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ABSTRACT 

 

The book, Dala’il Al-Nizam by Abdulhamid Al-Farahi, is one of the books that tackled rare topics 

about the Noble Qur’an such as the topic of Coherence in the Qur'an. However, this book has not 

had enough care for publication or received enough interest by the verifiers. Here lies the research 

problem. The research aims at presenting the topics Al-Farahi talked about in his Book, Dala’il 

Al-Nidham. It also aims at highlighting the countless Qur’anic contributions. The research is 

conducted through the analytical methodology to analyze and track the Farahi’s inferences in his 

exegesis. The research has found that there are a lot of topics discussed in the Al-Farahi’s book, 

the recurrence of the Qur’anic scientific contributions, and the discussion of Qur’an’s coherence 

is among the topic that Al-Farahi alone tackled in his Book, Dala’il Al-Nidham. 

 ملخص البحث

ن الفراهي اهلندي من الكتب اليت حتدثت عن موضوعات اندرة يف القرآكتاب دالئل النظام للشيخ عبد احلميد 

الكرمي، وهو موضوع النظام، ولكن الكتاب مل تعطيه دور النشر حقه من الطباعة، ومل يلق اهتماما من احملققني، وهنا 

الئل النظام،  د تكمن مشكلة البحث، ويهدف البحث إىل إظهار املوضوعات اليت حتدث عنها الشيخ الفراهي يف كتابه

كما يهدف إىل تسليط الضوء على سعة عطاءات القرآن اليت ال تنتهي، وقد قام البحث على املنهج التحليلي؛ لتحليل 

وتتبع ما استنتجه الشيخ الفراهي يف تفسريه، وقد توصل البحث إىل بعض النتائج، منها: كثرة املوضوعات اليت حتدث 

القرآن الكرمي العلمية، كما أن احلديث عن نظام القرآن ممن تفرد به الشيخ الفراهي عنها كتاب الفراهي، وجتدد عطاءات 

 يف كتابه دالئل النظام.

 : الفراهي، دالئل، النظام، القرآن.الكلمات املفتاحية
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 املقدمة

 سليم وبعد:تبسم هللا الرمحن الرحيم والصالة والسالم على سيد املرسلني نبينا حممد عليه وعلى آله أفضل صالة وأمت 

فهذه تقرير يسري عن كتاب ) دالئل النظام لعبد احلميد الفراهي اهلندي (، راعيت فيه االختصار والتيسري يف معرفة 

 حمتوى هذا الكتاب.

 املبحث األول: التعريف ابملؤلف

 وقبل البدء بدراسة احملتوى فهذه ترمجة يسرية ابملؤلف:

 م(1930 - 1864هـ / 1349 - 1280الشَّْيخ عبد احلميد الفراهي )

.  ُهَو محيد الّدين أَبُو َأمْحد عبد احملسن األنصاريُّ الفراهيُّ

  -رعه م تـَْقرِيًبا( يف قـَْريَة )َفرِيها( ، من قرى مديرية )أعظم كره( اِبهْلِْنِد، َوبََدأَ تـَْعِليمه ُمْنُذ ترع1864هـ )1280ولد سنة 

ُهَو اْبن ِستَّة عشر فحفظ اْلُقْرآن، وبرع يف الفارسية َحَّتَّ نظم ِفيَها الّشْعر وَ  -ْند كشأن أَبَناء العائالت الشَّرِيَفة يف اهلِْ 

 1858هـ/ 1332 - 1274َعاما، مثَّ اْشتغل ِبطََلب اْلَعَربيَّة وعلومها على َيد اْبن َخاله اْلَعالَمة املؤرخ شبلي النعماين )

شَّْيخ أيب احلََْسَنات َما تلقى اْلعلم يف َحلَقة اْلَفِقيه احْلََنِفّي احملّدث اْلَعالَمة الم( ، وََكاَن أكرب ِمْنهُ بست ِسِنني، كَ 1914 -

م( .. َوَغريه من ُعَلَماء اْلَعْصر، مثَّ عرَّج بعد َذِلك 1887 - 1848هـ/ 1304 - 1264حُمَمَّد عبد احلَّْي اللكنوي )

فلسفة لتحق بكلية عليكرة اإلسالمية، َوحصل على )الليسانس( يف العلى اللَُّغة اإلجنليزية َوُهَو اْبن عْشرين سنة، وا

 احلديثة من َجاِمَعة )هللا آابد( .

اْلَعَربيَّة مبدرسة  ُعنيِّ معلما للعلوم -َوبعد َما قضى وطره من طلب اْلعلم، واستقى من حياضه، ورتع يف رايضه 

ْساَلم بكراشي )َعاِصَمة السََّند آنذاك( ، فدرَّ  ك ِإىَل س ِفيَها ِسِنني، وَكتب َوألف، وقرض َوأْنشد، مثَّ انـَْقطع بعد َذلِ اإْلِ
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يف التَّاِسع عشر من مُجَاَدى الثَّانَِية  -َرمْحَة هللا َعَلْيِه  -تدبُّر اْلُقْرآن ودرسه، َومجع علومه، َفقضى ِفيِه َأكثر عمره َحَّتَّ تويّف 

 م( ، يف َمِديَنة متهورا، َحْيُث َكاَن يتطبب من مرٍض أملَّ بِِه.1930هـ )احْلَاِدي عشر من نوفمرب 1349من سنة 

َواِسع َوقد َكاَن الفراهي أمنوذجًا مشرفاً لْلَعامل اْلُمسلم اْْلَاِمع َبني التبحُّر يف اْلُعُلوم اْلَعَربيَّة والدينية، واالطالع الْ 

ت اْْلمسني عددا، ة املتوازنة العميقة ِفيَما كتب من مصنفاٍت قاربعلى اْلُعُلوم العصرية والطبيعية، َويْظهر أثر َهِذه الثقاف

اأْلَدب وَ أمهها َوأَْعَظمَها َما كتبه حول اْلُقْرآن اْلمِجيد، وأتويله، َوَما ََسَّاهُ )النظام( وََكَذِلَك َما كتبه حول احلَِديث الشريف 

َضاَفة ِإىَل  َعَريبّ والفارسي، َويف  اْلكثري من الّشْعر الراقي يف كلٍّ من اللسانني: الْ اْلَعَريبّ والفلسفة األخالقية واملنطق.. اِبإْلِ

 : )).. َواَل يـََتأَتَّى َذِلك ِإالَّ -َرمْحَة هللا َعَلْيِه  -م( 1999 -هـ 1420َذِلك يقوم السَّيِّد اْْلَِليل أَبُو احْلسن الندوي )ت 

 اللَُّغة اْلَعَربيَّة، والتشبُّع بِِه، َوَبني التذوق الصَِّحيح لفن البالغة واملعاين َواْلبَـَيان يف  ملن مجع َبني التدبُّر يف اْلُقْرآن واالشتغال

ل ضمن دراسة بعض اللَُّغات اأْلَْجَنِبيَّة والصحف السماوية اْلَقِدميَة، َوَبني َسالَمة اْلِفكر ورجاحة اْلعقل والتعمق.. َوَذِلَك ف

 هللا يؤتيه من َيَشاء((.

اذ البصرية، يف ِحدة الذكاء، ووفور اْلعقل، ونف -بل آيَة  -ْْلُْمَلِة.. يـَُقول عنُه أحد تالمذته: ))َكاَن َغايَة َوابِ 

 َوشدَّة اْلَورع، َوحسن اْلِعَباَدة، وغىن النَّفس، َولَِئن أَتَّخر بِِه َزَمانه، لقد تقدم ِبِه علمه وفضُله((.

ا تطبع بعد، ََنوا من مخسٍة َوعْشرين كتااب مل -َرمَحه هللا  - ِإىَل أَن للفراهي ولعلَّ من األمهية مبََكان َأن نِشري

َها يف َغايَة األمهية  .1وَكثري ِمنـْ

 املبحث الثاين: علم التأويل والقصد من بنائه عند الفراهي

 املطلب األول: علم التأويل عند الفراهي

 ملواطن اْللل الذى حصل يف مسالك تلقى مشروعه التفسريي من خالل رصد استكشايف أسس الفراهى

ح الدين، وعرب حتديد مقاصد التدين اليت تكفل القرآن الكرمي ببياهنا؟ فالدين ينهض برتقية النفوس، وتربية العقول، وإصال
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األعمال، أي يقوم مبقتضيات الربط التكاملي بني األخالق والعقائد والشرائع، ولذلك نشأت ثالثة علوم وهي : علم 

ألخالق واملواعظ، وعلم الكالم، وعلم الفقه، لينربي الفراهي إىل بيان كيف أن إعمال علم التأويل يف الفقه وحده، ا

وإمهاله يف علمي األخالق والكالم، أضرا ابملمارسة املعرفية والعملية اإلسالمية. وهو نظر تقوميي شامل لرتاث العلماء 

 .األخالقي والعقدي والفقهي

األخالق، فقد اعرتته آفات منها بناؤه على احلكمة العلمية املنقولة من الفالســــــــفة، أو التعويل  فبالنســــــــبة لعلم

على التجارب الشخصية، أو االعتماد على الرواايت الضعيفة، أو األخذ من القرآن وفق أتويالت ركيكة ؟ وذلك ظنا 

 . 2هيب، ومدح احلسن وذم القبيحمن أهل هذا العلم "أبنه ال حاجة إىل صحة االستدالل يف الرتغيب والرت 

وميثل الفراهي لذلك بطائفة من املتصــوفة، ويضــع أمثلة لذلك يف كالم ابن العريب احلاذي، ذلك أهنم "تكلموا  

 .3 يف العقائد، أيولون القرآن إىل ظنوهنم ْلهلهم ابلعربية، وحبقيقة هذا الدين . ويزعمون أهنم أعرف ابلقرآن وأسراره

الكالم فريى الفراهي أن العطب قد خنر أهله لغلبة العقل على اشــــــــتغاهلم، حيث خف عندهم النقل وأما علم 

طلبا إلقناع اْلصــوم من املالحدة، "ورمبا أيولون القرآن إىل غري مراده فرارا من اعرتاضــات املعاند، إذ مل يهتدوا لصــحيح 

 ميكنهم الدفاع على خيرجون منها حني مل -أبوااب بل ثلما ال نقول  -التأويل وتطبيق املعقول ابملنقول، فجعلوا للتأويل

 .، وجيعل الرازي منوذجا لذلك4مستقيم وجه

ففي نظر الفراهي، مرد اْللل الذي اعرتى كال من علمي األخالق والكالم إىل "عدم أتسيس أصول التأويل   

 5الشرائع أو األخالق والعقائد العامة اليت يعتمد عليها يف كل ما يستنبط من القرآن، سواء كان من فروع

فبناء علم التأويل هو العاصـــــم من قواصـــــم التحريف الذى يتعرض له فهم الدين، نظرا وعمال، "ف ن جعلت   

الفراهي( أصــال لتمام علم الدين كما هو يف احلقيقة، صــار من الواجب أن يؤســس أصــول للتأويل، حبيث  القرآن )يؤكد

 .6القرآن تكون علما عاما لكل ما يؤخذ من
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 لقصد من بناء علم التأويلاملطلب الثاين: ا

انربى الفراهي إلصــــــالح ما أَساه ابْللل املعريف، أو ما ميكن التعبري عنه ابلبحث عن حل ألزمة علم التفســــــري 

بعلم  ةاملعرفية، وجتاوز االنســــــداد الذي يواجهه فهم الكتاب العزيز، ابفتقاده للميزان واملعيار الذي ضــــــاع مع عدم العناي

التأويل أتصــــــــــــــيال وتنقيحا وأجرأة، ولذلك أســــــــــــــس الفراهي ذييزا بني نوعني من العلم وفرق بينهما، ومها العلم الفطري 

 .والعلم الرَسي

فالعلم الفطري هو "الذي حصــــــل على طريق الفطرة ال صس به صــــــاحبه، ف نه ليس عنده يف صــــــورة القضــــــااي 

 .7رورة، ويكون احلكم به حكما جزئياالكلية، وال يظهر عمله إال عند وقوع الض

إذ مكمن  .8 "خبالف العلم الرَسي القائم على "أصـــــــــول وكليات منضـــــــــبطة وصكم لا من غري وقوع املســـــــــألة

، الغلط ابلنســـبة للفراهي هو الثقة ابلكليات املنضـــبطة اليت ميكن أن تعرتيها آفتان تؤثران يف احلكم وتؤدي به إىل الغلط

، اللذان جيتنبهما املســــــــلك الفطري لعدم تعويله على "الكليات املنضــــــــبطة "، واعتماده الواقع دون ومها القصــــــــور والزي 

االفرتاض، ولذلك كثر االختالف يف أهل العلم الرَسي، وكان علماء الســــــــــــــلف يكرهون الســــــــــــــؤال واحلكم قبل حلول 

 .9 الواقعة

على النهج الرَسي واالبتعاد عن املســــــــــلك الفطري، ولو أن أهل العلم الرَسي "بعد  االعتمادفمكمن اْللل يف 

 .10 "التمرن الطويل رمبا صصل هلم الذوق الفطري

غري أنه يبقى "أدون من الذوق الفطري الذي حصــــــــــــــل لذوي العقول الســــــــــــــليمة، فهم يقربون من أهل العلم  

 .11 "...الرَسيـــــــة وأصـــــــــــــــوهلـــــــا وفروعهـــــــا الفطري، ويســـــــــــــــمون ذلـــــــك ملكـــــــة، وعنـــــــد ذلـــــــك تضـــــــــــــــمحـــــــل العلوم

إن الفطريـة املنهجيـة هلـا دالالاـا العلميـة وآفـاقهـا املعرفيـة وتطبيقـااـا العمليـة، اليت يرى أهنـا منتهى الســــــــــــــول واألمـل يف 

إصــــالح أزمة الفهم يف علم التفســــري، ببناء علم مســــتقل مشــــتغل ابلتأويل، ويقي التدبر القرآين آفيت القصــــور والزي  وما 
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داين إليه من اختالف وتضــــــــارب يضــــــــر بتماســــــــك اْلماعة. ولذلك اعترب الفراهي، "أن التفكر يف كتاب اّ  املنزل، تؤ 

 .12ة"يشبه الفكر يف كتاب الفطر 

ينطلق إذن االجتهاد يف وضــــــــــــع علم التأويل ضــــــــــــمن الرؤية اليت تؤســــــــــــس للنموذج املعريف الفطري املتجاوز   

خطاء، فغاية اية ابلتأويل ابعتباره فنا مستقال وميزاان يقي الفهم كثريا من األغالط واألللتطبيق "الرَسي " الذي فاتته العن

الفراهي هي وضع ميزان للتدبر والتفكر يف القرآن مبقتضى الفطرة القرآنية نفسها، أصوال واستدالال واستنباطا لألحكام 

  :يل خدمة وصيانة للقرآن الكرميواحلكم . ولذلك أوضح الفراهي الفروق بني التأويل والتحريف والتفص

 :وتنقسم أصول التأويل عند الفراهي إىل قسمني

 .يقصد األول إىل العصمة عن الزي  يف التأويل -

 .ويهدي الثاين إىل احلكم اليت يتضمنها كتاب ا ّ  -

 املبحث الثالث: معلومات الكتاب

 ومقدمة النشر طبعات الكتاباملطلب األول: 

استهلت وقد  هـ.1/1388ط -نشر الدائرة احلميدية ابهلند  -صفحة  127واحدة يف  طبع الكتاب طبعة 

يف مقدمتها بكالم عن الفراهي من حيث علم وتوفقه على أقرانه، ومن حيث الكتاب وأمهية وفضل وما تطرق  دار النشر

سر له أن ام الفراهي، وأنه مل يتيله املؤلف يف هذا الكتاب، وذكر الناشر أن هذا الكتاب ليس إال جمموعا من أفكار اإلم

 ( فما زاد على ذلك فهو مما كان مبثواث يف خمطوطاته.10-1يرتبها ما عدا فصول توجد يف أوائله )

 

 

 



214 
 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 

 

 مقدمة املؤلفاملطلب الثاين: 

؟ وقال املقصود وبدأ بعده بقول النظام ملن، بدأ املؤلف يف كتابه ابملقصود من معرفة النظام حيث قال ليس إال التدبر

أبن النظام من الضرورايت لعلماء األمة، وفهم الكالم ال ميكن بدون معرفة النظام ألن اختالفهم لفهمه  الفصليف هذا 

 سبب يف الفرقة والشتات واختالف الفتاوى.

 فهذا كتاب أفردانه لذكر ) دالئل النظام ( ونريد ابلدالئل:وقال: 

 على وجود النظام يف القرآن ويثبته.ما يدل  -1

 .13وما يهدك إىل معرفته وطريق استنباطه -2

 وغايته موضوع الكتاباملطلب الثالث: 

إن الفراهي يف رحلته العلمية الشاقة إمنا يريد أن يسرتد مفتاح احلكم الفيصل، الذي تفتح به أبواب االجتهاد  

 .يز. فهو اإلكسري لتشتت األمة واختالفهاالتدبري للقرآن، وإعادة وصل اْلماعة بكتالا العز 

مث تكلم ، 14معرفة النظم يف معاين اآلايت والسور، وهو املوضوع لكتابنا هذاموضوع الكتاب يتحدث عن 

املؤلف عن نظم القرآن وأنه على ترتيب النيب صلى هللا عليه وسلم،  وذكر أن اْلالف هو يف ترتيب السور ال اآلايت، 

 .15ثابت هو ترتيب سور القرآن من عند هللاورجح أبن الصحيح ال

س هو االنتفاع ابلقرآن تعلمه وتعليمه والعمل به وحث النا :الغرض األصلي من هذا الكتابوغاية الكتاب أي 

 عليه.

 من وجهة نظر املؤلف أسباب قلة االعتناء بعلم النظاماملبحث الرابع: 

 األقدام ليس من مهمات الدين.شكاله وصعوبته وكونه من مزالت إظن البعض أنه مع 
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رد على هذا اإلشكال حيث قال أبن لطائف البالغة ووجوه اإلعجاز ليست مقصودة لذوااا وال غاية ما تفوز 

به، بل ليست معرفة نظام الكالم وروابط معاين اآلايت ماهي طلبتنا كل ذلك أييت عرضا إمنا املقصود هو التدبر يف 

 .16ومعرفة النظم إمنا هي وسيلة إليه معىن القرآن الذي سبق بيانه،

مث تطرق املؤلف لرفع بعض الشبهات من حيث أن زعم بعض العلماء أن الكالم املنظم الذي جيري إىل عمود 

خاص ليس من عادة العرب، ف نك ترى يف شعرهم اقتضااب بينا فلو جاء القرآن على غري أسلولم ثقل عليهم، وهذا 

تلهون ابلشعر وال يعدونه من املعايل، وإمنا كانوا يعظمون احلكماء وصبون اْلطاابت زعم ابطل ف ن العرب كانوا ي

 .17املثل، وأن العرب مل يكن أكثر كالمهم اْلزل شعرا احلكمية، مل ستعملوا الشعر إال على وجه احلكمة وضرب

 ، وهي اآليت:سباب اليت دعت بعض العلماء لنفي النظاممث تطرق املؤلف إىل األ

 كالم هللا عن كل عيب وشني.تربئة   .1

أن أكثر من ذهب إىل وجود النظم كاإلمام الرازي قنع يف هذا األمر الصعب مبا هو أهون من نسج العنكبوت مع  .2

سبقه الظاهر يف العلوم النظرية والذكاء، فمن نظر يف كالمه تيقن أبن النظم لو كان كما يدعيه هذا اإلمام املتبحر 

 خوضه فيه.وأمثاله ملا خفي عليه مع 

، وذلك أبن النظم إمنا جيري على وحدة، فبحسب ما أكثرت الوجوه فيه إكثار الوجوه يف التأويل وإكثار اْلدل .3

 تعذر االستنباط.

 .18أن حتزب األمة يف فرق وشيع قد اْلأهم إىل التسمك مبا يؤيدهم من الكتاب فراق هلم أتويله .4

 اض يف األصل ووجود سقط يف الكالم(.) بعد ذكره هلذه الشبهات ذكر الناشر أن هناك بي
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 املبحث اخلامس: القرآن مورد النظام

له وبني املؤلف كيف أن القرآن يهديك إىل نظامه وأصو ، ن مأخذ النظام هو القرآن نفسهأمث انتقل املؤلف إىل 

طورا من وال فالقرآن قد دل على كونه منظما ال عوج فيه ، و وكل ذلك من ابب محل النظري على نظريه حيث قال:

 وجوه:

 أن اآلية الواحدة جتمع أموراً ورمبا تتضمن مجال وال يسوغ ملسلم أن يظن ابآلية الواحدة أهنا غري منظمة. -1

 أن الربط الذي وجدت يف موضوع جتده يف عدة مواضع مث تفكر يف مناسبة هذا الربط، فتهدي إىل حكمته. -2

همها هذه املناسبات وترك بعضها، فمن علم املناسبة املذكورة ف ذكر األمور الظاهرة املناسبة يف موضع مث ذكر بعض -3

 .19يف موضع مل يذكر فيه

 مث انتقل املؤلف إىل ذكر فوائد تعليم احلكمة:

 فمن جهة كونه متشالا ومثاين: حث النظر على االنتقال من النظري إىل النظري. -1

ثل ينتقل العقل من العالمة إىل ذي العالمة ومن املعمل تصور البعض من بعض آخر، ومها من طريق الفطرة األوىل  -2

 إىل املثل.

حذف بعض املقدمات: فرمبا يذكر الطرفني ويرتك الوسط ورمبا يكتفي من األمرين أبحدمها ورمبا يكتفي من أربعة  -3

 .20أمور فيها مزدوجان أبمرين فيأخذ من كل مزدوج زوجا

 ائدة الثالثة () ذكر الناشر أنه وقع بياض يف األصل بعد ذكر الف

 املبحث السادس: النظام يهدي إىل احلكمة

نظم  ويف املبحث الذي يليه بني املؤلف أن نظم القرآن دليل على، مث انتقل املؤلف إىل أن النظم يهدي إىل احلكمة

 :21مث ذكر املؤلف احلاجات إىل معرفة النظم، الداينة كلها
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 معرفته هلذه قل حظه يف طريف االعتقاد والعمل.وهي معرفة احلقائق والغاايت واحلكم ومن قل  -1

 من ترك النظر فيه ترك من معىن القرآن معظمه. -2

ريا  بعث هللا نبينا صلى هللا عليه وسلم لتعليم احلكم كما بعثه لتعليم األحكام وربط هللا التزكية ابحلكمة وَساها خ -3

 يم نبيه ومل يتبعه كما ينبغي.كثريا، فمن غفل عنها وقف دون غاية هذه البعثة واكمال دينه وتعل

إان وقعنا يف اختالفات شديدة يف أتويل القرآن مث اختلفت عقائدان وقلوبنا، والنظم يرد األمور إىل الوحدة وينفي  -4

 تشاكس املعاين.

القرآن أفضل آايت شاهدة على نبوة خامت النبني صلى هللا عليه وسلم، وأبقاها وأبينها وأهداها ونعلم ابلبداهة  -5

حسن الرتتيب من أكرب حماسن الكالم البلي ، وَنن نوقن ابعجاز القرآن فهل نرضى أبن يكون عاراي من حسن أن 

 الرتتيب؟.

 )احلاجة رقم ستة ذكر الناشر بوجود بياض يف األصل( -6

 الوسائل إىل معرفة النظم يف القرآناملبحث السابع: 

اشر وبعد كالم مجيل عن التدبر ذكر الن، التدبر ( الوسائل إىل معرفة النظم يف القرآن )أهم ذكر املؤلف أن 

ا من ، مث بني أن هناك بعض األمور اليت تظهر النظم يف القرآن، وقد تتبعتها وأظهرابوجود بياض يف هناية هذا املبحث

 خالل العناوين التالية

 إن للقرآن ظهراً وبطنااملطلب األول: 

 نه نورا وتفصيال، ومع ذلك وصفه بكون حمل التدبر والتوسمذكر املؤلف أن هللا وصف القرآن ابإلابنة وكو 

.. . والتفكر، وأنت تعلم أنه كذلك ف نه مل يزل انفعا هاداي ظاهرا ومع ذلك حمال لغوامض احلكم ومنبعا لدقائق اآلداب

 لية:، يظهر ذلك جليا يف النقاط التا22فالقرآن له ظواهر لا هنتدي فيتيسر ما وراءها ويصري الباطن ظاهرا
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كان هللا تعاىل خلق كل شيء لإلنسان ولكن مل جيعل لإلنسان نصيبا منه إال حسب ما سعى، فكذلك ال  -1

 يكشف القرآن له إال حسب ما تفكر والقرآن واضح بني.

 أما بطنه حتت الظاهر فهو من جهة أن احلق يوافق أخوته ولكن الباطل له اضمحالل إذا جاء احلق املتاح له. -2

القرآن ف نك كلما زدت علما رفع لك سرت معانيه، وليس ألحد أن يتأول القرآن مبا مل يثبت  وهكذا األمر يف -3

 من احلق.

إذا علمت ذلك وجب ألجل فهم القرآن طلب كل علم صحيح.... وال ينقص السؤال من مزلتك بل يزيد  -4

 بك.تعاىل حسفيها وليس لك أن تقول عندي كفاية وحسبنا القرآن. نعم . القرآن حسبك كما أن هللا 

 مث يف القرآن دالئل إىل ما غمض ولذلك أصول: -5

 النظر يف نظمه (أ)

 االستدالل ابلتأمل يف جذر الكلمة اتما مستقال. (ب)

 االستدالل ابللوازم للشيء. (ت)

 .23النظر يف حمل السورة (ث)

 ...... بياض يف األصل.

 املطلب الثاين: كشف طرق اآلايت والسور

 :24النظر يف الطرق اليت تكشف عن طرق اآلايت والسور وذكر منهامث انتقل املؤلف رمحه هللا إىل مبحث 

) كذلك يبني هللا لكم اآلايت لعلكم تتفكرون ( فهذا كالم اتم ال ينتظر له بقية  :زايدة اْلزء ابلتام كما قال تعاىل -1

 ولكن زاده قوله: ) يف الدنيا واآلخرة ( ومثله سورة الروم.

 د كثرية ..... ذكر الناشر وجود بياض يف األصل.ومنها ادخال اْلملة املعرتضة لفوائ -2
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 املطلب الثالث: االستدالل ابآلية

 مث ذكر املؤلف االستدالل ابآلية أي أبمر مشهود ينتقل منه إىل أمر آخر بوجه من وجوه املناسبة.

جل ما ينبغي ألسلوب ليس إال زايدة فائدة غري ما كان، مث يذكر املناسبة والرتتيب وأن الغرض من اختالف األ

 يف الكالم من احلسن والصيانة عن التكرار.

أما اجتاه الرتتيب فقال املؤلف أن األمر الواحد رمبا يؤتى به كالعمود ورمبا كالتبع وحينا يورد جممال وحينا مفصال 

 ومره يقدم وأخرى يؤخر واترة يفرد واترة يقرتن.

 تنباطاملطلب الرابع: الرتتيب والرتكيب واحلذف وطرق االس

مث تكلم ، ناهتكلم عن ترتيب القرآن وْلفاء مع، فوبعدها انتقل املؤلف إىل التحدث يف ترتيب القرآن املعجز

عن اختالف الرتتيب وحكمته، وتكلم عن وجود وجوه عديدة ألمر واحد مثل ذكر  وتكلمعن )ما يهدي إىل الرتتيب( 

لى جهات يستدل لا على حكم مجة وتزداد به علما ألمر الصالة والزكاة والذكر والشكر وأمثاهلا والقصص ذكرت ع

 واحد.

مث تكلم عن تركيب املطالب بعضها ببعض وأن النظر يف القرآن من جهة احلكم وربط األحكام أبصوهلا وأما 

 الوقائع اْلاصة فجعلت مواقع للتأويل لتكون تقريبا إىل االستماع والتوجيه.

قها ويهدينا خالق ومداواة القلوب ويهدينا إىل حقائها وأن ذلك يهدينا إىل تدبري األوتكلم املؤلف يف قران األمور وتقابل

إىل بقاء قرين أو فنائه مثل ذكر الصالة والزكاة وأنه ال بقاء ألحدمها مع فناء األخرى، ويهدينا مماثلتهما يف اآلاثر كما 

 استدل أبو بكر على أثر ترك الزكاة أبثر ترك الصالة.

عن احلذف وأن كالم العرب كله منط على كالم األمم الذي تعودت عليه وأن كالمهم قد وضع حسب  وتكلم املؤلف

 اقتضاء الفكر والفهم، فرتاه مربوطا برابطة عقلية.
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 وحتدث املؤلف عن طرق استنباط علم النظام وأصوله وأن ذلك من القرآن الكرمي كما تطرق إىل فن النظم عموما.

 ني املناسبة والنظاماملطلب اخلامس: الفرق ب

)التناسب( و  َوقد ركز ِفيِه على توضيح أمٍر ُمِهّم، َوُهَو التـَّْفرَِقة َبني، وبعد ذلك حتدث عن الفرق بني املناسبة والنظام

 :25)النظام( ، َوَأن َما يعنيه من )النظام( لَْيَس جُمَّرد تناسب، َويف َذِلك يـَُقول

هَما: َأن ي والسور، َوأما اْلَكاَلم يف نظام اْلُقْرآن، فَلم أطَّلع َعَلْيِه، َواْلفرق بَين)قد صنف بعض اْلعلَماء يف تناسب اآْل 

َا ُهَو جزٌء من النظام، فَِ ن التناسب َبني اآْلاَيت بـَْعضَها َمَع بعض اَل يْكشف َعن َكون اْلَكاَلم َشْيئا َواحِ  ا دً التناسب ِإمنَّ

َتِظم لَ ُمْستِقاّل بَِنفِسِه، وطالب التناس ا اْلَكاَلم فَيصري َشْيئا َواِحًدا، ب ُرمبَا يقنع مبناسبة َما، فـَُرمبَا يغُفل َعن اْلُمَناسَبة الَّيِت يـَنـْ

 بلَها على بُعدٍ قَوُرمبَا يْطلب اْلُمَناسَبة َبني اآْلاَيت املتجاورة َمَع عدم اتصاهلا، فَِ ن اآْليَة التالية ُرمبَا تكون ُمتَِّصَلة اِبلَّيِت 

َها، َوَلْواَل َذِلك ملا عجز األذكياء َعن ِإْدرَاك التناسب، فأنكروا بِِه، فَِ ن عدم ااِلتَِّصال َبني آايٍت متجاورٍة يُوجد ثريا، ك  ِمنـْ

َها َما ترى ِفيِه اقتضاابً بيِّناً، َوَذِلَك ِإذا َكاَنت اآْليَة  َها. لَّيِت علىُمتَِّصَلة ابِ  -َأو مجلٌة من اآْلاَيت  -َوِمنـْ  بُعٍد ِمنـْ

و اِبلَّيِت قبلَها أَ َواِبْْلُْمَلِة: فمرادان ابلنظام َأن تكون السُّورَة َكاِمال َواِحًدا، مثَّ تكون َذات ُمَناسَبة ابلسورة السَّابَِقة والالحقة، 

َها. َفَكَما َأن اآْلاَيت ُرمبَا تكون ُمْعرَتَضة؛ َفَكَذِلك ُرمبَا  ْعرَتَضة، وَعلى َهَذا اأَلْصل تكون السُّورَة مُ أَو بْعدَها على بُعٍد ِمنـْ

ام شٌئ زائٌد ظنرى اْلُقْرآن كلَّه كاَلما َواِحًدا، َذا ُمَناسَبة وترتيب يف َأْجزَائِِه، من األول ِإىَل اآلخر، فَتبني ممَّا قدمَنا َأن الن

 (.على اْلُمَناسَبة وترتيب اأْلَْجزَاء واآلن تبني ما مل يتم النظام إال به

 املطلب السادس: متفرقات يف أواخر الكتاب

مث تكلم عن املعاين وسبكها يف صورة حيث بني أن معاين الكالم إذا ارتبط بعضها ببعض وجرت إىل عمود واحد كان 

 الكالم ذا وحدانية.
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عض دون معرفتك بوبني أن الوحدانية هي معرفة العمود الذي سيق إليه املعاين وأنك لن اتدي إىل معرفة اتصال بعضها ب

 مبساق الكالم، ألن النظام ال بد له عمود جيري إليه الكالم.

وتكلم أبن استخراج عمود السورة صعب جدا وهو اقليد ملعرفة نظامها وأنه صتاج إىل شدت التأمل والتمحيص وترداد 

 :26النظر يف مطالب السورة املماثلة واملتجاورة، وذكر سبب صعوبة ذلك أبنه

 مشتالا مثاين.القرآن نزل  -1

أن هللا تعاىل كما أنزل هذا الكتاب لواجبات العقائد والشرائع فكذلك أنزله لتعليم وحكمة وجعل ذلك من  -2

 أخص صفات نبينا صلى هللا عليه وسلم.

جعل القرآن على هناية اإلجياز فلكثرة املطالب العالية يتحري الناظر فيه ويصعب عليه أن يصطفي من بني  -3

 حدا كالعمود.معانيه معىن وا

مث حتدث عن كثرة الوجوه يف النظام وأن هناك من السور ما ترى نظامها واضحا بل رمبا أهنا تتحمل عدة وجوه 

 يف نظامها ولكن اإلشكال يف تعيني ما هوا لننظم الصحيح املراد.

 تكلم عن املثاين وهي املعاقد واملفاصل واملعاظف.

متساوية يف األمهية كما صرح النيب صلى هللا عليه وسلم عن مزااي وتكلم عن معامل السور وأهنا ليست كلها 

 لبعض اآلايت.

 مث تكلم عن مقادير السور يف جعل بعض السور يف غاية االجياز والقصر.

وتكلم عن ترتيب السور وما ضمت به بعضها ببعض ملناسبة املتأخرة ابملتقدمة للتفصيل أو التشتيد أو املوافقة 

 الطوال مع الطوال والقصار مع القصار، وأن من بعض أسبابه:يف املعىن، ووضع 

 مناسبة القدر يف السور من حيث طوهلا كما هي مناسبة املعىن.  -1
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 .27وأن القصار لو فرقت بني الطوال لصارت مغمورة -2

أقرب  لوتكلم يف وضع األوائل نزوال يف األواخر ترتيبا وذلك ألن القرآن للقراءة والدرس والقراء عند ذام النزو 

 حاال أبوائل القرآن.

 وتكلم عن موقع الكالم من الوقائع واألحوال وذلك مبا يعني على فهم النظام.

وتكلم عن النظم التارخيي ومنها تقارلا يف الزمان مثال زمن الدعوة األوىل فأمورها منتظمة من جهة الزمان فال 

 يبعد بعضها عن بعض.

 بعضها مع بعض وبيان النظم العمودي حيث ذكر الناشر أنه فصل يف غايةمث تطرق إىل الكالم يف نظم السور 

 .28األمهية

 مجاال ممثال لكل سورة وعمودها.إمث انتقل إىل عمود السور 

 كما تطرق إىل مطالب السور ونظامها مبتدأ بسورة الفاحتة.

 مث جاء أبمثلة يف آخر كتابه.

لى  ولكم التوفيق والسداد وهللا تعاىل أعلم وصلى هللا وسلم عهذا ما تيسر ايراده من هذا الكتاب سائال هللا يل

 نبينا حممد.

 اخلامتة

 وبعد هذا الطرح املتواضع توصلنا إىل النتائج التالية:

كثرة املوضوعات اليت طرحها كتاب دالئل النظام، واليت حتدثت عن القرآن الكرمي والنيل من معينه الذي  .1

 ال ينضب.

 الكرمي اليت ال تنتهي.سعة عطاءات القرآن  .2



223 
 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 

 

 احلديث عن نظام القرآن ممن تفرد به الشيخ عبد احلميد الفراهي. .3

 عرض كل جديد يف دالالت القرآن على أصول التفسري وآراء العلماء؛ ليتقيد بذلك كل مطلق. .4

 التوصيات

 إليها. لنوصي جبمع كتب الشيخ عبد احلميد الفراهي وطبعها طباعة متميزة؛ ليسهل لطالب العلم الوصو 

 هلوامشا

 

 .70ص والسور. املدينة املنورة: اْلامعة اإلسالمية. هـ(. مصابيح الدرر يف تناسب آايت القرآن الكرمي1425أبو العالء، عادل بن حممد. ) 1
 .11ص َسيع مفيت. )د. ط(.   هـ(. التكميل يف أصول علم التأويل. حتقيق: حممد1430عبد احلميد اهلندي. ) الفراهي، 2
 .12ص الفراهي، التكميل يف أصول علم التأويل، املرجع السابق، 3
 .12ص الفراهي، التكميل يف أصول علم التأويل، املرجع السابق ، 4
 .12ص ، املرجع السابق ،الفراهي، التكميل يف أصول علم التأويل 5
 .12ص الفراهي، التكميل يف أصول علم التأويل، املرجع السابق ، 6
 .22ص الفراهي، التكميل يف أصول علم التأويل، املرجع السابق ، 7
 .22ص الفراهي، التكميل يف أصول علم التأويل، املرجع السابق ، 8
 .22ص السابق ،الفراهي، التكميل يف أصول علم التأويل، املرجع  9

 .22ص الفراهي، التكميل يف أصول علم التأويل، املرجع السابق ، 10
 .22ص الفراهي، التكميل يف أصول علم التأويل، املرجع السابق ، 11
 .23ص  الفراهي، التكميل يف أصول علم التأويل، املرجع السابق ، 12
 .11ص د: املطبعة احلميدية.هـ(. دالئل النظام. اهلن1388الفراهي، عبد احلميد اهلندي. ) 13
 .12ص الفراهي، دالئل النظام، املرجع السابق، 14
 .14ص الفراهي، دالئل النظام، املرجع السابق، 15
 .20ص الفراهي، دالئل النظام، املرجع السابق، 16
 .21ص الفراهي، دالئل النظام، املرجع السابق، 17
 .26ص الفراهي، دالئل النظام، املرجع السابق، 18
 .31ص راهي، دالئل النظام، املرجع السابق،الف 19
 .32ص الفراهي، دالئل النظام، املرجع السابق، 20
 .38ص الفراهي، دالئل النظام، املرجع السابق، 21
 .43ص الفراهي، دالئل النظام، املرجع السابق، 22
 .45ص الفراهي، دالئل النظام، املرجع السابق، 23
 .49ص السابق،الفراهي، دالئل النظام، املرجع  24
 .74ص الفراهي، دالئل النظام، املرجع السابق، 25

                                                           



224 
 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 

 

                                                                                                                                                                                           
 .77ص الفراهي، دالئل النظام، املرجع السابق، 26
 .84ص الفراهي، دالئل النظام، املرجع السابق، 27
 .91ص الفراهي، دالئل النظام، املرجع السابق، 28

 
 املصادر واملراجع

 القرآن الكرمي
. املدينة مصـــابيح الدرر يف تناســـب آايت القرآن الكرمي والســـورهــــــــــــــــــ(. 1425أبو العالء، عادل بن حممد. ) .1

 املنورة: اْلامعة اإلسالمية.
 . اهلند: املطبعة احلميدية.دالئل النظامهـ(. 1388الفراهي، عبد احلميد اهلندي. ) .2
. حتقيق: حممد َسيع مفيت. )د. التكميل يف أصول علم التأويلهـ(. 1430ــــ. )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .3

 ط(. 
 


