
Student Study Project Details 

 

The Dept. of Arabic allotted a Study Project for 4th Sem Student entitled “Role of 

Hyderabad in preservation of Tafseer manuscripts”. Tafseer Literature is a key theme in 

Arabic Literature. Hyderabad has many preservation centres for conservation of 

cultural heritage and rare Arabic manuscripts. So students should know and 

understand the heritage of Arabic in their native cities and country. For this 

awareness I guided them to approach the heritage preservation centres situated in 

Hyderabad. To collect this information they reached some important centres of 

manuscript preservation centres in Hyderabad and they acquired information about 

Tafseer Literature they have in their city. For this purpose they visited the following 

centres of rare Arabic manuscript centres: 

1. Da’iratul Ma’arifil Osmania, Tarnaka Hyderabad 

2. National Archves Centre, Tarnaka Hyderabad 

3. Salarjung Museum, Naya pul, Hyderabad 

4. Jamia Nizamia, Shibligung, Hyderabad 

5. Asifia Library (Central Library), Hydrabad 

6. Roazatul Hadith, Rain Bazar, Hyderabad 

Following is the list of Students who completed this progect successfully and 

submitted to the Arabic Department. 

S.No Hall Ticket Number Student’s Name Semester Group Year 

1. 191019441039 SHAGUFTA FATIMA 4th B.Sc 2021 

2. 191019405120 MOHD AZHAR 4th B.Com 2021 

3. 191019405073 MOHAMMED ADNAN 4th B.Com 2021 

4. 191019405010 ANJUM FATIMA 4th B.Com 2021 

5. 191019129002 ABEHA ZAREE JAFAR 4th B.A 2021 

 

    Sd/-             Sd/- 

Head Dept. of Arabic       Principal 
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 مدينة حيدرآباد  خدمات

 يف فن التفسرياحلفاظ على الرتاث العربي القديم يف 

 

عباده، هلل هو العامل اخلبري عىل وا. احلمد هلل الذي هدانا هلذا وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا اهلل 

عليه وعىل آله وتسليامته أنزل القرآن هلداية الناس مجيعا بوساطة سيدنا حممد املصطفى صلوات اهلل 

 .ومن تبعهم إىل يوم الدينوصحبه 

القرآن هداية ألن . خريكم من تعلم القرآن وعلمه : قال ف قول النبي ب مستهال أبدأ الكالم

 .حّل لكل قضية من قضاياه يف كل عرص من العصور ، بل يفتح له آفاقا علمية جديدة  بينة لإلنسان ، و

ن األعامل واجلهود التي تتجىل يف هذا الفن قديام فهي أصدق ذكرا وأفضل اعتامدا ، ألن إ

 .العصور التي ألفوا أو صنفوا فيها كتبا فهي أقرب إىل صاحب القرآن من عرصنا هذا 

ربية هذا يف الفنون العربية عامة ويف فن التفسري خاصة منترش يف مجيع ومرياثنا العلمية الع

 .أنحاء العامل 

وملا أحس علامء هذه املدينة ضياع الرتاث القديم ، فقاموا بمهمة كربى للحفاظ عليه ، 

وأخذوا جياهدون جلمع هذا الرتاث ، حيث أنه ال يوجد عنده يشء منه ، بل سافروا إىل البالد العربية 

ناولوا املخطوطات من املناهل العلمية أو من املخازن العلمية أو من املكتبات واملتاحف أو من وت

وهذا العمل ربام يكون باملواصلة . العلامء أو من األشخاص الذين كانت هلم ملكية هذه املخاطيط 

استفاد هبا  صّوروها ثمواملراسلة ، وعندما ال يمكن احلصول عىل نفس املخاطيط فنسخوا العلامء أو 

بالتحقيق والتعليق عىل املخاطيط وجعلوها يسرية بل قاموا  بذلكوهم ال يكتفون ،  استفادة مجة

ىل هذا ، بل إهنم زينوها بحلية الطبع ، هكذا إالقراءة عىل القارئني والواقفني عليها ، ثم األمر ال ينتهي 

ر أهنم أسسوا املؤسسات الثمينة لغرض و إىل جانب آخ.  فشوه إىل مجيع أنحاء العاملأصانوا العلم و

 . الصيانة واحلفاظ عىل املخطوطات العلمية النادرة 

 : التي عزمت عىل حفظ الرتاث القديم من تفسري القرآن الكريم وغريها هي  هي

 مكتبة اجلامعة العثامنية -1

 املكتبة اآلصفية -2

 مكتبة اجلامعة النظامية -3
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 مكتبة ساالر جنغ -4

 املكتبة السعيدية -5

 املعارف العثامنية دائرة -6

فتتكون كنوزا ،  وهلذه اهليئات العلمية جهود خالصة لصون تراثنا القديم من علم التفسري

 .علمية مفيدة 

 : مكتبة اجلامعة العثمانية 
اجلامعة العريقة التي نسميها ب اجلامعة  أسستونتيجة لشعور املثقفني وأعيان البلد فقد 

عة العرصية يرجع إىل اآلصفجاه السابع ملك الدكن مري عثامن عيل العثامنية ، وفضل تأسيس هذه اجلام

وهلذه املكتبة فضل  م ،1111خان حيث أن النشاطات العلمية قد بدأت فيها بمرسومه امللكي سنة 

عظيم يف مجع الكتب يف فن التفسري ، كام نجد فيها عددا كبريا يف تفسري القرآن طلبت من شتى أنحاء 

ا ومعظمها مل تطبع حينذاك ، كلام زاد طلب العلامء من مشارق العرب ومغاربه عن العامل للحفاظ عليه

هذه املخطوطات فزاروا هذه املكتبة واستفادوا هبا كثريا بل بعض منهم اهتم بطبع بعضها بعد 

 . التحقيق و التعليق عليها 

تفاد هبا كثري من فعلم هبذا أن هلذه اجلامعة مسامهة يف مجع املخطوطات لفن التفسري ، بل اس 

 : وفيام ييل نذكر بعضا منها . الباحثني والعلامء 

 الدر املنثور يف التفسري املأثور للسيوطي رمحه اهلل -1

 حاشية عىل تفسري البيضاوي لعصام الدين -2

 حاشية عىل تفسري البيضاوي للخفاجي -3

 رسالة يف الناسخ واملنسوخ أليب عبد اهلل حممد اإلسفرائيني -4

 محلة القرآن للنووي ابالتبيان يف آد -5

 :املكتبة اآلصفية 
فوجودها نتيجة جلهود العلامء العباقرة املخلصني منهم من أليق وهي مكتبة شهرية كبرية ،  

شيخ اإلسالم موالنا احلافظ حممد أنوار اهلل الفاروقي فضيلة جنغ ومال عبد القيوم رمحهام بالذكر مها 

جمعت فيها الكتب القيمة من املطبوعات واملخطوطات يف ف. 1م1111سنة تأسيسها اهلل تعاىل وقد تم 

مجيع العلوم واللغات إلجراء الدراسة والبحث و التحقيق ، وإىل جانب آخر أخذ زمام رعايتها 

                                                 
 
 5 2" ص"علماء العربية ومساهماتهم لسلطان محي الدين ،  - 
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حكومة الدكن ، وقد لعب وزير الشئون العلمية و نائب رئيس دائرة املعارف العثامنية عامد امللك 

وما من ريب أن الشيخ حممد أنوار اهلل الفاروقي : وقيل . دة املالية حسني بلكرامي دورا مهام يف املساع

، وال 2كان املحرك األول هلذا املرشوع ، وكانت مساعي الشيخ عبد القيوم ُمكِملة ملا بدأه الشيخ

نستطيع أن نكّذب هذا القول إذ أن الشيخ رمحه اهلل بذل جهوده اجلبارة يف مجع املخطوطات حيث 

فر إىل احلرمني الرشيفني أكثر من مرة ، وأنفق مبالغ كثرية من ماله يف نسخ حتمل مشاكل الس

 . املخطوطات النادرة 

وعند البحث يف فهرس هذه املكتبة وجدنا قائمة طويلة تتعلق باملخطوطات يف فن التفسري ،  

تحل بحلية الطبع بل هذه املكتبة أغنى مكاتب املدينة اعتبارا للكتب الدينية والعربية ، وأكثر هذه مل ت

 . عند اقتنائها 

فآخر املسؤولية هنا عن صدد هذه املكتبة تقديم بعض الكتب املهمة التي توجد يف فن التفسري 

 : فهي كام ييل 

 .أحكام القرآن للقايض أيب بكر حممد بن عبد اهلل الشهري بابن العريب  -1

أيب القاسم حممود بن محزة بن نصري  برهان القرآن يف توجيه متشابه القرآن لشيخ برهان الدين -2

 . الكرماين املقري الشافعي 

 .ترويح األرواح رشح تفسري اجلاللني لروح اهلل األفغاين  -3

 تفسري القرآن بكالم الرمحن ، ملولوي ثناء اهلل أمرترسي  -4

 . اجلواهر احلسان يف تفسري القرآن لشيخ عبد الرمحن الثعالبي اجلزائري  -5

 :ساالرجنغ  مكتبة متحف
وقد تتواجد هذه املكتبة بمجهودات ومساعي قام هبا رئيس الوزراء الثالث ململكة الدكن  

األمري يوسف عيل خان هبادر امللقب بساالرجنغ الثالث ، جلمع األشياء التي تتعلق بحياة اإلنسان 

جدت يف أقطار العامل من وثقافته وحضارته ، ألنه كان مغرما بتحصيل األشياء النادرة التارخيية حيثام و

مالكيها وأصحاهبا ، وما بُعد عن ذوقه العلمي املخطوطات العلمية فجمع منها عددا كبريا ، و من 

 :منها بعضا نذكر فيام ييل ، بينها خماطيط يف فن التفسري 

 تفسري سورة يوسف عليه السالم أليب حامد الغزايل  -1

 تفسري القرآن ملال عيل القارئ -2

                                                 
5
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 ورغائب الفرقان لنظام الدين حسن حممد النيسابوريغرائب القرآن  -3

 التفسري املحمدي ، حلسن حممد ابن ميانجو ابن نارص -4

 ضياء السبيل إىل معاين التنزيل ملحمد عيل ابن حممد البقري الشافعي  -5

 . الكشف والبيان عن معاين القرآن  -6

 : املكتبة السعيدية 
كرب املراكز الثقافية يف حيدرآباد التي تشتمل عىل واملكتبة السعيدية مكتبة شخصية خاصة تعد من أ

جمموعات من املخطوطات العربية يف شتى الفنون وخمتلف العلوم ، والتي تضم ثالثة آالف ومائة 

وأسس هذه . وخمطوطات هذه املكتبة معظمها باللغة العربية. خمطوطة( 3141)وإحدى وأربعني 

حيدر أباد ، وحتتوي املكتبة عىل جمموعة نادرة من املكتبة املفتي حممد سعيد أحد كبار علامء 

املخطوطات العربية اإلسالمية ، ومن بني هذه املخطوطات خمطوط التبيان يف تفسري القرآن أليب جعفر 

 –الطويس يف فن التفسري ، و عدد خمطاطيطها يف فن التفسري يربوا عىل مائة كام ذكره سلطان حمي الدين 

غة العربية وآداهبا باجلامعة العثامنية يف كتابه علامء العربية ومسامهاهتم يف الرئيس األسبق لقسم الل

 "الفهرس املرشوح للمخطوطات العربية"ولكن العدد املذكور يف كتاب  . 3العهد اآلصفجاهي 

 : فنذكر فيام ييل بعضا منها . 4فحسب 33ملكتبة السعيدية فهو 

 .ارص الدين عبد اهلل بن عمر البداوي أنوار التنزيل وأرسار التأويل أليب اخلري ن -1

 . احلاشية عىل تفسري البيضاوي أليب اخلري نارص الدين عبد اهلل بن عمر البداوي  -2

 . الدر املنثور يف التفسري املأثور جلالل الدين السيوطي  -3

 . اإلكليل يف استنباط التنزيل للسيوطي  -4

 .جامع البيان يف التفسري القرآن البن جرير الطربي  -5

 . امع ألحكام القرآن أليب عبد اهلل حممد بن أمحد القرطبي اجل -6

واملذكور يف األعىل من أهم الكتب األساسية يف فن التفسري وهي التي مل تطبع حينذاك ، ثم العلامء 

أكبوا عىل حتقيق تلك املخطوطات النادرة وزينوها بحيل الطبع ونرشوها يف العامل ، ربام خيلو أي بيت 

 .لكتب القيمة عامل من هذه ا

وكثري من املخطوطات فيها مل تطبع حتى اآلن لكوهنا مغلقة للمستفيدين من العلامء  

                                                 
 
 .  255" ص"راجع  
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والباحثني منذ فرتة طويلة ، نعم املشكلة اآلن أن أصحاب املكتبة يف الواليات املتحدة وبريطانيا ، وقلام 

 .  5يكونون يف حيدرآباد

 :مكتبة اجلامعة النظامية 
ة تقع يف رحاب مدرسة كبرية إسالمية ، اشتهرت باسم اجلامعة النظامية ، إنام هي مكتبة هام 

ومها أيضا من مؤسسات العالمة الشيخ حممد أنوار اهلل الفاروقي رمحه اهلل ، ومقصد التأسيس هلذه 

املكتبة إفادة الطلبة الدارسني يف اجلامعة الذين يتجهون إليها من مجيع أنحاء بالد اهلند ، وهلا أيضا 

امهة فعالة يف استكناز العلوم العربية من الرتاث العريب القديم ، كام نرى من بني جمموعاهتا ذخرية مس

كبرية للمخطوطات العربية منها ما نجد يف التفسري حمدود إىل عدد مخسة عرش خمطوطة نذكر بعضا 

 : منها فيام ييل 

 أنوار التنـزيل لنارص الدين عبد اهلل البيضاوي -1

 لعبد اهلل بن أمحد بن حممود النسفي  مدارك التنزيل -2

 خلواجه أيب القاسم( تفسري سورة الفاحتة ) حاشية خواجه أبو القاسم  -3

 امللخص من رشح الشواهد لسيد إبراهيم بن عباس رضوي  -4

 أي من القرآن للرضوي القادري  -5

رجيني كام وفد ومل تكن هذه املكتبات منبعا علميا لعلامء البلد فقط ، بل صارت منهال للعلامء اخلا

إليها علامء العرب لتربيد حرارته العلمية باحلصول عىل الفوائد العلمية منها ، وكذا اهتموا بتصوير 

املخطوطات ، ألن التصوير أفضل يشء للحفاظ عىل الفن املوجود فيها ، وهذا العمل أكثر فائدة 

من هذه املخطوطات بعد عمل للعلامء والباحثني ونارشي العلم ، هكذا قد قام بعض العلامء بطبع 

 .التحقيق و التعليق عليها 

ثم الباحثون والعلامء قد رّصفوا مسريهم إليها لغرض االستفادة العلمية من هذه الذخرية القيمة 

وسنذكر من بعض هذه . فقاموا بتحقيق املخطوطات وقدموها إىل اجلامعات لنيل شهادات الدكاترة 

 .األعامل يف األخري 

 :العثمانية / ارف النظامية دائرة املع

أنشئت هذه اجلمعية األكاديمية العظيمة يف حيدرآباد بمجهودات العالم شيخ اإلسالم حممد 

ت منذ . م 1111أنوار اهلل الفاروقي ومال عبد القيوم وعامد امللك سيد حسني البلكرامي سنة  وقد اهتمَّ

                                                 
2
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راهِتا، ُثمَّ القيام بتحقيقها  إنشائها بانتقاء أهمِّ املصادر يف خمتلِف الفنون، وحرص طوطاهِتا ومجع مصوَّ خمخ

 ونرشها

لو  اث التي ال َتخ سٍة ِعلمية يف الرشق ُعنِيخت بنرش عيون الرتر لخ مؤسَّ لقد كانت دائرُة املعارف أوَّ

ق والغرب، وال يخستغني عنها حُم  ، ومنشوراهُتا موِضُع ثقٍة واحرتام يف الرشَّ ٌق منها مكتبٌة عربية يف العاملخ قِّ

راسات اإلسالمية والعربية  ال الدِّ   .أو باحث يف جمخ

واهلدف الرئييس هلذه الدائرة طبع األعامل العربية الغري املطبوعة ، كام أن الدائرة منذ تأسيسها 

إنام أبقت نفسها عىل اخلط األمامي بني نارشي العلوم ، وقد أبرزت الدائرة إىل الضوء ما يربو عىل 

منتهيا إىل آالف مؤّلفة من الصفحات ومشتمال عىل املواد املتنّوعة نحو تفسري القرآن ست مائة جمّلد 

اهليئة و ه اللغة و الفلسفة و الرياضيات والكريم واحلديث و أصوله والرجال واحلقوق والتاريخ و فق

و الطب  األوزان و املكاييل و الزراعةنباط املياه و األحجار الكريمة والبرصيات و علم الكون واست

و هذه املطبوعات لقد فازت بإقبال هائل من كل بقعة من بقاع هذا . واجلراحة و ما يضاهي ذلك 

 .الكوكب األريض كام يمكنكم تقدير ذلك من االنطباعات القيمة التي سجلها الزّوار

واستخدمت الدائرة من العلامء اخلرباء األعالم وإهنم قد كرسوا جهودهم يف هدفها العلمي  

 . الص وألقوا نفوسهم بخدمتها ، ودفعوا إليها ما يف أيادهيا اخل

ومن سلسلة خدماهتا العلمية النرية أعامل يف التفسري ، وهي من أهم األعامل من حيث القيمة  

العلمية ، كل مطبوع يف التفسري حيمل أمهيته اخلاصة من حيث املوضوع ، وُيربز سمته البارزة من 

فائدهتا أكثر حيث العاكف عليها صار واقفا عىل نواح خمتلفة من فن حيث الفن ، وعددها أقل و

 .التفسري 

 :ونذكر فيام ييل قائمة املخطوطات التي تزينت بحلية الطباعة يف كنف هذه الدائرة العظمى  

 .نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور ، أليب احلسن إبراهيم بن عمر البقاعي -1

 . آن ، لصدر الدين القونوي إعجاز البيان يف تأويل أم القر -2

 . نزهة األعني النواظر يف علم الوجوه والنظائر ، البن اجلوزي  -3

 .إعراب ثالثني سورة من القرآن البن خالويه  -4

 . الكهف والرقيم يف رشح بسم اهلل الرمحن الرحيم ، لعبد الكريم اجلييل  -5

نت مكنّزة يف املكتبات بشكل واآلن سأقدم إليكم بعض املالحظات عن هذه الكتب القيمة التي كا
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املخطوطات لتنجيل مكانتها العلمية والفنية ، والتي ترصح لنا دور هذه الدائرة ومسامهتها يف مثل هذه 

. املهامت اجلليلة التي كانت تستمر يف علم تفسري القرآن الكريم يف هذه املدينة العلمية التارخيية 

 :  فنذكرها فيام ييل حسب ما رتبنا يف القائمة

 : نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور . 1

كتاب ضخم شامل عىل اثنني وعرشين جملدا ، حققه ( ه115:م)لربهان الدين البقاعي 

الشيخ حممد عمران األعظمي العمري رئيس القسم األسبق بالدائرة ، واستخدم يف تصحيحه نسخة 

ة اخلزانة العامة برباط املغرب ، ونسخة املكتبة الظاهرية بدمشق ، ونسخة دار الكتب املرصية ، ونسخ

املدينة املنورة ، والتفسري يدور خاصة حول ارتباط اآلي بعضها ببعض وارتباط السور هي األخرى 

مع بعضها ببعض ، وهذا من االختصاص الفني اخلالص وامليزة العلمي األصيل هلذا الكتاب وما سبق 

دبر وأنعم التفكر آليات الكتاب ، وقد شمل يف كتابه عىل إليها أحد قبل مؤلفه اجلليل ، وفيه أطال الت

 .إلعجاز اللغوي يف القرآن الكريم ، وبنّي الربط بني مجيع أجزاء القرآن أحد جوانب ا

، أي أنه  هـ 875 ، وانتهى من تأليفه عامهـ 861 يف تأليفه عام برهان الدين البقاعي بدأ االمام

 .6مىض يف تأليف نظم الدرر أربعة عرش سنة

حسب الذكر عنها يف فهرس  1161وقد تم طبعه بدائرة املعارف العثامنية بحيدرآباد سنة 

وال ننسى هنا خدمات األديب األريب الشاعر الشهري العامل الكبري حممد . املطبوعات لدائرة املعارف 

مي ، احليدرآبادي مسكنا ، واألعظمي موطنا ، فإنه قام بعمل تصحيحه والتحقيق عىل عمران األعظ

خمطوطه النادر ، والبحث فيه ما يتعلق بدقائق األدب العريب ومعاين البعيدة التي ال تتجىل إال بعد 

يق اهلل إمعان النظر والتدقق ، فإنه قد عكف عىل مثل هذا العمل الشاق ، وبذل ما يف جهده ، وأتم بتوف

وللمدينة رشف . تعاىل ، فاهلل جيزيه باألحسن واألفضل ، وجعله نافعا يف كل من يرجع إليه يف العلم 

 . عظيم حيث أن مهده عامر بمثل هذه الشخصية العبقرية يف فن التفسري 

وقد حاز الكتاب لدى العلامء القبول الكثري واإلعجاب البسيط حيث كُثر املستفيدون منه 

والفضل للدائرة حيث كان معدوما فخرجته إىل حيز الوجود ، وبّلغ نفعه إىل العام . ون به واملستمتع

 . واخلاص 

 :إعجاز البيان يف تأويل أم القرآن . 2

                                                 
7
 - www.wikipedia.org 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%B9%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%B9%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/861_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/861_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/875_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/875_%D9%87%D9%80
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وكان هذا خمطوطا حصل عليه الدائرة من البلدان العربية ، ولكن مل نظفر عىل معرفة املكتبات  

هتامم تصحيح خمطوطتها النادرة قد حتملت الدائرة بمسؤولية التي اقتنتها الدائرة هبذا املخطوط ، وبا

وكان مل يطبع حينذاك يف أي مطبعة  3م1113-1112تزيينه بحلية الطباعة حيث قام بطبعه أوال سنة 

من املطابع األخرى يف العامل ال يف الدول العربية وال يف الدول العجمية ثم تم طبعه ثانيا يف نفس 

 . 1م1141اجلمعية سنة 

فوائد سورة بوهو كتاب قيم جليل جامع عىل املعاين الدقيقة التي تتعلق بعلم التصوف حتيط  

الفاحتة الكريمة ، وبحث فيه بحثا قيام بسيطا كاشفا لآلفاق اجلديدة من العلم والعرفان ، ومؤلفه هو 

م ، وكان من وفيات تلميذ رشيد للصويف الكبري حمي الدين ابن العريب ، بل عده العلامء خليفته يف العل

فا لتأليفه هذا 633سنة  إنه مل يمزج كالمه بنقل أقاويل : هـ ،  واملؤلف بنفسه قال يف بداية الكتاب ُمعرِّ

أهل التفسري وال الغافلني املتفكرين غري ما يوجبه حكم اللسان من حيث االرتباط ، بل أكتفي باهلبات 

 .اإلهلية والواردات الصمدية 

بّث هذا العلم املكنون يف دفتي هذا الكتاب املذكور لدائرة املعارف وأرض والرشف اجلليل ل 

 . حيدرآباد الدكن ، وأكثر املستفيدين منه ما هلم تعلق بعلم التصوف واألصفياء األولياء 

 : نزهة األعني النواظر يف علم الوجوه والنظائر . 3

. مرتبة عىل حروف اهلجاء ملفردات القرآن الكريم، وهو معجم هذا نوع من كتب التفسري

  .معنى الكلمة يف موضع ومعنى نظريها بنفس احلروف واحلركات يف موضع آخر خمتلف وهو يبني

، وقد سبق ( هـ 513) ومؤلفه عديم االحتياج إىل التعارف نعرفه باسم ابن اجلوزي من وفيات سنة 

املقدمة منهم الدامغاين، وذكر ابن  ابن اجلوزي يف تصنيفه هذا عىل هذه الطريقة بعض العلامء عدهم يف

وابن اجلوزي يبني . املنهجية يف التبويب أو التعميم يف التفسري اجلوزي أنه انتقد عىل من سبقه شيئًا من

يزيد من أمهية  وهذا ما. يف اللغة ثم يمثل هلا من القرآن ثم معنى ثانيًا هلا وثالثًا وهكذا  معنى الكلمة

بتعسف، كام أنه يوّسع أفق القارئ اللغوي  خلطأ يف تنزيل املعاين اللغويةالكتاب إذ حيفظ قارئه من ا

 . وملكته يف التفسري

وكان هذا من كنز خمفي موجود يف دائرة املعارف بشكل املخطوط ، فالدائرة أول من اهتم 

دار "م ، وجعله شائعا بني األوساط العلمية يف العلم ، ثم طبع باهتامم 1134بطبع هذا املخطوط سنة 

                                                 
5
 .  5 5للدكتور أحمد خان ص  معجم المطبوعات العربية - 
3
 . فهرس المطبوعات لدائرة المعارف  - 
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 . م ، ادعت أنه هو الطبع األول وهذا كذب فاحش 1114لبريوت سنة  "املؤسسة

 .إعراب ثالثني سورة من القرآن البن خالويه  -4

أي من   وهذا من الكتب القيمة يف فن التفسري اسمه كتاب إعراب ثالثني سورة من القرآن 

سورة إعرابا مفصال برشح أصول كل سورة الطارق إىل آخر القرآن والفاحتة تناول اإلعراب يف كل 

 . حرف وتلخيص فروعه ، وأثبت فيه الرتاكيب النحوية واألبحاث الرصفية 

وهو أبو عبد اهلل احلسني بن أمحد هـ ، 333وكان مؤلفه من القرن الرابع اهلجري كام أنه تويف سنة  

 . الشهري بابن خالويه ، وكان معارصا للمتنبي عاملا لغويا بارزا 

طباعته األوىل بعد تصحيح خمطوطته النادرة برز يف رحاب دائرة املعارف العثامنية ، ومل  وعمل 

 . يسبق إليها أحد يف العامل 

 :الكهف والرقيم يف رشح بسم اهلل الرمحن الرحيم -5

ألفه الصويف الكبري عبد الكريم بن إبراهيم اجلييل ابن سبط الشيخ عبد القادر اجليالين احلنبيل 

وهذا الكتاب حيتوي عىل ثالثة كتب يف احلقائق اإلهلية ألحد  هـ ،126اهلل ، من وفيات سنة رمحهام 

 . عبد الكريم اجلييل"شيوخ التصوف اإلسالمي الكبار الشيخ 

حييى بن أيب القاسم : عامد الدين  :لسؤال أخ عارف رباين ذي الفهم الثاقب  : ألفته إجابة: وقال 

 . 1ني بن عيلاحلس: التونيس املغريب سبط 

م الذكر كان خمطوطا زينه بحلية الطبع أوال مؤسستنا القيمة دائرة املعارف العثامنية   . ومقدَّ

وكان عمل التصحيح يف الدائرة عمال مجاعيا للعلامء األجلة ، مل نجد عىل معظم الكتب اسم  

ىل ألسنة الناس لدى املحقق أو املصحح ، ولكن نذكر هنا بعض األسامء الشهرية كثريا ما تتوارد ع

الشيخ الكبري أبو الوفاء األفغاين و الشيخ عبد اهلل بن أمحد املدحيج : األوساط العلمية ، فمنهم 

احلرضمي ، و الشيخ حسن مجل الليل املدين ، والشيخ عبد الغفور املوصيل ، و الشيخ عبد الرمحن 

والدكتور فرح ز سوريال عطية املرصي ، سامل كرنكو األملاين ، و السيد عزي/املعلمي اليمني ، والسيد

 .والشيخ مفتي عظيم الدين  قيرص ، والشيخ أبو بكر حممد اهلاشمي ، و الشيخ رشيد باشاه ،

 : جلنة إشاعة العلوم 

ومؤسسوا الدائرة هم املؤسسون للجامعة النظامية ، وهي جامعة عريقة إسالمية ، حتتها مكتبة  

ة ، اسمها جلنة إشاعة العلوم ، ومن جمهودات هذه اللجنة قد وجلنة تراعي طبع الكتب اإلسالمي

                                                 
 
 http://sh.rewayat5.com 
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تسببت لظهور خمطوطة نادرة يف فن التفسري بزينة الطبع ، وهي نثر املرجان يف رسم نظم القرآن 

للعالمة حممد غوث بن نارص الدين النائطي اآلركايت ، هندي املوطن ، مدين األرسة ، وكان من القرن 

  .الثامن عرش امليالدي 

كلمة  والكتاب موسوعة كاملة عن رسم املصحف ، إنه يتحدث عن رسم الكلامت القرآنية

بحسب القراءات  كلمة، بحسب ترتيب املصحف والسور واآليات ، فيوضح الكلمة رسام وضبطا ،

ي  املختلفة ، ويعلل الرسم والضبط بحسب املعنى والقراءة ، إنه كتاب مفيد ال غنى عنه لطالب علمخ

 . للقراءة صحف والضبط ، كام أنه كتاب ممتعرسم امل

وهذا الكتاب يف التفسري طبع يف مؤسسة قيمة من مؤسسات حيدرآباد ، ومؤلفها أيضا له 

 . نسبة خاص من مدينة حيدرآباد ، حيث أنه قىض ثامين سنوات منصب رئيس الوزراء بحيدرآباد 

 : بعض األعامل املهمة لعلامء حيدرآباد 

يف علم التفسري قد ظهرت نتيجة للمجهودات الشخصية من العلامء وبعض املنتجات  

 :البارزين ، وسنذكرها فيام ييل 

 :أنوار القرآن وأرسار الفرقان 

أنوار القرآن وأرسار الفرقان لعيل بن حممد سلطان اهلروي املعروف بالقاري نور الدين ، 

ويف تأليفه هذا مجع بني أقوال . 13نبويةوكان فقيها حنفيا ، تويف سنة أربع عرشة وألف من اهلجرة ال

ومن خالل تفسريه آليات الصفات نجده جيتهد إلجياد . علامء األعيان وأحوال األولياء ذوي العرفان

 "والذي نفيس بيده  "فمثال تأويله لليد يف حديث . املربرات لتأويالت اخللف وإجياد األعذار هلم

 .  11بالرىض التعجب، وتأويله لصفة  بالقوة والقدرة واإلرادة

وهذا من املخطوطات التي مل تطبع حتى اآلن ، وكانت حمفوظة يف مكتبة متحف ساالر جنغ  

فقام بالبحث والتحقيق عليها ثالثة من هلم التذوق العلمي وكانوا من سكان حيدرآباد اهلند ، أحدهم 

ر والثاين حممد إبراهيم ساالر من األعضاء الباحثني بدائرة املعارف العثامنية اسمه ايم دي ايتش قلند

مدير كلية ايه كيه يم للغات الرشقية والثالث حممد داود شاه من الباحثني يف قسم اللغة العربية للغات 

فعملهم القيم هذا ينتهي إىل مطاف أخري، وأدعوا اهلل هلم أن يكونوا موفقني . الرشقية باجلامعة العثامنية

                                                 
  

 . األعالم للزركلي  - 

 
  
- http://www.albaidha.net 

 

http://www.albaidha.net/
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 . يف هدفهم العلمي اخلالص 

 : التنزيل أزهار 

وكانت يف مكتبة متحف ساالر جنغ خمطوطة نادرة هبذا االسم املذكور للعامل اجلليل حممد بن  

، فجرى عمل البحث والتحقيق عليها بأيادي العلامء من ( هـ 1313ت ) محزة األيديني احلنفي 

العلوم  متني الدين القادري وشهزاد عزيز ، وكانا حمارضين يف كلية سلطان: حيدرآباد منهم 

رئيس قسم اللغة  –للدراسات الثانوية وقد تم هذا العمل بإرشف الربوفيسور حممد مصطفى رشيف 

العمل إىل قسم اللغة العربية باجلامعة العثامنية  قّدم و. العربية وآداهبا ورئيس هذه الندوة الوطنية 

 . 14بحيدرآباد لنيل شهادة الدكتوراة 

 : تفسري غريب القرآن املجيد 

بن عيل حفيد اإلمام حسني اهو مؤلف يف معاين اآليات التي تدل عىل مسلك شيعي لزيد و 

، وكان صغري احلجم بشكل املخطوط يف مكتبة احلاكم اليمني اإلمام حييى ( هـ 343ت )ريض اهلل عنه 

، أمكن احلصول عليها بمساعدة الدكتور حممد محيد اهلل لدى تلميذه الدكتور حممد يوسف الدين 

م ، 2331يدرآبادي ، وهو الذي أبرزه إىل حيز الوجود بزينة الطبع بعد دراسته والتحقيق عليه سنة احل

 . 15وقد تم الطبع له يف مطبعة كيه يس الليتا برنتنك بريس بحيدرآباد 

 : لوامع البيان يف تفسري القرآن 

هـ 1213نة وكان من مواليد س -وهو مؤلف مقبول عند املهديني ، ألفه سيد أرشف شميس  

حسب أجزاء القرآن الكريم وهي التي تصل إىل الثالثني  إال أنه وزعها يف أربع جملدات ، و وضع  -

فيه التأويالت حسب مسلكه ، وهو كتاب حمكم من حيث متانة العبارة واستحكام اللغة ، وقد طبع 

 . 16يف مطبع شمس اإلسالم بحيدرآباد

تى اآلن يف هذه املدينة املخرضة بأغراسه العلمية ، و وهكذا العمل يف التفسري اليزال جيري ح

يتضح لنا أن الكتب العربية يف التفسري قد جرى عملها عند أصحاب العلم يف مدينة حيدرآباد ، وهو 

العمل الواقع يف فن التفسري بعمل مقبول عند األوساط العلمية لدى العرب والعجم ، والكل يعرتف 

مدينة حيدرآباد هلا مسامهة فعالة ودور هام يف تطوير العلوم : وهبذا نقول . عند العلامء احليدرآباديني 

 . العربية يف تفسري القرآن الكريم 
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 صور ونماذج بعض املخطوطات املحفوظة في املراكز العلمية
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 : املراجع واملصادر 
طبع دائرة املعارف النظامية طبع بم) إعجاز البيان يف تأويل أم القرآن لصدر الدين القونوي  -1

 ( . هـ 1313بحيدرآباد الدكن سنة 

: ، ترتيب ( فهرس املخطوطات للمكتبة السعيدية)الفهرس املرشوح للمخطوطات العربية  -2

 ( .هـ 1311طبع بمساعدة وزارة املعارف حلكومة اهلند سنة ) الدكتور حممد غوث 

ع ، جامعه عثامنيه رسكار عايل طبع بدار الطب) فهرست كتب خانه آصفيه رسكار عايل  -3

 ( .بحيدرآباد الدكن 

معجم املطبوعات العربية يف شبه القارة اهلندية الباكستانية منذ دخول املطبعة إليها حتى عام  -4

م ملكتبة امللك فهد 2333= هـ 1421من مطبوعات سنة ) الدكتور أمحد خان : م ، إعداد1113

 ( . عوديةالرياض ، اململكة العربية الس –الوطنية 

الفهارس املوضحة للمخطوطات العربية املحفوظة بمتحف ساالرجنغ ومكتبته اخلطية ،  -5

طبع بمطبعة جملس دائرة املعارف العثامنية بحيدرآباد الدكن سنة ) احلاج حممد أرشف : تأليف

 ( .م 1113

د سلطان علامء العربية ومسامهاهتم يف األدب العريب يف العهد اآلصفجاهي ، للربوفيسور حمم -6

طبع بمطبعة أيب ) الرئيس األسبق لقسم اللغة العربية وآداهبا باجلامعة العثامنية  –حمي الدين 

 (. م 2335اهلند ، سنة  –الوفاء األفغاين برنتنك بريس ، اجلامعة النظامية بحيدرآباد 

طبع بمطبعة شمس اإلسالم سنة ) سيد هاشم الندوي : مقاله حتفظ علوم قديمه ، ترتيب -3

 ( . هـ 1355

 . سجل خطي لقائمة املخطوطات املوجودة يف مكتبة اجلامعة العثامنية  -1

 . سجل خطي لقائمة املخطوطات املوجودة يف مكتبة اجلامعة النظامية  -1

م 2335علامء اجلامعة النظامية ومسامهتهم يف األدب العريب ، رسالة قدمها مستان عيل سنة  -13

 . امنية لنيل شهادة الدكتوراة من اجلامعة العث

كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون ملصطفى بن عبد اهلل القسطنطيني املعروف بحاجي  -11

 ( . م ببريوت1112نرشه دار الكتب العلمية سنة ) خليفة 
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من مطبوعات دائرة )نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور أليب احلسن إبراهيم بن عمر البقاعي  -12

 ( .املعارف العثامنية 

الطبعة الثامنة ) ديدة للمطبوعات العربية والنرشيات العلمية بدائرة املعارف العثامنية القائمة اجل -13

 ( .م 1113: لدائرة املعارف العثامنية ، سنة الطبع 

م إىل قسم 2331أزهار التنزيل ملحمد بن محزة األيديني ، رسالة قدمها متني الدين القادري سنة  -14

 .امنية العث ةاللغة العربية وآداهبا باجلامع

طبع بمطبعة كيه يس ) حممد يوسف الدين . تفسري غريب القرآن املجيد لزيد بن عيل ، حتقيق د -15

 (. م 2331الليتا برنتنك بريس ، حيدرآباد ، سنة 

16- www.shamila.ws    ، و اردو ترمجه لوامع البيان يف تفسري القرآن لسيد أرشف شميس

 .عالمه شميس ريرسج اكاديمي ، حيدرآباد :  نارش

 . األعالم للزركيل  -13
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