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ABSTRACT 

 

The Islamic heritage is a valuable asset, because it reflects the glory and pride of 

the nation, and represents its history, thought, science and life. The Muslim 

scholars have paid their attention to many sciences, including the "science of 

manuscripts," which the successor of the predecessor gave great attention to 

manuscripts. The successors studied and categorized, and achieved its texts, and 

completed the deficiency and removed the increase, and attributed each 

manuscript to its author. Without the efforts of investigators and researchers in 

manuscripts, we would have missed a huge number of important printed books. 

Their job was to search for the manuscripts, to determine their importance, to 

verify the authenticity of the manuscript, to correct the name of the author and to 

attribute it to him. As well as the Muslim scholars  refer the texts to its origins and 

sources, and the author may be wrong, pointing out the different versions and the 

different versions of each word, and to make sure  the likely authenticity after 

study. The aim of this paper is to find out the book "Taibseer al-Rahman" from the 

books of interpretation adopted by the Imam al-Mu'aimi in the Quranic miracle. 

The author in his interpretation of the care of moral, organizational and 

organizational miracles; through the masterpieces that he turned to, which made  

his interpretation book is rare. The researchers followed the method of induction 

and descriptive analysis; in the research by analyzing the purposes of the 

 manuscripts, and showing the desired objectives, with the study of the 

bibliography of the author, and mentioned some of the doctrines of his words, and 

his methodology in the writing of the manuscript, and his impact of those of 

interpreters who came after him. 
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 امللخص

القى اهتمام   . فقد ثل اترخيها وفكرها وعلمها وحياهتايُ و   ،مة وعّزهايعكس جمد األ  ألن ه  ؛نفيسة    ثروة  الرتاث اإلسالمي    ن  إ
 ،وهوه وصنفُ فدرسُ   ،لف عناية كربىالذي أواله اخللف عن الس    "املخطوطات    علمُ "ومن ذلكم    ،علماء املسلمني وعنايتهم

يف  والباحثني لوال جهود احملققنيو  .ىل مؤلفهإونسبوا كل خمطوط  ،وأزالوا زايدته وأكملوا نقصهُ  ،وحققوا نصوصه
 وحتديد  ها،؛ حيث كانت وظيفتهم التفتيش عنمن الكتب الرتاثية املهمة املطبوعة هائال   ا  عدد الفتقدان املخطوطات

ىل أصوهلا إويردون النصوص كما   ،سم مؤلفه ونسبته إليهاصحة و  ،صحة الكتاب املخطوطوالت حقق من  ،أمهيتها
 ٍة،ختالف الرواايت يف كل لفظاو  ،ختالف النسخاىل إشريين مُ  ،ما قد يكون أخطأ فيه املؤلفو  ،ومصادرها األساسية

 .ىل ما يرجح صحته بعد الدراسةوإ
يف اإلعجاز لإلمام املهائمي من كتب التفسري املعتمدة " تبصري الرمحن"الوقوف على كتاب  إىلالورقة  هذه دفُ هتَ     

من خالل الروائع واللطائف اليت  ؛ابإلعجاز املعنوي والتنظيمي والرتتييب العنايةيف تفسريه ؤلف املفلقد أوىل  القرآين،
الباحثون على املنهج االستقرائي، والوصفي التحليلي؛ يف البحث وذلك ساَر    ,ليها مما جعله من التفاسري النادرةإلتفت  ا

بتحليل مقاصد املخطوطات، وبيان األهداف املرُجوة منها، مع دراسة ترمجة املؤلف، وذكر بعض لطائف أقواله، ومنهجه 
 يف كتابه املخطوط، وأثره فيمن جاء بعده من املفسرين.

 
 املقدمة : 
فصال؛ ليتفكر فيه أويل األلباب, والصالة والسالم على البشري النذير, اهلادي املبعوث ومُ   كما  أنزل الكتاب مُ احلمد هلل  

ثقيال أكثر من مخسة ماليني خمطوط   له الطيبني األطهار, لقد ترك العرب واملسلمون ترااثآرمحة للعاملني؛ نبينا ممد وعلى  
 أن يُعىن به يف مراحل متقدمة يف اجلامعات حىت ال يبقى هذا العلم خزين الرفوف مل حيقق منها إال الَنزُر البسيط, البد  

ورحم هللا األوائل لوال ما بذلوه من جهود تكللت بني أيدينا اليوم والصعوابت اليت واجهتهم يف التدوين, لذلك يتوجب 
يتناول   أن تقرتن بتحقيق علمي  العلوم البد    صخي  ام  على أهل العلم وإن تقدمت هبم التقنية أن ال يرتكوه بال عناية, أم ا

عن تصحيح جوانب  فضال   التارخييةلواقع االجتماعي والسياسي والديين الذي كان سائدا يف فرتة من الفرتات ا دراسة
يكن أن نرده إىل زمن  قدي   مبا فيها اللغة اليت كتبت ودونت فيها تلك املخطوطات, إن التحقيق علم   ،علمية أخرى

, حني أشار على املسلمني أال يكتبوا عنه شيئا سوى القرآن الكري, كي يظل النص القرآين يقينا, مكما   ‘يب الكري لن  ا
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, فاملخطوط حيمل القرآن, وحيمل احلديث الش ريف, وحيمل اتريخ األمة واللبنة األساسية حلضارهتا, حيمل صحيحا    اثبتا  
وما هذا إال ت إليه الغرب, وبىن عليه مهه وشغلُه, وانطلق منه, وسجله لنفسه, كل علم وثقافة, فلنبادر إىل ما التف

يف مرحلة كانوا هم سادة املعرفة واالنتشار الثقايف يف العامل، ويومها كانت  ،أتكيد على مكانة العرب بفضل اإلسالم
 ؛وما زالت هناك جذوة أمل مل نفتقدها بعد , عملية اإلبداع الفكري والعلمي تنطلق من هذه البقاع املباركة من العامل

دسة والبيطرة والزراعة، ابإلضافة إىل الرتاث تشري إىل أن أنظارا  علمية تتجه إىل إحياء تراثنا العلمي؛ يف اتريخ الطب واهلن
ومل يكتف العرب واملسلمون ابحلفاظ على , األديب والتارخيي؛ انهيك عن الرتاث الفقهي والدراسات اإلسالمية عموما  

والفكري، بل كان هلم الفضل الكبري يف احلفاظ على تراث األمم األخرى، الذي نقله العرب إىل  ،تراثهم العلمي
, علما أبن طريق هدا  للحضارات الالحقة؛ بناءا  وعطاءا  م، وتفاعلوا معه، وأتثروا به وبنوا عليه، وكان طريقا  ممَُ حضارهت

العمل يف حتقيق الرتاث ليس ابألمر اهلني املتيسر لكل طالبيه بل حيتاج إىل دراية واطالع على أعمال اآلخرين, والتفريق 
منها احملقق والقارئ معا , كل هذا اجلهد يتكلل بظهور كتاب مل  د لضرورية مما يستفيمثال  بني التعليقات الضرورية وغري ا

 يكن ليظهر لوال التحقيق، وخوض غماره، وإخراج املعاين املستفادة منها، ومن هنا جاءت أمهية التحقيق.  
 , وخامتة:ثالثة مباحثمقدمة و  ىل:إوعلى هذا األساس مت تقسيم الورقة  

، وبياُن األهداف  املرُجوة منها.املبحث األول:    حتليُل مقاصد  حتقيق  املخطوطات 
 .دراسُة ترمجة  حياة اإلمام املهائمي، وذكُر لطائفه  وأقواله  يف التفسرياملبحث الثاين:  

ر يف تفسريه، وأثرُُه فيمن جاء بعده من  املبحث الثالث:  رينمنهُج اإلمام املفسّ   .املفسّ 
 ون.ليها الباحثإاليت توصل  والتوصيات  النتائج  أهم  اخلامتة:  

 : حتليل مقاصد  حتقيق املخطوطات, وبياُن االهداف منه:املبحث األول

وإخراجه للقارئ   ،1كما وضعه مؤلفه, دون الزايدة عليه  التحقيق هو تقدي املخطوط صحيحا    الغاية عند احملققني أن    تتفقُ 
 ,الغريب االستشراقي : النوع االولنينوع تتكون من ملقاصد يف حتقيق املخطوطاتا ويكن القول أن  لتعم  الفائدة منه، 

خا اثنويه سَ عد نُ ان تُ هذه املظ على الرغم من أن   صوص من مظاهنا,إىل ختريج الن   يلُ تَ  مدرسة االستشراق عامة ال فإن  
وشرح غريبه,    ،ص وفهمه للقارئ, بتوضيح الن  اعتنائهمإضافة إىل عدم    طا  ق  صلح سَ تُ   صل املنشور, فقد تقوم حتريفا, أوألل

 
 .    1عامل الكتب . ص. .والتطبيقحتقيق املخطوطات بني النظرية . م 1993 جمذوب .د طالل  سعد .د فهمي  (1)
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الذي  :وع الثاينا الن  وأم   أو تفصيل املبهم. املؤلف, دون شرح الغريب, ريدهُ ه يُ سبون أن   الكتاب كما حيَ ي قدت يريدون بل
املنهج وطريقة تناول  من حيثُ , كالفقد أختلف أسلوب كتابتهم ش   ,العرب الذين كتبوا يف هذا الفنّ  يتمثل أبساتذة  

ن نشر جديرة ابلتنويه والتقدير, أل النبيلة الظاهرةهذه  أن   والشك   .2جياز والتوسع, من حيث اإلاملوضوع, وحجما  
 للماضي وفهمه, من أجل بناءٍ  داعية   التفاتة  وابلتايل هو  وهو من أجلّ  العلوم للرتاث,هو إحياء  ااملخطوطات, إّن  

رمحهم  علمائنا أن   ال يعينن كان املستشرقون قد بدأوا, منذ أوائل القرن التاسع عشر بوضع القواعد إو  سليم. مستقبلٍ 
 ا, ووضع رمز لكلهَ أوثق    واختيار  ,سخبني الن    بلةاملقايف املاضي مل تكن لديهم قواعد لتحقيق املخطوطات من حيث    هللا

 .جهود العلماء املسلمني يف إحياء الرتاث وحتقيق املخطوطات  , ألن  هذا يعترب جهد منسخةٍ نُ 

هذه املزاعم تتبدد أمام  قتبس عن املستشرقني، وابختصار فإن  حتقيق املخطوطات مُ  فن   زعم بعض الباحثني أبن      
 :تية، وهييف املعامل اآل  جهود العلماء املسلمني، واليت جتلت  

 املقابلة بني النسخ.  .1
 التصحيح والتضبيب.  .2
 عالج السقط.  .3
 عالج الزايدة.  .4
 .من خالل الضبط  عالج التشابه بني احلروف  .5
 صنع احلواشي.   .6
 عالمات الرتقيم.  .7
 لرموز التعقيبية، وعالمات اإلمهال.استخدام ا  .8
 استخدام االختصارات.  .9

 التعريفات والتخرجيات والتنبيهات وسائر أنواع التعليقات..   10
القبول بتدوين العلم  االعتماد على الرواية الشفوية وبعد أن ت   م حباجة إىل هذا العلم بعد ما قل  قد رأى العرب أهن       

اجلامعات  أهتمت  , وقد يف ذلك ومما ينبغي االهتمام به التفريق بني اخلطوات اليت يقوم هبا احملقق وبني العلوم املساعدة  
وحاهتم من أطرُ  كجزءٍ   ابختصاصهمبتشجيع الباحثني لديها, على حتقيق خمطوطات تتعلق  العربية وهلل احلمد والفض ل

 
 . ومعه كتاب املستلهم يف معرفة رموز األقالم. 1دار الفكر. دمشق .  ص.  منهج حتقيق املخطوطات .م . 2003 الطباع . اايد خالد الطباع .( 2)
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ما حتقيقا علميا,  ةصول على درجة علميه عليا, كاملاجستري والدكتوراه, من خالل حتقيق خمطوط , فأجاز احلالعلمية
 هدافكرب من األألا هلم  ايكاد يكون و  .3جديد إبداعيٍ  ابعتبار حتقيق املخطوطة ونشرها ال يقل أمهية عن كتابة حبثٍ 

تلك الصيحات  هو رد  من التحقيق بعد إخراج الكتاب ُمققا وسليما  من األخطاء إن وجدت اهلدف الثاين األمسى 
هراي, وكم هلم من ماوالت ايئسة ان ظ  يبغون هبا أن ننبذ هذا الرتاث ونطرحه وراءَ واليت    الثقايف  األستعماراليت يرددها دعاة  

 .4املبارك  رحا الص  ذات اليمني وذات الشمال كي يهدموا هذ 

 ،متواصال    وأحلوا يف ذلك إحلاحا    ,رقحاولوا أن يقضوا على الكتابة العربية ليقطعوا ما بني حاضر العرب وماضيهم املشّ     
خصيصة من خصائص العربية   أهم    فباءوا من بعد ذلك ابلفشل وجهدوا أن حياربوا اللغة العربية الفصيحة فنادوا أن ندعَ 

تعلوهم  زيٍ فعادوا يف خ   ,القرون قرون  انءت به فيما يزعمون بعدَ  ئا  عب ُيشكلُ  ذلك الن   ؛إعراب الكلمات مثال   فنلغي
 ،واملثالبَ  هون املطاعنَ فما زالوا يوجّ   ،فنقوهلا فوضى بال نظام ؛هاري ياس اللغة ومعمن مقايي أرادوا أن نتخلص   ,اخليبة

، ولكن ما كان من هذا إال أن سخَر هللا تعاىل رجاال  حفظ هللا هبم هذا الرتاث النفيس، وقاموا من شأنه هتوينا ويُهونونَ 
 مجيع البالد، وضعوا فيها القواعد واأُلسَس اليت يُكن خبدمته  على أحسن  وجٍه؛ من خالل مؤلفاهتم الرائعة اليت تنتشر يف

 . من خالل متابعتها أن َيسرَي عليها طالب العلم يف هذا اجملال

 وفيه مطلبان: :  املبحث الثاين

 :5التعريُف ابملؤلف  الشَّخصية،ؤلف  حياة امل  : دراسةُ املبحث االول

 
   .1. ص. حتقيق املخطوطات بني النظرية والتطبيقم. 1993.  ذوبد طالل جمسعد .  فهمي د(  3)
 . 7القاهرة. الناشر مكتبة اخلاجني. ص.  .حتقيق النصوص ونشرهام. 1998 هارون . عبد السالم.( 4)
دار الكتب  :. لبنان بريوت. كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون  . م1993. مصطفى بن عبدهللا القسطنطيين .ترمجة املؤلف يف: حاج خليفة انظر( 5)

 –بريوت  .إيضاح املكنون يف الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون .  م1992.  إمساعيل ابشا البغدادي  .البغداديو .  339.ص.  1  . ج.العلمية
هدية العارفني أمساء املؤلفني وأاثر   . م1992 .إمساعيل ابشا البغدادي .والبغدادي .651 . ص.4 ج..614. 53 .ص.3. ج. دار الكتب العلمية :لبنان 

أجبد العلوم الوشي املرقوم يف بيان أحوال   .م1978.  صديق بن حسن القنوجي  .. والقنوجي388  .ص.1  ج.  دار الكتب العلمية.:  لبنان   –. بريوتاملصنفني
 .بن عبد العلي احلسين الطاليب الدين  رخف  .. والطاليب219 . ص.3 . ج.وزارة الثقافة واإلرشاد القومي  . منشوراتعبد اجلبار زكار. ت : دمشق .العلوم

. 261 .ص.3 . ج.1ط.  دار ابن حزم. :لبنان  –بريوت.  ع والنواظرإلعالم مبنفي اتريخ اهلند من األعالم املسمى بنزهة اخلواطر وهبجة املسام ا .م1999
 .خري الدين الزركلي .الزركليو .  1717 . ص.2 . ج.منشورات مكتبة املرعشي  :النجفي. معجم املطبوعات العربية .يوسف اليان سركيس  .وسركيس
 . ص.4. ج. 15ط.  .دار العلم للمالين :لبنان  –بريوت .العرب واملستعربني واملستشرقنياألعالم قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من  . م2002
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وافية عن   مل تسعفنا برتمجةٍ   -ديدلألسف الش    -الرتاجم  كتبَ   إىل أن     من الباحثنياإلشارةُ   رُ لمؤلف جتدُ لرتمجة  ال  بيان قبل  
ا انصبت  ؤلفامل  ترمجتهم يف ذكر كتبه، ومصنفاته.  ، وال عن حياته، ونشأته. وإّن 

 ه:بُ ه، لقَ ه، كنيتُ بُ ، نسَ مسهُ ا
َهائم ي أو املهايي، أبو احلسن  إبراهيم بن إمساعيل،  الدين علي بن أمحد بن علي بن   هو: عالء     

َ
ُدوم امل َخ 

املعروف ابمل
والد كين:  وهي: مهائم. ،واملهائمي: نسبة إىل القرية اليت ولد هبا ، احلنفي. وقيل: الشافعي.الد كين، الكوكين، اهلندي

 نسبة إىل هضبة الدكن ابهلند.
 .  6جماورة للبحر احمليط "كجرات"وهي انحية من   "كوكن"بندر من بنادر  نسبة إىل    والكوكين:

 والدته، ونشأته:

 بقربهـ. وكان مولده يف القرية اليت نسب إليها وهي قرية: مهائم، 776سنة:  املؤلف اتفق املؤرخون على أن  مولد  
 .مبمباي حاليا    مدينة

، وهي انحية من الدكن، جماورة "كوكن"من بنادر  :، ومهائم بندر"الدكن"قوم يف بالد من طائفة النوائت ؤلف, وامل
خوف ا من احلجاج  : طائفة من قريش، خرجوا من املدينة¬  الطربيقال    .وفيةمن علمائها الص    املؤلف  للبحر احمليط، وكان 

 بن يوسف، فبلغوا ساحل حبر اهلند وسكنوا به. 
ذا شهرة ابهرة، وماسن زاهرة، ومن فقيه ا، متكلم ا، مفسر ا، صوفي ا. وكان من كبار علماء أهل اهلند،    −املؤلف    انك    

 التأكد قبلوقد ذكر بعض من ترجم له أن ه كان يقول: بوحدة الوجود، ومثل هذه األحكام ينبغي    كبار أرابب الطريقة.
، كما ينبغي فهم كالمه على ما أراد؛ فلرمبا فهم من كالمه خبالف ما من خالل النظر العلمي يف أتليف العلماء  إطالقها

خاصة يف هذه  القول بل أراد أن يبنّي رااي  يف املسألة.، أو كان يورد موضوعا  ألحد املتصوفة ومل يُقلد صاحب أراد
 .، وهللا تعاىل أعلماملوضوعات: وحدة الوجود، واحللول، واالحتاد

 

 

 . وكحالة . 345 , 344 ص.   .القسم السابع . عة اهليئة املصرية العامة للكتاب. اتريخ األدب العريب طبتصنيف كارول بروكلمان  .وبروكلمان . 257
   . 390 . ص.2. ج. 1ط.رسالة .مؤسسة ال :بريوت. معجم املؤلفني تراجم مصنفي الكتب العربية  .م1993 عمر رضا كحالة . .تصنيف

. قال: جانب الصواب بعض من ترجم له فقال: الكوكيب والصواب هو: الكوكين نسبة إىل نزهة اخلواطر. عبد العليعبداحلي بن فخر الدين بن الطاليب. ( 6)
 هذه القرية. 
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 :هُ كتبُ 
للمكتبة اإلسالمية ترااث  غني ا متنوع ا، كثري الفوائد، متعدد اجلوانب يف تفسري القرآن وعلومه، ويف األخالق،   ؤلفترك امل   

"له مصنفات تدل على غزارة علمه، وكمال  :" ما نُصهأجبد العلوم"يف كتابه  ؤلفملامادح ا  − والتوحيد. قال القنوجي
 .  7قدرته على العلوم"

 ، وهي:ْناذج منها الرتاجموقد ذكرت كتب      
 أجلة التأييد يف شرح أدلة التوحيد. •
 آراء الدقائق يف شرح مرآة احلقائق. •
 استجالء البصر يف الرد على استقصاء النظر البن املطهر احللي. •
 إنعام امللك العالم إبحكام حكم األحكام. •
 تبصري الرمحن وتيسري املنان بعض ما يشري إىل إعجاز القرآن. •
 تفسري سورة الفاحتة. •
 الرتبة الرفيعة يف اجلمع بني أسرار احلقيقة وأنوار الشريعة. •
 رسالة يف الفقه الشافعي. وله غري ذلك من الرسائل. •
  .َّخل  ٱُّٱ  رسالة يف قوله تعاىل: •
 الزوارف يف شرح عوارف املعارف. •
 الضوء األزهر يف شرح النور األظهر. •
 حملات يف شرح الّلمعات. •
 قي وشرحه.ملعات العرا •
 النور األظهر يف كشف سر القضاء والقدر. •

   :هُ وفاتُ 
 .هـ835سنة:   يوم اجلمعة يف الثامن والعشرين من مجادي اآلخرةفيها    يف مهائم اليت ولدَ  −ؤلُف  تويف امل     

 
 

 .  3ج. ( 7)
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 وأقواله يف التفسري:  ؤلف: ذكر بعض لطائف امللثاينا  طلبامل
لسعة الكتاب, وكثرة أوراق  ،"تبصري الرمحن"مجيع اللطائف اليت جاء هبا املؤلف يف كتاب  ر  ص  من الصعب حَ     

ا، وكذلك خيتلف من   واللطيفَ  وكذلك اجلديد الذي جاء به؛ ألن  اجلديدَ  املخطوط, وال َيسعنا املقام هنا, كثري جد 
 :احلصرعلى سبيل املثال ال  لطائفه،    أمثلة من ابحث آلخر. ولكن رمبا يكن ذكر

للقرآن العظيم بعبارة سهلة وسلسة، ما جتعله من التفاسري النادرة   اآلايت فيما بينها، وتفسريهُ   أول جديد جاء به ربطهُ *
 يف هذا اجملال.

هذا األسلوب يف  للقرآن الكري، وهذا واضح يف كتابه، بل انتهجَ  ،إبراز معىن اإلعجاز املعنوي والتنظيمي أو الرتتييب*
 مجيع كتابه.

ورة، وإن سبقه إىل ذلك يف كل سُ  ث جاء تفسريها خمتلف  يالبسملة مبا يتناسب مع مضمون كل سورة، حب تفسريُ *
 ., لكن حتسُب له من االبداعات واللطائف يف حقه شريي يف تفسريه: لطائف اإلشاراتالقُ 

سورة التفويض؛ ملا "ومنها  فقال مثال  يف أمساء سورة الفاحتة:ور أبمساء مل يسبق حسب علمي هلا تسميته لبعض الس  *
 .8"فيها من االستعانة

احلمد على التسمية مع إن ه   ا ترتيبُ "وأم    بعد البسملة يف سورة الفاحتة؟. فقال:  *ومن لطائفه، ملاذا رت ب هللا تعاىل احلمدَ 
معرفة احملمود وجهات  على اجلميع بعدُ   أيضا ثناء؛ فألن ه مل ا ذكر الكامَل بذاته وصفاته، وأفعاله، عق بها ابحلمد؛ ليكونَ 

 .9محده"

ِ ِلَمنم َأرَاَد أَ  ذا قال تعاىل:* ملا ِ َكاِمَلنيم َلنيم ُلوِد َلُه رِزمقـُُهنَّ َوالمَواِلَداُت يـُرمِضعمَن َأوماَلَدُهنَّ َحوم نم يُِتمَّ الرََّضاَعَة َوَعَلى المَموم
ُلوٌد َلُه   َعَها اَل ُتَضارَّ َواِلَدٌة ِبَوَلِدَها َواَل َموم َوُُتُنَّ اِبلمَمعمُروِف اَل ُتَكلَُّف نـَفمٌس ِإالَّ ُوسم ِبَوَلِدِه َوَعَلى المَواِرِث ِمثمُل َذِلَك وَِكسم

 
تبصري الرمحن وتيسري املنان وهبامشه نزهة القلوب يف تفسري غريب القرآن أليب بكر ممد بن عبد ه.  1295بن ابراهيم املخدوم.    املهائمي. ابو احلسن علي(  8)

 . 144.ص. 1. ج. . مصر: مطبعة بوالقالعزيز السجستاين
 . 183نفسه. ص. املصدر ( 9)
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رَتمِضُعوا َأوماَلدَُكمم َفاَل ُجَناحَ  فَِإنم َأرَاَدا ِفَصاال   ُهَما َوَتَشاُوٍر َفاَل ُجَناَح َعَليمِهَما َوِإنم َأَردممُتم َأنم َتسم  َعَليمُكمم َعنم تـََراٍض ِمنـم
ُتمم اِبلمَمعمُروِف َواتَـُّقوا اَّللََّ َواعمَلُموا َأنَّ اَّللََّ ِبَا تـَعمَمُلوَن َبِصريٌ  ُتمم َما آتـَيـم    .٢٣٣:   2البقرةالقرآن.    ِإَذا َسلَّمم

ع َر أبن ه ينتسب إليه ال إليها؛ ولذلك كان عليه   ومل يقل على الوالد؟. فأجاب عن ذلك فقال:  "ومل يقل على الوالد؛ لُيش 
 .10راه احلاكم"سوهتن ابملعروف أي: مبا يَ ال عليها، وأجرة املثل يف ذلك رزقهن أي: طعامهن  وكُ  مؤنة  

 وفيه مطلبان:  يف تفسريه: ؤلفمنهج امل: الثالثُ   ُُ ملبحثا
 ن:يف مؤلفاهتم ومصنفاهتم منهجا  للعلماء    : بيان املنهج الذي أنتهجُه املؤلف يف تفسريه:املطلب األول

قدّ مة. ومن هؤالء العلماء اإلمام الن وو  األول:
ُ
حيث بني   ،−ي أن يُفصح املؤلف مبنهجه وطريقة أتليفه للكتاب يف امل

فقال يف املقدمة:" ... وحيث أنقل حكم ا، أو قوال ، أو وجه ا، أو طريق ا، أو  "،اجملموع"ابلتفصيل ما سيذكره يف كتابه 
حاله، أو ضبط لفظة، أو غري ذلك، وهو من املشهور اقتصر على ذكره من غري تعيني  لفظة لغة، أو اسم رجل، أو

كان ما أنقله   وحيثُ ؛ غريهمقائليه؛ لكثرهتم. إال أن أضطر إىل بيان قائليه لغرٍض مهم؛ فأذكر مجاعة منهم مث أقول: و 
غريب ا أضيفه إىل قائله يف الغالب، وقد أذهل عنه يف بعض املواطن. وحيث أقول الذي عليه اجلمهور كذا، أو الذي عليه 
املعظم، أو قال اجلمهور، أو املعظم، أو األكثرون كذا، مث  أنقل عن مجاعة خالف ذلك فهو كما اذكره إن شاء هللا 

 أوضح يف مقدمته ما سيقوم به يف كتابه.  −ام الن ووي  فاإلم  ,11تعاىل"
شري البعض إىل منهجهم يف ثنااي الكتاب، أال يفصح املؤلف مبنهجه يف املقدمة، وال بشرطه وال بطريقته، ورمبا يُ   والثاين:

قدمة، ورمبا نثر من القسم الثاين الذين مل يوضحوا منهجهم يف امل ؤلفوامل وكثري من العلماء قد استخدم هذا املنهج.
 مددة:  منهجه على شكل عناصرَ   ّناذج من  ن سردكويُ   بعضه يف ثنااي كتابه. وبيانه.

 لفظه وتفكريه. ، وكأن  كالمه جاء من حرّ  النقول*مل يكثر يف تفسريه من االعتماد على املصادر، كما مل يكثر من  

 وله شاهد، ومحل النهي مطلقا  على تفسري الرأي، إذا وافق ظاهر اآلية، احملمود إىل تفسري القرآن العظيم ابلرأي هُ *ميلُ 
فاملذموم: جعل ومل يكن على حسب هوى املفسر، حيث بني أن  من التفسري ابلرأي ما هو مذموم وما هو ممود. 

رير ا له ويرتك ظاهر القرآن. واحملمود: جعل الرأي اتبع ا لداللة القرآن. الرأي معيار ا ملا جاء به القرآن، فيفسر على وفقهه حت

 
 . 363نفسه. ص. املصدر ( 10)
 .19ـ  81. ص. 1  . ج. مكتبة اإلرشاد .السعودية ممد جنيب املطيعي. .حتقيق اجملموع شرح املهذب.النووي. حيىي أبو زكراي شرف الدين. ( 11)
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. فقال بعد ذلك: وأقول ا احملتاج إليه فتفسريه ابلرأي مأمور  لو فيما ال حيتاج إليه، وأم  وقيل: املنهي تفسري املتشابه؛ ألن ه غُ 
مبا يوافق احملكم؛ فله فوائد ال حتصى. واملمنوع لك: إن حتمل النهي على مجيع الوجوه املذمومة سوى تفسري املتشابه 

   .12محله على ظاهره أو على ما يهواه"

للسورة مجيع ما حتتويها من أمساء، وأضاف أمساء آخر كان له السبق يف ذكرها، مع شرح سبب تسمية السورة ُه *ذكر 
فذكر يف سورة الفاحتة: فاحتة الكتاب، والفاحتة، بذلك. تفسريه للبسملة مبا يتناسب مع السورة اليت وردت فيها البسملة.  

الشفاء والوافية، و واملناجاة، والتفويض،  ،  وتعليم املسألة والدعاء، والكنز،  واحلمد، والشكر، واملنة، والقرآن العظيم، واملثاين
، والرقية، وأم الكتاب. مع ذكر سبب مجيع هذه التسميات، كما تيز بذكر أمساء جديدة للفاحتة. وقد ذكر والشافية

 .13، والكنز، واجملادلةالز هراء، واألمان أمساء لسورة آل عمران:  

، وأحياان  كثرية يُغفل ذلك، على طريقة التصريح ابلنزول  ذكر أسباب النزولقال  من  * كان مُ  ، فيذكر أسباب النزول أحياان 
أحل ويف بعض األحيان يذكر سبب النزول يف معرض تفسري اآلية، وال يقدم لآلية بسبب النزول. مثال  يف قوله تعاىل: 

إىل هللا ال ينايف التلذذ بغريه، ولو كان  إىل أن  التقربَ   أشارَ مث  قدم لآلية فقال:  لكم ليلة الصيام الرفث اىل نسائكم
 أحل لكم ليلة الصيام الرفث  ابلصوم الذي هو اإلمساك عن املشتهيات، فيختص ذلك بوقت اإلمساك ال دائم ا، فقال:

اخلائن فتظلمون أنفسكم بتعريضها علم هللا أنكم كنتم ختتانون أي: تفعلون خفية فعل  "  مث  يف تفسري كلمات اآلية قال:
واعرتفوا مبثله، مث   رجال   ، فقامَ ‘ ، واعتذر إىل الن يبمَ د  بعد العشاء؛ فنَ   للعقاب، ونقص حظها من الثواب. ابشر عمر

 .14"وا عليه فتاب عليكم أي: قبل توبتكممُ د  نَ 

َمال ك  يـَو م   ":ابلقراءات القرآنية إال اندر ا، وحيث وجد فيها ما يسعف تفسريه. فقال مثال  يف قوله تعاىل  ؤلف*مل يهتم امل
لشيء؛ من فمالك ا  ابأللف عاصم، والك َسائ ي، والباقون بغريها. واملادة للربط، أو الشدّ ،.    4:  1. الفاحتة"القرآن الدّ ين   

ابلتصرفات فيه، لو كمل رأيه، ومل يتعلق به حق الغري بعينه. فالوكيل والويل ليسا مبالكني؛ لعدم اشتد  ارتباطه به، فاستقل   

 
 . 112 . ص.الرمحنتبصري . املهائمي ( 12)
 . 404، 40السابق. ص. املصدر ( 13)
 . 336صدر السابق. ص. امل ( 14)
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استقالهلما، والصيب واجملنون مالكان، امتنع تصرفهما؛ لقصور رأيهما، والراهن مالك امتنع تصرفه؛ لتعلق حق املرهتن 
ا تعلق ابلن ر؛ ألن  حق املستأجر إّن   *استخدم أسلوب اإلشارة حىت يف كالمه، عالوة  .15فع"بعينه، خبالف املؤجّ 

على تفسريه فأشار إىل سنة أتليف الكتاب فقال:" فلم يُعاَرض إىل مدة مثاّنائة وإحدى وثالثني من احلجج، إال معارضة 
قبل وفاته أبربع  :هـ أي831ألف الكتاب يف سنة:  ؤلفامل . ويف هذا إشارة إىل أن  16ركيكة هي ضحكة للناظرين"

 هـ.   835تويف سنة:  سنوات، حيثُ 
ويصري أهل احلق يف نعيم التحقيق ال يسهم فيه نصب يغري عليهم شراب علم "  الكبري مع العلماء، حيث قال:  *تواضعهُ 

نفس اليت جتل ى هللا هبا ألهل حق اليقني. اليقني، بل جيعله بيضاء لذٍة لشاريب عني اليقني، يصحون هبا آلايت اآلفاق واأل
مع إيّن  مل أغص غمارهم، ومل أشق  غبارهم، ومل أقف آاثرهم، وبضاعة علومي وأعمايل مزجاة، وأستار اجلهل والكسل 

 .  17"مرخاهعلي   
 املطلب الثاين: أثرُه الذي َأخذ منه من جاء بعده من املفسرين:

به، وأن أيخذ علمه وعلم غريه. فريجح بني قوله وقول اآلخرين،   املتأخر من املتقدم، وأن يتأثرَ   ََ من البديهي أن ينهل    
كثري ا، وهذا ظاهر يف كتابه حيث نقل   − ابإلمام الغزايل أتثرَ  − الشيء الكثري. واملؤلفُ  ضيف إىل أقوال من سبقهَ أو يُ 

 العابدين.من إحياء علوم الدين، ومن كتابه منهاج  

 مبن جاء بعده فأخذ منه البعض، وامتدح أسلوبه البعض اآلخر.  ؤلفث ر املوقد أَ 

ممد مجال الدين بن ممد سعيد بن قاسم احلالق  هـ(1332)ت: −القامسي, وأكثر من أتثر به وأخذ من علمه، وأسلوبه
 مثال ذلك:ومخسني مسألة.    أربعمائةمن    بما يقر   حيث نقل منه كثري ا يف كتابه ماسن التأويل، حيث يصل ما نقل منه

حتت عنوان: فصل فيما لتحري هذه املذكورات من احلكم واألسرار الباهرات. وهي حتري أكل  ,ما جعله القامسيـ 1  
"وقال املهايّي يف تفسريه: مث أشار تعاىل إىل أن ه إّنا يقطع مبته أكل ما حّرم وهو امليتة   فقال:  ،حلم امليتة وما شابه ذلك

فتتعّلق  -حتقيق ا أو تقدير ا -ها بال مطّهر من الذبح ابسم هللاوما ذكر معها. فأما امليتة فألهنا خبثت بنزع الروح من
 

 . 194. ص. تبصري الرمحنهائمي. امل( 15)
 . 108السابق. ص. املصدر ( 16)
 . 110السابق. ص. املصدر  (17)
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أرواحكم ابخلبيث فتخبث، فينقطع عنها مبة هللا. وإّنا أبيح ميتة السمك ألّن أصله املاء املطهر، فكما ال يؤثر فيه  
ه كسائر احلشرات. وأّما النجاسة، ال يؤثر نزع الروح فيما حصل منه واجلراد ألنّه حصل من غري تولد وال خبث يف ذات

  .18خبث الّدم فألنه جوهر مرتكس عن حال الطعام، ومل يبلغ بعد إىل حال األعضاء فهو ميتة"

الَِّذيَن   ، ونقل منه يف تفسريه: التحرير والتنوير، وذلك يف تفسريه لقول هللا تعاىل:رأيضا اإلمام ابن عاشو   ابملؤلفأتثر  ـ  2
ت ا ِعنمَد اَّللَِّ َوِعنمَد الَِّذيَن آَمُنوا َكَذِلكَ  ٍ ُُيَاِدُلوَن يف آََيِت اَّللَِّ بَِغريمِ ُسلمطَاٍن َأََتُهمم َكُُبَ َمقم ُ َعَلى ُكلِِ قـَلمِب ُمَتَكُبِِ  َيطمَبُع اَّللَّ

 :  35  :40.  َجبَّارٍغافر
َ َيد ي  َمن  َعر َج َعَلى فَائ َدة  َعط ف  َوع ن َد أَم ا َعط ُف َوع ن َد ال ذ يَن آَمنُ حيث قال: " ري  ال َكث ريَة  ال يت  َبني  وا فـََلم  أََر يف  التـ َفاس 

، َوَيُدل   ب  ل إل  ض اَلل  تا  ع ن َد اَّلل   َوُهَو ُموج  ت ا أَن ُه ع ن َد    َعَلى أَن هُ ال ذ يَن آَمُنوا َما عدا ال َمَهائ م ي  ... إ ذ  قَاَل: َكرُبَ َمق  َكرُبَ َمق 
ت ا ع ن َد اَّلل   . ـاحلق. اهال ذ يَن آَمُنوا، َوُهم  ال َمظَاه ُر ال يت  َيظ َهُر ف يَها ظُُهوُر  وََكل َمُة ال َمَهائ م يّ  َكل َمة  َحَسَنة ، يـَع ين  َأن  َكو نَُه َمق 

ل ُمَشاَهَدة ، فَإ ن  ال ذ يَن آَمُنوا َعَلى ق ل ت ه م  يـَو َمئ ٍذ َيظ َهُر بَـ اَل حَي ُصُل يف  ع ل م  الن اس  إ ال   ا اب  رَبُ أَت ي يد  رَب  َفز يَد اخلَ  خلَ  نَـُهم  بـُغ ُض اب  يـ 
ر ك نيَ   .  19"جُمَاَدَلة  ال ُمش 

لي بن لطف هللا فنقل ، أبو الطيب ممد صديق خان بن حسن بن عهـ(1307)ت: − الق ن وجيملؤلف ايضا, أتثر اب ـ 3
ََيأَيـ َها   :تفسري قوله تعاىل ؤلفأكثر من مرة، فنقل عن امل "فتُح البيان يف مقاصد القرآن "يف كتابه  ؤلفمن تفسري امل

ِمِننيَ  ُ َوَمِن اتَـّبَـَعَك ِمَن المُمؤم ُبَك اَّللَّ     ٦٤8:  األنفال. القرآن.  النَِّب  َحسم
املهايي يف تفسريه تبصري الرمحن: حسبك هللا وإن مل يكن معك أحد، وإن نظرت إىل السببية قال علي " فقال:    

 .20حسبك من اتبعك من املؤمنني، وإن مل أيلفهم من مل يتم اتباعهم لك فإن ملتابعتك أثرا  عظيما  يف سببية النصر"
 
 

 
ار الكتب د .لبنان  :بريوت ممد ابسل عيون السود. .. تماسن التأويل .ه1418 ممد مجال الدين بن ممد سعيد بن قاسم احلالق.القامسي. ( 18)

 . 452. ص. تبصري الرمحن املهائمي. . وانظر أصل النقل من كتاب474. ص.  1. ج. 1ط. العلمية. 
. ص.   42 . ممد الطاهر بن ممد بن ممد الطاهر بن عاشور التونسي. تونس: الدار التونسية للنشر  ج. التحرير والتنوير م. 1984 ابن عاشور.( 19)

144. 
َعبد هللا بن إبراهيم .  . تفتحُ البيان يف مقاصد القرآن   م.1992 الق ن وجي. أبو الطيب ممد صديق خان بن حسن بن علي بن لطف هللا احلسيين.( 20)

كتبة العصري ة : َبريوت –َصيَدا . األنَصاري
َ
 .208 . ص.  5. ج. امل



Journal of manuscripts & libraries Specialized Research (JMLSR) Vol: 1, No: 2, 2017 

 
 157 

Journal of manuscripts & libraries Specialized Research   

 

 منه يف كتابه   ، فأخذَ − لرسول األمحد نكريالشيخ القاضي عبد رب النيب بن عبد رب ا ممن أتثر ابملؤلفوكذلك . 4
َأَلَم تـََر ِإىَل رَبَِِك َكيمَف َمدَّ الظِِلَّ َوَلوم َشاَء   :، تفسري قوله تعاىل"أو جامع العلوم يف اصطالحات الفنون   ،دستور العلماء"

َس َعَليمِه َدلِيال      ٤٥:   25الفرقانالقرآن.     ا   ََلََعَلُه َساِكن ا ُثَّ َجَعلمَنا الشَّمم

يخ العارف الكامل الواصل ابهلل الغوا يف حبار معرفة هللا الشيخ عبدالرمحن املشهور بفقيه علي املهايي قال الش  "  فقال:    
مس ابلوجود املنبسط على الذي هو كالش    على وجوده    دل   :قدس سره ونور مرقده يف تفسريه املشتهر ابلتفسري الرمحاين

بعد الفجر قبل طلوع الشمس، الظل من إشراق نور الشمس عند كوهنا  مد   حقائق األشياء، الذي هو كالظل حيثُ 
حتت األفق على اهلواء اليت فوقها تظهر به األشياء بعد تكوهنا يف ظلمة الليل كذلك تظهر ابلوجود املنبسط على احلقائق 

  21بعد تكوهنا يف ظلمة العدم"

 :والنتائج  اخلامتة: التوصيات
والص الُة والس الُم على املبعوث رمحة للعاملني: أم ا  تتحقق الغاايت، تم  الصاحلات، وبتوفيقه  تَ  الذي بنعمته   هلل   احلمدُ      

  بعد: 

ا متعلقة    فيها فوائد كريات,  واليت  لشذراتفقد كشفت هذه الورقات عن العديد من ا      بكتاب هللا تعاىل. ولكن   ألهن 
 :أييتفيما    على شكل عناصرذكر بعضها    يكنُ 

للشيخ علي بن   ،الرمحن وتيسري املنان بعض ما يشري إىل إعجاز القرآن   الذي بني أيدينا هو: تبصريُ   ن  الكتابَ إ ❖
وقد  التعليقات،ُحق َق حتقيقا  جتاراي  بدى َخاليا  من الفوائد و هـ. والكتاب 835 /776أمحد بن علي املهائمي

 .مراتن   طبع
عتىن ابلتفسري اإلشاري، واإلعجاز املعنوي والرتتييب، وربط اآلايت ببعضها، وإظهار إالرمحن  تبصري   ن  كتابَ إ ❖

 معاين جديدة للقرآن الكري مل يسبق إليها.
 
 

 
من الفارسية    ه  وترمج  .  ت  دستور العلماء أو جامع العلوم يف اصطالحات الفنون.  م.  2000  نكري. عبد رب النيب بن عبد رب الرسول األمحد القاضي.(  21)

 .208. ص. 2ج. . 1ط.  دار الكتب العلمية. : لبنان  –بريوت حسن هاين فحص. . إىل العربية
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السلوك، وألهل العلم. إن  التفسري اإلشاري هو أتويل آايت القرآن قياس ا على إشارات خفية تظهر ألرابب  ❖
وهو تفسري مقبول بشروط. وهو غري التفسري الباطين فإن  أهل التفسري الباطين ال يقولون ابلتفسري الظاهر، 
وجيعلون التفسري الباطن هو املراد فقط. أما أهل التفسري اإلشاري فيقولون ابلظاهر وال جيعلون تفسريهم عوض ا 

 عنه، وهذا هو الفرق.
على اهلدى، حيث جاء مبعاٍن سامية   كثرية منها: اإلعجاز املعنوي: وهو اشتمالهُ   لقرآن الكري أنواع  إن  إعجاز ا ❖

 (114)التوحيد واألخالق احلميدة. واإلعجاز التنظيمي: حيث جاء القرآن منتظما  يف  وحّث على عقيدة  
مؤلفة من كلمة   من اآلايت، وكل آيةٍ   ورة مقسمة إىل عددال تدخل للبشر فيه، وكل سُ   توفيقياسورة مرتبة ترتيبا   

تتألف من حرفني فما فوق، ولكل حرف أمهيته، حبيث لو حذف ألدى إىل اختالل يف  فما فوق، وكل كلمةٍ 
 أو إعجازية.  ،لفظية  املعىن أو اختالل يف مضامنيَ 

بيه، وال ابجلرب، التشّ ال يقول: بنفي الصفات وال إبثباهتا على هنج  هأبن   منهجُه رمحه هللا يف ابب االعتقاد، ❖
 ،بيه برؤية األجسام واألع رَاض، وال بنفي الكالم النفسيفويض، وال بنفي الرؤية، وال تثبيتها على هنج التشّ والت  

 وال جبعله نفس العبارات احلادثة.
 اخلامتة:

 حظي . فقد اترخيها وفكرها وعلمها وحياهتاثل يُ و  ،مة وعّزهايعكس جمد األ ألن ه ؛نفيسة   ثروة  الرتاث اإلسالمي  ن  إ    
 ومن ذلكم الذي  ،هتمام علماء املسلمني وعنايتهماب

 ،كربى  رعاية  واخللف من علماء األمة  لفأواله الس     "املخطوطات    علمُ تبني لنا من خالل هذه الدراسة املتواضعة أبن "
 لوال جهود احملققنيو  .ىل مؤلفهإونسبوا كل خمطوط  ،وأزالوا زايدته وأكملوا نقصهُ  ،وحققوا نصوصه ،وهوه وصنفُ فدرسُ 

 .من الكتب الرتاثية املهمة هائال   ا  عدد  لفقدان  يف املخطوطات  والباحثني
يف لإلمام املهائمي  روفةكتب التفسري املع  " فهو منتبصري الرمحن"كتاب   كما كشف هذا البحث جوانب التميز يف    

من خالل الروائع واللطائف   ؛ابإلعجاز املعنوي والتنظيمي والرتتييب  العنايةيف تفسريه  ؤلف  املقد أوىل  فل  اإلعجاز القرآين،
وقد قمنا بدراسة ترمجة املؤلف، وذكر بعض لطائف أقواله، ومنهجه يف  ,ليها مما جعله من التفاسري النادرةإلتفت االيت 

 حلمد هلل رب العاملني.كتابه املخطوط، وأثره فيمن جاء بعده من املفسرين، وا
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 أهم التوصيات:

الدعوُة إىل االهتمامبالرتاث التفسريي املخطوط من خالل القيام مبزيد من الدراسات الرصينة عن التفاسري  ▪
 اليت تعىن ابإلشاري؛ هبدف التنقيب عن الصحيح، وأخذ  املقبول  منها ورد  املرفوض واملدسوس.

أن تكون هناك موضوعية أكثر يف الدراسات املتجهة حنو حتقيق الرتاث النفيس؛ وخصوصا  فيما يتعلق  ▪
 ابلتفاسري املتّصوفة ذات الطابع الوجداين الرتبوي. 

 :  املصادر واملراجع
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