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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

 قصة اكتشافي لمكي بن أبي طالب القيسي
 

 د. أحمد حسن فرحات .أ
 

ه. ويف 437ه وتويف يف قرطبة عام355من املعلوم أن مكي بن أيب طالب القيسي ولد يف القريوان عام
 ه يكون قد مضى على وفاته ألف عام. ومن مث فمن املناسب أن تعقد1437هذا العام الذي حنن فيه 

الندوات العلمية يف اجلامعات، واملراكز العلمية، إحياء لذكرى هذا العلم الكبري، وتعريفا به، وبآثاره 
العلمية الكثرية، حيث شارك يف عدد من العلوم العربية واإلسالمية، وغلب عليه التخصص، واالهتمام،  

 بتفسري القرآن وعلومه.
أن من واجبها أن تقيم ندوة لذكرى هذا العلم  -شكورةم -وقد رأت مجعية احملافظة على القرآن الكرمي

الكبري، يتحدث فيها املشاركون عن إجنازاته ونتاجه العلمي. وطلبت إيل أن أشارك يف هذه الندوة 
املباركة، وكان ال يسعين إال املشاركة، باعتباري أول من اكتشف هذا العلم،  ونفض عن مؤلفاته غبار 

خصصتها لذلك. وقد رأيت من املناسب أن أذكر قصة هذا االكتشاف، السنني. نتيجة رحلة علمية 
لعلها متيط اللثام عن بعض األمور الغامضة ، وتكشف بعض احلقائق اخلفية. مما يكون فيه فائدة وعربة. 

 وهاكم القصة:
ملا كان ختصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصي يف ميدان التفسصصصصصصصصصري وعلوم القرآن، فقد فزغت إً فهار  الكتب واملؤلفني باحثا  عن 
مفسصصصصصصر يكون مولصصصصصصوعا  لبحثي. وأثناء قراءر ل اجم املفسصصصصصصرين يف كتب طبقات املفسصصصصصصرين: لفت انتباهي 

 اسم "مكي بن أيب طالب القيسي" والذي جعلين أقف عنده أن امل مجني له قالوا عنه: 
 قال أبو عمر أمحد بن مهدي املقري عن مكي:  -
 كان من أهل التبحر يف علوم القرآن والعربية.  -
 حسن الفهم واخللق.  -
 جيد الدين والعقل. -
 كثري التأليف يف علوم القرآن والعربية، حمسنا  لذلك .  -
 جمودا  للقراءات السبع عاملا  مبعانيها. -
 وقال القالي عياض : -
 "وكان مع رسوخه يف علم القرآن، وتفننه فيه: قراءات وتفاسري، ومعاين، حنويا  لغويا فقيها  ". 

 ث يف املطبوع عن كتبه ومؤلفاته اليت قاربت املائة، فلم أجد منها إال رسالة صغرية بعنوان :وبدأت أحب
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 . -بتحقيق الدكتور عبد الفتاح إمساعيل شليب -" اإلبانة عن معاين القراءات "
 عن تفسريه املسمى:  -وبالدرجة األًو –ومن مث بدأت البحث عن كتبه املخطوطة 

 اية في علم معاني القرآن وتفسيره وأحكامه وجمل من فنون علومه "الهداية إلى بلوغ النه" 
يف أحد أعداد جملة معهد املخطوطات التابع  -نسصصصصصصختني من هذا التفسصصصصصصري -وكان أن وجدت إشصصصصصصارة إً

 للجامعة العربية بالقاهرة. وأن هاتني النسختني موجودتان يف الرباط باملغرب األقصى.
مية حيث كنا مدرسني يف اجلامعة اإلسال –رمحه اهلل -األستاذ أمحد األمحدوقد ذكرت ذلك لزميلنا وأخينا 

 فقال األمر سهل. قلت كيف ؟ –باملدينة املنورة 
قال إن األسصصصصتاذ الشصصصصاعر عمر ناء الدين األمريي مقيم يف الرباط، وأنا أكتب إليه رسصصصصالة أسصصصصتفسصصصصر عن  

ة ي طلب من رئي  قسصصصصصم املخطوطات يف اخلزانالكتاب. وفعال  كتب لألسصصصصصتاذ األمريي. واألسصصصصصتاذ األمري 
 أن يفيدنا مبا عنده عن الكتاب. وهكذا كان. -رمحه اهلل  -العامة بالرباط األستاذ إبراهيم الكتاين

 فقد كتب إلينا األستاذ إبراهيم وصفا  للنسختني، ومل يكن الوصف للنسختني مما يشجع  
ة رت السصصصصصفر إً املغرب، ألقف بنفسصصصصصي على جليومع ذلك فقد قر  –وذلك لكثرة التصصصصصصحيف فيهما  –

 األمر.
وكنت إذ ذاك متعاقدا مع اجلامعة اإلسصصصصصصصصصصالمية باملدينة  -ولكن كيف أسصصصصصصصصصصتطيع مثل هذا السصصصصصصصصصصفر املكلف

رة واحدة بامسي، إً تذك -ألسصصصصصررحتويل تذاكر السصصصصصفر األربع يل و  -فخطر يف بايل أن باإلمكان -املنورة
المية األمني العام للجامعة اإلسصصصص-ذلك لفضصصصصيلة الشصصصصيص حممد ناصصصصصر العبودي للقيام نذه الرحلة. وذكرت

إً عمان بالسصصصصيارة. وجاء األهل من دمشصصصصق  األسصصصصرةفوافق على ذلك. وسصصصصافرت مع -حفظه اهلل -آنذاك
إً دمشصصصصق، وسصصصصافرت بالطائرة إً بريوت للحصصصصصول على الصصصصصصصصصصصصصصصصصصصتأشصصصصريات  األسصصصصرة اإً عمان، فا صصصصصطحبو 

ت احلصصصصول على تأشصصصرية إً تون ، باعتبار مكي شصصصخصصصصية تونسصصصية، وكنت أرغب يف . وقد حاولالالزمة
 واالطالع على املخطوطات التونسية، فلم أوفق لذلك.  -املدينة اليت ولد فيها مكي-زيارة القريوان

نسصص من  وثالث -من تفسصري مكي-وسصافرت إً املغرب ووجدت يف الرباط سصت نسصص من ا لد األول
 ، ونسخة من ا لد الثالث، وسم  نسص من ا لد الرابع.ا لد الثاين

 وهذه النسص ليست كلها يف اخلزانة العامة يف الرباط، بل هي موزعة على عدة من اخلزائن، منها:
 اخلزانة امللكية يف الرباط. -
 وخزانة القرويني يف فا . -
 .-من أقاليم الصحراء -وخزانة وادي درعة يف جنوب املغرب -
 ا أن هناك نسخة من ا لد األول يف املكتبة العامة مبدريد.كم  -
ومن الكتب اليت كنت حريصصصا على تصصصويرها كتاب" اإليضصصاح لناسصصص القرآن ومنسصصوخه، ومعرفة أصصصوله -

واختالف النا  فيه"، وكانت نسصصصصصصصصصخة منه، يف خزانة القرويني يف فا ، وكان البد من السصصصصصصصصصفر إً فا ، 
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ني، ودخلت عل القيم عليها األسصصصتاذ حممد العابد الفاسصصصي، وأخربته مبا أنا قادم ووصصصصلت إً خزانة القروي
من أجله. فاعتذر يل بأن إجازته تبدأ غدا ، فقلت له: أنا جئتك من املشصصصصصصصصصصصصصصرك، ألصصصصصصصصصصصصصصرب إليك أكباد 
الطائرات، لتقول يل مثل هذا الكالم .فقال يل: هل تسصصصصصصصتطيع أن تأر مبصصصصصصصصور من السصصصصصصصوك، يصصصصصصصصور لك 

 ت نعم . وقد مت ذلك.الكتاب؟ قل
 أما بقية كتب مكي األخر، فقد وجدت عددا  من نسخها، حتدثت عنها يف رساليت 

 فهار  ذاكرا أرقامها يف-كما وجدهتا على الطبيعة  -حيث وصفت هذه النسص-" مكي وتفسري القرآن "
ما جاء يف بعض  أاخلزائن اليت زرهتا. مبينا كل ما يتصصصصصصصصل نا، مسصصصصصصصجال مالحظار عليها. ورمبا بينت خط

 فهار  اخلزائن، من نسبة بعض الكتب إً مكي، مثل:
حيث جاء يف فهر  املخطوطات العربية احملفوظة يف اخلزانة العامة برباط الفتح حتت  كتاب" الوقف":  
أليب حممد مكي بن أيب طالب محوش القيسصصصصصصصصصصي، وهي رائية يف  " الوقف " :-D-1731 (276) رقم

 اإلمام نافع، أوهلا: ( على مقروء131أبيات)
 أيا طالبا يف الوقف حكما ممهدا      على كل حرف حني يتلى من الذكر

 ( 230 -180مقياسها-16مسطرهتا-ب 229-225) يف جمموع من ورقة
 مكتوبة خبط مغريب رديء.. مث يقول: 1312شعبان عام 12كملت يف

 .718ص-1ج-راجع ترمجة املؤلف يف ملحق بروكلمان
يف اخلزانة العامة يف الرباط  1971-7-22-على هذا الكتاب أثناء زيارر للمغرب يوم...ولقد اطلعت 
 وقد جاء يف أوله:

 بسم اهلل الرمحن الرحيم وصلى اهلل على سيدنا حممد وآله وصحبه، مث كتب باألمحر:
 يف األرجوزة املخففة...مث كتب باألسود: -شيص اجلماعة، رمحه اهلل -وقال القيسي
  الوقف حكما ممهدا      على كل حرف حني يتلى من الذكرأيا طالبا يف

وبعد تسصصعة أبيات جاء باألمحر: فصصصل الوقف على اهلمزة...مث فصصصل على هاء الكناية.. مث فصصصل الوقف 
على الراء املتطرفة.. مث فصصصصصصل يف الوقف على حروف املد واللني.. مث فصصصصصصل هو العاشصصصصصر: يف الوقف على 

 باقي احلروف...
ويبدو أن   ،على هذا الكتاب أن نسصصصبته إً مكي غري صصصصحيحة، ألعا ال تعتمد على أدلة ثابتةويالحظ 

 الذي رشح الكتاب يف نسبته إً مكي ما جاء يف أوله:
قال القيسصصصصصي شصصصصصيص اجلماعة. فكلمة "القيسصصصصصي": هي اليت رشصصصصصحته ألن ينسصصصصصب إً مكي بن أيب طالب  

 اك قرائن أخر ال أعرفها، فسألت القيمني على اخلزانة:القيسي... وخطر يف نفسي أنه رمبا يكون هن
 إن كان لديهم قرائن أخر، غري كلمة القيسي، فأخربوين أن لي  هناك أية قرينة، غري هذه الكلمة... 



 
4 

وعلى هذا فال تصصصصصصصصصح نسصصصصصصصصبة الكتاب إً مكي، لعدم وجود دليل، وألنه مل يعرف ملكي كتاب واحد من  
كتبه التسصصصصصصصصصعني، على طريقة النظم هذه. ومل يذكر أي كتاب من كتب ال اجم، وكتب فهار  الشصصصصصصصصصيو :  

ا ، وال سصصصصصصصصصصكتابا ملكي نذا العنوان، على هذه الصصصصصصصصصصصفة املتقدمة...مما نعل هذه النسصصصصصصصصصصبة ال تقوم على أ
نسصصصصصصبتها  اليت صصصصصصصحت ،تسصصصصصصتند إً دليل. وبذلك ال نسصصصصصصتطيع أن جنعل هذا الكتاب يف عداد كتب مكي

 إليه.
تؤكد ما سبق أن ذكرته -مث وجدت مقالة منشورة على الشبكة1971هذاما ذكرته عن كتاب الوقف عام 

ي لكتاب ف احلقيقاملؤل -شصصيص اجلماعة–من عدم صصصحة نسصصبة الكتاب إً مكي، وتذكر ترمجة للقيسصصي 
 إً بعض ما جاء فيها: هناالوقف. ولعل من املناسب أن نشري 

 ترجمة اإلمام القيسي وما اكتنفها من غموض:" 
وقد أدى االقتصصصصصصار على ذكره بنسصصصصصبته ا ردة أعين" القيسصصصصصي" إً وقوع التبا  بينه وبني الشصصصصصيص ......."

ت -أيب حممد مكي بن أيب طالب القيسصصي القريواين، نزيل قرطبة، وصصصاحب "التبصصصرة يف القراءات السصصبع 
 بسب االش اك يف هذا النسب" "القيسي".   -هص437

ان، وقع بني اإلمامني خلط عند أحد والصصصصصصصصصصصصصصعي "فهر  اخلزانة العامة فرغم هذا التباعد يف الزمان واملك
بالرباط"، فإذا به ينسصصصصصصب القصصصصصصصيدة الرائية يف "الوقف" ملكي القيسصصصصصصي، ألنه رأى مكتوبا على ديباجتها :  

 "قال القيسي شيص اجلماعة".
كما   -فيها  ها يعتذروقد تبني يل ذلك حني رجعت إليها، معتقدا أعا ملكي املذكور، فإذا يب أجد ناظم 

 عن التقصري بضرارته، ألنه كان أعمى، ويقول يف باب اهلمز:  -سيأر 
  وخوض الضرير فيه كاخلوض يف البحر". -"فابدأ باهلمز القوي لديهم 

دكتور هو: الو  مث وقفت بعد ذلك بسصصصصصصصصصصنوات، على مقال ألحد الباحثني، وقد الحظ فيه مثل ما الحظته
هص 1404السصصصصنة األًو رجب  1نشصصصصر مبجلة الشصصصصريعة كامعة الكويت عدد  أمحد حسصصصصن فرحات يف حبث

 . 672، وكذا رقم 1371م، وميكن الرجوع إً م   ع رقم 1984أبريل 
وقد ذكر الدكتور أمحد حسن فرحات يف حبثه املذكور : "أن جمرد وجود اسم مؤلف على كتاب ال يكفي 

ت النسا ، كما وجد خطإوغالبا ما يكون ذلك من  وحده إلثبات صحة نسبة الكتاب إً هذا املؤلف،
يف فهار  اخلزانة العامة يف الرباط : "كتاب الوقف" أليب حممد مكي بن أيب طالب القيسصصصصصصصي، وهي رائية 

د( وقد تصصصصصصصصصصفحتها أثناء 1371) 672( على مقرإ  اإلمام نافع، وقد جاءت حتت رقم 131يف أبيات )
اء يف أول الكتاب: "قال القيسصصصصصصصصصصصي شصصصصصصصصصصصيص اجلماعة"، ومل يرد ، وقد ج22/7/1971زيارر للمغرب يوم 

على غالف الكتاب: اسصصصصصصصم املؤلف، وخطر يل أن يكون والصصصصصصصع الفهار ، اجتهد يف نسصصصصصصصبة الكتاب إً 
 مكي، من ورود كلمة "القيسي شيص اجلماعة" يف أول الكتاب... إخل.
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 " العمدة في غريب القرآن":ومثل كتاب
م حينما بدأت كمع خمطوطات 1970"العمدة يف غريب القرآن" إً عام حيث ترجع صليت بكتاب  

مكي بن أيب طالب القيسي، وذلك بعد أن أخذت مولوع رساليت لنيل درجة الدكتوراه بعنوان: "مكي 
بن أيب طالب القيسي .. وتفسري القرآن الكرمي"، وقد رأيت أن فهار  دار الكتب الظاهرية ذكرت  

الب القيسي مها: " تفسري املشكل من غريب القرآن على اإلناز واالختصار" كتابني ملكي بن أيب ط
وكتاب " العمدة يف غريب القرآن" وقد حصلت على نسخة مصورة لكل واحد منهما لالستفادة منهما 

 يف دراسيت ولتحقيقهما ونشرمها بعد ذلك، وقد قمت بنسص الكتابني متهيدا  لذلك.
ا  إً عن السبب الذي يدفع مكي   ،ويلح علي تساؤل دائم ،غل تفكرييوأثناء عملي بالرسالة كان يش
أحدمها بعنوان " تفسري املشكل من غريب القرآن على اإلناز  :تأليف كتابني يف غريب القرآن

" العمدة يف غريب القرآن" وخباصة أن يف الكتابني نوعا  من االش اك  :" والثاين بعنوان. واالختصار
مل يأت بلفظ  ،ري من الكلمات اليت جاءت فيهما، وأن تفسري تلك الكلمات املش كةيف كث ،والتداخل

 يف كثري من األحيان، ولنضرب على ذلك بعض األمثلة: ،غايرةتواحد، وإمنا جاء بألفاظ م
 يف كتاب "تفسري املشكل من الغريب":

 الزنا، النكاح. :ويف" العمدة " .: نكاحا  يف العدة ال تواعدوهن سر ا   -
 والعلم باحلرب. ،يف اللسان :بسطة: أي: سعة. ويف" العمدة " -
 وال ُخل صة: أي: ال صداقة تنفع يومئذ. ويف" العمدة ": املودة. -
 العروش: السقوف. ويف" العمدة ": األبنية. -
 : مل يتغري. ويف" العمدة ": مل تأت عليه السنون. مل يتسنه -
 املال.َطْوال : أي سعة. ويف" العمدة " : الفضل يف  -
 ملن خشي العنت: أي: الفجور، وأصله الضرر والفساد. ويف" العمدة ": الزنا. -
 فآتوهم نصيبهم: أي: من النظر والرفد واملعونة. ويف" العمدة ": من النصر والعمل دون املرياث. -
 ثبات: أي: مجاعات، واحدهتا: ثبة. ويف" العمدة ": مجاعة متفرقة. -
 : القصور.الربوج: احلصون. ويف" العمدة " -
 مرفوعة. املشي دة: املطو لة. ويف" العمدة ": حمصنة  يف كتاب" تفسري املشكل من الغريب":-
 والطاعة. ،الس َلم: االستسالم. ويف" العمدة ": املقادة -
 وال آمني: أي: عامدين. ويف" العمدة ": قاصدين. -
 ومهم.النقيب: الكفيل على القوم. ويف" العمدة ": النقباء: األمناء على ق -
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 فلما جن  عليه الليل: أي: أظلم.  ويف" العمدة ": غطى. -
 أو دما  مسفوحا : أي: سائال . ويف" العمدة ": مصبوبا . -

ومها على هذه احلال من  -كذلك كنت أقول يف نفسي: كيف سأخرج هذين الكتابني إً النا 
 ا النحو؟ على هذ ،؟ وماذا ميكن أن يقال يف تسويغ وجود هذين الكتابني-االش اك

ة يفسر الكلمة بكلمماولقد خطر يل مرة أن ينشر كتاب "العمدة" على هامش مصحف ؛ ألنه كثريا  
 دومنا زيادة. وأن ينشر كتاب " تفسري املشكل من الغريب" مستقال  ؛ ألنه أكثر توس عا  يف الشرح.

ما حبرف كل واحد منهعلى أن يطبع   -كما فكرت يف مرحلة من املراحل بدمج الكتابني يف كتاب واحد
حينما نسخت كتاب "العمدة" مع كتاب "تفسري  ،وسرت خطوة يف هذا الطريق -مغاير حلرف اآلخر
 املشكل من الغريب".

 مقارنة بين ما جاء في الكتابين، وكتاب الهداية:
لوغ ب وبني ما جاء يف كتاب "اهلداية إً ،مث خطر يل أن أعقد مقارنة بني ما جاء يف الكتابني من جهة 

من جهة  -تفسري مكي املخطوط–النهاية يف علم معاين القرآن وتفسريه وأحكامه ومجل من فنون علومه 
فلم أجد ما يدل على صلة والحة بني كتاب "العمدة"، وكتاب "اهلداية" يف حني وجدت  –أخرى 

 ثلة: مالصلة والحة بني كتاب "اهلداية"، وكتاب "تفسري املشكل من الغريب"، وهاكم بعض األ
 يف" تفسري املشكل من الغريب": الريب : الشك. -

قد أن يكون فيه شك عند من وفقه اهلل، و  -جل ذكره -ويف كتاب " اهلداية ": وهو نفي عام، نفى اهلل
 ارتاب فيه من خذله اهلل ومل يوفقه.

 يف" تفسري املشكل من الغريب": ومما رزقناهم ينفقون: أي: يزكون ويتصدقون. -
 هلداية ": معناه: يتصدقون ويزكون. وقيل: هي نفقة الرجل على عياله.ويف " ا
 والفالح: البقاء. -من السعادة -يف" تفسري املشكل من الغريب": املفلح: السعيد -

 ويف كتاب " اهلداية ": وأصل الفالح: البقاء يف اخلري، فاملعىن: وأولئك هم الباقون يف النعيم املقيم. 
لبقائه يف اجلنة، مث اتسع فيه فقيل لكل من قال خريا : مفلح. ويف كتاب "العمدة": واملؤمن: مفلح 

 املفلحون: الفائزون.
 ويف" تفسري املشكل من الغريب": اخلداع: إظهار خالف ما يف النف . -

 ويف كتاب " اهلداية ": اخلداع: إظهار خالف االعتقاد. ويف كتاب "العمدة": خيادعون: ينافقون.
: التقارب الشديد بني كتاب: "اهلداية" من جهة، وكتاب -من خالل هذه النصوص املقارنة -ويالحظ

حني جند  على"تفسري املشكل من الغريب" من جهة أخرى، حىت إن األلفاظ لتكاد تكون هي بذاهتا، 
 أن ألفاظ كتاب "العمدة" مغايرة هلما. وهذا ما يؤكد أن كتاب "اهلداية" وكتاب "تفسري املشكل من

 الغريب": مها ملؤلف واحد، بينما كتاب "العمدة" ينبغي أن يكون ملؤلف آخر.
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 :رحلة الشك
ومن هنا بدأت رحلة الشك يف صحة نسبة كتاب "العمدة" إً مكي بن أيب طالب القيسي، وتوقفت 

ية، واليت وبدأت بدراسة هذه املشكلة املستعص ،عن العمل يف حتقيق الكتاب، حىت أقطع الشك باليقني
 وولع حل حاسم هلا. وكان أن وصلت إً احلقائق التالية: ،مل يكن يل بد من مواجهتها

  .مجيع الذين ترمجوا ملكي، أو ذكروا كتبه: مل يذكروا كتابا  واحدا  له باسم "العمدة" -1
" وبعضهم ذكر كتاب "غريب القرآن". وال وإمنا ذكر بعضهم كتاب: "تفسري املشكل من غريب القرآن

.شك عندي يف أن املراد نما واحد  
حيث جاء يف بعض املصادر:  -وذلك كما حصل بالنسبة لكتاب "تفسري مشكل إعراب القرآن" -

باسم "إعراب القرآن". مما محل األستاذ إبراهيم اإل بياري على الظن بأعما كتابان، وليسا كتابا  واحدا ، 
لك إً أن ينسب كتاب "إعراب القرآن املنسوب للزجاج" إً مكي بن أيب طالب القيسي. ودفعه ذ  

وقد بين ا عدم صحة هذه النسبة يف رسالتنا "مكي بن أيب طالب .. وتفسري القرآن"، كما كتب عن ذلك 
 أيضا  األستاذ احملقق أمحد راتب النفا  يف جملة جممع اللغة العربية بدمشق.

بني كتب ومؤلفات  -ال اجم، وفهار  الكتب: على عدم ذكر كتاب، باسم "العمدة"وإن إمجاع كتب 
يعترب دليال  والحا ، على عدم صحة نسبة الكتاب إً مكي. -مكي بن أيب طالب القيسي  

مل ترد للكتاب أية إشارة يف كتب مكي، وهو كثريا  ما حييل على كتبه األخرى ويذكرها. -2  
ة للمؤلف، كما هي عادته يف مجيع كتبه، وال يشذ عن هذه القاعدة أي  مل يبدأ الكتاب مبقدم -3

و "متكني املد  -كتاب، مهما كان حجمه. كما نرى ذلك يف كتبه : "التبيان" يف اختالف قالون وورش"
. -ات املشددات يف القرآن وكالم العرب" و "الياء -يف آمن وآتى وآدم"  

"  حيث -على اإلناز واالختصار -املشكل من غريب القرآنوكما نرى ذلك أيضا  يف كتابه : "تفسري 
 قدم له مبقدمة صغرية جدا .

-إن مؤلفات مكي بن أيب طالب معروفة وحمصورة، ومل يضع من أمسائها شيء؛ وذلك ألن مك يا   -4
 ترك فهرسا بأ مساء كتبه اليت ألفها، وشيوخه الذين در  عليهم، وقد اعتمدت معظم املصادر -رمحه اهلل

مل تذكره كتب  ،على ما جاء يف هذا الفهر ، ومن هنا فال ينتظر أن يظهر كتاب جديد للمؤلف
 ال اجم، وفهار  الكتب.  
اليت تؤكد عدم وجود كتاب ملكي بن أيب طالب القيسي باسم "العمدة"  ،وأمام هذه احلقائق الناصعة

ذي كان وراء هذه النسبة؟ ونقول البد أن يقول قائل: إذن كيف نسب هذا الكتاب إً مكي ؟ ومن ال
 جوابا  على ذلك:

:نظرة فاحصة  
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إن نظرة فاحصة إً الصفحة األًو من املخطوط اليت ذكر عليها اسم الكتاب، واسم مؤلفه كفيلة بأن 
ا  للذهاب البعيد، وراء التخرصات والظنون ، بل إعا تكشف احلقيقة ناصعة مشرقة، ال لب   تضع حد 

فيها وال غموض، وتفسر كيف نسب كتاب "العمدة" إً مكي بن أيب طالب القيسي، ومن الذي يقف 
 وراء هذا اخلطأ.

 وإليكم ما كتب على الصفحة األًو من املخطوط:
 خمتصر من كتاب غريب القرآن تفسري القرآن. 

ة: اإلمام األوحد أبو طالب مكي رمحة اهلل عليه.وهو كتاب العمدة صنع  
و أول ما نالحظه على هذا الكالم: أن الناسص هلذا الكتاب مل يكن على قدر من العلم، يسمح له بأن 
حيسن كتابة عنوان الكتاب دون الطراب، ولعل اسم الكتاب يف النسخة اليت نقل منها الناسص كان 

 مرتب ا  كما يلي:
رآن.كتاب غريب الق  -  
خمتصر من كتاب تفسري القرآن. -  
وهو كتاب العمدة. -  

فهو إذن: غريب القرآن، ويكون كتاب "العمدة" امسا  للتفسري  ،و إذا صحت هذه القراءة السم الكتاب
ولعل هذا القول هو الراجح. -الذي اختصر منه كتاب "الغريب"  

"غريب القرآن" فيكون "العمدة" امسا  وميكن أن يكون قوله: "وهو كتاب العمدة" يعود على كتاب 
.-ولعل هذا القول هو املرجوح  –لكتاب الغريب   

باخلطأ، يف عنوان الكتاب، فقد كان جديرا  أيضا  باخلطأ يف اسم املؤلف  ،وكما كان هذا الناسص جديرا  
 حيث قال: صنعة اإلمام األوحد أبو طالب مكي رمحة اهلل عليه.

ص هنا: أنه حذف "الص" من قوله "املكي"، وكانت هذه بداية اخلطأ، يف نسبة واخلطأ الذي وقع فيه الناس
 الكتاب إً غري مؤلفه احلقيقي. 

فمؤلف الكتاب احلقيقي إذن هو أبو طالب املكي، وامسه: حممد بن علي بن عطية احلارثي املتوىف عام 
أبا حممد. . ولي  املؤلف مكي بن أيب طالب القيسي-صاحب كتاب قوت القلوب -هص 386  

ويبدو أن خطأ الناسص يف حذفه "الص" أوقع والع فهار  دار الكتب الظاهرية الدكتور" عزت حسن" يف 
اخلطأ أيضا ، فالتب  عليه األمر وتعلق بكلمة "مكي"، وكلمة "مكي" إذا أطلقت يف جمال التفسري وعلوم 

يشاركه يف هذا االسم، يف جمال  القرآن: انصرفت إً "مكي بن أيب طالب القيسي"؛ ألنه لي  هناك من
 الدراسات القرآنية.
حسن" تنبه إً كنية املؤلف "أبو طالب" ملا وقع يف هذا اخلطأ، وألمكن تصحيح  ةولو أن الدكتور" عز 

"مكي"، ومما يساعد يف ذلك أن كنية: " مكي" ابن أيب طالب القيسي "أبو حممد"، وليست "أبا 
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لتصوف، والتأليف فيه وله تفسري خمطوط حمفوظ يف خزانة القرويني طالب". وأبو طالب املكي اشتهر با
 بفا ، من اململكة املغربية.

وكنت قد أرجأت الكتابة عن كتاب "العمدة"، ألط لع على هذا التفسري املخطوط، والذي يرجح لدي  
منه.... أن كتاب "العمدة": خمتصر  
 عشرون يوما في المغرب:

وبعد أن مكثت عشصصصصرين يوما  يف املغرب، صصصصصورت خالهلا معظم ما وجدته من تراث مكي، كان البد من 
الذهاب إً أوروبا، حيث مكثت أربعة أيام يف إسصصصصصصبانيا، زرت خالهلا املكتبة العامة يف مدريد، وصصصصصصصورت 

ى ما اطلعت علمنها اجلزء الذي أشصصصرت إليه، كما زرت مكتبة دير اإل سصصصكو ريا ل يف لصصصواحي مدريد، و 
مث عرجت على  -ووافقت زيارر هلا وجود بعثة اجلامعة العربية لتصصصصصصصصصصصوير املخطوطات-فيها من خمطوطات

يونص مطلعا  برلني، مث م لندن ملدة أربعة أيام، مث إً باري ، ملدة أربعة أيام أيضصصصصصصصصصصصصصصا ، ومن هناك ذهبت إً
األزهرية. مث  قاهرة  ودار الكتب املصصصصصصرية، واملكتبةعلى مكتباهتما. مث إً اسصصصصصتا مبول، ومكتباهتا، مث إً ال

عودا  إً عمصصان، فصصاملصصدينصصة املنورة. ومكتبصصة عصصارف حكمصصت، واملكتبصصة احملموديصصة، وغريهصصا من املكتبصصات يف 
 املدينة املنورة، ومكة املكرمة، والرياض.

 في مأمن: -في ديار الغرب– المخطوطات العربية، واإلسالمية
ولصصصصصصصصصع هي يف م -يف ديار الغرب– له هنا: أن املخطوطات العربية، واإلسصصصصصصصصصالميةوالذي البد من تسصصصصصصصصصجي

إمكان كما أن ب  -بغض النظر عن الطرك، اليت وصصصصصصصصصلت نا إً هناك-الصصصصصصصصصون واألمان، والعناية والرعاية
 دون أية عقبات.-من أخذ صور عنها -يف تصويرها–الباحثني، والراغبني 

الصصصصصصصصصصفحة  وقد ولصصصصصصصصصعت كفي على -يف مكتبة املتحف الربيطاين -وأذكر أنين ملا كنت أتفحص خمطوطة
املفتوحة منها، حىت ال تغلق الصصصصصصصصصصصفحة، فوجئت باملوظفة املراقبة تسصصصصصصصصصصرع حنوي، وقد محلت بيدها مالقط 

ل قارىء إذا كان ك -بالسصصتيكية ، وقد ولصصعت على كل صصصفحة ملقطا، وقالت يل إن املخطوط سصصيتلف
ك من سصصصصصصصلوك بعض القيمني على بعض املكتبات العربية، والذين . فأين هذا السصصصصصصصلو -سصصصصصصصيضصصصصصصصع يده عليه

 نعلون من املخطوطات سلما يقفون عليها، ليصلوا إً األعلى. 
كتبصصات العصصامل، كمصصا م توز عتصصهإن  مثصصل هصصذه الرحلصصة أفصصادتين كثريا ، حيصصث تعرفصصت على تراثنصصا العريق الصصذي 

 .  أفادتين فيما أحتاج إليه يف حبثي بالدرجة األًو
كان البد من طبعها على الورك لالسصصصصصصصصصصصتفادة منها؛    -على امليكروفيلم -وملا كانت معظم النسصصصصصصصصصصصص اخلطية

وهكذا صح العزم على شراء آلة لطبع هذه املصورات. وقد كنت أقوم بنفسي بعملية الطباعة، وقد وفرت  
 ى نسصصصصصصصصصصخة غريكثريا  من خالل هذا العمل، كما اكتسصصصصصصصصصصبت خربة يف هذا ا ال. وكنت إذا حصصصصصصصصصصصلت عل

 والحة الطباعة، فإنين أقوم بعكسها من األبيض إً األسود، أو العك . فتأر الصورة أولح.
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 كرو فيلم أمام مصصصصباح كهربائي، واقرأ مباشصصصرة من املكري، فقد كنت ألصصصع املكله  وإذا مل تتضصصصح مع ذلك 
وبعد  –اع ك فاحلاجة أم االخ  وال غرابة يف ذل –وفيلم. وكثريا  ما كانت مثل هذه العملية حتل املشصصصصصصصصكلة 

أن صصصصصو رت عددا  من كتب مكي اليت حصصصصصلت عليها، بدأت القراءة واالطالع، على ما فيها. وملا تبينت 
 يل مكانتها العلمية الكبرية، كان البد من تسجيل املولوع، يف جامعة األزهر .

 معركة تسجيل الموضوع:
من اختيار مولصصصصصصصصصوع رسصصصصصصصصصالة الدكتوراه، وقد طلب إلينا أن  بعد أن أعينا مرحلة املاجسصصصصصصصصصتري، كان البد لنا

نسصصصافر، وأن نرسصصصل مولصصصوعاتنا املختارة، واخلطط البحثية، عن طريق املراسصصصلة. وبعد أن اقتنعت باملولصصصوع 
 الذي سافرت من أجله، ومجعت ما حنتاجه من خمطوطات، قمت بولع خطة للبحث بعنوان:

د ف ة من مث جاءين الرد بع -كما طلب إلينا  -ته يف الربيدوأرسصصصصصصصصصل " منهج مكي في تفسيييييييير القرآن ". 
دمة  " وكانت صصصصصصصص .الزمن، بعدم املوافقة على املولصصصصصصصوع، وأن على الطالب أن خيتار مولصصصصصصصوعا أكثر جدية

 ". كبرية غري منتظرة
 من باب املسايرة: قمت ببعض التعديالت يف خطة البحث، وجعلت العنوان : فومع ذلك 

 ."مكي بن أبي طالب وتفسير القرآن " 
ومل يفد ذلك شصصصصيئا . فكان البد من السصصصصفر إً القاهرة. وذهبت إً وكيل كلية أصصصصصول الددين الشصصصصيص عبد 

  :وقلت له: لقد تقدمت خبطة حبث عن -رمحه اهلل-الغباشيالعظيم 
ب الذي أعرف السب".  فقال: اخ  مولوعا  آخر. فقلت أريد أن مكي بن أبي طالب وتفسير القرآن"

  .–حىت ال يتكرر األمر مرة ثانية  –من أجله كان الرفض 
 قال : اآلن حنن عندنا امتحانات، وتأتينا يف وقت آخر. 

مث قال : أنت أخذت رجال جمهوال. كيف سصصصتصصصصنع منه رسصصصالة؟ ومل يكتب عنه يف كتب ال اجم أكثر من 
 . فقلت هذا شأين، وعملي. قال: تأتيين يف وقت آخر. ؟صفحة ونصف

 –. مث خطر يل أن أقوم بزيارة األسصصصتاذ السصصصيد أمحد صصصصقر -وأنا ال أدري ماذا أصصصصنع -وخرجت من عنده
لت: ولكن وسصصصألته عن رأيه فيها، فاسصصصتحسصصصنها، ق ،ويف بيته عرلصصصت عليه خطة البحث –احملقق املشصصصهور

ر األوقاف وزي -إذا أحببت أنا أعرلصصصصصصصصصصصصصصها على الدكتور عبد العزيز كامل األزهر مل يوافق عليها. فقال :
فقلت له: أنا ال أريد أن أفتح معركة مع األزهر، من أجل املولصصصصصصوع. هل هناك  -وشصصصصصصؤون األزهر حينذاك

وع، وتقنعه باملولصصصص –رئي  القسصصصصم  –حل آخر؟ قال: إذا اسصصصصتطعت أن تصصصصصل إً الشصصصصيص أمحد الكومي 
 فق عليه. قلت له : وكيف السبيل إً ذلك؟فإن املولوع سيوا

فيمكن  –وهو مسصصصصصجل رسصصصصصالة عند الشصصصصصيص الكومي  –قال بعد قليل يأر لزيارر " األمحدي أبو النور " 
 أن تذهب معه، ويعرفك على الشيص، وتعرض عليه املولوع. وكان ذلك . 
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  مع رئيس القسم :

ر مولصصصصوعا  اختتقال مثل ما قالوا يل : ملاذا ال ف -رئي  القسصصصصم -وعرلصصصصت املولصصصصوع على الشصصصصيص الكومي
 آخر ؟ 

قلت: يا فضصصصصصصصيلة الشصصصصصصصيص: أنا مقتنع باملولصصصصصصصوع، وقد سصصصصصصصافرت من أجله ، وصصصصصصصصورت كثريا  من خمطوطات 
املؤلف. وإنين  أمحصصل معي منصصاذج منهصصا. وإذا أحببصصت أقرأ عليصصك بعض مصصا فيهصصا. وقصصد قرأت عليصصه بعض مصصا 

 فيها، فسكت الشيص .
وقف، : أنا مقتنع باملولصصصوع، وسصصصأمضصصصي يف البحث، ولن أت مث تابعت احلديث قائال  : يا فضصصصيلة الشصصصيص 

سصصواء وافق  -وسصصأعمل على حتقيق هذه الكتب، اليت أمسعتك شصصيئا  منها، وسصصأنشصصرها بعد ذلك على املأل
الذي  – هذا العامل . وسأقول للعامل : إن األزهر الشريف، يقول عن-األزهر على التسجيل، أم مل يوافق

 ال يصلح أن يكون مولوع دراسة.  -له حنو من مائة مؤل ف يف التفسري وعلوم القرآن والعربية
 قال الشيص : كده !! قلت : كده ... 

 فتبسم الشيص وقال : قدم املولوع من جديد. وأنا أتبناه. وأشرف عليه، وهكذا كان ...
 موضوع المناقشة:

حان وقت املناقشصصصصصصصة، وكان أحد املناقشصصصصصصصني األسصصصصصصصتاذ الدكتور حممد حسصصصصصصصني  ،عوبعد االنتهاء من املولصصصصصصصو 
 وقد بدأ مناقشته كما يلي:  -رمحه اهلل-" التفسير والمفسرونالذهيب صاحب كتاب " 

قال: لقد أرسل إيل الشيص الكومي: هذه الرسالة لقراءهتا ومناقشتها، وقلت له : أنت تعلم أين قد قررت 
سصصرك  -ذلك أن أحد طالبه من غري املصصصريني، والذي كان يشصصرف عليه – مصصصري أال أناقش رسصصالة لغري

 له كتابا  وطبعه بامسه، مغريا  اسم الكتاب، فقرر الشيص بناء على ذلك: أال  يناقش طالبا  غري مصري. 
إن ف ك هذه الرسصصالة : اقرأها أوال :إليولكن الشصصيص الذهيب قال : إن  الشصصيص الكومي قال يل : أنا أرسصصلت 

 أعجبتك ناقشها. وإال  فال .
يقول الشصصصصصصصصصصصصصيص الذهيب : فلم ا قرأت هذه الرسصصصصصصصصصصصصصالة قرأهتا حرفا  حرفا ، وكلمة  كلمة ، ألنين وجدهتا رسصصصصصصصصصصصصصالة 
منوذجية، عرفتنا مبا مل نكن نعرف . يقول : أنا كتبت عن " التفسصصصصصصصصصصري واملفسصصصصصصصصصصرون"  ومل أكن أعرف هذا 

 مث قال: اجلامعية. املفسر . وهكذا ينبغي أن تكون الرسائل
ولقد لفت انتباهي يف هذه الرسصصصصالة الفصصصصصل الذي عقده بعنوان: "رد مغالطات ابن الشصصصصجري على مكي  

يف مشصصصصكل إعراب القرآن" حيث وجدت ردودا قوية على ابن الشصصصصجري، حىت إين شصصصصككت، وقلت لعله 
تأخرين املتقدمني أو امل نقلها من كتاب. فسصصصصصألت أهل االختصصصصصصاص يف العربية : هل تعلمون أن أحدا من

رد على ابن الشصصصصصصصصصصصصصصجري مؤاخذاته على مكي؟ فقالوا : ال . فاع فت للرجل أنه بذل جهدا كبريا يف رده 
 مغالطات ابن الشجري.
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وع يا فضصصيلة الشصصيص: لو وافقتكم على عدم الكتابة يف هذا املولصص –رمحه اهلل  –مث قلت للشصصيص الكومي  
 . كم تكون اخلسارة ؟

 شك، خسارة كبرية.  قال : بال
خنلص من ذلك إً أن الطالب املقتنع مبولصصصصصصصصصصصصصصوعه باسصصصصصصصصصصصصصصتطاعته أن يقنع اآلخرين .. كثريا  ما نرى الطلبة 
يتعثرون بعد اختيار املولصصصصصصصصصوعات نتيجة عدم املوافقة عليها من اجلهات الرمسية. ولعل فيما ذكرت درسصصصصصصصصصا  

 مفيدا  هلؤالء الطلبة....
اب  يفدين فقط يف حتصيل الدرجة العلمي ة. بل أفادين كثريا ، حيث دخلت بمث إن اختيار هذا املولوع مل

التفسصصصصصصصري وعلوم القرآن، من أوسصصصصصصصع أبوابه، باختياري هلذا العلم، الذي شصصصصصصصارك يف عدد من العلوم، وغلب 
عليه التخصصصصصصصصص يف التفسصصصصصصصري وعلوم القرآن والعربية، فقد رافقته يف معظم مؤلفاته، وخضصصصصصصصت معه يف حبار 

م اليت خالصصصها، وعشصصصت معه تفسصصصريه ، ومشصصصكل إعرابه، وقراءاته وناسصصصخه ومنسصصصوخه، وغري ذلك من العل
 مؤلفاته الكثرية، مما أكسبين التمكن يف هذه العلوم املتنوعة، نتيجة هذه الصحبة الطويلة. 

حذها شصصصصصصصإن التوفيق يف اختيار املولصصصصصصصوع ثروة كربى للباحث، ومن مث على الطلبة أن يتخذوا لعقوهلم ما ي
 وينميها، ويزيدها رفعة وقوة.

 :في دوحة المخطوطات المحيطة بالحرم النبوي
وكنت أقضصصصصصصصصصي وقيت  -كنت معارا للتدري  يف اجلامعة اإلسصصصصصصصصصالمية باملدينة املنورة  -غري أنين يف تلك الف ة

 كانت  حيث –من بعد صصصصصصصصالة العصصصصصصصصر إً صصصصصصصصالة العشصصصصصصصاء، يف دوحة املخطوطات احمليطة باحلرم النبوي 
مكتبة عارف حكمت، يف جنوب احلرم وإً جوارها مكتبة املدينة املنورة العامة، ويف داخل احلرم كانت 

. وكانت مدة إقاميت يف املدينة املنورة سم  سصصصصصنوات من -يف الدور الثاين من مبىن احلرم -املكتبة احملمودية
 م  1972 – 1967سنة / 

ولقد عشصصت هذه السصصنوات لصصمن هذه الدوحة العامرة باملخطوطات القيمة، أقلب يف خمطوطاهتا، وأفك  
وأعيش مع األعالم الكبار، الذين قضصصصصصصصصصصصصصوا أعمارهم يف كتابتها، وتسصصصصصصصصصصصصصطري   ،رموزها واسصصصصصصصصصصصصصتقي من معينها

يت توحي حبضور لكلماهتا. إن رائحة املخطوطات اليت تعبق يف املكان، ورهبة اجللو  مع هذه املؤلفات، ا
مؤلفيها يف املكان، من خالل كتبهم ومؤلفاهتم، تبعث يف النف  اخلشصصصصصصصصصصوع، واإلنصصصصصصصصصصصات إً عظمة هذه 
األمصصصة، وعظمصصصة هؤالء الرجصصصال الصصصذين تركوا من خلفهم تلصصصك الثروة العلميصصصة، واليت أنفقوا فيهصصصا أعمصصصارهم، 

 واعتصروا فيها عقوهلم وقلونم، لتكون إكسري حياة ملن بعدهم.
يف مكتبة عارف حكمت تعرفت على نسصصصصصصختني خطيتني من كتاب" مشصصصصصصكل إعراب القرآن " ملكي بن و 

كما تعرفت على نسصصصصصصخة خطية من    –الذي كنت أعد دراسصصصصصصة عنه، وعن تفسصصصصصصريه  -أيب طالب القيسصصصصصصي
يقها وقد شصصصصصصرعت يف نسصصصصصصخها اسصصصصصصتعدادا  لتحق –يف مكتبة املدينة املنورة العامة  -كتاب " الرعاية " ملكي

 نشرها فيما بعد .و 
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ويف ذلك الوقت أصدر األستاذ إبراهيم األبياري يف مصر ما امساه بصصصصصصصصصصصصصصصصصص " املوسوعة القرآنية" وقد تضمنت 
 عدة جملدات: 

 ا لد األول : كان عبارة عن طبعة للمصحف الشريف .. -
  –لعبد الباقي  –وا لد الثاين : كان املعجم املفهر  أللفاظ القرآن  -
 وا لد الثالث : كان يف إعراب القرآن.  -
 وثالث جملدات أخرى : حبيث كان جمموعها ستة جملدات. -

والذي يهمين هو هذا اجلزء الثالث املتعلق باإلعراب، فقد ذكر أنه اعتمد فيه على ما جاء يف مشصصصصصصصصصصصصصصكل 
قد مقارنة  أن أعاإلعراب ملكي، ولكن مل يقتصصصر عليه، وإمنا اسصصتفاد من غريه من املصصصادر . وقد خطر يل

بني ما جاء يف هذه املوسوعة من مشكل اإلعراب/ وبني النسص اخلطية، من مشكل اإلعراب املوجودة يف 
مكتبة عارف حكمت. وقد هالين ما رأيت من كثرة األخطاء يف مشصصصصصكل اإلعراب يف املوسصصصصصوعة القرآنية، 

أ .. وقد تعجبت من ذلك !  قرابة سمسصصصصصصصني خط -يف الصصصصصصصصحفة الواحدة -حىت إن األخطاء رمبا وصصصصصصصصلت
 كيف يكون هذا يف كتاب يتصل بكتاب اهلل ..

مث جاءت إجازة الصيف فوليت وجهي شطر القاهرة احملروسة، وزرت دار الكتب املصرية، وطلبت نسخة 
السصصني إً ولكن أحد اجل -وهي يف مكتبة تيمور -مشصصكل اإلعراب، اليت اعتمد عليها األسصصتاذ األبياري 

 : ما لك وهلذه النسصصصصخة من مشصصصصكل اإلعراب، إعا قد طبعت يف املوسصصصصوعة القرآنية، وأنا جواري، قال يل
 نسختها لألستاذ األبيا ري وأرسلتها إً املطبعة وطبعت ...

فعرفت السصصصر وراء هذه األخطاء الكثرية، إعا قراءة الناسصصصص للكتاب، وليسصصصت قراءة عامل يعرف ماذا يقرأ، 
يعفي القائمني على املوسصصوعة، من املسصصؤولية. فالبد من املراجعة يف مثل هذه وماذا يكتب. ولكن هذا ال 

 املسائل العلمية. وإمهال ذلك يؤدي إً مثل هذه األخطاء القاتلة.
 البحث عن النسخ الخطية : 

من الصصصصصصصصعوبات اليت تصصصصصصصصادف طلبة الدراسصصصصصصصات العليا البحث عن النسصصصصصصصص اخلطية، على الرغم من وجود 
ت وتوافرها، ووجود املؤلفات والكتب، اليت تعىن بفهار  املخطوطات، وأماكن وجودها. فهار  املكتبا

وتبقى الصعوبة قائمة وذلك ألن فهار  املكتبات، وفهار  الكتب تصلح أن تكون دليال  أوليا يبدأ منه، 
خطاء أولكنها ال تقول كلمة الفصصصصصصصل يف املولصصصصصصوع، وذلك نتيجة ما يعتورها من قصصصصصصصور،  وما حتتويه من 

 يعرفها من سبق له أن تعامل معها .
فكثريا  ما تنسصصصصصب املخطوطات إً غري أصصصصصصحانا، نتيجة ألخطاء املفهرسصصصصصني وخباصصصصصصة حينما يكون هناك 

ولدي قائمة طويلة عريضصصصة يف مثل هذه األخطاء، نتيجة اطالعي  .نوع من االشصصص اك، يف أمساء املصصصصنفني
ق، للبحث عن خمطوطات كتب مكي اليت أشصصرت إليها فيما سصصبعلى تلك الفهار ، وخباصصصة أثناء رحليت 
م من قبل جامعة اإلمام حممد بن سصصصصصصصصصصصصصصعود اإلسصصصصصصصصصصصصصصالمية، 1979وأثناء املهمة العلمية اليت كلفت نا عام 
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حيث كنت  -واملغرب ،واجلزائر ،تون  -حلصصصصصصر املخطوطات املتصصصصصصلة بالتفسصصصصصري وعلوم القرآن يف كل من
وأنظر فيها متفحصصصصصصصصصصصصصصصصا ، مث واصصصصصصصصصصصصصصصفا هلا من خالل الرؤية  ،أطلب الكتبأنظر يف فهار  املكتبات، مث 

 املباشرة.
وكانت نتيجة هذه املهمة أن قدمت جلامعة اإلمام فهرسصصصصا هلذه املخطوطات معتمدا  على ما انتهيت إليه، 

 من تعريف نا، كما هي على الطبيعة.
سصصص خطية  فهار  املكتبات: وجود نويف بعض األحيان، يرى طالب الدراسصصات العليا نتيجة مطالعاته يف

 للكتاب، الذي يبحث عنه يف بعض الدول، ويسعى للحصول عليه، ولكن ال يتمكن من ذلك.
مبول وأردت احلصصصصصصصول على نسصصصصصصخة خطية من كتاب "  وأذكر مرة كنت يف املكتبة السصصصصصصليمانية يف اسصصصصصصتا 

شصصصصصص طوا ولكن القائمني على املكتبة ا .أثناء حتقيقي للكتاب ملكي،" اإليضصصصصصصاح لناسصصصصصصص القرآن ومنسصصصصصصوخه
ن موجود يف دار الكتب املصصصصصصصصصصصصرية، وملا طلبنا الكتاب م ،لتمام ذلك املبادلة مبخطوط عن الدولة العثمانية

دار الكتب املصصصصصصصرية، قالوا بأن املخطوطات كلها ولصصصصصصعت يف صصصصصصصناديق خاصصصصصصصة،  أودعت حتت األرض، 
 بسبب احلرب املنتظرة على مصر ... 

يف بعض األحيان من الدول الغربية، أسصصصصصصصهل من  ،له فرمبا كان احلصصصصصصصصول على النسصصصصصصصص اخلطيةومع ذلك ك
 احلصول عليها من الدول العربية واإلسالمية. ويل جتارب عملية يف هذا االجتاه .

 توثيق نسبة الكتاب إلى المؤلف : 
وثيق نسصصصصصصبة شصصصصصصكلة تتصصصصصصصادفه م هبعد أن حيصصصصصصصل طالب الدراسصصصصصصات العليا على املخطوط الذي يريد حتقيق

الكتصصاب إً املؤلف وهو يعتمصصد يف هصصذا التوثيق على كتصصب ال اجم اليت تصصذكر أمسصصاء كتصصب املؤلف، كمصصا 
يعتمد على فهار  الكتب اليت تعىن بذكر أمساء الكتب واملصصصصنفني بدءا من الفهرسصصصت البن الندمي ومرورا  

اريص تاريص األدب العريب لربوكلمان، وتبكشصصصصصصف الظنون عن أسصصصصصصامي الكتب والفنون وذيوله، وصصصصصصصوال  إً 
لكحالة  "نيمعجم املؤلف"للزركلي، و "ألعالم"ا ال اث العريب لفؤاد سصصصصصصزكني، إً غري ذلك من املؤلفات ك

 ... إً آخر ما هنالك ..
ومع ذلك كله، فإن هذه الكتب ينقل بعضها عن بعض، فلو حصل خطأ يف كتاب ما سنجد هذا اخلطأ 

 فيصححه ويشري إليه. ،اليت نقلت عنه غالبا ، ورمبا يتنبه بعض املؤلفني إً هذا اخلطأيتكرر يف الكتب 
ويف  1فقد ينسصصصب الكتاب إً أكثر من مؤلف -مولصصصع تنازع املصصصصنفني واملفهرسصصصني -وهناك كتب جندها

ت كما أن هناك خمطوطات لصصصصصصاع،مثل هذه احلالة تزداد الصصصصصصصعوبة يف البحث عن اسصصصصصصم املؤلف احلقيقي 
اليت يكتب عليها اسصم الكتاب واسصم املؤلف، وبذلك تزداد صصعوبة التعرف على  ،ها الصصفحات األًومن

 واسم الكتاب . ،اسم املؤلف
                                                           

انظر على سبيل املثال حبث " كتاب درة التنزيل وغرة التأويل " ال تصح نسبته إً الراغب األصفهاين يف جملة الشريعة والدراسات   1
 العدد ...  –لصاحب هذا البحث  –اإلسالمية الكويتية 
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 :الكتب المجهولة المؤلف
 يف الوصصصصصصصصصصول إً واليت رمبا تفيد الباحثني ،وهكذا جند يف مكتبات ال اث كثريا من الكتب ا هولة املؤلف

 أو بعض أجزائها. ،بعض الكتب الضائعة
وعلى سصصصصصصصصصصصصصبيل املثال أثناء حبثي عن تفسصصصصصصصصصصصصصري مكي " اهلداية إً بلوغ النهاية " مل أجد اجلزء الذي يتناول 

وجود هذا واليت هي مظنة ل ،وما بعدها ، مع أنين حبثت عنه يف كل املكتبات وفهارسصصصصصها ،سصصصصصورة األعراف
 ولكنين مل أجده. ،اجلزء

 ب ا هولة املؤلف، وفعال  وجدت نسصصصصصصخة من الكتاب يف اجلامع الكبريمث خطر يل أن أحبث عنه يف الكت
قد أصابت و  -على نافذة املكتبة ،وهي مولوعة مع عدد من الكتب -مبكنا ، وكانت قد ربطت خبيط

األرلة أطرافها، وغشيها الغبار، ويبدو أنه مل يق ب أحد منها منذ مدة بعيدة، وبعد أن فككت اخليوط 
قراءة فيها، وجدت أوراقا جافة ميكن أن تتكسر فيما لو قلبتها، وقد تبني يل مما قرأته فيها وأردت ال ،عنها

ك صصراحة. ومل أجد ما يشصري إً ذل -من خالل معرفيت بأسصلوبه -أعا متثل جزءا مفقودا  من تفسصري مكي
 ،اقهار نتيجة ما ميكن أن تتعرض له من تكسصصصصصصري ألو  ،ولكنين أشصصصصصصفقت على هذه النسصصصصصصخة من أن تضصصصصصصيع

 ،وكتبت عليها بأعا جزء من تفسصصصصصصصصصصصري اهلداية ملكي.  وأنه ينبغي أن حيافظ على هذه النسصصصصصصصصصصصخة حىت ترمم
ألعا تكمل نقصا يف الكتاب، ومل يكن يف ذلك الوقت معمل ل ميم املخطوطات  ،وميكن االستفادة منها

ذلصصك يف  دو أنصصه قصصد مت بعصصدو يبصص -أن يتم يف أوروبصصا ميكن : حسصصصصصصصصصصصصصصبمصصا قيصصل يل. وأن ال ميم -يف املغرب
خة : وقد قال عن هذه النسصصصصص -قسصصصصصيمي احلسصصصصصن بو -إيطاليا. وقد جاء بعدي أحد الباحثني املغاربة وهو

ويف اهلامش األسصصفل كالم خمروم األول مطمو  اآلخر بقي منه وسصصطه جليا والصصحا وهو ما يلي : " ... 
 أليب حممد مكي رمحة اهلل ..." 

صصصصصل بعد ما ح –إن الدكتور أمحد حسصصصصن فرحات، كانت تنقصصصصصه هذه النسصصصصخة مث يقول الباحث : " مث 
 ،وأتى هذه اخلزانة وطلب من قي مها أن مينحه كل خمطوط جمهول –على كل أجزاء تفسصصصري مكي األخرى 

 وفعلت.  2فبني أعا ملكي. هذا وقد طلب مين مسؤول اخلزانة أن أدله على مكان وجود اسم املؤلف
 ستنتاج كان يف حمله، ألنه مبين على أصول راسخة من املعرفة بأسلوب املؤلف.وهكذا يتبني أن اال
 مكي المشهور:  

فقد غدا اليوم مشصصصصصصصصصصصصصصهورا، على  -م1970حينما اكتشصصصصصصصصصصصصصصفته عام  -وإذا كان مكي بن أيب طالب جمهوال
يث مت ح ألسصصصنة العلماء والدارسصصصني: حتقق كتبه، وتقوم حوهلا الدراسصصصات، يف اجلامعات، ومراكز البحوث،

 حتقيق عدد من كتبه، كما قامت دراسات حوهلا، ومن هذه الدراسات:
 قواعد الترجيح واالختيار في القراءات عند اإلمام مكي بن أبي طالب القيسي:- 

                                                           
 / م،  حبث مطبوع على اآللة الكاتبة. للحسن بو قسيمي. 13/  12تفسري اهلداية: ص  2
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 .-بإشراف األستاذ الدكتور أحمد خالد شكري-أعدها: يحيى أحمد سلمان جالل   
 الكشف عن وجوه القراءات "اختيارات مكي بن أبي طالب القيسي في كتابه " -
 -إعداد الطالب إسالم حسني محمد أبو صقر -دراسة لغوية-  

 إشراف األستاذ الدكتور فوزي إبراهيم موسى أبو فياض    
عداد: إ        -جمعا ودراسة-منهج مكي بن أبي طالب في االختيار والترجيح في التفسير -

 بن محمد بدرية. إشراف الدكتور حسين-دخيل بن عبد اهلل الدخيل
 منهج مكي بن أبي طالب في الترجيحات من خالل تفسيره" الهداية إلى بلوغ النهاية" -
 .-إشراف: د. عبد الرحيم الغامدي-إعداد الطالب : فاخر بن بر يكان بن بركي القرشي  
 .-إً غري ذلك من الدراسات-

 
 خاتمة تتضمن:

 قائمة بالكتب، والد راسات حول مكي:
عت طب  -رسالة دكتوراه  -أ. د. أحمد حسن فرحات -بن أبي طالب وتفسير القرآن" " مكي ●

 م . 1997 -و دار البيارق -وفي دار عمار -دار الفرقان  1983-في عمان عام 
دار الكتب  1973طبع في دمشق عام-تحقيق-"الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التالوة" ●

 –م  1984 عام -عمان-العربية/ وفي دار عمار
 م 1976طبع في دمشق عام  -تحقيق  -"شرح ) كال ( و ) بلى ( و ) نعم ("  ●
 م . 2003عام  -وفي دار عمار -دار المأمون للتراث -
 م 1976طبع في الرياض عام  -تحقيق  -" اإليضاح لناسخ القرآن ومنسوخه" ●
 . -دار المنارة -م  1986 -جامعة اإلمام / وفي جدة -كلية الشريعة-  
م   1982عام  -طبع في الرياض -تحقيق  -"الياء ات المشددات في القرآن وكالم العرب" ●
 م  .  2002 -وفي دار عمار -المكتبة الدولية / -

 بحوث منشورة: 
 رآن "نظرات في ما أخذه ابن الشجري على مكي في مشكل إعراب الق 

 . -على ثالثة أعداد-م  1976مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق عام  -
  ) ياض الر  -المكتبة الدولية  -"اختصار القول في الوقف على ) كال ( و ) بلى ( و ) نعم-

 م . 2003عام  -م . وفي دار عمار 1982عام 
  "كتاب العمدة في غريب القرآن ال تصح نسبته إلى مكي القيسي" 
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 عام-السنة الخامسة -العدد الحادي عشر -المجلة العربية في الرياض -    
 م 1982 

  ( 2"كتاب العمدة في غريب القرآن ال تصح نسبته إلى مكي القيسي   ") 
 م . 1984الكويت عام  -العدد األول -مجلة الشريعة والدراسات اإلسالمية -     
 تحقيق-: لمكي القيسي"شبهه"" تمكين المد في " آتى " و " آمن " و " آدم" و- 

 م  1984العدد الثاني عام  -والدراسات اإلسالمية  الكويت   مجلة الشريعة -
 مكيوكتاب اإليضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ل ،موازنة بين كتاب الناسخ والمنسوخ البن العربي 

 م  2001سنة  -العدد العشرون  -دبي –مجلة كية الدراسات اإلسالمية والعربية  -
  "نشر ضمن كتاب " صناعة المخطوط العربي اإلسالمي  -نظرات نقدية في تحقيق المخطوطات

 1997عام  -الصادر عن مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث -"
  م  1999مركز جمعة الماجد  -رؤية نقدية " -"تحقيق المخطوطات في الرسائل الجامعية 

طاء، التي وقع فيها بعض حيث أشرت في البحثين األخيرين: إلى بعض األخ
 المحققين لكتب مكي.

 
  -والحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات-                               
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