املقدمة هي ّ
املعلومات وآلاراء َّ
للكحاب ،وال ّ
جعبر
بالضرورة عن رأي املوقع أو أسرة مركز ثفسير

ريهم – دراسة تحليلية
اختصار ر
املفِّسين تفس َ
بحوث
مهخص انبحث:
مدوكة
ُت َعدّ ضاهرة اختصار كتب التػسقر إحدى الظقاهر البارزة يف
ّ
الؿػسريـ الذيـ اختصروا تػاسقرهؿ،
التػسقر ،وهذا البحث يـحق إلك َح ْصر
ّ
ومـاهجفؿ يف ذلؽ ،وذلؽ بغرض اإلسفام يف تاريخ طؾؿ التػسقر،
ومـاهج الؿػسريـ ،وتت ُّبع مسار تآلقػفؿ ،وتػاوت أغراضفؿ ومؼاصدهؿ.
وقد اطتـك البحث بدراسة اختصار طشرة مػسريـ لتػاسقرهؿ ،وهؿ طؾك
الرتتقب الزمـل :الؿفدوي ،والقاحدي ،والؽقاشل ،وأبق ح ّقان إكدلسل ،وابـ
قرقؿاس ،والبؼاطل ،وطبد اهلل فقدي ،وأصػقش ،ومحؿد رشقد رضا ،وابـ
ِ
سعدي.
الؿػسرون طدّ ة طؾقم بؼصد
وجاءت كتائج البحث كؿا يليتَ :ح َذف
ّ
يـػؽ معـك أية إٓ بف ،وجاءت الزيادة ّ
ُّ
أقؾ مـ
التقسقر ،وأب َؼقا طؾك ما ٓ
الؿحذوف يف الؿختصرات لؿؼام آختصار .ومِـ مسالؽ آختصار تغققر
تحريرا
صقرة الؽتاب واإلبؼاء طؾك مضؿقكف ،وجاءت بعض الؿختصرات أكثر
ً
وتحؼق ًؼا مـ أصقلفا ،وذلؽ بػضؾ الدُّ ربة والتجربة ،وجاءت بعض
الؿختصرات مساوية ٕصؾفا ،والـادر مـفا ّ
أقؾ مـ أصؾفا.
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ريهم – دراسة تحليلية
اختصار ر
املفِّسين تفس َ
بحوث
املقذمت:
رب العالؿقـ ،والصالة والسالم طؾك أشرف إكبقاء
الحؿد هلل ّ
والؿرسؾقـ ،وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ.
أ ّما بعد:
ٍّ
ّ
ولؽؾ مـفؿ ِوجفة
اختؾػت،
دت ،ومـاهج الؿػسريـ
فنن كتب التػسقر تعدّ ْ
ْ
هق مق ّلقفا :فؿـفؿ مـ أصال وأسفب ،وجؿع وأصـب ،ومـفؿ مـ اختصر
وأوجزَّ ،
برزخ بقـ ذلؽ .ثؿ ّ
ٌ
الؿػسريـ احتاجقا إلك
إن
وأقؾ وألغز ،ومـفؿ
ّ
سؾقك درب آختصار ،وهق مـ دروب ِ
الع ْؾؿ الؿسؾقكة يف ش ّتك الػـقنٕ ،جؾ
تػاوت ُقدرة مـ يطؾب العؾؿ ،وحاجاهتؿ الؿتعدّ دة ،فجاءت مـاهج الؿػسريـ
تحاكل هذه الؼدرات والرغباتِ ،
فؿـ الؿػسريـ َمـ اختصر تػسقره ابتدا ًء،
ّ
تػسقرا ثؿ اختصره بـػسف ،وك ّؾفؿ
ومـفؿ مـ اختصر تػسقر غقره ،ومـفؿ مـ أ َّلػ
ً
أن الـاضر يؾحظ ّ
ب كتاب اهلل وإرادة َك ْقؾ بركتف ،غقر ّ
أن هذه الحالة
َي ْحدُ وهؿ ُح ُّ
إخقرة لؿ َ
تحظ بدرس يسؾط الضقء.
إشكانيت انبحث:
ما التػاسقر التل اختصرها مملػقها؟ وما صرائؼفؿ يف هذا آختصار؟
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ريهم – دراسة تحليلية
اختصار ر
املفِّسين تفس َ
بحوث
أمهيت املىضىع:
تؽؿـ أهؿقة الؿقضقع يف جفتقـ:
األولى :ضاهرة اختصار الؿػسريـ لتػاسقرهؿ ضاهرة حاضرة يف الرتاث
َ
تحظ بدرس يسؾط الضقء طؾقفا ،ومـ هـا جاءت هذه الدراسة
التػسقري ،ولؿ
لؾؽشػ طـ جقاكب هذا الؿسؾؽ مـ التللقػ وثؿرتف.
الؿجربة لطالب العؾؿ يف آختصار مـ طؾؿاء أكػؼقا
الثاكقة :إبراز الطريؼة
ّ
أطؿارهؿ يف تػسقر كتاب اهلل تعالك ،وخربوا دقائؼف ومسالؽف ،وطرفقا متقـ العؾؿ
وحس ُبؽ بتجربة
و ُم َؾحف ،وم ّقزوا الػاضؾ والؿػضقل ،وإصؾ والػرع،
ْ
()1
فؿـ َأكِ َس بالتصـقػ ،و َد ُرب يف
طؾؿا .قال الؿفدوي َ « :
الؿجرب الحاذق ً
التللقػ :لؿ يـْسب ِ -
اختصر -إلك إخالل ،ولؿ ُي َضػ ْ -
إن َأ ْك َث َر -إلك إمالل،
إن
َ
ُ َ
تقسط الخطاب.
ولؿ يتعدّ الصقاب إن ّ
الصػة ،واستعؿال الؽثقر مـ
وإكؿا يعاب التؽثقر مع طدم الؿعرفة بتجؿقؾ ّ
أٓت لؾؼؾقؾ مـ الحآت ،كؿا أن آختصار ُيعاب باإلجحاف ،وضعػ
الؼدرة طؾك الجؿع بقـ إوساط وإصراف ،و َمـ أصاب الؿػاصؾ لؿ ُي ْؽثِر
الفز ،والسقػ الؿاضل الؿضارب إكؿا
الؿضارب لؿ ُيطِ ِؾ َّ
َّ
الحز ،ومـ طرف َ
الؿػسر الؿؼرئ الـحقي أبق العباس أحؿد بـ طؿار التؿقؿل الؿفدوي إكدلسل الؿالؽل( ،ت:
()1
ّ
444هـ) .جذوة الؿؼتبس يف ذكر وٓة إكدلس ،ص ،331ففرسة ابـ خقر ،اإلشبقؾل ،ص.44 -31
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ريهم – دراسة تحليلية
اختصار ر
املفِّسين تفس َ
بحوث
ققة الضارب ،والرمح الؿشحقذ ،الؿقصقف بالـػقذ :إكؿا
يؼطع طؾك قدر ّ
ققة
هؿة الباين ،ومسافة السفؿ بؼدر ّ
يساطد بـفضة الساطد ،والبـاء شعبة مـ ّ
الرمِ َّقة :لؿ
طضد الرامل ،ومـ يسرتشد يف الؼضقة :يق َّفؼ ويصب ،ومـ أكعؿ تل ّمؾ َّ
يخب ،وكذلؽ الرامل الؿسدد يحتاط مع العؾؿ أكف سقصقب»(.)1
حذود انبحث:
الؿػسرون الذيـ اختصروا تػاسقرهؿ وبؼق ْت لـا مم َّلػاهتؿ إصؾ مـفا
والؿختصر ،حتك لق كان الؿقجقد جز ًءا مـ إصؾ أو الؿختصر :ولفذا لؿ ُي ْع َـ
البحث بالتػاسقر التل ُف ِؼد مـفا إصؾ والؿختصر ّ
لتعذر الؿؼاركة والدراسة،
وكذلؽ لؿ ُي ْع َـ البحث بالؿػسريـ غقر العرب أو الشقعة.
أهذاف انبحث:
يفدف البحث إلك اإلسفام يف تاريخ طؾؿ التػسقر ومـاهج الؿػسريـ،
وتت ُّبع مسار تآلقػفؿ ،وتػاوت أغراضفؿ ومؼاصدهؿ ،والؿشاركة يف تلصقؾ
التللقػ يف التػسقر طرب تؼديؿ كؿاذج مـ اختصار الؿػسريـ تػاسقرهؿ ،مؿا
يجعؾ آختصار يف التػسقر أوضح صريؼ ًة ،وأ ْك َث َر ُرشدً ا ،وأققى كػ ًعا ،وجاء
البحث بدراسة اختصار طشرة مػسريـ لتػاسقرهؿ ،وهؿ طؾك الرتتقب الزمـل:

( )1التحصقؾ لػقائد كتاب التػصقؾ الجامع لعؾقم التـزيؾ (.)112 /1
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ريهم – دراسة تحليلية
اختصار ر
املفِّسين تفس َ
بحوث
الؿفدوي ،والقاحدي ،والؽقاشل ،وأبق ح ّقان إكدلسل ،وابـ قرقؿاس،
والبؼاطل ،وطبد اهلل فقدي ،وأصػقش ،ومحؿد رشقد رضا ،وابـ ِ
سعدي.
انذراساث انسابقت:
 -1التػاسقر الؿختصرة :اتجاهاهتا ومـاهجفا ،لؾدكتقر /محؿد بـ راشد
الربكة ،وهق بحث يف طؿقم التػاسقر الؿختصرة ،ولؿ يشرتك مع إٓ يف ِذ ْكر
ً
إجؿآ ،وأ ّما اختصار أبل ح ّقان تػسقره فن ّكف قدّ م
اختصار القاحدي والسققصل
طـف دراسة مختصرة ،وبعض الػروق بقـ إصؾ والؿختصر .ولؿ يذكر باقل
الؿػسريـ الذيـ اختصروا تػاسقرهؿ .وأ ّما بحثل فؼد شؿؾ ّ
كؾ َمـ اختصر
تػسقره.
 -2آختصار يف التػسقر :دراسة كظرية تطبقؼقة طؾك مختصري ابـ أبل
لعؾل بـ سعقد العؿري،
زمـقـ لتػسقر يحقك بـ سالم والبغقي لتػسقر الثعؾبلّ ،
الؿذكقر ْيـ.
بالتػسقر ْيـ
اختص
وهذا الؽتاب
ّ
َ
َ
ّ
طؾل بـ طبد اهلل
 -3أسباب آختصار يف التػسقر ،بحث محؽؿ لؾدكتقرّ /
الشفري يف مجؾة كؾقة الشريعة يف جامعة الؽقيت العدد ،)116( :الؿجؾد
( ،)34ذكر تعريػ آختصار ،والػرق بقـف وبقـ اإليجاز ،ثؿ أسباب آختصار
يف التػسقر ،ولؿ يؼصد يف بحثف ِذكْر مـ اختصر تػسقره أو غقرهؿ.
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ريهم – دراسة تحليلية
اختصار ر
املفِّسين تفس َ
بحوث
 -4زيادات الـفر الؿاد طؾك تػسقر البحر الؿحقط ٕبل ح ّقان إكدلسل،
دراسة تحؾقؾقة لسقريت البؼرة وآل طؿران ،بحث ماجستقر لـصر الديـ
الفادي بـ كاجل يف الجامعة اإلسالمقة بؿالقزيا .اكحصر بحثف يف زيادات الـفر
الؿاد طؾك البحر الؿحقط دون الؿحذوف والؿختصر مـ البحر الؿحقط.

()7

ريهم – دراسة تحليلية
اختصار ر
املفِّسين تفس َ
بحوث
خطت انبحث:
تؿفقد ،وفقف:
تػسقره ،وأحقال التػاسقر التل اختصرها مملػقها،
تعريػ اختصار الؿػسر
َ
وفقفا:
اختصر تػسقره قبؾ أن يملػف.
 َمـَ
 َم ْـ ُف ِؼد تػسقره إصؾ. َم ْـ ُف ِؼد بعض تػسقره إصؾ. َم ْـ ُفؼد اختصار تػسقره. َم ْـ لؿ ُي ْؽ ِؿؾ اختصار تػسقره. َم ْـ ُحػظ تػسقره واختصاره. َم ْـ أ ّلػ واختصر بغقر العربقة. َمـ اختصر تػسقره مـ الشقعة.• تصحقح أوهام وقعت يف كسبة بعض التػاسقر الؿختصرة.
الؿبحث األول :اختصار الؿفدوي تػسقره.
والؿختصر.
الؿطؾب األول :التعريػ بتػسقر الؿفدوي ،إصؾ
َ
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ريهم – دراسة تحليلية
اختصار ر
املفِّسين تفس َ
بحوث
والؿختصر.
الؿطؾب الثاين :الػرق بقـ إصؾ
َ
الؿبحث الثاين :اختصار الواحدي تػسقره.
والؿختصر.
الؿطؾب األول :التعريػ بتػسقر القاحدي ،إصؾ
َ
والؿختصر.
الؿطؾب الثاين :الػرق بقـ إصؾ
َ
الؿبحث الثالث :اختصار الؽواشي تػسقره.
والؿختصر.
الؿطؾب األول :التعريػ بتػسقر الؽقاشل ،إصؾ
َ
والؿختصر.
الؿطؾب الثاين :الػرق بقـ إصؾ
َ
الؿبحث الرابع :اختصار أبي حقان تػسقره.
والؿختصر.
الؿطؾب األول :التعريػ بتػسقر أبل حقان ،إصؾ
َ
والؿختصر.
الؿطؾب الثاين :الػرق بقـ إصؾ
َ
الؿبحث الخامس :اختصار ابن قرقؿاس تػسقره.
والؿختصر.
الؿطؾب األول :التعريػ بتػسقر ابـ قرقؿاس ،إصؾ
َ
والؿختصر.
الؿطؾب الثاين :الػرق بقـ إصؾ
َ
الؿبحث السادس :اختصار البؼاعي تػسقره.
والؿختصر.
الؿطؾب األول :التعريػ بتػسقر البؼاطل ،إصؾ
َ
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ريهم – دراسة تحليلية
اختصار ر
املفِّسين تفس َ
بحوث
والؿختصر.
الؿطؾب الثاين :الػرق بقـ إصؾ
َ
الؿبحث السابع :اختصار عبد اهلل فودي تػسقره.
والؿختصر.
الؿطؾب األول :التعريػ بتػسقر طبد اهلل فقدي ،إصؾ
َ
والؿختصر.
الؿطؾب الثاين :الػرق بقـ إصؾ
َ
الؿبحث الثامن :اختصار أصػقش تػسقره.
والؿختصر.
الؿطؾب األول :التعريػ بتػسقر أصػقش ،إصؾ
َ
والؿختصر إول.
الؿطؾب الثاين :الػرق بقـ إصؾ
َ
والؿختصر الثاين.
الؿطؾب الثالث :الػرق بقـ إصؾ
َ
الؿبحث التاسع :اختصار محؿد رشقد رضا تػسقره.
والؿختصر.
الؿطؾب األول :التعريػ بتػسقر محؿد رشقد رضا ،إصؾ
َ
والؿختصر.
الؿطؾب الثاين :الػرق بقـ إصؾ
َ
الؿبحث العاشر :اختصار ابن سعدي تػسقره.
والؿختصر.
الؿطؾب األول :التعريػ بتػسقر ابـ سعدي ،إصؾ
َ
والؿختصر.
الؿطؾب الثاين :الػرق بقـ إصؾ
َ
الخاتؿة :الـتائج والتقصقات.
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ريهم – دراسة تحليلية
اختصار ر
املفِّسين تفس َ
بحوث
مىهج انبحث:
حصرت ّ
فذكرت ً
أوٓ مـ اختصر تػسقره،
كؾ َمـ اختصر تػسقره،
-1
ُ
ُ
سقاء الؿقجقد مـف أم الؿػؼقد ،وسقاء الؽامؾ مـف أم الـاقص ،وأ ّما الدراسة فؾؿ
ُأ ِ
درج إٓ َمـ ُحػظ لـا تػسقره ومختصره أو بعضفؿا.
وأوجزت يف ترجؿة الؿػسريـٕ :ن مؼصد
بت التػاسقر زمـقا،
ُ
 -2ر ّت ُ
البحث :مسللة آختصار.
استؼرأت أغؾب التػاسقر الؿذكقرة ،وبعض ما كُتب طـفا ،ومـاهج
-3
ُ
مملػقفا.
واختصرت بالتعريػ
جؿعت أغؾب التػاسقر الؿخطقصة يف البحث،
-4
ُ
ُ
بالـّسخ ،وذكرت مـفج اطتؿادي طؾك الـّسخ.
الؿختصر
وتركت ذلؽ يف
فت بؿـاهج الؿػسريـ يف إصقل،
ُ
طر ُ
َ
ّ -5
أشرت إلك
والؿختصر:
لدٓلة إصؾ طؾقف ،وطـد اختالف الؿـفج بقـ إصؾ
ُ
َ
آختالف ضؿـ الػروق.
ذكرت أسباب اختصار ّ
كؾ مػسر ،والػروق التل أحدثفا بقـ تػسقره
-6
ُ
والؿختصر ،الؿحذوف مـ إصؾ ً
أوٓ ،ثؿ الزيادة طؾك إصؾ.
إصؾ
َ
واختصرت يف بعضفا
حرصت طؾك ِذ ْكر الشقاهد مـ التػاسقر،
-7
ُ
ُ
وأشرت يف الفامش لضقؼ البحث.
ُ
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ريهم – دراسة تحليلية
اختصار ر
املفِّسين تفس َ
بحوث
متهيذ:
تعريف اختصار الؿػسر تػسقره:
تعريف االختصار يف التػسقر:
تؼار َب ْت معاجؿ الؾغة يف تعريػ آختصار ،فؼقؾ« :وآختصار يف الؽالم:
ترك فضقلف واستقجاز معاكقف ،وكان بعض أهؾ الؾغة يؼقل :آختصار أخذ
أوساط الؽالم وترك ُش َعبف»(.)1
وجاء يف لسان العرب« :اختصار الؽالم :إيجازه ،وآختصار يف الؽالم:
أن تدع الػضقل وتستقجز الذي يليت طؾك الؿعـك ،وكذلؽ آختصار يف
الطريؼ» .
ومػفقم آختصار يف التللقػ ٓ يبعد طـ مػفقمف يف الؾغة :ولذا ققؾ:
«والؿختصرات هل ما َق َّؾ لػظفا وك ُثر معـاها» .
ذهبت فقف إلك اختصار
ولفذا قال الزبقدي مختصر كتاب (العقـ)ُ ...« :
ّ
ويؾخص لػظف ،و ُيحذف حشقه ،و ُيسؼط
كتاب العقـ ...بلن تمخذ طققكف،
( )1معجؿ مؼايقس الؾغة (.)189 /2
( )2لسان العرب (.)243 /4
( )3مغـل الؿحتاج إلك معرفة معاين ألػاظ الؿـفاج (.)143 ،141 /1
( )4الؾغقي محؿد بـ الحسـ الزبقدي إكدلسل (ت379 :هـ) .جذوة الؿؼتبس يف ذكر وٓة إكدلس،
ص.46
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ريهم – دراسة تحليلية
اختصار ر
املفِّسين تفس َ
بحوث
ويخػ طؾك
الؿتؽررة فقف :لتؼرب بذلؽ فائدتف ،ويسفؾ حػظف،
فضقل الؽالم
ّ
ّ
الطالب جؿعف» .
قربتف وق ّؾؾت ألػاضف وأوجزتف،
وققؾ« :
ُ
اختصرت هذا الؽتاب ،يعـلّ :
وآختصار :تؼؾقؾ الشلء ،فؼد يؽقن اختصار الؽتاب بتؼؾقؾ مسائؾف ،وقد يؽقن
بتؼؾقؾ ألػاضف مع تلدية الؿعـك» .
طؾل الشفري ،فؼال« :أن يليت
وأ ّما آختصار يف التػسقر فؼد ّ
طرفف دّ .
الؿػسر إلك كتاب متؼدّ م يف التػسقر فقختصره باجتزاء ما يراه مـاس ًبا مـف ،وصرح
ّ
ٕي مـ إسباب التل يذكرها ،وٓ يؿـع هذا
ما سقى ذلؽ وآستغـاء طـف ٍّ
آختصار مـ أن يزيد طؾك إصؾ شق ًئا مـ طـده ،كتتؿقؿ مسللة ،أو بقان معـك،
قائؿا طؾك اطتؿاد أصؾ واحد ،وكتاب
أو زيادة فؽرة .وقد يؽقن هذا آختصار ً
وكقطفا فخرج مـفا جؿق ًعا بؿختصر .وقد يؽقن
مػرد ،وربؿا طدّ د إصقل ّ
معاصرا لف ،ولؽـ تؼدَّ مف يف التللقػ ،بؾ
صاحب إصؾ ساب ًؼا لزماكف ،وقد يؽقن
ً
يؼربف لؾـاس بصقرة أوجز» .
قد يؽقن
مختصرا لؽتابف هق كػسف ،يرى أن ّ
ً

( )1مختصر العقـ ،الزبقدي ،ص.41
( )2الؿغـل (.)4 /1
( )3سباب آختصار يف التػسقر ،الشفري ،ص.93 ،92
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ريهم – دراسة تحليلية
اختصار ر
املفِّسين تفس َ
بحوث
وهذا الؼقل مـ الدكتقر فقف مػفقم آختصار وصقره ،وأرى أن تعريػ
اختصار الؿػسر تػسقره ٓ يبعد طـ تعريػف ،فلققل -وباهلل أستفدي -طؾك ضقء
الؿػسر إلك كتابف بؼصد تؼريبف وتقسقره
التػاسقر الؿؼصقدة يف البحث :أن يؼصد
ّ
فقحذف مـف ما زاد طـ بقان معاين أيات ،أو يزيد فقف ما يب ّقـ مؼصقده ،أو يؼدم
ويتصرف يف الؽالم طقض ما حذفف ،مع حػاضف طؾك مضؿقن الؽتاب.
ويمخر
ّ
أحوال التػاسقر التي اختصرها مملػوها:
َمـ يتت ّبع مـاهج الؿػسريـ وتاريخ تآلقػفؿ يجد ّ
أن الؿػسريـ الذيـ
اختصروا تػاسقرهؿ قؾقؾ بالـسبة إلك جؿفقر الؿػسريـ ،فؾؿ تؽـ العادة طـدهؿ
اختصار كتبفؿ ،بؾ ّ
لؽؾ مػسر مؼصد اجتفد فقف :فؿـفؿ مـ أراد الجؿع
وآستقعاب ،وأن يؽقن كتابف ُيغـل طـ كثقر مـ كتب التػسقر ،ومـفؿ مـ قصد
الؿ ِسقر ،ثؿ إن
يػسر كتاب اهلل تعالك يف حدوده وإن صال بف َ
طؾ ًؿا مـ طؾقم الؼرآن ّ
صائػة مـ همٓء الصـػقـ َمـ راجع كػسف ،وف ّؽر يف أمره فعزم طؾك اختصار كتابف
ٕسباب سقليت ذكرها.
الؿػسرون الذيـ اختصروا تػاسقرهؿ طؾك حال واحدة :فؿـفؿ
ولؿ يؽـ
ّ
جرت
مـ أمضك طزمف ،و ُيسر لف اختصار كتابف ،ومـفؿ دون ذلؽ ،ومـفؿ مـ
ْ
طقادي الزمان طؾك مقراثف ف ُػ ِؼد كتابف أو بعضف ،وتػصقؾ ذلؽ طؾك الؿطالب
أتقة:
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ريهم – دراسة تحليلية
اختصار ر
املفِّسين تفس َ
بحوث
 من اختصر تػسقره قبل أن يملػه:ِ
تصقر ّ
ويقجده ،لؽـ ما روي
أن أحدً ا يختصر كتابف قبؾ أن يملػف
قد ٓ ُي ّ
طـ إمام الؿػسريـ محؿد بـ جرير الطربي يب ّقـ إمؽان ذلؽ :إِ ْذ قال ٕصحابف:
«أتـشطقن لتػسقر الؼرآن؟ قالقا :كؿ يؽقن قدره؟ فؼال :ثالثقن ألػ ورقة.
فؼالقا :هذا مؿا تػـك إطؿار قبؾ تؿامف ،فاختصره يف كحق ثالثة آٓف ورقة» .
فتؼدير ابـ جرير تػسقره -بثالثقـ ألػ ورقة -يب ّقـ أن حدود كتابف ومعالؿف
ضاهرة أمامف قبؾ أن يبدأ ،وأكف اختصر يف إمالئف طؾك تالمقذه.
تجق ًزا ّ
مػسر اختصر تػسقره ،واختصره ٕن أهؾ
وكؼقل ّ
أن ابـ جرير ّأول ّ
هؿتف ،واشتُفر طـف ر ّده طؾك تالمقذه« :إ ّكا هلل ،ماتت
زماكف لؿ تبؾغ هؿؿفؿ مبؾغ ّ
ِ
الف َؿؿ!» .

( )1تاريخ بغداد (.)548 /2
( )2اكظر :تاريخ بغداد (.)548 /2
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ريهم – دراسة تحليلية
اختصار ر
املفِّسين تفس َ
بحوث
 من ُفؼد تػسقره األصل:فحػظ
الصـػ مـ الؿػسريـ أ ّلػ و َك َتب كتابف ثؿ اختصرهُ ،
وهذا ّ
الؿختصر دون إصؾ ،وهذه حال ّ
كؾ مـ :الـ ّؼاش  ،والزمخشري  ،وابـ
الجقزي  ،والسققصل .
سؿاه (مختصر
فل ّما الـ ّؼاش فل ّلػ
تػسقرا ّ
مطق ًٓ بؾغ ثؿاكقة آٓف ورقة ّ
ً
سؿاه( :شػاء
التػسقر) ،كل ّكف اختصر تػاسقر َمـ س َبؼف ،ثؿ اختصره يف تػسقر ّ
َّ
الؿفذب يف تػسقر الؼرآن الؽريؿ كالم اهلل الرحؿـ الرحقؿ).
الصدور
قال يف مؼدّ مة (شػاء الصدور) بعد أن ذكر ما اشتؿؾ طؾقف مختصر التػسقر
مـ طؾقم« :حتك ِخ ْػ ُت أن كخرج الؽتاب طـ حدّ آختصار فبؾغ ذلؽ ثؿاكقة
فلحببت اختصار هذا الؿختصر لقسفؾ ذلؽ طؾك َمـ أراد القققف
آٓف ورقة.
ُ

الؿػسر الؿؼرئ أبق بؽر محؿد بـ الحسـ الـ ّؼاش الؿقصؾل ثؿ البغدادي (ت351 :هـ) ،معرفة الؼراء
()1
ّ
الؽبار طؾك الطبؼات وإطصار ( ،)167 /1وفقات إطقان وأكباء أبـاء الزمان (.)298 /4
( )2الؿػسر الؾغقي أبق الؼاسؿ محؿقد بـ طؿر الزمخشري الؿعتزلل ،الؿؾ ّؼب بجار اهلل( ،ت538 :هـ)،
كزهة إلباء يف صبؼات إدباء ( ،)74 /1بغقة القطاة يف صبؼات الؾغقيقـ والـحاة (.)284 /2
طؾل الؼرشل التقؿل الحـبؾل الؿعروف بابـ الجقزي،
( )3الؿػسر الؿتػـّـ جؿال الديـ طبد الرحؿـ بـ ّ
(ت597 :هـ) ،ذيؾ صبؼات الحـابؾة ( .)399 /1وفقات إطقان (.)321 /2
الؿػسر الؿتػــ أبق بؽر طبد الرحؿـ بـ محؿد إسققصل الؿصري( ،ت911 :هـ) ،حسـ الؿحاضرة
()4
ّ
يف تاريخ مصر والؼاهرة ،السققصل ( ،)335 /1الؽقاكب السائرة بلطقان الؿائة العاشرة (.)227 /1

()16

ريهم – دراسة تحليلية
اختصار ر
املفِّسين تفس َ
بحوث
طؾك ّ
كؾ آية وما فقفا مـ حرف ومعاكقفا ،فق ّطؾع طؾك غقامض إمقر الؿشؽؾة،
يسقرا ،وما
وإكباء الؿجفقلة ،ويجعؾ ما كان مـفا بعقدً ا قري ًبا ،وما كان
طسقرا ً
ً
جؾقال» .
ً
كان مـفا لطق ًػا
َ ُ ۡ ُ َ َّ َ َ َ َ
لَع ُخ ّتُِۦ م ِۡصم ٗ
ِيَا
وجاء طـد تػسقر ققلف تعالك :ﵟويطعًِْن ٱهطعام ٰ ِ
ََ ٗ ََ
ً
ّ
ويتِيًا وأشِرياﵞ [اإلكسان ،]8 :قال الـؼاش« :واختؾػ أهؾ التػسقر يف سبب
وفقؿـ كز َلت ،ذكركا يف هذا الؿختصر ُج َؿ ًال مـ ذلؽ ،فلودطـا
كزول هذه أيةَ ،
الطرق واختالف الروايات كتابـا الؿقسقم بؿختصر التػسقرٕ ،كّا وسؿـا هذا
بؽتاب (شػاء الصدور) ،واختصركاه مـ ذلؽ» .
وقال يف مقضع آخر« :الر ّد طؾك الؼدرية وطؾك سائر أهؾ الؿذاهب
الؿخالػة لـا أودطـاه كتاب مختصر التػسقرٕ :ن مقضقع كتابـا هذا طؾك التػسقر
ٓ غقر كؿا شرصـا يف غقر مقضع»  .وٓ يعرف طـ ٍ
أحد أكف كؼؾ مـ التػسقر
ُ
إصؾ أو رآه.
ثؿ جاء مـ بعده الزمخشري وأ ّلػ كتابف( :الؽشاف طـ حؼائؼ التـزيؾ،
وطققن إقاويؾ ،يف وجقه التلويؾ) ،بعد صؾب أصحابف الؿعتزلة ،وذكر يف
( )1أبق بؽر الـ ّؼاش ومـفجف يف تػسقر الؼرآن الؽريؿ ،ص.183
( )2أبق بؽر الـ ّؼاش ومـفجف يف تػسقر الؼرآن الؽريؿ ،ص.182
( )3أبق بؽر الـ ّؼاش ومـفجف يف تػسقر الؼرآن الؽريؿ ،ص.182
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ريهم – دراسة تحليلية
اختصار ر
املفِّسين تفس َ
بحوث
مؼدّ مة تػسقره (الؽشاف) أكف أمؾك طؾقفؿ مسللة يف الػقاتح ،وصائػة مـ الؽالم
يف حؼائؼ سقرة البؼرة ،وكان كال ًما مبسق ًصا كثقر السمال والجقاب ،صقيؾ
الؿرة إولك ،فؾؿا طاد إلك مؽة
الذيقل وإذكاب  .وذلؽ يف مجاورتف بؿؽة ّ
فلخذت يف صريؼة
مرة أخرى طاد إلك التللقػ يف التػسقر ،ووصػ حالف بؼقلف« :
ُ
ّ
أخصر مـ إولك مع ضؿان التؽثقر مـ الػقائد» .وهذا الؼقل يثبت أن
الزمخشري اختصر تػسقره ،ولق استؿر طؾك صريؼتف إولك لخرج ِضعػ
تػسقره (الؽشاف) ،وإن اطرتض بعضفؿ وجعؾ الؽتا َب ْقـ مختؾ َػ ْقـ ٕن
كامال ،وتصريح الزمخشري أكف اختصر صريؼتف
ً
الزمخشري لؿ ُي ْؿ ِؾ الؽتاب
إولكّ ،
وأن آختصار وقع طؾك الجزء الذي أماله -وهق فاتحة الؼرآن وصائػة
مـ سقرة البؼرة -يخالػ هذا آطرتاض .وٓ يبعد طـ الصقاب إذا قؾـا ّ
أن
التػسقر إول لؾزمخشري مػؼقد طؾك جفة التغؾقبّ :
ٕن الباقل مـف طدّ ة
مقاضع كؼؾ مـفا الزركشل يف (الربهان) .

( )1الؽشاف طـ حؼائؼ غقامض التـزيؾ ،الزمخشري (.)3 /1
( )2الػؼقف إصقلل أبق طبد اهلل محؿد بـ طبد اهلل بـ هبــادر الزركشل الشافعل( ،ت794 :هـ) ،صبؼات
الشافعقة الؽربى ( ،)167 /3الدرر الؽامـة يف أطقان الؿائة الثامـة (.)397 /3
( )3الربهان يف طؾقم الؼرآن ،الزركشل (،197 /4( ،)287 ،146 /3( ،)145 ،417 /2( ،)347 /1
.)385
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ريهم – دراسة تحليلية
اختصار ر
املفِّسين تفس َ
بحوث
ثؿ جاء مـ بعدهؿ ابـ الجقزي فل ّلػ تػسقره الؽبقر (الؿغـل يف التػسقر)
واختصره يف تػسقره (زاد الؿسقر) ،ثؿ اختصر (زاد الؿسقر) يف (تذكرة
إريب)  .وذكر ذلؽ يف آخر كتابف (زاد الؿسقر) ،فؼال« :ففذا آخر زاد
الؿسقر ،والحؿد هلل طؾك اإلكعام الغزير ،وإِ ْذ قد بؾغـا بحؿد اهلل مرادكا فقؿا أ ّمؾـا،
فال يعتؼدَ ّن مـ رأى اختصاركا أكّا أقؾؾـا ،فؼد أشركا بؿا ذكركا إلك ما تركـا ود ّلؾـا،
فؾقؽـ الـاضر يف كتابـا متقؼ ًظا لؿا أغػؾـا ،فنكّا ضؿـّا آختصار مع كقؾ الؿراد،
وقد فعؾـا .ومـ أراد زيادة بسط يف التػسقر :فعؾقف بؽتابـا الؿغـل يف التػسقر .فنن
الؿسؿك بتذكرة إريب يف تػسقر الغريب»  .فل ّما
مختصرا :فعؾقف بؽتابـا
أراد
ّ
ً
زاد الؿسقر ففق مطبقع ومعروف ،وكذلؽ تذكرة إريب ،أ ّما الؿغـل يف التػسقر
ففق مػؼقد.

َ ۡ َ ٓ َ َّ َ ُ ۡ َ
ّ
َ
َ
ٰ
وذكر يف زاد الؿسقر طـد ققلف تعالك :ﵟلَْل أن رءا ةرهٌ ربُِِۦﵞ [يقسػ:

أن الربهان أكف طؾِؿ ما ّ
 .]24قال« :والسادسّ :
حرم اهلل ،فرأى تحريؿ
أحؾ اهلل مؿا ّ

الزكا ،روي طـ محؿد بـ كعب الؼرضل .قال ابـ قتقبة :رأى ُح ّجة اهلل طؾقف،
وهل الربهان ،وهذا هق الؼقل الصحقح ،وما تؼدَّ مف فؾقس بشلء ،وإكؿا هل

( )1كتاب( :تذكرة إريب) ،مـ كتب الغريب :فؾؿ أدرجف ٕكف لقس طؾك شرط البحث.
( )2زاد الؿسقر (.)384 /9
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ريهم – دراسة تحليلية
اختصار ر
املفِّسين تفس َ
بحوث
أشرت إلك فسادها يف كتاب الؿغـل يف
أحاديث مـ أطؿال ال ُؼ ّصاص ،وقد
ُ
التػسقر» .
ويف قصة اإلفؽ قال« :وقد ذكركا حديث اإلفؽ يف كتاب (الحدائؼ) ويف
كتاب (الؿغـل يف التػسقر) فؾؿ ُكطِؾ بذكرهٕ :ن غرضـا اختصار هذا الؽتاب
ل ُقحػظ» .
بالغت يف شرح هذا الؿعـك يف
وقال يف كتابف (كشػ الؿشؽؾ)« :وقد
ُ
الؿسؿك
الؿسؿك بالؿغـل ،وأشرت إلقف يف التػسقر الؿتقسط
تػسقري الؽبقر
ّ
ّ
وتقسع ابـ الجقزي يف كتابف الؿغـل حتك قال طـف يف كتابف
بـزاد الؿسقر» .
ّ
(الحدائؼ يف طؾؿ الحديث والزهديات)« :و َمـ َحػظ إحاديث التل يحقيفا
كتابـا هذا ،وإحاديث التل يحقيفا الؿغـل يف التػسقر فؼد أتك طؾك جؿفقر
الـؼقل ،وزاحؿ الؼدماء يف معرفة أثار»  ،وذكر ابـ رجب أن كتاب الؿغـل:
أحد وثؿاكقن جز ًءا .

( )1زاد الؿسقر (.)249 /4
( )2زاد الؿسقر (.)17 /6
( )3كشػ الؿشؽؾ (.)275 /1
( )4الحدائؼ (.)33 /1
( )5ذيؾ صبؼات الحـابؾة (.)494 /2
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ريهم – دراسة تحليلية
اختصار ر
املفِّسين تفس َ
بحوث
وأ ّما التػسقر الرابع الؿػؼقد ففق تػسقر جالل الديـ السققصل الذي أ ّلػ
كتاب (ترجؿان الؼرآن) ،وهق التػسقر الؿسـد طـ رسقل اهلل ﷺ وأصحابف
ﭫ ،وتؿ يف مجؾدات .قال السققصل« :فؽان ما أوردتف فقف مـ أثار بلساكقد
ٍ
واردات ،رأيت قصقر أكثر الفؿؿ طـ تحصقؾف ،ورغبتفؿ
الؿخرج مـفا
الؽتب
َّ
يف آقتصار طؾك متقن إحاديث دون اإلسـاد وتطقيؾفّ ،
فؾخصت مـف هذا
ِ
ٍ
مؼتص ًرا فقف طؾك متـ إثر ،مصد ًرا بالعزو والتخريج إلك ّ
كتاب
كؾ
الؿختصر،
َ
وسؿقتف :الدر الؿـثقر يف التػسقر بالؿلثقر» .
مع َت َبرَّ ،
جؿعت كتا ًبا مسـدً ا فقف تػاسقر الـبل ﷺ والصحابة،
وقال يف اإلتؼان« :وقد
ُ
فقف بضعة طشر ألػ حديث ،ما بقـ مرفقع ومقققف ،وقد تؿ وهلل الحؿد يف أربع
وسؿقتف :ترجؿان الؼرآن»  .والؿعؾقم طـد العؾؿاء أن الباقل مـ
مجؾدات
ّ
تػسقري السققصل هق (الدر الؿـثقر) ،وأ ّما أصؾف (ترجؿان الؼرآن) فؾؿ ُيحػظ
أن أحدً ا كؼؾ مـف ،أو ا ّصؾع طؾقف.

( )1الدر الؿـثقر يف التػسقر بالؿلثقر (.)3 /1
( )2اإلتؼان يف طؾقم الؼرآن (.)222 /4
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ريهم – دراسة تحليلية
اختصار ر
املفِّسين تفس َ
بحوث
 من ُفؼد بعض تػسقره األصل:لؿ أجد غقر أبل العباس الؿفدوي (ت444 :هـ) ،يف هذا الـقع ،وتػسقره:
(التػصقؾ الجامع لعؾقم التـزيؾ) ،ومختصره( :التحصقؾ لػقائد كتاب التػصقؾ
الجامع لعؾقم التـزيؾ) ،وسقليت بقاكف.
 من ُفؼد اختصار تػسقره:ذكر بعض العؾؿاء طـ أبل الربكات بدر الديـ محؿد بـ محؿد الغزي
الدمشؼل (ت984 :هـ)  ،أكف أ ّلػ تػسقرا مـظقما يف مائتل ألػ ٍ
بقت وزيادة،
ً
ً
كظؿا وقدّ مف لؾسؾطان سؾقؿان
وسؿاه (تقسقر التبقان يف تػسقر الؼرآن) ،ثؿ اختصره ً
ّ
بـ سؾقؿ صاحب الروم فؼابؾف باإلجالل والؼبقل ،وأرسؾ إلك طؾؿاء الروم وطرض
طؾقفؿ هذا التػسقر ،وصؾب رأيفؿ ،فاجتؿعقا وتل ّمؾقه حر ًفا حر ًفا ،فؾؿ يجدوا فقف
تغققرا ،فؼضقا مـ ذلؽ ال َع َجب ،وأخربوا السؾطان فلطظؿ جائزتف
تحري ًػا وٓ
ً
ِ
كرا لفذا الؿـظقم الؿختصر بخالف إصؾ .
وأكرمف  .ولؿ أجد ذ ً
رضل الديـ الغزي العامري الدمشؼل الشافعل( ،ت984 :هـ) ،اكظر:
الؿػسر محؿد بدر الديـ بـ محؿد
()1
ّ
ّ
الؽقاكب السائرة بلطقان الؿائة العاشرة ( ،)3 /3وريحاكة إلباء وزهرة الحقاة الدكقا ( ،)138 /1وصبؼات
الؿػسريـ لألدكف وي (.)386 /1

( )2البدر الطالع بؿحاسـ َمـ بعد الؼرن السابع (.)252 /2
( )3اكظر التػسقر إصؾ لؾغزي :تقسقر التبقان يف تػسقر الؼرآن .بدر الديـ محؿد بـ محؿد الغزي (ت:
944هـ) مـ أول الؿخطقط حتك هناية الجزء إول مـ الؼرآن العظقؿ .تحؼقؼ :طؿر محؿد طبد الغػقر،
رسالة طؾؿقة يف جامعة أم درمان بالسقدان 1438هـ= 2416م.
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ريهم – دراسة تحليلية
اختصار ر
املفِّسين تفس َ
بحوث
 من لم يؽؿل اختصار تػسقره:األول :برهان الديـ إبراهقؿ بـ طؿر البؼاطل (ت885 :هـ)  ،اختصر
تػسقره (كظؿ الدرر يف تـاسب أي والسقر) ،يف( :دٓلة الربهان الؼقيؿ طؾك
تـاسب آي الؼرآن العظقؿ) ،ووقػ يف الؿختصر طـد هناية سقرة الؿائدة.
الثاين :محؿد بـ أصػقش اإلباضل (ت1332 :هـ)  ،اختصر تػسقره
(هؿقان الزاد إلك دار الؿعاد) ،يف( :داطل العؿؾ لققم إمؾ) .بدأ يف الؿختصر
مـ سقرة الرحؿـ إلك سقرة الـاس.
الثالث :محؿد رشقد رضا (ت1354 :هـ)  ،اختصر تػسقره (الؿـار) يف:
أيضا ،ثؿ أكؿؾ
(التػسقر الؿختصر الؿػقد) .ولؿ يتؿ إصؾ والؿختصر ً
الؿختصر زهقر الشاويش ومحؿد كـعان ،وسقليت تػصقؾ ذلؽ يف مح ّؾف.

طؾل بـ أبل بؽر البؼاطل الشافعل
( )1الؿػسر الؿحدث برهان الديـ إبراهقؿ بـ طؿر بـ حسـ ُّ
الرباط بـ ّ
(ت885 :هـ) .الضقء الالمع ٕهؾ الؼرن التاسع ( ،)142 /1وشذرات الذهب يف أخبار َمـ ذهب
(.)149 /7
القسجـل الجزائري اإلباضل (ت1332 :هـ) ،إطالم ،الزركؾل
( )2الؿػسر محؿد بـ يقسػ أص ّػقش
ُ
( ،)156 /8ومعجؿ أطالم الجزائر مـ صدر اإلسالم حتك العصر الحاضر (.)194 /1
طؾل رضا الؼؾؿقين الحسقـل (ت1354 :هـ) ،إطالم
( )3الؿػسر إديب الؿمرخ محؿد رشقد بـ ّ
لؾزركؾل ( ،)126 /6و لتػسقر والؿػسرون (.)422 /2
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ريهم – دراسة تحليلية
اختصار ر
املفِّسين تفس َ
بحوث
 من ُحػظ تػسقره واختصاره:الصـػ تػاسقرهؿ ما بقـ مطبقع ومخطقط ،وبعضفؿ ُصبع تػسقره
وهذا ّ
التػسقر ْيـ ُصبعا،
إصؾ ،وبعضفؿ ُصبع الؿختصر دون إصؾ ،وبعضفؿ كِال
َ
وهؿ طؾك الرتتقب الزمـل:
طؾل بـ أحؿد القاحدي (ت:
األول( :التػسقر البسقط) ٕبل الحسـ ّ
468هـ)  ،ومختصره( :القسقط).
الثاين( :تبصرة الؿتذكر وتذكرة الؿتبصر) ٕبل العباس أحؿد بـ يقسػ
الؽقاشل (ت684 :هـ)  ،ومختصره( :تؾخقص التبصرة).
الثالث( :البحر الؿحقط يف تػسقر الؼرآن العظقؿ) ٕبل حقان محؿد بـ
يقسػ إكدلسل (ت745 :هـ)  ،ومختصره( :الـفر الؿاد).

طؾل بـ أحؿد القاحدي الـقسابقري الشافعل إشعري (ت468 :هـ) ،معجؿ إدباء
( )1الؿػسر الؾغقي ّ
( ،)257 /12وإكباه الرواة طؾك أكباه الـُّحاة (.)223 /2
الؿػسر الؿؼرئ مقفؼ الديـ أحؿد بـ يقسػ الشقباين الؿقصؾل الؽقاشل الشافعل (ت684 :هـ)،
()2
ّ
معرفة الؼراء الؽبار طؾك الطبؼات وإطصار ( ،)1361 /3وصبؼات الشافعقة الؽربى ،السبؽل (/8
.)42
( )3الؿػس ر الؿؼرئ الؾغقي أبق حقان محؿد بـ يقسػ إكدلسل الغركاصل (ت745 :هـ) ،القايف
بالقفقات ( ،)175 /5ومعرفة الؼراء الؽبار (.)387 /1
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ريهم – دراسة تحليلية
اختصار ر
املفِّسين تفس َ
بحوث
الرابع( :فتح الرحؿـ يف تػسقر الؼرآن) ٓبـ قرقؿاس الحـػل (ت:
882هـ)  ،ومختصره( :كثر الجؿان الؿـتظؿ مـ فتح الرحؿـ).
الخامس( :ضقاء التلويؾ يف معاين التـزيؾ) لعبد اهلل بـ فقدي (ت:
1245هـ)  ،ومختصره( :كػاية ضعػاء السقدان يف بقان تػسقر الؼرآن).
السادس( :هؿقان الزاد إلك دار الؿعاد) لؿحؿد أصػقش اإلباضل (ت:
1332هـ) ،ومختصره( :تقسقر التػسقر).
السابع( :تقسقر الؽريؿ الرحؿـ يف تػسقر كالم الؿـان) ٓبـ ِ
سعدي (ت:
1376هـ)  ،ومختصره( :تقسقر الؾطقػ الؿـان يف خالصة تػسقر الؼرآن).

ػسر إديب الشاطر كاصر الديـ محؿد بـ قرقؿاس (ت882 :هـ) ،صبؼات الؿػسريـ لؾداوودي
( )1الؿ ّ
( ،)233 /2وصبؼات الؿػسريـ لألدكف وي (.)345 /1
الؿػسر الؾغقي طبد اهلل بـ محؿد فقدي الـقجقري (ت1245 :هـ) ،طبد اهلل بـ فقدي وحقاتف العؾؿقة،
()2
ّ
ص.57
الؿػسر الػؼقف طبد الرحؿـ بـ كاصر السعدي الـجدي (1376هـ) ،اكظر :إطالم لؾزركؾل
العالمة
(ّ )3
ّ
( ،)434 /3ومشاهقر طؾؿاء كجد وغقرهؿ ،ص.292
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ريهم – دراسة تحليلية
اختصار ر
املفِّسين تفس َ
بحوث
 من ألف واختصر بغقر العربقة:وهق الؿػسر أحؿد حسـ الدهؾقي الفـدي (ت1338 :هـ)  ،أ ّلػ كتابف
(أحسـ التػاسقر) ،واختصره يف كتابف( :أحسـ الػقائد) ،وكالهؿا بالؾغة
الفـدية .
 من اختصر تػسقره من الشقعة:حسب بحثل -غقر اثـقـ مـ مػسري الشقعة:
لؿ أجد َ -
األول :الػضؾ بـ الحسقـ الؿشفدي (ت548 :هـ)  ،أ ّلػ (مجؿع
البقان) ،واختصره يف كتابف( :جقامع الجامع يف تػسقر الؼرآن) .
الثاين :الػقض الؽاشاين (ت1491 :هـ)  ،أ ّلػ (تػسقر الصايف)،
واختصره يف كتابف( :إصػك يف تػسقر الؼرآن) .
( )1كزهة الخقاصر وهبجة الؿسامع والـقاضر ،الحسـل ،طبد الحل بـ فخر الديـ ،بدون تحؼقؼ ،ط ،1دار
ابـ حزم ،بقروت 1424هـ.)1184 /8( ،
( )2كزهة الخقاصر وهبجة الؿسامع والـقاضر ،الحسـل (.)1184 /8
( )3الػضؾ بـ الحسقـ الؿشفدي الطربسل اإلمامل (ت548 :هـ) ،أطقان الشقعة (.)398 /8
( )4الػفرس الشامؾ (.)193 /1
( )5محؿد بـ مرتضك بـ محؿقد ،الؿؾؼب بالػقض الؽاشاين (ت1491 :هـ) ،مستدرك وسائؾ الشقعة
(.)421 /3
( )6الػفرس الشامؾ (.)742 /2
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ريهم – دراسة تحليلية
اختصار ر
املفِّسين تفس َ
بحوث
• حصحيح أوهاو وقعج يف وسبت بعض انخفاسري املخخصرة:
تؽرر يف بعض الػفارس والرتاجؿ كسبة تػاسقر مختصرة مـ أخرى ،وبعد
ّ
التدققؼ والتؿحقص كجد أهنا غقر صحقحة ،ومـ ذلؽ كسبة كتاب (التػسقر
َ
السؾؿل (ت:
الصغقر
الؿـتخب مـ حؼائؼ التػسقر) ٕبل طبد الرحؿـ ّ
مختصرا مـ (حؼائؼ التػسقر)
412هـ)  ،جعؾف أصحاب الػفرس الشامؾ
ً
لؾسؾؿل كػسف  .وٓ دلقؾ طؾك ذلؽٕ :ن جؿقع َمـ ترجؿ لؾسؾؿل لؿ يذكر
هذا الؽتاب لف ،وإكؿا ذكروا كتابف (حؼائؼ التػسقر) ،وكتابف أخر (زيادات طؾك
مطبقطان.
التػسقر ْيـ
حؼائؼ التػسقر) ،وكِال
َ
َ
وٓ يقجد يف كسخة الؽتاب ما ُيثبت ذلؽ ،وغاية ما يف ذلؽ طـقان الؽتاب:
َ
الؿـتخب مـ حؼائؼ التػسقر) ،ولؿ ُي ْذ َك ْر َمـ اكتخبف .ومؿا
(التػسقر الصغقر
ِ
لؾسؾؿل أهنا كسخة فريدة متلخرة طـ زمـ السؾؿل ،كتبفا :قطب
ُيضعػ كسب َتفا ّ
لؾسؾؿل  ،وقد
الديـ بـ إسؿاطقؾ الحـػل سـة (787هـ) ،ولؿ َيــسبفا الـاسخ ّ
يؽقن الـاسخ اكتخبفا.

( )1الؿػسر الؿحدث الصقيف أبق طبد الرحؿـ محؿد بـ الحسقـ السؾؿل الخراساين (ت412 :هـ) ،سقر
أطالم الـبالء (.)247 /17
( )2الػفرس الشامؾ (.)79 /1
( )3ففارس طؾقم الؼرآن الؽريؿ لؿخطقصات دار الؽتب الظاهرية (.)147 /3
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ريهم – دراسة تحليلية
اختصار ر
املفِّسين تفس َ
بحوث
ومـ إوهام كسبة بعضفؿ لؾشقكاين

البدر ْيـ
سؿاه( :مطؾع
َ
تػسقرا ّ
ً

َ
أصؾ تػسقر
الغؿاري هذا الؽتاب
البحر ْيـ يف التػسقر) ،وجعؾ
ومجؿع
ّ
َ
الشقكاين (فتح الؼدير) ،وذكر أكف مقجقد يف ستة مجؾدات كبار بجامع صـعاء
تحت رقؿ ( ، )79ولؿ أجده يف ففارس مخطقصات الجامع الؽبقر ،ولؿ يذكر
الشقكاين هذا الؽتاب لف ،وٓ تؾؿقذه صدّ يؼ حسـ يف سقرة شقخف  ،ولع ّؾف وهؿ
مـ الغؿاري.
ومؿا يؾحؼ هبذا الـقع ما يتبادر إلك بعض الباحثقـ ّ
أن كتاب (التقسقر يف
مختصر مـ تػسقره الؽبقر
التػسقر) ٕبل حػص الـسػل (ت537 :هـ) ،
ٌ
ِ
كرا مـ الؿملػ
(إكؿؾ إصقل) ،وطـد مراجعة
التػسقر ْيـ ٓ كجد ذ ً
َ
لالختصار ،ولع ّؾفؿا كتا َب ْقـ مختؾ َػ ْقـ ْ
وإن تقافؼا يف بعض ما فقفؿا.

طؾل الشقكاين القؿـل الشافعل (1254هـ) ،البدر الطالع بؿحاسـ
( )1الؿػسر إصقلل الػؼقف محؿد بـ ّ
َمـ بعد الؼرن السابع (.)214 /2
( )2اإلمام الشقكاين مػس ًرا ،ص.98

( )3التاج الؿؽؾؾ مـ جقاهر مآثر الطراز أخر وإولِ ،
الؼـّقجل (.)444 /1
الؿػسر أبق حػص طؿر بـ محؿد الـسػل السؿرقـدي الحـػل الؿاتريدي (ت537 :هـ) ،معجؿ إدباء
()4
ّ
( ،)2498 /5وسقر أطالم الـبالء (.)126 /24
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ريهم – دراسة تحليلية
اختصار ر
املفِّسين تفس َ
بحوث
املبحث األول :اخخصار املهذوي نخفسريي:
املطهب األول :انخعريف بخفسري املهذوي؛ األصم واملخخصَر:
حسب
ا
أوال :التػسقر األصل :التػصقؾ الجامع لعؾقم التـزيؾ ٓ :أطؾؿ لف َ -
بحثل -إٓ أربع ُك َسخٍ ٓ تؿ ّثؾ كامؾ الؽتاب ،وهل طؾك الـحق أيت:
األولى :كسخة الؿؽتبة القصـقة يف باريس ( )594مـ أية ( )36سقرة
البؼرة إلك أية ( )32مـ سقرة التقبة.
الثاكقة :كسخة مجؾس الشقرى اإلسالمل يف صفران ( )255 ،254 /2مـ
أية ( )94مـ سقرة الـحؾ إلك آخر السجدة ،بعـقان :الؽشػ والبقان مـ
التػصقؾ يف تػسقر سائر طؾقم التـزيؾ.
الثالثة :كسخة الجامع الؽبقر يف صـعاء ( )134مـ  279ورقة ،غقر محددة
السقر وأيات .
الرابعة :كسخة الؿؽتبة السؾقؿاكقة تحت الرقؿ ( ،)145وتشتؿؾ طؾك بعض
سقرة إكبقاء مـ أية ( ،)71إلك آخر سقرة العـؽبقت.
ولؿ أتؿؽـ مـ الحصقل إٓ طؾك كسخة الؿؽتبة القصـقة يف باريس ،وطؾقفا
طؿؾل يف هذا البحث ،وهل لثؾث الؽتاب ،والثؾث كثقر.
الػفرس الشامؾ (.)97 /1
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ريهم – دراسة تحليلية
اختصار ر
املفِّسين تفس َ
بحوث
ثاك اقا :التػسقر الؿختصر( :التحصقؾ لػقائد كتاب التػصقؾ الجامع لعؾقم
التـزيؾ) ،وهذا الؽتاب مطبقع بتحؼقؼ مجؿقطة مـ الباحثقـ.
مـفجه يف األصل:
قسؿ الؿفدوي كتابف (التػصقؾ) إلك خؿسة أبقاب:
ّ
الباب األول :يف ِذكر إحؽام والـاسخ والؿـسقخ.
الباب الثاين :يف ذكر الؿعاين والتػسقر والغريب والؿشؽؾ وما تعؾؼ بذلؽ.
الؼراء يف حروف السقرة.
الباب الثالث :يف ذكر اختالف ّ
خػل إطراب السقر وشرح وجقه قراءاهتا.
الباب الرابع :يف ذكر ّ
الباب الخامس :يف ذكر مقضع كزول السقر واختالف أهؾ إمصار يف
طدّ ها وتسؿقة رؤوس آيِفا.
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ريهم – دراسة تحليلية
اختصار ر
املفِّسين تفس َ
بحوث
سبب االختصار:
أ ّلػ الؿفدوي هذا الؿختصر بطؾب مـ إمقر الؿق َّفؼ  :لقؽقن
قريب الؿتـاول لؿـ أراد التذكار كؿا كان (الجامع الؽبقر) خزاكة
الؿختصر
َ
جامعة.
وقال بعد ِذكر الؿحذوف مـ إصؾ« :ل ِ َقجؿع بعقن اهلل وتقفقؼف هذا
مضؿـة فقف،
آختصار ما لؿ تجؿعف الدواويـ الؽبار ،ولتؽقن أغراض (الجامع)
َّ
ومجؿؾة يف معاكقف» .
ولؿا ضفر هذا
ويذكر بعض الؿمرخقـ قصة تللقػ الؿختصر فؼالّ « :
الؽتاب يف إكدلس :ققؾ لؿتقلل الجفة التل كزل هبا مـ إكدلس  :لقس
الؽتاب لف ،وإذا أردت طؾؿ ذلؽُ :
فخ ِذ الؽتاب إلقؽ واصؾب تللقػ غقره ،فػعؾ
ذلؽ ،وصؾب غقره ،فل َّلػ لف (التحصقؾ) ،وهق كالؿختصر مـف وإن تغ ّقر الرتتقب

وتسؿك الؿق ّفؼ
ممسس الدولة العامرية يف إكدلس،
َّ
( )1أبق الجقش مجاهد بـ طبد اهلل العامري مقٓهؿّ ،
الؼراء (ت436 :هـ) ،جذوة الؿؼتبس يف ذكر وٓة إكدلس،
باهلل ،كان مؽر ًما لؾعؾؿاء وخاص ًة ّ
الحؿقدي ،ص.331
( )2التحصقؾ (.)111 /1
( )3أي إمقر الؿق ّفؼ الؿذكقر آك ًػا.
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ريهم – دراسة تحليلية
اختصار ر
املفِّسين تفس َ
بحوث
بعض التغ ّقر ،والؽتابان مشفقران يف أفاق ،سائران طؾك أيدي الرفاق» .
وهذا ّ
وققة حػظف.
يدل طؾك سعة طؾؿ الؿفدوي ّ

( )1إكباه الرواة طؾك أكباه الـّحاة ،الؼػطل (.)127 /1
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ريهم – دراسة تحليلية
اختصار ر
املفِّسين تفس َ
بحوث
املطهب انثاين :انفرق بني األصم واملخخصَر:
ذكر الؿفدوي أكف اجتفد يف أغراض الجامع الؽبقر مـ إحؽام الؿجؿؾة،
وأيات الؿـسقخة أحؽامفا الؿفؿؾة ،والؼراءات الؿعفقدة الؿستعؿؾة،
والتػسقر ،والغريب ،وغقر ذلؽ مـ سائر طؾقم التـزيؾ الؿحتؿؾة لؾتلويؾ .
لؽـ ال ُؿطال ِع لؾؽتا َب ْقـ يجد ّ
يسقرا :فػل
أن الؿـفج يف الؿختصر اختؾػ ً
إصؾ يذكر إبقاب الخؿسة يف بداية ّ
كؾ سقرة جؿؾة واحدة ،لؽـ يف
الؿختصر يجؿع مـ آي ّ
كؾ سقرة طشرية آية أو كحقها بؼدر صقل أي
وقصرها ،فقؼقلُ « :
الؼقل مـ أول سقرة كذا إلك مقضع كذا مـفا» .ثؿ يبدأ يف
إحؽام والـّسخ فقذكرها ،ثؿ يف التػسقر فقذكره ،ثؿ يف الؼراءات فقذكرها ،ثؿ يف
اإلطراب فقذكره ،ثؿ يذكر الجزء الذي يؾقف حتك يليت طؾك آخر الؽتاب .ويذكر
يف آخر ّ
كؾ سقرة مقضع كزولفا ،واختالف أهؾ إمصار يف طددها.
أ ّما الؿحذوف من األصل ّ
فنن الؿفدوي ذكر يف مؼدمة التحصقؾ العؾقم
والؿختصرة مـ إصؾ ،وهل:
الؿحذوفة
َ
أكثر تػريع الؿسائؾ
ا
أوال :إحؽام التل هل أصقل الحالل والحرام حقث َ
الؿـثقرة مؿا لقس بؿـصقص يف السقرة  :ومثالف :حذفف لجؿؾة مـ أصقل
( )1التحصقؾ (.)149 /1
( )2التحصقؾ (.)149 /1
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ريهم – دراسة تحليلية
اختصار ر
املفِّسين تفس َ
بحوث
َ َ ُّ َ َّ َ َ َ ُ ْ
الؿقراث يف سقرة الـساء  ،ومثؾ حذفف إحؽام يف ققلف :ﵟ َٰٓ
يأحّا ٱَّلِيٌ ءايَْا
َ َ ُّ َ ُ َ َ ُ ْ ّ ٓ َ ٗ
َل َيِن هل ۡى أن ح ِرذْا ٱهن ِ َصا َء ل ۡرِاﵞ [الـساء ،]19 :وتعداد الؽبائر طـد ققلف:
َۡ ْ َ ٓ
ُۡ َ َۡ
ﵟإِن َت َخن ِ ُتْا ل َتان ِ َر َيا تَ َّ ْۡن خَ ُُﵞ [الـساء ، ]31 :وحذفف لتعداد إسؿاء
َ َّ ۡ َ ۡ َ ٓ ُ ۡ ُ ۡ َ ٰ َ ۡ
ٱد ُعْهُ ة َّاۖ َو َذ ُروا ْ َّٱَّل َ
ِيٌ
الحسـك يف ققلف تعالك :ﵟو ِّلِلِ ٱۡلشًاء ٱۡلصَن ؾ
ِ
ُۡ ُ َ َ
َ
ۡ
ددون ِ ٓ
َٰٓ
ِف أشمهُِِۦﵞ [إطراف. ]184 :
يو ِ
ثاك اقا :اقتصر يف ذكر آختالف طؾك إققال الؿشفقرة :ومثالف اقتصاره
ّٗ
َ
ُ َ
ۡ
طؾك إققال الؿشفقرة يف معـك اإلل يف ققلف تعالك :ﵟَل يَ ۡرق ُتْن ِِف ُمؤي ٌٍِ إَِل
َ َ َّ ٗ َ ُ ْ َ َٰٓ َ ُ ُ ۡ ُ ۡ َ ُ َ
وَل ذِيث ۚٗ وأولهِك ِى ٱلًعخدونﵞ [التقبة. ]14 :
مختصرا طؾك أتؿ أحقالف :
ثال اثا :ذكر الـاسخ والؿـسقخ بؽؿالف ،وأورده
ً
ومثالف :حذفف ٕدلة بعض إققال يف الـّسخ كؿا جاء يف أول سقرة الؿائدة ،قال:
«وققؾ إن هذه أية كزلت يف أهؾ الؽتاب ،أ َمرهؿ اهلل تعالك أن ُيقفقا بؿا أخذه
ويؼقي هذا الؼقل
طؾقفؿ مـ العفقد يف التقراة واإلكجقؾ مـ تصديؼ محؿد ﷺّ ،

( )1التػصقؾ (و.)93 :
( )2التػصقؾ (و.)97 :
( )3التػصقؾ (و.)254 :
( )4التػصقؾ (و ،)341 :التحصقؾ (.)224 /3
( )5التحصقؾ (.)114 /1
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ريهم – دراسة تحليلية
اختصار ر
املفِّسين تفس َ
بحوث
ما ُروي أكف كان يف كتاب الـبل ﷺ إلك أهؾ كجران :هذا بقان مـ اهلل ورسقلف:
َ َ ُّ َ َّ َ َ َ ُ ٓ ْ َ ۡ ُ ْ ۡ
ٱه ُع ُقْدِﵞ [الؿائدة ،]1 :إلك ققلف :ﵟ ََس ُ
ﵟ َٰٓ
يع
يأحّا ٱَّلِيٌ ءايَْا أوؾْا ة ِ
ِ
ۡ
ٱۡل َ
ابﵞ [الؿائدة ،]4 :وطؾك ذلؽ فالقفاء بالعؼقد ٓز ٌم حسب ما قدّ مـاه» .
ِص
ِ
ويؼقي هذا الؼقلَ »...
حذفف يف الؿختصر.
مـ ققلفّ « :

راب اعا :ذكر الؼراءات السبع ،والروايات التل اقتصر طؾقفا أهؾ إمصار
الؼراء:
سقی َمـ لؿ يبؾغ مبؾغفؿ مـ آشتفار ،إٓ ما ٓ اختالف فقف بقـ السبعة ّ
الؼراء :ل ُقعرف مـ هذا آختصار ما هق
فنكف ذكره مـسق ًبا إلك بعض مـ ُروي مـ ّ
جائزا يف العربقة .
مـ الؼراءات الؿروية مؿا لؿ يؼرأ بف قارئ وإن كان ً
الؼراء
خامسا :ذكر مـ مسائؾ اإلطراب الخػقة ما يحتاج إلقف مؿا اختؾػ ّ
ا
جائزا يف الؿؼايقس العؼؾقة .
فقف ،أو كان ً
َ
أصقل
سادسا :بعد كؿال تػسقره (التحصقؾ) جؿع بعد تػسقر سقرة الـاس
ا
الؼراءات ،واختصار التعؾقؾ فقفا ،وأصقل مقاقػ الؼراءة ومبادئفا .
ساب اعا :حذف تسؿقة رؤوس أي .
( )1التػصقؾ (و.)151 :
( )2التحصقؾ ( ،)114 /1والتػصقؾ (و.)313 :
( )3التػصقؾ (و ،)319 :والتحصقؾ (.)234 /3
( )4التحصقؾ (.)241 /7
( )5التحصقؾ .111 /1
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ريهم – دراسة تحليلية
اختصار ر
املفِّسين تفس َ
بحوث
وأ ّما الزيادة يف الؿختصر ّ
يسقرا يف ربط الجؿؾ
فنن الؿفدوي لؿ ِيزد إٓ شق ًئا ً
قصة تللقػف الؿختصر كعؾؿ أكف أ ّلػف يف سقاق
وتبديؾ بعض الؽؾؿات ،ومـ ّ
آمتحان مـ حاسديف ،فؾؿ ُي ْع َـ بالزيادة واإلضافة.
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ريهم – دراسة تحليلية
اختصار ر
املفِّسين تفس َ
بحوث
املبحث انثاين :اخخصار انىاحذي حفسريي:
املطهب األول :انخعريف بخفسري انىاحذي ،األصم واملخخصَر:
لؾقاحدي ثالثة تػاسقر مشفقرة مطبقطة ،أوسعفا( :البسقط) ،ثؿ
(القسقط) ،ثؿ (القجقز) .هذا مـ جفة حجؿ التػاسقر.
أ ّما مـ جفة الزمـّ :
فنن (البسقط) ّأولفا ،ثؿ (القجقز) ،ثؿ (القسقط)،
ّ
كـت قد ابتدأت بنبداع
ويدل طؾك ذلؽ ققل القاحدي يف مؼدمة (القجقز)« :فنين ُ
ُ
طؾل إمر يف ذلؽ لشرائط تؼ ّؾدهتا ،ومقاجب
كتاب لؿ أسبؼ إلك مثؾف ،وصال ّ
تحؿؾتفا ،ثؿ استعجؾـل قبؾ إتؿامف،
حؼ الـصقحة لؽتاب اهلل تعالك
مـ ّ
ّ
طؿا لزمـل مـ طفدة إحؽامف َك َػ ٌر متؼاصرو الرغبات ،مـخػضق
والتػصل ّ
ٍ
كتاب يف التػسقر ،يؼرب طؾك َمـ
الدرجات ،أولق البضاطة الؿزجاة طؾك إيجاز
تـاولف ،ويسفؾ طؾك مـ تل ّمؾف ،مِـ أوجز ما ُطؿؾ يف بابف ،وأطظؿف فائدة طؾك
كتاب أكا ٌ
تعجقال
ً
كازل فقف إلك درجة أهؾ زماكـا:
متحػظقف وأصحابف ،وهذا
ٌ
صقيال ،فؾؿ ِ
يغـ طـفؿ أحد
ً
وتحصقال لؾؿثقبة يف إفادهتؿ بؿا تؿـّقه
ً
لؿـػعتفؿ،
ٍ
وتارك ما سقى ٍ
ٌ
واحد معتؿد ٓبـ طباس ♫ أو مـ هق يف مثؾ
ققل
فتقال،
ً
درجتف ،كؿا يرتجؿ طـ الؾػظ العقيص بلسفؾ مـف» .

( )1القجقز يف تػسقر الؽتاب العزيز (.)87 /1
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ريهم – دراسة تحليلية
اختصار ر
املفِّسين تفس َ
بحوث
كص مـ القاحدي طؾك ّ
مختصرا مـ (البسقط)،
أن (القجقز) لقس
وهذا ٌّ
ً
إكجازا هق (القجقز).
وأن أول تػاسقره
ً
وطؾقفّ ،
فنن التػسقر األصل هق :التػسقر البسقط .والتػسقر الؿختصر مـف
هق :القسقط.
مـفجه يف األصل:
ذكر القاحدي يف مؼدّ مة البسقط سبب تللقػف ومؼصده فؼال« :وبعد :فؿـذ
دهر تحدّ ثـل كػسل بلن أطؾؼ لؿعاين إطراب الؼرآن وتػسقره فِ َؼ ًرا يف الؽشػ طـ
غقامض معاكقف ،و ُك َؽتًا يف اإلشارة إلك ِط َؾؾ الؼراءات فقف ،يف ورقات يصغر
حجؿفا ،ويؽثر غـؿفا ،وإيام تؿطؾـل بصروففا طؾك اختالف صـقففا إلك أن
طؾل خـاق التؼاضل قق ٌم لفؿ يف العؾؿ سابؼة ،ويف التحؼقؼ ِهؿؿ صادقة،
شدّ د ّ
فسؿحت قروكتل بعد اإلباء ،وذ ّلت صعقبتل بعد الـػرة وآرتئاء»  .وطؾقف فنن
طؿؾ القاحدي اكصب كحق معاين إطراب الؼرآنِ ،
وط َؾؾ الؼراءات.
ّ
ثؿ ذكر يف مؼدّ مة الؽتاب ما يحتاجف الؿػسر مـ طؾقم الؾغة ،وسرد أسؿاء
ً
إجؿآ كؿا يليت:
شققخف ،والؽتب التل قرأها .ثؿ ذكر مـفجف

( )1التػسقر البسقط (.)393 /1
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ريهم – دراسة تحليلية
اختصار ر
املفِّسين تفس َ
بحوث
أوال :يبدأ أية غال ًبا بتحؾقؾ ألػاضفا ،وبقان أصقلفا الؾغقية واشتؼاقفا ،وما
ا
فقفا مـ قضايا كحقية ويطقؾ يف ذلؽ.
ثاك اقا :يذكر ما ققؾ يف تػسقر أية ويبدأ ذلؽ بؼقلف« :أ ّما التػسقر» .هذا يف
الغالب ،وقد يذكر ققل ابـ طباس ّأو ًٓ ثؿ يذكر تحؾقؾ ألػاظ أية.
ثال اثا :يبدأ طـد ّ
كؾ آية طـد التػسقر بؼقل ابـ طباس ،ثؿ يذكر ققل غقره ،ثؿ
يذكر ققلف بعد ذلؽ.
راب اعا :ذكر مـ مـفجف التقفقؼ بقـ ققل السؾػ ولػظ أية ،والتزم ّأٓ يذكر
إققال الػاسدة والتػسقر الؿرذول .
سبب االختصار:
ذكر القاحدي يف مؼدّ مة (القسقط) سبب تللقػف لفذا التػسقرّ ،
أن إمالء
كتاب (القسقط) بعد صؾب تالمقذه وأصحابف ،فؼال...« :بتصـقػ تػسقر أطػقف
مـ التطقيؾ واإلكثار ،وأس ّؾؿف مـ خؾؾ القجازة وآختصار ،وآيت بف طؾك الـؿط
َ
إقالل
إوسط ،والؼصد إققم ،حسـة بقـ السقئتقـ ،ومـزلة بقـ الؿـزلتقـٓ ،
وٓ إمالل» .

( )1التػسقر البسقط (.)427 /1
( )2القسقط (.)54 /1
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ريهم – دراسة تحليلية
اختصار ر
املفِّسين تفس َ
بحوث
ولؿ يصرح القاحدي باختصار تػسقر (البسقط) ،وغاية ما ذكره القاحدي
طـ (القسقط) أكف بقـ (البسقط) و(القجقز) ،وسبؼ الؼقل ّ
أن القجقز ّأول مم ّلػاتف
ثؿ البسقط ،وبقـ هذه الؽتب الثالثة تشابف ،لؽـ الشبف أوضح يف الجؿؾة بقـ
صرح باختصاره مـ (البسقط) هق الؼػطل
(البسقط) و(القسقط) ،وأشفر مـ ّ
حقث قال« :وهق مختار مـ البسقط» .

( )1أبق الحسـ طؾل بـ يقسػ ِ
الؼػطل الؿصري ،كان وزير إيقبققـ يف حؾب( ،ت646 :هـ) ،سقر أطالم
ّ
الـبالء ( ،)414 /4بغقة القطاة ،ص.358
( )2إكباه الرواة (.)223 /2
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ريهم – دراسة تحليلية
اختصار ر
املفِّسين تفس َ
بحوث
املطهب انثاين :انفرق بني األصم واملخخصَر:
ذكر القاحدي وأشار إلك فرق واحد وهق اإلسفاب يف ذكر أققال
كـت أصا َلب بنمالء كتاب يف
الؿػسريـ وأهؾ الؾغة وغقرهؿ ،فؼال« :
وقديؿا ُ
ً
ٍ
ّ
يـحط طـ درجة (البسقط) الذي تجر فقف أذيال إققال ،ويرتػع
تػسقر وسقط
طـ مرتبة القجقز الذي اقتصر طؾك اإلقالل» .
ومـ بعد مطالعة القسقط ومؼاركتف بالبسقط تب ّقـ أن القاحدي حذف من
األصل وزاد طؾك الؿختصر طؾك الـحق أيت:
أوال :اختصار إققال ،ففل مذكقرة يف إصؾ بتؿامفا ،واختالف
ا
وجقهفا مع آستدٓل والرتجقح أحقاكًا ،بقـؿا اختصر ذلؽ يف القسقط :ومثالف
َ َ َ ۡ َ ُ ْ َّ َ ُ ۡ َ ٗ ّ َ ۡ َ ٰ ُ
ۡ
سققف لألققال يف ققلف تعالك :ﵟوَل َتعوْا ٱّلِل عرضث ِۡليمَ ِلىﵞ [البؼرة:
. ]224
ثاك اقا :استطرد يف البحقث الؾغقية والـحقية يف (البسقط) ،بقـؿا جاءت طؾك
كحق مختصر ٍ
كاف يف القسقط :ومثالف ذكره اختالف أهؾ الؾغة يف ققلف تعالك:

( )1القسقط (.)54 /1
( )2التػسقر البسقط ( ،)184 /4القسقط (.)334 /1
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ريهم – دراسة تحليلية
اختصار ر
املفِّسين تفس َ
بحوث
َ َ ُ َّ

ََ

ْ َ َ

َّ

َۡ ُ

َ َۡ

َّ ُ َ ٓ

َٓ

ﵟ َويرن ٱَّل َ
ِيٌ كؿ ُروا ل ًَر ِن ٱَّلِي حَعِـ ة ِ ًَا َل يص ًَ ُع إَِل دَع ٗء َوٍ ِدا ٗءﵞ [البؼرة:
. ]171

ثال اثا :اطتـك القاحدي يف البسقط بتقجقف الؼراءات وتعؾقؾفا ،واستطرد يف
الؼراء
ذلؽ ،بقـؿا كجده مؼال يف القسقط بشؽ ٍؾ واضح :ومثالف ما جاء يف اختالف ّ
َۡ ُ ُ ْ
ُّ ُ َ ُّ ْ َ َّ
َ َّ َٰٓ َ ۡ َ
ٱلر ُشن َوظَ ْٓا أج ُّ ۡى فد لذِةْاﵞ [يقسػ:
ٱشت ۡي َـٔ َس
يف ققلف تعالك :ﵟخَّت إِذا
. ]114
حسب بحثل -إٓ زيادة مـ
وأ ّما الزيادة يف الؿختصر ففل قؾقؾة ولؿ أجد َ -
جفتقـ:
األولى :زاد يف القسقط فضائؾ ّ
كؾ سقرة يف بدايتفا.
الثاكقة :وهل إكثر ،وهل كثرة الروايات وسقق إحاديث بنسـادها إلك
الؿملػ ،ولؿ يتب ّقـ لل مغزى القاحدي مـ سقق كثقر مـ إساكقد يف الؿختصر
دون إصؾ.

( )1التػسقر البسقط ( ،)494 /3القسقط (.)254 /1
( )2التػسقر البسقط ( ،)267 /12القسقط (.)638 /2
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ريهم – دراسة تحليلية
اختصار ر
املفِّسين تفس َ
بحوث
املبحث انثانث :اخخصار انكىاشي حفسريي:
املطهب األول :انخعريف بخفسري انكىاشي ،األصم واملخخصَر:
لؾؽقاشل كتابان يف التػسقر:
أوال :التػسقر األصل( :تبصرة الؿتذكر وتذكرة الؿتبصر) ،وح ّؼؼف مجؿقطة
ا
مـ الطالب يف الجامعة اإلسالمقة بالؿديـة.
الثاين :التػسقر الؿختصر :تؾخقص تبصرة الؿتذكر وتذكرة الؿتبصر،
ويسؿك (التػسقر الصغقر) ،أو (تؾخقص التػسقر ما يتعؾؼ بالرواية والتلويؾ) ،أو
ّ
(التؾخقص يف التػسقر)  ،وهق مطبقع.
مـفجه يف األصل:
قبؾ الشروع يف تػسقر السقرة يذكر اسؿفا ويبقـ إن كاكت مؽقة أو مدكقة،
مشقرا
ثؿ يذكر أيات الؿستثـاة مـ الؿؽل أو الؿدين ،ثؿ يبقـ طدد آيات السقرة
ً
إلك الخالف يف ذلؽ إن ُو ِجد ،وبعد ذلؽ يشرع يف تػسقر السقرة.
ِ
فقذكر ً
والقققف ويـاقشفا ،ثؿ يذكر الؿعـك
ويقجففا،
الؼراءات
أوٓ
َ
ّ
الظاهر لمية أو الؾػظ الؼرآين ،ثؿ يم ّيد ذلؽ الؿعـك بآية أخرى ،أو حديث ،أو
الس َؾػ مـ الؿػسريـ.
أققال َّ
( )1هدية العارفقـ يف أسؿاء وآثار الؿصـ ِّػقـ ( ،)98 /1كشػ الظـقن طـ أسامل الؽتب والػـقن (/1
 ،)484معجؿ الؿم ّل ِػقـ (.)328 /1
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ريهم – دراسة تحليلية
اختصار ر
املفِّسين تفس َ
بحوث
مجردة طـ إساكقد ،وبدون ذكر قائؾقفا غال ًبا،
وحقـ يقرد إققال يسققفا َّ
وهذا يؽثر طـد سرده لروايات التابعقـ يف التػسقر ،ولؽـف يصدرها بؾػظة (أو)
يـص طؾك الؼائؾ إن كان مـ طؾؿاء الؾغة أو طؾؿاء
التل بؿعـك( :وققؾ) ،وأحقاكًا ّ
الققػ ،ويبدأ بالؼقل الظاهر أو الراجح فقذكره ً
أوٓ ،ثؿ يتبعف بباقل إققال
آخرا مـ إققال فغال ًبا ما يؽقن
مر ّتب ًة حسب ّ
ققهتا ورجحاهنا ،وأ ّما ما يذكره ً
باصال ،ويـ ّبف طؾقف بؼقلف« :وققؾ»« ،وزطؿ بعضفؿ» ،أو بؼقلف:
ً
ضعق ًػا أو
وروي» ،بصقغة الؿجفقل.
« ُ
وكثقرا ما يذكر ّ
يعرج
مؾخ ًصا لؾتػسقر التحؾقؾل ،فبعد أن يذكر طؾقم أية ّ
ً
طؾك تػسقر أية تػسقر إجؿالقا فقؼقل« :تؾخقصف».
وبعد أن يـتفل مـ تػسقر أية وذكر إققال القاردة يف تلويؾفا ،يذكر شق ًئا
والزهاد ،وقد اطتؿد يف غالب ذلؽ طؾك تػسقر السؾؿل (حؼائؼ
القطاظ
مـ كالم َّ
َّ
َّ
الؽشاف
وجقده وبتقجقفف ،واستؼاه مـ
التػسقر) ،واطتـك باإلطراب
َّ
لؾزمخشري.
كثقرا بالقققف ،وقد وضع لفا مصطؾحات يف مؼدّ متف ،فلشار إلك
ويفتؿ ً
الققػ الحسـ« :حس» ،والققػ التام« :تا» ،والققػ الؽايف« :كا» ،والققػ
الجائز« :جا» .

( )1اكظر :تبصرة الؿتذكر وتذكرة الؿتبصر ،تحؼقؼ :طبد اهلل بـ كافع العؿري ،ص.55
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ريهم – دراسة تحليلية
اختصار ر
املفِّسين تفس َ
بحوث
سبب االختصار:
رأيت
ذكر الؽقاشل يف مؼدّ مة الؿختصر سبب اختصاره فؼال« :فؾؿا
ُ
الؽتاب العزيز يف غاية اإلطجاز ،وهناية اإليجاز ،وأن ٓ سبقؾ إلك معرفة ذلؽ إٓ
بتقفقؼ إلفل ،أو بتقققػ كبقيّ :
مختصرا يف تػسقره ،مؾتج ًئا إلك اهلل
لخصت
ً
ّ
خالصا
تعالك يف تقسقره ،ويؽقن طقكًا لطالبل هذا الشلن ،وراغ ًبا إلقف أن يجعؾف
ً
لقجفف بؿـّف وكرمف»  .فالؿختصر جاء مـ تؾؼاء كػسف مـ غقر صؾب كؿا هق
الؿػسريـ.
حال بعض
ّ

( )1التؾخقص يف تػسقر الؼرآن العزيز (.)45 /1
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ريهم – دراسة تحليلية
اختصار ر
املفِّسين تفس َ
بحوث
املطهب انثاين :انفرق بني األصم واملخخصَر:
اختصارا
لؿ يؾتزم الؽقاشل بعبارتف يف إصؾ ،إكؿا تصرف يف طبارتف
ً
وتلخقرا .
وتؼديؿا
ً
ً
فل ّما الؿحذوف من األصل ففق طؾك الـحق أيت:
السقر التل وضعفا بداية ّ
كؾ سقرة ،وكذلؽ أسؿاء
ا
أوال :حذف فضائؾ ّ
السقر والؿؽل والؿدين فقفا .
َّ
ثاك اقا :حذف بعض أوجف الققػ وآبتداء :ومثالف يف ققلف تعالك :ﵟإٍِا
ۡ
ُ ً َ ٗ
َج َعو َنٰ ُُ ف ۡرَٰءٍا ع َرب ِ ّياﵞ [الزخرف .]3 :قال يف إصؾ« :ثؿ ٓ وقػ حتك تليت
بجقاب الؼسؿ وهق ققلف :ﵟإٍَّا َج َع ۡو َنٰ ُُ فُ ۡرَٰءًٍاﵞ أية .ومـ جعؾ ﵟ ٓ
خىﵞ
ِ
َ
ِ
والؿبقـ
[الزخرف ،]1 :مِـُ :ح َّؿ إمرُ :قضل .وجعؾف جقاب الؼسؿ ،كلكف قال:
خىﵞ بؾ يؼػ طؾك ﵟٱل ۡ ُ
لؼد قضل إمر ،لؿ يؼػ طؾك ﵟ ٓ
يﵞ [الزخرف،]2 :
ت
ً
ِ ِ
ۡ
َّ
ثؿ يبتدئ :ﵟإٍِا َج َعو َنٰ ُُﵞ»  .وهذا القجف حذفف يف الؿختصر.

( )1تبصرة الؿتذكر وتذكرة الؿتبصر ،تحؼقؼ :طبد اهلل بـ كافع العؿري ،ص.241
( )2تبصرة الؿتذكر وتذكرة الؿتبصر ،تحؼقؼ :طبد اهلل بـ كافع العؿري ،ص.244
( )3تبصرة الؿتذكر وتذكرة الؿتبصر ،تحؼقؼ :حؿد طبد اهلل ،ص.99
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ريهم – دراسة تحليلية
اختصار ر
املفِّسين تفس َ
بحوث
ثال اثا :اقتصر يف أسباب الـزول طؾك الروايات الؿشفقرة :ومثالف :سبب
كزول أول سقرة الحجرات .
راب اعا :حذف بعض إققال يف التػسقر واقتصر طؾك أحدها :ومثالف :حذفف

َۡ َ ُۡ ۡ
َۡ ََٰ َ َ ُ َ
َ
ۡ
َ
ٰ
لتػسقر السؾػ يف ققلف :ﵟِن أحىك خدِيد ضي ِؽ إِةرِِيى ٱلًمريِيﵞ [الذاريات:

بالؿؽرمقـ ؟
 ،]24ولؿاذا وصػفؿ اهلل ُ
خامسا :حذف التػسقر اإلشاري يف الؿختصر ،وبعض الؼصص
ا
الؿرسؾة .
وأ ّما الزيادة يف الؿختصر فؾؿ أجد زيادة تذكر يف الؿختصر طؾك إصؾ إٓ
َ َ
يف مقاضع كادرة :مثؾ زيادتف بعض الؼراءات وتقجقففا يف ققلف تعالك :ﵟهٰذا
ۡ
َ
ذ ِۡل ُر َيٌ َّي ِ َ
ِع َوذِل ُر َيٌ ق ۡت ِلﵞ [إكبقاء ،]24 :زاد يف الؿختصر ققلف« :وقرئ:
َ
َ
ﵟ َهٰ َذا ذ ِۡل ٌرﵞ مـقكًا فقفؿا  ،فؿـ كصب فقفؿا ِ
بذكر كحق :ﵟأ ۡو إ ِ ۡطع ٰ ٞى ِِف يَ ْۡ ٖم ذِي
ّ

( )1تبصرة الؿتذكر وتذكرة الؿتبصر ،تحؼقؼ حؿد طبد اهلل ،ص ،316التؾخقص يف تػسقر الؼرآن العزيز
(.)253/4
( )2تبصرة الؿتذكر وتذكرة الؿتبصر ،ص ،386التؾخقص يف تػسقر الؼرآن العزيز ،الؽقاشل (.)284/4
( )3تبصرة الؿتذكر وتذكرة الؿتبصر ،تحؼقؼ :وائؾ حجالوي ،ص ،387التؾخقص يف تػسقر الؼرآن
العزيز ،الؽقاشل (.)246/3
( )4الؿحتسب يف تبققـ وجقه شقاذ الؼراءات واإليضاح طـفا (.)61 /2
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ريهم – دراسة تحليلية
اختصار ر
املفِّسين تفس َ
بحوث
َم ۡص َؼ َتث  ١٤يَت ِ ٗ
يًاﵞ [البؾد .]15 -14 :وقرئ بالتـقيـ وكسر ﵟيٌِﵞ فقفؿا ،
ٖ
ٍ
ٍ
كتاب قبؾل :فحذف كتاب ،وقرئ ِ ( :ذ ْك ٌر
كتاب معل ومِـ
ذكر مِـ
تؼديره :هذا ٌ
َم ِعل َو ِذ ْك ٌر َق ْبؾِل)» .
وباقل زيادات الؿملػ يف طبارات وكؾؿات يسقرة ،والذي يظفر لل مـ
الؿؼاركة بقـ إصؾ الؿح ّؼؼ والؿختصر الؿطبقع ّ
أن الؿم ّلػ لؿ يؼصد إلك
الزيادة طؾك إصؾ ،إكؿا أراد تؼريب كتابف إصؾ ْ
تصرف يف الؽالم ،وقدّ م
وإن ّ
ّ
وأخر ،وزاد بعض الؽؾؿات الؿبقـة لؿؼصقده يف إصؾ.

( )1الؿحتسب يف تبققـ وجقه شقاذ الؼراءات واإليضاح طـفا (.)61 /2
( )2الؿحتسب يف تبققـ وجقه شقاذ الؼراءات واإليضاح طـفا (.)61 /2
( )3التؾخقص يف تػسقر الؼرآن العزيز (.)214 /3
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ريهم – دراسة تحليلية
اختصار ر
املفِّسين تفس َ
بحوث
املبحث انرابع :اخخصار أيب حيّان حفسريي:
املطهب األول :انخعريف بخفسري أيب حيان ،األصم واملخخصَر:
اشتفر وتقاتر ّ
تػسقر ْيـ:
أن ٕبل حقان
َ
أوال :التػسقر األصل :البحر الؿحقط يف طؾؿ التػسقر ،وهق أشفر كتبف،
ا
مطبقع ومتداول.
ثاك اقا :التػسقر الؿختصر :الـفر الؿاد ،مطبقع ومتداول.
مـفجه يف األصل:
مػص ًال فقؿا يليت:
أوضح أبق ح ّقان مـفجف َّ
أوال :يبدأ ً
يػسرها فقؿا يحتاج إلقف مـ
ا
أوٓ بالؽالم طؾك مػردات أية التل ّ
الؾغة وإحؽام الـحقية ،وإذا كان لؾؽؾؿة أكثر مـ معـك ،فنكف يذكر ذلؽ يف أول
مقضع ِترد فقف :لقـظر ما يـاسب لفا مـ تؾؽ الؿعاين يف ّ
كؾ مقضع تؼع فقف
فتُحؿؾ طؾقف.
ذاكرا سبب كزولفا وكَسخفا إن كان لفا ذلؽ،
يػسر بعد ذلؽ أية ً
ثاك اقاّ :
ذاكرا تقجقف ذلؽ يف
ومـاسبتفا وارتباصفا بؿا قبؾفا ،حاشدً ا ما فقفا مـ قراءاتً ،
َ
والخ َؾػ يف ففؿ معاكقفا ،مبد ًيا ما فقفا مـ
الس َؾػ
طؾؿ العربقةً ،
كاقال أقاويؾ َّ
يؽرر الؽالم يف لػظ سبؼ ،وإن حصؾ فبؿزيد فائدة.
غقامض اإلطراب :دون أن ّ
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ريهم – دراسة تحليلية
اختصار ر
املفِّسين تفس َ
بحوث
ثال اثا :يحقؾ ما يذكر مـ الؼقاطد الـحقية إلك كتب الـحق ،وربؿا يذكر
ِ
مشفقر ما قال معظؿ الـاس ،ويب ّقـ وجقه
خالف
الدلقؾ إذا كان الحؽؿ غري ًبا أو
َ
اإلطراب التل يجب أن ُيحؿؾ طؾقفا كالم اهلل ،ويتـ ّؽب طـ القجقه التل يـبغل
أن ُي ّـزه الؼرآن طـفا.
أيضا ما يـؼؾف طـ الػؼفاء إربعة وغقرهؿ مـ إحؽام
راب اعا :يحقؾ ً
الشرطقة مؿا فقف تعؾؼ بالؾػظ الؼرآين إلك كتب الػؼف.
خامسا :يتبع آخر أيات بؽالم مختصر مضؿقن تؾؽ أيات طؾك ما
ا
ٍ
معان لؿ تتؼدّ م يف التػسقر .
اختاره مـ الؿعاين ،وقد يـجر معفا يف
سبب االختصار:
الؿسؿك
لؿا صـّػت كتابل الؽبقر
ّ
قال أبق ح ّقان يف مؼدّ مة الـفر الؿادّ « :
بالبحر الؿحقط يف طؾؿ التػسقر :طجز طـ َق ْطعف لطقلف السابح ،وتػ ّؾت لف طـ
هنرا تجري طققكف ،وتؾتؼل فقف بلبؽاره
البارح مـف والساكح،
اقتـاصف
ُ
ُ
فلجريت مـف ً
ُطقكف ،لقـشط الؽسالن يف اجتالء جؿالف ،ويرتقي الظؿآن بارتشاف زٓلف» .
لؾؿختصر مـ تؾؼاء كػسف طـدما رأى ّ
وطؾقف ّ
أن البحر الؿحقط كتاب
فنن تللقػف
َ
صقيؾ الذيؾ ،كثقر الؿباحث.
( )1البحر الؿحقط (.)12 /1
( )2الـفر الؿاد (.)23 /1
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ريهم – دراسة تحليلية
اختصار ر
املفِّسين تفس َ
بحوث
املطهب انثاين :انفرق بني األصم واملخخصَر:
الؿـفج العام يف الؿختصر لؿ يختؾػ طـ إصؾ (البحر الؿحقط) كؿا هق
الحال طـد غقره مـ الؿػسريـ ،وإكؿا الػرق يف تػاصقؾ الؽتاب ،والغالب التزام
أي تعديؾ ،سقی حذف
بـصفا دون ّ
الؿملػ بعبارتف يف إصؾ (البحر الؿحقط) ّ
ما يريد.
ثؿ ّ
إن أبا حقان ذكر صر ًفا يف مؼدّ مة (الـفر الؿاد) أكف أحدث بعض الػروق
يف الؿختصر ولؿ يع ّقـفا ،فؼال« :وربؿا كشل يف هذا الـفر ما لؿ يؽـ يف البحر:
ِ
لملقف ،الؿبتفج بالػؽرة يف معاكقف ومعالقف ،وما
وذلؽ لتجدد كظر الؿستخرج
اقتصرت طؾك يقاققت طؼقده،
تضؿـف البحر مـ كؼقده ،بؾ
أخؾقتف مـ أكثر ما
ُ
ّ
وكؽبت طـ ِذ ْكر ما يف البحر مـ أققال اضطربت هبا لججف ،وإطراب متؽ ّؾػ
تؼاصرت طـف حججف ،وتػؽقؽ أجزاء يخرج مـف الؽالم طـ براطتف ،ويتجرد مـ
فتعسر ِورده طؾك
فاخر بالغتف وكصاطتف ،وهذا الـفر مدُّ ه مـ بحر لقس لف َج ْزرّ ،
مرت طؾك تؼدّ م معرفة
َمـ ح ّظف يف الـحق َكـ ْزرٕ :ن إدراك طقيص الؿعاين ّ
وكثرت ُحؾِ ّقف طؾك مػرق الزمان
أثرت ُد ّر هذا الـفر مـ بحره،
ولؿا
ُ
ُ
الؿباينّ ،
ِ
سؿقتف بالـفر الؿاد»  .وفقؿا يليت الػروق التػصقؾقة.
وجقده وكحرهّ :

( )1الـفر الؿاد (.)24 /1
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ريهم – دراسة تحليلية
اختصار ر
املفِّسين تفس َ
بحوث
أ ّما الؿحذوف من األصل تػصقؾف فقؿا يليت:
يػسر جؿقع أيات كؿا يف إصؾ ،فن ّكف يتجاوز بعض أيات دون
ا
أوال :لؿ ّ
تػسقر .
كثقرا مـ الؼراءات ،وخاصة الشا ّذة .
ثاك اقا :حذف يف الؿختصر ً
ثال اثا :حذف غريب أيات الذي يػتتح بف تػسقر السقر يف (البحر
الؿحقط) .
كثقرا مـ الـؽات والؾطائػ ،فال يذكر مـفا يف الـفر إٓ
راب اعا :حذف ً
الؼؾقؾ .
ً
أققآ كثقرة يف معاين أيات ،لؽـف اكتػك يف
خامسا :ذكر يف إصؾ
ا
الؿختصر بؼقل واحد أو اثـقـ ،وهق كذلؽ يتخ ّػػ مـ كسبة تؾؽ إققال إلك
أصحاهبا يف الؿختصر ،لؽـفا يف البحر مـسقبة إلقفؿ ولق كثروا .ومثالف ما جاء
ۡ
َ َ ٓ َ ۡ َ َ َ َ ُّ َ ۢ َ ۡ َ
ّ
َ
طـد ققلف تعالك :ﵟلًا أررجك ربك ِيٌ ةيخِك ةِٱۡل ِـﵞ [إكػال ،]5 :قال أبق

( )1الـفر الؿاد (.)7 /4( ،)93 /3
ٱٍص ۡ
ج ؾَ َ
( )2طـد ققلف :ﵟؾَإ َذا ؾَ َر ۡػ َ
بﵞ يف البحر ،والـفر الؿاد (.)574 /5
ِ
( )3الـفر الؿاد ،يف بداية كؾ سقرة مع الؿؼاركة بإصؾ.
( )4البحر الؿحقط ،أية ( )54مـ سقرة الشعراء ،واكظر :الـفر الؿاد (.)334 /4
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ريهم – دراسة تحليلية
اختصار ر
املفِّسين تفس َ
بحوث
حقان يف الـفر الؿادُ « :ذكر يف البحر يف تلويؾ هذه أية خؿسة طشر ً
ققٓ لؿ
يتضح شلء مـفا ، »...فلحال إلك إصؾ ولؿ يذكرها.
سادسا :أطرض فقف طـ ذكر ما يف إصؾ مـ اإلطرابات الؿتؽ ّؾػة ،وهذا
ا
َ َ
ُ َ
ْ َ
يأ ُّح َّا َّٱَّل َ
ضاهر وكثقر ،ومثالف طـد ققلف تعالك :ﵟ َٰٓ
ِيٌ َء َاي َُْا ش َه ٰ َدةُ ةَ ۡيَ ِل ۡى إِذا
َ ۡ
َخ َ َ َ َ َ ُ ۡ ُ
ص َّيثِﵞ [الؿائدة ]146 :أية .
َض أخدك ُى ٱل ًَ ْۡت خِي ٱل َْ ِ
وأ ّما الزيادة يف الؿختصر فؼد ذكر الباحث كصر الديـ الفادي بـ كاجل أن
الزيادة يف (الـفر الؿاد) كادرة يف تػسقر البؼرة وآل طؿران ،وهل ثؿاكقة مقاضع،
وقسؿفا إلك زيادات تػسقرية وطددها خؿس ،وزيادات كحقية وطددها
ّ
ثالث  ،وهذه الزيادات التل استخرجفا زيادات يسقرة يف جؿؾتفا ،أثبتفا
كـت ٓ أكػل طـفا الػائدة ،ومثالفا
الؿملػ لبقان وتقضقح كالمف يف البحر ،وإن ُ
َ َ َ َ َ َّ ۡ ُ
ل ۡؿ َر ة ۡٱۡل َ
يم ٰ ٌِﵞ [البؼرة ،]148 :ب ّقـ يف
ما جاء يف ققلف تعالك :ﵟويٌ يتتد ِل ٱه
ِ
ِ
إصؾ ّ
أن أية كـاية طـ إطراضفؿ وإقبالفؿ طؾك الؽػر ،وزاد يف الؿختصر

ققلف« :إِ ْذ لؿ يؽـ لفؿ إيؿان سابؼ تبدّ لقا بف الؽػر»  ،فاتضح بذلؽ معـك
يتقهؿ أن طـدهؿ أصؾ اإليؿان فلطرضقا طـف.
تػسقره هـاك إِ ْذ قد ّ
( )1الـفر الؿاد (.)8 /3
( )2الـفر الؿاد (.)325 /3
( )3زيادات الـفر الؿاد طؾك تػسقر البحر الؿحقط ،ص.89
( )4الـفر الؿاد (.)185 /1
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ريهم – دراسة تحليلية
اختصار ر
املفِّسين تفس َ
بحوث
وأ ّما الزيادة الطقيؾة التل زادها الؿملػ ففل يف مسللة كحقية يف ققلف
َۡ
ْ
َ
َ َ َ ُۡ
تعالك :ﵟِإَوذا قِين ل ُّ ۡى َل تؿص ُِدوا ِِف ٱۡل ِ
ۡرضﵞ [البؼرة ،]11 :وهؾ الجؿؾة
الشرصقة مـ باب ططػ الجؿؾ استئـا ًفا؟ أو غقر ذلؽ .
ۡ ۡ
ومـ الزيادات الؼؾقؾة يف الـفر الؿاد ما جاء طـد ققلف تعالك :ﵟِإَون رِؿ ُخ ۡى
َ َ َٗ ّ ۡ َۡ َٓ
َ َ َۡ َ َ ۡ َُ ْ َ َ ٗ ّ ۡ َ ۡ
شِقاق ةيَ ِ ًِّا ؾٱبعرْا خمًا يٌِ أِوُِِۦ وخمًا يٌِ أِو ِّاﵞ [الـساء .]35 :قال:
َ َُۡ ْ
أمر الـساء والرجال مـ الؼضاة
لؿـ يتقلك َ
«وإمر يف ققلف :ﵟؾٱبعرْاﵞ ،هق َ
والقٓة» ،ثؿ زاد طؾك إصؾ بؼقلف« :والظاهر أهنؿا لقسا وكق َؾقـ بؾ هؿا كاضران
يف أمرهؿا طؾك سبقؾ الصؾح أو الػرقة» .
ومـ الزيادات تػسقره لؼقلف تعالك :ﵟ َو َّ
ٱلصاخِب ة ۡ َ
ۢنبﵞ [الـساء.]36 :
ٱۡل
ِ ِ
ِ
قال أبق حقان« :ﵟ َو َّ
ٱلصاخِب ة ۡ َ
ۢنبﵞ الؿتصؾ الؿسؽـ بؿسؽـؽ ،الؿختال
ٱۡل
ِ ِ
ِ

الت ّقاه الجفقل ،الذي يتؽرب طـ إكرام أقاربف ،وأصحابف ،ومؿالقؽف ،وٓ يتحػك
هبؿ ،وٓ يؾتػت إلقفؿ» .

( )1الـفر الؿاد (.)54 /1
( )2الـفر الؿاد (.)65 /2
( )3الـفر الؿاد (.)65 /2
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ريهم – دراسة تحليلية
اختصار ر
املفِّسين تفس َ
بحوث
اشْا ْ ر َِل ٰ َن ّ
ومـ الزيادات ققلف« :ﵟؾَ َج ُ
ٱلِيَارِﵞ [اإلسراء ،]5 :وأسـد

الج ْقس -وهق الرت ّدد خالل الديار بالػساد -إلقفؿ ،فتخريب الؿساجد وإحراق
َ
الج ْقس الؿسـد إلقفؿ» .
التقراة مـ جؿؾة َ
وهؽذا كرى ّ
أن الزيادات يف الـفر الؿاد تدور حقل معاين أيات وإطراهبا،
اكصب
وهذا يعطقـا إلؿاحة طـ مؼصد أبل ح ّقان مـ الؿختصر ،ومـفجف الذي
ّ
كحق الؿعاين واإلطراب الؿساطد طؾك كشػ الؿعـك دون الغريب والشاذ.

( )1الـفر الؿاد (.)524 /3
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ريهم – دراسة تحليلية
اختصار ر
املفِّسين تفس َ
بحوث
املبحث اخلامس :اخخصار ابه قرقماس نخفسريي:
املطهب األول :انخعريف بخفسري ابه قرقماس ،األصم واملخخصَر:
أوال :التػسقر األصل :فتح الرحؿـ يف تػسقر الؼرآن.
ا
ثاك اقا :التػسقر الؿختصر :كثر الجؿان الؿـتظؿ مـ فتح الرحؿـ .وكِال
التػسقر ْيـ مخطقط ،ولؿ ُيح ّؼؼا أو ُيط َب َعا حسب بحثل.
َ
أ ّما تػسقره األصل( :فتح الرحؿـ) ،فؾف طدّ ة كسخ:
األولى :كسخة مؽتبة تشسرتبقتل تحت الرقؿ ( ،)3716يف ( )215ورقة،
مـ سقرة الـجؿ إلك سقرة الؿرسالت .ويف الؿخطقط سؼط طـد هناية سقرة
َ َ ۡ َ ۡ َّ َ َ َ ُ ٓ ْ َ َ ۡ
َت َش َع فُوُ ُ
ْب ُّىۡ
الـجؿ ،ثؿ يبدأ مـ تػسقر ققلف تعالك :ﵟألى يأ ِن ل َِّلِيٌ ءايَْا أن
ۡ
َّ
ٱّلِلِ َو َيا ٍَ َز َل ي ٌَِ ۡ َ
ٱۡل ّ ِـﵞ [الحديد .]16 :وهذه الـسخة مؽتقبة يف الؼرن
َِّلِك ِر

سطرا ،وكُتبت أيات بؾقن مغاير.
التاسع
تؼديرا ،بخط الـسخ الؿعتاد يف (ً )25
ً
وهل كسخة مؼابؾة بؿا أفادتف الدائرة الؿـؼقصة .وجاء يف آخرها« :كجز بػضؾ اهلل
هذا الجزء الؿبارك مـ فتح الرحؿـ يف تػسقر الؼرآن».
وهذه الـسخة طؾقفا طؿؾل يف بحثل مـ جفة التػسقر إصؾ ،واستخراج
الػروق بقـ إصؾ والؿختصر.
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ريهم – دراسة تحليلية
اختصار ر
املفِّسين تفس َ
بحوث
الثاكقة :كسخة متحػ صقبؼبقسراي تحت الرقؿ ( )2467يف أربعة
مجؾدات :إول ( )262ورقة ،والثاين ( )255ورقة ،والثالث ( )278ورقة،
والرابع ( )255ورقة.
الثالثة :كسخة دار الؽتب تحت رقؿ ( )548يف ( )247ورقة ،مـ الشعراء
إلك الصافات.
الرابعة :كسخة أخرى يف دار الؽتب تحت رقؿ ( ،)2136يف ( )263ورقة،
مـ سقرة يقكس إلك أية ( )74مـ سقرة اإلسراء.
الخامسة :كسخة أخرى يف دار الؽتب تحت رقؿ ( )2598يف ()141
ورقة ،مـ الػاتحة إلك أية ( )144مـ سقرة البؼرة .
حصؾت طؾقفا
وأ ّما تػسقره الؿختصر (كثر الجؿان) :فؾف كسخة فريدة تامة،
ُ
مـ مؽتبة أحؿد الثالث تحت رقؿ ( ،)588 ،587الجزء إول يف ( )389ورقة،
سطرا .كُتبت بؿداد أسقد وأيات
والجزء الثاين يف ( )443أوراق ،يف ()21
ً
بإحؿر ،وخط الـاسخ بديع ،وهل كسخة تا ّمة هبقة سؾؿت مـ الخروم
سطرا ،وأيات بؿداد أحؿر ،وهل مؼابؾة
وأفات ،وكُتبت بخط بديع يف (ً )21

( )1الػفرس الشامؾ (.)497 /1
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ريهم – دراسة تحليلية
اختصار ر
املفِّسين تفس َ
بحوث
ومؼروءة طؾك الؿملػ ،وطؾقفا خ ّطف وبالغات مـف  ،وجاء يف آخرها« :بؾغ
سؾقؿان كجؾ أحؿد كجؾ سؾقؿان كجؾ إبراهقؿ الخطقب كجؾ طبد اهلل كجؾ
طبد اهلل ،قرأه طؾك مصـّػف سؾطان الؿػسريـ كاصر الديـ ابـ قرقؿاس
الحـػل ،»...ثؿ كتب الؿملػ بعد ذلؽ« :كعؿ جرى ذلؽ بختؿ واضعف:
محؿد بـ قرقؿاس الحـػل».
مـفجه يف األصل:
يضع قطعة مـ أيات ثؿ يؽتب بعدها« :التػسقر» ثؿ يبدأ بالؿؽل
والؿدين ،وأيات الؿستثـاة فقفا ،ثؿ يف مـاسبة السقرة لؿا قبؾفا ،ثؿ يبدأ يف
تػسقر أيات  ،ويذكر أحقاكًا مـاسبة أية لؿا قبؾفا ،ويؼػ يف بعض الؿقاضع
مـ التػسقر ويصػ أيات بؽؾؿ َتقـ مسجقط َت ْقـ كحق ققلف« :هتذيب مػقد فائؼ،
تؽرر يف الؿختصر وسقليت ذكره.
وترتقب شديد رائؼ» ،وهذا ّ

( )1قال« :بؾغ قراءة سقدكا ومقٓكا الشقخ جالل الديـ ،فتح اهلل طؾقف فتقح العارفقـ .كتبف محؿد بـ
قرقؿاس» .فتح الرحؿـ يف تػسقر الؼرآن ( /38ب).
( )2فتح الرحؿـ ( /2ب) /67( ،ب) /142( ،أ).
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ريهم – دراسة تحليلية
اختصار ر
املفِّسين تفس َ
بحوث
وأ ّما يف إحاديث فنكف يقردها بنسـادها  ،ولف طـاية ضاهرة بلققال
الصحابة والتابعقـ  ،ويذكرها أحقاكًا يف سقاق القطظ  ،ويذكر أققال
الؿذاهب مع طـايتف بلققال إحـاف .
سبب االختصار:
يسر الؽريؿ الؿـان بختؿ كتابل (فتح
فؾؿا ّ
قال يف كثر الجؿان« :وبعدّ :
الرحؿـ يف تػسقر الؼرآن) ،قصدين طقـ اإلخقان ،ومعدن أدب الصحبة وكـز
اإلحسان ،أن ّ
طدلت طـ ُج ّؾ
الؿسجع طؾك اكػراده ،فؿا
ألخص مـف تػسقري
ُ
ّ
قصده وبغقة مرادهٕ :ين جؿعت يف فتح الرحؿـ لؾـحاة والتصريػققـ ،وطؾؿاء
طـ لل مـ
الؼراءات
والؿػسريـ أققالفؿ ،بعدما سربت ما هق إققى لفؿ ،وما ّ
ّ
مرات ،يف اإلطراب
إطراب وتػسقر ،واطرتاضات وتحرير،
فتؽررت أيات ّ
ّ
كرات ،وختؿتفا بسجعات كثر أحسـ مـ كثر
والؾغة والتصريػ والتػسقر ّ
الجؿان ،مؿا أبرزتف الؼريحة الققادة ٕهؾ العرفان ...فؾؿا بؾغ اإلخقان َمـ
إلل ،وحؿدوا اهلل
طؾل ،وتقاردوا ّ
قصدين وأجبتف يف تؾخقص كثر الجؿان ،ترادفقا ّ

( )1فتح الرحؿـ ( /24أ).
( )2فتح الرحؿـ ( /14ب).
( )3فتح الرحؿـ ( /24ب).
( )4فتح الرحؿـ ( /69ب).

()59

ريهم – دراسة تحليلية
اختصار ر
املفِّسين تفس َ
بحوث
كبقرا ،وقالقا :ما كان يف مؼدرتـا أن كؾزمؽ بتؾخقصف ،بؾ
وس ُّروا بف
سرورا ً
ً
كثقراُ ،
ً
وحركؽ إلفراده وتخصقصف ،والحؿد هلل الذي أجاب
اهلل ا ّصؾع طؾك كقاتـا،
ّ
وجفؽ إلفراده ،لقصقر ّ
كؾ
سمالـا ،وب ّؾغـا مـ فضؾف إن شاء اهلل مرادكا ،حقث ّ
محؼؼ طقـ استعداده» .

( )1فتح الرحؿـ ( -1 /1ب).
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ريهم – دراسة تحليلية
اختصار ر
املفِّسين تفس َ
بحوث
املطهب انثاين :انفرق بني األصم واملخخصَر:
وبـاء طؾك هذه الؿؼدّ مة كجد أن هذا آختصار جاء بطؾب مـ أصحابف،
الؿسجع ،وهق ما كانّ ،
فنن جؿقع تػسقر (كثر
وصؾبفؿ محدّ د بنفراد تػسقره
ّ
الجؿان) طؾك جفة السجع بخالف التػسقر إصؾ (فتح الرحؿـ) ،وهذا أبرز
اختالف الؿختصر طـ إصؾ ،ومثال ذلؽ :ققل الؿملػ يف تػسقر الػاتحة:
ّ
وتقٓه،
رب العالؿقـ ،وم ّـ بػضؾف ر ّباه
«بسؿ اهلل الرحؿـ الرحقؿ ،الحؿد هلل ّ
ٍ
ٍ
فق َجب طؾقـا
ففق ربـا
ورب العالؿقـ ،الذي أوجدكا مـ ساللة مـ ماء مفقـَ ،
ّ
حؿدهٕ :كف الؿػقض طؾقـا فضؾفٓ ،ختقاره لـا مـ خؾؼف أحبا ًبا ،وفتح لـا إلك
الحؼ
الرشد أبقا ًبا ،فؾف الحؿد طؾك ُحسـ تقفقؼف ،ولف الشؽر طؾك هدايتـا إللفام ّ
العؾل العظقؿ. »...
الرب الؽريؿ،
بتحؼقؼف ،ففق ّ
ّ
أ ّما الؿحذوف من األصل فالؿملػ حذف جؿقع العؾقم القاردة يف إصؾ
واقتصر طؾك معـك أيات ،ومـ هذه العؾقم الؿحذوفة:
الؿؽل والؿدين ،والؼراءات ،وإحاديث ،وأققال الصحابة والتابعقـ،
وشقاهد الشعر ،ومـاسبات أيات والسقر ،والؿباحث العؼدية ،وأققال
الػؼفاء ،حتك ٓ تؽاد تجد أيا مـ هذه العؾقم يف الؽتاب ك ّؾف.

( )1كثر الجؿان ( -8 /1أ).
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ريهم – دراسة تحليلية
اختصار ر
املفِّسين تفس َ
بحوث
وأ ّما مـ جفة الزيادة يف الؿختصر جاءت يف الؿعـك اإلجؿالل لميات،
حقث اكصرف جفد الؿملػ يف إصؾ يف العؾقم التل سبؼ الحديث طـفا ،وأ ّما
يف الؿختصر فنكف أخؾصف لؾؿعـك اإلجؿالل ،ولقس هنجف هذا م ّطر ًدا ،فػل بعض
الؿقاضع يختصر الؿعـك اإلجؿالل وأحقاكًا يزيد ،وإن كان يف الغالب أن الؿعـك
اإلجؿالل زائد طؾك إصؾ ،ومثال ذلؽ ققلف يف الؿختصر مطؾع سقرة الـجؿ:
َ َ َّ َ ُ ُ
ل ۡى َو َيا َػ َْ ٰ
«يف ققلف تعالك :ﵟ َوٱنلَّ ۡج ِى إ ِ َذا َِ َْ ٰ
ىﵞ [الـجؿ:
ى  ١يا ضن صاخِت
 ،]2 -1أقسؿ اهلل بالـجؿ وغروبف :ما ّ
ضؾ رسقلف يف مطؾقبف ،وهق جقاب الؼسؿ،
ً
رسقٓ وجاءكؿ بالشريعة
أي :ما َطدل طـ الصقاب ،بؾ هق الؿبعقث إلقؽؿ
وكرم ،ما جفؾ طؿا أحضره اهلل إلقف ،وما أصؾعف
وشرف ّ
والؽتاب ،ففق ﷺّ ،
خص بف مـ وحل اهلل ورحؿتف :ولفذا ما ّ
ضؾ طـ
طؾقف ،مـ تبجقؾ حرمتف ،وما ّ
ديـف الذي يدطقكؿ إلقف ،وما كؼص مؿا أوحل إلقف ،وما زاد طؾقف. »...
َ َ َّ َ ُ ُ
ل ۡى َو َيا َػ َْ ٰ
ىﵞ [الـجؿ،]2 :
ويف إصؾ قال« :وققلف :ﵟيا ضن صاخِت
هذا الؼسؿ طؾقف ،وهق الشفادة لؾرسقل صؾقات اهلل وسالمف طؾقف ،أي :ما طدَ ل
لؾحؼ لقس بجاهؾ.
تابع
ّ
بار راشدٌ ٌ
طـ الصقاب ، ...فلقسؿ اهلل تعالك بلكف ٌّ
ّ
بالحؼ
الضال السالؽ صري ًؼا بغقر معرفة ،والغاوي هق العالؿ
والجاهؾ هق
ّ

( )1كثر الجؿان ( -293 /2ب).
( )2ذكر هـا طدة أققال.
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ريهم – دراسة تحليلية
اختصار ر
املفِّسين تفس َ
بحوث
ِ
أصحاب الضالل
فـزه اهلل رسق َلف طـ مشاهبة
العادل طـف قصدً ا إلك غقرهّ ،
ِ
الحؼ وكتؿقه وطؿؾقا
الغل كالقفقد .والطائػتان طؾؿقا
ّ
كالـصارى ،وأصحاب ّ
بخالفف ،بؾ هق ﷺ وما ث ّبتف اهلل تعالك بف مـ الشرع العظقؿ يف غاية آستؼامة،
وآستدامة ،وآطتدال والسداد» .
ومـ الزيادات يف الؿختصر طبارات السجع بعد ّ
كؾ آية ،وهذا هنجف يف
إصؾ لؽـف ٌّ
مؼؾ مـف ،وأ ّما يف الؿختصر فنن هنجف هذا ٓ يؽاد يـخرم يف جؿقع
الؽتاب ،فبعد ّ
كؾ آية طبارتان مسجقطتان ،مثؾ ققلف« :هتذيب مـقط بالتؼريب،
مـ فتح الؿقلك الؼريب»  ،وققلف« :اطتبار مػقد كافع ،وقد كان لؾخقر
جامع»  ،وققلف« :إشارة ٓئحة ،وطبارة كاجحة»  ،وغقر ذلؽ كثقر.

( )1فتح الرحؿـ ( /2أ).
( )2كثر الجؿان ( -14 /1ب).
( )3كثر الجؿان ( -14 /1ب).
( )4كثر الجؿان ( -15 /1ب).
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ريهم – دراسة تحليلية
اختصار ر
املفِّسين تفس َ
بحوث
املبحث انسادس :اخخصار انبقاعي حفسريي:
املطهب األول :انخعريف بخفسري انبقاعي ،األصم واملخخصَر:
أوال :التػسقر األصل :كظؿ الدرر يف تـاسب أي والسقر ،وهق مطبقع
ا
ومشفقر.
ثاك اقا :التػسقر الؿختصر :دٓلة الربهان الؼقيؿ طؾك تـاسب آي الؼرآن
ّ
حصؾت
بخط الؿملػ
العظقؿ .وصؾ فقف إلك هناية سقرة الؿائدة ،ولف كسختان
ُ
طؾقفؿا ،وبقاهنؿا كأيت:
الـسخة األولى :مخطقط السؾقؿاكقة :وهذه الـسخة مـ محػقضات مؽتبة
طؾل باشا ،تحت رقؿ ،)77( :وهل مبقضة الؿم ّلػ،
السؾقؿاكقة ،قسؿ كؾقجل ّ
وصؾ فقفا إلك تػسقر أية ( )83مـ سقرة البؼرة.
صقلفا )27.54( :سؿ ،وطرضفا )18.34( :سؿ ،وطدد إسطر يف
سطرا ،وطدد إوراق ( ،)279يصؾ تػسقر دٓلة الربهان إلك
الصػحة ()38
ً
صػحة ( ،)83وبؼقة الؿخطقط يف كتب أخرى لؾبؼاطل بخطف ،مـفا :إكارة الػؽر
بؿا هق الحؼ مـ كقػقة الذكر ،وغقر ذلؽ.
وجاء يف غالف هذه الـسخة أكف ابتدأ بتبققض هذا التػسقر يف مس ّ
تفؾ ربقع
إول سـة (883هـ) يف دمشؼ ،وفرغ مـف كصػ الخؿقس مـف ،وطؾك أصراف
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ريهم – دراسة تحليلية
اختصار ر
املفِّسين تفس َ
بحوث
الؿخطقط حقاشِ ،
ووضعت بعض العـاويـ طؾك أصرافف بالؾقن إحؿر ،وفقفا
بقاضات كثقرة وخروم ،بخالف كسخة جامعة إستاكبقل.
أيضا بخط
الـسخة الثاكقة :مخطقط جامعة إستاكبقل :وهذه الـسخة ً
مسقدة الؽتاب ،ودلقؾ ذلؽ تاريخفا ،وكثرة الحقاشل والضرب
الؿملػ ،وهل ّ
طؾك الجؿؾ والؽؾؿات كؿا هل حال الؿسقدات ،وهل مـ محػقضات مؽتبة
جامعة إستاكبقل ،تحت رقؿ (.)A.853( ،)241 /1
سطرا) ،وطدد
صقلفا ( 21سؿ) ،وطرضفا ( 12سؿ) وطدد إسطر (ً 27
أوراقفا ( ،)463وكُتب يف العـقان« :الجزء إول مـ كتاب دٓلة الربهان الؼقيؿ
طؾك تـاسب آي الؼرآن العظقؿ».
وهذه الـسخة تا ّمة كؿا وضعفا الؿم ّلػ ،وهل خالقة مـ الخروم والبقاض
والطؿس ،تبدأ مـ أول التػسقر حتك هناية تػسقر سقرة الؿائدة ،وتاريخ كسخفا
سـة879( :هـ) ،وكان آبتداء هبا سـة876( :هـ) ،كؿا جاء يف آخر الـسخة ّ
بخط
الؿم ّلػ .وفقف اإلفادات بالؿؼابؾة طؾك إصؾ .كُتبت بخط جؿقؾ يف بدايتفا
حتك بداية سقرة البؼرة ،ثؿ تبدأ الحقاشل الؽثقرة ،والضرب ،واإللحاقات
الؿتشابؽة.
اطتؿدت طؾك كسخة السؾقؿاكقة حتك تػسقر أية ( )83مـ سقرة
وقد
ُ
اطتؿدت طؾك كسخة جامعة
البؼرةٕ :هنا الؿبقضة ،ومتلخرة طـ صاحبتفا ،ثؿ
ُ
إستاكبقل حتك هناية تػسقر سقرة الؿائدة.
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ريهم – دراسة تحليلية
اختصار ر
املفِّسين تفس َ
بحوث
مـفجه يف األصل:
التزم البؼاطل تػسقر الؼرآن ك ّؾف ،ولؿ يرتك آية أو كؾؿة مـ الؼرآن دون
ووجف جفده وفؽره كحق الؽشػ طـ تـاسب آي الؼرآن وسقره ،وإن
تػسقر،
ّ
ذكر يف بعض الؿقاضع غريب أيات وإطراهبا ،وإحؽام الػؼفقة ،ولؽـ هذه
فؾقست مؼصقدة يف ذاهتا.
العؾقم طـده مقصؾة إلك إضفار وجقه الؿـاسبات،
ْ
واطتاد يف مطؾع ّ
كؾ سقرة أكف يذكر أسؿاءها ،ومـاسبة أسؿاء السقرة
أن اسؿ ّ
لؿقضقطفا ،ففق يذهب إلك ّ
كؾ سقرة مرتجؿ لؿؼصقدها ،ثؿ يذكر
مؼصقد السقرة ،ويػسر البسؿؾة بؿا يـاسب السقرة .ويذكر طـد ّ
كؾ آية مـاسبتفا
لسابؼتفا ،ويؽثر بسبب الربط بؼقلف« :ولؿإ :»...كف ٓ يرى أكف يقجد وقػ تام
يف كتاب اهلل .
ثؿ يذكر مـاسبة كؾؿات أية القاحدة ،ويذكر مـاسبة أية مع ما قبؾفا مـ
أيات ،وربؿا كشػ تـاسب أجزاء مـ أية مع أجزاء آية أخرى يف سقرة ثاكقة.
بلولفا حتك يرى الؼارئ أهنا جؿؾة
ثؿ إذا اكتفك مـ السقرة ربط آخرها ّ
واحدة وإن كاكت صقيؾة .ثؿ إذا بدأ بالسقرة التل تؾقفا ربط أول السقرة بآخر ما

( )1دٓلة الربهان الؼقيؿ ( /2أ).
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ريهم – دراسة تحليلية
اختصار ر
املفِّسين تفس َ
بحوث
بعدها ،وربؿا ربط بقـ السقرة والسقر التل قبؾفا كؿا جاء يف أول سقرة الـساء،
حقث ربطفا بالبؼرة وآل طؿران .
سبب االختصار:
أردت يف هذا الديقان ،العظقؿ
قال البؼاطل يف مؼدّ مة الؿختصر« :فنين
ُ
الشلن ،اختصار كتابل :كظؿ الدرر مـ تـاسب أي والسقر مـ الػرقانٕ :كف
صال بسقق إحاديث ،وتؼؾقب مقاد الؾغة ،وإيراد ما يشفد مـ الؽتب الؼديؿة
ببطالن ما يخالػ اإلسالم مـ إديان ،وغقر ذلؽ مـ الػقائد التل أصؾؼ
لجقادها العـان ،حتك َّ
جقادها سقابؼ إقران يقم الرهان ،يف إرسال
بذت يف َ
ققاصع الربهان ،وزادت طؾك الحسبان» .

العالمة برهان الديـ البؼاطل ومـفجف يف التػسقر ،ص .144 -98
( )1اكظر :اإلمام ّ
( )2دٓلة الربهان الؼقيؿ ( /1ب).
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ريهم – دراسة تحليلية
اختصار ر
املفِّسين تفس َ
بحوث
املطهب انثاين :انفرق بني األصم واملخخصَر:
ذكر البؼاطل صر ًفا مـ الػروق بقـ إصؾ والؿختصر يف مؼدّ مة كتابف ،وهل
طؾك جفتقـ :حذف ،وزيادة .حقث قال« :وأزيده -إن شاء اهللِ -ط َقض ما
أحذف مـف مـ ذلؽ ما يعؾقف طؾك كققان... ،ولؿ أذكر فقف طدَّ أي ،وٓ كقن
السقرة مؽقة أو مدكقة :لتؽػؾ كتابل( :مصاطد الـظر لإلشراف طؾك مؼاصد
السقر) بذلؽ ،مع تسؿقة أهؾ العدد ،وذكر اختالففؿ ،وزاد طؾك ذلؽ جؿع
ً
وتػصقال :وطزوها إلك مخرجقفا :ولؿ أذكر مـ ذلؽ إٓ ما
ً
إجؿآ
الػضائؾ
كادرا.
ُيعترب ،ولؿ ألتػت إلك القاهل إٓ ً
أيضا التصريح
هذا إلك ذكر معان جالئؾ ،وفقائد جؿائؾ ،وحذفت مـف ً
ببقان آحتباك ،لالستغـاء طـف بؽتابل (اإلدراك)»  .وترتقب الػرق بقـ
الؿختصر وإصؾ طؾك الـحق أيت:
الؿحذوف من األصل:
أوال :حذف طدَّ أي ،والؿؽل والؿدين ،وتسؿقة أهؾ العدد وذكر
ا
اختالففؿ.
ثاك اقا :حذف آيات آحتباك.

( )1دٓلة الربهان الؼقيؿ ( /1ب).
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ريهم – دراسة تحليلية
اختصار ر
املفِّسين تفس َ
بحوث
كادرا.
ثال اثا :لؿ يذكر مـ الروايات إٓ ما ُيعترب ،ولؿ يؾتػت إلك القاهل إٓ ً
وجدت ّ
أن الؿحذوف مـ إصؾ أكثر مـ ذلؽ ،ومـفا:
ومـ التت ّبع
ُ
اختصاره إحاديث ،فقشقر إلك تؿام الحديث يف إصؾ ،ومثالف يف ققلف تعالك:
َّ َ َ
َّ ۡ َ ُ
لَع َّ
ٱلر ُشْ ِل إَِل ٱۡلَلٰغﵞ [الؿائدة ،]99 :قال« :فؽان كلكف ققؾ :فؿا بؾغؽؿ إياه
ﵟيا
فخذوه بؼبقل وحسـ اكؼقاد ،وما ٓ :فال تسللقا طـف .وذكرت يف إصؾ مـ
سبب كزولفا ما يزيد الؿممـ إيؿاكًا» .
وكذلؽ مـ الؿحذوف اختصاره مقاد الؾغة ،ومثالف ما جاء يف ققلف تعالك:
ََ ََ ُۡ َۡ َ
ـت يف إصؾ ما يرشد إلك هذا
ﵟوأٍزل ٱهؿرفانﵞ [آل طؿران ،]4 :قال« :وقد ب ّق ُ
َ َ َ ۡ َ َٰٓ َ َّ
مؿا تدور طؾقف مادة كؾ مـ هذه إلػاظ»  .ويف ققلف تعالك :ﵟذٰل ِك أدَن أَل
َ ُ ْ
ٍ
معان ،ثؿ أحال إلك بسطف الؿؼالقب الثؿاكقة لفذه
ت ُعْلْاﵞ [الـساء ،]3 :ذكر طدّ ة
الؿادة يف إصؾ .
وكذلؽ حذف الـؼؾ مـ الؽتب الؼديؿة ببطالن ما يخالػ اإلسالم مـ
إديان ،وذكر أكف ب ّقـ «يف إصؾ يف كتبفؿ ّ
كؾ ما ك ُِسب إلقفؿ ،فؽاكقا بحقث ٓ

( )1دٓلة الربهان الؼقيؿ ( /454أ) ،وكظؿ الدرر (.)314 /6
( )2دٓلة الربهان الؼقيؿ ( /265ب) ،وكظؿ الدرر (.)214 /4
( )3دٓلة الربهان الؼقيؿ ( /331أ) ،وكظؿ الدرر (.)194 /5
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ريهم – دراسة تحليلية
اختصار ر
املفِّسين تفس َ
بحوث
يؼدرون طؾك إكؽار شلء»  ،ومثالف :ذكر يف إصؾ جؿؾة مـ أصار الؿذكقرة
وكثقرا ما يحقؾ البؼاطل طؾك إصؾ يف الر ّد
يف التقراة ،وحذففا يف الؿختصر .
ً
طؾك القفقد والـصارى بؼقلف« :كؿا ب ّقـتف يف إصؾ بقاكًا شاف ًقا»  .ويف مقضع
فؿـ أحب زيادة اإليؿان
آخر قال« :وقد ب ّق ُ
ـت يف إصؾ أدلة ذلؽ مـ كتاهبؿَ ،
بآكتؼال يف تصادق الؽتب السؿاوية مـ طؾؿ القؼقـ إلك طقـ القؼقـ فؾقراجعف،
أحب إلقف فال حقؾة لل فقف»  .وهذا دلقؾ طؾك أكف لؿ
ومـ كان السػقل بالجؿقد ّ
يرجع طـ رأيف يف جقاز الـؼؾ مـ الؽتب السؿاوية ،إكؿا حذففا لتؼريب تػسقره
لؿـ أراده.
وكذلؽ ق ّؾؾ الـؼؾ مؿـ اطتؿد طؾك تػاسقرهؿ يف إصؾ ،مثؾ تػسقر
الؼراء :ومثالف ما جاء يف ققلف تعالك:
الحرالل  ،وهذا كثقر .واختصر اختالفات ّ
َ َ َ َٰٓ َ ۡ ٗ َ َّ َ َ ُ ُ َ ُ ُ َ َ ُ ُ
ﵟِإَوذا فَض أمرا ؾإِجًا حقْل َلۥ كٌ فيمْنﵞ [البؼرة« . ]117 :وهق ٓ يؼقم

( )1دٓلة الربهان الؼقيؿ ( /434ب).
( )2دٓلة الربهان الؼقيؿ ( /261أ) ،وكظؿ الدرر (.)127 /8
( )3دٓلة الربهان الؼقيؿ ( /267ب) ،وكظؿ الدرر (.)227 /4
( )4دٓلة الربهان الؼقيؿ ( /441أ) ،وكظؿ الدرر (.)264 /6( ،)248 /6
الؿراكشل( ،ت637 :هـ) ،سقر أطالم الـبالء
طؾل بـ أحؿد التُّجقبل َ
الح َرالل ّ
( )5الؿػسر أبق الحسـ ّ
(.)47 /23
( )6دٓلة الربهان الؼقيؿ ( /73أ) ،وكظؿ الدرر (.)134 /2
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ريهم – دراسة تحليلية
اختصار ر
املفِّسين تفس َ
بحوث
بآختصار بحذف ُج َؿؾ مـ إصؾ فحسب ،بؾ إكف لقحدث ضرو ًبا مـ التؼديؿ
والتلخقر وإطادة صقاغة العبارة ،وإضافة أشقاء طؾك إصؾ :كؾؿات وجؿؾ
وفِ َؼر ،ومـ يـاضر بقـ صـقعف يف تػسقره الػاتحة يف إصؾ :كظؿ الدّ رر،
ومختصره :دٓلة الربهان ،يدرك أن صـقعف يف الؿختصر أققم وأكثر تـسق ًؼا مـ
صـقعف يف إصؾ» .
وأ ّما الزيادة يف الؿختصر فؼد ذكر البؼاطل يف الؿؼدّ مة أكف أضاف معاينَ
ً
إجؿآ
جالئؾ ،وفقائدَ جؿائؾ ،ولؿ يذكر إٓ زيادة فضائؾ أيات والسقر
وتػصقال :وطزوها إلك ُم ِ
خر ِجقفا ،والذي وجدتف مـ التتبع ما يليت:
ً
اطتـك بزيادة أوجف الؿـاسبات يف أيات والسقر ،وهذا كثقر يصعب
سطرا أو سطريـ،
حصره ،فربؿا زاد كؾؿات معدودة ،ويف مقاضع أخرى يزيد
ً
َ
ََۡ َ ُ َ
ْن َيا ٓ أَ َم َر َّ ُ
ٱّلِل ةُِِۦٓ أن
ويف مقاضع أخرى يزيد جؿؾة :ومثالفا ققلف :ﵟويقطع
ُ َ َ
ْصنﵞ [البؼرة« :]27 :ولؿا كان البقان بعد اإلهبام أروع لؾـػس ،وأوقع يف
ي

َ ُ َ َ
مذكقرا مرتقـ فتعرف
فسره بؼقلف :ﵟأن يْصنﵞ :لقصقر
ً
الؼؾب :قال :ﵟةُِِۦٓﵞ ثؿ ّ
أي واص ٍؾ كانٕ :ن
شدة العـاية بف ،أي :يقجد إيصال طؾك سبقؾ آستؿرار مـ ّ

( )1اإلمام البؼاطل ومـفاجف يف تلويؾ بالغة الؼرآن ،ص.148
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ريهم – دراسة تحليلية
اختصار ر
املفِّسين تفس َ
بحوث
الق َصؾ كظام العالؿ ،فؾذلؽ كاكت مطؾقبة يف كػسفا مـ غقر مع ّقـ» .
بتؾؽ ُ
زادها طؾك كظؿ الدرر.
وطؾؿا :ومثالف ققلف يف كظؿ
ويف مقاضع أخرى يزيد البؼاطل الؿـاسبة بقاكًا
ً
َّ ُ ْ
َ ٗ َ ۡ ُ
َ َّ ۡ
َۡ
َّ َ ۡ
الدرر طـ ققلف تعالك :ﵟ َوٱتقْا يَ ْۡ ٗيا َل َتزِي جؿ ٌس عٌ جؿ ٖس ش ۡيـٔا َوَل ُحق َتن
ۡ َ َ َ ٞ
فضؾفؿ وطاهدهؿ ،وأن وفاءه
يَِ َّا شفٰعثﵞ [البؼرة« :]48 :ولؿا تؼدّ م أكف ّ
بعفدهؿ مشروط بقفائفؿ بعفده :كاسب تؼديؿ الشػاطة»  ،زاد يف الؿختصر
يعاهد إٓ العزيز ،فنن ّ
أخؾ بشلء
فؼال« :كاسب تؼديؿ الشػاطة مـ حقث أكف ٓ َ
ِ
الؿػضؾ أجدر
مجاكًا ،وإن لؿ يؽـ فبلدكك شػاطة ،وأن
َّ
مـ العفد ُصؿع يف العػق ّ
َ َ ٞ
بالعػق طـف ،وقبقل شػاطتف ،والشػاطة فقف فؼال :ﵟشفٰ َعثﵞ [البؼرة. »]48 :
وقد ُطـل يف الؿختصر بتػصقؾ الؼقل يف بعض الؿسائؾ مثؾ مدلقل مادة
ۡ َ ّ
ٱلص َر ٰ َط ٱل ۡ ًُ ۡص َخقِ َ
يىﵞ [الػاتحة ،]6 :زاد
الحؿد ،ويف تػسقر ققلف تعالك :ﵟٱِدٍِا ِ
قؾتَّ :
إن هذه الؿعاين مستػادة مـ هذه
طؾك إصؾ وختؿ بؼقلف« :وإكّؿا ُ
الحروف الؿرادة لخصقص هذا التللقػّ :
ٕن واضع هذه الؾغة الحؽقؿة هق اهلل
تعالك ،وقد جعؾ سبحاكف بحؽؿتف بقـ الحروف الدَّ الة والؿعاين الؿػفقمة مـفا

( )1دٓلة الربهان الؼقيؿ ( /29أ).
( )2كظؿ الدرر (.)134 /1
( )3دٓلة الربهان الؼقيؿ ( /42ب).
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ريهم – دراسة تحليلية
اختصار ر
املفِّسين تفس َ
بحوث
مـاسبة يػفؿفا أهؾ البصائر»  ،ومـ أمثؾة الزيادة كالمف طـ صػات الحروف
ٍ
مغـ طـ
بقـ الشدة والرخاوة  ،وهل زيادة مفؿة «مؿا يجعؾ إصؾ غقر
مختصره» .

( )1دٓلة الربهان الؼقيؿ ( /7ب).
( )2دٓلة الربهان الؼقيؿ ( /7ب).
( )3اإلمام البؼاطل ومـفاجف يف تلويؾ بالغة الؼرآن ،ص.115
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ريهم – دراسة تحليلية
اختصار ر
املفِّسين تفس َ
بحوث
املبحث انسابع :اخخصار عبذ اهلل فىدي حفسريي:
املطهب األول :انخعريف بخفسري عبذ اهلل فىدي ،األصم واملخخصَر:
أوال :التػسقر األصل :ضقاء التلويؾ يف معاين التـزيؾ .اكتفك مـ تصـقػف سـة
ا
(1231هـ) ،يؼع يف أربعة مجؾدات ،و ُصبع يف مطبعة إزهر سـة (1384هـ).
ثاك اقا :التػسقر الؿختصر :كػاية ضعػاء السقدان يف بقان تػسقر الؼرآن .وقد
ُصبع يف مجؾديـ كبقريـ ،سـة (1414هـ) صبعة محؾقة بدون تحؼقؼ.
مـفجه يف األصل:
لؿا اشتد إلقف
ذكر ابـ فقدي سبب تللقػ هذا التؼصقر حقث قال« :ففذا ّ
تػسقرا يػفؿقن بف كتاب اهلل مع
حاجة الراغبقـ وإلحاح الؿؾحقـ أن أكتب لفؿ
ً
آطتؿاد فقف طؾك أرجح إققال بنطراب ما يحتاج إلك اإلطراب مـف ،والتـبقف
طؾك الؼراءات الؿشفقرة ،وبقان إحؽام الشرطقة مع رطل مذهب مالؽ فقفا،
والتـبقف طؾك ما يتع ّؾؼ بالبالغة» .
وقد أشار الؿم ّلػ إلك التػسقر بالؿلثقر مـ تػسقر الؼرآن بالؼرآن ،والتػسقر
بالحديث ،وأققال الصحابة والتابعقـ.

( )1ضقاء التلويؾ يف معاين التـزيؾ (.)7 /1
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ريهم – دراسة تحليلية
اختصار ر
املفِّسين تفس َ
بحوث
والتزم بذكر الؼراءات السبع ،واهتؿ بجاكب الػروع الػؼفقة والبالغقة،
وأكثر مـ آهتؿام بالجاكب الؾغقي والؿسائؾ الـحقية ،وذكر غزوات الـبل ﷺ
بالتػصقؾ ،واستخرج فقائد يف إحؽام ،والرتبقة مـ أيات ،وشـّع طؾك إخبار
اإلسرائقؾقة.
سبب االختصار:
طؾل بنكؿال تػسقر
لؿا ّ
ذكر الؿملػ سبب تللقػف لؾؿختصر فؼالّ « :
مـ اهلل َّ
حافال ببقان الؼراءات السبع ،وبقان أققال
ً
ضقاء التلويؾ يف معاين التـزيؾ ،وكان
إئؿة إربعة يف الػروع ،وبقان طؾقم العربقة والبالغة وإصقل ،وترتقب
ِ
مستحض ًرا ل ِؿا فقف،
الغزوات والسرايا ،وغقر ذلؽ مؿا ٓ يعرفف إٓ َمـ صالعف
صرفت ِ
الف ّؿة إلك تؾخقصف لفؿ ،مـ ّب ًفا طؾك رواية
فضعػ طـف لذلؽ الضعػاء،
ُ
ورش فؼط ،وطؾك مشفقر مذهب مالؽ ،وطؾك ما ٓ بد مـف مـ طؾقم العربقة
والبالغة والؼصص» .

( )1الؿؼرئ طثؿان بـ سعقد الؿصري ،الؿعروف بــ(ورش) ،روى طـ كافع ،واكتفت إلقف رئاسة اإلقراء يف
مصر (ت197 :هـ) .معرفة الؼراء الؽبار ( ،)323 /1وسقر أطالم الـبالء (.)295 /9
( )2كػاية ضعػاء السقدان (.)1 /1
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ريهم – دراسة تحليلية
اختصار ر
املفِّسين تفس َ
بحوث
املطهب انثاين :انفرق بني األصم واملخخصَر:
سؾؽ ابـ فقدي يف جفة الؿحذوف من األصل سبقؾ آكتؼاء وآختقار
طؾك الـحق أيت:
مثال يف
أوال :يختار مـ الؿعاين التل ذكرها يف إصؾ الخالصة فقؽتػل هباً :
ا
ٱۡل ًۡ ُد ِ َّّلِلِ َر ّب ۡٱه َعٰوًَ َ
تػسقر ققلف تعالك :ﵟ ۡ َ
يﵞ [الػاتحة ،]2 :قال يف الؽػاية:
ِ
ِ
«الحؿد هق الثـاء طؾك الجؿقؾ آختقاري مـ كعؿة أو غقرها»  .أ ّما يف إصؾ
فسرها بلكثر مـ هذا الؿعـك حقث ذكر الػرق بقـفا وبقـ مرتادفاهتا كالؿدح،
فنكف ّ
والشؽر .
ِ
يؽتػ يف الؿختصر ببقان معاين الؿػردات الؼرآكقة ،إكؿا يشقر يف بعض
ولؿ
َج ِبَ
مثال يف ققلف تعالك :ﵟ َو َيا ُل َ
ِب
ٍ
ا
الؿقاضع إلك مـاسبة بعض ألػاظ أيةً :
ِ
ِ
ۡ َ َ َۡٓ َ ُ َ َۡ
ۡٱه َؼ ۡر ِّ
َْس ٱۡل ۡم َرﵞ [الؼصص .]44 :قال ابـ فقدي« :إكؿا ط ّبر
ب إِذ فضيَا إ ِ َٰل م
ِ
بالغربل :لئال يـػل كقكف بالجاكب إيؿـ ،إشارة إلك أكف لؿ يزل
طـف يف محؿد
ّ
بإيؿـ مذ كان يف ضفر آدم ڠ» .

( )1كػاية ضعػاء السقدان (.)2 /1
( )2ضقاء التلويؾ يف معاين التـزيؾ (.)8 /1
( )3كػاية ضعػاء السقدان (.)513 /2
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ريهم – دراسة تحليلية
اختصار ر
املفِّسين تفس َ
بحوث
فؿثال طـد
ثاك اقا :اقتصر يف ذكر الؼراءات طؾك قراءة كافع ورواية ورش طـفً ،
ققلف تعالك :ﵟ َمو ِ َ ۡ ّ
الؼراء،
ِيٌﵞ [الػاتحة ،]3 :لؿ يذكر أيا مـ اختالف ّ
ِك يْ ِم ٱل ِ
َ
ِك يَ ْۡ ِم
بقـؿا فعؾ ذلؽ يف الضقاء فؼال« :وقرأ الؽِسائل وطاصؿ  :ﵟمٰو ِ

ّ
ِيٌﵞ فؿعـاه :مالؽ إمر ك ّؾف يف يقم الؼقامة» .
ٱل ِ

بالسـَّة يف الؿختصر بخالف إصؾ ،وأحال طؾك
ثال اثا :ق ّؾؾ مـ آستشفاد ُّ

مصادره يف إصؾ ،ويف الؿختصر ق ّؾؾ مـ العزو .
راب اعا :يف إصؾ أورد اختالف الؿذاهب وأققال الػؼفاء ،ولؿ يسؾؽ هذا
يف الؿختصر ،بؾ يعتؿد طؾك الؼقل الراجح مـ أققال مالؽ وأصحابف ،وكذلؽ
ّ
لخص أققال أهؾ الؾغة وشقاهد الش ْعر يف الؿختصر .
خامسا :ق ّؾؾ مِـ إيراد الؼصص اإلسرائقؾقة وكؼدها ،بخالف إصؾ فنكف
ا
تقسع فقفا .
ّ
طؾل بـ حؿزة الؽسائل الؽقيف ،إمام أهؾ الؽقفة( ،ت189 :هـ) ،معرفة الؼراء الؽبار (.)296 /1
( )1أبق الحسـ ّ

طالؿا يف الؾغة والسـّة والػؼف( ،ت127 :هـ)،
( )2أبق بؽر طاصؿ بـ أبل الـجقد إسدي الؽقيف ،كان
ً
معرفة الؼراء الؽبار (.)244 /1
( )3ضقاء التلويؾ يف معاين التـزيؾ ( ،)8 /1كػاية ضعػاء السقدان (.)2 /1
( )4كػاية ضعػاء السقدان ( ،)1 /1ضقاء التلويؾ يف معاين التـزيؾ (.)8 /1
( )5طؾك سبقؾ الؿثال اكظر :كػاية ضعػاء السقدان ،ابـ فقدي ( ،)143 /1وضقاء التلويؾ يف معاين التـزيؾ
(.)236 /1
( )6كػاية ضعػاء السقدان ،ابـ فقدي ،)441 /1( ،ضقاء التلويؾ يف معاين التـزيؾ (.)95 /3
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ريهم – دراسة تحليلية
اختصار ر
املفِّسين تفس َ
بحوث
سادسا :اختصر الؼصص والؿغازي والس َقر يف الجؿؾة بخالف إصؾ .
ا
الزيادة عؾى األصل:
فؿثال تػسقره
زاد ابـ فقدي يف بعض الؿقاضع بعض الؼصص أو الؿغازيً :
َ َ
ْ
ُ ُ ْ َ ٗ
ِيٌ أُوحُْا ْ ۡٱهم َِتٰ َ
يقا ّي ٌَِ َّٱَّل َ
يأ ُّح َّا َّٱَّل َ
لؼقلف تعالك :ﵟ َٰٓ
ب
ِيٌ َء َاي َُ ْٓا إِن ح ِطيعْا ؾ ِر
َ ُ ُّ ُ َ ۡ َ َ ٰ ُ ۡ َ
كٰؿِر َ
يٌﵞ [آل طؿران ،]144 :فذكر يف سبب كزولفا قصة
يردوكى بعد إِيمَ ِلى
ِ
شلس بـ ققس القفقدي مع إوس والخزرج  ،ولؿ يذكرها يف إصؾ.

وكان يح ّؾؾ بعض الؿسائؾ البالغقة الدققؼة يف تػسقر بعض أيات ،كؿا يف
ََ َ َۡ ُ ۡ
نس إ ََّل ِِلَ ۡع ُت ُ
ٱۡل ٌَّ َو ۡٱۡل َ
ونﵞ [الذاريات .]56 :قال ابـ
د
ِ
ِ
ققلف تعالك :ﵟويا روقج ِ
ِ
لقؼروا طظؿتل ً
أوٓ بخؾؼ تتل ّتك بف مـفؿ العبادة ،واهلل تعالك ٓ ِط ّؾة لف يف
فقديّ « :
الخ ْؾؼ ،شبف تعؼب ِ
لؿا أمرهؿ بالعبادة بعد َ
الع ّؾة الغائقة طـ الؿعؾقل،
ّ
فعؾف ،لؽـ ّ
الع ّؾة ،ثؿ استُعقر الالم التل هل ِ
فاستُعقر لفا اسؿ ِ
لؾع ّؾة ،ففل آستعارة تبعقة:
ٕن استعارة الالم تابعة ٓستعارة ِ
ّ
الع ّؾة ،طؾك ما هق معروف يف طؾؿ البالغة» .

( )1كػاية ضعػاء السقدان ،ابـ فقدي ( ،)143 /1ضقاء التلويؾ يف معاين التـزيؾ (.)236 /1
( )2كػاية ضعػاء السقدان (.)79 /1
( )3كػاية ضعػاء السقدان (.)696 /2
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ريهم – دراسة تحليلية
اختصار ر
املفِّسين تفس َ
بحوث
املبحث انثامه :اخخصار ابه أطفيش حفسريي:
املطهب األول :انخعريف بخفسري أطفيش ،األصم واملخخصَر:
ومختصر ْيـ
مطق ًٓ،
أ ّلػ محؿد أصػقش يف التػسقر ثالثة كتب:
تػسقرا ّ
َ
ً
لفذا التػسقر ،وهل كأيت:
أوال :التػسقر األصل :هؿقان الزاد إلك دار الؿعاد.
ا
ثاك اقا :التػسقر الؿختصر األول :تػسقر (داطل العؿؾ لققم إمؾ) ،بدأ فقف
مـ سقرة الرحؿـ إلك سقرة الـاس ،ثؿ ابتدأ بسقرة (ص) وتققػ طـدها ولؿ
يتؿفا.
ّ
ثال اثا :التػسقر الؿختصر الثاين :تقسقر التػسقر.
وبقاكفا كؿا يلتي:
أوال :هؿقان الزاد إلى دار الؿعاد :مطبقع طدّ ة صبعات ،الطبعة إولك يف
ا
زكجبار سـة (1345هـ) ،ذكر الذهبل أكف يف ثالثة طشر مجؾدً ا  ،وذكر الزركؾل
أكف يف أربعة طشر مجؾدً ا دون تحؼقؼ.

( )1التػسقر والؿػسرون (.)233 /2
( )2إطالم ،الزركؾل (.)157 /7
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ريهم – دراسة تحليلية
اختصار ر
املفِّسين تفس َ
بحوث
ثاك اقا :تػسقر داعي العؿل لقوم األمل .بدأ مـ سقرة الرحؿـ إلك سقرة
ّ
يتقسر لل آصالع
الـاس ،وهق ما زال مخطق ًصا
بخط الؿملػ ولؿ ُيطبع ،ولؿ ّ
طؾقف .وا ّصؾع الشقخ الذهبل طؾك أجزاء مـ هذا التػسقر ،فؼال« :وأ ّما تػسقر:
يتؿف مملػفٕ :كف طزم طؾك أن يجعؾف يف اثـقـ
داطل العؿؾ لققم إمؾ ،فؾؿ ّ
وثالثقـ جز ًءا ،ثؿ طدل طـ طزمف هذا ،واشتغؾ بتػسقر هؿقان الزاد إلك دار
الؿعاد .وقد أصؾعـل محدثل طؾك أربعة أجزاء مـ تػسقر داطل العؿؾ ،يف
مجؾديـ مخطقصقـ ّ
بخط الؿملػ.
أ ّما أحد الؿجؾديـ :فنكف يحتقي طؾك الجزء التاسع والعشريـ ،والجزء
الثالثقـ مـ أجزاء الؽتاب ،وهق يبدأ بسقرة الرحؿـ ،ويـتفل بآخر سقرة
التحريؿ.
وأ ّما الؿجؾد الثاين :فنكف يحتقي طؾك الجزء الحادي والثالثقـ ،والجزء
الثاين والثالثقـ وهق يبدأ بسقرة تبارك ،ويـتفل بآخر الؼرآن.
وقد وجدت بالؿجؾد إخقر ورقات فقفا تػسقر أول سقرة (ص) ،ويظفر
كؿا قال محدثلّ :
أن الؿملػ قد ابتدأ تػسقره هذا بسقرة الرحؿـ إلك أن اكتفك
يتؿفا» .
إلك آخر سقرة الـاس ،ثؿ بدأ بسقرة (ص) ووقػ طـدها ولؿ ّ

( )1التػسقر والؿػسرون (.)233 /2

()84

ريهم – دراسة تحليلية
اختصار ر
املفِّسين تفس َ
بحوث
وجعؾ الذهبل كتاب (داطل العؿؾ) أول تػاسقر ابـ أصػقش ،والصحقح
أن (داطل العؿؾ) ثاين تػاسقره ،ثؿ أ ّلػ (التقسقر) .والدلقؾ ّ
أن الؿملػ كػسف يف
مؼدّ مة (التقسقر) طـد بقاكف سبب تللقػف لؾتقسقر أبان أن الفؿؿ قد تؼاصرت طـ
(الفؿقان) ،وتؽاسؾت طـ (داطل العؿؾ).
والدلقؾ أخر أكف ذكر يف ثـايا تػسقره البعثة الـبقية أن زمـ تللقػف لؾتقسقر
كان سـة ألػ وثالثؿائة وثالث وطشريـ سـة ،والؿم ّلػ ُتقيف سـة (1332هـ)،
فؿا بقـ تللقػف ووفاتف طشر سـقات.
ثال اثا :تقسقر التػسقر:
هذا التػسقر هق آخر تػاسقره ،وهق تػسقر كامؾ لؾؼرآن الؽريؿُ ،صبع طدّ ة
صبعات ،وصدرت الطبعة إولك مـف بقـ سـتل ( )1327 -1325يف بالد
الؿغرب ،ثؿ قامت وزارة الرتاث الؼقمل والثؼافة العؿاكقة بنطادة صبعة ،وصدر
بؿـاسبة مطؾع الؼرن الخامس طشر الفجري (1446هـ1989 -م) ،وجاءت
هذه الطبعة يف خؿسة طشر مجؾدً ا بدون تحؼقؼ.
ويرى الذهبل ّ
أن (تقسقر التػسقر) هق خالصة ما يف الفؿقان حقث يؼقل:
تضؿـف هؿقان الزاد ،فؾؿ
«...وأ ّما تقسقر التػسقر ،ففق يف الحؼقؼة خالصة لؿا
ّ
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ريهم – دراسة تحليلية
اختصار ر
املفِّسين تفس َ
بحوث
مػسره
يؽـ الؽالم طـف بؿعطقـا فؽرة جديدة طـ التػسقر طـد اإلباضقة ،أو طـد ّ
طؾك إقؾ» .
مـفجه يف األصل:
صرح الؿملػ يف مؼدّ مة كتابف ،وقال« :ففذا تػسقر رجؾ
أ ّلػف يف شبابف كؿا ّ
يسجـل ،إباضل ،وهبل ،يعتؿد فقف طؾك اهلل سبحاكف وتعالك ثؿ طؾك ما يظفر
وسعف وٓ يؼؾد فقف أحدً ا ،إٓ إذا حؽك ً
ققٓ ،أو قراءة ،أو حدي ًثا،
لػؽره بعد إفراغ ْ
أثرا لسؾػ ،وأ ّما كػس تػاسقر أيات ،والر ّد طؾك بعض الؿػسريـ
أو قصة ،أو ً
ِ
بػؽره يف أية ثؿ يقافؼ كظر
والجقاب فؿـف إٓ ما تراه مـسق ًبا ،وكان يـظر
وجفا
جار اهلل والؼاضل  ،وهق الغالب والحؿد هلل ،وتارة يخالػفؿا ،ويقافؼ ً
ويتضؿـ -إن شاء اهلل-
أحسـ مؿا أثبتاه أو مثؾف ،وذلؽ مـ فضؾ اهلل الؽريؿ،
ّ
الؽػاية يف الر ّد طؾك الؿخالػقـ فقؿا زاغقا فقف ،وإيضاح مذهب اإلباضقة القهبقة
واطتؼادهؿ ،وذلؽ بحجج طؼؾقة وكؼؾقة» .

( )1التػسقر والؿػسرون (.)235 /2
( )2أي الزمخشري.
( )3الؼاضل الؿػسر إصقلل كاصر الديـ طبد اهلل بـ طؿر الشقرازي البقضاوي (ت685 :هـ) ،صبؼات
الشافعقة الؽربى (.)157 /8
( )4هؿقان الزاد إلك دار الؿعاد (.)5 /1
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ريهم – دراسة تحليلية
اختصار ر
املفِّسين تفس َ
بحوث
درج يف مؼدّ مة تػسقره لؾسقرة بذكر اسؿ السقرة ،وطدد آياهتا ،وكؾؿاهتا
وحروففا ،وبقان مؽ ّقفا ومدك ّقفا ،وآختالف يف ذلؽ ،ثؿ يسقق جؿؾة أحاديث
يخص ذلؽ بآيات بعقـفا كؿا فعؾ يف تػسقر أواخر
يف فضؾ السقرة ،وأحقاكًا
ُّ
مـفجا
آيات سقرة البؼرة ،والذي يسرب أغقار هذا التػسقر ٓ ،يجد لصاحبف
ً
وأسؾق ًبا واحدً ا يغؾب طؾقف ،فنكف أحقا ًكا يؼدّ م الؿلثقر ،وأحقاكًا يب ّقـ أسباب
الـزول ،أو الـاسخ والؿـسقخ وهؽذا .ولف اهتؿام بالؼصص الغريبة والعجقبة
واإلسرائقؾقات.
يخرج أية طؾك ّ
كؾ
وأغرق يف الؿباحث الؾغقية والصرفقة ،ويحاول أن ّ
القجقه الؿحتؿؾة يف إطراهبا ،وتجذبف التخريجات البالغقة يف الرتاكقب
ويتقسع
الؿجازية ،وآستعارات يجريفا طؾك مختؾػ القجقه الؿحتؿؾة لفا،
ّ
يف الؿسائؾ الػؼفقة ،ويستطرد يف آيات معقـة إلك مباحث مجالفا مدوكات
الػؼف .
َ
الؿجال واس ًعا يف تػسقره هذا ّ
لقبث آراء مذهبف ،ويشـّع
وقد وجد الؿملػ
طؾك مخالػقف كؿا فعؾ يف أكثر مـ مقضع  ،وأحقاكًا يخالػ مذهبف كؿا فعؾ يف

( )1الؼرآن :تػسقره ومػسروه طـد اإلباضقة ،ص.39
( )2هؿقان الزاد إلك دار الؿعاد (.)361 /1
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ريهم – دراسة تحليلية
اختصار ر
املفِّسين تفس َ
بحوث
قضقة اإليؿان ،فبعد أن ذكر طدّ ة أققال وكاقشفا ،واختار أن اإليؿان هق آطتؼاد
بالؼؾب ،يؼقل« :ولؽـ ِذكرها أ ّدى إلقف اجتفادي» .
سبب تللقػه الؿختصر األول:
لؿا تؼاصرت الفؿؿ أن هتقؿ هبؿقان
ذكر ابـ أصػقش سبب تللقػف فؼالّ « :
هؿتل إلك تػسقر ُي ْغتَبط وٓ ُي َؿ ُّؾ»  .والذي ُي ْػ َفؿ مـ كالمف أكف
الزاد:
ُ
أكشطت ّ
أشػؼ مـ ضخامة (الفؿقان) وما فقف.
سبب تللقػه الؿختصر الثاين:
السبب الذي
أيضا يف مؼدّ مة هذا التػسقر التل ٓ تتجاوز كصػ صػحة
ذكر ً
َ
لؿا تؼاصرت الفؿؿ طـ أن هتقؿ
دفعف إلك تصـقػ هذا التػسقر ،فؼال« :فنكف ّ
بـ(هؿقان الزاد إلك دار الؿعاد) الذي أ ّلػتف يف صغر الس ّـ ،وتؽاسؾقا طـ تػسقري
هؿتل إلك تػسقر ُي ْغتَبط وٓ ُي َؿ ّؾ ،فنن
(داطل العؿؾ لققم إمؾ)،
ُ
أكشطت ّ
وأتؿف قبؾ إجؾ» .
شاء اهلل قبؾف بػضؾف ّ

( )1هؿقان الزاد إلك دار الؿعاد (.)196 /1
( )2تقسقر التػسقر (.)37 /1
( )3تقسقر التػسقر (.)37 /1
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ريهم – دراسة تحليلية
اختصار ر
املفِّسين تفس َ
بحوث
ويبدو أكف أشػؼ مـ ضخامة الفؿقان ،وأدرك ّ
تؾؼ
أن تجربتف يف الفؿقان لؿ َ
بالؽؿ وأغػؾ الؽقػ:
ح ّظفا مـ ال َؼبقل ،فؼد أ ّلػف قبؾ أن تؽتؿؾ مقاهبف ،وولع
ّ
فؼد بؾغ تػسقر سقرة الػاتحة مائة وثؿاكقة وستقـ صػحة .
يػسر أية
ويذكر بعض تالمقذه أكف أ ّلػ كتابف التقسقر لطؾبتف يف معفده ،فنكف ّ
مقجزا ثؿ يؼرأ الؼارئ مـ كتاب التقسقر يف تػسقرها ،وكان
تػسقرا
يف دروسف
ً
ً
يستغـل بؿا كتب طـ اإلسفاب الشػاهل يف الدرس ،وإذا لؿ تبدُ لف زيادة ولؿ
يغؿض مـف شلء طؾك الطؾبة يدفعف إلك مـ يؽتبف بحرب الؿطبعة فقرسؾف إلك
الطباطة .

( )1مـفج أصػقش يف تػسقره ،ص.144
( )2معجؿ أطالم الجزائر مـ صدر اإلسالم حتك العصر الحاضر (.)234 /2
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ريهم – دراسة تحليلية
اختصار ر
املفِّسين تفس َ
بحوث
املطهب انثاين :انفرق بني األصم واملخخصَر األول:
مـ جفة الحذف من األصل كرى اختصار الؿملػ لبعض طؾقم أية ،مع
اتػاق الؽتا َب ْقـ يف غزارة الـؼقل والعؾقم :فعؾك سبقؾ الؿثال :يذكر يف (هؿقان
الزاد) قبؾ تػسقر السقرة :فضؾفا ،وأسؿاءها ،ومؽ ّقفا ،ومدك ّقفا ،مع سرد أراء
الؿختؾػة ،وطدد آياهتا ،وحروففا ،وفضؾ تالوهتا  .بقـؿا كجده يف (داطل
العؿؾ) يؽتػل ِ
بذ ْكر ترتقبفا وطالقتفا بالسقرة السابؼة لفا ومـاسبتفا .
وأ ّما الزيادة يف الؿختصر ّ
فنن تػسقره (داطل العؿؾ) قد سؾؽ فقف مـفج
التحؼقؼ والتدققؼ لؿا اختُؾػ فقف مـ معاين أيات ،بخالف (هؿقان الزاد) الذي
فؿثال يف ققلف تعالك :ﵟ َو َي ۡت َ ٰ
َق
حشاه بلققال الؿػسريـ الؿتؼدّ مقـ دون تؿحقصً :
َ ۡ ُ َّ َ
ك ُذو ۡ َ
ٱۡل َلنٰ
وجُ رب ِ
ِ

َ ۡ ۡ
َ
ِ
ٱۡللرامﵞ [الرحؿـ ،]27 :اقتصر يف (هؿقان الزاد) طؾك
و ِ

تعرض إلك الر ّد طؾك الؿجسؿة -يف كظره،-
شروح طامة  ،ويف (داطل العؿؾ) ّ
ً
محاوٓ الر ّد طؾك إشعرية ،مع
وأصـب يف سرد مػفقم اإلباضقة لصػاتف تعالك،
اإلتقان بلمثؾة وأسالقب طربقة مستعؿؾة إلثبات صحة تلويؾ (القجف) ،وٓ يغػؾ

( )1هؿقان الزاد إلك دار الؿعاد ،ابـ أصػقش ،الجزء ( ،)14صػحاتف غقر مرقؿة.
( )2داطل العؿؾ ،ابـ أصػقش ،الجزء ( ،)23صػحاتف غقر مرقؿة.
( )3هؿقان الزاد إلك دار الؿعاد (.)34 /14
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ريهم – دراسة تحليلية
اختصار ر
املفِّسين تفس َ
بحوث
طـ ذكر الؿعاين الؾغقية لفذه الؽؾؿة ووجقه تصريػفا  ،معتؿدً ا طؾك التعؾقؾ
والـؼد ،وطـد استحساكف لرأي يؼقل« :هذا وجف حسـ».

( )1داطل العؿؾ ،الجزء ( ،)29صػحاتف غقر مرقؿة.
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ريهم – دراسة تحليلية
اختصار ر
املفِّسين تفس َ
بحوث
املطهب انثانث :انفرق بني األصم واملخخصَر انثاين:
مثال طـد
كثقرا يف تػاصقؾ الؿسائؾ واقتصر طؾك الضروريً :
لؿ يخض فقف ً
تػسقر سقرة الػاتحة يف (هؿقان الزاد) ذكر أسؿاءها مع ّؾ ًال ذلؽ ،ومب ّقـًا فضؾفا،
وآختالف يف مدك ّقفا ومؽ ّقفا ،متحدّ ًثا طـ الؼراءات ،ثؿ سرد إققال
تعرض إلك آختالفات يف البسؿؾة،
وإحاديث الؿتع ّؾؼة هبذه السقرة ،ثؿ ّ
تعرض لالختالفات يف
مشقرا إلك إققال وإحاديث الؿتع ّؾؼة هبذه السقرة ،ثؿ ّ
ً
مشقرا إلك إققال الشا ّذة يف طدد آيات الػاتحة ،وذكر طدد حروففا،
البسؿؾة،
ً
يتحرى اإليجاز ،ويستغـل طـ التلصقؾ .ويؾحظ الؿطالع
بقـؿا كجده يف التقسقر ّ
لفذا التػسقر تؿ ُّؽ َـ الؿػسر ورزاكتف أكثر يف الر ّد طؾك الؿخالػقـ.
قال الؿملػ طـ كتابف التقسقر« :وٓ سقؿا (التقسقر) الذي قرب إن شاء اهلل
الرحؿـ الرحقؿ كؿالف ،واهللِ ما ذكرتف إٓ لرتغبقا فقف ٕكف غقر صقيؾ :بؾ
متقسط ،مع جؿعف ما لقس يف الؿطقٓت» .
وهذا الحرص طؾك الطؾبة ومراجعتف معفؿ جعؾ التقسقر أكثر د ّقة وتحؼق ًؼا
أخر ْيـ ،حتك ققؾ« :مـ وقػ طؾك تػسقر (تقسقر التػسقر)
التػسقر ْيـ
مؼاركة مع
َ
َ

( )1كشػ الؽرب (.)5 /1
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ريهم – دراسة تحليلية
اختصار ر
املفِّسين تفس َ
بحوث
تبحره يف طؾقم الؼرآن وغزارة مادتف ومؼدرتف طؾك إضفار حؼائؼ
شاهد ّ
التػسقر» .
َ
َّ َ ۡ
ومثالف طـد تػسقر ققلف تعالك :ﵟ ُِ ٗدى ّه ِۡو ًُ َّخق َ
ِيٌ يُؤي َُِْن
ي  ٢ٱَّل
ِ

ۡ
ٱه َؼ ۡ
بﵞ [البؼرة ،]3 -2 :يف إصؾ (هؿقان الزاد) تحدّ ث طـ آختالفات يف
ي
ةِ
ِ

تػسقر اإليؿان ،ومػفقم الؽافر والؿشرك ،والؿـافؼ يف رأي اإلباضقة وغقرهؿ،
مع محاولة إثبات صحة مذهبف .
مؼتصرا طؾك ِذ ْكر اختالف
بقـؿا يف (التقسقر) استغـك طـ هذه آختالفات
ً
الؿػسريـ يف مدلقل الؿ ّتؼقـ ومػفقم إقامة الصؾقات .

ّ
غقر ّ
ولعؾ ذلؽ يعقد إلك
أن يف هذا التػسقر ركاكة يف إسؾقب أحقاكًا،
رغبة الؿملػ يف آختصار مـ ٍ
جفة والرغبة يف جؿع الؽثقر واإلحاصة بؿختؾػ
إوجف مـ جفة ثاكقة ،وكذلؽ يعقد إلك صبقعة آختصار التل تؼتضل ال ُبعد طـ
إسؾقب إدبل الذي كان مقزة (هؿقان الزاد) .

( )1مـفج أصػقش يف التػسقر ،ص.141
( )2هؿقان الزاد إلك دار الؿعاد (.)244 /1
( )3التقسقر يف التػسقر (.)7 -5 /1
( )4مـفج أصػقش يف التػسقر ،ص.141
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ريهم – دراسة تحليلية
اختصار ر
املفِّسين تفس َ
بحوث
املبحث انخاسع :اخخصار حممذ رشيذ رضا حفسريي:
املطهب األول :انخعريف بخفسري حممذ رشيذ رضا ،األصم واملخخصَر:
أوال :التػسقر األصل( :تػسقر الؼرآن الحؽقؿ) ،الؿشفقر بتػسقر الؿـار،
ا
ُصبِع طدة صبعات ،وهذا التػسقر يف أصؾف دروس ألؼاها محؿد طبده ،وكان
يدون التػسقر وير ّتبف ،ثؿ يعرضف طؾك أستاذه لؿراجعتف ثؿ يـشره يف
محؿد رشقد ّ
مجؾة الؿـار ولفذا ُطرف بتػسقر الؿـار .
َّ
ُ
وطـدما وصؾ محؿد طبده طـد أية قال تعالك :ﵟ َو َيٌ ه ۡى ي َ ۡص َخ ِط ۡع يَِل ۡى
َ ًۡ َ َ َ ۡ
ُۡ ۡ
ۡ
َ
َ
َ
ُ
ٰ
ٰ
جﵞ [الـساء ،]25 :أدركتف الؿـ ّقة ،فلكؿؾ
ج ٱلًؤيِن ِ
طَْل أن يَمِح ٱلًدصن ِ
ۡ ۡ
َ َّ
محؿد رشقد التػسقر حتك ققلف تعالك :ﵟ َر ّ َ ۡ َ ۡ َ
ك َوعو ًۡ َخ َِن
ب فد َءاحيخ َِن ي ٌَِ ٱل ًُو ِ
ِ
يٌِ حَأۡو ۡ َ َ
ِيدﵞ [يقسػ ،]141 :ثؿ تقيف ،و ُصبع هذا التػسقر إلك أية مـ
ين ٱۡلخاد ِ
ِ ِ
َ
َ
َ
َ َّ َّ َ َ
َ
ققلف تعالك :ﵟ َذٰل َِك ِِلَ ۡعوَ َى أ َّن ل َ ۡى أ ُر َۡ ُُ ةٱ ۡه َؼ ۡ
ٱّلِل َل َح ّۡدِي ل ۡي َد
ب وأن
ي
ِ
ِ
ِ
َۡ
ٱۡلآنَ َ
ِيﵞ [يقسػ.]52 :
ِ
سؿاه( :التػسقر الؿختصر الؿػقد لؾؼرآن
ثاك اقا :التػسقر الؿختصرّ :
أيضا ،بدأ يف
الؿجقد) ،جعؾف محؿد رشقد
يتؿف ً
مختصرا لتػسقر الؿـار الذي لؿ ّ
ً
َ َۡ ُ َ َۡ ُ
ل ۡى إ ِ َذا َر َج ۡع ُخ ۡى إ ِ َ ۡ
ِل ِّ ۡىﵞ [التقبة:
هذا الؿختصر مـ ققلف تعالك :ﵟحعخذِرون إِِل
( )1تػسقر الؼرآن الحؽقؿ (.)15 /1
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ريهم – دراسة تحليلية
اختصار ر
املفِّسين تفس َ
بحوث
ُ َۡ
ۢ َ ۡ َٰ َ َ ۡ ٞ َ ٞ
 ،]94إلك آخر ققلف تعالك :ﵟث َّى يأ ِِت ِيٌ بع ِد ذل ِك شتع شِدادﵞ [يقسػ،]48 :
َ
َ َ ََ َ
ّ
َ
ثؿ بدأ مـ سقرة الػاتحة إلك ققلف :ﵟِإَوذا شألك عِتادِي خ َِنﵞ [البؼرة،]186 :

وأدركتف الؿـ ّقة ،فقؽقن مجؿقع ما اختصره ثالثة أجزاء وكحق كصػ الجزء.

ثؿ جاء الشقخ زهقر الشاويش وطؿؾ طؾك إكؿالف فاختصر الجزء الثالث
وقسؿا مـ الرابع ،ثؿ أسـد العؿؾ إلك الشقخ محؿد أحؿد كـعان فلكؿؾف إلك
ً
هناية سقرة يقسػ ،وراجعف الشقخ زهقر وصبعف يف الؿؽتب اإلسالمل .وطؾقف
ّ
فنن أكثر مـ ثؾثل الؽتاب مـ طؿؾ الشقخ محؿد أحؿد كـعان ،والشقخ زهقر
الشاويش.
مـفجه يف األصل:
يـبغل أن ُيعؾؿ ّ
أن مـفج محؿد رشقد اختؾػ طـ مـفج شقخف محؿد طبده،
خالػت
استؼؾؾت بالعؿؾ بعد وفاتف:
لؿا
ُ
ُ
ويف هذا يؼقل محؿد رشقد« :هذا ،وإين ّ
بالتقسع فقؿا يتع ّؾؼ بأية مـ السـّة الصحقحة ،سقاء
مـفجف -رحؿف اهلل تعالك-
ّ
تػسقرا لفا أو يف حؽؿفا ،ويف تحؼقؼ بعض الؿػردات ،أو الجؿؾ الؾغقية،
كان
ً
والؿسائؾ الخالفقة بقـ العؾؿاء ،ويف اإلكثار مـ شقاهد أيات يف السقر
الؿختؾػة ،ويف بعض آستطرادات لتحؼقؼ مسائؾ تشتد حاجة الؿسؾؿقـ إلك
يؼقي حجتفؿ طؾك
تحؼقؼفا ،بؿا يثـبـتفؿ بـفداية ديـفؿ يف هذا العصر ،أو ّ
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ريهم – دراسة تحليلية
اختصار ر
املفِّسين تفس َ
بحوث
خصقمف مـ الؽػار والؿبتدطة ،أو ي ّ
حؾ بعض الؿشؽالت التل أطقا ح ّؾفا ،بؿا
طؿئـ بف الؼؾب ،وتس ُؽـ إلقف الـػس» .
َي
ُّ
التحقل تظفر جؾ َّق ًة مـ كثرة كُؼقٓتف -الطقيؾة أحقاكًا -مـ كتب
وآثار هذا
ّ
التػسقر والؿعاجؿ ،ولؿ يؽـ ُيؽثر الـؼؾ طـ العؾؿاء السابؼقـ يف الؿجؾدات
إُولك مـ تػسقره ،وإكؿا مـ الؿجؾد السابع وما بعده.
وصريؼته يف تػسقر اآلية كؿا يلتي:
يخص السقرة مـ بقان الؿؽل والؿدين ،وطدد أيات،
 -1يبدأ بذكر ما
ّ
يػسر أية.
ومـاسبتفا لؿا قبؾفا ،ثؿ ّ
 -2اطتؿد يف تػسقره طؾك تػسقر الؼرآن بالؼرآن ،مم ّكدً ا َّ
أن «أيات يػسر
بعضا إذا كحـ أخذكا الؼرآن بجؿؾتف كؿا ُأمِركا»  ،ثؿ يؾجل بعد ذلؽ كؿا
بعضفا ً
صرح هق إلك «سـّة رسقلف ،وما جرى طؾقف سؾػ إمة مـ الصحابة والتابعقـ
ّ
وســ اهلل يف خؾؼف» .
يف الصدر إول ...وبلسالقب لغة العربُ ،
 -3تؿ ّقز تػسقره بسفقلة العبارات ،وجؿال إسؾقب ،ومؼصده مـ هذا أن
يتد َّبر الؼارئ الؼرآن ،و ُيعقـف طؾك «الـفقض بنصالح أ ّمتف ،وتجديد شباب مِ َّؾتف،
( )1تػسقر الؼرآن الحؽقؿ (.)425 /2
( )2تػسقر الؼرآن الحؽقؿ (.)259 /2
( )3تػسقر الؼرآن الحؽقؿ (.)196 /6
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ريهم – دراسة تحليلية
اختصار ر
املفِّسين تفس َ
بحوث
الذي هق الؿؼصقد بالذات مـف»  ،ثؿ يليت يف آخر السقرة ُ
بخالصة لفا تختؾػ
مـ سقرة ٕخرى ،وهذا يف ّ
كؾ سقر الؼرآن ما طدا سقرة البؼرة فنكف أورد
الســ
الخالصة يف ّأولفا  .ويـحق يف هذه الخالصات بشؽ ٍؾ
ّ
خاص كحق ُّ
الؿػسرة  ،بحقث يؿؽــا الؼقلَّ :
إن
اإللفقة الؽثقرة التل أوردها يف ثـايا أيات
َّ
الســ اإللفقة يف الخؾؼ والتؽقيـ ويف آجتؿاع وشمون إمؿ مـ
استـباط ُّ
ِ
أهؿ وأبرز السؿات والخصائص التل تؿ َّقز تػسقر الؿـار هبا طـ
الؼرآن مـ ّ
أشؼ طؿؾ يف
مختؾػ التػاسقر إخرى ،ووصػ رشقد رضا طؿؾف هذا بلكف « ّ
التػسقر ،ولؿ ُأسبؼ لؿثؾف» .
يفؿ أبـاء زماكف :ولفذا قال يف
 -4حضرت آستطرادات يف التػسقر بؿا ّ
بعض الؿقاضع« :وأستحسـ لؾؼارئ أن يؼرأ الػصقل آستطرادية وحدها يف
غقر هذا الققت الذي ُيؼرأ فقف التػسقر»  ،وقام بربط تػسقر أيات ومضؿقهنا

( )1تػسقر الؼرآن الحؽقؿ (.)16 /1
ّ
الحث طؾك الصدقة،
( )2اكظر طؾك سبقؾ الؿثال تؼريره ٓرتباط آية الدَّ ْيـ الطقيؾة بؿا سبؼفا مـ آيات
أيضا :تػسقر الؼرآن الحؽقؿ،256 ،122 /4( ،
وتحريؿ الربا يف آخر سقرة البؼرة ( ،)118 /3واكظر ً
.)435 ،434
( )3تػسقر الؼرآن الحؽقؿ (.)585 -559 /9
( )4إخاء أربعقـ سـة ،إمقر شؽقب أرسالن ،ص.615
( )5تػسقر الؼرآن الحؽقؿ (.)16 /1
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ريهم – دراسة تحليلية
اختصار ر
املفِّسين تفس َ
بحوث
بقاقع الؿسؾؿقـ ومشاكؾفؿ السقاسقة وآجتؿاطقة ،واتخذ مـ تػسقر أيات
وسقؾة لتـبقف الؿسؾؿقـ ،وتذكقرهؿ بالقاجبات الؿؾؼاة طؾك طاتؼفؿ ،واكتؼد بشدّ ة
تؿسؽقا بالتؼؾقد ،وابتعدوا طـ آجتفاد ،ولؿ
معظؿ طؾؿاء وشققخ طصره الذيـ ّ
يؼقمقا بدورهؿ يف تذكقر الؿسؾؿقـ .
يتقسع يف كؼؾ أققال الـحاة ،وطؾؿاء البالغة يف إطراب أيات
 -5لؿ
َّ
الؼرآكقة الؽريؿة ،ووجقه البالغة فقفا إٓ ما كان مـفؿا ضروريا لبقان معـك
أيات ،وجؿال إسؾقب الؼرآين ،ود ّقة التعبقر فقفا  .وأشار محؿد رشقد إلك
أن لؾؼرآن الؽريؿ بالغتقـ :بالغة مضؿقكف ومعاكقف ،وتليت يف الؿؼام إول،
وبالغة ألػاضف وأسالقبف ،وتليت طؾك الرغؿ مـ أهؿقتفا يف الؿؼام الثاين .فؼال:
« ّ
وإن كثرة البحث يف الثاين -يؼصد البالغة الؾػظقة -لقشغؾ الؿػسر طـ إول
الخاص مـف بالفداية ،وإصالح الـػس وتزكقتفا :ولفذا السبب كؼتصر مـف يف
ّ
تػسقركا طؾك ما قصر فقف الؿػسرون باختصار ٓ يشغؾ طـ الفداية الؿؼصقدة
بالذات ،وقد كجعؾف مـ باب آستطراد بعد بقان معـك أية أو أيات» .

( )1تػسقر الؼرآن الحؽقؿ (.)318 ،98 /4
( )2تػسقر الؼرآن الحؽقؿ (.)524 /14
( )3تػسقر الؼرآن الحؽقؿ (.)91 /12( ،)524 /14
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ريهم – دراسة تحليلية
اختصار ر
املفِّسين تفس َ
بحوث
سبب االختصار:
قال الؿم ّلػ يف مؼدمة كتابف« :أحؿدك الؾفؿ بؿا حؿدت بف كػسؽ،
أشرع يف الثؾث إول مـ هذا التػسقر الؿختصر لؽتابؽ العزيز ،الذي
وباسؿؽ
ُ
الؿطقل،
طؾل اإللحاح بطؾبف مـ الؿممـقـ الراضقـ طـ تػسقر الؿـار
َّ
كثر ّ
الؿػضؾقـ لف طؾك غقره ،بتحريف َ
بقان ما أكزلتف ٕجؾف مـ الفدى واإلصالح لؾبشر
يف أمري الديـ والدكقا ،ومقافؼتف لحاجة هذا العصر يف معارفف ،وإقامة حجة
اإلسالم والدفاع طـف ،بالجؿع بقـ صحقح الؿلثقر والؿعؼقل .أح ُّبقا أن أكتب
وجقزا يسفؾ طؾك ّ
كؾ ذي ّ
حظ مـ الؾغة العربقة أن يتد ّبره
تػسقرا
لفؿ طؾك هنجف
ً
ً
ويفتدي بف ،وطؾك ّ
كؾ طالؿ أن يؼرأه ك ّؾف لطالب العؾؿ يف زمـ قصقر» .
لؿا رأى أكف سقطقل إلك حدٍّ يعسر طؾك
ولذا بدأ اختصار تػسقره الؿـار ّ
إ ّمة آكتػاع بف ،وهق الحريص طؾك جعؾ تػسقره لعؿقم الـاس ،وقصد أن
يؽقن التػسقر ثالثة أجزاء ،يف ّ
كؾ جزء طشرة أجزاء ،فبدأ يف اختصار الثؾث الثاين
مـ الؼرآن سـة (1353هـ) أي :قبؾ وفاتف بعام واحد ،ثؿ رجع إلك أول الؼرآن
ولؿ يؽؿؾ اختصار الثؾث إول .

( )1التػسقر الؿختصر الؿػقد (.)25 /1
( )2التػسقر الؿختصر الؿػقد ،محؿد رشقد رضا (.)26 /1
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ريهم – دراسة تحليلية
اختصار ر
املفِّسين تفس َ
بحوث
الخاصة بالؿملػ« :التػسقر الؿختصر
وجاء طـقان الؽتاب يف صبعة الؿـار
ّ
الؿػقد لؾؼرآن الؿجقد الؿب ّقـ ٕصح معاين التـزيؾ بلوضح التعبقر الذي يػفؿ مـف
ّ
كؾ ذي حظ مـ الؾغة العربقة بؼدره ،ما يعقـف طؾك تد ّبره وآهتداء بف ،مـ طؼقدة
وتػرق الش َقع ،وطبادة شرطقة خالقة مـ أراء
صحقحة سؾقؿة مـ إهقاء
ّ
والبِدَ ع ،وآداب ّ
هتذب الـػس وتث ّؼػ العؼؾ ،وسقاسة رشقدة تجؿع كؾؿة إمة،
ففق كالؿتـ لتػسقر الؿـار ،الجامع ّ
لؽؾ ما يحتاج إلقف البشر مـ هداية الؼرآن».
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ريهم – دراسة تحليلية
اختصار ر
املفِّسين تفس َ
بحوث
املطهب انثاين :انفرق بني األصم واملخخصَر:
السؿة العامة طؾك طؿؾ محؿد رشقد رضا يف كتابف :التػسقر الؿختصر
الؿػقد ،هل :آختصار الشديد لتػسقره إصؾ ،بعد أن كان يف تػسقره إصؾ
صقيال يستخرج مـفا ِ
الع َبر والدروس ،ويـؼد ويستطرد ،كجده
ً
يؿؽث طـد أية
يف التػسقر الؿختصر الؿػقد يؾتزم بتػسقر معـك أيات ٓ يجاوزها ،وفقؿا يليت
الػروق بقـ الؽتا َب ْقـ بالتػصقؾ:
الؿحذوف من األصل:
قال محؿد رشقد رضا يف مؼدمة كتابف -بعد أن كصح قارئ هذا الؿختصر
بلن يـقي بالـظر فقف آستعاكة بف طؾك تد ّبر الؼرآن والتػ ّؼف فقف ،وآتعاظ بف،
إلصالح كػسف ،وآستعداد إلصالح غقره« :-وسقجدين -إن شاء اهلل -أتحرى
ْ
أن أصقر لف الؿعاين الصحقحة ،التل تدين إلقف هذه الؿؼاصد ،مجتـ ًبا ما يشغؾف
طـفا مـ مباحث الؾغة :كاشتؼاق إلػاظ ،وذكر الحؼقؼة والؿجاز ،ووجقه
اإلطراب ،وآصطالحات والػـقن ،وأصقل الؽالم والػؼف ،إٓ ما كان إشارة
يسفؾ ففؿفا طؾك جؿفقر ال ُؼ ّراء ،كؽؾؿة تعؾقؾ وتؿثقؾ ،وإجؿال وتػصقؾ،
ومجؿؾ ومبقـ ،ومطؾؼ ومؼقد ،وشرط وجقاب ،واستئـاف البقان ،وحديث
مثال.
مرفقع ً
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ريهم – دراسة تحليلية
اختصار ر
املفِّسين تفس َ
بحوث
ً
ػ
إشؽآ يف بعض العبارات أو الؿسائؾ،
وجدت خػا ًء أو
فنن
وأردت َك ْش َ
َ
َ
ِ
والح َؽؿ بالتػصقؾِ ،
فراجع لػظفا
القققف طؾك ما فقفا مـ إحؽام
الغطاء طـفا ،أو
َ
الؿطقل :مستعقـًا بػفارسف ،وبعدد أيات والسقر،
أو معـاها يف تػسقر الؿـار
ّ
وأرجق أن يؽقن ما هـا أقرب إلك الصقاب مؿا قد يخالػف هـالؽ .وأذكر الؼراءات
الؿتقاترة دون ٍ
طزو إلك رواهتا لالختصار ،مع بقان معاكقفا وحؽؿتفا باإليجاز ،إٓ
الؼراء وتسفقؾ الفؿزة ً
مثال» .
ما يتققػ طؾك التؾؼل بلداء ُح ّػاظ ّ

ومـ كالم الؿملػ كجد ّ
أن الؿحذوف :مباحث الؾغة :كاشتؼاق إلػاظ،
وذكر الحؼقؼة والؿجاز ،ووجقه اإلطراب ،وآصطالحات والػـقن .والثاين:
أصقل الؽالم والػؼف .والثالث :يذكر الؼراءات الؿتقاترة دون طزو إلك رواهتا.
بقدَ أن الؿحذوف أكثر مـ هذا ،ومـ الؿؼاركة بقـ الؽتا َب ْقـ كجد أن الذي
حذفف طؾك الـحق أيت:
أوال :حذف الؿؽل والؿدين والؿرويات فقفؿا ،ووجف مـاسبة السقرة لؿا
ا
قبؾفا  ،وبعض الؿباحث مثؾ قراءة إحرف الؿؼطعة  .ويف بعض الؿقاضع
يحذف الؼراءات .

( )1التػسقر الؿختصر الؿػقد (.)26 /1
( )2تػسقر الؼرآن الحؽقؿ ( ،)141 /11التػسقر الؿختصر الؿػقد (.)376 /2
( )3تػسقر الؼرآن الحؽقؿ (.)143 /11
( )4التػسقر الؿختصر الؿػقد (.)377 /2
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ريهم – دراسة تحليلية
اختصار ر
املفِّسين تفس َ
بحوث
مثال:
حذف الؿملػ الػصقل التل يضعفا يف ثـايا تػسقره إصؾً ،
ثاك اقا:
َ
الح ّجة طؾك ُمثبتل القحل و ُكػاتف ،ويف
جاء يف أول سقرة يقكس فصؾ :يف إقامة ُ
كبقة محؿد ﷺ  .وكذلؽ فصؾ يف آية اهلل الؽربى الؼرآن العظقؿ ،وفقف
إثبات ّ
الخاص وحؽؿتف وإطجازه بف ،والثقرة وآكؼالب
مباحث :مثؾ :أسؾقب الؼرآن
ّ
الذي أحدثف الؼرآن يف البشر  .وهذه الؿباحث وإسئؾة تستغرق طشرات
الصػحات ،وإذا جاء طؾك آخرها وضع خالصة البحث ،ثؿ يؼقل« :وكعقد إلك
كسؼ التػسقر باسؿ اهلل وحؿده».
الزيادة يف الؿختصر:
فؾؿ أجد زيادة طؾك إصؾ غقر الزيادة يف التػسقر اإلجؿالل ،ويف بعض
الؿقاضع يضقػ تػسقر آية كامؾة تختؾػ طـ إصؾ  ،ويف بعض الؿقاضع
سطرا أو سطريـ .
يضقػ ً

( )1تػسقر الؼرآن الحؽقؿ (.)146 /11
( )2تػسقر الؼرآن الحؽقؿ (.)294 ،159 ،146 /11
( )3التػسقر الؿختصر الؿػقد ( ،)378 /2تػسقر الؼرآن الحؽقؿ (.)295 /11
( )4التػسقر الؿختصر الؿػقد (.)378 /2
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ريهم – دراسة تحليلية
اختصار ر
املفِّسين تفس َ
بحوث
املبحث انعاشر :اخخصار ابه سعذِي حفسريي:
املطهب األول :انخعريف بخفسري ابه سعذي ،األصم واملخخصَر:
أوال :التػسقر األصل :تقسقر الؽريؿ الرحؿـ يف تػسقر كالم الؿـّانُ .صبع
ا
مرارا.
ً
ثاك اقا :التػسقر الؿختصر :تقسقر الؾطقػ الؿـّان يف تػسقر كالم الرحؿـ.
أيضا.
وهق مطبقع ً
مـفجه يف األصل:
جاء يف بداية الؽتاب إشارات مـ الؿملػ لؿـفجف يف الؽتاب ،حقث جاء
اطؾؿ ّ
يف غالف الؿجؾد ّ
أن صريؼتل يف هذا التػسقر أين
بخط الشقخ ما يليت« :تـبقفْ :
أذ ُكر طـد ّ
كؾ آية ما يحضرين مـ معاكقفا ،وٓ أكتػل بذكري ما تع ّؾؼ بالؿقاضع
السابؼة طـ ذكر ما تع ّؾؼ بالؿقاضع الالحؼةّ :
اهلل وصػ هذا الؽتاب أكف
ٕن َ
(مثاين) ُتثـّك فقف إخبار والؼصص وإحؽام ،وجؿقع الؿقاضقع الـافعة ِ
لحؽؿ
طظقؿة ،وأ َمر بتد ّبره جؿقعف :ل ِؿا يف ذلؽ مـ زيادة العؾقم والؿعارف وصالح
الظاهر والباصـ ،وإصالح إمقر ك ّؾفا» .

( )1تقسقر الؽريؿ الرحؿـ ،ص.27
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ريهم – دراسة تحليلية
اختصار ر
املفِّسين تفس َ
بحوث
أذكر طـد ّ
كؾ آية ما يحضرين مـ معاكقفا» ،دلقؾ طؾك أكف أكشل
فؼقلفُ « :
واضحا
أغؾب التػسقر مـف ،ولؿ يـؼؾ مـ التػاسقر السابؼة لف :ولذا جاء تػسقره
ً
مختص ًرا ومر ّت ًبا.
مقس ًرا
َ
ّ
ِ
سعدي يف مؼدّ مة كتابف (تقسقر الرحؿـ)« :وقد كثرت تػاسقر
وقال ابـ
إئؿة  ôلؽتاب اهللِ :
فؿـ مطق ٍل خارجٍ يف أكثر بحقثف طـ الؿؼصقد ،ومِـ
مؼص ٍر يؼتصر طؾك ّ
حؾ بعض إلػاظ الؾغقية بؼطع الـظر طـ الؿراد.
وكان الذي يـبغل يف ذلؽ أن يجعؾ الؿعـك هق الؿؼصقد ،والؾػظ وسقؾة
إلقف ،فقـظر يف سقاق الؽالم وما سقؼ ٕجؾف ،ويؼابؾ بقـف وبقـ كظقره يف مقضع
ِ
آخر ،ويعرف أكف سقؼ لفداية َ
طالؿفؿ وجاهؾِفؿ ،حضريفؿ
الخ ْؾؼ كؾفؿ،
وبدويفؿ ،فالـظر لسقاق أيات مع العؾؿ بلحقال الرسقل وسقرتف مع أصحابف
خصقصا
وأطدائف وقت كزولف مـ أطظؿ ما ُي ِعقـ طؾك معرفتف وففؿ الؿراد مـف،
ً
اكضؿ إلك ذلؽ معرفة طؾقم العربقة طؾك اختالف أكقاطفا.
إذا
ّ
بحسب الحال
طؾل وطؾك إخقاين بآشتغال بؽتابف العزيز َ
ّ
ولؿا َم ّـ الباري َّ

أحببت ْ
تقسر وما َم ّـ اهلل بف طؾقـا:
الالئؼة بـا،
ُ
أن أرسؿ مـ تػسقر كتاب اهلل ما ّ
لقؽقن تذكرة لؾؿحصؾقـ ،وآلة لؾؿستبصريـ ،ومعقكة لؾسالؽقـ ،وٕقـ ّقده
خقف الضقاع ،ولؿ يؽـ قصدي يف ذلؽ إٓ أن يؽقن الؿعـك هق الؿؼصقد ،ولؿ
َ
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ريهم – دراسة تحليلية
اختصار ر
املفِّسين تفس َ
بحوث
أشتغؾ يف ّ
ّ
وٕن الؿػسريـ قد َك َػقا
حؾ إلػاظ والعؼقد لؾؿعـك الذي ذكرت،
خقرا» .
َمـ بعدهؿ ،فجزاهؿ اهلل طـ الؿسؾؿقـ ً
فؼقلف« :ولؿ يؽـ قصدي يف ذلؽ إٓ أن يؽقن الؿعـك هق الؿؼصقد ،ولؿ
أشتغؾ يف ّ
حؾ إلػاظ والعؼقد لؾؿعـك الذي ذكرت» ،وقد التزم بؿا قطعف طؾك
كػسف ،فدار تػسقره حقل الؿعـك وهداية أيات ،وجاء تػسقره خال ًقا مـ إطراب
أيات والشقاهد الش ْعرية والؿسائؾ الػؼفقة ،وطؾقم الؼرآن وغقرها مؿا أودطف
الؿػسرون يف تػاسقرهؿ إٓ يف إشارات يسقرة ،ومقاضع كادرةٕ :كف يرى أن
ّ
الؿػسريـ قد ك َػقا َمـ بعدهؿ فال حاجة لف بتؽرار طؿؾفؿ ،فاكصرف إلك بقان
الؿعاين والؽشػ طـ هدايات الؼرآن .ومؼصده يف هذا التػسقر مشابف لؿؼصد
طصر ّيف محؿد رشقد رضا يف تػسقره الؿـار :فؽِالهؿا قام إلك هذا الؿؼصد
الشريػ (بقان معاين الؼرآن وهدايتف) ،واشرت َكا يف هذا العؿؾ الجؾقؾ ،فغدا
ّ
ولعؾ زمـَفؿا الذي تؼفؼر فقف الؿسؾؿقن،
كتاباهؿا مرج َع ْقـ يف طؾؿ التػسقر،
وصغت فقف الحضارة الغربقة الؿادية أكربُ أ ّثر طؾقفؿا يف تللقػ كتابقفؿا لقعقد
الؿسؾؿقن إلك هدايتفؿ ،وحبؾ اهلل الؿتقـ ،وصراصف الؼقيؿ.

( )1تقسقر الؽريؿ الرحؿـ ،ص.34
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ريهم – دراسة تحليلية
اختصار ر
املفِّسين تفس َ
بحوث
سبب االختصار:
ذكر السعدي يف مؼدّ مة (تقسقر الؾطقػ الؿـان) سبب تللقػف ،فؼال« :فلشار
مطقل ،يحتقي طؾك خالصة
طؾل بعض العارفقـ الـاصحقـ أن أكتب كتا ًبا غقر ّ
َّ
ذلؽ التػسقر ،وكؼتصر فقف طؾك الؽالم طؾك بعض أيات التل كختارها وكـتؼقفا
مـ جؿقع مقاضع طؾقم الؼرآن ،ومؼاصده» .

( )1تقسقر الؾطقػ الؿـان ،ص.13
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ريهم – دراسة تحليلية
اختصار ر
املفِّسين تفس َ
بحوث
املطهب انثاين :انفرق بني األصم واملخخصَر:
َمـ يطالع تقسقر الؽريؿ الرحؿـ ومختصره تقسقر الؾطقػ الؿـّان ّ
فنن طقـف
فالسؿة العامة أن التػسقر
ٓ تؽاد تخطئ الػرق الؽبقر يف الؿـفج بقـ الؽتا َب ْقـّ :
إصؾ طؾك ترتقب آي الؼرآن وسقره ،أ ّما الؿختصر فنكف طؾك مقضقطات
الؼرآن .وقد بقـ ابـ ِ
سعدي مجؿؾ ما يحتقي طؾقف الؽتاب الؿختصر يف رسالة
ّ
ٕحد صالبف ،يؽشػ تؼسقؿف لف بؼقلف« :وصريؼة هذا التصـقػً :
أوٓ :مؼدم ٌة يف
إوصاف العامة التل وصػ اهلل هبا الؼرآن ،ثؿ ِذك ُْر آيات التقحقد واإليؿان
والؽالم طؾقفا ،ثؿ آيات يف الرسالة والؿعاد ،وبؼقة العؼائد ،والؽالم طؾقفا ،ثؿ
آيات جقامع يف إخالق الديـقة العؿقمقة ،ثؿ ِذكر آيات إحؽام ،ثؿ ِذكر
قصص إكبقاء الؿذكقرة يف الؼرآن ،وما ُيستػاد مـفا ،ثؿ ِذكر فقائد مـثقرة :وهبا
فصال يف التػسقر وطؾقم
اكختؿ الؽتاب»  .وهذا ك ّؾف يف أكثر مـ سبعة وطشريـ ً
الؼرآن الؽريؿ ومقضقطاتف.
الؿحذوف من األصل:
فنن الؽتا َب ْقـ بقـفؿا اختالف كبقر ،فإصؾ (تقسقر الؽريؿ الرحؿـ) تػسقر
لؽامؾ الؼرآن ،وأ ّما الؿختصر ّ
الؿػسرة أقؾ مـ ذلؽ بؽثقر .وقد
فنن طدد أيات
ّ
ذكرت ققل الؿملػ أن كتابف «يحتقي طؾك خالصة ذلؽ التػسقر ،وكؼتصر فقف
ُ
( )1إجقبة الـافعة طـ الؿسائؾ القاقعة ،ص.241

()144

ريهم – دراسة تحليلية
اختصار ر
املفِّسين تفس َ
بحوث
طؾك الؽالم طؾك بعض أيات التل كختارها وكـتؼقفا مـ جؿقع مقاضع طؾقم
الؼرآن ومؼاصده».
وطؾقف ّ
لقست طؾك ترتقبفا يف الؿصحػ ،وإكؿا
فنن أيات يف الؿختصر
ْ
فسر الؿملػ سقرة الػاتحة ،ثؿ أية
طؾك حسب مقضقطفا ،فػل بداية الؽتاب ّ
( )136مـ سقرة البؼرة ،ثؿ فسر ٍ
آيات حتك وصؾ إلك تػسقر سقرة اإلخالص،
ّ
ثؿ أية ( )163مـ سقرة البؼرة.
هذا طؾك جفة اإلجؿال ،وأ ّما مـ جفة التػصقؾ ّ
فنن الؿملػ حذف وزاد يف
ََٓ
أيات الؿشرتكة بقـ إصؾ والؿختصر :ومثالف ما جاء يف ققلف تعالك :ﵟويا

ُ َ َّ ُّ َ
ّ
ۡ
َّ
ّ
وِت ٱنلبِيْن يٌِ رب ِ ِّىﵞ [البؼرة ،]136 :قال يف إصؾ« :دٓلة طؾك أن ططقة
أ ِ
الديـ هل العطقة الحؼقؼقة الؿتصؾة بالسعادة الدكققية وإخروية ،لؿ يلمركا أن

كممـ بؿا ُأويت إكبقاء مـ ال ُؿؾؽ والؿال وكحق ذلؽ ،بؾ أ َمركا أن كممـ بؿا
ُأط ُطقا مـ الؽتب والشرائع» .
الزيادة يف الؿختصر:
فؼد زاد ابـ سعدي بعض الجؿؾ التػسقرية ،ومثالف طـد ققلف تعالك :ﵟِمۡسِب

َّ
ٱّلِلِﵞ [الػاتحة .]1 :قال يف إصؾ« :أيَ :أ ِ
بتدئ ّ
بؽؾ اسؿ هلل تعالكٕ :ن لػظ
( )1تقسقر الؽريؿ الرحؿـ ،ص.68
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ريهم – دراسة تحليلية
اختصار ر
املفِّسين تفس َ
بحوث
فقعؿ جؿقع إسؿاء الحسـك»  .زاد يف الؿختصر فؼال:
(اسؿ) مػرد مضافّ ،
ّ
وبؽؾ اسؿ مـ أسؿائف طؾك ما يـاسبف مـ الؿطالب،
«فقؽقن العبد مستعقـًا بربف،
ُّ
ُّ
وأجؾ ذلؽ آستعاكة طؾك قراءة كالم اهلل،
وأجؾ ما ُيستعان بف طؾك طبادة اهلل:
وتػفؿ معاكقف ،وآهتداء هبديف» .
ُّ
تضؿـ ْتف مـ أكقاع التقحقد وغقرها
وزاد بعد هناية تػسقره سقرة الػاتحة وما ّ
ولؿا كاكت هذا السقرة هبذه العظؿة والجاللة أوجبفا الشارع طؾك
ققلفّ « :
الؿؽ َّؾػقـ يف ّ
وكػال.
فرضا ً
كؾ ركعة مـ صالهتؿ ً
ويؿجدوكف
تعؾقؿ مـ اهلل لعباده كقػ يحؿدوكف و ُيـثـقن طؾقف،
وفقفا
ّ
ٌ
بؿحامده ،ثؿ يسللقن رهبؿ جؿقع مطالبفؿ :فػقفا دلقؾ طؾك افتؼارهؿ إلك رهبؿ
يف إمريـ :مػتؼريـ إلقف يف أن يؿأل قؾقهبؿ مـ محبتف ومعرفتف ،ومػتؼريـ إلقف يف
أن يؼقم بؿصالحفؿ ويقفؼفؿ لخدمتف ،والحؿد هلل رب العالؿقـ» .
وزاد طـد تػسقر (أيات )24 -22 :مـ سقر الحشر تػسقره اسؿ:
َّ َ
ِيىﵞ [الحشر ،]22 :وﵟٱل ۡ ًَو ُِكﵞ ،وﵟ ۡٱه ُق ُّد ُ
ٱلرخ ُ
ٱلر ۡخ َم ٰ ٌُ َّ
ﵟ َّ
ٱلصل ٰ ُىﵞ،
وس

( )1تقسقر الؽريؿ الرحؿـ ،ص.39
( )2تقسقر الؾطقػ الؿـان ،ص.19
( )3تقسقر الؾطقػ الؿـان ،ص.22
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ريهم – دراسة تحليلية
اختصار ر
املفِّسين تفس َ
بحوث
ۡ
َُۡ َ
ّ
َّ
ُ
ُ
وﵟٱل ۡ ًُ ۡؤي ٌُِﵞ ،وﵟ ۡٱه َعز ُ
َ
يزﵞ ،وﵟٱۡلتارﵞ ،وﵟٱلًخم ِبﵞ ،وزاد كذلؽ يف تػسقر
ِ
ۡ ُ ۡ
ُ َ َّ ُ ۡ َ
ٱّلِل ٱهخٰو ُِـ ٱۡلَارِئ ٱل ًُ َص ِّْ ُرﵞ [الحشر.]24 :
ققلف تعالك :ﵟِْ
ويف بعض الؿقاضع يستدرك فقزيد يف تػسقر أية :ومثالف ققلف تعالك:
ََُُُّ ُ ۡ َ َ َ ۡ ۡ ََ ََُّ
ۡ
ﵟويعو ًِّى ٱهمِتٰب وٱۡل ِمًث ويزك ِي ِّىﵞ [البؼرة ،]129 :قال يف إصؾ:

«ويز ّكقفؿ مـ الش ْرك والؿعاصل والرذائؾ وسائر مساوئ إخالق» .

أيضا ،أيُ :يــؿقفؿ فقح ُّثفؿ طؾك إخالق
زاد يف الؿختصر فؼال« :ويزكقفؿ ً
الجؿقؾةّ ،
تتضؿـ هذيـ إمريـ :التطفقر مـ الؿساوئ ،والتـؿقة
فنن التزكقة
ّ
بالؿحاسـ» .
مثال طـد ققلف تعالك:
وزاد يف الؿختصر بعض الجؿؾ مؿا يؼتضقف الحالً :
َۡ
َّ
َ ٓ
ﵟ َوٍُؿ َذ ِف ُّ
ٱلصْر ؾَ َصع َـ َيٌ ِف َّ َ َ
ت َو َيٌ ِِف ٱۡل ِ
ۡرض إَِل َيٌ شا َء
ٱلصمٰن ٰ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
َّ ُ
فصؾ يف حال الؿممـقـ والؽافريـ  ،وهذا
ٱّلِلﵞ [الزمر ،]68 :إلك آخر السقرةّ ،
ٓ كجده يف إصؾ .ويف الجؿؾة فنن ابـ سعدي ♫ غ ّقر صقرة تػسقره
َ
مقضقطفا ،فاقتضك
الرابط بقـ أيات
إصؾ وأبؼك طؾك الؿضؿقن ،وج َعؾ
َ

( )1تقسقر الؽريؿ الرحؿـ ،ص.155
( )2تقسقر الؾطقػ الؿـان ،ص.44
( )3تقسقر الؾطقػ الؿـان ،ص .49 ،48

()147

ريهم – دراسة تحليلية
اختصار ر
املفِّسين تفس َ
بحوث
مـف ذلؽ زيادة جؿؾ وطبارات ،وتؼديؿ وتلخقر ،كؿا جاء يف قصة آدم ،
وكقح  ،وهقد ۏ ،وغقرها مـ الؿقاضقع.

( )1تقسقر الؾطقػ الؿـان ،ص.176
( )2تقسقر الؾطقػ الؿـان ،ص.184
( )3تقسقر الؾطقػ الؿـان ،ص.192
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ريهم – دراسة تحليلية
اختصار ر
املفِّسين تفس َ
بحوث
الؿؾحق ( :)1ففرس الؿػسرين الذين اختصروا تػاسقرهم.
م

الؿػسر

حالة التػسقر األصل

حالة التػسقر الؿختصر

1

ابـ جرير الطربي (314هـ)

-

مطبقع

2

الـؼاش (351هـ)

مػؼقد

محؼؼ غقر مـشقر -كاقص

3

الؿفدوي (444هـ)

محؼؼ غقر مـشقر -كاقص

مطبقع

4

القاحدي (468هـ)

مطبقع

مطبقع

5

الزمخشري (538هـ)

مػؼقد

مطبقع

6

الؿشفدي (548هـ)

مطبقع

مطبقع

7

ابـ الجقزي (597هـ)

مػؼقد

مطبقع

8

الؽقاشل (684هـ)

محؼؼ غقر مـشقر

مطبقع

9

أبق ح ّقان (745هـ)

مطبقع

مطبقع

14

ابـ قرقؿاس (882هـ)

مخطقط كامؾ

مخطقط كامؾ

11

البؼاطل (885هـ)

مطبقع

يتؿف مملػف
مخطقط لؿ ّ

12

السققصل (911هـ)

مػؼقد

مطبقع

13

الغزي (984هـ)

مح ّؼؼ غقر مـشقر

مػؼقد

مطبقع

مطبقع

15

ابـ فقدي (1245هـ)

مطبقع

مطبقع

16

ابـ أصػقش (1332هـ)

مطبقع

 14الػقض الؽاشاين (1419هـ)
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الؿختصر إول :مخطقط
يتؿف مملػف.
لؿ ّ

ريهم – دراسة تحليلية
اختصار ر
املفِّسين تفس َ
بحوث
الؿختصر الثاين :مطبقع
17
18

()114

محؿد رشقد رضا
(1354هـ)
ابـ ِ
سعدي (1376هـ)

مطبقع
مطبقع

مطبقع غقر كامؾ وأكؿؾف
بعض العؾؿاء
مطبقع

ريهم – دراسة تحليلية
اختصار ر
املفِّسين تفس َ
بحوث
الؿؾحق ( :)2الصػحة األولى من تػسقر (التػصقل) لؾؿفدوي،
كسخة الؿؽتبة الوصـقة يف باريس

الؿؾحق ( :)3الصػحة األخقرة من تػسقر (التػصقل) لؾؿفدوي ،كسخة الؿؽتبة
الوصـقة يف باريس
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ريهم – دراسة تحليلية
اختصار ر
املفِّسين تفس َ
بحوث
الؿؾحق ( :)4غالف تػسقر (التػصقل) لؾؿفدوي،
كسخة الؿؽتبة السؾقؿاكقة

الؿؾحق ( :)5الصػحة األولى من تػسقر (التػصقل) لؾؿفدوي،
كسخة الؿؽتبة السؾقؿاكقة
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ريهم – دراسة تحليلية
اختصار ر
املفِّسين تفس َ
بحوث
الؿؾحق ( :)6الصػحة األخقرة من تػسقر (التػصقل) لؾؿفدوي،
كسخة الؿؽتبة السؾقؿاكقة

الؿؾحق ( :)7غالف تػسقر (فتح الرحؿن) البن قرقؿاس،
كسخة مؽتبة تشستربقتي
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ريهم – دراسة تحليلية
اختصار ر
املفِّسين تفس َ
بحوث
الؿؾحق ( :)8الؾوحة األولى من (فتح الرحؿن) البن قرقؿاس،
كسخة مؽتبة تشستربقتي

الؿؾحق ( :)9الؾوحة األخقرة من (فتح الرحؿن) البن قرقؿاس،
كسخة مؽتبة تشستربقتي
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ريهم – دراسة تحليلية
اختصار ر
املفِّسين تفس َ
بحوث
الؿؾحق ( :)11غالف تػسقر (كثر الجؿان)،
كسخة مؽتبة أحؿد الثالث

الؿؾحق ( :)11الؾوحة األولى من تػسقر (كثر الجؿان)،
كسخة مؽتبة أحؿد الثالث
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ريهم – دراسة تحليلية
اختصار ر
املفِّسين تفس َ
بحوث
الؿؾحق ( :)12الؾوحة األخقرة من تػسقر (كثر الجؿان)،
كسخة مؽتبة أحؿد الثالث

الؿؾحق ( :)13غالف تػسقر (داللة البرهان الؼويم)،
كسخة مؽتبة السؾقؿاكقة
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ريهم – دراسة تحليلية
اختصار ر
املفِّسين تفس َ
بحوث
الؿؾحق ( :)14الؾوحة األولى (داللة البرهان الؼويم)،
كسخة مؽتبة السؾقؿاكقة

الؿؾحق ( :)15الؾوحة األخقرة (داللة البرهان الؼويم)،
كسخة مؽتبة السؾقؿاكقة
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ريهم – دراسة تحليلية
اختصار ر
املفِّسين تفس َ
بحوث
الؿؾحق ( :)16غالف تػسقر (داللة البرهان الؼويم)،
كسخة مؽتبة جامعة إستاكبول

الؿؾحق ( :)17الؾوحة األولى من تػسقر (داللة البرهان الؼويم)،
كسخة جامعة إستاكبول
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ريهم – دراسة تحليلية
اختصار ر
املفِّسين تفس َ
بحوث
الؿؾحق ( :)18الؾوحة األخقرة من تػسقر (داللة البرهان الؼويم)،
كسخة جامعة إستاكبول

()119

ريهم – دراسة تحليلية
اختصار ر
املفِّسين تفس َ
بحوث
اخلامتت:
الـتائج:
 -1غاية الؿػسريـ الذيـ اختصروا تػاسقرهؿ :تؼريب الؽتاب وتقسقره.
وهبذا أطؾـقا وس ّطروا.
ّ
يـػؽ
حذف الؿػسرون طدّ ة طؾقم بؼصد التقسقر ،وأبؼقا طؾك ما ٓ
-2
َ
معـك أية إٓ بف ،فحذفقا :تػسقر كثقر مـ أيات وآكتػاء ببعضفا،
وح ْذف إحاديث القاهقة،
وآختصار يف مرويات الحديث والؿغازيَ ،
وأحؽام الؼرآن ،واختالف الؿػسريـ غقر الؿشفقر وآستدٓل لف ،والـاسخ
والؿـسقخ ،والؼراءات السبع وتقجقففا ،وكذلؽ الؼراءات الشا ّذة ،والبحقث
الؾغقية مثؾ آحتباك ،ومسائؾ اإلطراب الخػقة والؿتؽ َّؾػة ،وشقاهد الش ْعر،
وطدّ أي ،وتسؿقة أهؾ العدد ِ
وذ ْكر اختالففؿ ،وفضائؾ السقر ،وأسؿاء السقر،
والؿؽل والؿدين ،وبعض أوجف الققػ وآبتداء ،وبعض روايات أسباب
الـزول ،والتػسقر اإلشاري ،والؼصص الؿرسؾة ،وتػسقر بعض أيات ،وغريب
الؼرآن ،والـؽات والؾطائػ ،والؿباحث العؼدية ،ومـاسبات أيات والسقر أو
وح ْذف هدايات أيات وربطفا بعصر الؿػسر.
بعضفا كؿا طـد البؼاطلَ ،

أقؾ مـ الؿحذوف يف الؿختصر لؿؼام آختصارِ ،
 -3جاءت الزيادة ّ
فؿـ

الزيادات :زيادة بقان معاين بعض أيات ،أو تختؾػ طبارة الؿػسر يف الؿختصر
تعارض بقـفؿا ،وحديث الػضائؾ ،وأساكقد الروايات كؿا
طـ إصؾ ،لؽـ ٓ ُ
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ريهم – دراسة تحليلية
اختصار ر
املفِّسين تفس َ
بحوث
طـد القاحدي ،وزاد أبق ح ّقان مسائؾ إطرابقة كادرة يف الؿختصر ،ووجقه محدثة
مـ تـاسب أيات والسقر كؿا طـد البؼاطل ،وبعض أحاديث الؿغازي كؿا طـد
ابـ فقدي.
 -4مـ مسالؽ آختصار تغققر صقرة الؽتاب واإلبؼاء طؾك مضؿقكف ،كؿا
فعؾ ابـ قرقؿاس وابـ ِ
سعدي.
تحريرا وتحؼق ًؼا مـ أصقلفا ،وذلؽ
 -5جاءت بعض الؿختصرات أكثر
ً
بػضؾ الدربة والتجربة ،وبعض الؿختصرات مساوية ٕصؾفا ،والـادر مـفا ّ
أقؾ
مـ أصؾفا.
التوصقات:
 -1دراسة مسللة آختصار يف التػسقر بؿدى أوسع وجفد أشؿؾ مـ
ِ
تستؼص جؿقع التػاسقر الؿختصرة ،ودلقؾ ذلؽ
الدراسات الؿقجقدةٕ :هنا لؿ
ّ
أن الدراسات السابؼة لؿ تتـاول َمـ اختصر تػسقره غقر القاحدي وأبل ح ّقان،
طالوة طؾك وجقد اختصارات أخرى ضفرت لؿ ُتدرس.
 -2تحديد العؾقم الضرورية لبقان معاين أيات مـ العؾقم الزائدة بـاء
طؾك فعؾ الؿػسريـ الذيـ اختصروا تػاسقرهؿ ،وإفراد هذه الؿسللة بدراسة
استؼرائقة تحؾقؾقة.
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ريهم – دراسة تحليلية
اختصار ر
املفِّسين تفس َ
بحوث
 -3دراسة تاريخ َمـ أ َّلػ يف التػسقر أكثر مـ كتاب ،وٓ ُيشرتط أن يؽقن
مختصرا مـ أخر ،واستـباط مؼاصد الؿػسريـ مـ ذلؽ ،وسرب
أحد الؽتا َب ْقـ
ً
مـاهجفؿ ،والػرق بقـ الؽتا َب ْقـ ،وثؿرة تللقػ أكثر مـ كتاب يف التػسقر.
 -4تحؼقؼ ما لؿ ُيح َّؼؼ مـ التػاسقر الؿشؿقلة بالبحث.
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ريهم – دراسة تحليلية
اختصار ر
املفِّسين تفس َ
بحوث
فهرس املصادر:
أوال :الؿصادر الؿطبوعة:
ا
 اإلتؼان يف طؾقم الؼرآن ،طبد الرحؿـ بـ أبل بؽر السققصل ،تحؼقؼ:محؿد أبق الػضؾ إبراهقؿ ،ط ،1الفقئة الؿصرية العامة لؾؽتاب ،الؼاهرة،
1394هـ.
 إجقبة الـافعة طـ الؿسائؾ القاقعة ،طبد الرحؿـ بـ كاصر السعدي،تحؼقؼ :جقاد الحداد ،ط ،2دار ابـ الجقزي ،الدمام1424 ،هـ.
 إخاء أربعقـ سـة ،إمقر شؽقب أرسالن ،ط ،1مطبعة ابـ زيدون،دمشؼ1356 ،هـ.
 آختصار يف التػسقر دراسة كظرية تطبقؼقة طؾك مختصري ابـ أبل زمـقـطؾل بـ سعقد العؿري ،ط،1
لتػسقر يحقك بـ سالم والبغقي لتػسقر الثعؾبلّ ،
الرياض ،كرسل الؼرآن وطؾقمف يف جامعة الؿؾؽ سعقد1436 ،هـ.
طؾل بـ طبد اهلل الشفري ،مجؾة كؾقة
 أسباب آختصار يف التػسقرّ ،الشريعة يف جامعة الؽقيت ،العدد  ،116الؿجؾد .34
 إطالم ،خقر الديـ بـ محؿقد الزركؾل ،ط ،15دار العؾؿ لؾؿاليقـ،2442م.
 أطقان الشقعة ،محسـ إمقـ ،تحؼقؼ :حسـ إمقـ ،ط ،1بقروت ،دارالؿعارف.

()123

ريهم – دراسة تحليلية
اختصار ر
املفِّسين تفس َ
بحوث
العالمة برهان الديـ البؼاطل ،أكرم طبد القهاب الؿقصؾل ،ط،1
 اإلمام ّدار الػتح ،إردن1435 ،هـ.
طؾل بـ يقسػ الؼػطل ،تحؼقؼ :محؿد
 إكباه الرواة طؾك أكباه الـُّحاةّ ،أبق الػضؾ إبراهقؿ ،ط ،1الؼاهرة :دار الػؽر العربل ،بقروت ،ممسسة الؽتب
الثؼافقة1446 ،هـ.
 البحر الؿحقط ،أبق ح ّقان محؿد بـ يقسػ الغركاصل إكدلسل ،تحؼقؼ:مجؿقطة مـ الباحثقـ ،ط ،1الرسالة العالؿقة ،دمشؼ1436 ،هـ.
طؾل الشقكاين،
 البدر الطالع بؿحاسـ َمـ َبعد الؼرن السابع ،محؿد بـ ّبدون تحؼقؼ ،ط ،1دار الؿعرفة ،بقروت.
 الربهان يف طؾقم الؼرآن ،محؿد بـ طبد اهلل الزركشل ،تحؼقؼ :محؿد أبقالػضؾ إبراهقؿ ،ط ،1دار إحقاء الؽتب العربقة ،بقروت1376 ،هـ.
 بغقة القطاة يف صبؼات الؾغقيقـ والـحاة ،طبد الرحؿـ بـ أبل بؽرالسققصل ،تحؼقؼ :محؿد أبق الػضؾ إبراهقؿ ،ط ،1الؿؽتبة العصرية ،بقروت،
بدون تاريخ.
 التاج الؿؽؾؾ مـ جقاهر مآثر الطراز أخر وإول ،صديؼ حسـِ
الؼـّقجل ،ط ،1وزارة إوقاف والشمون اإلسالمقة ،قطر1428 ،هـ.
طؾل الخطقب البغدادي ،تحؼقؼ :بشار طقاد،
 تاريخ بغداد ،أحؿد بـ ّط ،1بقروت :دار الغرب اإلسالمل1422 ،هـ.
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ريهم – دراسة تحليلية
اختصار ر
املفِّسين تفس َ
بحوث
طؿار
 التحصقؾ لػقائد كتاب التػصقؾ الجامع لعؾقم التـزيؾ ،أحؿد بـ ّالؿفدوي ،تحؼقؼ :مجؿقطة مـ الباحثقـ ،ط ،1قطر ،وزارة الشمون اإلسالمقة
وإوقاف1435 ،هـ.
 التػاسقر الؿختصرة :اتجاهاهتا ومـاهجفا ،محؿد بـ راشد الربكة ،ط،1كرسل الؼرآن وطؾقمف يف جامعة الؿؾؽ سعقد ،الرياض1436 ،هـ.
طؾل بـ أحؿد القاحدي ،تحؼقؼ :مجؿقطة مـ
 التػسقر البسقط،ّ
الباحثقـ ،ط ،1الرياض جامعة اإلمام محؿد بـ سعقد1434 ،هـ.
 تػسقر الؼرآن الحؽقؿ ،محؿد رشقد رضا ،ط ،2دار الؿـار ،الؼاهرة،1366هـ.
 التػسقر الؿختصر الؿػقد ،محؿد رشقد رضا ،ط ،1الؿؽتب اإلسالمل،بقروت1444 ،هـ.
 التػسقر والؿػسرون ،محؿد بـ حسقـ الذهبل ،ط ،1مؽتبة وهبة،الؼاهرة1398 ،هـ.
 التؾخقص يف تػسقر الؼرآن العزيز ،أحؿد بـ يقسػ الؽقاشل ،تحؼقؼ:طؿاد الع َقاضل ،ط ،1دار البشقر ،اإلمارات ،دار ابـ حزم ،بقروت1444 ،هـ.
 تقسقر الؽريؿ الرحؿـ يف تػسقر كالم الؿـّان ،طبد الرحؿـ بـ كاصرالسعدي ،اطتـك بف :طبد الرحؿـ الؾقيحؼ ،ط ،1ممسسة الرسالة ،بقروت،
1423هـ.
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ريهم – دراسة تحليلية
اختصار ر
املفِّسين تفس َ
بحوث
 تقسقر الؾطقػ الؿـّان يف خالصة تػسقر الؼرآن ،طبد الرحؿـ بـ كاصرالسعدي ،اطتـك بف :طؿرو الشرقاوي ،ط ،1مركز تػؽر1439 ،هـ.
 جذوة الؿؼتبس يف ِذكر وٓة إكدلس ،محؿد بـ فتقح الحؿقدي ،بدونتحؼقؼ ،ط ،1الؼاهرة ،الدار الؿصرية لؾتللقػ والـشر1966 ،م.
 ُحسـ الؿحاضرة يف تاريخ مصر والؼاهرة ،طبد الرحؿـ بـ أبل بؽرالسققصل ،تحؼقؼ :محؿد أبق الػضؾ إبراهقؿ ،ط ،1مطبعة طقسك البابل الحؾبل،
الؼاهرة1387 ،هـ.
 الدر الؿـثقر يف التػسقر بالؿلثقر ،طبد الرحؿـ بـ أبل بؽر السققصل،تحؼقؼ :طبد اهلل الرتكل ،ط ،1مركز هجر لؾبحقث والدراسات العربقة
واإلسالمقة ،الؼاهرة1424 ،هـ= 2443م.
طؾل بـ حجر العسؼالين،
 الدرر الؽامـة يف أطقان الؿائة الثامـة ،أحؿد بـ ّتحؼقؼ :محؿد طبد الؿعقد ضان ،ط ،2دائرة الؿعارف العثؿاكقة ،الفـد،
1392هـ.
 ذيؾ صبؼات الحـابؾة ،طبد الرحؿـ بـ أحؿد بـ رجب الحـبؾل ،تحؼقؼ:طبد الرحؿـ بـ طثقؿقـ ،ط ،1مؽتبة العبقؽان ،الرياض1425 ،هـ.
 ريحاكة إلباء وزهرة الحقاة الدكقا ،أحؿد بـ محؿد الخػاجل ،تحؼقؼ:طبد الػتاح الحؾق ،ط ،1مطبعة طقسك البابل الحؾبل ،الؼاهرة1386 ،هـ.
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ريهم – دراسة تحليلية
اختصار ر
املفِّسين تفس َ
بحوث
طؾل الجقزي ،ط،3
 زاد الؿسقر يف طؾؿ التػسقر ،طبد الرحؿـ بـ ّالؿؽتب اإلسالمل ،بقروت1444 ،هـ.
 سقر أطالم الـبالء ،محؿد بـ أحؿد الذهبل ،تحؼقؼ :مجؿقطة مـالعؾؿاء ،ط ،3ممسسة الرسالة ،بقروت1445 ،هـ.
 شذرات الذهب يف أخبار َمـ ذهب ،طبد الحل بـ أحؿد بـ العؿاد،تحؼقؼ :محؿقد إركاؤوط ،ط ،1دار ابـ كثقر ،دمشؼ= بقروت1446 ،هـ.
 الضقء الالمع ٕهؾ الؼرن التاسع ،محؿد بـ طبد الرحؿـ السخاوي،بدون تحؼقؼ ،ط ،1مـشقرات مؽتبة الحقاة ،بقروت ،بدون تاريخ.
 ضقاء التلويؾ يف معاين التـزيؾ ،محؿد بـ طبد اهلل بـ فقدي ،بدونتحؼقؼ ،صبعة أحؿد بـ السعقد كاكق ،كقجقريا1384 ،هـ.
 صبؼات الشافعقة الؽربى ،طبد القهاب بـ تؼل الديـ السبؽل ،تحؼقؼ:محؿقد الطـاحل وطبد الػتاح الحؾق ،ط ،2دار هجر لؾبحقث ،الؼاهرة،
1413هـ.
 صبؼات الؿػسريـ ،أحؿد بـ محؿد إدكف وي ،تحؼقؼ :سؾقؿانالخزي ،ط ،1مؽتبة العؾقم والحؽؿ ،الؿديـة1417 ،هـ.
طؾل الداوودي ،اطتـك هبا :لجـة مـ
 صبؼات الؿػسريـ ،محؿد بـ ّالعؾؿاء ،ط ،1بقروت1415 ،هـ.
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ريهم – دراسة تحليلية
اختصار ر
املفِّسين تفس َ
بحوث
 طبد اهلل بـ فقدي وحقاتف العؾؿقة ،محؿد كبقر يقكس ،حقلقات الجامعةاإلسالمقة ،الـقجر1998 ،م.
 طبد اهلل بـ فقدي ومملػاتف يف التػسقر ،آدم بؾؾق ،بدون صبعة ،مـشقراتمققع إلقكة ،بدون تاريخ.
 ففارس طؾقم الؼرآن الؽريؿ لؿخطقصات دار الؽتب الظاهرية ،صالحالخقؿل ،ط ،1مجؿع الؾغة العربقة ،دمشؼ1443 ،هـ.
 الػفرس الشامؾ لؾرتاث العربل اإلسالمل الؿخطقط ،ممسسة آلطؿان1449 ،هـ.
البقت ،ط ،1الؿجؿع الؿؾؽل لبحقث الحضارة اإلسالمقةّ ،
 ففرسة ابـ خقر اإلشبقؾل ،محؿد بـ خقر اإلشبقؾل ،تحؼقؼ :محؿد فمادمـصقر ،دار الؽتب العؾؿقة ،بقروت1419 ،هـ.
 الؼرآن :تػسقره ومػسروه طـد اإلباضقة ،محؿد الشقخ بؾحاج ،ط،1الؿطبعة العربقة غقتاية1994 ،م.
طؾل
 كتاب الحدائؼ يف طؾؿ الحديث والزهديات ،طبد الرحؿـ بـ ّالجقزي ،تحؼقؼ :مصطػك السبؽل ،ط ،1دار الؽتب العؾؿقة ،بقروت،
1448هـ.
 الؽشاف طـ حؼائؼ غقامض التـزيؾ ،محؿقد بـ طؿر الزمخشري،بدون تحؼقؼ ،ط ،3دار الؽتاب العربل ،بقروت1447 ،هـ.
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ريهم – دراسة تحليلية
اختصار ر
املفِّسين تفس َ
بحوث
 كشػ الظـقن طـ أسامل الؽتب والػـقن ،مصطػك جؾبل ،ط ،1مؽتبةالؿثـك ،بغداد1941 ،م.
 كػاية ضعػاء السقدان يف بقان تػسقر الؼرآن ،محؿد بـ طبد اهلل بـ فقدي،بدون تحؼقؼ ،ط ،1ممسسة غؿبل كادوكا ،كقجقريا1414 ،هـ.
 الؽقاكب السائرة بلطقان الؿائة العاشرة ،محؿد بـ محؿد الغزي،تحؼقؼ :خؾقؾ الؿـصقر ،ط ،1بقروت :دار الؽتب العؾؿقة1418 ،هـ.
 لسان العرب ،محؿد بـ مؽرم بـ مـظقر ،بدون تحؼقؼ ،ط ،3دار صادر،بقروت1414 ،هـ.
 الؿحتسب يف تبققـ وجقه شقاذ الؼراءات واإليضاح طـفا ،طثؿان بـطؾل الـجدي ،وطبد الحؾقؿ الـجار ،وطبد الػتاح شؾبل ،ط،1
جـل ،تحؼقؼّ :
وزارة إوقاف ،الؼاهرة1415 ،هـ.
 مختصر العقـ ،محؿد بـ الحسقـ الزبقدي ،تحؼقؼ :كقر الشاذلل ،ط،1طالؿ الؽتب ،بقروت1417 ،هـ.
 مستدرك وسائؾ الشقعة ،الحر العامؾل ،بدون تحؼقؼ ،بدون صبعة،إيران= ُقؿ :مـشقرات ممسسة آل البقت إلحقاء الرتاث ،بدون تاريخ.
 مشاهقر طؾؿاء كجد وغقرهؿ ،طبد الرحؿـ آل الشقخ ،ط ،2دار القؿامة،الرياض1394 ،هـ.
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ريهم – دراسة تحليلية
اختصار ر
املفِّسين تفس َ
بحوث
 معجؿ أطالم الجزائر مـ صدر اإلسالم حتك العصر الحاضر ،طادلكقيفض ،ط ،2بقروت ،ممسسة كقيفض الثؼافقة1444 ،هـ.
 معجؿ إدباء ،ياققت بـ طبد اهلل الحؿقي ،تحؼقؼ :إحسان طباس،ط ،1بقروت ،دار الغرب اإلسالمل1414 ،هـ.
 معجؿ الؿملػقـ ،طؿر رضا كحالة ،ط ،1مؽتبة الؿثـك ،بقروت ،دارإحقاء الرتاث العربل.
 معجؿ مؼايقس الؾغة ،أحؿد بـ فارس ،تحؼقؼ :طبد السالم هارون،بدون صبعة ،دار الػؽر ،بقروت1399 ،هـ.
الؼراء الؽبار طؾك الطبؼات وإطصار ،محؿد بـ أحؿد الذهبل،
 معرفة ّبدون تحؼقؼ ،ط ،1بقروت ،دار الؽتب العؾؿقة1417 ،هـ.
 مغـل الؿحتاج إلك معرفة معاين ألػاظ الؿـفاج ،محؿد بـ أحؿدطؾل معقض وطادل أحؿد ،ط ،1دار الؽتب العؾؿقة،
الشربقـل ،تحؼقؼّ :
بقروت1415 ،هـ.
الؿغـل ،طبد اهلل بـ أحؿد بـ قدامة ،بدون تحؼقؼ ،دار الؽتب العؾؿقة،
بقروت ،بدون تاريخ.
 كزهة إلباء يف صبؼات إدباء ،محؿد بـ الؼاسؿ إكباري ،تحؼقؼ:إبراهقؿ السامرائل ،ط ،1مطبعة دار الؿعارف ،بغداد1959 ،م.
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ريهم – دراسة تحليلية
اختصار ر
املفِّسين تفس َ
بحوث
الحل بـ فخر الديـ
 كزهة الخقاصر وهبجة الؿسامع والـقاضر ،طبدّ
الحسـل ،بدون تحؼقؼ ،ط ،1دار ابـ حزم ،بقروت1424 ،هـ.
 كظؿ الدرر يف تـاسب أي والسقر ،إبراهقؿ بـ طؿر البؼاطل ،تحؼقؼ:مجؿقطة مـ الباحثقـ ،ط ،1دار الؽتاب اإلسالمل ،الؼاهرة.
 الـفر الؿاد ،أبق ح ّقان محؿد بـ يقسػ الغركاصل إكدلسل ،تحؼقؼ:طؿر إسعد ،ط ،1دار الجقؾ ،بقروت1416 ،هـ.
 هدية العارفقـ يف أسؿاء وآثار الؿصـػقـ ،إسؿاطقؾ الباباين ،ط ،1وكالةالؿعارف الجؾقؾة ،إستاكبقل1951 ،م.
 هؿقان الزاد إلك دار الؿعاد ،محؿد بـ أصػقش ،بدون تحؼقؼ ط،1زكجبار1345 ،هـ.
 القايف بالقفقات ،صالح الديـ خؾقؾ بـ أيبؽ الصػدي ،تحؼقؼ :أحؿدإركاؤوط وتركل مصطػك ،ط ،1بقروت1424 ،هـ.
طؾل بـ أحؿد القاحدي ،تحؼقؼ:
 القجقز يف تػسقر الؽتاب العزيزّ ،صػقان طدكان داوودي ،ط ،1دار الؼؾؿ والدار الشامقة ،دمشؼ1415 ،هـ.
طؾل بـ أحؿد القاحدي ،تحؼقؼ:
 القسقط يف تػسقر الؼرآن الؿجقدّ ،مجؿقطة مـ الباحثقـ ،ط ،1دار الؽتب العؾؿقة ،بقروت.
 وفقات إطقان وأكباء أبـاء الزمان ،أحؿد بـ محؿد بـ خؾؽان ،تحؼقؼ:إحسان طباس ،ط ،1دار صادر ،بقروت1994 ،م.
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ريهم – دراسة تحليلية
اختصار ر
املفِّسين تفس َ
بحوث
ثاك اقا :الرسائل العؾؿقة غقر الؿـشورة:
 الؿػسرون يف الـصػ إول مـ الؼرن الرابع طشر الفجري :جؿ ًعاودراسة استؼرائقة وصػقة ،صالح بـ لؽؿح الخؾقػل ،الجامعة اإلسالمقة يف
الؿديـة الـبقية1435 ،هـ.
 مـفج الشقخ محؿد بـ أصػقش يف تػسقره (تقسقر التػسقر) ،محؿدمصطػك الخقاجا ،الجامعة إردكقة1994 ،م.
 الؿػسرون يف الـصػ إول مـ الؼرن الثالث طشر الفجري :جؿ ًعاودراسة استؼرائقة وصػقة ،حؿقد بـ طػر الشؿري ،الجامعة اإلسالمقة يف
الؿديـة الـبقية1435 ،هـ.
 الؿػسرون يف الـصػ الثاين مـ الؼرن الرابع طشر الفجري :جؿ ًعاودراسة استؼرائقة وصػقة ،كقاف بـ غدير الشؿري ،الجامعة اإلسالمقة يف
الؿديـة الـبقية1435 ،هـ.
 محؿد بـ يقسػ أصػقش ومـفجقتف يف تػسقره (التقسقر) ،محؿد طؽلطؾقاين ،الؿعفد القصـل العالل ٕصقل الديـ يف الجزائر1411 ،هـ.
 تقسقر التبقان يف تػسقر الؼرآن :مـ ّأول الؿخطقط حتك هناية الجزءإول مـ الؼرآن العظقؿ ،محؿد بـ محؿد الغزي ،تحؼقؼ :طؿر طبد الغػقر،
جامعة أم درمان بالسقدان1438 ،هـ= 2416م.
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ريهم – دراسة تحليلية
اختصار ر
املفِّسين تفس َ
بحوث
 اإلمام الشقكاين مػس ًرا ،محؿد حسـ بـ أحؿد الغؿاري ،جامعة أمالؼرى1444 ،هـ= 1984م.
 تبصرة الؿتذكر وتذكرة الؿتبصر ،أحؿد بـ يقسػ الؽقاشل :سقرةالػاتحة والبؼرة ،تحؼقؼ :طبد اهلل بـ كافع العؿري ،الجامعة اإلسالمقة يف الؿديـة
الـبقية1411 ،هـ.
 تبصرة الؿتذكر وتذكرة الؿتبصر ،أحؿد بـ يقسػ الؽقاشل :مـ أولسقرة ِ
الحجر إلك آخر سقرة الحج ،تحؼقؼ :وائؾ حجالوي ،الجامعة اإلسالمقة
يف الؿديـة الـبقية1429 ،هـ.
 تبصرة الؿتذكر وتذكرة الؿتبصر ،أحؿد بـ يقسػ الؽقاشل :مـ أولطؾل ،الجامعة
سقرة لؼؿان إلك آخر الصافات ،تحؼقؼ :حؿد طبد اهلل مخؾػ ّ
اإلسالمقة يف الؿديـة الـبقية1429 ،هـ.
طؾل إبراهقؿ الـاجؿ،
 أبق بؽر الـؼاش ومـفجف يف تػسقر الؼرآن الؽريؿّ ،جامعة أم الؼرى1445 ،هـ= 1985م.
 مـفج الشقخ طبد اهلل بـ فقدي يف التػسقر ،محؿد تاسع كؿادي ،الجامعةاإلسالمقة العالؿقة يف باكستان1424 ،هـ.
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ريهم – دراسة تحليلية
اختصار ر
املفِّسين تفس َ
بحوث
ثال اثا :الؿخطوصات:
طؿار الؿفدوي ،الؿؽتبة
 التػصقؾ الجامع لعؾقم التـزيؾ ،أحؿد بـ ّالقصـقة يف باريس ،رقؿ (.)594
طؿار الؿفدوي ،الؿؽتبة
 التػصقؾ الجامع لعؾقم التـزيؾ ،أحؿد بـ ّالسؾقؿاكقة يف إستاكبقل ،رقؿ (.)145
 دٓلة الربهان الؼقيؿ طؾك تـاسب آي الؼرآن العظقؿ ،إبراهقؿ بـ طؿرالبؼاطل ،مؽتبة السؾقؿاكقة ،رقؿ (.)77
 دٓلة الربهان الؼقيؿ طؾك تـاسب آي الؼرآن العظقؿ ،إبراهقؿ بـ طؿرالبؼاطل ،مؽتبة جامعة إستاكبقل ،رقؿ (.)A.853( ،)241 /1
 فتح الرحؿـ يف تػسقر الؼرآن ،محؿد بـ قرقؿاس ،مؽتبة تشسرتبقتل،رقؿ (.)3716
 كثر الجؿان الؿـتظؿ مـ فتح الرحؿـ ،محؿد بـ قرقؿاس ،مؽتبة أحؿدالثالث ،رقؿ (.)588 ،587
│
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