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افتتاحـية

احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسلام عىل سيدنا حممد وعىل
آله وصحبه و َم ْن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين..
وبعـــد :فيرس « دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل اخلريي بدبي  -إدارة البحوث »
إصدارها اجلديد « تراث التفسير بين المخطوط والمطبوع »
أن تقدِّ م
َ
جلمهور القراء من السادة الباحثني واملثقفني واملتطلعني إىل املعرفة.

وه�و كت�اب يتن�اول الثقاف�ة التفسيرية من حي�ث التاري�خ هلا،
وذل�ك باحلديث ع�ن املفرسين ،وأوائل التفاسير املدون�ة ،وأنواعها،
وأش�كاهلا ،وعناوينها ،والتفاسري املشتركة ،وطريقة التناول ومراحل
التألي�ف ،وال�ذايت واملوضوعي يف األعامل التفسيرية ،ث�م خمطوطات
التفسير م�ن حيث توثيق نس�بتها ،وحتقي�ق عناوينها ،وفهارس�ها ،ثم
إطالل�ة نقدي�ة عىل خمطوطات تفسيرية طبعت ،وتعري�ف باثني عرش

خمطوط ًا تفسريي ًا.
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وه�ذا اإلنجاز العلمي جيعلنا نقدم عظيم الش�كر والدعاء ألرسة
آل مكت�وم حفظه�ا اهلل تع�اىل التي حتب العل�م وأهله ،وت�ؤازر قضايا
اإلسلام والعروب�ة بكل متي�ز وإق�دام ،ويف مقدمتها صاحب الس�مو
الشيخ حممد بن راشد بن سعيد آل مكتوم ،نائب رئيس الدولة ،رئيس
جمل�س الوزراء ،حاكم ديب الذي يش� ِّيد جمتمع املعرفة ،ويرعى البحث
العلمي ،ويشجع أصحابه و ُطالبه .

راجين من العيل القدير أن ينفع هب�ذا العمل ،وأن يرزقنا التوفيق
والسداد ،وأن يوفق إىل مزيد من العطاء عىل درب التميز املنشود.
وآخ�ر دعوان�ا أن احلم�د هلل رب العاملني ،وصلىَّ اهلل وس� َّلم عىل
النَّبي األمي اخلاتم س ّيدنا حممد وعىل آله وصحبـه أمجعني.
مدير إدارة البحوث
الدكتور سيف بن راشد اجلابري
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احلمد هلل ،وصىل اهلل وس َّلم عىل نبيه ومصطفاه ،وعىل آله،

وصحبه ومن وااله.

وبع�د :فه�ذه صفح�ات بعن�وان «ت�راث التفسير بين املخط�وط

أطوف يف أرجاء هذه احلركة العلمية التفسريية،
واملطبوع» ،وقد رأيت أن ّ

الواس�عة األكن�اف ،املرتامي�ة األط�راف ،وأتن�اول احلدي�ث عنه�ا عبر
املحاور اآلتية:

ِ
ب يف تراجم هؤالء الذين
مهم ملعرفة ما كُت َ
املفسون :وهو حمور ٌ
 -1رِّ

سنصحبهم يف هذه الصفحات.

املدونة ،وهي نقط�ة االنطالق للحركة
 -2أوائ�ل التفاسير :أعن�ي َّ

الكربى.

 -3أنواع التفاسري :التي تناوهلا املفرسون جمموع ًة أو مفردةً.

 -4أش�كال التفاسير :من حيث النثر والنظم ،والتفاسير الشاملة

واجلزئية ،واملطولة واملخترصة ،ولغة هذه التفاسري.
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 -5التفاسري املشرتكة :وهي متثل معرض ًا رائع ًا جلهود متعددة خمتلفة
ممتدة يف الزمان واملكان.
 -6طريق�ة التن�اول ومراح�ل التألي�ف :وهو حمور يكش�ف طرائق
املفرسي�ن يف تناول النص املقدس ،ومراحل التأليف التي متر هبا أعامهلم.
وتصحيح أحسبهام مهمني يف هذا املجال.
اقرتاح
ويف الكالم
ٌ
ٌ
 -7ال�ذايت واملوضوع�ي يف األعمال التفسيرية :وه�ذا املح�ور
يغ�وص يف أعماق عدد من ه�ذه األعامل ،وحي�اول التمييز بين األفكار
املتداخل�ة ،والفص�ل بين اآلراء املتش�ابكة .وهو ن�واة لعمل كبير يتابع
الرحل�ة ،وي�ؤرش املرحلة ،ويس�ترشف نفس�يات املؤلفين وختصصاهتم
والظروف املحيطة هبم.
 -8املخطوطات التفسريية والنسبة املخطئة :هذه النسبة التي أتعبت

الباحثني وحريهتم ،وضيعت كتب ًا ،ودثرت جهود ًا ،وشوشت تصور ًا.

 -9املخطوط�ات التفسيرية وأخط�اء الن ُّس�اخ يف العناوي�ن :وه�ي

ٍ
ٍ
وفحص دقيقني.
رصد
أخطاء ال يمكن كش ُفها إال بعد

 -10املخطوطات التفسريية وأخطاء املفهرسني :وهذا حمور يكشف
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ع�ن خيبات ٍ
أم�ل كبرية يتع�رض هلا الباحثون يف مسيرهتم ومس�ايرهتم
للمخطوطات.

 -11فه�ارس املخطوط�ات التفسيرية :الت�ي ص َّب�ت أخير ًا يف

«الفهرس الشامل».

 -12إطاللة نقدية عىل خمطوطات تفسيرية مطبوعة ،وهي :إطاللة

يف ملحوظات رسيعة ،اهلدف منها االرتقاء إىل الكامل قدر اإلمكان.

 -13دع�وة إىل إحي�اء املخطوط�ات التفسيرية بالنشر :من خالل

ذكر ( )12خمطوط ًا.

وحتت كل ٍ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
وتعليل.
وتدليل
وتكميل،
تفصيل
حمور
مـزج�ت يف ه�ذه الصفحـ�ات بين الش�كـل واملضم�ون،
وق�د
ُ

أخذت
َّبع�ت املنهج «العقلي» و«النقلي» ،وربام
ُ
والظاه�ر والباط�ن ،وات ُ

بـ «املنهج اإلشاري».

وال أعتذر عن قصور قد يكون طرأ عليها ،فكيل قصور ،ومن ش�أن

اإلنس�ان النس�يان ،والقلب التقل�ب ،واملوضوع كبير ،والزمان حمدود،
وكان عنوان البحث «رشوح أرضية لكتاب سماوي»((( ،ويف ذلك إحياء
((( وقدِّ م إىل املؤمتر الدويل «املخطوطات الشارحة» الذي عقدته مكتبة اإلسكندرية
سنة 1427هـ 2006 -م.
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ضمني  -من خالل هذه املقابلة  -باملسافة البعيدة بني ٍ
عمل إنسا ٍ
ين تشده
اإلرض إليه�ا ،جتاه نص سماوي يس�تغرق الزم�ان واملكان واإلنس�ان،
ويمأل اآلفاق واألعامق ،ويتجاوز احلدود والسدود والقيود.

و ُيعجبن�ي هنا أن أذكر تعريف العالمة الفناري (ت834:هـ) لعلم

يعرفه قائلاً« :هو معرفة أح�وال كالم اهلل تعاىل من حيث
التفسير ،فه�و ِّ
�م أو ُي َظ ُّن أنه مراد اهلل تعاىل ،بقدر
القرآني�ة ،ومن حيث داللته عىل ما ُي ْع َل ُ

الطاقة اإلنس�انية»((( .وقوله «أو ُي َظ ُّن» ،ثم قوله «بقدر الطاقة اإلنس�انية»
جليل ٌ
احرتاز ٌ
مجيل.
ٌ

كتاب ،أو عرص دون ٍ
ٍ
عرص،
هذا ،ومل أش�أ االقتصار عىل كتاب دون

ٍ
منه�ج دون منهج ،لرجائي أن يثري املوضوع اهتامم ًا وانش�داد ًا إىل هذا
أو
اجلانب املظلوم من «تراثنا املجهول» يف هذه الفرصة السانحة الرائعة.

		

واهلل من وراء القصد.

					
					

					

عبد احلكيم األنيس

ديب يف  29من حمرم 1427هـ
2006/2/28م

((( كشف الظنون ( ،)428/1وتاريخ التفسري للقييس (ص.)18

(((

((( وأعيد النظر فيه يف  29من ذي احلجة 1435هـ 2014/10/23 -م.
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املفسرون:
ِّ -1

الذي�ن ُوصف�وا بمعرف�ة عل�م التفسير والتأليف فيه كثيرون ،وقد

خصهم بالتأليف عد ٌد من العلامء منهم:
ّ

 -1اإلم�ام الس�يوطي (ت911:ه�ـ) فله «طبق�ات املفرسين» وهو
أول َم ْن كتب يف هذا ،يقول يف مقدمته:
«وبع�د :فه�ذا املجموع فيه طبق�ات املفرسين ،إذ مل أج�د َمن اعتنى

بإفرادهم كام اعتني بإفراد املحدِّ ثني والفقهاء والنحاة وغريهم»(((.

ثم تكلم عىل أنواع املفرسين كام يراهم فقال« :واعلم أهنم أنواع:
األول :املفسرون م�ن الس�لف و((( الصحاب�ة والتابعين وأتب�اع
التابعني.
الثاين :املفرسون من املحدِّ ثني ،وهم الذين صنفوا التفاسير ُم ْس�ند ًة

ورد ًا فيها أقوال الصحابة والتابعني باإلسناد.
ُم َ

وهذان النوعان ترامجهم مذكورة يف طبقات الفقهاء.
((( طبقات املفرسين (ص.)21

((( كذا يف األصل.
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الثالث :بقية املفرسين من علامء أهل السنة ،الذين ضموا إىل التفسري
َ
التأويل والكال َم عىل معاين القرآن ،وأحكامه ،وإعرابه ،وغري ذلك .وهو
الذي االعتنا ُء به يف هذا الزمان أكثر.
الرابعَ :م ْن صنَّف تفسري ًا من املبتدعة.(((»...
ثم بينَّ رأيه يف هؤالء فقال:
سمى من هؤالء :القسم األول ،ثم الثاين ،عىل
«والذي يستحق َأ ْن ُي ّ

أن األكثر يف هذا القس�م نقل ٌة .وأ َّما الثالث فمؤولة ،وهلذا ُي َس ُّمون كتبهم

غالب ًا بالتأويل.

ومل أس�توف أه�ل القس�م الراب�ع ،وإنما ذك�رت منه�م املش�اهري
كالزخمرشي ،والرماين ،واجلبائي وأشباههم»(((.
ومم�ا يؤس�ف عليه أنه تويف قب�ل إكامله ،فأخرج تلمي�ذه الداودي ما
وجده يف املسودة ،إذ نجد يف آخره:
((( طبقات املفرسين (ص.)21

((( طبقات املفرسين (ص.)21
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« قال تلميذه احلافظ الش�مس الداودي رمحه اهلل تعاىل :علقت ذلك
من مس�ودة يف أوراق مل يتمها ش�يخنا ،وكان عزمه أن يكون مؤلف ًا حاف ً
ال
فأدركته املنية.(((»...
ويف هذا الكتاب ( )136ترمجة(((.
 -2احلافظ شمس الدين الداودي (ت945:هـ).
ويب�دو أن�ه أراد أن حيق�ق أمنية ش�يخه الس�يوطي فوض�ع «طبقات
املفرسي�ن» ،وق�د فرغ منه س�نة (941ه�ـ) ،وذكر يف آخ�ره الكتب التي
طالعها من أجله(((.
((( املصدر السابق (ص.)125

((( 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 و َم ْن بعدهم يف ذلك .انظر .)214-205/4( :وكتب الشيخ قاسم
القيسي (ت1375:هـ) يف كتابه «تاريخ التفسير» عن علم طبقات املفرسين،

وأدار الكالم عىل الكتب ال عىل املفرسين ،واألوىل أن يقول :طبقات التفاسري.
ث�م فيام ذك�ره حاج�ة إىل تدقيق وحتري�ر .وعمدته «كش�ف الظنون» َّ
وق�ل َم ْن

ذكرهم بعده .انظر كتابه املذكور (ص.)86-65

((( انظر.)386/2( :
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وبلغ عدد الرتاجم فيه ( )704ترمجة(((.
 -3الش�يخ أب�و س�عيد صن�ع اهلل الكوزه كن�اين (ت980:ه�ـ) له:
«طبقات املفرسين»(((.
 -4ع�امل جمهول م�ن علامء املغ�رب كان يف الثل�ث األول من القرن

احل�ادي عرش ،ول�ه أيض ًا «طبقات الفقه�اء املالكية» ،وق�ال فيه يف ترمجة
مكي بن أيب طالب القييس« :ذكرته يف كتايب يف املفرسين»(((.
 -5الش�يخ أمح�د ب�ن حمم�د األدرن�وي (ت:؟) ،ول�ه «طبق�ات
املفرسين».
وق�د ف�رغ من�ه س�نة (1095ه�ـ) .وذك�ر يف أول�ه الكت�ب الت�ي
أخذ منها(((.
((( بعض هذه الرتاجم مكرر ،ولست بصدد بيان ذلك.

((( ذكره احلاج خليفة يف كش�ف الظنون ( )1107/2والبغدادي يف هدية العارفني
( )393/1وفيه« :أبو س�عيد بن الش�يخ صنع اهلل الكوره كراين« قرية من قرى
تربيز» اسمه كنيته ،ولد سنة (920هـ) وتويف بالقسطنطينية».

((( طبق�ات الفقهاء املالكية (خمطوط ،ص .)258وانظر كلمة مهمة عن املؤ ِّلف يف
مقدمة «مجهرة تراجم الفقهاء املالكية» (.)110-103/1

((( انظر (ص.)1
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وبلغ عدد الرتاجم فيه ( )638ترمجة.
 -6األستاذ عادل نوهيض .وله «معجم املفرسين من صدر اإلسالم
حت�ى العرص احلارض» ،وتاريخ مقدمته ( 3ش�عبان 1403هـ  15 -أيار
1983م).
وفيه نحو من ألفي ترمجة(((.
وه�ذه الكت�ب مرتبة عىل احلروف عدا كت�اب األدرنوي فهو مرتب
عىل الطبقات ،كل طبقة مئة سنة(((.
ٍ
ٍ
واس�تقصاء عىل
واس�تيعاب
وم�ازال ه�ذا اجلانب بحاج�ة إىل تتب ٍع
منهج جديد.
•

•

•

((( مل ترقم الرتاجم ،وهذا ما قاله املؤلف (/1ز).

((( ال خيلو كتاب من هذه الكتب من ملحوظات تقل وتكثر ،ويمكن أن يكون هذا
موضوع بحث ،وهو بحث مهم.
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 -2أوائل التفاسري:

َّ
الـمدَ َّونة ما نقل عن ابن عباس (ت68:هـ)،
إن من أوائل التفاسري ُ

وسعيد بن جبري (ت95:هـ) ،وجماهد بن جرب (ت104:هـ)((( ،والضحاك
بن مزاحم (ت105:هـ) ،واحلس�ن البصري (ت110:هـ) ،وعطية بن
سعد العويف (ت111:هـ) ،وعطاء بن أيب رباح (ت114:هـ) ،وقتادة بن
دعامة السدويس (ت118:هـ) ،وحممد بن كعب القرظي (ت118:هـ)،
وعطاء بن دينار اهلذيل (ت126:هـ) ،وإسماعيل بن عبد الرمحن السدي
(ت128:هـ) ،وعطاء بن أيب مس�لم اخلراس�اين (ت135:هـ) ،والربيع
بن أنس البكري البرصي اخلراس�اين (ت139:هـ) ،وحممد بن الس�ائب
الكلبي (ت146:هـ) ،وش�بل بن عباد املكي (ت148:هـ) ،ومقاتل بن
حيان (ت150:هـ) ،ومقاتل بن سليامن (ت150 :هـ)(((.
((( حقق األس�تاذ الدكتور حكمت بشير ياسني أن التفسير الذي طبع منسوب ًا إليه
هو آلدم بن أيب إياس العسقالين (ت220:هـ) .انظر لزام ًا« :استدراكات عىل

تاريخ الرتاث العريب» (.)30-23/2
ً
مفصال عىل كتبه�م يف «تاريخ الرتاث العريب» لفؤاد س�زكني (م1
((( انظ�ر ال�كالم

ج 1ص ،)86-63واق�رأ م�ا يتعلق هبذه املواضع يف «اس�تدراكات عىل تاريخ
الرتاث العريب» للدكتور حكمت بشري ياسني (.)76-7/1
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 -3أنواع التفاسري:

دت أنواع التفاسري تبع ًا لتعدد أنواع علوم القرآن :فهناك َم ْن نظر
تعدَّ ْ
إىل أسباب النـزول ورأى أهنا تساعد عىل الفهم الصحيح لآلية فاهتم هبا
وأفردها بالتأليف ،وهناك َم ْن نظر إىل نوع آخر فاهتم به.
وق�د أوصل اإلما ُم الس�يوطي أنواع عل�وم الق�رآن إىل ثامنني نوع ًا،
وكله�ا تس�اعد على تفسيره وفهم�ه ،ولكن ما يدخ�ل يف باب التفسير
دخوالً أولي ًا ظاهر ًا يمكن أن يكون ما صنّفه يف األنواع اآلتية وهي:
النوع السادس والثالثون :يف معرفة غريبه.
=

الـمـدَ َّونـ�ات األوىل يف التفسير خالل
ويف البح�ث املعن�ون ب�ـ «ملحات ع�ن ُ

الق�رن األول اهلج�ري» املنش�ور يف جمل�ة الرشيعة والدراس�ات اإلسلامية يف

جامعة الكويت ،العدد ( )27ش�عبان سنة (1416هـ) .و«التأليف يف التفسري

عند املحدّ ثني» املنشور يف جملة جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ،العدد
فارجع إليهام ْ
إن ش�ئت.
( )26ربي�ع اآلخ�ر س�نة (1420هـ) م�ا يتعلق هب�ذا
ْ
وكذلك يف «أعالم الدراس�ات القرآنية يف مخس�ة عرش قرن ًا» للدكتور مصطفى

الصاوي اجلويني.

وصلت إلينا ع�ن هؤالء يف «الفهرس الش�امل
وانظ�ر ع�ن املخطوطات الت�ي
ْ
للرتاث العريب اإلسالمي املخطوط :التفسري وعلومه» (.)19-11/1
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النوع التاسع والثالثون :يف معرفة الوجوه والنظائر.
النوع احلادي واألربعون :يف معرفة إعرابه.
النوع الثالث واألربعون :يف املحكم واملتشابه.
َّ
ومؤخره.
النوع الرابع واألربعون :يف مقدَّ مه
وخاصه.
النوع اخلامس واألربعون :يف عا ِّمه
ِّ

النوع السادس واألربعون :يف مجُ ْ َم ِله و ُم َب َّينه.

النوع الثامن واألربعون :يف مشكله وموهم االختالف 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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النوع السادس واخلمسون :يف اإلجياز واإلطناب.
النوع السابع واخلمسون :يف اخلرب 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.

19

تراث التفسري بني املخطوط واملطبوع

ومما ُي ْذك َُر للس�يوطي أنه درج على ذكر ما عرفه من مؤلفات للعلامء
السابقني يف هذه األنواع ،وذلك يف افتتاح كالمه عىل كل نوع منها ،فقدَّ م
هب�ذا للباحث خدم�ة جليلة((( ،وحب�ذا أن يعتني َم ْن حيق�ق هذا الكتاب
بالزيادة عليه ،وبيان املخطوط من املطبوع من هذه الكتب.
وم�ن الواضح أن إفراد كتب هلذه األنواع يمكن أن يعد ويدرج فيام
سمى اآلن «التفسري املوضوعي».
ُي ّ
•

•

•

((( مث�ال ه�ذا ما قال�ه يف كالمه عىل املبهمات (« :)79/4أفرده بالتأليف الس�هييل

[ت581:ه�ـ] ،ثم ابن عس�كر [يف األصل :عس�اكر وهو حتري�ف ،وتويف ابن

عسكر س�نة 636هـ] ،ثم القايض بدر الدين بن مجاعة [ت733:هـ] ،ويل فيه

تأليف لطيف».

أق�ول :أحصيت يف هذا النوع ( )13مؤلف ًا وقد ذكرهتا يف كالمي عىل الس�هييل
يف «علامء أرضاء خدموا القرآن وعلومه» (ص.)49-47
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 -4أشكال التفاسري:

دت أش�كال التفاسير ما بني ٍ
نثر  -وهو األكثر  -ونظ ٍم  -وهو
تعدَّ ْ
مطولة وتفاسري
قليل  ،-وما بني تفاسير شاملة وجزئية ،وما بني تفاسري ّ
دت لغات هذه التفاسري.
خمترصة ،كام تعدَّ ْ
 الفق�رة األوىل :التفاسير املنث�ورة واملنظوم�ة :وص�ور التفاسيراملنثورة ما يأيت:
 -1تفسير النص مبارشة كـ« :الكشاف عن حقائق التنـزيل وعيون
األقاويل يف وجوه التأويل» للزخمرشي (ت538:هـ)(((.
 -2املختصر م�ن ه�ذا التفسير ك�ـ« :خمتصر الكش�اف» للعز بن
عبد السالم (ت660:هـ)(((.
((( هل�ذا التفسير إخراج�ان القدي�م واجلدي�د .انظ�ر« :عل�وم القرآن بين الربهان

واإلتق�ان» للدكت�ور ح�ازم س�عيد حي�در (ص .)570-569وينبغ�ي
َ
نس�خـ ُه يف الفه�رس الش�امل
ع�ددت
االنتب�اه هل�ذا ،ومل أر إش�ارة إلي�ه حين
ُ
(.)182-155/1

((( الفهرس الشامل ( )183/1و( .)256/1ول ُينْظر يف هذا.
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 -3احلاش�ية عىل التفسير كـ« :االنتصاف من الكشاف» البن املنيرِّ
االس�كندري (ت683:ه�ـ)((( .و« :فت�وح الغيب يف الكش�ف عن قناع
الريب» للطيبي (ت743:هـ)(((.
 -4املخترص من احلاشية كـ« :خمترص االنتصاف من الكشاف» البن
هشام (ت761:هـ)(((.
 -5احلاشية عىل احلاشية كـ« :حاشية» ابن كامل باشا (ت940:هـ)
عىل «حاشية» السيد اجلرجاين (ت816:هـ) عىل «الكشاف»(((.
هذا من حيث الشكل.
احلروف املهمل َة
ومن حيث املضمون نجد تفسير ًا التـزم فيه مؤ ِّل ُف ُه
َ
يف كتاب�ه كل�ه كـ« :تفسير» الش�يخ في�ض اهلل املتخلص بفيضي اهلندي
(ت :يف ح�دود 1000ه�ـ) ،ق�ال احل�اج خليف�ة« :وتك َّل�ف في�ه غاي� َة
((( الفهرس الشامل ( )183/1و(.)280/1

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

((( الفهرس الشامل ( )280/1و( .)417-416/1ول ُينْظر يف نسبته.
((( الفهرس الشامل ( )447/1و(.)565/1
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التكلف»((( .و كـ« :در األرسار» ملحمود محزة الدمشقي احلسيني احلنفي
(ت1305:هـ)(((.
أما يف النظم فهناك َم ْن وضع تفسري ًا منظوم ًا كالشيخ حممد بدر الدين
الغـ�زي (ت984:ه�ـ) فقد ذكر ابنُ� ُه يف ترمجته أن تصانيف�ه مئة وبضعة
عرش مصنف ًا قال« :ومن أش�هرها التفاسير الثالثة :املنثور ،واملنظومان،
وأشهرها املنظوم الكبري يف مئة ألف بيت وثامنني ألف بيت»(((.
 وبالنس�بة إىل الفق�رة الثاني�ة :وهي التفاسير الش�املة أو اجلزئية،أقول:
 إن كثير ًا من املفرسين تناول تفسير القرآن كل�ه ،وقد ال يقدر لهإمت�ام العمل ،فيأيت بع�ده َم ْن يكمله ،وهذا اإلكامل ق�د يكون كبري ًا ،وقد
يكون قليالً:
((( كشف الظنون ( ،)461/1وتاريخ التفسري (ص.)81
((( الفهرس الشامل (.)823/2

((( الكواك�ب الس�ائرة بأعيان املئ�ة العارشة ( .)6/3وانظر عن نس�خها :الفهرس
الشامل (.)634/1
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 فم�ن األول إكامل الس�يوطي لعمل اإلمام املحِّل�يِّ (ت864:هـ)الذي بدأ من تفسري سورة الكهف إىل آخر القرآن ،ثم عاد ففرس الفاحتة.
وجاء الس�يوطي (ت911:هـ) فبدأ من س�ورة البقرة إىل الكهف ،وهذا

ِ
النصف األول ،وكتب املتقدِّ ُم عليه
تفسري
املتأخر
خالف املظنون إذ كتب
ُ
َ
ب هذا ومه ًا للحاج خليفة ،وملن تابعه(((.
تفسري النصف الثاين ،وس َّب َ

 ولع�ل م�ن اإلكمال القلي�ل م�ا ق�ام ب�ه أمحد ب�ن خلي�ل اخلويي(ت637:هـ) متم ًام تفسري شيخه فخر الدين الرازي(((.
((( كش�ف الظن�ون ( ،)445/1والفت�ح املبين يف طبق�ات األصوليين للمراغ�ي

( ،)40/3والتصحيح من حاشية الصاوي عىل اجلاللني (.)352/4
َ
أذهان الباحثني،
تفسير ُه أو ال -
أتم الرازي
َ
((( َش�غلت ه�ذه القضية  -وهي ه�ل َّ

ومم�ن تناوهل�ا الدكت�ور حمس�ن عب�د احلمي�د يف «ال�رازي مفسر ًا» ،والش�يخ
عبد الرمح�ن املع ِّلمي يف «بحث حول تفسير الفخر ال�رازي» ،والدكتور عيادة

بن أيوب الكبييس يف بحثه «شبهات حول تفسري الرازي» وغريهم.
وقد اختلفت أقوالهُ م فيها فمنهم َم ْن يرى أن التفسير كله للرازي ،ومنهم َم ْن
وقفت عىل ذكر قطعة من تفسير الرازي خمطوطة
ي�رى أن لغريه فيه تتمة .وقد
ُ

تفسير سورة العنكبوت للخويي ،مما يشهد للقول الثاين .انظر :الفهرس
معها
ُ
الش�امل ( )223/1و( .)245/1وكان املع ِّلمي قد حلظ أن النَ َفس يف تفسير
س�ورة العنكبوت  -ويف ٍ
سور أخرى  -خمتلف عن النَ َفس األول ،قال يف بحثه
املذك�ور (ص« :)104مل أك�د أرشع يف النظ�ر يف تفسير العنكب�وت حت�ى=  
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وقد يكون املفِّس�رِّ أكمل تأليف كتابه وغاب هذا عن حمققه املعارص

لسبب من األسباب((( .والبد من القول أن التفاسري الشاملة كلها سارت
عىل ترتيب الس�ور حس�ب املعهود ،أما التفسير عىل ترتيب النـزول فلم
يظهر إال يف القرن الرابع عرش(((.
=  ش�عرت َّ
بأن ه�ذه روح أخرى ،وأس�لوب حياول حماكاة الس�ابق وليس به»
ُ

وهذه مالحظة دقيقة يؤيدها ما ذكرتُه.
ِ
ف وظهر
ومما ُي ْؤس�ف له أن عدد ًا من التفاسير يعاد طبعه دون اإلفادة مما اكتُش َ
ٍ
من ٍ
خطية له!
نسخ

((( م�ن ه�ذا أن يغيب عن املحقق مالحظة ما ج�اء يف آخر املخطوط الناقص أمامه
فيتش�كك يف إكمال املؤل�ف لكتابه ،كام حصل لألس�تاذ حمقق «مع�اين القرآن»

للنح�اس ،فقد ق�ال فيه (« :)518/6إىل هناية س�ورة الفت�ح تنتهي املخطوطة
الت�ي بني أيدينا ،وهي املخطوطة الوحيدة كام أس�لفنا ،وبذلك ينتهي الكتاب،
وال ن�دري هل أكمل املصنِّف تفسير بقية الس�ور أم إنه اكتفى هب�ذا القدر من

الكتاب العزيز»!

أق�ول :ولكننا نقرأ يف آخ�ر املخطوط الذي ينتهي بانتهاء س�ورة الفتح« ::آخر

الس�ورة واحلم�د هلل وحده ،وهو آخر املجل�د الثالث ،ويتل�وه يف الذي يليه...
س�ورة احلج�رات» وهذا ي�دل على أن املؤلف أكمل التفسير .وانظر السماع
امللحق هبذا املجلد.

((( وممن مش�ى عىل هذه الطريقة األس�تاذ حممد عزة دروزة يف «التفسير احلديث»،
والش�يخ عب�د القادر الع�اين يف «بيان املعاين» و د .أس�عد أمحد عيل يف «تفسير

القرآن املرتب» ،والشيخ عبدالرمحن حسن حبنكة امليداين يف«معارج التفكر».
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 -أما الذين تناولوا أجزاء من القرآن ،أو س�ور ًا أو آيات أو آية فهم

كثيرون أيض� ًاَّ ،
وإن إلق�اء نظرة واحدة على فهرس الكت�ب يف «معجم
املفرسين» ويف «الفهرس الشامل» كفيلة باستخراج أمثلة كثرية عىل ذلك.
حظيت سور ُة الفاحتة -مثالً -باهتامم العلامء وكثرت
فقد
الكتب فيها(((.
ْ
ُ
ٍ
ش�ديد إذ هي أعظ�م آية يف
وكذل�ك حظي�ت آية الك�ريس باهتما ٍم

القرآن(((.
واهتم املتأخرون بالبسملة كثري ًا.
َّ
وكان لبع�ض العلماء اهتام ٌم بإفراد الكالم عىل آي�ة واحدة ،كام فعل

الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي املقديس احلنبيل (ت1033:هـ) فله:

أحصي�ت يف بحثي «إس�هام املجد الفريوزآب�ادي يف احلرك�ة العلمية
كن�ت ق�د
(((
ُ
ُ

التفسريية يف َزبيد من خالل كتابه تسيري فائحة األناب يف تفسري فاحتة الكتاب»
ف�ت عىل الفاحت�ة إىل عصر الفريوزآبادي
أحصي�ت كثير ًا من الكت�ب التي ُأ ِّل ْ
ُ

(ت817:ه�ـ) وقل�تَّ :
«إن الكت�ب املؤلف�ة يف تفسير س�ورة الفاحت�ة جديرة
باإلحص�اء ،والكتاب�ة يف مناه�ج مؤلفيه�ا ،وكذل�ك ال�كالم على البس�ملة،

واملؤلفات املفرد ُة فيها كثرية» .انظر :كتاب املؤمتر العلمي األول لكلية اآلداب
ُ
بجامعة احلديدة «زبيد وصالهتا العلمية» (.)192-190/2

((( انظ�ر املؤلفني يف تفسير آية الكريس وخواصه�ا وفضائلها يف تقديمي لـ «الفتح
القديس يف آية الكريس» للبقاعي (ص.)69-61
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 -1إحتاف ذوي األلباب يف قوله تعاىل ﴿ :ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙﯚ
ﯛ ﯜ ﯝ﴾ [الرعد.]39:
 -2إحكام األساس يف قوله تعاىل﴿ :ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﴾ [آل

عمران.]96 :
 -3أزهار الفالة يف آية قرص الصالة.
 -4حتقيق اخلالف يف أصحاب األعراف.
 -5توقي�ف َم ْن كان عارف ًا مؤمن� ًا عىل قوله تعاىل ﴿ :ﮧ ﮨ ﮩ
ﮪ ﴾ [آل عمران.]97 :
 -6فتح املنّان بتفسري آية االمتنان.
 -7قالئد العقيان يف قوله تعاىل ﴿ :ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ﴾
[النحل.]90 :
 -8الكلامت البينات يف قوله تعاىل ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﴾ [البقرة.]25 :
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 -9اللفظ املوطا يف بيان الصالة الوسطى(((.
ومم�ا يتعلق بتناول بع�ض املفسرِّ ين آيات من القرآن الق�ول َّ
بأن ِم ْن
أساليب هذا التناول إدارة الكالم فيها عىل طريقة السؤال واجلواب.
ِ
وم ْن أش�هر ُكت ِ
ُب هذا األس�لوب تفسير الرازي املس�مى «أنموذج
جليل يف أسئلة وأجوبة من غرائب آي التنـزيل»(((.
 وبالنس�بة إىل الفق�رة الثالث�ة :وهي التفاسير املطول�ة واملخترصةأقول:
َّ
إن بع�ض املفسرِّ ي�ن أط�ال النَّ َف�س جد ًا يف التفسير ،فكان تفسيره
موس�وعة علمية ش�املة ،وم�ن املفيد هنا نق�ل كلمة للش�يخ حممد زاهد
الكوث�ري ج�اء فيها« :وم�ا أ ّلفه ُ
أهل العل�م يف اجتالء روائ�ع املعاين من
القرآن الكريم مما ال يكاد يحُ صيه العدُّ  ،عىل اختالف مس�الكهم يف العناية
((( انظر ترمجة املؤ ِّلف يف صدر «قالئد العقيان» (ص.)27-25
((( ح َّققه األستاذ الدكتور حممد رضوان الداية .وانظر عن املؤلفات هبذا األسلوب
ما ذكرته يف تقديمي لـ «رس�الة يف التفسير عىل صورة أسئلة وأجوبة» لألستاذ
الشيخ عبد الكريم الدبان (ص.)20-15
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بالرواية أو الدراية وفنون األفنان من علوم القرآن ،وعىل تفاوت أذواقهم
ومشارهبم يف االهتامم بجهة خاصة من مزايا القرآن املجيد.
وأرج�و القارئ الكريم أن يس�مح يل أن أذك�ر بعض مؤلفات علامء
ه�ذه األمة يف هذا الصدد مما يكون أنموذج ًا ملس�اعيهم اجلبارة يف مضامر
تدوين املؤلفات:
 فها هو تفسير اإلمام أيب احلس�ن األشعري املسمى «املختـزن» يفسبعني جملد ًا ،عىل ما يذكره املقريزي يف اخلطط.
 وتفسري القايض عبد اجلبار اهلمذاين املسمى «املحيط» يف مئة سفر. وتفسير أيب يوسف عبد السلام القزويني املسمى «حدائق ذاتهبج�ة» أقل م�ا يقال فيه إنه يف ثالث مئة جمل�د ،وكان مؤ ِّلفه وقفه وجعل
مق�ره مس�جد اإلم�ام أيب حنيفة ببغ�داد ،ثم ص�ار يف ع�داد الكتب التي
َّ
س�معت
ضاعت يف أثناء اس�تيالء املغول عىل دار اخلالفة ببغداد ،إال أين
ُ
من أحد أدباء اهلند :أنه رأى قطع ًة منه يف أحد فهارس اخلزانات.
 -وللحافظ ابن شاهني «تفسري» يف ألف جزء حديثي.
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 وللق�ايض أيب بك�ر ابن الع�ريب «أنوار الفجر» يف التفسير يف نحوثامنين ألف ورقة ،واملع�روف أنه موجود يف بالدن�ا إال أين مل أظفر به مع
طول بحثي عنه.
 والبن النقيب املقديس أحد مشايخ أيب حيان «تفسري» يقارب مئةجملد ،يوجد بعض جملدات منه يف خزانات اصطنبول(((.
ويوج�د م�ن تل�ك التفاسير بع�ض جمل�دات يف بع�ض اخلزانات،
فيام أعلم.
وأما أضخم تفسري تام يوجد اليوم  -عىل ما نعلم  -فهو:
 -تفسير «فتح املنّان» املدعو بالتفسري العالمي املنسوب إىل العالمة

قطب الدين الشريازي ،وهو يف أربعني جملد ًا ،فاملجلد األول منه موجود
ب�دار الكتب املرصي�ة ،وبه تظهر خطت�ه يف التفسير .ويف مكتبت َْي :حممد

أس�عد وعيل باش�ا  -حكيم أو غيل  -يف اصطنبول من جملداته ما يتم هبا
نسخة كاملة.
((( ُطبِ َع ْت مقدمة هذا التفسير بتحقيق الدكتور زكريا س�عيد عيل ،وقد كشف عنها
الكت�اب زمن ًا طويل ً
ا ُيتداول عىل أن�ه «الفوائد
وع ّل�ق حواش�يها ،بع�د أن ظل
ُ
املشوق إىل علوم القرآن وعلم البيان» منسوب ًا إىل ابن قيم اجلوزية!
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 وللعالمة حممد الزاهد البخاري نحو مئة جملد يف التفسير ،كام يف«املنهل الصايف».
ولعلماء ه�ذه األمة تفاسير ال حتىص س�وى ما تقدَّ م على اختالف
مسالكهم.
فام رسدناه هنا نبذة يسيرة مما للعلامء من املس�اعي احلميدة يف سبيل
تبيني معاين كتاب اهلل العزيز وكشف أرساره التي ال حتىص»(((.
ومن هذه الكتب الكبرية «تفسير القرآن» ألمري سجستان خلف بن
�ع العلام َء عىل
أمح�د السجس�تاين (ت399:هـ) قال العتب�ي« :كان قد جمَ َ َ
تصني�ف كتاب يف تفسير كت�اب اهلل تعاىل ،مل يغادر فيه حرف� ًا من أقاويل
املفرسي�ن ،وتأوي�ل املتأولين ،ونك�ت املذكِّري�ن ،وأتب�ع ذل�ك بوج�وه
الق�راءات ،وعل�ل النح�و والترصي�ف ،وعالم�ات التذكير والتأنيث،
ووشحه بام نقله عن الثقات األثبات من احلديث .وبلغني أنه أنفق عليهم
((( مق�االت الكوث�ري :مول�د خاتم رس�ل اهلل عليه أزكى الصل�وات (ص-433
.)434
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مد َة اش�تغاهلم بمعونته عىل مجعه وتصنيفه عرشين ألف دينار ،ونس�خ ُت ُه
بنيس�ابور موجود ٌة يف مدرس�ة الصابوين ،لكنها تس�تغرق عمر الكاتب،
وتستنفد حرب الناسخ ،إال َأ ْن يتقاسمها الن ُّساخ باخلطوط املختلفة»(((.
 ومن التفاسري املخترصة «تفسري اجلاللني» :السيوطي واملحيل:نق�ل احلاج خليفة ع�ن بعض علماء اليمن قوله« :ع�ددت حروف
الق�رآن وتفسيره للجاللين ،فوجدهتما متس�اويني إىل س�ورة املزم�ل.
وم�ن س�ورة املدث�ر التفسير زائ�د على الق�رآن ،فعلى ه�ذا جي�وز محله
بغري الوضوء»(((.
 وبالنس�بة إىل الفق�رة الرابع�ة أق�ول:إن لغة هذه التفاسير  -عىلاألغلب  -هي العربية ،وهناك تفاسير وضعت بغري العربية كـ :تفسير
أيب بك�ر عتي�ق ب�ن حمم�د اهل�روي فه�و بالفارس�ية((( .وك�ـ :تفسير أيب
((( اليمين�ي (ص )218-217وانظ�ر :قادة األمة يف رحاب القرآن (ص .)29وال
تعرف هلذا التفسري اليوم نسخة.

((( كشف الظنون (.)445/1
((( كشف الظنون (.)440/1
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القاس�م إسماعيل بن حممد التيمي الطلحي (ت353:هـ) فهو باللس�ان
األصبهاين(((.
وهن�اك تفاسير عربي�ة ترمجت إىل اللغ�ات األخرى كرتمجة تفسير
الطبري إىل الفارس�ية((( ،وكرتمج�ة تفسير أيب اللي�ث الس�مرقندي إىل
الرتكية(((.
•

•

((( كشف الظنون (.)442/1

•

((( انظر :قادة األمة يف رحاب القرآن (ص.)22-21
((( كشف الظنون (.)441/1
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 -5التفاسري املشرتكة:

مما شهدته حركة التدوين يف التفسري وجود كتب تضم أعامالً لعلامء
متعددين ،وأرضب عىل ذلك ثالثة أمثلة:
املثال األول :ما قام به أبو جعفر حممد بن أمحد بن نرص الرميل الفقيه
(ت295:هـ) فله جزء فيه «تفسري القرآن ليحيى بن يامن ،وتفسري القرآن
لناف�ع بن أيب نعي�م القارئ ،وتفسير ملس�لم بن خالد الزنجي ،وتفسير
لعطاء اخلراساين»(((.
املثال الثاين :ما قام به العالمة عبد اهلل بن أمحد الرشيف (ت1062:هـ)
فإنه جمَ َ َع تفاسير اإلمام القاسم بن إبراهيم (ت246:هـ) ،واإلمام حممد
ب�ن القاس�م (ت284:ه�ـ) ،واإلم�ام اهل�ادي إىل احلق حييى بن احلس�ن
(ت298:هـ) ،وأسباطهم ،وغريهم.
ويف ذل�ك يق�ول« :مل�ا كانت طريقة أه�ل البيت عليهم السلام هي
((( حقق�ه د .حكمت بشير ياسين ،وصدر ع�ن مكتبة ال�دار باملدينة املنورة س�نة
(1408هـ 1988 -م).

34

تراث التفسري بني املخطوط واملطبوع

طريق�ة النجاة ...أحببت أن أمجع من تفسيرهم عليهم السلام ما أمكن
(((
نجم
مجع�ه ،وإن ع�زب عن�ي منه الكثير ،وأضيف�ه إىل م�ا قد وضع�ه ُ

آل الرس�ول اإلم�ام الكبري ذو العلم الش�هري القاس�م ب�ن إبراهيم عليهام
السالم فإنه  -رمح ُة اهلل عليه  -فسرّ بعض املفصل ،وبدأ يف تصنيفه بوض ٍع
مل ُيعه�د يف وضع كثري من املفرسين ،ف�إن عادهتم االبتداء بأم الكتاب ثم
بس�ورة البق�رة ،إىل آخر الق�رآن الكريم ،وه�و  -عليه السلام  -بدأ بأم
الكت�اب ،ثم بس�ورة الن�اس ،ثم بس�ورة الفلق ،ثم بس�ورة اإلخالص،
إىل أن انتهى آخر س�ورة والش�مس وضحاها ،وعاقه عن التامم ش�واغل
األمراض واألسقام.
وكذل�ك ابن�ه عالم�ة العترة وقام�وس األرسة حمم�د ب�ن القاس�م
 عليهام السلام  -احتذا ذلك النس�ق ،وس�لك ذلك املنهج ،ففسرّ منتفسير أبيه ،وذلك من أول سورة ال أقسم هبذا البلد إىل
حيث انتهى إليه
ُ
سورة النازعات.
((( يف األصل« :وأضفته»!
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ثم قفا أثرمها ،وس�لك يف ذلك التفسير سبيلهام ،ونسج عىل منواهلام
اإلما ُم األعظم اهلادي إىل احلق األقوم حييى بن احلسني عليهام السالم فإنه
فسرّ من (عم) إىل سورة املنافقني. ...
مت أول ما وضعوه من تفسريهم
رأيت َأ ْن أحذ حذوهم ...فقدَّ ُ
وقد ُ
مرتب ًا من السور واآليات.
ث�م بع�د ذلك أرت�ب عليه إن ش�اء اهلل ما ظف�رت به من تفسيرهم
وتفسري أسباطهم مفرق ًا من اآليات والسور املتباينات.
وقد ذكرت مع ذلك من تفسري غريهم فوائد كثرية.(((»...
املث�ال الثالث :ما قام به َم ْن وصف نفس�ه بـ «أفق�ر الورى مصطفى
كاتبا باملحكمة الكربى يف مدينة سالنيك املحروسة»(((.
َ
رس�ائل ش�تى ،وتعليق�ات متناثرة تتناول آيات أو س�ور ًا،
فقد رأى
فجمعه�ا عىل حس�ب ترتيب الس�ور ،وأض�اف إليها نق�والً من حوايش
((( املصابيح الساطعة األنوار (.)70-69/1
((( ينبغي البحث عن ترمجة له.
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مهم�ة ،فجاء عمل�ه كتاب ًا ضخ ً
ضم جه�ود ًا كبرية لعلماء كثريين ،من
ما َّ
األت�راك والع�رب ،منهم الدواين ،وطاش�كربي ،وابن كامل باش�ا ،وابن
س�ينا ،وابن احلنبيل ،وعص�ام الدين ،وفيه تدقيق�ات وحتقيقات ،وردود
ومناقشات ،عىل ( )54سورة.
وق�د وقع�ت ه�ذه املجموع�ة لإلم�ام أيب الثن�اء حمم�ود األل�ويس
(ت1270:ه�ـ) فكتب على غالفها بخطه« :ه�ذه جمموعة جامعة لدرر
الفوائ�د ،حاوية لغ�رر العوائد ،من كل معنى تعبده األقالم ،وتس�جد له
رب امل ِّن واجلود ،عىل عبده الفقري الس�يد
أفه�ام ذوي األفهام ،قد م َّن هبا ُّ
حمم�ود ،ولد الفاض�ل األواه ،احلاج عبداهلل ،األلويس حمتد ًا ،والش�افعي
مذهب ًا ،والسلفي معتقد ًا ،غفر اهلل تعاىل هلام ويسرَّ عرسمها».
ث�م نج�د حتت ه�ذا أبيات� ًا مت َّث َ�ل هب�ا يف الثناء على ه�ذه املجموعة،
وحتته�ا« :وكت�ب أفق�ر العباد إليه عز ش�أنه الس�يد حممود املفت�ي ببغداد

ِ
وأمر
املحمية األلويس احلنفي ُعفي عنه يف حمرم احلرام سنة (1249هـ)ُ ،

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(((.
•

•

•

((( ع�دَّ العالم�ة حممد هبجة األث�ري هذه املجموعة من مجع األلويس نفس�ه .انظر:

أعلام العراق (ص ،)35ومثل�ه يف األعلام ( .)176/7وال يصح هذا فهي
م�ن مج�ع مصطف�ى الكاتب ال�ذي ذكَرتُ�ه ،وقد ع ّل�ق عليها األل�ويس بخطه.

وج�اء يف آخره�ا (225ب)« :احلم�د هلل على التمام ،والصالة على نبيه حممد

س�يد األنام ،وعىل آله العظام ،وصحابته الكرام ،فهذه رس�ائل شتى نظمها يف
أفقر الورى مصطفى كاتبا باملحكمة الكربى يف مدينة سالنيك
س�لك الرتتيب ُ

املحروس�ة يف أواخ�ر صفر اخلري من ش�هور مخس وثامنني وأل�ف »...وتاريخ
نسخ هذه النسخة يف سنة (1244هـ) .وقول األلويس يف «غرائب االغرتاب»

(ص ...« :)431يف جمموع�ة يل س�ميتُها دقائق التفسير» حمم�ول عىل قصده:
«جمموعة متلكتها »...وانظر املالحق.
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 -6طريقة التناول ومراحل التأليف:

اختلف�ت طريقة التناول من ع�امل إىل آخر ،فمن املفرسين َم ْن يتناول
ْ

تفسير الق�رآن كلمة كلمة ،أو جزء ًا من اآلية ،ومنه�م َم ْن يتناول آية آية،

ومنهم َم ْن يتناول مقطع ًا مقطع ًا ،وهذا اجلانب  -بأقسامه  -جدير بالتتبع

ٍ
والدراسة وبيان ما ِّ
طريقة من مزايا وما عليها من مالحظ ،ومل أر أحد ًا
لكل
تناوله عىل أمهيته.

أن املفسر ق�د يخُ ِ
أم�ا مراح�ل التألي�ف فاملقص�ود منه�ا َّ
ْ�ر ُج
عمل�ه أكث�ر م�ن م�رة ،كأن ينته�ي من�ه ث�م يع�ود إلي�ه بع�د ذل�ك
فيم�د الق�ول ويوس�عه ،وإىل ه�ذا يع�ود اختلاف النس�خ م�ن
الكتاب الواحد.
يق�ول الدكت�ور عبد اجلليل عبده ش�لبي حم ِّقق كت�اب «معاين القرآن
للزج�اج« :اس�تغرق الزجاج يف تأليف هذا الكتاب نحو س�تة
وإعراب�ه» ّ
عشر عام ًا ،بدأ يمليه س�نة (285ه�ـ) وانتهى منه يف س�نة (301هـ)...
ويبدو أنه درسه غري مرة ،ألننا نجد تباين ًا جوهري ًا بني النسخة ك والنسخ
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األخرى يف تقديم بعض العنارص أو اآليات ،ويف تغيري كثري من األلفاظ
والعبارات مما فهمنا معه أنه كان إمالء آخر»(((.
وينف�ع يف التفري�ق بين النس�خ مالحظ� ُة التأري�خ :فحين مجع�ت
نس�خ «الكلمات البين�ات يف قول�ه تع�اىل ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ
ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﴾» للعالم�ة مرع�ي الكرم�ي املق�ديس
حلظ�ت أن نس�خة منه�ا خمتصرة ،فهل س�بب ذل�ك حدوث
إلخراج�ه
ُ
علم�ت
أس�قاط فيه�ا؟ أو لذل�ك تعلي�ل آخ�ر؟ وبمالحظ�ة التواري�خ
ُ
ف الق�ول ومدَّ ُه
وس�ع املؤ ِّل ُ
أن ه�ذه النس�خة ه�ي اإلخ�راج األول ،ث�م َّ
بع�د س�نوات ،فكبر الكت�اب .فاعتمدت النس�خة املوس�عة ومل أش�غل
نفيس باألوىل(((.
ويف هذه احلالة ال يقال :إن اإلخراج األول سقط منه كذا وكذا(((.
((( مقدمة املحقق لـ «معاين القرآن وإعرابه» (.)22-21/1

((( انظر تقديمي لـ «الكلامت البينات» املنشور يف جملة األمحدية ،العدد ( ،)6مجادى
األوىل (1421هـ) أغسطس (2000م) (ص.)33-31

((( وق�د غ�اب هذا ع�ن املحقق ال�ذي نرش «الكلمات البينات» بع�دي ،غاب عنه

مالحظة تواريخ التأليف يف النس�خ فقال عن النس�خة املخترصة (ص=  :)11
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حلظت أيض ًا حين عملت عىل إخ�راج «الفتح الق�ديس يف آية
وق�د
ُ
الك�ريس» للبقاع�ي (ت885:ه�ـ) أن على ح�وايش نس�خة جستربتي
إضاف�ات كثرية ،وهذه النس�خة مكتوبة بقلم أح�د تالميذ املؤلف ،كتبها
بع�د تس�عة أيام م�ن فراغ املؤل�ف منه�ا وكت�ب يف آخرها« :بل�غ مقابلة
فقل�ت مطمئن ًا يف كالمي عىل هذه النس�خة« :وقد
وأضيف�ت الزيادات»
ُ
كُتِ َب ْت إضافات كثرية عىل احلوايش ،وتفسير هذا أن املؤلف نظر يف كتابه
ُ
وأضاف ما بدا له ،وأضاف
التلميذ ذلك إىل نسخته»(((.
وجدت حم ّقق� ًا آخر للكتاب يقول ع�ن هذه اإلضافات:
وم�ع ذلك
ُ
إهنا سقطت من األصل(((!
=«  ويف ه�ذه النس�خة س�قط كثري متعم�د ،مع اس�تدراكات عدي�دة يف بعض

الصفح�ات ،فه�ي إما جتارية مزيفة ،أو أن الناس�خ اخترصها لنفس�ه ،ولكنه مل
يشر إىل ذل�ك! فقد ختطى مج ً
ال وفق�رات كثرية بلغت نص�ف الكتاب»! وهذا
غري صحيح.

((( انظر تقديمي لـ «الفتح القديس» (ص.)57

((( انظر «الفتح القديس» طبعة دار الرشد (ص،61 ،60 ،56 ،50 ،46 ،38 ،27
.)82 ،81 ،80 ،77 ،76 ،74 ،73 ،70 ،68 ،66 ،65 ،63
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أقول :كيف س�قطت و َم ْن أسقطها!! إن من الرضوري للمح ّقق أن
يعرف مراحل التأليف ،وأن يفرق بني اإلضافة والسقط واللحق.
•

•
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 -7الذاتي واملوضوعي يف األعمال التفسريية:

ه�ذا موضوع يطول الكالم فيه لس�عة الرتاث التفسيري وس�عة ما

دخل�ه م�ن «ذاتية» املتكلمني فيه ،ولعل من املفيد هنا أن أشير إش�ارات

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

أق�ول :إن ذاتي�ة املتكل�م يف التفسير بس�بب غلب�ة عل ٍم م�ن العلوم
ٍ
علي�ه ،أو توج ٍ
�ه م�ن التوجه�ات ،أو
ظرف م�ن الظروف ،ق�د تؤدي به
ُّ
إىل التأث�ر هب�ذا ،ودخول ما ليس له تعلق بـ «موضوع» التفسير .وهو ما

يمكن أن نس�ميه «التأثر بالتخصص» ،و«أثر البيئة يف االجتاهات الفكرية

والنزاعات املذهبية» ،وأرضب عىل ذلك بعدة أمثلة من علامء هذا الفن:
 -1ابن برجان (ت536:هـ) وإدخال علم احلرف:
كان البن برجان اش�تغال بعلم احلرف ،وقد و َّظف هذا الستخراج

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

ق�ال اب� ُن خل�كان يف ترمج�ة الق�ايض حمي�ي الدي�ن اب�ن الزك�ي

َ�ح الس�لطان [صلاح الدين] مدين�ة حلب ،يوم
(ت598:ه�ـ)« :مل�ا َفت َ
((( طبقات املفرسين للداودي (.)306/1
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الس�بت ثامن عرش صفر س�نة تسع وس�بعني ومخس مئة ،أنشده القايض
حميي الدين املذكور قصيدة بائية ،أجاد فيها َّ
كل اإلجادة ،وكان من مجلتها
بيت متداول بني الناس ،وهو:
ٍ
وفتح َ
صفـر
ـك القلعـ َة الشهبـا َء يف
ُ
		

ِ
ِّ
مبش ٌـر بفتـوح القـدس يف
رجـب

ٍ
لثالث بقني من رجب سنة ثالث
فكان كام قال ،فإن القدس فتحت
وثامنين ومخس مئة ،وقيل ملحيي الدي�ن :من أين لك هذا؟ فقال :أخذته
من تفسري ابن برجان يف قوله تعاىل ﴿ :ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ
ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ﴾
[الروم.]3-1:
وقفت أنا عىل هذا البيت وهذه احلكاية مل أزل أتطلب تفسري ابن
وملا
ُ
برج�ان حتى وجدته عىل هذه الصورة ،لك�ن كان هذا الفصل مكتوب ًا يف
احلاشية بخط غري األصل((( ،وال أدري هل كان من أصل الكتاب أم هو
((( ويف عدة نسخ من «وفيات األعيان»« :بخط األصل».
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ُم ْلحق به ،و َذك ََر له حس�اب ًا طوي ً
ال وطريق ًا يف اس�تخراج ذلك حتى حرره

من قوله ﴿ :ﯛ ﯜ﴾»(((.

وو َّظ�ف كذلك العالم� ُة ابن الدرهيم املوصلي (ت762:هـ) علمه
ب�أرسار عل�م احل�روف خلدم�ة مذهب اإلم�ام الش�افعي الذي ي�رى أن
البس�ملة آية من سورة الفاحتة ،ويف ذلك يقول يف مقدمة كتابه «النسامت
الفائح�ة يف آيات الفاحتة»« :وكانت الفاحتة أم القرآن التي هي يف الصالة
أحد األركان ،ومذهب إمامنا الشافعي ريض اهلل عنه أن البسملة آية منها،
ومن أول كل سورة إال براءة ،أردت أن أقيم عىل ذلك الدليل والربهان،
بام نقل ُت ُه من اآلثار ،وروي ُت ُه من األخبار ،وفهم ُت ُه من األرسار.(((»...
وق�د تك َّل�م عىل هذا من الورقة ( 62أ) إىل ( 70ب) بام يصعب نق ُل ُه

تلخيص� ُه ،ولعل ظهور هذا الكتاب قريب ًا يمكِّن املهتمني من الوقوف
أو
ُ
عىل هذا الفصل املثري!

((( وفي�ات األعي�ان ( )230-229/4وانظ�ر تعليق ابن املؤل�ف ابن خلكان عىل

هذا .ويف «بغية الوعاة» ( )332-331/2ترمجة للعامل الذي استخرج هذا من
ف غموضه وإهبامه.
تفسري ابن برجان وك ََش َ

((( النسامت الفائحة (الورقة .)2 - 1
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 -2ابن حجر العسقالين (ت852:هـ) والوقوف مع األسانيد:
غل�ب على ابن حجر اش�تغا ُل ُه بعلم احلدي�ث النبوي رواي� ًة ودراي ًة

ظهور يف
ب« :أمير املؤمنني يف احلدي�ث» .وكان لتخصصه هذا
حت�ى ُل ِّق َ
ٌ
َ
إنـزال هاروت وماروت من السماء،
آرائه واجتهاداته ،ومن ذلك إثبا ُت ُه
ومتـ ُّث َ
اخلم�ر ووقو َعهام
ـ�ل الزهرة هلما امرأة من أحس�ن البرش ،ورشبهَ ام
َ

َ
وج َع َل هذا س�بب ًا
على امل�رأة ،وقت َلهما الصبي،
ومس�خ الزه�رة كوكب� ًاَ .

لنـ�زول قوله تعاىل ﴿ :ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﴾
[البقرة.]102:
وق�د أطال يف إثبات هذا إطال�ة بالغة ،ور َّد عىل َم ْن أنكر هذه القصة

من العلامء السابقني والالحقني(((.

وق�ال يف كتابه «القول ا ُمل َس�دَّ د»« :إن للحديث طرق ًا كثرية مجعتُها يف

ٍ
ٍ
مفرد يكاد الواقف عليه أن يقطع بوق�وع هذه القصة لكثرة الطرق
ج�زء
الواردة فيها ،وقوة خمارج أكثرها»(((!
((( انظر :العجاب يف بيان األسباب (.)343-314/1

((( القول املس�دد (ص .)48وقد ر َّد عليه الش�يخ أمحد ش�اكر يف تعليقه عىل مس�ند
أمح�د ( )6178فق�ال« :أما هذا الذي ج�زم به احلافظ [اب�ن حجر] بصحة=  
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 -3الفريوزآبادي (ت817:هـ) واالجتاهات الفكرية:
كان الفريوزآب�ادي عامل ًا لغوي ًا مفسرِّ ًا حمدث ًا مش�ارك ًا ،وقد ُقدِّ ر له أن
يعيش عرشين سنة من آخر حياته يف مدينة َزبيد ،وكان فيها شيخ مشهور
يميل إىل آراء حميي الدين بن عريب وأقواله ،فالحظنا الفريوزآبادي يدخل
من أقوال ابن عريب يف كتبه احلديثية والتفسريية(((.
ومن ذلك ما نقله عنه حني كالمه عىل تفسري «رب العاملني» يف كتابه
تفسري الفاحتة:
ق�ال« :وذكر الش�يخ أبو عب�د اهلل احلامت�ي أن اهلل تعاىل مل�ا خلق آدم
فضل�ت م�ن مخرية طينته فضل ٌة خل�ق اهلل تعاىل منها النخل�ة ،وفضل بعد
النخل�ة طينة قدر السمس�مة يف النظ�ر ،فمدَّ اهلل تعاىل منها أرض ًا واس�عة
=  وقوع ه�ذه القصة صحة قريبة من القطع لكثرة طرقها وقوة خمارج أكثرها،

فال ،فإهنا كلها طرق معلولة أو واهية ،إىل خمالفتها الواضحة للعقل ،ال من جهة
عصم�ة املالئك�ة القطعية فقط ،بل من ناحي�ة أن الكوكب الذي نراه صغري ًا يف
عني الناظر قد يكون حجمه أضعاف حجم الكرة األرضية باالآلف املؤلفة من

األضعاف ،فأنى يكون جسم املرأة الصغري إىل هذه األجرام الفلكية اهلائلة؟».

((( انظر :إنباء الغمر ( ،)161/7والضوء الالمع (.)84/9

47

تراث التفسري بني املخطوط واملطبوع

الفض�اء ،إذا ُجع�ل الع�رش وما ح�واه والكريس والس�موات واألرض
وم�ا حتت الثرى ،واجلنات كلها والنار يف ه�ذه األرض كان اجلميع فيها
كحلق�ة ملقاة يف فالة ،وفيه�ا من الغرائب والعجائب م�ا ال يقدر قدره،
ويبهر العقول أمره.
خلق اهلل تعاىل هبا عوامل يس�بحون الليل والنهار ال يفرتون ،ويف هذه
األرض ظهرت عظمة اهلل تعاىل ،وعظمت عند املشاهد هلا قدرته ،وكثري
م�ن املحاالت التي قام الدليل الصحيح العقيل عىل إحالتها هي موجودة
يف هذه األرض ،وهي مرسح عيون العلامء باهلل العارفني.
العارف
وخل�ق اهلل م�ن مجلة عوامله�ا عامل ًا على صورنا ،إذا أبصره
ُ
نفس� ُه فيه�ا ،وقد أش�ار إىل ذلك اب�ن عب�اس ريض اهلل عنهام فيام
ش�اهد َ

بيت واحدٌ م�ن أربعة عرش
روين�اه عنه من حدي�ث« :هذه الكعب�ة وإهنا ٌ

بيت ًا ،وإن يف كل أرض من األرضني السبع خلق ًا مثلنا ،حتى إن فيهم ابن
عباس مثيل»(((.
((( تس�يري فائحة األناب يف تفسير فاحت�ة الكتاب (الورق�ة  .)59وفيه نقول أخرى
ُ
املجال لنقل يشء منها.
غريبة ال يتسع
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 -4البقاعي (ت885:هـ):
كان البقاع�ي يرى تكفري ابن عريب واب�ن الفارض ،وأكثر العلامء يف

ف البقاعي يف ذلك
عرصه عىل معارضته ،وكان فيهم َم ْن يتوقف .وقد أ َّل َ

عدة مؤلفات(((.

ومع ذلك فإنه حني أ ّلف «الفتح القديس يف آية الكريس» أدخل هذا
فيه ،فقد تكلم عىل أقسام التوحيد ،وذكر مصطلح «علم اجلمع» ووجد هنا
منفذ ًا ليقول« :ويف ضيق جمال اجلمع َّ
املتصوفة كاحلالج
ضل ِم َن املالحدة
ِّ

ضلَّ ،
وابن عريب وابن الفارض وأتباعهم َم ْن َّ
وزل يف مداحض مس�الكه

منهم َم ْن زل.(((»...

أخ�ذت عليه إقحام�ه هذا وقل�ت« :ليس هنا جم�ال الكالم يف
وق�د
ُ

ذل�ك ،ومثل هذا يش�وش الق�ارئ املتابع املس�تفيد ،و َي ْش� َغ ُل با َل ُه بأمور

والناس فيها واختلفوا اختالف ًا كبري ًا ،وكان بإمكانه
خالفية انقسم العلام ُء
ُ

االكتفاء بالكتب املفردة التي وضعها يف ذلك»(((.
((( انظر تقديمي لـ «الفتح القديس» (ص.)34-32
((( الفتح القديس (ص.)117-116

((( التقديم لـ «الفتح القديس» (ص.)56
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وق�د َر َّد علي�ه زي�ن الدي�ن منصور س�بط ن�ارص الدي�ن الطبالوي

(ت1014:ه�ـ) يف كتابه «الرس القديس يف تفسير آية الك�ريس» أيض ًا!!

َّ
«فاحل�ذر مم�ا كتب�ه البقاع�ي وصنَّف�ه ،وزخرفه
وح�ذر مم�ا كتب�ه فق�ال:
وز َّيفه.(((»...
هذه صور من «الذاتية»(((.
أم�ا «املوضوعي�ة» فه�ي أن يتجرد املفسرِّ ُ م�ن تأثري ميول�ه ومذاهبه

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

ويمث�ل املوضوعي�ة  -يف املتقدِّ مين  -تفسير اإلم�ام الطبري

ف يف
ال�ذي قال عنه الس�يوطي« :أمج�ع العلامء املعتبرون عىل أن�ه مل ُي َؤ َّل ْ

التفسري مثله»(((.

•

•

•

((( الرس القديس يف تفسري آية الكريس ،نسخة احلرم املكي (.)49

((( وانظر ما قـاله السـيـوطي يف «اإلتـقــان» الـنـوع (.)213-212/4( )80

((( انظ�ر م�ا كتب�ه الش�يخ الغماري يف ه�ذا يف «ب�دع التفاسير» (ص،)13-11

والش�يخ حممود ش�كري األلويس فيما نقله تلميذه األث�ري يف «أعالم العراق»
(ص.)167-164

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

من املش�كالت الكبرية التي يعاين منها الرتاث مش�كلة نسبة الكتب
إىل غير مؤلفيه�اُّ ،
وكل َم� ْن تعام�ل م�ع هذا التراث يع�رف حجم هذه

املش�كلة ،ولس�ت بصدد ال�كالم عليها وبي�ان أس�باهبا وأهدافها وطرق
التغل�ب عليها ،إنام أري�د أن أقول :إن املخطوطات التفسيرية تعرضت
هل�ذا ،حاهل�ا حال املخطوطات األخرى ،وبما أن الباحث حيب أن يكون
على بينة من أمره يف الكتاب الذي بني يديه ،ويعرف قيمته وقيمة ما ورد
فيه ،ويتأكد من صحة املعلومات ،ويكون عىل صواب يف االس�تفادة من
معطي�ات ه�ذا الكت�اب فإن هذا كل�ه يدفعه إىل البحث اجل�اد عن صحة
النس�بة ،وق�د يكون هذا البحث س�ه ً
ال ميس�ور ًا ،وقد تكتنف�ه الصعاب
ويكون الطريق فيه وعر ًا شاق ًا.
ولعل من الس�هل اكتشايف أن القطعة املوجودة يف املكتبة القادرية يف
بغداد املكتوب عليها «قطعة من تفسري الراغب» ليست للراغب ،بعد أن
مني�ت النفس بالوقوف عليها واالفادة منه�ا زمن ًا لعظمة الراغب وطول
باعه يف التفسري.
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وه�ذه القطع�ة تب�دأ بس�ورة املؤمنين ،وتنته�ي بأواخ�ر القصص،
يف ( )145ورق�ة ،وق�د نظ�رت فيها ف�إذا بمؤلفه�ا ينقل ع�ن «املدارك»
[للنسفي] ،والكوايش ،والزخمرشي ،والرازي ،والقرطبي ،والصفدي يف
«رشح المية املعجم» ،و«تفسير» اخلازن ،و«زهرة الرياض» ،والبغوي،
واب�ن اجل�وزي يف «مواعظ امللوك والسلاطني» ،وابن خل�كان يف ترمجة
جالل الدولة السلجوقي.
ووف�اة البغ�وي يف (510ه�ـ) ،والزخمشري يف (538ه�ـ) ،واب�ن
اجلوزي يف (597هـ) ،والرازي يف (606هـ) ،والقرطبي يف (671هـ)،
والك�وايش يف (680ه�ـ) ،واب�ن خل�كان يف (681ه�ـ) ،والنس�في يف
(710ه�ـ) ،واخلازن يف (741هـ) ،والصف�دي يف (764هـ) ،فأين هذا
من الراغب الذي أقىص ما قيل يف وفاته سنة (502هـ)؟.
 أما «كتاب البس�ملة الصغري» أليب ش�امة املق�ديس (ت665:هـ)الذي طبع عن نسخة التيمورية منسوب ًا إىل الفخر الرازي (ت606:هـ)

(((

((( حققه (!) جمدي السيد إبراهيم ،وطبعته مكتبة القرآن يف القاهرة ،ومل تذكر سنة
الطبع.
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فقد اس�تدعى مني قراءة كاملة الكتش�افه وإعادة نسبته إىل صاحبه ،وقد
أي�د تصحيحي وقويف فيام بعد عىل نس�ختني خمطوطتني منه مصورتني يف
مرك�ز مجعة املاجد بديب كتب عليهام اس�م أيب ش�امة((( .ثم وقويف كذلك
عىل كتاب املؤلف «كتاب البسملة» الكبري(((.
 وم�ن ه�ذه األخط�اء نس�بة تفسير حمف�وظ يف املكتب�ة الس�ليامنيةباصطنبول إىل اإلمام أيب بكر ابن أيب شيبة (ت235:هـ).
وقد فحصه األستاذ الدكتور سليامن مال إبراهيم أوغلو وتبني له أن
هذه النسبة غري صحيحة ،ألن مؤلف هذا التفسري  -فض ً
ال عن أنه تفسري
بالدراية ال الرواية  -ينقل عن متأخرين(((.
•

•

•

((( انظر املالحق.

((( حققه الشيخ عدنان احلموي لنيل درجة املاجستري يف جامعة أم درمان بالسودان،
وطبع يف املجمع الثقايف بأبوظبي (1425هـ2004-م).

((( انظر التفصيل يف بحثه «أبو بكر ابن أيب ش�يبة والتفسير الذي نسب إليه :بحث

علمي يف توثيق نسبة التفسري إليه» املنشور يف جملة آفاق الثقافة والرتاث الصادرة

عن مركز مجعة املاجد بديب ،العدد ( ،)51رمضان 1426هـ  -أكتوبر 2005م
(ص.)79-71
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 -9املخطوطات التفسريية وأخطاء النساخ يف العناوين:

ق�د يتدخل الناس�خ أحيان ًا يف عنوان الكتاب الذي ينس�خه بس�بب
م�ن األس�باب كأن جيه�ل العن�وان فيجتهد يف وض�ع عنوان م�ن عنده،
َ
املضمون وقد ال
وق�د يك�ون هذا العنوان وصفي� ًا ال َع َلمي ًا ،وقد يطاب�ق
يطابق�ه ،والظاه�ر أن ما حصل ل�ـ «مواهب الكريم املن�ان يف الكالم عىل
أوائل س�ورة الدخان وفضل ليلة النصف من ش�عبان» لنجم الدين حممد
ِ
ب عىل
بن أمحد الغيطي السكندري (ت981:هـ) من هذا القبيل ،فقد كُت َ
غالفه «الروايات احلس�ان يف فضل س�ورة الدخ�ان»((( .وما هو يف فضل
فحصت هذا
الس�ورة ،ولكنه يف تفسير اآلي�ات األوىل منها ،ول�وال أين
ْ
املخطوط ملا اكتشفت هذا.
وم�ن ذل�ك املخـطـ�وط الـمس�مى «حـ�ل مش�كـالت الـقـرآن»
املحف�وظ يف مكتب�ة املتح�ف العراق�ي برق�م ( ،)3524وه�و ج�زء من
«الكشاف» للزخمرشي.
((( الرواي�ات احلس�ان يف فضل س�ورة الدخان ،نس�خة مصورة عن نس�خة مكتبة
املتحف العراقي.
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ومن ذلك املخطوط املسمى «فتح الرمحن فيام أهبم من القرآن» للشيخ
زكري�ا األنص�اري ،املحف�وظ يف املكتبة املذك�ورة برق�م ( ،)2125وهو
«فتح الرمحن بكشف ما يلتبس يف القرآن» ،فهذا يشء واإلهبام يشء آخر،

ولي�س الكتاب يف تعيين املبهامت ،وإنام هو فيام اص ُط ِل َح عليه باملش�كل،
وهو مطبوع(((.
•

•

((( حققه الشيخ حممد عيل الصابوين.
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 -10املخطوطات 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:
 -1فقد وقفت يف فهارس مكتبة املتحف العراقي عىل كتاب بعنوان
«تفسري سورة الرمحن» للعالمة حممود شكري األلويس (ت1342:هـ)،
فرسرت به وطلبته ،وإذا هو تفسري هذه السورة للبيضاوي ،ولكن بخط
األلويس ،وذلك أنه رأى قس ًام من تفسريها منتـزع ًا من تفسري البيضاوي
فأكمله بخطه!.
ٍ
خمطوطة
 -2ووقف�ت يف فه�ارس مرك�ز مجعة املاجد بديب على ذكر
بعن�وان «جممع البحرين ومطلع البدرين» للس�يوطي ،و«جممع البحرين»
هو تفسيره الكبري اجلام�ع لتحرير الرواي�ة ،وتقرير الدراي�ة والذي قال
ٍ
تفسير جام ٍع جلميع م�ا يحُ تاج إليه من التفاسير
رشع�ت يف
عن�ه« :وقد
ُ
املنقول�ة ،واألق�وال املقولة ،واالس�تنباطات ،واإلش�ارات ،واألعاريب
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واللغات ،ونكت البالغة ،وحماس�ن البدائع وغري ذلك ،بحيث ال يحُ تاج

إىل غريه أصالً»(((.

وه�و ِم ْن كتبه الت�ي رشع فيها وفرت العز ُم عنها وكت�ب منها القليل،

فق�د كتب منه إىل قوله تع�اىل﴿ :ﭧ ﭨ ﭩ ﴾ يف كراريس،

وكتب منه سور َة الكوثر(((.

وعلى أي�ة حال فاحلص�ول على أوراق من هذا التفسير ُي َع�دُّ مغن ًام

للوقوف عىل طريقة الس�يوطي فيه ،لكن رسعان ما تبدَّ د هذا األمل حني

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

أن�ه جعل�ه «مقدمة للتفسير الكبري ال�ذي رشعت فيه ،وس�ميته بمجمع
البحرين ومطلع البدرين» عىل حدِّ قوله(((.

املفه�رس ه�ذه اجلملة فظ َّن أن ه�ذا العن�وان يرجع هلذه
وق�د رأى
ُ

األوراق ومل يدق�ق النظ�ر ليرى ق�ول املؤل�ف قبل س�طرين« :وس�ميته

باإلتقان يف علوم القرآن»(((.
((( اإلتقان (.)214-213/4

((( التحدث بنعمة اهلل (ص.)129
((( اإلتقان (.)14/1
((( اإلتقان (.)14/1
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ووقف�ت كذل�ك يف فه�ارس املرك�ز املذك�ور عىل ذك�ر «معاين
-3
ُ
القرآن» أليب عبيد القاسم بن سلاَّ م (ت223:هـ) مع البيانات اآلتية:
«البداية :قال :ما خلق اهلل من يشء يتفيأ ظالله.
النهاية :هبا يكون هالك 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
والوق�وف عىل ه�ذا الكتاب يشء عظيم لقدم�ه ،وإلمامة أيب عبيد،
طلبت تصويره زمن� ًا طويالً ،وفوجئت أخير ًا أن هذه األجزاء هي
وق�د
ُ
من تفسري حييى بن َسالَم (ت200:هـ) ،وليس هو كتاب «معاين القرآن»
املفهرس يف هذا اخلطأ أنه رأى عىل غالفه
للقاسم بن سالَّم ،والذي أوقع
َ
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«اجلزء الثالث عرش من تفسير ابن سلام» فظنه أبا عبيد ،وأتى باالس�م

«مع�اين الق�رآن» ِم� ْن عنده بناء عىل ما ذك�ره املرتمجون له م�ن أن له كتاب ًا

بعنوان «معاين القرآن»! وفاته االس�تفادة من تتمة املكتوب وهي« :رواية
أيب داود أمحد بن موس�ى بن جرير» وهذا يروي تفسير حييى بن َسالَم ال

القاسم بن سلاَّ م(((.

وعلى أية ٍ
حال فل�م تكن الصدمة هنا كبرية ،ألن ا ُمل ْكت ََش َ
�ف تفسٌي�رٌ

مهم أيض ًا (((.
قديم ٌ
ٌ

 ووقف�ت يف فه�ارس مكتب�ة ع�ارف حكم�ت يف املدين�ة املن�ورةالداخل�ة يف مكتبة امللك عبد العزيز عىل ذك�ر «الفوائد الالئحة من معاين
الفاحت�ة» البن مجاعة الش�افعي الكن�اين (ت733 :ه�ـ) فطلبت تصويره
لعنايتي بتفاسير الفاحت�ة ،ورشعت بقراءته ولكني مل أف�رغ من الصفحة
األوىل من الورقة الثانية حتى رأيت الكالم قد انقطع وجاء كالم آخر عن
((( انظر «التفسري ورجاله» ملحمد الفاضل ابن عاشور (ص.)44
((( أخرج�ت الدكت�ورة هند ش�لبي ما وص�ل ِم ْن هذا التفسير يف جملدي�ن ،وطبع
خمترصه البن أيب زمنني (ت399:هـ) أيض ًا.
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فراجعت فإذا هو كتاب «اس�تخراج اجلدال من القرآن
اجلدل يف القرآن،
ُ
الكري�م» لناص�ح الدين اب�ن احلنبيل (ت634:ه�ـ)((( وقد س�قط أوله،
وس�قط أكثر الكتاب الس�ابق «الفوائد الالئح�ة» ودخل الثاين يف األول،
وظنّهما
املفهرس كتاب ًا واحد ًا ألنه مل يق�رأ الكتاب ك َّله ،وهو معذور ،إال
ُ
أنه كان ينبغي عليه التنبه إىل كلمة التعقيبة يف أسفل الصفحة التي تكشف
انقطاع الكالم .وهذا يقودنا رضور ًة إىل الفقرة اآلتية.
•

•

•

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

اعتنى املفهرس�ون باملخطوطات التفسيرية فيام فهرسوه من خزائن
املجمع امللكي
املخطوط�ات ،ثم جاءت اخلط�وة الكبرية التي أقدم عليها
ُ

األردين بإصداره «الفهرس الش�امل للرتاث العريب اإلسالمي املخطوط»
ومن ذلك «خمطوطات التفسير وعلومه» يف جملدين ،ضام عدد ًا كبري ًا من
املفرسين مرتبني عىل حسب وفياهتم ،كام أبينه يف اجلدول اآليت:
القرن األول2 :
القرن الثاين22 :
القرن الثالث26 :
القرن الرابع49 :
القرن اخلامس63 :
القرن السادس69 :
القرن السابع74 :
القرن الثامن109 :
القرن التاسع102 :
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القرن العارش158 :
القرن احلادي عرش219 :
القرن الثاين عرش184 :
القرن الثالث عرش141 :
القرن الرابع عرش48 :

املجموع =  1266مفسرِّ ًا
ث�م تبع هذا «املجاهيل» أي املؤلفون جمهولو تاريخ الوفاة .وعددهم

( )684رجالً.

ث�م «املجه�والت» أي املخطوط�ات جمهول�ة املؤلفين مرتب�ة على

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

((( أدع�و يف ه�ذه املناس�بة إىل االهتامم الش�ديد هب�ذه املجهوالت ،فق�د يكون فيها
كن�وز غائب�ة ،ومم�ا ُيذك�ر هن�ا أن األس�تاذ الدكت�ور أمحد حس�ن فرحات حني

كان يبح�ث عن اجلزء املفقود من تفسير مكي بن أيب طال�ب «اهلداية إىل بلوغ
النهاي�ة» عمد إىل التفاسير جمهولة املؤ ِّل�ف يف مكتبة اجلام�ع الكبري بمكناس،

ف ه�ذا من خالل أس�لوب املؤلف الذي
ف�إذا به جيد نس�خة من اجل�زء ،و َع َـر َ
عايش�ه كثير ًا يف جمموع كتبه .انظ�ر التفصيل يف بحثه «نظ�رات نقدية يف ميدان
حتقي�ق املخطوطات» ضم�ن «صناعة املخطوط العريب اإلسلامي من الرتميم
إىل التجليد» (ص.)381-380

62

تراث التفسري بني املخطوط واملطبوع

والب�د م�ن الق�ول :إن ه�ذا العمل كبير يس�تحق الثن�اء والتقدير،
واالهتمام واملتابعة ،ومن الطبيعي أن يفوته عدد من املخطوطات ،وتقع
في�ه بع�ض اهلنات ،وتس�جل بعض امللحوظ�ات ،ومن ذلك مما س�جل ُت ُه
برسعة يف مراجعايت له:
 نسبة تفسري ابن أيب حاتم إىل أبيه(((. -اخللط بني ابن ِحبان وابن حيان(((.

 نس�بة كتاب إىل عيل بن محزة الكس�ائي (ت189:ه�ـ) وحممد بنعبد اهلل الكسائي (من القرن 5هـ)(((.
 -خط�أ فاح�ش يف تاري�خ وف�اة أمحد ب�ن حممد اخلفاج�ي املرصي،

إذ ُأرخ ل�ه ب�ـ ( )516و ُذ ِك َ�ر يف علامء القرن الس�ادس ،بينام تويف يف س�نة

(1069هـ)(((.

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

((( املصدر السابق ( )20/1و(.)120/1
((( املص�در الس�ابق ( .)150/1وق�د ُأ ِّر َخ ل�ه على الص�واب يف ()328/1
و(.)742 ،702 ،697/2
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 نس�بة كت�اب إىل عب�د الواح�د ب�ن عب�د الكري�م الزمل�كاين(ت651:هـ) ،وحممد بن عيل بن عبد الواحد الزملكاين (ت727 :هـ)(((.
ٍ
كتاب يف التفسري ،وهو «اإلمام يف أدلة األحكام»
 خطأ يف تصنيفللعز بن عبدالسالم((( .وهو يف أصول الفقه(((.
 خطأ يف تصنيف ٍكتاب يف التفسري بينام هو يف الفضائل ،وهو «مثري
الغ�رام وخالص�ة ال�كالم يف فضل زي�ارة اخلليل عليه الصالة والسلام»
إلسحاق بن إبراهيم التدمري (ت833:هـ)(((.
 ذك�ر «الضواب�ط واإلش�ارات ألج�زاء عل�م الق�راءات» ضم�ن«املؤلفات جمهولة املؤلفني»((( .وهو من كتب البقاعي املعروفة.
والتتبع يكشف املزيد ،إال أن هذا ال يغض من اجلهد الكبري املبذول
في�ه ،وقد ُيعتذر للعاملني فيه أهن�م أدوا ما رأوه يف فهارس املخطوطات،
((( املصدر السابق ( )253/1و(.)362/1
((( الفهرس الشامل (.)255/1

((( انظر :العز بن عبد السالم ،للدكتور حممد الزحييل (ص.)146
((( الفهرس الشامل (.)455/1

((( الفهرس الشامل (.)1003/2
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ومل يك�ن من هدفه�م تدقيق ه�ذه املعلومات ،وبعض ه�ذه األخطاء قد
يعود إىل النساخ ،وإىل املفهرسني السابقني.
وأرج�و أن تتضاف�ر اجلهود إلخ�راج فهارس كاملة ش�املة خلزائن
املخطوطات اخلاصة والعامة يف العامل اإلسالمي والغريب((( ،وأن يستفاد
منه�ا يف ه�ذا «الفه�رس الش�امل» ليك�ون املرجع األه�م بينه�ا ،ويريح
الباحثني من عناء البحث فيها.
•

•

•

((( أق�ول ه�ذا ألن خزائن كثيرة مل تفهرس بعد ،وربام ُفه�رس منتخب منها ،وهلذا
ف�ات «الفهرس الش�امل» الكثري ،ومن ذل�ك مث ً
ال «النسمات الفائحة يف آيات
الفاحت�ة» للعالم�ة ابن الدرهيم املوصلي (ت762:هـ) ال�ذي مل يذكر فيه  -بل
مل يذك�ر اب�ن الدرهيم أص ً
ال  -وه�و يف مكتبة عارف حكمت .وم�ا صور منها

وم�ا فه�رس جز ٌء ،وهو ما اعتم�د عليه أصحاب «الفهرس الش�امل» كام بينوا

يف (.)1311/2
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 -12إطاللة نقدية على خمطوطات تفسريية مطبوعة:

ٌ
باحث
�ع الكثير م�ن املخطوط�ات التفسيرية ،وحب�ذا لو ق�ام
ُطبِ َ

بإحصاء ما ُطبِ َع منها وبيان أماكن طبعها وتواريخ ذلك.

وال�ذي أري�د أن أقول�ه هن�ا :إن املتاب�ع هل�ذه املطبوعات تس�توقفه

ِ
أم�ور كثيرةٌ ،مما يؤكِّ�د احلاج� َة إىل العناية بمتابع�ة ما يص�در
ورصد ِه و
ٌ
التعريف به ِ
ِ
ونقد ِه.

وأذكر هنا ملحوظات رسيعة ولكنها مهمة:
األوىل :ح�ول مص�ادر ه�ذه الكت�ب :وذل�ك أنن�ا نج�د يف بع�ض
املخطوط�ات أن املؤل�ف ق�د ذك�ر مص�ادره يف أول الكت�اب ،وهذا من
األمهية بمكان ،ومع ذلك فإن هذا ال يلقى من املح ِّققني أي التفات:
مث�ال ذل�ك« :الدر املنثور يف التفسير املأث�ور»((( فإنن�ا نجد يف أول
بعض النسخ وهي نسخة املكتبة املحمودية يف املدينة املنورة ما يأيت:
((( هذا هو الصواب يف اسمه ،وليس :باملأثور.
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املخ�رج من كتبه�م هذا التفسير ،وم�ا رأيته
«ذك�ر وفي�ات األئم�ة
ّ

م�ن كتبه�م وطالعت�ه علي�ه» وبع�د أن رسد جمموع� ًة كبير ًة م�ن الكتب

ق�ال« :ع�دة رجاله املذكورين هن�ا مئة» .مع هذا ّ
فإن حمقق�ي طبعة مركز
هج�ر الذي�ن اخت�ذوا هذه النس�خة أصل ً
ا مل يلقوا هل�ذا ب�االً ،ومل يذكروا
هذه املصادر(((!
امللحوظ�ة الثاني�ة :ح�ول رضورة بي�ان حقيق�ة النس�خة املحققة يف
العن�وان :وذل�ك أن املحقق ق�د جيد ج�زء ًا أو أجزاء م�ن الكتاب ويرى

مصلح�ة يف إخ�راج ه�ذا اجلزء ،وه�ذا ال غبار علي�ه ،فإخراج م�ا ُو ِجدَ

يش ٌء ٌ
مجيل يعطي صورة عن س�ائر الكتاب ،وقد يس�اعد يف الكشف عن
خمطوط�ات أخرى له ،وهنا أرى من الضروري أن يبني هذا يف العنوان،

أو حتته عىل الغالف اخلارجي ليكون القارئ والباحث عىل بصرية.
((( اهت�م بمصادر الس�يوطي يف «الدر املنثور» الدكتور عامر حس�ن صربي وكتب

«مص�ادر جلال الدين الس�يوطي يف كتاب�ه الدر املنث�ور يف التفسير باملأثور».
وبلغ�ت املص�ادر عن�ده أكثر م�ن ( )400مص�در ،بينما املذك�ور يف أول هذه

النس�خة املخطوط�ة م�ن الدر املنث�ور ،ويف أول نس�خة اجلامع الكبير بصنعاء
( )101مصدر .وهذا يفتح الباب جمدد ًا ملعرفة مصادره احلقيقية!
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مثال هذا« :تفسير ابن املنذر» الذي طبع هبذا العنوان .مع أن الذي
يضم�ه هذا املطبوع هو من اآلية  227من س�ورة البقرة إىل اآلية  92من
سورة النساء(((.
وق�د أص�اب الس�يد خملف بني�ه الع�رف حني عن�ون للقطع�ة التي
أخرجها من تفسير عبد بن محيد بـ «قطعة من تفسير اإلمام عبد بن محيد
املتوىف س�نة (249هـ)» .وأصل هذه القطعة مقتطفات من هذا التفسير
كُتِ َب ْت عىل حوايش تفسري ابن أيب حاتم(((.

أم�ا إذا كان أصل الكت�اب غري كامل كأن يك�ون املؤلف مل يتمه ،أو
أمت�ه ولك�ن ضاع�ت التتمة ألنه مل يبيضه�ا ،فال جيب على املح ِّقق هنا أن
يذكر هذا عىل الغالف(((.
((( حقق�ه د .س�عد ب�ن حممد الس�عد ،وصدر ع�ن دار املآث�ر يف املدينة املنورة س�نة
(1423هـ 2002 -م).

((( وه�ذه القطع�ة أخرجته�ا دار اب�ن ح�زم س�نة (2004-1425م) يف ()137
صفحة.

((( وم�ن ذل�ك ً
مثال كت�اب «العج�اب يف بيان األس�باب» ،البن حجر العس�قالين

(ت852:ه�ـ) ال�ذي مل تض�م خمطوطت�ه إال س�ور الفاحت�ة والبق�رة وآل

عم�ران والنس�اء (إىل اآلي�ة )78 :وج�اء يف آخ�ر املخط�وط« :إىل هن�ا=  
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امللحوظة الثالثة :حول سالمة النص والعناية به:
إن عدد ًا من كتب التفسير خرج بصورة شائهة تالفة ،وأرضب عىل
ذلك مثاالً هو «تفسري» ابن أيب حاتم (ت327:هـ) الذي أخرجته مكتبة

نـزار الباز يف عرشة أجزاءِ ،
فم ْن مقابلة املطبوع باملخطوط من أول سورة
األنفال إىل اآلية  63منها فقط يتبينّ ما يأيت(((:

كلامت حمرفة يف الصفحات،1655 ،1651 ،1649 :
 -1يف النص
ٌ
.1695 ،1689 ،1685 ،1664 ،1663 ،1659
 -2وفي�ه س�قط كما يف،1669 ،1655،1661 ،1652 ،1650:
،1696 ،1693 ،1686 ،1685 ،1681 ،1680 ،1674 ،1671
.1708 ،1706 ،1705 ،1704 ،1702 ،1701 ،1698
=  انتهى ما ُو ِجدَ من أسباب النـزول لشيخ اإلسالم ...ابن حجر »...ومع أين
اس�تظهرت أنه أكمله إال أين أرى أن التتمة ضاعت يف وقت مبكر جد ًا ،فحني

كتب الش�يخ عبد احلق الس�نباطي هذه النسخة س�نة (889هـ) مل جيد غري هذا
املذكور .انظر التفصيل يف تقديمي للكتاب (.)127-121/1

((( ق�ام هبذه املقابلة الش�يخ الدكتور عي�ادة بن أيوب الكبييس ال�ذي كان قد ح َّقق
سوريت األنفال وبراءة لنيل درجة الدكتوراه يف جامعة أم القرى.
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إىل غري ذلك من امللحوظات التي تُس ِق ُط الثقة هبذه الطبعة ،وت ِ
ب
ُوج ُ
ْ
إعادة طبع هذا التفسري بام يليق به.
ومم�ا يتعل�ق بسلامة الن�ص ضب�ط «الق�راءات» املذك�ورة
في�ه ضبط� ًا صحيح� ًا ،وب�ذل االهتمـ�ام الش�ديد هب�ا ،أقـ�ول هـ�ذا
َّ
ألن تفسير اب�ن عطي�ة «املح�رر الوجي�ز» يع�اين م�ن ه�ذا اجلان�ب
معانا ًة كبري ًة (((.
امللحوظة الرابعة :حول نسبة الكتاب إىل مؤلفه:
هناك كتب صدرت منس�وب ًة إىل غري مؤلفيها بش�كل صارخ كا وقع
لـ «فض�ل اخلليل إبراهيم» ال�ذي هو للعالئي (ت761:ه�ـ) ،فقد ُطبِ َع
منس�وب ًا إىل ابن طول�ون (ت953:هـ) مع َّ
أن املؤل�ف الذي هو العالئي
ي�روي يف ه�ذا الكت�اب عن ش�يوخٍ ت�ويف آخرهم س�نة (736ه�ـ)! ومل

ٍ
بعنوان
يدركه�م اب ُن طولون املولود س�نة (880ه�ـ)! كام طبع الكت�اب
((( انظ�ر م�ا كتب�ه الدكت�ور عبد اللطي�ف اخلطيب يف ذل�ك يف «جمل�ة املخطوطات
العربية» ،مج  42ج 1املحرم 1419هـ  -مايو 1998م (ص.)309-255
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آخ�ر غري دقيق وهو «رس�الة يف تفسير قوله تع�اىل﴿ :ﭥ ﭦ ﭧ
ﭨ ﴾»((( .وهذا يقود إىل املالحظة اآلتية:
امللحوظة اخلامس�ة :حول عنوان الكت�اب .وهذا من األمهية بمكان

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

ما سبق قريب ًا  -بتفسري أيب الليث السمرقندي املتوىف سنة (375هـ) الذي
َو َض َع حمققوه عىل غالفه «تفسير السمرقندي املسمى :بحر العلوم»(((!.
ٍ
ٍ
متأخر تويف نحو سنة (880هـ)(((.
لسمرقندي
بينام «بحر العلوم» هو

وم�ن الرضوري املحافظة عىل العنوان الذي ارتضاه املؤلف لكتابه،
وبعض املحققني ال يعبأ هبذا ،كام حصل لكتاب السيوطي«تناس�ق الدرر
يف تناسب السور» الذي حوله املحقق إىل« :ترتيب سور القرآن»!
ٍ
بحث بعنوان «نظرات فاحصة يف «رسالة يف تفسري
توليت بيان هذا كله يف
((( وقد
ُ

قول�ه تع�اىل﴿ :ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﴾» املنس�وبة إىل اإلم�ام اب�ن طول�ون»
نرش يف «جملة كلية الدراس�ات اإلسلامية والعربية بديب» ،العدد ( )20ش�وال
1421هـ  -يناير 2001م.

((( تفسير السمرقندي املس�مى «بحر العلوم» أليب الليث السمرقندي ،حتقيق عيل
حممد معوض وزميليه.

((( انظر :الفهرس الشامل (.)490-1/489
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امللحوظة السادسة :حول ادعاء العثور عىل خمطوطات تفسريية:
ه�ذه امللحوظة مقلق�ة وحمرية ،وأرضب عىل ذلك مث�االً هو إخراج

ٍ
ٍ
خمطوط َذك ََر املح ِّقق
كتاب بعنوان «التفسري الكبري» البن تيمية اعتامد ًا عىل

أن�ه عثر عليه عند أحد الفالحني يف الصعيد ،مكتوب س�نة (1310هـ)،
وحين نق�ارن ه�ذا الكتاب «التفسير الكبير» بكتاب «دقائق التفسير»
الذي تتبعه الدكتور حممد الس�يد اجلليند من كتب ابن تيمية نجدمها شيئ ًا
واحد ًا!! أكتفي هبذه اإلشارة ،وللموضوع صلة.
امللحوظة السابعة :حول طبع النص سامل ًا من غري حذف أو إقحام:
وهذه امللحوظة مقلقة كالتي قبلها ،أقول هذا ألن تفسير القاس�مي
«حماس�ن التأويل» تعرض
للتصرف من القائم عىل طبعه ،يقول الش�يخ
ُّ

عب�د اهلل الغماري« :حين أري�د تقديم�ه إىل املطبع�ة أرشف على طبع�ه

ش�خص يف عقله يشء((( .زرته مرة ببيته ،فأطلعني عىل نس�خة التفسير
ٌ
بخط القاس�مي ،س�لمها إليه ابنُ ُه ليرشف عىل طبعها ،فإذا هو قد رضب
((( كذا عبارة الشيخ.
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بالقل�م األمح�ر عىل بحث النس�خ ال�ذي ذكره املؤل�ف عند قول�ه تعاىل:
﴿ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ﴾ فس�أل ُت ُه عن
سبب شطب هذا البحث؟ فقال :ألنه ال يليق بمقام القاسمي الذي كان
وحذفت ما كان من قبيله
يسميه الشيخ رشيد رضا :عامل الشام .فحذف ُت ُه
ُ
قلت له :لكن هذا ين�ايف األمانة العلمية.
عدي�م الفائدة ،قليل اجل�دوىُ .
فقال :التفسير مل يطب�ع قبل اآلن ،وال أحد يعرف ما ح�ذف منه ،ون َْج ُل
ف فيه حس�بام
املفِّس�رِّ  -وه�و نقي�ب املحامني بدمش�ق  -أب�اح يل
الترص َ
ُّ
أراه مصلح�ة ،وه�ذه البح�وث ال تلي�ق بالقاس�مي وبش�هرته العلمية.
وأرص
قل�ت ل�ه :اتركها كام كتبه�ا املؤ ِّل�ف ،وعلق عليه�ا برأي�ك .فأبى
َّ
على حذفه�ا ،وبناء عىل ه�ذا فالتفسير املذكور ناقص يف ع�دة مواضع،
وه�ذه خيانة علمية م�ا كان ينبغي أن حتصل ،وال ح�ول وال قوة إال باهلل
العيل العظيم»!!(((.
((( ب�دع التفاسير (ص ،)162وحص�ل يشء م�ن ه�ذا لتفسير أيب حي�ان «البحر
املحيط» .انظر املصدر املذكور (ص.)156
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املسمى
ومثال اإلقحام ما حصل لتفسري اإلمام الثعلبي (ت427:هـ) ّ

«الكش�ف والبيان» فق�د ُأقحمت فيه أكثر من س�ت صفحات يف موضع
واح�د فيها ٌ
نقول عن علامء متأخرين عن عصر املؤلف ،ومنهم الدكتور
عباس العقاد!!(((.
ٍ
تعرض هذا التفسري
حلذف من النص كذلك(((!
وقد ّ
•

•

•

((( انظ�ر :الكش�ف والبيان ( .)42-36/8وقد استرعى انتباه�ي إىل هذا فضيلة
العالمة املحقق الشيخ حممد عوامة.

((( انظ�ر ( .)100/5وق�د علل املحقق (!) عمله هذا ً
تعليال غري مقبول ،فالكتاب
ليس ملك ًا لنا.
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 -13دعوة إىل إحياء املخطوطات التفسريية بالنشر:

أغتن�م ه�ذه املناس�بة ألتوج�ه إىل اجلامع�ات اإلسلامية ،واملراك�ز
البحثي�ة ،والباحثني واملح ِّققني بدعوهتم إىل العناية التامة واالهتامم اجلاد
باملخطوط�ات التفسيرية ،بطبع م�ا مل ُيطبع حمقق ًا خمدوم� ًا اخلدم َة الالئق َة
بع�د اختيار أفضل النس�خ ،وإعادة طبع ما ُطبِ َع بعد اكتش�اف الكثري من

املخطوطات التي تساعد عىل ظهور تلك الكتب بصورة أفضل.
ٍ
جهود ُبذل�ت يف إع�ادة تدوين
وق�د يكون م�ن املفي�د اإلش�ارة إىل
تفاسير مفقودة((( ولكن�ي أرى من األفضل واألج�دى اآلن التوجه إىل
املوجود إلخراجه وإمداد احلركة العلمية به.
ٍ
إمه�ال ٍ
كبري ،مع أهن�ا األَوىل
إن املخطوط�ات التفسيرية تع�اين م�ن
باالهتامم والرعاية والعناية.
((( م�ن ذل�ك« :مروي�ات اإلمام مال�ك بن أنس يف التفسير» مج�ع وحتقيق وختريج

حممد بن رزق بن طرهوين ،والدكتور حكمت بشير ياسني .و«مرويات اإلمام

أمحد بن حنبل يف التفسري» مجع وختريج د .حكمت بشري ياسني - .هذا إن ثبت
كثري حبذا أن ُيعتنى بجمعه وفهرسته.
أن له تفسري ًا حق ًا  -وغريمها وهو ٌ
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ومن الكتب التفسريية التي مل تطبع إىل اآلن:
 -1الكفي�ل بمع�اين التنـزي�ل ،لعامد الدين أيب احلسين ب�ن أيب بكر
(ت741:هـ) من علامء املالكية باإلسكندرية .وكتا ُب ُه هذا خمطوط يف دار
الكتب املرصية يف ( )21جملد ًا.
 -2تفسير س�ورة الفاحت�ة ،للفن�اري (ت834:هـ) ،وه�و من أهم
التفاسري ملا فيه من ٍ
ٍ
وحتليل ومباحث متنوعة(((.
عمق
 -3نواه�د األبكار وش�واهد األف�كار ،للس�يوطي (ت911:هـ)،
وه�و حاش�ي ٌة من أه�م احلوايش عىل تفسير البيضاوي .ورس�الته املهمة
«املع�اين الدقيق�ة يف إدراك احلقيق�ة» و«الفوائد الب�ارزة والكامنة يف النعم
الظاهرة والباطنة».

(((

((( ق�ال احل�اج خليف�ة عن�هَ « :م� ْن أراد االطالع على حقائ�ق علم التفسير فعليه
بمطالعته ،وال ينبؤه مثل خبري» .كشف الظنون (.)428/1

((( وق�د وفقن�ي اهلل لتحقيق هاتني الرس�التني مع ثامين رس�ائل أخرى للس�يوطي،
وصدرت بعنوان« :عرش رسائل يف التفسري وعلوم القرآن».
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 -4تقيي�دات الش�اذة م�ن فوائ�د االس�تعاذة ،لإلمام ش�مس الدين
حممد ب�ن عيل بن طول�ون (ت953:هـ) ،وه�و يف أربعة وعرشي�ن باب ًا،
س�قط منه�ا الباب األخري ،والنس�خة وحي�دة ،والكتاب مه�م ملا فيه من

ٍ
استقصاء يف الكالم عىل االستعاذة.

 -5اجلوهر املصون يف علوم كتاب اهلل املكنون ،للشيخ عبد الوهاب
َـر فيه نحو ثالثة آالف علم مرتبة عىل
الش�عراين (ت973:هـ) ،الذي َذك َ
سور القرآن.
 -6أنـ�وار القـ�رآن وأرسار الفـرقـ�ان ،للعـالم�ة علي الق�اري
(ت1014:هـ) ،وله نسخ كثرية.
 -7رف�ع اإللباس ببيان اشتراك معاين الفاحتة وس�ورة الناس ،البن
عالن الصديقي (ت1057:هـ).
 -8إكـ�رام أويل األلـبـ�اب بش�ـريـف اخلـطـ�اب ،للرشنبلايل
(ت1069:هـ) ،وهو يف خطاب اهلل لعباده.
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 -9قيد األوابد من الفوائد والعوائد والزوائد ،للعالمة عبد امللك بن
حسني العصامي الشافعي (ت1111:هـ).
 -10بره�ان الثبوت يف تربئة هاروت وماروت ،للش�يخ عبد الغني
النابليس (ت1143:هـ).
•

•
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الـمــــالحــــق

79

تراث التفسري بني املخطوط واملطبوع

80

تراث التفسري بني املخطوط واملطبوع

خط األلويس عىل « دقائق التفسري »
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الصفحة األخرية من « دقائق التفسري »
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غالف كتاب « البسملة » الذي طبع منسوب ًا إىل الرازي
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كتاب « مواهب الكريم املنان » الذي سمي بـ « الروايات احلسان » خطأ
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أنموذج من كتاب « العجاب يف بيان األسباب » البن حجر
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أنموذج من كتاب « تسيري فائحة األناب » للفريوزآبادي
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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 « تفسري الفاحتة » للفناري
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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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أنموذج من كتاب « أنوار القرآن » للقاري
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أنموذج من كتاب « رفع اإللباس » البن عالن
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أنموذج من كتاب « إكرام أويل األلباب » للرشنباليل
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أنموذج من كتاب « قيد األوابد » للعصامي
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أنموذج من كتاب « برهان الثبوت » للنابليس
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أنموذج من كتاب « برهان الثبوت » للنابليس
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 -1املخطوطة:
« -اإلتقان يف علوم القرآن» ،للس�يوطي (مقدمت�ه) .مصورة يف مركز

املفهرس قطعة من تفسيره
مجع�ة املاجد ع�ن مكتبة مرعيش يف إي�ران ظنّها
ُ

«جممع البحرين ومطلع البدرين».

 -اس�تخراج اجل�دال من الق�رآن الكري�م ،لناصح الدين اب�ن احلنبيل

(ت634:هـ) .نس�خة مصورة عن نس�خة عارف حكمت يف املدينة املنورة

برقم ( )158/80جماميع.

 -إك�رام أويل األلباب برشيف اخلطاب للرشنبلايل (ت1069:هـ).

مصور عن نسخة احلرم املكي الرشيف.

 -أن�وار القرآن وأرسار الفرق�ان لعيل القاري (ت1014:هـ) .مصور

عن نسخة عارف حكمت يف املدينة املنورة.

 -برهان الثبوت يف تربئة هاروت وماروت للنابليس (ت1143:هـ).

مص�ور ع�ن نس�خة املدرس�ة األمحدي�ة يف حلب حمفوظ�ة يف مكتبة األس�د
بدمشق.

 -تس�يري فائح�ة األناب يف تفسير فاحتة الكت�اب للفريوزآبادي .لدي

أربع نسخ مصورة من بغداد واألحقاف وزبيد والقاهرة.
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 تفسير ابن سلام رواية أيب داود أمحد بن موس�ى بن جرير .الس�فرالثال�ث وفي�ه األج�زاء «  .»19 - 13نس�خة مصورة يف مرك�ز مجعة املاجد

�مي ً
خطأ «معاين القرآن»
بديب عن نس�خة اخلزان�ة العامة بالرباط [كذا]ُ .س ِّ

للقاسم بن سالم.

 تفسير س�ورة الرمح�ن املنس�وب إىل حمم�ود ش�كري اآلل�ويس(ت1341:هـ) خطأ ،وهو من تفسير البيضاوي .نسخة حمفوظة يف مكتبة
املتحف العراقي برقم (.)8542
 تفسير س�ورة الفاحت�ة للفن�اري (ت834:هـ) .مصور عن نس�خةمكتبة احلرم املكي الرشيف برقم (.)553
 تقييدات الش�اذة من فوائد االس�تعاذة البن طولون (ت953:هـ).مصور عن نسخة مصورة يف مركز مجعة املاجد بديب ،رقم الفيلم (.)54
 اجلوهر املصون يف علوم كتاب اهلل املكنون للشعراين (ت973:هـ).مص�ورة ع�ن نس�خة مدرس�ة س�اقزيل (ضم�ن مكتب�ة املل�ك عب�د العزيز
باملدينة املنورة).
 حل مش�كالت القرآن [كذا كتب] .يف مكتبة املتحف العراقي برقم(.)3524
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 الدر املنثور يف التفسير املأثور (مقدمته) للس�يوطي (ت911:هـ).مصورة عن نسخة اجلامع الكبري بصنعاء برقم (.)138
 رفع اإللباس ببيان اشتراك معاين الفاحتة وسورة الناس البن عالنالصديق�ي (ت1057:ه�ـ) .مص�ورة عن نس�خة الظاهري�ة يف مركز مجعة
املاجد يف ديب.
 الروايات احلس�ان يف تفسير س�ورة الدخ�ان [كذا كت�ب] للغيطي(ت981:ه�ـ) .نس�خة مصورة عن نس�خة مكتب�ة املتح�ف العراقي برقم
(.)13428/1
 السر القديس يف تفسير آية الك�ريس للطبلاوي (ت1014:هـ).مصور عن نسخة احلرم املكي الرشيف.
 طبقات الفقه�اء املالكية ملجهول (من علامء املغرب يف الثلث األولمن القرن احلادي عرش) .مصورة عن نسخة اخلزانة العامة يف الرباط املرقمة
بـ (3928د).
 فتح الرمحن فيام أهبم من القرآن لزكريا األنصاري (ت926:هـ) .يفمكتبة املتحف العراقي برقم (.)2152
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 الفوائ�د الب�ارزة والكامن�ة يف النع�م الظاه�رة والباطن�ة للس�يوطي(ت911:هـ) .مصورة عن نس�خة مصورة يف اجلامعة اإلسلامية يف املدينة
املنورة ،رقم الفيلم (.)735
 الفوائ�د الالئح�ة من معاين الفاحتة لبدر الدي�ن أيب عبد اهلل حممد بنإبراهيم ابن مجاعة الش�افعي الكناين املالكي (ت733:هـ) .نس�خة مصورة
عن نسخة عارف حكمت يف املدينة املنورة برقم ( )158/80جماميع.
 قطع�ة م�ن تفسير الراغب [ك�ذا كتب] .نس�خة حمفوظ�ة يف املكتبةالقادرية ببغداد برقم (ف 60س.)60
 قيد األوابد من الفوائد والعوائد والزوائد للعصامي (ت1111:هـ).مصور عن نسخة عارف حكمت.
 كتاب البس�ملة الصغري أليب ش�امة املق�ديس (ت665:هـ) .مصورعن نسخة مصورة يف مركز مجعة املاجد يف ديب.
 جمموع�ة التفسير ملصطف�ى الكات�ب التي سماها األل�ويس «دقائقالتفسري» .مصورة عن نسخة مكتبة املتحف العراقي.
 املع�اين الدقيقة يف إدراك احلقيقة للس�يوطي (ت911:هـ) .مصورةعن نسخة مصورة يف مركز املاجد يف ديب ،رقم الفيلم (.)2337
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 -النسمات الفائح�ة يف آي�ات الفاحت�ة الب�ن الدرهي�م املوصلي

(ت762:هـ) .مصور عن نسخة عارف حكمت.

 -نواهد األبكار وش�واهد األفكار للس�يوطي (ت - )911:حاش�ية

عىل البيضاوي  .-مصورة عن نس�خة حسن باشا يف مكتبة األوقاف العامة

يف املوصل.

 -2املطبوعة:
 -اإلتق�ان يف عل�وم الق�رآن للس�يوطي (ت911:ه�ـ) ،حتقيق :حممد

أب�و الفضل إبراهيم .مطبعة املش�هد احلس�يني ،القاه�رة ،ط1387( 1هـ-
1967م).

 -أح�كام البس�ملة لفخ�ر الدي�ن الرازي [ك�ذا طبع وهو أليب ش�امة

املق�ديس (ت665:ه�ـ) وعنوانه كتاب البس�ملة الصغير] ،حتقيق :جمدي

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

 -اس�تخراج اجل�دال م�ن الق�رآن الكريم لناص�ح الدين اب�ن احلنبييل

(ت634:هـ) .ضمن «جمموعة الرسائل املنريية» سنة (1346هـ).

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

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

(1422هـ).

105

تراث التفسري بني املخطوط واملطبوع

 -إس�هام املجد الفريوزآبادي يف احلركة العلمية التفسريية يف زبيد من

خالل كتابه تس�يري فائحة األناب يف تفسري فاحتة الكتاب لـ :د .عبد احلكيم
األني�س .ضمن «املؤمتر العلمي األول لكلية اآلداب بجامعة احلديدة :زبيد

وصالهتا العلمية بالعامل اإلسالمي» كتاب املؤمتر.

 -األعالم للزركيل (ت .)1396:دار العلم للماليني ،بريوت ،ط11

(2003م).

 -أعالم الدراسات القرآنية يف مخسة عرش قرن ًا لـ :د .مصطفى الصاوي

اجلويني .منشأة املعارف ،اإلسكندرية (1982م).

 -أعلام العراق ملحم�د هبجة األث�ري .الدار العربية للموس�وعات،

بريوت ،ط1422( 2هـ2002-م).

 -إنب�اء الغم�ر بأبن�اء العمر الب�ن حج�ر العس�قالين (ت852:هـ).

مصورة دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط1406( 2هـ1986-م).

 -بحث حول تفسري الفخر الرازي للمعلمي (ت1386:هـ) ،ضمن

جمموع فيه مخس رس�ائل له ،أعدها للنرش وعلق عليها ماجد بن عبد العزيز
الزيادي .املكتبة املكية ،مكة ،ط1417( 1هـ1996-م).

 -بدع التفاسير لعب�د اهلل بن حممد الصديق الغماري .مكتبة القاهرة،

ط1415( 2هـ1994-م).
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 -بغي�ة الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة للس�يوطي (ت911:هـ)،

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

 -بي�ان املع�اين (تفسير) للش�يخ عب�د الق�ادر ملا حوي�ش الع�اين

(ت1398:هـ) .مطبعة الرتقي ،دمشق ،انتهى يف (1968م).

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

حجازي .طبعة هبمن قم ،إيران ،ط1412( 2هـ ق).

 -تاريخ التفسري لقاسم القييس (ت1375:هـ) ،حتقيق :أ .حممود شيت

خطاب .مطبعة املجمع العلمي العراقي ،بغداد (1385هـ1966-م).

 -التحدث بنعمة اهلل للسيوطي (ت911:هـ) ،حتقيق :اليزابث ماري

سارتني .املطبعة العربية احلديثة ،القاهرة.

 -ترتيب سور القرآن للسيوطي (ت911:هـ) ،دراسة وحتقيق :السيد

اجلميلي .بيروت ،دار اهللال ،ط1986( 1م)[ .وعنوانُ� ُه ال�ذي وضعه

املؤ ِّلف :تناسق الدرر يف تناسب السور].

 -التفسير احلدي�ث ملحم�د ع�زة دروزة (ت1404:ه�ـ) .دار إحياء

الكتب العربية ،القاهرة ،ط1964-1962( 1م).

 تفسير ال�رازي املس�مى بـ «أنم�وذج جلي�ل يف أس�ئلة وأجوبة منغرائ�ب آي التنـزي�ل» تأليف حممد بن أيب بكر ال�رازي (ت بعد691:هـ)،
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حتقيق :أ .د .حممد رضوان الداية .دار الفكر املعارص ،بريوت ،ودار الفكر،
دمشق ،ط1416( 2هـ1995-م).
 تفسير الس�مرقندي املس�مى بح�ر العل�وم [ك�ذا] أليب اللي�ثالس�مرقندي (ت375:ه�ـ) ،حتقيق :علي حممد معوض وع�ادل أمحد عبد
املوج�ود و د .زكريا عب�د املجيد النويت .دار الكت�ب العلمية ،بريوت ،ط1
(1413هـ1993-م).
 تفسير القرآن البن املنذر (ت318:هـ) ،حتقيق :د .س�عد بن حممدالسعد .دار املآثر ،املدينة املنورة ،ط1423( 1هـ2002-م).
 تفسير القرآن العزيز البن أيب زمنني (ت399:هـ) ،حتقيق :حسينبن عكاش�ة ،وحممد بن مصطفى الكنـز .الفاروق احلديثة للطباعة والنرش،
القاهرة ،ط1423( 1هـ2002-م).
 تفسري القرآن العظيم مسند ًا عن رسول اهلل ﷺ والصحابة والتابعنيالبن أيب حاتم (ت ،)327:حتقيق :أس�عد حممد الطيب .مكتبة نـزار الباز،
مكة ،ط1417( 1هـ1997-م).
 -تفسير القرآن املرت�ب (منهج لليرس الرتبوي) للدكتور أس�عد أمحد

عيل .دار السؤال للطباعة ،دمشق ،ط1399( 1هـ1979-م).
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 -التفسير الكبير البن تيمي�ة (ت728:هـ) ،حتقي�ق :د .عبد الرمحن

عمرية .دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط1408( 1هـ1988-م).

 -التفسير ورجاله ملحمد الفاضل ابن عاش�ور .دار الكتب الرشقية،

تونس ،ط1972( 2م).

 -تفسير حييى بن سالم التيمي البرصي القريواين (ت200:هـ) (من

سورة النحل إىل سورة الصافات) ،حتقيق :هند شلبي .دار الكتب العلمية،
بريوت ،ط1425( 1هـ2004-م).

 -ج�زء في�ه «تفسير الق�رآن ليحي�ى بن يمان ،وتفسير الق�رآن لنافع

ب�ن أيب ناف�ع الق�ارئ ،وتفسير ملس�لم ب�ن خالد الزنج�ي ،وتفسير لعطاء
اخلراس�اين» حتقيق :د .حكمت بشير ياسين .مكتبة ال�دار ،املدينة املنورة،

ط1408( 1هـ1988-م).

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

للدراسات اإلسالمية وإحياء الرتاث ،ديب ،ط1423( 1هـ2002-م).

 -حاشية أمحد الصاوي (ت1214:هـ) عىل تفسري اجلاللني .مصورة

دار اجليل ،بريوت.

 ال�در املنثور يف التفسير باملأثور للس�يوطي (ت911:ه�ـ) ،حتقيق:د .عب�د اهلل ب�ن عب�د املحس�ن الرتك�ي بالتعاون م�ع مركز هج�ر للبحوث
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والدراس�ات العربية واإلسلامية :د .عبد السند حسن ياممة .القاهرة ،ط1
(1424هـ2003-م).
 دقائ�ق التفسير (اجلام�ع لتفسير اإلم�ام اب�ن تيمي�ة) مج�ع وتقديموحتقيق :د .حممد الس�يد اجلليند .مطبعة التقدم ،القاهرة ،ط1398( 1هـ-
1978م).
 ال�رازي مفسر ًا للدكت�ور حمس�ن عب�د احلمي�د .دار احلري�ة ،بغداد(1394هـ1974-م).
 رس�الة يف التفسير عىل صورة أس�ئلة وأجوبة لألس�تاذ عبد الكريمالدب�ان (ت1413:ه�ـ) ،بعناي�ة :د .عب�د احلكي�م األني�س .دار البحوث
للدراسات اإلسالمية وإحياء الرتاث ،ديب ،ط1424( 1هـ2003-م).
 الض�وء الالم�ع أله�ل الق�رن التاس�ع للس�خاوي (ت902:ه�ـ).مصورة دار مكتبة احلياة ،بريوت.
 الضوابط واإلشارات ألجزاء علم القراءات للبقاعي (ت885:هـ)،حتقيق :مطيع احلافظ .دار الفكر ،دمشق ،ط1416( 1هـ1996-م).
 طبقات املفرسين للس�يوطي (ت911:هـ) ،حتقيق :عيل حممد عمر.مكتبة وهبة ،القاهرة ،ط1396( 1هـ1976 -م).
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 طبق�ات املفرسي�ن لل�داودي (ت945:ه�ـ) .دار الكت�ب العلمية،بريوت( ،د .ت).
 طبقات املفرسين ألمحد بن حممد األدرنوي (فرغ منه سنة 1095هـ)،حتقيق :سليامن بن صالح اخلزي .مكتبة العلوم واحلكم ،املدينة املنورة ،ط1
(1417هـ1997-م).
 العج�اب يف بي�ان األس�باب  -أس�باب النـ�زول  -الب�ن حج�رالعس�قالين (ت852:هـ) ،دراسة وحتقيق :د .عبد احلكيم األنيس .دار ابن
اجلوزي ،الدمام ،السعودية ،ط1418( 1هـ1997-م).
 العز بن عبد السالم ،لـ :د .حممد الزحييل .دار القلم ،دمشق ،ضمنسلسلة (أعالم املسلمني) ( ،)39ط1412( 1هـ1992-م).
 علماء أرضاء خدم�وا الق�رآن وعلوم�ه ،ل�ـ :عبد احلكي�م األنيس،جائزة ديب الدولية للقرآن الكريم ،ط1434( 1هـ 2013 -م).
 علوم القرآن بني الربهان واإلتقان للدكتور حازم س�عيد حيدر .دارالزمان ،املدينة املنورة (1420هـ).
 غرائ�ب االغتراب أليب الثن�اء اآلل�ويس (ت1270:ه�ـ) .مطبع�ةالشابندر ،بغداد (1909م).
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 فت�ح الرمح�ن بكش�ف م�ا يلتب�س يف الق�رآن لزكري�ا األنص�اري(ت926:ه�ـ) ،حتقي�ق :حممد علي الصابوين .ع�امل الكتب ،بيروت ،ط1
(1405هـ1985-م).
 الفت�ح الق�ديس يف آية الك�ريس للبقاعي (ت885:ه�ـ) ،حتقيق :أ.د .س�عود بن عبد اهلل الفنيسان .مكتبة الرش�د ،الرياض ،ط1420( 1هـ-
1999م).
 الفتح القديس يف آي�ة الكريس للبقاعي (ت885:هـ) ،حققه وعلقعليه وقدم له :د .عبد احلكيم األنيس .دار البحوث للدراس�ات اإلسالمية
وإحياء الرتاث ،ديب ،ط1422( 1هـ2001-م).
 الفتح املبني يف طبقات األصوليني لعبد اهلل مصطفى املراغي .املكتبةاألزهرية للرتاث ،القاهرة (1419هـ1999-م).
 الفه�رس الش�امل للرتاث العريب اإلسلامي املخطوط :خمطوطاتالتفسير وعلومه .املجمع امللكي لبحوث احلضارة اإلسلامية يف األردن،
(1989م).
 قادة األمة يف رحاب القرآن لـ :د .عبد احلكيم األنيس .دار البحوثللدراسات اإلسالمية وإحياد الرتاث ،ديب ،ط1424( 2هـ2003-م).
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 قطعة من تفسري اإلمام عبد بن محيد (ت249:هـ) ،اعتنى هبا خملفبنيه العرف .دار ابن حزم ،بريوت ،ط1425( 1هـ2004-م).
 قالئ�د العقي�ان يف قوله تع�اىل ﴿ :ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﴾ملرعي بن يوس�ف الكرمي املقديس احلنبيل (ت1033:هـ) ،حتقيق :د .عبد
احلكيم األنيس .دار البحوث للدراس�ات اإلسلامية وإحياء الرتاث ،ديب،
ط1426( 1هـ2005-م).
 القول املسدد يف الذب عن املسند لإلمام أمحد ،البن حجر العسقالين(ت852:هـ) .مكتبة املعارف ،الرياض ،ط1402( 4هـ1982-م).
 كتاب البس�ملة أليب ش�امة املقديس (ت665:هـ) ،دراسة وحتقيق:عدنان بن عبد الرزاق احلموي .املجمع الثقايف ،أبوظبي ،ط1425( 1هـ-
2004م).
 كش�ف الظن�ون ع�ن أس�امي الكت�ب والفن�ون للح�اج خليف�ة(ت1067:هـ) .مصورة مؤسسة التاريخ العريب ،بريوت.
 الكش�ف والبيان [يف تفسري القرآن] للثعلبي (ت427:هـ) ،حتقيق:أيب حممد بن عاش�ور .دار إحياء التراث العريب ،بريوت ،ط1422( 1هـ-
2002م).
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 -الكلامت البينات يف قوله تعاىل{ :وبرش الذين آمنوا وعملوا الصاحلات

أن هلم جنات} ملرعي بن يوس�ف الكرمي املقديس احلنبيل (ت1033:هـ)،

حتقي�ق :حممد خري رمضان يوس�ف .دار البش�ائر اإلسلامية ،بريوت ،ط1
(1425هـ2004-م) ضمن املجموعة السادس�ة من «لقاء العرش األواخر
باملسجد احلرام».

 -الكواك�ب الس�ائرة بأعي�ان املئة الع�ارشة للغ�زي (ت1061:هـ)،

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

 -مروي�ات اإلم�ام أمحد بن حنبل يف التفسير للدكتور حكمت بشير

ياسني .مكتبة املؤيد ،الرياض ،ط1414( 1هـ1994-م).

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

وحكمت بشري ياسني .دار املؤيد ،الرياض ،ط1415( 1هـ1995-م).

 -مس�ند اإلمام أمحد بن حنبل (ت241:هـ) ،حتقيق :أمحد شاكر .دار

املعارف ،القاهرة ،ط1368( 3هـ1949-م).

 -املصابيح الس�اطعة األنوار «تفسير أهل البيت عليهم السالم» مجع

وتألي�ف عب�د اهلل بن أمح�د الشريف (ت1062:ه�ـ) ،حتقيق :حممد قاس�م

اهلاشمي ،وعبد السالم عباس الوجيه .منشورات مكتبة الرتاث اإلسالمي،
اليمن ،ط1418( 1هـ1998-م).
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 -معارج التفكر ودقائق التدبر (تفسري تدبري للقرآن الكريم بحسب

ترتيب النـزول) لعبد الرمحن حسن حبنكة امليداين .دار القلم ،دمشق ،ط1
(1420هـ2000-م)  -هذا تاريخ املجلد األول .-

 -مع�اين القرآن الكري�م أليب جعفر النح�اس (ت338:هـ) ،حتقيق:

حممد عيل الصابوين .منش�ورات مركز إحياء الرتاث اإلسلامي ،مكة ،ط1

(1408هـ1988-م).

 -معاين القرآن وإعرابه للزجاج (ت311:هـ) ،رشح وحتقيق :د .عبد

اجلليل عبده شلبي .دار احلديث ،القاهرة ،ط1418( 2هـ1997-م).

 -معج�م املفرسي�ن من صدر اإلسلام حت�ى العرص احل�ارض لعادل

نوهيض .مؤسسة نوهيض الثقافية ،ط1409( 3هـ1988-م).

 -مق�االت الكوث�ري (ت1371:هـ) .دار األحن�اف ،الرياض ،ط1

(1414هـ1993-م).

 -مقدمة تفسري ابن النقيب (ت698:هـ) ،كشف عنها وعلق حواشيها

د .زكريا سعيد عيل ،مكتبة اخلانجي ،ط1415( 1هـ1995 -م).

 -مواه�ب الكريم املنان يف الكالم عىل أوائل س�ورة الدخان وفضائل

ليلة النصف من شعبان للغيطي (ت981:هـ) ،اعتنى به وعلق عليه :حسن

إسامعيل مروة .دار الفارايب للمعارف ،دمشق ،ط1421( 1هـ2000-م).
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 -نظ�رات نقدي�ة يف ميدان حتقي�ق املخطوطات ،لـ :أ .د .أمحد حس�ن

فرح�ات ،ضم�ن «صناع�ة املخط�وط الع�ريب اإلسلامي م�ن الرتمي�م إىل
التجليد» .إدارة املطبوعات ،جامعة اإلمارات (1418هـ1997-م).

 -هدي�ة العارفني أسماء الكتب واملؤلفني إلسماعيل باش�ا البغدادي

(ت1339:هـ) .مصورة مؤسسة التاريخ العريب ،بريوت.

 -وفي�ات األعي�ان البن خل�كان (ت681:ه�ـ) ،حتقيق :د .إحس�ان

عباس .دار صادر ،بريوت.

 -اليمين�ي (يف رشح أخب�ار الس�لطان يمني الدولة وأمين امللة حممود

الغزن�وي) أليب النصر حمم�د بن عبد اجلب�ار العتبي (ت431:هـ .حس�ب

كش�ف الظنون) ،رشح وحتقيق :د .إحس�ان ذن�ون الثام�ري .دار الطليعة،

بريوت ،ط1424( 1هـ2004-م).
 -3كتب وبحوث يف املجالت:

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

نس�بة التفسير إليه .للدكتور س�ليامن مال إبراهيم أوغلو .جملة آفاق الثقافة
والرتاث ،ديب ،العدد ( ،)51رمضان (1426هـ) ،أكتوبر (2005م).

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

اإلسالمية ،العدد ( ،)26ربيع اآلخر1420( ،هـ).
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 -ش�بهات حول تفسير الرازي :عرض ومناقش�ة للدكت�ور عيادة بن

أي�وب الكبيسي .جملة كلي�ة الدراس�ات اإلسلامية والعربي�ة ،ديب ،العدد
(1418( ،)16هـ1998-م).

 -الكلمات البين�ات يف قول�ه تع�اىل ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﴾ ملرع�ي ب�ن يوس�ف الكرم�ي املق�ديس احلنبلي

(ت1033:ه�ـ) ،حتقيق ودراس�ة :د .عبد احلكيم األني�س .جملة األمحدية،

دار البح�وث للدراس�ات اإلسلامية وإحي�اد التراث ،ديب ،الع�دد (،)6

مجادى األوىل (1421هـ -أغسطس 2000م).

 -ملحات عن املدونات األوىل يف التفسيرخالل القرن األول اهلجري

لعب�د ال�رزاق هرم�اس .جمل�ة الرشيع�ة والدراس�ات اإلسلامية ،جامع�ة

الكويت ،العدد ( ،)27شعبان (1416هـ).

 -املح�رر الوجي�ز الب�ن عطي�ة (ط :قط�ر) للدكت�ور عبد اللطي�ف

اخلطي�ب .جملة معهد املخطوطات العربية ،مج 42ج 1املحرم (1419هـ-

مايو 1998م).

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

للدكتور عامر حسن صربي .جملة كلية اآلداب ،جامعة اإلمارات ،العدد ()4
(1408هـ1988-م).
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 نظ�رات فاحص�ة يف «رس�الة يف تفسير قوله تع�اىل ﴿ :ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﴾» املنس�وبة إىل اب�ن طولون ،لـ :عبداحلكي�م األنيس .جملة كلية
الدراسات اإلسالمية والعربية ،ديب ،العدد ( )20شوال1421( ،هـ -يناير
2001م).
•

•
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