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الملّخص
امتـازت األمـة اإلسـالمية بضخامـة تراثهـا المـدّون والمتراكـم عبـر عّدة قـرون، وعلى 

الرغـم مـن الويـالت التـي شـهدها هـذا التـراث إاّل أّن الـذي وصـل إلينـا منـه محـّل فخر 

ٍواعتـزاز، وقـد مـأل ِخزانـات المخطوطـات شـرقاً وغربـاً، فمنه المفهـرس المعلـوم، ومنه 

المخـزون مـن دون فهرسـٍة وتكشـيف، والكثيـر منـه مـن النفاسـة بمـكان، وقـد تنّوعت 

ف والقدم. معاييـر النفاسـة بيـن الموضـوع والمؤلِـّ

ومـن تلـك النفائـس جـزء مـن كتـاب )مجمـع البيان لعلـوم القرآن( للشـيخ أبـي علّي 

الفضـل بـن الحسـن بن الفضل الطبرسـّي )ت 548ه(، تبدأ هذه النسـخة بتفسـير سـورة 

الواقعة إلى نهاية سـورة الناس، والنسـخة موجودة في مكتبة الروضة المقّدسـة للسـيّدة 

المعصومـة محفوظـة برقـم )1150(، وهـي بخـّط محّمـد بـن الحسـين بـن الحسـن 

الكيـدرّي )ق 6 ه( مـن مفاخـر أعـالم اإلماميّـة، فـرغ مـن نسـخها لنفسـه وقـت العصـر 

مـن يـوم االثنيـن الرابـع عشـر من جمـادى اآلخرة من سـنة 585هــ، وكانت النسـخة من 

ممتلـكات الميـرزا القّمّي صاحـب القوانيـن )ت1231هـ(.
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Abstract

The Islamic nation has been distinguished by the greatness of its 
accumulated heritage for centuries.  In spite of the calamities this 
heritage was exposed to, but what has reached us is appreciable. It 
filled the bookcases of manuscripts in east and west. Some of them are 
recognized, some others are kept without indexing and a lot of them 
are really precious. The preciousness varied between the author and 
the subject.

One of those precious manuscripts is a part of Majma‘ al-Bayan 
fi-Tafsir al-Qur'an of  Sheik Abu Ali Fadhl ibn Hasan Tabresi died 
in )548 AH(. This copy begins with the interpretation of Surat Al-
Waqiah )The Event( until the end of Surat An-Nas  )Mankind( and 
this copy is in the library of the holy shrine of Sayyidah Masumah 
)p.b.u.h( reserved number )1150(,

It is written by Muhammad ibn al-Hussein ibn al-Hasan al-Kaidari 
)6 AH(, one of  the prominent scholars of Imamiyah. He completed 
his copy in the noon of Monday 14th of Jumada al-Thani 585 AH, and 
it was one of Mirza al-Qami's properties , the author of the laws died 
in  )1231 AH(.
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العثور على النسخة
عندمـا كنـت أنظـر فـي مصـّورات النسـخ الموجـودة فـي مكتبـة الروضـة المقّدسـة 

للسـيّدة المعصومـة )سـالم اللـه عليهـا( قـرّت عينـي برؤية نسـخٍة من نسـخها، وحمدت 

اللـه تعالـى علـى بقائهـا إلـى يومنـا هـذا؛ وهي نسـخة مـن كتاب )مجمـع البيـان لعلوم 

القـرآن( للشـيخ أبـي علـّي الفضل بن الحسـن بن الفضل الطبرسـّي المتوفّى سـنة 548هـ 

المشـهور عنـد أهله.

وصف النسخة والتعريف بكاتبها
تبدأ هذه النسـخة بتفسـير سـورة الواقعة إلى نهاية سـورة الناس، وهي بخّط محّمد 

بـن الحسـين بـن الحسـن الكيـدرّي )ق 6 هــ( مـن مفاخـر أعالمنـا اإلماميّـة، وصاحـب 

التآليـف الكثيـرة كـ)الحديقـة األنيقـة(، و)حدائق الحقائـق(، و)أنوار العقـول(.. وغيرها، 

فـرغ مـن انتسـاخها لنفسـه وقت العصـر من يوم االثنين الرابع عشـر من جمـادى اآلخرة 

مـن سـنة 585هـ خمـس وثمانين وخمسـمائة للهجرة.

ثناء الكاتب على المؤلَّف والمؤلِّف
وبعـد فـراغ الكاتب من النَّسـِخ كتب أسـطراً في مـدح المؤلَّف والمؤلِّف من إنشـائه؛ 

نّصهـا: <يقـول كاتـب النسـخة: إّن هذا التفسـير -لعمـري- خاتمة التفاسـير، إذ هو عديم 

الشـبيه والنظيـر، قـد أُبكـم عـن إيـراد مثله ألسـنة العلمـاء النحاريـر، وهو جـّم الفوائد، 

كثيـر العوائـد، مشـحون بغـرر المعاني ودررهـا، مخزون فيه أنـوار الِحَكـم وزهرها، غرر 

الحقائـق منـه منوطـة، وأعـالم الدقائـق بـه مربوطـة، كتـاب وأّي كتـاب، بـل هـو لِجيـد 

الزمـان سـخاب، وإن كانـت الكتـب بحاراً فله علـى كّل البحار ُعبـاب، وإن كانت باإلفادة 

ذات سـماح ففيـه للمسـتفيد كّل نجـاح، وإن كانت رياحـاً ففيـه أرواح، وإن كانت رواحاً 

فهـو صبـاح، وإن كانـت نجـوم السـماء فهـو فيهـا قمـر، وإن كانـت نجـوم األرض فهو لها 

ثمـر، بـل هـو واسـطة قالدتهـا، وفذلـك جريدتهـا، وفيـه ريـاض العلـم ومروجه، وسـماء 

الفضـل وبروجـه، قـرّة عيون علماء الزمان، ومرضاة الرحمن، ومدحرة الشـيطان، ومهّذب 
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الترتيـب، مذهـب التهذيـب، يسـتضيء العلماء بأضوائه، ويسـتمطرون شـآبيب الحقائق 

بأنوائـه، يـأوي المسترشـد المسـتفيد إلى أرجائه، وينقـع عليه صدره بتميّـز مائه؛ إذ هو 

لبـاب الكتـب، ونقـاوة الُنَخـب، وأنـوار العيـون، وغـرر أبـكار القرائـح ال العــ...، ومفتاح 

السـعادة، ومصبـاح السـيادة، وأخايـر الذخاير، ومراقـي المفاخر، وقـدوة العلماء، وقبلة 

الفضـالء، وكّشـاف للمبهمـات، ودفّـاع للشـبهات، ومشـرع العلـوم، وآٍس للكلـوم، منبعه 

عالـم شـرح اللـه صـدره لإليمـان، وزيّنه باإليقـان واإلتقـان، أخذ بضبـع الُحسـَنيين، وفاَز 

-لعمـري- فـي الداريـن، سـقى اللـه ثراه، وجعـل الفردوس مثـواه، وحيّاه وبيّاه، وحشـره 

مع َمن تـواّله .

فلقـد كان إمامـاً كامـالً، حسـن الشـيمة، محمـود الِسـيَر، فـاز بالِقـدح المعلّـى يـده، 

ومضـى أحسـن َمـن كان َغبـر، نصـر الديـن - لعمـري - ولقـد أحـرز األجـر لِمـا كان نََصـر، 

بصنـوٍف مـن تصانيـف رأى أثر الرحمة َمـن فيها نظر، ضاعف الله تعالـى أجره عدد الرمل 

جميعـاً والمـدر، مـن نظـر فيه بعيـن البصيرة، ووقـف على نفايسـه الخطيـرة، وتأّمل من 

لطايفه األنيسـة، وركب في سـفينته النفيسـة، علم أنّه لم يهتِد إلى حّل مشـكله وعسـيره 

إاّل بتوفيـق اللـه وحسـن تيسـيره، وقـد قلت في ذلـك اإلمام المقـّدم والفحـل المقرّم: 

في الدين ِشْيَد بناء الفضل من قلمههلل دّر إمــام ســابق علــم

درست إذ  اهلل  دين  معالم  به اشتفى جسد األفضال من سقمهأحيا 

في غمرة الجهل ضال وفي ظلمهشفى غليل صدور القوم إذ سدروا

قرين مفتخـر األخيار من))) كرمهأعني اإلمام أمين الدين مفتقد الـ

قد كان نصرة دين اهلل من شيمهأبو علـّي عا في الفضل منصبه

كذا وهو  اهلل  لدين  أمينًا  ُيدعى بفضل وكان الفضل من خَدمهيدعى 

مآلن مـن قرنه خيـرًا إلى قدمهقد كان في العلم))) نوراً يستضاء به

َفْسِر الدقايق واستيضاح مكتنمهفي العلم أوضح ما أعيا األفاضل من

)1( خ ل : في .

)2( خ ل: الفضل
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فذاك من كونه أعمى إلى صممهإن كان في فضله ريب لذي حنق

جا محّيا بدور الفضل من قتمه«جزاه رّب الورى خير الجزاء بما

تمّلك النسخة
وكانـت النسـخة مـن ممتلـكات الميـرزا القّمـّي صاحب القوانيـن )ت1231هــ(، كما 

كتـب فـي بداية النسـخة بخطّه: <بسـم الله تعالى انتقـل إلّي بالمبايعة الشـرعيّة في دار 

السـلطنة أصفهـان، سـجع خاتمه: )العبـد المذنب أبو القاسـم(«.

بالغات النسخة
والنسـخة مصّححـة مقـروءة ورد فـي آخرهـا: <انتهـت القـراءة علـى موالنـا نصيـر 

الديـن دام علـّوه فـي الثالـث والعشـرين مـن جمـادى اآلخـرة سـنة أربـعٍ وتسـعين 

وخمسـمائة«.

وفـي نهايـة مـا نقلنـا عـن خـّط كاتبـه مكتـوب بخـطٍّ غيـر خطّـه : <وقـد فرغـُت من 

معارضة هذا الكتاب بنسـخة األصل بخّط المصّنف لفظاً لفظاً يوم السـبت التاسـع عشـر 

مـن جمـادى اآلخرة سـنة سـبعٍ وثمانين وخمسـمائة، وبذلـت في تصحيحه غايـة الجهد، 

وفّقنـي اللـه تعالـى السـتعمال مـا فيـه و...«، و يالألسـف ذهـب اسـم المصّحـح وتاريـخ 

التصحيـح في ترميـم الورقـة األخيرة. 

ونـرى فـي الصفحـة األولـى والورقـة األخيـرة بعـض متفرقـاٍت ترتبـط بالتفسـير بخطٍّ 

متأخـر عـن خـّط الكيـدرّي، وفـي األوراق األخيـرة تقديـم وتأخيـر في بعضهـا حصل عند 

التجليـد، ولكـن النسـخة تامة بحمـده ومّنه.

مكان النسخة ووقفيتها
 ،والنسخة مرقمة محفوظة برقم )1150( في الروضة المقّدسة للسيّدة المعصومة

وهـي مـن موقوفات أسـرة الميـرزا القّمّي على الروضـة المباركة، وعلـى بعض الصفحات 

نـرى ختمهـم بهـذه العبارة: <از موقوفات مرحوم ميـرزا أبو طالب قمي>.



ملحق بالبحثملحق بالبحث
صور من النسخة اخلطّية
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ملحق بالبحثملحق بالبحث
صور من النسخة اخلطّية





م4م خشعلش اسد شحبزدّخمجادخشحلبزلاد

صورة الصفحة التي ينتهي فيها المؤلِّف من تفسير سورة الناس 
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صورة الصفحة التي عليها تاريخ الفراغ من استنساخ الكتاب وكذلك ثناء 

الكاتب على المؤلَّف والمولِّف
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صورة الصفحة التي فيها تكملة الثناء وفي أسفلها بالغ معارضة الكتاب بنسخة األصل 
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الباب الخامس

صورة الصفحة اآلخيرة وفيها بعض متفرقات ترتبط بالتفسير بخّط متأخر 
عن خّط الكيدرّي



 Issue No. Four, Second Year,
Muharram, 1440 A.H / October 2018

PRINT ISSN : 2521 - 4586


