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(*)
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هلخص البحث
تناول البحث المفسرون وتفاسيرهم في بالد الشام لمقرن الثامن الهجري وقسم البحث الى-:
المبحث األول  :تناول ذكر أسماء المفسرين وحياتهم الذين عاشوا في هذا القرن وابرز مؤلفاتهم

مرتبين حسب الوفيات وينقسم الى مطمبين -:

المطلب األول :المفسرون الذين ولدوا وعاشوا وتوفوا في بالد الشام .

المطلب الثاني :المفسرون الذين ولدوا في البالد اإلسالمية وانتقموا وتوفوا في بالد الشام.
المبحث الثاني :تناول اآلثار التفسيرية وقسم الى ثالث مطالب :

المطلب األول :التفاسير التي وصمت إلينا وطبعت .

المطلب الثاني :التفاسير التي وصمت إلينا وبقيت مخطوطة وأماكن تواجدها .

المطلب الثالث  :التفاسير التي فقدت ولم تصل إلينا ذكرها العمماء في مؤلفاتهم .
ثم المصادر والمراجع .

ABSTRACT
This research have the interpretators and interpretating in the alsham 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.
(*)أستار هساعذ في قسن أصول الذيي ،كلية العلوم اإلسالهية ،جاهعة الووصل.

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.

المبحـث األول :المفسـرون ,حياتهـم – مؤلفاتهـم
المفسار اوول آلياات القارآن
كان التفسير مرتبطاً بنزول القرآن الكريم ،فكاان الرساول )
ّ
الكا ا ا ا ا ا ا اريم ،فه ا ا ا ا ا ا ااو المتمق ا ا ا ا ا ا ااي لم ا ا ا ا ا ا ااوحي والمبما ا ا ا ا ا ا ا اوول له ا ا ا ا ا ا ااذ اآلي ا ا ا ا ا ا ااات ،ق ا ا ا ا ا ا ااال تع ا ا ا ا ا ا ااالى :
وا  .)1والرسااول  )أعاار
َوأ َ
َنزْل َنااا لَلَ ْكا َ
ال ال ا ل ِْ َُ لَنََب ا لك َا لَلنااا َ َمااا َنا لاز َل لَلَا ْاك َ َْ َولَ َهل َ ا ْاَ َكنَوَِا َاُ َ
فساار الشاايء الكثياار منااّ ،وو ساايما مااا يتعم ا باوحكااام والعبااادات
الناااس بااالقرآن ومعانيااّ لااذل ّ
وغيرها .قال ابن تيمية" :إن النبي ّ )بين وصحابّ معاني القرآن كماا ب ّاين ألفاظاّ"  ،)2وبعاد أن
انتقل النبي  )إلى الرفي اوعمى ،برز عدد من الصحابة اشتهروا بالتفسير ،كأمثال ابان عبااس
وعمااي باان أبااي طالااب رهااي اغ عنهمااا) وغيرهماا ،فأخااذ عاانهم التااابعون رهااي اغ عاانهم) هااذا
التفسير ونقمو إلينا بكل أمانة وصد  ،وظهرت بعدهم ثالثاة اتجاهاات لمتفساير  ،فأخاذت النههاة

العممية تش طريقها في دراسة القرآن والعناية بشرحّ وبيان إعجاز وتفهم معانيّ حتى جااء القارن
الثااامن الهجااري ،فباارزت فيااّ نخبااة ماان العمماااء حمم اوا هااذ النههااة وساااروا بهااا إلااى أوج ذروتهااا،
فكانت عنايتهم دراسة كل ما يخادم القارآن مان نحاو وصار وأدب وبالغاة وعمام كاالم وغيرهاا مان

العموم ،التي لها اوثر الكبير في تبيين هدايتّ وابراز معارفّ واظهاار إعجااز  ،وقاد سااعدت الدولاة
اوساالمية فاي تنشايط العمام وحاث رجالاّ عماى الادرس والتحصايل ،فتنافسات العواصام واوقااليم فاي
المفسرين اتسمت تفاسايرهم باالعم
هذ الحركة العممية والفكرية واودبية ،فنب في هذا القرن كبار
ّ
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والسعة والشمول ،وتجمّت 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.

إن د ارساة المفسارين فااي هااذا القاارن ماان كتاب التاراجم واوعااالم والمؤلفااات وكتااب المخطوطااات
تبين أنهم يقسمون إلى ثالثة أقسام:
والمطبوعات وغيرها ّ
األول :المفسرون الذين عمت كتاباتهم وكثر طالبهم ،الذين حمموا عمم أستاذهم ونقموا عممّ
ومؤلفاتّ ،كأمثال ابن تيمية وابن القيم وغيرهما.

الثاني :المفسرون الذين وصمت إلينا أجزاء من مؤلفاتهم ،وبقي الشيء الكثير منها مخطوطاً،
فمنها ما سر ومنها ما حر  ،فمم يعرفوا إو قميالً ،كأمثال السمين الحمبي والخازن
والزركشي وغيرهم.

الثالث :المفسرون الذين كانت لهم جهود في هذا العمم أشاد بّ الكثير من العمماء في
مؤلفاتهم

*)

غير أنها لم تصل إلينا.

وبعد هذ اوقسام الثالثة وجدنا منهم من ولد في بالد الشام وعاش ومات فيها ،ومنهم من

ولد في غير بالد الشام فانتقل إليها ومات فيها .فجمعنا من لّ اهتمام في الدراسات القرآنية
وذكرتّ المراجع وذكرناهم حسب وفياتهم مبتدئين ببعض الذين ولدوا في نهايات القرن السابع

وعاشوا أوائل القرن الثامن ،ون دراسة أي قرن من القرون و بد أن تكون متصمة بما قبمها و بما
بعدها ليعر

الساب والالح في هذا العمم ،ولكي و يقطع بها سند هذا العمم ،وذكرنا بعدها

عمماء القرن الثامن ،الذين ولدوا في هذا القرن ،والذين ولدوا في أواخر القرن الثامن وكانت وفاتهم
في القرن التاسع الهجري .مع ذكر أهم مؤلفاتهم وشيوخهم الذين أخذوا منهم وتالميذهم مع تحديد

أماكن وفياتهم.
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أوال:الهلماء ال كا ِانت وفكان َ أوائل القُا الثاما

 البلخي :ابا النقكاب 698-611هاا) :جماال الادين عباد اغ بان محماد بان ساميمان بان الحسانمان شاعبان وأقاام مادة فاي اوزهار ثام انتقال إلاى

بن الحساين المقدساي الحنفاي ،ولاد فاي النصا

القدس واستوطنها إلى أن مات فيها .من آثار  :كتاب في التفسير جمعّ في خمسين تفسي اًر .)3

 الُقي :أبو اسحق 763-646ها) :إبراهيم بن احمد بن معالي الرقي الحنبماي ،ولاد بالرقاة فايمحاارم وتااوفي بدمش ا عاان عماار جاااوز السااتين ساانة ،ق ا أر 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

اختصر من صفوة الصفوة .)4

 النا في :بدُ الدكا 765-628ها) :محمد بن أيوب بن عبد القاهر التاذفي الحنبميالحنفاي ،ساكن دمشا وكاان عالمااً باالقراءات والتفساير شارح قصايدة الصرصاري فاي مجمادين .مان
آثار :مختصر الراش

من زول الكاش

من التفاسير .)5

 الشامي715-671 :ها) :محمد بن عمي بن يحيى بان عماي ،أباو عباد اغ الطرنااطي الماالكيالمعاارو

بالشااامي ،تااوفي بالمدينااة لااّ اوسااتد ار عمااى التعريا  .ماان آثااار :اإلعااالم فيمااا أبهاام

القرآن من اوسماء واوعالم تفسير لمقرآن) .)6

 السااااوقي :نلااااَ الاااادكا 716-676ها اا) :س ااميمان ب اان عب ااد الق ااوي ب اان عب ااد الكا اريم الط ااوخيالصرصري البطادادي ،أباو الربياع تاوفي فاي الخميال بالقادس ،شارح مقاماات الحرياري .مان آثاار:

اوكسير في قواعد التفسير .)7

ثانكا :علماء النوسكُ في القُا الثاما
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 ابااا لباااُة المقدسااي 727-647ه اا) :احمااد باان محمااد باان عبااد المااولى باان جبااارة المقدساايشهاب الدين بن الشيخ تقي الدين .ولد ببالد الشام ورحل إلى مصر وتعمم فيها ورجع إلاى بيات

المقاادس .أخااذ القاراءات عاان اباان عبااد الاادايم وقا أر اوصااول عمااى شااهاب الاادين الق ارفااي ،والعربيااة

عمى بهااء الادين بان النحااس ،ذكار الاذهبي فاي معجام شايوخّ .مان آثاار  :صان
الكاريم سااما مختصاار الكشااا ) وصا ّان
ألفية ابن معطي .)8

تفساي اًر لمقارآن

شاارحاً كبيا اًر لمشاااطبية وآخاار لمرائيااة فااي الرساام وشاارح

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

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

كثياار البحااث فااي فنااون الحكمااة وباارع فااي العمااوم ومنهااا التفسااير .خمّ ا

لنااا مؤلفااات عاادة تقاادر

بالمئااات جمعهااا وأحصاااها تمميااذ اباان القاايم .ماان آثااار :تفسااير سااورة اإلخااالص ،تفسااير سااورة

الك ااوثر وس ااورة الن ااور وتفس ااير القا ارآن مجم ااوع تفس ااير اب اان تيمي ااة) أو التفس ااير الكبي اار وتفس ااير

س ا َل
اساانَ ْك َئ َ ُ
المعااوذتين ،ومقدمااة فااي أصااول التفسااير ،وقاعاادة فااي قولااّ تعااالىَ :حنااإ لَ َ ا ْ
الُ َ
َوظَ ُنوا وغيرها .)9
 الُضااإ الُومااي 732-656هاا) :إب اراهيم باان سااميمان الحمااوي الممقااب بالرهااى الرومااي ،ولاادبحماة وسكن دمش وتوفي بها .درس الفقّ الحنفي والمنط والتفسير والنحو .من آثار :تفسير
لمقرآن لم أق

عميّ) .وشرح الجامع الكبير في الفقّ .)16

 محمااد بااا لماعااة 733-639ه اا) :محمااد باان إب اراهيم باان سااعد اغ باان جماعااة باان عمااي باانحازم الكناني الحموي الشافعي ،ولد بحماة في ربيع اآلخر وأخذ عن شيوخها ودرس وتولى
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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

اإلسالم ،وتذكرة السامع والمتكمم في آداب العالم والمتعمم .)11
 -ابااا الباااُز

738-645ه اا) :هبااة اغ باان عبااد الاارحيم باان إب اراهيم ،شاار الاادين أبااو القاساام

الشااافعي الحمااوي المعاارو

بااابن البااارزي ،ولااد بحماااة فااي رمهااان وأخااذ عاان والااد وعااز الاادين

الفاااروثي واباان مالا وتااولى قهاااء حماااة وحاادث بدمشا  ،تااوفي بحماااة فااي ذي القعاادة  .)12ماان

آثار  :البستان في تفسير القرآن مخطوط) .والشرعة في القراءات العشار ،وتجرياد اوصاول فاي
أحاديث الرسول مخطوط).

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

بالخاازن،

ولد ببطداد وانتقل إلى دمش وكاان خازنااً لمكتاب بالمدرساة السميسااطية فسامي بالخاازن ،فادرس
الفقااّ والتفسااير والحااديث .تااوفي فااي حمااب .ماان آثااار :لباااب التأوياال فااي معاااني التنزياال ويعاار
بتفسير الخازن ،وعدة اإلفهام في شرح عمدة اوحكام في الفقّ الشافعي .)13

 الطكبااي … 743 -ه اا) :الحسااين باان محمااد باان عبااد اغ ،شاار الاادين الطيبااي ماان عمماااءالحااديث والتفسااير والبيااان .كااان لااّ ثااروة طائمااة ماان اإلرث والتجااارة أنفقهااا عمااى ذوي الحاجااة
وطالب العمم .كان شديد الرد عمى المبتدعة مالزماً لمتعميم ،توفي في رمهان .من آثار  :فتاوح
الطيب في الكش

عن قناع الريب مخطوط) .وحاشاية عماى الكشاا

المعاني والبيان .)14

مخطاوط) ،والتبياان فاي

 احمد با الحسا 745-652ها) :احمد بن الحسن بن احماد بان الحسان بان أنوشاروان الارازياوصاال ثاام الحمااوي الحنفااي أبااو المفاااخر ق ا أر الق ارآن واشااتطل فااي النحااو والتفسااير والفقااّ تااولى

القهاء صطي اًر ودرس بدمش ومصر .اشتطل بالتفسير غير أنني لم أجد لّ أث اًر .)15
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 ابا النقكب 745-661ها) :محمد بن أبي بكر بن إباراهيم بان عباد الارحمن شامس الادين ابانالنقيااب ماان قهاااة الشااافعية ولااي الحكاام بحمااص وط ارابمس وحمااب ودرس وتااوفي بدمش ا  .ماان

آثار :عمدة السال وعدة الناس  ،ومقدمة في التفسير .)16

 اباااا اللبااااا 749-679ه اا) :محمااد باان احمااد باان عبااد المااؤمن اوسااعردي الدمشااقي ،شاامسالاادين ،ولااد بدمش ا واسااتقر فااي مصاار وباارع فااي الفقااّ واوصااول والتفسااير والنحااو ودرس فااي
المدرسة المجاورة لهريح اومام الشافعي ،توفي بالطاعون في شوال بمصار .مان آثاار :تفساير
رد مع ا ا ا ا ا اااني اآلي ا ا ا ا ا ااات المتش ا ا ا ا ا ااابهات إل ا ا ا ا ا ااى مع ا ا ا ا ا اااني اآليا ا ا ا ا ا اات المحكم ا ا ا ا ا ااات) مخطوط ).

وكتاب إزالة الشبهات عن اآليات واوحاديث المتشابهات .)17

 ابا القكَ اللوزكة 749-691ها):محمد بن أبي بكر بن أياوب بان ساعد الدمشاقي ،أباو عباداغ شاامس الاادين ،الحنبمااي الشااهير بااابن القاايم الجوزيااة ،ولااد فااي دمشا وتتممااذ عمااى كثياار ماان
العممااء ،مان بيانهم ابان تيمياة الاذي وزماّ آخاار حياتاّ وجماع كتباّ ،وتتمماذ عماى ياد ابان رجااب
البطدادي وابن كثير وشمس الدين النابمسي وغيرهم.تاوفي بدمشا عان عمار جااوز الساتين سانة

ودفن بمقابر الباب الصطير .من آثار  :مادارج الساالكين فاي مناازل الساائرين فاي تفساير القاران.
وتفساير المعااوذتين .وتفساير القاايم لممااام ابان القاايم جمعاة محمااد اويااس الناداوي) وأمثااال القاران

وغيرها .)18

 األندُشي 756-696ها) :احمد بان ساعد عباد اغ العساكري اوندرشاي اوندلساي ثام الدمشاقيشهاب الدين أبو العباس) ،ولد باوندلس بعد سنة 696ها) وقدم المشر فحج
واستوطن دمش وفيها توفي بذي القعدة .من اثار  :شرح التساهيل ونساخ بخطاّ تهاذيب الكماال ثام
اختصر .وشرع في تفسير كبير لمقران الكريم  ،)19لم اق
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 السمكا الحلبي … 756 -ها) :احمد بن يوسالمعاارو

بان عباد الادائم ،أباو العبااس ،شاهاب الادين

بالساامين الحمبااي مفساار عااالم بااالقراءات والعربيااة ،شااافعي ،ولااد فااي حمااب ونشااأ فيهااا

ودخاال إلااى مصاار ودرس عمااى أكااابر شاايوخها وماانهم تقااي الاادين الصااائ

ت 725ه اا) وعااالء

الاادين القونااوي وشاامس الاادين اباان الس اراج ت 747ه اا) وغياارهم وماان أشااهر تالميااذ أبااو زكريااا
يحيى بن احمد القيني اوندلسي ت 772ها) وتوفي السمين الحمبي في القاهرة.

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

والقول الوجيز في أحكام الكتاب العزيز .)26

 -نقااي الاادكا الساابِي 756-683هاا) :عمااي باان عبااد الكااافي باان عمااي باان تمااام باان يوسا

باان

موساى بان تماام اونصااري الخزرجاي السابكي الشاافعي تقاي الادين أباو الحسان) ولاد بساب فااي
مصاار وولااي قهاااء الشااام ،عااالم بااالقراءات والفقااّ والتفسااير اعتاال آخاار حياتااّ فعاااد إلااى مصاار
وتااوفي فيهااا .ماان آثااار :اوبتهاااج فااي شاارح المنهاااج .الاادر النظاايم فااي تفسااير القارآن العظاايم لاام
َ
ر َاُن َ ) مخطاوط)،
يكممّ) مفقود) .التعظيم والمنة في تفساير قولاّ تعاالى :لَنَ ْاْ َم َنا َبا َولَنَ ْن َ
وتعميقّ في قراءة القرآن مخطوط) .)21

 راااال الااادكا الهائاااي 761-694ها اا) :خمي اال ب اان كيكم اادي ب اان عب ااد اغ العالئ ااي الدمش ااقيالشافعي صالح الدين أبو سعيد) ،ولد وتعمام بدمشا ورحال رحماة طويماة ثام أقاام بالقادس أفتاى

وجمااع وصاان

وتفقااّ عمااى الشاايخين كمااال الاادين الزممكاااني وبرهااان الاادين باان الفركاااحي .ولااي

تاادريس المدرسااة الصااالحية بالقاادس فأقااام بهااا إلااى أن تااوفي .ماان آثااار :فااي الحااديث ،جااامع

التحصيل في أحكاام الم ارسايل مخطاوط) .فاي التفساير ،برهاان التيساير فاي عناوان التفساير لام
َ
اء َعلَاإ
ساطا لَنَ َِوَناوا َ
شا َ َد َ
أعثر عميّ) ورسالة في تفسير قولاّ تعاالىَ :و َِا َ ل َل َل َه ْل َناا َِ َْ أَماة َو َ
النا َ ) مخطوط) .)22
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 -ال ِااااااُ

… 763-ه ا اا) :احم ا ااد با اان احم ا ااد با اان احما ااد ب ا اان الحسا ااين ب ا اان موسا ااى الهك ا اااري

شهاب الدين أبو سعيد) لم يعر سانة وودتاّ ،مصاري ،كاردي اوصال ،تاوفي جمااد اآلخار.

عالم بالتفسير ورجال الحديث  .)23من آثار  :تفسير مخطوط) ساتة مجمادات بالمكتباة الخديوياة
لخصّ من تفسير الثعمبي والواحدي.
رقم نس ج ،6ن خ ،463ن ع )25589بخط المؤل ّ ،
الجزء اوول :ينتهي إلى آخر سورة البقرة عدد أوراقّ .)239
والجزء الثاني :يبدأ من أوائل سورة آل عمران إلى آخر المائدة وعدد أوراقّ .)159

والجزء الرابع :من أواخر سورة بني إسرائيل إلى أواخر سورة النور ،وعدد  )9ورقات من سورة

التوبة ،موهوعة في أولّ ،وعدد اوو ار

.)95

والجزء الخامس :من أوائل سورة الفرقان إلى أواخر سورة ص وعدد اوو ار

.)117

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

 الواسطي 776-717ها) :محمد بن الحسن بن عبد اغ بن محمد بن القاسم الحسيني شمسالاادين ،أب ااو عب ااد اغ) الواس ااطي الش ااافعي .س اامع الح ااديث بمص اار ون اازل الش ااام واس ااتقر بدمشاا
ودرس بالصارمية والشامية البرانية .توفي بدمش في ربيع اوول ودفن عند المسجد القديم .من

آث ا ا ا ا ااار :تفس ا ا ا ا ااير كبي ا ا ا ا اار ل ا ا ا ا اام أعث ا ا ا ا اار عمي ا ا ا ا ااّ) .مختص ا ا ا ا اار الحمي ا ا ا ا ااة وب ا ا ا ا ااي نع ا ا ا ا اايم وس ا ا ا ا ااما
مجمع اوحباب تذكرة أولي اولباب) .اومل في عممي اوصول والجدل ثالث مجمدات) .)25

 القطاب النحناااني …766-هاا) :محمااد بان محماد الارازي المشاهور بالقطااب التحتااني أو قطاابال اادين ال اره ااي التحت اااني .انتق اال إل ااى دمشا ا الش ااام وك ااان إماما ااً ف ااي المنطا ا والتفس ااير .ت ااوفي
بالمدرسة الظاهرية بدمش  .من آثار  :الحاشية عمى تفسير الكشاا

مخطاوط) .وأولهاا الحماد

غ الااذي عمّاام القارآن خما اإلنسااان عمّمااّ البيااان .قااال :نريااد أن نشاارح مشااكالت كتاااب الكشااا
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ونم اايط حج اااب الخف ااا ع اان مباحث ااّ المط ااا

ناق اادين الك ااالم ف ااي ك اال ب اااب مميا ازين ب ااين القش اار

والمباب) .وصل فيها إلى آخر سورة طّ ،توجد نسخة أخر تنتهي إلى سورة الكها

رقمها ن خ  ،353ن ع .)26 )19242

وبهاا خارم

 الدمشااقي … 773-ه اا) :خهاار باان عبااد الاارحمن اوزدي الدمشااقي .تااوفي 773ه اا) .ماانآثار  :صن

أنيس المنقطعين في ست مجمدات .التبيان في تفسير القرآن .)27

 السااخومي … 774-ه اا) :عمااي باان صااالح باان أبااي بكاار باان محمااد باان عمااي عااالء الاادين)السخومي القرمي .نزيل حمب ،أقام بها يدرس الفقّ والتفسير إلى أن مات بها عن بهع وستين

سنة  ،)28لم أجد لّ أي تألي ).

 ابا ِثكُ 774-761ها) :إسماعيل بن عمر بان كثيار بان هاوء بان درع القرشاي أباو الفداء اعماد الدين) .حافظ مؤرخ فقيّ ،ولاد فاي قرياة مان أعماال بصار الشاام وانتقال إلاى دمشا سانة
766ها) حفظ القرآن الكريم سنة 711ها) عمى يد الشايخ شامس الادين البعمبكاي واتقان الكتاباة

عمي يد الشيخ نجم الدين وتتممذ عماي ياد ابان تيمياة والمازي والاذهبي ،وقاد تارددت أساماؤهم فاي

تفسااير  .تااوفي فااي دمش ا ماان شااهر شااعبان عاان عماار جاااوز ال اربااع والساابعين ساانة .ماان آثااار:
تفسااير الق ارآن العظاايم طبااع عاادة طبعااات) .والبدايااة والنهايااة ،وفهااائل الق ارآن وتاااريخ جمعااّ
وكتابتّ ولطاتّ في آخر تفسير ) ،والباحث الحثيث في معرفة عموم الحديث .وغيرها .)29

 محمااااد بااااا عبااااد البااااُ الساااابِي 777-767ها اا) :محم ااد ب اان عب ااد الب اار الس اابكي ب اان يحي ااىبه اااء ال اادين ،أب ااو البق اااء) الس اابكي .ول ااد بمص اار وول ااي قه اااء دمشا ا  ،درس الفق ااّ والتفس ااير

والعربية .توفي بدمش في ربيع اآلخر تقمد مناصب منها القهاء والتدريس ودرس التفسير ولام
تذكر المصادر لّ مصنفاً وهذا ما أكد ابن العماد فقال :مع ساعة عمماّ لام يصان
درس طالبّ تفسير الكشا
ُي ّ

حيث قال :أقرأت الكشا
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 ابا لماعة 796-725ها) :إبراهيم بن عبد الرحيم بن محمد بن سعد اغ بن جماعاة برهاانالدين ،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 بدمش ا فااي شااعبان

ودفن بالمزة .يقول ابن حجر في الدرر" :وقفت لّ عمى مجاميع مفيادة بخطاّ وجماع تفساي اًر فاي

عشر مجمدات وقفت عميّ بخطّ وفيّ غرائب وفوائد وقارأت بخطاّ"  .)31مان آثاار  :جماع تفساي اًر

في عشر مجمدات لم أق

عميّ) .والفوائد القدسية والفريد العطرية .)32

 ابا الكونانكة 793-767ها) :محمد بن عمي بن احماد بان محماد الياونيني البعماي ،المعاروبابن اليونانية شمس الدين) مان أهال بعمبا  ،سامع مان الحجااز وتفقاّ فصاار شايخ الحنابماة ثام

ولي قهااء بعمبا تاوفي فاي شاوال .مان آثاار :لخاص تفساير ابان كثيار فاي أربعاة مجمادات ،)33
لم أق

عميّ).

 ابا الش كد 793-728ها) :محمد بن إبراهيم بان محماد فاتح اغ ،أباو الفاتح ) ابان الشاهيد،ولد بالرممة واصمّ من نابمس انتقل إلى دمش واشتهر فيها ،فاصبح صااحب الاديوان ماع ووياة
مشيخة الشيوخ .لّ عمم بعمم التفسير واودب ونظم النثر .درس بالمدارس الظاهرياة والناصارية.

ألقااي القاابض عميااّ بالشااام فحماال إلااى القاااهرة ثاام هاربت عنقااّ لقيامااّ عمااى الظاااهر .ماان آثااار:
ذكر أنّ عني بالتفسير لم أق

عميّ) ،والسيرة النبوية في بهعة عشر أل

بيت .)34

 الزُِشاااي 794-745ه اا) :باادر الاادين أبااو عبااد اغ محمااد باان بهااادر باان عبااد اغ المصااريالزركشااي .ساامع ماان عمماااء مصاار ورحاال إلااى حمااب ثاام إلااى دمش ا  .كااان أصااولياً فقيه ااً أديب ااً

فهال عن التفسير .توفي بمصر .من آثاار  :البرهاان فاي عماوم القارآن ،وتفساير القارآن العظايم
وصل إلى سورة مريم  ،)35لم أق

عميّ).
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795-736ها) :عبد الرحمن بان احماد بان رجاب الساالمي البطادادي أباو

الفاارج ،زي اان ال اادين) الش ااهير ب ااابن رج ااب .ول ااد ببط ااداد وق اادم دمشا ا صا اطي اًر ،أج اااز اب اان النقي ااب
والنااووي وساامع بمكااة ومصاار ،باارع فااي الحااديث واوصااول والفقااّ فهااال عاان التفسااير .تااوفي

بدمش ا ا فا ااي رمها ااان ودفا اان بالبا اااب الصا ااطير .ما اان آثاااار :تفسا ااير س ااورة اإلخا ااالص والعصا اار
مخطوط) .وتفسير سورة الفم

مخطوط) والكالم عمى سورة النصر مخطوط) وشارح صاحيح

الترمذي وكذا ذيل طبقات الحنابمة .)36

 ابا ال ائَ 815-753ها) :احمد بن محمد بن عماد الدين بن عمي ،الممقب بابن الهاائم أباوالعباس ،شهاب الدين) .ولد بمصر ونشأ فيها انتقل إلى القدس واشتهر ومات فيها .كاان عالمااً
بالرياه اايات والفا ارائض .م اان آث ااار :التبي ااان ف ااي تفس ااير غري ااب القا ارآن مخط ااوط) ول ااّ كت اااب

الفرائض في الفقّ .)37

 ابااا الحسااباني 815-749هاا) :احمااد باان إسااماعيل بان خميفااة باان عباد العااال شااهاب الاادين،أبو العباس) الدمشقي الشافعي المعرو

بابن الحسباني .ولد وتوفي بدمش  ،ولي القهاء غير

مرة .يقال أن كتبّ تمفت كمها في فتنة تيمور لما استولى عمى دمش  .من آثار :جامع التفاسير
ولم أق

 -القلقشاااند

عميّ) .وطبقات الشافعية وشرح ألفية ابن مال .)38

… 826-ها اا) :عب ااد ال اارحمن ب اان محم ااد ب اان إس ااماعيل القمقش ااندي زي اان ال اادين)

المقدسي الشافعي .ولد بالقدس وبها توفي ،انتقل إلى دمش وأخذ عن شيوخها ثم القاهرة ورجع

إلى بمد ومات فيها .من آثار :تفسير سورة الفاتحة  ،)39لم أق
 -اللاازُ

عميّ).

833-751هاا) :محمااد باان محمااد باان محمااد باان عمااي باان يوسا

أبااو الخياار ،شاامس

الادين العماري) الدمشاقي الشاايرازي الشاافعي الشاهير بااابن الشايرازي ،شايخ القا ّاراء فاي زماناّ .ولااد
بدمش في رمهان وتفقّ بها وبرز في الحديث والقراءات وأنشأ مدرسة لقراءة القرآن .تن ّقل بين
البالد وزار فيها الحجاز واليمن ومصر فأخذ عنّ أهل تم الابالد القاراءات ورجاع إلاى الشاام ثام
02

التفسير والوفسروى في بالد الشام
في القرى()8هـ
أ.م.د.عبذ الجواد سالن عثواى

الع ار واستقر بشيراز بعد سنة 727ها) وتولى قهااءها إلاى أن تاوفي بهاا .مان آثاار :فهاائل

الق ارآن مخطااوط) وكفايااة اولمعااي فااي تفسااير آيااة يااا أرض ابمعااي) ،والعقااد الثمااين فااي ألطاااز
القرآن المبين ،وتفسير القرآن مخطوط) ،والنشر في القراءات العشر .)46

 ابا الخطكب 843-774ها) :عمي بن محمد بن ساعد بان محماد بان عماي أباو الحسان عاالءالدين) الطائي الجبريتي المعرو

بابن الخطيب الناصرية ولد بحمب .رحل إلى دمش والقااهرة

ودرس وأفتااى وولااي قهاااء ط ارابمس ثاام حمااب وتااوفي بهااا .ماان آثااار :تفسااير الفاتحااة لاام أق ا

عميّ) ،والدرر المنتخب في تاريخ حمب ،جعمّ ذيالً لتاريخ ابن النديم .)41

 ابا زهُة 848-758ها) :محمد بن يحيى بن احمد بن دغرة بن زهرة شمس الدين) الدمشقيالط اربمسااي الشااافعي المعاارو

بااابن زهارة .ولااد بحباراص وانتقاال إلااى دمشا ثاام اسااتقر بطارابمس

وتوفي بها .من آثار :فتح المنان في تفسير القرآن ،عشر مجمدات لم أق

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

 الُِِااي 853-776ه اا) :إب اراهيم باان موسااى باان بااالل باان عم اران باان مسااعود برهااان الاادين)ش ارقي اوردن) .كااان عالم ااً بااالقراءات والعربيااة

الكركااي القاااهري الشااافعي .ولااد بكاار الشااوب

والتفسير والفقّ وأصولّ .أقام بالقدس والخميل وتردد إلى مصر وأخذ عان عممائهاا ثام اساتوطنها

وبهااا تااوفي .ماان آثااار  :حاشااية عمااى تفسااير عااالء الاادين التركماااني الحنفااي لاام أق ا
واإلسعا

في معرفة القطع واوستئنا  ،ومرقاة المبيب في عمم اوعاريب .)43
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هـجلـة كليـة العلـوم اإلسالهيـة
1341هـ 0212-م
العـذد الثاهـي

المبحث الثاني :النوسكُ

بعد أن مرت بنا اآلثار التفسايرية لممفسارين الاذين كاان جال اهتماامهم خدماة القارآن الكاريم،

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

والمسممين كانوا وما زالوا متربصين لهذ اومة.

إن مااا حاال ببطااداد 656هاا) وبطزوهااا عمااى يااد المطااول واهاااعة ثااروات هائمااة ماان العمااوم

التي كانت موثقة في بطون المؤلفات التي أحرقت وسرقت أو ألقيت في نهر دجمة كما يرويهاا لناا

التاريخ .)44

وما ن ار اليوم في بطداد الحاهرة من سارقة أغماب مكتباتهاا أو إحراقهاا ماا هاو إو تواصال

لهااذا الحقااد الاادفين .فااي أوائاال عااام )2663أطمااع الباحااث عمااى أغمااب المخطوطااات فااي الع ا ار

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

الحصااول عمااى أيااة مخطوطااة تخااص الد ارسااة ،وأكتفينااا بمااا حوتااّ المعجمااات المفهرسااة ماان ذكاار
أماكن هذ المؤلفات المخطوط منها ،والمطبوع.

وقد قسمنا هذا المبحث إلى ثالثة مطالب:

المطلب األول :النواسكُ المطبوعات

يش ااتمل ه ااذا القس اام اآلث ااار التفس اايرية لممفسا ارين المطب ااوع منه ااا خاص ااة ،م ااع ذك اار ع اادد

الطبعات وأماكن طبعها ،وقد أثرنا أن يكون بحسب وفياتهم.
 ابا نكمكة 728-661ها) :من آثار المطبوعة: -1مقدمة في أصول التفسير :طبع في عدة طبعات منها:

* طبعة دمش  ،مطبعة الترقي عام 1936م بتحقي عدنان زرزور.
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* طبعة الرياض ،ط ،1سنة 1382ها) ،جمع عبد الرحمن بن محمد بن قاسم القاصمي.

* طبعة الكويت ،دار القرآن الكريم عام 1971م).
* طبعة القاهرة المطبعة السمفية ،د .ت) .)45

* طبع ااة بطاااداد ،دار التربياااة لمطباعاااة والنش اار ،د .ت) ،تحقي ا ا محم ااود محم ااد محماااود
نصار.

 -2تفسير سورة اإلخالص :طبع أكثر من مرة.

* طبع في القاهرة ،مكتباة أنصاار السانة المحمدياة ،عاام 1969م) ،تصاحيح طاّ يوسا
شاهين .)46

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

* طبع في بطداد ،مطبعة اونتصار ،سنة 1416ها).

 -3تفسير سورة النور :طبع أكثر من طبعة.

* طبع في الهند ،دهمي ،طبع حجر ،سنة 1344ها) ،نشر وتحقي صالح عزام.
* طبع في القاهرة ،مطبعة دار الشعب ،عام 1972م) .)48

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

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

 -6تفسير المعوذتين:

* مصر ،المطبعة الشرقية ،،سنة 1323ها) .)51
* المطبعة السمفية ،ط ،2د ،ت).

ووبن تيمية كتب مطبوعة تقارب  )63كتاباً في العموم كافة .)52
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من آثار :لباب التأويل في معاني التنزيل ويعر بتفسير الخازن).

* طبع في القاهرة ،مطبعة إبراهيم المويمي1287 ،ها1876-م).
* بوو 1298 ،ها1886-م).

* القاهرة ،المطبعة اوزهرية والمطبعة الخيرية 1366ها1882-م).
* القاهرة ،مطبعة البابي الحمبي 1957م).

* بيروت ،دار المعرفة لمطباعة والنشر1976 ،م) .)53

-ابا القكَ اللوزكة )749-691ها:

جمع غير واحد آثاار ابان القايم منهاا :كتااب ابان قايم الجوزياة –حياتاّ وآثاار  -تاألي

بكار

بن عبد اغ أبو زيد ،طباع فاي بياروت ،المكتاب اإلساالمي ،ط1463 ،2ه ا1983-م) ،ومان هاذ
اآلثار:

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

 -2تفسير المعوذتين.

 القاهرة ،،دار الطباعة المنيرية 1345ها) .)55

 -3التفسير القيم لممام ابن القيم.
* طبع في بياروت ،دار الكتاب العممياة1397 ،ه ا1978-م) جمعاّ محماد أوياس النادوي
وحققّ محمد حامد الفقي .عن المطبعة السنة المحمدية ،القاهرة 1949م) .)56

 -4أمثال القرآن وأمثال الحديث.

* طبع في بطداد ،مكتبة الشطري ،عام 1991م) ،تحقي الدكتور موسى بناي العميمي.
* مكة المكرمة ،دار مكة لمطباعة والنشر 1986م) .)57
السمكا الحلبي …756-ها) :من آثار :30
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 -1الدر المصون في عمم الكتاب المكنون.

* حق عمى يد الدكتور احمد محمد الخراط ،فقد حق نصفّ اوول من أول القرآن الكاريم
إلى نهاية المائدة في رساالة دكتاو ار ثام حقا النصا

الثااني واساتطر العمال عشارين

سنة في أحد عشر مجمد وطبع الكتاب في عدة طبعات.

 -2عمدة الحفاظ في تفسير أشر اولفاظ.

* د ارسااة وتحقيا الجاازء اوول ،أطروحااة دكتااو ار تقاادم بهااا صااالح مهاادي عباااس إلااى كميااة
اآلداب ،الجامعة المستنصرية1412 ،ها1992-م).

* ص ااورة المخطوط ااة المحفوظ ااة ف ااي خزن ااة مكتب ااة ن ااور عثماني ااة ط  ،1دار الس اايد لمنش اار
1467ها1987-م) ،تحقي محمود السيد الدغيم.
ابا ِثكُ ( 117-107ها :تفسير القرآن العظيم طبع طبعات كثيرة منها:* طب ااع وول ما ارة به ااامش ف ااتح البي ااان ف ااي مقاص ااد القا ارآن) لص اادي حس اان خ ااان ،س اانة
1362ها) في بوو .)58

* طبع مع تفسير البطوي معالم التنزيل) بعناية السيد محمد رشايد رهاا فاي القااهرة ،سانة
1342ها) في جزئين عمى نفقة اومير عبد العزيز أمير نجد.

* طبااع فااي مطبعااة المنااار ،ساانة 1347ه اا) فااي تسااعة أج ازاء وبأساافل صاافحاتّ معااالم
التنزيل) لمبطوي ،وبآخر فهائل القرآن.

* طبع بدار أحياء الكتب العربية ،عيسى البابي الحمبي وشركا  ،د .ت).
* طبع في بيروت ،مطبعة دار المعرفة لمطباعة والنشر1388 ،ها1969-م).

* طب ااع بمط ااابع الش ااعب بالق اااهرة س اانة 1393ها اا) بتحقيا ا محم ااد إبا اراهيم ومحم ااد احم ااد
عاشور وعبد العزيز غنيم في ثمانية أجزاء وغيرها.
وقد اختصر هذا التفسير في عدة مختصرات منها:
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 -1اختصر الشيخ احمد محمد شاكر ،فقد جرد من اإلسانيد واإلسرائيميات وسما عمدة التفسير
عن الحافظ ابن كثير) ومات قبل أن يتمّ .طبع بدار المعار  ،القاهرة عام 1956م).

 -2محمااد عمااي الصااابوني ،وسااما مختصاار تفسااير اباان كثياار) ،طبااع باادار الق ارآن الك اريم ،عااام
1974م).

 -3محمد نسيب الرفاعي ،وسما تيسير العمي القدير) ،طبع بدار الكتب.
 -4محمود محمد سالم ،وسما التيسير خالصة تفسير ابن كثير) ،طبع بمطابع القاهرة.
-الزُِشي )794-745ها:

 -7البرهان في عموم القرآن ،مطبوع في عدة طبعات منها:
* القاهرة ،مطبعة عيسى البابي الحمبي وشركا  ،ط1391 ،2ها1972-م) تحقيا محماد
أبو الفهل إبراهيم.

* دار الفكر ،ط1986 ،3م ،تحقي محمد أبو الفهل إبراهيم.

المطلب الثاني :النواسكُ المخطوطة
إن ما مر عمى البالد العربية عامة والع ار خاصة كان سبباً في إهاعة ثروات عديدة وو

سيما المخطوطات ،فما بقي منها قمي ٌل جداً تذكرها لنا كتب المعاجم وفهارس المخطوطات.
ومن مخطوطات القرن الثامن:

ابا لباُة المقدسي )727-647ها* صاان

تفسااي اًر لمقارآن الكاريم أسااما مختصاار الكشااا ) مخطااوط باادار الكتااب الظاهريااة

رقم  )166 ،562تفسير .)59

الوص ا

العااام لممخطااوط :الجاازء اوول يباادأ بااأول الكتاااب وينتهااي فااي آخاار سااورة اونعااام ،نسااخة

قديمة مستعممة خرمت من آخرها ورقة ثم الح النقص بخط مطاير حديث ،تهرت أطا ار

من اوستعمال والقدم ،الخط معتاد قديم قميل اإلعجام تصعب قراءتّ.
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ابا نكمكة 728-661ها) -1تفس ا ااير س ا ااورة الفما ا ا والن ا اااس ،مخط ا ااوط ف ا ااي مكتب ا ااة اووق ا ااا
مجاميع .)66

العراقي ا ااة رق ا اام )4767/35

 -2رسالة في تفسير المعوذتين ،مخطوط جامعة برنستون رقم  )1377تفسير.

ظ ُن اوا اآليااة ،مخطااوط فااي اوزهاار رقاام
س ا َل َو َ
اساانَ ْك َئ َ ُ
 -3قاعاادة فااي قولااّ تعااالى َحنااإ لَ َ ا ْ
الُ َ
 182مجاميع) 4485.
 -4ممخص في كالم ابن تيمية في سورة الكوثر ،خط ،جامعة الرياض رقم 22/1928م).

 -5اوكميل في المتشابّ والتأويل ،مخطوط بدار الكتاب المصارية رقام  588مجااميع) وطباع فاي
مصر سنة 1332ها) .)61

 -6العبوديااة ،وهااي رسااالة فااي تفسااير قولااّ تعااالى " يااا أيهااا الناااس اعباادوا ربكاام " اآليااة ،مخطااوط
بدار الكتب المصرية رقم  589مجاميع) وطبع بمصر سنة 1332ها) .)62

محمد با لماعة )733-639ها* كش

المعاني في المتشابّ من المثاني مخطوط).

* غرة البيان لمبهمات القرآن مخطوط) .)63
-ابا الباُز

)738-645ها

* لّ البستان في تفسير القرآن ،مخطوط في كتاهيّ وحيد باشا بتركيا برقم .)64 )2496
* تجريد اوصول في أحاديث الرسول ،مخطوط في المكتبة القادرية .)65

الخازا )741-678ها33
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*تفسير سورة القدر ،مخطوط في مكتبة المسجد اوحمدي بطنطا رقم 218د.)66 )591 ،
الطكبي )745-661ها* فتوح الطيب في الكش

عن قناع الرياب ،مخطاوط فاي دار الكتاب المصارية ،تحات رقام

 ،)145وها ااو حاشا ااية عما ااى الكشا ااا

اووقا

لمزمخشا ااري  .)67توجا ااد نسا ااخة مخطوطا ااة فا ااي

العامة ببطداد تحت رقم  ،)2363وتوجد نسخة مناّ فاي الكتبخاناة الخديوياة

تحت رقم ن ح  ،145و ن  )145الجازء الثااني فقاط  ،)68وتوجاد نساخة مناّ حاشاية

عمااى الكشااا

المكتبااة المحمديااة بجااامع الزياواني فااي الموصاال رقاام  ،)69 )91وتوجااد

نسخة منّ في المكتبة القادرية تحت رقم

 ،63س .)76 )63

ابا اللباا ( 176-916ها -1تفسااير اباان المبااان ،مخطااوط باادار الكتااب المصارية ،الجاازء اوول ،ناااقص ماان أولااّ تحاات رقاام

 ،)71 )9وتوجد نسخة مخطوطة في الكتبخانة الخديوية ،الجزء اوول تحت رقم ن خ  9ن

ع 2.)9

 -2متشابهات القرآن ،مخطوط بدار الكتب المصرية تحت رقم  94مجاميع).

 -3رد معااني اآليااات المتشااابهة إلااى معاااني اآليااات المحكمااات ،مخطااوط بالمكتبااة القادريااة تحاات
رقم

 ،162س .)162

-نقي الدكا السبِي )756-683ها

َ
را َاُن َ ) اآلياة .مخطوطاة فااي دار
* لاّ التعظايم والمناة فااي قولاّ تعاالى لَنَا ْاْ َم َنا َبا َولَنَ ْن َ
الكتااب المصارية تحاات رقاام  366مجاااميع) ونسااخة منااّ فااي الخ ازنااة التيموريااة تحاات
رقم  464مجاميع) ويذكرها السيوطي في كتابّ الخصائص الكبر .)72
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* تعميقة في قراءة القارآن ،مخطاوط بمكتباة اووقاا
مجاميع) .)73

العراقياة ببطاداد تحات رقام 2344/2

-رال الدكا الهائي )761-694ها

َ
اء َعلَاإ الناا َ
سطا لَنَ َِوَناوا َ
شا َ َد َ
* رسالة في تفسير قولّ تعاالى َو َِ َ ل َل َل َه ْل َنا َِ َْ أَمة َو َ
اآلية ،مخطوطة في دار الكتب المصرية تحت رقم .)74 )623

-ال ِاُ

…)763-ها

* ل ااّ تفس ااير س ااتة مجم اادات ،مخط ااوط بالمكتب ااة الخديوي ااة تح اات رق اام ن خ  ،463ن ع
 ،)25589بخط المؤل

لخصّ من تفسير الثعمبي والواحدي .)75

القطب النحناني …)766-ها* حاشية عمى تفسير الكشاا  ،مخطاوط بالكتبخاناة الخديوياة تحات رقام ن خ  ،36ن ع
 ،)6363ونسا ااخة أخا اار تنتها ااي إلا ااى سا ااورة الكه ا ا

تحا اات رقا اام ن خ  ،353ن ع

 ،)76 )19242ونسااخة منااّ باادار الكتااب المص ارية والموجااودة منهااا الجاازء اوول إلااى

سااورة الكها

تحاات رقاام  ،)353وتوجااد جاازء اوول ماان نسااخة أخاار إلااى سااورة طااّ

تحت رقم 36م) .)77

-ابا ُلب البغداد

)795-736ها

* تفسا ااير سا ااورة النصا اار ،مخطوطا ااة باووقا ااا

العراقيا ااة ببطا ااداد تحا اات رقا اام 4767/18

* تفسااير سااورة اإلخااالص ،مخطوطااة باووقااا

العراقيااة ببطااداد تحاات رقاام 4767/19

مجاميع).

مجاميع)  ،)78ومكتبة اآلثار العامة ببطداد رقم .)36511
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-ابا ال ائَ )815-753ها.

* التبيان في تفسير غريب القرآن ،مخطوط بدار الكتب المصرية تحت رقم .)79 )84

-اللزُ

)833-751ها.

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

المطلب الثالث :النواسكاُ الموقاودة
ذكرنا فيما سب أن اومة اإلسالمية مرت بأوقات عصيبة ،أدت إلى هياع ثروات هائمة

من المخطوطات كان ذل بوجّ عام ،وما حدث في غزو تيمورلن لبالد الشام أثر في هياع ما

تبقاى ماان هااذ الثاروة ،فقااد قاااموا با ح ار الكثيار ماان المكتبااات العامااة والخاصاة  ،)81ومااا تبقااى ماان
هاذ المؤلفااات ذكاارت فااي بطااون الكتااب ،أو إشاارة تاادل عمااى وجودهااا ،وأن مؤلفيهااا انتهجاوا منهجااً
في تأليفها ،ونود أن نذكر بأن الحصار الفكري والثقافي الذي فارض عماى بمادنا كاان لاّ اوثار فاي

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

غير أنها لم تُشر إلى أماكن وجود هذ التفاسير فأشرنا إليها ووهعناها في قسم المفقودات وهي:
الُقي )763-647هاأشار ابن كثير وابن العماد إلى أن الرقي كاان عارفااً بالتفساير وأناّ صان

ونقل عنهما ذل معجم المؤلفين وصاحب كش

الظنون وغيرهما .)82
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النا في ،بدُ الدكا )765-628هاأشار ابن حجر في الدرر أن التاذفي لّ مختصر الراش

من زول الكاش

وهذا ما أكد صاحب كتاب هدية العارفين ومعجم المؤلفين واوعالم .)83

مان التفاساير،

السوقي ،نلَ الدكا )716-676هاأشار ابن العماد في الشذرات أن السوقي لّ " :اوكسير في قواعد التفسير" ،وكذا ذكر في

هدية العارفين .)84

الشامي )715-671هاورد ذكر في كتاب معجم المؤلفين وهدية العارفين ،باأن لاّ اوعاالم فيماا أبهام فاي القارآن

من اوسماء واوعالم ،وهو تفسير لمقرآن .)85
-الُضإ الُومي )732-656ها

ذكر ابن حجر وابن العماد وقاو :كان عالماً بالتفسير ،ولّ تفسير لمقرآن وكذا في معجم

المصنفين ومعجم المؤلفين .)86

احمد با الحسا )745-652هاذكاار اباان حجاار فااي ترجمااة مطولااة وكااذا اباان العماااد والااذهبي وكااان إجماااعهم عمااى أنااّ

اشتطل بالتفسير  .)87غير أنّ لم تذكر المصادر مؤلفاً خاصاً بذل .
-ابا النقكب )745-661ها

كتب مقدمة في التفسير وهذا ما أشار إليّ ابن حجر والسبكي في طبقاتّ وكاذا ورد ذكار

في المصنفات .)88
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نقال ابان حجاار عان الااذهبي أناّ شارع فااي تفساير كبياار لمقارآن الكاريم ،واختما

ابان حجاار

عن الذهبي في تسميتّ فهو في الدر ،احمد بن سعد بن عبد اغ وفي المعجم المختص ،احمد بن

سعد بن محمد  ،)89في رواية الذهبي :أن لّ تفسي ار غير أنّ لم يصل إلينا.
-نقي الدكا السبِي )756-683ها

أورد تاج الدين السبكي في طبقاتّ ترجماة مطولاة عناّ وفياّ بعاض آثاار التفسايرية وذكار

أن لاّ تفسااي اًر لمقارآن لاام يكممااّ وهااو "الاادر النظاايم فااي تفسااير القارآن الكاريم"  ،)96وقااد ذكاار ذلا اباان

حجر وابن العماد وغيارهم .غيار أناّ لام اجاد إشاارة إلاى مكاان وجاود هاذا التفساير ،ونقال السايوطي
َ
ر َُن َ .)91
ا
في الخصائص عن السبكي
تفسير لقولّ تعالى :لَنَ ْْ َم َنا َب َولَنَ ْن َ
رال الدكا الهائي )761-694هال ااّ "بره ااان التيس ااير ف ااي عنا اوان التفس ااير" ه ااذا م ااا ذك اار اب اان حج اار والس اابكي والش ااوكاني

وغيرهم  ،)92ولم تشر هذ المصادر عن وجود لذا فهو مفقود.
-الواسطي )776-717ها

ذكرت المصادر أن لّ تفساي اًر لمقارآن الكاريم غيار أنهاا لام تاذكر اساماً لاّ أو مكاان وجاود

وهل هو مخطوط أو مطبوع فمم يب إو أن نعد من المفقودات .)93

الدمشقي …)773-هاصن

هدياة ولام
تفسي اًر لمقرآن الكريم وهو " التبيان في تفسير القرآن " وهذا ما ذكر في ال ّ

أجد في غير .)94

-السخومي …)774-ها
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ذكر ابن حجر أنّ اشتطل في التفسير غير أنّ لم يذكر لّ مصنفاً في ذل ولم تشر إليّ

باااقي الكتااب  .)95فظاااهر كااالم اباان حجاار ان السااخومي درس عماام التفسااير لتالميااذ غياار انااّ لاام
يدون عنّ.

محمد ابا عبد البُ السبِي  )777-767هاذكاارت كتااب التاراجم أنااّ كااان مفسا اًر وأنااّ كااان ُيقاارء طالبااّ تفسااير الكشااا
ابن العماد فقال في ترجمتّ :مع سعة عممّ لم يصن شيئاً وكان يقول أقرأت الكشا

رأسي .)96

وهااذا مااا أكااد
بعدد شاعر

ابا لماعة  )796-725هاجمع تفسي اًر لمقرآن في عشر مجمدات حيث قال عنها ابن حجر " :جمع تفسي اًر في عشر

مجمدات وقفت عميّ بخطة وفيّ غرائب وفوائاد وقارأت بخطاّ  .)97لام تشار المصاادر اوخار عماى

أماكن وجود .

ابا الكونانكة )793-767هاولخص تفسير ابن كثير
درس عمم التفسير إلى جانب العموم اوخر وولي قهاء بعمب
ّ

في أربع مجمدات ولم تشر المصادر إلى أماكن وجود .)98
-ابا الش كد )793-728ها

ذكارت المصااادر أن لاّ معرفااة بعماام التفساير ولاام تشار هااذ المصااادر إلاى مصاانفاتّ غياار

أنّ اشتهر بأبيات قالها في مدح الرسول صمى اغ عميّ وسمّم) في أل
الزُِشي )794-745ها38

بيت .)99
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صاااحب كتاااب البرهااان فااي عمااوم الق ارآن) وكااذل تفسااير لمق ارآن العظاايم وصاال فيااّ إلااى

سورة مريم غير أن تفسير فقد وأن ما ذكر في البرهان يعبر فيّ عن منهجّ في تفسير .)166
ابا الحسباني )815-749هالّ تصني

جامع التفاسير) وغيرهاا مان التصااني  .قيال أن كتباّ تمفات فاي فتناة تيماور

لما استولى عمى دمش .)161

-القلقشند

…)826-ها

ذكرت المصادر أن من آثار تفسير سورة الفاتحة وأنّ درس عمم التفسير بدمش ونابمس

والقدس  ،)162ولم أق
-اللزُ

عميها في مصادر المخطوطات والمطبوعات.

)833-751ها

القراء في زمانّ لّ تفسير مخطوط ولّ أيهاً العقد الثمين في ألطاز القرآن المبين)
شيخ ّ
ا ْابلَ َهاااي ")  ،)163ولاام أجااد لمكتااابين ذك ا اًر فااي معاااجم
و كفايااة اولمعااي فااي تفسااير آيااة " َكااااأ َُْ َ
المخطوطات والمطبوعات.
-ابا الخطكب )843-774ها

ذكرت المصادر أن لّ تفسير سورة الفاتحة ولم أجد لها مصنفاً في كتب المعاجم .)164

-ابا زهُة )848-758ها

30

التفسير والوفسروى في بالد الشام
في القرى()8هـ
أ.م.د.عبذ الجواد سالن عثواى

مفساار ماان آثااار  :فااتح المنااان فااي تفسااير الق ارآن) فااي عشاار مجماادات هااذا مااا نقمتااّ
فقيااّ ّ
كت ااب الت ا اراجم ،وفاااي كش ا ا الظناااون تفساااير ابا اان زها ارة وقاااد غما ااط فاااي س اانة وفاتاااّ حي ااث ذكرهاااا
884ها) .)165

الُِِي )853-776هايدرس الفقّ والقراءات والتفسير .من آثاار :
عالم بالقراءات والتفسير أقام بالقدس والخميلّ .
حاشية عمى تفسير عالء الدين التركماني الحنفي) ذكر البطدادي في كش الظنون .)166
بعد هذ الجولة بين كتب التفسير ،تب ّاين لناا أن هناا الكثيار مان كتاب التفساير فقادت .إماا
بحرقها بسبب الفتن التي مرت عمى البالد اإلسالمية ،أو أتمفت بسبب سوء حفظها في المكتبات
أو عن ا ااد أص ا ااحابها ،وق ا ااد س ا اااعدت الحم ا ااالت اوس ا ااتعمارية المتك ا ااررة لم ا اابالد بسا ا ارقة الكثي ا اار م ا اان
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
ماان هااذ المؤلفااات فااي كتابااّ اإلتقااان ،وأشااار إليهااا فااي مقدمتااّ ،وفااي أغمااب اوحيااان يشااير إلااى

مناهج مؤلفيها ،وأخي اًر ليس بآخر أدعاو مان اغ أن يعاين غياري فاي البحاث عنهاا واظهارهاا لمعاالم

اإلسالمي.

الفهـارس والمصـادر والمراجـع:
 )1سورة النحل ،اآلية .)44

)2مقدمة في أصول التفسير ،احمد بن تيمية ،تحقي محمود محمدد محمود نصاار ،دار التربياة
لمطباعة والنشر والتوزيع ،د.ت).
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مقدمة في أصول التفسير ،ابن تيمية  )45؛ اوتقان في عموم القران ،جاالل الادين عباد الارحمن
بن السيوطي ت ،)911المكتبة الثقافية ،بيروت ،لبنان1973 ،م.

واإلتقان ،السيوطي .)174/2

*) أشار اإلمام السيوطي في مقدمة اإلتقان إلى الكثير من الكتب التي اطمع عميها لعمماء القرن
الثامن ينظر :اإلتقان .)4/1

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

البدايااة والنهايااة  ،)5-4/14معج اام المخااتص بالمحاادثين) :ش اامس الاادين الااذهبي ،تحقياا  :د.
محما ااد الحبيا ااب الهيما ااة ،مكتبا ااة الصا اادي المممكا ااة العربيا ااة السا ااعودية ،ط1468 ،1ها ا ا –

1988م).

المعجاام المخااتص  )166و شااذرات الااذهب فااي اخبااار ماان ذهااب  ،ابااي الفااالح عبااد الحااي اباان
العماد الحنبمي ت 1689ها) .منشورات دار اوفا الجديد  ،بيروت ،د.ت).

شذرات الذهب  )186/6و اوعالم ،خير الدين الزركمي ،مطبعة بيروت ،ط1957 ،3م.
اوعالم .)276/4

)4الادرر الكامناة فاي اعياان المئاة الثامناة ،اباان حجار العساقالني ،،تحقيا محماد سايد الحا  ،دار
الكتاب الحديث – مصر ،د.ت).

الااادرر الكامنا ااة  )15/14والبدايا ااة والنهايا ااة  )36-29/14وشا ااذرات الا ااذهب  )7/6و المنها اال
الصافي والمستوفي بعد الوافي ،جمال الدين ابي المحاسن يوس

بن تطري باردي ،تحقيا

احمد بن يوس  ،القاهرة ،مطبعة دار الكتب المصرية1375 ،ها – 1956م).

المنهل الصافي .)9/1

 )5الدرر الكامنة  )294/3واوعالم  )271/6و معجم المؤلفين ت ارجم مصنفي الكتب العربية،
عمر رها كحالة ،اصدار دار احياء التراث العربي ،بيروت ،لبنان ،د.ت).

معجم المؤلفين  )83/9وهدية العارفين .)146/2

 )6شذرات الذهب  )39/6وهدية العارفين .)466/1
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 )7معجم المؤلفين  )71/11وهدية العارفين .)143/2

 )8ش ا ااذرات ال ا ااذهب  )87/6وال ا اادرر الكامن ا ااة  )259/1واوع ا ااالم  )214/1وهدي ا ااة الع ا ااارفين
 )167/1و كش ا

الظنااون عاان اسااامي الكتااب والفنااون  ،حاااجي خميفااة مصااطفى عبااد اغ ،

منشورات مكتبة المثنى بطداد د.ت).

الظنااون  )459/3و مخطوطااات دار الكتااب الظاهريااة ،وهااعّ د .عااز حساان ،مطبوعااات

كشا

المجمع العممي العربي بدمش

1381ها – 1962م).

مخطوطات دار الكتب الظاهرية .)288

 )9الدرر الكامناة  )168/1و النجوم الزاهرة فاي مماو مص ار والقاه ارة ،جماال الدي ان اباو المحاس ان
يوس ا ا ا

اوت ا ااابكي ،مطبع ا ا اة دار الكت ا ا اب المصري ا ا اة ،ط 1362 ،1ه ا ا ا – 1933م) )271/9 ،

والمعجم المختص  )25وشذرات الذهاب  )86/6واوعاالم  )146/1ودائرة المعار اإلسالمية
.)169/1

 )16اإلشارات إلى أماكن الزيارات  )16وايهاح المكنون  )314/1والمنهل الصاافي ،)49/1
الا اادرر الكامنا ااة  )28/1ومعجا اام المصا اانفين  )151/3ومعجا اام الما ااؤلفين  )35/1وشا ااذرات

الذهب .)97/6

 )11شااذرات الااذهب  )166/6والبدايااة والنهايااة  )163/14والمعجاام المخااتص  )269ومعجاام
الما ا ا ااؤلفين  )261/8والا ا ا اادرر الكامنا ا ا ااة  )367/3وطبقا ا ا ااات السا ا ا اابكي  )139/9وفها ا ا اارس
مخطوطات المصور .)296/1

 )12الا اادرر الكامنا ااة  )461/4وطبقا ااات السا اابكي  )248/6والبا اادر الطا ااالع  )324/2ومفتا اااح
السااعادة  )224/2وشااذرات الااذهب  )119/6وهديااة العااارفين  )567/2وايهاااح الممكنااون
 )281/1واوعالم  )66/9وطبقات القراء لمجزري .)351/2

 )13الدرر الكامنة  )97/3وشذرات الذهب  )131/6وطبقات المفسرين لمداؤدي  )426وهدية
العارفين  )718/1واوعالم  )156/5معجام المطبوعاات  )869ومعجام الد ارساات القرآنياة
 )366واآلثار الخطية بالمكتبة القادرية .)267/1
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 )14الا اادرر الكامنا ااة  )68/2وشا ااذرات الا ااذهب  )137/6وبطيا ااة الوعا اااة  )228والبا اادر الطا ااالع
 )229/1وكشا ا ا

الظن ا ااون  )726/1ومعج ا اام الد ارس ا ااات القرآني ا ااة  )323-289وفه ا اارس

الكبتخانة الخديوية .)187

 )15ال ا اادرر الكامن ا ااة  )136-135/1وش ا ااذرات ال ا ااذهب  )166/6والمعج ا اام المخ ا ااتص ،)19
ومعجم المؤلفين  ،)231/1هدية العارفين .)116/1

 )16مفتا اااح السا ااعادة  )443/1والا اادرر الكامنا ااة  )398/3وطبقا ااات السا اابكي  )44/6ومعجا اام
المؤلفين  )164/9وهدية العارفين  )152/2وايهاح المكنون .)487/1

 )17ماا ارآة الجن ا ااان  )333/4وال ا اادرر الكامن ا ااة  )336/3وش ا ااذرات ال ا ااذهب  )163/6وطبق ا ااات
الس ا ا اابكي  )213/5وحس ا ا اان المحاها ا ا ارة  )242/1وهدي ا ا ااة الع ا ا ااارفين  )155/2واوع ا ا ااالم
 )223/6ومعج ا اام الم ا ااؤلفين  )261/8وفه ا اارس التيموري ا ااة  )251/1والكتبخان ا ااة الخديوي ا ااة
 )141ومعجم المطبوعات البعثة المصرية .)21

 )18ذيال طبقاات الحنابماة  )447/2وذيال المعبار  )155/4البداياة  )234/14والادرر الكامناة

 )466/3والنجوم الزاهرة  )249/16والمعجم المختص  )269وشاذرات الاذهب )144/6

وهديا ا ااة العا ا ااارفين  )152/2وبطيا ا ااة الوعا ا اااة  )25ومعجا ا اام المطبوعا ا ااات  )222واوع ا ا ااالم
 )286/6وابن القيم وآثاار  )169ومعجام الد ارساات القرآنياة  )336وذخاائر التاراث العرباي
.)225-221/1

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

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

 )21الاادرر الكامنااة  )71-63/3والنجااوم ال ازه ارة  )318/16وشااذرات الااذهب  )186/6وبطيااة
الوعاة  )342والدارس  )134/1ومعجم الماؤلفين  )127/7واوعاالم  )116/5وطبقاات

السبكي  )213-146/6وهدية العارفين .)726/1
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التفسير والوفسروى في بالد الشام
في القرى()8هـ
أ.م.د.عبذ الجواد سالن عثواى

 )22الا اادرر الكامنا ااة  )96/2والنجا ااوم ال ازه ا ارة  )337/16والا اادارس  )59/1وطبقا ااات السا اابكي
 )164/6والباادر الطااالع  )245/1واوعااالم  )63/2ومعجاام المااؤلفين  )126/4والفهاارس

التمهيا ا ا اادي  )166وفها ا ا اارس دار الكتا ا ا ااب المص ا ا ا ارية  )51/1واآلثا ا ا ااار الخطيا ا ا ااة بالمكتبا ا ا ااة
القادرية .)228/1

 )23الدرر الكامنة  )112/1والفهرس التمهيدي  )47وفهرست الكتبخانة الخديوية .)153
 )24فهرست الكتبخانة الخيوية  )153والدرر الكامنة  )112/1والفهرس التمهيدي .)47

 )25الاادرر الكامنااة  )426/3وشااذرات الااذهب  )244/6والاادارس  )328/1ومعجاام الم ااؤلفين

 )198/9واوع ا ااالم  )319/6والفه ا اارس التمهي ا اادي  )619/6وهدي ا ااة الع ا ااارفين )168/2

وفهرس المخطوطات المصور ،لطفي .)256/2

 )26فهرس الكتبخانة الخديوية .)168
 )27هدية العارفين .)345/1
 )28الدرر الكامنة .)65/4

 )29البداية والنهاية  ،)31/14أنباء الطمر  )39/1والدرر الكامن اة  )445/1والبا ادر الطال اع
 )153/1وال اادارس  )36/1وش ااذرات ال ااذهب  )231/6وهدي ااة الع ااارفين  )215/1ومعج اام

المؤلفين  )283/2واوعالم  )317/1والمعجم المختص  )74وطبقات الحفااظ لمسايوطي
 )371ومفتاح السعادة .)252/1

 )36شذرات الاذهب  )253/6والادرر الكامناة  )496/3وبطياة الادعاة  )63وحسان المحاهارة
 )248/1والنجوم الزاهرة  )136/11ومعجم المؤلفين  )125/16واوعالم .)55/7

 )31الدرر الكامنة .)41-46/1

 )32شااذرات الااذهب  )311/6والمعجاام المخااتص  )56وقهاااة دمش ا
 )452ومعجم المؤلفين  )47/1ومعجم المصنفين .)192/3

 )112واونااس الجمياال

 )33ال اادرر الكامن ااة  )56/4وش ااذرات ال ااذهب  )331/6واوع ااالم  )178/7وهدي ااة الع ااارفين
 )174/2ومعجم المؤلفين .)366/16
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الوجلذ الرابع

هـجلـة كليـة العلـوم اإلسالهيـة
1341هـ 0212-م
العـذد الثاهـي

 )34ال اادرر الكامن ااة  )296/3وش ااذرات ال ااذهب  )329/6ومط ااالع الب اادور  )196/1واوع ااالم
 )196/6وهدية العارفين  )174/2ومعجم الؤلفين .)218/8

 )35شا ااذرات الا ااذهب  )335/6وهديا ااة العا ااارفين  )175-174/2وطبقا ااات المفس ا ارين لما ااداؤدي
 )158/2وحسن المحاهرة .)437/1

 )36الا اادرر الكامنا ااة  )321/2وشا ااذرات الا ااذهب  )339/6والبا اادر الطا ااالع  )328/1وفها اارس
المخطوطات الظاهرية  )276/6وفهارس المخطوطاات المصاور  )249/1وهدياة العاارفين
 )527/1ومعجم الدراسات القرآنية .)328-243-241-236

 )37اون ا ااس الجمي ا اال  )456/2وش ا ااذرات ال ا ااذهب  )169/2وفهرس ا اات الكت ا ااب خان ا ااة )177/5
والفهرس التمهيدي  )471-468-238ومعجم المطبوعات ،المكتبة اوزهرية .)269

 )38اله ا ا ااوء الالم ا ا ااع  )239-237/1وش ا ا ااذرات ال ا ا ااذهب  )169-168/7والمنه ا ا اال الص ا ا ااافي
 )224/1إيه اااح المكن ااون  )352/1وقه اااة دمشا ا

واوعالم .)93/1

 )131ومعج اام الم ااؤلفين )164/1

 )39شااذرات الااذهب  )147/7وايه اااح المكنااون  )366/1وهدي ااة العااارفين  )536/1ومعج اام
المؤلفين .)171/5

 )46شااذرات الااذهب  )264/7والمنهاال الص ااافي  )287/3ومفتاااح السااعادة  )392/1ومعج اام
الم ا ااؤلفين  )291/11وهدي ا ااة الع ا ااارفين  )188/2وفه ا اارس مخطوط ا ااات الظاهري ا ااة )175
ومعجم المطبوعات العربية ،سر كيس  )62/1وفهرست دار الكتب المصرية .)57/1

 )41اله ااوء الالم ااع  )363/5والب اادر الطا ااالع  ،)476/1ومعج اام الم ااؤلفين  )266/7وكش ا ا
الظنون  )249/1وفهرس المكتبة اوزهرية .)435/5

 )42الها ااوء الالما ااع  )76/16والبا اادر الطا ااالع  ،)276/2ومعجا اام الما ااؤلفين  )98/12وهديا ااة
العارفين  ،)195/2واوعالم  ،)16/8وكش

الظنون .)438

 )43اله ا ااوء الالم ا ااع  ،)175/1ومعج ا اام المص ا اانفين  )446/4وايه ا اااح المكن ا ااون ،)124/2
ومعج اام الم ااؤلفين  ،)118/1وهدي ااة الع ااارفين  ،)26/1واوع ااالم  ،)6/1وكشا ا
.)453
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الظن ااون

التفسير والوفسروى في بالد الشام
في القرى()8هـ
أ.م.د.عبذ الجواد سالن عثواى

 )44طبقات الشافعية الكبر

.)113/5

 )45ذخائر التراث العربي اإلسالمي .)68/1
 )46ذخائر التراث .)62/1

 )47معجم الدراسات القرآنية .)146

 )48معجم الدراسات )151؛ وذخائر التراث .)62/1
 )49معجم الدراسات .)156
 )56معجم الدراسات .)154
 )51معجم الدراسات .)161

 )52ذخائر التراث .)68-61/1

 )53معجم الدراسات )189؛ وذخائر التراث )487/1؛ ومعجم المطبوعات العربية .)869
 )54ينظر :أمثال القرآن وأمثال الحديث ،تحقي د .موسى بناي .)27
 )55أمثال القرآن وأمثال الحديث )27؛ ومعجم الدراسات .)161
 )56ذخائر التراث .)225/1
 )57ذخائر التراث .)225/1

 )58ينظر :معجم المطبوعات العربية .)226

 )59فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية .)288

 )66معجم الدراسات القرآنية .) 273،366،325،345،241
 )61فهرس دار الكتب المصرية .)33/1
 )62فهرس دار الكتب المصرية .)55/1

 )63فها اارس مخطوطا ااات المصاااور  )328-3/296،387،2/1وفها اارس مخطوطا ااات الظاهريا ااة
.)66/67،2/1

 )64معجم الدراسات الف اّرنية .)366

 )65اآلثار الخطية بالمكتبة القادرية  /عماد عبد السالم .)267/1
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هـجلـة كليـة العلـوم اإلسالهيـة
1341هـ 0212-م
العـذد الثاهـي

الوجلذ الرابع

 )66معجم الدراسات القرآنية .)241

 )67فهرس دار الكتب المصرية .)57-46/1
 )68فهرس الكتبخانة الخديوية .)187

 )69معجم الدراسات القرآنية .)323-289

 )76اآلثار الخطية في المكتبة القادرية .)89/1

 )71فهاارس الكتااب المص ارية  )61-37/1وفهاارس الكتبخانااة الخديويااة  )141واآلثااار الخطيااة
بالمكتبة القادرية .)129-128/1

 )72فها ا ا اارس دار الكتاا ا ااب المص ا ا ا ارية )36/1؛ ومعجا ا ا اام الد ارس ا ا ااات القرآني ا ا ااة )288؛ وينظا ا ا اار:
الخصائص الكبر

.)4/1

 )73فهرس مخطوطات اووقا

العامة .)62/1

 )74فهرس دار الكتب المصرية .)51/1
 )75فهرس الكتبخانة الخديوية .)153
 )76فهرس الكتبخانة الخديوية .)168

 )77فهرس دار الكتب المصرية .)47/1
 )78فها اارس مخطوطا ااات اووقا ااا

العاما ااة  ،)69/1ومعجا اام الد ارسا ااات القرآنيا ااة -241-236

.)338-243

 )79فهاارس دار الكتااب المصارية  ،)46-36/1وفهاارس الكتبخانااة الخديويااة  )177/5والفهاارس
التمهيدي .)238،468،471

 )86فهرس مخطوطات الكتب الظاهرية .)175
 )81طبقات السبكي .)113/5

 )82ينظر :البداية والنهاية  )29/14وشذرات الذهب  )7/6ومعجم المصنفين  )62/3وكش
الظنون .)456/1

 )83الاادرر الكامنااة  ،)394/3وهديااة العااارفين  ،)146/2ومعجاام المااؤلفين  ،)83/9واوعااالم
.)271/6
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التفسير والوفسروى في بالد الشام
في القرى()8هـ
أ.م.د.عبذ الجواد سالن عثواى

 )84شذرات الذهب  ،)39/6وهدية العارفقين .)466/1

 )85معجم المؤلفين  )71/11وهدية العارفين .)143/2

 )86الاادرر الكامنااة  ،)28/1وشااذرات الااذهب  ،)97/6ومعجاام المصاانفين  ،)151/3ومعجاام
المؤلفين .)35/1

 )87ال اادرر الكامن ااة  ،)135/1وش ااذرات ال ااذهب  ،)166/6والمعج اام المخ ااتص  ،)19ومعج اام
المؤلفين  ،)231/1وهدية العارفين .)116/1

 )88الاادرر الكامنااة  ،)398/3وطبقااات الساابكي  ،)44/6ومعجاام المااؤلفين  ،)152/2وهديااة
العارفين .)152/2

 )89الاادرر الكامنااة  ،)135/1والمعجاام المخااتص  ،)19وشااذرات الااذهب  ،)166/6وطبقااات
القراء  ،)56/1ومعجم المؤلفين .)231/1
ّ
 )96طبقا ا ا ااات السا ا ا اابكي  ،)227-146/6والا ا ا اادرر الكامنا ا ا ااة  ،)71-63/3وشا ا ا ااذرات الا ا ا ااذهب
 ،)186/6ومعجم المؤلفين  ،)127/7وكش

 )91الخصائص الكبر

.)4/1

الظنون  ،)448/1واوعالم .)116/5

 )92ال اادرر الكامن ااة  ،)96/2وطبق ااات الس اابكي  ،)164/6والب اادر الط ااالع  ،)245/1ومعج اام
المؤلفين .)126/4

 )93الا ا اادرر الكامنا ا ااة  ،)426/3وشا ا ااذرات الا ا ااذهب  ،)244/6والا ا اادارس  ،)328/1واوعا ا ااالم
.)319/6

 )94هدية العارفين .)345/1
 )95الدرر الكامنة .)65/4

 )96شا ا ااذرات الا ا ااذهب  ،)253/6والا ا اادرر الكامنا ا ااة  ،)496/3ومعجا ا اام الما ا ااؤلفين ،)125/16
واوعالم .)55/7

 )97الدرر الكامنة  ،)46/1وشذرات الذهب  ،)331/6والمعجم المختص .)56
38

الوجلذ الرابع

هـجلـة كليـة العلـوم اإلسالهيـة
1341هـ 0212-م
العـذد الثاهـي

 )98الاادرر الكامنااة  ،)56/4وشااذرات الااذهب  ،)331/6واوعااالم  ،)178/7وهديااة العااارفين
.)174/2

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

 )166شا ا ااذرات ال ا ا اذهب  ،)335/6وهديا ا ااة العا ا ااارفين  ،)174/2وطبقا ا ااات المفس ا ا ارين لما ا ااداؤدي
 ،)158/2وكش

الظنون .)448/1

 )161شااذرات الااذهب  ،)168/7والمنهاال الصااافي  ،)224/1وقهاااة دمشا
.)39/1

 ،)131واوعااالم

 )162شذرات الذهب  ،)147/7وايهاح المكنون  ،)366/1ومعجم المؤلفين .)171/5

 )163ش ا ااذ ارت ال ا ااذهب  ،)264/7وهدي ا ااة الع ا ااارفين  ،)188/2ومعج ا اام الم ا ااؤلفين ،)291/11
واوعالم .)274/7

 )164الهوء الالمع  ،)363/5والبدر الطالع  ،)476/1ومعجم المؤلفين .)266/7
 )165اله ااوء الالم ااع  ،)76/16والب اادر الط ااالع  ،)276/2وكشا ا
.)16/8

 )166الهاوء الالمااع  ،)175/1وكشا

الظن ااون  ،)438واوع ااالم

الظنااون  ،)453ومعجام المااؤلفين  ،)118/1واوعااالم

.)6/1
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