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الحمد هللا رب العالمين يهدف هذا البحث بالتعريف بشخصية إسالمية لعبـت دورا مهمـا فـي                     
وصل الحدباء لوحدها بل على مستوى      إرساء علم التفسير والقراءات  القراءنية ليس في مدينة الم         

  .امتنا العربية اإلسالمية جمعاء واهللا من وراء القصد 
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  األمام العالم الفقيه العالمة المفسر المقرئ المحقق الزاهد القدوة شيخ وقته أبو العباس              :أسمه
 )٢(ألـشيباني  )١(ن حسين بن سـودان  الكواشـي       موفق الدين احمد بن يوسف بن حسن بن رافع ب         

  .)٣(الموصلي

ذكرت معظم المؤرخين الذين ترجموا لإلمام الكواشي الموصلي أنه ولد بقلعة كواشه من              :مولده
 واقتصرت بعضهم على ذكر سنة      )٤(أعمال الموصل سنة تسعين آو احد وتسعين وخمسمائة هجرية        

  .)٦(على ذكر سنة احد وتسعين وخمسمائة هجريةواقتصر آخرون  )٥(خمسمائة وتسعين هجرية

نشأ األمام الكواشي الموصلي في رعاية والده الذي اعتنى به ولم يأل جهد في تعليمـه                  :حياته
 وتوفي والده وهو صغير وانتقل إلى خاله واشغله بالعلم عنده بالجزيرة            )٧(القران الكريم والقراءات  

إلى أن بلغ العشرين وسافر إلى الـشام         )ى نهر دجلة حاليا   جزيرة بن عمر مدينة في تركيا تقع عل       (
وأشتغل (لطلب العلم ومنها ذهب إلى حج بيت اهللا الحرام وزار بيت المقدس قال ابن القاضي شهبه                 

وبعد أن أتم تحصيله العلمي أقام بالجامع القديم         )٨(وبرع في القراءات والتفسير والعربية والفضائل     
 سنة منقطعا عن الناس مجتهدا في العبادة ال يقبل من احد شـيئا ولـزم                نيف وأربعين  )٩(بالموصل

قبل موته بنحو عشر سنين وتقبل فقدان بـصره         ) فقد بصره (واضر .)١٠(اإلقراء والعبادة والتصنيف  
  .)١١(بالرضا والقبول وقال عنه تالميذه أنه كان من أصحاب الكرامات رحمة اهللا تعالى

   رجع األمام إلى مدينته الموصل بعد إكماله تحصيل العلـوم ولـزم             :ةمكانته العلمية و االجتماعي
 باذال ما في وسعة في نشر العلم واإلصالح منكرا على أهل البدع من              )١٢(اإلقراء والعبادة والتصنيف  

ومن الجدير بالذكر أن األمام عاصر بدر الدين لؤلـؤ           )١٣(ذوي األمر ما يبدر منهم مترفعا عن الدنيا       
 في تلك الفترة وكان من أهل البدع فكان ينكر عليه ذلك ولم يخشى في اهللا لومة الئم                  حاكم الموصل 

وعاصر احتالل المغول لمدينته الموصل حيث عاش بحدود عشرين سنة من أواخر حياته في ظـل                
  .فة العربية اإلسالمية في بغدادهذا االحتالل البغيض وشهد تدمير الخال
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    ذكره األستاذ الدكتور محيـى هـالل الـسرحان هـذه اآلراء            :يم  آراءه في التفسير القران الكر
  :بالتفصيل في مقدمة كتاب التلخيص في تفسير القران العظيم لإلمام الكواشي بجزء األول 

و  )١٥٠\٢(رأيه في الفرق بين التفسير والتأويل نقل هذا الرأي األمام الزركشي في البرهـان               -١
  ).٥٧٥\٢(و طاشكبري زادة في مفتاح السعادة ،)١٩\٤(تقان واإلمام جالل الدين السيوطي في اإل

محمد بن   ).٣٣١\١( رأيه المقصود في السبعة بالقراءات نقل هذا الرأي الزركشي في البرهان             -٢
  .)١٦٦\١( يوطي في معترك األقران والس ،)٤٤\١(الجزري في كتابه النشر في القراءات العشرة 

 ١٨٦\١(ة السور التي قبلهـا نقـل هـذا الـرأي الزركـشي             رأيه مناسبة فاتحة السور لخاتم     -٣
  ).٣٨٠\٣( والسيوطي في اإلتقان)

والسيوطي  )٣٣٩\١(  رأيه في ضرورة معرفة المفسر توجيه القراءات نقل هذا الرأي الزركشي-٤
  ).٣٧٩\٣( في اإلتقان

   ).٣٥١\٣ و٢٩٧\٢(رأيه في معرفة الحروف الزائدة نقل هذا الرأي الزركشي في البرهان -٥

 و ٢٩٠\٢(  رأيه في أقامة صيغة في مقام أخرى نقل هـذا الـرأي الزركـشي فـي البرهـان                  -٦
٣٥١\٣.(  

  ).٢٣٢\٤( رأيه في نقلة بعض أو جهة الغربية في التفسير  نقله السيوطي -٧

  ).٥٩٠-٨٨\٢٠(  رأيه في الفعل اتخذ نقل هذا الرأي  طاشكبري زادة في مفتاح السعادة-٨

  ).٣٧٢\٤( نقل هذا الرأي الزركشي في البرهان)إلى (وبين)حتى( بين  رأيه في الفرق-٩

 نذكر عدد من شيوخه المعروفين ومنهم :شيوخه:  

الذي قراء عليه القران واخذ عنه الحروف وتل عليه القراءات )هجري ٥٩٨ت بعد سنة (أبوه -١
ل بسماعه يحيى السبعة وكان والد الموفق قد روى الحروف عن عبد المحسن بن الخطيب الموص

  .)١٤(بن سعدون القرطبي

  .)١٥(خاله اشغله بالعلم حتى بلغ العشرين ولم تذكرالمصادر التاريخية أسمه وال تاريخا لوفاته-٢

قالنسي العطار الصوفي أبو الحسن بن روزبة البغدادي علي بن أبي بكر بن روزبة البغدادي ال-٣
  .)١٦()هجري٦٣٣ت (

ت (  الحسن علي بن محمد الهمداني المصري الشافعيعلم الدين السخاوي  هو أبو-٤
  .)١٧()هجري٦٤٣

واهم تالميذه هم :تالميذه:  

  .)١٨()هجري٦٨٣ت( اهللا الكواشي الموصلي الشيخ كمال الدين عبد الرحمن بن عبد -١

  .)١٩()هجري٧١٣ت(تقي الدين المقصاتي أبو بكر بن عمر بن مشيع الجزري    -٢

   وكتابه التلخيص في تفسير القرآن العظيميباني الموصلياألمام الكواشي ألش
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 محمد بن علـي الحنبلـي المعـروف بـابن الـوراق              ابن خروف الموصلي أبو عبد اهللا      -٣
  .)٢٠()هجري٧٢٧ت(
شمس الدين أبو العال محمود بن أبي بكر بن أبي العال بن علي الفرضي البخاري الكالباذي                 -٤

 .)٢١()هجري ٧٠٠ت(الحنفي الصوفي 

مؤلفاته: 

  ).٢٠٩\٢(التبصرة في النحو ذكر في معجم المؤلفين لكحالة-١

ير المتبصر في تفسير القران وهو التفسير الكبير ذكره عبد اهللا ألجبوري في تبصرة المتذكر وتذك-٢
  .١٤٨) تسلسل ٥٦-٥٥\١(فهرس مخطوطات بغداد 

  . التلخيص في تفسير القران العظيم سوف نذكره بالتفصيل فيما بعد -٣

  ).٩٨\١(البغدادي في هدية العارفينروضة الناظر وجنة المناظر ذكره اسما عيل باشا -٤

ن فـي تـاريخ األدب      ذكـره بروكلمـا   ٤٣٢كتاب عدد أحزاب القران له نسخة في برلين بـرقم           -٥
  .)٢١٩\٤(العربي

  ).٩٨\١(كتاب الوقوف ذكر في هدية العارفين  -٦

وصفة بروكلمان بأنه    ،)١٤٨٩(كشف الحقائق في التفسير ذكر في كشف الظنون لحاجي خليفة           -٧
   )٢١٩\٤( تاريخ األدب العربي )٤٩\٣ (برقمفي تفسير القران الكريم له نسخة في مشهد 

 في تاريخ األدب العربي    )٧١٥( متشابه القران ذكره بروكلمان وله نسخة خطية في برلين برقم         -٨
)٢١٩\٤.(  

المطالع في المبادئ والمقاطع وهو في القراءة ووصف بأنه مختصر الوقوف كما جاء  إيـضاح                -٩
 وتاريخ األدب العربي   )٦٨\١( ر في هدية العارفين   وله نسختان في القاهرة ذك    ) ٤٩٨( المكنون

)٢١٩\٤  (  

  ).١٨٩٤(المواقف في القران ذكره حاجي خليفة ونسبه إلى الكواشي كشف الظنون -١٠

   ).٩٨\١(المواقيت في القران ذكر في هدية العارفين-١١

 وفاته:  

هجري ٦٨٠ توفي سنة    اتفقت المصادر التي ترجمة لإلمام موفق الدين الكواشي الموصلي على أنه          
  .)٢٢(م١٢٨١وحددها الكثيرين منهم بأنه السابع عشر من جمادى األخر وهي تقابل سنة 

مات في الموصل عن تسعين سنة وكان قبره معلوم يزار ثم عفي رسمه طول مرور               (يقول العمري   
  .)٢٣() وكانت وفاته سنة ثمانين وستمائةالزمان فهو أالن غير معلوم المكان

علماء على األمام الكواشي ألشيباني الموصلي و تفسير التلخيص في تفسير القران العظيم   ثناء ال  

  الغفور احمد القطان عمر عبد



 

)٤( 

@òîÜ–ìß@paõbšgM†‡ÈÛa@I@USH@O@òv¨a@ëˆ@QTSR@ç@O@@åí‹“mïãbrÛa@RPQQ@â@ @

        وبعد فهذا مختصر في التفسير تحريت بحفظـه        :(يقول األمام الكواشي في مقدمة كتابه التبصرة
 وهـي  )التلخيص في تفسير القران العظيم      .. وكتابه التلخيص مذكور في بعنوان     )٢٤()سبيل التيسير 

السرحان وقد فرغ المؤلف من تأليفه في الثالث والعـشرين  .د.المعتمدة في تحقيق المحقق العراقي ا   
  .)٢٥(من ربيع األخر سنة تسع وأربعين وستمائة هجرية

بين مكتبات دول العالم بـرلين ولنـدن         )التلخيص في تفسير القران العظيم    (وتنتشر كثير من نسخ     
  .)٢٦(قاهرةوبازل وآيا صوفيا ويتني جامع وال

                 وروى تالميذه تفسيره  بروايته عنه قال العسقالني في معرض حديثه عن محمد ابـن إبـراهيم
وسمع على التقي محمد بن عمر الحريـري تفـسير الكواشـي بروايتـه عنـه                (...الدمشقي  

(......)٢٧(  

     عليه  وقرا )األمام الكواشي (اتي يطنب في وصف     وكان شيخنا المقص  (يقول صالح الدين ألصفدي 
 .إنا أجيزه لك وال تقول كملت الكتاب على المصنف        :تفسيره فلما وصل سورة الفجر منعه وقال        

  )٢٨()سنة اثنتي عشرة وسبعمائة)التفسيرأي (يعني أن للنفس في ذلك حظا وحدث عنه بالكتاب 

     ـ         (....  قال تاج الدين ألسبكي عنه ات المفسر الرجل الصالح الزاهد الورع ذو األحـوال والكرام
ثم رجع إلى بلده والزم اإلقراء والعبادة والتـصنيف صـنف التفـسير             ....المعروف بالكواشي   

  )٢٩(....)الكبير والتفسير الصغير 

 ٣٠(... )اإلمام العالمة الزاهد الكبير  المفسر(  وقال ابن قاضي شهبه(  

     غل فبرع في القـراءات     وأشت ...المفسر العالمة المقرئ المحقق الزاهد القدوة     ( وقال ابن العماد
 وحج وزار بيت المقدس ورجع إلى بلده وتعبد قال الذهبي كان            ...والتفسير والعربية والفضائل  

 وصنف التفـسير الكبيـر      ...منقطع القرين عديم النظير زهدا وصالحا وتبتال وصدقا واجتهادا        
  .)٣١()...والصغير

      عالمة الزاهد الورع العرف المحقق القدوة       الشيخ األمام العالم العامل ال    ( قال ابن شاكر ألكتبي ..
كان دينا صالحا متورعا مشهورا بالدين والزهد واالنقطاع وله المصنفات المفيدة فـي علـوم               
كثيرة وجمع تفسيرين للقران المجيد وكان ال يقبل من احد هدية وال يأخذ من احد شـيئا و إذا                   

  )٣٢()اد يردها لؤلؤ صاحب الموصل ال يكأرسل شفاعة إلى بدر الدين

       التبصرة في تفسير للشيخ األمام أبي العباس احمد  بـن           ( :يقول حاجي خليفة في مادة التبصرة
ير ثم لخصه في مجلد سماه يوسف الكواشي الموصلي المتوفى سنة ثمانين وستمائة وهو تفسير الكب

  .)٣٣()التلخيص

 تبـصرة  (ته التفسير للقـران الكـريم       أي في كتاب  . )٣٤(.)وقد أجاد فيه ما شاء    : (...يونينىقال ال
  )والتلخيص

 تفسيره الذي صنعه علما باقيا وعلما هاديا من الضالل واقيا صدر :(...قال بن فضل اهللا العمري
عن صدر ماج البحر في جانبه ومال الطود من مناكبه وبر تقوا ما شحب الفلك الدوار على 

  .)٣٥()نظير سبائب سباسبه

   وكتابه التلخيص في تفسير القرآن العظيماألمام الكواشي ألشيباني الموصلي
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   كان عديم النظير زاهـدا     ..المفسر  ...األمام العالمة الزاهد الكبير     : (...ديقال صالح الدين ألصف
قلت جـود أعرابـه وهـو       ... ...وألهل الموصل فيه اعتقاد عظيم      ...وصالحا وتبتال وصدقا    

  .)٣٦()الكشاف وحرر الوقوف وأنواعها من التام والكافي والحسن والجائز وغير ذلك

     صنف التفسير الكبير والتفسير الصغير وجـود       (....ي طبقاته قال الحافظ شمس الدين الداوودي ف
  )٣٧()فيه اإلعراب وحرر أنواع الوقوف و أرسل منه نسخة إلى مكة والمدينة والقدس 

     توفي العالم العالمة الزاهد المفـسر شـيخ        )هجري٦٨٠أي سنة   (وفيها  :(قال المؤرخ بن حبيب
حسن بن رافع ألشيباني الكواشي الموصلي      وقته موفق الدين أبو العباس احمد بن يوسف بن ال         

  .)٣٨(.....)صاحب التفسير الكبير والصغير اللذين أجاد فيهما وأحسن 

     صاحب التفسير الكبير والصغير وهمـا      ...األمام العالم المفسر    (... :قال بن تغري بردي في حقه
  .)٣٩(... ) العلومأحسن التفاسير وكانت له اليد الطولى في القراءات ومشاركة في غير ذلك من

      الشيخ موفق الدين احمد بن يوسف الكواشي صاحب        ( :قال محمد أمين العمري في منهل األولياء
التفسير كان عالما زاهدا فاضال ذا ديانة زائدة وعفة وصيانة وتفسير مبـارك ميمـون سـهل                 

  .)٤٠(.......)المأخذ في البيان وإيضاح من غير تطويل ممل وإيجاز مخل

 والزم اإلقراء  ......وأشتغل في العلوم حتى بدع في القراءات والتفسير والعربية          (دنروي  يقول اال
والتصنيف وصنف التفسير الكبير المسمى بالمتبصرة ولخصه الشيخ محمد بن احمد الـشامي             

  )٤١()ي مجلد واحد وسماه تلخيص التفسيرف

        من أهل الموصـل    ، قهاء الشافعية من ف ،عالم بالتفسير   (....قال خير الدين الزر كلي في ترجمته
  )٤٢(...).والتلخيص ...ويعرف بتفسير الكواشي ..من كتبه تبصرة التذكر في تفسير القران ....

         ين الجالل المحلي   واعتمد عليه الجالل  :قران العظيم   نقل  العلماء عن كتاب التلخيص  في تفسير ال
  .)الجاللين(رهما الشهير بتفسير والجالل السيوطي في تفسي

    وعليه اعتمد الشيخ جالل الدين المحلي في تفسيره واعتمدت عليه أنا في            :(قال األمام السيوطي
  .)٤٣()لوجيز وتفسير البيضاوي وابن كثيرتكملته مع ا

           البرهان في علوم القران    ( نقل عنه األمام بدر الدين الزركشي في كتابه البرهان في علوم القران
٢٧٢-١٦٢\٤  ، ٣٥١\ ٣ ، ٢٩٠-٢٧٠-١٥٠\٢ ،  ٤٦٦ -٣٣٩-٣٣١-١٨٦\١(  

 ٤٤\ ١(نقل ابن الجزري في كتابه نشر في القراءات العشر(   

  ١٩٤\٤  ،٣٨٠ \٣،  ٣٥\١(نقل عنه السيوطي في اإلتقان في علوم القران(  

٥٩٠-٥٧٥-١٠٣-  ٨٨\٢نقل عنه طاشكبرى زاده في مفتاح السعادة ومصباح السيادة.(  

التلخيص في تفسير القران العظيمجهود تحقيق وطباعة كتابه   

 الجهود العراقية في تحقيق وطباعة تفسير التلخيص.  

  عمر عبد الغفور احمد القطان 
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  يقوم بتحقيق كتاب التلخيص في تفسير القران العظيم األسـتاذ الـدكتور محـي هـالل                :المحقق
السرحان إبراهيم العقيلي والذي يحمل شهادتي ماجستير في الفقه المقارن من جامعـة بغـداد               

زهر وشهادة الدكتوراة من جامعة األزهر في الفقه المقـارن مـن كليـة الـشريعة     وجامعة األ 
م وعميد معهد أعداد األئمة سابقا وهو شخصية علمية إسالمية معروفـة             ١٩٨٢والقانون سنة 

في العراق والوطن العربي وقد بذل األستاذ الدكتور السرحان جهود طيبة مباركة  في تحقيـق                
  .ير إلى النورالكتاب  ليخرج هذا التفس

  اعتمد الدكتور السرحان على عشرة نسخ من مخطوط التلخيص في تفـسير القـران              :المخطوط
  .العظيم وهي كالتالي 

  :نسخ أساسية في التحقيق 

في حياته وعليها إجازته مكتوبـة      )رحمه اهللا   (النسخة المعتمدة في التحقيق مقابلة على المؤلف        -١
رحمة ( هجري بأذن الشيخ الكواشي   ٦٦٦ومقرؤءة عليه في مجالس أخرها في رجب من سنة          

وحضوره وإمالءه وصلت النسخة بصورة شخصية من قبل الدكتور محسن عبد الحميد من   )اهللا  
المية عراقية  ثالثة  لم يذكر اسمها كان  هدفه الحفاظ علـى االرث العلمـي                 خالل شخصية إس  

 والقصة مذكورة في مقدمة كتـاب       ١٩٨٩لهذا األمام الجليل وقد تسلمها الدكتور السرحان العام       
  .التلخيص في تفسير القران العظيم بجزء األول   

جـزئيين تحـت الـرقم      النسخة الثانية الخطيـة التـي ضـمتها مكتبـة المتحـف العراقـي ب              -٢
٢٠٨١٥\٢٠٨١٢.  

ألنسخه الخطية التي احتفظت بها المدرسة األمينية ضمن مخطوطات مكتبـة أوقـاف الموصـل               -٣
  .بجزئيين

  .بجزء واحد وفي نقو صات ٢٠٥٦٩النسخة الخطية في مكتبة المتحف العراقي تحت الرقم -٤

  .٣٥٦٤٢النسخة الخطية محفوظة في المتحف العراقي بالرقم -٥

  .٣٩٣١٦٠لنسخةالخطية في المتحف العراقي بالرقم ا-٦

  :نسخ ثانوية في التحقيق 

  .١٣٧٨النسخة محفوظة في المتحف العراقي -٧

  .١٣٣٧٦النسخة في مكتبة المتحف العراقي بالرقم -٨

  .١٠٠٣٣٠النسخة الخطية في مكتبة األوقاف العامة بغداد بالرقم -٩

  .٩٩٦٩وقاف العامة بغداد بالرقم النسخة المخطوطة التي تضمها مكتبة األ-١٠

  

  

   وكتابه التلخيص في تفسير القرآن العظيماألمام الكواشي ألشيباني الموصلي
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طباعة كتاب التلخيص في تفسير القران العظيم.  

يقوم بأعمال طباعة ونشر وتوزيع كتاب التلخيص في تفسير القران العظيم  مركـز البحـوث                
وصدر )٧٢(والدراسات اإلسالمية في دائرة األوقاف في بغداد ضمن سلسلة أحياء التراث اإلسالمي             

  :منه والخامس تحت الطبع حاليا ونوضحها وبشكل الالتي أربعة أجزاء 

  .منها ١٤٣ و يبدءا من فاتحة الكتاب وسورة البقرة إلى أية ٢٠٠٧الجزء األول صدر العام 

  .من سورة البقرة  ٢٨٦ إلى أية ١٤٣من أية ٢٠٠٧الجزء الثاني صدر العام 

لكامل وشيئا من الجزء الرابع ويتضمن تفسير سورة آل عمران با٢٠٠٨الجزء الثالث صدر العام 
  .من القران الكريم  

  .ويتضمن تفسير سورة النساء بالكامل ٢٠٠٩الجزء الرابع صدر العام 

  .الجزء الخامس يتضمن تفسير سورة المائدة  وهو  تحت الطبع حاليا 

وتضمن الجزء األول مقدمة تعرفية باإلمام والمخطوط وشرح عن مخطوطة كتاب التلخيص واحتوى 
ل جزء على مجموعة فهارس كاألتي إضافة إلى هوامش في أسفل الصفحات التي احتوت على ك

  :الشروح تحقيق األستاذ الدكتور محيى السرحان 

  .فهرس اآليات الكريمة الواردة في غير مواضعها من التفسير -١

 .فهرس األحاديث النبوية مرتبة على بدايتها -٢
 .ا فهرس األحاديث النبوية مرتبة على رواته-٣
 .فهرس أعالم والقبائل والجماعات والهيئات العلمية -٤
 .فهرس أسماء الكتب والمؤلفات -٥
 .فهرس المواضع الجغرافية والمدارس والمكتبات -٦
 .فهرس المصطلحات الفقهية والنحوية واللغوية والتاريخية -٧
 .فهرس األبيات الشعرية و األراجيز-٨
 .   فهرس الوثائق-٩
 . فهرس موضوعات الكتاب -١٠
جهود جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية بالرياض بالمملكة العربية السعودية فـي تحقيـق                .اك فهرس بالرموز المستخدمة فيهوهن-١١

  .لإلمام الكواشي ألشيباني الموصلي.ودراسة كتاب التلخيص في تفسير القران العظيم

لعراقيـة متمثلـة بجهـود      لقد سبقت جهود جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية  الجهود ا                
األستاذ الدكتور محي هالل السرحان بما يقرب من خمسة وعشرين سنة فقد تم تحقيق هذا التفسير                

-١٩٨٦)(هجـري ١٤٠٧-١٤٠٦(بين أعوام   ) التلخيص تبصرة المتذكر وتذكير المتبصر    (بعنوان  
 سعود اإلسالمية    في قسم القران الكريم وعلومه بكلية أصول الدين بجامعة األمام محمد بن           )م١٩٨٧

  :في الرياض في سبعة رسائل ماجستير وهي غير منشورة لحد اآلن

الشيخ محمد بن عبد اهللا العيدي التلخيص تبصرة المتذكر وتذكير المتبصر لألحمد الكواشي مـن               -١
  .أول الكتاب إلى أخر سورة البقرة تحقيقا ودراسة 

  عمر عبد الغفور احمد القطان 
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ة المتذكر وتذكير المتبصر لألحمد الكواشـي        الشيخ إبراهيم بن سليمان الهويمل التلخيص تبصر       -٢
  .من أول سورة آل عمران إلى أخر سورة المائدة تحقيقا ودراسة 

 الشيخ محمد بن إبراهيم الشيباني التلخيص تبصرة المتذكر وتذكير المتبصر لألحمد الكواشـي              -٣
  .من أول سورة اإلنعام إلى أخر سورة يوسف تحقيقا ودراسة 

مد اللويمي الدوسري التلخيص تبصرة المتذكر وتـذكير المتبـصر لألحمـد             الشيخ سعد بن مح    -٤
  .الكواشي من أول سورة الرعد إلى أخر سورة الفرقان تحقيقا ودراسة 

 الشيخ فاضل بن صالح المحوي الشهري التلخيص تبصرة المتذكر وتـذكير المتبـصر لألحمـد          -٥
  .قا ودراسة الكواشي من أول سورة الشعراء إلى أخر سورة فصلت تحقي

 الشيخ عبد العزيز بن محمد اليحيى التلخيص تبصرة المتذكر وتذكير المتبصر لألحمد الكواشـي         -٦
  .من اول سورة الشورى إلى أخر سورة التحريم تحقيقا ودراسة 

 الشيخ صالح بن ناصر بن سليمان الناصر التلخيص تبصرة المتذكر وتذكير المتبـصر لألحمـد                -٧
  .سع والعشرين والثالثين من القران الكريم تحقيقا ودراسة الكواشي الجزء التا

  للمزيد من التفصيل راجع الموقع االلكتروني لجامعة األمام محمد بن سعود اإلسالمية بالرياض

ò¸b©a@ @

أمل أن أكون قد سلطت الضوء على هذا األمام الجليل  وعرفت بجهوده العلمية التي خدم فيها                 
  .ره المبارك التلخيص في تفسير القران العظيم والحمد هللا رب العالمين  هذا الدين الحنيف وبتفسي

”ßaìaZ@ @

  .١٩٤\٤ ومرآة الجنان ١٣٠\٥ومسالك األبصار ٤٨٦\٤معجم البلدان  .١
 .٢٧٧نهاية األرب في معرفة انساب العرب البن األثير الجزري  ،١٥٨لباب اللباب في تحرير األنساب .٢
نكـت الهميـان    ،٣٥٢\١٧سيرة أعـالم النـبالء      ،هجري٦٨٠ت سنة   راجع ترجمته تاريخ اإلسالم وفيا     .٣

طبقـات بـن قاضـي       ،١٠٦٣ ترجمة   ٤٢  \٨طبقات ألسبكي   ،٣٧١١الترجمة  ٢٩١\٨الوافي بالوفيات   ،١١٦
األعيان تالي وفيات    ،٣٤٣\٣العبرة  ،٩١ ترجمة   ٩٨\١طبقات المفسرين للداوودي     ٤٣٠ ترجمه   ٤٦١ \٢شهبه
شـذرات الـذهب     ،٣٤٧\٧النجوم الزاهرة    ،١٤٣ترجمة  ٢٧٧\١نهل الصافي   الم، ٦٨ \١تذكره التنبيه   ، ٤٢
 تاريخ األدب العربـي فـي العـراق         ٣٤-٣١\٣موسوعة الموصل الحضارية   ١٢٩\٢منهل األولياء  ،٣٦٥\٥

 .٥٨٤\١ ، ٩٨\٣عقود الجمان ابن الشعار ، ١٦١\١لعباس العزاوي
الوافي بالوفيات  ،١١٦نكت الهميان   ،٣٥٢\١٧سيرة أعالم النبالء    ،هجري٦٨٠تاريخ اإلسالم وفيات سنة      .٤
 .٩٨\١ طبقات المفسرين للداوودي ٤٦١\٢ طبقات بن قاضي شهبه ،٤٢\٨طبقات ألسبكي  ،٢٩١\٨
  .١٥١\١غاية النهاية ،٦٨٥\٢معرفة القراء الكبار  .٥
وفيـات األعيـان    ،١١٣\٥مـسالك األبـصار     ،٣٠٦ المختار من تاريخ ابـن الجـزري         ٣٤٣\٣العبرة   .٦
  .٣٦٦\٥ب شذرات الذه،٤٢
 .٣٥٢\١٧سيرة أعالم النبالء  .٧

   وكتابه التلخيص في تفسير القرآن العظيماألمام الكواشي ألشيباني الموصلي
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  .٤٦٢-٤٦١\٢طبقات الشافعية ،٣٥٢\١٧سيرة أعالم النبالء ،٣٠٧المختار من تاريخ ابن الجزري  .٨
هجري وسمي  المسجد الجامع أو الجامع األموي فـي          ١٦وهو أول مسجد بني عند الفتح اإلسالمي سنة          .٩

ي ويسمى اليوم بجامع الكوازين أو المصفي ويقع فـي محلـة         العهد األموي  أو الجامع القديم في العهد االتابك        
 مجموعة الكتابات المحررة في أبنية الموصل لنقوال سـيوفي         ٣جوامع الموصل لسعيد اليوه جي ص      ،الميدان
  .٦٧ص
  .٣٤٩\٧النجوم الزاهرة ،٤٢\٨طبقات ألسبكي  .١٠
وبغية ألوعاه ٤٦٢\٢ شهبه   طبقات ابن قاضي  ،١١٦نكت الهميان   ،٢٩٢\٨الوافي بالوفيات    ،٣٤٣\٣العبرة   .١١
٤٠١\٢.  
 .٣٥٢\١٧سيرة أعالم النبالء  .١٢
هجري ٦٨٠تاريخ اإلسالم حوادث سنة   ،٣٤٣\٣العبر ،٦٨٦\٢معرفة القراء الكبار    ،٤٤\٨طبقات ألسبكي    .١٣

  .١١٧نكت الهميان ٢٩٢\٨الوافي بالوفيات 
 .١٥١\١وغاية النهاية  ، ٣٥٢\١٧سيرة أعالم النبالء  .١٤
 .٣٠٧زري المختار من تاريخ ابن الج .١٥
 .٣٤٣\٣العبرة ،٣٥٢\١٧سيرة أعالم النبالء  .١٦
نكـت   ،١٣٠\٥مـسالك األبـصار    ،٣٤٣\٣ العبرة ،٦٨٥\٢معرفة القراء  ،٣٥٢\١٧سيرة أعالم النبالء     .١٧

  .١٥١\١غاية النهاية ،٤٢\٨طبقات ألسبكي  ،٢٩١\٨الوافي بالوفيات  ،١١٦الهميان 
  .١٦٢ الترجمة ١٠٨-١٠٦تالي وفيات األعيان للصقاعي  .١٨
 .٦٩١ الترجمة٧٢٥\٢عرفة القراء الكبار م .١٩
  .١٩٦\٤الدرر الكامنة ،٣٠٩الترجمة ٢٤٧المعجم المختصر للذهبي  .٢٠
  .١٧٣-١٧٢تاريخ علماء بغداد  .٢١
 ،١٣١\٥مسالك األبـصار    ،٣٤٣\٣لعبرة  ا، ٥٤٧\٢معرفه القراء الكبار    ،٨٣٩\٥تلخيص مجمع اآلداب     .٢٢

  .٣٦٦\٥ شذرات الذهب ١٠٠\١فسرين للداوودي طبقات الم،٣٤٩\٧النجوم الزاهرة  ،١٥١٨غاية النهاية 
 .١٢٩\٢منهل األولياء  .٢٣
 .١٠٠٣٣مقدمة كتاب التبصرة من نسخة مكتبة األوقاف العامة في بغداد بالرقم  .٢٤
 وكشف الظنـون    ٢٠٨١٥ ونسخة المتحف العراقي المرقم      ١٠\٣فاتحة الجزء الثاني من نسخة الموصل        .٢٥
٤٨٠\١.  
 تاريخ  ٩٨\١هدية العارفين   ،٢٦٦لكتب المتمم لكشف الظنون     أسماء ا ،٤٨٠-٤٥٧-٣٣٩\١كشف الظنون    .٢٦

  .٢٧٩-٢٧٧\١ الفهرس الشامل للتراث العربي اإلسالمي المخطوط ٢١٩-٢١٨\٤األدب العربي 
  .٩٢\١ابن حجر العسقالني أنباء الغمر بإنباء العمر  .٢٧
  .٢٩٢\٨الوافي بالوفيات  .٢٨
  .٤٢\٨طبقات ألسبكي  .٢٩
  .٤٦١\٢ابن قاضي شهبه .٣٠
  .٣٦٥\٥شذرات الذهب  .٣١
  .ابن شاكر ألكتبي عيون التواريخ .٣٢

  عمر عبد الغفور احمد القطان 



 

)١٠( 

@òîÜ–ìß@paõbšgM†‡ÈÛa@I@USH@O@òv¨a@ëˆ@QTSR@ç@O@@åí‹“mïãbrÛa@RPQQ@â@ @

  .٤٨٠-٤٥٧\١)التلخيص( و)تفسير ( ذكره في مادتي ٣٣٩\١كشف الظنون  .٣٣
  .١٠٥\٤ذيل مرآة الجنان  .٣٤
 .١٣٠\٥مسالك اإلبصار  .٣٥
  .٢٩٢\٨الوافي بالوفيات  .٣٦
 .٩١ ترجمة ٩٨\١طبقات الداوودي  .٣٧
  .٦٨\١تذكرة التنبيه في أيام المنصور وبنية  .٣٨
 .٣٤٨\٧النجوم الزاهرة  .٣٩
  .١٢٩\٢منهل األولياء  .٤٠
 .١٢٢طبقات المفسرين  .٤١
 .٢٥٩\١األعالم للزر كلي  .٤٢
 .٤٠١\٢بغية ألوعاه  .٤٣

  :المصادر

  .هجري٧٤٨العبرة في خبر من غبر  للذهبي ت -١

  .هجري٧٤٨المختار من تاريخ ابن الجزري للذهبي ت -٢

  .مسالك اإلبصار في ممالك األمصار البن فضل اهللا العمري -٣

  .هجري ٧٦٤ان لصفدي  توفيات األعي-٤

  .هجري١٠٨٩شذرات الذهب البن العماد ت-٥

  .هجري ٧٤٨معرفة القراء الكبار على طبقات اإلعصار للذهبي ت -٦

  .غاية النهاية في طبقات القراء البن الجزري -٧

  هجري٧٤٨ تاريخ اإلسالم للذهبي ت -٨

  هجري٧٤٨سير أعالم النبالء للذهبي ت . -٩

  .هجري ٧٦٤كت العميان لصفدي تنكت الهميان في ن. -١٠

  .هجري ٧٦٤الوافي بالوفيات الصفدي  ت-١١

  .هجري ٧٧١طبقات الشافعية الكبرى ألسبكي ت-١٢

  .طبقات بن قاضي شهبه ١٣

  .طبقات المفسرين للداوودي -١٤

  .تالي وفيات األعيان للصقاعي-١٥

  .تذكرة التنبيه في أيام المنصور وبنية البن حبيب -١٦

  .هجري٨٤٥ت.قريزيالسلوك للم-١٧

  . هجري  ٨٧٤المنهل الصافي في المستوفي بعد الوافي ابن تغري بردي ت-١٨

  . هجري  ٨٧٤النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ابن تغري بردي ت-١٩

   وكتابه التلخيص في تفسير القرآن العظيماألمام الكواشي ألشيباني الموصلي
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  .هجري ١٢٠٣منهل األولياء ومشرب األصفياء محمد أمين العمري ت-٢٠

  .موسوعة الموصل الحضارية مجموعه من الباحثين -٢١

  . هجري٩١١لباب اللباب في تحرير النسب السيوطي ت– ٢٢

  .هجري ٦٢٦ معجم البلدان للحموي ت-٢٣

  .هجري  ٧٤٨ تذكرة الحفاظ للذهبي ت -٢٦

  . البرهان في علوم القران  للزركشي -٢٧

  هجري٩١١ اإلتقان في علوم القران  للسيوطي ت-٢٨

  .مفتاح السعادة ومصباح السيادة لطاشكبري زادة . -٢٩

  .هجري٩١١معترك اإلقران للسيوطي ت-٣٠

  .النشرة في القراءات العشرة الجزري ٣١

  .هدية العارفين إلسماعيل باشا البغدادي -٣٢

  .تاريخ األدب العربي لبروكلمان -٣٣

  .فهرس مخطوطات بغداد عبد اهللا الجبوري -٣٤

  .معجم المؤلفين لعمر الكحالة -٣٥

  .كشف الظنون لحاجي خليفة -٣٦

  . يص مجمع اآلداب في معجم األلقاب ابن ألفوطيتلخ-٣٧

  .إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون البغدادي-٣٨

  . هجري ٩١١بغية ألوعاه في طبقات اللغويين والنحاة للسيوطي ت-٣٩

  .فهرس مخطوطات األوقاف في الموصل لسالم عبد اهللا-٤٠

  محي هالل السرحان.د. تحقيق ا التلخيص في تفسير القران العظيم لإلمام الكواشي- ٤١

   عيون التواريخ محمد بن شاكر ألكتبي-٤٢

  .هجري٨٥٢بن حجر العسقالني تال  أنباء الغمر بإنباء العمر-٤٣

  للزر كلياألعالم  -٤٤

 .هجري٦٣٠ت  نهاية األرب في معرفة انساب العرب البن األثير الجزري-٤٥

  األدنروي ألحمد  طبقات المفسرين-٤٦

  موصل لسعيد اليوه جي   جوامع ال-٤٧

  مجموعة الكتابات المحررة في أبنية الموصل لنقوال سيوفي -٤٨

  .هجري٧٢٦ ذيل مرآة الزمان اليونيني ت-٤٩

  تاريخ األدب العربي في العراق لعباس العزاوي -٥٠

   عقود الجمان ابن الشعار-٥١

  عمر عبد الغفور احمد القطان 
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