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ABSTRACT 

Pashtun Ulama have always been in the service of Islam. The origin 
of Pashtun people in Pakistan is the province of Khyber Pukhtunkhwa 
formerly known is North West Frontier Province (NWFP). Pashtun Ulama 
have served Islam on different fronts; some have done Jihad against the 
non-Muslims, some of them have offered their services in the field of 
Islamic education, ie, teaching in Madrassas, while some have served Islam 
via their writing commentary of Qur’ān, explanation of Ḥadīth and juristic 
problems. This article discusses the worthy contributions of one of the 
great commentators of Qur’ān Shaykh Ḥāfiẓ Muḥammad Idrīs, who 
belonged to Mardan in the Province of Khyber Pakhtunkhwa, He lived in 
the 19th century. The article encompasses a detailed biography of the 
writer and his worthy contribution in serving Qur’ān, Islam and Muslims 
focusing on his commentary on Qur’ān in Pashto language named as 
“Kashshāf Al Qur’ān”. The method used for the research is descriptive and 
qualitative. The review literature showed that such an esteemed and 
vigorous scientist of different sciences of Qur’ān and his valuable 
contributions are out of the reach of scholars and libraries that may lead to 
an irreparable loss of the Islamic legacy. The study came up with the 
outcomes of his efforts in the field exegesis of Qur’ān, and the way and 
pattern he followed in interpreting different meanings of the revealed 
literature. The study would help out Islamic scholars and will enrich the 
domain of the Qur’ān’s research with new thoughts and viewpoints. 

Keywords: Kashshāf Al Qur’ān, Shaykh Muḥammad Idrīs, Pashto Tafsīr, 
methodology. 
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)٢العدد:  ٦ا�لد ( جملة علمية حمكمة

 ١٢٤ 

ِإنَّ َهَذا ﴿ل الفرقان على عبده ليكون للعاملني نذيرا، القائل يف حمكم كتابه: احلمد � الذي نزّ 

ُر اْلُمْؤِمِنَني الَِّذيَن يـَْعَمُلوَن الصَّاِحلَاِت أَنَّ َهلُْم َأْجرًا َكِبريًااْلُقْرآَن يـَْهِدي لِلَِّيت ِهَي أَقْـَوُم  ، والصالة (١)﴾َويـَُبشِّ

  والسالم على من أرسله هللا شاهداً ومبشراً ونذيرا وداعياً إىل هللا �ذنه وسراجاً منرياً.

هم وإرشادهم إىل طريق احلق إن هللا تعاىل أرسل رسله الكرام إىل خلقه يف كل زمان ومكان هلدايت

 فيها الشرائع نات من اهلدى، وبّني للناس وبيّ  یً والصراط املستقيم، وأنزل الكتب املقدسة فجعلها هد

القرآن منار اهلداية لألمة فإن ، ملسو هيلع هللا ىلصنزل على نبينا حممدأواألحكام، ومنها كتاب هللا العظيم الذي 

من هذه األمة خلدمة كتاب هللا العزيز من  تعاىل أ�ساً اصطفى هللا و مية يف مجيع جوانب احلياة، اإلسال

نجد ف خمتلفة، أهلمهم أن يفسروا كتابه بلغات حيث لفظه ومعناه ومفهومه ومنطوقه إىل غري ذلك، وهللا

منهم الشيخ حافظ حممد إدريس  ،للغة البشتويةتفسريه �سامهوا يف خدمة القرآن الكرمي بقد العلماء أن 

 كّشافتفسريه " ىومسّ  ،بلغته األم البشتو هر فسّ حيث الذي ساهم يف خدمة القرآن رمحه هللا  الطوروي

  وهي: ،إىل مقدمة وثالثة مباحثقد قسمته هذا البحث و القرآن". 

  عناية البشتونيني �لدراسات القرآنية املبحث األول:

  رمحه هللا: ترمجة حياة الشيخ حممد إدريس الطوروي املبحث الثاين

  القرآن" ومنهجه وخصائصه كّشاف: التعريف بتفسري "بحث الثالثامل

 نتائج البحث وتوصياته واقرتاحاتهفيها و : خامتة البحث

  عناية البشتونيني �لدراسات القرآنية :املبحث األول

اهلجري، فقد أرسل عمر بن  ظهر دخول اإلسالم يف مناطق خبتوخنوا خالل القرن األول

 ١٨من أفغانستان احلالية عام  كبرياً   األحنف بن قيس إىل "خراسان" اليت كانت تضم جزءاً  اخلطاب

بعض فاحتًا عبد الرمحن بن َمسُرة  دخل مث ،فدخلها وسيطر عليها بعد مقاومة شديدة من أهلها ،للهجرة

يف العهد  ت الفتوحات يف مناطق خبتوخنواواستمرّ ، (٢) املناطق البشتونية يف عهد عثمان بن عفان

  راسان.أرسل معاوية بن أيب سفيان عبد الرمحن بن مسُرة والًيا على خُ ف ،األموي

لتعليم  رمحه هللا وجاءت جمموعة من العلماء وفقهاء املسلمني وعلى رأسهم احلسن البصري

  . (٣)وترسيخ املبادئ اإلسالمية ألهل هذه البالد

                                                           

  ٩: اإلسراءسورة    )١(

بدر، فاروق حامد، �ريخ أفغانستان قبيل الفتح اإلسالمي حىت الوقت احلاضر، مكتبة اآلداب للطباعة والنشر   ) ٢(

 ٢٣ص:، ١٩٨٠والتوزيع، القاهرة، الطبعة األوىل، 

 ١٦٠ص:ه، ١٣٤٢، �ريخ أفغانستان بعد از إسالم، جممع البشتو، كابل، ياحل حبييب، عبد  ) ٣(
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   :(١)يقول األستاذ حممد نواز طائر

تركوا كل ما كان عندهم من الدين  حىتإن اإلسالم قد أثر يف حياة البشتونيني إىل مدى بعيد، "

  .(٣)"(٢)﴾َجاَء احلَقُّ َوَزَهَق الَباِطُل ﴿والثقافة القدمية، �تيان 

جهود  ى على أحدفخيوقد قام البشتونيون بدور كبري يف نشر اإلسالم يف شبه القارة اهلندية، وال 

جعل من أهدافه نشر ما يف غزو بالد اهلند، وضمها لدولته، و  (٤)رمحه هللا د الغزنويالسلطان حممو 

  . (٥)اإلسالم فيها

وملا تشرفت القبائل البشتونية �إلسالم، بدءوا يتلقون العلوم الدينية واألحكام الشرعية، ويرحلون 

صارت يف  (٦)ديوبند يف اهلنديف طلب العلم إىل بالد العرب وبالد ما وراء النهر، وملا أسست مدرسة 

هذه البالد عدد   ، ولقد ظهر يفنظر البشتون منبع العلم ومنتدى طالب العلم، وخترج فيها العلماء الكبار

من سجستان، وحممد بن طيفور  (٧)دو مام أيب داو اإلمن الفقهاء واحملدثني واملفسرين والفالسفة ك كبري

  . (٩)، وغريهم من العلماء(٨)السجاوند الغزنوي

بدأت يف القرن العاشر اهلجري، فالكتابة يف خمتلف العلوم الدينية والشرعية �للغة البشتوية وأما 

                                                           

يف �زيد خيل، والتحق �كادميية  ١٩٣٤از طائر من احملققني البشتون، ولد يف عام األستاذ الدكتور حممد نو    )١(

   ٢٠١٧، ولىب نداء ربه يف عام ١٩٩٥حىت  ١٩٧٩البشتو جبامعة بشاور، مث أصبح عميًدا لألكادميية يف عام 

)pashtoacademy.uop.edu.pk/showArticle.php?file=prof-nawaz-tayir.xml( 

  ٨١: اإلسراءسورة    )٢(

 ٣٧- ٣٥ص:، ١٩٧٧طائر، حممد نواز، روهي أدب، أكادميية بشتو بشاور،   ) ٣(

م، املعروف �سم حممود الغزنوي هو ١٠٣٠إبريل  ٣٠وتويف يف  ،م٩٧١نوفمرب  ٢ن سبكتكني، ولد يف حممود ب  ) ٤(

عطية، علي محد، : انظر م يف زمن اخلالفة العباسية.١٠٣٠م إىل ٩٩٨حاكم الدولة الغزنوية يف الفرتة من عام 

: ، ا�لد١: العددجملة عملية الكرتونية حمكمة،  ،السفارات يف العصر الغزنوي، جملة العلوم والدراسات اإلنسانية

 ١١١ص:، م٢٠١٣، ١

صابري، حممد شفيع، �ريخ : مل يكن السلطان الغزنوي بشتو�ً، إال أن أكثر قواده وقضاته كانوا بشتونيني، انظر  )٥(

 ٢٧١ص:سرحد، يونيورسيت بك اجينسي، صوبه 

 ه١٢٧٣) يف عام ١٢٩٧أسست هذه املدرسة على يد الشيخ حممد بن قاسم النانوتوي (ت   )٦(

أبو الفضل العسقالين، : ه، انظر٢٧٥هو سليمان بن األشعث األزدي، السجستاين، مصنف السنن، تويف   ) ٧(

 ١/٣٢١، ١٩٨٦، سور�، دار الرشيد، تقريب التهذيب، أمحد بن حجر

عني �سم ء النحوي، وله تفسري حسن یاملفسر املقر ، حممد بن طيفور الغزنوي، أبو عبد هللا السجاونديهو   ) ٨(

كان : العاين يف تفسري السبع املثاين، وكتاب علل القراءات، وكتاب الوقف واالبتداء. ذكره القفطي خمتصراً، وقال

ي، عبد الرمحن بن أيب بكر، جالل طالسيو : انظر . وثالثني وسبعمائة.يف وسط املائة السادسة. وتويف سنة مثان 

 ١/١٠١، ه١٣٩٦ الطبعة األوىل،الدين، طبقات املفسرين العشرين، مكتبة وهبة القاهرة، 

 ٤١ص:�ريخ أفغانستان قبيل الفتح اإلسالمي حىت الوقت احلاضر،   ) ٩(
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 ١٢٦ 

" الذي يشتمل على تفسري كثري كتابه املشهور "خري البيان(١) ري روشنپكتب �يزيد روشن املعروف بـ 

  .من اآل�ت القرآنية، كما يشتمل على األحكام الفقهية

إضافة إىل - ويشتمل هذا الكتاب "،زن اإلسالم"خم(٢) الكبري أخوند درويزنوكتب العامل 

، وترمجة قصيدة الربدة (٣)على ترمجة قصيدة األمايل لسراج الدين األوشي الفرغاين -أخرىموضوعات 

، وترمجة خالصة الكيداين للطف هللا (٥)، وترمجة العقائد النسفية لعمر النسفي(٤)لشرف الدين البوصريي

  .(٧)، كما يشتمل على عدة كتب ورسائل أخرى يف العقائد والتجويد وغريمها(٦)النسفي الكيداين

�للغة البشتوية يف النصف الثاين من القرن  "فوائد الشريعة"كتابه   (٨)وألف أخوند قاسم الشينواري

  . (٩)العاشر، بّني فيه العقائد واألحكام الفقهية، واآلداب اخللقية واالجتماعية

                                                           

م) ولد يف مدينة جولوندر يف ٩٩٣-٩٣١ري روشن) (پبـــ (هو �يزيد بن عبدهللا بوركي األنصاري، الشهري   ) ١(

بنجاب اهلند، عاد مع أبيه صغريًا إىل مدينة أجداده إىل وزيرستان يف �كستان حالياً، ومن أشهر كتبه خري 

قراءة موضوعية : أشرعة البيان الدكتور نضري اخلزرجي،: البيان، صراط التوحيد، مقصور املؤمنني وغري ذلك. انظر

 ٤١٠ص:، ٢٠١٢، بيت العلم للنا�ني، بريوت لبنان،املوسوعة احلسينيةيف 

بن سعدي من كبار علماء البشون، ومن أهم كتبه خمزن اإلسالم، وهو حيتوي على گدا هو أخوند درويزن بن    ) ٢(

ي، الكر�س: هـ، ودفن يف بشاور. انظر١٠٤٨املسائل الدينية، والرد على الطاعنني �لشريعة، تويف يف سنة 

 ٧٤ص:، دائرة املعارف احلسينية، شتويبىل الشعر الإاملدخل الدكتور حممد صادق، 

هو علي بن عثمان بن حممد بن سليمان، أبو حممد سراج الدين التيمي األوشي، الفرغاين احلنفي، �ظم قصيدة   ) ٣(

خري الزركلي، : السراجية. انظربدأ األمايل يف العقائد، ومن مؤلفاته نصاب األخبار لتذكرة األخيار، والفتاوي 

 ٤/٣١٠، ٢٠٠٢، األعالم، دار العلم للماليني، بريوت، لبنان، الدين بن حممود بن حممد بن علي بن فارس

هـ) شاعر صنهاجي اشتهر مبدائحه النبوية. ٦٩٦ -هـ ٦٠٨حممد بن سعيد بن محاد الصنهاجي البوصريي (هو   ) ٤(

حممد أبو احلسني، قصيدة الربدة : . انظرالدرية يف مدح خري الربية أشهر أعماله الربدية املسماة الكواكب

 ٧٣ص:م، ٢٠١٧، ٢٤: العدددارسة أدبية، جملة القسم العريب، جامعة بنجاب الهور، �كستان، : للبوصريي

-١٠٦٨(، أبو حفص، عمر بن حممد بن أمحد بن إمساعيل بن لقمان احلنفي النسفي مث السمرقنديهو   ) ٥(

العقيدة ومن أشهر كتبه  ،فقيه عامل يف أصول العقيدة، أيضاً  وكان يلقب بـمفيت الثقلني لقبه جنم الدين، ،م)١١٤٢

 ٢٠/١٢٦م، ٢٠٠١الذهيب، حممد بن أمحد بن عثمان، سري أعالم النبالء، مؤسسة الرسالة، : . انظرالنسفية

ه، ومن أشهر كتبه مطالب املصلي املعروف بــخالصة فقه ٩٠٠تويف يف عام  لطف هللا النسفي الكيداينهو   ) ٦(

 ٨/١٥٦عمر رضا كحالة، معجم املؤلفني، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، لبنان، : الكيداين. انظر

-١٧٦:ص، ١٩٩٦هيواد مل، زملي، د بشتو نثر اته سوه كاله (مثامنائة سنة لنثر البشتو)، ملت برنرت، الهور،   ) ٧(

، (األدب الديين يف البشتو)، أكادميية بشتو، جامعة بشاور، ادب یدین ںپشتو می. وانظر عارف نسيم، ١٧٨

 ١٣ص:، ١٩٨٦

فوائد الشريعة �للغة البشتوية يف النصف الثاين  هو الفاضل قاسم الشينواري من أهم علماء البشتون، ومن أهم كتبه  ) ٨(

 واألحكام الفقهية، واآلداب اخللقية واالجتماعيةمن القرن العاشر، بّني فيه العقائد 

 ١٩٢ص:د بشتو نثر اته سوه كاله،   ) ٩(
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يف الفقه �للغة  كتاب �فع منظوم "، وهذارشيد البيان" (١)ف املال عبد الرشيد بن حسنيوألّ 

  .(٢)البشتوية، وال تزال ُتدرَّس هذا الكتاب للبنات يف البيوت

العلماء البشتون، مث تتابع األمر من بداية  مهقدّ  الديين الذيالعلمي بعض النماذج للجهد هذه ف

 الشرعية مو العل تنفت مئات الكتب الدينية والفتاوى الشرعية، ودوِّ أُلِّ ف ،بعدهوما  الثالث عشرالقرن 

صت ست مئات املدارس واملعاهد الدينية يف القرن الرابع عشر، وخصّ �ذه اللغة، وأسّ  امبختلف أنواعه

يف ومدرسة بنج بري  ،بعضها لتفسري القرآن الكرمي وترمجته، مثل مدرسة العلوم اإلسالمية شاه منصور

تقام إقليم خيرب خبتوخنوا، وازداد األمر حىت ال توجد مدرسة من املدارس الدينية يف مناطق خبتوخنوا إال و 

  يف شهر شعبان ورمضان من كل سنة. القرآن فيها دورة لتفسري

  يةلغة البشتو لالتفسري � كتابةبداية  
  منها: ،صعب جداً، وذلك ألسباب يةالبشتو التفسري �للغة  كتابةحتديد الفرتة الزمنية لبداية  

كانت اللغة الفارسية لغة علم وثقافة يف هذه املناطق، وكان العلماء واملثقفون  .١

  كتبه �للغة الفارسية.ف ف كتا�ً يعلمون اللغة الفارسية ألجل العلم والدين، فكلما أراد عامل أن يؤلِّ 

 التاريخ، فوجد�ها ميدا�ً إذا نظر� إىل مناطق البشتون ومواقعها اجلغرافيا عرب  .٢

ونتيجة هلذه احلروب ضاع كثري من اآل�ر  ،للهجومات واحلروب املستمرة من قبل الشعوب املختلفة

"... ضاعت وحرقت آ�ر علمية وكتب دينية يف  :العلمية والدينية، كما يقول زملي هيواد مل

نسخة خمطوطة من مكتبة جامعة  ق وسرق ألفان ومخسمائة أفغانستان يف السنوات األخرية، حىت حرّ 

وسرق متحف كابول التارخيي، وضاعت املراكز واملكتبات األخرى يف مدن خمتلفة من  ،كابول

 .(٣)أفغانستان مبا فيها من تراث التفسري البشتوي أيضاً"

هناك جمموعة من املخطوطات يف التفسري يف اللغة البشتوية قد عفت عليها يد األمن  .٣

ال نستطيع معرفة �ريخ �ليفها، كما ال نعرف مؤلفيها، ولكن آ�ر القدامة �دية وضاعت أوائلها مما 

يف أفغانستان، ومكتبات إقليم  يةو جبامعة بشاور، واألراشيف الوطنعليها، يف مكتبة أكادميية البشت

 .(٤)بلوششتان الباكستاين

األدب يت دّون فيها ال فهذه بعض األسباب الرئيسية يف عدم إمكانية حتديد الفرتة الزمنية

                                                           

مشهور "رشيد البيان"،  ة بشتون، وله كتاب صغريهو مال عبد الرشيد بن حسني، من كبار العلماء يف منطق  ) ١(

 ١٩٢ص:دبشتو نثر أته سوه كاله، : وهو مفيد يف الفقه اإلسالمي �للغة البشتوية. انظر

 ١٩٢ص:د بشتو نثر اته سوه كاله،   ) ٢(

 ١٣٠ص:املرجع السابق،   ) ٣(

 ٤٤٩ص:روهي أدب،   ) ٤(



 
)٢العدد:  ٦ا�لد ( جملة علمية حمكمة

 ١٢٨ 

زيد يلـبا "خري البيان"سري �للغة البشتو، منها اتفللولكن جند بعض النماذج  ،ةالبشتوي�للغة  يالتفسري 

، كالطهارة، والصالة، روشن األنصاري، فقد قام بتفسري آ�ت كثرية من القرآن يف موضوعات شّىت 

  واحلج، والزكاة، والكذب، واحلالل واحلرام وغريها.

ف يف هذه الفرتة بدأ التفسري بشكل مستقل يف أوائل القرن الثاين عشر اهلجري، حيث أُلِّ مث 

نسبه إىل أفضل خان  األستاذ احملقق حبيب هللا رفيع ومل نعرف مؤلفه، ولكن "عرفاين تفسري"تفسري �سم 

  على بعض شواهد النسخة املخطوطة اليت ميلكها األستاذ حبيب هللا رفيع. اً بناء (١)ختك

يف أواخر القرن الثاين عشر اهلجري، ونُسب هذا التفسري إىل أفضل  "تفسري أفضلية"ف مث أُلِّ 

فه أفضل خان الدولة أفضل خان، وقد وقع االختالف يف مؤلفه، فال نعرف على وجه الدقة، هل ألّ 

ا التفسري يقع يف فه غريمها. وهذبل ألّ  ،فه الشيخ ركن الدين ونسبه إليه؟ أو مل يؤلفه أحدمهابنفسه أم ألّ 

وله نسخة خمطوطة كاملة، وأخرى �قصة  ،جملد كبري، يشتمل على ألف وأربعمائة وأربع وتسعني صفحة

  يف مكتبة أكادميية البشتو يف جامعة بشاور.

فوا عشرات التفاسري مث تتابع األمر يف القرن الثالث عشر، وعين العلماء عناية فائقة، وألّ 

 . (٢)من اللغات األخرى إىل البشتويةأيضاً البشتوية، كما ترمجوها 

  الشيخ حممد إدريس الطورويترمجة املبحث الثاين: 

هو الشيخ احلافظ حممد إدريس الطوروي، ولد يف إقليم سرحد يف قرية طورو من مديرية مردان 

 م، وينتمي إىل أسرة مشهورة �لعلم واملعرفة.١٩١٥سنة 

 اهتواضعه وتقو  ري من التقوى والتواضع، وقد عرفذا مهة �لغة وعلى قدر كب رجالً  رمحه هللاكان 

إملام بتفسري القرآن الكرمي أن ينبهين على هفوايت فيه،  : "أرجو ممن لهحيث يقول ،من مقدمة تفسريه

فكري وعلمي ليس  وأين سوف أقبل توجيهات العلماء مع الشكر والتقدير وأرحب �ا، وأعرتف �ن

رين الكبار، وأمتىن أن أواصل هذا العمل اجلليل مبساعدة ومعاونة العلماء واخلرباء يف على مستوى املفس

علم التفسري إن شاء هللا"
(٣)

.  

  :تعليمه

علوم الدينية، وكلما كان يزداد لان شا�ً، وبدأ دراسته لحيث كالقرآن الكرمي  الشيخ حفظ لقد

عمره يزداد حرصه وشغفه �لعلوم الشرعية، وقد سافر إىل اهلند وتتلمذ على أيدي كبار املشايخ والعلماء، 

                                                           

 هو ابن أشرف خان ختك، حفيد الشاعر البشتوين املشهور بـخوشحال خان ختك.  ) ١(

 ٣٢٦ص:د بشتو نثر اته سوه كاله،   ) ٢(

  /ث١، ١٩٧٦اجينسي بشاور، الطبعة األوىل،الشيخ حافظ، حممد إدريس، كّشاف القرآن، يونيورسيت بك   ) ٣(



 
 حافظ حممد إدريس وأسلوبه يف تفسريه "كشاف القرآن" يخالش ١٢٩

مسقط رأسه حامًال شهادة التخرج من الشيخ أنور شاه  وبعد أن حصل على العلوم الدينية عاد إىل

  رمحه هللا.الكشمريي 

�نية لشغفه �لدراسة، وسكن يف مدينة دهلي وحصل على شهادة  سافر إىل اهلند مرةلقد 

مث شارك  ،م١٩٣٤وجنح �ملرتبة األوىل من بني مجيع الطالب املشرتكني يف االمتحان سنة  ،فاضل يمولو 

م اللغة اإلجنليزية �ستعانة القواميس فقط، وحصل مث تعلّ ، دب واإلنشاء وجنح جناحًا فائقاً متحان األايف 

م، والعربية من ١٩٤٦عام مث حصل على املاجستري يف اللغة الفارسية ا، فيهشهادة البكالوريوس على 

ل يف ماجستري اللغة اإلجنليزية واجتازه مث سجّ ، م، وخترج منها مبرتبة الشرف األوىل١٩٤٧جامعة بنجاب 

بنجاح فائق
(١)

.  

  :أعماله

  الدينية يف منطقة (�ال مانري) لتدريس يف إحدى املدارس �بعد رجوعه من اهلند بدأ

 مبدينة بشاور.

  وكان  ،فاضل ييف جامعة أمرتسر �هلند بعد حصوله على شهادة مولو  ا أستاذً عّني

 طالب الدراسات العليا.س درّ ي

  عن وظيفته هلولكن رئيس الكلية فصّ  ،ا يف الكلية اإلسالمية جبامعة بشاور أستاذً عّني 

ل تري يف اللغة اإلجنليزية، وبعد فصله من الوظيفة سجّ على شهادة املاجس هلو حصعدم  بسبب

 يف املاجستري وجنح فيه وعاد إىل وظيفته.

  ة إطالعات سرحد �للغة األردية،  رئيس التحرير �لّ مث عمل يف وزارة اإلعالم، وعّني

 يف هذا العمل سنتني. واستمرّ 

  ومل يلبث يف أيبت آ�د حىت انتقل إىل  ، حماضرًا للغة العربية بكلية أيبت آ�دمث عّني

 مردان. مدينته

  حماضراً للغة العربية بكلية أكرب ميموريل كاجل.مث عّني  

  :آ�ره

  كان الشيخ إدريس عاملًا �لعلوم الشرعية واألدبية والثقافية، وجييد اللغة العربية والفارسية

يكتب �للغة  رمحه هللاواألردية واإلجنليزية �إلضافة إىل لغته األم اللغة البشتوية، وكان الشيخ 

من أهم مؤلفاته و  ،ت املختلفةالفارسية واألردية والبشتوية، ونشرت له مقاالت كثرية يف ا�ّال 

                                                           

األفغاين، أمحد شاه فاضل، جهود العلماء البشتون يف تفسري القرآن الكرمي، (رسالة ماجستري يف اللغة العربية غري   ) ١(

  ١٣٨- ١٣٤ص:، م�١٩٩٩كستان،  –منشورة)، اجلامعة اإلسالمية العاملية، إسالم آ�د 



 
)٢العدد:  ٦ا�لد ( جملة علمية حمكمة

 ١٣٠ 

  الدينية وغري الدينية هي:

   القرآن �للغة البشتوية، وهو موضوع حبثنا. كّشافتفسري 

 مطبوع. ،�للغة األردية ،مجال الدين األفغاين 

 مطبوع. ،�للغة األردية ،دراسة القرآن 

 مطبوع. ،�للغة األردية ،خطبات نبوي 

 مطبوع ،�للغة األردية ،ملسو هيلع هللا ىلصمعجزات الرسول
(١)

.  

  :وفاته

�ملطار أثناء سفره إىل مصر إثر سقوط طائرة اخلطوط الباكستانية  رمحه هللايف الشيخ حممد إدريس توّ 

شخصاً  ١٢١اب عددهم وقد تويف معه مجيع الركّ ، م١٩٦٥مايو  ٢٠القاهرة الدولية، وذلك يف 
(٢)

.  

  القرآن ومنهجه وخصائصه كّشافاملبحث الثالث: التعريف بتفسريه  

صفحة، وبدأ كتابة هذا العمل  ١٦٧٩القرآن يف جملدين يبلغ عدد صفحاته  كّشاف يقع تفسري

سة عشر األوىل يف حياته عام م، فطبع ا�لد األول الذي حيتوي األجزاء اخلم١٩٥٩املبارك يف سنة 

� چاپ ۱۹٦۱ددے تفس�� اولہ حصہ پہ كال سنہ م، كما يقول كاتب املقدمة: "١٩٦١
ء ك��

"شوے دە
(٣)

.  

ثاين فأكمل الشيخ كتابته وتصحيحه إىل سورة يس ويف هذا يقول كاتب املقدمة وأما اجلزء ال

ددے دويم جلد مسودە تر سور� يس پورے نہ �ف صفا ك�ے وە بلكہ د  للجزء الثاين: "

 مسودے د پارە ھغوئ دا غورە ك�ە چہ د�ان �ە �� 
�

كتابت د مرحلونہ �م وت� وە۔ او د با�

 "م� تہ يو�
(٤)

ويف الوقت الذي أراد الشيخ أن يسافر إىل مصر ومحل معه مسودة ا�لد الثاين   

ر أن وافته املنية قبل ق النظر فيه مرة أخرى يف ضوء املراجع واملصادر هناك، لكن هللا قدّ كامًال لكي يدقِّ 

  وصوله إىل مصر.

الطائرة وموت مجيع  ر البقاء هلذا التفسري رغم سقوطومن حسن احلظ وعناية هللا تعاىل أن قدّ 

ركا�ا، وضياع أمواهلم وأمتعتهم، حيث بقيت مسودة ا�لد الثاين ساملة حمفوظة، ووصلت بعد زمن مديد 

پا�� شوە، او بالكل محفوظه  ەدا مسوديقول كاتب املقدمة "ذلك ، ويف رمحه هللا إىل أولياء الشيخ

                                                           

  ١/٢٠١، ١٩٩٣ليكوال، بشتو أديب مركز، سرائي نور رنك، لكي مروت،  بشتانهاألستاذ، مهيش خليل،   ) ١(

  /أ٢مقدمة كّشاف القرآن،   )٢(

  نفس املرجع السابق   )٣(

  نفس املرجع السابق   )٤(



 
 حافظ حممد إدريس وأسلوبه يف تفسريه "كشاف القرآن" يخالش ١٣١

 .(١)"ډيرە مودە پس مون� تہ پہ �وتو راغلہ

الذي كتب إىل سورة  - موال� خري حممدلسبب مرض الكاتب طبع اجلزء الثاين ر وقد �خّ 

أن يكتب املسودة الباقية فأنكر يف البداية، ولكن بعد إصرار وإحلاح  ما استطاعكان مريضاً و ، فإنه  - يس

بع كتابتها، وكان يكتب يف اليوم صفحة أو صفحتني أو أقل منهما، وبعد إكمال كتابتها طببدأ ألقر�ء ا

وقد طبعه يونيورسيت  ،م١٩٧٦اجلزء الثاين بعد مخسة عشر سنة من طباعة اجلزء األول وذلك يف عام 

  م.١٩٧٦بك اجينسي خيرب �زار يف يوليو 

  القرآن كّشافمنهج الشيخ يف تفسريه  

عدة  فيه صفحة لتفسريه وبّني  ٢١مقدمة طويلة تشتمل على  رمحه هللاكتب حافظ حممد إدريس 

  منها:أمور 

  ّنزوله ونسخه، وأطوار كتابته وغري ذلك.�جياز، عن  لقرآن الكرمياث عن �ريخ حتد 

  ّإعجاز القرآن وبالغته وأمساءه. م عنتكل 

  ّعالمات الوقف ومصطلحات الضبط مستفيًدا من التالوة، وبّني  م عن آدابتكل 

 .رمحه هللاإلتقان يف علوم القرآن لإلمام السيوطي 

  ّعام وعن أهم الرتمجات القرآنية البشتوية.م عن الرتمجة بوجه تكل  

يف منهجه لتفسريه: "قرأت الرتاجم والتفاسري املختلفة قبل   رمحه هللاوقال الشيخ حممد إدريس 

منوذجًا لنفسي، وإضافة  (٢)هانويتة حكيم األمة موال� أشرف علي الكتابة هذا التفسري، وجعلت ترمج

من تفسري األستاذ أيب األعلى املودودي أيضاً، وأستطيع أن أقول: إن روح  إىل هذه الرتمجة استفدت كثرياً 

  .(٣)"هذا يف تفسريي جتريهذين التفسريين 

أي التفسري والرتمجة -نًا مسلكه يف تفسريه: "حاولت يف هذه الرتمجة قال الشيخ إدريس مبيّ و 

  أن: -اللفظية معاً 

  يفهمه العام واخلاص.لسلس  �سلوبأترجم القرآن الكرمي إىل اللغة البشتوية  .١

احلاجة إىل مزيد من  عندأضع بعض الكلمات والعبارات الزائدة بني القوسني،  .٢

                                                           

 /أ٢مقدمة كّشاف القرآن،   )١(

كتبه   أهمم) هو عامل ديوبندي وفقيه حنفي، من أهل اهلند، ومن ١٩٤٣ -  ١٨٦٣أشرف على التَهانَوي (  )٢(

، ٩١شرف علي التهانوي، سلسلة أعالم املسلمني أالندوي، حممد رمحة هللا، : انظر تفسري بيان القرآن الكرمي.

 ٢١ص:، ٢٠٠٦دار القلم، دمشق، 

 ، بتصرف. ١٤٠ص:/ث، نقالً من حبث "جهود العلماء البشتون يف تفسري القرآن الكرمي" ١كّشاف القرآن،     )٣(



 
)٢العدد:  ٦ا�لد ( جملة علمية حمكمة

 ١٣٢ 

 التوضيح يف بعض املطالب.

يف مواضع وسياقات خمتلفة، ألن معاين هذه  خمتلفةبتفسريات بعض الكلمات  رأفسّ  .٣

وقد اتبعت يف هذا املنهج شيخ اهلند  ،ومن غرض إىل آخر ،الكلمات تتغري من مكان إىل آخر

 ، والشيخ التهانوي، والشيخ املودودي.(١)حممود احلسن الديوبندي

 أحكام الفقه ر القرآن �ملأثور وبّني فاحلقيقة أن الشيخ حممد إدريس اتبع منهجه يف تفسريه، ففسّ 

ه على بعض غة، ونبّ والعقيدة، ورمى بسهمه يف اللغو�ت من النحو والصرف، وتطرق إىل أبواب البال

  اخلرافات والعادات القبلية السيئة يف البيئة البشتونية.

  :السور مقدمة

 فيه اسم السورة ويبّني يف بداية كل سورة،  وجيزاً  اً متهيدرمحه هللا  الشيخ حممد إدريسيكتب 

وسبب ح سبب تسميتها وعدد آ��ا وركوعها، مث يف أول حاشيتها يوضّ مكان نزوهلا يف مكة أو مدينة، و 

  كما يكتب الشيخ يف متهيد سورة السجدة:  ،نزول السورة، وخالصة مضمو�ا أحيا�ً 

  (٢)"، پہ دے سورت ك� ديرش آيتونہ او درے ركوع دىالسجد� سورة"

  ترمجة: يف هذه السورة ثالثون آية وفيها ثالث ركوعات.

ذكر راغ� دے، او پہ دومرە پہ دے سورت ك� د سجدے وكما يقول يف حاشيتها األوىل: "

� شوے دے
" قدر مناسبت �ە �� السجد� نوم اي��

(٣)
  

  يت �لسجدة.يف هذه السورة وردت ذكر بيان السجدة، فألجل هذه مسّ  ترمجة :

  القرآن كّشافالتفسري �ملأثور يف  

إن حافظ حممد إدريس سلك طريق علماء أهل السنة يف نقل األحاديث واآل�ر يف تفسريه، 

�لعربية إال قليًال، بل يذكر ترمجته �للغة البشتوية، ولعل ما محله على ونصه يهتم بسند احلديث  الولكنه 

بذكر امسه احلديث  منهذلك حرصه الشديد على اختصار تفسريه، لكنه حييل على املصدر الذي أخذ 

اْحلَْمُد �َِِّ فَاِطِر السََّماَواِت َواْألَْرِض َجاِعِل اْلَمَالِئَكِة ُرُسًال ﴿يف تفسري اآلية : يورد حديثًا فقط، فمثًال 

  فيقول الشيخ:، (٤)﴾أُوِيل َأْجِنَحٍة مَّثْـَىن َوُثَالَث َوُرَ�َع يَزِيُد ِيف اْخلَْلِق َما َيَشاء ِإنَّ ا�ََّ َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديرٌ 

                                                           

 من كبار العلماء يف اهلندهو و م) ١٩٢٠ - ١٨٥١سن الديوبندي (احلشيخ اهلند موال� حممود هو   ) ١(

   ٢/١٠٩٨كّشاف القرآن،    )٢(

  نفس املرجع  ) ٣(

  ١: سورة فاطر  ) ٤(



 
 حافظ حممد إدريس وأسلوبه يف تفسريه "كشاف القرآن" يخالش ١٣٣

� تر د" يل  ملسو هيلع هللا ىلصے چہ ن�� اوليد چہ پہ  عليه السالمفرمائي� دى چہ ما يو �ل ح�� ت ج��

�� سوە وزرے �� وے   .(١)" �ولہ فضا بانِد را خور شوے وە او ش��

  .)٢(»رََأى ِجْربِيَل َلُه ِستُِّمائَِة َجَناحٍ  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ النَِّيبَّ « الشيخ هذا احلديث بلغته: ترمجة: بّني 

حاديث الضعيفة والروا�ت ن ال يورد األالتزم ��نه  به على صحة احلديث، علماً وهكذا ينّ 

  د على الروا�ت الضعيفة أيًضا.، وأحيا� يقوم �لرّ الغريبة

بتفسري اآل�ت القرآنية يف ضوء ما أثر عن الصحابة والتابعني رضوان هللا عليهم  وكذلك اهتمّ 

  التفسري والفقه منهم، فيذكر آ�رهم مرتمجة إىل البشتوية.ئمة أأمجعني، وال سيما 

 هبل يذكر  ،يهتم بنص العريب لألثر وال ،هايذكر سندبدون أن يف التفسري �ر كذلك اآلورد  وي

ت " (٣)﴾َوَما أَنَفْقُتم ّمِن َشْيٍء فـَُهَو ُخيِْلُفهُ ﴿فمثًال أورد قول جماهد يف تفسري آية ، بلغته فقطرتمجة م ح��

"وا�� چہ چا �ە چہ مال وى ...الخ رحمه �د �مجا
(٤)

.  

َوَما ﴿إذا كان ألحدكم أموال فليتصدق وال يتأول يف هذه اآلية  رمحه هللا : يقول جماهدترمجة

 بـستنتج الشيخ من هذا القول إن املراد وا .ألن الرزق مقسوم يف الدنيا ،﴾أَنَفْقُتم ّمِن َشْيٍء فـَُهَو ُخيِْلُفهُ 

 فهو أجر اآلخرة. ﴾ُخيِْلُفهُ ﴿

  :بيان أسباب النزول

ب ذكر الروا�ت أنه يتجنّ ة ذكره ، ولعل سبب قلأسباب النـزول وقد يذكر اآل�ر يف بيان

 الضعيفة، أما إذا كان سبب النـزول ورد يف الصحيح من كتب احلديث فال يرى �سا بذكره. كما يبّني 

َتْسَتِرتُوَن أَْن َيْشَهَد َعَلْيُكْم َمسُْعُكْم َوَال أَْبَصارُُكْم َوَال ُجُلودُُكْم َوَلِكن َوَما ُكنُتْم ﴿سبب نزول هذه اآلية :

َّا تـَْعَمُلونَ 
َ َال يـَْعَلُم َكِثريًا ممِّ   :رضي هللا عنهفيذكر الشيخ حديث ابن مسعود  (٥)﴾ظََننُتْم أَنَّ ا�َّ

ت ابن مسعود " � � عنهح��
� چہ �ہ د كع�� ��  ر��

ي�� پہ غالف ك� پ� ُوم چہ وا��

  (٦)"يو قري�� او دوە ثقفيان راغلل...الخ

: "قَاَل رضي هللا عنهواحلديث الذي ذكر الشيخ يف سبب نزول هذه اآلية هو قول ابن مسعود 

ُه قـُُلوِ�ِْم فـََقاَل َأَحُدُهْم اْجَتَمَع ِعْنَد اْلبَـْيِت ثـََقِفيَّاِن َوقـَُرِشيٌّ أَْو قـَُرِشيَّاِن َوثـََقِفيٌّ َكِثريٌَة َشْحُم بُطُوِ�ِْم قَِليَلٌة ِفقْ 

                                                           

   ٢/١١٦٥كّشاف القرآن،    )١(

، ١٧٤احلديث/ ، صحيح مسلم، �ب يف سدرة املنتهى، رقممسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري  ) ٢(

  ١/١٥٧، ١٩٩٩احملّقق حممد فؤاد عبدالباقي، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، لبنان، 

  ٣٩: سورة سبأ  ) ٣(

   ٢/١١٥٩كّشاف القرآن،    )٤(

  ٢٢: سورة فصلت  ) ٥(

   ٢/١٢٩٦كّشاف القرآن،    )٦(



 
)٢العدد:  ٦ا�لد ( جملة علمية حمكمة

 ١٣٤ 

َنا َوقَاَل اْآلَخُر ِإْن َكاَن أَتـََرْوَن أَنَّ ا�ََّ َيْسَمُع َما نـَُقوُل قَاَل اْآلَخُر َيْسَمُع ِإْن َجَهْرَ� َوَال   َيْسَمُع ِإْن َأْخَفيـْ

ُ تـََعاَىل  َنا فَأَنـَْزَل ا�َّ ُتْم َتْسَتِرتُوَن أَْن َيْشَهَد َعَلْيُكْم َمسُْعُكْم َوَال ﴿ َيْسَمُع ِإَذا َجَهْرَ� فَِإنَُّه َيْسَمُع ِإَذا َأْخَفيـْ َوَما ُكنـْ

  .(١)"﴾أَْبَصارُُكْم َوَال ُجُلودُُكمْ 

  القرآن" كّشافالنزعة الفقهية يف تفسري "

موقفه  ويربزالشيخ حممد إدريس يف تفسريه األحكام الفقهية عند تفسريه آل�ت األحكام يذكر 

َهُهم توجيها وخاصة يوضّ  ،من مذاهب أهل العلم ح املسائل الغريبة عن أذهان الناس، وحاول أن يوّجِ

  املعاصرة اليت اختلف العلماء يف حكمها.ى لبعض املسائل واألحكام صحيحاً، وتصدّ 

اْخلَِبيثَاُت لِْلَخِبيِثَني َواْخلَِبيُثوَن لِْلَخِبيثَاِت َوالطَّيَِّباُت لِلطَّيِِّبَني ﴿: تعاىلفمثًال يقول عند تفسريه لقوله 

  الشيخ احلكم الشرعي، يبّني (٢)﴾َورِْزٌق َكرِميٌ  َوالطَّيُِّبوَن لِلطَّيَِّباِت أُْولَِئَك ُمبَـرَُّؤوَن ِممَّا يـَُقوُلوَن َهلُم مَّْغِفَرةٌ 

، يا يوە پاكہ :"ويقول ى نكاح د يوے پلي�� ��� �ە او�� � جواز، نو كہ د يو پاك �� پا�� شہ ��

ى پورے اوت�� �� ... الخ   .(٣)"��ہ پہ يو پليت ��

لو عقد الرجل الصاحل �ملرأة اخلبيثة، أو تزوجت املرأة الصاحلة رجالً شرعاً ح إنه جيوز ويصّ  :ترمجة

  .ي إىل سوء العشرة بينهمايؤدّ  ، إال أنهنكاحهما صحيح من حيث الشرعفخبيثاً، 

  :القرآن" كّشافالنزعة اللغوية يف تفسري "

وآدا�ا، وله إن الشيخ حممد إدريس أديب وبليغ ولغوي وحصل على ماجستري يف اللغة العربية 

ح هذه يوضّ حيث من تفسريه واضح وهذا  ،شغف �للغة العربية وعلومها كالنحو والصرف والبالغة

يف مقدمته أمهية اللغة العربية وعلومها ودورها يف فهم القرآن كما عاب على  وقد أكدّ  ،العلوم يف تفسريه

  .(٤)ر القرآن وال يعرف اللغة العربيةمن يفسّ 

، وخاصة يف األلفاظ حنوً� وصرفياً و لغوً�  بتحليلهاالشيخ بتوضيح مفردات القرآن  ولذا اهتمّ 

الغريبة الواردة يف القرآن، وهكذا وقف الشيخ عند بعض النصوص القرآنية وقفات بالغية فأشار فيها 

للزخمشري  كّشافتفسري ال علىعلى االعرتاض، واإلضراب واملشاكلة، وما إىل ذلك. معتمدًا فيه 

  مدارك التنـزيل لإلمام النسفي، وأنوار التنـزيل وأسرار التأويل للبيضاوي.و 

                                                           

َوَما  ﴿: لتوحيد، �ب قول هللا تعاىلالبخاري، حممد بن إمساعيل، أبو عبدهللا اجلعفي، اجلامع الصحيح، كتاب ا  ) ١(

، بريوت، دار طوق النجاة، حممد زهري بن �صر، احملقق ٧٥٢١: ، رقم احلديثُكنـُْتْم َتْسَتِرتُوَن أَْن َيْشَهَد َعلَْيُكْم﴾

  ٩/١٢٢، ١٤٢٢لبنان، الطبعة األوىل، 

  ٢٦: سورة النور  ) ٢(

   ٢/٩٢٣كّشاف القرآن،   )٣(

  /م ١نفس املرجع السابق،   )٤(



 
 حافظ حممد إدريس وأسلوبه يف تفسريه "كشاف القرآن" يخالش ١٣٥

َجنَّاِت ﴿معاين بعض الكلمات ضمن تفسري هذه اآلية :  رمحه هللا ح الشيخ إدريسفمثًال يوضّ 

استو��� تہ وئي� : " ﴾َعْدنٍ ﴿، فيقول: (١) ﴾َعْدٍن الَِّيت َوَعَد الرَّْمحَُن ِعَباَدُه ِ�ْلغَْيِب إِنَُّه َكاَن َوْعُدُه َمْأتِي�ا

� يع�� دا� باغونہ چہ د �مشہ استو��� �ايو نہ وى ... الخ
��"(٢).  

السكون والعيش مكان العيش والسكىن، يعين اجلنات اليت هي مواضع  ﴾َعْدنٍ ﴿ معىن :ترمجة

  مفعول مبعىن الفاعل أي هو آيت. ﴾َمْأتِي�ا﴿ دائماً، وأما معىن

يشري إىل اجلملة اإلمسية ومعناها  رمحه هللالقرآن فنجد الشيخ  كّشافومن أمثلة النحو يف تفسري  

ِإنَّ ا�ََّ ِعنَدُه ِعْلُم السَّاَعِة َويـُنَـّزُِل اْلَغْيَث َويـَْعَلُم َما ِيف اْألَْرَحاِم َوَما َتْدرِي ﴿ يف ضمن تفسري هذه اآلية:

: رمحه هللا، يقول الشيخ (٣)﴾َما َتْدرِي نـَْفٌس �َِيِّ أَْرٍض َمتُوُت ِإنَّ ا�ََّ َعِليٌم َخِبريٌ نـَْفٌس مَّاَذا َتْكِسُب َغًدا وَ 

� جملہ" جملہ اسميہ دە چہ پہ ثبوت او  ﴾ِإنَّ ا�ََّ ِعنَدُه ِعْلُم السَّاَعةِ ﴿ پہ دے جملو ك� وړوم��

تكرار باندے داللت  استقرار باندے داللت كوى او نورے جم� فعل�� دى چہ پہ حدوث او 

  .(٤)"كوى

على  مجلة امسية، اليت تدلّ  ﴾ِإنَّ ا�ََّ ِعنَدُه ِعْلُم السَّاَعةِ ﴿ ترمجة: اجلملة األوىل من بني هذه اجلمل

  .(٥)الثبوت واالستقرار، وأما اجلمل األخرى يف هذه اآلية فهي فعلية، اليت تدل على احلدوث والتكرار

  القرآن" كّشافدية يف تفسري "النزعة العق

ز من أبرز ما مييّ  العقدي��ت العقيدة اهتماما �لغاً، بل اجلانب  جند الشيخ حممد إدريس يهتمّ 

فقد تكلم عن صفات هللا  ،، فهو يف جمال العقيدة يطنب على غري عادته يف االختصارتفسريبه هذا ال

مذهب التأويل من بني مذاهب أهل ض إىل الصفات اليت ظاهرها التشبيه، فاختار تعاىل، فإنه قد تعرّ 

السنة الثالثة، وهي: التفويض املطلق، أو التأويل املناسب، أو محل النصوص على ظاهر معناها وتفويض 

  الكيفية إىل هللا.

 َوَما َقَدُروا ا�ََّ َحقَّ َقْدرِِه َواْألَْرُض مجَِيًعا قـَْبَضُتهُ ﴿ فنرى الشيخ يصف هللا تعاىل يف تفسري هذه اآلية:

ٌت بَِيِميِنِه ُسْبَحانَُه َوتـََعاَىل َعمَّا يُْشرُِكونَ  خدا�� پاك دومرە لو�� : "بقوله (٦)﴾يـَْوَم اْلِقيَاَمِة َوالسَّماَواُت َمْطِو�َّ

                                                           

  ٦١: سورة مرمي  ) ١(

   ٢/٧٩٥كّشاف القرآن،   )٢(

  ٣٤: سورة لقمان  ) ٣(

  ٢/١٠٩٩كّشاف القرآن،    )٤(

  ١٥٨ص:جهود العلماء البشتون يف تفسري القرآن الكرمي،   ) ٥(

  .٦٧: سورة الزمر  ) ٦(



 
)٢العدد:  ٦ا�لد ( جملة علمية حمكمة

 ١٣٦ 

  .(١)"قدير دے چہ د قيامت ورځ �ولہ مزكہ بہ د ھغہ پہ قدرت ك� وى ... 

قدرته يوم القيامة ويكون حميطًا بقدرته ن األرض يف ترمجة: إن هللا هو القدير الكبري الذي تكوّ 

واستعمل هنا لفظي (قبضة) و  ،وال تساوي قدرة أحد يوم القيامة جناح بعوضة ،على السموات مجيعاً 

أي  -وال قبضة - ليس � يد أي اجلارحة فإنه ،(ميني) على طريقة االستعارة وخوطبنا بلغتنا ولساننا

متعال عن اجلسم وكيفياتهه وهو منزّ  ،حسية، وال جسم وال جهة
(٢)

.  

هي قضية ز�دة اإلميان  رمحه هللاليت حتدث فيها الشيخ حممد إدريس  العقديةومن أهم القضا� 

يرى كغريه من األحناف أن اإلميان ال يزيد وال ينقص، ألنه عرض والعرض ال  رمحه هللاه، فكان انونقص

ُهَو الَِّذي أَنَزَل السَِّكيَنَة ﴿ يف تفسري هذه اآلية: رمحه هللا يوصف �لز�دة والنقص. فيقول الشيخ إدريس

 (٣)﴾ َعِليًما َحِكيًماِيف قـُُلوِب اْلُمْؤِمِنَني لِيَـْزَداُدوا ِإميَاً� مََّع ِإميَاِ�ِْم َو�َِِّ ُجُنوُد السََّماَواِت َواْألَْرِض وََكاَن ا�َُّ 

مسلمانانو ايمان خو ھ� �م پوخ ُو�ں خو اوس ھغوئ پہ خپلو يع�� د " ﴾لِيَـْزَداُدوا ِإميَا�ً ﴿ فيفسر

�و د خدا�� پاك فضل اوليد۔ او پہ خپلو زړونو ك� �� د سكون رن�ا محسوسہ ك�ە...  س��

ت امام ابو حنيفہ ۔ او پہ دے   رحمه � مشھورە دا دە چہ ح�� �
پہ ايمان ك� ك� زياد�� نہ م��

� نہ دے...الخ ك� شك نشتہ چہ نفِس ايمان د تقسيم قابل ���"(٤).  

، ولكنهم رأوا فضل هللا وعونه وا أقو�ء اإلميانأي أن املسلمني كان ﴾لِيَـْزَداُدوا ِإميَا�ً ﴿ :ةترمج

 وا عليه،وقوي إميا�م أكثر مما كان ،يف قلو�م، فازداد نور قلو�م وسكينةوا بطمأنينة �عينهم، وأحسّ 

اإلميان ال يزيد وال ينقص، وال شك أن اإلميان نفسه ال يقبل أن رمحه هللا  حنيفة واشتهر عن اإلمام أيب

التقسيم، وال يصح القول بتصنيف مسلم وال تربيعه، وإمنا يتصف اإلنسان إما �إلميان اخلالص أو الكفر 

احملض، ولكن حينما يوقد مصباح اإلميان يف القلب، فيمكن اتصاف ضوئه �لز�دة والنقص يف كل 

 .(٥)فسه فال يوصف �لز�دة والنقص، واملراد �لز�دة يف هذه اآلية ز�دة أوصافهحني، أما اإلميان ن

  :من اإلسرائيليات رمحه هللا موقف الشيخ حممد إدريس

واألخبار املكذوبة والقصص  اتاإلسرائيلييف تفسريه يورد  القد التزم �ن إن الشيخ حممد إدريس 

َوَما أَْرَسْلَنا ِمن قـَْبِلَك ِمن ﴿ تفسري هذه اآلية: يف هجندكما  ،الضعيفة، بل قام �لنقد الشديد عليها

                                                           

   ٢/١٢٦١كّشاف القرآن،    )١(

  ١٤٩ص:جهود العلماء البشتون يف تفسري القرآن الكرمي،   ) ٢(

  ٤: سورة الفتح  ) ٣(

   ٢/١٣٨٩كّشاف القرآن،    )٤(

  ، بتصرف١٥٤ص:جهود علماء البشتون يف تفسري القرآن الكرمي،   ) ٥(
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ُ رَُّسوٍل َوَال َنِيبٍّ ِإالَّ ِإَذا َمتَىنَّ أَْلَقى الشَّْيطَاُن ِيف أُْمِنيَِّتِه فـََينَسُخ ا�َُّ َما يـُْلِقي الشَّْيطَانُ   ُمثَّ ُحيِْكُم ا�َُّ آَ�تِِه َوا�َّ

ددے آيت پہ تفس�� پورے ��� خلقو يوە ق�� " :رمحه هللا يقول الشيخ، حيث (١)﴾َعِليٌم َحِكيمٌ 

 � َت َواْلُعزَّى﴿ سورە والنجم لوستلو نو �ہ وخت چہ ملسو هيلع هللا ىلصت�� دە، چہ يو �ل ن�� ��  ﴾أَفـََرأَيـُْتُم الالَّ

 ، ت�� اولوست نو شيطان ور�ە دا فقرے يو �ا�� ك�ے۔ چہ تلك الغرانيق الع� وإن شفاعتهن ل��

� چہ
تر ډير ور�و پورے دغہ فقرے ھم لكہ د قرآن مجيد غونِد لوس�� شوے او پہ  ھغوئ وا��

� شوے، او دلتہ د�� واق� تہ اشارە شوے دە، حقيقت دادے چہ دا قصہ چا  �
قرآن ك� شام� ���

� مخ بانِد ئ�� د خاورو ارتاؤ كؤلو كوشش ك�ے دے۔  زنديق مشہورە ك�ے دە او د اسالم پہ سپ��

  .(٢)" ددے ق�� پہ ترديد روغ كتاب ليك� دے ... الخ رحمه �امام اسحاق 

غريبة وحكا�ت عجيبة، وهو أن النيب  ترمجة: قد أورد بعض الناس يف تفسري هذه اآلية قصصاً 

َت َواْلُعزَّى﴿ لما قرأ هذه اآلية:ف ،قرأ سورة النجم ملسو هيلع هللا ىلص الشيطان هذه الفقرة يف  ألقى (٣)﴾أَفـََرأَيـُْتُم الالَّ

ويقولون إ�ا كانت مقروءة مثل القرآن، وأدخلت يف ، رانيق العلى وإن شفاعتهن لرتجتى"تلك الغقراءته "

إىل تلك القصة... لكن احلقيقة خالف ذلك،  يف هذه اآلية القرآن، مث أبعدت عنه بعد مدة، فاإلشارة

اإلسالم النقية ه صورة أشهرها زنديق من الز�دقة، وحاول أن يشوّ تفسري و ال أن القصة أدخلها إىلوهي 

ها املقدس، وقد كتب اإلمام ابن اسحاق كتا� يف رّد هذه األسطورة، كما ردّ  هويلقي الرتاب على وجه

، وأن اآلية اً حمضًا وافرتاء وها كذ�ً والقاضي البيضاوي وعدّ  ،وابن كثري،إمام الرازيمجاعة من احملققني ك

، اطني يلقون الشكوك يف صدور الناسوهو أن الشينة من غري تفسريها �ذه القصة اخلرافية، واضحة وبيّ 

  .(٤)ة و�بتة يف مكا�ا..."الشكوك يف آخر األمر، وتبقى تعاليم اإلسالم نقيّ تزال هذه ولكن 

�قش يف تفسريه قضا� كثرية، منها ما يتعلق خبلق  رمحه هللاإن الشيخ إدريس  :أقول اوأخريً 

، السماوات واألرض والنجوم والشمس اإلنسان وأطواره املختلفة، ومنها ما يتعلق �لكون، وما فيه من

ضمن تفسريه العلمي  وقد يورد الشيخرمحه هللا، ألمحد بن مصطفى  معلوماته من تفسري املراغيويستقي 

هلم نتيجة دراسا�م وحتقيقا�م العلمية حقيقة القرآن  تلشرق الذين بدأقوال بعض علماء الغرب وا

   .(٥)ح بعض األمور الكونية مبقاييس دقيقة، وموازين منضبطةوصدق اإلسالم، كما يوضّ 

                                                           

  ٥٢: سورة احلج  ) ١(

   ٢/٨٨٢كّشاف القرآن،   ) ٢(

  ٢٠-١٩: سورة النجم  ) ٣(

  ١٤٥ص:جهود العلماء البشتون يف تفسري القرآن الكرمي،   ) ٤(

  ٢/١٤٤٠تفسري الكّشاف،   )  ٥(



 
)٢العدد:  ٦ا�لد ( جملة علمية حمكمة

 ١٣٨ 

يف �ريخ األمم وحضارا�م  يف العلوم الدينية فقط، بل كان عاملاً  إن الشيخ إدريس مل يكن عاملاً 

 حاالت العرب واليهود فنراه يف تفسريه يبّني  ،وسياسيا�م وعادا�م من العرب واليو�ن والفرس وغريها

د على إتباع عادات اجلاهلية، واحلضارات والنصارى واملشركني مث يقار�ا �حوال املسلمني اليوم ويقوم �لرّ 

  يف ضوء القرآن والسنة. سليماً  وجيهاً ه املسلمني تالغربية املعاصرة ويوجّ 

  :القرآن" كّشافمصادر تفسري "

القرآن حلافظ  كّشافالقرآن وصلت إىل أن تفسري   كّشافبعد هذه الدراسة املوجزة لتفسري  

تفسري ذو لون جديد بني التفاسري البشتوية األخرى، وهذه األلوان اجلديدة يف تفسري   رمحه هللا إدريس

  صادر اليت استقى منها تلك العلوم واملباحث واملسائل.امل تتمثل يفالقرآن  كّشاف

فقد استفاد كغريه من مفسري أهل السنة واجلماعة من عيون التفاسري العربية، كتفسري 

، (٣)، وتفسري القيم لإلمام ابن القيم اجلوزية(٢)، وتفسري البحر احمليط أليب حيان األندلسي(١)اجلاللني

مفاتيح الغيب و ، (٧)، وتفسري البيضاوي(٦)، وتفسري روح املعاين(٥)، وتفسري البغوي(٤)وتفسري ابن كثري

                                                           

ف القسم األول ألّ  .، وجالل الدين السيوطييتفسري اجلاللني هو تفسري للقرآن، من �ليف جالل الدين احمللَّ   )  ١(

يف افة إىل سورة الفاحتة، وتوّ منه جالل الدين احمللي حيث بدأ �لتفسري من سورة الكهف حىت سورة الناس إض

هـ قبل أن يكمل �قي التفسري، فأمته بعد وفاته السيوطي، فابتدأ بتفسري سورة البقرة حىت آخر  ٨٦٤ي سنة احمللّ 

 .سورة اإلسراء، ومن هنا جاء امسه تفسري اجلاللني

الكتاب املرجع األهم ملن  ر�طي، يُعدّ ان الغفه أبو حيّ تفسري البحر احمليط أحد كتب تفسري القران الكرمي، ألّ إن   )  ٢(

م يف كتابه على ان يتكلّ أراد الوقوف على وجوه اإلعراب أللفاظ القرآن الكرمي ودقائق مسائله النحوية، فابن حيّ 

 .املعاين اللغوية للمفردات ذاكرًا أسباب النزول، والناسخ واملنسوخ

فه احلافظ ابن فسري القرآن الكرمي، أحد كتب تفسري القران الكرمي، ألّ تالتفسري القيم أو التفسري القيم لالمام ابن القيم أو   )  ٣(

 . وهو مشس الدين أبو عبد هللا حممد بن أيب بكر الدمشقي احلنبلي املعروف �بن القيم اجلوزية. القيم

ر مر بن كثري بن ضوء القرشي البصروي، مث الدمشقي، ُحمّدث ومفسّ عماد الدين أبو الفداء إمساعيل بن عهو   )  ٤(

 ه، ومن أهم كتبه تفسري قرآن العظيم، البداية والنهاية.٧٧٤ه، وتّويف يف عام ٧٠١، ولد يف دمشق وفقيه

يف عام ، ولد  السنةيبب مبحهو اإلمام أبو حممد احلسني بن مسعود بن حممد بن الفداء البغوي ركن الدين امللقّ   )  ٥(

البغوي إمامًا من أئمة أهل السنة واجلماعة ورجًال من رجاالت احلق  ويعدّ ه،  ٥١٠ه وتّويف يف عام ٤٣٣

 ، ومن أهم كتبه تفسري معامل التنزيل. واهلدى

ر، مفسّ ، شهاب الدين حممود بن عبد هللا احلسيين األلوسيل روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين  )  ٦(

 ه).  ١٧٢٠-١٢١٧، (وحمدث، وفقيه، وأديب، وشاعر

قام بتأليفه اإلمام شيخ » أنوار التنزيل وأسرار التأويل«ى بـ تفسري البيضاوي هو االسم الشائع للتفسري املسمّ   )  ٧(

  هـ). ٦٨٥اإلسالم قاضي القضاة �صر الدين البيضاوي (ت 
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  ، وغريها من التفاسري.(٢)للزخمشري كّشاف، وتفسري ال(١)لإلمام الرازي

الستة، ومسند اإلمام أمحد، وسنن احلديث أمهها كتب فوأما املصادر من كتب احلديث 

  وغريها. (٣)البيهقي، وسنن ابن أيب شيبة

  اليت أثرت يف منهج الشيخ فهي:املعاصرة  يةتفسري الوأما املصادر 

رمحه  ، وتفسري تفهيم القرآن أليب األعلى املودودي(٤) رمحه هللا تفسري املراغي ألمحد مصطفى املراغي

تفسري القرآن وتفسري اجلواهر يف  رمحه هللا، ، وتفسري بيان القرآن حلكيم األمة الشيخ أشرف علي التهانويهللا

ي القادر الدهلو  تفسري موضح القرآن للشيخ الشاه عبد، و (٥)رمحه هللا الكرمي للشيخ علي طنطاوي جوهري

، وفوائد تفسريية للشيخ شبري أمحد (٧)ي رمحه هللا، وتفسري العزيزي للشيخ الشاه عبدالعزيز الدهلو (٦)رمحه هللا

العلمية خاصة يف التفسريات اليت استفاد منها الشيخ، التفاسري تفسري املراغي من أهم ، و (٨)رمحه هللا العثماين

وإضافة إىل هذا استفاد الشيخ من كتب أهل األد�ن األخرى مثل التوراة واإلجنيل ، وبيان األمور االجتماعية

                                                           

 - هـ ٥٤٤ للقرآن من �ليف شيخ اإلسالم فخر الدين الرازي (التفسري الكبري أو مفاتيح الغيب هو كتاب تفسري  )  ١(

 .املولد، القرشي التيمي البكري األصل، الشافعي األشعري امللقب بفخر الدين الرازي یالطربستان، هـ)٦٠٦

سم حممود بن عمر كتاب تفسري الكّشاف أو تفسري الزخمشري، مؤلفه الزََّخمَْشرِيُّ، كبري املعتزلة وهو جار هللا أبو القا  )  ٢(

هـ  ٤٦٧ولد يف َزَخمَْشر يوم األربعاء السابع والعشرين من شهر رجب سنة ، بن حممد، الزخمشري اخلوارزمي النحوي

 ٢٠/١٥١ (سري أعالم النبالء للذهيب،. م يف جرجانية خوارزم ١١٤٣هـ / ٥٣٨ليلة عرفة سنة  يفم، وتوّ  ١٠٧٤/

 �يب العبسي موالهم الكويف، واملكّىن  شيبة إبراهيم بن عثمان بن ُخَواْسَيت  هو عبد هللا بن حممد بن القاضي أيب  ) ٣(

 .ب بـ "سيد احلفاظ"، أحد علماء ورواة احلديث عند أهل السنة واجلماعةبكر، وامللقّ 

بن  هو أمحد، فه العامل األزهري أمحد مصطفى املراغين الكرمي املعاصرة، ألّ آتفسري املراغي أحد كتب تفسري القر   ) ٤(

م. ١٩٥٢، تّويف يف عام من مركز املراغة، حمافظة سوهاج بصعيد مصر ،ر مصري، من العلماءمصطفى املراغي مفسّ 

 ٥- ١/٤، م١٩٤٦الطبعة األوىل، املراغي، أمحد مصطفى، شركة ومطبعة مصفى البايب وأوالده مبصر، : انظر

العامل الفيلسوف صاحب اجلواهر يف تفسري م ) ١٩٤٠ - ١٨٧٠حكيم اإلسالم الشيخ "طنطاوي جوهري" (    )٥(

القرآن الكرمي، من العلماء املوسوعيني الذين مجعوا بني علوم كثرية يبدو بعضها متناقضا، فكان من علماء األزهر، 

األستاذ رجاء نقاش، تفسري : . انظروصاحب منهج تفسريي يف كتابه اجلواهر حول العالقة بني آ�ت القرآن والعلم

 .١٩٧٢، سنة ٢٥١١واء جديدة على عامل كبري جمهول، جملة املصور، دار اهلالل، مصر، ع/القرآن وأض

أمحد بن عبد الرحيم بن وجيه الدين بن معظم بن منصور املعروف مبسند اهلند أيب حممد الشاه ويل هللا الدهلوي،   ) ٦(

 . ١٩٩٩السيالكويت، حممد بشري، دار ابن حزم، بريوت، لبنان، : . انظرهـ) جمدد وعامل دين هندي١١٧٦هـ /١١١٤(

من آ�ره التحفة اإلثين  ،م) هو عامل وشاعر مسلم، من أهل اهلند١٨٢٣ -  ١٧٤٦عبد العزيز الدهلوي (  ) ٧(

معجم البابطني لشعراء العربية يف : ، وفتح العزيز. انظرميزان الكالم عشرية، بستان احملدثني، ميزان البالغة،

 .٢٠١٢، القرنني التاسع عشر والعشرين. مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود البابطني لإلبداع الشعري

م. انتقل عام ١٩١٤توّىل منصب عضو �رز يف حركة اخلالفة عام ، شبري أمحد العثماين هو عامل مسلم، من أهل اهلند  ) ٨(

زيتون بيغم مشس الدين، : انظر .ودفن بكراتشيم مبديرية �اول بور بباكستان ١٩٤٩م إىل �كستان. تويف يف١٩٤٧

 دون �ريخ.  حياة شبري أمحد العثماين ونقد كتابه فتح امللهم، رسالة الدكتوراه، جامعة بنجاب،



 
)٢العدد:  ٦ا�لد ( جملة علمية حمكمة

 ١٤٠ 

  الكرمي وأماكنها. يف بيان �ريخ تلك األمم اخلالية اليت ورد ذكرها يف القرآن

  :القرآن" كّشافأهم خصائص تفسري "

  ما يلي:ها أمه القرآن" مبيزات كثرية، كّشافيتميز تفسري "

�جلوانب اللغوية املختلفة، ويف  ع، وعاملأديب �ر  رمحه هللا سالسة اللغة: إن الشيخ حممد إدريس .١

�للغات  فله إملاموأما البشتوية فهي لغتها األم،  ،لغات شىت كالعربية والفارسية واألردية واإلجنليزية

سلس، تعلوه احلالوة األدبية، وهلجة مفهومة لدى مجيع  ينثر أسلوب وعلومها، ولذا جند تفسريه يف 

 اء من أهل هذه اللغة.البشتونيني، فاستطاع تقريب معانيه إىل أذهان مجيع القرّ 

واقعهم اجلغرافية اهتم اهتمامًا �لغًا بدراسة األمم املاضية وم فإنه قداملعلومات التارخيية واجلغرافية:  .٢

وغريها من األمور، اليت استطاع بسببها بيان بعض املبهمات التارخيية واجلغرافية اليت وردت يف 

 القرآن الكرمي.

ض من خالل ر بشتوي تعرّ أول مفسّ  رمحه هللالعلوم الطبيعية واالجتماعية: إن الشيخ حممد إدريس  .٣

 والفلسفات املعاصرة حنو الكون واإلنسان، وأربطها ةتفسريه للقرآن الكرمي إىل نظر�ت العلوم الطبيعي

 لقرآن.��صيل معارف العصر اجلديد �لقرآن الكرمي حماولة 

م صورة قدّ رمحه هللا إن الشيخ حممد إدريس فبيان أحكام العقيدة على طريقة أهل السنة واجلماعة:  .٤

 القرآن. كّشافة يف تفسريه  يدأهم اجلوانب العق عقيدة أهل السنة واجلماعة، وبّني لصحيحة 

  :خامتة البحث

له مكانة مرموقة يف إقليمه،  رمحه هللان الشيخ حممد إدريس إ :ويف ختام هذا البحث أقول

من أهم التفاسري يف اللغة البشتوية، وكان تفسريه تدرس إقليم خيرب خبتوخنوا  "القرآن كّشاف"وتفسريه 

  وخاصة النساء يدرسن يف البيوت، ومن أهم النتائج اليت استنتجت من هذا البحث وهي كالتايل: 

ية اإلسالم والعلم الديين إىل اهلند يف القرن الرابع اهلجري، وانتشر اإلسالم أر الشعب األفغاين محل  .١

على أساس جهودهم، مث ازدهر فيها، وبقيت مناطق البشتونية األصلية بعيدة عن مراكز العلم والثقافة، 

  لذلك كان �ثر أهل هذه املناطق �لثقافات اهلندية إىل مدى بعيد، فرحل إليهم كل غث ومسني.

 كالعربية لغات شّىت  �جلوانب اللغوية املختلفة، ويف أديب �رع، وعامل س رمحه هللاإن الشيخ حممد إدري .٢

 .فإنه عامل ملم �للغات وعلومهاوالفارسية واألردية واإلجنليزية وأما البشتوية فهي لغتها األم، 

يف جملدين كبريين، وطبع اجلزء األول يف حياته، واجلزء الثاين  ف تفسريهإن الشيخ حممد إدريس ألّ  .١

إدريس اهتم بلغة التفسري فكان لغة طبع بعد طباعة اجلزء األول خبمسة عشر سنة، والشيخ حممد 

 ، تعلوه احلالوة األدبية، وهلجة مفهومة لدى مجيع البشتونيني. التفسري سهلة وسلسة



 
 حافظ حممد إدريس وأسلوبه يف تفسريه "كشاف القرآن" يخالش ١٤١

ض من خالل تفسريه للقرآن الكرمي إىل ر بشتوي تعرّ أول مفسّ  رمحه هللاإن الشيخ حممد إدريس  .٢

حماولة نظر�ت العلوم الطبيعية والفلسفات املعاصرة حنو الكون واإلنسان، وأربطها �لقرآن الكرمي 

 �صيل معارف العصر اجلديد �لقرآن.

تفسري اجلاللـني،  هامن أمهواملعاصرة، و القدمية التفسريية صادر املإن الشيخ حممد إدريس استفاد من  .٣

 لبحر احمليط وغري ذلك من املصادر والتفاسري املهمة.وا

سالسة اللغة، واملعلومات التارخيية واجلغرافيا، واستفادته من العلوم  "القرآن كّشاف"ومن خصائص  .٤

  الطبيعية واالجتماعية، وبيان أحكام العقيدة على طريقة أهل السنة واجلماعة.

  ومن االقرتاحات هلذا البحث املوجز ما يلي:

أقرتح أن يطبع التفاسري القدمية بعد التحقيق العلمي، وميكن للباحثني يف الدراسات العليا أن خيتاروا  .١

  مثل هذه التفاسري كموضوعات لرسائلهم وأطروحا�م.

خمتارات من واختيار إعداد املناهج للدراسات اإلسالمية يف اجلامعة خيرب خبتوخنوا وبلوشستان  .٢

 .هذه املنقطةري القرآن الكرمي يف تفاس

رون ملتابعة التحقيق يف جمال التفسري واحلديث �سيس مراكز خاصة يشرف عليها علماء ومفكّ  .٣

 الشريف. 

  
   


