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 ملخص:
تعّلق بعلم التفسير الذي يوِجب على من يسُلك طريَقة اإللمام بجميع ي  و، سَيما وهخالله بعد أن تبّين لي الفائدُة العظيمة التي أحصل عليها من  

فّن التحقيق فهو من العلوم التي قّصرنا فيها، وهذا ما سيتوضح لقارئ هذا البحث فُجّل ،  العلوم من :نحٍو، وبالغة، وحديٍث، وسيرة، وفقه
حّق  المؤلفات التي كتبها الشيخ لم ُتحقق، وال زالت على الرفوف، ومن هنا كانت أهمية هذا البحث كونه ُيخرج من المكنون علمًا مطوّيًا يست

راسة ، وقد تكلمُت فيه عن الحياة الشخصية والعلمية للشيخ الدواني، ومنهجه في التفسير،  القراءة، وقد قسمُت الموضوع على قسمين : قسم الد
 وقسم التحقيق. 

Summary: 

The title of the research: ((Verification of the manuscript of the interpretation of Surat Al-Fatihah by 

Al-Dawani (( 

After explaining to me the great benefit that I derive from it, especially as it relates to the science of 

interpretation, which requires those who follow the method of knowledge of all sciences: grammar, eloquence, 

hadith, biography, jurisprudence, the art of investigation is one of the sciences that we have fallen short in, and 

this will be clarified For the reader of this research, most of the literature written by the Sheikh has not been 

achieved, and is still on the shelves, hence the importance of this research as it brings out from the hidden a 

folded note worth reading. And his approach to interpretation, and the investigation department. 
 املقدمة

بعد أن تبّين لي الفائدُة العظيمة   (تفسير الفاتحة للدوانيتحقيق مخطوط )استخرُت هللا في  الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا، وبعد.
تعّلق بعلم التفسير الذي يوِجب على من يسُلك طريَقة اإللمام بجميع العلوم من :نحٍو، وبالغة،  ي   و، سَيما وهخاللهالتي أحصل عليها من  

 ، كما حاولُت أْن أشير الى أهم ما تميز به الشيخ في تفسيره. وحديٍث، وسيرة، وفقه
لتحقيق فهو من العلوم التي قّصرنا فيها، وهذا ما سيتوضح لقارئ هذا البحث فُجّل المؤلفات التي كتبها الشيخ لم ُتحقق، فّن ا أهمية الموضوع:

 وال زالت على الرفوف، ومن هنا كانت أهمية هذا البحث كونه ُيخرج من المكنون علمًا مطوّيًا يستحّق القراءة.
البحث: الخطة  الموضوع على قسمين : قسم  الدواني، ومنهجه في  قسمُت  للشيخ  الشخصية والعلمية  الحياة  دراسة ، وقد تكلمُت فيه عن 

 ثم الخاتمة. ثم المصادر والمراجعالتفسير، وقسم التحقيق. 
 م( 1512 - 1427هـ =  918 - 830) الشيخ الدواني قسُم الدراسة

 الثاني: منهجه في التفسيرالمبحث  المبحث األول: حياته الشخصية والعلمي وفيه مبحثان

القسم األول     

 وفيه مطلبان:  حياته الشخصية والعلمية املبحث األول
 املطلب الثاني: حياته العلميةو املطلب األول: حياته الشخصية
 املطلب األول: حياته الشخصية

فهو من ساللته.  (الصديقي: نسبة إلى أبي بكر الصديق ) (1)هو محمد بن أسعد، جالل الدين الدواني الصديقي. أواًل: امسه ونسبه: 
  (2) الدواني : بفتح المهملة وتخفيف النون، نسبة لقرية من كازرون. ودوان : ناحية من أرض فارس 

ثم سكن شيراز ، واكتسب أكثر علومه وفضائله    (4) وكان أبوه يلي منصب القضاء فيها،    (3)هـ،    ۸۳۰:اتفقوا على أّن والدته سنة  والدتهثانيًا:  
 (5)في شيراز.  

 ثالثًا: أعماله:
تولى في أواخر عمره قضاء إقليم فارس، وهو عالم العجم بأرض فارس، وإمام المعقوالت وصاحب المصنفات، ومدرسًا بمدرسة األيتام في  

س العلوم الشرعية وعلوم العقليات، وكان له شهرة كبيرة وصيٌت عظيم، قضى أكثر وقته في التأليف، حتى كثرت  شيراز حيث قام بتعليم النا
  (6) مؤلفاته وبلغت العشرات. 

 :وفاتهرابعًا: 
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  907روايات:فقيل: إّنه مات سنة  اختلفوا كثيرا في سنة وفاته مع أّن المفروض لرجٍل مثله أْن ال يختلفوا فيها وورد في سنة وفاته أربع  
وقد ذكره الزركلي.    918وقيل سنة  (9)وأكدها البغدادي.    (8)وقد وردت في كشف الظنون    908وقيل سنة  (7) والقول موجود في كشف الظنون  

لغريب أن صاحب كشف وربما كانت أصّح الروايات كون ابن العماد أقدم من كتب عنه، وا (11)وقد ذكرها ابن العماد  928وقيل سنة (10)
، ثالث عشرة 913( : " كتبها: سنة  فإنه يقول عند ذكره لتأليفه رسالة في أفعال هللا)  908  -907الظنون مع إقراره بوفاته ما بين  

 (12)وتسعمائة، وهي: مشحونة بغرائب، لم تسمعها اآلذان" 
 املطلب الثاني: حياته العلمية

 شيوخه :أواًل: 
 (13)سخاوي شيخان لم أقف على ترجمٍة لهما فيما بين يدّي من المصادر وهما: المحيوي الالري، وحسن بن البقال ذكر له ابن العماد وال

تالمذته فقد كانوا كثيرين جدا، وكثير منهم ارتحلوا إليه من الروم وخراسان وماوراء النهر، هذا إضافة إلى من أخذ    :أماثانيًا: تالمذته
 وممن أخذ عنه:  (14)عنه من إقليم فارس نفسها. 

 (15) هـ(. 920محمد المعروف بمنال دران التركماني الحنفي)ت: -1
 (16)هـ( 922عبد الرحمن بن علي األماسي العالم العالمة المحقق)ت:  -2
 (17)هـ(. 922علي بن محمد الشيرازي المولی مظفر الدين الشيرازي العمري الشافعي)ت:  -3
 (18) هـ( 942إسماعيل الشرواني الحنفي )ت:   -4
 (19)هـ( 953عيسی بن محمد بن عبيدهللا بن محمد )ت:   -5

 ثالثًا: عقيدته ومذهبه:
 هـ(، حيث وافق اإليجي ۷56الل الدين الدواني )رحمه هللا( أشعري المعتقد، يدل على هذا من خالل شرحه للعقائد العضدية لإليجي )ت ج

ث في تعيين األشاعرة بأنهم الفرقة الناجية، معّلاًل ذلك بالقول: " وذلك إنما ينطبق على األشاعرة، فإنهم يتمسكون في عقائدهم باألحادي
  (20)( وال يتجاوزون ظواهرها إال لضرورة" ( وعن أصحابه )الصحيحة المروية عنه )

 ى ذلك: * وأما مذهبه الفقهى فإنه شافعی المذهب، ومما يدل عل
هـ( وهو كتاب معتبر 799له تعليقة على األنوار لعمل األبرار في فقه الشافعي للشيخ اإلمام جمال الدين االردبيلي الشافعي )ت:    -1

 (21)متداول جمع فيه ما يعّم به البلوى. 
 ( 22) صرح أصحاب الطبقات أنه شافعي أمثال السخاوي، وابن العماد، والشوكاني.  -2
 فيما صّرح فيه هو عن نفسه يوحي أنه شافعي، وذلك من خالل مدحه آلراء المذهب ولإلمام الشافعي)رحمه هللا(.   -3

 رابعًا: ثناء العلماء عليه:
 أثنى عليه الكثير ممن كتب في سيرته )رحمه هللا( فمن ذلك:  
قال ابن العماد : " وكان الدواني رحمه هللا له فصاحة زائدة، وبالغة، وتواضع، وهيبة، حيث كان له شهرة عظيمة وصيت عال  -1

 ( 23)وتكاثف تالمذته، وكان من أدبهم أنه إذا تكام نكسوا رؤوسهم تأديا، ولم يتكلم أحد منهم بشیء" 
 (24)قال السخاوي: " وسمعت الثناء عليه من جماعة ممن أخذ عني"  -2
 وقال الشوكاني: " عالم العجم بأرض فارس ، وإمام المقوالت وصاحب  -3

 (25) الصنفات"
  (26)وقال كحالة: " فقيه، متكلم، حكيم، منطقي، مفّسر، مشارك في علوم"  -4

 :مؤلفاتهخامسًا: 
 أما مؤلفاته فكثيرة، أذكر بعض ما عثرت عليه في كتب الفهارس التي اطلعت عليها)أدرجُت المطبوع منها أواًل(:۔

 (27)إثبات الواجب)ط(  -1
 (28) شرح العقائد العضدية)ط(  -2
 (29) حاشية على شرح القوشجي لتجريد الكالم)ط(  -3
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 (30)حاشية على تحرير القواعد المنطقية للقطب الرازّي)ط(  -4
5-  : )ت  الحسيني  أشرف  بن  لمحمد  الدين،  شمس  الفاضل  آداب  لكتاب  الشرواني  مسعود  الدين  كمال  المحقق  شرح  على  حاشية 

 (31) هـ()خ(. 600
فيلم في المكتبة المركزية بالجامعة  أنموذج العلوم، هذا الكتاب موجود في دار الكتب الظاهرية بدمشق، وتوجد منه صورة ميکرو   -6

 (32) . ۱۱/ ۱۹۱۸اإلسالمية بالمدينة المنورة برقم: 
 (33) هـ(. ۷۹۹تعليقة على األنوار لعمل األبرار في فقه الشافعي للشيخ جمال الدين يوسف بن إبراهيم األردبيلي )ت -7
 (34)بستان القلوب)خ(.  -8
 حاشية على تجريد الكالم للطوسي)خ(. -9

 .  ۸۰/ ۲۹۱۷تفسير سورة اإلخالص)خ(، هذا الكتاب موجود في مكتبة المحمودية بالمدينة المنورة، برقم:  -10
هـ()خ(، هذا الكتاب موجود في مكتبة المحمودية ۷۹۲شرح تهذيب المنطق والكالم، للعالمة سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني )ت   -11

 . ۲۷4۹أيضا في مكتبة نور عثمانية بتركيا برقم:  ويوجد له نسخة 160/ 2405بالمدينة المنورة برقم: 
 املبحث الثاني

 وفيه مطلبان:  تفسري سورة الفاحتة
 املطلب األول: منهجه يف التفسري

 : مواردهأواًل: 
تفسير  -1 بين بعض عباراته مع  تشابهًا  أني الحظُت  إال  التفسير  في  األقدمين ممن سبقه  يعتمد )رحمه هللا( على شيٍء من كتب  لم 

 النيسابوري)غرائب القرآن(. 
 ًا من الصحيح. قلة استدالله بمصدَري التشريع )القرآن الكريم والسنة النبوية( فلم يذكر خالل التحقيق إال آية من سورة غافر وحديثًا واحد -2
 استخدامه مصطلحات لم أجدها عند أهل اللغة والتفسير والشروح كمصطلح )شآمة التفرقة( و)ِعَوج الوسائط(. -3
 لم ُيِشر الى القراءات القرآنية مع وجود االختالفات في سورة الفاتحة كاختالفهم في )ملك( و)الصراط( والتوقف على )عليهم(.  -4

 :منهجهثانيًا: 
 (35) واضح أّنه يميل الى منهج المتصوفة في التفسير فيستدّل بالروحانيات وينتقي عبارات تتوافق مع توجهاتهم.  -1
بل يميل غالبا الى العقالنيات دون النصوص في التفسير وهذا واضح من قلة استدالله    (36) قد يميل الى فلسفة المعاني التي يفّسرها،   -2

 بها.  
 ال يميل الى ذكِر األحكام المترتبة على اآليات فلم يذكر أّي حكٍم شرعي أو فقهي خالل تفسيره.  -3
 يتطرق كثيرًا الى المسائل العقدية، وربما كان ذلك بسبب خصوصية سورة الفاتحة.    -4

 : انفراداته: ثالثاً 
 انفرد في الكثير من التفسيرات التي لم يسبقه أحٌد إليها، وأشار َمن بعده إليها، من ذلك: 

 اإلسَم بمعنى اللفظ الدال على ما ُوِضع له غير المسمى الذي هو المعنى العقلي أو األمر الخارجي"  عّرف اإلسم بأّنه : " -1
 ﴾ ففّسر النعمة قائاًل: " ِحلَية الوجود الذي هو أصُل الِنَعم عليهم" مْ ِصَراَط الَِّذيَن َأْنَعْمَت َعَلْيهِ ﴿تفسيره  -2
 ﴾ فقال هم : " محرومين عن روح الوصال ونعمة لذة الوجدان"   َغْيِر اْلَمْغُضوِب َعَلْيِهمْ  تفسيره ﴿ -3

 املطلب الثاني: وصف املخطوطات املعتَمدة
يّسر هللا لي أْن أعتمد أربع مخطوطات في التحقيق وبما أني لم أتمكن من تحديد األقدم منها فقد اخترُت أوضحها وأقلها في األخطاء 

 وجعلتها كأساس في التحقيق وأسميتها على التوالي)أ ، ب ، ج ، د(.
وضع خط أحمر على بعض الكلمات المفصلية، وبعض فهي أوضح النسخ كتبت بخط النسخ، كتبت باللون األسود مع أما النسخة ) أ ( 

 ( كلمات، وكانت من أربع صفحات. 10-9( سطرًا ، وفي كّل سطر)21العناوين باللون األحمر، تضمنت الصفحة )
 الصفحة االولى واألخيرة 
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 أما النسخة )ب( و 
فهي نسخة واضحة كتبت بالخط الفارسي، وباللون االسود مع بعض الكلمات المفصلية باللون االحمر، ووضع خطوط حمراء  

  17- 15سطرًا لكل صفحة ، وفي كّل سطر    30على بعض الكلمات المهمة، المخطوط من ثالث صفحات في المعدل  
 كلمة. 
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 واألخيرة الصفحة االولى  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 والنسخة ) ج ( 
( من  تكّونت  المفصلية،  الكلمات  على  الحمراء  الخطوط  االسود مع بعض  باللون  الفارسي،  بالخط  كتبت  نسخة واضحة  (    7فهي 

 ( كلمات. 8-7( سطرًا، وفي كّل سطر )17صفحات، في كل صفحة )
 الصفحة االولى واالخيرة. 
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 قسم التحقيق القسم الثاني
 الرحيمبسم هللا الرحمن  

  (37) وبه المعونة على ما هو المراد. 
 (38)﴿ِبْسِم هللا﴾ هو الذات المحتوى على جميع الكماالت الذاتية والصفاتية. 

  (40) حسبما تقتضيه الحكمة ]والوجود[  (39) ﴿الرَّْحمن﴾ المفيض رحمة االمتنان على جميع األعيان، بفيض ]الجود[  
وقيل:   (43)منها على ما تقتضيه العناية األزلية بمخلوقاته،    (42) بكٍل    (41) ﴿الرَِّحيم﴾ المنعم على األعيان الموجودات بنعم الكماالت الالئقة  

و غيره، وظاهٌر أّن  وقد اخُتِلف في أّن اإلسم عيُن المسّمى أ  (44)اإلسم مقحم، وقيل: إّنما ُأقِحَم ألّن التيّمن والتبّرك يكون بإسمِه ال بذاِته،  
 ( 46)بل ال يصّح هذا ألْن يكون  (45)اإلسَم بمعنى اللفظ الدال على ما ُوِضع له غير المسمى الذي هو المعنى العقلي أو األمر الخارجي ، 

وصف المشتق منه،  ] غيره قال اإلسم هو مفهوم الذات مع    (47) محل النزاع ، وقد ُخّص اإلسم ههنا بمعنى  العالم والقادر ، فلعّل من جعله
عينه أراد أّن وصف الذات عينه وإّن وصَف المشتق منه، كما اعتبر في اإلسم اعتُِبر   (48) وهو غير الذات المعين الموضوع ومن جعله[  

عتبار شبيه أيضًا في الموضوع له، إذ ليس العالم مثاًل موضوعًا لذاٍت عارية عن صفة العلم، بل لذاٍت موصوفة بها فال تغاير بينهما إال با
 (49)لتغاُير ما بين الماهية وصورتها الحاصلة في الذهن على مذهب من قال باتحادهما سواء كان الحاصل في الذهن كنهها أو وجهها،  

عن الذات باللفظ المخصوص وجعَل عينه بحيث إذا وقع اللفظ في الخارج  (50) وذلك أْن يعتبر ذلك فيما بين اسم زيد ومسّماه، حيُث عّبر 
 والصورة العقلية ، فتأمل.  (51) ان عيُن الذات ] وإذا ُوجَد في الذات بالوجود اللفظي كان عين هذا اللفظ كما قيل بين الذات[ ك

فالحمد الذاتي هو ظهور   (52)﴿الَحْمُد﴾ هو إظهار صفة الكمال على وجٍه ُينبئ عن التعظيم، وذلك يكون بالذات والحال والفعل والقول،  
أ [اتصافه بصفات الكمال، وتخلقه بأخالق حسنة، فإّن اتصافه بصفة العلم والكرم ولوازمها    –  1الذات في ذاِته بذاته لذاِته، والحالي]  

تها، والفعلي إيجاد األكوان بصفاتها وبسط موائد كرمه على بسط القابليات حسبما تقتضيه في كّل زمان ومكان ونفس األكوان أيضًا  وملزوما
ر  مجادلة على صفات مبدعها؛ سوابقها ولواحقها مثل األقوال، والقولي إيقاع األقوال الداّلة على صفاٍت مرضية وأخالٍق سنّية بحسِب الصدو 

اعتبار مضمونها وما يترتب عليها هلل المستحّق له لذاته وصفاته ال يتعّدى منه الى غيره ، إذ ليس لغيِره كمال لذاته حتى يستحق عن البدء ب
ِل الحمد ألجله، بل كل ما ُيرى لغيره من الكمال فإّنه من هللا حقيقًة ليس له نسبة الى غيره إال على سبيل العارية وتعظيم المستعير ألج

تعظيم للغير حقيقة، بل فيه تغير المستعير باطنًا، ولعّلك تتفّطن مما تلوت أْن ليس الحامد أيضًا إال هلل وألجل هللا رّب العالمين   المستعار
 ُمظِهر الرتب والمنازل العلوية والسفلية الصورية والمعنوية على حسب الحكمة اإللهية ، ومبلغ كلُّ أمٍر كماله الالئق بفضِله.  

﴿الرَِّحيم﴾ الُمخِرج برحمته كّل كمال ألّي أمٍر كان الى الوجود  (55)واألعيان القابليات وحيثيات الذات.    (54) ْحَمن﴾ المظهر المراتب  ﴿الرَّ   (53)
يوَم يوم الجزاء    (57) ﴿َماِلِك َيْوِم الّدْين﴾  (56) العيني على ما تقتضيه العناية اإللهية، ويفصح عن معنى اإلسَمْين؛ أسماء القضاء والقدر.  

ينادي هو   (59) غبار األعيان وأوهام المالكية والمملوكّية فيما بين األنام،    (58) ُيَوّفى كّل أحٍد جزاَء ما عمَل يوم ُتبلى السرائر، ]ويرتفع[  
اِر ﴾    ويجيب بنفِسه: ﴿ ِ اْلَواِحِد اْلَقهَّ ب [المحجوب وقتًا ويشاهده العارف دائمًا، ولما ارتفع لباس   –  1، يوم يترّصده ]  (60) ِلَمِن اْلُمْلُك اْلَيْوَم ّلِلَّ

﴿َنْعُبُد﴾ بأنواع العبادات ال نستطيع أْن نعبَد سواك الرتفاِعه    (61) الحُجب وانكشف الذات األحدّية خوطب بقوِله تعالى : ﴿إيَّاَك﴾ ال غير  
نتوّجه إليه ليس إال هو ملتبسًا بلباس هو أيضًا من شؤونه ولواِزِمه   (62)عن نظرنا بالكلية، ال نخشع وال نتذلل إال لك إذ كّل ما نعُبُده وما  

األشياء، وفعٍل من األفعال، وصفة من الصفات إال منك، إذ ال يقوى أحٌد على  ﴿َنْسَتِعين﴾  ال نستعين في شيٍء من    (63) ﴿وإيَّاَك﴾ ال غير  
وإعانة أحد، وإفاضته أمر سواه، إذ كّل ما تخّيل  معينًا في أمر فهو هو ال غير، ولما ظهر أْن ليس للغيِر حقيقة وال   (64) إعطاء ]شيء[  

فال تفاوت في خلِقه، وال فضل ألحٍد على آخر من العارفين والمحجوبين   بل حقيقة كّل شيء ومآل كّل أمر فإّنما هو هو   (65) سواه أثرا،  
َراَط الُمْسَتِقيم﴾ أقرب الطرق الموصول الى الُبغية ، فإّن الطرَق وإْن كانت ك ّلها موصلة إليه  والمهتدين أشار الى دفِعه بقوِله : ﴿اْهِدَنا الصِّ

ِعيانًا عاريًا من ُحُجِب الكثرة وغشاء اإلمكان فيفوز بما فاز وآخر يعرفه في لباس   (66)لكّنها بينها تفاوت، فأحٌد يشاهُد مطلوبه ]فيضا[  
إياه غيره، فهو حينئٍذ وإن كان مشا َهدًا  األعيان واألسماء  عارفًا بأّنه هو المتجّلي فيها بشؤونه فهو العارف السالك أو ذا بالغة زاعمًا 

ها ذريعة ووسيلة إليه المستدلون الواقعون في سالسل الكثرة ومساق االستدالل المصيب تارة  لمطلوِبه لكنه يزعم أّنه غيره فمنهم أْن يجعل
الضاّلون   فيها بوجه فهم  يذهل عنه وال يشاهد  أخرى، ومنهم من  َعَلْيِهمْ ﴿  (67) والمخطئ  َأْنَعْمَت  الَِّذيَن  ]  ِصَراَط  العارفين  أ    –  2﴾ من 

نعمُه عاّمة شاملة للكّل، كيف ال وال شيء خاٍل عن ِحلَية الوجود الذي هو أصُل الِنَعم   (68)   [والسالكين والمستدلين المصيبين، ولما كان 
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﴾ ومن أضاعوا قابلياتهم وَسَعوا في سبيل الطاغوت، وفيما يترّتب عليه الكثرة وشآمة التفرقة وصاروا    َغْيِر اْلَمْغُضوِب َعَلْيِهمْ   عليهم. ﴿
لوجدان، فإّن المغضوب عليه وإْن كان منَعمًا عليه بنعم الوجود وما يتبعه، ويكون منظورًا بنظر  محرومين عن روح الوصال ونعمة لذة ا

وإرشادِه الى ما هو كماٌل بالذات وطاعة لغيِر وسط على ما يشار إليه بقوله : »َسَبَقت َرْحمِتي   (69) التربية، وتطهيِره عن دنِس الذنوب،  
وِعَوج الوسائط فسبيله سبيل بعيد بالقياس الى سبيل المنَعِم عليه بِنَعم الجمال وصورة الكمال وظهور   لكنه يتوّسط الكثرة  (70) على َغَضِبي«  

 العبادات، ومالحظة الذات بصفاته الذاتية وشؤوِنه األنسية ﴿وال الَضالِّين﴾ الهائمين في أودية الضالل الذين ال يجدون نحو ]المطلوب[ 
االعتبارات وسبيل الحيثيات على سمعهم وأبصارهم،  ونحن    (72)حائِف قلوبهم واستيالء ]اعتبار[  الحقيقي سبيال ))آمين(( على ص  (71)

نْبتهُل إليك متوجهين نحو جنابك طالبين إجابتك كما سألنا منك بأقوى ذريعة وآكد وسيلة: هي أسماؤك الحسنى، واسمك األعظم، وعبادك 
 (73)به أجمعين.. المخلصين، وأشرف أنبيائك المرسلين محمد وآله وصح

 والسالم على من اتبع الهدى. 
 اخلامتة:

 كان موضوع بحثنا هو تحقيق مخطوط تفسير سورة الفاتحة للدواني، وقد تبّين لنا ما يأتي:
 بل كان العالم األشهر في بالد األعاجم.  إن الشيخ الدواني ُيعّد علمًا من أعالم القرنين التاسع والعاشر ، 

 تمّيز بكثرة التآليف ولكن لألسف لم ُيحقق منها إال القليل. -1
 كان الدواني )رحمه هللا( أشعري المعتقد شافعي المذهب استدّل على ذلك من خالل مؤلفاته.  -2
 يميل الى التفسير الروحاني كما هو معروف من منهج الصوفية. -3
 تميز تفسير لسورة الفاتحة ببعض االنفرادات التي لم يسبقه اليها أحد. -4
 كما تمّيز تفسيره بعدم األخذ من نصوص الكتاب والسنة أو االشارة إليها إال بإشارة أو إشارتين. -5

 هوامش البحث

 
هـ( مكتبة  902شمس الدين محمد بن عبد الرحمن بن محمد )ت:    -ينظر: ترجمته في : الضوء الالمع في أعيان القرن التاسع، للسخاوي   (1)

عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد   -، وشذرات الذهب في أخبار من ذهب، البن العماد7/133هـ:  1354،  1القدسي، القاهرة، ط
هـ(،حققه: محمود األرناؤوط، خرج أحاديثه: عبد القادر األرناؤوط، دار ابن كثير، دمشق، بيروت، 1089الَعكري الحنبلي، أبو الفالح )ت:  

محمد بن علي بن محمد بن عبد هللا    - لطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، للشوكاني، والبدر ا 10/221م:  1986هـ /    1406،  1ط
أبي الغيث خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس )ت:   - ، واألعالم، للزركلي  2/130هـ(، دار المعرفة، بيروت:  1250)ت:  

هـ(،  1408عجم المؤلفين، لألستاذ عمر رضا كحالة )ت:، وم32/  6م:  1984هـ/ 1404م(، دار العلم للماليين، بيروت  1976هـ/1396
 . 47/ 9م: 1957هـ /  1377دار إحياء التراث العربي، بيروت، 

،  2هـ( دار صادر، بيروت، ط626شهاب الدين أبي عبد هللا ياقوت بن عبد هللا الرومي )ت:    -ينظر: معجم البلدان، لياقوت الحموي   (2)
 . 480/ 2م: 1995هـ/1415

 .  47/ 9، ومعجم المؤلفين: 6/32ينظر: األعالم:  (3)
 . 20/ 14دائرة المعارف اإلسالمية، نقلها الى العربية محمد ثابت الفندي، دار المعرفة، بيروت:  (4)
 . 230/ 2م: 1969هـ/1389، 2ينظر: الكنى وااللقاب، لعباس القمي، المطبعة الحيدرية، النجف، ط (5)
 . 14/20ودائرة المعارف االسالمية:  ،7/133ينظر: الضوء الالمع:   (6)
هـ( دار الفكر،    1067مصطفى بن عبدهللا بن محمد القسنطيني الرومي )ت:    -كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، لحاجي خليفة   (7)

موسى سركيس ، وينظر: معجم المطبوعات العربية والمعربة، يوسف بن إليان بن  1/346،  1/195،  1/184م:  1997هـ/1417بيروت  
 . 891/ 2م:  1928هـ / 1346هـ(، مطبعة سركيس بمصر 1351)ت: 

 .  1/877،  1/862،  1/842كشف الظنون:  (8)
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هـ( دار إحياء التراث 1399إسماعيل بن محمد أمين بن مير سليم الباباني )ت:    -هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين، للبغدادي  (9)

 . 2/224العربي، بيروت: 
 . 2/891، وينظر: معجم المطبوعات العربية: 6/32ينظر: األعالم:  (10)
 . 221/ 10شذرات الذهب:  (11)
 . 1/847كشف الظنون:  (12)
 . 7/133، والضوء الالمع:  221/ 10شذرات الذهب:  (13)
 . 133/ 7الضوء الالمع:  (14)
هـ( تحقيق: خليل المنصور، دار  1061محمد بن محمد الغزي )ت:  نجم الدين    -ترجمته في الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة، للغزي   (15)

 . 1/85م:   1997هـ /  1418، 1الكتب العلمية، بيروت، ط
 . 1/544، وهدية العارفين:  1/233الكواكب السائرة:  (16)
 . 1/741، وهدية العارفين: 11/ 5،  واألعالم: 10/127ينظر: شذرات الذهب:  (17)
 .  349/ 10، وشذرات الذهب:  2/124ينظر: الكواكب السائرة:  (18)
 .  427/ 10شذرات الذهب:  ، و 2/230الكواكب السائرة: ينظر:  (19)
 . 28م: ص/ 1957هـ/1377بين الفالسفة والكالميين، لمحمد عبده، عيسى البابي، القاهرة،  (20)
 .1/316ينظر: كشف الظنون:  (21)
 . 130/ 2والبدر الطالع: ،  8/160، وشذرات الذهب: 7/133ينظر: الضوء الالمع:   (22)
 . 8/16شذرات الذهب:  (23)
 . 133/ 7الضوء الالمع:  (24)
 . 130/ 2البدر الطالع:  (25)
 . 9/47معجم المؤلفين:  (26)
 . 2/224، وهدية العارفين: 2/36ينظر: االعالم:  (27)
 . 2/224، وهدية العارفين: 2/36ينظر: االعالم:  (28)
 . 2/224 ، وهدية العارفين:2/36ينظر: االعالم:  (29)
 . 2/224، وهدية العارفين: 2/36ينظر: االعالم:  (30)
 . 224/ 2، هدية العارفين: 1/39ينظر: كشف الظنون:  (31)
 . 2/224، وهدية العارفين: 1/184كشف الظنون: (32)
 . 2/224، وهدية العارفين: 1/349كشف الظنون: (33)
 . 2/224، وهدية العارفين: 1/244كشف الظنون: (34)
المفيض رحمة االمتنان على جميع األعيان، بفيض الجود" ، وعن معنى )الرجيم( "المنعم على األعيان   نحو قوله في تفسير )الرحمن "  (35)

 الموجودات بنعم الكماالت الالئقة" .
 عتبار مضمونها" والقولي إيقاع األقوال الداّلة على صفاٍت مرضية وأخالٍق سنّية بحسِب الصدور عن البدء با نحو قوله : " (36)
 وبه المعونة على ما هو المراد( ساقطة من )ب( و)ج( و)د ( عبارة ) (37)
إسماعيل حقي بن مصطفى اإلستانبولي    - أشار الكثير من المفسرين ممن جاء بعد الشيخ الى هذا المعنى. ينظر: روح البيان، للخلوتي  (38)

، وروح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني  9/ 1هـ(، دار الفكر، بيروت:  1127الحنفي الخلوتي , المولى أبو الفداء )ت:  
هـ(، تحقيق: علي عبد الباري عطية، دار الكتب العلمية، 1270شهاب الدين محمود بن عبد هللا الحسيني )ت:    -  )تفسير اآللوسي(

 . 70/ 1م: 1995هـ/   1415، 1بيروت، ط
 في النسخ الثالثة الباقية كتبت )الوجود(  (39)
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 في )ب( )الوجد( وفي ) أ ( و )ج ( )الوجود(  (40)
 يقها.كتبت الهمزة مسهلة وقد قمُت بتحق (41)
 في )ب( )بكل(. (42)
 في )ب( و) د ( زيادة )وقد(.  (43)
القرآن  قال النيسابوري: "الرحمن هو المعطي للوجود بالخلق والرحيم هو المفيض للبقاء بالرزق، وهكذا اْلَحْمُد ّلِلَِّ خالف التعطيل" غرائب    (44)

هـ(، تحقيق: الشيخ زكريا  850سين القمي النيسابوري )ت:  نظام الدين الحسن بن محمد بن ح  -ورغائب الفرقان )تفسير النيسابوري(  
 . 5/390م:  1996هـ/  1416، 1عميرات، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

 ذكر الرازي وابن كثير فيه ثالثة مذاهب وهي:  (45)

 االسم نفس المسمى وغير التسمية.   - 1

 االسم غير المسمى ونفس التسمية.  - 2

فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين    -مفاتيح الغيب المسمى التفسير الكبير )تفسير الرازي(    وغير التسمية. "االسم غير المسمى    -  3
أبي الفداء   -، وتفسير القرآن العظيم، البن كثير108/  1م:  1995هـ/1415هـ( قدم له الشيخ خليل الميس، دار الفكر، بيروت،  606)ت:

 . 20/ 1م: 1981هـ/1401الفكر، بيروت، هـ( دار  774إسماعيل بن عمر بن كثير )ت:
 في )ب( زيادة )في(  (46)
 في ) ج ( زيادة )حينئذ( (47)
 ما بين المعقوفتين ساقط من ) أ (.  (48)
 . 1/127الى هذا المعنى أشار اإلمام الرازي في تفسيره:  (49)
 ساقط من )ب(. (50)
 ما بين المعقوفتين ساقط من ) أ  (.  (51)
النيسابوري في الغرائب: " لما افتتح سبحانه وتعالى كتابه بالبسملة وهي نوع من الحمد ناسب أن يردفها بالحمد الكلي الجامع لجميع  قال    (52)

َوآِخُر    ال تعالى:أفراده البالغ أقصى درجات الكمال فقال جل شأنه: اْلَحْمُد ّلِلَِّ َربِّ اْلعاَلِميَن وهو أول الفاتحة وآخر الدعوات الخاتمة كما ق
 . 1/70َدْعواُهْم َأِن اْلَحْمُد ّلِلَِّ َربِّ اْلعاَلِميَن" 

 في ) د ( زيادة )قوله(  (53)
 في النسخ الثالثة ) أ ( و ) ب ( و )ج ( )المرتب(. (54)
اإللهية سواء انفردت الذات  قال اآللوسي: "الفرق بين الرب، والرحمن فهو أن الرحمن عندهم اسم لمرتبة اختصت بجميع األوصاف العلية  (55)

به كالعظيم والفرد أو حصل االشتراك أو االختصاص بالخلق كالقسمين المتقدمين فهو أكثر شموال من الرب ومن مرتبة الربوبية ينظر  
 . 1/83الرحمن إلى الموجودات" روح المعاني: 

ن يشاء من عباده بعد اإلنعام بإيجادهم بما يقيمهم على المنهاج  قال البقاعي: "الرحيم  أي الحاوي لجميع صفات اإلكرام الذي ينعم على م  (56)
هـ(، 885إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أبي بكر )ت:   - الذي يرضاه لهم" نظم الدرر في تناسب اآليات والسور، للبقاعي

 . 16/93م: 1993هـ/ 1413، 2دار الكتاب اإلسالمي، القاهرة ط 
 في ) ج( زيادة )ملك(  (57)
 ما بين المعقوفتين ساقط من ) أ (.  (58)
يِن﴾ ففيه تأويالن: أحدهما: أنه الجزاء. والثاني: أنه الحساب. وفي أصل الدين في اللغة ق  (59) والن:  قال الماوردي: " قوله تعالى: ﴿َيْوِم الدِّ

هـ(،  450الحسن علي بن ُمَحمَّد بن حبيب )ت:    أحدهما: العادة , والثاني: أنَّ أصل الدين الطاعة . النكت والعيون )تفسير الماوردي( أبي
 . 1/56تحقيق: السيد بن عبد المقصود بن عبد الرحيم، دار الكتب العلمية، بيروت: 

 . 16سورة غافر ، من اآلية/ (60)



   

         

 -دراسة وحتقيق تفسري سورة الفاحتة جلالل الدين الدواني             

  

  

 
 في ) ج ( )ال غيرك(  (61)
 )ما( ساقط من ) ب ( و) ج (  (62)
 في ) ج( و) د ( كتيت )ال من غيرك( (63)
 ساقط من ) أ ( و ) ب (.  (64)
 .1/211ينظر: مفاتيح الغيب:  (65)
 ما بين المعقوفتين ساقط من ) أ ( و) ج (.  (66)
الجوزية  محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم    -ينظر: مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، البن القيم  (67)

 . 91/ 1م: 1996هـ /   1416، 3هـ(، تحقيق: محمد المعتصم باّلِل البغدادي، دار الكتاب العربي ، بيروت، ط751)ت: 
 هكذا في جميع النسخ واألولى )كانت(  (68)
دمشق،  -الطيب  هـ(، دار ابن كثير، دار الكلم1250محمد بن علي بن محمد بن عبد هللا اليمني )ت:   -ينظر: فتح القدير، للشوكاني (69)

 . 30/ 1م: 1994هـ/   1414، 1بيروت، ط
محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة    -( وسننه وأيامه )صحيح البخاري(  الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول هللا )(70)

هـ  1422،  1النجاة، بيروت )الطبعة السلطانية(، طهـ(، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق  256البخاري، أبو عبد هللا )ت:
أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري    -( ، وصحيح مسلم 7422، برقم )125/ 9م ، َباب ﴿ َوَكاَن َعْرُشُه َعَلى اْلَماِء ﴾ /  2002/

( عن  7146، برقم ) 95/ 8الى :  هـ(، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث، بيروت ، باب في سعة رحمة هللا تع261)ت:
 (.أبي هريرة )

 هكذا في ) ج ( و ) د ( وفي ) أ ( و )ب ( )المطر(  (71)
 في ) أ ( و ) ب ( )عثار(  (72)
هناك خالف بين العلماء في جواز التوسل باألنبياء عليهم الصالة والسالم، وجاه بعض األئمة من الصالحين. ينظر: قطف الثمر في بيان   (73)

المملكة العربية   - محمد صديق حسن خان ، منشورات وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد    -األثر ، للقنوجي  عقيدة أهل
 . 107م: ص/ 2001هـ/  1421،  1السعودية، ط


