
 

 

(1) 

إن فكرة جمع التفاضير المفقودة فكرة لطيفة، وهٌ جختلف تحسة نوع هره التفاضير؛ إذ ليص كل جفسير 
 .ٍفيد َجْمُعه

تها،   .ومدى عناٍتها تعلم من العلوموجختلف التفاضير تحسة أهميتها، وتحسة نوعيَّ
 :( = فوائد؛ منها222)ت: جفسير آدم تن أتٌ إٍاش : ومن ذلك أن يف جمع تعض التفاضير المسِندة؛ ـك

 .معرفة شيوخ آدم الرٍن نقل عنهم التفسير (1)
 .معرفة حال أضانيد جفسير آدم (2)
 .معرفة طبقات المفرسٍن الرٍن نقل عنهم آدم (3)
 .بية لحال جفسيرهإعطاء صوزة جقرٍ (4)

 .هرا وقد ٍظهر لك غير هره الفوائد حال البحث والنقية
ٍُظهر لك شيئ  431)ت كتفسير السهراوً وأما التفاضير المتأخرة؛  من عناٍة المؤلف تأنواع  ا( فجمعها 

ن المعلومات التٌ اعتني تركرها يف جفسيره؛ إذ المتأخرون ٍتوضعون يف ذكر المعلومات المتعلقة تاآلٍة م
 .علوم العرتية ومن الفقه وغير ذلك

 فمن هو السهراوً، وما حال جفسيره؟ 
 .(1)السهراوً: نسبة إلي السهراء

: (، قال322-321: 3وقد َذكرْت جرجمَته عدٌد من المصادز، منها: التكملة لكتاب الصلة التن األتاز )
د الحاضة من أهل السهراء َوضكن " ٌّ تن ُضَلْيَمان تن ُمَحمَّ غرناطة. ٍكني أََتا اْلحسن، َوٍعرف تالسهراوً َعل

                                                           

: (205ص:)الروض المعطاز يف خبر األقطاز ـه( يف كتاته 022قال أتو عبد اهلل محمد تن عبد اهلل تن عبد المنعم الِحميرى )ت: (  (1
 .(، أو غيرها283السهراء: مدٍنة يف غرتٌ قرطبة تناها النارص عبد الرحمن تن محمد، كرا قالوا، وال أدزً أهٌ الساهرة المتقدمة الركر)ص: "

 .وتينها وتين قرطبة خمسة أميال
 ذاجها عظيمة، وهٌ مدٍنة فو  وكانث قائمة الرات تأضوازها وزضوم قصوزها، وكان فيها قوم ضكان تأهاليهم وذزازٍهم، وكانث يف

مدٍنة، ضطح الثلث األعلي علي الحد األوضط، وضطح الثلث األوضط علي الثلث األضفل، وكل ثلث منها له ضوز، فكان الحد األعلي منها 
 .ٍعجس الواصفون عن وصفها، والحد األوضط تساجين وزوضات، والحد األضفل فيه الدٍاز والجامع اقصوز  

."وأصاته ما أصاب قرطبة وغيرها من تالد األندلص، فئنا هلل وإنا إليه زاجعونثم خرب ذلك كله  

 األندلسي عطية ابن تفسري يف املفقودة املصادر من
 (431 ت) الزهراوي تفسري(  542 ت)



 

 

(2) 

ًّ َوأتٌ  د َوأتٌ اْلحسن اأْلَْنَطاِكٌ َوأتٌ عبد اهلل الرتاحٌ َوأتٌ تكر الستيِد أَخر َعن أَتِيِه ُضَلْيَمان تن ُمَحمَّ
ْمح َوَغيرهم من مشيخة قرطبة اَلم تن السَّ  .ُضَلْيَمان عبد السَّ

ة  ا تالهندضة َواْلعَدد َوَكاَن َعالم    .غلة َعَلْيِه علم َذلِك وشازك يِف فنون ِمْنَها الطِّ
ٌّ َطِرٍق اْلُبْرَهان، وجواليف  ة أضفاز، َوكتاب آخر يِف اْلُمَعاَماَلت َعل َوله كتاب يِف َجْفِسير اْلُقْرآن يِف عدَّ

 .َغيرهَما
غرناطة، وأقرأ ُهَنالك اْلُقْرآن َواْلِفْقه والعرتية َوله زْحَلة حجَّ ِفيَها، َوأمَّ يِف َصاَلة اْلَفِرٍَضة تالجامع اْلَقِدٍم من 

ٍُحِسن ا َكاَن   .َوغير َذلِك ِممَّ
ُه -زوى َعْنُه: أَُتو َعْبد اَّللَّ تن قعنة، َوأَُتو ُعْثَمان ضعيد تن عيسٌ اأْلَْصَفر  ٍَُقال َلُه: القرصً؛ أِلَنَّ َوَكاَن 

ة تاللجِّ من أقاليم طليطلة  .و تكر المصحفٌ، َوَغيرهمَوأَتُ  -ُولد تقرص َعِطيَّ
"ذكره اْتن تشكوال تِأََقّل من َهَرا .

 .للهجرة 431جويف السهراوً عام 
وجفسيره هرا زواه عنه أتو عبد اهلل محمد تن الحسن تن َقعَنة األضدً الغرناطٌ، وعنه أتو الحسن علٌ 

 .(2)(528تن أحمد تن خلف، المعروف تاتن الباذش الغرناطٌ )ت: 
(، وعنه نقل كل من اعتمد علي جفسير اتن عطية، 542أحد مصادز اتن عطية األندلسٌ )ت: ثم نجده 

 .وال نكاد نجده يف مصدز آخر غير جفسير اتن عطية
تقوله: ) قال السهراوً(، أو )وحكي السهراوً(، إلي  -غالب ا-وقد نقل عنه أكثر من مائة نقل، ٍصدزها 

 .غير ذلك من العبازات
(؛ أن جفسيره كغيره من كتة التفسير، 431( عن السهراوً )ت:542تن عطية )ت: وٍظهر مما نقله ا

 :فنجد فيه
 .يف التفسير ويف غيره تعض اآلثاز الوازدة عن النبٌ  (1)
 .آثاز عن الصحاتة والتاتعين يف التفسير (2)

                                                           

  .(542)ت: اإلقناع يف القراءات السبع هو أتو أحمد اتن الباذش صاحة كتاب (  (2
 



 

 

(3) 

 .إعراب القرآن (3)
 .عرتية القرآن من تيان مفردات وجرصٍف ألفاظ (4)
 .ذكر القراءات القرآنية وجوجيه ما ٍحتاج إلي ذلك (5)
 .أضباب النسول، ومن نسل فيهم الخطاب (6)

ة كتة التفسير، لكن هل كان للعلوم الدنيوٍة التٌ ترز فيها أثٌر يف كتاته  وعلي هرا، فهو كتاب علي جادَّ
 !هرا؟

لم ٍنقل أً شٌء ٍدل علي ذلك، وعدم  هرا ما ال ٍمكن اإلجاتة عليه تالنفٌ وال تاإلثبات؛ إذ اتن عطية
 .نقله ال ٍعنٌ عدم وجوده، ولن ٍُحلَّ هرا السؤال إال وجود مخطوطات الكتاب، وتاهلل التوفيق

 


