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املخص

وإّن  والنقلية،  العقلية  العلوم  اأعام غزير ي شتى  علائنا  تراث  أّن  ا شّك ي 
مكن  أساس  هو  بإرشاداهم،  والعمل  وتوقرهم،  وجالستهم  العلاء  بشأن  ااهتام 
ارتقاء اإنسان، ورفعة امجتمع، وازدهار الباد، وعز اأمة، ونرة الدين. وجدير 
بامؤمنن وامؤمنات ااقتداء بالعلاء اأعام، وااطاع عى علومهم، والتعرف عى 
وخلود  السامية  امراتب  من  إليه،  وصلوا  ما  إى  الوصول  ي  وتوفيقهم  نجاحهم  س 
ذكرهم. ومن هؤاء العلاء اأعام )السيد عي حسن بن خرات عي الزنجيفوري 
ولّب  فكره،  عصارة  مل  با  امتنوعة  العلوم  ي  امختلفة  التصانيف  صاحب  اهندي( 

عقله، فهو كثر البحث والتأليف تألق ي ساء امعرفة فكان مرزًا فيها.
لقد انتظمْت خطُة البحث عى مهيٍد ومبحثن، التمهيد حدَث عن ترمِة السيد عي 
حسن بن خرات عي الزنجيفوري اهندي، وعى فقراٍت عدة توضح مراحل من حياتِِه 
اأول:  وامبحث  ووفاته،  آثاِرِه  وأهم  وشيوخُه  ووادتُه  نسبُه  وفيها  والعلميِة،  البيئيِة 
تضمَن وصف امخطوِط ومنهج التحقيِق، وفيه: وصف امخطوِط، ونسبته إى مؤلِفِه، 
وصور امخطوط ثم منهج التحقيق، فضًا عن دراسِة امخطوط من خال موضوعه 
ومصادره، اما امبحث الثاي: فجاء بعنوان رسالة موجزة موسومة بخمسة حّرة للسيد 
عي حسن بن خرات عي الزنجيفوري اهندي )ت0)))هـ( واخامة التي تضمنت 

أهم النتائج، وأخرًا ثبت امصادر وامراجع.
كلات مفتاحية: مسة حرة، رسالة موجزة، الزنجيفوري، امشكل.
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Abstract
There is no doubt that the legacy of our leading scholars is abundant in 

various mental and intellectual sciences, just as concern about scholars and 
their sitting and reverence, and working with their guidance, is a irm basis for 
the advancement of mankind, the elevation of society, the prosperity of the 
country, the pride of the nation, and the support of religion. It is worthy of the 
male and female believers to follow the example of the leading scholars, And 
to see their knowledge, and to know the secret of their success in reaching 
what they have reached, from the high ranks and the eternity of their memory. 
Among these scholars are the distinguished scholars (Sayyid Ali Husayn 
ibn Khairat Ali al-Zinjifuri al-Hindi) who possessed various classiications in 
various sciences, including his thought and the core of his mind,He is a great 
researcher and author, and he shined in the sky of knowledge, so he was 
prominent in it.

The research plan was organized into a preface and two topics, the 
preface talked about Sayyid Ali Hussain bin Khairat Ali Al-Zinjifouri al-Hindi, 
and several paragraphs explaining stages of his environmental and scientiic 
life, including his lineage, birth, sheikhs, his most important books and his 
death, and the irst topic: it included the description of the manuscript and 
the methodology of the palaeography, and in it: Description The manuscript, 
its attribution to its author, the manuscript copies, and the method of 
palaeography, As well as studying the manuscript through its subject and 
sources, as for the second topic: a brief message marked with ive bewildering 
words by Sayyid Ali Hussain bin Khairat Ali Al-Zinjifuri al-Hindi (D.1310 A.H) 
and the conclusion that included the most important results, and inally a list 
of sources and references.



رسالة موجزة موسومة بخمسة حّرة

272

ي واأربعون
العدد الّثا

ط/ 2021م(
ب/ 1442هـ ، شبا

)رج

امقدمة

احمُد هِ رِب العامن، والصاة والسام عى خاتِم اأنبياِء وامرسلن حمد اأمن 
صّى اه عليه وآله وسلم واهداة اميامن من آلِِه الطيبن الطاهرين عليهم السام، وبعد: 
ا شّك أّن تراث علائنا اأعام غزير ي شتى العلوم العقلية والنقلية، وإّن ااهتام 
ارتقاء  مكن  أساس  هو  بإرشاداهم،  والعمل  وتوقرهم،  وجالستهم  العلاء  بشأن 
اإنسان، ورفعة امجتمع، وازدهار الباد، وعز اأمة، ونرة الدين. وجدير بامؤمنن 
وامؤمنات ااقتداء بالعلاء اأعام، وااطاع عى علومهم، والتعرف عى س نجاحهم 

وتوفيقهم ي الوصول إى ما وصلوا إليه، من امراتب السامية وخلود ذكرهم.
ولقد أرقت أسفار أعام الشيعة بالعر البالغة والدروس النافعة، فقد دأبوا ي 
أن يعيشوا أحرارًا، فكانوا - واى اليوم - للناس ُملهمن، وكّرسوا علمهم وحياهم ي 
خدمة الدين ونر الفضيلة، فأصبحوا للمجتمعات آباء وهداة، وثبتوا ي الدفاع عن 
حقوق الشعوب امظلومة، فاختارهم الشعوب ها قادة، وم يتخلوا عن هداية البرية 
إى مبادئ العدل واخر والسام وإى احياة الفاضلة، فأضحى هم ي وجدان الصاحن 

وامصلحن مستقرًا ومقامًا. 
الزنجيفوري  عي  خرات  بن  حسن  عي  )السيد  اأعام  العلاء  هؤاء  ومن 
ولّب  فكره،  عصارة  مل  با  امتنوعة  العلوم  ي  امختلفة  التصانيف  صاحب  اهندي( 

عقله، فهو كثر البحث والتأليف تألق ي ساء امعرفة فكان مرزًا فيها. 
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لقد انتظمْت خطُة البحث عى مهيٍد ومبحثن، التمهيد حدَث عن ترمِة السيد عي 
حسن بن خرات عي الزنجيفوري اهندي، وعى فقراٍت عدة توضح مراحل من حياتِِه 
اأول:  وامبحث  ووفاته،  آثاِرِه  وأهم  وشيوخُه  ووادتُه  نسبُه  وفيها  والعلميِة،  البيئيِة 
تضمَن وصف امخطوِط ومنهج التحقيِق، وفيه: وصف امخطوِط، ونسبته إى مؤلِفِه، 
وصور امخطوط ثم منهج التحقيق، فضًا عن دراسِة امخطوط من خال موضوعه 
ومصادره، اما امبحث الثاي: فجاء بعنوان رسالة موجزة موسومة بخمسة حّرة للسيد 
عي حسن بن خرات عي الزنجيفوري اهندي )ت0)))هـ( واخامة التي تضمنت 

أهم النتائج، وأخرًا ثبت امصادر وامراجع. 
التي  كورونا  جائحة  ظِل  ي  الكتاب  هذا  إنجاِز  ي  إليه  اه  وفقنا  ما  هذا  وختامًا 
سبحانه  اه  فندعو  حقيقِه،  إماِم  السعي  ي  نصيبه  امنزي  احجُر  فكان  العام،  غزِت 
وتعاى أْن يرفَع هذا الوباء والباء بركاِت أهل البيِت عليهم السام، فإْن كنّا قد أصبنا 
فيه با سعينا إليه مرضاة اه فهو منٌّة من مننِِه علينا، وإْن اخطأنا، وزّل قلُمنا، فحسبنا 
الضعف واهوان، فهو ديدُن العبد، والقصور وسمُه وسمتُه، ا يقوى إا بنعِم القوي 
سبحانه وتعاى وهو اجبار امتعال، احنان الوّهاب، الكال له وحدُه جوُد من آاِئِه مْن 

يشاء من عباِدِه ويقدر.
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التمهيد

ترجمة ال�سيد علي ح�سن بن خرات علي الزجيفوري الهندي

ن�سبه وولدته
هو السيد عي حسن بن السيد خرات عي الزنجيفوري))) وي رح ااستبصار 

)الغازي فوري())) عام مصنف، وفاضل كبر))).
والنباء  الصاحن،  الفضاء  من  )كان  الساء:  نجوم  تكملة  صاحب  عنه  قال 

امقدسن، عامًا بارعًا متورعًا())). 
اأ�ساتذته

كان من تامذة امفتي عباس اللكنهوي امجازين منه، ومن الشيخ زين العابدين 
امازندراي احائري، والسيد عي حمد بن حمد دلدار عي النقوي، وامرزا أي تراب 

القزويني احائري امدعو بمرزا آغا))).
 ،((( اهند:0))  تراجم مشاهر علاء  الرابع عر:))6) رقم ))))،  القرن  البر ي  نقباء  ترمته:  ينظر ي   (((

إى  الذريعة  التجليات:)/687،  الساء:)/)))،  نجوم  تكملة  ااستبصار:)/08)،  رح  ي  اأستار  كشف 
تصانيف الشيعة ي مواضع متفرقة. 

))) كشف اأستار ي رح ااستبصار:)/08).

))) ينظر: نقباء البر ي القرن الرابع عر:))6) رقم ))))، تراجم مشاهر علاء اهند:0)). 

))) تكملة نجوم الساء:)/))). 

))) ينظر: نقباء البر ي القرن الرابع عر:))6) رقم ))))، تراجم مشاهر علاء اهند:0))، وإجازة العلاء له ي: 

الذريعة إى تصانيف الشيعة:)/))). 
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اآثاره
له آثار كثرة نافعة باللغة العربية والفارسية واآردو))) ومن مؤلفاته باللغة العربية:

). لسان الصادقن ي رح اأربعن.
). دليل العصاة.

). جاء البر ي قصص آدم أي بر.
). منازل قمرية ي وقائع سفرية ونتائج فكرية.

). تذكرة امتعلمن وتبرة امتأدبن: أورد فيه ترمة أحواله.
6. صفاء الآي ي أحكام امسجد السفاي.
7. احجة البالغة ي حجية ظواهر الكتاب.

8. السبيكة اللجينية ي الربة احسينية.
9. الشمسة ي اأحاديث اخمسة.

0). رسالة موجزة موسومة بخمسة حّرة: بن أيدينا للتحقيق.
وفاته

توي ي سنة 0))) هـ))) وقيل: ))))هـ))).

 ،(((( رقم  عر:))6)  الرابع  القرن  ي  البر  نقباء  متفرقة،  مواضع  ي  الشيعة  تصانيف  إى  الذريعة  ينظر:   (((

تراجم مشاهر علاء اهند:0)). حوي مكتبة سيد عي حسن بن خرات عي عى مؤلفاته الكثرة وباللغة العربية 
والفارسية وآردو. ينظر مصوراها ي مركز تصوير امخطوطات وفهرستها التابع للعتبة العباسية امقدسة. 

))) ينظر: نقباء البر ي القرن الرابع عر:))6) رقم ))))، تراجم مشاهر علاء اهند:0)) )))، كشف اأستار 

ي رح ااستبصار:)/08)، التجليات:)/687، الذريعة إى تصانيف الشيعة ي مواضع متفرقة 
))) ينظر: تكملة نجوم الساء:)/))). 
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امبحث اأول: وصف امخطوطة ومنهج التحقيق

و�سف امخطوطة ودرا�ستها:

1- ن�سبة امخطوطة اإى موؤلفه
من مصاديق التحقيق إثبات نسبة امخطوط إى مؤلفه، وخطوطة )اخمسة امحرة( 
م تْر إليها كتب الراجم والببلوغرافية التي ذكرت السيد عي حسن بن خرات عي 
الزنجيفوري، فهي ما فاهم ذكره، لكن امؤلف ي امخطوط يشر إى نفسه ي افتتاحية 
امخطوط بقوله: )ربنا افتْح بيننا وبن قومنا باحّق، وأنت خر الفاحن، وصّل عى حّمد 
وآله أمعن، أما بعد: فهذه آياٌت بيناٌت، وكلاٌت نّراٌت تتضّمن دفع ما ُحِكَي عن بعض 
أهل العناد، امحروم عن سامة الطبع والرشاد، وهو إّن قوله سبحانه وتعاى ي سورة 
القدر: }إَِنا َأْنَزْلنَاُه{))) يدّل عى أّن هذه السورة ليست من القرآن؛ أن ضمر الغائب 
فتعجبُت  فيها،  لقراءهم  اإمامية  صاة  يصّح  فا  هذا  وعى  غرها،  فهو  إليه،  يرجع 
من هذه احكاية، اممّثلة بالغواية، وعطفُت عنان الغرم إى اجواب مع ضيق الوقت، 
وتعّس النظر إى الكتاب، إذ كنُت عى جناح السفر، واكتفيُت ي إزاحة غّيه، ودفع قوله 

با تيس، فأقول:())).
))) القدر من اآية: ). 

))) اأصل: ). 

))( اأصل:0). 
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2- و�سف امخطوطة
امخطوط كتب بخط النسخ ااعتيادي وبخط امؤلف، كا ثبت ي ناية امخطوط: 
حسن  عي  بالثقلن  امتمسك  البضاعِة،  قليل  مؤلِفها  يِد  عى  بالعجالِة  الرسالة  )مْت 
ُحر مع أئمته امصطفن، وكان ذلك يوم الثاثاء اخامس من شهر رجب سنة )8)) 
أحد وثانن ومائتن بعد األف من هجرة النبي سيد الثقلن صلوات اه وسامه عليه 

وآله بدوام النورين())).
عدد صحائف امخطوط: )0)( صفحة.

عدد اأسطر )))( ي كل صحيفة، وعدد الكلات متفاوتة ي كل صفيحة.
تاريخ النسخ كا ثبته امؤلف:)8)) هجرية.

3- ن�سخ امخطوطة
مقتنيات  من  وهي  امؤلف،  بخط  وحيدة  خطوطة  عى  التحقيق  ي  اعتمدنا 
تصوير  مركز  مصورات  من  وهي  اهند،  ي  بور  زنكي  حسن  عي  سيد  موانا  مكتبة 
امخطوطات وفهرستها التابع للعتبة العباسية امقدسة، وتفاصيلها: امخطوط ي ضمن 

جموع، ورقمها كا ثبت: 
09)8)/)/)0) اخمسة امحرة )8)ظ - ))ظ(.

4- �سور امخطوطة
نثبت ي هذا اموضع مصورة الصحيفة اأوى واأخرة من امخطوط:
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الصحيفة اأولى من المخطوطة
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الصحيفة اأخيرة من المخطوطة
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5- درا�سة امخطوطة
}إَِنآ  القدر:  سورة  ي  وتعاى  سبحانه  قوله  إّن  وهي:  قضية،  امخطوطة  تتناول 
نَزلَۡنُٰه{))) يدّل عى أّن هذه السورة ليست من القرآن؛ أن ضمر الغائب يرجع إليه، 

َ
أ

فهو غرها)))، وعى هذا فا يصّح صاة اإمامية؛ لقراءهم فيها.
يناقش امؤلف تلك القضية بنقاط مس واضحة ومنها جاءت التسمية للمخطوط 
كا أعتقد. وهي حددة لإجابة بصورة وافية عنها، ويعتمد فيها عى مصادر كثرة كأدلة 
وبراهن، أمها: التفسر الكبر للرازي، وهو ما رح به، واعتمد عليه كثرًا ي نقله، 

وغرها من مصادر التفسر ما م يرح به.
وأورد نقوات مرجعيتها من كتب علوم القرآن لدعم حججه وأدلته، واستعان 

باأمثال كل ي موضعه بحسب احاجة منه بوصفه مصداقًا لكامه، وما يريد إثباته.
وأورد امؤلف )نكتة استطرادية( وهي من عادة العلاء با يدل عى سعة اطاعهم، 

وغزارة علمهم وهي هنا ترتبط ارتباطًا لصيقًا بموضوع امخطوط وقضيته.
وامخطوط ي عمومه رسالة موجزة اختصت بقضية حددة واضحة حاول امؤلف 

فيها اإجابة عنها بعجالة كا يقول، لكنه أصاب احقيقة عى الرغم من إجازها.

منهج التحقيق
الغرض من التحقيق هو تقديم امخطوطة كا وضعها مؤلفها، ومنهجنا ي التحقيق 

هو اآي: 
مقتنيات  من  وهي  امؤلف،  بخط  وحيدة  خطوطة  عى  التحقيق  ي  اعتمدنا   -(
تصوير  مركز  مصورات  من  وهي  اهند،  ي  بور  زنكي  حسن  عي  سيد  موانا  مكتبة 

امخطوطات وفهرستها التابع للعتبة العباسية امقدسة.
))) سورة القدر، من اآية: ). 

))) ينظر تفصيل امسألة ي: تفسر اآلوي: ))/))ـــ 6). 
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)- نسخُت امخطوطة عى وفق قواعد الرسم امعروفة مع وضع عامات الرقيم 
احديثة ي مواضعها.

التفسرية،  الروايات  وكذلك  امخطوط،  ي  الواردة  القرآنية  اآيات  خّرجنا   -(
واأحاديث النبوية الريفة، واأمثال.

اللغة؛  إى معجات  بالرجوع  امخطوط  ترد ي  التي  الغامضة  الكلات  )- رح 
لبيان معانيها. 

)- ترمة اأعام الواردة ي امخطوط أينا وردت بالرجوع إى كتب الراجم.
6- خريج اأبيات الشعرية، ونسبتها إى قائليها، مع تثبيت البحور الشعرية ها، 

واختاف الروايات ي ألفاظها.
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امبحث الثاي: نّص اخمسة امحّيرة حّققا

بسم اه الرمن الرحيم
ربنا افتْح بيننا وبن قومنا باحّق، وأنت خر الفاحن، وصّل عى حّمد وآله أمعن، 
أما بعد: فهذه آياٌت بيناٌت، وكلاٌت نّراٌت تتضّمن دفع ما ُحِكَي عن بعض أهل العناد، 
امحروم عن سامة الطبع والرشاد، وهو إّن قوله سبحانه وتعاى ي سورة القدر: }إَِنآ 
نَزلَۡنُٰه{))) يدّل عى أّن هذه السورة ليست من القرآن؛ أن ضمر الغائب يرجع إليه، 

َ
أ

هذه  من  فتعجبُت  فيها،  لقراءهم  اإمامية  صاة  يصّح  فا  هذا  وعى  غرها)))،  فهو 
احكاية، اممّثلة بالغواية، وعطفُت عنان الغرم))) إى اجواب مع ضيق الوقت، وتعّس 
با  قوله  غّيه، ودفع  إزاحة  واكتفيُت ي  السفر،  كنُت عى جناح  إذ  الكتاب،  إى  النظر 

تيس، فأقول:
أما أواً: فإّنه قد اتفق الفريقان عى أّن جامع هذا القرآن هو عثان بن عفان)))، 
الراشدين،  اخلفاء  ي  واعتداده  العرب،  من  كونه  مع  إّنه  العجب  ثم  منه  فالعجب 

))) سورة القدر، من اآية: ). 

))) ينظر تفصيل امسألة ي: تفسر اآلوي: ))/))- 6). 

َدْيٌن. ينظر: لسان العرب:))/)))  الَدْيُن وَرُجٌل غارٌم عليه  ُغْرمًا وَغرامًة وأغَرَمه وَغَرَمه والُغْرُم  َيغَرُم  َغِرَم   (((

)مادة غرم(.
كثر:)/8)،  ابن  تفسر  والبيان:)/89)،  الكشف  امنثور:)/)))،  الدر  والتنوير:0)/77)،  التحرير  ينظر:   (((

وي مواضع أخرى من تلك التفاسر، فضًا عن تفاسر أخرى، وينظر: اإتقان ي علوم القرآن:)/)7، الرهان 
ي علوم القرآن:)/))) وغرها من كتب علوم القرآن. 
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وأصحاب سّيد امرسلن، م يفهْم تلك الدالة حّتى أدرج غر القرآن فيه، فأّية جهالة 
بعد هذه اجهالة، بل نسبة كام الغر إى اه خالق اخر، عن الضالة، وا غروة فإّنه 
كان ورث الضاله عّمن كان ا يعلم معنى اآّب والكالة، فمرحبًا هذا القائل، قد 
فاق عى اخليفة ي فهم تلك الدالة الواهية السخيفة، وباجملة حيث كان هذا اأمر 
امستلزم للشناعة واقعًا من خليفة أهل السنّة واجاعة، كان الواجب عليه أْن يغمض 
والباحث عن  بيده)))،  أنفه  فهو كاجادع  تعّرض،  قد وقع  منه، وإذ  يتعّرض  عنه، وا 

حتفه بظلفه))). 
وأّما نحن أهل احّق فا يرد علينا يء؛ أّنا مأمورون من أهل العصمة والطهارة 

بالعمل عى ما ي هذا القرآن الذي بن الدفتن، كا مبّن ي حّله.
وأّما ثانيًا: فإّن القرآن قد أطلق عى أبعاضه، كا يطلق عى جموعه، وهو ي كتاب 

اه كثر، كا ّرح به الرازي))) ي تفسره الكبر)))، وغره ي غره))). 
قال الرازي ي تفسر سورة البقرة، قوله تعاى: }َذٰلَِك ٱلِۡكَتُٰب{)6) فيه مسائل:

)امسألة اأوى: لقائٍل أْن يقول امشار إليه ههنا حار، وهو اسٌم مبهٌم يشار به إى 
البعيد، واجواب من وجهن، اأول: ا نسلم إّن امشار إليه حار، وبيانه من وجوه، 

))) ينظر: امستقى ي أمثال العرب:)/))، مهرة اأمثال:)/)))، جمع اأمثال:)/)). 

))) ينظر: فصل امقال ي رح كتاب اأمثال:)/6))، امستقى ي أمثال العرب:)/9)، جمع اأمثال:)/)9). 

))) مال الدين احسن بن عي اخزاعي امعروف بـأي الفتوح الرازي )حواي80) بعد ))) هـ/087)- 7)))م(، 

من حّدثي الشيعة ومفسهم ي القرن السادس للهجرة وصاحب التفسر الفاري روض اجنان وروح اجنان، 
وينتهي نسبه إى بني خزاعة، حيث كان جده نافع بن بديل بن ورقاء اخزاعي من صحابة الرسول اأعظم صى 

اه عليه وآله. 
تتلمذ عى يد الزخري، وكان ابن شهر آشوب وابن مزة الطوي من ملة تاميذه. توي ي النصف الثاي من القرن 

السادس، ودفن بالري بجوار السيد عبد العظيم احسني.
))) تفسر الرازي:)/0)). 

))) ينظر مثًا: تفسر أي السعود:)/79، تفسر اآلوي:)/6))، تفسر البيضاوي: )/08). 

)6) سورة البقرة، من اآية: ). 
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أحدها: قاله اأصم وهو إّن اه تعاى أنزل الكتاب بعضه بعد بعض، فنزل قبل البقرة 
سور كثرة، وهي كّلها نزل بمكة با فيه الدالة عى التوحيد، وفساد الرك، واثبات 
النبوة، واثبات امعاد، وقوله ذلك إشارة إى تلك السور التي نزلت قبل هذه السورة، 
نِصُتواْ{))).

َ
وقد يسّمى بعض القرآن قرآنًا، قال تعاى: }َوِذَا قُرِئَ ٱلُۡقرۡءَاُن فَٱۡسَتِمُعواْ لَُهۥ َوأ

وقال حاكيًا عن اجّن: }إِنَا َسِمۡعَنا قُرَۡءانًا َعَجٗبا{))) وقوله: }إِنَا َسِمۡعَنا كَِتًٰبا 
ـَٰي ُمَصّدِٗق{))) وهم ما سمعوا إا البعض، وهو الذي كان نزل إى  نزَِل ِمۢن َبۡعِد ُموس

ُ
أ

ذلك الوقت())) انتهى بقدر احاجة.
فمرجع الضمر الغائب ليس جموع القرآن حتى يلزم خروج هذه السورة عنه، بل 
هو بعضه السابق عنها، وما خر به عن بعض أجزاء اليء، ا يلزم أن خرج عن جزئيته 
لذلك اليء، أا ترى أَن الكاتبن يكتبون خال مكاتيبهم كتابنا هذا أعرضه عى فان، 
وا تره فانًا، وكامهم هذا ليس خارجًا عن الكتاب، بل هو منه كا ا خفى عى أوي 

األباب، مع دالته عى مغايرته عنه.

نكتة ا�ستطرادية
قد اّتضح ّما نقله الرازي أَن عثان م يرتب القرآن عى ما أنزله الرمن، بل هو ي 
أن  أمره  الذين خالفون عن  فليحذر  العظيم،  العّي  اه  السور واآيات خالف  ترتيب 

يصيبهم فتنة أو عذاب أليم.

))) سورة اأعراف، من اآية: )0). 

))) سورة اجن، من اآية: ). 

))) سورة اأحقاف، من اآية: 0). 

))) تفسر الرازي:)/78). 
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نَزلَۡنُٰه{))) إّنا ابتدأنا إنزاله، كا ذكره الرازي)))، وقد 
َ
وأما ثالثًا: فإّن معنى }إَِنآ أ

ثبت إّن القرآن يطلق عى بعضه، كا يطلق عى كّله، وبعض أجزاء اليء الذي خر به 
عن ابتداء ذلك اليء، ا يلزم خروجه عن جزئيته لذلك اليء بمثل ما مر آنفًا، فا 

دالة عى خروجها.
الراد عى عثان أن خرج  القائل  يلزم عى هذا  القول  فبناًء عى ذلك  رابعًا:  وأما 
أكثر السور واآيات من القرآن مثل سورة البقرة امصدرة بقوله تعاى: }الٓٓم ١ َذٰلَِك 

ٱلِۡكَتُٰب{))) واآيات التي ذكرها الرازي)))، ونقلتها عنه آنفًا.
ا{)6)  نَزلَۡنُٰه قُۡرٰنًا َعَربِّيٗ

َ
نزَِل فِيهِ ٱلُۡقرۡءَاُن{))) وآية }إَِنآ أ

ُ
وآية }َشۡهُر َرَمَضاَن ٱلَِذٓي أ

الدخان  ٱلِۡكَتَٰب{)7) وسورة  َعلَۡيَك  }نََزَل  ابتدائها:  امذكور ي  آل عمران  وسورة 
نَزلَۡنُٰه فِي لَۡيلَةٖ ُمَبَٰرَكٍة{)8).

َ
امصدرة بقوله سبحانه: }حٓم ١ َوٱلِۡكَتِٰب ٱلُۡمبِيِن ٢ إَِنآ أ

فإّن امراد من الكتاب ههنا، هو القرآن كا حققه الرازي ي تفسره بكام طويل)9)، 
وذلك اللزوم واضح؛ أّن هذه السور واآيات امذكورة فيها القرآن والكتاب، وقوله 
نَزلَۡنُٰه{)0)) ي الدالة عى مغايرها له، وخروجها عنه 

َ
سبحانه ي سورة القدر: }إَِنآ أ

))) سورة القدر،ـ من اآية: ). 

))) ينظر: تفسر الرازي:7)/))). 

))) سورة البقرة، اآيتان: )-). 

))) ينظر الصفحة السابقة. 

))) سورة البقرة، من اآية: )8). 

)6) سورة يوسف، من اآية: ). 

)7) سورة آل عمران، من اآية: ). 

)8) سورة الدخان، اآيات: )-). 

)9) ينظر: تفسر الرازي:)/78) وما بعدها. 

)0)) سورة القدر، من اآية: ). 
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رٌع سواء }فَۡلَيۡضَحُكواْ قَلِيلٗا َولَۡيۡبُكواْ َكثِيٗرا{))) ولنعم ما قيل))): )من الكامل(
لنفسه ليســـتفيد  احار  اذنـــان ذهب  ومالـــه  فـــآب  قرنـــًا 

وأّما التفرقة بينها، وإخراج بعضها دون بعض، فإّنه عن العناد، وخرط القتاد))).
الدّفتن كّله كام اه، وا  أّن ما بن  وأّما خامسًا: فقد أطبق امسلمون كافة عى 
زيادة فيه)))، فعى القول بخروج تلك السورة كا زعمه هذا الفاضل، يلزم الزيادة ي 
الكتاب، وخالفة اأصحاب، وهو خرٌق إماع امسلمن، فجزائك أّها اخارق لإماع 
ۡحَكِم ٱلَۡحِٰكِميَن{))) ثم 

َ
لَۡيَس ٱَلُ بِأ

َ
عى رّب العامن }َفَما يَُكّذِبَُك َبۡعُد بِٱلّدِيِن ٧ أ

بعد برهٍة من الزمان، سمعُت ذلك اإيراد بعنوان آخر، وهو إن امحكي عنه ُمقدٌم عى 
احكاية، فيكون القرآن امحكي عنه مقدمًا عى تلك السورة التي هي احكاية، وذلك 
يستلزم خروجها عنه)6)، وما كان مآها واحدًا، فا حاجة ي دفعه إى بيان جديد، وقد 

خاب كل جبار عنيد واحمد ه أواً وآخرًا.
مِت الِرسالة بالعجالِة عى يِد مؤلِفها قليل البضاعِة، امتمسك بالثقلن عي حسن 
ُحر مع أئمته امصطفن، وكان ذلك يوم الثاثاء اخامس من شهر رجب سنة )8)) 
أحد وثانن ومائتن بعد األف من هجرة النبي سيد الثقلن صلوات اه وسامه عليه 

وآله بدوام النورين.

))) سورة التوبة، من اآية: )8. 

))) أورد اميداي ي جمع اأمثال: )/)9) امثل هكذا: ذهب احار يطلب قرنن فعاد مصلوم اأذنن، ينظر البيت 

ي: الدر الفريد وبيت القصيد: 0/6). 
))) ينظر امثل وقصته ي جمع اأمثال: )/78) ويرب لأمر دونه مانع. 

))) ينظر: التحرير والتنوير: )/)، تفسر ابن كثر:)/7)، تفسر أي السعود:)/)، تفسر اآلوي:)/)، تفسر 

البيضاوي:)/)، تفسر الرازي:)/78)، )/00)، 0)/7)) وغرها من التفاسر. 
))) سورة التن، اآيتان: 8-7. 

)6) ينظر ما سبق من التفاسر. 
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اخامة

نتائجه وهي عى  ببيان أهم  لنا أن نختم بحثنا  آن  بعد مد اه، والثناء عى نعمه 
اآي:

عي  خرات  بن  حسن  عي  السيد  ترمة  عى  الكام  فتضمن  التمهيد  أّما   -
نسبه،  وفيها  والعلمية،  البيئية  حياته  من  جوانب  توضح  حددة  بنقاط  الزنجيفوري 

ووادته، وشيوخه، وأهم آثاره، ووفاته. 
وصف  وفيه:  التحقيق،  ومنهج  امخطوط،  بوصف  عنونته  اأول:  امبحث   -
دراسة  التحقيق، فضًا عن  منهج  ثّم  امخطوطة  مؤلفه، وصور  إى  امخطوطة ونسبته 
امختلفة  امؤلف  مصادر  وعرض  وهدفه،  منه  والغاية  موضوعه  خال  من  امخطوطة 

التي رجع إليها ي امخطوطة.
ي  ثبتت  علمية  منهجية  وفق  عى  حققًا  امحّرة  اخمسة  نص  الثاي:  امبحث   -

الفصل السابق. 
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امصادر وامراجع 
القرآن الكريم . )
اإتقان ي علوم القرآن، عبد الرمن بن أي بكر، جال الدين السيوطي )ت))9هـ( حقيق: . )

حمد أبو الفضل إبراهيم، اهيئة امرية العامة للكتاب الطبعة: )9))هــ -)97)م. 
الشرازي . ) بن عمر بن حمد  اه  أبو سعيد عبد  الدين  التأويل، نار  التنزيل وأسار  أنوار 

البيضاوي )ت)68هـ( حقيق: حمد عبد الرمن امرعشي، دار إحياء الراث العري، ط)، 
بروت8)))هـ. 

الرهان ي علوم القرآن، حمد بن هادر بن عبد اه الزركي أبو عبد اه، حقيق: حمد أبو . )
الفضل إبراهيم، دار امعرفة - بروت، )9))ه. 

تراجم مشاهر علاء اهند، السيد عي النقي النقوي)ت08))ه( حقيق: مركز إحياء الراث . )
التابع لدار خطوطات العتبة العباسية امقدسة، دار الكفيل، ط)، كرباء امقدسة، العراق 

)))) ))0)م. 
التحرير والتنوير »حرير امعنى السديد وتنوير العقل اجديد من تفسر الكتاب امجيد«، حمد . 6

الطاهر بن حمد بن حمد الطاهر بن عاشور التوني )ت)9))هـ( الدار التونسية للنر، 
تونس )98)هـ. 

تفسر أي السعود - إرشاد العقل السليم إى مزايا الكتاب الكريم، أبو السعود العادي حمد . 7
بن حمد بن مصطفى )ت)98هـ( دار إحياء الراث العري، بروت )د.ت(. 

الدمشقي)ت)77هـ( . 8 القري  كثر  بن  بن عمر  الفداء إساعيل  أبو  العظيم،  القرآن  تفسر 
حقيق سامي بن حمد سامة، دار طيبة للنر والتوزيع، ط)، 0)))هـ - 999)م. 

تكملة نجوم الساء، امرزا حمد مهدي حمد عي الكشمري)ت0)))ه( مكتبة بصري، . 9
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قم)د.ت(. 
مهرة اأمثال، أبو هال احسن بن عبد اه بن سهل بن سعيد بن حيى بن مهران العسكري . 0)

)ت نحو)9)هـ( دار الفكر للطباعة والنر والتوزيع، بروت، لبنان )د.ت(. 
الدر الفريد وبيت القصيد امؤلف: حمد بن أيدمر امستعصمي )ت0)7هـ( حقيق: الدكتور . ))

كامل سلان اجبوري، دار الكتب العلمية، ط)، بروت، لبنان 6)))هـ - ))0)م. 
الدر امنثور ي التفسر بامأثور، عبد الرمن بن أي بكر، جال الدين السيوطي )ت))9هـ( . ))

دار الفكر، بروت)د.ت(. 
بروت . )) ط)،  اأضواء،  دار  الطهراي،  بزرك  آغا  الشيخ  الشيعة،  تصانيف  إى  الذريعة 

)0))ه )98)م. 
اه . )) عبد  بن  حمود  الدين  شهاب  امثاي،  والسبع  العظيم  القرآن  تفسر  ي  امعاي  روح 

احسيني األوي)ت70))هـ( حقيق: عي عبد الباري عطية، دار الكتب العلمية، ط)، 
بروت ))))هـ. 

فصل امقال ي رح كتاب اأمثال، حقيق: إحسان عباس، مؤسسة الرسالة، ط)، بروت، . ))
لبنان)97)م. 

كشف اأسار ي رح ااستبصار، السيد نعمة اه اجزائري)ت))))ه( حقيق: السيد . 6)
طيب اموسوي اجزائري، مؤسسة دار الكتاب، ط)، 08))هـ. 

إسحاق )ت . 7) أبو  الثعلبي،  إبراهيم  بن  بن حمد  أمد  القرآن،  تفسر  والبيان عن  الكشف 
7))هـ( حقيق: اإمام أبو حمد بن عاشور، مراجعة وتدقيق: اأستاذ نظر الساعدي، 

دار إحياء الراث العري، ط)، بروت، لبنان))))هـ - )00)م. 
الدين حمد بن مكرم)ت))7ه(، نر أدب . 8) الفضل مال  أبو  ابن منظور،  العرب،  لسان 

احوزة، قم )0))ه. 
)ت8))هـ( . 9) النيسابوري  اميداي  إبراهيم  بن  حمد  بن  أمد  الفضل  أبو  اأمثال،  جمع 

حقيق: حمد حيى الدين عبد احميد، دار امعرفة، بروت، لبنان )د.ت(. 
العلمية، . 0) الكتب  دار  الزخري،  عمر  بن  حمود  القاسم  أبو  العرب،  أمثال  ي  امستقى 

ط)، بروت 987)م. 
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مفاتيح الغيب = التفسر الكبر، أبو عبد اه حمد بن عمر بن احسن بن احسن التيمي . ))
الرازي املقب بفخر الدين الرازي خطيب الري )ت606هـ( دار إحياء الراث العري، 

ط)، بروت 0)))هـ. 
نقباء البر ي القرن الرابع عر، الشيخ آغا بزرك الطهراي)ت89))هـ( دار إحياء الراث . ))

العري للطباعة والنر والتوزيع، ط)، بروت، لبنان 0)))ه 009)م. 


