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ABSTRACT 

This article deals with the biographical sketch and scholarly works of a great 

religious scholar Al-Qāzī Muhammad Sanā Ullah Pānī Pattī who got the 

education from scholars of Pānī Patt and Delhī to learn the art of Ḥadith 

from Shah Walī Ullah, Muḥaddith e Delhavī. He learned the norms and 

practices of Silsilah Naqashbandiah and Mujaddidiah from Sheikh ‘Aābid 

Al-Sanāmī and Mirzā Mazhar Jān-e-Janan and attained a higher position in 

mystical ways.  

Al-Qāzī Muhammad Sanā Ullah Pānī Pattī was apt in worldly and 

religious knowledge. He was positioned at the level of Ijtihād in the 

jurisprudence and the principles of jurisprudence. He was appointed on the 

designation of a judge along with teaching, Ifta and writing books. To be a 

judge was a family tradition. He remained judge more than half a century 

and performed his duties earnestly. He wrote more than forty books on 

different topics in Arabic and Persian. Al-Tafsīr Al-Mazharī is his primary 

work on Tafsīr. In this article his biographical sketch and scholarly works are 

presented in a brief manner.  

Keywords:  Tafsīr, Ḥadith, Ijtihād, Taṣawwuf, Sanā Ullah Pānī Pattī, Al-

Tafsīr Al-Mazharī. 

وفقو هللا تعاىل خلدمة كتابو قد و من كبار علماء شبو القارة اذلندية، رمحو هللا  قاضي دمحم ثناء هللاالكاف 
ويعترب  وقد صنف يف التفسَت واحلديث والسَتة والتصوؼ والفقو وأصولو. ملسو هيلع هللا ىلص. العزيز وسنة رسولو النيب الكرمي

 من أىم كتب التفسَت يف األحكاـ يف شبو القارة. "التفسَت ادلظهري"تفسَته 

وتعريف آاثره العلمية، وخاصة تعريف التفسَت ادلظهري  حاوؿ حياة القاضي دمحم ثناء هللاففي ىذا البحث أ        
 إليها من خالؿ ىذا البحث. تذكر أىم النتائج اليت توصلألكي يعرؼ مكانتو الرفيعة عند العلماء. ويف األخَت 
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 مسو ونسبو:ا
اين، مدمحم ثناء هللا بن الشيخ دمحم حبيب هللا العث يىوالشيخ األكمل، احملّدث األعظم، العالمة الكبَت، القاض

ولياء كاف من ذرية الشيخ جالؿ الدين كبَت األ  .هللا محواحلنفي، ادلظهري، النقشبندي، اجملددي، الباين بيت ر 
ويرجع نسبو إليو ابثنىت عشرة واسطة، وينتهى نسبو إىل جامع القرآف أمَت ادلؤمنُت سيدان عثماف بن  ٔالعثماين،

ويعرؼ الشيخ نفسو يف بداية رسالتو "إرشاد الطالبُت":"أنو دمحم ثناء هللا ابين بيت موطنا، عثماين  ٕعفاف هنع هللا يضر.
 ٖنسبا، حنفي مذىبا، نقشبندي رلددي مشراب."

 :وطلبو للعلم وتونشأمولده 
ثالث وأربعُت بعد ألف  ولد يف أسرة علمية ببلدة ابين بت يف البنجاب الشرقي يف األوؿ من شهر رجب سنة

وحفظ القرآف الكرمي وعمره سبع سنُت. واشتغل  نشأ الشيخ ببلدة ابين بتو  ـ.ٖٓٚٔ :ادلوافق (ىػٖٗٔٔومائة، )
من علماء بلدتو، مث ارربل إىل دىلي، فلـز العالمة البحر الفهامة  علـووحصل ال بعده أبخذ العلـو النقلية والعقلية،

الشيخ ويل هللا بن عبد الرحيم احملدث الدىلوي، فسمع احلديث عنو بتمامو وكمالو وتفقو فيو. وقرأ فاربة الفراغ ولو 
وقاؿ  ٘وقرأ الشيخ ادلظهري مائة ومخسُت كتبا يف زمن ربصيل العلم سوى الكتب الدراسية. ٗمثاين عشرة سنة.

 ٙبعض: قرأ الشيخ أثناء دراستو ثالث مائة ومخسُت كتبا.
مث الـز الشيخ دمحم عابد السنامي، وأخذ عنو الطريقة النقشبندية وبلغ يف صحبتو إىل فناء القلب، مث الـز الشيخ 

: القلب فناء فويرى الشيخ ادلظهري أ ٚف الدىلوي وبلغ إىل آخر مقامات الطريقة اجملددية.مرزا مظهر جاف جاان
وادلراد  ٛ.احملرمات ارتكاب من حذرا ادلشتبهات عن واالتقاء اجلسد لصالح ادلستلـز وىو ،الوالية مراتب أوؿ وىو"

 نفسو من يرى ال حىت احملبوب ذكر عند نفسو يذىل حبيث احلب شدة عن عبارة الفناءمن الفناء عنده فيقوؿ: "
 ٜ."احملبوب عدا ما اثرا وال عنها غَته من وال

الكراـ، فيقوؿ يف تفسَته:  خيوادلشا وسلم عليو هللا صلى النيب بتوسط تعاىل هللا من ابجلذب سالكلا حيصلوقد 
 عليو هللا صلى النيب بتوسط تعاىل هللا من ابجلذب للصويف حيصل الذي القلب فناء فإ :العلية الصوفية قالت"

 ،زماف ىف لو حيصل مناإف الشيخ من جذب غَت من والرايضات ابلعبادات حيصلو فأ حداو  أراد لو خيوادلشا وسلم
 هللا إىل الوصوؿ فأ ظهر ادلدة ىذه إىل الدنيا بقاء بل أحد بقاء يتصور مل وإذا .سنة لفأ مخسُت مقداره كاف
 لبعض يكوف كما رجل روح توسط بال و ادلعتاد ىو كما خيادلشا من أحد بتوسط تعاىل منو جذب غَت من تعاىل

  ٓٔ".ادلستعاف وهللا زلاؿ فراداأل من اآليسُت

 :لشیخ ادلظهريأسرة ا
 الشيخ القاضي دمحم حبيب هللا، وقد كاف أبوه م والفضل والورع والتقوىمعمورا ابلعل شيخ ادلظهريكاف بيت ال



 (1العدد،2اجمللد)            حیاتو وآاثره العلمیة          ثناء هللا الباين بيت  دمحمي القاض                  ء(2018یونیو(   افکار

527 

 

الذي كاف معلم الشيخ دمحم  وقاضيا. وقد تعلم عن أبيو الشيخ القاضي ىدايت هللاعادلا وصوفياكامال  العثماين 
 ٔٔعابد السنامي رمحو هللا. وتوىل القضاء يف ابين بت بعد ربصيل العلم.

ادلة، وتعرؼ القرأة والكتابة، وربت ابنيو )قاضي دمحم فضل هللا وكانت أمو ع وىذه األسرة مشتملة على أربعة أفراد.
 ٕٔ. ثناء هللا( حسن الًتبية بعد وفاة زوجها القاضي حبيب هللا العثماينو قاضي دمحم

قاضي دمحم فضل هللا، وقد تعلم من علماء ابين بت والدىلي. وقد عُت القاضي يف ابين وكاف أخوه األكرب ىو ال
مظهر جاف جاانف  بت بعد وفاة أبيو. وقد ابيع على يد الشيخ دمحم عابد السنامي، وبعد وفاتو على يد الشيخ مرزا

.الدىلوي
 .لذكر ودائم التوجو، يقوؿ: "أنو كاف كثَت ا"مقامات ادلظهري"يف  ٗٔذكر الشيخ غالـ على الدىلويو 13

 ٘ٔالعلياء." وتعلم طريقة التصوؼ عن الشيخ دمحم عابد السنامي، واستفاد عن صحبة الشيخ مرزا مظهر جاف جاانف،وبلغ إىل مقاـ
هللا وحيزف بعد وفاة أخيو القاضي دمحم فضل هللا يف شبابو، وأنو رأى أخاه يف  وكاف يضطرب القاضي دمحم ثناء

أَْولَِياءَ  ِإفّ  َأالمنامو، فيقوؿ: اي أخي دلا ذا ربزف؟ وقرأ ىذه اآلية: "  ٙٔ."حَيْزَنُوفَ  َوالُىمْ  َعَلْيِهمْ  الَخْوؼ   اّللَِ  ََ
 ٚٔكثَتة، اليت ال تعد وال ربصى.  ىذا قوؿ هللا سبحانو وتعاىل. ولنا يف ىذا العامل نعموقاؿ: 

 تولیتو القضاء:
اشتغل يف التأليف ونشر العلـو واإلفتاء ورجع الشيخ إىل وطنو بعد ربصيل العلـو العقلية والنقلية والروحية مث 

توىل القضاء يف ابين بت وأعطى ذلذه العهدة حقها وقاـ هبا أحسن قياـ ولشغلو . و وفصل اخلصومات
 ٛٔاذلامة من القضاء والتأليف ضعف حظو يف التدريس والتعليم.ابألموراإلجتماعية 

 شیوخو:
 الشیخ ادلقري صاحل ادلصري رمحو هللا

مل أجد ترمجتو يف كتب الًتاجم والتاريخ ولكن صرح الشيخ ادلظهري يف تفسَته وقاؿ: "قرأت على الشيخ ادلقري 
 ٜٔاخلالق رمحو هللا."صاحل ادلصري وىو على شيخ القراء قدوة ادلتأخرين الشيخ عبد 

 20الشیخ دمحم فاخر احملدث إلو آابدي رمحو هللا 

 ىػ دبدينة "إلو آابد".ٕٓٔٔىو الشيخ العامل الكبَت احملدث دمحم فاخر بن دمحم حيِت اإللو آابدي، ولد سنة: 

 ودرس علىونشأ يف مهد العلم وادلشيخة، وابيع الشيخ دمحم أفضل بن عبد الرمحن العباسي عم والده يف صباه. 

صنوه الكبَت الشيخ دمحم طاىر، وأخذ احلديث عن الشيخ دمحم حياة السندي. وأخذ الطريقة عن أبيو وتوىل 
 ٕٔالشياخة بعده.

وقاؿ الشيخ عبد احلي اللكهنوي عنو: "وكاف فريد زمانو يف اإلقباؿ على هللا واالشتغاؿ ابلعبادة وادلعاملة الرابنية قد 
لصاحلُت، انتهى إليو الورع وحسن الصمت والتواضع واالشتغاؿ خباصة النفس. واتفق غشيو نور اإلدياف وسيماء ا
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الناس على الصناء عليو وادلدح لشمائلو وصار مشارا إليو يف ىذا الباب. وكاف ال يتقيد دبذىب وال يقلد يف شيء 
 ٕٕمن أمور دينية بل كاف يعمل بنصوص الكتاب والسنة وجيتهد برأيو وىو أىل لذلك."

"قرة العينُت يف إثبات رفع اليدين" منظومة، و"الرسالة النجاتية" ومصنفاتو: "درة التحقيق يف نصرة الصديق"،  ومن
  ٖٕىػ.ٗٙٔٔيف العقائد، ولو ديواف الشعر الفارسي وغَتىم. وتويف يف سنة: 

 الشیخ ويل هللا احملدث الدىلوي رمحو هللا    
د ويل هللا بن عبد الرحيم العلوي الدىلوي، ولد يـو األربعاء ألربع شيخ اإلسالـ قطب الدين أمح ىواإلماـ اجملدد

 ٕٗىػ(.ٗٔٔٔعشرة خلوف من شواؿ سنة أربع عشرة ومائة وألف )
وقاؿ الشيخ عبد احلي: "الشيخ اإلماـ اذلماـ حجة هللا بُت األانـ، إماـ األئمة، قدوة األمة، عالمة العلماء، وارث 

علماء الدين، زعيم ادلتضلعُت حبمل أعباء الشرع ادلتُت، زليي السنة،وعظمت بو هللا األنبياء، آخر اجملتهدين، أوحد 
 ٕ٘علينا ادلنة شيخ اإلسالـ قطب الدين أمحد ويل هللا بن عبد الرحيم بن وجيو الدين العمري الدىلوي."

كافية" للعارؼ اجلامي وأخذ العلـو عن والده، وقرأ عليو الرسائل ادلختصرة ابلفارسية والعربية، وشرع يف "شرح ال
وىو ابن عشر سنُت. وتزوج وىو ابن أربع عشرة سنُت. وابيع والده واشتغل عليو أبشغاؿ ادلشايخ النقشبندية. 

 وفرغ من التحصيل وىو يف اخلامس عشر من سنة. 
اء ىػ. فأقاـ ابحلرمُت عامُت كاملُت، وصحب علمٖٗٔٔفرحل الشيخ الدىلوي إىل احلرمُت الشريفُت يف سنة: 

احلرمُت صحبة شريفة وتتلمذ على الشيخ أيب طاىر دمحم بن إبراىيم الكردي ادلدين يف ادلدينة ادلنورة، فتلقى منو 
درس الكتب الستة من احلديث وغَتىا. فأجازه الشيخ أبو طاىر إجازة عامة دبا ذبوز لو وعنو روايتو من مقروء 

ن الشيخ وفد هللا رد دبكة ادلكرمة وأخذ موطأ مالك عمث و يث وقدمي وزلفوظ ورقيم.ومسموع وأصوؿ وفروع وحد
 ٕٙوحضر يف دروس الشيخ اتج الدين القلعي ادلكي، وأخذ اإلجازة عنو لسائر الكتب.ادلكي ادلالكي.

يف العلـو النقلية والعقلية والروحية، وذكر الشيخ غالـ علي العلوي الدىلوي يف "ادلقامات" أف  اذلند إماـىو و 
انف العلوي الدىلوي كاف يقوؿ: "إف الشيخ ويل هللا قد بُت طريقة جديدة ولو أسلوب خاص يف شيخو مرزا جاصلا

. وإنو رابين من العلماء، ولعلو مل يوجد مثلو يف الصوفية احملققُت الذين مجعوا  ربقيق أسرار ادلعارؼ وغوامض العلـو

 ٕٚبُت علمي الظاىر والباطن وتكلموا بعلـو جديدة إال رجاؿ معدودوف." 
حجة هللا فتح الرمحن يف ترمجة القرآف، : كثَتة، وقد ذكر الشيخ عبد احلي قريب من ثالثُت. منها  مؤلفاتولو 

حكاـ االجتهاد أنصاؼ يف بياف سبب االختالؼ، عقيد اجليد يف اإل عن خالفة اخللفاء، زالة اخللفاءإ البالغة،
. وتويف الشيخ الدىلوي إىل رمحة هللا صوؿ التفسَتأ الفوز الكبَت يف ادلسوى وادلصفى يف شرح ادلؤطا، والتقليد،

 ٕٛهللا. ىػ دبدينة دىلي، فدفن عند والده رمحوٙٚٔٔسبحانو ظهَتة يـو السبت سلخ شهر هللا احملـر سنة: 
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 الشیخ دمحم عابد السنامي الالىوري رمحو هللا       

الالىوري، وينتهي نسبو إىل سيدان أيب بكر الصديق ىو الشيخ العامل النبيل دمحم عابد احلنفي النقشبندي السنامي 
هنع هللا يضر. ولد ونشأ بالىور، وأخذ العلـو وادلعارؼ عن الشيخ عبد األحد بن دمحم سعيد السرىندي، والزمو مالزمة 

على طويلة. وكاف شديد التعبد يقرأ سورة يسُت يف التهجد كل ليلة ستُت مرة. ويراقب يف هللا بعد ركعتُت ومل يزؿ 
ذلك حىت كاف يقرأ يف مرض موتو السورة ادلذكورة يف التهجد مخسا وثالثُت مرة. وكاف يشتغل كل يـو بذكر 

 .كبَت الكلمة الطيبة عشرين ألف مرة، وابلصلوات على النيب ملسو هيلع هللا ىلص ألف مرة، وبتالوة القرآف يف مقدار
النسبة ويلقنهم الذكر كل يـو وقلما زبلو مدرستو عن مئيت وكاف مع ذلك يدرس ويفيد ويلقي على أصحابو أنوار 

 ٜٕرجل من أىل العلم وادلعرفة، كما يف "ادلقامات ادلظهرية".
ولو مصنفات كثَتة منها: التعليقات على التفسَت البيضاوي، شرح خالصة الكيداين، وشرح قصيدة ابنت سعاد، 

 ٖٓىػ، دبدينة الىور.ٓٙٔٔورسالة يف وجوه إعجاز القرآف وغَتىم. وتويف سنة: 
 جاجناانن الدىلوي رمحو هللاخ مشس الدین حبیب هللا مرزا مظهر الشی       

ويرجع نسبو  ىو اإلماـ احملدث الفقيو الزاىد مشس الدين حبيب هللا مرزا مظهر جاصلاانف بن مرزا جاف الدىلوي،
بن احلنفية وينتهي إىل سيدان علي بن أيب طالب هنع هللا يضر. ولد يـو اجلمعة احلادى عشر من شهر رمضاف سنة  إىل دمحم

الطريقة النقشبندية عن وحصل العلـو عن مهد أبيو، وأخذ  ٖٔإحدى عشرة أو ثالث عشرة بعد ادلائة واأللف.
ه لإلرشاد والتلقُت. وصحب الشيخ سعد هللا دمحم البدايوين، فبشره شيخو ابلوالية الكربى، وأجاز الشيخ نور 

الدىلوي والزمو اثنيت عشرة سنة، مث صحب الشيخ دمحم عابد السنامي والزمو إحدى عشرة سنة. وكانت مدة 
 ٕٖاشتغالو على ادلشايخ ثالثُت سنة، ومدة إرشاده مخسا وثالثُت سنة.

 ئل كثَتة، قرأ احلديث على احلاج السيالكويت وأخذوقاؿ زلسن بن حيي الًتىيت يف "اليانع اجلٍت": "إنو كاف ذا فضا

الطريقة اجملددية عن أكابر أىلها،كاف لو يف إتباع السنة والقوة الكشفية شأف عظيم، شهد أئمة الصوفية واحملدثُت 
 ٖٖبفضلو وجاللتو كشيخو السيالكويت وأيب عبد العزيز واحلاج فاخر اإللو آابدي احملدث رمحو هللا تعاىل."

يخ كاف من أعاجيب الزماف يف ذكاء احلس والفطنة والقوة الغربية يف إبقاء الذكر واالسغناء عن الناس أف الش
والزىد والورع واتباع السنة السنية واقتفاء آاثر السلف. وكاف حنفي ادلذىب يف الفروع ولكنو يًتؾ العمل ابدلذىب 

ىب. ولو مكاتيب انفعة وديواف شعر إذا وجد حديثا صحيحا غَت منسوخ وال حيسب ذلك خروجا عن ادلذ
 ٖٗابلفارسية، و"خريطة جواىر" رلموع انتخب فيو كالـ الشعراء ادلتقدمُت.

نزؿ ادلطر و ىػ، ودفن يف بلدة دىلي. ٜ٘ٔٔوتويف رمحو هللا شهيدا ليلة السبت العاشرة من احملـر بعد ادلغرب سنة 
 ٖ٘.ورأى لو مجاعة من الصاحلُت منامات حسنة من ستة أشهر.قد احتبس الذي كاف  نصف يـو
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 تالمیذه:
أف الشيخ ادلظهري كاف يدرس يف ابين بت، وأييت كل يـو أكثر من أربعُت رجال يف درسو. وقد ذكر الدكتور 
زلمود احلسن عارؼ بعض األمساء من تالميذه، منهم أبناء الشيخ ادلظهري: القاضي أمحد هللا، والشيخ دمحم صبغة 

لشيخ دمحم دليل هللا. ومن األخرى شيخ عُت الدين عظيم آابدي، سيد دمحم، أخوند زاده مال نسيم، مال هللا، وا
 ٖٙسردار، مال سيف الدين، على رضا خاف، دمحم قاسم، دمحم خاف، غالـ نيب، خواجو عبد هللا وغَتىم.

اعية كالقضاء والدعوة واإلرشاد، : كانت حلقة درسو زلدودة ألنو رجح اخلدمات االجتمسحاؽ هبىتإالشيخ دمحم يقوؿ 
والتصنيف واإلصالح بُت الناس على التدريس، لذلك ما اعتٌت حبلقتو إال طالب ابين بت وغَتىم من مضافات ىذه 

 ٖٚادلنطقة حيث كانوا يشًتكوف يف حلقتو العلمية. وأيضا استفاد عنو بعض الطالب من إقليم سرحد.
االقتصادية حيث مل يتمكن من رعاية كفالة الطالب وإضافة إىل ذلك  ومن أسباب ربديد حلقتو العلمية مشاكلو 

كانت ىذه ادلنطقة ميداف معظم ادلعارؾ واحلروب يف ذلك الوقت حيث دمرت فيها ادلباين والقرى وخرج سكاهنا 
 ٖٛإىل مناطق أخرى ومل يتيسر فيها تسهيالت الطعاـ والشراب للطالب فلم يتوجهوا إليها إال قليال.

 لعلماء يف مكانة الشیخ ادلظهري:أقوال ا

جاانف الدىلوي بعلم اذلدى، وكاف حيبو حبا  ليال، ولقبو الشيخ مرزا مظهر جافكاف الشيخ ابين بيت عادلا ج
مفرطا، ويقوؿ: "إف مهابتو تغشى قلىب لصالحو وتقواه وداينتو، وإنو مروج للشريعة منور للطريقة متصف 

 ٜٖ"هللا. ويقوؿ إذا سألٍت هللا عن ىدية أقدمها إىل جنابو قدمت ثناء ابلصفات ادللكوتية تعظمو ادلالئكة،

 ٓٗ"ولقبو الشيخ عبد العزيز بن الشيخ ويل هللا احملدث الدىلوي ببهيقي الوقت نظرا إىل تبحره يف الفقو واحلديث.
هللا األموي مث  جاانف( القاضي ثناء مظهرجاف "ومن أجلة أصحابو )مرزا :ٔٗوقاؿ الشيخ دمحم بن حيي الًتىيت 

 و كاف فقيها أصوليا، زاىدا رلتهدا لو اختيارات يف ادلذىب  .العثماين من علماء ابين بت بلدة بقرب دىلي
 ٕٗمصنفات عظيمة يف الفقو والتفسَت والزىد، وكاف شيخو ادلظهر يفتخر بو."

وقاؿ الشيخ غالـ على العلوي الدىلوي: "إنو كاف مع صفاء الذىن وجودة القرحية وقوة الفكر وسالمة الذىن   
ىل رتبة االجتهاد يف الفقو واألصوؿ، لو كتاب مبسوط يف الفقو، التـز فيو بياف ادلسألة مع مأخذىا ودالئلها إبلغ 

"، ولو تفسَت أخذ األقوىادل" دة يف أقوى ادلذاىب ادلسمىئمة األربعة يف تلك ادلسألة، ولو رسالة مفر وسلتارات األ
 ٖٗ"القرآف يف سبع رللدات كبار.

يف "حدائق احلنفية": "فقيو، زلدث، زلقق، مدقق، جامع العلـو العقلية والنقلية،  ٗٗفقَت دمحمادلولوي وقاؿ عنو 
 ٘ٗالكالـ والتصوؼ."وصل درجة اإلجتهاد يف الفقو وأصولو، وكاف لو اليد الطوىل يف علم التفسَت و 

 يـو فردا يف أقرانو يف التقوى والداينة، وكاف شديد التعبد، يصلى كلنوقاؿ الشيخ غالـ على الدىلوي: "إنو كاف م
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مائة ركعة، ويقرأ من القرآف الكرمي حزاب من أحزابو السبعة مع اشتغالو ابلذكر وادلراقبة وتدريس الطلبة وتصنيف 
 ٙٗالكتب وفصل القضااي."

 ما "احملدثُت الفقهاء مآثر إبحياء ادلتقُت النبالء إرباؼ" يف عنو القنوجي خاف حسن صديقالشيخ سيد  ؿاوق   
حضرة  إىل نسبو وينتهى األولياء، كبَت اجلشيت الدين جالؿ الشيخ أحفاد من بيت، ابين هللا ثناء القاضي :حاصلو
 كتاب لو واألصوؿ، الفقو يف االجتهاد مرتبة بلغ وقد والنقلية، العقلية العلـو يف متبحرا كاف عنو،  هللا رضي عثماف
 رسالة يف دليلو مع سلتاره ذكر وقد مسألة، كل يف األربعة اجملتهدين وفتاوى األقواؿ أدلة فيو ذكر الفقو يف واسع

 ولو ادلفسرين، أقواؿ فيو مجع كبَت تفسَت ولو األصوؿ، يف سلتاراتو حرر كما ،"األقوى مأخذػ"ب مساىا مستقلة
 العزيز عبد شاه وكاف ،رمحو هللا السرىندي أمحد الشيخ الثاين األلف رلدد معارؼ وربقيق ؼو التص يف رسائل

 ىذا يف ربصر أف من أكثر وفضائلو وكماالتو ومقبولة، انفعة كثَتة آتليف لوو  .العصر ببيهقي عنو يعرب الدىلوي
 ٚٗ.الدليل ومتابعة التعصب وعدـ واإلنصاؼ التحقيق حيث من اذلند بالد يف احلنفية علماء يف نظَت لو يظهر ومل .ادلختصر

جاانف، دلراقبة عند الشيخ مرزا مظهر جاف ويقوؿ الشيخ غالـ علي الدىلوي: "كنت موجودا يف رللس الذكر وا
 ٛٗتعظيما لك." ماذا تعمل أف ادلالئكة زبلوف ادلكاف: لو وجاء القاضي دمحم ثناء هللا فقاؿ الشيخ مظهر جاف جاانف

 يقوؿ الشيخ السيد مناظر أحسن: كاف القاضي لو وسعة النظر يف علم احلديث والفقو وأصوؿ الفقو والتصوؼ.و 

واحلقيقة أف أقوؿ بعد رؤية التفسَت ادلظهري أف العلماء مثل الشيخ ادلظهري قليل يف اذلند، وليس ادلبالغة يف ىذا  
 ٜٗأف ال يوجد مثل القاضي ادلظهري إال قليل يف البالد اإلسالمية.

ذين تبحروا يف العلـو باين بيت من أكابر علماء شبو القارة اذلندية الالشيخ السحاؽ هبىت: "كاف إوقاؿ الشيخ دمحم  
مسو ابخلطوط الذىبية ألنو شيخ زماف، إماـ امن اذلجرة، ويليق بشأنو أف يكتب الشرعية يف القرف الثالث العشرة 

ابلصفات احلميدة، فقيو ابلكماؿ، احملقق  ، متصفدثاحملوقت، رلتهد عصر، مفسر قرآف، العالمة الكبَت، 
 ٓ٘العاىل وصاحب التصوؼ والطريقة."

ف حافظا ىػ، كإٕ٘ٔ:"اإلماـ ادلظهري ادلتوىف سنة: الشيخ إبراىيم مشس الدين يف مقدمة التفسَت ادلظهريويقوؿ 
لفنوف األدبية وفاؽ يف الصناعات العربية وايف العلـو الدينية وقواعد الشرع،وقد برع عارفا ابلتفاسَت مجيعها،

 ٔ٘نفسا صوفيا طاىرا يطَت بو إىل ملكوت ادلعرفة."كما أف لو عن أنو عارؼ ابلقراءات وشذوذىا، انىيكأبنواعها،

ىذا  ٕ٘ىػ(،ٕٙٔٔاختلف العلماء يف سنة وفاتو وقاؿ بعض: تويف الشيخ سنة ست عشرة ومأتُت وألف.)وفاتو:
 ٗ٘ببلدة ابين بت ودفن هبا.ىػ( ٕٕ٘ٔ)تويف يف رجب سنة مخس وعشرين ومائتُت وألف والصحيح أنو  ٖ٘خطاء

 ىػ(ٕٕ٘ٔ)٘٘يِف َجَناِت الَنِعيمِ  * ُهْم ُمْكَرُموفَ ين بيت اتريخ وفاتو من اآلية الكردية: فػَ وأخرج الشيخ زلب هللا البا

 ٙ٘عليو الرمحة وادلغفرة من الغفور الرحيم. ،ـٓٔٛٔادلوافق



 (1العدد،2اجمللد)            حیاتو وآاثره العلمیة          ثناء هللا الباين بيت  دمحمي القاض                  ء(2018یونیو(   افکار

532 

 

 آاثره ومؤلفاتو:
واحلديث، والفقو قد صنف الشيخ ادلظهري أكثر من أربعُت كتبا ابلعربية والفارسية يف العلـو ادلختلفة من التفسَت، 

وأصوؿ الفقو، والعقائد، والتصوؼ، واألخالؽ، وادلناظرة، والسَت والتذكرة. ومن تصانيفو التفسَت ادلظهري لو 
 مكانة علمية عند العلماء، وسأذكر تعريف التفسَت ادلظهري ومكانتو يف األخَت ابلتفصيل.

 ٚ٘لًتتيب.وذكر الدكتور زلمود احلسن عارؼ حفظو هللا أمساء كتبو هبذا ا
 التفسَت ادلظهري علم التفسري:
 علم احلدیث:

 يحديث مظهر  ،مع شرح وبياف حديث لہچرسالة  ،مشائل ترمذي( ةحلية شريفة ) ترمج

 فقو:الصول أفقو و ال
، سلتارات ،شورهاايـ عأفتوى درابره  ة،ربعأرسالة فقو درمذاىب  ،خذ األقوىأادل ي،فتاوى مظهر  ،ماال بّد منو

 روزى پنجرسالة  ،ىند يراضأفتوى درابره  ،فتوى درابره جواز تقليد،حكاـمنار األ

 عقائد:الكالم و العلم 
 و،رسالة درعقائد حق ،رسالة در رّد روافض ،رسالة وسيلة النجاة ،رسالة در رد متعة ،السيف ادلسلوؿ

 رسالة طريق النجاة عن طريق الغواة 

 تصوف:الو  خالقعلم األ

  ،رشاد الطالبُت، إوظائفو وراد أرسالة در  ،ومزامَت رحكم سرو ، السماع ووحدة الوجودلة ئزالة العنود ىف مسإ
 ـحقيقة اإلسال ،صوفية ةآيت بطريق پنجتفسَت  ،الفوائد السبعة ،ذكارشريفةأكيفية مراقبة و 

 :ةعلم البحث وادلناظر 
ماـ إرسالة در رّد اعًتاضات بر كالـ ، لف اثينأحقاؽ حق در رّد اعًتاضات شيخ عبداحلق بر كالـ رلدد إ

 الشهاب الثاقب ةرسال،لباباأل وىلأفصل اخلطاب ىف نصيحة ، رابين
 :ةتذكر السري و ال

ماـ إوالد أرسالة در بياف ، والد عاىلأزواج مباركو و أو  طهرأرسالة در ذكر نسب ، ملسو هيلع هللا ىلص  ادلصطفى يتقديس والد
 تذكرة العلم وادلعارؼ، نصارأرسالة در مناقب ، رابين

 رتمجة:التلخیص و ال
 ةور السافر د)تلخيص وترمجة الب تذكرة ادلعاد،(يسيوطماـ ال)تلخيص شرح الصدور، لإل تذكرة ادلوتى والقبور

 (يهللا الدىلو  تلخيص اذلوامع )للشاه ويل، (يسيوطماـ اللإل

  تفرقات:ادل
  رلموعة من اخلطبات، كتاب در وعظ ونصيحت،  النصيحة والوصيةتعليقات ابدلقالة الوصية ىف ، رسالة وصيت انمو      
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 ادلظهري التفسريتعریف 
 

 زمن أتلیفو: اسم الكتاب و
التفسَت ادلظهري أشهر وأكربمن مؤلفات القاضي ثناء هللا الباين بيت، يف اللغة العربية، ومكث القاضي يف أتليف 

جاانف يف سنة:  التفسَت بعد وفاة الشيخ مرزا مظهر جافتفسَته مدة إثنيت عشرة سنة، حُت بدأ كتابة ىذا 
وانتهى من تفسَت سورة البقرة يف اخلامس والعشرين من الربيع الثاين سنة ألف ومائة وست  ٛ٘ىػ،ٜ٘ٔٔ

بنسبة شيخو مرزا  "التفسَت ادلظهري"ىػ، ومساه ٕٛٓٔوأكمل ىذا التفسَت يف سنة:  ٜ٘ىػ(.ٜٙٔٔوتسعُت،)
. وصرح بذلك يف تفسَته حيث قاؿ يف آخر تفسَت سورة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص: "قد اتفق ختم جاانف رمحو هللا مظهر جاف

تفسَت ادلظهري خبتم سورة ختم الرسل دمحم ملسو هيلع هللا ىلص وادلسؤوؿ من هللا عزوجل أف جيعل ختمي على خَت ما ختم عليو 
ىذا التفسَت ىدية إىل خَت خلقو وختم رسلك دمحم ملسو هيلع هللا ىلص وإىل أصحابو خيار أمة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص. اللهم اجعل ثواب ختم 

الكراـ وأوالده العظاـ وأزواجو الطاىرات وأولياء أمتو خصوصا إىل حضرة مشس الدين حبيب هللا ادلظهري الذي 
لى مجيع أتباع دمحم جعلت ىذا التفسَت على امسو وإىل مشائخو الكراـ، وحضرات العظاـ وصلوات هللا وسالمو ع

  العشرين من اجلمادى األوؿ من السنة الثامنة بعد ألف ومائتُت ىذا يـو الثالاثء السابع و ورسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، 
 ٓٙىػ( من ىجرة النيب ملسو هيلع هللا ىلص."ٕٛٓٔ)

 بعد كتابة التفسَت، وذكر فيو ادلوضوعات للتفسَت ادلظهري، ٔٙوكتب الشيخ الرسالة إىل السيد نعيم هللا هبرائجي

"إف التفسَت ادلظهري قد انتهى بفضل هللا تعاىل، وقد ذكر فيو أسباب النزوؿ، ومذاىب الفقهاء وأدلة وقاؿ عنو:
، واختالؼ القراءات وغَته األحكاـ، ومسائل التصوؼ والكالـ، وسَتة رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ومغازي سيد األانـ ملسو هيلع هللا ىلص

 ٕٙابلتفصيل. وكل ىذا من فيوض الشيخ مرزا مظهر جاصلاانف عليو الرمحة والرضواف."
 

 طبعة التفسري ادلظهري:
ادلظهري لو طبعات سلتلفة، وأما يف أوؿ مرة فقد طبع ىذا الكتاب يف دىلي، مث طبع مرة الثانية يف  إف التفسَت

وطبع يف ابكستاف أوؿ مرة يف كوئتو يف ستة رللدات ضخمة، سنة:  ٖٙاذلند.عشر رللدات، يف حيدر آابد، 
وأيضا طبع بعده يف عشر رللدات يف كوئتو. وقد طبع ىذا التفسَت يف عشر  ٗٙـ.ٖٜٛٔىػ ادلوافق: ٗٓٗٔ

ـ. وقد حققو الشيخ أمحد ٕٗٓٓىػ ادلوافق: ٕ٘ٗٔرللدات من دار إحياء الًتاث العريب، بَتوت، لبناف، يف سنة 
زو عناية حفظو هللا. وحصلت ادلكتبة احلقانية بشاور إذف طباعة ىذه الطبعة البَتوتية وطبعها يف ابكستاف. وقد ع

ـ. بتحقيق الشيخ ٕٚٓٓىػ ادلوافق: ٕٛٗٔطبع من دار الكتب العلمية بَتوت، لبناف، يف سبع رللدات، سنة: 
 إبراىيم مشس الدين حفظو هللا.



 (1العدد،2اجمللد)            حیاتو وآاثره العلمیة          ثناء هللا الباين بيت  دمحمي القاض                  ء(2018یونیو(   افکار

534 

 

 تراجم التفسري:
ادلظهري يف اللغة األردية عن الشيخ السيد عبد الدائم اجلاليل، وطبع ابىتماـ ندوة ادلصنفُت يف  ترجم التفسَت

 ـ.ٜٜٚٔاذلند، مث طبعت ىذه الًتمجة من كراتشي، ابكستاف، بعد تصحيحات، يف سنة: 
ية الغوثية هبَته من دار العلـو دمحم٘ٙوأيضا قد ترجم التفسَت يف اللغة األردية عن السادة أعضاء جلنة ضياء ادلصنفُت

 ـ. وطبعت من مكتبة ضياء القرآف الىور.ٕٕٓٓىػ ادلوافق: ٖٕٗٔشريف، سرجودىا، يف عشر رللدات، سنة: 
 أقوال العلماء يف التفسري ادلظهري:

وقد كتب التفسَت ادلظهري على أسلوب التفسَت ابدلأثور، و قد اىتم ادلفسر الفاضل بذكر األحاديث لشرح 
، وىي موسوعة يتوسع يف شرح األحكاـ الفقهيةاىتماما واسعا مع وسعة وعمومية هبذا القدر أنو اآلايت القرآنية 

وقد اشتهرت بُت العلماء بسبب نضج الدالئل ومتانة أسلوب البياف حديثية وفقهية لتحقيق مذاىب األئمة. 
  والتوازف بُت النقد والنظر وفكر اجلودة.

 :"وما دييز ىذا التفسَت الذي بُت أيدينا ما يلي" مة التفسَت ادلظهري بعنواف:قاؿ الشيخ إبراىيم مشس الدين يف مقدو 

أ. سالسة ألفاظو وبساطة تراكيبو وسهولة معانيو وعذوبة بيانو، فاإلماـ ادلظهري يستخدـ أرؽ األلفاظ وألطفها 
 ويبتعد عن حوشيها وغريبها وبذلك يغدو كتابو سلسال عذاب يفهمو كل قارئ.

اجلانب الروحاين: فإذا قرأت يف ىذا التفسَت يتبُت لك جليّا أف اإلماـ ادلظهري يوجو التفسَت توجيها ب. غلبة 
 إشاراي سلوكيا تلمح فيو صفاء عذاب، يفيد بو ادلؤمن من نصائح ومواعظ يسردىا يف مكاهنا وسياقها ادلناسب.

 ءة، وما تؤديو تلك القراءة.ج. أييت ابلقراءات ادلختلفة، ويذكر ادلعاين اليت تتفرع عن كل قرا

 أييت على اجلانب األديب وما خيص النحو واإلعراب فيذكر اختالؼ اإلعراب ووجوىو، ويفصل فيو أدؽ تفصيل.د. 

ىػ. يتوسع يف شرح األحكاـ الفقهية وما يتفرع عنها وأييت أبدلة كل فريق من السنة ويذكراجتهادات الصحابة 
ظهري يف ىذا اجلانب فهو جانب مهم من جوانب التفسَت يفيد ادلؤمنُت يف والتابعُت، ولقد أفاض اإلماـ ادل

 حياهتم وأمور دينهم.

 و. جيمع بُت ادلأثور وادلعقوؿ.

ي. فكاف جيمع بُت األقواؿ، ويتحرى الدقيق ألصح األقواؿ وأرجحها، ويثبتو، وىومل يكتف ابجلمع، بل كاف 
 ٙٙ"ال عذاب للقارئ الفاضل.حياوؿ تلخيص ما حفظو وفهمو ويقدمو شرااب سلسبي

: "ىذا التفسَت معروؼ عند احلنفية وغَتىم، ولو منهج جديل، ومعدود ٚٙحفظو هللا ويقوؿ الدكتور عبد الغفور
من التفاسَت الفقهية لبحوثو يف ذلك، ابإلضافة إىل حبوثو الصوفية، واالعتقادية، على قواعد ادلاتريدية. وىو تفسَت 

 ٛٙ"ابرع يف ربقيق ادلذاىب.
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 ٜٙوقاؿ الشيخ دمحم يوسف البنوري: "لو تفسَت عظيم، ال نظَت لو يف أحاديث األحكاـ، وأدلتها."

تلميذ الشيخ ويل هللا الدىلوي بتأليف تفسَت جليل  وقاؿ الدكتور دمحم قسيم منصور: "وقد قاـ الشيخ ادلظهري
وث حديثية اندرة إال أنو دلا كاف ابللغة ابللغة العربية اشتهر بتفسَت ادلظهري، جاء فيو بتحقيقات فقهية بديعة، وحب

 ٓٚالعربية اضلصر نطاؽ االستفادة منو بُت العلماء."
وقاؿ الشيخ عبد احلق احلقاين الدىلوي يف مقدمة تفسَته: "التفسَت ادلظهري من تصانيف القاضي ثناء هللا الباين 

هر جاصلاانف و الشيخ ويل هللا الدىلوي. بيت رمحو هللا، وىو عامل كبَت وصاحب نسبة، وىو تلميذ الشيخ مرزا مظ
 ٔٚوكاف لو تفسَت عظيم، يذكر أكثر ادلنقوالت ابلتحقيق."

 ٕٚويقوؿ الشيخ أنور شاه الكامشَتي عن التفسَت ادلظهري: "ال نظَت لو على وجو األرض."
 َت ادلظهري مل أروقاؿ الشيخ دمحم أشرؼ علي التهانوي: "رأيت كثرة التفاسَت لكتابة "بياف القرآف" ولكن التفس

 ٖٚمثلو، وال نظَت لو، خاصة يف ذكر األحاديث وادلذاىب الفقهية مع أدلتهم ابلتحقيق."
وقاؿ الشيخ دمحم مالك الكاندىلوي: "لو تفسَت معروؼ ابسم التفسَت ادلظهري يف اللغة العربية، وتفسَته ابرع يف 

 ٗٚودالئلهم."شرح موضوعات القرآف، وموسوعة فقهية لتحقيق ادلذاىب 
وقاؿ الشيخ دمحم تقي العثماين: "التفسَت ادلظهري من تصانيف العالمة القاضي ثناء هللا الباين بيت، ومساه التفسَت 

شرح اآلايت  وتفسَته سهل وواضح وأدؽ الفوائد يفجاانف. ادلظهري على اسم شيخ الطريقة مرزا مظهر جاف
 ٘ٚعلقة يف شرح األلفاظ القرآنية ابلتفصيل، واجتهد يف ذكر الرواايت ابدلناقشة."وذكر الشيخ الرواايت ادلتالقرآنية ابالختصار.

الشيخ مشتاؽ أمحد اجلشيت: "كاف تفسَته ديتزج من العلـو العقلية والنقلية. وأسلوب بيانو أستاذي الكرمي وقاؿ 
 األخرى. وكاف تفسَته لولف الثاين وادلشايخ سهل وعذوبة. وقد يذكر أىم نكات التصوؼ عن الشيخ اجملدد األ

 ٙٚأمهية خاصة يف تصانيف شبو القارة اذلندية. وقد يعترب ويعتمد على تفسَته عند مجيع العلماء."
وقاؿ السيد قاسم زلمود: "اللوف احلديثي يغلب على التفسَت ادلظهري وكتب على أسلوب الفقو احلنفي. وىذا 

 ٚٚلتأويالت اجلديدة." التفسَت جامع ألقواؿ ادلفسرين ادلتقدمُت، وموسوعة
ف القاضي يتوسع يف الكالـ على ادلسائل الفقهية عند ما يتناوؿ آية من آايت ور عبد الرشيد أظهر: "أوقاؿ الدكت

األحكاـ فنراه يكثر من إيراد ادلسائل اجلزئية مع ذكر اخلالفات واألدلة ونقدىا ويعرض ادلسألة من مجيع نواحيها 
 ٛٚاآلية وهبذا جعل كتابو موسوعة لألحكاـ الفرعية."إىل درجة خيرج شلا يراد من 

خر: "أف كل من يراجع التفسَت ادلظهري جيد أف القاضي ثناء هللا يعٍت بتفسَت آايت األحكاـ وقاؿ يف موضع آ
عناية فائقة بل ديكن أف يقاؿ أف اجلانب الفقهي من أبرز مسات ىذا التفسَت ومزاايه، ومرجع ذلك ىو تضلع 

 يف  يفوؽ بعض مصنفات كبار احلنفية  ادلقارف الذي جعل ىذا التفسَت  الفقو احلنفي و  دة الفقوالقاضي يف ما
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 ٜٚ."عليو الرمحة ادلوضوع مثل أحكاـ القرآف للجصاص والتفسَتات األمحدية دلال جيوف 
 

 اخلامتة يف نتائج البحث والتوصیات:
 :شَت إليها ىنا ابختصار. وذلك كالتايلأب أف أحمن خالؿ ىذا البحث إىل عدة نتائج ىامة، و  توقد توصل

 وقاضيا. وفقيها أصوليا ورلتهدا وصوفيا كاف القاضي دمحم ثناء هللا الباين بيت مفسرا وزلداث  

 التأليف واإلفتاء والقضاء يف ابين بت وأعطى ذلذه العهدة حقهاو  التدريس شتغل يفكاف القاضي ا. 
 "عند أىل العلم، ويعترب من أىم كتب التفسَت يف األحكاـ يف شبو لو منزلة عالية  أف "التفسَت ادلظهري

 القارة اذلندية.

  ادلسائل األصولية والفقهية، ورجع لتفسَت واحلديث والسَتة والتصوؼ و اب موسوعة ف "التفسَت ادلظهري"أ
 عاش مدة طويلة على عهدة القضاء. الشيخ ذلك إىل أف

 التفسَت ادلظهري" غٍت حافل دبختلف العلـو الشرعية وغَتىا وىو كتاب قيم جدير أبف خيدـ وحيقق  أف"
على اجلانب  العلمية وخيرج نصوصو وآحاديثو وآاثره يف رسائل اجلامعية، وخاصة أف يكتب الرسائل

  ديثي واإلشاري والعقدي والقراءات وغَتىا.احل

فما كاف يف ىذا البحث يت،  ترتيب ىذا البحث وتنقيحو بقدر طاقوقد بذلت جهدي بتوفيق هللا تعاىل يف 
من توفيق وصواب فمن هللا عزوجل، وما كاف فيو من تقصَت وخطاء فمٍت ومن الشيطاف، فأمحد هللا على ما وفقٍت 

  تسليما كثَتا.ملسو هلآو هيلع هللا ىلص إليو من الصواب، وأستغفره عما أخطأت فيو. واحلمد هلل أوال وآخرا والصالة والسالـ على دمحم
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 اذلوامش
                                                           

الكُت ىو الشيخ اإلماـ العامل الصاحل دمحم بن زلمود العثماين، الشيخ جالؿ الدين الباين بيت ادلشهور بكبَت األولياء، كاف من األولياء الس ٔ
فاتو "زاد ادلراتضُت، وأخذ الطريقة عن الشيخ مشس الدين الًتكي الباين بيت، وصحبو مدة من الزماف، مث قاـ مقامو يف اإلرشاد والتلقُت. ومن مصن
ظر الشيخ األبرار" يف احلقائق وادلعارؼ. وتويف رمحو هللا يف الثالث عشر من ربيع األوؿ سنة مخس وستُت وسبع مائة دبدينة ابين بت فدفن هبا. ان

، بَتوت، لبناف. الطبعة األوىل نزىة اخلواطر وهبجة ادلسامع والنواظرعبد احلي،   .ٕٕٓ/ٕٓـ. ٜٜٜٔىػٕٓٗٔ، ط. دار ابن حـز

 . ٕٜٗ/ٚٓ، نزىة اخلواطر وهبجة ادلسامع والنواظرالشيخ عبد احلي،  انظر ٕ
 ٕٓ، ط. إداره ثقافت إسالمية، الىور، ابكستاف. ص إرشاد الطالبنيابين بيت، ثناء هللا،  ٖ
، )األردية( مًتجم: دمحم أيوب قادري، ط. ابكستاف تذكرة علماء ىند؛ والشيخ رمحاف علي،  ٕٜٗ/ٚ، نزىة اخلواطرانظر الشيخ عبد احلي،  4

فیریسںدنہ؛ ودمحم سامل قدوائي،  ٖٛٔـ. ص ٜٔٙٔىستاريكل سوسائيت، كراتشي،  ا فيب ت
ا

م

فري فرتسوا

م

فنيرس ا ا

م

، ط. مكتبة جامعة نئي دىلي، تسوينا 
مقالة: ثناء هللا ابين بيت، ربت اشراؼ جامعة  ؛ و دمحم نصر هللا احساف اذلى راان، ارود دائرة معارؼ إسالمية، ٜٚـ. ص ٖٜٚٔالطبع األوؿ 

 .ٕٖٓٔ/ٙٓـ. ٕٜٙٔبنجاب، ط. اداره دانش بنجاب الىور، الطبعة األوىل: 

 .   ٕٗٔ، ص تذكرة علماء ىندانظر الشيخ رمحاف علي،  ٘
فانمرظفرنسح؛ ٘ٙٗـ. ص ٜٓٙٔ، ط. نو لكشور لكنو. الطبعة الثالثة حدائق احلنفیةالشيخ فقَت دمحم،  ٙ د فاظنمفالیگین، سا فدنہفںیمفاملسمونںفاک پ اکفتسو

رتیب

 

   .۶۳ /۲۰،فط۔فہبتکمفاامحہین،فالوہا۔فمیلعتفتسوفت
؛ و دمحم نصر هللا احساف اذلى راان، ارود ٖٛٔ، ص تذكرة علماء ىند؛ والشيخ رمحاف علي،  ٕٜٗ/ٚ، نزىة اخلواطرانظر الشيخ عبد احلي،  ٚ

 .ٕٖٓٔ/ٙٓيت،  دائرة معارؼ إسالمية، مقالة ثناء هللا ابين ب
 .ٜٕ/ٔٓ، ط. دار الكتب العلمية، بَتوت، لبناف. ربقيق: الشيخ إبراىيم مشس الدين. التفسري ادلظهريالباين بيت، القاضي دمحم ثناء هللا،  8

 . ٕٙ٘/ٙٓادلصدر السابق:  9
 .ٕٕٕ/ٚٓادلصدر السابق:  ٓٔ

، ط. ادارة ثقافت اسالمية، الىور. الطبعة األوىل بيتتذكرة قاضي دمحم ثناء هللا ابين دكتور زلمود احلسن عارؼ، انظر  ٔٔ
 .ٓ٘۔ٜٗص،ـٜٜ٘ٔ

 .ٔ٘ادلصدر السابق،  ص انظر  ٕٔ
 .ٙ٘ادلصدر السابق، ص انظر  13

ىػ ببلدة "بتالو" من بالد بنجاب ونشأ ٙ٘ٔٔىو الشيخ العامل الزاىد غالـ علي بن عبد اللطيف العلوي النقشبندي الدىلوي، ولد يف سنة:  14
يخو هبا، وحصل العلم حيث ما أمكن لو يف بالده، والـز الشيخ الكبَت مرزا مظهر جاصلاانف الدىلوي واشتغل ابألذكار مدة طويلة، ودلا تويف ش

ىػ بدىلي. ولو رسائل عديدة منها: مقامات ٕٓٗٔ الشياخة مكانو. وىو من أولياء السالكُت، اتفق الناس على واليتو وجاللتو. وتويف سنة: توىل
 .ٙ٘ٓٔ-٘٘ٓٔ/ٚ، نزىة اخلواطرمظهري، و إيضاح الطريقة. انظر الشيخ عبد احلي، 

 .ٕٖٙـ. ص ٕٔٓٓط. اردو سائنس بورد، الىور. الطبعة األوىل:  ، مًتجم: دمحم اقباؿ رلددي،مقامات مظهريغالـ على الدىلوي،  15
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 .  ٕٙ: ۰۱سورة يونس ٙٔ

 .ٖٖٙ، ص مقامات مظهري ؛ غالـ على الدىلوي، ٚ٘٘، ص تذكرة قاضي دمحم ثناء هللا ابين بيتدكتور زلمود احلسن عارؼ، انظر  17
 .ٚ٘ٔ/ٔٓـ. ٕٜٛٔالىور، ابكستاف. الطبعة األوىل ، ط. اداره ثقافت اسالمية، فقهاء ابك وىندانظر دمحم اسحاؽ هبىت،  ٛٔ
 . ٕٖٗ/ٚٓ: التفسري ادلظهريانظر القاضي دمحم ثناء هللا،  ٜٔ
 .ٖٚٔ/ٗ: التفسري ادلظهريوذكر الشيخ يف تفسَته لو "الشيخ االستاذ دمحم فاخر احملدث رمحو هللا..." انظر القاضي دمحم ثناء هللا،  ٕٓ

 .ٕٖٛ/ٙ، اخلواطرنزىة انظر الشيخ عبد احلي،  ٕٔ

 . ٖٖٛ/ٙادلصدر السابق  ٕٕ

 .ٖٖٛ/ٙادلصدر السابق  ٖٕ
، ط. دار األعالم؛ والزركلي، خَت الدين،  ٕٕٚ/ٔ؛ وعمر رضا كحالة، معجم ادلؤلفُت،  ٛ٘ٛ/ٙ، نزىة اخلواطرانظر الشيخ عبد احلي،  24

 .ٜٗٔ/ٔـ.ٜٓٛٔالعلم، بَتوت، لبناف. الطبعة اخلامسة 

 .  ٛ٘ٛ/ٙ، اخلواطرنزىة الشيخ عبد احلي،  25

 .  ٜ٘ٛ – ٛ٘ٛ/ٙادلصدر السابق:  26

 .ٔٙٛ/ٙ، نزىة اخلواطرالشيخ عبد احلي،  27

، األعالـ، خري الدین؛ والزركلي،  ٕٕٚ/ٔ؛ وعمر رضا كحالة، معجم ادلؤلفُت،  ٜ٘ٛ - ٛ٘ٛ/ٙ، نزىة اخلواطرالشيخ عبد احلي،  انظر ٕٛ
ٔ/ٜٔٗ. 

 . ٕٚٛ – ٕٙٛ/ٙ، نزىة اخلواطرالشيخ عبد احلي، ؛  ٖٕٗ – ٖٖٕ، ص مقامات مظهريغالـ على الدىلوي، انظر  29

 . ٕٚٛ-ٕٙٛ/ٙ، نزىة اخلواطرانظر الشيخ عبد احلي،  ٖٓ
  .ٕٗٗ – ٖٕٗ، ص: مقامات مظهريغالـ على الدىلوي، انظر  31

 .ٙٓٚ - ٘ٓٚ/ٙ، نزىة اخلواطرانظر الشيخ عبد احلي،  32

 . ٙٓٚ/ٙادلصدر السابق  33
 . ٚٓٚ – ٙٓٚ/ٙانظر ادلصدر السابق  34

   .ٖٔ٘ – ٜٖٗ، ص مقامات مظهريغالـ على الدىلوي، انظر  ٖ٘
 .ٕٙ٘ - ٕٓٗ، صتذكرة قاضي دمحم ثناء هللا ابين بيتدكتور زلمود احلسن عارؼ، انظر  ٖٙ

 .ٔٙٔ/ٔ، فقهاء ابك وىندانظر دمحم اسحاؽ هبىت،  ٖٚ

 .ٔٙٔ/ٔانظر ادلصدر السابق  ٖٛ
ىند، ط. رايض برادرز، أردو ابزار  تراجم علماء حدیث ؛ ونوشهروي، أبو حيي إماـ خاف، ٕٜٗ/ٚ، نزىة اخلواطرانظر الشيخ عبد احلي،  ٜٖ

 .ٕٚٓ/ٔالىور، ابكستاف.
 . ٕٙٓ/ٔ، تراجم علماء حدیث ىند؛ ونوشهروي،  ٕٜٗ/ٚ، نزىة اخلواطرانظر الشيخ عبد احلي،  ٓٗ
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 .، وىو من كبار العلماء، ولد ونشأ يف بلدة من أرض "ترىت" بضم الفوقيةدمحم بن حيِت التيمي، مث البكري، الًتىيت، مث القريٍت ىو الشيخ ٔٗ

، مث سافر إىل احلرمُت الشرفُت، وأخذ عن الشيخ احملدث عبد الغٍت بن أيب سعيد العمري الدىلو  ي ابدلدينة والـز الشيوخ وانتفع بو يف أنواع العلـو
حدى عشرة ليلة بقيت من رجب سنة سانيد عبد الغٍت العمري فرغ منو إلأمن آاثره: اليانع اجلٍت من دلنورة. على صاحبها الصالة والتحية. و ا

؛ والشيخ عبد احلي،  ٔٓٔ/ٕٔانظر: عمر رضا كحالة، معجم ادلؤلفُت، ط. دار إحياء الًتاث العريب بَتوت، لبناف.  ابدلدينة ادلنورة. ىػٕٓٛٔ
 .ٜٚٓٔ/ٚ، ىة اخلواطرنز 

 .ٜٙ، ط. ادلطبع الصديقي، ص الیانع اجلين يف أسانید الشیخ عبد الغيندمحم بن حيي الًتىيت،  ٕٗ
 . ٕٜٗ/ٚ، نزىة اخلواطرالشيخ عبد احلي،  ٖٗ
تذة بالده، مث ىػ، وحصل العلـو عن أسإٓٙٔىو الشيخ فقَت دمحم بن دمحم سفارش احلنفي اجلهلمي، ولد يف قرية من مضافات جهلم سنة  ٗٗ

زبدة سافر إىل دىلي وقرأ أكثر الكتب الدرسية على ادلفيت صدرالدين الدىلوي. ورغب إىل ادلناظرة ابلنصارى وصنف فيو الكتب والرسائل، منها: 
نزىة الشيخ عبد احلي،  ىػ. انظرٕٕٖٔاألقاويل يف ترجيح القرآف على األانجيل، وحدائق احلنفية يف طبقات ادلشايخ احلنفية. وتويف رمحو هللا سنة 

  .ٕٖٛٔ/ٛر، اخلواط
 .  ٙٙٗ ، صحدائق احلنفیةشيخ فقَت دمحم، ال ٘ٗ
 . ٕٚٓ/ٔ، تراجم علماء حدیث ىند؛ ونوشهروي،  ٕٜٗ/ٚ، نزىة اخلواطرالشيخ عبد احلي،  ٙٗ
، ط. مطبع نظامي، كانبور، اذلند. سنة الطبع: احملدثني الفقهاء مآثر إبحیاء ادلتقني النبالء إحتاف ،خاف حسن صديقسيد  ،القنوجيانظر  ٚٗ

 . ٕٔٗ - ٕٓٗـ. صٕٛٛٔ

 .ٜٕٔ، ص تذكرة قاضي دمحم ثناء هللا ابين بيتدكتور زلمود احلسن عارؼ،  48

دفانمرظفأنسحانظر 49 رتیبالیگین، سا

 

 .۶۳ /۲۰،فپ اکفتسوفدنہفںیمفاملسمونںفاکفاظنمفمیلعتفتسوفت

 . ٚ٘ٔ/ٔ، فقهاء ابك وىندانظر دمحم اسحاؽ هبىت،  ٓ٘
 .ٜٓ/ٔٓ. ـٕٚٓٓىػٕٛٗٔ، ط. دار الكتب العلمية بَتوت لبناف، الطبعة األوىل: مقدمة التفسري ادلظهريإبراىيم مشس الدين،  ٔ٘
؛ وعادؿ نويهض، معجم ادلفسرين  ٗٗٔ/ٜ، معجم ادلؤلفني؛ وعمر رضا كحالة،  ٖٓٔ/ٔ، إیضاح ادلكنونانظر البغدادي، امساعيل ابشا،  ٕ٘

 .ٚٓ٘/ٕـ. ٜٙٛٔىػ/ٙٓٗٔـ حىت العصر احلاضر، ط. مؤسسة نويهض الثقافية للتاليف والًتمجة والنشر، الطبعة الثانية: من صدر اإلسال
ىػ. واألكثر عليو. انظر ٕٕ٘ٔقاؿ الدكتورزلمود احلسن عارؼ وصاحب مقالة دائرة معارؼ اإلسالمية ىذا خطاء والصحيح أنو تويف سنة  ٖ٘

 .  ٖٕٔ،ص دمحم ثناء هللا ابين بيتتذكرة قاضي زلمود احلسن عارؼ، 

 .  ٕٜٗ/ٚ، نزىة اخلواطرانظر الشيخ عبد احلي،  ٗ٘
 .ٖٗ-ٕٗ: ۷۳الصافاتسورة  ٘٘
 .  ٕٚٔ/ٔ، تراجم علماء حدیث ىند؛ ونوشهروي،  ٕٗٔ، ص تذكرة علماء ىندانظر رمحا ف على،  ٙ٘
 . ٕٗٓ-ٖٕٓ، ص تذكرة قاضي دمحم ثناء هللا ابين بيتانظر زلمود احلسن عارؼ،  ٚ٘
 .ٖٖٓٔ/ٙ؛ وارود دائرة معارؼ إسالمية،  ٜٕٗ، ص تذكرة قاضي دمحم ثناء هللا ابين بيتانظر زلمود احلسن عارؼ،  ٛ٘
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 .ٜٕٗ/ٔٓ، التفسري ادلظهريانظر القاضي دمحم ثناء هللا،  ٜ٘

 . ٖٖ٘/ٙٓادلصدر السابق  ٓٙ
ىػ دبدينة هبرائج، ونشأ وحصل العلـو عن العلماء الكبار، ٖ٘ٔٔة ىو الشيخ نعيم هللا بن غالـ قطب الدين النقشبندي البهرائجي، ولد سن ٔٙ

بيت ضلو  والـز الشيخ مرزا جاصلاانف الدىلوي، وصحبو أربعة أعواـ، وأخذ عنو الطريقة وانؿ اإلجازة ادلطلقة منو. وصحب القاضي ثناء هللا الباين
رات مظهرية، أنفاس األكابر، ومكتوابت الشيخ مرزا مظهر جاصلاانف ىػ، ومن مؤلفاتو بشإٛٔٔسنة واستفاض منو فيوضا كثَتة. وتويف سنة:

 . ٕٙٔٔ/ٚ، نزىة اخلواطررمحو هللا. انظر الشيخ عبد احلي، 
 .ٜٕٓ، صتذكرة قاضي دمحم ثناء هللا ابين بيت؛ وزلمود احلسن عارؼ،  ٙٙٔ/ٔ، فقهاء ابك وىندانظر دمحم اسحاؽ هبىت،  ٕٙ
 .ٖٖٓٔ/ٙ؛ وارود دائرة معارؼ إسالمية،  ٕٛٛ، ص قاضي دمحم ثناء هللا ابين بيتتذكرة انظر زلمود احلسن عارؼ،  ٖٙ
 ـ.ٜٙٛٔىػ/ٙٓٗٔوئتو، ابكساف. الطبعة األوىل ، كپوڈبك  بلوچستاف، ط. التفسري ادلظهريانظر  ٗٙ
 .  ىم الشيخ ملك دمحم بوستاف، والشيخ السيد دمحم إقباؿ شاه، والشيخ دمحم أنورمكهالوي حفظهم هللا تعاىل ٘ٙ
 .ٓٔ-ٜٓ/ٔٓ،التفسري ادلظهريمقدمة إبراىيم مشس الدين،  ٙٙ
 زلمود مصطفى جعفر، أستاذ التفسَت وعلـو القرآف، كلية أصوؿ الدين القاىرة، يف جامعة األزىر. الدكتور عبد الغفورىو الشيخ  ٚٙ
 .ٓٚٔص ـ. ٜٜٛٔ، الطبعة األوىل: مدارس ومناىج يف تفسري القرآن الكرميعبد الغفور زلمود مصطفى جعفر،  ٛٙ
رسالة فقو أىل العراؽ وحد يثهم(، ط. دار الكتب تكملة ، )الفقو و أصول الفقو من أعمال اإلمام دمحم زاىد الكوثرى ،دمحم يوسف البنوري ٜٙ

 .ٖٓٔص. ـٕٗٓٓ/ىػٕ٘ٗٔالعلمية بَتوت لبناف، الطبعة األوىل 
رسالة الدكتوراه، اجلامعة اإلسالمية العادلية إسالـ آابد، ابكستاف. ربت إشراؼ التفسري، مدرسة الشیخ حسني علي يف دمحم قسيم منصور،  ٓٚ

 .ٙٗاألستاذ الدكتور عبد التواب حفظو هللا تعاىل. ص 
 .ٕٚٔ/ٔ، مقدمة، ط. مكتبة احلسن، الىور، ابكستاف. تفسري فتح ادلنان، ادلشهور بـ"تفسري احلقاين"احلقاين، أبو دمحم عبد احلق،  ٔٚ
 .ٜٕ٘، ص تذكرة قاضي دمحم ثناء هللا ابين بيتالدكتور زلمود احلسن عارؼ،  72

 . ٛٛٗادلصدر السابق ص  ٖٚ
 . ٕٖٓ، ط. انشراف قرآف، الىور، ابكستاف. ص منازل العرفان يف علوم القرآن الكاندىلوي، دمحم مالك، ٗٚ
 .ٛ٘/ٔـ. ٜٔٛٔكراتشي، ابكستاف، سنة الطبع، ط. ادارة ادلعارؼ  مقدمة تفسري معارف القرآن ،تقي مفتی دمحمعثماين، ٘ٚ
، ملتاف. الطبعة األوىل علم تفسري اور مفسرینمشتاؽ أمحد اجلشيت،  ٙٚ  .ٖٓٓـ. ص ٖٜٜٔ، ط. مدرسو اسالمية عربية أنوار العلـو

ـ. ص: ٕٓٓٓالطبع: . سيد قاسم زلمود، شاىكار إسالمي انسائيكلوبيداي، ط. الفيصل انشراف واتجراف كتب، الىور، ابكستاف. سنة ٚٚ
ٕٙٗ. 

اؼ: . عبدالرشيد أظهر، الدراسة ادلقارنة بُت التفسَت ادلظهري وفتح البياف، اجلامعة البنجاب، الىور، ابكستاف. رسالة الدكتوراه، ربت إشر ٛٚ
 .ٕٛٚ/ٕالدكتور ظهور أمحد أظهر حفظو هللا. 

 .ٕٓ٘/ٕ. ادلصدر السابق، ٜٚ


