي
مدينة بدايون ( .)Badāyūnقض ى هناك مدة سنة واحدة فقط ثم جاء مدرسته األم وجعل
يخدمها حتى بداية العام 2161م وفي أغسطس 2161م تعين كأستاذ في مدرسة ما قبل الثانوية
اإلسالمية في كانفور ( )Kānpūrوبقي بها حتى  /10مايو 2111م ثم رجع إلى مدرسته األم ً
خادما
لها حتى اختير نائب مديرها في 1000م وهو الن حائز على منصب مديرها ويريد ْأن يخدم
املدرسة حتى موته( .وللمزيد عن شخصيته وأعماله راجع :ذاته فهو حي يرزق)
 4ولكن يبدو من قول الشيخ أمين أحسن اإلصالحي التالي أن هذا العدد قد شمله الخرون:
"بعد توكيد الطبيب حفيظ هللا مر ًارا شرح هللا صدري إلكمال ما بدأه اإلمام الفراهي فاتفقنا
مطبعا يقوم بنشر كافة مؤلفات الفراهي وترجماته األردوية ْ
ً
وأن نصدر مجلة
على ْأن نؤسس
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 .2الشيخ أختر أحسن اإلصالحي
.1

والشيخ عبد األحد اإلصالحي1

.3

والشيخ عزيز الرحمن اإلصالحي2

شهرية ولكن جاءت قضية اإلنفاق فزاد الطبيب هبته القديمة وأشار علي ْ
أن أقول للشيخ
حفيظ أحمد الذي كان يرى رأيه فكتبت إليه فجاءني تأييده  ---ذكرت هذا أمام زمالئي في
املدرسة وذوي قربى اإلمام الفراهي فكلهم استعدوا للنصر ،وعدني للعون أخو الفراهي الحاج
رشيد الدين مدير املدرسة والشيخ محمد سجاد األنصاري ومحمد عباد األنصاري من أوالد
اإلمام الفراهي والسيد محمد فاروق النعماني بن الشيخ محمد إسحاق وكذلك وهب الشيخ
ً ً
قدرا هائال من املال على تحريض من الشيخ عبد األحد اإلصالحي
محمد سليمان امليرزا فوري
وهكذا رض ي الحاج حامد النعماني ناظم رياسة مجولي ( ،)Majhuliغورخفور ()Gorakhpur
والشيخ عبد الغني األنصاري مساعد املفوض السامي للدخل عن اإلشراف عليه بتحريض من
الطبيب حفيظ هللا وكذلك وعد الشيخ جنيد أحمد األنصاري مسجل الجامعة العثمانية
بالعون على تحريض من إحدى رسائلي إليه.
ً
مجلسا لكافة هؤالء األنصار ،سميناه باسم األستاذ اإلمام "الدائرة
وبالجملة فقد وضعنا
الحميدية".
تعين الطبيب حفيظ هللا رئيسها والشيخ عبد الغني األنصاري نائبه وسيكون هذا املجلس
ً
مسؤوال عن كافة الفعاليات والشؤون بهذا الشأن" .مجلة "اإلصالح"7-4/2/2 ،
ويؤيد هذا الرأي قول الشيخ ضياء الدين اإلصالحي الذي عد الشيخ حفيظ أحمد خان ً
ركنا من
أركان هذا املعهد ،راجع :مجلة "علوم القرآن" ،عددها الخاص عن الشيخ اإلصالحي ،ص 371
 1هو الشيخ الحافظ عبد األحد بن بابو خان من أهالي أبديهه .أخذ العلوم االبتدائية في قريته
وحفظ القرآن الكريم في صغر سنه ثم التحق بمدرسة اإلصالح من حيث تخرج في نحو
2114م .من أساتذته الشيخ شبلي املتكلم والشيخ عبد الرحمن النغرامي والشيخ عبد الصمد
الندوي .استفاد من دروس الشيخ حميد الدين الفراهي في الفترة ما بين 2114-2117م .تعين
كأستاذ في مدرسة اإلصالح في 2130م .من تالمذته الشيخ أبو الليث اإلصالحي والشيخ
احتشام الدين اإلصالحي والحكيم مختار أحمد اإلصالحي .كتب مقاالت قيمة في القرآن
وعلومه ،تم نشرها في مجلة "اإلصالح" .من أعماله "مفردات القرآن" (جمع) و"إمعان في
أقسام القرآن" (جمع) و"مجموع تفاسير الفراهي" (جمع) و"الرأي الصحيح فيمن هو الذبيح"
(جمع)( .راجع لسيرته التامة :مجلة "شاعر" ومجلة "اإلصالح" و"مجلة مدرسة اإلصالح")
 2هو الشيخ عزيز الرحمن بن الشيخ محمد الشفيع مؤسس مدرسة اإلصالح .أخذ العلوم
االبتدائية بما فيها اللغة الفارسية في كتاب بقريته "سيدها سلطانفور" ثم ذهب إلى مدرسة
اإلصالح والتحق بها في 2121م .تخرج منها في 2117م .كان من أساتذته الشيخ شبلي املتكلم

ال
مجلد6 :

الأعداد4-1 :

561

ي
يناير-د سمبر 7112

وفي  /24فبراير 2173م:
.2

الشيخ أبو الليث اإلصالحي الندوي1

.1

والشيخ صدر الدين اإلصالحي2

والشيخ عبد الصمد الندوي والشيخ أختر أحسن اإلصالحي .عمل كأستاذ في مدرسة اإلصالح
ثم كمدير تحرير مساعد في جريدة "مشرق" الصادرة عن غورخفور ثم أصدر مجلة باسم
"كونين" وبعد إصدارها ملدة سنتين رجع إلى مدرسة اإلصالح حيث خدم "الدائرة الحميدية"
كمساعد ملديرها الشيخ أمين أحسن اإلصالحي .نشرت له مقاالت متعددة في مختلف مجالت
الهند مثل "اإلصالح" و"مشرق" و"كونين" .لم يخلف ً
كتابا وال رسالة( .راجع لسيرته الكاملة:
مجلة "شاعر" ومجلة "اإلصالح" و"مجلة مدرسة اإلصالح" و"مجموع رسائل خليل الرحمن
األعظمي" للشيخ عبد الرحمن ناصر اإلصالحي")
 1هو الشيخ أبو الليث شير محمد بن الشيخ توجه حسين .أخذ العلوم االبتدائية في قريته وقرية
محمد اباد غوهنه ( )Gohnaثم التحق بمدرسة اإلصالح في 2117م وبلغ الصف الخامس
ً
ملتحقا بندوة العلماء من حيث تخرج في 2133م .ثم تعين كأستاذ
العربي وغادرها في 2112م
ً
عضوا في هيئة إدارة جريدة
في ندوة العلماء في 2134م وفي 2137م ذهب إلى بيجنور وأصبح
"مدينة" ثم في 2140م تعين كأستاذ في مدرسة اإلصالح وبعد مدة ع ِين مدر ًسا في ضياء العلوم
وفي 2146م دعي إلى مدرسة اإلصالح .أختير أمير الجماعة اإلسالمية بعد استقالل الهند
واستقال منها في 2141م بعدما خدمها طوال  17سنة ثم في 2141م استأنف هذه املسؤولية
حتى وفاته في  7من ديسمبر 2110م .استفاد منه الكثيرون مثل الشيخ احتشام الدين
اإلصالحي والشيخ نظام الدين اإلصالحي والشيخ غالب أحسن اإلصالحي والشيخ عبد
الحسيب اإلصالحي وغيرهم .من أعماله "مسئله انتخاب ومسلمانان هند" (مسلمو الهند
حول قضية االنتخابات) و"مسلمانان هند كا الئحه عمل" (مشروع مسلمي الهند) و"بهارت كي
تعمير اور هم" (رقي الهند ونحن) و"هندوستان كا مستقبل اور جماعت اسالمي كي دعوت"
(مستقبل الهند ودعوة الجماعة اإلسالمية فيها)( .راجع لسيرته الكاملة" :مجلة مدرسة
اإلصالح" و"مجلة رفيق منزل" ومجلة "حيات نو" عددها الخاص عنه)
 2هو الشيخ صدر الدين اإلصالحي (2144-2124م) بن الحافظ خليل أحمد خان من سكان
سيدها سلطانفور .نال العلوم االبتدائية في بندول ( )Bindawalثم التحق بمدرسة اإلصالح في
2111م وتفرغ منها في 2137م .من أساتذته الشيخ أمين أحسن اإلصالحي والشيخ أختر أحسن
اإلصالحي والشيخ نجم الدين اإلصالحي واألخير كان ً
مثنيا على علمه .وبعد الفراغ درس في
مدرسة دينيات بكوهنده ( )Kohandaحتى أكتوبر 2134م ثم لبى دعوة أبي األعلى املودودي
وذهب إلى جمالفور ( .)Jamālpūrأقام بها حتى 2140م ثم رجع إلى وطنه وتوجه إلى بورما
( )Burmaحيث علم في مدرسة دار العلوم التابعة لجمعية العلماء ثم لفترة وجيزة درس في
مدرسة بهريانه ( )Haryānaثم رجع إلى العالمة املودودي وملا انقسمت الهند في 2146م رجع إلى
وطنه وجعل يدرس فيه حتى تم إحياء الجماعة اإلسالمية في الهند فشارك فيها حتى وفاته .كان
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.3

والشيخ محمد عاصم اإلصالحي1

.4

والشيخ محمد سجاد الفراهي2

.7

والشيخ محمد فاروق النعماني3

.6

والحكيم حمد هللا الفراهي4

ً
عضوا ملدارس وهيئات كما كان رئيس إداره تحقيق وتصنيف إسالمي (املعهد اإلسالمي للبحث
والتأليف) بعلي كره .استفاد منه الكثيرون ومنهم الشيخ عبد الحسيب اإلصالحي والشيخ نظام
الدين اإلصالحي والشيخ جالل الدين أنصر العمري .من آثاره "معركه اسالم وجاهليت" (النزاع
بين اإلسالم والجاهلية) و"دين كا قرآني تصور" (التصور القرآني للدين) و"أساس دين كي تعمير"
(بناء األساس الديني) و"حقيقت نفاق" (حقيقة النفاق) و"فريضه اقامت دين" (فريضة إقامة
الدين) و"قرآن مجيد كا تعارف" (تعريف بالقرآن الكريم) و"تلخيص تفهيم القرآن" .كلها
باألردوية( .راجع للمزيد عن حياته وآثاره" :يادغار سلف" ومجلة "فكر ونظر" الفصلية بعلي كره
ومجلة "حيات نو" الشهرية ومجلة "ثقافة الهند" الفصلية)
 1هو الشيخ محمد عاصم (2147-2124م) بن الشاه محمد من أهالي كوتله ( )Kotlaإحدى قرى
مديرية أعظم كره .تلقى العلوم االبتدائية حتى "هداية النحو" على الشيخ عقيل أحمد الذي
ذهب به بعد ذلك إلى مدرسة اإلسالم الواقعة في مسجد أتاله ( ،)Atālaجونفور ( )Jaunpūrثم
رجع إلى وطنه والتحق بمدرسة اإلصالح لعالقة أبيه مع والده .من أساتذته في مدرسة اإلصالح
الشيخ أختر أحسن اإلصالحي والشيخ أمين أحسن اإلصالحي والشيخ نجم الدين اإلصالحي
واألخير كان ً
مثنيا على علمه وتقواه .في 2134م حينما تخرج من املدرسة زار الشيخ حسين أحمد
املدني لنيل املزيد من علوم الحديث .تزوج مرتين ولم يوفق ً
ولدا ً
ذكرا .بايع الشيخ محمد أحمد
البرتاب كرهي .كانت له عالقة وطيدة مع األعالم اإلصالحيين والندويين .ساهم في إعداد "كليات
سهيل" وتولى إدارة "شاعر" الشهرية( .راجع للمزيد عنه :مجلة "اإلصالح" الشهرية و"رسائل
خليل الرحمن األعظمي" و"يادغار سلف")
 2هو سجاد بن عبد الحميد الفراهي .ولد في 2417م .لم يحصل على دراسة منظمة فقض ى عمره
ً
كله في االشتغال بشؤون الزراعة والبيت .كان آية في حدة الذهن وقوة الحفظ .وفق ً
عمرا طويال.
توفي في 2144م ً
تقريبا( .راجع للمزيد عنه" :ذكر فراهي" ،ص )402-400
 3هو فاروق النعماني املعروف بـ"للو" بن س .م .إسحاق بن العالمة شبلي النعماني .ولد في
2107م وتربى لدى اإلمام الفراهي .توفي والده في أغسطس 2124م .لم نقف على سنة وفاته.
كان يحب الفراهي ً
حبا ً
جما حتى قال عنه العالمة شبلي النعماني "لن يترك للو الفراهي حتى ولو
أعطي الجنة"( .راجع للمزيد عنه" :ذكر فراهي" ،ص )413
 4هو الحكيم حمد هللا الفراهي بن محمد عباد الفراهي .ولد في قرية "فريها" في أسرة علمية غنية.
أخذ العلوم االبتدائية والنهائية في جامعة الفالح ،بلريا غنج ( .)Bilariyāganjالتحق بها في
2162م وتفرغ منها في 2172م ثم حصل على شهادات "أديب" و"اللغة اإلنجليزية البحتة"
و"فاضل أدب" حتى حصل على شهادة  BUMSفي 2171م من جامعة عليكره من حيث نال
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.7

والدكتور عبيد هللا الفراهي1

.4

والحافظ جالل الدين الصديقي2

.1

والسيد اشتياق أحمد3

شهادة "أديب كامل" في 2140م .بدأ حياته العملية كمدرس في كلية راجستهان الطبية اليونانية
في 2142م ثم انتقل إلى الكلية الطبية الزبيرية ،جودهفور ( )Jodhpūrفي 2147م حيث خدم
الكلية كعميدها منذ  /17يناير 2146م حتى  /23يوليو 2146م وفي  /27نوفمبر 2146م جاء إلى
كلية راجبوتانه الطبية األيورويدية واليونانية ثم ارتحل إلى كلية تكميل الطب ،لكناؤ كمدرس في
2114م وفي  /30ديسمبر 1003م صرعه السرطان .من مؤلفاته "محسوسات ومعقوالت"
و"حكيم افتخار الحق تكميلي ،حيات وأفكار" و"مكاتيب فراهي" و"جريدة الطب" و"عالمه
فراهي ،شخصيت وأفكار" و"طب ونفسيات" ومباديات طب" و"مبحث حميات" .كلها باألردوية.
ً
صالحا ً
ً
عزيزا لدى الجميع ومن أبرز خصائصه أنه كان يحب الصغار ويحثهم على
كان رجال
اإلنتاج والعمل( .راجع لسيرته الكاملة :مقالة الحكيم وسيم أحمد األعظمي "مساهمة أدباء
أعظم كره في الطب اليوناني" املنشورة في مجلة "ثقافة الهند")4/77 ،
 1هو الدكتور عبيد هللا الفراهي حفيد اإلمام الفراهي ولد في  /23ديسمبر عام 2143م .نال
شهادات "فاضل أدب" في 2164م و"البكالوريوس" في 2164م و"ماجستير" في 2170م
و"الدكتوراه" في 2173م كلها من جامعة لكناؤ في اللغة العربية وآدابها .تعين كمدرس في نفس
الجامعة في  /27سبتمبر عام 2171م وتقاعد عنها كبروفيسور قسم اللغة العربية وآدابها في
يوليو 1006م .من أبرز مؤلفاته "شبلي كا نظريه تعليم" (وجهة نظر العالمة شبلي التعليمية)
و"تصوف ،ايك مطالعه" (التصوف ،دراسة) و"تفسير سورة البقرة" (ترجمة أردوية)
و"التعليقات في القرآن الكريم" (إعداد) و"رسائل في علوم القرآن ،مجموعة ثانية" (إعداد).
(راجع عن سيرته الشخصية :الكاتب املحترم فإنه حي يفيض الباحثين)
 2لم نجد عنه ً
شيئا يذكر (األعظمي)
 3هو السيد اشتياق أحمد ( 24من نوفمبر عام  10-2133من نوفمبر 1026م) من أهالي مهواره
( )Mahuwāraالكبرى .نال العلوم االبتدائية على الشيخ عبد الواحد الذي اكتراه أبوه على عادة
األغنياء ثم التحق باالبتدائية في ديدار غنج ( )Dīdārganjحيث تعلم حتى الصف السادس ثم
التحق باملتوسطة هنا وتعلم فيها ثم توجه نحو سرائ مير حيث تقع مدرسة اإلصالح فالتحق
بالصف الخامس األردوي وتعلم حتى الصف الثاني العربي ولم يتقدم وراءه إذ جعل يكتسب
وهو صاحب "يكا بيري" (بيري :سيجار هندي خالص و"يكا" عالمته التجارية ويعني "عربة
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إال أن الخرين فلم يسجل اسماهما في األعضاء املستقلة1:

وفي  /14يوليو 2116م:
 .2السيد اشتياق أحمد
 .1والدكتور أجمل أيوب اإلصالحي2
الخيل") .كان يسكن بسرائ مير .صرعه السرطان فتوفي في علي كره .له ديوان شعر أردوي
يسمى بـ"نشاط غم" وإليكم ترجمة بعض أبياته:
 .2أعطينا طبيعة العبودية وجعلنا مسؤولين عن شؤون الحكم واإلدارة ،ص 26
 .1كلما يمتلئ مكيال الحياة يشتد شعور القلب بغلتها ،ص 26
 .3قد بهته يدي التي بسطتها للسؤال مع أنه يعرفني ً
جيدا ،ص 10
 .4كل أمل رهين بالقدر ،والقدر غير محكوم عليه ،ص 31
 .7ليست الحياة غير متوكلة على ش يء فإن االنتظار باملوت موجود هنا ،ص 76
(أخذت هذه املعلومات عنه منه حينما كان حيا)
 1حسب التقرير الذي أعطانيه الدكتور عبيد هللا الفراهي.
 2هو الدكتور محمد أجمل بن محمد أيوب اإلصالحي ولد في  6من مارس عام 2173م بقرية
"سيدها سلطانفور" .بدأ يدرس العلوم البدائية في نفس القرية ثم التحق بالصف الرابع
األردوي في مدرسة اإلصالح من حيث تخرج في 2172م ثم توجه نحو ندوة العلماء حيث
ً
متخرجا من دارها للعلوم في 2173م وأقام بها ملدة ستة أشهر عند
تخصص في األدب العربي
الشيخ أبو الحسن علي الحسني الندوي لالستفادة منه ثم ارتحل إلى علي كره حيث تقع الجامعة
اإلسالمية فالتحق بماجستير في اللغة العربية وآدابها وبعد إتمامها التحق بماجستير في العلوم
اإلسالمية وتخرج منها في 2171م وفي 2144م نال شهادة الدكتوراه من جامعة لكناؤ.
بعدما أتم دراساته العليا تعين كمدرس في مدرسة اإلصالح منذ 2314ھ وخدمها حتى 2317ھ
ثم اختاره املجلس الهندي للعالقات الثقافية كمدير مساعد ملجلتها العربية "ثقافة الهند".
خدم هذه املجلة العلمية حتى يناير عام 2141م وفي نفس الشهر تقرر كمدرس لقسم العلوم
اإلسالمية بجامعة علي كره اإلسالمية وبقي بها حتى يوليو عام 2141م وفي ديسمبر عام 2141م
عينته الجامعة اإلسالمية باملدينة املنورة مدر ًسا لها فذهب إليها وخدمها حتى 2114م ثم تعين
كباحث في مركز البحوث اإلسالمية بالرياض في 2117م وخدمه حتى قض ى عليه وزارة الشؤون
اإلسالمية والن هو يقيم بالرياض وينشغل في تحقيق املخطوطات ونشرها.
كان األخ الفاضل ر ً
اغبا في التأليف منذ دراسته في مدرسة اإلصالح فأصدر -كعادة طالبها -مجلة
خطية باسم "املنهل" ثم عمل في مجلة "البعث اإلسالمي" فنشرت له مقاالت وترجمات عديدة في
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.3

والدكتور محيي الدين اإلصالحي1

.4

والشيخ ضياء الدين اإلصالحي2

وهؤالء باإلضافة إلى من جاء ذكر أسمائهم في الفهرست املذكور أعاله3:

وفي الواحد من سبتمبر 2116م:
.2

الشيخ احتشام الدين اإلصالحي1

مختلف مجالت الهند وخارجها وهكذا إنه قام بتأليف وتحقيق كتب شتى منها "محاسن الشعر"
في مجلدين و"صالح الدين األيوبي" (ترجمة) و"األمر باملعروف والنهي عن املنكر" (ترجمة)
و"إمعان في أقسام القرآن" و"مفردات القرآن" و"بحوث وتنبيهات" (جمع وتحقيق) (راجع للمزيد
عنه :ذات الكاتب ومجلة "نظام القرآن" الفصلية)
 1هو الدكتور محيي الدين آزاد الفراهي املولود في 2167م .تخرج في مدرسة اإلصالح في 2143م
ثم ارتحل إلى جامعة لكناؤ من حيث نال شهادة الليسانس في 2146م ثم توجه نحو علي كره
والتحق بجامعتها اإلسالمية التي حصل فيها على "ماجستير" في العربية في 2144م وشهادة ما
قبل الدكتوراه في 2112م وشهادة الدكتوراه في 2113م .تعين الدكتور كمدرس اللغة العربية
وآدابها في كلية شبلي ،أعظم كره في 1000م وهو الن يخدمها على منصب األستاذ املشارك .له
مقاالت وبحوث تم نشرها في مختلف مجالت الهند( .راجع للمزيد عن سيرته :ذات الدكتور
الفراهي فإنه حي يرزق)
 2هو الشيخ ضياء الدين اإلصالحي بن عبد الرحمن ولد في 2137م بسهريا ( )Sahariyaإحدى
قرى مديرية أعظم كره .نال دراسته االبتدائية في مدرسة نظام آباد ثم جاء مدرسة اإلصالح من
حيث تخرج في 2177م .إنه كذلك حصل على شهادات "أديب" و"أديب ماهر" و"أديب كامل" من
جامعة علي كره األردوية.
إنه درس في مدرسة اإلصالح وكلية شبلي وجامعة الرشاد وفي النهاية استقر في دار املصنفين
ً
باحثا فيها وبلغ حتى منصب مديرها ورئيس تحرير مجلتها الشهرية "معارف" .كانت له عضوية في
عديد من املجالس واملدارس والكليات وهو ً
أيضا كان مدير مدرسة اإلصالح .توفي الشيخ إثر
اصطدام في 1004م.
قام بتأليف كتب عديدة كما نشرت له مقاالت ال تحص ى ومن أبرز مؤلفاته "تذكرة املحدثين" في
ثالثة مجلدات و"موالنا أبو الكالم آزاد" و"إعجاز القرآن" و"هندوستان عربوں كي نظر ميں"
(الهند كما يراها العرب) في مجلدين .إنه كذلك أسهم في مؤلفات الخرين ولها عدد غير قليل
فنصرف عنها النظر( .راجع للمزيد عن سيرته وأعماله :مجلة "ثقافة الهند")44-47/3/77 ،
 3حسب التقرير الذي أعطانيه الدكتور عبيد هللا الفراهي.
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.1

والشيخ محمد أيوب اإلصالحي2

.3

والدكتور اشتياق أحمد الظلي3

.4

والشيخ عبد الحسيب اإلصالحي4

 1هو الشيخ احتشام الدين بن الشيخ محمد جنيد من أهالي مونديار ( )Mundiyārومواليد
2116م .أخذ الدراسة االبتدائية في املدرسة اإلسالمية بقريته ثم التحق بمدرسة ما قبل
الثانوية بسرائ مير وبعد ذلك ذهب إلى مدرسة اإلصالح والتحق بكتابها في الصف الرابع في
2134م .تفرغ من هذه املدرسة في 2146م ثم صحب الشيخ أختر أحسن اإلصالحي لسنة كما
أقام عند الشيخ بدر الدين اإلصالحي لشهر .ثم تعين كأستاذ الكتاب بمدرسة اإلصالح في
2147م وبعد سنتين ترقى إلى القسم العربي وفي 2176م تعين عميد املدرسة وأدى هذا املنصب
لسنوات بصورة غير منتظمة وفي  1من أبريل 2117م استقال من هذا املنصب ولكن واصل
تدريس الطالب حتى 1001م .اختاره منظمة طالب املدرسة األقدمين رئيسها في  27من أكتوبر
2117م .توفي الشيخ اإلصالحي في سنة 1026م .من أعماله "أسباق النحو" (إعداد وتحقيق)
و"شرح تحفة اإلعراب"( .راجع لسيرته الكاملة :مجلة "نقش" السنوية و"مجلة مدرسة اإلصالح")
 2هو الشيخ محمد أيوب بن محمد يحيى املنتمي إلى كونره كنهي ( )Kaunrah Gahniإحدى قرى
مديرية أعظم كره .تخرج في مدرسة اإلصالح في 2172م وتوظف فيها بعد الفراغ ً
فورا ،وبعد
خلفة املاصب إليه استقر في منصب تدريس طالب الصفوف العربية القرآن الكريم واألدب
العربي وملا صدرت مجلة "نظام القرآن" الفصلية تعين مدير تحريرها .تقاعد عن الخدمة في
"متاع
1001م .له ترجمات ومقاالت تم نشرها في مختلف مجالت الهند والباكستان .من أعماله ِ
قلم"( .راجع للمزيد عن سيرته :شخصيته ومجلة "نقش" السنوية)
 3هو الدكتور اشتياق أحمد الظلي املولود في 2141م .تخرج الدكتور من مدرسة اإلصالح في
2161م .ثم التحق بماجستير في التاريخ في جامعة علي كره اإلسالمية في 2167م وأكمله في
2164م وفي نفس السنة تعين مدر ًسا في القسم وأما الدكتوراه فقد أتمه في 2174م وتقاعد
الدكتور من نفس الجامعة في 1004م وهو الن مدير دار املصنفين ومدير تحرير مجلتها
الشهرية "معارف" ومدير تحرير مجلة "علوم القرآن" نصف السنوية وله مقاالت عديدة تم
نشرها في مختلف مجالت الهند( .وللمزيد عن شخصيته راجع :ذاته فإنه حي يرزق)
 4هو الشيخ عبد الحسيب بن محمد عثمان من أهالي عالؤ الدين بتي ( )Pattiإحدى قرى مديرية
عال لفهم القرآن الكريم واألدب العربي
أعظم كره .هو من كبار اإلصالحيين الذين لهم ذوق ٍ
الجاهلي .تخرج منها في 2170م .علم في مدرسة اإلصالح ملدة ثم توظف في جامعة الفالح وهو الن
تقاعد عن العمل .إنه مترجم قدير من األردوية إلى العربية وبالعكس .من ترجماته "أحكام
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.7

والدكتور فخر اإلسالم األعظمي1

وهؤالء باإلضافة إلى من جاء ذكرهم في الفهرستين املذكورين أعاله2.

مساهماتها في مختلف املجاالت العلمية

وهنا نحب ْأن نلقي األضواء املفصلة على مساهمة هذا املعهد العلمي في مختلف
املجاالت العلمية؛ في الدراسات اإلسالمية واللغة العربية وآدابها واللغة األردوية
وآدابها واللغة الفارسية وآدابها وما شابهها من املجاالت األخرى فنبدأ بالدراسات
اإلسالمية.

ا

أوال :مساهمتها في الدراسات السالمية :وما قدمته الدائرة الحميدية من
خدمة جليلة ً
حقا في هذا املجال نشير إليها بش يء من التفصيل .فالكتب والرسائل
التي تم طبعها من هذه الدائرة العلمية هي فيما يلي:
 .2أجزاء تفسير نظا القرآن وتأويل الفرقان بالفرقان :هذه املجموعة تشتمل
على أربعة عشر ً
جزء وكل جزء خاص بسورة وتفسيرها على منهجه الخاص
البديع فالسور التي تأتي في هذه املجموعة هي:
الحجاب في القرآن الكريم" و"الدعوة اإلسالمية ومنهاجها" و"التعبير الحقيقي لإلسالم"( .راجع
للمزيد عنه :ذات الشخصية ومجلة "نقش" السنوية)
 1هو الدكتور فخر اإلسالم بن الحافظ عبد الحميد الساكن في تشتي فور ()Chhittay Pūr
إحدى قرى مديرية أعظم كره .تخرج من مدرسة اإلصالح في 2167م ثم نال شهادة ماجستير في
األدب العربي من جامعة لكناؤ في 2161م كما نال شهادة ماجستير في السياسة من جامعة علي
كره اإلسالمية في 2172م وأتم الدكتوراه في األدب العربي من جامعة لكناؤ في 2146م .وبعد
ذلك تعين كمدرس اللغة األردوية وآدابها في كلية شبلي الوطنية في 2171م ومن ثم تحول إلى
قسم اللغة العربية وآدابها .تقاعد عنها كرئيس قسم اللغة العربية وآدابها في 1001م .له مقاالت
مهمة ومؤلفات مفيدة منها "دكن كي تاريخ قديم" (تاريخ الدكن القديم) (ترجمة أردوية) و"شعور
فن" و"أدب نما" و"أدبي زاوئ" .كلها باألردوية وهو يريد ْأن يترجم كتاب " Coherence in the
 "Qur’anملير مستنصر علي إلى اللغة األردوية( .راجع للمزيد عن حياته وآثاره :شخصيته فهو حي
يرزق ومجلة "نقش" السنوية)
 2حسب التقرير الذي أعطانيه الدكتور الفراهي.
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 .2سورة الفاتحة :صدرت طبعتها األولى في 2377ھ2137/م
 .1وسورة الذاريات :لم يذكر متى صدرت طبعتها األولى
 .3وسورة التحريم :صدرت طبعتها األولى في 2316ھ2104/م
 .4وسورة القيامة :لم يذكر متى صدرت طبعتها األولى
 .7وسورة املرسالت :لم يذكر متى صدرت طبعتها األولى
 .6وسورة الحشر :صدرت طبعتها األولى في 2316ھ2104/م
 .7وسورة عبس :لم يذكر متى صدرت طبعتها األولى
 .4وسورة الشمس :صدرت طبعتها األولى في 2316ھ2104/م
 .1وسورة التين :لم يذكر متى صدرت طبعتها األولى
 .20وسورة العصر :صدرت طبعتها األولى في 2316ھ2104/م
 .22وسورة الفيل :صدرت طبعتها األولى في 2374ھ2104/م
 .21وسورة الكوثر :لم يذكر متى صدرت طبعتها األولى
 .23وسورة الكافرون :لم يذكر متى صدرت طبعتها األولى
 .24وسورة اللهب :صدرت طبعتها األولى في 2317ھ2104/م
 .27وسورة اإلخالص :صدرت طبعتها األولى في 2132م
تم نشر هذه السور في أجزاء على حدة كما تم تفسيرها باللغة العربية إال
سورة اإلخالص فهي فسرت باألردوية ألحد أصدقائه 1وعلى طلب من عنده
فليس تفسيرها يبلغ املستوى الذي بلغته تفسيرات غيرها من السور 2ولنعرف
أن كل هذه السور وتفسيراتها صدرت على نفقة الدائرة الحميدية ولو أنها لم
ً
قليال3.
تحمل اسمها إال

 1مقدمة تفسير سورة اإلخالص ،ص 3
ً
ْ
 2ومع هذا فقد ترك بعض األماكن فارغا كان اإلمام الفراهي يريد أن يمأله ولكن وافاه األجل
فبقي غير مملوء .راجع" :تفسير نظام القرآن" ،ص  734و736
 3ولذلك راجع :لوح كتاب "جمهرة البالغة".
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 .1تفسير نظا القرآن وتأويل الفرقان بالفرقان :هذه مجموعة تفاسير
الفراهي لبسم الرحمن الرحيم وسورة الفاتحة وسورة الذاريات وسورة
التحريم وسورة القيامة وسورة املرسالت وسورة عبس وسورة الشمس
وسورة التين وسورة العصر وسورة الفيل وسورة الكوثر وسورة الكافرون
وسورة اللهب .تبتدئ املجموعة بمقدمة العالمة السيد سليمان الندوي ألول
تفسيره لبسم هللا الرحمن الرحيم وسورة الفاتحة ثم تأتي خطبة الفراهي
لهذا التفسير ،التي تم طبعها مع تفسره لسورة البقرة .تتبعها فاتحة تفسيره
التي تم طبعها مع تفسيره لبسم هللا الرحمن الرحيم وسورة الفاتحة .يبدو أنه
طبعة حديثة لتفاسير الفراهي املطبوعة لبعض السور .ولكنه ال يشمل كافة
التفسير العربية .صدرت هذه الطبعة من الدائرة الحميدية في 1004م .إنها
مليئة باألخطاء املطبعية.
 .3تفسير سورة البقرة :هذا تفسير سورة البقرة حتى الية الثانية والستين.
أثبت فيه اإلمام الفراهي فلسفة نظامه التي نادى بها في مختلف رسائله
املتعلقة بالقرآن وأصول تفسيره .نشرته الدائرة الحميدية في 1000م .تمت
ترجمته إلى األردوية بقلم األستاذ عبيد هللا الفراهي وهي نشرت في مجلة "نظام
القرآن" 1الفصلية الصادرة عن مدرسة اإلصالح.
 .4تفسير نظا القرآن (باألردوية) :وكما نشرت الدائرة تفسيره العربي فكذلك
قامت بنشر ترجمتها إلى األردوية ،التي قام بها الشيخ الجليل أمين أحسن
اإلصالحي صاحب تفسير "تدبر القرآن" 2بإصالح قليل من زميله 3في الدرس
شيخ التفسير أختر أحسن اإلصالحي .نشرت هذه الترجمة مر ًارا وتكر ًارا من
الدائرة ويمكن طلبها منها.
 1مجلة "نظام القرآن" الفصلية ،من املجلد الثاني والعدد األول إلى املجلد التاسع والعدد الثاني
(في ثالثين حلقة)
 2هذا تفسير قيم تم تأليفه على املنهاج الذي اختاره اإلمام الفراهي .انظر للمزيد عنه :مجلة
"ثقافة الهند" الفصلية276-217/1/77 ،
 3تفسير نظام القرآن (باألردوية) ،ص 7

ال
مجلد6 :

الأعداد4-1 :

569

ي
يناير-د سمبر 7112

 .7تعليقات في تفسير القرآن الكريم :إن اإلمام الفراهي كان يضبط إشاراته
التفسيرية على ورقة أو ورقتين موضوعتين بعد كل ورقة للمصحف
الشريف .كان للفراهي ثالث نسخ من هذا النوع ،ذهب بها تلميذه الشيخ أمين
أحسن اإلصالحي عندما انتقل إلى الباكستان .ولكن زميله في الدرس الشيخ
أختر أحسن اإلصالحي قد نسخ كل تلك التعليقات ً
مميزا بين املتقدمة منها
واملتأخرة كما كانت نسخة أخرى عند الشيخ بدر الدين اإلصالحي ،مدير
أسبق للدائرة الحميدية .اعتمد عليها الدكتور عبيد هللا الفراهي الذي قام
بجمع هذه التعليقات كما قام بوضع مذكراته التفسيرية األخرى املنشورة في
رسائله عن القرآن في موضع مناسب لها .راجعها الشيخ محمد أمانة هللا
اإلصالحي 1.إنها في مجلدين فاملجلد األول في  470صفحة ويحتوي على مقدمة
مدير الدائرة الراهن ومقدمة الفراهي لتعليقاته ومن سورة الفاتحة حتى
سورة النور واملجلد الثاني في  724صفحة ويحتوي على التفاسير من سورة
الفرقان إلى سورة الناس .إنها طبعة غير محققة وصدرت من الدائرة
الحميدية في 1020م.
 .6ترجمة القرآن الكريم (باألردوية) :أراد اإلمام الفراهي أن يترجم القرآن إلى
األردوية ولكنه لم يوفق إال من سورة القيامة إلى سورة التعوذ كما ترك البياض
في بعض املواضع ،الذي مأله الخرون من ترجمة تلميذه املفسر أمين أحسن

 1هو الشيخ أمانة هللا اإلصالحي من أبرز املتخرجين في مدرسة اإلصالح ،ولد في حوال 2140م.
نال العلوم االبتدائية في مدرسة برامفور ثم التحق بمدرسة اإلصالح على مشورة من الشيخ
أختر أحسن اإلصالحي ومن ثم ارتحل إلى املدينة املنورة فاستفاد من أساتذة الجامعة اإلسالمية
بها وبعد ذلك بعث إلى نائجيريا حيث خدم ملدة طويلة ،وبعدما أصابه املرض رجع إلى وطنه وهو
الن مقيم في دلهي الجديدة .لم يبلغني كتاب له وال رسالة .ذكر لي أستاذي الشيخ محمد أيوب
اإلصالحي أنه علق على تفسير "تدبر قرآن" وتفسير "تفهيم القرآن" وكتاب "أسباق النحو" ولكن
لم يطبع ش يء منها إلى الن ،وهكذا قام الشيخ اإلصالحي بمراجعة بعض مؤلفات اإلمام الفراهي
التي طبعت ً
أخيرا.
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اإلصالحي 1.هذه ترجمة جيدة تهدي املترجمين إلى بعض األصول املهمة في هذا
الفن 2.صفحاتها  77صفحة .نشرتها الدائرة الحميدية في 2141م.
 .7فاتحة نظا القرآن :هذه مقدمة لتفسير اإلمام الفراهي املسمى بـ"نظام القرآن
وتأويل الفرقان بالفرقان" ذكر فيها اإلمام األصول التي سلكها في تفسير القرآن
الكريم وتعيين معناه الحقيقي ومراده الصحيح .نشرتها الدائرة الحميدية بعد
وفاته في 2377ھ .قدم لها العالمة السيد سليمان الندوي( 3ت 2173م)
صاحب كتاب "أرض القرآن" 4وكتاب "سيرة النبي صلى هللا عليه وسلم"5.

 1ترجمة قرآن مجيد ،ص  24و41
 2املصدر نفسه ،ص 23-7
 3هو السيد سليمان بن السيد أبو الحسن بن محمد شير .تنتهي شجرة نسبه إلى فاطمة الزهراء
بنت الرسول صلى هللا عليه وسلم .ولد في 2444م في قرية "دسنه" مولد العلماء األفاضل
والعباقرة البارزين .نال العلوم االبتدائية واملتوسطة في قريته وفلواري شريف ( Phulwārī
 )Sharīfومدرسة االبتدائية بدربنغه ( )Darbhangaومن هنا ذهب إلى ندوة العلماء في 2102م
فأخذ العلوم النهائية على الشيخ عبد اللطيف السنبهلي والسيد علي الزينبي والشيخ حفيظ هللا
األعظمي والشيخ محمد فاروق التشرياكوتي واألخير قد أثر في شخصيته ً
كثيرا ومن ثم لقي
ً
العالمة شبلي النعماني الذي لفت نظر عناته ورفقه إليه فجعله رجال يفتخر به شبه القارة
الهندية والباكستانية .عمل في هيئات وكليات مثل "الندوة" و"الهالل" و"كلية بهوفال" .زار
العالم اإلسالمي مر ًارا .أمد في تأسيس دار املصنفين في 2127م وخدم أستاده العالمة شبلي
ً
النعماني خدمة جليلة وأكمل ما أراد ثم هاجر إلى الباكستان في 2170م حيث توفي .كان عاملا
ً
كبيرا للقرآن والسنة والتاريخ اإلسالمي بجانب براعته في العربية واإلنجليزية والفارسية واألردوية.
أفحم املستشرقين بقلمه الرنان فترجمت أعماله إلى مختلف اللغات العاملية .من أبرز أعماله
"سيرة النبي" و"سيرة عائشة" و"خيام" و"أرض القرآن" و"عرب وهند كے تعلقات" (العالقات
الهندية-العربية) و"عربون كي جهازراني" (بحارة العرب)( .راجع لسيرته الكاملة" :حياة سليمان"
للشاه معين الدين الندوي و"تذكرة سليمان" لغالم أحمد و"تصانيف السيد سليمان الندوي"
للسيد صباح الدين عبد الرحمن و"سيد سليمان ندوي كي عربي ادب ميں خدمات" (خدمات
العالمة السيد سليمان الندوي لألدب العربي" للسيدة سطوت ريحانه)
 4كتاب شهير في جغرافيا القرآن في مجلدين .كتبه العالمة الندوي باللغة األردوية.
 5كتاب قيم عن سيرة النبي قام فيه العالمة شبلي بالرد على اعتراضات املستشرقين على سيرة
النبي .لم يوفق العالمة إتمامه فقام العالمة الندوي بهذا العمل الجليل بعون من زمالئه .هو
باللغة األردوية في سبعة مجلدات.
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 .4أساليب القرآن :هذا الكتاب يدل على وجوه األساليب في القرآن وبيان
ونظرا لعنوانه وبعض مشتمالته فهو كتاب فريد1.
داللتها ومواقع استعمالهاً .
أصدرته الدائرة الحميدية في 2341ھ .قمت بتحقيقها والتعليق عليها2.

 .1التكميل في أصول التأويل :هذه رسالة قيمة في أصول التفسير قررها اإلمام
الفراهي وسلكها لدى تفسير القرآن العظيم وتأويل معناه وتفهيم مراده
الحقيقي 3.نشرتها الدائرة الحميدية في 2344ھ.
 .20دالئل النظا  :هذه الرسالة تتحدث عن الدالئل والبراهين على وجود النظام
في القرآن كما هي تهدي إلى الطرق للوصول إلى نظام السورة وتوحيد القرآن4.
لم يجد اإلمام فرصة إلتمام هذه الرسالة القيمة .طبعتها الدائرة الحميدية
في 2344ھ.
 .22إمعان في أقسا القرآن :هذه الرسالة تدل على نظرية جديدة في أقسام
القرآن ،تثبت أن كافة األقسام في القرآن شهادات ،استخدمها هللا جل مجده
إلقامة الحجة على القارئ والشاهد 5.ولو صدرت هذه الرسالة في حياة
املؤلف ولكنه زاد في فصولها وأعدها على نحو جديد فصدرت الطبعة املعدلة
من املطبعة األحمدية بعليكرة في 2311ھ .ثم أصدرت دار القرآن الكريم
بالكويت صورتها في 2402ھ بسعي أصحاب 6الدائرة الحميدية الذين يريدون
 1قام الشيخ خالد مسعود رحمه هللا بتلخيصه في مجلة "ميثاق" الشهرية الصادرة عن الهور،
الباكستان ،راجع 6-7/23 :و 2/24و 4-3كما قام بتلخيصه الشيخ ضياء الدين اإلصالحي في
كتابه "إيضاح القرآن" ،ص 41-7
 2يحتوي هذا التحقيق على ثالثة مجلدات.
 3قام بتلخيصه الشيخ ضياء الدين اإلصالحي في كتابه "إيضاح القرآن" ،ص 311-144
 4قام بتلخيصه الدكتور شرف الدين اإلصالحي في مجلة "فكر ونظر" الفصلية الصادرة عن
الباكستان ،راجع23-20/27 :
 5قام بتلخيصه الشيخ عبد املجيد اإلصالحي رحمه هللا في مجلة "الرشاد" الشهرية الصادرة من
جامعة الرشاد ،أعظم كره ،راجع61-62/23 :
 6يشرف عليهم الدكتور أجمل أيوب اإلصالحي املقيم بالرياض.
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ْأن يعيدوا طبعة كافة إصدارات الدائرة العربية من املطابع العربية .وهكذا
نشرت الدائرة ترجمتها إلى األردوية ،التي قام بها الشيخ املفسر أمين أحسن
اإلصالحي ونشرت أوًال في مجلة "اإلصالح" الشهرية1.
 .21الرأي الصحيح فيمن هو الذبيح :هذا أروع الكتب في هذا املوضوع وذلك ألن
اإلمام الفراهي كان ً
بارعا في الكتب السماوية بجانب مهارته في علوم القرآن
والحديث واألدب العربي فقد جاء اإلمام الفراهي بكتاب فريد من نوعه .صدر
ً
الكتاب أوال في 2334ھ من مطبعة معارف بأعظم كره ثم نشرته الدائرة
الحميدية في 2424ھ وفي 2410ھ أصدرت دار القلم بدمشق طبعة له ثالثة.
وهكذا نشرت الدائرة ترجمتها األردوية التي قام بها الشيخ أمين أحسن
ً
اإلصالحي ونشرها أوال في مجلة "اإلصالح" 2الشهرية.
 .23في ملكوت هللا :هذه الرسالة تنطق عن السنن اإللهية في رقي األمم وانحطاطها
وعلو الحق وهزيمة الباطل وأصول النظام السياس ي لإلسالم .لم يوفق اإلمام
إتمام هذه الرسالة القيمة .ترجمها األستاذ ألطاف أحمد األعظمي 3وقدم لها
 1مجلة "اإلصالح" الشهرية22-7/4 ،
 2املصدر نفسه 22-2/3 ،و4-2/4
 3هو األستاذ ألطاف أحمد األعظمي بن إقبال أحمد خان من أهالي بهاتين باره ()Bhatinpara
إحدى قرى مديرية أعظم كره .ولد األعظمي في 2141م .نال العلوم العربية في مدرسة
اإلصالح ثم ذهب إلى جامعة عليكره اإلسالمية حيث أكمل  BUMSفي 2161م ثم بدأ عيادته
الطبية في 2170م وفي 2144م تعين كباحث سابق في املعهد الهندي لتاريخ األدب والبحوث
الطبية وبقي حتى 2112م وفي الفترة ما بين  2112و1001م أصبح رئيس قسم تاريخ الطب
وبعد ذلك عين عميد كلية الدراسات اإلسالمية والعلوم االجتماعية وتقاعد وهو على هذا
املنصب .إنه كان نائب رئيس مجمع اللغة األردوية ،نيو دلهي .له مقاالت مهمة تم نشرها في
مختلف املجالت الوطنية والخارجية .من أعماله "إيمان كا قرآني تصور" (تصور اإليمان
القرآني) و"توحيد كا قرآني تصور" (تصور التوحيد القرآني) و"تجليات حق" و"تاريخ طب
وأطباء دور مغليه" (تاريخ الطب واألطباء في عصر املغول) و" History of Unani Medicine
( "in Indiaتاريخ الطب اليوناني في الهند)( .راجع لسيرته الكاملة :مجلة "نقش" السنوية
وشخصية الكاتب ذاته فهو حي يرزق)
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معلومات جيدة عن املوضوع 1.نشرته الدائرة الحميدية في 2312ھ وأما
الترجمة فهي منتظرة الطبع.
 .24القائد إلى عيون العقائد :هذه الرسالة القيمة تتحدث عن أمور العقيدة
اإلسالمية مثل اإليمان بالقدر وعصمة األنبياء والخرة وما شابهها .لم يجد
اإلمام فرصة إلتمامها .أصدرته الدائرة الحميدية في 2317ھ وقد صدرت
طبعتها الثانية الجديدة في 1020م.
 .27مفردات القرآن :هذا الكتاب من أروع الكتب املوجودة في العالم في موضوع
مفردات القرآن وشرح كلماته الصعبة الجوهرية .ذكر فيها اإلمام الفراهي
أصول تعيين مفهوم الكلمة الحق بجانب شرح املفردات الصعبة للقرآن
الكريم في ضوء القرآن والسنة وكالم العرب والصحف السماوية األخرى .لم
يوفق اإلمام إتمام هذه الرسالة .صدرت هي باعتناء 2عبد األحد اإلصالحي (ت
2142م) في 2374ھ من الدائرة الحميدية ثم نشرت دار الغرب اإلسالمي
طبعة لها محققة 3في 1001م كما قامت الدائرة الحميدية بنشرها في 1004م.
 .26رسائل الما الفراهي في علو القرآن :هذه مجموعة رسائل اإلمام الفراهي
في علوم القرآن وهي تشمل "أساليب القرآن" و"التكميل في أصول التأويل"
و"دالئل النظام" 4.أصدرته الدائرة الحميدية في 2112م.
 .27رسائل في علو القرآن :هذه مجموعة ثانية لرسائل اإلمام الفراهي في علوم
القرآن .تشمل هذه املجموعة أربع رسائل :الرائع في أصول الشرائع وإحكام
األصول بأحكام الرسول وأسباب النزول والرسوخ في معرفة الناسخ
واملنسوخ .تذيل الرسالة الرابعة بحواش ي الفراهي على كتاب الناسخ واملنسوخ
 1وللدكتور األعظمي مقالة قيمة في هذه الرسالة نشرت في مجموعة مقاالته "موالنا حميد
الدين فراهي كے بنيادي أفكار" ،راجع :املصدر نفسه ،ص 247-237
 2مفردات القرآن (بدون تحقيق) ،لوح الكتاب
 3قام بها الدكتور محمد أجمل أيوب اإلصالحي املقيم بالرياض.
 4لخص مشتمالت هذه الرسائل الشيخ خالد مسعود في كتاب سماه "تفسير قرآن كے أصول".
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ألبي جعفر النحاس .قام بإعدادها الدكتور عبيد هللا الفراهي وأما املراجعة
فقد قام بها الشيخ أمانة هللا اإلصالحي .إنها في  242صفحة وصدرت من
الدائرة الحميدية في 1022م .ولو أن املجموعة تخلو من مقدمة املدير
الجامع ولكنها تشمل املراجع الهامة الضرورية فهي طبعة شبه محققة.
 .24حكمة القرآن :هذه رسالة الفراهي عن حكمة القرآن وهي رسالة رائعة في
املوضوع تبين مفهوم الحكمة في القرآن وبيان منزلتها وخصائصها وآثارها
ومظانها وأسبابها وتعليم النبي إياها ألمته وطرق استنباطها ووجود الحكمة في
نظام الديانة اإلسالمية .قام الدكتور عبيد هللا الفراهي بإعدادها وضبط
حواشيها .أصدرها الدائرة الحميدية في  210صفحة في 1007م .إنها تحمل
مقدمة الناشر الجامع.
 .21حكمة القرآن (ترجمة) :هذه ترجمة أردوية لكتاب اإلمام الفراهي "حكمة
القرآن" قام بها املرحوم خالد مسعود الباكستاني /27( 1ديسمبر /30-2137
ً
سبتمبر 1003م) ونشرها أوال في مجلة "تدبر" 2الشهرية الصادرة عن
الباكستان ثم نشرها من "إداره تدبر قرآن وحديث" (الباكستان) في 2117م
 1هذا هو الشيخ الذي هجر العلوم الجديدة واعتنق علوم القرآن وخدمها خدمة يندر نظيرها
لدى العلماء األفاضل فلو أن الشيخ خالد مسعود أتم البكالوريوس في العلوم من كلية الهور
اإلسالمية ونال شهادة ماجستير في الكيمياء من جامعة بنجاب وعمل في معمل البحث الصناعي
وحصل على شهادة الدبلوم في الهندسة الكيمياوية من كلية امللك بلندن وترأس التبشير
اإلسالمي ولكنه قد تغير بخطبة ألقاها الشيخ أمين أحسن اإلصالحي فهجر كافة هذه الفعاليات
وتعلق بالشيخ اإلصالحي فتعلم عليه وأدار معهد التدبر في القرآن كما أدار مجلته "تدبر" وخدم
القرآن عن هذه الطريق خدمة يغبط عليها العلماء األفاضل ،وبجانب هذه الجدارة فقد كان
خلقه القرآن كما شهد به املعاصرون .من أبرز أعماله "تلخيص تفسير تدبر قرآن" و"حيات
رسول أمي" و"تفسير قرآن كي أصول" (ترجمة وتلخيص) و"أسباق النحو" (تدوين وتحقيق)،
توفي الشيخ في الواحد من شهر أكتوبر عام 1003م( .راجع للمزيد عنه :مجلة "تدبر" عددها
الخاص عن الشيخ ومجلة "رفيق منزل")
 2راجع :أعداد املجلة 30-11 ،عام 2141-2147م.
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وبعد ذلك تم نشرها في الحلقات في مجلة "علوم القرآن" 1نصف السنوية
الصادرة عن عليكره وفي األخير أخذت الدائرة الحميدية صورتها ونشرتها في
قشيب جيد في 2116م .هذا الكتاب ينطق عن حكمة القرآن ومفهومها
الحقيقي في القرآن الكريم وقيام الدين عليها .هذا كتاب قيم ولكن لم يوفق
اإلمام الفراهي إتمامه .قمت بترجمتها إلى اإلنجليزية 2.نشرها مطبعة آدم
بدلهي في 1007م.
 .10حجج القرآن :هذه هي أهم وأجل رسائل اإلمام الفراهي في علوم القرآن ولو
أنه لم يوفق إتمامها ولكن أتم خطته .هي تشتمل على ثالث مقاالت وكل مقالة
في ثالثة أبواب فاملقالة األولى في نقد املنطق والفلسفة وعلم الكالم واملقالة
الثانية في تأسيس العلم وبيان طريق احتجاج القرآن واملقالة الثالثة في ذكر
حجج القرآن على الربوبية واملعاد والرسالة .قام الدكتور عبيد هللا الفراهي
بجمعها وضبط حواشيها ونشرها من الدائرة الحميدية .صدرت طبعتها
األولى في  324صفحة في 1001م.
 .12مباحث القرآن :هذه مجموعة مقاالت الشيخ أختر أحسن اإلصالحي الخمس
املنشورة في مجلتي "اإلصالح" و"مدينة" 3.تعالج هذه املقاالت القضايا املهمة
القرآنية وتحتوي على معلومات مهمة وحقائق جمة .جمعها الشيخ عبد
الرحمن ناصر اإلصالحي وقدم لها ونشرتها الدائرة الحميدية في 2116م.
صفحاتها  230صفحة.
 .11نظم قرآن ،ايك تعارف (نظم القرآن ،دراسة تعريفية) :هذه مجموعة آراء
اإلمام ابن تيمية 4واإلمام الزركش ي 1والعالمة الفراهي عن فلسفة نظام
 1راجع :أعداد املجلة 1/3 ،و 2/4و 1/4و2/7
 2ذكرت ترجمة الفراهي في طبعته اإلنجليزية.
 3هذه املجلة كانت تصدر من بيجنور ()Bijnaur
 4هو تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السالم بن عبد هللا .ولد بحران في 662ھ .بدأ
دراسته في السادس من عمره ولم يبلغ سبعة عشر ً
عاما إذ جعل يؤلف ويصنف وذلك ألنه تعلم
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القرآن وقد قام بجمعها وترتيبها وترجمتها األردوية ،البروفيسور عبيد هللا
الفراهي .نشرتها الدائرة الحميدية في  .2114صفحاتها .16
 .13عالمة حميد الدين فراهي ،حيات وافكار (العالمة حميد الدين الفراهي،
سيرته وفكرته -باألردوية) :هذه مجموعة مقاالت الندوة العلمية التي تم
عقدها في  20-4من شهر أكتوبر 2112م حول حياة وآثار وأفكار العالمة حميد
الدين الفراهي .قام البروفيسور عبيد هللا الفراهي بجمع وإعداد املقاالت
بجانب قيامه بالتعليق والتحشية على بعض الراء الخاطئة عن شخصية
اإلمام وأفكاره القيمة .نشرتها الدائرة الحميدية في 2111م .صفحاتها .711
 .14رسالة في إصالح الناس (باألردوية) :هذه رسالة تتحدث عن إصالح الناس في
ضوء القرآن الكريم .أراد اإلمام الفراهي تأليف رسالة بهذا االسم ولكن لم
يجد الفرصة فتركها غير تامة ولبى دعوة ربه الكريم إلى الخرةً .
نظرا ألهمية
على أكثر من مائتي أستاذ بمن فيهم ابن أبو اليسير وشمس الدين الحنبلي ومجد الدين بن
ً
ً
ً
وجريئا ال
عساكر وأبو بكر الهروي وفخر الدين البخاري وابن شيبان .كان رجال شواقا إلى العلم
يخاف السلطان في اإلدالء بالرأي وقول الحق فقد واجه مشاكل السجن ولكن لم تفتر عزيمته.
برع في القرآن والسنة والفقه واملنطق .خلف ً
كتبا ورسائل ال تحص ى وال تعد .اعترف بعظم قدره
في العلوم والفنون علماء العالم اإلسالمي كله .من مؤلفاته "الفتاوى الكبرى" و"الفرقان بين
أولياء الرحمن وأولياء الشيطان" و"الجواب الصحيح ملن بدل دين املسيح" و"كتاب درء تعارض
العقل والنقل"( .ولوال حاجة إلى ذكر الكتب والتراجم عن سيرته فإنه شخصية أشهر من نار
على علم في العالم العربي ولكني أشير إلى بعض منها ً
نظرا لشبه القارة فهي "ابن تيمية وجهوده في
التفسير" إلبراهيم خليل و"أسماء مؤلفات شيخ اإلسالم ابن تيمية" البن القيم)
 1هو أبو عبد هللا بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد هللا الزركش ي ،عالم بفقه الشافعية
واألصول ،تركي األصل .ولد في 2344ھ بمصر وتوفي به في 2311ھ .أخذ العلوم على الشيخ جمال
الدين والشيخ سراج الدين والشيخ شهاب الدين وابن كثير وغيرهم .خلف مؤلفات عديدة في
مختلف الفنون من أبرزها "اإلجابة إليراد ما استدركته عائشة على الصحابة" و"لقطة العجالن"
و"البحر املحيط" و"الديباج في توضيح املنهاج" و"البرهان في علوم القرآن"( .هذه شخصية معروفة
فراجع للمزيد عنها" :الدرر الكامنة" 317/3 ،و"شذرات الذهب" 337/6 ،و"األعالم" للزركلي،
/6حرف امليم و"مقدمة البرهان في علوم القرآن" لألستاذ محمد أبو الفضل إبراهيم)
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املوضوع وإفاضة العامة ،قام الشيخ أمين أحسن اإلصالحي بترجمتها إلى
األردوية ونشرها في مجلة "اإلصالح" 1ثم قام البروفيسور عبيد هللا الفراهي
باختيار الكتابات األخرى للفراهي عن املوضوع وإعدادها خير إعداد .نشرتها
الدائرة الحميدية في 2113م.

 .17رسالة التوحيد (باألردوية) :موضوع الرسالة واضح .هذه ً
أيضا مجموعة
كتابات اإلمام الفراهي املختارة .قام بهذا العمل الرائع ،الدكتور عبيد هللا
الفراهي .نشرتها الدائرة الحميدية في 2113م.

 .16رسالة الخرة (باألردوية) :هذه الرسالة ً
أيضا شاملة كتابات اإلمام الفراهي
املختارة عن الخرة .قام بهذا العمل املفيد ،البروفيسور املذكور ً
آنفا .نشرتها
الدائرة الحميدية في 2113م.
 .17رسالة النبوة (باألردوية) :هذه الرسالة تتحدث عن النبوة والشؤون املتعلقة
ً
مختارا كتابات
بها .قام البروفيسور عبيد هللا الفراهي بإعداد هذه الرسالة
اإلمام الفراهي عن املوضوع .نشرتها الدائرة الحميدية في 2113م.
 .14مكاتيب فراهي (مجموعة رسائل الما الفراهي) :هذه مجموعة رسائل
اإلمام الفراهي التي بعث بها اإلمام إلى مختلف الشيوخ وهي تراث قيم
للدراسات اإلسالمية ألنها تشمل حلول القضايا املتعلقة بالقرآن والسنة
واألدب العربي بجانب احتوائها على معلومات قيمة عن اإلمام نفسه .جمعها
ورتبها الدكتور شرف الدين اإلصالحي 2والدكتور حمد هللا الفراهي (/27
أكتوبر  /30-2173ديسمبر 1003م) تحتوي املجموعة على  203صفحة.
نشرتها الدائرة الحميدية في 2114م.
 1مجلة "اإلصالح" الشهرية44-47/6/2 ،
 2هو الدكتور شرف الدين اإلصالحي من أهالي سنجر فور ( )Sanjarpurإحدى قرى مديرية
أعظم كره .نال شهادة "الفضيلة" من مدرسة اإلصالح ثم أتم الليسانس وماجستير والدكتوراه
في اللغة األردوية وآدابها من جامعة بنجاب .عمل كبروفيسور في جامعة جناح كما عمل في
جامعة إسالم اباد الدولية .توفي في 1022م وال ندري عنه أكثر من هذا.
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 .11حيات حميد (ترجمة الما الفراهي باألردوية) :هذا الكتاب مجموعة
مقالتين تم تأليفهما بقلم الشيخ أمين أحسن اإلصالحي والعالمة السيد
سليمان الندوي .جمعهما الشيخ عبد الرحمن ناصر اإلصالحي ونشرتها
ً
ً
موجزا على سيرة
ضوءا
الدائرة الحميدية في 2173م .هذا الكتاب يلقي
العالمة حميد الدين الفراهي ومؤلفاته القيمة وأفكاره النيرة وما إليها.
 .30عالمة حميد الدين فراهي علماء ومفكرين كي نظر ميں (العالمة حميد
ّ
الدين الفراهي في ضوء آراء العلماء واملفكرين) :هذه مجموعة الراء
واالنطباعات التي أدلى بها العلماء األفاضل واملفكرون الكبار 1عن الشيخ
حميد الدين الفراهي وطول باعه في العلوم وإخالصه هلل .جمعها الدائرة
الحميدية ونشرتها .تبتدئ املجموعة بذكر ما كتبه العالمة السيد سليمان
الندوي عنه .لم تذكر سنة نشره .صفحاتها .31
 .32ذكر فراهي (ترجمة الفراهي -باألردوية) :هذه ترجمة اإلمام الفراهي الجامعة
الحافلة باملعلومات .قام بكتابتها األستاذ الدكتور شرف الدين اإلصالحي باللغة
األردوية والواقع أنها كانت مشروع التحقيق الذي فوضه "إداره تحقيقات إسالمي،
إسالم اباد" (معهد البحوث اإلسالمية ،إسالم اباد) إلى هذا املحقق املدقق فقد
بذل األستاذ الدكتور كل جهده وجاء بش يء دقيق حافل باملعلومات الحديثة .هذه
الترجمة تحتوي على  440صفحة ونشرتها الدائرة الحميدية في 1004م.

ا
وثانيا :مساهمتها في تطور اللغة العربية وآدابها والترجمة :بجانب تقديم

الخدمات الجليلة إلى مجال الدراسات اإلسالمية فقد أعانت الدائرة الحميدية في
تطور اللغة العربية وآدابها والترجمة منها وإليها في شبه القارة الهندية-الباكستانية.
وإليكم خدماتها الجليلة في هذا املجال.

 1أمثال العالمة شبلي النعماني والسيد سليمان الندوي والسيد أبو األعلى املودودي والشيخ
تقي الدين الهاللي والشيخ عبد الحي اللكناوي والشيخ مناظر أحسن الغيالني والشيخ عبد
املاجد الدريا بادي والشيخ عبد الحق وغيرهم.
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.2

.1

.3

.4

أسباق النحو :هذه الرسالة التي تم تأليفها باللغة األردوية تبحث عن قواعد
اللغة العربية بأسلوب سهل وتدرس الطالب الجدد هذا الفن بمنهج ميسر
للغاية .هذه أنفع الرسائل وأوجزها في املوضوع .تم نشرها في حياة املؤلف ثم
ادها ً
شيئا كما ترك البياض 1في بعض املواضع فمأله تلميذه الرشيد أختر
ز
أحسن اإلصالحي ونشره من الدائرة الحميدية في 2137م.
أسباق الصرف :هذه الرسالة ،كما يتضح من عنوانها ،تعلم الناشئين علم الصرف
بأسلوب سهل وجيز للغاية حتى يمهر الطالب الناش ئ في هذا الفن وهو ال ينفق إال
نصف سنة .إنها رسالة أردوية قيمة تجدر بتقريرها في املنهاج الدراس ي لكافة املدارس
واملعاهد والجامعات الهندية كما هي تستحق نقلها أو على األقل بيان مرادها وفكرتها
وأسلوبها في لغات العالم ال سيما العربية واإلنجليزية والفرنساوية .تم نشرها في حياة
املؤلف ثم أضاف إليها تلميذه املؤقر أختر أحسن اإلصالحي بعض النماذج واألمثلة
والتمرينات 2ونشرها في 2137م من الدائرة الحميدية.
تحفة العراب :هذه الرسالة املنظومة باألردوية وهي موجزة ما جاء في
الرسالتين األوليين من املواد واألفكار البديعة .هي تشتمل على  214بيت .تم
تقريرها في املنهاج الدراس ي ملختلف مدارس الهند ،نشرت في حياة املؤلف ثم
نشرها الدائرة الحميدية في 2121م.
أسباق النحو (جامع) :هذه في الواقع ليست أي رسالة خاصة بل هي
مجموع الرسائل الثالث املذكورة أعاله وهي :أسباق النحو وأسباق الصرف
وتحفة اإلعراب .قام بجمعها وإعدادها والتعليق عليها الشيخ النحوي
احتشام الدين اإلصالحي تلميذ رشيد الشيخ أختر أحسن اإلصالحي
املرحوم .إن تعليقاته قد سهلت املواضع الصعبة وقدمت الرسائل ومباحثها
بأسلوب سهل ميسر للغاية .تم طبعها من الدائرة الحميدية في 1000م .إنها
ال تخلو من األخطاء املطبعية.

 1أسباق النحو ،ص 2
 2املصدر نفسه والصفحة ذاتها
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 .7أمثال آصف الحكيم (ترجمة) :هذه ترجمة عربية لحكايات آصف الحكيم
باإلنجليزية " ."Aesop’s Fablesقام بها اإلمام الفراهي زمن دراسته 1.حكاياتها 236
وصفحاتها  .73هذه ترجمة اختيارية سلسة ً
نظرا لطالب الدراس االبتدائية فقد
تم تقريرها في مختلف املدارس الهندية .صدرت طبعتها األولى في سنة لم تضبط
ثم صدرت في 2313م من الدائرة الحميدية كما صدرت في 2407ھ والطبعة
الجديدة صدرت في 1007م في  77صفحة .إنها ال تخلو من األخطاء املطبعية.
 .6جمهرة البالغة :هذا الكتاب وحيد من نوعه في علم البالغة .ذكر فيه اإلمام
الفراهي أصول البالغة ومستواها في ضوء القرآن والسنة وكالم العرب القح.
إنه انتقد فيه أرسطو ونظريته للمحاكاة .أثنى عليه معاصروه من العلماء
والنقاد 2كما أعلى ذكره املتأخرون من األدباء والنقاد 3.يجدر الكتاب بأن ينشر
في العالم اإلسالمي بعد ش يء من التحقيق .نشرته الدائرة الحميدية في 2360ھ.
 .7ديوانه العربي :هذا ديوانه العربي ويشتمل على خمس عشرة قصيدة رائعة
بليغة عن التهاني وتعاليم اإلسالم والحروب التي دارت بين مسلمي بلقان
وطرابلس وأعدائهم األلداء .أثنى عليها العرب 4.قام الشيخ بدر الدين
 1أمثال آصف الحكيم( ،كلمة الجامع) ص 3
ولكن يبدو من كالم الشيخ أمين أحسن اإلصالحي أنه ليس من أعمال صغر سنه بل مما قرره
الفراهي من اإلصالح في املنهاج الدراس ي الراهن فهو يقول:
"هذه (أمثال آصف الحكيم) ترجمة قصص " "Aesop’s Fablesاملختارة التي قام بها الشيخ
الفراهي -إثر مشروع اإلصالح في املنهاج الدراس ي -لتدريسها للطالب ككتاب مدرس ي لطالب
الصفوف البدائية" .مجلة "اإلصالح" ،عدد أبريل عام 2134م ،ص 214
ويؤيده الدكتور شرف الدين اإلصالحي صاحب "ذكر فراهي" ،أنظر :ص 640-631
 2مثل العالمة شبلي النعماني ،راجع :مجموعة مقاالته14-23/1 ،
 3مثل الدكتور جالل السعيد الحفناوي ،راجع :مجلة "ثقافة الهند"76-77/1/77 ،
 4مثل العالمة تقي الدين الهاللي املراكش ي ،راجع :ذكر فراهي ،ص  34-33والدكتور أحمد حسن
فرحات ،املصدر نفسه ،ص  744والدكتور جالل السعيد الحفناوي ،راجع :مجلة "ثقافة
الهند"76-77/1/77 ،
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اإلصالحي بجمعها وتدوينها وتقديمها ونشرها من الدائرة الحميدية في
2347ھ .صفحاته .36

ا
وثالثا :مساهماتها في اللغة األردوية وآدابها :قدمت الدائرة الحميدية خدمات
جليلة في تطور اللغة األردوية وآدابها والصحافة فيها وتفصيلها فيما يلي:
 .2مجلة "الصالح" :قد مض ى أن الدائرة الحميدية كانت تهدف إلى إصدار
مجلة شهرية تخدم القرآن والسنة واملسلمين فقد أصدرت ،منذ تأسيسها،
مجلة شهرية باسم "اإلصالح" 1نشرت فيها مقاالت قيمة عن علوم القرآن
والحديث بجانب نشر ترجمات مؤلفات اإلمام الفراهي العربية .وعالوة على
هذه املساهمات القيمة في الدراسات اإلسالمية فقد ساهمت املجلة ً
كثيرا في
تطور اللغة العربية وآدابها واللغة الفارسية وآدابها واللغة األردوية وآدابها
فقد نشرت قصائد رائعة في اللغة الفارسية واللغة األردوية بجانب نشر
املقاالت الفاضلة عن األدب العربي .إن هذه املجلة قد خدمت في صفحاتها
القليلة ما عجز عنه املجالت األخرى املحتوية على مئات من الصفحات .كان
لهذه املجلة مستوى علمي رفيع قلما بلغته املجالت األردوية األخرى في الهند
وخارجها ولكن من األسف أن هذه املجلة قد توقف إصدارها حينما غادرها
مدير تحريرها الشيخ أمين أحسن اإلصالحي لكي يعضد العالمة أبا األعلى
املودودي /17( 2سبتمبر  /11-2103سبتمبر 2171م) وجماعته اإلسالمية.
 1صدر أول أعدادها في يناير 2136م واستمرت هي حتى نوفمبر 2131م .كان ينسخ هذه املجلة
املنش ئ عبد الغفار بينما يطبعها غوفين ( )Gopinاملنبوذ من أهالي حاجي فور ( )Hājīpūrإحدى
قرى مديرية أعظم كره .مجلة "علوم القرآن" ،عددها الخاص عن الشيخ أمين أحسن
اإلصالحي ،ص .766
 2هو أبو األعلى بن السيد أحمد حسن ولد في مدينة أورنغ اباد في 2103م .تلقى العلوم البدائية
على والده الجليل وأما العلوم األخرى فقد نالها بدراسته الشخصية .بدأ حياته العملية
كصحفي كما كان كون جبهة صحفية في 2110م لتحرير األمة اإلسالمية وكذلك أصدر مجلة
"ترجمان القرآن" عن حيدراباد وكان شعارها "احملوا أيها املسلمون دعوة القرآن وانهضوا
وافتحوا العالم" وفي  16من أغسطس 2142م أسس الجماعة اإلسالمية في مؤتمر اشترك فيه
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ً
بديال بكل ش يء ً
ونائبا لكل مخلوق فقد بدله
ولكن هللا سبحانه وتعالى يخلق
جل مجده برجل إسالمي فعال وهو الشيخ أبو الليث اإلصالحي (-2126
2110م) الذي ترك وظيفته وجاء مدرسته األم مدرسة اإلصالح وتابع هذا
العمل البناء بإصدار مجلة شهرية أخرى باسم "إصالح" 1في 2142م إال أن
هذه املجلة لم تواصل مسيرها بحيث توقف إصدارها حينما التحق الشيخ
أبو الليث بتلك الجماعة الجديدة ،الجماعة اإلسالمية فلم تصدر إال أربعة
أعداد منها .كان مستوى هذه املجلة ً
أيضا ً
عاليا يضاهي بمستوى املجالت
الرائعة األخرى الصادرة عن الهند والباكستان.
وبعد ذلك لم تصدر أي مجلة من هذا املعهد العلمي وذلك ألن مدرسة
اإلصالح قد أصدرت منظمة طالبها الجدد حولية 2كما قامت هي بنفسها
بإصدار مجلة فصلية باسم "نظام القرآن" 3فهاتان املجلتان تقومان مقامها
فال حاجة إلى إكثار املجالت فإن الهدف ،نشر العلوم اإلسالمية والعربية،
يتم الوصول إليه عن طريق هاتين املجلتين.
 .1الترجمات األردوية ملؤلفات الما الفراهي :قامت الدائرة الحميدية بنشر
ترجمات اإلمام الفراهي األردوية التي قام بها أصحابها أو العلماء الخرون كما
ً
 70رجال .اعتقل عدة مرات لهذه العملية الدعوية وفي 2171م تشرف بجائزة امللك فيصل
لخدمة اإلسالم وفي  11من شهر سبتمبر 2171م انتقل إلى رحاب ربه الكريم.
ً
كان العالمة املودودي رجال متحم ًسا لإلسالم واملسلمين ويدل عليه معظم مؤلفاته .إنه رجل
أقنع الجيل الجديد الذي كان يرتد عن اإلسالم .من أبرز أعماله الكتابية "الجهاد في اإلسالم"
و"الحجاب" و"األسماء الحسنى" و"تفهيم القرآن" و"الكتاب األخير تفسير للقرآن يبرد غليل
العقول الجديدة{ .راجع للمزيد عن شخصيته" :إيك شخص إيك كارواں" (رجل أصبح قافلة)
و"قرآن حكيم كے أردو تراجم" (ترجمات القرآن األردوية) و"املوسوعة امليسرة في األديان
واملذاهب املعاصرة"}
 1مجلة "علوم القرآن" ،عددها الخاص عن الشيخ اإلصالحي ،ص 360
 2صدر أول أعدادها في 2147م.
 3صدر أول أعدادها في محرم-ربيع األول عام 2412ھ
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قامت بنشر الترجمات األخرى ففي هذا الشأن نشرت ترجمات الكتب
واملؤلفات التالية:
 .2تفسيرنظا القرآن وتأويل الفرقان بالفرقان باسم "نظام القرآن"
 .1إمعان في أقسا القرآن باسم "أقسام القرآن"
 .3الرأي الصحيح فيمن هو الذبيح باسم "ذبيح كون؟"
 .4رسالة في إصالح الناس باسم "رساله في اصالح الناس"
قام بترجمة تلك الكتب والرسائل إلى اللغة األردوية تلميذه الرشيد

الشيخ أمين أحسن اإلصالحي وقد مض ى تفصيلها في العنوان "مساهمتها
في الدراسات اإلسالمية".
 .7ترجمة القرآن إلى األردوية (غيرتامة) :قام بها اإلمام الفراهي ذاته.
 .6حكمة القرآن :قام بترجمته إلى األردوية تلميذ الشيخ اإلصالحي الشيخ
خالد مسعود الباكستاني.
وتفصيل هاتين الرسالتين مذكور في موضعه.
 .3مباحث القرآن :هذه مجموعة مقاالت الشيخ أختر أحسن اإلصالحي باللغة
األردوية وهو نموذج جيد ملعالجة املواضيع العلمية باللغة األردوية .مض ى
ذكرها لدى الكالم عن مساهمتها في الدراسات اإلسالمية.
 .4رسائل خليل الرحمن األعظمي :هذه مجموعة رسائل األستاذ خليل الرحمن
األعظمي 1التي بعثها األستاذ األعظمي إلى الشيخ عبد الرحمن ناصر اإلصالحي.
 1هو خليل الرحمن األعظمي بن الشيخ محمد شفيع ولد في  1من أغسطس عام 2117م في
سيدها سلطانفور .تعلم حتى املتوسطة في مدرسة شبلي ثم التحق بجامعة علي كره اإلسالمية
من حيث أكمل الثانوية والبكالوريوس وماجستير والدكتوراه .عمل في معظم أوقات حياته في
علي كره وتوفي بها في الواحد من يونيو عام 2174م .كان مجد ًدا في الشعر األردوي املعاصر
والنقد األردوي .له مؤلفات عديدة انتقد فيها األدب القديم وجاء بش يء جديد في النقد والشعر
األردوي املعاصر .من مؤلفاته "فكر وفن" و"مقدمة كالم آتش" و"نوائ ظفر"( .راجع للمزيد عن
سيرته وفكره :مجلة "شاعر" ،عددها الخاص باألعظمي)
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قام بجمعها وإعدادها الشيخ ناصر ذاته .إن هذه الرسائل تحتوي على
معلومات مهمة عن األستاذ األعظمي وعلى نماذج رائعة ألدب الرسائل
األردوي ألنها مرسلة من قبل رجل معروف معتمد عليه في األدب والشعر
والنقد األردوي .نشرتها الدائرة الحميدية في 2140م.
 .7نظم قرآن ،ايك تعارف (نظم القرآن ،دراسة تعريفية) :مض ى ذكره في
البحث عن مساهمتها في الدراسات اإلسالمية.
 .6عالمة حميد الدين فراهي ،حيات وأفكار (العالمة حميد الدين الفراهي،
حياته وفكرته) :مض ى ذكر هذه املجموعة عند الكالم عن مساهمتها في
الدراسات اإلسالمية.
 .7رسالة التوحيد:
 .4ورسالة الخرة:
 .1ورسالة النبوة:
هذه الرسائل الثالث مختارات كتابات اإلمام الفراهي عن املوضوع وقد مض ى
ذكرها في الحديث عن مساهمتها في الدراسات اإلسالمية.
 .20مكاتيب فراهي (مجموع رسائل الما الفراهي) :معظم هذه الرسائل باللغة

األردوية .مض ى ذكرها في العنوان "مساهمتها في الدراسات اإلسالمية".
 .22حيات حميد (ترجمة الفراهي):
 .21عالمة حميد الدين فراهي علماء ومفكرين كي نظر ميں (العالمة حميد
ّ
الدين الفراهي في ضوء آراء العلماء واملفكرين):
ّ
مفصلة للفراهي):
 .23ذكرفراهي (ترجمة
كل هذه الكتب والرسائل مذكورة في املوضع املناسب لها.
 .24أسباق النحو:
 .27وأسباق الصرف:
هاتان الرسالتان تعلمان قواعد اللغة العربية باللغة األردوية السهلة ومض ى
ذكرهما في البحث عن مساهمتها في تطور اللغة العربية وآدابها والترجمة.
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 .26تحفة العراب :هذه املنظومة باللغة األردوية وتهدي الشعراء إلى تعليم
قواعد اللغة بأسلوب شعري سهل .مض ى ذكرها في الحديث عن مساهمتها في
تطور اللغة العربية وآدابها والترجمة.
 .27في ملكوت هللا :هذه الترجمة األردوية التي قام بها األستاذ ألطاف أحمد
األعظمي بتقديم قيم من عنده موجودة لدى أصحاب الدائرة ومنتظرة الطبع
والنشر1.

مساهمتها في اللغة الفارسية وآدابها :قد ساهمت الدائرة الحميدية في تطوير
اللغة الفارسية وآدابها ولكن هذه املساهمة ضاق نطاقها وذلك ألنها لم تتجاوز
طبع ونشر ديوان اإلمام الفراهي الفارس ي ونرجو منها املزيد في املستقبل.
ديوان اإلمام الفراهي الفارس ي (نوائ بهلوي) الذي نشرته الدائرة الحميدية يحتوي
على  223صفحة .تم نشره في 2167م وقدم له الشيخ بدر الدين اإلصالحي .هذه
املقدمة دليل حي على براعته في اللغة الفارسية ثم تأتي مقدمة األستاذ نبي هادي
من قسم اللغة الفارسية وآدابها بجامعة عليكره اإلسالمية وهي تدل داللة خبير
على روعة شعر الفراهي .وأما القصائد والغزليات والرباعيات التي قالها اإلمام
الفراهي فهي نماذج رائعة لألدب الفارس ي املنظوم ومملوءة بالحكم واألمثال
واملحبة الربانية الخالدة 2.تجدر هذه القصائد والغزليات بأن يتناولها الباحثون
والنقاد بالبحث والدراسة فهي تضاهي بما قاله الشيخ سعدي وحافظ الشيرازي.
ً
اعترف بهذا الواقع كبار علماء الفارسية 3.ننقل طرفا منها فيما يلي ونترك املجال
للقراء في الدراسة والتمتع بها .قال اإلمام الفراهي:
آوازه ون ــام ج ــو ك ــہ خ ــوش فرج ــامى اس ــت

گوينــد كــہ امن ــام بــدن از خــامى اســت

 1راجع :مجموع مقاالته "موالنا حميد الدين فراهي كے بنيادي أفكار" ،ص .237
 2مقاالت إحسان ،ص 374-337
 3تفسير نظام القرآن ،ص  1ومقاالت إحسان ،ص 374-337
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اي ــن جس ــتن ن ــام بدتـ ـرين ب ــدنامى اس ــت1

در ؤي ـ ــش فراه ـ ــى اى نك ـ ــو انديشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاں
وقال ً
أيضا:
در جهـ ـ ــان خـ ـ ــواب گـ ـ ــاه نتـ ـ ــواں كـ ـ ــرد

خ ـ ـ ــواب ب ـ ـ ــر راه و ـ ـ ــاه نت ـ ـ ــواں ك ـ ـ ــرد

از م ـ ــہ وسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـال خ ـ ــود ش ـ ــمار بگ ـ ـ ـير

رائيگ ـ ـ ــان سـ ـ ـ ــال وم ـ ـ ــاه نت ـ ـ ــواں ك ـ ـ ــرد

كـ ــار از به ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر كـ ــار بايـ ــد كـ ــرد

از پ ـ ـ ـ ـ ـئى واه واه نت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواں كـ ـ ـ ـ ــرد2

ً
وأيضا:
بنگ ـ ـ ــر ان ـ ـ ــدر جهـ ـ ـ ـ ـ ـاں ب ـ ـ ـ رف نگ ـ ـ ــاه

تـ ـ ــا بـ ـ ــدانى س ـ ـ ـ يد را زسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــياه

در نكويـ ـ ـ ــاں نهفتـ ـ ـ ــہ بـ ـ ـ ــد باشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــند

در بـ ــداں هـ ــم نك ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو بـ ــود اـ ــہ گـ ــاه

اے بس ـ ـ ـ ــا م ـ ـ ـ ــاه رو ئ ـ ـ ـ ـے تي ـ ـ ـ ــره درون

وے بس ـ ــا تي ـ ــره رو ئـ ـ ـے دل ـ ــوں م ـ ــاه

گ ـ ـ ـ ـ ــام آهسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتہ دار وراه بب ـ ـ ـ ـ ــيں

ت ـ ــا ن ـ ــہ پاي ـ ــد فت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد زراه بچ ـ ــاه3

مخطوتاطها النادرة ّ
القيمة
بجانب تلك الكتب والرسائل املطبوعة ،تمتلك الدائرة الحميدية كمية هائلة 4من
كتب ورسائل اإلمام الفراهي التي لم تطبع حتى الن وهي محفوظة لدى الدكتور
عبيد هللا الفراهي مدير الدائرة الحميدية ً
حاليا .نود ْأن نشير إليها بإيجاز كيال
يفوت العلماء والباحثين وجودها وأهميتها وهي:
 في الدراسات السالمية :فاملخطوطات التي تمت إلى هذا املجال بسبب هي:
 .2أوصاف القرآن :هذه الرسالة توجد في مسودتين أوراقها  17ورقة.
 1نوائ بهلوي ،ص 11
 2املصدر نفسه ،ص 33
 3املصدر نفسه ،ص 37
 4راجع للمزيد عنها" :تفسير نظام القرآن" ،ص  16-17و"ذكر فراهي" ،ص  671-644و"مفردات
القرآن" (طبعة محققة) ،ص 31-37
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 .1تاريخ القرآن :هذه املسودة تشتمل على  20أوراق وموضوعها واضح.
 .3فقه القرآن :موضوع هذه الرسالة واضح وهي في ست ورقات.
 .4األزمان واألديان :هذه الرسالة تدل على حكمة عناية الدين بشهور
وأيام وساعات معينة .لهذه الرسالة ثالث مسودات يبلغ عدد صفحاتها
 11صفحة.
 .7الكليل في شرح النجيل :عنوانها واضح وهي في  1أوراق.1
 .6رسالة في إصالح الناس :مض ى ذكرها لدى التراث املطبوع للفراهي .هي في
 7ورقات.
 .7العقل وما فوق العقل :هي في املنطق وتوجد في  4ورقات.
 .4املنطق الجديد :موضوعها واضح .أوراقها  24ورقة.
 .1الحواش ي على الصحاح وغيرها من الكتب :هذا تراث قيم خلفه اإلمام
الفراهي .لو جمع في كتاب لكان ً
نفعا ً
غزيرا للقراء والعلماء كذلك.
 في اللغة العربية وآدابها:
 .2الدر النضيد في النحو الجديد :بدأ تحريرها في 2327ھ ولها مسودتان
عدد أوراقها  44ورقة.
 .1سليقة العروض :هذه الرسالة في علم العروض الذي أراد الفراهي
إصالحه ووضعه على نحو جديد .لهذه الرسالة مسودتان عدد أوراقهما
 12ورقة.
 .3فلسفة البالغة :عنوانها واضح .لهذه الرسالة مسودتان عدد أوراقهما
 6ورقات.
 .4مسائل النحو :موضوعها واضح .عدد أوراقها  4ورقات.

 1للدكتور ألطاف أحمد األعظمي مقالة قيمة في هذه الرسالة نشرت في مجموع مقاالته "موالنا
حميد الدين فراهي كے بنيادي أفكار" ،راجع :املصدر نفسه ،ص  .247-237قمت بترجمتها إلى
العربية.
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 .7الحواش ي على دواوين الشعراء وشروحها :كان من عادة اإلمام الفراهي
ضبط التعليقات والحواش ي على الدواوين وشروحها لدى القراءة 1.وهي
مفيدة للغاية للباحثين والنقاد والعلماء .توجد مثل هذه الحواش ي على
دواوين الشعراء البارزين أمثال امرئ القيس ولبيد بن ربيعة وزهير بن
أبي سلمى وحسان بن ثابت األنصاري.
 .6الحواش ي على لسان العرب :وكذلك ضبط اإلمام الفراهي حواشيه
النقدية على لسان العرب البن منظور وهي مفيدة للغاية .لو جمعت في
كتاب مطبوع لكان ً
نفعا ً
غزيرا للقراء والباحثين.

 1يقول الشيخ أمين أحسن اإلصالحي عن عادة الفراهي هذه:
"إني ال استحيي في القول بأن ما استشهدت به من كالم العرب في فهم القرآن يرجع فضله إلى
أستاذي اإلمام الفراهي الذي أشار إلى مثل هذه الشواهد لدى قراءته إياها فقد درستها ً
جيدا
واستفدت منها في حل معضالت القرآن وفهم أساليبه وعباراته الخاصة وذوق لطائفه ومحاسن
كالمه" ،تفسير تدبر قرآن62/2 ،
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املصادرواملراجع

.2
.1
.3
.4
.7
.6
.7
.4
.1
.20
.22
.21

وأود ْأن أذكر ،فيما يلي ،أهم املصادر وأبرز املراجع التي استفدت منها في
إعداد هذا املقال املتواضع وهي:
احتشام الدين اإلصالحي ،الشيخ الذي تلمذ على الشيخ أختر أحسن اإلصالحي
ودرس في مدرسة اإلصالح منذ تخرجه فيها .توفي اإلصالحي في سنة 1026م.
اشفاق أحمد اإلصالحي ،الشيخ ،مدير مدرسة اإلصالح
إقبال أحمد ،الدكتور ،أستاذ سابق للغة اإلنجليزية وآدابها ،مدرسة
اإلصالح ،سرائ مير ،أعظم كره .توفي الدكتور في سنة 1027م
ألطاف أحمد األعظمي ،البروفيسور :موالنا حميد الدين فراهي كے بنيادي
أفكار ،نشرها :البالغ ببليكيشنز ،نيو دلهي1020 ،م
أمين أحسن اإلصالحي ،الشيخ( Salah, its Reality :ترجمة إنجليزية :أورنك
زيب األعظمي) ،آدم ببليشرز ،دريا غنج ،دلهي القديمة1007 ،م
أورنك زيب األعظمي :األيام دراسة تعريفية تحليلية نقدية ،مكتبة إشاعة
اإلسالم ،دلهي ،الطبعة األولى1001 ،م
جليل أحسن الندوي ،الشيخ :نقوش وتأثرات ،إداره علميه ،جامعة الفالح،
أعظم كره ،لم يذكر املطبع وسنة الطبع
جمعية أبناء مدرسة اإلصالح :مدرسة اإلصالح؛ تاريخها ونظامها ومنهجها
الدراس ي ،مطبعة الكوثر ،سرائ مير ،أعظم كره ،سنة الطبع لم تذكر
حبيب الرحمن األعظمي ،الشيخ :تذكرة علماء أعظم كره ،اسم املطبع لم
يذكر2376 ،ھ
خير الدين الزركلي :األعالم ،دار العلم للماليين ،بيروت ،الطبعة السابعة،
2146م
شرف الدين اإلصالحي ،الدكتور :ذكر فراهي (سيرة اإلمام الفراهي املفصلة
باألردوية) ،الدائرة الحميدية1004 ،م
ضياء الدين اإلصالحي ،الشيخ :إيضاح القرآن ،يونائتيد بك كاربوريشن،
كراتش ي ،سنة الطبع لم تذكر
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 .23ظفر اإلسالم اإلصالحي ،الدكتور :كتابيات فراهي ،إداره علوم القرآن ،علي كره،
2112م
 .24عبد الحميد الفراهي ،اإلمام( Qur’anic Wisdom :ترجمة إنجليزية :أورنك
زيب األعظمي) ،آدم ببليشرز ،دريا غنج ،دلهي القديمة1007 ،م
 .27عبد الحميد الفراهي ،اإلمام :أسباق النحو ،الدائرة الحميدية ،سرائي مير،
أعظم كره ،أوترابراديش ،الطبعة الثانية1002 ،م
 .26عبد الحميد الفراهي ،اإلمام :أمثال آصف الحكيم (ترجمة) ،الدائرة
الحميدية ،مدرسة اإلصالح ،سرائ مير2147 ،م
 .27عبد الحميد الفراهي ،اإلمام :إمعان في أقسام القرآن ،دار القلم ،دمشق2427 ،ھ
 .24عبد الحميد الفراهي ،اإلمام :مجموعه تفاسير فراهي (ترجمة أردوية :الشيخ أمين
أحسن اإلصالحي) ،الدائرة الحميدية ،مدرسة اإلصالح ،سرائ مير2110 ،م
 .21عبد الحميد الفراهي ،اإلمام :مفردات القرآن (تحقيق :د .محمد أجمل أيوب
اإلصالحي) ،دار الغرب اإلسالمي ،بيروت ،الطبعة األولى1001 ،م
 .10عبد الحميد الفراهي ،اإلمام :نوائ بهلوي ،الدائرة الحميدية ،مدرسة
اإلصالح ،سرائ مير2167 ،م
ً
 .12عبد الرحمن ناصر اإلصالحي ،الجامعي ،الشيخ ،أمين املال ،مدرسة اإلصالح سابقا
ً
 .11عبيد هللا الفراهي ،الدكتور ،رئيس قسم اللغة العربية وآدابها سابقا ،جامعة لكناؤ
 .13عناية هللا السبحاني ،الدكتور :شيدائ قرآن (الكلف بالقرآن) ،البالغ
ببليشرز ،دلهي الجديدة1004 ،م
 .14غالم محمد :تذكرة سليمان (ترجمة العالمة السيد سليمان الندوي) ،إداره
مجلس إسالمي ،كراتش ي2171 ،م
 .17قرارات مجالس الدائرة املنعقدة بمختلف املناسبات (مخطوط)
 .16قرارات مدرسة اإلصالح لعام 2374ھ
 .17مجلة "اإلصالح" الصادرة عن الدائرة الحميدية ،مدرسة اإلصالح ،سرائ
مير ،أعظم كره
 .14مجلة "البعث اإلسالمي" الشهرية الصادرة عن دار العلوم ،ندوة العلماء ،لكناؤ
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 .11مجلة "الحسنات" الشهرية الصادرة عن معهد الحسنات ،رامفور (عدد
خاص عن الشخصيات البارزة)
 .30مجلة "الرشاد" الشهرية الصادرة عن جامعة الرشاد ،أعظم كره
 .32مجلة "تدبر" الشهرية الصادرة عن الهور ،الباكستان
 .31مجلة "ثقافة الهند" الفصلية الصادرة عن املجلس الهندي للعالقات
الثقافية ،آزاد بهوان ،دلهي الجديدة
 .33مجلة "حيات نو" الشهرية الصادرة عن جامعة الفالح ،بلريا غنج ،أعظم كره
 .34مجلة "رفيق منزل" الشهرية الصادرة عن منظمة الطالب اإلسالمية (،)SIO
نيو دلهي
 .37مجلة "علوم القرآن" نصف السنوية الصادرة عن إداره علوم القرآن ،علي كره
 .36مجلة "ميثاق" الشهرية الصادرة عن الهور ،الباكستان
 .37مجلة "نقش" السنوية الصادرة عن منظمة طالب مدرسة اإلصالح ،سرائ
مير ،أعظم كره
 .34مجيب الرحمن شامي (إعداد) :إيك شخص إيك كاروان ،مكتبة نشان راه،
نيو دلهي2142 ،م
 .31محمد أرشد األعظمي ،الدكتور ،أستاذ مساعد ،قسم اللغة العربية وآدابها،
كلية محمد مسعود ،منغراواں ،أعظم كره ،الهند
 .40محمد أيوب اإلصالحي ،الشيخ ،مدير تحرير مجلة "نظام القرآن" الفصلية
الصادرة عن مدرسة اإلصالح ،سرائ مير ،أعظم كره ،الهند
 .42معين الدين الندوي ،الشاه :حياة سليمان (ترجمة العالمة السيد سليمان
الندوي) ،دار املصنفين2173 ،م
 .41ميرزا إحسان أحمد :مقاالت إحسان ،مطبع معارف ،أعظم كره2164 ،م
 .43الندوة العاملية للشباب اإلسالمي :املوسوعة امليسرة في األديان واملذاهب
واملعاصرة ،الرياض ،الطبعة الثانية2141 ،م
املالحظة :حاولنا أن نأخذ املعلومات عن األحياء من العلماء والباحثين مباشرة
وإن لم نصل إليهم فاتصلنا بمن هو أدنى منهم.

ال
مجلد6 :

الأعداد4-1 :

592

ي
يناير-د سمبر 7112

ISSN: 2321-7928

ملحات تعريفية عن كتاب "تعليقات في تفسيرالقرآن الكريم"
لإلما عبد الحميد الفراهي رحمه هللا
 -محمد شفاء الرحمن1

إن كتاب "تعليقات في تفسير القرآن الكريم" لإلمام عبد الحميد الفراهي رحمه هللا
من أهم مؤلفاته في السلسلة القرآنية .والكتاب مطبوع من الدائرة الحميدية
بمدرسة اإلصالح في أعظم جره سنة 1020م في مجلدين ما يقارب ألف صفحة.
وهذا املقال يستعرض ملا في هذا الكتاب من محاسن وأسلوب للتفسير ومنهج
للمؤلف في بيان اليات ،وما فيها من األلفاظ واملعاني واألحكام والوجوه النحوية
واملسائل البالغية واألحكام الفقهية والحكم التي تخفى على كثير من الناس .وكل
ذلك بإيجاز مع بيان مثال أو مثالين لذلك من هذا الكتاب.
ً ً
تفسيرا كامال ،بل هو تعليقات أو
أول ما يجدر به الذكر في هذا األمر أن الكتاب ليس
مذكرات ،كما يظهر من اسمه ،أعدها املؤلف لنفسه ال لقصد النشر والتوزيع ،ولكن
نظرا ملا فيه من املعاني واألفكار طبع الكتاب ً
ً
الحقا بعد سنين من وفاته رحمه هللا.
وأهم ما في هذا الكتاب والذي يدور حوله هذا التفسير هو النظم بين آي القرآن الكريم.
فهو أول ما يذكره اإلمام ويعتني به في كل مكان؛ بين اليات فيربط بعضها بالبعض ،وبين
السور كذلك ليتبين أن القرآن كالم هللا العزيز الحكيم ،ال من كالم البشر.
ويؤثر املؤلف تفسير القرآن بالقرآن نفسه ،وال يعنى بالروايات واألقوال غير
الطائلة ،كما يقول في املقدمة" :نفسر القرآن بآياته وجعلت نظم القرآن ً
نورا به
أهتدي إلى حكمه وغوره" 2،ويذكر سبب تأليف هذا الكتاب بقوله" ،ومما حثني
 1باحث ،قسم اللغة العربية وآدابها ،الجامعة امللية اإلسالمية ،نيو دلهي
 2تعليقات في تفسير القرآن الكريم (املقدمة)7/2 ،
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ْ
فتمسكت كل
على هذا أني رأيت فرق املسلمين مزقوا كالم هللا تعالى شذر مذر،
ذ ذ َ َذ ُ ْ َُ ۡ ََ ُ ْ
واَ
طائفة بما أعجب هوى نفسها ،وحق عليهم قوله تعالى﴿ :إِنَٱَّلِينَفرقواَدِينهمَوكن َ
ش َِي اَعا﴾ (سورة األنعام ،)271 :ووجهوا اليات خالف سياقها فحق عليهم قوله
َ ذ
َٱَّل َ َ ُ ْ ُ َ ُ َ ۡ َ َ ذ
تعالى﴿ :مِن
ِينَهادواَُي ِرفونَٱلَك َِمَعنَم َواضِ ِ

عهِۦ﴾ (سورة النساء1.)46:

ومن أمثلة النظم املوجود بين آيات القرآن الكريم في هذا الكتاب أن املؤلف يقول
في تفسير سورة الفاتحة[ :ثم انظر في حسن النظم :أول املعرفة هو العلم بالنعم،
ً
ً
ورحيما .وتكرار
رحمانا
وأول الفرائض الشكر .ومن هنا ينشأ العلم بكون الخالق
الرحمة نبه على رحمة تكون على الشاكرين .فنبه على الجزاء وحث على الدعاء.
وغاية التضرع التفويض والتوكل ،ولكن ما أحسن التوكل بعد حسن الظن2].

َ ذ َ ُۡ ُ َ َ ٓ ُ َ َۡ َ َ َ ٓ ُ َ
َ
ِنَق ۡبل َِك َ
َوبِٱٓأۡلخ َِرة َِ
نزل َم
نز َل َإِِلك َوما َأ ِ
كما يذكر في تفسير الية وٱَّلِين َيؤمِنون َبِما َأ ِ
ُ ۡ ُ ُ َ
ون َ( ٤سورة البقرة[ :)4 :من كان إيمانه بالعقل والبصيرة كما علمت في
هم َيوق ِن
ذ
معنى اإليمان بالغيب لزمه اإليمان بما قبل وبما بعد] 3.كما في الية السابقة ٱَّل َ
ِينَ
ۡ

َ

ۡ

ُ ۡ ُ َ َ ۡ َ ُ ُ َ ذ َٰ َ َ ذ َ َ َ َٰ ُ ۡ ُ ُ َ
ونَ( ٣سورة البقرة )3 :فذكر
بَويقِيمونَٱلصلوَةَكومِماَرزقنهمَينفِق
يؤمِنونَبِٱلغي ِ

املؤلف ما يربط اليتين بعضهما بالبعض وفسر النظم املوجود فيهما.

أما النظم بين السور فأمثل لذلك ما ذكره املؤلف في سورة الفاتحة وسورة البقرة:
[فهذه سورة الشكر ،والبقرة سورة اإليمان 4].فإن من واجب الشكر اإليمان؛ من

شكر هللا آمن به ،ومن لم يشكره فقد كفر[ .والشكر بناء اإليمان ،كما قال تعالى :ذماَ
َ َ
َۡ َُ ذُ َ ُ
َشك ۡر ُت ۡم ََو َء َام ُنت َۡۚٗم (سورة النساء .)247 :وهو أول الواجبات
ّلل َب ِ َعذابِك ۡم َإِن
يفعل َٱ

وأول املعارف ،وهو إيفاء العهد األول الذي هو اإلقرار بالربوبية5].

 1املصدر نفسه (املقدمة)7/2 ،
 2املصدر نفسه (سورة الفاتحة)23-21/2 ،
 3املصدر نفسه (سورة البقرة)24/2 ،
 4املصدر نفسه (سورة البقرة)24/2 ،
 5املصدر نفسه (سورة البقرة) 20/2 ،و10
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واملثال الثاني للنظم بين السور ما ذكره املؤلف في نهاية سورة الحجر أن موضوع
ومحتوى وخاتمة هذه السورة استهزاء الكفار واملشركين بالنبي صلى هللا عليه
وسلم وهللا سبحانه يعلم أن رسوله يكتئب من استهزائهم ويحزنه إصرارهم على
الشرك باهلل فدله على العالج والدواء وهو التسبيح والسجود هلل سبحانه حتى

ََ َ
يأتي أمر هللا ووعده من النصر ،كما قال عز وجل في بداية سورة النحل أ َٰٓ
َت َأ ۡم ُرَ
ذ ََ َۡ َۡ ُ
وهُۚٗ َ(سورة النحل ،)2 :أي حان واقترب ،فسورة النحل تقريب
جل َ
ٱّللِ َفَل َتستع ِ

اإلنذار املذكور في السور السابقة1.

واإلطناب واإليجاز نوعان من أنواع البالغة إال أن بعض اإلطناب في القرآن يتحول
إلى اإليجاز بسبب النظم املوجود فيه .يقول املؤلف رحمه هللا في تفسير اليتين من

ۡ ُ ۡ ُ ۡ َ َٰ ُ َ َٰ َ ُّ ۡ َ َ َ َ ذ َٰ َ
ذَ َ ا
َج ۡه َرَةَ
َّت َن َرى َٱّلل
سورة البقرة ِ 76-77إَوذ َقل َتم َيموَس َلن َنؤمِن َلك َح
َ َ َ َ ۡ ُ ُ ذ َٰ َ ُ َ َ ُ َ ُ َ
ُ َ ذ ُ
ُ ذ َ َ ۡ َ َٰ ُ
مَم ۢن ََب ۡع ِد َ
ك ِ
َم ۡوت ِك ۡم َل َعلك ۡمَ
نت ۡم َتنظ ُرون ََ ٥٥ثم َبعثن
فأخذتكم َٱلصعِقة َوأ
َۡ ُ َ
ً
ً
عجيبا ،ومن لم
إيجازا
تشك ُرون َ( ٥٦سورة البقرة[ )76 ،77 :ننظر في هذا النظم

ينظر في التوراة يعده من اإلطناب .وهذا قولي :أن كل إطناب في القرآن فهو إيجاز
من جهة أخرى ،فإنه ال يكون معناه إال أضعاف ما في لفظه]2
ويذكر املؤلف في بداية السور أنها مكية أو مدنية ،ويذكر الخالف إذا ورد ،ويأتي مع
ذلك بقوله الصريح ما يفصل بين الخالف أو يزيل الخالف إلى حد ما .يقول املؤلف
في بداية سورة النحل[ :في سورة النحل إشارات إلى أنها نزلت قبيل الهجرة .انظر
اليات 3،]216 ،223 ،206 ،42 ،2 :فهذه دالئل من داخل السورة على أنها مكية.
وكذلك يسمي املؤلف السور القرآنية بأسماء عدة ً
نظرا ملا يحتوي عليه اليات في
داخلها من املوضوعات املختلفة .يقول صاحب التفسير في سورة العنكبوت:
[السورة حسب ظاهر معناها مدنية ،وهكذا يعلم مما روي في شأن نزولها .هذه
 1املصدر نفسه (سورة الحجر)342-340/2 ،
 2املصدر نفسه (سورة البقرة)37/2 ،
 3املصدر نفسه (سورة النحل)342/2 ،
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سورة الجهاد  ،6والهجرة 76 ،16؛ والفتنة  3و6و ،20ووعد النصر] 1،فذكر
سورة العنكبوت بهذه األسماء إذ السورة تحتوي على هذه املوضوعات.
ومن ميزات هذا التفسير أن املؤلف يبين املوضوع الرئيس ي في بداية كل سورة
ً
بإيجاز ،كما بين في سورة الفاتحة قائال[ :سورة الفاتحة جامعة كالديباجة ،ففيها
مفتاح لجميع ما في القرآن2].

وكذلك يبين في بعض األحيان امللخص الجامع للسورة في النهاية ويذكر النقاط
املهمة في صفحتين أو ثالث ليتبين محتوى السورة من كل وجه ويتذكر القارئ مرة
أخرى كل ما درسه في السورة على وجه التفصيل .وأقتبس هنا على سبيل املثال
بعض النكات من سورة ص:
ً
[( )4-2بيان شقاقهم وعزتهم ،وذكر أسباب إعراضهم عن استماع القرآن إجماال.
ً
منها استعجالهم بكون النبي ً
بشرا وأمره بعبادة هللا الواحد القهار خالفا لسنتهم
وسنة آبائهم األولين.
ومنها حميتهم الجاهلية واستمساكهم بسنة آبائهم واتباع آثارهم ولو كانوا غير مهتدين.
ومنها غرورهم بزخارف الدنيا وزعمهم أن الذكر ال ينزل إال على رجل من القريتين عظيم.
 ...ثم ذكر قصص إبراهيم وإسحاق ويعقوب عليهم السالم ليتضح للنبي صلى هللا
عليه وسلم أن العاقبة للمنيبين إليه والصابرين على أذى األعداء]3

وال يفسر املؤلف كل لفظ وكل كلمة كما هو واضح من الكتاب .وكذلك لم
يتعرض لتفسير الحروف املقطعات في بدايات بعض السور مثل الم واملص
وكهيعص وغيرها ،كما فسرها املفسرون الخرون بذكر األقوال الكثيرة
والتأويالت املتكلفة.
 1املصدر نفسه (سورة العنكبوت)70/1 ،
 2املصدر نفسه (سورة البقرة)1/2 ،
 3املصدر نفسه (سورة ص)277-274/1 ،
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ومن سور القرآن ما هو مشابه بعض السور األخرى من حيث املضمون واليات فذكر
إيضاحا لألمر ً
ً
وإثباتا أن القرآن ليس فيه حشو وال لغو كما يتفوه
املؤلف الفرق بينهما
به املستشرقون والطاعنون في القرآن الكريم .يقول املؤلف في بداية سورة األعراف:
[هذه السورة مثل الم ذلك الكتاب في بعض األمور .ولكن تلك داعية وهذه منذرة
بالعذاب والقيامة وتنهى عن الشرك ،كما قال في (] 1،)3-1من سورة األعراف[.وقال
ً
أيضا :وفي ذلك ذكر قصص األمم املكذبة واليهود ً
معا 2وملا تكررت قصة آدم عليه
السالم مع الشيطان اللعين في سورتي البقرة واألعراف ذكر املؤلف ً
وجها لذلك[ :راعى
جانب اإلنذار في ذكر قصة آدم وأمر الخالفة في سورة البقرة3].
أما القصار املفصل من السور فهي متشابهة املوضوع واملحتوى؛ بعضها يترابط
بالبعض إلى ثالث أو أربع أو خمس سور .يقول اإلمام الفراهي في هذا الصدد[ :اعلم أن
قران السور ربما يكون من جهة العمود ،وربما يكون من جهة الخصائص أو البيان أو
أسباب أخر غير ذلك كما هو مبسوط في موضعه .ذكر اإلنفاق في هذه السور من
ً
تاليا للتسبيح بل ً
عظيما في الدين ً
ً
ً
فرعا منه4].
وتعليما وكونه أصال
جهة كونه ابتالء
ويقول في سورة الحديد[ :من الحديد إلى التحريم عشر سور في أمر املنافقين،
وتحذير املؤمنين عن عاداتهم وكفهم عن مودتهم ,ففي هذه السورة منع عن
البخل وحب متاع الدنيا ،وبشرهم بامللك والنصر ،وعلمهم أن اإلنفاق هو سبيل
العروج ،وهذه السور في اليهود].
ثم يقول[ :اعلم أن هذه السور العشر من الحديد إلى التحريم متشابهات وكلها
مدنية .فيهن خمس ذوات التسبيح وخمس لواحق لكونها من صنفها ،ومزج بينهما
ليعلم أن كلها من قسم واحد ...ونرى تقديم »سبح« على »يسبح« .وال يخفى عليك
 1املصدر نفسه (سورة األعراف)107/2 ،
 2املصدر نفسه (سورة األعراف)12/2 ،
 3املصدر نفسه (سورة األعراف)101/2 ،
 4املصدر نفسه (سورة التغابن)377/1 ،
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أن »يا أيها النبي« في معنى »يا أيها الذين آمنوا« .وكذلك »يا أيها النبي« الثانية إال
أولها .وذلك يدل على التسوية بين العباد في التزام الطاعة ،ويدل على كون النبي
صلى هللا عليه وسلم من أنفسهم .فخاطبه كزعيم قومه والحامل ألعبائهم .وفيه
تسلية املؤمنين وتنبيه النبي على ثقل ذمته1].

ومن هذا القبيل ربط األمور بأسبابها وذكر السبب بين الثار واملؤثرات الذي تراه

ذ ذ َ ََ ْ
ً
ً
ِين َكف ُروَاَ
كثيرا في هذا التفسير الوجيز ،كما ترى في تفسير الية – مثال – إِن َٱَّل
َ ََ ذُ ََ
َ
َ ٌَٓ َ َۡ ۡ ََ َ َ َ َ ُ ُ َ ۡ
َلَع َقُلُوبه ۡم َ
َو َ َ َٰ
لَعَ
َٱّلل ََٰ
َءأنذ ۡرت ُه ۡم َأ ۡم َل ۡم َتنذ ِۡره ۡم ََل َيُؤم ُِنون ََ ٦َ ٦ختم
سواء َعلي ِهم
ِِ
َ
َ
اب َ
ِش َوَة َ َٞول ُه ۡم َ
َع َذ ٌ
َس ۡمعِه ۡم َ
َو َ َ َٰٓ
لَع َأبۡ َصَٰرِه ِۡم َغ َ َٰ
ظِيم َ[ ٧بيان سنة هللا من فطرة األمور
َع َٞ
ِ

وربط الثار باملؤثرات] .ثم قال[ :وبيان هذه السنة على العموم كثير في القرآن،
ً
وهو أن اإلنسان أعطاه هللا الهداية أوال ،ثم هو يزيدها أو يطفئها بالشكر أو
ذ َ
ذ َ َ ۡ َ َٰ ُ ذ َ
َ
اَك ُف ً
وراَ ... ٣وقال َو ذٱَّل َ
ِينَ
َٱلسبِيل َإ ِ ذماَشاك اِراَِإَوم
الكفر ،كما قال تعالى إِناَهدينه
ََۡ ْۡ َ َ ُ ۡ ُ
ً
مختارا يجلب على نفسه الهداية والضاللة
َه ادى .فجعل هللا اإلنسان
ٱهتدواَزادهم
حسب ترتيب الثار واملؤثرات]2

َ

َ َ
ويبين حقيقة الكفر أن الكفر ينبع ويصدر من كفران النعمة كما قال تعالىَ :وكنَ
َ َ ُ ْ ۡ َ ذ
ذ
َُ
ذ َُۡ
ني ،والكفران ينبع
ين ََكن ٓوا َإِخ َوَٰن َٱلش َيَٰ ِط َِ
ٱلش ۡي َطَٰ ُن َل َِربِهِۦَكف اَ
وراَ ٢٧وقبله إِن َٱلمبذِرِ

من التكبر ،وهو األصل واألساس للكفر[ ،بينما الصالة هي األصل للتقرب وهي

املركز ،وروحها التوحيد .ومركز الصالة السجدة ،فالسجدة تزيل الكبر الذي هو
املانع عن الشكر الذي هو باب اإليمان3].

وكذلك إذا ذكر املؤلف آية أو قطعة منها ذكر معها كل ما في معناه من اليات في
نفس السياق ،وبذلك يفسر القرآن بالقرآن .يقول املؤلف رحمه هللا في تفسير
ذ

ْ

ٓ

َ

ذ
َ َ
َك َف ُروَا َ َس َوا ٌء َ
َعل ۡي ِه ۡم َ(سورة البقرة :)6 :ونظير هذا الكالم من أول
الية إِن َٱَّلِين
 1املصدر نفسه (سورة الحديد)321-324/1 ،
 2املصدر نفسه (سورة البقرة)21/2 ،
 3املصدر نفسه (سورة األعراف)101/2 ،
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ذ َ َ
َ
ٓ
َ ُۡ َۡ
ان ۡ َ
َٱۡلكِي ِم ََ ٢إِنك َل ِم َنَ
السورة إلى قوله (عظِيم) :قوله تعالى :يس ََ ١وٱلقرء ِ
ُ َ َۡا ذٓ ُ
َ َ ۡ
ُّ ۡ َ
ٱل ۡ ُم ۡر َسل َ
ِني ََ َٰ َ َ َ ٣
َٱل َعزيز ذ
َما َأنذ َِرَ
ِيم ََۡ ٥لِ نذِر َقوما
زنيل
َٱلرح ِ
لَع َصِ ر َٰ ٖط َمستق ٖ
ِيم ََ ٤ت ِ
ِ ِ
َ َ ۡ َ ذ ۡ َ ۡ ُ َ َ َٰٓ َ ۡ َ ۡ َ ُ ۡ َ ُ ۡ ُ َ
َ َُٓ ُ ۡ َ ُ ۡ َ ُ َ
ون ََ ٧إنذ َ
اَج َع ۡل َن ِ ٓ
اَِفَ
َثهِم َفهم ََل َيؤمِن
ِ
ءاباؤهم َفهم َغَٰفِلون ََ ٦لقد َحق َٱلقول َلَع َأك ِ
َ ۡ َ َٰ ۡ َ ۡ َ َٰ ا َ َ َ ۡ َ ۡ َ َ ُ ُّ ۡ َ ُ َ
ون ََ َ ٨و َج َع ۡل َناَ ِم ۢن ََب ۡني ََأَيۡدِيه ۡم َ
َس اد َ
اَوم ِۡنَ
ان َفهمَمقمح
أعنقِ ِهم َأغلَل َف َِه َإَِل َٱۡلذق ِ
ِ
ِ
َ َ ٌَٓ َ َۡ ۡ ََ َ ۡ َ ُ ۡ َۡ َۡ ُ ۡ ُ ۡ َ
َ ۡ ۡ َ ا َ َ ۡ َ ۡ َ َٰ ُ ۡ َ ُ ۡ َ ُ ۡ ُ َ
َصون ََ ٩وسواء َعلي ِهم َءأنذرتهم َأم َلم َتنذِرهم ََلَ
خلفِ ِهم َسداَفأغشينهم َفهم ََل َيب ِ
َ َۡ
َۡ َ َ َ ذ ۡ َ َ ۡ
ۡ
ُۡ ُ َ
ذَ ُ ُ َ ذََ
ٱل َغ ۡيب َفَبَ ِ ۡ
شهُ َب ِ َم َغف َِرة ٖ َوأج ٖرَ
يؤمِنون ََ ١٠إِنما َتنذِر َم ِن َٱتبع َٱَّلِكر َوخ ِِش َٱلرحمَٰن َب ِ
ِ
ذ ذ
َ
َٱَّل َ
ِينَ
كرِيم َ( ١١سورة يس 1)22-2 :وهكذا قال مرة أخرى في نفس الية([ :إِن
َُْ َ ذ
ََ ذ ذَ َ
ََ ْ
َۡ ۡ َ
ِين َ
َط َب َع ذ ُ
َٱَّل َ
َٱّللَ
ينََ١٠٧أو َٰٓلئِك
َٱّللََل ََي ۡهدِيَٱلق ۡو َمَٱلكَٰف ِِر ََ
كف ُروَا) كما قال تعالى :وأن
َ َ َٰ ُ ُ ۡ َ َ ۡ ۡ َ َ ۡ َ َٰ ۡ َ ُ ْ َ َٰٓ َ ُ ُ ۡ َ َٰ ُ َ
ونَ( ١٠٨سورة النحل 207 :و.)204
ص ِرهِمَوأولئِكَهمَٱلغفِل
لَعَقلوب ِ ِهمَوسمعِ ِهمَوأب َ
َ ََۡ َ ُۡ ۡ َ َ َ َ َۡ ََۡ َ َ َۡ َ ذ َ َ ُۡ ُ َ
ون َبٱٓأۡلخ َِرة َِح َ
اباَ
ِج اَ
وكما قال تعالىِ :إَوذاَقرأت َٱلقرءان َجعلناَبينك َوبني َٱَّلِينََل َيؤمِن ِ
َ َ َۡ َ َذ َ
َو ٓ َ َ ۡ َ ۡ ا
لَعَقُلُوبه ۡمَأَك ذِن ًةَأَ ََ ۡ َ ُ ُ َ
وراََ َ٤٥و َج َع ۡل َناَ َ َ َٰ
َِفَ
ذم ۡس ُت اَ
ِفَءاذان ِ ِهمَوق َر ۚٗاَِإَوذاَذكرتَربك ِ
ِِ
نَيفقهوه ِ
َلَعَأَ ۡد َبَٰره ِۡم َُن ُف ا
َو ۡح َدهُ َ
ۡٱل ُق ۡر َءان َ
ۥَو ذل ۡوا ْ َ َ َٰٓ
وراَ( ٤٦سورة اإلسراء 47 :و .)46وكما قال تعالى:
ِ
ِ
َ
َ
َ
ْ
ُ
ُ
ُ
ذ
َٱّللََل ََي ۡهد َ
َ
ََذ َ
َ
وب ُه ۡمَ(سورة الصف ،)7 :وكما قال تعالىَ :إن ذ َ
ذُ
ِيَم ۡنَ
فلماَزاغ ٓواَأزاغَٱّللَقل ۚٗ
ِ
ُ َ َ َٰ  َ ٞذ
ار( ٞسورة الزمر2])3 :
ِبَكف َ
ه َوَكذ
ُۡ

َۡ

وكذلك في سورة النحل في ُم َتل ًِفاَأل َوَٰنُ ُه ۚٗ َٓۥ (سورة النحل )23 :ذكر مع ذلك ما ورد في
ذ

ۡ

َ َ َ َ
َ
ب﴾ أي
َءات ۡي َنَٰ ُه ُم َٱلكِتَٰ َ َ
سورة الرعد (-4الرعد) .ويقول في سورة الرعد﴿[ :وٱَّلِين
علماء أهل الكتاب ،)43( ،و 27من هود ،و 20من األحقاف]3

ومما يجدر به الذكر أن املؤلف رحمه هللا يفسر آيات القرآن الكريم أو بعض
قطعه عدة مرات؛ يفسر قطعة من آية من ناحية ثم يعود مرة أخرى فيفسرها من
ناحية أخرى كما ترى فيما يأتي حتى يتضح لك األمر:
 1املصدر نفسه (سورة البقرة)10/2 ،
 2املصدر نفسه (سورة البقرة)16/2 ،
 3املصدر نفسه (سورة الرعد)321/2 ،
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ويقسم املؤلف اليات في فصول ويبين موضوع كل فصل حتى يتضح األمر للقارئ
ويتيسر له فهم آيات القرآن .فصل سورة البقرة في فصلين؛ األول من البداية حتى
الية  272وفيه تمهيد الشرائع ،والثاني في بيان الشرائع حتى نهاية السورة؛ وهي
حكما (ذكر كل حكم ً
أربعون ً
واحدا بعد آخر) إجابة ملا دعا إبراهيم عليه السالم

ۡ َ ا
ۡ ُ ۡ َ ۡ ُ ْ َ َ ۡ ۡ َ َ َٰ َ َ ُ َ ُ ُ ُ ۡ َ َٰ َ َ ۡ ۡ َ
َذَ َ ۡ
َوٱۡل ِك َمةَ
وَل َمِنهم َيتلوا َعلي ِهم َءايت ِك َويعل ِمهم َٱلكِتب
َر ُس َ
َو ۡٱب َعث َفِي ِهم
ربنا
َو ُي َزك ِي ِه َۡم( 1سورة البقرة .)211 :وكذلك يقسم السورة بين التمهيد والبداية

والخاتمة كما ترى في تفسير سورة الحجر يذكر اليات ( )17-47أنها كالخاتمة
تجمع ما مر من مطالب السورة ...جاء في سور أخر بأساليب مختلفة مفيدة كما
في الذاريات ،وحم السجدة2].

ربما يؤجل املؤلف تفسير آية إلى آية أخرى في سورة أخرى ألجل التفصيل أو
َ َ ُّ َ ذ
اَٱَّل َ
التطويل أو ألسباب أخرى ،كما يقول في تفسير الية من سورة البقرة َٰٓ
ِينَ
يأيه
َء َام ُنوا ْ َََل ََت ُقولُوا ْ َ
َرَٰع َِنا (سورة البقرة[ :)204 :في  46من النساء تفسير هذه الية]3.

ربما يحتج املؤلف في تفسير اليات بالشعر العربي أو يورده أثناء التفسير ً
تأييدا
ً
تكريما للقرآن
لتأويله أو في املسائل النحوية .ولكن يكره هو ْأن يورد هذه األشعار
الكريم .يقول في تفسير الية ﴿فأوحى إلى عبده ما أوحى﴾ (سورة النجم :)20 :في
هذه الية تعانق كما في قول عمرو بن معدي كرب:
ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعلم وإن ردي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــردا]4

ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيس الجمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال بم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـئزر

ً
ويقول في ضمير جمع املذكر إذا استعمل للنساء استدالال بشعر امرئ القيس:
َ

َ

َ ۡ ُ
[الضمير في أ َت ۡع َ
ك ۡمَ (من سورة هود )73 :المرأة إبراهيم عليه السالم:
ني ،وَعلي
جب ِ ََ

 1املصدر نفسه (سورة البقرة)17-14/2 ،
 2املصدر نفسه (سورة الحجر)336/2 ،
 3املصدر نفسه (سورة البقرة)42/2 ،
 4املصدر نفسه (سورة النجم)174/1 ،
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وضمير جمع املذكر يستعمل للنساء ً
كثيرا وخاصة إذا عبر عنها بأهل ،كما ترى في
ََۡ ۡ
ُ َ
ُ ُ ذُ ُ ۡ َ َ ُ
نك ُم ۡ
ت َ
رياَ٣٣
َو ُي َط ِه َرك ۡم َت ۡط ِه اَ
َِلذهِب َع
سورة األحزاب :ي ِريد َٱّلل ِ
َٱلرج َس َأهل َٱۡلَ ۡي ِ
ِ

(الية .)33 :ومن ينظر في أشعار العرب يجد ً
كثيرا من األمثلة :قال امرؤ القيس:
ً
وجـ ـ ـ ـ ــدت مقـ ـ ـ ـ ــيال عنـ ـ ـ ـ ــدهم ومعرسـ ـ ـ ـ ــا
فل ـ ــو ك ـ ــان أه ـ ــل ال ـ ــدار فيه ـ ــا كعه ـ ــدنا
وقال عمر بن ربيعة القرش ي وقد جمع بين الخطابين كما في الية:
ف ـ ــوهللا م ـ ــا للع ـ ــيش م ـ ــا ل ـ ــم أال قك ـ ــم

ومــا للهــوى إذ مــا تــرى ت ـزارين م ـن طعــم

أل ـ ــم تعل ـ ـ ـمي م ـ ــا كن ـ ــت آلي ـ ــت ف ـ ــيكم

وأقســمت ال تخــلي ــن ذاك ـ ـ ـ ــرة باس ـمـ ــى]1

ثم يقول[ :ولوال كراهة ذكر األشعار لسردت ً
كثيرا في هذا الباب .وهكذا في قصة
موس

ى في سورة القصص2].

كما يذكر بعض األقوال واألمثال الفارسية ً
تأييدا لقوله .يقول في تفسير سورة
الفلق ...[ :فإن الشر لم يخلق إال ً
تبعا لغيره كالحزن بعد الخطيئة الداعي إلى
التوبة واأللم بعد الجراحة الداعي إلى املداواة .ولنعم ما قال بعض أولي األلباب:
عاشقم بر همه عالم كه همه عالم او اوست].
ويبين املؤلف كذلك الحكم التي تخفى على كثير من الناس في األحكام اإلسالمية
التي يطعنها الطاعنون في كل زمان .وقد قيد اإلسالم تهمة الزنا بأربعة شهداء على
األقل ألن هذا األمر عظيم ،وعظم املقول يقتض ي عظم الشهادة كما في سورة

ذ ۡ َ َ ٓ ُ َ َ ۡ َ ۡ َ َ ُ َ َ ٓ َ َ ۡ َ ۡ َ ۡ ُ ْ ُّ َ َ ٓ َ ُ ْ َ َٰٓ َ
ك َع َ
ِندَ
النور اليةَ 23 :لوَل َجاءوَعليهَِبِأربعةَِشهداء ۚٗ َفإِذ َلم َيأتوا َب ِ َ
ٱلشهداءَِفأولئ ِ
َ َ ُ ْ
ذ ُ ُ ۡ َ ُ َ
ذ
َ
َٱّللِ (من سورة
يل َ
ٱّللَِهم َٱلكَٰذِبون َ 3.١٣كما يقول في سورة البقرة وقَٰت ِلوا ِ
َِف َسب ِ ِ

البقرة )140 ،210 :من ههنا شرع في وجوب القتال ،وبناه على دفع الفساد والفتنة
 1املصدر نفسه (سورة هود)141-144/2 ،
 2املصدر نفسه (سورة هود)141/2 ،
 3املصدر نفسه (سورة النور)441/2 ،
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لكي يدخلوا في السلم كافة .فالقتال لنفي القتال ،وجعل الحج لذلك .وبين أن
القتال إنما هو مع من قاتل وبقدر عدوانهم1.

أما إذا نظرنا في هذا التفسير من الناحية اللفظية واللغوية وجدنا أن املؤلف
رحمه هللا يسلك منهجه الخاص في البحث اللغوي وال يذكر جميع األلفاظ إال إذا
ذ ذ َ َ ْ
رأى نكتة أو ً
َك َف ُروَا:
جوابا لسؤال مقدر .يقول املؤلف في تفسير الية إِن َٱَّلِين
["كفروا" يدل على االستمرار والرسوخ ،أي الذين ألحوا على الكفر ورسخوا فيه،
ً
ََ َ ذُ َ ُ
ور ذ
اَرح ً
ِيما يدل على
ّلل َغف اَ
وهذا االستعمال عام في املاض ي ،مثال قوله تعالى وكن َٱ
دوام كونه ً
غفورا ً
رحيما]2.
وكذلك في تفسير الية ﴿قد أفلح املؤمنون﴾ (من سورة املؤمنون )2 :ذكر ثالثة
معان لكلمة (أفلح)؛ فاز وعاش بالنعمة وبقي .ولم يفصل القول إال ألن كل هذه
َ

ََۡ

ۡ

َ
ۡ
ون حتى الية العاشرة ،ففي
املعاني الثالثة يدل عليه قوله تعالى ق ۡد َأفل َح َٱل ُمؤم ُِن َ

البداية الفالح وفي النهاية البقاء في الفردوس في عيشة النعيم3.

ويقول في تفسير الية َو َي ُم ُّد ُه ۡم َِِف َُط ۡغ َيَٰن ِ ِه ۡم َ(من سورة البقرة :)27:تفصيل وعطف

ُۡ َ َ َ
ذ
َٱلض َلَٰلَةَِفَ ۡل َي ۡم ُد ۡد َ ُ
َلَ
َِف
بيان .وقال :ال فرق بين "مده" و"مد له" .قال تعالى :قلَمنََكن ِ
ً َ َ ُ ُّ َ ُ َ ۡ َ َ
ذ ۡ َ ُ َ ًّ
ابَ(سورة مريم )٩٧ :فهذان
ٱلرحمَٰنَمدَاۚٗ (سورة مريم )77 :أيضا :ونمدَلۥَ َِمنَٱلعذ ِ
بمعنى الزيادة4.

َ َٰٓ َ ُّ َ ذ َ َ َ ُ ٓ ْ ذ ۡ َ ۡ َ َٰ ُ
جك ۡمَ
ويقول في سورة التغابن في تفسير الية يأيها َٱَّلِين َءامنوا َإِن َمِن َأزو ِ
َ َ ۡ َ َٰ ُ ۡ َ ُ ا ذ ُ ۡ َ ۡ َ ُ ُ
وه ۡ ۚٗم َ(سورة التغابن )24 :في استعماالت أداة "إن"
وأولدِكم َعدوا َلكم َفٱحذر

وجوابها بالـفاء[ :هذا أسلوب يستعمل ً
كثيرا في القرآن ،وهو" :إن""...فإن" .ومعناه

 1املصدر نفسه (سورة البقرة)63/2 ،
 2املصدر نفسه (سورة البقرة)16/2 ،
 3املصدر نفسه (سورة املؤمنون)430/2 ،
 4املصدر نفسه (سورة البقرة)14/2 ،
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ً
جامع لكل ما يصح ألن يستدل عليه بما بعد "إن" .مثال "إن تعفوا يرض به الرب
فإنه غفور"1.
ويقول في بيان التشبيه والتمثيل في القرآن في قصة املنافقين[ :واملثل في القرآن ال
يكون تشبيه ش يء بش يء .إنما هو ذكر ش يء أو حالة يهدي إلى مطابقتين ،فال
حاجة إلى التقدير كما تكلفوا 2،].ويعلم من هذا القول أن املؤلف يميل إلى العبرة
بعموم اللفظ دون تأويله إلى بعض الناس وتعيينهم ،كما هو من مناهج بعض
املفسرين إيراد األقوال السخيفة املتكلفة ليعلموا من هم املنافقون والذين نزلت
فيهم الية على وجه التعيين ،وورد فيهم التشبيه بالظلمة.
ومن أساليب البالغة حذف ما هو مفهوم من السياق ،وهذا في القرآن كثير ،ذكره
َۡ َ ۡ ٓ َذ َ
َ َ َ َٰ ٌ َ َ َٰ َ
َلَع َق ۡر َية َأهلك َنَٰ َها َأن ُه ۡم ََلَ
املؤلف أثناء التفسير حيثما ورد ،كما في الية وحرم

َۡ ُ َ
ونَ( ٩٥سورة األنبياء[ )17 :أي حرام على القرية املهلكة (أن يرجعوا) ،إنهم ال
جع
ير ِ
يرجعون .فحذف ً
جزءا دل عليه ما بعدهَ 3].
ومن الوجوه البالغية التخليص واالستدالل بالظاهر واالعتبار بالباطن وقد حث
القرآن على هذا األمر ً
كثيرا كما يذكر املؤلف ذلك في مواضع مختلفة .يقول في
ََ

َ

ذ ۡ ُ ذ
َ
يل َكما هيأ لكم ما يبلغكم إلى بالد الدنيا
سورة النحل الية 1 :ولَع َٱّللَِقصد َٱلسب ِ ِ

فكذا هيأ لكم ما يهديكم في الدين .هذه الية من التخليصات اللطيفة ،وقد كثر في
القرآن الحث على االعتبار من األمور الظاهرة إلى الباطن.
ويذكر املؤلف في باب النحو في تفسير الية الكريمة رقم  261في سورة النساء
ۡ

َ

ني ذ
َوٱل ُمقِيم َ
َٱلصل َٰوَةَ ۚٗ (سورة النساء[ :)261 :أخطأ (الشاه عبد القادر رحمه هللا) في
ِ
ۡ

َ

ۡ

ني ذ
ترجمة ( َوٱل ُمقِيم َ
ني" منصوب على املدح كما قال سيبويه
َٱلصل َٰوَةَ ۚٗ) وظن أن "ٱل ُمقِي ِم ََ
ِ

 1املصدر نفسه (سورة التغابن)377/1 ،
 2املصدر نفسه (سورة البقرة)11-14/2 ،
 3املصدر نفسه (سورة األنبياء)424/2 ،

ال
مجلد6 :

الأعداد4-1 :

613

ي
يناير-د سمبر 7112

ۡ

َ

ني ذ
 ...ونصب ( َوٱل ُمقِيم َ
َٱلصل َٰوَةَ ۚٗ) بفعل َس ُن ۡؤتِي ِه َۡم (من سورة النساء .)261:فإن املفعول
ِ

إذا قدم على فعله والفعل علق بضمير يرجع إلى املفعول جاز في املفعول املقدم
وجهان :النصب والرفع على االبتداء ،فهكذا هنا1].

ً
وكثيرا ما يرى من يدرس هذا التفسير أن صاحبه رحمه هللا يبين الوجوه النحوية
أثناء التفسير .ربما يشرح أدوات الشرط ومواضعه التي تستعمل فيها وغيرها من

ۡ
أدوات النفي وغيره إذا وردت هذه األدوات في معنى آخر ،كما في تفسير الية َو َج َعل َناَ
َۡ
يدَبه ۡمَ(سورة األنبياء )32 :أوضح استعماالت كلمة " ْ
َر َو َٰ ِ َ َ َ َ
ۡرض َ
أن"2.
ِِفَٱۡل ِ
َسَأنَت ِم ِ ِ
ُ
َُۡ
َ َ َُُۡ َ َ ََٓ ذ
نت ُّ
نَك ُ
مَم ۡؤ ِمن َِني َ( ٩١سورة
ويقول في تفسير الية فل ِم َتقتلون َأۢنبِياء َٱّللَِمِنَقبل َإ ِ

البقرة[ :)12 :أي لستم بمؤمنين .الشرط يستعمل على وجوه .وفيه دالالت جمة:
ً
ٓ َ ُ
ۡ َ َ َُۡ ُ
يم َٰ ُنك ۡمَإِنَ
 ....ومنها إظهار اإلنكار من القائل ،مثال قوله تعالى :بِئسماَيأم ُركمَبِهِۦَإ ِ
ُ

َك ُنتم َُّم ۡؤ ِمن َِني َ( ٩٣سورة البقرة )13 :أي لستم بمؤمنين ،فإن إيمانكم يأمركم
بالسوء .وهذا املثال يجمع الداللتين (أي إلزام أمر بإقرار املخاطب ،وإظهار اإلنكار
من القائل) وتشد إحداهما األخرى .وفيه إشا ات جمة]3
ر

كما ترى املؤلف يفسر بعض الضمائر ،وهذا قليل ،بذكر ما تعود إليه .ومثال
ٓ

ذلك ما تراه في تفسير الية َو َو ذ َٰ
َّصَب ِ َهاَإِبۡ َرَٰهَِ َُمَبَن ِيهَِ(سورة البقرة )231 :فالضمير في
كلمة (بها) يرجع إلى امللة أو بتلك الكلمة .وأتى بكلمة (بنيه) بعد يعقوب ً
تبيانا

للعطف؛ ووص

ى بها إبراهيم بنيه ويعقوب بنيه4.

ومن يدرس هذا التفسير يطلع على أن املفسر رحمه هللا ينتقد في بعض األحيان
بعض املفسرين الخرين لذكرهم بعض ما هو باطل من األقوال أو الروايات أو ما
 1املصدر نفسه (سورة النساء)240/2 ،
 2املصدر نفسه (سورة األنبياء)421/2 ،
3املصدر نفسه (سورة البقرة)40/2 ،
 4املصدر نفسه (سورة البقرة)47/2 ،
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ال يجدر به الذكر من اإلسرائيليات .ومن هذا األمر يتجلى لنا أن املؤلف لم يكن
يحب وال يعتني بذكر الروايات من غير فائدة ،وإنما قصده اإليجاز في كل ما يذكر
في تفسير القرآن إذا كان فيه فائدة لعامة الناس حتى ال يزلوا عما يفيد إلى ما ال
فائدة فيه.
أما مصدر املؤلف ومرجعه في بيان التفسير وشرح األلفاظ فهو مفردات القرآن،
والقائد إلى عيون العقائد ،ودالئل النظام وهذه الكتب الثالثة للمؤلف نفسه،
وأساس البالغة للزمخشري على األكثر وبعض الكتب األخرى كما ترى في الحاشية.
ويفصل املؤلف الكالم في بعض األحيان في آية ورد في تفسيرها اختالف ،وينهي
َ

ۡ

َ َ ۡ َ َ ۡ َ َٰ َ
ك َ
َس ۡب اَعاَم َِن َٱل َم َث ِاِن َ(سورة الحجر:
الكالم بقوله كما ترى في تفسير الية ولقد َءاتين

 .)47ابتدأ تفسير الية وانتهى بقوله ،وذكر القول املشهور في السبع املثاني أنها سبع
آيات الفاتحة لكن من املحتمل أن يكون املراد بالسبع السور السبع دون اليات1.

َ َٓ َ َۡ ََ ۡ ۡ َ
سم َ
نيََ٩٠
وكذلك األمر في تفسير كلمة (القرآن) في نفس السورة كماَأ
نزنلَاَلَعَٱل ُمقت ِ ِ
ذ َ َ َُ ْ ُۡ َۡ َ
ان َعِض َ
ني َ( ٩١سورة الحجر .)12 ،10 :نقل عن اإلمام الرازي
ٱَّلِين َجعلوا َٱلق َرء
ِ

روايتان عن ابن عباس رض ي هللا عنهما ،ثم قال[ :والقرآن يطلق على كتب هللا ،كما
قال في سورة الرعد الية ،32:وآي أخر]2

ً
ربما يفصل املؤلف الكالم في تفسير آية من عند نفسه تفصيال حتى يتبين األمر.
يتحير الناس في اختيار األمور بين الصلح والفساد ،يغلط العقل مرة ويغلط الفؤاد
أخرى ،ولكنهما يتحدان في بعض األحيان في اختيار الشر واإليقان بالباطل .ويبين

ذ َ ذ
املؤلف أن القرآن الكريم قد دل على هذه األصول كلها في الية الكريمة إِنَيَتب ِ ُعونَإَِلَ
ۡ
ذ ذ ََ ََۡ َۡ ُ
َو َل َق ۡد َ
َجا ٓ َء ُهمَم ذ
نف ُس َ
ِنَرب ِ ِه ُمَٱل ُه َد َٰٓىَ( 3٢٣سورة النجم.)13 :
ٱلظنَوماَت َهوىَٱۡل
 1املصدر نفسه (سورة الحجر)337/2 ،
 2املصدر نفسه (سورة الحجر) ،ص 334
 3املصدر نفسه (سورة النجم)111/1 ،

ال
مجلد6 :

الأعداد4-1 :

615

ي
يناير-د سمبر 7112

ً
وكما يفسر أسباب الشرك قائال[ :أصل الشرك عمد التعقل ،وأصله العكوف على
الدنيا .وأصل ذلك عدك اإلحساس بإحسان املنعم واعتراف املنة ،وذلك أصل
الكفر والظلم واالستكبار السيئ ,وإذ ال يسمعون فاإلعراض عمن أعرض أنفع1].
وكذلك يفرق بين الكلمات القريبة املعاني في القرآن الكريم ،وينقل كالم العلماء
ً
فيها ،ويرد عليه إذا كان الفرق
مخالفا للنصوص الشرعية ،ومنها الرسول والنبي،
ً
فيبين الفرق قائال" :فرقوا بين النبي والرسول بأن الرسول صاحب الشريعة،
والنبي يتبع شريعة من كان قبله .ولكن القرآن يبطل هذا الرأي .وأظن أن الرسول
من أرسل إلى قوم وإن لم يكن ً
نبيا كرسل عيس ى املذكورين في سورة يس2.
ومن ميزات هذا التفسير أن صاحبه ربما يفسر بعض األماكن من حيث الجغرافيا
ً
َ
َ ُ ْ ۡ
ح ُتونَ
استدالال بآيات القرآن الكريم .يقول اإلمام الفراهي في سورة الحجر َوكنوا ََين ِ
ۡ

َ
وتً َ
اَءا ِمن َِني َ( ٨٢الية[ :)41:كانت قريش تمر بقرى مهلكة لقوم لوط،
َٱَج َبا ِل َُب ُي َ
مِن ِ
وقوم شعيب  ...ويعلم من ههنا أن أرض لوط كانت ً
قريبا من مكة ،ثم أرض

شعيب ،ثم أرض ثمود .وأرض بقرب يثرب ،فاألغلب أن أرض لوط ليست ببعيد

ََ َ
ذ َ َ َ ُ ْٓ َ ُ
ك ُ
َوتَبَ ذ َ
نت ۡمَِف َ
نف َس ُه ۡم َ
َم َ َٰ
نيَ
سك ِِنَٱَّلِينَظلمواَأ
من مكة .ويؤيد ما قلناه قوله تعالى :وس
ِ
َ
َ ُ ۡ ََۡ َ َ َۡ ۡ َ َ ََۡ َ ُ ۡ َ
ك ُمَٱۡل ۡم َثالَ( ٤٥سورة إبراهيم ،)47 :ووقوله تعالى
لكمَكيفَفعلناَب ِ ِهمَوُضبناَل
ْ
َ
َ َ ا ََُ َ
ُ
َوقَد َتذبَ ذ َ
ودا َ
ني َلكم َمِنَ
ٗع َدا َوثم
بعد ذكر قوم لوط وشعيب عليهما السالم :و َ

سكنه ۡمَ (سورة العنكبوت3])34 :
ذم َ َٰ

ِِِ

ولم ينس اإلمام الفراهي النظم في آخر القرآن فذكر بكل عناية ما يربط سورة
الناس بسورة الفاتحة .يقول في تفسير سورة الناس :ابتدأ القرآن باالستعاذة
وختمه بها .ثم يفصل أقسام الوسواس وينهي التفسير بقوله :هذه أبواب الشرك،
 1املصدر نفسه (سورة النجم) ،ص 302
 2املصدر نفسه (سورة النساء)240/2 ،
 3املصدر نفسه (سورة الحجر)337/2 ،
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فدل على دالئل التوحيد من اليات الدالة على الربوبية وامللك واأللوهية .وذلك
يقمع األمارة بالسوء والساهية عن الذكر ].وهكذا ذكر النظم والرابط بين فاتحة
القرآن وبين نهايته.
هذا هو منهج اإلمام الفراهي في تعليقاته والذي بينته مع األمثلة كل أهم ومهم على
سبيل االختصار ،سواء يتعلق ذلك بالبالغة أو النحو أو الدالالت اللفظية
واالستعماالت اللغوية ألدوات النفي والشرط وغيرهما .وما قصدت الكمال في هذا
العمل وال بلغته فإن الكمال هلل الواحد القهار .وأحتسب من هللا العزيز ْأن ينفع
بهذا الكتاب األمة اإلسالمية إلى يوم الدين ،ويجعله في ميزان حسنات اإلمام
الفراهي ،ويتجاوز عن زالته القلمية وأخطائه البشرية ،إنه هو الغفور الرحيم،
وصلى هللا وسلم وبارك على نبينا محمد.
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إطاللة على "رسائل في علو القرآن" لحميد الدين الفراهي
ث املظهري1

 -د .وار

ترجمة من األردوية :محمد معراج الحق البغدادي2

عبد الحميد الفراهي (2130م) من عباقرة الهند النابغين من العلماء الذين تركوا
مآثر خالدة في مدارس الهند العلمية والفكرية في القرنين املاضيين ،سعى الشاه
ولي هللا الدهلوي (2761م) نحو تأسيس مدرسة تدعو إلى قضية "العودة إلى
القرآن" وقام الشيخ الفراهي بدور رئادي في ترويج هذه الفكرة في نهاية القرن
التاسع عشر وبداية القرن العشرين ،تمتاز شخصيته حيث أنه قض ى معظم
حياته في مجال البحوث والدراسات التي تخص القرآن الكريم بصفة خاصة وترك
آثاره الخالدة في هذا املجال التي تتربع على قمة عالية في الدراسات القرآنية.
اتسمت اتجاهاته الفكرية في الدراسات القرآنية بطابع "املدرسة الفراهية" في
شبه القارة الهندية ،فمن سمات هذه املدرسة البارزة أنها تجعل موضوع
ً
ً
ساسيا له ،وقد سبقه رجال
مصدرا أ
"النظم في القرآن" في باب "تفهيم القرآن"
التفسير وعلوم القرآن في هذه املسألة ،وعلى رأسهم برهان الدين البقاعي
صاحب "نظم الدرر في تناسب اليات والسور"  ،والواقع أن البحوث والنكات
العلمية البديعة التي نسجتها وشائج بنان الشيخ الفراهي في مجال الدراسات
القرآنية في عصرنا هذا وعلى أساليب علمية متينة تستحق الثناء واإلعجاب،
ً
سلفا و ً
وهذا أمر لم يتطرق إليه أحد ً
خلفا .وانطالق ا من هذا املبدأ نستطيع
القول :إن كتابه "تفسير نظام القرآن وتأ ويل الفرقان بالفرقان" يتسم بطابع
علمي فذ في هذا الباب.
 1مدير تحرير "ترجمان دار العلوم ديوبند" الشهرية الصادرة عن نيو دلهي
 2مدير تحرير ،مجلة "املجاهد" الشهرية الصادرة عن لكناؤ
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وإن املآثر العلمية والدراسات القرآنية للشيخ الفراهي تأخذ طريقها للنشر إلى
ً
تدريجيا ،فالكتب التي تم طبعها في الونة األخيرة منها كتابه "رسائل في
يومنا هذا
علوم القرآن" واملجموعة الثانية من هذه الرسائل تحتوي على:
(ألف) الرائع في أصول الشرائع
(ب) أحكام األصول بأحكام الرسول
(ج) الرسوخ في معرفة الناسخ واملنسوخ
(د) أسباب النزول
الرسالة األولى في هذه املجموعة جاءت مفصلة بالنسبة إلى الرسائل الباقية .فهي
تحتوي على  207صفحة ،أما الرسائل الباقية فهي مختصرة ،الرسالتان األوليان
تتحدثان عن موضوع الفقه وأصوله ،أما الرسالة الثالثة والرابعة فهما تحتويان
على موضوع النسخ وأسباب النزول.
تحدث املصنف على جوانب مختلفة من هذا املوضوع في رسالته "الرائع في أصول
ً
الشرائع" ،وتطرق
أحيانا إلى ذكر نكات علمية دقيقة ولطائف غامضة في هذا
ً
الباب ،فتكلم أوال عن نكتة أساسية تنم عن مدى أهمية األخالق الفاضلة في
الشرائع السماوية من هللا ،فاألخالق نابعة عن فطرة البشر ،وهي تنقسم إلى ثالثة
ً
عناصر بارزة من العدل واإلحسان والشكر ،وانطالقا من منظور املصنف أن
األوامر والنواهي الشرعية بأسرها نابعة عن عمق األخالق الفاضلة دون األخرى،
ويقول في ضمن "بناء الشرائع ونهايتها":
"الشرائع مبنية على أخالق في الفطرة كالعدل واإلحسان والشكر ،فما من أمر أو
نهي إال وهو تعبير عن شكل ما في نفوسنا من هذه األخالق الفطرية ،ولذلك كل
أمر أو نهي لم يكن مبن ًيا على ما في فطرتنا كان ً
ً
وتشويها لخلقتنا
ظلما على النفس
ً
وفسادا في األرض وعثرة في سبيل الخيرات"1.
 1أنظر :الرائع في أصول الشرائع ،ص 23
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والحديث النبوي الشهير ً
أيضا يتحدث عن هذا املفهوم حيث قال " :إني بعثت
ألتمم حسن األخالق".1.
املقصد األساس ي للشريعة اإلسالمية هو إصالح األخالق للبشر ،وهذا ما يتغلب
عليه أ ً
حيانا الجهل وهوى النفس2
ً
وذكر املصنف في ضمن "املسائل املهمة" أهمية الشرائع قائال :إن الشرائع قاطبة تعبدية:
لكون الشرائع للتزكية ولكون النبي قد بين الشرائع مع الحكمة ليس فيها ما
يسمونه بمحض التعبد ،أنها كلها تعبدية3.
السؤال يطرح نفسه على نقاش الطاولة هل الشريعة وأحكامها بأسرها تعبدية
بمعنى الكلمة؟ فذهب العلماء في تعليل هذه املسألة مذهبين :تعبدية وغير تعبدية
األحكام الشرعية التي ال تخضع لتأويل أو توجيه عقلي يتم عليها إطالق مصطلح
"أحكام تعبدية" مثل تعداد الركعات في الصلوة ،وتعدادأيام الصوم املفروضة
وأوقاته وما إلى ذلك ،واألحكام غير التعبدية عكس ذلك ،أما الشيخ الفراهي فيرى
أن األمور واألحكام الدينية كلها تأتي في إطار "أحكام تعبدية" ال محالة ،بدل
ً
التقسيم إلى تعبدية وغير تعبدية ،ويذهب في توجيه رأيه قائال :لكونها إطاعة هلل
ً
وكبحا إلسراف النفس ً
ونهيا لها عن هواها4.
ً
وأيضا يقول :الحكمة الظاهرة في كل أمر ونهي هي الطاعة والعبودية واإلخالص هلل5.
أثار الشيخ الفراهي في هذا الباب نكتة مهمة أخرى تستدعي التفاتنا نحوها،
واختلف فيها األشاعرة واملعتزلة على موضوع وجود الحكمة في األحكام الشرعية أم
تبتني على الحكم واملصالح؟ وليس هدفها إال ابتالء العباد فيها بغرض امتحانهم؟
 1أنظر :املؤطأ لإلمام مالك
 2أنظر :الرائع في أصول الشرائع ،ص 26
 3النصدر نفسه ،ص 26
 4النصدر نفسه ،ص 26
 5املصدر نفسه ،ص 27
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فذهب األشاعرة إلى أنه من باب العبث في الخوض وراء املصالح والحكم في األوامر
واألحكام اإللهية ،فهي تعني االمتحان واالبتالء من هللا عز وجل لعباده هل
مطيعون له ال غيره .أما املعتزلة فهم يرون أن األحكام اإللهية ال تخلو عن الحكم
ً
انطالقا من مبدأ "فعل الحكيم ال يخلو عن الحكمة".
ً
ذهب الفراهي في تطبيق هاتين املسألتين قائال :إن طاعة الشارع فرض عين في جميع
األحوال سواء وجدت الحكمة أم ال ،فليس من املعقول ً
أبدا أن جميع العلل والحكم
املوجودة في أحكام هللا يستوعبها اإلنسان ،وإنه من الواجب على اإلنسان أن يظل
ً
دؤبا في مجال البحث عن الحكم واألسرار اإللهية املودعة في األحكام الشرعية،
وعليه أن ال يغض طرفه من هذا الجانب الوضاء ،بل السؤال واالستفسار عنها
ۡ

ۡ ۡ َ

واجب عليه فقد قال القرآنَ َ" :و ُي َعل ُِم ُه ُمَٱلك َِتَٰ َب ََوٱۡل ِك َم َة" (البقرة)211 :

علم النبي الحكمة ،وجب تعليمها ،والسؤال عنها للبصيرة واالطمئنان وزيادة
الحب للشرائع ال للعصيان واللجاج ...وهذا وسط بين األشاعرة واملعتزلة1.

حكمة الشرع اإللهي تستوحي من الوحي والعقل كليهما والذي يقوله املصنف في
هذا الصدد نستطيع أن نتلمسه من خالل السطور السابقة أن األشاعرة واملعتزلة
كلهم وقعوا في هوة اإلفراط والتفريط ،فاملعتزلة ادعت أن العقل هو منبع األحكام
الشرعية ،فالعقل هو الذي يتحكم في مسائل الحسن والقبح ،وهو نفسه يتحكم
في املسائل الشرعية من حيث الحسن والقبح ً
أيضا.
وأن األشاعرة ترى أن الوحي هو املصدر الوحيد للشرع ،واختار الشيخ الفراهي
مذهب االعتدال والوسطية في هذين املوقفين املتباينين.
فالسؤال يقول :إن من أهداف الشريعة اإلصالح الباطني للفرد و تغيير أحواله
ً
محورا لهذه العملية ،وتلح
النفسية بالرغم مع ذلك جعلت الشريعة ظاهر الفرد
ً
عليه ،ذكر الشيخ الفراهي خمس توجيهات كبيرة لهذه املسألة وعددها قائال:
 1أنظر :املصدر نفسه

ال
مجلد6 :

الأعداد4-1 :

611

ي
يناير-د سمبر 7112

 -2حتى يتسنى تطبيق األحكام الشرعية.
 -1وليسهل العمل بها لعامة الناس.
 -3ويستوي في باب العمل بها جميع الناس حتى تتثبت هويتهم بها ليتمكنوا من
التعاون على الخير مع بعضهم البعض.
 -4ليكون الظاهر ديباجة للباطن.
 -7وليتمكن الفرد من إدراك نفسه بواسطة هذا العمل الظاهري حتى يتسنى له
االطالع على أحوال نفسه.
وهناك أمر يبعثني على التساؤل أال هو ملاذا سلك القرآن منهج االختصار؟ أو
بلفظ آخر ملاذا تح دث القرآن على موضوعات كثيرة ومهمة بصيغة "اإلطالق"؟
وملاذا لم يسلك القرآن مسلك التوضيح والتفصيل لتلك املوضوعات املذكورة
ً
مجملة؟ فذهب الشيخ الفراهي في الرد على هذه التساؤالت بأسلوب علمي قائال:
إن القرآن يهدف بذكر تلك األحكام بصيغة اإليجاز واإلطالق هو مواهب
اإلنسان وتدريب عقله على االستنباط واالستخراج ،لو لم يكن هذا ملا تمكن
اإلنسان من إبراز الصالحيات واملواهب املودعة من هللا في ذاته 1.الشرع يتعلق
بحياة اإلنسان الدنيوية ،وال عالقة له بحياته األخروية ،فالظاهرة أن القانون
اإللهي هو املعيار الوحيد لحياتنا العملية في هذه الدنيا ،كما أن الخرة عبارة
عن دار الجزاء ،وهذا ما يعتقده الجميع في هذا املجتمع ،لكن الفراهي بذل
اهتمام الدارسين إلى نكتة لطيفة أخرى تعكس ً
تمام ا عن هذا املعتقد حيث
يقول :إن أصل الشريعة باق حتى في الخرة ،إال أنه ال يكون ً
مكلفا به من حيث
التعبد ،بل يتعود عليه أهالي الجنة من عند أنفسهم ،ويستلذون بالتسبيحات
والعبادات (شاكرين على نعم هللا عز وجل) بنوع خاص .وهكذا يماثلون املالئكة
في الحمد والعبادة2.
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في الواقع أن الشريعة عبارة عن اإلرادة اإللهية ،ويالزم عليها حتى املالئكة ليقوموا
بتلك اإلرادة الربانية ،فاملالئكة جبلوا عليها من حيث الفطرة ،واإلنسان في الجنة
يشبه املالئكة ً
تماما حيث ال مفر له عن تطبيق اإلرادة اإللهية ،كأن املؤاظبة على
الشريعة ً
طبقا لإلرادة اإللهية تكون من طبيعة البشر الحقيقية في الجنة.
تحدث املصنف على مبادئ الشريعة وأصولها وأهميتها وضرورتها باإلضافة إلى
حكم ومصالح لبعض اإلحكام الدينية بنوع من اإليجاز ال يفوته الشمول
واستيعاب املوضوع ،مثل أوقات الصالة ،والتوجه إلى القبلة ،ومسألة القصر في
الصالة وتحديد الركعات وتعدادها وغيرها ،كما استطرد إلى نكت ومصالح
األحكام الخاصة بين الزوج والزوجة ،مثل امليراث وغيره حيث يعطي الذكر ضعف
حظ األنثى ،كتب الشيخ الفراهي عن الكعبة :أنها كانت قبلة اليهود في السابق
ً
أيضا 1لكنه لم يتطرق إلى ذكر تفصيل في هذا الشأن كما لم يزود رأيه بمصدر،
والواقع أن هذا القول عجيب ومبتدع وال بد من أدلة مقنعة إلثبات هذه الدعوى،
من املمكن أن ذهب إليه في كتاباته لكني لم أطلع عليه.
كما ذكرت ً
سالفا أن الشيخ الفراهي سعى في باب "بيان الحكم واملصالح" نحو ذكر
حكم املسائل التي تأتي في إطار األحكام التعبدية مثل تعداد الركعات في الصلوات
املختلفة ،حيث يقول :إن العدد يمتاز بأهمية بالغة واستراتيجية دقيقة فاألعداد
ۡ
ََشء َع َ
في مسائل مختلفة تبنى على الحكم واملصالح ،فاهلل يقولَ :و ُ ُُّك َ ۡ
ِندهُۥَب ِ ِمق َدارَ

ً
(الرعد )4 :وانطالقا من هذا املبدأ نستطيع القول :إن الحكمة في تعيين الركعتين
ً
فرضا في صالة الفجر هي أن املصلي يخاف طلوع الشمس وفرضت عشر ركعات
بين اليوم والليلة مع ثالث ركعات الوتر والسبب فيها أن عدد العشرة كاملة ،وتكلم
الفراهي بنوع من التفصيل على مسألة العدد في الركعات ،والحق أنه ليس من
املمكن توجيه العدد في ركعات الصالة على نطاق عقلي بحت ،فالعقل يبقى له أن
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يثير تساؤالت على توجيهات صادرة في هذه الشأن ،وهذا ما دفع املتقدمين من
العلماء من اتخاذ موقف صارم ينص على أن البحث عن الحكم واملصالح في مثل
هذه األحكام عقيم ال يسمن وال يغني من الجوع.
أما الكتاب الثاني فهو "إحكام األصول بأحكام الرسول" وهو يحتوي على 27
صفحة فقط ،تحدث فيه الفراهي عن ست مسائل مهمة في أصول الفقه ،ثم
تطرق إلى ذكر بعض املسائل املختلفة ،والهدف من وراء هذه املسائل أن كل ما
ً
شرع به رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ليس ً
نابعا ومستنبطا إال من القرآن
الكريم ،مثل قوله صلى هللا عليه وسلم "ال تتحد أمتي على ضالل" ،مبني على قول

ََذ ۡ َ
ۡ ُ ۡ َ ُ َ َ َ َ ذ َٰ َ ُ
َ َذَ َ َ َٓ ۡ
ت َ
َم ِص ً
َغ ۡ َ
رياَ١١٥
َون ۡصلِهِۦَجهنمَوساء
يلَٱلمؤ ِمن ِنيَنو ِلِۦَماَتوَل
ري ََ
هللا عز وجل  :ويتبِع
َسب ِ ِ

(النساء .)227 :وفي الرضاعة الكبرى جاء عن عائشة أم املؤمنين رض ي هللا عنها
ً
وذكره رجال التفسير الخرون والعلماء حيث قالوا إنها كانت تعتقد أن رجال لو
ً
استنادا إلى
رضع من ثديي امرأة تثبت الرضاعة له بهذا العمل ،فكتب الفراهي
املؤطا والزرقاني إن استناد هذه الرواية إلى السيدة عائشة أم املؤمنين غير
صحيحة 1كما تكلم في هذا الكتاب على بعض املسائل األخرى من هذا النوع.
والكتاب الثالث هو "الرسوخ في معرفة الناسخ واملنسوخ" وهو يبدأ في هذه
املجموعة من صفحة  242إلى  ،266تكلم في هذه الرسالة على موضوع النسخ
وبعض جوانب مهمة في هذا الباب من النسخ ومحله ونسخ الشرائع السابقة،
ونسخ بعض اليات القرآنية ببعضها الخر والحكمة في النسخ ،وغيرها من
املوضوعات ونجد في هذا الكتاب مسائل حول النسخ ال نجدها في كتب أخرى
حول هذا املوضوع.
والرسالة الربعة عبارة عن "أساليب النزول" وهي تحتوي على  20صفحات ذكر
ً
فيها مبحثا عن أسباب النزول والقصة املتعلقة بهذا الشأن .كما تطرق على بيان
 1إحكام األصول في أحكام الرسول ،ص 210
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نكت علمية ودراسات قيمة في هذا الصدد ،والنكتة املهمة والتي لم يذهب إليها
العلماء وهي  :ليس املراد من سبب النزول ما ألجله نزل الوحي إنما هو شأن الناس
وأمرهم والحاالت والواقعات التي بينها وبين ما نزل1...

ومن الجدير بالذكر أن الرسائل األربع للفراهي جاءت في شكل ملخصات ويبدو أنها
ليست إال نتبجة عن مالحظاته في مناسبات مختلفة جاد بها قلمه الفياض كما
ً
نجد قلمه سياال على بعض املوضوعات غير املهمة بجانب ذكر مالحظات
وتعليقات مختصرة للغاية على بعض الجوانب واملوضوعات العلمية ،والحق أنها
تحتاج التفصيل والشرح والعناية بنوع خاص ً
نظرا إلى أهمية املوضوع.
ً
والسبب في هذا ،كما يبدو لي ،أن الفراهي كان أوال يقوم بنقل مالحظاته و تعليقاته
بشكل مذكرات مختصرة ،ثم يستطرد إلى الشرح والتوضيح لها حسب الحاجة في
أوقات الفراغ.
على أية حال إن هذه الرسائل عبارة عن غيض من فيض ،فالدراسات واملباحث
العلمية التي أبدعتها وشائح بنان املصنف تفوق أهمية ،في بعض األحيان ،على
الكتب الكثيرة التي صنفت في هذا الشأن .إن هذه الرسائل العلمية تستحق الثناء
والتقدير من األوساط العلمية بمعنى الكلمة.
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قراءة في كتاب "حكم ـ ـة الق ـ ـرآن" لإلما الفراهي
 -د .عظمت هللا الندوي1

املدخ ـل:
هذا الكتاب "حكمة القرآن" مؤلف علمي يحتضن بطيه معارف ومعلومات علمية
وفكرية عن كلمة الحكمة التي وردت في القرآن الكريم من مختلف النواحي ،كما
ً
وطبعا ،يستقطب
ينطق الكتاب بشتى املعاني واملفاهيم التي تنبع من هذه الكلمة،

عنوان هذا الكتاب كل من له أي شغف بعلوم القرآن ودراساته ً
ً
وفكرا
علما
ً
وعمال ،بما يسعى املحبون بالعلم ً
دوما ،معرفة كل ما يكشف كبار العلماء
والباحثون عما يحمله القرآن الحكيم من الحكمة والرسالة والعظة والنصيحة

وذلك ليس للمسلمين فحسب وإنما لسائر اإلنسانية جمعاء.
فأحببت ْأن أنقل تجاربي املتواضعة ورأيي عما يحمله هذا الكتاب القيم من
املعارف والرسائل القيمة ،وذلك بعد أن طالعته واستفدت منه كل ما قــدر لي من
التوفيق ،وحاولت ْأن أقدم مشاعري وانطباعاتي بين يدي القارئ في تعبير تبناه
صاحب الكتاب ليكون هذا العمل أقرب من األصل .لعل ذلك سيشجع كل من
يعشق بخير الكتاب والعلم على االستفادة من هذا الكتاب.
يحتوي هذا الكتاب على عدة مباحث ويبلغ إجمالي عدد صفحاته  210صفحة.
املبحث األول :الحكمة البالغة :كتب صاحب الكتاب في هذا املبحث ،ما هي الحكمة
البالغة في الحكمة التي يعلمها القرآن ،يتقلبها أولوا األلباب بما أنها تبلغ قلوبهم
وتخاطب عقولهم ،ثم حكمة القرآن ً
تعريفا .وتم تسمية هذا املبحث بكتاب يتناول
طريق النجاة وترتيب األعمال الزكية ومعانيها وربط بعضها ببعض ،والعقائد
 1مدرس ضيف ،قسم اللغة العربية وآدابها ،الجامعة امللية اإلسالمية ،نيو دلهي
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وعيوبها والسيما التي ضلت األمم فيها كالتوحيد وغيره من صفات هللا والجبر والقدر،
ثم ينقسم هذا املبحث إلى قسمين :قسم األعمال وقسم العلوم بسرد بعض
العناوين مثل الحكمة وشرح الكلمات والنظر في نظم هذا الكالم.
يتحدث صاحب الكتاب من ضمن هذه العناوين ،عن مبادئ الحكمةً ،
مبرزا أن
الحكمة إعمال الفكر أي جعل الشخص أن يفكر ،ثم العمل في ضوء الفكر ،مما
ً
يزداد ً
علما وعمال ،جاء هذا التوضيح مراعاة لترتيب التربية.
ويكتب املؤلف :كان أول عمل النبي صلى هللا عليه وسلم تعليم األحكام ثم تعليم
الحكمة ثم تزكيتهم ،كما جاء في القرآن الكريم (ويعلمهم الكتاب والحكمة
ويزكيهم) .بينما يشرح املؤلف نفس الكلمة في مكان آخر ،بأنه من عرف قدر النعم
وترتيبها من الوجود والحياة والعلم ومعرفة الخير والتمييز بين األضداد والرغبة في
الخير ،علم أن أكبرها وأجلها هي الحكمة كما قال تعالى( :يؤتي الحكمة من يشاء
خيرا ً
ومن يؤت الحكمة فقد أوتي ً
كثيرا ،وما يذكر أولو األلباب) حيث يبدو أن
صاحب الكتاب يركز من خالل هذه العناوين ،على أهمية العلم ثم العمل ثم
التزكية أي نبذ املدنسات وهي تمام السعادة.
وينتهي هذا املبحث بفقرة تالية:
"الحكمة نور وكمال الدين والحق ،ولذلك واجبة في الوجود .فال بد أن يبرزه هللا
تعالى ولذلك بدأ الخلق بخلق النور فقال( :يريدون ليطفئوا نور هللا بأفواههم وهللا
متم نوره ولوكره الكافرون .هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على
الدين كله) سورة الصف .1-4 :فإن هللا تعالى يعلي الحق ويبطل الباطل كما قال:
ً
زهوقا) سورة اإلسراء .42 :أي الزهوق
(جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان
الزم فطرته ،كما أن الحق يلزم فطرته الوجود والظهور".
املبحث الثاني :هو حكمة القرآن ،أورد صاحب الكتاب أقوال السلف في تعريف
الحكمة مع بعض التنبيه على مرادهم ،وموضوع الخشوع في الحكمة ،وأسماء
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الحكمة ،واإليمان هو أصل الحكمة ،والحكمة والعلم بها وتعليمها وتحصيلها،
والحكمة مضنون بها على غير أهلها.
تحدث املؤلف في هذا املبحث عن أقوال السلف في الحكمة ،إذ يقول بعضهم إن
ً
حكيما
الحكمة هو فهم القرآن ،والحكمة هي العلم والعمل به ،وال يكون الرجل
حتى يجمعهما وما إلى ذلك من التوضيحات األخرى ،حيث يترب على ذلك الحديث
عن أسماء الحكمة وفروعها ،فيشرح صاحب الكتاب أن الحكمة أصل واحد ولها
وجوه وفروع يطلق عليها اسم الحكمة ،ومنها اإليمان والعمل والحق والسكينة
والروح والهدى والبصيرة والنور واألمانة والحظ العظيم والخير الكثير .
بعد ذلك ،تناول املؤلف اإليمان كأصل الحكمة بقدر من التفصيل ،بحيث إن
اإليمان هو أصل الحكمة فكل مؤمن بالنسبة إلى غيره صاحب حكمة ،فاملسمى
ً
بالحكم هو الذي له حظ وافر من الحكمة كما أن اإلنسان ال يسمى عاملا إال إذا
كان له نصيب وافر من العمل.
وفي ختام هذا املبحث ،أشار املؤلف إلى أن بعض الناس قد التبس عليهم مفهوم
الحكمة ،فإنهم ظنوا أنها هي علم الحديثً ،
ظنا بأن ذلك هو املراد بقوله تعالى:
(ويعلمهم الكتاب والحكمة).
املبحث الثالث :هو حكمة القرآن من كتاب الحكمة ،يشمل هذا املبحث عناونين
عديدة متضمنة نظام القرآن والحكمة ،وصفة الحكمة ،وكيف تعرف ما هي
الحكمة ،والحكمة أوضح املعارف ،وخصائص الحكمة ،والحكمة ضالة املؤمن،
ونص األمام أبي عبد هللا محمد بن إدريس الشافعي رحمه هللا في أصول الفقه،
ونظرة الحكمة كيف تكون ،تعليم الحكمة وال يكون إال بإثارة وإشارة .وعلم
الحكمة ممزوج بخلقه وعمله كما قيل :الحكمة علم وعمل .خصائص الحكمة
وآثارها ومظانها وأسبابها ،وال يمكن تعليم الحكمة إال بطول الصحبة وبالتدريج
وأصول املعارف واملسائل ،وكيف تعليم الحكمة والفكر ،داللة القرآن إلى عين
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الحكمة ،إزالة شبهة موضع التمثيل في الحكمة ،ورقي األمم بالحكمة (الجانب
الخلقي) ،وكتاب الحكمة العملية ،والحكمة وعوالي العلوم.
بدأ الحديث في هذا املبحث ،عن نظام القرآن ،ألن ذلك يهدف إلى الحكمة بوجوه
كثيرة ،فمن تأمل نظمه ال بد أن يهتدي إلى حكم جمة ،والحكمة تستلزم السعة
ً
واإلحاطة بأمور شتى كما تستلزم ً
ترتيبا واتساقا في النظم ،ملا أن الحكمة تستلزم
اإلحكام واإلتقان فينتفي الخلل عن بنائها وسوء الترتيب عن أجزائها ثم يتم
توضيح الحكمة في ضوء الحكمة ضالة املؤمن.
كما تطرق املؤلف إلى سرد خصائص الحكمة ،بعبارة تتمثل في أن الحكمة حياة
حيا ً
القلب ،بحيث إن القلب الحي ينبت فيه بذر العلم ،فإذا صار العلم ً
ناميا فال
بد أن يكون القلب ً
طيبا ،واملراد بحياة العلم إفاضته إلى الحال والعمل الصالح.

ثم ألقى املؤلف الضوء على كيفية رقي األمم بالحكمة أي الجانب األخالقي ،ألن
األمة ترتقي وتنحط بأخالقها العالية والسافلة ،فال بد من التربية على األخالق
ً
الحسنة في التزكية ،والتزكية تأتي من هللا تعالى فضال منه ،كما هي غاية التعليم
ۡ ۡ َ

ۡ

والدين ،حيث قال تعالىَ ( :و ُي َعل ُِم ُه ُمَٱلك َِتَٰ َب ََوٱۡل ِك َمة ََو َُي َزك ِي ِه َۡم).

ً
ونرى أن صاحب الكتاب تناول كلمة الحكمة من مختلف النواحي ً
علما وعمال
ً
وفكرا ،وذلك في إطار ما يشير إليه القرآن الكريم .لم يتحدث عن أي جانب بهذا
الصدد إال وأورد له أدلة قرآنية .إن دل ذلك على ش يء فإنما يدل على شغفه
ولزومه بعلوم القرآن.
املبحث الرابع ذات الصلة :النظام في الديانة اإلسالمية ،يتضمن هذا املبحث 26
ً
صغيرا ً
ً
وكبيرا بما فيه بعض الفصول مصحوبة بعناوين مثل النظام ،وغاية
فصال
الحياة ونهاية السعادة ،وفي أركان الديانات ،وبيان نظم قوله تعالي في نعت نبيه صلى
هللا عليه وسلم ،يتلو عليهم آياته ،وموضع االختيار ،ومواقف الديانات ،ونظرة
الحكيم في الديانة من ثالثة مراصد ،واستدالل الحكيم في تحقيقه ونظره ،وفي بيان
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نظام هذا الدين ،وإنما األعمال بالنيات ،وترتيب العقائد واألحكام ،وفي أولية الشكر
والصبر ،أصل الدين وفروعه ،ومن كتاب نظام الديانة اإلسالمية ،والغاية الطريق،
وأول الحكمة وآخرها ،والتوفيق بين القرآن الحكيم والصراط املستقيم.
هذه هي بعض املباحث والفصول والعناوين ذات الصلة التي يضمها الكتاب ،فيما
ركز صاحب الكتاب على شرح كلمة الحكمة ومعانيها في ضوء القرآن والسنة وأقوال
السلف ،أما الهدف الرئيس ي وراء هذه الكتابات فإنما يكمن في توضيح الحكم التي
يحملها بطيه كتاب هللا الحكيم للعالم بأسره ،لينال اإلنسان هدفه املنشود ،فنرى
أن الكتاب تحدث في البداية ،عن طريقة النجاة وترتيب األعمال الزكية في الصفحة
األولى ،وينتهي الكتاب بعنوان الصراط املستقيم .وذلك خير دليل على أن الكتاب ال
يقصد بذلك إال الهداية والرشد والنصح وإسالم النفس للرب.
والواضح بأن هذا املبحث ال يمت بصلة إلى موضوع الكتاب إال أن الوصول إلى
حقائق الحكمة يتطلب معرفة نظام الكون ،فمن هذا املنطلق تم إدراج هذا
املبحث في هذا الكتاب.
ويكتب صاحب الكتاب في هذا املبحث مع التركيز على معرفة نظام الكون -ألن
الدين اإلسالمي له نظام وترتيب -لتتجلى الحكمة بكل وضوح كآيات خالق الكون،
وإن الدين هو اإلسالم والعبادة والطاعة للرب ،والعبادة لها ثالثة أركان ،اإلخالص
للرب ومعرفة روحها وهو الرجوع إلى الرب ،وموافقة إرادته بالرض ى والتذليل له
واالفتقار إليه وحسن الظن به ،ثم سلوك العبد في طريق رضاه وجماعه التقوى
وأعمال الخير .فمن صح إخالصه وصالته وزكاته ال بد أن تصح أعماله.
ً
ومفهوما ضمن هذا
وبعد ذلك جاء ذكر اإليمان والتوحيد والعدل واإلحسان معنى
املبحث ،ألن الحكمة تقتض ي أن يشكر العبد خالقه ،وأصل الشكر محبة هللا .ثم
غاية الدين تزكية النفس وذلك بأمرين :العلم واإليقان واملعرفة واإليمان ،إذ أن
أول الحكمة وآخرها توفيق بين العلم والعمل ،ومن املوافقة بينهما أن من استكبر
حرم الرحمة ،ومن أطاع واتبع طريقه فاز بالكرامة.
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خالصة القول :تم جمع هذه املباحث التي كتبها املؤلف عن الحكمة القرآنية ،في
ً
ومفهوما ،حتى أصبح
شكل كتاب ،فيما خص صاحبه شرح كلمة الحكمة معنى
هذا املؤلف خزينة عمل ومعرفة من بعض الجوانب من املعاني القرآنية ،وذلك
نتيجة إلخالصه وتفانيه في تعليم وتعلم علوم القرآن والتدبر فيه ،بينما لم يقدم
صاحب الكتاب هذه املباحث في شكل مؤلف لذا نجد في الكتاب تكرار بعض
العناونين .ولو كتب صاحب الكتاب هذه املباحث بنية تأليف الكتاب لكان أفضل
وأفرد كتاب في فنه ومجاله.
ونستفيد من هذا املؤلف ً
علما ً
وفكرا فيما يخص فهم القرآن الكريم ،فيجب على
كل من يريد التدبر في القرآن الكريم واالستفادة منهْ ،أن يطالع هذا الكتاب القيم،
ألن ذلك كتاب أصول القرآن وتفسير كلمته ،وذلك إن دل على ش يء فإنما يدل على
شغف صاحب الكتاب وتضلعه وتبحره في علوم القرأن .وهللا ولي التوفيق.
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الرأي الصحيح في من هو الذبيح
 -د .محمد أجمل أيوب الصالحي1

الحمد هلل رب العاملين ،والصالة والسالم على ابن الذبيحين وخاتم النبيين ،محمد
بن عبد هللا وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد :فمن التحريفات الفظيعة التي ارتكبها اليهود في كتابهم ،ما فعلوه في قصة
إبراهيم عليه السالم ،وألهميتها الكبرى كان نصيبها من التالعب أوفر من القصص
األخرى .فلم يكن الذين يزعمون أنهم أبناء هللا وأحباؤه ليرضوا بأن يذهب إخوانهم
بنو إسماعيل بطرف من شرف بله اختصاصهم ببيت هللا واملنحر والنبوة
الخاتمة .فلم يألوا ً
جهدا في لبس الحق بالباطل ،وحاولوا أن يغيروا بنية القصة
ً
كلها بالحذف والتبديل والتقديم والتأخير والكذب واالفتراء ً
بغيا ً
وحسدا.
وظلما
وإذا أنعمت النظر في جهودهم لتحريف قصة إبراهيم عليه السالم وطمس معاملها
وجدتها ترمي من قريب أو بعيد إلى نقطة واحدة ،وهي تمويه قصة الذبيح .فإنها
مركز اإلشعاع في هذه القصة وقطب رحاها بل إنسان عينها .ولكن يأبى هللا إال أن
يتم نوره .فترى أمر الذبيح في كتابهم ً
عجبا ،فهو يستعلن من حيث يتعمدون
إخفاءه .وكلما أخفوا ً
جانبا منه انكشف جانب آخر على رغم أنوفهم.
وملا رأى أهل الكتاب أن القرآن الكريم لم ينص على الذبيح ،ومن ناحية أخرى
ً
جميعا ال يفرقون بين أحد من رسله،
وجدوا املسلمين يؤمنون برسل هللا وأنبيائه
وال يحملون في صدورهم ً
ً
وتعصبا على امللل األخرى ،وال يتحرجون من
حقدا
االستماع إلى كالم اليهود والنصارى في تاريخ األوائل وقصص الغابرين وفيما ال
يمس بعقائدهم وأصول دينهم ،صادفوا فرصة سانحة لبث أكاذيبهم ودس
أقاويلهم بين املسلمين .ومنهم ومن الذين أسلموا منهم تلقيت اإلسرائيليات التي
 1محقق هندي مقيم بالرياض
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مألت كتب التفسير والتاريخ ،وأثارت ً
عثيرا ضلت فيه الحقائق بعض األحيان أو
كادت .وكم من قول صار أشهر األقوال ،كأنه أحسنها ،وإنما هو أضعفها وأوهنها.
والقرآن الكريم ينبه على تحريفات أهل الكتاب ويقيم الحجة عليهم ،ولكن له
طرائقه وأساليبه الحكيمة في االحتجاج والجدال بالتي هي أحسن ،فمن غفل
عنها ،ولم يتدبر نظام اليات حق التدبر خفيت عليه مقاصد الكالم ،ويخش ى أن
تجوز عليه دسائس املبطلين.
وقد حدث ذلك في تفسير القرآن الكريم وخاصة في قصص النبيين ،وبوجه أخص
في قصة إبراهيم عليه السالم .فمع أن أمر الذبيح لم يكن من الدقة والخفاء
بمكان كبير ،جنح بعض كبار املفسرين رحمهم هللا إلى أنه إسحاق عليه السالم،
وانتصر لقوله كاإلمام ابن جرير (ت 320ه) .ومنهم من اكتفى بسرد الروايات دون
نقد .ومنهم من ذكر القولين دون ترجيح إال أنه قدم القول بكون الذبيح إسماعيل
مما يشير إلى رجحان ذلك عنده .وبعضهم قال إن ذلك هو األظهر.
أما الذين صرحوا ببطالن هذا املذهب ،ولم تغرهم األقوال املنسوبة إلى بعض
الصحابة والتابعين ،فهم العلماء املحققون النقاد الذين كانوا من أهل العلم بالقرآن،
وقد اطلعوا على كتب اليهود والنصارى ً
أيضا ،نحو شيخ اإلسالم ابن تيمية (ت 714ه)
وتلميذه اإلمام ابن القيم (ت 772ه) رحمهما هللا .فيقول ابن القيم في زاد املعاد:
"وإسماعيل هو الذبيح على القول الصواب عند علماء الصحابة والتابعين ومن
بعدهم ،وأما القول بأنه إسحاق فباطل بأكثر من عشرين ً
وجها ،وسمعت شيخ
اإلسالم ابن تيمية قدس هللا روحه يقول :هذا القول إنما هو ً
متلقى عن أهل
الكتاب ،مع أنه باطل بنص كتابهم"1.

ونص كالم شيخ اإلسالم في الفتاوى:

 1زاد املعاد72/2 ،
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" ---وفي الجملة فالنزاع مشهور ولكن الذي يجب القطع به أنه إسماعيل .وهذا
الذي عليه الكتاب ،والسنة ،والدالئل املشهورة ،وهو الذي تدل عليه التوراة التي
بأيدي أهل الكتاب"1.
ومنهم الحافظ ابن كثير (ت 774ه) الذي يقول في تفسيره:
"وما أظن ذلك -يعني القول بأن الذبيح إسحاق -تلقي إال عن أخبار أهل الكتاب،
وأخذ ذلك مسل ًما يعني حجة"2.
وكان يجب بعد هذا القول الفصل في القضية أن ينحسم الخالف فيها ،وال يتلجلج
ً
ً
وتعلقا بالقلوب.
سلطانا على النفوس،
أحد في هذا الحق األبلج ،ولكن للروايات
والذين يعتمدون عليها أكثر من اعتمادهم على نظام اليات وسياق الكالم ودالالت
األلفاظ واألساليب يشق عليهم التخلي عنها ،فألف العالمة السيوطي (ت 122ه)
بعدما اطلع على كالم اإلمام ابن القيم رسالة في الذبيح سماها "القول الفصيح"3
ولكنه ختمها بقوله" :وكنت ملت إليه -يعني القول بأن الذبيح إسحاق -في علم
التفسير .وأنا الن متوقف في ذلك .وهللا سبحانه وتعالى أعلم" 4،فأراد السيوطي-
رحمه هللا -كما ترى أن يفصح فأعجم وجمجم .ولعل وقوفه على كالم ابن القيم
هو الذي أداه إلى التوقف في هذه املسألة ،ولوال ذلك لظل على مذهبه السابق
الذي نسبه القرطبي لألكثرين5.
وقد تناول عدد من العلماء غير السيوطي مسألة الذبيح في رسائل مفردة نحو مكي
بن أبي طالب القيس ي (ت 437ه) في "كتاب االختالف في الذبيح من هو؟" 6والقاض ي
أبي بكر ابن العربي (ت 743ه) في رسالته "تبيين الصحيح في تعيين الذبيح" 7وتقي
 1مجموع فتاوى شيخ اإلسالم312/4 ،
 2تفسير ابن كثير26/4 ،
 3هذه الرسالة ضمن كتاب الحاوي للفتاوى للسيوطي414-411/2 ،
 4الحاوي414/2 ،
 5تفسير القرطبي11/27 ،
 6معجم األدباء ،270/21 ،إنباه الرواة للقفطي ،326/3 ،وذكر أنه في جزء.
 7ذكرها في كتابه أحكام القرآن ،2627/3 ،ويدل كالمه في األحكام أن الذبيح عنده إسماعيل.
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الدين السبكي (ت 776ه) في رسالته "القول الصحيح في تعيين الذبيح" 1وابن
طولون (ت 173ه) في رسالته "امليمون التصريح بمضمون الذبيح" 2وعلي بن برهان
الدين الحلبي (ت 2044ه) في رسالته "القول املليح في تعيين الذبيح"3.
وقد وصل إلينا بعض هذه الرسائل كرسالة السبكي .أشار في أولها إلى بعض األدلة
التي احتج بها القائلون بأن الذبيح إسماعيل ،ثم قال" :وهي أمور ظاهرة ال قطعية،
وتأملت القرآن ،فوجدت فيه ما يقتض ي القطع أو يقرب منه ،ولم أر من سبقني إلى
استنباطه .وهو أن البشارة مرتين  ."---وفصل هذا الدليل ،ثم رد ما يمكن إيراده عليه.
وهذه الرسالة في ورقة واحدة 4.ورسالة السيوطي التي مر ذكرها في ثالث ورقات .وقد
وصلت رسالتا القاض ي ابن العربي وابن طولون ً
أيضا لكن لم نطلع عليهما5.
ويبدو أن الرسائل املذكورة كلها كانت لطيفة صغيرة الحجم .أما هذه الرسالة التي
نقدمها اليوم فهي كتاب حافل في هذا الباب .وقد سبق ما أشار إليه اإلمام ابن
القيم -رحمه هللا -من أن القول بكون الذبيح إسحاق باطل بأكثر من عشرين
وج ًها .ولكن لم نقف على تلك الوجوه وال على نصفها فيما وصل إلينا من
مصنفات العلماء قبله أو بعده ،وإنما وجدنا مصداق كالمه في هذا الكتاب القيم،
ً
فإنه جاء ً
حقا بأكثر من عشرين دليال على أن الذبيح إسماعيل عليه السالم،
ونصفها من التوراة املحرفة التي ال يزال اليهود والنصارى متمسكين بها .وما رأينا
من هذه الوجوه املستنبطة من التوراة في غير هذا الكتاب إال ً
وجها أو وجهين.
وهو كتاب فريد إلمام نابغة من جهابذة علماء اإلسالم ،أراد هللا به ً
خيرا ففقهه في
الدين وعلمه التأويل ،وفتح عليه من علوم كتابه العزيز ما شاء ،فكان في فهم
 1كشف الظنون2364/1 ،
 2املرجع السابق ،2121/1 ،وقف عليها مؤلف الكشف فقال" :صرح فيها بأن الذبيح إسماعيل"
ونسخة منها في التيمورية.
 3املرجع السابق2367/1 ،
 4وقد علقها السبكي سنة 772ه ،ونسخة منها ضمن مجموع مخطوط في مكتبة عارف حكمت
برقم  171مجاميع (ق /234ب/237-أ)
 5انظر قانون التأويل البن العربي ،مقدمة املحقق ،ص 274
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القرآن منقطع القرين .كان غاية بل آية في حدة الذكاء ،ووفور العقل ،ونفاذ
البصر ،وشدة الورع ،وحسن العبادة ،وغنى النفس ،ولئن تأخر به زمانه لقد
تقدم به علمه وفضله ،وهو اإلمام املعلم عبد الحميد الفراهي رحمه هللا (-2140
2341ه) صاحب تفسير "نظام القرآن وتأويل الفرقان بالفرقان".
وتصدى اإلمام الفراهي رحمه هللا في كتابه إلبطال ما زعم اليهود من أن الذبيح
إسحاق عليه السالم ،والكشف عن تحريفاتهم إلثبات ذلك في التوراة .وقد يظن
بعض الناس أن هذه املسألة مسألة فرعية جزئية من التاريخ ،وسواء أإسماعيل
كان الذبيح أو إسحاق ،فكل من أنبياء هللا ورسله .فليست لذلك أهمية شرعية
ً
اهتماما ً
كبيرا كهذا .ولكنه ظن ال نصيب له من الصحة.
تستوجب
وقد شرح اإلمام الفراهي -رحمه هللا -في مقدمة كتابه األسباب الداعية إلى تأليفه،
وهي ثالثة أمور:
أولها :هو مكانتها العظمى في ملتنا ،وتكلم على خطر هذه املسألة في تاريخ اإلسالم
وأهميتها لفهم حقيقة اإلسالم نفسه ً
كالما في غاية النفاسة .وهو باب عظيم من
علم أسرار الدين .ولقد وددنا أن نلخص هذا الكالم هنا ،ولكن تعذر ذلك ملا يمتاز
بيان املؤلف من شدة اإليجاز وحسن الوصف ،فكل ما قاله هو الخالصة بعينها.
يقول في آخره" :فمن زعم أن هذا االبتالء وقع على جبل أرشليم ،وقرب عليه
إسحاق عليه السالم كان في غطاء كثيف عن حقيقة هذه البعثة العظمى وحقيقة
هذا الذبيح ومكانته في ملتنا".
واألمر الثاني" :أن في القرآن آيات كثيرة يتوقف فهم تأويلها ونظامها على معرفة
هذه املسألة وما يتعلق بهذا الذبيح  ---واستيفاء البيان في كتابنا "نظام القرآن"
تحت كل آية تشتمل على ذلك األمر ،يفض ي إلى تكرار وإطناب .فأفردت له كتابنا
هذا ،وجعلناه من مقدمة تفسيرنا ،لكي نحول إليه عند الحاجة".
واألمر الثالث" :أن اليهود لم يبالغوا في كتمان أمر مثل مبالغتهم في ذلك .فإنهم قد
ارتكبوا تحريفات وأكاذيب صريحة في أمر إسماعيل والكعبة  ---وقد بين هللا قصة
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هذا الذبيح في التوراة ولكن اليهود قد دسوا فيها أهواءهم فأصلحها القرآن  ---ومع
أن الناقدين من علماء املسلمين من أهل العلم والنظر -كما ستعلم -قد استدلوا
بنصوص التوراة أنفسها على كون إسماعيل عليه السالم هو الذبيح ،فإن
اختالف كلمتنا جعل هذا األمر العظيم من األمور التي ال يعتد بها ،بل عدم
اعتدادهم به أمكن اختالفهم فيه .فإنهم لو علموا ما لهذا الذبيح من املكانة في
ملتنا لتحذروا عن الغفلة في أمره .فلهذه األمور الثالثة التي كلها على غاية األهمية
احتجنا إلى كشف القناع عن هذه املسألة".
وبعد هذه املقدمة يشتمل الكتاب على ثالثة أبواب وخاتمة .الباب األول في
االستدالل بالتوراة وبما اعترف به علماء أهل الكتاب .والباب الثاني في االستدالل
بالقرآن املجيد وحده .والباب الثالث فيما روي من الثار وأقوال السلف وآراء
املفسرين واالستدالل بأحوال العرب وأقوالهم قبل اإلسالم.
وقدم االستدالل بالتوراة ألنه أراد إقامة الحجة على أهل الكتاب من كتابهم .وبدأ
ً
تمهيدا الستدالله من التوراة :الفصل األول في معارف تتعلق
هذا الباب بفصلين
بشريعة القربان وبالوحي الذي يكون في الرؤيا وهي عشرة أمور .والفصل الثاني في
ً
ذكر أصول ومبادئ للنظر في صحف اليهود .ثم جاء بثالثة عشر دليال من التوراة
التي عند اليهود على أن الذبيح إسماعيل عليه السالم .ومعظم هذه الدالئل كما
قلنا جديدة لم يسبق إليها.
وكشف املؤلف رحمه هللا في هذا الباب عن كثير من تحريفات اليهود في كتابهم،
ً
كتمانا للحق ً
وظنا
وفسر بعض نصوص التوراة مما استغلق عليهم أو تجنبوا بيانه
بأنه لن يفطن أحد لوجه االحتجاج به.
ومن أهم التحقيقات العلمية التي تضمنها هذا الباب تحقيقه ملوضع الذبح .وقد
تعرض اسمه في صحف اليهود لتحريف شديد في قراءته وتفسيره .فجاء في سفر
التكوين ( )1/11حسب الترجمة السبعينية "إلى األرض العالية" وحسب النسخة
العبرانية "إلى أرض موره" وفي ترجمة أقيال "األرض املستعلنة" وترجمة سماخوس
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"أرض الرؤيا" .وفي السفر نفسه في مكان آخر ( )6 :21في السبعينية "البلوطة العالية"
وفي العبرانية "ميدان موره" .أما في القراءة فقرأوا "مرياه" و"مورياه" و"موره".
وقد أفاض املؤلف في ذكر هذه التحريفات ،ثم أورد أقوال بعض علمائهم في
االعتراف بالتحريف في هذه الكلمة والرد على زعم اليهود بأن هذا املوضع هو مكان
هيكل سليمان في أورشليم وزعم النصارى بأنه موضع صلب املسيح حسب
معتقدهم .وأشار إلى اقتراح بعضهم أن هذا املوضع على جبل جريزيم ،ورد عليه.
ً
ثم نبه املؤلف على مداخل التوهم والتحريف في الكلمة مستدال بقواعد اللغة
العبرانية ووجود التشابه الشديد بين الحروف في الخط العبراني مما يسهل عمل
التحريف ملن يتعمده.
ثم أثبت املؤلف رحمه هللا أن الصواب في اسم موضع الذبح هو "املروة" فقال" :إن
ً
ذلك املوضع هو الذي في مساكن بني إسماعيل ولم يزل
مشهورا باسم املروة.
ويؤيد ذلك ما في صحفهم .فإنه قد جاء في سفر القضاة (" :)7:2وكان جيش
ً
معسكرا
املديانيين شماليهم عند تل موره في الوادي ،فتبين أن هذا تل موره كان
للمديانيين .وال شك أن املديانيين هم العرب .واسم مديان يطلق عليهم وعلى
أرضهم .وقد جاء التصريح في صحفهم بأن مديان هم اإلسماعيليون".
ً
نصوصا من التوراة وقال" :فبعد ذلك أي ش يء يبقى من دعواهم بأنه على
ثم أورد
جبل أورشليم؟ أم أي ش يء يدفع ما لم يزل اإلسماعيليون يعرفونه باملروة؟ وكانت
عندهم أشهر من نار على علم ،وكانوا يطوفون بها في حجهم .وحين خاطبهم القرآن
في أمر الطواف لم يحتج إلى تعريفها ،ولكن بين أنها من شعائر هللا .وهناك أشار إلى
تحريف أهل الكتاب في أمرها وسوء صنيعهم فيما يكتمون من آيات هللا من بعدما
بينها هللا تعالى في كتابهم".
ذ ذ
َٱَّل َ
ِينَ
فيرى املؤلف رحمه هللا تعالى أن في قوله تعالى في سورة البقرة (" )271إِن
ُ
َ ُُۡ َ َٓ َ َۡ
ْ َ َٰٓ َ
ۡ َ
ۡ َ
اَب ذي ذنَٰ ُه َل ذ
ى َ ِم ۢن ََب ۡع ِد َ
َم َ
ت َ
َوٱل ۡ ُه َد َٰ
ِلن ِ
لئِكَ
ب َأو َ
يكتمون َما َأ
نزنلَاَم َِن َٱۡلَيِنَٰ ِ
اس ِ
َِف َٱلكِتَٰ ِ
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ذ ذ َ َ ۡ
ََُُۡ ُ ذُ َ ۡ
َ ٓ
ذ
َ
ذ
َٱّللَِ
اَوٱل َم ۡر َوةَ َمِنَش َعائِرِ َ
ون" بعد قوله تعالى (" )274إِن َٱلصف
َو َيل َع ُن ُه ُم َٱللَٰع ُِن َ
يلعنهم َٱّلل
َ َ ۡ َ ذ َۡۡ َ َ ۡ َ َ َ ََ ُ َ َ َ َۡ َ َ ذ ذ َ
َ َ َ َ َ ذ َ َ ۡ ا َ ذ َذ
ّللَ
رياَفإِن َٱ َ
فمن َحج َٱۡليت َأوِ َٱعتمر َفَل َجناح َعليهَِأنَيطوف َب ِ ِهما َۚٗومنَتطوع َخ َ
َشاك ٌِر َ
ً
َعل ٌ
تلميحا إلى ما حرفت اليهود في اسم املروة ورسمها وموضعها
ِيم َ"١٥٨

لحسدهم إسماعيل وذريته ،فرد هللا عليهم بإشارة لطيفة .وتفصيل ذلك في
الفصل الثاني والثالثين.
ولخص في آخر الفصل قصة الذبيح فقال" :فتطابق األمور يدل على أن إبراهيم عليه
السالم جاء من جهة الشرق ،وترك غالميه على جبل قريب ،وذهب بابنه الوحيد
ً
ساعيا وملب ًيا لدعوة الرب .وكان مسكن إبراهيم عليه السالم إلى
إسماعيل إلى املروة
جانب الصفا كما جاء في سفر التكوين ( )4-2 :21حيث جاء ذكر رحلته إلى أرض موره
في رواية أخرى لقصة الذبح .ولكنهم أسقطوا منها ذكر هذا الذبح ،واكتفوا بذكر
رحلته ،فلم تزل الصفا واملروة في بني إساعيل قائمتين من لدن إبراهيم عليه السالم
إلى يومنا هذا مع االسم والرسم واملناسك الدالة على تلبية إبراهيم للرب وسعيه
إلتمام أمره .وليس لليهود والنصارى ش يء من هذه املناسك ."---
وقد أعان املؤلف رحمه هللا على القيام بهذا التحقيق العلمي الرائع مدارسته
لكتب اليهود والنصارى ،ومعرفته للغة العبرانية ،واطالعه على الدراسات الحديثة
التي قامت على العهدين القديم والجديد.
أما الباب الثاني الذي هو في وجوه االستدالل املأخوذة من القرآن الكريم وحده،
فبدأه املؤلف رحمه هللا كالباب السابق بذكر أصول ومبادئ للتدبر في قصص
القرآن وحججه .وهي أمور مهمة لفهم منهج القرآن الكريم في إيراد القصص
واالحتجاج في املعقول واملنقول .والوجوه التي استدل بها املؤلف في هذا الباب
جلها منثور في كتب السابقين ولكنها جاءت في هذا الباب على أحسن وجه من
التحري والتلخيص والتشييد.
ومن عجيب ما استدل به املؤلف رحمه هللا في هذا الباب عدم تسمية الذبيح في
القرآن الكريم .فقد جعل ذلك حجة على كون إسماعيل هو الذبيح .فقال" :ليس
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لقائل أن يقول :إن كان إسماعيل عليه السالم هو الذبيح فلم لم يصرح القرآن به؟
فإن هذا السؤال عائد عليه في أمر إسحاق عليه السالم على سواء ،مع أنه لم يكن
مانع لذكره ،وأما إسماعيل عليه السالم فلعدم التصريح باسمه وجوه من الحكمة".
ثم فصل القول في هذه الوجوه ،وهي أربعة أولها" :أنه من عادة القرآن الصفح
واإلعراض عن اللجاج الذي ال يتقصم لكيال يشتغل الخصم به ،ويترك ما يلقى إليه
من الحجة الدامغة .وقد أدخلت اليهود اسم إسحاق عليه السالم في قصة الذبح ،فلو
صرح القرآن بخالف ذلك لتمسكوا به في كتبهم ،وجادلوا باطلهم ،وأنكروا بما جاء به
ً
موجودا في صحفهم أو كان
النبي لخالفه الصريح بما عندهم .فالقرآن يلزمهم ما كان
ً
ظاهرا ً
متمسكا ً
ً
وعذرا ،وقد أشار إلى ذلك في غير ما آية
بينا عند العقل لكيال يترك لهم
تارة يخاطب النبي ويأمره بالصفح عنهم ،وتارة يخاطب املسلمين بترك جدالهم إال
بحسن القول ،وتارة يخاطب أهل الكتاب ويدعوهم إلى مسلماتهم".
ثم أورد أمثلة على ذلك وقال" :وبالجملة فإن القرآن قد اجتنب مجادلتهم فيما
تمسكوا بظاهر الكتاب ،وفي ذلك حكمة بينة لعدم التصريح باسم الذبيح ،فلو
كان هو إسحاق عليه السالم لم يكن مانع من تسميته ههنا".
ومن أروع فصول هذا الباب الفصالن األخيران اللذان استدل فيهما املؤلف رحمه
هللا بما صرح به القرآن من أحوال إبراهيم وإسماعيل عليهما السالم ،وبما جاء في
القرآن على سبيل إبطال ما افترت اليهود في أمر إسماعيل عليه السالم ،وكالمهما
كالما ً
من جوامع األدلة .وسترى فيهما ً
بديعا في تفسير معاني اليات وحسن نظامها
ومحكم ترتيبها وبعيد مراميها ولطيف أسلوبها.
وختم املؤلف رحمه هللا هذا الباب بقوله" :ولو فصلناها -يعني األدلة -لصارت أكثر
ً
عددا ولكنا اخترنا الثالثة عشر كما اخترنا في القسط األول رعاية لسني عمر
إسماعيل عليه السالم حين قدمه الخليل عليه السالم ً
قربانا لربه".
ً
أما الباب الثالث عشر من هذا الباب فأورد فيه املؤلف أوال ما روي عن الصحابة
والتابعين والسلف األقدمين في هذه املسألة ،ثم ذكر ما قاله ابن جرير رحمه هللا وهو
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القائل بأن الذبيح إسحاق عليه السالم ،ورد على احتجاجه .ثم ذكر في فصل مستقل
ما قاله الرازي (ت 606ه) في تفسيره ً
تبعا للزمخشري (ت 734ه) ،ونبه على بعض
تال كالم ابن كثير من تفسيره وقال" :ال
مواضع الوهم في كالمهما .ولخص في فصل ٍ
يخفى أن ابن كثير رحمه هللا ألتى بأكثر األدلة الظاهرة ،ولم نجد في املتأخرين من زاد
عليها ،فال حاجة إلى استقصاء أقوالهم ،ولكن نذكر في الفصل التالي من أقوال
املشهورين منهم ما يكفي للداللة على مذاهبهم في هذه املسألة" .فذكر أقوال البغوي
(ت 720ه) والبيضاوي (ت 647ه) والنسفي (ت 702ه) والخازن (ت 742ه) والجالل
املحلي (ت 464ه) وأشار إلى رسالة السيوطي (ت 122ه) والظاهر أن املؤلف رحمه
هللا لم يقف عند تأليف كتابه على كالم ابن القيم رحمه هللا في زاد املعاد ،مع شغفه
بمصنفاته ،ومصنفات شيخه اإلمام ابن تيمية رحمه هللا.
وللمؤلف رحمه هللا كالم جميل في هذا الفصل في الدفاع عن العلماء الذين لم
يتخذوا ً
موقفا ً
قويا في هذه املسألة ،فاكتفوا بذكر القولين دون الجزم بأحدهما أو
بمجرد الترجيح ،وقد أحسن كل اإلحسان إذ صير ذلك من مناقبهم فقال:
"والسبب في ذلك -وهللا أعلم -أن علماءنا رحمهم هللا تعالى براء من التعصب لنبي
من األنبياء .ثم إنهم ال يجترئون على القطع في تأويل القرآن ما لم يكونوا على بصيرة
فيه ،ثم إن املتأخرين منا على غاية مراعاة األدب للسلف .فإذا وجد أحدهم
ً
اختالفا من السلف في تأويل أمسك عن القطع بأحد وجوهه ،واكتفى باإلشارة إلى
ما هو املرجح عنده ،ومع ذلك من كان على بينة من أمره جاء بقول فصل .وفي
اختيار ابن جرير رحمه هللا أن إسحاق عليه السالم هو الذبيح ألكثر شهادة على
أن املسلمين لم ينظروا في هذه املسألة نظر املتعصب املعاند ،وكذلك الشهادة في
عدم القطع من بعضهم بأحد الجانبين".
وآخر فصول هذا الباب في االستدالل بأحوال العرب قبل اإلسالم وأقوالهم تكملة
ً
للقرائن التاريخية التي وردت في البابين السابقين ،وتفصيال لإلشارات التي تضمنها

َِء َاي َٰ ُ ۢ َ َ  ٞذ َ ُ
ِيم َ
ام َإبۡ َرَٰه َ
قوله تعالى في سورة آل عمران في أمر بيت هللا "فِيه َ
َو َمنَ
ت َبيِنَٰت َمق ِ
َ َ
َد َخل ُهۥََك َن ََءام اَِناَۗۡ "٩٧َ---الية.
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عال من التحقيق والتأليف ،ومثل خليق
والكتاب كله من أوله إلى آخره نمط ٍ
باالحتذاء في أدب الخالف واملجادلة الحسنة ،في أسلوب علمي يتميز ببراعة التحليل
ودقة االستنباط ،وقوة االستدالل ،وحسن التأتي للمعضالت ،ونقد الراء في تواضع
جم واحترام تام ألصحابها ،مع إحكام النسج ،ونهاية اإليجاز ،ونصاعة البيان.
وبعد ،فكان من حظ هذا الكتاب القيم أن اإلمام الفراهي رحمه هللا تعالى قد أنجز
ً
ً
خالفا لكثير من كتبه ،وسماه ً
تاريخيا يشير إلى سنة 2332ه .وقد
اسما
تأليفه
طبع الكتاب في حياته طبعة حجرية بالخط الفارس ي في مطبعة معارف بأعظم كره
سنة 2334ه (2121م) ثم ترجم باللغة األردية سنة 2377ه وصدرت لهذه
الترجمة عدة طبعات .وقد ترجم قبل سنتين باللغة اإلنجليزية ً
أيضا .أما الطبعة
العربية فقد نفدت قبل زمن طويل ،ولم يقدر لها أن تصل إلى العالم العربي لقلة
الرسائل وضعف املواصالت في ذلك العهد.
ويسعدنا اليوم أن نقدم طبعة ثانية 1نرجو أن تكون الئقة -إلى حد ما -بمكانة هذا
الكتاب الذي تصل مباحثه بعدة علوم :فهو كتاب في تفسير القرآن الكريم،
ود اسة العهد القديم ،وعلم أسرار الدين ً
دينا قي ًما ملة إبراهيم.
ر
اللهم اغفر ملؤلفه الذي قض ى أكثر من ثالثين ً
ربيعا من عمره في تدبر كتابك الذي
كان ربيع قلبه ونور عينه ،فنضر وجهه ،وأكرم نزله ،وأجزل مثوبته ،واجعله من
السابقين املقربين في جنات النعيم.
اللهم وفقنا لفهم كتابك ،واتباع سنة نبيك ،والعمل بما يرضيك ،واجعلنا من
الذين يستمعون القول ،فيتبعون أحسنه.
وصل اللهم على محمد وعلى آل محمد ،كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم،
بارك على محمد وعلى آل محمد ،كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم ،إنك
حميد مجيد.

 1صدرت من الدائرة الحميدية بمدرسة اإلصالح ،سرائ مير ،أعظم كره ،الهند ،عام 2424ه.
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كتاب "في ملکوت هللا" من أهم مؤلفات الشيخ الفراهي رحمه
هللا تعالى
 البروفيسور ألطاف أحمد األعظمي1ترجمة :محمد شفاء الرحمن2

ألف الشيخ حميد الدين الفراهي رحمه هللا رسالة بعنوان "في ملكوت هللا" ،وهو في
األصل جزء من مقدمة تفسيره "نظام القرآن" .هذه الرسالة تحتوي على 47
صفحة من القطع الكبير ،طبعتها الدائرة الحميدية بمدرسة اإلصالح بسرائى مير
في أعظم كره (الهند) سنة 2312هـ .وهي التي تم تعريفها في هذا املقال3.
هذه الرسالة كما يظهر من اسمها تتعلق بملكوت هللا ووحدانيته ،وفي بعض
األماكن تجد بعض النقاط التي وضعت داللة على أن اإلمام كان يريد إضافة
بعض األشياء ولكنه لم يستطع ،وفيها بعض املباحث مجملة نتطرق إلى تفصيلها
في هذا التعريف كي ال يبقى هناك ش يء غامض دون وضوح.
لم يتعرض لهذا املوضوع قبل اإلمام الفراهي رحمه هللا عالم من العلماء مع أنه ذو
أهمية بالغة للغاية من حيث التوحيد ،وال يمكن الوصول إلى معارف القرآن بدون
فهمه ،يعرف اإلمام الفراهي رحمه هللا رسالته بهذه الكلمات:
"فهذا كتاب من مقدمة نظام القرآن ،باحث عن مسألة ملكوت هللا الجامعة
ملعارف مهمة من علوم القرآن التي ال يطلع عليها الطالب إال إذا قام على هذه
النقطة الجامعة التي تنفجر منها أنهار علوم ،كأنها نبعت من عين جموم ،وإذ لم
ً
أوال أن نعرفها ونبين وجوهها"4.
يتعرض لها أحد من علمائنا ينبغي
 1كاتب هندي كبير للدراسات اإلسالمية وصاحب تفسير "ميزان القرآن".
 2باحث ،قسم اللغة العربية وآدابها ،الجامعة امللية اإلسالمية ،نيو دلهي
 3ترجم هذا الكتاب إلى اللغة األردية.
 4الشيخ عبد الحميد الفراهي رحمه هللا ،في ملكوت هللا ،الدائرة الحميدية ،سرائي مير  ،أعظم
كره ،سنة 2312هـ ،ص.3 :
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معنى ملكوت هللا :يرى الشيخ الفراهي أن هذا علم شريف ومكانته عظيمة،
والغرض الحقيقي من جماع العلوم الدينية معرفة هللا الصحيحة بصفاته
الكاملة 1،ومما يالحظ هناك أن علم الصفات يختلف عن علم الذات ً
تماما ،ويمكن
العلم بصفات هللا حسب الظروف والحاجة ،ولكن العلم بذاته سبحانه وتعالى
محال غير ممكن ،ألن العقل اإلنساني محدود قد اتفق على ذلك أرباب العقول في
كل زمان ،وفي العصر الراهن يرى أصحاب النظر والعلم ً
أيضا أن الذات املطلق ال
يدركه العقل اإلنساني ،وذلك ألنه قاصر عنه .والحق أن هللا جل وعال ال يحيط به
تصور وال يدركه خيال .ومن املعلوم أن البراهين واألدلة تابعة للعقل.
لكن الكون املرئي الذي هو مرآة لصفات علمه وقدرته ال يخرج من دائرة العقل
علما ً
اإلنساني ً
وفهما ،ويستطيع اإلنسان مشاهدة الخالق في هذه املرآة مشاهدة
معنوية ،ومن الصفات التي ينبغي االهتمام بها أكثر من غيرها ملكوته وملكه
الخالص ،بمعنى ال يوجد حاكم مطلق وال متصرف محض سواه في هذا الكون،
وبناء على ذلك ال يمكن أن يكون هناك معبود سواه2.
َ َ َ
وقد ذكر القرآن الكريم مشاهدة الفطرة عند إبراهيم عليه السالم فقال ﴿ َوكذَٰل ِكَ
ُ ٓ َۡ َ َ َ ُ َ ذ َ َ َ ۡ َ
َ َ ُ َ
ونَم َِنَٱل ۡ ُموقِن َ
ِنيَ3.﴾٧٥
َوٱۡل ِ
ۡرضَو ِِلك
ت
ن ِريَإِبرَٰهِيمَملكوتَٱلسمَٰو َٰ ِ

ً
طبقا لهذه الية الكريمة قد تعرف إبراهيم عليه السالم على ملكوت هللا بمشاهدة
النظام الكوني ،مما جعله يدرك أن هذا العالم حكمه من ال فناء له وال يشاركه
فيه أحد في أنحاء الكون في أي نوع من التصرف والحكم ،وكل صغير وكبير خاضع
تحت سيطرته.
علم مما سبق أن الشخص الذي ال يعرف الجانب الرئيس ي للتوحيد أي وحدانية
هللا سبحانه وتعالى في ملكه وحكمه ،فهو عاجز عن فهم الدواعي الحقيقية لعلو
 1املرجع السابق ،ص.4 :
 2في ملكوت هللا ،ص.4 :
 3سورة األنعام.76 :
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قوم أو انحطاطه ،وال يمكن له تفسير ما يتعرض له شخص من هداية وضاللة،
وذل وعز ،ويربط تلك الحادثة بأسبابها الظاهرة ويعللها بما يبدو له في الظاهر فال
يخرج منها إال بنتائج خاطئة فال يهتدي إلى الصراط املستقيم وال يعرف غاية الخلق
ولو بعد فكر طويل.
فوائد ملكوت هللا :تكلم الفراهي رحمه هللا في فوائد "علم ملكوت هللا" على سبيل
اإلجمال فنقوم هنا بتفصيلها حتى تتضح أهمية ذلك العلم وفوائده.
( )2فهم تاريخ الدنيا واطمئنان القلب ،وبه يعلم اإلنسان ما يحدث في الدنيا من
شرا ،وهذه قضية فلسفية1.
حوادث وكوارث وأحوال عاقبتها خير وإن كان ظاهرها ً
ال شك أن الشر في هذه الدنيا موجود مع الخير ،ولكنه وجود إضافي ال استقالل له،
ألن هللا هو الذي خلق هذا الكون وال يمكن أن يصدر منه شر ألنه خير محض2.
هنا نوضح وجود الشر ببعض األمثلة ،ومنها أن الشجاعة صفة محمودة لدى
الجميع ،وهي خير من جهة .ولكن الضرر الذي يصيب العدو بسببها هو شر
بالنسبة له .وكذا النار خير بذاتها وال بد منها للحياة اإلنسانية ،ولكنها تتسبب
ً
أيضا في الدمار والهالك وحرق للمزارع واألماكن فهل نسمي هذا ً
شرا؟ ومن يقول
بأن الليل شر ،وهو لباس وراحة ،ولكن انظروا أن معظم الجرائم واملعاص ي
ترتكب فيه ،فعلم من هذه األمثلة أن الشر في الحقيقة حالة سلبية ال وجود
لإليجابية فيها ،وإنما اإليجابية للخير فقط.
قد يبدو لنا الشر في بعض ما يوجد في العالم وهو إضافي ً
أيضا ينتج بسبب تركيب
مادي .ومن املعلوم أنه تم نسج كل ش يء من هذا العالم بعناصر متنوعة ،ولكنها
مجردة عن صفات الخير والشر بنفسها ،ومع ذلك نرى أنه يحدث من تركيب تلك
العناصر ما يصدر منه الشر .فعلم من هذا أن الشر يتعلق بالتركيب ال بأصل
التخليق وجوهره.
 1في ملكوت هللا ،ص.4 :
 2وهذا في وجهة النظر البن سينا و الفالسفة املسلمون الخرون (املؤلف).
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دعنا نفكر في الشر من ناحية أخرى ،مبادئ األضداد لها وجود في خلق كل ش يء،
أعني أن كل موجود يشمل املثبت واملنفي .وأصغر جزء لهذا العالم املادي هو
الذرة ،وهذا أحسن مثال لهذه املبادئ املتضادة .ومن أجزاء تركيبه
(الكهرباء،اإللكترون ،البيروتين ،النيوترون) يشتمل اإللكترون على الصفة
السلبية ،والبيروتين على الصفة اإليجابية ،ولكن الذرةة أساسها على هذه الصفة
السلبية واإليجابية .لو تدبرنا في العالم من هذه الناحية لعلمنا أن جميع تلك
األشياء التي ظاهرها شر،هي في الحقيقة سبب لحصول الخير وحيازته ،لو ال الشر
فيها ملا أمكن معرفة الخير كما يقال "تعرف األشياء بأضدادها" عالوة على ذلك لو
ال الشر ملا رغبنا إلى الخير وما ظهر ما في النفوس من مهارة .هذا هو الشر الذي
يحفز فطرة اإلنسان الخالقة و املخترعة.
والحق أن جميع تطورات اإلنسان الثقافية سببها وجود البيئة املخالفة التي هي في
األصل تصور للشر وقد ابتلي بها اإلنسان من بداية خلقه .لو ما وفر خالق العالم
هذه البيئة املضادة ملا أمكن إظهار ما في اإلنسان من مهارة نفسية وذاتية،
والغرض كيفما نفكر فيه يبدو أن الشر محرك ضروري وعامل أساس ي للتطورات
اإلنسانية والروحانية واملادية.
دعنا نفكر في هذه القضية من ناحية أخرى ،غاية خلق اإلنسان ً
وفقا ملا في القرآن
ۡ

َ

َ

َ ا
ُ ُ
َ َ
ُ
قَٱل ۡ َم ۡو َ
ت َ
َل﴾1،
َو َ
ٱۡل َي َٰوةََِلَ ۡبل َوك ۡمَأيُّك ۡمَأ ۡح َس ُنَع َم َ
االمتحان واالختبار ،قال تعالى﴿ :خل ََ
ِ

ۚٗ

فلو لم يخلق الشر مع الخير ملا كان لالمتحان من معنى وفائدة ،وقد أودع في
اإلنسان اإلرادة والخيار كي يعمل بالخير بمشيئته أو يتبع الشر بإرادته ،وفي تعبير
ً
ً
آخر يمكن أن يقال أن يكون
مطيعا هلل أو منساقا لنفسه األمارة بالسوء.
هذا االختبار له عالقة باألقوام واألمم كما له عالقة باألفراد .وكل ما يحدث
لإلنسان من حوادث الشر إنما هي نتيجة لذلك االختبار التي يظهرها هللا تعالى من
فينة ألخرى كي ينبه األشرار ويسلي األخيار ليعلموا بأن قانون املكافأة اإللهية حق.
 1سورة امللك.1 :
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( )1فهم تاريخ الدين الذي يتعلق بانحطاط األمم وتطورها ,وهذه مسألة تاريخية1.

هناك تاريخ يدور حول األسباب املادية ،وفيها أهمية كبيرة للعوامل السياسية
واالجتماعية واالقتصادية .ويظن أن هذه العوامل تحدد ماهية التاريخ ،ولكن
هناك تاريخ ديني يعبر فيه عن التاريخ على أسس خلقية وأخالقية .ومعناه أن
الخلق السامي والرفعة في الخلق يرفع القوم إلى قمة التطور واالزدهار،
واالنحطاط فيه قد يؤديه إلى حضيض الذل والهوان .وال شك أن العوامل
االجتماعية واالقتصادية قد تؤثر في زوال األمم وانحطاطها ،ولكن العامل
الفاصل والسبب الرئيس ي في ذلك أعمال الخلق الحسن وهي أمور باطنية كلها.

ري َ
تدلنا على هذا األصل آيتان من القرآن حيث قال جل ثناؤه ﴿إ ذن ذ َ
َٱّلل َََل َُي َغ ُ
َماَ
ِ
ِ
َ َٰ َ َ ذ ذ َ َ ۡ َ ُ ُ َ ا ۡ َ ً
َ ۡ َ ذ َٰ ُ َ ُ ْ َ َ ُ
ريا َنِع َمةَ
س ِه َۡمۗۡ﴾ 2،وقال تعالى﴿ :ذل ِك َبِأن َٱّلل َلم َيك َمغ ِ َ
بِقوم َحَّت َيغ ِريوا
َما َبِأنف ِ
َ
ُ
ريوا ْ َ
َأ ۡن َع َم َه َ َ َٰ َ ۡ َ ذ
َّتَ ُي َغ ُ
م﴾3.
س ِه َۡ
َماَبِأنف ِ
اَلَعَقومَح َٰ ِ

األصول التى تستنبط من هاتين اليتين هي أصول األخالق والقيم .وإذا أنعم هللا
سبحانه وتعالى على قوم بأموال طائلة وبسلطة وقوة ،فإن بقاء تلك النعمة
واستمرارها إنما تنحصر على أحوال القوم الباطنية وسلوكها الداخلي ،وتبقى
النعمة لديهم ويتمتعون بها ما دام سلوكهم الداخلي يوافق ما يقتض ي منهم تلك
النعمة .فإذا ساءت حالهم وتغيرت عما تقتضيه النعمة زالت أو سلبت منهم.
فالواضح البين أن زوال القوم وانحطاطه وازدهاره تابع لخلقهم وأعمالهم
النفسية وال عالقة بهذا للعوامل الخارجية إال القليل ،واألحوال الخارجية إنما تنم
عن أحوالهم الباطنية وتعكسها .وتعتبر األحوال الخارجية إنما هي مرآة تظهر
ً
وضوحا ال تراب فيه.
أمامها جميع مراحل أخالق القوم ومنازلهم

 1في ملكوت هللا ،ص.7 -4:
 2سورة الرعد.22 :
 3سورة األنفال.73 :
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إذا قرأنا التاريخ من هذه الناحية فإن مطالعته ستكون نافعة ومثمرة ،وباألخص
تكون أنفع للمتقين والصالحين ،فإنها تطلعهم على أن املتقين الصادقين هم الذين
لهم رفعة وسمو في هذا العالم .فلو كان خالف ذلك فتيقن أن املتقين غير
موجودين ،ألن الحكومة والسلطة ال يحصل عليها الفساق إال حين عدم وجود
املتقين ،إن الدنيا ال بد أن تستمر إلى أجل معين وأمد مؤقت ،ولذا يختار هللا
سبحانه قوما يقوم بتدبير شؤون الخلق وظروفهم على أحسن طريقة ،ولكن هذا
النظام مؤقت .إن مشيئة هللا سبحانه تنتظر ً
دوما أن يقوم قوم من أهل التقوى
الصادقة (وال يراد هنا الفرق الدينية الخالية من التقوى وخشية هللا والتي تصرخ
بمبادئ سياسية) وينتزعوا السلطة من غير املتقين ليتسلمها املتقون.
( )3فهم حقيقة اختالف الشرائع .نرى أن هناك ً
كثيرا من االختالفات في املذاهب
العاملية الكبرى وباألخص اإلسالم واليهودية والنصرانية ،ولكن إذا تدبرنا فيها علمنا أن
ً
تلك الفروق واالختالفات ليست إال فروقا لفظية وفي الظاهر فقط ،ال اختالف في
روحها وكنهها وال يمكن ذلك ،ألن أصل جميع املذاهب واألديان إنما هو الخير والتقوى.
لو بقي هذا األصل بين أيديهم باالستمرار ملا نشأت فرق وال نشبت بينهم حروب
باسم الدين مع وجود ظواهر االختالف ،ولكنه لم يكن كذلك ،بل قد ضلل أتباع
املذاهب بعضهم ً
بعضا ً
نظرا لتلك الظواهر الخالفية ،وقد غلت اليهود والنصارى

َ َ
ۡ ُ َۡ
ى َ َ َٰ
ت َٱنلذ َص َٰ َر َٰ
َلَعَ
ت َٱِلَ ُهود َلي َس ِ
في ذلك أكثر من غيرهم .قال هللا تعالى فيهمَ َ ﴿ :وقال ِ
ۡ َ ُ ُ َ َ َٰ َ ۡ َ ُ ۡ َ ۡ ُ َ ۡ َ َ َ َ َ َ َ ذ َ َ
َ
َشءََ َوقَالَتَٱنلذ َص َٰ َر َٰ َ ۡ
ِينََلَ
َٱلكِتَٰبَۗۡكذَٰل ِكَقالَٱَّل
تَٱِلهودَلَعََش َءَٖوهمَيتلون َ
ىَلي َس ِ
ِ
ۡ ٖ
َ َ ُ ْ
ۡ
ََۡ ُ َ
ََُۡ َ َۡ َِۡ ۡ َ ذُ َۡ ُ
ونَ1.﴾١١٣
ِيماََكنواَفِيهََِيتل ِف
ٱّللَُيك ُمَبَ ۡي َن ُه ۡمَيَ ۡو َمَٱلق َِيَٰ َمةَِف
يعلمونَمِثلَقول ِه ۚٗمَف
َ َ ۡ َ ۡ َ ُ ذ ذ َ َ َ َ َٰ َ ذ َ ُ ۡ َ َ َ ۡ ُ ُ َ َ َ َٰ َ
َخ َراب َهَا ٓ﴾2.
جدَٱّللَِأنَيذكرَفِيهاَٱس َمهۥَوس
ِع َِِف ِ ۚٗ
وقال في موضع آخر﴿ :ومنَأظلمَمِمنَمنعَمس ِ
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وال يختلف تعامل املسلمين في ذلك عن اليهود والنصارى ،نظروا إلى ظاهر الشريعة
دون باطنها وتقواها .فنتج عنه ما نتج من قبل .فتفرق املسلمون إلى فرق وجماعات،
وتفرقت املساجد واملدارس ،وكفر فريق فر ًيقا آخر حتى ما خال تاريخ هذه األمة من
تدنيس حرمة املساجد وقتل املصلين فيها ولألسف هذا األمر مستمر إلى الن.
ً
وحدة اإلله تستلزم وحدة الشريعة وتقتضيها ،إذا سلمنا أن لهذا الكون
حاكما
ً
واحدا ال شريك له فشريعته واحدة ً
أيضا .وهذه الية القرآنية توضح هذه

ذ َُۡ َ
َمنَِف ذ َ َ
َو َ ُل ٓۥَأَ ۡسلَ َم َ
ََ ََۡ
ون َ
تَ
ِينَٱّللَِيبغ
َٱلسمَٰو َٰ ِ
ِ
الحقيقة حيث قال هللا تعالى فيها﴿ :أف َغريَد ِ
َۡ
َ ۡا َ َ ۡ ا َۡ ُۡ َ ُ َ
ونَ1﴾٨٣
َوٱۡل ِ
ٗعَوكرهاَِإَوِلهَِيرجع
ۡرضَطو َ

يتضح من خالل نظم الكالم وسياقه أن املقصود بـ"دين هللا" الذي هو سواء للعالم
الكوني والعالم التشريعي هو قانون الطاعة ،والفرق بينهما أنه ينفذ في العالم الكوني
وقهرا ،وفي العالم التشريعي ً
ً
جبرا ً
طوعا .وإذا قرأت قوانين العالم الكوني فتجد أنها
مختلفة األنواع .وقوانين العالم السماوي تختلف عن قوانين العالم األرض ي حتى
قوانين كل عالم منهما تختلف بعضها عن بعض ً
أيضا ،ولكن الذي يربط تلك
ً
القوانين بسلك واحد هو قانون الطاعة أعني انقياد لخالق الكون كامال.
قوانين العالم التشريعي ال يختلف حالها عن غيرها ,إن الروح لجميع شرائع األنبياء
ً
تطوعا دون
والرسل التي أنزلها هللا تعالى في كل عصر هي طاعة هللا واالنقياد ألمره
إكراه ما ،وهذا يسمى في االصطالح بالتقوى .واالختالف الذي يظهر في الشرائع إنما
هو اختالف اعتباري ال حقيقي ,وروح الشرائع هي التقوى وال خالف فيها .وقد عبر

ُ ۡ ۡ ا
عنه القرآن في موضع بلفظ "الخيرات" قال هللا تعالى﴿ :ل ُ َ َ َ ۡ َ
ََش َعةَ
ِك َجعلنا َمِنكم ِ
ٖ
َ ٓ َ َ َٰ ُ ۡ َ ۡ َ ُ ْ
ُ ُ
َ ۡ َ ا َ َ ۡ َ ٓ َ ذ ُ ََ َ َ ُ ۡ ُ ذ ا َ َ ا َ َ
َولَٰكِن َِِلَ ۡبل َوك ۡم َ ِِف َما َءاتىكم َفٱستبِقواَ
ومِنهاجا َۚٗولو َشاء َٱّلل ََجعلكم َأم َة َوَٰحِدة
َ
َ ذ َۡ ُ ُ ۡ َ ا ََُ ُ ُ َ ُ
َۡ ُ َ
اَك ُ
َۡ ۡ َ
ونَ2.﴾٤٨
نت ۡمَفِيهَِتتل ِف
ِيعاَفينبِئكمَبِم
جعكمََج َ
ٱۡلير َٰ ِ ٖۚ
تَإَِلَٱّللَِمر ِ
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ً
وفقا ملا في الية أعطي كل قوم شريعة مستقلة ،كان هللا ً
قادرا على أن ينزل على جميع
األمم شريعة واحدة ال فرق بينها ،ولكنه لم يفعل ذلك لغرض االختبار .وما سبب
االختبار؟ ليرى هل القوم يهتمون بظواهر الشريعة أكثر أم بروحها أي خيرها وتقواها
الذي هو أصل جميع الشرائع وأساسها والذي عليه مدار الفوز والفالح يوم القيامة؟

َۡل ُ
نَي َن َال ذ َ
وجاء في سياق األضحية في القرآن الكريم كما قال هللا تعالى﴿ :لَ َ
َٱّلل ُ ُ
وم َهاَ
َ
ُ
اَو َلَٰك َ
ال ذ
َو ََلَد َِما ٓ ُؤ َه َ
ِنَي َن ُ ُ
َٱۡل ۡق َو َٰ
ىَمِنك ۡ ۚٗمَ﴾ 1.وجاء في الصالة كما قال هللا تعالى﴿ :ق ۡدَ
َ َ
َ
ََۡ َ ُۡ ۡ ُ َ
َ
ذ َ ُ ۡ
ونَ2.﴾٢
َصَلت ِ ِه ۡمَخَٰشِ ُع َ
َِف
أفلحَٱلمؤمِنونََ١ٱَّلِينَهم ِ

فعلم من هاتين اليتين أن هللا سبحانه ال يهمه إال روح الشريعة يعني تقواها ،لئن قدم
أحد أضحيته وضحى ،ولكنه لم يرد بذلك تقوى هللا فأضحيته من حيث الظاهر قد
قدمت إال أنها غير معتبرة عند هللا سبحانه .كذلك من صلى ولم يقصر في آدابها من
الواجبات والفرائض ،ولكن فاته الخشوع فتمت صالته في نظر الشريعة ،ولكن من
يستطيع أن يقول بأن صالته ستكون ً
سببا لنجاته وفالحه يوم القيامة.
وهناك أمر مهم في الية املذكورة أن التنازع واالختالف لظواهر ما في الشرائع أمر
خاطئ .فحسب القرآن ال يمكن القضاء على االختالفات الدينية والفصل بينها
وإنما يفصل بينها يوم القيامة 3.فسابقوا إلى روح الشريعة أي إلى التقوى واألعمال
الصالحة ،فإن هذا هو الش يء الوحيد يضمن لكم الفالح يوم الخرة ،وهذا معنى
ۡ

ٱستَب ُقوا ْ َ
قوله تعالىَ﴿ :فَ ۡ
ت﴾4.
َٱۡل ۡي َر َٰ َ
ِ

ِ ٖۚ

( )4علم أصول سياسة هللا وحكومته ،وهي أصول العدل والحكمة 5.ويقوم كل
ش يء في العالم بوظيفته الفطرية ً
طبقا لهذه األصول .ومن مقتض ى هذا العلم أن
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يبني املجتمع اإلنساني على هذا األصل ،وال يمكن تأسيس مجتمع صالح بدونه،
وخير مثال على ذلك في العهد الجديد روسيا ،فالسبب الرئيس ي في انهيار
االشتراكية وخسارتها هو االنحراف عن أصول الحكمة ،والقوانين االجتماعية
واالقتصادية والسياسية التي وضعها االشتراكيون لم تكن عادلة لجميع طبقات
املجتمع عالوة على ذلك كانت مخالفة للفطرة اإلنسانية.
ولكن وضع القوانين املبنية على العدل والحكمة صعب .وإن املقننين ال شك أنهم من
أفراد املجتمع ،ولذا أي قانون يتم وضعه يراعون فيه مصالح األغلبية أكثر من
األقلية ،فإن لم تكن الحكومة ديمقراطية لكان تأسيس نظام مبني على عدل أصعب.
أسباب ما حدث في املجتمع اإلنساني من املآس ي هي ما سبق ذكره .ويوجد في اإلنسان
تطرف وعنف إضافة إلى املصالح الذاتية واالجتماعية .هو ً
دائما تنتقل من تطرف إلى
آخر .وال يمكن عالج ذلك التطرف إال بربط الوحي الذي هو مشتمل على العدل
والحكمة بالعقل وهذا هو قانون إلهي .ولهذا الوحي اسم آخر وهو "القرآن الحكيم".
ويدلنا هذا الكتاب على أن سلطان هللا قائم على أصول العدالة والحكمة والرحمة،
وال تعني الرحمة مخالفة القانون ،بل هو العفو الواجب في حدود القانون ،مفهومه
أنه ال يمكن بناء املجتمع اإلنساني املثالي إال بهذه األصول الثالثة واتباعها.
ً
( )7وبهذا العلم تظهر أهمية العقل 1.والعقالء يسمون هللا سبحانه وتعالى عقال
ً
ً
ً
محضا ،وأدنى ظهوره هو الشعور اإلنساني .ولذا وجب أن ال تنافي
وشعورا
مجردا
أعمالنا عقولنا ،فإن إهانة العقل ورده إهانة لصفة من صفات هللا واالنتقاص منها.
يعلم أهل العلم أن هللا سبحانه وتعالى لم ينزل في عصر من العصور قوانين مفصلة
بل نزل األصول والقوانين الكلية لكي يتمكن اإلنسان بعقله املوهوب من وضع
القوانين حسب الظروف واألحوال ،وهذا هو النهج الذي اختاره هللا سبحانه في
القرآن الكريم ،وأكثر قوانينه من هذه النوعية أي النوعية الكلية ،وغرضها ما سبق.
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ولكن من العجب أن أهل املذاهب واألديان قد أهانوا العقل في كل األدوار ،ولم
يستحسنوا استعمال العقل في أمور الشريعة ،واملسلمون ليسوا بمستثنيين من
ذلك ،ووصف الشيخ الرومي رحمه هللا العقل بأنه شيطان ،وتلميذه املعنوي
ماكرا 1.ومع أن القرآن قد ورد فيه الثناء على العقل2.
العالمة إقبال رحمه هللا رآه ً
وطولب في كثير من مواضعه التدبر في األنفس والفاق 3.وقد سمى القرآن من لم
ً
حيوانا ودابة4.
يتدبر بعقله ولم يستخدمه
فما السبب الذي جر العلماء إلى اإلساءة إلى العقل مع وضوح التعليم القرآني في
ذلك كما سبق ذكره ،ويمكن القول بأن هؤالء ملا رأوا من مظاهر العقل استنبطوا
منها أن العقل عدو لإليمان ،إضافة إلى ذلك ما يحمل اإلنسان في طيه من
ً
ناقصا ربما يغلب عليه العواطف فيصير
العواطف واألهواء ،فمن كان عقله
ً
ً
خادما بدل أن يكون
مخدوما ،ولكن العقل الناضج واملحكم ال تغلبه العواطف
فيحسن أداء وظيفته األصلية أي االستدالل واالستنباط ( )reasoningعلى
ً
صحيحا ،ويحتمل الخطأ وال يمكن القول بأنه
أحسن وجه ،فيكون معظم قراراته
ال يتأثر بالعاطفة ،وعالوة على ذلك العقل محدود ،ولذلك فالطريقة املثلى والمنة
أن يربط العقل بالوحي ويسلم الوحي ً
قائدا.
( )6ومن فوائد العلم بملكوت هللا أنه يسهل علينا توجيه بعض األفعال املتضادة
املنسوبة إلى هللا تعالى كالهداية والضاللة والرحمة والعذاب 5.ويشكل علينا في
الظاهر فهم أن هللا هو الذي يهدي ويضل ،وكذلك هو الرحمن الرحيم ،ورحيم
بحيث ال يمكن ملا بين السماء واألرض اإلحاطة برحمته ،فكيف ينسب إليه
( 1عقل عیار ےہ سو بھیس بنالیتى ےہ عشق بیچارہ نہ مال ےہ نہ زاہد نہ حکیم) ،العالمة إقبال
رحمه هللا ،بال جبريل (كليات إقبال)  ،الجزء الثاني :مطبع حميدية غريا استريت ،دلهي ،ص.114 :
 2سورة فاطر.14 :
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العذاب .فقد حاول أن يجيب أهل العلم من علماء الدين وغيرهم عن هذا
اإلشكال واالعتراض في جميع العصور.
نرى أن جميع ما في هذا العالم املادي منقاد ومطيع لربه تعالى ال يتصور منه
االنحراف وال العصيان ،ولكن اإلنسان يختلف عنه ،يطيع ويعص ي ،وبهذا يتضح
ً
ً
وخيارا حرمت منهما الخالئق األخرى .ويؤيد هذا التصور عدة
تماما أنه يملك إرادة

ذ َ
ذ َ َ ۡ َ َٰ ُ ذ َ
َ
اَك ُف ً
وراَ
َٱلسبِيل َإ ِ ذماَشاك اِراَِإَوم
من آيات القرآن الكريم منها قوله تعالى﴿ :إِناَهدينه
َ
َ َ ا َ َ َ َۡ
ََۡ َۡ َ ذُ َ ۡ َۡ
1
ني ََ َ ٩وه َديۡ َنَٰ ُهَ
ت
ف
ش
َو
ا
ان
ِس
ل
و
َ
٨
َ
ني
ِ
 .﴾٣ومنها قوله تعالى﴿ :ألم َجنعل َلۥ َعين ِ
َ َ َ ۡ ۡ ۡ ا َ ذ َ َ ۡ ُ ُ َ َ َٰ َ
ۡ ۡ
َن ۡف هِۦ﴾3.
سب َإِثما َفإِنما َيكسِبهۥ
َلَع سِ
ٱنلذج َدي ِن َ 2.﴾١٠وقوله تعالى﴿ :ومن َيك ِ
َََ ۡ ََۡ ُۡ َ َ ۡ ۡ َ َ َ
ۡ ُ
ۡ ُ َ ذ
ۡ ُۡ ذ
َّللِ َ
وقوله تعالى﴿ :ولقد َ
َو َمن َيَشك ۡر َفإِن َما َيَشك ُرَ
َءاتينا َلقمَٰن َٱۡل ِكمة َأ ِن َٱشكر ِ ۚٗ
َ َ َ َ ذ ذ َ َ ٌّ َ ٞ
نلِ َ ۡف ِ َ َ
ِيدَ4.﴾١٢
ِنََح َ
سهِۦَومنَكفرَفإِنَٱّللَغ ِ

ولكن اإلرادة اإلنسانية واختياره ليسا مطلقين بل هما تابعان للمشيئة اإللهية كما
ذ َ

َ َ َ َ ٓ ُ َ ٓ َ َ ٓ َ ذ ُ َ ُّ ۡ
َٱل َعَٰلَم َ
نيَ5.﴾٢٩
جاء في القرآن الكريم﴿ :وماَتشاءونَإَلَأنَيشاءَٱّللَرب
ِ

ِ

ويمكن حل قضية الهداية والضاللة بعد أن اعترفنا بأن لإلنسان إرادته واختياره.
فالقانون اإللهي في هذا أن العبد إذا اختار سبيل الهداية برضاه فمشيئة هللا

ذ
ْ
ين َ
ٱَّل َ
َج َٰ َه ُدواَ
سبحانه وتعالى توافقه وهذه هي الهداية اإللهية كما قال تعالىَ ﴿ :و َِ
َ ََۡ َذُ ۡ ُ ََُ ذ ذَ َ ۡ
َٱّللَل َم َعَٱل ُم ۡح ِسن َِنيَ 6.﴾٦٩وأما الذي يختار سبيل الضاللة
فِيناَنلهدِينهم َسبلنا َِۚٗإَون

برض ى نفسه فال تعوقه املشيئة اإللهية .وبالتالي يسهل له السير على سبيل

 1سورة الدهر.3 :
 2سورة البلد.20-4 :
 3سورة النساء.222 :
 4سورة لقمان.21 :
 5سورة التكوير.11 :
 6سورة العنكبوت.61 :
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َ َٰٓ َ ُّ َ ذ ُ ذ َ ۡ
َوع َدَ
الضاللة ،هذا هو تفسير إضالل هللا تعالى له 1.فقال تعالى﴿ :يأيهاَٱنلاسَإِن
ذ ۡ
ذ ذ
َ ُ
ذ َ  ُ َ َ َ ٞذ ذ ُ ُ ۡ َ َ َٰ ُ ُّ ۡ َ َ َ ُ ذ ُ
َِٱل َغ ُر ُ
ور ََ ٥إِن َٱلش ۡي َطَٰ َن َلك ۡمَ
اَوَل ََيغ ذرنكمَبِٱّلل
ٱّللَِحق َفَل َتغرنكم َٱۡليوة َٱدلني
َ
ذ َ ََُ ْ
ْ
َ ُ  َ ٞذ ُ ُ َ ُ ًّ ذ َ َ ۡ ُ ْ ۡ َ ُ َ ُ ُ
ۡ ۡ َ
حَٰب ذ
َٱلسعِريِ ََ ٦ٱَّلِين َكفرواَ
عدو َفٱتِذوه َعدواَۚٗإِنم َ
اَيدعوا َحِزبه ِ
ۥَِلكونوا َمِن َأص ِ
َ
ْ
ْ
َ
َ
ُ
َ ََ
ۡ
ذ
ٞ
َُ ۡ َ َ ٞ َ ٞ
َو َعملوا َٱلصَٰل َِحَٰت َل ُهم ذ
ِين َ َ ُ
َوأ ۡج ٞر َكب ٌ
َمغف َِرة َ
ِيد َ
َو ذٱَّل َ
ري ََ ٧أفمنَ
لهم َعذاب َشد
ِ
َءامنوا َ ِ
ِ
َ
ٓ
ٓ
َ
َ
َ ا َ ذ ذ
ِيَمنَي َ َشا ُءَفََلَتَ ۡذ َه ۡ
َو َي ۡهد َ
ّللَيُض ُّل َ
َل ُ
َمنَي َ َشا ُء َ
ُزي َن َ ُ
بَ
ۥَس ٓو ُءَع َملِهِۦَف َر َءاهَُح َسنا َفإِنَٱ َ ِ
ِ
َ
ذ
َ
َ
ذ
ِيمَۢب َماَيَ ۡ
َ ۡ ۡ َ َ َ
َۡ ُ
َ َ ُ
ص َن ُعونَ2.﴾٨
نفسكَعلي ِهمَحسر َٰ ٖۚ
تَإِنَٱّللَعل ِ

يتجلى من هذه اليات أن اإليمان والكفر من أعمال العبد االختيارية ،وهذا الخيار
ذ
ً
َ
َخلَ َق َٱل ۡ َم ۡو َ
ً
تَ
صالحا أو سيئا كما قال تعالى﴿ :ٱَّلِي
إنما تم منحه ليختبر فيعمل
ۡ

َ

َ

َ َ َ َٰ َ َ ۡ ُ َ ُ ۡ ُّ ُ ۡ ۡ َ ُ َ َ ا َ ُ َ ۡ
يزَٱلۡ َغ ُف ُ
َٱل َعز ُ
ورَ3.﴾٢
وٱۡليوةَِلبلوكمَأيكمَأحسنَعمَلَوهو
ِ

ۚٗ

ِ

إن عذاب هللا تعالى ال ينافي رحمته بل هو من مقتضاه .أنعم هللا على العبد بنعمة
اإلرادة واالختيار ،ووهبه القدرة على التمييز بين الخير والشر ،وإضافة إلى ذلك
ً
وضوحا ً
تاما ،فعلى اإلنسان
أرسل أنبيائه ورسله ليوضحوا سبل الصالح والفساد
الن إما أن يسلك سبيل الرشد والهداية ،وإما أن يختار طريق الكفر والضالل،
ولكنه ال بد له أن يلقى عاقبة هذا االختيار .وقد تتعجل بعواقب السيئات في
الدنيا ليتنبه الغافلون ويتوب العصاة واملذنبون فيسلموا من العذاب األكبر يوم

َ َ َ َ ۡ َ
َۡ َ ۡ
َ َ َۡ َ ُ
ت َأيۡدِي َٱنلذ ِ
اسَ
َوٱۡلَ ۡح ِر َبِما َكسب
القيامة ،قال سبحانه﴿ :ظه َر َٱلفساد ِ
َِف َٱلۡبِ
َُ َۡ َ ذ
َ ُ ْ ََذُ ۡ َۡ ُ َ
ون َ 4.﴾٤١وقال في مكان آخر﴿ :فَأَ َخ َذهُ ذ ُ
َٱّللَ
جع
ِِلُذِيقهمَبعض َٱَّلِيَع ِملوا َلعلهم َير ِ
ُۡ َ
َ َٰ َ َ ۡ َ ا َ َ ۡ
َ َ
ذ
ً
َ َ
ك َالَٱٓأۡلخ َِرة ََِوٱۡل َٰٓ
نََي َ َٰٓ
ِشَ 5.﴾٢٦وقال أيضاَ ﴿ :ونلُذِيق ذن ُهمَ
َِفَذل ِكَلعِۡبةَل ِم
ن
وَلََ٢٥إِن ِ
َ
َ
ۡ ۡ َ َٰ ُ َ ۡ َ َ
َ َۡ َ
ۡ ۡ َ ََذُ ۡ َۡ ُ َ
ونَ6.﴾٢١
جع
ابَٱۡلد
ۡبَلعلهمَير ِ
ِنَدونَٱلعذ ِ
مِنَٱلعذ ِ
ابَٱۡلك ِ
 1سورة البقرة.16 :
 2سورة فاطر.4-7 :
 3سورة امللك.1 :
 4سورة الروم.42 :
 5سورة النازعات.16-17 :
 6سورة السجدة.12 :
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فقوله تعالى "لعلهم يرجعون" يبين مدى رحمة هللا عز وجل وشفقته في حق
عباده ،وأنه ال يريد أن يعاني العبد يوم القيامة من نتائج أعماله السيئة ،فإنما
عال عن ذلك.
العقوبات الدنيوية للتنبيه وليست لالنتقام فإن هللا عز وجل ٍ
الحكم املطلق :املفهوم األساس ي لـ"ملكوت هللا" كما يظهر من اسمه هو حكمه
ً
املطلق( ،أي توحيد الربوبية) الذي ظل أصال من األصول املتفق عليها في جميع األديان
السماوية ،على الرغم من أن أهل هذه املذاهب بمرور الزمان انحرفوا عن هذا األصل
األساس ي وتفرقوا في سبل الشرك املختلفة ،وقد ذكر هللا هذا األصل املتفق عليه في

ُ َذ
ُ ۡ َ َٰٓ َ ۡ َ ۡ َ َٰ َ َ َ ۡ ْ َ َٰ َ
ََك َِم َةَٖ َس َوآءََبَ ۡي َن َن َ
اَو َب ۡي َنك ۡمَأَلَ
بَتعالواَإَِل
القرآن الكريم بهذه الكلمات﴿ :قلَيأهلَٱلكِت ِ
َ
َُۡ َ ذ ذَ ََ ُۡ
َ ۡ ََ َذ َ َۡ ُ َ َ ً
ذ
ُ
َٱّللَ﴾1.
اَب ۡعضاَأ ۡر َب اَ
ياَوَلَيتخِذَبعضن
ش َكَبِهِۦَش َ
اباَمِنَدو ِن ِۚٗ
نعبدَإَِلَٱّللَوَلَن ِ

وللحكم املطلق جانبان :يتعلق أحدهما بالعالم الكوني بينما الخر بالعالم
التشريعي ،وقد ناقشهما الشيخ الفراهي رحمه هللا ،واستدل على إثباته باألدلة
النقلية والعقلية 2.وقدم التاريخ كدليل في هذا البحث ال سيما تاريخ األديان.
حكم هللا تعالى في العالم الكوني :قد اختلفت الراء فيما يتعلق بحكم هللا تعالى
في العالم الكوني منذ البداية ،فرأى بعض الناس املعاص ي والالم في الدنيا ،ورأوا
ً
أيضا أن الظاملين هم الغالبون ،والصالحين مغلوبون ،وقالوا :ال حاكم لهذه الدنيا
وال آمر ،وإن كان هناك إله يتصف بالعلم والعدل فلماذا هذه املعاص ي
واملصائب؟ وهؤالء هم املالحدة3.

أما املجوسيون فجعلوا ألنفسهم إلهين أحدهما إله الخير (يزدان) والخر إله
ً
الشر( 4أهرمن) .وأما النصارى فسلكوا مسلكا آخر قائلين بصراحة أن الشيطان

1سورة آل عمران.64 :
 2في ملكوت هللا ،ص.27 -26 :
 3في ملكوت هللا ،ص.4 :
 4املرجع السابق.
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هو الذي يحكم هذا العالم 1.واملعتزلة ذهبوا إلى أن الشر يتعلق بأفعال العباد.
ولكن املشكلة الكبرى في أسباب مصائب األطفال؛ من يتجاسر على القول بأن
أعمالهم سبب لالمهم2؟ وأما املشركون فاعتقدوا عقيدة املشركين من يونان أن
هناك آلهة متعددة تحكم على هذا الكون3.
قد قام الشيخ الفراهي بتحليل نقدي للراء املختلفة في وجود اإلله وحكمه ،وأوضح
أن عقل اإلنسان وعلومه قاصرة عن الوصول إلى حقيقة كل ش يء وكنهه ،فال يمكن
لإلنسان أن يدرك حقيقة أفعال هللا تعالى على وجه تام .وقال الشيخ في هذا الصدد
ً
ناقال أقوال الرواقيين أن جميع الوقائع التي تقع في العالم تحمل جوانب الخير
ظاهرا أو ً
باطنا .وال يسع لعقلنا أن يدرك كنه كل ش يء إال اإليمان باهلل وحده4.
ً
ً
والذين ذهبوا إلى إنكار وجود هللا سبحانه إنما كان إنكارهم جهال وهم فيه
يخرصون .ولو تدبروا ألدركوا الحقيقة ملا يحدث في العالم من الظلم والفساد.
وقد خالفوا قولهم بإنكارهم وجود اإلله إذ يثبتون بإنكارهم أنهم األعلون في هذا
ً
الكون ،وهذا العلو يبقى دليال على أنهم يؤمنون بمن منحهم العلو والتفوق .وهذا
العلو للنفس دليل لإلرادة واالختيار .وإذا اعترف اإلنسان باإلرادة واالختيار اتضح
له مفهوم الظلم ووجود الشر في النفس اإلنسانية كل الوضوح أن ذلك من
النتائج الالزمة لإل ادة واالختيار5.

ر

ذ َ َۡ َ ۡ
ُّ َ
اَٱۡل َ َٰ
نس َنَمِنَن ۡطفةَ
إنما خلق اإلنسان -كما سبق ذكره– لالبتالء ،كما قال تعالى﴿ :إِناَخلقن ِ
ذ َ َ َۡ ُ ذ َ ذ َ ا ذ َ
َسم َ
أَ ۡم َش ذ ۡ َ َ َ َ ۡ َ ُ
يعۢاَبَ ِص ً
اَك ُف ً
وراَ6.﴾٣
رياََ٢إِناَهدينَٰهَٱلسبِيلَإِماَشاكِراَِإَوم
اجَنبتل ِيهَِفجعلنَٰه َ ِ
ٖ

 1املرجع السابق.
 2املرجع السابق.
 3املرجع السابق.
ً 4
أيضا ،ص  ،1فصل الشيخ الفراهي رحمه هللا الكالم في هذه املسألة في كتابه "حجج القرآن".
 5في ملكوت هللا ،ص.21 :
6سورة الدهر.3 :
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كان من الالزم لهذا االبتالء أن يعطى اإلنسان اإلرادة والخيار وقد أعطي ومعهما
العقل ليفرق بين الحق والباطل .ووجود هذه النعم دليل على أنه في ابتالء دائم.
فمن لم يتدبر في هذا األمر لم يدرك السبب وراء املعاص ي واملنكرات في هذا العالم1.
إن املصائب والالم ،والفقر واإلفالس ،والعزة والذلة ،والتفوق واالنحطاط كل
ذلك ألسباب مختلفة .وأكثر املصائب والالم هي نتيجة االستغالل الخاطئ لحرية
االختيار .وبعضها من مقترفات العقل اإلنساني لسبب تفوقه أو تربيته .وبعض
املصائب من حكمة هللا سبحانه .وليست هذه املصائب إال ليتنبه الغافلون2.
وقد انحرف إلى الضالل من يعتقد بتعدد اللهة ألن نظام العالم الكامل االنسجام
ينافي وجود آلهة متعددة ،فإن من أهم ميزات الحكم ،التصادم .ولو تعددت اللهة
ً ً
فسادا كامال .ولكن األمر عكس ذلك
لحدث بينها خالف وبالتالي يفسد نظام العالم
فال يوجد أي نوع من الفوض ى أو الخلل في أي زاوية في هذا الكون ،بل يوجد من
النظام ما يدهش العقول .وهذا دليل قوي على أن العالم يحكمه قادر مطلق
واحد وليست آلهة متعددة.
وعقيدة النصارى في غاية البطالن بل هي ظن فاسد باهلل تعالى ،حيث يعتقدون أن
ً
عبثا .وليس من املعقول
خلق هذا الكون عبث مع أن هللا أجل وأعلى من أن يخلق
أن يسيطر الشيطان على خلق هللا القادر املطلق وإال فيظهر من هذه العقيدة
ضعف هللا وعجزه ،مع أن عقيدتنا أن هللا تعالى أعظم وأقوى في هذا الكون وكل ما
يوجد في العالم تابع له.
حكم هللا تعالى في العالم التشريعي :إن هللا تعالى له الحكم ً
حقا في العالم
التشريعي من األمور املدنية كما له الحكم في العالم الكوني .ويدرك من أهل العلم
من يتمكنون من علم عروج األمم وزوالها أن هذه الوقائع تقع طبق أصول معينة،

 1في ملكوت هللا ،ص.20 :
 2املرجع السابق.
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وهذه األصول هي األصول األخالقية .إن الفضل الذي تتمتع به النفس اإلنسانية
على الكون املادي سببه الكمال العقلي لإلنسان .أي قوم يربون أنفسهم تربية
صحيحة يتمتعون بالعروج ،والذين يغفلون عن ذلك يلحقهم الزوال.
إن عروج قوم وغلبتهم إعالن بأن نفوسهم أحسن تربية وهم مؤهلون أكثر للحكم
من املغلوبين ،وهذه كلمات الشيخ الفراهي "فإن هللا ال يسلط ً
قوما على قوم إال
لحكمة ومصلحة وصالح الغالب للحكومة وعدم صالح املغلوب لها"1.
ولكن األقوام املغلوبة تصرف النظر عن ضعف نفوسها بسبب الحمية الجاهلية2،

ً
وتكون في اعتقاد خاطئ أنها أفضل وأعلى من القوم الغالب 3،وأحسن مثاال لهذا
مسلمو الهند ،إلى اليوم لم يفكروا ً
أبدا في السبب الحقيقي في غلبة الهندوس عليهم،
ومع كونهم مغلوبين يزعمون أنهم أفضل من الهندوس ،وقد أظهروا هذا الفخر في
عهد الحكومة اإلنجليزية ،وبالتالي تحملوا عواقبه الشديدة ملدة طويلة.
إن الكمال النفس ي (السمو العقلي والعروج السياس ي) ألي قوم له عالقة وثيقة
بأخالقهم .عالقاتهما كالشجرة وثمارها ،كما نعرف الشجرة بثمارها فكذلك
األخالق ،بعد النظر إليها تتبين حالة القوم النفسية ومدارج رقيتهم ،وعلى ذلك
نستطيع أن نحدد إن كانوا يستحقون العروج والحكم أم ال.

ال يمكن التغير في النظام األخالقي لعروج وزوال األقوام وكونه غير متغير دليل على أنه
ليس بنظام تحكمه الصدفة ،بل هو نظام وضعه عليم وخبير وله الحكم في أمور
اإلنسان ،وهذا النظام غير املتغير دليل ساطع على حكم هللا املطلق في العالم التشريعي.
ولكن ينبغي هنا أن نالحظ أن مفهوم حكم هللا تعالى في العالم التشريعي يختلف
عن سلطته العليا في العالم الكوني ،ولذا قد أخطأ كثير من أهل العلم والجماعات
الدينية في فهم معناه الحقيقي في جميع العصور.
 1في ملكوت هللا ،ص.10 :
 2املرجع السابق ،ص.24 :
 3املرجع السابق.
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إن السلطة العليا هلل سبحانه نافذة في العالم الكوني بال واسطة .وفي العالم
التشريعي بواسطة وهي اإلنسان ،ألن إعطائه اإلنسان اإلرادة والخيار كان يقتض ي
أن تكون بيده الحكومة في العالم التشريعي ليظهر كماله النفس ي ،وهذا يسمى في
اصطالح الشريعة بالخالفة ،وسيفصل فيها الكالم ً
الحقا.
وال يعني أن سلطة اإلنسان وحكومته في العالم التشريعي تجعله يحكم على األرض
حكما ً
ً
مطلقا ،بل الحكم املطلق إنما هو هلل وحده .والحكومات في العالم التشريعي
تقوم وتنتهي بإرادته ومشيئته .وهو الذي يحكم من في األرض ،وبيده متى يمنح

َۡ
ُ ذ َ َ ۡ َ َٰ ُ ۡ َ َ َٰٓ َ
َِف َٱۡل ِ
ۡرض َ ِم ۢنَ
الحكومة ومتى يسلبها .قال سبحانه وتعالى﴿ :ثم َجعلنكم َخ
لئِف ِ
ۡ ۡ
ُ َ َ َ ُ َ
ً
ََ ۡ ُۡ ۡ ُ
ك ۡم َ
َوي َ ۡس َتخل ِف َ ِم ۢنَ
َب ۡع ِده ِۡم َنلِ َنظ َر َك ۡيف َت ۡع َملون َ .)1(﴾١٤وقال أيضا﴿ :إِنَيشأ َيذهِب
ُ ذ َۡ َ َ
َۡ ُ ذ ََ ُٓ َ ََٓ َ َ ُ
اخر َ
ينَ2.﴾١٣٣
بعدِكمَماَيشاءَكماَأنشأكمَمِنَذرِيةَِقومََء ِ

حقيقة الخالفة :إن هللا تعالى أعطى اإلنسان في العالم التشريعي سلطة
ً
سابق ا ،وبتعبير آخر جعله خليفة 3،وكان الهدف األول من
ودولة ،كما مر
تفويض هذه السلطة والخالفة لإلنسان االختبار كما سبق ،يعني مشاهدة
َ

ُ

َ ُ َ َۡ َۡ َ َ
ون َ﴾ 4.والهدف الثاني هو
تعامالته بهما قال هللا تعالىَ ﴿ :نلِ نظ ر َك ي ف َت ع م ل

إظهار املواهب الكامنة في النفوس االنسانية وإكمالها 5.وكان مقتض ى هذين
الهدفين أن تقوم الخالفة في األرض ،وبتعبير آخر تكون لإلنسان سلطة ونفوذ

 1سورة يونس.24 :
 2سورة األنعام.233 :
 3واملراد بالخليفة عند أكثر العلماء هو خليفة هللا أي نائبه ،ملا رأى بعض األحزاب الدينية أن
الفساق والفجار بهذا التصور غالبون على األرض وفهموا منه أنهم غاصبون ،ولذا يجب على
أهل اإليمان أن يجاهدوا للقضاء على غلبتهم وسيطرتهم ،فال يصحب أي وجه معنى الخليفة
هذا ،وللتفاصيل انظر في كتابي "إحياء أمت اور ديني جماعتيں" ،ص.241 -274 :
 4سورة يونس.24 :
 5في ملكوت هللا ،ص.22 -20 :

ال
مجلد6 :

الأعداد4-1 :

649

ي
يناير-د سمبر 7112

في األرض حتى يتمكن بهما من إعمارها وحضارتها ،والحضارة تعني ظهور
ً
مواهب النفس اإلنسانية وشيوعها ً
فشيئ ا1.
شيئ ا
مفهو الخالفة السياس ي :باملعنى السياس ي فإن كل فرد يعتبر خليفة ،ولكن ال
يتكون مجتمع أعني دولة ما لم يتنازل جميع أفراد املجتمع عن حقهم الطبيعي في
ً
ً
الحرية والخيار بالرض ى والرغبة ويجعلون
حاكما لهم أعني خليفة لهم
شخصا
وهذا هو مفهوم الخالفة.
من هنا يعلم بأن الخالفة هي تعاهد يكون بين الخليفة وأفراد دولته .ويتنازل
األفراد عن حقوق حريتهم بالرض ى ً
نظرا ملا يحصلون عليها من الفوائد والعوائد
بإقامة الخالفة واستسالمهم لطاعة الخليفة.
وبمبايعة الخليفة على السمع والطاعة تنتهي حرية األفراد .ولكن ال تضيع بل
ً
تكون مصونة ومحفوظة ،ألن اإلمام الذي يبايع على السمع والطاعة يكون عادال
ً
تقيا ،وتصير األمة محفوظة ومصونة من حاكم ظالم واعتداءاته.
وينحصر بقاء هذا التعاهد على صدق الجماهير وخلوصهم 2.وعلى هذا املعنى
يكون اختيار الخليفة ذا أهمية كبيرة ،ألن الخليفة إذا لم يكن ذا خصائص
 1في ملكوت هللا ،ص.11 :
ً
 2في ملكوت هللا ،ص ،31 :أسس املفكرون الغربيون مثال هابس (2671 -2746م) وجانالك
(2704 -2631م) الحكومة على العهد ( (Contractلكنهم اختاروا طريقة اإلفراط والتفريط في
السلطة العليا ،فحاكم هابس حاكم مطلق وحاكم جانالك ال خيار له ألنه يتصور أن الحاكم
األعلى هو البرملان ،واختار املفكر الفرنس ي روسو غير طريقتهما ،وقال إن االنسان مفطور
ً
الحرية واتفقوا على العهد حفاظا على النفس واملال ،وهذا العهد ليس بين الحاكم واملحكوم ،بل
ً
وطبقا لهذا الرأي الشعب هم
هو بين األفراد بأنفسهم وهذا هو القوة األصلية لهذا العهد،
الحكام األعلى ،وعلى هذا األساس قامت الجمهورية الغربية.
للخليفة خيارات كثيرة في اإلسالم ،ولكنه مكلف باملشورة وهذا حاجز للرأي الشخص ي والحكم
املطلق .ويجب على الخليفة أن يشاور أهل الحل والعقد في الشؤون الحكومية كما تجب طاعة
الخليفة على الشعب بناء على العهد ،وهذا يصدق قوله تعالى﴿ :وأمرهم شورى بينهم﴾ سورة
ً
ً
ً
مطلقا وال يكون
الشورى،34 :فعلم من ذلك أن الخليفة ال يكون
حاكما ليس له خيار
حاكما
كلي ،بل له خيار وسطي(.ألطاف)
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حميدة ينقص سمع الجماهير وطاعتهم له التي هي أساس البيعة ،وتحرم األمة من
ً
تدريجيا .وبالتالي يكون بقاء الخالفة في خطر ،وعلى هذا يجب أن
فوائد الخالفة
يكون اختيار الخليفة بدقة بالغة واحتياط كامل1.
اختيار الخليفة :إن الشيخ الفراهي رحمه هللا لم يتحدث عن كيفية اختيار
ً
الخليفة بل ترك فراغا 2في هذا املكان من العبارة وهذا يشير أن الشيخ كان يريد
إبداء رأيه في هذا املوضوع ولكن لم يجد فرصة لذلك ،وقد تكلم في هذا املوضوع
من علماء املسلمين أبو الحسن املاوردي رحمه هللا (2074-174م) في كتابه
"األحكام السلطانية" وذكر بأن اختيار الخليفة وتعيينه كالهما صحيحان كما
فعل أبو بكر رض ي هللا عنه بتعيين عمر الفاروق رض ي هللا عنه خليفة له.
ولكن تنحصر كيفية اختيار الخليفة وتعيينه على األحوال والظروف املصاحبة
له ،وليس من الحكمة تحديد كيفية معينة له ،بل قد تتنوع صور اختيار الخليفة
وتعيينه حسب األحوال والظروف املصاحبة لها ،ولكن ال يصح اختياره عن طريق
الجماهير مباشرة ،ألنه يحمل في طياته مفاسد كثيرة وعواقب وخيمة ،بل يجب أن
يكون اختياره عن طريق أهل الحل والعقد مهما كانت الظروف ،ويمكن ببعض
الشروط مشاركة املمثلين للجماهير في اختيار أهل الحل والعقد.
ولكن من هم أهل الحل والعقد؟ هذا يتعين حسب الظروف واملصالح الوطنية يبت
فيه عقالء الوطن وعلماؤه .أما الغرب فيكون اختيار أهل الحل والعقد عندهم عن
طريق الجماهير مباشرة ،وقد تكون هذه الطريقة مناسبة لهم الرتفاع املستوى
التعليمي عندهم ،أما الدول الشرقية في ظروفها الخاصة حيث أن املستوى
التعليمي هنا منخفض ً
جدا فال تفيدها هذه الطريقة بل تكون ضارة لها ،ولعل لهذا
السبب قال الشيخ الفراهي رحمه هللا إن مثل هذه الدولة تكون مثل دولة الفوض ى3.

 1في ملكوت هللا ،ص.17 :
 2املرجع السابق.
 3في ملكوت هللا ،ص.46 :
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أوصاف الخليفة :ذكر الشيخ أبو الحسن املاوردي رحمه هللا في كتابه املذكور
ً
ً
ً
ً
بالغا ً
شجاعا ً
ً
جوادا ،وأن يكون من أولي
خليقا عادال
أن يكون (اإلمام) رجال عاقال

ً
العزم ،وأن يكون
متشاورا من أصحاب العقول واأللباب في األمور املهمة ،ولكن
ً
يحكم هو بعقله وفهمه الصحيح ،وأن يكون
متصفا بسالمة األعضاء من نقص
يمنع عن استيفاء الحركة وسرعة النهوض ،وبالعلم املؤدي إلى االجتهاد في النوازل
واألحكام ،وبصحة الرأي املفض ي إلى سياسة الرعية وتدبير املصالح.
أما ما قال االمام الغزالي رحمه هللا (2222-2074م) في كتابه "االقتصاد في
االعتقاد" و"إحياء العلوم" عن اإلمامة وعن أوصاف اإلمام فهو يبين الحالة
السياسية في عصره حيث كان السلطان أقوى من الخليفة في تلك األيام ،وألجل

هذا لم يشترط الغزالي في الخليفة أن يكون صاحب جهاد ورأي سديد واجتهاد بل
يمكن له االعتماد في هذه األمور على السلطان وعلماء ديوانه ،ولكنه اشترط أن
يكون الخليفة صاحب الورع والتقوى.
أما ابن تيمية رحمه هللا ( )2314-2163في كتابه "السياسة الشرعية" فقد اكتفى
بقوله :إن كان الخليفة ً
متبعا للكتاب والسنة في إدارة حكومته ففيه خير كثير،
ً
وإن لم يكن حامال ألوصاف ومواهب أخرى.
وحسب قول ابن خلدون (2406-2331م) يجب أن تتوفر في اإلمام أربعة شروط
أساسية :وهو العلم (علم االجتهاد) والكفاءة (املهارة السياسية) والشجاعة
وسالمة الجوارح والحواس.
وقد تكلم شاه ولي هللا رحمه هللا (2763-2703م) في كتابه "حجة هللا البالغة"
و"إزالة الخفاء عن خالفة الخلفاء" و"الخير الكثير والبدور البازغة" في مواقع
ً
تقريبا
عديدة عن سياسة أمور الدولة ،وأما ما ذكر عن أوصاف الخليفة فهي
ً
ً
ً
وبالغا ً
وشجاعا ومصيب الرأي
وحرا
نفس ما ذكره املاوردي وهو أن يكون عاقال
ً
وعادال ،وذا شهرة.
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وقال العالمة جمال الدين األفغاني رحمه هللا2417-2431( :م) الرأي السديد،
والهمة العالية ،وسالمة الطبع ،أوصاف أساسية لحاكم ناجح.
وقد وافق العالمة إقبال رحمه هللا (2434 -2477م) املاوردي في تعيين أوصاف الخليفة.
ً
وقد ذكر الشيخ الفراهي رحمه هللا أوصافا للخليفة وهي جامعة ومناسبة للعصر
الراهن وهي كالتي:
 -2أن يكون ً
تقيا يخش

ً
مطيعا ألوامره1.
ى هللا تعالى

ً
وعارفا للحقيقة2.
-1أن يكون ذا بصيرة ثاقبة،
ً
متواضعا3.
 -3أن يكون
-4أن يكون ذاعزم وهمة4.

ً
متوكال على هللا تعالى5.
 -7أن يكون
 -6أن ال يتردد في الحق وال يتساهل في تأييده6.

ً
ومتنفرا منها7.
ً
 -7أن يكون
مستغنيا عن الجاه والشهرة
ً
ساعيا إلقامة العدل بعد وصوله إلى عرش السلطة8.
 -4أن يكون
وأما الشرط األول من هذه الشروط املذكورة ً
آنف ا فغير واضح ،ألن من
الصعب معرفة املتقي والذي يخش ى هللا تعالى ،وعلى هذا فهو شرط زائد تكمله
الشروط األخرى.
 1في ملكوت هللا ،ص.11 :
 2املرجع السابق.
 3املرجع السابق.
 4املرجع السابق.
 5املرجع السابق.
 6املرجع السابق.
 7املرجع السابق.
 8املرجع السابق.
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وقد بين القرآن الكريم أوصاف الخليقة بأسلوب جامع في الية التية ،قال هللا

َ ُ ٓ ْ َ ذ َٰ َ ُ ُ َ ُ ۡ ُ ۡ ُ َ َ ۡ َ َ َ ۡ َ َ ُّ ۡ ۡ
ُۡ ََۡ ُۡ َ َ ا
َس َع َة َم َِنَ
ك َمِنه َولم َيؤت
تعالىَ ﴿ :قالوا َأِن َيكون َل َٱلملك َعلين
اَون ُن َأحق َبِٱل ُمل ِ
ۡ
ۡ
ۡ
َۡ َ َ ذ ذَ ۡ َ َ ُ َ َۡ ُ ۡ َ َ َُ َۡ َ ا
َ
م﴾1.
ٱَج ۡس َِ
ٱلما ِلَٖۚقالَإِنَٱّللَٱصطفىَٰهَعليكمَوزادهۥَبسط َةَ ِِفَٱلعِل ِمَو ِ

في ضوء هذه الية الكريمة تجب أن يتوفر في حاكم ناجح شرطان أساسيان:
ً
عاقال ً
فاهما
األول :العلم ،والثاني :الجسم ،واملقصود من العلم أن يكون الحاكم
ً
لألمور على حقيقتها ،وعارفا باملبادئ السياسية التي هي أساس إلدارة الدولة ،ومع هذا
ً
يكون ً
ملما باملعلومات الدينية األساسية وقواعدها الكلية وال يلزمه أن يكون عاملا
ً
متخرجا من الجامعات الدينية ،والجدير بالذكر أن العلماء ال يناسبون لسياسة
الدولة ألنهم انفعاليون ال يدركون األمور على حقيقتها كما قال ابن خلدون في مقدمته
الشهيرة وأنا أوافقه ً
تماما ،ألن العلماء مهمتهم إدارة الشؤون الدينية فقط.
واملقصود من الجسم في الية الكريمة أن يكون الحاكم صاحب عزم وهمة ،كما
قال املفكرون الخرون ً
أيضا ،وأن يكون سليم البدن ال يوجد خلل يسير في
ً
ً
مقداما ،ال
وشجاعا
خلقه ،ويكون ذا هيبة ،وفوق ذلك أن يكون ذاهمة عالية
ً
ييأس مهما كانت الظروف بل يكون
صامدا كالصخرة في مكانه ولو أدى ذلك إلى
التضحية بنفسه ،كل ما ذكره الشيخ الفراهي رحمه هللا وغيره من املفكرين من
صفات الخليفة فهي في الحقيقة شرح وتفصيل لهاتين الصفتين.
مسؤوليات الخليفة :إن الشيخ الفراهي رحمه هللا لم يتعرض لذكر مسؤوليات
ً
الخليفة ،ومن املمكن أنه لم يجد الفرصة لذلك ،أو أنه لم يلق لها باال لذكرها في
القرآن الكريم بألفاظ واضحة.
وخالصة ما ذكره القرآن الكريم من مسؤوليات الخليفة كالتي:
 -2إقامة نظام الصالة والزكاة.
 1سورة البقرة.147 :
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-1األمر باملعروف والنهي عن املنكر.
 -3إقامة العدل.
أما املسؤولية األولى والثانية فقد ذكرهما هللا تعالى في آية واحدة قال هللا تعالى:

َۡ
َو َن َه ۡوا ْ َ
ٱلز َك َٰوةَ َ َ ْ ۡ ۡ
اموا ْ ذ
ۡرض َأَقَ ُ
ذ ذذ ُ ۡ
وف َ
َو َءاتَ ُوَا َْ ذ
َٱلصلَ َٰوةَ َ
ذ َ
َِف َٱۡل ِ
َع ِنَ
َوأ َم ُروا َبِٱل َمع ُر ِ
﴿ٱَّلِين َإِنَمكنَٰهم ِ
ُۡ
ُۡ َ َ ذ َ
َِعَٰق َِب ُةَٱۡل ُمورَ1.﴾٤١
ٱلمنك ِرَو ِّلل
ِ
َ
وأما املسؤولية الثالثة وهي إقامة العدل .فقد ذكرها هللا تعالى ،فقالِ﴿ :إَوذاَ
َ َۡ ُ ْ ۡ
َ َ
َ َۡ
ُ
مَب ۡ َ
ك ۡم ُت َ
ني َٱنلذ ِ
اس َأنَُتك ُموا َبِٱل َع ۡد َِل ٖۚ﴾ 2.وقال تعالى في آية أخرىَ ﴿ :وَل ََي ِر َم ذنك ۡمَ
ح
َ
َ
َ َ ُ َ ۡ َ َ َٰٓ ذ َ ۡ ُ ْ ۡ ُ ْ ُ َ ۡ َ ُ ذ ۡ
ى﴾ 3.وقال تعالى عن داؤود عليه
ِلتق َو ََٰ
نان َقوم َلَع َأَل َتعدِل ۚٗوا َٱعدِلوا َهو َأقرب َل
ش َ
َ
ۡ
ۡ
َ
ۡ
َ َ ُ ُ ذ َ َ َ َ َ َا
َ َ َذ
ِ َ ۡ ُ
مَب ۡ َ
ك َ
ني َٱنلذ ِ
َوَل َتتبِعِ َ
اس َبِٱۡل ِق
َِف َٱۡلۡرض َفٱح
السالم﴿ :يَٰداوۥد َإِناَجعلنَٰك َخل ِيفة ِ
ۡ َ َ َٰ َ
ذ
َف ُي ِ ذ َ َ َ
َٱّلل﴾4.
ٱلهوى
يل َِۚٗ
ضلكَعنَسب ِ ِ

الخالفة وامللكية :قال الشيخ الفراهي رحمه هللا" :إن من أهم أسباب زوال
الخالفة من قوم أعمالهم ،وذلك إن أصحاب الحل وال عقد إذا تركوا طريق
العدل واإلنصاف وتسرب هذا الفساد في املجتمع ،حينئذ يترك الناس اتباع
أهل الحق ويتبعون أهل الشر والفساد الذين يتبعون أهواء أنفسهم في
أقوالهم وأعمالهم ،وتكون عاقبة أمرهم تسلط الظلمة والجبابرة على مقاليد
السلطة الذين يحكمون الناس بالجور والجفاء وهذه هي امللكية 5،والفرق
الذي يميز بين الخالفة وامللكية هو اختيار األمير وإذا سلب حق االختيار انتهت
الخالفة وبدأت امللكية6.
 1سورة الحج.42 :
 2سورة النساء.74 :
 3سورة املائدة.4 :
 4سورة ص.16 :
 5في ملكوت هللا ،ص.17 :
 6املرجع السابق.
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وقد أخطأ كثير من العلماء في الكالم عن الخالفة وامللكية حيث أنهم قسموا
الخالفة إلى قسمين ،قسم يتم فيه اختيار الخليفة عن طريق أهل الحل والعقد،
كما تم اختيار أبي بكر رض ي هللا عنه ،وقسم يتم فيه اختيار الخليفة عن طريق
الخليفة نفسه ،كما اختار أبو بكر رض ي هللا عنه عمر بن الخطاب رض ي هللا عنه
خليفة له من بعده ،وهناك قسم ثالث للخالفة أي ً
ضا هو أن يستولي القوي على
عرش الخالفة بالقهر والقوة ،كما جاء في رد املحتار "فقد علم أنه يصير ً
إماما
بثالثة ،لكن الثالث في اإلمام املتغلب وإن لم تكن فيه شروط اإلمامة وقد يكون
بالتغلب مع مبايعة وهو في الواقع سالطين الزمان نصرهم الرحمن"1.

وعند أكثر العلماء والفقهاء تجب طاعة اإلمام املستولي على عرش الخالفة بالقوة
والقهر ،وال يجوز الخروج عليه ففي رد املحتار "بعد استقرار سلطته ونفوذ قهره
ال يجوز الخروج عليه كما صرحوا به" .وقال اإلمام النووي في شرح صحيح مسلم:
"فيه دليل لوجوب طاعة املتولين لإلمامة بالقهر من غير إجماع وال عهد"2.

ولكن الشيخ الفراهي رحمه هللا يصفه بامللكية ال بالخالفة ،ألنه يعتقد أن
الخالفة ال يمكن إقامتها بدون اختيار ،وأما ما تكون عن طريق القهر
واالستيالء فهذه هي تسم ى امللكية ،ولكنه يقول بوجوب طاعة اإلمام املستولي
على عرش الخالفة بالقهر والقوة ،ألن وجود الحكومة خير من الفوض ى
وانعدام الحكومة ،خاصة إذا كانت األمة غير صالحة ،ألنه إذا انعدمت
الحكومة لساد في املجتمع الفوض ى والفساد ،وألجل هذا يمكن أن تقبل امللكية
في بعض الظروف الخاصة3.

 1ابن عابدين ،رد املحتار على در املختار ،424 /6 ،دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع،
طبعة خاصة1003 ،م
 2اإلمام النووي ،شرح مسلم( ،كتاب اإلمارة ،باب وجوب الوفاء ببيعة الخليفة األول) ،املكتبة
الرشيدية بدلهي2376 ،هـ.134 /21 ،
 3في ملكوت هللا ،ص.16 :
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وتجب ً
أيضا طاعة اإلمام املستولي لوجود إمكانية صالحين في أمة غير صالحة،
لذا يمكن أن يتولى السلطة ً
يوما ما رجل صالح وتقي 1،ومن املحتمل أن يكون ذلك
الشخص ذا رأي فريد ،ألن الشغب غير الصالح يفقد حق الحرية ،ومن أحسن
األمثلة له حكومة سليمان عليه السالم وحكومة ذي القرنين 2،حيث أنهما كانا
ملكين ولم يكونا ملزمين في قضاياهم بآراء الخرين ومشورتهم ومع ذلك كانت
حكوماتهما قائمة على العدل والتقوى.
ويجب للرجوع من امللكية إلى الخالفة إصالح أخالق الشعب ومعامالتهم بشدة ألن
فساد أخالقهم أساس لجميع املفاسد 3،فإن الحاكم واحد من أفراد الشعب ،فإن
صلح القوم صلح الحاكم ،وإن كان األمر عكس ذلك فهذا دليل على أن القوم في
باطنهم غير صالحين وال يمكن إقامة الخالفة بدون إصالحهم.
ولم يتعرض الشيخ الفراهي رحمه هللا لبيان عزل الخليفة وإعفائه ،وقد اختلف
العلماء في هذه املسألة ،فذهب أكثرهم إلى أنه ال يجوز عزل الخليفة وهو القول
املختار عند أبي حنيفة والشافعي رحمهما هللا ،وأما اإلمام أبو محمد فيجيز عزل
الخليفة لفسقه ،وجاء في "شرح املواقف" :كما يجوز لألمة اختيار الخليفة كذلك
يجوز لها عزله إذا قام الخليفة باألعمال التي تختل بها أحوال املسلمين
ومعامالتهم ،ويخشىبها في إضعاف األمور الدينية ،ولكن إذا خاف من عزله وقوع
الفتنة فحينئذ اإلبعاد عنه أفضل من باب اختيار أخف الضررين.
إقامة الخالفة واجبةً :
نظرا ألضرار امللكية وفوائد الخالفة تجب على املسلمين
إقامة الخالفة ،يجعلونها من أولوياتهم ويسعون لها بكل ما يمكن وال يترددون لو
استدعى ذلك إلى التضحيات بأنفسهم أو التنازل بحرياتهم الفطرية4.

 1املرجع السابق.
 2املرجع السابق.17 ،
 3املرجع السابق.14 ،
 4املرجع السابق ،ص.32 :
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وقد فهمت منظمة دينية في الهند من إقامة الخالفة وجوب إقامة الحكومة اإللهية
ً
سياسيا ،وليس لهم منطقة حرة وال قوة وال
على املسلمين ،وإن كانوا مغلوبين
سلطة ،وهذا ال شك مفهوم خاطئ إلقامة الخالفة ،ومضر للمسلمين1.

وأما الخالفة التي تكلم عنها الشيخ الفراهي رحمه هللا ورغب في نيلها ببذل كل غال
ونفيس فهي تتعلق بأولئك املسلمين الذين لهم منطقة حرة تحت سلطتهم ولهم
ً
سياسيا ،ألن الخالفة ال يمكن إقامتها بدون حرية واختيار ،وأما
فيها سيادة
ً
سياسيا فإنهم محرومون من هذين الوصفين ،وكذلك الدول
املسلمون املغلوبون
التي يحكمها املسلمون ولهم سلطة فيها فيجب ً
أيضا إصالح أحوال املسلمين

وتربيتهم خ ً
لقيا قبل إقامة الخالفة فيها ،وتجب دعوتهم فيها إلى األعمال الصالحة
يكون أساسها موضوع التوحيد والخلق الحسن.

يقول الشيخ الفراهي رحمه هللا" :فدلنا على أصل األمر وهو أن املؤمنين غير موفين
بذمتهم حتى أن يعملوا الصالحات ،ثم يساعد بعضهم ً
بعضا في أداء الحقوق
الواجبة عليهم ،واالستقامة عندما تزل أقدامهم .وال يستتب أداء الحقوق إال بعد
إقامة الخالفة والسياسة ،وال يتم التثبت عليه إال بعد اإلذعان لها2.

ولو فرضنا أن منظمة دينية وصلت إلى مقاليد السلطة قبل إصالح أعمال
املسلمين فحكومتها ال تختلف في نتائجها عن حكومات دنيوية ،ألن إدارة كل
حكومة تقوم على العدل واملساواة تحتاج إلى أناس مؤهلين لذلك وهؤالء
اليتوفرون فيهم ،وألجل هذا قبل السعي إلى وصول زمام الخالفة يجب إيجاد
ً
ً
ونفسيا ،ويتم السعي واالجتهاد
خلقيا
جدول زمني طويل املدى إلصالح املجتمع
لذلك ،فإذا علم ً
علما يقين ًيا وجود أناس مؤهلين لذلك فحينئذ تتم املساهمة في
سياسة الحكومة ،وحسب الظروف واألحوال يتم السعي لتغييرها ،وهذا بخالف
 1انظر كتابي "إحياء ملت اور ديني جماعتيں".
 2الشيخ حميد الدين الفراهي ،تفسير سورة العصر (تفسير نظام القرآن) ،الدائرة الحميدية،
سراي مير ،أعظم جراه2110 ،م ،ص.344 :
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ً
تلك الدول التي فيها املسلمون مغلوبون
سياسيا فتختلف خطط العمل فيها،
فهؤالء يصبرون حتى تنتهي مدة القوم الحاكم.
ال بد أن نعلم ً
جيدا أن الحكومة بيد هللا يؤتيها من يستحقها بدون تمييز بين مسلم
وكافر ،وعلى هذا األصل قد يستولي على زمام الحكومة ملحد ال يؤمن باهلل تعالى
ً
أصال ،على الرغم من أن هللا تعالى ال يرض ى عن الحاكم غير الصالح ،فلم يكن هللا
تعالى ر ً
اضيا عن حكومة فرعون ونمرود ولكنهما توليا الحكومة بمشيئة هللا تعالى.
َ

ذ

َ

َ َ َ
َ ٓ ذ ۡ َ َٰ َ َ ٓ ۡ َ َ َٰ ُ ذ ُ ۡ ۡ َ
ك﴾1.
َٱّللَٱل ُمل َ
قال هللا تعالى﴿ :أل ۡمَت َرَإَلَٱَّلِيَحاجَإبرهَِمَِفَربهِۦَأنَءاتىه
ِ

ِ

ِ

ِ

ً
ً
نمرودا الحكومة وقد كان ً
كافرا ومشركا؟ فالجواب
ولكن السؤال ملاذا آتى هللا تعالى
ً
واضح وبين ،كان أهال للحكم في تلك الظروف الخاصة .وقد علم من ذلك أن هللا
سبحانه وتعالى ال يؤتي الحكومة ً
ذهنيا وال حسن فيهم ً
قوما ال قوة فيهم ً
خلقيا ولو
كثرت عباداتهم في الظاهر أو كثرت دعواتهم .وال تؤثر العبادات واألدعية في هذا
األمر إال إذا كان الشعب ذا وعي اجتماعي ويتفوق على غيرهم من األعداء في الخلق.
أيضا أن الحكم ال يدوم لقوم ً
ولنعلم ً
أبدا وفق سنة هللا ،بل له مدة معينة سميت
ً
"أجال" في القرآن الكريم .وملا جاء األجل املعين يغلب الحاكمون بدون أي تقديم
ُ

َ

َ َۡ ُ ۡ ذ َ ََ ََ َۡ َ ُ َ
ونَ2.﴾٤٣
تخِر
وتأخير ،قال تعالى﴿ :ماَتسبقَمِنَأمةَأجلهاَوماَيس َ
ِ

ً
وبناء على هذا من الحكمة أن نقوم بتعيين األجل املعين للحكم غير اإلسالمي،
وهذا يمكن عبر الفحص الدقيق في أخالقهم ومعامالتهم ،ثم نبدأ ببذل الجهد
السياس ي بطريقة منسقة ،ويجب أن نوفر املوارد لذلك ،بما فيهما املوارد املادية
واألخالقية كما سبق ذكرها .ثم نفوض األمر إلى هللا وهو خير الحاكمين.
الجهاد داخل البالد :لقد أصاب العلماء في قولهم بعدم الجهاد داخل البالد ،إذ
ليس بجهاد ،بل هو فساد في األرض .وال بد من وجود املنطقة املستقلة والحرة
1سورة البقرة.174 :
 2سورة املؤمنون.43 :
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والقوة السياسية للجهاد كما أن الجهاد هدفه إقامة العدل والقسط ،لذا يجب
ً
على طائفة تريد الحكم أن تقوم على العدل والقسط أوال.
وقد ذكر الشيخ الفراهي رحمه هللا" :وبعثه ً
نبيا ً
ً
ومظهرا دينه على الدين
خاتما،
كله ،وأمره بالوعظ حتى يسمعوا كالمه ،ولم يأذن له بالقتال حتى تتم الحجة
ً
وتبلغ منتهاها ،وأمره إذا باستخالص الكعبة ورد الحنيفية إيفاء لعهد إبراهيم،
وأذن له بالقتال بعد الهجرة ،فإن القتال قبل الهجرة ظلم وفساد وإال أن يكون
ً
حفظا للنفس"1.
وقد ذكر ً
أيضا:
"وال يكون الجهاد لدفع الفساد من األرض إال بعد أن يرفع الفساد من بين املجاهدين
فال يستحق له إمام وال تتبعوه إال بعد أن يكونوا قائمين بالقسط ،وال يجوز القتال
ألحد في داره إال بعد الهجرة كما ترى في قصة إبراهيم وآيات الهجرة ،وحاالت النبي ﷺ
فإن الجهاد من غير امللك املطاع بغي وعدوان وفتنة وإهانة للمعروف ،وال يؤذن للقتال
ُ ۡ َ َُ ْ
َ َ َ ٓ َ ٞ
َطائِف َة َمِنكم َءامنواَ
إال بعد القوة ،كما ترى في قصة شعيب عليه السالمِ﴿ :إَونََكن
ذ

ُ

ۡ

ٓ  ٞذ

ْ َ

ْ

َ

َ َ
ۡ
ۡ ُ َ ذ َٰ ۡ ُ
ك َم ذ ُ
ي َأ ۡرسِل ُ
ٱَّل ٓ
َٱّلل َبَ ۡي َن َنَا ۚٗ﴾ 2،فالجهاد واجب
ِۦَو َطائِف َة َل ۡم ََيُؤم ُِنوا َفٱص ِۡبوا َحَّت َُي
ت َبِه
ب ِ َِ

بشرائطه الثالث إلى يوم القيامة ،وليس اإلكراه في الدين وال الفساد وال البغي ،ولكن
شهادة الحق واجبة والتبليغ واملجادلة الحسنة"3.
ال يسهل ألحد بعد قراءة هذه السطور للشيخ الفراهي رحمه هللا أن يقال إنه كان
ً
ً
ومؤيدا لها .وقد استخدم الشيخ الفراهي رحمه
داعيا إلى إقامة الحكومة اإللهية
هللا كلمات الحكومة اإللهية ثالث مرات في كتابه "في ملكوت هللا" ،ولكن هذه
الكلمات التي استخدمت في كل موضع تتعلق بحكم هللا األعلى في العالم الكوني4.
 1الشيخ عبد الحميد الفراهي ،مقدمة نظام القرآن( ،تفسير نظام القرآن) ،مطبع اإلصالح،
سرائي مير  ،أعظم كره ،2377 ،ص.17 -14 :
 2سورة األعراف.47 :
 3مقدمة نظام القرآن( ،تفسير نظام القرآن).17 ،
 4في ملكوت هللا ،ص.12 -10 :
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والغرض من ذكرها الفهم الصحيح لقواعد الحكومة وأصول الحكومة اإللهية في
العالم الكوني ،وإقامة الخالفة على تلك القواعد واألصول عند تأسيس الحكومة1.
وإن هللا يحكم على العالم التشريعي -كما سبق ذكره -مثلما يحكم على العالم
الكوني ،لذا إن القول بإقامة الحكومة اإللهية ال معنى له.
إن هللا سبحانه وتعالى ال يحتاج أن يسعى عباده في إقامة الحكومة في العالم
التشريعي .وإن القوم الذين يحكمون هذا العالم اليوم ،ال يحكمون إال بأمر هللا
وإلى مدة معينة مثل الزمان املاض ي .والسعي للحصول على الحكومة قبل تلك املدة
ً
املعينة ليس إال ً
سعيا خالفا لسنة هللا في الكون ،ولم يفلح قوم بهذا من قبل وال
يمكن فيما بعد .ومن أهم أسباب فشل الجماعات الدينية في مختلف البلدان
عدم وقوفهم على سنة هللا تعالى في العزل عن الحكومة واإلقامتها .وال يدرون
األصول التاريخية في رعاية الظروف واألحوال للفوز في الدنيا.
وذكر الشيخ الفراهي رحمه هللا في أهمية اتخاذ الخطوات في الوقت املناسب:
"الفرض :هو أن تعلم الوقت وما يجب عليك به ،فإن عمل الخير في غير وقته
إضاعته وإضاعة ما يجب في ذلك الوقت .وإمام القوم :من هو أعلم بمصالح
الوقت الحاضر فيعمل"2.
وإن اتخاذ الخطوات في الوقت غير املناسب يؤدي ً
دائما إلى الفشل والخسران،
وشهدت بذلك أحداث التاريخ ،وهذه هي سنة هللا.
التدابير والنصرة اللهية :وقد علم من تفاصيل سنة هللا تعالى في العالم
التشريعي أن الحياة اإلنسانية كلها الفردية واالجتماعية في حكم هللا تعالى
وتصرفه .وهو املالك الوحيد والقادر املطلق .وال تحدث حادثة في األرض إال بأمر
هللا تعالى وإذنه .ويشكل السؤال ً
نظرا إلى هذا الوضع هل األسباب والتدابير
الدنيوية تتدخل في فوز اإلنسان وفشله؟
 1املرجع السابق.10 ،
 2املرجع السابق.11 ،
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وتعرض اإلنسان ً
دائما في هذا األمر إلفراط وتفريط ،ويتوكل أهل الدنيا على
ً
ً
حاكما في الشؤون اإلنسانية ،ولكن إذا فشلوا فيتحيرون
األسباب ويظنونها أصال
وال يستطيعون القيام بتوجيهات حقيقية .وخالف ذلك أهل الدين وعلى وجه
الخصوص أهل التصوف يستغنون عن األسباب والتدابير ،ويزعمون أن هللا تعالى
هو الفاعل الحقيقي ،لذا ال عالقة للفوز والفشل باألسباب والتدابير .وعند
الفشل قد يفنى أساس عقيدتهم ويظنون باهلل ظن السوء في وعده وعونه.
ً
وأضرب لكم مثاال لغزوة أحد ،فمن املعلوم أن املسلمين قد انهزموا في هذه الغزوة
انهز ًاما لم يكونوا يتوقعونه ،ولم يتصوروا أن الجيش الذي يقوده ويسوسه النبي
ﷺ ينهزم أمام كفار مكة ،وقد شاهدوا نصرة هللا وعونه بأعينهم في غزوة بدر ،ولذا
دهشوا وتحيروا من الفشل غير املتوقع ،حتى أن ظن ضعفاء اإليمان باهلل غير
الحق ظن الجاهلية( ،آل عمران .)274 :وقد بين هللا تعالى أنهم هم املسؤولون
بأنفسهم لهذا الفشل (آل عمران .)267 :وإن الخطأ الكبير الذي صدر من
املسلمين في هذه الغزوة كان خطأ في التدبير؛ وهو عدم الحفاظ على الجبل
والعجلة في جمع الغنيمة قبل كسر القوة الحربية لألعداء1.
ويجب على املسلمين أن يتذكروا ً
دائما أن النصر الذي وعده هللا أهل الحق يرتبط

َ َ
ا َ ۡ ْ
َء َام ُن ٓوا ْ َإ َذا َلَق ُ
يأ ُّي َها َ ذٱَّل َ
ِين َ
باألسباب الدنيوية ،قال هللا تعالىَٰٓ ﴿ :
ِيت ۡم َف َِئ َة َفٱثبُ ُتواَ
ِ
َ
ْ َ ۡ َ ُ ْ
َ ۡ ُ ُ ْ ذَ َ ا ذ ذ ُ ُۡ
َ
َ ُ ْ ذَ َ َ ُ َُ َ َ َ
َوَل َت َنَٰ َز ُعوا َف َتفشلواَ
ِريا َل َعلك ۡم َتفل ُِحون ََ ٤٥وأطِيعوا َٱّلل َورسولۥ
وٱذكروا َٱّلل َكث َ
ْ
ُ ُ ۡ َ ۡ ُ ٓ ذ ذَ َ َ ذ
َوتَ ۡذ َه َ
َٱلصَٰۡب َ
ينَ2.﴾٤٦
بَرِيحكمَوٱص ِۡب َۚٗواَإِنَٱّللَمع
ِِ
ُ
اط ۡ َ
وقال تعالى في موضع آخرَ ﴿ :وأَع ُِّدوا ْ َل َ ُهم ذ
َما ۡ
َٱۡل ۡي ِلَ
َٱس َت َط ۡع ُتم َمِن َق ذو َة ٖ َ َومِن َرِ َب ِ
ُ ۡ َ ََُۡ َُ ُ ذُ َ
ُۡ ُ َ
َ ُ ذ ذ َ َ ُ ذ ُ ۡ ََ َ
اخر َ
م﴾3.
َٱّلل ََي ۡعل ُم ُه َۡۚٗ
ينَمِنَدون ِ ِهمََلَتعلمونهم
ترهِبونَبِهِۦَعدوَٱّللَِوعدوكمَوء ِ

فهذه اليات صريحة الداللة أن اختيار األسباب والتدابير واجب للفوز في الدنيا،
وتركه يؤدي إلى الفشل والهزيمة.
 1للتفاصيل انظر سورة آل عمران.264 -267 :
 2سورة األنفال.46 :
 3سورة األنفال.60 :
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التدابير والتوكل :إن الخطأ الكبير في فهم العالقة بين التدبير والتوكل لشائع،
ويزعم كثير من املسلمين وأهل التصوف خاصة أن التدابير منافية للتوكل ،وليس
األمر كذلك ،بل أمر هللا سبحانه وتعالى بالتدبير مع التوكل ،ولذا يفرض هللا
سبحانه وتعالى على ذاته عون العبد إذا توكل عليه واستغنى بعد التدابير الالزمة
عن جميع األمور 1،قال هللا تعالى:

ذ َ َ َ َُ ُ ذ ُ ذ ذ َ َ ۡ َ َ ُ ْ َ ُ ۡ َ ۡ َ ۡ ُ ۡ َ َ َ ُ ۡ َ ا َ َ ُ ْ
َوقالواَ
﴿ٱَّلِين َقال َلهم َٱنلاس َإِن َٱنلاس َقد ََجعوا َلكم َفٱخشوهم َفزادهم َإِيم َٰ َنا َ
ذ ْ
َ َ َ ْ
َ ذ ََ ۡ ذ
ۡ ُ
َح ۡسبُ َناَٱ ذ ُ
ّلل َ
َس ٓو َءَ َ ٞوٱت َب ُعواَ
ل َل ۡم ََي ۡم َس ۡس ُه ۡم َُ
َون ِۡع َم َٱل َوك ِيل ََ ١٧٣فٱنقل ُبوا َبِن ِۡع َم َٖة َمِن َٱّللَِوفض َٖ
ۡ َ َٰ َ ذ َ ذ ُ ُ
َذوَفَ ۡضل َ
َعظِيمَ2.﴾١٧٤
رِضونَٱّللَِۗۡوٱّلل

أسباب النصرة اللهية :بين القرآن الكريم أن النصرة اإللهية لها سببان فقط،

َ َٰٓ َ ُّ َ ذ َ َ َ ُ ْ ۡ َ ُ ْ ذ ۡ َ ذ َ ذ
ٱلصل َٰوة َِٖۚإِنَ
ۡب َو
وهو الصبر والصالة ،قال تعالى﴿ :يأيهاَٱَّلِين َءامنوا َٱستعِينوا َبِٱلص ِ
ذَ َ َ ذ
َٱلصَٰۡب َ
ينَ3.﴾١٥٣
ٱّللَمع
ِِ

ويتبين من قوله تعالى "مع الصابرين" أن الصبر من املهام الرئيسية في الدين ،فلم
يقل سبحانه وتعالى إنه مع مقيمي الصالة بل قال إنه مع الصابرين ،وذلك أن
الصبر من األسس الرئيسية ال يمكن بدونها أي عمل حتى إقامة الصالة ،وقد ذكر
الشيخ الفراهي رحمه هللا بأن التقوى هو جزء من الصبر ألنه ال يمكن العمل
باألحكام والشرائع إال بالصبر4.
إن الش يء األمثل في حياة سائر األنبياء هو الصبر واالستقامة ،كما قيل لخاتم
َ

َ

ُ ُ ْ ۡ

َ َ

ذ

ۡ
ۡب َك َما َ
ٱص ۡ
َص َ َ
ۡب َأ ْولوا َٱل َع ۡز ِم َم َِن ُّ
َٱلر ُس ِل ََوَل َت ۡس َت ۡع ِجل َل ُه َۡۚٗم﴾ 5.وقال تعالى:
النبيين ﴿ف ِ
َ

َ ۡ ۡ َ َٰ َ َ ُ ُ َ َ ۡ ُ ۡ ُ ۡ َ ۡ ا َ ا
ِيَلَ6.﴾١٠
﴿وٱصۡبَلَعَماَيقولونَوٱهجرهمَهجراََج
ِ

 1في ملكوت هللا ،ص.41 -42:
 2سورة آل عمران.274 -273 :
 3سورة البقرة.273 :
 4في ملكوت هللا ،ص.41:
 5سورة األحقاف.37 :
 6سورة املزمل.20 :

ال
مجلد6 :

الأعداد4-1 :

663

ي
يناير-د سمبر 7112

ويتبين من هذه اليات أن الصبر هو عالمة العزم القوي والنفوس املهذبة ،كما
تظهر أهلية قوم للحياة ورقيهم .واملوعظة التي وجهت إلى النبي ﷺ في اليات
املذكورة هي دروس وعبر للمسلمين بأن ال يغفلوا عن الصبر والثبات على الدين،
وبهذا يمكن الحصول على عون هللا ونصرته لهم1.
لذا أمر هللا تعالى املؤمنين في زمن النوائب والفتن بأن يكثروا من الصالة والصبر،
ْ

َ

َو ذ
ِينوا َب ذ
ٱس َتع ُ
وأمر موس ى عليه السالم بوضوح فقال تعالىۡ ﴿ :
ٱلص ۡۡب َ
ٱلصل َٰوَة ِٖۚ﴾ 2.وعلم
ِ
ِ

بهذا أنه يجب على األمة املظلومة واملقهورة اللزوم بالصبر والصالة.

كان عيس ى عليه السالم آية في الصبر ومحافظة الصلوات خاصة في آخر حياته.
وكانت حياة النبي ﷺ كلها مليئة بالصبر ،ولكن ليس معنى الصبر ،العجز أو الجبن
كما يظن عامة الناس ،بل معناه العزم واالستقامة .ومن ميزات املؤمن الصابر
وشعاره أنه يقف في سبيل الحق كصخرة صامدة أمام املصائب والنوائب
ويواجهها كلها باالستسالم ورحابة الصدر.
النظم السياسية الراهنة :بعدما أوضح الشيخ الفراهي الخالفة واألمور التي
تتعلق بها ،انتقد النظم السياسية الراهنة وعلق عليها .وهذا البحث مندرج تحت
عنوان "إفادات الفراهي"3.

ما زالت تختلف صورة النسق والترتيب ملعامالت اإلنسان االجتماعية في كل
زمان ،وقد مر زمان طويل للتاريخ اإلنساني كانت فيه الحكومة فردية وراثية،
وكان الناس يعتقدون أنه ال يستحق الحكومة إال شخص معين أو أفراد من
ً
األسرة املعينة ،وقد استخدم امللوك الدهاة عدة حيل لتحقيق هذا الهدف ،مثال
أنهم أكدوا للشعب بأنهم يختلفون عن عامة الناس ،ويجريفي شرايينهم دم
اللهة والعظماء ،وأنهم من أبناء الشمس والقمر وما إلى ذلك .ومن مآثرهم بعض
 1في ملكوت هللا ،ص.47:
 2سورة البقرة.273 :
 3في ملكوت هللا ،ص.47 -46:
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الكلمات التي تستخدم في الهند نحو سورج بنش ي وتشندر بنش ي ،ورام راج وظل
إلهي ً
أيض ا من هذا القبيل.
ولم يمكن للشعب أن ينقضوا سحر هذه السيطرة ،وما تنتهي حكومة ملك إال إذا
كان امللك الخر يهجم عليه ويستولي على عرشه ،وصفحات التاريخ مليئة بقصص
امللوك الدموية ،وكان عامة الناس يضطرون للخضوع أمام هؤالء امللوك لحماية
أنفسهم وأموالهم وأعراضهم.
قد انتهى العهد الطويل للملك املطلق في القرن الثامن العشر والتاسع العشر،
واحتلت مكانه النظم الجمهورية واالشتراكية .فكانت اليونان أول دولة في الزمن
القديم عرفت الجمهورية ،ولو أنها كانت مدنية ولم ينضم إليها جزء كبير من
السكان ،وفي الحقيقة قد بدأ النظام الجمهوري بعد ثورة فرنسا التي كانت مبنية
على االتفاقية العمرانية لروسو ،وقد بدأ النظام االشتراكي في بداية القرن
العشرين امليالدي 2127م ،وأصبحت روسيا مولده ومسكنه األول.
ً
نقد الشيخ الفراهي هذين النظامين للحكومة ً
شديدا ،وهو يرى أن أكبر
نقدا
مفسدة للنظام االشتراكي هو أنه لم يراع األهلية الفطرية لإلنسان ،ويثير هذا
النظام العداوة والبغضاء بين الطبقات املختلفة للمجتمع اإلنساني ،لذك فهو
ً
مشابها للفوض ى 2الذي كان
فتنة كبيرة 1،وجعل الشيخ الفراهي النظام الجمهوري
ً
ً
خاطئا للحكومة عند العرب ،وجعلوه الحكومة الحمقاء ،واليوم تؤيد أكثر
منهجا
دول العالم خاصة الدول العربية هذا األسلوب للحكومة ولكن هذا النظام ً
أيضا
ً
وباعثا على هالك املجتمع اإلنساني كالنظام االشتراكي3.
يعتبر فتنة
أما ما رأى الشيخ الفراهي عن النظام الجمهوري ففيه نظر ،يرى فيه أحوال عهده
ً
واضحا .والنظام الجمهوري مع بعض مفاسده يفوق غيره من النظم السياسية.
 1في ملكوت هللا ،ص.47
 2الفوض ى :هي الحكومة التي يتساوى فيها الجميع.
 3في ملكوت هللا ،ص.46:
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وإن كان املجتمع ً
مثقفا فال يكون أي نظام سياس ي أفضل منه ،وأما الخالفة فلم
يتم قيامها بعد الخالفة الراشدة ،ولم يستطع املسلمون تأسيس أي نظام من نظم
الحكومة أقل درجة من الخالفة كذلك ،وقد مض ى عهد طويل للتاريخ اإلسالمي
ً
مشتمال على النظام الشخص ي واالستبدادي ،وكذلك اليوم تقوم الحكومات
وامللكيات املطلقة في أكثر الدول اإلسالمية ،ففي هذه األوضاع ال يوجد بديل
للنظام الجمهوري وال بد من اختياره ولو عن كره ،ولكن من املعروف أن املسلمين
ال يصلح لهم نظام الحكومات الغربية ،لذا ينبغي اختيار أمير املؤمنين عن طريق
ً
أهل الحل والعقد بدال عن أن ينتخبه الشعب 1،ويجب أن يكون لألمير بسطة في
العلم والجسم كما سبق البيان.
املساواة في الحكومة :قال الشيخ الفراهي رحمه هللا إن تصور املساواة في
الحكومة يخالف أصولها وال تقوم به الحياة العائلية لألفراد وال األمور االجتماعية
بوجه صحيح ،وإن تعدد الحكام للقيام باألمور املختلفة فيجب أن يكونوا تحت
سلطة الحاكم األعلى ،ويجب أن يرجع كلهم إلى األول في تنفيذ الشؤون املتعددة2.
لم يتعرض الشيخ الفراهي رحمه هللا لتصوراملساواة االجتماعية التي تعجب اليوم
الدول الغربية ،والتي كانت في منزلة الدين في الدول االشتراكية ،ويختلف تصور
املساواة االجتماعية في اإلسالم عن تصور املساواة الغربية واالشتراكية.
ومن املعلوم أن أفراد املجتمع ليسوا سواء في قوتهم الجسمية والذهنية وأهليتهم،
لذا ال تتحد نتائج جهودهم وسعيهم بل تختلف حسب أهليتهم ،كما قال تعال:
َ

ذ َ َۡ ُ
ك ۡمَل َش ذ َٰ
َّتَ 3.﴾٤ومن ثم تختلف الضرورات االجتماعية ،وتنشأ الطبقات
﴿إِنَسعي

املختلفة في املجتمع ،وهذه ظاهرة طبيعية تلزم لتكميل ضروراتها االجتماعية

 1للتفاصيل انظر كتابي "إسالمي رياست".
 2في ملكوت هللا ،ص.47
 3سورة الليل.4 :
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املختلفة ،ولكن مع ذلك ال ننس ى أن الحالة غير املتساوية تحدث نتيجة لظلم
الطبقات القوية ،وهذا ال تقبل ويجب إزالته ،وجميع أفراد املجتمع سواء في
استحقاق التكريم والرقي والتقدم وال يجوز أي تمييز بينهم من أجل اختالف
ألوانهم وألسنتهم وأجناسهم وربوعهم ،ومن أهم مقاصد الحكومة أو الخالفة
اإلسالمية أن تقوم الحضارة اإلنسانية على أسس قوية ،وال بد أن توجد الفرص
لكل أحد لتنمية مواهبه الفطرية على حد سواء ،وليترك املجال لكل شخص حتى
الوسع حسب أهليته الفطرية ،وال يسمح ألي فرد أو طبقة من الطبقات القوية
أن يعوق ً
أحدا عن هذا األمر ،وبتعبير آخر أن كل فرد للمجتمع يستحق الحرية
الكاملة للفكر والعمل في إطار القوانين اإللهية.
ويجب أن يكون نظام الحكومة على املستوى املركزي لتنفيذ تصور العدل
االجتماعي ،وبمعنى آخر أن يكون عمال الحكومة تحت الحاكم األعلى كما سبق
ذكره ،ويقوم الحاكم األعلى بواجبات الحكومة بشورى أهل الحل والعقد.
لم يتقدم تصور املساواة االجتماعية من وجهة النظر حتى الن في الدول الغربية،
وما زال تصور الرقي العنصري في أذهانهم إلى الن ،واليوم ً
أيضا يعتبر األسود أدنى
من األبيض في أمريكا وال يستحقون املساواة االجتماعية ،وكذلك في الدول
االشتراكية ،وكانت تعد روسيا أكبر من حمل لواء املساواة االجتماعية في زمن ما
ولكن فشلت ً
عمليا .وقام بعض رجال الحكومة وادعوا الحقوق الخاصة بأنفسهم
ثم تسببوا في القضاء على الحكومة .وشهد العالم أن اململكة الكبرى تشتت في ملح
البصر كما تنتشر حبوب السبحة بانكسار رابطتها.
اتعظ العالم من هذه الكارثة أن تصور املجتمع غير الطبقي ال مقام له إال كما
يتصوره الشعراء ،ولم يكن يوجد مثل هذا املجتمع وال يتوقع فيما بعد ،وليست
املشاكل وجود الطبقات في املجتمع وأنها ال بد من الضروريات االجتماعية ،بل
من األساس هو الفوارق املصنوعة بين الطبقات االجتماعية املختلفة
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واستغاللها ،وال تستطيع الدول الغربية وال الدول االشتراكية معالجة هذه
املشكلة ،بل إنما يعالجه اإلسالم فقط.
ولكن البلية كل البلية أن النظام اإلسالمي لم ينفذ بالفعل في العالم كله ،بل هو
زينة الكتب وباب المع للتاريخ اإلسالمي ،والعالم ينتظر أن ينفذه املسلمون من
جديد لكي ينتشر األمن واألمان على أرض هللا.
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فاتحة نظا القرآن وتأويل الفرقان بالفرقان
 -العالمة سيد سليمان الندوي1

الحمد هلل الذي أنزل الكتاب ،والصالة والسالم على رسوله الذي أوتي جوامع
الكلم وفصل الخطاب ،وعلى آله وأصحابه الذين هم في الكتاب من أولي األلباب.
أما بعد فهذه فاتحة تفسير نظام القرآن الذي أنعم به هللا على عبده املدعو بعبد
الحميد الفراهي ،تغمده هللا برحمته .قض ى من عمره عشرين سنة بل أكثر في جمع
ً
مبعثرا
فوائده وقيد أوابده فقض ى نحبه ولم يتيسر له إتمام ما بدء به فتركه
ً
ومبثوثا في الدفاتر غير سور أتم صنعها فأخرجها في صور الطبع ،فقام صاحباه
أختر أحسن وأمين أحسن اإلصالحيان اللذان تأدبا بآدابه وتعلقا بأهدابه ،فلما
شعث علمه ،وجمعا ما تفرق منه في األوراق فوضعاها في صور الكتب والرسائل
ومنها هذه الفاتحة التي صيغت في قالب الطبع.
أتى املصنف في ديباجة الفاتحة بما خط لتفسيره من األصول فتجد من ديدنه أنه
بفسر القرآن بعضه ببعض ،وال يعرج على اإلسرائيليات التي ال سند لها فإن احتاج
إليها نقلها من صحف بني إسرائيل نفسها فعل اإلمام البقاعي في تفسيره "نظم
الدرر" ثم يستند على أشعار العرب التي هي ديوانها ،فيحل معضالت التفسير بلغات
العرب ومحاورات كالمهم ويخلص إلى ما خلص من أحاديث النبي ﷺ وإلى ما صح
من أقاويل السلف من التابعين رحمهم هللا ،والعمدة عنده فيه تفسير اإلمام ابن
جرير الطبري ،فيوفق بين مختلف األقوال ويأتي بفذلكة الكالم وينتهي إلى ما صح
عنده من التأويل فيجود خاطره في فصل الخصومات ،وتمييز الطيب من الخبيث،
ومحص القول من الباطل ما تعنو له األلباب وتنقاد له األفهام.
نعم ،هو مولع بإبراز الخبايا من زوايا صحف بني إسرائيل وما ذلك إال انتشار ما
في هذا العصر بين الناس واعتراض علمائهم بين املسلمين بهفواتهم ونشوء طوائف
 1كاتب هندي كبير للدراسات اإلسالمية
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مبتدعة بين املسلمين ،جل بضاعتهم تحريف الكالم ،والغارة على صحف بني
إسرائيل ،وتأويل القول بما ال يرض ى به قائله فاعترى صاحبنا بما هداه هللا ليقوم
للذب عن الدين والدفع عن القرآن.
ثم هو يخرج من ذخائر اإلشارات كنوز الرموز وهو كما صرح به ليس بتفسير وال
تأويل بل ش يء أداه إليه ذوقه ووجدانه ،واملجتهد قد يصيب وقد يخطئ ،وشأنه
فيه شأن صاحب "روح املعاني" في إشاراته في التفسير ،ال شأن الباطنية والحكماء
واملتصوفة الذين ال خالق لهم.
واألمر الذي فاق به األقران ،وسبق الذين برزوا لتفسير القرآن ،اعتناؤه بربط
اليات ونظام السور ،وترصيف الكالم فهو السابق في هذا الزمان .سلك ً
طريقا غير
معبد يظنه الجاهل ً
غريبا وما هو إال سنة أفاضل الصحابة وطريقة علماء التابعين

فكل ما قالوه ليس من طريق النقل بل أدى إليه اجتهادهم وتدبرهم في اليات تدبر
ومبتغ للحق ومتبعه كما ترى اإلمام الطبري في تصحيح االقوال.
خاشع هلل ٍ
ٍ
نسأل هللا له السالمة ،وندعو له بالكرامة ليجزل ثوابه يوم القيامة1 .

 1طبعت هذه الفاتحة من مطبعة "إصالح" بسرائ مير في 2377هـ
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كتاب "دالئل النظا "
 -الشيخ بدر الدين الصالحي1

ً
ً
ومصليا .وبعد ،فإن هذا التأليف الصغير ألستاذنا اإلمام الفراهي رحمه هللا
حامدا
من خير التآليف القرآنية التي أخرجت للناس حتى الن .وليس بمقدرة هذا القلم
العاجز أن يصف ما له من األثر العظيم في علوم القرآن وآدابه .فال شك أنه من
نعم هللا التي قد أنعمها عليه بفضل القرآن وإعجازه .فقد فاق أقرانه بغزارة
العلم ،وقوة االستدالل ،وكمال االجتهاد ،وحسن اإلبداع ،فال نبالغ إذا قلنا :إنه
كتاب لم يصنف مثله من قبل.
ً
قد أفرده لذكر دالئل النظام ،وما له من املكانة في الكالم ،فأثبت فيه أوال بالدالئل
ً
حظا ً
وافرا في كل مركب السيما في الكالم البليغ
الواضحة أن للترتيب بالنظام
والسيما في هذا القرآن الحكيم .الذين يزعمون خالف ذلك فإنهم قد أخطأوا في
زعمهم ولم ينصفوا كتاب هللا .أال ترى أن ً
أحدا منهم ال يرض ى بأن يكون كالمه
مختل النظام أو ضعيف الرباط ،بل لو الح له بعد زمان ،ش يء من االختالل أو
الضعف راجع فيه النظر وهذبه بغاية ما يمكنه .فكيف يرضون بهذا الخلل
الفاحش في كالم هللا الحكيم العليم؟ فال شك أن الذين ذهبوا إلى نفي النظام في
كالم هللا ،فقد تفوهوا بما لم ترض به نفوسهم ،عفا هللا عنهم.
ثم صرح بعد ذلك بأن القرآن الحكيم كالم منظم ومرتب من أوله إلى آخره على
غاية حسن النظم والترتيب ،وليس فيه ش يء من االقنضاب ال في آياته وال في
سوره ،بل آياته مرتبة في كل سورة كالفصوص في الخواتم وسوره منظمة في سلك
واحد كالدرر في القالئد ،حتى لو قدم ما أخر ،أو أخر ما قدم لبطل النظام
وفسدت بالغة الكالم بل ربما يعود إلى قريب من الهذيان.
1

مدير الدائرة الحميدية األسبق
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ثم أوضحً ،
ثانيا ،الوسائل التي تهدي إلى معرفة النظام ،وأهمها عنده التدبر في
ً
القرآن ،ألن هللا تعالى قد جعله محال للتدبر والتفكر كما قال( :كتاب أنزلناه إليك
مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولوا األلباب) وكما قال في موضع آخر( :أفال
يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها) .وهذا كثير ً
جدا .فالتدبر في آياته هو أول
إقليد لفتح هذا الباب .فمن نظر في مطالب اليات على حدتها ولم يتأمل في
مناسبة أجزاء السورة فقد عميت عليه الحكمة وحسن نظامها ،ألن أكثر الحكم
مخبوءة تحت دالالت النظام وإنه ال يبرز إال بالتدبر.
ولكن مع ذلك للتدبر ً
أيضا أساس :ال يدور قطب رحاه إال عليه وهو اإليمان
الصادق بالخرة ،كما قال تعالى( :وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين ال
ً
ً
مستورا ،وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم
حجابا
يؤمنون بالخرة
ً
وقرا) فإن معاني القرآن ال تكشف إال للمتقين الخاشعين الذين يظنون أنهم
ً
مالقو ربهم .فليلتمس أوال من أراد التدبر في القرآن نفسه ،هل له اإليمان الصادق
بالخرة؟ فإن وجد هناك اإليمان ،فقد وجد ً
نورا لفهم القرآن وال خالف في ذلك.
فالتدر مع اإليمان بالخرة لهو أول مفتاح به يفتح كنوز القرآن ،فالذي يكون بيده هذا
ً
املفتاح وهو كان عاملا بصحيح علوم اللسان الذي أنزل فيه القرآن ،فال شك أنه يطلع
على حسن نظامه ودقائق حكمته وإعجاز بالغته ،ويكون عند احتمال التأويالت
ً
الكثيرة على بينة من ربه فيختار ما كان أحسن منها تأويال ،وذلك هو الفوز العظيم.
ً
ثم مهد السبيل ،ثالثا ،إلى طريق علم النظام وأصوله .وال شك أنه قد أدى حقه
ً
وأوفى ذمته ،حتى جعله ً
فنا مستقال على أصول راسخة ،مستنبطة من أساليب
القرآن وقواعد اللسان ،لم يهتد إليه أحد ممن سبقه وهو قد اهتدى إليه بنور
القرآن وذلك من فضل هللا.
فهذه ثالثة مفاسد يتوجه إليها الكالم في هذا الكتاب ،وال شك أنه من تحقيقه
هذا ،قد فتح لنا ً
عظيما لفهم أسرار القرآن وبالغته وسهل لنا االنتفاع به ً
ً
علما
بابا
ً
ً
وعمال .فإنه قد هيأ لنا بذلك ً
سلما نبلغ به نهاية سعادتنا شوقا ومحبة ولذة.
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إن جماعة من العلماء املتقدمين ،قصدوا إلى هذا العلم واعترفوا بأن علم
املناسبة علم شريف وإن أكثر لطائف القرآن في حسن نظمه ،كما صرح به اإلمام
فخر الدين الرازي في تفسيره الكبير ،وأيقن به الزمخشري وادعى علمه ابن
العربي ،وأفرد له املخدوم علي املهائمي تفسيره املسمى بـ"تبصير الرحمن وتيسير
املنان" .وصنف فيه اإلمام برهان الدين البقاعي كتابه "نظم الدرر في تناسب الي
والسور" واإلمام أبو جعفر بن الزبير شيخ أبي حيان كتابه "البرهان في مناسبة
سور القرآن" وغيرهم من العلماء املحققين الذين قد صنفوا فيه وبينوه ً
علما
ً
شريفا واستحسنوه حتى شنعوا على املنكر به.
ً
مشكورا ،لم يبذلوا جهدهم إال في الكشف عن املناسبة
ولكنهم ،وإن كان سعيهم
بين اليات املتجاورة ،أو السور الالحقة والسابقة ،ولم يمعنوا النظر في الكشف
عن املناسبة التي ينتظم بها الكالم من أوله إلى آخره فيصير ً
شيئا ً
واحدا فقنعوا
بمجرد بيان املناسبة بينها من غير أن ينظروا إلى أمر عام شامل بكل ما يحتوي
عليه الية أو السورة .فلذلك لم يصيبوا في أكثر املواضع بل خبطوا خبط عشواء،
وذلك ألن أكثر اآيات وهكذا أكثر السور ً
أيضا ليست بمتصلة في كل موضع ،بل
الية التالية أو السورة الالحقة ربما تكون متصلة بالتي قبلها على بعد منها ،فمن
طلب املناسبة بينها مع عدم اتصالها فكيف يهتدي إلى نظامها؟ وكيف يفهم
مرامها؟ فإن خبطوا فيها فال عجب.
ً
ولكن مع ذلك الفضل للمتقدم ،فإنهم قد أبرزوا اعتناءهم أوال بربط اليات ونظام
السور فال شك أنهم قدوة لنا .ولو تمم املتأخرون ما تركوه غير تام ،وأوضحوا ما خفي
ً
عليهم لصار ذلك العلم ً
فنا مستقال .ولكن لم يتوجهوا إليه كما ينبغي ،ولم يكن هذا
إال لدقته وغموضه ،فبقي هذا العلم على ما كان في عصره األول ،حتى جاء أستاذنا
ً
اإلمام رحمه هللا وبحول هللا وتوفيقه قد جعل هذا الجدول ً
نهرا .فإنه قد أسس أوال
لهذا العلم ً
بنيانا على أصول راسخة ،واستخرج له ً
فروعا جامعة ،ثم صاغه في قالب
ً
الفن املستقل ،ولم يترك لنا مجاال أن نخبط في وادي الشكوك حير ًانا.
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إن علم النظام الذي قد ابتكره األستاذ اإلمام فإنه علم جامع ،ليس كعلم املناسبة
الذي كان ً
ً
ومطمحا ألنظارهم .ألن التناسب إنما هو جزء من
مركزا ألفكار السلف
أجزائه ،والنظام ش يء زائد عليه بل أوسع منه ،وأعم كما هو مبسوط في موضعه.
ً
فعلم النظام ال يظهر التناسب وحده بل يجعل السورة ً
واحدا ،ويعطيها
كالما
وحدانيتها التي بها صارت سورة كاملة مستقلة بنفسها ،ذات عمود تجري إليها
أجزاؤها ويربط اليات بعضها ببعض حتى يأخذ كل آية محلها الخاص ،ويتعين من
التأويالت املحتملة أرجحها ،فمن تدبر القرآن في ضوء النظام فال شك أنه ال
يخطئ في فهم معانيه ،وذلك ألن النظام قد يبين له سمت الكالم ،وينفي عنه
تشاكس املعاني ،ويرد األمور إلى الوحدة ،ويسد أبواب الدخول فيه لألهواء حتى
يجبره أن ال يأخذ إال بصحيح التأويل وال يعتمد إال عليه وهو أعظم مطلوب.
إن هذه االختالفات الشديدة التي نشأت بيننا ،وقطعت حبائل ألفتنا ،فجلها قد
وقعت من عدم التزام رباط اليات في تأويالتها ،فإذا اختلفنا في تأويل
القرآن،اختلفت عقائدنا وصرنا مختلفين في ديننا ،حتى انشقت عصانا وقامت
ً
العداوة والبغضاء فينا كما أخبر هللا تعالى عن أهل الكتاب( :فنسوا حظا مما
ذكروا به ،فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة) فأشبه حالنا بحالهم،
فلو ظهر لنا النظام في آياته وأخذنا من املعاني ما أراده هللا ،الجتمعنا تحت راية
واحدة وما اختلفنا في كلمة سواء بيننا فالدواء الوحيد لهذا الداء العضال أن
نتدبر القرآن بقلب ساذج ،ونؤمن بل نطمئن بما يظهر لنا من نظامه فال نذهب إال
جيث يجرنا وإنما هو الذي ال تصلح أمورنا إال به ،كما قال النبي ﷺ" :لن يصلح
آخر هذه األمة إال بما صلح به أولها" .لعل هللا يرزقنا منه رز ًقا ً
حسنا.
ً
وأخيرا يناسب أن أذكر كلمات في ما يتعلق بجمع هذا الكتاب وترتيبه:
( )2فاعلم أن هذا الكتاب ليس إال مجموع من أفكار اإلمام الفراهي رحمه هللا،
ابتكرها لكتابه هذا ،دالئل النظام ،ولكن لم يتيسر له أن يرتبها ،ما عدا عدة
ً
فصول توجد في أوائله ( )20-2فما زاد على ذلك فهو مما كان مبثوثا في
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ً
مناسبا فإن
مخطوطاته .فجمعته أنا كما وجدته ورتبته حسب ما رأيته
أصبت فيه فبتوفيق ربي وإن أخطأت فمن نفس ي ،واألستاذ اإلمام بريء منه.
( )1وإذ لم يكن أكثر هذا املجموع إال كاإلشارات التي يختزنها املصنفون ملصنفاتهم
من غير تفصيل ،فال غرو إن كان فيه ش يء من اإلجمال واإلبهام ،فلذلك ينبغي
ملن درس هذا الكتاب أن ال يمر عليه كالريح العاصف أو البرق الخاطف ،بل
ً
ً
يقف على كل سطر منه ويتفكر فيه ،عس ى أن يجده فصال مستقال.
وكان في وسعي أن أفصل ما أجمل ،وأفسر ما أبهم ،ولكنني أحببت أن أتجنبه
كيال يختلط مع أفكاره فكر آخر .فلم أزد عليه ولم أنقص منه ً
شيئا بل أبقيته
ً
ترويضا
كما وجدته في املخطوطة .فانظروا فيه وتفكروا ،فإن في التفكر
لعقولنا وتربية لها.
ً
( )3أنا معترف بأنني لم أكن أهال لهذا األمر العظيم ولكني قد اضطررت إليه
بالوصية التي أوصاني بها شيخنا املغفور له أختر أحسن اإلصالحي الذي كان
ً
رشيدا لإلمام الفراهي رحمه هللا ً
ً
وأمينا ملخطوطاته النادرة .إذ قال لي
تلميذا
ً
يوما في عام قد توفي فيه ما يكون لهذه األمانات التي قد أودعناها األستاذ
اإلمام رحمه هللا ،وأشار إلى مخطوطاته ،فقلت له ماذا تريد؟ فقال أريد أن
تطبع كلها من غير تأخير ،فقد مض ى عليها أكثر من ربع قرن ولم يطبع منها إال
نزر يسير فأجبته لذلك ولكن قبل أن أهيء لها أسباب الطبع ،حان له الرحيل
وهو ارتحل إلى جوار رحمة ربه الكريم فوقفت بعد ذلك في حيص بيص ،ألني
ً
ً
ً
ومستندا إليه لم
معتمدا فيه
كنت رجال قليل البضاعة في العلم ومن كان لنا

يبق فينا .فخشيت هذا األمر العظيم ورأيت مر ًارا أن أطويه على غره ،ولكن
لم تزل وصيته رحمه هللا تضطرني إليه فراحعت فضيلة األستاذ الجليل أمين
ً
مستشيرا في ذلك ،وهو ثاني اثنين إذ هما يتأدبان بآداب
أحسن اإلصالحي
اإلمام الفراهي بمدرسة اإلصالح ،وهو املرجع الوحيد بهذا العصر ألفكار

األستاذ اإلمام وعلومه القرآنية ،فشجعني على الوفاء بما عهد إلي شيخنا
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املغفور له ،وهو وعدني بكل إعانة احتيج إليها فأرضيت بعد ذلك نفس ي بهذا
ً
مستعينا باهلل من ظلمات النفس وغوايات الجهل.
العمل العظيم
فهذا أول مجموع من أفكاره النادرة القرآنية التي وفقني هللا لجمعه وترتيبه وهكذا
أجمع كل تأليف له وأنشره ً
واحدا بعد واحد إن شاء هللا تعالى .وبيده التوفيق1 .

 1نشرته الدائرة الحميدية في 2344ه
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أساليب القرآن
 -الشيخ بدر الدين الصالحي1

ً
ً
ومصليا .وبعد ،فإن هذا مجموع من اإلشارات التي اختزنها أستاذنا اإلمام
حامدا
الفراهي رحمه هللا لكتابه "األساليب" ،قد أفرده لذكر وجوه األساليب في القرآن،
وبيان دالالتها ومواقع استعماالتها ،ولكنه لم يتيسر له ْأن يؤلف هذا الكتاب
الجليل ،وينقل فيه هذه اإلشارات إلى مواضعها .فبقيت هي ،كما كانت ،مبثوثة في
مخطوطاته ومبعثرة فيها ،ولكنها إذ كانت مشتملة على مباحث مهمة وفوائد جليلة،
فأردت ْأن أجمع هذه الدرر وأنظمها في سلك ،لعلها تكون نافعة ملن أراد ْأن ينتفع بها.
فجمعتها في هذا املجموع من زيادة وال نقصان .فالرجاء من الذين سيقرؤونه أن ال
يعاملوه ككتاب مرتب ،بل ينظروا فيه باإلمعان والتدبر ،ألنه مجموع من اإلشارات.
إن األساليب لها مكانة عظيمة في كل لسان ،ألثرها الخاص في تأدية الكالم وفهم معناه
املراد ،وهي بالحقيقة ما سموه بعلم املعاني .ففي هذا العلم :يبحث عن داللة التراكيب
املختلفة الوجوه ،التي تدل عليها األساليب املتنوعة ،والغرض منه :أن يحيط العلم بما
يدل عليه الكالم من املعاني ،حتى يحفظ عما ال داللة له عليه .وإنه بذلك :ألعظم
ش يء من جهة العلم باللسان ،وأقرب وسيلة من جهة املعرفة ببالغة الكالم.
ً
إن الكالم ال يكون إال حامال لعواطف املتكلم من الرض ى والسخط والفرح واأللم
والرحمة والغضب والرجاء والحسرة واللين والشدة وغير ذلك من العواطف
الروحية وال يدل على هذه األمور إال تراكيب الكالم وتأليفاته بأساليبها الخاصة.
فعلمها هو العلم الوحيد الذي يهدي إلى روح الكالم وسره.
ولكن األلسنة مختلفة في أساليبها ،والعقول متفاوتة في األقوام فال بد ْأن ال يحكم
في كالم قوم بمجرد الرأي والقياس على لغتهم ،يحكم بما تعوده أهل ذلك اللسان
1

مدير الدائرة الحميدية األسبق
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في كالمهم .فإن الحكم في كالم قوم من دون رعاية أساليبهم ودالالتها حيف عليهم
وعلى كالمهم.
إن علماء املعاني قد بذلوا جهدهم في هذا الفن .وال شك أنهم بحثوا عن كثير من
طرق تراكيب الكالم وتأليفاته ،حتى أنهم شأووا فيه األقوام وحازوا لهم قصب
السبق ،ولكنهم مع ذلك لم يؤدوا حقه .وذلك بأنهم لم يراعوا فيها سنن العرب في
كالمهم بل مالوا إلى ما مهد لهم املولدون املبعدون املتكلفون فجعلوا مدار الفن
على رعاية الصور النحوية واستعماالت الحروف الخاصة حسب املواقع ،كما
صرح به إمامهم الجرجاني رحمه هللا ،وبنى عليه كتابه "دالئل اإلعجاز" فقصروا
النظر على صورة الكالم حسب القواعد النحوية ،وزعموا أن إعجاز القرآن ليس
إال من هذه الجهة .لو أنهم استقصوا كالم العرب واقتصروا آثار سننهم فيه
وجعلوه ميز ًانا لهم ملعرفته ،ونظروا في أسلوب القرآن ونظمه املعجز ،لم يذهبوا
ً
إلى ما ذهبوا فإنا نرى في القرآن ً
صريحا قواعدهم
كثيرا من األساليب يخالف
النحوية .وهكذا نرى ً
كثيرا منها ما يخالف مناهجهم املعهودة في الخطاب وااللتفات
واإليجاز واإلطناب والوصل والفصل واالعتراض والحذف والتقديم والتأخير
والفصل بين املتصلين واالستفهام والتلخيص وتضمن القول دليله وذكر األثر ملا
يخفى وغير ذلك من األساليب الكثيرة الوقوع فيه كما ستراه في الصفحات التالية.
ً
معيارا
إن علم املعاني الذي هو ميزان لنا ملعرفة دالالت الكالم ومحاسنها وجعلناه
ألجل الكشف عن إعجاز القرآن ،فال شك أنه ليس في وسعه ْأن يقيم لنا الوزن
بالقسط في فهم براعة القرآن ونظمه املعجز .فلذلك يجب على املشتغلين بآداب
القرآن وأساليبه ْأن يتعمقوا في دراساتها ويبحثوا عنها حسب ما استعملها لكشف
القناع عن وجهها فإن املجال فيه واسع والحاجة إليه شديدة.
إن هذا املجموع أول خطوة ألستاذنا اإلمام رحمه هللا في هذا امليدان ،والحق أنه
رحمه هللا ما حقق فيه من آداب القرآن وأساليبه فهو على أساس متين مأخوذ من
سنن كالم العرب الخالص والقرآن الحكيم الذي ال أمت فيه وال عوجْ .
فإن نظرنا
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فيه وسلكنا سبله في دراستنا فاملرجو منه ْأن يكون شعورنا بجمال القرآن
وأساليبه أدق وألطف .ويكون لنا التطلع إلى إعجازه أسهل وأقرب .وهللا هو
املستعان وبيده التوفيق1 .

 1نشرته الدائرة الحميدية في 2341ه
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إمعان في أقسا القرآن
 -السيد أبو الحسن علي الحسني الندوي1

الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم.
ً
موضوعا يسترعي اهتمام املتدبرين في
أما بعد ،فقد كان موضوع أقسام القرآن
القرآن واملعنيين بتفسيره ،والكشف عن معانيه وحقائقه ولطائفه ودقائقه؛
ويدعوهم إلى البحث في هذا املوضوع في بسط وتفصيل ،ألن ما يتبادر إلى الذهن
من اإلقسام بش يء هو استشهاد املقسم به على ما يدعيه املتكلم ويريد أن يثبته
ويؤكده .وما شاع واستقر في األذهان أن القسم لتعظيم املقسم به .وهللا هو أجل
وأعلى ،وأسمى وأغنى عن أن يقسم بش يء هو من خلقه وصنعه ،فيؤكد قوله
ً
ً
وصوابا ً
ً
وحقا .فلم يكن من الغريب واملستبعد
تعالى؛ وينطق بقوله صدقا وعدال،
أن تتكون في هذا املوضوع مكتبة ذات قيمة وقامة ،واتساع وضخامة ،كما كان
الشأن في موضوعات قرآنية أخرى.
ً
كتابا ً
ً
ولكن الكاتب لم يجد ،في حدود علمه واطالعهً ،
واسعا مفصال في هذا
مفردا
املوضوع الخطير ،واملكتبة اإلسالمية الدينية والعلمية أضخم وأوسع من أن يدعي
مدع أنه أحاط بها واستقصاها ،إال كتاب "التبيان في أقسام القرآن" تأليف
العالمة شمس الدين محمد بن أبي بكر املعروف بابن القيم الجوزية (ت 772ه)2
وهو ،في حدود علم كاتب كلمة التقديم ،أول كتاب مفصل علمي مؤسس على
الدراسة العميقة والتدبر في القرآن ،واستعراض ألنواع األقسام واملقسم بها
ومواردها في القرآن؛ يدل على عمق دراسة املؤلف وتذوقه للقرآن ،وتجريه
لالقتصار واالتزان .ومن سمات الكتاب الشمول واالستيعاب واإلحاطة بجميع
 1داعية هندي كبير وصاحب مؤلفات قيمة في املوضوع
 2أمام الكاتب طبعة مكتبة الرياض الحديثة (الرياض)
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أقسام القرآن واالستشهاد بأقوال السلف ،بما فيهم شيخه شيخ اإلسالم الحافظ
ً
أحيانا فيفسر السورة التي وردت فيها هذه
ابن تيمية .يتوسع فيه املؤلف
األقسام ،ويشير إلى الرباط الذي يربط آياتها بعضها ببعض .وتجيء أثناء ذلك
ً
أحيانا بأبيات ذات مناسبة بما
لطائف وغوامض تفسيرية وتاريخية ،ويستشهد
جاء في بيان املؤلف .ويتجلى في الكتاب اختصاص املؤلف في فن الحديث واالطالع
على مصادره وما تضمنته من روايات وأسانيد ،وفن الرجال ،وذلك مما يرتجى من
مؤلف كالحافظ ابن القيم الجوزية ،واطالع املؤلف على علوم تفيد في فهم اليات
وإثبات اإلعجاز القرآني كالطب وعلم األجسام وعلم النفس.
ولكنه كانت الحاجة ماسة ملحة إلى تناول هذا املوضوع من جديد ،في ضوء
الدراسات القرآنية التي ال نهاية لها وال تحديد ،فالقرآن كما قال بعض املتبصرين
واملتدبرين في القرآن "ال تبلى جدته وال تنقض ي عجائبه" وكما قيل" :كم ترك األول
للخر" ،وكذلك في ضوء الدراسات العميقة الشاملة لداب اللغة العربية ،مناهج
كالم العرب األولين ،وفي ضوء الدراسات املقارنة للصحف لسماوية والديانات
القديمة .وقد كان املؤلف ،كما يقول أستاذنا العالمة السيد سليمان الندوي،
ً
"مجمع البحرين و(بينهما برزخ ال يبغيان) ،كان عاملا بالعلوم العربية والدينية،
ً
وفاضال في العلوم العصرية واإلنكليزية ،ومات وهو مكب على أخذ ما فات من
العلماء ولف ما نشروه ولم ما شتتوه ،وتحقيق ما لم يحققوه"1.
فجاءت هذه الرسالة ،على قصر قامتها وكبر قيمتها ،تنوب عن املكتبة القرآنية في
موضوع أقسام القرآن بصفة خاصة ،مع احتوائها على لطائف مفتقة للقريحة،
ومنيرة ومثيرة إلمعان الدراسة في القرآن والتدبر فيه من جديد.
ً
ذكر املؤلف أوال الشبهات الثالث على أقسام القرآن .وهي شبهات رئيسية تدور في
ً
خواطر أوساط الناس والسطحيين من القراء .وقد ذكر أوال ما أجاب به العالمة
الرازي ،وقد انتقده ،وذكر عدم ارتياحه إلى وجاهته ،وعدم إصابته الهدف .يتجلى
 1ترجمة املؤلف للعالمة السيد سليمان الندوي
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في ذلك ذكاؤه الحاد ،وقوة تحليله ،وشجاعته العلمية والنقدية ،واطالعه الواسع
ً
إجماليا ،وقد
على أساليب كالم العرب ،وأثنى على طريق العالمة ابن القيم ثناء
ناقشه مناقشة هادئة أدبية مما يدل على إنصافه واتزانه ،وشجاعته العلمية
النقدية ،وقد تناول هذا املوضوع "االعتراف والنقد" بش يء من التوسع.
ً
وقد عقد ً
بابا مستقال بعنوان "طريق هذا الكتاب في الجواب على سبيل اإلجمال" .وقد
أيد فيه أقوال بعض العلماء إن هذه األقسام دالالت ،وأعقبه بقوله" :ولكن الغمة
ً
التي لم تنجل عنهم واملضيق الذي لم يخرجوا منه ،هو ظنهم بكون القسم مشتمال على
تعظيم املقسم به ال محالة ،وذلك هو الظن الباطل الذي صار ً
حجابا على فهم أقسام
القرآن ،ومنشأ للشبهات" .وقد ذكر بعد ذلك باإلجمال "أن أقسام القرآن باملخلوقات
ليست إال آيات دالة ،وأنها نوع من القسم مباين لألقسام التعظيمية".
ً
وقد بحث عن تاريخ القسم ،وحاجة الناس إليه ً
قديما وحديثا ،وطرقه املتنوعة
وبين معاني كلمات القسم ومفهومه األصلي ومفاهيمه املتشعبة الثالثة من اإلكرام
ً
والتقديس واالستدالل املجرد .وعقد لذلك ً
بابا مستقال بعنوان "تاريخ القسم
وحاجة الناس إليه ،وطرقه املختلفة ،والداللة على حقيقة معناه في أول األمر".
وهو باب يدل على اطالعه الواسع على أساليب كالم العرب ،وأساليب غيرهم من
الشعوب واألمم ،والداب واللغات ،والثقافات والديانات .ونوه بعض األخطاء في
بعض الترجمات للصحف القديمة ،مما يدل على دراسته املقارنة العميقة
للصحف السماوية والديانات املختلفة ،واطالعه الواسع على كالم العرب األولين،
واالستشهاد بأبياتهم .واستنتج من ذلك أن القسم ليس إال للتأكيد ،وال يحتاج إلى
تقدير املقسم به في كل موضع .أما إذا ضم إليه املقسم به فإنما هو لإلشهاد .وال
يراد منه التعظيم إال إذا كان باهلل تعالى وشعائره".
وذكر أنواع القسم ،منها القسم على وجه اإلكرام للمقسم به واملتكلم واملخاطب.
والقسم على وجه التقديس للمقسم به .استشهد في هذا الباب بأبيات كثيرة
للشعراء الجاهليين مما يدل على اطالعه الواسع على الشعر الجاهلي .ومنها القسم
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على وجه االستدالل باملقسم به ،وهو األقرب إل نوع األقسام القرآنية ،وأبعد عن
الشبهات والتساؤالت .وقد استشهد في ذلك بأبيات العرب األولين ،وعرض في ذلك
نماذج من كالم األولين من بلغاء اليونان ،ثم شرح دالالت القسم االستداللي ،وذكر
األدلة املأخوذة من نفس القرآن على ما فيه من األقسام االستداللية ،وهي الغاية
من تأليف هذا الكتاب ،واملحور الذي يدور حوله .وتوسع املؤلف في ذكر األمثلة من
القرآن ،وتطبيقها على الغايات .ثم ذكر بعض أسباب خفاء الوجه الصحيح في تأويل
أقسام القرآن .وذكر بعض ما في القسم من أبواب البالغة ولطائفها.
وقد جمع هذا املؤلف بين التدبر الطويل العميق في دراسة القرآن ،والتشيع
بروحه ،واالطالع الواسع على أساليب البيان والبالغة ،والتعبير عن مكنونات
الضمير في لغات مختلفة ،واالطالع على تعبيرات الصحف السماوية واألساليب
الدينية البيانية ،مع دراسة مقارنة للديانات ،واطالع واسع وتذوق للكالم العربي
والشعر الجاهلي .فجاء هذا الكتاب ،على صغر حجمه ،يجمع بين إزاحة بعض
الحجب التي طرأت على هذا الصنف من اإلعجاز القرآني ،وبين مادة ثرية من
األصول األدبية ،ونكت متعلقة من فن البالغة وأساليب البيان العربي .وال يتأتى
ذلك إال ملن جمع بين التمييز في القرآن واالشتغال به ،وبين التذوق الصحيح لفن
البالغة واملعاني والبيان في اللغة العربية ،والتشبع من دراسة بعض اللغات
األجنبية والصحف السماوية القديمة ،وبين سالمة الفكر ورجاحة العقل
والتعمق .وذلك فضل هللا يؤتيه من يشاء.
وبعد ،فإن كتابة كلمة تقديم ،مهما كانت قصيرة وضئيلة القيمة ،لكتاب يصدر
من قلم عالم ضليع نابغة مثل العالمة عبد الحميد الفراهي رحمه هللا ،ويتحلى
بمقال في ترجمة صاحب هذا الكتاب يصدر عن قلم أستاذنا محقق هذا العصر
الكبير العالمة السيد سليمان الندوي رحمه هللا شرف وتطاول لكاتب هذه
السطور ،ولكنه مع ذلك محاولة ملعرفة قيمة هذا الكتاب العلمية ،وقيام بشهادة
بالفضل ،وقيام ببعض حقوق املشتغلين بعلوم القرآن .ونية املرء خير من عمله1.
 1إمعان في أقسام القرآن ،دار القلم ،دمشق2114 ،م
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ديوان املعلم عبد الحميد الفراهي
 -الشيخ بدر الدين الصالحي1

هذه مجموعة من القصائد التي قرضها أستاذنا اإلمام املعلم عبد الحميد الفراهي
رحمه هللا تعالى .قد جمعتها من مخطوطاته وليس الغرض منها إال ْأن تكون به
مصونة عن الضياع وتبقى لقائلها ذكرى ،وما توفيقي إال باهلل.
ً
إن أستاذنا اإلمام كان ً
ً
ً
حكيما كما يدل عليه هذا املجموع،
وشاعرا
أديبا بليغا
ً
ولكنه مع ذلك لم يقرض إال قليال ،وذلك ألنه قد انقطع ،بحول هللا وتوفيقه ،من
بدء شبابه إلى النظر في القرآن والتدبر فيه ،حتى وجد منه ما تهدء به العواطف
وتطمئن به القلوب وتسكن إليه األرواح ،فبه سكنت فيه عوامل الشعر وهدأت،
ً
ً
مطبوعا ،فإذا جاشت فيه عاطفة شديدة
شاعرا
لكنه مع هذا إذ كان في نفسه
وهجمت عليه فهو إذن يقرض ،وهو إذ كان ً
ماهرا باللسان الذي أنزل فيه القرآن
ً
وبارعا فيه ،فيقرض على منوال الجاهليين وينشد على سبك فصحائهم.
إن شعره كان جيد السبك ،رائق األسلوب ،بديع الخيال ،قوي املنطق ،يمتاز بقليل
الحشو ،إنك تجد في شعره ما ال تجد في غيره من جزالة اللفظ ورشاقة األسلوب.
ً
سهال خفي ًفا ،يطمع السامع ْ
أن يأتي بمثله لكنه إذا حاول ،عجز،
قد جاء نظمه
ً
إنه قد أتى بقريضه للغة العربية دقة في التركيب ،رقة في األداء ،جماال في
حسنا في الخيالً ،
ً
رونقا في البيان ،وطالوة في املعنى ،وإن هذه كلها
األسلوب،
تدل على أنه كان من الشعراء املطبوعين املجيدين الذين ال يقرضون إال بفيض
قريحتهم ووحي فطرتهم.
إن ً
كثيرا من هذا املجموع يتعلق بالحروب التي تلظت نارها بين الطليان والتركية
وبما شبت من سعيرها على طرابلس والبلقان فال شك أنها كانت داهية عظيمة،
1

مدير الدائرة الحميدية األسبق
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حلت بالعالم اإلسالمي حتى لم تبق منه أرض إال وقد نالت من لهيبها .فجزع هو
على هذه امللحمة الكبرى وجاش بها صدره حتى قذف على لسانه ما اهتاج للقول.
فبكى وأبكى ورثى قتلى طرابلس بأبلغ الرثاء.
ً
وأما قليال منه ما يتعلق بالحكمة واملوعظة الحسنة فقد نبه بذلك اإلنسان من
غفلته وحذره من تقلب الزمان وفتنته وأرشده إلى نور اإليمان وحكمته .وإن في
ذلك لذكرى ملن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.
قد جمعنا في هذا املجموع ما وجدناه في مخطوطاته ،ولكن أخبرنا بعض الثقات
أن له قصائد لم تصل إليها أيدينا ،فيخطر ببالنا ْأن كان له ش يء مما عداها فهو

ً
إما ْأن يكون قد تالعبت به أيدي األيام وأفنته وإما ْأن يكون
موجودا عند أخالئه
فإن كان عندهم ش يء منها فالرجاء منهم ْ
أو تالمذتهْ ،
أن يتفضلوا به علينا1 .

 1نشرته الدائرة الحميدية في 2347ه
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ذكرى حميد الدين الفراهي
 -الشيخ عبد الرحمن الكاشغري1

هج ـ ـ ـ ـ ــم الزم ـ ـ ـ ـ ــان بص ـ ـ ـ ـ ــولة الع ـ ـ ـ ـ ــدوان

وف ـ ـ ـ ــرى القل ـ ـ ـ ــوب بص ـ ـ ـ ــارم األحـ ـ ـ ـ ـزان

وغ ـ ـ ـ ـ ــدا لب ـ ـ ـ ـ ــرد الع ـ ـ ـ ـ ــيش من ـ ـ ـ ـ ــا س ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـالبا

وحشـ ـ ـ ـ ـ ــا لنـ ـ ـ ـ ـ ــا األحشـ ـ ـ ـ ـ ــاء ب ـ ـ ـ ـ ـ ــالنيران

وس ـ ــقى النف ـ ــوس م ـ ــن املص ـ ــيبة خم ـ ــرة

وشـ ـ ـ ــوى الكبـ ـ ـ ــود بجمـ ـ ـ ــرة الحرمـ ـ ـ ــان

ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا وي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح جم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر كآب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة بلهيبه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا

ذاب الحش ـ ــا ،وانص ـ ــب م ـ ــن أجف ـ ــاني

فبتل ـ ـ ــك ص ـ ـ ــدري ك ـ ـ ــان ك ـ ـ ــانون اللظ ـ ـ ــى

وب ـ ـ ـ ـ ــذاك عين ـ ـ ـ ـ ــي مع ـ ـ ـ ـ ــدن املرج ـ ـ ـ ـ ــان

قامـ ـ ـ ـ ــت علـ ـ ـ ـ ــي قيامـ ـ ـ ـ ــة قـ ـ ـ ـ ــد أذهلـ ـ ـ ـ ــت

قلبـ ـ ـ ـ ـ ــي عـ ـ ـ ـ ـ ــن اإلخـ ـ ـ ـ ـ ــوان واألوطـ ـ ـ ـ ـ ــان

بــل قــد ســرت تلــك املصــائب فــي الــورى

ال ي ـ ـ ـ ـ ـ ــدعي فيه ـ ـ ـ ـ ـ ــا الخ ـ ـ ـ ـ ـ ــالف اثن ـ ـ ـ ـ ـ ــان

قـ ـ ـ ــد أصـ ـ ـ ــبحوا فـ ـ ـ ــي حيـ ـ ـ ــرة منهـ ـ ـ ــا فلـ ـ ـ ــم

ي ـ ـ ـ ـ ــدروا ش ـ ـ ـ ـ ــمائلهم ع ـ ـ ـ ـ ــن اإليم ـ ـ ـ ـ ــان
ً
فض ـ ـ ـ ــال ع ـ ـ ـ ــن اإلنس ـ ـ ـ ــان والحي ـ ـ ـ ــوان

أفـ ـ ـ ــال تـ ـ ـ ــرى البيضـ ـ ـ ــاء كيـ ـ ـ ــف تغ ـ ـ ـ ــيرت

كم ـ ـ ـ ـ ـ ًـدا فأب ـ ـ ـ ـ ــدت ص ـ ـ ـ ـ ــفرة اليرق ـ ـ ـ ـ ــان

ال تعجبـ ـ ـ ـ ـ ــوا إن أص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْ
ـبحت حبش ـ ـ ـ ـ ـ ــية

لـــ ً
ـدجى س ـ ـ ــرى فيه ـ ـ ــا م ـ ـ ــن األش ـ ـ ــجان

ط ـ ـ ــرق النوائ ـ ـ ــب ل ـ ـ ــم ي ـ ـ ــذر م ـ ـ ــن راح ـ ـ ــة

إثـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ًـرا لقاصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيها وال للـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداني

وهللا أن قريحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتي لقريح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

بمص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيبة كب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراثن القرح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان

مـ ـ ـ ـ ــوت اإلمـ ـ ـ ـ ــام البـ ـ ـ ـ ــارع املتفـ ـ ـ ـ ــرد الـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمتورع املتب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرع املحس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان

ب ـ ـ ـ ــل ف ـ ـ ـ ــي الجم ـ ـ ـ ــاد أظنه ـ ـ ـ ــا ق ـ ـ ـ ــد أث ـ ـ ـ ــرت

ً
وشاعرا ً
ً
كبيرا في الهند
 1كان أستاذا للعربية وآدابها في دار العلوم التابعة لندوة العلماء
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ك ـ ـ ـ ـ ــل املص ـ ـ ـ ـ ــيبة ،ال مص ـ ـ ـ ـ ــيبة دونه ـ ـ ـ ـ ــا

هان ـ ـ ـ ـ ـ ــت ل ـ ـ ـ ـ ـ ــديها هلك ـ ـ ـ ـ ـ ــة األك ـ ـ ـ ـ ـ ــوان

ق ـ ــد ك ـ ــان م ـ ــن ق ـ ــدس وحس ـ ــن خليق ـ ــة

ً
روح ـ ـ ــا ه ـ ـ ــدى ف ـ ـ ــي ص ـ ـ ــورة اإلنس ـ ـ ــان

وتـ ـ ـ ــرى البصـ ـ ـ ــائر فـ ـ ـ ــي صـ ـ ـ ــباح جبينـ ـ ـ ــه

نج ـ ـ ـ ــم الس ـ ـ ـ ــعادة س ـ ـ ـ ــاطع اللمع ـ ـ ـ ــان

والكوكـ ـ ـ ـ ــب الـ ـ ـ ـ ــدري تقتـ ـ ـ ـ ــبس السـ ـ ـ ـ ــنا

م ـ ـ ــن ب ـ ـ ــرق ذاك الحس ـ ـ ــن والقمـ ـ ـ ـران

ويعطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر األيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن أنفاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه

ع ـ ـ ـ ــرف اله ـ ـ ـ ــدى والعل ـ ـ ـ ــم والعرف ـ ـ ـ ــان

ق ـ ـ ـ ــد ك ـ ـ ـ ــان كعب ـ ـ ـ ــة س ـ ـ ـ ــؤدد وبفض ـ ـ ـ ــله

للمكرم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات مش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيد األرك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
ً
ولسـ ـ ـ ـ ــان صـ ـ ـ ـ ــدق فيصـ ـ ـ ـ ــال كيمـ ـ ـ ـ ــان

ومحج ـ ـ ـ ـ ــة الحس ـ ـ ـ ـ ــنى وحج ـ ـ ـ ـ ــة أهله ـ ـ ـ ـ ــا

ويم ـ ـ ـ ـ ـ ــين دي ـ ـ ـ ـ ـ ــن الح ـ ـ ـ ـ ـ ــق واإليم ـ ـ ـ ـ ـ ــان

ً
ومحيي ـ ـ ـ ــا
ومس ـ ـ ـ ــيح أم ـ ـ ـ ــوات القل ـ ـ ـ ــوب

بطريق ـ ـ ــة ال ـ ـ ــنظم 1العظ ـ ـ ــيم الش ـ ـ ــان

هـ ـ ـ ـ ــادي جميـ ـ ـ ـ ــع العـ ـ ـ ـ ــاملين وشـ ـ ـ ـ ــيخهم

ومالذه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم وخليف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرحمن

كن ـ ـ ـ ــا بجان ـ ـ ـ ــب مث ـ ـ ـ ــل ه ـ ـ ـ ــذا املقت ـ ـ ـ ــدى

فـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي لجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة النعمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء كالحيتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان

والي ـ ـ ـ ـ ــوم أص ـ ـ ـ ـ ــبحنا حي ـ ـ ـ ـ ــارى ظلم ـ ـ ـ ـ ــة

مـ ـ ـ ــن فقـ ـ ـ ــد ذاك املصـ ـ ـ ــبح النـ ـ ـ ــوراني

أض ـ ـ ـ ـ ـ ــحى لتلق ـ ـ ـ ـ ـ ــاء امله ـ ـ ـ ـ ـ ــيمن ر ً
ائح ـ ـ ـ ـ ـ ــا

تلقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء عليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــين كالروحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاني
ً
متفضـ ـ ـ ــال عـ ـ ـ ــن شـ ـ ـ ــاكري اإلحسـ ـ ـ ــان
ً
وكسـ ـ ـ ـ ـ ــاه فضـ ـ ـ ـ ـ ــال حلـ ـ ـ ـ ـ ــة الغف ـ ـ ـ ـ ـ ـران

وي ـ ـ ــد الس ـ ـ ــماح وهام ـ ـ ــة الهم ـ ـ ــم العل ـ ـ ــى

فج ـ ـ ـ ـزاه عنـ ـ ـ ــا هللا أحسـ ـ ـ ــن مـ ـ ـ ــا جـ ـ ـ ــزى
وأحلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرحمن حلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة قربـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه
روى ثـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراه م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزن ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر إلهن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا

وعل ي ـ ـ ـ ـ ـ ــه دام مواه ـ ـ ـ ـ ـ ــب الرض ـ ـ ـ ـ ـ ــوان2
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