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الرفيرالرتج!إله

التحقيقمقدمة

محمدنبينارسولهعلىوالسلاموالصلاة،العالمينربللهالحمد

جمعين.أوصحبهالهوعلى

يحيىبنالرحمنعبدالعلامةللشيخقيمةرسالةفهذهبعد،أما

الحميدعبدالمعلامالعلامةإليهذهبمافيهاتعقب،اللهرحمهالمعلمي

الفيل.سورةتفسيرفياللهرحمهالفراهي

أهلعرفهوقد،المشهورينالعلماءمناللهرحمهالمعلميكانواذا

فيمفصلةترجمةترجموقد،النفيسةومؤلفاتهالبارعةبتحقيقاتهالعلم

-قدرهوجلالةعبقريتهعلى-اللهرحمهالمعلمفان،المشروعهذامقدمة

علىفيهاالعلمأهليقفلمإذ،قريبعهدإلىالعربيةالبلادفيمغموراظل

بعدوبعضها،الانجليزيالاحتلالأيامالهندفيصدرتالتيمؤلفاته

قليلةنسخاإلا،العربالقراءأيديلىإتصلأنقبلنفدتثم،الاستقلال

منها.فادواوبها،فأشادوا،والباحثينالعلماءبعضأيديفيسقطتمتفرقة

بعضمفصلةبترجمةصدرته"القران"مفرداتكتابهأخرجتلماثمومن

سيرته.منلمعإيرادعلىهناأقتصرأنالمقامومقتصد(،1)التفصيل

المولفجمةتر(،2241،بيروت،الاسلاميالغربدار)طبعةالقرانمفرداتانظر:(1)

كتابآخرفيالعدويسليمانالسيدالعلامةلهترجمقدوبالعربية(.11-14)

)الاعلامالخواطرنزهةوصاحب(،بالقاهرةالسلفية)طبعة"القراناقسامفيامعان9

للتفصيل=ويراجع2(.248-94)8/الهندطبعة(الاعلاممنالهعدتاريخفيبمن



الله:رحمهالمعلمترجمة(1)

،الانصاريأحمد،أبو،الدينحميد،الكريمعبدبنلحميدعبدهو

في0128سنةالاخرةجمادىسادسالأربعاءيومصبيحةولد.الفراهي

الاقليممنالشرقيةالاضلاعأحد"كره"اعظمأعمالمنقريةفيالهند،

.(1)"أتربرديش"الانالمسمىليالشما

عندماالاسمبهذاسجلولعله،"الدين"حميدبلقبهالهندفياشتهر

الرسمية،والاوراقالمكاتباتفيبهيوقعفكان،الرسميبالتعليمالتحق

الحميدعبد"المعلم:العربيةكتبهأولفياسمهيكتبأناثرولكنه

فيظهر""المعلملقبماو.قريتهلىإمعربةفنسبة""الفراهيأماالفراهي".

الكتابتعليمالنبوةوراثةومنالانبياء،ورثةالعلماءكانتلماأنهلي

والحكمالاحكاممنفيهماودراسةوجلعزاللهكتابتدبروكان،والحكمة

وراثةمنحظهوذلك،العلميةالفراهيحياةعمودهوللناستعليمهثم

"."المعلملقبلنفسهاتخذ=النبوة

منزلهفيالكريمالقرانوقرأ،وشرفودينعلمبيتفياللهرحمهولد

منزلهفيالفارسيةاللغةاخذثم.وحفظهعليأحمدالشيخالاولمؤدبهعلى

الدائرةمنصدرالذي،لإصلاحياالدينشرفللدكتوربالاردية"فراهي"ذكركتاب

الدائرةطبعةبالارديةحميد"حياتو"مختصر،صفحة084فيالهندفيالحميدية

الحميدية.

منوهو،ضلعجمع""اضلاعلىإولايةوكل،ولاياتلىإمقسمةالهنديةلجمهوريةا(1)

هو"كره"أعظموضلع،الانحتىرائجازالوماالهعدفيالاسلاميالعهدمصطلحات

ومن،وقرىصغيرةمدنعلىيشتملضلعوكلالهند.فيالاعظميونإليهينتسبالذي

المباركفوريون.إليهاينتسبالتيفور""مبارك:"كرهاعظم"لضلعالتابعةالمدن



مدينةلىإقريتهمنانتقلثم.مهديمحمدالشيخالثانيمؤدبهعنأيضا

الفنونفيالمتداولةوالكتبالعربيةاللغةفيهاودرس،"كره"أعظم

،(1332)تالنعمانيشبليالاديبالمؤرخالعلامةعمتهابنعلىالمختلفة

الماضي.القرنفيالهندأعلامأشهرمنوكان

دروسوحضر،ليالشماالاقليمعاصمةلكنوو""مدينةلىإرحلثم

خذو(،4013)تاللكنويالحيعبدالشيخالمحدثالفقيهالعلامة

.(1312)تالانصارياللهنعمةبناللهفصلالشيخعنالمعقولات

العربيةلاديبوتلمذ،البنجابعاصمة"لاهور"مدينةلىإسافرثم

السهارنفوريلحسنافيضالشيخوالمعلقاتالحماسةوشارحوشاعرها

كتبعليهفقرأأيضا،النعمانيشبليالعلامةشيوخمنوهو(،4013)ت

.المعقولاتكتبوبعضالعربيالادب

ابنوهو،والمعقولاتوالادبيةالشرعيةالعلومفيتخرجوبعدما

فالتحق،لحديثةاوالعلومالانجليزيةاللغةدراسةلىإاتجه،سنةعشرين

الانوهي،جامعةبعدفيماصارتالتيعليكرهكليةئم،الثانويةبالمدرسة

والفارسيةالعربيةمادتيمنالكليةفيأعفيوقدالهند.جامعاتأشهرمن

ليقررالفارسيةلىإالعربيةمنكتابينترجمةكلفبلفيهما،باعهلطول

علىوحصل،لحديثةاالفلسفةبدراسةاعتنىوقد.هوكليتهفيتدريسهما

القانوندرس،البكالوريوسشهادةنالوبعدما.فيهاالامتيازدرجة

بمهنةالاشتغاللكراهيةدراستهيكمللمولكنه،سنتين()الحقوق

،للمحاماةالانحتىالارديةفيالمستعملةهيالوكالةوكلمة،""الوكالة

وكيلا.يسمىلمحاميوا



"مدرسةفيمدرشابتعيينه4131سنةالوظيفيةحياتهالفراهيوبدأ

أكثرفيهاوأقام،مرموقةحكوميةمدرسةوكانت"كراتشي"بمدينة("الاسلام

كليةفيالعربيةللغةمساعداأستاذا4132سنةعئنثم.سنواتتسعمن

ستفيهاودرس"إلاهاباد"،بجامعةللعربيةأستاذاعينسنتينوبعد.عليكره

لدارمديراليكونالدكنحيدراباددولةوظيفتهاستعارتأنلىإسنوات

،هناكسنواتخمس!مضىو.1332سنةإليهافرحلفيها،الشرقيةالعلوم

.1337سنةوطنهلىإوعاداستقالثم

،2134سنةاللهرحمهالمراكشيليالهلاالدينتقيالدكتورزارهوقد

المشاغلهذهكانت"ولما:كتبممافكان،ترجمتهلهيكتبأنإليهوطلب

الكتبمنغيرهيعجبنيولاالمجيد،القرانلمطالعةالتجردعنتمنعني

،القرانفهمعلىيعينوماالحديثمتونغيرأباطيلها،فيالنظرمللتالتي

.عمريمنلستينوالخمسينبينناو،وطنيلىإورجعت،الخدمةتركت

اللهونسألنفعها!منأكبرضرهاأشغالفيضيعتهعمرعلىسفافيا

)1(."الايمانعلىتمةالخا

بالاضافة،القرانعلومفيكتبهوتأليف،الكريمالقرانتدبرلىإفانقطع

إصلاحجمعيةأسستهاقدالتي"الاصلاح"مدرسةعلىالاشرافلىإ

منهجاحيدرابادمنعودتهبعدالفراهيلهاورسم،1327سنةالمسلمين

لمؤسسةرئيساوكان.الاسلاميةوالعلومالعربيةاللغةلتعليمفريدادراسيا

سليمانالسيدالعلامةمعأسسهاقدالتيكرهأعظممدينةفيالمصنفيندار

سنةشيخهموفاةبعدالنعمانيشبليالعلامةتلامذةمنوغيرهالندوي

.026ص،السابعالعدد،الثانيالمجلدالضياء،مجلة(1)
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كتئاأخرجتوقد،الهنديةالقارةشبهفيعلميمجمعأشهروهي،1332

.والأدبوالتراجموالتاريخالسيرةفيالارديةباللغةكثيرةنفيسة

إثرعلى9134سنةالاخرةجمادىعشرتاسعفياللهرحمهوتوفي

جراحية.عملية

الذينجمعفقد،الصالحللسلفمثالاأخلاقهفياللهرحمهوكان

الصيتفيوزهده،ورعهعلىومعاصريهشيوخهمنوعاشروهجالسوه

السنة،اتباعفيغايةوكانالامور.وسفاسفالقولفضولتجنبهو،والسمعة

.الاسلاملشعائرلحميةوا،الدينعلىوالغيرة،الصلواتعلىوالمحافظة

وذويالاقاربعلىالانفاقفيمنهكبيرجزءفيذهبعاليا،راتبهوكان

وربا.ومصرفيالمطبوعةالكتبلشراءمنهوفسم،الحاجات

أولبأنهالهندعلماءمنمعاصريهبينمناللهرحمهالمعلمانفردوقد

العلومودرس،الانجليزيةاللغةفأتقنموردها،منالغربيةالثقافةتلقىمن

فيالانجليزيةباللغةمطبوعةرسالةفلهلف،وبهاحاضرثمفيها،الحديثة

قدالانجليزيةللغةومعرفتههوالكفارةالشفاعةفيالنصارىعقيدةعلىالرد

الأدبكتبمنيهمهممافيهاصدرماكلعلىللاطلاعواسعابابالهفتحت

المستشرقونكتبهوماو]لنصارىاليهودوتاريخوالفلسفةوالبلاغةوالشعر

الاسلامية.والعلومالكريمالقرانعن

فيفنظر،عليكرهكليةفيأستاذاكانيومالعبرانيةاللغةتعلموقد

علىذلكأعانهوقد.بالعبرانيةوقرأهاالمتداولةالكتابأهلصحف

الكريمالقرانفيالواردةالاشاراتبعضوتفسيرتحريفاتهمعنالكشف

كتبهم.علىالمطلعغيرعلىيخفىممااليهودعلىالردفي



العربي،التراثعلىالفراهييقتصرلموالمنطقالفلسفةدراسةوفي

الفلسفةفيالمطبوعاتأحدثمنالغربفييصدرمايتابعكانبل

الناسأعلمكانثمومن.ومقارنةونقدبحثقراءةويقرؤها،والمنطق

قالهمااقرأ.والمحدثينالقدماءالفلاسفةنحرافاتوالفلسفةكتببمضرة

":القرانحجج"كتابهتأليفعلىبعثتهالتيالسبعةالاسبابأحدذكرفي

والفلسفة،المنطقمنالمعقولهمهممعظمبالذينتعلقما:"والثاني

لىإمفضية،لهدىواالفطرةطريقعنزائغةسافلةبعقلياتابتلواقدفإنهم

المتفلسفينخزعبلاتفينظرمنعلىيخفىلاكما،العمىوصريحلحيرةا

ولكن،بهالاشتغالمنالسلفحذرولذلك.لكتابوالوحينورعنالعاشين

عرفواالتجربةبعدثم؛إليهوالاخلاد،بهلولوعو،فيهلنظرإلاالناسأبى

كأبيظنهبهمحسنابعضهابقىوأباطيلها،بعضأبطلمنفمنهممضارهاه

أدخلالذيهوولكنه،اليونانيينإلهياتفيماتهافتبينفإنه،اللهرحمهحامد

اتخذوكذلك.اولادهاوربىالأفعىقتلكمنفكان،الاسلامفيمنطقهم

معالفلاسفةاتباععنيخرجفلم،"العمل"ميزانكتابهعليهاوبنى،أخلاقياتهم

بتقليدمجاهرونفهممثالهماووالطوسيمسكويهابنواما.ردهمفيغلوه

الله،رحمهتيميةكابنذلكمنلاكثرانتبهمنومنهم.الاخلاقياتفياليونانيين

.(1)."..المتكلميننهجزيغعلىودلطويلا،رداالمنطقيينعلىفرد

ألذكانالذياللهكتابهووقلبهعقلهعليهملكالذيالكتابولكن

لهوانكشف،عليكرهكليةفيطلبهأيامتدبرهبدأوقد.إليهحبهوكتاب

على"الردكتاببيدهنسخقدالفراهيانبالذكرلجديروا2(.0)القرانحجج(1)

.كرهباعظم"المصنفين"دارمكتبةفيمحفوظةهذهونسختهالإسلاملشيخاالمنطقيين
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والعلمية.الفكريةلجهودهالمحورهوالقرانوظلالسور،بعضنظامحينئذ

فهمعلىتعينالتيالمعارفأنواعجميععلىالحصولفياجتهدوقد

الغاية.تلكلىإالوصولتيسرالتيالوسائلكلوسخر،القران

آخرلىإالعميقةودراستهاللهلكتابالمتصلالتدبرهذاعلىأقاموقد

سماهالذيتفسيرهغيرالقرآنعلومقيكتاباعشراثنيلتأليفوخطط،حياته

أفردهاالتيالتفسيرمقدماتوبعض"،بالفرقانالفرقانوتأويلالقران"نظام

تكتمللمالعلميةمشروعاتهمعظمأنالمؤسفولكنمباحثها.لتوسع

وأشغال،معترضةعلميةوأعمال(،1التأليف)فيطريقته:منهالاسباب

مزمنة.مراضو،إدارلة

فكاراوجديدةمناهجتحملفهيالفكر،نتائجأنهالكتاباتهميزةكبرو

قالكماإنهاثممعا،والقلبللعقلغذاءوفيها،دقيقةونظراتمبتكرة

مقاليدعلى"تشتمل(:1377)تاللهرحمهآزادالكلامأبوالعلامة

2(.(")العلوم

لعلماءألفهالانهالعربيةاللغةوغيرهالقرآنعلومفيلمؤلفاتهاختاروقد

غير.لاالعربيةهيالاسلاميالعالملغةأنيرىوكان،الاسلاميالعالم

حياته:فيونشرهاأكملهاالتيالقرانوعلومالتفسيرفيمؤلفاتهومن

السوروتفسير،القرانأقسامفيوامعان،الذبيحهوفيمنالصحيحالرأي

والشمس،،وعيس،لمرسلاتوا،والقيامة،والتحريم،الذاريات:الاتية

لمسد.وا،فرونلكاوا،لكوثروا،لعصروا،لتينوا

31(.)"القران"مفرداتصدرفيترجمتهفيشرحهاانظر(1)

.()536الاصلاحيالدينشرفللدكتور"فراهي"ذكرانظر2()
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الكشف:دعامتينعلىيقومالتفسيرفيخاصمنهجاللهرحمهللمعلموكان

"نظامتفسيرهسمىولذلك،بالقرانالقرآنوتفسير،والاياتالسورنظامعن

تفسيرهوالاصيلالاصلأنلحقيقةاولكن."بالفرقانالفرقانوتأويلالقران

هوايضاالاياتورباطالسورنظامعنالكشففيمرجعهلان،بالقرانالقران

القرآنداخلمنانكشفمااولالسوربعضنظاملهانكشفوقدغير،لاالقران

التيالعديدةالاحتمالاتمنتقللالنظاممراعاةأنيرىوكان.خارجهمنلا

.للسياقالموافقالصحيحالتأويللىإوتقرب،الآياتتأويلفيينقلونها

الفيل:سورةتفسير(2)

منهاتلامذتهأخرج،كثيرةمسوداتوفاتهبعداللهرحمهالمعلمتركقد

وجمهرة(تفسيرهمقدمة)وهيالقرآننظامتحةوفا،القرآنمفرداتكتاب

هيكاملةشبهكانتالتيالوحيدةوالمسودة.ناقصةكتبوكلها،البلاغة

حجريةطبعةوكانت،4135سنةفنشروها،الفيلسورةتفسيرمسودة

صفحة.43علىاشتملتالفارسيبالخط

لانه،الكتابهذاذيلفيكاملاالفيلسورةتفسيرينشرأنالنيةوكانت

)1(.نقدهمعالقارئيديبينأيضاالاصلوليكون،طويلزمنقبلنفدقد

بإعطاءهنانكتفينفرأينا،الكتابحجمسيضاعفذلكأنتبينولكن

الله.رحمهالمعلمكتابمنصورة

الاتية:الفصولعلىالتفسيرهذايحتوي

.السورةكلماتتفسيرفي-1

القران"نظامالفراهيتفسيرمجموعةاخيراصدرتوقد.سنتينقبلهذاكتمت(1)

ضمنالفيلسورةوتفسير،الاسلاميالغربدارعن"بالفرقانالفرقانوتاويل

775(.7-17)صلمجموعةا
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قد

بمسائل

.السورةبهذهالمخاطبتعيينفي

بعدها.والتيقبلهابالتيوربطهاالسورةعمود

وذويه.المعابدسائرعلىهلهوالبيتهذابهاللهفصلمابيان

وحفظه.مسجدبتقديسيتعلقممامهمةمور

.القرانعليهنصماحسبالقصةجمالإ

وفرارأبرهةمجيءسببمنزعموافيماوهي،لىالأوالنظرة

المطلب.عبدوبينبينهجرىومامكةهل

وكونها،لحجارةباالفيلأصحابرميفيوهي،الثانيةالنظرة

.العظامالاياتمن

علىأرسلتالتيالطيرأمرمنكانفيماوهي،الثالثةالنظرة

الفيل.أصحاب

والريح.السماءمنكانالرميأنعلىالعرببكلامالاستدلال

!سم.نبينافيعظيمةلبشارةتصديقالفيلأصحابالطيراكلفي

الراجح.التأويلعنصارفةسباب

الجماررميأصلفيللنظروتمهيد،بالحجارةالرميمعنىبيان

بمنى.

الجمار.رميسنةأصل-

لجمار.ارميعملعندالقلوبفيالتأويلهذاأثر-

الائمة-وكبارالعلماءأفذاذمنغيرهمثل-اللهرحمهالمعلمانفرد

الذهبيقالكما-لكنه،وغيرهوالتفسيرالعربيةعلومفيومذاهب
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لسانهيطلقولابالتشهي،ينفرديكنلم-تيميةابنالاسلامشيخترجمةفي

ويخطئ،والمنقولبالمعقولإليهيذهبماعلىيستدلبل1(،)اتفقبما

جمب!م.اللهرسولإلاويتركقولهمنيؤخذوكل،ويصيبكغيره

لمالعربأنلىإذهبإذ،الفيللسورةتفسيرهاللهرحمهبهانفردومما

وبمااستطاعوابماأبرهةجيشوقاتلوا،عنهنافحوابل،اللهبيتعنيتخلوا

يكنلمهذارميهمولكن،سجيلمنبحجارةرموهمأنهموهولهم،تيسر

كما،أهلكهمحاصباعليهمسبحانهاللهفأرسلالجرار،الجيشذلكليدفع

الله.اياتمنعظيمةايةتلكوكانت،الاخرىالطاغيةالاممبهأهلك

بالحاصباياهماللهورميلحجارةباأبرهةجيشالعربرميشبهوقد

منحفنة"لمجاللهرسولأخذإذبدرغزوةفيوقعبمانفسهالوقتفي

وقالبهانفحهمثم،الوجوهشاهت:قالثمقريشا،بهافاستقبلالحصباء

:الانفالسورةفيجاءكمابعينهشغلإلاكافريبقفلمشدوا.:لاصحابه

منرمي:رميانهناكفكان..<.رممناللهرلبهىرضتإذرميت>وما

النفيجاءولذلكاثرهرأواولكنيروهلملىتعااللهمنورميخمراوهالنبي

قوله:فينفسهلىإبدرفيالرمياللهنسبوكما..معا.والإثبات

كعصفجعلهمأنهنفسهلىإنسبهاهنافهكذا(رىآلله>رلبهى

كانتقريشمنافحةفإن،البيناتالاياتمنكانتأنهاشكفلا،مأكول

كعصفصارواحتىيحطمهمفكيف،الجيشهذايفلأنمنأضعف

2(.0صالفيلسورة)تفسير؟"مأكول

5(.04)قرونسمعةخلالتيميةابنالاسلامشيخلسيرةلجامعاانطر:(1)
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فيوذكروا،الواقعةشهدو]الذينالعرببكلامأيضاذلكفيواستدل

بقولأيضاذلكوأيد."وحاصبسافبينالالهجنود"منرأوهماشعرهم

الرمة:ذي

أكدرالعجاجةوعثنونجهارارماحناصدوراصطادتوأبرهة

تضبروالخيلنجلاءبنافذةضلوعهفشكعمرولهتنحى

كثيرغبارذييومفيكانوبانهقومهمنرجلطعنهبانهفصرح":فقال

فحصبتهم"حاصباريحاعليهمأرسلاللهبأنوذلكالسماء،لىإمرتفع

.(17)ص

ماضية،حالحكايةاللهرحمهالمعلامعند(ترميهم>:تعالىوقوله

تر()ألمفيالعامالخطابلىإراجعللخطاب)ترمي(فيالمستتروالضمير

فاللهشيئا،ليغنييكنلمرميكولكن،المخاطبأيهاترميهمكنتأي

لاكلعندهفأرسلتالطيرماو.مأكولكعصفجعلهمالذيهوسبحانه

.الرواياتبعضمنفهمهوماالشعراءكلامفيوردبماذلكوأيد،الجثث

أبرهة،جيشلرميتذكارلحجافيالجمراترميأنلىإذهبثم

.الأخيرةالثلاثةالفصولذلكلبيانوخصص

يطهرفيماأهمهاالتفسيرهذاعلىاللهرحمهالفراهيبعثتالتيوالأمور

:أمرانكلاهـهخلالمنلي

وكل،قريشعندسيماولاالعربعندشيءأعزكاناللهبيتأن:الأول

ترضىلاوالضعةالذلمنكانتمهماوالأممبه،منوطوفخارهمشرفهم

يتخلىفكيفعنها،الدفاعفيونفيسهابنفسهاتضحيبلمعبدها،بإهانة

لىإويفرونلهدمهالقادمالعدومحاربةفيويفرطون،اللهبيتعنالعرب
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نفتهمووبسالتهمبإقدامهمالمثليضربالذينوهم،لجبالاشعف

ذلك.منسببلادنىالمتطاولةالحروبنشبتوقدللجار،وحمايتهم

أبرهة،تعظملابرهةالمطلبعبدلقاءفيوردتالتيالرواية:لثافيو

فبدا.قريشسيدالمطلببعبدوذلمهانةكلوتلصق،لحلمباوتصفه

.العربأعداءوضعهمماالروايةأناللهرحمهللمعلم

فيالسايذكرونالواقعةشهدواالذينالشعراءبعضوجدثم

مطروالذارياتالرياحعليهمأرسللىتعااللهأنعندهفتأكد،والحاصب

وغيرهم.لوطبقومفعلكمالحجارةاعليهم

لجيوشاتصحبكانتالتيالطيرذكرأيضاالعربكلامفيورأى

النابغة:قالكماالقتلىلتأكل

بعصائبتهتديطيرعصائبفوقهمخلقلجيشباغزواماإذا

تختلفمناقيرلهاخضراكانتالطير"إنجبير:بنسعيدقولمنوفهم

.السورةتفسيرفيذهبمالىإفذهبتأكلهم،كانتأنها"عليهم

مع،والتعقيبللردتعرضهذااللهرحمهالمعلمتفسيرصدرولما

بعضأنغير0(1)وتقواهوتورعه،علمهوغزارة،قدرهبجلالةالاعتراف

أنهاوزعمأص!لا،العربشجاعةأنكرالتفسيرهذالنقدتصدىلماشيوخنا

لجاهليةاشعراءقاس-لهاللهغفر-وكأنه،والاخباريينالشعراءأكاذيبمن

المولعينوالارديةالفارسيةوشعراءالعربمنالمتأخرينالشعراءعلى

والافتخار.المدحفيلإغراقوبالغلو

للأستاذالقرانوتفهيم361(،)3:الرحمنحفظمحمدللشيخلقرانقصصانظر:)1(

.(471:)6المودودياربيا
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الله:رحمهالمعلميتعقيب)3(

وكانسبق،كما4135سنةاللهرحمهللمعلمالفيلسورةتفسيرصدر

،5134سنةبعداليهاذهبوقدحيدراباد،فيحيمئذاللهرحمهالمعلمي

فيعاشأنهاللهرحمهالمعلمترجمةفيعرفتوقد.1371سنةوغادرها

،العلوملدارعميداوكان(،-13321337)سنواتخمسحيدراباد

وراءهتركحيدرابادغادرولما،المرموقةالعلميةالشخصياتمنومعدودا

ودوائرالعلاممجالسفيعلياصدقولسانوافرا،وثناء،وتلامذةأصدقاء

واحد،شخصفيتجتمعقلماوعمليةعلميةفضائلمنأوتيلما،الحكم

وراتبه.منصبهعلومعالنفسوغنىوالزهدالورعمنبهتحلىولما

حيدرابادفياللهرحمهالمعلميالشيخيسمعأنالطبيعيمنفكان

مؤلفاته،بعضعلىوقفوقد،وفضائلهونعوتهاللهرحمهالمعلمباسم

.هذهرسالتهمطلعفيذكركما،عبقريتهوعرفمنها،واستفاد

:قالالقسمحقيقةعلىلهالعبادةكتابفيتكلاملماانهذلكومن

فيالامعان"سماهارسالةالهنديالفراهيالدينحميدالاستاذ"وألف

وماغيرهاومنمنهااستفدتهماهاهناوسألخصفيها.أجاد"القرانأقسام

82(.6)صايضاوانظر82(.1)صلي"ظهر

،البقرةسورةفيالاياتارتباطبيانفيرسالةاللهرحمهوللمعلمي

"وقد:موضعفيفقال،الذبيحهوفيمنالصحيحالرأيكتابعلىفيهأحال

الصحيح،الرأيكتابفيالقراهيالحميدعبدالمعلمالبحثهذاحقق

كتاب"بأنهوصفه(،441)الايةارتباطيذكروهواخر،موضعوفي".فانظره

".نفيس
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فيمقيموهوذلك،لهوانى،اللهرحمهالمعلملقاءلهيتفقولم

وبينهماالهند،شماليفيوطنهفيمقيموالمعلمالهند،جنوبيفيحيدراباد

القليلراتبهتحمللماذلكاللهرحمهالمعلميأرادولوجدا!شاسعةمسافة

الشاقة.الطويلةالرحلةهذهمثلنفقات

عليهوقفحيدراباد،لىإنسخهووصلت،الفيلسورةتفسيرطبعفلما

اللهرحمهالمعلمبهااحتجالتيالدلائلأنورأى،اللهرحمهالمعلميالشيخ

ونقدهتعقبهعلىفعزم،السورةتفسيرفيإلتهذهببماتقومأنمنأضعف

رسالته:مقدمةفيفقال،الرصينالعلميبمنهجه

المحققالعلامةمؤلفاتبعضعلىوقفتكنتقدفإنيبعد،"أما

أقسامفي-كالامعانبرحمتهاللهتغمده-الفراهيالحميدعبدالمعلم

وانتفعت؛الشمسسورةوتفسير،الذبيحهوفيمنالصحبحوالرأي،القرآن

فألفيته،الفيللسورةتفسيرهعلىأخيراوقفتثممؤلفها.عبقريةوعرفتبها

سيرةوتلك،دليللهلاحإذاالخلافعلىالاقداممنسنتهعلىجرىقد

لقولليسهناالخلافأنغير.الافهامأوليإليهاويدعو،الاسلاميحمدها

ينقلولمالجماهير،بهصرحلقولولكنهالجمهور،لقولولامشهور،

وأشرحاللهرحمهالمعلمأتعقبأنليبداوقد..صغير.ولاكبيرعنخلافه

".خلافأووفاقمنلييتبينما

ومطالبفاالرسالةترتيب

فيسلكهالذيالمنهجإلىالرسالةمقدمةفياللهرحمهالمعلميأشار

كنت"وقد:فقالاخر،منهجلىإعنهالعدولمنلهبداماثمأولا،ترتيبها

أسلكأنالاولىرأيتثم،لهمساوقااللهرحمهالمعلمترتيبعلىجربت
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روايةبالقصةيتعلقفيماالاول:قسمينعلىهذهرسالتيفأبنياخر،ترتيبا

."السورةتفسيرفي:نيالثا،ودراية

اللهرحمهرقمهاوقد،فصولثمانيةعلىفيشتملالأولالقسمأما

نأسبقوقد.عناوينلهايضعأندونلحاءالىإالالفمنالأبجدبحروف

اللهرحمهفالمعلميفصلا،51علىيحتوياللهرحمهالمعلمتفسيرأنرأينا

ماعلىبالكلاموبدمنها،الاولىالخمسةالفصولالقسمهذافيتجاوز

ذهبماإلاعشر،الخامسالفصللىإبعدهوماالسادسالفصلفيورد

القسملىإفالكماأخرهفانه(زس>تفسيرفياللهرحمهالمعلمإليه

الثاني.

فصلانمنهااللهرحمهالمعلمتفسيرمنالمذكورةالخمسةوالفصول

علىوأهلهاللهبيتبهاللهقضلمابيانفي-والخامسالرابعوهما-نفيسان

يكنولم،وحفظهالمسجدبتقديستتعلقمهمةوأموروذويها،المعابدسائر

لهما.يتعرضفلم،اللهرحمهالمعلميينقدهشيءفيهما

وعمودهاالسورةألفاظتفسيرفيفهيلىالأوالثلاثةالفصولأما

المعلميخالفوقدفيها.الخطابوتعيينبعدهاوماقبلهابماوارتباطها

فيالسورةهوفسرعندماعليهتكلمولكنهفيها،جاءمابعضاللهرحمه

الثاني.القسم

حسبالقصةجمال"إبعنوانالسادسالفصلاللهرحمهالمعلمعقد-

:وقال،"القرآنعليهنصما

الذيفهومجملهاأما،وتفصيلجمالإلهاالفيلأصحابقصة"إن

المتفاوتةالمختلفةالرواياتمنفأخذوهاتفصيلهاوأما،القرآننمعليه
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بحثغيرمنالقصصتفاصيليذكرونوالمفسرون،والضعفالصحةفي

صحيحعنيصرفوربما،ضررهيعظمربماوهذا،يثبتلموعماثبتعما

،الرواياتمنالمأخوذوبينالمنصوصبينالفرقمنأولابدفلا.التأويل

.(15)ص"يثبتلمماوبينثبتمابينالتمييزمنثانيابدلاثم

فيماالاولى:نظراتثلاثالرواياتفياللهرحمهالمعلمنظرثم

فيماوالثانية،مكةأهلوبينبينهجرىومماأبرهةمجيءسببمنزعموا

الأولىالنظرةوافتتحالطير.أمرفيوالثالثة،الفيلأصحابرميمنكان

بقوله:

أهلفرارومنالعربعلىلغضبهأبرهةمجيءسببمنذكرواما"كل

كلفانالسند،جهةمنيثبتلمالمطلبوعبدأبرهةبينجرىوممامكة

يأخذأنهالحديثأهلجهابذةعندومعلوم،إسحاقابنيجاوزلاذلك

اخر،رواياتالامورهذهيبطلثم.بهيوثقلاوممناليهودمنالروايات

أكاذيبمنكونهاعلىيدلومما.العربعاداتمنعندناثبتماويبطله

لرئيسهمواهانة،وحميتهمالعربمنغضاضةإلاتعمدتماأنهاالاعداء

منعلىومسبةالحبشيأبرهةخلقبحسنوتنويها،القرشيالمطلبعبد

الكذابونيتركفلم.لكنيستهانتصرإذالعذرهوبسطا،الكعبةهدمعلىهيجه

وقريشالعربلىإنسبوهاإلاوالشناروالعاروالمنقصةالذلةمنشيثا

تدلالتيالوجوهلكنذكربلفيهاالقولبارسالهاهنانكتفيفلاورئيسها،

.(61)ص"الرواياتهذهكذبعلى

أنهممنهاوالسادس،الروايةكذبعلىعندهتدلوجوهسبعةذكرثم

كنيستهدخلإذفقيمبنيأحدهيجهوانماحليما،رجلاكانأبرهةأنزعموا
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سائرالرواية"هذهيبطلبأنهذلكعلىاللهرحمهالمعلموعلقونجسها.

.(18)ص.("..دينهفيوتعصبهأبرهةأحوال

فيفذكر،السادسالوجههذابنقدرسالتهاللهرحمهالمعلميالشيخبدأ

ليسوأنه،ال!يسةتقذيربقصةينفردلماسحاقابنأن)ألف(الاولالفصل

منتثبتلمالقضيةأنغير،لابرهةعذراأوالعربمنغضاضةيعدمافيها

الرواية.جهة

نأالقصةفيوردبماالثانيالوجهفياللهرحمهالمعلماستدلوقد-

إبلهفيالمطلبعبدكلمهلمالكن،الاكرامغايةالمطلبعبدأكرمأبرهة

وديندينكهوبيتاوتتركلك،أصبتهابعيرمائتيفيأتكلمني:أبرهةلهقال

"فهلقائلا:عليهالمعفموعلق!فيهتكلمنيفلا،لهدمهجئتقدابائك،

منوسمعرأىبعدماالبيتأمرفيالتكلمالمطلبعبديتركأنيمكن

لمإنهثم،لفعلالبيتهدمعنالانصرافسألهلوأنهبهيستيقنماأبرهة

.(17)ص("لابلهوالسؤالإليهالمجيءعنيترفع

:وقال)ب(الثانيالفصلفيالوجههذاعلىاللهرحمهالمعلميتكلم

احتمالاتوذكر.("..الظنولابلالاستيقانبهيحصلماالقصةفي"ليس

فيمبالغةالقصةفيأنيستبعدلموأخيرابينهما،جرىلماسبباتكونأخرى

المطلب.لعبدأبرهةاحترامتصوير

الرواية،كذبعلىاللهرحمهالمعلامعندتدلالتيالاخرىوالوجوه

المعلميعليهاتكلمقد،وأبرهةالعرببينالقتالوقوععلىبهاستدلماومنها

فياللهرحمهالمعلاموهمعنوكشفوردها،د(،)ج،الفصلينفياللهرحمه

ومنها:،أبرهةيقاتلوالممكةأهلأنعلىأدلةعدةهوذكرثم.بعضها
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روايةعلىحرصهمشدةيعرفالعرببأخبارإلماملهمنكل"أن

أيديناوبين..بالاشعار.وتقييدهاالاسمارقيوتردادهاوحفظهاأيامهمأخبار

بتفصيلمرويةنجدهاذلكوغيرداحسوحربالبسوسحربفيأخبارهم

وكم،القتالكانوكيف،لهمومقتووقاتلهموخيلهمفرسانهمبأسماء

قاتلوايكونواأنهذامعيعقلفكيف...لجزئياتامنذلكغيرلىإاستمر،

واشعارهماخبارهمفيلذلكيوجدلاثم،المعركةفيوقتلوه،أبرهة

31(.3-0)ص.".اثر؟.

ناحيةلتطهيرلىتعااللهأرسلهالطيرأنلىإاللهرحمهالمعلمذهبوقد-

متباينينفريقينعنيكشفالرواياتفيالنظرإن:وقال،القتلىجيفمنمكة

الفريقلىإنسبهماورجح،الاختلافمواضعذكرثم،القصةهذهتصويرفي

والريح.السماءمنكانالرميأنعلىالعرببكلاممستدلاوايلده،الاول

الرواةأنوأثبت،المذكورةالرواياتاللهرحمهالمعلصياستعرض

لجزئية،االاموربعضفيالاختلافوقعوإنما،مختلفينفريقينليسوا

الله.رحمهالمعفمقبلأحدينفهلمبلمعا،الفريقانإليهأشارقدالطيرورمي

برميتصريحفيهشعرا)1(حبيبلابن""المنمقكتابمخطوطةمنأوردثم

الواقعة:شهدالذيحبيببننفيلكقولالطير

اللتيابعد""المنمقكتابمننسخةبحيدرابادالعتمانيةالمعارفدائرةاستنسختقد(1)

الكنؤو(.بمدينةالشيعيحسينناصرمكتمةفيالمحفوظالفريداصلهمنوالتي

المعلميالشيخرجعوقد.بسنتيناللهرحمهالمعلموفاةبعد،م3291سنةوذلك

سنةنشرتهانلىإالدائرةخزانةفيمحفوظةظلتالتيالنسخةهذهلىإاللهرحمه

.م1=1384649
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منتشرطارجرادكرجلطيريسترهالشمسشعاعرأيناحتى

كالمطرالافقسواءمنبحاصبمدبرةثممقبلاتيرميننا

أنهاجبيربنسعيدروايةفيجاءبمااستدلقداللهرحمهالمعلموكان

فرد،الموتىجثثأكلتبأنها"عليهمتختلفصفرمناقيرلهاخضر"طير

وليستللطير،صفة(عليهم)تختلفالجملةباناللهرحمهالمعلميعليه

وذهابها.مجيئهاباختلافهاوالمقصودللمناقير،صفة

يطهرفيما-يكونمالبيان)ز(السابعالفصلاللهرحمهالمعلميعقد-

نأالاولأمور:ثلاثةوذكرالطير.رميإنكارعلىاللهرحمهللمعلمباعثا-له

نأعلىبذلكفيستدل،للخطاب(سرميهم>:لىتعاقولهأندعوىلهيتهيأ

فيينظرمن":بقولهاللهرحمهالمعلمذكرهماوالثانيقاتلوا.مكةأهل

بها،الاتيانفيالتحجبجانبيتركلالىتعااللهنيجدالخوارقمجاري

عالميبينبرزخالناجعلتحكمتهلان،يخلقماسائرفيسنتههيكما

ليبقىربها،لىإالتوجهمعبالاسبابالتشبثلناوسن،والشهادةالغيب

لأخلاقنا".والتربيةللامتحانمجال

البحثهذاتحقيق":بقولهذلكعلىاللهرحمهالمعلميوعلق

فيهاوتكلم،والسنةالكتابإليهاأشاروقد،الخلقحكمةفيالنظريستدعي

هنا".ذلكوألخص،رسائليبعضفيذلكوأوضحت،العلمأهل

لاكلهاالخوارقأناللهرحمهالمعلميفيهذكر،نفيسبحثوهذا

ذلكومنذلك،تقتضيلحكمةمكشوفايكونمامنهابل،حجابفيهايكون

لمإنالعذابيعاجلهاأنعلىالمعاندةالأممتقترحهاالتيالقاضيةالايات

حجةلاقامةليستفإنها،العذاببهايقعالتيالاياتذلكومن.تؤمن



لاقامةيكنلمالفيلواقعةفيالرميأنعلىودلل.الحجابفيناسبها

هناككانبل،لحجابايستدعيلاذلكومثل.عذابايةكانوانما،حجة

.والمباشرةوالتسببلحجابامنمانعان

علىباعثايكونقدأنهاللهرحمهالمعلمييرىالذيالثالثوالامر

الملحدينمنذنابهمووكتابهمالافرنجفلاسفةبعضأن"الطيررميإنكار

علىبرهاناالقرآنفيذكرهاويعدونمنها،ويسخرون،الخوارقينكرون

،القرآنعلىالغيرةشديدوالمسلمينوعلماء.الكذبعلىاشتماله

يتأولانعلىذلكبعضهميحملفقد،المطاعنعنتبرئتهعلىوالحرص

".القومينكرهلامعنىعلىويحمله،القرانيةالنصوصبعض

يختارأنيمكنممنتعالىاللهرحمهالمعلمإن:أقول"لست:قالثم

،القرانعلىغيرتهشدةتكونانيبعدلاقدولكن،ضعفهيعلمتاويلا

".فهمهلىإالتأويلذاكقربمما،عنهالطعندفععلىوحرصه

منالصنفذلكمنيكنلماللهرحمهالمعلمأنأضيفأنريدوهنا

العلماءمنكانبل،والملحدينالإفرنجبكلاميتأثرونالذينالعلماء

استقامةإلالحديثةاللعلومودراستهالإنجليزيةمنتضلعهيزدهولم،الراسخين

:تفسيرهخطبةفيقالالذيوهو.ومعارفهأصدقاوهبذلكشهدكماورسوخا،

...شبراعنهااجاوزفلاونظامها،اللهباياتتمسكأأننذرا:نذرتني"فكا

مفارقاظهرا.الظاهريةولا،بطانةالباطنيةمتخذأكنفلم،الدينفيغلوامجتنبا

اياتهوحرف،القرآنببيناتفكذب،المخلوقاتوسنناللهسنةبينيفرقلممن

.(1)بهرا":جميعهموللملحدينحجرا،:كلهمللمبتدعةقائلا.ومكرازورا

.(21)الاسلاميالغربدارطبعة،للفراهي"بالفرقانالفرقانوتاويلالقرآن"نظامانظر:(1)
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يضيقممناللهرحمهيكنفلم،المعجزاتهنا:بالبيناتوالمقصود

أنكرمن"مغالطةبعنوانفصلفيقولهلىإوانظربها.سحرهوينتفخ،صدره

:"لمعجزاتبا

لىإانجرمنهمالخطأوهذا...اللهسنةمنالطبائعأنظنمنوأخطأ"

القرانبصريحفانكروا،محالالاشياءعاداتخرقأنوهي،كبيرةعثرة

لم.1")الفاضحةالأباطيللىإالواضحةالنصوصوحرفوا،السماويةوالكتب

كلها،الخلقطبائعاللهسنةمنالمرادأن"ظنوااخر:موضعفيوقال

وغرهم.المعجزاتأنكرواهذاوعلى...الإنسانتحرقنبدلامثلافالنار

في(الله)سنةكلمةاستعملمنوأول،اللهسنةالطبائعهذهسمىمنأقوال

)2(.."..الصفاءإخوانرسائلأصحابهمالمعنىهذا

عليكرهكليةفيطالباكانيوماللهرحمهالمعلامسئللماهناومن

أولوقد(،131-23215)الكليةموسسخانأحمدالسيدتفسيرترجمة

هذانشرفيأشارك"لنقائلا:أبى=الخوارقفيهاذكرالتيالاياتجميعفيه

")3(.الإئم

تذكارالحجفيالجمراترميأنلىإاللهرحمهالمعلمذهبوقد-

"ولم:وقالالطيرمنأوالعربمنالرميكانسواء،الفيلأصحابلرمي

شيءفيهثبتفلوالجمار،رميسنةسببفيذكراالاخبارصحاحفيأجد

.(161)العقائدعيونلىإالقائد(1)

.(1)65العقائدعيونلىإالقائد2()

.(911)فراهيذكر)3(
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الدينمرو،يثبتلمولكنه،العينانبهوقرِت،بهلاخذناالخبرطريقمن

"،سمعمابكليحدثأنكذبابالمرء"كفى:!يمالنبيوقال،بهينليس

أولىالثابتالصحيحمنالمستنبطفإن،الاستنباططريقلىإفعمدنا

نأتبينووجوهاأماراتذكرثم."يثبتلمالذيالصريحمنبالصواب

.الشيطانلرميمناسبتهمنأظهرالفيلأصحابلرميالجماررميمناسبة

)ح(،الثامنالفصلفيالمسألةهذهعلىاللهرحمهالمعلميتكلم

تعرضأنورجحالجمار،رميفيوردتالتيالجيدةالرواياتبعضوذكر

بها.والإتيانالمناسكمعرفةعنليصدهكانلإبراهيمالشيطان

تعرضالشيطانأنبالذبحالابتلاءرواياتبعضفيجاءماأنوذكر

ثم.هذهغيرأخرىقصةفهيصحفإن،يثبتوجهمنيجدهفلملابراهيم

مفصل.بنقداللهرحمهالمعلمذكرهاالتيو]لوجوهالأماراتالشيختناول

مقدمةعلىاللهرحمهالمعلميفرتبهالرسالةمننيالثاالقسمأما

ورجحبعدها،والتيقبلهابالتيوربطهاالسورةعمودفيالمقدمة.وبابين

الله-رحمهالمعلممصطلحاتمنوهوموضوعها،يعني-عمودهاأن

اللهرحمهالمعلميرىبينما،الاخرةعنالتكاثرألهاهمالذينالعصاةتهديد

قريش.علىالامتنانهوعمودهاأن

لاهلوفاقاأفهمماعلىالسورةتفسيرفي":الاولالبابعنوانوجعل

بحروفلابالعددرقمهافصولايةكلوتحتاية،ايةالسورةوفسر("،العلم

أولهافصولثمانيةفيالاولىالايةوفسر.الاولالقسمفيفعلهكماالجمل

الأخرىوالمعانيالاستفهاممعنىأصلفبين،الايةفيالاستفهامدلالةعن

حسنا.كلاماعليهاوتكلم،المجازية
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المفسرون"اتفق:فقالالخطابفيالايةهذهتحتالثالثوالفصل

الالوسيأنإلا،وسلمواادهعليهاللهصلىللنبيالخطابأنعلى-أعلمفيما-

عمومأولالىتعااللهرحمهالمعلمواختار...ذلكخلافاحتماللىإأشار

الواقعةهذهرأىمنجميعلىإمتوجههناالخطابأن)فاعلم:قال،الخطاب

".تقريرهفيوأطالراها(.ممنلحكايةاتواترطريقمنبهاأيقنأو

باختيارأجادلىتعااللهرحمهالمعلمأن"أرى:بقولهذلكعلىوعقب

يقتضيهبماالاوققذلكمعوهو...تقدمعمنينقللموإن،الوجههذا

الوعيدفيوالابلاغواشتهارها،ظهورهاوبيان،الواقعةتقريرمنالمقام

."والامتنانوالتهديد

تفسيرهأثناءفيوبين،كاملةالفيلسورةاللهرحمهالمعلميفسروهكذا

الله.رحمهالمعلمفيهخالفما

فيمااللهرحمهالمعلممعللبحثالقسمهذامنالثانيالبابوخصص-

هذامقدمةفينبهت"قد:وقال(سزميهم>:لىتعاقولهتفسيرفيإليهذهب

المعلام،فيهخالفتممامواضععلىمنهالاولالبابثناءوالثانيالقسم

ترميهم<>فيالكلاموأخرت.لىتعااللهشاءإنكفايةفيهبماذلكووجهت

فهاكها".،معهالبحثعليهاينبنيوقواعدفوائدأقدمأنوأرى.لطوله

والاستئناف،لحالابمسائلتتعلقوقاعدةفائدةعشرةستوهي

.وإنكارهالمجازووقوع،المضارعموضعالماضيوضعوجواز،البياني

أولمنجزءمع11،21،13:وهيكاملةفوائدثلاثمنهاسقطوقد

عشرةبأربعذهب3(0-17)صخرمالنسخةفيوقعإذ،41الفائدة

صفحة.
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منالبحثوبدأ(،-1182)43الصفحاتالفوائدهذهاستغرقتوقد

منالىالفائدةانظر")918(:الصفحةحاشيةفيقالولكن(،183)ص

الفوائدمنالعاشرةالفائدةانظر":قال(891)صفيونحوه)كذا(."الذيل

هذهالمؤلفزادوقدتليها.التيلحاشيةاوكذلك،"الذيلفيالاتية

الفوائديوخرانكتبهمامراجعةعندلهبداأنهفالظاهربعد،فيماالحواشي

القسممقدمةفيالتعديليقتضيكانذلكولكن،الرسالةاخرلىاالسابقة

عليها.للفوائدليالتاالفصلوتقديمالثاني

المؤلفأنيظهرولكنتمت،قدالمسالةعلىالكلامجملةأنومع

منها.الفراغعلىتدلبكلمةيختمهالماذ،رسالتهيكمللماللهرحمه

أسلوبفهو،وتعقبهمناقشتهفياللهرحمهالمعلميأسلوبأما-

يحترمفهو.اتهامولا،تجريحولافيه،تهجملا،رصينهادئعلمي

النصفة.ويتحرىالعذر،لهويلتمس،بهالظنويحسنالمنقود،

الرسالة:نسحة(4)

فيمحفوظ)ميكروفلم(فليممنمصورةهيأيدينابينالتيالنسخة

التعقيبفيرسالة"وعنوانها:ف،3557برقمالشريفالمكيلحرمامكتبة

116فبلغتصفحاتهارقمتوقد،الفراهي"الحميدعبدالمعلمعلى

لانهما،عشرةالخامسةالصفحةبعدورقتينالترقيمتجاوزوقد،صفحة

35،و34الصفحتانالتصويرفيسقظتوقد.الرسالةهذهمنجزءاليستا

.المخطوطالاصلمنفنسختهما

اخر،دفترمعهجلدوقدورقةستونفيهدفتروهو،5446الاصلورقم
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أولهارسائلعدةعلىالنسخةوتشتمل.ورقة82بلغالمتسلسلوالترقيم

بخطالغلافصفحةفيوكتب.المؤلفوبخطمبيضةوهذه.الرسالةهذه

".الاية(أثوالهئماليتفعاتو>و:لىتعاقولهوتفسيرالتفسيرفيرسالة":اخر

استغرقتوقد،1برقمبالمرسامورقمتأ،/الثانيةالورقةفيرسالتناوتبدأ

.الاولالدفترأوراق

لحذفبايأخذهااللهرحمهالمؤلفظلولكنقلنا،كمامبيضةوهي

،47الصفحاتعلىضربفقد.والإلحاقوالاستدراكوالتعديلوالاضافة

نصفعلىوكذلك،46الصفحةنصفوعلى،كاملة48،901،611

وانظرص74-75.الصفحتينفيطويلةإلحاقاتونجد945الصفحة

،27،28،92،57.58

المقدمةعلىنيالثاالقسمومنالاولالقسمعلىتشتملالنسخةهذه

اللهرحمهالمؤلفتكلامالذينيالثاالبابفيهايوجدفلا.فقطالأولوالباب

اللهرحمهالمؤلفأنإماالبابهذاأننظنوكنا(.ترميهم>تفسيرعلىفيه

بناللهعبدالاستاذفإنضاع،ولكنهكتبهقدانهأو،كتابتهمنيتمكنلم

فليمهارقموذكرواحدةنسخةإلامعجمهفييذكرلمالمعلميالرحمنعبد

رأيتالمكتبةلمخطوطاتالمختصرالفهرسأخيراصدرفلما(.1ف)3557

)2(.دفترينفيالاسطرمختلفةنهاوتفسير،4785برقمأخرىنسخةذكرفيه

منهماالاولوالدفترحيدراباد.مشترياتمنوالدفتران،المكتبةفيفراجعتها

.(064)الشريفالمكيالحرممكتبةمخطوطاتمولفيمعجم(1)

5(.1/43)الشريفالمكيلحرمامكتبةلمخطوطاتالمختصرالفهرس)2(
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.أخرىومسائلأولها(منصفحة64في)وهيالتعقيبمسودةعلىيشتمل

66فيوهيالثانيالقسممنالثانيالباببمبيضةظفرناالثانيالدفتروفي

الله.بحمدالرسالةفاكتملت،صفحة

بئضهامسودةكليهماالدفترينفيماأنظنالسابقالمفهرسولعل

أهملهاالتيأنيدرولمبتصويرها،فاكتفى،السابقةالنسخةفيالمؤلف

بتصويريتفضلواأنالمسوولينلىإفطلبت.الرسالةمنمهماجزءاتتضمن

بنمحمدالدكتورلجزاءاخيراللهوجزى.النسخةهذهمنالثانيالباب

سيدبنمحمدوالشيخ،الشريفالمكيالحرممكتبةمديرباجودةاللهعبد

لطلبنا،استجابتهماعلىفيهاالمخطوطاتقسممديرالرحمنمطيعأحمد

.مرةمنأكثرالاصوللمراجعةالفرصةإتاحةثم

الحذففيالاولىكالمبيضةوهي،المؤلفبخطأيضاالمبيضةهذه

.لمسودةافأشبهتوالتأخيروالتقديم،والتعديلوالاستدراكوالإضافة

الحاشيةفيالكتاباسميذكرأنهالاحالاتفيالمؤلفمنهجومن

القوسين،بينالصفحةورقمالمجلدرقميتبعهاأكثرأومجلدينفيكانفاذا

بعدأحياناتركوقد.قوسيندونالصادحرفبعدالصفحةرقميذكروالا

فيماوالصفحةالمجلدعلىالاحالةليكمل،قوسينبينبياضاالكتاباسم

علىالإحالةفيوخاصة،الصفحةرقمويتركالمجلدرقميذكروقدبعد.

فيالمذكورالمبحثبوجودلعلمهالانفالروضبهامشهشامابنسيرة

.الاوللمجلدا

رقمهاثمالسورةاسمعلىالاحالةالشيخالتزمالاياتتخريجوفي
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(".1)65/الطلاقسورة":مثلكليهماالايةورقم

والهعليهاللهصلى":الهذكرالتزم!ب!مالنبيعلىوالسلامالصلاةوقي

منيوردهاالتيالنقولفيالصيغةهذهالتزمأنهبالذكرلجديروا".وسلم

هذهفيهاتردلمأنهامعنقلهاالتيالاحاديثقيالتزمهاوكذلك،غيرهكلام

الصيغة.

الرسالةهذهنشرفيالعملطريقة)5(

الاتي:المنهجعلىعليهاوالتعليقالرسالةهذهتصحيحفيسرت

فقرأتها،المبيضةمصورةمنمنقولةنسخةللتصحيحليإسلمت-1

مكةلىإفسافرت،ناقصةورقةفيهاوجدتوقد.المصورةعلىوقابلتها

ونسخت،92/34281/فيالشريفالمكيالحرممكتبةوزرت،المكرمة

منالثانيالبابنسخةاكتشفتثم.المكتبةفيالمحفوظالاصلمنالورقة

فيتظهرلمكثيرةمواضعوكانت،المكتبةمنفصورتها،الثانيالقسم

تلكوصححت،17/11/9241فيأخرىمرةالمكتبةفزرت،الصورة

الاصل.منواستدركتهاالمواضع

بين[]المؤلفبكلمةوختمتأماكنهافيالمؤلفتعليقاتأثبتت2-

تعليقضمنزدتواذا،الضرورةعندإلاأعلقلاأنوحاولت.حاصرتين

بينالزيادةوضعتهوعليهاأحالالتيغيرطبعةأومصدراالمؤلف

حاصرتين.

اسميذكرأنالمشروعكتبفيالاياتتخريجفيالمتبعةالطريقة3-

قداللهرحمهالمؤلفوكان،النصداخلفيالايةبعدالايةورقمالسورة
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لماولكنهسبق،كماأيضارقمهاالسورةاسمبعدوذكرالحاشيةقيخرجها

السورةرقمعلىيقتصرأحياناكانبلالاخرىكتبهفيالطريقةهذهيلتزملم

جميعفييجهاتخريكونأنتقرر=الايةورقمالسورةاسمأو،الايةورقم

.المشروعفيالمتبعةالطريقةعلىكتبه

المجلدرقماوالصفحةرقمالمولفيذكرلمالاحالاتبعضفي-4

بينليستاعتمدهاالتيالطبعةلانهي،كمافتركتهاكليا،الصفحةورقم

والصفحة.المجلدرقممعأخرىطبعةحاصرتينبينوزدت،يدي

سماهوقد،الرسالةلهذهعنوانااللهرحمهالمولفيضعلم-5

المعلمعلىالتعقيبفيرسالة":المخطوطعنوانخانةفيالمفهرس

الرحمنعبدبناللهعبدالاستاذذكرهالعنوانوبهذا.الفراهي"الحميدعبد

قريباصدر]لذيالجديدالفهرسفيوكذا)1(.معجمهفيالمعلمي

:زيادةمعالعنوانهذااخترتوقد)2(.المكيالحرممكتبةلمخطوطات

للتوضيح.("الفيلسورةتفسير"

الدفتروفي.التفسير"في"رسالة:العنوانصفحةفيكتبالاصلوفي

العلامةعلىالردفيرسالة":صغيرةورقةفيكتبالمسودةمنالاول

لعبدالفيلسورةتفسيرفيالفراهيالحميدعبدالمعلمالمحقق

بعد:فيمابعضهمكتبنفسهالدفترهذاوفي."المعلمييحيىبنالرحمن

الثاني:الدفترفيكتبنفسهالكاتبوهذا."الفيلسورةتفسيرفي"بحث

اجتهادأولئكوكل.لحميد"اعبدعلىوالردالفيلسورةتفسيرفيبحث"

.(046)الشريفالمكيالحرممكتبةمخطوطاتمؤلفيمعجم(1)

5(.1/43)الشريفالمكيلحرمامكتبةلمخطوطاتالمختصرالفهرس2()
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المعلميبخطمنهاشيءوليس،الرسالةمضمونمنأخذاالمفهرسينمن

الله.رحمه

الحرممكتبةفيف4645برقمالرسالةفليمعلىوقفتوقدهذا،

شارعفيالموقتمقرهافيحينئذوكانت،1841سنةالشريفالمكي

ولما.نشرتهفانتظرتبنشرها،معنيالباحثينأحدأنعلمتثمالمنصور،

،المباركالمشروعهذاضمناللهرحمهالمعلميمؤلفاتنشرتقرر

علىأوقفناأنوتوفيقهاللهفضلمنوكانإخراجها،ليإوكلبه،وارتبطت

الثاني،القسممنالمانيالبابوهوقبل،منمعروفايكنلمالرسالةمنباب

فيالرسالةاكتملتوباضافته،الرسالةصفحاتمنالربعنحوويبلغ

عشرةأربعمقدارهواحدخرمغيرفيهايبقولم،للهلحمدواجملتها،

إليه.الاشارةسبقتكما،صفحة

سلخفيالمقدمةهذهوتحريرالكتابتحقيقمنفرغتفقدوبعد،

عليالشيخأخيعثروبأخرة.أخرىبأعمالشغلتثم،0431سنةشعبان

مجموعضمنالمذكورالخرممن3(20-1)صفحاتعشرعلىالعمران

لان2(آ2-1)قبل3(0)27-الصفحاتفيهوردتوقد،047آبرقم

)3(،فظنه)2(،الرقمكتابةفيالمؤلفطريقةيعرفلمالاوراقرتبالذي

2(.1)صقبل3(0-27)صوضع3(1)هو2(1)أنظنفلما

النصفاستغرقتوقد،عشرةالمالثة:فائدتينتضمنتالصفحاتهذه

.عشرةالرابعةالفائدةبدأتثم2(،1)صمنالاول
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:الصفحاتهذهفيالناظرويلحظ

(42)صمنالسادسالسطرفيتمتقدعشرةالرابعةالفائدةأن-1

فارغا.الصفحةسائرالمؤلفوترك

قولك:فيالحالمتينالجملتينبينالفرق:الفائدةهذهموضوع2-

".تسرعوأنتو"جئت،"تسرعجئت"

،(11)رقمقبلمنوكان،أخرىمرة(41)برقم2(5)صبدأت3-

هوفيماللحالهوماامشعمالفيالمجاز"تقرير:كتبثم،المؤلففغتره

ثم،السابقةبالفائدةلهعلاقةلامستقلطويلبحثوهذا."مستقبلأوماض

وسطفيبارزبخطيكتبهلموانعنوانا،لهالمؤلفوضعالذيالوحيدهو

الصفحة.

من31()صأولفيوتلاه03()صآخرلىإالمبحثهذااستمر-4

المذكور.المجازأمثلةوهذه.("...المشهورةأمثلتهم"فمن:الاصل

،(11)لىإغيرهثم(41)رقمأولاكتبالمؤلفلعل:يقالوقد

فقط.عشرةالثانيةالفائدةتتضمنالضائعةالأربعوالصفحات

نأعلىتدل(11)الفائدةعلىالمؤلفإحالةلأنذلكأستبعد

)انظر.مستقبلأوماضهوفيماللحالهومااستعمالليسموضوعها

علىتصدقعشرةالرابعةالفائدةعلىاللهرحمهإحالاتهثم(.891ص

)انظرجميعا.".المجاز."تقريرومبحث2(24-1)صفيالواردةالفائدة

اللهيأذنأنلىإالاصلفيورداكماهماإبقاءرأيناثمومن2(.991،60ص

2(.0-)17الخرممنالباقيةالاربعالصفحاتعلىبالعثور
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الناقدبرحمتهيتغمدنو،الرسالةبهذهينفعأنسبحانهاللهأسأل

الحكيم،كتابهتدبرفياجتهادهماعلىالمثوبةلهمايجزلنووالمنقود،

وخاصته.اللهأهل:القرانأهلفييكتبهمانو

أجمحين.وصحبهالهوعلىمحمدنبيناعلىوسلماللهوصلى

الاصلاحيأيوبجملأمحمدالرياض

1433رجبسلخ
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