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الدراسات اإلسالمية

خمطوط تفسري إهلام الرمحن للشيخ عبيد اهلل السندي
دراسة يف املنهج واملضمون
سيد متني أمحد شاه
تاج أفرس

املقدمة
إن علامء األمة قد تركوا لنا تراثا علميا هائل خرر
الرتاث أقل من اكمخطوط ،وخمطوطاتنا تزدحم هبا متتةا
الرتاث هدأ حينام ظهر

اكمطةعة ،واكتشفت آال

ه اكمتتةة اإلسلمية ،واكمطةوع من هذا

العامل يف الرشق والغرب ،ثم إن التلم عن

الطةع التي جعلت أمر التتاهة سهل وجعل اكمثقفون

يتحدثون عن اكمخطوطا وطةعها ،وكانت طريقة النرش عةارة عن جمرد طةاعة النص اكمخطوط دون اهتامم
همقاهلة النسخ اكمتعددة إن وجد  ،وال تصحيحها ،وال الفهرسة هلا .وقد هدأ

مهمة نرش الرتاث

اإلسلمي عند اكمسترشقني ،وما زال هذا العمل قسطا جوهريا يف جمال الةحث والتحقيق ،فقام كثري من طلةة
العلم هتحقيق اكمخطوطا
اكمخطوطا

اكموجودة يف متتةا

العامل ،وقد حظيت اكمتتةة اإلسلمية هحظ وافر من حتقيق

والرتاث والنصوص العلمية ،ونشط يف ميدان كثري من رجال العلم الذين شاركوا يف إحياء

الرتاث اإلسلمي ،وأصةحت هعض اجلامعا

العرهية تشرتط أن تتون أطروحة الدرجة العلمية يف حتقيق

كتاب من كتب الرتاث ،وهذه كلها عوامل رئيسة كان هلا أثر يف إماطة اللثام عن هذا العةاب الزارر من



اكمحار همجمع الةحوث اإلسلمية ،اجلامعة اإلسلمية العاكمية ،إسلم آهاد ،هاكستان.



أستاخ مشارك هتلية أصول الدين ،رئيس قسم التفسري ،اجلامعة اإلسلمية العاكمية ،إسلم آهاد ،هاكستان.
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مصنفا السلف التي تزرر هبا متتةا العامل.
واكمراد من حتقيق اكمخطوطا إرراج غري اكمنشور إىل منصة اكمنشور هثقة أن ما جاء يف حلة النرش
الشهةاء هو حصيلة فترة َم ْن نسب إلي هألفاظ هقدر اإلمتان.
ولو نمعن النظر إىل الرتاث اهلائل اكمةعثر يف متتةا

شة القارة اهلندية ،نشعر هأن هذا الرتاث ل

قيمة علمية كةرية وأن هحاجة ماسة إىل إرراج يف ثوب الطةاعة هعد الةحث والتحقيق كي يزدهر تراثنا،
وهذه اكمصنفا تتعلق هجميع اآلداب والفنون عىل رأسها علم التفسري ،فألهل اهلند مصنفا كثرية يف هذا
التفسري وترمجة معاين القرآن التريم وكتب التفسري عىل هعض أجزاء القرآن ويف تفسري آيا

القرآن

والرشوح واحلوايش عىل كتب التفسري والتتب يف علوم القرآن ويف علم القراءة والتجويد وما إىل خلك.
ف في جمال تفسري القرآن التريم وعلوم نجد شخصية علمية فذة هلا هاع طويل يف هذا الةاب ،أال
وهي شخصية الشيخ عةيد اهلل السندي (2411-2781م) الذي كان حقا شارحا كةريا لعلوم وفلسفة
اإلمام الشاه ويل اهلل الدهلوي الذي هو يعد من اكمفترين اإلسلميني والرواد الةارزين يف شة القارة ،وإن
كتب يف اجلوانب السياسية واالقتصادية لإلسلم ،فمشريا إىل جانة هذا يقول الشاعر حممد إقةال":إن كتاهة
الشيخ الشاه ويل اهلل الدهلوي عن السياسة واالقتصاد حمرية للعقول جدا يف زمن كانت قوى اكمسلمني
العلمية والعملية يف معرض الزوال يف جمال السياسية واحلتومة ،وكان الناس يتوغلون يف أمور الطائل
حتتها ،وإن الشاه ويل اهلل هو الرائد احلق لنشأتنا الثانية" ( .)2ويقول أيضا" :نحن -اكمسلمني -يف مواجهة
حي دون أي انقطاع عن
مهمة كةرية جدا ،وإين أرى لزاما علينا أن نفتر يف اإلسلم من جديد كنظام ّ
ماضينا ،ولعل الشيخ الشاه ويل اهلل الدهلوي هو أول من شعر هالنهضة اجلديدة" ( .)1ويتتب إقةال يف رسالة
إىل اكمولوي أمحد رضا الةجنوري " : 3هل يمتن لك أن تقرتح يل اسام لعامل ل نظرة ثاقةة عىل الفق
) (

اإلسلمي واألصول والفق والتفسري مع اخلربة التامة هفلسفة الشاه ويل اهلل وكتاهات  ،فلو وجد هذا العامل،

-2

سيد نذير نيازی ،اابقلےکوضحر (الهور :أكاديمية إقةال1121 ،م) ص .313

-1

حممد إقةال ،جتديد الفكر الديني يف اإلسالم ،ص.48

-3

توجد يف متاتيب حممد إقةال متاتيب إىل الرجل اكمذكور ومل أستطع الوصول إىل ترمجت .
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أعدّ ل فرصة القيام عندي لقسط من الوقت وأدفع ل عوضا عن خلك متافأة مالية" ( .)1لعل حممد إقةال مل
يعرف الشيخ عةيد اهلل السندي يف هذا الصدد ،فإن كان شخصية الئقة هلذه اكمهمة العلمية.
يقول الشيخ السندي عن تدهره القرآن وتذوق ":ما زلت أطالع القرآن العظيم وحجة اهلل البالغة
لدي عىل أصول اإلمام ويل اهلل
منذ  23 ،21سنة ،ويف خلك الزمان قمت هحل ما أشتل من القرآن ّ
الدهلوي ،وأما الذين اليعرفون متانة اإلمام ويل اهلل ،فل أدعي أن أجعلهم مطمئنني ،ولتنني رأيت آنذاك
هرناجما عمليا للتعليم العميل حسب ما أرى) ،(5ومن اإلنتاجا

التفسريية للشيخ تفسري إهلام الرمحن ويف

السطور التالية سأقوم هةيان منهج تفسري إهلام الرمحن ومضمون  ،وحماور الةحث كام ييل":
املبحث األول :دراسة اكمؤلف
املطلب األول :التعريف هاكمؤلف الشيخ عةيد اهلل السندي
املبحث الثاين :دراسة التفسري
املطلب األول :نسةة التفسري إىل الشيخ السندي
املطلب الثاين :اكميزا اكمهمة لتفسري إهلام الرمحن
الدراسات السابقة:
إن تفسري إهلام الرمحن قد طةعت من ترمجة سورة الةقرة من العرهية إىل اللغة األردية وهناك توجد كتب
حول الفترة العامة للشيخ ولتن حسب علمي ،مل يقم أحد من الةاحثني هدراسة منهج التفسري
ومضمون فاررت هذا اجلانب للةحث والدراسة.
أسباب اختيار املوضوع:
كام يقدر العلامء جمموع اكمخطوطا اإلسلمية يف العامل هعرشة مليني خمطوط ،هام يف خلك من متررا

-1
-5

حممد عطاء اهلل ،اابقلناہم (الهور :أكاديمية إقةال) ص.111 -112
ت
ت
ِ
رسذگش اکب ،رتة الدكتور غلم مصطفى ران ،وخد ونش احالت هقلم الشيخ
عةد اهلل اللغاري ،ومالنا دیبع اہلل دنسیھ یک
ت
عةيد اهلل السندي (إسلم آهاد :وقیمادارہبراےقیقحتنارخیواقثتف7102 ،م) ص.21
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للنسخة الواحدة ومل يطةع منها حتى اآلن معشار عرشها وتفسري إهلام الرمحن من تلك اكمخطوطا

التي

هحاجة إىل اإلرراج يف ثوب الطةاعة ولتن قةل خلك ال هد من دراسة منهج ومضمون حتى يتةني أمام
القارئ مدى قيمة التفسري فنظرا إىل ميزات التي سيأيت خكرها ،قمت هدراسة منهج يف هذا اكمقال.
منهجي يف هذا البحث
اررت يف هذا الةحث اكمنهج الوصفي لتي تتجىل أهم ميزا ورصائص التفسري.
وصف خمطوط التفسري ومطبوعه:
إن نسخة من تفسري إهلام الرمحن موجودة يف متتةة جممع الةحوث اإلسلمية اجلناح الةحثى للجامعة
اإلسلمية العاكمية هإسلم آهاد ،هاكستان ،وهناك توجد خمطوطا

أررى للتفسري فحصلت عىل خمطوطتني

أرريني للتفسري إحدامها من السند وثانيتهام من ماليزيا.
إن نسخة جممع الةحوث اإلسلمية حمفوظة يف متتةة جممع الةحوث اإلسلمية هرقم78،75،71 :
ومصورة هميتروفيلم هرقم 78،75،71 :وهي نسخة نفيسة هغلف جلدي ،وعدد أوراقها  887ورقة
للمجلد األول و  348للمجلد الثاين و  118ورقة للمجلد الثالث ،وعدد أسطر كل صفحة  11سطرا عىل
االرتلف .ومن اجلدير هالذكر أن هذا اكمخطوط ليس يف رط واحد وهيد ناسخ واحد ،هل يظهر هعد مقاهلة
األلواح من اكمواضع اكمختلفة أن اكمخطوط قد نسخ تارة هخط النستعليق ومرة هخط النسخ.
طةع هعض أجزاء هذا التفسري يف حيدر آهاد عام 2487م وقةل خلك طةعت مرا عديدة من دار هيت
احلتمة فيام هني األعوام 2481-2451م .وقد طةعت ترمجة جزء من تفسري سورة الةقرة إىل اللغة األردية.
املبحث األول :دراسة املؤلف
املطلب األول :التعريف باملؤلف الشيخ عبيد اهلل السندي
ولد الشيخ السندي يف التاسع من شهر اكمحرم احلرام 2174هـ يف سيالتو  ،وأجلت منية والده
قةل والدة الشيخ السندي ،فرت ّهى يف حجر رال وتعلم العلوم اكمختلفة يف اكمدرسة اإلنتليزية ،وهعد ما رآه يف
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اكمنام أن قد مال إىل دين اإلسلم وقرأ هعض التتب كتحفة اهلند
للشيخ الشاه إسامعيل الدهلوي

) (7

) (8

للشيخ عةيد اهلل الةائيل

) (8

وتقوية اإليامن

حتى درل نور اإلسلم يف صدره ،فغادر هيت مهاجرا إىل اهلل إىل أرض

السند سنة 2311هـ وأسلم عىل يدي الشيخ حممد الصديق الةهرجوندوي(رھبوچنڈوی) ،وهعد مةايعة السلوك
عىل يده اشتغل يف طلب العلم ،وهعد اكتامل التعليم االهتدائي سافر إىل ملتان ومنها إىل ديوهند ،وقرأ هعض
التتب ثم سافر إىل كانةور وقرأ عىل يدي الشيخ أمحد حسن التانةوري  ، 4ثم رجع إىل ديوهند وتتلمذ عىل
) (

يدي الشيخ حممود حسن،

)(21

ودرس همدرسة الرشاد يف السند ،ثم رجع إىل ديوهند وأسس مؤمتر مجعية
ّ

األنصار ألجل اجتامع الرفقاء القدماء لدار العلوم هديوهند لرتهيتهم وهث احلركة فيهم ،ولتن ألجل هعض
اخللفا

مع الرفقاء سار إىل دهيل وأسس نظارة اكمعارف هفناء اكمسجد الفتحةوري وأرذ يدرس القرآن

وحجة اهلل البالغة والتتب األررى ،وهعد نشوب احلرب التربى األوىل سافر إىل أفغانستان هحمل رسالة
اجلهاد ضد االستعامر ،ويف رامس خي احلجة من سنة 2333هـ ورد يف كاهل ولقي األمري حةيب اهلل ران

-8

هذا كتاب يف حتقيق ديانة اهلنود مطةوع متداول.

-8

هو عةيد اهلل السلفي الةائيل صاحب حتفة اهلند ،وهي رسالة هدى اهلل هبا كثريا من الناس منهم الشيخ عةيد اهلل
السندي الذي قةل اإلسلم وكان اسم قةل اننت رام .انظر :عةد احلي هن فخر الدين هن عةد العيل احلسني الطالةي،
اإلعالم بمن يف تاريخ اهلند من األعالم اكمسمى هـ نزهة اخلواطر وهبجة املسامع والنواظر (هريو  :دار اهن حزم،
2444م) ج ،7ص.2144

-7

هو الشيخ إسامعيل هن عةد الغني هن ويل اهلل الدهلوي  ،ولد هدهيل لـ 21 :من رهيع الثاين سنة 2243م ،وقرأ كتب
الدرس عن عمي الشيخ رفيع الدين والشيخ عةد العزيز ،ثم الزم السيد أمحد هن عرفان الشهيد وقد استشهد يف
هاالكو  .ل كتب منها عبقات وتقوية اإليامن وغري خلك(.اكمصدر نفس  ،ج ،8ص.)421

-4

هو الشيخ أمحد حسن احلنفي التانةوري من العلامء اكمشهورين يف كثرة الدرس واإلفادة ،الزم لطلب العلم الشيخ
لطف اهلل هعليتره وخترج علي وويل التدريس همدرسة مظاهر العلوم يف سهارنةورفدرس هبا ثم ويل هفيض عام يف
كانةور ،وكان عاكما جامعا هني العلم والعمل ،ما

يف سنة اثنتني وعرشين وثلثامئة هةلدة كانةور(.احلسني ،اكمصدر

نفس ).2284 :7 ،
-21

هو الشيخ حممود حسن أول تلميذ يف مدرسة دار العلوم ديوهند ،قد أرس عىل أيدي اإلنتليز يف مالتا مع تلمذت ،
ويعرف هلقب شيخ اهلند ،ومن أساتذت حممد قاسم النانوتوي ،وحممد يعقوب النانوتوي ورشيد أمحد اجلنجوهي،
وهايع عىل يد الشيخ إمداد اهلل مهاجر اكمتي ومن كتة ترمجة معاين القرآن ،وإيضاح األدلة واألدلة التاملة.
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وايل أفغانستان ،واقرتح علي زحف اجلنود إىل اهلند واتفقوا عىل أن إخا نجحت هذه اكمهمة فإن سيجلس عىل
عرش دهيل اهن من أهناء األمري كملك دستوري للةلد ،وقامت يف كاهل حتومة هندية موقتة كان رئيسها
راج مهندر هرتاب أحد الثوار من الوالية الشاملية اهلندية ،وكان الشيخ السندي وزير األمور الدارلية يف
هذه احلتومة ،وهدأ عةيد اهلل يشتل مجاعة ثورية سامها جنود اهلل ،وأرسل يف هذه اكمدة رسائل رسية إىل
الشيخ حممود حسن والتي اشتهر
اكمهام

قد جر

هالرسائل احلريرية اكمتتوهة عىل منادل من احلرير ،ولتن مثل هذه

اكمتاهد إىل الشيخ السندي يف أفغانستان ،وأثناء خلك كان الشيخ يركز عىل تعليم اكمثقفني

اجلدد اكمهاجرين من اهلند إىل أفغانستان ،ولتن هعد مدة قد اغتيل األمري حةيب اهلل ران

)(22

ورلف اهن

األمري أمان اهلل ران  ، 21ونشط الشيخ السندي يف مهمة اجلهاد ،ورلل خلك نشةت احلرب هني اإلنتليز
) (

وأفعانستان وكان من قصد الشيخ السندي أن يثري احلتومة األفغانية عىل تأييد القضية اهلندية ،ولقي هلذا
اكمرام القائد الرتكي مجال هاشا

)(23

حني زيارت كاهل سنة 2334هـ  ،ويف هذا اجلو قد ضاق جمال العمل

للشيخ السندي فغادر كاهل سنة 2312هـ مع زملئ وحتمل اكمتاهد يف هذه الرحلة ووصل يف ماستو هعد
مروره هةخارا وتاشقند وأقام يف ماستو نحو تسعة أشهر ،و تعلم قدر مستطاع فلسفة الشيوعية ونظمها
-22

حةيب اهلل ران ( 3يونيو  11 - 2781فرباير 2424م) أمري من أفغانستان هني عامي  2412و 2424م .حةيب اهلل
ران هو االهن الةتر لعةد الرمحن ران هن حممد أفضل ران هن دوست حممد ران ،واألخ األكرب لنرص اهلل ران
(2781م) ،توىل إمارة أفغانستان عام 2412م ،التزم احلياد يف أفغانستان يف احلرب العاكمية األوىل  ،عىل الرغم من
اجلهود اكمضنية التي هذهلا سلطان الدولة العثامنية والقوة األكمانية حلشد أفغانستان عىل جانةها.اغتيل حةيب اهلل ران
هينام كان يف رحلة صيد يف مقاطعة لغامن يف  11فرباير 2424م.

-21

أمان اهلل ران ( 2يونيو  15 - 2741أهريل 2481م) هو ملك أفغانستان .تنازل عن احلتومة هضغط من هريطانيا،
وعاش يف منفاه يف سويرسا .أصةح أمري أفغانستان عام 2424م قةل أن حيوهلا إىل ملتية عام 2418م .رلف عىل
احلتومة عناية اهلل ران كمدة ثلثة أيام فقط.

-23

أمحد مجال هاشا (2411 – 2783م) ،وايل هغداد العثامين وأحد زعامء مجعية االحتاد والرتقي (الةاشاوا

الثلثة)

الذي اشرتك يف ثورة (تركيا الفتاة) عام 2417م والتي أطاحت هحتم السلطان عةد احلميد الثاين ثم شارك يف
االنقلب العستري العثامين 2423م .ليشغل هعدها منصب وزير األشغال العامة عام 2423م ثم وزيرا للةحرية عام
2421م ،وتوىل يف احلرب العاكمية األوىل منصب قيادة اجليش الراهع العثامين ،ويف عام 2425م عني حاكام عىل سوريا
وهلد الشام وفرض سلطان عىل هلد الشام وأصةح احلاكم اكمطلق فيها.
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اجمللد ،55 :العدد1 :
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همساعدة زميل ظفر حسن أيةك ،ولقي هعض زعامء احلركة ،وهناك رتب رطة للحتومة احلرة اهلندية تقوم
عىل الوفاق ،وطةعها وأرسلها إىل اهلند ،ثم غادر إىل تركيا لتتميل تلك اخلطة التحريرية اجلهادية ،ومتث يف
أنقرة ثم يف استنةول وقاهل عصمت هاشا  ، 21ثم من هناك سافر إىل متة اكمترمة عن طريق إيطاليا ،ومتث
) (

نحو مخس عرشة سنة يف هذه الةلدة الطيةة ودرس تفسري القرآن للراغةني والطالةني ،وهناك أمل عىل هعض
تلمذت تفسريه إهلام الرمحن الذي هو موضوع هذا اكمقال ،وسيجيء التلم حول هعد قليل ،ثم عاد إىل وطن
تغري  ،ويف هذه اكمرحلة قد أهدى الشيخ هعض أفتاره التي نالت
ووصل إىل كراتيش وكانت األحوال قد ّ
النقد من قةل العلامء ،وهي التي مازالت موضع الغرض لسهام الناقدين ،كام أن قد دافع عن العلامء األجلء
يف شة القارة أمثال الشيخ حسني أمحد اكمدين والشيخ غلم مصطفى القاسمي والشيخ سعيد أمحد أكرب
آهادي وغريهم ،وقىض الشيخ هذه اكمرحلة تارة يف دهيل وتارة يف السند ،وكان يدرس حجة اهلل البالغة للشاه
ويل اهلل الدهلوي عىل نمط اخلاص حتى وافت اكمنية يف  3رمضان سنة 2313هـ ودفن هجوار شيخ غلم
حممد هقرية دين فور من تواهع هباولفور.
كان الشيخ عةيد اهلل السندي ناهغة من نواهغ عرصه يف قوة اإلرادة وحتمل اكمشقا  ،وكان مفرط
الذكاء وجيد االستعداد يف فنون شتى ،وكان عظيم الشغف هأفتار الشاه ويل اهلل الدهلوي دراسة وتدهرا
وتطةيقها عىل األحوال الراهنة إهان عرصه ،وكان يدرس القرآن التريم أيضا يف ضوء علوم وفلسفة الشاه
ويل اهلل الدهلوي ،ول منهج راص يف تفسري القرآن ،كان يستنةط من دقائق السياسة العرصية ،واكمذاهب
االقتصادية ،وكان يتوسع يف االعتةار والتأويل ،ومن تلمذت النجةاء الشيخ أمحد عيل اللهوري ، 25
) (

-21

مصطفى عصمت إينونو ((هالرتكية)İsmet İnönü :؛  11سةتمرب  15 – 2771ديسمرب 2483م) ،ثاين رؤساء
اجلمهورية الرتكية .توىل الرئاسة من  22نوفمرب  2437إىل  11مارس 2451م .كام كان قد شغل منصب رئيس
الوزراء عدة مرا يف الفرتا التالية من  2413إىل 2411م ،ومن 2415م إىل 2438م ،ومن 2482م إىل 2485م
شتل رلهلا عرش حتوما  ،كام شغل منصب وزير اخلارجية يف الفرتة من عام 2411م إىل 2411م .كام شغل
منصب رئيس األركان العامة هالفرتة هني 2411م إىل 2412م .كام أصةح زعيم حزب الشعب اجلمهوري هالفرتة من
2437م إىل 2481م.

-25

هو شيخ التفسري أمحد عيل اللهوري جماهد حركة اكمنديل احلريري وحركة حرية اهلند  ،ولد سنة 2778م وتويف سنة
2481م .قد استفاد من الشيخ عةيد اهلل السندي وقىض مع مخس سنوا يف أمرو (يف السند) وهعد الفراغ درس يف
مدرسة دار اإلرشاد ،وقد لعب الشيخ دوره يف مجعية علامء اإلسلم ،وكان يدرس القرآن التريم ونفع ه رلقا كثريا.
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الدراسات اإلسالمية

والربوفسور حممد رسور وحممد موسى جار اهلل

اجمللد ،55 :العدد1 :
)(28

من علامء الروس وغريهم(.)28

املبحث الثاين:
دراسة التفسري
ندرس هنا عن جهود علامء شة القارة يف جمال التفسري ،والتعريف هالتفسري إهلام الرمحن يف تفسري
القرآن وأهم ميزات ومنهج اكمؤلف في .
إن أرض شة القارة أرض رصب إلنجاهبا علامء أفذاخا يف شتى اكمجاال منها جمال التفسري ،وقد
قام علامء كثريون يف كتاهة التفاسري للقرآن التريم ،وهذا التاريخ وإن كان ل جذور هعيدة إال أننا نلحظ حركة
عامة يف هذا اكمجال هوجود الشاه ويل اهلل الدهلوي الذي قام هرتمجة معاين القرآن إىل اللغة الفارسية كامل ،ثم
قام أهناؤه الشاه رفيع الدين الدهلوي والشاه عةد القادر الدهلوي هرتمجة معاين القرآن إىل اللغة األردية ،ومن
هذا يتسلسل األمر فنرى العلامء أهنم يلعةون دورا جةارا يف كتاهة التفسري والتتب اكمتعلقة هعلوم القرآن ،وهذه
العملية نراها يف اللغا اكمختلفة منها األردية والعرهية والفارسية والتفاسري يف اللغا اكمحلية.
إن من تراث الشيخ السندي التفسريي ،تفسريه هاللغة العرهية اكمسمى هـ :إهلام الرمحن يف تفسري
القرآن ،وقد أمله الشيخ السندي لتلميذه موسى جار اهلل
-28

)(27

العامل الرويس الذي تم لقاؤه مع الشيخ

موسى جار اهلل (2145هـ  2384 -هـ 2787 /م – 2414م) هو موسى جار اهلل ،اهن فاطمة ،الرتكستاين القازاين
التاتاري ،الروستوفدوين الرويس :شيخ اإلسلم هروسيا ،قةل الثورة الةلشفية وىف إهاهنا .ولد يف (روستوف دون)
هروسيا .تفق هالعرهية وتةحر يف العلوم الرشعية  .ثم كان إمام اجلامع التةري يف هرتوغراد (لنينغراد) وحج وجاور
همتة ثلث سنني .وقد لقي الشيخ السندي رلل سفره إىل روسيا ،ثم لقي مرة ثانية يف متة اكمترمة حيث تعلم عىل
يدي فلسفة اإلمام الشاه ويل اهلل .ومن كتة  :تاريخ القرآن واملصاحف ،رشح ناظمة الزهر ،نظام التقويم يف اإلسالم،
نظام النيسء عند العرب ،الوشيعة يف نقض عقائد الشيعة وغري خلك.

- 28

انظر ألحوال الشيخ :احلسني ،نزهة اخلواطر.2311 -2311 ،

-27

موسى جار اهلل ( 2384 - 2145هـ 2414 - 2787 /م) هو شيخ إسلم روسية قةل الثورة الةلشفية .هو موسى
جار اهلل ،اهن فاطمة ،الرتكستاين القازانى التاتارى ،الروستوفدونى الرويس :شيخ إسلم روسيا ،قةل الثورة الةلشفية
ويف إهاهنا .ولد يف (روستوف دون) هروسيا .وتفق هالعرهية وتةحر يف علوم اإلسلم .ثم كان إمام اجلامع التةري يف
هرتوغراد (لنينغراد) وحج وجاور همتة ثلث سنني .من آثاره هالعرهية :تاريخ القرآن واملصاحف وقد طةع اجلزء
األول من  ،و رشح ناظمة الزهر ،والوشيعة يف نقض عقائد الشيعة .تويف همرص عام  2414م ودفن هحوش الةاشا،
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السندي رلل سفره إىل روسيا ،ورلل إقامت همتة اكمترمة قد لقي مرة ثانية فاستقى من منةع علم  ،فتلقى
عن فترة اإلمام الشاه ويل اهلل ،فنسخ هذا التفسري هالسامع من الشيخ السندي ،وخلك فقط يف مئة ومخسني
يوما) ،(24ورلل هذه اكمدة كان مع الشيخ عزيز أمحد هن أري الشيخ السندي وأرو الشيخ أمحد عيل
اللهوري ،وقد أرذ نسخة هذا التفسري من الشيخ موسى جار اهلل وجاء هبا إىل اهلند ،وقد حقق ونرش جزءا
من (من سورة الفاحتة إىل سورة األنفال) الشيخ غلم مصطفى القاسمي السندي من أكاديمية الشاه ويل اهلل
حيدر آهاد ،وقد ترجم هذا التفسري إىل اللغة األردية من الةقرة إىل اكمائدة ،حممد عةد الرزاق رريج دار العلوم
ديوهند وتلميذ الشيخ السندي ،ثم قام هعمل الرتمجة من هداية مقدمة التفسري وسورة الفاحتة وسورة األنعام
إىل سورة التوهة ،موالنا حممد قاسم ،ونرش هذه الرتمجة موالنا حممد معاوية من "كةري واال" منطقة معروفة.
وهذه الرتمجة مطةوعة من متتةة أوراق "الهور" وتوجد يف األسواق واكمتتةا ) (11ولتن هقية اكمخطوط ال
تزال يف حاجة إىل إرراجها يف ثوب يليق همتانتها العلمية.
املطلب األول:
نسبة التفسري إىل الشيخ السندي
من األسئلة التي مازالت موضع النقاش عند معتني فترة الشيخ السندي ،ما نجده يف التتب
اكمتتوهة هاسم الشيخ السنديَ ،أ ك ّل من فترت أم هعض دريل من قةل تلمذت ؟ ويف هذه اكمسئلة نجد رلفا
هني اكموقفني :هعض العلامء مثل الشيخ عةد احلميد السوايت
احلق ران هشري

)(13

)(12

والشيخ زاهد الراشدي

)(11

والشيخ عةد

يقول :إن تلمذة الشيخ السندي أدرلوا يف كتة ما ليس من فترت األصيلة .وهعضهم

مقاهر األرسة اكمالتة اخلديوية ،يف القاهرة.
-24

عةد احلميد السوايت ،ومالنادیبعاہللدنسیھےکعلوموااکفر(جوجرانوال  :متتة محيدي 2113 ،هـ) ص.88

- 11

انظر :الرتمجة األردية إلهلام الرمحن (الهور :متتةة أوراق1115 ،م) ص.18

-12

هو الشيخ عةد احلميد السوايت  ،هاين مدرسة نرصة العلوم هجوجرانوال  ،ول تفسري ضخيم للقرآن التريم عىل منهج
فترة الشاه ويل اهلل الدهلوي .ول كتاب حول الشيخ السندي هاسم :ومالنادیبعاہللدنسیھےکعلوموااکفر.

-11

هو من العلامء التةار يف هاكستان ،شيخ احلديث همدرسة نرصة العلوم اكمذكورة.

-13

هو أرو الشيخ زاهد الراشدي صاحب تصانيف شتى.
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مثل أيب سلامن شاه جهان فوري

اجمللد ،55 :العدد1 :
)(11

يقول :إن تلمذة الشيخ قد عربوا فترة الشيخ السندي هألفاظهم،

ولتن جوهرها ومغزاها من فترة الشيخ السندي .وهذا السؤال أيضا موج إىل تفسري الشيخ السندي إهلام
الرمحن ،فيقول الشيخ عةد احلميد السوايت:
هذا [التفسري] مل يتتة الشيخ السندي هرياع  ،هل إن رطاب إملئي ،نعم! إن كثريا مما في هو من
كلم الشيخ السندي ،ولتن من الظلم نسةة التتاب هأمجع من الةداية إىل النهاية إىل الشيخ السندي،
ويصح أن نعرب هذه النسةة هاخليانة العلمية ،فإن هعض ما في مشتة ورطأ مل يقل ه الشيخ السندي وال هو
يلئم فلسفة الشاه ويل اهلل ،وقد جاء موسى جار اهلل يف السنوا

األررية من عمره إىل اهلند ومتث يف

بنال( ...،وقد أمل علي الشيخ السندي هذا التفسري وهو الذي أدرل يف كتب الشيخ السندي األفتار من )
فةناء عىل خلك إن نسةة إهلام الرمحن كل إىل الشيخ السندي اليطاهق األمانة العلمية.(15).. ،
يقول الشيخ زاهد الراشدي:
اكمسئلة اكمهمة هي مسئلة تعةري أفتار الشيخ عةيد اهلل السندي ورشحها ،فإن لألسف يظن الناس
أن الربوفسور حممد رسور وغريه هم شارحوا الشيخ السندي ،والذين كانوا متأثرين هالشيوعية ،وحاولوا أن
يرتمجوا عن الشيخ هبذه الصةغة ،وهذا األمر أدى إىل فترة أن الشيخ السندي كان متأثرا هبذه الدعاية وكان
مةلغا هلا ،واألمر أن هذه الفترة رلف األمر الواقع...وعندي موالنا أمحد عيل اللهوري وموالنا حفظ
الرمحن السيوهاروي وموالنا سعيد أمحد أكرب آهادي وموالنا رواج عةد احلي الفاروقي وموالنا اكمقرئ
حممد طيب وغريهم هم اكممثلون احلق لفترة الشيخ السندي.(18)...
هذا رأي الشيخ السوايت ولتن هناك رأي آرر للدكتور أيب سلامن الشاهجهانفوري ،فيقول:
إن ]تفسري إهلام الرمحن[ قد رصح عن العلمة ]موسى جار اهلل[ أن رتب هألفاظ موالنا السندي،
ورسح الشيخ السندي هالنظر يف تلك األمايل وأهدى
مل يصدر من لسان لفظ إال وقد حفظ أمام هتل دقةّ ،
اطمئنان ومرست عىل جهد العلمة جار اهلل واهتامم هالصحة ،ثم إن الشيخ السندي أفصح عن إصلح

-11

هو من اكمحققني التةار يف هاكستان ،ل تصانيف عديدة حول اكموضوعا اكمختلفة.

-15

السوايت ،اكمرجع الساهق ،ص.84 -88

-18

دبعاقحلاخنریشب،ومالنادیبعاہللدنسیھاورمیظنترکفویلاللہی(رجگات:قحاچرناراڈیکیم1111،م) ص .22-21
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ومرست يف كتاهة ل ). (18
وقد ترجم يشء من تفسري إهلام الرمحن إىل اللغة األردية ،وخكر

في إهداءا

العلمة جار اهلل

يمس نصب يف إملء التفسري ،وكنت يف
ينةغي نقل جزء منها هنا .يقول العلمة " :مل يتن الشيخ السندي ُّ
نشاط ومرسة وازداد شوقا إىل السامع والتتاهة ....كما نظر الشيخ السندي إىل األمايل هأكملها والحظ أيضا
رس هذلك جدا").(17
أين ركز عىل النظم والضةط هتل اهتاممّ ،
يقول الدكتور أيضا هعد خكر ميزا

التفسري إهلام الرمحن :إن موالنا السندي قد نظر يف األمايل

اكمؤلفة ومل يأل السامع جهدا يف الضةط والتتاهة ،وقد اطمأن الشيخ هعد ملحظة هذه اكمسؤولية وأهدى
مرست  .وال نجد مثل هذه الرصاحة عن األمايل األردية والسندية ،فليمتن الثقة هبذه الدرجة عىل أية
جمموعة من جمموعا األمايل سوى أمايل موسى جار اهلل). (14
هذان رأيان لعاكمني جليلني هلام متانة مسلمة يف األوساط العلمية ،ففي ضوء قول الشيخ موسى
جار اهلل يرتجح رأي الدكتور سلامن شاه جهانفوري،ألن القارئ حينام يرجع إىل كتب أررى عن أفتار
الشيخ السندي ألفها تلمذت آررون مثل الربوفسور رسور ،إن جيد نفس الفترة فيها ،فيتلجلج يف رلده
هل أمجع مجيع التلمذة عىل الدس كام يدعي العلامء مثل الشيخ السوايت وأمثال ؟ األمر أن من سجية اإلنسان
جر الشخصيا
ّ

الفذة إىل شاكل

خهنية راصة ل  ،وإخا ما مل يلئم يشء من أفتار تلك الشخصيا

عنده من الشاكلة اكمخصوصة ،يقوم هالتأويل

ما

أو ادعاء أهنم اليمتن منهم صدور مثل هذه األفتار،

يتونون فترا راصا هلم يمتن
واألمر أن الشخصيا العةقرية اليتقلدون همنهج راص مثل العامة ،وإهنم ّ
نجرهم إىل الشاكل
االرتلف عن  ،ولتن الينةغي أن ّ

اخلاصة لنا ،فإن هذا يرض فترهتم وخيفي معامل

شخصياهتم ،وهذه التارثة قد حلت – لألسف – عىل فتر كثري من األعلم مثل اهن تيمية والشاه ويل اهلل

-18

أهو سلامن الشاهجهانفوري ،اامم االقنب ومالنا دیبعاہلل دنسیھ –ایحت وخڈامت (الهور :سندهـ ساگر اكادمی1128 ،م)
ص.188

-17
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وحممد إقةال وغريهم.
املطلب الثاين:
امليزات املهمة لتفسري إهلام الرمحن
إن تفسري إهلام الرمحن ما زال خمطوطا ومل ينرش هأكمل حتى اآلن ،وتوجد ل نسخة يف متتةة محيد
اهلل التاهعة كمجمع الةحوث اإلسلمية ،إسلم آهاد ،وللتفسري نسخة أررى هامليزيا ،وهذا اكمقال مةني عىل
أساس اكمخطوط األول ،فةعد اكمراجعة إىل هذا اكمخطوط ،قمت هدراست  ،وهناك هعض اخلصائص اكمنهجية
للتفسري ،واكمنهج اكمتةع في اكمنهج الوصفي النقدي.
تفسري القرآن حسب ترتيب النزول
من اكميزا اكمهمة للتفسري إهلام الرمحن أن اتةع في مؤلف الرتتيب النزويل دون التفسري اكمتةع عند
عامة اكمفرسين ،وهذا االجتاه التفسريي من مميزا

القرن العرشين حيث قام هعض اكمفرسين هتفسري سور

القرآن التريم حسب ترتيب النزول).(31

-31

ومن هذه التفاسري:
تفسري بيان املعاين للشيخ مل حويش آل غازي الفراقي الديرزوري (2487-2771م) وهذا التفسري يف ستة
جملدا  (.مطةعة الرتقي – دمشق2485 ،م).
التفسري احلديث كمحمد عز دروزة (2471-2778م) والتفسري يف عرش جملدا .
فهم القرآن احلكيم  -التفسري الواضح حسب ترتيب النزول كمحمد عاهد اجلاهري (1121-2435م) والتفسري يف
ثلث جملدا .
معارج التفكر ودقائق التدبر للشيخ عةد الرمحان حسن حةنتة اكميداين (1111-2418م) والتفسري يف مخسة عرش
جملدا ،وحيتوي عىل تفسري السور اكمتية ،ولتن اكمؤلف مل يوفق الكتامل .
وهذا النوع من التفسري من االجتاها

اجلديدة يف تفسري القرآن ،و لتربير هذا اكمنهج التفسريي يقول الشيخ عز

دروزة يف مقدمة التفسري احلديث إن استفتى أها اليرس عاهدين مفتي سورية والشيخ عةد الفتاح أها غدة فقال األول:
إن التفسري ال يتىل حتى يراعى في ترتيب اآليا والسور وقد يفرس اكمفرس سورة ويرتك أررى وقال الثاين :إن غرض
اكمفرس غري غرض التلوة فل مانع من هذا النوع من التفسري والعلامء يف القديم قد سلتوا هذا اكمسلك حيث سلك
الشيخ جلل الدين اكمحيل والسيوطي يف تفسريمها اكمعروف بتفسري اجلاللني فقد هدأ األول من آرر القرآن يف التفسري
وهو صاعد إىل سورة التهف ثم ما فأتم السيوطي من حيث وقف إىل أول القرآن ،وهتذا هعض العلامء اآلررين.
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هناك أمر ينةغي أن نأرذ ه وهو أن ترتيب القرآن حسب ترتيب النزول أمر اليتوقف عىل
التوقيف ،وليست عندنا روايا

معتربة ترشدنا عىل هذا الرتتيب هاجلزم ،ومجيع اكمفرسين عرب التاريخ قد

ارتاروا الرتتيب اكمصحفي يف تفسري القرآن .وقد خكر يف كتب علوم القرآن أن عيل هن أيب طالب ريض اهلل
عن كان عنده مصحف حسب ترتيب النزول ،ويقول العلمة جلل الدين السيوطي يف هذا الصدد " :ومما
استدل ه لذلك ارتلف مصاحف السلف يف ترتيب السور فمنهم من رتةها علی النزول وهو مصحف عيل
كان أول سورة اقرأ ،ثم سورة اكمدثر ،ثم سورة ن ،ثم سورة اكمزمل ،ثم سورة تةت ،ثم سورة التتوير").(32
تم علي االتفاق يف عهد عثامن هو الرتتيب اكموجود اليوم ،ومل حيصل كمصحف ي
عيل
ولتن الرتتيب الذي ّ
رواج يف األمة وال هو موجود هني أيدينا ،ولذلك نرى يف التفاسري اكمذكورة -منها إهلام الرمحن -أن اليوجد
فيها الرتتيب الواحد ،هل هناك تقدم وتأرر يف وضع السور.
مراعاة فكرة اإلمام الشاه ويل اهلل الدهلوي يف تفسري إهلام الرمحن
الشيخ ويل اهلل الدهلوي (2881-2813م) أحد العلامء النةلء ،كان أهوه الشيخ عةد الرحيم من
أعيان الدهيل ،أرذ العلوم عن والده الشيخ عةد الرحيم وفرغ من التحصيل يف اخلامس عرش من عمره ،كان
قد حصل ل الفتح العظيم يف التوحيد واجلانب الواسع يف السلوك ،وكان قد راض يف هحار اكمذاهب
األرهعة ونظر يف مستدالهتم وارتىض هطريق الفقهاء اكمحدثني .رحل إىل احلرمني فمتث هناك عامني
وصحب العلامء هناك واستفاد منهم ،وكان ل يد طوىل يف شتى فنون وعلوم من التفسري واحلديث واألصول
والفق والتصوف والتلم وغري خلك .ل ترمجة فارسية للقرآن والفوز الكبري يف أصول التفسري وحجة اهلل
البالغة يف علم أرسار الدين و غري خلك  . 31إن الشيخ همثاهة اجلرس هني القديم واحلديث ،ويعدّ الشيخ عةيد
) (

اهلل السندي أكرب شارح يف شة القارة لفترة اإلمام الشاه ويل اهلل الدهلوي ،فهو يستخدم كثريا مصطلحا

(انظر :حممد عز

دروزة ،التفسري احلديث [مرتب حسب ترتيب النزول]( ،القاهرة :دار إحياء التتب العرهية،

 2373هـ) ج ،2ص.21
-32

عةدالرمحٰن هن أيب هتر جلل الدين السيوطي(م 422ھ) ،اإلتقان يف علوم القرآن : ،حممد أهوالفضل إهراهيم(اهليئة
اكمرصية العامة للتتاب2481 ،هـ) ج ،2ص.128

-31

احلسني ،نزهة اخلواطر ،ج ،8ص.758
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الشاه ويل اهلل يف تفسريه مثل حظرية القدس واكمأل األعىل واكمأل السافل والتجيل األعظم والنفس الرمحنية
وغري خلك ،ونجد اإلحالة إىل أفتار الشاه ويل اهلل رلل قراءة التفسري ،وقد مر من كتاهة الشيخ السندي أن
ما زال مشغوفا هدراسة كتب الشاه ويل اهلل). (33
إن الشيخ الشاه ويل اهلل قد ألف يف شتى اكمجاال

منها القرآن وعلوم واحلديث والفق

والتصوف والتلم وغري خلك ،وقد ترجم القرآن التريم هأكمل إىل اللغة الفارسية ،ثم ألف كتاها قيام الفوز
الكبري يف أصول التفسري ،وقد استفاد الشيخ السندي من هذه األعامل ،يقول الشيخ عن هذا التتاب:
"كما وصلت إىل السند وجد

نسخة للفوز الكبري ،قةل خلك كنت مشوشا جدا ألجل مطالعة

تفسري اإلمام الرازي ،فلام وصل الفوز الكبري هيدي وفرغت من قراءة الفصل األول من اطمأننت هأن لو
شاء اهلل أتعلم علم التفسري فمن خلك اليوم حتى اآلن مل أحتج للخروج من مسلك الشاه ويل اهلل" . 31
) (

حييل الشيخ السندي إىل فترة الشاه ويل اهلل مرة وأررى يف كتاهات ويف تفسريه ،مثل حييل الشيخ
السندي يف تفسري سورة ن حتت اآلية ﱡﭐ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﱠﭐ إىل مقولة الشاه ويل
اهلل ،فقال ":قال الشاه ويل اهلل إن يونس مل يتن نةيا قةل خلك ،هل جعل اهلل نةيا هعد رروج من هطن
السمك") .(35ويقول يف تفسري سورة العلق قال الشاه ويل اهلل :إن النةي علي السلم هعث هعثة تتضمن هعثة
أررى) ، (38والصحاهة دارلون يف الةعثة األررى ،يف ضمن خلك يستند الشيخ السندي إىل األصول التي

-33

ت
ت
ِ
رسذگش اکب ،رتة  :الدكتور غلم مصطفى ران ،وخد ونش احالت هقلم الشيخ
عةد اهلل اللغاري ،ومالنا دیبع اہلل دنسیھ یک
ت
عةيد اهلل السندي(إسلم آهاد :وقیمادارہبراےقیقحتنارخیواقثتف7102 ،م) ص.21

-31

عةيد اهلل السندي ،اامم ویل اہلل دولھی یک تمکح اک اامجیل اعترف،

 :عطاء الرمحن القاسمي(الدهيل :أكاديمية الشاه ويل اهلل)

ص.31
-35

تفسري سورة ن .لعل هذا القول ضعيف ،فإن اهلل تعاىل قال :ﭐﱡﭐ ﱻ ﱼﱽ ﱾ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲆ
ﲇ ﲈ ﲉ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲞ ﲟ ﲠﲡ

ﲣﲤﲥ ﲦﲧ ﲩﲪﲫﲬﲭﲮ ﲰﲱﲲﲳﱠ [الصافا .]217 - 234 :
-38

قال اإلمام الشاه ويل اهلل الدهلوي يف حجة اهلل البالغة :إن النةي صىل اهلل علي وسلم هعث هعثة تتضمن هعثة أررى فاألوىل
إنام كانت إىل هني إسمعيل ...والثانية كانت إىل مجيع أهل األرض عامة هاالرتفاق الراهع( .أمحد هن عةد الرحيم الشاه ويل
اهلل الدهلوي ،حجة اهلل البالغة : ،السيد ساهق (هريو  :دار اجليل1115 ،م) ج ،2ص.)125 ،121
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مهدها اإلمام الشاه ويل اهلل يف كتة منها حجة اهلل البالغة حيث خكر في عنوانا هاسم "هاب كيفية فهم اكمراد من
التلم" ثم "هاب كيفية فهم اكمعاين الرشعية من التتاب والسنة" فذكر حتت عرشة أصول لفهم التلم ).(38
تطبيق النظريات القرآنية يف املجال االجتامعي والرتبوي:
ظهر

يف جمال تفسري القرآن التريم يف القرون األررية حركا

اجتامعية السيام حركا

التجديد والنهضة يف سائر أقطار العامل اإلسلمي ،وهي مازالت يف استمرار حتى عرصنا الراهن ،ففي هذه
الظروف قد قام العلامء هاالهتامم هاجلانب االجتامعي للقرآن ،وهناء عىل خلك نراهم حياولون طرح احللول
للمشتل

اكمادية واكمعنوية يف اكمجتمع يف ضوء تعليم القرآن التريم ،وخلك عىل أساس أن القرآن التريم

هو النور اخلالد جلميع العصور ،وإن يشمل كافة أهعاد احلياة اإلنسانية فردية كانت أو اجتامعية ،وهذا األمر
من أهم ما يةتني علي التيار االجتامعي التفسريي ،وقد هرز هذا االجتاه يف تفسري عديد من اكمفرسين يف
العرب والعجم ،منهم الشيخ عةيد اهلل السندي الذي طةق هذا اكمنهج يف تفسري القرآن إىل أقىص ما يمتن.
ويف هذا الصدد هو أيضا يقوم هالنقد عىل الشيوعية ( )Socialismيقول يف تفسري سورة الةقرة":األمر
األول يف الدين هو اإليامن هاهلل (مع مقتضيات ) ،ثم عامرة الةيت ،ثم النتاح ،ثم التسب ،ولتن يف أورها
اليوم الشيوعيون هلم الغلةة ،فهم خيتارون الرتتيب العتيس (37).يقول الشيخ السندي عن رورة التفسري
االجتامعي للقرآن يف تفسري سورة العرص حيث يقول ":واكمانع الثاين الذي رفى عن كثري من الناس يف
احلتمة القرآنية اعتامدهم عىل ما وصل إلي مشاخيهم من التحقيقا
للسياسيا

العلمية ويتون في مدارلة كثرية

اكمتةدلة يف تاريخ اإلسلم ،فهؤالء طلةة العلم يعتقدون أن ما علم مشاخيهم من احلقائق هي

هعينها الزم أن توجد يف القرآن وإخا يئسوا من خلك يضعف اعتقادهم يف القرآن هأن كتاب علمي .نتيجة
هحثهم تتون أن القرآن كتاب رطايب مناسب ألهل خلك العرص من هادية العرب .أما نحن فوصلنا إىل
حتقيقا عالية وهذه كلها هاجتهاد مشاخينا" ).(34
يقول الشيخ السندي يف تفسري سورة العلق :إن من مقاصد النةي صىل اهلل علي وسلم هو

-38

انظر هذا الةحث مفصل :اكمصدر نفس  ،ج ،2ص.131

-37

تفسري سورة الةقرة ،اللوح .14

-34

إهلام الرمحن ،تفسري سورة العرص ،اللوح .25
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اإلصلح القومي والثاين هو اإلصلح العاكمي .واكمراد يف هذه السورة هو األول وإلي أشار هقول "رهك"
ألن رطاب رئيس القوم يراد ه القوم كل  ،ويف سورة الفاحتة هو الثاين ،كام يدل علي مجع العاكمني يف قول :
"رب العاكمني" ).(11
مراعاة فن االعتبار يف تنزيل اآليات عىل الواقع
إن من األمور التي راعاها الشيخ السندي يف تفسريه هو فن االعتةار ،وهذلك ينزّ ل الشيخ السندي
اآليا عىل الواقع ويستخرج منها اكمعاين اجلديدة ،وهذا حرصا من هلداية اجليل اجلديد إىل القرآن التريم،
فإن الرجال اكمثقفني اجلدد اليتأثرون هرسالة قدمت يف الثوب التقليدي وهذا األمر يواجه الدعاة مرة
وأررى .يقول الشيخ وحيد الدين ران:
"لقيت يف األيام اكماضية الدكتور إكرام احلق ،وكان ل شغف هالداسا اإلسلمية ،فقال إين قمت
هقراءة كثري من التفاسري األردية ولتن قلةي مل يطمئن هذلك ،ومثل هذا االنطةاع نجده عند كثري من اكمثقفني
اجلدد ،سةب خلك أن التفاسري كتةت يف األسلوب التقليدي دون األسلوب االجتهادي ،وقدمت لذلك
ﳝ ﱠ) (12ومضمون هذه اآلية جيذب إلي اجليل
مثاال من القرآن .قال تعاىل :ﱡﭐ ﳘ ﳙ ﳚ ﳛ ﳜ ﳞ
اجلديد الذي حيب األمن والسلمة ،ولتن التفاسري مل تقم هفتح معنوية هذه اآلية ،ومحلها اكمفرسون عىل
اليهود الساهقني ،كأهنا حتاية األمر اكمايض وليست هلا علقة هالوضع الراهن ،والنتتة اكمهمة لفهم القرآن أن
ما قيل يف السياق اكمايض ،ينةغي أن يراه اكمفرس يف السياق الراهن ويتتشف انطةاق اجلديد ،فةناء عىل خلك
نستطيع أن نقول إن اآلية فيها أصول أهدية ،وهو أن أهل اإلسلم عليهم أن يتجنةوا عن احلرب أوقدها
غريهم").(11
ونفس هذا األمر قد واجه الشيخ السندي ،فحاول تنزيل آيا

القرآن عىل الواقع مستعينا هفن

االعتةار ،ويف هيان فن االعتةار يقول اإلمام الشاه ويل اهلل الدهلوي يف الفوز الكبري يف أصول التفسري:
اكمراد من االعتةار أو العربة لغة هو العةور من جانب الطريق أو النهر إىل جانب آرر من  ،ويف

-11

نفس اكمصدر ،اللوح .7

-12

سورة اكمائدة ،اآلية.81 :

-11

اولسبدوعت" يف الرسالة ،دهيل1124( 8 :13،م) ص.8
وحيد الدين ران" ،دہتجماہن
ِ
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االصطلح  :هو انتقال الذهن وعةوره من الدليل إىل اكمدلول (الدعوى) أو من اكمنصوص إىل غري اكمنصوص
(اكمقيس) ومن قول تعاىل :ﱡﭐ ﲰ ﲱ ﲲ ﱠ) (13وقول تعاىل :ﭐﱡﭐﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ
ﲎﱠ

)(11

وليس هذا رارجا من طرق االستدالل األرهعة (عةارة النص ،وإشارة النص ،وداللة

النص ،واقتضاء النص) ،هل االعتةار نوع من إشارة النص ،فإخا كان هناؤه عىل علة فقياس ،وإال فإشارة
النص). (15
والتفسري اإلشاري عند الصوفية هو النظري كمثل هذا االستنةاط ،ولتن الفرق هني ما يقدم
الصوفية وما قدم الشيخ السندي ،هو أن الصوفية خكروا األمور األرلقية والروحية استنةاطا من
النصوص ،وأما الشيخ السندي فهو يستنةط األمور االجتامعية والسياسية من إشارا نصوص التنزيل.
والنظري الثاين هلذا النوع من االعتةار هو التفسري العلمي السائد يف العرص احلديث .فلو مل يرتك
التفسري اكمأثور السائد عىل مر العصور ،ولتن هجنب خلك أشري إىل األمور االعتةارية ،فلعل مسموح ه إىل
حد ما مل يقض عىل اكمعاين اكمتةادرة ،يقول الدكتور سعيد الرمحن مشريا إىل اجلانب االعتةاري لتفسري الشيخ
السندي:
إن اإلفادا القرآنية كموالنا عةيد اهلل السندي ليست نتيجة اإلنتار للتفاسري الساهقة ،هل إهنا عةارة
عن الةحث عن اكمعارف مع االستفادة من التفاسري...وهو يف هذا الصدد يعمل هقول اهلل تعاىل :ﭽﯡ
ﯢ ﯣﭼ ،واالعتةار عةارة عن استنةاط عن احلل للمسائل اكمستجدة ،ومثال خلك تلك اآليا التي
نزلت يف غزوة هني نضري وهي همعناها اكمتةادر مةنية عىل الدعوة إىل أرذ النتائج هزوال هني النضري ،ولتن
الفقهاء توسعوا يف خلك واستدلوا عىل حجية القياس وهذا مفهوم هعيد ،ومل يقم أحد هالتحدي لصالح
الفقهاء للدين ،فام ظنك هالذي يأرذ مفهوما أقرب من ؟ وخلك عةارة عن التفتر يف أسةاب زوال األمم
ورهط هالقرآن.

)(18
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اجمللد ،55 :العدد1 :

إن الشيخ السندي يريد يف كثري من اكمواضع اكمعنى الةعيد اعتةارا من اكمعنى الظاهر ،ومثال خلك يف
تفسري سورة الغاشية حيث يقول:
فاعلم أن اكمراد هالغاشية يف قول تعاىل :ﱡﭐ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱠ ) (18هو انقلب احلجاز يعني
االنقلب الذي يقع هتعليم القرآن يف احلجاز يف حياة النةي علي السلم أوال يف احلجاز ثم يف هاقي العرب،
ويتون الناس في قسمني :قسم خيالف االنقلب ويسعى يف خمالفت حتى اليفوز االنقلب وقسم يؤيده،
فيفوز هذا القسم ومل يفز القسم األول مع سعي الشديد يف خمالفت ) .ا ْلغ ِ
َاش َي ِة( االنقلب احلجازي وما حول
احلجاز من العرب للحجاز ،ثم هني حال خمالفي هذا االنقلب هقول وجوه َي ْو َمئِ يذ أي يوم هذا االنقلب
ِ
ِ
َاصةة( يعني أهنا خليلة مع العمل الشديد الذي صار ه ن ِ
ِ
َاص َةة يف خمالفة االنقلب
) َراش َعة( خليلة )عَام َلة ن َ
حتى اليقع لتن مل يفوزوا يف حمنتها ،فصار خليلة ت َْص َىل نَارا َح ِام َية ،ألن الناس خيرجوهنم من األمصار هعد
االنقلب إىل الصحارى ،فيصلون شدة حر احلجاز ،ألن ليس يف صحارى احلجاز ظل األشجار ت ْس َقى ِم ْن
عَ ْ ي
ني آنِ َي ية يف صحارى احلجاز ،ألن ليس فيها ماء هارد). (17
ويقول أيضا" :رصص اكمفرسون ما خكر يف سورة الغاشية وكذا يف غريها هاآلررة ،وهذا
التخصيص ليس هصحيح ،هل هو يعم الدنيا واآلررة ،نحن الننتر كون يف اآلررة ،هل ننتر ختصيص
هاآلررة") .(14ويف مقام آرر ينتقد الشيخ السندي عىل اكمفرسين وخلك ألجل أهنم يريدون من مثل اآليا
اكمذكورة األمور األرروية فقط ،فيقول" :من األسف أن اكمفرسين نشأوا من غلةة اكمسلمني عىل أكثر اكماملك
وتنظيم حياة اكمسلمني عىل األحتام اإلسلمية ،فل يفهمون معنى يوم االنقلب ويؤلون كل خلك إىل يوم
القيامة لو كانوا أدركوا يف يشء من يوم االنقلب ما فعلوا خلك") .(51مثل هذا التلم نجده يف تفسري سورة
اكمدثر حتت قول تعاىل :فإخا نقر يف الناقور حيث يقولَ :فإِ َخا ن ِق َر ِيف النَّاق ِ
ور وجاء أوان الرحلة من الدنيا .النقر
يف الناقور كان علمة الرحلة يف القوافل ،معنى هذا وقت رحلة اإلنسان من هذا الدار عندنا .وليس معناه
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سورة الغاشية ،اآلية.2 :
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القيامة كام يستعمل أكثر اكمفرسين) . (52إن من الرشائط لقةول التفسري اإلشاري عند الصوفية ما خكره
العلامء ،منها عدم إنتار اكمعنى الظاهر ،وأن هذه األقاويل ليست هتفسري القرآن ،هل جيب االعتقاد هأن مراد
القرآن التريم األصيل هو ما يفهم من أصل مآرذ القرآن ،وهذه األقوال همثاهة االستنةاطا

الوجدانية،

فلو نظن أن هذه األقوال تفسري القرآن فإن ضللة.
ومن أمثلة تنزيل اآليا

عىل الواقع عند السندي إرادت من قول تعاىل :ومن األرض مثلهن

األقوام السةعة :الصينيون واهلنود وأهل إيران واألتراك والعرب واألورهيون واحلةشيون ،ويريد الشيخ
السندي أن اهلل تعاىل أظهر دين عىل األديان واكمراد غلةة الدين عىل أديان هذه األقوام وقد حصل خلك يف
زمن عثامن ريض اهلل عن ). (51
التفسري اجلديد عام عليه املفرسون
يف كثري من األحيان يريد الشيخ اكمعنى اجلديد لآليا

اكمفرسون ،فمثل قال يف
عام علي
ّ
القرآنية ّ

قوتان :قوة الفعل و
قول تعاىل آرذا األصول من اآلية :ﭽﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭼ يف النةي تتون ّ
قوة االنفعال ،واكمنفعل من النةي يف العلم هو الصديق ،واكمنفعل من الصديق هو الصالح ،والنةي نفس
يتون شهيدا ،ألن اكمراد هالشهيد هو من يتون في قوة العمل عىل الغاية ،اليرجع وإن قتل ،فالذي حصل في
قوة الفعل من النةي مثل النةي فهو الشهيد وإن مل يقتل ،فالصديق هعد النةي يتون جمددا ،والصالح هو يتون
شهيدا إخا كان يف غاية القوة ،فمن يتون حتت الصالح فهو ليس هيشء ،وهو الخيلو إما أن يتون في قوة
العلم مع عدم قوة العمل ،فهو اكمغضوب علي  ،وإما أن اليتون في قوة العلم ،فهو الضال ،وهذا هو اكمراد
هقول تعاىل :ﱡﭐﱟﱠﱡ ﱢﱣﱠ).(53
موقف الشيخ السندي من أقسام القرآن
القسم يمني يقسم هبا لتأكيد يشء ،وقد ورد القسم مع مشتقات يف القرآن يف مواضع شتى ،وجاء
يف كثري من اآليا أن اللفظ اكمختار للقسم حلف أو يمني ،وهناك يرد سؤال كيف يقسم اهلل هخلق وقد جاء
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سورة اكمدثر.
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النهي عن اليمني هغري اهلل تعاىل؟ وقد أجاب عن هذا السؤال اإلمام جلل الدين السيوطي هأوج :
أحدها :أن عىل حذف مضاف أي ورب التني ورب الشمس وكذا الةاقي.
الثاين :أن العرب كانت تعظم هذه األشياء وتقسم هبا فنزل القرآن عىل ما يعرفون.
الثالث :أن األقسام إنام تتون هام يعظم اكمقسم أو جيل وهو فوق واهلل تعاىل ليس يشء فوق فأقسم
تارة هنفس وتارة همصنوعات ألهنا تدل عىل هارئ وصانع) .(51ولتن الشيخ عةيد اهلل السندي يقول هأن
القسم يف القرآن يتون للشهادة مهام كان هأمر عظيم أو ال؛ يقول يف تفسري سورة العرص" :إن اكمراد من
القسم يف العرفيا

العامة والذهنيا

اكمشرتكة هو إهداء شهادة عىل اكمقصد ،واألدلة الدالة عىل اكمطلوب

تتون عىل قسمني ".ويقول أيضا يف تفسري سورة الذاريا  ":أكثر اكمفرسين يزعمون أن القسم إنام يأيت
هاألشياء اكمتربكة اكمعظمة ،فارتلف آراؤهم يف تفسري السورة .قال هعضهم إهنا قسم هخيل الغزاة ،والسورة
فأو َهلا الةعض هأن اآلية إشارة إىل أن الغزاة يتونون فيام هعد .وقال الةعض إهنا
متية فاستشتلت عليهمّ ،
أهل العرفا

ربا
وريلهم وهذا الينطةق فإن اكمغ ّ

صةحا التتون يف أهل العرفا

وعندنا ليس اكمراد

األشياء اكمتربكة اكمقدسة ،هل ريول اكمنتةهني اكمغربين الذين يعرفها العرب هطةيعتهم ويعرف راصيتها"

)(55

.

إن الشيخ محيد الدين الفراهي من علامء شة القارة أيضا يقول هأن القسم يف القرآن يتون للشهادة
ومجلة القسم تتضمن هالشهادة عىل أمر ما.
بعض مصطلحات الشيخ السندي
يستخدم الشيخ السندي هعض اكمصطلحا

يف التفسري هاللغة األردية ،مثل انقلب ،نعره،

پروگرام ،ولعل هذا مراعاة كمخاطةي شة القارة.
هذه أكرب ميزا التفسري إهلام الرمحن التي تتجىل من رلهلا منهج التفسري ومضمون .
ثم هعد دراسة التفسري ينةغي هنا إلقاء الضوء عىل خمطوط التفسري ،فمخطوط حمفوظ اليوم يف
متتةة جممع الةحوث اإلسلمية – متتةة محيد اهلل – هرقم 78 ،75 ،71 :ومصورة (هميتروفيلم) هرقم،71 :
 ، 78 ،75وهي نسخة رزائنية نفيسة هغلف جلدي ،وعدد أوراقها 887ورقة للمجلد األول 348ورقة
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 :حممد أهو الفضل
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اجمللد ،55 :العدد1 :

للمجلد الثاين ،و 118ورقة للمجلد الثالث ،وعدد أسطر كل صفحة  11سطرا عىل االرتلف فإن اكمجلد
األول هعض صفحات هلا  31سطرا ،وعدد كلام كل سطر عرش كلام تقريةا.
ومن اجلدير هالذكر أن هذا اكمخطوط ليس يف رط واحد وهيد ناسخ واحد ،هل يظهر هعد مقاهلة
األلواح من اكمواضع اكمختلفة أن اكمخطوط قد نسخ تارة هخط النستعليق ومرة هخط النسخ.
وأرريا الهد من اإلشارة إىل هعض األمور:
األول أن هذا التفسري هو حصيلة الفترة اكمةتترة للشيخ السندي ،فليس عىل طراز كتب التفسري
العامة ،وهذا األمر يؤدي حينا آلرر إىل اإلشتال يف فهم اكمخطوط يف مواضع شتى.
األمر الثاين أن لغة التفسري يشوهبا أسلوب العجمة كثريا ،فةذلك يقع يف العةارة التعقيد اللفظي
الذي يسةب الغموض يف التأليف النحوي للجمل وتارة إىل األرطاء اجللية النحوية ،وأكيدا يرجع هذا
األمر إىل النساخ ،فإن الشيخ السندي قد كتب كتةا أررى هاللغة العرهية ،ولتنها همعزل عن مثل هذه
األرطاء.
نتائج البحث
يف ضوء الةحث اكمذكور توصل الةاحث إىل ما ييل:
 -2إن تفسري الشيخ السندي تفسري منفرد من جهة أن رتب حسب ترتيب النزول وعىل هذا
النمط قد كتةت تفاسري أررى أيضا.
 -1يراعي الشيخ يف تفسريه فترة اإلمام الشاه ويل اهلل فيذكر يف كثري من اكمواضع اكمصطلحا
التي استخدمها الشاه ويل اهلل يف كتة .
 -3يستنةط الشيخ من القرآن األمور االجتامعية االقتصادية مراعاة لفن االعتةار ،واالعتةار
عةارة عن أرذ معاين النص من جهة اإلشارة والداللة اخلفية.
 -1يف أكثر من موضع يذكر الشيخ التفسري اجلديد للنصوص عام علي اكمفرسون اآلررون.
 -5هالنسةة إىل أقسام القرآن ،للشيخ نظرة راصة وهي أن األقسام القرآنية تتون همثاهة
االستشهاد عىل يشء ،ومن هنا يلئم موقف موقف الشيخ محيد الدين الفراهي الذي كتب
رسالة مستقلة حول أقسام القرآن.
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اجمللد ،55 :العدد1 :

اخلاصة خياطب هبا أهل شة القارة وهي مثل

(پروگرام) ،انقلب وغري خلك.
هذا التفسري من الناحية اللسانية يشوه العجمة ،ففي كثري من اكمواضع توجد في أرطاء
نحوية وأرطاء األسلوب العريب وغري خلك.
التوصيات
حيتاج التفسري إهلام الرمحن إىل التحقيق حتى خيرج خمطوط إىل ثوب الطةاعة.
إن التفسري في هعض الوقائع همثاهة اجلمل اكمعرتضة وليس هلا درل هدون الواسطة يف التفسري،
فينةغي أن تنرش عىل حدة.
إن التفسري كام خكر آنفا في أرطاء نحوية وأسلوهية ،فينةغي مراجعت هأكمل وإزالة األرطاء.
حييل الشيخ مرة وأررى إىل كتاها اإلمام الشاه ويل اهلل فينةغي ختريج مثل هذه اكمواضع.
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