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أبى الفيض فيض ي وثفسيرو سىاطع إلالهام
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Abstract
Abu al-Faiz ibn Mubarak (1547, Agra-1595, Lahore), popularly known by his pen-name,
Faizi was a Indian poet, commentator of the Holy Quran and one of the ‘nine jewels’ (naw
ratan) of the court of Mughal Emperor Akbar the Great (1542-1605). He was the younger
brother of Akbar’s historian Abul Fazl Allami .
Faizi was a master of Arabic language. He had a wonderful command on it. He composed a
voluminous commentary on the Quran, namely ‘Sawati al-Ilham’. In this Tafsir, he has very
skilfully maintained throughout the figure of speech called ‘Sanat i Muhmala’ i.e, he wrote
it entirely using only the undotted letters. No doubt, it is a very curious composition, in
which all letters with diacritical points are avoided. He began it at the suggestion of his
father Mubarak and having been interrupted in his labours by a political mission of Akbar.
Finally, he completed it in 1593 at Lahore .
Keywords: Abu al-Faiz Faizi, Arabic, Tafsir, Sawati al-Ilham, Quran.

:هبذة عن حياة الشيخ فيض ي
"ىى الكُش الياجب الكاٖغ ألاصًب الفلُه اإلائعر اإلافؿغ الىػٍغ أبى الفٌُ بن اإلاباعن اإلاخسلو بـ"فُض ي
.ؼ وؤلانكاء والُبٛت والخاعٍش واللٛىعي ألاهرآبباصي الظي ل ًىن له ظٓحآ في الكٗغ والٗغوى واللافُت واللٚالنا
:مىلذو وأسزثه ووشأثه
2
1
، )م1547=ىـ954( ولض الكُش في بمضًنت "أهرآبباص" الكهحآة بـ"بهغة" خالُا ؾنت أعب٘ وزمؿحن وحؿ٘ ماتت
ّ و وان
، البا من أىل الٗلٚ  ووان أؾالفه وأحضاصو. ىنضي اإلاؿىن واإلاضفن،حضو الكُش زًغ ًماني ألانل
ّ  فلض ىاحغ الكُش مىس ى، ومكاًش الهىفُت؛ وأنل ىظو الؿاللت من الُمن،ٌوأصخاب الفًل والىما
حضو
ً
3
. وؾىن في كغٍت اؾمها "عٍل" وجؼوج ىنان،الخامـ من وَنه خبا للغخلت وصزل الؿنض
 في والًت4"بالصو في اللغن الٗاقغ الهجغي وؾافغ الى "ظاوىع-حض الفُض ي-وكض جغن الكُش زًغ
اصع الكُش مباعن جلً اإلاضًنت الى بلضةٚ و،5 فؤظجبذ له الكُش مباعن، فتزوج ىنان امغأة ٖغبُت،"ىحغاثٚ"
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"أهرآبباص" ؾنت950ىـ=1544/1543م 6خُث جؼوج في أؾغة من الؿاصاث ،ووان الفُض ي زمغة ىظا الؼواج .وأظجبذ
ً
7
أمه ابنا بزغ اؾمه أبى الفًل بن اإلاباعن الناوىعي.
حياثه ا لحعليمية:
وان أبىو الكُش مباعن أوٌ أؾخاط له ،فلض جلمظ ٖلُه فُض ي وأزظ ٖنه مباصة اللغاءة والندى والهغف
وٖلىم البالٚت ،ز أزظ ٖنه الفله وأنىٌ الفله وأنىٌ الضًن وٖل الفلؿفت والىالم وحمُ٘ الٗلىم اإلاخضاولت
التي وان الُالب ًضعؾىنها بظظان ،ونب ألاب الغإوف في عوخه خغٍت الفىغ وؾمى النفـً .لىٌ فُض ي في ملضمت
ّ
8
جفؿحآوٖ" :لمه الىالض الىاَض ٖل الخالٌ والخغام وألانىٌ والىالم"
وٍلىٌ ناخب "ؾبدت اإلاغحان"" :وجلمظ ٖلى أبُه الكُش مباعن ناخب الخفؿحآ اإلاؿمى بـ"منب٘ ُٖىن
ّ
وخهل الفغا ٙمن جدهُلها وىى ابن أعب٘ ٖكغة ؾنت ،وزاى
اإلاٗاني" اإلاخىفى 1001ىـ ،وأزظ ٖنه الفنىن اإلاخضاولت
9
هثحآا في الخىمت والٗغبُت".
ً
ووان من أؾاجظجه أًًا الخىاحه خؿحن اإلاغوػي من أؾغة ٖالء الضولت الؿمناني ،10فبظه أزظ ٖنه الٗلىم
الٗللُت ،هظلً أزظ الٗلىم النللُت والكغُٖت ٖن الكُش بن حجغ اإلايي ،هما أزظ ٖن أبي الفًل الياػعوني وعفُ٘
ً
الضًن الهفضي 11.وأكبل ٖلى كغى الكٗغ اكباال ولُا ،وأجلن اللٛاث الثالر :الٗغبُت والفاعؾُت والؿنؿىغٍدُت.
وشاطه السياس ي والعلمي والثقافي:
وإلاا ونل نِذ هماله الى مؿام٘ الؿلُان أهرآ أعؾل الُه منثىعا في َلبه ؾنت 974ىـ ،وبٗضما صزل
ً
ً
فُض ي البالٍ أزظ بالخلغب عوٍضا عوٍضا الى أهرآ الظي اػصاص خبه واختآامه لفُض ي ًىما بٗض ًىم ،فيان الؿلُان
َّ
هثحآ ؤلاحالٌ له ،ووان فُض ي في اإلاغخلت ألاولى من اجهاله بالبالٍ ًؤبى أن ًخللض اإلانانب ؤلاصاعٍت ،بل وان مكٛىال
ً
ً
ً
ومىبا ٖلى اللغاءة والخؤلُف وحٗلُ ألامغاء ،ووان خغٍها ٖلى حم٘ الىخب النفِؿت ،وبظٌ ٖليها أمىالا َاتلت،
وحم٘ زالزماتت وأعبٗت بالف من الىخب اإلاصدخت النفِؿت ،أهثآىا واظذ مىخىبت بؤًضي مهنفيها ،وبًٗها واظذ
14
كغٍبت الٗهض من ٖهغ الخؤلُف.
وٍلىٌ الضهخىع الؿاصاحي ظاكال ٖن منخسب الخىاعٍش للبضاًىني" :وجغن ىظا الٗال من بٗضو مىخبت هبحآة
يمذ كغابت زمؿت بالف مجلض من النىاصع في الكٗغ والُب والفلً واإلاىؾُلى والغٍايُاث والفلؿفت والخضًث
ّ
15
ؾلمذ الُه مؿئىلُت حٗلُ ألامحآ
والفله .وكض ظللذ حمُٗهاٖ ،لى أزغ وفاجه ،الى البالٍ بٗض جهنُفها ".وكض ِ
ّ
صاظُاٌ ،الىلض الثالث للؿلُان أهرآ ؾنت 987ىـ=1579م 16،وفي ؾنت 990ىـ ِوول الُه -من كبل أهرآ -الهضاعة
لـ"أهغا" و"والنجغ" و"والُبي" وفي ؾنت 996ىـ ،الٗام الثالث والثالزىن من حلىؽ أهرآ ٖلى الٗغف للب بللب "ملك
18
الشعزاء" 17،وؾافغ الى هكمحآ بغفلت الؿلُان أهرآ ؾنت 997ىـ=1588م.
ُ
وفي ؾنت 999ىـ=1590م أعؾل همبٗىر زام وهؿفحآ الى مهماث قتى ،وعح٘ بٗض اجمام اإلاهماث الى
الٗانمت فخذ بىع ؾىغي ؾنت 1001ىـ=1592مَّ 19،
وأصي حمُ٘ مؿئىلُاجه هما خله؛ فؤنٗ اإلالً أهرآ ٖلُه بهضاًا
20
هثحآة مسخلفت.
12
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وفاثه:
وفي الٗام الخاؾ٘ والثالزىن من جخىٍج الؿلُان أهرآ أنِب فُض ي بالغبى (اخخلان في النفـ) ،فجاء الُه
الخىماء وألاَباء لٗالحه ،ولىن ل ْ
جج ِض اإلاٗالجاث ول جنف٘ ختى حاءو ألاحل اإلادخىم في الٗاقغ من قهغ نفغ ؾنت
23
أعب٘ وألف ( 5/1004اهخىبغ1592 ،م) 21،وصفن بآهغة (أهرآبباص) 22،وكُل :بمضًنت الىىع ٖنض أبُه.
شاعزيحه:
وواظذ قاٖغٍت فُض ي مىىىبت وطاجُت ،ألن أؾغجه ل جغجبِ بالكٗغ والكاٖغٍت ،ول ًضعؽ الكٗغ صعاؾت
ٖمُلت زانت ،م٘ طلً اظه كغى الكٗغ باللٛت الفاعؾُت منظ نٛغ ؾنه ،هما َّ
حغب النٓ باللٛت الٗغبُت ،فنجض
ً
كهُضة مهُنٗت ومخيلفت من قٗغو في ملضمت جفؿحآو مضخا واَغاء لـ"ؾىاَ٘ ؤلالهام".
وكض جغٖغٕ فُض ي في ٖهض ؾُُغ فُه ٖلى ٖامت الكٗغاء الخهن٘ واليلفت في الكٗغ ،فل ًىن فُض ي
ً
مؿدثنى منه  ،فنجضو أًًا ماتال الى الخهن٘ في الكٗغ خُث ًىثآ اؾخٗماٌ ألالفاّ الٛغبُت في أقٗاعو الٗغبُت
والفاعؾُت ،ولىن ولما جؼصاص صخبخه م٘ أصخاب اللٛت الفاعؾُت واظذ جهفى لٛخه وجخماًؼ بالخغوج ٖن اليلفت
والخهن٘.
ّ
وؾحآ فُض ي كلمه في قتى مُاصًن الكٗغ والٛؼٌ واإلاثنىٍاث والغزاء وٚحآىا .ومن أى محزاث أؾلىبه وحٗبحآو
الجضة الخُىٍت النابًت خُث ابخضأث به وزخمذ مٗه 24.ومن محزاث قٗغو الاؾخٗاعاث الهؼلُت وكضعجه الُٗٓمت
ٖلى الدكبيهاث.
مذىبه وعقيذثه:
وكض ُّاجـه الفُض ي بالدكُ٘ وؤلالخاص والؼظضكتً ،لىٌ النىاب نضًم خؿن زان اللنىجي في هخابه الكهحآ
"أبجض الٗلىم"" :ووان فُض ي ٖلى َغٍلت الخىماء وهظا ازىاظه أبى الفًل وٚحآو وواظىا مٗغوفحن باظدالٌ الٗلاتض
25
وؾىء الخضني وؤلالخاص والؼظضكت نٗىط باهلل منها".
وٍلىٌ ٖبض الحي اللىنىي ":ووان ًغمي باإللخاص والؼظضكت  -نٗىط باهلل منها!  -كاٌ الكُش ٖبض الخم ابن
ؾُف الضًن الضىلىي في هخابه في أزباع الكٗغاء :اظه وان ممن جفغص في ٖهغو بالفهاخت والبالٚت واإلاخاظت
والغناظت ،ولىنه لىكىٖه وىبىَه في ىاوٍت الىفغ والًاللت ،أزبذ ٖلى حبِنه ظلىف الغص وؤلاظياع وؤلاصباع ،ولظلً
ُ َ
َّ
َ َّ
هللا َٖل ُْ ِه َو َؾل َ ومن ًندؿب الُه من أن ًظهغوا اؾمه وأؾماء عىُه
ن لى
ٌؿدنىف أىل الضًن واإلالت وأخباء النبي
ً 26
 جاب هللا ٖليه ان واظىا مئمنحن! اظخهى مٗغبا.ً
وَؿخمغ الكُش ٖبض الحي اللىنىي كاتال :وكاٌ ٖبض اللاصع بن ملىن قاو البضاًىني في اإلانخسب :اظه وان
مستإٓ الجض والهؼٌ والعجب والىرآ والخلض ،وكض حم٘ فُه من الخهاٌ الٛحآ اإلاغيُت ما ل ًجم٘ في ٚحآو من
النفاق والخبث والغٍاء والخُالء وخب الجاو والغٖىظت ،ووان ٚاًت في الٗناص والٗضاوة ألىل ؤلاؾالم والُٗن في
أنىٌ الضًن ،والخِ من الصخابت وجابٗيه والؿلف والخلف من اللضماء واإلاخؤزغٍن واإلاكاًش من ألاخُاء
ً
وألامىاث ،ختى وان ًفىق اليهىص والنهاعي والهنىص واإلاجىؽ ألف مغة في ىظا الباب ،فًال ٖن الجزاعٍت
260
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والهباخُت ،ووان ًدل اإلادغماث الكغُٖت ٖلى ع ٚالضًن وٍدغم الفغاتٌ واإلاباخاث ،وننف جفؿحآ اللغبن
لخُهحآ ٖغيه ٖن طلً بمكهض من الناؽ ،ولىنه وان ًهنفه في خالت الؿىغ والجنابت ،وواظذ الىالب جُؤ أوعاكها
ختى ماث ٖلى طلً ؤلاظياع وؤلانغاع وؤلاؾخىباع وؤلاصباع ،جىعم وحهه في مغى اإلاىث واؾىص ،ووان ٌٗىي والىالب،
ووان الؿلُان حالٌ الضًن أهرآ ناخب الهنض ًلىٌ م٘ عياته ٖنه في الضًىان بمكهض ُٖٓ من الناؽ اظه إلاا
ٖاصو في بِخه ٖىي ٖلُه واليلب ،وكض اؾخسغج الناؽ لىفاجه جىاعٍش فُٓٗت ألالفاّ واإلاٗاني ،كاٌ بًٗه  :ؾاٌ
جاعٍش فُض ي مغصاع قض ملغع بجاع مظىب ظاع وكاٌ آلازغ :كاٖضو الخاص قىؿذ ،وكاٌ آلازغ :فُض ي ملخضي ،وكاٌ
27
آلازغ :زالض في الناع اظخهى.
ً
ً
ولىن ٖنضما ظلغأ جفؿحآو ل ظجض قِئا ًسالف ٖلُضة أىل الؿنت ،فمن الٛغٍب حضا أظه ل ًٓهغ ول
ً
ًلل في جفؿحآو بيامله قِئا ًثبذ زغوحه ٖن اإلالت ؤلاؾالمُتً ،لىٌ قبلي النٗاني ":جضٌ مهنفاجه ٖلى أظه من أىل
الؿنت"28؛ وٍلىٌ الضهخىع ػبُض أخمض:
„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 to 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

وكض حاء في مىؾىٖت ؤلاؾالم:
„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

بزاعو:
31

هخب ىظا الٗال الفغٍض ٖضة هخب في مىيىٖاث قتى ختى ًلاٌ اظه ألف 101هخابا  ،وكض فلض مٗٓمه،
فمن مئلفاجه اإلاىحىصة في اإلاىخباث اإلاسخلفت في أظداء الٗال :
 -1مىارد الكلم وسلك درر الحكم :وىى هخاب في ألازالق ،فلما أعاص الفُض ي أن ًفؿغ هخاب هللا حٗالى بالخغوف
اإلاهملت أزظ ًىخب ىظا الىخاب جمغٍنا له ،فؤلفه ؾنت زمـ و زماظحن وحؿ٘ ماتت (985ىـ) ،32وكض َب٘ ىظا الىخاب
في ولىخا ؾنت 1241ىـ1825/م .33
 -2ثزجمة ليالوجي ( بىؿغ الالم) :وىى هخاب في ٖل الخؿاب واإلاؿاخت في الؿنؿىغٍدُت ،ننفه بهاؾىغ البُضعي،
ً
من ٖلماء الهنىص .وبُضع بىؿغ الباء وؾيىن الُاء بلضة ُٖٓمت من بالص الضهن ،وبهاؾىغ وان ٖاإلاا ٖضً اإلاثاٌ في
261
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الغٍاض ي ،ول ًظهغ في لُالوحي جاعٍش جؤلُفه ،لىن له هخاب بزغ أعر له بالخاعٍش اإلاٗمىٌ في الضهن وىى مُابم لؿنت
35
ازنخحن وٖكغٍن وؾخماتت ( )622الهجغٍت 34.وكض َب٘ ىظا الىخاب في ولىخا ؾنت 1826م.
 -3خمسة فيض ي :قغٕ ًىخبها ؾنت 993ىـ1590/م احابت اللخماؽ اإلالً أهرآٖ 36لى نؿم زمؿت النٓامي
الىنجىي ،وكض كؿمها الى زمؿت هخب:37
ً
(أ) -مزكز ألادوار :في ُم َٗ َ
اعيت مسؼن الاؾغاع للنٓامي 38،وأهثآ طلً ًضوع خىٌ "فخذ بىع" في  1462بِخا،
ِ
ً
وكُل  3000بِخا ،وؾماو أهرآ بــ"مغأة الللىب" .وعجبه أزىو الكُش أبى الفًل بٗض مىجه.
ً
(ب) -سليمان وبلقيس :منٓىمت فاعؾُت ،وكض ظٓ كؿما منه في الىىع مٗاعيت لخؿغو وقحآًن.
(ج) -هل مع دمن (هلذمن) -منٓىمت فاعؾُت َم ْى ُحى َصة ِفي هخبساظت اؾمض افنضي ،39ظٓمها مٗاعيت للهت
لُلى ومجنىن ،وهي مؤزىطة من اللهو الؿنؿىغٍدُت واللهو الكٗبُت الهنضوهُت ،وأهملها في أعبٗت أقهغ ز
ّ
كضمها الى الؿلُان أهرآ ؾنت 1003ىـ1594/م ،وفيها أعبٗت بالف بِذ.40
(د) -ىفت ِكشىر (ألاكالُ الؿبٗت) :منٓىمت فاعؾُتٖ ،لى وػن "ىفذ بُىغ" ،وفيها زمؿت بالف بِذ.
41
(ه) -أكبر هامه :و ىى هخاب فاعس ي في الخؤعٍش ،في وكاث٘ اإلالً أهرآ.
 -4لطيفه فيض ي :وىى مجمىٖت عؾاتله ،حمها بٗض وفاجه جلمُظو وابن أزخه ظىع الضًن مدمض بن ٖبض هللا بن ٖلي
ٖحن اإلالً الكحآاػي.42
 -5طباشير الصبح :وىى صًىان قٗغو ،وفُه حؿٗت بالف بِذ ،وله صًىان أزغ في كهاتضو.
 -6ثزجمة مهابهارت :وىى في ألانل كهُضة ملخمُت ؾنؿىغٍدُت ،ومن أمهاث الىخب ألاؾاَحآًت الهنضوؾُت،
43
فتآحمه فُض ي الى الفاعؾُت م٘ ٖبض اللاصع البضاًىني واإلاال قحآي بؤمغ ؤلامرآاَىع أهرآ قاو.
ثفسيرو "سىاطع إلالهام"
وىى أحل وأقهغ مئلفاث الٗالمت الفُض ي ،فبظه هخب ىظا الخفؿحآ بؤؾلىب ل ٌٗغفه ّ
هخاب اللٛت الٗغبُت
ً
أًا من الخغوف الٗغبُت اإلانلىَت ،فنجح في مجهىصاجهَّ ،
وخحآ
كبله ،اط ل ٌؿخسضم في جفؿحآو ىظا من أوله الى أزغو
لباب أىل ىظا الفن.
وبضأ الفُض ي جؤلُف ىظا الخفؿحآ الفغٍض ؾنت 999ىـ أوٌ مدغم الخغام وأجمه في 1002ىـ ،أي في ؾنخحن
وظهف ؾنت ،وٍلىٌ في اخضي عؾاالجه الى أنضكاته :ان ىظا الخفؿحآ ج في الٗاقغ من عبُ٘ الثاني ٖام 1002ىـ،
وىظو من اإلانذ الُٛبُت ؤلالهُت التي من بها ٖلى ىظا الفلحآ" ،44وٍلىٌ ٖبض الحي الخؿني" :ننفه في ؾنخحن وأجمه
45
ؾنت ازنخحن وألف".
ً
وٍبضأ الفُض ي جفؿحآو بملضمت َىٍلت حكخمل ٖلى ٖكغٍن نفدت ،وهي أًًا في خغوف مهملت؛ فبضأث
اإلالضمت ىىظا" :أخامض اإلادامض ومدامض ألاخامض ّلله ،مهٗض لىام٘ الٗل ومله ؾىاَ٘ ؤلالهامّ ،
مغنو أؾاؽ
ّ
ومدضع ّ
ومئؾـ مدى الىالم ،مغؾل الىالم ؾهما ؾهما ،أنالح الخهو وأوامل ّ
ّ
الؿىع هالما
الؿهام
الىالم
ّ
هالما نالخا للمهالح واإلاهام ملىح مٗال الضعن ّ
وملمذ مضاعن الاٖالم ،مهلح أؾغاع الهضوع ومُلح وؾاوؽ
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ومدىٌ أخىاٌ ّ
الضىىعّ ،
ّ
ّ
ومضوع أصواع ألاٖىامّ ،
ألاوىامّ ،
مدغن ؾالؾل
ومهىع نىع ألاعخام،
مُهغ ألىاح ألاعواح،
ّ
ّ
ّ
الغماٌ ّ
ومُٗغ صماء آلاعام ،مُاوٕ ٖاصٌ أمغو ّ
ومهلل خغم َهغو ّ
والؿالمٖ ،ل بصم ألاؾماء
الؿىام والهىام،
آلاؾاع
ّ
ّ
وهغمه ٖلما وٖمال واٖؿمه هماٌ ؤلاٖؿام ( ...الله ّ) نلّ وؾل عؾىال مىصوصا ّ
ّولها لإلٖالء وؤلاهغام ّ
مدمضا
ّ
ممهضا لهىالح ألاوامغ وألاخيام مهلخا لألم ّ ،
اللهّ ،
مدضصا لخضوص الخالٌ والخغام
مدمىصا اماما ليل امام أعؾله
ّ
وأوخاو َغؾا مٗلىما ولىخا مغؾىما إلنالح اليل واؾٗاص الٗام ،خهاع أمغو آلامغ ما نىه نىاه ؤلاٖضام وؾىع
ّ
صهه نىاصم ألاىضام ،خغم ؾضصو مهمض ّ
ّ
ومهم ؤلاخغام ،وىى عؾىٌ وما ناع بصم مئصما
الضٖاء
خىمه ألاخى ما
ّ
ّ
اليل ،وما ؾاص ىىص وما ٖهاو ٖاص
ّ
وما وؾىؾه اإلااعص اللىام وىى ؾام وخام للٗال  ،وما ولض ؾام وخام وَاوٖه
ّ
الضاٖغ وما الاح ّ
والؿهام ،وىى عاصٕ ّ
ّ
الهغنغ ّ
ّ
الضىغ اليالح نالخا وما الُىع خامال للؿمام وىى اصعٕ
وما أَاخه
ّ
ّ
مغٍ الٗلى ،وما ؾغص صاوص صعوٖا الصعإ الٗغام ،وبله ألاَهاع وعىُه ألاخغاع ى أولىا الىنل وألاعخام وله مُال٘
46
لىام٘ الضٖاء ومىاعص مغاخ ّ
الؿالم"...
وبٗض أن خمض هللا وؾل ٖلى عؾىله ّ
كؿ اإلالضمت الى حؼتحن عتِؿحن ،ز كؿ ىظًن الجؼتحن
ـ"الؿىاَ٘ ّ
وؾمى الجؼء ألاوٌ من اإلالضمت ب ـ ّ
الى أحؼاء حاظبُت ،وؾمى ول حؼء منها "ؾاَٗا"؛ ّ
الهىالح
لهضع الىالم الخىامل ألخىاٌ ّ
مدغع ؾىاَ٘ ؤلالهام" ،وفي ىظا الجؼء ؾذ ٖكغة ؾاَٗت ،وفيها أللى
الًىء ٖلى خُاجه الظاجُت وٖلى أخىاٌ أؾغجه ،فىخب في "ؾاَ٘" من الجؼء ألاوٌ :أًن ُوِلض ،وهُف خهل
ٖلى الىُْفت ٖنض الؿلُان أهرآ ،هما هخب ؾاَٗحن في مضخه ،وٖنضما ّبحن أخىاٌ أبُه وازىجه هخب
أؾماءى التي واظذ منلىَت واللٛؼ واإلاٗماث ،من بُنها -طهغ اؾ أبُه مباعن مثال بؤظه " :أؾاؽ الٗل
وأنل الغوٕ ومُل٘ ؤلالهام وعأؽ الغإؽ وامام الىغام" .47ومضح في "ؾاَ٘" مؿلِ عأؾه مضًنت أهرآبباص،
وما فيها من اإلاؿاحض واإلاضاعؽ وطهغ مجالـ ٖلمائها.
وأَىٌ الؿىاَ٘ التي هخبها في ىظا الجؼء ،هي في مضح والضو ،وطهغ أن أباو ٖنضما اَل٘ ٖلى أواتل جفؿحآو
ّ
ّ ّ
اإلادغع إلاا ألهمه الله امالء ؾىاَ٘ ؤلالهام ناع الىالض مغخا
فغح وصٖا له وأنلح له ببعقاصاجه اللُمتً ،لىٌ:
مؿغوعا و ّ
ّ
ٖضو أهغم آلاالء ،و إلاّا ّ
خغع
اإلادغع هغصوؾا ،و ؾمٗه الىالض و عبو مضخه مضخا وامال ،و صٖا له اهماال
ّ
ؾالما و ؾغوعا ،و ّإلاا ّ
للمدغع هماٌ اإلاضح ،و ّإلاا ؾُغ ّ
ّ
اإلادغع أوٌ
ؾىص ؾضؾه ناع الىالض وعاو خامضا لله ،ماصخا
ّ
الغؾام و عبو الىالض ّ
ّ
مهل ،و أوعص ّأوٌ الىالم الخمض ّلله کما ىى عؾ ّ
خىله انالخا و
الُغؽ و نضعو و ىى خامض و
48
أوعص ّ
وؾه "أخامض اإلادامض و مدامض الاخامض ّلله" و ّ
اإلادغع مغح و ؾُغ کما أنلخه الىالض و أعاص،
وفي "ؾاَ٘" هخب هُف جمىن من جؤلُف جفؿحآو ،وىى وان مكخٛال بالخؤلُف ختى اؾدؿل صٖىة
ؤلامرآاَىع فخىحه الُه جاعوا قٛله الكاٚل ،وبٗض أن أهمل الجؼء الؿاصؽ أعؾله إلالً أهرآ الى مهمت صهن،
فاؾخؤظفه بٗض ؾنت واملت وأهمله بمضًنت الىىع هما ًلىٌ ظفؿه ان "مدل اهماله صاع الىماٌ و ؤلاهماٌ الىىع"49؛
وفي زالٌ ىظو الفتآة اظخلل والضو الى الغفُم ألاٖلى ؾنت 1001ىـ .
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ّ
وفي "ؾاَ٘" طهغ أؾلىبه ومؿلىه في جفؿحآو ىظا ،فُلىٌّ :
ّ
اإلادغع لهضٕ هالم الله واٖالء
"ول هالم أوعصو
مضلىله ىى أإلا٘ ّ
ّ
اإلادغع أواؾِ الىالم ،لٗمغن ما ىى
مما ّأوله ومضلىله أنغح واليل الٗؿغ مضلىلها ،وأوعصىا
ّ
الغؾل وألام واٖالء صوإ إلعؾاٌ ّ
خغعىا اال إلٖالم أخىاٌ ّ
الله وما ّ
الؿىع والىالم واليل وما
مضلىٌ أنل هالم
50
ىى أنل اإلاغاص".
ً
ً
وحمُ٘ الؿىاَ٘ في ىظا الخفؿحآ لِؿذ مدؿاوٍت حجما ،فبًٗها ٌؿاوي ؾُغا واخضا أو ؾُغٍن،
ً 51
وبًٗها ًدؿ٘ الى زالزحن ؾُغا.
وفي نهاًت الجؼء ألاوٌ من اإلالضمت مضح جفؿحآو ،فُلىٌ" :ؾىاَ٘ ؤلالهام لٗمغن َغؽ أعوٕ ولىح أَهغ،
ّ
ّ
ّ
والله ىى ّ
ّ
ّ
الؿماء ألاؾُ٘
اإلاغن٘ ،ال
همؿماو ؾُىٖا والهاما  ...ؾىاَ٘ ؤلالهام لٗمغن واللئلئ اإلايلل
اؾمه
ّ
ّ
ّ
ّ
والضاماء ألاإلا٘ صع صوع صعع ألاؾغاع مدِ أمُاع ألاصعاع ،واؽ مضام ألاعواح ،نغإ لٗإ السخغ والغواح ،صٖاء
ً
نىام٘ الىغام ،لىاء مٗاعن الىالم 52"...ز كغى كهُضة مُمُت مضخا له واَغاء ٖلُه.
ّ
ّ
ّ
العالم وأسزارو ّ
وأما الجؼء الثاني من اإلالضمت فؿماو " ّ
الصىالح
السىاطع اللىامع لعلىم كالم الله
ّ
لصذر املزام" ،فُخدضر فُه ٖن ٖلىم اللغبن وما ًخٗلم به؛ فُلىٌ في ؾاَٗتّ ":أم ٖلىم هالم الله نغوٕ (،)3
ّ
ألاوٌٖ :ل ما ّ
ّ
ّ
ومهىعو م٘ ألاؾماوٖ -2 ،ل ما وٖض وأوٖض و اصواع صاع
وخضو ،و ىى ٖل اإلاؤؾىع وله وٖل بؾغو
ّ
َ ُ ّ
ّ
الله إلاا ٖ ّ
الؿالم وصاع آلاالمٖ -3 ،ل ألاخيام وىى ألامغ ّ
مض ِلله أم هالم
والغصٕ وما ؾىاىما ،وللمده ؾمىا الخ
ّ
نغوٕ مضلىله وىئالء أنىٌ هالم الله اإلاغؾل".53
الهلخاء ى ألاعىاٍ ّ
ومضح في ؾاَٗت الٗلماء الغّباظُحن ،فُلىٌ" :الٗلماء ّ
الؿٗضاءّ ،
ىمه ى ّ ؤلاؾالم
ّ
ّ
لٗلى أمغو وؾغوع أىله ،ومغاصى ىى الله واٖالء أوامغو وعواصٖه ووعص نالح الٗال نالح الٗال  ،والٗال
وؾغوعى
ّ
ّ
54
ّ
ّ
الهالح نالح اإلامالً وؾالح اإلاٗاعن ،ولهئالء الٗلماء هالم واإلاؿً مُٗغ ألاعواح ومغوح الهضوع"
ّ
ّ
الؿىء في ؾاَٗت جليها كاتالٖ ":لماء ّ
طم ٖلماء ّ
ز ّ
ومدىلى
الؿىء لهىم ؤلاؾالم وأٖضاء الله وعؾىله
ّ
الله وعؾىله ،له ؾىء الٗمل وَىٌ ألامل ،نضوعى مهاصع ألاؾىاء ،مغاصى ومضاعى ّ
الضعاى وألاىىاء،
هالم
ّ
ّ
مؿالىه ؾضص الخغم والُم٘ ،أمغى اىالن الٗىام ،له ىالن واىالنٖ ،لمه والُؿل ،مغامه أىىاءى
55
خالال وخغاما".
وطهغ في "ؾاَ٘" أزغ من الجؼء الثاني هُف وان الىحي ًجزٌ ٖلى النبي نلى هللا ٖلُه وؾل وماطا جيىن
خالخه ٖنض ظؼولها ،ز طهغ هُف ُصون اللغبن بدُاة النبي نلى هللا وٖلُه وؾل  ،ز هُف حمٗه الؿُض ٖثمان
عض ى هللا حٗالى ٖنه ،وطهغ أخىاٌ خفاْه ومفؿغٍه وعواجه اإلاخلضمحن  ،ز بحن أنىٌ الخفؿحآ وما هي ملخًُاجه،
ّ
هما أقاع الى ججىٍض ألفاْه ،وطهغ ٖضص ؾىع اللغبن وبًاجه ،فُلىٌّ :
"ٖض الٗلماء ؾىع هالم الله وأٖالمه وولمه
ّ
ّ
ألاصح ،و أٖضاص أٖالمه  ،6616وألٖالم ّ
الؿىع وله اٖضاص کما وعص أٖالم الخمض هلل
لألخيام ،أٖضاص ؾىعو  114وىى
والغوم  59وم  85والُىٌ ّ 82
ّ
والغٖض  43وألاؾغاء  111وَه  132وَؿ ّ 229
 7وىىص ّ 121
ومدمض
والضىغ 32
ّ
ّ
56
والُىع  27واإلالً  31وٖ ّ  41والٗهغ ّ ،3
وٖض عىِ ولمه ولها وىى ".77934
36
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وهظا طهغ ما فيها من مدىماتها وٚحآ اإلادىماث ،هما ّ
ٖضص ألاؾماء الٛحآ اإلانلىٍ لللغبن مثال "الهغاٍ"
و"الغوح" و"الٗل " و"الٗضٌ" و"الىالم" و"ؤلامام".
ّ
ز كبل أن ًفؿغ اللغبن صٖا هللا ؾبداظه وحٗالى بالعجؼ والظٌ كاتال :الله أؾؤلً نىالح ألاٖماٌ،
مغ ّ
الضىىع ّ
ومهالح ألاٖماٌ ما صام ّ
وهغ ألاخىاٌ ،واإلاؤمىٌ انالح الىالم وىى أنلح أوامغ الىغام وأؾل مغاؾ
ّ
ّ
ؤلاؾالم ،وىا أنضع ما ىى اإلاهمىص واإلاغاص ممضصا مىعصا إلاضلىٌ هالم الله ،ومئوٌ ولمه ،وخانل أؾغاعو والله اإلاله
57
ّ
ّ
واإلامض للمضاص".
للؿضاص
ّ
ز فؿغ ؾىعة الفاجدت ،فؿلِ الًىء ٖلى أىمُتها كاتال" :وىى ّأوٌ ّ
الؿىع ،ونضع هالم الله ،مُل٘
ّ
نغاح الٗل والىالم ،مهضع مهام ألاوامغ والاخيام ،ؾل مهاٖض الخى والاؾغاع ،مضاع مهالح آلاناٌ
والاسخاع ،صعع ؾلؿاٌ ألاعواح والهضوع ،ؾاخل صاماء اله ّ ّ
والؿغو ،ؾماء ٖىال اللم٘ والخلً ،صٖاء نىام٘
58
اإلالً واإلالً".
وبٗض طلً طهغ أؾمائها ألازغي م٘ بُان وحىو حؿمُتها بها ،فُلىٌ" :ولها أؾماء أخهاىا الٗلماء ،أخضىا
ّ
ّ
الله و ى صٖىو لخهىٌ اإلاهامض ،و"ألاؾاؽ" إلاا ىى ّ
أؽ الىالم وأنله ،و"الام" إلاا ىى
"الضٖاء" إلاا ىى مضٖى أىل
ّ
ّ
َغا .و"الخمض" إلاّا ىى ّاوٌ ولمها کما خىمىا ألؾماء ّ
الله ّ
الؿىع ولها
خامل إلاضلىٌ اليل ،ومىلض إلادهىٌ ما أوخاو
59
أو ىى خاو إلادامضو".
ُ ُُّ
ْ
هٗل  ،ومهضعو ُّ
ٌْ
الؿ ُم ُّى و ىى الٗلى ،واخض ألاؾماء ،ووعص
ز "فؿغ بؿ هللا"ً ،لىٌ" :الاسم :أنله ِؾمى ِ ٍ
ُا ْؾ ٌ َ ،وؾ ٌ َ ،و ُؾ ٌ  ،أو َو ْؾ ٌ  ،اؾمه اٖلمه ،واإلاىؾ اإلاٗل  ،والاؾ الٗل  ،وألاوٌ ّ
أصح لٗضم وعوص الاوؾام مىؿغا،
ِ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
أنضع ،والاؾ اما مؿماو ما ؾىاو ،أو ىى مؿماو ال ما ؾىاو ،أو مؿماو ال ىى و ال ما ؾىاو وليل واخض
وٖامله ِ
ّ
ّ
ّ
ّ
انل .واىل الغؾ َىلىا أولها اٖالما إلاا ىى اإلاُغوح أو اهغاما لهضع هالم الله الاخى ألاهمل.
ّ
ً
ً
ولها خاع ألانل والة ّ
أٖل واوو کما
"الله" :أنله ؤلاله و ىى اإلاؤلىو ،أو مهضع َ"وِل َه" مؿيىع الالم ،ولىىا و
ّ
خل ّ
أٖل واو وٖاء ّ
ّ
مدل الاؾ هٗضٌ ،و وعص أنله مهضع "اله" هؿم٘ أول٘ و الٗال وله مىل٘ له ،و وعص "اله" خاع
ّ
ّ
الٗلى ،و وعص أنله ىاء و نلىىا الم
أو عص أو اٌ و الهه عٖاو و الح إلاها واخضا واخضا ،و وعص أنله الو مهضعا و ىى
ّ
ّ
همؿماو و ىى
اإلالً و الالم للٗهض و ىى ؤلاله اإلاٗهىص و اإلاىلىو اإلادمىص ،و وعص ىى ٖل ال انل له و ال مهضع له
60
اليل و مهضعو و ىى ّ
انل ّ
أصح ما أوعصوو".
َ
َ
ّ ّ َ
َ َ ُ
الض ِالين" 61اإلاغوم انغى أو اإلالىم ٖمله ٖمىما أو ى الهىص.
ىب َعل ِيهم وَل
وٍلىٌ في جفؿحآ "غ ِير املغض ِ
ّ
ّ
اللهّ ،
وأما اإلاغوم نغاَه ى عىِ
ى ما ؾليىا مؿالً ىضاو و ى أىل ألاٖماٌ الؿئبء وله أو عىِ عوح
ّ
62
ٖما خغصى و ما ى أىل ّ
الله والء وامال وونل له بالإو و ى ؾلمىا ّ
الهضوص والٗضوٌ ٖمضا.
وألاى
ّ
وفي بضاًت جفؿحآ البلغة بحن ؾبب حؿمُتها بها ،فُلىٌ" :ؾمىىا لىعوص أخىالها ومدامض أَىاعىا وؾُىٕ
ّ
أؾغاعىا واٖالء أمىعىا ّ
مما َاٌ هالمه" .ز أقاع الى وىنها مضظُت بـ" مىعصىا مهغ عؾىٌ الله"؛ ز بحن مىيىٖها
الؿالم وأىل ؤلاؾالم والىعّٕ ،
وعص أىل ّ
كاتال " :و خانل أنىٌ مضلىلها مضح الىالم اإلاغؾل له ٖالو ّ
الهضوص ،وأؾغ
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ّ
بصم وٖلمه ألاؾماء ولها ووىخه ألامالن و اهغامه ٖالى  ،و لىم ٖلماء الهىص و اٖالم أخىاٌ عؾىله وٖمل عىُه
ّ ّ
ّ
ّ
ّ
مٗه ،وخاٌ ولض صاوص ولىم أىل ّ
مدهه الله
السخغ ،و ّعص عىِ عوح الله واهماٌ وصوص الله ليلمه و أخيامه إلاا
ومئؾؿه الىصٕ ،وأمغو وأمغ اؾغاٌ أوالصىما لؿلىن نغاٍ ؤلاؾالم ووَىصى ٖالو خاٌ وعوص ّ
ّ
الؿام وخىٌ ما
ّ
ّ
ّ
والهالح وٖضو اإلادغم ومٗؿاو وؾِ أَىاص الخغم ونضٕ اصالء وحىص الله،
نلىا ؾضو الىصٕ ،وألامغ لخمل اإلاياعو
مما خغم أوله واخالٌ ما ونله الؿام وما ؾضح ،واٖضاص خاٌ ّ
وألامغ ألول الخالٌ ،واٖالم هؿغ ّ
الؿٗاص اإلاهلً
الهاعم خضال وعوم الخالٌ ،وخى ىاصع ّ
الضم ،وأمغ ّ
وخى ما أىلً م٘ ّ
الهىم الٗهغ اإلاٗهىص اإلاٗمىٌ الخاٌ،
والغصٕ ّ
ّ
ٖما أول ماٌ أخض م٘ ألامغ اإلادغم ،وأمغ الٗماؽ الٖالء ؤلاؾالم واهماٌ َىٕ لؿ أصاإو م٘ ؤلاخغام ،وؾئاٌ
ّ
ّ
الله له  ،وخى الٗماؽ وؾِ ألاٖهاع الخغمّ ،
والؿئاٌ ّ
أوالص اؾغاٌ ّ
ٖما ّ
الغاح واللهى اإلاٗهىص م٘
ٖما بالء أُٖاىا
ّ
الؿهام ،وماٌ خؿاول ىلً والضوى  ،واخمام ألاٖغاؽ خاٌ صم ّ
الغخ اإلاٗهىص ونضٕ أخيامها ،وخى ألاىىٌ
ّ ّ
والؿغاح ّ
الله لٗغؽ الهالً واإلاؿغح ّ
لخل ألاىىٌ ولؿىم اُٖاء اإلاؤول ،والىؿاء لألٖغاؽ وألاوالص
واصواع ما خضص
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ومدغم الله أوالص بصم الُٖاء اإلااٌ لله ،واُٖاء الله مليا ألوالص اؾغاٌ إلاا ؾؤلىا عؾىله مليا لٗماؽ
الخؿاول
ّ
ّ ّ
ألاٖضاء ،واىالن صاوص ّ
ٖضوا صل٘ ملً الهىص اإلاؿُىع م٘ ٖؿىغو لٗماؾه ومغاو ٖضو الله م٘ وصوص الله والؿام
ّ
ّ
ّ
الىصوص له ،واُٖاء الله الٗمغ للهالن لؿئاٌ وصوص الله ،ومضح اُٖاء اإلااٌ لله وونمه ألصاء أىل الٗال وأؾماٖه
63
الغما واخالٌ ّ
واخغام ّ
الؿل "
ّ ّ
وٍخدضر ٖن الخغوف اإلالُٗاث خُنما ّ
ؾغ الله م٘ عؾىله أعؾله ال ٖالمه ما
فؿغ "ال " فُلىٌ’ :ال ‘-
ّ
ّ ّ
اَل٘ أخضا ؾىاو ،أو ىى وأٖضاله أؾماء ّ
الله أو أؾماء و لها ّ
مدل کما
الؿىع أو أؾماء هالم الله وله ،أو ٖهىص
ّ ّ
لألٖالم و الٗهىص ،ووعص ىى ّ
ؾغ ما ٖلمه اال الله أعؾله إلٖالم خهغ ٖلمه له وما مهمىص اعؾاله اٖالم مضلىله
ّ
ّ
64
ّ
ّ
ومدمض مغؾل له".
ومدمض والخانل الله مغؾل الىالم واإلالً مىعصو
ألخض ،ووعص مغاصو الله و اإلالً
وَب٘ ىظا الخفؿحآ من مُبٗت "ظىلىكىع" ب ـ ‘لىهنئ’ ؾنت 1306ىـ1889/م هما طهغ في نفدخه ألازحآة "كض
َب٘ الىخاب بٗىن اإلالً الىىاب مغة أولى في اإلاُب٘ اإلاكهىع اإلاٗؼي منى ى ظىلىكىع الىاك٘ في اللىهنئ في قهغ
حماصي ألاوٌ ؾنت ألف وزلثماتت وؾخت من هجغة ؾُض الرآًت مُابلا للكهغ حنىعي ؾنت ألف وزماظماتت وحؿ٘
وزماظحن من ؾنحن الِٗؿىٍت 65".وَكخمل ىظا الخفؿحآ ٖلى زماظحن وؾبٗماتت نفدت ،وفي ول نفدت حؿ٘ وٖكغون
ؾُغا ما ٖضا الهفدخحن في البضاًت والهفدت ألازحآة ،وبضأ الخفؿحآ في الخلُلت من نفدت  21بخفؿحآ ؾىعة
البلغة ،واظخهى الى صخفت  726بخفؿحآ ؾىعة الناؽ.
وأُٖض َبٗه في ؾخت مجلضاث ؾنت 1417ىــ1996/م من "صاع اإلاناع ،بخدلُم ص .ؾُض مغجض ى بًذ هللا ػاصو
الكحآاػي الكُعي.
مخطىطة سىاطع إلالهام:
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ومسُىَاث ىظا الخفؿحآ مىحىصة في قتى اإلاىخباث في مسخلف أظداء الٗال  ،وظظهغ ىناٖ-لى ؾبُل اإلاثاٌ
66
ال الخهغ -بًٗها وي ًخِؿغ الخهىٌ ٖليها إلان ًغٍض:
"ؾىاَ٘ ؤلالهام (في جفؿحآ اللغبن) أو جفؿحآ الهنضي بالخغوف اإلاهملت"
 -1زضابسل (اظجلحزي) 228 )1444( 117/)2( 18و1000-ىـ -الى ؾىعة اإلااتضة  -ظاكو اآلزغ( -بغوم (م)
.610/2
 -2حامٗت ؤلامام مدمض بن ؾٗىص  269 -)1882( 147و (النهف ألاوٌ)1035 -ىـ .
 -3عيا 1039 – )1342( 512 -511/1 )2 ٍ( ،46/1ىـ ( -بىعن (م) .)610/2
 -4حامٗت لُضن 558 – [Or. 269 (CCO1702)] 334و – كبل ( – 1076بغون .)549/2
 -5الضولت  /بغلحن 318 - [925 Spr. 452] 370/1و – 1100ى ـ  -من ؾىعة مغٍ الى بزغ اللغأن.
 -6حامٗت اؾخنبىٌ 364 - [614A993] 262 /1و ق 11ىــ.
 -7عامبىع 659- [53at-Tafsir146M] 276/1و -ق 11ى ـ( -بغوم (م) .)610/2
 -8اإلاىخب الهنضي (لىر) 530 – [(104) 896] 23-22و – كبل 1115ى ـ ( -بغون .)549/2
 -9صًىبنض ( 44/1الخفؿحآ  ،32-31 )60/25جام بجؼتحن1211 - ،ىــ.
 -10حامٗت اللاىغة 58 – )22186( 293/3م (يمن مجمىٖت) – 1247ى ـ  -حؼء ٖ .
 -11حامٗت البنجاب 955 – )6386-100( 37و – 1306ى ـ  -من ؾىعة الفاجدت الى بزغ الجؼء الخاصي
والٗكغٍن.
 -12بًا نىفُا ( – )180( 14بغون .)549/2
 -13صاع الىخب/اللاىغة ( – )175( 54/1بغون ( ،549 /2م) .)610 /2
ً
 -14الىَنُتَ/هغان /283( – )ٕ/756( 256/8ص) – 425و – ق 13ى ـ جلغٍبا.
خصائص ثفسير "سىاطع إلالهام":

 .1اظه زاٌ من الخغوف اإلانلىَت ،فل ًُىخب أي هخاب كبله في الٗغبُت في ىظا ألاؾلىب .فلض عأي الفُض ي
أن ألابجضًت في ألانل زالزت ٖكغ خغفا فدؿب وهي الثالزت ٖكغ خغفا اإلاهملت (ٚحآ اإلانلىَت) وهي
ً
بالتآجِب .أ ،ح ،ص ،ع ،ؽ ،م ،ٕ ،ٍ ،ن ،ٌ ،م ،ه ،و .وأن ألاخغف اإلانلىَت وهي زمؿت ٖكغ خغفا
ػٍضث ٖلى ألابجضًت بٗض طلً ولىال ٖضم أنالت الخغوف اإلانلىَت ما زلذ قهاصة 'ال اله الا هللا مدمض
عؾىٌ هللا' منها .فل ٌؿخٗمل الفُض ي خغف الباء وال الخاء وال الثاء والجُ وٚحآىا من الخغوف اإلانلىَت
ً
من أوٌ جفؿحآو بضءا بالٗنىان "ؾىاَ٘ ؤلالهام" الى بزغ الخفؿحآ ٖنض كىله "الخمض هلل وخضو" بٗض جفؿحآ
ؾىعة الناؽ.
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 .2طهغ الفُض ي في بضاًت ول ؾىعة ىل هي مىُت أم مضظُت ،وألن اليلمخحن "اإلاىُت واإلاضظُت" منلىَخان فؤحى
بؤلفاّ مهملت جضٌ ٖلى مٗناىما ،فبحن اإلاىُت بؤن " مىعصىا أم الغخ " واإلاضظُت بؤن "مىعصىا مهغ عؾىٌ
ّ
هللا نلى هللا ٖلُه وؾل  ،هما وضح اإلاغاص باإلاىُت واإلاضظُتً ،لىٌ" :لىالم الله مىاعص ومغاؾل هؤم عخ وما
ّ
ّ
والهغٍ واإلاؿالً واإلاغاخل واإلاغامً ومهاٖض
خىلها ومهغ عؾىٌ الله نلٗ وما خىله هؤخض وؾل٘
اإلادغع نضوع ّ
ّ
ّ
الؿماء والهىاء خاٌ نٗىصو وخضوعو نلٗ بناال واسخاعا ّ
الؿىع
وخغا ونغصا...ماأوعصو
ّ
ّ
الله نٗل  ،ؾىاء ّ
خل ّأم ّ
مىعصىا ّأم ّ
الغخ اإلاغاص أعؾلها الله امام عخل عؾىٌ
الغخ أو ؾىاو هؤخض
ّ
وخغاء ونغاٍ مهغو خاٌ عخله ال ٖىصو ،وما أوعص نضوع ّ
الؿىع مىعصىا مهغ عؾىٌ الله نلٗ اإلاغاص
ّ
الغخ ؾُىا ّ
الله وخهل عخله ؾىاء ّ
الغخ ٖام وعوصو ّأم ّ
خل ّأم ّ
وٖلىا ،أو ٖام الىصإ أو مهغو
أعؾلها
67
نلٗ أو ؾىاىما وىى انُالح أٖىص وأنلح".
ّ
"الهغاٍ
 .3وكام في جفؿحآو بكغح اإلافغصاث وجدلُلها أخُاظا ،فٗلى ؾبُل اإلاثاًٌ ،لىٌ في قغح ولمت ِ
ّ
ّ
اإلاُ َ
ؿخ ِلُ "" :68أنله ّ
للُاءّ ،
وؾماو ؾغاَا إلاا ىى ؾاعٍ لؿالىه کما ؾغٍ
الؿغاٍ ناع ّأوله ناصا وبما
ّ
أخضه الُٗام 69".هما خلم لفٔ "اؾ " و"هللا" في الؿىعة ظفؿها وكض مغ طهغىا.
 .4وكض بحن فُض ي وحه الدؿمُت لؿىعجحن فلِ ،وىما ؾىعة الفاجدت والبلغة؛ فُلىٌ في حؿمُت ؾىعة
ّ
الفاجدت" :وىى ّأوٌ ّ
الؿىع ،ونضع هالم الله ،مُل٘ نغاح الٗل والىالم ،مهضع مهام ألاوامغ والاخيام،
ّ
ؾل مهاٖض الخى والاؾغاع ،مضاع مهالح آلاناٌ والاسخاع ...ولها اؾماء أخهاىا الٗلماء ،أخضىا
ّ
ّ
الله و ى صٖىو لخهىٌ اإلاهامض ،و"ألاؾاؽ" إلاا ىى ّ
أؽ الىالم وأنله،
"الضٖاء" إلاا ىى مضٖى أىل
ّ
ّ
الله ّ
َغا .و"الخمض" إلاا ىى ّاوٌ ولمها کما خيىا
و"الام" إلاا ىى خامل إلاضلىٌ اليل ،ومىلض إلادهىٌ ما أوخاو
ّ
70
الؾماء ا ّ
لؿىع ولها أو ىى خاو إلادامضو"
وٍلىٌ في حؿمُت ؾىعة البلغةّ " :
ؾمىىا لىعوص أخىالها ومدامض أَىاعىا وؾُىٕ أؾغاعىا واٖالء أمىعىا
71
ّ
مما َاٌ هالمه".
ً
 .5وكض طهغ فُض ي اإلاؿاتل الهغفُت والندىٍت أخُاظا؛ فٗلى ؾبُل اإلاثاٌ ًلىٌ في جفؿحآ"اًان نؿخٗحن"
"اًان" ـ ـ ـ ـ "هغعو امداء لىى ٖضم الخهغ"72؛ وٍلىٌ في جفؿحآ "الىخاب"" :وىى مهضع ناع اؾما اَغا"73؛
َ ٌ َ
ىاء َٖل ِيه "" :وىى اؾ مضلىله اإلاهضع ٖىمل مٗه کما ٖىمل م٘ اإلاهاصع"74؛ وٍلىٌ في
وٍلىٌ في "ؾ
75
جفؿحآ "سجضا"" :وىى خاٌ"
الخ ْمض ّلله مىؿىع ّ
 .6وطهغ الفُض ي الازخالفاث في اللغاءاثً ،لىٌ في جفؿحآ" :الخمض هللا"" :وعووا َ
الضاٌ
ِ
مُاوٖا لالم ،وعووا الالم مُاوٖا ّ
لالوٌ"76؛ وٍلىٌ في "نٗبض" :وعووو مىؿىع ّ
للضاٌ ٖىؿا ّ
ألاوٌ" 77أي
ُ
ُُ ُ
78
ِن ْٗ ُب ُض؛ هما ًلىٌ في جفؿحآ "فأل ِّم ِه الثلث" عووا مىؿىع ألاوٌ لىام الالم" ،الثلث" وعووا والؿضؽ"
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ً
ْ
 .7وكض طهغ الفُض ي أكىاٌ الٗلماء اإلاسخلفت ز ّ
عجح واخضىا ،فُلىٌ في جفؿحآ "ملً" :وأنله ا ِإلال ًُ مىؿىعا
ّ
ُ
مؤمىع َم ِل ًٍ ال
عواو ٖان َ ،وع َو ْوا َم ِل ًِ و ىى ألاصح إلاـا وعص ولّ ملً مالً و ال ٖىـ وولّ مالً
ّ
َّ
َ ُ َ
79
"الظً َ َ ُ
ٗغفىظهُ عؾى ٌَ الله م٘ مدامضو ومياعمه أو
ن بجِناى ُ ِ
ٖىؿه" ؛ وٍلىٌِ :
الىخابَ اإلاغاص ٖلماإى ٌ ِ
ّ
80
الله أو الخئٌ ّ
وألاوٌ
وأمـ لىالمه"
ّ
ّ
أصح
الٗل أو هالم
 .8وكض بحن الفُض ي مىيىٕ ول ؾىعة باالزخهاع في بضاًتها ،هما ظغاو ًفٗل طلً في ؾىعة اإلااتضة ،فُلىٌ" و
ّ ّ
الله ّ
مما له ّ
ّ
اإلادغم ،و
خـ و خغان و اخغام
مدهىٌ أنىٌ مضلىلها :ألامغ ألصاء الٗهىص ،و اٖالم ما أخله
ّ
الُ ْغؽ ،و ّ
اٖالم اهماٌ ؤلاؾالم و اٖالء أخيام اإلاهُاص ،و ّ
خل أىىٌ خغعى الهىالح ،و
خل َٗام أىل ِ
ّ
ّ
اٖالم أخيام اإلاىم و أخيام ما نلىا ،و ألـ أىل الُغؽ للغؾىٌ نلٗ و هالم الله ،و اٖالم الىالم
ّ
اإلاغصوص لغىِ عوح الله ،و اٖالء ما ٖمل ولض بصم و أىلً أخضىما و خى لهىم الهغاٍ و خى
ؤلاؾالٌ و ّ
خض ٖامله ،و لىم أىل الُغؽ لىلٗه و اٖالء ،أخيام اليلىم و ؾىاىا ،و عصٕ أىل ؤلاؾالم ّ
ٖما
ّ ّ
ّ
الغص ألىل ّ
الله ،و ّ
ّ
وص الله و الغؾىٌ
الغص ،و مضح الٗماؽ م٘ أٖضاء ؤلاؾالم ،و اٖالم
وص الهىص و عىِ عوح
ّ
ّ
ألىل ؤلاؾالم و الهاص الهىص إلٖالم ما نلىا ،و لىم الهىص لؿىء هالمه  ،و لىم عىِ عوح الله لُالح
ّ
أوىامه  ،و اٖالم ّ
خض ٖضاء أخضى أخضا ،و مضح أىل اؾالم ى أىل َغؽ وعوصا نضص عؾىٌ الله
نلٗ و أعؾله ملً الؿىص و خى ٖهىصى  ،و اخغام اإلاضام و اخغام مهُاص الخغم ،و الغصٕ ّ
ٖما ؾؤلىا
ٖضاء و خؿضا أو خى اٖالم أىل الُغؽ و خؿ اإلاغاء مٗه  ،و ل ّ ألام م٘ الغؾل مٗاصا ،و اٖالم أٖالم
ّ
ّ
ّ
ألىن عوح الله ،و وعوص الُٗام لؿئاٌ عىُه عؾىٌ الله له مٗاصا ّعصا لغىِ ألهىو ،و اٖالم ؾُىٕ ٖىص
81
الؿضاص ألىل الؿضاص مٗاصا و ما ؾىاىا.
وٍلىٌ مبِنا مىيىٕ ؾىعة ًىنـ ":و مدهىٌ مضلىلها اٖالء أمغ ألالىن و أخيامه ،و ؾىء وى أىل
ّ
ّ
الله ،و لىم ّ
وصاص الٗمغ اإلاانل وخضو ،و مضح أىل ؤلاؾالم لغومه صاع
الٗضوٌ م٘ عؾىٌ الله نلٗ و هالم
ّ
ّ
ّ
الؿالم ،و ؾئاٌ ّ
الٗضاٌ لىالم الله و وىمه ولٗه ،و صٖاء الله الٗال
الٗضاٌ وعوص ؤلانغ له اؾغاٖا ،و ون
لضاع الؿالم و َغص ّ
الٗضاٌ و صخىعى مٗاصا ،و ونىٌ الٗال ٖضٌ أٖماله الهىالح و الُىالح مٗاصا ،و
ّ
الؿضاص واخض و ما ٖضاو ؾىء و َالح ،و اٖالء ّعص ألاعواح لألُٖاٌ و اخهاء أٖماله و ٖىص اعؾاٌ هالم الله و
ّ ّ
ّ
ّ
ٖضو الله ملً مهغ م٘
مؿل لغؾىٌ الله نلٗ  ،و اىالن
ّ
أمغ الؿغوع م٘ ؤلاؾالم و هالم الله ،و اٖالم ما ىى
ّ
عىُه و َمـ أمىاله و ؾالم عىِ عؾىٌ الهىص ،و اٖالء اعؾاٌ ّ
مدمض عؾىٌ الله نلٗ و ألامغ له لخمل
82
مياعو الُالح".
ّ
وطهغ مىيىٕ ؾىعة مغٍ كاتال" :و مدهىٌ أنىٌ مضلىلها ؾمإ صٖاء عؾىٌ ؾمده الله الىلض خاٌ
ّ
الهغم ،و اُٖاء ٖل الُغؽ لىلضو اإلاؿمىح ،و أخىاٌ عوح الله و ّأمه و والصو م٘ ٖضم الىالض له ،و اٖالم أىىاٌ
اإلاٗاص و ىىٌ عؾىٌ ّأواو لىالضو الُالح و مغاو مٗه ،و أخىاٌ عؾىٌ الهىص ،و ؾضاص وٖض اؾماُٖل الغؾىٌ ،و أخىاٌ
عؾل ؾىاى  ،و لىم الٗال الؿىء ،و اٖالء أخىاٌ أىل صاع الؿالم ،و َغص ّ
الٗضاٌ مٗاصا ،و ّعص أىل الهضوص
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لؿمىصى  ،و أخىاٌ اإلاا له الٗىاَل ،و َىٖه أمض ألاٖهاع ،و اٖالم خاٌ أىل صاع الؿالم و صاع الؿاٖىع و اصٖاء
ّ
ّ
83
أىل الٗضوٌ لله ولضا و مؿاىما ،و ىىٌ الُالح آلناع ألام ألاوٌ".
وٍلىٌ في ؾىعة الناؽ" :ومدهىٌ أنىٌ مضلىلها ؤلامؿان بدغؽ هللا وعوٕ وؾاوؽ اإلااعص اإلاُغوص وَالح
84
ولض بصم".
ً
ّ
ّ
 .9وكض طهغ الفُض ي أؾباب الجزوٌ ،فمثال ًلىٌ" :و إلاا ؾؤٌ أخض عؾىٌ الله نلٗ ما خاٌ الهالٌ ّأوٌ ما
ّ َ َ
مملىا ّ
والؿلً و ناع ّ
َل٘ مؿاء الح ّ
ؿئ ُل َىظً ّ
مدمض
مضوعا المٗا و ٖاص و ناع کما ىى ّأوال ،أعؾل الله ٌ
َ َّ
ُ
ّ
مداٌ
(م) َٖن ألا ِىل ِت واخضىا الهالٌ كل له ِهي َمىا ِكُذ ِل ّلناؽ مٗال أىل الٗال و مٗاىض أمىعى و
َ
الد ّج و مغاؾمه و مىاؾمه و
أٖماله و نىمه و ٖضص أٖغاؾه و مضص ٖهىصى و ما ؾىاىا َو مٗال
85
أٖماله ،له ٖهغ مٗهىص و ٖهض مٗلىمِ ،م ْٗالمه الهالٌ.
هخب الفُض ي ولماث بًاث اللغأن الىغٍ بسِ ؾمًُ ،لخخمحز ٖن ولماث جفؿحآو لها.
.11
ثىاء العلماء على فيض ي وثفسيرو:
وللض أزني ٖلى فُض ي وجفؿحآو ٖضًض من الٗلماء الباعػٍن ،فمنه :
كاٌ ظٓام الضًن أخمض بسى ي الهغوي" :وأج أًًا جفؿحآ هالم هللا بضون ظلِ ،أؾماو "ؾىاَ٘
86
ؤلالهام"...ولي م٘ ىظا الفغٍض في ٖهغو نضاكت ،له ىمت في مياعم ألازالق واظبؿاٍ الؿغٍغة ،نفاجه منت الؼمان"
وكاٌ ناخب "هكف الٓنىن"" :وىى هخاب منفغص بحن الخفاؾحآ ،ألظه فؿغ آلاًاث بيلماث خغوفها مهملت
87
ولها ،من أوٌ اللغبن الىغٍ الى بزغو".
88
وكاٌ الٗالمت ٖبض الحي الخؿني" :وىى ًضٌ ٖلى َىٌ باٖه في اللٛت الٗغبُت"
وكاٌ نضًم خؿن زان اللنىجي" :وأحل مهنفاجه (ؾىاَ٘ ؤلالهام جفؿحآ اللغبن الىغٍ ) الٛحآ اإلانلىٍ
89
ًضٌ ٖلى اَالت ًضو في ٖل اللٛت وأظا وكفذ ٖلُه"
َ
ُْ َ
َ
ْ
َّ
ْ
ُ
َ
َ
َ
ُ
وكاٌ ناخب "َبلاث اإلافؿغٍن""َ :و ُى َى هخاب مفغص بحن الخفاؾحآ ِألظه فؿغ آلاًاث ِبي ِلماث خغوفها مهملت
َ
َ
ْ
َْ
90
َ
ولها من أوله ِالى بزغ ال ُل ْغبن الى ِغٍ ".
وٍلىٌ ناخب "معج اإلاُبىٖاث الٗغبُت واإلاٗغبت"" :وىى جفؿحآ لللغبن الكغٍف بالخغوف اإلاهملت -
صدخه الٗلماء الاٖالم والىمالء الىغام".
وبٗضما اظخهى فُض ي من ىظا الخفؿحآ أعؾل نسخها الى البالص اإلاسخلفت ،وجضٌ الغواًاث ٖلى أن الجمُ٘
اؾخدؿنىىا ،ول جُٗن أخض ٖليها بل هخب لها ٖلماء طلً الٗهغ جلاعٍغ ،واؾخسغحىا أٖضاص الخاعٍش لها ،فؤلخلذ
بآزغ ىظا الخفؿحآ ،ومن ىئالء الٗلماء مدمض خؿُنى اإلاٗغوف بــ"الكامي" ،ومىالظا ٌٗلىب نغفي الىكمحآي،
وكاض ي ظىع هللا قىؾتآي ،وأمان هللا بن ٚاػي الؿغىنضي وٚحآى  ،وخؿب بٌٗ الغواًاث ؾاٖض الكُش مجضص
ً
الؿغىنضي فُض ي في اٖضاص ىظا الخفؿحآ ،وهخب حؼءا نٗبا منه ل ٌؿخُ٘ فُض ي اٖضاصو مما ًضٌ ٖلى أظه
91
اعجض ى الكُش مجضص بهظو الجهىص الٗلمُت لفُض ي.
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ّ
وٖرآ مىالظا مناْغ أخؿن هُالني ٖن عأًه بالخفهُل في فُض ي وجفؿحآو في هخابه "ظٓام التآبُت والخٗلُ "
وكاٌ:
"أعي أن ىظا الجهض ٖمل جظواعي ال ًىحض له ظٓحآ في ألاوؾاٍ الٗلمُت للبالص ؤلاؾالمُت ألازغي ،ونلذ
بٗض الضعاؾت الى أن فُض ي م٘ وىنها مخلُضا باليلماث ٚحآ اإلانلىَت كض بغٕ في بظٌ الجهىص الناجخت في حم٘ ما كاٌ
اإلافؿغون في جفؿحآ آلاًاث اللغبظُت من أكىاٌ وبعاء ،والظي ظضع أن ًىحض له ظٓحآ كبله وان وان جفؿحآو ال ٌكخمل
من خُث اإلاٗاني ٖلى قيئ حضًض ولىنه عحل طو فُاظت فاتلت نضع منه بٌٗ النياث الٗلمُت باظُالق لى حمٗذ
ً ً
92
لهاعث قِئا مهما ًمىن أن نؿمُه زهاتو جفؿحآو اإلاٗنىٍت"
املؤاخذة على ثفسير الفيض ي:
ل ًخٗغى الفُض ي زالٌ جفؿحآو ألًت مكيلت بالنؿبت الى ألالفاّ ،وال ًهٗب ٖلى اللاعي فهمه اال
أخُاظا وزانت من بُنها ألاؾماء التي اخخاج الى طهغىا أزناء جفؿحآو وجظهحآ أخىاله وأخىاٌ أؾغجه ،فليىنها منلىَت
نن٘ ننٗا ال ًفهمه اال من له طىن وكاص وخـ مغخف" ،لظلً من ظاخُت فن الخفؿحآ ال ًدخل "ؾىاَ٘ ؤلالهام"
مياظا ىاما بحن الخفاؾحآ الٗغبُت ،فبظه مملىء بالخٗلُض الظي اكخًخه ألاؾالُب اإلاهُنٗت وان وان فُض ي خاوٌ
ً
93
هثحآا أن ال ًبلى ٚمىى في جفؿحآو اال أظه بلي في هثحآ من ٖباعاجه ٚمىى وحٗلُض"
وٍلىٌ الضهخىع ػبُض أخمض:
“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 farfetched. 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

وَؿخمغ الضهخىع ػبُض كاتال:
“This commentary, apart from the literary skill, has no value, as the self-imposed 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
ّ
 .1طهغ فُض ي مؿلِ عأؾه في ملضمت جفؿحآو فُلىٌ" :مىلض ّ
مدغع ؾىاَ٘ ؤلالهام صاع اإلالً ومهغ الٗضٌ "اهغو" خغؾه الله وٖهمه،
ّ
وىى مهغ ممغٕ مٗمىع ممُىع واؾ٘ ...و ىى أهغم ألامهاع ووؾِ اإلامالً ،خاو ّ
والهلخاء وأىل
مدل الٗلماء
ّ
للهىام٘ واإلاضاعؽ
الىؾ٘ والٗضم" (ؾىاَ٘ ؤلالهام ،م .)4
 .2ؾبدت اإلاغحان ،م .45
3
. One of his ancestors Shaykh Musa had migrated to Sind and settled at Rel, a small place
near Slwastan, modern Sehwan (The Encyclopedia of Islam, Brill, New Edition, Vol. ii, pp.
870).
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ً
 .4وواظذ ظاوىع بظظان مغهؼا للهىفُت ومؿىنا لىثحآ من الٗلماء والهىفُحنً ،لىٌ الؿُض أَهغ ٖباؽ الغيىيNagaur was a :
sufi centre. It attracted others Sufis and it was this galady 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 131ظلال ٖن مجلت اإلاٗاعف،
حىن ،3122 ،م .535
 .5ىى الكُش الٗالمت مباعن بن زًغ الناوىعي ،أخض الٗلماء اإلاكهىعٍن بؤعى الهنض ،ولض ؾنت 911ىـ بمضًنت ظاوىع وؾافغ للٗل الى
ً
ً
هجغاث ،وحض في البدث والاقخٛاٌ ختى بغػ في الفًاتل وجؤىل للفخىي والخضعَـ ،وننف جفؿحآا هبحآا في أعب٘ مجلضاث هباع ؾماو
"منب٘ ظفاثـ الُٗىن" ،جىفي الؿاب٘ ٖكغ من طي اللٗضة ؾنت اخضي وألف بالىىع فضفن بها(.اظٓغ :ظؼىت الخىاَغ ،ج  ،5م .608
6
. one of his ancestors Shaykh Musa had migrated to Sind and settled at Rel, a small place near Slwastan, modern
Sehwan (The Encyclopedia of Islam, Brill, New Edition, Vol: II, pp.870).
 .7ىى الكُش الٗالمت أبى الفًل بن اإلاباعن الناوىعي ،ولض ؾنت زمان وزمؿحن وحؿٗماتت ،وفغ ٙمن جدهُل الٗلىم اإلاخٗاعفت في
الخامـ ٖكغ من ؾنه ،وصعؽ وأفاص ظدى ٖكغ ؾنحن ختى فاق فُه أىله اإلانؿىبحن الُه ،وصٖاو الؿلُان أهرآ بن ىماًىن الخُمىعي
بمضًنت أهرآ بباص وكغبه الى ظفؿه ،فخضعج الى نهاًت اللغب ختى ظاٌ الىػاعة الجلُلت .وكض ونفه البضاًىني في اإلانخسب باإللخاص والؼظضكت.
ومن مهنفاجه اإلاكهىعة "بتحن أهرآي" و "أهرآ ظامه" ،وله ٚحآ طلً من الىخب والغؾاتل( .اظٓغ للخفانُل :ظؼىت الخىاَغ ،ج
 ،5م  ،471واإلاؿلمىن في الهنض للكاطلي ،ج  ،2م .)230
 .8ملضمت ؾىاَ٘ ؤلالهام ،م .4
 .9ؾبدت اإلاغحان ،م .45
 .10ظؼىت الخىاَغ ،ج  ،5م .472
 .11معج اإلافؿغٍن من نضع ؤلاؾالم ختى الٗهغ الخايغ ،م .423
 .12ىى أبى الفخذ حالٌ الضًن مدمض أهرآ بن ىماًىن بن بابغ الخُمىعي اليىعواني (949ىـ1014/ىـ= 1605-1542م) ،أهرآ ملىن الهنض
وأقهغى في الظهغ وأؾٗضى في الخٔ وؤلاكباٌ ،وىى زالث ملىن ألاؾغة الخُمىعٍت في الهنض( ،اظٓغ للخفانُل :جاعٍش ؤلاؾالم في الهنض،
م  ،199وجاعٍش اإلاؿلمحن في قبه اللاعة الهنضًت وخًاعته  ،للؿاصاحي ،واإلاؿلمىن في الهنض ،للكاطلي ،ج  ،2م  ،.5وظؼىت الخىاَغ،
.)496/5
 .13ؾبدت اإلاغحان ،م .45
 .14ظؼىت الخىاَغ ،ج ،5م .472
 .15جاعٍش اإلاؿلمحن في قبه اللاعة الهنضًت وخًاعته  ،ج  ،2م .158
16
. An accomplished scholar, physician, and poet, he was appointed in 987/1579 tutor to
prince Daniyal (The Encyclopedia of Islam, Brill, New Edition, Vol: II, pp.871).
 .17اإلاؿلمىن في الهنض ،ج  ،2م 250؛ ظلال ٖن أتحن أهرآي  ،98/1و"أبجض الٗلىم ،ج  ،3م 224؛ ووان الكاٖغ الٛؼالي اإلاكهضي
َّ ً
مللبا بهظا الللب كبل الفُض ي (جظهغو مفؿغٍن ىنض ،ج ،1م .)91
18
. Treated as a close companion, he was included in the royal entourage during Akbar's
visit to Kashmir in 997/1588 (The Encyclopedia of Islam, Brill, New Edition, Vol: II,
pp.871).
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19

. After the completion of his mission, he returned to Fathpur Sikri, the capital, in
1001/1592 (The Encyclopaedia of Islam, Brill, New Edition, Vol: II, pp.871).
ً
 .20أهرآ ظامه ،ألبي الفًل ،م 380؛ ظلال ٖن جظهغو مفؿغٍن ىنض ،ج  ،2م .91
 .21ؾبدت اإلاغحان ،م .46
 .22أبجض الٗلىم ،ج  ،3م  ،225وألاٖالم ،ج  ،5م .168
 .23ظؼىت الخىاَغ ،ج ،5م  ،475وٍلىٌ ناخب "ؾبدت اإلاغحان" -ان كرآ أبي الفٌُ ًل٘ في بهغو جدذ كضم والضو الكُش مباعن -
لِـ بصخُذ ،ألن ال ًسخلف فُه ازنان أن كرآ والضو في "الىىع" ،هما نغح بظلً فُض ي و أزىو والبضاًىني ،فبن وان مضفن فُض ي
ً
ٖنض كرآ والضو الكُش مباعن فال بض أن ًيىن طلً بالىىع ،ووك٘ في ىظا الخُؤ الكُش مدمض اهغام أًًا بدُث طهغ أظه صفن في الىىع
(عوص وىزغ ،م .)135
 .24قٗغ العج  ،لكبلي النٗماني ،م .57/3
 .25أبجض الٗلىم ،ج  ،3م .225
 .26ظؼىت الخىاَغ ،ج  ،5م .473
 .27ظؼىت الخىاَغ ،ج  ،5م .473
" .28فیض ى کی مظہبى بػاصی ہ حى کچھ ؾنےت ہحں ػبانی ؾنےت ہحں ،جهنیفاث محں جى وہ مالے مسجض ہ ى ظٓغ بجا ےہ۔۔۔خلیلذ یہ
ےہ کہ یہ لىگ فیض ى کے عجبہ کى ؾمجھ نہحں ؾکےت جھے ،وہ حى خکیماظہ زیاالث ْاہغ کغجا جھا ان لىگى ں کى الخاص وػظضكہ ظٓغ بجا
جھا" (قٗغ العج إلاىالظا قبلي النٗماني ،ج  ،3م  ،52ومجلت مٗاعف ،أٖٓ هغو ،حىالثي  ،2011م )26
The contribution of Indo-Pakistan to Arabic Literature, pp.27. .29؛
"وان ًنٓغ الى فُض ي من ظاخُت اًماظه أظه عحل مبخضٕ ملخض لىن من الٛغٍب حضا أظه ل ًلل أي قيئ يض الٗلُضة الضًنُت في
اإلالضمت أو في الخفؿحآ ظفؿه ولِـ من نىاب الٗلُضة أن جدى ٖلى أي انؿان باإللخاص ما صام ًئمن باألنىٌ ألاعبٗت آلاجُت:
 -1اللغبن بزغ هخاب ظؼٌ من الؿماء ومدمض نلى هللا ٖلُه وؾل بزغ ألاظبُاء.
 -2اإلاعجؼاث والخىاعق مثل والصة اإلاؿُذ من ٚحآ أب وكهت أىل الىهف وأصخاب الفُل...ألخ.
 -3يهضي هللا من ٌكاء الى الُغٍم اإلاؿخلُ وًٍل ٖنه من ٌكاء ...الخ.
 -4الضًن الصخُذ الخم ىى ؤلاؾالم وخضو.
واظنا لنجض أن فُض ي ًىضح ىظو ألانىٌ جماما من وحهت ظٓغ ؾضًضة جخفم م٘ الٗلُضة ؤلاؾالمُت( ".آلاصاب الٗغبُت في قبه
اللاعة الهنضًت ،جغحمه ٖن ؤلاظجلحزًت ص .مدمض قللامي ،م )72
The Encyclopedia of Islam, Brill, New Edition, Vol: II, pp.871 .30
31. „He is said to be the author of 101 books (apparently an exaggeration), of which very
few are now extant‟ (The Encyclopaedia of Islam, Brill, New Edition, Vol: II, pp.871).
 .32ظؼىت الخىاَغ ،ج  ،5م .573
33
. „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).
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.53  م، ؾبدت اإلاغحان.34
35
. He also translated Lilavati, a Sanskrit work on arithmetic (ed. Calcutta 1826) The
Encyclopaedia of Islam, Brill, New Edition, Vol: II, pp.871).
.42  م،3122 ، حىالثي، مجلت مٗاعف.36
37
. „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)
.334  م،1  ج، ىضًت الٗاعفحن.38
334  م،1  ج، ىضًت الٗاعفحن.39
.31  "ملً الكٗغاء فُض ي" م،3122 ، حىالثي، مجلت اإلاٗاعف.40
.334  م،1  ج، ىضًت الٗاعفحن.41
.573  م،5  ج، ظؼىت الخىاَغ.42
43
. 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  م،1  ج، إلاغجض ى الكحآاػي، ملضمت ؾىاَ٘ ؤلالهام.44
.472  م،5  ج، ظؼىت الخىاَغ.45
.2  م، ؾىاَ٘ ؤلالهام.46
 وبزغ الللب "ب" فؤعاص، أي لفٔ ًتآاصف الغوٕ في اإلاٗنى وىى الللب،ٕ وأنل الغو،" أؾاؽ الٗل أي "م،.5  م، ؾىاَ٘ ؤلالهام.47
(ٖغبي." ىىظا هخب اؾ أبُه "مباعن." "ن: أي، أي " عاء" و امام الىغام، وعأؽ الغإؽ،" أي "الف، ز هخب " مُل٘ الالهام،""باء
).53ػبُض اخمض:ص/أصبُاث محن بان وىنض وا خهه
.8  م، ؾىاَ٘ ؤلالهام.48
.9  م، ؾىاَ٘ ؤلالهام.49
.9  م، ؾىاَ٘ ؤلالهام.50
51
. „All these „flashes‟ are of different lengths, varying from one line to thirty lines or so‟
(The contribution of Indo-Pakistan to Arabic Literature, p.24)
.9  م، ؾىاَ٘ ؤلالهام.52
.12  م، ؾىاَ٘ ؤلالهام.53
. وما بٗضو10  م، ؾىاَ٘ ؤلالهام.54
.11  م، ؾىاَ٘ ؤلالهام.55
.14  م، ؾىاَ٘ ؤلالهام.56
.20  م، ؾىاَ٘ ؤلالهام.57
.21  م، ؾىاَ٘ ؤلالهام.58
.21  م، ؾىاَ٘ ؤلالهام.59
Volume- VII, Issue-II

October 2018

274

أبى الفيض فيض ي وثفسيرو سىاطع إلالهام

Md. Mehedi Hasan

 .60ؾىاَ٘ ؤلالهام ،م .21
 .61ؾىعة الفاجدت ،آلاًت.7:
 .62ؾىاَ٘ ؤلالهام ،م .22
 .63ؾىاَ٘ ؤلالهام ،م  22وما بٗضىا.
 .64ؾىاَ٘ ؤلالهام ،م .23
 .65ؾىاَ٘ ؤلالهام ،م .780
 .66اإلاٗلىماث مؤزىطة من هخاب "الفهغؽ الكامل للتآار الٗغبي ؤلاؾالمي اإلاسُىٍ" ،الجؼء الثاني" ،مسُىَاث الخفؿحآ وٖلىمه"،
مئؾؿت بٌ البِذ ،1989 ،م .655
 .67ؾىاَ٘ ؤلالهام ،م .13
 .68ؾىعة الفاجدت ،آلاًت.6-
 .69ؾىاَ٘ ؤلالهام ،م .22
 .70ؾىاَ٘ ؤلالهام ،م .21
 .71ؾىاَ٘ ؤلالهام ،م .22
 .72ؾىاَ٘ ؤلالهام ،م .22
 .73ؾىاَ٘ ؤلالهام ،م .23
 .74ؾىاَ٘ ؤلالهام ،م .24
 .75ؾىاَ٘ ؤلالهام ،م .34
 .76ؾىاَ٘ ؤلالهام ،م .21
 .77ؾىاَ٘ ؤلالهام ،م .22
 .78ؾىاَ٘ ؤلالهام ،م .115
 .79ؾىاَ٘ ؤلالهام ،م .22
 .80ؾىاَ٘ ؤلالهام ،م .50
 .81ؾىاَ٘ ؤلالهام ،م .144
 .82ؾىاَ٘ ؤلالهام ،م .265
 .83ؾىاَ٘ ؤلالهام ،م .376
 .84ؾىاَ٘ ؤلالهام ،م .726
 .85ؾىاَ٘ ؤلالهام ،م .57
 .86اإلاؿلمىن في الهنض( ،التآحمت الياملت لىخاب َبلاث أهرآي) م .250
 .87هكف الٓنىن ،ج  ،2م .1008
 .88ظؼىت الخىاَغ ،ج  ،5م .472
 .89أبجض الٗلىم ،ج  ،3م .225
َ .90بلاث اإلافؿغٍن ،لألصظه وي ،م .408
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 .91اإلالالت" جُىع أصب الخفؿحآ في الهنض بمغاحٗت زانت إلاؿاىمت الٗالمت أبي الفٌُ فُض ي" في ’جُىعٖل الخفؿحآ في الهنض‘،
للضهخىعة مه حبحن أزتآ ،م .64
 .92ظلال ٖن اإلالالت" جُىع أصب الخفؿحآ في الهنض بمغاحٗت زانت إلاؿاىمت الٗالمت أبي الفٌُ فُض ي" في جُىعٖل الخفؿحآ في الهنض،
للضهخىعة مه حبحن أزتآ ،م .64
 .93اإلالالت" جُىع أصب الخفؿحآ في الهنض بمغاحٗت زانت إلاؿاىمت الٗالمت أبي الفٌُ فُض ي" في جُىعٖل الخفؿحآ في الهنض ،للضهخىعة
مه حبحن أزتآ ،م .62
94
. The contribution of Indo-Pakistan to Arabic Literature, pp. 24.
("وطهغ أًًا في اإلالضمت أؾماء والضو وازىجه ٖلى َغٍلت ألالٛاػ ختى ًخفاصي الخغوف اإلانلىَت التي جدخىي ٖليها أؾماإى وىظو
ألالٛاػ نٗبت ال ٌؿخُُ٘ اؾخسغاحها من اإلاٗمى ختى م٘ اإلاٗغفت الؿابلت لألؾماء ًيىن من الهٗىبت بميان اؾخسغاج ىظو ألاؾماء"-
آلاصاب الٗغبُت في قبه اللاعة الهنضًت ،م )68
95
. The contribution of Indo-Pakistan to Arabic Literature, pp. 28.
("وىظا الخفؿحآ بهغف النٓغ ٖن اإلاهاعة ألاصبُت لِؿذ له كُمت ٖلمُت ،فلض كُض ظفؿه في اؾخٗماٌ الخغوف اإلاهملت ،ولهظا حاءث
جفؿحآاجه مىحؼة وأهثآ نٗىبت من النهغ اللغبني ظفؿه ،واطا واظذ النلُت الغتِؿت في جفؿحآو هي ججنب اليلماث طواث الخغوف
اإلانلىَت فبظه لظلً أَاٌ في ٚحآ ما يغوعة أو ازخهغ فؤٚمٌ وأبه "-آلاصاب الٗغبُت في قبه اللاعة الهنضًت ،م ).72
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