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 الكتب والطبعات ومناهج المؤلفین
 ) البن �ثیرفضائل القرآنطبعات �تاب (

 
 ؟-رحمه هللا-البن �ثیر ) فضائل القرآن(ما أفضل طبعة لكتاب  :السؤال
 )،صحیح البخاري (مبناه على �تاب الفضائل من  للحافظ ابن �ثیر )فضائل القرآن( :الجواب

هذا  ،وأضاف إلیه أشیاء من �المه ومن األحادیث واآلثار التي لم یذ�رها البخاري في صحیحه

 ،للتفسیر الذي طبعه �عنا�ة الشیخ محمد رشید رضا ذیًال الكتاب ُطبع ألول مرة في مطبعة المنار 

في ألنه وجد نسخة  ؛له وجعل الفضائل ذیًال  )تفسیر البغوي ( ومعه )تفسیر ابن �ثیر( حیث طبع

 تفسیر ابن �ثیر و�عده �الذیل له الفضائل. :مكة هذا وضعها

�تاب و�ون  ،طبعة مفردة في مطبعة المنار )الفضائل(الشیخ محمد رشید رضا بع ثم طَ 

و�ذلك  ،وعلیه مشى الشیخ محمد رشید رضا ،له ما یدل علیه التفسیر �تابفي آخر  الفضائل

مة للتفسیر -قة أ�ًضاموثَّ  وهي-�عض النسخ في و  ،الطبعة الحلبیة األولى  ،ُجعل الفضائل مقدِّ

 .للتفسیر عل مقدمةً ها جُ ضوفي �ع ،للتفسیر عل ذیًال في �عضها جُ ف

لما انتهى من التفسیر تكلم على ، فجعل الفضائل �عد التفسیر -رحمه هللا– اإلمام البخاري 

ثم اقتضى  ،فجعل الفضائل �عد التفسیر ،فاقتفى أثره ابن �ثیر في أول األمر ،فضائل القرآن

وُوِجد �عض النسخ المتأخرة من التفسیر  أن �جعل الفضائل قبل التفسیر، نظره �عد ذلك �مدة

و�حدو إلى متا�عة النظر  ،ألن ذ�ر الفضائل یدعو إلى العمل ؛الفضائل قبل التفسیر ُجعل فیها

 .فجعله أوًال  ،والقراءة في هذا التفسیر

اخ؛ ألنولیس هذا تصر  النسخ  في �عضف ،إشارات في �تاب الفضائل هناك ًفا من النسَّ

وفي  ،أنه ذیل مما یدل على ،وقد تقدم �حث هذه المسألة في سورة �ذا �قول الحافظ ابن �ثیر:

مما یدل على أنه من  ،وسیأتي الكالم على هذه المسألة في تفسیر سورة �ذا �قول: �عض النسخ

ولكل من  ،ثم ترجح له أن �جعله في األول ،مرة جعله في اآلخر ، وأنه-رحمه هللا-صنیعه 

 .التصرفین ما یؤ�ده

الفضائل  فیها علجُ  انسخً  لهاجد �عض المحققین وَ  التي على �ل حال الطبعات المتأخرة

 ،في آخر التفسیر ُجعل الفضائلفي طبعة الحلبي و  ،اعتمدوا ذلك ومشوا علیه ،في أول التفسیر

 .لس حینما طبعوا تفسیر ابن �ثیر جعلوه في اآلخرو�ذلك دار األند
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والكتاب ینبغي  ،في جزء مفرد -رحمه هللا-رشید رضا محمد وأما مفرًدا فطبعه الشیخ 

 ،ألن فیه فوائد في غا�ة األهمیة لطالب القرآن ومزاول التفسیر ؛لطالب العلم أن �عتني �ه

التذ�ار في أفضل (و�ضیف إلیهما  ،للنووي  )التبیان في آداب حملة القرآن(و�ضیف إلیه 

لكن هذه �تب  ،ومقدمات التفاسیر المطولة فیها شيء مما �خدم هذا الجانب ،للقرطبي )األذ�ار

وهناك �تب  ،للقرطبي )التذ�ار(و ،للنووي  )التبیان(و ،للحافظ ابن �ثیر )فضائل القرآن(مفردة 

 وغیرهما. ،ر�سوابن الض ،أُلِّفت في فضائل القرآن للمتقدمین �أبي عبید

 

 ه٢٦/٤/١٤٣٤المصدر: برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة الثالثون �عد المائة  

 


