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 كلمة حول تفسريَي اإلمام الكواشي

  ودفع نسبة تفسري "كشف احلقائق" إليه
 احلمد هلل، وسالٌم على عباده الذين اصطفى.

 
لظنون" تفسريًا ُمَسمًّى بـ "كشف احلقائق"، ونسبه إىل الشيخ موفَّق الدين أمحد بن يوسف الَكَواِشي املتوَّفَّ سنة ذكر كاتب جليب يف "كشف ا

 ، وتبعه إمساعيل ابشا البغدادي يف "هدية العارفني".680
 

تفسري القرآن، و"كشف احلقائق"، اجلزء  ( أنَّ "له: "تبصرة املتذكر" يف274 /1ُثَّ جاء الزِ رِكلي وذكر يف "األعالم" يف ترمجة الكواشي )
كشف الثالث منه، ويعرف بـ "تفسري الكواشي"، و"تلخيص )هكذا( يف تفسري القرآن العزيز" ..."، انتهى. فجعل له ثالثة تفاسري؛ إمَّا تبًعا ل

 الظنون وهدية العارفني، ومل يذكرمها بني مصادره، وإما اعتماًدا على بعض فهارس املكتبات!
 

رة املتذكِ ر قُّ أنَّه ليس له إال تفسريان، فقد اتَّفقت مَجيع املصادر اليت تْرمجت له على أنَّ له تفسريْين، املطوَّل: وهو املسمَّى بـ: "تبصِ واحل
 وتذكرة املتبصِ ر"، واملختَصر: وهو املوسوم بـ: "التلخيص يف تفسري الُقرآن العزيز".

 
مجته، وهو عرف املََُتَْجَم وَلِقَيه، وتكرََّر منه الزايرة له يف بلده املوصل: "وصنَّف للقرآن تْفسريين مطوَّاًل قال ابن العدمي يف "بغية الطلب" يف تر 

 وخمتصًرا، وقفُت على املختَصر منهما، وهو حسن مفيد".
 

 وقال الذهيب يف "اتريخ اإلسالم" يف ترمجته: "صنف التَّفسري الكبري والتفسري الصغري ...".
 

 ن تـَْغِري بـَْرِدي يف "املنهل الصايف" يف ترمجته: "أنَّه صاحب التفسريين...".وذكر اب
 

تويفِ  الشَّيخ موفَّق الدين أبو العباس أمحد بن يوسف املعروف ابلَكَواشي، اإلمام  - 680أي يف سنة  -وقال يف "النجوم الزاهرة": "وفيها 
 الصغري، ومها من أحَسن التَّفاسري".العامل املفسِ ر، صاحب التَّفسري الكبري والتَّفسري 

 
 وقال كاتب جليب يف "كْشف الظنون": "التَّبصرة" يف التَّفسري: للشَّيخ اإلمام موفق الدين أيب العباس: أمحد بن يوسف الكواشي املوصلي

 املتوَّفَّ سنة ََثانني وستمائة، وهو: تفسريُه الكبري، ُثَّ خلَّصه يف جملَّد ومساه: "التلخيص".
 
 هكذا ذكر كحالة يف "معجم املؤلفني".و 

 
 .ومن ُثَّ فِنْسبُة تفسرٍي اثلٍث له: خطٌأ حمض
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 ل واملختصر.وقد يدلُّ على ذلك أيضا: أن الكواشي مل يشر يف مقدمتَـْيه لتفسريَْيه املذكورَْين إىل أنَّ له تفسريًا اثلثًا؛ َوَسطًا بني املطوَّ 
 

لْيما َلْت ابسم الكواشي، وهي نسخ جيدة وُجلُّها قريبة من عهد  50نيَّة على وقِد اطَّلعُت يف املكتبة السُّ نسخًة من التفاسري الىت ُسجِ 
تفسريه  املؤلف، فلم َأَر هلذا التفسري املسمى بـ"كشف احلقائق" ذكًرا أبًدا. وغالُبها تفسريها املختصر الذي هو "التلخيص"، وتوجد ِقَطٌع من

 املطول: "تبصرة املتذكر".
 
ما كتاب "كشف احلقائق وشرح الدقائق" املنسوب إىل الكواشي فهو ملؤلِ ٍف آخر ويف فن آخر. وقد ذكر الزركلي يف "األعالم" وأ
يف بغداد كتاب: "كشف احلقائق  654( أنَّ أليب بكر جنم األسدي، عبد هللا بن حممد الرازي، املفسر الصويف املتوَّف سنة 4/125)

 هللا أعلم. وتوجد كتب أخرى كثرية ابسم "كشف احلقائق"، ولكنَّها كلها خارجة عمَّا حنن بصدده.وشرح الدقائق" يف التصوف، و
 

 وأذكر أْوصاف بْعِض نسخ التفسريين اليت وقفُت علْيها:
 
 

 التفسري املختصر -1
 وهو املسمى بـ: التلخيص يف تفسري القرآن العزيز

غاية اإلْعجاز وهناية اإلجياز، وأن ال سبيل إىل معرفة ذلك إال بتوفيق إهلي أو بتوقيف نبوي،  قال يف أوَّله: ".... فلما رأيت الكتاب العزيز يف
 خلصت خمتصًرا يف تفسريه..."، وأصله الذي اختصره منه هو "تبصرة املتذكِ ر وتذكرة املتبصر".

 
 وللتلخيص نسخ كثرية جيدة يف بالدان، نذكر النُّسخ الكاملة أوَّالً:

 ورقة، وهي نسخة مقابلة وخطها مقروء. 325، يف 685كتبت سنة   :45شا بـَْرتـَْو اب - 1
 ورقة، ُسجِ َل خطًأ ابسم "تبصرة املتذكر وتذكرة املتبصر". 311، يف 695كتبت سنة   :22ُدوُغوْمِلي اباب  - 2
 ورقة. 418)؟(، يف 696كتبت سنة   :400فاتح  - 3
 ورقة. 387؟(، وقوبلت على نسخة مقروءة على املؤلف، يف 679) 699كتبت سنة   :401فاتح  - 4
 ورقة، وهي نسخة جيدة. 275مبدينة املوصل، يف  700كتبت سنة   :158شهيد علي ابشا  - 5
 ورقة. 450يف مدينة شرياز، يف  706كتبت سنة   :135فاضل أمحد ابشا  - 6
، يف جملدين، يف 714، وقوبلت وصححت على األصل حسب الطاقة سنة 712كتبت سنة   :31-30َعُموَجه زاَده حسني  - 7

 ورقة. 285+287
ورقة، ويف آخرها قيد اإلجازة وأنَّ صاحب النسخة قرأها إبْتقان، كتبه أمحد بن حممد  345، يف 720كتبت سنة   :110محَِيدية  - 8

 بن أمحد التميمي احلحوىل )هكذا(.
 ورقة، وخطها جيد. 330 املدرسة املستنصرية يف بغداد، يف يف 721كتبت سنة   :90آايصوفيا  - 9
 ورقة. 226، يف 730كتبت سنة   :89ِقِليْج علي ابشا  - 10
 ورقة. 428، وهي نسخة نفيسة، يف 732كتبت سنة   :145داماد إبراهيم  - 11
 .ورقة 317، عن نسخة منقولة من نسخة املؤلف، يف 736كتبت سنة   :39قاضي زاَده حممد  - 12
 ورقة. 302، يف 737كتبت سنة   :93آايصوفيا  - 13
 ورقة. 319، يف 750ويف آخرها قيد املطالعة بتاريخ  :93َيِِن جامع  - 14

This file was downloaded from QuranicThought.com



 ورقة. 326مبدينة آْقَسَراْي من بالد الروم، يف  753كتبت سنة   :136فاضل أمحد ابشا  - 15
سخة مهمَّة جدًّا؛ فقد جاء يف آخرها قيد املطالعة لعامل ورقة، وهي ن 514، يف 764كتبت سنة   :137فاضل أمحد ابشا  - 16

ة، فتعب إصالحها نِيْكَساِري ، ونِيْكَساْر بلدة يف مدينة تُوَقاْد من ُمُدِن الروم، أفاد فيه أنه مل جيد نسًخا معتمدة يف بالده، فجمع نسًخا خمتلف
  لكتاب.وتصحيحها، ووضع تعليقات كثرية على اهلوامش حىت صار كحاشية على ا

 
 

 وأما النسخ الناقصة فهي:
ورقة، وهي اجلزء  236مبدينة املوصل، يف  673كتبت يف حياة املؤلف، سنة   :1114ايْزَمه ابِغْشَلْر )املخطوطات املُْهدات(  - 17

 األول، بقلم أحد تالمذة املؤلف، ويف آخرها قيد السماع على املؤلف واإلجازة.
 ورقة، وهي النصف الثاين من الكتاب. 246، يف 692كتبت سنة   :91آايصوفيا  - 18
 ، يف تربيز يف املدرسة السلطانية، وهي اجلزء الثاين من الكتاب.698كتبت سنة   :406فاتح  - 19
 ورقة، وهي اجلزء األول من الكتاب. 328، يف 705كتبت سنة   :94حاجي حممود  - 20
 جلزء الثاين من الكتاب، سجل خطأ ابسم "تبصرة املتذكر".ورقة، وهي ا 257، يف 712كتبت سنة   :126سليمانية  - 21
ورقة، يف مدينة اخلليل عليه السالم، وهي اجلزء األول  249، يف 726كتبت سنة   :17ايْزَمه ابِغْشَلْر )املخطوطات املُْهدات(  - 22

 من الكتاب.
ب، وهي نسخة مهمَّة؛ منقولة من نسخة يف آخرها قيد ورقة، وهي اجلزء الثاين من الكتا 260، يف 744كتبت سنة   :3يُوْزغاْد  - 23

 اإلجازة، واجمليز يروي التفسريين املطول واملختصر من املؤلف.
 ورقة، وهي اجلزء الثاين من الكتاب. 241، يف 746كتبت سنة   :403فاتح  - 24
 ورقة، وهي اجلزء األول من الكتاب. 363، يف 755كتبت سنة   :40قاضي زاَده حممد  - 25
  ورقة، وهي اجلزء األول من الكتاب. 214، يف 767كتبت سنة   :153أسعد أفندي  - 26

   
 

 التفسري املطول -2
 وهو املوسوم بـ: تبصرة املتذكر وتذكرة املتبصر

 وهو أصل "التلخيص" 
بـ: "تبصرة املتذكر وتذكرة قال يف أوَّله: "... وبعد: فالعلماء يشرفون بشرف علوِمهم، والعلوم تشرف بشرف معلوماهتا... وومسته 

 املتبصر"...".
 ومل أجد هلا إال أجزاًء متفر ِقة، وإلْيكم بياهنا:

 643ورقة، وهي نسخة مهمة جدا، كتبت يف حياة املؤلف سنة  226من أول الكتاب إىل سورة النساء، يف  :224الَله ِل  - 27
 طه.ابملوصل، وقرئت على املؤلف فيها، ويف آخرها إجازة املؤلف خب

 ابملوصل، نقال من نسخة مقروءة على املؤلف. 748ورقة، كتب سنة  262اجلزء األخري، يف  :85حاجي حممود أفندي  - 28
 ورقة. 206اجلزء األوَّل إىل "وإىل َثود أخاهم صاحلا"، يف  :155َخْربُوْت  - 29
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