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امللخص:

ُّ
يعد السيد محمد عميم اإلحسان (املتوفى1395 :هـ1974/م) من الهداة األعالم املبرزين في شبه ّ
القارة الهندية في القرن
ّ
ّ
ّ
الشعبية .وهذا البحث
جمهورية بنغالديش
امليالدي .وله أثر عظيم ودور كبير في نشر العلوم الشرعية املختلفة في
التاسع عشر
ّ
ّ
التعرف على أبرز جهوده التي بذلها في ميادين
يهدف إلى الوقوف على الحياة العلمية والعملية للسيد محمد عميم اإلحسان مع
ً
ّ
ّ
خاصة .وقد ّ
ّ
العلوم الشرعية املختلفة ّ
توصل البحث إلى كون السيد محمد عميم اإلحسان عاملا
التفسيرية
عامة ،وفي الدراسات
ً
ً
ً
ّ ً
ً
النبوية في ضوء عقيدة أهل ّ
ّ
ّ
السنة والجماعة.
والسنة
ومفسرا دقيقا ،وخادما مخلصا للقرآن الكريم
كبيرا،

ّ
ّ
العلمية؛ الدراسات اإلسالمية
املفتاحية :عميم اإلحسان؛ الجهود
الكلمات

امل ّ
قدمة:

رب العاملين ،والعاقبة للمتقين ،والصالة والسالم على ّ
الحمد هلل ّ
سيد املرسلين ،وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
ّأما بعدّ :
فإن للعلم مكانة عظيمة في اإلسالم ،فقد رفع هللا شأن العلماء ،وقرن شهادتهم بشهادته في إثبات وحدانيته سبحانه وتعالى

ﱟﱡﱢﱣﱤﱥﱦﱧﱠ[آل عمران.]18:
ﱠ
حيث قال :ﱡﭐ ﱔﱕﱖﱗﱘﱙﱚﱛﱜﱝﱞ
فعلى ّ
مر العصور واختالف األيام ،يقيض هللا لهذا الدين العلماء األعالم ،فيقومون بإرشاد الناس إلى الدين ،ويهدونهم إلى
ويردون ما ّ
الطريق املستقيم عن طريق الخطب ،واملواعظ والدروس ،واملؤلفات النافعة .فيحيون ما اندرس من السننّ ،
جد من
الحوادث والبدع ،ويكونون أئمة خير يهدون الناس بأمر هللا إلى كل خير ،وبهم يكون صالح الدين والدنيا وبفقدهم يكون خراب الدنيا،
كما ورد في الحديث« :الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إال ذكرهللا وما وااله ،وعاملا أو متعلما»1 .
فألهل العلم جهد كبير ،وأثر عظيم في نقل هذا الدين ،وإيصاله إلى الناس بصورة صافية نقية ،ولهم جهد في الذود عن حمى هذا
الدين من دسائس املبطلين وتحريف املغالين من املالحدة والزنادقة واملبتدعة وغيرهم .ومن هؤالء الهداة األعالم املبرزين في القرن
التاسع عشر امليالدي السيد محمد عميم اإلحسان املجددي البركتي املتوفي عام (1395هـ1974 /م).
فقد بذل  -رحمه هللا  -حياته ،ونذر أوقاته لخدمة العلم ،وقد عرف منذ حداثة سنه برغبته القوية ،وحرصه الشديد على
ً
كامال في الخامسة من عمره ،ثم أقبل على العلماء يواظب على دروسهمّ ،
وأكب على كتب أهل العلم
تحصيل العلم؛ فقرأ القرآن الكريم

 1أخرجه اإلمام ابن ماجه في سننه .كتاب :الزهد .باب :مثل الدنيا .رقم الحديث .4112 :وأخرجه اإلمام الترمذي في سننه .عن أبي هريرة – رض ي هللا عنه – .وقال الترمذي :هذا
حديث حسن غريب .رقم الحديث.2322 :

ّ
غالم الرحمن & ّ
العلمية ّ
ّ
سيد بدين
التفسيرية
للسيد محمد عميم اإلحسان في الدراسات
الجهود
ً
ً
ً
ً
يقرأها وينهل من معينها ،فانقطع  -رحمه هللا  -للعلم وتحصيله حفظا وفهما ودراسة ومراجعة واستذكارا وتطبيقا ،حتى نال في وقت
ً
ً
مبكر من عمره علوما كثيرة وفنونا مختلفة.
وله أثر عظيم ودور كبير في نشر العلوم الشرعية والدعوية في جمهورية بنغالديش الشعبية ،وقد بارك هللا فيه وفي أوقاته ونفع
به ،فاستفاد منه خلق كثير في حياته ،واليزالون ينتفعون من مؤلفاته بعد وفاته ،فله  -رحمه هللا  -مؤلفات كثيرة تربو على مائة مؤلف
في سائر فنون الشريعة ،فله مؤلفات عديدة في التفسير والحديث وعلومهما وفي الفقه وأصوله وفي محاسن الدين وآدابه وغير ذلك،
وهي سهلة األسلوب قريبة املأخذ ،واضحة املعاني ،جامعة شاملة.
مشكلة البحث:
 .1من هو السيد محمد عميم اإلحسان ،وما منزلته ومكانته في ميدان العلم؟
 .2ما الجهود التي بذلها في نشر العلوم الشرعية عامة وفي الدراسات التفسيرية خاصة؟
أهداف البحث:
ّ
 .1الوقوف على الحياة الشخصية والعلمية والعملية للسيد محمد عميم اإلحسان وأبرز صفاته ومناقبه ومنزلته ومكانته في العلم.
 .2التعرف على أبرز الجهود التي بذلها ّ
السيد محمد عميم اإلحسان في نشر العلوم الشرعية عامة وفي الدراسات التفسيرية خاصة.
أسباب اختياراملوضوع:
َ
 .1إبراز الدور الثقافي والجهود العلمية لعلم من أعالم جمهورية بنغالديش الشعبية.
 .2الرغبة األكيدة من الباحث في اإلسهام في التراث العلمي بجمهورية بنغالديش الشعبية.
 .3مكانة السيد محمد عميم اإلحسان العلمية في عصره وما بعده من العصور.
ً
ً
ً
 .4جهوده في العلوم الشرعية؛ رواية ودراية ،إقراء وتأليفا ،تحريرا وتحقيقا.
الدراسات السابقة:
بعد البحث واملطالعة في الدراسات السابقة ،تبين للباحث أنه لم يكتب هذا املوضوع بهذا الشكل املستقل ،ولكن وجد بعض
ّ
الكتب واملقاالت املتعلقة بهذا املوضوع .منها:
ّ
األول :أبو الفيض :د .محمد أمين الحق1423( .هـ2002/م) .املفتي السيد محمد عميم اإلحسان :حياته وإسهاماته .الطبعة
•
األولى .املؤسسة اإلسالمية بنغالديش تحت رعاية وزارة األوقاف .داكا – بنغالديش.
ّ
النظاميُ :محمد غالم الرحمن بن محمد عبد ّ
ّ
ّ
ّ
النظامي1437( .هـ2016/م) .النتاج العلمي لعلماء الهند في علم أصول
الحي
• الثاني:
ُ
ّ
ّ
ُ
التفسير .الطبعة األولى .دار البصائر .القاهرة – جمهورية مصر العربية.
ّ
ّ
واملؤلفان قد بذال جهدهما الكبير والعظيم في جمع البيانات واملعلومات الخا ّ
صة باملوضوعّ ،أما الكتاب األول فقد بين فيه د.
عامة ،ولم يخصص أي جانب من جوانب حياته ،ولم ّ
محمد أمين الحق حياة السيد محمد عميم اإلحسان بصفة ّ
يبين بالدقة جهوده
ً
انطباعا ً
العلمية والدعوية خاصة جهوده في الدراسات التفسيرية؛ ومن ّ
عاما.
ثم كان هذا العمل اليعطي للقارئ عن عاملنا املعاصر إال
وأما الكتاب الثاني فقد ّبين املؤلف فيه نبذة عن جهود علماء الهند في علم أصول التفسير بصفة ّ
ّ
عامة ،باإلضافة إلى بيان ثالثة
خاصة ،منهم ّ
علماء الهند ومؤلفاتهم في علم أصول التفسير بصفة ّ
السيد محمد عميم اإلحسان وكتابه «التنوير في أصول التفسير».
ّ
ّ
بجدية إلى دراسة جهود ّ
العلمية في الدراسات
السيد محمد عميم اإلحسان
و ّإن الباحث بإذن هللا تعالى في هذا البحث يسعى
ّ
ّ
ّ
ّ
اإلسالمية في
الشرعية والدعوة
خاصة ،ومع بيان أثر السيد محمد عميم اإلحسان في نشر العلوم
التفسيرية والتنقيب عنها بصفة
ّ
عامة ،باإلضافة إلى دراسة مؤلفات ّ
ّ
التفسيرية.
السيد في الدراسات
الشعبية
جمهورّية بنغالديش
بصفة ٍ
ٍ
منهج البحث:
ّ
ّ
ّ
ّ
تعتمد هذه الدراسة في جمع املعلومات علي املنهج املكتبي وامليداني؛ أما املنهج املكتبي فهي بالرجوع إلى املصادر واملراجع التي
ُ
ّ
امليداني فهو بالرجوع إلى املقابالت
كتبت عن السيد محمد عميم اإلحسان ومؤلفاته ومصنفاته بجميع أنواعها وأشكالها .وأما املنهج
ً
واالتصاالت املباشرة وغير املباشرة مع بعض أقربائه وأحفاده وتالمذته الذين مازالوا على قيد الحياة ومتواضعا في خدمة الدين
ّ
ّ
ّ
والدعوية ،ومحطته األخيرة التي فاضت فيها روحه الطاهرة ومسكنه
العلمية
والدعوة ،والزيارة إلى بلده وقريته التي تركت فيها آثاره
األخير.
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ّ
العلمية ّ
ّ
التفسيرية
للسيد محمد عميم اإلحسان في الدراسات
الجهود

غالم الرحمن & ّ
سيد بدين

ّ
ومؤلفات الشيخ – رحمه هللا – واملراجع ّ
املهمة
وقد سافر الباحث أثناء كتابة هذا البحث إلى الهند وبنغالديش للوقوف على كتب
ّ
ّ
ّ
الشخصية املتعلقة باملوضوع إلنجاز هذا البحث املتواضع
املختصة باملوضوع ،وإجراء االتصاالت املباشرة وغير املباشرة واملقابالت
ّ
واألتم بإذن هللا تعالى ،وزار فيها األماكن واملؤسسات التعليمية من املدارس واملساجد التي كان يعمل ويشتغل الشيخ
على الوجه األكمل
– رحمه هللا – فيها بالتدريس واإلفتاء والخطابة.
ّ
خطة البحث:
مقدمة وفصالن وخاتمة؛ ّأما ّ
وهذا البحث يشتمل على ّ
ّ
خلفية البحث وأهمية املوضوع ،ومشكلة
املقدمة فقد ذكر الباحث فيها
ّ
البحث وأهداف البحث ،وأسباب اختيار البحث ،ومنهج البحث والدراسات السابقة ،وخطة البحث.
املبحث ّ
األول :حياة ّ
السيد ّ
محمد عميم اإلحسان
وفيه ثالثة مطالب:
املطلب ّ
السيد الشخصيةّ
األول :حياة ّ
ّ
املطلب الثاني :حياة ّ
العلمية
السيد
ّ
املطلب الثالث :حياة ّ
العملية
السيد
ّ
املبحث الثاني :جهود ّ
التفسيرية
السيد في الدراسات
وفيه ثالثة مطالب:
املطلب ّ
ّ
األول :جهود السيد في التفسير
املطلب الثاني :جهود ّ
السيد في أصول التفسير
املطلب الثالث :جهود ّ
السيد في التجويد والقراءات
أما الخاتمة فقد ذكر الباحث فيها أهم النتائج التي ّ
توصل إليها من خالل هذه الدراسة املتواضعة ،وأتبع الخاتمة بقائمة املصادر
واملراجع التي اعتمد عليها الباحث عند القيام بالبحث .وهللا املوفق واملعين.

األول :حياة ّ
املبحث ّ
السيد محمد عميم اإلحسان

ً
السيد محمد عميم اإلحسان ُي ُّ
إن ّ
واحدا من الشخصيات العلمية املتميزة البارزة في تاريخ شبه ّ
القارة الهندية ،أتقن العديد
عد
من العلوم واملعارف اإلسالمية كالتفسير والحديث ،واللغة والفقه ،والتجويد والقراءات وغيرها من العلوم اإلسالمية .وقد مارس في
الجلية ،واملناصب الدينية العالية كالتدريس واإلفتاء والخطابة ،وجاهد بقلمه ولسانه وعلمه وبيانهّ ،
ّ
وبين الصواب
حياته األعمال
ّ
والفالح ،ونصح األمة.
ّ ً
ّ
ولقد كان ّ
السيد محمد عميم اإلحسان في حياته متصفا بجملة من الصفات الكريم ،وتمثلت فيه األخالق اإلسالمية املقررة في
ً
ًّ
ً
ً
ً
ً
ً
مقدما عليه ،وكان ّ
محل
محبا للخير
القرآن والسنة والسيرة النبوية ،فكان متواضعا كريما بشوشا ،عطوفا على الفقراء مساعدا لهم،
بكل خير وال يوصف إال بكل حميد ،وكان ّ
إعجاب الناس وثنائهم ،فال يذكر إال ّ
محل ثناء العلماء ،فحمدوا فيه سعة علمه وحسن
خلقه.

املطلب ّ
ّ
األول :حياة ّ
الشخصية
السيد
ّأوال :اسمه:
هو السيد محمد عميم اإلحسان بن السيد عبد ّ
املنان املجددي البركتي الحنفي 2.وكان اسمه األصلي «محمد» ،ولقبه «عميم
الديان يقولّ :إن ّ
السيد عبد ّ
عمي ّ
اإلحسان» 3 .يقول السيد محمد عميم اإلحسان عن لقبه :سمعت عن ّ
جدتي قد رأت رؤية صالحة
قبل والدتيُ ،ب ّشر فيها ّ
ّ
التصوف على يد الشيخ السيد بركت علي شاه.
بأن سيكون لقبي «عميم اإلحسان» 4 .والبركتي؛ ألنه بايع في
ّ
ّ
الحنفي5 .
ّ
النقشبندية .والحن ّ
في؛ ألنه كان يتبع مذهب
واملجددي؛ ألنه كان من طريقة املجددية

 2السيد محمد عميم اإلحسان( .د.ت) .إتحاف األشراف بحاشية الكشاف( .د.ط) .حسينية كتب خانه .داكا – بنغالديش .صـ.2
 3السيد محمد عميم اإلحسان1373( .هـ) .فقه السنن واآلثار( .د.ط) .املطبعة املجيدية .كانفور – الهند .صـ .388
 4انظر :محمد سراج اإلسالم العميمي2010( .م) .الكوكبان املنوران .الطبعة األولى .مفتي منزل .داكا – بنغالديش .صـ.14
 5انظر :أبو الفيض :محمد أمين الحق1423( .هـ2002/م) .املفتي السيد محمد عميم اإلحسان :حياته وإسهاماته .الطبعة األولى .املؤسسة اإلسالمية بنغالديش تحت رعاية وزارة
األوقاف .داكا – بنغالديش .صـ .17

املجلة الدولية للدراسات اإلسالمية املتخصصة -املجلد ،5العدد ،2020 -1ص13 -1 :

3

ّ
العلمية ّ
ّ
التفسيرية
للسيد محمد عميم اإلحسان في الدراسات
الجهود

غالم الرحمن & ّ
سيد بدين

ثانيا :مولده:
ّ
وكان مولد السيد محمد عميم اإلحسان يوم اإلثنين في ليلة االثنين والعشرين من شهر هللا ّ
املحرم عام 1329هـ ،املوافق  24من
6
يناير عام 1911م ،في والية «بيهار» من الهند في محافظة «مونغ» بالقرية«فاجنا».
ثالثا :نسبه:
ّ
وقد انتمى السيد محمد عميم اإلحسان إلى أصول عربية عريقة ومن األسر الكريمة ،طيبة األخالق ،محمودة السيرة حسنة
ّ
املتمسكة باألخالق اإلسالمية .ونسبه يصل إلى اإلمام السيد أبي الحسن الزيد الشهيد بن اإلمام السيد زين العابدين بن سيد
السمعة،
ّ
ّ
الشهداء اإلمام الحسين بن بنت الرسول «صلى هللا عليه وسلم» السيدة البتول السيدة فاطمة وأسد هللا الغالب علي بن أبي طالب
ّ
ّ
بنت سيد املرسلين وشفيع املذنبين ورحمة هللا للعاملين محمد املصطفى وأحمد املجتبى «صلى هللا عليه وسلم» ،ولذا كانوا يستعملون
سلفه الصالح قبل أساميهم لفظ «السيد»7 .

ّ
الفقهي:
رابعا :مذهبه
ّ
ّ
ّ
كان السيد محمد عميم اإلحسان املجددي البركتي حنفي املذهب؛ ألنه تفقه على هذا املذهب ،ودرسه وأفتى به ،وصنف الكتب
الفقهية في املذهب الحنفي ،وهو صاحب العقل الراجح والفكر املستنير ،لم يكن يتعصب للمذهب الحنفي وال لغيره ،بل كان يكره
التعصب والهوى وال ينتصر لغير الدليل .
وقد أثنى ّ
السيد على اإلمام أبي حنيفة بقوله :هو اإلمام سراج األمة فخر األئمة أبو حنيفة النعمان بن ثابت ،والكالم في مناقبه
ّ
مجلدات ومع ذلك لم يؤدوا عشر أعشار مناقبه (املتوفى150 :هـ)8 .
مما ال يمكن االستقصاء فيها وقد كسر عليها األئمة عدة
خامسا :أداء الحج والعمرة:
ّ
ّ
ّ
ّ
وقد ّأدى السيد محمد عميم اإلحسان فريضة الحج ثالث مرات في حياته ،واملرة الرابعة أعد كل األشياء ألداء الحج ،ولكنه لم
يستطع أداء الحج؛ ألنه عاجلته املنية .وذهب للحج للمرة األولى سنة 1373هـ1954/م واملرة الثانية سنة 1387هـ1968/م مع األسرة،
واملرة الثالثة سنة 1390هـ1971/م9 .
سادسا :وفاته:
بعد حياة حافلة بالطلب الجاد للعلم ،والبحث الدؤوب عن املعرفة ،وتحصيل العلوم ،منذ النشأة ونعومة األظفار ،ثم التحول
إلى مرحلة العطاء غير املحدود ،لقي ّربه إمامنا الجليل السيد محمد عميم اإلحسان بمدينة داكا ،في جمهورية بنغالديش الشعبية ،يوم
ّ
ّ
ّ
العاشر من شهر شوال سنة 1395هـ ،املوافق  27من أكتوبر 1974م 10 .وصلى على املؤلف في املسجد «بيت املكرم» ،ودفن املؤلف في
ّ
الحجرة التي كانت بجنب املسجد الذي أسسه املؤلف بنفسه في كلوتوال بمدينة داكا ،واسمه «مسجد املفتي األعظم» 11 .رحمه هللا
رحمة واسعة.
ّ
املطلب الثاني :حياة ّ
العلمية
السيد
ً
ّ
السيد محمد عميم اإلحسان ترك لنا ثروة من املؤلفات ،تميزت بتنوعها من املضمون ،فمن كتب التفسير والحديث إلى كتب
ً
النحو واللغة ،إلى كتب الفقه ،إلى الشعر ،إلى كتب اللغات وغيرها ،وعدد مؤلفاته أكثر من مائة ،وقيل 12 :عددها ثالثمائة تقريبا.
وقيل 13 :مائتان وخمسون.
يقول الدكتور نعمان البركتي 14 :مؤلفات الشيخ ّ
السيد محمد عميم اإلحسان مائة وعشر من املطبوعات واملخطوطات ،طبعت
أربعون منها على وجه التقريب ،والباقي غير مطبوعة في مكتبته الخاصة وألسرته 15،ولألسف الشديد أن أكثر هذه املخطوطات من
ضمن املفقودات ،وقد زار الباحث 16هذه املكتبة ،سيأتي أسماء هذه املخطوطات في التالية إن شاء هللا تعالى.
 6انظر :محمد أمين الحق .املفتي السيد محمد عميم اإلحسان :حياته وإسهاماته .صـ .20
 7انظر :محمد سراج اإلسالم العميمي .الكوكبان املنوران .صـ .15
 8السيد محمد عميم اإلحسان .إتحاف األشراف بحاشية الكشاف .صـ  ،19حاشية.9:
 9انظر :محمد سراج اإلسالم العميمي .الكوكبان املنوران ،صـ .56
 10انظر :السيد محمد عميم اإلحسان1433( .هـ2012/م) .ميزان األخبارفي مصطلح أهل األثر .الطبعة األولى .دار البصائر .القاهرة – مصر .صـ .31
 11انظر :محمد أمين الحق .املفتي السيد محمد عميم اإلحسان  :حياته وإسهاماته .صـ .82
 12محمد أمين الحق .املفتي ّ
السيد محمد عميم اإلحسان :حياته وإسهاماته .صـ .422
 13انظر :املجلة الشهرية .صادرة من املؤسسة اإلسالمية بنغالديش .العدد يناير 2001م .صـ.17
 14الشقيق للسيد محمد عميم اإلحسان املجددي البركتي – رحمه هللا .-
 15انظر :محمد أمين الحق .املفتي ّ
السيد محمد عميم اإلحسان :حياته وإسهاماته .صـ .397
 16وقد زار الباحث هذه املكتبة مع صديقه محمد مسعود حسين يوم 2014/08/11م بعد صالة املغرب.
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ّأوال :املؤلفات املطبوعة:
ومن املؤلفات املطبوعة 17:إتحاف األشراف بحاشية الكشاف 18.التنوير في أصول التفسير 19.التنضيد في التجويد 20.ميزان
األخبار في مصطلح أهل األثر 21 .معيار اآلثار 22 .فقه السنن واآلثار 23 .تاريخ علم الحديث 24 .أدب املفتي 25.تاريخ علم الفقه 26.طريقة
ّ
املصلين 29.سراج منير 30.أوجز السيرّ 31 .
الحج 27.قواعد الفقهّ 28 .
منة الباري 32 .الخطبات البركتية للجمعة 33 .التعريفات
هدية
الفقهية 34 .حواش ي السعدي على مقدمة الشيخ الدهلوي 35 .تاريخ اإلسالم36 .
ّ
ثانيا :املؤلفات املخطوطة:
ُ
ً
واملؤلفات املخطوطة :مؤلفات السيد محمد عميم اإلحسان أكثرها مازالت مخطوطا وبعضها فقدت ،ولكن توجد بعض
املعلومات عن هذه الكتب في مصادر متنوعة 37 ،ولألسف الشديد أكثر هذه املخطوطات من ضمن املفقودات ،ويذكر الباحث مؤلفاته
املخطوطة التي وجدها في مصادر ّ
متنوعة فيما يأتي:
اإلحسان الساري بتوضيح تفاسير صحيح البخاري ،ما ال يسع تركه للقارئ ،مناهج السعداء ،حسن الخطاب فيما ورد في
الخضاب ،عمدة املجاني بتخريج أحاديث مكتوبات مجدد األلف الثاني ،تخريج أحاديث رد الروافض ،التبشير في شرح التنوير في
أصول التفسير ،العشرة املهذبة في الكلمة الطيبة ،األربعين في الصالة ،فهرست كنز العمال ،األربعين في مواقيت الصالة ،األربعين في
الصالة على سيد املرسلين ،تلخيص األزهار املتناثرة ،تعليقات البركتي على مقدمة الدهلوي ،تحفة األخيار بشرح ميزان األخبار ،مبادئ
علم الحديث (علم حديث كي مباديات) ،أنفع السير ،أوجز السير ،االستبشار بمعجزات النبي املختار ،تلخيص مراسيل ابن أبي حاتم،
ً
كتاب الواضعين ،فهرس أسماء املدلسين واملختلطين ،حقيقة اإلسالم ،الفتاوى البركتية في عشرين مجلدا ،اإلفصاح ،كتاب موقوت،
اإليذان والتبشير ،املسهلة ،دفع الغلغلة ،إظهار حق ،تخريج مسائل مجلة األحكام العدليةّ ،
لب األصول ،التنبيه للفقيه ،ما البد

 17أكثر املؤلفات املطبوعة للشيخ السيد محمد عميم اإلحسان في حوزة الباحث ،وقد جمع الباحث هذه املؤلفات أثناء كتابة البحث ،وقد ساعد الباحث في جمع
هذه املؤلفات صديقه محمد مسعود حسين .جزاه هللا خير الجزاء.
 18مطبوع في املطبعة الحسينية بداكا ،بنغالديش ،سنة 1948م .وفي املطبعة املجيدية في بلدة كانفور من الهند ،ولم يذكر فيها سنة الطبع والتاريخ.
 19مطبوع في قرآن منزل ،بابو بازار من بنغالديش ،سنة 1948م .وأيضا في املطبعة املجيدية بكانفور من الهند ،سنة 1952م .ثم طبع مرة أخرى في املطبعة نفسها
سنة 1958م.
ّ
 20مطبوع في املطبعة املجيدية بكانفور من الهند ،طبع ثالث رسائل معا في مجلد واحد ،األول :الفوز الكبير في أصول التفسير للشاه املحدث ولي هللا الدهلوي،
والثاني والثالث :التنوير في أصول التفسير والتنضيد في التجويد للسيد محمد عميم اإلحسان ،ولم يذكر فيه سنة الطبع والتاريخ.
ً
ّ
 21وقد طبع أوال في املطبعة املجيدية بكانفور من الهند سنة 1373هـ ،ثم في مطبعة العارفين ،ونشر من قرآن منزل ،بابو بازار بداكا .ولم تحدد سنة الطباعة
والتاريخ.
ّ
 22طبع في مفتي منزل بإشراف السيد محمد مسلم عميمي .ولم تحدد سنة الطبع والتاريخ.
 23طبع في املطبعة املجيدية بكانفور من الهند ،سنة 1372هـ1952/م.
 24الطبعة األولى في كراتش ي باكستان ،سنة 1372هـ ،والطباعة الثانية 1376هـ ،والطبعة الثالثة 1380هـ ،والطبعة الرابعة 1388هـ في مفتي منزل بداكا،
بنغالديش .والطبعة الخامسة سنة 1400هـ .
 25الطبعة األولى في املطبعة الرشيدية سنة 1355هـ1936/م .وطبع في املدرسة العالية في قسم البحوث والطباعة بداكا ،بنغالديش .ثم طبع عدة مرات.
 26الطبعة األولى في مكتبة برهان بدهلي من الهند سنة 1375هـ1955/م .والطبعة الثانية في مفتي منزل بداكا ،بنغالديش سنة 1980م.
 27الطبعة األولى في مفتي منزل بداكا ،بنغالديش سنة 1377هـ1957/م.
 28الطبعة األولى في مطبعة جيكو في لوكهي بازار بداكا ،بنغالديش سنة 1959م1960-م .ثم طبع في املدرسة العالية ،قسم البحوث والطباعة ،سنة 1961م.
 29الطبعة األولى سنة 1386هـ1966 /م ،والطبعة الثانية في مفتي منزل بداكا ،بنغالديش بإشراف السيد نعمان البركتي سنة 1397هـ1976 /م.
 30طبع هذا الكتاب في املطبعة ليتهو من كراتش ي ،باكستان سنة 1955م.
 31طبع هذا الكتاب في املطبعة كراس ي التعليم ،الطباعة الثانية ،سنة 1374هـ1954/م.
 32طبع هذا الكتاب سنة 1372هـ1952/م ،ولم يعثر الباحث عليه.
 33مطبوع في املطبعة النورانية كولوتوال بداكا ،بنغالديش .الطبعة األولى .سنة 1423هـ2002/م.
 34مطبوع في دار الكتب العلمية .بيروت – لبنان .الطبعة األولى .سنة 1424هـ2003/م.
 35مطبوع في املطبعة املجيدية الواقعة في الكانفور من الهند .ولم يذكر سنة الطبع والتاريخ.
 36مطبوع في املكتبة اإلمدادية بداكا ،بنغالديش سنة 1370هـ.
ّ
 37املقابلة الشخصية مع تالمذته وأقربائه وأحفاده2014( .م – 2015م) .وانظر أيضا:
 28التنضيد في التجويد للسيد محمد عميم اإلحسان املجددي البركتي.
 29فقه السنن واآلثار للسيد محمد عميم اإلحسان املجددي البركتي.
 30املفتي السيد محمد عميم اإلحسان  :حياته وإسهاماته للدكتور أبو الفيض محمد أمين الحق.
 31ممارسة األدب اإلسالمي في اللغة العربية والفارسية واألردية للدكتور محمد عبد الباقي.
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للفقيه ،تحفة البركتي بشرح أدب املفتي ،مرآة املصنفين ،الحاوي في ذكر الطحاوي ،بضاعة الفقير ،أدب أردو ،مقدمة النحو ،معلم
امليقات ألوقات الصوم والصلوات ،دستور إخراج األوقات ،مزيل الغفلة ،نظام األوقات ،مقدمة سنن أبي داؤود ،مقدمة مراسيل أبي
ّ
داؤود ،تلخيص املراسيل ،أسماء املدلسين واملختلطين ،تعريف الفنون وحاالت املصنفين ،تاريخ األنبياء.
ثالثا :ثناء العلماء:
ّ
وقد أثنى كثير من العلماء على السيد محمد عميم اإلحسان وعلى مؤلفاته .نذكر منها على سبيل املثال ال الحصر:
الشيخ العالمة واليت حسين أثنى عليه ويقول :هو العالمة الجليل ،والفهامة النبيل ،ذو الفضل واألدب ،والحسب والنسب،
الغواص في بحار املدارك والعرفان ،موالنا الحاج املفتيّ :
املحدث الفقيه ،املفسر النبيهّ ،
السيد محمد عميم اإلحسان «رئيس األساتذة
باملدرسة العالية بدكة » ّ
ّ
مرجوا فينا من بدء عمره ،ومنذ نعومة أظفاره،
مد هللا ظالله ،وكثر فينا أمثاله .إن العالمة املمدوح كان
فأصبح بنعمة ربنا كما رجونا ،بل وجدناه فوق ما رجونا ،فتراه اليوم «ما شاء هللا ال قوة إال باهلل» يباهي به أساتذتهُّ ،
ويعتز باالنتساب
إلى فضيلته تالمذته38 .
ً
وقد أثنى على تأليفاته بقوله :لفضيلة العالمة تصانيف عديدة ،وتآليف مفيدة ،في فنون شتى ،وكل منها أغزر نفعا وأجدى ،من
ً
أحب أن يصعد إلى ذروة الكمال ويسعد فعليه أن يطالعها ويجهد .وأثنى أيضا على كتابه «التعريفات الفقهية» بقوله :وهي كافة
لكشف معاني الكلمات املصطلحات بين علماء اإلسالم من الفقهاء واألصوليين واملتصوفين وأهل الكالم39 .
وقد أثنى على كتابه «فقه السنن واآلثار» بقوله :إن أخي في هللا حاذق العلم واألدب ،كريم الحسب والنسب ،النبيل النبيه
ً
الوجيه املحدث املفسر الفقيه ،موالنا املفتي ّ
السيد محمد عميم اإلحسان «عامله هللا باللطف واإلحسان» عرض ّ
علي تأليفا له في فقه
السنن واآلثار ّ
يسمى «فقه السنن واآلثار» ،فنظرت في باب وباب إلى أن انتهيت إلى آخر الكتاب ،فوجدته «ما شاء هللا ال قوة إال باهلل»
مثله كمثل النجم ،كبر نفعا ولو صغر في الحجم ،أو كمشكاة أضاءت ما حولها بأشعة اللمعات ،أو كمرقاة التدرج من درجات إلى
درجات عمدة القاري؛ لتلقي الفتح من الخالق الباري وعس ى أن يستر شديه الساري للخير الجاري40 .
وقد أثنى املفتي محمد تقي الدين العثماني أحد كبار فقهاء املذهب الحنفي في العصر الحاضر ،على الشيخ ّ
السيد محمد عميم
اإلحسان وعلى كتابه «قواعد الفقه» بقوله« :إن هذه املجموعة القيمة من أنفع ما ألف في هذا املوضوعّ ،
يوحد فيها من الفوائد
املجموعة على صعيد واحد ما ال يحصل للطالب إال بعد نخل وغربلة وتنقير ،وأرى أن هذا الكتاب بأن يوضع في مقررات الفقه
اإلسالمي في املدارس والجامعات الدينية ،ويقتنيه كل من اشتغل بالفقه واإلفتاء»41 .
ّ
املطلب الثالث :حياة ّ
العملية
السيد
سيتناول الباحث في هذا املطلب حياة ّ
السيد محمد عميم اإلحسان العمل ّية ،وخدمته في املجاالت املختلفة بالتدريس والخطابة
ّ
ّ
والدينية في السطور اآلتية:
القرآنية
واإلفتاء في حياته الثمينة ،باإلضافة إلى إدارة الحلقات
ّأوال :خدمة ّ
السيد في التدريس:
وبعد أن حصل ّ
السيد محمد عميم اإلحسان العلوم املختلفة ،وتقدم في الحفظ والفهم ،اتجه إلى العطاء واإلفادة في عدة
جوانب ،وخاصة التدريس الذي مارسه من أول حياته العلمية في الهند ،وحتى آخر عمره في بنغالديش.
وقد اختاره مدير املدرسة العالية ّ 42
مدرسا للغة العربية سنة 1943م ،وكان يلقي املحاضرات باملدرسة العالية في قسم التفسير:
واستمر ّ
ّ
السيد
التفسير البيضاوي ،وفي قسم الحديث :صحيح البخاري ،وفي قسم الفقه :الفقه وأصوله وغيرها من العلوم الدينية،
عمله في هذا املنصب حتى سنة 1955م43 .
ثم ّ
عين صدر املدرسين أو رئيس األساتذة للمدرسة العالية سنة 1955م ،عقب وفاة رئيس األساتذة األسبق جعفر أحمد
واستمر عمله في هذا املنصب حتى ّ
ّ
سن التقاعد ّأول أكتوبر سنة 1969م ،وطلبت منه إدارة املدرسة العالية بعد تقاعده
عثماني،
مواصلة التدريس ولكن ّ
السيد أبدى اعتذاره مع االحترام والتقدير44 .
ّ
38
السيد محمد عميم اإلحسان .قواعد الفقه .صـ أ .
ّ
 39السيد محمد عميم اإلحسان .التعريفات الفقهية .صـ .5
ّ
40
السيد محمد عميم اإلحسان .فقه السنن واآلثار .صـ .397-395
ّ
 41السيد محمد عميم اإلحسان .التعريفات الفقهية .صـ .5
 42وقد أسست هذه املدرسة في كلكتة من الهند سنة 1780م في العهد اإلنجليزي ،عندما انفصلت باكستان عن الهند سنة 1947م انتقلت املدرسة العالية من كلكتة إلى عاصمة
باكستان الشرقية وهي مدينة داكا ،واآلن هي عاصمة بنغالديش بعد انفصال بنغالديش عن باكستان سنة 1971م.
 43انظر :محمد أمين الحق .املفتي السيد محمد عميم اإلحسان :حياته وإسهاماته .صـ .68-67
 44انظر :محمد سراج اإلسالم العميمي .الكوكبان املنوران .صـ .21
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ّ
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للسيد محمد عميم اإلحسان في الدراسات
الجهود
ّ ً
ً
ً
ومتفننا في التدريس واإللقاء ،وإيراد امللح والنوادر واألشعار في دروسه؛ ليغذي بها
وكان الشيخ – رحمه هللا – مدرسا ناجحا،
الطالب واملستمعين ،ويجدد نشاطهم ،ويحمسهم على االستماع واملثابرة ،وزيادة على اإلقبال.
ثانيا :خدمة ّ
السيد في الخطابة:
ً
ً
ً
ًَ ً
كان الشيخ ّ
السيد محمد عميم اإلحسان خطيبا ل ِسنا جريئا ،وعاملا مخلصا ،فكان كالمه يباشر شغاف القلوب ،وتتلقفه اآلذان،
ليستقر في النفس والقلب ،ثم يترجم إلى عمل وسلوك؛ ألن الكالم إذا خرج من القلب وقع في القلب ،وإذا خرج من اللسان لم يتجاوز
اآلذان.
ً
ً
ّ
وقد عين إماما وخطيبا للمسجد «البيت املكرم » من قبل اللجنة التنفيذية للمسجد سنة 1964م ،الذي هو املسجد الوطني
لجمهورية بنغالديش الشعبية ويقع في قلب العاصمة داكا 45،وكان يخطب في كل جمعة باللغة العربية الفصحى ،ولكن تترجم هذه
الخطبة قبل الصالة إلى اللغة البنغالية ،وكان يخطب باملوضوعات الحية.
اضطر ّ
ّ
السيد أن يأخذ إجازة مرضية من لجنة املسجد ،والذهاب إلى البيت في  22أكتوبر سنة 1974م ،ولم يرجع بعد ذلك
وقد
إلى عمله؛  46ألن ّ
السيد انتقل إلى جوار ربه في بيته بعد خمسة أيام من تاريخ اإلجازة ،وذلك يوم  27أكتوبر سنة 1974م47 .
ثالثا :خدمة ّ
السيد في اإلفتاء:
وقد مارس ّ
السيد محمد عميم اإلحسان الفتوى واإلفتاء بباعث ديني ،وبقصد بيان الشرع ،وكسب الثواب واألجر ،وتبليغ
الرسالة الدينية ،وأداء األمانة العلمية املقدسة ،وقام بهذا العمل في كلكتة من الهند ،واستمر في اإلفتاء ،وكان يدعى «املفتي األعظم».
ً
ً
جامع ناخدا من أكبر املساجد في كلكتة من الهند ،وهناك أيضا مدرسة مع الجامع ،وكان مركزا للدراسة والثقافة اإلسالمية في
ً
ً
بالد البنغال ّكلها ،وقد ّ
عين مساعدا لإلمام في الجامع ومديرا لهذه املدرسة سنة 1934م ،واختير السيد محمد عميم اإلحسان مفتيا
ً
بعد ذلك لدار اإلفتاء في هذه املدرسة ،وعندما صار ّ
السيد مفتيا كان يشتغل بإصدار الفتاوى ،بجانب تدريسه الحديث والتفسير
والف قه وغير ذلك من العلوم اإلسالمية48 .
ً ً
واشتهر ّ
السيد محمد عميم اإلحسان مفتيا كبيرا لدار اإلفتاء في هذه املدرسة من الهند حتى دعى «املفتي األعظم» ،وقد أصدر
ً
ّ
السيد في هذا الوقت كثيرا من الفتاوى في املسائل الدينية واالجتماعية حتى قيل :عدد الفتاوى وصل إلى أكثر من مائة ألف ،وقد جمع
ً
ً
ّ
بعضا من هذه الفتاوى في كتاب ّ
لبركتية» ،في سبعة وعشرين مجلدا واثني عشر ألف ( )12000صفحة ،وعدد
سماه بـ«الفتاوى ا
ً
مخطوطا49 .
الفتاوى فيه على وجه التقريب أربعون ألف ،وهذا الكتاب مازال
ّ
رابعا :خدمة ّ
العلمية:
السيد في الحلقات
ً
وقد اشترى ّ
السيد محمد عميم اإلحسان بيتا سنة 1953م في دائرة كولوتوال بداكا .وكان أمام البيت مسجد مهمل في الناحية
ُ
األخرى بجانب الشارع ،واليعرف ٌ
أحد بالضبط متى ّ
تم تأسيس هذا املسجد ،ولكن وجدت الحجارة القديمة في املسجد التي كتبت فيها
1232هـ1812/م50 .
ّ
وعمره ّ
والسيد محمد عميم اإلحسان نظف هذا املسجد ّ
وسماه بـ«املسجد النقشبندي» 51،وساعده على نظافة املسجد وتعميره
ّ
ً
يولى ّ
السيد بعض الطالب
مجموعة من طالب املدرسة العالية ،وكانوا يصلون في هذا املسجد جماعة وراء أستاذهم وشيخهم ،وكان
ً
مسافرا .واآلن ّ
غير أوالده اسم هذا املسجدّ ،
لإلمامة في املسجد عندما يكون
وسموه بـ«مسجد املفتي األعظم».
ّ
السيد ّ
محمد عميم اإلحسان يلقي خطبة الجمعة في هذا املسجد حتى تعيينه للخطبة في املسجد الوطني لجمهورية
وكان
ّ ّ
بنغالديش الشعبية «مسجد بيت املكرم » سنة 1964م ،والسيد ولى أخاه السيد محمد نعمان البركتي لخطبة الجمعة لهذا املسجد
ّ
ً
عندما ّ
عين خطيبا للمسجد «بيت املكرم» ،وولى السيد محمد صفوان النعماني لخطبة الجمعة عقب وفاة أبيه السيد محمد نعمان
البركتي سنة 1982م ،وهو مازال على قيد الحياة.
ّ
الدينية والقر ّ
ّ
وكان ّ
الخاصة
آنية كل يوم بعد صالة الفجر وصالة املغرب في هذا املسجد ،ويعطي اإلجازات
السيد يدير الحلقات
ّ
السيد له إجازة خاصة برواية حفص عن عاصم عن شيوخه،
للقرآن الكريم والقراءات القرآنية برواية حفص عن عاصم؛ ألن
غالم الرحمن & ّ
سيد بدين

45
46
47
48
49
50
51

انظر :محمد أمين الحق .املفتي السيد محمد عميم اإلحسان :حياته وإسهاماته .صـ .68
انظر :املرجع السابق .صـ .69
املرجع السابق .صـ .82
انظر :محمد أمين الحق .املفتي السيد محمد عميم اإلحسان :حياته وإسهاماته .صـ .67
انظر :املرجع السابق .صـ .67
انظر :السيد محمد نعيم اإلحسان البركتي1432( .هـ2011/م) .التاريخ املشرق ملسجد املفتي األعظم .الطبعة األولى .املطبعة البركتية .داكا – بنغالديش .صـ .25
انظر :محمد أمين الحق .املفتي السيد محمد عميم اإلحسان :حياته وإسهاماته .صـ .69
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ّ
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للسيد محمد عميم اإلحسان في الدراسات
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غالم الرحمن & ّ
سيد بدين

والطالب يتقنون رواية حفص عن عاصم ّأوال في مدارس تحفيظ القرآن الكريم ثم القراءات األخرى ،ولكن القراءة برواية حفص عن
عاصم هي املشهورة عندهم في املدارس لتحفيظ القرآن الكريم في بنغالديش52 .
وكان ّ
السيد ّ
يدرس صحيح البخاري الشريف في هذا املسجد في أيام عطلة املدرسة العالية ،ويعطي اإلجازات الخاصة بعد ختم
البخاري الشريف ،وهكذا ّ
يتم التدريس بصفة متواصلة مع الختمات املجازة.
ّ
واللجنة التنفيذية لـ«مسجد املفتي األعظم» يحتفلون بأيام عديدة في السنة ،منها :االحتفال بميالد الرسول «صلى هللا عليه
ّ
وسلم» ،وإحياء ليلة اإلسراء واملعراج وليلة النصف من شعبان وليلة القدر وغيرها ،ويقيمون االحتفال بمناسبة وفاة السيد محمد
عميم اإلحسان في العاشر من شهر شوال في كل سنة ،ويختمون القرآن الكريم والتهليل والذكر وغيرها من العبادات ،ويوزعون
ً
ّ
التبرعات للحاضرين جميعا 53.وقد حضر الباحث مع صديقه محمد مسعود حسين هذا االحتفال سنة 1435هـ2014/م.

ّ
املبحث الثاني :جهود ّ
التفسيرية
السيد في الدراسات

ً
ً ً
ومن املعلوم أن للعلماء دورا كبيرا وجهودا جبارة في تدوين التفاسير وتعليمها وترسيخها في األجيال الالحقة ،ومن هؤالء األئمة:
ّ
السيد محمد عميم اإلحسان ،صاحب التصانيف والتآليف املفيدة النافعة في التفسير وأصوله ،والتجويد والقراءات ورجالها،
والحديث والفقه وغيرها.
وكان لجهود ّ
السيد محمد عميم اإلحسان دور حيوي بارز ملموس في تطوير ونشر الفهم القرآني والدراسات التفسيرية في شبه
ّ
ً
ّ
ّ
خاصة جمهورية بنغالديش الشعبية ،حيث ألف كتبا كثيرة في الدراسات التفسيرية من التفسير وأصوله والتجويد
القارة الهندية
والقراءات القرآنية لفهم الكتاب العزيز الذي ال يأتيه الباطل من بين يديه وال من خلفه.
ّ
العلمية ّ
ّ
للسيد محمد عميم اإلحسان وخدماته في الدراسات التفسيرية مع بيان
سيتناول الباحث في هذا املبحث اإلسهامات
ّ
مؤلفاته وآثاره في هذا امليدان.

املطلب ّ
األول :خدماته وآثاره في التفسير
يدرس ّ
ّإن ّ
السيد محمد عميم اإلحسان له جهود جبارة في خدمة التفسير وعلوم القرآن ،وكان ّ
مادة التفسير في مراحل مختلفة في
ّ
رسميا ،وكان يجمع كتب
املدرسة العالية بداكا ،بنغالديش من سنة 1943م إلى 1969م قبل الوصول إلى سن التقاعد من التدريس
التفاسير بوسائل مختلفة ويراجعها في أيام حياته 54،ويؤلف املؤلفات في الدراسات التفسيرية ،وله ثالثة مؤلفات في علم التفسير،
سيتناول الباحث في السطور التالية نبذة عن هذه املؤلفات:
األول :اإلحسان الساري بتوضيح تفاسير صحيح البخاري
ّ
السيد محمد عميم اإلحسان قد شرح الروايات واألحاديث التي أورد اإلمام محمد بن إسماعيل البخاري في كتاب التفسير من
صحيحهّ ،
وسماه «اإلحسان الساري بتوضيح تفاسير صحيح البخاري» 55.وهذا الكتاب لم يطبع حتى اآلن ،ولم يعثر الباحث عليه بين
ّ
املطبوعات واملخطوطات ،وكم كان الباحث يتطلع للبحث عنه والحصول عليه ولم يجده.
ّ
الوصاف بحاشية الكشاف
الثاني:
ّ
وقد شرح السيد محمد عميم اإلحسان سورة الفاتحة من تفسير الكشاف للعالمة جار هللا الزمخشري باللغة األردية في رسالة
وسماه « ّ
ّ
صغيرةّ ،
(الثانوية) في بنغالديش
الوصاف بحاشية الكشاف» 56.وكان هذا الكتاب من الكتب املقررات الدراسية ملرحلة العالم
ّ
وباكستان 57.ولكن لم يعثر عليه الباحث بين املطبوعات واملخطوطات ،وكم كان الباحث يتطلع للبحث عنه والحصول عليه ولم يجده.
ّ
الثالث :إتحاف األشراف بحاشية الكشاف
وقد وضع ّ
السيد محمد عميم اإلحسان حاشية على سورة آل عمران من تفسير الكشاف للعالمة جار هللا الزمخشري باللغة
ّ
العربيةّ ،
وسماه «إتحاف األشراف بحاشية الكشاف» .ومن املعلوم أن لتفسير الكشاف للعالمة جار هللا الزمخشري من املزايا
والخصائص التي امتاز بها حتى صار هو املثل األعلى في تبيين األساليب البيانية والبالغات التي تتألأل بروقها الخاطفة من أسمى القرآن
الحكيم.
52
53
54
55
56
57

انظر :السيد محمد نعيم اإلحسان البركتي .التاريخ املشرق ملسجد املفتي األعظم .صـ.26
انظر :املرجع السابق .صـ.30-28
محمد أمين الحق .املفتي السيد محمد عميم اإلحسان :حياته وإسهاماته .صـ .68
السيد محمد عميم اإلحسان .فقه السنن واآلثار .صـ .392
انظر :محمد أمين الحق .املفتي السيد محمد عميم اإلحسان :حياته وإسهاماته .صـ .247-246
انظر :املرجع السابق .صـ .246
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ّ
اإلسالمية
وكان هذا الكتاب من الكتب املقررات الدراسية ملرحلة الفاضل (املاجستير) في قسم التفسير من الجامعات واملدارس
في جمهورية بنغالديش الشعبية .ومن هذا املنطلق ّألف ّ
السيد محمد عميم اإلحسان هذا الكتاب ليسهل تناوله على الطالب من تفسير
ّ
الكشاف ،كما صرح بذلك املؤلف في مقدمة كتابه بقوله« :إنه قد سنح لي أن أعلق على تفسير السورة الزهراء آل عمران تعليقا مفيدا،
أبين ما اشتمل عليه الكشاف من املسائل الغامضة الدقيقة  ...وأناقشه في اعتزاله حتى يسهل على التالميذ كل مشكل عويص
منها58 .»...
ً
واسم الكتاب كامال «إتحاف األشراف بحاشية الكشاف» ،وقد ذكر هذا االسم الدكتور محمد عبد الباقي في كتابه 59 ،والدكتور
أمين الحق ذكر اسم الكتاب في كتابه « 60اإلتحاف األشراف» 61 ،ولكن ّ
السيد محمد عميم اإلحسان ذكر بنفسه اسم كتابه «اإلتحاف
بحاشية الكشاف»62 .
والكتاب طبع عدة طبعات :منها طبع في املطبعة الحسينية بداكا ،بنغالديش ،سنة 1948م ،وطبع أيضا في املطبعة املجيدية في
بلدة كانفور من الهند بإشراف محمد شفيع ،ولم يذكر فيها سنة الطبع والتاريخ ،وهذا الكتاب الوحيد من مؤلفاته في التفسير متداولة
اآلن والبواقي من ضمن املفقودات.
املطلب الثاني :خدماته وآثاره في أصول التفسير
ّ
ً
ً
ّإن ّ
السيد محمد عميم اإلحسان ألف كتابا واحدا في علم أصول التفسير ،أال وهو «التنوير في أصول التفسير» ،وقد انتهى
ّ
ّ
ّ
ً
املؤلف من تأليفه ليلة عيد األضحى سنة  1368من هجرة املصطفى «صلى هللا عليه وسلم» ،والكتاب فيه مقدمة وأحد عشر فصال
وخاتمة.
ّ
ّ
ّ
يقول املؤلف في مقدمة كتابه« :فيقول عبد ربه الولي السيد محمد عميم اإلحسان بن السيد عبد املنان املجددي البركتي الشهير
ً
باملفتي عاملهما هللا تعالى بلطفه الجلي والخفي ،هذا جزء لطيف في علوم التفسير سميته التنوير في أصول التفسير مرتبا على فاتحة
ً
فصال وخاتمة وذلك سنة 1368هـ»63 .
وأحد عشر
وقد أحاط الكتاب بجميع املوضوعات املتعلقة بعلم أصول التفسير وعلوم القرآن على وجه التقريب ،والنسخة التي اطلع عليها
ّ
الباحث هي التي طبعت في املطبعة املجيدية في بلدة كانفور من الهند سنة 1958م .وقد استفاد املؤلف فيه من كتاب البرهان في علوم
القرآن للزركش ي ،واإلتقان في علوم القرآن للسيوطي ،والفوز الكبير في أصول التفسير للشيخ ولي هللا الدهلوي ،وإحياء علوم الدين
لإلمام الغزالي ،وحجة هللا البالغة للشيخ ولي هللا الدهلوي ورتبه بأسلوب ممتع جيد.
ً
وكتاب« :التنوير في أصول التفسير» قد طبع في قرآن منزل ،بابو بازار ،داكا ،بنغالديش ،سنة 1948م ،وطبع أيضا في املطبعة
املجيدية بكانفور من الهند ،بإشراف السيد نعمان الزيدي ،سنة 1952م ،ثم طبع مرة أخرى في نفس املطبعة سنة 1958م .وكان من
كتب املقررات الدراسية ملرحلة الليسانس من الجامعات واملدارس اإلسالم ّية في جمهورية بنغالديش الشعبية .وقد ترجم هذا الكتاب
إلى اللغة البنغاللية موالنا كرامت علي النظامي وموالنا عبد املنان ،وطبع باسم (تشريح التنوير في أصول التفسير) في املكتبة
ً
املحمدية ،داكا – بنغالديش ،سنة 1984م ،وترجمه أيضا إلى اللغة البنغالية موالنا محمد سراج اإلسالم الفاروق وطبع في املكتبة شاه
جالل ،داكا – بنغالديش64 .
املطلب الثالث :خدماته وآثاره في التجويد والقراءات
ً
ً
ّ
السيد محمد عميم اإلحسان الذي ألبسه هللا تاج القرآن منذ أن كان طفال صغيرا حيث أنعم عليه املنعم سبحانه وتعالى بحفظ
كتابه وقراءته منذ نعومة أظفاره ،وقرأ ّ
السيد محمد عميم اإلحسان القرآن الكريم على والده وعمه الزاهد العارف باهلل املولى السيد
شاه عبد الديان البركتي65 .

58
59
60
61
62
63
64
65

السيد محمد عميم اإلحسان .إتحاف األشراف بحاشية الكشاف .صـ .2
انظر :محمد عبد الباقي .ممارسة األدب اإلسالمي في اللغة العربية والفارسية واألردية .صـ .44
انظر :محمد أمين الحق .املفتي السيد محمد عميم اإلحسان :حياته وإسهاماته .صـ .247
هذا باللغة البنغالية .والصواب «إتحاف األشراف».
انظر :السيد محمد عميم اإلحسان .فقه السنن واآلثار .صـ .392
انظر :السيد محمد عميم اإلحسان1958( .م) .التنويرفي أصول التفسير( .د.ط) .املطبعة املجيدية بكانفور من الهند .صـ.3
انظر :محمد عبد الباقي .ممارسة األدب اإلسالمي في اللغة العربية والفارسية واألردية .صـ .77
انظر :محمد أمين الحق .املفتي السيد محمد عميم اإلحسان :حياته وإسهاماته .صـ .40
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وله جهود مشكورة في خدمة التجويد والقراءات القرآنية ،وتدريسهما وتعليمهما في املدرسة العالية بداكا ،جمهورية بنغالديش
الشعبية ،عندما كان أستاذا فيها ،وفي إدارة الحلقات القرآنية في املساجد ،ويؤلف بعض املؤلفات في علم التجويد والقراءات القرآنية.
منها:
ّ
األول :التنضيد في التجويد
ّ
للسيد محمد عميم اإلحسان أحاط بجميع أحكام التجويد والقراءات على وجه التقريب،
وكتاب «التنضيد في التجويد»
ّ
ّ
ً
ّ
والكتاب ّرتبه املؤلف بمقدمة وثالثة عشر فصال .أما املقدمة فقد بين املؤلف فيها تعريف التجويد وموضوعه وفائدته وغايته ،وتعريف
اللحن وأقسامهّ 66 .
وبين أحكام التجويد املختلفة في فصول الكتاب.
ّ
ُّ
وتعلمه وتعليمهّ ،
ثم ّبين
وأما في الفصل األخير فقد أورد املؤلف األحاديث النبوية التي جاءت في بيان أهمية تالوة القرآن الكريم
ّ ّ
ّ
النبي «صلى هللا عليه
السيد محمد عميم اإلحسان سنده املتصل في القراءات القرآنية والتجويد الذي حصل عليه من شيوخه إلى
ّ
وسلم».
ً
ّ
للسيد محمد عميم اإلحسان طبع في املطبعة املجيدية بكانفور من الهند ثالث رسائل معا في
وكتاب« :التنضيد في التجويد»
ّ
ّ
مجلد واحد ،األول :الفوز الكبير في أصول التفسير لشاه املحدث ولي هللا بن عبد الرحيم الدهلوي ،والثاني والثالث :التنوير في أصول
التفسير ،والتنضيد في التجويد للسيد محمد عميم اإلحسان ،ولم يذكر فيه سنة الطبع والتاريخ67 .
الثاني :ما ال يسع تركه للقاري
ّ
ّ
ّ
وكتاب «ما ال يسع تركه للقاري» للسيد محمد عميم اإلحسان ،وبين املؤلف فيه بعض األحكام في التجويد والقراءات التي يحتاج
القارئ عند قراءة ا لقرآن الكريم .وهذا الكتاب لم يطبع حتى اآلن ،ولم يعثر الباحث عليه بين املطبوعات واملخطوطات ّ
للسيد محمد
ً
السيد محمد عميم اإلحسان في كتب كثيرة ،وقد نسب ّ
منسوبا إلى ّ
السيد محمد
عميم اإلحسان ،ولكن وجد الباحث اسم هذا الكتاب
ّ
مؤلفاته إلي هذا الكتاب68 .
عميم اإلحسان بنفسه في بعض

خاتمة البحث:

الحمد هلل على فضله وتوفيقه وإحسانه ّ
ومنه وكرمه وإنعامه ،فقد أعان هللا تعالى الباحث على إتمام هذا البحث املتواضع عن
السيد محمد عميم اإلحسان وخدماته في الدراسات التفسيرية .وقد ّ
ّ
توصل الباحث بعد هذه الجولة الهادئة والدراسة الوجيزة إلى
النتائج التالية:
ّأوالّ :
ّ
السيد محمد عميم اإلحسان أحد األعالم الذين كان لهم دور هام وفاعل في خدمة الدراسات التفسيرية في شبه القارة الهندية،
ً
فقد ّ
قدم ّ
السيد جهودا واضحة جلية في الدراسات التفسيرية من التفسير وأصوله والتجويد والقراءات وغيرها.
ثانيا :وقد ظهر لنا من خالل دراسة حياته حرصه الشديد منذ نعومة أظفاره على طلب العلم وتحصيله ،فقد أمض ى حياته وقض ى
ً
ً
ً
ً
ً
جميع أوقاته في العلم حفظا ودراسة ،وتحصيال وعمال ،وتطبيقا وتدريسا ،ال يصرفه عنه أي أمر من األمور.
ً
ً
ثالثا :وقد ّأدى ّ
السيد محمد عميم اإلحسان دورا كبيرا في خدمة هذا الدين ونصرته عن طريق املواعظ والخطب والدروس العلمية
ً
ً
واملؤلفات النافعة وغير ذلك ،فقد جلس للتدريس والتعليم أكثر من نصف قرن من الزمان حتى ّ
خرج أفواجا كثيرة من طالب العلم.
رابعا :كان ّ
السيد محمد عميم اإلحسان من العلماء الذين أثروا املكتبة اإلسالمية بمؤلفات قيمة ،وله مؤلفات كثيرة تربو على مائة
مؤلف في سائر فنون الشريعة؛ فله مؤلفات عديدة في التفسير والحديث وعلومهما ،وفي الفقه وأصوله ،وفي محاسن الدين وآدابه وغير
ذلك ،وهي سهلة األسلوب قريبة املأخذ ،واضحة املعاني ،جامعة شاملة.
ً
مخطوطا ،أماّ
ّ
السيد محمد عميم اإلحسان له ستة مؤلفات في الدراسات التفسيرية :ثالثة منها مطبوعة والباقي ما زال
خامسا:
ّ
ّ
املطبوعة فهي :إتحاف األشراف بحاشية الكشاف ،والتنوير في أصول التفسير ،والتنضيد في التجويد .وأما غير املطبوعة فهي :اإلحسان
ّ
الساري بتفاسير صحيح البخاري ،و ّ
الوصاف بحاشية الكشاف ،و ما ال يسع تركه للقارئ.
ّ ً ّ ً
سادساّ :
مفسرا مدققا في فهم اآليات القرآنية في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة ومعارضته الشديدة
السيد محمد عميم اإلحسان
ً
والقوية ونقده العلمي ّ
البناء في ّ
ّ
ّ
ّ
والنقدي.
التحليلي
الرد على آراء املعتزلة معتمدا على املنهج

66
67
68

انظر :السيد محمد عميم اإلحسان( .د.ت) .التنضيد في التجويد( .د.ط) .املطبعة املجيدية بكانفور من الهند .صـ .56
النسخة التي في حوزة الباحث هي طباعة املطبعة املجيدية بكانفور من الهند.
السيد محمد عميم اإلحسان .فقه السنن واآلثار .صـ .393
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Abstract: Al-Sayyid MoÍammad ÑAmÊm al-IÍsÉn (d.1395H/1973AC) was one of the renowned
scholars and personalities in Indian sub-continent in the nineteen century. He has a great role and
significant contribution to spread various religious knowledge and education in the People's
Republic of Bangladesh. This research aims to discuss about his biography including academic
and working life. The research also highlights his momentous efforts and achievements,
contributions to the religious knowledge, especially to the Tafsir Studies. The research concludes
that Al-Sayyid MoÍammad ÑAmÊm al-IÍsÉn was known as a great scholar and Researcher for AlQuran and Al-Sunnah in the light of the Sunni doctrine.
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