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 شكر وتقدير 
 

 هللا تعالى أوًلا وأخيراا وأحمده وأثني عليه الخير كله على ما وّفَق ويّسر وأعان أشكر 

م شكري واحترامي للقائمين على أكاديمية باشاك شهير للعلوم العربية  ثم أقدِّّ
من جهود مباركة لخدمة العلم    ن على ما قّدموا ويقّدمو   إسطنبولواإلسالمية في 

 وطلبته 

األردنية وكلية الشريعة فيها على ما قّدموا من دعم   والشكر موصول لجامعة اليرموك
 لمشروع األكاديمية الرائد

والشكر والتقدير لألساتذة الفضالء في لجنة المناقشة وأخص بالذكر مشرفي الفاضل 
الدكتور عبد العزيز الخلف على ما بذل من جهود مباركة ومتابعة حثيثة وتوجيهات  

 ما وصلت إليه دقيقة في سبيل الوصول برسالتي إلى

والشكر موصول ألستاذي الكبير فضيلة الدكتور أحمد حسن فرحات الذي كان  
موضوع الدراسة؛ فلم يبخل عليها وعلى الباحث بوقت وًل جهد، وكان حاضراا لإلجابة 
عن كل استفسار في أي وقت من ليل أو نهار، فجزاه هللا عني وعن طلبة العلم خير  

 الجزاء.

ميع أساتذتي الفضالء وزمالئي األعزاء وكل من ساهم بكلمة  وًل أنسى أن أشكر ج 
وتوجيه في سبيل إتمام هذه الدراسة؛ وأخص بالشكر زميلي العزيز األخ محمود أبو  

 محمود الذي أفادني كثيراا من تجربته الدراسية السابقة. 

 وصلى هللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماا كثيراا 

 مد هلل رب العالمين. والح 
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 الملخص 

في التفسير وعلوم القرآن، وقد َحَمَلْت عنوان:   -مِّن العلماء المعاصرين-تناولْت هذه الدراسة عَلماا  
للتعريف بالدكتور    "جهود الدكتور أحمد حسن فرحات في الدراسات القرآنية"، وقد َهَدَفت الدراسةُ 

ه فيها، وذلك باًلستفادة من المنهج الوصفي  فرحات وبجهوده في الدراسات   القرآنية، وبيانِّ منهجِّ
التحليلي؛ فعَرَضْت سيرَته الذاتية؛ ببيانِّ نشأته، والتعريفِّ بعائلته، وبيانِّ أهمِّ صفاتِّه وأخالقه، كما 

ميذه، ثم  عرَضْت مسيَرَته العلمية والوظيفية؛ ببيانِّ طلبِّه للعلم، والتعريفِّ بأهمِّ أساتذتِّه وزمالئه وتال
ذكَرْت أهمَّ الوظائف التي عمِّل بها، وأهمَّ المؤتمرات العلمية التي أْسَهَم بها. ثم َعرََّفْت بكتبه وأبحاثه؛  
في التفسير وعلوم القرآن، وفي المصطلح القرآني، وُمْشكِّلِّ القرآن. كما َعرََّفْت بالكتب التي َحقََّقها،  

 وبدراساته النَّْقدية لكتب التُّراث.
ن خالل هذه الدراسة تمَّ استنباط منهج الدكتور فرحات في التفسير وعلوم القرآن، وبيان أهم آرائه  وم

واجتهاداته وترجيحاته في ذلك؛ وذلك ببيان َموقِّفِّه من التفسير بالمأثور، والتفسير بالرأي، وبيان  
ه على اللغة العربية في التفسير، وموقِّفهِّ من التفسير الموضوعي ، وعلمِّ الُمَناَسَبات،  مدى اعتمادِّ

ومراعاتِّه لِّدًلَلةِّ السياق في التفسير، كما بيَّنْت أهمَّ مصادره في التفسير وأهمَّ العلماء الذين تأثَّر  
بهم، كما َعَرَضْت منهجيََّته الرَّائدة التي اقترحها للتفسير. كما تمَّ بيان منهَجه في التحقيق؛ ببيان  

في تحقيق المخطوطات، وطريقته في تحقيق نصوصِّ وأفكارِّ الكتاب   المراحل العامة التي يتَّبُِّعها
الُمَحقَّق، والتَّعليقات التي ُيضيُفها للكتاب، وغير ذلك من إجراءات. كما بّيَنْت طريقَته النَّْقدية في  

َبةِّ الكتاب  قراءة الكتب الُمَحقَّقة، وبيانه لِّما وقع فيه الُمَحقِّقون من أخطاء؛ سواءا بقراءة النص، أو بِّنِّسْ 
إلى غير صاحبه الحقيقي، وغير ذلك، كما بّيَنْت طريقَته في دراساته الُمقاَرنة لبعض الكتب التي 

به واًلختالف فيما بينها.   واَزَن بينها َفبّين َأْوجه الشَّ
َلت الدراسة إلى أنَّ الدكتور فرحات من العلماء الكبار في ميدان التفسير وعلوم القرآن،    وبذلك تَوصَّ
ح، بحسب ما  وأنه صاحُب منهٍج اجتهادي ونظٍر نْقدي، َيْدُرُس وُيَمحِّّص، فَيْقَبُل وَيُرّد، ويختار ويرجِّّ

ي إليه نَظُره    في كتاب هللا تعالى.  - الُمْنَضبط -يؤدِّّ
جهود الدكتور فرحات، نظام القرآن، منهجية رائدة، نظرات نقدية، مراعاة دًللة    كلمات مفتاحية:

 السياق.
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Abstract 
This study deals with a famous scholar of the contemporary scholars in the 

interpretation and sciences of the Qur’an. It is titled with: “The Efforts of 

Dr Ahmad Hasan Farhat in the Qur’anic Studies”. The study aims at 

presenting Dr Farhat biography, his efforts in the Qur’anic Studies and 

explaining his methodology in it. This is done by using the descriptive-

analytical approach. The study presents his biography, explaining his 

origin and family and introducing his characters and morals. The study also 

introduces his scientific and professional history by presenting his 

acquiring of knowledge, most important teachers, classmate and students. 

Then the study mentions his most important jobs and the most important 

scientific conferences he contributed. Then the study presents his books, 

researches in the interpretation and sciences of the Qur’an, the Quranic 

terminology and complex words of Quran. The study also introduces the 

books he edited and his critical studies of the written heritage. 

The study shows Dr Farhat's derived approach in the interpretation and 

sciences of the Qur’an. The study presents his most important opinions, 

jurisprudence and preferences in this regard. This is done  by stating his 

opinion in the exegesis by sayings and exegesis by opinion. The study 

explains the extent of his reliance on the Arabic language in interpretation, 

his opinion of the objective interpretation, the knowledge of text reasons 

and his observance of the context significance in the interpretation. The 

study also mentions his important resources and scholars he influenced by 

in interpretation. The study shows his pioneering methodology suggested 

for the interpretation. The study also explains his approach in editing by 

presenting the general stages he follows in the editing of manuscripts, his 

method of editing the texts and opinions of the edited book, the comments 

he added to the book and other procedures. The study also shows his 

critical way of reading the edited books, his explanation of the mistakes 

made by the editors either by reading the text or attributing the book to 

another author …etc. The study introduces his approach in his comparative 

studies of some books that he balanced showing the similarities and 

differences between them. 

Finally, the study concludes that Dr Farhat is one of the great scholars of 

the interpretation and sciences of the Qur’an field. He is an owner of a 
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jurisprudential  approach and critical consideration. Dr Farhat studies, 

analyzes, accepts, refuses, chooses and prefers according to what he is led 

by his disciplined review in the Book of Allah.  

 

Keywords: Dr Farhat's efforts, The Quran System, pioneering 

methodology, critical reviews, considering the significance of a context. 
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   المقدمة:
والصالة والسالم على من ُبعث بالقرآن    العالمين،الحمد هلل رب    الرحيم،بسم هللا الرحمن  

  الدين، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه ودعا بدعوته بإحسان إلى يوم    للعالمين،رحمة  
 وبعد:

تعالى أشرف  ف العلم بشرف    كالم،لّما كان كالم هللا  المتعلقة    المعلوم؛وكان شرف  العلوم  كانت 
وكان اًلشتغال بهذه العلوم من خير ما ُتقضى فيه    العلوم،بكتاب هللا تعالى من أعظم وأشرف  

فقد قال    واآلخرة،وكان للعلماء المشتغلين بذلك قْدٌر كبيٌر في الدنيا    الجهود،وُتبذل ألجله    األوقات،
، وإّن من أبرز هؤًلء العلماء في وقتنا المعاصر  (1) "خيركم من تعلم القرآن وعلمه"   :‘   رسول هللا

دراسة بعض   وقد يّسر هللا لي   تعالى، حفظه هللا    فرحات،فضيلة الشيخ األستاذ الدكتور أحمد حسن  
ورصانة    العلمي،امتاز بالعمق    مختلِّفاا،فوجدته عالماا    فرحات،المساقات في التفسير مع الدكتور  

. كنا في كل محاضرة نتنقل بين كتب الدكتور وأبحاثه الكثيرة متتبعين  الرأي.واستقاللية    الطرح،
  قول،أو رّجح قوًلا على    به،وربما خالف السابقين باجتهاد تفّرد    بدلوه،مسألة ما حققها وأدلى فيها  

 ووفقاا لما تقتضيه قواعد اللغة العربية..  والعقلية،وكّل ذلك بالدليل والحجة النقلية 
  :فرحات وسأشير لبعض النماذج من آراء واجتهادات الدكتور 

القرآن:   • الخالفة في  دراسته لمصطلح  القر في  استعمال  بين  ولفظفّرق  "خلفاء"  للفظ  ، آن 
والثانية استخدمت فيمن يخلف قوماا   صالحين،عتبراا األولى فيمن يخلف قوماا  مُ   "،"خالئف
 . ُمهَلكين.عاصين 

 جعلها بمعنى الحقد  (2)   (َّ  ٍّ ٌّ ٰى)  تعالى:في تفسيره للمرض في قوله  •

 
ه( صحيح البخاري 256أبو عبد هللا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي )ت:    :أخرجه البخاري (  1) 

وسننه وأيامه، تحقيق: عز الدين ضلي، وعماد    ‘   وهو الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول هللا 
،  ¢  عفانمن حديث عثمان بن  م(،  2017، )3بيروت، ط    – الطيار، وياسر حسن، مؤسسة الرسالة ناشرون  
 (. 5027)باب: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، حديث رقم:  

منها:  و(  2)  القرآنية  السور  من  العديد  في  الصيغة  هذه    -   125التوبة:  -  49األنفال:  -   52المائدة:ردت 
 .12األحزاب:
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 .ذاته.محتجاا في ذلك بالقرآن  المفسرين،وليست بمعنى النفاق كما هو شائع عند غالبية  والحسد،

 مم  ام  يل  ىل  مل  يك ىك )  :العمد   في تفسيره آلية القتل  •

   [ 93]النساء: (مي  زي  ري  ٰى  ين  ىن  نن  من  زن  رن 

القاتل نصرةا ألعداء   اعتبر الدكتور أنّ  القتل يقوم به  ما جاء في هذه اآلية هو نوع خاص من 
عقوبة  . لذا فقد غّلظ هللا عقوبته فوق  أحد.وًل يعلم به    ،ويفعله غدراا   للمسلمين، اإلسالم وإضعافاا  

 توبة...!هذا القاتل ًل ُتقبل له   عليه اعتبر الدكتور أنّ  . وبناءا العادي.د القتل العمْ 

 المائدة –  62تأويله آليات الصابئين، التي وردت ثالث مرات في القرآن الكريم )البقرة   •

ن الدكتور فرحات سبب مجيئها في آيتي البقرة والحج منصوبة "الصابئين"  (، فقد بيّ 17الحج    –  69
اب الراجح فيها ، كما رّجح أن يكون  وفي سورة المائدة جاءت مرفوعة "الصابئون" مع بيانه لإلعر 

المراد بكل آية هو بيان مصير هؤًلء األقوام في فترة زمنية معينة ، ففي البقرة الكالم عن الذين  
، ولْو أدركوه آلمنوا به ، وكانوا في فترة ما قبل اإلسالم ، وفي المائدة   ‘   كانوا يبشرون بالنبي

، وفي الحج كان الكالم عن  ذين أدركوه ولم يؤمنوا بهم في الكان الكالم عن فترة ما بعد اإلسال
مصير كل الطوائف في يوم القيامة ، لذا أضاف إليهم المجوس والذين أشركوا ألن الفصل يوم  

وليس هنا مكان    القرآني،مراعياا فيها السياق    وأدلة؛القيامة يكون بين الجميع .. بّين كل ذلك بحجج  
 .بسط ذلك

 وبيانه أيهما أشّد حاجة من  القرآن، الفقير" ولفظ "المسكين" في تفريقه بين معنى لفظ " •

حيث جاء لفظ المسكين في القرآن دائماا للمحتاج    لفظ،وذلك من خالل السياق القرآني لكل    اآلخر،
حاا بذلك رأي الحنفية على الشافعية بأّن المسكين  . ُمَرجِّّ عموماا.بينما الفقير للمحتاج    يأكله،لطعام  

   .اًلستدًلل.علماا بأن الحنفية لم يستدلوا بهذا  الفقير،أشّد حاجة من 

م فكرةردتها هنا  وْ أَ   وترجيحاته،من اجتهادات الدكتور    نماذجإشارات سريعة إلى بعض الهذه    كي ُأقدِّّ
 والنظر،جاء فيها بالجديد الذي يستحق الدراسة    ؛ والتيكثيرةالالدكتور فرحات  أبحاث ودراسات    عن 
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وسيأتي شيء من التفصيل لهذه النماذج في موضعه من هذه الدراسة   اختلفنا.سواء اتفقنا معه أو  
   بإذن هللا تعالى.

العلمي    الجهد  أبحاثه وشملت جوانب شتى في  تنوّ حيث    للدكتور،لقد لفت نظري كل هذا  عت 
باإلضافة إلى تحقيقه    القرآن،وُمشكل    القرآني،خاصة في مجال المصطلح    القرآن،التفسير وعلوم  

. وقد زادت جهود الدكتور فرحات عن الخمسين عمالا علمياا  العالقة.عدداا من كتب التراث ذات  
أن أتناول هذه المجهودات الكبيرة بالدراسة . ورأيُتها فرصة مناسبة مّن هللا علي بها  وبحث.بين كتاب  

 في ذلك. إبداء الرأي ثم مستنبطاا لمنهجه فيها، مع  وبصاحبها،والنظر معّرفّا بها 
 والقبول. سائالا المولى سبحانه العون والتيسير  
 

 مشكلة الدراسة وأسئلتها  
  عنها:باإلجابة  راسةد تكّفل الت والتي س التالية،من خالل األسئلة  الدراسة يمكن صياغة مشكلة 

خالف   للدكتور فرحات في التفسير وعلوم القرآن، وهلجتهادات  ًلاو   ما هي أهم اآلراء -1
 المقبول؟ من باب اًلجتهاد  آراؤهوهل ُتَعّد  السابقين،العلماء  باجتهاداته

 وهل تأّثر  دراساته،ما هي المدرسة التفسيرية التي ينتمي الدكتور فرحات إليها في  -2
 وما هي جوانب هذا التأثُّر؟  والمعاصرين،بأحٍد من علماء التفسير السابقين 

 التفسير وعلوم القرآن، وتحقيق ما هي أهم معالم منهج الدكتور فرحات في  -3
 المخطوطات؟

 تميز بها الدكتور فرحات في دراسته لكتب التراث؟ ما هي الجوانب النقدية التي   -4
 

كتبه الدكتور فرحات في الدراسات   إلى مالقد أثارت هذه التساؤًلت فضولي العلمي ودفعتني للعودة  
   السابقة.أخرج منها بإجابات شافية عن كل التساؤًلت   ناقدة،لقراءته قراءة  القرآنية؛

 
 
 



 

 
 

 
4 

 أهداف الدراسة  
 المعاصرين.د حسن فرحات كأحد علماء التفسير وعلوم القرآن لدكتور أحماالتعريف ب -1

وفي مشكل    القرآني، سواء في مجال المصطلح    القرآنية،المتنوعة في الدراسات    هالتعريف بجهود و 
في تحقيقه لكتب السابقين في علوم    التعريف بجهودهوكذلك    القرآن،وعلوم    التفسير،وفي    القرآن،
 . القرآن
 ومنهجه في تحقيق المخطوطات، ،التفسير وعلوم القرآنمنهج الدكتور فرحات في  بيان -2

 مناهجهم. بو والعلماء الذين تأّثر بهم وبآرائهم  ،لتفسيريةومدرسته ا ،واكتشاف طريقته
 ، في تفسير بعض اآليات،الخاصةوترجيحاته واختياراته  التعريف بأهم آراء الدكتور فرحات   -3

 وفي بعض جوانب علوم القرآن، مع بيان مدى موافقته ومخالفته آلراء العلماء في ذلك. 
 الكشف عن الجانب النقدي لدى الدكتور فرحات، من خالل دراساته النقدية للكتب. -4

 
   الدراسة أهمية  

  :تياآل في  دراسةتكمن أهمية ال

 بالدكتور فرحات وجهوده في الدراسات القرآنية. أنها أول رسالة علمية متخصصة   -1
 وقد وصفه  القرآن،التفسير وعلوم  أهلالمكانة العلمية للدكتور أحمد فرحات بين   -2

الخالدي   صالح  الدكتور  وهو  التفسير  علماء  من  تالميذه  هذا   بأنه: أحد  في  المفسرين  )شيخ 
   (1)الزمن(

 دت إلى نحو نصف والتي امت القرآنية،تنوُّع جهود الدكتور فرحات في الدراسات  -3

 
في    فسألني عن أستاذي  ،لرسالتي  بموضوعاستشارته    أردتُ   ماقال لي ذلك في لقاء معه في إسطنبول حين(  1) 

فلما أخبرته أنه الدكتور أحمد فرحات ُسّر كثيرا وأخبرني أن الدكتور فرحات كان قد أشرف عليه في رسالتّي   التفسير،
أن يعطيني أي مقترح، وقال كيف أتكلم وأستاذك هو شيخ المفسرين   -بتواضعه-ورفض    ..الماجستير والدكتوراه 

 العصر. في هذا  
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الزمان، من  التفسيرو   قرن  ُمشكل    مع-  شملت  جانب  على     - القرآني والمصطلح    القرآن،تركيزه 
باإلضافة لجهوده في التحقيق في كتب علوم القرآن وما يتعلق    القرآن،علوم    كتاباته فيوكذلك  

  التعريف بها وبصاحبها.. فهذه الجهود الكبيرة تستحق .بها

 تستحق  ،للدكتور فرحات  -بعضها غير مسبوق -راء واجتهادات آ تعرِّض الدراسة -4

 علمياا.ش نقاشاا أْن ُتدرس وُتناقَ 

 باإلضافة إلى ما أشرت إليه  –فيمكن تلخيصها  الموضوع:لهذا  أما عن أسباب اختياري 
  ي:أت يفيما   –  دراسةمن أهمية لموضوع ال

 وعرضها   للكتب،َميلي الشخصي لهذا النوع من األبحاث الذي يقوم على القراءة الناقدة   .1
 استنباط منهج صاحبها وطريقته التي يسير عليها.بأسلوبي الخاص مع 

 آرائه واجتهاداته   لعرض   فرحات،أبحاث الدكتور  كتب و في  رغبتي في التحقيق والدراسة   .2
 س. ، ومن ثم تقديمها للدارسين للمناقشة والدرْ فيهاًل سيما التي خالف السابقين 

 جرت العادة أن يحتفل طالب العلم بمشايخهم ويدرسون نتاجهم العلمي بعد وفاتهم  .3
ذا كانت رغبتي أن أتناول  ل  !دون أن يحظى العالِّم بفرصة النظر فيما ُكتب عنه إلبداء الرأي فيه

الدكتور فرحات   فائدة علمية كبيرة لي    حياته،في    –حفظه هللا وأطال بعمره    –جهود  وفي هذا 
 . دراسةال علىستتحقق بتعليقاته العلمية   ؛ولغيري من الباحثين

  
 منهج البحث 

ومن ثم دراستها    فرحات،وذلك بعرض جهود الدكتور    ، التحليلي الوصفي  سأعتمد في دراستي المنهج  
   واستخراج منهجه فيها.

 
 منهج الكتابة  

بعرض آراء الدكتور فرحات في كتبه بأسلوبي الخاص محافظاا على المعنى    –بعون هللا    –سأقوم    -
 أقتبس شيئاا من كالمه.  -حيث يلزم -وفي بعض المواضع  اًلختصار،من أجل  المقصود، وذلك
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بأخذها من مصحف المدينة تمييزاا لها عن    سأقوم  :الكريمةاآليات  في    :والعزو  للتخريجسبة  بالن  -
سأذكر اسم السورة ورقم اآلية بعد ذكر اآلية  و   باقي الكالم، وَصوناا لها عن الخطأ في كتابتها،

سأخرجها من مصادرها )ًل سيما الكتب الستة( وأكتب   النبوية:أما األحاديث    المتن،مباشرة في  
وًل ألتزم   بذلك،فإن كان الحديث موجوداا في الصحيحين أو في أحدهما فسأكتفي    الحاشية،ذلك في  

 بالحكم على الحديث من حيث الصحة والضعف.
وليس  نى  بالمع  وفي حال كان اًلقتباسذلك في الحاشية.  َوثِّّق  لصاحبه وأُ   أقتبسهسأعزو كل قول    -

 كذا. رُينظ فأقول:نّصيَّاا 

حديث بين قوسين بهذا الشكل " ". أما باقي األقوال . وكل  )(بين قوسين هكذا  سأضع كل آية    -
. فإن جاء قول داخل قول فأضع الثاني بين  )(والنصوص المنقولة فسأضعها بين هذين القوسين  

 .قوسين هكذا " "

ًل سيما ممن لهم عالقة  -ة األعالم الوارد ذكرهم في الدراسة  بالنسبة للترجمة لألعالم: نظراا لكثر   -
وحتى ًل تخرج الدراسة عن مقصودها؛ وُتْثَقل هوامُشها    -بالدكتور فرحات كأساتذته وتالميذه..،

داا لمن أترجم لهم، وهو أن يكون العَلم ممن له تأثير أو تأثر كبير   بالتراجم؛ فقد رأيت أن أضع ُمَحدِّّ
ألهم ثالثة من أساتذته،    -ترجمة وافية في متن الدراسة -، وقد اخترت أْن ُأترجم  بالدكتور فرحات 

أما  وزمالئه، وتالميذه، مع التركيز على الجوانب المشتركة وإظهار تأثر الدكتور أو تأثيره بهم،  
وكذلك الحال    سيرته.باقي األسماء فسأذكرها بدون ترجمة كمعلومات تاريخية ًل بد من تثبيتها في 

و   في أساسية له؛ فهؤًلء قمت بترجمة وافية    مصادرَ   ن العلماء الذين تأثر الدكتور فرحات بهم؛ وُيَعدُّ
الدراسة-لهم   متن  باقي    -في  أما  بها،  فرحات  الدكتور  تأثر  التي  الجوانب  أظهرُت من خاللها 

عتيادية  ة اًل د ذكرهم في الدراسة فسأكتفي بالترجماألعالم من العلماء السابقين والمعاصرين ممن يرِّ 
 لمن لهم عالقة قوية بموضوع الدراسة؛ وتضيف ترجمتهم فائدة للدراسة.

للحروف، ومن عالمات للترقيم، حتى يكون المعنى واضحاا وًل ُيشكل  سأضع ما يلزم من شْكلٍ   -
 على القارئ. 
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 الدراسات السابقة: 
وفهارس الجامعات لم أجد سوى دراسة واحدة تتعلق بجهود    نترنت اإلبعد بحثي طويالا على شبكة  

)جهود الدكتور أحمد حسن فرحات في    بعنوان:الدكتور أحمد فرحات في الدراسات القرآنية، وهي  
والكاتب هو ابن    فرحات، للدكتور محمد إقبال أحمد  نموذجا(ا   -  تحقيق تراث مكي بن أبي طالب 

لحقوق والعلوم اإلنسانية، العدد الرابع عشر، وهي دراسة الدكتور فرحات، وهي منشورة في مجلة ا
على جهود الدكتور المتعلقة بتحقيقه لكتب مكي بن أبي    اقتصرْت صفحة(    18)صغيرة الحجم  

ض مختصر لكتب مكي التي حققها الدكتور فرحات، وتعريف به وبمكي، طالب فقط، وفيها عرْ 
تعارض   ، وبالتالي فال يوجد أيّ يكتب أي نقد حولها  ولم يتطرق الكاتب لمنهج الدكتور فيها، كما ولم

جزءاا يسيراا مما سأكتبه، وًل تؤدي الغرض والهدف الذي من   ًل ُتَشكِّل إًلبينها وبين دراستي؛ ألنها  
 أجله اخترُت هذا الموضوع.

 شابهة لدراستي؛ والتي ُكتبْت عن أعالم آخرين، كأطروحةهذا وقد استفدُت من بعض الدراسات المُ 
أستاذي الدكتور أحمد فرحات عن مكي بن أبي طالب، والتي كانت بعنوان: "مكي بن أبي طالب  

شرفي الفاضل الدكتور عبد العزيز الخلف عن أستاذه الدكتور نور  تفسير القرآن"، وكذلك رسالة مُ و 
تعالى؛ والتي كانت بعنوان: "األستاذ الدكتور نور الدين عتر وجهوده في علوم    ¬  الدين عتر

الحديث"، وبالرغم من اختالف هذه الدراسات عن مضمون دراستي إًل أنها تشترك معها في الشكل  
 والترتيب، ومنهج البحث.. وقد استفدُت منها في هذه الجوانب.

 

 : الدراسة مصطلحات  
ل جميع الكتب واألبحاث التي أّلفها في الدراسات القرآنية، وكذلك الكتب  جهود الدكتور فرحات: تشم

 التي حّققها في ذات المجال.
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 د تمهي 
 
 

 الفصل األول: السيرة الذاتية والعلمية للدكتور أحمد فرحات 

 
 المبحث األول: سيرته الذاتية 

 المطلب األول: اسمه ونسبه وأسرته 
 ونشأته المطلب الثاني: مولده  

 المطلب الثالث: زوجته وأوًلده 
 المطلب الرابع: صفاته ومناقبه 

 

 المبحث الثاني: سيرته العلمية والوظيفية 
 المطلب األول: طلبه للعلم 
 المطلب الثاني: أساتذته 
 المطلب الثالث: زمالؤه 

 المطلب الرابع: مسيرته الوظيفية ومشاركاته العلمية 
  المطلب الخامس: تالميذه 
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 تمهيد 
  

ن أمثال فضيلة أستاذنا الدكتور بين يدي هذه الدراسة ًل بد من القول إن الكتابة عن أهل القرآن مِّ 
، ‘   أحمد فرحات؛ ما هي إًل حلقة في سلسلة مباركة في تاريخنا اإلسالمي ابتدأْت مع رسول هللا

ر األول المفسِّّ تعالى  الذي كان  له:  لكالم هللا  تعالى  فقد قال هللا   مي خي حي جي)، 

  ‘  هللا تعالى أن مهمة الرسول  ذَكرَ ف.  [ 44]النحل: (ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي
ن بعده تكّفل الصحابة الكرام بهذه المهمة الشريفة، وقد برز منهم عدد قرآن للناس.. ثم مِّ هي بيان ال

العلماء بكتاب هللا، وقد عّد اإلمام السيوطي أسماء عشرة منهم فقال:   )اشتهر بالتفسير من  من 
الصحابة عشرة: الخلفاء األربعة، وابن مسعود، وابن عباس، وُأبّي بن كعب، وزيد بن ثابت، وأبو 

،  ‘   أصحاب رسول هللا  من التابعين علمَ   ةٌ ث ثلّ ثم ورِّ   (1) موسى األشعري، وعبد هللا بن الزبير.(

وبرز عدٌد منهم في تفسير كتاب هللا تعالى، وفي ذلك يقول اإلمام ابن تيمية: )وأما التفسير فإّن  
كرمة مولى   أعلم الناس به أهُل مكة ألنهم أصحاب ابن عباس كمجاهد وعطاء بن أبي رباح، وعِّ
،  ابن عباس، وغيرهم من أصحاب ابن عباس كطاووس، وأبي الشعثاء، وسعيد بن جبير، وأمثالهم 

وكذلك أهل الكوفة من أصحاب ابن مسعود، ومن ذلك ما تمّيزوا به على غيرهم، وعلماء أهل 

 
م(،  2015بيروت، )  –ه(، اإلتقان في علوم القرآن، دار ابن حزم  911ل الدين عبد الرحمن )ت  السيوطي: جال(  1) 
عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سابق الدين بن عثمان الخضيري السيوطي،  وهو:    (.714، ص )(د. ط)

مات والده وعمره   -نشأ في القاهرة يتيما    ،إمام حافظ، مؤرخ، محدث، مفسر، أديب(،  ه911  -  849)  جالل الدين 
 ، وسافر إلى الحجاز والشام واليمن والهند والمغرب والتكرور  وحفظ القرآن وله دون ثمان سنين،  -خمس سنوات  

فألف أكثر كتبه. وكان األغنياء   ولما بلغ أربعين سنة اعتزل الناس، وخال بنفسه في روضة المقياس، على النيل،
" "اإلتقان في علوم القرآن  :مصنف، منها  600له نحو  ه ويعرضون عليه األموال والهدايا فيردها.  واألمراء يزورون

التنزيل"و التفسيرو   "اإلكليل في استنباط  لعلم  ا"التحبير  للماليين. ط    ،األعالم  ،لزركلي". ينظر:  العلم  ،  15دار 
نويهض،  (301/  3)م(،  2002) و:  اإلسالم وحتى.  المفسرين »من صدر  الحاضر«  معجم  ، مؤسسة  العصر 

 . (264/ 1)(، م1988  -ه 1409، )3لبنان، ط   –نويهض الثقافية للتأليف والترجمة والنشر، بيروت 
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المدينة في التفسير: مثل زيد بن أسلم الذي أخذ عنه مالٌك التفسيَر، وأخذه عنه أيضاا ابنه عبد 
َمَل  ، وفيه حنثم جاء قرن تابعي التابعي   (1) الرحمن، وأخذه عن عبد الرحمن عبد هللا بن وهب.(

ذكُر الشيخ الزرقاني بعضاا  اللواء أعالٌم ُكُثر، ودّونوا ما جمعوه من أقوال الصحابة والتابعين، ويَ 
جاء قرن تابعي التابعين، وفيه ُألَِّفْت تفاسير كثيرة، جمعت أقوال الصحابة والتابعين، منهم فيقول: )

زيد بن حميد، وأبي بكر بن  كتفسير سفيان بن عيينة، ووكيع ابن الجراح، وشعبة بن الحجاج، وي
رين مِّن  سلسلة    ثم تتالْت   (2) (أبي شيبة، وعلي بن أبي طلحة، والبخاري وآخرين. أهل القرآن  المفسِّّ

، والذي ُيَعدُّ نقطة فاصلة في تاريخ التفسير والمفسرين، فكتب كتابه  (3) حتى جاء اإلمام الطبري 

 
ه(، مقدمة في أصول التفسير، تحقيق: 728بن تيمية: تقي الدين أحمد بن عبد الحليم الحّراني الدمشقي )ت:  ا(  1) 

   (.28ص ) م(، 1997، ) 1عمان، ط  -دار عمار  عصام فارس الحرستاني، ومحمد شكور حاجي امرير، 
، شيخ اإلسالم أحمد بن عبد الحليم بن عبد السالم الحراني الدمشقّي الحنبلي، أبو العباس، تقي الدين ابن تيميةوهو  

في حران واشتهر  ه(،661)  ولد  فنبغ  دمشق  إلى  أبوه  به  دمشق  ،وتحول  بقلعة  معتقال  )  ومات    ، ه(728سنة 
ينظر:    ."السياسة الشرعية في اصالح الراعي والرعيةالتي ُجمعْت ًلحقاا، و"  ؛مجموعة فتاويه  ، منها:مصنفاته كثيرة

،  من صدر اإلسالم وحتى العصر الحاضر   معجم المفسرين  ،عادل نويهضو:  .  (144/  1)األعالم،  :  الزركلي
، )د دار إحياء التراث العربي بيروت، و بيروت –مكتبة المثنى  ،معجم المؤلفين ،عمر رضا  :كحالة . و: (41/ 1)

 . (261/  1ط(، )
،  2بيروت، ط   –م(، مناهل العرفان في علوم القرآن، دار ابن حزم  1948الزرقاني: محمد عبد العظيم )ت:  (  2) 
تخرج بكلية أصول الدين،    ،من علماء األزهر بمصر،  محمد عبد العظيم الزرقاني(. وهو:  346ص )   م(، 2017)

: بلوط(. ينظر:  مناهل العرفان في علوم القرآن)  ، وله كتابوتوفي بالقاهرة  ،وعمل بها مدرسا لعلوم القرآن والحديث
قره  يعل والرضا  قره  :بلوط  ،  العالم  ،  أحمد طوران  مكتبات  في  اإلسالمي  التراث  تاريخ  المخطوطات   -معجم 

/  6األعالم )  ،لزركلي. و: ا(2823/ 4)، (م 2001)الطبعة: األولى،  ،تركيا –دار العقبة، قيصري  ،والمطبوعات
210) . 

طبرستان، واستوطن بغداد   آُملولد في  ه(،  310  –ه    224)محمد بن جرير بن يزيد الطبري، أبو جعفر  (  3) 
ومائتين وأكثر الترحال، ولقي  وطلب العلم بعد األربعين    ،رض عليه القضاء فامتنع، والمظالم فأبىوتوفي بها. وعُ 

كان ثقة، صادقا، حافظا، رأسا في التفسير،  ،  نبالء الرجال، وكان من أفراد الدهر علما، وذكاء، وكثرة تصانيف
َوَلُه    إماما في الفقه، واإلجماع واًلختالف، عالمة في التاريخ وأيام الناس، عارفا بالقراءات وباللغة، وغير ذلك. 

يْ   = . ينظر:، وغيرها)تاريخ الرجال( من الصحابة والتابعين  ، وكتابكتاب )التاريخ(، و   ر( َلْم يَصّنف مثُلهكَِّتاب )التَّْفسِّ
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اّتسعْت دائرة التفسير والمفسرين، وظهرْت مدارس   ه، وبعدَ "جامع البيان عن تأويل آي القرآنالكبير "
الذي -تفسيرية كثيرة، أشهرها مدرسة التفسير بالمأثور، ومن أشهر تفاسيرها بعد تفسير الطبري  

تفسير ابن أبي  :  -، مع اهتمامه باإلعراب..لبعض األقوال  اتهوتوجيه  اته جمع مع المأثور ترجيح 
وتفسير الدر المنثور في  فسير البغوي، وتفسير ابن كثير،  وتتفسير أبي الليث السمرقندي،  حاتم، و 

تفسير الفخر  التفسير بالمأثور للسيوطي،  وغيرها، ومدرسة التفسير بالرأي، ومن أشهر تفاسيرها:  
 ( 1) ، وتفسير أبي السعود، وغير ذلك.. وتفسير النسفيتفسير البيضاوي، الرازي، و 

عصرنا الحاضر؛ الذي برز فيه مجموعة من العلماء  وهكذا استمرت هذه السلسلة المباركة حتى   
األجاّلء أخذوا على عاتقهم إكمال مسيرة أهل القرآن؛ ليكونوا جزءاا من هذه الكوكبة الطيبة المباركة.. 
وكان من أبرز هؤًلء األعالم شيخنا الفاضل األستاذ الدكتور أحمد حسن فرحات، الذي قامت هذه 

ألداء بعض حقه علينا؛ في التعريف به وبجهوده، وبيان منهجه  الدراسة على جهوده المباركة،  
الدراسة ئوآرا ستتناوله  مما  ذلك  وغير  التراث..  لكتب  والنقد  التحقيق  في  وطريقته  التفسيرية،  ه 

   بالتوضيح والبيان.

 

 

 

 

 

 

 
تحقيق: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب األرناؤوط، مؤسسة الرسالة،    ،سير أعالم النبالءالذهبي،  =  
 .( 69/ 6): األعالم، الزركلي . و: (267/ 14) م(،  1985، )3ط
 وما بعدها(. 346، ص )مناهل العرفان في علوم القرآن ،ينظر: الزرقاني( 1)
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 الفصل األول: السيرة الذاتية والعلمية للدكتور أحمد فرحات 
 

د حسن فرحات محطات هامة في العلم والعمل، منذ نشأ طالب شهدت حياة األستاذ الدكتور أحم
علم في المدرسة اًلبتدائية وحتى أصبح عالماا محققاا في التفسير وعلوم القرآن.. وفي هذا الفصل  
الشخصيات   وبعدد من  الدراسية،  وبمسيرته  وبعائلته،  به  للتعريف  المحطات  سنقف مع أهم هذه 

أساتذته  من  سواء  حياته  في  والوظائف   الهامة  األعمال  أهم  بيان  مع  تالميذه،  أو  زمالئه  أو 
 والمشاركات العلمية في حياته.. وذلك بمبحثين رئيسّيْين يتبع لهما عدد من المطالب والفقرات. 

 

 المبحث األول: سيرته الذاتية 
 : تيةوسأتناول فيها عدة جوانب، وفق المطالب اآل

 

 المطلب األول: اسمه ونسبه وأسرته. 
حسن  بن  حسن  بن  هو شيخنا وأستاذنا المفّسر المحقق اللغوي األديب النحوي األستاذ الدكتور أحمد  

 فرحات، حفظه هللا تعالى ونفع بعلمه اإلسالم والمسلمين. 

 (1) يرجع نسبه إلى قبيلة من القبائل العربية المشهورة وهي قبيلة )تغلب(.

م(، كان رجالا محافظاا متدّيناا ُمحباا للعلماء  1915حسن حسن فرحات )أبو أحمد(، ولد عام )  والده: 
والمشايخ، وكان يتردد على عدد من مشايخ دمشق، كالشيخ بدر الدين الحسني، والشيخ محمد  
الرحمن   عبد  والشيخ  الدروبي،  الوكيل  عبد  والشيخ  البرهاني،  سعيد  والشيخ  التلمساني،  الهاشمي 

 الشاغوري، وغيرهم. 

 
( أخبرني بذلك شقيق الدكتور فرحات )األستاذ حسن فرحات( المقيم في السعودية والمشرف على موقع الدكتور 1)

 على اًلنترنت.
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الدكتور فرحات(، هم: عوض حسن فرحات، عبد الباري حسن فرحات، عبد وله أربعة أخوة )أعمام  
اللطيف حسن فرحات، محمد حسن فرحات، وكانوا كوالد الدكتور من المتدينين، ومن وجهاء بلدة 

في الخصومات العائلية وغيرها،  بين الناس  التل، وكانوا مشهورين بإصالح ذات البين، والفصل  
عمال كثيرة كالبناء، والنحت، والتجارة، وغيرها من المهن التي كانت  وقد عمل اإلخوة الخمسة في أ 

 منتشرة في تلك المنطقة، ولم ُيعهد عنهم إًل حسن المعاملة.

وسافر والد الدكتور في أيام شبابه للعمل في فلسطين واألردن والسعودية لطلب المعاش، ثم أقام  
 في بلدته وترك السفر وعمل في أرضه الزراعية، وأعمال البناء.  

 (1) .وكان قد تزوج في نهاية العقد الثاني من عمره

دوس في منطقة التل فرع  م(، وعائلة ال2008  –  1921سعدة يوسف الدوس )أم أحمد(، )  والدته: 
من عائلة الدوس في حوران. وكانت والدة الدكتور أحمد فرحات معروفة بقوة الشخصية، والذكاء 
ولم تكن تعرف القراءة والكتابة، ولكنها كأّمها لها مصحف تقرأ فيه، فكانت تضع أمامها مصحفاا  

 .كبيراا تقرأ فيه، وًل تعرف القراءة بغيره

فرحات أحد عشر أخاا وخمس أخوات توفي منهن اثنتان، وأستاذنا هو اًلبن  للدكتور أحمد    إخوته: 
 البكر في العائلة، وإخوته بالترتيب من األكبر سناا:  

  – عبد الرزاق    - 7-6حسن.    -5رقّية.    -4خديجة.    -3محمد عبد الفتاح.    -2محمد نذير.  -1
سعدة.   -12إبراهيم.    -11حسين.    -10عبد الحفيظ.    -9عبد الرحيم.    -8عبد الغني )توأمان(.  

محمود. وتوفيت له أختان هما: فاطمة )توأم محمد عبد الفتاح(، وعائشة    - 14محمد عدنان.    -13
 (2)ُولدت بعد أخيه حسن(. )

 
 شقيق الدكتور فرحات األستاذ حسن فرحات. أبلغني بهاهذه المعلومات  (1)
 ( أخبرني بذلك شقيق الدكتور فرحات األستاذ حسن فرحات.2)
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 المطلب الثاني: مولده ونشأته. 

ه(،  1356/ 7/7بريف دمشق بتاريخ )   (1)  ُولد أستاذنا الدكتور أحمد حسن فرحات في بلدة التل

 . (2) م(.11/9/1937ل )الموافق 

في تلك الحقبة، وكان لوالده ولعّمه عبد اللطيف    ةوكانت نشأته في بيئة محافظة تسود في سوري 
فرحات عالقات طيبة مع المشايخ والعلماء، وكانوا يحرصون على حضور مجالسهم، وكان الدكتور  

ة تركت أثراا في نفسه  أحمد فرحات يشارك في تلك المجالس، فنشأ في بيئة علمية وتربوية صالح 

 . (3) وتوجهه تجاه العلوم الشرعية 

النشأة المحافظة التي نشأها أستاذنا الدكتور فرحات فقد كانت تلك الفترة تمور  وباإلضافة لهذه 
م(، وحرب نكبة  1945  –م  1939بأحداث سياسية وعسكرية كبيرة مثل الحرب العالمية الثانية )

م  1958الوحدة التي حصلت بين مصر وسوريا )و م(،  1956والعدوان الثالثي )  م(،1948)  فلسطين
م(، وغيرها من األحداث الكبيرة 1973رمضان/أكتوبر)  ،م(، وحرب 1967والنكسة )  م(،1961  –

 . (4)  التي تركت أثرها على شخصية الدكتور فرحات 

 

 
كم(،  14( من مدن محافظة ريف دمشق، وهي مركز لعدة قرى، تقع شمال مدينة دمشق وتبعد عنها حوالي )1)

تها الجبلية، وتمتاز  م(، وأخذت اسمها من طبيع2004( نسمة بحسب إحصاء عام ) 85933بلغ عدد سكانها )
بجمال طبيعتها وعذوبة مائها ونقاء هوائها، وتشتهر فيها أعمال الزراعة والبناء والحرف التقليدية كالنحت والزخرفة.  

 (.https://ar.m.wikipedia.org)المعلومات من موقع ويكيبيديا: 
وعلى موقعه    ، منشورة على شبكة اًلنترنتلدكتور أحمد فرحات، والتي كتبها بنفسه، وهي  ل ( ينظر: السيرة الذاتية  2)

 (.  www.drfarhat.comالخاص )
 )األستاذ حسن فرحات(. استفدت هذه المعلومات من اتصال مباشر مع شقيق الدكتور فرحات (3)
إذاعة القرآن الكريم في الدوحة بدولة قطر ضمن  استفدتها من مقابلة إذاعية مع الدكتور أحمد فرحات قامت بها    (4)

 برنامج )في مسيرة الحياة( وهي منشورة على موقعه الخاص على اًلنترنت. 

http://www.drfarhat.com/
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 المطلب الثالث: زوجته وأوًلده. 
رأفت محيش، من أسرة دمشقية كانت تقيم في حي العمارة الدمشقي بالقرب من الجامع  زوجته:  
 األموي.

 م(.1958 -1 -5وقد تزوج الدكتور أحمد فرحات بتاريخ: )

سبعة أوًلد، ستة من الذكور وبنتا واحدة، سأذكرهم بالترتيب من    أنجب الدكتور أحمد فرحات أوًلده:  
 األكبر سّناا:

 أسامة: يعمل مهندساا.  -1
 أنس: يعمل في البناء. -2
 أمل. -3
محمد إقبال: يحمل شهادة دكتوراه في التفسير، وشهادة دكتوراه في الحديث، وقد شارك مع  -4

أحمد في تحقيق كتاب "جمهرة البالغة" لإلمام الفراهي، وسبق أن حّقق من    والده الدكتور
 تفسير الراغب األصفهاني سورة البقرة، ويعمل حاليا أستاذاا جامعياا في جامعة قطر. 

 مازن: يعمل محاسباا.  -5
 عمار: يعمل ُمبرمجاا في الحاسب. -6

 (1)أيمن: يعمل مهندساا.  -7
 

 وأخالقه: المطلب الرابع: صفاته  
ملة من  فقون على جُ يتّ   –ًل سّيما من تالميذه    –كل الذين عرفوا الدكتور أحمد فرحات عن ُقرب  

 الصفات والمناقب التي يتصف بها الدكتور، ومن ذلك:

 

 

 
 نجل الدكتور فرحات، وهو الدكتور محمد إقبال فرحات. أبلغني بها( هذه المعلومات 1)
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 شخصية قرآنية:  -1
أّول ما يلفت النظر في شخصية الدكتور فرحات أنه رجل يحيا مع القرآن، وقد كانت أول كلمة  

تلميذه الدكتور صالح الخالدي، عندما سألته عن الدكتور فرحات، قال: )الدكتور فرحات  قالها لي 
رجل قرآني، يتمثل القرآن في أخالقه بشكل عملي، فتجد فيه اًلنضباط واًللتزام والتقوى واإلخالص، 

 (.  1ألنه قد عاش مع القرآن، وتتلمذ على القرآن، إنه باختصار صاحب شخصية قرآنية( )
كتور فرحات رجل ًل يكّف عن اًلتصال مع القرآن الكريم، ما بين تالوة وسماع وتدّبر وتفّكر  إن الد 

 وبحث عن معنى آية ُمشكلة، وغير ذلك، حتى انصبغْت شخصيته وتفكيره بالقرآن.

 الهدوء والسماحة:  -2
ضراته  وهي جزء من األخالق الحميدة التي يتحلى بها أستاذنا الدكتور فرحات، وكنت أتعّجب في محا

من مدى حلمه وصبره وسماحة نفسه مع الطالب، حتى إن البعض قد يتجاوز حدوده في النقاش  
مع الدكتور، وًل نجد منه إًل الهدوء الواثق، واًلبتسامة الجميلة النابعة من نفس مطمئنة هّذبها  

ّج عبد ، لما قال ألش‘   كتاب هللا وسما بها نحو المعالي، وكان ذلك يذّكرني بحديث رسول هللا

لم واألناة")   (.2القيس: "إّن فيك لخصلتين ُيحّبهما هللا ورسوله: الحِّ

 المرح وروح الدعابة:  -3
لم يمنع سمُت الهدوء واًلنشغاُل بالقرآن أستاَذنا الدكتور فرحات من ُحسن المعشر، وُلطف الحديث،  

ه مخزون كبير من وروح الدعابة، فال يكاد يخلو مجلس من مجالسه من ُطرفة جميلة يرويها، فعند 
المواقف الطريفة التي حصلت له في مسيرته الطويلة، ففي كل بلد له مواقف ُتروى، وفي كل جامعة 
أو ملتقى له من الُطرف اللطيفة ما ُيثري به مجالسة ولقاءاته، فيضفي عليها أجواءا مريحة، فيمزج  

 
 أستاذه الدكتور فرحات. ( من تسجيل صوتي للدكتور صالح الخالدي أرسله لي مجيباا عن أسئلتي حول 1)
أخرجه2) حديث  من  )ت  مسلم  :( جزء  النيسابوري  القشيري  الحجاج  بن  مسلم  الحسين  أبو  المسند  261:  ه(، 

، تحقيق: ياسر حسن، وعز الدين ضلي،  ‘  الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول هللا
الرسالة ناشرون   كتاب اإليمان، باب األمر باإليمان باهلل   م(، 2016، )2بيروت، ط    – وعماد الطيار، مؤسسة 

 (. 25تعالى ورسوله، )ح:  
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يغّذي عقولهم ونفوسهم بكل مفيد بين الفوائد العلمية والمواقف الطريفة بما ينّشط به السامعين، و 
 وطريف.

 الُمْكنة العلمية:  -4
الدكتور أحمد فرحات أستاذ قدير، متمكن في اختصاصه، ناجح في تقديم العلم لطالبه بمنهجية  
علمية ودقة وتأّن.. تعِّب على نفسه كثيراا في أيام دراسته، فكان يقضي معظم وقته في المكتبات  

تمّكن ونضج، فعندما يتكلم؛ يتكّلم عن سعة واطالع، وثقة واقتدار، ألنه قد  يقرأ ويتعلم، إلى أن  
حتى وصل فيها إلى القول الفْصل، فأِّْن ناقشه أحد بما   هضم المسألة وقّلبها من جميع الوجوه،

ذهب إليه تراه يتناول المسألة بكل قوة وهدوء وثقة وتمّكن بما يحمل المخالف على التسليم له، أو 
 عدم القدرة على الرد. السكوت و 

 الموضوعية واإلنصاف:  -5
يلفت نظر المستمع لدروس الدكتور فرحات مدى الروح العلمية التي يحملها، ومقدار التجّرد للحقيقة  
الذي يصحبه دائمّا، فهو عالم منصف موضوعي، يكره التعّصب ويعتبره منافياا للعلم ومانعاا من  

أينما كانت، والُبعد عن الحّدة في اآلراء، رؤية الحق، فالموضوعية عنده تقتضي طلب   الحقيقة 
د مذهبه دِّّ حَ أن أُ   -برغم حرصي  –حتى أنني لم أستطع    وإبقاء العقل مرِّناا ومفتوحاا للنظر والتفكير..

ع ما يراه حقاا  وسألته عن ذلك وسألت عنه أيضاا تبّين لي أنه يتبّ   الفقهي أو العقدي!، فلما تجرأتُ 
هياا على المذهب الشافعي إًل أنه كثيراا  عن قائله، فهو بالرغم من نشأته فقْ ويقول به بغض النظر  

له صواب قوله، وفي العقيدة يدور مع كتاب هللا    ما يأخذ بمذهب فقهي آخر ترّجحَ   -وبكل أريحية-
فيأخذ ما يقّرره القرآن من معتقدات، ويرى أّن هذه هي طريقة السلف األولى قبل وجود الفِّرق وظهور 

 المنطق والكالم، والتأثر بالفلسفة. علم 

 العقلية الناقدة والجرأة في الحق:  -6
الدكتور فرحات صاحب عقلية ناقدة، يميل بطبعه نحو اًلجتهاد والتجديد، وينبذ التقليد األعمى،  
م، ًل يسلِّم بما يسمع أو يقرأ، بل ينظر فيه ويقّلب النظر، فيأخذ ويرّد، ويضّعف  وهو قارٌئ ناقٌد ومقوِّ

رّجح، ويجتهد وُيضيف.. وفي التفسير وعلوم القرآن له نظرات نافذة، وترجيحات مهمة، واجتهادات وي
  جديدة، سأذكر نماذج منها في موضعها من هذه الدراسة.
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وهناك عدة عوامل أسهمت في تشكيل هذه العقلية العلمية الناقدة لدى الدكتور فرحات، منها طبيعته  
ها كلُّ   ،ه الكثير من المواقف أيام دراسته في المدارس الشرعيةالشخصية منذ صغره، وقد جرت ل

تؤكد هذه الصفة الفطرية فيه، حيث كان ًل يسكت عن أمر يعتقد أنه خطأ، ثم حباه هللا بأساتذة  
كبار، ومناهج علمية قوية في دراسته الجامعية، مع تنوُّع المشارب التي استقى منها علمه، وعدم  

د، مما عّمق فيه هذا التوّجه العلمي، باإلضافة لمن تأثر بهم وقرأ لهم  اًلقتصار على مشرب واح
 ( 1)  ..من القدماء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
من هذه    ثالثسأفّصل الحديث حول الذين تأّثر بهم الدكتور فرحات، مع بيان جوانب هذا التأّثر، في الفصل ال(  1)

 الدراسة. 
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 المبحث الثاني: سيرته العلمية والوظيفية: 
للدكتور أحمد فرحات مسيرة علمية حافلة بدأها منذ نعومة أظفاره في طلب العلم، وًل يزال مستمراا  

مدارج العلم والعلماء فأخذ الكثير، ثم أعطى الكثير، وجاب العديد من في العطاء، فقد ترقى في  
بلدان العالم، وعمل في الكثير من الجامعات العربية، وشارك في مؤتمرات وبرامج علمية عديدة.. 

 بيان ألهم المحطات في هذه المسيرة المباركة:   تيةوفي المطالب اآل

 

 المطلب األول: طلبه للعلم. 
نشأة الدكتور فرحات في بيئة علمية محافظة، وقد كان والده مهتماا بتعليم أبنائه،    سبق الحديث عن 

ابنه الكبير )الدكتور أحمد حسن   وقد قام بكل ما يستطيع من جهد لتحقيق هذا الهدف، فأدخل 
، فكان الدكتور من أوائل الذين حصلوا على شهادة  مدرسة "تهذيب األبناء للجمعية الغراء"فرحات( 

 .المدرسة اًلبتدائية من هذه المدرسة

دَرس الدكتور أحمد فرحات المرحلة اًلبتدائية في بلدته "التل"، حيث درس ثالث سنوات في المدرسة 
الحكومية، ثم أسس عمُّه الشيخ عبد اللطيف فرحات مدرسة ابتدائية شرعية اسمها: "تهذيب األبناء"  

يخ عبد اللطيف فرحات قد تخرج من المعهد الشرعي  وكان الش - (1)  تتبع للجمعية الغراء بدمشق
فالتحق الدكتور أحمد فرحات بهذه المدرسة إلكمال تعليمه اًلبتدائي، وقد   -التابع للجمعية الغّراء 

كان طالباا متفوقاا في دراسته، وكان عمه الشيخ عبد اللطيف يطلب منه أن يمأل مكان األساتذة  
الصف الخامس اًلبتدائي. ولم يكن من الطالب التقليديين الذين  الغائبين، وكان حينها ًل يزال في 

 
وثانوية  ،وأنشأْت معهد العلوم الشرعيةم(، في مدينة دمشق، 1924  –ه 1343( تأسست الجمعية الغراء عام ) 1)

  علي وثانوية الغراء في )كفرسوسة(، وغيرها من المدارس اًلبتدائية والثانوية الشرعية، قام بتأسيسها الشيخ    ،السعادة
وبمباركة    ،هاشم الخطيبوبعض العلماء أيضاا كالشيخ    عبد الحميد بن محمد خليل الطباعبالتعاون مع الشيخ    الدقر

. تخرج من هذه  ، وباإلضافة إلى تعاونه مع التجار الذين يحّبونه، ويثقون بهبدر الدين الحسنيمحّدث الشام الشيخ  
)دبس    عبد الوهاب الحافظ، الشيخ  حسن حبّنكةالجمعية عدد من العلماء والدعاة والخطباء واألدباء، ومنهم: الشيخ  

نوح  ، الشيخ  عبد الكريم الرفاعي، الشيخ  عبد الغني الدقر ، الشيخ  أحمد الدقر، الشيخ  نايف عباسلشيخ  وزيت(، ا
 (.https://ar.m.wikipedia.org، وغيرهم كثير، )موقع ويكيبيديا: القضاة

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%82%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%82%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%82%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%82%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%A8&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%AD%D8%A8%D9%86%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%A7%D9%8A%D9%81_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%82%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%86%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%82%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A9
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يأخذون كل ما يسمعون من األساتذة بالتسليم المطلق، بل كان يناقش ويراجع األساتذة وُيبدي رأيه  
ه هذا التفوق من المشاركة في النشاطات األخرى  فيما يقولون ضمن حدود األدب، كما أنه لم يمنعْ 

 عضواا في فرقة المسرح، وقائداا لفرقة الكشافة.  داخل المدرسة حيث كان

 م(، بعد أن أنهى المرحلة اًلبتدائية. 1950وقد تخرج في هذه المدرسة عام )  

وبعد انتهائه من الدراسة اًلبتدائية انتقل الدكتور فرحات للدراسة في معهد العلوم الشرعية للجمعية  
لثانوية، وكان منهج الدراسة يجمع بين المواد الغراء في دمشق، ودرس فيه المرحلتين المتوسطة وا

 الشرعية التابعة لوزارة األوقاف وبين المنهاج العام التابع لوزارة التربية.  

وكما كان الدكتور فرحات متفوقاا في المدرسة اًلبتدائية كان أيضاا متفوقاا في معهد العلوم الشرعية،  
والفعاليا المناشط  المعهد، وكان أيضاا حريصاا على حضور  ُتقام خارج  التي كانت  ت اإلسالمية 

وكان يحاضر فيها أمثال الدكتور مصطفى السباعي، وعلى الطنطاوي، ومحمد المبارك، وعصام  

 (.1)  العطار، وغيرهم

لية  كْ وكان من طبيعة الدكتور في هذه المرحلة أنه لم يكن منسجماا مع بعض العادات والتقاليد الشَّ 
عاهد الشرعية، كاللباس وغيره من الشكليات، كما أنه لم يكن يكتفي بما  المفروضة على طالب الم

على المطالعة العامة    -مع بعض زمالئه –يْدرس من مواد وكتب مقررة في المعهد، بل كان حريصاا  
 في المجالت األدبية، واًلستزادة من العلم والمعرفة.

لتحق بعدها بكلية الشريعة بجامعة  م(، وا1956أنهى الدكتور فرحات المرحلة الثانوية في عام ) 
( تأسست في عام  قد  الكلية  هذه  الدكتور مصطفى  1955دمشق، وكانت  بمساٍع حميدة من  م( 

ُيدَ  كان  وقد  وقادة   رَُّس السباعي،  عاملين،  علماء  تخريج  إلى  يهدف  مميز؛  مبتكر  منهٌج  فيها 
 فة العصر. جمعون بين العمق العلمي المعتمِّد على التراث وبين ثقاصلحين، يَ مُ 

وكما كان الدكتور أحمد فرحات متفوقاا في دراسته في المدرسة اًلبتدائية وفي المعهد الشرعي فقد  
كان متفوقاا أيضاا في الجامعة، وكما كان ناشطاا في عدة مجاًلت ثقافية وغيرها أيام المدرسة فقد  

 
 فرحات.  ( سيأتي التعريف ببعض هذه الشخصيات عند الحديث عن أساتذة الدكتور أحمد1)
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التي نشأ فيها تساعد على    كان كذلك وأكثر في أيام الجامعة، وقد كانت البيئة الفكرية والسياسية
ذلك، وكان الكثير من أساتذته في الجامعة مشاركين في العمل السياسي في البلد، فمنهم وزراء  

أستاذ    -ومنهم أعضاء في المجلس النيابي، فعلى سبيل المثال كان الدكتور معروف الدواليبي  
زيراا للعدل لمرتين، وكان الدكتور  رئيساا للوزراء لمرتين، وكان الشيخ مصطفى الزرقا و   -أصول الفقه  

نائباا لرئيس مجلس النواب، وهكذا كانوا يجمعون بين    –عميد كلية الشريعة    –مصطفى السباعي  
العلم والعمل العام. وكانت الجامعة بمثابة حلبة للصراع الثقافي والسياسي بين الطلبة.. وقد تأّثر 

اطه فيها فكان عضواا في اتحاد الطلبة في كلية  الدكتور فرحات بهذه البيئة الجامعية وكان له نش
 مثالا لكلية الشريعة في اتحاد الطلبة العام.الشريعة، وكان مُ 

ج الدكتور فرحات في كلية الشريعة بجامعة دمشق، ثم توجه للعمل بضع  م( تخرّ 1960وفي عام ) 

قبل أن ُيتم مسيرته التعليمية، ثم التحق الدكتور فرحات بجامعة األزهر إلكمال دراساته    (1)  سنوات 
م(، وكانت أطروحته 1973م(، والدكتوراه في عام )1970العليا فيها، فأتّم الماجستير في عام )

، ¬  عن اإلمام مكي بن أبي طالب القيسي القيرواني، وكان مشرفه الشيخ أحمد السيد الكومي

صاحب كتاب "التفسير والمفسرون".   ¬  على رأس المناقشين له الشيخ محمد حسين الذهبيوكان  

وللدكتور في أطروحته قصة ذات عبرة، سواء في رحلته العلمية للبحث عن تراث مكي بن أبي  

، وكل ذلك سيأتي بيانه في  (2)  طالب، أو في تسجليه ألطروحته في األزهر، أو مناقشة أطروحته
 هذه الدراسة بعون هللا تعالى. موضعه من 

 

 
 سيأتي الحديث عن األعمال والوظائف التي شغلها في مطلب خاص بذلك.  (1)
في  2) شهير  باشاك  أكاديمية  في  قّدمها  جامعي(  أستاذ  )مذكرات  بعنوان  فرحات  أحمد  للدكتور  محاضرة  من   )

 إسطنبول وهي منشورة على موقعه الخاص على اًلنترنت. 
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 المطلب الثاني: أساتذته. 
التعليم   مراحل  خالل  واألساتذة،  والمشايخ  العلماء  من  الكثير  على  العلم  فرحات  الدكتور  تلقى 

، وًل يزال يتذكر أسماء غالبيتهم، وفي هذا المطلب سأذكر معظم أساتذته في جميع المراحل  مختلفةال

 : (1) َمْن كان له أكبر األثر في شخصيته وتكوينه العلمي والفكري  التعليمية، ثم سأعّرف ببعض 

 أوًل: أساتذته في المراحل التعليمية: 
 من أساتذته في هذه المرحلة: في المرحلة اًلبتدائية:  -

الشيخ عبد اللطيف فرحات: وهو عم الدكتور أحمد فرحات، ومؤسس مدرسة )تهذيب  -1
 األبناء( في بلدة التل.

فرج: وكان شاعراا، يكتب القصائد التي يلقيها الطالب في المناسبات األستاذ يوسف   -2
 المختلفة. 

 الشيخ محمد الخطيب: إمام الجامع الكبير في بلدة التل. -3
األستاذ طه الغضبان: وكان متميزاا في نشاطه الفني، وكان يعّلم فريق الكشافة األناشيد  -4

 الحماسية، وبعض األناشيد المسرحية الطريفة. 
 

  رحلة المتوسطة والثانوية )معهد العلوم الشرعية(: في الم  -
 من أساتذته في هذه المرحلة:

الشيخ أحمد الدقر: وهو ابن الشيخ علي الدقر، وكان مديراا للمعهد ورئيساا للجمعية  -1
 الغراء في ذلك الوقت. 

 األستاذ محمد أديب الصالح: أستاذ األدب العربي. -2
 النحو. الشيخ خالد الجباوي: أستاذ  -3
 الشيخ عبد الغني الدقر: أستاذ األدب العربي، وهو شقيق مدير المعهد.  -4
 الشيخ نايف العباس: أستاذ السيرة والتاريخ اإلسالمي. -5

 
ذته الذين تأثر بهم وكان لهم دور بارز في حياته ذكر لي بعض عند سؤالي للدكتور فرحات عن أهم أسات  (1)

 في هذا المطلب.  األسماء، سأعّرف بهم
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 الدكتور فتحي النحالوي: أستاذ التشريح وطبيب المعهد. -6
 األستاذ درويش القصاص: أستاذ الرياضيات.  -7
صه في علم النفس، ويدّرس ير، تخصُّ األستاذ محمد خير العرقسوسي: ُيلّقب بأبي الخ  -8

 متمكناا منهما. واإلنجليزيةاللغة العربية 
 الشيخ عبد الرؤوف أبو طوق: أستاذ القراءة والمطالعة. -9

 الشيخ عبد الرحمن الزعبي الطيبي: أستاذ التفسير. -10
 الشيخ عبد الوهاب دبس وزيت: أستاذ التجويد والفقه الحنفي. -11
 تاذ اللغة اإلنجليزية. الدين الحايك: أس األستاذ عز  -12
 الشيخ أحمد البصروي: أستاذ الفقه الشافعي. -13

 أساتذته في الجامعة:   -
كانت هذه المرحلة هي األهم في حياة الدكتور العلمية، حيث تتلمذ فيها على يد نخبة كبيرة  

بعد،    كبيراا على شخصية الدكتور فيما  وتركوا أثراا   من خيرة علماء الشام، الذين استفاد منهم كثيراا 
 ومن أساتذته في كلية الشريعة في هذه المرحلة:

: عميد الكلية، وأستاذ مادة األحوال الشخصية، (1)  الدكتور مصطفى السباعي -1
 وحلقة البحث.

الكلية بعد السباعي، وأستاذ مادة فقه اللغة،  (2)  األستاذ محمد المبارك -2 : عميد 
 باسم مادة الفكر اإلسالمي. ونظام اإلسالم التي صارت ُتَدّرس فيما بعد 

 الشيخ مصطفى الزرقا: وكان يدّرس مادة المدخل الفقهي العام، وعقد البيع.  -3
 الدكتور عدنان الخطيب: أستاذ مادة القانون الجزائي. -4
 الشيخ عبد الرحمن الباني: أستاذ مقارنة األديان.  -5
 الدكتور معروف الدواليبي: أستاذ أصول الفقه.  -6
 ار: أستاذ التفسير. الشيخ محمد بهجة البيط -7

 
 سيأتي التعريف به.  (1)
 سيأتي التعريف به.  (2)
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 الدكتور مصطفى الخن: أستاذ مادة مصطلح الحديث. -8
 الشيخ علي الطنطاوي: أستاذ السيرة. -9

 الدكتور محمد فوزي فيض هللا: أستاذ الفقه الحنفي.  -10
 الدكتور فتحي الدريني: أستاذ أصول الفقه، وكان حينها معيداا في الكلية. -11
 الدكتور صالح األشتر: أستاذ النحو. -12
 الدكتور يوسف العش: أستاذ التاريخ اإلسالمي على طريقة المحدثين.  -13
 الدكتور عمر الحكيم: أستاذ حاضر العالم اإلسالمي.  -14
 الدكتور أحمد السمان: أستاذ اًلقتصاد السياسي، وكان حينها عميد كلية الحقوق.  -15
 الدكتور مصطفى البارودي: أستاذ الحقوق الدستورية.  -16
 ني: أستاذ الحديث النبوي. الشيخ محمد المنتصر الكتا  -17

 ومن األساتذة المصريين: 
 الدكتور سعاد جالل: أستاذ الفقه.  -18
 الدكتور شعبان حسن: أستاذ الفقه. -19
 الدكتور زكي عبد البر: أستاذ الفقه. -20
 الدكتور مصطفى زيد: أستاذ أصول الفقه. -21

 
 ومن كلية اآلداب:  

 العربية في كلية اآلداب.: أستاذ اللغة (1) األستاذ سعيد األفغاني -22
 الدكتور عادل العوا: أستاذ الفلسفة في كلية اآلداب. -23
الدكتور عبد الكريم اليافي: وكان متعدد اًلختصاصات )علم السكان، التصوف،   -24

 .(2) الفلسفة..( 

 
 ( سيأتي التعريف به. 1)
إليها 2) اإلشارة  سبقت  التي  محاضرته  في  ذكرهم  قد  فرحات  الدكتور  كان  ذكرهم  سبق  الذين  األساتذة  جميع   )

 ذكرات أستاذ جامعي(. )م
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 أساتذته في الدراسات العليا:  -
اه في جامعة سبق وذكرت أن الدكتور فرحات أكمل دراسته العليا في الماجستير والدكتور 

في مصر بشكل دائم ألنه كان يعمل في الجامعة   قيماا األزهر في مصر، ولم يكن الدكتور مُ 
د على مصر، وهناك التقى بعدد اإلسالمية في المدينة المنورة في تلك الفترة، وكان يتردّ 

 من كبار العلماء األزهريين، وممن تتلمذ عليهم:
 فسير وعلوم القرآن. الدكتور أحمد السيد الكومي: أستاذ الت -1
 : أستاذ التفسير وعلوم القرآن، -وكيل الكلية -الدكتور محمد عبد العظيم الغباشي    -2
الشيخ الدكتور محمد حسين الذهبي: أستاذ التفسير وعلوم القرآن، ثم صار فيما بعد  -3

 .(1) وزيراا لألوقاف
 

 ثانياا: تعريف بأهم أساتذته: 
األساتذة   لكثرة  آثرتُ نظراا  فقد  عليهم،  أحمد فرحات  الدكتور  تتلمذ  الذين  في    والعلماء  اًلقتصار 

الترجمة على بعض الذين كان لهم بالغ األثر على شخصية الدكتور فرحات، وقد سألت الدكتور  
عن أهم مشايخه وأساتذته الذين تأثر بهم، وتركوا بصمة واضحة عليه، فذكر لي منهم: الدكتور  

ستاذ محمد المبارك، واألستاذ سعيد األفغاني، وجميعهم ممن تتلمذ عليهم  مصطفى السباعي، واأل
في مرحلة الجامعة في كلية الشريعة، كما واستفاد من دروسهم وخطبهم خارج الجامعة. وفيما يلي 

 نبذة تعريفية بكل واحد منهم: 

 الدكتور مصطفى السباعي:   -1
والسياسي الصادق، والخطيب المفّوه، صاحب العالم الكبير، والداعية المجاهد، والمؤمن العابد،   

 وتقبله في الصالحين.   ¬ المؤلفات النفيسة، من القادة المؤثرين في تاريخ هذه األمة..

مدينة حمص في سوريا عام السباعي في  بن حسني  ونشأ في أسرة (.  م1915)  ولد مصطفى 
باعي منذ نعومة أظف اره بالنَّباهة والذَّكاء وحبِّ العلم،  معروفة بالعلم منذ مئات السنين. وتميَّز السِّّ

 
 ( ذكر لي الدكتور أحمد فرحات أسماء أساتذته في الدراسات العليا في اتصال هاتفي. 1)
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رعية منذ الّصغر. ، وتلقَّى ألوان العلوم الشَّ لية    فحفظ القرآن وهو صبيٌّ باعي دراسته األوَّ أنهى السِّّ
رعية في مدارس حمص عام ) م( سافر  1933وفي عام )  .ل على زمالئه(، وكان األوَّ م1930والشَّ

م( نال  1949وفي عام )  .إلى مصر، والتحق باألزهر، وانتسب إلى قسم الفقه، ونال اإلجازة بتفوق 

. (1)  )السنة ومكانتها في التشريع اإلسالمي(  :شهادة الدكتوراه من األزهر على أطروحته المهمة
دراسته فترة  السباعي في  الشيخ  اإلمامفي مصر    وكان  إلى  تعرَّف  البنا  قد  العام   حسن  المرشد 

ثم اجتمع الدكتور السباعي    –  سوريةلة قائمة بينهما بعد عودته إلى  ت الصِّّ وظلّ   -لإلخوان المسلمين  
اإلسالم الجمعيات  ورجال  والدعاة  العلماء  من  وقرّ بعدد  السورية  المحافظات  في  توحيد ية  روا 

منهم   تأسست  وبهذا  واحدة،  والعمل جماعة  المسلمين) صفوفهم،  اإلخوان  القطر  جماعة  ( لعموم 
بقيادة الشيخ الدكتور مصطفى السباعي)السوري  الثَّورة المسلَّحة م1945(. وفي عام )2،  (، قاد 
الفرنسي في مدينة حمص، واستمر في جهاده مع باقي أبناء الشعب السوري حتى    اًلستعمار على  

باعي  1948(. وفي عام )م1946تحقََّق جالء المستعمر عن أرض الوطن، وذلك عام ) م( قاد السِّّ
وريين، وشارك بهم في حرب  اإلخوان المسلمينمجاهدي  ، وخاضوا ضد اليهود معارك فلسطينالسُّ

بالعمل اإلعالمي فأّسس عدة صحف ومجالت  3)القدسضاريةا على مشارف   (. اهتم السباعي 

. ولم يمنع التخصُص الشرعي  (4)(  المسلمون )، ومجلة  (الشهاب )، ومجلة  (المنار)ة  منها: جريد 
وًل العمُل الدعوي الشيَخ السباعي مِّن أْن يعيش الواقع الذي يحيا فيه، وأن يكون مشاركاا إيجابياا  

البرلمانية عن مدينة  1949بإصالح الحياة السياسية، ففي عام )  م( خاض السباعي اًلنتخابات 
خِّب نائباا لرئيس البرلمان، وكان من أهم  ، ونال أكثر األصوات، مع أنه ليس دمشقياا، وانتُ دمشق

 
دمشق،    -( ينظر: الطنطاوي: عبد هللا محمود، كتاب: مصطفى السباعي الداعية الرائد والعالم المجاهد، دار القلم1)

 . 8م(، ص: 2001، )1ط 
الدكتور    (2) ترجمة  المسلمين: ينظر:  اإلخوان  لجماعة  الرسمي  الموقع  في  السباعي 
(https://www.ikhwanwiki.com.) 
 (.https://ar.wikipedia.org( ينظر ترجمة الدكتور السباعي في موقع: ويكيبيديا: )3)
 ( ينظر: المرجع السابق.4)

https://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=1930
https://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=1930
https://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=1930
https://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7
https://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81:%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86_%D9%81%D9%8A_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86
https://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81:%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86_%D9%81%D9%8A_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=1945
https://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=1945
https://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=1945
https://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1
https://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=1946
https://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=1946
https://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=1946
https://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=1948
https://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86
https://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
https://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3&action=edit&redlink=1
https://www.ikhwanwiki.com/
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استطاع السباعي بمساعيه الحميدة تأسيس كلية الشريعة في   م(1955)   . وفي عام(1)  أعضائه

. وكان للدكتور السباعي باٌع طويٌل في التأليف، فهو من (2)  جامعة دمشق، وكان أول عميد لها
من روائع   -  شرح قانون األحوال الشخصية  علماء المحققين، والفقهاء المجتهدين ومن أهم مؤلفاته:ال

،  السنة ومكانتها في التشريع اإلسالمي  -  التاريخ عظماؤنا في    -  بين الفقه والقانون المرأة    -  حضارتنا

وفي صفات ومناقب الشيخ السباعي يقول أحد المقّربين منه وهو تلميذه الدكتور    (3)..وغيرها الكثير
داا الفضائل والمكارم التي حازها الشيخ السباعي   -عدنان زرزور : )الجهاد وبذل النفس.. الكرم -ُمَعدِّّ

بر  والسخاء.. الزهد في المال والمناصب.. مضاء العزيمة وعلو الهمة.. اإليثار ونكران الذات.. الص

د سجايا النفس التي اتصف بها: )الرحمة والرقة..  وُيعدِّّ (  4)   والرضا.. اًلجتهاد والجرأة في الحق(.
حرارة العاطفة ورهافة الحس والشعور.. المروءة والسماحة.. حّدة الطبع.. التواضع الشديد وحب  

أُ (  5)  البساطة.. المزاح وحب الدعابة(. بالشّ صيب الوفي السنوات األخيرة من عمرة  لل  سباعي 
الثالث من  سنوات، وفي يوم السبت    8النصفي حيث ُشّل طرفه األيسر وظل صابراا محتسبا مدة  

 .(6)  انتقل إلى جوار ربه بمدينة دمشق، بعد حياة حافلة بالجهاد المتواصل  م(1964)  شهر أكتوبر 

وفي نهاية تعريفي بالدكتور مصطفى السباعي، أشير إلى مدى تأّثر تلميذه الدكتور أحمد فرحات 
هو أّمٌة  به، وذلك بكلمات قالها الدكتور فرحات في وصفه ألستاذه السباعي: ) كان رجالا قدوة، و 

 
مصطفى1) عدنان،  زرزور:  ينظر:  القلم    (  دار  المجدد،  والفقيه  المجاهد  الداعية  ط    –السباعي  ،  2دمشق، 
الرائد  262م(، ص: )2013) الداعية  السباعي  الطنطاوي: عبد هللا محمود، كتاب: مصطفى  أيضاا:  (. وينظر 

 .  11والعالم المجاهد، ص: 
الداعية الرائد وال2) السباعي  الطنطاوي: عبد هللا محمود، كتاب: مصطفى  المجاهد، ص: ) ( ينظر:    - 12عالم 

 (. وينظر أيضاا: ترجمة الدكتور مصطفى السباعي في موقع ويكيبيديا. 13
/  2م(، )2017، )11( ينظر: العقيل: عبد هللا، كتاب: الدعوة والحركة اإلسالمية المعاصرة، دار البشير، ط  3)

1160 .) 
 (.  514 -  498المجدد، ص: )( زرزور: عدنان، مصطفى السباعي الداعية المجاهد والفقيه 4)
 (. 525 -  515ص: ) ،( زرزور: عدنان، مصطفى السباعي الداعية المجاهد والفقيه المجدد5)
 نظر: ترجمة السباعي في موقع جماعة اإلخوان المسلمين، وفي موقع: ويكيبيديا. ي( 6)

https://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D9%85%D9%86_%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%B9_%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%86%D8%A7
https://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D9%85%D9%86_%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%B9_%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%86%D8%A7
https://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9_%D8%A8%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86
https://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9_%D8%A8%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86
https://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9_%D8%A8%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86
https://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%B9%D8%B8%D9%85%D8%A7%D8%A4%D9%86%D8%A7_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE&action=edit&redlink=1
https://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%B9%D8%B8%D9%85%D8%A7%D8%A4%D9%86%D8%A7_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE&action=edit&redlink=1
https://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%B9%D8%B8%D9%85%D8%A7%D8%A4%D9%86%D8%A7_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE&action=edit&redlink=1
https://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9_%D9%88%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/3_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/3_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1964
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في رجل، كان األول في كل شيء؛ في التعليم، والخطابة، والدعوة، والعمل السياسي، وغير ذلك،  
وكان رجالا زاهداا في الدنيا، وقد التقينا بالدكتور أحمد السمان بعد وفاة السباعي وكان حينها رئيساا  

شريعة بمساٍع منه، وُعّين  كلية ال  سْت لجامعة دمشق، فقال الدكتور السمان عن السباعي: لقد تأسّ 
ن من شاء من األساتذة في الرتبة التي يشاء، عميداا لها، وأُعطي صالحيات واسعة، منها أْن ُيعيِّّ 

ه في  ضع جميع من جاء بهم في رتبة وظيفية أفضل من رتبته مادياا، ووضع نفسَ والعجيب أنه وَ 

ّلم الوظيفي. ثم قال الدكتور السمان ُمعلقاا: مَ آخِّ   .  (1) ن يفعل مثل ذلك في هذا العصر!؟(ر السُّ

 األستاذ محمد المبارك:  -2
م(، ونشأ في أسرة معروفة بالعلم والتقوى  1912ُولد محمد بن عبد القادر المبارك في دمشق سنة )

درس المرحلة اًلبتدائية والثانوية في مدارس دمشق، وكان متفوقاا في دراسته، وتلقَّى    والصالح.
والشريعة اللغة  الدين    علوم  بدر  الشيخ  الشام  محّدث  المبارك وعن  القادر  عبد  الشيخ  والده  عن 

م(، ثم أْوفدته  1935الحسني. انتسب إلى )كلية الحقوق( في جامعة دمشق ونال إجازتها في عام )
وزارة المعارف السورية إلى فرنسا فدرس في )جامعة السوربون(، وحصل على شهادة في األدب  

بعد عودته إلى دمشق   المبارك الفرنسي وثالثة في علم اًلجتماع. عمل  العربي وأخرى في األدب 
مُ  ثّم  لألدب،  في وزارة  أستاذاا  الفّنية  اللجنة  في  ثّم عضواا  اإلسالمية،  والتربية  العربية  للغة  ا  وّجها

ح نفسه للنيابة، ففاز عن مدينة دمشق، 1947المعارف. وفي عام ) م( ترك العمل الرسمي ورشَّ
  - 1949م(، وتولى الوزارة في أثناء ذلك )1958عنها ثالث دورات متتالية حتى عام )   وظّل نائباا

العقيدَة  1958 الشريعة:  كلية  يدّرس في  أستاذاا محاضراا  نفسه  الوقت  مّرات، وكان في  م( ثالث 
القرآنية. وفي عام   اللغة والدراسات  م ُعين  1958ونظاَم اإلسالم، ويدّرس في كلية اآلداب: فقَه 

ا لكلية الشريعة، وفي هذه الفترة تتلمذ عليه أستاذنا الدكتور فرحات، وأُعجب بشخصيته وتأّثر  عميدا 
به، لِّما جمع من الصفات والمناقب، وتنّوع الثقافة والمواهب.. وقد ترك لنا األستاذ محمد المبارك 

الوجود وأثرها في    نظرة اإلسالم العامة إلى  -الكثير من الكتب القيمة، منها: عبقرية اللغة العربية 

 
للدكتور فرحات مع إذاعة القرآن الكريم في الدوحة بدولة 1) قطر ضمن برنامج )في مسيرة   ( من مقابلة إذاعية 

 الحياة( وهي منشورة على موقع الدكتور الخاص على اًلنترنت. 
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العقيدة في القرآن    -نحو وعي إسالمي جديد    -األمة العربية في معركة تحقيق الذات    -الحضارة  
   الكريم، وغيرها.

ا   ا كبيراا من المحاضرات في عدد من دول العالم. ونشر عددا كما وألقى األستاذ محمد المبارك عددا

 .(1)  المجالت والدوريات كبيراا من المقاًلت في الكثير من 

 وأختم ترجمة األستاذ المبارك بكلمات لبعض العلماء الذين عاصروه وخبروا هذا العَلم الكبير:  

الثقافة    ¬  يقول عنه العالمة الشيخ مصطفى أحمد الزرقا: )كان الفكرية، واسع  جّم المواهب 

، سريع البديهة، خطيباا كاتباا  العصرية إلى جانب ثقافته العميقة، وحسن التحليل للقضايا المعقدة
جة في المناقشة والمناظرة، بعيداا  باحثاا متعمقاا، حسن التمييز بين األولويات اإلسالمية، قوي الحُّ 

عن الشبهات والمواقف المريبة، صادق الوطنية في عهد اًلستعمار الفرنسي للبالد، متواضعاا يحب 
 (.2البساطة في حياته ويكره التكلف( ) 

ع المجّددين  وقال  السوريين،  العلماء  كبار  أحد  المبارك  )األستاذ  القرضاوي:  يوسف  الشيخ  نه 
اإلسالمية،   ورسالتها  األمة،  ذاتيَّة  ُتعبِّّر عن  التي  األصالة  إنتاجهم  في  تتجلَّى  الذين  المعتدلين، 

العالم والمعاصرة التي تعرِّف الغرب وثقافته ومدارسه المختلفة.. هو أحد العقول القالئل في هذا  
اإلسالمي التي تفكِّر باإلسالم وتفكر لإلسالم، ولو أحببنا أن نُعدَّ عشرة عقول في العالم اإلسالمي 

 (. 3تفكر لإلسالم وباإلسالم، لكان األستاذ المبارك من ألمعها( )

 
اًلنترنت: 1) شبكة  على  بدمشق،  العربية  اللغة  مجمع  موقع  في  المبارك  األستاذ  ترجمة  ينظر:   )
(http://www.arabacademy.gov.sy). 
السوريين:  2) العلماء  رابطة  موقع:  في  منشورة  ترجمة  وهي  المبارك،  األستاذ  ترجمة  مصطفى،  الزرقا:   )
(https://islamsyria.com.) 
(.  215  -   214، ص ) تركيا، )د. ط( )د. ت(  – الدار الشامية  ( القرضاوي: يوسف، كتاب: في وداع األعالم،  3)

تبس جزء من مقالة مأخوذة من كتاب الشيخ القرضاوي بعنوان: األستاذ محمد المبارك العالم الكاتب والنص المق
المسلمين:  لعلماء  العالمي  اإلتحاد  موقع  على  ومنشورة  والمربي،  والداعية  والمفكر 

(http://www.iumsonline.org/ar/.) 

http://www.arabacademy.gov.sy)/
http://www.arabacademy.gov.sy)/
http://www.arabacademy.gov.sy)/
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 األستاذ سعيد األفغاني:  -3
وسوعي قدير، مؤلف  األستاذ محمد سعيد بن محمد جان بن أحمد األفغاني، عاّلمة نحويٌّ كبير، م

 محقِّق، صاحب منهج متميز في البحث والتدريس.

م( لوالٍد صالح، أصله من كشمير، سكن دمشق وتزوَّج من أسرة دمشقية،  1909ولد بدمشق سنة ) 
فالزَ  األموي،  الجامع  إلى  يصطحبه  والده  أحمد وكان  والشيخ  التونسي،  حسين  الشيخ  حلقات  م 

ثم التَحَق بمدرسة اآلداب العليا في الجامعة السورية، وتخرج فيها   تعلَّم بمدارس دمشق، النويالتي.
 م(.1932سنة )

عمل في التدريس وتنقَّل بين عدة مدارس بدمشق، ولما ُأنشئت كلية اآلداب بالجامعة السورية ُعيِّّن  
( عام  من  اآلداب  لكلية  ا  عميدا أصبح  حتى  وظائفها  في  وتدرَّج  ا،  مساعدا أستاذاا    - 1961فيها 

بتاريخ  1963 التقاعد  على  ُأحيل  حتى  وعلومه،  للنحو  ومدرِّساا  العربية  اللغة  لقسم  ا  ورئيسا م(، 

م(، 1971-  1968ثم عمل أستاذاا محاضراا في الجامعة اللبنانية سنة )   (1) م(.1968/ 12/ 31)
م(، وكانت آخر أعماله التدريسية  1977  - 1972ثم تعاقدت معه الجامعة الليبية في بنغازي عام )

م(، حيث بقي يدرِّس حتى بلغ الخامسة والسبعين، 1984جامعة الملك سعود بالرياض سنة ) في  
فعاد إلى دمشق، وبعد عودته إلى دمشق ظهرت عليه آثار الشيخوخة بعد َفْقد زوجته فسافر إلى 

  م( 1997  ه =1417شوال )  11مكة المكرمة، وبقي األفغاني في مكة المكرمة حتى وفاته في  

. وقد ترك األستاذ األفغاني عدداا من الكتب النافعة ما بين تأليف وتحقيق،  (2)المعالةوُدفن بمقبرة  
في أصول   -أسواق العرب في الجاهلية واإلسالم    - فمن مؤلفاته: نظرات في اللغة عند ابن حزم  

عائشة والسياسة، وغيرها. ومن الكتب التي    -ابن حزم ورسالة المفاضلة بين الصحابة    -النحو  
اإلجابة إليراد ما استدركته عائشة على الصحابة، للزركشي  -اءات، ًلبن زنجلة حجة القر حققها: 

إبطال القياس والرأي واًلستحسان، ًلبن    -اإلغراب في جدل اإلعراب، ألبي البركات األنباري    -

 
معت من األستاذ محمد سعيد األفغاني(، وهي نظر: الحافظ: محمد مطيع، مقالة بعنوان: )ما رأيت وما س ي(  1)

 (.https://www.alukah.netمنشورة على موقع األلوكة في شبكة اًلنترنت: )
ني: عالم العربية ومؤرخها ومربي  ( ينظر: الحافظ: محمد مطيع، مقالة أخرى بعنوان: )األستاذ محمد سعيد األفغا2)

 األجيال(، وهي منشورة على موقع األلوكة اإللكتروني.

https://www.alukah.net/culture/0/75209/#ixzz6XSoESWZ7
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وواضح من كتب العاّلمة األفغاني أنه صاحب ذوق في اختيار المواضيع التي يكتب    (1)   حزم.
فيها، فهو يرّكز على موضوع معين، ويخرج فيه بنتائج جاّدة، وفي ذلك يقول تلميذه  عنها أو يحقق  

ا   محمد مطيع الحافظ: )وكتبه في تراجم األعالم تدل على ذوق وتميز في اًلختيار؛ فقد أخرج عددا
من الكتب مؤلفة ومحققة عن "ابن حزم" في الرجال، وعن "السيدة عائشة" في النساء. وهو يرى في 

ا من اثنين هما اإلمامان المتميزان  ابن ح ويرى في األول أوحد   -ابن حزم وابن تيمية    - زم واحدا
األئمة في المغرب، والثاني في المشرق. ويرى في السيدة عائشة أبرز امرأة في تاريخ اإلسالم، 
واألنساب   واألخبار  واألدب  والتفسير  والحديث  الفقه  في  أفقها  وسعة  الزاخر،  بعلمها  تبهرك 

 (.2().لتاريخوا

ويقول عنه تلميذه الدكتور مازن المبارك: )األستاذ األفغاني ليس معّلم عربية فحسب، ولكنه مرشد  
، وذو ثقافة إسالمية وعربية واسعة.. ولقد ترك في هذه الثقافة من اآلثار ما يدل على أنه   ومربٍّ

ما لم    وثقافة  فقّدم للعربية لغةا   -كما عّرب الكثيرين من علماء العربية من قبلُ   -رجل عّربه اإلسالم
 (. 3مه الكثيرون من أبنائها( )يقدِّّ 

فما سبق كان نماذج لبعض أساتذة الدكتور أحمد فرحات، ممن كان لهم أثر بالغ في شخصية    وبعد: 
الدكتور العلمية وتكوينه الفكري، وقد أطلُت التعريف بهم قليال كي ُأبرز الجوانب التي تمّيزوا بها  

ت جوانب علمية شرعية ولغوية، أو جوانب فكرية ودعوية، أو سجايا وطباع شخصية، سواء كان
وألبّين مدى تأّثر الدكتور فرحات بكل ذلك، فشخصية أستاذنا الدكتور فرحات قد جمعت الكثير من  
صفات وعلوم هؤًلء األساتذة الكبار، وذلك بعد احتكاكه بهم عن قرب وتلقيه عنهم الهدي مع العلم،  

شخصية    -كمثل هؤًلء القامات    - بذلك نفسه، وتزداد معارفه، وينضج فكره.. مما جعل منه    لتسمو
 بالدكتور فرحات أو تتلمذ عليه.  غير تقليدية، وهذا ظاهر لكل من احتكّ 

 
اًلنترنت:  1) شبكة  على  ويكيبيديا،  موقع  في  األفغاني،  سعيد  األستاذ  ترجمة  ينظر:   )
(https://ar.wikipedia.orgوينظر أيضا: مقالة محمد مطيع ا .) .لحافظ السابقة 
   ( من مقالته سابقة الذكر على موقع األلوكة.2)
م(،  2002)،  1دمشق. ط  - ( المبارك: مازن، كتاب: سعيد األفغاني حامل لواء العربية وأستاذ أساتيذها، دار القلم3)

 (. 9-  8:)ص

https://ar.wikipedia.org/
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لقد كان الدكتور السباعي ممن تأثر بهم أستاذنا كثيراا، وقد سبق نقل كالمه في ذلك، فهو يعّده   
ه كان شخصية شمولية جمعت بين العلم والعمل، والزهد والتقوى، والدعوة  قدوة في كل شيء، ألن

والجهاد، وغيرها من مجاًلت الخير، ومثل هؤًلء قليلون في العادة، وهذا ما أثار إعجاب أستاذنا  
وجعله يتخذ منه قدوة صالحة. وكذلك الحال مع الدكتور محمد المبارك الذي جمع بين علوم الدين  

ثقافة الشرق والغرب، فكان نموذجاا للجمع بين األصالة والمعاصرة، وقد شّدت مثل والدنيا، وبين  
هذه الصفات أستاذنا وأثارت إعجابه، وهو العالم المستقل في فكره غير التقليدي في طريقته، فقد  
وجد بغيته في مثل هؤًلء الرجال الكبار فنهل منهم واستقى من علومهم. وأما األستاذ األفغاني الذي 
حّلق في علم النحو بشكل خاص، فقد رأينا أثره واضحاا في أستاذنا الدكتور فرحات الذي أخذ بزمام 
اللغة وتمكن منها، حتى غدا أديباا بارعاا في كتاباته وأسلوبه الجذاب، وأحسُب لو أن الدكتور فرحات  

اختار له ما هو    اشتغل في مجال األدب لصار من كبار األدباء في هذا الزمان، ولكّن هللا تعالى
خير من ذلك، ومع ذلك بقي أثر مقدرته اللغوية بادياا حتى في كتاباته العلمية التخصصية التي  

م للقارئ المعلومة المفيدة بقالب أدبي ممتع.     تقدِّّ

 

 المطلب الثالث: زمالؤه. 

الطويلة منذ أن كان  للدكتور أحمد فرحات العديد من الزمالء واألصدقاء خالل مسيرته العلمية  
منه حتى    طالباا في معهد العلوم الشرعية وحتى اًلنتهاء من دراساته العليا، وبعضهم ًل زال قريباا 

يومنا هذا، وعند سؤالي للدكتور أحمد عن أهم زمالئه المقربين منه منذ الصغر فقد ذكر ثالثة منهم  
هم: األستاذ الدكتور عدنان زرزور، ثر.. وزمالء الدراسة الثالثة بشكل خاص، مع وجود آخرين كُ 

 واألستاذ عمر عبيد حسنة، واألستاذ عبد هللا الطنطاوي.
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عن الدكتور فرحات والدكتور عدنان زرزور (1)   وقد قال لي الدكتور صالح عبد الفتاح الخالدي
الدكتور  واألستاذ عمر عبيد حسنة: )كان الثالثة في دمشق ُيشّكلون الثالثي القرآني(، وقال عن  

فرحات والدكتور عدنان زرزور: )هما عالمان متالزمان متكامالن متساويان، وكلٌّ منهما يكمل 

 :(2) اآلخر(. وفي هذا المطلب سُأعّرف بهؤًلء الزمالء المقربين من الدكتور فرحات 

 األستاذ الدكتور عدنان زرزور:   -1
كان صديقاا ألستاذنا الدكتور أحمد  م(، و 1939الدكتور عدنان زرزور من مواليد مدينة دمشق عام )

فرحات منذ مراحل الدراسة األولى في معهد العلوم الشرعية، وقد استمرت هذه الّزمالة في مراحل  
بعد  العالقة وقويت  وبقيت هذه  الشريعة،  كلية  الجامعة في  الالحقة، ًل سيما في مرحلة  التعليم 

ي التدريس في المحافظات السورية؛ إًل أنهم  التخرج من الجامعة، بالرغم من افتراقهم في العمل ف
كانوا مع باقي زمالئهم كاألستاذ عمر عبيد حسنة واألستاذ عبد هللا الطنطاوي يلتقون في دمشق  

وفي الصيف، ويتزاورون، ويجتمعون في لقاءات علمية مفيدة مع بعض أساتذتهم    جازات،أيام اإل
ال أديب  والدكتور محمد  السباعي،  الدكتور  استلم أمثال  أن  بعد  العالقة  هذه  تعّمقت  وقد  صالح، 

، حيث كانوا يلتقون في مبنى المجلة بشكل (3) الدكتور فرحات إدارة تحرير مجلة )حضارة اإلسالم(
القضايا   ويتناقشون في بعض  العام،  الشأن  ويتحدثون في  مدار ثالث سنوات،  شبه يومي على 

ة لدراسة الماجستير؛ كان الدكتور عدنان زرزور  العلمية، وحينما سافر الدكتور فرحات إلى القاهر 
قد سبقه هناك، وسّجله في جامعة األزهر، ثم اجتمعا في القاهرة، وكان الدكتور عدنان سبباا في  

 
أهم طالب الدكتور ( قال لي ذلك في تسجيل صوتي عند سؤالي له عن الدكتور أحمد فرحات باعتباره أحد  1)

فرحات، وكالمه موّثق عندي في تسجيل صوتي مدته نصف ساعة. وسيأتي التعريف بالدكتور صالح الخالدي  
 في المطلب الخاص بتالميذ الدكتور فرحات.

( قمُت بالتواصل مع زمالء الدكتور فرحات الذين سأعّرف بهم ألخذ شهادتهم وبعض ذكرياتهم مع الدكتور، وقد  2)
 لحصول على شهادة األستاذ عبد هللا الطنطاوي فقط، وسأذكر بعضاا منها عند التعريف به.استطعت ا

مجلة إسالمية شهرية، كانت تصدر في دمشق، أسسها الدكتور مصطفى السباعي، ثم بعد وفاته استلم رئاستها (  3)
م(، ثم استلم  1967إلى )  م( 1964للتحرير فيها، من )   أديب الصالح، وكان الدكتور فرحات مديراا محمد  الدكتور  

 مكانه األستاذ عمر عبيد حسنة.
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تعريف الدكتور فرحات بالكثير من الشخصيات العلمية الهامة في مصر أمثال رشاد عبد المطلب  
مساعده محمود أحمد الطناحي، واألستاذ سيد صقر،  رئيس قسم المخطوطات في الجامعة العربية، و 

والشيخ محمد أبو زهرة، وغيرهم الكثير. وبعد انتهاء الدكتور فرحات من دراسة الدكتوراه في األزهر  
  – عاد إلى دمشق، واختار مع الدكتور عدنان أْن يتجاورا في الّسكن مع األستاذ عمر عبيد حسنة  

فاشتريا شّقتين متقابلتين بنفس الطابق،   –ّي المهاجرين بدمشق  الذي سبق له أْن اشترى بيتاا في ح
في عمارة مقابلة لعمارة األستاذ عمر عبيد حسنة. ثم غادر الدكتور فرحات للعمل في الرياض عام  

 ( 1) م(، وبعدها بقيت عالقاتهم قائمة من خالل التواصل والتزاور كلما أتيحت الفرصة لذلك.1975)

من دار  –الماجستير والدكتوراه في الشريعة اإلسالمية  الدكتور عدنان على درجتيّ بعد أن حصل 
م(. وعمل محاضراا 1969ُعين مدرساا بكلية الشريعة بجامعة دمشق في عام )   -العلوم بالقاهرة  

م(. ثم انتقل للعمل أستاذاا في  1975  –  1973غير متفرغ في الجامعة األردنية في األعوام من )
اإل )جامعة  عام  من  )1980مارات  عام  حتى  العام 1986م(  منذ  قطر  بجامعة  التحق  ثم  م(. 

م(، وبعدها التحق بجامعة البحرين أستاذاا بقسم اللغة العربية والدراسات 1999م( وحتى ) 1986)
م(، وًل يزال في البحرين حتى اآلن. وقد صدر له ثالثة  2001اإلسالمية بكلية اآلداب منذ العام )

 في الدراسات اإلسالمية وعلوم القرآن والثقافة اإلسالمية، منها: متشابه القرآن للقاضي  وعشرون كتاباا 
الحاكم الجشمي ومنهجه في تفسير القرآن،   -عبد الجبار، )تحقيق، وهو رسالته في الماجستير(  

المختصر في تفسير    -مقدمة في أصول التفسير ًلبن تيمية، )تحقيق(    -)أطروحته في الدكتوراه(  
الكريم )طبع على هامش المصحف(  ا نحو عقيدة إسالمية فاعلة: منهج بحث وطريقة    -لقرآن 

 تعليم.  

التوجيه    -كما وشارك بخمسة عشر بحثاا في مختلف الدوريات منها: مدخل إلى تفسير الظالل  
 التأويل عند ابن تيمية في سياقه التاريخي.  -اإلسالمي للعلوم: مفهومه وأهدافه 

 
 أخبرني أستاذي الدكتور أحمد فرحات بهذه المعلومات في اتصال هاتفي.( 1)
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بعدد منو ُمحكِّ   أسهم  القّيمة. وكان  للنشر  البحوث  وكتاب  بحث  أكثر من ثالثمائة  قراءة  ماا في 

 .(1) الجامعي وللترقيات العلمية في أكثر من جامعة عربية

 األستاذ عمر عبيد حسنة:   -2
 المفكر اإلسالمي البارز، واألديب الصحفي واسع اًلطالع على التراث العربي والفكر الغربي.

م(، قرأ كتب األدب والتراث، وتأّثر بالشيخ مصطفى  1935قرب دمشق، عام ) ولد في بلدة )قطنا(
م(، وكان على عالقة قوية مع أستاذنا  1960السباعي، تخّرج في كلّية الشريعة بجامعة دمشق سنة )

الدكتور فرحات خالل مراحل التعليم كما سبقت اإلشارة إليه عند التعريف بالدكتور عدنان زرزور.  
(، وأحب الصحافة ووجد فيها  م1980  –  1960مادة التربية الدينّية بين عامي: )  اشتغل بتدريس

 .(1980  -  1968ميداناا فسيحاا للدعوة، وشارك في تحرير )مجّلة حضارة اإلسالم( بين عامي:) 
  -   1980وعمل مديراا لتحرير )مجّلة األّمة( في دولة قطر، بعد هجرته من سورّية، بين عامي:)

حو إصالح المناهج العقلية، وتنقية المصادر الثقافّية في ضوء الكتاب والسّنة، (. واّتجه ن1986
يَ  نفسَ وكان  فكرياا عتبر  ُمرابطاا  العمل  هذا  في  التربية    .ه  مناهج  إعداد  لجان  في عضوّية  وشارك 

القطرّية والتعليم  التربية  وزارة  في  في    .اإلسالمّية  اإلسالمّية  والعلوم  الكريم  القرآن  جامعة  منحته 
م(، وعمل أستاذاا زائراا بها، وعضواا استشارّياا لمجلتها، وهو  1995السودان درجة األستاذّية سنة )

 الدعوي، ويبدو هذا العطاء في مقاًلته ومؤّلفاته ومقدماته.الفكري و  اإلنتاجكاتب غزير 

والواقع  الفكر  ومشكالت  قضايا  في  ورسالة  كتاباا  ثالثين  من  أكثر  حسنة  عبيد  عمر  ولألستاذ 
نحو إعادة ترتيب العقل    -من فقه الدعوة   -اإلسالمي، منها: نظرات في مسيرة العمل اإلسالمي  

 
من السيرة الذاتية التي كتبها بنفسه، ونشرها في موقع رابطة -باختصار    –( هذا التعريف بالدكتور عدنان مأخوذ  1)

الدكتور   سيرة  على  اًلطالع  من  ولمزيد  اًلنترنت،  على  السوريين  يالعلماء  الرابطة   :نظرعدنان    موقع 
(https://islamsyria.com.) 
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من   -في منهجية اًلقتداء    -حتى يتحقق الشهود الحضاري   -م  تأمالت في الواقع المسل  -المسلم  

 .(1) قوة الثقافة ًل ثقافة القوة -فقه اًلستطاعة 

 األستاذ عبد هللا الطنطاوي:   -3
سنة    لمحافظة حلب ُولد الكاتب واألديب السوري عبد هللا محمود الطنطاوي في بلدة )إعزاز( التابعة  

م(. وحصل على الثانوية الشرعية من معهد العلوم الشرعية بدمشق، وكذلك الثانوية العامة،  1935)  
ستاذنا الدكتور فرحات خالل تلك المرحلة الدراسية، ومما زاد من قوة العالقة بينهما  وقد كان رفيقاا أل

وما يزال    –أنهما كان يسكنان في السكن الداخلي لمعهد العلوم الشرعية الذي يدرسان فيه، فكان  
من أقرب األصدقاء ألستاذنا الدكتور فرحات، وكانا يشتركان في الُمدارسة وقراءة كتب ومجالت   -
 ألدب مثل مجلة )المسلمون(، التي كان يكتب فيها أمثال الشيخ علي الطنطاوي. ا

وبعد المرحلة الثانوية اتجه الدكتور فرحات إلى كلية الشريعة، بينما اختار األديب عبد هللا الطنطاوي  
من   العديد  الطنطاوي  األستاذ  شغل  الجامعة  وبعد  دمشق.  جامعة  في  العربية  اللغة  اختصاص 

م(. ومسؤول 1979  -  1963ساا للغة العربية في ثانويات حلب بين عامي ) رِّ دَ منها: مُ   الوظائف،
. وترأس العديد من الروابط والجمعيات ) م1980  –  1979للجمعيات والنوادي في محافظة حلب )

( أسسها في حلب سنة  التي  الوعي اإلسالمي  العربية  1955األدبية، مثل: رابطة  والجمعية  م(، 
م( وحتى اآلن.  2000م(، ورابطة أدباء الشام من عام ) 1979  –  1970ون بحلب )لآلداب والفن

م(، ومجلة )فراس( 1990  –م  1982كما ترأس تحرير العديد من المجالت، مثل: مجلة )النذير( )
م(.  1998  – م  1996م(، ومجلة )الرواد( للفتيان والفتيات )1996  – م  1995) للفتيان والفتيات 

البلدان العربية واإلسالمية واألوروبيةشارك في عدد من المؤتم  وله    .رات والندوات في عدد من 
في   :الكثير من األعمال األدبية المميزة في القصة والرواية والنقد األدبي والتراجم والتحقيق منها

ذرية بعضها من بعض )مجموعة قصصية(   -تذوق النص األدبي )مشترك(    -الدراسة األدبية )نقد(  
المعاصرين  عشرة كتب في سِّ   -اية(  القّسام )رو   - المصلحين  القادة  جمع وتحقيق    -َير بعض 

 
ورة في موقع: ملتقى  ( ينظر: شاهين: محمد علي، مقالة بعنوان: )السيرة الذاتية للشيخ عمر عبيد حسنة(، منش1)

 (.www.ahlalhdeeth.comأهل الحديث: )

https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%AD%D9%84%D8%A8
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/1935
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األعمال الشعرية والنثرية الكاملة للشاعر وليد األعظمي. كما أعّد الكثير من البرامج اإلذاعية، في  
إذاعة حلب، وبغداد، وقطر. وفي مجال التلفزيون له ثالثة مسلسالت تلفزيونية )باًلشتراك(. وفي 

 .(1) لمسرح: أّلف خمس مسرحيات باللغة العربية واللهجة المحلية )مشترك(مجال ا

وأختم هذا المطلب بشهادة األستاذ عبد هللا الطنطاوي في رفيق عمره الدكتور أحمد فرحات، حيث  
ُترى ماذا أكتب عن صحبة    الدكتور أحمد فرحات وصحبة سبعين عاماا":كتب تحت عنوان: )"

م( في معهد العلوم الشرعية في دمشق، 1950أٍخ وفّي نبيل تالقت روحانا عام )سبعين عاماا، مع  
عّوضني عن أشقائي    فتعارفتا فوراا، وطوال سبعين عاماا ما تناكرتا يوماا وًل اختلفتا، وهلل الحمد.

الذين تركتهم في بلدتي إعزاز شمال حلب، وجئت إلى دمشق طلباا للعلم، وكانت زياراتي لبيته في  
كان كوالده الحاج حسن، كريماا بشوشاا، حسن الضيافة،    التل، تذّكرني ببلدتي، وأهله بأهلي.   بلدة

وقد عرفت فيه طوال هذه المدة المديدة األخ الصادق األمين، ألقاه ونحن في    حسن اًلستقبال..
والثانوية.. اإلعدادية،  المرحلة  في  الثاني،  العقد  في  ونحن  نلتقي  كنا  كما  أصف و   الثمانينيات، 

بهذه الصفات: لما يقرأ، محاور ممتاز،    الدكتور أحمد  الفهم  رزين، خلوق، قارئ ممتاز، عميق 
، ومن عشاق الشاعر محمد إقبال، ويحفظ الكثير  ¬  من عشاق الشهيد سيد قطب   وكاتب مبدع.

 يحفظ الكثير من الشعر والطرائف والنوادر، ويزّين المجالس بمحفوظاته، وعلمه الغزير.  من شعره.

 .(2)  (نصوح لمن يستنصحه مبتسم، مرح. ذو عقل يزن الجبال، وذو رأي حصيف.

 

 المطلب الرابع: مسيرته الوظيفية ومشاركاته العلمية. 

شهدت ستون عاماا من حياة الدكتور فرحات عطاءا غزيراا في العلم والعمل، فقد تدّرج في وظائف  
كثيرة، وكانت له إسهامات نوعية في مسيرته الماضية منذ أن تخّرج من جامعة دمشق في عام  

 
(. https://shamela.ws( ينظر: ترجمته األستاذ عبد هللا الطنطاوي المنشورة في موقع المكتبة الشاملة: )1)

 (./ttps://ar.m.wikipedia.orghوكذلك موقع ويكيبيديا: )
 بناء على طلبي.  -مشكوراا  –( كتب األستاذ الطنطاوي هذه الشهادة في رسالة خاصة أرسالها لي 2)

https://shamela.ws/
https://ar.m.wikipedia.org/
https://ar.m.wikipedia.org/
https://ar.m.wikipedia.org/
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اة  سأبّين أهم المحّطات في حي  تيةم( وحتى اآلن ًل يزال العطاء مستمراا.. وفي الفقرات اآل1960)
 الدكتور العملية:

 أوًلا: التدّرج الوظيفي:  
عمل الدكتور فرحات أستاذاا جامعياا في العديد من الجامعات العربية، وقد تدّرج في وظائفه وفق  

 : تيالتسلسل اآل

 م(.1967  - 1960مدرس للتربية اإلسالمية في وزارة التربية السورية من عام )  - 

 .م( 1972  -  1967مدرس معار للجامعة اإلسالمية في المدينة المنورة من عام ) -

 .م(1975  -  1972مدرس في وزارة التربية السورية من عام ) -

 م(. 1981  - 1975ام ) أستاذ مساعد بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية من ع  -

 م(. 1982  - 1981أستاذ مشارك بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية من عام )  -

 م(.1990-  1982أستاذ مشارك بكلية الشريعة في جامعة الكويت من عام ) -

 م(.1992  - 1990أستاذ مشارك بكلية الشريعة في الجامعة األردنية من عام )  -

 (. 1995  -  1992بجامعة اإلمارات من عام ) أستاذ مساعد بكلية اآلداب  -

 م(.2003 - 1995أستاذ بكلية اآلداب بجامعة اإلمارات من عام ) -

 م(.2004  – 2003أستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة اإلمارات من عام ) -

 م(. 2005  -  2004أستاذ بكلية الدراسات اإلسالمية والعربية بدبي من عام ) -

 م(.2006 -  2005الفصل الدراسي األول ) -معة عجمان  أستاذ محاضر بجا -

 م(. 2006الفصل الدراسي الثاني ) -أستاذ زائر بجامعة اإلمارات  -

 م(. 2006)  –الفصل الصيفي   -أستاذ محاضر بجامعة عجمان   -

 م(. 2010  -2006أستاذ زائر لجامعة اإلمارات من ) -
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 م(. 2007عة المعرفة العالمية، الرياض )في التفسير الموضوعي، بجام  –عن بعد - أستاذ محاضر  -

 م(.2015أستاذ زائر لجامعة قطر لفصل دراسي، عام ) -

 م(. 2016 –  2015أستاذ بجامعة قطر: ) -

 (1) م( وحتى اآلن.2019أستاذ في أكاديمية باشاك شهير بإسطنبول منذ عام )  -

 ثانياا: المؤتمرات العلمية والندوات:  
شارك الدكتور أحمد فرحات في العديد من المؤتمرات والندوات العلمية في مختلف دول العالم، وقد  

 كانت له فيها إسهامات علمية مهمة، طرحها في هذه اللقاءات، ومن ذلك:  

م(  1979مي بالرياض عام )المشاركة في المؤتمر الذي دعت إليه الندوة العالمية للشباب اإلسال  -
تحت عنوان " اإلسالم.. الحضارة.. ودور الشباب المسلم". وكان عنوان البحث الذي قّدمه في  

 المؤتمر:" األمة في دًللتها العربية والقرآنية ". 

بدعوة من جامعة سيدي محمد   -أصالة وامتداد    - المشاركة في ندوة عن " أبو بكر المعافري "    -
م(، وكان عنوان بحثه  1993/  1/    20  -   19التي انعقدت في مدينة فاس من )بن عبد هللا، و 

الذي ألقاه في الندوة: موازنة بين كتاب: " اإليضاح لناسخ القرآن ومنسوخه"، لمكي بن أبي طالب،  
 وكتاب: "الناسخ والمنسوخ"، ًلبن العربي. 

بدعوة من جامعة سيدي محمد  المشاركة في ندوة " الدراسة المصطلحية.. والعلوم اإلسالمية "    -
م(، وكان عنوان  1993/   11/    23  -  21بن عبد هللا، والتي انعقدت في مدينة فاس المغربية من )

 بحثه: "مصطلح الفكر اإلسالمي".

المشاركة في ندوة " التداخل والتكامل المصطلحي في العلوم " بدعوة من جامعة ابن زهر في    -
  9ة في فاس، والتي انعقدت في مدينة أغادير المغربية من: ) أغادير، ومعهد الدراسات المصطلحي

 
( ينظر السيرة الذاتية للدكتور فرحات، والتي كتبها بنفسه، وهي منشورة في موقعه الخاص على شبكة اًلنترنت: 1)
(www.drfarhat.com.) 

http://www.drfarhat.com/
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م(، وكان عنوان بحثه: " أثر المصطلح القرآني في التداخل والتكامل المصطلحي 1999/    3/  11  –
 في العلوم الشرعية".

  - أكتوبر   3  -سبتمبر   30المشاركة في ندوة عناية المملكة العربية السعودية بالقرآن وعلومه من )  -
م(، بمجمع الملك فهد بالمدينة المنورة. وكان عنوان بحثه: " معاجم مفردات القرآن، موازنات    2000

 ومقترحات".

  10-   3ماليزيا، بتاريخ )   –في الجامعة اإلسالمية    -المشاركة في مؤتمر " الوحدة اإلسالمية "   -
 ن ".م(، وكان عنوان بحثه: " نحو منهجية موحدة لتفسير القرآ 2003 –

م(، الذي دعت 2008/  10/    9و   8المشاركة في مؤتمر " نحو جيل قرآني " في عّمان، يومي )  -
  " بحثه:  الهاشمية، وكان عنوان  األردنية  المملكة  الكريم، في  القرآن  المحافظة على  إليه جمعية 

 القرآن.. والشباب ".

م(، في 2007/   7/  26  -  25: )المشاركة في الندوة العالمية للدراسات العليا المنعقدة بتاريخ  -
لمبور. وموضوعها: " الصعوبات والتحديات كواًل  -جامعة ماليا    –اإلسالمية  أكاديمية الدراسات  

التي تواجه البحوث العلمية في التعامل مع مخطوطات الدراسات القرآنية والتفسير، وكيفية تذليلها، 
بات البحث والّتحقيق في الّدراسات العليا "   وإيجاد الحلول المناسبة لها. وكان بحثه بعنوان: " صعو 

 رؤية ميدانية، وتجربة عملية.

م(،  2007مارس    13-   12من: )  –اإلعجاز العددي    -المشاركة في الندوة الثانية لإلعجاز    -
التي دعت إليها جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم. وكان بحثه بعنوان: "الضوابط الشرعية لدراسة  

 ".اإلعجاز العددي

المشاركة في مؤتمر " التفسير الموضوعي للقرآن الكريم: واقع وآفاق"، المنعقد بجامعة الشارقة   -
 م(. وكان بحثه بعنوان: "التفسير الموضوعي في الرسائل العلمية". 2010/    4/    26-   25يومي: )

رة خالل الفترة  المشاركة في الملتقى الخامس الذي نظمته الرابطة العالمية لخّريجي األزهر بالقاه  -
م(، تحت عنوان: " اإلمام أبو الحسن األشعري ". وكان بحثه بعنوان:  5/2010/  11  -  8من: )

 ". –رؤية هللا نموذجاا  -"أصول التفسير عند األشعري 
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المشاركة في " المؤتمر القرآني الثالث بعنوان: القرآن الكريم ومقومات النهضة، والذي دعت إليه   -
المحافظة على )  جمعية  يومي  الهاشمية،  األردنية  المملكة  في  الكريم    -   9  -  26و   25القرآن 

 في ضوء القرآن الكريم ".  -م(. وكان بحثه بعنوان: "الفطرة ودورها في النهضة  2010

المشاركة في المؤتمر العالمي الثاني للباحثين في القرآن الكريم وعلومه في موضوع: " آفاق    -
  - 13  -  11سات القرآنية " المنعقد بمدينة فاس المغربية أيام ) خدمة النص والمصطلح في الدرا

 م(. وكان بحثه بعنوان: " أفق النقد في دراسة المصطلح القرآني ". 2013- أبريل 

المشاركة في المؤتمر الذي دعت إليه جمعية المحافظة على القرآن الكريم، تحت عنوان: الشباب   -
م(، وكانت مشاركته  2014/   5/    12  -  10ان ما بين )ومستقبل األمة، والذي انعقد بمدينة عمّ 

بعنوان: "تأثر محمد إقبال بالقرآن.. ونظرته إلى الشباب". كما ألقى عدداا من المحاضرات في مراكز 
 الجمعية الشبابية، والنسائية.

ملكة  الم-المشاركة في المؤتمر العالمي الثالث للباحثين في القرآن الكريم وعلومه، الذي أقيم بفاس  -
التفسير:  2015  -أبريل -  11  -  10  -   9أيام: ) -المغربية "بناء علم أصول  م(، تحت عنوان: 

 الواقع واآلفاق". وكان بحثه بعنوان: أصول سننّية لتفسير القرآن". 

المشاركة بالدورة العلمية المتخّصصة بمقاصد القرآن، والتي دعت إليها مؤسسة الفرقان بلندن،   -
م(، بمدينة المحمدية في المغرب. وكان عنوان بحثه:  2016هر ماي  من ش  5و   4وذلك يومي )

 "أثر نظام القرآن في بيان مقاصد األسماء والصفات".

بالندوة العلمية المتخصصة بعنوان: "اإلمام مكي بن أبي طالب وجهوده في خدمة   - المشاركة 
ي مجمع اللغة العربية بعمان  القرآن الكريم"، والتي أقامتها جمعية المحافظة على القرآن الكريم، ف

 م(، وكان بحثه بعنوان:" قصة اكتشافي لمكي بن أبي طالب القيسي". 2016  -8  -20يوم السبت ) 

المشاركة في الندوة العلمية الدولية، بعنوان: "جهود مّكّي بن أبي طالب القيسّي القيرواني في    -
ونسية، بمناسبة مرور ألف عام على وفاة خدمة القرآن الكريم"، والتي انعقدت في مدينة القيروان الت

 مكي، وكان عنوان بحثه: "دًللة السياق في دراسات اإلمام مكي بن أبي طالب القيسي".
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المشاركة بالدورة العلمية الثالثة المتخصصة بمقاصد القرآن، والتي دعت إليها مؤسسة الفرقان  -
العلوم األساسية بالدار البيضاء، وذلك  بلندن، ومركز المقاصد للدراسات والبحوث، وكلية اآلداب و 

م(، وكانت مشاركته ببحث عنوانه: "التفسير الموضوعي 2017  -مايو -  11  -  10  -  9أيام: )

 (1)  ومقاصد القرآن". وذلك بمدينة الدار البيضاء المغربية.

 :ثالثاا: اًلستشارات وعضوية المؤسسات الدولية والتحكيم 
يزا وًل  فرحات  أحمد  الدكتور  معتمَ كان  الدولية ل  والمؤسسات  الجامعات  من  العديد  قبل  من  داا 

ر لنماذج  كاستشاري تخصصي فيما يتعلق بالدراسات القرآنية وتحكيم األبحاث العلمية، وفيما يلي ذكْ 
 من ذلك: 

ًلبن الجوزي.    " استشارة من الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة حول تقويم: "كتاب نواسخ القرآن،  -
 .م(1980عام ) 

وبخاصة مجلة الشريعة   -ت محكمة  في تقويم بحوث علمية للنشر في مجاّل   -استشارات كثيرة    -
 م( وإلى اآلن. 1993منذ عام )  -والدراسات اإلسالمية في الكويت 

ينشرها  ومحكم للبحوث التي    -واشنطن / أمريكا    -عضوية المعهد العالمي للفكر اإلسالمي    -
 م(. 1992منذ عام )

 م(. 1990منذ عام )  -عّمان  –عضوية جمعية البحوث والدراسات اإلسالمية  -

 م(.1993جامعة قطر منذ عام ) -محكم لبحوث الترقية في حولية كلية الشريعة   -

  )2(م(. 2006منذ عام )  -محكم للكتب والدراسات القرآنية لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم   -

 

 
ينظر1) فرحات،  :(  للدكتور  الذاتية  اًلنترنت:    السيرة  شبكة  على  الخاص  موقعه  في  منشورة  وهي 
(www.drfarhat.com.) 
 السيرة الذاتية للدكتور فرحات.  :( ينظر2)

http://www.drfarhat.com/
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 اا: اإلشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه: رابع 
وفيما  أشرف الدكتور فرحات خالل مسيرته العلمية على الكثير من رسائل الدكتوراه والماجستير،  

 نماذج من ذلك:  يلي

وتقويم"  - دراسة  القرآن..  ظالل  اإلسالمية،   -دكتوراه    -"في  سعود  بن  محمد  اإلمام  جامعة 
 .م(1983)

جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية   - ماجستير    -ة وأثرها في تفسير القرآن" "الفروق اللغوي-
 م(. 1979)

جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية   - ماجستير    -"إمعان النظر في نظام اآليات والسور"  -
 م(. 1981)

 (1)  م(.1977)  -جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية -ماجستير  -"األدفوي مفسراا"  -

 خامساا: المشاركة في مناقشة رسائل الماجستير والدكتوراه: 
شارك الدكتور أحمد فرحات في مناقشة العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه، وفيما يلي نماذج  

 من ذلك:

مناقشة رسالة ماجستير بعنوان: "عمدة الحفاظ في تفسير أشرف األلفاظ "، الجامعة اإلسالمية    -
 م(.1981)–المنورة  المدينة  -

مناقشة رسالة ماجستير بعنوان: " منهج ابن كثير في التفسير"، جامعة اإلمام محمد بن سعود   -
 م(.1981)  -الرياض  –اإلسالمية  

  - عمان   –مناقشة رسالة ماجستير بعنوان: " ابن عاشور ومنهجه في التفسير"، الجامعة األردنية    -
 م(. 1991)

 
 السيرة الذاتية للدكتور فرحات.  :( ينظر1)
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دراسة    -وان: " المتشابه اللفظي في القرآن بين اإلسكافي والغرناطيمناقشة رسالة دكتوراه بعن   -
 م(. 2008) -ماليزيا –مقارنة"، جامعة ماليا  

دراسة تحليلية    -" المنهجية التفكيكية في تحليل الخطاب القرآني   :مناقشة رسالة ماجستير بعنوان  -

 (1) م(.2016نقدية"، بكلية الشريعة بجامعة قطر )

 ل اإلدارية واللجان: سادساا: األعما 
أسهم الدكتور أحمد فرحات في عضوية العديد من اللجان اإلدارية في الجامعات، وهيئات التحرير، 

 وغيرها.. ومن ذلك:

 م(. 1967  - 1964مدير تحرير مجلة حضارة اإلسالم بدمشق عام ) -

 م(.1968)عضوية هيئة تحرير مجلة الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة عام  -

 م(.1990 -  1986رئاسة تحرير مجلة الشريعة بجامعة الكويت )  -

 (2)  م(.2002  -  2000عضوية اللجنة التوجيهية للدراسات العليا بجامعة اإلمارات ) -

 سابعاا: الدورات التدريبية والمحاضرات والبرامج اإلعالمية: 
ريبية العلمية، والمحاضرات العلمية  شارك الدكتور أحمد فرحات في تقديم العديد من الدورات التد 

 والدعوية، واللقاءات اإلذاعية والتلفزيونية، ومن ذلك:

دورة تدريبية للعاملين في معهد المخطوطات التابع للجامعة العربية في الكويت، جامعة الكويت   -
 (. 1989عام ) 

  – اجد للثقافة والتراث دورة تدريبية دولية عن صناعة المخطوط العربي اإلسالمي، مركز جمعة الم  -
 م(. 1997دبي )

 العديد من الحاضرات العلمية والدعوية في ماليزيا، واإلمارات، وأمريكا، وغيرها.  -

 
 السيرة الذاتية للدكتور فرحات.  :ينظر( 1)
 ( المرجع السابق. 2)
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المشاركة في برنامج الشريعة والحياة على قناة الجزيرة، بعنوان: "المفردة القرآنية ومشكل القران"،    -
 م(. 2010)

قناة الشارقة، بعدة حلقات: "الهداية في القرآن الكريم".  المشاركة في برنامج لمسات بيانية، على  -
 م(. 2010"حروف المعاني". "الخالفة في األرض". "المتشابه اللفظي". )

عدة حلقات إذاعية في إذاعة القرآن الكريم في قطر، ضمن برنامج: "في مسيرة الحياة"، تناولت -

 (1)  مسيرة حياة الدكتور فرحات. 

 

 الخامس: تالميذه. المطلب  

العلم في عدة دول عربية، ًل سيما في  الكثير من طالب  الدكتور أحمد فرحات  يد  تتلمذ على 
الدراسات العليا، وقد سبق ذكر نماذج من الرسائل العلمية التي أشرف عليها الدكتور أو ناقشها،  

هؤًلء التالميذ الذين    وقد صار لبعض طالبه شأن كبير، ودور مهم في العلم والدعوة والتأثير، فمن
من األردن، والدكتور ناصر    –أصبحوا اليوم علماء مشهورين: الدكتور صالح عبد الفتاح الخالدي  

من    – من السودان، والدكتور عبد هللا كحيالن    -من السعودية، والدكتور عصام البشير   -العمر
الشايع   الرحمن  عبد  محمد  والدكتور  والدكتور    –سورية،  السعودية،  الكندري  من  من    –أسامة 

 من الهند...  –الكويت، الدكتور محمد عناية هللا سبحاني  

 :(2)  وفي هذا المطلب سأـكتفي بالتعريف بثالثة من أهم طالب الدكتور فرحات 

 

 
 السيرة الذاتية للدكتور فرحات.  :( ينظر1)
( عملُت على التواصل مع العديد من طالب الدكتور فرحات ألخذ شهادتهم وبعض ذكرياتهم معه، وقد حصلت  2)

 على بعض ذلك، وسأورده في موضعه من هذه الدراسة. 
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 (: 1الدكتور صالح عبد الفتاح الخالدي )  -1
، بدأ م(1947)  ديسمبر  1بفلسطين في    جنين ولد الدكتور صالح عبد الفتاح الخالدي في مدينة  

م( وهناك أخذ الثانوية األزهرية، ثم دخل كلية  1965طلب العلم بحصوله على بعثة لألزهر سنة )
( سنة  منها  وتخرج  في  1970الشريعة  الماجستير  درس  ثم  سعود  م(،  بن  محمد  اإلمام  جامعة 

والتصوير الفني في القرآن( ،    سيد قطب بالرياض، وكانت الرسالة التي قدمها بعنوان: ) سالميةاإل
لى درجة م( وقد أشرف عليه فضيلة أستاذنا الدكتور أحمد فرحات، ثم حصل ع1980وذلك سنة )

م( من الجامعة نفسها، وكانت األطروحة بعنوان:  1984الدكتوراه في التفسير وعلوم القرآن سنة )

 . (2)أحمد حسن فرحات دراسة وتقويم(، وأشرف عليه أيضاا الدكتور  –)في ظالل القرآن  

، مع أنه لم يلتق به، حيث كان مسجوناا أيام    سيد قطب وتأثر الدكتور الخالدي تأثراا كبيراا بالمرحوم  
م(، فتتلمذ الدكتور على كتبه، ثم تخصص  1966دراسة الدكتور في مصر، ثم أُعدم ظلماا في عام )

 (.  3بها في دراساته العليا ) 

وللدكتور صالح الخالدي اهتمام وتركيز في مجال التأليف، حيث زادت كتبه عن الخمسين كتاباا،  
ا في الدراسات القرآنية، ومنها: من كنوز القرآن: سلسلة قرآنية، ظهر منها عشر حلقات منها:  أغلبه

مفاتيح للتعامل مع القرآن، في ظالل اإليمان، الشخصية اليهودية من خالل القرآن، لطائف قرآنية.. 
 (. 4تهذيب تفسير ابن كثير.. )   -تهذيب تفسير الطبري  -

 
الباحث بالتتلمذ عند فضيلة الشيخ المرّبي الدكتور صالح الخالدي وذلك أثناء دراستي في كلية  ( لقد تشّرف  1)

م(، باإلضافة للدروس التي كنا نحضرها عند الدكتور  1998  –   1994الدعوة وأصول الدين بعّمان بين عامّي )
يرة في التفسير وأصوله، وفي  سواء في المسجد أو في بيته الذي فتحه لطالب العلم، فقد حضرنا عنده دروساا كث

 النحو، والعقيدة.
 (.https://ar.wikipedia.org( ينظر: ترجمة الدكتور صالح الخالدي في موقع ويكيبيديا: )2) 
الرابط: 3) هذا  على  اليوتيوب،  على  قناته  على  ومنشورة  الخالدي،  الدكتور صالح  مع  مصورة  مقابلة  ينظر   )
(https://youtu.be/MD4QcwDoqo0.) 
 (. https://shamela.ws( ينظر: ترجمة الدكتور صالح الخالدي، في موقع المكتبة الشاملة: )4)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/1_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1947
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%AF_%D9%82%D8%B7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D9%81%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%AF_%D9%82%D8%B7%D8%A8
https://shamela.ws/
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: )تعّرفت  -مستحضراا ذكريات الدراسة وإشراف الدكتور فرحات عليه  -يقول الدكتور صالح الخالدي
على فضيلة شيخنا الدكتور أحمد حسن فرحات عن طريق الدكتور مصطفى مسّلم، ثم زرته في  
بيته في الرياض لالستشارة في رسالة الماجستير، وكان اقتراحه أن أكتب عن نظرية التصوير الفني  

ط الرسالة، وكان هو مشرفي، وكنت أكتب وألتقيه أسبوعياا،  عند سيد قطب، ووضعنا معاا مخط
وكان الدكتور فرحات عنواناا للكرم في بيته، وقد استفدت كثيراا من توجيهاته ومالحظاته... وبعد 
الماجستير والتسجيل للدكتوراه التقيته طالباا المشورة في أطروحة الدكتوراه، فقال لي: أكمل مشوارك  

واقترح هو    مع سيد قطب،  وكان  المخطط،  في وضع  وساعدني  الظالل،  تفسير  أكتب عن  أن 
مشرفي أيضاا... وخالصة الكالم: أنني طوال مدة معرفتي به منذ خمسين عاماا وهو بالنسبة لي  

 (1)  األستاذ األول والمشرف األول، وًل زلت أتواصل معه، فهو عنوان للصحبة والمودة والوفاء(.

ذكره الدكتور صالح الخالدي من تعاون كبير من الدكتور فرحات معه في  وأوّد اإلشارة إلى أّن ما 
رسائله العلمية لم يكن مقتصراا عليه فقط؛ بل هو ديدن للدكتور فرحات مع طالب العلم، فقد ذكر  

في تواصلي معه لطلب شهادته في أستاذه   -   (2)  لي أحد طالبه وهو الدكتور عبد هللا كحيالن
كالماا شبيهاا بذلك، ومما قاله في رسالته لي:"..أما اختياُر الموضوع فقد كان    -الدكتور فرحات  

إلى بعضِّ الموضوعاتِّ التي في    - أثناَء المحاضراتِّ وخارَجها    -أستاذنا يلفُت أنظاَر الطالبِّ  
آن «  اختياري على كتابِّ » اًلستغناء في علوم القر   جعبته ) وهي مألى بالكثير المفيد( ، فوقع

أما الموافقُة على الموضوع فإنه لوًل  ( ..  ç  388ويِّّ المتوفى سنة )ألبي بكر محمد بن علي األدف

القبول؛ ذلك أنَّ عدداا من أعضاء    -سلَّمه هللا    - الموقف )العلمي الصلب( الذي وقفه   نال  َلَما 
بة عن مفسٍر لم يسمعوا به من قبل، مع أنَّ الكشَف عن مثلِّه خيٌر  مجلس القسم اعترضوا على الكتا

َر هللُا تعالى   من الكتابة عن آخَر من المفسرين المشهورين ممن كثرت الكتابة عنهم.. وأخيراا َيسَّ

 
 ( من شهادة الدكتور صالح في أستاذه الدكتور فرحات، وذلك بتسجيل صوتي أرسله لي بناء على طلبي.1)
ودرس   (،م1952، ُولد في منطقة )برزة البلد( بدمشق عام )جميل كحيالنعبد هللا بن عبد الغني بن الدكتور ( 2)

م( من جامعة  1978) عام اإلجازة في الشريعة ة في مدارسها، ثم حصل على الثانويو  إلعدادية وااًلبتدائية المرحلة 
  م(، 1986)عام    جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية بالرياض  فيالماجستير في القرآن وعلومه  ، ودرس  دمشق

 (، وقد تتلمذ على يد أستاذنا الدكتور فرحات خالل دراساته العليا. م 1994ودرس الدكتوراه بنفس الجامعة عام )
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َر الموافقَة على إشراف أستاذنا على الرسالةِّ، فكان نعم المشرف كما كان نعم األستاذ،  ذلك، كما َيسَّ
يُت بموافقته الكريمة على استمرار إشرافه عليها بعد انتقاله للتدريس في جامعة الكويت ثم حَ  )من   ظِّ

 ( 1) خالل المراسلة(".

 (: 2الدكتور ناصر العمر )  -2
ر بن ُسليَمان الُعَمر في منطقة القصيم، في السعودية، عام )  م(. 1952ُولد األستاذ الدكتور ناصِّ

( من معهد الرياض العلمي. وأنهى دراسته الجامعية من كلية  م1970أنهى دراسته الثانوية عام ) 
قسم القرآن وعلومه    -م(. حصل على درجة الماجستير من كلية أصول الدين  1974الشريعة، عام )

دراسة وتحقيق،   –م(، وكانت رسالته بعنوان: "البرهان في متشابه القرآن للكرماني" 1979عام ) –
قسم    –رحات. وحصل على درجة الدكتوراه من كلية أصول الدين  بإشراف أستاذنا الدكتور أحمد ف

دراسة تحقيق"، بإشراف    -م(، وكانت بعنوان: "لباب التفسير للكرماني 1984عام )  –القرآن وعلومه  
م(،  1984األستاذ الدكتور أحمد فرحات أيضاا. ُعين أستاذاا مساعداا في قسم القرآن وعلومه عام ) 

م(. ومن األعمال  1993م(، ثم رقي لدرجة أستاذ عام )1989ك عام )قي لدرجة أستاذ مشار ثم رُ 
والمسؤوليات التي قام بها: رئيس الهيئة العالمية لتدبر القرآن، األمين العام لرابطة علماء المسلمين  

 وعضو الهيئة العليا حالياا. –سابقاا   –

اوز عددها األربعين، ومن  وللدكتور ناصر العمر الكثير من الكتب والرسائل المنشورة، التي تج 
إشراقات سورة الكهف   -الوسطية في ضوء القرآن الكريم    -أهمها: العهد والميثاق في القرآن الكريم  

في القضية الفلسطينية. وله العديد   استراتيجيةرؤية    - مدارج الحفظ والتدبر  -تدبر سورة الفاتحة    -
المقاًلت  من  عدد  وله  والمحاضرات.  العلمية  الدروس  المشاركات   من  من  عدد  وله  المنشورة، 

 (.3)  التلفزيونية واإلعالمية في بعض القنوات 

 
 من رسالته لي حول ذكرياته الدراسية مع أستاذنا الدكتور أحمد فرحات.( 1)
فعلمُت أنه مسجون في  ( حاولت التواصل مع الدكتور ناصر العمر ألخذ شهادته في أستاذنا الدكتور فرحات  2)

 السعودية مع عدد من العلماء والدعاة فّرج هللا عنهم.
المسلم،  3) موقع  اًلنترنت:  شبكة  على  الشخصي  موقعه  من  مأخوذة  العمر  ناصر  للدكتور  الترجمة  هذه   )
(http://almoslim.net/naser/cv.) 
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 الدكتور عصام البشير:  -3
بتاريخ:   السودان،  في  األبيض  النيل  محافظة  في  البشير  أحمد  عصام  الدكتور  األستاذ  ُولد 

م(، وتلقى تعليمه األّولي بها، وكان ناشطا في اتحاد الطلبة في المدرسة الثانوية،  1956/ 11/ 27)
كلية أصول    -الرياض -ثم سافر إلى السعودية، وُقبل في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية 

م(،  1980لدين، وفيها تتلمذ على يد أستاذنا الدكتور أحمد فرحات، وتخرج في الجامعة في العام )ا
في أصول   للدكتوراه ثم أكمل الماجستير في كلية أصول الدين في جامعة اإلمام ، وبعدها سجل  

في  الدين في جامعة أم درمان اإلسالمية بالسودان، وكانت أطروحته في عدالة الصحابة، وناقشها  
م( انُتخب عضواا في المجلس الوطني اًلنتقالي )البرلمان(، ثم  1992م(، وفي العام )1990عام ) 

( العام  في  قطر  جامعة  في  زائراا  أستاذاا  في 1998  –  1997عمل  األوقاف  تولى وزارة  ثم  م(، 
م( ذهب إلى الكويت وفيها أسس  2006م(، ثم في عام )2005م( إلى )2001السودان من عام )

)  المركز العام  في  للوسطية  النهضة  2009العالمي  منتدى  وأنشأ  السودان  إلى  بعدها  وعاد  م(، 
 والتواصل الحضاري، وغيرها من الهيئات والمؤسسات.. 

م( وحتى اآلن والدكتور البشير يجوب العالم في الدعوة إلى هللا، حيث زار أكثر 1980ومنذ عام )
لبشير من الخطباء المميزين، وكان يخطب الجمعة من سبعين دولة في جوًلته الدعوية. والدكتور ا

 (. 1وًل يزال منذ أربعين سنة، وهو محب للشعر ويحفظ منه الكثير ) 

القيادية في مجاًلت  المواقع  العديد من  الحافلة  البشير خالل مسيرته  الدكتور عصام  وقد شغل 
عضو مجمع    -امعات  علمية وفكرية ودعوية متنوعة، ومن ذلك: عمل أستاذاا في العديد من الج

عضو المجلس األوروبي لإلفتاء  -الفقه اإلسالمي التابع لرابطة العالم اإلسالمي في مكة المكرمة  
األمين العالم    -(  .م2006إلى عام    1992عضو البرلمان السوداني من عام )   -إيرلندا    -والبحوث 

 بن الحسين للعلماء والدعاة حائز على جائزة الملك عبد هللا - للمركز العالمي للوسطية في الكويت  
 .األردن -م(  2004عام ) 

 
(، وهي  https://www.alnilin.comالنيلين )( ينظر: مقابلة مع الدكتور عصام البشير، أجراها معه موقع  1)

 (. 2015  -7  -12منشورة على شبكة اًلنترنت بتاريخ )
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 ومنها: وللدكتور عصام البشير الكثير من األبحاث والمؤلفات الهامة، التي تعالج قضايا معاصرة،
دور علماء األمة   -التعددية في الفكر اإلسالمي المعاصر -أصول منهج النقد عند أهل الحديث  

حقوق المرأة بين   -ومه وضوابطه وآفاقه في واقعنا المعاصر التجديد مفه -في الدفاع عن القدس 
الوضعية   والقوانين  اإلسالمية  والقتال  -الشريعة  الجهاد  مفهوم  بين  من   - الخلط  الوسطية 

 .(1) .خصوصيات الحضارة اإلسالمية

فرحات..  وأختم هذا المطلب بكلمات للدكتور عصام البشير تبّين مدى وفائه ألستاذه الدكتور أحمد  
فبعد مرور ما يزيد عن أربعين عاماا من دراسته على يد أستاذنا الدكتور فرحات يلقاه عَرضاا في  
وكان   الشريف،  النبوي  المولد  ذكرى  بمناسبة  حفالا  أقاموا  قد  وكانوا  األردن،  في  السودان  سفارة 

فرحات بين الجلوس، للدكتور عصام كلمة في الحفل، وبعد أْن اعتلى المنّصة شاهد أستاذه الدكتور  
فبدأ كالمه بعد المقدمة قائالا: )دعوني أتوجه بالتحية الخاصة والصادقة ألستاذي وشيخي الذي 
أحمد حسن   الدكتور  األستاذ  أيدينا،  بين  جالس  وهو  وتواضعه  وأدبه  ومعارفه  علومه  من  نهلت 

ديه، في جامعة اإلمام  يه جميعاا، الذي كنا قبل أربعين عاماا نتتلمذ على يفرحات، أرجو أن نحيِّّ 
نا على يديه علوم التفسير، نفع هللا به  محمد بن سعود اإلسالمية في كلية أصول الدين، حيث درسْ 

 . (2)  أمة اإلسالم، وجزاه هللا خير ما يجزي عباده الصالحين(

؛ وهو الدكتور أحمد خالد  في األردن هذا وقد وصلتني شهادة من أحد أساتذة التفسير وعلوم القرآن
شكري، حيث كتب شهادته وبعض ذكرياته مع فضيلة أستاذنا الدكتور أحمد فرحات.. ورأيُت من 

)... ولما التحقت  :  ، حيث يقولأقتبس منها بعض الفقرات أختم هذا الفصل بها، فالمناسب أن  
لعله المنعقد   - لعلمي للكلية  ّين فيها ، وفي اليوم ابالعمل في الجامعة األردنية، وكان فضيلته قد عُ 

كان من فقراته محاضرة لفضيلته عن اآليات الثالث التي ورد فيها لفظ )الصابئين(،   –  1992عام  
واستمتعت كغيري باًلستماع إلى كالمه الطيب الحسن الموزون الهادئ المليء بالثقة في ما يقول، 

 
(1( األثنينية:  موقع  على  البشير  عصام  الدكتور  ترجمة  ينظر:   )http://alithnainya.com موقع وكذلك   ،)

 ويكيبيديا. 
 م(. 2015 -1 -3النبوي في السفارة السودانية بعّمان، بتاريخ: ) ( من كلمته في ذكرى المولد2)
 

http://alithnainya.com/
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م المحاضر وتخطئته في ما ذهب وحاول أحد الحاضرين في تعقيبه على المحاضرة النيل من كال
سيرد   بماذا  وترقبنا  الحضور  من  ولعدد  لي  مفاجئا  ذلك  وكان  قاسية،  ونبرة  حاّد  بصوت  إليه 
كلمات   بضع  على  يزد  ولم  وسمته  هدوئه  على  محافظا  بقي  محاضرنا  تكلم  وحين  المحاضر؟ 

المتزن هذا.. ولما  تضمنت رّدا علميا بال رفع صوت وًل حّدة نبرة، وكان أن كسب الموقف بفعله  
كان فضيلته أحد   2010إلى    2006للعمل مع جامعة اإلمارات العربية المتحدة من سنة    تعاقدتُ 

أعضاء هيئة التدريس فيها، وسعدت لسنتين متواليتين أن أكون معه في حجرة واحدة تضم عدة  
في اًلستماع إلى  مكاتب، وأن يكون مكتبانا متجاورين، وكنت أحاول اغتنام الوقت المشترك بيننا  

نثراا  وعلم  أدب  من  علينا  يفيضه  علمائها  وشعراا   ما  كبار  مع  دمشق  أيام  جميلة  ذكريات  ومن   ،
المدينة   في  وذكرياته  فيها،  العميقة  وتجربته  اإلسالم  تحرير مجلة حضارة  إدارته  وأيام  ودعاتها، 

ترافقنا في أكثر من مؤتمر و   ..المنورة والرياض والكويت وغيرها، ويندر أن يعيد الكالم نفسه مرتين
علمي انفتح لي من خاللها اًلطالع على المكانة المتميزة لفضيلته عند علماء المشرق والمغرب،  
حيث ُيقّدم ليتحدث باسم المشاركين وليرأس الجلسات التي يديرها بإحسان واقتدار، وليلقي محاضراته  

بكل رزانة وثقة.. كما استمعت إليه    القيمة على الحاضرين، ويجيب عن األسئلة التي توجه إليه
كثيرا يتحدث عن نظام القرآن وُيظهر إعجابه بالعالم الهندي الفراهي، كما كان ُيظهر إعجابه كثيرا  

ذكرياتي مع فضيلته    بإقبال الشاعر العالم، ولعله السبب في تسميته أحد أبنائه "محمد إقبال".. إنّ 
سبتها من مرافقته ومحادثته واًلستماع إليه، وهو بحق  تضم لحظات ثمينة جدا ومعلومات غزيرة اكت

شيخ المفسرين المعاصرين، غزارة في اإلنتاج وعمقا في النظر والبحث، وتحريراا للمسائل المشكلة 
في التفسير، وتحقيقا لكتب أحد كبار أعالم المفسرين والقراء وهو مكي بن أبي طالب القيسي، 

الكلل وًل الفتور وًل الكسل، فأنعم به من عالم جليل، منح    وعطاءا متواصال ًل يعرف الملل وًل
المكتبة اإلسالمية مؤلفات كثيرة، ومنح طلبته علما غزيرا استقر في عقولهم وقلوبهم، ومنح كل  

   (1) المتعاملين معه ُخلقا رفيعا ونموذجا طيبا، فجزاه هللا تعالى خير الجزاء على هذا العطاء.(

 

 
 من رسالة األستاذ الدكتور أحمد شكري شابسوغ، في شهادته وذكرياته مع أستاذنا الدكتور أحمد فرحات. ( 1) 
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 لدكتور فرحات الفصل الثاني: آثار ا 

 
 المبحث األول: مؤلفاته في الدراسات القرآنية 

 المطلب األول: مؤلفاته في التفسير وعلوم القرآن 

 المطلب الثاني: مؤلفاته في الموضوع والمصطلح القرآني 

 المطلب الثالث: مؤلفاته في ُمْشكل القرآن 

 المطلب الرابع: مؤلفاته األخرى 

 

 الدراسات القرآنية المبحث الثاني: تحقيقاته في  

المطلب األول: قصة اكتشافه لمكي بن أبي طالب، وأطروحته في الدكتوراه حول  
 مكي 

 المطلب الثاني: تعريف بالكتب التي حققها 

 المطلب الثالث: تعريف بأعماله الملحقة بالتحقيق 
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 الفصل الثاني: آثار الدكتور فرحات 
 

الدكتور فرحات العلمية والوظيفية، وفيها بيان لجهوده سبق الحديث في الفصل السابق عن سيرة  
العلمية في التدريس في الجامعات وحضور المؤتمرات، وتقديم المحاضرات والدورات، وغير ذلك.. 
وفي هذا الفصل سيتركز الكالم على الجانب األهم في مسيرة الدكتور، أًل وهو الجهود العلمية في  

 .سات القرآنيةمجال التأليف والتحقيق في الدرا

 التي سيتم التعريف بها:   - تأليفاا وتحقيقاا -   قائمة بجميع آثار الدكتور أحمد فرحات وفيما يلي  
 أوًلا: مؤلفاته في التفسير وعلوم القرآن: 

 . مناسبات اآليات والسور -1
 .معاني المحكم والمتشابه في القرآن الكريم -2
 تفسير سورة الذاريات. -3
 تفسير سورة الطور. -4
 النجم. تفسير سورة  -5
 تفسير سورة القمر.  -6
 تفسير سورة الرحمن. -7
موازنة بين: كتاب "الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم" ألبي بكر بن العربي، وكتاب  -8

 "اإليضاح لناسخ القرآن ومنسوخه" لمكي بن أبي طالب القيسي. 
 . -موازنات ومقترحات  –معاجم مفردات القرآن   -9

 .في علوم القرآن عرض ونقد وتحقيق -10
 . نحو منهجية موحدة لتفسير القرآن -11
 . الضوابط الشرعية لدراسات اإلعجاز العددي في القرآن الكريم -12
أصول التفسير عند اإلمام األشعري، من خالل كتابه "اإلبانة عن أصول الديانة"،  -13

 . -نموذجاا - رؤية هللا 
 .أصول سننية في تفسير القرآن -14
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 .ت أثر نظام القرآن في بيان مقاصد األسماء والصفا -15
 دًللة السياق في دراسات اإلمام مكي بن أبي طالب القيسي القيرواني.  -16
 . القرآن والشباب  -17
 .التفسير الموضوعي ومقاصد القرآن الكريم -18
 . نظرات في التفسير الموضوعي -19

 ثانياا: مؤلفاته في الموضوع والمصطلح القرآني: 
 مصطلح "اإلمام".  -20
 والقرآنية. األّمة في دًلًلتها العربية  -21
 الخالفة في األرض. -22
 الذين في قلوبهم مرض. -23
 فطرة هللا التي فطر الناس عليها.  -24
 ُسّنة هللا التي ًل تتبدل وًل تتحول. -25
 أثر المصطلح القرآني في التداخل والتكامل المصطلحي في العلوم الشرعية. -26
 معالمه. –الفكر اإلسالمي مفهومه   -27
 القرآني. أفق النقد في دراسة المصطلح  -28

 ثالثاا: مؤلفاته في ُمشكل القرآن: 
 آيات الصابئين.  –تأويل ثالث آيات متشابهات  -29
 .تأويل آية الزخرف -30
 . تأويل آية النساء -31
 تأويل آية القتل العْمد. -32

 رابعاا: مؤلفاته األخرى:  
 من نفحات الجهاد في شعر إقبال. -33
 شاعر اإلسالم الكبير محمد إقبال.  -34
 كتاب فقه الدعوة. -35
 افتتاحيات مجلة الشريعة والدراسات اإلسالمية في الكويت. -36
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 اإلسالم والحضارة.  -37
 طرق التدريس. -38
 أصداء التزكية القرآنية في شعر محمد إقبال. -39

 خامساا: أعماله في التحقيق وما يتعلق به:   
 لمكي بن أبي طالب القيسي.  يقصة اكتشاف -40
 مكي بن أبي طالب وتفسير القرآن. "أطروحة الدكتوراه"  -41
الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التالوة بعلم مراتب الحروف ومخارجها وصفاتها   -42

الحركات التي تلزمها، لإلمام أبي محمد مكي  وألقابها وتفسير معانيها وتعليلها وبيان  
 تحقيق   -ه( 437 – 355بن أبي طالب القيسي )

 اإليضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ومعرفة أصوله، واختالف الناس فيه.  -43
 تحقيق  -ه(  437  –  355لإلمام أبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي ) 
 .¸ شرح كال وبلى ونعم والوقف على كل واحدة منهن في كتاب هللا -44

 تحقيق   -ه( 437 – 355لإلمام أبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي )     

 اختصار القول في الوقف على كال وبلى ونعم. -45
 تحقيق   -ه( 437 – 355لإلمام أبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي )     

 الياءات المشّددات في القرآن الكريم وكالم العرب. -46
 تحقيق   -ه( 437 – 355أبي طالب القيسي ) لإلمام أبي محمد مكي بن     

 "آدم" وشبهه. و "آمن" و تمكين المد في "آتى" -47
 تحقيق   -ه( 437 – 355لإلمام أبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي )     

 رسالة كال في الكالم والقرآن. -48
 ألبي جعفر أحمد بن محمد بن رستم الطبري.     
 ويليه: مقالة كال.   
 تحقيق  -( ç 395 -  329) ألحمد بن فارس    
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 مقدمة جامع التفاسير مع تفسير الفاتحة ومطالع البقرة.  -49
 تحقيق  -ه( 502لإلمام أبي القاسم الراغب األصفهاني )ت     

 جمهرة البالغة.  -50
 تحقيق  -ه( 1349 -  1280للعاّلمة عبد الحميد الفراهي )    

 طالب.  كتاب "العمدة في غريب القرآن" ًل تصح نسبته إلى مكي بن أبي -51
 كتاب دّرة التنزيل وغّرة التأويل ًل تصح نسبته إلى الراغب األصفهاني.  -52
 نظرات نقدية في ميدان تحقيق المخطوطات. -53
 رؤية نقدية.  –تحقيق المخطوطات في الرسائل الجامعية  -54
 رؤية ميدانية وتجربة عملية.  –صعوبات البحث والتحقيق في الدراسات العليا  -55

 

فاا لها حسب المجال الذي تنتمي  نِّّ َص مُ   –  سُأَعرِّف بكل كتاب من هذه الكتب المبحثين اآلتيين  وفي   
   :-إليه
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 المبحث األول: مؤلفاته في الدراسات القرآنية  
للدكتور أحمد فرحات الكثير من المؤلفات في الدراسات القرآنية، وقد صنفُتها إلى أربع مجموعات 

بشكل    علوم القرآن التفسير و بحسب المجال الذي تنتمي إليه، فمجموعة منها يمكن إدراجها تحت  
القرآني، وثالثة ضمن دراسات في  والموضوع  ، ومجموعة ثانية ضمن دراسات في المصطلح  عام

 ، وسأتناول كالا منها بالتعريف فيما يأتي:لفات العامة األخرى ؤ المشكل القرآن، ورابعة في مُ 

 

 المطلب األول: مؤلفاته في التفسير وعلوم القرآن 
بشكل عام،   القرآن  اعتبارها ضمن مجال علوم  يمكن  للدكتور فرحات خمسة عشر عمالا علمياا 

عمال العلمية منها ما هو كتب مطبوعة، ومنها  وبعضها في تفسير بعض السور القرآنية، وهذه األ
 : (1)   نشرهاأبحاث منشورة، وفيما يأتي تعريف بكل واحد منها مرتبة بحسب تاريخ  

 مناسبات اآليات والسور:  -1
من األبحاث القديمة للدكتور فرحات، والتي كان قد نشرها في مجلة الجامعة اإلسالمية في المدينة 

م(، والحلقة الرابعة في  1970المنورة، على أربع حلقات، ثالثة منها في العدد األول والثاني، عام )
ور على ( صفحة، ومنشور على موقع الدكت52م(. والبحث مكّون من )1972العدد الرابع عام )

 ( صفحة. 19، ويوجد منه نسخة مختصرة تقع في )اإلنترنت 

اعتبر الدكتور فرحات في بحثه هذا أّن الكالم عن المناسبات في القرآن هو فرع عن الكالم عن 
 ترتيب اآليات والسور؛ هل هو أمر توقيفي أو اجتهادي؟  

وقيفي ًل اجتهاد فيه، وأّن ترتيب  ثم بّين أّن اإلجماع منعقد على أّن ترتيب اآليات في سورها أمر ت
السور في القرآن أيضاا توقيفي، وأّن عاّمة السلف على ذلك، وقد خالف البعض في ذلك، وذكر  

 رأيهم ورّده بالحجة. 

 
م األسبق زماناا سأعتمد  (  1) ترك ، وفي الكتب التي تشفي ترتيب جميع الكتب: تاريخ النشر أول مرة، بحيث ُأقدِّّ

 بنفس التاريخ سأعتمد الترتيب األلفبائي. 
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 ثم بّين آراء العلماء في موضوع المناسبات، فذكر أربعة اتجاهات في ذلك:

 م الشوكاني. اًلتجاه القائل بعدم المناسبة أصالا، وعلى رأسهم اإلما -1
 العز بن عبد السالم.  ماماًلتجاه القائل بالمناسبة في حال دون حال، ويمثل هذا اًلتجاه اإل -2
اًلتجاه القائل بالمناسبة، ويمثله جمهور الباحثين في هذا الموضوع، أمثال اإلمام الرازي،  -3

 والقاضي أبو بكر ابن العربي.
ا ُيعرف بنظام القرآن، الذي هو أكبر من  من المناسبة، وهو ماًلتجاه القائل بما هو أبعد   -4

المناسبة، وُتعّد المناسبة جزءاا منه، ويمثل هذا اًلتجاه المعّلم عبد الحميد الفراهي الهندي 
في كتابه )دًلئل النظام(، ويقترب منه في ذلك الدكتور محمد عبد هللا دراز في كتابه )النبأ  

 العظيم(. 
هذه   فرحات  الدكتور  يناقش  بنظام  ثم  القول  وهو  منها؛  الرابع  اًلتجاه  ح  وُيَرجِّّ اًلتجاهات، 

 . (1) القرآن 

 معاني المحكم والمتشابه في القرآن الكريم.  -2
(  106م(، يقع في )1998الطبعة األولى، سنة )  ،عّمان  -دار عمار -هذا الكتاب من مطبوعات 

  الخامس،  العدد   الكويت،  -  اإلسالميةمجلة الشريعة والدراسات    فيشر أول مرة  وقد نُ ،  ات صفح
 م(. 1986)  عام

في هذا الكتاب تفصيل لمبحث المحكم والمتشابه الذي ذَكر ملخصاا له في كتاب )في علوم القرآن  
عرض ونقد وتحقيق(، وهنا توّسع فيه ببيان معاني المحكم والمتشابه، وذَكر أقواًلا كثيرة للعلماء في  

  آل عمران المتشابه في سورة أنها ًل تدخل في المتشابه الذي َعَنْته آية   وتوّصَل إلىوناقشها، ذلك 
 ، ثم ذكر ثالثة أمثلة للمتشابه في القرآن:  (7)آية رقم 

 ، والشجرة الملعونة في القرآن. ‘  الرؤيا التي ُأريها الرسول -1

 
مجلة الجامعة اإلسالمية في المدينة المنورة، )األعداد    ينظر: فرحات: أحمد حسن، مناسبات اآليات والسور،(  1)
وسيأتي مزيد بيان لفكرة المناسبات، عند الحديث عن منهج الدكتور فرحات في التفسير، في الفصل    .( 10  –   9

 الثالث من هذه الدراسة. 
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 عّدة خزنة جهنم في آية المدثر "عليها تسعة عشر".  -2
 تحويل القبلة. آيات  -3

ثم تكلم عن آيات الصفات ونفى أن تكون من قبيل المتشابه، مرّجحاا طريقة المتقدمين في اإليمان  
 (1)  المجمل بها دون الدخول في التفاصيل.

 الوحدة الموضوعية في عدد من السور:  -3
( صفحة، منشور  200سور قرآنية، يقع في )  لعدة، جمع فيه تفسيره  تفسيرالوهو كتاب في  

 . اإلنترنت لى موقع الدكتور فرحات على شبكة ع
 ويضم السور اآلتية:  

 تفسير سورة الذاريات. -أ
 تفسير سورة الطور. -ب 
 تفسير سورة النجم.  -ت 
 تفسير سورة القمر.  -ث 
 تفسير سورة الرحمن. - ج

 وأصل هذا الكتاب كتابان:  
ضمن كتاب "تفسير  األول: تفسير السَور األربعة: )الذاريات، الطور، النجم، القمر(، والذي كان  

الكريم   دولة    –القرآن  في  باًلشتراك،  فرحات  الدكتور  به  قام  الذي  والعشرين"،  السابع  الجزء 
الكويت، وكان بطلب من وزارة التربية والتعليم كمقرر دراسي، وكان نصيب الدكتور منه تفسير  

ثم ُطبع عدة طبعات  م(،  1986هذه السَور، وقد طبَعْته وزارة التربية والتعليم في الكويت عام ) 
 بعد ذلك. 

الثالث، عام   والثاني: "تأمالت في تفسير سورة الرحمن"، وقد ُنشر في مجلة األحمدية، العدد 
 م(. 1999)

)نظرات في التفسير    -غير المطبوع-وقد َضّمَن الدكتور فرحات تفسيَر هذه السَور ضمن كتابه  
 الموضوعي(. 

 
 . م(1998، )1عّمان، ط    -فرحات: أحمد حسن، معاني المحكم والمتشابه في القرآن الكريم، دار عمارينظر:  (  1)
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فسيره لهذه السور الكريمة أقرب ما تكون لطريقة التفسير  هذا؛ وقد كانت طريقة الدكتور فرحات في ت

في السورة، بحيث يقوم    (1)الموضوعي في السورة الواحدة، المبنّية على فكرة "الوحدة الموضوعية"
عالَ  الذي  الرئيسي  السورة  ويذكر تْ جَ ببيان موضوع  بالسورة،  فيه  يعّرف  بتمهيد  فيبدأ  آياتها،  ه في 

ي، ثم يقّسمها إلى فقرات بحسب الموضوعات الفرعية، ويجعل لكل فقرة  مقصدها وموضوعها الرئيس 
مل التي تحتاج لبيان، ثم يربط بين  عنواناا خاصاا يعّبر عن مضمونها، وُيبّين معاني المفردات والجُ 

وِّ  إلظهار  وأّولها  آخرها  بين  ويربط  وموضوعاتها،  السورة  عالجته أجزاء  الذي  الموضوع  حدة 

 (2)السورة.
بين: كتاب "الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم" ألبي بكر بن العربي، وكتاب    موازنة  -4

 "اإليضاح لناسخ القرآن ومنسوخه" لمكي بن أبي طالب القيسي. 
أصالة وامتداد"،   -قّدم الدكتور أحمد فرحات هذا البحث في ندوة علمية بعنوان: " أبو بكر المعافري  

 م(. 1993، والتي انعقدت في مدينة فاس، عام ) بدعوة من جامعة سيدي محمد بن عبد هللا
م(، ويقع  2001دبي، العدد العشرون، عام )  – ثم ُنشر في مجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية  

م(، وقد ُضّم  2019دار ابن كثير بدمشق، طبعة أولى عام )   في( صفحة. وقد ُطبع حديثا  31في )
التعريف به،    سيأتي "، الذي  -موازنات ومقترحات   – له بحث آخر وهو: "معاجم مفردات القرآن  

 ( صفحة. 133وُطبعا في كتاب واحد بعنوان: "مقارنات وموازنات" ويقع في )
تحّدث الدكتور فرحات في هذا البحث عن منهجية الكتابين، ووازن بين مقّدمات أصول النسخ،  

 وقواعده وضوابطه فيهما.

 
 في الفصل القادم عند الحديث عن منهج الدكتور في التفسير.سيأتي مزيد بيان لفكرة "الوحدة الموضوعية" ( 1)
 (. 334 -  150ص ) ينظر: فرحات: أحمد حسن، كتاب: نظرات في التفسير الموضوعي، ( 2)
قليلة، وهذا يعود إلى منهج الدكتور   –بالمعنى التقليدي للتفسير    –يالحظ أن مؤلفات الدكتور فرحات في التفسير  و 

  الكم.. وسيأتي توضيح لهذا األمر عند الحديث عن منهج الدكتور. الذي يقوم على النوع ًل
ت على  يقتصر  كان  أعماله  معظم  في  الدكتور  أّن  يالحظ  بالبحث كما  أو موضوعات خاصة  معينة  آيات  ناول 

في فقرات خاصة ألسباب متعلقة بتقسيم الموضوعات بحسب المجال الخاص    هذه األعمال  والدراسة، وقد أفردتُ 
 داخل علم التفسير.. وخّصصُت هذه الفقرة لذكر أعمال الدكتور التفسيرية المتعلقة بتفسير سَور كاملة. 
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استفاد من كتاب مكّي، وأّنه تأّثر به في تفريقه بين النسخ  وتوّصل إلى أّن أبا بكر بن العربي قد  
ماٍت في أصول النسخ،  والتخصيص واًلستثناء، ولكّنه خالفه في طريقة عْرضه، وتاَبَعه في ذكرِّ مقدِّّ

 .(1) ..وفي غير ذلك
 . - موازنات ومقترحات   – معاجم مفردات القرآن   -5

الكريم   بالقرآن  السعودية  العربية  المملكة  "عناية  ندوة  في  البحث  هذا  فرحات  أحمد  الدكتور  قّدم 
م(،  2000وعلومه"، التي عقدها مجّمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، عام )

في  ا  . وقد ُطبع حديث اإلنترنت ( صفحة، وهو منشور على موقع الدكتور على  76ويقع البحث في )
م(، وقد ُضّم له بحث آخر وهو " موازنة بين: كتاب  2019دار ابن كثير بدمشق، طبعة أولى عام )

"الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم" ألبي بكر بن العربي، وكتاب "اإليضاح لناسخ القرآن ومنسوخه"  
(  133ويقع في ) لمكي بن أبي طالب القيسي"، وُطبعا في كتاب واحد بعنوان: "مقارنات وموازنات"  

 صفحة. 
وقد َخّصص الدكتور فرحات هذا البحث للمقارنة بين أهم المعاجم التي تناولت المفردات القرآنية،  

"المفردات في غريب القرآن" وجعله األساس    به ثم قارن    ،فانطلق من كتاب الراغب األصفهاني 
 أربعة من أهم المعاجم، وهي:

 للسمين الحلبي. "عمدة الحفاظ في تفسير أشرف األلفاظ"  -1
 "بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز" للفيروزآبادي.  -2
 "مفردات القرآن" للفراهي الهندي.  -3
 "معجم ألفاظ القرآن لمجمع اللغة العربية بالقاهرة" لمجموعة من الباحثين.  -4

 
بي  فرحات: أحمد حسن، مقارنات وموازنات: موازنة بين كتاب "الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم" ألينظر:  (  1)

دمشق، ط   -بكر بن العربي وكتاب "اإليضاح لناسخ القرآن ومنسوخه" لمكي بن أبي طالب القيسي، دار ابن كثير  
 م(. 2019، )1
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تطبيقية منها،  وذكر الدكتور فرحات مميزات هذه الكتب، وقارن بين مقّدماتها، كما عرض نماذج  
 ( 1التوصيات والمقترحات. ) ض وقارن بينها، ثم ختم بحثه ببع

 في علوم القرآن عرض ونقد وتحقيق.  -6
(  296م(، يقع في )2001عّمان، الطبعة األولى، سنة )   -هذا الكتاب من مطبوعات دار عمار  

خة عن  م(، وهي نس2018صفحة. وقد صدرت منه طبعة جديدة عن دار ابن كثير ببيروت، عام )
 الطبعة القديمة. 

َكتب الدكتور فرحات هذا الكتاب تلبية لطلب الهيئة التنفيذية لمشروع "قاموس القرآن الكريم" في  
الكويت. ويرى الدكتور فرحات أن ُكتب علوم القرآن تتفاوت في مدى جودتها وعمقها وأسلوبها، 

وقع فيه من أوهام، ونقد ما يحتاج  وأنه ًل بّد من إعادة النظر في أهم مباحث هذا العلم لبيان ما  
لنقد. وفي هذا الكتاب نجد مصداق ذلك، فلم يكن كتاباا تقليدياا يسرد جميع مباحث هذا العلم بشكل  
لنظر   يحتاج  مما  وحساسية،  أهمية  األكثر  الموضوعات  انتقى  وإنما  السابقين،  جهود  فيه  يكرر 

 .(2)والمنسوخ..  وتحقيق وترجيح، مثل موضوع المحكم والمتشابه، والناسخ

 :(3)  وقد تناول الكتاب المحاور األساسية اآلتية

 أسماء القرآن وأصولها اًلشتقاقية: ذكر أهم األسماء لكتاب هللا مع بيان معانيها، ثم بّين  -
 الفرق بين القرآن والحديث القدسي والحديث النبوي.

 والسور:تقسيم القرآن بحسب سوره وآياته، وترتيب اآليات  -
ذكر تقسيم سور القرآن من حيث طولها وقصرها، ثم تطرق لموضوع ترتيب السور واآليات، مؤكداا  

القول بالتوقيف في ترتيب اآليات والسور، راّداا لآلراء المخالفة، ثم فّصل القول في علم المناسبات  
 

، دار ابن كثير -موازنات ومقترحات  – فرحات: أحمد حسن، مقارنات وموازنات: معاجم مفردات القرآن  ينظر:  (  1)
 . م(2019، )1دمشق، ط  -
م(،  2001، )1عّمان، ط    -فرحات: أحمد حسن، في علوم القرآن عرض ونقد وتحقيق، دار عمار  ينظر:  (  2)

 وما بعدها. 5مقدمة الكتاب، ص: 
شكل  3) على  جعله  وإنما  مباحث..(  فصول،  )أبواب،  المعروف  التقسيم  وفق  كتابه  فرحات  الدكتور  يقّسم  لم   )

 ناوين الفرعية.موضوعات، أو محاور أساسية يندرج تحتها الكثير من الع
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لعلم، ومدّعماا كالمه بما  بين السور واآليات، مناقشاا األقوال في ذلك، مرّجحاا القول بصّحة هذا ا
 تّوصل له كلٌّ من اإلمام عبد الحميد الفراهي الهندي، وسيد قطب، ومحمد عبد هللا دراز. 

 المحكم والمتشابه: عّرف كاّلا منهما، وبّين الفرق بينهما، ثم ذكر أقوال العلماء في المحكم  -
 من وجود المتشابه في القرآن.  والمتشابه، ثم رّجح ما رآه راجحاا، وختم هذا المحور بذكر الحكمة

 النسخ في القرآن: بّين معنى الناسخ والمنسوخ، وفّرق بين مفهوم السلف والمتأخرين للنسخ،  -
وذكر أقوال العلماء في النسخ وناقشها ورّد شبهات منكري النسخ، ثم ذكر أقسام الناسخ والمنسوخ  

 وشروطهما، وختم هذ المبحث بذكر الحكمة من النسخ.
والتأويل والفرق بينهما: بّين معناهما، وذكر الفرق بينهما، ثم فّصل في نشأة التفسير    التفسير -

 وأصحابه، ثم في عهد التابعين، ثم  ‘  ومراحله الثالث: في عهد النبي

ما بعد التابعين. ثم تكلم عن التفسير بالمأثور وبالرأي، وبّين المقبول والمرفوض منهما. وختم بكالم  
ر.  الراغب األصفهاني  عن العلوم التي ُيشترط معرفتها من قِّبل المفسِّّ

 اتجاهات التفسير قديماا وحديثا: فّصل القول في اّتجاهّي التفسير األساسّيين:  -
 اًلتجاه التحليلي، واًلتجاه الموضوعي في التفسير. ثم بّين اًلتجاهات المنحرفة في التفسير. 

 (1) ما يجوز منها، وما ًل يجوز.  ترجمة القرآن: بّين معاني الترجمة للقرآن، وذكر -
 نحو منهجية موحدة لتفسير القرآن:  -7

الجامعة اإلسالمية في   انعقد في  الذي  الوحدة اإلسالمية  البحث ضمن بحوث مؤتمر  هذا  ُنشر 
( صفحة، وهو منشور على موقع الدكتور 28م(، وهو يقع في )2003كواًللمبور بماليزيا، عام )

 .اإلنترنت فرحات على شبكة 

لقرآن الكريم، يرى فيها يقّدم الدكتور فرحات في هذا البحث الهام فكرة منهجية في التعامل مع ا
قاعدة صالحة يمكن البناء عليها في توحيد األمة المسلمة، ونبذ الخالفات التي أضعفتها وجعلتها  
في ذيل قافلة األمم.. ويعتبر أّن أساس الخلل كان في طبيعة العالقة بكتاب هللا، فبعد أْن كان  

ي، أصبح المسلمون كأنهم أعاجم في  أسالفنا ينظرون للقرآن كمصدر عّزتهم، ينهلون منه بفهم ووع

 
 .فرحات: أحمد حسن، في علوم القرآن عرض ونقد وتحقيقينظر: ( 1) 
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فهم كتاب هللا، فاحتاجوا لظهور بعض العلوم اللغوية والشرعية الُمعينة على فهم القرآن.. ثم مع  
األيام تحّولت هذه العلوم من وسائل إلى غايات، وأصبح الُمَتخّصص في أحد هذه العلوم ًل يعرف  

ًل لتكون مستقلة عنه.. وكانت نتيجة كل ذلك شيئاا عن غيرها! مع أنها ُوجدت لخدمة كتاب هللا  
أن فَقد القرآن الكريم تأثيره الفاعل في حياتنا.. ويطالب الدكتور بالخروج من حالة الجمود الفكري 
والتقليد األعمى، وأن ُنقبل على الوحي ننهل منه مباشرة، مع اًلستهداء بكتب التراث واًلستفادة  

 ًلل. منها في أصول الفهم ومناهج اًلستد 

ومن أجل الوصول إلى فهم موّحد لكتاب هللا تعالى يقترح الدكتور فرحات منهجاا حازماا ًل بّد من 
 التزامه، يقوم على أمرين: 

مراعاة نظام الكالم، الذي يشمل تسلسل المعاني وترابطها الوثيق، والتناسب بين السابق   -1
 والالحق في نطاق اآليات والسور.

القرآن بالقرآن أصالا في بيان معاني الكلمات القرآنية، واعتبار أسلوب القرآن  اعتبار تفسير   -2
 قاعدة حاكمة في اختيار المعاني وترجيح بعضها على بعض.

 .(1)  ثم يضرب الدكتور عدة أمثلة تطبيقية لهذا المنهج المقترح في التفسير

 الضوابط الشرعية لدراسات اإلعجاز العددي في القرآن الكريم:  -8
م الدكتور فرحات هذا البحث في الندوة الثانية لإلعجاز في القرآن الكريم، والتي نّظمتها جائزة  قدّ 

م(، والبحث منشور على شبكة اإلنترنت، ويقع في  2007دبي، عام )   -دبي الدولية للقرآن الكريم
 ( صفحة. 65)

 
ينظر: فرحات: أحمد حسن، نحو منهجية موحدة لتفسير القرآن. وقد علمُت من أستاذي الدكتور فرحات أنه (  1)

عديالت.. ثم حصلُت  سيقوم بإصدار جديد لهذا الكتاب، بعنوان "منهجية رائدة ألمة واحدة"، وسيكون فيه إضافات وت
( صفحة، وعند مقارنتي له بالبحث الحالي "منهجية موحدة" لم أجد  77على نسخة إلكترونية منه، وهو يقع في )

البحث، وكذلك إضافته لمجموعة من   المنهجية األولى، واقتصَرت اإلضافات على: تغيير اسم  أي تعديل على 
قة، وألحقها بهذه الدراسة كي تكون تطبيقات عملية لهذه المنهجية النماذج واألمثلة التي اقتبسها من دراساته الساب

 المقترحة.
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كابن تيمية وبديع  -اء  عّرف الدكتور فرحات في بحثه األعجاَز في القرآن الكريم، وذكر آراء العلم
 في وجوه اإلعجاز في القرآن، كاإلعجاز التشريعي والعلمي وغيره.  -الزمان النورسي

وفي اإلعجاز العددي: بّين أنه ينبني على ترتيب السور واآليات؛ التي يرى الدكتور أنه توقيفي،  
نماذ  وذَكر  أيضاا،  توقيفي  أنه  يرّجح  الذي  العثماني؛  الرسم  ينبني على  العلماء  كما  أقوال  ج من 

السابقين والمعاصرين اشتملت على إشارات إلى اإلعجاز العددي كالراغب األصفهاني، والنورسي،  
وفي موضوع حساب الُجّمل نقل كالماا للراغب والنورسي في قبوله، وكالماا ًلبن كثير وابن حجر  

 العسقالني في رّده.

ر، وًل يزال األمر عنده بحاجه إلى مزيد من الدراسة ولم ُيرّجح الدكتور فرحات أحد األقوال على اآلخ
 والبحث. 

ثم ُينهي بحثه بذكر الضوابط الشرعية والعلمية لإلعجاز العددي، التي ينقلها عن بحث للمهندس  
 ( 1) عبد الدائم كحيل. 

أصول التفسير عند اإلمام األشعري، من خالل كتابه "اإلبانة عن أصول الديانة"،   -9
 : - نموذجاا - رؤية هللا  

قّدم الدكتور أحمد فرحات هذا البحث في الملتقى الخامس الذي نّظمته الرابطة العالمية لخّريجي   
 م(، وكان الملتقى تحت عنوان: اإلمام أبو الحسن األشعري.2010األزهر بالقاهرة، عام )

 ( صفحة.23وهو منشور على شبكة اإلنترنت. ويقع في )

ا هذا  في  فرحات  الدكتور  اإلمام  يقرر  عليها  اعتمد  التي  التفسير  أصول  استنباط  إمكانية  لبحث 
األشعري في كتابه "اإلبانة"، وفي هذا البحث قام الدكتور باستنباط هذه األصول من خالل دراسة  
أّن   إلى  الدراسة  هذه  من خالل  توّصل  وقد  تعالى.  رؤية هللا  موضوع  وهو  الكتاب،  من  نموذج 

 في تفسيره هي:  األصول التي اعتمدها األشعري 

 تفسير القرآن بالقرآن:  -أ

 
 ينظر: فرحات: أحمد حسن، الضوابط الشرعية لدراسات اإلعجاز العددي في القرآن الكريم.( 1)



 

 
 

 
66 

قال: "ناظرة" أي:   [22-23]القيامة: ( ين ىن من خن حن جن يم ىم)فمثالا في قوله تعالى:  
 "رائية"، واستدل على ذلك بآية أخرى في القرآن تثبت صحة تفسيره، وهي قوله تعالى:

 حس جس مخ جخ مح جحمج حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب)

 جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خضحض جض مص خص حص مس خس

 . [ 143]األعراف:( حل جل مك لك خك حك جك مق حق مف خفحف

 تفسير القرآن بالسنة:  -ب 

 . (1) "ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر ًل تضارون في رؤيته ": ’  ومن ذلك قوله

 تفسير القرآن بإجماع الصحابة:   -ت 
 الى في اآلخرة. والروايات عنهم ُمطبقة على القول برؤية هللا تع

 تفسير القرآن باللغة العربية:  -ث 
وذكر ما تحتمله لفظة "ناظرة" من معان في اللغة العربية، وهي: )اًلعتبار، اًلنتظار، التعّطف، 

 الرؤية(، ثم فّند الثالثة األولى، ولم يبق إًل معنى الرؤية.

 (2)   تعالى.التفسير بالعقل: احتج بلوازم المسّلمات العقلية على إمكانية رؤية هللا - ج

 
اإلمام مسند    ،(ç  241ت  )  الشيباني  أبو عبد هللا أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد:  أحمد  :خرجه( أ1)

  ، أول مسند م(2001، ) 1، ط  مؤسسة الرسالة،  عادل مرشد، وآخرون   -: شعيب األرنؤوط  ، تحقيقأحمد بن حنبل
َسورة )ت  (. والترمذي19205الكوفيين، من حديث عبد هللا بن جرير )ح:   أبو عيسى محمد بن عيسى بن   :

علول وما عليه العمل، تحقيق: عز  ومعرفة الصحيح والم  ‘  ه(، الجامع المختصر من السنن عن رسول هللا 279
أبواب صفة الجنة عن رسول    م(،2017، )1الدين ضلي وعماد الطيار وياسر حسن، مؤسسة الرسالة ناشرون، ط  

ه: أبو عبد هللا محمد بن يزيد بن ماجه القزويني )ت (. وابن ماج2551ح:)  ï  هللا، باب ما جاء في رؤية الرب
،  1الطيار وياسر حسن وعز الدين ضلي، مؤسسة الرسالة ناشرون، ط    سنن ابن ماجة، تحقيق: عماد  ه(، 273

 (. 177المقدمة: أبواب السنة، باب فيما انكرت الجهمية )ح: م(،  2017)
ينظر: فرحات: أحمد حسن، أصول التفسير عند اإلمام األشعري، من خالل كتابه "اإلبانة عن أصول الديانة"،  (  2)

 . -نموذجاا -رؤية هللا  
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 أصول سننية في تفسير القرآن:  -10
قّدم الدكتور فرحات هذا البحث في المؤتمر العالمي الثالث للباحثين في القرآن الكريم وعلومه، الذي  

بفاس   المغربية  –أقيم  )   ،المملكة  " 2015عام  الواقع  م( تحت عنوان:  التفسير:  بناء علم أصول 
 ( صفحة.39، ويقع في )اإلنترنت والتحديات". وهو منشور على موقعه على شبكة 

يتكلم الدكتور أحمد فرحات في هذا البحث عن موضوع السنن اإللهية وعالقته بتفسير القرآن الكريم،  
ي تفسيره المنار،  م(، ف1035  –   1865وقد أشار الدكتور في بحثه إلى كالم محمد رشيد رضا )

حيث تمّيز هذا التفسير باهتمام كبير بموضوع السنن، وعّد معرفتها من الشروط األساسية الالزمة 
الفراهي، واألستاذ سيد قطب، وقد   للمفّسر. وممن اهتموا بهذا الموضوع من المعاصرين: اإلمام 

 استفاد الدكتور فرحات منهما أيضا. 

من السنن اإللهية، كنماذج للسنن المتعلقة بأنبياء هللا تعالى:  وقد ذكر الدكتور في بحثه مجموعة  
كسّنة اًلستفزاز، وسنة إهالك المكذبين، وسنة نصر هللا ألوليائه على أعدائه.. وكلها جاءت في  

 القرآن بلفظ: السنن.

َكر  ثم تكلم عن استعمال القرآن لصيغة "سنة هللا"، التي ُذكرت في مجال اًلجتماع والتاريخ فقط، وذ 
استعمال العلماء لها، فمنهم من اقتصر على هذا المعنى المستعمل في القرآن كابن تيمية والفراهي،  
ومنهم من استعملها بمعنى أوسع من ذلك لتشمل قوانين الكون وطبائع الخلق، كرشيد رضا، ومنهم  

 من وّسع استعمالها مع بعض التحفظات واًلستثناءات كسيد قطب.

كم الحياة البشرية، والتي ُذكرت في القرآن بالمعنى وليس بلفظ السنن، فكثيرة  وأما السنن التي تح
 جداا، كسنة التدافع، وسنة اًلبتالء، وسنة التمكين، وسنة اًلستخالف، وسنة التداول، واًلستبدال.. 

ين  ثم استخرج الدكتور فرحات من تفسير المنار أمثلة كثيرة، منها: جملة من سنن هللا المتعلقة بالتكو 
والتقدير لنظام الخلق، وجملة من السنن المتعلقة بالطبائع والغرائز البشرية، وجملة من سنن اًلجتماع  

المختلفة   (1) والعمران.. التوّجهات  خالله  من  بّين  بالسنن،  للتفسير  تطبيقي  بنموذج  بحثه  وختم 
تفسير    الفيل، وتحديداا للمفسرين في نظرتهم لهذا الموضوع، وذلك من خالل ما جاء في تفسير سورة  

 
 . لالستزادة ينظر: فرحات: أحمد حسن، أصول سننية في تفسير القرآن( 1)



 

 
 

 
68 

إلى أّن المقصود بالطير    -األستاذ محمد عبده    –"الطير األبابيل" حيث ذهب إمام المدرسة العقلية  
كائنات حية صغيرة كالبعوض أو الذباب، أو قد تكون من الميكروبات، وأنها تحمل طيناا ملوثاا بداء 

ح أن يكون أمراا خارقاا للعادة، وفّسرها . بينما تحّفظ سيد قطب على هذا التفسير، ورجّ (1) الجدري 
على حقيقتها وظاهرها، واعتبر أن ذلك غير ممتنع عقالا، وأنه أكثر مالءمة لجو السورة ومالبسات  

. أما الفراهي فذهب باتجاه آخر واعتبر أن ما حّل بجيش أبرهة عبارة عن ريح شديدة  (2)   الحادثة
وا برميهم بالحجارة، وأما الطير فكان دورها بعد موتهم  تذري الغبار والحصباء، وأن أهل مكة شارك

 . (3) بأكل الجثث لتنظيف األرض 

 أثر نظام القرآن في بيان مقاصد األسماء والصفات:  -11
قّدم الدكتور فرحات هذا البحث في الدورة العلمية التخصصية بمقاصد القرآن، والتي دعت إليها  

( عام  في  بلندن،  الفرقان  في  2016مؤسسة  )م(،  في  يقع  وهو  بالمغرب،  المحمدية  (  26مدينة 
 .اإلنترنت صفحة، ومنشور على موقع الدكتور في شبكة 

ودوافع  وأهميته  النظام"  "علم  ماهّية  الفراهي حول  لإلمام  بكالم  لبحثه  فرحات  أحمد  الدكتور  قّدم 

انتقل للحديث عن عالقة علم النظام باًلعتقاد وتحديداا بموضوع أسماء    ثم  (4)الفراهي للقول به...  
هللا وصفاته، فبّين أّن الفهم الدقيق لآليات المتعلقة بهذا الموضوع يكون من خالل مراعاة سياق  
اآليات، وذلك بالنظر لسباق ولحاق الكالم، فيظهر بذلك المقصود منه، وليس بأْن نكتفي بالوقوف 

ظ فحسب، ألن اللفظ قد يحتمل عدة معان، وبالتالي َسُيختَلف في فهمها، وينشأ عن  على ذات اللف
 ذلك الّنزاع والتفّرق.. وذكر عدة أمثلة على ذلك، مثل: استواء هللا، ووجه هللا، ورؤيته يوم القيامة. 

 
 . (158ه(، ص )1341، ) 3عبده: محمد، تفسير جزء عم، مطبعة مصر، ط  نظر:( ي1)
  -   1020/  6)  ،م(2019، )1إسطنبول، ط    –قطب: سيد، في ظالل القرآن، دار األصول العلمية    نظر:( ي2)

1025.)   
، )وهو غير مطبوع، وقد حصلُت عليه كملف الكتروني، من ميد، تفسير سورة الفيلنظر: الفراهي: عبد الح( ي3)

 صفحة(.   35أستاذي الدكتور فرحات، وبلغت صفحاته: 
 عند الحديث عن منهج الدكتور فرحات في التفسير. سيأتي مزيد توضيح لفكرة "النظام"( 4)
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بي  ثم ذكر بعض النماذج من أسماء هللا الحسنى، مع بيان معانيها بحسب ما ذكره كٌل من اإلمام أ
 ( 1)  النورسي. حامد الغزالي، والفراهي، وبديع الزمان 

 دًللة السياق في دراسات اإلمام مكي بن أبي طالب القيسي القيرواني.  -12
قّدم الدكتور أحمد فرحات هذا البحث في الندوة العلمية الدولية التي انعقدت في مدينة القيروان  

وكانت بعنوان:    -ف عام على وفاة مكيبمناسبة مرور أل- م(،  2016التونسية في شهر نوفمبر ) 
 "من جهود مّكّي بن أبي طالب القيسّي القيرواني في خدمة القرآن الكريم". 

ُيعتبر  و  التفسير، حيث  السياق في  بحثه على أهمية دًللة  بداية  الدكتور أحمد فرحات في  يؤكد 
الوصول إلى المقصود بدقة عالية،  السياق عامالا مهماا في بيان معاني الكالم، ومن خالله نستطيع  

كما نستطيع ترجيح قول على قول عند وجود اختالف، ومع أن هذا األمر من المسّلمات إًل أنه 
 عند التطبيق تفاوت المفسرون في إعماله..

وفي هذا البحث التطبيقي قام الدكتور فرحات بدراسة دًللة السياق في التفسير من خالل كتب   
"الكشف  و  "اإليضاح"و  كتفسيره المشهور "الهداية" وكتاب "مشكل إعراب القرآن" مكي بن أبي طالب،  
"الياءات المشددات" وغيرها، حيث عرض أربعة عشر نموذجاا من هذه الكتب، و  عن وجوه القراءات"

ليبّين من خاللها كيف استعمل مكي بن أبي طالب دًللة السياق في بيان المقصود من اآلية، وفي  

 (2) قوال على غيرها.ترجيح أحد األ
 القرآن والشباب:    -13

الكريم   القرآن  المحافظة على  الكتاب من مطبوعات جمعية  األولى، سنة    -هذا  الطبعة  عّمان، 
 ( صفحة. 187م(، يقع في )2016)

 
 .مقاصد األسماء والصفاتينظر: فرحات: أحمد حسن، أثر نظام القرآن في بيان ( 1)
الندوة    فرحات: أحمد حسن، دًللة السياق في دراسات اإلمام مكي بن أبي طالب القيسي القيرواني،ينظر:  (  2)

. وسيأتي مزيد بيان لفكرة دًللة السياق، عند الحديث عن  م( 2016تونس، نوفمبر )  – العلمية الدولية، القيروان  
 الفصل الثالث من هذه الدراسة. منهج الدكتور فرحات في التفسير، في 
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في هذا الكتاب ُيقّدم الدكتور أحمد فرحات بعض الجوانب في علوم القرآن والتفسير بأسلوب حوارّي  
به   يستهدف  الموّجهة  مبّسط  الدقيقة  العلمية  كتبه  في  عادته  خالف  على  وهو  الشباب،  فئة 

في أستراليا    كتابته للمتخّصصين، فقد أراد هذه المّرة أن يخاطب شريحة أخرى من األمة، وقد بدأ  
 م(.  2003عام ) 

يبدأ الدكتور فرحات كالمه بالحديث عن "شبابية القرآن" وتجّدده وصالحيته لكل زمان ومكان، ثم  
المؤمنين  ي الشباب  القرآن عن  نماذج من قصص  عّدة  ويستعرض  القرآن،  الشباب في  تكلم عن 

تلك   في  حسنة  قدوة  للشباب  ليكون  للشباب،  السلبية  النماذج  بعض  وكذلك  المؤمنات،  والفتيات 
النماذج اإليجابية، وليحذروا من تلك النماذج السلبية. ثم ينتقل للحديث عن بعض العلوم المتعلقة 

رآن والالزمة لفهمه وتدّبره، فيبّين أهمية اللغة العربية في ذلك، ويذكر نماذج من حروف المعاني بالق
عن    -باختصار -، ومفردات القرآن، واإلعراب والبالغة. ثم يتكلم  -التي قّدم فيها رؤيةا جديدة    –

م مناسبات اآليات  أهم علوم القرآن؛ كعلم أسباب النزول، وعلم القراءات، وعلم الناسخ والمنسوخ، وعل 
أصلين   في  أجملها  وقد  القرآن،  تدّبر  مراعاتها في  يجب  التي  األصول  يتحّدث عن  ثم  والسور. 

 هاّمين: 

 مراعاة اللغة العربية. -أ
 عدم معارضة أي فهم للقرآن لما جاء في نص قرآني آخر. -ب 

 ويذكر بعض األمثلة على ذلك.

واللحاق في فهم معاني القرآن، موضحاا ذلك من خالل ثم ينتقل للحديث عن أهمية مراعاة السباق  
عدة أمثلة من القرآن الكريم. ثم يتكّلم عن موضوع الَقَسم القرآني في مطلع بعض السور، ذاكراا عدة 

 أمثلة للتدّبر المطلوب في هذا الموضوع.

وأخيراا يختم كتابه بذكر نماذج ألشخاص معاصرين ممن تدّبروا القرآن تدّبراا حقيقياا، وفهموه فهماا 

 ( 1)  البّنا.عميقاا، وتأثروا به تأّثراا كبيراا، فيذكر ثالثة أعالم هم: محمد إقبال، وسيد قطب، وحسن 

 
 م(.  2016، )1عّمان، ط    -ينظر: فرحات: أحمد حسن، القرآن والشباب، جمعية المحافظة على القرآن الكريم  (  1)
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 التفسير الموضوعي ومقاصد القرآن الكريم:  -14
حث في الدورة العلمية الثالثة المتخصصة بمقاصد القرآن، والتي دعت  قّدم الدكتور فرحات هذا الب

الرباط، وكلية اآلداب والعلوم    -لندن، ومركز المقاصد للدراسات والبحوث   -إليها مؤسسة الفرقان  
م(، بمدينة الدار البيضاء  2017الدار البيضاء، وذلك في عام )   -جامعة الحسن الثاني   -اإلنسانية 

 .اإلنترنت ( صفحة، وهو منشور على موقع الدكتور على شبكة 43يقع في ) المغربية، والبحث 

يهدف الدكتور فرحات من بحثه هذا أْن ُيثبت الصلة ما بين التفسير الموضوعي ومقاصد القرآن،  
 ويؤكد على أّن أسلوب التفسير الموضوعي للقرآن يكشف لنا عن مقاصده.

ين ليبّين أنهم استعملوا أسلوب التفسير الموضوعي وفي هذا السياق يدّعم كالمه بدراسات السابق
حتى لو لم يسّموه بهذا اًلسم المعاصر، ومن ذلك ما فعله الحارث المحاسبي، والراغب األصفهاني،  

 واإلمام الغزالي، وابن تيمية. 

 ثم يتناول نموذجين من دراسات السابقين لُيثبت من خاللهما استعمالهم لهذا األسلوب في التفسير: 

 تاب الذريعة إلى مكارم الشريعة للراغب األصفهاني. ك -أ
 كتاب جواهر القرآن لإلمام الغزالي. -ب 

ثم ينتقل للحديث عن التفسير الموضوعي في دراسات المعاصرين، عاّداا أكثر من تكلم في ذلك 
ه بمقاصد القرآن من المعاصرين هم: محمد رشيد رضا في تفسيره المنار، وسيد قطب في طَ وربَ 

 الظالل، وبديع الزمان النورسي في رسائل النور، وكذلك الفراهي في دراساته القرآنية المتنوعة. 

من الفراهي وسيد قطب ومحمد عبد هللا دراز، ويبّين    ثم يذكر سورة البقرة كنموذج تطبيقي، عند كلٍّ 
هتماماته..  أن اختالفهم في نظرتهم لمقاصد السورة كان بحسب زاوية نظر كل منهم ومنطلقاته وا 

 مع اعتبار أّن اختالفهم في ذلك هو من باب اختالف التنّوع ًل التضاد. 

اللون من  ليبّين أهمية هذا  الموضوعي،  التفسير  التطبيقية في  أبحاثه  نماذج من  بأربعة  أتى  ثم 
 التفسير ومدى تأثيره في بيان مقاصد القرآن: 

 آيات الصابئين".  –تلخيص لما جاء في بحث: " ثالث آيات متشابهات   -أ
 دراسة لمصطلحّي الفقير والمسكين في القرآن.  -ب 
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 دراسة عن مفهوم الهداية واإلضالل في القرآن.  -ت 
 ( 1)دراسة مجملة لمقاصد سورة الكهف.  - ث 
 نظرات في التفسير الموضوعي:  -15

هذا الكتاب لم ُيطبع بعد، وقد حصلُت على نسخة الكترونية من مؤلفه فضيلة أستاذنا الدكتور أحمد 
( صفحة، ولم َيكتب له مقدمة 558حات، وهو من الكتب الكبيرة للدكتور، وقد بلغت صفحاته )فر 

بعد، وكذلك ًل يزال بدون خاتمة وًل فهارس. وقد علمُت من أستاذنا الدكتور فرحات أنه سُيعيد 
 النظر فيه لتحضيره للطباعة.

ذكر فيه بعض مسائل علوم  ( صفحة،  40بدأ الدكتور فرحات كتابه بتمهيد طويل استغرق قرابة ) 
القرآن وأصول التفسير، وذلك توطئة لموضوع الكتاب، فتكلم عن ترتيب النزول والتالوة، وبّين معنى  
التفسير والتأويل، وذكر لمحة عن نشأة علم التفسير، وبّين مصادره األساسية، ثم تكلم عن اتجاهات  

 التفسير قديماا وحديثا.. 

 سم األول نظري، والقسم الثاني تطبيقي. والكتاب مكّون من قسمين: الق

للتفسير الموضوعي، وقد استغرق قرابة ) التأصيلي  (  60فالقسم األول خصصه للجانب النظري 
 صفحة، عّرف فيها التفسير الموضوعي، وبّين ألوانه الثالثة: 

 التفسير الموضوعي للسورة الواحدة.  -أ
 التفسير الموضوعي في مجال الموضوع القرآني. -ب 
 الموضوع في مجال المصطلح القرآني.  التفسير -ت 

ثم فّصل في منهجية وخطوات العمل في كل نوع من األنواع الثالثة، وذكر أمثلة ونماذج لكل نوع 
من الكتاب باقتباس طويل لمنهجية مقترحة لدراسة المصطلح القرآني قام  منها. ثم ختم هذا القسم  

األستاذ الدكتور الشاهد البوشيخي، وقال    بها "معهد الدراسات المصطلحية" في المغرب، بإشراف
دراسةا مصطلحية   -بالتعليق والنقد  –ثم تناول  الدكتور فرحات عنها: إنها منهجية جامعة وشاملة.

كر، وهي بعنوان: "الهدى في القرآن الكريم".  ُبنيت على أساس تلك المنهجية سابقة الذِّّ

 
 ينظر: فرحات: أحمد حسن، التفسير الموضوعي ومقاصد القرآن الكريم. ( 1)
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قي للتفسير الموضوعي، فذكر فيه العديد من أما القسم الثاني من الكتاب: فخصصه للجانب التطبي

أو مِّن كتب السابقين، وقد استغرق هذا القسم معظم   (1) الدراسات كنماذج تطبيقية، سواء كانت له
 ( صفحة. 460صفحات الكتاب بما يقرب من )

 وسأذكر عناوين الدراسات التطبيقية حسب تصنيفها في الكتاب:

 الدراسات التالية:في مجال الموضوع القرآني، ذكر  -
 الهداية والضالل.  -أ

 في الحكم. -’ -مشاركة يوسف -ب 

 اإلرادة اإللهية والقدر. -ت 
في مجال السورة الواحدة ذكر نموذجين كتطبيق عملي للمحور الذي تلتقي عنده مطالب  -

 السورة الواحدة:
 دراسة عن سورة الكهف.  -أ

 دراسة عن سورة الصف.  -ب 
 تفسير عدة سور:لبيان الوحدة الموضوعية في كل سورة، ذكر  -

 تفسير سورة الذاريات. -أ
 تفسير سورة الطور. -ب 
 تفسير سورة النجم.  -ت 
 تفسير سورة القمر.  -ث 
 تفسير سورة الرحمن. - ج

 في مجال المصطلح القرآني، ذكر الدراسات التالية: -
في   -أ صارماا  منهجاا  أسماه  ما  خاللها  من  وبّين  ساهون":  صالتهم  عن  هم  "الذين 

 جيح بعض المعاني. اًلستدًلل بأسلوب القرآن على تر 

 
الكتاب هي في األصل دراسات مس1) في  المذكورة  الدكتور  قبل، وقد وضعها ( دراسات  له، ومنشورة من  تقلة 

 الدكتور في هذا الكتاب ألنها تصلح كنماذج تطبيقية في التفسير الموضوعي. 
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"الفقير والمسكين": بّين من خاللها كيفية اًلستدًلل بأسلوب القرآن على ترجيح أحد  -ب 
 المعنيين المختلف فيهما.

 "مصطلح اإلمام": وهو نموذج لتصحيح خطأ.  -ت 
 "الذين في قلوبهم مرض": وهي دراسة لمصطلح قرآني.  -ث 

 كتابات السابقين: ثم أضاف عدة مالحق في نهاية الكتاب، أغلبها من  -
 "القرآن ومعركة المصطلحات": وهي مقالة قديمة للدكتور فرحات. -أ

 "الوحدة الموضوعية في سورة الشمس": وهي دراسة للفراهي. -ب 
 "تفصيل النشأتين": للراغب األصفهاني.  -ت 
 "رسالة في قنوت األشياء كلها هلل": ًلبن تيمية.  -ث 
 اإلنسان": ًلبن تيمية. "رسالة في المعاني المستنبطة من سورة  - ج

 (1) "سنة هللا": ًلبن تيمية.   -ح

 

 ( 2)   المطلب الثاني: مؤلفاته في الموضوع والمصطلح القرآني 
للدكتور أحمد فرحات تسعة أبحاث في مجال الموضوع القرآني والمصطلح القرآني، منها ما هو 

رنت، وسبق أن َقّدمها مطبوع ككتاب، ومنها أبحاث غير مطبوعة، ولكنها منشورة على شبكة اإلنت
 الدكتور في مؤتمرات علمية. وسأتناولها بالتعريف في هذا المطلب: 

 مصطلح "اإلمام".  -1
صفحات(،    5م(، وهو صغير الحجم )1973هذا بحث قديم للدكتور فرحات، كتبه في دمشق عام )

 الوارد في قوله تعالى: ه عن معنى لفظ "إمام" دَ كبير الفائدة، كتبه الدكتور لإلجابة عن سؤال ورَ 

 
الموضوعي.(  1) التفسير  في  نظرات  حسن،  أحمد  فرحات:  التفسير   ينظر:  ألسلوب  توضيح  مزيد  وسيأتي 

 الموضوعي، عند الحديث عن منهج الدكتور فرحات في التفسير. 
من التفسير،   جزءٌ ها  مستقل مع أن  مطلبالمصطلح القرآني في  الموضوع و أبحاث الدكتور فرحات في    لقد أفردتُ (  2)
، فصار  عليهاوالسبب أن الدكتور جعلها في سلسلة خاصة اقتصرْت    -هي لون من ألوان التفسير الموضوعي ف  -

 لها بذلك خصوصية. 
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 . [12]يس: ( مع  جع مظ حط مض خض)

والتي   "اإلمام"،  لمصطلح  معاٍن  من  العربية  اللغة  معاجم  في  جاء  ما  فرحات  الدكتور  بّين  وقد 
الكتاب(. ومّثل لكلٍّ   -الطريق الواضح  -اللوح المحفوظ   -تمحورت حول المعاني التالية: )القائد 
 قول الشيعة الذين يزعمون أّن المقصود باإلمام في اآلية هو  منها بشواهد من القرآن الكريم. ثم ردّ 

رّجح الدكتور فرحات أْن يكون معنى اإلمام في اآلية هو الكتاب،  و .   ¢  علي بن أبي طالب 

وعليه يكون معنى اآلية: كل شيء من أعمال العباد أحصيناه في كتاب ُيَبّينها، والمقصود بالكتاب  

 حف جف مغ)  نشر يوم القيامة، ويؤيد هذا المعنى قوُله تعالى:هنا هو ُصحف األعمال التي تُ 

 ( 1)  . [29]النبأ:  (خف

 األّمة في دًلًلتها العربية والقرآنية.  -2
( 94م(، ويقع في )2004عّمان، الطبعة األولى، عام )  –هذا الكتاب من مطبوعات دار عمار  

المؤتمر الذي دعت إليه الندوة العالمية صفحة. وأصل هذا الكتاب بحث قّدمه الدكتور فرحات في 
م(، تحت عنوان " اإلسالم.. والحضارة.. ودور الشباب 1979للشباب اإلسالمي بالرياض، عام )

 ." المسلم

التفسير   ألوان  من  لون  وهو  قرآني،  في موضوع  كبحث  فرحات  أحمد  للدكتور  الكتاب  هذا  جاء 
المستشرقين الذين زعموا أّن مصطلح األّمة غير أصيل في الموضوعي، كتبه الدكتور للرد على  

يرّددون كالم   أبناء جلدتنا ممن  بعض  للّرد على  العبرية، وكذلك  وأنه مأخوذ من  العربية،  اللغة 
 المستشرقين.. 

بّين الدكتور في كتابه اشتقاق كلمة "األمة" ومعانيها في اللغة العربية، وكذلك استعماًلتها في القرآن  
 ، حيث جاءت في أربعة معاٍن رئيسية:الكريم

 الجماعة من الناس.  -أ

 
 ينظر: فرحات: أحمد حسن، مصطلح "اإلمام".  ( 1)
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ين والمّلة. -ب   الدِّّ
 الرَّجل المنفرد الذي ًل نظير له. -ت 
 الحين أو الزمان. -ث 

كما بّين المدلول اإلسالمي لمصطلح األمة، وأّن المقصود به:   وبّين الرابط بين هذه المعاني.
ة واحدة، بغّض النظر عن جنسهم أو  جماعة من الناس لها عقيدة واحدة، وتصّور واحد، وقياد 

 وناقش المفهوم الغربي السائد لمصطلح األمة، والقائم على العناصر التالية:  لونهم أو لغتهم.

 اللغة.-   التاريخ.-  األرض.-  العِّرق.-

 (1)  ذلك.ونقد كلَّ عنصر منها نقداا علمياا، وبّين موقف اإلسالم من 
 الخالفة في األرض.  -3

( 56م(، ويقع في ) 2003عّمان، الطبعة األولى، سنة )  – الكتاب من مطبوعات دار عمار  هذا  
 م(. 1986) عام  الكويت  - األرقم دار فيوقد نشر أول مرة  صفحة.

بّين الدكتور أحمد فرحات في هذا البحث القرآني معنى لفظ الخالفة، ثم ذكر خالف العلماء في 
وب  نُ لخالفة يكون بمعنى النِّّيابة عن الغير إما لَغْيبة المَ جواز إطالق: )خليفة هللا(، ألن أصل ا

عنه، وإما لموته، وإما لعجزه، لذا فقد رفض البعض إطالق لفظ: خليفة هللا، ولكّن آخرين أضافوا 
 معنى رابعاا وهو التشريف للمستخَلف، وبناء عليه أجازوا قول خليفة هللا باعتبار ذلك تشريفاا لإلنسان. 

مال القرآن لهذا المصطلح، وأنه استعمله بمعنى عام، ومعنى خاص، أما المعنى العام  ثم بّين استع
 له فهو: استخالف للجنس البشري، وأما المعنى الخاص له ففيه استعماًلن: 

ُأَمماا كافرة أهلكها هللا، فعلى  -1 َخَلَفْت  قد  الخالفة  إذا كانت األمم  خالفة خالئف: يستعمله 
 قهم.الخالئف أن يخالفوا من سب

خالفة خلفاء: يستعمله إذا كانت األمم الخالفة قد َخَلَفْت ُأَمماا مؤمنة، بعد انتهاء أجلها،  -2
 فعلى الخلفاء أن يقتدوا بمن سبقهم.

 
 م(.  2004، )1عّمان، ط  –ينظر: فرحات: أحمد حسن، األّمة في دًلًلتها العربية والقرآنية، دار عمار ( 1)
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، وأنها شاملة لخالفة "خالئف"، ’   ثم بّين أّن خالفة جميع األمم قد انتهت إلى أّمة محمد 

لفظ الخالفة وغيره من المصطلحات كالنبوة، والُملك،  وخالفة "خلفاء". ثم َحّرر أْوجه اًلختالف بين  
ومفاهيمنا   بمصطلحاتنا  كمسلمين  استقاللنا  ضرورة  على  مؤكداا  الحديثة،  المصطلحات  وبعض 

 ( 1)الخاصة التي منها مصطلح الخالفة. 

 الذين في قلوبهم مرض.  -4
( 38م(، ويقع في ) 2004)عّمان، الطبعة األولى، سنة    – هذا الكتاب من مطبوعات دار عمار  

 م(. 1987)  عام عمان، البشير، دار فيوقد نشر قبل ذلك  صفحة.

 ناقش الدكتور أحمد فرحات في هذا البحث القرآني الرأَي المشهور في تفسير قوله تعالى: 

"الذين في قلوبهم مرض"، حيث ذهب غالبية المفسرين إلى القول بأّن المراد بمرض القلب هو: 
ا بينها،    ،الدكتور فرحات اآليات التي ورد فيها هذا المصطلحدرس  لشك. وقد  النفاق، أو  وربط 

إلى نتيجة مؤّداها أّن المراد بالذين في قلوبهم مرض هم المنافقون من اليهود    فوصلمراعياا سياقها..  
أّن المقصود بالمرض هو الحسد والحقد، الذي هو من أبرز صفات  و تحديداا، وليس عموم المنافقين،  

 ( 2)  الصفة.اليهود كما يقّرره القرآن الكريم. وأن هذا المعنى يمكن أن يشمل كل من اتصف بهذه  

 فطرة هللا التي فطر الناس عليها.  -5
(  58م(، ويقع في )2004عّمان، الطبعة األولى، سنة )  -هذا الكتاب من مطبوعات دار عمار  

 م(. 1987)  عام عمان، البشير، دار فيوقد نشر قبل ذلك  صفحة.

يهدف الدكتور فرحات من خالل هذا البحث القرآني إلى بيان المقصود بالفطرة في القرآن الكريم،  

 جخ  مح  جح  مج  حجمث  هت  مت  خت )حيث جاءت في القرآن في موضع واحد بلفظ:  

( مع  جع  مظ  حط  مض  خض  حض  جض مصخص  حص  مس خس  حسجس  مخ 

رطبي  وينقل الدكتور فرحات من تفسير القرطبي عدة تعريفات للفطرة، وقد رّجح الق.  [30]الروم: 

 
 م(. 2003، )1عّمان، ط   – ينظر: فرحات: أحمد حسن، الخالفة في األرض، دار عمار ( 1)
 م(.  2004، ) 1عّمان، ط  –، دار عمار ينظر: فرحات: أحمد حسن، الذين في قلوبهم مرض( 2)
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ْلقة التي ُخلِّق عليها كل مولود، بدون إيمان أو كفر،   واحداا منها، وهو أن المقصود بالفطرة: الخِّ
لقة البهائم، وُمهّيئة لتقّبل اإليمان.  لقة آدمية مخالفة لخِّ  ولكنها خِّ

ويبّين الدكتور معنى الفطرة من خالل استعمال القرآن لمادة َفَطر ومشتقاتها: )فطرة، فطر، فاطر، 
تفّطر، ُمْنفطر(، ويصل إلى نتيجة حاسمة وهي أن المقصود بالفطرة: اإلسالم والتوحيد بالمعنى  ي

بِّلِّي الغريزي، وليس بالمعنى الشرعي وما يقتضيه من تكاليف. والفطرة بهذا المعنى يشترك فيها   الجِّ

 ( 1)  كله.الكون 

 ُسّنة هللا التي ًل تتبدل وًل تتحول.  -6
( 69م(، ويقع في ) 1999عّمان، الطبعة األولى، سنة )  – مطبوعات دار عمار  هذا الكتاب من  

  -   الثامن  العدد   -  دبي  في  والعربية   اإلسالمية  الدراسات   كلية  مجلة فيوقد نشر أول مرة   صفحة.
 م(. 1994)  عام

نَّة، وكذلك  بّين الدكتور أحمد فرحات من خالل هذا البحث القرآني المعنى اللغوي لمصطلح السُّ
نن التاريخية  رودَ َكر اًلستعمال الشرعي للمصطلح، وبّين أن وُ ذ  ه في القرآن كان يترّكز حول السُّ

ذلك منها: سنن األنبياء والمتابعين    فية على سنن اًلجتماع البشري، وذكر بعض النماذج  نيِّّ بْ المَ 
 لهم من أهل اإليمان، وسنة هللا في نصر المؤمنين وإهالك المكذبين. 

باإلضافة لسنن    –ثم استعرض آراء العلماء الذين توّسعوا في استعمال مصطلح "سنة هللا" لتشمل  
السنة الثابتة التي    طبائع الخلق وقوانين الطبيعة، وناقش هذا اًلتجاه، ورّجح اقتصار  -اًلجتماع  

ًل تتغير وًل تتبدل على سنن التاريخ واًلجتماع، ولكنه اعتبر أن مصطلح السنة قد يشمل المعاني  
الواسعة األخرى، ولكن بدون لزوم حتمي، لذا فإنه ينبغي مراعاتها وعدم إهمالها حتى لو تخّلفْت  

ما وأّن المعجزات قد توقفْت بعد في بعض األحايين؛ كما هو شأن المعجزات الخارقة للعادة؛ ًل سيّ 
 .‘  خاتم النبيين

 
 م(. 2004، )1عّمان، ط  -ينظر: فرحات: أحمد حسن، فطرة هللا التي فطر الناس عليها، دار عمار  ( 1)
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ويختم بحثه ببيان تدافع السنن وتنازع األقدار، وأّن بعض السنن تدفع البعض اآلخر لقّوتها، كما  
أّن األقدار تتنازع نتيجة لتدافع السنن، ويكون القدر الغالب مع السنة الغالبة. وهذا يجعل اإلنسان  

واقع، بل عليه أن ُيغالبها  المسلم ًل يقف مكتوف اليدين تجاه األقدار معتبراا أنها حتمية الّتحقق في ال
 ( 1)   ببعض.ويدفع بعضها  

 أثر المصطلح القرآني في التداخل والتكامل المصطلحي في العلوم الشرعية.  -7
قّدم الدكتور أحمد فرحات هذا البحث في ندوة "التداخل والتكامل المصطلحي في العلوم" بدعوة من  

والتي انعقدت في مدينة    -المصطلحية في فاس  ومعهد الدراسات    -جامعة ابن زهر في أغادير  
المغربية عام ) العدد )  –م(. وهو منشور في مجلة األحمدية  1999أغادير  ( عام  20المغرب، 

 م(. 2005)

يؤكد الدكتور فرحات في هذا البحث على أّن القرآن الكريم هو أصل وأساس العلوم الشرعية التي  
 ن كيف يكون التداخل والتكامل في المصطلح القرآني: نشأْت في األصل بسببه وخدمةا له. ثم يبيّ 

 فالتداخل من خالل األلفاظ التي هي من قبيل المشترك اللفظي، التي يدخل فيها عدة معان. 
والتكامل من خالل ما ُيسمى بالترادف، ويرّجح الدكتور أّن الترادف يكون في جزء من المعنى،  

األجزاء المختلفة في المعنى فإنها تكّمل بعضها    ع هذهويقع اًلختالف في جزء آخر، وعند جمْ 
 بعضاا لتشّكل المعنى المتكامل.

ثم يبّين عالقة المصطلح القرآني ببعض العلوم كاللغة والحديث وأصول الفقه. ثم يذكر أمثلة تطبيقية  
لفظ الصالة.   –مصطلح الخالفة    –للتداخل والتكامل في المصطلح القرآني، فيذكر: مصطلح األمة  

م يبّين أثر المصطلح القرآني في التداخل والتكامل المصطلحي في العلوم الشرعية، من خالل ث
 العديد من النماذج، منها: 

 التداخل والتكامل المتعلق بأسماء هللا تعالى وصفاته.  -
 التداخل والتكامل بين مصطلحّي اإلسالم واإليمان.  -

 
 م(. 1999، سنة )1عّمان، ط  –ينظر: فرحات: احمد حسن، ُسّنة هللا التي ًل تتبدل وًل تتحول، دار عمار ( 1)
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 يب. التداخل والتكامل في المصطلحات المتعلقة بعاَلم الغ -

 ( 1)  بالجهاد.التداخل والتكامل في المصطلحات المتعلقة  -

 معالمه.   – الفكر اإلسالمي مفهومه   -8
( 76م(، ويقع في ) 2003عّمان، الطبعة األولى، سنة )  – هذا الكتاب من مطبوعات دار عمار  

 الدراسات  بعنوان: خاص  عدد  -  فاس - اآلداب  كلية مجلة له من قبل إصداروكان أول  صفحة.
 م(.2001) اإلسالمية، سنة والعلوم المصطلحية

ُيقّدم الدكتور أحمد فرحات من خالل هذا الكتاب دراسةا لموضوع الفكر اإلسالمي الذي شاع في  
هذا الزمان، وذلك من خالل بيان اشتقاقه ومعناه في اللغة العربية والقرآن الكريم، مبّيناا مجاًلت  

َكم التشريع وغيرها. التفكير التي دعانا القرآن   إليها كالتفكير في األنفس واآلفاق واألمثال، وحِّ

ثم تكلم عن مفهوم الفكر اإلسالمي، ووضع تعريفاا خاصاا له، موّضحاا بعض الحقائق المتعلقة به،  
ومبّيناا أهّميته، ومتتّبعاا ألهم محطاته في التاريخ اإلسالمي ما بين انطالق وجمود. ثم تحّدث عن  

معاصر، سواء ما كان منه إصالحياا ذو جذور إسالمية، أو تغريبياا منسلخاا عن جذوره،  الفكر ال
ونقل في ذلك كالم المفكر الجزائري مالك بن نبي. ثم تكلم عن الفكر اإلسالمي في واقعنا المعاصر،  

م تطّرق  وَدْور اإلسالميين المعاصرين فيه، منّوهاا باآلثار الفكرية لحركتهم في الواقع اإلسالمي. ث
إلى مستقبل الفكر اإلسالمي، وحاجته إلى ما أسماه الفراهي ب )علم أصول التأويل(، الذي يتناول  

. ثم تحدث عن جدلية العالقة الفكرية ما جوانب الدين كلها فروعاا وأصوًلا، أخالقاا واعتقاداا وعمالا 
وختم كتابه بالدعوة إلى إعادة النظر فيما أنتجه الفكر، وعدم   بين الوحي والعقل، وحدود كل منهما.

اًلقتصار على الموجود منه أو التعصب لألقوال والمذاهب السابقة، وإنما اًلستفادة منها في النظر  
 ( 2)  المعاصر.في نصوص الوحي للوصول إلى ما ُيصلح واقعنا 

 

 

 
 ر المصطلح القرآني في التداخل والتكامل المصطلحي في العلوم الشرعية. ينظر: فرحات: أحمد حسن، أث( 1)
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 أفق النقد في دراسة المصطلح القرآني.  -9
الدكتور أحمد فرحات هذا البحث في المؤتمر العالمي الثاني للباحثين في القرآن الكريم وعلومه،  قّدم  

 ( صفحة. 33م(، ويقع في ) 2013المنعقد بمدينة فاس المغربية عام ) 

وفي هذا البحث يقّدم الدكتور منهجيةا علميةا في دراسة المصطلح القرآني، ويؤكد من خاللها على  
نية يجب أْن تكون من خالل المنظومة القرآنية ذاتها، ذلك أّن صاحب الكالم أدرى أّن أّية دراسة قرآ

 بمقصود كالمه.. أّما المنهجية ففّصلها الدكتور ضمن النقاط التالية: 

 اًلنطالق من المعنى اللغوي للمفردة القرآنية.  -أ
 الرجوع إلى مفردات المعاجم القرآنية بمختلف مجاًلتها، مثل: -ب 
 الوجوه والنظائر.كتب  -
 كتب مفردات القرآن. -
 كتب الفروق. -
 معاجم المصطلحات.  -

 اًلحتكام إلى أسلوب القرآن.  -ت 
 التمييز بين المعنى اللغوي والمعنى اًلصطالحي.  -ث 
 مراعاة المعنى الشائع زمن نزول القرآن. - ج

 ثم استعرض أهم الكتب في المصطلح القرآني في دراسات السابقين والمعاصرين. 

موعة عناوين لبحوث في المصطلح القرآني قام الدكتور فرحات بها خالل مسيرته  كما وعرض مج
العلمية. وختم بحثه بعرض منهجية أخرى في دراسة المصطلح القرآني، صدرْت عن معهد الدراسات  
القرآنية في المملكة المغربية بإشراف األستاذ الدكتور الشاهد البوشيخي، ثم استعرض بحثاا قرآنياا  

"الهدى في القرآن الكريم"، قام به صاحبه وفق هذه المنهجية، وقام الدكتور فرحات بنقد هذا بعنوان  
 (1)   علمياا.البحث نقداا 

 
 ينظر: فرحات: أحمد حسن، أفق النقد في دراسة المصطلح القرآني.( 1)
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 المطلب الثالث: مؤلفاته في ُمْشكل القرآن 
ألستاذنا الدكتور أحمد حسن فرحات أربع دراسات قّيمة في موضوع ُمشكل القرآن، منها ثالثة   

يتناول فيها بعض اآليات التي في تفسيرها المشهور إشكاٌل ما، وقد وقف عندها المفسرون    ،مطبوعة 

ل الواقع في طويالا واختلفوا في تفسيرها، فقام الدكتور ببذل جهده متدّبراا لهذه اآليات لرفع اإلشكا
ه في هذه الدراسات تَ بَ ، ليصل فيها إلى ترجيح معّين أو اجتهاد خاص، أثْ دليلتفسيرها بالحجة وال

 الهاّمة. وفيما يلي تعريف بها:

 آيات الصابئين   – تأويل ثالث آيات متشابهات   -1
( 66)م(، ويقع في  2000عّمان، الطبعة األولى، عام )  –هذا الكتاب من مطبوعات دار عمار  

  عام   الثامن،  العدد   اإلسالمية، الكويت،مجلة الشريعة والدراسات    فيوقد نشر أول مرة   صفحة.
 م(. 1987)

جاءت هذه الدراسة القرآنية القّيمة للدكتور أحمد فرحات ليحّل بها إشكاًلا تفسيرياا وإعرابياا في لفظ 
 "الصابئين" الوارد في ثالث سور من القرآن الكريم:

 األولى في سورة البقرة:اآلية 

 من  خن  حن  جن  يم ىم  مم  خم  حم  جم  يل  ىل مل  خل)

 [ 62]البقرة:( مي  خي  حي  جي  يه  ىه مه  جه ين  ىن 

 اآلية الثانية في سورة المائدة:

 جض  مص  خص  حص  مس  خس  حس  جس  مخ  جخ  مح  جح  مج  حج )

 [ 69]المائدة: ( جع  مظ  حط  مض  خض  حض 

 اآلية الثالثة في سورة الحج: 

 حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن جن)

 [ 17]الحج:  (ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذيي ىي مي خي
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 ومن خالل هذه الدراسة توّصل الدكتور إلى:

 بيان المقصود بكل طائفة من الطوائف الواردة في اآليات. -أ
كْ بيان حِّ  -ب   ر الطوائف في اآليات، ولماذا أّخر الصابئين مرةا وقّدمها مرة. كمة ترتيب ذِّ
لفظ بيان وجه اإلعراب في كلمة الصابئين، حيث جاءت مرةا بلفظ "الصابئين" ومرةا ب -ت 

 "الصابئون".
بيان لماذا أضاف في آية الحج إلى الطوائف األربعة طائفتين، هما: المجوس والذين   -ث 

 أشركوا. 
 وأخيراا بّين الفرق في المعنى بين اآليات الثالث. - ج

 وسأذكر ملخصاا لما توّصل إليه الدكتور فرحات في دراسته لهذه اآليات المتشابهات: 

ألقوال العلماء في المراد بالطوائف المذكورة في اآليات، ومناقشته لتلك  بعد استعراض الدكتور    -
 األقوال، توصل إلى أّن المراد بها:

 . ‘  "الذين آمنوا": هم أّمة محمد  -1    

 "الذين هادوا": جاء التعبير عن اليهود في القرآن بثالث صيغ:  -2
حكاية القرآن عما يقوله بعضهم  "هودا": في    "الذين هادوا": تأتي في موضع المدح لهم.

 "اليهود": في معرِّض الّذم لهم. في بعض.
ن في القرآن باليهود، وتكون في معرِّض الذم، ولم تأت في معرِّض "النصارى": ُتقرَ   -3

المدح إًل بصيغة "الذين قالوا إنا نصارى"، وأراد بهم فرقة منهم هم أتباع شمعون، أما أتباع  
، ومنهم النجاشي، ‘   تسمية. ومن ثم يدخل فيها من آمن بمحمد بولس فإنهم يكرهون هذه ال

 ويمكن أن يكون منها أفراد في كل عصر.  
دون   -4  "الصابئون": قوم ليسوا من اليهود وًل من النصارى وًل من المجوس، وهم موحِّّ

  ه ابنَ على أصل فطرتهم، ولكّنهم بدون شريعة. وهو ما رّجحه ابن كثير متابعاا فيه شيخَ 
 ة إبراهيم وإسماعيل. ة الذي يرى أنهم الحنفاء؛ وهم بقايا ملّ تيمي
"المجوس": اعتمد الدكتور كالَم األلوسي في تفسيره بأنهم قوم يعبدون الشمس والقمر   - 5

 والنيران. 
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"الذين أشركوا": اعتمد الدكتور كالَم األلوسي في تفسيره بأن المشهور فيهم أنهم عَبدة  -6
 األوثان.

، في قصة مروية في كتب السنة. وبّين ¢  آية البقرة نزلت في أصحاب سلمانرّجح بأن   -

كر الفِّرق في آية البقرة:  وجه الحكمة في ترتيب ذِّ
 الذين آمنوا: بدأ بهم ألن الخطاب موّجه لهم أساساا.  -1
اليهود: ذكرهم بعد الذين آمنوا مباشرة مراعاةا للسياق ما قبل وما بعد اآلية، حيث يجري  -2

 هم.الحديث عن
 النصارى: مع أّن سؤال سلمان كان عنهم، إًّل أنهم لم يكن لهم وجود في المدينة  -3

 كاليهود، والخطاب في اآلية ليس معهم، لذا َفَحُسن تأخيرهم عن اليهود. 
الصابئين: لم يسبق لهم ذكر في سياق اآليات، ولم يرِّْد عنهم سؤال، فَحُسَن تأخيرهم  -4

 عن اليهود والنصارى. 
بقرة: أّن جميع هذه الفِّرق ممن يوّحدون هللا تعالى، بال تحريف أو تغيير، إذا  معنى آية ال -

تحّرْوا اًلعتقاد اليقيني الصحيح، وأْتبعوه بالعمل الصالح، فال خوف عليهم وًل هم يحزنون، 
وهذا كان قبل مجيء اإلسالم، أما بعد مجيء اإلسالم فال ُيقبل من أهل هذه المِّلل إًل 

 قبله. لكل ماناسخ الدخول فيه ألنه  
 إعراب "الصابئون" في سورة المائدة، ومعنى اآلية:  -

ْن أّن خبر "إّن" محذوف ُمضمر دّل  يرّجح الدكتور فرحات ما ذهب إليه األخفش والُمَبّرد مِّ
 عليه الثاني، وأّن عطف "الصابئون" أتى بعد تمام الكالم وانقضاء اسم "إّن" وخبرها. 

 – عطف جمل، ًل مفردات. ويكون معنى اآلية: إّن الذين آمنوا وبناء عليه يكون العطف 
ًل خوف عليهم وًل هم يحزنون. " والذين هادوا والصابئون والنصارى    -‘   وهم أمة محمد 

هم يحزنون": جملة معطوفة على الجملة   من آمنهم باهلل واليوم اآلخر ًل خوف عليهم وًل
أي: من دخلوا في   -د والصابئين والنصارى من اليهو   -األولى. والمراد ب " من آمن منهم" 

 اإلسالم، وعملوا بشرائعه، فال خوف عليهم وًل هم يحزنون.
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سأل عنهم    نْ حيث نزلت في مَ -عن هذه الطوائف في فترة ما قبل اإلسالم  مْت آية البقرة تكلّ  -
 ، ولو أدركوه آلمنوا به. ‘  رون بالنبيبشِّّ وأنهم كانوا يُ -سلمان

آية المائدة: تكلمت عن هذه الطوائف بعد مجيء اإلسالم، ويؤكد ذلك سياق اآلية حيث  -
رود لفظ "الصابئون" وُ ولم يؤمنوا به. وَ ،  ‘ وردت في أصحاب الطوائف الذين أدركوا النبي  

مرفوعاا؛ ليؤكد هذا المعنى بجعل الكالم من باب عطف الجمل، وليس من باب عطف 
 المفردات. 

بيوم القيامة، لذا ذكر فيها باإلضافة للطوائف األربعة: طائفَة المجوس   آية الحج: مختصة -
والذين أشركوا، ليشمل جميع الناس، ولم يقل فيها "َمن آمن باهلل واليوم اآلخر" ألّن اإليمان  

 (1) الدنيا.ًل يكون في القيامة وإنما في 

 [ 81]الزخرف:( مك  لك  اك  يق  ىق  يف  ىف يث ):  تأويل آية الزخرف  -2
( 74م(، ويقع في )2000عّمان، الطبعة األولى، عام )  –هذا الكتاب من مطبوعات دار عمار  

ت، العدد الرابع عشر،  مجلة الشريعة والدراسات اإلسالمية، الكوي  فيصفحة، وقد ُنشر أول مرة  
 م(. 1989عام ) 

(، والتي  81ف )جاءت هذه الدراسة القرآنية للدكتور أحمد فرحات لرفع اإلشكال في تفسير آية الزخر 
أشكل فهمها على العلماء قديماا وحديثاا. وانتقد الدكتور في بحثه مسلك العلماء السابقين فيها، إْذ 
انطلقوا في تأويلها من اإلعراب، ونظروا لإلشكال فيها على أنه إشكال إعرابي، فذكروا عّدة أقوال  

نافية؟ ونَقل أقوالهم فيها وردودهم    فيها مبنّية على نظرتهم إلى "إْن" في اآلية؛ هل هي شرطية أو
 على بعضهم، وَيظهر من ذلك أّن كل قول ًل يخلو من محذور وإشكال َيرُِّد عليه. 

دياا، إْذ كيف يكون عبداا للولد! وهذا  يقتضي محظوراا عقَ   -كما هو ظاهر -فاعتبار "إْن" شرطية  
آلية: نافية بمعنى "ما" أي: ما أّن "إْن" في ا -في تفسيره -اإلشكال اضطر الشيخ الشنقيطي للقول 

كان هلل ولد، وأّن الفاء في قوله تعالى: "فأنا أول العابدين" بمعنى الواو.. وقد أطال الشيخ الكالم  

 
،  1عّمان، ط    –آيات الصابئين، دار عمار    –تأويل ثالث آيات متشابهات  فرحات: أحمد حسن،  ينظر:  (  1)
 (. 30م(، ص )2000)
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واعتبر الدكتور فرحات   (1)   ..وكاد أْن ُيَكفِّره  -القائل إنها شرطية   –فيها، وَحَمَل على الزمخشري  
 .ر إليه اضطراراا ما ذهب إليه الشنقيطي ًل يخلو من تكّلف اضطُ  أنّ 

واختار الدكتور فرحات طريقاا آخر في النظر لآلية، وهو النظر إليها من خالل سياقها في السورة، 
تصحباا ما جاء في سْ فأعاد قراءة السورة من أولها، وجاء باآليات السابقة لهذه اآلية وربط بينها، مُ 

، ثم خرج بنتيجة منسجمة مع مقصد السورة وتسلسل آياتها، ُمتجّنباا المحذورات التي أسباب النزول

 (2)ترِّد على أقوال السابقين. 

 : تأويل آية النساء  -3
 جم  هلمل  خل حل  جل  مك  لك  خك حك  جك  مق  حق  مف  خف  حف )

 [ 162]النساء:( جي  ٰه  مه  جه هن  من  خن  حن  جن  مم خمحم 

( 54م(، ويقع في )2000)عّمان، الطبعة األولى، عام    –هذا الكتاب من مطبوعات دار عمار  
عشر،   التاسع  مجلة الشريعة والدراسات اإلسالمية، الكويت، العدد  فيوقد نشر أول مرة    صفحة. 

 (3)  م(.1993)  عام

ق بقوله  خّصص الدكتور أحمد فرحات هذه الدراسة لرفع اإلشكال المتبادر في هذه اآلية، والمتعلِّ 
 اخُتلف في المراد بها، كما اخُتلف في إعرابها. تعالى: "والمقيمين الصالة"، حيث 

 
ه(، أضواء البيان في إيضاح القرآن 1393ينظر: الشنقيطي: محمد األمين بن محمد المختار الجكني )ت:  (  1)

 (. 2841 -   2834/  6م(، ) 2013، )1بيروت، ط  –بالقرآن، دار ابن حزم 
فرحات: أحمد حسن، تأويل آية الزخرف "قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين" الم الدكتور:  ينظر تفصيل ك(  2)

. وسيأتي مزيد بيان حول هذه اآلية عند الحديث عن مراعاة م(2000، )1عّمان، ط  – [، دار عمار 81]الزخرف:
 تور في التفسير.الدكتور فرحات للسياق في تفسيره، وذلك في الفصل الثالث المتعلق بمنهج الدك

م( عن دار ابن كثير كتاب واحد يضم الدراسات الثالثة المطبوعة في مشكل القرآن  2018( صدر حديثاا )عام 3)
آيات الصابئين(، وهو نسخة مطابقة لطبعة    -)تأويل آية النساء. تأويل آية الزخرف. تأويل ثالث آيات متشابهات

 دراستي.دار عمار التي اعتمدُت عليها في 
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ر أقواًلا كثيرة للعلماء في ذلك، وناقشها نقاشاا علمياا، ثم رّجح منها ما رآه راجحاا بالحجة  كَ وقد ذَ 
 والبيان، ُمزيالا عنها أّي إشكال في الفهم.

 ع قبله ومرفوع بعده! واإلشكال في فهم اآلية متعلق بمجيء لفظ "المقيمين الصالة" منصوباا بين مرفو 

"المقيمين الصالة" هم   إليه الدكتور فرحات في هذه اآلية: أّن المقصود ب  وخالصة ما توّصل 
ته، فيكون معنى اآلية: لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما ُأنزل  وأمّ   ‘   محمد 

  وقد سّمى هللا تعالى أمَة محمد   ويؤمنون بك وبُأّمتك، إليك يا محمد وما ُأنزل إلى األنبياء من قبلك،  
بالمقيمي الصالة؛ ألّن هذا الوصف معلوم ألهل الكتاب في كتابهم الذي اشتمل على وصف   ‘ 

 وأّمته.  ‘  النبي

ويمكن أيضاا اعتبارها بمعنى )مع(، فيكون المعنى: يؤمنون   وهذا التفسير على اعتبار الواو عاطفة.
 ( 1)  ...معك ومع أّمتك

 القتل العْمد. تأويل آية   -4
هذه الدراسة للدكتور أحمد فرحات من دراساته في ُمشكل القرآن، وهي غير مطبوعة في كتاب،  

الفاا لباقي دراسات الدكتور في ُمشكل القرآن، وغير موجودة على موقعه على شبكة اإلنترنت،  خِّ 
ة، وهي تقع في  وقد سبق أن دَرْسناها مع فضيلته، وقد حصلُت على نسخة منها من الدكتور مباشر 

، العدد 34المجلد  )رها الدكتور فرحات في مجلة كلية الشريعة بجامعة قطر  ( صفحة، وقد نشَ 36)

 . (2) اإلنترنت م(، كما أنها منشورة على موقع العلماء السوريين على شبكة 2016، عام 2

 آية القتل العمد التي تناولها الدكتور بالدراسة هي قوله تعالى في سورة النساء: 

 ىن  نن  من زن  رن مم  ام  يل  ىل  مل  يك ىك )

 [ 93]النساء: (مي  زي  ري  ٰى ين 

 
 م(.  2000، ) 1عّمان، ط   –ينظر: فرحات: أحمد حسن، تأويل آية النساء، دار عمار ( 1)
 (.  www.islamsyria.comموقع العلماء السوريين: )( 2)
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وقد لفت نظر الدكتور فرحات حجم العذاب الكبير الوارد في اآلية! والذي لم ُيذكر مثله في آيات 
القاتل العمد هي القصاص فقط!، فاعتبر أّن في اآلية سّراا يجب البحث    أّن عقوبةَ   أخرى ذكرْت 

ل إلى اجتهاد جريء مخالف للمشهور عند جماهير العلماء السابقين  عنه، وبعد التأمل والتحقيق وَص 
والمعاصرين، وهو أن المقصود بالقتل العْمد في اآلية قتٌل من نوع خاص يكون في حالة الجهاد، 

   ( 1) تل بأخيه المسلم، وينجو من العقوبة.. فهذا النوع من القتل ًل ُتقبل توبة صاحبه. وفيه يغدر القا

 

 المطلب الرابع: مؤلفاته األخرى 
للدكتور فرحات مجموعة من المؤلفات واألبحاث العامة غير المتخصصة في التفسير وعلوم القرآن،  

 للفائدة، ولإلحاطة أكثر بأفكار الدكتور واهتماماته: وقد رأيت أن أذكرها وأعّرف بها بإيجاز إتماماا 

 من نفحات الجهاد في شعر إقبال.  -1
نشر الدكتور فرحات هذه المقالة في مجلة "حضارة اإلسالم"، حينما كان يعمل بها، بين عامّي 

العظيم  م(1967  –  1964) الشاعر  للحديث عن جانب من جوانب شعر هذا  ، وقد خّصصها 
 والفيلسوف الكبير، أًل وهو شعر الجهاد في سبيل هللا.  

وقد فتح إقبال عينيه على واقع المسلمين وتخّلفهم بين األمم، لذا فقد رأى لِّزاماا عليه أْن يقوم بدوره  
 اإلصالحي من خالل الّشعر.. 

يقتبس الدكتور فرحات مجموعة من أشعار إقبال    -( صفحات 10ع في )الواق-وفي هذا البحث  
 ( 2) الجهادية، ويعّلق عليها بكلمات أدبية بليغة. 

 م(1938  –م  1877) شاعر اإلسالم الكبير محمد إقبال.  -2
نشر الدكتور فرحات هذه الدراسة في مجلة الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة، العدد الثاني، السنة  

 ( صفحة.  13م(، وتقع في )1968األولى، عام )

 
وسيأتي مزيد بيان لهذه الدراسة، مع  : فرحات: أحمد أحسن، تأويل آية القتل العْمد.  تفصيل رأي الدكتور  ينظر(  1) 

 ها في الفصل الثالث.تعليق الباحث علي
 . فرحات: أحمد حسن، من نفحات الجهاد في شعر إقبالينظر: ( 2)



 

 
 

 
89 

للعلم   وطلبه  إقبال  محمد  نشأة  فرحات عن  الدكتور  فيها  تحّدث  الَعَلم،  بهذا  تعريفية  دراسة  وهي 
الفيلسوف  للكتابة عن هذا  َدَعْته  وأسفاره وفكره وأشعاره.. وقد ذكر الدكتور فرحات ثالثة أسباب 

 الكبير: 
اإلسالم، ودرس العلوم العصرية واآلداب الغربية، ومع أنه نشأ في بالد بعيدة عن مهد   -1

وفلسفة   ثقافة  لكل  بل صار محارباا  وأمته،  ونبّيه  لدينه  وفّياا  وبقي  َتْفُسد فطرته،  لم  ذلك 
ُلّبي،   يبهر  أْن  الغربية  العلوم  بريق  يستطع  "لم  إقبال:  يقول  ذلك  وفي  لإلسالم،  مخالفة 

   (1) مدينة". وُيعشي بصري، وذلك ألني اكتحلت بإثمد ال
 استخدام إقبال مقدرته الشعرية واألدبية في نشر عقيدته، فكان خير مثال للشاعر المؤمن.  -2
 ( 2) ه التي يؤمن بها. ه على ذلك عقيدتُ لَ وقوفه مع أمتنا وقضاياها، والذي حمَ  -3

 كتاب فقه الدعوة.  -3
م(، 1993ي عام )م(، وطْبعته الثانية كانت ف1970ُطبع هذا الكتاب أول مرة في بيروت عام ) 

 ( صفحة.270الرياض، وهو يقع في ) –من طباعة: روائع الكتب للنشر والتوزيع 

ة في فقه الدعوة هذا الكتاب أول كتاب يؤلفه الدكتور فرحات في شبابه، وهو عبارة عن مقوًلت مهمّ 
، وجمع بينها ورتبها ووضع  ¬  إلى هللا، اختارها الدكتور من كتاب: "في ظالل القرآن" لسيد قطب

 ( 3)  لإلسالم.لها العناوين المناسبة لتكون مرجعاا يرجع إليه العاملون 

 افتتاحيات مجلة الشريعة والدراسات اإلسالمية في الكويت.  -4
الشريعة  لمجلة  كافتتاحيات  فرحات  الدكتور  كتبها  التي  المقاًلت  من  مجموعة  عن  عبارة  وهي 

ة الكويت، حيث كان يعمل أستاذا في الجامعة، وكان رئيساا لتحرير  والدراسات اإلسالمية في جامع
هذه المجلة، وقد كتب افتتاحيات لألعداد من: العدد السابع وحتى السابع عشر، وذلك بين عامي  

 م(.1990 –م  1986)

 
 (. 25)م(، ص  1960، )1دمشق، ط   –الندوي: أبو الحسن علي الحسني، روائع إقبال، دار الفكر ( 1)
 .فرحات: أحمد حسن، شاعر اإلسالم الكبير محمد إقبالينظر: ( 2)
 ، )بدون طبعة(.الرياض –كتاب فقه الدعوة، روائع الكتب للنشر والتوزيع  ينظر: فرحات: أحمد حسن،( 3)
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 عناوين اًلفتتاحيات التي كتبها: من  وفيما يلي نماذج 

إمام   -بشارة.. وإنذار    -تحّول تاريخي    -المدينة  إثمد    -نحو مشرق الشمس    -واقع.. وطموح  
هل القرآن حّمال    -الهداية.. والضالل    -مفهوم القدر    - العربية والتفسير في شبه القارة الهندية  

 مشاركة يوسف في الحكم. -الفقير.. والمسكين   -أوجه؟ 

ر فرحات التي تم  ويبقى أْن أشير إلى أّن معظم هذه المقاًلت هي جزء من كتب وأبحاث الدكتو 
 التعريف بها في هذه الدراسة.

 اإلسالم والحضارة.  -5
هذا البحث للدكتور فرحات منشور ضمن كتاب "الفكر اإلسالمي" الصادر عن جامعة اإلمارات، 

 . اإلنترنت ( صفحة. وهو منشور أيضاا على موقع الدكتور على شبكة  76م(، ويقع في )2003عام ) 

لبحث الفكري معنى مصطلح الحضارة في اللغة، وبّين الفرق بين  بّين الدكتور فرحات في هذا ا 
تحكم   التي  القَيم  بيان  خالل  من  وذلك  الحضارة،  لمصطلح  الغربي  والمفهوم  اإلسالمي  المفهوم 
الحضارة اإلسالمية، واألصول التي تقوم عليها؛ مثل السنن اإللهية في حياة اإلنسان وفي التاريخ  

افق واًلنسجام ما بين قيم اإليمان وسنن الحياة. ثم استفاض في بيان  واًلجتماع، وبّين مدى التو 
خصائص الحضارة اإلسالمية. ثم تحّدث عن أثر الحضارة اإلسالمية على أوروبا الحديثة، وعقد  

 بين الحضارة اإلسالمية والحضارة الغربية. -نقالا عن العاّلمة سعيد النورسي  –مقارنة مهمة  

الالزم توافرها في أّمتنا لكي تنهض في المستقبل وُتحيي حضارتها من    وختم بحثه ببيان الشروط

 (1)  جديد.

 طرق التدريس.  -6
م(، وهو منشور على موقعه  2008قّدم الدكتور فرحات هذا البحث في جامعة اإلمارات في عام )

 ( صفحة. 14، ويقع في ) اإلنترنت على 

 
   ينظر: فرحات: أحمد حسن، اإلسالم والحضارة.( 1)
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بّين الدكتور فرحات في بحثه فلسفة التعليم في اإلسالم، والتي تهدف إلى إعادة صياغة اإلنسان، 
 لتجعل منه َخْلقاا آخر كما يريد له اإلسالم. 

 دكتور فرحات أّن المنهج اإلسالمي قد راعى عدة أمور في العملية التعليمية، منها: وبّين ال

التلقين والحفظ، والسؤال والجواب، واستخدام الوسائل التعليمية، وإشراك الطالب في العملية التعليمية، 
 وغيرها.. 

 ليب، منها:ثم تكلم الدكتور عن طريقته الخاصة في التعليم، وذكر أنه يستخدم عدة طرق وأسا

بالواقع،  العلمية  القضايا  ربط  الذاتي،  التعلم  الحديثة،  التقنية  استخدام  التشويق،  وفن  المحاضرة 

 (1)   وغيرها.القراءات النصية والتعامل مع التراث، المناقشات الصفية، 

 أصداء التزكية القرآنية في شعر محمد إقبال.  -7
( صفحة؛ في المؤتمر العلمي األول الذي َدَعْت 37قّدم الدكتور فرحات هذا البحث المكون من )

إليه لجنة التزكية والتعليم الشرعي في اًلتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الذي انعقد في إسطنبول  
الية والواقعية". م(، بعنوان: "تراثنا الروحي والحاجات المعاصرة لألمة بين المث2019/  11/  9بتاريخ ) 

نماذَج من شعر محمد إقبال في جانب التزكية    -في هذا البحث -وقد قّدم الدكتور أحمد فرحات  
 اإليمانية المتعلقة بالصالة والمساجد وحال المسلمين األوائل وحالنا اليوم.. 

إقبال   ، وفي األولى يشكو"جواب الشكوى "، و"شكوى "وإلقبال في ذلك أشعار كثيرة أهمها قصيدتان: 
 إلى هللا حال المسلمين، وفي الثانية يتخيل أن هللا تعالى يرّد عليه.  

ثم ذكر الدكتور فرحات بعض النماذج من شعر إقبال المستمد من فهمه آليات القرآن الكريم في 
 (2) جانب التزكية.  

 

 
 .ينظر: فرحات: أحمد حسن، طرق التدريس( 1)
 . فرحات: أحمد حسن، أصداء التزكية القرآنية في شعر محمد إقبالينظر: ( 2)
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 المبحث الثاني: تحقيقاته في الدراسات القرآنية 
 

رة الذين أتقنوا صنعة التحقيق في كتب التراث، هَ فرحات من المحّققين المَ ُيعّد أستاذنا الدكتور أحمد  
  ل في عمله الليلَ وذلك بعد جهود كبيرة بذلها في هذا السبيل، فطاف الدنيا في عّدة أسفار، ووَص 

ج لنا كنوزاا طواها الزمان والمكان.. وقد كان له شرف السبق في اكتشاف عَلم كبير،  بالنهار، لُيخرِّ 
علوم القرآن والتفسير، وهو اإلمام مكي بن أبي طالب القيسي القيرواني، فحقق العديد من كتبه  في  

 وأعمال أخرى في مجال التحقيق. القّيمة، وعّرف الّدراسين به وبكتبه.. باإلضافة لجهودٍ 

وفي هذا المبحث سأذكر مختصر قصته الطريفة في اكتشاف تراث اإلمام مكي بن أبي وطالب، 
أعّرف بأطروحته في الدكتوراه التي خّصصها للتعريف بهذا العَلم الكبير وبتراثه الغزير،  وكذلك س

حقّقها التي  بالكتب  سأعّرف  ثم  المُ   ،ومن  الّنقدية  أعماله  وببعض  التحقيق،  في  لحقة  وبجهوده 
 بالتحقيق، وذلك في المطالب الثالثة التالية:  

وأطروحته في الدكتوراه حول  المطلب األول: قصة اكتشافه لمكي بن أبي طالب،  
 مكي.  

قام الدكتور أحمد فرحات برحلة علمية هامة كانت سبباا في جمعه لتراث اإلمام مكي بن أبي طالب،  
 وقد شّكل هذا التراث الغنّي مادةا ثرّية لكتابة أطروحته للدكتوراه، وفيما يلي توضيح لكل ذلك: 

 لمكي بن أبي طالب القيسي.   ي قصة اكتشاف  -1
(، ثّم كتبها مفّصلة  1كتور فرحات لهذه القصة باختصار في مقدمة أطروحته للدكتوراه )أشار الد 

قّدمه في ندوة علمية في عّمان، أقامتها جمعية المحافظة على القرآن الكريم،   الذي  بحث هذا الفي 
( 17تعالى، ويقع البحث في )  ¬  م(، وذلك في الذكرى األلف لوفاة اإلمام مكي2015عام ) 

 هو منشور على موقع الدكتور على شبكة اإلنترنت.صفحة، و 

 
م(. ص:  1997، ) 1طالب وتفسير القرآن، دار عمار، ودار البيارق، ط  فرحات: أحمد حسن، مكي بن أبي    (1)
(12 .) 
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وملخص قصة الدكتور فرحات مع اإلمام مكي أنه أثناء بحثه عن موضوع ألطروحته في الدكتوراه  
لَفَت نظره اسم مكي بن أبي طالب، وذلك لِّما قيل فيه من العلماء من مدح وثناء، فهو )كان من  

كثراا والعربية، راسخّا فيها، جيد العقل والدين، حسن الفهم والُخلق، مُ أهل التبّحر في علوم القرآن  

مائة مؤلَّف في علوم القرآن واللغة العربية. ولم يجد الدكتور   يقُرب مِّنفقد ترك ما  (  1)للتأليف(  
بتحقيق    -تب مكي مطبوعاا سوى رسالة صغيرة بعنوان: "اإلبانة عن معاني القراءات"  ن كُ فرحات مِّ 

 فبدأ البحث عن كتبه المخطوطة ًل سّيما تفسيره المسمى: - فتاح إسماعيل شلبيعبد ال

 (2) مل من فنونه وعلومه""الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره وأحكامه وجُ  

ثّم َعلِّم بوجود نسختين لهذا الكتاب في المغرب، ومن هنا قّرر الرحلة في سبيل جمع تراث هذا  
وكان الدكتور حينها مقيماا في المدينة المنورة حيث يدّرس في الجامعة اإلسالمية التي كان    اإلمام،

م(، وهناك وجد بعض كتب  1971معارّا للتدريس فيها، فانطلق منها صوب المغرب، في عام )
مكي المخطوطة موّزعة في مكتبات متباعدة، فزارها وجمع ما استطاع من تراث مكي، ثم أكمل  

أوروبا التي َعلِّم بوجود بعض المخطوطات فيها، فزار مدريد، ثم باريس، ثم لندن، ثم    رحلته إلى
برلين، ثم ميونخ، ثم زار استانبول، ثم القاهرة، ثم عاد إلى بالد الحرمين، وفي كل مدينة زارها كان  

 ع ويقارن ويصّور ما وصل إليه من كنوز لهذا العَلم. يجوب مكتباتها يبحث ويجمْ 

ع الدكتور فرحات على ما جَمع من مخطوطات كثيرة يحتاجها في أطروحته؛ بدأ بقصة  وبعد اطال
أخرى أطلق عليها: "معركة تسجيل الموضوع" في األزهر، حيث تم رفض تسجيله ألنه عن شخصية  
غير معروفة! وبعد جهود كبيرة من الدكتور في محاولة إقناعهم بقيمة موضوع األطروحة، استطاع  

الد  إلى  الكوميالوصول  أحمد  القسم-كتور  في   - رئيس  األحوال  كل  على  سيمضي  أنه  وأبلغه 
ن للناس أّن األزهر الشريف يقول عن  لِّ عْ مشروعه العلمي في التعريف بمكي وتحقيق كتبه، وأنه سيُ 

 
 (. 12فرحات، مكي بن أبي طالب وتفسير القرآن، ص: )( 1)
لم ُيطبع، ثم تمت   اا على تفسير مكي "الهداية" وهو ًل يزال مخطوط  -في أطروحته –لقد اعتمد الدكتور فرحات  (  2)

في كلية الدراسات العليا بجامعة الشارقة بإشراف الدكتور الشاهد    -كمجموعة من الرسائل الجامعية  –طباعته ًلحقاا  
وقد علمُت من أستاذي الدكتور فرحات أنه يعمل   .مجلد؛ ومجلد للفهارس  13وذلك في    م( 2008)   البوشيخي، عام

 منه بعد. على تحقيقه منذ زمن طويل ولّما ينتهي
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:  – الذي له نحو من مائة مؤلَّف في التفسير وعلوم القرآن والعربية    –اإلمام مكي بن أبي طالب  
يكو  أْن  يصلح  الموضوع ًل  وتبّنى  البحث  على  الكومي  الشيخ  وافق  فعندها  دراسة!،  ن موضوع 

 .  (1)  وأشرف بنفسه عليه

م(،  1972  –  1967وكان الدكتور خالل هذه الفترة مقيماا في المدينة المنورة كما أشرُت، من )
ى  يعمل عل  -في دوحة المخطوطات المحيطة بالحرم النبوي   -وكان يقضي معظم وقته في مكتباتها 

 ما توّصل إليه من كتب مكي المخطوطة.

جاء وقت المناقشة، وكان أحد المناقشين له األستاذ    وبعد انتهاء الدكتور فرحات من كتابة أطروحته 
، وقد بدأ مناقشته بقوله:  ¬  الدكتور محمد حسين الذهبي صاحب كتاب "التفسير والمفسرون"،

 الشيخ الكومي هذه الرسالة لقراءتها ومناقشتها، وقلت له: أنت تعلم أني قد قّررت )لقد أرسل إليّ 

  - ذلك أّن أحد طالبه من غير المصريين، والذي كان يشرف عليه   –أًّل أناقش رسالة لغير مصري  
طالباا غير  سرق له كتاباا وطبعه باسمه، ُمغّيراا اسم الكتاب، فقّرر الشيخ بناء على ذلك: أًّل يناقش 

إليك هذه الرسالة اقرأها    ولكّن الشيخ الذهبي قال: إّن الشيخ الكومي قال لي: أنا أرسلتُ   .مصري 
،  هذه الرسالة قرأتها حرفاا حرفاا   يقول الشيخ الذهبي: فلّما قرأتُ  ها وإًل فال.شْ أوًلا، فإْن أعجبتك ناقِّ 

عن " التفسير    ف. يقول: أنا كتبتُ رِّ عْ لم نكن نَ   وكلمةا كلمة، ألنني وجدتها رسالة نموذجية، عّرَفْتنا بما
ولقد   :والمفسرون" ولم أكن أعرف هذا المفسر. وهكذا ينبغي أن تكون الرسائل الجامعية. ثم قال

لفت انتباهي في هذه الرسالة الفصل الذي عقده بعنوان: "رد مغالطات ابن الشجري على مكي في 
 وية على ابن الشجري، حتى إني شككت، وقلت َلعّله مشكل إعراب القرآن"، حيث وجدُت ردوداا ق

أو   المتقدمين  من  أحداا  أّن  تعلمون  هل  العربية:  في  اًلختصاص  أهل  فسألُت  كتاب،  من  نقلها 
المتأخرين رّد على ابن الشجري مؤاخذاته على مكي؟ فقالوا: ًل، فاعترفُت للرجل أنه بذل جهدا 

 كبيرا في رّده مغالطات ابن الشجري(. 

 
فرحات: أحمد حسن، قصة اكتشافي لمكي بن أبي طالب القيسي، بحث مقّدم في ندوة علمية لجمعية  ينظر:    (1)

 م(، ملّخص من البحث المذكور.2015عمان، )  –المحافظة على القرآن الكريم 
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يا فضيلة الشيخ: لو    –  ¬  –الدكتور فرحات بعد انتهاء المناقشة: )قلت للشيخ الكومي    يقول

 .)1) كم على عدم الكتابة في هذا الموضوع كم تكون الخسارة؟ قال: بال شك، خسارة كبيرة(تُ وافقْ 

من  م(،  1979ثم يّسر هللا للدكتور فرحات رحلةا علمية أخرى، وذلك بمهّمة علمية ُكلِّف بها عام )
قِّبل جامعة محمد بن سعود اإلسالمية لِّحْصر المخطوطات المّتصلة بالتفسير وعلوم القرآن، في  
تعّرف   أْن  المكتبات  داخل  الرحالت والعيش  نتيجة تلك  تونس والجزائر والمغرب، وكان  كل من 
 الدكتور على ثروة علمية عظيمة لمكي بن أبي طالب وغيره من العلماء، أثمرت تحقيقه لعدد من 

وسيتم التعريف    ،-بيانا بالمؤلفات التي انتقاها من فهارس المكتبات   كما أعدّ   -الكتب التي أّلفها مكي 
 بكتب مكي التي حققها في المطلب الثاني من هذا المبحث.

وقد أسهمْت هذه التحقيقات كثيراا في التعريف بهذا العالِّم الجليل، فبعد )أْن كان مجهوًلا حين اكتشفه  
ه، ق كتبُ م(، فقد غدا اليوم مشهوراا على ألسنة العلماء والدارسين: ُتحقَّ 1971ات عام )الدكتور فرح

  (2) وتقوم حولها الدراسات في الجامعات ومراكز البحوث(.

 مكي بن أبي طالب وتفسير القرآن. "أطروحة الدكتوراه"  -2
م(، ويقع في  1997هذا الكتاب مِّن مطبوعات دار عمار، ودار البيارق، الطبعة األولى، عام )

م(. وُيعد هذا الكتاب 1983دار الفرقان بعّمان عام )  في( صفحة. وقد سبق طباعته أول مرة  628)
وم  الذي عّرف من خالله بعَلم كبير من أهم علماء التفسير وعل  ؛من أهّم كتب الدكتور أحمد فرحات 

القرآن واللغة العربية، وعّرف بمؤلفاته، ومنهجه، وبّين مكانته وأثره العلمي.. وفي سبيل تأليف هذا 
 الكتاب كانت رحلة الدكتور سابقة الذكر.

 والكتاب مكّون من تمهيد وخمسة أبواب وخاتمة. 

 لعلمية. تحّدث عن عصر مكي بن أبي طالب، من الناحية السياسية واًلجتماعية وا ففي التمهيد:  

 
 (. 12  - 11( فرحات، قصة اكتشافي لمكي بن أبي طالب القيسي، ص: )1)
 (. 15اكتشافي لمكي بن أبي طالب القيسي، ص: )( فرحات، قصة 2)
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ففي الفصل األول منه تحدث عن: نشأته وأسرته، ورحالته،  والباب األول: في حياة مكي وآثاره:  
اًلجتماعية،   ومكانته  وأخالقه،  وصفاته  الفقهي،  ومذهبه  الكالمي،  ومذهبه  وتالميذه،  وشيوخه، 

خصائص  وأما الفصل الثاني: فخّصصه للحديث عن آثار مكي بن أبي طالب، وتكلم عن ال  ووفاته. 
 التي تمّيز بها في كتبه.. ثم استعرض مؤلفاته بحسب موضوعاتها..

ففي الفصل األول منه تحّدث عن مصادر مكي في أما الباب الثاني: مدخل إلى تفسير مكي:  
 والفصل الثاني: خّصصه للحديث عن مؤلفات مكي في التفسير. التفسير.. 

ن فيه أّن منهج مكي في التفسير قائم على ثالثة  فقد بيّ أما الباب الثالث: منهج مكي في التفسير: 
فالفصل األول: خصصه للحديث عن احتجاجه باألثر..    أسس رئيسية، هي: األثر، واللغة، والّنظر.
 وأما الفصل الثالث: فعن احتفاله بالنظر..  أما الفصل الثاني: فعن اعتداده بالعربية.. 

الفصل األول: في اإلعراب، ،  ه في ثالثة فصولجعل وأما الباب الرابع: علوم القرآن عند مكي:  
وتناول فيه كتاب مكي "تفسير ُمشكل إعراب القرآن"، وضرب أمثلة كثيرة تبّين أهمية اإلعراب في  
التفسير. ثم أفرد مبحثاا هاماا للرد على ابن الشجري في ادعائه وجود زًّلت لمكي في هذا الكتاب  

تحامل ابن الشجري على مكي، وأثبت صواب ما ذهب    "تفسير مشكل اإلعراب"، وقد بّين أسباب 
وأما الفصل الثاني: فتكلم فيه عن النسخ، واستعرض   إليه مكي في كل ما اّدعاه عليه ابن الشجري.

كتاب مكي المهم: "اإليضاح لناسخ القرآن ومنسوخه". والفصل الثالث: جعله لموضوع القراءات،  
 قرئ.ب عليه لقب المُ فبين فيه اهتمام مكي بالقراءات، حتى غل

فتكلم في الفصل األول منه عن  أما الباب الخامس واألخير: مكانة مكي العامة وأثره في التفسير: 
وفي الفصل الثاني: بّين أثر مكي في المفسرين من بعده، ممن تأثروا به   مكانة مكي عند العلماء.

 وأبي حيان. ،كابن عطية، والقرطبي

 (1)   أطروحته.كتب الدكتور فرحات تلخيصاا مهماا ومفيداا لموضوعات  وفي الخاتمة: 

 

 
 ينظر: فرحات: أحمد حسن، مكي بن أبي طالب وتفسير القرآن.( 1)
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 المطلب الثاني: تعريف بالكتب التي حققها: 
للدكتور أحمد فرحات جهود مهمة في تحقيق كتب التراث في مجال التفسير وعلوم القرآن، وقد  

في رحالت علمية    تخّصص الدكتور في العناية بكتب مكي بن أبي طالب، وذلك بعد أن جمع تراثه
ت الكتب التي حققها الدكتور فرحات حتى اآلن تسعة كتب، ستة منها  ت اإلشارة لها.. وقد بلغَ سبقَ 

لمكي بن أبي طالب، وواحد للراغب األصفهاني، وواحد لعبد الحميد الفراهي، وكتاب يجمع بين  
كتاب من هذه الكتب،  رسالتين لكل من ابن رستم الطبري، وأحمد بن فارس. وفيما يلي تعريف بكل  

ثم أذكر    ،( 2)   الكتاب بمضمون    - باختصار- ثم أُعّرف    ، (1) حيث أتناول الكتاب فأعرِّف بمؤلفه  

 .(3)  عمل المحقق في الكتاب 

ومخارجها   -1 الحروف  مراتب  بعلم  التالوة  لفظ  وتحقيق  القراءة  لتجويد  الرعاية 
 الحركات التي تلزمها. وصفاتها وألقابها وتفسير معانيها وتعليلها وبيان  

 ه(. 437  –   355لإلمام أبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي ) 
( 284م(، ويقع في )2018هذا الكتاب من مطبوعات دار ابن كثير، بدمشق، الطبعة األولى، عام ) 

دار الكتب العربية بدمشق. ثم ُطبع مرة    فيم(  1973صفحة. وقد ُطبع الكتاب أول مرة في عام )

 
من مصادره    دُّون اخترُت التعريف بمؤلفي هذه الكتب ألنهم من أكثر العلماء الذين تأّثر بهم الدكتور فرحات، وُيعَ (  1)

  - في الفصل الثالث، عند الحديث عن منهج الدكتور فرحات في التفسير  –األساسية في دراساته القرآنية، وسأبّين  
جوانَب التأثر بهم، وأذكر نماذج من كتب الدكتور تبّين أنه كان يرجع إلى كتبهم ويقتبس منها كمصادر أساسية  

 في دراساته. 
حققة لزيادة الفائدة لدى القارئ، ولتقديم فكرة عن مضمون الكتب التي سأقتبس بالكتب الم -اخترُت التعريف  (  2)

أْن يكون   القادم. واخترُت  الفصل  التحقيق في  الدكتور فرحات في  الحديث عن منهج  النماذج منها؛ عند  بعض 
أساساا حول الدكتور فرحات، وموضوع بحثي  تأليف  ليست من  إطالة كونها  بدون  بها مختصراا  جهود    التعريف 

 الدكتور بشكل خاص. 
سأقتصر في عمل المحقق على ما قام به الدكتور فرحات من عمل خاص بكل كتاب على حده، مثل النَُّسخ  (  3)

،  طريقته في معالجة النصوص و أما ما يتعلق بمنهجه في التحقيق    التي اعتمد عليها الدكتور في التحقيق وما شابه.
في الفصل القادم ضمن: منهج  -مع الشواهد  -فسيتم ذكر ذلك  تب المحققة؛وإجراءاته العامة المكررة في كل الك

 الدكتور فرحات في التحقيق. 
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  فأخرجه   ؛فيه  النظرَ دار عمار بعّمان، بعد أْن أعاد الدكتور فرحات    في م(  1984ثانية في عام )
  – والتي اعتمدُت عليها في دراستي    -بشكل أجود من الطبعة األولى. وطبعة ابن كثير الجديدة  

 مطابقة لطبعة دار عمار. 

 تعريف بالمؤلف: 

هو أبو محمد مكي بن أبي طالب )حموش( بن محمد بن مختار القيسي القيرواني القرطبي المقري  
حب التصانيف إمام القرآن في وقته، وخاتمة أئمة  النحوي اللغوي الفقيه األديب المتفنن، المفّسر صا 

بالقيروان سنة ) ُولد  الفلسفة  355القرآن باألندلس.  ه(، وتلقى فيها العلوم الدينية واللغوية وعلوم 
كعلم الكالم والمنطق والجدل.. وتتلمذ مكي على مجموعة من الشيوخ في القيروان مثل عبد هللا بن  

هور، صاحب "الرسالة"، وأبي الحسن علي بن محمد بن خلف المعافري  أبي زيد القيرواني الفقيه المش 
بالقابسي.. وقد رحل عدة مرات إلى مصر في طلب العلم، ومن شيوخه في   المالكي المعروف 

ه(، 393ثم عاد للقيروان، ثم استقر في األندلس سنة )  مصر: أبو بكر األدفوي، وابن غلبون..
حتى توفاه هللا. وقد ترك تالميذ كثر، من أشهرهم: أبو    وبقي فيها يدّرس ويخطب ويؤلف الكتب 

 وليد الباجي، وأبو محمد عبد الرحمن بن عتاب، ومحمد بن مكي بن أبي طالب القيسي )ابنه(.. 

وأما عقيدته ومذهبه الكالمي فقد كان سلفياا في اعتقاده على مذهب اإلمام مالك بن أنس، وذلك  
اع مالك وأنصاره. وفي الفقه كان أيضا على مذهب اإلمام  قبل أن يدخل الجدل الكالمي إلى أتب

 .(1)  ه(437سنة ) ¬ . وكانت وفاته¬ مالك

 
 في ترجمة مكي:  أيضاا  نظري، للدكتور أحمد فرحات. و "مكي بن أبي طالب وتفسير القرآن"( ملخص من كتاب 1)
 كر، وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان،  ابن خلكان: أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي ب  -

 (. 5/274بيروت، ) –تحقيق: إحسان عباس، دار صادر 
القفطي: جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف، إنباه الرواة على أنباه النحاة، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم،   -

 (. 313/ 5(، )م1982) ، 1بيروت، ط  –القاهرة، ومؤسسة الكتب الثقافية  -دار الفكر العربي 
 (. 286/ 5الزركلي: خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، األعالم، ) -
 =  (. 2/684نويهض: عادل، معجم المفسرين »من صدر اإلسالم وحتى العصر الحاضر«، )  -
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 تعريف بالكتاب: 

كتاب الرعاية كتاٌب في علم التجويد، وهو من أقدم ما ُكتب في هذا المجال، كما ذكر حاجي  

، وهو من  (2) يفه بالكتاب ، وربما كان أقدم ما وصَلنا كما يقول الدكتور فرحات في تعر (1)  خليفة
ومما   أواخر الكتب التي أّلفها مكي بن أبي طالب، فجاء الكتاب في مرحلة نضجه العلمي والعملي.

كما يقول الدكتور فرحات، فال يكتفي المؤلف بذكر   (3)   "ظاهرة التعليل"يلفت النظر في الكتاب  
وقد اكتفى اإلمام مكي في كتابه بذكر ما هو متفق عليه، ولم    األحكام وإنما يعللها تعليالا لغوياا.

 يتطرق لخالف العلماء.

 عمل المحقق: 

 اعتمد الدكتور فرحات في تحقيق هذا الكتاب على ثالث نسخ خطية: 

قة، رة العامة: وقد جعلها أصالا، كونها نسخة جيدة وموثّ نسخة مكتبة المدينة المنو  -أ
 ومتصلة السند إلى المؤلف، ومعاَرَضة على عّدة نسخ قديمة. 

 نسخة مكتبة مكة المكرمة، وقد رمز لها بحرف "م". -ب 

 
َوَوفيات المشاهير الذهبي: شمس الدين أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان بن َقاْيماز، تاريخ اإلسالم    -=  

 (.9/569م(، )2003، ) 1َواألعالم، تحقيق: الدكتور بشار عّواد معروف، دار الغرب اإلسالمي، ط 
 (. 3/274م(، ) 1994، )2لبنان. ط    –تراجم المؤلفين التونسيين، دار الغرب اإلسالمي، بيروت    ،محفوظ: محمد  -
،  1دبي، ط    –لبحوث للدراسات اإلسالمية وإحياء التراث  سعد: قاسم علي، جمهرة تراجم الفقهاء المالكية، دار ا   -
  = الدباغ: عبد الرحمن بن محمد بن علي بن عبد ّللّا األنصاري األسيدي، معالم اإليمان   - .  (1271/ 3م(، )2002)

،  1ط ،  دار الكتب العلمية، منشورات محمد علي بيضون ،  في معرفة أهل القيروان تحقيق: عبد المجيد الخيالي =  
 . ( 174/ 3ه(، )1426وت )بير  -
( حاجي خليفة: مصطفى بن عبد هللا كاتب جلبي، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، تحقيق: محمد  1)

 (. 354ص: 1شرف الدين يالتقايا، دار إحياء التراث العربي. )ج:
الح2) مراتب  بعلم  التالوة  لفظ  وتحقيق  القراءة  لتجويد  الرعاية  طالب،  أبي  بن  مكي  القيسي:  ومخارجها (  روف 

وصفاتها وألقابها وتفسير معانيها وتعليلها وبيان الحركات التي تلزمها، تحقيق: األستاذ الدكتور أحمد حسن فرحات،  
 (. 22م(، مقدمة التحقيق، ص: )2018، ) 1دمشق، ط  –دار ابن كثير 

 (. 24مقدمة التحقيق، ص: )، الرعاية  ،القيسي: مكي بن أبي طالب (3)
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نسخة الخزانة العامة في الرباط، وقد رمز لها بحرف "ر"، وهي نسخة جيدة استفاد   -ت 
 . (1)  المواطنمنها كثيراا، وكان ُيرّجحها على النسخة األصل في بعض 

ة تحسينات واستدراكات قام الدكتور فرحات بعدّ   -عليها في دراستي   التي اعتمدتُ   –وفي هذه الطبعة  
بعض  وإضافة  النصوص،  وعزو  لألعالم،  والترجمة  األحاديث،  كتخريج  األولى،  الطبعة  على 

 من سابقتها.  أجود التعليقات والفوائد في الحاشية.. وبذلك كانت هذه الطبعة 

 اإليضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ومعرفة أصوله، واختالف الناس فيه.  -2
 ه(. 437  –   355بي طالب القيسي ) لإلمام أبي محمد مكي بن أ 

م(، وهي الطبعة التي  2019هذا الكتاب من مطبوعات دار ابن كثير بدمشق، الطبعة األولى )
كلية الشريعة    في ( صفحة. وقد ُطبع الكتاب أول مرة  504اعتمدُت عليها في دراستي، وتقع في )

ه دار المنارة في جّدة  طبعتْ   ثم  م(.1976بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية بالرياض، عام )
م(، وفي هذه الطبعة الثانية إضافات وتصحيحات مهمة. والطبعة الجديدة لدار ابن 1986عام ) 

 كثير مطابقة للطبعة الثانية للكتاب.

 تعريف بالكتاب: 

موضوع هذا الكتاب هو علم الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم، وهو من أمهات الكتب وأصولها 
الب فقد كتب كتاباا آخر مختصراا اسمه:  في هذا  الموضوع،  ثاني كتاب لمكي في هذا  اب، وهو 

 "اإليجاز لناسخ القرآن ومنسوخه"، ولكنه من الكتب المفقودة التي لم تصلنا. 

ما تفّرق في ُكتب السابقين،    عَ حول موضوع النسخ في القرآن، فجمَ   وقد بسط في كتابه هذا الكالمَ 
ونَقَل أقوالهم واختالفاتهم، ولم يكتف بذلك بل عّرج على كتب أصول الفقه وجمع منها ما يدخل في  
أصول النسخ، وهو أّول من فعل ذلك ممن كتبوا في هذا الموضوع. ومكي في كتابه ليس مجّرد 

 
  27، مقدمة التحقيق، ص ) ..القيسي: مكي بن أبي طالب، الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التالوةينظر:  (  1)
- 34 .) 
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ظات ويبّين الصواب بحسب ما  ناقل بل هو دارس ممّحص لما ينقل، ينقد األقوال ويضع المالح

 . (1) يترّجح له

وكعادة مكي بن أبي طالب فإنه متفّنن في التأليف، فقد سلك في هذا الكتاب مسلكاا منهجياا على  
التأليف المعاصرة، فجعله مِّْن قسمين: القسم األول نظري تأصيلي، والقسم الثاني عملي   طريقة 

 صول النسخ، وتكلم عن ذلك في ثالثة عشر باباا. تطبيقي. وقد خصص القسم األول للحديث عن أ

وأما القسم الثاني الذي خصصه للوقائع والتطبيقات، فقد استعرض فيه سَور القرآن ذاكراا كل آية 
( آية، وقد رّد اّدعاء النسخ في معظمها،  200وقع فيها النسخ، وبلغت اآليات التي استعرضها ) 

نها. وكان رّده النسَخ ألسباب علمية بلغت ُقرابة عشرة  إًل في القليل م  -عنده - النسخ    ولم يصحّ 
 أسباب. 

 لقد تمّيز هذا الكتاب بسهولة عبارته، ومنهجية مؤلفه، وروحه العلمية البعيدة عن التعّصب المذهبي. 

 عمل المحقق: 

على ثالث نسخ مخطوطة، هي: نسخة    - في تحقيقه لهذا الكتاب -اعتمد الدكتور أحمد فرحات  
األزهر بمصر، ونسخة خزانة القرويين بفاس. وقد اعتمد على الُنسخ الثالث جميعاا،    صنعاء، ونسخة

بت في المتن النصَّ الذي المختار، بحيث ُيثْ   ولم يجعل أّياا منها أصالا للتحقيق، مّتبعاا طريقة النّص 
سليمة  ُيرّجحه ويشير في الهامش إلى الفروق بين النُّسخ، والذي حَمله على ذلك عدم وجود نسخة  

قد ضاع شيء من أطرافها، والنسختان    –وهي نسخة خزانة القرويين    –من الّنقص، فأقدم نسخة  

والتي  –. وفي الطبعة الثانية للكتاب (2)  األخريان متأخرتان عنها وًل تْخُلوان من سْقط وتصحيف
، وهي  كان الدكتور فرحات قد حصل على نسخة مخطوطة رابعة  –اعتمدُت عليها في دراستي هذه  

النسخة الخطية التركية، فاستفاد منها في تقويم النص في عدة مواضع. كما قام ببعض اإلضافات 

 
القيسي: مكي بن أبي طالب، كتاب اإليضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ومعرفة أصوله واختالف الناس ينظر:  (  1)

 (. 20  - 19م(، مقدمة التحقيق، ص )2019، )1دمشق، ط   -فيه، دار ابن كثير 
القيسي: مكي بن أبي طالب، كتاب اإليضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ومعرفة أصوله واختالف الناس ينظر:  (  2)

 ( وما بعدها.11فيه، مقدمة التحقيق، ص: )



 

 
 

 
102 

. ومن ميزات هذه الطبعة  (1)   المفيدة، كما رجع إلى بعض المراجع التي ظهرت بعد الطبعة األولى
. كما استكمل أنه شَكل معظم الكالم فيها، وصّحح األخطاء المطبعية الموجودة في الطبعة السابقة

ذلك  في  القرآن  حّفاظ  كثرة  على  اعتماداا  منها  جزء  بإيراد  المؤلف  اكتفى  التي  اآليات  نصوص 

 .(2)الزمان

 . ̧   شرح كال وبلى ونعم والوقف على كل واحدة منهن في كتاب هللا  -3
 ه(. 437  –   355لإلمام أبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي ) 

(  124م(، ويقع في )2003عّمان، الطبعة األولى عام )  -هذا الكتاب من مطبوعات دار عمار

 (3) (.1983م(. ثم طبع عام ) 1978دار المأمون بدمشق، عام ) فيمرة  أولصفحة. وقد ُطبع 

 تعريف بالكتاب: 

 يقول الدكتور أحمد فرحات في تعريفه بهذا الكتاب: 

 من عادة المؤلف أْن يشرح في عنوان الكتاب موضوعه، )واسم الكتاب ُينبئ عن موضوعه، إذْ  
وهو بحٌث في "كال" و"بلى" و"نعم"، حيث عَمد إلى مقّدمات نحوية في شرح معاني هذه الحروف 
ودًلًلتها، ثم استعرض اآليات القرآنية التي وردت فيها هذه الحروف، شارحاا معانيها على حسب  

 
( بعض كتب التراث لم يكن مطبوعاا حينما حقق الدكتور فرحات كتاب اإليضاح ألول مرة، ثم ُطبعت بعض  1)

عن    الطبعة الثانية، ومثال ذلك أّن الدكتور كان قد اعتبر مكي بن أبي طالب أّوَل من تكّلم  الكتب فاستفاد منها في
نسخ الحكم المتعلق بعّلة في حال زوال تلك العّلة، ثم اّطلع بعد ذلك على كتاب "فهم القرآن" للحارث المحاسبي، 

 (. 23يضاح، ص: فتبّين له أن الحارث المحاسبي قد سبق مكّياا إلى ذلك القول. )كتاب اإل
القيسي: مكي بن أبي طالب، كتاب اإليضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ومعرفة أصوله واختالف الناس ينظر:  (  2)

 (. 6  - 5فيه، مقدمة الطبعة الثانية، ص: )
م( عن دار ابن كثير ضمن مجلد يشمل رسائل مكي بن أبي طالب األربعة )شرح 2019صدر الكتاب حديثاا )(  3)

عم. اختصار القول في الوقف على كال وبلى ونعم. تمكين المد. الياءات المشّددات( باإلضافة لرسالة  كال وبلى ون
 وهو مطابق لطبعة دار عمار التي اعتمدُت عليها في دراستي.  كال ًلبن رستم الطبري. ومقالة كال ًلبن فارس.
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ناا جواز الوقف وعدمه، وكراهته واستحسانه، وهو في ذلك ُيرّجح  تلك المقّدمات التي أشار إليها، ُمبيّ 

 (1) أو ُيضّعف، وُيجيز أو يمنع، ُمعّلالا لما يرى مستدًلا على ما يقول بأدّلة علمية قوية(.

 عمل المحقق:  

 حقق الدكتور فرحات هذا الكتاب معتمداا نسختين: نسخة مخطوطة، وأخرى مطبوعة: 

 ليها في دار الكتب المصرية في القاهرة حيث وجدها عَرَضاا النسخة المخطوطة: عثر ع -أ
حينما كان يتفّحص نسخةا من كتاب "الرعاية" لمكي فوجد ملحقاا بها كتابان آخران هما: كتاب "شرح  

. (2)كال وبلى ونعم" الذي نحن بصدد الحديث عنه، وكذلك كتاب "تمكين المد في آتى وآمن وآدم"
 الوحيدة المتوفرة لديه، وفيها تصحيفات كثيرة.وكانت هذه النسخة هي 

 النسخة المطبوعة: حصل الدكتور فرحات على نسخة مطبوعة من الكتاب، حيث تمت  -ب 
وقارن بينها وبين النسخة   طباعته ضمن مجلة كلية الشريعة ببغداد بتحقيق الدكتور حسين نّصار،

قّرر تحقيق الكتاب وإعادة طباعته  المخطوطة التي عنده فوجد بعض الفروقات والتصحيفات فيها، ف
اعتماداا على النسخة المخطوطة التي لديه مع مقابلتها بالكتاب المطبوع الذي حققه الدكتور نصار، 

 وقد رمز للنسخة المخطوطة بحرف "د" ورمز للمطبوعة بحرف "ع".
"الهداية إلى  ومما قام به الدكتور فرحات أيضاا في تحقيقه لهذا الكتاب أنه رجع إلى تفسير مكي  

بلوغ النهاية" ليعقِّد مقارنة بين ما جاء فيه حول "كال وبلى" وبين ما جاء في هذا الكتاب ليزيد بذلك 

 .(3)  الموضوع إيضاحاا، وقد ُيْثبت ما جاء في تفسير الهداية في الهوامش.

 

 

 
، تحقيق ¸  ة منهن في كتاب هللا( القيسي، مكي بن أبي طالب، شرح كال وبلى ونعم والوقف على كل واحد3)

 (. 9م(. مقدمة التحقيق ص )2003، عام )1عّمان، ط  -الدكتور أحمد حسن فرحات، دار عمار
 هو من كتب مكي بن أبي طالب التي حققها الدكتور فرحات، وسيأتي التعريف به ًلحقاا. ( و 2)
 ( وما بعدها.12التحقيق ص )القيسي: مكي بن أبي طالب، شرح كال وبلى ونعم، مقدمة ينظر:  (3)



 

 
 

 
104 

 اختصار القول في الوقف على كال وبلى ونعم.  -4
 ه(. 437  –   355القيسي ) لإلمام أبي محمد مكي بن أبي طالب  

الكتاب من مطبوعات دار عمار الطبعة األولى عام )   -هذا  (  36م(، ويقع في ) 2002عّمان، 
 (. 1982المكتبة الدولية بالرياض عام ) فيصفحة. وقد ُطبع الكتاب أول مرة 

 تعريف بالكتاب: 

  كتاب هللا هذا الكتاب اختصار لكتاب: "شرح كال وبلى ونعم والوقف على كل واحدة منهن في  
"، الذي سبق التعريف به بما يغني عن إعادته هنا، وقد اقتصر المؤلف في هذا المختصر  ¸

على ذكر المواضع التي وردت فيها هذه الحروف الثالثة في القرآن الكريم، مع ذكر القول المختار 
 في كل حرف من حيث معناه ووجه الوقف واًلبتداء فيه. 

 عمل المحقق: 

ات في بيان سبب تحقيقه لهذا الكتاب، الذي هو اختصار للكتاب السابق: )والذي  يقول الدكتور فرح
دفعني إلى تحقيق هذه الرسالة ونشرها أنها ُتحقق فائدة ًل تحققها الرسالة األولى، وهو ما حدا  
 بالمؤلف إلى جعلها رسالة مستقلة، ليجد فيها قارئو القرآن ُبغيتهم بسهولة ويسر، والتي قد ًل يجدونها

  (1) في الكتاب األول إًل بصعوبة وتكّلف(.

وقد قام الدكتور فرحات بتحقيق هذا الكتاب المختصر على نسختين: األولى في جامعة الرياض 
 وموجودة ضمن مجموع. والثانية في دار الكتب الوطنية بتونس وموجودة ضمن مجموع أيضاا. 

يقة النص المختار، حيث ُيثبت في المتن ما  ولم يجعل أّياا منهما أصالا لتحقيقه، وإنما اعتمد طر 
 يراه راجحاا من نصوص المخطوطتين ويشير إلى الفروقات في الهامش.

 
القيسي: مكي بن أبي طالب، اختصار القول في الوقف على كال وبلى ونعم، تحقيق الدكتور أحمد حسن  (  1)

 (. 7-  6م(. مقدمة التحقيق ص )2002، عام ) 1عّمان، ط - فرحات، دار عمار
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 رسالة كال في الكالم والقرآن.  -5
 ألبي جعفر أحمد بن محمد بن رستم الطبري. 

 ويليه: مقالة كال. 
 (. ç  395  -   329ألحمد بن فارس ) 

الكتاب من مطبوعات دار عمار الطبعة األولى عام )   -هذا  (  52م(، ويقع في ) 2002عّمان، 
 (.1982صفحة، وقد سبق طباعة الكتاب من قبل المكتبة الدولية بالرياض عام ) 

جمع الدكتور أحمد فرحات في هذا الكتاب بين رسالتين صغيرتين حول "كاّل"، ويبدو لي أن سبب 
ّلق بالعنوان أكثر منه بالمؤلَفين اللذين لم ُيعرف للدكتور فرحات اهتمام  تحقيق الدكتور لهما متع

بكتبهما، وإنما األمر متعلق ب "كال" حيث حقق ما يتصل بها من ُكتب مكي بن أبي طالب سابقة  
كر، وقد وجد   هاتين الرسالتين عَرَضاا، فقّرر تحقيقهما لتتم الفائدة    -أثناء بحثه عن كتب مكي    -الذِّّ

 : وفيما يلي تعريف مختصر بالمؤّلَفْين وبالرسالتين وبعمل المحقق فيهما ضوع "كال".في مو 

 تعريف بالمؤلَفْين: 

. أما اسم جده فقد (1) اسمه في معظم كتب التراجم: )أحمد بن محمد(    أوًلا: ابن رستم الطبري: 

  ، وذكر الخطيب البغدادي(2)أن اسمه )يزداد بن رستم الطبري(   وقع فيه اًلختالف، فذكر ياقوت 

وًل تذكر كتب التراجم التي بين أيدينا تاريخ وًلدته أو تاريخ وفاته، وإْن   (3)  أنه )يزديار بن رستم(.

 
غاية النهاية في طبقات (، ç 833( ابن الجزري: شمس الدين أبو الخير محمد بن محمد بن يوسف )المتوفى:  1)

 (. ç( ،)1 /114 1351، عام )1القراء، مكتبة ابن تيمية، ط
معجم األدباء (،  ç  626( ياقوت الحموي: شهاب الدين أبو عبد هللا ياقوت بن عبد هللا الرومي الحموي )المتوفى:  2)

 (. 1/598)  م(،9911 –ه 1411)بيروت،  –أو إرشاد األريب إلى معرفة األديب، دار الكتب العلمية 
تاريخ مدينة السالم  (،  ç  463(الخطيب البغدادي: أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي )المتوفى:  3)

وأخبار محدثيها وذكر قطانها العلماء من غير أهلها ووارديها )المعروف بتاريخ بغداد(، تحقيق: بشار عواد معروف،  
 (. 6/322م(، ) 0012، )1بيروت، ط –دار الغرب اإلسالمي 
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. وكذلك ًل تشير كتب التراجم إلى مكان  (1) كانت تشير إلى أنه عاش في القرن الرابع الهجري  
 وإْن كان المتبادر من نسبته "الطبري" أنه ولد في "طبرستان"، وقد عاش حياته في بغداد وًلدته،  

. وذكر ابن الجزري أنه (3)  . وقد اشتهر ابن رستم بعلمه باللغة العربية، وكان حاذقاا في النحو(2)

كتب، هي:  أما مؤلفاته فقد ذكر له ابن النديم ستة   (4) كان من المقرئين، وقال عنه: )ثقة حاذق(

 . (5) النحو(  – التصريف    –صورة الهمز    – المذّكر والمؤّنث    –المقصور والممدود    -)غريب القرآن  

 : (ç  395  -   329ثانياا: أحمد بن فارس: ) 

ث، َأبو الحسين َأحمد بن فارس بن زكريَّا بن محمد بن حبيب   مام، العالَّمة، اللُّغوي، الُمَحدِّّ هو )اإلِّ
(. أصله من قزوين، وأقام مدة في همذان، ثم  6ازي، المالكي، اللغوي( ) القزويني، المعروف بالرَّ 

الكوفيين في النحو، واحتذى به الحريري في    عَ ( تابَ 7) انتقل إلى الرّي فتوفي فيها، وإليها نسبته.  
 (. 8) فتحول مالكياا  بعض مسائله اللغوية. وكان شافعياا 

 
 (. 598/ 1ياقوت الحموي، معجم األدباء أو إرشاد األريب إلى معرفة األديب، )ينظر: ( 1)
 (.136/ 1إنباه الرواة على أنباه النحاة، ) ،القفطي: جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسفينظر: ( 2)
 (. 598/ 1األديب، )ياقوت الحموي، معجم األدباء أو إرشاد األريب إلى معرفة ينظر: ( 3)
 (.115  -114/ 1ابن الجزري، غاية النهاية في طبقات القراء، )( 4)
البغدادي )المتوفى:  5) النديم: أبو الفرج محمد بن إسحاق بن محمد الوراق  الفهرست، تحقيق:  (،  ç  438( ابن 

 (. 65ـ(، )ص م1997، ) 2لبنان، ط –إبراهيم رمضان، دار المعرفة بيروت 
سير أعالم النبالء، (،  ç  748الدين أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان بن َقاْيماز )المتوفى:  ( الذهبي: شمس  6)
(17/103  .) 
 (. 193/ 1األعالم، )(،  ç  1396الزركلي: خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس )المتوفى:  ينظر:  (  7)
 (. 54/ 1)  ،العصر الحاضر نويهض: عادل، معجم المفسرين »من صدر اإلسالم وحتىينظر: ( 8)
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إعراب  وكتاب غريب  اللغة،  فقه  وكتاب  األلفاظ،  متخّير  وكتاب  المجمل،  كتاب  تصانيفه:  ومن 
 ( 1القرآن، وكتاب حلية الفقهاء.. )

 تعريف بالكتاب:  

 رآن، ًلبن رستم الطبري أوًلا: رسالة كال في الكالم والق

 رسالة صغيرة الحجم كبيرة الفائدة، خّصصها المؤلف للكالم عن "كال" ومعانيها. 

وقد امتازت رسالته عن غيرها من المؤلفات كما يقول الدكتور فرحات ب: )أنها تتوّسع في حديثها  

 ( 2)   ّسعة...(.عن اشتقاق "كال" وتركيبها، وتذكر أدلة على ذلك لم يسبق أن ُعرفت بمثل تلك ال
ويلّخص الدكتور فرحات ما ذهب إليه ابن رستم في رسالته حول "كال" أنها )ًل تخرج عن معنيين:  
بمعنى "أًل ًل" في الردع والزجر، وعندها يتم الكالم. وبمعنى "أًل" التي للتنبيه ُيستفتح بها الكالم  

 ( 3) بعدما يتم الكالم الذي قبلها(.

 

 ن فارس ثانياا: مقالة كال، ًلب 

بذكر األقوال في   ¬  هذه المقالة أصغر حجماا من سابقتها، ولكنها مفيدة مثلها. وقد قام المؤلف

 بيان معنى "كال" وأصلها، وناقش ذلك، ثم خرج بأّن "كال" تأتي على أربعة أوجه:

   رّد الكالم الذي قبلها. -1

 
اعي: علي بن أنجب بن عثمان بن عبد هللا أبو طالب )المتوفى:  ينظر:  (  1) الدر  (،  ç  674تاج الدين ابن السَّ

الثمين في أسماء المصنفين، تحقيق: أحمد شوقي بنبين، ومحمد سعيد حنشي، دار الغرب اًلسالمي، تونس، ط 
 (. 276م(، )ص 2009، )1
ي: أبو جعفر أحمد بن محمد، رسالة كال في الكالم والقرآن، تحقيق: أحمد حسن فرحات، دار  ( ابن رستم الطبر 2)

 (. 10م(، مقدمة التحقيق، ص )2002، )1عّمان، ط  -عمار
 (. 10ابن رستم الطبري، رسالة كال في الكالم والقرآن، مقدمة التحقيق، ص )( 3)
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 الّردع.   -2
لة اليمين وافتتاح الكالم، فتكون بمعنى "أًل". -3  صِّ
 التحقيق لما بعدها.  -4

 عمل المحقق في الرسالتين: 

اعتمد الدكتور فرحات في تحقيقه لهاتين الرسالتين على نسخة مخطوطة واحدة وجدها في دار  
كما حصل على "مقالة كال" ًلبن فارس مطبوعة بتحقيق األستاذ عبد    الكتب الظاهرية بدمشق.

ادة تحقيق لتصحيح ما فيها من أخطاء في ضوء العزيز الميمني، وتبّين للدكتور أنها تحتاج إلى إع
النسخة الخطية التي وجدها، وبذلك يكون قد اعتمد في تحقيق هذه الرسالة على نسختين: مخطوطة  

 ومطبوعة. 

وأما "رسالة كال" ًلبن رستم الطبري فقد حققها عن نسخة مخطوطة وحيدة، مما زاد من صعوبة  
د بذل جهداا كبيراا في ذلك، واستعان ببعض األساتذة في  المهّمة، لكثرة ما فيها من تصحيفات، وق

سبيل قراءة بعض الكلمات... وفي عمل الدكتور فرحات على إثبات نسبة "رسالة كال" إلى ابن  
ذكر له سوى ستة كتب، ليس بينها "رسالة كال"! مما يجعل نسبتها  رستم وجد أّن ُكتب الفهارس لم تَ 

صحة هذه   -بغلبة الظن - من خالل بعض القرائن استطاع أْن ُيرّجح  له غير مؤكدة تماماا، إًّل أنه و 
 ( 1)  النِّّسبة.

 الياءات المشّددات في القرآن الكريم وكالم العرب.  -6
 ه(. 437  –   355لإلمام أبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي ) 

الكتاب من مطبوعات دار عمار الطبعة األولى عام )   -هذا  (  74) م(، ويقع في  2002عّمان، 
 (.1982صفحة. وقد سبق طباعة الكتاب من قبل المكتبة الدولية بالرياض عام ) 

 تعريف بالكتاب: 

كتاب الياءات المشّددات كتاب فريد في بابه، لم يسبق مكيَّاا أحٌد في إفراد هذا الموضوع بكتاب  
ياٍء   كل  أصل  وبّين  العرب،  وكالم  القرآن  في  المشّددات  الياءات  فيه  وقد شرح  مشددة  خاص، 

 
 (. 6  -5) ابن رستم الطبري، رسالة كال في الكالم والقرآن، مقدمة التحقيق، صينظر: ( 1)
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وتعليلها.. وقد امتاز اإلمام مكي بطريقة منهجية في التأليف.. وحول منهجيته في هذا الكتاب يقول  
المحقق الدكتور أحمد فرحات: )والذي يلفُِّت النظر في الكتاب منهجيته الدقيقة التي تدلُّ على عقلية  

ك ُيطيل الكتاب دون منظمة مبدعة، فهو لم يستعرض الياءات المشددات في القرآن كله ألّن ذل
كبير فائدة، وقد توجد بعض الياءات المشددات في كالم العرب دون أن يكون لها نظير في القرآن  
الكريم، وحْصر ذلك في كالم العرب ُمحال، فكان الطريق المنهجي ما لجأ إليه المؤلف حيث حَصر  

ي تعود إليها عند تحليلها،  الياءات المشددات في القرآن وكالم العرب حسب أصولها من الحروف الت 
وجعل ذلك في سبعة أبواب، ثم عَرضها في كل باب ضمن أوزان صرفية، وأتى على ذلك باألمثلة  

  (1) الكافية من القرآن وكالم العرب بحيث ُيقاس عليها ما شابهها(.

 عمل المحقق: 

ضمن    -عَرضا  -وجدها  اعتمد الدكتور فرحات في تحقيقه لهذا الكتاب على نسخة مخطوطة واحدة  
، وقد تأّكد من صحة -مسقط رأس مكي -مجموٍع، ملحقةا بكتاب آخر، وذلك في رحلته إلى تونس  

ت اسم الكتاب منسوباا  نسبة الكتاب لمكي بن أبي طالب من خالل عدد من الفهارس التي ذكرَ 
كانت هذه النسخة    فيها صراحةا نسبة الكتاب لمكي. وقد   لمكي، كما وأّن النسخة التي وجدها مذكورٌ 

الخّطّية الوحيدة التي اعتمد عليها الدكتور كثيرَة التصحيف والتحريف، مما صّعب مهّمته وتطّلب  
 منه جهداا كبيراا في تقويم النص.

 "آدم" وشبهه. و   "آمن" و   تمكين المد في "آتى"  -7
 ه(. 437  –   355لإلمام أبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي ) 

الكتاب من مطبوعات د  الطبعة األولى عام )   -ار عمارهذا  (  68م(، ويقع في ) 2003عّمان، 
  عام   الثاني،  العدد   الكويت،  اإلسالمية،  والدراسات   الشريعة  مجلة في  صفحة، وقد ُنشر أول مرة

 م(. 1984)

 
القيسي: مكي بن أبي طالب، الياءات المشّددات في القرآن الكريم وكالم العرب، تحقيق الدكتور أحمد حسن (  1)

 (. 11-  10ص ) مقدمة التحقيق م(. 2002، عام ) 1عّمان، ط - ، دار عمارفرحات
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   تعريف بالكتاب: 

المؤلف لمعالجة مسألة محددة   أفردها  التي  الدقيقة  الكتب  الكتاب من  هو واضح من    كما-هذا 
، تظهر من خالله عقلية المؤلف النقدية وطريقته في معالجة المسائل ديّ وهو كتاب نقْ   -العنوان

 وإحاطته بها من جميع الجوانب، وترتيب أفكاره وتسلسله في طرحها.

أما سبب إفراد المؤلف لهذا الموضوع بكتاب خاص؛ فذلك بسبب إثارة بعض الشبهات في 
لمات وأشباهها، وفي ذلك يقول الدكتور أحمد فرحات: )فتأليف  زمانه حول تمكين المّد في هذه الك

ة في عصر المؤلف، ولم يكن من باب الترف العلمي الذي يوحي به  الكتاب إذن كان لحاجة ُملحَّ
آثاراا   عنوان الكتاب ابتداءا، ويبدو أّن تلك اًلعتراضات التي ُأثيرت حول هذا الموضوع قد تركْت 

كتهم في صحة قراءتهم، فكان ًل بّد من مثل هذا الكتاب الذي يضع  عملية على طلبة القرآن، و  شكَّ
حّداا لتلك البلبلة التي أثارها أولئك المعترضون على تمكين المد في "آتى وآدم وآمن وأشباهها"، وأّن  

 (1) ُيخرج المد من حّيز الخبر إلى حيز اًلستفهام(. – في زعمهم  –هذا التمكين  
 عمل المحقق: 

في   -عَرَضاا -الدكتور فرحات في تحقيقه لهذا الكتاب على نسخة خطّية وحيدة؛ عثر عليها  اعتمد 
 دار الكتب المصرية.

أنه وضع له عناوين فرعية، حيث وجد المؤلف قد قّسم الكتاب إلى    -في هذا الكتاب -ومما قام به  
لكتاب باستنباط عناوين  فقرات وسّماها فصوًلا دون أن يضع لها عناوين، فقام الدكتور بعد دراسته ل

 مناسبة ُتعّبر عن مضمون تلك الفقرات. 

وقد أضاف الدكتور فرحات تمهيداا مفيداا للقارئ المعاصر، حتى يسهل عليه فْهم موضوع الكتاب؛ 
إلى كتاب "الكشف عن وجوه القراءات"   َمدَ ه وأصوله، حيث عَ لِّ لَ من خالل تعريفه بموضوع المد وعِّ 

تبس منه بعض الفقرات الضرورية في فهم موضوع المد، وجعلها مدخالا لمكي بن أبي طالب، واق
للكتاب. أو    تمهيدياا  الفهارس  ْكراا له ضمن كتب  ذِّ المحقق  فلم يجد  لمؤلفه  الكتاب  نسبة  أما عن 

 
"آدم" وشبهه، تحقيق الدكتور أحمد حسن فرحات،  و  "آمن"و  ( القيسي: مكي بن أبي طالب، تمكين المد في "آتى"1)

 (. 8 - 7م(. مقدمة التحقيق، ص ) 2003، عام ) 1عّمان، ط -دار عمار 
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.. فاجتهد من خالل القرائن المنطقية في إثبات نسبة هذا الكتاب لإلمام  اا التراجم التي ذكرْت مكيّ 

 .(1) .. ¬ مكي

 مقدمة جامع التفاسير مع تفسير الفاتحة ومطالع البقرة.  -8
 ه(. 502لإلمام أبي القاسم الراغب األصفهاني )ت  

(  168م(، ويقع في )1984الكويت، الطبعة األولى، سنة )  –هذه الكتاب من مطبوعات دار الدعوة  
 صفحة. 

 تعريف بالمؤلف: 

 .(2) الراغب األصفهاني( –أبو القاسم   –هو )الحسين بن محمد بن المفضل 

وًل تشير المصادر إلى مكان وًلدته وًل إلى زمانها، وتذكر أنه من أهل أصبهان، وسكن بغداد، أما  
ه(. وإّنه ألمر غريب أن يكون عَلٌم بوزن الراغب  502وفاته فأغلب المصادر تشير إلى أنها سنة )

وزمانها وًل عّمن قرأ وأخذ العلم، مع اختالف في  األصفهاني وًل يكون هناك ذكر لمكان وًلدته  
مذهبه العقدي، وعدم جزم بمذهبه الفقهي! ويرّجح األستاذ محمد كرد علي أْن يكون سبب ذلك هو 

  .(3) ُبعده عن السالطين والوًليات، وإيثاره الزهد والخمول

له: )اإلمام األديب والحافظ  وللراغب األصفهاني مكانة علمية عند العلماء، فقد وصفه الخوانساري بقو 
العجيب، صاحب اللغة والعربية والحديث والشعر والكتابة واألخالق والحكمة والكالم وعلوم األوائل 

 
"آدم" وشبهه، تحقيق الدكتور أحمد حسن  و "آمن"و تمكين المد في "آتى" القيسي: مكي بن أبي طالب،ينظر: ( 1)

 وما بعدها(. 5فرحات. مقدمة التحقيق، ص )
البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة،  (، ç 817( الفيروزآبادى: مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب )المتوفى: 2)

 (.  122م(، ص ) 2000، )1دار سعد الدين للطباعة والنشر والتوزيع، ط 
م(،  1953(. وعلي: محمد كرد )ت  2/255األعالم، )  ،والزركلي: خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس

م(،  1950  –ه  1370، ) 1لعربي بدمشق(، ط  كنوز األجداد، مطبعة الترقي بدمشق، )مطبوعات المجمع العلمي ا
 (. 268ص )

 (. 268علي، محمد كرد، كنوز األجداد، ص )ينظر: ( 3)
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ويقول عنه البيهقي:    (1)  ف، ووصفه أرفع مِّن أْن ُيعرف.(وَص ه أشهر مِّن أْن يُ وغير ذلك، فضلُ 

  (2) لحكمة في تصانيفه(.)كان من حكماء اإلسالم، وهو الذي جمع بين الشريعة وا

ن شيعياا، وقيل: ُسّنياا  نه كاإوقد اخُتلف اختالفاا كبيراا في تحديد عقيدة الراغب األصفهاني، فقيل  
عن    أشعرياا، وُبعده  المستقّلة  وعقليته  الراغب  طبيعة  إلى  اًلختالف  هذا  ويعود  معتزلياا،  وقيل: 

وخالصة ما توّصل إليه  (  3) معين.    التعّصب المذهبي، لذا يصعب تصنيفه ضمن مذهب كالمي
الدكتور فرحات أّن الراغب األصفهاني لم يكن شيعياا وإنما كان ُسنّياا، ولكْن يصعب تصنيفه بشكل  

   (4)   .دقيق وذلك ًلستقالليته، ففي كالمه ما يميل أحياناا إلى المعتزلة، وفيه ما يوافق األشاعرة

   .(5)  شافعياا، كما ذكر الخوانساري ما مذهبه الفقهي فقيل إنه كان أ

 
ه(، روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات،  1313  –ه  1226لخوانساري: محمد باقر الموسوي )( ا1)

 (. 3/186م(، )1991 –ه 1411، )1بيروت، ط  –الدار اإلسالمية 
ه(، تاريخ حكماء  565  –ه  499لبيهقي: علي بن زيد بن محمد بن الحسين، أبو الحسن، ظهير الدين )( ا2)

العربي بدمشق(، ط   العلمي  المجمع  الترقي بدمشق، )مطبوعات  ، 1اإلسالم، تحقيق: محمد كرد علي، مطبعة 
 (. 112م(، ص )1946 –ه 1365)
بغية الوعاة في  (،  ç  911، جالل الدين )المتوفى:  السيوطي: عبد الرحمن بن أبي بكرينظر تفصيل ذلك:  (  3)

لبنان / صيدا، )د ط(، )د ت(،    - طبقات اللغويين والنحاة، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية  
الطبرسي:  وينظر:    (.3/186الخوانساري، روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات، )وينظر:    (.2/297)

مشهد،   –بن علي )من علماء القرن السابع الهجري(، أسرار اإلمامة، مجمع البحوث اإلسالمية    عماد الدين الحسن 
 (. 441) ، ص 2ط 
ه(، مقدمة جامع التفاسير مع  502ينظر: الراغب األصفهاني، الحسين بن محمد بن الفضل أبو القاسم )ت:  ( 4)

م(، مقدمة التحقيق، 1984، )1الكويت، ط  -وة  تفسير الفاتحة ومطالع البقرة، تحقيق: أحمد حسن فرحات، دار الدع 
 (. 16ص )

 (. 186/ 3الخوانساري، روضات الجنات في أحوال العلماء واالسادات، ) ( 5)
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من المؤلفات التي أثنى عليها العلماء بما يدّل على واسع   كبيراا   وقد ترك الراغب األصفهاني عدداا 

 ، وهي:(1) علمه، ومنها أربعة مطبوعة، ذكرها األستاذ محمد كرد علي

 المفردات في غريب القرآن. -1
 الذريعة إلى مكارم الشريعة. -2
 اء ومحاورات الشعراء والبلغاء. محاضرات األدب -3
 تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين. -4

 تعريف بالكتاب: 

ُيعّد هذا الكتاب للراغب األصفهاني من كتب أصول التفسير التي وضع فيها بعض القواعد واألصول 
 الُمعينة على تفسير القرآن الكريم، وهو يحتوي على قسمين:

التفاسير: وهو عبارة عن قواعد نظرية، أغلبها لغوية وأصولية، يتم مراعاتها في  األول: مقدمة جامع  
والثاني: تفسير سورة الفاتحة ومطالع البقرة:   التفسير، وُيفهم من خاللها أسباب اختالف المفسرين.

وهو أشبه بالتطبيق العملي لتلك القواعد في تفسير سورة الفاتحة مع أول خمس آيات من سورة  
 . البقرة

 عمل المحقق: 

ذكر الدكتور أحمد فرحات في مقدمة تحقيقه لهذا الكتاب أّن "مقّدمة تفسير الراغب األصفهاني"  
ه( دون تحقيق ملحقة بكتاب "تنزيه القرآن عن المطاعن" للقاضي  1329كانت قد ُنشرت في عام )

وُطبعت بمطبعة    –صاحب المكتبة األزهرية    –عبد الجبار، وقد قام بنشرها محمد سعيد الرافعي  
الجمالية بمصر. ثم حصل الدكتور على نسخة مصّورة مخطوطة لهذه المقدمة ومعها تفسير لسورة  
الفاتحة وجزء من سورة البقرة، وذلك في المكتبة المركزية لجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية 

 قبوسراي بتركيا. بالرياض، وجاءت تحت عنوان "النكات القرآنية"، وهي مصّورة من مكتبة طوب

 
 (. 269علي، محمد كرد، كنوز األجداد، ص ) ( 1)
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الراغب   –ونظراا ألهمية هذه المقدمة ألنها تمثل فصوًلا في أصول التفسير كتبها المفسر المرموق  
كان ًل بد من إعادة تحقيقها ونشرها، خاصة أن النسخة المطبوعة التي حاز ناشرها    -األصفهاني 
عليه، فهي تحتاج خدمة كبيرة  بالغرض بالشكل الذي ُنشرت    وافيةا   دْ عُ ق في نشرها لم تَ بْ فضل السَّ 

ه( ملحقة بكتاب آخر، فهي  1329في التحقيق والشرح، ُيضاف إلى ذلك أنها ُطبعت في عام )
اآلن بمثابة المفقود. وقد اعتمد الدكتور فرحات في تحقيق هذا الكتاب على كال النسختين المخطوطة  

 .(1) اعتمد على المخطوطة وحدها والمطبوعة. أما فيما يتعلق بتفسير الفاتحة ومطالع البقرة فقد 

 جمهرة البالغة.  -9
 ه(. 1349  -   1280للعاّلمة عبد الحميد الفراهي ) 

دبي، الطبعة    –هذا الكتاب من مطبوعات جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، وحدة البحوث والدراسات  
باًلشتراك مع ( صفحة، تحقيق: الدكتور أحمد فرحات  266م(، ويقع في )2017األولى، عام ) 

م(،  1941  –ه  1360ابنه الدكتور محمد إقبال فرحات. وسبق أْن ُطبع الكتاب طبعة قديمة عام ) 
 في الدائرة الحميدية بالهند. 

 : (2)  تعريف بالمؤلف 

باستثناء كتاب "إمعان    –لم يأخذ الفراهي حقه من المعرفة في بالد العرب، والسبب أن جميع كتبه  
ُنَسخها دون أن تصل إلى بالد العرب. والفراهي لم    ْت دَ في الهند، ونفَ   صدرْت   -في أقسام القرآن" 

يطبع معظم كتبه في حياته، فكانت على هيئة مسّودات غير مكتملة، مكتوبة بخط اليد غير مرتبة  
عب الوصول إلى المصادر األصلية التي  بشكل نهائي، ثم ُنشرت بعد وفاته.. وهذا جعل من الّص 

أيوب تَ  أجمل  محمد  الدكتور  حققه  الذي  القرآن"  "مفردات  كتابه  على  اّطلعُت  وقد  له،  رجمت 

 
فرحات، الراغب األصفهاني، مقدمة جامع التفاسير مع تفسير الفاتحة ومطالع البقرة، تحقيق: أحمد حسن  ينظر:  (  1)

 (. 10 -  9ملخص من: مقدمة التحقيق، ص )
( ُيعد اإلمام الفراهي مِّن أكثر الذين تأّثر بهم أستاذنا الدكتور أحمد فرحات، لذا فقد آثرت أن أترجم له ترجمة 2)

  في الفصل القادم   وافية تبّين صفاته وعلومه وباقي الجوانب التي تأثر بها الدكتور فرحات. وسأبّين جوانب التأّثر
 في التفسير. عند الحديث عن منهج الدكتور فرحات
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لع على ترجمته التي كتبها  اإلصالحي، تحقيقا مميزاا، وترجم فيه للفراهي ترجمة طويلة، بعد أن اطّ 
( 30عن نفسه، وكذلك بعض الترجمات التي كتبها عنه تالميذه، فصاغ كل ذلك بترجمة بلغت )

ما كتبه الدكتور اإلصالحي في ترجمة    - باختصار -من المناسب أن أذكر    ، لذا وجدتُ صفحة

 : (1)  الفراهياإلمام 

اسمه عبد الحميد بن عبد الكريم بن قربان قنبر بن تاج علي، حميد الدين، أبو أحمد األنصاري،  
 ه(. 1280ولد في قرية )فريها( بالهند، سنة )  الفراهي.

اتيب القرآنية فحفظ القرآن وهو ابن عشر سنين، ثم تعّلم اللغة الفارسية، ثم  بدأ طلبه للعلم في الكت 
تعلم اللغة العربية، وبعد أن تخّرج في العلوم المتداولة من المنقول والمعقول وعلوم العربية، أقبل 

على تعلم اللغة اإلنجليزية والعلوم الحديثة، واهتم بتعلم    –وهو ابن عشرين سنة    –ه(  1300سنة ) 
 لفلسفة الحديثة. ا

ى الفراهي بعد إكمال دراسته عدة مناصب تعليمية وإدارية، فُعّين مدّرساا للعربية والفارسية. ثم  تولّ 
ه(، إلى أن استقال منها  1332اختارته حكومة )حيدر آباد( عميداا لدار العلوم، فغادر إليها سنة )

 ة إصالح المسلمين. ه(، وعاد إلى وطنه، وتوّلى بعد عودته إدارة مدرس1337عام ) 

كان الفراهي معروفاا بفرط الذكاء وثقوب النظر وسرعة اإلدراك. وقد أجمع معاصروه على اتصافه  
معة، مع كثرة التعّبد والتواضع وغنى النفس.   بالورع والزهد في الدنيا والعزوف عن السُّ

والعق  الّنقلية  العلوم  في  برع  فقد  واسعة،  ثقافة  ذا  عالماا  الفراهي  العربية  كان  اللغات  وأتقن  لية، 
، وتعلم اللغة العبرانية، وتمّيز عن معاصريه بدراسة علوم الغرب وآدابه دراسة واإلنجليزيةوالفارسية  

  الناقد البصير. وأما العلم الذي غلب عليه وبه ُعرف فهو علم القرآن الذي بَلغ فيه منزلة عالية. 
الف فيها  باعه  بطول  فتشهد  الشرعية  العلوم  "الرائع في أصول  وأما  كتبه:  التي سّودها من  صول 

"فقه القرآن". وكان ينوي تدوين فن أصول الفقه على  و  الشرائع"، و"إحكام األصول بأحكام الرسول"،
نحو جديد بعد تخليصه مما اختلط به من مباحث الفنون األخرى، وقد أّلف في تفسير القرآن وعلومه  

 
الفراهي: عبد الحميد، مفردات القرآن نظرات جديدة في تفسير آيات قرآنية، تحقيق: محمد  ينظر في ترجمته:  (  1)

 (.  41 -  11م(، مقدمة التحقيق، ص ) 2002، )1بيروت، ط  –أيوب أجمل اإلصالحي، دار الغرب اإلسالمي 
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القرآن وتأويل الفرقان بالفرقان" والذي شرع به ولم يكمله    بضعة عشر كتاباا، أجّلها تفسيره "نظام
 لموافاة األجل له. ومن مؤلفاته العربية المطبوعة: 

 ه(. 1389أساليب القرآن، طباعة الدائرة الحميدية، الهند، سنة ) -أ
 ه(. 1415إمعان في أقسام القرآن، دار القلم، دمشق، الطبعة الثالثة، )-ب 
 ه(.1388، الدائرة الحميدية، الهند، )التكميل في أصول التأويل -ت 

ه(، على إْثر عملية جراحية  1349جمادى اآلخرة عام    19توفي الفراهي وهو يتلو القرآن، في )  
أجراها في مدينة )مثوارا( ودفن بها. وقد رثاه عدد من أصحابه وأصدقائه بقصائد عربية وفارسية  

 وأوردية.
 تعريف بالكتاب: 

البالغة" لإلمام الفراهي نمطاا تجديدياا في التأليف في علم البالغة، فقد استدرك  ُيعّد كتاب "جمهرة  
 على السابقين وانتقد بعض ما ذهبوا إليه، وجاء بأفكار ومصطلحات جديدة غير معهودة. 

ويهدف الفراهي من كتابه هذا إلى التأكيد على أهمية العودة إلى بالغة القرآن والعرب السابقين  
خفي مخالفته لبعض ما ذهب إليه بعض المتأخرين من البالغيين في تأّثرهم بنظريات  يُ   األقحاح، وًل

العجم في البالغة. وأكثر ما يلفت النظر في أسلوب المؤلف هو لغته العالية، التي يشعر القارئ  
 لها أنه أمام أحد السابقين األوائل من أهل البالغة والفصاحة. 

في مقدمة تحقيقه تقديراا للكتاب ومؤلفه: )يدّل كتاب الجمهرة على   ومما يذكره الدكتور أحمد فرحات 
عبقرية الفراهي الفذة.. ويظهر اًلستيعاب واضحاا جلياا في اطالعه على بالغة العرب.. وبالغة  
العجم المتمثلة فيما جاء عند اليونان قديما وعند األوربيين حديثا.. كما تظهر قدرته الهائلة على 

فَّة اللسان  الغوص في أعماق   النفس اإلنسانية.. لقد كان أسلوبه في النقد على درجة عالية من عِّ
فقد كان غالباا بصيغة:    –مع اعترافه بفضله    –والبعد عن التجريح.. أما نقده لعبد القاهر الجرجاني  
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تظهر  اإلعجاز".. كذلك  دًلئل  "والعجب من صاحب  أو  البالغة"  أسرار  "والعجب من صاحب 

 .  (1)هي في المصطلحات التي ابتكرها.. (عبقرية الفرا 

 عمل المحقق: 

 قّدم الدكتور فرحات بمقدمة طويلة ومهمة، اشتملت على ثالثة محاور رئيسية: 

ترجمة مهمة للمؤلف عبد الحميد الفراهي، وقد اعتمد الدكتور فرحات في الترجمة على   -1
بالقرآن الكريم وعلومه"،   بحث الدكتور محمد أجمل أيوب الذي قّدمه لندوة "عناية المملكة

 ( 2)   المنورة.والتي نّظمها مجمع الملك فهد لطباعة المصحف بالمدينة 

تحت عنوان: العاّلمة عبد الحميد الفراهي إمام العربية والتفسير    –تحّدث الدكتور فرحات   -2
وإعجاباا بهذه باا  فبّين مدى إعجاب هذا اإلمام بالعرب ولغتهم، ونقل عنه كالماا يفيض حُ   –

اللغة وبأّمة العرب وصفاتهم، كما ذَكر مقارنة الفراهي لّلغة العربية بغيرها من اللغات ومدى 
 تميزها عليها بخصائص كثيرة تجعلها في الصدارة. 

 تعريف عام بالكتاب، وذْكر بعض األقوال في الثناء عليه وعلى مؤلفه.   -3
، وبالتالي لم يكن عمل الدكتور فرحات تحقيقاا  ه(1360إّن كتاب جمهرة البالغة مطبوع منذ عام ) 

بالمعنى التقليدي المتعّلق بالمخطوطات، وإنما كان عناية وخدمة مميزة للكتاب، وذلك أن طبعة  
الكتاب القديمة شبه مفقودة، وتحتاج لخدمة كبيرة نظراا للغة الكتاب العالية.. وبناء عليه فقد كانت 

وابُنه للكتاب هي تقريبه وتسهيله للقارئ من خالل شرح الكثير  أكبر خدمة قّدمها الدكتور فرحات  
من المفردات الصعبة فيه، وكذلك بإعادة تفقيره، بحيث تشتمل كل فقرة على فكرة معينة، باإلضافة  

 
ه(، جمهرة البالغة، تحقيق: الدكتور أحمد فرحات باًلشتراك مع ابنه 1349 -  1280لحميد )( الفراهي: عبد ا1)

م(،  2017، )1دبي، ط    –وحدة البحوث والدراسات    –جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم    ،الدكتور محمد إقبال فرحات
 وما بعدها(.  41مقدمة التحقيق، ص )

أيوب اإلصالحي في ترجمة الفراهي؛ ملّخص مما كتبه مفصالا في مقدمة  هذا البحث للدكتور محمد أجمل  (  2)
  تحقيقه لكتاب "المفردات" للفراهي؛ والذي اعتمدُت عليه في ترجمة الفراهي.
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 لنقطة مهمة وهي شْكل جميع الكتاب تقريبا، مما أسهم في إخراج الكتاب على أفضل وجه ممكن 

(1)  . 

 

 يف بأعماله الملحقة بالتحقيق: المطلب الثالث: تعر 
 للدكتور إضافة إلى ما سبق التعريف به من كتب التراث التي قام الدكتور فرحات بتحقيقها؛ فإّن  

لعملية    عدداا  الدكتور  فيها  نّظر  حيث  للتحقيق،  النظري  بالجانب  المتعلقة  العلمية  األعمال  من 
األعمال وبّين ما وقع فيها من أخطاء في  التحقيق، وبّين مراحل التحقيق وصعوباته.. وَنَقَد بعض  

قراءة النصوص، أو نسبتها لغير أصحابها الحقيقيين، وغير ذلك.. وفيما يلي تعريف موجز بكل  
  هذه األعمال: 

 كتاب "العمدة في غريب القرآن" ًل تصح نسبته إلى مكي بن أبي طالب.  -1
ويقع  ،  م(1982، عام ) 11العربية، العدد  ُنشر هذا البحث للدكتور أحمد فرحات في المجلة  

 ( صفحة.  38في )

عدم صحة نسبة هذا الكتاب لمكي بن    -باألدلة العلمية-في هذا البحث ُيثبت الدكتور فرحات  
ه(، صاحب كتاب "قوت  386أبي طالب. وُيرّشح نسبته ألبي طالب المكي، المتوفى سنة )

 .(2) القلوب"

 ًل تصح نسبته إلى الراغب األصفهاني. كتاب دّرة التنزيل وغّرة التأويل   -2
هذا البحث من األبحاث الطويلة للدكتور فرحات، وقد نشره في مجلة الشريعة والدراسات اإلسالمية،  

 ( صفحة. 57م(، ويقع في ) 1989، سنة )15، العدد 6بجامعة الكويت، المجلد 

 
 (.  50الفراهي، جمهرة البالغة، مقدمة التحقيق، ص )ينظر: ( 1)
سبته إلى مكي بن أبي طالب "، وهو  كتاب "العمدة في غريب القرآن" ًل تصح ن فرحات: أحمد حسن،  نظر:ي(  2)

الدكتور فرحات على اًلنترنت ) الفصل    (.www.drfarhat.comمنشور على موقع  لذلك في  وسيأتي تفصيل 
 الثالث، عند الحديث عن جانب النقد في دراسات الدكتور فرحات.

http://www.drfarhat.com/
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هاني، ويرّجح نسبته  في هذا البحث ينفي الدكتور فرحات صحة نسبة هذا الكتاب للراغب األصف
إلى "قوام السنة". ويناقش ما ذهب إليه الدكتور عمر الساريسي الذي نسبه للراغب، وُيقّدم جملة من  

 (1)  نظره.األدلة والقرائن التي تثبت وجهة 
 نظرات نقدية في ميدان تحقيق المخطوطات.  -3

المخطوط العربي اإلسالمي، المنعقدة قّدم الدكتور فرحات هذا البحث في الدورة التدريبية في صناعة  
م(، والتي دعا إليها مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، بالتعاون مع المنظمة  1997في دبّي عام )

العين. ويقع البحث   –الرباط، وجامعة اإلمارات العربية المتحدة    –اإلسالمية للتربية والثقافة والعلوم  
 ( صفحة. 24في )

قّدم الدكتور فرحات خالصة خبرته ومعايشته للمخطوطات خالل عدة عقود،   في هذا البحث المرّكز
فذكر فيه مراحل تحقيق المخطوط بطريقة عملية، يذكر من خاللها العديد من األمثلة والتجارب 
التي عاشها بنفسه، وينُقد كذلك العديَد من األعمال العلمية في تحقيق المخطوطات، مبّيناا األخطاء  

وقعت فيها هذه التحقيقات؛ سواءا في قراءة المخطوط أو نسبته إلى صاحبه أو غير    الكثيرة التي 
 ( 2) ذلك.

 رؤية نقدية.   – تحقيق المخطوطات في الرسائل الجامعية   -4
ُيعّد هذا البحث استكماًلا للبحث السابق )نظرات نقدية في ميدان تحقيق المخطوطات(، ويقع في  

الدكتور فرحا60) يفّصل  وفيه  تحقيق  ( صفحة،  فيذكر مراحل  السابق،  البحث  أجمله في  ما  ت 
المخطوط   ومواصفات  شروط  مبّيناا  يسلكها،  أن  العليا  الدراسات  لطالب  ينبغي  التي  المخطوط 
المناسب للتحقيق، ثم يفّصل الكالم في أهمية القراءة الصحيحة للمخطوط.. ويوضح كل ذلك من 

 
التنزيل وغّرة التأويل ًل تصح نسبته إلى الراغب األصفهاني، مجلة  فرحات: أحمد حسن، كتاب دّرة  ينظر:  (  1)

وسيأتي تفصيل لذلك في  م(.  1989، سنة )15، العدد 6جامعة الكويت، المجلد    -الشريعة والدراسات اإلسالمية  
 الفصل الثالث، عند الحديث عن جانب النقد في دراسات الدكتور فرحات. 

 نقدية في ميدان تحقيق المخطوطات.  ينظر: فرحات: أحمد حسن، نظرات( 2)
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َنقَ  التي  الكتب  من  النماذج  لبعض  استعراضه  فيها  خالل  وقع  أخطاء  من  فيها  ما  وبيَّن  َدها 
 (1) قِّقوها. ُمحَ 

 رؤية ميدانية وتجربة عملية.   – صعوبات البحث والتحقيق في الدراسات العليا   -5
ها أكاديمية الدراسات  قّدم الدكتور فرحات هذا البحث في الندوة العالمية للدراسات العليا التي عقدتْ 

م(، وكان موضوع  2007قسم الدراسات العليا، في عام )  –اإلسالمية في جامعة الماليا بماليزيا  
الندوة: "الصعوبات والتحديات التي تواجه البحوث العلمية في التعامل مع مخطوطات الدراسات 

 ( صفحة. 18في ) القرآنية والتفسير، وكيفية تذليلها وإيجاد الحلول لها". ويقع البحث 

في هذا البحث نحا الدكتور فرحات منحى غير تقليدي، فلم يعرض مادة البحث عرضاا نظرياا، 
أبي طالب   بن  "مكي  الدكتوراه  أطروحة  كتابة  في رحلة  العملية  تجربته  وإنما عرضه من خالل 

جال تحقيق  وتفسير القرآن".. فنجده يذكر عنوان الفقرة الذي يمّثل مرحلة من مراحل البحث في م
المخطوطات، ثم يسرد تحته ما حصل معه فعلياا أثناء عمله على تراث مكي بن أبي طالب، وهكذا  

 (2)  والمفيدة.يتناولها مرحلة مرحلة حتى ُيتّم بحثه بهذه الطريقة الشّيقة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 رؤية نقدية. –حمد حسن، تحقيق المخطوطات في الرسائل الجامعية أينظر: فرحات: ( 1)
 رؤية ميدانية وتجربة عملية.  –ينظر: فرحات: أحمد حسن، صعوبات البحث والتحقيق في الدراسات العليا ( 2)
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 : منهج الدكتور فرحات في الدراسات القرآنية لث الفصل الثا 

 

 التفسير المبحث األول: منهجه في  

 

 علوم القرآن   المبحث الثاني: منهجه في 

 

 منهجه في تحقيق المخطوطات :  الثالث المبحث  

 

 المبحث الرابع: نظراته النقدية في الدراسات القرآنية 
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 : منهج الدكتور فرحات في الدراسات القرآنية  لث الفصل الثا 

 

أستاذنا الدكتور أحمد فرحات أن له منهجاا تجديدياا غير تقليدي في  يلحظ القارئ لكتب وأبحاث  
تأليفه في الدراسات القرآنية، وهذا األمر واضح من خالل ترجيحاته واجتهاداته الخاصة، فالدكتور 

 ..فرحات عالم مجتهد في هذا الباب وله نظرات ناقدة، واختيارات خاصة

الجوانب و  أهم  الكشف عن  الفصل سيتم  هذا  الدكتور فرحات -المنهجية    في  دراساته    -لدى  في 
اجتهاداته وترجيحاته في بعض المسائل و القرآنية، وذلك من خالل استعراض طريقَته وأهمَّ أفكاره  

المقتبسة من  الهامة   واألمثلة  النماذج  بُجملة من  ذلك  حاا  ُمَوضِّّ القرآن،  التفسير وعلوم  في مجال 
في تحقيق الكتب والمخطوطات، وإظهار الجانب الّنقدي كتاباته. وكذلك من خالل بيان طريقته  

 لدى الدكتور فرحات في ميدان التحقيق والتعامل مع كتب التراث.

 

التفسير  المبحث األول: منهجه في    

ما كان منها تفسيراا لسَور    سبق التعريف بكتب وأبحاث الدكتور فرحات في مجال التفسير، سواءا 
بتمامها، أو كان بحثاا دقيقاا في آية معينة أو موضوع معين، ويمكننا من خالل التأّمل فيما كتبه  
الدكتور في هذا الباب أن نتعّرف على اتجاهه التفسيرّي، وطريقته في الوصول إلى معاني كالم  

في التفسير    منهج الدكتور   منوانب  الج  هذه هللا تعالى، ومصادره األساسية في ذلك.. وسأوضح  
   التالية: المطالب من خالل 

 .موقفه من التفسير بالمأثور -1
 موقفه من التفسير بالرأي. -2
 .عند الدكتور فرحات  اللغة العربية في التفسير أهمية -3
 .التفسير الموضوعيموقفه من  -4
 موقفه من علم المناسبات، ونظرية "نظام القرآن" للفراهي.  -5
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 السياق في التفسير. مراعاته لدًللة  -6
 في تفسير القرآن، تجمع المسلمين وًل تفّرقهم.  رائدةدعوته لمنهجية   -7
 مصادره في التفسير، وأهّم الذين تأّثر بهم.  -8

 ، مشفوعاا ببعض األمثلة التوضيحية: جانب من هذه الجوانب وفيما يلي توضيح لكل 

 موقفه من التفسير بالمأثور المطلب األول:  

،  (1) يشمل التفسير بالمأثور: تفسير القرآن بالقرآن، وتفسيره بالسنة، وبأقوال الصحابة والتابعين  
وبالنسبة ألستاذنا الدكتور فرحات فُيالَحظ تركيزه على جانب من هذه الجوانب وهو تفسير القرآن  

التفسير بالمأثور، ل وأهم طريق في  الطريق من طرق التفسير هو أوّ وكما هو معلوم فإن هذا  بالقرآن،  
الناحية التطبيقية    يظهر جلياا سواءا في  واهتمام الدكتور فرحات بهذا النوع من أنواع التفسير بالمأثور

 التفسيرية أو في الناحية التأصيلية التي يدعو إليها وينّظر لها.  هفي أعمال

ال ف :حيح منها والسقيمكثرة نقل اآلثار واألخبار الصوما ينطوي عليه من  مأثور ر بكلوأما التفسي
قاا أخرى على  رُ بل نجده يقّدم طُ   ،بهذا المعنىصاحب منهج أثري    يظهر للباحث أّن الدكتور فرحات 

والنَّ  كاللغة  القادمةذلك  الفقرات  في  توضيحه  سيأتي  كما  يمنعه من  ظر  ًل  وهذا  قوال  أل  العودة، 

 ( 2)السابقين ورواياتهم في التفسير وقبول ما وافق الدليل منها. 

 
الفضل    وه(، البرهان في علوم القرآن، تحقيق: أب794هللا )ت:  الزركشي: بدر الدين محمد بن عبد  ينظر:  (  1)

الزرقاني: محمد عبد   و:  وما بعدها(.  421م(، ص )2006القاهرة، )بدون طبعة(، )-الدمياطي، دار الحديث  
 - وما بعدها(. و: الطيار: مساعد بن سليمان، فصول في أصول التفسير، دار ابن الجوزي    335، ص )العظيم

 وما بعدها(. 73ه(، ص )1439، )4 السعودية، ط
في موضوع تفسير القرآن    خر ما توّصل إليه آعلمُت من الدكتور فرحات   ؛( بعد انتهائي من كتابة دراستي هذه2)

عتبر الدكتور فرحات : يَ   أي الدكتور في ذلك ر ذلك هنا كي ُيعلم    بالقرآن وعالقة ذلك بالتفسير بالمأثور، وأود تسجيلَ 
ما    :التفسير بالمأثور  بالمأثور، وذلك أنّ   ن أنواع التفسيرمتفسير القرآن بالقرآن طريقاا خاصاا ومستقالا، وليس    أنّ 

كان مصدره الروايات المأثورة عن السابقين والتي فيها الصحيح وغير الصحيح، أما تفسير القرآن بالقرآن فهو تفسير  
 .لكالمه بشكل مباشر -́ -صاحب الكالم 



 

 
 

 
124 

لمنهجه   فرحات  الدكتور  بالقرآنويستدل  القرآن  تفسير  تعالى:    في   (حي جي ٰه مه)بقوله 

هللا تعالى تعّهد أْن يبّين المراد بكالمه    نّ أ وقد فهم الدكتور فرحات من اآلية الكريمة  . [ 19]القيامة: 
في كتابه، وبما أّن صاحب الكالم هو األعلم بمراده فال مناص من اللجوء إلى صاحب الكالم  

 .(1) لمعرفة مراده من كالمه 

تفسير القرآن بالقرآن أصالا في بيان معاني الكلمات   اعتباريقول الدكتور فرحات في ذلك: )..  
قّدم عليه أي  ألن تفسير القرآن بالقرآن تفسير صاحب الكالم لكالمه، وًل يمكن أن يُ القرآنية.. وذلك  

  إليه   رجعيَ   ما  أول  أن  التفسير  علماء  واعتبرويقول في موضع آخر: )  .(2)   ..(تفسير مهما كان

 مقدمته  في تيمية ابن ذلك إلى أشار كما النبوية  السنة إلى رجع  ذلك أعياه  فإن ،القرآن هو المفسر
 ن ومِّ   به،  يليق  بما  التامة  العناية  من  يحظ  لم  عليه،  المتفق  األصل  هذا  أن  غير.  التفسير أصول  في

 وكما   .والبغوي   (3) كثير   وابن  الطبري   عند   ذلك  نجد   كما   منه،  اًلستفادة  في  المفسرون   تفاوت   فقد   ثم 
  أضواء"    المسمى  تفسيره  في  (4) الشنقيطي  األمين  محمد   الشيخ  عند :  الحديثة  التفاسير  في  ذلك  نجد 

 (5)  (. "بالقرآن القرآن إيضاح في البيان

 
 .(وما بعدها 8: فرحات: أحمد حسن، نحو منهجية موحدة لتفسير القرآن، ص )( ينظر1)
 (. 20)  ( فرحات: أحمد حسن، نحو منهجية موحدة لتفسير القرآن، ص2)
  -   701) ( إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضّو بن درع القرشي البصروي ثم الدمشقّي، أبو الفداء، عماد الدين3)

774  ç،)  ورحل  ،  ه706ولد في قرية من أعمال بصرى الشام، وانتقل مع أخ له إلى دمشق سنة  ،  حافظ مؤرخ فقيه
/  1) ،ألعالم، االزركلي   عظيم". ينظر:تفسير القرآن ال"و  "البداية والنهاية"من كتبه   .وتوفي بدمشق  ،في طلب العلم

320) . 
مفسر، باحث،   ه(، 1393  – ه  1325)  ،لشنقيطي( محمد األمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني ا4)

في المدينة المنورة، ثم في الرياض،    ساا واستقر مدرِّ ،    ç  1367انيا، ولد وتعلم بها. وحج سنة  يتمن علماء شنقيط بمور 
  . ينظر: عادل نويهض، فالجامعة اإلسالمية بالمدينة. وتوفي بمكة. من كتبه "أضواء البيان في نفسير القرآن بالقرآن"

 . (496/ 2جم المفسرين »من صدر اإلسالم وحتى العصر الحاضر« )مع
 (. 28)  ( فرحات: أحمد حسن، نظرات في التفسير الموضوعي، ص5)



 

 
 

 
125 

الدكتور    يفّسرواألمثلة في كتب الدكتور فرحات كثيرة وطويلة، وسأكتفي بنموذج واحد يبّين كيف  
   القرآن بالقرآن، ويعتمد على أسلوب القرآن في بيان المعنى الراجح:فرحات 

 تفسير المراد بالفقير والمسكين: 

كر الفقير والمسكين في عدد من اآليات، وقد اختلف المفسرون في المراد بهما، وفي أيهما  ورد ذ 
  نجد ، ثم قال: )(1)في ذلكللمفسرين  أشّد حاجة من اآلخر، وقد نقل الدكتور فرحات أحد عشر قوًلا  

"  الفقير "    يرى   فبعضهم   :اآلخر  من  أحوج  أيهما:  والمسكين  الفقير  في  قسمين   إلى  ينقسمون   الفقهاء   أن
 الشافعي   قال  وبهذا  فاألهم  باألهم   يبدأ  وإنما  به،  بدأ  تعالى هللا  أن  بلقِّ   من"  المسكين"    من  حاجة  أشد 

  لقول   قتيبة  وابن  وثعلب   الفراء  قال  وبه  حاجة،  أشد   المسكين  أن  إلى  حنيفة  أبو  وذهب   .واألصمعي

 :وأنشدوا. حاجته لشدة التراب  على المطروح وهو [16]البلد:  (حط مض خض حض) :تعالى هللا

 سبد   له يترك فلم العيال وفق    حلوبته  كانت  الذي الفقير أما

 يك ىك):تعالى  وقال  ،أهمّ   أنهم  على  ليدل  بالفقراء،  بدأ  تعالى  هللا  أن  ولنا:  قدامة  ابن  ويقول

 ... بها  يعملون   سفينة   لهم  المساكين  أن  فأخبر  [79]الكهف:  (مم ام يل ىل مل

 ئ، القار   ذهن  في  معلقة  القضية  وتبقى  اآلخر،  الفريق  أدلة  ويرد  بأدلة،  لرأيه   ينتصر  فريق  كل  وهكذا
 .اآلخر المذهب  دون  مذهبهم برأي التمسك إلى مذهب  كل أهل يميل وربما

  النبوية،   األحاديث   من  أو  القرآنية  اآليات   بعض   من  لرأيه  تأييداا   يجد   أن  يحاول  فريق  كل  بأن  شك  وًل
  القضية   وبقيت   المشكلة،  يحلّ   ولم  األمر،  يحسم  لم  كله   ذلك  ولكنّ   السلف،   علماء  أقوال  من  أو

  للكلمتين   القرآن  استعمال  واستقرأنا  سابقا،  إليه  أشرنا  الذي  المنهج  قناطبّ   أننا   ولو  .القولين  تحتمل

 (2) (؟نجد  فماذا

 
 (. 351 -  349( ينظر: فرحات: أحمد حسن، نظرات في التفسير الموضوعي، ص )1)
 (. 335 -  352فرحات: أحمد حسن، نظرات في التفسير الموضوعي، ص )( 2) 
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هافوجد في  ،  ر المسكينثم ساق الدكتور فرحات جميع اآليات التي جاء فيها ذكْ  اإلطعام    اقترانَ   جميعِّ

وهذا   [184]البقرة:  (رثزث يت  ىت  نت  مت  رتزت )بالمساكين، كقوله تعالى:  

يدل على أن المسكين بحاجة إلى الطعام. بينما الفقير لم ُيذكر معه اإلطعام، إًل في مرة واحدة،  

ذلك   [28]الحج:  (مئ خئ حئ جئ يي):تعالى  قولهوهي   سبب  وبّين 

 أصابه  الذي  الفقر  مقدار  نليبيّ   وذلك  الفقير،  على"  البائس"  لفظ  متقدّ   اآلية  هذه  في  ويالحظبقوله: )
 ( 1) (.المسكين يساوي  الفقير البائس فكأن" المسكين"  مرتبة في يجعله والذي

ضح لنا كيف استطاع الدكتور فرحات الوصول إلى التفسير  ومن خالل مثال "الفقير والمسكين" يتّ 
، وذلك بمنهجيته القائمة على تفسير القرآن بالقرآن، وبمراعاة أسلوب القرآن، ومن  حسب رأيهالراجح  

بعضاا.. وبذلك خالل استقراء جميع اآليات التي تحّدثت عن موضوع البحث والتي يبّين بعضها  
 ياجاا من الفقير، إْذ أنه بحاجة حتى للطعام الذي يأكله.ل إلى أن المسكين أكثر احتتوّص 

  كفيل   المنهج  هذا  مثل  أن  نرى   وهكذاويعّلق الدكتور فرحات على هذه المنهجية في التفسير بقوله: )
 ، اًلجتهادات   وتتعدد   األقوال،  فيها  تكثر  التي   القضايا  هذه  مثل  في  لفْص   قول  إلى  يوصلنا  بأن

 (2) ( .فيها محكوماا  ًل بينها،  ماا كَ حَ  القرآن يكون  وبذلك

تطرح تساؤًلا حول موقف    -أعني تركيزه على تفسير القرآن بالقرآن -وهذه المنهجية عند الدكتور  
 من تفسير القرآن بالسنة!  -في دراساته -الدكتور فرحات من السنة النبوية، ًل سّيما وأّنه ُمقِّلٌّ 

فرحات، فهو على منهج أهل السنة والجماعة  وفي رأي الباحث إّن هذا األمر محسوم عند الدكتور  
في الوقوف مع النص الشرعي قرآناا وُسّنة، وهو يصّرح بوضوح بأن تفسير القرآن يكون بالقرآن ثم  
بالمأثور: هو التفسير بالرواية، وهو يشمل: تفسير   بالسنة الصحيحة، ويقول في ذلك: )التفسير 

النبوي بالسنة  القرآن  تفسير  بالقرآن.  بقول  القرآن  القرآن  تفسير  الصحابي.  بقول  القرآن  تفسير  ة. 

 
 (. 355)  فرحات: أحمد حسن، نظرات في التفسير الموضوعي، ص( 1) 
 (. 357، ص ) فرحات: أحمد حسن، نظرات في التفسير الموضوعي( 2) 
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التابعي. وقد تكّلمنا فيما مضى عن هذه األنواع، وبيَّنَّا أّن الَمْصدرين األولين ُمْجَمٌع عليهما عند  
 (1)   .(أهل التفسير إذا كان الحديث النبوي صحيحاا.

التابعي، فيقول: )وأما تفسير  ثم يختصُر الدكتور فرحات رأَيه في تفسير القرآن بقول الصحابي و 
ا ًل مجال للرأي فيه، فله ُحكم الحديث المرفوع، وإذا  القرآن بقول الصحابي فقد قلنا: إنه إذا كان ممّ 

  كان فيه مجال للرأي، فيمكن أن يكون اجتهاداا من الصحابي، ويمكن أن يكون راجعاا إلى النبي 
، وفي هذه الحالة ‘   على أنهم سمعوه من النبي، لكْن إذا أْجَمَع الصحابة على قول دّل ذلك  ‘ 

 ًل ُيخاَلف. 

أما تفسير القرآن بقول التابعي ففيه اختالف بين العلماء: هل هو مِّن قبيل التفسير بالمأثور أو من  
قبيل التفسير بالرأي؟ والذي ُنرّجحه في ذلك أّن ما وافق فيه قوُل التابعي قوَل الصحابي فهو من  

   (2)  .(خالف فيه التابعيُّ الصحابيَّ كان من قبيل الرأيقبيل المأثور. وما 

صحيٌح أّن الدكتور فرحات عنده تحفٌُّظ على الكثير من الروايات المأثورة ألنها غير ثابتة، واختلط 
فيها الصحيح بالسقيم، إًّل أّن ذلك ًل ُيَعدُّ منه موقفاا سلبياا تجاه كلِّّ مأثور، بل هو موقف علمي 

التحقيق والتدقيق في ما وَصَلنا من روايات في التفسير، وُيعبِّّر الدكتور فرحات عن موقفه  يبغي فيه  
هذا بقوله: )يرى كثير من الباحثين أّن التفسير بالمأثور قد تعّرض إلى الضعف نظراا لكثرة الوْضع  

والعصب السياسية  الدوافع  وأّن  مسعود،  وابن  وعلّي  عباس  كابن  المفسرين  من  الثقات  يات  على 
ْمن   في روايتها ضِّ العلماء  بعض  وتساهل  اإلسرائيليات  ذيوع  أّن  كما  ذلك،  وراء  كانت  واألهواء 
تفاسيرهم قد أسهم أيضاا في عدم الثقة بالتفسير بالمأثور، فإذا وصل األمر إلى حذف األسانيد، 

لها: التفسير  أصبح األمر في غاية الظُّْلمة، ومن هنا ُروي عن اإلمام أحمد قوله: "ثالثة ًل أصل  
والمغازي والمالحم" وذلك إشارة إلى كثرة الموضوع فيها، حتى إّن الصحيح ًل يكاد يتبّين نظراا لكثرة 

 (3) الموضوع وَغَلَبتِّه.(

 
 (. 245( فرحات: أحمد حسن، في علوم القرآن عرض ونقد وتحقيق، ص )1)
 (. 246-  245فرحات: أحمد حسن، في علوم القرآن عرض ونقد وتحقيق، ص )( 2)
 (. 247أحمد حسن، في علوم القرآن عرض ونقد وتحقيق، ص )( فرحات: 3)
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ولعّل اًللتباس الذي قد يقع لبعض َمْن ينظر في دراسات الدكتور فرحات سببه أن دراسات الدكتور 
ستشهاد باألحاديث النبوية عند تفسيره آليات القرآن، وألّن الدكتور التطبيقية في التفسير يقّل فيها اًل

حول    -غير صحيح- فرحات ُيكثِّر الحديث عن ضرورة تفسير القرآن بالقرآن فإن ذلك ُيسّبب إيهاماا  
 موقفه من التفسير بالسنة. 

جموع النقاط  بمويبدو لي أّن قّلة إيراد األحاديث النبوية في دراسات الدكتور فرحات يمكن تفسيره  
 : التالية

 الدكتور فرحات من التفسير بالمعنى التقليدي، أي أنه لم يْعَمد إلى سور طويلة كثر لم يُ  -1
د فيفسر ذلك  حدّ رها، وإنما يكتفي بآية معينة أو بضع آيات أو موضوع قرآني مُ أو أجزاء كاملة فيفسِّّ 

 األحاديث في تفسيره. رود بطريقته الخاصة.. وبناءا على ذلك فمن الطبيعي أْن يقّل وُ 

 لنفسه منهجية خاصة في التفسير تقوم على   -في أعماله التفسيرية -الدكتور فرحات  اختار   -2
، وهو في كتاباته يحاول  (1)   ..ركنين أساسيين هما تفسير القرآن بالقرآن، ومراعاة نظم الكالم وسياقه

القرآن بالقرآن أي قول آخر، وهذا ًل اًللتزام بهذه المنهجية التي ارتضاها، فال يقّدم على تفسير  
يعني أّن له موقفاا سلبياا من السنة! وإنما هو التزاٌم منهجيٌّ بطريقةِّ بحٍث اختارها الدكتور، ًل سيما  
بالقرآن منسجمة مع ما اتفق عليه علماء األمة مِّن أّن   القرآن  القائمة على تفسير  وأن منهجيته 

ح  صرِّ التفسير، وًل ُيلجأ إلى غيره إًل بعد العجز عنه، كما يُ   تفسير القرآن بالقرآن هو أعلى مراتب 
َر القرآُن بالقرآن؛ فما ُأجمل ،  بذلك اإلمام ابن تيمية حيث يقول: )إّن أصّح الطرق في ذلك أْن ُيفسَّ

َط في موضع آخر، فإْن   ر في موضع آخر، وما اخُتصر من مكان فقد ُبسِّ في مكان فإنه قد ُفسِّّ
  (2)   .(بالسنة. أعياَك ذلك فعليك

 الدكتور في دراساته التفسيرية على المسائل الشائكة واآليات التي َأْشكل تفسيرها على يرّكز   -3
النصوص المتعلقة به، وقّلة النصوص الواضحة فيه   لُّ قِّ تَ   -غالباا -العلماء، وهذا النوع من اآليات  

تفسيره على العلماء أصال.. لذا  هي أحد أسباب كونه ُمشكِّالا، ولو كان فيه نٌص حاسٌم لَما أشكل  

 
 ( سيأتي التعريف بمنهجية الدكتور في التفسير.1)
 (. 45مقدمة في أصول التفسير، ص )، بن تيمية( ا2)
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يغلب على تفسير مثل هذه اآليات: طريقة التفسير باًلجتهاد والنظر وإعمال الذهن للوصول إلى 
 رأي راجح فيها. 

 عني عدم اعتماده عليها مطلقاا،ت قّلة اعتماد الدكتور فرحات على األحاديث في تفسيره ًل   -4
علقة بالموضوع، بل إنه في أكثر آيٍة فّسرها تفسيراا  المت واآلثار  ففي بعض دراساته يذكر األحاديث  

 .(1) قد أورد فيها حديثاا نبوياا شريفاا   -وهي آية القتل العْمد -اجتهادياا برأيه 

وخالصة القول إن الدكتور فرحات لم ُيهمل تفسير القرآن بالسنة في دراساته بالكلّية، وإنما لم ُيكثر  
 ت.بوضوح، ألسباب موضوعية كما أسلفْ من ذلك، ولم َيظهر عنده 

 

 : موقفه من التفسير بالرأي المطلب الثاني:  

القرآنية   أبحاثه  أحمد فرحات في  الدكتور  "بالرأي"،    –كثيراا    –يعتمد  التفسير  وليس على طريقة 
 : ما ُيطلق عليه  غير الملتزم بقواعد العربية ونصوص الشرع وهو الرأي المجّرد    : بالرأي هنا  المقصود 

كالم هللا تعالى من   وإعمال العقل في فهم ر والتأملالنظر والتدبُّ   :به  المقصود ، بل  "الرأي المذموم"
 .  "الرأي المحمود ب" تفسير  أجل الوصول إلى المعنى المراد منه، وهذا هو ُصلب عمل المفّسر، وهو  

جج المانعين منه، وأّيد المجيزين  وقد ناقش الدكتور فرحات أقوال العلماء في التفسير بالرأي، ورّد حُ 

  (2) واستدّل لهم بأدلة نقلية وعقلية. 

 العربية،  قواعد   على  دُ عتمِّ يَ   الذي  هوه بالتفسير بالرأي المحمود بقوله: )ح الدكتور فرحات مرادَ ويوضِّّ 
  التفسير   يتفق  بحيث   فيها،  الواردة  النصوص   وعموم  ومقاصدها،  الشريعة  كليات   ويوافق  الفقه،  وأصول

  يجوز   وًل  وانسجام،  توافق  بينها  يكون   أن  بد   ًل  متكاملة،  منظومة  كلها  األمور  هذه  ألن  كله،  ذلك  مع

 رت  يب  ىبنب  مب  زب): تعالى  قوله  من  مستفاد   وذلك  واختالف،  تصادم  بينها  يكون   أن

 
 (. 331ينظر: ص )( 1) 
 (. 256-  251( ينظر: فرحات: أحمد حسن، في علوم القرآن عرض ونقد وتحقيق، ص )2)
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 من   النوع  لهذا  ستدل يُ   أن  ويمكن  [82]النساء: (مث  زث رث  يت  ىت نت مت  زت

 (ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي)  :باآلية  التفسير

   ( 1) (والتدبر رللتفكُّ  مجال فيه ما وهناك النبي، نهبيّ يُ  ما هناك فإذن [ 44]النحل: 

  من   كتاباا   القرآن  كان   إذايقول الدكتور فرحات في بيان أهمية النظر والتدبر في كتاب هللا تعالى: )و 
  الناَس   القرآنُ   تُ يلفِّ   هنا  ومن  وأسراره،  كنوزه  ًلكتشاف   أعماقه  في  الغوص   من  فالبد   م،الكلِّ   جوامع

 (رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ)  :يقول  حينما   الحقيقة   هذه  إلى

 اكتشاف   إلى  يقود   الذي  هو  التدبر  هذا  ألن  آياته،  تدبر  في  محصورة  إنزاله  في  العلة  فكأنّ   [ 29]ص: 
  على   وينعى  التدبر،   على  القرآن  يحّض   كما  اآليات،  بها  تزخر  التي  التوجيهات،  والتماس  المعاني،

 مب  زب )  [ 24]محمد:  (ىل مل يك ىك مك لك اك)  :قائالا   المتدبرين  غير

  إنما   والتدبر  [ 82]النساء:  (مث  زث  رث  يت  ىت  نت  مت  زت  رت  يب  ىبنب 

 (2)  .(وأطوائها جنباتها في العقل د وتردُّ  اآليات  في النظر تقليب : هو

به الدكتور فرحات ليس بالعمل السهل، وًل ُيحسنه    لالذي يقو   -بهذا المعنى    -والتفسير بالرأي  
 أحد، ويحتاج لجهد كبير، ورسوخ في العلم، باإلضافة إلى توفيق هللا تعالى..  كلُّ 

بالمعنى التقليدي،   – ة إنتاجه العلمي في التفسير  ر لنا قلّ في عمل الدكتور تفسّ الّشاقة  وهذه الطريقة   
كتور فرحات يرفض أن يمأل األوراق بنقل كالم السابقين  فالد   –ر أو أجزاء كاملة  وهو تفسير سوَ 

معظم ما في    ه لماذا ًل تكتب تفسيراا كامال للقرآن الكريم؟ قال: )إنّ وتكرار أقوالهم، وعندما سألتُ 
التكرار فيه حوالي ) التفسير ُمكرر، وتبلغ نسبة  ( موزعة على  %20( ويبقى نسبة )%80ُكتب 

والمفسر المميز هو الذي ُيضيف جديداا وًل يقتصر على تكرار    مئات التفاسير، كٌل حسب نصيبه،
 ما قيل فقط!(. 

 
 (. 34  - 33)  نظرات في التفسير الموضوعي، ص( فرحات: أحمد حسن، 1)
 (. 15  - 14)  ( فرحات: أحمد حسن، نظرات في التفسير الموضوعي، ص2)
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في تفسيرها    معينة أو آيةا   فرحات يعتمد على النوع ًل الكم، فهو يختار مسألةا   نا أن الدكتورلذا وجدْ 
مل طيل النظر والتأبحثه، فيُ   فيجعل منها موضوعَ   فيها،ه األقوال  قنعْ ولم تُ   ،ما أو اختالف  إشكالٌ 

يرتضيه    لٍ فْص   فيها إلى قولٍ   لَ ، حتى يصِّ -سآتي على ذكرها ًلحقاا    - فيها ضمن منهجية معينة  
شكل القرآن والتي سبق التعريف  مؤيداا له بالحجة والدليل، وخير مثال على ذلك دراساته المتعلقة بمُ 

 (1)   . بها في هذه الدراسة

  : ط من خالله طريقة الدكتور فرحات في النظر واًلستنبا   ظهرُ تَ مثاًلا في "حروف المعاني"    وأذكرُ 

 [ 6]اإلنسان:( خم حم جم يل ىل مل خل)  في قوله تعالى:

ناوب في الحروف بحيث ينوب ين بالتّ لع الكوفيين القائاختلف المفسرون في تفسيرها، فمنهم من تبِّ 
الباء في قوله "بها" بمعنى "مِّن"، ويكون المعنى: يشرب منها   نّ إحرف عن حرف، وبناء عليه قالوا  

أما   هللا.  ويقولون    البصريون عباد  بالتناوب،  القول  بين    بالتضمين،فيرفضون  يكون  والتضمين 
نوا فعل "يشرب" معنى فعل "يرتوي"، فصار فضمّ آخر،    معنى فعلٍ   بحيث ُيَضّمْن فعلٌ األفعال،  

يتعّدى بالباء بينما فعل يشرب يتعدى    نْ أهللا، وفعل يرتوي يمكن  المعنى عندهم: يرتوي بها عباد  

 ( 2) بنفسه، لذا اضطروا للقول بالتضمين.

بينما نظر الدكتور فرحات لهذه األقوال ولم يقنع بها، ذلك أن القرآن الكريم ُمعجز بكل لفظ ورد  
  عن  القرآني التعبير   في دولعُ  أيّ  أنّ  نرى  ذلك على وبناء) فيه، وكل كلمة أو حرف لهما مقصود 

  الوصول  في  الجهد   لوبذْ   باًلستنباط،  جديرة  ةٍ خفيِّّ   لمعانٍ   هو  إنما  العربية،  ظواهر  من  المألوف
َزاته   في  البشري   الكالم   معاملة  عاماليُ   أن  يمكن  ًل   واإلعجاز  القرآنية   الحكمة  أن  ذلك..  إليها   َتَجوُّ

  (جم يل ىل مل خل):تعالى   قوله  في  الباء  إن  قلنا  إذا:  البعض   يتساءل  هنا  ومن ... وتَجاوَزاتهِّ 

"من"    الكوفيين    –بمعنى  "يشرب"    بدًلا منها؟  "من"  تأت   لم  فلماذا  -على مذهب  وإذا كان فعل 
فلماذا جاء فعل "يشرب" ولم يأت   -كما هو مذهب البصريين في التضمين -مضمن فعل "يرتوي"  

 
تأويل آية النساء "لكن الراسخون في    -1شكل القرآن للدكتور فرحات: )( سبق التعريف بأربع دراسات في مُ 1)

 تأويل آية القتل العمد(.   -4تأويل آيات الصابئين.    -3تأويل آية الزخرف "قل إن كان للرحمن ولد..".    -2العلم..".  
 (.50  - 48( ينظر: فرحات: أحمد حسن، القرآن والشباب، ص )2)
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  كما   اإلجابة  نجد   أن  يمكن  باًلستنباط  الجديرة  "الخفية  المعاني"  فكرة  إلى  لجأنا   ما  وإذا  فعل "يرتوي"؟

 حم جم يل ىل مل خل ٰه مه جه هن من خن حن جن مم)  :تعالى  يقول  :يلي

  الفهم   على  يساعدنا  ذلك  ألن  سياقها  في  اآلية  ناعْ وَض   اأنّ   ويالحظ  [6-   5  ]اإلنسان:  (خم

 الجنة،   خمر  كأس   من  يشربون   وأنهم   الجنة،  في  األبرار  نعيم  عن  ّللاَّ   ر خبِّ يُ   حيث   واًلستنباط،

 (جم يل ىل مل خل) ...الكأس به  لتمزج بالكافور  ىيؤتَ  أين من  ولكنْ  ،بالكافور ممزوجة

  العين،   هذه  يفجرون  الذين  هم:  واألبرار  الكافور،  من  بدل  -  اآلية  في  -  "عيناا "  ف  عين،  الكافور  إن
 المنصوص   المزج  تفيد   "  بها  يشرب   "  قوله  في   فالباء  هذا  وعلى  .بكافورها  الجنة  خمر  كأس  ويمزجون 

  وهذا   ..به  ممزوجاا   أي  بالحليب،  الشاي  شربت :  تقول  كما  وذلك (مه جه هن)  :بقوله  عليه 
  تمام   نمِّ   أنّ   ذلك  األفعال،  في  بالتضمين  قلنا  أو  الحروف،  في  يابةبالنّ   قلنا  إذا  يضيع  الخفي  المعنى
   ( 1) (..عتمتُّ   زيادة   ذلك  وفي  ،المزج  ومتعة  التفجير،   متعة  الشرب،  متعة  إلى   ضيفوايُ   أن  لألبرار،  النعيم

  طريق الكوفيين والبصريين، واستنبط بنظره وهكذا فقد سلك الدكتور فرحات باجتهاده طريقاا ثالثاا غير  
 الذهن للوصول إليها. الجهد وإعمالَ  وتدّبره في كالم هللا تعالى معاني خفية تحتاج بذلَ 

على طريقته في النظر واًلجتهاد في تفسير    -في دراسات الدكتور فرحات -ومن النماذج الجلية  
العْمد التي سبق ا القتل  باقتضاب، و القرآن الكريم: تفسيره آلية  القتل العمد التي لتعريف بها  آية 

 تناولها الدكتور بالدراسة هي قوله تعالى في سورة النساء:

 ىن  نن  من زن  رن مم  ام  يل  ىل  مل  يك ىك )

 [ 93]النساء: (مي  زي  ري  ٰى ين 

وقد لفت نظر الدكتور فرحات حجم العذاب الكبير الوارد في اآلية! والذي لم ُيذكر مثله في آيات 
د هي القصاص فقط!، فاعتبر أّن في اآلية سّراا يجب البحث  أّن عقوبة القاتل العمْ   كرْت أخرى ذَ 

 
 (. 52  - 51فرحات: أحمد حسن، القرآن والشباب، ص )( 1)
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مخالف للمشهور عند جماهير العلماء السابقين    دقيقعنه، وبعد التأمل والتحقيق وصل إلى اجتهاد  
 !. صاحبه المذكور في اآلية ًل تُقبل توبةُ القتل العْمد  والمعاصرين، وهو أنّ 

 فرحات بين نوعين من القتل العمد:قد مّيز الدكتور ل 

 النوع العام: الذي عقوبته القصاص المذكور في جميع اآليات األخرى، والذي يمكن للقاتل  -1
فيه أن يتوب فيتوب هللا عليه، وقد حَمل الدكتور كالم جمهور العلماء بأّن للقاتل توبة على هذا  

 النوع.
 ت في سياق الجهاد خاصةا، حيث النوع الخاص: وهو المقصود في هذه اآلية التي جاء -2

يقوم القاتل باستغالل فرصة الفوضى أثناء المعركة فيقتل أخاه المجاهد غدراا، فال يعلم أحد به، 
هذا القاتل ًل   ْثلُ ر الكفار وأضعف المسلمين.. فمِّ فينجو من القصاص، ويكون بفعله هذا قد ناَص 

 ذكر فيه قصاصاا أو توبة. ه اآليات بعقوبات مغّلظة، ولم تتوبة له، وقد توّعدتْ 
مِّن عدم قبول توبة القاتل العْمد المذكور في اآلية  لما ذهب إليه  -استدّل الدكتور فرحات  قد  و   

  .(1)  "متعمداا كل ذنٍب عسى هللا أن يغفره، إًل من مات كافراا، أو قتل مؤمناا  ":  ‘   قولهب   -الكريمة

 ( 2)  القول.وقد دّعم الدكتور اجتهاده هذا برأي ابن عباس وبرواية عن اإلمام أحمد يقوًلن بهذا 

بنظره العقلي وتدّبره العميق في اآلية  -ويتضح من خالل هذا المثال كيف استطاع الدكتور فرحات  
السابقينالكريمة بأقوال  تسليمه  وعدم  ألفاظها،  مع  ووقوفه  يصِّ   - ،  اجتهاد جريء إلى  فيها    لَ أْن 

 ُمخالف لما هو معروف ومستقر في األذهان. 

 
ه(، سنن أبي داود، تحقيق: ياسر حسن  275( أخرجه: أبو داود: سليمان بن األشعث األزدي السجستاني )1)

م(، كتاب الفتن، باب تعظيم قتل المؤمن، 2017، ) 1الدين ضلي وعماد الطيار، مؤسسة الرسالة ناشرون، ط  وعز  
الدرداء ، كتاب ¢  (. كما أخرجه النسائي من حديث معاوية بن أبي سفيان4270، )ح:  ¢   من حديث أبي 

يضا، مسند الشاميين، حديث  (. وأخرجه أحمد في مسنده من حديث معاوية أ3984المحاربة، باب تحريم الدم، )ح:  
(. والحديث صححه الشيخ شعيب األرناؤوط في تخريج سنن أبي داود )ح:  16907معاوية بن أبي سفيان، )ح:  

 (. 4270(، وصححه أيضا الشيخ األلباني في صحيح أبي داود )ح: 4270
 ( ينظر: فرحات: أحمد أحسن، تأويل آية القتل العْمد.  2)
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الذي تخّصص الدكتور فرحات به وبتراثه، وغالباا ما يعتّد   –والغريب أن اإلمام مكي بن أبي طالب  
الذي حّققه   –باستفاضة في كتابه "اإليضاح لناسخ القرآن ومنسوخه"    تكّلم على هذه اآليةقد    -بآرائه

فرحات  ب  -الدكتور  و وبّين  العمد،  القاتل  توبة  قبول  قبولناقش  األدلة  بعدم  بكالم   ها،القول  وفّنده 
 . (1) طويل

 
وأوّد اإلشارة    (.271  -  255أبي طالب، اإليضاح لناسخ القرآن ومنسوخه، ص )  القيسي: مكي بنينظر:  (  1)

إلى أنني بعد اًلنتهاء من كتابة رسالتي تواصلت مع أستاذي الدكتور أحمد فرحات للتحاور معه حول رأيه في عدم  
أرى أنه ًل بّد من  فأرسل لي بعض التوضيحات التي   –كما سبق بيانه    –  قبول توبة القاتل العمد في حالة الجهاد

ذكرها لألمانة العلمية، ولُيعلم حقيقة رأي الدكتور، ًل سيما وأنني وجدُت فيها شيئاا جديداا لم َيُقْلُه في بحثه عن القتل  
العْمد. وما أرسله فضيلة الدكتور عبارة عن اقتباسات من بحثه "تأويل آية القتل العمد" مع بعض التعليقات عليها، 

ب كالمه  بدأ  بعض وقد  ذكر  ثم  المسألة(  هذه  في  طالب  أبي  بن  مكي  لشيخي  مخالفتي  سبب  هو  )هذا  قوله: 
أّن الراغب األصفهاني بعد أن ذَكَر كال القولين، لم يجزم بأحدهما  -1اًلستدًلًلت المذكورة في البحث، ومنها:  

 تفسير من قال بأن معنى استدًلله بقول "النحاس" الذي ردّ   -2وترك الباب مفتوحاا لمن أراد أن يجتهد في ذلك،  
إِّنَّ    -وقول َأبي مْجَلز  : "-كما نقله عنه مكي-قوله تعالى: "فجزاؤه جهنم..": هو جزاؤه إْن جازاه، فقال النحاس  

ولم يُقْل َأحٌد  [  106:  الكهف{ ]َذلَِّك َجَزاُؤُهْم َجَهنَُّم بَِّما َكَفُروا: }وقد قال ّللاَّ تعالى  ،فالغَلط فيه بيِّّنٌ   .إِّْن َجاَزاهُ   :المعنى
َب ّللاَُّ َعَلْيهِّ }  :ألنَّ بعده  ،وهو خطأ في العربية  .إِّْن َجاَزاهم  :معناه  : وهو محمول على معنى[  93:  النساء{ ] َوَغضِّ
سأل رجل ابن عمر:  استدًلله ببعض اآلثار التي نقلها مكي بن أبي طالب في كتابه "اإليضاح": مثل: "-3".  جازاه 

يريد:    -اا، فهل لي عند هللا من توبة؟ فقال له ابن عمر: أكثر من شرب الماء البارد. قال مالك:  فقال إني قتلت نفس
وقد روي أن رجالا: سأل أبا هريرة وابن عمر، وابن عباس، عن    .-رواه ابن القاسم عن مالك  -أنه من أهل النار

حييه؟! هل يستطيع أن يبتغي نفقاا في يُ   رجل قتل رجالا مؤمناا متعمداا: هل له توبة؟ فكلهم يقول: هل يستطيع أن
وهكذا فمثل هذه األخبار: ثم عّلق الدكتور قائالا: ) ."-يريدون بذلك التشديد عليه  - األرض، أو سلماا في السماء؟!!

- 4(.-حناه في آية سورة النساءالذي رجّ   -ملت على النوع الثاني من القتل العمدإذا حُ   -يمكن أن تكون مقبولة
)¢  ديث معاويةستدًلله بحا قائالا:  الحديث  ذكرُته في متن دراستي، وقد عّلق على  الذي  الحديث  ،  ولما كان 

عن    بعيداا   عقلياا   إليه ليس اجتهاداا   تُ ، فما ذهبفي عدم مغفرة ذنب القاتل عمداا   الصحيح المروي عن معاوية صريحاا 
 (. عموم وخصوص.ق في دراسة النصوص وما بينها من وإنما هو من باب التعمّ  ،النصوص

وهكذا تكون آية القتل العمد  الذي ذكره فضيلة الدكتور، هو قوله: )  -بحسب رأي الباحث  –ولكّن الجديد والُمهم  
علن عن نفسه،  يُ   أراد هذا القاتل أن يتوب، فما عليه إًل أنْ   ا فإذ  - كما هي دًللة سياقها-خاصة في حالة الجهاد
 =  قبل توبته، ألنه يكون من النوع األول الذي أجمع تُ  رجى أنْ حينئذ يُ م نفسه للقصاص، و ويعترف بجريمته، ويقدّ 
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ومع ذلك فالدكتور فرحات عالم مجتهد في التفسير، وله الحق أن يجتهد ويقول بما أّداه إليه اجتهاده،  
اؤل في وبالرغم من وجاهة ما ذهب إليه الدكتور فرحات في النظر العقلي، إًّل أّنه يبقى هناك تس

يقوى على مواجهة نصوٍص قطعيٍة    -وهو أمر ظني بال شك  –ذهن الباحث: هل هذا اًلجتهاد  
كما في  ،  !ُمحكمٍة في القرآن والسنة تدّل على قبول هللا تعالى لتوبة التائب من أي ذنب مهما كان

:  وقوله   .  [ 53]الزمر:  (جح مج حج مث هتمت خت حت جت هب) قوله تعالى: 

. فهذه نصوص محكمة  [ 48]النساء:  (مبخب  حب جب هئ  مئ خئ  حئ جئ  يي ىي ني مي زي )

قّرر عند أهل السنة عدم الخلود في النار ألهل التوحيد، فهل يقوى تَ كما أنه من المُ   قطعية الداللة.
 الُمحَكم؟  عارضةتشابه على مالقطعي؟ وهل يقوى المُ  عارضةالظّني على مُ 

 

 الدكتور فرحات عند    -في التفسير   - اللغة العربية    أهمية المطلب الثالث:  

نزل  القرآن الكريم  في تفسير كالم هللا تعالى، ذلك أنّ  كبيرة أهميةغة العربية عند الدكتور فرحات لّ لِّ 
وعندما نريد تفسيره ًل بّد لنا من الرجوع إلى هذه اللغة   ،باللغة العربية إلى قوم بلغوا الذروة فيها

 وأصحابها األصليين، وهذا أمر بدهي ًل بّد منه. 

 يريد   لمن  الطبيعي  ومن  مبين،  عربي  بلسان  نزل  الكريم  القرآن  وفي ذلك يقول الدكتور فرحات: )إن
  المعرفة   هذه وبدون   -  القرآن  لغة  -  بالعربية  كافية  معرفة  على  يكون   أن  آياته  وتدبر  القرآن  فهم

 ..واألسرار الذخائر باكتشاف المحدد الهدف إلى الوصول بمكان،  الصعوبة من سيكون 

.  جيل   بعد   وجيالا   يوم،  بعد   يوماا   اإلنسان  يكتشفها  ةثرّ   غزيرة  هي   وإنما  محدودة،  ليست   القرآن   معاني 
 ( 1)(..وأسراره  القرآن كنوز على يغوص  أن المسلم ليستطيع العربية، إتقان من بد   ًل كان هنا ومن

للقرآن يخالف العربية   أيَّ فهمٍ وألهمية اللغة العربية في فهم القرآن الكريم فإّن الدكتور فرحات يعتبر  
  نزل   ألنه  العربية،  لقواعد   موافقاا   التفسير  يكون   أن  بد   ًل)  اا، وفي ذلك يقول:مردود   اا مَ هْ ويصطدم بها فَ 

 
ْر إليها في بحثه: العلماء على قبول توبته.=   (. إّن وصول الدكتور فرحات إلى هذه النتيجة األخيرة والتي لم ُيشِّ

 ُيَعدُّ موقفاا جديداا له يقترُب فيه من قول جماهير العلماء. 
 (. 46رآن والشباب، ص )( فرحات: أحمد حسن، الق1)
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  أن   نرى   ثم  ومن   ،أصحابه  على  مردود   العربية،   لقواعد   مخالف  تفسير  وكل  مبين،  عربي  بلسان
 المجال   فتح  مما  العربية،  قواعد   مراعاة  لعدم   جاءت   إنما  التفسير،  في  المنحرفة  األقوال  معظم

 ( 1) (العربية تقبلها ًل  معانٍ  على  القرآن يحملوا أن  الة،الّض  ق رَ الفِّ  ألصحاب 

كأداة أساسية  -   ورسوخه فيها العربية  إّن كتابات الدكتور فرحات تكشف لنا عن مدى تمّكنه من اللغة  
للمفّسر الالزمة  الشّيق، كما تظهر مقدرته   -من األدوات  ذلك من خالل أسلوبه األدبي  ويظهر 

، وقد سبق ذكر  (2) خذات ابن الشجري على مكي بن أبي طالب ؤاالنحوية العالية من خالل رّده م
 ن الذهبي في ذلك.يشهادة الشيخ الدكتور محمد حس

العربية في تفسيره    وعند النظر في كتب وأبحاث الدكتور فرحات نجد أنه يعتمد كثيراا على اللغة
أنه في جميع  مِّن  على ذلك    وًل أَدلَّ لكالم هللا تعالى، وكذلك في ترجيحه بين أقوال المفسرين..  

  .(3) قبل شروعه في التفسير   السَور التي فسرها كان يبدأ ببيان معاني الغريب من المفردات والجمل

يبدو غريباا    -العربية، فقد يرّجح تفسيراا    من ذلك في عنايته باللغة  دَ بل إّن الدكتور فرحات ذهب أبعَ 
  "اآلًلء" ذلك تفسيره لكلمة    ندًللة اللغة، وم  إلىمستنداا في ذلك    -ومخالفاا لما عليه أكثر المفسرين

 (خب حب جب هئ مئ)الواردة في سورة الرحمن في قوله تعالى:  

 (4) العجيبة تكذبان يا معشر الجن واإلنس( قال: )اآلًلء: الفِّعال العجيبة، والمعنى: فبأّي فِّعال ربكما  

وقد اعتمد الدكتور فرحات في تفسيره هذا كالَم اإلمام الفراهي؛ الذي اختار هذا المعنى ورّجحه على  
عوا ، وذلك بدًللة اللغة، وفي ذلك يقول الفراهي: )أجمَ -  القائلين أّن معناها: النَِّّعم  -أقوال المفسرين  

ّما  عم، ولكّن القرآن وأشعار العرب يأباه، والظاهر أّن معناه: الفِّعال العجيبة... ولَ على أّن معناه النِّّ 

 
 (. 34( فرحات: احمد حسن، نظرات في التفسير الموضوعي، ص )1)
 ه، وقد سبق التعريف بها.ا ( للدكتور بحث خاص في ذلك ضّمنه أطروحته في الدكتور 2)
، وهي نفسها السور التي ضّمنها كتاب  ات، أحمد حسن، الوحدة الموضوعية في عدد من السورحينظر: فر (  3)

 "نظرات في التفسير الموضوعي" الذي سبقت اإلحالة عليه. 
 (. 284، من كتاب "نظرات في التفسير الموضوعي" ص ) فرحات: أحمد حسن، تفسير سورة الرحمن( 4)
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 زث رث)كان غالب فِّعاله تعالى الرحمة ظنوا أّن "اآلًلء" هي الّنعم... أّما القرآن فقوله تعالى:  

بعد ذْكر هالك األقوام، وهكذا في    .[56-   55  ]النجم:  (يق ىق يف ىف يث ىث نث مث

 وأما كالم العرب، فقال طرفة:   الرحمن.سورة 

 مّْ َض خِّ  اداتٍ سَ  يِّّدِّ سَ  هٍ بِّ نَ        ىتَ الفَ  ءَ آًلَ  لُ مِّ حْ يَ  كاملٍ 

 وقال المهلهل:  

 (1) يها( صِّ حْ أُ  ه يا قومُ آًلئِّ  ما كلُّ    هِّ عِّ بائِّ كانا من طَ  والعزمُ  الحزمُ 

ورّجحه أستاذنا    ،الذي ذهب إليهويستطرد الفراهي بحشد الكثير من الشواهد الشعرية على المعنى  
 الدكتور فرحات.

من تفسير الدكتور فرحات يبّين كيف أنه اختار أحد المعاني ورجحه    آخروأختم هذه النقطة بمثال  
 على مقتضيات اللغة، وتحديداا على القاعدة النحوية: "العطف يقتضي المغايرة":  على غيره بناءا 

 جع مظ حط مض خض حض جض مص)في قوله تعالى في مطلع سورة الذاريات:  ف

  بين   خالف  وًل  (حض جض مص) قال الدكتور فرحات: )قوله تعالى:  (جف مغ جغ مع

 أو   تراب   أو  مطر  من  طريقها  في  تصادفه  ما  تذرو  التي  الرياح  هي"  الذاريات "  أن  على  المفسرين

 المفسرون   اختلف  وقد        (جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض)  :يقول  ثم  .هشيم

  غير   هي  قالوا  فالذين  غيرها؟   أو   الرياح  هي   هل  " المقسمات "  و  " الجاريات "  و  " الحامالت "  :في
  ويمكن    .الماء  من   ثقال  تحمل  ألنها  ب،حُ السُّ ":  الحامالت "  ب   المراد   يكون   أن  يمكن  :قالوا  الرياح،

 .المالئكة":  المقسمات "  ب   المراد   يكون   أن  ويمكن   .النجوم  أو  السفن،  ":الجاريات "  ب   المراد   يكون   أن
  كما   بالفاء  العطف  بقرينة  الرياح:  بها  المراد   أن :الثالث   هذه  في  نختاره  والذي .ذلك  غير  قالوا  وربما

  في   كما بالواو  جاء  المعطوفات   بين  غاير  فإذا  القرآن  أسلوب   هو  وكما .وأمثالها  العاديات   سورة  في

 خض) :يلي  كما  الثالث   هذه  معنى  يكون   هذا  على  وبناء  .وأمثالهما  ،والنازعات   الفجر،  سورة

 
 وما بعدها(. 125لفراهي: عبد الحميد، مفردات القرآن، ص ) ( ا1)
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  جريا   تجرى   التي  الرياح:  هي :(مع جع مظ) . السحب   تحمل التي  الرياح:  أي  (حط مض

 السهل   الجري   يناسبه  حيث   الثقال،  السحاب   تحمل  ألنها  ذلك  يكون   وقد   عاصف،  غير   ليناا،  سهالا 

  كسفا،   وتجعله  تفرقه،  ثم  وتسوقه  السحاب،  تحمل  التي  الرياح:  هي (جف مغ جغ)  .اللين

 ( 1) (.لآلخرين وإغراقاا  دماراا  وكان الناس. لبعض  ورخاء حياةا  كان الماء، منه نزل فإذا

 

 : الموضوعي   التفسير موقفه من  المطلب الرابع: 

 التفسير: اتجاهات  أوًلا: موقفه من  

يرى الدكتور أحمد فرحات أن مدارس التفسير في القديم والحديث يمكن تصنيفها ضمن اتجاهين  
 : رئيسيين

 األول: اًلتجاه التحليلي. 

 الثاني: اًلتجاه الموضوعي. 

 :ليلي في التفسير حاًلتجاه الت -1

  معاني   بيان  من   جزئيات اآلية  في  البحث   به  وُيقصد   األقدمين،  علمائنا  تفاسير  على  الغالب   )وهو
  قراءات   من  بها  يتعلق  وما  إعرابها،  على   ثم الكالم  الصرفية،  وصيغها  اًلشتقاقية،   وأصولها  الكلمات 
األساليب    على  الكالم  ذلك  إطار  في  يدخل  كذلك  القراءات،  المعاني باختالف  واختالف  متعددة،
 (2) الكثيرة( الفروع هذه  وأمثال والبالغية البيانية

 
الذاريات(  1) الموضوعينظرات في  "  ، من كتابفرحات: أحمد حسن، تفسير سورة  )التفسير  وما    151"، ص 

 بعدها(.
 (. 35فرحات: احمد حسن، نظرات في التفسير الموضوعي، ص )( 2)
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ويرى أّن هذا اًلتجاه دعْت إليه الحاجة بعد اتساع رقعة الدولة اإلسالمية ودخول أقوام من العجم  
في اإلسالم، فكان ًل بّد من طريقة لتوضيح معاني القرآن الكريم.. وذلك من خالل العناية بتفكيك  

 لظاهر لآلية..  الفهم اإلجمالي اتحقيق   استيعابهااآلية إلى جزئيات يحصل ب 

على هذا اًلتجاه التركيز على اختصاص معين في التفسير؛ فمنهم من غلب  -ًلحقاا   - ثم غلب  
عليه طابع الرواية )التفسير بالمأثور(، ومنهم من غلب عليه طابع اللغة، ومنهم من غلب عليه  

   (1)طابع الفقه، وغير ذلك. 

 اًلتجاه الموضوعي في التفسير:  -2

(   المتقدمين   أعمال  من  ناوجدْ   وإنْ   المتقدمين،  كتب   في  ذكراا   له  نجد   ًل  حديث،  مصطلحوهو 
 ( 2) (المصطلح هذا تحت  يدخل  أن يمكن ما التفسيرية،

اآلية وجزئياتها.. فإّن المفسر الموضوعي ينطلق من    ألفاظ  ينطلق منالمفّسر التحليلي  كان  وإذا  
  في  للكالم  ينطلق  الموضوعي  فالمفسرالمعنى العام ومن الموضوع الذي تتحدث عنه اآليات.. )

  هو   الذي  للمعنى،  ضرورياا   ذلك  كان  إذا  إًل  وتحليالتها،   األلفاظ   عند   يقف  وًل   مباشرة،  المعاني
  التحليلي،   التفسير  على  لعواطّ   سدرَ   أنْ   له  قسبَ   الموضوعي،  المفسر  أن   صحيح  .اهتمامه  عموضِّ 

  هذه   في  السامع  أو  القارئ   كرِّ شْ يُ   ًل  ولكنه  الموضوعية،  راتهتصوّ   على  الحصول  في  ذلك  وساعده
  ها لِّ كُ   ضمن  اآلية  ويشرح  مباشرة،  الموضوع  إلى  به   ينطلق  وإنما  ذهنه،  في  هي  التي  الجزئيات 

 ( 3) (.يفسره الذي الموضوع فقرات  من فقرة  تمثل  باعتبارها الموضوعي،

ويرى الدكتور فرحات أن التفسير التحليلي خطوة ًل بّد منها، ولكن الوقوف عندها خطأ منهجي  
عة عن بعضها البعض.. ولكي كبير، يؤدي إلى قطع الكالم عن سياقه والتعامل معه كأجزاء مقطّ 

 
 (. 37  - 35حمد حسن، نظرات في التفسير الموضوعي، ص )أ( ينظر: فرحات: 1)
 (. 39حمد حسن، نظرات في التفسير الموضوعي، ص )أفرحات: ( 2)
 (. 40  - 39التفسير الموضوعي: ص )حمد حسن، نظرات في أفرحات: ( 3)
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،  ًل بّد مِّن أْخذه ُجملةا واحدة وأْن ننظر إليه ُكاّلا متكامالا   ´  ُمنزلهنفهم الكالم فهمّا دقيقاا كما أراده  

 ( 1) ه بعضاا ويكمل بعضه بعضاا... ر بعُض بحيث ُيفسِّّ 

ق له في العديد من كتبه  لقد عني الدكتور فرحات كثيراا باًلتجاه الموضوعي في التفسير، وتطرّ 
الموضوع، وهو كتاب   الهذ   –بعد أطروحته في الدكتوراه    –ص أكبر كتاب له  خّص وأبحاثه، وقد  

بحثاا بعنوان: "التفسير الموضوعي ومقاصد القرآن    ص كما خّص   "،"نظرات في التفسير الموضوعي
أما في جانب الكريم.    أهمية التفسير الموضوعي في الكشف عن مقاصد القرآن  يبين فيهل  الكريم"

ّن معظم دراسات وأبحاث الدكتور فرحات كانت ضمن مجال  إفيمكن القول  ية  الدراسات التطبيق 
 التفسير الموضوعي بألوانه المختلفة التي سآتي على ذكرها..

 )وفي بيان مدى أهمية التفسير الموضوعي، يرى الدكتور فرحات أنه يحقق عدة فوائد منها: 

إليها في  رنظَ القرآن ذات الموضوع الواحد، ليُ قة في  ع اآليات المتفرّ في جمْ تظهر فائدُته   -1
فتبدو كل آية ضمن هذا   حيث تتضح أبعاد الصورة من جميع جوانبها،  وحدتها الجامعة،

التكوين، البناء، وعنصراا في  لبنةا في  الذي يجمع    بالكلّ   تؤدي غرضاا متصالا   المجموع 
سم حي، كل عضو يؤدي  الصورة، وكأنها أعضاء في ج  بينها، فيظهر الترابط بين أجزاء

 .ى وظائف األعضاء األخر  وظيفته ويتكامل مع
 الكاملة، وعناصرها  إن الهداية القرآنية التي هي الهدف من نزول القرآن، إنما تتضح أبعادها -2

الفاعلة ووزن كل عنصر فيها بالنسبة لبقية العناصر، من خالل هذه الصورة الجامعة، والتي تنعكس  
 متوازناا للقيم اإلسالمية.. راا بعد ذلك تصوُّ 

 في مكان واحد، عة ذات الموضوع الواحد زَّ عه لآليات الموَ إن التفسير الموضوعي بجمْ  -3

 يسّهل على الناس سبيل المعرفة، ويجعلهم أقدر على تصور واجباتهم، التي يتطلبها منهم اإلسالم.. 

 في بعض النصوص  لنا لنا كثيراا من المشكالت التي تظهر إن التفسير الموضوعي يحلّ  -4

 
من  1) العديد  في  سابقاا  منه  سمعته  كما  هاتفي،  اتصال  في  فرحات  الدكتور  أستاذي  من  الكالم  هذا  ( سمعت 

 المحاضرات.
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الموضوع  وحدة  مالحظة  فإن  األساس،  وموضوعها  السورة  لمحور  رؤيتنا  لعدم  نتيجةا  واآليات، 
 ( 1) (.ة السالمة لحل اإلشكالوالمحور، ومراعاة تسلسل المعاني في السورة كفيالن بإيصالنا إلى جادّ 

 فيها: ومنهجه    - عند الدكتور فرحات - ثانياا: أنواع التفسير الموضوعي  

 يرى الدكتور فرحات أن هناك ثالثة ألوان من التفسير تدخل ضمن اتجاه التفسير الموضوعي: 

 .الموضوع القرآني في مجال التفسير الموضوعي -1
 . السورة الواحدة في مجالالتفسير الموضوعي  -2
 . المصطلح القرآني في مجالالتفسير الموضوعي  -3

مع ذكر المنهجية التي سلكها الدكتور   األنواع الثالثة،وفيما يلي بيان المقصود بكل نوع من هذه  
 :ر فرحات مع التمثيل له بنماذج من الدراسات التطبيقية للدكتو  فرحات في كل نوع منها،

 التفسير الموضوعي في مجال الموضوع القرآني:  -1

 أو   الجهاد،  آيات   أو   اإلنفاق،  كآيات   واحد،  موضوع  يجمعها  التي  اآليات   عن  الحديث وفيه يتم )
  كما   اللفظية،  اآلية  جزئيات   عن  الحديث   هنا:  بالحديث   قصد يُ   وًل.  ذلك  شابه  وما..  الصالة  آيات 
 ( 2) (موضوعي بكلٍّ  يتصل موضوعي، كجزء  عنها يتحدث  وإنما التحليلي، التفسير في الحال هو

 منهجه في البحث في مجال الموضوع القرآني: 

الطريقة التي ينبغي على الباحث اتباعها في بحثه في هذا المجال، فّصل الدكتور أحمد فرحات  
 وسأذكرها على شكل خطوات مختصرة: 

 المساا للواقع. الموضوع الذي يتحدث فيه، بحيث يكون مُ  حسن اختيارأن يُ  -1
 أن يجمع اآليات القرآنية ذات العالقة بالموضوع. -2
 هيكلية مناسبة للبحث. التأّمل في اآليات مرةا تلو األخرى حتى يرسم في ذهنه -3

 
 (. 46  - 44حمد حسن، نظرات في التفسير الموضوعي، ص )أفرحات: ( 1)
 (. 39)حمد حسن، نظرات في التفسير الموضوعي: ص  أ( فرحات: 2)
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 تسجيل األفكار التي يستخلصها من اآليات، وترتيبها بحسب الهيكلية التي رسمها.  -4
 العودة إلى أمهات كتب التفسير، ًلستكمال ما فاته من أفكار، وتعديل ما يحتاج لتعديل. -5
بين ما ُيَظّن فيه الترادف، للوصول مالحظة األصول اًلشتقاقية للكلمات، والفروق الدًللية   -6

 إلى الدّقة المطلوبة. 
 ها بعضاا. بعُض   رَ مراعاة التشابه بين اآليات، والتي يمكن أن يفسِّّ  -7
 مراعاة أسباب النزول، ومرحلة النزول. -8
 مراعاة التناسب والترابط بين اآليات.  -9

 (1) راعى فيها أن تكون بأسلوب واضح ودقيق.صياغة البحث، وي  -10

 نماذج من أعماله في مجال الموضوع القرآني: 

ما   للدكتور فرحات العديد من الدراسات التطبيقية ضمن هذا النوع من التفسير الموضوعي، منها
 :أفرده بدراسة مستقلة مطبوعة مثل

 الخالفة في األرض. -
 والقرآنية. األمة في دًللتها العربية  -
 معالمه.  –الفكر اإلسالمي، مفهومه   -
 فطرة هللا التي فطر الناس عليها.  -
 (2) سنة هللا التي ًل تتبدل وًل تتغير. -

 ومنها ما ذكره كنماذج تطبيقية ضمن كتبه، مثل:

 الهداية والضالل.  -
 في الحكم.  ’  مشاركة يوسف -

 
 (. 56- 53ينظر: فرحات: احمد حسن، نظرات في التفسير الموضوعي، ص )( 1)
 ( سبق التعريف بهذه الدراسات.2)
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 (1)اإلرادة اإللهية والقدر. -
 : السورة الواحدة التفسير الموضوعي في مجال   -2

بّين الدكتور فرحات أنه في هذا النوع من التفسير الموضوعي ًل يقوم بجمع اآليات المتفرقة التي  
واحد   موضوع  عن  السابق  –تتحدث  النوع  في  فعل  نفسها،    -كما  السورة  دائرة  في  يبقى  وإنما 

 الموضوع،  نفس  في  جزئيات   فيها  الواردة  الجزئيات   وباعتبار  واحد،  موضوع  على  تركز  باعتبارها)
 .المتقدمة العصور في واضحاا  لنا يبدو وًل الحديث، العصر في رفعُ  هذا ومثل

 أوجه   عن  تتحدث   والسور،  اآليات   بين  المناسبات   عن  حديثاا   المتقدمة،  الكتب   في  نجد   قد :  نعم
  في   الموضوعي،  الكل  عن   حديثاا   نجد   ًل  ولكننا،  المتجاورة  والسور  المتجاورة  اآليات   بين   اًلرتباط 
  محمد   الدكتور  الحديث   العصر  في  اًلتجاه  هذا  يمثل  من  وأبرز  .المتعددة  السور  أو  الواحدة،  السورة

  الحميد   عبد   والعالمة،  "العظيم  النبأ"    كتابه  ضمن  الوارد   البقرة  سورة  عن  حديثه  في  (2) دراز هللا  عبد 
  النوعين   بين  يجمع   كان  وإن-"  بالفرقان  الفرقان  وتفسير  القرآن  نظام"   تفسيره  في  الهندي  الفراهي

  (3) ( ". القرآن ظالل في"  كتابه في قطب  سيد  وكذلك، -والموضوعي  التحليلي

 
( ذكر الدكتور فرحات هذه الدراسات الثالث ضمن كتابه "نظرات في التفسير الموضوعي"، وقد سبق التعريف  1)

 بهذا الكتاب.
،  من هيئة كبار العلماء باألزهر  ،لعالم األزهري الفقيه، األديبام(،  1958 –  1894محمد بن عبد هللا دراز )(  2)

،  م 1916حصل على شهادة العالمية النظامية سنة  ،  حفظ القرآن الكريم وهو في العاشرة،  نشأ في بيت علم وصالح
رية م، ثم بالكليات األزه1929م، ثم بقسم التخصص سنة  1928اختير للتدريس بالقسم العربي باألزهر الشريف سنة  

بين عامي حصل  ف  ،السوربون بباريس  اختير مبعوثاا من الجامعة األزهرية إلى فرنسا لاللتحاق بجامعة  م،1930سنة  
حصل على عضوية جماعة كبار علماء األزهر   والماجستير والدكتوراه،على شهادة الليسانس  م  1948و  م1940

، إًل أنه كان جريئاا ُصْلباا قائماا بالحق  ُعرِّف بحسن الُخُلق في الحديث والحلم والتواضع، ،  م1949في مصر سنة  
(  مدخل إلى القرآن، من كتبه: )م1958في باكستان أثتاء حضوره المؤتمر اإلسالمى في يناير سنة    ¬  ُتوفي

فو) األخالق  القرآندستور  و)اي  و)لدين(  العظيم(  اإلنترنت النبأ  شبكة  على  الشاملة  المكتبة  موقع  ينظر:   .)
(shamela.ws.) 
 (. 41  - 40ص ) ،حمد حسن، نظرات في التفسير الموضوعيأ( فرحات: 3)
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 : السورة الواحدة منهجه في البحث في مجال  

السورة  أّن    عتبارعند الدكتور فرحات على ا الموضوعي  النوع من التفسير    اتقوم فكرة البحث في هذ 
متكاملة، تدور حول موضوع رئيسي واحد، يسميه بعضهم بمحور السورة، ويسميه    القرآنية وِّحدةا 

بعمود السورة، ومن ثم فإن المهمة األساسية للباحث هي اكتشاف هذا المحور الرئيسي    آخرون 
 ( 1) للسورة، وهذا يتطلب منه قراءتها وتدّبرها مرات ومرات، ألنه ليس باألمر الهّين. 

 : السورة الواحدة ن أعماله في مجال  نماذج م 

فجميع السور التي فّسرها  للدكتور فرحات جهود علمية في هذا المجال من التفسير الموضوعي،  
جمعها في كتاب واحد سّماه: "الوحدة الموضوعية في  كانت على طريقة التفسير الموضوعي، وقد  

طور، النجم، القمر، الرحمن. وإْن كان عدد من السور"، والسور التي فسرها كاملة هي: الذاريات، ال
 في تفسيره لهذه السور قد جمع بين منهجّي التفسير: التحليلي والموضوعي. 

لتفسير الموضوعي في السورة الواحدة، لكما خّصص الدكتور فرحات سورتين درسهما كنموذجين  
 (2) وهما سورة الكهف، وسورة الصف.

خالصة   سأذكرولكي تتضح فكرة الدكتور فرحات في التفسير الموضوعي ضمن السورة الواحدة؛  
 مرّكزة لنموذج واحد من أعمال الدكتور، وهو دراسته حول سورة الصف: 

 ."نموذج للمحور الذي تلتقي عنده مطالب السورة الواحدةها تحت عنوان: "وقد درسَ 

وع كل مقطع، ثم ربط بينها، ثم بّين عالقتها  مقاطع بحسب موضوقد قّسم آيات السورة إلى عدة  
(: الكالم فيها مع المؤمنين، ثم تبدأ اآليات باإلشارة  4-  1فاآليات من )  ،بمحور السورة الرئيسي

(، ثم  6في اآلية )   ’   (، ثم اإلشارة إلى عيسى5وبني إسرائيل في اآلية )  ’   إلى موسى

)في   دعوة    الكالميدور  (  13  -  7المقطع من  تأتي  ثم  باإلسالم،  المكذبين  المشركين  فيه عن 
تنبط الدكتور فرحات س (. وبعد هذا اًلستعراض لآليات ي14)  المؤمنين لالقتداء بالحواريين في اآلية

 
 وما بعدها(. 56حمد حسن، نظرات في التفسير الموضوعي، ص )أينظر: فرحات: ( 1)
 ين الدراستين ضمن كتابه: "نظرات في التفسير الموضوعي"، الذي سبق التعريف به. ( َأْورد الدكتور فرحات هات2)
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ها أو عمودها الذي تلتقي عنده جميع الفقرات السابقة، أًل وهو موضوع "الجهاد"، ويقول منها محورَ 
ومن    هو الذي ينتظمها،  "الجهاد" قراءتنا لهذه السورة نرى أن موضوع  من خالل  الدكتور في ذلك: )

اسم السورة فيه أيضا إشارة    ثم فهو محور السورة أو عمودها، وعنده تلتقي فقراتها وجزئياتها، وإن

 جت هب مب خب حب)  :الجهاد كما ذكر بعد  إلى ذلك "سورة الصف" والمراد به هنا صف

 (1) ( ( حجمج مث هت مت خت حت

إليهأما عن   اإلشارة  التي سبقت  الفرعية  السورة  بين مواضيع  الدكتور فرحات  وبين    اكيفية ربط 
 ( بقوله:  ذلك  فإنه يوضح  الرئيسي،  أنّ موضوعها ومحورها  إلى  باإلشارة  السورة  ما في    تبدأ  كل 

يعني أن الكون بكل ما فيه في طاعة هللا، كما تشير إلى صفتين    السماوات واألرض يسبح هلل، وهذا
  عزّ والمراد ب "العزيز": الغالب الذي ًل يمتنع عليه شيء، والذي يُ ".  العزيز الحكيم"  صفات هللامن  

وفي هذا تمهيد بين يدي الحديث عن الجهاد، غير أن صفة "العزيز"   .ويهزم األحزاب وحده جنده،
ة وفي وقته الحكمة اإللهي  مقترنة بصفة " الحكيم" ليبين أن هذا "اإلعزاز" إنما يكون بمقتضى  جاءت 

ثم ينتقل الخطاب إلى المؤمنين الذين كانوا    ..الناس  المناسب.. ومن ثم فهو ليس على حسب طلب 
  رض عليهم تراجعوا، وقيل حدث فلما فُ   ،رض عليهم هذا القتالفيما لو فُ   ع،سْ دوا بالقتال حتى الوُ تعهّ 

نكر هللا فيُ   ،المضمون واحد   توقف عندها، ألننر في الموضوع ًل  خَ حد وهناك روايات أُ هذا يوم أُ 

 من زن رن)  :، بعد أن قالوا ما قالواللجهاد  فيه كراهتهم  ْت عليهم هذا الموقف الذي بدَ 

وإذا كان   (جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن

الجهة األخرى يحب الذين يقاتلون    دوا به، والتزموه في أقوالهم، فإنه فيعما تعهّ   هللا يكره المتخاذلين

صفا سبيله   مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب)  :في 

 (2) ( ( حجمج

 
 (. 145)  حمد حسن، نظرات في التفسير الموضوعي، صأفرحات: ( 1) 
 (. 146 -  145)  حمد حسن، نظرات في التفسير الموضوعي، صأفرحات: ( 2) 



 

 
 

 
146 

بموضوع الجهاد، مستفيداا في ذلك من علم    ’   ثم يبّين الدكتور فرحات عالقة قصة موسى

مت عن األذى الكبير الذي تعّرض له موسى من قومه  المناسبات، فيذكر آيات أخرى في القرآن تكلّ 
، ومن ذلك رفضهم للجهاد معه حينما أمرهم بدخول األرض المقدسة، كما في قوله  بني إسرائيل

 مث  هت مت خت حت جت هب  مب  خب حب  جب هئ )تعالى:  

 خض  حض  جض  مص  خص  حص  مس  خس  حس  جس  مخ  جخ  مح  جح  مج  حج 

 مم  خم  حم  جم  يل ىل  مل  خل )وقوله:   [22-  21]المائدة: (جع  مظ  حط  مض 

 [ 24]المائدة: (جه  ين  ىن  من  خن  حن  جن  يم  ىم

من خالل تذكيرهم بما فعله قوم    ‘   الفئة المؤمنة مع رسول هللاربِّي  وكأّن هللا تعالى يريد أن يُ 

 ، حتى ًل يفعلوا فعلهم.’  موسى

ُأرسل    ’   ت اآليات أن عيسىبموضوع الجهاد، فقد ذكرَ   ’   وأما عن عالقة قصة عيسى 

األولى ، ولذلك كان  ‘   مصدقاا للتوراة التي ُأنزلت قبله، وكذلك مبشراا بمحمد   إلى بني إسرائيل

منهم،    الحوارّيون بينما آمن    ،، ولكنهم كفروا‘   يؤمنوا بما جاءهم به، وأن يؤمنوا بمحمد   أن  بقومه

، كما  ن في نصرة نبيهم ودفاعهم عنهالمسلمين على اًلقتداء بموقف الحواريّ   فجاءت اآليات لتحثّ 

 ٰه مه جه هن من خن حن جن مم خم حم جم هل مل خل)في قوله تعالى:  

 ( 1) [ 14]الصف: (مبهئ مئ هي مي خي حيجي

 القرآني: مصطلح  التفسير الموضوعي في مجال ال  -3

في هذا النوع من أنواع التفسير الموضوعي يتناول الدكتور فرحات لفظاا واحداا ُمحّدداا فيقوم بدراسته  
  صيغة   أو  واحدة، كلمة  عن   الحديث )فيكون  من خالل اآليات التي ورد فيها في القرآن الكريم،  

واحداا   ل تشكّ   بحيث   القرآن،  من  متعددة  أماكن  في   ت وردَ   واحدة،  تحت   يدخل  أن  ويمكن  .. .موضوعا ا
  في   معينة  ألفاظ  عن  الحديث   من-  السابقين  بعض   أفرده  ما  -زالتجوّ   من  شيء  مع-  اًلتجاه  هذا

 
 (. 149 -  143)، ص حمد حسن، نظرات في التفسير الموضوعي أفرحات: نظر: ي( 1)
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  أبي   بن  لمكي  "القرآن  في   التهجد "  و  ،"واأليام  القحطية  السنين  معاني "  :مثل   خاصة  بمؤلفات  -القرآن 
  ماهية "  ومثل: .الترمذي  للحكيم"  لب والُّ   والفؤاد، والقلب،  الصدر،  بين  الفرق "    ومثل:  .القيسي  طالب 

  شيء   مع-  اإلطار  هذا  في  يدخل  أن  يمكن   كذلك  ...(1) المحاسبي  للحارث "  القرآن  فهم"و"  العقل
  خاصة   بمؤلفات   المتقدمون   علماؤنا  أفرده  ما   وهو  لفظاا،  المتشابهة  اآليات   عن  الحديث   -ز التجوُّ   من

 التأويل   مالك: "  وكتاب "،  والبيان  الحجة  من   فيه  لما  القرآن  متشابه  في  نالكرماني: "البرها   ككتاب 
 الزبير   ابن  جعفر  ألبي"  التنزيل  آي  من  المتشابه  بيان  في  والتعطيل  اإللحاد   لذوي   القاطع

 ( 2) الغرناطي(

 : المصطلح القرآني منهجه في البحث في مجال  

فّصل الدكتور فرحات طريقته البحثية في مجال المصطلح القرآني، وفيما يلي ذكٌر ألهم الخطوات 
 المنهجية التي يتبعها الدكتور:

اًلنطالق من المعنى اللغوي للمفردة القرآنية، وذلك بالرجوع إلى المعاجم اللغوية لمعرفة  -1
 أصولها اًلشتقاقية ومعانيها المتعددة.. 

 
ممن اجتمع له علم الظاهر    ،من أكابر الصوفية(،  ç  243ت:  )  ( الحارث بن أسد المحاسبي، أبو عبد هللا1)

ولد    ،ُمبكياا، وله تصانيف في الزهد والرد على المعتزلة وغيرهم  باألصول والمعامالت، واعظاا   عالماا   والباطن، كان
  )شرح المعرفة(، و  من كتبه )آداب النفوس(،  البغداديين في عصره  وهو أستاذ أكثر  ،ونشأ بالبصرة، ومات ببغداد

/  2األعالم )  ،لزركلي، و: ا(57/  2وفيات األعيان )(. ينظر: ابن خلكان،  )المسائل في أعمال القلوب والجوارحو
153) . 

 (. 42  - 41حمد حسن، نظرات في التفسير الموضوعي، ص )أفرحات: ( 2)
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معاجم   -2 إلى  ومعاني  الرجوع  القرآن،  مثل: غريب  تحمل عناوين  التي  القرآنية،  المفردات 
المُ  كتب  وبخاصة  القرآن،  ومفردات  والسمين  القرآن،  األصفهاني،  الراغب  أمثال:  حققين 

 ، والفراهي.  (2) ، والفيروز آبادي(1) الحلبي
د تعين على تحديد ة مع المعنى الذي نبحث عنه، فمعرفة الضِّّ معرفة المفردات المتضادّ  -3

 المعنى المراد. 
مجال  -4 في  خاصة  المصطلحات،  بعض  معاني  تحديد  في  القرآن  أسلوب  إلى  اًلحتكام 

 الترجيح لمعنى على آخر. 
راد بحثها، وتتبع معانيها المتعددة ضمن  ع اآليات التي وردت فيها المفردة القرآنية التي يُ جمْ  -5

 السياقات الواردة فيها. 
 المعنى اللغوي والمعنى اًلصطالحي للمفردة.التمييز بين  -6
تفسير المفردة القرآنية بالمعنى الذي كان شائعاا عند نزول القرآن، وًل يجوز تفسيرها بما   -7

 ث من معاٍن بعد عصر التنزيل. اسُتحدِّ 

 
مين الحلبي المقرئ النحوي ( اإلمام شهاب الدين  1) )ت:    أحمد بن يوسف بن عبد الدائم بن محمد، المعروف بالسَّ

ى النحو ومهر فيه وًلزم أبا حيان إلى أن فاق أقرانه، وأخذ  قال ابن حجر: تعانَ   ،نزيل القاهرة المتوفى بهاه(،  756
،  امع ابن طولون وناب في الحكم القراءات عن المتقي الصائغ ومهر فيها وسمع الحديث وولي تدريس القراءات بج

. "تفسير القرآن" و"عمدة الحفاظ في تفسير أشرف األلفاظ" و"الدر المصون في إعراب الكتاب المكنون"  :وصنف
سلم الوصول إلى طبقات   ،(ç  1067)المتوفى    حاجي خليفة: مصطفى بن عبد هللا القسطنطيني العثمانيينظر:  
 . (268/  1) (، م 2010، )تركيا –مكتبة إرسيكا، إستانبول  ،رناؤوطمحمود عبد القادر األ ، تحقيق:الفحول

  817  -   729)  آبادي  ( محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم بن عمر، أبو طاهر، مجد الدين الشيرازي الفيروز2)
ç،)  وانتقل إلى العراق، وجال في مصر والشام، ودخل بالد    ،ولد بكارزين من أعمال شيراز  ،من أئمة اللغة واألدب

 أشهر  ،وانتشر اسمه في اآلفاق، حتى كان مرجع عصره في اللغة والحديث والتفسير، وتوفي في زبيد  ،الروم والهند
  ( وله )بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز  ، )المغانم المطابة في معالم طابة(و  )القاموس المحيط(  :كتبه

 .( 146/  7األعالم ) ،لزركلي (. ينظر: ابادي )تنوير المقباس في تفسير ابن عباسآ وينسب للفيروز
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النظر في المعاني اًلصطالحية التي ذكرها علماؤنا المتقّدمون، والموازنة بينها وبين ما   -8
 ( 1) في دراستنا لمعرفة مدى دقة وشمولية تلك المعاني اًلصطالحية. انتهينا إليه

 : المصطلح القرآني نماذج من أعماله في مجال  

مجال   في  سواء  القرآني  المصطلح  مجال  في  مميزة  وجهود  كبير  اهتمام  فرحات  أحمد  للدكتور 
 الدراسات واألبحاث أو حضور المؤتمرات التخصصية في ذلك. 

لهذا النوع من التفسير، وما بين  نظرية تأصيلية  بحاث  جهود الدكتور فرحات ما بين أ  ت عتنوّ قد  و 
 دراسات تطبيقية على بعض المصطلحات القرآنية. 

 فمن أعماله التأصيلية:  

 أفق النقد في دراسة المصطلح القرآني.  -
 أثر المصطلح القرآني في التداخل والتكامل المصطلحي في العلوم الشرعية. -

 له التطبيقية: ومن أعما

 . مصطلح "اإلمام" -
 ."الذين في قلوبهم مرض" -
 الفقير والمسكين.  -
 (2) "الذين هم عن صالتهم ساهون". -

منها   نموذجين  إلى  باإلشارة  أكتفي  الدراسات  هذه  لطول  بهما ضمن  لي  سبق  -ونظراا  التعريف 
 : -مؤلفات الدكتور فرحات في الدراسات القرآنية

 

 

 
 (. 73  - 68حمد حسن، نظرات في التفسير الموضوعي، ص )أ( ينظر: فرحات: 1)
 ( ذكر الدكتور فرحات هذه الدراسة كنموذج تطبيقي في كتابه: نظرات في التفسير الموضوعي. 2)
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 "الذين في قلوبهم مرض"  النموذج األول:  

بينها، مراعياا   فيها معاا، وربط  المصطلح ونظر  فيها هذا  التي ورد  الدكتور فرحات اآليات  جمع 
سياقها، وما تقتضيه دًلًلت اللغة، مقارناا بين أقوال العلماء ومناقشاا لها.. ليصل إلى نتيجة مؤّداها  

المنافقون من اليهود تحديداا، وليس عموم المنافقين، وتأّكد    أّن المراد بالذين في قلوبهم مرض هم
له هذا المعنى من خالل النظر في صفات هذه الفئة من اليهود في القرآن الكريم، ومن خالل 
استعراض معاني المرض في القرآن، وبمقابلة كل ذلك وصل إلى أّن المقصود بالمرض هو الحسد  

هود كما يقّرره القرآن الكريم. وأن هذا المعنى يمكن أن يشمل  والحقد، الذي هو من أبرز صفات الي

 (1) . صف بهذه الصفةكل من اتّ 
 مصطلح "اإلمام" في قوله تعالى:   النموذج الثاني: 

 . [ 12]يس: ( مع  جع  مظ حط  مض  خض )  

ما جاء في معاجم اللغة العربية    بّينتتّبع الدكتور فرحات ُورود مصطلح "اإلمام" في القرآن الكريم، و 
الطريق   - اللوح المحفوظ  -والتي تمحورت حول المعاني التالية: القائد   لهذا المصطلح؛من معاٍن 
 الكتاب.   -الواضح 

مِّن مراعاة السياق الذي تتحدث عنه    –في تحديد المعنى المختار لهذا المصطلح  -أنه ًل بّد    ذَكرو 
 نسجماا مع اللغة العربية. اآلية، وأْن يكون هذا المعنى م

وبناءا على ذلك رّجح الدكتور فرحات أْن يكون معنى اإلمام في اآلية هو الكتاب، وعليه يكون   
بالكتاب هنا هو   ُيَبّينها، والمقصود  العباد أحصيناه في كتاب  معنى اآلية: كل شيء من أعمال 

 (خف حف جف مغ)ه تعالى:  ُصحف األعمال التي تُنشر يوم القيامة، ويؤيد هذا المعنى قولُ 

ويختم كالمه بهذه اللطيفة: )لعل السبب في تسمية صحائف األعمال إماماا ُمبيناا: أنها    .[ 29]النبأ: 
 (2)   تكون دليل صاحبها إلى الجنة أو النار، فتُبّين له مصيره وتقوده إليه(

 
 : فرحات: أحمد حسن، الذين في قلوبهم مرض.  ينظر (1)
 (. 5والنص المقتبس من صفحة ) ينظر: فرحات: أحمد حسن، مصطلح "اإلمام".( 2)



 

 
 

 
151 

 :للفراهي   " نظام القرآن " ونظرية  ،  موقفه من علم المناسبات المطلب الخامس:  

للعلماء آراء مختلفة تجاه ما يسمى بعلم المناسبات بين اآليات والسور، والذي يتم فيه الربط بين  
ومن خالل البحث والتأمل يتم الوصول إلى المناسبة والحكمة من هذا   ..اآليات والسور المتجاورة

 التجاور...

عن الكالم عن ترتيب اآليات    اا فرع  :المناسبات فرحات الكالم عن  أحمد  الدكتور    أستاذنا  وقد عدّ 
أّن القول بأّن الترتيب اجتهادي ُيفقد المناسبة قيمتها    ذلكهل هو أمر توقيفي أو اجتهادي؟    ؛والسور

بأن    -لآليات والسور-ة على ترتيب اجتهادي  كونها مبنيّ  القول  بينما  فيه،  ًل قداسة وًل إعجاز 
 وقيمة.  اا بار الترتيب توقيفي يجعل للمناسبة اعت

جماع منعقد على أّن ترتيب اآليات في سورها أمر توقيفي ًل اجتهاد فيه، أّن اإلالدكتور    واعتبر
 . أيضاا  ترتيب السور في القرآن توقيفياعتبار عاّمة السلف على وأّن 

 ولّخص الدكتور فرحات موقف العلماء من موضوع المناسبات في أربعة اتجاهات رئيسية: 

 : ل بعدم المناسبة أصالا، وعلى رأسهم اإلمام الشوكانياًلتجاه القائ -1

اعلم أن كثيراا وللشوكاني كالم طويل في اإلنكار على القائلين بالمناسبات، ومما قاله في ذلك: ) 
ف وخاضوا في بحر لم يكلفوا سباحته واستغرقوا أوقاتهم في فن ًل  من المفسرين جاءوا بعلم متكلَّ 

أوقعوا أنفسهم في التكلم بمحض الرأي المنهي عنه في األمور المتعلقة بكتاب  يعود عليهم بفائدة بل  
هللا سبحانه وذلك أنهم أرادوا أن يذكروا المناسبة بين اآليات القرآنية المسرودة على هذا الترتيب 

فات وتعسفات يبرأ منها اإلنصاف، ويتنزه عنها كالم البلغاء الموجود في المصاحف، فجاءوا بتكلُّ 

 ( 1)(... عن كالم الرب سبحانه وحتى أفردوا ذلك بالتصنيف وجعلوه المقصد األهم من التأليففضالا 

 :العز بن عبد السالم  إلماماًلتجاه القائل بالمناسبة في حال دون حال، ويمثل هذا اًلتجاه ا -2

 
فتح القدير، دار ابن كثير، دار الكلم  (،  ç  1250( الشوكاني: محمد بن علي بن محمد بن عبد هللا )المتوفى:  1)

 (. 1/85ه(، ) 1414، )1دمشق، بيروت، ط  -الطيب 
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الكالم أن يقع  شترط في حسن ارتباط  المناسبة علم حسن ولكن يُ ومما قال العز بن عبد السالم: )
متّ  أمر  فإنْ في  بآخره  أوله  مرتبط  أحدهما    حد  ارتباط  فيه  يشترط  لم  مختلفة  أسباب  على  وقع 

 (1) ( باآلخر
 ،(2) اًلتجاه القائل بالمناسبة، ويمثله جمهور الباحثين في هذا الموضوع، أمثال اإلمام الرازي  -3

 :(3) والقاضي أبو بكر ابن العربي
   (4)( عة في الترتيبات والروابطودَ أكثر لطائف القرآن مُ )يقول الفخر الرازي في تفسيره: 

ارتباط آي القرآن بعضها ببعض حتى تكون كالكلمة الواحدة  )  :قال القاضي أبو بكر بن العربيو 
م  البقرة ث   سقة المعاني منتظمة المباني علم عظيم لم يتعرض له إًل عالم واحد عمل فيه سورةمتّ 

 
 (. 338ه(، اإلشارة إلى اإليجاز في بعض أنواع المجاز، ص )660( عبد السالم: عز الدين عبد العزيز )ت 1)
(،  ç  606  -  544)  محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي البكري، أبو عبد هللا، فخر الدين الرازيّ (  2) 

حادَّ الّذهن، كثيَر البراعة، قويَّ    والمنقول وعلوم األوائلالشافعي المفسر المتكّلم اإلمام. أوحد زمانه في المعقول  
عر بالفارسّي والعربيّ  َلُه شِّ الّطّب، عارفاا باألدب،  وهو قرشي النسب. أصله من طبرستان، ،  الّنظر في صناعة 

ى كتبه رحل إلى خوارزم وما وراء النهر وخراسان، وتوفي في هراة. أقبل الناس عل،  ومولده في الري وإليها نسبته
)لوامع البينات في شرح أسماء هللا تعالى  و  ،()مفاتيح الغيب  ها:من   ، صاحب تصانيف كثيرةفي حياته يتدارسونها

 . (137/  13)  متاريخ اإلسال. و: الذهبي،  (313/  6ينظر: الزركلي، األعالم )   .)معالم أصول الدين( و  والصفات(
قاض، من    (،ç  453 -  468مالكي، أبو بكر ابن العربّي ) حمد بن عبد هللا بن محمد المعافري اإلشبيلي الم(  3)

وصنف  ، ولد في إشبيلية، ورحل إلى المشرق، وبرع في األدب، وبلغ رتبة اًلجتهاد في علوم الدين ،حفاظ الحديث
مائل، كامل   ،كتبا في الحديث والفقه واألصول والتفسير واألدب والتاريخ وكان ثاقب الذهن، عذب المنطق، كريم الشَّ

ؤدد، ولي قضاء إِّْشبيلية، فحُ  ة وسطوة، فعُ مِّ السُّ  ومات  ،زل، وَأْقبل على نشر العلم وتدوينهدت سياسته، وكان ذا شدَّ
  )أحكام القرآن( و  )عارضة األحوذي في شرح الترمذي(و  من كتبه )العواصم من القواصم(،  بقرب فاس، ودفن بها

 . (230/  6األعالم ) ،لزركلي . و: ا(200/ 20ء )سير أعالم النبال (. ينظر: الذهبي،)الناسخ والمنسوخو
ه(، التفسير 606( الرازي: أبو عبد هللا محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن علي البكري الطبرستاني )ت  4)

 (. 4/110م(، ) 1994، )1بيروت، ط  –الكبير، دار إحياء التراث العربي  
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بيننا وبين    وجعلناه  ،عليه  ان مْ تَ البطلة خَ   لة ورأينا الخلق بأوصافلنا فيه فلم نجد له حمَ   ¸  فتح هللا

 ( 1) (هللا ورددناه إليه
 من المناسبة، وهو ما ُيعرف بنظام القرآن، الذي هو أكبر من اًلتجاه القائل بما هو أبعد  -4

عبد الحميد الفراهي الهندي في كتابه   اإلماممنه، ويمثل هذا اًلتجاه  اا المناسبة، وُتعّد المناسبة جزء 
 . "النبأ العظيم"، ويقترب منه في ذلك الدكتور محمد عبد هللا دراز في كتابه "دًلئل النظام"

والنظام:   المناسبة  بين  الفرق  بيان  الفراهي في  تناسب اآلي  قد صنّ )يقول  العلماء في  ف بعض 
أن التناسب إنما هو جزء من    :لع عليه، والفرق بينهماوأما الكالم في نظام القرآن فلم أطّ   ،والسور
فإن التناسب بين اآليات بعضها مع بعض ًل يكشف عن كون الكالم شيئاا واحداا مستقال    ؛النظام

كالم فيصير  ما وربما يغفل عن المناسبة التي ينتظم بها ال  التناسب ربما يقنع بمناسبةٍ   بُ بنفسه، وطالِّ 
شيئاا واحداا، وربما يطلب المناسبة بين اآليات المتجاورة مع عدم اتصالها، فإن اآلية التالية ربما  

ولوًل ذلك لما عجز األذكياء عن إدراك التناسب فأنكروه،  ،تكون متصلة بالتي قبلها على بعد منها
ناا وذلك إذا كانت  بيّ   اقتضاباا   فإن عدم اًلتصال بين آيات متجاورة يوجد كثيراا ومنها ما ترى فيه

دنا بالنظام أن تكون السورة  املة فمر اآلية أو جملة من اآليات متصلة بالتي على بعد منها، وبالجُ 
عد ما،  ثم تكون ذات مناسبة بالسورة السابقة والالحقة أو بالتي قبلها أو بعدها على بُ   ،كالماا واحداا 

ضة فكذلك ربما تكون  فكما أن اآليات ربما تكون معترِّ   ، كما قدمنا في نظم اآليات بعضها مع بعض 
ضة. وعلى هذا األصل ترى القرآن كله كالماا واحداا ذا مناسبة وترتيب في أجزائه من  السور معترِّ 

 (2) ( دم أن النظام شيء زائد على المناسبة وترتيب األجزاءن مما تقّ فتبيّ  ،األول إلى اآلخر
وهكذا فإن علم النظام  بقوله: )  -له  مؤيداا وموضحاا    –فراهي  ويعّلق الدكتور فرحات على كالم ال

مرْ  كان  الذي  المناسبة  كعلم  ليس  جامع  علم  الفراهي  اكتشفه  ومطمحاا الذي  السلف  ألفكار  كزاا 
فعلم   ،والنظام شيء زائد عليه بل أوسع منه وأعم  ،ب إنما هو جزء من أجزائهألنظارهم؛ ألن التناسُ 

 
الدين عبد الرحمن،  1) (. وقد عزاه السيوطي إلى كتاب 572اإلتقان في علوم القرآن، ص )( السيوطي: جالل 

 )سراج المريدين( ًلبن العربي.
الفراهي: عبد الحميد ) 2) لها  1349(  النظام، مطبعة  الهند، )-ه(، دًلئل  الحميدية ومكتبتها في    ( د. طالدائرة 

 (. 62، ص ) )د.ت(
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المحتملة أرجحها    ؛ ُيَعيِّّن من التأويالت وحده بل يجعل السورة كالماا واحداا   ظهر التناسب النظام ًل يُ 
ن  فمن تدبر القرآن في ضوء النظام فال شك أنه ًل يخطئ في فهم معانيه وذلك ألن النظام قد يبيّ 

األمور إلى الوحدة ويسد أبواب الدخول فيه لألهواء    له سمت الكالم وينفي عنه تشاكس المعاني ويردّ 
 ( 1)(حتى يجبره أًل يأخذ إًل بصحيح التأويل وًل يعتمد إًل عليه وهو أعظم مطلوب.

فإّنه    أما الدكتور محمد عبد هللا دراز الذي يقول بالمناسبة، ويقترب من الفراهي في قوله بالنظام،
أو بجسم اإلنسان، بما يحويه من أجزاء ومكّونات متناسقة، كل  يشّبه نظام السورة واّتساقها بالبنيان  

إنك  فيقول في ذلك: )  جزء منها في موضعه الصحيح يؤدي دوره للوصول إلى الهدف المطلوب..
من المباني    شيت حشواا وأوزاعاا مة يحسبها الجاهل أضغاثاا من المعاني حُ نجّ لتقرأ السورة الطويلة المُ 

  ، نيت من المقاصد الكلية على أسس وأصولنية متماسكة قد بُ بُ   -  رتَ لو تدبّ   -معت عفواا فإذا هي  جُ 
فال تزال   ،ب وفصول وامتد من كل شعبة منها فروع تقصر أو تطولعَ منها شُ   صلٍ أوأقيم على كل  

  تنتقل بين أجزائها كما تنتقل بين حجرات وأفنية في بنيان واحد قد وضع رسمه مرة واحدة، ًل تحّس 
ر األوضاع في التقسيم والتنسيق، وًل بشيء من اًلنفصال في الخروج من طريق  بشيء من تناك

نهاية    ،إلى طريق الجنس الواحد  تمام األلفة كما ترى بين آحاد  المختلفة  بل ترى بين األجناس 
وإنما هو حسن    ،ف وًل استعانة بأمر خارج المعاني أنفسهاكل ذلك بغير تكلّ   ،التضام واًللتحام
ريك المنفصل متصالا والمختلف  يُ   ،التمهيد في مطلع كل غرض ومقطعة وأثنائهالسياقة ولطف  

هذه المعاني تتسق في السورة كما تتسق الحجرات في البنيان؟ ًل بل إنها    ولماذا نقول إنّ   مؤتلفاا.
ن كل قطعة وجارتها رباط موضعي من  لتلتحم فيها كما تلتحم األعضاء في جسم اإلنسان، فبيْ 

أنفسهما كما يلتقي العظمان عند المفصل ومن فوقها تمتد شبكة من الوشائج تحيط بهما عن كثب  
بال شرايين والعروق واألعصاب ومن وراء ذلك كله يسري في جملة السورة كما يشتبك العضوان 

على    تهاتجاه معين وتؤدي بمجموعها غرضاا خاصاا، كما يأخذ الجسم قواماا واحداا ويتعاون بجمل
 ( 2) (أداء غرض واحد مع اختالف وظائفه العضوية

 
 (. 10حمد حسن، بحث: مناسبات اآليات والسور، ص )أ( فرحات: 1)
والطبعة    د.ط( )د.ت(،القاهرة، )  –م(، النبأ العظيم، مكتبة الفنون واآلداب  1958راز: محمد عبد هللا )ت  ( د2)

 (. 116- 115م(، ص )1933بتاريخ ) كانت األولى للكتاب
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كري القول ب )المناسبة(،  وقد ناقش الدكتور فرحات هذه اًلتجاهات نقاشاا مفّصالا، ورّد على من
ومما قاله الدكتور فرحات في تعليقه  ورّجح القول بها، بل بما هو أكثر منها وهو القول ب )النظام(.  

العز بن عبد السالم متوسط في رأيه، فهو يقول بالمناسبة الظاهرة،  )..  السابقة:    اًلتجاهات على  
حسنوا  د بعض من خاضوا هذا البحر، ولم يُ ف الذي رآه عندون الخفية، وذلك ليهرب أيضا من التكلّ 

  ( 1) (سن المناسبة ولكنه يشفق على من يسعى إليها.فيه السباحة فأوشكوا على الغرق. فهو يرى حُ 
ًل شك أن رأي الجمهور بالقول بالمناسبة يعتمد على أدلة قوية، غير أن الطريقة  ) ويقول أيضاا:  

التعرّ  في  أكثرهم  سلكها  المناسبة  التي  إلى  معرفة  ض  على  دائما  تساعدهم  تكن  لم  واستكشافها 
حمل  مما  التكلف  من  شيء  إلى  تضطرهم  قد  ضعيفة  مناسبات  إلى  فيلجئون  القوية،  المناسبة 
أصحاب اًلتجاه األول على إنكار المناسبة والتشنيع على القائلين بها، وأصحاب اًلتجاه الثاني  

 (2) (على القول بها في حال دون حال
ًل شك أن ما ذهب إليه الدكتور  : )ر فرحات كالمه مرّجحا القول بالنظام، فيقول  ويختم الدكتو  

ما من أدلة قوية مقنعة،  ما قدّ م الفراهي، يبدو أنه أقرب للصواب وأدنى من الحكمة، لِّ علِّ دراز، والمُ 
عن  ولِّ  تبعد  والتي  المعقولة،  المناسبة  إلى  تهدي  التي  والمعالم  األصول  من  وضعاه  التكلف  ما 

 ( 3)( والتعسف
وللدكتور أحمد فرحات اهتمام بالغ في موضوعّي المناسبات والنظام في القرآن، وقد جعل أحد ركنّي 

هو مراعاة النظام في كالم هللا تعالى، ويقول    –  (4) التي يدعو إليها في تفسير القرآن   -المنهجية  
في ذلك: )وللوصول إلى فهم موّحد لكتاب هللا ًل بّد من التزام منهج صارم في التفسير يقوم على  
مراعاة نظام الكالم الذي يشمل تسلسل المعاني وترابطها الوثيق، والتناسب بين السابق والالحق في 

 (5) نطاق اآليات والسور..(

 
 (. 17فرحات: أحمد حسن، بحث: مناسبات اآليات والسور، ص )( 1)
 (. 18- 17لسور، ص )فرحات: أحمد حسن، بحث: مناسبات اآليات وا( 2)
 (. 19فرحات: أحمد حسن، بحث: مناسبات اآليات والسور، ص )( 3)
 ( سيأتي توضيح هذه المنهجية في النقاط التالية في منهج الدكتور في التفسير.4)
 (. 20( فرحات: أحمد حسن، نحو منهجية موحدة لتفسير القرآن، ص ) 5)
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التأصيل لموضوع المناسبات والنظام، بعنوان:  ص الدكتور فرحات دراسة علمية في  د خّص هذا وق
"مناسبات اآليات والسور"، كما خصص دراسة أخرى تطبيقية في باب أسماء هللا تعالى وصفاته،  

 .(1) "صفات بعنوان: "أثر نظام القرآن في بيان مقاصد األسماء وال
أول   طوتربظرنا في القرآن بطريقة النظام التي تراعي السياق  ويرى الدكتور في كتاباته أننا لو ن

ويذكر  ويوضح الدكتور هذه الفكرة    ..الكالم بآخره فإننا سنهتدي لحّل الكثير من اإلشكاًلت في الفهم
  مختلفة   معاني   أرى ..  لآليات   تالوتي   أثناء  كنت   األصل   هذا  على  وبناءاألمثلة فيقول: )  لها بعض 

  تكتفي   ما  كثيراا   والتي  الجزئية،  بالمعاني  اهتمام  من  السابقين،  ناءعلما  شغل  مما  توارثناه،  عما
 للسباق   المراعية  النظام   فكرة أن  نرى   حين  على  -وتخصصه   العالم   اهتمام حسب -الشاهد    بموضع
 ( 2) .(.والغايات  المقاصد  إلى يةوالمؤدّ  الجامعة، الكلية المعاني  إلى اًلهتمام هتوجّ  والسياق،

تعالى:   قوله  منها  ذلك،  على  األمثلة  بعض  فرحات  الدكتور   ىئ نئ مئ)ويذكر 

 (ىت نت مت زت رت يب ىبنب مب زب رب يئ

قّدراا، أي: "سرابيل  د في اآلية، ثم جعلوه مُ وقد تساءل بعض العلماء عن عدم ذْكر البرْ  [ 81]النحل: 
ن اآلية السابقة لها وهي  إد"، ولكّن الدكتور فرحات رفض هذا القدير، وقال  وتقيكم البرْ   تقيكم الحرّ 

 خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل)  قوله تعالى:

:  ]النحل( يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من

 فال حاجة للقول بالتقدير.  ،ت األصواف واألوبار واألشعار، وهي تقي البرد بال شكذكرَ وقد  [81

 [ 79]الواقعة:  (حن جن يم ىم) :قوله تعالى -في مجال الفقه-ومن األمثلة كذلك 
ومن خالل -ولكّن الدكتور فرحات  ،  فالمصح  لمس  الطهارة  اشتراطوقد فهم منها بعض العلماء  
تبّين له أّن الحديث في اآلية عن المالئكة، حيث قال تعالى في    -نظره في اآليات المجاورة لها

 مل خل من خن حن جن مم خم حم جم هل مل خل) السابقة: اآليات  

 
 ( سبق التعريف بهما. 1)
 (. 4- 3فرحات: أحمد حسن، أثر نظام القرآن في بيان مقاصد األسماء والصفات، ص )( 2)
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 (مه جه ين ىن من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل

 والكالم في اآليات عن القرآن الكريم في اللوح المحفوظ قبل نزوله إلى األرض.  [ 80-  75]الواقعة: 
وقد طّبق الدكتور فرحات فكرة النظام في جانب اًلعتقاد ًل سيما فيما يتعلق بموضوع األسماء  

ي يكثر الخالف فيه، واستطاع من خالل النظر بهذه الطريقة أْن يصل إلى نتائج  والصفات الذ 
أحد  مرْ  مع  لالصطفاف  يضطر  أْن  دون  اآليات  وسياق  القرآن  أسلوب  على  بذلك  معتمداا  ضية 

الكالمية..   بذكر  المذاهب  ذكره    نموذجوأكتفي    :اًلعتقاد   موضوعفي  الدكتور فرحات  واحد مما 

 يه ىه مه جه ين ىن من خن حن جن يم ىم) قال تعالى:  :القيامة   يوم   هللا   رؤية )

  السنة   أهل   بين  الخالف  اآلية   هذه  في  المشهور .[ 25-   22]القيامة:  (يي ىي مي خي حي جي
  ينكر   حين  على  .القيامة  يوم  لربهم  الناس  رؤية  إمكانية:  منها  السنة  أهل   يستنبط  حيث  :والمعتزلة
  فيكون   ،اًلنتظار:  من  النظر"،"  وجاعلين"  اآلًلء"    واحدة":  إلى"  جاعلين  الرؤية،  إمكانية  المعتزلة
  وأن   واضح،  تكلف   فيه  المعتزلة  إليه   ذهبت   ما  أنّ   شك  وًل  .منتظرة  ربها  نعمة:  قولهم  على  المعنى

 يه ىه مه جه) :تعالى  قوله  عليه  يدل  الذي  التقابل  من  فهميُ   أن  يمكن  أرادوه  الذي  المعنى

  فهي      (ين ىن من خن حن جن يم ىم) :المقابل  المعنى  فيكون            (يي ىي مي خي حي جي
  يمكن   وبذلك .فاقرة   بها   يفعل   أن   الباسرة   الوجوه  تنتظر  كما  اإلنعام،  منه  وتنتظر  ربها،  إلى  تنظر
  معنى   تفيد   السياق  مراعاة  أن  يتبين  وبهذا .للمؤمنين  اآلخرة  في  الرؤية  إثبات   مع  المعنيين،  بين  الجمع

 ( 1) (.بدونها استفادته يمكن  ًل إضافياا 
:  - الواردة في كثير من اآليات -الدكتور فرحات المراد ب "وجه هللا"    فّسر  هذه المنهجيةوبنفس  

 . (2) ما ُأريد به وجهه تعالى ّدها من باب الصفات أصالا، وأّن المقصود بوجه هللا هو: حيث لم َيعُ 
نظام الكالم  بمراعاة    –دكتور فرحات  وهكذا من خالل النماذج السابقة تبّيَن لنا كيف استطاع ال

المبنّية    ر؛أن يتوّصل لمعاٍن لم يكن ليتوّصل إليها لو أّنه سلك الطريقة التقليدية في التفسي  -ه  سياقو 
 عي له دون ربطه بما قبله وما بعده. الَمْوضِّ الكالم والنظر  قطيععلى ت 

 
 (. 12-  11فرحات: أحمد حسن، أثر نظام القرآن في بيان مقاصد األسماء والصفات، ص )( 1)
 (. 11  - 9، ص )فرحات: أحمد حسن، أثر نظام القرآن في بيان مقاصد األسماء والصفاتينظر تفصيلها: ( 2)
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نماذج    التي ذكرتُ   –بالرغم من وجاهة فكرة النظام وُحسن تطبيقاته العملية    هُأشير إلى أنّ   ويبقى أنْ 
يوجد لها   حيث ًل،  تطبيقاتها العملية إلى النهاية المرتجاة لها بعد فكرة لم تصل    إًل أنها  -منها

  لم ُيتمّ   -صاحب الفكرة -تطبيق عملي على كامل القرآن، والموجود هو نماذج قليلة، حتى الفراهي 
صالحية    تصوُّرب  ر، لذا يصعُ مجموعة محدودة من السوَ تفسير  عبارة عن  ، وما صدر منه  تفسيره

   ..تطبيق هذه الفكرة على كامل القرآن
وليس المقصود بهذا الكالم التقليل من هذه الفكرة، وإنما بيان لواقع الحال، ًل سيما والدكتور فرحات  

حه لها أبدى تخّوفه من صعوبة تحّققها في الواقع، إًل أنه بعد ترجي  ها،يل إمؤمن بها وداٍع  ذاته وهو  
في توضيح رأيه وإقامة   -عني الفراهيي-فختم كالمه عنها بقوله: ).. وبالرغم من الجهود التي بذلها  

قنعة، لم يستطع أْن ُيعّبد الطريق أمام الباحثين، فما زالت هناك صعوبات كثيرة  الحجج والبراهين المُ 
الدرْ   وعقبات  الجهد ومعاودة  إلى مواصلة  تحتاج  الفكرة ونشعر  كبيرة،  نتعاطف مع هذه  إننا  س. 

شعوراا قوياا وغامضاا بصّحتها، ولكن تحقيقها في عالم الواقع ليس باألمر الهّين اليسير، ودون ذلك 
  نيانه على قواعد علمية محددة، وقد ًلأشواك ومشّقات حتى يستوي النظام على سوقه، ويرتفع بُ 

يستطيع ذلك إًل أفذاذ من الناس ممن وهبوا حياتهم ووقتهم لمطالعة كتاب هللا ودراسته وآتاهم هللا  
 ( 1) (الحكمة فقد أوتي خيراا كثيرا. تَ ؤْ كمة، ومن يُ ماا وحِّ هْ فَ 
 

 في التفسير: دًللة السياق  ل   مراعاته المطلب السادس: 

بما يقتضيه سياق الكالم، فال يكتفي بالنظر  كثيراا    -في دراساته القرآنية    -يعتني الدكتور فرحات  
في اآلية عندما يريد تفسيرها؛ وإنما ينظر للكالم السابق والالحق لها لتكتمل الصورة عنده، ويصل  

 إلى المعنى المراد..

وًل شك أن مراعاة السياق أمر في غاية األهمية لفهم مقصود الكالم، وتزيد أهميته عند وجود إشكال  
حاا أساسياا  رجّ ن أو اختالف بين المفسرين في معنى اآلية، فعندها تكون دًللة السياق مُ معيّ   تفسيريّ 

 م الخالف..ينبغي مراعاته في حسْ 

 
 (. 19ت: أحمد حسن، مناسبات اآليات والسور، ص )( فرحا1)
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عتبر السياق عامالا مهماا في بيان  وفي بيان أهمية السياق في التفسير يقول الدكتور فرحات: )يُ  
الرغم من أّن هذه الحقيقة موضع اتفاق لدى  ح بعضها على بعض، وعلى  ي معاني الكالم، وترج

في الميدان العملي التطبيقي،    القاصي والداني من علماء األمة؛ إًل أنهم يتفاوتون في األخذ بها
 ( 1) (بل إننا نرى كثيراا من األخطاء الواقعة في التفسير ترجع إلى عدم مراعاة السياق.

اهتمامه بموضوع السياق في    ت القرآنية نجد أنّ وعند النظر في أعمال الدكتور فرحات في الدراسا
معظم النماذج التي سبق ذكرها ًل تخلو من ذلك،    التفسير حاضر في جميع دراساته تقريباا، بل إنّ 

فتفسيره للقرآن بالقرآن يراعي فيه موضوع السياق، بل يقوم عليه أساساا، وكذلك منهجه في النظر  
المحمود   - إع  -الرأي  يكون  ما  التفسير  كثيراا  في  أعماله  وكذلك  الكالم،  سياق  في  للعقل  ماًلا 

فإنه في كل ذلك   ؛أو المصطلح القرآنيالقرآني في السورة الواحدة أو الموضوع  الموضوعي، سواءا 
ينظر في سياق اآليات ويربط بينها ليصل إلى النتيجة المطلوبة، أما موضوع المناسبات ونظام  

ها من دراسات الدكتور في  ردتُ وْ عاة السياق، وكل النماذج التي أَ فإنه يقوم أساساا على مرا   القرآن
تكون نماذج لمراعاة السياق في التفسير، مع مالحظة    ح ألنْ موضوع المناسبات ونظام القرآن تصلُ 

أّن موضوع السياق أَخصُّ منهما؛ ففكرة نظام القرآن عامة تشمل القرآن كله باعتباره كالماا واحداا  
ر المتجاورة، أما السياق فخاص بالكالم  ه إلى آخره، والمناسبات متعلقة باآليات والسوَ متصالا من أّول

 ق بنفس الموضوع الذي نبحث فيه. المتعلِّ 

في كتب اإلمام مكي بن أبي    ببحث مهمومِّن اهتمام الدكتور فرحات في موضوع السياق فقد قام  
حيث استقرأ مؤلفات هذا اإلمام ليعرف من خاللها مدى    –ص به وبتراثه  الذي تخّص   -طالب  

اإلمام مكي بن أبي طالب   ل إلى أنّ مراعاته لدًللة السياق في تفسيره لكالم هللا تعالى، وقد توّص 
ذلك بشواهد ونماذج كثيرة من كتب   كان يهتم كثيراا بدًللة السياق أثناء تفسيره للقرآن، وقد أثبتَ 

دًللة السياق في دراسات اإلمام مكي بن أبي طالب   التي حملت عنوان: "  ها في دراستهتَ أثبَ   ،مكي
  .القيسي القيرواني "

 
 (. 1( فرحات: أحمد حسن، دًللة السياق في دراسات اإلمام مكي بن أبي طالب القيسي القيرواني، ص )1)
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دراساته  لنماذج التطبيقية السابقة من أعمال الدكتور فرحات؛ يمكن إيراد نموذج آخر من  ل  وباإلضافة
ال  ،القرآنية المعنى  إلى  الوصول  في  بارز  دور  فيه  للسياق  ال  -  دقيقكان  اجتهاد  دكتور  حسب 
 :-فرحات 

 . [ 5 -  4]الماعون:( نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ))قال تعالى: 

في معنى   الحسن البصري وأبي العاليةابي، فيه حوار بين ينقل الدكتور فرحات كالماا لإلمام الخطّ 
أن المقصود بها: السهو حتى يذهب  ما ذهب إليه الحسن بالخطابي    ُيَصوِّب   السهو في اآلية، ثم

المقصود بها السهو داخل   يرّد قوَل أبي العالية بأنّ بدليل استخدامه حرف "عن"، و وقت الصالة،  
لو كان هذا هو المراد ًلستخدم حرف "في" بدًلا  ، ألنه  ىالصالة بحيث ًل يدري المصلي كم صلّ 

 ( 1) من "عن".

لم ينتبه    وهذا الكالم الذي يقوله الحسن إنما قاله ألنهوُيعلِّق الدكتور فرحات على ذلك فيقول: ) 
إنما هو   اآلية  التوّعد في  أّن  ذلك  الذين هم عن صالتهم ساهون"  للمصلين  "فويل  اآلية  لسياق 

سين بالصالة، وهم قد سهوا عن حقيقتها وخشوعها، وبالتالي فال تترتب على  "للمصلين.." أي المتلبِّّ 

قوله:   بدًللة  السلوكية،  العملية  آثارها  الصالة  هذه   نت مت زت رت يب)مثل 

راءاة، ومن ثم فليس فيها معنى اإلخالص د بها المُ صِّ فهذه الصالة قُ  ،  [7-   6]الماعون: (ىت
هلل، والخشوع بين يديه، ومن ثم فصاحبها يمنع الماعون، وًل يسعى إلى فعل الخير، وهذا المنكر 

نع  هذه الصالة دون وقوعه، على حين الصالة الحقيقية تم  لم َتُحل مثلُ   ؛من المراءاة ومنع الماعون 

ذلك:    (حطمض  خض  حض جض مص  خص حصمس  خس)فعل 

 ( 2) ( [45العنكبوت:]

 
ه(، ثالث رسائل في إعجاز  388لخطابي: أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي البستي )ت  اينظر:  (  1) 

بي وعبد القاهر الجرجاني، تحقيق: محمد خلف هللا أحمد، ومحمد زغلول سالم، دار المعارف القرآن، للرماني والخطا
 (.33-  32، ص )3القاهرة، ط  –
 (. 21حمد حسن، نحو منهجية موحدة لتفسير القرآن، ص ) أفرحات: ( 2) 
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ذكرَ  التي  باآليات  فيأتي  الكريم،  القرآن  أسلوب  الرأي من خالل  هذا  الدكتور فرحات  يؤكد  ت  ثم 
ت الخشوع في الصالة.. المؤمنين من حيث محافظتهم أو ُمداومتهم على الصالة، واآليات التي ذكرَ 

ليصل إلى نتيجة تؤكد ما ذهب إليه في ثم يربط بين ذلك ويفّسره بأسلوب تفسير القرآن بالقرآن،  
 (1) معنى اآلية الكريمة. 

ويمكن التمثيل أيضاا لمراعاة الدكتور فرحات دًللة السياق في التفسير بدراساته في مشكل القرآن 
يبدو ذلك واضحاا، ونظراا لطول هذه الدراسات أكتفي بخالصة  التي سبق التعريف بها، ففي جميعها  

 زة لواحدة منها:مركّ 
 : تأويل آية الزخرف 

 [ 81]الزخرف:( مك  لك  اك  يق  ىق  يف  ىف يث )

انتقد الدكتور  اختلف العلماء اختالفاا كبيراا في فهم هذه اآلية، ومحور الخالف هو حرف "إْن"، وقد  
إْذ انطلقوا في تأويلها من اإلعراب، ونظروا    في تفسير اآلية الكريمة،مسلك العلماء السابقين    فرحات 

في  -لإلشكال فيها على أنه إشكال إعرابي، فذكروا عّدة أقوال فيها مبنّية على نظرتهم إلى "إْن"  
ذلك أّن كل  هل هي شرطية أو نافية؟ ونَقل أقوالهم فيها وردودهم على بعضهم، وَيظهر من    -اآلية 

 قول ًل يخلو من محذور وإشكال َيرُِّد عليه. 

واختار الدكتور فرحات طريقاا آخر في النظر لآلية، وهو النظر إليها من خالل سياقها في السورة، 
مستصحباا ما جاء في  فأعاد قراءة السورة من أولها، وجاء باآليات السابقة لهذه اآلية وربط بينها،

نتيجة منسجمة مع مقصد السورة وتسلسل آياتها، ُمتجّنباا المحذورات التي أسباب النزول، ثم خرج ب
 ترِّد على أقوال السابقين، فاعتبر أّن "إْن" شرطية، ولكْن ليست على ذلك المعنى المحذور. 

: أنه عاد إلى  -من خالل دًللة السياق -  الدكتور فرحات في تفسير هذه اآليةبه    قاموخالصة ما  
توحيد هللا تعالى،   لىالتي ذكرْت دعوة األنبياء السابقين إ "45قة فبدأ من اآلية "سياق اآليات الساب

 حق  مف  خف حف جف مغ  جغ مع )في قوله:    ’   ثم جاء ذْكر قصة موسى

 بقوله:   ’   ، ثم بّين رد فرعون، ثم َذَكَر َمَثَل عيسى]الزخرف[( خكلك  حك جك  مق

 
 (. 24-  21حمد حسن، نحو منهجية موحدة لتفسير القرآن، ص )أفرحات: ينظر: ( 1) 
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يضّجون   ]الزخرف[( حس  جس  مخ  جخ  مح جح  مج  حج  مث  هت )  أي: 

 ‘   فضربوه للنبي  -الذي لم يأمر إًل بعبادة الرحمن -ل عيسى  أخذ المشركون مثَ   قد و   ويضحكون،
ت النصارى عيسى! ثم  رغبةا في أْن يعبدوه كما عبدَ   ’   زاعمين أّن رسول هللا ذكر لهم عيسى

عاء مشروعية عبادتهم المالئكة من دون هللا، قياساا على عبادة النصارى لعيسى،  بنوا على هذا اًلدّ 

 (1) . بزعمهم أّن محمداا يدعوهم لعبادته  واحتجاجاا 
غَ   وقد  في  المشركون  عملَ تمادى  واعتبروا  وانحرافهم،  ألن  يِّّهم  النصارى،  من  مشروعية  أكثر  هم 

. وهكذا فقد  []الزخرف( حف جضمص  خص حص  مس  خس ): (2) المالئكة في زعمهم خيٌر من عيسى
  مّرة إلثبات مشروعية عبادتهم المالئكة، ومرة أخرى حينما زعموا أن محمداا   ؛حّولوا "المَثل" مرتين

 مض  خض حض )ت النصارى عيسى، فجاء الرد عليهم:  ه كما عبدَ أراد من المشركين عبادتَ   ‘ 

 مف  خف)بقوله:   ’   ثم بّين حقيقة شأن عيسى . ]الزخرف[  (حف جف  مغ  جغ  مع جعمظ  حط

شأن  ومن تمام الحجة في .  ]الزخرف[( حل  جل  مك  لك  خك  حك  جك  مق  حق 

 ىي  مي  خي  حي )أن هللا تعالى أخبرنا عن موقفه حينما جاءته البينات:   ’  عيسى

 رب  يئ  ىئ نئ  مئ  زئ  رئّٰ  ِّ  ُّ  َّ  ٍّ  ٌّ  ٰى  ٰر ٰذ  يي

 
ينظر: القرطبي: أبو عبد هللا محمد بن أحمد    ( قال بهذا التفسير اإلمام القرطبي، ورّجح الدكتور فرحات قوله. 1)

ه(، الجامع ألحكام القرآن، تحقيق: عبد هللا بن عبد المحسن التركي، وشارك في تحقيق هذا 671بن أبي بكر )ت  
 (. 65/ 19م(، ) 2012، )1ق، ط دمش  –الجزء: محمد رضوان عرقسوسي، دار الرسالة العالمية 

ينظر: األلوسي: أبو الفضل شهاب الدين السيد محمود  ذا قول اإلمام األلوسي، وقد رّجحه الدكتور فرحات.( ه2)
البغدادي )ت   السيد محمد 1270األلوسي  المثاني، تحقيق:  العظيم والسبع  القرآن  المعاني في تفسير  ه(، روح 

 ويوجد قول آخر ذكره اإلمام   (.123/  13القاهرة، )بدون طبعة(، )   –لحديث  السيد، وسيد إبراهيم عمران، دار ا
ه(،  310ينظر: الطبري: أبو جعفر محمد بن جرير )ت    .‘  الطبري في تفسير المراد بقوله "أم هو" أي: محمد

يف  جامع البيان عن تأويل آي القرآن، تحقيق: أحمد عبد الرزاق البكري، ومحمد عادل محمد، ومحمد عبد اللط
السالم   دار  مدكور،  المنعم  عبد  الحميد  عبد  بإشراف:  الحميد،  عبد  مرسي  ومحمود  ط    – خلف،  ،  6القاهرة، 

 (. 7308/  9م(، )2015)
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 ىث  نث مثزث  رث يت  ىت  نت مت زت رت يبىب  نب  مب زب

قومه إلى   ’  واآلية واضحة في دعوة عيسى.  ]الزخرف[( اك  يق  ىق  يف  ىف  يث 

 تقوى هللا وطاعته، وفي إخبارهم بأن هللا ربُّه وربُّهم وأن عبادته هي الطريق المستقيم. 
 ثم نصل إلى المقطع الذي يتضمن اآلية موضع البحث: 

 نث  مث  زث  رث يتىت  نت  مت  زت رت يب  ىب  نب مب  زب  رب  يئ  ىئ ) 

 رن  مم ام  يل  ىل  مل يك  ىك  مك  لك  اك يق  ىق  يف  ىف يث ىث 

ويرّجح في   ]الزخرف[( ىي  ني  مي  زي  ري  ٰى  ين  ىن  نن  من  زن 

اآلية    :]الزخرف[ (نب  مب زب رب يئ  ىئ)قوله:   على  معطوفة   خس )  ":58"أنها 

فقولهم:    ]الزخرف[  (جفحف  مغ جغ مع  جعمظ  حط مض خض  حضجضمص  خص حص مس 

يل، وحصل عليه اتفاق وخطة ُمحكمة  لَ لم يأت عفواا، وإنما هو أمر ُدبِّّر بِّ   (مص  خص حص مس )

ولكّن هللا تعالى ًل يترك رسوله أمام هذا    في موقف حرج، ُتقام عليه فيه الحجة.  ‘   إليقاع النبي

الرد    وفي هذا السياق يأتي  .]الزخرف[  (مبنب  زب رب يئ  ىئ)المكر والتدبير الجماعي:  

          ]الزخرف[ (ىك مك  لك  اك  يق  ىق  يف ىف  يث )الحاسم على لسان رسول هللا عليهم:  

 وفي اآلية محذوف تقديره: "ُيعبد" أي: إن كان للرحمن ولد ُيعبد فأنا أول العابدين.  

ص الدكتور فرحات معنى اآلية بقوله: )قل يا محمد لهؤًلء المشركين الذين  لخِّّ وبناء على ما سبق يُ  
باستغالل قصة عيسى ذلك  إثبات مشروعية  والذين حاولوا  يعبدونه،  ولداا  أّن هلل   ’   يّدعون 

أن يعبدك المشركون    –  ’   –بادة النصارى له، ثم اّدعوا أنك قصدَت بذكر قصة عيسى  وع

النصارى عيسى   يمكن أن    - ’ -كما عبدت  ُيعبد، فال  للرحمن  إْن كان هناك ولد  لهم:  قل 

  ‘   كما زعمتم ذلك لي ألنني أول العابدين من هذه األمة. ولّما كان الرسول  –ينطبق ذلك علّي 
ه األمة وهي حقيقة صارخة يقّر بها الجميع فال يمكن أن يطلب إلى المشركين  أول العابدين من هذ 

عبادته، ألن العابد ًل يمكن له أن يكون معبودا، وًل يستطيع طلب ذلك من غيره، فيناقض نفسه،  
وبالتالي ًل يمكن أن يستجيب له اآلخرون ألنهم يرونه عابداا فكيف يتقّبلونه معبوداا؟!. وإذا ثبت أّن 
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بناء على هذه المقدمة فقد سقط ما بنوا عليها    –كما زعموا    –سول لم ُيرِّْد من المشركين عبادته  الر 
من مشروعية عبادة النصارى لعيسى، وسقطت مشروعية عبادتهم للمالئكة أيضاا، وسقطت فكرة 

 ( 1) و غيرهم.(البنّوة هلل وعبادة ولده أّياا كان هذا الولد الذي يمكن أن يّدعيه المشركون أو النصارى أ

 

السابع:   لمنهجية  المطلب  تجمع    رائدة دعوته  القرآن،  تفسير  وًل  المسلمين  في 
 : همتفّرق 

للدكتور أحمد فرحات اهتمام كبير بواقع المسلمين الحالي، ورغبة كبيرة بالمشاركة في إصالحه، 
  اا عليه، وَكون الدكتور عالِّم ق الذي ينبغي جمع المسلمين  ويعتقد الدكتور أن القرآن الكريم هو المنطلَ 

مع القرآن الكريم    ُمكثٍ ول  بكتاب هللا تعالى فإّن له نظرات اجتهادية وصل إليها بعد طُ   اا متخصص
و  بها    متأّمالا متدبراا  اًلحتفال  ينبغي  التي  الُمهمة  األفكار  قّدم بعض  فقد  ذلك  وبناء على  آياته.. 

متكام  تدارسهاو  نظرية  إلى  للوصول  القرآنفي  لة  والبناء عليها  ليكون بحق    الكريم،  التعامل مع 
َكم في مواجهة الواقع الصعب الذي نحياه...  ،للمسلمين المرجع األّول  ينهلون منه األحكام والحِّ

وما اقترحه الدكتور فرحات في هذه المنهجية هو مزيج من أفكاره ومنهجه في التفسير الذي سبق 
 ُعصارة منهجه في التفسير.  إنها، بل يمكن القول ذكر بعض بنوده

وفيما يلي بيان للخلفية والدوافع التي دَعت الدكتور فرحات ًلقتراح هذه المنهجية، ثم بيان لمنهجيته  
فيها هذه   التي استخدم  التطبيقية من أعمال الدكتور فرحات،  النماذج  المقترحة، مع ذكر بعض 

 المنهجية: 

 أوًلا: دواعي المنهجية المقترحة:  

في التعامل مع القرآن الكريم،    -في تاريخنا الماضي    -أّن خطأا منهجياا كبيراا حصل  كتور  يرى الد  
في عصر  -أْن كان العرب  فبعد    وتجّذر هذا الخطأ مع األيام حتى أصبح أصالا عند الجميع تقريباا!

لتأثر  لهم للتفاعل مع النص القرآني واًلستجابة له وايمتلكون من الفصاحة ما يؤهّ   -نزول القرآن 

 
 (. 67 -   66، ص ) ( فرحات: أحمد حسن، تأويل آية الزخرف "قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين"1)
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ال المستوى  بدأ هذا  بغيرهم من األمم بعد يتدنّ   رَّفيعببالغته..  العرب  ى شيئاا فشيئاا بفعل اختالط 
في    هم وفشا اللحنُ فت لغتُ اتساع رقعة الدولة اإلسالمية ودخول شعوب جديدة في اإلسالم، فضعُ 

ألجل ذلك علوم   ْت نباط، فنشأت ت الحاجة إلى ضبط القراءة، وإلى ضبط الفهم، واًلسكالمهم، فظهرَ 
كما نشأت   ..تفسيرو العربية من نحو وصرف وبالغة.. ونشأت علوم القرآن من رسم وقراءات  

هو خدمة كتاب  العلوم الشرعية األخرى من حديث وفقه وأصول.. وكان الهدف من كل تلك العلوم  
باط أحكامه واستلهام  ر بكتاب هللا واستنهللا تعالى وتمكين المسلم من الفهم الصحيح والتفاعل والتأثّ 

وسارت األمور في هذا اًلتجاه الصحيح فترة من الزمن؛ كانت فيها تلك العلوم في   توجيهاته..
ص واًلستقالل،  ثم بدأت هذه العلوم تتسع شيئاا فشيئاا وتأخذ منحى التخّص   خدمة كتاب هللا تعالى..

أصبحت هي    ملقرآن الكريلفهم ا  هي محور اًلهتمام األساسي، وبعد أن كانت وسيلةا   فأصبحْت 
د لهما األثر الفّعال في حياة  وهذا أّثر سلباا على التعاطي مع القرآن والسنة، فلم يعُ   غاية بحد ذاتها!

عند بعض المنتسبين    –المسلمين كما كان عند األجيال السابقة.. ثم في مراحل ًلحقة صار القرآن  
وسيلة إليضاحه،    –للعلم   كانت  التي  العلوم  إيضاح بعض  بها على  ُيستعان  وسيلة  عبارة عن 

هذه  من  كثير  الهى األمر أْن أصبح  فصارت اآليات القرآنية ُتذكر كشواهد نحوية أو بالغية! بل انت
منه    درس في غياب القرآن وفي منأى عنه، ظناا بأّن ما في القرآن من علوم قد اسُتخرجْت يُ العلوم  

 ( 1) وُأفردت بالتأليف ومن ثم لم يعد في القرآن إًل نصوص تُتلى للبركة وتحصيل الثواب األخروي..

، وجمود في الفهم، وعكوف على كتب المتأخرين  إليه األمور من انحطاط في العقل  )إّن ما آلْت 
حفظاا وتسميعاا، واختصاراا وتلخيصاا، أو شرحاا وتحشية، أو صياغة على طريقة الّنظم، أو غير  
َيُحّل مشكلة، ولن يبعث نهضة، وًل  ذلك مما شغل به الناس أنفسهم في العصور المتأخرة، لن 

اا على استئناف حياة جديدة... إّن الحياة ًل يمكن أن  يمكن أْن يكون سبيالا ًلستنقاذ أمة، وًل باعث

 خن  حن جن  يم  ىم  مم خمحم  جم يل  ىل  مل  خل )  :تُدّب في هذه األمة إًل بوحي هللا

 جخ مح جح)  وًل يمكن أن تكون إًل في اًلستجابة لهذا الوحي:  ]الشورى[ ( ٌّ  من 

الكريم غنّية   ]األنفال[( جف مصخص حص مس خس حس جس مخ القرآن  إّن نصوص 
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ي حاجة األمة إلى يوم القيامة، ومن ثم فال بّد من العودة لبّ بالمعاني التي ًل ُتَحّد، واألحكام التي تُ 
مشكالتنا، ومعالجة قضايانا، وبدون ذلك ًل يمكننا    إليها ودراستها في سياقها واستلهامها في حلّ 

ة القرآن، وتدبر معانيه والتفكر في آياته، وليس من حّقنا أْن  كمة األمر اإللهي بكثرة قراءأْن نفهم حِّ 
  ،ُنْنهي مهمة القرآن ووظيفته األساسية بَِّقْصره على مجّرد التالوة واحتساب الثواب على ذلك عند هللا

 ثم اًلستغناء عنه بما كتبه الناس، واستبدال الذي هو أدنى بالذي هو خير...

في مجال العلم والمعرفة، ًل لفقهاء، ُيعتبر ثروة كبرى لهذه األمة  إّن ما كتبه العلماء واستنبطه ا
  للقرآن أو ُمْغنيةا   لةا ييمكننا أْن ُنفّرط فيها أو نتجاهلها، ولكننا في نفس الوقت ًل يمكننا أن نعتبرها بد 

ء  وإنما ينبغي دراستها في ضو  ،عنه كما ًل يمكننا أن نعتبرها الكلمة األخيرة التي ليس بعدها مقال
النصوص القرآنية والحديثية، وليس بمنأى عنها.. مما يؤدي إلى ترجيح بعض األقوال على بعض،  

جديد نتيجة لمراعاة سياق الكالم، أو لمراعاة مجموع النصوص الواردة في القضية،    مأو ظهور فه 

 (1)(أو غير ذلك...

الدكتور عن   الشرعية  ويتحدث  بالعلوم  القرآن  وواصفاا موضحاا  عالقة  ذلك  في  وقع  الذي  الخلل 
ين جاء لترقية النفوس، وتربية    -  تبّنياا في ذلك كالم اإلمام الفراهيم  -العالج له   الذي اعتبر أّن الدِّّ

العقول، وإصالح األعمال الظاهرة، أي: األخالق، والعقائد، والشرائع، ونشأ ألجل ذلك ثالثة علوم:  
، وهذه العلوم الثالثة مصدرها األساس هو القرآن الكريم، لذا علم األخالق، وعلم الكالم، وعلم الفقه

، ولكن ما حدث هو وضع  (2) كان ًل بّد من وضع أصول لتأويل القرآن تشمل هذه العلوم الثالثة 
انحرافات وخالفات كبيرة في علم األخالق وعلم   إلى  ذلك  بالفقه فقط، فأدى  علم أصول خاص 

طاا من القرآن، وشامالا لجميع ي علم أصول الفقه ليكون مستنبَ الكالم. ويدعو إلى إعادة النظر ف

ينبغي الذي  الوجه  دوره على  يؤدي  وبذلك  القرآن،  الموجودة في  الدكتور (3)   العلوم  يجيب  ثم   .
فرحات عن سؤال كيف يمكن فعل ما طالب به الفراهي؟ فيقول إنه ًل بّد من منهجية موّحدة للّنظر 

 
 (. 6- 5( فرحات: أحمد حسن، نحو منهجية موحدة لتفسير القرآن، ص ) 1)
 قد أطلق الفراهي على ذلك: )علم أصول التأويل(. ( و 2)
وما بعدها. كما  3نظر على سبيل المثال: الفراهي: عبد الحميد، كتاب: )التكميل في أصول التأويل(، ص: ( ي3)

 )دًلئل النظام(. و )مفردات القرآن(و هذه الفكرة في كتب أخرى مثل: )القائد إلى عيون العقائد(ذكر الفراهي 
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القرآن جاء ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه ًل    المسلمون، وذلك أنّ في كتاب هللا يتفق عليها  
وفي بيان مدى أهمية وجود مثل هذه المنهجية الموحدة في دراسة القرآن الكريم    . (1)   فيه!ليختلفوا  

مه ومفهوماته من اًلعتماد على القرآن  )إذا كان ًل بد في فهم اإلسالم وقيَ   يقول الدكتور فرحات:
نا صحيحاا، وقيمنا متوازنة، ومفهوماتنا سديدة، فإّن هذا األمر يستدعي  ، ليكون فهمُ إليه  واًلرتكان

فصل بين الناس فيما اختلفوا فيه، كما أراده هللا يمنهجية موحدة وأصوًلا متفقاا عليها، ليكون َحَكَماا  

أما إذا   ]البقرة[( حت لكاك  يق  ىق يف ىف يث  ىث نث  مث  زث )  أن يكون:
ما؟ ومن ثم فال بد لنا من منهجية موحدة، تمكننا من  آن فكيف يمكن أن يكون حكَ اختلفنا في القر 

واختالف المشارب؟ ومن الذي يملك أْن   تحقيق هذا الهدف. ولكْن أّنى لنا ذلك مع اختالف العقول
يضع هذه األصول والقواعد؟ وكيف يمكن أْن تكون وسيلة لاللتزام فضالا عن اإللزام؟ إّن القضية  

تحتاج إلى جهود جماعية متضافرة، ويمكن أن ُيعقد ألجلها مؤتمر أو مؤتمرات، وذلك نظراا كبيرة و 
ألهميتها وما يمكن أن ينبني عليها، فهي تستحق أْن ُتبذل فيها األوقات واألموال، وأْن تكّد من  

يغ  عن الزَّ   أجلها القرائح والعقول، ألنها تجمع علماء األمة على أصول وقواعد لفهم كتاب هللا، بعيداا 
 (2) (واتباع األهواء، وبذلك تلتقي كلمة األمة على نهج سديد وكلمة سواء

 ثانياا: المنهجية المقترحة:  

د لكتاب هللا ًل بّد من التزام  )للوصول إلى فهم موحّ ُيلخص الدكتور فرحات منهجيته المقترحة بقوله:  
 منهج صارم في التفسير يقوم على أمرين:  

األمر األول: مراعاة نظام الكالم الذي يشمل تسلسل المعاني وترابطها الوثيق، والتناسب بين السابق  
والالحق في نطاق اآليات والسور، فتظهر بذلك وحدة القرآن الموضوعية، وتتضح قاعدته البيانية،  

 لقرآن بذلك ُكاّلا موحداا، ًل تفاوت في مبانيه، وًل اختالف في معانيه. ويبدو ا
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واألمر الثاني: اعتبار تفسير القرآن بالقرآن أصالا في بيان معاني الكلمات القرآنية، واعتبار أسلوب  
القرآن قاعدة حاكمة في اختيار المعاني وترجيح بعضها على بعض، وذلك ألن تفسير القرآن بالقرآن  

 ير صاحب الكالم لكالمه، وًل يمكن أن ُيَقّدم عليه أي تفسير مهما كان. تفس

ومثل هذا المنهج الصارم ًل يمكن الوصول فيه إلى نتائج قاطعة حاسمة إًل إذا ُأخذ مأخذ الجد 
في التطبيق، وهو يتطّلب تعّمقاا في الفهم، وتدقيقاا في النظر، وصبراا على التأمل الطويل، والتدبر 

هللا،    الواعي، لكتاب  فهم صحيح  كله  لذلك  الثمرة  وتصحيح  ولكّن  والتعّسف،  التكّلف  عن  بعيد 
منطلقاا   وتكون  األمام،  إلى  واسعة  خطوات  بالمسلمين  تدفع  جديدة  ونظرات  المتوارثة،  لألخطاء 
لنهضة إسالمية حقيقية، حيث تؤدي إلى توحيد الفهم الذي يجمع المسلمين على صعيد واحد وكلمة 

ذلك يكون القرآن كما أراد هللا أن يكون حاكماا بين الناس فيما اختلفوا فيه، فال يقّدمون بين  سواء، وب
 (1) ( .يديه آراءهم، وًل ُيحّملونه ما ًل يحتمل، وإنما يستلهمون مراده وينتهون إلى حيث انتهى بهم

 :  - وفق المنهجية المقترحة   – ثالثاا: نماذج من دراسات الدكتور فرحات  

كثيرة، وقد    -  من دراسات الدكتور فرحات   -في التفسير    على هذه المنهجية  األمثلة التطبيقية 
ت اإلشارة إلى أّن هذه المنهجية ُتعّد خالصة للنقاط السابقة في منهج الدكتور في الدراسات  سبقَ 

أو   القرآنية، وبناء التي  التطبيقية  النماذج  الكثير من  فيما سبق تصلح ألن تكون  عليه فإن  ردُتها 
"الفقير  و  شكل القرآن، ودراسة "الهداية والضالل"،، كدراساته في مُ تطبيقات عمليه لهذه المنهجية

نموذجاا جديداا    أذكرسومع ذلك    "الذين في قلوبهم مرض"...و  والمسكين" و"الخالفة في األرض"،
 خاصاا بهذه المنهجية: 

 قوله تعالى: تفسير معنى الشهيد في  

 ام  يل  ىل  مل  يك ىك مك  لك اك  يق ىق  يف  ىف  يث )

 ]القصص[ ( نيىي  مي  زي  ري ٰى  ين  ىن نن  من  زن  رن  مم
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تفسير  الطبري في  : وأحضرنا من كل جماعة  (ام  يل  ىل  مل  يك)قوله:  )ه:  يقول 

 ( 1)(فيما أتاهم به عن هللا من الرسالة...ه ه أّمتُ تْ شهيدها وهو نبّيها الذي يشهد عليها بما أجابَ 

وبمثل هذا القول أخذ معظم   بي.فاإلمام الطبري فّسر "الّنزع" بمعنى: اإلحضار. وفّسر "الشهيد" بالنّ 

 يث  ىث  نث  مث  زث )المفسرين، والذي حملهم على ذلك هو معنى الشهيد في قوله تعالى:  

اآلية بمعنى: النبي،  فالشهيد في هذه  ،    ]النساء[ ( ىك  مك  لك  اك  يق  ىق  يف  ىف 
 فظّنوا أنه في آية القصص بنفس المعنى!

ع"، الذي زْ غير أن اإلمام الفراهي رفض هذا المعنى، وانطلق في تفسيره لمعنى "الشهيد" من لفظ "النَّ 
فوجد أن هذا المعنى للنزع ًل يليق إطالقه على النبي!    (2) ب األشياء من َمَقارِّها بقوة(أصله: )جذْ 
ر، وُيحمل على وجوه: من يشهد الشهيد: الذي يشهد ويحُض فراهي معنى الشهيد بقوله: )وقد ذكر ال

المشاهد العظيمة من القوم ويتكلم عن القوم، فهو لسان القوم، فما قال كان ذلك قول القوم، فهو  

 مم  ام  يل  ىل  مل  يك )رئيسهم وهم ُيذعنون لما قال... وهذا كما قال هللا تعالى:  

 (3) ( ]القصص[ ( نيىي  مي  زي  ري ٰى  ين  ىن نن  من  زن  رن 

أنه فّسر "الشهيد" في هذه اآلية بأنه "إمامهم في    -في مذكراته -ونقل الدكتور فرحات عن الفراهي

 يب ىب نب مب)ويؤيد هذا التفسير ما جاء في سورة مريم في قوله تعالى:  الكفر". ثم قال: )

واستعمل "الشيعة"   حيث استعمل نفس فعل "النزع"  ]مريم[( رث يت ىت نت مت زت رت

بدل األمة، وبّين معنى الشهيد بأنه: "أشدهم على الرحمن عتيا". وبناء على هذا يستقيم معنى اآلية:  
: هاتوا برهانكم  -لهؤًلء العتاة    –فقلنا    –إمامهم في الكفر وأشدهم عتواا    –  ونزعنا من كل أمة شهيداا 

من    –حق هلل وضل عنهم ما كانوا يفترون  فعلموا أن ال  –على ما كنتم تزعمون لي من الشركاء    –
 

 (. 6421/ 8الطبري، جامع البيان، )( 1) 
عمدة الحفاظ في  (،  ç  756السمين الحلبي: أبو العباس شهاب الدين أحمد بن يوسف بن عبد الدائم )ت  (  2) 

/  4م(، ) 1996) ،  1بيروت، ط    -تفسير أشرف األلفاظ، تحقيق: محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية  
161 .) 
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 جن  يم  ىم  مم  خم حمجم  يل  ىل  مل  خل)  ويؤيد هذا المعنى قوله تعالى:  .-الشركاء  

 ٰى  ٰر  ٰذ  يي  ىي  مي خي  حي جييه  ىه مه  جه ين ىن من  خن حن 

 ]فصلت[ ( ىب  نب  مب  زب رب  يئ ىئنئ  مئ زئ  رئ  ّٰ  ِّ ُّ  َّ  ٍّ  ٌّ

لرأيناها تؤيد هذا ولو أننا تتّبعنا اآليات التي تنتهي بقوله تعالى: "وضل عنهم ما كانوا يفترون"  

 (1) (. رالمعنى، مما ًل يدع مجاًلا للشك في صحة هذا التفسي

وبعد هذا اًلستعراض للمنهجية التي يدعو إليها أستاذنا الدكتور فرحات، وبيان دوافعه للقول بها،  
  ، عليها األمة تتفق  -ّن وجود منهجية موّحدة للتفسير  : يرى الباحث أوالتمثيل لها من دراساته القرآنية

تبدو    -وتصدر عنها في النظر في كتاب هللا تعالى، للوصول إلى فهم واحد آليات القرآن الكريم  
.. ولكْن عند التأّمل في أصل الفكرة يمكن تسجيل  مهّماا ومطلباا ُملِّّحاا أمراا    -نظرياا وللوهلة األولى 
 الملحوظات التالية: 

 ستاذنا الدكتور فرحات، والتي تقوم على التي يقترحها أ-إّن تطبيق هذه المنهجية  -1

أمر اجتهادّي، ونتائجه ظّنية وليست    - أساسين: "مراعاة نظام الكالم وسياقه، وتفسير القرآن بالقرآن"
ل إلى رأي واحد قطعية، وبما أنه أمر اجتهادي   والعقول تتفاوت في نظرها فمن المستبعد أن يوصِّ

موافقاا للسياق ونظام الكالم قد يراه غيره ليس    مٌ راه عالِّ حاسم للخالف وموّحد لألمة! فمثالا: ما ي 
المنهجية   هذه  على  العلماء  اتفق  لو  وحتى  على    -نظرياا - كذلك.  اتفاقهم  ُيستبَعد  التطبيق  فعند 

النتائج، فالكالم الظني الدًللة الذي يحتمل أكثر من معنى ًل يمكن حمل الناس فيه على قول  
من المشكوك فيه أن يؤدي تطبيق مثل هذه المنهجية إلى   إنه  :ول، وبناء على ذلك يمكن القواحد 

 حسم الخالف وتوحيد األمة على تفسير واحد.

 أليس الخالف في كثير   ؟ أصالا   هل حسم الخالف في المسائل اًلجتهادية مطلوب  -2
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  وما الّضير   من القضايا ُيعّد رحمة وتوسعة على المسلمين؟ فلماذا نريد حمل الناس على قول واحد؟
وهل  من عدم اًلتفاق في كل مسألة إذا كانت القلوب متفقة والغاية واحدة وأدب الخالف حاضر؟  

أمر وليد اللحظة؟ أليس له جذوره في تاريخنا اإلسالمي؟  في كثير من القضايا  اليوم  العلماء    اختالف
اإلسالمية، فكيف يمكننا  لكثير من الخالفات التي نراها في الساحة  لا الرأي واألثر أساس  تَ فمدرسَ 

ع المسلمين اليوم على قول واحد في تفسير آيات ظنية الدًللة تحتمل أكثر  القفز عن كل ذلك وجمْ 
 من معنى؟ 

 لو كان تطبيق مثل هذه المنهجية على القضايا الكبيرة التي تالمس هموم األمة  -3

واهم  تماع كلمتهم وتوحيد قُ بهدف توحيد المسلمين في األمور الكبرى والمصيرية التي يلزم فيها اج
لكان لها مبرر كبير وحاجة ماّسة.. أما في القضايا الفرعية والمسائل العلمية البحتة التي ًل ينبني  

 عليها عمل فال الحاجة وًل اإلمكانية واردة في ذلك، وهللا أعلم. 

لدكتور فرحات ًل  هذه المنهجية المقترحة من أستاذنا ا  وفي ختام هذه النقطة أوّد اإلشارة إلى أنّ 
على   ور البحث والمراجعة من قبل الدكتور، وقد أخبرني أنه مهتم كثيراا بها وأنه عاكفٌ تزال في طَ 

في كالمه أن مثل هذه المنهجية تحتاج لجهود كبيرة، وًلجتماع  سبق  إعادة النظر بها إلنضاجها، وقد  
 ،المياه الراكدةتحريك  د بها  لية قَص أوّ مجرد أفكار    كتورد علماء األمة في مؤتمرات عّدة، وما قّدمه ال

  ، جديدة في التفسير  فتكون نظريةا هللا يفتح وييسر    يتلقاها العلماء بالدْرس والتمحيص لعلّ   الا أنْ آمِّ 
واكب الواقع المعاصر.. وقد ختم الدكتور فرحات بحثه بقوله  بما يُ   ،وتسد الثغرات   ،ُتلّبي اًلحتياجات 

إلى إنضاج، ووجهة نظر جديرة    ).. هي  المقترحة:عن منهجيته   تحتاج  بدايات  على كل حال 
اإل قِّبل  من  وإثراءا  ودعماا  وترحيباا،  قبوًلا  تلقى  ولعلها  والمناقشة،  والمحققين  بالتأّمل  العلماء  خوة 

 (1) (الفقهاء.

 
(. وأود اإلشارة إلى أنني بعد اًلنتهاء من  28( فرحات: أحمد حسن، نحو منهجية موحدة لتفسير القرآن، ص )1)

تور أحمد فرحات ألخذ رأيه في بعض مالحظاتي الواردة هنا.. فأرسل لي  كتابة رسالتي، تواصلت مع أستاذي الدك
فضيلته توضيحاا حول منهجيته المقترحة في التفسير، ومن باب األمانة العلمية سُأضيف ما تفّضل به الدكتور. 

  = يفقه  (، يناقش فيه مقولة "ًل27  -   24وما أرسله عبارة عن نص طويل مقتبس من دراسته "منهجية رائدة.." ص ) 
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 تأّثر بهم:   الذين   ، وأهمّ مصادره في التفسير المطلب الثامن: 

أحمد فرحات من العلماء المحققين في علم التفسير، وهو مع ذلك واسع اًلطالع على  ُيعد الدكتور  
أْن يّطلع    –آية من كتاب هللا تعالى    قبل أن ُيدلي بَدْلوه في تفسير أيّ   -كتب السابقين، ومن عادته  

على    على ما قاله السابقون فيها، فينظر فيه نظر الناقد البصير، فيأخذ منه ويَدْع، ويرّجح قوًلا 

 
وخالصة ما قاله أستاذي الدكتور فرحات؛ أنه ًل ُيَسلِّم بهذه المقولة "،  اإلنسان كلَّ الفقه حتى يرى للقرآن ُوجوها=  

ض بينها، بل بينها تكامل، وذلك نتيجة ثراء وجوه ًل تعارُ -1على إطالقها، وأنه يرى أّن هذه الوجوه ثالثة أنواع: )
كثيرة، التي ًل حدود لها. فتكون هذه الوجوه من باب اختالف التنوع، ًل اختالف النص القرآني، وغناه بالمعاني ال

وجوه متعددة مختلفة، غير متعارضة، يمكن الترجيح بينها، ذلك أن رؤية وجوه عدة لمعنى اآلية، يدل  -2 التضاد. 
العلم، والتعمق في   على التبحر وسعة المعرفة األفقية، ولكن ترجيح واحد من هذه المعاني يدل على الرسوخ في 

م ًلبد أن يكون له قول واحد، ليكون حجة، وقابال  ما بين الناس فيما اختلفوا فيه، والحكَ الفهم. والقرآن نزل ليكون حكَ 
ما كانت سببا في افتراق    ، وًل يمكن الجمع بينها، وغالباا ها بعضاا وجوه متعارضة، ومختلفة، يناقض بعُض -3للتنفيذ.  

هذه الوجوه آثارها في كتب التفسير، وكتب العقائد والفرق،    ئف، ومذاهب متعددة، وقد تركْت األمة، إلى شيع وطوا
مختلفة، ًل يمكن الجمع بينها، يقف حيالها حيران، ًل يدري   عدة، ووجوهاا   ما يجد القارئ لتفسير آية أقواًلا   فكثيراا 

م حاّلا للوجهين األخيرين. ثم ذكر    ماذا يأخذ، وماذا يدع...( ويرى الدكتور فرحات في منهجيته المقترحة أنها ُتَقدِّّ
لي فضيلته نقطتين في توضيح رأيه في هذه المنهجية: األولى: أن فكرة وجود مثل هذه المنهجية هو من أجل حّل  

ة  مانع من إعمالها في األمور الفرعياإلشكاًلت الكبيرة المتعلقة بالعقيدة والتي أّدت ًلختالف المسلمين.. مع أنه ًل يُ 
والفقهية، ويعتبرها صالحة لذلك، بل إّن الكثير من التطبيقات العملية التي ذكرها الدكتور كانت في مسائل فرعية.  

من خالل هذه    - من نتائج-أنَّ ما يمكن الوصول إليه    - متابعاا للفراهي في ذلك  – والثانية: يعتقد الدكتور فرحات  
عتباره تفسيراا للقرآن بالقرآن، فاتباع هذه الطريقة السليمة في  وذلك با  !المنهجية هي نتائج قطعية وليست ظنية!

 إلى نتائج سليمة ومقبولة. -قطعاا -ؤدي بنا يالتفسير س
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تفاسير السابقين ًل سيما أّمهات    أو اقتباس منقول.. وًل يكاد يخلو بحث من أبحاثه من إشارة  
   ..(2) والقرطبي والرازي  (1)والزمخشري ومكي بن أبي طالب الطبري ؛ كتفسير رالتفاسي

وعند النظر فيما كتبه الدكتور فرحات من أبحاث قرآنية، وكذلك من خالل دروسه ومحاضراته يبرز 
  ،والعودة ألقوالهم  ،والثناء عليهم  ،كثر الحديث عنهمبعض األعالم الكبار الذين يُ أسماء  لنا بجالء  

 وترجيحه على غيره في مواضع كثيرة..  ،ونقل كالمهم

 
الَعالَّمة، (،  ه538  - 467)( محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الخوارزمي الزمخشرّي، جار هللا، أبو القاسم  1)

ولد في زمخشر )من قرى خوارزم( وسافر إلى مكة    ،من أئمة العلم بالدين والتفسير واللغة واآلداب،  كبير المعتزلة
أشهر من    اد إلى الجرجانية )من قرى خوارزم( فتوفي فيها.وتنقل في البلدان، ثم ع،  فجاور بها زمنا فلقب بجار هللا

،  (151/  20)،  سير أعالم النبالء. ينظر: الذهبي،  "المفصل"و  "أساس البالغة  "و  في تفسير القرآن،   "الكشاف"كتبه  
 . (178/ 7األعالم ) ، ي . و: الزركل(265/ 3) ،إنباه الرواة على أنباه النحاة، القفطيو: 

من  (،  671، )ت:  ن أبي بكر بن فرح األنصاري الخزرجي األندلسي، أبو عبد هللا القرطبيحمد بن أحمد بم(  2)
َمام متفنن متبحر فِّي اْلعلم َلُه تصانيف مفيدة  إكبار المفسرين، محدث، صالح متعبد، من أهل قرطبة باألندلس،  

،  ط، بمصر، وتوفي فيهارحل إلى المشرق واستقر بمنية ابن خصيب في شمالي أسيو   ،طالعهاتدل على َكْثَرة  
التذكرة في أحوال الموتى وأمور  : )، و)الجامع ألحكام القرآن(  صنف التفسير المشهور، الذي سارت به الركبان

ينظر:    وروى عنه باإلجازة ولده شهاب الدين أحمد.،  ةدّ سمع من ابن رواج، ومن الجميزي وعِّ ،  ( وغيرهااآلخرة
ق: علي محمد  ي قتح  ،طبقات المفسرين العشرين(  ç  911جالل الدين )المتوفى:    عبد الرحمن بن أبي بكر:  السيوطي

صالح الدين خليل بن أيبك   :الصفدي. و:  (92)ص:  ه،  1396الطبعة: األولى،    ،القاهرة  –مكتبة وهبة  ،  عمر
 –تراث  دار إحياء ال  ،: أحمد األرناؤوط وتركي مصطفىتحقيق  ،الوافي بالوفيات،  (ç  764بن عبد هللا )المتوفى:  

)بيروت  ،1420  2000 -çنويهض،  (87/  2)  (، م و:  العصر  .  وحتى  اإلسالم  »من صدر  المفسرين  معجم 
 . (479/  2الحاضر« )
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تور فرحات في التأليف، والتي تميل إلى النوع على حساب الكم،  لقد سبق الحديث عن طبيعة الدك
مة األساسية المشتركةالغوص العمودي العميق وليس التوسع األفقي..    إلىو  بين    ولعل هذه هي السِّّ

من جمع  شغوفاا بالتفاسير التي ُتكثِّر  الدكتور فرحات وبين الذين تأثر بهم من العلماء، فال نجده  
يشدّ األقوال وإنما  المحقق،  العلماء  يحرّ   ،ن و ه  يكتبون الذين  فيما  ويدققون  المسائل  فيجتهدون    رون 

أكثَر و   ،العلماءهؤًلء  الدكتور فرحات ببعض    لقد تأّثر  ويضيفون شيئاا جديداا إلى العلم والمعرفة...
بصمةا واضحة في تكوينه العلمي والمنهجي، كتاباُتهم    كْت ترَ قد  ، و من النظر في كتبهم واألخذ منها

 وظهر أثر ذلك في كتبه ودراساته..  

هذ  بهم  المطلب    اوفي  وتأثر  فرحات  الدكتور  لهم  قرأ  الذين  العلماء  أهم  عن  الحديث  سيكون 
 وهم:   ،وبمناهجهم، ورّجح الكثير من أقوالهم ًل سيما في مجال تفسير القرآن الكريم

 مكي بن أبي طالب. -1

 راغب األصفهاني. ال-2 

 عبد الحميد الفراهي.  - 3 

      سيد قطب.-4 

 محمد إقبال. -5 

وفيما يلي بيان ألبرز الجوانب المنهجية التي تأثر بها الدكتور فرحات، مع ذكر لبعض النماذج 

 :(1) من هؤًلء األعالم باعتبارهم مصادر أساسية في دراساته الدكتور مما اقتبسه 

 

 
( اكتفيت بذكر أهم الذين تأثر بهم الدكتور فرحات، أما مصادره عموماا فهي أكثر من ذلك، ومن الذين ُيكثر 1)

اإلمام الطبري، والغزالي، وابن الجوزي، وابن تيمية، وابن القيم، ومن المعاصرين:  الدكتور النقل عنهم في دراساته:  
 بديع الزمان النورسي، ومحمد عبد هللا دراز.. 
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   :(1) طالب مكي بن أبي  أوًلا:  

سبق بيان قصة الدكتور فرحات مع مكي بن أبي طالب القيسي وكتبه، فهو بمثابة المكتشف لهذا 
 - للدكتور فرحات أن يعيش مع مكي    حالكنز الثمين والمعّرف به والمحقق لكتبه.. وكل ذلك أتا

ه، وبّين ذلك ه ومنهجفترة طويلة من الزمن، فتعّرف عليه عن ُقْرب، وخبر أسلوبَ   -من خالل كتبه  
 في أطروحته عن مكي وفي غيرها من الدراسات.. 

بن أبي طالب وتفسير    يوقد سبق التعريف بأطروحة الدكتور عن مكي والتي كانت بعنوان: )مك
القرآن(، وكذلك بحثه الذي بّين فيه قّصته في اكتشاف هذا اإلمام وتراثه النفيس، كما تم التعريف  

ور، وقد بلغت ستة قها وأخرجها للنّ ثر الدكتور فرحات عليها فحقّ بكتب مكي بن أبي طالب التي ع 
عدم صحة نسبة أحد الكتب المطبوعة    –أثناء عمله على كتب مكي    -تبّين له  وقد  كتب حتى اآلن،  

كتاب "العمدة في  لمكي، وقد كتب بحثاا في ذلك ُيثبت فيه عدم صحة هذه النسبة، وبحثه بعنوان: )
، كما قام بإعداد دراسة خاصة في موضوع (نسبته إلى مكي بن أبي طالب غريب القرآن" ًل تصح  

"دًللة السياق" مقتصراا فيها على ما جاء من شواهد كثيرة في كتب مكي بن أبي طالب ُتثبت مدى 
دًللة السياق في دراسات اإلمام  اإلمام بدًللة السياق في التفسير، والدراسة بعنوان: )  اعناية هذ 

 .(القيسي القيرواني مكي بن أبي طالب 

وباإلضافة إلى ما سبق من عناية للدكتور فرحات بكتب مكي بن أبي طالب، فإن هذه الكتب ُتعد  
في التفسير وعلوم القرآن،  أحد المصادر األساسية التي يعتمد عليها الدكتور فرحات في مؤلفاته  

واألمثلة على ذلك كثيرة،  ،  كريمآيات القرآن اليعود إليها وينقل ما قاله مكي في تفسير  فكثيراا ما  
 أكتفي بذكر نموذج واحد منها: 

 قوله تعالى:ل هتفسير في كتاب الدكتور فرحات )الذين في قلوبهم مرض(، وعند 

 
 . سبق التعريف به( 1)
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 رب  يئ ىئ  نئ  مئ  زئ رئ ّٰ  ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰر )

 ىث  نثمث  زث  رث  يت ىت  نت مت  زت  رت يب  ىب نب  مب  زب 

 البقرة[ ] (اك  يق  ىق  يف  ىف  يث 

  يا ترى المقصود بهذه الطائفة؟ إذا رجعنا إلى كتب التفسير بالمأثور   )فمنقال الدكتور فرحات:  
 المنافقون من أهل الكتاب.-2 المنافقون عموماا.-1 نرى أنها تجعل المعنّي بهذه اآليات:

 بعض الروايات للقول الثاني:   -هنا -وباعتبار أّن القول األول أشهر عند الناس ًل بأس أْن أذكر   

يان من سورة البقرة اللتان  ولَ األُ   طالب في تفسيره: "وقال مقاتل بن سليمان: اآليتانقال مكي بن أبي  
هللا رسول  أصحاب  من  المؤمنين  في  نزلتا  "ينفقون":  آخرهما: ‘   آخرهما:  اللتان  واآليتان   ،

 "المفلحون": نزلتا في المؤمنين من أهل التوراة، واآليتان اللتان بعدهما اللتان آخرهما: "ولهم عذاب 
 ( 1)أليم": نزلتا في الكفار، وثالث عشرة آية بعدهما نزلن في المنافقين من أهل الكتاب"(

 :، منهااقتباسات كثيرة من كتب مكي بن أبي طالب على  -في كتبه -كما واعتمد الدكتور فرحات 

 ( 2)اعتماده على كالم مكي في بحثه "تأويل آية القتل العمد" حيث نقل عنه أقواًلا كثيرة في ذلك.  -

 (3) نقل كالم مكي بن أبي طالب في معنى لفظ "خليفة"  "الخالفة في األرض"ه وفي بحث-

ومن خالل النظر في جهود الدكتور فرحات المتعلقة بمكي بن أبي طالب وكتبه، ومن ثم النظر  
، فالدكتور فرحات  ¬  لنا مدى تأّثر الدكتور بمكيظهر  ي  الدراسات القرآنية للدكتور فرحات في  

 
(. والنص المقتبس من تفسير "الهداية" لمكي بن أبي 16فرحات: أحمد حسن، الذين في قلوبهم مرض، ص ) ( 1)

 (. 157/  1طالب، )
(. والنص المقتبس من تفسير "الهداية" لمكي بن 12فرحات: أحمد حسن، تأويل آية القتل العمد، ص )نظر:  ي(  2) 

 (.  5258/ 8أبي طالب، )
/  1(، وكالم مكي مقتبس من تفسيره "الهداية"، )11فرحات: أحمد حسن، الخالفة في األرض، ص ) ينظر:  (  3) 

215 .) 
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يُ  ، بل إّن شخصية  علوم العربية والقرآن  من  تمّكنهو خفي إعجابه بمكي وطريقته في التأليف،  ًل 
 مات العلمية لمكي بن أبي طالب.الدكتور فرحات قد انصبغت بمثل هذه السِّّ 

الدكتور فرحات عن خصائص كتب مكي بن أبي طالب ذكر ثالث ميزات أساسية في حديث  ف
 هي: 

 : ويقصد بها كثرة التأليف، والتوسع في ذكر األقوال واًلختالف، وتعدد الميادين التبّحر  -1

 . التي كتب فيها

 وإذا كان التبّحر يعني اًلمتداد األفقي والتوّسع؛   .ويقصد به التعّمق والتمّكن:  الرسوخ  -2

لرسوخ يدّل على اًلمتداد العمودي، وذلك أّن مكّياا لم يكن يكتفي بجمع األقوال، وإنما يتعّمق فإن ا
 فيها ويقارن بينها، وينقد ويرّجح..

 نه في التزامه : وذلك في طريقة عرضه ومعالجته للمعلومات، ويظهر تفنُّ نالتفنُّ  -3

ع الفرعية بكتب خاصة، وُحسن اختياره  يض ابعض المو   بموضوع الكتاب وعدم اًلستطراد، وإفراده
 (1) ..وفي تنّوع أسلوبه ووضوحهللعناوين، واًلختصار وعدم التطويل، 

وعند النظر في كتب الدكتور فرحات نجدها قد اشتملت على هذه الميزات، ًل سيما ميزة الرسوخ 
العلمي والتركيز   هو الرسوخ  –كما سبق بيانه    –، فأهم ما يمّيز دراسات الدكتور فرحات  نوالتفنّ 

على األعمال النوعية، والنظرات النقدية فيما كتبه السابقون، كما نجد التفّنن في أسلوبه ومعالجته  
 للمسائل والتناول المنهجي لها، والقدرة الكبيرة على اإلقناع بما يطرح... 

ناك  بل يوجد ه  ،ر الدكتور فرحات بمكي بن أبي طالب على خصائص كتبه فقطولم يقتصر تأثّ 
الثالث من أطروحة الدكتور  ، ففي الباب  تشابه كبير بينهما في منهج التفسير والدراسات القرآنية

ثالثة جوانب رئيسية    خّصصه للحديث عن منهج مكي في تفسيره ذكر  فرحات حول مكي، والذي
 . (احتفاله بالنظر -3اعتداده بالعربية.  -2  احتجاجه باألثر. -1) هي:
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يقول الدكتور فرحات: )يلتزم مكي في تفسيره نهج التفسير بالمأثور، حيث يفسر  وفي بيان ذلك  
القرآن بالقرآن، والقرآن بالحديث الصحيح، والقرآن بأقوال الصحابة والتابعين فمن بعدهم من العلماء 

العرب، والفقهاء وأصحاب الّسَير واألخبار، كما يعتّد بالعربية اعتداداا بالغاا، ألن القرآن نزل بلغة  
وجرى على مجاريها في الخطاب، فهو يجعل من العربية سياجاا وإطاراا للتفسير، بحيث ينفي عن  
القرآن كل تفسير ًل ينسجم مع قواعد العربية وتصاريفها، ويرّجح من التفاسير ما كان أكثر التصاقاا  

م، الذي يقوم على  . وضمن هذين األصلين فإن المجال مّتسع للنظر الملتزِّ بها وبأصولها وقواعدها
المقارنة والمقابلة واًلستنتاج واًلستنباط، والتأييد والترجيح، أو النقد والّرد، وخاصة في الحاًلت التي  

 ( 1)  (تكثر فيها األقوال، وتلتبس فيها األمور، وتحتملها قواعد اللغة العربية.

نهج اإلمام مكي في الدراسات وعند النظر في دراسات الدكتور فرحات نرى شبهاا كبيراا بين منهجه وم 
، وقد سبق بيان ذلك في حديثي عن منهج  القرآنية، ًل سيما في اعتداده بالعربية واحتفاله بالنظر

باإلضافة لمراعاة    –هاتين النقطتين    إنّ الدكتور فرحات بما يغني عن إعادته هنا، ويمكنني القول  
   بها أستاذنا الدكتور فرحات في أبحاثه القرآنية.   ُتعدان من أبرز الميزات التي امتاز  -  القرآني  السياق

المقصود بذلك عند مكي هو    أما في موضوع اًلحتجاج باألثر فيوجد وجه اختالف بينهما، إْذ أنّ 
بالقرآن والسنة وأقوال الصحابة والتابعين وغيرها من األخبار واآلثار، لذا فتفسيره ُيعد  تفسير القرآن

الدكتور فرحات فقد بّينُت   امع وجود مساحة فيه للنظر والرأي المحمود، أم  تفسيراا بالمأثور بامتياز،
طريق من طرق التفسير بالمأثور وهو تفسير القرآن بالقرآن،    ل وأهمّ سابقاا أّن تركيزه كان على أوّ 

وظهر عنده بشكل  به    تمّيزا  اقي طرق التفسير بالمأثور وإنما الكالم هنا عمّ بوهذا ًل يعني رفضه ل
   جلي وواضح.

ويبقى أن أشير إلى أّن كل هذا التشابه بين الدكتور فرحات واإلمام مكي بن أبي طالب ليس مرّده  
،  ذكرتُ كما    ر حاصالا ، وإْن كان هذا التأثّ بن أبي طالب   بمكيفرحات  ر الدكتور  تأثّ إلى   –فقط    –

للدكتور    فطريةالطبيعة ال  ت لهذا التشابه منهاوجود عوامل أخرى أدّ    النظر الدقيق يشير إلىولكنّ 
  واًلهتمامات والميول الثقافية   والقدرات والمواهب المكتسبة،  فرحات، والبيئة العلمية التي نشأ فيها،

 
 (. 228فرحات: أحمد حسن، مكي بن أبي طالب وتفسير القرآن، ص )( 1)
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تحقيق هذا في أسهم  –باإلضافة إلى إعجاب الدكتور بعقلية ومنهجية مكي  –الفكرية.. كل ذلك و 
 التشابه الكبير بين الشخصّيتين. 

 :(1) الراغب األصفهانيثانياا:  

ال  فأكبر مصدر للدكتور فرحات في دراساته القرآنية،    - مع الفراهي- ُيشّكل الراغب األصفهاني  
ما يميل إليها  واجتهاداته الدقيقة، والتي غالباا  الراغب    من أقوال  يكاد يخلو كتاب أو بحث للدكتور

معاني المفردات القرآنية، التي تميز الراغب  ًل سيما في بيان    ويرّجحها على غيرها،  الدكتور فرحات 
 بها في كتابه "المفردات في غريب القرآن".

المفردات    كتب   به كلَّ   نُ لقد جعل الدكتور فرحات كتاب "المفردات" للراغب األصفهاني؛ مرجعاا يقارِّ 
عريف  الذي سبق الت  –"  موازنات ومقترحات   –معاجم مفردات القرآن  المعاجم األخرى، ففي بحثه: "و 

جعل الدكتور كتاب الراغب أساساا يقيس عليه ويقارن به أهّم كتب المعاجم القرآنية التي ُأّلفت    - به
الراغب أفضل ما ُكتب في بابه حتى اآلن، وأّن الجميع قد أخذوا عنه   بر كتابَ فيما بعد، وقد اعتَ 

به. وأعال  وتأثروا  األمة  ُيجمع علماء  )يكاد  الدكتور فرحات:  يقول  ذلك  كتاب  وفي  أّن  مها على 
"مفردات ألفاظ القرآن" للراغب األصفهاني يأتي في المرتبة األولى من الكتب الكثيرة المؤلفة في هذا  

  - بعد الراغب األصفهاني - ف في علوم القرآن أو دارس أو مفسر أو كاتب  الموضوع، فليس هناك مؤلِّ 
بر بحّق نقلة كبيرة في ميدانه، ومنعطفاا  إًل ويشعر باإلجالل واإلعجاب لهذا العمل العظيم، الذي ُيعت 

 (2) ( .هاّماا في تاريخ معاجم المفردات القرآنية

ومِّن اهتمام الدكتور فرحات بالراغب األصفهاني وكتبه أنه قام بعمل دراسة حول نِّسبة أحد الكتب  
ذلك   عن  أعلن  وقد  الّنسبة،  هذه  عدم صحة  له  وتبّين  الراغب،  والبر   ماا ُمدعَّ -إلى  اهين  بالحجج 

 . "كتاب دّرة التنزيل وغّرة التأويل ًل تصح نسبته إلى الراغب األصفهانيفي دراسة بعنوان: "   -العلمية

 
 . ( سبق التعريف به1)
 (. 15موازنات ومقترحات، ص ) –( فرحات: أحمد حسن، معاجم مفردات القرآن 2)
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"مقدمة   كتاب:  وهو  األصفهاني،  الراغب  كتب  بتحقيٍق ألحد  قام  تفسير  كما  مع  التفاسير  جامع 
من تفسير    ،وقد حقق ابنه الدكتور محمد إقبال فرحات تفسير سورة البقرة   ."الفاتحة ومطالع البقرة

 . األصفهاني لراغب ا

كتب الراغب األصفهاني من أهم مصادر الدكتور فرحات في التفسير، واألمثلة    لقد سبق القول إنّ 
 وسأكتفي بذكر نموذجين منها: ذلك كثيرة وواضحة في أغلب كتب ودراسات الدكتور،  على

 األول:    النموذج 

ل كالم الراغب في بيان الحكمة من الترتيب المذكور ، نقَ في تفسير الدكتور فرحات لسورة الرحمن

  (زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ)  في مطلع السورة في قوله تعالى:

  الرحمن   سورة مطلع  في  القرآني  النظم  ترتيب   أسرار  من  اا ئشي   األصفهاني  الراغب   ويبين)  ]الرحمن[
  وكان .  بينها  فيما  الواو  يدخل  ولم  البيان،  بتعليم   ثم  اإلنسان،  بخلق  ثم  القرآن،  بتعليم  ابتدأ"  :فيقول
  اإلنسان   إيجاد   نإ ف.  القرآن  وعلمه   البيان،  وعلمه  اإلنسان،  خلق:  يقول  أن  الناس،  متعارف  على  الوجه

 ُيَعدَّ   لم  المّ   ولكنْ   ،القرآن  تعليم  على  ممقدّ   البيان  وتعليم  البيان،  تعليمه  على  مقدّ مُ   نظرنا  بحسب 

  أنّ   على  تنبيهاا  (ىب نب مب)  :قال  ثم   بالقرآن،  ابتدأ  بالقرآن  ص يتخّص   لم  ما  إنساناا   اإلنسانُ 

 ص،المخصو   الترتيب   بهذا-   هفنبّ   ،القرآن  معرفة  بعد   يحصل  باإلنسان  المختص   الحقيقي  البيان
  يكن   مالم اإلنسان  أنّ   على   -عطفاا   ًل  قبلها،  مما   بدًلا   جملة  كل  وجعل  منه،  العطف  حرف  وترك
 ًل   الشرع  مقتضى  على  يكن  مالم  كالمه  وأنّ  ، إنساناا   يكون   ًل  بها  ومتخصصاا   العبادة،  برسوم عارفاا 
 ( 1) .(بياناا   يكون 

 

 

 
(. والنص المقتبس للراغب األصفهاني  272-  271( فرحات: أحمد حسن، نظرات في التفسير الموضوعي، ص )1)
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 النموذج الثاني:  

 مم  خم  حم  جم  يل  ىل  مل  خل )  في تفسير الدكتور فرحات لقوله تعالى:

 مي  خي  حي  جي  يه  ىه  مه جه  ين  ىن  من  خن  حن  جن  يم  ىم 

تعالى  ]البقرة[ (ىي  بين قوله  التوفيق   ولماذا   ( يم  ىم  مم )  :وقوله( ىل  مل  خل ): وفي 

الدكتور فيها؟ نقل  الراغب األصفهاني ورجّ   تكّرر ذكر اإليمان  فقال: )على غيره   حهقوَل  أكثَر ، 
المفسرون من األقوال في محاولتهم تفسير هذه اآلية، وذهبوا في ذلك مذاهب متعددة، وفي أكثرها  

ها ما ذهب إليه الراغب األصفهاني في تفسيره المخطوط  واضح. ولعّل خير هذه األقوال وأصحّ تكّلف  

ُيستعمل على   (حن  جن  يم  ىم  مم )حيث قال في معنى قوله تعالى:   "إّن اإليمان   :

أحدهما: اإلقرار بالشهادتين الذي يؤمن نفَس صاحب اإليمان وماَله عن اإلباحة إًل بحق،   وجهين:
ي اليقين فيما يتعاطاه اإلنسان من  الثاني: تحرِّ   استقرار هذا الدين مختص به كاإلسالم.وذلك بعد  

:   (يم  ىم  مم): عنى به: المتَدّين بدين محمد. وقوله:   (ىل  مل خل ): فقوله  أمر دينه.

متناهية األديان هذه األربع من  كانت  عنى به: الُمَتَحرِّي لالعتقاد اليقيني، فهو غير األول. ولّما  
فتحّرى في    -في وقت شرعه قبل أْن ُتنسخ عنه -هللا تعالى كان كلُّ مْن تعاطى من هذه األديان  

 ( 1) ( ".هم يحزنون   ذلك اًلعتقاد اليقيني، وأْتبع اعتقاده باألعمال الصالحة، فال خوف عليهم وًل

أُ  كان ، والذي  العلمية  الدكتور فرحات   أثر الراغب األصفهاني على شخصيةشير إلى  ويبقى أن 
يظهر بوجه خاص في  والذي  هو تمّيز الراغب العلمي خاصة في جانب اللغة،   -في ظّني -سببه 

كشفه عن جذور الكلمات، منها    -ما يذكر الدكتور فرحات ك-  امتاز بعّدة ميزات كتابه المفردات الذي  
وهومة، ووضعه قواعد يه فيه للمعاني الصحيحة، ونفيه للمعاني المَ عه للمعاني المستعارة، وتحرّ وتتبّ 

 (2)  .كلية وتعريفات جامعة للمفردات القرآنية وغيرها من المميزات.

 
(. وكالم الراغب المقتبس 43-  24آيات الصابئين، ص )  –( فرحات: أحمد حسن، تأويل ثالث آيات متشابهات  1)

المقدمة وتفسير الفاتحة والبقرة، تحقيق ودراسة: د. محمد عبد العزيز بسيوني،   -من: تفسير الراغب األصفهاني  
 (. 213/  1م(، ) 1999: )1جامعة طنطا، ط   -كلية اآلداب 

 (. 12-  15موازنات ومقترحات، ص ) –( ينظر: فرحات: أحمد حسن، معاجم مفردات القرآن 2)
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لم يتمّكن    إذْ   يته العلمية المستقلة، عن شخص  -في ترجمة الراغب األصفهاني -وقد سبق الحديث  
هو سنّي  بل  كان معتزلياا، وقيل    إنهكان شيعياا وقيل    إنهالمؤرخون من الجزم بمذهبه العقدي؛ فقيل  

ه  أشعري، وكذلك الحال في مذهبه الفقهي، وسبب هذا اًلختالف فيه هو طبيعته المستقلة وعقليتّ 
 ذهب من المذاهب.. التعّصب األعمى لم اًلجتهادية الحّرة، ورفضه

  – وعند النظر في كتابات الدكتور فرحات واجتهاداته وترجيحاته تظهر لنا هذه الصفات بوضوح  
ففي جانب العقيدة مّر معنا كيف فّسر الدكتور فرحات موضوع "رؤية هللا يوم   -كما سبق بيان ذلك

، وبين رأي المعتزلة -ؤمنين للم-القيامة" حيث جَمع بين رأي أهل السنة القائلين بالرؤية الحقيقية  
ق المعنيين معاا.  قُّ حَ القائلين إن النظر بمعنى انتظار رحمة هللا تعالى، فلم يجد الدكتور مانعاا من تَ 

وفي جانب الفقه مّر معنا مثال "الفقير والمسكين" وكيف انتصر الدكتور فرحات لرأي الحنفية في  
وذلك من خالل السياق القرآني    -كونه نشأ شافعياا   برغم  –قولهم إّن المسكين أشّد حاجة من الفقير  

فالدكتور فرحات في دراساته َجَعَل القرآَن إَماَمه، يّتبع ما يؤديه إليه اجتهاده في كما سبق بيانه.  
   فهم الدليل الشرعي، بغّض النظر عّمن قال بذلك أو رفضه من العلماء السابقين والمعاصرين.

 :(1) الفراهيعبد الحميد  ثالثاا:  

كذلك ُيعد مصدراا رئيسياا للدكتور فرحات في فإن الفراهي    ؛الحال مع الراغب األصفهاني  كانكما  
، وقد َعَرَف الدكتور فرحات آراء وأفكار الفراهي عن ُقرب من خالل طول  التفسير والدراسات القرآنية

اك مع ابنه الدكتور محمد إقبال  باًلشتر -الّنظر في كتاباته المطبوع منها وغير المطبوع، وقد قام  
أشرف على رسالتين  بتحقيق أحد أهّم كتب اإلمام الفراهي، وهو كتاب "جمهرة البالغة"، كما    -فرحات 

"إمعان النظر في نظام    رسالة ماجستير بعنوان:  :وهما  ،"نظام القرآن"  علميتين حول نظرية الفراهي 
وكالهما  "نظام القرآن في سور الفاتحة والبقرة وآل عمران"  وأطروحة دكتوراه بعنوان:  اآليات والسور"  

 . لتلميذه الدكتور محمد عناية هللا سبحاني

 
 . ( سبق التعريف به1)
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 –لها وللعرب    حبٌّ والفراهي مع كونه من بالد الهند إًل أنه عربي اللسان ومتمكن من العربية ومُ 
 –   "المفردات " ه   كتابَ بمقدرته اللغوية، وَيُعدُّ   والدكتور فرحات معجبٌ   -وسبق بيان ذلك في ترجمته 

 تب في هذا الباب. من أفضل ما كُ  -مع مفردات الراغب 

كر اإلمام الفراهي والتنويه باجتهاداته، وُيَحّبب طالَبه    -في محاضراته  –ُيكثر الدكتور فرحات  و  من ذِّ
من العودة إلى كتب الفراهي، وينقل رأيه في    -في معظم دراساته -، كما ُيكثر ي الفذّ بهذا العالِّم القرآن

 اقتبسه الدكتور فرحات من كتب الفراهي:  مام نموذجأغلب القضايا التي يطرحها، وفيما يلي  

في حديث الدكتور فرحات عن نظرة بعض المدارس التفسيرية لتفسير القرآن الكريم ذكر نموذج  
الفيل، و  فقال: )سورة  الفراهي،  تأويلها: اإلمام  أقوالهم في  نقل  الكال  ل لقد أطاممن  م في الفراهي 

فهم كتاب هللا،   قه فيعلى تعمّ   لتد   ؛قيقات واستنباطات تحوكانت له في ذلك  ،  تفسيره لسورة الفيل
 :السورةذه هجاء في تفسيره ل نراه ضروريا مما  سنقتبس ما مسبق إليه. ومن ث يُ  ما ل مودراسته ب

ن  ا مِّ هقن بيْ يع من رأى هذه الواقعة، أو أَ مطاب في هذه السورة متوجه إلى ج خإن ال  ":الفراهي  ليقو 
على حماية مكة وأهلها عن عدوهم.    لظاهر هذه السورة يد   كاية ممن رآها. وإنّ حال  طريق تواتر

رف إلى من ظهر منه  صبد أن يُ  كما هو ظاهر. وذلك ًل والتنبيه، دعللرّ  ستفهام ههنا ليس إًلواًل
،  ‘   . فتبّين مما قدمنا: أن السورة ليست بخطاب إلى النبيه على ما علمفينبَّ   ،تغافل عما استفهم

لة نفراد. وفي اختيار صيغة الواحد دًلاًلنزلت ليخاطب النبيُّ بها قريشاا كلها، على سبيل  إنما أُ 
نعم  ه المُ العبد موًل  ويخافه كما يخافب عليه أن يشكر ربه، ويذكره  ج على أن كل امرئ منهم ي

" طاب في "ربكخبد من صرف كاف ال  ذلك فال  ّينح به في السورة التالية. فإذا تب فيعبده، كما صرّ 

  (1) "(إلى ذلك المخاطب 
واألمثلة على اقتباسات الدكتور فرحات من أقوال الفراهي كثيرة جداا، ويمكن اإلشارة إلى شيء منها  

 بدون تفصيل: 

 
(. وكالم الفراهي المقتبس من كتاب: تفسير 30( فرحات: أحمد حسن، أصول سننية في تفسير القرآن، ص )1)

 ( )نسخة الكترونية غير مطبوعة(. 8سورة الفيل من نظام القرآن وتأويل الفرقان بالفرقان، ص ) 
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ألفاظ الدكتور فرحات  حديث    ففي  - به من  يتصل  الكريم وما  القرآن  "الفكر" في  عن مصطلح 
 (1) "اآلية" و "الّذكر"و في العالقة بين مصطلح "الفكر" كالَم الفراهي ذكر ،ومصطلحات أخرى 

في حديث الدكتور فرحات عن "اإلعجاز العددي" في القرآن الكريم، ذكر موقف الفراهي من  و -
 . (2) ، ورفضه لمصطلح "المعجزة" واستبداله له باللفظ القرآني: "اآلية""المعجزات"

الفراهي   بكتابات  فرحات  الدكتور  عالقة  أّن  إلى  اإلشارة  النُّ تًل  وأوّد  بعض  على  قوًلت  قتصر 
ًل  ، و ومحتفٌل بها  لكثير من آراء وأفكار اإلمام الفراهي  بنٍّ تَ مُ   ؛ بل إّن الدكتور فرحات واًلقتباسات 

أدّل على ذلك من المنهجية التي يقترحها الدكتور فرحات للتفسير، والتي تم التعريف بها مسبقاا، 
على فكرة نظام    ةٌ لتفسير القرآن" فهذه المنهجية في جوهرها مبنيّ   رائدةوهي بعنوان: "نحو منهجية  

  الدكتور فرحات من فكرة النظام ليحلّ   كما استفاد   ،-وسبق بيانها  –القرآن التي دعا إليها الفراهي  
أثر نظام القرآن  بها إشكاًلا واقعاا في تفسير آيات األسماء والصفات، فكتب في ذلك بحثاا بعنوان:  

 .في بيان مقاصد األسماء والصفات 

وع ًل  ، حيث التركيز على النّ ة ومنهجية الفراهي في الكتابة والتأليفبطريقمتأثر  والدكتور فرحات  
ع أفقيا بل يذهب باتجاه رأسي فيجتهد ويأتي بجديد، وكذلك  يتوسّ   ق وعميق وًلدقّ الكم، فالفراهي مُ 

وإنما يحقق في مسائل شائكة، فإذا   تجميع األقوال وتسمين الكتب بها،إلى    دُ مَ الدكتور فرحات ًل يعْ 
  .بتها في بحث خاص بهاا إلى نتيجة أثْ وصل فيه

 

 

 
(. وكالم الفراهي المقتبس من كتاب:  22عالمه، ص )م  –فرحات: أحمد حسن، الفكر اإلسالمي مفهومه  ينظر:  (  1) 

 (. 302مفردات القرآن، ص )

(. وكالم الفراهي المقتبس من كتاب: 26فرحات: أحمد حسن، اإلعجاز العددي في القرآن الكريم، ص )   ينظر:(  2)
 (. 161ه(، ص )1395القائد إلى عيون العقائد، الدائرة الحميدية، الهند، )
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 :  (1) د قطب سيّ رابعاا:  

ل كتاب  وأوّ   .عجب به وبكتاباتهد قطب عالقة قديمة متينة، فهو مُ عالقة الدكتور فرحات بكتابات سيّ 
تصاا بتفسير "في ظالل  خْ كان مُ   -وهو كتاب "فقه الدعوة"  –م(،  1970عام )أصدره الدكتور فرحات  

أبرز المقوًلت المتعلقة  وانتقى منه    كبيرر الّسفْ قطب، حيث عَمد الدكتور إلى هذا الد  القرآن" لسيّ 
د قطب في كتاباته  بموضوع الدعوة إلى هللا، ونّسق بينها ورّتبها في كتاب خاص بها، وقد تمّيز سيّ 

ون أي  د كما هو بد ا بالدكتور فرحات لنقل كالم سيّ دَ بلغة أدبية رفيعة ومؤثرة تأسر القارئ، مما حَ 
 تصّرف.

في    –ومِّْن اهتمام الدكتور فرحات بكتابات سّيد قطب أّنه وّجه تلميذه "الدكتور صالح الخالدي"  
للكتابة عن سّيد قطب، وأشرف عليه في رسالتّي الماجستير والدكتوراه اّللتين اختّصتا    - دراساته العليا
 القرآنية. قطب بكتابات سّيد 

 
قطب  (  1) سيد  )هو  سنة  ُولد  شاذلي،  دراسته 1906إبراهيم حسين  وتلقى  بصعيد مصر،  "موشة"  قرية  في  م( 

اًلبتدائية بها، ثم سافر إلى القاهرة والتحق بمدرسة "المعّلمين األّولّية"، ثم دخل كلية "دار العلوم" وتخّرج فيها عام 
وزارة المعارف، ثم أوفدته الوزارة م( وهو يحمل شهادة "البكالوريوس" في اآلداب، وشغل عدة وظائف في  1933)

م(،  1950إلى أمريكا في بعثة تربوية لالطالع على مناهج التربية والتعليم هناك، فأقام في أمريكا سنتين، وعاد عام ) 
ثم استقال من الوظيفة. وكانت اهتماماته في شبابه أدبية نقدية، فَنَشر العديد من الكتب والمقاًلت النقدية، ونظم 

نقلةا  القصائد   القرآُن  فنَقَله  نقدية،  أدبية  يْدُرسه دراسة  الكريم  القرآن  "األربعينّيات" على  في  أقبل  الّرفيعة.  الشعرية 
جديدة، حيث قاَده إلى طريق الدعوة والعمل لإلسالم، فدَرس القرآن أثناء ذلك، وقّدم دراسته في تفسيره الفذ "في 

للسجن واألذى الشديد، وبقي ثابتاا وصابراا محتسباا حتى لقي   - اةمع الكثير من الدع  –ظالل القرآن". وقد تعّرض  
(. وترك سيد قطب 8/1966/ 29هللا شهيداا، بعد أن صدر بحقه حكم اإلعدام أيام "جمال عبد الناصر"، بتاريخ )

به مفّسراا  تسعة وعشرين كتاباا في األدب والنقد والفكر اإلسالمي، على رأسها تفسيره "في ظالل القرآن" الذي اعُتبر
"مقّومات و  "مشاهد القيامة في القرآن"و  مجّدداا ورائداا للفكر اإلسالمي، ومِّن كتبه أيضاا "التصوير الفني في القرآن"

القبول بعد استشهاده، فاحتّل مكانة عالية عند العلماء والدعاة   التصّور اإلسالمي"... وقد كتب هللا له ولكتاباته 
 والعاملين لإلسالم.  

زادة حول ترجمة سيد قطب ينظر: الخالدي: صالح عبد الفتاح، سيد قطب من الميالد إلى اًلستشهاد، دار ولالست
 م(. 1994، )2بيروت، ط  –دمشق، والدار الشامية   -القلم
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"القرآن والشباب" تكّلم عن بعض األعالم الذين تأثروا بالقرآن، فذكر وفي كتاب الدكتور فرحات  
 ( 1) .ثالثة نماذج، كان منهم سيد قطب 

الدكتور فرحات بشخصية وفكر سيد قطب هو المستوى الرفيع الذي   إعجاب سّر    نّ أ الباحث    يرى و 
ه المعاني السامية  التعبير عن هذ   علىوصل إليه سيد قطب في عالقته مع القرآن، ثم قدرته الكبيرة  

وفي ذلك يقول   ما تفسيره "الظالل" وكتابه "التصوير الفني في القرآن"،التي خّطها في كتبه ًل سيّ 
الدكتور فرحات: )هذا هو "صاحب الظالل" الذي اكتشف نفسه في اللحظة المناسبة، واستجاب 

، وإشراق في عبارته، وإبداع في  ته التاريخية بما وهبه هللا من قوة في إدراكه، ونفاٍذ في بصيرتهلمهمّ 
بحثه، وبما هيأ له من ظروف نفسية وتاريخية عاش بها مع القرآن تجربة حّية واقعية ًل يعرفها إًل  

في -توضيح الصورة أكثر سأنقل كالم سيد قطب لو  .(2)من ذاقها كما يقول في مقدمة الظالل..(
جربته في الحياة في ظالل القرآن، فيقول: الذي ُيبّين فيه جوانب من ت  - مقدمته لتفسير "الظالل"

)الحياة في ظالل القرآن نعمة. نعمة ًل يعرفها إًل من ذاقها. نعمة ترفع العمر وتباركه وتزّكيه.  
والحمد هلل.. لقد مّن علّي بالحياة في ظالل القرآن فترة من الزمان، ذقُت فيها من نعمته ما لم أذق  

- التي ترفع العمر وتباركه وتزكيه. لقد عشُت أسمع هللا    قط في حياتي. ذقت فيها هذه النعمة
يتحّدث إلّي بهذا القرآن.. أنا العبد القليل الصغير.. أي تكريم لإلنسان هذا التكريم العلوي    -سبحانه

الجليل؟ أي رِّفعة للعمر يرفعها هذا التنزيل؟ أي مقام كريم يتفّضل به على اإلنسان خالُقه الكريم؟  
أنظر من علو إلى الجاهلية التي تموج في األرض، وإلى اهتمامات    - القرآن   في ظالل-وعشُت  

أهلها الصغيرة الهزيلة.. أنظر إلى تعاجب أهل هذه الجاهلية بما لديهم من معرفة األطفال، وتصورات  
األطفال، واهتمامات األطفال.. كما ينظر الكبير إلى عبث األطفال، ومحاوًلت األطفال. ولثغة  

وأعجب.. ما بال هذا الناس؟! ما بالهم يرتكسون في الحمأة الوبيئة، وًل يسمعون النداء األطفال..  
يرفع العمر ويباركه ويزكيه؟ عشُت أتمّلى   الذي  النداء  ذلك   -في ظالل القرآن -العلوي الجليل. 

أقيس التصّور الكامل الشامل الرفيع النظيف للوجود.. لغاية الوجود كله، وغاية الوجود اإلنساني.. و 
إليه تصورات الجاهلية التي تعيش فيها البشرية، في شرق وغرب، وفي شمال وجنوب.. وأسأل..  

 
 (. 179 -  163)  فرحات: أحمد حسن، القرآن والشباب، صينظر:  (1)
 (. 416فرحات: أحمد حسن، القرآن والشباب، ص )( 2) 
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كيف تعيش البشرية في المستنقع اآلسن، وفي الدرك الهابط، وفي الظالم البهيم وعندها ذلك المرتع 
اسق  أحّس التن  -في ظالل القرآن -الزكي، وذلك المرتقى العالي، وذلك النور الوضيء؟ وعشت  

الجميل بين حركة اإلنسان كما يريدها هللا، وحركة هذا الكون الذي أبدعه هللا.. ثم أنظر.. فأرى  
التخّبط الذي تعانيه البشرية في انحرافها عن السنن الكونية، والتصادم بين التعاليم الفاسدة الشريرة 

أي شيطان لئيم هذا الذي   التي ُتملى عليها وبين فطرتها التي فطرها هللا عليها. وأقول في نفسي:
 (1)   ( يقود خطاها إلى هذا الجحيم؟ يا حسرة على العباد..

أما عن كتابه "التصوير الفني في القرآن" فأنقل شيئاا من شهادة الشيخ علي الطنطاوي بعد قراءته 
على كنز  ... وذهبُت فقرأت الكتاب، فوجدته فتحاا وهللا جديداا، ووجدته قد وقع  )  الكتاب، حيث قال:

 ( 2) (كأّن هللا اّدخره له، فلم ُيعطِّ مفتاحه ألحد قبله، حتى جاء هو ففتحه

وينظر الدكتور أحمد فرحات إلى سيد قطب على أنه مجدد كبير في تفسيره "الظالل"، وأن هللا 
 تعالى فتح عليه، وآتاه ُبعداا جديداا لم يسبقه إليه أحد من المفسرين، ويطرح الدكتور سؤاًلا ويجيب 

الناس أّن "الظالل" ليس تفسيراا ككتب التفسير المعهودة. فإلى أي مدى    عليه فيقول: )يرى بعُض 
: إني ألشفق على الظالل أْن يكون كتاباا ككتب "التفسير  قديماا   لقد قلتُ   يصح مثل هذا الكالم؟

اردة لمعاني  المعهودة" ذلك أّن الغاية التي يهدف إليها أكبر بكثير من مجرد المعرفة النظرية الب
حول مسائل اللغة، والكالم والفلسفة، والفقه والتاريخ... وهذه اآليات القرآنية، والتي يّتسع الجدل فيها  

ن لنا وجه الحق فيما يعتقده المؤمنون. أمور علمية محض، حيث إّن علم التفسير يستطيع أن يبيّ 
كري، وهي عالقة نظرية خالصة بين  ولكن هذا "الحق" ًل تكون له عالقة بالواقع إًل في المجال الف

إليها   يهدف  التي  الغاية  أما  والعلم.  الناس   "الظالل"الحياة  نفوس  في  حياا  القرآن  يعود  أن  فهي 
مُهم بميسم الحق  يصوغهم صياغة جديدة، وينقلهم من مجتمع الجاهلية إلى مجتمع اإلسالم فَيسِّ

   (3) (ويطبعهم بطابع الهدى، ويصبغهم بصبغة هللا...

 
 (. 6- 1/5) سيد، في ظالل القرآن،  ( قطب:1)
 (. 648م(، المجلد الثاني، العدد )1945(، عام )13( مجلة الرسالة: السنة )2)
 (. 166-  165فرحات: أحمد حسن، القرآن والشباب، ص )( 3)
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نظرة اًلستحسان التي يرى بها الدكتوُر فرحات صاحَب الظالل وكتاباته جعلْته يحرص على    إنّ 
 واألمثلة على ذلك كثيرة، منها: األخذ منه واًلقتباس من كتبه، لُيثري بذلك دراساته القرآنية، 

سيد  - كتبه  الذي  التعريف  نقل  "األمة"؛  لمصطلح  اإلسالمي  للمعنى  فرحات  الدكتور  بيان  في 

 ( 1).قطب 

وفي حديث الدكتور فرحات عن سنن هللا تعالى؛ نقل كالم سيد قطب في سنة هللا التي ًل تتخّلف  -
 (2) في التمكين ألوليائه.  

 :وأكتفي بنقل نص واحد من النصوص التي اقتبسها الدكتور فرحات من كتب سيد قطب -

عند    -وليس التطبيقية   –في حديث الدكتور فرحات عن الموقف من العلوم اًلجتماعية واإلنسانية  ف
يتحفظ    -¬- ذلك، فقال: )ومن ثم نرى سيد قطب    فيظاته  الغرب، ذكر كالم سيد قطب وتحفُّ 

ملتها، واتجاهات "تفسير التاريخ  على استنتاجات هذه العلوم حيث يقول: "إن اتجاهات "الفلسفة" بجُ 
عدا المالحظات والمشاهدات دون التفسيرات  - اإلنساني" بجملتها، واتجاهات "علم النفس" بجملتها 

ومباحث "األخالق" بجملتها، واتجاهات دراسة "األديان المقارنة" بجملتها، واتجاهات    -العامة لها
وال بجملتها،  م"التفسيرات  اًلجتماعية"  والمع-ذاهب  واإلحصائيات  المشاهدات  عدا  لومات  فيما 

عنها  الناشئة  الكلّية  التوجيهات  وًل  منها،  المستخلصة  العامة  النتائج  ًل  هذه  - المباشرة،  إّن   ...
قديماا وحديثاا، متأثرة تأثراا مباشراا بتصورات    -أي غير اإلسالمي -اًلتجاهات كلها في الفكر الجاهلي  

يتضمن في أصوله   -لهاإْن لم يكن ك-اعتقادية جاهلية، وقائمة على هذه التصورات، ومعظمها  

ثم    (3) المنهجية عداءا ظاهراا أو خفياا للتصور الديني ُجملة، وللتصور اإلسالمي على وجه خاص!"
يضيف إلى ذلك قائالا: "ويكفي أْن نعلم أّن اًلتجاه التجريبي الذي قامت عليه الحضارة الصناعية  

 
(. وكالم سيد قطب المقتبس، من 48فرحات: أحمد حسن، األمة في دًلًلتها العربية والقرآنية، ص )ينظر:  (  1) 

 ( من سورة األعراف. 164(، في تفسيره اآلية )299/   3كتاب: في ظالل القرآن، ) 

وكالم سيد قطب المقتبس من:   (.44فرحات: أحمد حسن، سنة هللا التي ًل تتبدل وًل تتحول، ص )ينظر:  (  2)
 (. 374)  م(، ص1997، )5القاهرة وبيروت، ط  –قطب: سيد، مقومات التصور اإلسالمي، دار الشروق 

 (. 128  -  127م( ص )1979)  6بيروت والقاهرة، ط  –قطب: سيد، معالم في الطريق، دار الشروق  (3)
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ابتداءا  ينشأ  لم  الحاضرة،  نشأ    األوروبية  وإنما  أوروبا،  األندلس في  الجامعات اإلسالمية في  في 
خراته  ه من التصور اإلسالمي وتوجيهاته، إلى الكون وطبيعته الواقعية، ومدّ اا أصولَ دَّ والمشرق، مستمِّ 

وأقواته.. ُثم استقّلت النهضة العلمية في أوروبا بهذا المنهج، واستمرت ُتنّميه وُترّقيه، بينما ُركِّن  
مي، بسبب ُبْعد هذا العالم تدريجياا عن اإلسالم، بفعل عوامل بعضها وُترك نهائياا في العالم اإلسال 

كامن في تركيب المجتمع، وبعضها يتمّثل في الهجوم عليه من العالم الصليبي والصهيوني... ثم  
ت به نهائياا  ه وبين أصوله اًلعتقادية اإلسالمية، وشَردَ تْ قطعْت أوروبا ما بين المنهج الذي اقتبسَ 

باسم    -بغياا وعدواا - ودها عن الكنيسة، التي كانت تستطيل على الناس  رُ ، في أثناء شُ بعيداا عن هللا

 (2) ((1) هللا!"

إلى   وبعد هذه الجولة في كلمات األستاذ سيد قطب التي اقتبسها أستاذنا الدكتور فرحات؛ أشيرُ 
  –   جانبان أساسّيانفي ذلك  لي    ا فقد بد   ،في مجال التفسير  ر الدكتور فرحات بسيد قطب تأثُّ   جوانب 

 : - الفكر والدعوة آراء سيد قطب في بأفكار و باإلضافة لتأثره  

ر القرآن الكريم على فكرة  يقوم تفسير سيد قطب لسوَ   الوحدة الموضوعية للسورة:األول:  الجانب  
لكل سورة قرآنية شخصية خاصة مستقلة، مترابطة    أنّ   حيث يعتبر  ،"الوحدة الموضوعية للسورة"

يبدأ تفسير  ما  ، وعادة  وأن لها موضوعاا أساسياا تدور حوله كل أجزاء السورة  ،تناسقة بين مكوناتهاوم
السورة بمقدمة يبّين فيها موضوع السورة األساسي وتناسبه مع خاتمة السورة وباقي مكوناتها، لُيظهر  

 .  بذلك "الوحدة الموضوعية" في السورة

َمن يعيش في ظالل القرآن أّن لكل سورة من سَوره شخصية مميزة!   )يلحظُ   ¬  وفي ذلك يقول

والسمات   المالمح  ممّيز  يعيش مع روح حّي  كان  لو  القلب كما  يعيش معها  لها روح  شخصية 
  واألنفاس! ولها موضوع رئيسي أو عّدة موضوعات رئيسية مشدودة إلى محور خاص. ولها جو 

 
 (. 130-  129معالم في الطريق، ص ) ،قطب: سيد (1)
 (. 24( فرحات: أحمد حسن، أصول سننية في تفسير القرآن، ص )2)
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قها يتناول هذه الموضوعات من جوانب معينة، يحقق  موضوعاتها كلها ويجعل سيا  لُ لِّ خاص ُيظَ 
 ( 1)التناسق بينها وفق هذا الجو..(

نموذج سورة البقرة، إْذ يقول    -باختصار - عند سيد قطب، أذكر    وللتمثيل لفكرة "الوحدة الموضوعية" 
في مقّدمتها: )هذه السورة تضم عدة موضوعات: ولكّن المحور الذي يجمعها محور واحد    -¬-

، يترابط الخطّان الرئيسيان فيه ترابطاا شديداا.. فهي من ناحية تدور حول موقف بني إسرائيل  مزدوج
من الدعوة اإلسالمية في المدينة... وهي من الناحية األخرى تدور حول موقف الجماعة المسلمة  

دور في أول نشأتها، وإعدادها لحمل أمانة الدعوة والخالفة في األرض... وكل موضوعات السورة ت
   (2) حول هذا المحور المزدوج بخّطيه الرئيسيين..( 

ب الموضوعية"  "الوحدة  فكرة  عن  العلماء  بعض  السورةوُيعّبر  عمود  أو  السورة  يقول    محور  كما 
   (3)  ..التي دعا إليها من فكرة "نظام القرآن" عنده جزءوهي   الفراهي،

ففكرة ذلك،  بكل  الدكتور فرحات  تأثر  الموضوعية"  وقد  التفسير    هتأتي عند   "الوحدة  أنواع  ضمن 
بيان ذلك،  القرآني( وقد سبق  القرآني، المصطلح  الثالثة )السورة القرآنية، الموضوع  الموضوعي 

التطبيقية للدكتور    دراسات القرآنيةالعلى  ذلك  وانعكاس    ،ر والتشابهالتأثُّ   هذاويكفي هنا اإلشارة إلى  
: جميع السور التي فّسرها  أمثلة ذلك عند الدكتور فرحات   منو   ،بها  فرحات، والتي سبق التعريف 

وفيها يقترب كثيراا من طريقة    كاملة، وهي خمسة سور )الذاريات، الطور، النجم، القمر، الرحمن(
سيد قطب في التفسير، حيث يبدأ بمقدمة تعريفية بالسورة يذكر فيها محور السورة الرئيسي الذي  

، ثم يقّسم السورة إلى عّدة مقاطع بحسب الموضوع الذي تتناوله، ثم يربط بين  ستعالجه آيات السورة
هذه المقاطع، ويربط بداية السورة بخاتمتها، ليبّين من خالل ذلك كله وحدَة الموضوع الذي تناولته  

  السورة.

 
 (. 1/27( قطب: سيد، في ظالل القرآن، )1)
 (. 28-  27/   1القرآن، )( قطب: سيد، في ظالل 2)
 ( ُينظر تفصيل ذلك في كتاب الفراهي: "دًلئل النظام". 3)
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قطب   بأسلوب سيد   - واضحاا -ر الدكتور فرحات وإعجابه  تأثّ   يبدو  الثاني: األسلوب األدبي: الجانب  
األدب البليغ    في الكتابة، وبلغته األدبية الراقية، ًل سيما والدكتور فرحات متمّكن في اللغة ويحبّ 

من خالل   سيد قطب بوضوح، سواءا   شعراا.. والقارئ لبعض كتابات الدكتور يلحظ فيها َنَفَس و نثراا  
ها  لَ ثَّ مَ التي تَ   المعاني واألفكاربعض  من خالل  أو    ،د بهابعض األلفاظ والتراكيب التي ُعرف سيّ 

   الدكتور فرحات وعّبر عنها بطريقته األدبية البليغة.

  :(1) محمد إقبال خامساا:  

القرآن،   بالتفسير وعلوم  المشتغلين  إقبال من  والفيلسوف اإلسالمي محمد  الكبير  الشاعر  ُيعد  ًل 
الذين تأثر بهم الدكتور فرحات وأظهر إعجابه بهم،    أهمباعتباره من    هذا المطلب ه في  ي ذكرتُ نولكن

كما أّن للدكتور فرحات    شاعر اإلسالم الكبير محمد إقبال!سّمى أحد أبنائه على اسم    حتى أنه
من نفحات الجهاد في   -2شاعر اإلسالم الكبير محمد إقبال.  -1  هي:  ثالث دراسات حول إقبال

 شعر محمد إقبال.أصداء التزكية القرآنية في  -3 شعر إقبال.

 
وسأذكُر خالصَتها هنا   -سبقت اإلشارة إليها في الفصل السابق  –إقبال  محمد  سيرة  دراسة في  لدكتور فرحات  ل  (1)

  م(، 1877الهند، عام ): ُولد محمد إقبال في بلدة "سيالكوت" في إقليم البنجاب من  ¬  من أجل التعريف بإقبال
بدأ في كتاتيب تحفيظ القرآن في قريته ثم مدرستها الثانوية ثم كلّيتها، وقد  ثم    ونشأ على اإليمان والفطرة السليمة،
ه كلية الحكومة في )ًلهور(، فتخرج فيها في مجال الفلسفة، ثم سافر إلى لندن  كان طالباا ذكّياا ومميزاا، لذا استقبلتْ 

الفلسفة وعلم اًلقتصاد، ثم حصل على الدكتوراه من والتحق بجامعة )ك امبردج( وحصل على شهادة عالية في 
الهند ومعه كل هذه   إلى  المحاماة، ثم عاد  لندن وحصل على شهادة في  إلى  بألمانيا، ثم رجع  جامعة )ميونخ( 

ءته لفالسفة الغرب والشرق، اإلنجازات العلمية وهو لم يتجاوز الثانية والثالثين من عمره. وقد توسع إقبال في قرا
الفكري  الروماني واليوناني، عدا عن دراسته للتراث  الهندي واإليراني، باإلضافة للتراث  وتعّمق في دراسة الفكر 
اإلسالمي والعربي الذي صَرف فيه معظم جهده. وكان ُيتقن من اللغات: األوردية والفارسية واإلنجليزية واأللمانية 

لمعرفته بالعربية والسنسكريتية. وقد ترك مجموعة دواوين شعرية باللغة الفارسية واألوردية، وقد  والفرنسية، باإلضافة  
ُترجمت إلى عدة لغات عالمية. وفي العالم العربي كان للدكتور عبد الوهاب عزام الفضل األكبر في التعريف بإقبال. 

، وكان آخر ما قاله وروحه تفيض إلى بارئها: وقد مرض في آخر حياته وًلزم الفراش، ولم يزل لسانه يفيض بالشعر
 . م(1938" وكانت وفاته في عام )"أنا ًل أخشى الموت، أنا مسلم، ومن شأن المسلم أن يستقبل الموت مبتسماا 
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، حيث  كان محمد إقبال غير معدود ضمن علماء التفسير إًل أنه من المتأثرين بالقرآن كثيراا   ولئنْ 
هذا األثر في شعره وفكره اإلسالمي األصيل.. لذا فقد عّده الدكتور   فظهره،  ه وعقلَ قلبَ   صاغ القرآنُ 

، وفي ذلك  الذين تأثروا بالقرآنن  أبرز األعالم المعاصري  فرحات في كتابه "القرآن والشباب" من
الناس، ولهذه القراءة الخاصة   لقد كانت قراءة محمد إقبال للقرآن قراءة تختلف عن قراءة يقول: )

لم يزل محمد إقبال إلى آخر عهده بالدنيا، يغوص  .. فضل كبير في تذوقه للقرآن، واستطعامه إياه
وإيمان جديد،   فيخرج كل يوم بعلم جديد،  القرآن، ويطير في أجوائه، ويجوب في آفاقه،  في بحر

سعت آفاقه ومداركه، وازداد إيماناا بأّن القرآن  مت دراسته، اتّ وكلما تقدّ   وإشراق جديد، وقوة جديدة..
لم األبدي وأساس السعادة، ومفتاح األقفال المعّقدة،  هو وجواب األسئلة المحّيرة،    الكتاب الخالد، والعِّ

 (1) (.ونبراس الظلمات وأنه دستور الحياة، 

لعدة أسباب ذكرها    -واهتمامه به، وكتابته عنه وعن شعره-ويعود تأثر الدكتور فرحات بمحمد إقبال  
 الدكتور في دراسته عن إقبال: 

أنه نشأ في بالد بعيدة عن مهد اإلسالم، ودرس العلوم العصرية واآلداب الغربية، ومع  -
لدي وفّياا  وبقي  َتْفُسد فطرته،  لم  وفلسفة  ذلك  ثقافة  لكل  بل صار محارباا  وأمته،  ونبّيه  نه 

 . مخالفة لإلسالم
 استخدام إقبال مقدرته الشعرية واألدبية في نشر عقيدته، فكان خير مثال للشاعر المؤمن  -

 والفيلسوف الحصيف.
أمّ  - ذلك  والذي حمَ   ،تنا وقضاياهاوقوفه مع  التي ن بهاآمالتي  ة  عقيد الله على    ، والرسالة 

 ( 2).  حملها
وتأثر بها واقتبس منها في كتاباته،   -شعراا ونثراا -لقد أحّب الدكتور فرحات كلمات محمد إقبال  

 :  ر من نثرهنموذج من شعره وآخَ وفيما يلي  

 
(. وكالم الدكتور مقتبس من أبي الحسن الندوي،  154-   153حمد حسن، القرآن والشباب، ص )أ( فرحات:  1)

 . ( 31كتاب روائع إقبال، ص )
 (. 2  - 1ينظر: فرحات: أحمد حسن، شاعر اإلسالم الكبير محمد إقبال، ص )( 2)
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 أبيات من قصيدة جهادية لمحمد إقبال ُيكثر الدكتور فرحات من تردادها:  النموذج األول:
 َمك فوق هامات النجوم منارا      َمن الذي رَفَع السيوف ليرفع اس

رنا على موج البحار بحارا        كنا جباًلا في الجبال وربما  سِّ
 قبل الكتائب يفتح األمصارا         بمعابد اإلفرنج كان أذاننا

 سجداتنا واألرض تقذف نارا       لم تنس إفريقيا وًل صحراؤها
 ألزهارا خضراء تنبت حولها ا       وكأّن ظّل السيف ظل حديقة 

 لم نخش يوماا غاشماا جبارا        كنا ُنقّدم للسيوف صدورنا

 (1)فنهدمها ونهدم فوقها الكفارا       كنا نرى األصنام من ذهب 
 المحّببة للدكتور فرحات، والتي اقتبسها منه: مه النثريةكَ من أقواله وحِّ  : ني النموذج الثا 

   :فقال حال شباب المسلمين اليومإقبال وصف 

يبني األجانب من ترابهم  .  هؤًلء الشبان أشباه الرجال وًل رجال. ينكرون نفوسهم، ويؤمنون بغيرهم)"
في الشباب كالحرير. يموت األمل في مهده في   شباب ناعم رخو، رقيق  اإلسالمي كنائس وأدياراا.
 ة، وأصبحواإن المدرسة قد نزعت منهم العاطفة الديني   أن يفكروا في الحرية.  صدورهم، وًل يستطيعون 

هم  ون أكفّ الغربية، فيمدّ   أجهل الناس لنفوسهم وأبعدهم من شخصياتهم. شغفتهم الحضارة  خبر كان.

 (2)"أرواحهم في ذلك إلى األجانب، ليتصدقوا عليهم بخبز شعير، ويبيعون 

  وخرجوا منه  إنه من أولئك الرجال المعدودين، الذين خاضوا بحر نظام التعليم الغربي،  ويقول إقبال
بأنفسهم ثقة  وازدادوا  بخلود اإلسالم،  إيماناا  وازدادوا  هذا   .سالمين،  أن يصمد  إقبال  استطاع  لقد 

 :القرآن. وُيعّبر عن ذلك بهذه اًلستعارة البيانية الجميلة الصمود، ألنه كان ُمحّصناا بثقافة

أني    الصياد، يشهد ّللاَّ   ة من شبكةره، والتقطت الحبّ كْ طلسم العصر الحاضر، وأبطلت مَ   كسرتُ "
  محتفظاا   بنفسي، وخرجت منها سليماا   النار واثقاا   إلبراهيم، فقد خضت في هذه  كنت في ذلك مقلداا 

 
 (. 10- 9( فرحات: أحمد حسن، من نفحات الجهاد في شعر إقبال، ص ) 1)
 (. 42الندوي: أبو الحسن، روائع إقبال، ص ) ( 2)
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يستطع بريق    إبراهيم من نار النمرود. لم  جذهبت إلى أوروبا وخرجت منها كما خر "  . "بشخصيتي

 ( 2)((1) ".بإثمد المدينة تحلتُ ألني اك عشي بصري وذلكي وًل أن يُ بّ العلوم الغربية أن يبهر لُ 

في شخصية إقبال: أنه كان مهتماا بتزكية نفسه وسمّوها الروحي، فكانت له    ما سبقوُيضاف إلى  
يصف الشيخ أبو الحسن الندوي  و ر يناجي هللا فيها، ويحرص عليها أشد الحرص.  حَ خلوات في السَّ 

)وكان عظيم التقدير لهذه الساعات اللطيفة التي يقضيها في  محمد إقبال في هذا الجانب بقوله:  
حر، ويعتقد أنها رأس ماله ورأس مال كل عالم ومفكر، ًل يستغني عنها أكبر عالم أو زاهد،  السَّ

، وجالل الدين الرومي في حكمته،  يقول في بيت: "كن مثل الشيخ فريد الدين العطار في معرفته
أو أبي حامد الغزالي في علمه وذكائه، وكن من شئت في العلم والحكمة، ولكنك ًل ترجع بطائل  

حَ  ر". وكان شديد المحافظة على ذلك كثير اًلهتمام به.. كان ًل يبغي  حتى تكون لك أّنة في السَّ
ل به شيئاا، يقول في بيت: "خذ مني   ذة بأّنة  ما شئت يا رب! ولكن ًل تسلبني اللّ به بدًلا، وًل يعدِّ

 (3)  (.ر، وًل تحرمني نعيمها". السحَ 

ومن خالل هذه الجولة مع شخصية محمد إقبال وكلماته األدبية، يتضح لنا مدى تأثر الدكتور  
 فرحات به، وأوجه هذا التأثر، ويمكن تلخيص ذلك بالجوانب التالية: 

التقليد ونزوعه إلى التجديد، وفي ذلك يقول الدكتور فرحات: ونبذه  استقالله الفكري،   -1
)ومذهب إقبال الشعري والفكري قائم على الثورة والحركة والقلق، وعلى التجديد وتحطيم  

 (4) القيود وتحرير الذات(
 بثقافته اإلسالمية، واستعالؤه على ثقافة الغرب المادية. عقيدته و باعتداده  -2
 صالح حالهم.إن وحرصه على ُحرقته على أوضاع المسلمي  -3
 بالغته األدبية شعراا ونثراا. -4

 
 (. 25( الندوي: أبو الحسن، روائع إقبال، ص ) 1)
 (. 162 -  156القرآن والشباب، ص )حمد حسن، أ( ينظر: فرحات: 2)
 (. 37( الندوي: أبو الحسن، روائع إقبال، ص ) 3)
 (. 13( فرحات: احمد حسن، أصداء التزكية القرآنية في شعر محمد إقبال، ص ) 4)
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منهجه في علوم القرآن   الثاني:   المبحث        

 

التي غالباا ما تتناول جميع    -الكتب   معظمك-  كتاباا تقليدياا الدكتور فرحات في علوم القرآن  لم يكتب  
في "البرهان"    (1) الزركشيأمثال  مباحث علوم القرآن، والتي في غالبها تكرار لما كتبه السابقون،  

سق مع منهجه  متّ   اجميع مباحث علوم القرآن، وهذ الدكتور  يستوعب    والسيوطي في "اإلتقان"، فلم 
وقع  العمودي الدقيق لمسائل معينة    حيث يقتصر على البحث   ،الذي سبق التعريف به  في التأليف

وأشار    ،ع فيهاز على بعض المباحث وتوسّ ففي علوم القرآن ركّ   تحرير..إلى  فيها إشكال وتحتاج  
ولم يذكر الكثير منها.. ومن هنا سيكون الحديث عن منهجه مقتصراا    ،باختصار اآلخر  إلى بعضها  

، وسيتم فيه قوًلا على قول  حأو رجّ   ،اص خ  رأي  وأ  وِّجهة نظرعلى ما بحثه الدكتور، وظهر له فيه  
   :األربعة اآلتية المواضيع منالتعريف بمنهجه في علوم القرآن من خالل بيان موقفه 

 . موقفه من المحكم والمتشابه -1
   .موقفه من النسخ في القرآن -2
 . بين التفسير والتأويل  -3
 . موقفه من اإلعجاز العددي في القرآن -4

 : ذلك ضمن المطالب اآلتيةوفيما يلي تفصيل 

 
(1( الدين  بدر  عبد هللا،  أبو  الزركشي،  عبد هللا  بن  بهادر  بن  الشافعية   (،ç  794  -  745( محمد  بفقه  عالم 

 ، أحد العلماء األثبات الذين برزوا بمصر في القرن الثامن الهجري   ،مصري المولد والوفاة  األصل،  تركي  ،واألصول
تتلمذ على األسنوي   ،ومن أعالم الفقه والحديث والتفسير وأصول الدين  ،وهو من جهابذة أهل النظر وأرباب اًلجتهاد

راج الدين البلقيني والحافظ مغلطاي والشهاب وابن كثير المفسر المحدث الحافظ وس  ،رئيس الشافعية بمصر في وقته
عبد  : المرصفي. ينظر: لق محمود الخصال عذب الشمائل متواضعاا رقيقاا زاهداا الخُ   وكان رضيَّ ،  ن األذرعي وآخري

هداية القاري إلى تجويد كالم  ،  (ç  1409  المتوفى:الفتاح بن السيد عجمي بن السيد العسس المصري الشافعي ) 
 . (60/  6األعالم )  ، لزركلي. و: ا(712/  2)، الثانية ، الطبعة:طيبة، المدينة المنورةمكتبة ، الباري 
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 موقفه من المحكم والمتشابه: المطلب األول:  

موضوع المحكم والمتشابه من الموضوعات المهمة والدقيقة والصعبة في علوم القرآن، ومن ثم كان  
في    للدكتور فرحات اهتمام خاص به، فقد أّلف فيه كتاباا مستقالا بعنوان: "معاني المحكم والمتشابه

 ضمن كتابه "في علوم القرآن عرض ونقد وتحقيق". َلّخصاا لهذكر مُ القرآن الكريم"، كما 

  أقوال السابقين الموضوع الدقيق تناوًلا تقليدياا يكتفي فيه بتكرار  ال الدكتور فرحات لهذ ولم يكن تناوُ 
ْكراا ومناقشةا لها، وَص   فحسب، بل إنه بعد أنْ  ل إلى فهم أتى على أقوال السابقين واختالفاتهم ذِّ

 ًل سيما في تحديد معنى المتشابه في القرآن. واجتهاد خاص 

منطلقاا من اآلية السابعة في سورة آل عمران، ومن خالل تفسيرها وصل  وكان تناوله للموضوع  
سياقها كثير من القضايا التي يتناولها من خالل    وهكذا يفعل الدكتور في-إلى النتيجة التي رّجحها،  

القرآن بدون  القرآني إلى  دار، ويدخل  القرآن حيث  يدور مع  مْعَلٌم بارز في منهجه حيث  ، وهذا 
ع أليِّّ مؤثر  ُمَقّررات سابقة، ويترك للقرآن أْن يأخذ بيده إلى النتيجة التي يقّررها القرآن ذاُته، وًل يدَ 

 .. -ؤّثر عليهي أْن   -وقناعات وتوجهات سابقة  من أفكار-  رج القرآنخا

 واآلية التي انطلق منها في تحديد معنى المحكم والمتشابه هي قوله تعالى:

 يي  ىي  ميني زي  ري  ٰى  ين  ىن  نن  من  زن  رن  مم  ام  يل )

 جح  حجمج مث  هت  مت  خت  جتحت هب  مب  خب  حب  جب  هئ  مئ  خئ  حئ  جئ

 [ 7]آل عمران: ( حط  مض  خض حض  جض خصمص حص  مس خس  حس  جس  مخ  جخ  مح

الع أنها  ليذكر  اآلية  وفد   -مطالع سورة آل عمران  مع  -ماء في سبب نزول هذه  بشأن  )نزلت 
  في شأن عيسى بن مريم   ‘  موا المدينة عام الوفود وخاصموا رسول هللانصارى نجران الذين قدِّ 

رّجح  الدكتور فرحات يُ   ولكنّ .  (2) في سبب نزولهاعند المفسرين  وهذا هو المشهور    .(1) ..(’ 

 
 (. 7( فرحات: أحمد حسن، معاني المحكم والمتشابه في القرآن الكريم، ص )1)
 (. 1684/   3( ينظر على سبيل المثال: الطبري: محمد بن جرير، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ) 2)
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وفي ذلك يقول:    -تشهداا بكالم لألستاذ سيد قطب، وكذلك األستاذ محمد عزة دروزة مس   –ة  أنها عامّ 
اليهود أو  الفريقين من  بأحد  الكتاب عموماا، دون تخصيص  أنها نزلت في أهل  إلى  نميل  )إّننا 
النصارى، وأنها تحكي مواقفهم من القرآن الكريم والتشكيك فيما جاء فيه بناءا على تتّبع المتشابه.  

يؤكُد ذلك الحديث في أول سورة آل عمران حيث أشار إلى القرآن الكريم وتصديقه للكتب    ومما
النصُّ بعد ذلك كاّلا من اليهود والنصارى، ولم يقتصر على    السابقة له كالتوراة واإلنجيل، ثم تناولَ 

بخصوص السبب" وًل ُبّد من اإلشارة أيضاا إلى أّن "العبرة بعموم اللفظ ًل    أحد الفريقين دون اآلخر.
وعلى هذا فيدخُل مع اليهود والنصارى كلُّ َمْن سار على طريقتهم واقتفى آثارهم في تتّبع المتشابه  

 (1) ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله من الَكَفرة والمبتدعة وغيرهم.( 

، وقد الكريموقد فّسر الدكتور فرحات اآلية تفسيراا وَصَل من خالله إلى معنى المتشابه في القرآن  
 . عليه ع ينظر من خالله في أقوال العلماء، فيقّيم األقوال بناءا اعتمده كمرجِّ 

 وفي معنى المحكم والمتشابه: يفّرق الدكتور فرحات بين نوعين من المحكم والمتشابه:

 المعنى العام للمحكم والمتشابه في القرآن: األول:  

واإلحكام العام هو    محكم، وكله متشابه بهذا اًلعتبار.ه به، فالقرآن كله  كلُّ   ف القرآنُ وهو الذي ُوصِّ 

فوَصَف   ]هود[ (ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىلٱ)  المذكور في قوله تعالى:

   .اإلتقانباإلحكام، أي أنه موافق لمقتضى الحكمة، وكذلك بمعنى القرآَن كله  

 (ٌّىف ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي)  والتشابه العام هو المذكور في قوله تعالى:

بالمتشابه، أي الذي ُيشبه بعُضه بعضاا في الُحسن، وُيصّدُق بعضه  كله  فوصَف القرآن    ]الزمر[
  ، وهذا التشابه العام ًل ينافي اإلحكام العام، بل هو مصّدٌق له   بعضاا، فال تناقض فيه وًل اختالف.

 ( 2) فإّن الكالم المحَكم المتقن يصّدق بعضه بعضاا، وًل يناقض بعضه بعضاا.

 

 
 (. 14أحمد حسن، معاني المحكم والمتشابه في القرآن الكريم، ص )( فرحات: 1)
 (. 28-  24ص )  ،( ينظر: فرحات: أحمد حسن، معاني المحكم والمتشابه في القرآن الكريم2)
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 نى الخاص للمحكم والمتشابه: الثاني: المع 

"ُأخر و  في القرآن "آيات محكمات"  سابقة الذكر، والتي ذكرْت أنّ   وهو المذكور في آية آل عمران
كُثرت أقوال العلماء في تفسير المحكم والمتشابه في  وقد    -ع البحث و وهذا هو موض-  متشابهات"

أقوال؛ ذكر اإلمام الطبري في تفسيره  هذه اآلية، وقد أجمل الدكتور فرحات هذه األقوال في ستة  
 خمسة منها، والقول السادس ذكره اإلمام الماوردي في تفسيره، وخالصتها: 

 الُمحكم هو الناسخ، والمتشابه هو المنسوخ.  -1
 المحكم هو الحالل والحرام، والمتشابه ما تشابهت معانيه واختلفت ألفاظه.  -2
 هاا.جُ وْ واحد، والمتشابه ما احتمل أَ المحكم ما لم يحتمل من التأويل غير وجٍه  -3
ل من قصص األمم ورسلهم، والمتشابه ما اشتبهت األلفاُظ به من قصصهم   -4 المحكم المفصَّ

 عند التكرير في السور. 
 (1) المحكم ما ُعرف تأويله، والمتشابه ما ًل ُيعلم تأويله.  -5

   (2) "الصلوات..ما كان معقول المعنى، والمتشابه بخالفه كأعداد "المحكم  -6

 
  1678/    3( ينظر تفصيل األقوال والقائلين بها: الطبري: محمد بن جرير، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ) 1)
-1681 .) 
النكت والعيون،  (،  ç  450اوردي: أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي )ت:  ( الم2)

 (. 370/   1))د.ط( )د.ت(، بيروت،  –تحقيق: السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم، دار الكتب العلمية 
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 ، يوافق األقوال السابقة. (2) وللراغب األصفهاني (1) ثم نقل الدكتور فرحات كالماا ًلبن الجوزي 

ْكر  ض بينها وأّن كل واحد منها يمّثل  أنه ًل تعارُ   - بالنسبة للمحكم - لهذه األقوال، اعتبر  ه  وبعد ذِّ
بين هذه األقوال، ويمكن الجْمع بينها باعتبار  جزءاا أو مثاًلا للمحكم، فقال: )والحقيقة أنه ًل تعارض  

  (4) (.. (3) كما ذهب إلى ذلك ابن عطية كل واحد منها أحَد أفرادِّ المحكم

 
بيروت،  –، دار الكتاب العربي ( ينظر: ابن الجوزي: زاد المسير في علم التفسير، تحقيق: عبد الرزاق المهدي1)

جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي  وهو:    (.259-  258/    1ه(، )1422، )1ط  
من أهل بغداد. وهو ابن العالمة أبي الفرج )ابن الجوزي(  ه(،    656  -   580)  القرشي التيمي البكري البغدادي

 لدة الخليفة الناصر. تفقه على أبيه وغيره. وولي الحسبة بجانبي بغداد، توفي والده وعمره سبع عشرة سنة، فكفلته وا
"زاد المسير و  نحو ثالث مئة مصنف، منها "أسباب النزول"،، له تصانيف كثيرة بلغت  وحّدث ببغداد ومصر وسواهما

. و: نويهض،  ( 236/  8األعالم )   ، لزركلي. و: ا( 366/  21سير أعالم النبالء )". ينظر: الذهبي،  في علم التفسير
 . (269/ 1معجم المفسرين »من صدر اإلسالم وحتى العصر الحاضر« )

ه(، المفردات في غريب القرآن، تحقيق:  502( ينظر: الراغب األصفهاني: أبو القاسم الحسين بن محمد )ت: 2)
 (. 258-  257م(، ص )2014، )7بيروت، ط  –محمد خليل عيتاني، دار المعرفة 

ينظر: ابن عطية: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، تحقيق: عبد السالم عبد الشافي محمد، دار  (  3)
عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن عطية  وهو:    (.400/   1ه(، )1422، )1بيروت، ط    –الكتب العلمية  

ناطة. حدث عن أبيه وغيره،  مفسر فقيه، أندلسي، من أهل غر   (،ç  542  -   481المحاربي، الغرناطي، ابو محمد ) 
وكان فقيهاا عارفاا باألحكام والحديث والتفسير بارعاا في األدب، ذا ضبط وتقييد وتجويد وذهن سيال، ولي قضاء  

)المحرر  كتاب له ،أكثر الناس عنه، وكف بصره في آخر عمره ،المرية، وكان يكثر الغزوات في جيوش الملثمين
محمد بن شاكر بن أحمد بن عبد الرحمن بن شاكر بن    : بصالح الدين  . ينظر:(الوجيز في تفسير الكتاب العزيز

)المتوفى:   بن شاكر  الوفيات،  (ç  764هارون  عباستحقي  ،فوات  إحسان  الطبعة:    ،بيروت  – دار صادر    ، ق: 
 . (282/ 3األعالم ) ،لزركلي. و: ا( 587/ 19سير أعالم النبالء )و: الذهبي:  .(256/  2)، األولى

 (. 79-  78فرحات: أحمد حسن، معاني المحكم والمتشابه في القرآن الكريم، ص )( 4)
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ولكن ما لفت نظر الدكتور فرحات في تلك األقوال هو عدم ذْكر أصحابها أدلةا لها، األمر الذي  
 ( 1)في ذلك. دفعه إلى مواصلة البحث في الموضوع للوصول إلى رؤية جديدة 

إليه    ًل شكّ و ره لألقوال السابقة، عّلق عليها بقوله: )فبعد ذكْ   لمتشابه: بالنسبة ل أما   بأّن ما ذهب 
الراغُب من هذه التفصيالت والتقسيمات في أنواع المتشابه، وما سبق أْن أشار إليه الجصاص مِّْن  

ُه على أّن المتشابه من القرآن: ، إنما يصحُّ ذلأّن كلَّ األقوال المروية ينتظمها لفظ المتشابه ك ويتوجَّ

 (2) "ما أشكل تفسيُرُه لمشابهته بغيره إما من حيُث اللفظ أو من حيث المعنى" كما عّرفه الراغب.

 ( 3)(وليس هناك من ضير في أن تكون كلُّ تلك األنواع من معنى المتشابه بهذا اًلعتبار 

يوافق فيه على أّن ما ذكره العلماء من أقوال في معنى  والذي    ،وبعد هذا التعليق من الدكتور فرحات 
إًّل أنه يستدرك بعدها   -باعتبار تعريف الراغب للمتشابه -  المتشابه ًل تخرج عنه وهي من أفراده

ما قيل، وأن معنى المتشابه هو المذكور    ن مباشرة ليبّين أّن ما قصدْته آية آل عمران أمٌر مختلف ع 
ما قاله السابقون، وذلك أّن الدكتور فرحات لَفَتُه في نّصِّ اآلية أنها ذكرْت   في هذه اآلية وليس

وفي ذلك يقول الدكتور فرحات: بعَض األوصاف التي يلزم توافرها في المتشابه حتى يكون متشابهاا،  
أّن معظم هذه األقوال في معنى المتشابه بعيدة عن معنى المتشابه الذي أشارت إليه )إًل أننا نرى 

 اآلية القرآنية في قوله تعالى: 

 
 مث)  وقد اســــتدل الدكتور فرحات للقول القائل باّن المحكم هو الناســــخ والمتشــــابه هو المنســــوخ بقوله تعالى:( 1)

 من زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث

حيث جعل النســـخ مقابالا لإلحكام... ينظر تفصـــيل اســـتدًلله في    [52]الحج: (مي زي ري ٰىين ىن نن
وما بعدها(. وقد جعل الدكتور فرحات المراد بالناســــخ والمنســــوخ الذي    37كتابه "معاني المحكم والمتشــــابه" )ص: 

هو تفســــــــــــــير للمحكم والمتشــــــــــــــاـبه: أن الـناســــــــــــــخ بمعنى الـثاـبت الحكم اـلذي لم يطرأ علـيه نســــــــــــــخ، وليس ـبالمعنى  
خ بالمعنى  اًلصــــطال حي للناســــخ، كما جعل المنســــوخ هنا بمعنى القابل للنســــخ؛ وليس بالضــــرورة أْن يكون قد ُنســــِّ

اًلصـطالحي الي اسـتقر عليه المتأخرون، واسـتدل لذلك بقول ًلبن عباس، وللطبري. ينظر تفصـيل ذلك في كتابه 
 وما بعدها(.  40"معاني المحكم والمتشابه" )ص: 

 (. 257لمفردات في غريب القرآن، ص )( الراغب األصفهاني، ا2)
 (. 83فرحات: أحمد حسن، معاني المحكم والمتشابه في القرآن الكريم، ص )( 3)
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  (جت  هب  مب خب  حب  جب  هئ  مئ  خئ  حئ  جئ يي ىي  ميني زي )

ضعفها  ها يُ عَ ولذلك فقد عّقب ابن عطية على كثير من هذه األقوال بقوله:" وهذه األقوال وما ضارَ 
النظر وبناء على ذلك ًل بّد لنا من إعادة  (1)".لهم بنوع مما ُذكر دون سواه  قَ لُّ عَ أّن أهل الزيغ ًل تَ 

 في األقوال السابقة في ضوء سياق اآلية القرآنية التي أشارت إلى المتشابه...

 مئ  خئ  حئ  جئ  يي  ىي ميني زي ... )إّن نظرةا متأّنية في آية المحكم والمتشابه: 

 جس  مخ  جخ مح جح حجمج مث هت  مت خت جتحت هب  مب  خب حب جب  هئ 

كفيلٌة بأْن تعطينا صفات هذا المتشابه الذي     (حط  مض خض  حض  جض  خصمص حص  مس  خس  حس 
 :فهو، نبحث عنه

 َرق المنحرفة المبتدعة. عه أهُل الزيغ من أهلِّ األديان الباطلة أو الفِّ أوًلا: الذي يتتبّ  

 قون من الشكوك والشبهات والمعاني الباطلة.لْ وثانياا: يقصدون بتتبعه الفتنة والتأويل، بما يُ 

 (2) على إحدى القراءتين.   – (حج  مث هت  مت خت )وثالثاا:  

   (خص  حص  مس خس  حس  جس  مخ  جخ مح  جح )ورابعاا:  

  (3) (فهو إذن مما يؤَمن به وًل ُيعمل به.

   .فر فيه هذه الصفات األربعافالمتشابه الذي يقول به الدكتور فرحات هو الذي تتو 

 ويذكر الدكتور فرحات ثالثة أمثلة قرآنية تؤكد المعنى الذي ذهب إليه، وهي:

 ، والشجرة الملعونة في القرآن. ‘  الرؤيا التي ُأريها الرسول -1

 عّدة خزنة جهنم.  -2

 
 (. 401/ 1( ابن عطية، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، )1)

 لمقصود: أحد وجهّي الوقف في اآلية. ا( 2) 
 (. 84-  83القرآن الكريم، ص )فرحات: أحمد حسن، معاني المحكم والمتشابه في ( 3)
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 تحويل القبلة. -3

مثال واحد مما ذكر، كي يتضح المقصود بالمتشابه بحسب رأي الدكتور    إيراد ولالختصار سأكتفي ب 
 فرحات:

 : ، والشجرة الملعونة في القرآن ‘   الرؤيا التي ُأريها الرسول 

 مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي)قال تعالى في سورة اإلسراء:  

( ىت نت مت زت رت يب ىب نبمب زب رب يئ ىئ نئ

ينقل الدكتور فرحات من تفسير ابن كثير بعض األقوال في تفسير هذه اآلية، ومن ذلك   .]اإلسراء[ 
ما رواه البخاري قال: "حدثنا علي بن عبد هللا، حدثنا سفيان عن عمرو عن عكرمة عن ابن عباس:  

ليلة ُأسري    ‘  لناس". قال: هي رؤيا عيٍن ُأريها رسول هللا"وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إًل فتنة ل

 ( 2) "(1) به "والشجرة الملعونة في القرآن": شجرة الزقوم

وكذلك ما رواه اإلمام أحمد، قال: حدثنا حسن حدثنا ثابت أو زيد، حدثنا هالل حدثني عكرمة عن  
ْن ليلته فحدثهم بمسيره وبعالمة بيت    ‘   ابن عباس قال: ُأسري بالنبي  إلى بيت المقدس، ثم جاء مِّ

ناس: نحن ًل نصّدق محمداا بما يقول، فارتّدوا كفاراا، فضرَب هللُا رقابهم مع    المقدس وبعيرهم، فقال

ول ويق  .(4)  "  ...(3) أبي جهل. وقال أبو جهل: يخّوفنا محمٌد بشجرة الزقوم، هاتوا تمراا وُزْبداا فتزقَّموا
ابن كثير: "اختار ابن جرير أّن المراد بذلك ليلة اإلسراء، وأّن الشجرة الملعونة هي شجرة الزقوم، 

 .(5)قال: إلجماع الحجة مِّن أهل التأويل على ذلك، أي: في الرؤيا والشجرة"

 
صحيح البخاري كتاب التفسير، سورة بني إسرائيل، باب "وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إًل   ،( أخرجه البخاري 1)

 (. 4716فتنة للناس"، حديث: )
ه(، تفسير القرآن  774( ابن كثير: عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي )ت:  2)
 (. 71/  3م(، )2016، ) 1بيروت، ط  –عظيم، تحقيق: محمد أنس مصطفى الخن، مؤسسة الرسالة ناشرون ال
 (. 3546خرجه أحمد، مسند أحمد، من مسند بني هاشم، مسند عبد هللا بن عباس، حديث )أ( 3) 
 (. 23/  3( ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، )4)
 (. 72/  3) ،( ابن كثير، تفسير القرآن العظيم5)
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قولهو  الصافات:  في  سورة  في   مل  يك  ىك  مك لك  اك يق  ىق  يف  ىف)  تعالى 

 ني  مي  زي ري  ٰى ين  ىن  نن  من زن رن  مم  ام يل  ىل 

  (مئ  خئ  حئ  جئ  يي  ىي 

ُذكرْت شجرة الزقوم فافتتن بها  : "(ىل  مل يك  ىك ):  في تفسير قوله  قال قتادة 

فأنزل هللا الشجر،  تأكل  والنار  النار شجرة،  في  أّن  ينبئكم  وقالوا صاحبكم  الضاللة،  : ¸  أهُل 

مجاهد:  (نن  من  زن رن  مم  ام ) وقال  ُخلقت.  ومنها  النار  من  ُغّذيْت   ىك ): 

. ثم يقول  ": قال أبو جهل لعنه هللا: إنما الزقوم التمر والزبد أتزقَُّمهُ (ىل  مل  يك 

ومعنى اآلية: إنما أخبرناك يا محمد بشجرة الزقوم اختباراا ُتخبر به الناس من يَصّدق "ابن كثير:  

تعالى:   كقوله  يكّذب،  ممن   يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ)منهم 

 ( 1) "]اإلسراء[( ىت نت مت زت رت يب ىب نبمب زب رب

اآليات  أّن الدكتور فرحات  ًلحظَ ومن خالل اآليات السابقة، وما ورد في أسباب نزولها وتفسيرها،  
مما رآه ليلة اإلسراء، وبما ذَكر    ‘   المشركين كّذبوا بما أخبرهم به رسول هللا  الكريمة ذكرْت أنّ 

القرآن الكريم من الشجرة الملعونة في القرآن، وعملوا على إثارة الفتنة وتشكيك الناس بصدقية رسول  
بينما    ..، وُذكر أن بعض الناس قد ارتّد عن اإلسالم، وحاولوا تأويل ذلك كما فعل أبو جهل‘   هللا

ُسمي يومها بالّصديق.. وبذلك فقد اجتمع في هذا ، وقد  ¢  آمن بها المؤمنون كما فعل أبو بكر

شترط الدكتور فرحات اجتماعها كي ُنطلق  ، والتي يَ المثال كلُّ الصفات التي ُذكرْت في آية المتشابه
معنى المتشابه  عليه لّخص الدكتور رأيه في المتشابه بقوله: )  وبناءا   (2) المتشابه..   على اآلية وصفَ 

نا هللا به من شؤون عالم الغيب مما الذي نميل إلى ترجيحه وهو يشمل في ما يظهر لنا: ما أخبرَ 
ًل يقُع تحت سلطان حواّسنا وًل يدخل في دائرة إدراكنا كمشاهد القيامة وما فيها من ألوان النعيم  

 
 (. 46/  4ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، )( 1)
 (. 89 -  85ينظر: فرحات: أحمد حسن، معاني المحكم والمتشابه في القرآن الكريم، ص ) ( 2)
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الت ذلك وجزئياته، فإّن ذلك كله ًل تستطيُع عقولنا تصّور حقيقته وكيفيته،  وصنوف العذاب وتفصي
  وإنما ُتدرُِّك منه معاني كلية مجملة منتزعة من عموم تلك التفصيالت والجزئيات، ولم يكّلفنا هللا 

وذلك   ]البقرة[ (جخمي  مح  جح  مج  حج  مث )أْن نؤمن بأكثر من تلك المعاني المجملة    ´

ه، فإذا تكّلف اإلنسان  ألّن العقل البشري ًل   ه وما ليس من جنس ما ُيحسُّ يستطيُع تصوَر ما ًل ُيحسُّ
رِّه في ذهنه أو تشخيصه في عالم الواقع، كان ًل بّد له أْن يقيسه إلى  محاولَة إدراك ذلك بتصوُّ
بعض ما عرفه في عالم الشهادة كما حاول ذلك بعض الجاهليين في األمثلة السابقة التي ذكرناها  

ة خزنة جهنم" ومثُل هذا القياس لعالم الغيب على عالم الشهادة في شأ دَّ ن "شجرة الزقوم" وفي شأن "عِّ
قياٌس مرفوض وغيُر صحيح نظراا لما بينهما من التباين الكلي واًلختالف الجذري. والذي تؤكده  

 ( 1) (اآليات القرآنية من خالل وصفها للعاَلَمْين.

أستاذنا   إليه  ذهب  ما  إلى  يمكن  وبالنظر  والمتشابه،  المحكم  في موضوع  فرحات  أحمد  الدكتور 
 : اليمالحظة الت

 ذهب إليه العلماء السابقون في معنى المحكم، باعتبار كلما  الدكتور فرحات على قَ وافَ  -1

المحكم    عتبر فيه أنّ خرج الدكتور بقول جامع يَ   وقد قول من أقوالهم يمّثل فرداا من أفراد المحكم،  
 اص إلى ما ذهب إليه الدكتور فرحات. يمّثل مجموع ما ذهبوا إليه، وقد أشار ابن عطية والجّص 

 لم يكن حاسماا كما كان في المحكم، فقد أشارفمن أقوال العلماء في المتشابه  أّما َمْوقفه -2

ل  ط ذلك بحمْ ولكنه رب   -كما قال في المحكم   –ل كلٌّ منها جزءاا من المتشابه  إلى أن أقوالهم يمثّ 
تشابه بأنه " ما أشكل تفسيُرُه لمشابهته بغيره إما من  متلك األقوال على تعريف الراغب األصفهاني لل

ما جاء في   ًل تتفق مع هذه األقوال    نّ إحيُث اللفظ أو من حيث المعنى"، ثم عاد واستدرك وقال  
المتشابه  للمتشابه، وهو أّن  فقد رّجح معنىا آخر  فات للمتشابه، وبناءا عليه  آية آل عمران من صِّ 

 ب ثالثة أمثلة قرآنية على ذلك.وضرَ  ،كما سبق بيانه ،"ما يؤَمن به وًل ُيعمل به"

 المحكم، كما -بمجموعها - السؤال الذي ُيطرح هنا: إذا كانت األقوال الستة للعلماء تمّثل  -3

 
 (. 99، ص )فرحات: أحمد حسن، معاني المحكم والمتشابه في القرآن الكريم( 1)
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ا رّجح أستاذنا الدكتور  قّرر ذلك الدكتور فرحات، وكان المتشابه هو ما يؤَمن به وًل ُيعمل به، كم
ّن المحكم  إن أقوال في المتشابه والتي كانت قسيمة للمحكم؟ فمثالا قيل  مِّ   ما قيلَ   فرحات، فأين نضعُ 

ن المحكم هو ما احتمل وجهاا واحداا، والمتشابه هو ما  إ هو الناسخ، والمتشابه هو المنسوخ، وقيل  
ّدة أوجه، وغير ذلك مانع الدكتور فرحات من هنا: ًل يُ   دُ والسؤال الذي يرِّ   من األقوال،  احتمل عِّ

ن  اعتبار الناسخ نوعاا من المحكم، كما ًل يمانع من اعتبار ما احتمل وجهاا واحداا في التأويل مِّ 
ة أوجه؟ فهي بحسب الدكتور دّ لمنسوخ أو ما احتمل عِّ فرحات ل  فما هو تصنيف الدكتور،  المحكم

 ؟!  فأين ُنَصنُِّّفها إذن، وهي قطعاا ليست من المحكم!  -الذي َعَنْتُه اآلية القرآنية-  ليست من المتشابه

 وهذا التساؤل ينسحب على جميع األقوال الستة في المتشابه والتي هي قسيمة للمحكم.

 الدكتور فرحات اعتبر ما ُذكر في آية آل عمران نوعاا خاصاا من  في رأي الباحث: لو أنّ  -4

المتشابه،   معينة،    هلأنواع  أخرى -مواصفات  أنواعاا  تمثل  المتشابه  في  السابقة  األقوال    واعتبر 
ًل سّيما وأّن المعنى الذي ذهب إليه الدكتور   ،لكان ذلك أولى  -ل كل ذلكمثّ ، وأن المتشابه يُ للمتشابه

فرحات ًل َيْبُعُد كثيراا عن بعض المعاني الواردة في أقوال السابقين، مِّْثل القول الخامس الذي سبق  
ْكره لإلمام الطبري وهو: أن "المحكم ما ُعرف تأويله، والمتشابه ما ًل ُيعلم تأويله"، والقول السادس  ذِّ

الم اإلمام  قاله  كأعداد الذي  بخالفه  والمتشابه  المعنى،  معقول  كان  ما  "المحكم  أن  وهو  اوردي 
والذي مّثل له الدكتور فرحات ب "شؤون -فيمكن أْن ُيقال فيما "يؤَمُن به وًل ُيعمل به"  الصلوات.."،  

أنه مما    -عالم الغيب مما ًل يقُع تحت سلطان حواّسنا وًل يدخل في دائرة إدراكنا كمشاهد القيامة"
 -كما قال الماوردي-أو مما ًل ُيْعَقُل معناه على حقيقته   -كما قال الطبري -ُيعلم تأويله ًل 

آل عمران ُيَعدُّ نوعاا من أنواع المتشابه له خصوصية َذَكَرْتها اآلية الكريمة،    ه آيةُ تْ ما ذكرَ   لو قلنا إنّ  
ُتمّثل أنواعاا أخرى منإو  ع  مَ بين األقوال كما جَ   ناعْ لك قد جمَ ا بذ نَّ كُ لَ   المتشابه:  ّن األقوال السابقة 

  . وهللا أعلم.الدكتور بينها في المحكم، إْذ ًل تعارض بينها في الحقيقة 
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 : موقفه من النسخ في القرآن المطلب الثاني:  

موضوع الناسخ والمنسوخ في القرآن من المواضيع المهمة والحّساسة، وقد كان ألستاذنا الدكتور  
كتابه "في علوم القرآن عرض ونقد   فيحيث خّصص له مبحثاا أساسياا  أحمد فرحات اهتمام به،  

وهو من أهم  لمكي بن أبي طالب،  وتحقيق"، كما أنه حّقق كتاب "اإليضاح لناسخ القرآن ومنسوخه"  
حّققها التي  الكتب  علمي  وأكبر  ببحث  مشاركة  له  كانت  كما  بالمغرب -،  المؤتمرات  أحد   -في 

بين كتاب "الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم" ألبي بكر بن العربي، وكتاب "اإليضاح  بعنوان: موازنة  
 لناسخ القرآن ومنسوخه" لمكي بن أبي طالب القيسي. 

ما يتعلق    فأتى على أكثر  -رآنفي دراساته عن موضوع النسخ في الق-لقد تكّلم الدكتور فرحات  
 بهذا الموضوع، وفي الفقرات التالية بيان ألهم الجوانب التي ذكرها الدكتور: 

   النسخ:  وضوع ه في م أوًلا: مصدرُ 

لم    -على غير عادته -عند النظر فيما كتبه الدكتور فرحات في موضوع النسخ في القرآن نجد أنه  
باستعراض األقوال ومناقشتها    -كعادته -ول الموضوع  يجتهد فيه برأي خاص له، كما وأنه لم يتنا

مكيَّ  تابع  قد  الكتاب  هذا  في  نجده  بل  منها،  راجحاا  يراه  ما  كتابه    وترجيح  في  طالب  أبي  بن 

، فكتاب الدكتور فرحات عبارة عن اختصار دقيق لكتاب مكي،  تقريباا   بكل ما قال  ( 1) "اإليضاح"  
ن، باإلضافة لبعض النُُّقوًلت  اميختصر ما تحويه من مضنفس العناوين الفرعية ويفيه  حيث يذكر  

في أدلة جواز ووقوع النسخ والّرد على    مبحثاا في كتابه   ، وكذلك أضاف(2) عن الراغب األصفهاني
، كما ختم كتابه بفقرة عن  وغيره  (3) شبهات منكري النسخ، وقد أخذ ذلك من كتاب الشيخ الزرقاني

   حكمة النسخ. 

 
(. وقد قّدم الدكتور  134-  49قرآن ومنسوخه، ص ) ( ينظر: مكي بن أبي طالب القيسي، اإليضاح لناسخ ال1)

 ذكر فيها بعض مالحظاته على الكتاب. -بين يدي الكتاب-في تحقيقه لكتاب "اإليضاح" بدراسة -فرحات 
 ( 85-  77( ينظر: الراغب األصفهاني، مقدمة جامع التفاسير، ص )2)
   (.468-  454مناهل العرفان في علوم القرآن، ) ، ( ينظر: الزرقاني3)
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 : التالية الدكتور فرحات موضوع النسخ في القرآن الكريم من خالل العناوين الفرعيةوقد تناول 

سعة    –النسخ في اًلصطالح    –معنى النسخ في القرآن وصلته بالمعاني اللغوية    –النسخ في اللغة  
أقسام ما يخصص القرآن    –الفروق بين النسخ والتخصيص واًلستثناء    –مفهوم النسخ لدى السلف  

  – أدلة وقوع النسخ سمعاا    –أدلة ثبوت النسخ عقالا وسمعاا    –بين المثبتين والمنكرين  النسخ    –
شبهات   –شبهات المنكرين لجواز النسخ عقالا والّرد عليهم    –الشبهات الواردة على النسخ ورّدها  

  – األخبار التي يجوز فيها النسخ    –ما يجوز نسخه وما ًل يجوز    –المنكرين للنسخ سمعاا ورّدها  
جامع القول في مقدمات   –ما يجوز أن يكون ناسخاا أو منسوخاا    –أقسام الناسخ    –أقسام المنسوخ  

 كمة النسخ. حِّ  –شروط الناسخ والمنسوخ   –النسخ 

، باستثناء  بينهماوعند مقارنة هذه العناوين ومضامينها بكتاب مكي بن أبي طالب نجد تطابقاا كبيراا  
يُ  حيل إلى  موضوع رّد الشبهات، وحكمة النسخ، وقد كان الدكتور فرحات في جميع اًلقتباسات 

 أو غيره.   مكيٍّ  كتابَ  المصدر الذي أخذ منه، سواءا كان المصدرُ 

صار الدكتور فرحات لكالم مكي بن أبي طالب واعتماده له: أّن مكّياا قد سبب اخت   ويبدو لي أنّ 
من المراجع األساسية    -الذي سبق التعريف به -كفاه مؤونة النظر والتحقيق، فكتاب مكي "اإليضاح"  

في موضوع النسخ، وقد جعله على قسمين: األول منهما   في هذا العلم، وهو من أوائل ما ُكتب 
ه العناوين التي سبق ذكرها، والقسم الثاني تطبيقيٌّ تكلم فيه عن اآليات الناسخة  تأصيليٌّ تناول في

وناقشها   أقوال من سبقه من العلماء، حيث جمع  كتابه  وقد توّسع مكيٌّ في،  كله  والمنسوخة في القرآن
ما رآه راجحاا ورجّ  النسخ في  ح  بموضوع  له عالقة  ما  منها  وأخذ  الفقه  لكتب أصول  ، كما رجع 
 فقد جاء كتاُبه شامالا وعميقاا..  وبذلك.. آنالقر 

وبناءا عليه فقد وجد الدكتور فرحات ُبغيته في كتاب مكي، فاكتفى بكالمه، واختصره وقّربه للقارئ 
 وجّذابة.  ةسهلالمعاصر بلغة 
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 : النسخ ُوقوع  موقفه من    : ثانياا 

بوقوعه سمعاا، ويرّد عقالا و يقف الدكتور فرحات مع جماهير علماء اإلسالم القائلين بجواز النسخ  
 على األقوال الّشاذة المخالفة في ذلك. 

 ثالثة مذاهب:إلى   -في النسخ-وقد صّنف أقوال أهل األديان 

ْن قَ أولها) ر أبو مسلم األصفهاني  بل أْن يظه: أنه جائز عقالا وواقع سمعاا، وعليه إجماع المسلمين مِّ
ْن قَ  بل هذا العصر الذي خرقوا فيه إجماعهم. وهو  وَمْن شايعه. وعليه إجماع النصارى ولكْن مِّ

 كذلك رأي "العيسوية" وهم طائفة من طوائف اليهود الثالث.

عاا  أّن النسخ ممتنع عقالا وسمعاا. وإليه جنح النصارى جميعاا في هذا العصر، وتشّيعوا له تشيُّ   ثانيها:
ظهر في حمالتهم المتكررة على اإلسالم، وفي طعنهم على هذا الدين القويم من طريق النسخ.  

 وبهذه الفِّرية أيضاا يقول "الشمعونية" وهم طائفة ثانية من طوائف اليهود.

الثالثة من طوائف    ثالثها:  الطائفة  "العنانية" وهي  تقول  النسخ جائز عقالا ممتنٌع سمعاا، وبه  أّن 
ولكْن على اضطراب في النقل   –هذا الرأي إلى أبي مسلم األصفهاني من المسلمين    يَ ز وعُ   اليهود،

   (1) عنه، وعلى تأويل يجعل خالفه لجمهرة المسلمين شبيهاا بالخالف اللفظي إًّل يكنه..(

ثم يذكر الدكتور فرحات جملةا من األدلة العقلية والسمعية في إثبات النسخ، ويُردُّ على جملة من  

  (2) رة للنسخ عقال أو سمعاا. كل فريق من الفَِّرق السابقة الُمْنكِّ  الشبهات التي قال بها

 تحّفظه في التوسع في القول بالنسخ: :  ثالثاا 

بالرغم من موقف الدكتور فرحات الواضح في القول بجواز النسخ وبوقوعه فعالا، إًّل أنه يذهب إلى 
ما ذهب إليه اإلمام مكي بن أبي طالب وغيره من العلماء المحققين في عدم التوسع والتساهل في 

  - عند التحقيق -قبول الروايات الكثيرة التي تزعم وقوع النسخ في مئات اآليات في كتاب هللا، والتي  

 
 (. 165( فرحات: أحمد حسن، في علوم القرآن عرض ونقد وتحقيق، ص )1)
(. وقد كان مرجعه  178  -   165( ينظر: فرحات: أحمد حسن، في علوم القرآن عرض ونقد وتحقيق، ص )2)

 (. 468  -  453األساسي في ذلك: كتاب مناهل العرفان للزرقاني، ص )
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علم أّن مكي بن أبي طالب أورد في كتابه  نيتبّين ضعف الكثير منها روايةا أو درايةا، ويكفي أْن  
آية أدُّعي وقوع النسخ فيها، ولكنه لم يجزم بوقوع النسخ إًل بعدد قليل منها لم    (200)  "اإليضاح"

ه، والباقي نفى وقوع النسخ  فِّ ينْ يتجاوز ثالثين آية، وعدد قريب منه لم يجزم بوقوع النسخ فيه ولم  
فيه إما ألنه من قبيل الخبر، أو من قبيل اًلستثناء، أو ألنه تخصيص، أو بيان، أو غير ذلك من  

 ( 1) األسباب..

من التوسع في القول   دُّ حُ تَ   حّدداتٍ مُ مثِّّل  تُ   شيء مما ذكره الدكتور فرحات من جوانب وفيما يلي   
 في كثير من المواضع: ساهله في اّدعاء وقوع النسخ، وتدّل على تحّفظه وعدم تبالنسخ

 سعة مفهوم النسخ لدى السلف، والفرق بين النسخ والتخصيص واًلستثناء:     -1

- بّين الدكتور فرحات أّن السلف كانوا يتوسعون في إطالق لفظ النسخ، بحيث يشمل ما هو نسخ 
 واًلستثناء. وما هو غير ذلك كالتخصيص  -في ُعرف المتأخرين

 
ل السلف في النسخ، والُمقّلين من القول به: الدكتور فضل عباس،  ( ومن العلماء المعاصرين المحققين في أقوا 1)

فعنده ًل تزيد اآليات التي رّجح وقوع النسخ فيها عن بضع آيات، وفي ذلك يقول في كتابه "إتقان البرهان": )وإذا  
كله ناسخاا أو منسوخاا،    كان النسخ أمراا واقعاا في كتاب هللا فإّن كثيرين قد بالغوا في هذا األمر فجعلوا القرآن الكريم

وقد خرج كثير منهم عن المعقول والمقبول فادعوا نسخ ما ًل ُيمكن أن ُينسخ، ادعوا نسخ األخبار، واألخبار ًل  
  يدخلها النسخ، كما ادعوا نسخ بعض القواعد التي هي أصول ًل يمكن أن تتغير، كما أدخل بعضهم في النسخ ما 

ما هو من قبيل التخصيص( ثم ذكر جدوًلا لعدد اآليات التي قال بعض العلماء هو من قبيل التدّرج في األحكام و 
  اإلمام أبو القاسم هبة هللا بن  – 138اإلمام أبو جعفر النحاس:  –آية  214: )اإلمام محمد بن حزم: فيها النسخب

اإلمام   – 220اإلمام عبد القادر محمد بن بركات بن هالل:    – 66اإلمام عبد القادر البغدادي:  – 235سالمة: 
اإلمام عبد الرحمن جالل   – 274اإلمام عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي:  – 202الحافظ ابن خزيمة الفارسي: 

  213اإلمام عطية هللا بن األجهوري:    –   821اإلمام مرعي بن يوسف المقدسي الكرمي:    –   20الدين السيوطي:  
إليه ومع ذلك فال يخلو ما ذكره من   -¬ -. واإلمام السيوطي   كان أكثرهم اقتصاداا وأقّلهم إسرافاا فيما ذهب 

  مناقشة..( ثم ناقش اآليات التي ذكرها السيوطي، ورّد وقوع النسخ في معظمها، ولم يوافقه إًل في ست آيات فقط. 
-   24/ 2م(، )2015، ) 2عّمان، ط    –ل حسن، إتقان البرهان في علوم القرآن، دار النفائس  ينظر: عباس: فض

03  .) 
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مما عرفه المتأخرون واستقر عليه    يجعلون مفهوم النسخ أعمَّ   السلف  )إنّ يقول الدكتور فرحات:  
  - عندهم -. قال الشاطبي في "الموافقات": "الذي يظهر من كالم المتقدمين أن النسخ  اصطالحهم

نسخاا، وعلى    على اإلطالق: أعم منه في كالم األصوليين، فقد كانوا يطلقون على تقييد المطلق 
تخصيص العموم بدليل متصل أو منفصل نسخاا، وعلى بيان المبهم والمجمل نسخاا، كما يطلقون  
على رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر نسخاا، ألن جميع ذلك مشترك في معنى واحد، وهو 

ف، وإنما أن األمر المتقدم غير مراد في التكلي  (1) ]اقتضى[  -في اًلصطالح المتأخر-أن النسخ  
راا، فاألول غير معمول به والثاني معمول به.." وإذا كان األمر كذلك في  (2)المراد ما جيء به آخِّ

ل ما ورد من كالمهم بلفظ الناسخ والمنسوخ على ما ُعرف عندهم  اصطالح السلف، فال بّد من حمْ 
تقّدم من اًلختالف    ... وبناء على مامن عموم هذه األلفاظ بحيث تشمل كل ما أشار إليه الشاطبي

في معنى النسخ اًلصطالحي بين المتقّدمين والمتأخرين من علماء األمة، فقد جرت عادة المؤلفين  
عليه   استقر  كما  النسخ  لتحرير مصطلح  فصوًلا  كتبهم  في  يعقدوا  أن  المتأخرين  من  النسخ  في 

ثم بّين أوجه اًلتفاق    (3) (من المعاني التي خالطْته في اصطالح المتقدمين..  هُ المتأخرون مما شابَ 
واًلختالف بين مصطلح النسخ وغيره من المصطلحات، ليصل بذلك إلى نتيجة مفادها أن كثيراا  

ليس كذلك،   -اًلصطالح كما استقر عليه  - مما قال السلف فيه أنه من قبيل النسخ هو في الحقيقة  
 وهذا يترتب عليه إخراج الكثير من اآليات من حّيز النسخ إلى غيره. 

 : ثانياا: ما يجوز نسخه وما ًل يجوز  -2

داا ًل يتجاوزه  زاا محدّ يقتبس الدكتور فرحات في هذه الفقرة بعض المقوًلت التي تؤكد أّن للنسخ حيّ 
 األحكام واألوامر والنواهي، ويمتنع في جانب اًلعتقاد واألخالق..  إلى غيره، فالنسخ يكون في

 
( كلمة "اقتضى" غير موجودة في كتاب الدكتور فرحات، ويظهر أّن في كالم الشاطبي نقصاا بدونها، وقد وجدتها  1)

 في الطبعة التي رجعت إليها. 
ا2) ا (  موسى  بن  إبراهيم  إسحاق  أبو  )ت:  لشاطبي:  المالكي  الغرناطي  أصول  790للخمي  في  الموافقات  ه(، 

العلمية   الكتب  دار  الشافي محمد،  السالم عبد  دراز، وعبد  دراز، ومحمد عبد هللا   –الشريعة، تحقيق: عبد هللا 
 (. 531م(، )2009، )2بيروت، ط 

 (. 162-  161فرحات: أحمد حسن، في علوم القرآن عرض ونقد وتحقيق، ص )( 3)
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د الذي هو وز فيقول: "إّن النسخ ًل يصح إًل في التعبّ )ويبّين الراغب ما يجوز فيه النسخ وما ًل يج 
األمر والنهي دون األخبار. وأنه ًل يصح في اًلعتقادات الخمسة: إثبات وجود الباري جّل ثناؤه  

ثم    (1)بصفاته، وإثبات المالئكة الذين هم السفراء بين هللا وبين خلقه، والكتب، والرسل، والمعاد.."  
األصفهان الراغب  للنسخ  يتابع  تعّرضها  ومدى  الشرائع  عليها  تشتمل  التي  األحكام  حديثه عن  ي 

فيقول: "وما كان من اآلداب الُخلقية فإنما هي عقليات ظاهرة ًل يأتي شرع بخالف مقتضاها. وأما 
العبادات والعامالت والمزاجر، فال يصح في أصولها النسخ، وإنما يصح في فروعها، وذلك أنه 

- وهي مثل الصالة-من الشرائع عن عبادة هلل تعالى واقعة في حّيز البدن    ُمحال أْن تنفك شريعة
وأما هيئاتها    ، وعبادة في حيز المال، وهي الزكاة، وعبادة في حيز إمساك عن الشهوة كالصوم.. 
رف هللا تعالى  وأشكالها وأزمنتها وأعدادها فهي فروعها التي لم تزل تعرض للنسخ، على حسب ما عَ 

   (2) "وم..من مصلحة كل ق

نا هللا تعالى عنه أنه سيكون،  وقال مكي بن أبي طالب: "فأما ما ًل يجوز نسخه فهو كل ما أخبرَ 
أو أنه كان، أو وَعَدنا به، أو قّص علينا من أخبار األمم الماضية، وما قّص علينا من أخبار الجنة  

واألرضين، وتخليد الكفار في النار،   ت والنار، والحساب والعقاب، والبعث والحشر، وخلق السماوا
والمؤمنين في الجنة، هذا كله وشبهه من األخبار ًل يجوز نسخه، ألنه يتعالى أن ُيخبر عن الشيء 

 ( 3) نا من صفاته. ًل يجوز في ذلك كله أن ُينسخ ببدل منه"علمَ أ على غير ما هو به. وكذا ما 

مر والنواهي والحدود والعقوبات الفرائض واألواإنما يجوز في األحكام و   (4) وقال مكي: "وهذا كله 
من أحكام الدنيا، فهذا قول عامة العلماء، وعليه العمل عند فقهاء األمصار وهو الذي ًل يجوُز في  

 ( 6) ((5) " النظر غيُره

 
 (. 79- 77الراغب األصفهاني: مقدمة جامع التفاسير، بتصرف، ص )( 1)
 (.79( الراغب األصفهاني: مقدمة جامع التفاسير، بتصرف، ص )2)
 (. 73- 72( مكي بن أبي طالب: اإليضاح لناسخ القرآن ومنسوخه، ص )3)
 ( أي ما يجوز فيه النسخ. 4)
 (. 72ص )( مكي بن أبي طالب: اإليضاح لناسخ القرآن ومنسوخه، 5)
 (. 182-  179فرحات: أحمد حسن، في علوم القرآن عرض ونقد وتحقيق، ص )( 6)
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ضح لنا موقف الدكتور يتّ   -بّنياا لمضمونها تَ مُ -ومن خالل هذه األقوال التي ينقلها الدكتور فرحات  
 ظه من التوّسع أو التساهل في إطالق حكم النسخ على كالم هللا تعالى. في تحفّ 

   : ثالثاا: شروط الناسخ والمنسوخ  -3

لقد ذكر الدكتور فرحات جملةا من الشروط المتفق عليها بين العلماء، والتي ًل يجوز القول بالنسخ  
التوسع في النسخ. وفي ذلك  قها. وهذا كما أسلفُت ُيعّزز فكرة تحّفظ الدكتور فرحات في  بدون تحقُّ 

يقول: )تكّلم العلماء على شروط الناسخ والمنسوخ، واتفقوا على بعض منها، واختلفوا في بعٍض  
نسخ   هناك  يكون  أن  يمكن  ًل  والتي  عليها،  المتفق  الشروط  على  هنا  كالمنا  وسنقصر  آخر، 

 : (1) بدونها

 .. دليالا شرعياا أن يكون المنسوخ حكماا شرعياا، وأن يكون دليل رفع الحكم  -
 ومن شروط الناسخ أن يكون منفصالا من المنسوخ منقطعاا منه، فإْن كان متصالا به غير  -

تعالى:  قبله مما هو متصل به، نحو قوله  ناسخاا لما  لم يكن   حب  جب  هئ )  منقطع عنه 

فليس قوله: "فإذا تطهرن" ناسخاا    [ 222]البقرة: ( حجمث  هت  مت  خت  حت  جت  هب  مبخب 

ألنه متصل به، فاألول يراد به ارتفاع الدم،   -قراءة من خفف "يطهرن"في  -لقوله: "حتى يطهرن" 
 والثاني: التطهير بالماء... 

 ومن شروط المنسوخ أن يكون غير متعلق بوقت معلوم، ًل ُيعلم انتهاء وقت فرضه إًل  -
قيل في قوله تعالى:   بنص ثان يبّين أّن فرض األول إلى الوقت الذي فرض فيه الثاني، ولذلك

في    [109]البقرة: (  مئخئ  حئ  جئ  يي  ىي  ني ) بالقتال  باألمر  منسوخ  غير  إنه 

 أمره بالقتال.. وقيل: إنه منسوخ بالقتال ألن األجل غير معلوم.براءة، ألنه مؤقت بمجيء 
 ومن شروط الناسخ أن يكون موجباا للعلم والعمل كالمنسوخ. ومن ههنا ُمنع نسخ القرآن  -

 
من كتاب مكي: "اإليضاح"، ينظر:   -بتصّرف واختصار-( جميع الشروط التي ذكرها الدكتور فرحات مأخوذة 1)

 (.  128-  124ص )
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ألن أخبار اآلحاد توجب العمل وًل توجب العلم، والقرآن يوجبهما جميعاا. وإنما   ،(1) اآلحاد بخبر  
 وقع اًلختالف في جواز نسخ القرآن باألخبار المتواترة التي توجب العلم والعمل كالقرآن.

 ىث نث مث زث رث) ومن شروطه أنه يجوز أن ُينسخ األثقل باألخف، كقوله:  -

( هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي) فخفف عنهم بقوله: .  [65]األنفال: ( ىف يث

تعالى:    . [ 66]األنفال: قوله  بنحو  باألثقل  األخف  نسخ   ٰذ  يي  ىي )ويجوز 

ين أن يؤَذيا بالكالم، وقيل: وُيضربا بالّنعال، ثم  رَ كْ ن البِّ يْ يَ . فجعل حّد الزانِّ [16]النساء: ( ٰىٰر 

النبيُّ  وأمر  جلدة،  مائة  بجلد  ذلك  من    ‘   نسخ  شك  بال  أثقل  وهذا  الجلد،  مع  عاماا  بتغريبه 

   (2)(األول.
   لعشرات اآليات:   ، ومخالفته لمكّي في القول بأنها ناسخة موقفه من آية السيف :  رابعاا 

طلق على آية من سورة التوبة، جاء فيها األمر للمسلمين بقتال المشركين، وعدم  يُ  آية السيف لقبٌ 
 وقد اختلف العلماء في تحديدها، ولكنهم متفقون على أنها في سورة التوبة.  .مهادنتهم

 
 -نقالا عن مكي بن أبي طالب-( يالحظ أن هذا الشرط فيه اختالف بين العلماء، وقد ذكره الدكتور فرحات  1)

على أنه متفق عليه، ولم يتعّقبه بأي تعليق. صحيٌح أّن جمهور العلماء يقولون به، وأّن الخالف فيه ضعيف، وليس 
بقوة الخالف في نسخ القرآن بالسنة المتواترة، ولكْن يبقى أّن األمر ليس موضع اتفاق. ينظر في أقوال العلماء 

الزرقاني: مناه )وأدلتهم:  القرآن، ص  العرفان في علوم  القطان: مناع خليل،    (. 490  -   489ل  أيضاا:  وينظر 
 (.  216 -  215م(، ص )1998، )35بيروت، ط -مباحث في علوم القرآن، مؤسسة الرسالة 

 (. 191 -  190فرحات: أحمد حسن، في علوم القرآن عرض ونقد وتحقيق، ص )( 2)
في بيان أقسام النسخ إلى بدل وإلى غير    -عادةا -معنى الشرط، وإنما ُيذكر  ويالحظ في الشرط األخير أنه ليس فيه  

بدل، والقسم الذي يكون إلى بدل: يأتي على ثالثة أنواع: بدل أخف، وبدل مساٍو، وبدل أثقل. ولم أفهم لماذا ذكر  
الناسخ والمنسوخ! وقد نقله عنه الدكتور فرحات بدون تعليق عليه ، وهذا خالف  اإلمام مكي ذلك ضمن شروط 

وينظر أيضاا:    (.478عادته في التعليق والنقد. ينظر في ذلك: الزرقاني: مناهل العرفان في علوم القرآن، ص )
وقد ًلحظُت أّن الشيخ مناع القطان في نقله عن      (.220-   219مناع القطان: مباحث في علوم القرآن، ص )

النسخ-مكي بن أبي طالب   اكتفى  212ص )   - في شروط  قد  الثالثة األولى فقط، ولم يذكر  (،  الشروط  بإيراد 
 الشرطين األخيرين، ولعله يرى أنهما ليسا موضع اتفاق بين العلماء كما ذكرُت، وهللا أعلم. 
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اآليات   خت جميعَ سَ هذه اآلية نَ   أنّ  -كما في كتب التفسير والفقه-والمشهور عند العلماء السابقين  
لها أو اإلحسان  والتي    ؛السابقة  العفو  أو  بالصبر  تأمر  التعامل    وأ كانت  ذلك من جوانب  غير 

 مع غير المسلمين. مي لْ السِّّ 
  - من السابقين، ومنهم مكي بن أبي طالب - وقد خالف الدكتور فرحات ما ذهب إليه جمهور العلماء  

 . (1) الذين قالوا بنسخ هذه اآلية لعشرات اآليات األخرى 

من كتابه    -التطبيقي-أّما ما ذكره مكي بن أبي طالب في هذا الموضوع: فقد بدأ القسم الثاني  
باب نذكر فيه جملة آي من القرآن نسخها شيء واحد  ):  قولهالقرآن ومنسوخه" ب  "اإليضاح لناسخ

القرآن الدعوة  (2) (من  بداية  في  المسلمين  أمر  تعالى  هللا  أّن  ذكر  ثم  ضعفاء-،  كانوا    - حيث 
باإلعراض عن المشركين، والصبر على أذاهم، والعفو عنهم.. ثم بعد الهجرة إلى المدينة وبناء 

 نت مت زت رت يب ىب نب): َعددهم وُعددهم.. أنزل هللا تعالى  الدولة، وزيادة

وأنزل:   .[5]التوبة: ( حب جب هئ مئ)وأنزل:  .-اآلية-  [29]التوبة: ( ىت

 جم يل ىل مل خل)نزل:  أو   . [193]البقرة: ( رب  يئ ىئ نئ  مئ )

  . [36]التوبة:( خص حص مس) نزل:أو  .-اآلية - [ 73]التوبة:( ممخم حم

بعد - في أول اإلسالم به  فَنَسَخ ذلك جميَع ما ُأمروا    .[ 216]البقرة:( ىل  مل  خل) نزل:أو 

المدينة إلى  وال  -وصولهم  األذى  على  والصبر  والعفو  فح  الصَّ قوَله:    غفرة.ممِّن  بذلك  فنسخ هللا 

 جل  مك لك خكحك  جك )ونسخ قوَله:   [109]البقرة: (  مئخئ  حئ جئ  يي ىي  ني)

 
ذه المخالفة من الدكتور فرحات لإلمام مكي بن أبي طالب هي الوحيدة في موضوع الناسخ والمنسوخ، التي  ( ه1)

ذْكره لها في كالمه عن النسخ ضمن كتابه "في علوم القرآن"؛ والذي هو اختصار   ها الدكتور بوضوح، ولم يكنذكرَ 
لما قاله مكي بن أبي طالب في كتابه " اإليضاح لناسخ القرآن ومنسوخه"، وإنما ذَكَرها في أطروحته عن مكي بن  

 منه موضوع آية السيف. أبي طالب، وذلك أثناء تعريفه بكتاب مكي "اإليضاح"، عندما ذكر ما رّجح مكيٌّ نسَخه، و 
 (. 135، ص )لقيسي: مكي بن أبي طالب، اإليضاح لناسخ القرآن ومنسوخها( 2) 



 

 
 

 
215 

 حيجي  يه  ىه  مه  جه  ين  ىن  من )ونسخ قوَله:    [190]البقرة:( مل  خل  حل 

 (1)  السيف. ها آيةُ تْ وذكر إحدى وعشرين آية كأمثلة على اآليات التي نسخَ  [ 191]البقرة: ( 
ويقول   .أبي طالب وغيَره من العلماء  فيه مكيَّ بنَ   فَ أما الدكتور فرحات فكان له اجتهاد آخر؛ خالَ 

ثل هذه اآليات  : )يبدو أّن القول بنسخ م-ُمعتذراا للعلماء السابقين، وموضحاا رأيه في هذا الموضوع -
ذلك أنهم لم يكونوا يتصّورون بعد أن اجتاح المدُّ اإلسالمي عند قدمائنا مبعثه حالة نفسية وزمنية،  

القهقرى وأْن   العليا، أْن يعود المسلمون  األرَض، وارتفعْت رايُة اإلسالم، وأصبحت كلمة هللا هي 
ع المسلمون في مثل هذه المواقف؟ يضعفوا أمام أعدائهم، وُتنتقص بالدهم من أطرافها، وماذا يصن 

وأنهم هم الذين أصبحوا بحاجة أْن ُيصَبر عليهم، وأن يسالمهم األعداء، ولذلك نرى من العلماء  
ولو أنهم    ق األمة منها ما تطيقه وتستطيعه.الذين جاؤوا فيما بعد َمْن جعل هذه اآليات مواقف ُتَطبِّّ 

التعارض بين النصوص الذي دفعهم إلى القول بالنسخ، ولقالوا تصوروا ذلك لما بدا عندهم ذلك  
طيقه وتستطيعه عمالا بقوله تعالى: "ًل يكلف  ق من هذه اآليات ما تُ حينئذ إّن األمة يمكن أْن تطبِّّ 

الدعوة اإلسالمية متدّرجة    القتال كانت تواكب سيرَ و ذلك أّن أحكام الجهاد    هللا نفساا إًل وسعها".
 يق  ىق )سلمين وقّوتهم، فبعد أْن ُمنعوا من القتال في مكة بقوله تعالى:  مراعية ضعف الم

تعالى:    [77]النساء:  (لك  اك  بقوله  المدينة  به في  لهم   يل ىل مل خل)ُأذن 

  ثم ُأمروا بقتال من يقاتلهم "وقاتلوا في سبيل هللا الذين يقاتلونكم"، ثم ُأمروا بقتال   [39]الحج: (حمجم
من الكفار"، ثم ُأمروا بقتال المشركين كافة "وقاتلوا المشركين كافة  من يلونهم "قاتلوا الذين يلونكم  

فنزول هذه اآليات بهذا الشكل التدريجي يوحي بأن هذه األحكام كانت منسجمة    كما يقاتلونكم كافة".
مع الخط التاريخي للحركة اإلسالمية، وًل شك بأّن الذي يكون في مركز القوة ًل يقبل أْن يرجع 

راء ويقبل مواقف الضعف بعد أْن َعزَّ اإلسالم وانتصر، وهم واقعيون في نظرتهم  خطوة إلى الو 
دوا في زماننا هذا ماذا يقولون؟  إّن الذي تميل إليه نفوسنا أّن هذه    بالنسبة لذلك الزمان. ولكْن لو ُوجِّ

رة  األحكام ًل بّد أْن تراعي في تطبيقها حالة األمة من قوة أو ضعف ومصلحة اإلسالم في الفت 
الزمنية التي تمر بها، وًل يمكن اعتبارها منسوخة بمعنى أنه ًل يجوز العمل بها في ظرف من  

في هذه األحكام ولكنها ًل تستطيع أن  وعلى األمة أن تسعى دائماا إلى المرحلة األخيرة    ،الظروف

 
 (. 813-  135لقيسي: مكي بن أبي طالب، اإليضاح لناسخ القرآن ومنسوخه، ص )اينظر: ( 1)
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بالمراحل األخرى، كما   التدرج والمرور  بد من  المرحلة قفزاا، بل ًل  تلك  إلى  الدعوة  تقفز  سارت 
 اإلسالمية األولى.

ألن األمة ليست دائماا تسير بخط صاعد    ، لسنا مع مكي في ترجيحه نسخ هذه اآليات   - هنا - ومن  
بل تمر عليها أدوار مختلفة من انتصار وانحدار وقوة وضعف، وًل بد أن تجد في دينها من األحكام  

 ( 1) (ي حاجتها لكل مراحل تاريخها.ما يلبّ 
قرة باإلشارة إلى أّن الدكتور فرحات لم يتفّرد بهذا اًلجتهاد المخالف لجمهور السابقين  وأختم هذه الف

من العلماء، فقد قال بذلك عدٌد من العلماء المعاصرين، ومن أهم الذين انتصروا لهذا الرأي بقوة 
د عفب "،"فقه الجهاد  :الدكتور يوسف القرضاوي في كتابه الموسوعة :وانتقدوا ما ذهب إليه السابقون 
املة غير المسلمين بالحسنى، والصبر، والجدال بالتي هي أحسن،  أن بّين منهج اإلسالم في مع

والحرص على هدايتهم، وحصر القتال ضد الُمعتدين فقط، مع مراعاة جملة من األخالق في ذلك..  
دتها  تها، وأكَّ هذه التعاليم القرآنية الواضحة التي دلَّت عليها عشرات اآليات، بل مئا دها: ) عقال ب

رين القدامى إلى أنها َفَقدت فاعلّيتها، وأن كل   السنة النبوية قوًلا وفعالا وتقريراا: ذهَب بعُض المفسِّّ
، أو باقية تالوة، منسوخة ُحكماا،   اا، معدومة معنىا هذه اآليات المكتوبة في المصحف: موجودة حسَّ

(، وبعضهم بمائة  114وأربع عشرة آية )التي قّدرها بعضهم بمائة  -بمعنى آخر: أن هذه اآليات  
(، والتي نتلوها آناء الليل وآناء النهار، ونتعبَّد 200(، بل بعضهم بمائتي آية )140وأربعين آية )

 قد ألغتها وقضت عليها آية واحدة، أو جزء من آية، اطلقوا عليها: )آية السيف(!... -بتالوتها 
رقاب اآليات، ويتركها جثةا هامدة ًل روح فيها وًل    ها سيفاا يقطعكأنما أصبحت )آية السيف( نفسُ 

 ( 2)(!!حياة، فهي َمْتلوَّة لفظاا، ملغاة معنى. إْذ ُحكِّم عليها باإلعدام
ثم يناقش الدكتور القرضاوي هذه القضية مناقشة علمية طويلة، يتناولها من جميع الجوانب، وفق 

 . ديث..أصول الدين، وأصول الفقه، وأصول التفسير، وأصول الح

 
 (. 498- 497حمد حسن، مكي بن أبي طالب وتفسير القرآن، ص )أ( فرحات: 1)
- هللا، فقه الجهاد دراسة مقارنة ألحكامه وفلسفته في ضوء القرآن والسنة، مكتبة وهبة    لقرضاوي: يوسف عبد( ا2)

 (. 287-  285/  1م(، ) 2009، )3القاهرة، ط 
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وًل بد من اإلشارة إلى أن بعض العلماء القدامى قد سبقوا إلى مثل هذا القول، ولم يقولوا بالنسخ  
اعتبر أن األحكام الواردة حيث  ن، ومن هؤًلء اإلمام الزركشي في "البرهان"،  ي السابقأكثر  كما قال  

وتعود فة على سبب، ترتفع بارتفاعه،  وإنما هي متوقِّ   ،غير منسوخة بالكلية  ةوادعة الكثير في آيات المُ 
في بيان النوع الثالث من أنواع   ¬ بعودته، وذلك من حيث حالة المسلمين قوةا وضعفاا، فقد قال

ر به لسبب، ثم يزول السبب، كاألمر حين الضعف والقّلة بالصبر وبالمغفرة  الثالث: ما أمَ : )النسخ
من عدم إيجاب األمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد ونحوها،  للذين يرجون لقاء هللا، ونحوه  

ها"  ثم نسْ  خه إيجاب ذلك، وهذا ليس بنسخ في الحقيقة، وإنما هو َنْسء، كما قال تعالى: "أو ُنْنسِّ
فالُمْنَسأ هو األمر بالقتال إلى أن يقوى المسلمون، وفي حال الضعف يكون الحكم وجوب الصبر 

لتحقيق تبّين ضعف ما لهج به كثير من المفسرين في اآليات اآلمرة بالتخفيف  وبهذا ا  على األذى.
أ، بمعنى أن كل أمر َوَرَد يجب امتثاله  أنها منسوخة بآية السيف، وليست كذلك بل هي من الُمنس

في وقت ما لعلة توجب ذلك الحكم، ثم ينتقل بانتقال تلك العّلة إلى حكم آخر، وليس بنسخ، إنما  
 (1)(.الة للحكم حتى ًل يجوز امتثاله أبداا..النسخ اإلز 

جمهور السابقين، وقد   فيهخالف    ذي، والومن خالل ما سبق يتبّين لنا دقة اجتهاد الدكتور فرحات
 ذكرُت أنه لم يتفّرد بهذا اًلجتهاد. 

ظ  التحفُّ إّن قول الدكتور فرحات بعدم نسخ ما ُيعرف بآية السيف لعشرات اآليات؛ يعُضُد توجَهه في  
 .في القول بالنسخ، وعدم تساهله في ذلك

 
 كمة النسخ: خامساا: حِّ 

النسخ بالكالم عن حكمة النسخ، وهو مبحث لم يذكره  موضوع  لقد ختم الدكتور فرحات حديثه عن
اا على منكري النسخ  ردّ   وهو من المباحث الهامة التي تحملُ اإلمام مكي بن أبي طالب في كتابه،  

 .. الذين لو تأملوا بحكمة الشارع الحكيم من النسخ لما رفضوا القول به
َكمِّ النسخ أّن جميع الرسا فقة في العقائد وأصول متّ السماوية  ًلت  ومما ذكره الدكتور فرحات في حِّ

والمكان   الزمان  ًلختالف  وذلك  األحكام،  وفروع  الشرائع  في  متنوعة  ولكنها  والشرائع..  األحكام 

 
 (. 356-  355لزركشي: البرهان في علوم القرآن، ص )( ا1)
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  شريعة عيسى   - على سبيل المثال- واألحوال.. فكانت كل شريعة تأتي ناسخة لما قبلها، كما نسخت  
ألنها جاءت    ؛بقها من شرائعسخ ما  لى بنس وْ أَ   ‘  بعض أحكام التوراة.. وشريعة محمد  ’ 

 خاتمة للرساًلت وعامة لجميع البشرية.. 
لينُ  تكون خير األمم، وهذا العمل العظيم يحتاج للكثير من الجهد    شئ أمةا كما أن اإلسالم جاء 

كان ًل بد من مرحلة انتقالية مؤقتة لنقل الناس من  فتدريجي في مدارج الكمال..  الوالتربية والترّقي  
الكامل،   إلى اإلسالم  الفترة  قد  و الجاهلية  بتلك  النسخ خاصاا  القرآن  –كان  وفترات    ،-فترة نزول 

أمة   في التشريع، وهذا ما تفعله كلُّ  جاا خاصة بها، ألن اًلنتقال يتطلب تدرُّ  اًلنتقال تتطلب أحكاماا 
لما كان بيان هذا الجانب من الحكمة يقول الدكتور فرحات: )وفي  نظام.    حينما تنتقل من نظام إلى

اًلنتقال من الجاهلية إلى اإلسالم ًل يمكن أْن يتّم طفرة وبين عشّية وضحاها، كان ًل بّد أيضاا من  
بعض األحكام اًلنتقالية المؤقتة في الشريعة الخاتمة، ومن هنا كانت حكمة النسخ في الشريعة 

خت الشرائع السابقة لها، وأنها باقية خالدة إلى  الشريعة اإلسالمية نسَ   ن أنّ فعلى الرغم مِّ   اإلسالمية،
يوم القيامة، وًل يمكن أن ُتنسخ بشرائع أخرى، إًل أّن فترة نزول القرآن وهي فترة التحّول من الجاهلية  

النسخ، ومن هنا    إلى اإلسالم كان ًل بد لها من أحكام خاصة، حتى إذا انتهت هذه الفترة انتهى
كان النسخ خاصاا بتلك الفترة الزمنية التي كان يتنّزل فيها الوحي، وبانقطاع الوحي انقطع النسخ،  

  (1) (وًل ُيقبل القول بالنسخ إًّل إذا كان مصدره تلك الفترة..
َكم نسخهوأما األحكام التي ُنسخت في الشريعة اإلسالمية؛ فقد ذكر الدكتور فرحات بعضاا من   ا،  حِّ

 ومن ذلك: 
التدّرج في التشريع، مراعاةا للنفوس التي قد يشقُّ عليها بعض األحكام كتحريم الخمر، أو  -

 تشريع الجهاد. 
صلبة ُيقام عليها بنيان    التي تحتاج جهداا كبيراا وقاعدةا   ؛مراعاة مرحلة اًلنطالق والتأسيس -

من   عشرة  أمام  الثبات  وجوب  وكذلك  البدايات،  في  فرضاا  الليل  قيام  كان  لذا  اإلسالم، 
 المشركين، ثم ُخفِّف ذلك..

 
 (. 193رحات: أحمد حسن، في علوم القرآن عرض ونقد وتحقيق، ص )ف( 1)
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،  ‘   كما في نسخ القبلة ونسخ الصدقة بين يدي مناجاة رسول هللا ،مراعاة جوانب تربوية -

 زب  رب يئ  ىئ  نئ)  تعالى:حيث كان ذلك اختباراا لثبات المؤمنين، كما في قوله  

   (1)   [143]البقرة: ( رثيت  ىت نت  مت  زت  رت يب ىب  نب  مب 
 

 :بين التفسير والتأويل المطلب الثالث:  

- يرى الدكتور أحمد فرحات أن هناك فرقاا بين معنى التفسير والتأويل.. وفي دراسته لهذا المبحث  
التفسير   في  و"نظرات  القرآن"،  علوم  "في  كتاَبْيه:  في   - الموضوعي"ضمن  العلماء  أقوال  يذكر 

بينهما، ويناقش هذه   التفريق  اللغوية واًلصطالحية للتفسير والتأويل، ويذكر أقوالهم في  المعاني 
 األقوال، ويبّين رأيه في ذلك. وفي الفقرات التالية بيان لما ذكره الدكتور فرحات:

 للتفسير: واًلصطالحي  المعنى اللغوي  وًلا:  أ 

 غة: التفسير في الل 

يكتفي الدكتور فرحات بنقل بعض األقوال للعلماء في بيان معنى التفسير في اللغة، فيقول: )يرى  
أحمد بن فارس أّن "مادة "فسر" كلمة واحدة تدلُّ على بيان شيء وإيضاحه، من ذلك: الفسر، يقال: 

 ( 2) فسرت الشيء، وفّسرته. والفسر، والّتفسرة: نظر الطبيب إلى الماء وحكمه فيه"

اللفظ  عن  المراد  كشف  و"التفسير":  المغّطى،  كشُف  "الفسر:  أن  "اللسان"  صاحب  ويرى 

 (4) ((3)الُمشكل..."

 
 (. 194  – 191رحات: أحمد حسن، في علوم القرآن عرض ونقد وتحقيق، ص )فينظر: ( 1) 
الم محمد َهاُرون، اتحاد الكتاب 2) ( ابن فارس: أبي الحسين أحمد بن زَكرِّّيا، معجم مقاييس اللغة، تحقيق: عبد السَّ

 (. 402/ 4م(، )2002العرب، )ط: 
،  ( ç  711:  ت)  األنصاري الرويفعى اإلفريقى  محمد بن مكرم بن على أبو الفضل جمال الدين   :ابن منظور(  3)

 (.55/ 5ه(، )1414) ،3، ط بيروت –دار صادر ، لسان العرب
 (. 196-  195( فرحات: أحمد حسن، في علوم القرآن عرض ونقد وتحقيق، ص )4)
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 التفسير في اًلصطالح: 

بنقل بعض التعريفات اًلصطالحية للتفسير،    -في كتابه: "في علوم القرآن" -يكتفي الدكتور فرحات  
ة، وهي في جملتها تؤول إلى معنى واحد، فيقول: )ُعرِّف التفسير في اًلصطالح بتعريفات كثير 

 وسنختار هنا بعض التعريفات:

أقاصيصها، واإلشارات النازلة فيها، ثم ترتيب مّكّيها  و قال الزركشي: "هو علُم نزول اآلية وسورتها 
ها، وُمجَملِّ  ها، وُمْطَلقها وُمَقيَّدِّ ها وعامِّّ ها ومدنّيها، ومحكمها ومتشابهها، وناسخها ومنسوخها، وخاصِّّ

رِّها. َبرِّها    وُمَفسَّ وعِّ ونهيها،  وأمرها  ووعيدها،  ووعدها  وحرامها،  حاللها  علُم  فقالوا:  قوم  فيها  وزاد 
 (1) وأمثالها."

وعّرفه أبو حيان بقوله: "علٌم ُيبحث فيه عن أحوال القرآن المجيد، من حيث دًللته على مراد هللا  

 ( 3) ((2)تعالى بقدر الطاقة البشرية..."

  " فإن الدكتور فرحات ينتقي تعريفاا التفسير الموضوعي: "نظرات في -غير المطبوع – به أما في كتا
، فيقول: )هو اإليضاح والبيان لمراد هللا  -سابق الذكر-، قريباا من تفسير أبي حيان  للتفسيروجزاا م

  (4) (.تابه بقدر الطاقة البشريةك تعالى في 

 للتأويل: واًلصطالحي  المعنى اللغوي  ثانياا:  

يرّجح الدكتور فرحات أن يكون أصل معنى التأويل هو: الرجوع واًلنتهاء، وذلك    التأويل في اللغة: 
وفي ذلك يقول: )يرى أحمد بن فارس أن لمادة "أول": أصالن: ومناقشتها.  العلماء  َنْقلِّه ألقوال    بعد 

 ابتداء األمر، وانتهاؤه: 

 
 (. 416( الزركشي: البرهان في علوم القرآن، ص )1)
البحر المحيط (،  ç  745حيان أثير الدين األندلسي، )ت:  ( أبو حيان: محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن  2)

 (. 26/ 1ه(، )1420بيروت، )ط  –في التفسير، تحقيق: صدقي محمد جميل، دار الفكر 
 (. 197-  196( فرحات: أحمد حسن، في علوم القرآن عرض ونقد وتحقيق، ص )3)
 (. 16( فرحات: أحمد حسن، نظرات في التفسير الموضوعي، )غير مطبوع(، ص )4)
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أما األصل األول: ف "األول": وهو مبتدأ الشيء، والمؤنثة: "األولى" مثل: "أفعل" و"فعلى" وجمع 
قال الخليل: األّيل: الذكر من الوعول:   أما األصل الثاني: فقد   "األولى" أوليات. مثل "ُأخريات".

والجمع: أيائل، وإنما ُسّمي "أّيالا" ألنه يؤول إلى الجبل يتحصن. وآل يؤول: أي رجع، قال يعقوب:  
 (1)يقال: "أّول الحكم إلى أهله: أي: أرجعه ورّده إليهم..."

"اإليالة" وهي السياسة التي تراعي  وما ذكره بعضهم من أن "التأويل" يمكن أن يكون مشتقاا من  
من باب "الرجوع" ألن مرجع الرعية إلى راعيها، قال األصمعي:  "  :مآلها فقد ذكر أحمد بن فارس بأنها

 (2) ".آل الرجل رعيته يؤولها: إذا أحسن سياستها

"التأويل" من "األْول" بمعنى "الرجوع" ما ذكره صاحب "لسان العرب" في  ومما يؤكد أن اشتقاق 
معنى هذه الكلمة، وما ذكره ابن تيمية في اًلشتقاقين األكبر واألصغر ل "التأويل" وما أعاد به 

 (3) .(معنى "األّول" إلى معنى الرجوع

َل   ص إلى تعريف التأويل لغة فيقول:لُ ثم يخْ  ل إليه الكالم. أو َيُؤول إليه، أو تأوَّ )التأويل: هو ما ُأوِّ
يعود ويستقر ويُؤول ويَؤّول إلى حقيقته التي هي عين المقصود به كما  هو إليه، والكالم إنما يرجع و 

قال: حقيقة، فإنه إْن كان خبراا     [ 67]األنعام: ( حقمف خف حف)تعالى:  في قوله  قال بعض السلف  

 بها يُؤوُل ويرجع، وإًل لم تكن له حقيقة وًل مآل وًل مرجع، بل كان كذباا، وإْن  فإلى الحقيقة الُمخَبرِّ 
وإن لم يكن مقصوده موجوداا وًل حاصالا. ومتى كان الخبر    طلباا فإلى الحقيقة يؤول ويرجع،كان  

 ( 4)وعداا أو عيداا فإلى الحقيقة المنتظرة يؤول...(

 
 (. 161-  160/  1( أحمد ابن فارِّس: معجم مقاييس اللغة، )1)
 (. 161/  1( أحمد ابن فارِّس: معجم مقاييس اللغة، )2)
وينظر كالم ابن منظور: لسان    (.201حمد حسن، في علوم القرآن عرض ونقد وتحقيق، ص )أفرحات:  (  3)

  728: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم الحراني )ت: (. وينظر كالم ابن تيمية24-  22/  11العرب، )
ç  ،)الشريف المصحف  لطباعة  فهد  الملك  قاسم، مجمع  بن  محمد  بن  الرحمن  عبد  تحقيق:  الفتاوى،    - مجموع 

 (. 292/  13متشابه والتأويل، ) رسالة اإلكليل في الم(، 1995السعودية، )
 (. 201حمد حسن، في علوم القرآن عرض ونقد وتحقيق، ص )أ( فرحات: 4)
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 التأويل في اًلصطالح: 

 يذكر الدكتور فرحات أن للتأويل في اًلصطالح ثالثة معان: 

األمر في عا  تحقق  التفسير، وبمعنى  بمعنى  يأتي  ما ُعرف عند  فهو  الثالث  والمعنى  الواقع،  لم 
اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى آخر لقرينة تدل على ذلك. وينقل أقوال   فِّ رْ المتأخرين من َص 

: بقوله"التأويل" في اًلصطالح  يعّرف  الراغب األصفهاني  فالعلماء في ذلك، ويوّضحها ويمّثل لها:  
كما يقول الدكتور -هذا التعريف  و   (1)"هو ردُّ الشيء إلى الغاية المرادة منه علماا كان أو فعالا."

 .(2) يشمل المعاني الثالثة ل "التأويل"  -فرحات 

 له معنيان:  -عند السلف-يرى ابن تيمية أن لفظ "التأويل" و 

تفسير الكالم وبيان معناه، سواء وافق ظاهره أو خالفه، فيكون التأويل والتفسير عند هؤًلء   األول: " 
 ..متقارباا أو مترادفاا 

بالكالم، فإن كان الكالم طلباا كان تأويله نفس الفعل المطلوب، وإن كان هو نفس المراد    الثاني:

 ( 3) ".خبراا كان تأويله نفس الشيء الُمخَبر به.

وبناءا على هذا ) ويمّثل الدكتور فرحات للمعنيين السابقين ببعض األمثلة من القرآن الكريم، فيقول:

( حف جف  مغ جغ مع جع مظ حط مض خض)  ’   ما فهمه يعقوب   يكون 

التفسير  هو [4]يوسف:  ويكون  ووجوده في الذهن فقط..    ..تأويل الرؤيا بالمعنى األول الذي هو 
والمشار له  وإخوته  يوسف  والدّي  سجود  من  ذلك  بعد  الرؤيا  هذه  في  جاء  ما  بقوله   وقوع  إليه 

 
 (. 40( الراغب األصفهاني: المفردات في غريب القرآن، ص )1)
(،  23( يبدو أن الدكتور فرحات معتمد لتعريف الراغب، ففي كتابه األخير "نظرات في التفسير الموضوعي" ص )2)

 َعْنَوَن له ب: التعريف الجامع للتأويل. اكتفى به، و 
 (. 289- 288/  13( ابن تيمية: مجموع الفتاوى، ) 3)
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  - خارجي  وجود عيني    وهو  [100]يوسف:( لكاك يق ىق يف ىف يث ىث)تعالى: 

  .. من التأويل بالمعنى الثاني

المتشابه    وبناءا  آية  في  "التأويل"  نحمل  أن  يمكن  أيضاا  هذا   مجحج   مث  هت مت خت )على 

على المعنى األول للتأويل الذي هو التفسير، ويكون الوقف  [7]آل عمران: (  جخ  مح  جح 

وعلى هذا يكون الراسخون يعلمون تفسير المتشابه كما وردت بذلك  ( جخ  مح ) عند قوله تعالى:
ويمكن أن نحمل "التأويل" فيها على المعنى الثاني الذي هو تحقيق    اآلثار عن ابن عباس ومجاهد.

  به هللاُ   صَّ وعلى هذا يكون التأويل مما اختُ ..  من هذا التشابه في عالم الواقع  ما أخبر به القرآن

ثم يستأنف    [ 7]آل عمران:   (مجمثحج  هت  مت خت )وقف عند قوله تعالى:  تعالى، ويكون ال

 ( 1) .([ 7]آل عمران: ( خصمص حص  مس  خس  حس  جس  مخ  جخ  مح جح  الكالم:

 ثم يكمل ابن تيمية في ذكر معاني التأويل، فيذكر المعنى الثالث الذي ُعرِّف عند المتأخرين: 

الراجح إلى المعنى المرجوح  : هو صرف اللفظ عن المعنى  -في ُعرف المتأخرين-التأويل    الثالث: " 
لدليل يقترن به. وهذا هو التأويل الذي يتكلمون عليه في أصول الفقه ومسائل الخالف، فإذا قال 
أحدهم: هذا الحديث أو هذا النّص ُمَؤّول، أو هو محمول على كذا، قال اآلخر: هذا نوع تأويل، 

احتمال اللفظ للمعنى الذي اّدعاه، وبيان  والتأويل يحتاج إلى دليل. والمتأوِّل عليه وظيفتان: بيان  
 (2) الموجِّب للصرف إليه عن المعنى الظاهر.." 

كانت الغاية   ف به عند المعنى الظاهرص الدكتور فرحات إلى النتيجة التالية: )الكالم إذا ُوقِّ ثم يخلُ 
 منه هذا المعنى الظاهر ويكون المراد بالتأويل هو التفسير.

إْن كان خبراا أو تحقيقه إْن كان طلباا؛ كانت هذه هي الغاية    قه في عالم الواقعوإذا كان المراد به تحقّ 
 المرادة منه، وهذا غير التفسير.

 
 (. 204-  203حمد حسن، في علوم القرآن عرض ونقد وتحقيق، ص )أ( فرحات: 1)
 ( باختصار. 289- 288/  13( ابن تيمية: مجموع الفتاوى، ) 2)
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المعنى غير    : كانت الغاية المرادة من الكالم  ؛وإذا تجاوزنا المعنى الظاهر إلى المعنى غير الظاهر
يراا باصطالح المتأخرين، ويمكن أْن لدًللة القرينة على ذلك، وكان هذا تأويالا وليس تفس  ؛الظاهر

 ( 1)(يدخل في التفسير حسب اصطالح السلف..

 الفرق بين التفسير والتأويل: ثالثاا:  
 هذه األقوال،  يوجد أقوال كثيرة للعلماء في التفريق بين التفسير والتأويل، وقد ذكر الدكتور فرحات أهمَّ 

 وقام بالجمع والتوفيق بينها، على النحو التالي: 
 أبو منصور الماتريدي أّن التفسير: هو "القطع على أّن المراد من اللفظ هذا، فإنْ يرى  -

بالرأي   فتفسير  وإًل  فصحيح،  به  مقطوع  دليل  عنه -قام  المنهي  أحد  -وهو  ترجيح  والتأويل:   .
 ( 2) اًلحتماًلت بدون القطع والشهادة على هللا."

 وقيل: التأويل: "بيان أحد محتمالت اللفظ، والتفسير: بيان مراد المتكلم، ولذلك قيل: التأويل:  -

 ( 3) ما يتعلق بالدراية. والتفسير ما يتعلق بالرواية"
 التأويل: صرف اآلية إلى معنى موافق لما قبلها وما"وقال قوم منهم البغوي والكواشي:  -

 (4) للكتاب والسنة من طريق اًلستنباط"ه اآليُة غير مخالف بعدها، تحتملُ 
 ويرى الراغب األصفهاني أن " التفسير أعّم من التأويل، ألّن التفسير يشمل المعنى المتبادر  -

 (5) وغير المتبادر؛ بينما التأويل يكون للمعنى غير المتبادر"
 في المعاني، ويرى الراغب األصفهاني: أّن " أكثر ما ُيستعمل التفسير في األلفاظ، والتأويل   -

 
 (. 205يق، ص )حمد حسن، في علوم القرآن عرض ونقد وتحقأ( فرحات: 1)
الكليات معجم في المصطلحات  (،  ç  1094( أبو البقاء: أيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفوي الحنفي )ت:  2)

 (. 261، ص ))د.ت(   (د.طبيروت، )  –والفروق اللغوية، تحقيق: عدنان درويش، ومحمد المصري، مؤسسة الرسالة  
 ( المرجع السابق. 3)
 (. 417لقرآن، ص )( الزركشي: البرهان في علوم ا4)
 (. 47( الراغب األصفهاني: مقدمة جامع التفاسير، ص )5)
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كتعبير الرؤيا. والتأويل ُيستعمل أكثره في الكتب اإللهية، والتفسير ُيستعمل فيها وفي غيرها. والتفسير  
 " (1)أكثره ُيستعمل في مفردات األلفاظ، والتأويل ُيستعمل أكثره في الجمل...

لفروق بين التفسير  وبعد استعراض الدكتور فرحات لألقوال السابقة قال: )هذا ما قاله العلماء من ا
نراعي في التفريق بين الكلمتين األصول اًلشتقاقية لكل منهما، وقد    والتأويل، والذي نميل إليه أنْ 

عرفنا فيما سبق أّن التفسير فيه معنى الكشف والبيان والتفصيل، وأّن التأويل فيه معنى الرجوع  
ن األقوال، وأّن كالا منها ُيعبِّّر عن  والرد والصرف والسياسة، وبناء على ذلك نرى أنه ًل تعارض بي 

وبناء على هذا يرجع اًلختالف بين العلماء ...  تنطوي تحت التفسير أو التأويل  نوع من األنواع التي
في هذا إلى اختالف التنّوع ًل اختالف التضاد، حيث عّبر كلُّ واحد منهم عن نوع من أنواع التفسير  

 ( 2)   ( أو نوع من أنواع التأويل.
الدكتور فرحات إلى التفريق بين التفسير    لُ يْ مَ   رُ هَ ظْ أما في كتابه "نظرات في التفسير الموضوعي" فيَ 

 الذي  هو  التأويل  وأن   الكالم،  من  يظهر  الذي  لياألوّ   ىالمعن  هو  فق القول أّن )التفسيروالتأويل، وِّ 

  ابن   عن"ة التالية:  بالقّص   لذلك مثِّّل  ويُ   (3).(لاألوّ   المعنى  من  أبعد   فهو  وفكر،  ةرويّ   إلى  يحتاج
  الفتى   هذا  تدخل  مَ لِّ :  عوف  بن  الرحمن  عبد   له  فقال   بدر،  وأشياخ   دخلنييُ   عمر  كان:  قال  عباس
  دعاني  رأيته  وما-  معهم  ودعاني  يوم،  ذات   فدعاهم.  علمتم  قد   نممّ   إنه:  فقال  مثله؟  أبناء  ولنا  معنا،

  ختم   حتى  ( زئ رئ ّٰ ِّ ُّ): قوله  في  تقولون   ما:  فقال   -مني  ليريهم  إًل  يومئذ 

:  بعضهم وقال .علينا  وفتح هللا نصر جاء إذا ونستغفره، نحمده أن هللا  نارَ أمَ : بعضهم فقال السورة؟
 تقول؟   فما:  قال.  ًل:  قلت   تقول؟  أكذاك :  عباس   ابن  يا  لي  فقال  .شيئاا   يقل  لم:  وبعضهم.  ندري   ًل

 ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ)  :هللا  أعلمه  هللا  رسول  لُ أجَ   هو:  قلت 

 
 (. 47( الراغب األصفهاني: مقدمة جامع التفاسير، ص )1)
 (. 210-  209( فرحات: أحمد حسن، في علوم القرآن عرض ونقد وتحقيق، ص )2)
 (. 32فرحات: أحمد حسن، نظرات في التفسير الموضوعي، ص )( 3) 
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 رت يب)  أجلك   عالمة  فذلك  مكة،  فتح  والفتح  ]النصر[( ىب نب مب زب رب يئ

 (1) ."تعلم ما إًل  منها أعلم ما: عمر فقال ]النصر[( زث رث يت ىت نتمت زت

بقوله: ) القصة  الدكتور فرحات على هذه    ابن   قاله  وما  ، بالتفسير  أشبه  الصحابة  قاله  ماوُيَعلِّق 
 ( 2) (.بالتأويل  أشبه عباس

 

 : موقفه من اإلعجاز العددي في القرآن المطلب الرابع: 

مِّن القضايا الخالفية، التي تحّمس لها البعض وقالوا الكريم  موضوع اإلعجاز العددي في القرآن  
 بها، وتحّفظ عليها البعض اآلخر ورفضها. 

يمكث طويالا    بأخذ موقف حاسم تجاه مسألة ما، وإنماأما أستاذنا الدكتور فرحات: فكعادته ًل يتسّرع  
علنها  يُ ثم  إلى نتيجة حاسمة،  فيها  في البحث والدراسة، ويطيل النظر متدّبراا ومتأمالا، كي يصل  

 من الرأي.. ت المعهودَ بكل جرأة، حتى لو خالفَ 

وفي قضية اإلعجاز العددي: بالرغم من انفتاحه على جميع األقوال، وعدم إغالقه باب التفكير  
 أنه يقف منه موقفاا رزيناا، ، إًلّ وأدلَّتِّهم في ذلك  واستحضاره لكالم القائلين باإلعجاز العدديوالنظر،  

- .. وإلى أْن يصل فيه إلى رأي واجتهاد؛ يحرص الدكتور فرحات  فال يجزم فيه برفض أو قبول
النوع من اإلعجاز بهذا  المشتغلين  التي تعصم من    -ويحث  الشرعية،  ُجملة من الضوابط  على 

 .. ، أو القول في كتاب هللا بغير علملزللا

بّين أّن معظم من تّكلم في اإلعجاز كان يقصد به اإلعجاز البياني    عن اإلعجاز العددي  وفي بحثه
جوهاا أخرى لإلعجاز يمكن القول بها كاإلعجاز  ألنه أساس اإلعجاز في القرآن، وذكر أّن هناك وُ 

 
 (. 4294أخرجه: البخاري: كتاب المغازي، باب، حديث رقم )( 1)
 (. 25( فرحات: أحمد حسن، نظرات في التفسير الموضوعي، ص )2)
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سي، وغير ذلك من وجوه اإلعجاز، وذكر من القائلين  التشريعي، واإلعجاز العلمي، واإلعجاز النف
 (1) . بهذه الوجوه: ابن تيمية وبديع الزمان النورسي

أّن هذا النوع من اإلعجاز ينبني على ترتيب السور واآليات في القرآن  رَ كَ ذَ   اإلعجاز العددي وفي
وذكر أن هذا النوع    .(2) ا الكريم، وأّكد باألدلة على أّن ترتيب اآليات والسور توقيفي وليس اجتهادي

. ثم ذكر من  (3) على الرسم العثماني، الذي يرّجح أنه توقيفي أيضا  - أيضاا -من اإلعجاز ُيبنى  
للراغب  كالم  ذلك  ومن  العددي،  اإلعجاز  موضوع  إلى  اإلشارات  بعض  السابقين  كالم 

ذكَ (4) األصفهاني  المعاصرين  ومن  الزمان  ،  بديع  لدراسات  النماذج  بعض  وفي (5) النورسير   .

 
وما    40( ينظر: فرحات، أحمد حسن، الضوابط الشرعية لدراسات اإلعجاز العددي في القرآن الكريم، ص )1)

م( ولد من أبوين كرديين في قرية  1960  - م  8731والنورسي: هو الشيخ بديع الزمان سعيد النورسي )  بعدها(.
نورس القريبة من بحيرة وان في مقاطعة هزان بإقليم بتلس شرقي األناضول، تلقى تعليمه األولي في بلدته، ولما  
شّب ظهرت عليه عالمات الذكاء والنجابة حتى لقب بـ )بديع الزمان(، في الثامنة عشر من عمره أَلمَّ بالعلوم الدينية 

انب كبير من العلوم العقلية، فضالا عن حفظه القرآن الكريم، آخذاا نفسه بالزهد والتقشف، عمل مدرساا لمدة وبج
خمسة عشر عاماا في مدينة وان وهناك بدأ دعوته اإلرشادية التربوية، انتقل إلى استانبول لتأسيس الجامعة الزهراء 

أعلى مجلس علمي في الدولة العثمانية وهو دار الحكمة  ين عضواا في  لتكون على شاكلة الجامع األزهر بمصر، عُ 
م بعد اإلطاحة  1908في عام  و اإلسالمية، عندما دخل الحلفاء استانبول محتلين كان في مقدمة المجاهدين ضدهم،  

  بالسلطان عبد الحميد بتآمر من جمعية اًلتحاد والترقي، أسس النورسي جمعية )اًلتحاد المحمدي( للتصدي لهم، 
حرب العالمية األولى التحق بالجيش التركي ضابطاا فيه، وفي األمسيات كان يلقي على تالميذه وعساكره في الو 

علوماا في القرآن، قبض عليه الروس ونفوه إلى سيبيريا، لكنه استطاع أن يهرب ويعود إلى استانبول، وفي فترة حكم 
يخشون من دعوته ويعارضونها أشد  العلمانّيون نصرف النورسي عن السياسة كليًّا، وكان امصطفى كمال أتاتورك 

  المعارضة فما كان منهم إًل أن استغرقوا حياته بالسجن والتعذيب والنفي، وبقي الشيخ ثابتاا حتى لقي هللا على ذلك. 
 واألحزاب   والمذاهب  األديان   في  الميسرة  الموسوعة،  اإلسالمي  للشباب  العالمية   الندوةو   ، حماد  بن  مانع  :الجهنيينظر:  

 . ç  ،(1  /324  -  329) 1420 الرابعة،:  الطبعة، والتوزيع والنشر للطباعة العالمية الندوة دار ،المعاصرة
 (. 57  -  46( ينظر: فرحات، أحمد حسن، الضوابط الشرعية لدراسات اإلعجاز العددي في القرآن الكريم، ص )2)
 (. 58، ص ) المرجع السابق( ينظر: 3)
 (. 62-  61ص )  ،المرجع السابق( ينظر: 4)
 (. 64-  62، ص ) المرجع السابق( ينظر: 5)
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كما نقل أقواًلا لبعض العلماء في    ،(1) ل كالم الراغب والنورسي في قبولهقَ موضوع حساب الُجّمل نَ 
. وأما الدكتور فرحات فلم ُيرّجح أحد األقوال على اآلخر، (2) رّده، كابن كثير وابن حجر العسقالني 

 . (3) وًل يزال األمر عنده بحاجه إلى مزيد من الدراسة والبحث 

-   يكتفيو الضوابط الشرعية والعلمية لإلعجاز العددي،  من    على جملة  -في نهاية بحثه-يؤّكد  ثم  
 .بما اّطلع عليه من بحث قّيم للمهندس عبد الدائم كحيل، فينقل ما قاله هذا الباحث  -في ذلك

 وقد قّسم المهندس كحيل الضوابط المتعلقة باإلعجاز العددي إلى ثالثة محاور:  

 ط المتعلقة بمعطيات البحث.الضواب -1
 الضوابط المتعلقة بمنهج البحث. -2
 الضوابط المتعلقة بنتائج البحث.  -3

 ( 4) من الضوابط.  وذكر في كل محور جملةا 
أنه بالرغم    -فرحات في موضوع اإلعجاز العددي  من خالل استعراض بحث الدكتور–  للباحث يبدو  

فه في األمر، وعدم جزمه فيه برأي، إًل أنه مّيال ألصل الفكرة، غير رافض لها، ولكْن يوجد من توقّ 
لي ذلك من خالل   ادَ يحسمها بعد.. وقد بَ لم وجد بعض القضايا التي  ت عنده بعض المحاذير، كما 

  -بشكل مباشر بموضوع اإلعجاز العددي  –كالم الدكتور، حيث طرح في بحثه عدة أسئلة مرتبطة  
 بما يدعم القول باإلعجاز العددي:  -جميعها-انت إجاباته عليها  وك

 ؟ وكانت - عدا البياني –فقد تساءل الدكتور عن وجود وجوه أخرى لإلعجاز في القرآن   -1
إجابته إيجابية، وعّدد من ذلك: اإلعجاز التشريعي، واإلعجاز العلمي، واإلعجاز النفسي، وغير  

لبعض العلماء الذين يقولون بمثل هذه الوجوه من اإلعجاز،    كالماا ذلك من وجوه اإلعجاز، وذكر  

 
 (. 67  -  65( ينظر: فرحات، أحمد حسن، الضوابط الشرعية لدراسات اإلعجاز العددي في القرآن الكريم، ص )1)
 (. 66، ص ) المرجع السابق( ينظر: 2)
 العددي، وقد أبلغني به في اتصال خاص بيني وبينه.( موقفه هذا لم يصّرح به في بحثه الخاص باإلعجاز 3)
 (. 78-  73( ينظر: فرحات: أحمد حسن، الضوابط الشرعية لدراسات اإلعجاز العددي في القرآن الكريم، ص )4)
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يذكر بعدها  ثم بعد ذْكره لهذه الوجوه وموافقته عليها،    .(2) وبديع الزمان النورسي  (1) تيمية   كابن
العددي، غير مُ  أْن يستبعِّ اإلعجاز  القول  طبق عليه  ن د  الوجوه من  من  انطبق على تلك  مثل ما 

يتبيّ  سبق  ما  خالل  )من  فيقول:  بإمكان  اإلعجاز،  وأّن  محدودة،  غير  اإلعجاز  وجوه  أّن  لنا  ن 
ال  العلمية  التطورات واًلكتشافات  نتيجة  أْن يجدوا وجوهاا جديدة لإلعجاز  التي ما  الدارسين  كثيرة 

تترى.. ظهرْت   زالت  النفسي،    وهكذا  واإلعجاز  العلمي،  كاإلعجاز  لإلعجاز:  جديدة  عناوين 
واإلعجاز التشريعي... وأحدث ما ظهر من هذه الوجوه هو المسمى باإلعجاز العددي، أو اإلعجاز  

ر على  وفِّ الرقمي، ومما ساعد على ظهور هذا النوع من اإلعجاز، وجود الحاسبات اآللية التي ت

 (3) (الدراسين كثيراا من الجهود الحسابية اليدوية، التي تستغرق األعمار واألوقات...
 تساءل الدكتور فرحات فقال: )اإلعجاز العددي يقوم على ترتيب سور القرآن وآياته فهل -2

توقيفي ثابت  ، ثم يجيب بقوله: )ترتيب اآليات في سورها  (4) هذا الترتيب اجتهادي أو توقيفي؟(
، وبما ُعلم من تالوته للقرآن بمشهد من الصحابة، وعلى كونه توقيفياا  ‘   بالوحي، وبأمر النبي

لة  امن األحاديث النبوية وأقوال العلماء الدّ   جملةا   ثم يسوقُ   (5)دّلت النصوص وانعقد اًلجماع.(

 (6)على ذلك.
  ّن ترتيب السور توقيفي بمعنى أّن النبي أما ترتيب السور، فيقول فيه: )الصحيح عند عاّمة السلف أ

ثم يذكر جملةا من األدلة وأقوال العلماء    (7) ، وتلّقاه عنه الصحابة.( ’   تلّقاه عن جبريل  ‘ 

 ( 8)الّدلة على ذلك.

 
 (. 42-  40( ينظر: فرحات، أحمد حسن، الضوابط الشرعية لدراسات اإلعجاز العددي في القرآن الكريم، ص )1)
 (. 45-  42، ص ) السابقالمرجع ( ينظر: 2)
 (. 46ص )  المرجع السابق( 3)
 ( 17ص )  المرجع السابق( 4)
 ( 46، ص ) المرجع السابق( 5)
 (. 51-  46، ص ) المرجع السابق( ينظر: 6)
 (. 51ص )  ،المرجع السابق( 7)
 (. 57-  51، ص ) المرجع السابق( ينظر: 8)
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 الدكتور فرحات فقال: )اإلعجاز العددي يقوم على اعتبار الرسم العثماني هو  تساءل -3
؟ وهل ‘   الرسم كان باجتهاد من الصحابة أو بتوقيف من النبياألصل في هذه الدراسات. فهل  

  بقوله: )الراجح في الرسم العثماني أنه كان بتوقيف النبي ، ثم يجيب  (1) لهذا الرسم دًلًلت معنوية؟( 
َكماا  ‘   ، ألن ُكّتاب الوحي إنما كتبوا القرآن بين يدي النبي‘  ، وتحت إشرافه. وأّن لهذا الرسم حِّ

َكم المترتبة على الرسم العثماني.) م ذكَ ث.  (2) كثيرة..(    (3ر بعض الحِّ
 تساءل الدكتور فرحات: هل لإلعجاز العددي إشارات في دراسات السابقين؟  -4

ثم يجيب بقوله: )لقد اهتم العلماء قديماا باألعداد وإحصائها، فقد عملوا على إحصاء آيات القرآن  
الحروف في الكلمات، وحاولوا إحصاء السور المكّية كما أحصوا عدد الكلمات في اآليات، وعدد  

والمدنية، بل أحصوا اآليات المكية في السور المدنية، وبذلوا جهوداا كبيرة في هذا اًلتجاه... وتكّلموا  

، ثم يذكر من  (4) عن الحروف المقّطعة في أوائل السور، وذكروا ُجمالا من معانيها وأسرارها..(
بديع الزمان النورسي، وينقل ُجَمالا  ومن المعاصرين:  الراغب األصفهاني،    :السابقين  هؤًلء العلماء

   (5) من كالمهم في ذلك.

ع! دَ بتَ ن القائلين من المعاصرين باإلعجاز العددي لم يأتوا بأمر مُ إالقول:    وكأّن الدكتور فرحات يريد 
 وأّن لهم سابقين سبقوهم بالقول بذلك.

كل هذه اإلشارات في كالم الدكتور فرحات تشي بميله إلى القول باإلعجاز العددي، ولكنه لم   إنّ 
 يزال الموضوع عنده بحاجه لمزيد بحث ونظر.ًل يصّرح بذلك، و 

 

 
 (. 17اإلعجاز العددي في القرآن الكريم، ص )( فرحات، أحمد حسن، الضوابط الشرعية لدراسات 1)
 (. 58ص )  ،المرجع السابق( 2)
 (. 60-  58ص )  ،المرجع السابق( ينظر: 3)
 (. 61- 60، ص ) المرجع السابق( 4)
 وما بعدها(.  61)  ص ،المرجع السابق( ينظر: 5)
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منهجه في تحقيق المخطوطات :  لث المبحث الثا   

 

حققها   التي  بالكتب  التعريف  سبق  وقد  التحقيق،  مجال  في  مهمة  جهود  فرحات  أحمد  للدكتور 
ص الدكتور ّص خستة منها لإلمام مكي بن أبي طالب، الذي ت  والتي بلغت تسعة كتب؛الدكتور،  

بتراثه: كشفاا ودراسةا  له في دراسة خاصة بعنوان: "قصة    بَ تَ وكَ وتحقيقاا،    فرحات  اكتشافه  قصة 
، وكانت بعنوان:  عن هذا اإلماملدكتوراه  في اكانت أطروحته  وقد  "  كي بن أبي طالب،ي لماكتشاف

دًللة    كتب مكي، بعنوان: "  لىع  ة تطبيقية"مكي بن أبي طالب وتفسير القرآن"، كما قام بدراس 
 السياق في دراسات اإلمام مكي بن أبي طالب القيسي القيرواني"، أما كتبه الستة التي حققها فهي: 

الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التالوة بعلم مراتب الحروف ومخارجها وصفاتها وألقابها   -1
 وتفسير معانيها وتعليلها وبيان الحركات التي تلزمها. 

 اإليضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ومعرفة أصوله، واختالف الناس فيه.  -2
 .¸ شرح كال وبلى ونعم والوقف على كل واحدة منهن في كتاب هللا -3

 اختصار القول في الوقف على كال وبلى ونعم. -4
 الياءات المشّددات في القرآن الكريم وكالم العرب. -5
 "آدم" وشبهه. و "آمن" و تمكين المد في "آتى" -6

 هو:    -سبق التعريف به-  كما حقق كتاباا للراغب األصفهاني

 مقدمة جامع التفاسير مع تفسير الفاتحة ومطالع البقرة.  -7

 هما: -سبق التعريف بهما - رسالتين  كما حقق كتاباا حوى 

ويليه: مقالة    ألبي جعفر أحمد بن محمد بن رستم الطبري.،  رسالة كال في الكالم والقرآن  -8
 . ألحمد بن فارس، كال

 هو:   -سبق التعريف به- كتاباا للفراهي الهندي -باًلشتراك-وكذلك حقق 

 جمهرة البالغة.  -9
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فرحات في التحقيق: أن هناك مجموعة من الخطوات واإلجراءات يرى الُمَدقِّق في طريقة الدكتور و 
العامة التي يقوم بها الدكتور فرحات في جميع أعماله في التحقيق، وهي الغالبة على عمله.. كما  
يجُد بعَض الفروق بين طريقته في التحقيق المعتمِّد على عدة نسخ مخطوطة، وبين طريقته في  

ُل إلى  التحقيق التي اعتمد فيها على ن سخة مخطوطة واحدة. وبمجموع هذه اإلجراءات كلِّها َنصِّ
  منهجية الدكتور في التحقيق.

 ؛ من خالل المطالب اآلتية: وفي هذا المبحث سيتم التعريف بمنهجية الدكتور فرحات في التحقيق

 المطلب األول: مراحل تحقيق المخطوط بشكل عام. 

 الُمَحقَّق. ألفاظ ومعاني الكتاب المطلب الثاني: تحقيق 

 المطلب الثالث: التعليق على الكتاب الُمحقَّق. 

 المطلب الرابع: إجراءات أخرى متممة لعملية التحقيق. 

 وفيما يلي بيان لكل ذلك:

 

 مراحل تحقيق المخطوط بشكل عام المطلب األول:  

والصعوبات التي تواجه  للدكتور أحمد فرحات ثالثة أبحاث فيما يتعلق بمراحل تحقيق المخطوط  
 الباحث في ذلك، وهذه األبحاث هي: 

 نظرات نقدية في ميدان تحقيق المخطوطات. -1
 رؤية نقدية.  –تحقيق المخطوطات في الرسائل الجامعية  -2
 رؤية ميدانية وتجربة عملية.  –صعوبات البحث والتحقيق في الدراسات العليا  -3

الثالثة أبحاثه  الدكتور فرحات في  أفكار  تكن  نابعة من  ولم  كانت  وإنما  تقليدية،  تجربته    نظريةا 
لطالب الدراسات    -كنصائح وتوصيات -  ا مهة قدّ إلى نتائج عمليّ من خاللها  توصل  التي    ؛الخاصة

 .لى التي تليهاإخطوة  م كلُّ لِّ سَ صها على شكل مراحل وخطوات عملية تُ العليا، ولخّ 
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التي يّتبعها الدكتور فرحات في تحقيقه للمخطوط بشكل عام؛    في هذا المطلب المراحلَ وسأذكُر  
من لحظة اختيار المخطوط إلى اًلنتهاء من تحقيقه، ولن أدخل في تفاصيل كل مرحلة، ألن ذلك 
لعملية   اإلجمالية  المراحل  ذْكر  المطلب  هذا  في  أردُت  وإنما  القادمة،  المطالب  في  بيانه  سيأتي 

وذلك لالطالع اإلجمالي على فكرة الدكتور  ،  ر فرحات في دراساتهالتحقيق؛ حسب ما ذكرها الدكتو 
 وطريقته المعتمدة في عملية التحقيق: 

   وأهم المراحل التي ذكرها الدكتور في أبحاثه هي: 

 ه.خِّ سَ اختيار المخطوط والبحث عن نُ  -أ
 توثيق نسبة الكتاب إلى المؤلف. -ب 
 قراءة المخطوط. -ت 
 مقابلة النَُّسخ الخطية بعد تصنيفها.  -ث 
 ضبط النص.  - ج
 الحواشي. - ح
 توثيق نقول المؤلف. - خ

وقد ذكر الدكتور فرحات في هذه المراحل ُجملةا من النصائح والفوائد والخبرات التي ينبغي للباحث  
وكيف قام بتنفيذ   ،في كل مرحلة منها تجربته الخاصة  رَ كَ ذَ   عملية؛وقد عرضها بطريقة    مراعاتها،

َلْت الموضوع إلى تجربة عملية،  أدبية    ات لمس   يهابما أضفى عل  ها،كل خطوة من خطوات قة، َحوَّ مشوِّ
وخبرة  من تجربة    ةنابع  اكونهوالقبول،  بمزيد من الثقة    االقارئ يتلقاه   تجعلوقصة ممتعة ومفيدة،  

 (1) حقيقية. 

 
 كي، التي سبق التعريف بها. ينظر: أبحاثه الثالثة التي سبقْت اإلشارة إليها، وكذلك ينظر: قصة اكتشافه لم( 1)

أبحاثه،   الدكتور فرحات في  المخطوط كما َنّص عليها  المطلب على ذْكر مراحل تحقيق  اقتصرت في هذا  وقد 
وسيأتي في المطالب القادمة تفصيل طريقته في التحقيق كما استنبْطُتها من الكتب التي حقَّقها، وهي شاملة للنقاط  

تثناء أول نقطتين )اختيار المخطوط، وتوثيق نسبته لصاحبه( وقد سبق بيانهما في التي ذكرها الدكتور وزيادة، باس
 الفصل السابق عند الحديث عن عمل المحقق )الدكتور فرحات( في كل كتاب حققه.



 

 
 

 
234 

 الكتاب   ألفاظ ومعاني المطلب الثاني: تحقيق  

ا عملية  إّن  في  خطوة  أهمُّ  مؤلُفه:  أراده  كما  سليم  بشكل  وإخراجه  المخطوط  نّصِّ  بتحقيق  لقياَم 
التحقيق.. وعند النظر في الكتب التي حّققها الدكتور فرحات، والتدقيق بطريقته في التحقيق يتبّين  

المخطوط بشكل سلي الجانب، وتركيز أغلب جهده على قراءة  بهذا  الكبيرة  م،  لنا بوضوح عنايته 
ْن َقْبُل مَؤلَِّفه.. وفي سبيل تحقيق ذلك يقوم الدكتور    وتقديمه للقارئ كنص موثوق ُيرضي قارَئه ومِّ

التحقيقية-فرحات   أعماله  لدَّ عِّ بِّ   -في  إجراءات  دقيق،  ة  بشكل  النص  إلى ضبط  َشْكل كلوصول 
لبالغة" للفراهي،  الكلمات ًل سيما ما يحتاج لَِّشْكٍل منها، وقد بدا هذا واضحاا في كتاب "جمهرة ا

من أجل تقريب  -، كما قام في بعض الكتب  "اإليضاح" لمكي بن أبي طالب و  وكتاب "الرعاية"
للقارئ  كتاب   -النص  الفقرة، كما في  تدّل على مضمون  الكتاب،  لفقرات  بوضع عناوين فرعية 

 "تمكين المد" لمكي بن أبي طالب.

ألفاظ   بتحقيق  الدكتور فرحات  يكتفي  فيه من معلومات وًل  فيما جاء  ُيحقق  بل  فقط،  المخطوط 
للتوثُّ  حها  وأفكار، فيعود أحياناا لكتب المؤلف األخرى  ق من معلومة معينة، أو ًلقتباس ما يوضِّّ

وُيَجلِّيها أكثر، بل قد يعود إلى كتب أخرى لغير المؤلف؛ للمقارنة بينها وبين ما جاء في المخطوط، 
  وفي الفقرات اآلتية سأبّين أهمَّ   خالف لما ذكره صاحب المخطوط...موافق أو م   أو ًلقتباس رأيٍ 

   :المخطوطألفاظ ومعاني اإلجراءات التي يقوم بها الدكتور فرحات في سبيل تحقيق 

 المقارنة بين ُنَسخ المخطوط: أوًلا:  

ًل تخلو صفحة من صفحات أي كتاب يحققه الدكتور فرحات من إجراء مقارنات بين النَُّسخ في  
فظة ما، بهدف الوصول إلى اللفظ الصحيح الذي كتبه المؤلف، فُيثبت الدكتور اللفظ الصواب في ل

 المتن، ويشير في الهامش إلى باقي الُفروق. 

ُنَسخ المخطوطات التي اعتمد عليها الدكتور فرحات في تحقيقاته نجد نوعين من    في  وفي النظر
 التحقيق:  
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 عدة نسخ:    ن التحقيق ع  -1

تها العالية،  دتها وموثوقيّ وْ جَ أصلية في التحقيق، وذلك لِّ   أنواع: إما أن يجعل إحداها نسخةا وهي على  
والتثّبت،  يجعل  و  للمقارنة  النسخة األصل ألنها األصلح  الباقي  وهنا غالباا ما يعتمد ما جاء في 

ح وفي بعض األحي  إلى ما ُذكِّر في باقي النَُّسخ،  -في الهامش-واألكثر موثوقية، وُيشير   ان قد ُيَرجِّّ
ما جاء في نسخة من النُّسخ األخرى على ما جاء في النسخة األصل، وذلك لوضوح الصواب 

َفُيثْ  إلى اللفظ الذي وَجَده في    -في الهامش-بت في المتن اللفَظ الذي يراه صواباا، وُيشير  فيها، 
ْدها إًل في  -أي التي اعتمد فيها نسخةا أصالا    –. وهذه الطريقة في التحقيق  (1) األصل كتاب    لم أجِّ

 واحد فقط وهو كتاب "الرعاية" لمكي بن أبي طالب.  

وفي حال لم يجد بين النسخ المخطوطة المتوفرة نسخةا صالحةا ألن تكون أصالا َيعتمُد عليه؛ فإنه  
يلجأ إلى طريقة الّنّصِّ المختار، بحيث ينظر فيها جميعاا ويختار ما يراه صواباا من األلفاظ ويضعه  

الموجودة في باقي النَُّسخ، وقد اعتمد الدكتور    اًلختالفات متن الكتاب ثم ُيشير في الهامش إلى    في
"اختصار القول في الوقف على كال وبلى ونعم" لمكي و  فرحات هذه الطريقة في كتابّي: "اإليضاح"

 .  (2) بن أبي طالب 

على نسخة    يعثرُ   وفي بعض الحاًلت يعتمد على نسخة مخطوطة وأخرى مطبوعة؛ وذلك حيث 
ة ومطبوعة من الكتاب، ولكّن الدكتور لم يقنع بها، ويرى  قَ قَّ حَ طوطة واحدة، مع وجود نسخة مُ خم

المخطوطة والمطبوعة، وفي هذه الحالة ينظر   :ضرورة تحقيق الكتاب، فحينها يعتمد على النسختين
على   المطبوع  في  عبارة  أو  كلمة  رّجح  وربما  كأصل،  إحداهما  اعتماد  دون  معاا  النسختين  في 

المطبوع،   في  ذكرها  لفظٍة  في  المحقق  يناقش  األحيان  بعض  وفي  في  المخطوط،  خطأه  ويبّين 
في ثالثة    -مخطوطة وأخرى مطبوعة أي التحقيق عن نسخة  -، وقد وجدُت هذه الحالة  (3) الهامش

 
 (. 6 -  116( )7 -  113( )3 -  99( ) 3حاشية:  – 97( من أمثلة ذلك في كتاب "الرعاية": )ص: 1)
،  3،  2  – 90( ) 9،  8،  7 –  76( )5، 4،  3، 1حاشية:  – 66ص: اإليضاح": )( من أمثلة ذلك في كتاب "2)
 (. 6، 5، 4، 3 – 23( ) 6، 3، 2، 1 –  17( )4،  3،  2، 1 – 14وفي كتاب "اختصار القول": ) (. 6، 4
 (. 6  – 67( ) 7– 63( كمثال على ذلك في كتاب "شرح كال وبلى ونعم": )3)
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كتاب "مقالة  و   كتب حققها الدكتور فرحات، وهي: كتاب "شرح كال وبلى ونعم" لمكي بن أبي طالب،
 . (1) كال" ألحمد بن فارس، وكتاب "مقدمة جامع التفاسير" للراغب األصفهاني

 نسخة واحدة:   ن التحقيق ع    -2

انتظ بعد  الكتاب  لتحقيق  فرحات  الدكتور  نسخة  وهنا يضطر  على  العثور  من  ه  ويْأسِّ اره طويالا 
ارسون، فيقوم بتحقيقه عن   مخطوطة أخرى، وحرصاا منه على إخراج الكتاب كي يستفيد منه الدَّ
النسخة الوحيدة التي عثر عليها، وهذه الحالة من أصعب الحاًلت في التحقيق، وكانت تأخذ منه  

للعودة إلى الكثير من المراجع سواءا للمؤلف   -فيها -جهداا كبيراا في فك األلفاظ وقراءتها، ويضطر  
أو لغيره مِّّمن َكَتَب بنفس الموضوع، كي يقارن بين ما جاء في المخطوط وبين ما جاء في تلك 

يضطر كثيراا ما الكتب، أو ليتأكد من صّحة لفظ غريب أو ما شابه. وفي هذه الحالة مِّن التحقيق 
يرا  ما  وتصحيح  الّنص  في  للتدّخل  اخ  الدكتور  النُّسَّ أخطاء  من  كان  ما  سيما  ًل  داا  مؤكَّ خطأا  ه 

  أربعة كتب، هي: كتاب "الياءات المشددات"   -بهذه الطريقة-. وقد حّقق الدكتور فرحات  (2) الكثيرة 
المّد" وكالهما لمكي بن أبي طالب، وكتاب "رسالة كال في الكالم والقرآن" ًلبن رستم  و "تمكين 

فاتحة ومطالع البقرة" للراغب األصفهاني، وقد َطَبَعه ُملحقاا بكتاب  الطبري، وكتاب "تفسير سورة ال
 الراغب: "مقدمة جامع التفاسير". 

 الرجوع إلى الكتب األخرى للمؤلف: ثانياا:  

ًل سيما إذا كان – من الرجوع إلى كتب المؤلف األخرى    -في تحقيقه للكتب -ُيكثر الدكتور فرحات  
وذلك للمقارنة والتثّبت من صحة كلمة أو عبارة ما،    - اعتماُده في التحقيق على نسخة واحدة فقط

وكذلك إلضافة   -خصوصاا في المواضع التي يكون فيها شيء من الغرابة-وللتأكد من معلومة معينة
األخرى ما ُيكمل به الفكرَة   فائدٍة وزيادةِّ توضيٍح للفكرة المذكورة باقتضاب، فينقل من كتب المؤلف 

 
 (. 9، 8،  6، 5، 4،  3، 1 – 34( ) 6، 5، 4،  2 – 19ونعم": ) ( من أمثلة ذلك: في كتاب "شرح كال وبلى1)

 (. 5،  4،  2 –  41( ) 7، 3، 1  – 35( )5،  4،  3، 2، 1  – 31وفي كتاب "مقالة كال": )
 ( 5،  4،  3،  2،  1  –   61( )10،  8،  7،  1  –  35( ) 6،  5،  4،  2،  1  –  28وفي كتاب "مقدمة جامع التفاسير": )

 لذلك في النقطة القادمة. ( سيأتي مزيد توضيح وتمثيل 2)
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ويزيدها وضوحاا، أو ًلستكمال عبارة يرى الدكتور أّن فيها َسْقَطاا فيكمله مما جاء في كتاب آخر  
للمؤلف. وتتأكَُّد عودُة الدكتور لكتب المؤلف األخرى في المواضع التي ُيورُِّد المؤلف فيها كالماا  

الدك فيقوم  الكتاب،  اسم  ذْكر  دون  كتبه  أحد  في من  وكذلك  إلى موضعه،  القول  هذا  بعزو  تور 
الدكتور هذه اإلحالة   فيوثِّّق  المؤلف على كتاب معين من كتبه،  فيها  ُيحيل  التي  في  -الحاًلت 

وَيْذكُر موضعها من كتب المؤلف، وقد ينقل النَّصَّ بَِّتَمامِّه، أو َيْجَتزُِّئ منه موضع الشاهد    -الهامش
 وُيْثبُِّتُه في الهامش.  

من أعمال الدكتور فرحات التي كان يرجع فيها    على ذلك كثيرة، سأكتفي بذْكر نموذجين   واألمثلة
 إلى كتب المؤلف األخرى: 

 : ألول النموذج ا 

 في كتاب "مقدمة جامع التفاسير.." للراغب األصفهاني: 

عند حديث المؤلف عن اللفظ المشترك، قال: )اللفظ إنما يحصل فيه التشارك بأن يستوي اللفظان  
 ( 2)"كلب".(و (1) * ترتيب الحروف وعددها وحركاتها، ويختلفا في المعنى نحو: "عين" في

في  -كالماا للراغب األصفهاني    -في الحاشية-في هذا النص وعند عالمة * ذكر الدكتور فرحات  
من كتابه "المفردات" فقال: )قال الراغب في مفرداته: العين الجارحة ... وُيستعار   -معاني العين

ين لمعان هي موجودة في الجارحة، بنظرات مختلفة، واستعير للثقب في المزادة تشبيهاا بها في الع
العين" "سقاء  منها  فاشتق  منها،  الماء  سيالن  وفي  وقيل و  الهيئة  الماء..  منها  سال  إذا  "معين" 

الجواهر، للمتجسس: َعْين، تشبيهاا بها في نظرها... وقيل للذهب: عين، تشبيهاا بها في كونها أفضل  
كما أن هذه الجارحة أفضل الجوارح، ومنه قيل: أعيان القوم ألفاضلهم، وأعيان األخوة لبني أب 

 
، وسأنقل عندهذه العالمة * من وضع الباحث، لإلشارة إلى الموضع الذي وضع الدكتور فرحات حاشيته  ه(  1) 

 الكالم الذي أورده الدكتور في تلك الحاشية إلى متن دراستي. 
 . (31( الراغب األصفهاني: مقدمة جامع التفاسير مع تفسير الفاتحة ومطالع البقرة، ص )2)
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وأم، قال بعضهم: العين إذا استعمل في معنى ذات الشيء، فيقال: كل ما له عين، فكاستعمال  
 (1) ء..("الرقبة" في المماليك...، ويقال لمنبع الماء: عين، تشبيهاا بها لما فيها من الما

 : الثاني النموذج  

 في كتاب "تمكين المد في آتى وآمن وآدم وشبهه" لمكي بن أبي طالب:  

وهو يبّين سبب تأليفه، وذلك للّرد على المعترضين على تمكين    –يقول المؤلف في مقدمة الكتاب  
المدِّّ في مثل هذه الكلمات، ًل سيما في زعمهم أن تمكين المّد فيها ُيخرجها من حّيز الخبر إلى  

: )وأنا ُأبّين لك فساد ذلك اًلعتراض خاصة، دون غيره من اًلعتراضات؛ إْذ قد  -حّيز اًلستفهام 
ْيتها وجعلتها منقوضة في جزأين،  وصل إليَّ في هذا الم دِّّ من اًلعتراضات أشياء كثيرة، وقد َتَقصَّ

ي جميع ما يعترضون به * فنضيف بعضه إلى بعض   وتأخرت عن إعالن ذلك وإشهاره، َولَِّتَقصِّّ

   (2) إلى ما كتبت. وسترى جميع ذلك إن شاء هللا تعالى.(

انه رجع لكتب المؤلف لمعرفة    -الحاشية في  -في هذا النص وعند عالمة * بّين الدكتور فرحات  
نجد   المؤلف  إلى كتب  فقال: )ولدى رجوعنا  إليها،  المؤلف  اللذين أشار  )الكتاَبْين(  الجزأين  اسم 
كتابين: نَقَض اًلعتراضات التي اعُترِّض بها على المدِّّ لورش هما: "الرسالة إلى أصحاب اإلنطاكي  

لورش"، المد  تصحيح  الو  في  اللبس  كشف  المد "وجوه  في  اإلنطاكي  أصحاب  بها  لبَّس  تي 
 ( 3)لورش".(

 
 (. 2(، حاشية )31ص ) ،( الراغب األصفهاني: مقدمة جامع التفاسير مع تفسير الفاتحة ومطالع البقرة1)
 (. 24- 23"آدم" وشبهه، ص )و "آمن"و ( القيسي: مكي بن أبي طالب، تمكين المد في "آتى"2)
أثناء عمله  -واألمثلة على رجوع الدكتور فرحات إلى كتب المؤلف    (.2(، حاشية )24( المرجع السابق، ص )3)

كثيرة جداا، ولالختصار سأشير إلى جملة منها؛ بذكر اسم الكتاب المحقَّق؛ مع اإلشارة إلى الموضع    -في التحقيق
 :  -بين قوسين-الذي رجع الدكتور عنده إلى كتب المؤلف األخرى، وذلك بذكر رقم الصفحة ثم رقم الحاشية  

  47( )15حاشية:  – 32ففي كتاب مقدمة جامع التفاسير، للراغب األصفهاني: ينظر المواضع التالية: )صفحة: 
(. وفي كتاب "الرعاية" لمكي بن أبي  2،  1  –  122( )1  -  66( ) 1  -  64( )1  -   58( )1  -  55( )5،  4،  2  –

 =  (. 9 -  233)( 3 -  227( )3 -  189( )7 -  156( )4 -  155( )1 -  148( ) 3  - 146طالب: )
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 من غير كتب المؤلف:   – الرجوع إلى المصادر األخرى  ثالثاا:  

فرحات   الدكتور  يرجع  ما  ما -كثيراا  لكتاب  تحقيقه  ذات   -أثناء  األخرى  والمراجع  المصادر  إلى 
رأياا مخالفاا أو موافقاا لرأي    العالقة بموضوع الكتاب، فيقتبُس منها ما يزيد الكالَم وضوحاا، وقد ينقل

المؤلف، وقد يتوّسع في بيان قول أو رأي أشار المؤلف إليه بإيجاز، مع عزو الكالم إلى صاحبه،  
 أو اإلحالة إلى مرجٍع فيه زيادة بيان دون النقل منه. 

 :في أعمال الدكتور فرحات، أكتفي بذْكر نموذجين منها واألمثلة على ذلك كثيرة

 :  النموذج األول 

 مِّن كتاب "شرح كال وبلى ونعم" لمكي بن أبي طالب:

تأتي بمعنى: "ًل"، وتفيد الّرد واإلنكار لما   أنهافي كالم المؤلف على معاني "كال" الثالثة، ذكر  
قبلها، وفيها معنى التهديد والوعيد.. ثم قال: )لم تقع في القرآن إًل في سورة مكية، ألن التهديد 

كة، ألن أكثر عُتّو المشركين وتجبرهم بمكة كان، فإذا رأيت سورة فيها "كال"  والوعيد أكثر ما نزل بم

 ( 1) فاعلم أنها مكية. *(

فرحات   الدكتور  في    -عند عالمة *    – ذكر  فقال  المؤلف،  قاله  لما  ُمخالفاا  كالماا ًلبن هشام 
الحاشية: )قال ابن هشام: وفيه نظر؛ ألن لزوم المكّية، إنما يكون على اختصاص العتّو بها ًل  
عن غلبته، ثم ًل تمنع اإلشارة إلى عتّو سابق. ثم ًل يظهر معنى "الزجر" في "كال" المسبوقة بنحو:  

 
  148( ) 3  -  144( )7  -   141،  140( )7  -  107( )9  -  67وفي كتاب "اإليضاح" لمكي بن أبي طالب: ) =  
– 3 ،4( )149 -  8( )151  - 5( )154 - 3 ( )166 – 4  ،5( )170 - 2( )211 ،112  - 6( )300  -  

(  7  -  76( )6  -  67( )7  -  63(. وفي كتاب "شرح كال وبلى ونعم" لمكي بن أبي طالب: )5  -  317( )10
  -   20( )3  -  18(. وفي كتاب "الياءات المشددات" لمكي بن أبي طالب: )6  -  114( )12  -  88( ) 8  -  78)
1( )23 -  5 ( )24  - 6( )29 - 3( )30 -  2( )33 ،34  - 1( )44  - 1 ( )49  - 1( )55 -  3( )57   -  
  -  60،  59( )2  -  28( )3 -  25(. وفي كتاب "تمكين المد" لمكي بن أبي طالب: )1 -  62( ) 2  - 61( )2
1  .) 
 (. 27، ص )̧   ( القيسي: مكي بن أبي طالب، شرح كال وبلى ونعم والوقف على كل واحدة منهن في كتاب هللا1)
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. وقولهم:  (حي جي ٰه مه) ، (مم خم حم جم يل)  ، (ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ)

المعنى: انته عن ترك اإليمان بالتصوير في أي صورة ما شاء هللا، وبالبعث، وعن العجلة بالقرآن. 
تعسف؛ إذ لم يتقدم في األولين حكاية ذلك عن أحد. ولطول الفصل في الثالثة بين "كاّل" وذكر  

 هب مب خب)ق. ثم نزل: العجلة. وأيضاا: فإن أول ما نزل خمس آيات من أّول سورة العل

، فجاءت في افتتاح الكالم. والوارد منها في التنزيل ثالثة وثالثون موضعاا كلها في النصف (جت

 (1) (طبعة دار الفكر(. – 206/ 1األخير. "المغني" ) 

 :  ني النموذج الثا 

 من كتاب "الرعاية" لمكي بن أبي طالب:

الحركة؟ قال: )اختلف النحويُّون وأهل النظر في كالم المؤلف عن أيهما يسبق اآلخر: الحرف أم  

 ( 2) في الحرف والحركة، أيهما قبل اآلخر؟ أو لَِّم َيْسبُق أحُدهما في قوة النظر؟ * (

كالم "ابن جني" الذي َذَكَر فيه أقواَل العلماء في هذه المسألة،   -عند عالمة *-نقل الدكتور فرحات  
: باب محل الحركات من الحروف 321/  2ائص:  : )قال ابن جني في الخص-في الحاشية -فقال  

الحرف، وقال غيره: معه.   بعد  تْحُدث  الحركة  أما مذهب سيبويه: فإن  بعدها:  أم  قبلها  أم  معها 
وذهب غيرهما إلى أنها تحدث قبله. قال أبو علي: "وسبب هذا الخالف لطف األمر وغموض 

كم النفوس فحسبك به لطفاا وبالتوقف الحال. فإذا كان هذا أمراا يعرض للمحسوس الذي إليه تتحا

 ( 3) لْبساا"(

 
 (. 3(، حاشية )27ص ) ،( القيسي: مكي بن أبي طالب، شرح كال وبلى ونعم1)
القراءة  2) لتجويد  الرعاية  طالب،  أبي  بن  مكي  القيسي:  ومخارجها (  الحروف  مراتب  بعلم  التالوة  لفظ  وتحقيق 

 (. 95وصفاتها وألقابها وتفسير معانيها وتعليلها وبيان الحركات التي تلزمها، ص )
واألمثلة على ذلك كثيرة في أعمال الدكتور فرحات، وأشير إلى جملة    (.3(، حاشية )95( المرجع السابق، ص )3)

حاشية:   – 33كتاب مقدمة جامع التفاسير، للراغب األصفهاني: )صفحة:  فيف منها بذكر رقم الصفحة والحاشية:
2( )34   -  8 ( )37 -  2( )38  –  1 ،2( )62   -  6( )64  - 5( )42  –  1  ،3( )56  - 5 ( )82   -  2( )83  
- 4( )86 -  3 ( )111 -  3( )126 -  1 ( )145 – 2 ،3  ،4( )156  - 2( )160  - 5 .)  = 



 

 
 

 
241 

 المطلب الثالث: التعليق على الكتاب الُمَحقَّق 

عمله في تحقيق الكتب ببيان الفروق بين ُنَسخ المخطوط، أو المقارنة ًل يكتفي الدكتور فرحات في  
ستي ألعماله  بين ما جاء فيه وما جاء في كتاب آخر للمؤلف أو لغير المؤلف.. بل وجدُت في درا 

لم يجد له مخرجاا، فيبّين الصواب وينتقد   فظٍ لَ أنه في بعض األحيان ُيدلي بما عنده إما تصحيحاا لِّ 
الخطأ، أو بإضافته بعض التوضيحات إلزالة غموض في النص، وأحياناا قد يناقش المؤلف فيما 

 ذهب إليه، حال كونه جاَنَب الصواَب بشكل واضح...

 يان لما يقوم به الدكتور فرحات من تعليقات متعلقة بنص المخطوط:تب تاليةوفي النقاط ال

 إضافة بعض الفوائد: أوًلا:  

بإضافة بعض التوضيحات في الهوامش، كبيان معنى لفظ   -ولزيادة الفائدة-يقوم الدكتور فرحات  
بما يزيد  غريب، أو توضيح مراد المؤلف، أو ذْكر دليل لما قاله المؤلف، أو ضرب مثال لما قاله، 

 (1) القارئ فهماا وفائدة.

 ومن األمثلة على ذلك في أعماله في التحقيق: 

 
  108( )7 -  107( ) 7  - 98( ) 1  -  96( )1  -  90( ) 8  -  89الب: )وفي كتاب "الرعاية" لمكي بن أبي ط =
-  3( )113  -  2 ( )114 -  2( )119  - 3( )120  -  5 ( )121  -  5( )126  -  1( )130   -  6( )191  -  
(  11  -   131،  130( ) 9 -  61،  60( ) 6 -  55( ) 5 - 54وفي كتاب "اإليضاح" لمكي بن أبي طالب: )   (.7
(  2  -   25وفي كتاب "شرح كال وبلى ونعم" لمكي بن أبي طالب: )  .(12  -  458( ) 8  –  109( )1  -  216)
وفي كتاب    (.6  -   111( )2  -  75( )7  -  62( ) 5  -   41( ) 7  -   34( ) 3  -   32( ) 3  -   30( ) 2  -   26)

 (. 1  -  60( )2  -  43( )2  -  27( )1  -  26،  25( )2  -  18،  17"الياءات المشددات" لمكي بن أبي طالب: )
وفي كتاب "رسالة كال في الكالم والقرآن" ًلبن رستم   (. 3،  1  –   63كي بن أبي طالب: )وفي كتاب "تمكين المد" لم

  –   21( )3،  2  –   20( ) 5،  4  –  19( )3  -  18( )2  -  15( ) 5،  2،  1  –  14( )3،  2،  1  –  13الطبري: )
 (. 3 -  36( )7، 6  – 32وفي كتاب "مقالة كال" ًلبن فارس: ) (. 4، 1
ت يقوم ببعض التوضيحات بنفسه، وليس اقتباساا من كتب أخرى للمؤلف أو  ود هنا أن الدكتور فرحاالمقص(  1)

 لغيره، كما سبق بيانه في المطلب السابق.  
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 في كتاب "الياءات المشددات" لمكي بن أبي طالب:  -

في كالم المؤلف على الياء المشّددة التي أصلها في الوزن حرف واحد مشّدد ًل حرفان؛ ضَرب 

( خص)َسب: أصلها حرف واحد مشدد نحو  عدة أمثلة عليها، ومما قاله: )ومن هذا الباب: ياء النَّ 

 و   [ 35]النور:  (جخ)و   * *   [ 26]مريم: ( ىه)و  [ 35]النور:   (جض)و   * [35]النور: 

 (1)   *( ** [ 40]النور:   (لك)

النص الذي أورده المؤلف مختصراا قام الدكتور فرحات ببيان معاني بعض األلفاظ القرآنية،    في هذا
"غربية": نِّْسبة إلى الشرق والغرب، كما أن "ُدرِّّي":  و  )"شرقية":  -في الحاشية -فعند عالمة * قال  

. وعند عالمة  (3)   اإلنس(: )نِّْسبة إلى  -في الحاشية-. وعند عالمة ** قال  (2)  .(نسبة إلى الدُّر.
: )َنَسَب البحر إلى "اللّجة" وْصفاا له بأنه عميق كثير الماء. ولجة البحر: -في الحاشية-*** قال  

 ( 4)  .(معظمه

 في كتاب "تمكين المد" لمكي بن أبي طالب:  -

"آمن" و"آدم" ونحوها؛ ُيخرجها من  و  في رّده على من زعم أن تمكين المد في: "آتى"-قال المؤلف 
: )وُيقال لهذا الُمعترِّض: قولك: "إّن المدَّ ُيخرج الخبر إلى اًلستفهام": إلى  -الخبر إلى اًلستفهام 
؟ إلى اًلستفهام الذي معناه التسوية*؟ أم إلى الذي معناه التقرير**؟ أم إلى أي شيء ُيْخرجه المدُّ 

 ( 5)الذي معناه اإلنكار***؟ أم إلى الذي معناه التبكيت****؟...(

في هذا النص قام الدكتور فرحات بالتمثيل لكل نوع من أنواع اًلستفهام التي ذكرها المؤلف، فعند  

 جم  يل ) : )نحو قوله تعالى في اآلية السادسة من سورة البقرة:-الحاشية في -عالمة * قال 

 
 ( 20قيسي: مكي بن ابي طالب، الياءات المشددات في القرآن وكالم العرب، ص ) ( ال1)
 (. 1(، حاشية )20لمرجع السابق، ص ) ( ا2)
 (. 3(، حاشية )20لمرجع السابق، ص ) ( ا3)
 (. 5(، حاشية )20لمرجع السابق، ص ) ( ا4)
 (. 47"آدم" وشبهه، ص )و "آمن"و قيسي: مكي بن ابي طالب، تمكين المد في "آتى"( ال5)
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: )نحو قوله تعالى في -في الحاشية-وعند عالمة ** قال    .(1) ( ( ىم  مم  خم  حم 

. وعند عالمة *** قال (2)(جض(ّٰ ِّ) اآلية الثانية والسبعين بعد المائة من سورة األعراف: 

 خض حض): )نحو قوله تعالى في اآلية الثامنة والعشرين من سورة األعراف:  -في الحاشية -

: )نحو قوله تعالى في اآلية  -في الحاشية-. وعند عالمة **** قال  (3) ((جع مظ حط مض

   .(4) ((ىت  نت  مت ) السادسة عشرة بعد المائة من سورة المائدة: 

 أبي طالب:في كتاب "اإليضاح" لمكي بن  -

تعالى:   قوله  على  كالمه  في  المؤلف  أقوال [115البقرة:]( ننمن  زن  رن  مم  ام )ذكر   .

العلماء فيها، فقال في ذلك: )الخامس: قيل إنها مخصوصة في صالة المسافر للنوافل على راحلته،  

َهْت * به راحلته، وهو جاٍر على مذهب مالك وأصحابه.(   ( 5) يصلي أينما تَوجَّ

- في الحاشية -ذكر الدكتور فرحات دليالا لما قاله المؤلف، فقال  -عند عالمة *- في هذا النص 
يصّلي وهو  - ‘ -( عن ابن عمر قال: " كان رسول هللا 700)ويشهد لذلك حديث مسلم رقم ): 

 زن  رن مم  ام )ُمقبل من مكة إلى المدينة على راحلته حيث كان وجهه. قال: وفيه نزلت:  

  (6) ( ( ننمن 

 
 (.1(، حاشية ) 47ص ) ،"آدم" وشبههو "آمن"و قيسي: مكي بن ابي طالب، تمكين المد في "آتى"( ال1)
 (. 2(، حاشية )47لمرجع السابق، ص ) ( ا2)
 (. 3(، حاشية )47لمرجع السابق، ص ) ( ا3)
 واألمثلة على ذلك كثيرة، ويمكن اإلشارة إلى مواضع جملة منها:   (.4(، حاشية )47لمرجع السابق، ص ) ( ا4)

وفي    (.6  -  162،  161( )4  -  149( )10  -   78( )5حاشية:    –  53ففي كتاب: "اإليضاح" لمكي: )ص:  
  –  48( )6،  1 –  42( )2  - 33في كتاب "تمكين المد" لمكي: )و   (. 2- 39كتاب "الياءات المشددات" لمكي: )

 . (1 -  243( )1 -  149( )1  -  141( )6 -  96وفي كتاب "الرعاية" لمكي: ) (.4،  3، 2، 1
 (. 150لقيسي: مكي بن أبي طالب، اإليضاح لناسخ القرآن ومنسوخه، ص )( ا5)
 (. 3(، حاشية )150لمرجع السابق، ص ) ( ا6)
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 ص: النَّ   نقدُ ثانياا:  

الصواب منها ويجعله    بّينبين النسخ، بل ي   بالمقارنةالدكتور فرحات  في كثير من المواضع ًل يكتفي  
اخ   في متن الكتاب، ويبّين الخطأ وُيشير إليه في الهامش؛ والذي غالباا ما يكون بسبب أخطاء النُّسَّ

في    ما وقع من سقطٍ   - في الحاشية-الكثيرة، فيبّين ما وقع من تحريف وتصحيف للكالم، ويذكر  
فظاا على لفظ بناءا على سياق الكالم وما يقتضيه استقامة وكثيراا ما يرّجح لأو إدراٍج فيه،    النص 

  لُ خَّ دَ يتَ   فرحات   كتورفإن الد   -نسخة واحدة  نوًل سيما في التحقيق ع -الضرورة    وفي حاًلت   المعنى.
وألن العبارة ًل تستقيم بدون  الخطأ فيه،    حلوضو   ما وقع فيه من خطأ، وذلك  في النص ويصحح

ال فهم  يمكن  وًل  التصحيح،  بدونه،  هذا  بدونها،  معنى  المعنى  يستقيم  ًل  لكلمة  فيذكر كإضافته 
ويشير في الهامش إلى األصل    -للدًللة على أنه من فعل المحقق-تصحيحه في المتن بين قوسين  

غير مجزوم به؛ فإنه ُيثبت في هذه الحالة لفَظ األصل    الخطأ محتمالا كان  حال    وفي  .الذي يراه خطأا 
 في المتن، ويشير إلى ترجيحه في الهامش.

 األمثلة المختصرة على ما سبق:  بعض وفيما يلي  

 في كتاب "مقدمة جامع التفاسير" للراغب األصفهاني:  -

ا من ُنَوب الدهر، إْن َنفََّس هللا في العمر ووقان-قال المؤلف في مقدمته: )القصد في هذا اإلمالء  
فنا باألمرين أن نبيِّّن من تفسير القرآن وتأويله ُنَكتاا بارعة تنطوي على تفصيل    -وهو مرجو أْن ُيْسعِّ

* مجملة  }إشارة{  †-ما أشار إليه أعيان الصحابة والتابعين وَمن دونهم من السلف المتقدمين  

ر ويثلج به الصدر(  ( 1)ونبّين من ذلك ما ينكشف عنه السِّّ

أضاف الدكتور فرحات كلمة "إشارة" كي يستقيم الكالم، وقال في    -عند عالمة*-هذا النص    في
 .(2) الحاشية: )زيادة ًل بد منها ليستقيم الكالم(

 : في كتاب: "اإليضاح" لمكي بن أبي طالب" -

 
 (. 27اني: مقدمة جامع التفاسير، ص )( الراغب األصفه1)
 (.  2(، حاشية )27( المرجع السابق، ص ) 2)



 

 
 

 
245 

ْكره ألقسام المنسوخ -قال المؤلف   حفُظه من القلوب. : )الرابع: ما رفَع هللُا رسَمه وُحكَمه وزال  -في ذِّ
 ( 1) *(}المقري { وهذا النوع إنما يؤخذ بأخبار اآلحاد وذلك نحو ما روى عاصُم بن بهدلة

  : - في الحاشية-َصّحَح الدكتور فرحات لفظ اسم الراوي، فقال    -عند عالمة *-في هذا النص  
 (2) )في "ص": النفري، وهو تصحيف.(

 لمكي بن أبي طالب:  ونعم"في كتاب: "اختصار القول في كال وبلى  -

 التي جاءت فيها "بلى" في القرآن الكريم: )فهذه العشرة لجملة من المواضع بعد ذْكره -قال المؤلف 
ُيختار الوقف فيها، ألنها جواب لما قبلها وغير متعلقة بما بعدها. وهو اختيار جماعة من القّراء. 

 (3) ( وليس بمختار *وقد أجاز بعُض الناس اًلبتداء بها في هذه المواضع 

ذكر الدكتور فرحات أنه حذف كالماا ُمدرجاا ليس من كالم المؤلف،   -عند عالمة *-في هذا النص  
أبيات في الوقف على "بلى" لقالون، وقد حذفناها   -هنا -: )أدرج في "ض"  -في الحاشية -فقال  

 ( 4)ألنها ليست للمؤلف.(

 .(5) منها في الهامشأخرى جملة  ىذكرُت منها، وأشير إلواألمثلة على ذلك كثيرة، أكتفي بما 

 

 
 (. 76( القيسي: مكي بن أبي طالب، اإليضاح لناسخ القرآن ومنسوخه، ص )1)
 (. 12(، حاشية )76( المرجع السابق، ص ) 2)
 (. 21ص )  ،اختصار القول في كال وبلى ونعم  ( القيسي: مكي بن أبي طالب،3)
 (. 7(، حاشية )21( المرجع السابق، ص ) 4)
  33( )1  -  32( ) 2،  1  –   25( ) 3،  1حاشية:    –   23( في كتاب "تمكين المد" لمكي بن أبي طالب: )ص:  5)
تم وفي كتاب "رسالة كال في الكالم والقرآن" ًلبن رس  (.1  -  26( )1  -  57( )1  -  52( ) 4  -  37( )3  -

  -   38( ) 5  - 36( )3 -  34وفي كتاب "مقالة كال" ًلبن فارس: ) (.3  -  21( )3 -  19( )1 -  13الطبري: )
  52( ) 1  -   26( ) 2،  1  –  18وفي كتاب "الياءات المشددات" لمكي بن أبي طالب: )   (.1  -  40( )6  -   39( ) 1
(  7  -  228( ) 2  -  95)(  10  -   76( ) 8  -   69( )5  -   62وفي كتاب "اإليضاح" لمكي: )  (.2  -   65( ) 3  -
 (.  9، 3  – 35( ) 14، 11-  32( ) 1 -   31وفي كتاب "مقدمة جامع التفاسير" للراغب: ) (.3  - 258)
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 المؤلف في بعض آرائه: مناقشُة  ثالثاا:  
ع التي يرى الدكتور فرحات أن المؤلف قد جانب الصواب فيها بشكل واضح،  في بعض المواضِّ 

ما كأْن يبني قوله على دليل ضعيف، أو يقول برأي شاذ، أو ُيخطئ في نقل رأٍي ألحد العلماء، أو  
 شابه؛ فإنه ُيبّين ذلك في الهامش، ويناقش المؤلَف فيما ذهب إليه، ويردُّ قوله بالدليل والحجة.. 

 وفيما يلي بعض النماذج التي رّد فيها الدكتور فرحات كالم المؤلف: 

 في كتاب "تفسير الفاتحة ومطالع البقرة" للراغب األصفهاني:   -

عدَم استبعاده القول بأن الحروف المقّطعة في بداية رّد الدكتور فرحات على الراغب األصفهاني  
ور تدّل على عْمر أمة محمد  ، وذلك ألن الراغب قد بنى قوله في ذلك على حديث ضعيف، ‘   السُّ

وعلى اعتماد "حِّساب الُجمَّل". وفي ذلك يقول الراغب: )وما قاله الربيع بن أنس أن هذه الحروف 
تهم، وقد نبَّه بها على ُمَدد فذلك غير ُممتنع أْن يكون على المعنى   الُجمَّل وأن ذلك من علوم خاصَّ

بدًلل ُمراداا،  النبي  األول  "الم"    -’ -ة أن  ُأنزل عليه، تال عليهم  اليهود فسألوه عّما  أتاه  لما 

والمر.   الر.  فقال:  غيره؟  فهل  المدة  لقصير  سنة  وسبعين  إحدى  يبقى  ُمْلكاا  إّن  وقالوا:  َفَحَسبوه 
 والمص. فقالوا: خلطت علينا فإنا ًل ندري بأّيها نأخذ.

ستنباطهم دًللة أنه ًل يمتنع أن يكون في كل  ذلك عليهم، وتقريرهم على ا  -’ -فتالوة النبي  

   (1) (*واحدة دًللة على مّدة ألمر ما. 

قال الدكتور فرحات في رّده: )وهذا الكالم مقبول فيما لو صّح    -وعند عالمة *  –في هذا النص  
-   69/  1الحديث، إًل أّن الحديث ضعيف ًل ُيحتج به كما ذهب إلى ذلك ابن كثير في تفسيره:  

قال: "وأّما َمن زعم أنها داّلة على معرفة الُمَدد، وأنه يستخرج من ذلك أوقات الحوادث  حيث    70
والمالحم، فقد اّدعى ما ليس له، وطار في غير مطاره، وقد ورد في ذلك حديث ضعيف، وهو مع  
ذلك أدّل على بطالن هذا المسلك من التمّسك به على صحته، فهذا الحديث مداره على محمد بن  

 
التفاسير" ص )1) البقرة، وهو ملحق بكتاب "مقدمة جامع  الفاتحة ومطالع    - 148( الراغب األصفهاني: تفسير 

149 .) 
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الكلبي، وهو ممن ًل ُيحتج بما انفرد به. ثم كان مقتضى هذا المسلك إن كان صحيحاا أن   السائب 
يحسب ما لكل حرف من الحروف األربعة عشر التي ذكرناها وذلك يبلغ منه جملة كثيرة، وإن  

بت مع التكرار فأطمُّ وأعظم".  ُحسِّ

الذي قال: "لعّل عدد الحروف رّد ابن حجر على السهيلي    26/  3"  اإلتقانوكذلك نقل السيوطي في "
التي في أوائل السور مع حذف المكرر لإلشارة إلى مدة بقاء هذه األمة" ويقول ابن حجر في رّد 

الّزْجر عن عدِّّ أبي جاد، واإلشارة    -¢-ذلك: "وهذا باطل ًل ُيعتمد عليه، فقد ثبت عن ابن عباس  

 . (1) في الشريعة"( إلى ذلك من جملة السحر" وليس ذلك ببعيد فإنه ًل أصل له

 في كتاب "الرعاية" لمكي بن أبي طالب: -

قوًلا   نِّْسَبتِّه  في  المؤلف  على  فرحات  الدكتور  دقيق -استدرك  قال    -غير  فقد  الفراهيدي،  للخليل 
المؤلف في كالمه على الحروف الَحْلقية الستة: )ولم يذكر الخليل معهّن األلف ألنها تخرُج مِّن  

ر الحلق، فلّما لم تقتصر في خروجها على الحْلق دوَن الفم لم يذكرها مع  هواء الفم وتتَّصل إلى آخ
   (2)  *(حروف الحْلق

: )كذلك لم يرِّد في كتاب -عند عالمة * -يقول الدكتور فرحات في استدراكه على كالم المؤلف  
والغين حلقية ألن  ما يلي: فالعين والحاء والخاء    58/  1العين المطبوع ذكر الهاء، وإنما جاء فيه:  

   (3)  .(مبدأها من الحلق

 في كتاب "مقدمة جامع التفاسير" للراغب األصفهاني:  -

يرّد الدكتور فرحات على الراغب األصفهاني اّتهاَمه للخّطابي في موضوع "الصفات"، ويدافع عن 
، وفي ذلك الخطابي ُمستعيناا بكالم ابن تيمّية في ذلك. وقد كان كالم المؤلف عن أنواع اًلختالف

يقول: ).. والثالث: اختالف نظر الناظرين من اللفظ إلى المعنى، أو من المعنى إلى اللفظ. وذلك  

 
 (. 1(، حاشية )149ص ) ،( الراغب األصفهاني: تفسير الفاتحة ومطالع البقرة1)
 (. 133( القيسي: مكي بن أبي طالب، الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التالوة، ص ) 2)
 (. 7(، حاشية )133( المرجع السابق، ص ) 3)
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كنظر الخطابي* إلى اللفظ في إثبات ذوات األشياء. ونظر الحكماء من ذوات األشياء إلى األلفاظ.  
ْبهة العظيمة في  فإن الناظر من اللفظ وقع عليه الشُّ   -¸-وذلك نحو الكالم في صفات الباري  

وما يجري   [ 14]القمر: (يثىف) وقوله: [ 64]المائدة: ( خف  حف جف ) نحو قوله تعالى: 

  - فكيف عن الجوارح -وأهل الحقائق لّما تبّينوا بالبراهين أن هللا تعالى واحد ُمَنّزه عن التََّكثُّر  مجراه.
األلفاظ   ومشاع  اللغة  مجاز  على  وحملوها  ذلك،  على  األلفاظ  الفرقة بنوا  فيه  وقع  عما  فصينوا 

 ( 1)  األولى**(

الراغب   على  فرحات  الدكتور  رّد  النص -وقد  هذا  من  َعْين  موضِّ قال: -في   ،* عالمة  فعند   ،
ه وصاحب كتاب "بيان إعجاز القرآن"  388)الخطابي: هو حمد بن إبراهيم بن خطاب المتوفى سنة  

ابُن   بالصفات شيُخ اإلسالم  اإليمان  نقل رأَيه في  الكبرى"  وقد  الحموية  الفتوى  "رسالة  تيمية في 
وأشار ابن تيمية إلى مصدره في النقل وهو رسالة الخطابي المشهورة في "الُغْنية عن    46صفحة  

الكالم وأهله" وقد قال الخطابي في هذه الرسالة: "فأما ما سألَت عنه من الصفات وما جاء منها  
جراؤها على ظواهرها، ونفي الكيفية والتشبيه عنها،  في الكتاب والسنة، فإن مذهب السلف إثباتها وإ

وقد نفاها قوم فأبطلوا ما أثبته هللا، وحّققها قوم من الُمثبتين فخرجوا في ذلك إلى ضرب من التشبيه  
والتكييف، وإنما القصد في سلوك الطريق المستقيمة بين األمرين. ودين هللا تعالى بين الغالي فيه  

هذا أن الكالم في الصفات فرع عن الكالم في الذات ويحتذي في ذلك    والمقصر عنه. واألصل في
حذوه ومثاله، فإذا كان معلوماا أّن إثبات ذات الباري سبحانه إنما هو إثبات وجود ًل إثبات كيفية،  
فكذلك إثبات صفاته إنما هو إثبات وجود ًل إثبات تحديد وتكييف، فإذا قلنا: يد وسمع وبصر، وما 

ا هي صفات أثبتها هللا لنفسه، ولسنا نقول: إن معنى "اليد": القوة، والنعمة، وًل معنى  أشبهها، فإنم
التي هي   باأليدي واألسماع واألبصار  نشبهها  إنها جوارح، وًل  نقول  العلم. وًل  والبصر:  السمع 

ب نفي  جوارح وأدوات للفعل، ونقول: إن القول إنما وجب بإثبات الصفات ألن التوقَُّف َوَرَد بها ووج

 (2) التشبيه عنها، ألن هللا ليس كمثله شيء. وعلى هذا جرى قول السلف في أحاديث الصفات".(

 
 (. 41 -  40لراغب األصفهاني: مقدمة جامع التفاسير، ص )( ا1)
 (. 5(، حاشية )40( المرجع السابق، ص ) 2)
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: )يقصد -عند عالمة **- عن الخطابي، فيقول    -بشكل أوضح - ويستكمل الدكتور فرحات دفاعه  
بآيات    ب "الفرقة األولى": الناظرين من اللفظ إلى المعنى، وهم الخطابي ومن قال بقوله في اإليمان

الصفات. والذي ًل بّد من بيانه هنا أّن كالم الخطابي في غاية الوضوح وًل يتأّتى منه أي إشكال  
ألنه يقوم على إثبات الصفة ونفي التشبيه والتكييف. أما اللجوء إلى المجاز في هذا فابن تيمية  

يه في سياق الكالم، وهو ُينكر  إًل بقرينة داّلة عل  -وإْن كان ًل ُيسّميه مجازاا -يرى أنه ًل ُيصار إليه  
فكرة تقسيم الكالم إلى حقيقة ومجاز، كما ينكر أن األصل في الكالم حمله على الحقيقة فإذا تعذَّر  
ذلك ُحمِّل على المجاز. وعنده أّن ما ُيسمى بالمجاز إذا دّلْت عليه قرينة في سياق الكالم فهو 

تدلُّ عليه في سياق الكالم. وعلى هذا فال حاجة   حقيقة، وما ُيسمى بالحقيقة ًل بد أيضاا من قرينة
لهذا التقسيم إلى حقيقة ومجاز، وًل حاجة إلى اعتبار الحقيقة هي األصل فإذا تعّذرْت ُحمل الكالم 
على المجاز، فالقرينة في سياق الكالم هي التي تحدد المعنى المراد، وفي كال الحالين يكون المعنى  

بالحقيقة  حقيقة. وبالنسبة آليات الصف ُيسّمى  بها ما  المراد  أّن  تدّل على  فالقرائن  في  -ات عنده 

 ( 1) اصطالح القائلين بالحقيقة والمجاز.(

 

مة لعملية التحقيق تَ المطلب الرابع: إجراءات أخرى مُ   مِّّ

ذكره من   ما سبق  إلى  فهناك بعض  باإلضافة  تحقيقاته؛  الدكتور فرحات في  بها  يقوم  إجراءات 
األحاديث،  وتخريج  النصوص  كعزو  التحقيق،  أعمال  كل  في  ُتتَّبع  التي  اًلعتيادية  اإلجراءات 
والترجمة لألعالم المذكورين في الكتاب.. وقد أفردتها بمطلب خاص لبيان طريقة الدكتور في ذلك  

 مع التمثيل لها من خالل أعماله في التحقيق: 

 

 

 

 
 (. 12(، حاشية )41ص ) ،األصفهاني: مقدمة جامع التفاسيرلراغب ا( 1)
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 عزو النصوص:  أوًلا:  

الدكتور فرحات   القائل    -غالباا - يقوم  بنقلها، فيذكر اسم  المؤلف  قام  بعزو ما يجد من نصوص 
وموضع القول، ويفعل ذلك مع آيات القرآن الكريم، واألحاديث النبوية، وأقوال العلماء، والشواهد  

 الشعرية.

فإنه يقوم باستكمالها في الحاشية مع ذكر رقم اآلية واسم السورة التي    :وبالنسبة لآليات القرآنية
في كتاب "اإليضاح" لمكي، والذي ورد فيه   -على سبيل المثال -جاءت فيها، ونرى هذا وضحاا  

أهل زمانه كانوا يحفظون القرآن    مئات اآليات، وكان المؤلف يذكر طرفاا من اآلية، معتمداا على أنّ 
كذلك ضعها من القرآن الكريم. و االكريم، فيقوم الدكتور فرحات باستكمال جميع اآليات وبيان مو 

"اختصار القول في الوقف على كال وبلى ونعم"  شرح كال وبلى ونعم"، وكتاب    فعل في كتاب "
 وكالهما لمكي بن أبي طالب.

ًل سيما في الطبعات المتأخرة من  - أما األحاديث النبوية: فيقوم الدكتور فرحات بتخريج أغلبها  
"كنز    ب الحديث غير األصلية ككتاب ، وغالباا ما يكتفي بتخريج الحديث من كت-الكتب التي حققها

"الترغيب والترهيب" أو "مجمع الزوائد" وغيره،   وقليالا ما يعود إلى المصادر العمال" وأحيانا من 
 "الدر و  "ابن كثير"  تفسيريكتفي بعزو الحديث إلى بعض كتب التفسير ك   الحديثية األصلية، وأحياناا 

  وكل هذه المالحظات نجدها بكثرة في كتابّي: "الرعاية"   ...األحاديث المنثور"، كما فاته تخريج بعض  
   .(1)لمكي بن أبي طالب  و"اإليضاح"

يُ  فرحات  الدكتور  أن  يظهر  جُ كِّ رَ والذي  التخّص   لَّ ز  العلمي  الجانب  على  المتعلق  اهتمامه  صي 
- يكون اهتمامه بها فقد  -كالعزو والتوثيق  –بالتفسير وعلوم القرآن، أما الجوانب الشكلية األخرى  

 
  -  55( ) 5،  2  –  54( )3  -  53( ) 7حاشية:    –  51( ينظر شواهد لكل ذلك: "كتاب الرعاية" لمكي: )ص:  1)
4( )56   -  8( )57  –  1  ،5 ( )58  –  2  ،5( )59   -  4( )61  –  2  ،3( )62   -  2( )63  –  2  ،5  ،6( )64   –  
  271( ) 6  -  269( )1  -  258( )10  -  224( ) 11  -  185اإليضاح" لمكي: )(. وكتاب "4  -  75( )6،  4،  3
-  2( )273  -  1( )263  -  2( )285  -  8 ( )293  -  11( )287  -  12( )330  -  1( )291  –  2  ،3  )
 (. 1 -  56( )4  -  55(. وكتاب "تمكين المد" لمكي: )1  - 330( ) 2  - 355)
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ن خمسين عاماا،  ب مِّ مضى عليها ما يقرُ   -التي حّققها -الكتب  أغلب    ما وأنَّ ، ًل سيّ أقلّ   - أحياناا 
يبادر إلى إخراجها   أنْ   -فينةبعد اكتشافه لهذه الكنوز العلمية الدّ - وكان هدفه األساسي في حينها  

كان  قد  و ،  فوهاة تجعلها كما أرادها مؤلِّ ارسين بشكل سليم وقراءة دقيقللنور بطباعتها وتقديمها للدّ 
كما  -  في حينها عزيزاا، ولم تكن أجهزة الحاسب وبرامجه قد ظهرت بعد،والمراجع  ر المصادر  توفُّ 

  - في بعض الطبعات المتأخرة -  الدكتور فرحات أدخلَ   نا أنّ لذا فقد وجدْ   ..-هو الحال في أيامنا 
  .(1) والتراجم وغيرهان اإلضافات كالتخريج مِّ  شيئاا 

ع  والّشواهد   العلماء  أقوالأما    فريةالشِّّ ذكر موضعهاما    اا غالب:  مع  يقول يعزوها ألصحابها  فقد   ،
فيذكر ، ونحوه،  "أو قال فالن، أو قال الشاعر  ،قال بعض العلماء":  -على سبيل المثال -  المؤلف

 . القول ويعزوه إلى موضعه من كتابه الدكتور في الحاشية صاحبَ 

 ومن أمثلة ذلك:

 في كتاب "رسالة كال" ًلبن رستم:  -

المؤلف   أنْ -قال  المدنية    أسماءَ   رَ ذكَ   بعد  نزل -هدِّ نَ سَ بِّ -السور  القرآن  من  السور  هذه  )وغير   :

  (2) بمكة*( 

 
ت رأياا واجتهاداا في مسألة توثيق النُّقوًلت، إْذ يقول في بحثه باإلضافة لذلك: يبدو أن ألستاذنا الدكتور فرحا( و 1)

": )وأما نقل أقوال السلف من الصحابة والتابعين 10ص    -رؤية نقدية-"تحقيق المخطوطات في الرسائل الجامعية  
ّل باألما نة العلمية، ومن بعدهم من كتب متأخرة عنهم، دون الرجوع إلى الكتب األصلية القديمة، فهو أيضاا ًل ُيخِّ

ألّن هذا التراث المنقول أصبح ملكاا شائعاا للجميع، ويمكن نقله من أي مصدر موثوق ما دام ينسب إلى صاحبه.  
فال نستطيع أن نقول عن العالِّم الذي يقول قال ابن عباس أو قال ابن مسعود دون أن يشير إلى المصدر، إّن هذا  

ثيق، لكن لو أشار إلى مصدر آخر ولو لم يكن متقّدماا، كان ذلك جائزاا  إخالل باألمانة العلمية، بل هو إخالل بالتو 
 وبخاصة إذا كان ذلك المصدر قد وّثق ُنقوَله، وبّين مصادرها(

 (. 22( ابن رستم الطبري: رسالة كال في الكالم والقرآن، ص )2)
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نزولها بالسند  : )انظر ترتيب -في الحاشية -قال الدكتور فرحات  -عند عالمة *-في هذا النص 
 ( 1) بتحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم(  72/  1": اإلتقانالسابق عن جابر بن زيد في "

 وفي نفس الكتاب قال المؤلف: )ومنه قول عمرو بن كلثوم:  -

 ( 2) (*فنجهَل فوَق جهلِّ الجاهلينا       أًل ًل َيْجهَلن أحٌد علينا

- عند عالمة *، في الحاشية - موضعه، فقال إلى  قام الدكتور فرحات بعزو هذا البيت من الشعر
، وانظر معلقات العرب 41/  40: )جمهرة أشعار العرب ألبي زيد القرشي: معلقة عمرو بن كلثوم:  

 (3) (176للدكتور بدوي طبانة: 

 في كتاب "مقالة كال" ًلبن فارس: -

آخرون**: : ).. وقال آخرون*: "كال": ردع وزجر. وقال  -في بيان معاني "كال"-قال المؤلف  
"كال" يكون بمعنى "حقاا". وقال قوم: "كال": َردٌّ وإبطاٌل لما قبله من الخبر. كما أّن "كذلك" تحقيق  

   (4) "ًل": نفي وتبرئة.(و  وإثبات لما قبله من الخبر. قال: والكاف في قوله "كال": كاف التشبيه***،

عند عالمة *، في - لمواضعها، فقال    في هذا النص َنَسَب الدكتور فرحات األقوال لقائليها، وعزاها
واألخفش والمبرد وعامة   -212/  2كما جاء في كتابه: -: )وهو مذهب الخليل وسيبويه -الحاشية 

الكسائي  : )- في الحاشية-. وعند عالمة ** قال  (5) (197/  6البصريين كما جاء في البحر:  

 
 (. 1(، حاشية )22ص )  ،( ابن رستم الطبري: رسالة كال في الكالم والقرآن1)
 (. 17لمرجع السابق، ص ) ( ا2)
 (. 1(، حاشية )17( المرجع السابق، ص ) 3)
 (. 32( ابن فارس: مقالة كال، ص ) 4)
 (. 1(، حاشية )32( المرجع السابق، ص ) 5)
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. (1) (197/  6يط ألبي حيان:  ونصر بن يوسف وابن واصل وابن األنباري كما جاء في البحر المح
 ( 2) (.: )القول بتركيبها هو مذهب ثعلب كما ذكره مكي وغيره-في الحاشية -وعند عالمة *** قال  

 الترجمة لألعالم: ثانياا:  

التابعين أو   يترجم الدكتور فرحات ألغلب من يوردهم المؤلف من أعالم سواءا من الصحابة أو 
"الرعاية" وكتاب "اإليضاح"    العلماء، ويظهر ذلك بجالء في كتاب أتباع التابعين ومن بعدهم من  

وكتاب "تمكين المد" وكلها لمكي بن أبي طالب. كما نرى ذلك في كتاب "شرح كال وبلى ونعم"  
 وكتاب "الياءات المشددات" وهما لمكي أيضاا. 

 : جملة منها في الهامشمواضع وسأذكر بعض النماذج من ذلك، وأشير إلى 

 "الرعاية" لمكي:في كتاب  -

َمْن قرأ القرآن واتَّبع ما   -ƒ-  *فيقول: )وقال ابن عباس  -ƒ-يورُِّد المؤلف قوًلا ًلبن عباس 

ووقاُه يوم القيامة سوء الحساب، وذلك بأّن هللا يقول: "فمن اتبع هداي داه هللا من الضاللة،  فيه هَ 
 ( 3) (فال يضل وًل يشقى".

بالترجمة للصحابي الجليل عبد هللا بن عباس، وذلك عند عالمة  في هذا النص قام الدكتور فرحات  
وصاحبه   ‘   : )هو عبد هللا بن عباس بن عبد المطلب... ابن عم النبي -في الحاشية -*، فقال  

وحبر األمة وفقيهها وترجمان القرآن... مناقبه جّمة. قال أبو نعيم: مات سنة ثمان وستين. قال ابن  
 ( 4) .(203الخالصة:  .حمد بن الحنفيةكثير: بالطائف وصلى عليه م

 
 (. 3(، حاشية ) 32ص )  ،( ابن فارس: مقالة كال1)
 واضع أخرى منها: واألمثلة على ذلك كثيرة، ويمكن اإلشارة إلى م  (.5(، حاشية )32( المرجع السابق، ص ) 2)
وفي كتاب "مقالة كال" ًلبن فارس:   (.2  -   27( ) 3،  2  –  17( )6  -  14ففي كتاب "رسالة كال" ًلبن رستم: ) 
 (. 2 -  34وفي كتاب: "شرح كال وبلى ونعم" لمكي: ) (.8،  7، 3 – 41( ) 8،  4  – 34( ) 10 -  33)
 (. 58لفظ التالوة، ص ) لقيسي: مكي بن أبي طالب، الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق ( ا3)
 (. 3(، حاشية )58لمرجع السابق، ص ) ( ا4)
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 في كتاب "شرح كال وبلى ونعم" لمكي بن أبي طالب: -

في ذْكر المؤلف ألقوال العلماء في الوقف واًلبتداء ب "كال"، قال: )وذهب قوم إلى أنها ُيوقف  
 ( 1)وهو مذهب نصير* الُمْقري.( -خاصة-عليها إذا كانت رأس آية  

عند -لهذا العَلم الوارد ذْكره في هذا النص، حيث قال    -الحاشيةفي  -وقد ترجم الدكتور فرحات  
)هو ُنَصْير بن يوسف بن أبي نصر المنذر الرازي، ثم البغدادي النحوي، أستاذ كامل   -عالمة * 

لَّة أصحابه وعلمائهم، وله عنه نسخة -ثقة، أخذ القراءة عرضاا عن الكسائي   وأبي    -وهو مِّن جِّ
قراءة محمد بن عيسى األصبهاني، وداود بن سليمان، وعبد هللا بن  محمد اليزيدي، روى عنه ال

محمد بن الحسين المقانعي، وعلي بن أبي نصر النحوي، ومحمد بن إدريس األشعري، ومحمد بن  
وهو آخر من    -شيخ عبد الواحد بن عمر - نصير، والحسين بن شعيب، وأحمد بن محمد بن رستم  

حافظ: كان من األئمة الُحّذاق ًل سيما في رسم المصحف،  بقي من أصحابه. قال أبو عبد هللا ال
وله فيه تصنيف. قلت: مصنفه هذا رواه. وقال األستاذ أبو محمد سبط الخياط: وكان ضابطاا عالماا  

تها. مات في حدود األربعين ومائتين. انظر: "طبقات القراء" ًلبن الجزري  بالقراءات ونحوها ولغ 
(2 /340  - 341.)) (2) 

 لمكي بن أبي طالب: "ب "اإليضاحفي كتا -

في رّده على النَّحاس؛ القائل بأّن معنى النسخ في القرآن مأخوذ من قول العرب:  -يقول المؤلف  
: )وقد َغلَِّط في هذا جماعة، وجعلوا النسخ الذي -نسخُت الكتاب، إذا نقلُت ما فيه إلى كتاب آخر

 (3) ( *وقع في القرآن مأخوذاا مِّن هذا المعنى، وهو َوْهٌم، وقد انتحله النحاس.. 

: )هو  -في الحاشية -ي هذا النص، وضع الدكتور فرحات ترجمة للنحاس، عند عالمة *، فقال  ف
أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس المرادي النحاس والنحوي المصري، كان من الفضالء. روى 

، وأخذ النحو عن أبي الحسن علي بن سليمان األخفش، وأبي إسحاق  عن أبي عبد الرحمن النسائي

 
 (. 21لقيسي: مكي بن أبي طالب، شرح كال وبلى ونعم، ص )( ا1)
 (. 7(، حاشية )22  - 21لمرجع السابق، ص ) ( ا2)
 (. 49لقيسي: مكي بن أبي طالب، اإليضاح لناسخ القرآن ومنسوخه، ص )( ا3)
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ابن األنباري ونفطويه، وأعيان أدباء العراق، وكان قد رحل إليهم من مصر. توفي بمصر  الزجاج، و 
، بغية الوعاة:  101/  1، إنباه الرواة:  828ه. انظر ترجمته: وفيات األعيان:  338، أو  337عام  

 (1) (. 37/ 1، وطبقات المفسرين: 82/ 2، مفتاح السعادة: 263/ 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
واألمثلة على ذلك    (. 6(، حاشية )49ص )   ،طالب، اإليضاح لناسخ القرآن ومنسوخه لقيسي: مكي بن أبي  ا(  1)

(  1  -  83( )8،  7  –  65( )3  -  53كثيرة، ويمكن اإلشارة إلى مواضع بعضها: ففي كتاب "اإليضاح" لمكي: )
(88  - 9( )132 -  2 ( )142 -  2 ( )159  – 1  ،2 ،4 ( )174  -  6( )175  - 8( )179  – 2  ،3 ( )186  
(  6،  5  –  104( ) 3  -  86( )1  -  74( )3  -  63( )1  -  62( ) 1  -  59في كتاب "الرعاية" لمكي: )و   (.11  -
 (.  3-  27(. وفي كتاب "الياءات المشددات" لمكي: )4،  3،  1  –  247( ) 8  -  140( )4  -  120( )4  -  109)

 (.  2  - 32( )6 -  28( ) 4 -  27( )5 -  21وفي كتاب "شرح كال وبلى ونعم" لمكي: )
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ته النقدية في الدراسات القرآنية المبحث الرابع: نظرا   

 

الدراسات القرآنية على التأليف والتحقيق فحسب، بل كانت له لم تقتصر جهود الدكتور فرحات في  
َمة ظاهرة يمكن مالحظتها في الكثير من أعماله،   دراسات من نوع آخر؛ تمّيَز به حتى صار له سِّ

هذا الجانب جهود مهّمة تكشف عن الَمَلَكة النقدّية  . وجهود الدكتور في  أًل وهو جانب النقد العلمي
 ، والدراسات القرآنية عموماا. لدى الدكتور فرحات في ميدان التحقيق

 في نوعين من الدراسات: - الذي تمّيز به الدكتور فرحات -وقد ظهر النقد العلمي 

وأشار   حقيقها،النوع األول: في نقده لتحقيق بعض الكتب، وقد بّين جوانب الضعف والخلل في ت
نسبة بعض    ةق في صحّ ي حقإلى جملة كبيرة من األخطاء التي وقع فيها المحققون، كما قام بالت 

 فتبّين له خطأ هذه النسبة في بعض الكتب..فيها، لِّ ؤَ مُ إلى  الكتب 

النوع الثاني: في تقييمه لبعض كتب التراث، وعْقد المقارنات والموازنات بينها، للكشف عن مناهج  
   ها..منها، ومزاياها، وبيان الفاضل والمفضول أصحاب

 ( 1) وسأبّين أهّم النظرات النقدية لدى الدكتور فرحات من خالل المطالب الثالثة اآلتية:

 . نقُده لبعض الكتب الُمَحقََّقةالمطلب األول: 

 .نفيه نسبة بعض الكتب لمؤلفيهاالمطلب الثاني: 

 .مقارناته بين بعض الكتب المطلب الثالث: 

 وفيما يلي بيان لكل مطلب منها، مع األمثلة التوضيحية: 

 

 
ع فيها باقتباسات مطّولة من يتم التوسُّ   ؛ذا الجانب من دراسات الدكتور فرحات قد يحتاج لدراسة خاصةبيان ه(  1) 

 وفي دراستي هذه سأكتفي بتقديم فكرة تعريفية موجزة عن نظراته النقدية. ..دراساته
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 نقُده لبعض الكتب الُمَحقََّقة :  ألول المطلب ا 

  - بالدراسة والتدقيق-  هتناول  :الدكتور فرحات التي قام بها    -في مجال النقد -من الجهود العلمية  
فقام  من    جملةٍ ل المحققة،  التحقيق" الكتب  الكتب   دّقق، و "بالتحقيق في  له  بنصوص هذه  ؛ فظهر 

كأمثلة لألخطاء التي يقع فيها    –الكثير من األخطاء في ذلك، فأشار إلى بعضها إشارات موجزة  
ها بشكل تفصيلي، كي يستفيد الباحثون من ذلك، وًل يقعوا في مثل تلك ن بعَض وبيّ   -المحققون 

 األخطاء..

تحقيق بدراسة  فرحات  الدكتور  قام  التي  الكتب  بلغت  موجزة  وقد  دراسة  بين  ما  كتب،  عشرة  ها 
في  وتفصيلية،   ُيصدرها  ولم  بها،  التعريف  سبق  التي  أبحاثه  الكتب ضمن  لهذه  دراسته  وكانت 

 وهذه الكتب هي:   دراسات مستقلة.

 .كتاب: البرهان في علوم القرآن، للزركشي -1

   .الموسوعة القرآنية: لألستاذ األبياري وآخرين -2
 . فارس، تحقيق عبد العزيز الميمني كتاب: مقالة "كال"، ألحمد بن -3
 .كتاب: "الوقف على كال وبلى ونعم" لمكي بن أبي طالب، تحقيق الدكتور حسين نصار -4
 . كتاب: "اًلعتقادات" للراغب األصفهاني، تحقيق الدكتور شمران العجلي -5
 . كتاب: التبصرة في القراءات، لمكي بن أبي طالب  -6
 . المحاسبي، تحقيق حسين القّوتليكتاب "العقل وفهم القرآن" للحارث  -7
 . كتاب: "قانون التأويل" ًلبن العربي، تحقيق محمد السليماني -8
تحقيق كتاب: "حرف األلف من كتاب "عمدة الحفاظ في تفسير أشرف األلفاظ"، للسمين   -9

 .الحلبي
 .كتاب "نواسخ القرآن"، ًلبن الجوزي  -10

هذ  في  فرحات  الدكتور  اكتشفها  التي  األخطاء  تنّوعت  بقراءة وقد  متعلقاا  أكثرها  وكان  الكتب،  ه 
بّينها الدكتور  المخطوط، حيث لم تخل صفحة من صفحات بعض هذه الكتب من كلمات خاطئة، 

 وذكر وجه الصواب فيها.. 
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 ها الدكتور فرحات:لثالثة نماذج من الكتب التي نقدَ وفيما يأتي بيان موجز 

 للحارث المحاسبي، تحقيق حسين القّوتلي: كتاب "العقل وفهم القرآن"  النموذج األول:  
ذكر الدكتور فرحات أن المحقق اعتمد على نسخة خطية واحدة في تحقيقه، وذكر جملة كبيرة من  

 األخطاء المتعلقة بقراءة النص، وبّين وجه الصواب فيها.
القلوب والج   للكتاب تحقيقاا آخر  الدكتور فرحات    وَجدَ   وقد  "المسائل في أعمال  وارح ضمن كتاب 

والذي لم يكن تحقيقه من أجل َنْيل درجٍة علمية  تحقيق عبد القادر أحمد عطا،  بوالمكاسب والعقل"،  
قد كانت األخطاء فيه كثيرة جداا تصل إلى حّد  لذا ف  -كما هو الحال مع الدكتور حسين القوتلي -

اإلضافة لألخطاء  ، والعزو لألقوال والشواهد الشعرية، بوالتخريج لألحاديث   ،عدم التوثيق لآليات 
 (1) الكثيرة في قراءة النص..

 
تحقيق كتاب: "حرف األلف من كتاب "عمدة الحفاظ في تفسير أشرف األلفاظ"،  النموذج الثاني:  
 للسمين الحلبي: 

تقّدم بها الطالب طالل عرقسوس لنيل درجة الماجستير من الجامعة اإلسالمية  وهو رسالة علمية  
. وقد فّصل الدكتور فرحات (، وقد شارك الدكتور فرحات بمناقشتهام1981في المدينة المنورة عام )

نقده لهذا الكتاب، فذكر   المالحظات اإليجابية، ثم ذكر جملة من المالحظات حول   -أوًلا -في 
( مالحظة، ثم ذكر بعض المالحظات المتعلقة بقسم الدراسة، ثم ذكر  17المصادر، وقد بلغت )

ترجمة المؤلف، والتي تشير إلى الجوانب الناقصة في الترجمة، ثم ذكر  جملة من المالحظات حول  
جملة من المالحظات حول النَُّسخ الخطية، والتي تشير إلى عدم استقصاء الباحث فيها، ثم بّين  

، ثم ذكر بعض  أا ( خط60األخطاء الواقعة في قراءة النص، وهي كثيرة جدا، ذكر منها أكثر من )
  .(2) تي كان على الباحث أن يعود إليها ويذكرها في رسالته المعلومات الناقصة ال

 
 

 
 (. 32- 11، ص )-رؤية نقدية-( ينظر: فرحات: أحمد حسن، تحقيق المخطوطات في الرسائل الجامعية 1)
 (. 43 - 35، ص )-رؤية نقدية-( ينظر: فرحات: أحمد حسن، تحقيق المخطوطات في الرسائل الجامعية 2)
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 النموذج الثالث: كتاب "نواسخ القرآن"، ًلبن الجوزي: 
علميةهو  و   يشارك    رسالة  فرحات  لم  ولكنْ الدكتور  اإلسالمية    بمناقشتها،  الجامعة  إليه  دْت  َعهِّ

 للطباعة.بقراءتها وتقويمها بهدف تقديمها بالمدينة المنورة 
وقد ذكر الدكتور فرحات جملة من المالحظات العامة على الكتاب، كما ذكر عدداا من الكلمات  

( كلمة، أما األخطاء في قراءة النص فذكر الدكتور ما يقُرب 40التي ُيستحسن تغييرها، وقد بلغت )
مالئي ( خطأ لغوي وإ100( خطأ، وبّين وجه الصواب فيها، كما ذكر ما يزيد عن ) 200من )

  (1)   ومطبعي، كما ذكر جملة من القضايا التي يحسن مراجعتها.

إّن كل هذه األبحاث في تقويم األعمال العلمية في ميدان التحقيق، تكشف عن القدرة النقدية لدى  
 . وتمرُّساا الدكتور فرحات، وعن مدى دقته في هذا الفن؛ الذي يحتاج نظراا دقيقاا، وَنَفَساا طويالا، وخبرةا  

 

 نفيه نسبة بعض الكتب لمؤلفيها :  المطلب الثاني 

كما -يقم بنقد تحقيق الكتاب كامالا  لم    ،في هذا الجانب من الدراسات النقدية عند الدكتور فرحات 
في البحث والنقد على جانب من جوانب عمل المحقق،    ُيركِّزوجدناه  بل    - ذكرُت في المطلب السابق

بعض خطأ ما قام به    -من خالل دراساته - ة الكتاب لمؤلفه.. وقد ظهر له  أًل وهو التدقيق في نسب
وقد أثبت الدكتور ذلك من  ،  هذه النسبة ًل تصح  أنّ المحققين من نسبة بعض الكتب إلى مؤلفيها، و 

 ، ومن أمثلة ذلك: خالل األدلة والحجج العلمية 

 تاب " الوقف" إلى مكي "مكي وتفسير القرآن" حيث نفى نسبة ك  أطروحتهما أشار إليه في    -

 
وينظر في بيان أخطاء باقي الكتب: فرحات، نظرات نقدية في   (.60  -  43( ينظر: المرجع السابق، ص )1)

 (. 23 -  10ميدان تحقيق المخطوطات، ص )
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هو ما جاء    ما أوقعهم في هذا الخطأ، وذكر أن  -كما جاء في فهارس الخزانة العامة في الرباط-
هم ينسبون الكتاب إلى مكي بن  جعلتْ   "القيسي"في أول الكتاب: "قال القيسي شيخ الجماعة"، فكلمة  

 .(1) أبي طالب القيسي، وهذا ًل يكفي إلثبات هذه النسبة...

 – بن أبي طالب  نفيه نسبة كتاب" إعراب القرآن المنسوب للزجاج" إلى مكيوكذلك  -

عدم وجود أدلة حقيقية  الدكتور فرحات    وأّكد ،  -في موسوعته القرآنية-كما نسبه إليه إبراهيم األبياري 
 (2) .. قائمة على الظن والتخمين.هذه النسبة  ، وأنّ ُتثبت ذلك

 تين للدكتور فرحات في هذا المجال:  وفيما يلي عرض لدراستين نقديّ 

 كتاب "العمدة في غريب القرآن" ًل تصح نسبته إلى مكي بن أبي طالب: الدراسة األولى:  

مختصر قصة هذا البحث أن الدكتور فرحات كان قد شرع بتحقيق كتاب "العمدة في غريب القرآن"،  
مما جعله يتوقف في األمر،   ولكنه وجد عدة إشكاًلت في نسبة هذا الكتاب لمكي بن أبي طالب،

ويبحث فيه ليصل إلى دليل ملموس في ذلك، ثم تفاجأ بصدور هذا الكتاب عن مؤسسة الرسالة 
بتحقيق األستاذ يوسف عبد الرحمن المرعشلي، فاضطر لكتابة هذا البحث كي يبين ما توصل إليه  

 من أدلة علمية تؤكد عدم صحة نسبة هذا الكتاب لمكي بن أبي طالب.

 بالنقاط التالية: النقدي كن اختصار ما توصل إليها الدكتور ونَشره في هذا البحث ويم

 وجود كتاب في غريب القرآن لمكي بن أبي طالب اسمه "تفسير المشكل من غريب   -1
القرآن على اإليجاز واًلختصار" يجعل من غير المنطقي تأليفه لكتاب آخر بنفس الموضوع هو  

 القرآن". "العمدة في غريب 

 
(. وقد علمُت من الدكتور 144-  143بن أبي طالب وتفسير القرآن، ص )ينظر: فرحات: أحمد حسن، مكي  (  1)

 وذكر اسم المؤلف الحقيقي. ،هذا النفي -ًلحقاا -المغاربة أّكد  الباحثينأحد  فرحات أنّ 
أّكد  األستاذ أحمد راتب النفاخ    (. وقد علمُت من الدكتور فرحات أنّ 143-   136ينظر: المرجع السابق، ص ) (  2)
 اسم المؤلف الحقيقي. وبّين مْجمع اللغة العربية،في مجلة النفي،   هذا -ًلحقاا -
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 – كما قال محقق الكتاب    –اعتبار كتاب "العمدة" مختصراا من كتاب "تفسير المشكل"   -2
أيضاا غير مقبول كون الكتاب األصلي جاء مختصراا فاسمه "تفسير المشكل من غريب القرآن على  

 اإليجاز واًلختصار"، فكيف يختصر المختصر؟! 
 ًل يمكن أن يكونا لمؤلف واحد وذلك   المقارنة بين الكتابين تبّين بوضوح أن الكتابين -3

 لكثرة ما فيهما من اختالفات، وقد ذكر عدة أمثلة على ذلك.
 عند مقارنة كتاب "العمدة" بتفسير مكي "الهداية" يتضح الفارق في األسلوب   -4

أن   يؤكد  بما  المشكل"  "تفسير  وكتاب  "الهداية"  تفسير  بين  تقارب شديد  يوجد  بينما  والمضمون، 
 ، بخالف كتاب "العمدة". مؤلفهما واحد 

 جميع كتب الفهارس وجميع الذين ترجموا لمكي بن أبي طالب، لم يذكروا كتاباا واحداا  -5
 له باسم "العمدة". 

 لم ترِّد أية إشارة في كتب مكي إلى كتاب "العمدة"، علماا بأنه كثيراا ما ُيحيل على كتبه  -6
 األخرى. 

 بمقدمة، وًل يشذ عن ذلك أي كتاب مهما من عادة مكي في جميع كتبه أن يبدأها   -7
 صغر حجمه، أما كتاب "العمدة" فال يوجد له مقدمة.

ع منها شيء ألن مكياا   -8  –  ¬ –جميع مؤلفات مكي معروفة ومحصورة ولم يضِّ

 ت المصادر على ما جاء في هذا الفهرس.ترك فهرساا بأسماء كتبه التي ألفها، وقد اعتمدَ 
 ب "العمدة" أن اسم المؤلف هو "أبو طالب مكي" جاء في الصفحة األولى من كتا -9

ومعلوم أن كنية مكي بن أبي طالب هي "أبو محمد" وليس "أبو طالب". ويرّشح الدكتور فرحات أن 
يكون المقصود به هو أبو "طالب المكي"، واسمه محمد بن علي بن عطية الحارثي المتوفى سنة  

م الدكتور  هذا يحتاج لدليل آخر، وقد علِّ ه(، صاحب كتاب "قوت القلوب"، ولكن الجزم ب386)
بوجود تفسير ألبي طالب المكي موجود في خزانة القرويين بفاس، وعّلق أمر الجزم بنسبة كتاب  

،  "العمدة"العمدة ألبي طالب المكي إلى ما بعد النظر في هذا التفسير ومقارنته بما جاء في كتاب 
ًل. علماا بأن عدم ثبوت كون الكتاب ألبي طالب   وحينها يتبين إن كان الكتابان لنفس المؤلف أو

 المكي ًل يعني بحال أنه لمكي بن أبي طالب القيسي، فهما مسألتان مختلفتان. 
 بعد صدور هذه المقالة للدكتور فرحات يبّين فيها عدم صحة نسبة كتاب العمدة -10
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ر فرحات، ثم بعدها  على ما قاله الدكتو   بنشر ردٍّ   "العمدة"لمكي بن أبي طالب، قام محقق كتاب  
المؤكدة للمقالة األولى، حيث فّند فيها جميَع مالحظات محقق   ه الثانيةر الدكتور فرحات مقالتَ نشَ 

الكتاب، وبّين أن كل ما جاء في كالمه ليس فيه دليل علمي على صحة نسبة الكتاب إلى مكي،  
عة تثبت صحة هذه النسبة؛  وأّن عليه إذا أراد إثبات صحة هذه النسبة أن يأتي بأدلة علمية قاط

 . (1) وهو ما لم يفعله محقق الكتاب 
 

 كتاب "دّرة التنزيل وغّرة التأويل" ًل تصح نسبته إلى الراغب األصفهاني:   الدراسة الثانية: 

في هذا البحث ينفي الدكتور فرحات صحة نسبة هذا الكتاب للراغب األصفهاني، ويرّجح نسبته  
 إلى "قوام السنة".

ُنسب هذا الكتاب لعدد من المؤلفين، كالراغب األصفهاني، والخطيب اإلسكافي، والفخر الرازي، وقد  
 بن فورك.او 

(  4  -3وقد صدرْت دراسة للدكتور عمر الساريسي في مجلة مجمع اللغة العربية األردني، العدد )
نفي نسبة الكتاب  م(، بعنوان: "تحقيق نسبة كتاب: درة التنزيل وغرة التأويل"، وفيها ي 1979عام )

 للخطيب واإلسكافي، ويؤكد نسبته إلى الراغب األصفهاني.

 .(2) كما صدر الكتاب بتحقيق محمد مصطفى آيدين، الذي نسبه إلى الخطيب اإلسكافي 

 
( لمزيد من اًلطالع على ما ذكره الدكتور فرحات، وما ذكره محقق كتاب "العمدة" ينظر: فرحات: أحمد حسن،  1)

رحات  كتاب "العمدة في غريب القرآن" ًل تصح نسبته إلى مكي بن أبي طالب "، وهو منشور على موقع الدكتور ف
 (. ويشتمل على المقالتين اللتين نشرهما الدكتور فرحات.www.drfarhat.comعلى اًلنترنت )

م(، بتحقيق  2001  –ه  1422( صدر الكتاب عن جامعة أم القرى، في ثالثة أجزاء، الطبعة األولى عام )2)
حمد فرحات محاضرة علمية ألقاها في دورة تدريبية بمركز جمعة الماجد  وللدكتور أ الدكتور محمد مصطفى آيدين. 

( على  2009بدبّي، سنة  على موقعه  منشورة  المخطوطات"، وهي  تحقيق  في  نقدية  "نظرات  بعنوان  وكانت  م(، 
ن  اًلنترنت، وفيها رّد على الباحث محمد مصطفى آيدين في نسبته كتاب "درة التنزيل" إلى الخطيب اإلسكافي، وبيّ 

الدكتور فيها أّن الباحث لم يقّدم أدلة علمية حقيقية على هذه الدعوى، وإنما تعامل بطريقة انتقائية تنافي الموضوعية  
 العلمية.

http://www.drfarhat.com/
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وقد قام الدكتور فرحات في بحثه هذا بالّرد على األستاذ الساريسي، وبّين أن ما ورد من كتابة اسم  
الكتاب هو من قبيل اًللتباس الذي يقع عادة للّنّساخ. وأنه ًل َيثُبت وجود الراغب على بعض نسخ 

التفسير" "جامع  باسم  للراغب األصفهاني  "تفسير    (1) كتاب  باسم  ذكرْته  المصادر  إّن معظم  بل 
القرآن العظيم"، كما أن الراغب لم ُيتّم تفسيره، ووصل فيه إلى نهاية سورة المائدة، وبناء عليه فإن  

لة التي وردت في تفسير سورة "الكافرون" في كتاب "درة التنزيل" ًل تصح، ألن الراغب لم  اإلحا
 يصل إلى تفسيرها أصال. كما أن أسلوب الكتاب مختلف عن أسلوب الراغب في باقي كتبه.

ثم يؤكد الدكتور فرحات أن عنوان كتاب "جامع التفسير" الذي تّمت اإلحالة عليه هو نقطة اًلنطالق  
تة في البحث عن المؤلف الحقيقي لكتاب درة التنزيل، فبمعرفة اسم مؤلف كتاب "جامع التفسير" الثاب

نكون قد عرفنا تلقائيا اسم صاحب كتاب "درة التنزيل"، وعند البحث تبّين له أن هذا الكتاب يعود  
المتوفى  لشخص واحد هو أبو القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل األصفهاني الملقب "قوام السنة" و 

 ه(، وعند المقارنة بين الكتابين يتضح التشابه الكبير بينهما. 535عام ) 
ويذكر الدكتور فرحات أن الخطأ في نسبة الكتاب للراغب األصفهاني يعود لالشتراك الكبير في 
اًلسم بينه وبين المؤلف الحقيقي، فالراغب هو أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل األصفهاني،  

ف الحقيقي هو أبو القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل األصفهاني، فهما يختلفان في اًلسم  والمؤل

 .(2)  األول ويتفقان ببقية اًلسم والكنية
ومن خالل استعراض هذه الدراسات النقدية للدكتور فرحات تبّين لنا مدى دّقته في النظر والنقد؛  

إلى   التوصل  استطاع من خالله  الكتب  الذي  هذه  نسبة  عدم صحة  ُتثبت  التي  العلمية؛  األدّلة 
 لمؤلِّفيها؛ الذين َنَسَبها إليهم بعُض الباحثين. 

 

 
الدكتور أحمد فرحات، واسم الكتاب 1) أستاذنا  الراغب، وهو من تحقيق  ( سبق أن عّرفُت بكتاب مقدمة تفسير 

 العمل قبل أن يتبّين للدكتور عدم صحة هذا اًلسم لتفسير الراغب."مقدمة جامع التفاسير"، وكان هذا 
 ( ينظر: فرحات: أحمد حسن، كتاب دّرة التنزيل وغّرة التأويل ًل تصح نسبته إلى الراغب األصفهاني.2)
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 مقارناته بين بعض الكتب : المطلب الثالث 

وهي دراسات نقدية تقوم  جهود الدكتور فرحات في الدراسات القرآنية: الدراسات المقارنة؛  من ضمن  
فيعقد بينها   ،اول بعض كتب السابقين المتعلقة بالتفسير وعلوم القرآن يتن على النظر والتقييم، وفيها 

المقارنات، ويوازن بينها؛ للكشف عن مناهج أصحابها، وبيان مزاياها والمآخذ عليها، وإظهار مدى  
 التأثُّر والتأثير فيما بينها.. 

ال لهذه  ينظر من خالله  نقدياا،  منهجاا  يتبع  هذه  دراساته  تحليلية  والدكتور فرحات في  نظرة  كتب 
فاحصة، يبّين من خاللها طريقة كل كتاب، ومنهجه، وميزاته، وُيفاضل بينها في بعض الجوانب،  

 فَيظهر من خالل ذلك: "الكتاب األم"، الذي أخذت باقي الكتب عنه وتأثرت به..

كتب فرحات، في الموازنة والمقارنة بين بعض    تين للدكتوروفيما يلي عرض مختصر لدراستين مهمّ 
 التراث المهمة في الدراسات القرآنية:  

 : - موازنات ومقترحات   – معاجم مفردات القرآن    الدراسة األولى: 

مقارنة بين أهم المعاجم التي تناولت المفردات القرآنية، بعمل  هذا البحث  في  لدكتور فرحات  قام ا
"المفردات في غريب القرآن" وجعله   األساس ثم قارنه مع  فانطلق من كتاب الراغب األصفهاني 

 أربعة من أهم المعاجم، وهي:
 "عمدة الحفاظ في تفسير أشرف األلفاظ" للسمين الحلبي.  -1
 "بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز" للفيروزآبادي.  -2
 "مفردات القرآن" للفراهي الهندي.  -3
 الباحثين. "معجم ألفاظ القرآن لمجمع اللغة العربية بالقاهرة" لمجموعة من  -4

  وكان تركيز البحث على كتاب الراغب باعتباره أهم ما ُكتب في هذا المجال، وقد بّين الدكتور أهمَّ 
مميزات هذا الكتاب في تسعة نقاط رئيسية، موضحاا لها ببعض األمثلة من الكتاب، وتكشف هذه 

 المميزات عن منهج الراغب في الكتاب، وهي كالتالي:
  .نفي معان موهومة- 5          .كشف جذر الكلمة-1
   .تعريفات جامعة- 6        .تتّبع المعاني المستعارة- 2
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   .قواعد كلية -7       .تحّري المعاني الصحيحة - 3
                       .قواعد أكثرية-8      .الكلمات الجامعة لمعنيين -4
 ردود وانتقادات.-9

ل بعضها بعضا، كمّ الراغب األصفهاني عبارة عن منظومة متكاملة يُ   بَ تَ كُ   ويذكر الدكتور فرحات أنّ 
لذا فإننا قد نجد بعض المفردات القرآنية في غير كتابه هذا، ومن هنا فقد استعرض كتابين آخرين  
الشريعة"، وتفسيره   إلى مكارم  "الذريعة  "المفردات"، وهما: كتاب  لكتابه  من كتبه عّدهما مكّمالن 

فيه إلى نهاية سورة المائدة، وعرض الدكتور بعض النماذج من هذين  المخطوط، والذي و  صل 
 الكتابين. 

 النتيجة التالية:   إلىثم بدأ بعقد المقارنات بين هذه الكتب، فتناول مقّدماتها، وتوّصل 
ر بأن ما جاء في مقدمة الراغب، وما جاء عند الفراهي في مقدماته؛ هو األغنى  قرِّ )نستطيع أن نُ 

 ( 1الكتب التي تحدثنا عنها( ) من كل تلك
ثم أخذ ست مفردات قرآنية كنماذج للمقارنة بين ما جاء في هذه الكتب من بيان لمعانيها، وهذه 

 العصر(. -صلى  –الطوفان   –صغو   –درس  –المفردات هي )آًلء 
ا ثم ختم بحثه ببعض المقترحات والتوصيات، وخالصتها أنه ًل تزال هناك حاجة للكتابة في هذ 

ة في المستقبل أن يستفيد من التجارب السابقة بعد ى لهذه المهمّ الميدان، وأنه ينبغي لمن يتصدّ 

   .(2) نقدها.. وقد كان بحثه هذا خطوةا نقديةا على هذا الطريق
 

موازنة بين: كتاب "الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم" ألبي بكر بن العربي، وكتاب    الدراسة الثانية: 
 : "اإليضاح لناسخ القرآن ومنسوخه" لمكي بن أبي طالب القيسي 

؛ أكتفي بالملخص الذي كتبه الدكتور فرحات في الصفحة نقديفي التعريف بهذا البحث العلمي ال
بابهما،   بين كتابْين جليلين في  الموازنة  إلى  البحُث  )َيْصُمُد  البحث، حيث قال:  األولى من هذا 
غزيرين في ماّدتهما، دقيقين في معالجتهما، شائَقين في عرضهما وأسلوبهما، هما كتاب "الناسخ  

 
 (. 44، ص ) -موازنات ومقترحات –( فرحات: أحمد حسن، مقارنات وموازنات: معاجم مفردات القرآن 1)
 (. 76  - 69، ص )-موازنات ومقترحات –حات: أحمد حسن، معاجم مفردات القرآن ( ينظر: فر 2)
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ه، وكتاب "اإليضاح لناسخ  543بي بكر بن العربي، المتوفى سنة  والمنسوخ في القرآن الكريم" أل
 ه.437القرآن ومنسوخه" لمكّي بن أبي طالب القيسي المتوفى سنة 

ويتحّدث البحث عن منهجية الكتاَبين، ويوازن بين مقّدمات أصول النسخ فيهما، وكيفية ترتيبهما،  
فرين   القيِّّمين.  كما يوازن بين قواعد النسخ وضوابطه في هذين السِّّ

ويخُلُص إلى أّن أبا بكر بن العربي قد أفاد من كتاب مكّي، واّتكأ عليه، من غير أْن ُيَصرِّح باإلشارة  
قال  أو  الموضوع،  هذا  تكّلم في  "وقال بعض من  بقوله:  يكتفي  كان  وإنما  إلى مؤلفه،  أو  إليه، 

َم ُخطى مّكي في الفروق الّدقيق ة التي ذكرها بين النسخ والتخصيص  بعضهم"، وأّن ابن العربي َتَرسَّ
ماٍت في أصول النسخ، وفي مسائل  واًلستثناء، ولكّنه خالفه في طريقة عْرضه، وتاَبَعه في ذكرِّ مقدِّّ

 ُأَخر، نّبه البحث عليها، وفّصل القول فيها.
فيهما  ويخلص أيضاا إلى أّن شخصية الرَّجلين العلمية قد تجّلْت في أثريهما الّنفيَسين، فضالا عّما  

 .(1) من لفتاٍت عميقٍة بارعة، ونكاٍت شريفٍة ماتعة(
في الموازنة والمقارنة بين بعض كتب    -للدكتور فرحات -من خالل استعراض هذه الدراسات النقدية  

التراث؛ تبّين لنا ُعْمق النظر النَّْقدي لدى الدكتور في تحليله لهذه الكتب، وربطه فيما بينها، واكتشافه 
 ه واًلختالف وجوانب التأثُّر والتأثير فيما بينها.ألوجه الّشب

 

 

 

 

 
( فرحات: أحمد حسن، مقارنات وموازنات: موازنة بين كتاب "الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم" ألبي بكر بن 1)

 (. 79العربي وكتاب "اإليضاح لناسخ القرآن ومنسوخه" لمكي بن أبي طالب القيسي، ص ) 
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 الخاتمة 

 أهم النتائج، والتوصيات.وتشمل: 

: أهم النتائج أوًلا:    

الدكتور أحمد فرحات، ومسيرته العلمية والوظيفية، وآثاره  أستاذنا  من خالل هذه الدراسة في سيرة  
 في التفسير وعلوم القرآن؛ تأليفاا وتحقيقاا ونقداا.. فقد توّصل الباحث إلى النتائج التالية: 

في  -1 كبير  أثر  لها  كان  علمية،  نشأة  ونشأ  محافظة،  بيئة  في  فرحات  الدكتور  ترّبى  لقد 
لومه، ُيضاف لذلك بعض الصفات الفطرية التي  شخصيته وتوجهه تجاه القرآن الكريم وع

تمّتع بها كالذكاء واًلستقاللية الفكرية، وتتلمذه على يد نخبة مميزة من علماء عصره في 
من التفّوق الدراسي والنبوغ العلمي في   - بعد توفيق هللا تعالى-ذلك الوقت.. مما مّكنه  

 وقتنا الحاضر.  ى جميع مراحله التعليمية وحت
أ -2 الجمود الدكتور  من  وينفر  والمجتهدين،  اًلجتهاد  يحب  متمّيزة  ذو طبيعة  فرحات  حمد 

والتقليد والتعّصب ، وقد كان في حياته نماذج من المميزين الذين احتّك بهم فتأّثر وَأّثر، 
  الدراسة وقد جاء في    ،التالميذ،  سواءا منهم األساتذة والشيوخ، أو الزمالء، أو  وأخذ وأعطى،  

لعشرات من هؤًلء، وتم التعريف بأهّمهم ممن كان للدكتور فرحات عالقات ألسماء ا  رٌ كْ ذِّ 
تركوا بصماتهم الفكرية والعلمية واألدبية على شخصيته،  الذين    من أساتذته  مميزة معهم

ومن تالميذه الذين أّثر فيهم وأفادهم بعلمه وأخالقه، وًل يزالون يذكرونه إلى اليوم، ومن 
يرة العلم والعمل. وعند النظر في سيرة هذه القامات الكبيرة؛ نجد  زمالئه الذين رافقوه في مس 

 قاسماا مشتركاا بين الجميع: وهو التمّيز العلمي والعطاء الفكري والنشاط الدعوي وغيره.
وجدُت أّن التأّثر األكبر للدكتور فرحات  في الجانب العلمي التخصصي للدكتور فرحات:   -3

المعاصرين ممن لم يلتق بهم، وقد كان تتلمذه على  كان ببعض العلماء السابقين، وبعض 
الذي أسهم الدكتور فرحات بالكشف عن  -جميع هؤًلء من خالل كتبهم وتراثهم العلمي  

. والمالحظ أّن الدكتور فرحات ًل -الكثير منه، كما هي تجربته مع مكي بن أبي طالب 
ولكّن تأثره دائماا ما يكون بالمحقِّقين من العلماء،   -مع تقديره للجميع  –يشّده أيُّ عالِّم  
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ونبْ  التفكير،  ودقة  النظر،  بعمق  تمّتعوا  ومن خالل الذين  بجديد..  واإلتيان  التعّصب،  ذ 
روا بالدكتور  ملة من هؤًلء الكبار الذي أثّ دراستي آلثار الدكتور فرحات تبّين لي أسماء جُ 

وأثنى عليهم    -باعتبارهم مصادر أساسية له -اءة لهم واألخذ عنهم  فرحات، فأكثر من القر 
 وتبّنى الكثير من أقوالهم، وقد تّم التعريف الموّسع ببعضهم خالل هذه الدراسة.

  اا ثر أخمسين    لىله ما يزيد ع  وتصنيفها تبّين أنّ   –العلمية–بعد دراسة آثار الدكتور فرحات   -4
صية صغيرة  وأبحاث تخّص   ؛وحت ما بين كتاب مطّولعلمياا، ما بين تأليف وتحقيق، وقد ترا

تنوّ الحجم،   القرآن عموماا،    عْت وقد  التفسير وعلوم  الجوانب   وكذلك بعض لتشمل جانب 
صية كالمصطلح القرآني والموضوع القرآني، ودراسات في ُمشكل القرآن، باإلضافة التخّص 

 في مجاًلت فكرية وأدبية وثقافية عامة. وقد تمّ   كتابات للكتب التي حّققها، كما كانت له  
التعريف بجميع ذلك خالل هذه الدراسة. وتبّين للباحث أن القاسم المشترك بين جميع آثار  

أنه   فرحات  وجْمع الدكتور  النَّقل،  بكثرة  يرغب  فال  تقليدي،  غير  منحى  فيها  ينحو  كان 
 قد والتحقيق...األقوال، وإعادة كل ما قيل سابقاا.. وإنما يحرص على اًلجتهاد والتجديد، والنّ 

المنهج    -من خالل دراسات الدكتور فرحات التخّصصية في مجال التفسير -تبّين للباحث   -5
والطريقة التي يّتبعها في تفسيره آليات القرآن الكريم،    الذي يسير عليه الدكتور فرحات،

 ة: تيفي النقاط اآلوأهم آرائه  منهجه ويمكن إجمال

  ذلك أهمَّ   دُّ عُ يعتمد الدكتور فرحات بشكل كبير على طريقة تفسير القرآن بالقرآن، ويَ  -أ
بالمأثور   التفسير  طرق  جميع  على  وُيقّدمها  التفسير،  طرق  من  طريق  وَأْولى 

فيها   تكثر  التي  أو   -برأيه- األخرى؛  الروايات  أسانيد  جهة  من  سواء  األخطاء 
 ..مضامينها

في دراسات الدكتور فرحات اعتماده على طريقة التفسير بالرأي،    -بوضوح - يظهر   -ب
ُه تفسيراا بالرأي الم  حمود المنضبط باللغة العربية والنصوص الشرعية،  والذي َيُعدُّ

 وذلك بإعمال العقل والتفّكر في آيات القرآن الكريم. 
باللغة العربية ويعتمد عليها في تفسيره آليات القرآن   -كثيراا -َيْعَتدُّ الدكتور فرحات   -ت

على    حاكماا   القرآنَ   دُّ عُ ه مع ذلك يَ بين، ولكنَّ ل بلسان عربي مُ ن القرآن نزَ وْ الكريم، كَ 
الدكتور فرحات من ناصية اللغة    نَ كُّ مَ اللغة وليس العكس.. وقد ظهر للباحث تَ 
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على  الشجري ابن  غالطات ّد مُ "ر  ل -على سبيل المثال- ه ؛ أّهلَ ركبي رٍ العربية بقدْ 
 .في ُمشكل إعراب القرآن" مكي بن أبي طالب 

ير الموضوعي، وُيقّدُمه إلى أسلوب التفس  -بشكل واضح-يميل الدكتور فرحات   -ث
على أسلوب التفسير التحليلي، ويعتبره أكثر فائدة منه، ًل سيما في هذا الزمان؛ 

موا   ُيَقدِّّ أن  الكريم  القرآن  في  الباحثين  من  يتطّلب  التفسير  –الذي  خالل  من 
 دراساٍت تحوي على حلول لواقع المسلمين المعاصر.. -الموضوعي

ح الدكتور فرحات   -ج القول بالمناسبات بين اآليات والسَور المتجاورة، بل يميل  ُيرجِّّ
ا متكامالا   لما ذهب إليه اإلمام الفراهي من القول بنظام القرآن؛ الذي يجعل القرآن ُكالَّ

 وقوًلا واحداا من أّوله إلى آخره، وقد تّم بيان ذلك في هذه الدراسة.
للباحث   -ح فرحا-تبّين  الدكتور  دراسات  في  النظر  الكبير    -ت من خالل  اهتماَمه 

بدًللة السياق في التفسير، وقد بنى عليها تفسيَره للكثير من اآليات القرآنية التي  
- لسياق الكالم فإنه ًل يقتصر  فرحات   َتَتبُّع الدكتور  فيأشَكَل فهُمها على العلماء. و 

بل يتعّداها إلى    -كما في موضوع المناسبات -على اآليات المتجاورة    -في ذلك
ا وما بعدها، ُمَتَتبِّّعاا سياق الموضوع الذي يبحث فيه، حتى يصل إلى فهم  ما قبله

 عميق وشامل لآليات الكريمة.
تقوم على تفسير  يدعو الدكتور فرحات لمنهجية رائدة في تفسير القرآن الكريم،   -خ

آلية    علىتهدف إلى توحيد األمة  مه، و القرآن بالقرآن، ومراعاة سياق الكالم ونظْ 
عن  ب هللا تعالى، بما ينعكس إيجاباا على وحدة المسلمين، وابتعادهم  النظر في كتا

بل صام. وًل تزال منهجية الدكتور المقترحة بحاجة للنظر فيها من قِّ رقة والخِّ الفُ 
 . العلماء لتطويرها وإنضاجها بما يحقق الهدف منها

للباحث   - د فرحات -ظهر  الدكتور  دراسات  خالل  بعض    -من  على  يعتمد  أنه 
المصادر أكثر من غيرها، ويميل لألخذ بآراء أصحابها واًلحتفال بها، وقد تبّين  

جليٍّ - للباحث   السابقين   -بشكل  والمفكِّرين  العلماء  ببعض  الدكتور  تأثُّر  مدى 
 والمعاصرين، وقد تطّرق الباحث لذلك بشكل ُمفّصل خالل الدراسة.
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طريقته في تناول    -ل علوم القرآنمن خالل دراسات الدكتور فرحات في مجا-تبّين للباحث   -6
هذا الموضوع؛ والقائمة على النقد والتحقيق في بعض مسائل هذا العلم بدون التوسع األفقي 

بعض مواضيع  آراء الدكتور الخاصة وترجيحاته في    -من خالل البحث - فيها، كما تبّين  
 هذا المجال.. ويمكن إجمال ذلك بالنقاط اآلتية:  

ع بين أقوال تشابه في القرآن: يذهب الدكتور فرحات للجمْ في موضوع المحكم والم -أ
فراد المحكم،  أ  ل أحدَ ثِّّ مَ قول منها يُ   كلّ   العلماء الكثيرة في تعريف المحكم، ويرى أنّ 

ألنها من باب اختالف التنوع ًل التضاد. أما في موضوع    ؛وأنه ًل تعارض بينها
اجتهاد  له  فإن  انطلق  بذلك  اا خاص  اا المتشابه:  له  –؛ حيث  فهمه  آية   -في  من 

َدْت أربع صفات للمتشابه..  من سورة آل عمران(    7المتشابه )آية   وبناء التي حدَّ
َحَكَم من خالله على أقوال العلماء أنَّها  عليه توّصل إلى تعريف خاص للمتشابه  

 ًل َتدخل في المتشابه الذي َعَنْته اآلية. 
الدكتور فرحات قد تاَبَع "شيخه"  في موضوع النسخ في القرآن: تبّين للباحث أن   -ب

اإلمام مكي بن أبي طالب في معظم مباحث هذا الموضوع، بل إنَّ ما كتبه الدكتور  
فرحات في موضوع النسخ ُيَعدُّ تلخيصاا دقيقاا لكتاب مكي "اإليضاح"، وُيستثنى  

سيف" التي لم يقبل الدكتور فرحات فيها من ذلك ُمخالفته له في موضوع "آية ال
اآليات  لعشرات  ناسخة  بأنها  الفقهاء والمفسرين  أن  قوَل مكّي وجمهور  واعتبر   ،

آيات القتال وآيات الصبر تدوران مع حال األمة من حيث القوة والضعف، وفي 
 ، وأنه ًل نسخ بينها. كل حالة من هذه الحاًلت يتم األخذ بما يناسبها من أحكام

ق الدكتور فرحات بين معنى كلٍّ من التفسير والتأويل، ويرى أن التفسير هو  ُيفرِّ  -ت
التأويل يحتاج لفْكر   أّن  بينما يرى  لي الذي يظهر من الكالم،  بيان المعنى األوَّ

لّي. يَّة؛ ألنه أبعَد من المعنى األوَّ  وَروِّ
هائي في موضوع اإلعجاز العددي في القرآن: لم يصل الدكتور فرحات إلى رأي ن -ث

في الموضوع، وًل يزال األمر عنده بحاجة لمزيد بحث ونظر، وقد تبّين للباحث  
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، مع حرصه على  ميل الدكتور فرحات للقول به، وعدم رفضه ألصل الموضوع
 اًللتزام ببعض الضوابط في ذلك. 

أّنه ُيحسن اًلنتقاء في   -من خالل دراسة الكتب التي حقَّقها الدكتور فرحات -احث  تبّين للب -7
أبي طالب، ع بن  مكي  مثل رسائل  بابها؛  في  المحّررة  التخّصصية  الكتب  فُيحقق  مله: 
له منهجاا   أنَّ يحقق لهم كمكي، والراغب، والفراهي. و   نحسن انتقاء المؤلفين المميزين الذيويُ 

ر منه  ه باألساس كان على مضمون الكتاب أكثَ َص رْ ، وأّن حِّ المخطوطات يلتزمه في تحقيق  
كثيراا بتحقيق نص الكتاب، وإخراجه سليماا كما   شكليات التحقيق، فكان يهتمُّ على بعض  

خ المخطوط، كما سَ ري عمليات مقارنة دقيقة ما بين نُ جْ أراده مؤلفه، وفي سبيل ذلك فإنه يُ 
للتأكد من لفظة معينة أو فكرة غير واضحة، أو ما شابه،  عُ يَ  ود لكتب المؤلف األخرى 

ذا  - أيضاا -ويرجع   بالموضوع  للكتب  العالقة  المؤلف  نْ مِّ -ت  كتب  بها  -غير  فيقارن   ،
يزيد   ما  منها  والبيانويقتبس  الدكتور  الفائدة  يكتف  ولم  بكل  ،  كانت فرحات  بل  ؛  ذلك 

قها عن نسخة ما في الكتب التي حقّ ًل سيّ - في تحقيقاته، فأحياناا    ه العلمية حاضرةا تُ شخصيَّ 
  سبب الخطأ   يعزو- من كلمات خاطئة  طوط  د ما جاء في المخيقوم بنقْ   -مخطوطة واحدة

التعليقات    بعَض  -في الهامش -من تصحيحه، ويضيف    دَّ ح ما ًل بُ حِّّ َص فيُ   -ساخ،للنّ   فيها
إليهالو  ذهب  فيما  المؤلف  يناقش  وأحياناا  في كالمه خطأٌ   إنْ   خاصةا   ؛توضيحات،   كان 

ويُ  كعزو  ظاهر..  اعتيادية  إجراءات  من  به  يقوم  ما  لذلك  وتخريج    ،لنصوص اضاف 
  ..حاديث، وترجمة لألعالماأل

للباحث   -8 الدكتور فرحات -تبّين  أنه صاحب منهج نقدي في   -من خالل دراسة مؤلفات 
أفرد عدداا من الدراسات لجانب النقد الذي تمّيز   فقد   نقدية واضحة،  ةا كَ لَ لدية مَ   كتاباته، وأنّ 

يحيط بها من كل  و ن خالل أسلوبه العلمي المنطقي الذي يتناول المسائل بتسلسل،  م  ؛به
فيُ  يُ دِّّ قَ الجوانب،  ثم  الدعوى  المُ قيم عليها جُ م  والبراهين  الحجج  وقد  ملة من  للقارئ..  قنعة 

تحقيقها    طريقةَ   التي نَقد قة،  حقَّ عت دراساته النقدية، فشملت: دراسة لبعض الكتب المُ تنوّ 
المحققون من أخطاء، وكذلك رّكز في بعض دراساته على جانب واحد    هن ما وقع فيوبيَّ 

سبة في عدم صحة هذه النِّّ   تَ بَ فأثْ   ؛من جوانب عمل المحقق وهو نسبة الكتاب لصاحبه
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دة على المقارنات والموازنات بين بعض بعض الكتب، كما قام ببعض الدراسات المعتمِّ 
 الشبه واًلختالف فيما بينها...الكتب لبيان أوجه 

  –  حول الدكتور فرحات وجهوده في الدراسات القرآنية يمكنني تلخيص مالحظاتي  وأخيراا:   -9
ه فيها  تُ على مدار أكثر من عامين، جالسْ   عليه ذي  رب خالل تتلمُ عن قُ   عايْشُته  بعد أنْ 

 في المالحظات اآلتية: -وتدقيقاا ساا ودرْ  على كتبه قراءةا  من علمه وأدبه، وعكفتُ  تُ لْ هَ ونَ 
كما هو معلوم ًل بّد للمشتغل بتفسير القرآن من جملة من األدوات وعلوم اآللة التي  -أ

  كام منه.. ويرى الباحث أنَّ م واألحْ كَ له للنظر في كتاب هللا وتفسيره واستنباط الحِّ تؤهِّّ 
أصول   -2رآن بدونها..  اللغة العربية التي ًل ُيفهم الق  -1علوم:    ما في ذلك ثالثة  أهمَّ 

النصوص واآلثار من األحاديث النبوية    -3الفقه الذي يشكل آلة للفهم وسياجاا للعقل..  
وأقوال الصحابة وغيرها.. وبالنسبة ألستاذنا الدكتور فرحات فقد حاز على مقام رفيع  

ن، ه منها بشكل واضح في تفسيره آليات القرآ نُ في اللغة العربية وعلومها، ويظهر تمكُّ 
 ه من النحو والصرف وغير ذلك..نِّ وفي أسلوبه األدبي البليغ، وتمكُّ 

كرر المثال  ، حيث يُ فيهاالدكتور فرحات "ظاهرة التكرار"    لكتب وأبحاث يلحظ الدارس   -ب 
تفسيران:   - برأي الباحث   –الواحد في عدد من كتبه وأبحاثه ومحاضراته.. وهذا له  

مواضع، فمثالا موضوع "الفقير والمسكين" قد األول: صالحية المثال المذكور في عدة  
يستخدمه الدكتور فرحات كمثال على تفسير القرآن بالقرآن، ثم نجده قد استخدم نفس 

عيده أيضاا كمثال في المنهجية التي المثال عند حديثه عن التفسير بدًللة السياق، ثم يُ 
سها الدكتور فرحات لتي درَ يدعو إليها في التفسير.. وهكذا فإن معظم النماذج واألمثلة ا

في كتبه، وفي كل ذلك تكون في موضع   ًلفْت تتكرر بشكل    -من آيات القرآن  –
مناسب تصلح لالستشهاد.. أما التفسير اآلخر لهذه الظاهرة فمتعلق بمنهج الدكتور 
الذي سبق الحديث عنه والقائم على الدراسات النوعية، وهذا النوع من الدراسات يكون 

تاج نوعياا مميزاا ولكنه قليل من حيث الكمية على حساب الكم، ويكون النَّ فيه النوع  
والعدد، ويترتب على ذلك محدودية في النماذج واألمثلة التي يمكن اًلستشهاد بها، 

 وبالتالي سيضطر الدكتور لتكرار أمثلته القرآنية في دراساته. 
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وعلى تعّرفت عليه  ن  بعد أ-أستاذي الدكتور أحمد فرحات    توصيفوأخيراا يمكنني   -ت 
؛ ًل سيما في تفسير القرآن الكريم، وله في ذلك منهج في النظر بأنه عالم كبير  -كتبه 

بالقرآن   القرآن  تفسير  على  فيه  يعتمد  الذي  المحمود؛  الرأي  لمدرسة  يكون  ما  أقرب 
عمق بال  ذلك يتمتعاللغة العربية.. وهو في    تصحباا قواعدَ سْ مه، مُ الكالم ونظْ   مراعياا سياقَ 

واًلستقاللية  واإلبداع،  النقد  على  والقدرة  الثاقب،  والنظر  الواسع،  واًلطالع  العلمي، 
وعدم التعصب، والشجاعة العلمية، والبحث عن الحق، والتسليم للدليل، واًلغتراف من 

يضاف لذلك ما تمّيز به أستاذنا من أخالقيات   ..رات سابقةقرَّ القرآن مباشرة بدون مُ 
 ي األدب، والتسامح، والهدوء، والّرزانة، والنفسّية المرحة، وغيرها.. القرآن الكريم ف

 .  شخصية قرآنيةإنه باختصار:   
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: التوصيات ثانياا:    

كر بعض التوصيات النابعة من  ذِّ   نْ حمد فرحات مِّ أإْن كان ًل بد في نهاية دراستي لجهود الدكتور  
 اآلتي: ثنايا هذه الدراسة، فيمكنني تسجيل 

ية التي بذلها الدكتور فرحات في لمدعوة للباحثين في القرآن وعلومه لمواصلة الجهود الع -1
 مجاًلت هامة كمشكل القرآن والمصطلح القرآني والتفسير الموضوعي..

الدكتور فرحات لمواصلة إخراج ما عنده من   -2 أبي    تراث علميٍّ دعوة ألستاذنا  لمكي بن 
قه من كتب قد مضى عليها أكثر غالبية ما حقّ   ما وأنّ طالب، أو غيره من العلماء، ًل سيّ 

 من أربعين عاماا. 
دعوة للجامعات والمراكز البحثية ًلحتضان جهود الدكتور فرحات وتبنِّّيها، وتوفير كل ما   -3

يقوم باألعمال    فريق دعم مساند للدكتور؛  ذلك  بما في  -للبحث العلمي-يلزم من أدوات  
التي تأخذ وقتاا وجهداا؛ كالبحث والتوثيق والتخريج والفهرسة ونحوها، كي يتفّرغ الدكتور  
لُِّصلب العمل القرآني؛ من التدبر والتأمل بآيات القرآن الكريم، للخروج منها بكنوز علمية  

 تنفع المسلمين في واقعهم ومستقبلهم. 
إنضاج نظرية علمية متكاملة   فيالى للسعي الجاد  دعوة للعلماء والمشتغلين بكتاب هللا تع -4

مما بدأه أستاذنا الدكتور فرحات في منهجيته    نطلقةا في التفسير والتعامل مع القرآن الكريم؛ مُ 
.. حتى تستوي على  القرآن الكبار كالفراهي وسيد قطب   أهلمما سّطره    المقترحة، ومستفيدةا 

رجعية علمية للباحثين والدارسين لكتاب هللا  فتكون م  كأصول حاكِّمة لعلم التفسير؛  ساقها
 تعالى. 

دعوة لطالب العلم أن يسلكوا نفس الطريق في دراسة جهود مشايخهم وكبار أساتذتهم؛   -5
أثناء حياتهم، لما في ذلك من فوائد تعود على البحث والباحث واألساتذة أيضاا، وكم كان  

 لالستفسار   -عمره في الصالحات أطال هللا  -يسعدني تواصلي مع أستاذي الدكتور فرحات  
- وقد يكون في ذلك  في أحد كتبه فأجد عنده الجواب الشافي،    عليّ   عن نقطة أشكلْت 

إلى إعادة النظر ببعض آرائه    قد يدفع الشيخَ   ؛ومعرفيٍ   علميٍّ   اكٍ رَ حِّ فرصة ثمينة لِّ   - أيضاا 
 التي كتبها قبل زمن طويل.
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 أوًلا:  فهرس اآليات القرآنية   حسب ترتيب   المصحف   

 رقم الصفة  رقم اآلية  طرف اآلية 

 البقرة 
 

 (مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر)

 

8 -10 
176 

 

   ( يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل)
62 

 

82 ،181 
 

 

 (  مئخئ حئ جئ  يي ىي ني)

 

109 
 

212،  
214 

 ( ننمن زن رن مم ام)

 

115 
 

243 
 

 ( رث زت رت  يب ىب نب مب زب  رب يئ ىئ نئ)

 

143 
 

219 
 

   ( رثزث يت ىت نت مت رتزت)

 

184 
 

126 
 

 ( مل خل حل  جل مك لك خكحك جك)

 

190 
 

214- 
215 

 

 (  حيجي يه ىه مه جه ين ىن من)

 

191 
 

215 
 

 ( رب  يئ ىئ نئ مئ)

 

193 
 

214 
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 167 213 (لكاك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث)

 ( ىل مل خل)

 

216 
 

214 

   ( حجمث هت مت  خت حت جت هب مب خب حب جب هئ)

 
222 

212 
 

 ( جخ مح جح مج حج مث)

 
 

286 
 

204 
 

 عمران آل  
 

 

 (  جخ مح  جح مجحج مث هت مت خت)

 

7 
 

196  ،
223 

 

 لنساء ا 
 

   ( ٰىٰر ٰذ يي ىي)

 

16 
 

213 
 

 (يف ىف يث ىث نث مث زث)

   

41 
 

169 
 

 135 48 (مبخب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي  ىي ني مي زي)

 215 77   ( لك  اك يق ىق)

 رث  يت ىت  نت مت زت رت يب ىبنب مب زب)

   ( مث زث

82 
129 ،130 



 

 
 

 
278 

 ( رن مم ام يل ىل مل يك ىك)

 

93 
 

2  ،87  ،
132 

    ( مك لك خك حك جك مق حق مف خف حف)

 

162 
86 

 
 

 المائدة 
 

 ( حت جت هب مب خب حب جب هئ)

 

21 -22 
 

146 
 

    ( ىم مم خم حم جم  يل ىل مل خل)

 

24 
 

146 
 

 (خف حف جف)

 

 
64 

 

248 
 

 

 ( مس خس حس  جس مخ جخ مح جح مج حج)

 

69 
 

82 
 

 األنعام 
 

 ( حقمف خف حف)

 

67 
 

221 
 

 األعراف 
 ( جحمج حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب)

 

143 
 

66 
 

 األنفال 
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 ( حس جس مخ جخ مح جح)

 

24 
 

165 
 

 ( ىف يث   ىث نث مث زث رث)

 

65 
 

213 
 

   ( هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي)

 

66 
 

213 
 

 التوبة 
 

   ( حب جب هئ مئ)

 

5 
 

214 
 

   ( ىت نت مت زت رت يب ىب نب)

 

29 
 

 

214 
 
 

 ( خص حص مس)

 

36 
 

 
214 

 

 ( ممخم حم جم يل ىل مل خل)

 

73 
 

214 
 

 هود 
 

 ( ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىلٱ)  

 

1 
 

197 
 

 يوسف 
 

 222 4   ( حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض)
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 ( لكاك يق ىق يف ىف يث ىث)

 

100 
 

221 
 

 النحل 
 

    (ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي)

 

44 
 

9 ،130 

 ( حم جم يل ىل مل خل)

 

80 
 

156 

   ( ىبنب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ)

 

81 
 

156 
 

 
 اإلسراء 

 

 مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي)

    ( نئ

 

60 
 

202 

 الكهف 
 

   ( مم ام يل ىل مل يك ىك)

 

79 
 

125 
 

 مريم 
 

 242 26 (ىه)
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 ( رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب)

 

69 
 

169 
 

 الحج 
 

   ( مه جه ين ىن من خن حن جن)

 

17 
 

82 
 

   ( مئ خئ حئ جئ يي)

 

28 
 

126 
 

 215 39 ( حمجم يل ىل مل خل)

 200 52 ( .. مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث)

 النور 
 

 (جخ)

 

35 
 

242 
 

 (خص)
 

35 
 

242 

 (جض)

 

35 
 

242 
 

 (لك)

 

40 
 

242 
 

 القصص 
 

 168 75- 74   ( مك لك اك يق ىق يف ىف يث)
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 العنكبوت 

 

 ( حطمض خض حض جض مص خص حصمس خس)

 

45 
 

160 
 

 الروم 
 

    ( حسجس مخ جخ مح جح مج حجمث هت مت خت)

 

30 
 

77 
 

 يس 
 ( مع جع مظ حط مض  خض)

 
 

12 
75 ،150 

 الصافات 
 

    ( ىل  مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف)

 

62 -66 
 

203 
 

 ص 
 

   ( رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ)

 

29 
 

130 
 

 الزمر 
 

 ( ٌّىف ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي)

 

23 
 

196 
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 135 53   (جح مج حج مث هتمت خت حت جت هب)

 فصلت 
 

    ( حمجم يل ىل مل خل)

 

47 -48 
 

170 
 

 الشورى 
 

 ( خمحم جم  يل ىل مل خل)

 

52 
 

165 
 

 الزخرف 
 

 ( مف خف حف جف مغ جغ مع)

 

46 
 

161 
 

 ( حس جس مخ جخ مح جح  مج حج مث هت)  

 

57 
 

162 
 

 ( جض مص خص حص مس خس)

 

58 
 

162 
 

  (جفحف  مغ جغ مع جعمظ  حط مض خض حض)

 

58 - 59 
 

162 
 

 ( ٰى  ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي)

 

 

63 -65 
 

162- 163 

 ( مب زب رب يئ ىئ)

 

79 -83 
 

163 
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 ( مك لك اك يق ىق  يف ىف يث)

 

81 
 

 
161  ،

163 
 

 محمد 
 

 (ىل مل يك ىك مك لك اك)

 

24 
 

130 
 

 الذاريات 
 

   (جض مص)

 

1-4 
 

137 
 

 النجم 
 

   ( يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث)

 

55 -56 
 

137 
 

 القمر 
 

 (يثىف)

 

14 
 

248 
 

 الرحمن 
 

  (زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ)

 

1-4 
 

180 
 

        (خب حب جب هئ مئ)
13 

 
136 
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 الواقعة 

 

 ( جم هل مل خل)

 

75 -80 
 

156- 
157 

 

 (حن جن يم ىم)

 

79 
 

156 
 

 الصف 

  (ري ٰى ين ىن نن من زن رن)
2-4 
 

145 
 

  ( مب من خن حن جن مم خم حم جم هل مل خل)

 

14 
 

146 
 

 القيامة 
 

 ( حي جي ٰه مه)

 

19 
 

124 
 

 (ين ىن من خن حن جن يم ىم)

 
22 – 23 

 

66 
 

 اإلنسان 
 

   ( مه جه هن من خن حن جن مم)

 

5-6 
 

131 ،132 
 

 النبأ 
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      ( خف حف جف مغ)

 

29 
 

75 ،150 
 

 البلد 
 

 ( حط مض خض حض)

 

16 
 

125 
 

 الماعون 
 

  ( نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ)

 

4-5 
 

160 
 

 ( ىت نت مت زت رت يب)

 
6-7 

160 

 النصر 
 

 ( زئ رئ ّٰ ِّ ُّ)

 

1-3 
 

225  -
226 
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 ثانياا:  فهرس األحاديث النبوية   واآلثار 

 الصفحة  طرف الحديث 
 1     "خيركم من تعلم القرآن وعلمه"
لم واألناة إّن فيك لخصلتين ُيحّبهما هللا  "  16      " ورسوله: الحِّ

 66 "ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر ًل تضارون في رؤيته"   
 133 "كل ذنٍب عسى هللا أن يغفره، إًل من مات كافراا، أو قتل مؤمناا متعمداا"    
 202    "هي رؤيا عيٍن ُأريها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ليلة ُأسري به "
 202     " ُأسري بالنبي صلى هللا عليه وسلم إلى بيت المقدس"

 225 بدر"  وأشياخ ُيدخلني  عمر "كان
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  ثالثاا:  فهرس األعالم   المترجم لهم في الدراسة 

 الصفحة  اسم العَلم  رقم 

 199 ابن الجوزي: جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي البغدادي    1

 152 ابن العربي: أبو بكر محمد بن عبد هللا بن محمد     2

 10 ابن تيمية: تقي الدين أحمد بن عبد الحليم الحّراني الدمشقي   3

 105 ابن رستم الطبري: أبو جعفر أحمد بن محمد    4

 199 ابن عطية: عبد الحق بن غالب الغرناطي، ابو محمد    5

 106 ابن فارس: َأبو الحسين َأحمد بن فارس بن زكريَّا    6

 124 ابن كثير: عماد الدين أبو الفداء الدمشقّي    7

 30 األفغاني: محمد سعيد بن محمد جان بن أحمد     8

 191 إقبال: محمد   9

 49 البشير: عصام أحمد     11

 35 حسنة: عمر عبيد    12

 46 الخالدي: صالح عبد الفتاح     13

 143 محمد بن عبد هللا   دراز: 14

 152 الرازّي: محمد بن عمر أبو عبد هللا، فخر الدين     15

 111 الراغب األصفهاني: الحسين بن محمد بن المفضل    16

 33 زرزور: عدنان     17

 10 الزرقاني: محمد عبد العظيم     18

 195 الزركشي: محمد بن بهادر بن عبد هللا، بدر الدين   19

 173 الزمخشرّي: محمود بن عمر الخوارزمي، جار هللا، أبو القاسم    20

 25 السباعي: مصطفى بن حسني     21

مين الحلبي: شهاب الدين أحمد بن يوسف     22  148 السَّ

 9 السيوطي: جالل الدين عبد الرحمن      23



 

 
 

 
289 

 412 محمد األمين بن محمد المختار الجكني    :الشنقيطي 24

 10 محمد بن جرير بن يزيد، أبو جعفر   : الطبري  25

 36 الطنطاوي: عبد هللا محمود    26

ر بن ُسليَمان    27  48 الُعَمر: ناصِّ

 114 الفراهي: عبد الحميد بن عبد الكريم    28

 148 آبادي: محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم     الفيروز 29

 173 القرطبي محمد بن أحمد بن أبي بكر األندلسي، أبو عبد هللا     30

 185 قطب: سيد إبراهيم حسين شاذلي    31

 98 القيسي: أبو محمد مكي بن أبي طالب     32

 47 كحيالن: عبد هللا بن عبد الغني بن جميل     33

 28 المبارك: محمد بن عبد القادر     34

 147 المحاسبي، الحارث بن أسد أبو عبد هللا    35

 227 النورسي: بديع الزمان سعيد    36
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 رابعاا: فهرس مراجع الدراسة: 

 القرآن الكريم 
(، ç  833ابن الجزري: شمس الدين أبو الخير محمد بن محمد بن يوسف )المتوفى:    -1

 (. ç 1351، عام )1غاية النهاية في طبقات القراء، مكتبة ابن تيمية، ط

ابن الجوزي: زاد المسير في علم التفسير، تحقيق: عبد الرزاق المهدي، دار الكتاب العربي   -2
 هـ(.1422، )1بيروت، ط 

(، ç  438ابن النديم: أبو الفرج محمد بن إسحاق بن محمد الوراق البغدادي )المتوفى:    -3

بيروت   المعرفة  دار  إبراهيم رمضان،  تحقيق:  ط  –الفهرست،  )2لبنان،   ،1417  ç  - 

 مـ(1997
مجموع  (،  ç  728ابن تيمية: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم الحراني )ت:    -4

المصحف  الملك فهد لطباعة  بن قاسم، مجمع  الرحمن بن محمد  تحقيق: عبد  الفتاوى، 
 م(. 1995/ه 1416السعودية، ) -الشريف

ه(، مقدمة في  728ابن تيمية: تقي الدين أحمد بن عبد الحليم الحّراني الدمشقي )ت:    -5
أصول التفسير، تحقيق: عصام فارس الحرستاني، ومحمد شكور حاجي امرير، دار عمار 

 م(. 1997، )1عمان، ط  -
ابن خلكان: أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر، وفيات   -6

 بيروت. –األعيان وأنباء أبناء الزمان، تحقيق: إحسان عباس، دار صادر 
رستم الطبري: أبو جعفر أحمد بن محمد، رسالة كال في الكالم والقرآن، تحقيق:   ابن  -7

 م(2002، )1عّمان، ط   -أحمد حسن فرحات، دار عمار
ابن عطية: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، تحقيق: عبد السالم عبد الشافي   -8

 ه(. 1422، )1بيروت، ط  –محمد، دار الكتب العلمية 
الم محمد ابن فارس: أ  -9 بي الحسين أحمد بن زَكرِّّيا، معجم مقاييس اللغة، تحقيق: عبد السَّ

 م(.2002َهاُرون، اتحاد الكتاب العرب، )ط: 
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، 1عّمان، ط    -ابن فارس: أحمد، مقالة كال، تحقيق: الدكتور أحمد فرحات، دار عمار  -10
 م(.  2002)

الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير    -11 القرشي الدمشقي )ت: ابن كثير: عماد الدين أبو 
الرسالة 774 الخن، مؤسسة  أنس مصطفى  تحقيق: محمد  العظيم،  القرآن  تفسير  ه(، 

 م(. 2016، )1بيروت، ط  –ناشرون  
ه(، سنن ابن ماجة، 273ابن ماجه: أبو عبد هللا محمد بن يزيد بن ماجه القزويني )ت    -12

، 1اشرون، ط  تحقيق: عماد الطيار وياسر حسن وعز الدين ضلي، مؤسسة الرسالة ن
 م(. 2017)

الرويفعى   -13 األنصاري  الدين  جمال  الفضل  أبو  على  بن  مكرم  بن  محمد  منظور:  ابن 
 ه(. 1414، )3بيروت، ط  –ه(، لسان العرب، دار صادر   711اإلفريقى )ت: 

ه(، الكليات   1094أبو البقاء: أيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفوي الحنفي )ت:    -14
والف المصطلحات  في  المصري، معجم  ومحمد  درويش،  عدنان  تحقيق:  اللغوية،  روق 

 بيروت، )بدون طبعة(. –مؤسسة الرسالة 
أبو حيان: محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين األندلسي، )ت:    -15

بيروت،   –ه(، البحر المحيط في التفسير، تحقيق: صدقي محمد جميل، دار الفكر    745
 ه(.1420)

ه(، سنن أبي داود، تحقيق: 275بن األشعث األزدي السجستاني )  أبو داود: سليمان  -16
 م(.2017، )1ياسر حسن وعز الدين ضلي وعماد الطيار، مؤسسة الرسالة ناشرون، ط  

ه(، روح 1270األلوسي: أبو الفضل شهاب الدين السيد محمود األلوسي البغدادي )ت  -17
: السيد محمد السيد، وسيد إبراهيم  المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، تحقيق

 م(. 2015القاهرة، )د.ط(، ) –عمران، دار الحديث 
ه( 256البخاري: أبو عبد هللا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي )ت:    -18

وسننه    ‘   صحيح البخاري وهو الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول هللا
وعماد الطيار، وياسر حسن، مؤسسة الرسالة ناشرون   وأيامه، تحقيق: عز الدين ضلي،

 م(.2017، )3بيروت، ط  –
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بلوط: علي الرضا قره، و: بلوط: أحمد طوران قره، معجم تاريخ التراث اإلسالمي في   -19
العالم   قيصري    -مكتبات  العقبة،  دار  والمطبوعات،  الطبعة:   –المخطوطات  تركيا، 

 م. 2001 -ه  1422األولى، 
20-  ( الدين  ظهير  الحسن،  أبو  الحسين،  بن  محمد  بن  زيد  بن  علي   – ه  499البيهقي: 

تاريخ565 بدمشق،   ه(،  الترقي  مطبعة  علي،  كرد  محمد  تحقيق:  اإلسالم،  حكماء 
 م(. 1946  –ه 1365، )1)مطبوعات المجمع العلمي العربي بدمشق(، ط 

اعي: علي بن أنجب بن عثمان بن عبد هللا أبو طالب )المتوفى:   -21 الدين ابن السَّ تاج 
ومحمد سعيد   (، الدر الثمين في أسماء المصنفين، تحقيق: أحمد شوقي بنبين،ه  674

 م(. 2009  -ه  1430، )1حنشي، دار الغرب اإلسالمي، تونس، ط  
ه(، الجامع المختصر من  279الترمذي: أبو عيسى محمد بن عيسى بن َسورة )ت:    -22

ومعرفة الصحيح والمعلول وما عليه العمل، تحقيق: عز الدين    ‘   السنن عن رسول هللا
 م(.2017، )1شرون، ط ضلي وعماد الطيار وياسر حسن، مؤسسة الرسالة نا

في   -23 الميسرة  الموسوعة  اإلسالمي،  للشباب  العالمية  والندوة  حماد،  بن  مانع  الجهني: 
والتوزيع،   والنشر  للطباعة  العالمية  الندوة  دار  المعاصرة،  واألحزاب  والمذاهب  األديان 

 ه.  1420الطبعة: الرابعة،  
ه(، سلم   1067حاجي خليفة: مصطفى بن عبد هللا القسطنطيني العثماني )المتوفى    -24

إرسيكا،  مكتبة  األرناؤوط،  القادر  عبد  محمود  تحقيق:  الفحول،  طبقات  إلى  الوصول 
 م(. 2010تركيا، )د. ط(، )  –إستانبول 

الكتب   -25 أسامي  الظنون عن  جلبي، كشف  كاتب  عبد هللا  بن  خليفة: مصطفى  حاجي 
(، بيروت، )د. ط   –والفنون، تحقيق: محمد شرف الدين يالتقايا، دار إحياء التراث العربي  

 )د. ت(.  
الحافظ: محمد مطيع، مقالة أخرى بعنوان: )األستاذ محمد سعيد األفغاني: عالم العربية    -26

 (.https://www.alukah.netومؤرخها ومربي األجيال(، موقع األلوكة اإللكتروني. )
األستاذ محمد سعيد   الحافظ: محمد   -27 وما سمعت من  رأيت  )ما  بعنوان:  مقالة  مطيع، 

 (. https://www.alukah.netاألفغاني(، موقع األلوكة: )

https://www.alukah.net/culture/0/75209/#ixzz6XSoESWZ7
https://www.alukah.net/culture/0/75209/#ixzz6XSoESWZ7
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دمشق،   -الخالدي: صالح عبد الفتاح، سيد قطب من الميالد إلى اًلستشهاد، دار القلم   -28
 م(. 1994، )2بيروت، ط   –والدار الشامية 

دمشق،   -الخالدي: صالح عبد الفتاح، سيد قطب من الميالد إلى اًلستشهاد، دار القلم   -29
 م(. 1994، )2بيروت، ط   –والدار الشامية 

الخالدي: صالح، مقابلة مصورة ومنشورة على قناته على اليوتيوب، على هذا الرابط:   -30
(https://youtu.be/MD4QcwDoqo0 .) 

ه(، ثالث 388الخطابي: أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي البستي )ت    -31
رسائل في إعجاز القرآن، للرماني والخطابي وعبد القاهر الجرجاني، تحقيق: محمد خلف 

 . )د.ت(. 3القاهرة، ط  –هللا أحمد، ومحمد زغلول سالم، دار المعارف 
  463أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي )المتوفى:    الخطيب البغدادي: أبو بكر  -32

ه(، تاريخ مدينة السالم وأخبار محدثيها وذكر قطانها العلماء من غير أهلها ووارديها 
بيروت،   –)المعروف بتاريخ بغداد(، تحقيق: بشار عواد معروف، دار الغرب اإلسالمي 

 م(.2001  -ه  1422، )1ط
ه(، روضات الجنات في أحوال  1313  –ه  1226وي )الخوانساري: محمد باقر الموس  -33

 م(. 1991  –ه  1411، )1بيروت، ط   –العلماء والسادات، الدار اإلسالمية 
الدباغ: عبد الرحمن بن محمد بن علي بن عبد ّللّا األنصاري األسيدي، معالم اإليمان    -34

نشورات محمد في معرفة أهل القيروان تحقيق: عبد المجيد الخيالي، دار الكتب العلمية، م 
 ه(. 1426بيروت ) -،  1علي بيضون، ط 

القاهرة، )د.    –م(، النبأ العظيم، مكتبة الفنون واآلداب  1958دراز: محمد عبد هللا )ت    -35
 م(. 1933ط( )د. ت(، والطبعة األولى للكتاب كانت بتاريخ )

  748  الذهبي: شمس الدين أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان بن َقاْيماز )المتوفى:  -36
ç  ،) ،سير أعالم النبالء، تحقيق: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب األرناؤوط

 م(. 1985ه/   1405، )3مؤسسة الرسالة، ط
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الذهبي: شمس الدين أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان بن َقاْيماز، تاريخ اإلسالم   -37
معروف، دار الغرب اإلسالمي، َوَوفيات المشاهير َواألعالم، تحقيق: الدكتور بشار عّواد  

 م(. 2003، )1ط 
الرازي: أبو عبد هللا محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن علي البكري الطبرستاني    -38

 م(.1994، )1بيروت، ط  –ه(، التفسير الكبير، دار إحياء التراث العربي 606)ت: 
الفاتحة والبقرة، تحقيق ودراس  -الراغب األصفهاني    -39 ة: د. محمد عبد  المقدمة وتفسير 

 م(.1999: )1جامعة طنطا، ط   -العزيز بسيوني، كلية اآلداب 
ه(، المفردات في غريب 502الراغب األصفهاني: أبو القاسم الحسين بن محمد )ت:    -40

 م(. 2014، )7بيروت، ط  –القرآن، تحقيق: محمد خليل عيتاني، دار المعرفة 
  – ادتين، دار مكتبة الحياة، بيروت  الراغب األصفهاني: تفصيل النشأتين وتحصيل السع  -41

 م(.1983لبنان )د.ط(، )
القاسم )ت:    -42 أبو  الفضل  بن  بن محمد  الحسين  مقدمة 502الراغب األصفهاني،  ه(، 

جامع التفاسير مع تفسير الفاتحة ومطالع البقرة، تحقيق: أحمد حسن فرحات، دار الدعوة 
 م(.1984، )1الكويت، ط -

دمشق،   –ي الداعية المجاهد والفقيه المجدد، دار القلم  زرزور: عدنان، مصطفى السباع   -43
 م(. 2013، )2ط 

العلماء   -44 رابطة  موقع:  في  منشورة  مقالة  المبارك،  األستاذ  ترجمة  مصطفى،  الزرقا: 
 (.https://islamsyria.comالسوريين: ) 

م(، مناهل العرفان في علوم القرآن، دار ابن  1948الزرقاني: محمد عبد العظيم )ت:    -45
 م(.2017، )2بيروت، ط  –حزم 

ه(، البرهان في علوم القرآن، تحقيق: 794الزركشي: بدر الدين محمد بن عبد هللا )ت:    -46
 م(. 2006القاهرة، )د. ط(، ) -أبي الفضل الدمياطي، دار الحديث 

ه(،   1396لدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس )المتوفى:  الزركلي: خير ا  -47
 م(. 2002، ) 15األعالم، دار العلم للماليين، ط 
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سعد: قاسم علي، جمهرة تراجم الفقهاء المالكية، دار البحوث للدراسات اإلسالمية وإحياء   -48
 م(.  2002، )1دبي، ط   –التراث 

ه(،   756ن يوسف بن عبد الدائم )ت  السمين الحلبي: أبو العباس شهاب الدين أحمد ب   -49
عمدة الحفاظ في تفسير أشرف األلفاظ، تحقيق: محمد باسل عيون السود، دار الكتب 

 م(.1996، )1بيروت، ط  -العلمية 
ه(، اإلتقان في علوم القرآن، دار ابن  911السيوطي: جالل الدين عبد الرحمن )ت    -50

 م(.2015بيروت، )د. ط(، ) –حزم 
ه( طبقات المفسرين   911السيوطي: عبد الرحمن بن أبي بكر جالل الدين )المتوفى:   -51

 ه.1396القاهرة، الطبعة: األولى،  –العشرين، تحقيق: علي محمد عمر، مكتبة وهبة  
ه(، بغية الوعاة في  911لسيوطي: عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين )المتوفى: ا  -52

لبنان /    -طبقات اللغويين والنحاة، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية  
 صيدا، )د ط(، )د ت(. 

)ت:    -53 المالكي  الغرناطي  اللخمي  موسى  بن  إبراهيم  إسحاق  أبو  ه(، 790الشاطبي: 
في أصول الشريعة، تحقيق: عبد هللا دراز، ومحمد عبد هللا دراز، وعبد السالم   الموافقات 

 م(. 2009، )2بيروت، ط  –عبد الشافي محمد، دار الكتب العلمية 
شاهين: محمد علي، مقالة بعنوان: )السيرة الذاتية للشيخ عمر عبيد حسنة(، منشورة في   -54

 .(www.ahlalhdeeth.comموقع: ملتقى أهل الحديث: )
ه(، أضواء البيان في  1393الشنقيطي: محمد األمين بن محمد المختار الجكني )ت:    -55

 م(. 2013، ) 1بيروت، ط   –إيضاح القرآن بالقرآن، دار ابن حزم 
ه(، فتح القدير، دار    1250الشوكاني: محمد بن علي بن محمد بن عبد هللا )المتوفى:    -56

 ه(. 1414)  ،1دمشق، بيروت، ط  -ابن كثير، دار الكلم الطيب 
ه(، مسند   241الشيباني: أبو عبد هللا أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد )ت:    -57

عادل مرشد، وآخرون، مؤسسة الرسالة،   -اإلمام أحمد بن حنبل، تحقيق: شعيب األرنؤوط  
 م(. 2001، )1ط 



 

 
 

 
296 

ت، ه(، الوافي بالوفيا  764الصفدي: صالح الدين خليل بن أيبك بن عبد هللا )المتوفى:    -58
  1420بيروت، )د. ط(، )  –تحقيق: أحمد األرناؤوط وتركي مصطفى، دار إحياء التراث  

 م(،  2000  -ه
صالح الدين: محمد بن شاكر بن أحمد بن عبد الرحمن بن شاكر بن هارون بن شاكر   -59

دار صادر    764)المتوفى:   عباس،  إحسان  تحقيق:  الوفيات،  فوات  بيروت،   –ه(، 
 الطبعة: األولى، )د. ت(. 

ه(، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، 310الطبري: أبو جعفر محمد بن جرير )ت    -60
خلف،  اللطيف  عبد  ومحمد  محمد،  عادل  ومحمد  البكري،  الرزاق  عبد  أحمد  تحقيق: 

السالم   دار  المنعم مدكور،  الحميد عبد  بإشراف: عبد  الحميد،   – ومحمود مرسي عبد 
 م(.2015، )6القاهرة، ط  

 محمود، كتاب: مصطفى السباعي الداعية الرائد والعالم المجاهد، الطنطاوي: عبد هللا  -61
 م(. 2001، )1دمشق، ط  -دار القلم

السعودية،    -الطيار: مساعد بن سليمان، فصول في أصول التفسير، دار ابن الجوزي    -62
 ه(. 1439، )4ط 

النفائس    -63 دار  القرآن،  علوم  في  البرهان  إتقان  ، 2عّمان، ط    –عباس: فضل حسن، 
 م(. 2015)

 ه(. 1341، )3عبده: محمد، تفسير جزء عم، مطبعة مصر، ط   -64
 م(. 2017، )11العقيل: عبد هللا، الدعوة والحركة اإلسالمية المعاصرة، دار البشير، ط    -65
)ت    -66 كرد  محمد  )مطبوعات 1953علي:  بدمشق،  الترقي  مطبعة  األجداد،  كنوز  م(، 

 م(.1950 –ه  1370، )1المجمع العلمي العربي بدمشق(، ط 
67-  ( الحميد  عبد  أحمد 1349  -  1280الفراهي:  الدكتور  تحقيق:  البالغة،  جمهرة  ه(، 

فرحات باًلشتراك مع ابنه الدكتور محمد إقبال فرحات، جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم  
 م(. 2017، )1دبي، ط   –وحدة البحوث والدراسات  –

الدائرة الحميدية ومكتبتها  -ا  ه(، دًلئل النظام، مطبعة له1349الفراهي: عبد الحميد )  -68
 في الهند، )د. ط(، )د. ت(. 
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 الفراهي: عبد الحميد، التكميل في أصول التأويل، )غير مطبوع(.   -69
)د.ط(   -70 الهند،  الحميدية،  الدائرة  العقائد،  عيون  إلى  القائد  الحميد،  عبد  الفراهي: 

 ه(.1395)
 تفسير سورة الفيل، )غير مطبوع(. الفراهي: عبد الحميد،  -71
الدائرة الحميدية ومكتبتها في الهند )د.  -الفراهي: عبد الحميد، دًلئل النظام، مطبعة لها    -72

 ط( )د. ت(. 
الفراهي: عبد الحميد، مفردات القرآن نظرات جديدة في تفسير آيات قرآنية، تحقيق: محمد   -73

 م(. 2002، )1ت، ط بيرو  –أيوب أجمل اإلصالحي، دار الغرب اإلسالمي 
المصطلحي في   -74 التداخل والتكامل  القرآني في  أثر المصطلح  فرحات: أحمد حسن، 

العلوم الشرعية، بحث مقدم في ندوة " التداخل والتكامل المصطلحي في العلوم " بدعوة 
ابن زهر في أغادير   الدراسات المصطلحية في فاس    -من جامعة  والتي   -ومعهد 

 م(. 1999ر المغربية عام ) انعقدت في مدينة أغادي
فرحات: أحمد حسن، أثر نظام القرآن في بيان مقاصد األسماء والصفات، بحث مقدم    -75

للدورة العلمية التخصصية بمقاصد القرآن، والتي دعت إليها مؤسسة الفرقان بلندن، في 
 م(، في مدينة المحمدية بالمغرب.2016عام ) 

ة في شعر محمد إقبال، بحث مقدم في فرحات: أحمد حسن، أصداء التزكية القرآني   -76
المؤتمر العلمي األول الذي َدَعْت إليه لجنة التزكية والتعليم الشرعي في اًلتحاد العالمي 

م(، بعنوان: "تراثنا 2019/ 11/ 9لعلماء المسلمين، الذي انعقد في إسطنبول بتاريخ )
 الروحي والحاجات المعاصرة لألمة بين المثالية والواقعية".

حات: أحمد حسن، أصول التفسير عند اإلمام األشعري، من خالل كتابه "اإلبانة عن  فر   -77
، بحث مقدم في الملتقى الخامس الذي نّظمته الرابطة -نموذجاا -أصول الديانة"، رؤية هللا  

 م(. 2010العالمية لخّريجي األزهر بالقاهرة، عام ) 
دم في المؤتمر العالمي فرحات: أحمد حسن، أصول سننية في تفسير القرآن، بحث مق  -78

بفاس   أقيم  الذي  الكريم وعلومه،  القرآن  للباحثين في  المغربية  –الثالث  عام    -المملكة 
 م(. 2015)
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فرحات: أحمد حسن، افتتاحيات مجلة الشريعة والدراسات اإلسالمية في الكويت، من    -79
 م(. 1990 –م  1986العدد السابع وحتى السابع عشر، وذلك بين عامي )

حمد حسن، أفق النقد في دراسة المصطلح القرآني، بحث مقدم في المؤتمر فرحات: أ  -80
العالمي الثاني للباحثين في القرآن الكريم وعلومه، المنعقد بمدينة فاس المغربية عام  

 م(. 2013)
فرحات: أحمد حسن، اإلسالم والحضارة، بحث منشور ضمن كتاب "الفكر اإلسالمي"   -81

 م(.2003) الصادر عن جامعة اإلمارات، عام
، 1عّمان، ط    –فرحات: أحمد حسن، األّمة في دًلًلتها العربية والقرآنية، دار عمار    -82

 م(.  2004)
للدورة    -83 مقدم  بحث  الكريم،  القرآن  ومقاصد  الموضوعي  التفسير  حسن،  أحمد  فرحات: 

لندن،   -العلمية الثالثة المتخصصة بمقاصد القرآن، والتي دعت إليها مؤسسة الفرقان  
للدراسات والبحوث  المقاصد  والعلوم اإلنسانية   -ومركز  جامعة   -الرباط، وكلية اآلداب 

 م(، بمدينة الدار البيضاء المغربية. 2017، وذلك في عام )الدار البيضاء  -الحسن الثاني 
 م( 2003، )1عّمان، ط  – فرحات: أحمد حسن، الخالفة في األرض، دار عمار   -84
 م(. 2004، )1عّمان، ط   –فرحات: أحمد حسن، الذين في قلوبهم مرض، دار عمار   -85
رآن الكريم، فرحات: أحمد حسن، الضوابط الشرعية لدراسات اإلعجاز العددي في الق  -86

بحث مقدم للندوة الثانية لإلعجاز في القرآن الكريم، والتي نّظمتها جائزة دبي الدولية 
 م(.2007دبي، عام ) -للقرآن الكريم

، 1عّمان، ط    –معالمه، دار عمار    –فرحات: أحمد حسن، الفكر اإلسالمي مفهومه    -87
 م(.  2003)

عّمان،   -ظة على القرآن الكريم  فرحات: أحمد حسن، القرآن والشباب، جمعية المحاف  -88
 م(.  2016، )1ط 

فرحات: أحمد حسن، الوحدة الموضوعية في عدد من السور، وهو منشور على موقع   -89
 الدكتور فرحات على شبكة اإلنترنت، ويشمل تفسير عدة سور قرآنية.  
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الشريعة   -90 العْمد، بحث منشور في مجلة كلية  القتل  آية  تأويل  فرحات: أحمد حسن، 
 م(. 2016، عام  2، العدد 34المجلد )ة قطر بجامع

 م(.  2000، ) 1عّمان، ط  –فرحات: أحمد حسن، تأويل آية النساء، دار عمار    -91
 – آيات الصابئين، دار عمار    – فرحات: أحمد حسن، تأويل ثالث آيات متشابهات    -92

 م(.2000، )1عّمان، ط 
رؤية نقدية، )بحث   –فرحات: أحمد حسن، تحقيق المخطوطات في الرسائل الجامعية    -93

 استكمالي لبحث "نظرات نقدية في ميدان تحقيق المخطوطات"(.
فرحات: أحمد حسن، دًللة السياق في دراسات اإلمام مكي بن أبي طالب القيسي   -94

 م(. 2016تونس، نوفمبر )  –القيرواني، بحث مقدم ل: الندوة العلمية الدولية، القيروان  
، 1عّمان، ط    –فرحات: أحمد حسن، ُسّنة هللا التي ًل تتبدل وًل تتحول، دار عمار    -95

 م(.1999سنة )
حس  -96 أحمد  مجلة فرحات:  في  منشور  بحث  إقبال،  محمد  الكبير  اإلسالم  شاعر  ن، 

 م(.1968الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة، العدد الثاني، السنة األولى، عام )
رؤية ميدانية   –فرحات: أحمد حسن، صعوبات البحث والتحقيق في الدراسات العليا    -97

ا للدراسات  العالمية  الندوة  مقدم في  أكاديمية وتجربة عملية، بحث  التي عقدتها  لعليا 
بماليزيا   الماليا  جامعة  في  اإلسالمية  عام    –الدراسات  في  العليا،  الدراسات  قسم 

 م(. 2007)
 م(.2008فرحات: أحمد حسن، طرق التدريس، بحث مقدم لجامعة اإلمارات في عام )  -98
، 1عّمان، ط    -فرحات: أحمد حسن، فطرة هللا التي فطر الناس عليها، دار عمار    -99

 م(. 2004)
عّمان، ط   -فرحات: أحمد حسن، في علوم القرآن عرض ونقد وتحقيق، دار عمار    -100

 م(. 2001، )1
فرحات: أحمد حسن، قصة اكتشافي لمكي بن أبي طالب القيسي، بحث مقّدم في ندوة   -101

 م(. 2015عمان، )   –علمية لجمعية المحافظة على القرآن الكريم 
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ريب القرآن" ًل تصح نسبته إلى مكي بن  فرحات: أحمد حسن، كتاب "العمدة في غ  -102
 م(. 1982، عام ) 11أبي طالب، بحث منشور في المجلة العربية، العدد 

الراغب   -103 إلى  نسبته  تصح  ًل  التأويل  وغّرة  التنزيل  دّرة  كتاب  حسن،  أحمد  فرحات: 
، العدد 6جامعة الكويت، المجلد    -األصفهاني، مجلة الشريعة والدراسات اإلسالمية  

 م(. 1989)، سنة 15
والتوزيع    -104 للنشر  الكتب  روائع  الدعوة،  فقه  كتاب  حسن،  أحمد  الرياض،   –فرحات: 

 م(. 1993الطبعة الثانية، ) 
الرياض، )بدون   –فرحات: أحمد حسن، كتاب فقه الدعوة، روائع الكتب للنشر والتوزيع    -105

 طبعة(. 
تبها في فرحات: أحمد حسن، مصطلح "اإلمام"، رسالة صغيرة )جواب على سؤال(، ك  -106

 م(. 1973دمشق عام ) 
عّمان،  -فرحات: أحمد حسن، معاني المحكم والمتشابه في القرآن الكريم، دار عمار  -107

 م(. 1998، )1ط 
القرآن    -108 مفردات  معاجم  وموازنات:  مقارنات  حسن،  أحمد  موازنات   –فرحات: 

 م(.2019، )1دمشق، ط  -، دار ابن كثير -ومقترحات 
طالب وتفسير القرآن، دار عمار، ودار البيارق،   فرحات: أحمد حسن، مكي بن أبي  -109

 م(. 1997، )1ط 
مجلة   -110 في  منشور  بحث  إقبال،  شعر  في  الجهاد  نفحات  من  حسن،  أحمد  فرحات: 

 م(.1967 –  1964"حضارة اإلسالم"، حينما كان يعمل بها، بين عامّي ) 
الجامعة   -111 مجلة  في:  منشور  بحث  والسور،  اآليات  مناسبات  حسن،  أحمد  فرحات: 

اإلسالمية في المدينة المنورة، على أربع حلقات، ثالثة منها في العدد األول والثاني، 
 م(.1972م(، والحلقة الرابعة في العدد الرابع عام )1970عام ) 

فرحات: أحمد حسن، نحو منهجية موحدة لتفسير القرآن، منشور ضمن بحوث مؤتمر   -112
اإلسالم الجامعة  في  انعقد  الذي  اإلسالمية  عام الوحدة  بماليزيا،  كواًللمبور  في  ية 

 م(. 2003)
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فرحات: أحمد حسن، نظرات في التفسير الموضوعي، كتاب غير مطبوع، يقع في   -113
 ( صفحة.558)

فرحات: أحمد حسن، نظرات نقدية في ميدان تحقيق المخطوطات، بحث مقدم في   -114
دبّي   في  المنعقدة  اإلسالمي،  العربي  المخطوط  صناعة  في  التدريبية  عام الدورة 

م(، والتي دعا إليها مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، بالتعاون مع المنظمة 1997)
 العين.  – الرباط، وجامعة اإلمارات العربية المتحدة    – اإلسالمية للتربية والثقافة والعلوم  

ه(، البلغة في  817الفيروزآبادى: مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب )المتوفى:   -115
  - ه   1421، ) 1النحو واللغة، دار سعد الدين للطباعة والنشر والتوزيع، ط  تراجم أئمة  

 م(. 2000
 تركيا، )د. ط( )د. ت(.  –القرضاوي: في وداع األعالم، الدار الشامية   -116
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