


تراث التفسري
بني املخطوط واملطبوع

 



اإلخـراج الفين
حسـن عبد القادر العـزاني

ISBN  978 - 9948 - 455 - 05 - 9

+971  4  6087777 971+هاتف:   4  6087555 فاكس: 
املتح��دة العربي��ة  دب��ياإلم��ارات   -  3135 ب:  ص. 

m a i l @ i a c a d . g o v . a ew w w . i a c a d . g o v . a e

لدائرة الشؤون اإلسالمية والعمل اخليري بدبي
إدارة البحوث

1436 هـ - 2014 م

 



تراث التفسري
بني املخطوط واملطبوع

بقلم
د. عبد احلكيم األنيس

إدارة البحوث

 



4

تراث التفسري بني املخطوط واملطبوع  



5

تراث التفسري بني املخطوط واملطبوع

افتتاحـية

احلمد هلل رب العاملني، والصاة والسلام عىل سيدنا حممد وعىل 

آله وصحبه وَمْن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين..

وبعلللد: فيرس » دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل اخلريي بدبي - إدارة البحوث « 

م إصداَرها اجلديد » تراث التفسير بين المخطوط والمطبوع «  أن تقدِّ

جلمهور القراء من السادة الباحثني واملثقفني واملتطلعني إىل املعرفة.

وهـو كتـاب يتنـاول الثقافـة التفسـرية من حيـث التاريـخ هلا، 

وذلـك باحلديث عـن املفرسين، وأوائل التفاسـر املدونـة، وأنواعها، 

وأشـكاهلا، وعناوينها، والتفاسر املشـركة، وطريقة التناول ومراحل 

التأليـف، والـذايت واملوضوعي يف األعامل التفسـرية، ثـم خمطوطات 

التفسـر مـن حيث توثيق نسـبتها، وحتقيـق عناوينها، وفهارسـها، ثم 

 إطاللـة نقديـة عىل خمطوطات تفسـرية طبعت، وتعريـف باثني عرش 

خمطوطًا تفسريًا.
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وهلذا اإلنجاز العلمي جيعلنا نقدم عظيم الشلكر والدعاء ألرسة 

آل مكتـوم حفظهلا اهلل تعلاىل التي حتب العللم وأهله، وتلؤازر قضايا 

اإلسلام والعروبلة بكل متيلز وإقلدام، ويف مقدمتها صاحب السـمو 

الشيخ حممد بن راشد بن سعيد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس 

جمللس الوزراء، حاكم ديب الذي يشليِّد جمتمع املعرفة، ويرعى البحث 

العلمي، ويشجع أصحابه وُطابه .

راجلني من العيل القدير أن ينفع هبلذا العمل، وأن يرزقنا التوفيق 

والسداد، وأن يوفق إىل مزيد من العطاء عىل درب التميز املنشود.

  وآخلر دعوانلا أن احلملد هلل رب العاملني، وصىلَّ اهلل وسللَّم عىل 

النَّبي األمي اخلاتم سّيدنا حممد وعىل آله وصحبله أمجعني.

	         مدير إدارة البحوث  	 	 	

	      الدكتور سيف بن راشد اجلابري 	 	 	
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     احلمد هلل، وصىل اهلل وسلَّم عىل نبيه ومصطفاه، وعىل آله،

وصحبه ومن وااله. 

وبعـد: فهلذه صفحلات بعنلوان »تـراث التفسـر بـن املخطـوط 
واملطبوع«، وقد رأيت أن أطّوف يف أرجاء هذه احلركة العلمية التفسريية، 
 الواسلعة األكنلاف، املرتاميلة األطلراف، وأتنلاول احلديلث عنهلا علر 

املحاور اآلتية:

ون: وهو حمور مهٌم ملعرفة ما ُكتَِب يف تراجم هؤالء الذين  1- املفرسرِّ
سنصحبهم يف هذه الصفحات.

نة، وهي نقطلة االنطاق للحركة  2- أوائـل التفاسـر: أعنلي املدوَّ
الكرى.

3- أنواع التفاسر: التي تناوهلا املفرسون جمموعًة أو مفردًة.

4- أشـكال التفاسـر: من حيث النثر والنظم، والتفاسلري الشاملة 
واجلزئية، واملطولة واملخترصة، ولغة هذه التفاسري.
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5- التفاسر املشركة: وهي متثل معرضًا رائعًا جلهود متعددة خمتلفة 

ممتدة يف الزمان واملكان.

6- طريقـة التنـاول ومراحـل التأليـف: وهو حمور يكشلف طرائق 

املفرسيلن يف تناول النص املقدس، ومراحل التأليف التي متر هبا أعامهلم. 

ويف الكام اقرتاٌح وتصحيٌح أحسبهام مهمني يف هذا املجال.

املحلور  وهلذا  التفسـرية:  األعـامل  يف  واملوضوعـي  الـذايت   -7

يغلوص يف أعلامق عدد من هلذه األعامل، وحيلاول التمييز بلني األفكار 

املتداخللة، والفصلل بلني اآلراء املتشلابكة. وهو نلواة لعمل كبلري يتابع 

 الرحللة، ويلؤرش املرحلة، ويسلترشف نفسليات املؤلفلني وختصصاهتم 

والظروف املحيطة هبم.

8- املخطوطات التفسرية والنسبة املخطئة: هذه النسبة التي أتعبت 

الباحثني وحريهتم، وضيعت كتبًا، ودثرت جهودًا، وشوشت تصورًا.

9- املخطوطـات التفسـرية وأخطـاء النُّسـاخ يف العناويـن: وهلي 

أخطاء ال يمكن كشُفها إال بعد رصٍد وفحٍص دقيقني.

10- املخطوطات التفسرية وأخطاء املفهرسن: وهذا حمور يكشف 
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علن خيبات أملٍل كبرية يتعلرض هلا الباحثون يف مسلريهتم ومسلايرهتم 
للمخطوطات.

يف  أخلريًا  صبَّلت  التلي  التفسـرية:  املخطوطـات  فهـارس   -11
»الفهرس الشامل«.

12- إطاللة نقدية عىل خمطوطات تفسـرية مطبوعة، وهي: إطالة 
يف ملحوظات رسيعة، اهلدف منها االرتقاء إىل الكامل قدر اإلمكان.

13- دعـوة إىل إحيـاء املخطوطـات التفسـرية بالنـرش: من خال 
ذكر )12( خمطوطًا.

وحتت كل حموٍر تفصيٌل وتكميٌل، وتدليٌل وتعليٌل.

الشلكلل واملضملون،  بلني  الصفحللات  وقلد ملزجلُت يف هلذه 
 والظاهلر والباطلن، واتَّبعلُت املنهج »العقليل« و»النقليل«، وربام أخذُت 

بل »املنهج اإلشاري«.

وال أعتذر عن قصور قد يكون طرأ عليها، فكيل قصور، ومن شلأن 
اإلنسلان النسليان، والقلب التقللب، واملوضوع كبلري، والزمان حمدود، 

وكان عنوان البحث »رشوح أرضية لكتاب سلاموي«)1(، ويف ذلك إحياء 

م إىل املؤمتر الدويل »املخطوطات الشارحة« الذي عقدته مكتبة اإلسكندرية  )1( وقدِّ
سنة 1427هل - 2006م.
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ضمني - من خال هذه املقابلة - باملسافة البعيدة بني عمٍل إنسايٍن تشده 

اإلرض إليهلا، جتاه نص سلاموي يسلتغرق الزملان واملكان واإلنسلان، 

ويمأل اآلفاق واألعامق، ويتجاوز احلدود والسدود والقيود.

وُيعجبنلي هنا أن أذكر تعريف العامة الفناري )ت:834هل( لعلم 

فه قائلًا: »هو معرفة أحـوال كالم اهلل تعاىل من حيث  التفسلري، فهلو يعرِّ

القرآنيـة، ومن حيث داللته عىل ما ُيْعَلـُم أو ُيَظنُّ أنه مراد اهلل تعاىل، بقدر 

«، ثم قوله »بقدر الطاقة اإلنسلانية«   الطاقة اإلنسـانية«)1(. وقوله »أو ُيَظنُّ

احرتاٌز جليٌل مجيٌل.

هذا، ومل أشلأ االقتصار عىل كتاب دون كتاٍب، أو عرص دون عرٍص، 

أو منهلٍج دون منهج، لرجائي أن يثري املوضوع اهتاممًا وانشلدادًا إىل هذا 

اجلانب املظلوم من »تراثنا املجهول« يف هذه الفرصة السانحة الرائعة.

واهلل من وراء القصد.   
               عبد احلكيم األنيس

        ديب يف 29 من حمرم 1427هل
               2006/2/28م)2(

)1( كشف الظنون )428/1(، وتاريخ التفسري للقييس )ص18(.
)2( وأعيد النظر فيه يف 29 من ذي احلجة 1435هل - 2014/10/23م.
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1- املفسِّرون:

الذيلن ُوصفلوا بمعرفلة عللم التفسلري والتأليف فيه كثلريون، وقد 

خّصهم بالتأليف عدٌد من العلامء منهم:

1- اإلملام السليوطي )ت:911هلل( فله »طبقـات املفرسين« وهو 

أول َمْن كتب يف هذا، يقول يف مقدمته:

»وبعلد: فهلذا املجموع فيه طبقلات املفرسين، إذ مل أجلد َمن اعتنى 

ثني والفقهاء والنحاة وغريهم«)1(. بإفرادهم كام اعتني بإفراد املحدِّ

ثم تكلم عىل أنواع املفرسين كام يراهم فقال: »واعلم أهنم أنواع:

األول: املفلرسون ملن السللف و)2( الصحابلة والتابعلني وأتبلاع 

التابعني.

ثني، وهم الذين صنفوا التفاسلري ُمْسلندًة  الثاين: املفرسون من املحدِّ

ُموَردًا فيها أقوال الصحابة والتابعني باإلسناد.

وهذان النوعان ترامجهم مذكورة يف طبقات الفقهاء.

)1( طبقات املفرسين )ص21(.
)2( كذا يف األصل.
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الثالث: بقية املفرسين من علامء أهل السنة، الذين ضموا إىل التفسري 

التأويَل والكاَم عىل معاين القرآن، وأحكامه، وإعرابه، وغري ذلك. وهو 

الذي االعتناُء به يف هذا الزمان أكثر.

الرابع: َمْن صنَّف تفسريًا من املبتدعة...«)1(.

ثم بنيَّ رأيه يف هؤالء فقال:

»والذي يستحق َأْن ُيسّمى من هؤالء: القسم األول، ثم الثاين، عىل 

ون كتبهم  ا الثالث فمؤولة، وهلذا ُيَسمُّ أن األكثر يف هذا القسلم نقلٌة. وأمَّ

غالبًا بالتأويل.

ومل أسلتوف أهلل القسلم الرابلع، وإنلام ذكلرت منهلم املشلاهري 

كالزخمرشي، والرماين، واجلبائي وأشباههم«)2(.

ومملا يؤسلف عليه أنه تويف قبلل إكامله، فأخرج تلميلذه الداودي ما 

وجده يف املسودة، إذ نجد يف آخره:

)1( طبقات املفرسين )ص21(.

)2( طبقات املفرسين )ص21(.
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» قال تلميذه احلافظ الشلمس الداودي رمحه اهلل تعاىل: علقت ذلك 

من مسلودة يف أوراق مل يتمها شليخنا، وكان عزمه أن يكون مؤلفًا حافًا 

فأدركته املنية...«)1(.

ويف هذا الكتاب )136( ترمجة)2(.

2- احلافظ شمس الدين الداودي )ت:945هل(.

ويبلدو أنله أراد أن حيقلق أمنية شليخه السليوطي فوضلع »طبقات 

املفرسيـن«، وقلد فرغ منه سلنة )941هلل(، وذكر يف آخلره الكتب التي 

طالعها من أجله)3(.

)1( املصدر السابق )ص125(.
)2( خص السيوطي النوع الثامنني من أنواع علوم القرآن يف كتابه »اإلتقان« لطبقات 
املفرسين، ولكن ليس عىل سبيل الرتمجة، وإنام هو تغطية رسيعة جلهود الصحابة 
والتابعني وَمْن بعدهم يف ذلك. انظر: )205/4-214(. وكتب الشيخ قاسم 
القيليس )ت:1375هل( يف كتابه »تاريخ التفسلري« عن علم طبقات املفرسين، 
وأدار الكام عىل الكتب ال عىل املفرسين، واألوىل أن يقول: طبقات التفاسري. 
ثلم فيام ذكلره حاجلة إىل تدقيق وحتريلر. وعمدته »كشلف الظنون« وقللَّ َمْن 

ذكرهم بعده. انظر كتابه املذكور )ص86-65(.
)3( انظر: )386/2(.
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وبلغ عدد الرتاجم فيه )704( ترمجة)1(.

3- الشليخ أبلو سلعيد صنلع اهلل الكوزه كنلاين )ت:980هلل( له: 

»طبقات املفرسين«)2(.

4- علامل جمهول ملن علامء املغلرب كان يف الثللث األول من القرن 

احللادي عرش، ولله أيضًا »طبقات الفقهلاء املالكية«، وقلال فيه يف ترمجة 

مكي بن أيب طالب القييس: »ذكرته يف كتايب يف املفرسين«)3(.

»طبقـات  ولله  األدرنلوي )ت:؟(،  بلن حمملد  أمحلد  الشليخ   -5

املفرسين«.

وقلد فلرغ منله سلنة )1095هلل(. وذكلر يف أولله الكتلب التلي 

أخذ منها)4(.

)1( بعض هذه الرتاجم مكرر، ولست بصدد بيان ذلك.
)2( ذكره احلاج خليفة يف كشلف الظنون )1107/2( والبغدادي يف هدية العارفني 
)393/1( وفيه: »أبو سلعيد بن الشليخ صنع اهلل الكوره كراين» قرية من قرى 

تريز« اسمه كنيته، ولد سنة )920هل( وتويف بالقسطنطينية«.
)3( طبقلات الفقهاء املالكية )خمطوط، ص258(. وانظر كلمة مهمة عن املؤلِّف يف 

مقدمة »مجهرة تراجم الفقهاء املالكية« )110-103/1(.
)4( انظر )ص1(.
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وبلغ عدد الرتاجم فيه )638( ترمجة.

6- األستاذ عادل نوهيض. وله »معجم املفرسين من صدر اإلسالم 

حتـى العرص احلارض«، وتاريخ مقدمته )3 شلعبان 1403هل - 15 أيار 

1983م(.

وفيه نحو من ألفي ترمجة)1(.

وهلذه الكتلب مرتبة عىل احلروف عدا كتلاب األدرنوي فهو مرتب 

عىل الطبقات، كل طبقة مئة سنة)2(.

وملازال هلذا اجلانب بحاجلة إىل تتبٍع واسلتيعاٍب واسلتقصاٍء عىل 

منهج جديد.

•     •     •

)1( مل ترقم الرتاجم، وهذا ما قاله املؤلف )1/ز(.
)2( ال خيلو كتاب من هذه الكتب من ملحوظات تقل وتكثر، ويمكن أن يكون هذا 

موضوع بحث، وهو بحث مهم.
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2- أوائل التفاسري:

نة ما نقل عن ابن عباس )ت:68هل(،  إنَّ من أوائل التفاسري اللُمَدوَّ

وسعيد بن جبري )ت:95هل(، وجماهد بن جر )ت:104هل()1(، والضحاك 

بن مزاحم )ت:105هل(، واحلسلن البلرصي )ت:110هل(، وعطية بن 

سعد العويف )ت:111هل(، وعطاء بن أيب رباح )ت:114هل(، وقتادة بن 

دعامة السدويس )ت:118هل(، وحممد بن كعب القرظي )ت:118هل(، 

وعطاء بن دينار اهلذيل )ت:126هل(، وإسلامعيل بن عبد الرمحن السدي 

)ت:128هل(، وعطاء بن أيب مسللم اخلراسلاين )ت:135هل(، والربيع 

بن أنس البكري البرصي اخلراسلاين )ت:139هل(، وحممد بن السلائب 

 الكلبي )ت:146هل(، وشلبل بن عباد املكي )ت:148هل(، ومقاتل بن

 حيان )ت:150هل(، ومقاتل بن سليامن )ت: 150هل()2(.

)1( حقق األسلتاذ الدكتور حكمت بشلري ياسني أن التفسلري الذي طبع منسوبًا إليه 
هو آلدم بن أيب إياس العسقاين )ت:220هل(. انظر لزامًا: »استدراكات عىل 

تاريخ الرتاث العريب« )30-23/2(.
)2( انظلر اللكام مفصًا عىل كتبهلم يف »تاريخ الرتاث العريب« لفؤاد سلزكني )م1 
ج1 ص63-86(، واقلرأ ملا يتعلق هبذه املواضع يف »اسلتدراكات عىل تاريخ 

الرتاث العريب« للدكتور حكمت بشري ياسني )76-7/1(.             =
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3- أنواع التفاسري:

دْت أنواع التفاسري تبعًا لتعدد أنواع علوم القرآن: فهناك َمْن نظر  تعدَّ

إىل أسباب النلزول ورأى أهنا تساعد عىل الفهم الصحيح لآلية فاهتم هبا 

وأفردها بالتأليف، وهناك َمْن نظر إىل نوع آخر فاهتم به.

وقلد أوصل اإلماُم السليوطي أنواع عللوم القلرآن إىل ثامنني نوعًا، 

وكلهلا تسلاعد علىل تفسلريه وفهمله، ولكن ما يدخلل يف باب التفسلري 

دخوالً أوليًا ظاهرًا يمكن أن يكون ما صنّفه يف األنواع اآلتية وهي:

النوع السادس والثاثون: يف معرفة غريبه.

نللات األوىل يف التفسلري خال  ويف البحلث املعنلون بلل »ملحات علن اللُملَدوَّ  =
القلرن األول اهلجلري« املنشلور يف جمللة الرشيعة والدراسلات اإلسلامية يف 
جامعة الكويت، العدد )27( شلعبان سنة )1416هل(. و»التأليف يف التفسري 
عند املحّدثني« املنشور يف جملة جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسامية، العدد 
)26( ربيلع اآلخلر سلنة )1420هل( ملا يتعلق هبلذا فارجْع إليهام إْن شلئت. 
وكذلك يف »أعام الدراسلات القرآنية يف مخسلة عرش قرنًا« للدكتور مصطفى 

الصاوي اجلويني.
وانظلر علن املخطوطات التلي وصلْت إلينا علن هؤالء يف »الفهرس الشلامل   

للرتاث العريب اإلسامي املخطوط: التفسري وعلومه« )19-11/1(.
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تراث التفسري بني املخطوط واملطبوع

النوع التاسع والثاثون: يف معرفة الوجوه والنظائر.

النوع احلادي واألربعون: يف معرفة إعرابه.

النوع الثالث واألربعون: يف املحكم واملتشابه.

ره. مه ومؤخَّ النوع الرابع واألربعون: يف مقدَّ

ه. ه وخاصِّ النوع اخلامس واألربعون: يف عامِّ

النوع السادس واألربعون: يف جُمَْمِله وُمَبيَّنه.

النوع الثامن واألربعون: يف مشكله وموهم االختاف والتناقض.

النوع التاسع واألربعون: يف مطلقه ومقيده.

النوع اخلمسون: يف منطوقه ومفهومه.

النوع احلادي واخلمسون: يف وجوه خماطباته.

النوع الثاين واخلمسون: يف حقيقته وجمازه.

النوع الرابع واخلمسون: يف كناياته وتعريضه.

النوع اخلامس واخلمسون: يف احلرص واالختصاص.
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تراث التفسري بني املخطوط واملطبوع

النوع السادس واخلمسون: يف اإلجياز واإلطناب.

النوع السابع واخلمسون: يف اخلر واإلنشاء.

النوع الثامن واخلمسون: يف بديع القرآن.

النوع التاسع واخلمسون: يف فواصل اآلي.

النوع الستون: يف فواتح السور.

النوع احلادي والستون: يف خواتم السور.

النوع الثاين والستون: يف مناسبة اآليات والسور.

النوع الثالث والستون: يف اآليات املشتبهات.

النوع الرابع والستون: يف إعجاز القرآن.

النوع السادس والستون: يف أمثال القرآن.

النوع السابع والستون: يف أقسام القرآن.

النوع الثامن والستون: يف جدل القرآن.

النوع السبعون: يف املبهامت.
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تراث التفسري بني املخطوط واملطبوع

ومما ُيْذَكُر للسليوطي أنه درج علىل ذكر ما عرفه من مؤلفات للعلامء 

م  السابقني يف هذه األنواع، وذلك يف افتتاح كامه عىل كل نوع منها، فقدَّ

هبلذا للباحث خدملة جليلة)1(، وحبلذا أن يعتني َمْن حيقلق هذا الكتاب 

بالزيادة عليه، وبيان املخطوط من املطبوع من هذه الكتب.

وملن الواضح أن إفراد كتب هلذه األنواع يمكن أن يعد ويدرج فيام 

ُيسّمى اآلن »التفسري املوضوعي«.

•     •     •

)1( مثلال هلذا ما قالله يف كامه عىل املبهلامت )79/4(: »أفرده بالتأليف السلهييل 
]ت:581هلل[، ثم ابن عسلكر ]يف األصل: عسلاكر وهو حتريلف، وتويف ابن 
عسكر سلنة 636هل[، ثم القايض بدر الدين بن مجاعة ]ت:733هل[، ويل فيه 

تأليف لطيف«.
أقلول: أحصيت يف هذا النوع )13( مؤلفًا وقد ذكرهتا يف كامي عىل السلهييل   

يف »علامء أرضاء خدموا القرآن وعلومه« )ص49-47(.
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تراث التفسري بني املخطوط واملطبوع

4- أشكال التفاسري:

دْت أشلكال التفاسلري ما بني نثٍر - وهو األكثر - ونظٍم - وهو  تعدَّ

قليل -، وما بني تفاسلري شاملة وجزئية، وما بني تفاسري مطّولة وتفاسري 

دْت لغات هذه التفاسري. خمترصة، كام تعدَّ

- الفقـرة األوىل: التفاسلري املنثلورة واملنظوملة: وصلور التفاسلري 

املنثورة ما يأيت:

1- تفسلري النص مبارشة كل: »الكشاف عن حقائق التنـزيل وعيون 

األقاويل يف وجوه التأويل« للزخمرشي )ت:538هل()1(.

2- املختلرص ملن هلذا التفسلري كلل: »خمتـرص الكشـاف« للعز بن 

عبد السام )ت:660هل()2(.

)1( هللذا التفسلري إخراجلان القديلم واجلديلد. انظلر: »عللوم القرآن بلني الرهان 
وينبغلي  )ص570-569(.  حيلدر  سلعيد  حلازم  للدكتلور  واإلتقلان« 
 االنتبلاه هللذا، ومل أر إشلارة إليله حلني علددُت نسلَخلُه يف الفهلرس الشلامل 

.)182-155/1(
)2( الفهرس الشامل )183/1( و)256/1(. ولُينْظر يف هذا.
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تراث التفسري بني املخطوط واملطبوع

3- احلاشلية عىل التفسلري كل: »االنتصاف من الكشاف« البن املنريِّ 

االسلكندري )ت:683هلل()1(. و: »فتـوح الغيب يف الكشـف عن قناع 

الريب« للطيبي )ت:743هل()2(.

4- املخترص من احلاشية كل: »خمترص االنتصاف من الكشاف« البن 

هشام )ت:761هل()3(.

5- احلاشية عىل احلاشية كل: »حاشية« ابن كامل باشا )ت:940هل( 

عىل »حاشية« السيد اجلرجاين )ت:816هل( عىل »الكشاف«)4(.

هذا من حيث الشكل.

ُفُه احلروَف املهملَة  ومن حيث املضمون نجد تفسلريًا التلزم فيه مؤلِّ

يف كتابله كلله كل: »تفسـر« الشليخ فيلض اهلل املتخلص بفيلي اهلندي 

)ت: يف حلدود 1000هلل(، قلال احللاج خليفلة: »وتكلَّلف فيله غايلَة 

)1( الفهرس الشامل )183/1( و)280/1(.
)2( الفهرس الشامل )183/1( و)394-389/1(.

)3( الفهرس الشامل )280/1( و)416/1-417(. ولُينْظر يف نسبته.
)4( الفهرس الشامل )447/1( و)565/1(.
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تراث التفسري بني املخطوط واملطبوع

التكلف«)1(. و كل: »در األرسار« ملحمود محزة الدمشقي احلسيني احلنفي 

)ت:1305هل()2(.

أما يف النظم فهناك َمْن وضع تفسريًا منظومًا كالشيخ حممد بدر الدين 

الغللزي )ت:984هلل( فقد ذكر ابنُلُه يف ترمجته أن تصانيفله مئة وبضعة 

عرش مصنفًا قال: »ومن أشلهرها التفاسلري الثاثة: املنثور، واملنظومان، 

وأشهرها املنظوم الكبري يف مئة ألف بيت وثامنني ألف بيت«)3(.

- وبالنسـبة إىل الفقـرة الثانيـة: وهي التفاسلري الشلاملة أو اجلزئية، 

أقول:

- إن كثلريًا من املفرسين تناول تفسلري القرآن كلله، وقد ال يقدر له 

إمتلام العمل، فيأيت بعلده َمْن يكمله، وهذا اإلكامل قلد يكون كبريًا، وقد 

يكون قليًا:

)1( كشف الظنون )461/1(، وتاريخ التفسري )ص81(.
)2( الفهرس الشامل )823/2(.

)3( الكواكلب السلائرة بأعيان املئلة العارشة )6/3(. وانظر عن نسلخها: الفهرس 
الشامل )634/1(.
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تراث التفسري بني املخطوط واملطبوع

- فملن األول إكامل السليوطي لعمل اإلمام املحليلِّ )ت:864هل( 

الذي بدأ من تفسري سورة الكهف إىل آخر القرآن، ثم عاد ففرس الفاحتة. 

وجاء السليوطي )ت:911هل( فبدأ من سلورة البقرة إىل الكهف، وهذا 

ُم عليه  خاف املظنون إذ كتب املتأخُر تفسرَي النصِف األول، وكتب املتقدِّ

تفسري النصف الثاين، وسبََّب هذا ومهًا للحاج خليفة، وملن تابعه)1(.

- ولعلل ملن اإلكلامل القليلل ملا قلام بله أمحد بلن خليلل اخلويي 

)ت:637هل( متماًم تفسري شيخه فخر الدين الرازي)2(.

)1( كشلف الظنلون )445/1(، والفتلح املبلني يف طبقلات األصوليلني للمراغلي 
)40/3(، والتصحيح من حاشية الصاوي عىل اجلالني )352/4(.

)2( َشلغلت هلذه القضية - وهي هلل أتمَّ الرازي تفسلرَيُه أو ال - أذهاَن الباحثني، 
ومملن تناوهللا الدكتلور حمسلن عبلد احلميلد يف »اللرازي مفلرسًا«، والشليخ 
عبد الرمحلن املعلِّمي يف »بحث حول تفسلري الفخر اللرازي«، والدكتور عيادة 

بن أيوب الكبييس يف بحثه »شبهات حول تفسري الرازي« وغريهم.
وقد اختلفت أقواهُلم فيها فمنهم َمْن يرى أن التفسلري كله للرازي، ومنهم َمْن   
يلرى أن لغريه فيه تتمة. وقد وقفُت عىل ذكر قطعة من تفسلري الرازي خمطوطة 
معها تفسلرُي سورة العنكبوت للخويي، مما يشهد للقول الثاين. انظر: الفهرس 
الشلامل )223/1( و)245/1(. وكان املعلِّمي قد حلظ أن النََفس يف تفسلري 
سلورة العنكبوت - ويف سوٍر أخرى - خمتلف عن النََفس األول، قال يف بحثه 
املذكلور )ص104(: »مل أكلد أرشع يف النظلر يف تفسلري العنكبلوت حتلى  = 
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تراث التفسري بني املخطوط واملطبوع

وقد يكون املفلرسِّ أكمل تأليف كتابه وغاب هذا عن حمققه املعارص 

لسبب من األسباب)1(. والبد من القول أن التفاسري الشاملة كلها سارت 

عىل ترتيب السلور حسلب املعهود، أما التفسلري عىل ترتيب النلزول فلم 

يظهر إال يف القرن الرابع عرش)2(.

=  شلعرُت بأنَّ هلذه روح أخرى، وأسللوب حياول حماكاة السلابق وليس به« 
وهذه ماحظة دقيقة يؤيدها ما ذكرُته.

ومما ُيْؤسلف له أن عددًا من التفاسلري يعاد طبعه دون اإلفادة مما اكُتِشَف وظهر   
من نسٍخ خطيٍة له!

)1( ملن هلذا أن يغيب عن املحقق ماحظة ما جلاء يف آخر املخطوط الناقص أمامه 
فيتشلكك يف إكلامل املؤللف لكتابه، كام حصل لألسلتاذ حمقق »معـاين القرآن« 
للنحلاس، فقد قلال فيه )518/6(: »إىل هناية سلورة الفتلح تنتهي املخطوطة 
التلي بني أيدينا، وهي املخطوطة الوحيدة كام أسللفنا، وبذلك ينتهي الكتاب، 
وال نلدري هل أكمل املصنِّف تفسلري بقية السلور أم إنه اكتفى هبلذا القدر من 

الكتاب العزيز«!
أقلول: ولكننا نقرأ يف آخلر املخطوط الذي ينتهي بانتهاء سلورة الفتح:: »آخر   
السلورة واحلملد هلل وحده، وهو آخر املجللد الثالث، ويتللوه يف الذي يليه... 
سلورة احلجلرات« وهذا يلدل علىل أن املؤلف أكمل التفسلري. وانظر السلامع 

امللحق هبذا املجلد.
)2( وممن مشلى عىل هذه الطريقة األسلتاذ حممد عزة دروزة يف »التفسـر احلديث«، 
والشليخ عبلد القادر العلاين يف »بيان املعاين« و د. أسلعد أمحد عيل يف »تفسـر 
القرآن املرتب«، والشيخ عبدالرمحن حسن حبنكة امليداين يف»معارج التفكر«.
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تراث التفسري بني املخطوط واملطبوع

- أما الذين تناولوا أجزاء من القرآن، أو سلورًا أو آيات أو آية فهم 

كثلريون أيضلًا، وإنَّ إلقلاء نظرة واحدة علىل فهرس الكتلب يف »معجم 

املفرسين« ويف »الفهرس الشامل« كفيلة باستخراج أمثلة كثرية عىل ذلك. 

فقد حظيْت سورُة الفاحتة -مثًا- باهتامم العلامء وكثرت الكتُب فيها)1(.

وكذللك حظيلت آية الكلريس باهتلامٍم شلديٍد إذ هي أعظلم آية يف 

القرآن)2(.

واهتمَّ املتأخرون بالبسملة كثريًا.

وكان لبعلض العللامء اهتامٌم بإفراد الكام عىل آيلة واحدة، كام فعل 

الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي املقديس احلنبيل )ت:1033هل( فله:

)1( كنلُت قلد أحصيلُت يف بحثي »إسلهام املجد الفريوزآبلادي يف احلركلة العلمية 
التفسريية يف َزبيد من خال كتابه تسيري فائحة األناب يف تفسري فاحتة الكتاب« 
فلْت عىل الفاحتلة إىل علرص الفريوزآبادي  أحصيلُت كثلريًا من الكتلب التي ُألِّ
)ت:817هلل( وقللت: »إنَّ الكتلب املؤلفلة يف تفسلري سلورة الفاحتلة جديرة 
باإلحصلاء، والكتابلة يف مناهلج مؤلفيهلا، وكذللك اللكام علىل البسلملة، 
واملؤلفاُت املفردُة فيها كثرية«. انظر: كتاب املؤمتر العلمي األول لكلية اآلداب 

بجامعة احلديدة »زبيد وصاهتا العلمية« )192-190/2(.
)2( انظلر املؤلفني يف تفسلري آية الكريس وخواصهلا وفضائلها يف تقديمي لل »الفتح 

القديس يف آية الكريس« للبقاعي )ص69-61(.
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تراث التفسري بني املخطوط واملطبوع

1- إحتاف ذوي األلباب يف قوله تعاىل: ﴿ ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆۆ  

ۈ  ۈ  ٴۇ﴾ ]الرعد:39[.

2- إحكام األساس يف قوله تعاىل: ﴿ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ﴾ ]آل 

عمران: 96[.

3- أزهار الفالة يف آية قرص الصالة.

4- حتقيق اخلالف يف أصحاب األعراف.

5- توقيـف َمْن كان عارفًا مؤمنـًا عىل قوله تعاىل: ﴿ ہ  ہ  ہ   

ھ  ﴾ ]آل عمران: 97[.

6- فتح املنّان بتفسر آية االمتنان.

7- قالئد العقيان يف قوله تعاىل: ﴿ چ  چ  چ  ڇ   ڇ﴾ 

]النحل: 90[.

8- الكلامت البينات يف قوله تعاىل: ﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  

ٻ  پ  پ  پ  ﴾ ]البقرة: 25[.
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تراث التفسري بني املخطوط واملطبوع

9- اللفظ املوطا يف بيان الصالة الوسطى)1(.

ين آيات من القرآن القلول بأنَّ ِمْن  ومملا يتعلق بتناول بعلض املفرسِّ

أساليب هذا التناول إدارة الكام فيها عىل طريقة السؤال واجلواب.

وِمْن أشلهر ُكُتِب هذا األسللوب تفسلري الرازي املسلمى »أنموذج 

جليل يف أسئلة وأجوبة من غرائب آي التنـزيل«)2(.

- وبالنسـبة إىل الفقـرة الثالثـة: وهي التفاسلري املطوللة واملخترصة 

أقول: 

يلن أطلال النََّفلس جدًا يف التفسلري، فكان تفسلريه  إنَّ بعلض املفرسِّ

موسلوعة علمية شلاملة، وملن املفيد هنا نقلل كلمة للشليخ حممد زاهد 

الكوثلري جلاء فيها: »وملا أّلفه أهُل العللم يف اجتاء روائلع املعاين من 

، عىل اختاف مسلالكهم يف العناية  القرآن الكريم مما ال يكاد حُيصيه العدُّ

)1( انظر ترمجة املؤلِّف يف صدر »قائد العقيان« )ص27-25(.
قه األستاذ الدكتور حممد رضوان الداية. وانظر عن املؤلفات هبذا األسلوب  )2( حقَّ
ما ذكرته يف تقديمي لل »رسلالة يف التفسلري عىل صورة أسئلة وأجوبة« لألستاذ 

الشيخ عبد الكريم الدبان )ص20-15(.
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بالرواية أو الدراية وفنون األفنان من علوم القرآن، وعىل تفاوت أذواقهم 

ومشارهبم يف االهتامم بجهة خاصة من مزايا القرآن املجيد.

وأرجلو القارئ الكريم أن يسلمح يل أن أذكلر بعض مؤلفات علامء 

هلذه األمة يف هذا الصدد مما يكون أنموذجًا ملسلاعيهم اجلبارة يف مضامر 

تدوين املؤلفات:

- فها هو تفسلري اإلمام أيب احلسلن األشعري املسمى »املختـزن« يف 

سبعني جملدًا، عىل ما يذكره املقريزي يف اخلطط.

- وتفسري القايض عبد اجلبار اهلمذاين املسمى »املحيط« يف مئة سفر.

- وتفسلري أيب يوسف عبد السلام القزويني املسمى »حدائق ذات 

فه وقفه وجعل  هبجـة« أقل ملا يقال فيه إنه يف ثاث مئة جمللد، وكان مؤلِّ

ه مسلجد اإلملام أيب حنيفة ببغلداد، ثم صلار يف علداد الكتب التي  مقلرَّ

ضاعت يف أثناء اسلتياء املغول عىل دار اخلافة ببغداد، إال أين سلمعُت 

من أحد أدباء اهلند: أنه رأى قطعًة منه يف أحد فهارس اخلزانات.

- وللحافظ ابن شاهني »تفسر« يف ألف جزء حديثي.
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- وللقلايض أيب بكلر ابن العلريب »أنوار الفجر« يف التفسلري يف نحو 

ثامنلني ألف ورقة، واملعلروف أنه موجود يف بادنلا إال أين مل أظفر به مع 

طول بحثي عنه.

- والبن النقيب املقديس أحد مشايخ أيب حيان »تفسر« يقارب مئة 

جملد، يوجد بعض جملدات منه يف خزانات اصطنبول)1(.

ويوجلد ملن تللك التفاسلري بعلض جمللدات يف بعلض اخلزانات، 

فيام أعلم.

وأما أضخم تفسري تام يوجد اليوم - عىل ما نعلم - فهو:

- تفسلري »فتح املنّان« املدعو بالتفسري العامي املنسوب إىل العامة 

قطب الدين الشريازي، وهو يف أربعني جملدًا، فاملجلد األول منه موجود 

بلدار الكتب املرصيلة، وبه تظهر خطتله يف التفسلري. ويف مكتبَتْي: حممد 

أسلعد وعيل باشلا - حكيم أو غيل - يف اصطنبول من جملداته ما يتم هبا 

نسخة كاملة.

)1( ُطبَِعْت مقدمة هذا التفسلري بتحقيق الدكتور زكريا سلعيد عيل، وقد كشف عنها 
وعّللق حواشليها، بعلد أن ظل الكتلاُب زمنًا طويلًا ُيتداول عىل أنله »الفوائد 

املشوق إىل علوم القرآن وعلم البيان« منسوبًا إىل ابن قيم اجلوزية!
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- وللعامة حممد الزاهد البخاري نحو مئة جملد يف التفسلري، كام يف 

»املنهل الصايف«.

م علىل اختاف  ولعللامء هلذه األمة تفاسلري ال حتىص سلوى ما تقدَّ

مسالكهم.

فام رسدناه هنا نبذة يسلرية مما للعلامء من املسلاعي احلميدة يف سبيل 

تبيني معاين كتاب اهلل العزيز وكشف أرساره التي ال حتىص«)1(.

ومن هذه الكتب الكبرية »تفسـر القرآن« ألمري سجستان خلف بن 

أمحلد السجسلتاين )ت:399هل( قال العتبلي: »كان قد مَجَلَع العلامَء عىل 

تصنيلف كتاب يف تفسلري كتلاب اهلل تعاىل، مل يغادر فيه حرفلًا من أقاويل 

ريلن، وأتبلع ذللك بوجلوه  املفرسيلن، وتأويلل املتأوللني، ونكلت املذكِّ

القلراءات، وعللل النحلو والترصيلف، وعاملات التذكلري والتأنيث، 

ووشحه بام نقله عن الثقات األثبات من احلديث. وبلغني أنه أنفق عليهم 

)1( مقلاالت الكوثلري: موللد خاتم رسلل اهلل عليه أزكى الصللوات )ص433-
.)434
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مدَة اشلتغاهلم بمعونته عىل مجعه وتصنيفه عرشين ألف دينار، ونسلخُتُه 

بنيسلابور موجودٌة يف مدرسلة الصابوين، لكنها تسلتغرق عمر الكاتب، 

وتستنفد حر الناسخ، إال َأْن يتقاسمها النُّساخ باخلطوط املختلفة«)1(.

- ومن التفاسري املخترصة »تفسر اجلاللن«: السيوطي واملحيل:

نقلل احلاج خليفة علن بعض عللامء اليمن قوله: »علددت حروف 

القلرآن وتفسلريه للجاللني، فوجدهتلام متسلاويني إىل سلورة املزملل. 

وملن سلورة املدثلر التفسلري زائلد علىل القلرآن، فعلىل هلذا جيلوز محله 

بغري الوضوء«)2(.

- وبالنسلبة إىل الفقلرة الرابعلة أقلول:إن لغة هذه التفاسلري - عىل 

األغلب - هي العربية، وهناك تفاسلري وضعت بغري العربية كل: تفسلري 

أيب بكلر عتيلق بلن حمملد اهللروي فهلو بالفارسلية)3(. وكلل: تفسلري أيب 

)1( اليمينلي )ص217-218( وانظلر: قادة األمة يف رحاب القرآن )ص29(. وال 
تعرف هلذا التفسري اليوم نسخة.

)2( كشف الظنون )445/1(.

)3( كشف الظنون )440/1(.
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القاسلم إسلامعيل بن حممد التيمي الطلحي )ت:353هل( فهو باللسلان 

األصبهاين)1(. 

وهنلاك تفاسلري عربيلة ترمجت إىل اللغلات األخرى كرتمجة تفسلري 

الطلري إىل الفارسلية)2(، وكرتمجلة تفسلري أيب الليلث السلمرقندي إىل 

الرتكية)3(.

•     •     •

)1( كشف الظنون )442/1(.
)2( انظر: قادة األمة يف رحاب القرآن )ص22-21(.

)3( كشف الظنون )441/1(.
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5- التفاسري املشرتكة:

مما شهدته حركة التدوين يف التفسري وجود كتب تضم أعامالً لعلامء 

متعددين، وأرضب عىل ذلك ثاثة أمثلة:

املثال األول: ما قام به أبو جعفر حممد بن أمحد بن نرص الرميل الفقيه 

)ت:295هل( فله جزء فيه »تفسر القرآن ليحيى بن يامن، وتفسر القرآن 

لنافلع بن أيب نعيلم القارئ، وتفسـر ملسللم بن خالد الزنجي، وتفسـر 

لعطاء اخلراساين«)1(.

املثال الثاين: ما قام به العامة عبد اهلل بن أمحد الرشيف )ت:1062هل( 

فإنه مَجََع تفاسلري اإلمام القاسم بن إبراهيم )ت:246هل(، واإلمام حممد 

بلن القاسلم )ت:284هلل(، واإلملام اهللادي إىل احلق حييى بن احلسلن 

)ت:298هل(، وأسباطهم، وغريهم.

ويف ذللك يقلول: »مللا كانت طريقة أهلل البيت عليهم السلام هي 

)1( حققله د. حكمت بشلري ياسلني، وصدر علن مكتبة اللدار باملدينة املنورة سلنة 
)1408هل - 1988م(.
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طريقلة النجاة... أحببت أن أمجع من تفسلريهم عليهم السلام ما أمكن 

مجعله، وإن علزب عنلي منه الكثلري، وأضيفله)1(إىل ملا قد وضعله نجُم 

آل الرسلول اإلملام الكبري ذو العلم الشلهري القاسلم بلن إبراهيم عليهام 

السام فإنه - رمحُة اهلل عليه - فرّس بعض املفصل، وبدأ يف تصنيفه بوضٍع 

مل ُيعهلد يف وضع كثري من املفرسين، فلإن عادهتم االبتداء بأم الكتاب ثم 

بسلورة البقلرة، إىل آخر القلرآن الكريم، وهلو - عليه السلام - بدأ بأم 

الكتلاب، ثم بسلورة  النلاس، ثم بسلورة الفلق، ثم بسلورة اإلخاص، 

إىل أن انتهى آخر سلورة والشلمس وضحاها، وعاقه عن التامم شلواغل 

األمراض واألسقام.

وكذللك ابنله عاملة العلرتة وقاملوس األرسة حمملد بلن القاسلم 

- عليهام السلام - احتذا ذلك النسلق، وسللك ذلك املنهج، ففرّس من 

حيث انتهى إليه تفسلرُي أبيه، وذلك من أول سورة ال أقسم هبذا البلد إىل 

سورة النازعات.

)1( يف األصل: »وأضفته«!
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ثم قفا أثرمها، وسللك يف ذلك التفسلري سبيلهام، ونسج عىل منواهلام 

اإلماُم األعظم اهلادي إىل احلق األقوم حييى بن احلسني عليهام السام فإنه 

فرّس من )عم( إىل سورة املنافقني... .

مُت أول ما وضعوه من تفسريهم  وقد رأيُت َأْن أحذ حذوهم... فقدَّ

مرتبًا من السور واآليات. 

ثلم بعلد ذلك أرتلب عليه إن شلاء اهلل ما ظفلرت به من تفسلريهم 

وتفسري أسباطهم مفرقًا من اآليات والسور املتباينات.

وقد ذكرت مع ذلك من تفسري غريهم فوائد كثرية...«)1(.

املثـال الثالث: ما قام به َمْن وصف نفسله بل »أفقلر الورى مصطفى 

كاتبا باملحكمة الكرى يف مدينة سانيك املحروسة«)2(.

فقد رأى رسلائَل شلتى، وتعليقلات متناثرة تتناول آيات أو سلورًا، 

فجمعهلا عىل حسلب ترتيب السلور، وأضلاف إليها نقلوالً من حوايش 

)1( املصابيح الساطعة األنوار )70-69/1(.
)2( ينبغي البحث عن ترمجة له.
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مهملة، فجاء عملله كتابًا ضخلاًم ضمَّ جهلودًا كبرية لعللامء كثريين، من 

األتلراك والعلرب، منهم الدواين، وطاشلكري، وابن كامل باشلا، وابن 

سلينا، وابن احلنبيل، وعصلام الدين، وفيه تدقيقلات وحتقيقات، وردود 

ومناقشات، عىل )54( سورة.

وقلد وقعلت هلذه املجموعلة لإلملام أيب الثنلاء حمملود األللويس 

)ت:1270هلل( فكتب علىل غافها بخطه: »هلذه جمموعة جامعة لدرر 

الفوائلد، حاوية لغلرر العوائد، من كل معنى تعبده األقام، وتسلجد له 

أفهلام ذوي األفهام، قد منَّ هبا ربُّ املنِّ واجلود، عىل عبده الفقري السليد 

حمملود، ولد الفاضلل األواه، احلاج عبداهلل، األلويس حمتدًا، والشلافعي 

مذهبًا، والسلفي معتقدًا، غفر اهلل تعاىل هلام ويرسَّ عرسمها«.

ثلم نجلد حتت هلذا أبياتلًا متثَّلَل هبلا يف الثناء علىل هلذه املجموعة، 

وحتتهلا: »وكتلب أفقلر العباد إليه عز شلأنه السليد حممود املفتلي ببغداد 

املحمية األلويس احلنفي ُعِفي عنه يف حمرم احلرام سنة )1249هل(، وأمُر 

االعتقاد عىل حاله«.
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وهذه النسخة يف غاية األمهية ألن األلويس وشحها بتعليقات كثرية 

له ولغريه، وقد أفاد منها يف تفسريه يف عدد من املواضع كام ظهر يل، وإذا 

طبعت ستكون الصورة أجىل)1(.

•     •     •

)1( علدَّ العاملة حممد هبجة األثلري هذه املجموعة من مجع األلويس نفسله. انظر: 
أعلام العراق )ص35(، ومثلله يف األعلام )176/7(. وال يصح هذا فهي 
ملن مجلع مصطفلى الكاتب اللذي ذَكرُتله، وقد عّللق عليها األللويس بخطه. 
وجلاء يف آخرهلا )225ب(: »احلملد هلل علىل التلامم، والصاة علىل نبيه حممد 
سليد األنام، وعىل آله العظام، وصحابته الكرام، فهذه رسلائل شتى نظمها يف 
سللك الرتتيب أفقُر الورى مصطفى كاتبا باملحكمة الكرى يف مدينة سانيك 
املحروسلة يف أواخلر صفر اخلري من شلهور مخس وثامنني وأللف...« وتاريخ 
نسخ هذه النسخة يف سنة )1244هل(. وقول األلويس يف »غرائب االغرتاب« 
)ص431(: »... يف جمموعلة يل سلميُتها دقائق التفسلري« حمملول عىل قصده: 

»جمموعة متلكتها...« وانظر املاحق.
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6- طريقة التناول ومراحل التأليف:

اختلفلْت طريقة التناول من علامل إىل آخر، فمن املفرسين َمْن يتناول 

تفسلري القلرآن كلمة كلمة، أو جزءًا من اآلية، ومنهلم َمْن يتناول آية آية، 

ومنهم َمْن يتناول مقطعًا مقطعًا، وهذا اجلانب - بأقسامه - جدير بالتتبع 

 والدراسة وبيان ما لكلِّ طريقٍة من مزايا وما عليها من ماحظ، ومل أر أحدًا 

تناوله عىل أمهيته.

خُيْلِرُج  قلد  املفلرس  أنَّ  منهلا  فاملقصلود  التأليلف  مراحلل  أملا 

ذللك  بعلد  إليله  يعلود  ثلم  منله  ينتهلي  كأن  ملرة،  ملن  أكثلر  عملله 

ملن  النسلخ  اختلاف  يعلود  هلذا  وإىل  ويوسلعه،  القلول   فيملد 

الكتاب الواحد.

ق كتلاب »معاين القرآن  يقلول الدكتلور عبد اجلليل عبده شللبي حمقِّ

وإعرابـه« للزّجلاج: »اسلتغرق الزجاج يف تأليف هذا الكتاب نحو سلتة 

علرش عامًا، بدأ يمليه سلنة )285هلل( وانتهى منه يف سلنة )301هل(... 

ويبدو أنه درسه غري مرة، ألننا نجد تباينًا جوهريًا بني النسخة ك والنسخ 

 



40

تراث التفسري بني املخطوط واملطبوع

األخرى يف تقديم بعض العنارص أو اآليات، ويف تغيري كثري من األلفاظ 

والعبارات مما فهمنا معه أنه كان إماء آخر«)1(.

وينفلع يف التفريلق بلني النسلخ ماحظلُة التأريلخ: فحلني مجعلت 

ٻ   ٻ   ٱ    ﴿ تعـاىل:  قولـه  يف  البينـات  »الكلـامت  نسلخ 

ٻ  ٻ  پ  پ  پ  ﴾« للعاملة مرعلي الكرملي املقلديس 

إلخراجله حلظلُت أن نسلخة منهلا خمتلرصة، فهل سلبب ذللك حدوث 

أسلقاط فيهلا؟ أو لذللك تعليلل آخلر؟ وبماحظلة التواريلخ علملُت 

ُه  ُف القلول ومدَّ لع املؤلِّ أن هلذه النسلخة هلي اإلخلراج األول، ثلم وسَّ

 بعلد سلنوات، فكلر الكتلاب. فاعتمدت النسلخة املوسلعة ومل أشلغل 

نفيس باألوىل)2(.

ويف هذه احلالة ال يقال: إن اإلخراج األول سقط منه كذا وكذا)3(.

)1( مقدمة املحقق لل »معاين القرآن وإعرابه« )22-21/1(.
)2( انظر تقديمي لل »الكلامت البينات« املنشور يف جملة األمحدية، العدد )6(، مجادى 

األوىل )1421هل( أغسطس )2000م( )ص33-31(.
)3( وقلد غلاب هذا علن املحقق اللذي نرش »الكللامت البينات« بعلدي، غاب عنه 
ماحظة تواريخ التأليف يف النسلخ فقال عن النسلخة املخترصة )ص11(:  = 
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وقلد حلظُت أيضًا حلني عملت عىل إخلراج »الفتح القـديس يف آية 

الكـريس« للبقاعلي )ت:885هلل( أن علىل حلوايش نسلخة جسلرتبتي 

إضافلات كثرية، وهذه النسلخة مكتوبة بقلم أحلد تاميذ املؤلف، كتبها 

بعلد تسلعة أيام ملن فراغ املؤللف منهلا وكتلب يف آخرها: »بللغ مقابلة 

وأضيفلت الزيادات« فقللُت مطمئنًا يف كامي عىل هذه النسلخة: »وقد 

ُكتَِبْت إضافات كثرية عىل احلوايش، وتفسلري هذا أن املؤلف نظر يف كتابه 

وأضاف ما بدا له، وأضاف التلميُذ ذلك إىل نسخته«)1(.

وملع ذلك وجدُت حمّققلًا آخر للكتاب يقول علن هذه اإلضافات: 

إهنا سقطت من األصل)2(!

=  »ويف هلذه النسلخة سلقط كثري متعملد، مع اسلتدراكات عديلدة يف بعض 
الصفحلات، فهلي إما جتارية مزيفة، أو أن الناسلخ اخترصها لنفسله، ولكنه مل 
يلرش إىل ذللك! فقد ختطى مجًا وفقلرات كثرية بلغت نصلف الكتاب«! وهذا 

غري صحيح.
)1( انظر تقديمي لل »الفتح القديس« )ص57(.

)2( انظر »الفتح القديس« طبعة دار الرشد )ص27، 38، 46، 50، 56، 60، 61، 
.)82 ،81 ،80 ،77 ،76 ،74 ،73 ،70 ،68 ،66 ،65 ،63
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أقول: كيف سلقطت وَمْن أسقطها!! إن من الرضوري للمحّقق أن 

يعرف مراحل التأليف، وأن يفرق بني اإلضافة والسقط واللحق.

•     •     •
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7- الذاتي واملوضوعي يف األعمال التفسريية:

هلذا موضوع يطول الكام فيه لسلعة الرتاث التفسلريي وسلعة ما 

دخلله ملن »ذاتية« املتكلمني فيه، ولعل من املفيد هنا أن أشلري إشلارات 

تكون دالة عىل ما بعدها، وتفتح الباب ملن يريد التوسع يف ذلك.

أقلول: إن ذاتيلة املتكللم يف التفسلري بسلبب غلبلة علٍم ملن العلوم 

لٍه ملن التوجهلات، أو ظرٍف ملن الظروف، قلد تؤدي به  عليله، أو توجُّ

إىل التأثلر هبلذا، ودخول ما ليس له تعلق بل »موضوع« التفسلري. وهو ما 

يمكن أن نسلميه »التأثر بالتخصص«، و»أثر البيئة يف االجتاهات الفكرية 

والنزاعات املذهبية«، وأرضب عىل ذلك بعدة أمثلة من علامء هذا الفن:

1- ابن برجان )ت:536هل( وإدخال علم احلرف:

كان البن برجان اشلتغال بعلم احلرف، وقد وظَّف هذا الستخراج 

وقت اسرتجاع القدس يف رجب سنة )583هل( من القرآن)1(.

الزكلي  ابلن  الديلن  القلايض حميلي  ترمجلة  ابلُن خللكان يف  قلال 

)ت:598هلل(: »مللا َفَتلَح السللطان ]صلاح الدين[ مدينلة حلب، يوم 

)1( طبقات املفرسين للداودي )306/1(.
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السلبت ثامن عرش صفر سلنة تسع وسلبعني ومخس مئة، أنشده القايض 

حميي الدين املذكور قصيدة بائية، أجاد فيها كلَّ اإلجادة، وكان من مجلتها 

بيت متداول بني الناس، وهو:

 وفتُحلَك القلعلَة الشهبلاَء يف صفلٍر

لٌر بفتلوح القلدس يف رجلِب                         مبشِّ

فكان كام قال، فإن القدس فتحت لثاٍث بقني من رجب سنة ثاث 

وثامنلني ومخس مئة، وقيل ملحيي الديلن: من أين لك هذا؟ فقال: أخذته 

من تفسري ابن برجان يف قوله تعاىل: ﴿  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  

ۈ﴾  ۈ   ۆ     ۆ      ۇ   ۇ   ڭ    ڭ   ڭ   ڭ  

]الروم:3-1[.

وملا وقفُت أنا عىل هذا البيت وهذه احلكاية مل أزل أتطلب تفسري ابن 

برجلان حتى وجدته عىل هذه الصورة، لكلن كان هذا الفصل مكتوبًا يف 

احلاشية بخط غري األصل)1(، وال أدري هل كان من أصل الكتاب أم هو 

)1( ويف عدة نسخ من »وفيات األعيان«: »بخط األصل«.
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ُمْلحق به، وَذَكَر له حسلابًا طويًا وطريقًا يف اسلتخراج ذلك حتى حرره 

من قوله: ﴿ ۈ  ۈ﴾«)1(.

ووظَّلف كذلك العاملُة ابن الدرهيم املوصليل )ت:762هل( علمه 

بلأرسار عللم احللروف خلدملة مذهب اإلملام الشلافعي الذي يلرى أن 

البسلملة آية من سورة الفاحتة، ويف ذلك يقول  يف مقدمة كتابه »النسامت 

الفائحـة يف آيات الفاحتة«: »وكانت الفاحتة أم القرآن التي هي يف الصاة 

أحد األركان، ومذهب إمامنا الشافعي ريض اهلل عنه أن البسملة آية منها، 

ومن أول كل سورة إال براءة، أردت أن أقيم عىل ذلك الدليل والرهان، 

بام نقلُتُه من اآلثار، ورويُتُه من األخبار، وفهمُتُه من األرسار...«)2(.

وقلد تكلَّلم عىل هذا من الورقة )62 أ( إىل )70 ب( بام يصعب نقُلُه 

ن املهتمني من الوقوف  أو تلخيُصلُه، ولعل ظهور هذا الكتاب قريبًا يمكِّ

عىل هذا الفصل املثري!

)1( وفيلات األعيلان )229/4-230( وانظلر تعليق ابن املؤللف ابن خلكان عىل 
هذا. ويف »بغية الوعاة« )331/2-332( ترمجة للعامل الذي استخرج هذا من 

تفسري ابن برجان وَكَشَف غموضه وإهبامه.
)2( النسامت الفائحة )الورقة 1 - 2(.
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2- ابن حجر العسقاين )ت:852هل( والوقوف مع األسانيد:

غللب علىل ابن حجر اشلتغاُلُه بعلم احلديلث النبوي روايلًة ودرايًة 

َب: »أملري املؤمنني يف احلديلث«. وكان لتخصصه هذا ظهوٌر يف  حتلى ُلقِّ

آرائه واجتهاداته، ومن ذلك إثباُتُه إنلزاَل هاروت وماروت من السلامء، 

ومتلثُّللَل الزهرة هللام امرأة من أحسلن البرش، ورشهَبام اخلملَر ووقوَعهام 

علىل امللرأة، وقتَلهلام الصبي، ومسلَخ الزهلرة كوكبلًا. وَجَعَل هذا سلببًا 

لنللزول قوله تعاىل: ﴿ ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ﴾ 

]البقرة:102[.

وقلد أطال يف إثبات هذا إطاللة بالغة، وردَّ عىل َمْن أنكر هذه القصة 

من العلامء السابقني والاحقني)1(.

د«: »إن للحديث طرقًا كثرية مجعُتها يف  وقلال يف كتابه »القول امُلَسـدَّ

جلزٍء مفرٍد يكاد الواقف عليه أن يقطع بوقلوع هذه القصة لكثرة الطرق 

الواردة فيها، وقوة خمارج أكثرها«)2(!

)1( انظر: العجاب يف بيان األسباب )343-314/1(.
)2( القول املسلدد )ص48(. وقد ردَّ عليه الشليخ أمحد شلاكر يف تعليقه عىل مسلند 
أمحلد )6178( فقلال: »أما هذا الذي جلزم به احلافظ ]ابلن حجر[ بصحة  = 
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3- الفريوزآبادي )ت:817هل( واالجتاهات الفكرية:

ر له أن  ًا حمدثًا مشلاركًا، وقد ُقدِّ كان الفريوزآبلادي عاملًا لغويًا مفرسِّ

يعيش عرشين سنة من آخر حياته يف مدينة َزبيد، وكان فيها شيخ مشهور 

يميل إىل آراء حميي الدين بن عريب وأقواله، فاحظنا الفريوزآبادي يدخل 

من أقوال ابن عريب يف كتبه احلديثية والتفسريية)1(.

ومن ذلك ما نقله عنه حني كامه عىل تفسري »رب العاملني« يف كتابه 

تفسري الفاحتة:

قلال: »وذكر الشليخ أبو عبلد اهلل احلامتلي أن اهلل تعاىل مللا خلق آدم 

فضللت ملن مخرية طينته فضلٌة خللق اهلل تعاىل منها النخللة، وفضل بعد 

النخللة طينة قدر السمسلمة يف النظلر، فمدَّ اهلل تعاىل منها أرضًا واسلعة 

=  وقوع هلذه القصة صحة قريبة من القطع لكثرة طرقها وقوة خمارج أكثرها، 
فا، فإهنا كلها طرق معلولة أو واهية، إىل خمالفتها الواضحة للعقل، ال من جهة 
عصملة املائكلة القطعية فقط، بل من ناحيلة أن الكوكب الذي نراه صغريًا يف 
عني الناظر قد يكون حجمه أضعاف حجم الكرة األرضية باالآلف املؤلفة من 
األضعاف، فأنى يكون جسم املرأة الصغري إىل هذه األجرام الفلكية اهلائلة؟«.

)1( انظر: إنباء الغمر )161/7(، والضوء الامع )84/9(.
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الفضلاء، إذا ُجعلل العلرش وما حلواه والكريس والسلموات واألرض 

وملا حتت الثرى، واجلنات كلها والنار يف هلذه األرض كان اجلميع فيها 

كحلقلة ملقاة يف فاة، وفيهلا من الغرائب والعجائب ملا ال يقدر قدره، 

ويبهر العقول أمره.

خلق اهلل تعاىل هبا عوامل يسلبحون الليل والنهار ال يفرتون، ويف هذه 

األرض ظهرت عظمة اهلل تعاىل، وعظمت عند املشاهد هلا قدرته، وكثري 

ملن املحاالت التي قام الدليل الصحيح العقيل عىل إحالتها هي موجودة 

يف هذه األرض، وهي مرسح عيون العلامء باهلل العارفني.

وخللق اهلل ملن مجلة عواملهلا عاملًا علىل صورنا، إذا أبلرصه العارُف 

شلاهد نفَسلُه فيهلا، وقد أشلار إىل ذلك ابلن عبلاس ريض اهلل عنهام فيام 

روينلاه عنه من حديلث: »هذه الكعبلة وإهنا بيٌت واحٌد ملن أربعة عرش 

 بيتًا، وإن يف كل أرض من األرضني السبع خلقًا مثلنا، حتى إن فيهم ابن 

عباس مثيل«)1(.

)1( تسليري فائحة األناب يف تفسلري فاحتلة الكتاب )الورقلة 59(. وفيه نقول أخرى 
غريبة ال يتسع املجاُل لنقل يشء منها.
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4- البقاعي )ت:885هل(:

كان البقاعلي يرى تكفري ابن عريب وابلن الفارض، وأكثر العلامء يف 

َف البقاعي يف ذلك  عرصه عىل معارضته، وكان فيهم َمْن يتوقف. وقد ألَّ

عدة مؤلفات)1(.

ومع ذلك فإنه حني أّلف »الفتح القديس يف آية الكريس« أدخل هذا 

فيه، فقد تكلم عىل أقسام التوحيد، وذكر مصطلح »علم اجلمع« ووجد هنا 

فة كاحلاج  منفذًا ليقول: »ويف ضيق جمال اجلمع ضلَّ ِمَن املاحدة املتصوِّ

، وزلَّ يف مداحض مسلالكه   وابن عريب وابن الفارض وأتباعهم َمْن ضلَّ

منهم َمْن زل...«)2(.

وقلد أخلذُت عليه إقحامله هذا وقللت: »ليس هنا جملال الكام يف 

ذللك، ومثل هذا يشلوش القلارئ املتابع املسلتفيد، وَيْشلَغُل  باَلُه بأمور 

خافية انقسم العلامُء والناُس فيها واختلفوا اختافًا كبريًا، وكان بإمكانه 

االكتفاء بالكتب املفردة التي وضعها يف ذلك«)3(.

)1( انظر تقديمي لل »الفتح القديس« )ص34-32(.
)2( الفتح القديس )ص117-116(.

)3( التقديم لل »الفتح القديس« )ص56(.
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وقلد َردَّ عليله زيلن الديلن منصور سلبط نلارص الديلن الطباوي 

)ت:1014هلل( يف كتابه »الرس القديس يف تفسـر آية الكـريس« أيضًا!! 

ر مملا كتبله البقاعلي وصنَّفله، وزخرفه  وحلذر مملا كتبله فقلال: »فاحللذَّ

وزيَّفه...«)1(.

هذه صور من »الذاتية«)2(.

ُ ملن تأثري ميولله ومذاهبه  أملا »املوضوعيلة« فهلي أن يتجرد املفرسِّ

وآرائه كلها، وجيرد ما يكتبه من هذا كله)3(.

الطلري  اإلملام  تفسلري   - ملني  املتقدِّ يف   - املوضوعيلة  ويمثلل 

 اللذي قال عنه السليوطي: »أمجلع العلامء املعتلرون عىل أنله مل ُيَؤلَّْف يف 

التفسري مثله«)4(.
•     •     •

)1( الرس القديس يف تفسري آية الكريس، نسخة احلرم املكي )49(.
)2( وانظر ما قلاله السليلوطي يف »اإلتلقللان« اللنلوع )80( )213-212/4(.

)3( انظلر ملا كتبله الشليخ الغلامري يف هلذا يف »بلدع التفاسلري« )ص13-11(، 
 والشليخ حممود شلكري األلويس فيلام نقله تلميذه األثلري يف »أعام العراق« 

)ص167-164(.
)4( اإلتقان )213/4(.
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8- املخطوطات التفسريية والنسبة املخطئة:

من املشلكات الكبرية التي يعاين منها الرتاث مشلكلة نسبة الكتب 

إىل غلري مؤلفيهلا، وكلُّ َملْن تعاملل ملع هذا اللرتاث يعلرف حجم هذه 

املشلكلة، ولسلت بصدد اللكام عليها وبيلان أسلباهبا وأهدافها وطرق 

التغللب عليها، إنام أريلد أن أقول: إن املخطوطات التفسلريية تعرضت 

هللذا، حاهللا حال املخطوطات األخرى، وبلام أن الباحث حيب أن يكون 

علىل بينة من أمره يف الكتاب الذي بني يديه، ويعرف قيمته وقيمة ما ورد 

فيه، ويتأكد من صحة املعلومات، ويكون عىل صواب يف االسلتفادة من 

معطيلات هلذا الكتلاب فإن هذا كلله يدفعه إىل البحث اجللاد عن صحة 

النسلبة، وقلد يكون هذا البحث سلهًا ميسلورًا، وقد تكتنفله الصعاب 

ويكون الطريق فيه وعرًا شاقًا.

ولعل من السلهل اكتشايف أن القطعة املوجودة يف املكتبة القادرية يف 

بغداد املكتوب عليها »قطعة من تفسر الراغب« ليست للراغب، بعد أن 

منيلت النفس بالوقوف عليها واالفادة منهلا زمنًا لعظمة الراغب وطول 

باعه يف التفسري.

 



52

تراث التفسري بني املخطوط واملطبوع

وهلذه القطعلة تبلدأ بسلورة املؤمنلني، وتنتهلي بأواخلر القصص، 

يف )145( ورقلة، وقلد نظلرت فيها فلإذا بمؤلفهلا ينقل علن »املدارك« 

]للنسفي[، والكوايش، والزخمرشي، والرازي، والقرطبي، والصفدي يف 

»رشح المية املعجم«، و»تفسلري« اخلازن، و»زهرة الرياض«، والبغوي، 

وابلن اجللوزي يف »مواعظ امللوك والسلاطني«، وابن خللكان يف ترمجة 

جال الدولة السلجوقي.

ووفلاة البغلوي يف )510هلل(، والزخملرشي يف )538هلل(، وابلن 

اجلوزي يف )597هل(، والرازي يف )606هل(، والقرطبي يف )671هل(، 

والكلوايش يف )680هلل(، وابلن خللكان يف )681هلل(، والنسلفي يف 

)710هلل(، واخلازن يف )741هل(، والصفلدي يف )764هل(، فأين هذا 

من الراغب الذي أقىص ما قيل يف وفاته سنة )502هل(؟.

- أما »كتاب البسـملة الصغر« أليب شلامة املقلديس )ت:665هل( 

الذي طبع عن نسخة التيمورية منسوبًا إىل الفخر الرازي )ت:606هل()1( 

)1( حققه )!( جمدي السيد إبراهيم، وطبعته مكتبة القرآن يف القاهرة، ومل تذكر سنة 
الطبع.
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فقد اسلتدعى مني قراءة كاملة الكتشلافه وإعادة نسبته إىل صاحبه، وقد 

أيلد تصحيحي وقويف فيام بعد عىل نسلختني خمطوطتني منه مصورتني يف 

مركلز مجعة املاجد بديب كتب عليهام اسلم أيب شلامة)1(. ثم وقويف كذلك 

عىل كتاب املؤلف »كتاب البسملة« الكبري)2(.

- وملن هلذه األخطلاء نسلبة تفسلري حمفلوظ يف املكتبلة السلليامنية 

باصطنبول إىل اإلمام أيب بكر ابن أيب شيبة )ت:235هل(.

وقد فحصه األستاذ الدكتور سليامن ما إبراهيم أوغلو وتبني له أن 

هذه النسبة غري صحيحة، ألن مؤلف هذا التفسري - فضًا عن أنه تفسري 

بالدراية ال الرواية - ينقل عن متأخرين)3(.

•     •     •

)1( انظر املاحق.
)2( حققه الشيخ عدنان احلموي لنيل درجة املاجستري يف جامعة أم درمان بالسودان، 

وطبع يف املجمع الثقايف بأبوظبي )1425هل-2004م(.
)3( انظر التفصيل يف بحثه »أبو بكر ابن أيب شليبة والتفسلري الذي نسب إليه: بحث 
علمي يف توثيق نسبة التفسري إليه« املنشور يف جملة آفاق الثقافة والرتاث الصادرة 
 عن مركز مجعة املاجد بديب، العدد )51(، رمضان 1426هل - أكتوبر 2005م 

)ص79-71(.
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9- املخطوطات التفسريية وأخطاء النساخ يف العناوين:

قلد يتدخل الناسلخ أحيانًا يف عنوان الكتاب الذي ينسلخه بسلبب 

ملن األسلباب كأن جيهلل العنلوان فيجتهد يف وضلع عنوان ملن عنده، 

وقلد يكلون هذا العنوان وصفيلًا ال َعَلميًا، وقد يطابلق املضموَن وقد ال 

يطابقله، والظاهلر أن ما حصل للل »مواهب الكريم املنـان يف الكالم عىل 

أوائل سـورة الدخان وفضل ليلة النصف من شـعبان« لنجم الدين حممد 

بن أمحد الغيطي السكندري )ت:981هل( من هذا القبيل، فقد ُكتَِب عىل 

غافه »الروايات احلسـان يف فضل سـورة الدخـان«)1(. وما هو يف فضل 

السلورة، ولكنه يف تفسلري اآليلات األوىل منها، وللوال أين فحصْت هذا 

املخطوط ملا اكتشفت هذا.

وملن ذللك املخلطللوط اللمسلمى »حــل مشـكـالت الـقـرآن« 

املحفلوظ يف مكتبلة املتحلف العراقلي برقلم )3524(، وهلو جلزء من 

»الكشاف« للزخمرشي.

)1( الروايلات احلسلان يف فضل سلورة الدخان، نسلخة مصورة عن نسلخة مكتبة 
املتحف العراقي.
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ومن ذلك املخطوط املسمى »فتح الرمحن فيام أهبم من القرآن« للشيخ 

زكريلا األنصلاري، املحفلوظ يف املكتبة املذكلورة برقلم )2125(، وهو 

»فتح الرمحن بكشف ما يلتبس يف القرآن«، فهذا يشء واإلهبام يشء آخر، 

 وليلس الكتاب يف تعيلني املبهامت، وإنام هو فيام اصُطِلَح عليه باملشلكل، 

وهو مطبوع)1(.

•     •     •

)1( حققه الشيخ حممد عيل الصابوين.
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10- املخطوطات التفسريية وأخطاء املفهرسني:

هذه مشكلة أخرى تتصل باملشكلة السابقة، ولكن القائم هبا واملسبب 

هلا ليس الناسخ القديم أو الكتبي القديم، إنام هو املفهرس املعارص:

وأذكر هنا بعض ما وقع يل:

1- فقد وقفت يف فهارس مكتبة املتحف العراقي عىل كتاب بعنوان 

»تفسر سورة الرمحن« للعامة حممود شكري األلويس )ت:1342هل(، 

فرسرت به وطلبته، وإذا هو تفسري هذه السورة للبيضاوي، ولكن بخط 

األلويس، وذلك أنه رأى قساًم من تفسريها منتلزعًا من تفسري البيضاوي 

فأكمله بخطه!.

2- ووقفلت يف فهلارس مركلز مجعة املاجد بديب علىل ذكر خمطوطٍة 

بعنلوان »جممع البحرين ومطلع البدرين« للسليوطي، و»جممع البحرين« 

هو تفسلريه الكبري اجلاملع لتحرير الروايلة، وتقرير الدرايلة والذي قال 

عنله: »وقد رشعلُت يف تفسلرٍي جامٍع جلميع ملا حُيتاج إليه من التفاسلري 

املنقوللة، واألقلوال املقولة، واالسلتنباطات، واإلشلارات، واألعاريب 
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واللغات، ونكت الباغة، وحماسلن البدائع وغري ذلك، بحيث ال حُيتاج 

إىل غريه أصًا«)1(.

وهلو ِمْن كتبه التلي رشع فيها وفرت العزُم عنها وكتلب منها القليل، 

فقلد كتب منه إىل قوله تعلاىل: ﴿ٹ   ٹ  ٹ  ﴾ يف كراريس، 

وكتب منه سورَة الكوثر)2(.

وعلىل أيلة حال فاحلصلول علىل أوراق من هذا التفسلري ُيَعلدُّ مغناًم 

د هذا األمل حني  للوقوف عىل طريقة السليوطي فيه، لكن رسعان ما تبدَّ

اكتشفت أن هذه األوراق هي مقدمة »اإلتقان« للسيوطي التي َذَكلَر فيها 

أنله جعلله »مقدمة للتفسلري الكبري اللذي رشعت فيه، وسلميته بمجمع 

البحرين ومطلع البدرين« عىل حدِّ قوله)3(.

وقلد رأى املفهلرُس هلذه اجلملة فظنَّ أن هلذا العنلوان يرجع هلذه 

األوراق ومل يدقلق النظلر للريى قلول املؤللف قبل سلطرين: »وسلميته 

باإلتقان يف علوم القرآن«)4(.

)1( اإلتقان )214-213/4(.
)2( التحدث بنعمة اهلل )ص129(.

)3( اإلتقان )14/1(.

)4( اإلتقان )14/1(.
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3- ووقفلُت كذللك يف فهلارس املركلز املذكلور عىل ذكلر »معاين 

م )ت:223هل( مع البيانات اآلتية: القرآن« أليب عبيد القاسم بن ساَّ

»البداية: قال: ما خلق اهلل من يشء يتفيأ ظاله.

النهاية: هبا يكون هاك كفار آخر هذه األمة.

األوراق: 99.

يبدأ من سورة النحل اآلية 47.

رواية أيب داود أمحد بن موسى بن جرير.

يتضمن اجلزء الثالث عرش إىل هناية اجلزء التاسع عرش.

مصور من اخلزانة العامة يف الرباط، ورقمه هناك )1396(«.

والوقلوف عىل هلذا الكتاب يشء عظيم لقدمله، وإلمامة أيب عبيد، 

وقلد طلبُت تصويره زمنلًا طويًا، وفوجئت أخلريًا أن هذه األجزاء هي 

من تفسري حييى بن َسَام )ت:200هل(، وليس هو كتاب »معاين القرآن« 

للقاسم بن ساَّم، والذي أوقع املفهرَس يف هذا اخلطأ أنه رأى عىل غافه 
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»اجلزء الثالث عرش من تفسلري ابن سلام« فظنه أبا عبيد، وأتى باالسلم 

»معلاين القلرآن« ِملْن عنده بناء عىل ما ذكلره املرتمجون له ملن أن له كتابًا 

بعنوان »معاين القرآن«! وفاته االسلتفادة من تتمة املكتوب وهي: »رواية 

أيب داود أمحد بن موسلى بن جرير« وهذا يروي تفسلري حييى بن َسَام ال 

م)1(. القاسم بن ساَّ

وعلىل أية حاٍل فللم تكن الصدمة هنا كبرية، ألن امُلْكَتَشلَف تفسلرٌي 

قديٌم مهٌم أيضًا )2(.

- ووقفلت يف فهلارس مكتبلة علارف حكملت يف املدينلة املنلورة 

الداخللة يف مكتبة امللك عبد العزيز عىل ذكلر »الفوائد الالئحة من معاين 

الفاحتـة« البن مجاعة الشلافعي الكنلاين )ت: 733هلل( فطلبت تصويره 

لعنايتي بتفاسلري الفاحتلة، ورشعت بقراءته ولكني مل أفلرغ من الصفحة 

األوىل من الورقة الثانية حتى رأيت الكام قد انقطع وجاء كام آخر عن 

)1( انظر »التفسري ورجاله« ملحمد الفاضل ابن عاشور )ص44(.
)2( أخرجلت الدكتلورة هند شللبي ما وصلل ِمْن هذا التفسلري يف جملديلن، وطبع 

خمترصه البن أيب زمنني )ت:399هل( أيضًا.
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اجلدل يف القرآن، فراجعُت فإذا هو كتاب »اسـتخراج اجلدال من القرآن 

الكريـم« لناصلح الدين ابلن احلنبيل )ت:634هلل()1( وقد سلقط أوله، 

وسلقط أكثر الكتاب السلابق »الفوائد الائحلة« ودخل الثاين يف األول، 

وظنّهلام املفهرُس كتابًا واحدًا ألنه مل يقلرأ الكتاب كلَّه، وهو معذور، إال 

أنه كان ينبغي عليه التنبه إىل كلمة التعقيبة يف أسفل الصفحة التي تكشف 

انقطاع الكام. وهذا يقودنا رضورًة إىل الفقرة اآلتية.

•     •     •

)1( طبع هذا الكتاب يف جمموعة الرسائل املنريية )40/3-65( سنة )1346هل(.
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11- فهارس املخطوطات التفسريية:

اعتنى املفهرسلون باملخطوطات التفسلريية فيام فهرسوه من خزائن 

املخطوطلات، ثم جاءت اخلطلوة الكبرية التي أقدم عليها املجمُع امللكي 

األردين بإصداره »الفهرس الشـامل للراث العريب اإلسالمي املخطوط« 

ومن ذلك »خمطوطات التفسلري وعلومه« يف جملدين، ضام عددًا كبريًا من 

املفرسين مرتبني عىل حسب وفياهتم، كام أبينه يف اجلدول اآليت:

القرن األول: 2

القرن الثاين: 22

القرن الثالث: 26

القرن الرابع: 49

القرن اخلامس: 63

القرن السادس: 69

القرن السابع: 74

القرن الثامن: 109

القرن التاسع: 102
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القرن العارش: 158

القرن احلادي عرش: 219

القرن الثاين عرش: 184

القرن الثالث عرش: 141

القرن الرابع عرش: 48

ًا املجموع = 1266 مفرسِّ

ثلم تبع هذا »املجاهيل« أي املؤلفون جمهولو تاريخ الوفاة. وعددهم 

)684( رجًا.

ثلم »املجهـوالت« أي املخطوطلات جمهوللة املؤلفلني مرتبلة علىل 

املوضوعات، وهذه أخذت الصفحات )905 - 1018()1(.

)1( أدعلو يف هلذه املناسلبة إىل االهتامم الشلديد هبلذه املجهوالت، فقلد يكون فيها 
كنلوز غائبلة، ومملا ُيذكلر هنلا أن األسلتاذ الدكتلور أمحد حسلن فرحات حني 
كان يبحلث عن اجلزء املفقود من تفسلري مكي بن أيب طاللب »اهلداية إىل بلوغ 
النهايـة« عمد إىل التفاسلري جمهولة املؤلِّلف يف مكتبة اجلاملع الكبري بمكناس، 
فلإذا به جيد نسلخة من اجللزء، وَعلَرَف هلذا من خال أسللوب املؤلف الذي 
عايشله كثلريًا يف جمموع كتبه. انظلر التفصيل يف بحثه »نظلرات نقدية يف ميدان 
حتقيلق املخطوطات« ضملن »صناعة املخطوط العريب اإلسلامي من الرتميم 

إىل التجليد« )ص381-380(.

 



63

تراث التفسري بني املخطوط واملطبوع

والبلد ملن القلول: إن هلذا العمل كبلري يسلتحق الثنلاء والتقدير، 

واالهتلامم واملتابعة، ومن الطبيعي أن يفوته عدد من املخطوطات، وتقع 

فيله بعلض اهلنات، وتسلجل بعض امللحوظلات، ومن ذلك مما سلجلُتُه 

برسعة يف مراجعايت له:

- نسبة تفسري ابن أيب حاتم إىل أبيه)1(.

- اخللط بني ابن ِحبان وابن حيان)2(.

- نسلبة كتاب إىل عيل بن محزة الكسلائي )ت:189هلل( وحممد بن 

عبد اهلل الكسائي )من القرن 5هل()3(.

- خطلأ فاحلش يف تاريلخ وفلاة أمحد بلن حممد اخلفاجلي املرصي، 

إذ ُأرخ لله بلل )516( وُذِكلَر يف علامء القرن السلادس، بينام تويف يف سلنة 

)1069هل()4(.

)1( الفهرس الشامل )29/1( وانظر )42/1(.
)2( املصدر السابق )51/1(.

)3( املصدر السابق )20/1( و)120/1(.
 )328/1( يف  الصلواب  علىل  لله  َخ  ُأرِّ وقلد   .)150/1( السلابق  املصلدر   )4(

و)697/2، 702، 742(.
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الزمللكاين       الكريلم  عبلد  بلن  الواحلد  عبلد  إىل  كتلاب  نسلبة   -

)ت:651هل(، وحممد بن عيل بن عبد الواحد الزملكاين )ت: 727هل()1(.

- خطأ يف تصنيف كتاٍب يف التفسري، وهو »اإلمام يف أدلة األحكام« 

للعز بن عبدالسام)2(. وهو يف أصول الفقه)3(.

- خطأ يف تصنيف كتاٍب يف التفسري بينام هو يف الفضائل، وهو »مثر 

الغـرام وخالصـة الـكالم يف فضل زيـارة اخلليل عليه الصالة والسـالم« 

إلسحاق بن إبراهيم التدمري )ت:833هل()4(.

- ذكلر »الضوابـط واإلشـارات ألجـزاء علـم القـراءات« ضملن 

»املؤلفات جمهولة املؤلفني«)5(. وهو من كتب البقاعي املعروفة.

والتتبع يكشف املزيد، إال أن هذا ال يغض من اجلهد الكبري املبذول 

فيله، وقد ُيعتذر للعاملني فيه أهنلم أدوا ما رأوه يف فهارس املخطوطات، 

)1( املصدر السابق )253/1( و)362/1(.
)2( الفهرس الشامل )255/1(.

)3( انظر: العز بن عبد السام، للدكتور حممد الزحييل )ص146(.
)4( الفهرس الشامل )455/1(.

)5( الفهرس الشامل )1003/2(.
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ومل يكلن من هدفهلم تدقيق هلذه املعلومات، وبعض هلذه األخطاء قد 

يعود إىل النساخ، وإىل املفهرسني السابقني.

وأرجلو أن تتضافلر اجلهود إلخلراج فهارس كاملة شلاملة خلزائن 

املخطوطات اخلاصة والعامة يف العامل اإلسامي والغريب)1(، وأن يستفاد 

منهلا يف هلذا »الفهـرس الشـامل« ليكلون املرجع األهلم بينهلا، ويريح 

الباحثني من عناء البحث فيها.

•     •     •

)1( أقلول هلذا ألن خزائن كثلرية مل تفهرس بعد، وربام ُفهلرس منتخب منها، وهلذا 
فلات »الفهرس الشلامل« الكثري، ومن ذللك مثًا »النسـامت الفائحة يف آيات 
الفاحتـة« للعاملة ابن الدرهيم املوصليل )ت:762هل( اللذي مل يذكر فيه - بل 
مل يذكلر ابلن الدرهيم أصًا - وهلو يف مكتبة عارف حكمت. وملا صور منها 
وملا فهلرس جزٌء، وهو ما اعتملد عليه أصحاب »الفهرس الشلامل« كام بينوا 

يف )1311/2(.

 



66

تراث التفسري بني املخطوط واملطبوع

12- إطاللة نقدية على خمطوطات تفسريية مطبوعة:

ُطبِلَع الكثلري ملن املخطوطلات التفسلريية، وحبلذا لو قلام باحٌث 

بإحصاء ما ُطبَِع منها وبيان أماكن طبعها وتواريخ ذلك.

واللذي أريلد أن أقولله هنلا: إن املتابلع هللذه املطبوعات تسلتوقفه 

لد احلاجلَة إىل العناية بمتابعلة ما يصلدر ورصِدِه و أملوٌر كثلريٌة، مما يؤكِّ
 

التعريِف به ونقِدِه.

وأذكر هنا ملحوظات رسيعة ولكنها مهمة:

األوىل: حلول مصلادر هلذه الكتلب: وذللك أننلا نجلد يف بعلض 

املخطوطلات أن املؤللف قلد ذكلر مصلادره يف أول الكتلاب، وهذا من 

قني أي التفات:  األمهية بمكان، ومع ذلك فإن هذا ال يلقى من املحقِّ

مثلال ذللك: »الدر املنثور يف التفسلري املأثلور«)1( فإننلا نجد يف أول 

بعض النسخ وهي نسخة املكتبة املحمودية يف املدينة املنورة ما يأيت:

)1( هذا هو الصواب يف اسمه، وليس: باملأثور.

 



67

تراث التفسري بني املخطوط واملطبوع

»ذكلر وفيلات األئملة املخلّرج من كتبهلم هذا التفسلري، وملا رأيته 

ملن كتبهلم وطالعتله عليله« وبعلد أن رسد جمموعلًة كبلريًة ملن الكتب 

قلال: »علدة رجاله املذكورين هنلا مئة«. مع هذا فإّن حمققلي طبعة مركز 

 هجلر الذيلن اختلذوا هذه النسلخة أصلًا مل يلقوا هللذا بلاالً، ومل يذكروا 

هذه املصادر)1(!

امللحوظـة الثانيـة: حلول رضورة بيلان حقيقلة النسلخة املحققة يف 

العنلوان: وذللك أن املحقق قلد جيد جلزءًا أو أجزاء ملن الكتاب ويرى 

مصلحلة يف إخلراج هلذا اجلزء، وهلذا ال غبار عليله، فإخراج ملا ُوِجَد 

يشٌء مجيٌل يعطي صورة عن سلائر الكتاب، وقد يسلاعد يف الكشف عن 

خمطوطلات أخرى له، وهنا أرى من اللرضوري أن يبني هذا يف العنوان، 

أو حتته عىل الغاف اخلارجي ليكون القارئ والباحث عىل بصرية.

)1( اهتلم بمصادر السليوطي يف »الدر املنثور« الدكتور عامر حسلن صري وكتب 
»مصلادر جلال الدين السليوطي يف كتابله الدر املنثلور يف التفسلري باملأثور«. 
وبلغلت املصلادر عنلده أكثر ملن )400( مصلدر، بينلام املذكلور يف أول هذه 
النسلخة املخطوطلة ملن الدر املنثلور، ويف أول نسلخة اجلامع الكبلري بصنعاء 

)101( مصدر. وهذا يفتح الباب جمددًا ملعرفة مصادره احلقيقية!
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مثال هذا: »تفسـر ابن املنذر« الذي طبع هبذا العنوان. مع أن الذي 

يضمله هذا املطبوع هو من اآلية 227 من سلورة البقرة إىل اآلية 92 من 

سورة النساء)1(.

وقلد أصلاب السليد خملف بنيله العلرف حني عنلون للقطعلة التي 

أخرجها من تفسلري عبد بن محيد بل »قطعة من تفسـر اإلمام عبد بن محيد 

املتوىف سـنة )249هـ(«. وأصل هذه القطعة مقتطفات من هذا التفسلري 

ُكتَِبْت عىل حوايش تفسري ابن أيب حاتم)2(. 

أملا إذا كان أصل الكتلاب غري كامل كأن يكلون املؤلف مل يتمه، أو 

ق هنا أن  أمتله ولكلن ضاعلت التتمة ألنه مل يبيضهلا، فا جيب علىل املحقِّ

يذكر هذا عىل الغاف)3(.

)1( حققله د. سلعد بلن حممد السلعد، وصدر علن دار املآثلر يف املدينة املنورة سلنة 
)1423هل - 2002م(.

)2( وهلذه القطعلة أخرجتهلا دار ابلن  حلزم سلنة )1425-2004م( يف )137( 
صفحة.

)3( وملن ذللك مثًا كتلاب »العجـاب يف بيان األسـباب«، البن حجر العسلقاين 
وآل  والبقلرة  الفاحتلة  سلور  إال  خمطوطتله  تضلم  مل  اللذي  )ت:852هلل( 
هنلا  =  »إىل  املخطلوط:  آخلر  يف  وجلاء   )78 اآليلة:  )إىل  والنسلاء   عملران 
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امللحوظة الثالثة: حول سامة النص والعناية به:

إن عددًا من كتب التفسلري خرج بصورة شائهة تالفة، وأرضب عىل 

ذلك مثاالً هو »تفسر« ابن أيب حاتم )ت:327هل( الذي أخرجته مكتبة 

نلزار الباز يف عرشة أجزاء، فِمْن مقابلة املطبوع باملخطوط من أول سورة 

األنفال إىل اآلية 63 منها فقط يتبنّي ما يأيت)1(:

1- يف النص كلامٌت حمرفة يف الصفحات: 1649، 1651، 1655، 

.1695 ،1689 ،1685 ،1664 ،1663 ،1659

2- وفيله سلقط كلام يف:1650، 1652، 1655،1661، 1669، 

 ،1696  ،1693  ،1686  ،1685  ،1681  ،1680  ،1674  ،1671

.1708 ،1706 ،1705 ،1704 ،1702 ،1701 ،1698

=  انتهى ما ُوِجَد من أسباب النلزول لشيخ اإلسام... ابن حجر...« ومع أين 
اسلتظهرت أنه أكمله إال أين أرى أن التتمة ضاعت يف وقت مبكر جدًا، فحني 
كتب الشليخ عبد احلق السلنباطي هذه النسخة سلنة )889هل( مل جيد غري هذا 

املذكور. انظر التفصيل يف تقديمي للكتاب )127-121/1(.
ق  )1( قلام هبذه املقابلة الشليخ الدكتور عيلادة بن أيوب الكبييس اللذي كان قد حقَّ

سوريت األنفال وبراءة لنيل درجة الدكتوراه يف جامعة أم القرى.
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إىل غري ذلك من امللحوظات التي ُتْسِقُط الثقة هبذه الطبعة، وُتوِجُب 

إعادة طبع هذا التفسري بام يليق به.

املذكلورة  »القلراءات«  ضبلط  النلص  بسلامة  يتعللق  ومملا 

هللذا  أقللول  الشلديد هبلا،  االهتمللام  وبلذل  فيله ضبطلًا صحيحلًا، 

اجلانلب  هلذا  ملن  يعلاين  الوجيـز«  »املحـرر  عطيلة  ابلن  تفسلري   ألنَّ 

معاناًة كبريًة )1(.

امللحوظة الرابعة: حول نسبة الكتاب إىل مؤلفه:

هناك كتب صدرت منسلوبًة إىل غري مؤلفيها بشلكل صارخ كا وقع 

لل »فضـل اخلليل إبراهيم« اللذي هو للعائي )ت:761هلل(، فقد ُطبَِع 

منسلوبًا إىل ابن طوللون )ت:953هل( مع أنَّ املؤللف الذي هو العائي 

يلروي يف هلذا الكتلاب عن شليوٍخ تلويف آخرهم سلنة )736هلل(! ومل 

يدركهلم ابُن طولون املولود سلنة )880هلل(! كام طبع الكتلاب بعنواٍن 

)1( انظلر ملا كتبله الدكتلور عبد اللطيلف اخلطيب يف ذللك يف »جمللة املخطوطات 
العربية«، مج 42 ج1 املحرم 1419هل - مايو 1998م )ص309-255(.

 



71

تراث التفسري بني املخطوط واملطبوع

آخلر غري دقيق وهو »رسـالة يف تفسـر قوله تعـاىل: ﴿ٿ  ٹ    ٹ   

ٹ   ﴾«)1(. وهذا يقود إىل املاحظة اآلتية:

امللحوظة اخلامسـة: حول عنوان الكتلاب. وهذا من األمهية بمكان 

حتى ال تتداخل املعلومات وختتلط، وأرضب عىل ذلك مثاالً - إضافة إىل 

ما سبق قريبًا - بتفسري أيب الليث السمرقندي املتوىف سنة )375هل( الذي 

َوَضَع حمققوه عىل غافه »تفسـر السمرقندي املسمى: بحر العلوم«)2(!. 

بينام »بحر العلوم« هو لسمرقندٍي متأخٍر تويف نحو سنة )880هل()3(.

وملن الرضوري املحافظة عىل العنوان الذي ارتضاه املؤلف لكتابه، 

وبعض املحققني ال يعبأ هبذا، كام حصل لكتاب السيوطي»تناسـق الدرر 

يف تناسب السور« الذي حوله املحقق إىل: »ترتيب سور القرآن«!

)1( وقد توليُت بيان هذا كله يف بحٍث بعنوان »نظرات فاحصة يف »رسالة يف تفسري 
قولله تعلاىل: ﴿ٿ    ٹ     ٹ   ٹ  ﴾« املنسلوبة إىل اإلملام ابلن طوللون« 
نرش يف »جملة كلية الدراسلات اإلسلامية والعربية بديب«، العدد )20( شلوال 

1421هل - يناير 2001م.
)2( تفسلري السمرقندي املسلمى »بحر العلوم« أليب الليث السمرقندي، حتقيق عيل 

حممد معوض وزميليه.
)3( انظر: الفهرس الشامل )490-1/489(.
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امللحوظة السادسة: حول ادعاء العثور عىل خمطوطات تفسريية:

هلذه امللحوظة مقلقلة وحمرية، وأرضب عىل ذلك مثلاالً هو إخراج 

ق  كتاٍب بعنوان »التفسر الكبر« البن تيمية اعتامدًا عىل خمطوٍط َذَكَر املحقِّ

أنله عثر عليه عند أحد الفاحني يف الصعيد، مكتوب سلنة )1310هل(، 

وحلني نقلارن هلذا الكتاب »التفسـر الكبـر« بكتاب »دقائق التفسـر« 

الذي تتبعه الدكتور حممد السليد اجلليند من كتب ابن تيمية نجدمها شيئًا 

واحدًا!! أكتفي هبذه اإلشارة، وللموضوع صلة.

امللحوظة السابعة: حول طبع النص ساملًا من غري حذف أو إقحام:

وهذه امللحوظة مقلقة كالتي قبلها، أقول هذا ألن تفسلري القاسلمي 

ف من القائم عىل طبعه، يقول الشليخ  »حماسلن التأويل« تعرض للتلرصُّ

عبلد اهلل الغلامري: »حلني أريلد تقديمله إىل املطبعلة أرشف علىل طبعله 

شلخٌص يف عقله يشء)1(. زرته مرة ببيته، فأطلعني عىل نسلخة التفسلري 

بخط القاسلمي، سللمها إليه ابنُُه ليرشف عىل طبعها، فإذا هو قد رضب 

)1( كذا عبارة الشيخ.
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بالقللم األمحلر عىل بحث النسلخ اللذي ذكره املؤللف عند قولله تعاىل: 

﴿ ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ    ڀ    ڀ﴾ فسلألُتُه عن 

سبب شطب هذا البحث؟ فقال: ألنه ال يليق بمقام القاسمي الذي كان 

يسميه الشيخ رشيد رضا: عامل الشام. فحذفُتُه وحذفُت ما كان من قبيله 

عديلم الفائدة، قليل اجللدوى. قلُت له: لكن هذا ينلايف األمانة العلمية. 

فقال: التفسلري مل يطبلع قبل اآلن، وال أحد يعرف ما حلذف منه، وَنْجُل 

َف فيه حسلبام  املفلرسِّ - وهلو نقيلب املحامني بدمشلق - أبلاح يل الترصُّ

أراه مصلحلة، وهلذه البحلوث ال تليلق بالقاسلمي وبشلهرته العلمية. 

قللت لله: اتركها كام كتبهلا املؤلِّلف، وعلق عليهلا برأيلك. فأبى وأرصَّ 

علىل حذفهلا، وبناء عىل هلذا فالتفسلري املذكور ناقص يف علدة مواضع، 

 وهلذه خيانة علمية ملا كان ينبغي أن حتصل، وال حلول وال قوة إال باهلل 

العيل العظيم«!!)1(.

)1( بلدع التفاسلري )ص162(، وحصلل يشء ملن هلذا لتفسلري أيب حيلان »البحر 
املحيط«. انظر املصدر املذكور )ص156(.

 



74

تراث التفسري بني املخطوط واملطبوع

ومثال اإلقحام ما حصل لتفسري اإلمام الثعلبي )ت:427هل( املسّمى 

»الكشـف والبيان« فقلد ُأقحمت فيه أكثر من سلت صفحات يف موضع 

 واحلد فيها نقوٌل عن علامء متأخرين عن علرص املؤلف، ومنهم الدكتور 

عباس العقاد!!)1(.

وقد تعّرض هذا التفسري حلذٍف من النص كذلك)2(!

•     •     •

)1( انظلر: الكشلف والبيان )36/8-42(. وقد اسلرتعى انتباهلي إىل هذا فضيلة 
العامة املحقق الشيخ حممد عوامة.

)2( انظلر )100/5(. وقلد علل املحقق )!( عمله هذا تعليًا غري مقبول، فالكتاب 
ليس ملكًا لنا.
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13- دعوة إىل إحياء املخطوطات التفسريية بالنشر:

أغتنلم هلذه املناسلبة ألتوجله إىل اجلامعلات اإلسلامية، واملراكلز 

قني بدعوهتم إىل العناية التامة واالهتامم اجلاد  البحثيلة، والباحثني واملحقِّ

باملخطوطلات التفسلريية، بطبع ملا مل ُيطبع حمققًا خمدوملًا اخلدمَة الائقَة 

بعلد اختيار أفضل النسلخ، وإعادة طبع ما ُطبَِع بعد اكتشلاف الكثري من 

املخطوطات التي تساعد عىل ظهور تلك الكتب بصورة أفضل.

وقلد يكون ملن املفيلد اإلشلارة إىل جهوٍد ُبذللت يف إعلادة تدوين 

تفاسلري مفقودة)1( ولكنلي أرى من األفضل واألجلدى اآلن التوجه إىل 

املوجود إلخراجه وإمداد احلركة العلمية به.

إن املخطوطلات التفسلريية تعلاين ملن إمهلاٍل كبرٍي، مع أهنلا األَوىل 

باالهتامم والرعاية والعناية.

)1( ملن ذللك: »مرويـات اإلمام مالـك بن أنس يف التفسـر« مجلع وحتقيق وختريج 
حممد بن رزق بن طرهوين، والدكتور حكمت بشلري ياسني. و»مرويات اإلمام 
أمحد بن حنبل يف التفسر« مجع وختريج د. حكمت بشري ياسني. - هذا إن ثبت 

أن له تفسريًا حقًا - وغريمها وهو كثرٌي حبذا أن ُيعتنى بجمعه وفهرسته.
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ومن الكتب التفسريية التي مل تطبع إىل اآلن:

1- الكفيـل بمعـاين التنـزيـل، لعامد الدين أيب احلسلني بلن أيب بكر 

)ت:741هل( من علامء املالكية باإلسكندرية. وكتاُبُه هذا خمطوط يف دار 

الكتب املرصية يف )21( جملدًا.

2- تفسـر سـورة الفاحتـة، للفنلاري )ت:834هل(، وهلو من أهم 

التفاسري ملا فيه من عمٍق وحتليٍل ومباحث متنوعة)1(.

3- نواهـد األبكار وشـواهد األفـكار، للسليوطي )ت:911هل(، 

وهلو حاشليٌة من أهلم احلوايش عىل تفسلري البيضاوي. ورسلالته املهمة 

»املعـاين الدقيقـة يف إدراك احلقيقـة« و»الفوائد البـارزة والكامنة يف النعم 

الظاهرة والباطنة«.)2(

)1( قلال احللاج خليفلة عنله: »َملْن أراد االطاع علىل حقائلق علم التفسلري فعليه 
بمطالعته، وال ينبؤه مثل خبري«. كشف الظنون )428/1(.

)2( وقلد وفقنلي اهلل لتحقيق هاتني الرسلالتني مع ثامين رسلائل أخرى للسليوطي، 
وصدرت بعنوان: »عرش رسائل يف التفسري وعلوم القرآن«.
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4- تقييـدات الشـاذة مـن فوائـد االسـتعاذة، لإلمام شلمس الدين 

حممد بلن عيل بن طوللون )ت:953هل(، وهلو يف أربعة وعرشيلن بابًا، 

سلقط منهلا الباب األخري، والنسلخة وحيلدة، والكتاب مهلم ملا فيه من 

استقصاٍء يف الكام عىل االستعاذة.

5- اجلوهر املصون يف علوم كتاب اهلل املكنون، للشيخ عبد الوهاب 

الشلعراين )ت:973هل(، الذي َذَكلَر فيه نحو ثاثة آالف علم مرتبة عىل 

سور القرآن.

القلاري  للعلاملة عليل  الفـرقــان،  القــرآن وأرسار  أنــوار   -6

)ت:1014هل(، وله نسخ كثرية.

7- رفـع اإللباس ببيان اشـراك معاين الفاحتة وسـورة الناس، البن 

عان الصديقي )ت:1057هل(.

للرشنبلايل  اخلـطــاب،  بشــريـف  األلـبــاب  أويل  إكــرام   -8

)ت:1069هل(، وهو يف خطاب اهلل لعباده.
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تراث التفسري بني املخطوط واملطبوع

9- قيد األوابد من الفوائد والعوائد والزوائد، للعامة عبد امللك بن 

حسني العصامي الشافعي )ت:1111هل(.

10- برهـان الثبوت يف تربئة هاروت وماروت، للشليخ عبد الغني 

النابليس )ت:1143هل(.

•     •     • 
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الـمــــالحــــق

 



80

تراث التفسري بني املخطوط واملطبوع  
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تراث التفسري بني املخطوط واملطبوع

خط األلويس عىل » دقائق التفسر «
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الصفحة األخرة من » دقائق التفسر «
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غالف كتاب » البسملة « الذي طبع منسوبًا إىل الرازي
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كتاب » مواهب الكريم املنان « الذي سمي بـ » الروايات احلسان « خطأ
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تراث التفسري بني املخطوط واملطبوع

أنموذج من كتاب » العجاب يف بيان األسباب « البن حجر
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أنموذج من كتاب » تسير فائحة األناب « للفروزآبادي
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أنموذج من كتاب » الفتح القديس « للبقاعي
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أنموذج من كتاب » الرس القديس « للطبالوي
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أنموذج من كتاب » تفسر الفاحتة « للفناري
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تراث التفسري بني املخطوط واملطبوع

أنموذج من كتاب » نواهد األبكار « للسيوطي
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أنموذج من كتاب » تقييدات الشاذة « البن طولون
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أنموذج من كتاب » تقييدات الشاذة « البن طولون
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أنموذج من كتاب » اجلوهر املكنون « )هذا هو الصواب( للشعراين
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أنموذج من كتاب » أنوار القرآن « للقاري
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تراث التفسري بني املخطوط واملطبوع

أنموذج من كتاب » أنوار القرآن « للقاري
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تراث التفسري بني املخطوط واملطبوع

أنموذج من كتاب » رفع اإللباس « البن عالن
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أنموذج من كتاب » إكرام أويل األلباب « للرشنباليل
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تراث التفسري بني املخطوط واملطبوع

أنموذج من كتاب » قيد األوابد « للعصامي
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تراث التفسري بني املخطوط واملطبوع

أنموذج من كتاب » برهان الثبوت « للنابليس
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تراث التفسري بني املخطوط واملطبوع

أنموذج من كتاب » برهان الثبوت « للنابليس
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تراث التفسري بني املخطوط واملطبوع

 

1- املخطوطة:

- »اإلتقان يف علوم القرآن«، للسليوطي )مقدمتله(. مصورة يف مركز 

مجعلة املاجد علن مكتبة مرعيش يف إيلران ظنّها املفهرُس قطعة من تفسلريه 

»جممع البحرين ومطلع البدرين«.

- اسلتخراج اجللدال من القلرآن الكريلم، لناصح الدين ابلن احلنبيل 

)ت:634هل(. نسلخة مصورة عن نسلخة عارف حكمت يف املدينة املنورة 

برقم )158/80( جماميع.

- إكلرام أويل األلباب برشيف اخلطاب للرشنبلايل )ت:1069هل(. 

مصور عن نسخة احلرم املكي الرشيف.

- أنلوار القرآن وأرسار الفرقلان لعيل القاري )ت:1014هل(. مصور 

عن نسخة عارف حكمت يف املدينة املنورة.

- برهان الثبوت يف ترئة هاروت وماروت للنابليس )ت:1143هل(. 

مصلور علن نسلخة املدرسلة األمحديلة يف حلب حمفوظلة يف مكتبة األسلد 

بدمشق.

- تسليري فائحلة األناب يف تفسلري فاحتة الكتلاب للفريوزآبادي. لدي 

أربع نسخ مصورة من بغداد واألحقاف وزبيد والقاهرة.
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تراث التفسري بني املخطوط واملطبوع

- تفسلري ابن سلام رواية أيب داود أمحد بن موسلى بن جرير. السلفر 

الثاللث وفيله األجلزاء » 13 - 19«. نسلخة مصورة يف مركلز مجعة املاجد 

ي خطًأ »معاين القرآن«  بديب عن نسلخة اخلزانلة العامة بالرباط ]كذا[. ُسلمِّ

للقاسم بن سام.

اآلللويس  شلكري  حمملود  إىل  املنسلوب  الرمحلن  سلورة  تفسلري   -

)ت:1341هل( خطأ، وهو من تفسلري البيضاوي. نسخة حمفوظة يف مكتبة 

املتحف العراقي برقم )8542(.

- تفسلري سلورة الفاحتلة للفنلاري )ت:834هل(. مصور عن نسلخة 

مكتبة احلرم املكي الرشيف برقم )553(.

- تقييدات الشلاذة من فوائد االسلتعاذة البن طولون )ت:953هل(. 

مصور عن نسخة مصورة يف مركز مجعة املاجد بديب، رقم الفيلم )54(.

- اجلوهر املصون يف علوم كتاب اهلل املكنون للشعراين )ت:973هل(. 

 مصلورة علن نسلخة مدرسلة سلاقزيل )ضملن مكتبلة املللك عبلد العزيز 

باملدينة املنورة(.

- حل مشلكات القرآن ]كذا كتب[. يف مكتبة املتحف العراقي برقم 

.)3524(
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تراث التفسري بني املخطوط واملطبوع

- الدر املنثور يف التفسلري املأثور )مقدمته( للسليوطي )ت:911هل(. 

مصورة عن نسخة اجلامع الكبري بصنعاء برقم )138(.

- رفع اإللباس ببيان اشلرتاك معاين الفاحتة وسورة الناس البن عان 

الصديقلي )ت:1057هلل(. مصلورة عن نسلخة الظاهريلة يف مركز مجعة 

املاجد يف ديب.

- الروايات احلسلان يف تفسلري سلورة الدخلان ]كذا كتلب[ للغيطي 

)ت:981هلل(. نسلخة مصورة عن نسلخة مكتبلة املتحلف العراقي برقم 

.)13428/1(

- اللرس القديس يف تفسلري آية الكلريس للطبلاوي )ت:1014هل(. 

مصور عن نسخة احلرم املكي الرشيف.

- طبقات الفقهلاء املالكية ملجهول )من علامء املغرب يف الثلث األول 

من القرن احلادي عرش(. مصورة عن نسخة اخلزانة العامة يف الرباط املرقمة 

بل )3928د(.

- فتح الرمحن فيام أهبم من القرآن لزكريا األنصاري )ت:926هل(. يف 

مكتبة املتحف العراقي برقم )2152(.
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- الفوائلد البلارزة والكامنلة يف النعلم الظاهلرة والباطنلة للسليوطي 

)ت:911هل(. مصورة عن نسلخة مصورة يف اجلامعة اإلسلامية يف املدينة 

املنورة، رقم الفيلم )735(.

- الفوائلد الائحلة من معاين الفاحتة لبدر الديلن أيب عبد اهلل حممد بن 

إبراهيم ابن مجاعة الشلافعي الكناين املالكي )ت:733هل(. نسلخة مصورة 

عن نسخة عارف حكمت يف املدينة املنورة برقم )158/80( جماميع.

- قطعلة ملن تفسلري الراغب ]كلذا كتب[. نسلخة حمفوظلة يف املكتبة 

القادرية ببغداد برقم )ف60 س60(.

- قيد األوابد من الفوائد والعوائد والزوائد للعصامي )ت:1111هل(. 

مصور عن نسخة عارف حكمت.

- كتاب البسلملة الصغري أليب شلامة املقلديس )ت:665هل(. مصور 

عن نسخة مصورة يف مركز مجعة املاجد يف ديب.

- جمموعلة التفسلري ملصطفلى الكاتلب التي سلامها األللويس »دقائق 

التفسري«. مصورة عن نسخة مكتبة املتحف العراقي.

- املعلاين الدقيقة يف إدراك احلقيقة للسليوطي )ت:911هل(. مصورة 

عن نسخة مصورة يف مركز املاجد يف ديب، رقم الفيلم )2337(.
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املوصليل  الدرهيلم  البلن  الفاحتلة  آيلات  يف  الفائحلة  النسلامت   -

)ت:762هل(. مصور عن نسخة عارف حكمت.

- نواهد األبكار وشلواهد األفكار للسليوطي )ت:911( - حاشلية 

عىل البيضاوي -. مصورة عن نسلخة حسن باشا يف مكتبة األوقاف العامة 

يف املوصل.

2- املطبوعة:

- اإلتقلان يف عللوم القلرآن للسليوطي )ت:911هلل(، حتقيق: حممد 

أبلو الفضل إبراهيم. مطبعة املشلهد احلسليني، القاهلرة، ط1 )1387هل-

1967م(.

- أحلكام البسلملة لفخلر الديلن الرازي ]كلذا طبع وهو أليب شلامة 

املقلديس )ت:665هلل( وعنوانه كتاب البسلملة الصغلري[، حتقيق: جمدي 

السيد إبراهيم. مكتبة القرآن، القاهرة )د. ت(.

- اسلتخراج اجللدال ملن القلرآن الكريم لناصلح الدين ابلن احلنبييل 

)ت:634هل(. ضمن »جمموعة الرسائل املنريية« سنة )1346هل(.

- استدراكات عىل تاريخ الرتاث العريب، قسم التفسري وعلوم القرآن، 

إعداد: أ.د. حكمت بشري ياسني. دار ابن اجلوزي، الدمام، السعودية، ط1 

)1422هل(.
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- إسلهام املجد الفريوزآبادي يف احلركة العلمية التفسريية يف زبيد من 

خال كتابه تسليري فائحة األناب يف تفسري فاحتة الكتاب لل: د. عبد احلكيم 

األنيلس. ضمن »املؤمتر العلمي األول لكلية اآلداب بجامعة احلديدة: زبيد 

وصاهتا العلمية بالعامل اإلسامي« كتاب املؤمتر.

- األعام للزركيل )ت:1396(. دار العلم للمايني، بريوت، ط11 

)2003م(.

- أعام الدراسات القرآنية يف مخسة عرش قرنًا لل: د. مصطفى الصاوي 

اجلويني. منشأة املعارف، اإلسكندرية )1982م(.

- أعلام العراق ملحملد هبجة األثلري. الدار العربية للموسلوعات، 

بريوت، ط2 )1422هل-2002م(.

- إنبلاء الغملر بأبنلاء العمر البلن حجلر العسلقاين )ت:852هل(. 

مصورة دار الكتب العلمية، بريوت، ط2 )1406هل-1986م(.

- بحث حول تفسري الفخر الرازي للمعلمي )ت:1386هل(، ضمن 

جمموع فيه مخس رسلائل له، أعدها للنرش وعلق عليها ماجد بن عبد العزيز 

الزيادي. املكتبة املكية، مكة، ط1 )1417هل-1996م(.

- بدع التفاسلري لعبلد اهلل بن حممد الصديق الغلامري. مكتبة القاهرة، 

ط2 )1415هل-1994م(.
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تراث التفسري بني املخطوط واملطبوع

- بغيلة الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة للسليوطي )ت:911هل(، 

حتقيق: حممد أبو الفضل إبراهيم. مصورة دار الفكر، بريوت.

- بيلان املعلاين )تفسلري( للشليخ عبلد القلادر ملا حويلش العلاين 

)ت:1398هل(. مطبعة الرتقي، دمشق، انتهى يف )1968م(.

- تاريخ الرتاث العريب لفؤاد سزكني، نقله إىل العربية د. حممود فهمي 

حجازي. طبعة هبمن قم، إيران، ط2 )1412هل ق(.

- تاريخ التفسري لقاسم القييس )ت:1375هل(، حتقيق: أ. حممود شيت 

خطاب. مطبعة املجمع العلمي العراقي، بغداد )1385هل-1966م(.

- التحدث بنعمة اهلل للسيوطي )ت:911هل(، حتقيق: اليزابث ماري 

سارتني. املطبعة العربية احلديثة، القاهرة.

- ترتيب سور القرآن للسيوطي )ت:911هل(، دراسة وحتقيق: السيد 

اجلميليل. بلريوت، دار اهللال، ط1 )1986م(.  ]وعنواُنلُه اللذي وضعه 

املؤلِّف: تناسق الدرر يف تناسب السور[.

- التفسلري احلديلث ملحملد علزة دروزة )ت:1404هلل(. دار إحياء 

الكتب العربية، القاهرة، ط1 )1962-1964م(.

- تفسلري اللرازي املسلمى بل »أنملوذج جليلل يف أسلئلة وأجوبة من 

غرائلب آي التنلزيلل« تأليف حممد بن أيب بكر اللرازي )ت بعد:691هل(، 
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حتقيق: أ. د. حممد رضوان الداية. دار الفكر املعارص، بريوت، ودار الفكر، 

دمشق، ط2 )1416هل-1995م(.

الليلث  أليب  ]كلذا[  العللوم  بحلر  املسلمى  السلمرقندي  تفسلري   -

السلمرقندي )ت:375هلل(، حتقيق: عليل حممد معوض وعلادل أمحد عبد 

املوجلود و د. زكريا عبلد املجيد النويت. دار الكتلب العلمية، بريوت، ط1 

)1413هل-1993م(.

- تفسلري القرآن البن املنذر )ت:318هل(، حتقيق: د. سلعد بن حممد 

السعد. دار املآثر، املدينة املنورة، ط1 )1423هل-2002م(.

- تفسلري القرآن العزيز البن أيب زمنني )ت:399هل(، حتقيق: حسلني 

بن عكاشلة، وحممد بن مصطفى الكنلز. الفاروق احلديثة للطباعة والنرش، 

القاهرة، ط1 )1423هل-2002م(.

- تفسري القرآن العظيم مسندًا عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص والصحابة والتابعني 

البن أيب حاتم )ت:327(، حتقيق: أسلعد حممد الطيب. مكتبة نلزار الباز، 

مكة، ط1 )1417هل-1997م(.

- تفسلري القرآن املرتلب )منهج لليرس الرتبوي( للدكتور أسلعد أمحد 

عيل. دار السؤال للطباعة، دمشق، ط1 )1399هل-1979م(.
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- التفسلري الكبلري البن تيميلة )ت:728هل(، حتقيلق: د. عبد الرمحن 

عمرية. دار الكتب العلمية، بريوت، ط1 )1408هل-1988م(.

- التفسلري ورجاله ملحمد الفاضل ابن عاشلور. دار الكتب الرشقية، 

تونس، ط2 )1972م(.

- تفسلري حييى بن سام التيمي البرصي القريواين )ت:200هل( )من 

سورة النحل إىل سورة الصافات(، حتقيق: هند شلبي. دار الكتب العلمية، 

بريوت، ط1 )1425هل-2004م(.

- جلزء فيله »تفسلري القلرآن ليحيلى بن يلامن، وتفسلري القلرآن لنافع 

بلن أيب نافلع القلارئ، وتفسلري ملسللم بلن خالد الزنجلي، وتفسلري لعطاء 

اخلراسلاين« حتقيق: د. حكمت بشلري ياسلني. مكتبة اللدار، املدينة املنورة، 

ط1 )1408هل-1988م(.

- مجهرة تراجم الفقهاء املالكية للدكتور قاسم عيل سعد. دار البحوث 

للدراسات اإلسامية وإحياء الرتاث، ديب، ط1 )1423هل-2002م(.

- حاشية أمحد الصاوي )ت:1214هل( عىل تفسري اجلالني. مصورة 

دار اجليل، بريوت.

- اللدر املنثور يف التفسلري باملأثور للسليوطي )ت:911هلل(، حتقيق: 

د. عبلد اهلل بلن عبلد املحسلن الرتكلي بالتعاون ملع مركز هجلر للبحوث 
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والدراسلات العربية واإلسلامية: د. عبد السند حسن ياممة. القاهرة، ط1 

)1424هل-2003م(.

- دقائلق التفسلري )اجلاملع لتفسلري اإلملام ابلن تيميلة( مجلع وتقديم 

وحتقيق: د. حممد السليد اجلليند. مطبعة التقدم، القاهرة، ط1 )1398هل-

1978م(.

- اللرازي مفلرسًا للدكتلور حمسلن عبلد احلميلد. دار احلريلة، بغداد 

)1394هل-1974م(.

- رسلالة يف التفسلري عىل صورة أسلئلة وأجوبة لألسلتاذ عبد الكريم 

الدبلان )ت:1413هلل(، بعنايلة: د. عبلد احلكيلم األنيلس. دار البحوث 

للدراسات اإلسامية وإحياء الرتاث، ديب، ط1 )1424هل-2003م(.

- الضلوء الاملع ألهلل القلرن التاسلع للسلخاوي )ت:902هلل(. 

مصورة دار مكتبة احلياة، بريوت.

- الضوابط واإلشارات ألجزاء علم القراءات للبقاعي )ت:885هل(، 

حتقيق: مطيع احلافظ. دار الفكر، دمشق، ط1 )1416هل-1996م(.

- طبقات املفرسين للسليوطي )ت:911هل(، حتقيق: عيل حممد عمر. 

مكتبة وهبة، القاهرة، ط1 )1396هل- 1976م(.

 



111

تراث التفسري بني املخطوط واملطبوع

- طبقلات املفرسيلن لللداودي )ت:945هلل(. دار الكتلب العلمية، 

بريوت، )د. ت(.

- طبقات املفرسين ألمحد بن حممد األدرنوي )فرغ منه سنة 1095هل(، 

حتقيق: سليامن بن صالح اخلزي. مكتبة العلوم واحلكم، املدينة املنورة، ط1 

)1417هل-1997م(.

- العجلاب يف بيلان األسلباب - أسلباب النللزول - البلن حجلر 

العسلقاين )ت:852هل(، دراسة وحتقيق: د. عبد احلكيم األنيس. دار ابن 

اجلوزي، الدمام، السعودية، ط1 )1418هل-1997م(.

- العز بن عبد السام، لل: د. حممد الزحييل. دار القلم، دمشق، ضمن 

سلسلة )أعام املسلمني( )39(، ط1 )1412هل-1992م(.

- عللامء أرضاء خدملوا القلرآن وعلومله، للل:  عبد احلكيلم األنيس، 

جائزة ديب الدولية للقرآن الكريم، ط1 )1434هل - 2013م(.

- علوم القرآن بني الرهان واإلتقان للدكتور حازم سلعيد حيدر. دار 

الزمان، املدينة املنورة )1420هل(.

- غرائلب االغلرتاب أليب الثنلاء اآلللويس )ت:1270هلل(. مطبعلة 

الشابندر، بغداد )1909م(.
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- فتلح الرمحلن بكشلف ملا يلتبلس يف القلرآن لزكريلا األنصلاري 

)ت:926هلل(، حتقيلق: حممد عليل الصابوين. علامل الكتب، بلريوت، ط1 

)1405هل-1985م(.

- الفتلح القلديس يف آية الكلريس للبقاعي )ت:885هلل(، حتقيق: أ. 

د. سلعود بن عبد اهلل الفنيسان. مكتبة الرشلد، الرياض، ط1 )1420هل-

1999م(.

- الفتح القديس يف آيلة الكريس للبقاعي )ت:885هل(، حققه وعلق 

عليه وقدم له: د. عبد احلكيم األنيس. دار البحوث للدراسلات اإلسامية 

وإحياء الرتاث، ديب، ط1 )1422هل-2001م(.

- الفتح املبني يف طبقات األصوليني لعبد اهلل مصطفى املراغي.  املكتبة 

األزهرية للرتاث، القاهرة )1419هل-1999م(.

- الفهلرس الشلامل للرتاث العريب اإلسلامي املخطوط: خمطوطات 

التفسلري وعلومه.  املجمع امللكي لبحوث احلضارة اإلسلامية يف األردن، 

)1989م(.

- قادة األمة يف رحاب القرآن لل: د. عبد احلكيم األنيس. دار البحوث 

للدراسات اإلسامية وإحياد الرتاث، ديب، ط2 )1424هل-2003م(.
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- قطعة من تفسري اإلمام عبد بن محيد )ت:249هل(، اعتنى هبا خملف 

بنيه العرف. دار ابن حزم، بريوت، ط1 )1425هل-2004م(.

- قائلد العقيلان يف قوله تعلاىل: ﴿ چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ﴾ 

ملرعي بن يوسلف الكرمي املقديس احلنبيل )ت:1033هل(، حتقيق: د. عبد 

احلكيم األنيس. دار البحوث للدراسلات اإلسلامية وإحياء الرتاث، ديب، 

ط1 )1426هل-2005م(.

- القول املسدد يف الذب عن املسند لإلمام أمحد، البن حجر العسقاين 

)ت:852هل(. مكتبة املعارف، الرياض، ط4 )1402هل-1982م(.

- كتاب البسلملة أليب شلامة املقديس )ت:665هل(، دراسة وحتقيق: 

عدنان بن عبد الرزاق احلموي. املجمع الثقايف، أبوظبي، ط1 )1425هل-

2004م(.

خليفلة  للحلاج  والفنلون  الكتلب  أسلامي  علن  الظنلون  كشلف   -

)ت:1067هل(. مصورة مؤسسة التاريخ العريب، بريوت.

- الكشلف والبيان ]يف تفسري القرآن[ للثعلبي )ت:427هل(، حتقيق: 

أيب حممد بن عاشلور. دار إحياء اللرتاث العريب، بريوت، ط1 )1422هل-

2002م(.

 



114

تراث التفسري بني املخطوط واملطبوع

- الكلامت البينات يف قوله تعاىل: }وبرش الذين آمنوا وعملوا الصاحلات 

أن هلم جنات{ ملرعي بن يوسلف الكرمي املقديس احلنبيل )ت:1033هل(، 

حتقيلق: حممد خري رمضان يوسلف. دار البشلائر اإلسلامية، بريوت، ط1 

)1425هل-2004م( ضمن املجموعة السادسلة من »لقاء العرش األواخر 

باملسجد احلرام«.

- الكواكلب السلائرة بأعيلان املئة العلارشة للغلزي )ت:1061هل(، 

حتقيق: جرائيل سليامن جبور، دار اآلفاق اجلديدة، بريوت )1979م(.

- مرويلات اإلملام أمحد بن حنبل يف التفسلري للدكتور حكمت بشلري 

ياسني. مكتبة املؤيد، الرياض، ط1 )1414هل-1994م(.

- مرويات اإلمام مالك بن أنس يف التفسري ملحمد بن رزق بن طرهوين 

وحكمت بشري ياسني. دار املؤيد، الرياض، ط1 )1415هل-1995م(.

- مسلند اإلمام أمحد بن حنبل )ت:241هل(، حتقيق: أمحد  شاكر. دار 

املعارف، القاهرة، ط3 )1368هل-1949م(.

- املصابيح السلاطعة األنوار »تفسلري أهل البيت عليهم السام« مجع 

وتأليلف عبلد اهلل بن أمحلد اللرشيف )ت:1062هلل(، حتقيق: حممد قاسلم 

اهلاشمي، وعبد السام عباس الوجيه. منشورات مكتبة الرتاث اإلسامي، 

اليمن، ط1 )1418هل-1998م(.
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- معارج التفكر ودقائق التدبر )تفسري تدبري للقرآن الكريم بحسب 

ترتيب النلزول( لعبد الرمحن حسن حبنكة امليداين. دار القلم، دمشق، ط1 

)1420هل-2000م( - هذا تاريخ املجلد األول -.

- معلاين القرآن الكريلم أليب جعفر النحلاس )ت:338هل(، حتقيق: 

حممد عيل الصابوين. منشلورات مركز إحياء الرتاث اإلسلامي، مكة، ط1 

)1408هل-1988م(.

- معاين القرآن وإعرابه للزجاج )ت:311هل(، رشح وحتقيق: د. عبد 

اجلليل عبده شلبي. دار احلديث، القاهرة، ط2 )1418هل-1997م(.

- معجلم املفرسيلن من صدر اإلسلام حتلى العرص احللارض لعادل 

نوهيض. مؤسسة نوهيض الثقافية، ط3 )1409هل-1988م(.

- مقلاالت الكوثلري )ت:1371هل(. دار األحنلاف، الرياض، ط1 

)1414هل-1993م(.

- مقدمة تفسري ابن النقيب )ت:698هل(، كشف عنها وعلق حواشيها 

د. زكريا سعيد عيل، مكتبة اخلانجي، ط1 )1415هل- 1995م(.

- مواهلب الكريم املنان يف الكام عىل أوائل سلورة الدخان وفضائل 

ليلة النصف من شعبان للغيطي )ت:981هل(، اعتنى به وعلق عليه: حسن 

إسامعيل مروة. دار الفارايب للمعارف، دمشق، ط1 )1421هل-2000م(.
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- نظلرات نقديلة يف ميدان حتقيلق املخطوطات، لل: أ. د. أمحد حسلن 

فرحلات، ضملن »صناعلة املخطلوط العلريب اإلسلامي ملن الرتميلم إىل 

التجليد«. إدارة املطبوعات، جامعة اإلمارات )1418هل-1997م(.

- هديلة العارفني أسلامء الكتب واملؤلفني إلسلامعيل باشلا البغدادي 

)ت:1339هل(. مصورة مؤسسة التاريخ العريب، بريوت.

- وفيلات األعيلان البن خللكان )ت:681هلل(، حتقيق: د. إحسلان 

عباس. دار صادر، بريوت.

- اليمينلي )يف رشح أخبلار السللطان يمني الدولة وأملني امللة حممود 

الغزنلوي( أليب النلرص حمملد بن عبد اجلبلار العتبي )ت:431هل. حسلب 

كشلف الظنون(، رشح وحتقيق: د. إحسلان ذنلون الثاملري. دار الطليعة، 

بريوت، ط1 )1424هل-2004م(.

3- كتب وبحوث يف املجالت:

- أبو بكر بن أيب شيبة والتفسري الذي نسب إليه: بحث علمي يف توثيق 

نسلبة التفسلري إليه. للدكتور سلليامن ما إبراهيم أوغلو. جملة آفاق الثقافة 

والرتاث، ديب، العدد )51(، رمضان )1426هل(، أكتوبر )2005م(.

ثني. جملة جامعة اإلمام حممد بن سعود  - التأليف يف التفسري عند املحدِّ

اإلسامية، العدد )26(، ربيع اآلخر، )1420هل(.
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- شلبهات حول تفسلري الرازي: عرض ومناقشلة للدكتلور عيادة بن 

أيلوب الكبيليس. جملة كليلة الدراسلات اإلسلامية والعربيلة، ديب، العدد 

)16(، )1418هل-1998م(.

- الكللامت البينلات يف قولله تعلاىل: ﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  

ٻ  پ  پ  پ   ﴾ ملرعلي بلن يوسلف الكرملي املقلديس احلنبليل 
)ت:1033هلل(، حتقيق ودراسلة: د. عبد احلكيم األنيلس. جملة األمحدية، 

دار البحلوث للدراسلات اإلسلامية وإحيلاد اللرتاث، ديب، العلدد )6(، 

مجادى األوىل )1421هل- أغسطس 2000م(.

- ملحات عن املدونات األوىل يف التفسلريخال القرن األول اهلجري 

لعبلد اللرزاق هرملاس. جمللة الرشيعلة والدراسلات اإلسلامية، جامعلة 

الكويت، العدد )27(، شعبان )1416هل(.

- املحلرر الوجيلز البلن عطيلة )ط: قطلر( للدكتلور عبد اللطيلف 

اخلطيلب. جملة معهد املخطوطات العربية، مج42 ج1 املحرم )1419هل- 

مايو 1998م(.

- مصادر جال الدين السيوطي يف كتابه الدر املنثور يف التفسري باملأثور، 

 للدكتور عامر حسن صري. جملة كلية اآلداب، جامعة اإلمارات، العدد )4( 

)1408هل-1988م(.
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- نظلرات فاحصلة يف »رسلالة يف تفسلري قوله تعلاىل: ﴿ ٿ  ٹ    

ٹ   ٹ  ﴾« املنسلوبة إىل ابلن طولون، لل: عبداحلكيلم األنيس. جملة كلية 

الدراسات اإلسامية والعربية، ديب، العدد )20( شوال، )1421هل- يناير 

2001م(.

•     •     •
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