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 :الباب الرابع

  منهج فهمي باشا في التفسير العلمي

 بفهمي باشا وكتابو والبيان العام عن منهج التفسَت العلمي يف الباب التعريف قد ذكر

 .مث يف ىذا الباب ندخل اىل بيان منهج فهمي باشا يف التفسَت العلمي. السابق

أما التفسَت العلمي . التفسَت العلمي لفهمي باشا يعارض التفسَت العلمي للعلماء القدماء

يف القدمي، إما بُّت اإلصطالحات وادلعاين يف القرآن بالدالئل العلمية، وإما زعم بأن النظرية العلمية 

 .قد وجد يف القرآن من قبل ان خيرجها األمة الغربية

النظرية "وأما التفسَت العلمي لفهمي باشا حصل على النظرية اجلديدة اليت قد يقال أهنا 

ومن ذلك النظرية ىي نظريتو يف . ألهنا يعارض بتفسَت القرآن القدمي "النظرية اخلالفية"أو " الغرابة

قصة موسى يعٍت أن موسى قد ذىب اىل أمريكا، ونظريتو يف تفسَت ادلعٌت اللغوى عن األلفاظ يف 

 .القرآن

 :واما ادلناىج اليت استعملو يف التفسَت العلمي يعٍت كما يلي

 مصادره . أ

 أخذ شلن أو الكتاب صاحب كتبو الذي الننّ  عن عبارة وىو. ادلصادر مجع من مصدر

كناية عن قائمة بأمساء : قال مهدي فضل اهلل ادلصادر وادلراجع مها.  ومسي أيضا مبراجع .عنو

 .الكتب واألحباث وادلخطوطات وغَتىا، اليت استفاد الطالب منها يف رسالتو

                                                           

 سأحبث ىذا التفسَت يف الباب اخلامس 

 2315. ، ص1، جزء (ادلكتبة الشاملة) 10 التفسَت أىل ملتقى أرشيفادلصرى،  زلمد أبو 
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 :وأما مصادره يف التفسَت العلمي يف كتابو الرسالة يعٍت كما يلي

 القرآن الكرمي .1

إما ان تكون اآلية .  آيات القرآن يف كتابو الرسالة491قد ذكر يف الباب القدمي أنو يقّدم 

آية رئيسية اليت يفسره، وإما ان تكون اآلية  آية مفسرة لآلية األخري، وإما ان تكون اآلية آية التنبيو 

 .او التوضيح او التشريح لنظريتو يف التفسَت

استعمل مصادر القرآن الكرمي يف التفسَت اللغاوي غالبا، يعٍت تفسَته عن ادلعٍت اللغاوي 

 .(طريقتو يف ىذا الباب" ب"سأقدم بياهنا يف فصل )" القاموس الفلسفي"أللفاظ يف القرآن بطريقة 

ولو أنو . وال نستطيع ان نقول أْخذه آلية القرآن يف مصادره جعل تفسَته التفسَت بادلأثور

قد جيعل اآلية القرآن مفسرة لآلية األخري، إختياره يف اآلية ادلفسرة ليس باألسسية الصحيحة 

بل عمل ىذه العملية بعقلو وبفكره فقط، وال يذكر السبب والدليل الوضيح . وليس بدالئل مأثورة

 .دلاذ جعلو ذلك اآلية آية مفسرة لآلية األخري

ولكن ذكره ثالث أحاديث يف كتابو . وأما احلديث النيب، مل جيعل من مصادره يف التفسَت

 .الرسالة، إما أن يكون احلديث تكميال وإما أن يكون احلديث وصيال لبيانو يف التفسَت

، ويف "رواه مسلم"مثل احلديث األول ذكر أنو . وىناك اخلطيئات يف ختريج ذلك احلديث

، ويف احلقيقة "رواه الًتمذي"ويف احلديث الثالث ذكر أنو . احلقيقة أنو من كتاب ادلوطأ إلمام مالك

 :وذلك أحاديث ىي. أنو من كتاب إحياء علوم الدين لإلمام الغزايل

                                                                                                                                                               

 128. ، ص( م1998دار الطلعة، : بَتوت)أصول وقواعد الكتابة البحث التحقيق مهدي فضل اهلل،  
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 (رواه مسلم)تَ رَْكُت ِفْيُكْم أَْمَرْيِن َلْن َتِضلُّْوا َما دَتَسَّْكُتْم ِِبَِما ِكَتاَب اهلِل َوُسنََّة َرُسْوِل اهلِل  -

 (رواه الًتمذي)َمْن قَ رَأَ َأْحَرفًا ِمْن ِكَتاِب اهلِل فَ َلُو بِِو َحَسَنٌة َو احلََْسَنُة بَِعْشِر اَْمثَاذِلَا  -

َناِن َوِلَساٌن يَ ْنِطقُ هُ قُ ْوتَ أْ ِإنَّ احلََْ َر اأْلَْسَوَد يَ  - َعُث يَ ْوَم اْلِقَياَمِة َلُو َعي ْ بِِو   ِمْن يَ َواِقْيِت اجْلَنَِّة َوِإنَُّو يَ ب ْ

 (رواه الًتمذي) ُه حِبَقِّل َوِصْد ِ لَ مَ عْ َيْشَهُد ِلُكلِّل َمِن اْستَ 

 اإلصليل .2

وذكر إثنان من آية . من مصدره يف التفسَت العلمي الكتاب السموي األخري يعٍت اإلصليل

 .اإلصليل جعلو ادلفسرة آلية القرآن

وىذه اآلية . 17 آية 5 باب (matius)آية االوىل ذكره يف كتابو الرسالة ىي إصليل متيوس 

يف القرآن " صّد "يف طريق القاموس الفلسفي دلا فسر كلمة ( saksi/witness )جعلو الشاىد

 :ولفظ ِبذه آية اإلصليل ىي. (to fulfill)" تَ زَايُدا"و" تصحيح"ب 

 

“Think not that I am come to destroy the law, or the prophets: I am not 

come to destroy, but to fulfil”
8
 (Mathew, Book 5, Chapter 17) 

                                                           

: ويف احلقيقة النن الذي ذكر يف ادلسلم ىو. 3009اجلامع الصحيح دلسلم، كتاب احلج باب ح ة النيب حديث رقم  
وأما النن ذكره فهمي باشا . َوأَنْ ُتْم ُتْسأَُلوَن َعٌتِّل َفَما أَنْ ُتْم قَائُِلونَ . َوَقْد تَ رَْكُت ِفيُكْم َما َلْن َتِضلُّوا بَ ْعَدُه ِإِن اْعَتَصْمُتْم ِبِو ِكَتاَب اللَّوِ ...

 3338دلوطأ إلمام مالك، كتاب اجلامع باب النهي عن قول بالقدر حديث رقم ا: أنظر. من كتاب ادلوطأ إلمام مالك
  2910، حديث رقم ما جاء فيمن قرأ حرفا من القرآن ما لو من األجرسنن الًتمذي، كتاب فضائل القرآن، باب  

وأما النن . 468 صفحة 1النن الذي ذكره فهمي باشا يف احلقيقة من كتاب إحياء علوم الدين إلمام الغزايل يف جزء 
َعثَ نَُّو اللَُّو يَ ْوَم الِقَياَمِة »: قَاَل َرُسوُل اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم يف احَلَ رِ : َعْن اْبِن َعبَّاٍس قَالَ :الذي ذكر يف سنن الًتمذي ىو َواللَِّو لََيب ْ

َناِن يُ ْبِصُر ِِبَِما، َوِلَساٌن يَ ْنِطُق ِبِو، َيْشَهُد َعَلى َمْن اْستَ َلَمُو حِبَقٍّق  بَاُب َما َجاَء يف  رواه الًتمذي يف سننو يف كتاب أبواب احلج،   «َلُو َعي ْ
 .961، حديث رقم احَلَ ِر اأَلْسَودِ 

  .طريقتو يف ىذا الباب" ب"وسأقدم بياهنا يف فصل . اإلصطالح يف طريقتو القاموس الفلسفي  
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، دلا أخرج 27 آية 1 باب (Genesis)وآية اإلصليل الثانية تعٍت اآلية يف كتاب تكّون 

يف بيان ىذه النظرية يقدم بآية . (خلق األرض مصورا)"Bumi Diciptakan Bergambar"نظريتو 

 :اإلصليل

"So God created man in his [own] image, in the image of God created he 

him; male and female created he them.  9"  (Genesis, Book 1, Chapter 27) 

 

 العلوم احلديثة .3

ومادة العلوم احلديثة جعلو مصادر يف التفسَت كثَت، . من مصدره يف التفسَت العلوم احلديثة

علم الرياضيات، وعلم البيولوجيا، وعلم الفيزيا، وعلم الكيميا، وعلم الفلسفة، وعلم التاريخ، : منها

 .وعلم اجلغرافيا، وعلم الفلك، وعلم اآلثار وغَتىا

 ، واسم عامل الفيزيا كمثلFrancis Baconوذكر يف كتابو الرسالة اسم الفيولسوف كمثل 

Einstein  واسم األثرّي كمثل ،William Master و  Dr. Ervin Veres واسم عامل التاريخ ،

 .، مع نظرياهتم اليت جعلتو ادلفرسرة لتفسَته العلميSir Henry Yulies و  George Sartonكمثل 

 

 

 طريقتو . ب

                                                                                                                                                               

 ،”The King James Version of The Holy Bible (PDF Version)“ :أنظر

http://www.davince.com/bible560. ، ص.  
 .1. نفس ادلرجع، ص 

http://www.davince.com/bible
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 يف وتطبيقها ادلنه ية ألفكاره ادلفسر استخدام كيفية ىي :قال أبو زلمد ادلصرى الطريقة

 إذا، القصد بالطريقة يف ىذا البحث ىو كيفية استعمل فهمي باشا حلصول على .اآليات تفسَت

 .التفسَت العلمي يف كتابو الرسالة

 :وأما طريقة وكيفية استعملو يف التفسَت العلمي يعٍت كما يلي

 طريقة اإلرتباط (1

قال اخلالدي التفسَت بادلأثور ىو ما جاء يف . تشّبح ىذه الطريقة مبنهج التفسَت بادلأثور

القرآن نفسو من البيان والتفصيل لبعض آياتو، وما نقل عن الرسول صلى اهلل عليو وسلم، وما نقل 

عن الصحابة رضوان اهلل عليهم، وما نقل عن التابعُت، من كل ما ىو بيان وتوضيح دلراد اهلل من 

  .نصوص كتابو

فادلفهوم أن التفسَت بادلأثور ىو التفسَت الذي يربط آية القرآن بآية القرآن، أو يربط آية 

وخيالف بطريقة اإلرتباط استعمل فهمي باشا، أنو يربط بُت . القرآن حبديث النيب أو بقول التابعُت

وقد يكون فهمي باشا يربط بُت آية القرآن بآية . آية القرآن بادلظاىر العلمي وبالعلوم احلديثة

 . القرآن

يف التفسَت بادلأثور، فسر النيب آية القرآن بآية القرآن أو بقولو وىو صلى اهلل عليو وسلم مل 

 َعنِ  يَ ْنِطقُ  َوَما}يعمل ذلك بقوة فكره او عقلو إال ِبدي اهلل تعاىل كما قال اهلل يف القرآن الكرمي 

بأن :  قال الدكتور زلمود التقراشي السيد عليو. [4-3: الن م] {يُوَحى َوْحيٌ  ِإالَّ  ُىوَ  ِإنْ  .اذْلََوى

                                                           

 243. ، ص1، جزء (ادلكتبة الشاملة) 4 التفسَت أىل ملتقى أرشيف  ادلصرى، زلمد أبو 

، ( م 2002/ ى 1423دون ادلصدر، :دمشق)، تعريف الدارسُت مبناىج ادلفسرينالدكتور صالح عبد الفتاح اخلالدي،  
 .199صفحة 
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وىو ما أشرنا إليو من . التفسَت بادلأثور ىو من خالل الرواية عن رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم

التلقي والتلقُت فقد روى الصحابة ما مسعوه منو صلى اهلل عليو وسلم وزادوا عليو ماعلموه من خالل 

ماتوافر ذلم من شروطو اليت حدودىا ولقد صار على منواذلم التابعون الذين تتلمذوا عليهم دون ما 

   .أعمال الجتهاد يف آية من آيات أو كلمة من الكلمات

وأما طريقة اإلرتباط لفهمي باشا عملو بقوة فكره و عقلو فقط، ومل يستعمل الرواية يف 

فربط فهمي باشا آية القرآن إما بآية القرآن، وإما بادلظاىر العلمي أو بالعلوم احلديثة . تفسيربه

 .وغَتىا

 : استعمل يف كتابو الرسالة اىل أربعة أقساميتال" طريقة اإلرتباط"لذلك، تنقسم 

 ربط آية القرآن بآية القرآن ( أ

مث . يف ىذا القسم يربط فهمي باشا ادلعلومات وجدت يف آية القرآن اىل آية االخري

 .حصل على إستنباطو يف التفسَت العلمي

ب  " ادلؤمنة"ولفظ " الشخن لو عقيدة قوية"ب  " ادلؤمن"ومثل ىذا القسم دلا فسر لفظ 

باآليات عن مزية الرجال يف " ادلؤمن"يف ىذا التفسَت يربط لفظ . "الشخن لو عقيدة ضعيفة"

. 11، ومزية الرجال يف أمور ادلواريث يف سورة النساء آية 282أمور الشاىدة يف سورة البقرة آية 

يف القرآن يقصد بو الشخن لو عقيدة قوية على العموم " ادلؤمن"لفظ : ىذه ادلزية يدل أن: وقال

                                                           

مكتبة النهضة، : بريده)  مناىج ادلفسرين من العصر األول إىل العصر احلديثالدكتور زلمود التقراشي السيد علي، 
 69. ، ص( ى 1406

 ،Risalah Rabbiku One Million Phenomena Good News for Modern Men  باشا،فهميأنظر  

 37. ، ص(2007 أديتيا ميديا، :يوغياكارتا) ،الطبعة االوىل
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يف القرآن يقصد ِبا الشخن لو " ادلؤمنة"إما ان يكون الرجال وإما ان تكون النساء كما لفظ 

 .عقيدة ضعيفة

 ربط آية القرآن بادلظاىر العلمي  ( ب

ادلظاىر العلمي يف بيف ىذا القسم يربط فهمي باشا ادلفهوم الذي وجد يف آية القرآن 

كعلم البيولوجيا، وعلم الفيزيا، وعلم الكيميا، وعلم الفلسفة، وعلم التاريخ، وعلم العلوم احلديثة 

 .اجلغرافيا، وعلم الفلك، وعلم اآلثار وغَتىا

يف ىذا التفسَت يربط آية قصة موسى . ومثل ىذا القسم دلا فسر قصة موسى يف القرآن

 William األثريّ   أمريكا اكتشفو(Utah )يف القرآن بإكتشاف مستحفر نعل موسى يف يوتاه

Master .ستحفر يف طبقة األرض الكامربيقد اكتشف ىذا امل: قال فهمي باشا( Cambrium) ،

1ووجد يف كعب النعل اليمُت قصاصًة حبسب  

8
 . إنش يدل بأن أىلو حيمل العصا يف يده اليمٌت 

   }: 12مث يربط ىذا ادلظهر بسورة طو آية 

     

   .} 

فيستنبط أن ذلك مستحفر النعل ىو نعل موسى، وأن موسى يذىب و يقابل الوحي 

     .Grand Canyonاألول يف أمريكا، وأن الواد ادلقدس ىو 

 

 ربط آية القرآن مبظاىر العبادة والفقو (ج
                                                           

 129.  صنفس ادلرجع، 

 .التفسَت العلمي يف كتاب فهمي باشا: سأحبث ىذه التفسَت يف الباب اخلامس 
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يف ىذا القسم يربط فهمي باشا بُت آية القرآن مبظاىر العبادة والفقو، كلفظ يف عبادة 

 .الصالة، وحركاتو، ووقتو، وغَته

يف التفسَت ىذا . يف القرآن" األعلى"و لفظ " العظيم"   ومثل ىذا القسم دلا فسر لفظ 

. مبظاىر العبادة يعٍت لفظ يف الصالة عند الركوع والس ود" األعلى"و " العظيم"اللفظ، يربط لفظ 

يف الس ود عند "سبحان ريب األعلى وحبمده"يف الركوع، ونقرأ " سبحان ريب العظيم وحبمده"نقرأ 

 . يف الصالة يتعلق بالتفسَت عن معنامها يف القرآن" األعلى"و " العظيم"فقال بأن لفظ . الصالة

" الشامل"ىو " العظيم"استنبط أن معٌت لفظ  (يعٍت الركوع والس ود)بالنظر على حركتهما 

(Global)ادلفصل"ىو " األعلى"ومعٌت لفظ .  ألن حركة الركوع يدل على حركة شاملة "

(Detail/Specify)ألن حركة الس ود يدل على حركة مفصلة .  

 ربط العنصر العددي يف آية القرآن بادلظاىر العلمية (د

يف ىذا القسم يربط فهمي باشا بُت العنصر العددي يف القرآن كرقم السورة او اسم السورة 

 .او مجلة اآلية يف السورة بادلظاىر العلمية

يف ىذا التفسَت، يربط . 76اليت رقمها " اإلنسان"ومثل ىذا القسم دلا فسر اسم السورة 

 سالمية األصبع يف 19عندنا .  بادلظاىر العلمية يف سالمية األصبع76رقم السورة اإلنسان يعٍت 

 = 19 × 2 + 19 × 2ف ملة كل سالمية األصبع ىي .  سالمية األصبع يف القدم19الكّف، و 

  .وىذه معٌت اسم سورة اإلنسان. 76

                                                           

 ،Risalah Rabbiku One Million Phenomena Good News for Modern Men  باشا،فهميأنظر  

 85  .ص

 .22. ص، نفس ادلرجع 
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 طريقة القاموس الفلسفي (2

ولو أن مل يذكر  .ىذه الطريقة مسي بالقاموس الفلسفي كما ذكره نفسو يف كتابو الرسالة

 .يف كتابو، فيمكن علينا ان نعرف بتعريف ىذه الطريقة" القاموس الفلسفي"معٌت 

 ىو الطريقة اليت استعمل فهمي باشا يف التفسَت عن معٌت اللفظ يف القاموس الفلسفي

يف معٌت  (Generalization)ذلك التفسَت مث جعل ىذا التفسَت التعميم " شاىد"القرآن بنظر على 

 .  كل ذلك اللفظ يف القرآن

بنظر على شاىد ذلك التفسَت يعٍت صورة . يف القرآن" سبحان"ومثالو دلا فسر معٌت لفظ 

 Maha Penggerak/The)" احملّرك"ىو " سبحان"إستنبط بأن معٌت لفظ . 14-10: الزخرف

Mover) . يف القرآن" سبحان"مث جعل ىذا التفسَت التعميم يف كل معٍت لفظ. 

يف ىذه الطريقة ىو البيانات اليت استعملو يف التفسَت وجيعلها دليال " الشاىد"وأما معٍت 

. من آية القرآن، او آية اإلصليل، او ادلظاىر العلمية، او غَته" الشاىد"وديكن . لصّحة تفسَته

وحاّج ىذا . وفّرض بأّن ال بد يف التفسَت ِبذه الطريقة لو الشاىدان يدالن لصحة ذلك التفسَت

نعرف يف علم احلدود بأن البد لو أربع شواىد يف تعبَت . النظر بدليل حكم الشاىد يف احلدود

 :فقال يف كتابو. األمور الشديدة كمثل الزنا، و شاىدان يف تعبَت األمور اخلفيفة كمثل سرقة

“Aturan ini memimpin kita untuk mengatakan bahwa informasi yang 

benar harus dikuatkan oleh sekurang-kurangnya dua saksi yang kuat.”
19

 

 (ىذا ادلظهر يدل بأن يف كل تقريرة صحيحة حتتاج اىل الشاىدين القويّان)

                                                           

 .41. ص نفس ادلرجع 
 32. ص نفس ادلرجع، 
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 :مث علينا ان ننظر اىل أمرين يف ىذه الطريقة

التعميم ىو عملية الفكرة واإلستنباط اليت تستهّل من . عملية التعميم يف ىذه الطريقة: أوال

يف " بإستقراء ناقن"ومسي  .بعض ادلظهر الفرد اىل االستنباط العموم متضّمن كل ادلظهر مثلو

والبّد ان يتبع قاعدة يف التعميم . فال تصح عملية ذلك التعميم بدون دليل صحيح. علم ادلنطق

 بأن يف التعميم البد ان يفحن كل (Aristoteles) ارسطوطاليسوقال . الصحيح يف ىذه العملية

 .واقعة متعلقة

 :وقاعدة يف التعميم الصحيح ىي

 كان َعي ِّلَنةما كان أكثر مجلة ال.  يف التعميم يكفي ان يوّكل كل البياناتَعي ِّلَنةالبد أّن مجلة ال (أ 

 .أصح التعميم

 ادلتباينة كان أصح َعي ِّلَنةما كان أكثر جنس ال.  يف ىذا التعميم متباينَعي ِّلَنةال بد أن جنس ال (ب 

 .التعميم

إذا وجد كثَتا من اإلستثناء فال ديكن لعملية . ال بد يف التعميم ان ينظر اىل اإلستثناء (ج 

  .وإذا وجد قليال من اإلستثناء البد عملية التعميم بدقّة. التعميم

                                                           

، (1998 ،(Raja Grafindo Persada )جرافيندوا فرسادا راجا :جاكارتا) Logika ،(Mundiri) مونديري 
 .125صفحة 

 ،(Remadja Karya)رماجا كاريا : باندونج) Logika Scientifika ،(Poespoprodjo )فوسفروفروجو 

 .234، صفحة (1987

 .130-128صفحة ،Logika  مونديري، 
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وىو . ولكن يف طريقة القاموس الفلسفي، يعمل عملية التعميم بال ينظر اىل ذلك القاعدة

وال يبُت دليل صحيح يف اإلختيار ذلك الشاىدين . (يعٍت شاىدان)يعمل التعميم بالعّينتُت فقط 

 .(دلاذا يكونان شاىدان يف ىذا التفسَت)

بعد نظر اىل شاىدين يف ىذا التفسَت فيستنبط .  عملية اإلستنباط يف ىذه الطريقة:ثانيا

 :وأما كيفية  االستنباط يف ىذه طريقة ىي. وحيصل اىل تفسَته العلمي

يعٍت اإلستنباط يعملو بنظر على مناسبة اللفظ يف آية الشاىدة يف ىذا . مناسبة اللفظ (أ 

. (Kebendaan/Materiality)" ماّديّة"ب  " احلمد"ومثالو دلا فسر اللفظ . التفسَت

نستطيع ان ننر مناسبة اللفظ يف ىذا التفسَت يف اآلية الشاىدة يعٍت سورة العنكبوت 

 :64-60آية 
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ىا، فيستنبط فهمي باشا بأن معٍت لفظ رسم خطاً حتتبنظر على الكلمات ب

 مث يعمل التعميم  .(Kebendaan/Materiality )"ماّديّة" ىو 64يف آية  " احلمد"

 .يف القرآن" احلمد"ِبذا التفسَت يف كل لفظ 

يعٍت اإلستنباط يعملو بنظر على سيا  آية الشاىدة كمثل أسباب .  سيا  اآلية (ب 

". إشارة/عالمة"ب  " ما"ومثالو دلا فسر لفظ . النزول، أو حال أجتماعي عند نزول اآلية

 .64-60وشاىد يف ىذا التفسَت ىو سورة الكهفي آية 

عندما وصل اىل رلمع بُت البحرين . يف ذلك اآلية ذكر أن سافر موسى ليقابل خضر

ودلا أدرك أن اإلشارة . يدل على الطريق سي اوزه" اإلشارة" موسى إلكتشاف ِإْرتَ َبكَ 

 :ىي احلوت فقال موس

 (63: الكهف)  ُكنَّا نَ ْب ِ َماقَاَل ذلك 

Artinya: “Ia berkata: „itu tanda-tanda yang kita inginkan.‟” 

 مث يعمل ،"إشارة/عالمة"ىو " ما"فيستنبط فهمي باشا أن معٌت لفظ 

 .يف القرآن" ما"التعميم ِبذا التفسَت يف كل لفظ 

                                                           

، Risalah Rabbiku One Million Phenomena Good News for Modern Men  باشا،فهميأنظر  
 174  .ص
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ب  " أع مي"ومثالو دلا فسر لفظ . يعٍت اإلستنباط يعملو بالفكر الشديد ادلنتقي. ادلنطق (ج 

وشاىد ىذا التفسَت ىو سورة ". ( Bahasa Sehari-hari/ colloquial)لغة عاّمّية "

 :103النحل آية 

   

   

    

   

   

    

 : فقال عن ىذه اآلية
“Sebodoh-bodoh orang di masa itu, tidaklah mereka akan menuduh Nabi 

Muhammad saw diajar oleh orang asing seperti orang Cina, Orang Inggris, 

Orang Prancis dan lain-lain. Tetapi mereka menuduh bahwa orang pintar di 

antara orang-orang Arab juga yang mengajar. Maka dengan demikian, Arabiyyu 

tidak dapat diartikan “bahasa arab”, tetapi bahasa asli, dan A‟jamiy adalah 

“bahasa sehari-hari orang arab”.
25

 

ليس أجهل اجلاىل من الرجل يف ذلك الزمان يتهم ان النيب يتعلم من الرجال اإلجنيّب )

. بل يتهم أّن النيب يتعلم من الرجال العريبّ . كالصيٍّت، او اصلليزّي، او الفرنسّي، وغَتىا

" األع مي"، ومعٌت لفظ "اللغة الفصاحة/اللغة األصلي"ىو " العريب"لذلك معٌت لفظ 

 .(اللغة العاّمّية"ىو 

 

 

 
                                                                                                                                                               

 31. ص، نفس ادلرجع 

 31. ص، نفس ادلرجع 
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 طريقة ادلنطق  (3

وأما يف .  يعٍت القول"Logos"ينطق، أصلو من اللغة الالتينية -ادلنطق مصدر من نطق

اإلصطالح، ادلنطق ىو العلم يبحث فيو عن ادلناىج و األحكام يستعمل إلعتزال اإلستنباط 

  .الصحيح واإلستنباط الباطل

 قال . ليحصل اإلستنباط يف العلم ادلنطق(Syllogism) القياس ادلنطقيو استعمل صورة 

الدعوى احملصول من اإلستنباط ادلوّكد الذي يُأخذ :  أن القياس ادلنطقي(Aristoteles) ارسطوطاليس

 : ومثل من القياس ادلنطقي . ادلتنوعة(Premis)من التقريرة 

 كل تلميذ متعلِّلم : التقريرة األولى
 حسن تلميذ : التقريرة الثانية

 حسن متعّلم: اإلساتباط 

القياس ادلنظم ىو . القياس ادلنّظم، والقياس غَت ادلنّظم: وتنقسم القياس ادلنطقي اىل قسمُت

يذكر ( يعٍت التقريرة او اإلستنباط )(Proposition/Proposisi )القياس الذي كل ُمْقًَتُِحوُ 

                                                           

 .3-2صفحة ،Logika مونديري،  

 القياس ادلنطقي ىو الطريقة يف علم ادلنطق ليحصل اىل اإلستنباط 

 .85صفحة ،Logika مونديري،  

 ىو الكالم الذي حيمل اخلرب الصحيح او اخلربالباطل (Proposisi) ادلقًتح 
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الذي مل يذكر  (التقريرة او اإلستنباط)وأما القياس غَت ادلنّظم ىو القياس الذي لو مقًتح . بالواضح

   .بالواضح، او مل يذكر، او لو ادلقًتح ادلًتابط، او يكّون ىذا القياس من ادلقايس ادلًتابطة

واإلستنباط الذي حيصل من . ويعمل فهمي باشا يف تفسَته بالقياس غَت ادلنظم كثَتا

ومن القياس غَت ادلنظم . القياس غَت ادلنظم ليس اإلستنباط ادلقبول إال بإثبات يف صحيح تقريرتو

 :يستعملو فهمي باشا

 Entimema (أ 

Entimema  ىو القياس ادلنطقي الذي يذكر التقريرة او اإلستنباط فقط، أو يذكر مها ولكن

 :ومثالو  .واحد من تقريرتو رلهول

- PKIىو منظمة مبذىب شيوعي  

 اليباح نشرتو يف اإلندونيسيا PKIلذلك،  -

كل منظمة مبذىب : "يف ىذا القياس ادلنطقي لو واحد من التقريرة اليت مل يذكر يعٍت

ورلهول التقريرة قد يكون ألن الصحيح ذلك التقريرة مًتّددة ". شيوعي اليباح نشرهتا يف اإلندونيسيا

 .Entimemaف عل ىذا القياس القياس غَت ادلنظم يعٍت . أو قد يكون صحيحها بظّن فقط

اللغة  "ب  " األع مي" لفهمي باشا يف تفسَته دلا فسر لفظ Entimemaومثال من إستعمال 

 : كما يذكر يف حبث القدمي يف قولو" العامية

                                                           

ليربيت : يوغياكارتا) Logika Praktis Bagian Pertama ،( Noor Ms Bakry ) بكري.س.نور م 
(Liberty)، 1986) 125، صفحة 

 126 نفس ادلرجع، صفحة 
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ليس أجهل اجلاىل من الرجل يف ذلك الزمان يتهم النيب يتعلم من الرجال اإلجنيّب كمثل "
لذلك معٌت . بل يتهم أّن النيب يتعلم من الرجال العريبّ . الصيٍّت، او اصلليزّي، او الفرنسّي، وغَتىا

 ."اللغة العاّمّية"ىو " األع مي"، ومعٌت لفظ "اللغة الفصاحة/اللغة األصلي"ىو " العريب"لفظ 

 :وصورة القياس ادلنطقي يف ىذا الكالم

 (الذي يعّلمو اإلجنيب) يتهم كافر القريش أن القرآن ىو اللغة األع مي :التقريرة األولى

 ليس أجهل اجلاىل من الرجل يف ذلك الزمان يتهم النيب يتعلم من الرجال اإلجنيّب :التقريرة الثانية

 .كمثل الصيٍّت، او اصلليزّي، او الفرنسّي، وغَتىا

  ولكن يتهم أن ألنيب يتعلم من الرجال العريبّ :التقريرة الثالثة

" األع مي"، ومعٌت لفظ "اللغة الفصاحة/اللغة األصلي"ىو " العريب" لذلك معٌت لفظ :اإلستنباط

 ."اللغة العاّمّية"ىو 

 يف ىذا القياس ادلنطقي لو واحد من التقريرة اليت مل تذكر، يعٍت يف موضع بُت التقريرة 

ليس أجهل اجلاىل من الرجل يف ذلك : "دلا يقول يف التقريرة الثانية يعٍت. األوىل والتقريرة الثانية

فينبغي ". الزمان يتهم النيب يتعلم من الرجال اإلجنيبّ كمثل الصيٍتّ، او اصلليزيّ، او الفرنسيّ، وغَتىا

ولكن مل يذكره ألن ىذه اإلستحالة ليس بدليلة . لو ان يذكر قبلو التقريرة عن سبب ىذه اإلستحالة

 .وضيحة بل بدليلة مًتددة فقط

 Epikheirema (ب 

Epikheirema ىو القياس ادلنطقي لو واحد او اثنان من تقريرتو تكون Entimema  بصورة

ىو القياس ادلنطقي الذي واحد من  Epikheirema ويقال أنّ . اإلستنباط مع واحد من تقريرتو

 .Entimema تكون إستنباط من  تقريرتو
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 :ىو Epikhieirema ومثال من

، ألهنم حيظّر يف (Passive activity) كل رئيس ادلنظم احملّرم تصّرف بغَت ناشط :التقريرة األولى

 .عمل سياسيّ 

 . السيد فالن ىو رئيس ادلنظم احملّرم:التقريرة الثانية

 . لذلك، السيد فالن تصّرف بغَت ناشط يف عمل سياسيّ :اإلستنباط

، ألن لو واحد من التقريرة اليت مل يذكر Entimema التقريرة األوىل يف ىذا القياس ىي

وىذا اإلخفاء جعل ىذا القياس ". كل من  حيظّر يف عمل سياسّي ىو تصّرف بغَت ناشط: "يعٍت

 .Epikheiremaبالقياس غَت ادلنظم يعٍت 

 . يف تفسَته يعٍت دلا فسر قصة إبراىيم، لوط و نوحEpikheiremaومثال إستعمال 

 :أنظر اىل ىذا القياس

 . يف احلقيقة، جاء نوح اىل األرض من الكوكب العتيق:التقريرة األولى 

   :قولو تعاىل: التقريرة لثانية 

       

   [83-82: الصافات]  

 .لذلك، نستنبط أن إبراىيم جاء من ذلك الكوكب العتيق أيضا: التقريرة الثالثة 

ألن ، Entimema  أنظر اىل التقريرة األوىل يف ىذا القياس، ذلك التقريرة ىي اإلستنباط من 

  .جاء نوح اىل األرض من الكوكب العتيقمل يذكر فهمي باشا قبلو الدليل دلاذا 
                                                           

 ،Risalah Rabbiku One Million Phenomena Good News for Modern Men  باشا،فهميأنظر  
 191  .ص
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 Sorites (ج 

Sorites ىو القياس ادلنطقي الذي مقًتحاتو مًتابطة، حيت يكون اإلستنباط ان يقيم عالقة 

 .  بُت واحد من التقريرة األوىل و واحد من التقريراة األخَتة ومها ليس كلمة مقارنة

القياس ادلنطقي بكداسة اإلستنباط، والقياس الذي مّجع كثَتا من : Soritesويقال أيضا 

ىو القياس الناجع يف تأثَت فكر الناس حىت يعتقد الناس  Sorites و  .صورة القياس ادلنطقي

 :ومثال ىذا القياس. بصحيح إستنباط ىذا القياس

 الناس حيتاج اىل احلياة
 احلياة حيتاج اىل الطعام
 الطعام حيتاج اىل الرزّ 
 الرّز حيتاج اىل الفلح
 الفلح حيتاج اىل ادلاء
 ادلاء حيتاج اىل النهر
 النهر حيتاج اىل احلرج

 الناس يحتاج الى الحرج: إذا

، يعٍت التفسَت عن كلمة 82ومثال إستعمال ِبذا القياس يف تفسَته دلا فسر سورة يس آية 

 : قال اهلل تعاىل".كن فيكون"

   

      

     

                                                           

 137-135صفحة ،Logika Praktis Bagian Pertama  ،بكري. س.نور م

 ،Risalah Rabbiku One Million Phenomena Good News for Modern Men  باشا،فهميأنظر  
 .176  .ص
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 Albertفيزيا اليت اكتشفو أىل الفيزيا التوازن يف علم ال: قال يف التفسَت ىذه اآلية

Einsteinيعٍت  E=mc
ويعمل ". كن فيكون" قد اكتشفو القرآن يف قدمي الزمان يعٍت يف كلمة 2

 : ليحصل ىذا اإلستنباط كما يليSoritesبالقياس ادلنطقي يعٍت 

 ".كن"دلا خلق اهلل شيء، فقال اهلل 
 ىو الصوت" كن"لفظ 

 الصوت ىو التلويح
 الذي زحف يف اجلوّ ( Particle)التلويح ىو الشذرة 

 (Energy )الشذرة يف احلقيقة متسويا بالطاقة
 E= ىو الطاقة " كن"إذا، 

 (فيكون( = E)كن )" فيكون"حيصل اىل " كن"
   (Mass/Massa (M))كل سللو  الذي خلق اهلل لو كتلة 

Lightning Speed (C)و خْلق اهلل يقع أسرع من سرعة النور 
2
)) 

E=mcىو" كن فيكون"إذا، 
2 

 Polisilogisme (د 

Polisilogisme  ىو عمل اإلستنباط بتكوين ربط القياس، حيت جعل اإلستنباط الذي

 :ومثالو.  حيصل يف القياس قبلو التقريرة يف القياس بعده

واإلنسان ىو ادلخلو ، . إذا كان موسى نبيا، والنيب ىو اإلنسان، فموسى ىو اإلنسان"

إذ، ليس . فموسى ىو ادلخلو ، وادلخلو  ليس اخلالق، فليس موسى اخلالق، واخلالق ىو الرب

  ."موسى الرب

                                                           

 .140-139صفحة ،Logika Praktis Bagian Pertama ، بكري. س.نور م 
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Polisilogisme  متماثال ب Soritesيعٍت يف عمل اإلستنباط يستعمالن التقريرة ادلًتابطة ، .

 . Sorites أوسع من Polisilogisme وإختالفو ىو أن إرتباط التقريرة يف

 :يف تفسَت فهمي باشا ىو Polisilogisme ومثال إستعمال

  يف بعض الباب سيكون التقريرة يف الباب اآلخر (احلاصل من التفسَت)إرتباط اإلستنباط . 

يف عمل ىذا التفسَت، احلاصل من . ومثالو يف تفسَته عن معٍت لفظ يف القرآن

 :تفسَت معٌت اللفظ يف الباب قبلو سيكون البيانات ادلعّ لة يف تفسَت بعده

 إرتباط اإلستنباط يف الباب: “Jibal” 1“ ، و البابx ruku‟ Dan 2x sujud 

Pada Bumi”  والباب ، “Kamus Kanan” والباب ، “Ardhol 

Muqaddas” . 

، و القارة األمريكي، السمراء القارة حيصل النظرية أن "Jibal "يف الباب -

وكذلك . والقارة األسًتاىل، واإليريان كان واحد القارة يف الزمان القدمي

. القارة القطبية اجلنوبية و القارة األرويب كان واحد القارة يف الزمان القدمي

وكذلك . وكذلك القارة اآلسيا واذلندي كان واحد القارة يف الزمان القدمي

 .كل جزيرة العريب

                                                           

 122. ص ،نفس ادلرجع 

 124. ص ،نفس ادلرجع 

 127. ص ،نفس ادلرجع 

 .128. ص ،نفس ادلرجع 
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حيصل اإلستنباط  ”1x ruku‟ Dan 2x sujud Pada Bumi“ يف الباب -

 .س ود األرض ىو دورة األرض اىل الشمس أن

بتمثيل س ود اإلرض كمثل س ود الناس  ”Kamus Kanan“يف الباب  -

 . حيصل  اإلستنباط أن ديُت األرض ىو اجلنوب

بالدليل أن ديُت األرض ىو اجلنوب  ”Ardhol Muqaddas“يف الباب  -

 ىو 80حيصل اإلستنباط أن األرض ادلوعود لبٍت إسرائيل يف سورة طو آية 

إذا، األرض ادلقدّس ىو القارة . (Antartica)القارة القطبية اجلنوبية 

 .القطبية اجلنوبية

 طريقة  إنتقال اآلية اىل الكود الرياضيّ  (4

الرسم يف ىذه الطريقة عمل تفسَته بإنتقال اآلية اىل الكود الرياضّي كالعدد، او اىل كون 

 .، أو غَته(Function ) ، او اىل كون الدالة(Graphics )البياين

وأما عنصر اآلية اليت عملو بإنتقال اىل الكود الرياضّي إما ان تكون رقم الصورة، و إما ان 

 .تكون مجلة اآلية، او تركيب كلمة اآلية

 إ نتقال رقم الصورة و مجلة آيتها ( أ

" . (The City of Qur‟an)مدينة القرآن "ومثال ىذه القسم ىو يف تفسَته عن 

 الرسم البياينيف ىذا التفسَت إنتقل عنصر رقم الصورة و مجلة آيتها يف القرآن اىل كون 

 ".مدينة القرآن"الذي يشبو بتكوين بناية 

                                                           

 سأحبث ىذا التفسَت يف البا اخلامس 
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  إنتقال تركيب كلمة اآلية ( ب

 Grafik Asli "ومثال ىذا القسم دلا فسر يف الباب 

Bismillahirrahmanirrahim( األصلي لكلمة بسم اهلل الرمحن الرسم البياين 

 1يف ىذا التفسَت إنتقل فهمي باشا تركيب الكلمة يف سورة الفاحتة آية ". (الرحيم

وقال بأّن كلمة َبْسَمَلْة منظوم من . الرسم البياينيعٍت بسم اهلل الرمحن الرحيم اىل كون 

ويربط ىذه اجلملة اىل .  حروف اذل ائي يف نوعها10 احلروف يف مجلتها و 19

 فحصل 13 يف سورة الرعد آية (Sistem dua/The System of two)منظومة الثانّية 

 . األصلي لكلمة بسم اهلل الرمحن الرحيمالرسم البيايناىل 

                                                           

 سأحبث ىذا التفسَت يف البا اخلامس 


