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 مستخلص البحث: 
هند الذي قد  -كان العالمة عبد العزيز الفرهاروّي وسيَع التفّكر يف شبه القارة ابك 

أحيا العلوم العقلّية والنقلّية املعدومة بتبّحره العلمّي، ويعّد من الشخصّيات َذِوي الّتأثّر يف القرن  
ته ابلطّبيعة  الثالث عشر اهلجرّي الذين انغمسوا يف دوامة الّزمن، وبعد بدأت األعمال علی أتليفا

 
*

  hafizahmadsaeed90@gmail.comابكستان،ابحث الدكتوراة يف القسم اللغة العربية جبامعة هباؤ الدين زكراي.  

Abstract 
 

Abdul Aziz Al-Firharvi[1206 AH-1239 AH] was a broad-minded scholar 

of indo-pak who, with his erudition, revived many extinct intellectual 

sciences and metaphysics.He is counted among the influential 

personalities of the thirteenth century AH who were absorbed in the 

whirlpool of time and then sometime later on the human psychological 

nature began to introduce the works of the great scholar to the society 

and their writings were brought to the level of PhD and M.Phil on 

research basis with limited sources of that time. However, the 

introduction of his personal life to the society was not clear due to 

limited resources and the material became chaotic. And as a result, his 

personality could not be introduced to the Arabs and non-Arabs with the 

abundance of modern resources. So, this article is an attempt to make the 

personality of Abdul Aziz Firharvi known to the society by using modern 

resources, which will clearly bring out the personal and intellectual 

personality of Allama Abdul Aziz not only in Arab but also in the world 

and it will also inspire the researchers to explore his writings. 
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مع    املاجستري يف الفلسفة ابلتحقيق  ومت نقل كتاابهتم إىل مستوى الدكتوراه والّنفسانية الفكرية،  
الوقت ذلك  يف  حمدودة  احملدودة،  مصادر  املصادرة  مع  حياته  وضوح  يصبح  مل  ذالك  ومع   ،

عجم ابملصادرة اجلديدة،  وصارت املواّد املتعلقة به منتشًرا، وابلّنتيجة ال يتّم تعارفه بني العرب وال 
فهذا املقال سعٌي لتعارف حياة الفرهاروّي الفكريّة والذاتّية بني العامل يف ضوء مصادرة جديدة،  

 وأهلَم احملققني علی حتقيق تصنيفاته. 
 العالمة عبد العزيز الفرهاروّي،التاريخ،السرية.   الكلمات املفتاحية:

 املقدمة: 
العزيز    عبد  انغمسوا ىف    الفرهارويّ العالمة  الذين  اهلندية  القارة  شبه  من شخصيات 

الزمن هذا    ، دوامة  على  تدرجييا  البحث  بدأ  العظيم،مث  على    ومتّ   العامل  خمطوطاته  ىف  البحث 
عدد قليل من الكتب بسبب نقص موارد املعلومات،  علی  مستوى املاجستري والدكتوراه فقط  

اجلديدة،   الوسائل  الي وقصر  احلديث  العصر  يف  عامليةولكن  أكثر  العامل  أصبح  وأصبح    ، وم 
لقد أعددان مقااًل مع  و   ،وقت مضى   ابستخدام املوارد أسهل من أيّ   شرة الوصول إىل املواد املتنا
  عامل العرب،ة ميكن أن تصل بسهولة إىل  هذه املادّ   رة يف االعتبار، أنّ ش وضع مجيع األشياء املتنا

  يقفوا علی أحواله الكاملة؛   هم مل ولكنّ   ، وهناك أولئك الذين طبعوا كتبهم يف صفحات ضخمة
الفرهاروّي،   من سّكان   األنن بدأان حبثًا حول و   منطقة  الواجب  إدراًكا ألمهية هذا  حيات    لذلك 

رخيية  س اتامت إجنازها على أس   الذي   وأعد ورقة حبثية حولهاملواّد عن االنتشار،    الفرهاروّي، ونّقح 
متييز   الورقة  هذه  خالل  من  ميكن  حبيث  ضوء    الفرهارويّ شخصية    ومنطقية  يف  اجملتمع  عن 

 . ديدةاملصادر اجل
 أمهية وأسباب اختيار املوضوع: 

أّلف    وقد  ابلّنقد،  وحمّقًقا  منّقًحا،  وابحثًا  عظيًما،  عاملًا  هو  الفرهاروّي كان  العالمة 
واملنقوال املعقوالت  علی  الكتب  من  اّلذي  الكثري  االستنتاج  حبسب  والّتعليقات  ابلّشروح  ت 

 فقدت يف عصران احلاضر، ولذا من الواجب أّن ت قدَّم شخصيتّيه بوضوح التمييز علی اجملتمع. 
 املوضوعية: 
 تنقيح أحوال عبد العزيز الفرهاروّي الشخصّية والفكرية.  

 الدراسات السابقة: 
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شخصّيته، وبنّي مرتمجوا كتبه وملزموا التعليقات  أكثر املؤلفون واحملّققون حول أتليف   
علی شروحاته خمتصًرا، ولكن مل يهتّموا ويلتزموا فيها املصادرة ابلتنقيح والتحقيق، إّما كّثروا فيها  
املواّد بغري التحقيق، أو حّققوا بغري التنقيح، ولكن يف هذا املقال نلتزم األشياء الضروريّة لكتابة  

 حقيق والتنقيح. سرية أّي شخٍص ابلت
 منهجي من البحث: 

 بيان حياة الفرهاروّي وأحوال سريته من ضوء املصادر اجلديدة.  •
 تنقيح املواد وحتقيقها علی أساس املصادر املستندة.  •
 إيراد املمكنات علی الوقائع واألحداث حول شخصيته.  •
 التزام الّصور والّرسوم لقرهبا من التفّهم والتنّقش علی الذهن أتثرًي.  •
 ان املصادر القدمية واجلديدة. بي •

 امسه:
 . (1) أمجع املؤرّخون وأصحاب الرّتاجم والّسري يف امسه، وهو "عبد العزيز" 

 نسبه: 
نسبه   الق َرشّي، وهذا  بن حامد  أيب حفص أمحد  بن  العزيز  الّرمحن عبد  أب و عبد  هو 

اْختلفْوا يف نسبه كما يقول فري السّيد  الذي قد كتبه الفرهاروّي نفسه، ولكن املؤرّخني بعده إّما  
غالم مهر علي: "عبد العزيز بن حممد بن أمحد"، وعبداحلكيم شرف القادري: "عبد العزيز بن  
حممد بن حامد"، أو أضافوا إيل نسبته: "الفرهاروّي"  كما ذكر الدكتور جعفر بلوج وإسحاق  

السي والدكتور شريف  والدكتور شفقت هللا ومحيده  بيت ومتني كامشريي ونور أمحد فريدي  الوي 
الفرهاروّي نفسه بقلمه،    مظهر وخورشيده ابنو، بـ"اجلسيت" أيًضا، ومل يكتبهما  وبعضهم نسب واه 

ولکن هذان املكتوابن من املؤرّخني ليسا بدون سبب؛ ألّن نسبته بـ"الفرهارّي" لساكنه يف قرية  
"راجبو  لقوم  فرع  وهو  "فرهار"  قومه  ألّن  أو  ونسبة  "فرهار"،  بـ"راجهستان"،  الّساکنني  ت" 

لسة اجِلستّية املشهورة يف شبه اْلقارة، وال شّك فيه كان الفرهاروّي جماَز   "اجلسيت" إلرادته يف السِّ
اإلرادة يف الّسالسة األربعة كّلها، ولكن كان مائاًل جًدا إلی الّسلسلة اجلستية، وإبمكان ذالك  

 .(2)فظ مجال هللا امللتاينّ اجلسيّت وخليفته بعدهاألمر أنّه كان تلميًذا ومريًدا للحا
ولكن مل    ،ونسبته "الق َرشّي" اّلذي كتبه نفسه يشري إلی انتهاء نسبته بقبيلة "القريش"

اطّلع يف املصادر علی أنّه ِمن أّي فرع القريش؟ وبرواية أّن هذه قبيلته قد هاجرت من "كابل"  
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، وحقيقة أّن  (3) "ابكستان"، ولكن مل ي عرف اتريخ هجرته  مدينِة "أفغانستان" إلی "بنجاب" إقليمِ 
ال   قبيلته؛ ألْن  الكشف عن هويّة  يكون بسبب عدم  الكتب قد  الّتاريخ غري مكتوب يف  هذا 
تتوّفر معلومات كثرية عن عائلة الفرهارّي وتكون شهرة أي فرد أوأمة ترجع إىل فعل ّما، وميكن  

 اسم هذه القبيلة.  أّن الفرهاروّي أّول شخص اّلذي نّور
 مولده: 

أشرف   والعالمة  فريدي  أمحد  ونور  بيت  إسحاق  الكثري كـ  فيقول  مولده،  اتريخ  يف  اختلف 
وخورشيده   مظهر  ومحيده  سيالوي  شريف  والدكتور  عنهم كمتني كامشريي  والناقلني  الّسيالوي 

لوي مشس  م"، واملعتمد هلم املو 1792ه /  1206ابنو: "ولد الشيخ الفرهاروي يف حدود سنة  
احلكيم   وعبد  علي  مهر  غالم  ويقول  زمااًن،  الفرهاروّي  أقرب  ألنه  مرتجم))اإلكسري((؛  الدين 

 .(4) م"١٧٩٤ه/١٢٠٩شرف القادري وأخرت راهي: "قد ولد الشيخ الفرهاروّي سنة 
الفرهاروّي يف قرية صغرية تسمى   "قد ولد  الكثري:  فيقول  مولده،  وأيًضا اختلف يف 

أقّيده ابلغريّب؛ ألّن يف العصر احلاضر قريتني مبسمی الفرهار يف مضافات كوت    الغريّب"،"فرهار  
  ، أّدو: فرهار الشرقّي وفرهار الغريّب، والقرية اّليت ولد فيها الفرهاروّي هي "الغريّب" ال "الشرقّي"

السّ  الّلغة  يف  الّلفظ  هذا  وأصل  األ رديّة،  الّلغة  "پرهار"  عن  معّرب  اللفظ  وهو  وهذا  رائيكّية، 
إقليِم  ڑ"پرها بـ"بنجاب"  "مظفركر"  حتصيِل  أّدو"  "کوت  فی  تقع  صغرية  قرية  وهذه   ،"

"ابكستان"، ويصف الفرهاروّي يف كثري من كتاابته خريطة ومالمع هذه القرية حسب زمانه كما  
ميِس اْلعْشرِْين  قد انْتٰهى الكتاب يف الضُّحٰى ِمْن يـَْوم الَْ يقول يف آخر ))التميز(( هلذه القرية: "

من ربِيِع الثّاين، سنَة ثَلـٍث ّوثَلـِثنْيَ َومائَتنْي وأْلف من اهْلجرة يف حَمرْوسة ِپْرَهاَر َجَعلها هللا )تعاىٰل(  
دار اْلقرار، وهي قرية على الّساِحِل الّشْرقيِّ مْن هنر مهران الّسند، على حنو مثانيِة َفراِسخ ِمْن  

اجْلهِة اْلَغربِِّة مائِلة إىل الشمال"، ويقول أيًضا يف))زمّرد أخضر((:"إّن قرية  َدار اأْلمان ملتان يف  
عذب"،   وماء  نظيف  هواء  ذات  وهي  السند،  هنر  من  شرقًا  أّدو  مضافات كوت  من  فرهار 
تقريبًا،   درجات  وست  مائة  طوهلا  فرهار  القرار  دار  "قريتنا  أعظم((:  يف))إكسري  يقول  وهكذا 

ثالثون درجة   من  وعرضها  فراسخ  مثانية  السند علی حنو  هنر  الشرقّي من  الّساحل  ختمينًا علی 
الشمايل" الغريب  اجلانب  يف  األمان  شرقية"  ،  دار  فور  "أمحد  مولده  أّن  إلی  بعضهم  وذهب 

والبعض علی أنه قد ولد بـ"غزنة" مدينِة أفغانستان، ولكن األصّح اْلم نَتخب من كثري املؤرخني  
 .(5) هو مذكور أّواًل 
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 نشأته: 
ًة فيمــا يتعلـــق  ا عـــن شخصــّية العاّلمــة عبـــد العزيــز وخاصـــّ كتــب املرتمجــون القليـــَل جــدي

ر أّي اســم مــن أقرابئــه حتــّی (6)بطفولّيتــه، ومل يوجــد أّي حادثــة حــول طفولّيتــه يف الكتــب ، ومل ي ظهــَ
، والدتــه غــري اســم أبيــه، وهــو أبــو حفــص أمحــد أوحممــد صــاحب الــورع والتقــٰو  قــد تــوّفی عــاجاًل 

وقد قرء عليه الفرهاروّي القرآن، وحفظه، بينمــا يقــول مــوالان ركــن الــدين عــن حفظــه للقــرآن "أنــه 
قْبل رمضان بعام مل يكن هناك حافظ القرآن للــرتاويح يف مســجد القريــة، فقــد حســب الفرهــاروّي 

ن القــرآن يو  ا ثالثــون، وكــان يفــظ جــزًء مــّ ميــيا أاّيم شــهر رمضــان حســب علــم النجــوم الــيت تبــني أهنــّ
ــدين، فمــن املناســب أْن أقــول "إّن  ــوّي ركــن ال ــه غــري املول ــيالً يف الــرتاويح"، وهــذا مل يكتب ويقــرأه ل
البدوّي رمبا رأ  الفرهاروّي يقرء القــرآن، فــرواه بغــري ذكــر  نــّه كــان يفــظ القــرآن أو أعــاده، ألنــه 

ا إال ابإلعــادة، وي هت ّمهــا خاصــة برمضــان، وفضــاًل من الشائع بني احلفاظ أّن القرآن ال يفــظ دائمــً
علي ذلك أّن التواتر مقّدم علی الواحد، وربط البعض خطــأً حادثــَة حفــظ القــرآن علــی أبيــه هبــذه 
ا، كمــا فعلــه د.شــريف ســيالوي،  الواقعة  ّن الفرهــاروّي قــد حفــظ القــرآن علــی أبيــه يف ثالثــني يومــً

ا علــی التســليم إن كــا(7)وخورشيده ابنو و د.محيده مظهــر ن هكــذا كمــا رٰأه ركــن الــّدين فهــو ، وأمــّ
رون كــ  ـ "اإلمــام الواحــدي والثعلــغ والبغــوّي وابــن ممكٌن ألقوال العلماء يف جوازه، كما يقول املفســّ

ِر عطّية األندلسّي وابن عادل وعبد الرزّاق احلنبلــّي حــول تفســري ا ية َءاَن لِلــذِّكي ري قــ 
اَن ُلي ري دي َيســَّ ﴿َولَقــَ

ر القــرآن الكــّر للحفــظ الــّذي فقــد يف األ مــم القدميــة،   (8)﴾ٖ  فـََهلي ِمن مُّدَِّكر  ّن املــراد منهــا تيســّ
ماويّة ِبهم الســـّ ظ ك تـــ  ا  بـــت مـــن األخبـــار الـــواردِة يف (9)وكـــانوا ليســـوا مبســـتطيعي حفـــْ ، وهـــذا أيضـــً

ـ"ابن ســينا قــد حفــظ القــرآن يف ليلــة األشــخاا الــذين قــد متــّوا حفــظ القــرآن يف األاّيم القليلــة كــ 
ة، وهشام بن حممد الكلّغ يف ثالثة أاّيٍم، وإمام حممــد تلميــذ أيب حنيفــة يف ســبعة أايٍّم، وإمــام واحد

   .(10)أهل الّسّنة موالان أمحد رضا خان الربيلوّي يف شهر واحٍد، وغري ذالك كثري
ا  ومل ي عَرف غري هذا عــن والــده  ّن هــو عــامل أو أّي منصــب و ومليفــة لــه، ومل يعلــم أيضــً
غر يكــون مثــل الطّفــل العــادي، ومل يــرو أحــد   حوال أسرته وأقربته، ورمبا يكون ذلــك ألنــه يف الصــّ
عنــه شــيئًا مميــًزا، ويــذكر ســجاد حيــدر برفيــز مناكحــة الفرهــاروّي يف كتابــه الــذي مبوجبــه زّوج عبــد 

امســه  العزيز امرأًة من قرية سدهاري على بعد كيلــومرت ونصــف مــن قريــة فرهــار، وأجنــب منهــا ولــذا
 .(11)عبد الرمحن الذي مات يف طفولته

 طلبه للعلم: 
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وأتثّر   والديه،  قبل  من  تدّرب  قد  الفرهاروّي  أّن  احملصول  االقتباس  من  فاملزعوم 
ملتان إلی  الفرهاروّي  اّّته  عاجاًل  أبيه  ولوفاة  واألقربة،  األسرة  فيها  (12) حوال  ألهّنا كانت  ؛ 

وهلا   جليلة  وعلماء  سياسّيةمدارس كثرية  أمهّية  هللا  (13)أيًضا  مجال  الشيخ  مبدرسة  التحق  مثّ   .
ه( الذي يدّرس فيها الّشيخ نفسه والواجه خدا خبش امللتاين  ١٨١١امللتاينّ اجلستّی)املتوفی:
الريفوري)املتوفی: العشرة(14) م(١٨٣٤مثّ  الّسنة  عمره  قد  (15) ، حني  املواّد  هذه  من  وينبغي   ،

 الفرهاروّي الّشيَخ مجال هللا تسع سنوات أوسبع سنوات. صحب 
خبش     إمام  املولوي  يقول  تعليمه كما  بداية  يف  غبييا  الفرهاروّي  العزيز  عبد  كان 

املهاروّي يف غباوته بـ"الفارسية" ما مفهومه:"كان املولوي عبد العزيز )رمحه هللا( غبييا يف صغره،  
يستطع   مل  الدرس  حفظ  يف  جاهد  عن  (16) تذكره"ومهما  نفسه  الفرهاروّي  يقول  وأيًضا   ،

طفولته" يف  الفهم  قليل  حتقريًا(  ذاته  إلی  املسكني)أشار  هذا  يعرف  لو  (17)طفوليته:"كان  .حىت 
إلكماله   السعي  عن  أبًدا  يتوقف  ومل  ابلتعّلم،  مهتًما  الدراسة،  يف  راغبًا  لكّنه كان  غبييا،  كان 

وس وعدم فهمها، وامتأل قلبه ابحلزن، ولكن ذات  وتكراره، كان يذرف الدموع من حفظ الدر 
للفهم صدره  واّتسع  امللتاينّ  مجال  الشيخ  أستاذه  دعاء  بربكة  تعّقله  أبواب  هللا  فتح  ، (18) يوم 

 ولكن النشراح صدره قولني: 
األّول: ذات يوم جلس الفرهاروّي يف زاوية حزينًا جًدا؛ ألنه مل يتذكر الّدرس ومّر الّشيخ مجال  

ا املكان، ونظر إىل الفرهاروّي، وسأل ملاذا عبد العزيز أنت حزين؟ فاشتكى عبد العزيز  هللا هبذ
من عدم التذكر رغم تكرار الّدرس، فقال الشيخ مجال: "اقرأ الدرس أمامي"، وأرشده يف الّدرس  
أّي   العزيز  عبد  لدى  يكن  مل  فصاعًدا  ا ن  ومن  تعّقله،  أستار  انكشف  به  و  له،  دعاءه  مع 

 .(19) فهم الكتب مشكلة يف
ل،  يخ مجــال هللا امللتــايّن؛ ألن اْلكرامــة مــا ليســت فيهــا الّتعقــّ وهــذا لــيس مــن كرامــة الشــّ
وهنــا العقــل يتبــادر إلــی أّن الشــيخ مجــال هللا امللتــاينّ َأْعلــَم الفرهــارويَّ طريقــَة الــتفّهِم وإســرتاتيجّيَة 

ما يقوله الفرهــاروّي يف))الصــال الرضــّية((:"إذا التَّكراِر، وهلذا يكون الّتيسُّر له يف التعّلم، ويقّويه 
له  حســن الّتمثيــل حتــّی  يخ، فيفصــّ أشــكل علينــا مســئلًة دقيقــًة مــن أّي فــّن، فقــد راجعنــا إلــی الشــّ

ــّاس(20)الطّالــب الغــّغ يفهمــه" ــع الن ــّدعاء هــو نعمــة مــن هللا)تعــالی( جلمي كمــا يقــول يف   (21). مث ال
مي  َوقَاَل  ﴿القرآن: َتِجبي َلكــ  ع وينٓ َأسي

، ، فــأّي شــخص يــدعوا هللَا)تعــالی( يســتجيب لــه(22)﴾رَبُّك م  ُدي
وهــذه االســتجابة ليســت تــدل علــی كرامــة خاصــًة، وال تنفــي الواليــَة؛ ألّن الكرامــة ليســت مبعيــاٍر 
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اشــتهرت  ، وأيًضا اليلزم منها إنكار كراماته الباقية، وهــي احملققــة بعصــران احلاضــر، فمــا(23)للوالية
 علی ألسنة الّناس هلذه احلادثة قصص غريبة ليست هلا استناد.

الم(، وهــي "أّن الفرهــاروّي ذات ليلــٍة كــان يطــالع إبضــاءة  والثـّـاين: حكايــة لقــاءه خبضــر)عليه الســّ
املصباح يف املسجد عندما طرق شخص اببه من الارج، فعلم عبد العزيز بســؤاله عنــه أنــّه خضــر 

الّدخول، مث قال عبد العزيز: "ملاذا حتتاج لفــتح البــاب؟ تعــاِل إىل الــّداخل يف   )عليه السالم(ويريد
 .  (24)هذه احلالة"، فدخل خضر )عليه الّسالم(، وأخرب الفرهارويَّ  سراره الاّصة"

رو  هذه الواقعة أشخاا خمتلفــة مبراجــع خمتلفــة فعلــی ســبيل املثــال رَبــَط الــبعض هــذه  
در أّواًل مــع أّن املــؤرّخني كـــ فــري الســّيد غــالم مهــر الواقعــة بطفولتــه  عنــدما أنــه صــار منشــرح الصــّ

ا لعمــره يف هــذه  (27)وحممد دين كلــيم (26)وحممد عزيز الرمحان  (25)علي مل يــذكروا أّي شــيء مطابقــً
الواقعــة، ولكــّن الكلمــات الــيت كتبواهــا حــول هــذه الواقعــة تــدل علــی أّن هــذه ليســت حادثــة مــن 

، (28)طفولتهم كما هم يذكرون لفظ "املطالعة" ال "التكرار"، واملطالعة هو بعــد معرفــة دقــائق الفــنّ 
الم( فظهر منه أّن هذه احلادثة بعد دعائه الّشيخ مج ب هم  ّن خضــر)عليه الســّ ال هللا اْلملتايّن، وكتـــْ

أخربه  سرار خاّصة يدّل علی علــم خاصــة، مثّ إن كانــت هــذه أســرار التصــّوف كمــا مــال إليــه فــري 
اه ا  بــت  ّن هــذه (29)الســيد مهــر علــي الشــّ ؛ فهــي بعــد تكميــل العلــوم الظاهريـّـة، فاملــّدٰعی أيضــً

ــل هـــي يف ــه بـ ــة ليســـت يف طفولتـ ــتح احلادثـ ــاج لفـ ــاذا حتتـ ــة الفرهارّي:"ملـ ا مجلـ ــً ــه أيضـ ــبابه، وتقّويـ  شـ
 ، وال جمال للطّالب الغّغ والايل عن التفّكر أْن يقول ٰهكذا.(30)الباب؟"

الم( مّتصــف   الم( فهــو ممكــن؛ ألّن خضــر)عليه الســّ وإلــی جانــب لقــاء خضــر)عليه الســّ
نة واجلماعـــــة ــّ ــا قالـــــه ابـــــن حجـــــر العســـــقالينّ يف  (31)ابحليـــــاة عنـــــد مجهـــــور أهـــــل الســـ وهـــــذا كمـــ

ا رو  احملـــّدثون حـــول هـــذا  (33)وابـــن كثـــري يف اترخيـــه ))البدايـــة والنهايـــة(( (32)))اإلصـــابة(( وأيضـــً
فيخرج إليــه يومئــذ رجــل هــو خــري النــاس أو مــن املوضوع كـ أخرج مسلم وابن حبان حــديثًا، ففيــه"

، ورو  احلــاكم (35) خضــر)عليه الســالم(" ، وقــال أبــو إســحاق: "هــذا الرجــل هــو(34)"خــري النــاس
فــدخل رجــل أصــهب اللحيــة" فقــال أبــو بكــر وعلــّي:"نعم هــذا عــن أنــس يف ))املســتدرك(( بلفظ"

ــه الســالم(" ــه وســلم( الضــر )علي ، وأخــرج ابــن أيب حــامت عــن (36) أخــو رســول هللا)صــلى هللا علي
لبيــت، فقــال علــّي: "هــذا علــّي، الــذي فيــه ذكــر شــخص أتــی بعــد وفــاة النــّغ فســّلم علــی أهــل ا

، وحدثت الوقائع عن لقائه لكثري من املسلمني كمــا نقــل ابــن اهليتمــّي يف ))الصــواعق (37)الضر"
الم(،   (39)، وأبو نعيم يف ))احللية(((38)احملرقة(( رواية الــّيت فيهــا رأ  عبــد العزيــز الضــر)عليه الســّ
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ا نقــــل أبــــو يعلــــی يف ))طبقــــات احلنابلــــة(( قــــاء أمحــــد بــــن حنبــــل ابلضــــر)عليه قصــــة ل (40)وأيضــــً
الّسالم(، وأيًضا رقم املصّنفون كتبًا حول هذا املوضوع كـــ ))جــزء يف أخبــار الضــر(( أليب احلســن 

لعبـــــد املغيـــــث بـــــن زهـــــري  (41)ه( و))جـــــزء يف أخبـــــار الضـــــر((٢٣٦أمحـــــد بـــــن جعفر)املتـــــوفی:
 -ره املكتبــة الظاهريــةقــد نشــ -ه( و))عجالة املنتظر يف شرح حــال الضــر((٥٨٣احلريب)املتوفی:

قــد نشــره -ه( و))الزهر النضر يف حــال الضــر((٥٩٧لعبد الرمحان بن علي بن اجلوزي)املتوفی:
ه(، وأيًضا كتــب ابــن تيميــة ٨٥٢ألمحد بن علي بن حجر العسقالين)املتوفی: -مكتبة أهل األثر

، فقــد ثبــت مــن هــذه أّن لقــاء الفرهــاروّي ابلضــر)عليه الســالم( (42)لــه يف فتــاواه مبواضــع خمتلفــة
     ليس هو  مٍر مشكٍل، بل يلزم اجلزم علی وقعية القّصة، فهذه تزداد مكانة الفرهاروّي.  

وّي العلوَم املدروسة يف مدرسة واحدة، وهو ينعكس من عمله اجلاّد و  قد أجنز الفرهار  
و ل وِعه يف الدراسة وإستفادتِه من احلافظ مجال هللا لياًل وهنارًا وحْفرِه يف خدمته قدر املستطاع،  
الوقت،   بذالك  املدارس  يف  املدروسة  املتداولة  الغري  العلوم  من  بنفسه  يطالع  الفرهاروي  وكان 

.ومن املؤكد أنه أكمل  ( 43) اه احلافظ حممد مجال هللا للكتابة نظرا إىل كفاءته العلميةوهلذا اصطف 
تعليمه، وختّرج يف العلوم الذهنية واملتسامية املتداولة، وهذا واضح مما قاله الفرهاروّي يف كتابه  

 ))الزمرد األخضر((: 
 .(44) "ورزقين هللا بدراسة العلوم النقلّية وإجناز الرسوم العقلّية"

 شيوخه:
ال يوجد جزم العدد ملعلمي الفرهاروّي، ولكن هناك شيخان اكتسب الفرهاروّي     

 منهما العلم مؤّكدًة: 
 Abu Hafs Ahmad or Muhammadأبو حفص أمحد أوحممد الُقرشّي/  .1

 Al-qurashi 
هو والد عبد العزيز الفرهاروي، وأخذ الفرهاروي منه العلوم اإلبتدائية، وحفظ القرآن  

 .(45)يوجد شيئ فی الکتب عن حياته غري هذا االقتباسعليه، وال 
 Al-Hafiz Muhammad Jamalullahاجلافظ حممد مجال هللا امللتاين/ .2

Al-Multani(١٨١١ -م   ١٧٤٧ )م 
ا  حصل الفرهاروي العلوم املتداولة منه، واحلق أن احلافظ حممد مجــال كــان اســتاذا ابرعــً

متصفا جبميع صفات األســتاذ الكامــل وكــان جيامــل الصــغار وكــان يفهمهــم الــدرس بلطــف وشــفقة 



 2120 دربمس- وجالیئ شش امیہ یقیقحت ہّلجم ولعم االسہیم-فہِم اسالم

132 

ويقوم  حسن التوضيح هلــا ويرســخ الــدروس جبميــع منطوايهتــا وحمتوايهتــا يف أذهــان الطــالب شــرحا 
ــه مــن فصــاحة ال لســان وبالغــة الكــالم ولطافــة البيــان ورصــانة وايضــاحا ويســتزاد عليــه ماكــان في

العلم وسعة الكفاءة وحسن السرية ومجــال الصــورة وكــان اليلقــى علــيهم الــدروس فقــط بــل يبعــث 
 .(46)فيهم الرغبة يف العلوم والشوق إىل املعارف معا

العلوم   يف  تلميذه  مع  امللتايّن  هللا  مجال  للحافظ  الّطريقة  يف  مريًدا  الفرهاروّي  کان 
ريب  الظا فضل  هو  اليوم  عليه  أان  ما  مامعناه: كل  ابلفارسية  لنفسه  الفرهاروي  فيقول  هرية، 

 .(47)والرسول )عليه الصلوة والسالم( وفيض مرشدى"
مّث    امللتاين  خبش  خدا  الواجه  أن  الكتب  يف  مكتوب  هو  ذلك،  جانب  وإىل 

، ولكن مل  (48)هللا امللتاينّ م( كان يدّرس أيًضا يف مدرسة الشيخ مجال  ١٨٣٤الريفوري)املتوفی:
ي ظَهر أّي واقعة أوشيء مما تدل على أن عبد العزيز قد اكتسب العلم منه، ولكّن الّزعم هو أنّه  
إذا كان عبد العزيز قد تعّلم يف هذه املدرسة، والواجه مدّرس ذاك الوقت كما هو ملاهر من  

الفرهاروّي منه، ولكن مل يتم الكشف عن أّي حادثة أو شيء خبصوصها    عمره، فرمبا اكتسب 
للعواّم، وکتب عمر کمال خان و د.سجاد حيدر فرويز أنّه اكتسب العلم أيًضا من الواجة نور  

 حممد املهاروّي، وهذا خطأمها بوجهني املناسبني: 
 .(49) األّول:أّن توّلد الفرهاروّي بعد وفاة الواجة نور حمّمد املهاروّي سنةً 

  حممد   حافظ  ہ ة األرديّة املوجوة يف املصادر، وهي"اور حضرت خواجوالثاين:خطأمها بنقل عبار 
  کا   فنون  و   علوم   ےس  ارو  ہ م  حممد   نور  ہ جماز حضرت خواج   ہخليف   ملتانی  چشتی  مجال

" وهذا ال يعين أنه حصل على العلم من الواجة نور حممد املهاروّي، ولكن الغرض  ۔کيا  ہ استفاد 
الوحيد من ذكره يف اجلملة هو القول  ن احلافظ مجال امللتاينّ هو خليفته، وأساس  الطأ هو  

 انضمام امسني.  
 تالميذه: 

معتمد   تلميذ  له  ليس  أنّه  إلی  البعض  وذهب  اختالف عجيب،  الشيخ  تالمذة    ويف 
التنزيل(( تفسري  يف  الدكتوراه))السلسبيل  رسالته  يف  هللا  شفقت  الدكتور  قال  :"ومن  (50) كما 

املصنفني   بعض  ولكن  معتمد"،  شفهى  أو  مصدر كتاىب  أي  يف  تلميذ  له  يعلم  ال  ان  العجيب 
 يظنون أن له تلميذان كما قال املتني كامشريي عن تالمذة الشيخ، له تلميذان: 

 ( 51) نواب شاهنواز خان .1
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الشيخ   .2 تلميذ  "هو  الكاملمي:  سعيد  أمحد  )يقول  الشاه  علي  إمام  سيد  موالان 
 ( 52) الفرهاروي"(

 . (53) هوت الفرهار“ ۓوملّن الكامشريي أن له تلميذ من غريمها وهو ”را
بعد كل شيء، من العدل أن نقول إنه على الرغم من وجود خالف حول ما إذا كان  

م العثور على أي منهم يف الكتب. وهذا يعزز البحث من  لديه طالب أم ال، فمن املؤكد أنه مل يت
اجملموعة األوىل، ولعل السبب أن الفرهاروّي مل يكن لديه أّي طالب ابرزين، ورمبا كان الطالب  
خطاهبم   من  واستفادوا  الاصة،  ّتمعاته  إحدى  يف  جلسوا  قد  متني كشمريي  ذكرهم  الذين 

الناس كانوا    ۓنواز وراالعلمي، ون سبوا إىل تالميذه مثل نواب شاه   الفرهار ألّن هؤالء  هوت 
 نواب، وأحبوا املدارس ولكّن حّبهم هذا ليس بشغف للتعّلم يف املدارس.

 مذهبه وعقيدته: 
كان العالمة عبد العزيز شخصية دينية رائعة يف عصره، مزجياً من الشريعة واحلكمة،    

معتقداته، وشرح مسائل علم الكالم يف ضوئها،  وقد اتبع مبادئ األشاعرة واملاتريدية الّسنية يف  
، كما كتب يف تكّر الصحايب  (54)وقد دحض األفكار واملعتقدات الاطئة على نفس األساس

تعاىل عنه( الطريقة استفاد من السالسل األربعة، ولكن  (55)  معاوية بن سفيان)رضي هللا  ، ويف 
اجلستية ابلسلسلة  مصادرة خاصة  لديه  ومثلم(56) كان  لديهم  ،  اجلستية  السلسلة  ا كان شيوخ 

أفكار   وصف  حيث  الطريقة  بنفس  للصوفية  حبًا كبريًا  أيًضا  لديه  ابلصوفية كان  حمدد  ارتباط 
التصنيف))التميز(( ابن  (57)املتصوفني مبواضع خمتلفة يف هذا  غالبًا ما نقل عن  التصوف  ، ويف 

الغزايل وأيب الشيخ صاحب ))العظمة هلل((،  الفقه،    العريب واإلمام  وانتهج اإلمام أيب حنيفة يف 
أصوله املسائل يف ضوء  على  تطبيقي يف ضوء  (58)واستدل  بعمل  العزيز  عبد  قام  وابختصار   ،

 الشريعة والطريقة كباقة أصيلة أصلها حمقق ومستند من حيث رتبته. 
 آاثره العلمّية: 

مط ذلك  يف  مبا  الّتخّصصات،  خمتلف  يف  الكتب  من  العديد  الفرهاوي  والت  أّلف 
يف تعدادها كما يقول املنشى عبد الرمحن    االختالف، وقد ورد  (59) وخمتصرات وشروح وتعليقات

مائة تصانيفه ثالث  مائتان( 60) امللتايّن: عدد  تصانيفه  ويف    ،(61) ، وكذلك عند عمر كمال عدد 
، (63) تطبع، ومن أكثرها ما مل  (62)فهرس املولوّي خدا خبش بته من كوت أّدو عددها مثانية ومئة

للغة   إتقانه  عن  شيء  أّي  قول  ميكن  ال  وابلطّبع  والعربية،  الفارسية  يف  الفرهاروّي  أّلف  وقد 
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ذلك   اهلندية يف  القارة  شْبه  لغة  أّن  مبا  ولكن  األرديّة،  ابلّلغة  هلا  مَؤلَّف  يوجد  ال  ألنه  األردية؛ 
نقل بعض كتبه من العربية    الوقت كانت فارسيًة، فلم يكن لديه أّي أتليف دائم هبذه اللغة، ولذا 

 .(64) ))الصائل الرضية((إلی الفارسية يف عصره كـ
العلوِم اّليت انقش    أّلف الفرهاوّي العديد من الكتب حول إحياٍء وحبوِث العديِد من 

فيها كل اْلفنون واْلَمسائل اْلم تعلقة به، وكنوزه من كتبه القيمة مل تتعارف إىل اجملتمع  َِْسره، ومل  
نا مجيع خمطوطاته مبرور الزمان وكّر العصور، والّسبب احملتمل لذلك هو أن أحداً من نسله  َتصلْ 

أْن  كننا  ميال  ، ف(65) مل يافظ على هذا الرّتاث ملاهراًي أو داخلًيا، وا خر ال تتناقل تالميذه إرثه
مسة بذكر  نذكر كل تصانيفه  سر خصوصياهتا يف هذه الّدراسة املختصرة، ولذا نقسمها يف الا

عددها فقط، ومن شاء التفصيل فلريجع إلی رسالتنا الدكتوراة علی "التميز" الذي قد بيّـّناها فيه  
 تبيينًا، وجّزأانها فيه جزًأ، وأمجعناها فيه من الكتب املكتوبة املصادرة حول حياته. 

منهــا ))السلســبيل يف تفســري  .٥:  والاادّكتوراة علاال متلفااات الفرهاااويّ ريرسااا ت الاماجساات .1
 التنزيل((، و))الرتايق((، و))الياقوت((، و))معجون اجلواهر((، و))كوثر النغ((.

ــال  .١٥متلفاتاااااه امل:بوعاااااة:  .2 ــة((، و))الصـــ ــة عـــــن ذم معاويـــ ــا ))النـــــرباس((، ))الناهيـــ منهـــ
 الرضية((، و))مرام الكالم((، وغري ذالك.

ــا)). ٧١متلفاتاااه املفقاااودة:  .3 ــوم اجلميـــع))، و((العتيقمنهـ شـــرح ))، و((منـــاملرة اجللـــى يف علـ
 غري ذالك.، و ((الياغوجى

وغري  .  ٣٨املخ:وطات:   .4 األلواح((،  و))فن  مستقيم((،  ))صراط  أمحر((،  ))ايقوت  منها 
 ذالك.

منها ))إميان كامل((، و))كالم اإلمام((، ))فن عزيزي((، وغري   . ٧متلفاته ابلفارسية:  .5
 ذالك.

 حياته العلمية: 
حصل   الدراسّي  قد  املنهج  حسب  واملعقوالت  املنقوالت  من  العلوم  الفرهاروّي 

وكان مولًعا ابلعلوم والفنون منذ زمن دراسته وكان يطالع يف الكتب الغري الدراسّية    ،(66) النظاميّ 
املقّررات الكتب  إىل  على  (  67)اإلضافة  حمتواًي  النظامّي  الدراسّي  املنهج  نصف  وكان  الدراسية، 

امللتايّن،  (68)املعقوالت هللا  مجال  احلافظ  رسائل  أكتب  أنين كنت  الفرهاروّي  العالمة  وكتب   ،
وكانت كتابيت مكسورة ومعقدة، وكان املعلم احملرتم يثين على الكتابة بوضوح، وكان يقول: "ال  
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رسالته   لقراءة  مؤمل  أمل  من  يعاين  القارئ  إذا كان  إاّل  الذنب  هذه  يقتل  أن  للناسخ  يكفي 
 .(69)الصعبة"

اعتد  على الكتابة  حرف مقطوعة، وأتقن فيما    نه يوضح هذا االقتباس يف البداية أ
بعد فن الط، وأصبح كاتًبا غزير اإلنتاج، وكان سريع القلم، وكان يكتب بيده األخرى، ووفًقا  

.ومن (70) املقدس  هملتني كشمريي، فإن القرآن الكّر الذي كتبه بيده املباركة موجود أيًضا مبرقد 
هم اإلشارة هنا إىل أن بعض الناس يفسرون الكتابة بكلتا يديه على أهنا كرامة، وهو يف الواقع  امل

خمالف هلا؛ ألن الكرامة ليست ابألمر اهلني، وال تعترب فيها العوام من أجل حتديدها، بل جيب  
 االعتماد تعّقل العقالء ابلضرورة، وحىت لو قبل أنه كرامة، فإنه يؤدي إىل شنيَعني: 

ّتب    وتوياألول:أن التصريات املكتوبة عن شخصيات بعض العلماء ا خرين مثل احملدث الغ
إثبات خطأها حيث قيل إن الكتابة بكلتا اليد كانت بسبب كماله وال من كراماته، ويف التاريخ  
تعاىل   اليد، فهو عمر بن الطاب )رضي هللا  اّلذي كتب من كلتا  أّول شخص يف اإلسالم  أّن 

، وهو شخص الذي  (71)يف اأْلحاديث واألخبار يقال له "أعسر أيسر" أو "أعسر يسر"عنه(، و 
 .  (72)يعمل كّل األعمال بكلتا اليد مع التيّسر

والثايّن: لقد مت إثبات الكتابة بكلتا يديه من قبل غري املسلمني أيًضا، ويوجد أشخاا بعصران  
واحد   وقت  يف  اليد  بكلتا  يكتبون  الذين  وغري  احلاضر  أجنلو،  مائيكل  و  دافنشي،  كيوانردو 

املعاصرة احلاضرة خرب اتميز  (73)ذالك، ومها ليسا مبسلمني اهلند  به يف  ، و وفًقا ملصدر موثوق 
إنداي   ال(74) (Times Of India)أوف  تبدأ تكتب  الذي فيه شاع أن  صّبية ابهلند كانت 

العمر    بكلتا  يف  فإن  ٤اليد  الصّبية،  لطبيب  وفًقا  و  مفاهيم  سنًة،  إصدار  يف  تقوم  قد  دماغها 
الكل من الكتاابت أثناء الكتابة يف وقت واحد، ومن املمكن أن تكون قد حصلت على هذه  

وقيل فيه إّن  (75)(BBC News)وما شاهبها الرب مشوع من    ، القوة من جينيات الاا هبا
ا األخبار  ومجيع  الوقت،  نفس  يف  خمتلفتني  بلغتني  الكتابة  تستطيع  عززت  املرأة  اليت  لصادمة 

الباكستانية   األنباء  وكالة  قبل  من  أيًضا  نشرت  واليت    ،(76)(Express News)موقفنا 
احتوت على تفاصيل مدرسة فريدة يف الوالية اهلندية  تر برديش حيث ذكر أن هناك ما يقرب  

ملدرسة  ابقع  طالبًا يف هذه املدرسة قادرون مجيًعا على الكتابة بكلتا اليد؛ ألنه يف الوا  ٣٠٠من  
العزيز قد   يكون عبد  أن  ممارستها.فهذا يتمل  ويتم  ابليدين  الكتابة  إسرتاتيجيَة  األطفال  ت تعلم 

الكتابة بكلتا يديه، ويدعم ذلك أنه ذكر كتابة رسائل حافظ مجال هللا، ورمبا  ة  تعلم إسرتاتيجي
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ابة بكلتا اليدين مرقومة  ألّن مبادئ الكت   ؛يكون أستاذه قد تعلم إسرتاتيجية الكتابة بكلتا يديه
له كانوا   واملتمّهرين  الوقت،  ذاك  يف  موجود  الفّن  هذا  مثل  أّن  واملزعوم  احلاضر،  الوقت  يف 

الكتابة. هذه  إسرتاتيجية  دراسة  يعّلمون  املنهج  هذا  حسب  درس  الفرهاروّي  العاّلمة  أّن  ومبا 
اق أقرانه حىّت أّلف كتبا قّيمة  متأنية، ومازال مشتغاًل مبطالعة الكتب يف علوم شىّت برع فيها، وف 

يف هذه العلوم مبا مل يستطعه معاصروه ال من حيث الكّم وال من حيث الكيف، وانلت مؤلفاته  
البهاولبوري   املولوي مشس  مثل  مؤلفاته  بعض  معاصريه  بعض  ترجم  الناس حىت  يف  عاًما  قبواًل 

األردي إىل  العربية  من  "اإلكسري"  من  الثاين  اجمللد  نقل  برخوردار  (77) ةاّلذي  املولوّي  وترجم   ،
بـــ  ى  املسمّٰ أتليفه  على  ابلتعليق  قام  أنه  األردية كما  إىل  العربية  من  الرضية"  "الصال  امللتاينّ 

.ومل يكن العلماء منعدمني يف عصره؛ بل أن مستواه العلميَّ عاٍل إىل  (78)"النرباس"، وطبع كلها
حقيا   علماء  غريه  يعترب  يكن  مل  العالمة  درجة  أن  القول  وقصارى  العلمّي،  مستواهم  الخنفاض 

الفرهاروّي كان عالـًما فاضاًل، ومن الذين يندر مثاهلم، ومن املتفّوقني على أقرانه من العلماء يف  
زمانه من حيث العلم والتصنيف والتأليف كميا وكيًفا.قد أّلف العالمة الفرهاوي يف كّل علٍم وفنٍّ  

القي الكتب  من  و عديًدا  الباحث،  مة،  مثل  وفضويل  الفقيه  قلم  مثل  قواًي  الفرهاروّي  قلم  كان 
متحقًقا،  وفكره  جمتهًدا  عقله  البيان    وكان  مصّرح  أيضا  وكان  ممتنع،  سهل  أسلوب  ذا  وكان 

الغامضة   اجلمل  الصعبة  الرتاكيب  عن  الكشح  طاوى  نفسه  عن  يعرّب  وهو  التعبري،  ومدّقق 
ودّقة تعبريه وسهولة عبارته كلها تقع يف قلب القاري موقًعا    والعبارات املعّقدة، فصياغة ألفاطه 

اجلمل   هذه  الّسجع  يتكّلف  أن  بدون  املتناسقة  والرتاكيب  املسّجعة  ابجلمل  أيتى  وقد  غريبًا، 
 .(79) املسّجعة واملقّفاة يف املقّدمات ملؤلفاته على العموم وأحيااًن يف وسطه

إىل جان العلوم األخرى  الفرهاروّي  والعديد من  قد وصف  التدريس،  ب علم أصول 
العلوم اليت ماتت، كان قاًئًما أيًضا إىل تصحيحها،  وهناك العديد من العلوم والفنون ليست من  
كبار الباحثني والعلماء يف العصر احلديث مبعرفة أمسائهم فقط، ولقد أحصيت الكثري منها، حىت  

الفرهارو  بل  العلوم،  أمساء  يعرفون  الفرتة  هذه  فخورين  علماء  لسنا  "إننا  يقول:  هذا  على  ّي 
بني   من  اختاران  وهلذا  واألخري،  األول  علوم  ابإلهلام  أعطاان  من  حنمد  بل  وحكمتنا،  بفكران 

القرآن   وأصول  القرآن  ذلك  يف  مبا  وحديث    ٨٠املعاصرين،  وفقه  وعلم    ٩٠علًما،  علًما، 
  ١٠ا، وعلم الالهوت  علمً   ٣٠علًما، ورايضيات    ٤٠علًما، واحلكمة والطبيعات    ٢٠وأدب  

.والفرهاروّي اعترب نفسه ماهرا يف مأتني وسبعني علًما كما  (80)علوٍم"  ٣علوٍم، واحلكمة العملية  
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قاله الفرهاروّي يف كتابه: "إن علوم الفلسفة من العلمية والعملّية نّيف وسبعون علما مجعناها يف  
ا (81) الياقوت" تتغىن ابلعلم، ونعم  أيًضا: " روحي  العقل  ، ويقول  ملعرفة كنز عظيم ومرحبا بكم 

كنز عظيم، ولكنه زينة، فهو يستحق ما يستحق"، وابإلضافة إىل ذلك كان لدى العالمة املعرفة  
ابلعلوم   والسياسة، والالهوت،  شتیالكاملة  واالقتصاد،  واملعتقدات، واملرياث،  الفلك،  :"علم 

األجبدي،   التحول  وآ ر  األرض،  وفئات  واألنوثة،  والرايضيات،  والذكرى  والفلسفة، 
والرتكيب،   والتبسيط،  والتجويد،  والتصوف،  والقاموس،  احلديث،  والتكوين  واألخالقيات، 
وآفاق،   وطبزيج،  وجفر،  ورمل،  وميقات،  وهندسة،  واألکر،  الفقه،  ومبادئ  واجلدل، 
وأصول،   وفقه،  وحديث،  قرآن،  ورموز  قرآن،  وأصول  وقرآن،  ومناملرة،  ومرااي،  وفرسطون، 

، وأدب، وأصول، وحکمة، وأحکام، وفرض، وحديث وغريها"، ويقال: "أنه اخرتع ورقة  وجهاد
.وكان الفرهاروّي أيًضا ماهًرا يف الطّب الذي كتب  (82) ملونة زاهية ميكن قراءة نّصها يف الّليل"

  فيه كثريًا، ويقول: "لقد منحين هللا )سبحانه وتعاىل( القوة أنه بعد االنتهاء من جدار علم النقل
األساسية،   من كتبه  وابتدءت   النبيل،  الفن  هذا  جدار  إىل  اشتقت   العقالنية  الرسوم  وإكمال 

، وعّلق على علم الّطب يف مؤلّفاته، وكان طبيبًا متمّرًسا خاصيا  (83) فوصلت اىل الكتب النهاية"
امللتاينّ  الشهيد  خان  مظفر  يف  (84) لنواب  الشعر  جييد  عظيًما  شاعًرا  الفرهاروّي  العربية  .وكان 

و  هللا أعطوالفارسية،  ومناقب،    اه  ونعت،  محد،  سرادق  هي  وكلماته  الشعر،  ملكة  الطبيعة 
الفن   اللغتني و يف  والعربية تظهر نبوغه يف  الفارسية  ومناجات، وعقيدة اإلصالح، وأشعاره يف 

 … الشعريّ 
 أشعاره ابلعربية 

 محًدا لك اللهّم محًدا سرمًدا 
 مؤيًدا السالم ن وعلى حمّمد

 وعلى صحابته الكرام مجعهم 
 ( 85) والعرتة األطهار دام خملًدا

 أشعاره ابلفارسية 
ے الہ یمت   اںی ذمابہ متفگ ا

 ونشب اونک ذمبہ دبع ازعلزی

 بح الہ تیب و ااحصب یبن                                                   

ے ایخ                                      نیع اامین اتس ونشب ا
 (86 ) 

وابالختصار يف هذه حياته العلمية الطويلة احلافلة ابلثراء الفكرّي والتحصيل العلمّي والنتاج  
وظائفه ومناصبه  متعلًما ومعّلًما؛ مدّرًسا ومربـّيًا ومصلًحا نذر حياته للعلم ونشره.املعرىف، نراه 
   اليت تقلدها:
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خمتلف قضااي    تناولت  اليت  لألمري  العلمية  اجملالس  الفرهاروّي  العالمة  بينما حضرت 
  املعارف اإلسالمية وغريها من املوضوعات، وشارك فيها العالمة الفرهاوّي بشكل كبري، وأجاب 

، وأيًضا هذا القول موجود يف الكتب  نّه كان طبيبًا خاّصا  (87) على األسئلة اليت طرحها األمري
أم   الومليفة على هذا املنصب  أنه كان يصل  امللتايّن، ومل أطلع على  الشهيد  لنواب مظفرخان 

أيضا ابن  ال، فالزعم فيه رمبا أنه قد كان يصل  شهاد وملائف األطباء املنصوبة لألمراء قبله، و 
مظفر خان األمري شاه نواز خان أعطاه صلة علمية، وكان األمري يراعيه حق الّرعاية ويرتمه كل  

 .     (88)األحرتامء
 معاصروه:

 الشيخ أمحد الدويرى:  •
الشيخ من العلماء الذين يغارون منه، ولكنه زعيمهم، وقد غار عليه بسبب أعماله  

الفرهاوّي حتدث فيها عن العلوم املختلفة، وسأله الكثري من األسئلة،  الكثرية، وكتب رسالة إىل  
على   الفاروي  أجاب  مث  أحبائه،  على  ابللوم  ألقى  ولذلك  البداية،  يف  الفرهاروّي  هبا  يعتين  ومل 

.وهذا واضح من األسئلة اليت قاهلا الشيخ أمحد  (89)ستمائة سؤال مع مراعاة املستوى الفكري
مبختلف  الدويري   معرفة كبرية  لديه  الدويري كان  أمحد  الشيخ  أّن  الفرهاروّي  العالمة  خماطبًا 

" إال  يسعنا  ومل  واملتسامية،  العقلية  "التأمث"،  ہ ابغچ   ہ بشاغچ العلوم  عن  يكون موضوعها  اليت   "
من   وكان  حقيقًيا،  دينيًا  عاملًا  وألنه كان  عليه؛  افرتاء  وهذا  السحر،  ممارسة  ماهر يف  أنه  وقيل 

ختصاا علماء احلّق أن يبتعدوا عن هذه الشرور، فقد كان من سكان منطقة "كاال" يف ديرا  ا
 .(90) غازي خان، وتويف هناك ودفن هبا

 زاهد شاه البخاري:  •
كان من سكان قرية "تىت" من مضافات كوت أّدو، ومن تالميذ احلافظ حممد مجال       

 امللتاينّ وطيدة، واعتمد عليه األستاذ كثريا  امللتاين وكانت معاصرته مع أستاذه احلافظ مجال هللا 
لدرجة أنه خدمه يف البيت، وكان يريد الطلب من زوجته الولد مع العلم أهّنا مل تكن قادرة على  
يف   بتزوجيه  فقام  عنده  وينزل  قريته،  إىل  ويذهب  يراسله  امللتاين  مجال  احلافظ  وكان  اإلجناب، 

، وكان زاهد شاه البخاري يتواضع حىت لوازماته، وكان جيل العالمة الفرهاروّي، ومتأثًرا  (91) قريته
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مبآثره العلمية، فلقبه  لقاب عظيمة حيث قال عنه:"زبدة العلماء قدوة الفضالء وحيد الدهر  
 ه ودفن بقرية "تىت".  1256وتويف زاهد شاه سنة (92)أحيد العصر الشيخ عبد العزيز".

 م فريد: اخلواجة غال •
حممد   نور  خواجة  بن  املهاروى  أمحد  نور  الواجة  بن  فريد  غالم  الواجة  وهو 
وكان   أستاذه،  بيت  يف  وتدّرب  شعر  ولقد  امللتايّن،  للحافظ مجال هللا  تلميًذا  وكان  املهاورى، 

.هذا الكتاب مكتوب عن حياة حافظ مجال هللا امللتايّن، ولكن مبا  (93)األستاذ يبه مثل األب
الكتاب كتبه ابللغة العربية العالمة  الفرهاروّي، وكان معظم الناس يف ذلك الوقت غري    أن هذا

من   فريد  غالم  الواجة  فطلب  جًدا،  مرسومة  الفارسية  اللغة  وكانت  العربية،  ابللغة  مألوفني 
وقَِبلها   الناس،  إىل  فائدهتا  لتعّمم  الفارسية  اللغة  إىل  الكتاب  ترمجة  التونسوّي  عمر  الشيخ 

مجالية((  الت ))أنوار  ابسم  ا ن  ت عرف  واليت  الفارسية،  إىل  وترمجها  إخالا،  بكل  ونسوّي 
زار مجاليه((، ويتنج منه أيضا أن الواجة غالم فريد كان يبّجل الفرهاروي، ويرتمه كما  گلو))

أنه يعترب ))الصائل الرضية(( من أحسن الكتب، وأجلها حول أحوال أستاذه احلافظ وأقواله،  
 .(94) " ودفن هباںه يف "جشتيا1286الواجة سنة  وتويف
 الشيخ حممد عمر السوكروى مث التونسوي:  •

الواجة حممد سليمان التونسوّي، وكان معاصًرا للعالمة عبد العزيز    كان من تالمذة
الفارسية  الفرهاروي، وقد قام برتمجة ))الصائل الرضية(( لعبد العزيز الفرهاروي من العربية إىل  

التونسوّي   مث  السوكروّي  عمر  حممد  الشيخ  فريد.وكان  غالم  الواجة  معاصره  مِّن  طلٍب  على 
يكرم الفرهاروّي، كما قام الشيخ حممد عمر برتمجة بعض كتبه إىل اللغة الفارسية، وإذا ن ظر إىل  

كن أن يتوصل إىل فكرة عن وسعة الّشيخ حممد عمر العقلية وقدرته الفكرية    هذه الرتمجات مي 
العميقة، وهذه مرتمجماته تكشف أيًضا عن احلقيقة  ّن الّشيخ كان عاملًا كبريًا يف اللغة العربية  
من   وأصبح  الفارسية،  إىل  العربية  الكتب  من  العديد  ترجم  وقد  الفارسية،  اللغة  جانب  إىل 

العيون، وتعر  العزيز ابلنظر إىل  للعالمة عبد  الفنية  قّدر األعمال  أنه  العمل هو يف  الواضح  يف 
الواقع تعريف الشخص قدَعِمل.ومل ميكن ألحد من أكثر هذا االطالع كما ذكر شفقت هللا يف  

 .( 95) مقالته،"ما أمكنا االطالع على أكثر من هذا عن حياته ومآثره العلمية"

 السيد سل:ان أمحد شاه:  •
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عدد   وهناك  الناس،  العزيز حمسود  عبد  للعالمة  املميزة  السمات  من  من  جًدا  قليل 
الذي   منهم  واحًدا  شاه  أمحد  سلطان  سيد  وكان  العزيز،  عبد  ابلعالمة  أشادوا  الذين  معاصريه 
 صنف العالمة الفرهاروي على طلب منه ))إميان كامل((، وكان يرتمه کل االحرتام، فيقول عنه: 

 ّ  آنكــه مـن ممنـون احسان و
 ّ  روزوشب وصف وثناء خوان و

ــه ليــل هنارهــذا شــي"ومعــىن البيــت:  ــان مــن أجلــه، وأان معجــب ب ــاد العالمــة "ء أشــعر ابالمتن .اعت
الفرهاوي على قراءة أبيات شعرية عن املعتقدات اإلسالمية على طلب السلطان أمحد شــاه وهــو  
كان يكتبها، وكتب العالمة الفرهاروّي لــه مائــة وعشــرة أبيــاٍت يف يــوم واحــد، واكتمــل الكتــاب يف 

ه العالمـــة الفرهـــاروّي، وخطبـــه إايه  ن ال ينخـــدع حبســـبه ونســـبه، وأمـــره ثالثـــة أايم، وأخـــرياً وعظـــ 
ــن  ــه:"ليس مـ ــن ابنـ ــال هللا عـ ــوح حيـــث قـ ــن نـ ــال ابـ ــه مثـ ــر لـ ــوله، وذكـ ــة هللا ورسـ ــى طاعـ ــاء علـ ابلبقـ

لطان أمحــد شــاه مــن ســكان قــاطىن قريــة تــىت مــن .(96)أهلك" ووفًقا للرأي األكثر إقناًعا، كــان الســّ
ا ملعتقديــه اليــوم، مثــل العالمــة مضــافات كــوت أّدو حتــت مــدير  ة مظفركرهـــ، وال يــزال ضــريه مرجعــً

الفرهـــاروّي، ينتهـــي نســـبه إىل قبيلـــة قـــريش، علـــى الـــرغم مـــن أن عبـــد العزيـــز اختلـــف مـــع بعـــض 
 أصحاب مستوطنة السيد السلطان أمحد، إال أنه ذهب إىل هناك من أجل طالبه.

 الشيخ حممد كامل:  •

عظ  الشيخ حممد كامل عاملاً  له يف جمال  كان  يماً يف زمن األمري مظفر خان ال مثيل 
عنه   الفارسية  يف  اندر  خان  حممد  شري  الشيخ  قال  والطاب، کما  والكتابة  البسيط  التأليف 
القلوب يف كل جانب من   الكتاب أتثرياً يف جمتمع  الشيخ حممد كامل من أكثر  مامعناه:" كان 

حل مشاكل كل فن جبودة الفكر وسالمة  جوانب الفكر احلر والبالغة، وقد كتب كتيبات عن  
جامعا  .الطبع" شرحا  الفقه  أصول  يف  املعروف  الكتاب  الثبوت((  ))مسلم  الشيخ  وشرح 

ومل يذكر أحد اسم هذا الكتاب كما ذكره الدكتور شفقت هللا يف    ،(97) استحسنه علماء عصره
الكتاب، وال يوجد له نسخة يف  مقالته:"وال نعرف أحًدا غري شري حممد اندر خان ذكر اسم هذا  

وكان الشيخ حممد كامل طبيًبا ذا اتليف    ملتان وضواحيها، وال يف أّي مكان آخر فيها عرضا"،
 .(98) يف نفس العلم

 الفاضل عبد احلكيم امللتاين:  •
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كان العالمة الفرهاروي على اتصال بعلمائه املعاصرين، ودارت بينهم نقاشات أدت      
سبب البحث العلمي، وحاولوا الوصول إىل احلقيقة، ومن بينهم العالمة  إىل اختالفات علمية ب

عبد احلكيم امللتاين الذي مساه الفرهاوّي نفسه "الفاضل امللتاين" رغم أّن العالمة ينتقده انتقاًدا،  
فقد كان عبد احلكيم امللتاين من أقرابء الواجة خدا خبش امللتاين، وكان خيتلف معه بني احلني  

يف بعض األمور، وكتب الفرهاروّي يذكر الكسوف والسوف يف كتابه ))سّر السماء((  وا خر  
عن الفاضَل امللتاينّ بقوله:"ولبعض معاصرينا حترير واه عليه ومباحثات معنا وهللا يهديه املراد به  

امللتاين" امللتايّن ابملعروف، وينهى عن املنك(99)الفاضل عبد احلكيم  ر،  .وكان أيمر عبد احلكيم 
الواجه   "أن  إمام خبش:  املولوي  ذكر  الشريعة، كما  شنيعة ضد  أفعال  ارتكب  من  ويوّبخ كل 
احلكيم   بينما دخل عبد  الفارسية،  األبيات  لبعض  يستمع  يرقص، وهو  امللتاين كان  خدا خبش 

 .(100)امللتايّن، وأوقفه، ووخّبه على هذا الفعل"

 اخلريبوري:الشيخ خدا خبش امللتاين مث  •
املولوي جان       والده  وكان  ملتان،   "تلمبه" يف ضواحي  بقرية  الشيخ خدا خبش  ولد 

حممد من قبيلة "ملنهاس"،  وَدَرس خدا خبش يف ملتان، وتعلم التصوف على يد احلافظ حممد  
.وكتب غالم حسن امللتاين يف حصول علمه مامعناه:" كان ماهًرا يف اكتساب  (101) مجال امللتاين

ضائل ووصل إىل ذروة الكمال يف جمال التفاهم واالنتقال والفروع واألساسيات حىت برز بني  الف
معاصريه" بني  واشتهر  عصره  يف  العلماء  ع رفت  (102)كبار  ملتان  يف  مبدرسة  التدريس  .اعتاد 

الحًقا ابمسه، ويف هذه املدرسة كان الطالب أيتون من مجيع أحناء البالد للدراسة، وهذه الشهرة  
وكان يدرس كتباً عن منهجية الدراسيِّ الّنظاميِّ اليت    ر أيًضا مهارته الكاملة على التدريس، تظه

بعد  (103) كانت سائدة يف ذلك الوقت إمارة هبا هباولفور، واستوطنها  .وانتقل إىل خري بور من 
سنة   فور  خبري  ومات  ملتان،  بالد  يف  السلطة  مقاليد  على  السيك  ودفن  1251استيالء  ه، 

 .(104) هبا

 الشيخ قادر خبش امللتاين:  •
كان شقيًقا للخواجة خدا خبش امللتاينّ مث الريبوري، وكان مدرًسا ابرًعا معروفًا لكتب  

" كان  :املقّررات الدراسّية وفق مناهج النظامّية، وذكره شري حممد خان اندر يف الفارسية مامعناه
تدريس علوم الدراسّي النظامّي وفنونه  الواجة قادر خبش امللتاين من أوائل العلماء الذين بدأوا  
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والبحث التحقيق  أسلوب  وكانت  (105)على  ذكرها  سبق  اليت  أخيه  مدرسة  يف  يدّرس  .كان 
للغاية ممتعة وودية  اّلذي صلى  (106) مرامسهم  الواجة خدا خبش  أثناء حياة شقيقه  توىف  ، وكان 

 .(107)ابلناس عليه

 الشيخ غالم حسن الشهيد امللتاين:  •
الدراسة احلق  1202الّشيخ غالم حسن يف ملتان سنة  ولد   ه، وملا وصل إىل سّن 

الغواة   جببال  واّتصل  املنوال حىت شّب،  هذا  على  واستمّر  الدراسية،  عن  راغبا  وكان  مبكتب، 
التعليم   يف  ماهًرا  وكان  بتدريسه،  فوعد  امللتايّن،  مجال  حممد  احلافظ  إىل  ذووه  فشكوا  واجلناة، 

ا بتدريس  وتشجيعهم  وموهواًب  إليها  وتشويفهم  فيها  توغيبهم  على  وقادرًا  الدراسة  عن  لراغبني 
فشيئًا،   شيًئا  التعّلم  يرغب يف  الّدارس  وأخذ  بتدرسه،  امللتاين  احلافظ حممد مجال  فبدأ  عليها، 
وخيطو خطواٍت على درب العلم، واستفاد من استاذه اجلليل استفادة اتمة،وبدأ يقطع أشواطًا  

األدب يف  فقال    بعيدًة  وفن،  ذوق  صاحب  القرية  عذب  وكان  شاعًرا،  أصبح  حىت  والشعر 
العالمة   زميل  امللتاين  حسن  غالم  والعربية.كان  والسرائيكية  واهلندية  الفارسّية  يف  الشعر 
الفرهاروّي يف الدراسة وكانت األواصر بينهما وّديَّة وما زالت قائمة وكان العالمة الفرهاروّي بعد  

احلياة   يف  امللتايّن  الدخول  حسن  غالم  الواجة  ويقوم  عنده  وينزل  مبلتاين  إليه  أيتى  العلمية 
 ، وقد قتله جندّي إنكليزّي أثناء غزو اإلنكليز مللتان إبطالق النار عليه فمات هبا. (108) حبفاوته

 را خان بلوج: پيامو ان حممد  •
و  مظفركره،  منطقة  قـ ٰر   من  آابد  مبراد  وساكًنا  متبحًرا  عاملًا  شيخ  وهو كان  نقل 
يارا خان  پاحلديث احلافظ حممد عبداحلّي اجلسيّت عن والده حمّدث الغوتوّي: كان موالان حممد  

هو زميل الّدراسة للحافظ عبد العزيز الفرهاروّي عند احلافظ مجال هللا امللتايّن، ونوادر هوامش  
املتداولة ك الكتب  نفسه علی  بيديه  املكتوبة  والّسراجي و سّلم  ـ  الفرهاروّي  املصابيح  "مشكاة 

يارا خان، ولكّنها فقدت مبرور الزمان وكّر العصور،  پالع لوم والّتلويح" كانت حمفوملًة عند حممد  
و كتب عبداحلي  ّن نسخة الّنرباس اّلذي حّرره الفرهاروي كانت حمفوملة عند احملّدث الغوتوّي،  

يارا خان، وهذا هو االقتباس موجود يف الكتب  پويؤّكده أّن زوجة الغوتوّي كانت هي بنت إبن  
 فقط.  

 مكانته العلمية وأقوال العلماء من معاصريه يف فضله: 
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جانب    وإىل  والفنون،  العلوم  إىل  للوصول  وهنارًا  لياًل  العزيز  عبد  العالمة  عمل  قد 
وهلذا   الوقت،  ذلك  يف  انقرضت  أخرى كانت  فنواًن  أيًضا  أشعل  قد  التقليدية  بني  العلوم  متيز 

بعض   هناك  ولكن كان  معاصريه،  من  النتقادات كثرية  تعرض  أنه  املؤكد  ومن  معاصريه، 
به وأشادوا  الفين،  تفوقه  يقدرون  الفرتة  تلك  يف  هؤالء  (109) األشخاا  أقوال  هنا  ونذكر   ،

 األشخاا: 
احلافظ  شري حممد اندر: • يقول حممد اندر:"كان 

ذا   احلفظ  قوى  الفرهاروّي  العزيز  كفاءة عبد 
 .(110) اتمة يف إدراك احلقائق يف خمتلف العلوم"

 ويقول التنز املستشرق: تنز العامل املستشرق: •
ورقًا   اخرتع  الفرهاروّي  العزيز  عبد  العالمة  "إن 
وكان   الليل،  مللمة  يف  تضيئ  سطوره  كانت 
الطب  يف  وله كتب  واسعة،  ّتارب  ذا  طبيًبا 
و  اعظم(  )إكسري  أبرزها  ومن  األدوية،  وعلم 

زمرد أخضر( وقد طبع األخري يف عهد رجنيت  )
 .(111) سنك"

الروحاين: • موسل  الشيخ  الشيخ حممد  يقول 
حممد موسٰى: "عبد العزيز هو العالمة الكبري  
الزمان  اندرة  الطري  الشأن  ذو  اإلمام 
سلطان العلم والبيان، وكانت آيًة من آايت  

 هللا،
 هيهات الأيتى الزمان مبثله 

 (112) إّن الّزمـان مبثله لبخيل"   
امللتاينّ: • يقول ابلفارسية  الشهيد مظفر خان 

فطنة   ذا  العزيز  عبد  احلافظ  مامعناه:"كان 
و األشياء  حقائق  فهم  يف   إدراكها" ابلغة 

(113) . 
خباري:  • شاه  زاهد  املولوّي  املولوي  يقول 

زبدة   هللا  رمحة  مامعناه:"وكان  ابلفارسية 
وقدوة   عصره"العلماء  ووحيد   الفضالء 

(114) . 
 وفاته: 

ا ، والــبعض علــی (115)واختلف أيًضا يف عمره حول أساس مولده، ورقــم الــبعض عمــره ثالثــني عامــً
ا ا(116)أنــه بلــن إثنــني وثالثــني عامــً ــة وثالثــني عامــً ــون (117)، أو حــىت ثالث ــان وثالث ، واملعتــرب هــو اثن

. وقد ذكــر املولــوّي الســيد فــري غــالم مهــر (118)للهجريةمطابًقا للميالدي، وثالثة وثالثون مطابًقا  
وهــذا مطــابق ملــا نقلــه املتــني كــامشريي يف   ،(119)للهجــرة النبويــة ١٢٣٩علــي اجلســيت ســنة وفاتــه 

رباس يف ١٨٢٤كتابــــه  م، وقــــال املولــــوّي برخــــوردار امللتــــاين:"وألف هــــذا الكتــــاب املســــّمى ابلنــــّ
 قربة فرهار الغريب.، وقد دفن يف م(120)ه وعاش بعده قليال"١٢٣٩
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 نتائج البحث:
  إّن الفرهــاروّي هــو عــاملٌ متبحــٌر، مشــعل  العلــوم املعدومــة، كثــري  الّتصــانيف علــي املعقــوالت

 واملنقوالت، وانقّد علی العبارات الّسقيمة والفرضّية بغري التحقيق.
  املســتند الــذي إّن االختالف املوجود يف كثري املواضع حول شخصّيته، ولكن هنــاك املصــدر

"االختالف الوارد علی مولده وعمره، واملستند فيه هو املولوّي مشــس الــّدين ـ  ينّقح العبارة ك
ل بــني  مرتجم ))اإلكسري(( لقربه من زمان الفرهارّي، واالختالف يف وفاته واملستند فيه التعقــّ

 القرن العيسوّي واهلجرّي".
 قبيلــة غــري مشــهورة الّلتــني قــد تكــوانن ذوا  قــد ولــد الفرهــاروّي يف موضــٍع غــري املعــروف، ويف

 الشهرة ألجل الفرهاروّي.
  ومــن الّتأكيــد أنــّه اكتســب العلــم عــن األســتاذ الواحــد يف مدرســة ملتــان، وهــو احلــافظ مجــال

 هللا امللتايّن، والبواقي املختلفة فيها.
 ا هــو الوجــه أّن ليس له تلميذ اّلذي أفشــا أفكــاره إلــی العــامل أو لــيس لــه تلميــذ معتمــد، وهــذ

 لضياع خمطوطاته.  
  ،وكــان الفرهـــاروّي علـــی مـــذهب أهـــل الســّنة واجلماعـــة، ويتبـــع مـــذهب أيب حنيفـــة يف الفقـــه

 وميشي علی أفكار املاتريدية واألشاعرة.
  التأليفــات والتصــنيفات والشــروح والتعليقــات للفرهــاروّي كثــرية يف العربيــة والفارســّية، ولكــن

ــن الطبـــعٌ  ــّجع مـ ــها فقـــط مسـ ــن بعضـ ــودة يف شـــكل  مـ ــواقي موجـ ــن التحقيـــق، والبـ ــٌع مـ ومرقـ
 املخطوطات أو املفقودات.

  ـ واألحــوال الكثــرية للفرهــاروّي الــيت هــي مــن كماالتــه قــد وصــلت ابلعــواّم مبســّمی كراماتــه كــ
"الكتابة بيديه"، وانطباق لفظ الكرامة علی هــذه الكتابــة صــحيٌح؛ إن كانــت يف معــين "العــّز 

 الحّي ابلشرع.والشأن" ال يف معنی االصط
  كان الفرهاروّي شاعًرا يف العربّية والفارسّية، وهذا ال يف معنی أّن هــو شــاعٌر ابلكليــّة، ولكــن

ــعار  ــه يف األشـ ــة أيٍّ لـ ــذا ال يوجـــد كتابـ ــدة، ولـ ــعر يف ضـــمن شـــيئ ال علـــی حـ هـــو يقـــول الشـ
، ولكن شّكل املؤلّفون أشعارَه بعده يف تصنيف واحٍد.  مستقالي
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 ه ووملائفه إاّل أّن هذا متؤّكد  ْن هــو مــدّرس بعــد تكميــل العلــوم الرمسيــة يف ال ي عَلم يف مناصب
 منطقته.

  إّن بعض معاصريه يسدونه، ولكن هناك أشخاا من معاصريه اّلذين يكرموه ويقــدروه كــل
 اإلكرام والقدر، ولذا توجد األقوال يف فضله.

 ويف هذه حياته القليلة قــد ع ، مــل األعمــال الكثــرية املتعلــة مــن قد توّفی الفرهاروّي يف شابٍّ
ــی  ــل علـ ــذا دليـ ات، وهـ ــّ ــرة واألخالقيـ ــب واملعاشـ ــنيف الكتـ ــدريس وتصـ ــيم والتـ ــتعّلم والتعلـ الـ

 جهده املشاّق.

ام   اوھل
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Sindh. Dera Ghazi Khan.Allama Abdul Aziz. 1991. Al  Khisal Al-Riddiyah Translated in 
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Urdu. Maktaba Jamal Jahania.Al-Nizami, Prof Khali'q Ahmad. 1980. Tareekh Mashaekh 

e Chisht. Islamabad: Dar Al-Murrikhi'n.Khan, Umar Kmal. 1974. Fuqaha e Multan. 

Mutan: Idarah Bazm e Saqafah. 

 .٢١،ا" سلسبيل يف تفسري التنزيلسالة الدكتوراة" الر  ، و٤٤،ارسالة الدكتوراة" الياقوت "( 3)
Thesis of PhD "Al-Salsabil Fi Tafsir Al-Tanzi'l".p 21.Thesis of PhD "Al-Yaqut".p 44. 

أحااوال وآاثر عالمااة عباادالعزيز ، و ١،العالمــة عبــد العزيــز الفرهــاروي،االنااسا ، و ٢٩٦امشااايخ جساا ،، و ٢٥،اآايِت أدب( 4)
رساااالة ماجساااتري يف الفلسااافة "معجاااون ، و ٣،ارساااالة الااادكتوراة "الااا ايق، و ٤٤،ارساااالة الااادكتوراة"الياقوت"، و ٢٥،االفرهاااارويّ 
ــد العزيـــــز الفرهـــــاروي،جاإلكساااااري املااااا جم يف األردياااااة، و ٣،ااجلاااااواهر" أحاااااوال وآاثر عالماااااة عبااااادالعزيز ، و ٧٢٣،ا٣،العالمـــــة عبـــ
 .٢٩٧،اتذكرة علماء بنجاب، و  ٢٣٠اتذكرة أكابر أهلسن )ابكستان(،، و ١٥١،اةاليواقي  املهري، و ٢٥،االفرهارويّ 

Aya't e Adab.p 25.Mashaekh e Chisht.p 296.Al-Aziz, Allama Abd. 1318 AH. Al-Nibras. 

Lahore: Malik Din Muhammad And Sons ./Asa'r Wa Ahwaal Allama Abdul Aziz 

Phirharvi.p 25.Thesis of PhD "Al-Yaqut".p 44.Thesis of PhD "Al-Tiryaq".p 3.Thesis of 

MPhil”Majoon Al-Jawahir".p 3.Aziz, Allama Abdul. 1308 AH. Al-Iksi'r Translated in 

Urdu. Lakhnau: Nulkasho'r.Asa'r Wa Ahwaal Allama Abdul Aziz Phirharvi.p 25.Al-

yawaqi`t al-m'ihriya.p 151.Tazkira Akabir e Ahlesunnat.p 230.Tazkira Ulama e Punjab.p 

297. 

خم:وطاااة ريكساااري ، و ١٣٥،االزماااّرد أخضااار، و ١٣٣،١٣٤،االتمياااز، و ٢٩٧،اتاااذكرة علمااااء بنجااااب ، و٢٥،اآايِت أدب( 5)
 .،العالمة عبد العزيز الفرهارويأعظم

Aya't e Adab.p 25.Tazkira Ulama e Punjab.p 296,297.Firharvi, Abdul Aziz. n.d. Al-

Tami'z(Manuscript). Saved in Kut Addu,Muzaffargarh: Not Published.Al-Zamurrd Al-

Akhdar.p 135.Allama Abdul Aziz.Not Published.Iksi’r e Azam(Manuscript). 

 .٢١،٢٢،ارسالة الدكتوراة "السلسبيل يف تفسري التنزيل"( 6)
Thesis of PhD "Al-Salsabil Fi Tafsir Al-Tanzi'l".p 21,22. 

رسااالة ، و ٤،ارسااالة ماجسااتري يف الفلساافة "معجااون اجلااواهر" ، و٨٨٨،مــوالان ركــن الــدين،امقااابيا الاااليا املاا جم يف األرديااة( 7)
 . ٤٦،ارسالة الدكتوراة"الياقوت"  ، و٣،االدكتوراة "ال ايق

Ruknuddin, Maulana. 1979. Maqabi's Al-Majali's Translated in Urdu. Lahore: Islamic 

Book Foundation.Thesis of MPhil”Majoon Al-Jawahir".p 4.Thesis of PhD "Al-Yaqut".p 

46. 

 .١٧،ا ية:سورة القمر( 8)
Surat Al-Qamar, Al-Ayah:17. 

ــو ،الوساااااايس يف تفسااااااري القاااااارآن( 9) ــدي، النيســــــابوري، الشــــــافعي)املتوىف: أبــــ ــد بــــــن علــــــي الواحــــ ــن أمحــــــد بــــــن حممــــ احلســــــن علــــــي بــــ
 .٢٠٩،ا٤،جهـ(468

Al-Wahidi', Ali Bin Ahmad. 1994. Al-Wasi't Fi Tafsi'r Al-Quran. Lebonan: Dar Al-

Kutub Al-Ilmiyah. 

، و ٦٦٨ا،اإلمام عبـد الوهـاب الشـعراينّ،هللا علی اإلطالقاملنن الكسی املسمی ل:ائف املنن واألخالق يف وجوب التحّدث بنعمة (  10)
ــوزي،كتااااااب األ كيااااااء ــروف اببـــــن اجلـــ ــرمحن املعـــ ــّدين عبـــــد الـــ ــال الـــ ــو الفـــــرج مجـــ ــول تاااااذكرة ا اااااّد ني، و ٧٤ا،أبـــ ــالم رســـ ــة غـــ ،العالمـــ

 .٣٦ا١ج،مولوان ملفر الّدين البهاروّي،حياة أعلی حضرت، و ١٣٩،١٤٠االسعيدّي،
Al-Sharani, Abd Al-Wahab. 2015. Al-Minan Al-Kubra. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah. 

Juzi', Ibn e. 2010. Kitab Al-Azkiya. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah. Al-Biharvi, 

Maulana Zafaruddin. n.d. Hayat e Ala Hazrat. Lahore: Zia Al-Quran. 

،د.ســــــجاد حيــــــدر أدب تےےےےےے   ضاااااالك مظفركااااااره،اتريخ  قافاااااا ، و ١٥١،االيواقياااااا  املهريااااااة ، و٢٩٦،اتااااااذكرة علماااااااء بنجاااااااب( 11)
 .١٥١،١٥٢برويز،ا



 2120 دربمس- وجالیئ شش امیہ یقیقحت ہّلجم ولعم االسہیم-فہِم اسالم

147 

 
Tazkira Ulama e Punjab.p 296.Al-yawaqi`t al-m'ihriya.p 151.Haidar, prof Sajjad. 2002. 

Tareekh e Saqafat Te Adab. Lahore: Punjabi Adabi Board. 

ناااواب مظفااار خاااان شاااهيد ملتااااين اور اساااكا ، ٢٤،ارساااالة الااادكتوراة "السلسااابيل يف تفساااري التنزيااال"، ١٥١،االيواقيااا  املهرياااة( 12)
 .٢٦٤،ايدووكيت عمر كمال خان،اعهد

Al-yawaqi`t al-m'ihriya.p 151.Thesis of PhD "Al-Salsabil Fi Tafsir Al-Tanzi'l".p 24.Khan, 

Umar Kamal. 1978. Nawab Muzaffar Khan Shahi'd Aur Un Ka Doar. Multan: Al-

Maktaba Al-Faro'qiya. 

 .٤٦،ارسالة الدكتوراة"الياقوت"، و ٢٤،ارسالة الدكتوراة "السلسبيل يف تفسري التنزيل"( 13)
Thesis of PhD "Al-Salsabil Fi Tafsir Al-Tanzi'l".p 24.Thesis of PhD "Al-Yaqut".p 46. 

 .٢٦٤،املتاين اور اسكا عهدنواب مظفر خان شهيد  ( 14)
Nawab Muzaffar Khan Shahi'd Aur Un Ka Doar.p 264. 

 .٤٦،ارسالة الدكتوراة"الياقوت"( 15)
Thesis of PhD "Al-Yaqut".p 46. 

 .١٢٠،الواجة إمام خبش مهاروّي،اغلشن أبرار( 16)
Maharvi, Khawaja Imam Baksh. 1950. Gulshan e Abrar Farsi. Multan: Al-Maktaba Al-

Siddiqiyah. 

 .٩٢،العالمة عبد العزيز الفرهاروّي،مرام الكالم( 17)
Allama Abdul Aziz. n.d. Al-Kalam, Maram. Multan: Not published, Saved In Manuscript 

Form. 

 . ٩،١٠،العالمة عبد العزيز الفرهاروّي،مقدمة احملقق،اريعجاز القرآننعم الوجيز يف ( 18)
Aziz, Allama ABdul. 2017. Nim Al-Waji'z Fi Ijaz Al-Quran. Multan: Markaz Ihya Al-

Turs. 

 . ١٧٠،١٧١،الواجة إمام خبش مهاروّي،اغلشن أبرار امل جم يف األردية( 19)
Baksh, Khawja Imam. 1950. Ghushan e Abrar Translated in Urdu. Multan: Siddiqiyah 

Kutub Khana. 

 . 7،العالمة عبد العزيز الفرهاروّي،ااخلصال الرضية امل جم يف األردية( 20)
Allama Abdul Aziz. 1991. Al-Khisal Al-Riddiyah Translated in Urdu. Maktaba Jamal 

Jahania. 

 حملمد أمحد معتوق.  الدعاء نعمة وشفاء ودعاء ختم القرآن وأدوعية احلّج والعمرة( وعلی هذا كتاب مستقّل ابسم 21)
Matuq, Muhammad Ahmad. 1996. Al-Dua' o Nimat. Al-Maktab Al-Shadi. 

 .٦٠،ا ية:سورة الغافر( 22)
Surat Al-Ghafir,Al-Ayah:60. 

،يوسـف بـن حممـد علـي شرح الواسا:ية ، و١٥٥لي رضا بن حممد مشس الدين القلموين احلسيين،ا،حممد رشيد بن عالوحي ا مدي(  23)
ــيص،ج ــن قيصــــــر جهااااااود علماااااااء احلنفيااااااة يف ريب:ااااااال عقائااااااد القبوريااااااة ، و١٠،ا٢٢الغفــــ ــرف بــــ ــد بــــــن أشــــ ــن حممــــ ــدين بــــ ،مشــــــس الــــ
 .٩٨٧،ا٢األفغاين،ج

Raza, Muhammad Rasheed Bin Ali. 1326 AH. Al-Wahy Al-Muhammadi. Beirut: Dar Al-

Kutub Al-Ilmiyah./Al-Ghufais, Yousuf Bin Muhammad. n.d. Shar Al-Wasitah. Maqeu 

Shabakat Al-Islamiyah./Al-Afghani, Shamsuddin Bin Muhammad. 1416 AH. Jhudu 

Ulamae Al-Hanafiyah Fi Ibtal Aqaed Al-Quboriyah. Dar Al-Samei'. 

،العالمـــة عزيـــز تاااذكرة مشاااهري ، و١٥١،١٥٢،االيواقيااا  املهريااة، و ١،العالمـــة عبــد العزيـــز الفرهاروّي،مقدمــة احملقـــق،االنااسا ( 24)
 .٦٠فوري،اولالرمحان البها

Al-Nibras.P 1./Al-yawaqi`t al-m'ihriya.p 151,152.Al-Rehman, Allama Aziz. 1930 . 

Tazkrah Mashahi'r. Maktaba Ubaid Al-Rehman. 
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 .١٥١،١٥٢،االيواقي  املهرية( 25)

Al-yawaqi`t al-m'ihriya.p 151,152. 

 .٦٠،اتذكرة مشاهري( 26)
Tazkrah Mashahi'r.p 60. 

 .٥٠ا،٢ج،حممد دين كليم مرحوم،تذكرة مشائخ جس ( 27)
Marho’m,Muhammad Di’n Kali’m.1988.Tazkira Mashaekh Chisht,vol.2.Lahore.Saved at 

Muhammad Haki’m Amritsari. 

 .٢٠٥،حممد بن أيب بكر املرعشي الشهري بساجقلي زاده،اترتيب العلوم( 28)
Al-Mureshi, Muhammad Bin Abi Bakr. 1408 AH . Tarti'b Al-Ulo'm. Beirut: Dar Al-

Bashaer Al-Islamiyah. 

 .١٥١،١٥٢،االيواقي  املهرية( 29)
Al-yawaqi`t al-m'ihriya.p 151,152. 

 .١٥١،١٥٢،ااملصدر نفسه( 30)
Al-yawaqi`t al-m'ihriya.p 151,152. 

 .١٩،ا٤،حممد حسن عبد الغفار،جشرح كتاب نقد متون السنة للدميين( 31)
Al-Ghaffar, Muhammad Hassan Abd. n.d. Sharah Kitab Naqd Mutu'n Al-Sunnah Li Al-

Dumaini.vol4. Al-Shabakat Al-Islamiayah. 

 .٢٥٢،ا٢،ج١١٤،ا١،أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالين،جاإلصابة يف متييز الصحابة( 32)
Al-Asqalani, Ibn Hajar. 1415 AH. Al-Isabat Fi Tamyiz Al-Sahabah.vol1,2. Beirut: Dar 

Al-Kutub Al-Ilmiyah. 

 .٣٨٣...٣٧٩،ا١،أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي البصري مث الدمشقي،جالبداية والنهاية( 33)
Ksi'r, Ibn e. 1988. Al-Bidayat Wa Al-Nihayah. Dar Ihya Al-Turas Al-Arabi. 

،مســـلم بـــن احلجـــاج أبـــو احلســـن القشـــريي املساااند الصاااحيح املختصااار بنقااال العااادل عااان العااادل ريس رساااول هللا صااالل هللا علياااه وسااالم( 34)
 .٢٢٥٦ا٤النيسابوري، كتاب الفنت،ابب يف صفة الدجال ما يدل على وجوده وبقاءه حيا إىل زمن الّدجال،ج

Al-Qushairi, Muslim Bin Hajjaj. n.d. Al-mMusnad Al-Saheh Binaql AL-Adl an Al-Adl Ila 

Raso'lillah.vol 4. Beirut: Dar Ihya Al-Turas Al-Arabi. 

 . 72،ا  ١٨،جالساعةكتاب الفنت وأشراط ،أبو زكراي حميي الدين يىي بن شرف النووي،املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج( 35)
Al-Navavi, Muhyuddin Yahya Bin Shraf. 1392 AH. Al-Minhaj Sharh Saheh Muslim.vol 

18. Beirut: Dar Ihya Al-Turas Al-Arabi. 

الطهمـاين النيسـابوري ،أبو عبد هللا احلاكم حممد بن عبد هللا بن حممد بن محدويه بن ن عيم بـن احلكـم الضـغ املستدرو علل الصحيحني(  36)
 .٦٠،ا٣،جكتاب املغازي والسرااياملعروف اببن البيع،

Al-Nisabo'ri, Muhammad Bin. 1990. A-Mustadrak Ala Al-Sahehain.vol 3. Beirut: Dar Al-

Kutub Al-Ilmiyah. 

،أبــو حممـــد عبــد الـــرمحن بــن حممـــد بــن إدريـــس بــن املنـــذر التميمــي، احلنظلـــي، الــرازي ابـــن أيب يب حاااامتفسااري القاارآن العظااايم  باان أ ( 37)
 .3076،ا ٩حامت،ج

Hatim, Ibn Abi. 1419 AH. Tafsi'r Al-Quran Al-Kari'm.vol 9. Maktab Nazzar Mustafa Al-

Baz. 

بـن علـي بـن حجـر اهليتمـي السـعدي األنصـاري، شـهاب الـدين  ،أمحـد بـن حممـدالصواعق ا رقة علل أهال الارفو والضاالل والزندقاة(  38)
 .644،ا٢شيخ اإلسالم، أبو العباس،ج

Al-Taimi', Ahmad Bin Muhammad. 1997. Al-Sawaeq Al-Muharaqah Ala Ahl Al-Rafd Wa 

Al-Dalal Wa Al-Zandiqah.vol 2. Lebonan: Muassisah Al-Risalah. 

 .٢٥٤،ا٥،أبو نعيم أمحد بن عبد هللا بن أمحد بن إسحاق بن موسى بن مهران األصبهاين،جاءحلية األولياء وطبقات األصفي( 39)

https://al-maktaba.org/book/1711/3926
https://al-maktaba.org/book/1711/3926
https://al-maktaba.org/book/1711/3926
https://al-maktaba.org/book/2266/4564
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Al-Asbahani, Abu Nuaim. 1974. Hilyat Al-Aoliyah Wa Tabaqat Al-Asfiyah.vol 5. Egypt: 

Dar Al-Sa'dah. 

 .191،ا ١،أبو احلسني ابن أيب يعلى، حممد بن حممد،جطبقات احلنابلة( 40)
Yala, Ibn Abi. n.d. Tabaqat AL-Hanailah.vol 1. Beirut: Dar Al-Marifah. 

 .١٨،أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالين،مقدمة احملقق،االزهر النضر يف حال اخلضر( 41)
Al-Asqalani,Ibn e Hajar. 2004. Al-Zuhar Al-Nadr Fi Hal Al-Khidr. Maktabah Ahl Al-

Asar. 

 .216،شيخ اإلسالم أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم ابن تيمية،ا الموعة األوس-جامك املسائل( 42)
Tayamiyah, Ibn e. 1422 AH. Jame Al-Masael "Al-Majmo'at Al-O'la". Makkah: Dar Alam 

Al-Fawaed. 

 .٢٤،ارسالة الدكتوراة "السلسبيل يف تفسري التنزيل"( 43)
Thesis of PhD "Al-Salsabil Fi Tafsir Al-Tanzi'l".p 24. 

 .١،٢،ازمرِد اخضر ومشك عنس( 44)
Al-Zamurrd Al-Akhdar.p 1,2. 

 .٢٩٦،اتذكرة علماء بنجاب  ، و٢٣٠اتذكرة أكابر أهلسن )ابكستان(،، و ٢٩٦امشايخ جس ،  ، و٢٥،اآايِت أدب( 45)

Aya't e Adab.p 25. Al-yawaqi`t al-m'ihriya.p 151. 

 .٢٥،ارسالة الدكتوراة "السلسبيل يف تفسري التنزيل"( 46)
Thesis of PhD "Al-Salsabil Fi Tafsir Al-Tanzi'l".p 25 

 .٢٥،العالمة عبدالعزيز الفرهاروّي،اريمياِن كامل( 47)
Allama Abdul Aziz. 1977. Iman e Kamil. Multan: Al-Mkatab Al-Kazmiyah. 

 .٢٦٤،انواب مظفر خان شهيد ملتاين اور اسكا عهد( 48)
Nawab Muzaffar Khan Shahi'd Aur Un Ka Doar.p 264. 

 .٢٦،اأحوال وآاثر عالمة عبدالعزيز الفرهارويّ ( 49)
Asa'r Wa Ahwaal Allama Abdul Aziz Phirharvi.p 26. 

 .٦٦،الدكتوراة "السلسبيل يف تفسري التنزيل"رسالة ( 50)
Thesis of PhD "Al-Salsabil Fi Tafsir Al-Tanzi'l".p 66. 

 .٣٦،عمر كمال خان،افقهاِء ملتان( 51)
Khan, Umar Kmal. 1974. Fuqaha e Multan. Mutan: Idarah Bazm e Saqafah. 

 . ٩احلسن اجلسيت،ا،د.ضمري رسالة علی حياة عبد العزيز الفرهارويّ ( 52)
Al-Hassan, prof Zameer. 1973. PhD Thesis 'Allama Abdul Aziz". Punjab University. 

 م. ١٩٦٧ديسمرب  ١٥)ملتان(، روزانمه كوهستان "العالمة عبد العزيز الفرهاروّي."( التونسوّي، عبد القادر. 53)
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