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A�S��A���

Pashtu� Ulama have always bee� i� the service �� �slam� �he �ri�i� 
�� Pashtu� �e��le i� Pa�ista� is the �r�vi�ce �� �hyber Pu�htu��hwa 
��rmerly ���w� is ��rth �est �r��tier Pr�vi�ce ����P�� Pashtu� Ulama 
have serve� �slam �� �i��ere�t �r��ts� s�me have ���e �iha� a�ai�st the 
�����uslims� s�me �� them have ���ere� their services i� the �iel� �� 
�slamic e�ucati��� ie� teachi�� i� �a�rassas� while s�me have serve� �slam 
via their writi�� c�mme�tary �� �ur���� e��la�ati�� �� �a��th a�� �uristic 
�r�blems� �his article �iscusses the w�rthy c��tributi��s �� ��e �� the 
�reat c�mme�tat�rs �� �ur��� �hay�h ���i� �u�amma� ��r�s� wh� 
bel���e� t� �ar�a� i� the Pr�vi�ce �� �hyber Pa�htu��hwa� �e live� i� 
the ��th ce�tury� �he article e�c�m�asses a �etaile� bi��ra�hy �� the 
writer a�� his w�rthy c��tributi�� i� servi�� �ur���� �slam a�� �uslims 
��cusi�� �� his c�mme�tary �� �ur��� i� Pasht� la��ua�e �ame� as 
��ashsh�� �l �ur����� �he meth�� use� ��r the research is �escri�tive a�� 
�ualitative� �he review literature sh�we� that such a� esteeme� a�� 
vi��r�us scie�tist �� �i��ere�t scie�ces �� �ur��� a�� his valuable 
c��tributi��s are �ut �� the reach �� sch�lars a�� libraries that may lea� t� 
a� irre�arable l�ss �� the �slamic le�acy� �he stu�y came u� with the 
�utc�mes �� his e���rts i� the �iel� e�e�esis �� �ur���� a�� the way a�� 
�atter� he ��ll�we� i� i�ter�reti�� �i��ere�t mea�i��s �� the reveale� 
literature� �he stu�y w�ul� hel� �ut �slamic sch�lars a�� will e�rich the 
��mai� �� the �ur����s research with �ew th�u�hts a�� view��i�ts� 
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�٢العدد�  �ا�لد � �لة علمية حم�مة

 ١٢�

ا �� الفر�ان عل� ع�ده لي�ون للعامل� ��يرا، القا�� يف حم�م كتابه� احلمد � ال�� ���  إ�ن� ����

�� أ����و��� 
د�� ل�ل��� �� ري�اال�ق�ر�آن� ي����

�� ر�ا ك�  أ�ن� ���م� أ���
�ات�

�� ال���ي�� ي��ع�م�ل�ون� ال��احل�
ر� ال�م���م�ن�

، وال��� ���١و�ي����ش��

  والس�� عل� م� أرسله � �ا�دا� وم�شرا� و��يرا وداعيا� إ� � �ذ�ه وسرا�ا� منريا��

�م وإر�اد�م إ� طري� احل� إن � تعا� أرس� رسله ال�را� إ� �لقه يف ك� �مان وم�ان �دايت

 في�ا الشرا�� نات م� ا�د�، وب�� للنا� وبي�  �� وال�را� املستقيم، وأ��� ال�ت� املقدسة ف�عل�ا �د

القرآن منار ا�داية ل�مة ف�ن ، ���� عل� ��ينا حممدأواألح�ا�، ومن�ا كتا� � الع�يم ال�� 

م� ��ه األمة �دمة كتا� � الع�ي� م�  تعا� أ�سا� ا��ف� � و مية يف �ي� �وا�� احليا�، ا�س�

ن�د ف �تلفة، أ�م�م أن يفسروا كتابه بلغات حي� لف�ه ومعناه ومف�ومه ومن�و�ه إ� �ري ذل�، و�

من�م الشيخ حافظ حممد إدريس  ،للغة ال�شتويةتفسريه �سا�وا يف �دمة القرآن ال�ر� ب�د العلما� أن 

 كش�افتفسريه " �و��  ،بلغته األ� ال�شتو هر فس� حي� ال�� سا�م يف �دمة القرآن ر�ه �  ال�ورو�

  و��� ،إ� مقدمة و���ة م�اح��د �سمته ��ا ال��� و القرآن"� 

  عناية ال�شتو�ي� �لدراسات القرآ�ية ا���� ا�و��

  ر�ه �� تر�ة حيا� الشيخ حممد إدريس ال�ورو� ا���� ال���

  القرآن" ومن��ه و��ا��ه كش�اف� التعري� بتفسري "��� ال��ل�ا�

 �تا�� ال��� وتو�ياته وا��احاتهفي�ا و � ���� ال���

  ���ي� ال�ش�و�ي� �ل�راس�� ال����ي� �ا���� ا�و�

ا��ر�، فقد أرس� عمر ب�  ��ر د�و� ا�س�� يف مناط� �تو�وا ��� القرن األو�

 �١م� أفغا�ستان احلالية عا�  ك�ريا�   األحن� ب� �يس إ� "�راسان" ال� كا�� ت�م ���ا�  �ا��ا�

بع� فا�ا� ع�د الر�� ب� ���ر�  د�� � ،فد�ل�ا وسي�ر علي�ا بعد مقاومة �ديد� م� أ�ل�ا ،لل��ر�

يف الع�د  ت الفتوحات يف مناط� �تو�واواستمر� ، ��٢ �املناط� ال�شتو�ية يف ع�د عثمان ب� عفان

  راسان��رس� معاوية ب� أ� سفيان ع�د الر�� ب� ��ر� والي�ا عل� �� ف ،األمو�

لتعليم  ر�ه � و�ا�ت �موعة م� العلما� وفق�ا� املسلم� وعل� رأس�م احلس� ال��ر�

  � ���وترسيخ امل�اد� ا�س�مية أل�� ��ه ال��د

                                                           

  �� ا�سرا�سور�    ��١

بدر، فارو� حامد، �ريخ أفغا�ستان ��ي� الفت� ا�س�م� ح� الو�� احلا�ر، م�ت�ة ا�دا� لل��اعة والنشر   � �٢

 ���٢، ���١والتو�ي�، القا�ر�، ال��عة األو�، 

 �����١، ١��٢، �ريخ أفغا�ستان بعد ا� إس��، �م� ال�شتو، كاب�، �احل ح�ي�، ع�د  � ��
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   ���١يقو� األستاذ حممد �وا� طا�ر

تركوا ك� ما كان عند�م م� الدي�  ح�إن ا�س�� �د أ�ر يف حيا� ال�شتو�ي� إ� مد� بعيد، "

�� �والثقافة القد�ة، �تيان 
ا�� احل��� و������� ال��اط� ����٢�"����  

��ود  � عل� أحدف�و�د �ا� ال�شتو�يون بدور ك�ري يف �شر ا�س�� يف ��ه القار� ا�ندية، و� 

�ع� م� أ�دافه �شر ما يف ��و ب�د ا�ند، و�م�ا لدولته، و  ���ر�ه � د الغ��و�السل�ان حممو 

  � ���ا�س�� في�ا

وملا تشرف� الق�ا�� ال�شتو�ية ��س��، بد�وا يتلقون العلو� الدينية واألح�ا� الشرعية، ويرحلون 

�ارت يف  ���ديوبند يف ا�نديف طل� العلم إ� ب�د العر� وب�د ما ورا� الن�ر، وملا أسس� مدرسة 

��ه ال��د عدد   ، ولقد ��ر يف��ر ال�شتون من�� العلم ومنتد� ط�� العلم، و�ر� في�ا العلما� ال��ار

م� س�ستان، وحممد ب� طيفور  ���دو ما� أ� داو ا�م� الفق�ا� وا�د�� واملفسري� والف�سفة ك ك�ري

  � ���، و�ري�م م� العلما����الس�او�د الغ��و�

�دأت يف القرن العا�ر ا��ر�، فال�تابة يف �تل� العلو� الدينية والشرعية �للغة ال�شتوية وأما 

                                                           

يف ��يد �ي�، والت�� �كاد�ية  ���١ا� طا�ر م� ا�قق� ال�شتون، ولد يف عا� األستاذ الدكتور حممد �و    ��١

ا ل�كاد�ية يف عا�     �٢�١، ول� �دا� ربه يف عا� ���١ح�  ���١ال�شتو �امعة بشاور، � أ��� عميد�

��asht�aca�emy�u���e�u����sh�w�rticle��h���ile��r����awa��tayir��ml� 

  ��١ ا�سرا�سور�    ��٢

 ��� ����، ���١طا�ر، حممد �وا�، رو�� أد�، أكاد�ية بشتو بشاور،   � ��

�، املعروف �سم حممود الغ��و� �و ���١إبري�  ��وتويف يف  ،����١وفم�  �٢ س��ت��، ولد يف حممود ب  � ��

ع�ية، عل� �د، � ا��ر � يف �م� ا��فة الع�اسية�����١ إ� ���حاكم الدولة الغ��وية يف الف�� م� عا� 

� ، ا�لد�١ العدد�لة عملية ال��و�ية حم�مة،  ،السفارات يف الع�ر الغ��و�، �لة العلو� والدراسات ا��سا�ية

��١١١، ��٢�١، ١ 

�ابر�، حممد �في�، �ريخ � � ي�� السل�ان الغ��و� بشتو��، إ� أن أكثر �واده و��اته كا�وا بشتو�ي�، ا��ر  ���

 ��٢�١سرحد، يو�يورس� ب� ا�نس�، �وبه 

 ����١٢ يف عا� ��١٢أسس� ��ه املدرسة عل� يد الشيخ حممد ب� �اسم النا�وتو� �ت   ���

أبو الف�� العسق��، � �، ا��ر���٢و سليمان ب� األ�ع� األ�د�، الس�ستا�، م�ن� السن�، تويف   � ��

 ١��٢١، ���١، سور�، دار الر�يد، تقري� الت��ي�، أ�د ب� ح�ر

ع� �سم � الن�و�، وله تفسري حس� �املفسر املقر ، حممد ب� طيفور الغ��و�، أبو ع�د � الس�او�د��و   � ��

كان � العا� يف تفسري الس�� املثا�، وكتا� عل� القرا�ات، وكتا� الو�� وا�بتدا�� ذكره القف�� �ت�را�، و�ا�

�، ع�د الر�� ب� أ� ب�ر، ��� طالسيو � ا��ر � و���� وس�عما�ة�يف وس� املا�ة السادسة� وتويف سنة �ان 

 ١�١�١، ����١ ال��عة األو�،الدي�، ط�قات املفسري� العشري�، م�ت�ة و��ة القا�ر�، 

 ����١ريخ أفغا�ستان ��ي� الفت� ا�س�م� ح� الو�� احلا�ر،   � ��
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" ال�� يشتم� عل� تفسري كثري كتابه املش�ور "�ري ال�يان��١ ري رو���كت� �ي�يد رو�� املعروف ب� 

  �م� ا��ت القرآ�ية، كما يشتم� عل� األح�ا� الفق�ية

إ�افة إ� � ويشتم� ��ا ال�تا� "،�ن ا�س��"���٢ ال��ري أ�و�د دروي�نوكت� العا� 

، وتر�ة ��يد� ال�د� ���عل� تر�ة ��يد� األما� لسرا� الدي� األو�� الفر�ا� �أ�ر�مو�وعات 

، وتر�ة ���ة ال�يدا� لل�� � ���، وتر�ة العقا�د النسفية لعمر النسف����لشرف الدي� ال�و�ري�

  ����، كما يشتم� عل� عد� كت� ورسا�� أ�ر� يف العقا�د والت�ويد و�ري�ا���النسف� ال�يدا�

�للغة ال�شتوية يف الن�� الثا� م� القرن  "فوا�د الشريعة"كتابه   ���وأل� أ�و�د �اسم الشينوار�

  � ���العا�ر، ب�� فيه العقا�د واألح�ا� الفق�ية، وا�دا� ا�لقية وا��تماعية

                                                           

�� ولد يف مدينة �ولو�در يف ������١ري رو��� ��ب��� ��و �ي�يد ب� ع�د� بورك� األ��ار�، الش�ري   � �١

بن�ا� ا�ند، عاد م� أبيه �غريا� إ� مدينة أ�داده إ� و�يرستان يف �كستان حاليا�، وم� أ��ر كت�ه �ري 

�را�� مو�وعية � أ�رعة ال�يان الدكتور ��ري ا��ر��،� ال�يان، �را� التوحيد، مق�ور امل�من� و�ري ذل�� ا��ر

 ����١، ٢�١٢، بي� العلم للنا��، بريوت ل�نان،املوسوعة احلسينيةيف 

ب� سعد� م� ك�ار علما� ال�شون، وم� أ�م كت�ه ��ن ا�س��، و�و �تو� عل� �دا �و أ�و�د دروي�ن ب�    � �٢

�، ال�ر�س� ��، ودف� يف بشاور� ا��ر���١املسا�� الدينية، والرد عل� ال�اعن� �لشريعة، تويف يف سنة 

 ����، دا�ر� املعارف احلسينية، شتو��� الشعر الإاملد�� الدكتور حممد �اد�، 

�و عل� ب� عثمان ب� حممد ب� سليمان، أبو حممد سرا� الدي� التيم� األو��، الفر�ا� احلنف�، ��م ��يد�   � ��

�ري ال�ركل�، � السرا�ية� ا��ربدأ األما� يف العقا�د، وم� م�لفاته ��ا� األ��ار لت�كر� األ�يار، والفتاو� 

 ����١، ٢��٢، األع��، دار العلم للم�ي�، بريوت، ل�نان، الدي� ب� حممود ب� حممد ب� عل� ب� فار�

��� �اعر �ن�ا�� ا�ت�ر �دا��ه الن�وية� ��� ��� ���حممد ب� سعيد ب� �اد ال�ن�ا�� ال�و�ري� ��و   � ��

حممد أبو احلس�، ��يد� ال�د� � � ا��رالدرية يف مد� �ري ال�ية أ��ر أعماله ال�دية املسما� ال�واك�

 �����، �٢�١، ��٢ العدددارسة أدبية، �لة القسم العر�، �امعة بن�ا� ��ور، �كستان، � لل�و�ري�

�����١، أبو حف�، عمر ب� حممد ب� أ�د ب� إ�اعي� ب� لقمان احلنف� النسف� � السمر�ند��و   � ��

العقيد� وم� أ��ر كت�ه  ،فقيه عا� يف أ�و� العقيد�، أي�ا�  وكان يلق� ب�مف� الثقل� لق�ه �م الدي�، ،��١١�٢

 ��٢��١٢، ٢��١ال���، حممد ب� أ�د ب� عثمان، سري أع�� الن���، م�سسة الرسالة، � � ا��رالنسفية

�، وم� أ��ر كت�ه م�ال� امل�ل� املعروف ب�����ة فقه ���تويف يف عا�  ل�� � النسف� ال�يدا��و   � ��

 ����١عمر ر�ا ك�الة، مع�م امل�لف�، دار إحيا� ال�ا� العر�، بريوت، ل�نان، � ال�يدا�� ا��ر

�����١، ����١يواد م�، �مل�، د بشتو �ثر اته سوه كاله ��ا�ا�ة سنة لنثر ال�شتو�، مل� بر��، ��ور،   � ��

، �األد� الدي� يف ال�شتو�، أكاد�ية بشتو، �امعة بشاور، ��� ���� ����� ��� وا��ر عارف �سيم، ��١

��١، ���١� 

فوا�د الشريعة �للغة ال�شتوية يف الن�� الثا�  �و الفا�� �اسم الشينوار� م� أ�م علما� ال�شتون، وم� أ�م كت�ه  � ��

 واألح�ا� الفق�ية، وا�دا� ا�لقية وا��تماعيةم� القرن العا�ر، ب�� فيه العقا�د 

 ��١�٢د بشتو �ثر اته سوه كاله،   � ��
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يف الفقه �للغة  كتا� �ف� من�و� "، و��ار�يد ال�يان" ���١ امل� ع�د الر�يد ب� حس�وأل� 

  ���٢ال�شتوية، و� ت�ا� ت�در�� ��ا ال�تا� لل�نات يف ال�يوت

العلما� ال�شتون، � تتاب� األمر م� بداية  مه�د�  الدي� ال��العلم� بع� النماذ� لل��د ��ه ف

 الشرعية �و العل ��ف� م�ات ال�ت� الدينية والفتاو� الشرعية، ودو�� ��ل�� ف ،بعدهوما  الثال� عشرالقرن 

�� س� م�ات املدار� واملعا�د الدينية يف القرن الراب� عشر، و��� ��ه اللغة، وأس�  ا��تل� أ�واع�

يف ومدرسة بن� بري  ،بع��ا لتفسري القرآن ال�ر� وتر�ته، مث� مدرسة العلو� ا�س�مية �اه من�ور

تقا� إ�ليم �ي� �تو�وا، وا�داد األمر ح� � تو�د مدرسة م� املدار� الدينية يف مناط� �تو�وا إ� و 

  يف ��ر �ع�ان ورم�ان م� ك� سنة� القرآن في�ا دور� لتفسري

  ي�ل�� ال�ش�و لال�فسري � ���ب�ب�اي�  
  من�ا� ،�ع� �دا�، وذل� ألس�ا� يةال�شتو التفسري �للغة  كتابة�ديد الف�� ال�منية ل�داية  

كا�� اللغة الفارسية لغة علم و�قافة يف ��ه املناط�، وكان العلما� واملثقفون ��١

  �ت�ه �للغة الفارسية�ف � كتا�� يعلمون اللغة الفارسية أل�� العلم والدي�، ف�لما أراد عا� أن ي�ل�� 

 التاريخ، فو�د��ا ميدا�� إذا ��ر� إ� مناط� ال�شتون وموا�ع�ا اجلغرافيا ع� ��٢

و�تي�ة ��ه احلرو� �ا� كثري م� ا��ر  ،لل��ومات واحلرو� املستمر� م� ��� الشعو� امل�تلفة

"��� �اع� وحر�� آ�ر علمية وكت� دينية يف  �العلمية والدينية، كما يقو� �مل� �يواد م�

�س�ة ��وطة م� م�ت�ة �امعة  � وسر� ألفان و�سما�ة أفغا�ستان يف السنوات األ�ري�، ح� حر� 

وسر� مت�� كابو� التار��، و�اع� املراك� وامل�ت�ات األ�ر� يف مدن �تلفة م�  ،كابو�

 ����أفغا�ستان �ا في�ا م� ترا� التفسري ال�شتو� أي�ا�"

�نا� �موعة م� امل��وطات يف التفسري يف اللغة ال�شتوية �د عف� علي�ا يد األم� ���

� �ست�ي� معرفة �ريخ �ليف�ا، كما � �عرف م�لفي�ا، ول�� آ�ر القدامة �دية و�اع� أوا�ل�ا �ا 

يف أفغا�ستان، وم�ت�ات إ�ليم  يةو �امعة بشاور، واألرا�ي� الوطنعلي�ا، يف م�ت�ة أكاد�ية ال�شت

 ����بلو�شتان ال�اكستا�

األد� � دو�ن في�ا ال ف��ه بع� األس�ا� الر�يسية يف عد� إم�ا�ية �ديد الف�� ال�منية

                                                           

مش�ور "ر�يد ال�يان"،  ة بشتون، وله كتا� �غري�و م� ع�د الر�يد ب� حس�، م� ك�ار العلما� يف من�ق  � �١

 ��١�٢دبشتو �ثر أته سوه كاله، � و�و مفيد يف الفقه ا�س�م� �للغة ال�شتوية� ا��ر

 ��١�٢د بشتو �ثر اته سوه كاله،   � �٢

 ����١املر�� الساب�،   � ��

 �����رو�� أد�،   � ��



 
�٢العدد�  �ا�لد � �لة علمية حم�مة

 ١٢�

�يد يل��ا "�ري ال�يان"سري �للغة ال�شتو، من�ا اتفللول�� �د بع� النماذ�  ،ةال�شتوي�للغة  �التفسري 

، كال��ار�، وال���، رو�� األ��ار�، فقد �ا� بتفسري آ�ت كثري� م� القرآن يف مو�وعات ��� 

  واحل�، وال�كا�، وال���، واحل�� واحلرا� و�ري�ا�

� يف ��ه الف�� بدأ التفسري بش�� مستق� يف أوا�� القرن الثا� عشر ا��ر�، حي� أ�ل�� � 

�س�ه إ� أف�� �ان  األستاذ ا�ق� ح�ي� � رفي� و� �عرف م�لفه، ول�� "عرفا� تفسري"تفسري �سم 

  عل� بع� �وا�د النس�ة امل��وطة ال� �ل��ا األستاذ ح�ي� � رفي�� ا� بنا� ���١ت�

يف أوا�ر القرن الثا� عشر ا��ر�، و��س� ��ا التفسري إ� أف��  "تفسري أف�لية"� � أ�ل�� 

فه أف�� �ان الدولة أف�� �ان، و�د و�� ا��ت�ف يف م�لفه، ف� �عرف عل� و�ه الد�ة، �� أل� 

ا التفسري يق� يف فه �ري�ا� و��ب� أل�  ،فه الشيخ رك� الدي� و�س�ه إليه� أو � ي�لفه أحد�ابنفسه أ� أل� 

وله �س�ة ��وطة كاملة، وأ�ر� ���ة  ،�لد ك�ري، يشتم� عل� أل� وأربعما�ة وأرب� وتسع� �ف�ة

  يف م�ت�ة أكاد�ية ال�شتو يف �امعة بشاور�

فوا عشرات التفاسري � تتاب� األمر يف القرن الثال� عشر، وع� العلما� عناية فا�قة، وأل� 

 � ��٢م� اللغات األ�ر� إ� ال�شتويةأي�ا� ال�شتوية، كما تر�و�ا 

  الشي� ��� ��ريس ال�ورو�ت��� ا���� ال���� 

�و الشيخ احلافظ حممد إدريس ال�ورو�، ولد يف إ�ليم سرحد يف �رية طورو م� مديرية مردان 

 �، وينتم� إ� أسر� مش�ور� �لعلم واملعرفة��١�١سنة 

 اهتوا�عه وتقو  ري م� التقو� والتوا��، و�د عرفذا �ة �لغة وعل� �در ك� ر���  ر�ه �كان 

إملا� بتفسري القرآن ال�ر� أن ين��� عل� �فوا� فيه،  � "أر�و �� لهحي� يقو� ،م� مقدمة تفسريه

ف�ر� وعلم� ليس  وأ� سوف أ��� تو�ي�ات العلما� م� الش�ر والتقدير وأرح� �ا، وأع�ف �ن

ري� ال��ار، وأ�� أن أوا�� ��ا العم� اجللي� �ساعد� ومعاو�ة العلما� وا��ا� يف عل� مستو� املفس

علم التفسري إن �ا� �"
���

�  

  �ت�لي�ه

علو� الدينية، وكلما كان ي�داد لان �ا��، وبدأ دراسته لحي� كالقرآن ال�ر�  الشيخ حفظ لقد

عمره ي�داد حر�ه و�غفه �لعلو� الشرعية، و�د سافر إ� ا�ند وتتلم� عل� أيد� ك�ار املشايخ والعلما�، 

                                                           

 �و اب� أ�رف �ان �ت�، حفيد الشاعر ال�شتو� املش�ور ب��و��ا� �ان �ت��  � �١

 ����٢د بشتو �ثر اته سوه كاله،   � �٢

  ��١، ���١ا�نس� بشاور، ال��عة األو�،الشيخ حافظ، حممد إدريس، كش�اف القرآن، يو�يورس� ب�   � ��



 
١٢�  حافظ حممد إدريس وأسلوبه يف تفسريه "كشاف القرآن" يخالش

مسق� رأسه حام�� ��اد� الت�ر� م� الشيخ أ�ور �اه  وبعد أن ح�� عل� العلو� الدينية عاد إ�

  ر�ه ��ال�شمري� 

��ية لشغفه �لدراسة، وس�� يف مدينة د�ل� وح�� عل� ��اد�  سافر إ� ا�ند مر�لقد 

� �ار�  ،����١و�� �ملرت�ة األو� م� ب� �ي� ال��� املش�ك� يف ا�مت�ان سنة  ،فا�� �مولو 

م اللغة ا��لي�ية �ستعا�ة القواميس فق�، وح�� � تعل� ، د� وا��شا� و�� �احا� فا�قا� مت�ان األايف 

�، والعربية م� ���١عا� � ح�� عل� املا�ستري يف اللغة الفارسية ا، في���اد� ال��الوريو� عل� 

� يف ما�ستري اللغة ا��لي�ية وا�تا�ه � س�� ، �، و�ر� من�ا �رت�ة الشرف األو�����١امعة بن�ا� 

بن�ا� فا��
�١�

�  

  �أ���له

الدينية يف من�قة ��� ما�ر�� لتدريس يف إحد� املدار� �بعد ر�وعه م� ا�ند بدأ ��

 �دينة بشاور�

وكان  ،فا�� �يف �امعة أمرتسر ��ند بعد ح�وله عل� ��اد� مولو  ا أستاذ� ع�� ��

 ط�� الدراسات العليا�� در� ي

 ع� و�يفته هلول�� ر�يس ال�لية ف��  ،ا يف ال�لية ا�س�مية �امعة بشاور أستاذ� ع�� ��

� تري يف اللغة ا��لي�ية، وبعد ف�له م� الو�يفة س�� عل� ��اد� املا�س هلو ح�عد�  بس��

 يف املا�ستري و�� فيه وعاد إ� و�يفته�

ة إط�عات سرحد �للغة األردية،  ر�يس الت�رير �ل� � عم� يف و�ار� ا�ع��، وع�� ��

 يف ��ا العم� سنت�� واستمر� 

و� يل�� يف أي�� آ�د ح� ا�تق� إ�  ، حما�را� للغة العربية ب�لية أي�� آ�د� ع�� ��

 مردان� مدينته

  حما�را� للغة العربية ب�لية أك� ميموري� كا��� ع�� ��

  ���ره

كان الشيخ إدريس عاملا� �لعلو� الشرعية واألدبية والثقافية، و�يد اللغة العربية والفارسية ��

ي�ت� �للغة  ر�ه �واألردية وا��لي�ية ���افة إ� لغته األ� اللغة ال�شتوية، وكان الشيخ 

م� أ�م م�لفاته و  ،ت امل�تلفةالفارسية واألردية وال�شتوية، و�شرت له مقا�ت كثري� يف ا��� 

                                                           

األفغا�، أ�د �اه فا��، ��ود العلما� ال�شتون يف تفسري القرآن ال�ر�، �رسالة ما�ستري يف اللغة العربية �ري   � �١

  ���١ ����١، �����١كستان،  �منشور��، اجلامعة ا�س�مية العاملية، إس�� آ�د 



 
�٢العدد�  �ا�لد � �لة علمية حم�مة

 ١��

  الدينية و�ري الدينية ���

 القرآن �للغة ال�شتوية، و�و مو�و� �ثنا� كش�افتفسري  ��

 م��و�� ،�للغة األردية ،�ا� الدي� األفغا���

 م��و�� ،�للغة األردية ،دراسة القرآن��

 م��و�� ،�للغة األردية ،���ات ��و���

م��و� ،�للغة األردية ،�مع��ات الرسو���
�١�

�  

  �و��ته

�مل�ار أ�نا� سفره إ� م�ر إ�ر سقو� طا�ر� ا��و� ال�اكستا�ية  ر�ه �يف الشيخ حممد إدريس تو� 

���ا�  ١٢١ا� عدد�م و�د تويف معه �ي� الرك� ، ����١مايو  �٢القا�ر� الدولية، وذل� يف 
�٢�

�  

  ال���� و����ه و�����ه �ش���ا���� ال��ل�� ال���ي� ب�فسريه  

�ف�ة، وبدأ كتابة ��ا العم�  ���١القرآن يف �لدي� ي�ل� عدد �ف�اته  كش�اف يق� تفسري

سة عشر األو� يف حياته عا� �، ف��� ا�لد األو� ال�� �تو� األ��ا� ا�م���١امل�ار� يف سنة 

� چاپ ۱۹٦۱ددے تفس�� اولہ حصہ پہ كال سنہ �، كما يقو� كات� املقدمة� "١��١
ء ك��

"شوے دە
���

�  

ثا� ف�كم� الشيخ كتابته وت��ي�ه إ� سور� يس ويف ��ا يقو� كات� املقدمة وأما اجل�� ال

ددے دو�� �ل� �سودە ت� سور� �س پورے نہ �ف صفا ك�ے وە بلكہ د  لل��� الثا�� "

 �سودے د پارە ��و� دا �ورە ك�ە چہ د�ا� �ە �� 
�

ك�اب� د ��حلونہ �� وت� وە� او د با�

 "�� تہ �و�
���

ويف الو�� ال�� أراد الشيخ أن يسافر إ� م�ر و�� معه مسود� ا�لد الثا�   

ر أن وافته املنية ��� � الن�ر فيه مر� أ�ر� يف �و� املرا�� وامل�ادر �نا�، ل�� � �د� كام�� ل�� يد��� 

  و�وله إ� م�ر�

ال�ا�ر� وموت �ي�  ر ال�قا� ��ا التفسري ر�م سقو�وم� حس� احلظ وعناية � تعا� أن �د� 

ركا�ا، و�يا� أموا�م وأمتعت�م، حي� بقي� مسود� ا�لد الثا� ساملة حمفو�ة، وو�ل� بعد �م� مديد 

پا�� شوە� او بالك� ��فو��  ەدا �سوديقو� كات� املقدمة "ذل� ، ويف ر�ه � إ� أوليا� الشيخ

                                                           

  ١�٢�١، ���١لي�وا�، بشتو أد� مرك�، سرا�� �ور ر��، ل�� مروت،  بشتا�هاألستاذ، �ي� �لي�،   � �١

  �أ٢مقدمة كش�اف القرآن،   ��٢

  �فس املر�� الساب�   ���

  �فس املر�� الساب�   ���



 
١�١  حافظ حممد إدريس وأسلوبه يف تفسريه "كشاف القرآن" يخالش

 ���١"���ە �ودە پس �ون� تہ پہ �وتو را�لہ

ال�� كت� إ� سور�  � مو�� �ري حممدلس�� مر� ال�ات� ط�� اجل�� الثا� ر و�د ��� 

أن ي�ت� املسود� ال�ا�ية ف���ر يف ال�داية، ول�� بعد إ�رار وإحلا�  ما است�ا�كان مري�ا� و ، ف��ه  � يس

�� �تابت�ا، وكان ي�ت� يف اليو� �ف�ة أو �ف�ت� أو أ�� من�ما، وبعد إكما� كتابت�ا طببدأ أل�ر�� ا

و�د ط�عه يو�يورس�  ،����١اجل�� الثا� بعد �سة عشر سنة م� ط�اعة اجل�� األو� وذل� يف عا� 

  �����١ب� ا�نس� �ي� ��ار يف يوليو 

  ال���� �ش������� الشي� يف تفسريه  

عد�  فيه �ف�ة لتفسريه وب��  ٢١مقدمة طويلة تشتم� عل�  ر�ه �كت� حافظ حممد إدريس 

  من�ا�أمور 

 ��وله و�س�ه، وأطوار كتابته و�ري ذل����ا�، ع�  لقرآن ال�ر�ا� ع� �ريخ �د� ��

 إع�ا� القرآن وب��ته وأ�ا�ه� م ع�ت�ل� ��

ا م� الت�و�، وب��  م ع� آدا�ت�ل� ��  ع�مات الو�� وم��ل�ات ال��� مستفيد�

 �ر�ه �ا�تقان يف علو� القرآن ل�ما� السيوط� 

  عا� وع� أ�م ال��ات القرآ�ية ال�شتوية�م ع� ال��ة بو�ه ت�ل� ��

يف من��ه لتفسريه� "�رأت ال�ا�م والتفاسري امل�تلفة ���   ر�ه �و�ا� الشيخ حممد إدريس 

�وذ�ا� لنفس�، وإ�افة  ���٢ا�و�تة ح�يم األمة مو�� أ�رف عل� الكتابة ��ا التفسري، و�عل� تر�

م� تفسري األستاذ أ� األعل� املودود� أي�ا�، وأست�ي� أن أ�و�� إن رو�  إ� ��ه ال��ة استفدت كثريا� 

  ����"��ا يف تفسري� �ر���ي� التفسريي� 

أ� التفسري وال��ة �نا� مسل�ه يف تفسريه� "حاول� يف ��ه ال��ة �ا� الشيخ إدريس م�ي� و 

  أن� �اللف�ية معا� 

  يف�مه العا� وا�ا��لسلس  �سلو�أتر�م القرآن ال�ر� إ� اللغة ال�شتوية ��١

احلا�ة إ� م�يد م�  عندأ�� بع� ال�لمات والع�ارات ال�ا�د� ب� القوس�، ��٢

                                                           

 �أ٢مقدمة كش�اف القرآن،   ��١

ا��و� �  ��٢ كت�ه   أ�م�� �و عا� ديوبند� وفقيه حنف�، م� أ�� ا�ند، وم� ���١ �  ���١أ�رف عل� الت��

، ��١رف عل� الت�ا�و�، سلسلة أع�� املسلم� أالندو�، حممد ر�ة �، � ا��ر تفسري بيان القرآن ال�ر��

 ��٢١، ���٢دار القلم، دمش�، 

 ، بت�رف� ������١، �ق�� م� �� "��ود العلما� ال�شتون يف تفسري القرآن ال�ر�" ١كش�اف القرآن،     ���



 
�٢العدد�  �ا�لد � �لة علمية حم�مة

 ١�٢

 التو�ي� يف بع� امل�ال��

يف موا�� وسيا�ات �تلفة، ألن معا� ��ه  �تلفةبتفسريات بع� ال�لمات  رأفس� ���

و�د ات�ع� يف ��ا املن�� �يخ ا�ند  ،وم� �ر� إ� آ�ر ،ال�لمات تتغري م� م�ان إ� آ�ر

 ، والشيخ الت�ا�و�، والشيخ املودود����١حممود احلس� الديوبند�

 أح�ا� الفقه ر القرآن �مل��ور وب�� فاحلقيقة أن الشيخ حممد إدريس ات�� من��ه يف تفسريه، ففس� 

ه عل� بع� �ة، و��� والعقيد�، ورم� بس�مه يف اللغو�ت م� الن�و وال�رف، وت�ر� إ� أبوا� ال��

  ا�رافات والعادات الق�لية السي�ة يف ال�ي�ة ال�شتو�ية�

  �السور �����

 فيه اسم السور� وي��� يف بداية ك� سور�،  و�ي�ا�  ا� ��يدر�ه �  الشيخ حممد إدريسي�ت� 

وس�� � س�� تسميت�ا وعدد آ��ا وركوع�ا، � يف أو� حا�يت�ا يو�� م�ان ��و�ا يف م�ة أو مدينة، و 

  كما ي�ت� الشيخ يف ��يد سور� الس�د��  ،��و� السور�، و���ة م�مو�ا أحيا�� 

  ���"� پہ دے سور� ك� د��� ���ونہ او درے ركو� د�الس��� سور�"

  تر�ة� يف ��ه السور� ���ون آية وفي�ا ��� ركوعات�

�ك� را�� دے� او پہ دو��ە پہ دے سور� ك� د س��ے وكما يقو� يف حا�يت�ا األو�� "

� شوے دے
" ��ر �ناس�� �ە �� الس��� نو� ا���

���
  

  ي� �لس�د��يف ��ه السور� وردت ذكر بيان الس�د�، ف��� ��ه ��  تر�ة �

  ال���� �ش���ال�فسري ����ور يف  

إن حافظ حممد إدريس سل� طري� علما� أ�� السنة يف �ق� األحادي� وا��ر يف تفسريه، 

�لعربية إ� �لي��، ب� ي�كر تر�ته �للغة ال�شتوية، ولع� ما �له عل� و��ه ي�تم بسند احلدي�  �ول�نه 

ب�كر ا�ه احلدي�  منهذل� حر�ه الشديد عل� ا�ت�ار تفسريه، ل�نه �ي� عل� امل�در ال�� أ�� 

 ر�س��� �يف تفسري ا�ية � يورد حديثا� فق�، فمث�� 
����ة� �ر��� ��اع��� ال�م���  و�األ�

د� ���� ف�اط�ر� الس�م�او�ات� احل��م�

ير� 
�� ��د� �� ي���يد� يف� ا���ل��� م�ا ي�ش�ا� إ�ن� ا��� ع�ل�� ك���� ���� �� و�ر��� ��ة� م�ث���� و�����

ن�   فيقو� الشيخ�، ����أ�و�� أ���

                                                           

 م� ك�ار العلما� يف ا�ند�و و �� �١�٢ � ١��١س� الديوبند� �احل�يخ ا�ند مو�� حممود �و   � �١

   ���٢�١كش�اف القرآن،    ��٢

  �فس املر��  � ��

  �١ سور� فاطر  � ��



 
١��  حافظ حممد إدريس وأسلوبه يف تفسريه "كشاف القرآن" يخالش

� ت� د" ��  �ے چہ ن�� اول�� چہ پہ  �ل�� الس�����ا��� د� چہ �ا �و �� ح�� � ���

�� سوە و�رے �� وے   ���١" �ولہ ��ا بان�� را �ور شوے وە او ش��

� � الشيخ ��ا احلدي� بلغته� تر�ة� ب��  ن�ا��  �أ�ن� الن��� ت�م�ا��ة� �� ���ي�� ل�ه� س�
  ����٢ر�أ�� ��

حادي� ال�عيفة والروا�ت ن � يورد األالت�� ���ه  �ه عل� ��ة احلدي�، علما� و���ا ين� 

  د عل� الروا�ت ال�عيفة أي��ا�، وأحيا� يقو� �لر� الغري�ة

بتفسري ا��ت القرآ�ية يف �و� ما أ�ر ع� ال��ابة والتابع� ر�وان � علي�م  وك�ل� ا�تم� 

  التفسري والفقه من�م، في�كر آ�ر�م م��ة إ� ال�شتوية��مة أأ�ع�، و� سيما 

 هب� ي�كر  ،ي�تم بن� العر� ل��ر و� ،�اي�كر سندبدون أن يف التفسري �ر ك�ل� ا�ورد  وي

ف�ه� �فمث�� أورد �و� �ا�د يف تفسري آية ، بلغته فق���ة م
�� ف����و� ���ل� ���� ��

� " ����و�م�ا أ��ف�ق�ت�م م� ح��

"وا�� چہ چا �ە چہ �ال و� ���ال� رح�� �� ���ا
���

�  

و�م�ا �إذا كان ألحدكم أموا� فليت�د� و� يت�و� يف ��ه ا�ية  ر�ه � � يقو� �ا�دتر�ة

ف�ه� 
 ف����و� ���ل�

�� ���� ��
 ب�ستنت� الشيخ م� ��ا القو� إن املراد وا �ألن الر�� مقسو� يف الد�يا ،�أ��ف�ق�ت�م م�

ف�ه� �
 ف�و أ�ر ا��ر�� ����ل�

  �بي�� أس��� ال��و�

� ذكر الروا�ت أ�ه يت�ن� ة ذكره ، ولع� س�� �لأس�ا� الن��و� و�د ي�كر ا��ر يف بيان

 ال�عيفة، أما إذا كان س�� الن��و� ورد يف ال��ي� م� كت� احلدي� ف� ير� �سا ب�كره� كما ي��� 

��د� ع�ل�ي���م� ���ع���م� و��� أ�ب���ار�ك�م� و��� ��ل�ود�ك�م� و�ل���� و�م�ا ك�نت�م� �س�� ��و� ��ه ا�ية � �ون� أ�ن� ي�ش�
ت��� ت�س�

�ا ت��ع�م�ل�ون� 
ري�ا ���

ث�   �ر�� � عنهفي�كر الشيخ حدي� اب� مسعود  ������ن�نت�م� أ�ن� ا��� �� ي��ع�ل�م� ك�

� اب� �س�ود " � � �ن�ح��
� چہ �ہ د ك��� ��  ر��

� چہ وا�� ��� پہ ��ف ك� پ� و�

  ���"�و ����� او دوە ��ف�ا� را�ل����ال�

� "��ا�� ر�� � عنهواحلدي� ال�� ذكر الشيخ يف س�� ��و� ��ه ا�ية �و �و� اب� مسعود 

م� ��ل�يل�ة� ف�ق� 
م� ب���و��� ري��� ����

ث� �� ك�
 و����ق�ف�

ي�ان� �� أ�و� ���ر���
 و����ر���

ت�م��� ع�ن�د� ال����ي��� ���ق�ف�ي�ان� م� ف��ق�ا�� أ�ح�د���م� ا��
ه� ���ل�و���

                                                           

   ��٢�١١كش�اف القرآن،    ��١

، ��١احلدي�� ، ��ي� مسلم، �� يف سدر� املنت��، ر�ممسلم ب� احل�ا� أبو احلس� القشري� النيسابور�  � �٢

  ��١�١، ���١ا�ق�� حممد ف�اد ع�دال�ا��، دار إحيا� ال�ا� العر�، بريوت، ل�نان، 

  ��� سور� س��  � ��

   ��٢�١١كش�اف القرآن،    ���

  �٢٢ سور� ف�ل�  � ��

   ��٢�١٢كش�اف القرآن،    ���



 
�٢العدد�  �ا�لد � �لة علمية حم�مة

 ١��

م��� إ�ن� ����ر��� و���  ��ر� ي�س� م��� م�ا ���ق�و�� ��ا�� ا�� ان� أ�ت��ر�و�ن� أ�ن� ا��� ي�س� ��ر� إ�ن� ك� ن�ا و���ا�� ا�� ف�ي��  ي�س�م��� إ�ن� أ���

ن�ا ف���������� ا��� ت��ع�ا��  ف�ي�� م��� إ�ذ�ا أ��� ��ه� ي�س�
م��� إ�ذ�ا ����ر��� ف��� ��د� ع�ل�ي���م� ���ع���م� و��� � ي�س� �ون� أ�ن� ي�ش�

ت��� ت�م� ت�س� ن�� و�م�ا ك�

  ���١"�أ�ب���ار�ك�م� و��� ��ل�ود�ك�م� 

  ال����" �ش���ال���� الف��ي� يف تفسري "

مو�فه  وي��الشيخ حممد إدريس يف تفسريه األح�ا� الفق�ية عند تفسريه ��ت األح�ا� ي�كر 

����م تو�ي�ا و�ا�ة يو��  ،م� م�ا�� أ�� العلم
�
� املسا�� الغري�ة ع� أذ�ان النا�، وحاو� أن يو��

  املعا�ر� ال� ا�تل� العلما� يف ح�م�ا�� ل�ع� املسا�� واألح�ا� ��ي�ا�، وت�د� 

��ات� ل�ل��ي������ �� تعا�فمث�� يقو� عند تفسريه لقوله 
 و�ال��ي��

�� و�ا�����يث�ون� ل�ل�����يث�ات�
��يث� ا�����يث�ات� ل�ل���

ر��� 
�� م����ر���ون� ���ا ي��ق�ول�ون� ���م م�غ�ف�

 أ�و�ل���
��ات�

��ون� ل�ل��ي��
  الشيخ احل�م الشرع�، ي��� ���٢و�ر����� ك�ر���  و�ال��ي��

� �ا �وە پاكہ �"ويقو� � نكا� د �وے پل��� ��� �ە او�� � �وا�� نو كہ د �و پا� �� پا�� شہ ��

� پورے اوت�� �� ��� ال�   ����"��ہ پہ �و پل�� ��

لو عقد الر�� ال�ا� �ملرأ� ا��يثة، أو ت�و�� املرأ� ال�احلة ر��� �رعا� � إ�ه �و� وي��  �تر�ة

  �� إ� سو� العشر� بين�ماي�د�  ، إ� أ�هن�اح�ما ��ي� م� حي� الشر�ف��يثا�، 

  �ال����" �ش���ال���� الل�وي� يف تفسري "

وآدا�ا، وله إن الشيخ حممد إدريس أدي� وبلي� ولغو� وح�� عل� ما�ستري يف اللغة العربية 

� ��ه يو�� حي� م� تفسريه وا�� و��ا  ،�غ� �للغة العربية وعلوم�ا كالن�و وال�رف وال���ة

يف مقدمته أ�ية اللغة العربية وعلوم�ا ودور�ا يف ف�م القرآن كما عا� عل�  و�د أكد�  ،العلو� يف تفسريه

  ����ر القرآن و� يعرف اللغة العربيةم� يفس� 

، و�ا�ة يف األلفا� �و�� و�رفيا� و لغو��  بت�ليل�االشيخ بتو�ي� مفردات القرآن  ول�ا ا�تم� 

الغري�ة الوارد� يف القرآن، و���ا و�� الشيخ عند بع� الن�و� القرآ�ية و�فات ب��ية ف��ار في�ا 

لل��شر�  �ش�افتفسري ال عل�عل� ا�ع�ا�، وا��را� واملشاكلة، وما إ� ذل�� معتمدا� فيه 

  مدار� التن��ي� ل�ما� النسف�، وأ�وار التن��ي� وأسرار الت�وي� لل�ي�او��و 

                                                           

و�م�ا  �� لتوحيد، �� �و� � تعا�ال��ار�، حممد ب� إ�اعي�، أبو ع�د� اجلعف�، اجلام� ال��ي�، كتا� ا  � �١

�ون� أ�ن� ي�ش���د� ع�ل�ي���م��
، بريوت، دار طو� الن�ا�، حممد ��ري ب� ��ر، ا�ق� ���٢١ ، ر�م احلدي�ك�ن��ت�م� ت�س�ت���

  ��١٢٢، ١�٢٢ل�نان، ال��عة األو�، 

  ��٢ سور� النور  � �٢

   �٢��٢كش�اف القرآن،   ���

  �� �١فس املر�� الساب�،   ���



 
١��  حافظ حممد إدريس وأسلوبه يف تفسريه "كشاف القرآن" يخالش

ن�ات� �معا� بع� ال�لمات �م� تفسري ��ه ا�ية �  ر�ه � � الشيخ إدريسفمث�� يو��  ��

ان� و�ع�د�ه� م���ت�ي�ا ل�غ�ي��� إ���ه� ك� ��اد�ه� ��
ن� ال��� و�ع�د� الر������ ع� ن� �، فيقو�� ��١ �ع�د� اس�و��� تہ و��� � " �ع�د�

� ���� دا� با�ونہ چہ د ���ہ اس�و��� �ا�و نہ و� ��� ال�
��"�٢��  

ن� � مع� �تر�ة الس�ون والعي� م�ان العي� والس��، يع� اجلنات ال� �� موا��  �ع�د�

  مفعو� �ع� الفاع� أ� �و آ�� �م���ت�ي�ا� دا�ما�، وأما مع�

يشري إ� اجلملة ا��ية ومعنا�ا  ر�ه �القرآن فن�د الشيخ  كش�افوم� أمثلة الن�و يف تفسري  

ر�� � يف �م� تفسري ��ه ا�ية�  و�م�ا ت�د�
ا�� �ر�ح�  و�ي��ن������� ال�غ�ي��� و�ي��ع�ل�م� م�ا يف� األ�

ل�م� الس�اع�ة�
إ�ن� ا��� ع�ند�ه� ع�

ا و�  �� ��د�
ري� ���ف�س� م�اذ�ا ت���س�

�� يم� ��
ر�� ���ف�س� ������ أ�ر��� ���وت� إ�ن� ا��� ع�ل� � ر�ه �، يقو� الشيخ ����م�ا ت�د�

� ��لہ" ل�م� الس�اع�ة� � پہ دے ��لو ك� و�و���
ه� ع� ��لہ اس��ہ دە چہ پہ ��و� او  �إ�ن� ا��� ع�ند�

تك�ار بان�ے د�ل�  اس���ار بان�ے د�ل� كو� او نورے ��� ��ل�� د� چہ پہ ح�و� او 

  ����"كو�

ل�م� الس�اع�ة� � تر�ة� اجلملة األو� م� ب� ��ه اجلم�
عل�  �لة ا�ية، ال� تد��  �إ�ن� ا��� ع�ند�ه� ع�

  ����الث�وت وا�ستقرار، وأما اجلم� األ�ر� يف ��ه ا�ية ف�� فعلية، ال� تد� عل� احلدو� والت�رار

  ال����" �ش����ي� يف تفسري "ال���� ال��

� م� أبر� ما �ي�  العقد���ت العقيد� ا�تماما �لغا�، ب� اجلا��  �د الشيخ حممد إدريس ي�تم� 

فقد ت�لم ع� �فات �  ،، ف�و يف �ا� العقيد� ي�ن� عل� �ري عادته يف ا��ت�ارتفسريبه ��ا ال

م��� الت�وي� م� ب� م�ا�� أ�� � إ� ال�فات ال� �ا�ر�ا التش�يه، فا�تار تعا�، ف��ه �د تعر� 

السنة الث��ة، و��� التفوي� امل�ل�، أو الت�وي� املناس�، أو �� الن�و� عل� �ا�ر معنا�ا وتفوي� 

  ال�يفية إ� ��

يع�ا �������ت�ه� � فنر� الشيخ ي�� � تعا� يف تفسري ��ه ا�ية�
�ر��� ���  و�األ�

ر�ه�  و�م�ا ��د�ر�وا ا��� ح��� ��د�

ر�ك�ون�  ي�م�ين�ه� س�����ا��ه� و�ت��ع�ا�� ع�م�ا ي�ش�
 و�الس�ماو�ات� م���و���ت� ب�

ي�ام�ة�
��ا�� پا� دو��ە لو�� � "بقوله ����ي��و��� ال�ق�

                                                           

  ��١ سور� مر�  � �١

   ����٢كش�اف القرآن،   ��٢

  ��� سور� لقمان  � ��

  ���٢�١كش�اف القرآن،    ���

  ������١ود العلما� ال�شتون يف تفسري القرآن ال�ر�،   � ��

  ���� سور� ال�مر  � ��



 
�٢العدد�  �ا�لد � �لة علمية حم�مة

 ١��

  ���١"���� دے چہ د ��ا�� ور� �ولہ ��كہ بہ د ��ہ پہ ��ر� ك� و� ��� 

�درته يو� القيامة وي�ون حمي��ا بقدرته ن األر� يف تر�ة� إن � �و القدير ال��ري ال�� ت�و� 

واستعم� �نا لف�� ����ة� و  ،و� تساو� �در� أحد يو� القيامة �نا� بعو�ة ،عل� السموات �يعا� 

أ�  �و� ���ة � ليس � يد أ� اجلارحة ف��ه ،���� عل� طريقة ا�ستعار� و�وط�نا بلغتنا ولسا�نا

متعا� ع� اجلسم وكيفياتهه و�و من��  ،حسية، و� �سم و� ��ة
�٢�

�  

�� ��ية ��د� ا��ان  ر�ه �ال� �د� في�ا الشيخ حممد إدريس  العقديةوم� أ�م الق�ا� 

ير� كغريه م� األحناف أن ا��ان � ي�يد و� ينق�، أل�ه عر� والعر� �  ر�ه �ه، ف�ان ا�و�ق�

� أ������ الس���ين�ة� � يف تفسري ��ه ا�ية� ر�ه � يو�� �ل��د� والنق�� فيقو� الشيخ إدريس
��و� ال���

ان� ا���   و�ك�
�ر���  و�األ�

���� ��ن�ود� الس�م�او�ات� م� و�
ي����د�اد�وا إ���ا�� م��� إ���ا���

�� ل�
 ���� ع�ل�يم�ا ح���يم�ايف� ���ل�و�� ال�م���م�ن�

ي����د�اد�وا إ���ا�� � فيفسر
�� �و او� ��و� پہ ��لو ���� د " �ل� �سل�انانو ا��ا� �و �� �� پو� و�

�و د ��ا�� پا� ��� اول��� او پہ ��لو ��ونو ك� �� د سكو� رن�ا ��سوسہ ك�ە���  س��

� ا�ا� ابو حن�فہ � او پہ دے   رح�� � ���ورە دا دە چہ ح�� �
پہ ا��ا� ك� ك� ��اد�� نہ ���

� نہ دے���ال� ك� ش� ن��ہ چہ نفس� ا��ا� د ت�س�� �اب� ���"����  

ي����د�اد�وا إ���ا�� � �ةتر�
، ول�ن�م رأوا ف�� � وعو�ه وا أ�و�� ا��انأ� أن املسلم� كا� �ل�

 وا عليه،و�و� إ�ا�م أكثر �ا كا� ،يف �لو�م، فا�داد �ور �لو�م وس�ينةوا ب�م��ينة �عين�م، وأحس� 

ا��ان � ي�يد و� ينق�، و� �� أن ا��ان �فسه � يق�� أن ر�ه �  حنيفة وا�ت�ر ع� ا�ما� أ�

التقسيم، و� ي�� القو� بت�ني� مسلم و� تربيعه، وإ�ا يت�� ا��سان إما ���ان ا�ال� أو ال�فر 

ا��، ول�� حينما يو�د م��ا� ا��ان يف القل�، فيم�� ات�اف �و�ه �ل��د� والنق� يف ك� 

 ����فسه ف� يو�� �ل��د� والنق�، واملراد �ل��د� يف ��ه ا�ية ��د� أو�افهح�، أما ا��ان �

  ��� ا�س�ا�يلي�� ر�ه � �و�� الشي� ��� ��ريس

واأل��ار امل��وبة والق��  اتا�سرا�يلييف تفسريه يورد  ��د الت�� �ن إن الشيخ حممد إدريس 

�� م�� � تفسري ��ه ا�ية� يف ه�دكما  ،ال�عيفة، ب� �ا� �لنقد الشديد علي�ا
� �����ل�

و�م�ا أ�ر�س�ل�ن�ا م�

                                                           

   ٢�١٢�١كش�اف القرآن،    ��١

  ������١ود العلما� ال�شتون يف تفسري القرآن ال�ر�،   � �٢

  �� سور� الفت�  � ��

   ���٢�١كش�اف القرآن،    ���

  ، بت�رف������١ود علما� ال�شتون يف تفسري القرآن ال�ر�،   � ��



 
١��  حافظ حممد إدريس وأسلوبه يف تفسريه "كشاف القرآن" يخالش

 ف��ي�نس�خ� ا��� م�ا ي��ل�ق�� الش�ي���ان� 
ن�ي�ت�ه� �� إ��� إ�ذ�ا ����� أ�ل�ق�� الش�ي���ان� يف� أ�م�

 و��� ����
 و�ا��� ر�س�و��

ت�ه� م� ا��� آ��
����� ��� 

يم� 
يم� ح���

ددے ��� پہ تفس�� پورے ��� �ل�و �وە ��� " �ر�ه � يقو� الشيخ، حي� ���١ع�ل�

 � ت� و�ال�ع����� سورە والن�� لوس�لو نو �ہ و�� چہ �ت�� دە� چہ �و �� ن�� ��  �أ�ف��ر�أ�ي��ت�م� ال��

 � ت�� اولوس� نو ش��ا� ور�ە دا ���ے �و �ا�� ك�ے� چہ تل� ال��ان�� ال�� و�� شفا���� ل��

� چہ
ت� ��� ور�و پورے د�ہ ���ے �� لكہ د ���� ���� �ون�� لوس�� شوے او پہ  ��و� وا��

� شوے� او دل�ہ د�� وا�� تہ اشارە شوے دە� ح���� دادے چہ دا �صہ چا  �
���� ك� شا�� ���

� �� بان�� ��� د �اورو ارتا� ك�لو كوش� ك�ے دے�  �ن��� ���ورە ك�ے دە او د اس�� پہ س���

  ���٢" ددے ��� پہ ت�د�� رو� ك�ا� ل�ك� دے ��� ال� رح�� �ا�ا� اس�ا� 

�ري�ة وح�ا�ت ع�ي�ة، و�و أن الن�  تر�ة� �د أورد بع� النا� يف تفسري ��ه ا�ية ���ا� 

ت� و�ال�ع����� لما �رأ ��ه ا�ية�ف ،�رأ سور� الن�م � الشي�ان ��ه الفقر� يف  ألق� ����أ�ف��ر�أ�ي��ت�م� ال��

ويقولون إ�ا كا�� مقرو�� مث� القرآن، وأد�ل� يف ، را�ي� العل� وإن �فاعت�� ل���"تل� الغ�را�ته "

إ� تل� الق�ة��� ل�� احلقيقة ��ف ذل�،  يف ��ه ا�ية القرآن، � أبعدت عنه بعد مد�، فا��ار�

ا�س�� النقية ه �ور� أ��ر�ا ��دي� م� ال��د�ة، وحاو� أن يشو� تفسري و ال أن الق�ة أد�ل�ا إ�و�� 

�ا املقد�، و�د كت� ا�ما� اب� اس�ا� كتا� يف رد� ��ه األس�ور�، كما رد�  هويلق� ال�ا� عل� و��

، وأن ا�ية ا� حم�ا� واف�ا� و�ا ك��� والقا�� ال�ي�او� وعد�  ،واب� كثري،�ما� الرا���اعة م� ا�قق� ك

، اط� يلقون الش�و� يف �دور النا�و�و أن الشينة م� �ري تفسري�ا ��ه الق�ة ا�رافية، وا��ة وبي� 

  ����ة و�بتة يف م�ا�ا���"الش�و� يف آ�ر األمر، وت�ق� تعاليم ا�س�� �قي� ت�ا� ��ه ول�� 

��� يف تفسريه ��ا� كثري�، من�ا ما يتعل� �ل�  ر�ه �إن الشيخ إدريس  �أ�و� اوأ�ري� 

، السماوات واألر� والن�و� والشمس ا��سان وأطواره امل�تلفة، ومن�ا ما يتعل� �ل�ون، وما فيه م�

�م� تفسريه العلم�  و�د يورد الشيخر�ه �، أل�د ب� م��ف�  معلوماته م� تفسري املرا��ويستق� 

�م �تي�ة دراسا�م و�قيقا�م العلمية حقيقة القرآن  تلشر� ال�ي� بدأ�وا� بع� علما� الغر� وا

   ����� بع� األمور ال�و�ية �قاييس د�يقة، وموا�ي� من���ةو�د� ا�س��، كما يو�� 

                                                           

  ��٢ سور� احل�  � �١

   ٢���٢كش�اف القرآن،   � �٢

  ��١��٢ سور� الن�م  � ��

  ������١ود العلما� ال�شتون يف تفسري القرآن ال�ر�،   � ��

  ���٢�١تفسري ال�ش�اف،   �  ��



 
�٢العدد�  �ا�لد � �لة علمية حم�مة

 ١��

يف �ريخ األمم وح�ارا�م  يف العلو� الدينية فق�، ب� كان عاملا�  إن الشيخ إدريس � ي�� عاملا� 

 حا�ت العر� والي�ود فنراه يف تفسريه ي���  ،وسياسيا�م وعادا�م م� العر� واليو�ن والفر� و�ري�ا

د عل� إت�ا� عادات اجلا�لية، واحل�ارات والن�ار� واملشرك� � يقار�ا �حوا� املسلم� اليو� ويقو� �لر� 

  يف �و� القرآن والسنة� سليما�  و�ي�ا� ه املسلم� تالغربية املعا�ر� ويو�� 

  �ال����" �ش�������ر تفسري "

القرآن حلافظ  كش�افالقرآن و�ل� إ� أن تفسري   كش�افبعد ��ه الدراسة املو��� لتفسري  

تفسري ذو لون �ديد ب� التفاسري ال�شتوية األ�ر�، و��ه األلوان اجلديد� يف تفسري   ر�ه � إدريس

  �ادر ال� استق� من�ا تل� العلو� وامل�اح� واملسا���امل تتمث� يفالقرآن  كش�اف

فقد استفاد كغريه م� مفسر� أ�� السنة واجلماعة م� عيون التفاسري العربية، كتفسري 

، ���، وتفسري القيم ل�ما� اب� القيم اجلو�ية��٢، وتفسري ال��ر ا�ي� أل� حيان األ�دلس���١اجل�ل�

مفاتي� الغي� و ، ���، وتفسري ال�ي�او����، وتفسري رو� املعا����، وتفسري ال�غو����وتفسري اب� كثري

                                                           

� القسم األو� أل�  �، و��� الدي� السيوط��تفسري اجل�ل� �و تفسري للقرآن، م� �لي� ��� الدي� ا�ل�   �  �١

يف افة إ� سور� الفا�ة، وتو� منه ��� الدي� ا�ل� حي� بدأ �لتفسري م� سور� ال��� ح� سور� النا� إ�

�� ��� أن ي�م� ��� التفسري، ف��ه بعد وفاته السيوط�، فابتدأ بتفسري سور� ال�قر� ح� آ�ر  ���� سنة ا�ل� 

 �سور� ا�سرا�، وم� �نا �ا� ا�ه تفسري اجل�ل�

ال�تا� املر�� األ�م مل�  ر�ط�، ي�عد� ان الغفه أبو حي� تفسري ال��ر ا�ي� أحد كت� تفسري القران ال�ر�، أل� إن   �  �٢

م يف كتابه عل� ان يت�ل� أراد الو�وف عل� و�وه ا�عرا� أللفا� القرآن ال�ر� ود�ا�� مسا�له الن�وية، فاب� حي� 

 �املعا� اللغوية للمفردات ذاكر�ا أس�ا� الن�و�، والناسخ واملنسو�

فه احلافظ اب� فسري القرآن ال�ر�، أحد كت� تفسري القران ال�ر�، أل� تالتفسري القيم أو التفسري القيم ل�ما� اب� القيم أو   �  ��

 � و�و �س الدي� أبو ع�د � حممد ب� أ� ب�ر الدمشق� احلن�ل� املعروف �ب� القيم اجلو�ية� القيم

د�� ومفس� عماد الدي� أبو الفدا� إ�اعي� ب� ع�و   �  �� ر مر ب� كثري ب� �و� القر�� ال��رو�، � الدمشق�، حم�

 �، وم� أ�م كت�ه تفسري �رآن الع�يم، ال�داية والن�اية�����، وتو�يف يف عا� ��١، ولد يف دمش� وفقيه

يف عا� ، ولد  السنة�� ���و ا�ما� أبو حممد احلس� ب� مسعود ب� حممد ب� الفدا� ال�غو� رك� الدي� امللق�   �  ��

ال�غو� إماما� م� أ�مة أ�� السنة واجلماعة ور��� م� ر�ا�ت احل�  ويعد� �،  ���١ وتو�يف يف عا� ���

 ، وم� أ�م كت�ه تفسري معا� التن�ي�� وا�د�

ر، مفس� ، ش�ا� الدي� حممود ب� ع�د � احلسي� األلوس�ل رو� املعا� يف تفسري القرآن الع�يم والس�� املثا�  �  ��

 ���  �١٢١��١�٢، �وحمد�، وفقيه، وأدي�، و�اعر

�ا� بت�ليفه ا�ما� �يخ � أ�وار التن�ي� وأسرار الت�وي��� ب� تفسري ال�ي�او� �و ا�سم الشا�� للتفسري املسم�   �  ��

  ���� ���ا�س�� �ا�� الق�ا� ��ر الدي� ال�ي�او� �ت 



 
١��  حافظ حممد إدريس وأسلوبه يف تفسريه "كشاف القرآن" يخالش

  ، و�ري�ا م� التفاسري���٢لل��شر� �ش�اف، وتفسري ال��١ل�ما� الرا��

الستة، ومسند ا�ما� أ�د، وسن� احلدي� ���ا كت� فوأما امل�ادر م� كت� احلدي� 

  و�ري�ا� ���ال�ي�ق�، وسن� اب� أ� �ي�ة

  ال� أ�رت يف من�� الشيخ ف���املعا�ر�  يةتفسري الوأما امل�ادر 

ر�ه  ، وتفسري تف�يم القرآن أل� األعل� املودود���� ر�ه � تفسري املرا�� أل�د م��ف� املرا��

تفسري القرآن وتفسري اجلوا�ر يف  ر�ه �، ، وتفسري بيان القرآن حل�يم األمة الشيخ أ�رف عل� الت�ا�و��

� القادر الد�لو  تفسري مو�� القرآن للشيخ الشاه ع�د، و ���ر�ه � ال�ر� للشيخ عل� طن�او� �و�ر�

، وفوا�د تفسريية للشيخ ��ري أ�د ���� ر�ه �، وتفسري الع�ي�� للشيخ الشاه ع�دالع�ي� الد�لو ���ر�ه �

العلمية �ا�ة يف التفسريات ال� استفاد من�ا الشيخ، التفاسري تفسري املرا�� م� أ�م ، و ���ر�ه � العثما�

وإ�افة إ� ��ا استفاد الشيخ م� كت� أ�� األد�ن األ�ر� مث� التورا� وا��ي� ، وبيان األمور ا��تماعية

                                                           

 � �� ��� للقرآن م� �لي� �يخ ا�س�� ف�ر الدي� الرا�� �التفسري ال��ري أو مفاتي� الغي� �و كتا� تفسري  �  �١

 �املولد، القر�� التيم� ال��ر� األ��، الشافع� األ�عر� امللق� بف�ر الدي� الرا�� �ال��ستا�، ������

، ك�ري املعت�لة و�و �ار � أبو القا  �  �٢ سم حممود ب� عمر كتا� تفسري ال�ش�اف أو تفسري ال��شر�، م�لفه ال�����ش�ر���

��  ���ولد يف �����ش�ر يو� األربعا� الساب� والعشري� م� ��ر ر�� سنة ، ب� حممد، ال��شر� ا�وار�م� الن�و�

 ٢��١�١ �سري أع�� الن��� لل���،� � يف �ر�ا�ية �وار�� ����١١ � ���ليلة عرفة سنة  يف�، وتو�  ����١

 �� الع�س� مو��م ال�ويف، وامل���  �ي�ة إبرا�يم ب� عثمان ب� ��و�اس���  �و ع�د � ب� حممد ب� القا�� أ�  � ��

 �� ب� "سيد احلفا�"، أحد علما� وروا� احلدي� عند أ�� السنة واجلماعةب�ر، وامللق� 

ب�  �و أ�د، فه العا� األ��ر� أ�د م��ف� املرا��ن ال�ر� املعا�ر�، أل� آتفسري املرا�� أحد كت� تفسري القر   � ��

�� ١��٢، تو�يف يف عا� م� مرك� املرا�ة، حماف�ة سو�ا� ب�عيد م�ر ،ر م�ر�، م� العلما�م��ف� املرا�� مفس� 

 �� ��١، ����١ال��عة األو�، املرا��، أ�د م��ف�، �ركة وم��عة م�ف� ال�ا� وأو�ده ��ر، � ا��ر

العا� الفيلسوف �اح� اجلوا�ر يف تفسري � � ���١ � ���١ح�يم ا�س�� الشيخ "طن�او� �و�ر�" �    ���

القرآن ال�ر�، م� العلما� املوسوعي� ال�ي� �عوا ب� علو� كثري� ي�دو بع��ا متنا��ا، ف�ان م� علما� األ��ر، 

األستاذ ر�ا� �قا�، تفسري � � ا��رو�اح� من�� تفسري� يف كتابه اجلوا�ر حو� الع��ة ب� آ�ت القرآن والعلم

 �١��٢، سنة ٢�١١وا� �ديد� عل� عا� ك�ري ��و�، �لة امل�ور، دار ا���، م�ر، ��القرآن وأ�

أ�د ب� ع�د الرحيم ب� و�يه الدي� ب� مع�م ب� من�ور املعروف �سند ا�ند أ� حممد الشاه و� � الد�لو�،   � ��

 � ���١السيال�و�، حممد بشري، دار اب� ح��، بريوت، ل�نان، � � ا��ر��� �دد وعا� دي� �ند�����١١ ���١١١

م� آ�ره الت�فة ا���  ،�� �و عا� و�اعر مسلم، م� أ�� ا�ند�١�٢ �  ���١ع�د الع�ي� الد�لو� �  � ��

مع�م ال�اب�� لشعرا� العربية يف � ، وفت� الع�ي�� ا��رمي�ان ال��� عشرية، بستان ا�د��، مي�ان ال���ة،

 �٢�١٢، القر�� التاس� عشر والعشري�� م�سسة �ا��� ع�د الع�ي� سعود ال�اب�� ل�بدا� الشعر�

�� ا�تق� عا� �١�١تو�� من�� ع�و �ر� يف حركة ا��فة عا� ، ��ري أ�د العثما� �و عا� مسلم، م� أ�� ا�ند  � ��

�يتون بيغم �س الدي�، � ا��ر �ودف� ب�راتش�� �ديرية �او� بور ب�اكستان ����١ إ� �كستان� تويف يف���١

 دون �ريخ�  حيا� ��ري أ�د العثما� و�قد كتابه فت� املل�م، رسالة الدكتوراه، �امعة بن�ا�،



 
�٢العدد�  �ا�لد � �لة علمية حم�مة

 ١��

  ال�ر� وأماكن�ا� يف بيان �ريخ تل� األمم ا�الية ال� ورد ذكر�ا يف القرآن

  �ال����" �ش���أ�� ����� تفسري "

  ما يل���ا أ� القرآن" �ي�ات كثري�، كش�افيتمي� تفسري "

�جلوا�� اللغوية امل�تلفة، ويف  �، وعا�أدي� �ر  ر�ه � س�سة اللغة� إن الشيخ حممد إدريس��١

�للغات  فله إملا�وأما ال�شتوية ف�� لغت�ا األ�،  ،لغات �� كالعربية والفارسية واألردية وا��لي�ية

سلس، تعلوه احل�و� األدبية، و��ة مف�ومة لد� �ي�  ��ثر أسلو� وعلوم�ا، ول�ا �د تفسريه يف 

 ا� م� أ�� ��ه اللغة�ال�شتو�ي�، فاست�ا� تقري� معا�يه إ� أذ�ان �ي� القر� 

وا�ع�م اجلغرافية ا�تم ا�تماما� �لغا� بدراسة األمم املا�ية وم ف��ه �داملعلومات التار�ية واجلغرافية� ��٢

و�ري�ا م� األمور، ال� است�ا� بس���ا بيان بع� امل��مات التار�ية واجلغرافية ال� وردت يف 

 القرآن ال�ر��

� م� ��� ر بشتو� تعر� أو� مفس�  ر�ه �العلو� ال��يعية وا��تماعية� إن الشيخ حممد إدريس ���

 والفلسفات املعا�ر� �و ال�ون وا��سان، وأرب��ا ةتفسريه للقرآن ال�ر� إ� ��ر�ت العلو� ال��يعي

 لقرآن����ي� معارف الع�ر اجلديد �لقرآن ال�ر� حماولة 

� �ور� �د� ر�ه � �ن الشيخ حممد إدريس فبيان أح�ا� العقيد� عل� طريقة أ�� السنة واجلماعة� ���

 القرآن� كش�افة يف تفسريه  يدأ�م اجلوا�� العق عقيد� أ�� السنة واجلماعة، وب�� ل��ي�ة 

  ����� ال���

له م�ا�ة مرمو�ة يف إ�ليمه،  ر�ه �ن الشيخ حممد إدريس إ �ويف �تا� ��ا ال��� أ�و�

م� أ�م التفاسري يف اللغة ال�شتوية، وكان تفسريه تدر� إ�ليم �ي� �تو�وا  "القرآن كش�اف"وتفسريه 

  و�ا�ة النسا� يدرس� يف ال�يوت، وم� أ�م النتا�� ال� استنت�� م� ��ا ال��� و�� كالتا�� 

ية ا�س�� والعلم الدي� إ� ا�ند يف القرن الراب� ا��ر�، وا�تشر ا�س�� أر الشع� األفغا� �� ��١

عل� أسا� ��ود�م، � ا�د�ر في�ا، وبقي� مناط� ال�شتو�ية األ�لية بعيد� ع� مراك� العلم والثقافة، 

  ل�ل� كان ��ر أ�� ��ه املناط� �لثقافات ا�ندية إ� مد� بعيد، فرح� إلي�م ك� �� و���

 كالعربية لغات ���  �جلوا�� اللغوية امل�تلفة، ويف أدي� �ر�، وعا� س ر�ه �إن الشيخ حممد إدري��٢

 �ف��ه عا� ملم �للغات وعلوم�اوالفارسية واألردية وا��لي�ية وأما ال�شتوية ف�� لغت�ا األ�، 

يف �لدي� ك�ريي�، وط�� اجل�� األو� يف حياته، واجل�� الثا�  � تفسريهإن الشيخ حممد إدريس أل� ��١

إدريس ا�تم بلغة التفسري ف�ان لغة ط�� بعد ط�اعة اجل�� األو� �مسة عشر سنة، والشيخ حممد 

 ، تعلوه احل�و� األدبية، و��ة مف�ومة لد� �ي� ال�شتو�ي�� التفسري س�لة وسلسة



 
١�١  حافظ حممد إدريس وأسلوبه يف تفسريه "كشاف القرآن" يخالش

� م� ��� تفسريه للقرآن ال�ر� إ� ر بشتو� تعر� أو� مفس�  ر�ه �إن الشيخ حممد إدريس ��٢

حماولة ��ر�ت العلو� ال��يعية والفلسفات املعا�ر� �و ال�ون وا��سان، وأرب��ا �لقرآن ال�ر� 

 ��ي� معارف الع�ر اجلديد �لقرآن�

تفسري اجل�ل��،  �ام� أ�واملعا�ر�، و القد�ة التفسريية �ادر املإن الشيخ حممد إدريس استفاد م� ���

 ل��ر ا�ي� و�ري ذل� م� امل�ادر والتفاسري امل�مة�وا

س�سة اللغة، واملعلومات التار�ية واجلغرافيا، واستفادته م� العلو�  "القرآن كش�اف"وم� ��ا�� ���

  ال��يعية وا��تماعية، وبيان أح�ا� العقيد� عل� طريقة أ�� السنة واجلماعة�

  و�� ا���ا��� ��ا ال��� ا�و�� �� يل��

أ��� أن ي��� التفاسري القد�ة بعد الت�قي� العلم�، و��� لل�احث� يف الدراسات العليا أن �تاروا ��١

  مث� ��ه التفاسري كمو�وعات لرسا�ل�م وأطروحا�م�

�تارات م� وا�تيار إعداد املنا�� للدراسات ا�س�مية يف اجلامعة �ي� �تو�وا وبلو�ستان ��٢

 ���ه املنق�ةري القرآن ال�ر� يف تفاس

رون ملتابعة الت�قي� يف �ا� التفسري واحلدي� �سيس مراك� �ا�ة يشرف علي�ا علما� ومف�� ���

 الشري�� 
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