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                                                        ABSTRACT 

       This research have the interpretators and interpretating in the al- 

sham country during the eight of al-higra century. It devided to two 

research  

The first research : talked the names of interpritators and their life who 

they live in this century the main of their works are arranged according  

the deaths in two requirement. 

 

 
 ، كلية العلوم اإلسالهية، جاهعة الووصل.أستار هساعذ في قسن أصول الذيي)*(   

 

   First: who was born and live and deid in al- sham country. 
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Second: one who was born in another country not al- sham country and 

then who transferred to it and died in it. 

   The second research: talked the prompts the interpretators prompts , it 

devided into tree requirements requirement no.one the al-tafasirs which 

reached tous and printed it. 

Requirement no.two: 

Al-tafasir which are reached tous and still manuscript and their places. 

Requirement no.three al-tafasirs which are mentioned it and they didn’t 

reached to us after losted if it damished it or it burning and then  

Reference and sources. 
 

 

 مـمؤلفاته –م ـحياته, رونـالمفس :ث األولـالمبح
 

( المفّسار اوول آلياات القارآن كان التفسير مرتبطًا بنزول القرآن الكريم، فكاان الرساول  
 الكاااااااااااااااريم، فهااااااااااااااااو المتمقااااااااااااااااي لماااااااااااااااوحي والمبماااااااااااااااا  اوول لهااااااااااااااااذ  اآلياااااااااااااااات، قااااااااااااااااال تعااااااااااااااااالى : 

َُ َلَنَبااكلَا َللن اااَ  َمااا   ِْ وَا   َوَأنَزْلَنااا َلَلْكااَل الاا ل ااَُ  ِ َْ َكَنَو َْ َوَلَهل َ اا َل َلَلااْكَ  َناازل
( أعاار  . والرسااول  (1 

النااااس باااالقرآن ومعانياااّ لاااذل  فّسااار الشااايء الكثيااار مناااّ، وو سااايما ماااا يتعمااا  باوحكاااام والعباااادات 
وبعاد أن ، (2 ( بّين وصحابّ معاني القرآن كماا باّين ألفاظاّ"وغيرها. قال ابن تيمية: "إن النبي  

( إلى الرفي  اوعمى، برز عدد من الصحابة اشتهروا بالتفسير، كأمثال ابان عبااس  النبي انتقل
، فأخااذ عاانهم التااابعون  رهااي اغ عاانهم( هااذا اوعمااي باان أبااي طالااب  رهااي اغ عنهمااا( وغيرهماا

التفسير ونقمو  إلينا بكل أمانة وصد ، وظهرت بعدهم ثالثاة اتجاهاات لمتفساير ، فأخاذت النههاة 
ة تش  طريقها في دراسة القرآن والعناية بشرحّ وبيان إعجاز  وتفهم معانيّ حتى جااء القارن العممي

الثااامن الهجااري، فباارزت فيااّ نخبااة ماان العمماااء حممااوا هااذ  النههااة وساااروا بهااا إلااى أوج ذروتهااا، 
فكانت عنايتهم دراسة كل ما يخادم القارآن مان نحاو وصار  وأدب وبالغاة وعمام كاالم وغيرهاا مان 

ظهاار إعجااز ، وقاد سااعدت الدولاةالعمو  براز معارفّ وا   م، التي لها اوثر الكبير في تبيين هدايتّ وا 
فاي تنشايط العمام وحاث رجالاّ عماى الادرس والتحصايل، فتنافسات العواصام واوقااليم فاي  اوساالمية

باالعم   هذ  الحركة العممية والفكرية واودبية، فنب  في هذا القرن كبار المفسّرين اتسمت تفاسايرهم
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والسعة والشمول، وتجّمت جهودهم إما بالتركيز عمى مفردات القرآن وتأويل مشكمّ، وبيان قراءاتّ، 
أو التركيز عمى جماع اآلثاار وتحقيا  اوخباار، أو التركياز عماى نحاو  وبالغتاّ أو أحكاماّ الفقهياة 

 .المستمدة من القرآن والسنة
 

التااراجم واوعااالم والمؤلفااات وكتااب المخطوطااات كتاب ماان دراساة المفساارين فااي هااذا القاارن  إن    
 والمطبوعات وغيرها تبّين أنهم يقسمون إلى ثالثة أقسام:

المفسرون الذين عمت كتاباتهم وكثر طالبهم، الذين حمموا عمم أستاذهم ونقموا عممّ األول:  
 .اومؤلفاتّ، كأمثال ابن تيمية وابن القيم وغيرهم

إلينا أجزاء من مؤلفاتهم، وبقي الشيء الكثير منها مخطوطًا، المفسرون الذين وصمت الثاني:  
فمنها ما سر  ومنها ما حر ، فمم يعرفوا إو قمياًل، كأمثال السمين الحمبي والخازن 

 والزركشي وغيرهم.
المفسرون الذين كانت لهم جهود في هذا العمم أشاد بّ الكثير من العمماء في  الثالث: 

  .تصل إلينا غير أنها لم (* مؤلفاتهم
 

ومنهم من  ،وجدنا منهم من ولد في بالد الشام وعاش ومات فيهاالثالثة  ذ  اوقساموبعد ه     
ولد في غير بالد الشام فانتقل إليها ومات فيها. فجمعنا من  لّ اهتمام في الدراسات القرآنية 

يات القرن السابع وذكرتّ المراجع وذكرناهم حسب وفياتهم مبتدئين ببعض الذين ولدوا في نها
ن و بد أن تكون متصمة بما قبمها و بما و وعاشوا أوائل القرن الثامن، ون دراسة أي قرن من القر 

بعدها ليعر  الساب  والالح  في هذا العمم، ولكي و يقطع بها سند هذا العمم، وذكرنا بعدها 
واخر القرن الثامن وكانت وفاتهم عمماء القرن الثامن، الذين ولدوا في هذا القرن، والذين ولدوا في أ

في القرن التاسع الهجري. مع ذكر أهم مؤلفاتهم وشيوخهم الذين أخذوا منهم وتالميذهم مع تحديد 
 أماكن وفياتهم. 
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 الهلماء ال كا ِانت وفكان َ أوائل القُا الثاماأوال:
مان بان الحسان هاا(: جماال الادين عباد اغ بان محماد بان سامي698-611 البلخي: ابا النقكاب  -

بن الحساين المقدساي الحنفاي، ولاد فاي النصا  مان شاعبان وأقاام مادة فاي اوزهار ثام انتقال إلاى 
 .(3 القدس واستوطنها إلى أن مات فيها. من آثار : كتاب في التفسير جمعّ في خمسين تفسيراً 

 
ُقي: أبو اسحق - الرقاة فاي ها(: إبراهيم بن احمد بن معالي الرقي الحنبماي، ولاد ب763-646  ال

محاارم وتااوفي بدمشاا  عاان عماار جاااوز السااتين ساانة، قاارأ بالروايااات عمااى أبااي اسااح  القفصااي 
وصحب الشيخ عبد الصمد بان أباي الجايش. عناي بتفساير القارآن والفقاّ، وتقادم فاي عمام الطاب 
وشار  في عموم اإلسالم وبرع في التذكير والمواعظ ولّ شعر ونظم، ومن آثاار : تفساير لمقارآن 

 .(4 ن صفوة الصفوةاختصر  م
 
 ها(: محمد بن أيوب بن عبد القاهر التاذفي الحنبمي 765-628 النا في: بدُ الدكا  -

الحنفاي، ساكن دمشا  وكاان عالماًا باالقراءات والتفساير شارح قصايدة الصرصاري فاي مجمادين. مان 
 .(5 آثار : مختصر الراش  من زول الكاش  من التفاسير

 
بن عمي بن يحيى بان عماي، أباو عباد اغ الطرنااطي الماالكي  ها(: محمد715-671 الشامي:  -

المعاارو  بالشااامي، تااوفي بالمدينااة لااّ اوسااتدرا  عمااى التعرياا . ماان آثااار : اإلعااالم فيمااا أبهاام 
 .(6  القرآن من اوسماء واوعالم  تفسير لمقرآن(

 
طااااوخي هااااا(: سااااميمان باااان عبااااد القااااوي باااان عبااااد الكااااريم ال716-676  السااااوقي: نلااااَ الاااادكا -

الصرصري البطادادي، أباو الربياع تاوفي فاي الخميال بالقادس، شارح مقاماات الحرياري. مان آثاار : 
 .(7 اوكسير في قواعد التفسير

 القُا الثاما النوسكُ في علماءثانكا: 
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ُة المقدسااي  - هااا(: احمااد باان محمااد باان عبااد المااولى باان جبااارة المقدسااي 727-647 ابااا لبااا
دين. ولد ببالد الشام ورحل إلى مصر وتعمم فيها ورجع إلاى بيات شهاب الدين بن الشيخ تقي ال

المقاادس. أخااذ القااراءات عاان اباان عبااد الاادايم وقاارأ اوصااول عمااى شااهاب الاادين القرافااي ،والعربيااة 
عمى بهااء الادين بان النحااس، ذكار  الاذهبي فاي معجام شايوخّ. مان آثاار : صان  تفسايرًا لمقارآن 

شاارحًا كبياارًا لمشاااطبية وآخاار لمرائيااة فااي الرساام وشاارح  الكااريم سااما   مختصاار الكشااا ( وصااّن 
 .(8 ألفية ابن معطي

 
عباد الساالم بان عباد اغ بان أباي القاسام عباد الحمايم بان هاا(: احماد بان 728-661 ابا نكمكة  -

الخهر الحنبمي الدمشقي أبو العبااس تقاي الادين، ولاد بحاران وتحاول إلاى دمشا  فادرس ودّرس 
ّ محناة قهاى أواخار حياتاّ فاي الساجن بسابب فتياا أفتاى بهاا. كاان واشتهر غيار أناّ جارت عميا

مّاا  لنااا مؤلفااات عاادة تقاادر خكثياار البحااث فااي فنااون الحكمااة وباارع فااي العمااوم ومنهااا التفسااير. 
بالمئااات جمعهااا وأحصاااها تمميااذ  اباان القاايم. ماان آثااار : تفسااير سااورة اإلخااالص، تفسااير سااورة 

ع تفساااير ابااان تيمياااة( أو التفساااير الكبيااار وتفساااير الكاااوثر وساااورة الناااور وتفساااير القااارآن  مجماااو 
َسااَل وقاعاادة فااي قولااّ تعااالى:   ،ومقدمااة فااي أصااول التفسااير ،المعااوذتين  َحن ااإ َلَ ا اْسااَنْكَئَ  الُُ

 .(9 وغيرها َوَظُنوا  
 
ُضااإ الُومااي  - هااا(: إبااراهيم باان سااميمان الحمااوي الممقااب بالرهااى الرومااي، ولااد 732-656 ال

وتوفي بها. درس الفقّ الحنفي والمنط  والتفسير والنحو. من آثار : تفسير  بحماة وسكن دمش 
 .(16 لمقرآن  لم أق  عميّ(. وشرح الجامع الكبير في الفقّ

 
هااا(: محمااد باان إبااراهيم باان سااعد اغ باان جماعااة باان عمااي باان 733-639 محمااد بااا لماعااة  -

 خذ عن شيوخها ودرس وتولى حازم الكناني الحموي الشافعي، ولد بحماة في ربيع اآلخر وأ
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قهاء القدس وانتقل إلى مصر وتوفي بهاا. مان آثاار : المنهال الاروي فاي الحاديث النباوي، وكشا  
المعاني في المتشابّ من المثاني، وغرة البيان لمبهمات القرآن، وتحرير اوحكام في تادبير أهال 

 .(11 اإلسالم، وتذكرة السامع والمتكمم في آداب العالم والمتعمم
 
هااا(: هبااة اغ باان عبااد الاارحيم باان إبااراهيم، شاار  الاادين أبااو القاساام 738-645 ابااا الباااُز   -

الشااافعي الحمااوي المعاارو  بااابن البااارزي، ولااد بحماااة فااي رمهااان وأخااذ عاان والااد  وعااز الاادين 
. ماان (12 الفاااروثي واباان مالاا  وتااولى قهاااء حماااة وحاادث بدمشاا ، تااوفي بحماااة فااي ذي القعاادة

ن في تفسير القرآن  مخطوط(. والشرعة في القراءات العشار، وتجرياد اوصاول فاي آثار : البستا
 أحاديث الرسول  مخطوط(.

 
ها(: عمي بن محمد بن إبراهيم الشايخي، عاالء الادين المعارو  بالخاازن، 741-678 الخازا  -

درس ولد ببطداد وانتقل إلى دمش  وكاان خازناًا لمكتاب بالمدرساة السميسااطية فسامي بالخاازن، فا
الفقااّ والتفسااير والحااديث. تااوفي فااي حمااب. ماان آثااار : لباااب التأوياال فااي معاااني التنزياال ويعاار  

 .(13 بتفسير الخازن، وعدة اإلفهام في شرح عمدة اوحكام في الفقّ الشافعي
 
هاااا(: الحسااين باان محماااد باان عباااد اغ، شاار  الاادين الطيباااي ماان عممااااء 743 -  … الطكبااي  -

ن. كاااان لاااّ ثاااروة طائماااة مااان اإلرث والتجاااارة أنفقهاااا عماااى ذوي الحاجاااة الحاااديث والتفساااير والبياااا
وطالب العمم. كان شديد الرد عمى المبتدعة مالزمًا لمتعميم، توفي في رمهان. من آثار : فتاوح 
الطيب في الكش  عن قناع الريب  مخطوط(. وحاشاية عماى الكشاا   مخطاوط(، والتبياان فاي 

 .(14 المعاني والبيان
 
ها(: احمد بن الحسن بن احماد بان الحسان بان أنوشاروان الارازي 745-652 الحسا احمد با  -

اوصاال ثاام الحماااوي الحنفااي أباااو المفاااخر قااارأ القاارآن واشااتطل فاااي النحااو والتفساااير والفقااّ تاااولى 
 .(15 القهاء صطيرًا ودرس بدمش  ومصر. اشتطل بالتفسير غير أنني لم أجد لّ أثراً 
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مد بن أبي بكر بن إباراهيم بان عباد الارحمن شامس الادين ابان ها(: مح745-661 ابا النقكب  -

النقيااب ماان قهاااة الشااافعية ولااي الحكاام بحمااص وطاارابمس وحمااب ودرس وتااوفي بدمشاا . ماان 
 .(16 آثار : عمدة السال  وعدة الناس ، ومقدمة في التفسير

 
هاااا(: محمااد بااان احماااد بااان عبااد الماااؤمن اوساااعردي الدمشاااقي، شااامس 749-679 اباااا اللبااااا  -

الاادين، ولاااد بدمشااا  واساااتقر فااي مصااار وبااارع فاااي الفقااّ واوصاااول والتفساااير والنحاااو ودرس فاااي 
المدرسة المجاورة لهريح اومام الشافعي، توفي بالطاعون في شوال بمصار. مان آثاار : تفساير 

 ات المحكماااااااااااااات( مخطوط (. يااااااااااااا  رد معااااااااااااااني اآلياااااااااااااات المتشاااااااااااااابهات إلاااااااااااااى معااااااااااااااني اآل
 .(17 واوحاديث المتشابهاتوكتاب إزالة الشبهات عن اآليات 

 
ها(:محمد بن أبي بكر بن أياوب بان ساعد الدمشاقي،  أباو عباد 749-691 ابا القكَ اللوزكة  -

اغ  شاامس الاادين، الحنبمااي الشااهير بااابن القاايم الجوزيااة، ولااد فااي دمشاا  وتتممااذ عمااى كثياار ماان 
عماى ياد  ابان رجااب  العممااء، مان بيانهم ابان تيمياة الاذي وزماّ آخاار حياتاّ وجماع كتباّ، وتتمماذ

البطدادي وابن كثير وشمس الدين النابمسي وغيرهم.تاوفي بدمشا  عان عمار جااوز الساتين سانة 
من آثار : مادارج الساالكين فاي مناازل الساائرين فاي تفساير القاران.  ودفن بمقابر الباب الصطير.

أمثااال القااران و تفساير القاايم لممااام ابان القاايم  جمعاة محمااد اويااس الناداوي( و تفساير المعااوذتين. و 
 .(18 وغيرها

 
ُشي  - ها(: احمد بان ساعد عباد اغ العساكري اوندرشاي اوندلساي ثام الدمشاقي 756-696 األند

 ها( وقدم المشر  فحج 696 شهاب الدين أبو العباس(، ولد باوندلس بعد سنة  
 

كماال ثام واستوطن دمش  وفيها توفي بذي القعدة. من اثار : شرح التساهيل ونساخ بخطاّ تهاذيب ال
 ، لم اق  عميّ.(19 اختصر .وشرع في تفسير كبير لمقران الكريم
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ها(: احمد بن يوس  بان عباد الادائم، أباو العبااس، شاهاب الادين 756 -  … السمكا الحلبي  -

المعاارو  بالساامين الحمبااي مفساار عااالم بااالقراءات والعربيااة، شااافعي، ولااد فااي حمااب ونشااأ فيهااا 
هااا( وعااالء 725شاايوخها وماانهم تقااي الاادين الصااائ   ت ودخاال إلااى مصاار ودرس عمااى أكااابر 

هااا( وغياارهم وماان أشااهر تالميااذ  أبااو زكريااا 747الاادين القونااوي وشاامس الاادين اباان السااراج  ت 
 ها( وتوفي السمين الحمبي في القاهرة.772يحيى بن احمد القيني اوندلسي  ت 

 ن(. من آثار : الدر المصون في عمم الكتاب المكنون  في إعراب القرآ
 وعمدة الحفاظ في تفسير أشر  اولفاظ  في غريب القرآن(.

 .(26 والقول الوجيز في أحكام الكتاب العزيز
 
هااا(: عمااي باان عبااد الكااافي باان عمااي باان تمااام باان يوساا  باان 756-683 نقااي الاادكا الساابِي  -

موساى بان تماام اونصااري الخزرجاي السابكي الشاافعي  تقاي الادين أباو الحسان( ولاد بساب  فااي 
صاار وولااي قهاااء الشااام، عااالم بااالقراءات والفقااّ والتفسااير اعتاال آخاار حياتااّ فعاااد إلااى مصاار م

وتااوفي فيهااا. ماان آثااار : اوبتهاااج فااي شاارح المنهاااج. الاادر النظاايم فااي تفسااير القاارآن العظاايم  لاام 
َمَنا  َباَ  َوَلَنْنَراَُن  َ يكممّ(  مفقود(. التعظيم والمنة في تفساير قولاّ تعاالى:    ْْ (  مخطاوط(،  َلنَا

 .(21 وتعميقّ في قراءة القرآن  مخطوط(
 
العالئاااي الدمشاااقي  غهاااا(: خميااال بااان كيكمااادي بااان عباااد ا761-694 راااال الااادكا الهائاااي  -

الشافعي  صالح الدين أبو سعيد(، ولد وتعمام بدمشا  ورحال رحماة طويماة ثام أقاام بالقادس أفتاى 
وبرهااان الاادين باان الفركاااحي. ولااي  وجمااع وصاان  وتفقااّ عمااى الشاايخين كمااال الاادين الزممكاااني

تااادريس المدرساااة الصاااالحية بالقااادس فأقاااام بهاااا إلاااى أن تاااوفي. مااان آثاااار : فاااي الحاااديث، جاااامع 
التحصيل في أحكاام المراسايل  مخطاوط(. فاي التفساير، برهاان التيساير فاي عناوان التفساير  لام 

َْ  ورسالة في تفسير قولاّ تعاالى:  أعثر عميّ( َِ اَ َلَل َلَهْلَناا َِوَناوا َشاَ َداَء َعَلاإ  َوَِ َأم اة  َوَساط ا َلَن
 .(22  مخطوط( (الن اَ  
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-   ُ  هاااااا(: احماااااد بااااان احماااااد بااااان احماااااد بااااان الحساااااين بااااان موساااااى الهكااااااري 763-  … ال ِاااااا

 شهاب الدين أبو سعيد( لم يعر  سانة وودتاّ، مصاري، كاردي اوصال، تاوفي جمااد  اآلخار. 
 : تفسير  مخطوط( ساتة مجمادات بالمكتباة الخديوياة . من آثار (23 عالم بالتفسير ورجال الحديث

 ( بخط المؤل ، لّخصّ من تفسير الثعمبي والواحدي.25589، ن ع463، ن خ6رقم  نس ج
 (.239الجزء اوول: ينتهي إلى آخر سورة البقرة عدد أوراقّ   

 (.159والجزء الثاني: يبدأ من أوائل سورة آل عمران إلى آخر المائدة وعدد أوراقّ  
( ورقات من سورة 9: من أواخر سورة بني إسرائيل إلى أواخر سورة النور، وعدد  ابعوالجزء الر 

 (.95التوبة، موهوعة في أولّ، وعدد اوورا   
 (.117: من أوائل سورة الفرقان إلى أواخر سورة ص وعدد اوورا   مسوالجزء الخا

 (.142دد أوراقّ  والجزء السادس: من سورة الزمر إلى أواخر سورة الحشر وع
 .(24 (157والجزء السابع : من سورة الممتحنة إلى سورة الفم  وعدد أوراقّ  

 
ها(: محمد بن الحسن بن عبد اغ بن محمد بن القاسم الحسيني  شمس 776-717 الواسطي  -

الااادين، أباااو عباااد اغ( الواساااطي الشاااافعي. سااامع الحاااديث بمصااار ونااازل الشاااام واساااتقر بدمشااا  
رمية والشامية البرانية. توفي بدمش  في ربيع اوول ودفن عند المسجد القديم. من ودرس بالصا

 آثاااااااااااار : تفساااااااااااير كبيااااااااااار  لااااااااااام أعثااااااااااار عمياااااااااااّ(. مختصااااااااااار الحمياااااااااااة وباااااااااااي نعااااااااااايم وساااااااااااما  
 .(25  مجمع اوحباب تذكرة أولي اولباب(. اومل في عممي اوصول والجدل  ثالث مجمدات(

 
 
بان محماد الاارازي المشاهور بالقطااب التحتااني أو قطااب هاا(: محمااد 766- …القطاب النحناااني  -

الااادين الراهاااي التحتااااني. انتقااال إلاااى دمشااا  الشاااام وكاااان إماماااًا فاااي المنطااا  والتفساااير. تاااوفي 
بالمدرسة الظاهرية بدمش . من آثار : الحاشية عمى تفسير الكشاا   مخطاوط(. وأولهاا  الحماد 

قااال: نريااد أن نشاارح مشااكالت كتاااب الكشااا   غ الااذي عمّاام القاارآن خماا  اإلنسااان عّممااّ البيااان.
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ونمااايط حجااااب الخفاااا عااان مباحثاااّ المطاااا  ناقااادين الكاااالم فاااي كااال بااااب مميااازين باااين القشااار 
والمباب(. وصل فيها إلى آخر سورة طّ، توجد نسخة أخر  تنتهي إلى سورة الكها  وبهاا خارم 

 .(26 (19242، ن ع 353رقمها  ن خ 
 
هااا(. مااان 773عبااد الاارحمن اوزدي الدمشاااقي. تااوفي  هااا(: خهااار باان 773-  … الدمشااقي  -

 .(27 آثار : صن  أنيس المنقطعين في ست مجمدات. التبيان في تفسير القرآن
 
هااا(: عمااي باان صااالح باان أبااي بكاار باان محمااد باان عمااي  عااالء الاادين( 774-  … السااخومي  -

عن بهع وستين  السخومي القرمي. نزيل حمب، أقام بها يدرس الفقّ والتفسير إلى أن مات بها
 ،  لم أجد لّ أي تألي (.(28 سنة

 
ها(: إسماعيل بن عمر بان كثيار بان هاوء بان درع القرشاي  أباو الفداءاا 774-761 ابا ِثكُ  -

عماد الدين(. حافظ مؤرخ فقيّ، ولاد فاي قرياة مان أعماال بصار  الشاام وانتقال إلاى دمشا  سانة 
خ شامس الادين البعمبكاي واتقان الكتاباة ها( عمى يد الشاي711ها( حفظ القرآن الكريم سنة  766 

عمي يد الشيخ نجم الدين وتتممذ عماي ياد ابان تيمياة والمازي والاذهبي، وقاد تارددت أساماؤهم فاي 
تفسااير . تااوفي فااي دمشاا  ماان شااهر شااعبان عاان عماار جاااوز الرابااع والساابعين ساانة. ماان آثااار : 

ئل القااارآن وتااااريخ جمعاااّ تفساااير القااارآن العظااايم  طباااع عااادة طبعاااات(. والبداياااة والنهاياااة، وفهاااا
 .(29 وكتابتّ ولطاتّ  في آخر تفسير (، والباحث الحثيث في معرفة عموم الحديث. وغيرها

 هاااا(: محمااااد باااان عبااااد البااار الساااابكي باااان يحيااااى777-767 محمااااد بااااا عبااااد البااااُ الساااابِي  -
 بهاااااء الاااادين، أبااااو البقاااااء( الساااابكي. ولااااد بمصاااار وولااااي قهاااااء دمشاااا ، درس الفقااااّ والتفسااااير 

ية. توفي بدمش  في ربيع اآلخر تقمد مناصب منها القهاء والتدريس ودرس التفسير ولام والعرب
تذكر المصادر لّ مصنفًا وهذا ما أكد  ابن العماد فقال: مع ساعة عمماّ لام يصان  شايئًا وكاان 

 .(36 ُيدّرس طالبّ تفسير الكشا  حيث قال: أقرأت الكشا  بعدد شعر رأسي
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راهيم بن عبد الرحيم بن محمد بن سعد اغ بن جماعاة  برهاان ها(: إب796-725 ابا لماعة  -
الدين، أبو اسحا (. ولد بمصر في ربيع اآلخار. سامع مان شايوخ مصار ورحال إلاى الشاام وزم 
الماازي والااذهبي وأكثاار عاانهم وانتهاات إليااّ رئاسااة العمماااء فااي زمانااّ. تااوفي بدمشاا  فااي شااعبان 

ت لّ عمى مجاميع مفيادة بخطاّ وجماع تفسايرًا فاي ودفن بالمزة. يقول ابن حجر في الدرر: "وقف
مان آثاار : جماع تفسايرًا  .(31 عشر مجمدات وقفت عميّ بخطّ وفيّ غرائب وفوائد وقارأت بخطاّ"
 .(32 في عشر مجمدات  لم أق  عميّ(. والفوائد القدسية والفريد العطرية

 
ي البعماي، المعارو  ها(: محمد بن عمي بن احماد بان محماد الياونين793-767 ابا الكونانكة  -

بابن اليونانية  شمس الدين( مان أهال بعمبا ، سامع مان الحجااز وتفقاّ فصاار شايخ الحنابماة ثام 
، (33 ولي قهااء بعمبا  تاوفي فاي شاوال. مان آثاار : لخاص تفساير ابان كثيار فاي أربعاة مجمادات

  لم أق  عميّ(.
 
أباو الفاتح ( ابان الشاهيد، ها(: محمد بن إبراهيم بان محماد   فاتح اغ، 793-728 ابا الش كد  -

إلى دمش  واشتهر فيها، فاصبح صااحب الاديوان ماع ووياة  نتقلمن نابمس ا ّواصم ممةولد بالر 
مشيخة الشيوخ. لّ عمم بعمم التفسير واودب ونظم النثر. درس بالمدارس الظاهرياة والناصارية. 

الظاااهر. ماان آثااار :  ألقااي القاابض عميااّ بالشااام فحماال إلااى القاااهرة ثاام هااربت عنقااّ لقيامااّ عمااى
 .(34 ذكر أنّ عني بالتفسير  لم أق  عميّ(، والسيرة النبوية في بهعة عشر أل  بيت

 
ُِشاااي  - ر بااان عباااد اغ المصاااري دهاااا(: بااادر الااادين أباااو عباااد اغ محماااد بااان بهاااا794-745 الز

الزركشااي. ساامع ماان عمماااء مصاار ورحاال إلااى حمااب ثاام إلااى دمشاا . كااان أصااوليًا فقيهااًا أديبااًا 
من آثاار : البرهاان فاي عماوم القارآن، وتفساير القارآن العظايم  التفسير. توفي بمصر.   عنفهال

 ،  لم أق  عميّ(.(35 وصل إلى سورة مريم
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ُلب البغداد   - ها(: عبد الرحمن بان احماد بان رجاب الساالمي البطادادي  أباو 795-736 ابا 
طيرًا، أجااااز  ابااان النقياااب الفااارج، زيااان الااادين( الشاااهير باااابن رجاااب. ولاااد ببطاااداد وقااادم دمشااا  صااا

التفساااير. تاااوفي  فهاااال عااانوالناااووي وسااامع بمكاااة ومصااار، بااارع فاااي الحاااديث واوصاااول والفقاااّ 
بدمشاااا  فااااي رمهااااان ودفاااان بالباااااب الصااااطير. ماااان آثااااار : تفسااااير سااااورة اإلخااااالص والعصاااار 
 مخطوط(. وتفسير سورة الفم   مخطوط( والكالم عمى سورة النصر  مخطوط( وشارح صاحيح 

 .(36 ذا ذيل طبقات الحنابمةالترمذي وك
 
ها(: احمد بن محمد بن عماد الدين بن عمي، الممقب بابن الهاائم  أباو 815-753 ابا ال ائَ  -

العباس، شهاب الدين(. ولد بمصر ونشأ فيها انتقل إلى القدس واشتهر ومات فيها. كاان عالماًا 
 مخطااااوط( ولااااّ كتاااااب  بالرياهاااايات والفاااارائض. ماااان آثااااار : التبيااااان فااااي تفسااااير غريااااب القاااارآن

 .(37 الفرائض في الفقّ
 
هاا(: احمااد باان إسااماعيل بان خميفااة باان عباد العااال  شااهاب الاادين، 815-749 ابااا الحسااباني  -

أبو العباس( الدمشقي الشافعي المعرو  بابن الحسباني. ولد وتوفي بدمش ، ولي القهاء غير 
مى دمش . من آثار : جامع التفاسير مرة. يقال أن كتبّ تمفت كمها في فتنة تيمور لما استولى ع

 .(38 . وطبقات الشافعية وشرح ألفية ابن مال (ولم أق  عميّ 
هاااا(: عباااد الااارحمن بااان محماااد بااان إساااماعيل القمقشاااندي  زيااان الااادين( 826- … القلقشاااند   -

المقدسي الشافعي. ولد بالقدس وبها توفي، انتقل إلى دمش  وأخذ عن شيوخها ثم القاهرة ورجع 
 ،  لم أق  عميّ(.(39 د  ومات فيها. من آثار : تفسير سورة الفاتحةإلى بم

 
-   ُ هااا(: محمااد باان محمااد باان محمااد باان عمااي باان يوساا  أبااو الخياار، شاامس 833-751 اللااز

الادين العماري( الدمشاقي الشاايرازي الشاافعي الشاهير بااابن الشايرازي، شايخ القااّراء فاي زماناّ. ولااد 
الحديث والقراءات وأنشأ مدرسة لقراءة القرآن. تنّقل بين بدمش  في رمهان وتفقّ بها وبرز في 

البالد وزار فيها الحجاز واليمن ومصر فأخذ عنّ أهل تم  الابالد القاراءات ورجاع إلاى الشاام ثام 
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ها( وتولى قهااءها إلاى أن تاوفي بهاا. مان آثاار : فهاائل 727العرا  واستقر بشيراز بعد سنة  
تفسااير آيااة  يااا أرض ابمعااي(، والعقااد الثمااين فااي ألطاااز  القاارآن  مخطااوط( وكفايااة اولمعااي فااي

 .(46 القرآن المبين، وتفسير القرآن  مخطوط(، والنشر في القراءات العشر
 
ها(: عمي بن محمد بن ساعد بان محماد بان عماي  أباو الحسان عاالء 843-774 ابا الخطكب  -

رحل إلى دمش  والقااهرة الطائي الجبريتي المعرو  بابن الخطيب الناصرية ولد بحمب.  (الدين
ودرس وأفتااى وولااي قهاااء طاارابمس ثاام حمااب وتااوفي بهااا. ماان آثااار : تفسااير الفاتحااة  لاام أقاا  

 .(41 عميّ(، والدرر المنتخب في تاريخ حمب، جعمّ ذياًل لتاريخ ابن النديم
 
ُة  - ة بن زهرة  شمس الدين( الدمشقي غر ها(: محمد بن يحيى بن احمد بن د848-758 ابا زه

بمسااي الشااافعي المعاارو  بااابن زهاارة. ولااد بحبااراص وانتقاال إلااى دمشاا  ثاام اسااتقر بطاارابمس الطرا
 وتوفي بها. من آثار : فتح المنان في تفسير القرآن، عشر مجمدات  لم أق  

فقّ، وتعميقة عمى الروهة في ثمان مجمدات  ويشمل  -عميّ(، وشرح العزيز عمى الوجيز لمطزالي
 .(42 ة ووعظ(التفسير والحديث وفقّ وعربي

 
 
 
ُِااي  - هااا(: إبااراهيم باان موسااى باان بااالل باان عمااران باان مسااعود  برهااان الاادين( 853-776 الِ

الكركااي القاااهري الشااافعي. ولااد بكاار  الشااوب   شاارقي اوردن(. كااان عالمااًا بااالقراءات والعربيااة 
ساتوطنها والتفسير والفقّ وأصولّ. أقام بالقدس والخميل وتردد إلى مصر وأخذ عان عممائهاا ثام ا

وبهاااا تاااوفي. مااان آثاااار : حاشاااية عماااى تفساااير عاااالء الااادين التركمااااني الحنفاااي  لااام أقااا  عمياااّ(، 
 .(43 واإلسعا  في معرفة القطع واوستئنا ، ومرقاة المبيب في عمم اوعاريب
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 النوسكُ: المبحث الثاني 
خدماة القارآن الكاريم، بعد أن مرت بنا اآلثار التفسايرية لممفسارين الاذين كاان جال اهتماامهم        

نباين هناا فاي هاذا المبحاث هاذ  اآلثاار ساواء أكانات مطبوعاة أم  نوهذا الادين الحنيا ، و باد لناا أ
مخطوطااة مااع أماااكن وجودهااا، وقباال الباادء و بااد أن نفصااح عاان مسااألة، وهااي أن أعااداء اإلسااالم 

 والمسممين كانوا وما زالوا متربصين لهذ  اومة. 
 

هاااعة ثااروات هائمااة ماان العمااوم هاا656إن مااا حاال ببطااداد   ا( وبطزوهااا عمااى يااد المطااول وا 
التي كانت موثقة في بطون المؤلفات التي أحرقت وسرقت أو ألقيت في نهر دجمة كما يرويهاا لناا 

 .(44 التاريخ
 

وما نرا  اليوم في بطداد الحاهرة من سارقة أغماب مكتباتهاا أو إحراقهاا ماا هاو إو تواصال 
أطماااع الباحااث عماااى أغمااب المخطوطاااات فااي العااارا  (2663  أوائااال عاااملهااذا الحقااد الااادفين. فااي 

وبخاصااة فااي بطااداد وكااان ماان طبيعااة العماال أن يااؤخر اوطااالع عميهااا لحااين اونتهاااء ماان جمااع 
المااادة، فكااان مااا كااان وهاااعت هااذ  المخطوطااات وغيرهااا ماان بااين أياادينا، ولهااذا لاام نااتمكن ماان 

ينااا بمااا حوتااّ المعجمااات المفهرسااة ماان ذكاار الحصااول عمااى أيااة مخطوطااة تخااص الدراسااة، وأكتف
 .أماكن  هذ  المؤلفات المخطوط منها ،والمطبوع

  :مطالبوقد قسمنا هذا المبحث إلى ثالثة  
 المطلب األول: النواسكُ المطبوعات

يشااااتمل هااااذا القساااام اآلثااااار التفساااايرية لممفساااارين المطبااااوع منهااااا خاصااااة، مااااع ذكاااار عاااادد 
 نا أن يكون بحسب وفياتهم.الطبعات وأماكن طبعها، وقد أثر 

 
 ها(: من آثار  المطبوعة:728-661 ابا نكمكة  -
 مقدمة في أصول التفسير: طبع في عدة طبعات منها: -1

 م بتحقي  عدنان زرزور.1936طبعة دمش ، مطبعة الترقي عام * 
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 ها(، جمع عبد الرحمن بن محمد بن قاسم القاصمي.1382، سنة  1طبعة الرياض، ط* 
 م(.1971لكويت، دار القرآن الكريم عام  طبعة ا* 
 .(45 ت( طبعة القاهرة المطبعة السمفية،  د.* 
طبعااااة بطااااداد، دار التربيااااة لمطباعااااة والنشاااار،  د. ت(، تحقياااا  محمااااود محمااااد محمااااود * 

 نصار.
 تفسير سورة اإلخالص: طبع أكثر من مرة. -2

(، تصاحيح طاّ يوسا  م1969طبع في القاهرة، مكتباة أنصاار السانة المحمدياة، عاام  * 
 .(46 شاهين

هااا(، تصااحيح محمااد باان باادر الاادين 1323طبااع فااي القاااهرة، المطبعااة الحسااينية، ساانة  * 
 .(47 الطساني

 ها(.1416طبع في بطداد، مطبعة اونتصار، سنة  * 
 تفسير سورة النور: طبع أكثر من طبعة. -3

 ح عزام.ها(، نشر وتحقي  صال1344طبع في الهند، دهمي، طبع حجر، سنة  * 
 .(48 م(1972طبع في القاهرة، مطبعة دار الشعب، عام  * 

 
 .(49 ها(1343تفسير سورة الكوثر: طبع في المطبعة العربية، سنة   -4
 تفسير القرآن   مجموع تفسير ابن تيمية أو التفسير الكبير (: -5

 .(56 ها(1374الهند، بمباي، نشر  عبد الصمد شر  الدين، سنة  * 
 م(، تحقي  عبد الرحمن عميرة.1988، عام  1الكتب العممية، ط  بيروت، دار* 

 تفسير المعوذتين: -6
 .(51 ها(1323مصر، المطبعة الشرقية،، سنة  * 
 ،  د، ت(.2المطبعة السمفية، ط* 

 .(52  ( كتابًا في العموم كافة63ووبن تيمية كتب مطبوعة تقارب  
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 ها(:741-678 الخازا -
 في معاني التنزيل  ويعر  بتفسير الخازن(. من آثار : لباب التأويل

 م(.1876-ها1287طبع في القاهرة، مطبعة إبراهيم المويمي،  * 
 م(.1886-ها1298بوو ،  * 
 م(.1882-ها1366القاهرة، المطبعة اوزهرية والمطبعة الخيرية  * 
 م(.1957القاهرة، مطبعة البابي الحمبي  * 
 .(53 م(1976نشر،  بيروت، دار المعرفة لمطباعة وال* 

 (ها:749-691 ابا القكَ اللوزكة -
تاألي  بكار  -حياتاّ وآثاار –جمع غير واحد آثاار ابان القايم منهاا: كتااب ابان قايم الجوزياة 

م(، ومان هاذ  1983-هاا1463،  2بن عبد اغ أبو زيد، طباع فاي بياروت، المكتاب اإلساالمي، ط
 اآلثار:

 تفسير القرآن.مدارج السالكين في منازل السائرين في  -1
 .(54 ها(1333طبع في القاهرة، سنة  * 

 تفسير المعوذتين. -2
   55 ها(1345القاهرة،، دار الطباعة المنيرية). 

 
 لتفسير القيم لممام ابن القيم.ا -3

م( جمعاّ محماد أوياس النادوي 1978-هاا1397طبع في بياروت، دار الكتاب العممياة،  * 
 .(56 م(1949لسنة المحمدية، القاهرة  وحققّ محمد حامد الفقي. عن المطبعة ا

 أمثال القرآن وأمثال الحديث. -4
 م(، تحقي  الدكتور موسى بناي العميمي.1991طبع في بطداد، مكتبة الشطري، عام  * 
 .(57 م(1986مكة المكرمة، دار مكة لمطباعة والنشر  * 

 
 ها(: من آثار :756- …السمكا الحلبي -
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 ب المكنون.الدر المصون في عمم الكتا -1
حق  عمى يد الدكتور احمد محمد الخراط، فقد حق  نصفّ اوول من أول القرآن الكاريم * 

إلى نهاية المائدة في رساالة دكتاورا  ثام حقا  النصا  الثااني واساتطر  العمال عشارين 
 سنة في أحد عشر مجمد وطبع الكتاب في عدة طبعات.

 عمدة الحفاظ في تفسير أشر  اولفاظ. -2
وتحقياا  الجاازء اوول، أطروحااة دكتااورا  تقاادم بهااا صااالح مهاادي عباااس إلااى كميااة  دراسااة* 

 م(.1992-ها1412اآلداب، الجامعة المستنصرية،  
، دار السااايد لمنشااار 1صاااورة المخطوطاااة المحفوظاااة فاااي خزناااة مكتباااة ناااور عثمانياااة ط * 

 م(، تحقي  محمود السيد الدغيم.1987-ها1467 
 
 : تفسير القرآن العظيم طبع طبعات كثيرة منها: ها117-107ابا ِثكُ )-

طباااع وول مااارة بهاااامش  فاااتح البياااان فاااي مقاصاااد القااارآن( لصااادي  حسااان خاااان، سااانة * 
 .(58 ها( في بوو 1362 

 
طبع مع تفسير البطوي  معالم التنزيل( بعناية السيد محمد رشايد رهاا فاي القااهرة، سانة * 

 لعزيز أمير نجد.ها( في جزئين عمى نفقة اومير عبد ا1342 
هاااا( فاااي تساااعة أجااازاء وبأسااافل صااافحاتّ  معاااالم 1347طباااع فاااي مطبعاااة المناااار، سااانة  * 

 التنزيل( لمبطوي، وبآخر  فهائل القرآن.
 طبع بدار أحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحمبي وشركا ،  د. ت(.* 
 .م(1969-ها1388طبع في بيروت، مطبعة دار المعرفة لمطباعة والنشر،  * 
هاااا( بتحقيااا  محماااد إباااراهيم ومحماااد احماااد 1393طباااع بمطاااابع الشاااعب بالقااااهرة سااانة  * 

 عاشور وعبد العزيز غنيم في ثمانية أجزاء وغيرها.
 

 وقد اختصر هذا التفسير في عدة مختصرات منها:    
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اختصر  الشيخ احمد محمد شاكر، فقد جرد  من اإلسانيد واإلسرائيميات وسما   عمدة التفسير  -1
 م(.1956عن الحافظ ابن كثير( ومات قبل أن يتمّ. طبع بدار المعار ، القاهرة عام  

محمااد عمااي الصااابوني، وسااما   مختصاار تفسااير اباان كثياار(، طبااع باادار القاارآن الكااريم، عااام  -2
 م(.1974 

 محمد نسيب الرفاعي، وسما   تيسير العمي القدير(، طبع بدار الكتب. -3
    التيسير خالصة تفسير ابن كثير(، طبع بمطابع القاهرة.محمود محمد سالم، وسما -4
 
ُِشي -  (ها:794-745 الز
 البرهان في عموم القرآن، مطبوع في عدة طبعات منها: -7

م( تحقيا  محماد 1972-ها1391،  2القاهرة، مطبعة عيسى البابي الحمبي وشركا ، ط* 
 أبو الفهل إبراهيم.

 أبو الفهل إبراهيم. م، تحقي  محمد1986، 3دار الفكر، ط* 
 النواسكُ المخطوطة: المطلب الثاني

 
إن ما مر عمى البالد العربية عامة والعرا  خاصة كان سببًا في إهاعة ثروات عديدة وو 

 سيما المخطوطات، فما بقي منها قميٌل جدًا تذكرها لنا كتب المعاجم وفهارس المخطوطات.
 ومن مخطوطات القرن الثامن:

 
ُة ال-  (ها727-647 مقدسي ابا لبا

صاان  تفساايرًا لمقاارآن الكااريم أسااما   مختصاار الكشااا ( مخطااوط باادار الكتااب الظاهريااة * 
 .(59 ( تفسير166 ،562رقم  

الوصاا  العااام لممخطااوط: الجاازء اوول يباادأ بااأول الكتاااب وينتهااي فااي آخاار سااورة اونعااام، نسااخة 
ر حديث، تهرت أطارا  أوراقهاا قديمة مستعممة خرمت من آخرها ورقة ثم الح  النقص بخط مطاي

 من اوستعمال والقدم، الخط معتاد قديم قميل اإلعجام تصعب قراءتّ.
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 ها(728-661 ابا نكمكة -
( 35/4767تفسااااااير سااااااورة الفماااااا  والناااااااس، مخطااااااوط فااااااي مكتبااااااة اووقااااااا  العراقيااااااة رقاااااام   -1

 .(66 مجاميع
 ( تفسير.1377رسالة في تفسير المعوذتين، مخطوط جامعة برنستون رقم   -2
َسااَل َوَظُنااوا  قاعاادة فااي قولااّ تعااالى    -3 اآليااة، مخطااوط فااي اوزهاار رقاام  َحن ااإ َلَ ا اْسااَنْكَئَ  الُُ

 .4485مجاميع(  182 
 م(.1928/22ممخص في كالم ابن تيمية في سورة الكوثر، خط، جامعة الرياض رقم   -4
مجااميع( وطباع فاي  588مصارية رقام  اوكميل في المتشابّ والتأويل، مخطوط بدار الكتاب ال -5

 .(61 ها(1332مصر سنة  
 
العبوديااة، وهااي رسااالة فااي تفسااير قولااّ تعااالى " يااا أيهااا الناااس اعباادوا ربكاام " اآليااة، مخطااوط  -6

 .(62 ها(1332مجاميع( وطبع بمصر سنة   589بدار الكتب المصرية رقم  
 
 (ها733-639 محمد با لماعة -

 من المثاني  مخطوط(.كش  المعاني في المتشابّ * 
 .(63 غرة البيان لمبهمات القرآن  مخطوط(* 

 
 (ها738-645 ابا الباُز  -

 .(64 (2496وحيد باشا بتركيا برقم   هيّلّ البستان في تفسير القرآن، مخطوط في كتا* 
 .(65 تجريد اوصول في أحاديث الرسول، مخطوط في المكتبة القادرية* 

 
 (ها741-678 الخازا -
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 .(66 (591 د،218تفسير سورة القدر، مخطوط في مكتبة المسجد اوحمدي بطنطا رقم  *      
 
 (ها745-661 الطكبي -

فتوح الطيب في الكش  عن قناع الرياب، مخطاوط فاي دار الكتاب المصارية، تحات رقام * 
. توجااااد نسااااخة مخطوطااااة فااااي (67 (، وهااااو حاشااااية عمااااى الكشااااا  لمزمخشااااري145 

(، وتوجد نسخة مناّ فاي الكتبخاناة الخديوياة 2363قم  اووقا  العامة ببطداد تحت ر 
، وتوجاد نساخة مناّ حاشاية (68 ( الجازء الثااني فقاط145، و ن 145تحت رقم  ن ح 

، وتوجااد (69 (91الموصاال رقاام  فااي عمااى الكشااا  المكتبااة المحمديااة بجااامع الزيااواني 
 .(76 (63، س 63نسخة منّ في المكتبة القادرية تحت رقم    

  ها176-916ابا اللباا )-
تفسااير اباان المبااان، مخطااوط باادار الكتااب المصاارية، الجاازء اوول، ناااقص ماان أولااّ تحاات رقاام  -1

ن  9، وتوجد نسخة مخطوطة في الكتبخانة الخديوية، الجزء اوول تحت رقم  ن خ (71 (9 
 2(.9ع 

   
 مجاميع(. 94متشابهات القرآن، مخطوط بدار الكتب المصرية تحت رقم   -2
ي اآليااات المتشااابهة إلااى معاااني اآليااات المحكمااات، مخطااوط بالمكتبااة القادريااة تحاات رد معاان -3

 (.162، س 162رقم     
 
 (ها756-683 نقي الدكا السبِي -

َمَنا  َباَ  َوَلَنْنَرااَُن  َ  قولاّ تعاالى  لاّ التعظايم والمناة فااي *  ْْ ( اآلياة. مخطوطاة فااي دار  َلنَاا
ونسااخة منااّ فااي الخزانااة التيموريااة تحاات  مجاااميع( 366الكتااب المصاارية تحاات رقاام  

 .(72 مجاميع( ويذكرها السيوطي في كتابّ الخصائص الكبر  464رقم  
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 2/2344تعميقة في قراءة القارآن، مخطاوط بمكتباة اووقاا  العراقياة ببطاداد تحات رقام  * 
 .(73 مجاميع(

 
 (ها761-694 رال الدكا الهائي -

َِوَناوا َشاَ َداَء َعَلاإ الن ااَ  َوَِ َ رسالة في تفسير قولّ تعاالى   *  َْ َأم ة  َوَسط ا َلَن َِ َلَل َلَهْلَنا
 .(74 (623اآلية، مخطوطة في دار الكتب المصرية تحت رقم    

 
-  ُ  (ها763-  …ال ِا

، ن ع 463لااااّ تفسااااير سااااتة مجماااادات، مخطااااوط بالمكتبااااة الخديويااااة تحاااات رقاااام  ن خ * 
 .(75 بي والواحدي(، بخط المؤل  لخصّ من تفسير الثعم25589

 
 (ها766- …القطب النحناني -

، ن ع 36حاشية عمى تفسير الكشاا ، مخطاوط بالكتبخاناة الخديوياة تحات رقام  ن خ * 
، ن ع 353(، ونسااااخة أخاااار  تنتهااااي إلااااى سااااورة الكهاااا  تحاااات رقاااام   ن خ 6363

، ونسااخة منااّ باادار الكتااب المصاارية والموجااودة منهااا الجاازء اوول إلااى (76 (19242
(، وتوجااد جاازء اوول ماان نسااخة أخاار  إلااى سااورة طااّ 353كهاا  تحاات رقاام  سااورة ال

 .(77 م(36تحت رقم  
 

 
ُلب البغداد  -  (ها795-736 ابا 

 18/4767تفسااااير سااااورة النصااااار، مخطوطااااة باووقااااا  العراقياااااة ببطااااداد تحاااات رقااااام  * 
 مجاميع(.

 19/4767تفسااير سااورة اإلخااالص، مخطوطااة باووقااا  العراقيااة ببطااداد تحاات  رقاام  * 
 (.36511، ومكتبة اآلثار العامة ببطداد رقم  (78 مجاميع(
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 .(ها815-753 ابا ال ائَ -

 .(79 (84التبيان في تفسير غريب القرآن، مخطوط بدار الكتب المصرية تحت رقم  * 
 
-  ُ  .(ها833-751 اللز

 (.585فهائل القرآن، مخطوط بدار الكتب المصرية تحت رقم  * 
 .(86 بدار الكتب الظاهرية تفسير القرآن، مخطوط* 
 
 
 

 ودةاُ الموقاالنواسك: المطلب الثالث

 
ذكرنا فيما سب  أن اومة اإلسالمية مرت بأوقات عصيبة، أدت إلى هياع ثروات هائمة 

ما حدث في غزو تيمورلن  لبالد الشام أثر في هياع ما و من المخطوطات كان ذل  بوجّ عام، 
، ومااا تبقااى ماان (81 را  الكثيار ماان المكتبااات العامااة والخاصاةتبقاى ماان هااذ  الثاروة، فقااد قاااموا باا ح

هاذ  المؤلفااات ذكاارت فااي بطااون الكتااب، أو إشاارة تاادل عمااى وجودهااا، وأن مؤلفيهااا انتهجااوا منهجااًا 
في تأليفها، ونود أن نذكر بأن الحصار الفكري والثقافي الذي فارض عماى بمادنا كاان لاّ اوثار فاي 

تب العربية والعالمية والمطبوعات والمخطوطات التي انتشارت عدم وصول كثير من المؤلفات والك
في أرجاء المعمورة، فالكتب التي أطمعنا عميها أشارت إلى أن المفسرين كانات لهام جهاود تفسايرية 

 د هذ  التفاسير فأشرنا إليها ووهعناها في قسم المفقودات وهي:و غير أنها لم ُتشر إلى أماكن وج
 
ُقي -  (ها763-647 ال

ابن كثير وابن العماد إلى أن الرقي كاان عارفاًا بالتفساير وأناّ صان  تفسايرًا لمقارآن،  أشار
 .(82 ا ونقل عنهما ذل  معجم المؤلفين وصاحب كش  الظنون وغيرهم
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 (ها765-628 النا في، بدُ الدكا -

أشار ابن حجر في الدرر أن التاذفي لّ مختصر الراش  من زول الكاش  مان التفاساير، 
 .(83 أكد  صاحب كتاب هدية العارفين ومعجم المؤلفين واوعالم وهذا ما

 
 (ها716-676 السوقي، نلَ الدكا -

، وكذا ذكر في "أشار ابن العماد في الشذرات أن السوقي لّ : "اوكسير في قواعد التفسير
 .(84 هدية العارفين

 
 (ها715-671 الشامي -

، باأن لاّ اوعاالم فيماا أبهام فاي القارآن ورد ذكر  في كتاب معجم المؤلفين وهدية العارفين
 .(85 من اوسماء واوعالم، وهو تفسير لمقرآن

 
ُضإ الُو -  (ها732-656  ميال

: كان عالمًا بالتفسير، ولّ تفسير لمقرآن وكذا في معجم وذكر  ابن حجر وابن العماد وقا
 .(86 المصنفين ومعجم المؤلفين

 (ها745-652 احمد با الحسا -
فااي ترجمااة مطولااة وكااذا اباان العماااد والااذهبي وكااان إجماااعهم عمااى أنااّ  ذكاار  اباان حجاار

 . غير أنّ لم تذكر المصادر مؤلفًا خاصًا بذل .(87 اشتطل بالتفسير
 
 (ها745-661 ابا النقكب -

كتب مقدمة في التفسير وهذا ما أشار إليّ ابن حجر والسبكي في طبقاتّ وكاذا ورد ذكار  
 .(88 في المصنفات
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ُشي -  (ها756-696 األند
نقال ابان حجاار عان الااذهبي أناّ شارع فااي تفساير كبياار لمقارآن الكاريم، واختماا  ابان حجاار 
عن الذهبي في تسميتّ فهو في الدر، احمد بن سعد بن عبد اغ وفي المعجم المختص، احمد بن 

 غير أنّ لم يصل إلينا. را، في رواية الذهبي: أن لّ تفسي(89 سعد بن محمد
 
 (ها756-683 نقي الدكا السبِي -

أورد تاج الدين السبكي في طبقاتّ ترجماة مطولاة عناّ وفياّ بعاض آثاار  التفسايرية وذكار 
، وقااد ذكاار ذلاا  اباان (96 أن لاّ تفساايرًا لمقاارآن لاام يكممااّ وهااو "الاادر النظاايم فااي تفسااير القاارآن الكااريم"

السايوطي  د هاذا التفساير، ونقالو إشاارة إلاى مكاان وجااجاد حجر وابن العماد وغيارهم. غيار أناّ لام 
َمَنا  َبَ  َوَلَنْنَرَُن َ   لقولّ تعالى:    افي الخصائص عن السبكي تفسير  ْْ  .(91 َلَن

 
 (ها761-694 رال الدكا الهائي -

لاااّ "برهاااان التيساااير فاااي عناااوان التفساااير" هاااذا ماااا ذكااار  ابااان حجااار والسااابكي والشاااوكاني 
 د لذا فهو مفقود.و ، ولم تشر هذ  المصادر عن وج(92 وغيرهم

 
 (ها776-717 الواسطي -

د  و ذكرت المصادر أن لّ تفسايرًا لمقارآن الكاريم غيار أنهاا لام تاذكر اسامًا لاّ أو مكاان وجا
 .(93 وهل هو مخطوط أو مطبوع فمم يب  إو أن نعد  من المفقودات

 (ها773-… الدمشقي -
هّدياة ولام صن  تفسيرًا لمقرآن الكريم وهو " التبيان في تفسير القرآن " وهذا ما ذكر في ال

 .(94 أجد  في غير 
 
 (ها774-… السخومي -
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ذكر ابن حجر أنّ اشتطل في التفسير غير أنّ لم يذكر لّ مصنفًا في ذل  ولم تشر إليّ 
اباان حجاار ان السااخومي درس عماام التفسااير لتالميااذ  غياار انااّ لاام  م. فظاااهر كااال(95 باااقي الكتااب
 يدون عنّ.

 
 ( ها777-767 محمد ابا عبد البُ السبِي -

ذكاارت كتااب التااراجم أنااّ كااان مفساارًا وأنااّ كااان ُيقاارء طالبااّ تفسااير الكشااا  وهااذا مااا أكااد  
ابن العماد فقال في ترجمتّ: مع سعة عممّ لم يصن  شيئًا وكان يقول أقرأت الكشا  بعدد شاعر 

 .(96 رأسي
 
 
 ( ها796-725 ابا لماعة -

جمع تفسيرًا في عشر  جمع تفسيرًا لمقرآن في عشر مجمدات حيث قال عنها ابن حجر: "
. لام تشار المصاادر اوخار  عماى (97 مجمدات وقفت عميّ بخطة وفيّ غرائب وفوائاد وقارأت بخطاّ

 أماكن وجود .
 
 (ها793-767 لكونانكة اابا -

درس عمم التفسير إلى جانب العموم اوخر  وولي قهاء بعمب  ولّخص تفسير ابن كثير 
 .(98 كن وجود في أربع مجمدات ولم تشر المصادر إلى أما

 
 (ها793-728 ابا الش كد -

ذكارت المصااادر أن لاّ معرفااة بعماام التفساير ولاام تشار هااذ  المصااادر إلاى مصاانفاتّ غياار 
 .(99 أنّ اشتهر بأبيات قالها في مدح الرسول  صمى اغ عميّ وسّمم( في أل  بيت

 
ُِشي -  (ها794-745 الز
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مقاارآن العظاايم وصاال فيااّ إلااى صاااحب كتاااب  البرهااان فااي عمااوم القاارآن( وكااذل  تفسااير ل
 .(166 سورة مريم غير أن تفسير  فقد وأن ما ذكر  في البرهان يعبر فيّ عن منهجّ في تفسير 

 
 (ها815-749 ابا الحسباني -

لّ تصني   جامع التفاسير( وغيرهاا مان التصااني . قيال أن كتباّ تمفات فاي فتناة تيماور 
 .(161 لما استولى عمى دمش 

 
 
 

 ها(826-… القلقشند  -
ذكرت المصادر أن من آثار  تفسير سورة الفاتحة وأنّ درس عمم التفسير بدمش  ونابمس 

 ، ولم أق  عميها في مصادر المخطوطات والمطبوعات.(162 والقدس
 
-  ُ  (ها833-751 اللز

شيخ القّراء في زمانّ لّ تفسير مخطوط ولّ أيهًا  العقد الثمين في ألطاز القرآن المبين( 
َا اْبَلَهاااي  معااي فاااي تفسااير آياااة "و   كفايااة اول ، ولاام أجاااد لمكتااابين ذكااارًا فااي معااااجم (163 ("َكااااَأُْ

 المخطوطات والمطبوعات.
 
 (ها843-774 ابا الخطكب -

 .(164 ذكرت المصادر أن لّ تفسير سورة الفاتحة ولم أجد لها مصنفًا في كتب المعاجم
 
ُة -  (ها848-758 ابا زه
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فااي تفسااير القاارآن( فااي عشاار مجماادات هااذا مااا نقمتااّ فقيااّ مفّساار ماان آثااار :  فااتح المنااان 
كتااااب التااااراجم، وفااااي كشاااا  الظنااااون تفسااااير اباااان زهاااارة وقااااد غمااااط فااااي ساااانة وفاتااااّ حيااااث ذكرهااااا 

 .(165 ها(884 
 
ُِي -  (ها853-776 الِ

عالم بالقراءات والتفسير أقام بالقدس والخميل. يدّرس الفقّ والقراءات والتفسير. من آثاار : 
 .(166 الء الدين التركماني الحنفي( ذكر  البطدادي في كش  الظنون حاشية عمى تفسير ع

 
كتب التفسير، تباّين لناا أن هناا  الكثيار مان كتاب التفساير فقادت. إماا  بينبعد هذ  الجولة        

 تمفت بسبب سوء حفظها في المكتبات أبحرقها بسبب الفتن التي مرت عمى البالد اإلسالمية، أو 
 

سااااااعدت الحماااااالت اوساااااتعمارية المتكاااااررة لمااااابالد بسااااارقة الكثيااااار مااااان  أو عناااااد أصاااااحابها، وقاااااد
المخطوطات تقدر باوآل  وهي مخزونة فاي الكثيار مان المكتباات العالمياة. أماا ماا بقاي مان هاذ  
المؤلفات فهو كفيال لمعرفاة ماا تحوياّ المؤلفاات المفقاودة فمثاال ذلا  أعتماد السايوطي عماى الكثيار 

إلتقااان، وأشااار إليهااا فااي مقدمتااّ، وفااي أغمااب اوحيااان يشااير إلااى ماان هااذ  المؤلفااات فااي كتابااّ ا
ظهارهاا لمعاالم  مناهج مؤلفيها، وأخيرًا ليس بآخر أدعاو مان اغ أن يعاين غياري فاي البحاث عنهاا وا 

 اإلسالمي.
 
 

 :عـادر والمراجـارس والمصـالفه
                                                 

 .(44ية  اآل ،( سورة النحل1 
نصاار، دار التربياة (مقدمة في أصول التفسير،  احمد بن تيمية، تحقي  محمود محمدد محمود 2 

 لمطباعة والنشر والتوزيع،  د.ت(.
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( ؛ اوتقان في عموم القران، جاالل الادين عباد الارحمن 45  ، ابن تيميةمقدمة في أصول التفسير 
 م.1973(، المكتبة الثقافية، بيروت، لبنان، 911بن السيوطي  ت

 (.2/174واإلتقان، السيوطي  
إلتقان إلى الكثير من الكتب التي اطمع عميها لعمماء القرن  *( أشار اإلمام السيوطي في مقدمة ا

 (.1/4الثامن ينظر: اإلتقان  

هااا(، تحقيا  الاادكتور احماد ابااو تمحاام، 774(البداياة والنهايااة، اباو الفااداء ابان كثياار الدمشاقي  ت 3 
 دار الكتب العممية، بيروت،  د.ت(.

: شااامس الااادين الاااذهبي، تحقيااا  : د. (، معجااام المخاااتص  بالمحااادثين(5-14/4البداياااة والنهاياااة  
–هاااااا 1468، 1محماااااد الحبياااااب الهيماااااة، مكتباااااة الصااااادي  المممكاااااة العربياااااة الساااااعودية، ط

 م(. 1988
( و شااذرات الااذهب فااي اخبااار ماان ذهااب ، ابااي الفااالح عبااد الحااي اباان 166المعجاام المخااتص   

 ها(. منشورات دار اوفا  الجديد ، بيروت،  د.ت(.1689العماد الحنبمي  ت 
 م.1957، 3( و اوعالم، خير الدين الزركمي، مطبعة بيروت، ط6/186شذرات الذهب  

 (.4/276اوعالم  
(الادرر الكامناة فاي اعياان المئاة الثامناة، اباان حجار العساقالني،، تحقيا  محماد سايد الحاا ، دار 4 

 مصر، د.ت(.  –الكتاب الحديث 
( و المنهاااال 6/7( وشااااذرات الااااذهب  36-14/29( والبدايااااة والنهايااااة  14/15الاااادرر الكامنااااة   

الصافي والمستوفي بعد الوافي، جمال الدين ابي المحاسن يوس  بن تطري باردي، تحقيا  
 م(.1956 –ها 1375احمد بن يوس ، القاهرة، مطبعة دار الكتب المصرية،  

 (.1/9المنهل الصافي  
جم مصنفي الكتب العربية، ( و معجم المؤلفين ترا6/271( واوعالم  3/294( الدرر الكامنة  5 

 عمر رها كحالة، اصدار دار احياء التراث العربي، بيروت، لبنان،  د.ت(.
 (.2/146( وهدية العارفين  9/83معجم المؤلفين  

 (.1/466( وهدية العارفين  6/39( شذرات الذهب  6 
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 (.2/143( وهدية العارفين  11/71( معجم المؤلفين  7 
( وهدياااااة العاااااارفين 1/214( واوعاااااالم  1/259والااااادرر الكامناااااة  ( 6/87( شاااااذرات الاااااذهب  8 

( و كشاا  الظناااون عااان اساااامي الكتاااب والفناااون ، حااااجي خميفاااة مصاااطفى عباااد اغ ، 1/167 
 منشورات مكتبة المثنى بطداد  د.ت(.

( و مخطوطااات دار الكتااب الظاهريااة، وهااعّ د. عااز  حساان، مطبوعااات 3/459كشاا  الظنااون  
 م(.1962 –ها 1381ي بدمش   المجمع العممي العرب

 (.288مخطوطات دار الكتب الظاهرية  
ن ان اباو المحاساارة، جماال الدياار والقاهاا( و النجوم الزاهرة فاي مماو  مصا1/168ة  ا( الدرر الكامن9 

( 9/271  ، م(1933 –هاااااا 1362،  1ة، ط اب المصريااااااة دار الكتاااااا  اوتاااااابكي، مطبعاااااايوسااااا
( ودائرة المعار  اإلسالمية 1/146الم  ا( واوع6/86ب  االذه( وشذرات 25والمعجم المختص  

 1/169.) 
يهاح المكنون  16الزيارات   كن( اإلشارات إلى أما16  (، 1/49( والمنهل الصاافي  1/314( وا 

( وشااااذرات 1/35( ومعجاااام المااااؤلفين  3/151( ومعجاااام المصاااانفين  1/28الاااادرر الكامنااااة  
 (.6/97الذهب  

( ومعجاام 269( والمعجاام المخااتص  14/163( والبدايااة والنهايااة  6/166( شااذرات الااذهب  11 
( وفهااااااااارس 9/139( وطبقاااااااااات السااااااااابكي  3/367( والااااااااادرر الكامناااااااااة  8/261الماااااااااؤلفين  

 (.1/296مخطوطات المصور  
( ومفتااااااح 2/324( والبااااادر الطاااااالع  6/248( وطبقاااااات السااااابكي  4/461( الاااادرر الكامناااااة  12 

يهاااح الممكنااون 2/567( وهديااة العااارفين  6/119 ( وشااذرات الااذهب 2/224السااعادة   ( وا 
 (.2/351( وطبقات القراء لمجزري  9/66( واوعالم  1/281 

( وهدية 426( وطبقات المفسرين لمداؤدي  6/131( وشذرات الذهب  3/97( الدرر الكامنة  13 
رآنياة ( ومعجام الدراساات الق869( معجام المطبوعاات  5/156( واوعالم  1/718العارفين  

 (.1/267( واآلثار الخطية بالمكتبة القادرية  366 
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( والباااادر الطااااالع 228( وبطيااااة الوعاااااة  6/137( وشااااذرات الااااذهب  2/68( الاااادرر الكامنااااة  14 
( وفهاااااارس 323-289( ومعجاااااام الدراسااااااات القرآنيااااااة  1/726( وكشاااااا  الظنااااااون  1/229 

 (.187الكبتخانة الخديوية  
(، 19  ( والمعجاااااام المخااااااتص6/166وشااااااذرات الااااااذهب   (136-1/135( الاااااادرر الكامنااااااة  15 

 (.1/116(، هدية العارفين  1/231ومعجم المؤلفين  
( ومعجااااام 6/44( وطبقاااااات السااااابكي  3/398( والااااادرر الكامناااااة  1/443( مفتااااااح الساااااعادة  16 

يهاح المكنون  2/152( وهدية العارفين  9/164المؤلفين    (.1/487( وا 
( وطبقاااااات 6/163( وشاااااذرات الاااااذهب  3/336لااااادرر الكامناااااة  ( وا4/333( مااااارآة الجناااااان  17 

( واوعااااااااالم 2/155( وهديااااااااة العااااااااارفين  1/242( وحساااااااان المحاهاااااااارة  5/213الساااااااابكي  
( والكتبخاناااااة الخديوياااااة 1/251( وفهااااارس التيمورياااااة  8/261( ومعجااااام الماااااؤلفين  6/223 
 (.21( ومعجم المطبوعات البعثة المصرية  141 

( والادرر الكامناة 14/234( البداياة  4/155( وذيال المعبار  2/447  ماة( ذيال طبقاات الحناب18 
( 6/144( وشاذرات الاذهب  269( والمعجم المختص  16/249( والنجوم الزاهرة  3/466 

( واوعاااااااالم 222( ومعجااااااام المطبوعاااااااات  25( وبطياااااااة الوعااااااااة  2/152وهدياااااااة العاااااااارفين  
( وذخاائر التاراث العرباي 336القرآنياة   ( ومعجام الدراساات169( وابن القيم وآثاار   6/286 
 1/221-225.) 

( 6/166( وشاذرات الاذهب  1/56( وطبقاات القاراء لماذهبي  157-1/156( الدرر الكامنة  19 
 (.1/231( ومعجم المؤلفين  19( والمعجم المختص  123وبطية الوعاة  

( وشااذرات الااذهب 1/462( والاادرر الكامنااة  1/152( وغايااة النهايااة  5/24( أعااالم الناابالء  26 
( ومفتاااح السااعادة 1/166( وطبقاات المفساارين لماداؤدي  1/111( وهدياة العااارفين  6/179 
 (.2/211( ومعجم المؤلفين  1/536ة  هر ( وحسن المحا2/418 

( وبطيااة 6/186( وشااذرات الااذهب  16/318( والنجااوم الزاهاارة  71-3/63( الاادرر الكامنااة  21 
( وطبقاات 5/116( واوعاالم   7/127( ومعجم الماؤلفين  1/134( والدارس  342الوعاة  
 (.1/726( وهدية العارفين  213-6/146السبكي  
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( وطبقااااات الساااابكي 1/59( والاااادارس  16/337( والنجااااوم الزاهاااارة  2/96( الاااادرر الكامنااااة  22 
( والفهاارس 4/126( ومعجاام المااؤلفين  2/63( واوعااالم  1/245( والباادر الطااالع  6/164 

( واآلثاااااااااار الخطياااااااااة بالمكتباااااااااة 1/51( وفهااااااااارس دار الكتاااااااااب المصااااااااارية  166يااااااااادي  التمه
 (.1/228القادرية 

 (.153( وفهرست الكتبخانة الخديوية  47( والفهرس التمهيدي  1/112( الدرر الكامنة  23 
 (.47( والفهرس التمهيدي  1/112( والدرر الكامنة  153( فهرست الكتبخانة الخيوية  24 
( ومعجااام الماااؤلفين 1/328( والااادارس  6/244( وشاااذرات الاااذهب  3/426امناااة  ( الااادرر الك25 

( 2/168( وهدياااااة العااااااارفين  6/619( والفهااااارس التمهيااااادي  6/319( واوعاااااالم  9/198 
 (.2/256لطفي   ،وفهرس المخطوطات المصور

 (.168( فهرس الكتبخانة الخديوية  26 
 (.1/345( هدية العارفين  27 
 (.4/65 ( الدرر الكامنة 28 
ع   ادر الطالاااا( والب1/445ة  اا( والدرر الكامن1/39(، أنباء الطمر  14/31( البداية والنهاية  29 

( ومعجااام 1/215( وهدياااة العاااارفين  6/231( وشاااذرات الاااذهب  1/36( والااادارس  1/153
( وطبقات الحفااظ لمسايوطي 74( والمعجم المختص  1/317( واوعالم   2/283المؤلفين  

 (.1/252ومفتاح السعادة  ( 371 
( وحسان المحاهارة 63( وبطياة الادعاة  3/496( والادرر الكامناة  6/253( شذرات الاذهب   36 

 (.7/55( واوعالم  16/125( ومعجم المؤلفين  11/136( والنجوم الزاهرة  1/248 
 (.41-1/46( الدرر الكامنة  31 
( واونااس الجمياال 112دمشاا    ( وقهاااة56( والمعجاام المخااتص  6/311( شااذرات الااذهب  32 

 (.3/192( ومعجم المصنفين  1/47( ومعجم المؤلفين  452 
( وهديااااة العااااارفين 7/178( واوعااااالم  6/331( وشااااذرات الااااذهب  4/56( الاااادرر الكامنااااة   33 

 (.16/366( ومعجم المؤلفين  2/174 
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( واوعاااالم 1/196( ومطاااالع البااادور  6/329( وشاااذرات الاااذهب  3/296( الااادرر الكامناااة  34 
 (.8/218( ومعجم الؤلفين  2/174( وهدية العارفين  6/196 

( وطبقااااات المفساااارين لمااااداؤدي 175-2/174( وهديااااة العااااارفين  6/335( شااااذرات الااااذهب  35 
 (.1/437( وحسن المحاهرة  2/158 

( وفهاااارس 1/328( والباااادر الطااااالع  6/339( وشااااذرات  الااااذهب  2/321( الاااادرر الكامنااااة  36 
( وهدياة العاارفين 1/249( وفهارس المخطوطاات المصاور  6/276ت الظاهرية   المخطوطا

 (.328-243-241-236( ومعجم الدراسات القرآنية  1/527 
( 5/177خاناااااة   ( وفهرسااااات الكتاااااب2/169( وشاااااذرات الاااااذهب  2/456( اوناااااس الجميااااال  37 

 (.269  المكتبة اوزهرية ،( ومعجم المطبوعات471-468-238والفهرس التمهيدي  
( والمنهااااااال الصاااااااافي 169-7/168( وشاااااااذرات الاااااااذهب  239-1/237( الهاااااااوء الالماااااااع  38 

( 1/164( ومعجاااام المااااؤلفين  131( وقهاااااة دمشاااا   1/352( إيهاااااح المكنااااون  1/224 
 (.1/93واوعالم  

يهااااح المكناااون  7/147( شاااذرات الاااذهب  39  ( ومعجااام 1/536( وهدياااة العاااارفين  1/366( وا 
 (.5/171المؤلفين  

( ومعجااام 1/392( ومفتااااح الساااعادة  3/287هااال الصاااافي  ن( والم7/264( شاااذرات الاااذهب  46 
( 175( وفهاااااارس مخطوطااااااات الظاهريااااااة  2/188( وهديااااااة العااااااارفين  11/291المااااااؤلفين  

 (.1/57( وفهرست دار الكتب المصرية  1/62سر كيس   ،ومعجم المطبوعات العربية
( وكشاااا  7/266(، ومعجاااام المااااؤلفين  1/476 ( والباااادر الطااااالع 5/363( الهااااوء الالمااااع  41 

 (.5/435( وفهرس المكتبة اوزهرية  1/249الظنون  
( وهدياااااة 12/98(، ومعجااااام الماااااؤلفين  2/276( والبااااادر الطاااااالع  16/76( الهاااااوء الالماااااع  42 

 (.438(، وكش  الظنون  8/16(، واوعالم  2/195العارفين  
يهاااااااح المكنااااااون  4/446 (، ومعجاااااام المصاااااانفين 1/175( الهااااااوء الالمااااااع  43  (، 2/124( وا 

(، وكشاااا  الظنااااون 1/6(، واوعااااالم  1/26(، وهديااااة العااااارفين  1/118ومعجاااام المااااؤلفين  
 453.) 
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 (.5/113( طبقات الشافعية الكبر   44 
 (.1/68( ذخائر التراث العربي اإلسالمي  45 
 (.1/62( ذخائر التراث  46 
 (.146( معجم الدراسات القرآنية  47 
 (.1/62(؛ وذخائر التراث  151م الدراسات  ( معج48 
 (.156( معجم الدراسات  49 
 (.154( معجم الدراسات  56 
 (.161( معجم الدراسات  51 
 (.68-1/61( ذخائر التراث  52 
 (.869(؛ ومعجم المطبوعات العربية  1/487(؛ وذخائر التراث  189( معجم الدراسات  53 
 (.27يث، تحقي  د. موسى بناي  ( ينظر: أمثال القرآن وأمثال الحد54 
 (.161(؛ ومعجم الدراسات  27( أمثال القرآن وأمثال الحديث  55 
 (.1/225( ذخائر التراث  56 
 (.1/225( ذخائر التراث  57 
 (.226( ينظر: معجم المطبوعات العربية  58 
 (.288( فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية  59 
 (. 241،273،366،325،345( معجم الدراسات القرآنية   66 
 (.1/33( فهرس دار الكتب المصرية  61 
 (.1/55( فهرس دار الكتب المصرية  62 
( وفهاااارس مخطوطااااات الظاهريااااة 328-1/296،387،2/3( فهاااارس مخطوطااااات المصااااور  63 

 1/67،2/66.) 
 (.366( معجم الدراسات الفرّانية  64 
 (.1/267م  ( اآلثار الخطية بالمكتبة القادرية / عماد عبد السال65 
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 (.241( معجم الدراسات القرآنية  66 
 (.57-1/46( فهرس دار الكتب المصرية  67 
 (.187( فهرس الكتبخانة الخديوية  68 
 (.323-289( معجم الدراسات القرآنية  69 
 (.1/89( اآلثار الخطية في المكتبة القادرية  76 
( واآلثااار الخطياااة 141وياااة  ( وفهااارس الكتبخانااة الخدي61-1/37( فهاارس الكتاااب المصاارية  71 

 (.129-1/128بالمكتبة القادرية  
(؛ وينظاااااااار: 288(؛ ومعجاااااااام الدراسااااااااات القرآنيااااااااة  1/36( فهاااااااارس دار الكتااااااااب المصاااااااارية  72 

 (.1/4الخصائص الكبر   
 (.1/62( فهرس مخطوطات اووقا  العامة  73 
 (.1/51( فهرس دار الكتب المصرية  74 
 (.153( فهرس الكتبخانة الخديوية  75 
 (.168( فهرس الكتبخانة الخديوية  76 
 (.1/47( فهرس دار الكتب المصرية  77 
-241-236(، ومعجاااام الدراسااااات القرآنياااااة  1/69( فهاااارس مخطوطااااات اووقااااا  العاماااااة  78 

243-338.) 
( والفهاارس 5/177(، وفهاارس الكتبخانااة الخديويااة  46-1/36( فهاارس دار الكتااب المصاارية  79 

 (.238،468،471التمهيدي  
 (.175( فهرس مخطوطات الكتب الظاهرية  86 
 (.5/113( طبقات السبكي  81 
( وكش  3/62( ومعجم المصنفين  6/7( وشذرات الذهب  14/29( ينظر: البداية والنهاية  82 

 (.1/456الظنون  
(، واوعااالم 9/83(، ومعجاام المااؤلفين  2/146(، وهديااة العااارفين  3/394( الاادرر الكامنااة  83 

 6/271.) 
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 (.1/466(، وهدية العارفقين  6/39( شذرات الذهب  84 
 (.2/143( وهدية العارفين  11/71( معجم المؤلفين  85 
(، ومعجااام 3/151(، ومعجااام المصااانفين  6/97(، وشاااذرات الاااذهب  1/28( الااادرر الكامناااة  86 

 (.1/35المؤلفين  
(، ومعجااام 19خاااتص  (، والمعجااام الم6/166(، وشاااذرات الاااذهب  1/135( الااادرر الكامناااة  87 

 (.1/116(، وهدية العارفين  1/231المؤلفين  
(، وهدياااة 2/152(، ومعجااام الماااؤلفين  6/44(، وطبقاااات السااابكي  3/398( الااادرر الكامناااة  88 

 (.2/152العارفين  
(، وطبقااات 6/166(، وشااذرات الااذهب  19(، والمعجاام المخااتص  1/135( الاادرر الكامنااة  89 

 (.1/231مؤلفين  (، ومعجم ال1/56القّراء  
(، وشاااااااااذرات الاااااااااذهب 71-3/63(، والااااااااادرر الكامناااااااااة  227-6/146( طبقاااااااااات السااااااااابكي  96 

 (.5/116(، واوعالم  1/448(، وكش  الظنون  7/127(، ومعجم المؤلفين  6/186 
 (.1/4( الخصائص الكبر   91 
معجاااام (، و 1/245(، والباااادر الطااااالع  6/164(، وطبقااااات الساااابكي  2/96( الاااادرر الكامنااااة  92 

 (.4/126المؤلفين  
(، واوعااااااالم 1/328(، والاااااادارس  6/244(، وشااااااذرات الااااااذهب  3/426( الاااااادرر الكامنااااااة  93 

 6/319.) 
 (.1/345( هدية العارفين  94 
 (.4/65( الدرر الكامنة  95 
(، 16/125فين  ل(، ومعجاااااام المااااااؤ 3/496(، والاااااادرر الكامنااااااة  6/253( شااااااذرات الااااااذهب  96 

 (.7/55واوعالم  
 (.56(، والمعجم المختص  6/331(، وشذرات الذهب  1/46لدرر الكامنة  ( ا97 
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(، وهديااة العااارفين 7/178(، واوعااالم  6/331(، وشااذرات الااذهب  4/56( الاادرر الكامنااة  98 
 2/174.) 

(، واوعاالم 1/196(، ومطاالع الباذور  6/329(، وشاذرات الاذهب  3/296( الدرر الكامناة  99 
 6/196.) 

(، وطبقاااااااات المفسااااااارين لماااااااداؤدي 2/174(، وهدياااااااة العاااااااارفين  6/335ذهب  ( شاااااااذرات الااااااا166 
 (.1/448(، وكش  الظنون  2/158 

(، واوعااالم 131(، وقهاااة دمشاا   1/224(، والمنهاال الصااافي  7/168( شااذرات الااذهب  161 
 1/39.) 

يهاح المكنون  7/147( شذرات الذهب  162   (.5/171(، ومعجم المؤلفين  1/366(، وا 
(، 11/291(، ومعجااااام الماااااؤلفين  2/188(، وهدياااااة العاااااارفين  7/264ت الاااااذهب  ( شاااااذرا163 

 (.7/274واوعالم  
 (.7/266(، ومعجم المؤلفين  1/476(، والبدر الطالع  5/363( الهوء الالمع  164 
(، واوعاااالم 438(، وكشااا  الظناااون  2/276(، والبااادر الطاااالع  16/76( الهاااوء الالماااع  165 

 8/16.) 
(، واوعااالم 1/118(، ومعجام المااؤلفين  453(، وكشا  الظنااون  1/175مااع  ( الهاوء الال166 

 1/6.) 


