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أبو الف ض ف ضي وتفسيره سواطع اﻹلهام

د .ﷴ مهد حسن

**

}هو الكاتب الشاعر اﻷديب الفق ه المؤرخ المفسر الوز ر أبو الف ض بن الم ارك

المتخلص بـ"ف ضي" الناغور اﻷكبرآ اد

الذ

لم

ن له نظير في الشعر

والعروض والقاف ة واللغة والتار خ واللغز واﻹنشاء والطب{.

مولده وأسرته ونشأته:

ولد الشيخ أبوالف ض ف ضي مدينة "أكبرآ اد" الشهيرة بـ"آكرة" حال ا سنة
1

2
جده الشيخ خضر ماني
أر ع وخمسين وتسع مائة )954ﻫـ=1547م(  ،و ان ّ

اﻷصل ،ﻫند

المس ن والمدفن .و ان أسﻼفه وأجداده غال ا من أﻫل العلم،

وأصحاب الفضل والكمال ،ومشايخ الصوف ة؛ وأصل ﻫذه السﻼلة من ال من ،فقد

جده الخامس من وطنه ح ًا للرحلة ودخل السند ،وس ن في قرة
ﻫاجر الشيخ موسى ّ
3
اسمها "رل" وتزوج ﻫناك.
وقد ترك الشيخ خضر -جد الف ضي -ﻼده في القرن العاشر الهجر

وسافر إلى "ناكور" 4في وﻻ ة "غوجرات" ،فتزوج ﻫناك امرأة عر ة ،فأنجبت له الشيخ

م ارك،5وغادر الشيخ م ارك تلك المدينة إلى بلدة "أكبرآ اد" سنة950ﻫـ=/1543
1544م 6حيث تزوج في أسرة من السادات ،و ان ف ضي ثمرة ﻫذا الزواج .وأنجبت

أمه ابناً آخر اسمه أبو الفضل بن الم ارك الناكور .

7

**اﻷستاذ المساعد ،قسم اللغة العر ة ،جامعة غورنغا ،مالده ،الهند.
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ح اته التعل م ة:

ان أبوه الشيخ م ارك أول أستاذ له ،فقد تلمذ عل ه ف ضي وأخذ عنه م اد

القراءة والنحو والصرف وعلوم ال ﻼغة ،ثم أخذ عنه الفقه وأصول الفقه وأصول الدين

وعلم الفلسفة والكﻼم وجم ع العلوم المتداولة التي ان الطﻼب يدرسونها آنذاك،

وصب اﻷب الرؤف في روحه حرة الف ر وسمو النفس .قول ف ضي في مقدمة
تفسيره" :عّلمه الوالد الواطد علم الحﻼل والحرام واﻷصول والكﻼم"

8

و قول صاحب "س حة المرجان"" :وتلمذ على أب ه الشيخ م ارك صاحب
التفسير المسمى بـ"من ع عيون المعاني" المتوفى 1001ﻫـ ،وأخذ عنه الفنون المتداولة

وحصل الفراغ من تحصيلها وﻫو ابن أر ع عشرة سنة ،وخاض ثي ار في الح مة
ّ
9
والعر ة".

و ان من أساتذته أ ضاً الخواجه حسين المروز من أسرة عﻼء الدولة
السمناني ،10فإنه أخذ عنه العلوم العقل ة ،ذلك أخذ العلوم النقل ة والشرع ة عن
الشيخ بن حجر الم ي ،ما أخذ عن أبي الفضل الكازروني ورف ع الدين الصفد .
وأقبل على قرض الشعر إق اﻻ

والسنس رت ة.

ل اً ،وأتقن اللغات الثﻼث :العر ة والفارس ة

نشاطه الس اسي والعلمي والثقافي:

ولما وصل صيت ماله إلى مسامع السلطان أكبر

طل ه سنة 974ﻫـ،

13

11

12

أرسل إل ه منثو ار في

و عدما دخل ف ضي ال ﻼ أخذ التقرب رو دا رو داً إلى أكبر

الذ ازداد ح ه واحترامه لف ضي يوماً عد يوم ،ف ان السلطان ثير اﻹجﻼل له،
و ان ف ضي في المرحلة اﻷولى من اتصاله ال ﻼ أبى أن ﱠ
يتقلد المناصب
اﻹدارة ،بل ان مشغوﻻ وم اً على القراءة والتأليف وتعل م اﻷمراء ،و ان حر صًا

ﻻ طائلة ،وجمع ثﻼثمائة وأرعة آﻻف من
على جمع الكتب النف سة ،و ذل عليها أموا ً

الكتب المصححة النف سة ،أكثرﻫا انت م تو ة أيد
قر ة العهد من عصر التأليف.

14
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و قول الد تور الساداتي ناقﻼ عن منتخب التوارخ للبدايوني" :وترك ﻫذا

العالم من عده م ت ة بيرة ضمت ق ار ة خمسة آﻻف مجلد من النوادر في الشعر

والطب والفلك والموس قى والراض ات والفلسفة والحديث والفقه .وقد نقلت جم عها،
على إثر وفاته ،إلى ال ﻼ عد تصن فها15".وقد سّلِمت إل ه مسئول ة تعل م اﻷمير
دان ال ،الولد الثالث للسلطان أكبر سنة 987ﻫـ=1579م،

16

وفي سنة 990ﻫـ وِّ ل

إل ه -من قبل أكبر -الصدارة لـ"أك ار" و" النجر" و" اليبي" وفي سنة 996ﻫـ ،العام
الثالث والثﻼثون من جلوس أكبر على العرش لقب بلقب "ملك الشعراء" 17،وسافر

إلى شمير برفقة السلطان أكبر سنة 997ﻫـ=1588م.

18

وفي سنة 999ﻫـ=1590م أُرسل م عوث خاص و سفير في مهمات شتى،

ورجع عد إتمام المهمات إلى العاصمة فتح بور س ر سنة 1001ﻫـ=1592م،

وأﱠد جم ع مسئول اته ما حقه؛ فأنعم الملك أكبر عل ه بهدا ا ثيرة مختلفة.

وفاته:

20

19

وفي العام التاسع والثﻼثين من تتو ج السلطان أكبر أصيب ف ضي الرو
تجِد المعالجات
)احتقان في النفس( ،فجاء إل ه الح ماء واﻷط اء لعﻼجه ،ولكن لم ْ
ولم تنفع حتى جاءه اﻷجل المحتوم في العاشر من شهر صفر سنة أرع وألف
) 5/1004اكتو ر1592 ،م( 21،ودفن آكرة )أكبرآ اد( 22،وقيل :مدينة ﻻﻫور عند
23
أب ه.

شاعر ته:

و انت شاعرة ف ضي موﻫو ة وذات ة ،ﻷن أسرته لم ترت

الشعر

والشاعرة ،ولم يدرس الشعر دراسة عم قة خاصة ،مع ذلك أنه قرض الشعر اللغة

جرب النظم اللغة العر ة ،فنجد قصيدة مصطنعة
الفارس ة منذ صغر سنه ،ما ﱠ

ومتكلفة من شعره في مقدمة تفسيره مدحاً ٕواطراء لـ"سواطع اﻹلهام".
وقد ترعرع ف ضي في عهد س طر ف ه على عامة الشعراء التصنع والكلفة

في الشعر ،فلم ن ف ضي مستثنى منهم ،فنجده أ ضاً مائﻼ إلى التصنع في الشعر
حيث ثر استعمال اﻷلفا الغر ة في أشعاره العر ة والفارس ة ،ولكن لما تزداد
146

ا ﻠﺪ  ،66اﻟﻌﺪد 2015 ،4

ﺛﻘﺎﻓﺔ اﳍﻨﺪ

صحبته مع أصحاب اللغة الفارس ة انت تصفو لغته وتتمايز الخروج عن الكلفة

والتصنع.
وسير ف ضي قلمه في شتى م ادين الشعر الغزل والمثنو ات والرثاء
ّ
وغيرﻫا .ومن أﻫم ميزات أسلو ه وتعبيره الجد الحيو ة النا ضة حيث ابتدأت ه

وختمت معه.

التشبيهات.

24

مذه ه وعقيدته:

ومن ميزات شعره اﻻستعارات الهزل ة وقدرته العظ مة على

وقد اتﱡـهم ف ضي التش ع واﻹلحاد والزندقة ،قول النواب صدي حسن خان

القنوجي في تا ه الشهير "أبجد العلوم"" :و ان ف ضي على طرقة الح ماء و ذا
إخوانه أبو الفضل وغيره و انوا معروفين انحﻼل العقائد وسوء التدني واﻹلحاد

والزندقة نعوذ ا منها".

25

و قول عبد الحي اللكنو  ":و ان يرمي اﻹلحاد والزندقة  -نعوذ ا منها!

 قال الشيخ عبد الح ابن سيف الدين الدﻫلو في تا ه في أخ ار الشعراء :إنهان ممن تفرد في عصره الفصاحة وال ﻼغة والمتانة والرصانة ،ولكنه لوقوعه

وﻫبوطه في ﻫاو ة الكفر والضﻼلة ،أثبت على جبينه نقوش الرد واﻹن ار واﻹد ار،
صﱠلى ﷲُ َعَل ْ ِه َو َسﱠل َم ومن ينتسب إل ه
ولذلك ستن ف أﻫل الدين والملة وأح اء النبي َ
من أن يذ روا اسمه وأسماء رﻫطه  -تاب ﷲ عليهم إن انوا مؤمنين! انتهى
معر اً".

26

و ستمر الشيخ عبد الحي اللكنو قائﻼً :وقال عبد القادر بن ملوك شاه

البدايوني في المنتخب :إنه ان مخترع الجد والهزل والعجب والكبر والحقد ،وقد

جمع ف ه من الخصال الغير المرض ة ما لم يجمع في غيره من النفاق والخبث
والراء والخ ﻼء وحب الجاه والرعونة ،و ان غا ة في العناد والعداوة ﻷﻫل اﻹسﻼم
والطعن في أصول الدين ،والح من الصحا ة وتا عيهم والسلف والخلف من القدماء

والمتأخرن والمشايخ من اﻷح اء واﻷموات ،حتى ان فوق اليهود والنصار والهنود
147

أﺑﻮ اﻟﻔﻴﺾ ﻓﻴﻀﻲ وﺗﻔﺴﲑﻩ ﺳﻮاﻃﻊ اﻹﳍﺎم

 و ان حل، فضﻼً عن النزارة والص اح ة،والمجوس ألف مرة في ﻫذا ال اب

 وصنف تفسير القرآن،المحرمات الشرع ة على رغم الدين و حرم الفرائض والم احات

 ولكنه ان صنفه في حالة الس ر،لتطهير عرضه عن ذلك مشهد من الناس
 و انت الكﻼب تطأ أوراقها حتى مات على ذلك اﻹن ار واﻹصرار،والجنا ة

،الكﻼب

 و ان عو، تورم وجهه في مرض الموت واسود،واﻻستك ار واﻹد ار

و ان السلطان جﻼل الدين أكبر صاحب الهند قول مع رضائه عنه في الديوان

 وقد استخرج،مشهد عظ م من الناس إنه لما عاده في بيته عو عل ه الكلب

 سال تارخ ف ضي مردار: قال عضهم،الناس لوفاته توارخ فظ عة اﻷلفا والمعاني

 ف ضي: وقال اﻵخر، قاعده إلحاد ش ست:شد مقرر بجار مذﻫب نار وقال اﻵخر
27

." خالد في النار انتهى: وقال اﻵخر، ملحد

 فمن الغرب،ولكن عندما نق أر تفسيره لم نجد شيئًا يخالف عقيدة أﻫل السنة
،جداً أنه لم ظهر ولم قل في تفسيره امله شيئاً يثبت خروجه عن الملة اﻹسﻼم ة
؛ و قول الد تور زيد28"" تدل مصنفاته على أنه من أﻫل السنة:قول شبلي النعماني

:أحمد

‘Faydi was commonly considered to be a heretic as regards his religious
faith, but curiously enough he has never said anything against the orthodox view in
the introduction or in the commentary itself. If we, for instance, take the following
four points on which a heretic or freethinker may differ from the orthodox:
1-The Quran is the last book of revelation and Muhammad is the last
Prophet.
2-Miracles and supernatural things such as the birth of Christ without a
father, the story of the ‘The People of the Cave’, and that of ‘The People
of the Elephant’, etc.
3-God leads to the straight path whomsoever He likes, and lets go astray
whomsoever He likes, etc.
4-The only true religion is Islam. We find that he interprets all these points
entirely from the orthodox standpoint.’29

:وقد جاء في موسوعة اﻹسﻼم

‘But most of these charges are ill-founded and seem to be the result of
some personal grudge, as there are in Faydi's diwan poems in praise of the Prophet
and his Companions’30
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آثاره:
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تب ﻫذا العالم الفرد عدة تب في موضوعات شتى حتى قال إنه ألف

مئة تاب و تا ا ،31وقد فقد معظمه ،فمن مؤلفاته الموجودة في الم ت ات المختلفة
في أنحاء العالم:

 -1موارد الكلم وسلك درر الح م :وﻫو تاب في اﻷخﻼق ،فلما أ راد

الف ضي أن فسر تاب ﷲ تعالى الحروف المهملة أخذ

تب ﻫذا الكتاب تمرنا

له ،فألفه سنة خمس و ثمانين وتسع مائة )985ﻫـ( ،32وقد ط ع ﻫذا الكتاب في
لكتا سنة 1241ﻫـ1825/م.33

 -2ترجمة ل ﻼوتي ) سر الﻼم( :وﻫو تاب في علم الحساب والمساحة

في السنس رت ة ،صنفه بهاس ر البيدر  ،من علماء الهنود .و يدر

سر ال اء

وس ون ال اء بلدة عظ مة من ﻼد الد ن ،و هاس ر ان عالماً عد م المثال في
الراضي ،ولم يذ ر في ل ﻼوتي تارخ تأل فه ،لكن له تاب آخر أرخ له التارخ

المعمول في الد ن وﻫو مطاب لسنة اثنتين وعشرن وستمائة ) (622الهجرة34.وقد

ط ع ﻫذا الكتاب في لكتا سنة 1826م.
 -3خمسة ف ضي :شرع

35

تبها سنة 993ﻫـ1590/م استجا ة ﻻلتماس

الملك أكبر36على نس خمسة النظامي الكنجو  ،وقد قسمها إلى خمسة تب :
ِ
ارضة مخزن اﻷسرار للنظامي 38،وأكثر ذلك يدور
)أ( مر ز اﻷدوار :في ُم َع َ
حول "فتح بور" في  1462بيتاً ،وقيل  3000بيتاً ،وسماه أكبر ب ـ"مرأة القلوب" .ورت ه
37

أخوه الشيخ أبو الفضل عد موته.

)ب( سل مان و لق س :منظومة فارس ة ،وقد نظم قسماً منه في ﻻﻫور

مقابل خسرو وشيرن.

ودة ِفي تبخانة أسمد
)ج( نل مع دمن )نلدمن( منظومة فارس ة َم ْو ُج َ
أفند  ،39نظمها مقابل قصة ليلى ومجنون ،وﻫي مأخوذة من القصص السنس رت ة
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قدمها إلى السلطان أكبر
والقصص الشعب ة الهندوس ة ،وأكملها في أرعة أشهر ثم ّ
سنة 1003ﻫـ1594/م ،وفيها أرعة آﻻف بيت.40
)د( -هفت ِ شور )اﻷقال م الس عة( :منظومة فارس ة ،على وزن "ﻫفت
ب ر" ،و فيها خمسة آﻻف بيت.

)ه( -أكبر نامه :و ﻫو تاب فارسي في التأرخ ،في وقائع الملك أكبر.

41

 -4لط فه ف ضي :وﻫو مجموعة رسائله ،جمعها عد وفاته تلميذ ﻫو ابن

أخته نور الدين ﷴ بن عبد ﷲ بن علي عين الملك الشيراز .42

 -5ت اشير الص ح :وﻫو ديوان شعره ،وف ه تسعة آﻻف بيت ،وله ديوان

آخر في قصائده.

 -6ترجمة مهابهارت :وﻫو في اﻷصل قصيدة ملحم ة سنس رت ة ،ومن

أمهات الكتب اﻷساطيرة الهندوس ة ،فترجمه ف ضي إلى الفارس ة مع عبد القادر
البدايوني والمﻼ شير أمر اﻹمبراطور أكبر شاه.

تفسيره "سواطع اﻹلهام":

43

وﻫو أجل وأشهر مؤلفات العﻼمة ف ضي ،فإنه تب ﻫذا التفسير أسلوب لم

عرفه تّاب اللغة العر ة قبله ،إذ لم ستخدم في تفسيره ﻫذا من أوله إلى أخره أ اً
من الحروف العر ة المنقوطة ،فنجح في مجهوداته ،وحيﱠر ل اب أﻫل ﻫذا الفن.
و دأ ف ضي تأليف ﻫذا التفسير الفرد سنة 999ﻫـ أول محرم الحرام وأتمه

في 1002ﻫـ ،أ

في سنتين ونصف سنة ،و قول في إحد

رساﻻته إلى أصدقائه:

إن ﻫذا التفسير تم في العاشر من ر ع الثاني عام 1002ﻫـ ،وﻫذه من المنح الغيب ة

اﻹله ة التي من بها على ﻫذا الفقير" ،44و قول عبد الحي الحسني" :صنفه في
سنتين وأتمه سنة اثنتين وألف".

45

و بدأ ف ضي تفسيره مقدمة طو لة تشتمل على عشرن صفحة ،وﻫي أ ضاً

في حروف مهملة؛ فبدأت المقدمة ﻫ ذا" :أحامد المحامد ومحامد اﻷحامد ّ ،
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ومؤسس مح م
مرصص أساس الكﻼم
مصعد لوامع العلم وملهم سواطع اﻹلهام،
ّ
ّ
السور
السهام
ّ
ومحدر ّ
الكﻼم ،مرسل الكﻼم سهما سهما ،أصالح الحصص وأكامل ّ

وملمح مدارك اﻻعﻼم،
ملوح معالم الدرك
ّ
ﻼما ﻼما صالحا للمصالح والمهام ّ
ومصور
مطهر ألواح اﻷرواح،
مصلح أسرار الصدور ومطلح وساوس اﻷوﻫام،
ّ
ّ
محرك سﻼسل اﻵسار
صور اﻷرحام،
ومحول أحوال ّ
ومدور أدوار اﻷعوامّ ،
الدﻫورّ ،
ّ

الرمال
ومع ّ
السوام والهوام ،ومهّلل حرم طهره ّ
طر دماء اﻵرام ،مطاوع عادل أمره ّ
السﻼم ،عّلم آدم اﻷسماء ّلها لﻺعﻼء واﻹكرام و ّرمه علما وعمﻼ واعسمه مال
و ّ
محمدا محمودا إماما لكل إمام أرسله
هم( ّ
اﻹعسام ) ...الّل ّ
صل وسّلم رسوﻻ مودودا ّ
محددا لحدود الحﻼل والحرام
ممهدا لصوالح اﻷوامر واﻷح ام مصلحا لﻸممّ ،
ّّ ،

وأوحاه طرسا معلوما ولوحا مرسوما ﻹصﻼح الكل ٕواسعاد العام ،حصار أمره اﻵمر
ما ص ّ ه صواكم اﻹعدام وسور ح مه اﻷح م ما د ّ ه صوادم اﻷﻫدام ،حرم سدده

ومصمم اﻹحرام ،وﻫو رسول وما صار آدم مؤدما وما وسوسه المارد
الدعاء
مصمد ّ
ّ
ساد ﻫود وما
الّلوام وﻫو سام وحام للعالم ،وما ولد سام وحام وطاوعه ّ
الكل ،وما ّ

الدﻫر
الداعر وما اﻻح ّ
السهام ،وﻫو رادع ّ
الصرصر و ّ
عصاه عاد وما أطاحهم ّ
للس مام وﻫو ادرع مر العلو ،وما سرد داود دروعا
الكالح صالحا وما ال ّ
طور حامﻼ ّ

ﻻدراع العرام ،وآله اﻷطهار ورﻫطه اﻷحرار ﻫم أولوا الوصل واﻷرحام ّلهم مطالع
ّ
46
السﻼم"...
لوامع الدعاء وموارد مراحم ّ
قسم المقدمة إلى جزئين رئ سين ،ثم
و عد أن حمد ﷲ وسلم على رسوله ّ
وسمى الجزء
قسم ﻫذين الجزئين إلى أجزاء جانب ة ،وسمى ل جزء منها "ساطعا"؛ ّ

محرر سواطع
الصوالح لصدر الكﻼم الحوامل ﻷحوال ّ
السواطع ّ
اﻷول من المقدمة بـ ـ" ّ
اﻹلهام" ،وفي ﻫذا الجزء ستة عشر ساطعا ،وفيها ألقى الضوء على ح اته الذات ة
وعلى أحوال أسرته ،ف تب في "ساطع" من الجزء اﻷول :أين ُوِلد ،و يف حصل على
الوظ فة عند السلطان أكبر ،ما تب ساطعين في مدحه ،وعندما ّبين أحوال أب ه
ٕواخوته تب أسماءﻫم التي انت منقوطة اللغز والمعم ات ،من بينها-ذ ر اسم
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أب ه م ارك مثﻼ أنه " :أساس العلم وأصل الروع ومطلع اﻹلهام ورأس الرؤس ٕوامام
الكرام" .47ومدح في "ساطع" مسق

والمدارس وذ ر مجالس علمائها.

رأسه مدينة أكب آر اد ،وما فيها من المساجد

وأطول السواطع التي تبها في ﻫذا الجزء ،ﻫي في مدح والده ،وذ ر أن

أ اه عندما اطلع على أوائل تفسيره فرح ودعا له وأصلح له بإرشاداته الق مة ،قول:

عده أكرم
لما ألهمه ّ إمﻼء سواطع اﻹلهام صار الوالد مرحا مسرو ار و ّ
" ّ
المحرر ّ
المحرر ردوسا ،و سمعه الوالد و رآه مدحه مدحا امﻼ ،و دعا
حرر
ّ
اﻵﻻء ،و ل ّما ّ
سود سدسه صار الوالد وراه حامدا ّ  ،مادحا
لما ّ
له إكماﻻ سﻼما و سرورا ،و ّ
مصل،
لما سطر
المحرر أول ال ّ
ّ
ّ
طرس و صدره وﻫو حامد و ّ
للمحرر مال المدح ،و ّ

وسه
وأورد ّأول الكﻼم الحمد ّ ما ﻫو رسم ّ
حوله إصﻼحا وأورد ّ
الرسام و رآه الوالد ّ
المحرر مرح وسطر ما أصلحه الوالد
"أحامد المحامد و محامد اﻻحامد ّ " و
ّ
48
وأراد".
وفي "ساطع" تب يف تم ن من تأليف تفسيره ،وﻫو ان مشتغﻼ التأليف

حتى استلم دعوة اﻹمبراطور فتوجه إل ه تار ا شغله الشاغل ،و عد أن أكمل الجزء
السادس أرسله لملك أكبر إلى مهمة د ن ،فاستأنفه عد سنة املة وأكمله مدينة

محل إكماله دار الكمال و اﻹكمال ﻻﻫور"49؛ وفي خﻼل
ﻻﻫور ما قول نفسه إن " ّ
ﻫذه الفترة انتقل والده إلى الرفي اﻷعلى سنة 1001ﻫـ .

وفي "ساطع" ذ ر أسلو ه ومسلكه في تفسيره ﻫذا ،ف قولّ " :ل ﻼم أورده
مما ّأوله ومدلوله أصرح والكلم
ّ
المحرر لصدع ﻼم ّ ٕواعﻼء مدلوله ﻫو ألمع ّ
ﻼم
أصل
مدلول
ﻫو
ما
لعمرك
الكﻼم،
اس
و
أ
ر
المحر
أوردﻫا
و
مدلولها،
العسر
ّ
ّ

السور والكﻼم والكلم
حررﻫا إﻻ ﻹعﻼم أحوال ّ
وما ّ
الرسل واﻷمم ٕواعﻼء دواع ﻹرسال ّ
50
وما ﻫو أصل المراد".
وجم ع السواطع في ﻫذا التفسير ل ست متساو ة حجما ،ف عضها ساو

سط اًر واحداً أو سطرن ،و عضها يتسع إلى ثﻼثين سط اًر.
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وفي نها ة الجزء اﻷول من المقدمة مدح تفسيره ،ف قول" :سواطع اﻹلهام

مسماه سطوعا ٕوالهاما  ...سواطع اﻹلهام
لعمرك طرس أروع ولوح أطهر ،اسمه
ّ
الداماء اﻷلمع در دور
لعمرك اللّؤلؤ الم لّل
السماء اﻷسطع و ّ
المرصع ،ﻻ و ّ ﻫو ّ
ّ
الرواح،
السحر و ّ
درر اﻷسرار مح ّ أمطار اﻷدرار ،اس مدام اﻷرواح ،صراع لعاع ّ
دعاء صوامع الكرام ،لواء معارك الكﻼم52"...ثم قرض قصيدة م م ة مدحاً له ٕواطراء

عل ه.

العﻼم
السواطع الّلوامع لعلوم ﻼم ّ ّ
وأما الجزء الثاني من المقدمة فسماه " ّ
الصوالح لصدر المرام" ،فيتحدث ف ه عن علوم القرآن وما يتعل ه؛ ف قول
وأس ارره ّ

وحده ،و ﻫو علم المأسور
اﻷول :علم ما ّ
في ساطعّ ":أم علوم ﻼم ّ صروع )ّ ،(3
ومصوره مع اﻷسماه -2 ،علم ما وعد وأوعد و اد ار دار السﻼم
ّله وعلم آسره
ّ
ودار اﻵﻻم -3 ،علم اﻷح ام وﻫو اﻷمر والردع وما سواﻫما،وللمحه سموا الح ِ
َ ُ
مد ِ ّ
ّ
ّ
عم صروع مدلوله وﻫؤﻻء أصول ﻼم ّ المرسل".53
أم ﻼم ّ لما ّ
الصلحاء ﻫم اﻷرﻫا
ومدح في ساطع العلماء الرّانيين ،ف قول" :العلماء ّ
لعلو أمره وسرور أﻫله ،ومرادﻫم ﻫو ّ ٕواعﻼء
ﻫم اﻹسﻼم وسرورﻫم ّ
السعداءّ ،
ّ
ﻫمهم ّ
الصالح صﻼح الممالك
أوامره وروادعه وورد صﻼح العالم صﻼح العالم ،والعالم ّ

الصدور"
ومروح
طر اﻷرواح
وسﻼح المعارك ،ولهؤﻻء العلماء ﻼم المسك مع ّ
ّ
ّ
السوء لصوص اﻹسﻼم
السوء في ساطع يليها قائﻼ":علماء ّ
ذم علماء ّ
ثم ّ
وأعداء ّ ورسوله
ومحولو ﻼم ّ ورسوله ،لهم سوء العمل وطول اﻷمل ،صدورﻫم
ّ
طمع،
الدراﻫم واﻷﻫواء ،مسالكهم سدد الحرص وال ّ
مصادر اﻷسواء ،مرادﻫم ومدارﻫم ّ
طسل ،مرامهم أﻫواءﻫم حﻼﻻ
أمرﻫم إﻫﻼك العوام ،لهم ﻫﻼك ٕواﻫﻼك ،علمهم ال ّ
55
وحراما".
54

وذ ر في "ساطع" أخر من الجزء الثاني يف ان الوحي ينزل على النبي

صلى ﷲ عل ه وسلم وماذا تكون حالته عند نزولها ،ثم ذ ر يف ُدون القرآن في
ح اة النبي صلى ﷲ وعل ه وسلم ،ثم يف جمعه السيد عثمان رضى ﷲ تعالى
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عنه ،وذ ر أحوال حفاظه ومفسره ورواته المتقدمين ،ثم بين أصول التفسير وما ﻫي

عد
مقتض اته ،ما أشار إلى تجو د ألفاظه ،وذ ر عدد سور القرآن وآ اته ،ف قولّ " :
اﻷصح ،و
العلماء سور ﻼم ّ وأعﻼمه و لمه لﻸح ام ،أعداد سوره  114وﻫو
ّ

 7وﻫود

السور لّه أعداد ما ورد أعﻼم الحمد
أعداد أعﻼمه  ،6616وﻷعﻼم ّ
الروم  59وص 85
الرعد  43واﻷسراء  111وطه  132وطسم  229و ّ
 121و ّ
وعم  41والعصر ،3
الدﻫر 32
ومحمد  36وال ّ
والطول  82و ّ
ّ
طور  27والملك ّ 31
وعد رﻫ
ّ

لمه ّلها وﻫو ".77934

56

عدد اﻷسماء غير
و ذا ذ ر ما فيها من مح ماتها وغير المح مات ،ما ّ
المنقو للقرآن مثﻼ "الص ار " و"الروح" و"العلم" و"العدل" و"الكﻼم" و"اﻹمام".
ثم قبل أن فسر القرآن دعا ﷲ س حانه وتعالى العجز والذل قائﻼ :الّلهم

الدﻫور و ّر اﻷحوال ،والمأمول
مر ّ
أسألك صوالح اﻷعمال ،ومصالح اﻷعمال مادام ّ
إصﻼح الكﻼم وﻫو أصلح أوامر الكرام وأسلم مراسم اﻹسﻼم ،وﻫا أصدر ما ﻫو

المصمود والمراد ممددا موردا لمدلول ﻼم ّ  ،ومؤول لمه ،وحاصل أس ارره و ّ
57
الممد للمداد".
للسداد و ّ
الملهم ّ

السور،
ثم فسر سورة الفاتحة ،فسل الضوء على أﻫميتها قائﻼ" :وﻫو ّأول ّ
وصدر ﻼم ّ  ،مطلع صراح العلم والكﻼم ،مصدر مصاص اﻷوامر واﻷح ام ،سّلم
مصاعد الح م واﻷس ارر ،مدار مصالح اﻵصال واﻷسحار ،درر سلسال اﻷرواح
السرو ،سماء عوالم اللمع والحلك ،دعاء صوامع الملك
والصدور ،ساحل داماء ّ
الهم و ّ
58
والملك".
و عد ذلك ذ ر أسماءﻫا اﻷخر مع ب ان وجوه تسميتها بها ،ف قول" :ولها

الدعاء" لما ﻫو مدعو أﻫل ّ و ﻫم دعوه لحصول
أسماء أحصاﻫا العلماء ،أحدﻫا " ّ
أس الكﻼم وأصله ،و"اﻷم" لما ﻫو حامل لمدلول الكل،
المصامد ،و"اﻷساس" لما ﻫو ّ

لما ﻫو أ ّول لمها ما ح موا ﻷسماء
ومولد لمحصول ما أوحاه ّ ّا
طر .و"الحمد" ّ
59
السور ّلها أو ﻫو حاو لمحامده".
ّ
154

ﺛﻘﺎﻓﺔ اﳍﻨﺪ

ا ﻠﺪ  ،66اﻟﻌﺪد 2015 ،4

الس ُمﱡو و ﻫو
ثم "فسر سم ﷲ" ،قول" :اﻻسم :أصله ِس ْمٌو ِعْل ٍم ،ومصدره ﱡ
العُلﱡو ،واحد اﻷسماء ،وورد اُ ْس ٌمَ ،وِس ٌمَ ،و ُس ٌم ،أو َو ْس ٌم ،اسمه اعلمه ،والموسم المعلم،
ُ
ِ
أصدر ،واﻻسم إما
أصح لعدم ورود اﻷوسام م سرا ،وعامله
واﻻسم العلم ،واﻷول
ّ
ّ
ولكل
مسماه ﻻ ﻫو و ﻻ ما سواه
ّ
مسماه ﻻ ما سواه ،أو ّ
مسماه ما سواه ،أو ﻫو ّ
ّ
طولوا ّأولها إعﻼما لما ﻫو المطروح أو إكراما لصدر ﻼم
واحد أصل .وأﻫل ّ
الرسم ّ
ّ اﻻح م اﻷكمل.

" ّ " :أصله اﻹله و ﻫو المألوه ،أو مصدر " َولِ َه" مس ور الﻼم ،ولوﻫاً وولهاً
محل اﻻسم عدل ،و ورد أصله
حل
ّ
أعل واو وعاء ّ
أعل واوه ما ّ
حاراﻷصل وﻻة ّ
مصدر "إله" سمع أولع و العالم ّله مولع له ،و ورد "اله" حار أو رد أو ال و الهه
العلو ،و ورد أصله
لمها واحدا واحدا ،و ورد أصله ﻻه مصد ار و ﻫو ّ
رعاه و ﻻح ّ
الﻼم للعهد و ﻫو اﻹله المعهود و المولوه المحمود ،وورد
ﻫاء و صلوﻫا ﻻم الملك و ّ

أصح
الكل و مصدره وﻫو
ﻫو علم ﻻ اصل له و ﻻ مصدر له
ّ
مسماه و ﻫو أصل ّ
ّ
60
ما أوردوه".
وﻻ ّ ِ
غض ِ
و قول في تفسير " َغ ِ
ين" 61المروم إصرﻫم أو
وب َعَلي ِهم َ
الم ُ
الضاّل َ
ير َ
الملوم عملهم عموما أو ﻫم الهود .ﻫم ما سلكوا مسالك ﻫداه و ﻫم أﻫل اﻷعمال
أما المروم صراطهم ﻫم رﻫ واﻷﻫم ّ وﻻء امﻼ
السؤآء ّلهم أو رﻫ روح ّ  ،و ّ
62
الصدود والعدول عمدا.
عما حردﻫم و ما ﻫم أﻫل ّ
ووصل لهم آﻻؤه و ﻫم سلموا ّ

سموﻫا لورود أحوالها
وفي بدا ة تفسير ال قرة بين سبب تسميتها بها ،ف قولّ " :
مما طال ﻼمه" .ثم أشار إلى ونها
ومحامد أطوارﻫا وسطوع أسرارﻫا ٕواعﻼء أمورﻫا ّ

مدن ة بـ" موردﻫا مصر رسول ّ "؛ ثم بين موضوعها قائﻼ " :و حاصل أصول
الصدود،
السﻼم وأﻫل اﻹسﻼم والورع ،ورّد أﻫل ّ
مدلولها مدح الكﻼم المرسل له عﻼه ّ
وأسر آدم وعلمه اﻷسماء ّلها و وحه اﻷمﻼك و إكرامه عﻼﻫم ،و لوم علماء الهود
رد
السحر ،و ّ
و إعﻼم أحوال رسولهم وعمل رﻫطه معه ،وحال ولد داود ولوم أﻫل ّ

مؤسسه الودع ،وأمره
لما
محصه ّ و ّ
ّ
رﻫ روح ّ ٕواكمال ودود ّ لكلمه و أح امه ّ
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السام وحول
وأمر إسرال أوﻻدﻫما لسلوك ص ار اﻹسﻼم ووطودﻫم عﻼه حال ورود ّ
الصﻼح وعدو المحرم ومعساه وس
ما صّلوا سدو الودع ،واﻷمر لحمل الم اره و ّ

أطواد الحرم وصدع ادﻻء وجود ّ  ،واﻷمر ﻷكل الحﻼلٕ ،واعﻼم سر م ّما حرم
السعاد المهلك وح م ما أﻫلك مع
أكله ٕواحﻼل ما وصله السام وما سدحٕ ،واعداد حال ّ
الصوم العصر المعهود المعمول
الصارم حدﻻ وروم الحﻼل ،وح م ﻫادر ّ
الدم ،وأمر ّ
ّ

عما أكل مال أحد مع اﻷمر المحرم ،وأمر العماس ﻹعﻼء اﻹسﻼم
الحال ،و ّ
الردع ّ
عما آﻻء أعطاﻫا ّ لهم،
ٕواكمال طوع لسم أداؤه مع اﻹحرام ،وسؤال أوﻻد إسرال ّ
السهام،
عما ّ
الراح والّلهو المعهود مع ّ
السؤال ّ
وح م العماس وس اﻷعصار الحرم ،و ّ
الرحم المعهود وصدع
ومال حساكل ﻫلك والدوﻫم ،واحمام اﻷعراس حال دم ّ
لحل
أح امها ،وح م اﻷﻫول والسراح و ّاد ار ما ّ
حدد ّ لعرس الهالك والمسرح ّ
ومحرص ّ أوﻻد
اﻷﻫول ولسوم إعطاء المأكل ،والكساء لﻸعراس واﻷوﻻد الحساكل
ّ
لما سألوا رسولهم ملكا لعماس
آدم ﻻعطاء المال ّ ٕ ،واعطاء ّ ملكا ﻷوﻻد اسرال ّ
عدو
عدوا دلع ملك الهود المسطور مع عس ره لعماسه ومراه ّ
اﻷعداءٕ ،واﻫﻼك داود ّ
ّ مع ودود ّ والسام الودود لهٕ ،واعطاء ّ العمر للهﻼك لسؤال ودود ّ  ،ومدح
63
السلم"
إعطاء المال ّ ووصمه ﻷداء أﻫل العالم وأسماعهم ٕواحرام ّ
الرما ٕواحﻼل ّ
سر ّ
فسر "الم" ف قول‘ :الم’ّ -
و تحدث عن الحروف المقطعات حينما ّ
السور أو
مع رسوله أرسله ﻻ عﻼمه ما اطلع أحدا سواه ،أو ﻫو وأعد له أسماء ّ
محل ما لﻸعﻼم و العهود ،وورد
أسماء ﻼم ّ ّله ،أو عهود ّ أو أسماء و لها ّ
سر ما علمه ّإﻻ ّ أرسله ﻹعﻼم حصر علمه له وما مصمود إرساله اعﻼم
ﻫو ّ

ومحمد والحاصل ّ مرسل الكﻼم والملك
مدلوله ﻷحد ،وورد مراده ّ و الملك
ّ
64
ومحمد مرسل له".
مورده
ّ

وط ع ﻫذا التفسير من مط عة "نولكشور" ب ـ ’لكهنؤ‘ سنة 1306ﻫـ1889/م

ما ذ ر في صفحته اﻷخيرة "قد ط ع الكتاب عون الملك الوﻫاب مرة أولى في
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المط ع المشهور المعز لمنشى نولكشور الواقع في اللكهنؤ في شهر جماد اﻷولى

سنة ألف وثلثمائة وستة من ﻫجرة سيد البرة مطا قا لشهر يناير سنة ألف وثمانمائة

وتسع وثمانين من سنين الع سو ة65".و شتمل ﻫذا التفسير على ثمانين وس عمائة
صفحة ،وفي ل صفحة تسع وعشرون سط ار ما عدا الصفحتين في البدا ة والصفحة

اﻷخيرة ،و دأ التفسير في الحق قة من صفحة  21بتفسير سورة ال قرة ،وانتهى إلى

صحفة  726بتفسير سورة الناس.

وأعيد ط عه في ستة مجلدات سنة 1417ﻫ ـ1996/م من "دار المنار،

بتحقي د .سيد مرتضى آيت ﷲ زاده الشيراز الش عي.

مخطوطة سواطع اﻹلهام:

ومخطوطات ﻫذا التفسير موجودة في شتى الم ت ات في مختلف أنحاء

العالم ،ونذ ر ﻫنا-على سبيل المثال ﻻ الحصر -عضها ي يت سر الحصول عليها

لمن ير د:

66

"سواطع اﻹلهام )في تفسير القرآن( أو تفسير الهند

الحروف المهملة"

 -1خدابخش )إنجليز ( 228 (1444) 117/(2) 18و1000-ﻫـ -إلى

سورة المائدة-ناقص اﻵخر) -بروم )م( .610/2

 -2جامعة اﻹمام ﷴ بن سعود  269 -(1882) 147و )النصف

اﻷول(1035 -ﻫـ .

 -3رضا 1039 – (1342) 512 -511/1 (2 ) ،46/1ﻫـ ) -بورك

)م( .(610/2

 -4جامعة ليدن 558 – [Or. 269 (CCO1702)] 334و – قبل

) – 1076بروك .(549/2

 -5الدولة  /برلين 318 -[925 Spr. 452] 370/1و – 1100ﻫ ـ -

من سورة مرم إلى آخر القرأن.

 -6جامعة إستنبول 364 -[614A993] 262 /1و ق 11ﻫ ـ.
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 -7رامبور 659-[53at-Tafsir146M] 276/1و -ق 11ﻫ ـ) -بروم

)م( .(610/2

 -8الم تب الهند

1115ﻫ ـ ) -بروك .(549/2

)لوث( 530 – [(104) 896]23-22و – قبل

 -9ديو ند ) 44/1التفسير  ،32-31 (60/25تام بجزئين1211 - ،ﻫ ـ.

 -10جامعة القاﻫرة 58 – (22186) 293/3ص )ضمن مجموعة( –

1247ﻫ ـ  -جزء عم.

 -11جامعة البنجاب 955 – (6386-100) 37و – 1306ﻫ ـ  -من

سورة الفاتحة إلى آخر الجزء الحاد والعشرن.

 -12آ ا صوف ا ) – (180) 14بروك .(549/2

تقر اً.

 -13دار الكتب/القاﻫرة ) – (175) 54/1بروك ) ،549 /2م( .(610 /2

 -14الوطن ة/طهران /756) 256/8ع( – )/283د( – 425و – ق 13ﻫ ـ

خصائص تفسير "سواطع اﻹلهام":

.1

تاب قبله في العر ة في ﻫذا

إنه خال من الحروف المنقوطة ،فلم ُ تب أ
اﻷسلوب .فقد أر ف ضي أن اﻷبجد ة في اﻷصل ثﻼثة عشر حرفا فحسب

وﻫي الثﻼثة عشر حرفا المهملة )غير المنقوطة( وﻫي الترتيب .أ ،ح ،د ،ر،

س ،ص ، ،ع ،ك ،ل ،م ،ه ،و .وأن اﻷحرف المنقوطة وﻫي خمسة عشر

حرفاً زدت على اﻷبجد ة عد ذلك ولوﻻ عدم أصالة الحروف المنقوطة ما

خلت شهادة 'ﻻ إله اﻻ ﷲ ﷴ رسول ﷲ' منها .فلم ستعمل ف ضي حرف ال اء

وﻻ التاء وﻻ الثاء والج م وغيرﻫا من الحروف المنقوطة من أول تفسيره بدء
العنوان "سواطع اﻹلهام" إلى آخر التفسير عند قوله "الحمد

تفسير سورة الناس.
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ذ ر ف ضي في بدا ة ل سورة أ ﻫي م ة أم مدن ة ،وﻷن الكلمتين "الم ة
والمدن ة" منقوطتان فأتى ألفا

مهملة تدل على معناﻫما ،فبين الم ة أن

"موردﻫا أم الرحم" والمدن ة أن "موردﻫا مصر رسول ﷲ صلى ﷲ عل ه وسلم،

ما وضح المراد الم ة والمدن ة ،قول" :لكﻼم ّ موارد ومراسل أم رحم وما
حولها ومصر رسول ّ صلعم )صلى ﷲ عل ه وسلم( وما حوله أحد وسلع
السماء والهواء حال صعوده
الصر والمسالك والمراحل والمرامك ومصاعد ّ
و ّ

وحر وصردا...ماأورده
وحدوره صلعم )صلى ﷲ عل ه وسلم( آصاﻻ وأسحا ار ّا
الرحم الم راد أرسلها ّ أمام رحل رسول ّ
السور موردﻫا ّأم ّ
ّ
المحرر صدور ّ
الرحم أو سواه أحد وحراء
حل ّأم ّ
صعلم )صلى ﷲ عل ه وسلم( ،سواء ّ
السور موردﻫا مصر
وص ار مصره حال رحله ﻻ عوده ،وما أورد صدور ّ
رسول ّ صلعم )صلى ﷲ عل ه وسلم( المراد أرسلها ّ وحصل رحله سواء

.3
.4

وعلوا ،أو عام الوداع أو مصره
الرحم سطوا
الرحم عام وروده ّأم ّ
حل ّأم ّ
ّ
ّ
67
صلعم)صلى ﷲ عل ه وسلم( أو سواﻫما وﻫو اصطﻼح أعود وأصلح".

وقام في تفسيره شرح المفردات وتحق قها أح انا ،فعلى سبيل المثال ،قول في
ِ 68
ِ
طاء،
الس ار صار ّأوله صادا وآما لل ّ
المستَق م" " :أصله ّ
شرح لمة " ّ
الص ار ُ
طعام 69".ما حق لف
لما ﻫو سار لسالكه ما سر أحد م ال ّ
وسماه سراطا ّ
ّ
"اسم" و"ﷲ" في السورة نفسها وقد مر ذ ر ذلك.

وقد بين ف ضي وجه التسم ة لسورتين فق  ،وﻫما سورة الفاتحة وال قرة؛ ف قول

السور ،وصدر ﻼم ّ  ،مطلع صراح
في تسم ة سورة الفاتحة" :وﻫو ّأول ّ
العلم والكﻼم ،مصدر مصاص اﻷوامر واﻷح ام ،سّلم مصاعد الح م واﻷسرار،
مدار مصالح اﻵصال واﻷسحار ...ولها أسماء أحصاﻫا العلماء ،أحدﻫا

الدعاء" لما ﻫو مدعو أﻫل ّ و ﻫم دعوه لحصول المصامد ،و"اﻷساس" لما
" ّ
أس الكﻼم وأصله ،و"اﻷم" لما ﻫو حامل لمدلول الكل ،ومولد لمحصول ما
ﻫو ّ
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السور ّلها أو ﻫو
أوحاه ّ ّا
لما ﻫو أ ّول لمها ما ح وا ﻷسماء ّ
طر .و"الحمد" ّ
حاو لمحامده"70

سموﻫا لورود أحوالها ومحامد أطوارﻫا
و قول في تسم ة سورة ال قرةّ " :
71
مما طال ﻼمه".
وسطوع أسرارﻫا ٕواعﻼء أمورﻫا ّ
 .5وقد ذ ر ف ضي المسائل الصرف ة والنحو ة أح اناً؛ فعلى سبيل المثال قول في
تفسير"إ اك نستعين" "إ اك" ـ ـ ـ ـ ـ ـ " رره إمحاء لوﻫم عدم الحصر"72؛ و قول في

.6
.7
.8

73
اء
تفسير "الكتاب"" :وﻫو مصدر صار اسما اط ار" ؛ و قول في " َسو ٌ
َعَلي ِهم"":وﻫو اسم مدلوله المصدر عومل معه ما عومل مع المصادر"74؛

و قول في تفسير "سجدا"" :وﻫو حال"

75

وذ ر ف ضي اﻻختﻼفات في القراءات ،قول في تفسير" :الحمد ﷲ"" :ورووا
ِ
للدال ع سا
الدال مطاوعا لﻼم ،ورووا الﻼم مطاوعا ّ
الح ْمد ّ م سور ّ
َ
77
76
ِ
اﻷول" أ ن ْعُب ُد؛ ما قول في
لﻼول" ؛ و قول في "نعبد" :ورووه م سور ّ
ّ
78
تفسير "فﻸ ِ
ُم ِه ال ُثُل ُث" رووا م سور اﻷول لوام الﻼم" ،الثلث" ورووا السدس"
ّ
رجح واحدﻫا ،ف قول في تفسير
وقد ذ ر ف ضي أقوال العلماء المختلفة ثم ّ
ِ
ِ
ِ
ورَوْوا َملك و ﻫو اﻷصح لمـّا ورد ّل
"ملك" :وأصله المْل ُ
ك م سو ًار رواه عاصمَ ،
يناﻫُم
مأمور َملِ ٍك ﻻ ع سه"79؛ و قول ":ﱠال ِذ َ
ملك مالك وﻻ ع س و ّل مالك
ين آتَ ُ
ُ
ِ
تاب المراد علماؤﻫم َ ِ
رسول ّ مع محامده وم ارمه أو العلم أو ﻼم
ونُه
الك َ
عرُف َ
َ
80
أمس لكﻼمه"
أصح و ّ
اﻷول ّ
ّ أو الحؤل و ّ
وقد بين ف ضي موضوع ل سورة اﻻختصار في بدايتها ،ما نراه فعل ذلك

في سورة المائدة ،ف قول" ومحصول أصول مدلولها :اﻷمر ﻷداء العهودٕ ،واعﻼم

المحرم ،و إعﻼم إكمال اﻹسﻼم
حس و حراك و إحرام
ّ
مما له ّ
ما أحّله ّ ّ
ِ
حل أﻫول حررﻫم
حل طعام أﻫل ال ّ
ط ْرس ،و ّ
ٕواعﻼء أح ام المصطاد ،و ّ
الصوالحٕ ،واعﻼم أح ام الموص و أح ام ما صّلوا ،و ألس أﻫل الطرسللرسول

صلعم و ﻼم ّ  ،و إعﻼم الكﻼم المردود لرﻫ روح ّ ٕ ،واعﻼء ما عمل ولد
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حد عامله ،و لوم
آدم و أﻫلك أحدﻫما و ح م لصوص الص ار وح م اﻹسﻼل و ّ
ود
عما ّ
أﻫل الطرس لولعهم و إعﻼء ،أح ام الكلوم وسواﻫا ،و ردع أﻫل اﻹسﻼم ّ
الرد ،و مدح العماس مع أعداء اﻹسﻼم ،و
الرد ﻷﻫل ّ
الهود و رﻫ روح ّ  ،و ّ
ود ّ و الرسول ﻷﻫل اﻹسﻼم و إلهاد الهود ﻹعﻼم ما صّلوا ،و لوم
إعﻼم ّ
حد عداء
الهود لسوء ﻼمهم ،ولوم رﻫ روح ّ لطﻼح أوﻫامهم ،و إعﻼم ّ

أحدﻫم أحدا ،ومدح أﻫل إسﻼم ﻫم أﻫل طرس ورودا صدد رسول ّ صلعم و
أرسلهم ملك السود و ح م عهودﻫم ،و إحرام المدام و إحرام مصطاد الحرم ،و

عما سألوا عداء و حسدا أو ح م إعﻼم أﻫل الطرس و حسم المراء معهم،
الردع ّ
و ّلم اﻷمم مع الرسل معادا ،و إعﻼم أعﻼم ألوك روح ّ  ،و ورود الطعام
ردا لرﻫ أّلهوه ،و إعﻼم سطوع عود السداد
لسؤال رﻫطه رسول ّ له معادا ّ
81
ﻷﻫل السداد معادا و ما سواﻫا.
و قول مبينا موضوع سورة يونس" :ومحصول مدلولها إعﻼء أمر اﻷلوك

وداد العمر
وأح امه ،وسوء وﻫم أﻫل العدول مع رسول ّ صلعم و ﻼم ّ  ،و لوم ّ
العدال ورود
الماصل وحده ،و مدح أﻫل اﻹسﻼم لرومهم دار السﻼم ،و سؤال ّ

العدال لكﻼم ّ و وﻫمهم ولعه ،و دعاء ّ العالم لدار
اﻹصر لهم إسراعا ،و وصم ّ
العدال و دحورﻫم معادا ،و وصول العالم عدل أعمالهم الصوالح
السﻼم و طرد ّ

رد اﻷرواح لﻸعطال
والطوالح معادا ،والسداد واحد وما عداه سوء وطﻼح ،و إعﻼء ّ
ٕواحصاء أعمالهم و عود إرسال ﻼم ّ و أمر السرور مع اﻹسﻼم و ﻼم ّ ،

عدو ّ ملك مصر مع رﻫطه
ٕواعﻼم ما ﻫو ّ
مسل لرسول ّ صلعم ،و إﻫﻼك ّ
محمد رسول ّ صلعم
وطمس أموالهم و سﻼم رﻫ رسول الهود ،و إعﻼء إرسال ّ
واﻷمر له لحمل م اره الطﻼح".

82

وذ ر موضوع سورة مرم قائﻼ" :ومحصول أصول مدلولها سماع دعاء

رسول سمحه ّ الولد حال الهرم ،و إعطاء علم الطرس لولده المسموح ،و أحوال
أمه و وﻻده مع عدم الوالد له ،و إعﻼم أﻫوال المعاد وﻫول رسول ّأواه
روح ّ و ّ
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لوالده الطالح و مراه معه ،و أحوال رسول الهود ،و سداد وعد إسماعيل الرسول،
وأحوال رسل سواﻫم ،و لوم العالم السوء ،و إعﻼء أحوال أﻫل دار السﻼم ،و طرد

رد أﻫل الصدود لسمودﻫم ،و أحوال الما له العواطل ،و طوعهم أمد
العدال معادا ،و ّ
ّ
اﻷعصار ،و إعﻼم حال أﻫل دار السﻼم و دار الساعور و ادعاء أﻫل العدول ّ

الطﻼح ﻵصار اﻷمم اﻷول".
ولدا و مساﻫما ،و ﻫول ّ

83

و قول في سورة الناس" :ومحصول أصول مدلولها اﻹمساك حرس ﷲ

وروع وساوس المارد المطرود وطﻼح ولد آدم".

.9

84

وقد ذ ر ف ضي أس اب النزولً ،
لما سأل أحد رسول ّ
فمثﻼ قول" :و ّ
مملوا
السلك و صار ّ
صلعم )ﷺ( ما حال الهﻼل ّأول ما طلع مساء ﻻح ّ
محمد )ص(
مدو ار ﻻمعا و عاد و صار ما ﻫو ّأوﻻ ،أرسل ّ َ َ
سئُل َ
ون َك ّ
ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ﱠ
ِ
اس معالم أﻫل العالم
يت ل ّلن ِ
َع ِن اﻷَﻫلة واحدﻫا الهﻼل ُقل لهم ﻫ َي َمواق ُ
محال أعمالهم و صومهم و عدد أعراسهم و مدد عهودﻫم
ومعاﻫد أمورﻫم و
ّ
الح ّج و مراسمه و مواسمه و أعماله ،له عصر معهود
وما سواﻫا َو معالم َ
85
وعهد معلومِ ،م ْعﻼمه الهﻼل.

.10

تب ف ضي لمات آ ات القرأن الكرم بخ

تفسيره لها.

ثناء العلماء على ف ضي وتفسيره:

سم ك ،لتتميز عن لمات

ولقد أثني على ف ضي وتفسيره عديد من العلماء ال ارزن ،فمنهم:

قال نظام الدين أحمد بخشي الهرو " :وأتم أ ضا تفسير ﻼم ﷲ بدون

نق  ،أسماه "سواطع اﻹلهام"...ولي مع ﻫذا الفرد في عصره صداقة ،له ﻫمة في
م ارم اﻷخﻼق وان سا السر رة ،صفاته منة الزمان"

86

وقال صاحب " شف الظنون"" :وﻫو تاب منفرد بين التفاسير ،ﻷنه فسر

اﻵ ات لمات حروفها مهملة لها ،من أول القرآن الكرم إلى آخره".
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وقال العﻼمة عبد الحي الحسني" :وﻫو يدل على طول اعه في اللغة

88

وقال صدي

حسن خان القنوجي" :وأجل مصنفاته )سواطع اﻹلهام تفسير

القرآن الكرم( الغير المنقو يدل على إطالة يده في علم اللغة وأنا وقفت عل ه"
وقال صاحب "ط قات المفسرن"َ " :و ُﻫ َو تاب ُمْفرد َبين التفاسير ِﻷَﱠن ُه فسر
90
ِ ِ
لها من أَوله ِإَلى آخر اْلُق ْرآن اْل َك ِر م".
ْاﻵَات َ ل َمات حروفها ُم ْهمَلة َ
89

و قول صاحب "معجم المطبوعات العر ة والمعرة"" :وﻫو تفسير للقرآن

الشرف الحروف المهملة صححه العلماء اﻷعﻼم والكمﻼء الكرام".

و عدما انتهى ف ضي من ﻫذا التفسير أرسل نسخها إلى ال ﻼد المختلفة،

وتدل الروا ات على أن الجم ع استحسنوﻫا ،ولم طعن أحد فيها بل تب لها علماء
ذلك العصر تقارر ،واستخرجوا أعداد التارخ لها ،فألحقت آخر ﻫذا التفسير ،ومن

ﻫؤﻻء العلماء ﷴ حسينى المعروف ب ـ"الشامي" ،وموﻻنا عقوب صرفي الكشمير ،

وقاضي نور ﷲ شوستر  ،وأمان ﷲ بن غاز السرﻫند
الروا ات ساعد الشيخ المجدد السرﻫند

وغيرﻫم ،وحسب عض

ف ضي في إعداد ﻫذا التفسير ،و تب جزء

صع ا منه لم ستطع ف ضي إعداده مما يدل على أنه ارتضى الشيخ المجدد بهذه
الجهود العلم ة لف ضي.

91

ﻼني عن أر ه التفصيل في ف ضي وتفسيره

وعبر موﻻنا مناظر أحسن
ّ
في تا ه "ﻫندوستان مين مسلمانون ا نظام تعل م وتريت " )نظام التعل م والتر ة
في العهد اﻹسﻼمي في الهند( ما فيد:

"أر أن ﻫذا الجهد عمل تذ ار ﻻ يوجد له نظير في اﻷوسا

العلم ة

لل ﻼد اﻹسﻼم ة اﻷخر  ،وصلت عد الدراسة إلى أن ف ضي مع ونها متقيدا

الكلمات غير المنقوطة قد برع في بذل الجهود الناجحة في جمع ما قال المفسرون

في تفسير اﻵ ات القرآن ة من أقوال وآراء ،والذ ندر أن يوجد له نظير قبله ٕوان ان

تفسيره ﻻ شتمل من حيث المعاني على شيئ جديد ولكنه رجل ذو فطانة فائقة
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صدر منه عض الن ات العلم ة انطﻼق لو جمعت لصارت شيئاً مهماً م ن أن
92
نسم ه خصائص تفسيره المعنو ة"
المؤاخذة على تفسير ف ضي:
لم يتعرض ف ضي خﻼل تفسيره ﻷ ة مش لة النس ة إلى اﻷلفا  ،وﻻ

صعب على القار فهمه إﻻ أح انا وخاصة من بينها اﻷسماء التي احتاج إلى

ذ رﻫا أثناء تفسيره وتذ ير أحواله وأحوال أسرته ،فلكونها منقوطة صنع صنعا ﻻ

فهمه إﻻ من له ذﻫن وقاد وحس مرﻫف" ،لذلك من ناح ة فن التفسير ﻻ حتل

"سواطع اﻹلهام" م انا ﻫاما بين التفاسير العر ة ،فإنه مملوء التعقيد الذ

اقتضته

اﻷساليب المصطنعة ٕوان ان ف ضي حاول ثي اًر أن ﻻ ي قى غموض في تفسيره إﻻ
93
أنه قي في ثير من ع اراته غموض وتعقيد"
و قول الد تور زيد أحمد:

“He has mentioned the names of his father and his brothers in an
enigmatical way in order to avoid the dotted letters which they contain. These
riddles are very difficult and far-fetched. A man, who does not already know those
names, can hardly solve them. Even with previous knowledge of the names, it is
very difficult to work them out.”94

و ستمر الد تور زيد قائﻼ:

“This commentary, apart from the literary skill, has no value, as the selfimposed restriction has made the brief comments that he offers more difficult than
the text itself. His chief point is to avoid the dotted letters while commenting on the
Quran and so he is unnecessarily lengthy wherever ideas could have been expressed
concisely, otherwise he is brief to obscurity. 95

الحواشي

1
محرر سواطع اﻹلهام دار الملك
 .ذ ر ف ضي مسق رأسه في مقدمة تفسيره ف قول" :مولد ّ
ومصر العدل"اكره" حرسه ّ وعصمه ،وﻫو مصر ممرع معمور ممطور واسع ...وﻫوأكرم

الصلحاء وأﻫل الوسع
ّ
الصوامع والمدارس
محل العلماء و ّ
اﻷمصار ووس الممالك،حاو ّ
والعدم" )سواطع اﻹلهام ،ص .(4
 .2س حة المرجان ،ص .45
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. One of his ancestors Shaykh Musa had migrated to Sind and settled at Rel, a
small place near Siwastan, modern Sehwan (The Encyclopedia of Islam, Brill, New
Edition, Vol. ii, pp.870).
3

 .4و انت ناكور آنذاك مر ًاز للصوف ة ومس نا لكثير من العلماء والصوفيين ،قول السيد

أطهر ع اس الرضو Nagaur was a sufi centre. It attracted other Sufis and it was :
this galaxy of saints and scholars that prompted Sheikh khizr, the father of Sheikh
Mubarak and the grandfather of Sheikh Abul Fazl, to settle there’ (A History of

; Sufism in India, vol. I, New Delhi, p 131نقﻼ عن مجلة المعارف ،جون،2011 ،

ص .424

 .5ﻫو الشيخ العﻼمة م ارك بن خضر الناكور  ،أحد العلماء المشهورن أرض الهند ،ولد

سنة911ﻫـ مدينة ناكور وسافر للعلم إلى جرات ،وجد في ال حث واﻻشتغال حتى برز في

ار سماه "من ع

الفضائل وتأﻫل للفتو والتدرس ،وصنف تفسي اًر بي اًر في أرع مجلدات
نفائس العيون" ،توفي السا ع عشر من ذ القعدة سنة إحد وألف ﻼﻫور فدفن بها).انظر
:نزﻫة الخواطر ،ج  ،5ص .608

. One of his ancestors Shaykh Musa had migrated to Sind and settled at Rel, a
small place near Siwastan, modern Sehwan (The Encyclopedia of Islam, Brill, New
Edition, Vol: II, pp.870).
6

 .7ﻫو الشيخ العﻼمة أبو الفضل بن الم ارك الناكور  ،ولد سنة ثمان وخمسين وتسعمائة،
وفرغ من تحصيل العلوم المتعارفة في الخامس عشر من سنه ،ودرس وأفاد نحو عشر

سنين حتى فاق ف ه أﻫله المنسو ين إل ه ،ودعاه السلطان أكبر بن ﻫمايون الت مور

مدينة

أكبر آ اد وقره إلى نفسه ،فتدرج إلى نها ة القرب حتى نال الو ازرة الجليلة .وقد وصفه
البدايوني في المنتخب اﻹلحاد والزندقة.

ومن مصنفاته المشهورة "آئين أكبر "و "أكبر نامه" ،وله غير ذلك من الكتب والرسائل.
)انظر للتفاصيل :نزﻫة الخواطر ،ج  ،5ص  ،471والمسلمون في الهند للشاذلي،ج ،2

ص .(230

 .8مقدمة سواطع اﻹلهام ،ص .4
 .9س حة المرجان ،ص .45

 .10نزﻫة الخواطر ،ج  ،5ص .472
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 .11معجم المفسرن من صدر اﻹسﻼم حتى العصر الحاضر ،ص .423

 .12ﻫو أبو الفتح جﻼل الدين ﷴ أكبر بن ﻫمايون بن ابر الت مور الكور اني )949ﻫـ /
1014ﻫـ= 1605-1542م( ،أكبر ملوك الهند وأشهرﻫم في الذ ر وأسعدﻫم في الح

واﻹق ال ،وﻫو ثالث ملوك اﻷسرة الت مورة في الهند) ،انظر للتفاصيل:تارخ اﻹسﻼم في

الهند ،ص  ،199وتارخ المسلمين في ش ه القارة الهند ة وحضارتهم ،للساداتي ،والمسلمون
في الهند ،للشاذلي ،ج  ،2ص  ،.5ونزﻫة الخواطر.(496/5 ،

 .13س حة المرجان ،ص .45

 .14نزﻫة الخواطر ،ج ،5ص .472

 .15تارخ المسلمين في ش ه القارة الهند ة وحضارتهم ،ج  ،2ص .158

. An accomplished scholar, physician, and poet, he was appointed in 987/1579

16

tutor to prince Daniyal (The Encyclopedia of Islam, Brill, New Edition, Vol: II,

pp.871).

 .17المسلمون في الهند ،ج  ،2ص 250؛ نقﻼ عن أئين أكبر  ،98/1و"أبجد العلوم ،ج

 ،3ص 224؛ و ان الشاعر الغزالي المشهد
مفسرن ﻫند ،ج ،1ص .(91

ملﱠق ًا بهذا اللقب قبل الف ضي )تذ ره

. Treated as a close companion, he was included in the royal entourage during

18

Akbar's visit to Kashmir in 997/1588 (The Encyclopedia of Islam, Brill, New
Edition, Vol: II, pp.871).

. After the completion of his mission, he returned to Fathpur Sikri, the capital, in

19

1001/1592 (The Encyclopedia of Islam, Brill, New Edition, Vol: II, pp.871).

 .20أكبر نامه ،ﻷبي الفضل ،ص 380؛ نقﻼً عن تذ ره مفسرن ﻫند ،ج  ،2ص .91
 .21س حة المرجان ،ص .46

 .22أبجد العلوم ،ج  ،3ص  ،225واﻷعﻼم ،ج  ،5ص .168

 .23نزﻫة الخواطر ،ج ،5ص  ،475و قول صاحب "س حة المرجان" -إن قبر أبي الف ض
قع في آكره تحت قدم والده الشيخ م ارك -ل س صح ح ،ﻷن ﻻ يختلف ف ه اثنان أن قبر
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والده في "ﻻﻫور" ،ما صرح بذلك ف ضي و أخوه والبدايوني ،فإن ان مدفن ف ضي عند

قبر والده الشيخ م ارك فﻼ بد أن ون ذلك ﻼﻫور ،ووقع في ﻫذا الخطأ الشيخ ﷴ إكرام

أ ضاً حيث ذ ر أنه دفن في ﻻﻫور )رود وثر ،ص .(135
 .24شعر العجم ،لشبلي النعماني ،ص .57/3
 .25أبجد العلوم ،ج  ،3ص .225

 .26نزﻫة الخواطر ،ج  ،5ص .473
 .27نزﻫة الخواطر ،ج  ،5ص .473
.28

)شعر العجم

لموﻻنا شبلي النعماني ،ج  ،3ص  ،52و مجلة معارف ،أعظم ره ،جوﻻئي  ،2011ص

(26
The contribution of Indo-Pakistan to Arabic Literature, pp.27. .29؛

" ان ينظر إلى ف ضي من ناح ة إ مانه أنه رجل مبتدع ملحد لكن من الغرب جدا أنه لم

قل أ شيئ ضد العقيدة الدين ة في المقدمة أو في التفسير نفسه ول س من صواب العقيدة

أن تح م على أ إنسان اﻹلحاد ما دام يؤمن اﻷصول اﻷرعة اﻵت ة:
 -1القرآن آخر تاب نزل من السماء وﷴ ﷺ آخر اﻷنب اء.

 -2المعجزات والخ وارق مثل وﻻدة المس ح من غير أب وقصة أﻫل الكهف وأصحاب
الفيل...ألخ.

 -3يهد ﷲ من شاء إلى الطر المستق م و ضل عنه من شاء ...إلخ.
 -4الدين الصح ح الح ﻫو اﻹسﻼم وحده.

ٕواننا لنجد أن ف ضي يوضح ﻫذه اﻷصول تماما من وجهة نظر سديدة تتف مع العقيدة
اﻹسﻼم ة) ".اﻵداب العر ة في ش ه القارة الهند ة ،ترجمه عن اﻹنجليزة د .ﷴ
شلقامي ،ص (72

. The Encyclopedia of Islam, Brill, New Edition, Vol: II, pp.871
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31

. ‘He is said to be the author of 101 books (apparently an exaggeration), of

which very few are now extant’ (The Encyclopedia of Islam, Brill, New Edition,

Vol: II, pp.871).
33

.472  ص،5  ج، نزﻫة الخواطر.32

. ‘One of these, the Mawdrid al-kilam on ethics (ed. Calcutta 1241/1825),

which contains pithy and laconic sentences defining terms like Islam, ilm al-

Kalam, Adam, Kalam Allah, ahl Allah was intended to be a preliminary to the

writing of the Sawdti al-ilham’ (The Encyclopaedia of Islam, Brill, New Edition,

Vol: II, pp.871).
35

.42  ص، س حة المرجان.34

. He also translated Lilavati, a Sanskrit work on arithmetic (ed. Calcutta 1826)

The Encyclopaedia of Islam, Brill, New Edition, Vol: II, pp.871).

37

.31  ص،2011 ، جوﻻئي، مجلة معارف.36

. ‘He composed a Khamsa (Quintet) in imitation of Nizami, the titles of these

five poems being Markaz-i-Adwar, Sulayman u Bilqis, Nal u Daman (the most

celebrated), Haft Kiskwar, and Akbar-nama, but some of them remained

incomplete’ (A literary History of Persia by Edward G. Browne, Cambridge
University Press, vol. iv, p. 244)

.823  ص،1  ج، ﻫد ة العارفين.38
823  ص،1  ج، ﻫد ة العارفين.39

.31  "ملك الشعراء ف ضي" ص،2011 ، جوﻻئي،" مجلة "معارف.40
.823  ص،1  ج، ﻫد ة العارفين.41

43

.472  ص،5  ج، نزﻫة الخواطر.42

. He also translated some portions of the epic poem Mahabharata into Persian

at the express command of Akbar, in collaboration with Al-Bada'uni and Mulla
Shiri (The Encyclopaedia of Islam, Brill, New Edition, Vol: II, pp.871).

.70  ص،1  ج،  لمرتضى الشيراز، مقدمة سواطع اﻹلهام.44
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 .46سواطع اﻹلهام ،ص .2

 .47سواطع اﻹلهام ،ص  ،.5أساس العلم أ "م" ،وأصل الروع ،أ لف يترادف الروع في

المعنى وﻫو القلب ،وآخر القلب "ب" فأراد " اء" ،ثم تب " مطلع اﻻلهام ،أ

"الف" ،ورأس

الرؤس ،أ " راء" و إمام الكرام ،أ " :ك" .ﻫ ذا تب اسم أب ه "م ارك").عري أدب ات مين
اك وﻫند ا حصه/د:زيد احمد(.53

 .48سواطع اﻹلهام ،ص .8
 .49سواطع اﻹلهام ،ص .9
 .50سواطع اﻹلهام ،ص .9

. ‘All these ‘flashes’ are of different lengths, varying from one line to thirty lines

51

)or so’ (The contribution of Indo-Pakistan to Arabic Literature, p.24

 .52سواطع اﻹلهام ،ص .9

 .53سواطع اﻹلهام ،ص .12

.54سواطع اﻹلهام ،ص  10وما عده.
 .55سواطع اﻹلهام ،ص .11
 .56سواطع اﻹلهام ،ص .14
 .57سواطع اﻹلهام ،ص .20
 .58سواطع اﻹلهام ،ص .21

 .59سواطع اﻹلهام ،ص .21

 .60سواطع اﻹلهام ،ص .21
 .61سورة الفاتحة ،اﻵ ة.7:

 .62سواطع اﻹلهام ،ص .22

 .63سواطع اﻹلهام ،ص  22وما عدﻫا.
 .64سواطع اﻹلهام ،ص .23

 .65سواطع اﻹلهام ،ص .780
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 .66المعلومات مأخوذة من تاب "الفهرس الشامل للتراث العري اﻹسﻼمي المخطو "،

الجزء الثاني" ،مخطوطات التفسير وعلومه" ،مؤسسة آل البيت ،1989 ،ص .655
 .67سواطع اﻹلهام ،ص .13
 .68سورة الفاتحة ،اﻵ ة.6-

 .69سواطع اﻹلهام ،ص .22
 .70سواطع اﻹلهام ،ص .21
 .71سواطع اﻹلهام ،ص .22
 .72سواطع اﻹلهام ،ص .22
 .73سواطع اﻹلهام ،ص .23
 .74سواطع اﻹلهام ،ص .24
 .75سواطع اﻹلهام ،ص .34
 .76سواطع اﻹلهام ،ص .21
 .77سواطع اﻹلهام ،ص .22

 .78سواطع اﻹلهام ،ص .115
 .79سواطع اﻹلهام ،ص .22

 .80سواطع اﻹلهام ،ص .50

 .81سواطع اﻹلهام ،ص .144
 .82سواطعاﻷلهام ،ص .265
 .83سواطع اﻷلهام ،ص .376
 .84سواطع اﻹلهام ،ص .726
 .85سواطع اﻹلهام ،ص .57

 .86المسلمون في الهند) ،الترجمة الكاملة لكتاب ط قات أكبر ( ص .250
 .87شف الظنون ،ج  ،2ص .1008
 .88نزﻫة الخواطر ،ج ص .472

 .89أبجد العلوم ،ج  ،3ص .225
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 .90ط قات المفسرن ،لﻸدنهو  ،ص .408
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 .91المقالة" تطور أدب التفسير في الهند مراجعة خاصة لمساﻫمة العﻼمة أبي الف ض

ف ضي" في تطور علم التفسير في الهند’ ،للد تورة مه جبين أختر ،ص .64

 .92نقﻼ عن المقالة" تطور أدب التفسير في الهند مراجعة خاصة لمساﻫمة العﻼمة أبي

الف ض ف ضي" في تطورعلم التفسير في الهند ،للد تورة مه جبين أختر ،ص .64

 .93المقالة" تطور أدب التفسير في الهند مراجعة خاصة لمساﻫمة العﻼمة أبي الف ض

ف ضي" في تطور علم التفسير في الهند ،للد تورة مه جبين أختر ،ص .62

. The contribution of Indo-Pakistan to Arabic Literature, pp.
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)مساﻫمات الهند و اكستان في اﻵداب العر ة(24.
الحروف

)"وذ ر أ ضا في المقدمة أسماء والده ٕواخوته على طرقة اﻷلغاز حتى يتفاد
المنقوطة التي تحتو عليها أسماؤﻫم وﻫذه اﻷلغاز صع ة ﻻ ستط ع استخراجها من المعمى
حتى مع المعرفة السا قة لﻸسماء ون من الصعو ة م ان استخراج ﻫذه اﻷسماء"-اﻵداب
العر ة في ش ه القارة الهند ة ،ص (68

. The contribution of Indo-Pakistan to Arabic Literature, pp. 28.

95

)"وﻫذا التفسير صرف النظر عن المهارة اﻷدب ة ل ست له ق مة علم ة ،فقد قيد نفسه في

استعمال الحروف المهملة ،ولهذا جاءت تفسيراته موجزة وأكثر صعو ة من النص القرآني

نفسهٕ ،واذا انت النقطة الرئ سة في تفسيره ﻫي تجنب الكلمات ذوات الحروف المنقوطة
فإنه لذلك أطال في غير ما ضرورة أو اختصر فأغمض وأبهم"-اﻵداب العر ة في ش ه

القارة الهند ة ،ص (.72

المصادر والمراجع:

 .1أبجد العلوم
المؤلف :صدي

حسن خان الق ﱠنوجي ،الناشر :دار ابن حزم،

اﻷولى  1423ﻫـ 2002-م ،ص .698

171

الط عة

أﺑﻮ اﻟﻔﻴﺾ ﻓﻴﻀﻲ وﺗﻔﺴﲑﻩ ﺳﻮاﻃﻊ اﻹﳍﺎم

 .2اﻷعﻼم

المؤلف :خير الدين بن محمود بن ﷴ بن علي بن فارس ،الزر لي

الدمشقي )المتوفى1396:ﻫـ( ،الناشر :دار العلم للمﻼيين ،الط عة الخامسة عشر -

أ ار  /مايو  2002م.

 .3معجم المؤلفين

المؤلف :عمر بن رضا بن ﷴ راغب بن عبد الغني حالة الدمش

)المتوفى1408 :ﻫـ( ،الناشر :م ت ة المثنى -بيروت ،دار إح اء التراث العري

بيروت.

 .4معجم المفسر ن من صدر اﻹسﻼم حتى العصر الحاضر

المؤلف :عادل نوْ هض ،قدم له :سماحة مفتي الجمهور ة اللبنان ة الشيخ
حسن خالد ،الناشر :مؤسسة نو هض الثقاف ة للتأليف والترجمة والنشر ،الط عة الثالثة
1409ﻫ ـ1988-م.

 .5اﻹعﻼم من في تار خ الهند من اﻷعﻼم ،المسمى بـ "نزهة الخواطر

و هجة المسامع والنواظر".

المؤلف :عبد الحي بن فخر الدين بن عبد العلي الحسني الطالبي

)المتوفى1341 :ﻫـ( ،دار النشر :دار ابن حزم ،بيروت ،لبنان ،الط عة :اﻷولى،

 1420ﻫـ1999 ،م.

 .6ط قات المفسر ن

المؤلف :أحمد بن ﷴ اﻷدنه و من علماء القرن الحاد

عشر )المتوفى:

ق 11ﻫـ( ،المحق  :سل مان بن صالح الخز  ،الناشر :م ت ة العلوم والح م –
السعود ة ،الط عة :اﻷولى1417 ،ﻫـ1997-م.
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 .7شف الظنون عن أسامي الكتب والفنون

ا ﻠﺪ  ،66اﻟﻌﺪد 2015 ،4

المؤلف :مصطفى بن عبد ﷲ اتب جلبي القسطنطيني المشهور اسم

حاجي خل فة أو الحاج خل فة )ت1067 :

ﻫـ( ،الناشر :م ت ة المثنى  -غداد

)وصورتها عدة دور لبنان ة ،بنفس ترق م صفحاتها ،مثل :دار إح اء التراث العري،

ودار العلوم الحديثة ،ودار الكتب العلم ة( ،تارخ النشر1941 :م.
 .8معجم المطبوعات العر ة والمعر ة

المؤلف :يوسف بن إل ان بن موسى سر س )المتوفى1351 :ﻫـ( ،الناشر:

مط عة سر س مصر  1346ﻫـ  1928-م.

 .9هد ة العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين

المؤلف :إسماعيل بن ﷴ أمين بن مير سل م ال ا اني ال غداد  ،الناشر:

ط ع عنا ة و الة المعارف الجليلة في مط عتها البه ة إستانبول  ،1951أعادت
ط عه اﻷوفست :دار إح اء التراث العري بيروت – لبنان ،عدد اﻷجزاء.2 :
 .10ذ ر ات المفسر ن الهنود

)تذ ره مفسرن ﻫند( ،المؤلف :ﷴ عارف اﻷعظمي العمر  ،الناشر :دار

المصنفين )شبلي اكيدمي( ،أعظم ره ،الط عة الثان ة ،2006-ص .27-17

تفسيرن(

 .11المفسرون الهنود وتفاسيرهم )ﻫندوستاني مفسرن اور ان ي عري

المولف :د .ﷴ سالم القدوائي ،الناشر :إسﻼمك ك فاؤند شن ،نيو دﻫلي،

2006-م ،ص .33-28

 .12س حة المرجان في آثار هندوستان

غﻼم علي آزاد البلغرامي ،ص .45
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