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ملخص

الوحدة املوضوعية...

عبدالرحمن قايد

يهدف هذا البحث إىل التحقق من التكامل بني التأصيل والتطبيق يف منهج الفراهي
يف الوحدة املوضوعية للسورة ،وهي قضية تعد من أهم قضااي التفسري املوضوعي ،ملا
هلا من حسم يف قضية كون الوحدة املوضوعية داخلة يف التفسري املوضوعي ،وهلا
معاملها احملددة األوصاف ،ومقاييسها العلمية .تلك القضية اليت ما زالت حمل نزاع
كبري .وهلذا جاءت أهداف البحث متمثلة يف :التعريف جبهود الفراهي التأصيلية يف
الوحدة املوضوعية للسورة القرآنية ،وبيان الوحدة املوضوعية لسورة البقرة  -وهي أهم
عمل تطبيقي -ومدى انسجامها مع أصول منهجه ،وهو ما أوقف الباحثني على
اكتمال منهج الفراهي أتصيال وتطبيقا .وتكمن أمهيتة البحث يف :اإلسهام يف رفد
وتعزيز الدراسات القرآنية املتخصصة يف التفسري املوضوعي ابألصول النظرية
املستلهمة من مناهج أئمة التفسري املوضوعي السابقني واملعاصرين .وكذا املشاركة
يف إانرة الطريق للباحثني ملواصلة اجلهود العلمية املدروسة يف استكمال إظهار مالمح
التفسري املوضوعي .وقد اعتمد البحث املناهج العليمة اآلتية :املنهج التحليلي:
وذلك بتحليل منهج الفراهي يف تفسري سورة البقرة ،واملنهج االستنباطي :ومت
استعماله يف استنباط البعث احلضاري عند الفراهي يف تفسري سورة البقرة ،املنهج
النقدي :وذلك بتفنيد الدعوى القائلة خبروج الوحدة املوضوعية من التفسري
املوضوعي ،ودعوى عدم تطبيق الفراهي ملنهجه يف تفسريه .وقد خلص البحث إىل
نتائج من أمهها :أن علماء املسلمني قد قدموا ترااث رائعا يف ابب التفسرياملوضوعي،
وأن االستفادة من ذلك الرتاث ما يزال قاصرا بدرجة كبرية ،كما أن منهج الفراهي
وصل إىل صحة التأصل من الناحية النظرية ،واكتمل من الناحية التطبيقية .وهبذا
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فإن دعوى قصور الفراهي يف تطبيق منهجه مع تفوقه يف التأصيل ال صحة هلا على
اإلطالق ،بل إن الفراهي هو خري من اكتمل منهجه أتصيال وتطبيقا.

كلمات دالَّة:

التفسري املوضوعي ،الوحدة املوضوعية للسورة ،البعث احلضاري،

الفراهي.

 -1مقدمة
احلمد هلل محداً كثرياً طيباً مباركاً كما حيب ربنا ويرضى ى ىىى ،والصى ى ىىالة والسى ى ىىالم عليه من
قال له ربُه ﴾    ﴿ :أما بعىد :فإن

تعىاىل جعىل العلمىاء ور ة

األنبيىىاء ،وأخىىذ عليهم امليثىىاق أن يبينوا العلم ويبل وا عن ورسى ى ى ى ى ى ىولىىه ،فشى ى ى ى ى ى ى ىىدت العلمىىاء
عزائمها ،وأقبلت بكليتها على كتاب تعاىل وس ى ى ى ىىنة رس ى ى ى ىىول ص ى ى ى ىىلى عليه وس ى ى ى ىىلم،
يسى ى ى ىىتنبطون منهما الدرر ،ويسى ى ى ىىتخرجون منهما العلوم واحلكم ،يف التفسى ى ى ىىري والفقه والعقيدة
وغريها ،وكان من هؤالء األعالم الذين أفنوا حياهتم يف نشى ىىر العلم ونثر فوائده ،واسى ىىتخال
فرائىده ،اإلمىام ترمجىان القرآن عبىد احلميىد بن عبىد الكرف الفراهي .فبعىث يف نفو البىاحثني
أن يتناولوا الوحدة املوضوعية عند هذا اإلمام رمحه .
مشكلة البحث
يبني سعيد أن هذا العلم ال يزال حمتاجا إىل مزيد من اجلهد ،والضبط ،والتحرير.2
نِ
ويؤكد الدغامني :أن اجلهود يف هذا التفس ى ى ى ى ى ىىري ملا تكتمل بعد ،فهو ما زال حباجة إىل
أتص ىىيل وض ىىبط .3ويذهب رش ىواي إىل أن التفس ىىري املوض ىىوعي ما يزال علما انش ىملا ت تتض ىىح

 2انظر :سى ىىعيد ،عبد السى ىىتار ،املدخل إىل التفسى ىىري املوضى ىىوعي( ،القاهرة ،دار التوزيع والنشى ىىر اإلسى ىىالمية ،ط،2
1991م) .8
 3انظر :ا لدغامني ،زايد خليل ،التفسري املوضوعي ومنهجية البحث فيه ( ،األردن ،عمان ،دار عمار2007 ،م)
.9
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معامله .4وقد وجد املش ى ى ىىمل أن املكتبة القرآنية حباجة إىل دراس ى ى ىىات يف التفس ى ى ىىري املوض ى ى ىىوعي
تعتمد على منهجية املوازنة واملقارنة .5وال تزال الوحدة املوضى ىىوعية للسى ىىورة القرآنية حباجة إىل
إقامة األدلة على كوهنا علما واضى ى ىىح املعات ،ألن النقد املوجه هلا ما يزال قائما ،وقد ع عنه
عبد السى ىىتار سى ىىعيد بعد أن قرر أن الوحدة املوضى ىىوعية للسى ىىورة القرآنية أمر تقوم عليه األدلة،
وتطمملن إليىه النف س والعقىل ،ولكن ال يزال البون بعيىدا يف وضى ى ى ى ى ى ىىع هىذا على قوالىب علميىة
حم ىىددة تنتق ىىل ب ىىه من ابب االلتم ىىا واالجته ىىاد ،والظن وكثرة ائالف ،إىل ابب احلق ىىائق
احملددة املعات واألوصاف .ومتفائال يف الوقت ذاته أنه آت قريب.6
وقد وقف الباحثون على كالم للدغامني يشيد فيه مبنهج الفراهي من حيث التأصيل
بقوله " :وابلنظر فيما كتبه املعلم اهلندي عبد احلميد الفراهي من تفس ى ى ى ى ى ىىري للقرآن اه نظام
القرآن وجعل له مقدمة اها دالئل النظام ،جند حماولة جادة لتأص ى ى ى ىىيل منهج الوص ى ى ى ىىول إىل
الوحدة املوضوعية يف السورة".7
وألنه ت يطلع على تفسىريه لسىورة البقرة ،واعتمد على ما ذكره عن عمود سىورة البقرة
يف كتىاب دالئىل النظىامق فقىد رأي أن الفراهي ت يطبق منهجىه عمليىا" .لكنىه يف تفسى ى ى ى ى ى ىىريه ت
يطبق هذه النظرية ،ويف تعيينه لعمود الس ىىورة ،أو الوحدة املوض ىىوعية فيها ت يكن يص ىىدر عن
منهجه الذي وضىىعه ،ففي موضىىوع سىىورة البقرة ذكر أهنا سىىورة اإلميان املطلوب ،وهو اإلميان
ببعثة حممد عليه الصالة والسالم ،فجمعت دالئلها".8
مث يذهب إىل حكم أقسىى من األول فيقرر " :إن الفراهي ت يقف يف تفسىريه للسىورة
مع كل آية أو مجلة أو كلمة من كلماهتا ،ولكنه وقف يف الس ى ى ىىورة وقفات حاول أن يوض ى ى ىىح
 4انظر :رشىواي ،سىىامر عبد الرمحن ،منهج التفسىىري املوضىىوعي للقرآن الكرف :دراسىىة نقدية( ،حلب ،دار امللتقى،
2009م) .9-8
 5انظر :املشى ى ىىمل ،مصى ى ىىطفى إبراهيم ،التفسى ى ىىري املقارن دراسى ى ىىة أتصى ى ىىيلية ،جملة الشى ى ىريعة والقانون ،العدد  ،26إبريل
2006م.199-198 ،
 6انظر :سعيد ،عبد الستار ،املدخل إىل التفسري املوضوعي.90 ،
 7انظر :الدغامني ،زايد خليل ،التفسري املوضوعي ومنهجية البحث فيه.223 ،
 8انظر :الدغامني ،زايد خليل ،التفسري املوضوعي ومنهجية البحث فيه.225 ،
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من خالهلا وحدة املوض ى ى ىىوع الذي قرره يف مطلع حديثه يف بداية الس ى ى ىىورة ،هذا املوض ى ى ىىوع قد
تقرر س ى ىريعا دون الوقوف على مناسى ىىبة كل آية ملا تقدمها ،أو ملا حلق هبا من آايت" .9وهذا
ليس له يف احلقيقة أسى ى ى ىىا من الصى ى ى ىىحة .بل إن األمر على خالف ذلك وهو ما سى ى ى ىىيدلل
البحث عليه.
وهلذا ميكن اختزال مش ك كككلة البحث يف هذا الس ك ك ال :ما أ ر دراسى ى ىىة ونليل منهج
الفراهي التأصيلي والتطبيقي للوحدة املوضوعية للسورة القرآنية على التفسري املوضوعي؟
أسئلة البحث
 )1ما جهود الفراهي التأصيليه يف الوحدة املوضوعية للسورة القرآنية؟
 )2كيف طبق الفراهي منهجه يف الوحدة القرآنية على سورة البقرة؟
 )3ما أهم األشياء اليت قدمها الفراهي يف الوحدة املوضوعية لسورة البقرة.
أهداف البحث
 )1التعريف جبهود الفراهي التأصيلية يف الوحدة املوضوعية للسورة القرآنية؟
 )2بيان الوحدة املوضوعية لسورة البقرة ،ومدى انسجامها مع أصول منهجه.
 )3بيان البعث احلضى ىىاري الذي هو مدار الوحدة املوضى ىىوعية لسى ىىورة البقرة عند
الفراهي
أمهية البحث
 اإلسىهام يف رفد وتعزيز الدراسىات القرآنية املتخصىصىة يف التفسىري املوضىوعيابألصى ىىول النظرية املسى ىىتلهمة من مناهح أئمة التفسى ىىري املوضى ىىوعي السى ىىابقني
واملعاصرين.
 املش ى ى ى ى ىىاركة يف إانرة الطريق للباحثني ملواص ى ى ى ى ىىلة اجلهود العلمية املدروس ى ى ى ى ىىة يفاستكمال إظهار مالمح التفسري املوضوعي.
9

انظر :املرجع السابق،

.227
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الوحدة املوضوعية...

 حماولة اس ىىتدراخل ائطوة اليت أغفلتها اعامع العلمية ذات االهتمام ابلتفس ىىرياملوضوعي والناشملة عن عدم االلتفات جلهود وتراث أئمة التفسري املوضوعي
الكبار.
منهج البحث
اعتمد البحث املناهج العليمة اآلتية:
املنهج التحليلي :وذلك بتحليل منهج الفراهي يف تفسري سورة البقرة.
املنهج االس ككتنبا ي :ومت اسى ىىتعماله فيما يتعلق بتأصى ىىيل الفراهي للوحدة املوضى ىىوعية،
ويف استنباط البعث احلضاري عند الفراهي يف تفسري سورة البقرة.

املنهج النقدي :وذلك بتفنيد الدعوى القائلة خبروج الوحدة املوضى ىىوعية من التفسى ىىري
املوضوعي ،ودعوى عدم تطبيق الفراهي ملنهجه يف تفسريه.
الدراسات السابقة:
أوالً :دراس ك ك ك ك ككة بن عبد ف ،الش ك ك ك ك ككي الفراهي حيات وجهود يف ال الدراس ك ك ك ك ككة

القرآنية(.)10

تعرض فيها لسى ى ى ى ىىرية الفراهي ،والتعريف مبؤلفاته وآاثره العلمية يف حقل الدراسى ى ى ى ىىات،
ومن أهم نتائج الدراسى ى ى ى ىىة أن مؤلفات الفراهي امتيازت ابجلدة ،وامتياز أسى ى ى ى ىىلوبه ابلرصى ى ى ى ىىانة،
واجلمع بني اإلتقان والضى ىىبط ،والتدبر العميق ،وقوته النقدية .و تلف هذا البحث ابلدراسى ىىة
التحليلية لسورة البقرة عند الفراهي اليت أ بتت اكتمال املنهج أتصيال وتطبيقا عند الفراهي.
اثنياً :دراسة األعظمي ،مكانة الفراهي بني املفسرين .11

10

عبد  ،حممد فريد راوي ،الشى ى ىىيا الفراهي حياته وجهوده يف جمال الدراسى ى ىىات القرآنية،

)BIL. 2(2015

JSASS VOL. 2

.231-212

 11األعظمي ،معني ،مكانة الفراهي بني املفسىرين ،جملة اهلند ،اعلد  ،9العدد  ،4أكتوبر – ديسىم 2020 ،م،
.153-134
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أفرد فيها املفسرين الذين عنوا ابلنظم يف تفاسريهم ممن سبق الفراهي ومن عاصره ومن
وبني منازل هؤالء املفس ى ى ى ىرين وإس ى ى ى ىىهاماهتم يف جانب النظم ،وخلص الباحث يف
جاء بعدهِ ،
دراسى ىىته إىل انفراد الفراهي بوضى ىىعه أصى ىىوالً من شى ىىأهنا أن توصى ىىل كل واحد إىل املع القطعي
املراد ،وعده هبذا أول مفسىىر سىىد الفرات يف تفسىىري القرآن من هذه الزاوية ،وعاال املشىىكالت
اليت يواجهها املفس ى ىىر .ورأى أن تفس ى ىىري نظام القرآن نقطة نول يف الدراس ى ىىات القرآنية ألنه
أول حبث علمي منظم ،وألنه جعله فناً مس ىىتقالً برأس ىىه ،ووض ىىع له األص ىىول الواض ىىحة املعات.
فالفراهي حبس ىىب رأي األعظمي هو الذي حول فكرة النظم إىل علم واض ىىح مميز املعات ،وإن
كانت الفكرة قدمية .ويتفق هذا البحث مع ما وصىىلت إليه دراسىىة األعظمي ،و تلف عنها
ابلدراسة التحليلية لسورة البقرة اليت أ بتت صحة القول ابكتمال املنهج عند الفراهي.
املبحث التمهيدي :التعريف ابلفراهي:12
امسك  :هو اإلمىام العالمىة ترمجىان القرآن عبىد احلميىد بن عبىد الكرف ،الفراهي .نسى ى ى ى ى ى ىبىة

إىل قريته "فريها" ،تقع يف اإلقليم الشمايل يف اهلند.

مولد  :ولد يف مجادى اآلخرة سنة 1280ه ى ى ى ى ىى ،يف أسرة كرمية تعد من أعيان املنطقة

ووجهائها ،فنشأ وترعرع يف رخاء ورفاهية.
نشأت العلمية:

حفظ القرآن الكرف وهو ابن عشى ىىر سى ىىنني .وتعلم العلوم النقلية والعقلية ،وبرع فيهما،
فكان إماما ،ومهر يف الل ات العربية والفارس ى ى ىية واإلجنليزية ،وتعلِم الل ة الع انية .در علوم
ال رب وآدابىه يف الل ىة اإلجنليزيىة .كمىا در الفلسى ى ى ى ى ى ىفىة احلىديثىة وانل فيهىا درجىة االمتيىاز مع
اهتمامة ابلعلوم العص ىرية األخرى .لكن العلم الذي غلب عليه هو علم القرآن الذي بلي فيه
إىل منزلة تتقاصر دوهنا اهلمم.
 12انظر :الفراهي ،عبد احلميد ،مفردات القرآن (نظرات جديدة يف تفس ىىري ألفاظ قرآنية) ،نقيق وش ىىر  :حممد أمجل
أيوب اإلصالحي( ،بريوت ،دارال رب اإلسالمي2002 ،م).41-13 ،

قرآنيكا ،عدد خاص ( ،)6مارس 2021م.

الوحدة املوضوعية...

عبدالرحمن قايد

عرف بفرط الذكاء ونفاذ البصر وسرعة اإلدراخل ودقة االستنباط .وكان جمدداً يف علوم
كثرية ،منها علوم القرآن ،والبالغة ،واألصىول ،وغريها .وكان قرانهه وتالمذته يشىبهونه بشىيا
اإلسالم ابن تيمية رمحه يف سعة علمه وقوة نقده وردوده ،ويف تبحره يف علوم القرآن.
وأمجع معاصىىروه على ورعه وزهده يف الدنيا ،وقصىىده يف العي  ،وعزوفه عن السىىمعة،
وحسن تعبده ،مع جود وغ نفس وتواضع.
أعمال وم لفات :
اش ىىت ل ابلتدريس مث عني عميداً لدار العلوم ،وكان أحد املؤس ىس ىىني للجامعة العثمانية
حبيدر آابد ،مث اسى ىىتقال من منصى ىىبه ،وعاد إىل وطنه ،وتوىل إدارة مدرسى ىىة إصى ىىال املسى ىىلمني
اليت أنشى ى ىىأهتا مجعية إصى ى ىىال املسى ى ىىلمني يف بلدة (سى ى ىراي مري) .وقد وضى ى ىىع للمدرسى ى ىىة فكرهتا
التعليمية ،ورسى ى ى ى ى ى ىىم هلا منهاجاً دراسى ى ى ى ى ى ىىياً فريداً تلف عن مناهج املدار الدينية األخرى يف
نظامها ،ومقرراهتا الدراس ىىية ،وطريقة التدريس فيها .ووقف يف آخر عمره جزءاً كبرياً من وقته
وجهده على خدمة هذه املدرسة.
أما مؤلفاته فقد بل ت الواحد وائمس ى ى ى ىىني مص ى ى ى ىىنفاً مطبوعاً و طوطاً .طبع منها 20
مصنفاً ،ومن أمهها:
-

نظام القرآن وهو التفسري الذي ضم عدة سور ،كان آخرها سورة البقرة.
ودالئل النظام.
مفردات القرآن.
مجهرة البالغة.

وفات  :تويف يوم  19مجادى الثاي 1349ه ى ى ى ى ى ى املوافق ل ى ى ى ى ى ى 11نوفم 1930م عليه
رمحة .
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جهود الفراهي التأصيلية يف التفسري املوضوعي

 -2.1الكتابة التأصيلية للتفسري املوضوعي
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للفراهي اهتمام ابلي ابلتأصىىيل املنهجي للتفسىىري املوضىىوعي أوما يسىىميه بنظام القرآن،
وينفرد الفراهي بني كىل أئمىة التفسى ى ى ى ى ى ىىري بتقىدف منظومىة كىاملىة وفق خطىة حمكمىة مىدروس ى ى ى ى ى ى ىىة
تكونت من ا مل عش ى ى ىىر كتااب13خدم هبا التفس ى ى ىىري املوض ى ى ىىوعي أجل خدمة .وقد جاءت هذه
الكتب خصى ى ى ىىوصى ى ى ىىا ائمسى ى ى ىىة األوىل كأدوات مم ِنكنة ملعرفة النظام ،يف أتصى ى ى ىىيل متدرج ومنظم
وشامل للنظام ،وقد جتلت يف تطبيقه هلا على بعض سور القرآن الكرف.
ويظهر من خالل اس ىىتعراض كتبه يف هذا الش ىىأن أنه كان حريص ىىا على هدفني معا يف
وقت واحد:
اهلدف األول :ضبط منهج التفسري املوضوعي أتصيال.
اهلدف الثاين :تكوين علماء التفسري املوضوعي من خالل هذا املنهج.
فىىأمىىا اهلىىدف األول :فىىإن كىىل من يطلع على مىىا كتبىىه اإلمىىام الفراهي جيىىد يف كتىىاابتىىه
قوة النظر والض ى ى ىىبط ،واجلدة والطرافة ،والعمق والش ى ى ىىمول ،ومن هنا جاءت كتبه يف ما يتعلق
ابلتفسىىري املوضىىوعي متماسىىكة ومتكاملة ومضىىبوطة أحسىىن ضىىبط .لكن موت الفراهي حال
دون استيفائها.
وأم ىىا اهل ىىدف الث ىىاي :وهو مكني العلم ىىاء من املنهج ،ف ىىإن ىىه مم ىىا تفرد ب ىىه الفراهي بني
علماء التفسري ،وقدوته يف ذلك عبد القاهر اجلرجاي الذي كان حريصا مع إعطائه للمعرفة
أن يعطي املنهج الذي أوصىله إىل تلك املعرفة ،وهلذا فإن الفراهي صىر هبذا اهلدف يف أكثر
من موض ى ىىع ،ومن ذلك قوله عن كتاب التكميل يف أص ى ىىول التأويل" :ليس ى ىىت ال اية من هذا
الكتاب حمض بيان األصول اليت اختذهتا للتأويل ،بل ال رض أن تدل على ما يهتدي به أهل
العلم يف التفكر فيبل ون من املعاي واحلكم ما ت نذكرها".14
 13مخس ى ىىة منها يف فهم ظاهر القرآن وهي :مفردات القرآن ،وأس ى ىىاليب القرآن ،والتكميل يف أص ى ىىول التأويل ،ودالئل
النظىىام ،واتريا القرآن ،وسى ى ى ى ى ى ىىبعىىة يف علون القرآن وهي :حكمىىة القرآن ،وحجج القرآن ،والقىىائىىد إىل عيون العقىىائىىد،
والرائع يف أصول الشرائع ،وإحكام األصول أبحكام الرسول ،وأسباب النزول ،والراسا يف الناسا واملنسوخ.
 14الفراهي ،عبد احلميد ،التكميل يف أصى ى ى ى ى ى ىىول التأويل ،مجع :بدر الدين اإلصى ى ى ى ى ىىالحي ،نقيق وختريج :حممد يع
مفيت ،بدون.23 ،
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املهم عند الفراهي هو اسى ىىتقامة املنهج وسى ىىالمته من العثرات لتكون النتائج بعد ذلك
مقبولة ،وهلا وجاهتها ،وهلذا جند اهتمامه البالي ابلتص ى ى ى ىىنيف يف منهج التفس ى ى ى ىىري املوض ى ى ى ىىوعي
أتصى ى ى ى ى ى ىىيال ابلىدرجىة األوىل ،وتطبيقىا ابلىدرجىة الثىانيىة ،وهو أمر ت يعرف عن أحىد من علمىاء
التفسري املوضوعي كما عرف عنه.
وقد مثلت األدوات املمكنة ملعرفة النظام والضابطة له من ورود ائطأ فيه يف مجلة من
العلوم املتعلقىة ابلقرآن الكرف .ويف ذلىك يقول" :الكتىب املتعلقىة بلس ى ى ى ى ى ى ىىان العرب من حيىث
داللته على معانيه ال ة :كتاب املفردات ،وكتاب األساليب ،كتاب أصول التأويل.
ففي كتاب املفردات يبحث األلفاظ املفردة ،ويكش ى ى ى ى ى ىىف عن معانيها عن ائاص ى ى ى ى ى ىىة،
حبيث أن تتض ى ى ى ى ىىح هلا احلدود ،واللوازم ،وما يتص ى ى ى ى ىىل هبا ،وما يفرتقعنها ،وما يش ى ى ى ى ىىاهبها ،وما
يضادهاق فيحيط العلم بداللة األلفاظ املفردة.
ويف كتىاب األس ى ى ى ى ى ى ىىاليىب يبحىث عن داللىة الرتاكيىب املختلفىة الوجوه اليت تىدل عليهىا
األسىاليب املتنوعة ،فيحيط العلم مبا يدل عليه الكالم من املعاي ح حيفظ عما ال داللة له
عليه.
ويف كتاب أصىىول التأويل ي َبني عما يؤخذ من املعاي املختلفة ،وماال يؤخذ ،وما ميكن
بينها اجلمع.
مث بعد ذلك يستوي السبيل إىل فهم ربط معاي القرآن من نفس القرآن.
ولدفع الظنون اليت بنيت على األوهام الناشملة عن قلة النظر والتأمل يف رواايت القرآن
ومواقع تنزيلها ،وض ى ى ى ى ى ىعنا كتابني :اتريا القرآن ،ودالئل النظام .لتطمملن القلوب ،وتس ى ى ى ى ى ىىتعد
للنظر يف نظم القرآن .وال حول وال قوة إال ابهلل املس ى ى ى ىىتعان .فمن ش ى ى ى ىىاء قدم النظر يف كتاب
التىىاريا ودالئىىل النظىىام ،إن كىىان ال يرى قلبىىه مطمملنىىا أبن كالم تعىىاىل منظم على غىىايىىة
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حسى ى ىىن النظم فهذه مخسى ى ىىة كتب يف فهم ظاهر القرآن .وتليها سى ى ىىبعة كتب يف علوم القرآن،
وأوهلا كتاب احلكمة.15
ويتضىىح مما سىىبق أنه رصىىد ا مل عشىىر كتااب لفهم القرآن وعلومه ،مخسىىة منها يف فهم
ظاهره ،وسبعة يف علومه .وإذا كان هذا العدد قد يبدو كبريا ،إال أن الذي يدعو لإلعجاب
أكثر وضى ى ىىو ائطة التأصى ى ىىيلية لعلم النظام يف فكر البقاعي وقلبه ،وإحاطة تلك ائطة بكل
األبعاد املتعلقة بدارسة القرآن الكرف مبنهج التفسري املوضوعي واجلديرة ابلتصنيف والكتابة.
لكن هذه املؤلفات اليت كان ينوي الفراهي استكمال الكتابة فيها – لألسف الشديد
– قارب بعض ى ى ىىها االكتمال وهو قليل ،وبقي أكثرها يف عدد من الورقات س ى ى ىطَر فيها بعض
األصول املتعلقة بتلك املوضوعات وت يصل فيها إىل بعض ما كان يرجو من التصنيف.
ومثىل هىذا اجلهىد التىأصى ى ى ى ى ى ىىيلي الىذي ابتىدأه الفراهي جىدير أبن يُوىل من اعىامع القرآنيىة
االهتمام والرعاية ،وحماولة إمامه من قبل علماء األمة املتخص ى ى ى ىص ى ى ى ىىني واملتمكنني ،وإذا ما مت
ذلك فسى ى ى ى ى ى ىىيكون فيه نفع كبري لدارسى ى ى ى ى ى ىىي القرآن الكرف ،وخري عظيم لألمة .وها هنا تعريف
تصر أبهم هذه الكتب.
الكتاب األول :مفردات القرآن
لقد سبق أئمة كثريون الفراهي يف الىتأليف يف تفسري ألفاظ القرآن ،لكن ذلك ت يقلل
من عزمه على الكتابة يف هذا الش ى ى ى ىىأن ،بل جعل الكتابة يف مفردات القرآن أول عمل له يف
مشروعه القرآي العظيم املشتمل على ا مل عشر كتااب.
وهنا تلخيص ملقصد الكتاب واحلاجة إليه من كالمه يف مقدمة الكتاب(:)16
 15الفراهي ،عبد احلميد ،مفردات القرآن (نظرات جديدة يف تفسىىري ألفاظ قرآنية) ،نقيق وشىىر  :حممد أمجل أيوب
اإلصىىالحي( ،بريوت ،دارال رب اإلسىىالمي2002 ،م) .91-90 ،وتقدم يف بداية هذا املبحث ذكر أ اء هذه
الكتب السبعة.
 16الفراهي :مفردات القرآن ،مرجع س ى ى ى ىىابق .51-50 ،وهذا التلخيص من صى ى ى ىىنيع حمقق الكتاب :حممد أمجل
اإلصالحي.
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 )1املعرفىىة ابأللفىىاظ املفردة هي ائطوة األوىل يف فهم الكالم ،وبعض اجلهىىل ابجلزء
يفضي إىل زايدة جهل ابعموع ،وإمنا يسلم املرء عن ائطأ إذا سد مجيع أبوابه.
 )2ولو كان الضى ى ى ى ىىرر عدم الفهم لكان يسى ى ى ى ىىريا ،ولكنه أكثر وأفظع .وذلك أبن املرء
قلمىىا يقف على جهلىىه ،بىىل يتجىىاوز موقفىىه ،فيتوهم من اللفظ ض ى ى ى ى ى ى ىىد مىىا أريىىد،
فيذهب إىل خالف اجلهة املقصودة.
 )3مث سىىوء فهم الكلمة ليس أبمر هني ،فإنه يتجاوز إىل إسىىاءة فهم الكالم وكل ما
يدل عليه من العلوم واحلكم ،فإن أجزاء الكالم يبني بعضىىها بعضىىا للزوم التوافق
بينها.
 )4ورمبا ترى أن ائطأ يف مع كلمة واحدة يصى ى ى ىىرف عن أتويل السى ى ى ىىورة أبسى ى ى ىىرها،
فيتوجه املرء إىل ت كلما مر فيه بعد عن الفهم.
 )5وهكذا ترى ائطأ يف حد كلمة واحدة أنشأ مذهبا ابطال وأضل به قوما عظيما،
وجعل امللة بددا.
 )6معظم القرآن احلكمىة ،وهي األص ى ى ى ى ى ى ىىل ،وال سى ى ى ى ى ى ىىبيىل إىل فهمهىا من القرآن دون
االطالع على معاي كلماهتا املفردة ،ودون العلم بصحيح علوم اللسان.
وجتىدر اإلش ى ى ى ى ى ى ىىارة إىل أن قصى ى ى ى ى ى ىىور كتىب الل ىة العربيىة يف التحىديىد الىدقيق ملعىاي بعض
الكلمات كان سببا مهما وابعثا وراء أتليف الفراهي لكتاب مفردات القرآن.17
كمىا أن الفراهي ت يهىدف من وراء هىذا التىأليف يف املفردات أن يسى ى ى ى ى ى ىىتوعب األلفىاظ
القرآنية ،وهلذا ت يودر يورد يف كتابه " إال ما يقتض ى ى ى ىىي بياان وإيض ى ى ى ىىاحا ،لبناء فهم الكالم أو
نظمىه عليىه ،فىإن ائطىأ رمبىا يقع يف نفس معنی فيبعىد عن التىأويىل الصى ى ى ى ى ى ىىحيح ،أو يف بعض
وجوهىىه في لق ابب معرفىىة النظم .وأمىىا عىىامىىة الكلمىىات فلم نتعرض هلىىا وكتىىب الل ىىة واألدب
كافلة به".18

 17الفراهي ،مفردات القرآن ،مرجع سابق،
 18الفراهي :مفردات القرآن ،مرجع سابق،

.99-98
.93
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الكتاب الثاين :أساليب القرآن
أييت ه ىىذا الكت ىىاب يف الرتتي ىىب املنهجي بع ىىد كت ىىاب" مفردات القرآن" ،ف ىىإن الب ىىداي ىىة
تكون بضبط فهم املفردة القرآنية مث يعقب ذلك فهم أسلوب القرآن.
فبعىىد أن يفرت القىىار من معرفىىة األلفىىاظ املفردة يرتقى إىل معرفىىة اجلمىىل والرتاكيىىب،
فهنا أييت دور "أس ى ى ى ى ىىاليب القرآن" ليس ى ى ى ى ىىلط الض ى ى ى ى ىىوء الباهر على الطرق املوجهة لفهم داللة
الرتاكيب املختلفة الوجوه اليت تدل علىها األساليب املختلفة.19
و"أساليب القرآن" هو كتاب وضعه اإلمام الفراهي مستدركا على أئمة علماء املعاي
أهنم قصىروا النظر على صىورة الكالم حسىب القواعد النحوية ،وزعموا أن إعجاز القرآن ليس
إال من هىذه اجلهىة ،على أن يف القرآن كثريا من األسى ى ى ى ى ى ىىاليىب اليت ىالف صى ى ى ى ى ى ىىرحيىا قواعىدهم
النحويىة .وهبىذا فىإن علم املعىاي ليس بوسى ى ى ى ى ى ىعىه أن يقيم الوزن القسى ى ى ى ى ى ىىط يف فهم براعىة القرآن
ونظمه املعجز ،فلذلك وجب على املشى ىىت لني بتفسى ىىري القرآن أن يتعمقوا يف دراسى ىىة أسى ىىاليب
القرآن ويبحثوا عنهىىا لكشى ى ى ى ى ى ىىف القنىىاع عن وجههىىا ،فىىإن اعىىال فيىىه واسى ى ى ى ى ى ىىع واحلىىاجىىة إليىىه
شديدة.20
واملقصى ى ىىود من هذا الكتاب إحاطة العلم ح الوسى ى ىىع بدالالت الصى ى ىىور واألسى ى ىىاليب،
ومواقع اسى ى ى ىىتعماهلا .فإن حمض العلم أبسى ى ى ىىلوب خا من دون ختصى ى ى ىىيص مواقعه ،يفتح اباب
عظيما لس ى ى ىىوء التأويل .مثال قالوا :إن كلمة "ال" رمبا أتيت زائدة .فإمهال هذا القول أقرب إىل
الضىىرر منه إىل النفع ،فإنه جيعل النفي إ باات .فالبد أن نعلم مواقع األسىىاليب ،فنسىىتدل على
معانيها وال حنوهلا عن مواضعها ائاصة.21
الكتاب الثالث :التكميل يف أصول التأويل

 19الفراهي ،عبد احلميد ،رسى ى ىىائل اإلمام الفراهي يف علوم القرآن ،اعموعة األوىل ( ،اهلند ،الدائرة احلميدية مبدرسى ى ىىة
اإلصال 1991 ،م) .167-146 ،من مقدمة الدائرة احلميدية ،وهي الراعية لطبع الكتاب.
 20املرجع السابق ،من كالم جامع الكتاب بدر الدين اإلصالحي .بتصرف.
 21الفراهي ،عبد احلميد ،رسائل اإلمام الفراهي يف علوم القرآن ،اعموعة األوىل ،مرجع سابق.155 ،
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وهو كتاب أفرده الفراهي " لتمهيد أص ى ىىول راس ى ىىخة لتأويل القرآن إىل ص ى ىىحيح معناه،
وهو علم مسى ى ى ىىتقل عظيم احملل يف التفسى ى ى ىىري ،فإنه يدلك على املع املراد من كتاب  ،فإن
قواعىد التىأويىل جتري يف كىل كالم ،ولكن النفع األعظم منىه فهم كتىاب ومعرفىة حمىاسى ى ى ى ى ى ىنىه
لالعتصام مبا هدى النفو به إىل غاية کماهلا".22
وغاية الكتاب هي معرفة األصى ى ىىول اليت تعني على فهم القرآن حسى ى ىىب أفهام البشى ى ىىر.
وهذه األصىىول تنقسىىم على قسىىمني :األول ما يعصىىم عن الزيي يف التأويل .والثاي ما يهدي
إىل احلكم اليت يتضى ى ى ىىمنها كتاب  .واألمر اجلامع هلذين هو التفكر يف نظم القرآن .فالنظم
هو احلبل املتني الذي يعصى ى ى ى ىىم من يعتصى ى ى ى ىىم به عن الزيي وهو السى ى ى ى ىراج املنري الذي يدل على
احلكم فإن اآلايت إمنا تنتظم مبا تتضمن من احلكمة فإذا هي اجلامعة.23
ويبني أيض ى ى ى ى ى ى ىىا غىايىة األصى ى ى ى ى ى ىىول من جهىة أخرى فيقول يف إفىاداتىه يف الكتىاب :ال ىايىة
ألص ى ى ىىول التأويل ا نتان :األوىل :لكي يطمملن القلب به .والثانية :ليس ى ى ىىد أبواب االحتماالت
الباطلة املتناقضة .وال ايتان واحدة .مث هي كثرية الفوائد.24
وقد قرر األصول اليت هتدي إىل مع واحد ،مث قسم أصول التأويل إىل قسمني :أولية
ومرحجة.
الكتاب الرابع :دالئل النظام:25
هذا الكتاب ص ى ى ى ى ى ى ري احلجم ،عظيم الش ى ى ى ى ى ىىأن ،جليل األ ر ،حيمل يف طياته علما من
أعظم علوم القرآن .وال مبىال ىة إذا قيىل إنىه کتىاب ت يصى ى ى ى ى ى ىىنف مثلىه من قبىل .قىد أفرده لىذكر
النظام ،وما له من املكانة يف الكالم ،واعتذر لألئمة الذين قالوا بنفي النظام ببيان ما دعاهم

.7

 22الفراهي ،عبد احلميد ،التكميل يف أصول التأويل ،مرجع سابق،
 23املرجع السابق.23-22 ،
 24املرجع السابق.24 ،
 25الفراهي ،عبىد احلميىد ،دالئىل النظىام ،مجع :بىدر الىدين اإلصى ى ى ى ى ىىالحي ،بىدون،
الكتاب بتصرف.
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إىل هىذا القول يف غىايىة من التلطف والتوقري وبيىان مىا غىاب عنهم ،بىل حىامال كالمهم على
التنزيه قدر اإلمكان.
مث صىىر بعد ذلك أبن القرآن احلکيم کالم منظم ومرتب من أوله إىل آخره على غاية
حسن النظم والرتتيب ،وليس فيه شئ من االقتصاب يف آايته وال يف سوره.
مث أوضى ى ى ىىح الوسى ى ى ىىائل اليت هتدى إىل معرفة النظام .وأمهها عنده التدبر يف القرآن ،ألن
تعىىاىل قىىد جعلىىه حمال للتىىدبر والتفكر .فىالتىىدبر يف آايتىىه هو أول إقليىىد لفتح هىىذا البىىاب.
وأساسه اإلميان الصادق ابآلخرة.
مث مهد الس ىىبيل إىل طريق اس ىىتنباط علم النظام وأص ىوله .وقد أس ىىس هلذا العلم أص ىىول
راسخة ،واستخرج له فروعا جامعة ،مث صاغه يف قالب الفن املستقل ،و اه علم النظام.
 -2.2أهم إضافات الفراهي يف أدوات التفسري املوضوعي
عمود السورة:
قدم الفراهي للعمود تعريفا واضىىحا ،وحدد بعض القواعد املفيدة يف تعيينه واكتشىىافه،
مث حدد عمود كل سورة من سور القرآن الكرف.
وقد فرق الفراهي بني العمود والنظام (وهو املس ىىاوي عند البقاعي للمقص ىىود) ،وجعل
العمود كاشفا للنظام وداال عليه.
فالعمود :هو مجاع مطالب ائطاب .فإليه جمرى الكالم وهو احملص ىىول واملقص ىىود منه.
فليس من أجزائه الرتتيبية ولكنه يسىىري فيه كالرو والسىىر ،والكالم شىىرحه وتفصىىيله ،وإنتاجه
وتعليله .ورمبا حيسن إخفاهه .فال يطلع عليه إال بعد استيفاء الكالم والتدبر فيه.26
كمىا أن عمود الكالم ليس إال األمور الكليىة اليت ال تتعلق بوقىت أو زمىان"()27وهىذا
يعمل أهنا احلقائق املطلقة .وهو كاحلد املنطقي ،ال يطلع عليه ابلصىحة إال بعد رجع النظر يف
26
27

الفراهي ،عبد احلميد ،دالئل النظام ،مرجع سابق،
املرجع السابق.74 ،
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النظم وعلم روابط اجلمالت وإحىىاطىىة املطىىالىىب مجلىىة .مث إن وجىىدت العمود املفروض ،أوفق
ابلنظم وأقرب إىل زايدة التوض ى ىىيح وحس ى ىىن التنظيم ،فقد أص ى ىىبت وإال فالبد من طلب عمود
آخر.28
والعمود هو ما يطلب ،29وهو ما يعطيك الوحدانية يف السىىورة واملناسىىبة مبا سىىبق ومبا
حلق إما متصال أو بواسطة.30
وحيدد الفراهي األمور اليت تعني على اكتشى ى ىىاف عمود السى ى ىىورة ،وهي" :شى ى ىىدة التأمل
والتمحيص وترداد النظر يف مطالب السى ى ى ىىورة املتما لة واملتجاورة ،ح يلو كفلق الصى ى ى ىىبح،
فيضىيء به السىورة كلها .ويتبني نظامها ،وأتخذ كل آية حملها ائا  .ويتعني من التأويالت
احملتملة أرجحها".31
املعامل:
هذه األداة الكاشىىفة لنظام السىىورة على أمهيتها القصىىوى ت جيد الباحثون أحدا ذكرها
قبل الفراهي ،فهي من إضافاته الفريدة .واملعات هي اإلشارات األوىل اهلادية لنظام السورة.
قال الفراهي :ال فى على أهل النظر والتمييز أن آايت السورة ليست كلها متساوية
يف األمهية ،فإنك ترى بعضى ىىها ترتفع من بني أطرافها .وذلك هو األنسى ىىب من جهة احلسى ىىن
ومن جهة التعليم .وهذا التفاوت كما هو ظاهر من جهة النظر فكذلك قد صى ى ى ى ى ىىر به الن
32
حيث دل على مزية بعض اآلايت.

 28املرجع السابق .85 ،يف احلاشية.
 29املرجع السابق.65 ،
 30املرجع السابق.94 ،
 31املرجع السابق.89 ،
 32الفراهي ،عبد احلميد ،دالئل النظام ،مرجع سابق،
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وإذ كىان األمر كىذلىك ،فال بىد من النظر ائىا إىل هىذه اآلايت ،فيعت حبتوضى ى ى ى ى ى ىىيح
حماسنها ومطالبها ،وابلداللة على أعياهنا ،لكيال ميروا هبا صما وعمياان.33
وقد ض ى ىىرب لذلك أمثلة بقوله :انظر إىل س ى ىىورة احلديد ال ميكنك اإلغماض عن رفيع
منزلىة هىذه اآلايت[ ﴾         ﴿ :احلىديىد:
 ]3وغريها من اآلايت.
ويرى أنه"إذا صى ى ى ى ى ى ىىرف التوجه السى ى ى ى ى ى ىىتخراج العمود والنظام ،لزم إمعان النظر يف داللة
الكلمىىات والسى ى ى ى ى ى ىيىىاق ،وحينملىىذ ترتفع مواضى ى ى ى ى ى ىىع آخر ،فتكون من معىىات السى ى ى ى ى ى ىىورة من جهىىة
أخرى".34
فهذه إش ىىارة ص ىىرحية منه إىل أن املعات تش ىىمل الكلمة اليت تنفرد هبا الس ىىورة ،والس ىىياق،
واآلية .فهذه أنواع ال ة للمعات.
كما يرى أن النظر إىل معات السور من املهمات ،ورمبا يعني على استخراج العمود.35
وقد جعل للمعات صى ى ى ى ىىفة ميزها ،كوهنا تسى ى ى ى ىىتدعي التوجه يف أول النظر كأهنا انر على
يفاع ،فال يسوت الت افل عنها.36
كما بني أن الدوائر املتعلقة بورود هذا املعات عص ى ى ى ى ىىية على احلص ى ى ى ى ىىر بقوله :وال جامع
هلذه املعات ،فإهنا جتلب االلتفات من جهات تلفة :فبعض ى ىىها من جهة الل ة ،وبعض ى ىىها من
جهة اإلعراب ،وبعضى ى ى ىىها من جهة البالغة ،وبعضى ى ى ىىها من جهة التاريا ،وبعضى ى ى ىىها من جهة
الفقه ،وبعضها من جهة احلكمة ،وهلم جرا.37

33
34
35
36
37

املرجع السابق92 ،
املرجع السابق.94 ،
املرجع السابق.93 ،
املرجع السابق.93 ،
الفراهي ،عبد احلميد ،دالئل النظام ،مرجع سابق،
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ويؤكد الفراهي اشىرتاخل كل سىىور القرآن يف هذه ائاصىىية ،وازدايد هذه ائاصىىية وك ها
كلما ص ى ى رت الس ى ىىورة فيقول :ما من س ى ىىورة إال وهلا من املعات تص هبا س ى ىواء فيه الص ى ى ار
والكبار وال فى بعد هذا التنبيه ،وكلما صى رت السىورة ك ت هذه ائاصىة ،ولذلك صىارت
على غاية األمهية ،وأوىل أبن يبسى ىىط فيها الكالم ح يتبني موقعها ،ويتضى ىىح أن تعاىل ت
جيعل القصى ى ىىار سى ى ىىورة مسى ى ىىتقلة إال حلكمة عظيمة .كما ترى ذلك يف سى ى ىورة العصى ى ىىر وسى ى ىىورة
اإلخال وسورة الكو ر ،وكذلك ح ترى الص ار هي الكبار من بعض الوجوه.38
يتبني من هذا االسى ى ىىتعراض أن الفراهي سى ى ىىار يف جانب التأصى ى ىىيل للوحدة املوضى ى ىىوعية
للس ى ىىورة يف خطة مدروس ى ىىة حمكمة ،ش ى ىىاملة ومتدرجة .وأنه قدم قواعد علمية ص ى ىىاحلة للبناء
عليها واالسىىتنباط .وهذا هو ما يؤكد من الناحية النظرية أن الوحدة املوضىىوعية للسىىورة علم،
وأن الفراهي هو أول األئمىة من حيىث النظر والتقعيىد ،ووضى ى ى ى ى ى ىىو ائطىة واكتمىاهلىا ،وكثرة مىا
صنف يف ذلك .وأن ترا ه ما زال حباجة إىل استجالء إلعالء البناء.
-3

الوحدة املوضوعية لسورة البقرة عند الفراهي:

جتدر اإلشىارة إىل أن تفسىري سىورة البقرة مع كونه مطبوعا إال أنه ت يكتب له االنتشىار
بعد ،وهذا هو الس ى ى ىىبب وراء بعض األحكام على منهج الفراهي أتص ى ى ىىيال وتطبيقا اليت قررها
بعض الباحثني واتسمت بعدم اإلنصاف خصوصا فيما يتعلق منها يف جانب التطبيق.
وقد تقدم يف أول البحث أن الدغامني مع إش ىىادته مبنهج الفراهي من انحية التأص ىىيل
والتنظري إال أنه بس ى ى ى ىىبب عدم اطالعه على تفس ى ى ى ىىريه لس ى ى ى ىىورة البقرةق رأي أنه ت يطبق منهجه
عمليىىا" .لكنىىه يف تفسى ى ى ى ى ى ىىريه ت يطبق هىىذه النظريىىة ،ويف تعيينىىه لعمود السى ى ى ى ى ى ىىورة ،أو الوحىىدة
املوضىىوعية فيها ت يكن يصىىدر عن منهجه الذي وضىىعه ،ففي موضىىوع سىىورة البقرة ذكر أهنا
سورة اإلميان املطلوب ،وهو اإلميان ببعثة حممد عليه الصالة والسالم ،فجمعت دالئلها".39

38
39

املرجع السابق.94 ،
انظر :الدغامني ،زايد خليل ،التفسري املوضوعي ومنهجية البحث فيه،
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مث يذهب إىل حكم أقسىى من األول فيقرر " :إن الفراهي ت يقف يف تفسىريه للسىورة
مع كل آية أو مجلة أو كلمة من كلماهتا ،ولكنه وقف يف الس ى ى ىىورة وقفات حاول أن يوض ى ى ىىح
من خالهلا وحدة املوض ى ىىوع الذي قرره يف مطلع حديثه يف بداية الس ى ىىورة ،هذا املوض ى ىىوع قد
تقرر سريعا دون الوقوف على مناسبة كل آية ملا تقدمها ،أو ملا حلق هبا من آايت".40
يستعرض هذا املبحث صنيع الفراهي يف نديد للوحدة املوضوعية لسورة البقرة ليجد
منهجه غاية يف الضى ى ى ىىبط ،وغاية يف العجب على حد سى ى ى ىواء .وفيه يتجلى منهج الفراهي يف
أهبر ص ىىوره ،وهذا الكتاب هو من أواخر ما ص ىىنف ،وفيه وض ىىع خالص ىىة منهجه يف التفس ىىري
املوضىوعي وعصىارة خ ته ،ومن يطالع كتابه هذا بعناية يسىتطيع ائروج حبقيقة سىبق الفراهي
يف هذا الشى ى ى ى ىىأن لإلئمة كلهم قدميا وحديثا ،وهو ما سى ى ى ى ىىيدلل عليه الباحثون يف هذا املبحث
والذي يليه.
 -3.1منهج الفراهي يف تفسري سورة البقرة وعالقت ابلتفسري املوضوعي:
ففي الصفحة األوىل من كتابه ،يبني منهجه يف التفسري قائال(:)41
عنواانت التفسري سبعة:
 )1املقدمة.
 )4البالغة.

 )2الكلم.

 )3النحو.

 )5التأويل.

 )6التدبر.

 )7النظم.

فأما املقدمة فهي أمور كلية من عمود السورة ومطالبها ،ومواقع نزوهلا ،ووجه خطاهبا،
وترتيب أجزائها.
وأما الكلم ففي مع الكلمة ومادهتا وصورهتا ،واالستدالل فيه ابلقرآن وكالم العرب.

 40انظر :الدغامني ،زايد خليل ،التفسري املوضوعي ومنهجية البحث فيه.227 ،
 41الفراهي ،عبىىد احلميىىد ،تفسى ى ى ى ى ى ىىري نظىىام القرآن وأتويىىل الفرقىىان ابلفرقىىان سى ى ى ى ى ىىورة البقرة ،الىىدائرة احلميىىديىىة اهلنىىد،
2000م.282 -276 ،
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وأما النحو ففي أتليف الكلمة .واالستدالل فيه ابلنظائر وحسن التأويل.
وأما البالغة ففي داللة األساليب على معان تناسب احملل.
وأما التأويل ففي محل الكالم على مراده حسى ى ىىب احملل .ويف ذلك معظم االسى ى ىىتدالل
ابلقرآن وكالم العرب.
وأما التدبر ففي ذكر املباد والنتائج ،أي اقتض ى ىىاء النص وإش ى ىىاراته .واالس ى ىىتدالل فيه
بصريح العقل وكتاب .
وأما النظم ففي بيان موقع مجلة من الكالم ورابط بعضها ببعض.
فالعناوين الست اليت بعد املقدمة وهي( :الكلم ،والنحو ،والبالغة ،والتأويل ،والتدبر،
تبني للقار أنه ال يقف عند مع الكلمة فحس ى ى ى ىىب
والنظم) وما ذكره عن كل واحد منها ،نِ
بىل يتجىاوزهىا إىل مىا هو أكثر من ذلىك ممىا لىه تعلق بفهم النظم على أكمىل صى ى ى ى ى ى ىىوره .وأمىام
ك ىىل كلم ىىة من تل ىىك الكلم ىىات الس ى ى ى ى ى ى ى ىىت أابن املنهج  ،ف ىىالنحو مثال :يف أتليف الكلم ىىة.
واالستدالل فيه ابلنظائر وحسن التأويل .وقس على ذلك.
إن هذه الداس ى ى ىىة العميقة والش ى ى ىىاملة بدءا من مع املفردة وانتها برابط الكالم بعض ى ى ىىه
ببعض لتىدل داللىة عظيمىة على منهج حمكم متىدرج يف خطوات متالحقىة يتم بىه الكشى ى ى ى ى ى ىىف
عن الوحدة املوضوعية للسورة يف كل كلمة ومجلة ليصل األمر إىل آايت السورة ومعاقدها.
وأما املقدمة كما هو واضى ى ىىح من كالمه فإهنا مشى ى ىىتملة على ما يبحث فيه التفسى ى ىىري
املوضىىوعي يف السىىورة القرآنية يف اجلملة مع إضىىافة أوجه ال يتطرق إليها من كتبوا يف التفسىىري
املوضوعي وسيشري الباحثون هلذه األوجه عند استعراض فصول مقدمة الكتاب.
وضع الفراهي فصوالً عشرة يف مقدمت لتفسري سورة البقرة:
أوهلا :يف حقيقة السورة ونسبتها ابلفانة وآل عمران.
واثنيها :يف موضوع السورة وغايتها.
واثلثها :يف مطابقة الوقائع هبذه ال اية.
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الكعبة.

وخامسها :يف مطابقة ذلك (أي الوقائع) لبمل إسرائيل.
وسادسها :يف أن نقطة هذه ال اية هي الوحدة القائمة يف .
وسابعها :يف املطابقة بني أحوال الن وهذه ال اية.
واثمنها :مطابقة السورة بزمان نزوهلا.
واتسعها :يف مطابقة السورة أبحوال املخاطبني.
وعاشرها :يف النظر اإلمجايل يف أجزاء السورة ونظام هذه األجزاء.
ففي الفصل األول يبني موقع سورة البقرة من القرآن الكرف ،وهذا نظر موضوعي ألنه
يبني مكانة السى ى ى ى ىىورة يف القرآن ،لكن األمر مع الفراهي ي دو أبعد ألنه يعرض ذلك يف عدة
سياقات ،سياق املقارنة بني سورة الفانة وسورة البقرة ،وفيه يبني موضوع السورة.
يقول الفراهي " :سورة البقرة وجه القرآن كما أن الفانة غرته ،وهذه إكليله كما تلك
درته .فإن هذه السى ى ىىورة جتلى أسى ى ىىارير هذه البعثة وأسى ى ىرارها ،وقبلة هذه امللة وسى ى ىىره دارها ،مث
هتدى إىل أ الداينة وحمورها وما الشى ىريعة وجوهرها .وبعبارة أخر هي مام النبوة وكماهلا،
كما م إبراهيم عليه السالم حني دعا ربه فقال :ربنا وابعث فيهم . . .فأجابه حسب هذا
الدعاء وبعث رسىوال متصىفا بتلك الصىفات األربع ،وجعل هذه السىورة مرآة له وألمة مسىلمة
دعا هلا إبراهيم عليه السى ى ى ىىالم ،وجعل اإلميان به حقيقة اإلميان ،فإن املراد ابإلميان هو اإلميان
ابلنبوة ،فإن ذلك هو مجاع اإلميان وص ى ى ىىحته ،كما هو مبس ى ى ىىوط يف حمله .فهي نقيق اإلميان
الذي هو أول فرع اإلميان الفطري املبمل على احلمد والشكر واإلانبة.
وابجلملة فهي تفسىري لفانة الكتاب ،وبيان لكلمة التوحيد ،وشىر للصىراط املسىتقيم،
وإجابة لدعاء إبراهيم عليه السىالم .وملا كانت سىورة الفانة جامعة ملطالب القرآن على غاية
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اإلعجىاز واإلحكىام ،ومهيىدا للكتىاب بتمىامىه ،أتبعهىا سى ى ى ى ى ى ىىورة تفصى ى ى ى ى ى ىيىل تلىك املطىالىب ،فىإن
التفصيل بعد اإلمجال هو املرعي يف القرآن".42
ويف ما ذكره هنا يتبني موقعها يف أول الكتاب بعد الفانة كما يبني موقعها قبل سىورة
آل عمران ،43وهو هبذا يقرأ موقع سى ىىورة البقرة بني سى ىىابقتها والحقتها كما يقرأ وحدة سى ىىورة
البقرة بني الس ى ىىورتني ،مبع أنه يقرأ يف س ى ىىياق الوحدة املوض ى ىىوعية للقرآن الكرف أيض ى ىىا .وهذا
أحد أصول دراسة الوحدة املوضوعية.
مث بني ما اش ى ى ى ى ىىتملت عليه مطالبها عليه مما يدل أن الس ى ى ى ى ىىورة جامعه ملطالب الكتاب
كله" .فأما كون هذه السورة جامعة مفصلة ملطالب الكتاب ،فألهنا تشتمل على:
 )1حقيقة اإلميان وأصول أدلة التوحيد والنبوة واملعاد.
 )2وعلى تف ىىاصى ى ى ى ى ى ىي ىىل العق ىىائ ىىد وهي اإلمي ىىان ابهلل ومالئكت ىىه وكتب ىىه و اليوم اآلخر،
وبصفاته تعاىل من العلم و القدرة والعدل واحلكمة والرمحة والربوبية.
 )3وعلى أصول العبادات من الصالة والزكاة والصوم واحلج.
 )4وعلى أصى ى ىىول السى ى ىىياسى ى ىىة من ائالفة واجلهاد والسى ى ىىمع والطاعة وحفظ النفو
واألموال.
 )5وعلى أصول التمدن من حقوق النساء واليتامى ،والبيع والتداين.
 )6وعلى أصى ى ى ى ىىول اآلداب من املداراة والفضى ى ى ى ىىل والتعفف ،واجتناب األرجا من
ائمر وامليسر وغريمها".44
ويف الفصى ىىل الثاي من املقدمة يعيد الفراهي صى ىىياغة عمود السى ىىورة ويسى ىىجل تفاصى ىىيل
دقيقة يؤكد هبا إ بات الوحدة املوضىوعية اليت ذهب إليها من خالل قرائن متضىافرة ،وهو أمر
ال جيده الباحث عن غري الفراهي ،فيقول " :فإن شى ى ىملت أن نع عن عمودها بكلمة واحدة
قلنا إهنا إجناز لعهد تعاىل خبليله إبراهيم عليه الس ىىالم .وهذا العهد هو اجلامع حلقيقة هذا
 42لفراهي ،عبد احلميد ،تفسري سورة البقرة ،مرجع سابق،
 43انظر :املرجع السابق.30 ،
 44الفراهي ،عبد احلميد ،تفسري سورة البقرة ،مرجع سابق،
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الدين ،فإن ائليل عليه السى ى ىىالم أقام ذريته يف مركز التوحيد ودعا أن يبعث فيه نبيا وأمته
على أكمل صفات األنبياء واألمة ،ووعده أنه يبارخل به وهبم مجيع األرض .فأجنز ما وعد
له ببعثة هذا الن وأمته ،وجعل بناء هذا األمر على الص ى ى والص ى ىىالة  -ومها قاعداتن للدين
اإلهلي ،و هبما كمل إبراهيم عليه السالم وصار إماما.
وعند كمال ظهور هاتني الص ى ى ى ى ىىفتني نزلت هذه الس ى ى ى ى ىىورة ،فكانت مظهرا حلقيقة هذه
البعثة .ولذلك اها الن صىلى عليه وسىلم سىنام القرآن ،كما مر .وعند نزوهلا أظهر
تعاىل إنش ى ى ى ى ى ىىاء أمة جديدة ،وجعل ص ى ى ى ى ى ىىرف القبلة آية على ذلك وفرقاان هلم ،ومن أي جهة
نظرت إىل هذه البعثة وجدت التوحيد أص ى ى ى ى ىىلها ،ووجدت املس ى ى ى ى ىىجد احلرام مركزها ،ووجدت
45
القرآن مطابقا هبذا األصل.
مث يقيم الفراهي األدلة على ص ى ى ىىحة ما رآه يف الوحدة املوض ى ى ىىوعية من أوجه عدة ،كل
واحد منها ميثل برهاان مسى ى ى ى ىىتقال على الوحدة اليت رآها يف السى ى ى ى ىىورة ،وهو ما يزيد من إ بات
صىىحة الوحدة املوضىىوعية اليت حددها ،واجلامع بني تلك األدلة كلها أهنا مطابقات مع تلك
الوحدة املوض ىىوعية ،فيبدأ ابلنظر يف مطابقة الوقائع ب اية البعثة ،46و رج من ذلك أبن مجاع
هذه ال اية اسى ى ى ىىتخال الكعبة ،47ليجد يف ذلك مطابقة مبا وقع لبمل إسى ى ى ىرائيل .48مث حيدد
نقطىىة هىىذه ال ىىايىىة وهي الوحىىدة القىىائمىىة يف  ،49مث يعقىىد املطىىابقىىة بني أحوال الن وهىىذه
ال اية( ،)50مث مطابقة السورة بزمان نزوهلا ،51مث مطابقة السورة أبحوال املخاطبني.52

 45املرجع السابق.32-31 ،
 46املرجع السابق.37-36 ،
 47املرجع السابق.39-37 ،
 48الفراهي ،عبد احلميد ،تفسري سورة البقرة ،مرجع سابق،
 49املرجع السابق.42-41 ،
 50املرجع السابق.44-43 ،
 51املرجع السابق.45-44 ،
 52املرجع السابق.46-45 ،
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وكلها زوااي متعددة ،لكنها تؤكد يف الوقت ذاته صحة الوحدة املوضوعية للسورة ،فقد
نظر الفراهي يف اجلانب التار ي س ى ىواء حلياة الن عليه الص ى ىىالة والس ى ىىالم ،واجلانب التار ي
لبمل إسى ىرائيل ليصى ىىل من خالهلما إىل ذلك التطابق بني وقائع التار ني وجو سى ىىورة البقرة ،مث
يقدم يف مطابقة الس ى ى ى ى ىىورة بزمان نزوهلا ما يؤكد أنه ابهلجرة ص ى ى ى ى ىىارالن وص ى ى ى ى ىىحابته حزب
واستحقوا بذلك ورا ة البيت احلرام ،وهو يتطابق مع أن مجاع غاية بعثة الن هي استخال
الكعبة .وهكذا كل ما بقي من تلك املطابقات اليت أوردها.
وقىد وقع االختيىار على مطىابقىة واحىدة ،كمثىال ملىا ت ميكن إ بىاتىه من كالم الفراهي يف
املطابقات املختلفة ،وهي مطابقة الس ى ى ى ىىورة أبحوال املخاطبني وفيها يقول" :اعلم أن يف هذه
السورة خطااب ابلرسول ،وابملؤمنني ،وأبهل الكتاب أي اليهود ،وبكافة النا .
)1
)2

)3

)4

أما إىل الن  ،فمن جهة تسى ى ىىليته على ترخل من أصى ى ىىر على اإلنكار حتی هاجرهم
لزمان ،ومن جهة إقامته معلما ملن آمن ابهلل وكتبه.
وأما إىل املسى ى ى ىىلمني ،فمن جهة أن تعاىل أقامهم أمة جديدة مسى ى ى ىىتقلة ليكونوا
شهداء على النا  ،وحيملوا أمانة الشريعة ويكملوا فيها ح يكونوا أسوة ملن
يلحق هبم.
وأمىىا إىل أهىىل الكتىىاب ،فمن جهىىة أهنم ت يبق فيهم مطمع للقيىىام بعهىىد الرب،
فرتكوا وسى ى ى ىىلبوا أمانة الشى ى ى ىريعة ،ولكن بقي هلم أن يوفوا ابلعهد الثاي وهو اإلميان
هبذا اليت ح يرمحهم الرب مرة أخرى ،كما جاء كثرية يف التوراة ،وص ى ى ى ى ى ىىر به يف
سورة األعراف.
وأما إىل كافة النا  ،فمن جهة دعوهتم إىل التوحيد الذي هو أصىل الداينة ،وإىل
السى ى ى ى ى ى ىىلم والتقوى والطىاعىة لرهبم املنعم الرمحن الرحيم ،وذلىك مجىاع السى ى ى ى ى ى ىعىادات.
والرتتيب يف هذه ائطاابت حس ى ى ىىب مقتضى ى ى ىی نظم الكالم ،وإمنا ذكران حس ى ى ىىب
ترتيب الدرجات.

ويف هذه املطابقة يظهر جليا أن الوحدة املوض ى ىىوعية اليت رآها الفراهي يف الس ى ىىورة هي
منطلق النظر يف نىىديىىد اجلهىىات الورادة للمخىىاطبني ،ومن خالهلىىا مجيعىىا تكتمىىل الصى ى ى ى ى ى ىىورة
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لوحدة السورة ،فسورة البقرة دعوة للنا كلهم إىل الدين احلق ،الذي ختلى عنه بنوا إسرائيل،
وبقي هلم منه أن يؤمنوا مبحمد عليه الصى ىىالة والسى ىىالم لينالوا رمحة  ،وهذا الدين احلق هو
الذي أقام به أمة اإلس ى ى ى ى ى ىىالم وأكرمها مبقام الش ى ى ى ى ى ىىهادة على النا ووعدها ابلتمكني يف
األرض .والن عليه الصالة والسالم هو اإلمام املعلم القدوة هلذه األمة.
 -3.2النظر اإلمجايل يف أجزاء السورة ونظام هذ األجزاء
نورد هنىىا نص كالم الفراهي دون تعقيىىب لىىدقتىىه ووضى ى ى ى ى ى ىىوحىىه وأمهيتىىه" :اعلم أن هىىذه
السىورة مجلة واحدة متصىلة منظمة بعضىها ببعض على غاية حسىن النظام ،كما سىيتضىح لك
من تفس ى ى ى ىىريها .ولكنها مع ذلك مرتية على س ى ى ى ىتة أجزاء :مقدمة ،وأربعة أبواب ،وخامة .أما
املقىىدمىىة ،فهي مجلىىة الكالم يف إ بىىات القرآن والنبوة ومىىا يتعلق هبىىا ،وذلىىك حقيقىىة اإلميىىان،
فاإلميان عبارة عن اإلميان هبذا الكتاب الذي يتض ى ىىمن اإلميان بس ى ىىائر الكتب ،والنبوات ،ومبا
أمر وهنی عنه ،وأبصول العقائد وصحاحها.
وأما األبواب ،فجاءت ابلرتتيب حس ى ى ىىبما جاء نعت النبی ص ى ى ىىلی عليه وس ى ى ىىلم يف
دعوة إبراهيم عليىه السى ى ى ى ى ى ىىالم عنىد بنىاء الكعبىة ،كمىا قىال تعىاىل حكىايىة عن ذلىك الىدعىاء:
﴿            

[ ﴾   البقرة ،]129 :وق ى ىىال يف إجن ى ىىاز دع ى ىىائ ى ىىه:

﴿ 

         

[ ﴾    البقرة.]151 :
ففي دعا إبراهيم عليه الس ى ى ىىالم أخر التزكية لكوهنا غاية ،ويف إجناز ذلك قدمها ،لنعلم
أن هذا الن جعلها أول أمره وأمها ،وإمنا تتم بعد العلم والعمل .ويف ذلك إشارة إىل أن هذا
الن هو آخر األنبيىاء ،فىإنىه يفعىل مىا هو کمىال سى ى ى ى ى ى ىعىادة النفس ،مث تقىدف الرتكيىة يف اإلجنىاز
تشى ى ى ى ىىري إىل أن هذا الن هو الن الذي دعا له إبراهيم عليه السى ى ى ى ىىالم ،فإنه جعل غاية ما يف
دعائه أول أمره وأصل قصده ،فبدأ به .مث جعل يعلمهم الكتاب واحلكمة ليتم الرتكية.
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وكمىا أن التزكيىة هلىا بىدايىة وهنىايىة واتص ى ى ى ى ى ى ىىال بتالوة اآلايت ،فكىذلىك احلكمىة هلىا بىدايىة
وهناية تبتدأ ببداءة الرتكية وتتم بتمامها.
)1
)2
)3
)4

فتالوة اآلايت مهيد ملا ينبع من التزكية والتعليم.
وتعليم أصول الدين خطوة أوىل للتزكية.
وتعليم األحكام هو ائطوة الثانية هلا.
وتعليم احلكمىىة هو ائطوة الثىىالثىىة هلىىا ،وبىىه مىىام الرتكيىىة اليت نصى ى ى ى ى ى ى ىىل ابلعلم
والعمل يف هذه احلياة.

فبحسب مناسبة هذه األمور األربع جعل ترتيب األبواب األربع.
فالباب األول يف تالوة اآلايت البينة والدالئل الواضى ى ى ى ى ى ىىحة على إ بات هذه الرسى ى ى ى ى ى ىىالة
املوعود هبا يف الكتب السابقة حسب وصفه األول ،وهو قوله تعاىل":يتلوا عليهم آايته".
والبىاب الثىاي يف بىدايىة الرتكيىة ،وهي الىذكر والشى ى ى ى ى ى ىىكر ،والصى ى ى ى ى ى ى  ،والتوكىل والتوحيىد،
والتفكر ،واإلميان ،واألمانة ،وال والتقوى ،وذلك حسى ى ىىب وصى ى ىىفه الثانية وهو قوله تعاىل" :
ويزكيهم".
والباب الثالث فيما كتب عليهم من السىىياسىىة العادلة ،والشىرائح املطهرة ،واآلداب
النقية اليت تعني على احلكمة من جهتيها النظرية والعملية .وذلك حس ى ى ى ىىب وص ى ى ى ىىفه الثالث،
وهو قوله تعاىل " :ويعلمهم الكتاب" أي الشرائع.
والباب الرابع يف نصىيل احلكمة اليت نصىل إکمال الطاعة ،وهي ائروج الكلي عن
سىىلطان الشىىهوات ببذل النفس واملال ،ورعاية املواسىىاة ،والرفق يف املعامالت .وحينملذ تنجلي
عن النفس كىل غش ى ى ى ى ى ى ىىاوة و تتزكى عن كىل رجس ،فتىدخىل حظرية القىد وتطمملن يف حرم
األنس ،فتحي حياة عليا .وهل هي إال اجلراين مبا يرضى ى ىىى به الرب تعاىل ح ختلص النفس
عن أسى ى ى ى ىىر اهلوى ،كما قال تعاىل:

﴿       

﴾            

[األنفال.]24 :
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فىىاألمىىة نيىا إسى ى ى ى ى ى ىىالمهىىا لرهبىىا وبىىذل النفو واألموال قرابني  ،فيبىىارخل هلىىا فيمىىا
أسىلمت حسىب سىنة  .فيعطيها النور البازت والزكاة التامة والنصىر وامللك ليبارخل هبم األمم.
هىذا هو الوصى ى ى ى ى ى ىىف الرابع أعمل تعليم احلكمىة ونقيق الرتكيىة الثىانيىة التىاليىة للحكمىة اليت هي
النعم ىىة الك ى والكنز ال ىىذي ال يف  ،كم ىىا ق ىىال تع ىىاىل:

﴿     

﴾           

[الى ى ىبى ى ىقى ى ىىرة:

 .]269وحينملذ تتم النعمة ،ويكمل الس ىىلوخل يف الدنيا حس ىب اس ىىتعداد هذه الفطرة ،مث تتم
هذه الرتكية يف اآلخرة بنظر تعاىل إليهم.
ومطابقة هذه أوصى ى ى ىىاف الن صى ى ى ىىلى عليه وسى ى ى ىىلم بنظم هذه السى ى ى ىىورة تدلك على
املطابقة بني الن ووحيه .وإىل ذلك يش ى ىىري قول عائش ى ىىة و عنها " :فإن خلق نبی ص ى ىىلی
عليه وسلم كان القرآن "ق فإن املعلم يرى يف تعليمه.
فهذه السى ى ى ىىورة كأهنا مرآة صى ى ى ىىفات النبی صى ى ى ىىلی عليه وسى ى ى ىىلم ،ومرآة لتمام القرآن ،ملا
مجعت أمور الرس ى ى ى ى ىىالة كلها ،وأوىل الس ى ى ى ى ىىور ابلفانة ،كما مر يف الفص ى ى ى ى ىىل األول .فهذا بيان
األبواب األربع.
وأما ائامة فهي جامعة ملا سى ى ى ىىبق من االعتقاد وعيون الشى ى ى ىرائع والثبات عليها وبذل
النفو للدفاع عنها .وفيها الدعاء للنصر وامل فرة كالنتيجة هلذا كله.
فاآلن تبينت أن نظم املطالب على غاية الس ىىداد وص ىىحة الرتتيب ،فإنك ترى الس ىىابق
منها وسىيلة إىل الالحق .فإن األدلة وسىيلة إىل اإلميان ،واإلميان يؤدي إىل اإلعمال الصىاحلة،
واألعمال الصى ى ى ى ى ى ىىاحلة تتم ابحلكمة ،وهبما تتم التزكية اليت هي کمال النفس وفالحها إكمال
طرفيها :العلمي والعملي.
فهذا نظام السورة من حيث احملموع.53
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واملتأمل يف كالم الفراهي جيد أنه اسى ى ىىتطاع مجع الصى ى ىىورة الكاملة للصى ى ىىورة مث اسى ى ىىتطاع
نشىرها على آايت السىورة كما هي يف مواقعها ،وبذلك أظهر نظامها وأهنا على غاية السىداد
وصحة الرتتيب من خالل وحدهتا املوضوعية اليت حددها.
ونلفت القار إىل أن الفراهي بعد ذلك ملا س ى ىىار يف تفاص ى ىىيل تفس ى ىىريه ل ايت س ى ىىار
على خطة حمكمة البناء ،يبدأ ابلكلم مث ابلنحو مث البالغة مث التأويل مث التدبر مث النظمق وفق
منهجىىه الىىذي قرره يف املقىىدمىىة بقولىىه" :فىىأمىىا الكلم ففي مع الكلمىىة ومىىادهتىىا وصى ى ى ى ى ى ىىورهتىىا،
واالسى ى ى ى ى ى ىىتدالل فيه ابلقرآن وكالم العرب .وأما النحو ففي أتليف الكلمة .واالسى ى ى ى ى ى ىىتدالل فيه
ابلنظائر وحس ى ىىن التأويل .وأما البالغة ففي داللة األس ى ىىاليب على معان تناس ى ىىب احملل .وأما
التأويل ففي محل الكالم على مراده حسب احملل .ويف ذلك معظم االستدالل ابلقرآن وكالم
العرب .وأما التدبر ففي ذكر املباد والنتائج ،أي اقتض ىىاء النص وإش ىىاراته .واالس ىىتدالل فيه
بصى ى ى ى ى ى ىريح العقىىل وكتىىاب  .وأمىىا النظم ففي بيىىان موقع مجلىىة من الكالم ورابط بعضى ى ى ى ى ى ىهىىا
ببعض"(.)54
فيكون آخر ما يصى ىىل إليه ربط مجلة الكالم بعضى ىىه ببعض ،بعد اسى ىىتقصى ىىاء يف مخسى ىىة
علوم :املفردات ،والنحو ،والبالغة ،والتأويل ،والتدبر.
فيكون بذلك قد در كل مفردة ،وكل مجلة يف الس ى ى ىىورة من زوااي تلفة لكنها انظرة
يف هنىايىة األمر إىل وحىدتىه اليت رآهىا يف السى ى ى ى ى ى ىىورة وقررهىا أفض ى ى ى ى ى ى ىىل تقرير .وهبىذا ظهرت تلىك
النظرات العميقة للفراهي يف نليل آايت السورة يف هناية كتابه.
هبذا يتبني أن الفراهي يف تفسى ىىريه لسى ىىورة البقرة كان يطبق منهجه يف إحكام شى ىىديد،
األمر الذي مكنه من إحكام الوحدة املوض ى ىىوعية لس ى ىىورة البقرة ،وهذا هو الدليل الثاي على
أن الوحدة املوضى ىىوعية للسى ىىورة يف تطبيق الفراهي ملنهج النظري إمنا هي علم بكل ما لكلمة
"علم" من دالالت.
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وهبىذا يتحقق هىدف البحىث يف إ بىات كون الوحىدة املوضى ى ى ى ى ى ىىوعيىة للسى ى ى ى ى ى ىىورة داخلىة يف
مسمى (التفسري املوضوعي) ابألدلة من منهج الفراهي وتطبيقه.
ويفرد الب ىىاح ىىث املبح ىىث الث ىىال ىىث للوقوف على أهم النظرات التج ىىدي ىىدي ىىة للفراهي يف
تفسريه لسورة البقرة ،وهي ما أطلق عليها الباحث ابلبعث احلضاري.
-4

البعث احلضاري يف سورة البقرة:

قدم الفراهي تفسى ىريا للسى ىىورة ت يسى ىىبق ل ريه اإلشى ىىارة إىل كثري مما انتبه هو إليه ،وذلك
عائد ابلدرجة األوىل إىل فضى ى ىىل عليه رمحه  ،مث هو عائد بعد ذلك إىل صى ى ىىحة منهجه
وعمقه ومشوله ،وهو ما يصى ىىل بنا إىل تقرير أن الوحدة املوضى ىىوعية للسى ىىورة عند الفراهي علم
حمدد املعات واألوصى ى ى ى ى ى ىىاف .وقد تقدم يف البحث ما يدل على ذلك داللة قطعية يف املبحثني
األول والثاي.
وهنىىا يرى البىىاحىىث أن يتوج هىىذا البحىىث بتلىىك النظرات الثىىاقبىىة لإلمىىام الفراهي لكن
بعرض مع تعليق يقصر عن تصوير مكامن اجلمال والروعة الواردة يف ل ة الفراهي وفكره.
ويعرض الباحث منوذجان مت اختص ى ى ىىارمها من الباب الثالث والرابع من أبواب الس ى ى ىىورة
يف تفسريه مع تعليق يسري.
النموذج األول :وهو الباب الثالث يف السى ى ى ى ى ىىورة وهو يف الش ى ى ى ى ى ىرائع املطهرة [اآلايت:
 ]242 -178وهي الشرائع الشخصية.
يقدم الفراهي بني يدي تفصىيله هلذا الباب مجلة على قلة كلماهتا إال أهنا خالصىة من
خالصىىات كتب التزكية املطولة فيقول " :التزكية هي مجاع الش ىرائع .وقد أعطاان يف سىىورة
البقرة من األحكام السياسية واملدينة ما يرفع ائصام ،ويؤيت ابلسلم ،ويطهران ويزكينا.
ورو التزكية كمال التعبد هلل ،وهو الرض ىىا به واال الع عن هوى النفس .والتزكية أتيت
من جهىىة القلىىب ،كمىىا أن احلكمىىة أتيت من جهىىة العقىىل ،ولكنهمىىا متصى ى ى ى ى ى ىىالن فال تفىىارق
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إحىدامهىا األخرى .فىإن تنوير العقىل وتطهري القلىب متالزمىان ،وقىد هىدى إليىه بقولىه:

﴿

[ ﴾       البقرة .]2 :وبسطه نت هذه الكلمة.
والتزكي ىىة تكون ابلتطهري عن كىىل رجس وجبعلهم نفسى ى ى ى ى ى ى ىىا واحىىدة .وكم ىىا أن للطه ىىارة
شىىعبتان :الصىىالة والصىىدقة ،فكذلك للرجس شىىعبتان :ال فلة عن ذكر وائصىىام ابلعباد.
فإن الطهارة ليسى ى ى ى ى ىىت إال فطام النفس عن الشى ى ى ى ى ىىهوات ومحلها على حمبة وائلق ،ولذلك
فرض الصالة والزكاة"(.)55
تفصيل أبواب التزكية:
)1

)2

)3
)4
)5

56

س ى ىىد ابب أك خص ى ىىامهم ،وذلك اثرات العرب[ .اآلايت 179 -178 :يف
القصىىا ] ولذلك اه حياة .فقدم السىىياسىىة املدنية على تدبري املنزل .وال
فى عليك أن أول الس ى ى ىىياس ى ى ىية أن يكفوا عن س ى ى ىىل الس ى ى ىىيوف بينهم ،ويذعنوا
لسى ى ىىلطان احلكم والعدل والسى ى ىىلم ،وحينملذ يرجعون عن السى ى ىىبعية إىل املدنية .وت
يسلب املسلمون عزهم إال بنقض هذا العهد.
سىىد ابب خصىىام ينشىىأ يف مرياث بني ذوي القر [ ،اآلايت.]182 -180 :
فهذا بعد خص ى ى ى ىىام الدماء ،وحث اجلماعة على اإلص ى ى ى ىىال إن خافوا جنفا من
املوصي.
قمع خص ىىام النفس اللجوج ورفع س ىىلطان الش ىىهوة اليت تلقي الش ىىح والش ىىحناء،
وسد أبواب الب ي ،وائصام ،واهلوى ،واحلر .
جعلهم أمة واحدة بل نفسا واحدة ابحلج وذلك مام الرتكية.
إبطال حبائل االناد الفاس ى ىىدة وأبواب الس ى ىىماحة الكاذبة من املعاقرة واملقامرة،
وإصال عالئق املودة من تربية اليتامى واملناكحة.

 55الفراهي ،عبد احلميد ،تفسري سورة البقرة ،مرجع سابق،
 56الفراهي ،عبد احلميد ،تفسري سورة البقرة ،مرجع سابق،
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 )6رفع خصىام بني املرء وزوجه ،الذي جير إىل الفسىاد املدي والسىياسىي .ولذلك ت
حيرم املشرع الطالق وال ينب ي ولكن سد أبواب الفساد.
األبعاد احلضارية يف الشرائع املطهرة:
يتمثل البعد احلضى ى ىىاري يف تشى ى ىريع القصى ى ىىا بشى ى ىىكل جلي يف قول الفراهي "وحينملذ
يرجعون عن السبعية إىل املدنية ،وت يسلب املسلمون عزهم إال بنقض هذا العهد" .فكالمه
واضح يف إ بات النقلة البعيدة واهلائلة اليت مت للمجتمع القبلي الذي كان قبل اإلسالم من
جمتمع متنىاحر ،تثري شى ى ى ى ى ى ىىهيتىه للتنىاحر أتفىه األسى ى ى ى ى ى ىبىاب ،إىل جمتمع تكون وظيفتىه التفىاي يف
احلفاظ على حياة اآلخرين ولو أدى ذلك إىل التضحية حبياة الفرد وماله رغبة يف التقرب إىل
.
حفظ حق اآلخر يف احلياة هو الباب األول للمدنية ألنه هو ابب السى ىىلم االجتماعي
األعظم الذي حيفظ لكل أفراد اعتمع حق احلياة ،ويقطع أعظم عدوان يصىيب اإلنسىان من
غريه ،وهو االعتداء ابلقتل وس ى ى ىىفك الدماء الوارد يف ختوف املالئكة:

﴿   

[ ﴾   البقرة.]30 :
ويظهر من خالل الربط بني ختوف املالئكة وبدء األحكام الش ى ى ى ىىرعية ابلقص ى ى ى ىىا أن
ختوفهم كان جديرا ابالعتبار ،وأن الش ىريعة قد جعلت له رادعا وزاجرا يف كل نفس إنس ىىانية
ح ال يقع ابتداء ،فإن وقع االعتداء جاء القصىا من ابب العدل للقاتل ومن ابب الردع
والزجر ملن وقع أمىىامهم أو من عوا بىىه ،ولىىذلىىك وغريه قىىال تعىىاىل:

﴿  

[ ﴾    البقرة.]179 :
لقىد اختىار لعبىاده شى ى ى ى ى ى ىريعىة نرم دمىاءهم عليهم يف الىدرجىة األوىل ونمي حيىاهتم،
وهتيؤهم للتع ىىاون والت ىىلزر والتك ىىاتفق ح ينهضى ى ى ى ى ى ىوا بواجبهم يف خالف ىىة األرض .كم ىىا أن
القصا كان حكما يف الشرائع السابقة لإلسالم.
والبشى ىرية اليوم تعاي أكثر ما تعاي من االعتداء على دماء النا نتيجة ض ىىعف األمة
اإلسىالمية وبعدها عن مصىدر القرار العاملي ،فتاريا البشىرية الطويل ت يسىجل ل ري املسىلمني
نشر العدالة يف األرض ومحاية املستضعفني وإقامة العدل يف العاملني.

الوحدة املوضوعية...
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كما يشىري كالم الفراهي أيضىا إىل بعد حضىاري آخر أابنه قوله" :وال فى عليك أن
أول السىىياسىىية أن يكفوا عن سىىل السىىيوف بينهم ،ويذعنوا لسىىلطان احلكم والعدل والسىىلم"
وهو بعد مراعاة الش ى ى ى ىريعة لرتتيب األولوايت يف س ى ى ى ىىياس ى ى ى ىىة األمة ،وهو دليل على رابنية هذه
الشريعة ومشوهلا وكماهلا.
ومن الىدائرة الكبرية "دائرة اعتمع" إىل الىدائرة الصى ى ى ى ى ى ى رية "دائرة القرابىة" لس ى ى ى ى ى ى ىىد ابب
ائصى ى ى ى ى ى ىىام النىاشى ى ى ى ى ى ىىئ يف املرياث بني ذوي القر  ،وفيىه يتجلى احلفىاظ على أموال النىا بعىد
احلفاظ على حياهتم ،ليكتمل للمجتمع املس ىىلم اطمملنانه وهدوءه ،وس ىىكينته العامة ،وض ىىمان
حصى ى ى ىىول كل ذي حق على حقه ،ويرد يف هناية احلديث عن أحكام الوصى ى ى ىىية حث اجلماعة
على اإلصىىال يف حال خوف اجلنف من املوصىىي ،ويتجلى بعد األمر ابملعروف والنهي عن
املنكر كضى ى ى ىىرورة حلفظ اعتمع املسى ى ى ىىلم من وقوع الظلم بني أفراده .إذ يتوجب على النا يف
ذلك اعتمع دفع الظلم ونشر العدل قبل أن تصل القضية إىل احلاكم.
ومن الدائرة ائارجية املتمثلة يف اعتمع والقرابة يف حكمي القص ى ى ى ىىا والوص ى ى ى ىىية إىل
الدائرة الداخلية ائاصى ى ى ىىة ابإلنسى ى ى ىىان نفسى ى ى ىىه إلحداث التزكية يف روحه بقمع خصى ى ى ىىام النفس
اللجوج ورفع سلطان الشهوة اليت تلقي الشح والبعضاء كما يقول الفراهي.
إهنا رحلىة التطهري العمقيىة يف أغوار النفس اإلنسى ى ى ى ى ى ىىانيىة ،رحلىة ختليصى ى ى ى ى ى ىهىا من األاننيىة
والتسىىامي هبا يف أفق العبودية هلل سىىبحانه وتعاىل ،رحلة اإلعداد والتهيؤ للبذل والتضىىحية يف
سبيل تعاىل.
ويسى ىىجل الفراهي يف كالمه أبعادا حضى ىىارية رائعة .فالصى ى أحد فوائد الصى ىىوم هو من
أعظم العوامل للوصى ىىول لل اايت واألهداف .فمقام اإلمامة يف الدين وهو أعظم املقامات ال
يبلي إال ابلصى ى ى ى واليقني كما قال تعاىل:

﴿       

[ ﴾  السجدة.]24 :
وكل النجاحات يف احلياة ال أتيت بعد االس ى ىىتعانة ابهلل تعاىل إال ابلص ى ى واملثابرة وبذل
اجلهد واالستمرار على ذلك .هذا هو امللمح األول يف كالم الفراهي.
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وامللمح الثاي يف قوله" :والصوم هتيؤ للجهاد" ،فإنه يشري إىل أن الوسيلة اليت هبا يقام
العدل يف األرض وينشى ى ى ىىر بني العاملني ،وهي اجلهاد يف سى ى ى ىىبيل ق تبتد يف أعماق النفس
اإلنسى ىىانية ابلثورة على شى ىىحها وطمعها ،مث هتيملتها للبذل والتضى ىىحية يف ذات للتقرب إليه
بنشر ائري والعدل بني النا مهما كلف األمر.
وامللمح الثالث يف قوله" :والصىىوم جالب للنص ىر والوالء" ،ويتجلى بعده احلضىىاري يف
أن انتص ى ى ى ىىار األمة يف معركتها مع أعدائها املرتبص ى ى ى ىىني هبا تبتدأ يف انتص ى ى ى ىىار أفرادها يف ذوات
أنفس ىىهم على دواعي الش ىىح والش ىىحناء ابلتس ىىامي ابلص ىىوم ،فلقد جعل عدم التنازع س ىىببا
من أسى ى ىىباب نصى ى ىىر األمة ،قال تعاىل:

﴿        

[ ﴾  األنفال.]46 :
والكسىىب احلالل به يكون إطابة املطعم واملأكل وامللبس واملسىىكن ،فكما كان الصىىوم
زكاة وتطهريا للباطن ،كان الكس ى ى ىىب احلالل زكاة للظاهر ،وهبذا جيتمع لإلنس ى ى ىىان هباء املخ
واملظهر .ويكتمل إشراقه و وه.
وجيمىىل الفراهي النتيجىىة النهىىائيىىة لكىىل تلىىك األحكىىام بقولىىه :فسى ى ى ى ى ى ى ىىد أبواب الب ي،
وائصى ى ى ى ى ىىام ،واهلوى ،واحلر  .وهبذا تتم املرحلة األوىل من التزكية لتبدأ مرحلة جديدة أرحب
مدى وأعلى أفقا وأ ى غاية.
تنمية الشى ى ى ى ىىعور ابآلخر بعد منع االعتداء على اآلخر ،والوصى ى ى ى ىىول إىل حد التوحد يف
الشى ىىعور ،وهي عرة عبادة احلج "جبعل النا يف اعتمع املسى ىىلم أمة واحدة بل نفسى ىىا واحدة،
وذلك مام التزكية " .كما يقول الفراهي.
وبعد سىد أبواب الب ي وائصىام واهلوى واحلر محى اعتمع املسىلم بصىون اجتماعاته
ومنتىدايتىه من حبىائىل االنىاد الفىاس ى ى ى ى ى ى ىىدة يف املعىاقرة "ائمر" وأبواب السى ى ى ى ى ى ىمىاحىة الكىاذبىة يف
املقىىامرة"امليسى ى ى ى ى ى ىىر" ألهنىىا قىىد تبىىدو من أسى ى ى ى ى ى ىبىىاب االجتمىىاع واملؤالفىىة ،لكنهىىا أرجىىا ال تليق
ابملتطهرين ،فاس ى ى ى ى ى ىىتكمل بذلك تطريهم وتزكيتهم ،ومجع إىل ذلك إص ى ى ى ى ى ىىال عالئق املودة يف
اعتمع من تربية اليتامى واملناكحة .ووضىع دسىتور األسىرة املسىلمة يف حال اتصىاهلا [اآلايت:
 223 -222يف دستور األسرة يف حال اتصاهلا].
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ويعزو الفراهي السبب يف تقدف ائمر وامليسر إىل ما فيهما من فساد السياسية .وغري
خاف ما حيمل هذا املصطلح من بعد حضاري.
وملا كان حفظ األسرة النواة الثانية بعد تزكية الفرد املسلمق فقد أتبع ذلك برفع ائصام
بني املرء وزوجه [اآلايت 237 -224 :دسىتور األسىرة يف حال انفصىاهلا] .وحث هنا على
إصىال ذات البني ،واحللم ،واألانة ،إذ تلك ائصىال أدعى للت لب على ائصىام الناشىئ يف
البيت املسى ى ى ى ىىلم الذي ينب ي أن يكون عامرا ابلسى ى ى ى ىىكينة واألنس ،وهلذا السى ى ى ى ىىبب فقد الحظ
الفراهي أن احلديث كثر عن ال  ،والتقوى ،واإلصى ى ى ىىال  ،واملعروف ،واإلحسى ى ى ىىان ،والطهارة،
والرتاضي ،والتشاور ،والعفو ،والفضل بينهم.
وأتيت خامة هذا الباب ابلص ىىالة والذكر كما كانت بدايته هبما لتدل على أن الص ىىالة
هي أصىىل صىىال اعتمع ،وعنوان طهارته ،وابب جناته وحفظه من الشىىقاق وائالف .فهي
معراج رو الفرد واعتمع سىواء بسىواء ،وينتبه الفراهي ملوقع ذكر الصىالة أبنه تنبيه على كوهنا
أهم مقاص ىىد اجلهاد .وهبذا كانت الص ىىالة لص ىىون اعتمع من عوامل التمزيق الداخلية املتمثلة
بتنازع أفراده ،وائارجية املتمثلة حبمالت أعدائه.
ويش ىىري الفراهي يف هناية حديثه إىل أبعاد حض ىىارية عالية الش ىىأن منها أن احملافظة على
الص ىىالة موجب للنص ىىر ،وأن تعاىل ينص ىىر املص ىىلح و ذل املفس ىىد ،وأن اجلهاد ليس إال
لرفع الفسىاد ،وابلصىال يسىتحقون ائالفة والورا ة .وأن الصىالة هي األصىل ،وهلا اسىتخلفوا
واستحقوا ورا ة األرض.
والعبارة األخرية تؤكدها سىرية إبراهيم وإ اعيل عليهما السىالم ،وسىرية حممد صىلى
عليه وسلم وأصحابه رضي عنهم وتدل عليها أعظم داللة.
النموذج الثاين :األبعاد احلضارية اليت اشتملت عليها مقدمة تفسري الفراهي:
نعيد هنا مقدمة الفراهي على شىكل نقاط ليتبني للقار أن هذه املقدمة على قصىرها
هي نظرات عميقة يف البعث احلض ى ى ى ى ى ىىاري الذي مت ببعثة الن ورس ى ى ى ى ى ىىالته اليت كانت يف تالوة
اآلايت وتعليم الكتاب واحلكمة وتزكية ائلق.
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• رأ احلياة التوحيد .فبه مامها وكماهلا.

• التوحيد هو قرابن النفس واملال هلل ،واالعتصى ى ى ى ىىام ابلعروة الو قى من التوحيد
والتوكل.
• بذل النفس للخلق هو الطريق الوحيد املؤدي النادهم.
• إحس ى ىىا املواس ى ىىاة ابئلق هو مع الص ى ىىال  ،وبه تص ى ىىري اجلماعة ش ى ىىخص ى ىىا
واحدا ،يتعاون بعض ىىهم ببعض كأعض ىىاء جس ىىم واحد ،ويتحقق كمال نفس
آدم راجعة من التبدد إىل التوحد.
• إحياءاألمة وأسىىباب بقائها وارتقائها يتلخص يف إخال
هلل جل جالله.
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بذل النفس واملال

خامتة :وفيها أهم النتائج والتوصيات.

أوالً النتائج:
خلصت هذ الدراسة إىل:
)1
)2
)3

)4

إن علماء املسلمني قد قدموا ترااث رائعا يف ابب التفسرياملوضوعي.
إن االستفادة من ذلك الرتاث ما يزال قاصرا بدرجة كبرية.
إن الفراهي من أبرز من قدم أصى ى ى ىىوال منهجية قابلة للبناء والتأسى ى ى ىىيس عليها
واسىىتكمال ما بدأه يف هذا اعال الرحب ،وأن هذه األصىىول قد جاءت يف
مس ىىتوييها التأص ىىيلي والتطبيقي معا ،فص ىىارت بذلك ذخرية عظيمة يف ابب
التفسري املوضوعي.
كما أابنت الدراسى ى ى ى ى ىىة عن املسى ى ى ى ى ىىتوى العايل من الفهم وبعد النظر يف قراءة
الفراهي للوحدة املوضى ى ى ى ى ى ىىوعية يف سى ى ى ى ى ى ىىورة البقرة ،واليت أمكن إطالق البعث
احلضىاري عليهاق الشىتماهلا على رهية متكاملة يف بناء اإلنسىان يف األرض،
بتخليصى ى ىىه من أاننيته واألخذ بيده يف سى ى ىىلم البذل والعطاء على حنو متدرج
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لبلوت ما يسى ى ى ىىتطيع من الكمال اإلنسى ى ى ىىاي القائم على التزكية ببعديها معا:
ذكر ومواساة ائلق.
اثنياً :توصيات:
• توصي الدراسة ابلوقوف على تراث أئمة املسلمني يف التفسري املوضوعي ب ية
ائروج ابألص ى ىىول العلمية اليت تش ى ىىكل البناء األس ى ىىاس ى ىىي هلذا العلم ،ويتوجب
ذلك ابلدرجة األوىل على اعامع البحثية القرآنية.
• إعطاء تراث اإلمام الفراهي يف هذا اجلانب أولوية خاصى ى ى ى ى ىىة ،كونه يعد أكثر
أولملك العلماء بروزا يف هذا الشأن.
• اإلهابة ابلناهبني من علماء األمة والباحثني أن يسى ى ى ى ىىتكملوا جانب التأصى ى ى ى ىىيل
الذي ابتدأه أولملك األئمة األعالم ،خصىوصىا الفراهي نتيجة مجعه يف التأليف
بني إعطاء العلم ،وبيان طريق اهتدائه لذلك العلم.
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