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١٥

ات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد   

 يف خراسان ترمجة ألعالم املفرسين بالرأي 

        # " !  

  المقدمة

                                    مـن شـرور أنفـسنا وسـيئات أعمالنـا، مـن                                            إن احلمد هللا حنمـده ونـستعينه ونـستغفره، ونعـوذ بـاهللا
                                                                         يهده اهللا فال مضل لـه، ومـن يـضلل فـال هـادي لـه، وأشـهد أن ال إلـه إال اهللا وحـده ال شـريك 

   .ً                            ًله وأشهد أن حممدا عبده ورسوله
ِيا أيـها الذين آمنوا اتـقوا الله حق تـقاته وال تموتن إال وأنـتم مسل  { 

ْ َ ُ َُ َ َ َْ ُ ََْ َّ ََّ ِ ََّّ َ ُُ َ ُِ ِِ َّ ُ َ
َّ َ ُّ                                                                  ِ

ْ َ ُ َُ َ َ َْ ُ ََْ َّ ََّ ِ ََّّ َ ُُ َ ُِ ِِ َّ ُ َ
َّ َ َمون ُّ ُ    َ ُ{ ) ١(   

َّيــا أيـهــا النَّــاس اتـقــوا ربكــم الــذي خلقكــم مــن نـفــس واحــدة وخلــق منـهــا زوجهــا وبــث   {  َ َ ََ َ َ ََ َ ََْ ْ ِ ِ ِ
َ َ ََ ٍَ َ ٍ ْ ُ ُ َّ َُّ ْ ْ َْ ُِ َّ َّ ُ َ                                                             َّ            َّ َ َ ََ َ َ ََ َ ََْ ْ ِ ِ ِ
َ َ ََ ٍَ َ ٍ ْ ُ ُ َّ َُّ ْ ْ َْ ُِ َّ َّ ُ َ

ُمنـهمــا رجــاال كثيــرا ونــساء واتـقــوا اللــه الــذي تـتــساءلون بــه واألرحــام إن اللــه كــان علــيك ْ َ َ َ ََ ُ ََ َ ََّ ِ ََّّ َِ َْ ََ َ َ َ َ
ِ ِِ َُ ًَ ََ َّ َّ ِ ًِ ً ُ ْ ِ                                                                                ُ ْ َ َ َ ََ ُ ََ َ ََّ ِ ََّّ َِ َْ ََ َ َ َ َ
ِ ِِ َُ ًَ ََ َّ َّ ِ ًِ ً ُ ْ ْ  ْم ِ

ًرقيبا  ِ
َ      ً ِ
َ{ ) ٢(   

ًيا أيـها الذين آمنوا اتـقوا اللـه وقولـوا قــوال سـديدا   {  ِ ِ
َ َ ًَ ْ َ ُُ َ َ َّ ُ َّ ُ َ

َّ َ َُّ                                                   ً ِ ِ
َ َ ًَ ْ َ ُُ َ َ َّ ُ َّ ُ َ

َّ َ ْيـصلح لكـم أعمـالكم ويـغفـر   )   ٧٠ (َُّ ْ ْ
ِ ْ َ َُ َُ َُ َْ َ ْ

ِ
ْ                        ْ ْ ْ

ِ ْ َ َُ َُ َُ َْ َ ْ
ِ
ْ

ًلكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فـقد فاز فـوزا عظيما  ًِ ِ
َ ْ َْ َ ََ ْ َ ُ ََ َُ ُ َ ََ َ ََّ ْ ْ ُْ ُُُ                                                    ً ًِ ِ
َ ْ َْ َ ََ ْ َ ُ ََ َُ ُ َ ََ َ ََّ ْ ْ ُْ ُُُ{ ) ٣(   

ِفإن أحسن احلديث  ِ
َْ َ َ ْ َ َّ ِ               ِ ِ
َْ َ َ ْ َ َّ ٍكتاب اهللا، وأحسن اهلدي هدي حممد ِ َّ َُ ُ ْ َْ َِ ْ َ ََ ْ َ

ِ ِ
ُ َ                            ٍ َّ َُ ُ ْ َْ َِ ْ َ ََ ْ َ

ِ ِ
ُ َ-    - ،وشر األمور حمـدثاتـها ،َ ُ َ َ ْ َُ ِ ُُ ْ َّ َ                      َ ُ َ َ ْ َُ ِ ُُ ْ َّ َ

ِوكل حمدثة بدعة، وكل بدعة ضاللة، وكل ضاللة يف النَّار ِ ٍ ٍ ٍَ ََ َ ْ َْ ََّ ُّ َُّ ُ َُ َ ٌَ ٌَ َِ ِ َ َ ُْ   َّ                                            ِ ِ ٍ ٍ ٍَ ََ َ ْ َْ ََّ ُّ َُّ ُ َُ َ ٌَ ٌَ َِ ِ َ َ ُْ. ) ٤(   
   :   بعد و

   ممـــن               سبني إيل خراســـان                 عينـــه كثــرة املنتـــ ئ                                        فــإن املـــشتغل يف جمـــال علـــوم القــرآن وتفـــسريه ال ختطـــ
                          حــصرهم يف عــدد معــني أو اجتــاه          حبيث ال ميكــن ،                                      اشــتغلوا بعلــوم القــرآن عامــة وبتفــسريه خاصــة

   .   خاص
ً                                                                ً تفـسريا مـن التفاسـري أنظـر يف مؤلفـه ونـسبه وبلـده أجـد تكـرار ذكـر اخلرسـاين  ت         كلما تـصفح ف

  يل  إ        املنتـــسبني                                                                    أو النيـــسابوري أو الـــرازي أو البلخـــي وغريهـــا مـــن األلقـــاب الـــيت تـــدل علـــي كثـــرة 
    مث  ،                                     طاللـة سـريعة علـي البلـدان الـيت تتبـع خرسـان إ            فقمـت بعمـل  ،          من املفسرين      ومد�ا       خرسان 

                                        فوجــدت مــا أشــعل عنــدي شــوق البحــث والتنقيــب  ،                                    املفــسرين الــذين انتــسبوا إيل هــذه البلــدان
    يف          فيكفـي ، ة                                                                 عن هؤالء املفسرين ملا هلم من أثر كبري يف مدارس التفـسري عـرب العـصور املتفاوتـ

                      املعقـول الفخـر الـرازي          التفـسري                              الطربي وابن أيب حـامت الـرازي ويف    مام     اإل :ً    ً  مثال      املأثور       التفسري 
              عـالم املفـسرين يف  أ                        أن وفقـين لكتابـة حبـث حـول َّ                      َّوقد كان مـن فـضل اهللا علـي   ،           وغريهم الكثري

                                 
 )١٠٢(آية رقم : سورة آل عمران) ١(
 )١(آية رقم : سورة النساء) ٢(
 )٧١، ٧٠(آية : سورة األحزاب) ٣(
ّ يفتـتح �ـا خطبـه، ويعلمهـا أصـحابه، وروى هـذه اخلطبـة -  - كـان الرسـول هذه خطبـة احلاجـة الـيت) ٤(

مثـــل اإلمـــام مـــسلم يف صـــحيحه ، ّ وقـــد أخرجهـــا مجـــع مـــن األئمـــة يف مـــصنَّفا�مســـتة مـــن الـــصحابة 
: والنـــسائي يف ا�تـــىب) ١٠٩٧( رقـــم ١/٢٨٧: وأبـــو داود يف الـــسنن) ّ مـــع شـــرح النـــووي٦/١٥٣،١٥٦(
 .٢/١٨٢:   املستدركواحلاكم يف١٠٥ -٣/١٠٤



    
 
 

    

 
 
 
 
 

١٦

ات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد   

 يف خراسان ترمجة ألعالم املفرسين بالرأي 

   ،     ت حـصر                                                 ت فيه علـي مجلـة مـن الفوائـد والفرائـد والـدروس ال تقـع حتـ ف     فوق ،                 بالد ما وراء النهر
    لــيس     إنـه  ف                                              وأسـعد بـصحبة سـري املفــسرين ومنـاهجهم  مـرة بعـد مـرة،  ،                    فقـصدت أن اعـاود الكرة

           عـرب عـنهم أو ُ                   ُ  من بني ما قـرأت مـا ي   تخري   مث ت   ،                                     اهلني أن تقرأ يف تراجم العلماء العظماء      بالشيء
   ،    فــذاذ            العلمــاء األ     يهابــه   مــر     نــه أل إ     وواهللا    ،               جهلهــم مــن املــسلمني  ن َ        َ عــرف �ــم مــُ              ُ يــدل علــيهم أو ي

     هــو -                   بعـد توفيـق اهللا عـز وجـل-       ي قلمـي   مـض أ                  مـر الـذي قـوي عزمــي و      لكـن األ   ، ؟         فكيـف مبثلـي
     فئـــدة  أ          وقـــات مهـــوي     األ                   د الـــيت كانـــت يف وقـــت مـــن                                 الـــشعور بالتقـــصري جتـــاه علمـــاء هـــذه الـــبال

                 فقلـت يف نفـسي لعلـي    ،                  الروايـة والدرايـة     أقطاب                 ومصانع الرجال من                 وملتقي النجباء،    ،       العلماء
           ن ينظــروا يف  أ              علــي البــاحثني ً           ً  فكــان لزامــا ،                      مــامل يدركــه مــن مل يعاصــرهم               درك بــصحبة ســريهم ُ  ُأ

     .                                      سريهم ومناهجهم يف التفسري حيت يعم النفع �ا
               مل ختـــــصص لتفاســـــريهم              مـــــن املفـــــسرين                       مـــــن جـــــاء ذكـــــرهم يف البحـــــثَّ  َّن أ         ين ال ادعـــــي  أ   غـــــري 

   جـد  أ    مل  ين نـ  لك  َّ                   َّتـب فـيهم مـا عـم وفـاض،ُ    ُ بـل ك   ،              خبارهم املؤلفـات أ            ومل تستوعب يف  ،        الدراسات
              فهـذا هـو الـسبب    ،                   عالم املفسرين يف خرسان أ         تراجم                 دراسة خمصصة لذكر-    علمي    حسب   –

  .       ث منفصل حب                                      قدامي علي مجع ما جاء يف حقهم ومناهجهم يف  إ  يف 
   عـن      فـردت ُ  ُأ     حبـوثً                                      ً إن دافعـا مـن دوافـع البحـث هـو اطالعـي علـي  :ً               ً سرا عنـدما أقـول    أكتم   وال 

  ً.     ً ري حقا                         ء التفسري هلم علي طالب التفس            فقلت وعلما ،)١(                     علماء احلديث يف خراسان
                                                                                  فاللهم اجزهم خري اجلزاء علي ما قدموا من نفائس العلم وخزائنه، واجعل اللهم ديار اإلسالم 

ِيف كل مكان عامرة بالعلم والعلماء، منجبة للفضالء والعظماء
ُ                                                      ِ
ُ.   

    ).        في خرسان       بالرأي              عالم المفسرين        ترجمة أل (                  وقد مسيت هذا البحث 

   :         ما يأتي      لموضوع ل   ي          باب اختيار  أس           وقد كان من 
                   ؛ أسهموا حبظ وافـر يف      خرسان                                   يف التعريف والتذكري جبماعة من مفسري       صادقة   ال     رغبة   ال -  ١

  .                          واإلشارة إيل مآثرهم ومناقبهم  .                                   العلوم اإلسالمية السيما الرتاث التفسريي
   الم  ع أ                    ي وذلك خلروج مجاعة من  أ      والر      املأثور                     هم املدارس التفسريية يف  أ           رب خرسان من  ت عُ  ُت -  ٢

                   ان العربيـة كـالعراق        يل البلـد إ                       ن كـان بعـضهم انتقـل منهـا  إ و         ي منهـا، أ    بـالر   و       باملأثور       التفسري 
  .                            وحمل مولدهم حمل فخر لتلك البالد                           نسبة هؤالء العلماء ملنشئهم  ت  ظل    لكن  و ،      والشام

                     رغــم مــا قــدموه مــن تــراث                يف عــداد املفــسرين         رتجم هلــم                        وجــدت مجاعــة مــن املفــسرين مل يــ -  ٣
     ، أو                                              عثــور علــي كتــبهم، أو تقــصري البــاحثني يف نــشر خمطوطــا�م                 تفــسريي بــسبب عــدم ال

                                                                        اشـــتهارهم بعلـــوم اللغـــة والفقـــه وغريهـــا دون شـــهر�م بـــني املفـــسرين مـــع تـــأليفهم يف علـــم 
    .      التفسري

                                 
إعـــداد حممـــد ســـليمان حـــسني /جهـــود اخلراســـانيني يف خدمـــة علـــم احلـــديث يف القـــرون اخلمـــسة األوىل) ١(

إربــــد، ( جامعــــة الريمــــوك -).دكتــــوراه( رســــالة جامعيــــة -الــــوردات ؛ إشــــراف حممــــد علــــي قاســــم العمــــري
احليـــاة الفكريــة يف إقلـــيم م، ٢٠١٢-، كليــة الـــشريعة والدراســات اإلســـالمية ؛ قــسم أصـــول الــدين)األردن

 كليـــة - قـــسم التـــاريخ-شـــكران خربـــوطلي. د.  أ-خراســـان يف ظـــل ســـالطني ووزراء العـــصر الـــسلجوقي
 .جامعة دمشق-اآلداب 



    
 
 

    

 
 
 
 
 

١٧

ات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد   

 يف خراسان ترمجة ألعالم املفرسين بالرأي 

                  ، فــأكثر ورود أمســاء     ستقل مــ       بــشكل      خرســانَّ                               َّقلـة املهتمــني باحلــديث عــن املفــسرين يف  -  ٤
       متخصـصة                          يتيـسر يل العثـور علـي دراسـة                                     هؤالء العلماء يأيت يف عموم املفـسرين، ومل 

  .             علي قدر حبثي     خرسان               عن املفسرين يف        يف احلديث
ُ أن أسـهم يف إثـراء مـا كتـب يف هـذا العلـم مـع قلـة     رغبيت و ،                     حيب لعلم مناهج املفسرين -  ٥ ُ                                           ُ ُ

  .     بضاعيت

   :              منهجي في العمل
                                                                 للمفـــسر بعـــرض الــسرية الذاتيـــة لـــه منــذ نـــشأته وحـــيت وفاتــه، مث اذكـــر مؤلفـــه ُ  ُت   ترمجــ -  ١

   .ً                                                            ً سريي بنوع من التفصيل والشرح وبيان املنهج ما استطعت إيل ذلك سبيال    التف
          حـيت تــسهل  ،                            وقمـت برتقــيمهم مبسلـسل واحـد متـصل   ،                    العلمـاء حـسب الوفـاةُ    ُ رتبـت -  ٢

  .                                اإلحالة إيل مواطن ذكرهم برقم الرتمجة
                                                             يف تـــرمجيت لألعـــالم قـــد اســـتطرد أو أختــــصر، وهـــذا مرجعـــه إيل مـــا أجـــده يف كتــــب  -  ٣

 املرتجم له غزارة أو ندرة               الرتاجم عن شخصية
ُ

                       
ُ

.  
    ئمــة  أل                                           عــالم الــذين ورد ذكــرهم يف البحــث مــن شــيوخ وتالميــذ                 ترمجــت ألغلــب األ -  ٤

                        نـــساب والبلـــدان والتـــواريخ                                             التفـــسري، وتركـــت الرتمجـــة ملـــن انقـــل عـــنهم مـــن علمـــاء األ
  .                                            لشهر�م كالذهيب والسمعاين واخلطيب وابن كثري وغريهم

            حيت يـسهل علـي  ،                        اجلديـد املتعـارف عليـه اليـوم                              يف ذكري ألمساء البلدان بينـت االسـم  -  ٥
القـارئ معرفـة بلـد النـشأة للعـامل املــرتجم لـه، ومل أغفـل ذكـر اسـم البلـدة كمــا ورد يف 

ُ
                                                                         

ُ    .                 كتب الرتاجم القدمية

   :          خطة البحث 
   .                                        هذا وقد قسمت البحث إيل مقدمة ومبحثني وخامتة

   .         خطة البحث و           ومنهجي فيه           للموضوع        اختياري                   فذكرت فيها أسباب  :            فأما المقدمة
   :          فيه مطلبان ف             المبحث األول   ما  أ و
        ذكــــر بعــــض  و   ، ه                مــــع بيــــان أشــــهر مدنــــ  )             إقلــــيم خراســــان (    ب      تعريــــف  ال     يف   :           المطلــــب األول  

   .      علمائه
   . ي أ  لر                           التعريف مبسائل يف التفسري با : ي            المطلب الثان

             مـــع نبـــذة عـــن  ،     خرســـان  يف        بـــالرأي                            فخصـــصته لـــذكر أشـــهر املفـــسرين  :      الثـــاني            وأمـــا المبحـــث 
  .      التفسري          مناهجهم يف 
   .         والتوصيات                      فضمنتها أهم النتائج  :            وأما الخاتمة

   .                  مث املصادر و الفهارس

 ب ر  ن   أن ا ا ل اوأ و              ،  

ا   أ  وأن.  

ر  ا وو ، مو م ا وم ،ا  ا                .  



    
 
 

    

 
 
 
 
 

١٨

ات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد   

 يف خراسان ترمجة ألعالم املفرسين بالرأي 

  :األولالمطلب : مبحث األولال

َ           خراسانإقليم (ـــــ التعريف ب َ ُ(   

  .ذكر بعض علمائه وهمع بيان أشهر مدن

َ            خراسان إقليم (ــــ التعريف ب َ ُ
)١( (  

ً خراسان من خالل كتب البلدان قدميا إقليمطلق عليها ُإن الوقوف علي حتديد املنطقة اليت ي
ًن اختالفهم قدميا أبيد  ً،مساء البلدان الواقعة يف حيز هذا اإلقليم حديثايساعد علي حتديد أ

 والتغري ، واملمالك املتعاقب، املنقضيةزمنة يضيق حبسب األوآخرما بني موسع حلدودها 
املنطقة اليت نريد دود ساهم بقدر كبري يف عدم اجلزم حبوالذي  ،اجلغرايف والتقسيم السياسي

 أساسهمث نذكر علي  ، نتفق علي حتديد معني قدميميكن أن لكن و،الكالم عن مفسريها
  .شهر املفسرين يف تلك البقاعنرتجم ألومن مث  ،الواقعة يف نطاقهاملناطق احلديثة 

  :التسمية
َخراسان   تتألف )٢()بضم اخلاء املعجمة وفتح الراء املهملة وألف مث سني مهملة وألف ونون(َُ

ومعناها املشرقة، " آسان"ومعناها الشمس، و" خر: "كلمتنيخراسان يف اللغة الفارسية من 
 موضع "أسان"و ، للشمس الدرية"خراسم"وقيل . )٣(ومعناها بالعربية موضع طلوع الشمس

  . )٤( سهل"أسان"كل و "خر"الشيء ومكانه، وقيل معناه كل سهل، ألن معىن 
  :الموقع

، اليت يف الشمال الشرقي ما )٥(النهر كانت خراسان يف مدلوهلا الواسع تضم كل بالد ما وراء 

                                 
ً حـديثا، فقـدميا كانـت بـالد واسـعة أول حـدودها ممـا يلـي العـراق، وأخـر حـدودها هـاًقدميا غري: خراسان ) ١( ً

ابور، ومـرو، وهـراة، وبلـخ، أي أ�ـا كـان تـشمل بتقـسيم البلـدان اآلن نيـس: اهلند، وكانت تضم أربع أقاليم
) مثــل مدينــة حــريات(مشــال غــرب أفغانــستان "ًدولــة إيــران ودولــة أفغانــستان ودولــة تركمانــستان، وحتديــدا 

ًوأما حديثا فهي جـزء مـن دولـة " .وأجزاء من جنوب تركمانستان، إضافة ملقاطعة خراسان احلالية يف إيران
نقلـه إىل  ،٤٢٣، بلدان اخلالفة الشرقية لكي لسرتنج صـ)٣٥٤- ٢/٣٥٠(معجم البلدان : ينظر . إيران

م، ١٩٥٤/هــــ١٢٧٣بـــشري فرنـــسيس، كـــوركيس عـــواد، مطبعـــة الرابطـــة، بغـــداد، : العربيـــة ووضـــع فهارســـه
، الزهـراء لإلعـالم العـريب: األويل، دار : ، الطبعـة ٤٩حـسني مـؤنس، صــ: أطلس تاريخ اإلسـالم للـدكتور 

 . م١٩٨٧هـ، ١٤٠٧
اعتـىن بتــصحيحه وطبعـة رينـود، البـارون، مـاك كـوكني ديــسالن، ) ٤٤١:(تقـومي البلـدان، ص: أبـو الفـداء) ٢(

  . م، دار صادر، بريوت، لبنان، بدون١٨٤٠هـ، ١٢٥٦طبعة باريس، 
  ). ٥/٧٠(األنساب للسمعاين ) ٣(
  ).٢/٣٥٠(معجم البلدان ) ٤(
د واســعة ومــدن كثــرية، وهــى أخــر �ــر جيحــون، ولــيس بعــدها علــى النهــر هــي بــال: بــالد مــا وراء النهــر) ٥(

، دار الكتــــاب ٣٩٥ص صــــورة األرض: عمــــارة حــــىت يقــــع مــــا وراء النهــــر يف حبــــرية خــــوارزم، ابــــن حوقــــل
  . ناإلسالمي، القاهرة، بدو



    
 
 

    

 
 
 
 
 

١٩

ات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد   

 يف خراسان ترمجة ألعالم املفرسين بالرأي 

، وكانت حدودها اخلارجية، صحراء الصني والبامري من ناحية أسيا الوسطي )١(خال سجستان
  . )٢(وجبال هند وكوش من ناحية اهلند

 وبعضهم ، إىل مطلع الشمسالريوأهل العراق يقولون إ�ا من ، وبالد خراسان بالد كثرية 

، وتشتمل خراسان على أمهات من )٣(إىل مطلع الشمسيقول خراسان من جبل حلوان 

  .)٤(البالد منها نيسابور، هراة، ومرو وهى كانت قصبتها، وبلخ، وطالقان، وأبيورد، وسرخس

فقد كانت تطلق على البالد الشرقية يف أوائل القرون الوسطي، وتطلق بوجه عام على مجيع 

  . )٥(األقاليم اإلسالمية

  من خالل ما جاء يف كتب البلدانينيلحالي إلقليم خراسانويمكن أن نحدد الموقع ا

سب كل ربع إىل إحدى املدن الكربى ُنحيث أربعة أرباع حيث قسم أكثرهم هذا اإلقليم إيل 

: جمتمعة وهذه املدن هي اليت كانت يف أوقات خمتلفة عواصم اإلقليم بصورة منفردة أو

  .نيسابور، ومرو، وهراة، وبلخ

وأجزاء من جنوب  ،مشال غرب أفغانستان" خراسان "يشمل إقليم  ويف الوقت احلايل

اليت تقع يف الشرق من إيران، وهي منطقة أصغر تركمانستان، إضافة ملقاطعة خراسان احلالية 

ًمن الناحية اجلغرافية القدمية اليت كانت موجودة فيما مضى ّ.  

  .عالم املفسرين فيهأدرس نوهذا التحديد هو الذي 

  : العلميةقيمة خراسان

كانت خراسان يف القرن الثاين والثالث والرابع اهلجري من أهم مراكز احلياة الفكرية، يف بالد 

ومنهم : " حىت قال البكري ،اإلسالم وظهر منها كبار احملدثني، وعدد من املفسرين والفقهاء

ّالعلماء والنبالء واحملدثون والنساك واملتعبدون ّ ّ كل بلد، يف ّوأنت إذا حصلت  احملدثني. ّ
الربامكة، والقحاطبة، : ّوجل رجاالت الدولة من خراسان ،وجدت نصفهم من خراسان

                                 
ة بكــسر أولــه وثانيــه وســني أخــرى مهملــة وتــاء مثنــاه مــن فــوق وآخــره نــون، وهــى ناحيــة كبــري: سجــستان) ١(

وهــى جنــوىب هــراة وأرضــها " ًمثــانون فرســخا" وواليــة واســعة اســم مــدينتها زرنــج بينهــا وبــني هــراة عــشرة أيــام
ًكلهـــا رملـــه ســـبخه الريـــاح فيهـــا ال تـــسكن أبـــدا وال تـــزال شـــديدة تـــدير رحـــيهم وطحـــنهم كلـــه علـــى تلـــك 

معجـم البلـدان . الرحى، وطول سجستان أربع وستون درجـة وربـع وعرضـها اثنتـان وثالثـون درجـه وسـدس
سجــستان أو ســستان إقلــيم يقــع اليــوم يف شــرقي إيــران، جنــويب خراســان ومشــايل بلوجــستان، ). ٣/١٩٠(

  .ًوينقسم إداريا يف الوقت احلاضر بني إيران وأفغانستان
  .٤٢٣بلدان اخلالفة الشرقية، ص: كى لسرتنج) ٢(
  .٤٢٤بلدان اخلالفة الشرقية، ص: كى لسرتنج) ٣(
  ). ٢/٣٥٠ (معجم البلدان) ٤(
  . ٤٢٣بلدان اخلالفة الشرقية، ص: كى لسرتنج) ٥(



    
 
 

    

 
 
 
 
 

٢٠

ات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد   

 يف خراسان ترمجة ألعالم املفرسين بالرأي 

   )١( ".ّوطاهر، وبنوه، وعلى ابن هاشم، وغريهم

ّيا بين شباب كانوا : ّيا أبت ما احلفاظ؟ قال: قلت أليب: وقال عبد اهللا بن أمحد بن حنبل
حممد بن إمساعيل ذاك : م يا أبت؟ قالومن ه: عندنا من أهل خراسان وقد تفرقوا، قلت

البخاري وعبيد اهللا بن عبد الكرمي ذاك الرازي وعبد اهللا بن عبد الرمحن ذاك السمرقندي 

  )٢(...واحلسن بن شجاع ذاك البلخي

  :تاريخها

 أهلها عمر بن اخلطاب، واعتنق أمري املؤمننيزمن يف كم اإلسالمي  خضعت خراسان للح

ّيتميز سكان خراسان بالشدة وقوة أجسامهم و بدون إكراه، ًالدين اإلسالمي طواعية
ًوشجاعتهم وعنادهم وإخالصهم بكل عمل يعملوه إذ مل يعرف عنهم إ�م دفعوا جزية أو 
ّإتاوات ألحد، وأ�م عملوا يف الصناعة فأتقنوا صناعتهم وقد عملوا يف الزراعة، وأتقنوا 

جاعتهم وصربهم، وبعد اعتناقهم الدين زراعتهم، وأ�م حاربوا وانتصروا حبرو�م؛ لش

اإلسالمي واظبوا على تعلم الدين فأصبحوا مفسرين وحمدثني وعلماء فيه، وبرز منهم علماء 

  .ُومؤلفني تعترب مؤلفا�م هذه مراجع دينية قيمة وتستخدم يف هذه األيام

شمايل من أغلب سكان إقليم خراسان من الفرس، والبشتون، والبلوش، وأتراك يف القسم الو

ًاإلقليم، وقدميا قبل اإلسالم كان هذا اإلقليم مركزا للديانة ا�وسية، ويتميز هذا اإلقليم  ً
ّباعتدال مناخه، وكثرة أمطاره، وأغلب أراضيه مناطق سهلية، وهذه الظروف الطبيعية وجدية 

ّاملزارع يف خراسان أنتجت أنواعا من الفواكه واخلضار متيزت يف جود�ا عن املن اطق ا�اورة ً

.وأكثر ما اشتهرت به خراسان هو صناعة املنسوجات القطنية واحلريرية
 )٣(

  

ّحممد بن علي بن عبد اهللا بن العباس لدعاته حني أراد توجيههم إىل  وجاء يف وصية
عليكم بأهل خراسان فإن هناك العدد الكثري  :" بعد ذكر عدد من االمصار قال:األمصار

ّدور سليمة وقلوب فارغة مل تتقسمها األهواء ومل تتوزعها النحل ومل واجللد الظاهر وهناك ص ّ
يقدم عليهم فساد، وهم جند هلم أبدان وأجسام ومناكب وكواهل وهامات وحلى وشوارب 

 "وأصوات هائلة ولغات فخمة خترج من أجواف منكرة
)٤(.  

                                 
 )٢/٤٩٠(معجم ما استعجم من أمساء البالد واملواضع ) ١(
 .)١/٤٨٠(معجم البلدان )  ٢(
 . علي الشبكة الدولية،وقد اقتبس كـالم احلمـوي ورتبـه براء الدويكات"أين تقع مدينة خراسان: " مقال) ٣(

ّن أهل الدعوة وأنصار الدولـة ومل يزالـوا يف أكثـر ملـك العجـم لقاحـا ال يـؤدون أهل خراسا": قال ابن قتيبة
 .)٢/٣٥٠(معجم البلدان   ".إىل أحد إتاوة وال خراجا

  .)٢/٣٥٢(معجم البلدان ،)٦٠٥: ص(البلدان البن الفقيه  )٤(



    
 
 

    

 
 
 
 
 

٢١

ات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد   

 يف خراسان ترمجة ألعالم املفرسين بالرأي 

  :أهم المدن في خراسان

خرج منها أكابر قد  وً،علمياًارخييا وت من املدن العريقة عددعلي  إقليم خراسان اشتمل

ًالعلماء يف عدة جماالت من العلوم، وفيما يلي تعريفا بأشهر مدن هذا اإلقليم مع اإلشارة 
ً ترتيبا الفبائياوقد رتبتها، لبعض علمائه ً.  

ُأسفرايين -١ َ َ ْ َ:)١(  

هرجان، ليدة حصينة من نواحي نيسابور على منتصف الطريق من جرجان، وامسها القدمي مُب

  . ّمساها بذلك بعض امللوك خلضر�ا ونضار�ا، ومهرجان قرية من أعماهلا

ّ بالفارسية هو الرتس "أسرب" أصلها من أسربايني، بالباء املوحدة، و":قال أبو القاسم البيهقي
بناها : ّ حبمل الرتاس فسميت مدينتهم بذلك، وقيلً هو العادة فكأ�م عرفوا قدميا"ايني"و

 لتطاول األيام، وتشتمل ناحيتها على أربعمائة وإحدى ّريُفسميت به، مث غ "إسفنديار"

  .ومخسني قرية، واهللا أعلم

َأبو عوانة : وينسب إليها خلق كثري من أعيان األئمة، منهم األسفراييين َ

ّالنـَّيسابوري ْ
ِوالعصام األسفراييين ،)٣(. اإلسفرايييناألستاذ أبو إسحاقو،)٢(

ََ ْ َ َ
 )٤()هـ٩٤٥ ( املتويفِ

  .(٥) .وغريهم
ُأصبـهان  -٢ َ َ َ)٦(:  

من أعالم  مدينة عظيمة مشهورةوهي منهم من يفتح اهلمزة وهم األكثر، وكسرها آخرون، 
املدن وأعيا�ا، وقد خرج منها من العلماء واألئمة يف كل فن ما مل خيرج من مدينة من املدن 

                                 
األنـــساب . نبـــالفتح مث الـــسكون، وفـــتح الفـــاء، وراء، وألـــف، ويـــاء مكـــسورة، ويـــاء أخـــرى ســـاكنة، ونـــو) ١(

  ).١/٢٢٣(للسمعاين 
َاملـسند الـصحيح " ّيعقوب بن إسحاق بن إبـراهيم األسـفراييين أحـد احلفـاظ صـاحب )  ٢( ْ ُ

ََاملخـرج علـى "  َّ "
ِكتاب مسلم 

ْ  ٢٧٨: رقم) ٧/٣١٥(تاريخ اإلسالم ت بشار  :ه ترمجته٣١٦تويف سنة ". ُ
ْإبـــراهيم بـــن حممـــد بـــن إبـــراهيم بـــن مهـــران، األســـتاذ أبـــ )٣( ـــه ْ ّو إســـحاق اإلســـفراييين األصـــويل املـــتكلم الفقي ُ

ّالشافعي،  ّإمام أهل خراسان، ركن الدين ترمجته]  هـ٤١٨: املتوىف[ّ ُ ) ٩/٢٩١(تاريخ اإلسـالم ت بـشار : ُ
 ٢٢٠: رقم) ١٧/٣٥٣(، سري أعالم النبالء ط الرسالة ٣٢٤: رقم

يف شـرح تلخـيص )  ط-األطـول (ب صـاح: إبراهيم بن حممد بـن عـرب شـاه األسـفراييين عـصام الـدين)  ٤(
  )١/٦٦(املفتاح للقزويين، يف علوم البالغة األعالم للزركلي 

  ).١/٢٢٣(، األنساب للسمعاين )١/١٧٧(معجم البلدان )  ٥(
 البلــد بلــسان الفــرس، وهــان اســم الفــارس، فكأنــه "األصــب"ّأصــبهان اســم مركــب ألن : قــال ابــن دريــد) ٦(

، مراصـــد االطـــالع علـــى امســـاء )١/٢٠٧(معجـــم البلـــدان . و أصـــبهانيقـــال بـــالد الفرســـان، أصـــفهان أ
  ) ١/٨٧(االمكنة والبقاع 

معجــم .  ابــن الكلــيبهّمسيــت بأصــبهان بــن فلــوج بــن لنطــي بــن يونــان بــن يافــث، قالــ: قــال أصــحاب الــسري
 كـــم جنـــوب ٣٤٠وهـــي اآلن إحـــدى مـــدن إيـــران ومرکـــز حمافظـــة أصـــفهان علـــى بعـــد ) ١/٢٠٦(البلـــدان 
 . طهران



    
 
 

    

 
 
 
 
 

٢٢
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 يف خراسان ترمجة ألعالم املفرسين بالرأي 

ذلك عناية وافرة بسماع وعلى اخلصوص علو اإلسناد؛ فإن أعمار أهلها تطول، وهلم مع 
  .)١(  احلديث، و�ا من احلفاظ خلق ال حيصون

 ،)٢(األصفهاين وممن ملعوا يف مساء أصفهان من أئمة احلديث أبو حممد عبد اهللا بن حيان
  )٥(.، وغريهم)٤(ومن املفسرين حممد بن حبر األصفهاين. )٣(وعماد الدين الكاتب األصفهاين

  
ُبـغشور - ٣ ُ ْ َ

)٦(:   
سب إليها خلق ُ وقد ن،بليدة بني هراة ومرو الروذ: املعجمة، وسكون الواو، وراءبضم الشني 

.ّ والنسبة إليها بغوىكثري من العلماء واألعيان،
مام حمي السنة  ومن أشهر علمائها اإل)٧(

  .البغوي
ُ بـلخ-٤ ْ َ

)٨(:  
ام ّ، ومستهـــا بعـــض املـــصادر باإلســـكندرية ألن اإلســـكندر األول قـــ)٩(مدينـــة خراســـان العظمـــى

،وهـي )١١(اشـتهرت خبريا�ـا وغالهلـا الكثـرية الـيت حتمـل إىل أحنـاء خراسـان وخـوارزم. )١٠( ببنائها
  . ًمن أجل مدن خراسان، وأذكرها، وأكثرها خريا، وأوسعها غلة وتقع على �ر يعرف بامسها

حممد بن علي بن طرخان بن عبد اهللا أبو بكر البلخي :  نسب إليها خلق كثري منهمُوي
ْالبيكن ُ احلسن بن هـ، و٢٧٨ً، وكان حافظا للحديث حسن التصنيف تويف سنة )١٢( ّديَ ُ َ َ

ُّشجاع بن رجاء البـلخي 
ِ ْ َ ََ َ َ ِ ِ   .)١٤(   وغريمها)١٣(احلافظُ

                                 
  )١/٢٠٩(معجم البلدان ) ١(
 ).١٦/٢٧٦" (سري أعالم النبالء"ترمجته يف )  ٢(
 .١٢٦٩: رقم) ٢/١٧١" (جممع اآلداب يف معجم األلقاب"ترمجته يف ) ٣(
للزركلــــــي " األعــــــالم"   و٣٩٦٢: رقــــــم) ٣/١١١" (ســــــلم الوصــــــول إىل طبقــــــات الفحــــــول" ترمجتــــــه يف) ٤(

)٦/٥٠(  
  .)١/٢٨٤(األنساب للسمعاين )  ٥(
 .يقال هلا بغ وبغشور،وهي قريبة من مدينة مشهد اإليرانية اليوم)  ٦(
، مراصــــد االطــــالع علــــى أمســــاء )٣٢٩: ص(، آثــــار الــــبالد وأخبــــار العبــــاد )١/٤٦٧(معجــــم البلــــدان ) ٧(

 ) ١/٢٠٩(األمكنة والبقاع 
 ٢٠ف حبـــوايل بفــتح البــاء وســكون الالم،تقــع اآلن يف أفغانــستان وتبعـــد عــن عاصــمة الواليــة مــزار شــري) ٨(

 .كيلومرت
  )١/٢١٧(مراصد االطالع على امساء االمكنة والبقاع  ،)١/٤٧٩(معجم البلدان )  ٩(
 . ٧١٣، ص١معجم البلدان، م: ؛ ياقوت احلموي٣١٧البلدان، ص: ابن الفقيه) ١٠(
 ).١١٦: ص(البلدان لليعقويب )  ١١(
 .٤٦٩: رقم) ٦/١٠٣٩(ت بشار " تاريخ اإلسالم"ترمجته يف )  ١٢(
  .٦٦: رقم) ١٢/١٨٧(ط الرسالة " سري أعالم النبالء"ترمجته يف )  ١٣(
 -٤٦٤بلــدان اخلالفــة الــشرقية، ص . ٥٥خراســان، ص :  حممــود شــاكر،)١/٤٧٩(معجــم البلــدان )  ١٤(

٤٦٥. 



    
 
 

    

 
 
 
 
 

٢٣
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 يف خراسان ترمجة ألعالم املفرسين بالرأي 

ُبـيـهق -٥ َ َْ:)١(  

وهي ناحية كبرية وكورة واسعة : أصلها بالفارسية بيهه يعين �اءين، ومعناه بالفارسية األجود

  .واحي نيسابوركثرية البلدان والعمارة من ن

وقد أخرجت هذه الكورة من ال حيصى من الفضالء والعلماء والفقهاء واألدباء ومع ذلك 

اإلمام أبو بكر أمحد بن :  الغالة، ومن أشهر أئمتهمالرافضةفالغالب على أهلها مذهب 

احلسني البيهقي
)٢(

 )٣(صاحب التصانيف املشهورة، و اإلمام أيب املظفر شهفور األسفراييين

" تاج الرتاجم يف تفسري القران لألعاجم "املسمىصاحب التفسري املشهور ) هـ٤٧١ت(

  )٤(.باللغة الفارسية

  

ُجرجان -٦ ْ ُ
):٥(  

ّمدينة مشهورة عظيمة بني طربستان وخراسان، فبعض يعدها من هذه وبعض يعدها من 
 خلق ّإن أول من أحدث بناءها يزيد بن املهلب بن أيب صفرة، وقد خرج منها: هذه، وقيل

  .)٦ (.ّمن األدباء والعلماء والفقهاء واحملدثني، وهلا تاريخ ألفه محزة بن يزيد السهمي

 حممد اجلرجايننسب إليها كثري من العلماء منهم أبو نعيم عبد امللك بنُي
)٧(

 وأبو أمحد بن ،

 ر اجلرجاين اإلمام يف اللغة صاحب كتاباه وأبو بكر عبد الق،)٨(عدي املعروف بابن القطان

  . )٩()أسرار البالغة(و ) دالئل اإلعجاز(

                                 
) ١/٢٩٩(معجم ما استعجم مـن امسـاء الـبالد واملواضـع . ّبفتح أوله؛ وإسكان ثانيه، وبالقاف يف آخره) ١(

 ."سابزوار" إيرانية تقع يف حمافظة خراسان وامسها  هي مدينة 
 .له ترمجة مفصل يف هذا البحث)  ٢(
: ص(، املنتخـــب مـــن كتـــاب الـــسياق لتـــاريخ نيـــسابور )٢٧٦: ص(تبيـــني كـــذب املفـــرتي  : ترمجتـــه يف)  ٣(

 .٨١٤: ترمجة) ٢٧٢
  .)٥٣٨-١/٥٣٧(معجم البلدان )  ٤(
َِبــضم اجلــيم، وبعــد الــراء الــساكن)  ٥( َ ِّ َ األمــاكن، مــا اتفــق لفظــه وافــرتق مــسماه . ة جــيم أخــرى، وآخــره نــونِ

، ومتتـــد هـــذه املدينـــة يف جنـــوب شـــرقي حبـــر )كركـــان(وتـــسمى جرجـــان يف الوقـــت احلاضـــر ). ٢٢٥: ص(
 .قزوين يف �اية اخلط احلديدي القادم من طهران

 .٥٩اسان، ص خر: حممود شاكر. ٤١٧بلدان اخلالفة الشرقية، ص ) ٢/١١٩(معجم البلدان )  ٦(
ُأبو نـعيم بن عدي عبد امللك بن حممد اجلرجاين اإلمام، احلافظ الكبيـر، الثـقة، أبو نـعيم عبد امللـك بـن ) ٧( ُ ُ

ِ ِِ ِ ٍ ِ ِ
َ َ

ُ ُْ ْ ْ ْ َْ َ ٍَ ٍَ ُ َُ ُ َ ُُ َ َ َ ُ َُ َِّ ُ
ِ َ ُ ِ ُّ ِ ْ َّ َُ ٍّ

ُّحممــــد بــــن عــــدي اجلرجــــاين، األســــتـراباذي، الفقيــــه، الــــشافعي َ
ِ ِ ِ ِ َِّ َُ ْْ َ ُّ ِ

َ َ َُ َ ُّ ِ
ْ ٍّ َ ِ َّ ســــري أعــــالم النــــبالء ط الرســــالة : تــــهترمج. ُ

 .٣١٢: رقم) ١٤/٥٤١(
   .)٢٨٣: ص(، طبقات الشافعيني ١٥٥: رقم) ٨/٢٤٠(ت بشار " تاريخ اإلسالم ) "٨(
 . ٤١٧، بلدان اخلالفة الشرقية، ص )٣/٢٣٨" (األنساب للسمعاين: "ترمجته)  ٩(



    
 
 

    

 
 
 
 
 

٢٤
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ُ دينـور-٧ َ َ
ِ)١(  

   )٢(.مدينة جليلة القدر وأهلها أخالط من الناس من العرب والعجم افتتحت أيام عمر

َّ عبـد اللـه بـن مـسلم بـن قتيبـة :من أهل األدب واحلـديث والعلـوم، مثـل نسب إليها خلق كثريُي

ــــدينوري وقيــــل المــــ ــــو حممــــد الكاتــــب ال َأب ْ َّ ّروزيَُ ِْ
َ

ــــد اهللا بــــن وهــــب أبــــو حممــــد الــــدينوري ،)٣( وعب

  .)٦( عامل النبات واملؤرخ)٥(، وأبو حنيفة الدينوري)٤(احلافظ

ّ الري-٨ َّ )٧(:  

ًّبفتح أوله، وتشديد ثانيه، فإن كان عربيا: "قال ياقوت احلموي  فأصله من رويت علـى الراويـة ّ

ّأروي ريا فأنا راو إذا شددت عليها الرواء ّ ")٨(.  

ًوهـــي مدينـــة يف بـــالد اجلبـــال قـــد يـــشاهد الرائـــي أطالهلـــا علـــى مـــسرية مخـــسة أميـــال تقريبـــا مـــن 
  )٩( .-يران عاصمة إ-اجلنوب الشرقي من طهران

                                 
" د االطــالع علــى أمســاء األمكنــة والبقــاعمراصــ" .بكــسر أولــه، ويفــتح، والنــون والــواو بعــدمها راء مهملــة) ١(

ًتقــع أطــالل مدينــة الــدينور علــى حنــو مخــسة وعــشرين مــيال مــن  )٢/٥٤٥" (معجــم البلــدان) "٢/٥٨١(
 .)مدينة إيرانية(غريب كنكوار 

 .)٧٦: ص(لليعقويب " البلدان) "٢(
" يف الكتـب الـستةالثقـات ممـن مل يقـع "،و ٥٢٦٢: رقـم) ١١/٤١١(ت بـشار " تاريخ بغداد: "ترمجته)  ٣(

)٦٢٠٩) ٦/١٣٥. 
 .٢١٨ : رقم)١٤/٤٠٠(سري أعالم النبالء ط الرسالة )  ٤(
إرشاد األريـب إىل معرفـة = ،معجم األدباء ٢٢٢: رقم) ١/٣٣٦(الثقات ممن مل يقع يف الكتب الستة )  ٥(

 ٨١: رقم) ١/٢٥٨(األديب 
 .٦٦٥، ص "لمنيعلم التاريخ عند املس: "، روزنثال)٢/٥٤٥" (معجم البلدان) "٦(
ُّوالــري) ٧( ٍمـــن بـــالد فــارس، النـــسب إليـــه رازي علــى غـــري قيـــاس: َّ َ

ِ ِ ِ ِْ ََ َ ٌَّ ِ ِ
ُ َ َ ِ

ْ
والـــرازي هـــي ) ١٤/٣٥٢(لــسان العـــرب . ِ

النــسبة الفارســية إىل مدينــة الــري، وهــي مدينــة كبــرية يف الــديلم أمــا يف الــزمن احلــايل فهــي تعتــرب جــزء مــن 
 "مروزي"دينة الري يف اللغة العربية هي بينما النسبة مل. مدينة طهران يف إيران

  .)٨٩: ص(لليعقويب " البلدان). "٣/١١٦" (معجم البلدان) "٨(
وينسب إىل الري بالرازي على غري قياس، وقيل ا�م أضافوا الزاي إىل النسبة كمـا ضـافوها يف النـسبة إىل مـرو 

لنـسبة إليهـا جاريـة علـى القيـاس،  علـى أن ا- لـو صـح -مروزي، ولكن اخلوانساري  نقل ما يدل : فقالوا
كانــا أخــوين قــد بنيــا هــذه املدينــة، " الــراز والــري " أن : وجــد خبــط اإلمــام فخــر الــدين الــرازي: حيــث قــال

فلمـــا متـــت أراد كـــل منهمـــا أن تكـــون املدينـــة باســـم نفـــسه وتنازعـــا يف ذلـــك، فجلـــس احلكمـــاء والعقـــالء 
 لواحـد منهمـا، والنـسبة لآلخـر، فـصار الـري امسـا وتشاوروا فيـه، فاجتمعـت آراؤهـم علـى أن يكـون االسـم

  . للبلدة، وقيل يف املنتسب إليها الرازي
 ٣٧٠ الفصول يف االصول لإلمام أمحـد بـن علـي الـرازي اجلـصاص املتـوىف سـنة  أصول الفقه املسمى ب: يراجع
 .م١٩٨٥ -   ه١٤٠٥ اجلزء االول دراسة وحتقيق للدكتور عجيل جاسم النمشي الطبعة االوىل سنة  ه

، الـــضعفاء أليب زرعـــة الـــرازي يف أجوبتـــه علـــى أســـئلة ٢٨٥ ص١٠دائـــرة املعـــارف اإلســـالمية ج : انظـــر) ٩(
 .)١/٢٤( أبو زرعة الرازي وجهوده يف السنة النبوية -الربذعي 
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ـــ  يب حـــامتأبـــو زرعـــة وابـــن ابـــن أو ،الفخـــر الـــرازي :اء مـــنهممـــلعليهـــا مجاعـــة مـــن الإسب ُوقـــد ن

  .غريهمو

ُشيراز -٩ ِ)١(:  

وتقع اآلن . هور معروف مذكور وهو قصبة بالد فارسبالكسر، وآخره زاي، بلد عظيم مش

: جنويب أصبهان، وقد نسب إىل شرياز مجاعة كثرية من العلماء يف كل فن، ومن حمدثيها

،وأبو اسحاق )٢(  ه٢٧٢احلسن بن عثمان بن محاد بن حسان القاضي الشريازي، تويف سنة 

 امللقب مجال الدين؛ سكن يدالفريوز آباالشريازي إبراهيم بن علي بن يوسف، الشريازي، 

  .)٤(،وبشر بن احلسني الشريازي)٣(بغداد

ُطبرستان -١٠ ِ ََ :)٥(   

َبفتح الطاء والبـاء املوحـدة وكـسر الـراء،  َّ ُْ ِ ُطربسـتان صـقع كبـري، والنـسبة إليـه طـربي، يـنـسب : -َِْ َ ُْ
ِ
َْ ِ ُ َ َِ

ِإليه بشر كثري من األئمة، واألعالم من املتقدمني واملتأخرين
َْ ِ.)٦(   

  .)٧(. وهم أحسن الناس وجوها. وأهلها أشراف العجم، وأبناء ملوكهم

ُطوس - ١١ ُ
)٨(:  

   .مدينة خبراسان بينها وبني نيسابور حنو عشرة فراسخ

                                 
  .وهي مركز حمافظة فارس ومقاطعة شرياز. مدينة إيرانية) ١(
 )٣/٣٨٠(معجم البلدان )  ٢(
  .)١/٢٩" ( األعيانوفيات: " ترمجته)٣(
  .)٨/٥١٧(ت بشار " تاريخ اإلسالم: "ترمجته)  ٤(
ّومعــىن الطــرب والتــرب، بالفارســية. تقــع يف مشــال دولــة إيــران اليــوم) ٥( ّ : وأســتان. الفــأس، ولــذلك قيــل طــربزين: ّ

  .ناحية الطرب: الشجر، أو املوضع والناحية، كأنه يقول
ًلــة مــن األقــوال مث اختــار مــن بينهــا قــوال رجحــه مبــا شــاهده واختلــف العلمــاء يف تــسميتها وذكــر احلمــوي مج

ّوالذي يظهر يل وهو احلق ويعضده ما شـاهدناه مـنهم أن أهـل تلـك اجلبـال كثـريوا  احلـروب :" حيث قال
ّحىت إنك قـل أن تـرى صـعلوكا أو غنيـا إال وبيـده الطـرب - أي الفؤوس-وأكثر أسلحتهم بل كلها األطبار  ّ ّ

أ�ـــــا لكثر�ـــــا فـــــيهم مسيـــــت بـــــذلك، ومعـــــىن طربســـــتان مـــــن غـــــري تعريـــــب موضـــــع صـــــغريهم وكبـــــريهم، فك
  .)٤/١٤(معجم البلدان ".األطبار

، مراصــد االطــالع  )٤/١٣(، معجــم البلــدان )٣/٨٨٧(معجــم مــا اســتعجم مــن أمســاء الــبالد واملواضــع )٦(
)٢/٨٧٨.( 

 ).٦٩: ص(آكام املرجان يف ذكر املدائن املشهورة يف كل مكان ) ٧(
. م الطــاء واســكان الــواو،  کانــت مــن کــربی مــدن خراســان القدميــة حتــی هجــوم املغــول وهــدمهم هلــابــض) ٨(

   .)٤/٤٩(معجم البلدان 
 �ـــا اإلمـــام الثـــامن عنـــد ألنـــه دفـــنوذلـــك . وهـــي اآلن مدينـــة تارخييـــة أثريـــة بـــإيران تـــسمى اليـــوم مبـــشهد الرضـــا

  ) هـ٢٠٢:ت(الشيعة علي الرضا
 . كم منها على ضفة �ر هراة٢٠ وعلى بعد ،رمحهما اهللا) هـ١٩٣: ت(يد جبانب قرب اخلليفة هارون الرش
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ّكمحمد بن أسلم بن سامل الطوسي، وقد خرج منها من أئمة أهل العلم، والفقه ما ال حيصى 
ُّ

ّاإلمام أبو احلسن الكندي ِْ َ َ
َنظام والوزير ) هـ٥٠٥ت(الغزايل الطوسي ، وحجة اإلسالم )١ ( ِ

ِالملك  ْ ُ )هـ٤٨٥ت(ْ
)٢(

  .)٣(   مؤسس سلسلة مدارس النظامية يف العهد السلجوقي

ُقـزوين - ١٢ ِ ْ َ 
)٤(

:  

بالفتح مث السكون، وكسر الواو، وياء مثناة من حتت ساكنة ونون، مدينة مشهورة، بينها وبني 

ِ حممد بن سعيد بن :فمنها ال حيصون، نسب إليها خلقُ وي،ً.الري سبعة وعشرون فرسخا
َ َّ َُ

ِ أبو سعيدسابق،
َ َّأبو عبد الله الرازي نزيل قزوين: ُويقال. َُ ُّوالطنافسي أبو احلسن علي ، )٥(.َُ ُّ

ِ ِ
َ ِ َ َ َُ

ِ ََّ

َبن حممد بن إسحاق اإلمام، احلافظ، املتقن، حمدث قـزوين ُ ُْ ِْ َْ ُ ِّ َ َُ ْ ُِ ِ ِ
ُ

ُ َ َُ ِ َ َ
ِ ِ َّ

ب  صاحابن ماجهاإلمام ، و)٦ (

  .)٧( وخلق غريهم،السنن

َمرو - ١٣ ْ َ )٨(:  

ُّهي مرو الروذ  أو  َ ْ  وهي مبنية على �ر ،وهي إحدى مدن خراسان وأشهرها" مرو الصغري " َ

"  هلا عن مرو العظمي اليت تسمي ً متييزا، وإليه أضيفت- والنهر بالفارسية يسمي الروذ –

َمرو الشاهجان 
ِ

ُ ْ َُّمروروذي أو مروذي:  والنسبة إىل مرو األويل تكون ،"َ َُ َ  والنسبة إىل مرو ،ْ

   .)٩( وهي اآلن يف تركمانستان،مروزي: الثانية تكون 

                                 
  .٣٩٥ : رقم) ٥/١٢١٢(ت بشار " تاريخ اإلسالم: " ترمجته) ١(
ّاحلــسن بــن علــي بــن إســحاق بــن العبــاس، الــوزير أبــو علــي الطوســي، امللقــب نظــام امللــك قــوام الــدين)  ٢( ِ ْ

ُ
َّ ّ ّ ّ

ُّ ّ .
  ] هـ٤٨٥: املتوىف[

ّذكــره الــسمعاين َكعبــة ا�ــد، ومنبــع اجلــود، كــان جملــسه عــامرا بــالقراء والفقهــاء، أمــر ببنــاء املــدارس يف :  فقــالّ َُ َ ُ َُّ ً ْ
َّاألمصار، ورغب يف العلم كل أحد ِ  .١٤٠: رقم) ١٠/٥٤١(تاريخ اإلسالم ت بشار  .َّ

، " الــشرقيةبلــدان اخلالفـة"، ٦٦٥علـم التــاريخ عنـد املـسلمني، ص : ،روزنثــال)٤/٤٩" (معجـم البلـدان) "٣(
 .٤٣٠ص 

 .وتقع قزوين يف الوقت احلاضر على حنو مائة ميل مشال غريب طهران، وهي يف أسفل اجلبال العظيمة) ٤(
) ٢٥/٢٧٠(، �ــــذيب الكمـــال يف أمســــاء الرجــــال ٣٥٤: رقــــم) ٥/٤٣٧( ت بـــشار "تـــاريخ اإلســــالم") ٥(

٥٢٤٣. 
 .١١٤: رقم) ١١/٤٥٩( ط الرسالة "سري أعالم النبالء") ٦(
بلـــدان اخلالفـــة "، ٦٦٥، ص "علـــم التـــاريخ عنـــد املـــسلمني: "، روزنثـــال) "٤/٣٤٢(معجـــم البلـــدان   ")٧(

  . ٢٥٣، ص"الشرقية
. ومعــىن هــذه الكلمــة أ�ــا روح امللــك ألن الــشاه، امللــك. ومسيــت مــرو الــشاهجان أل�ــا كانــت للملــك)  ٨(

  .فقيل مزح الروح. واجلان، الروح
 وسـكون الـراء املهملـة وفـتح الـواو وتـشديد الـراء املهملـة املـضمومة وبعـد الـواو  بفـتح املـيم-ُّومسيت مرو الـروذ 
 مــن أهــل الــسواد علــيهم رجــل يقــال لــه ًفبعــث إليهــا كــسرى ناســا. ألنــه مل يكــن �ــا بنــاء  –ذال معجمــة 

 .)٦١٢: ص(البلدان البن الفقيه . �رامية، فبنوها وسكنوها
ّتقع عنـد مـري قـرب احلـدود اإليرانيـة، ولكنهـا فقـدت . وزيوالنسبة إليها مر. كانت عاصمة خراسان) ٩( ُ =
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َ نـيسأبور - ١٤ َُ َ َْ
)١(:  

 الذي قام )٢(إن امسها نسبة إىل سابور:  ويقال،أمهيةمدينة نيسابور أكثر مدن خراسان تعترب 

، وهناك من البلدانيني من يسميها )٤("أبر شهر"ً، كما أطلق عليها أيضا اسم )٣( ببنائها

 .)٥(" ايرانشهر"

   .وقد عدد املؤرخون حماسن نيسابور يف مجلة فضائل

  .)٦("ُسرة خراسان وغر�ا: "فقال عنها الثعاليب

   ،)٧("سن مدينة وأمجعها للخريات خبراسانأح"إ�ا :  بقولهصفها السمعاينوو

وهي مدينة عظيمة : وقد خرج منها من أئمة العلم من ال حيصى، فقد قال عنها احلموي

 .)٨(   دار السنة والعوايلىوتسم". العلماءذات فضائل جسيمة معدن الفضالء ومنبع 

 بوريالنيسا أيب عبد اهللا احلاكمو، )هـ٢٥٦ت(مسلم بن حجاج  األئمة موطنوهي 

الواحدي النيسابوري و،إسحاق بن راهويهو) ت هـ( املعايل اجلويينأىبو،  )هـ٤٠٥ت(

  .وغريهم) هـ٤٦٨ت(

السياق يف "و) هـ٤٠٥ت(لإلمام احلاكم النيسابوري " تاريخ نيسابور"وإن نظرة سريعة يف 

ء تكشف عن الكثرة الكاثرة للعلما) هـ٥٢٩ت(لإلمام عبد الغافر الفارسي " نيسابورتاريخ 

  ."أم البالد يف خراسان"الذين عاشوا يف نيسابور عندما كان يقال عنها 

ُ هراة- ١٥ َ َ:  

من أمهات مدن خراسان، أختذها الوالة قصبة والية خراسان   بالفتح مدينة عظيمة مشهورة

                                                                             
، ١/٢٧(، وفيــات األعيــان )٥/١١٢(معجــم البلــدان : ينظــر " عــشق أبــاد"أمهيتهــا، وصــارت العاصــمة =

  ).٤٣٩،٤٤٠:(ص، بلدان اخلالفة الشرقية لكي لسرتنج )٦٩
أللـف وضـم البـاء املوحـدة  وبعــدها بفـتح النـون وسـكون املثنـاة مـن حتتهـا وفـتح الـسني املهملـة وسـكون ا) ١(

اإليرانيــــة  ) مـــشهد(وتـــسمى يف الوقــــت احلاضـــر نيـــشابور وتقــــع إىل اجلنـــوب مـــن مدينــــة . واو وراء مهملـــة
بلــدان  ،)٥/٣٣١(، معجــم البلــدان )٩٥: ص(البلــدان لليعقــويب : يراجــع.  كــم منهــا١٢٥وعلــى بعــد 

 ).٢٥-٢١:(اخلالفة الشرقية ص
-٢/٥٨(تــاريخ الرســل وامللــوك، = تــاريخ الطــربي :الطــربي. اسانيني الفــرسســابور هــو ثــاين ملــوك الــس) ٢(

٦١.( 
 ).٥/٣٣١(؛ معجم البلدان ) ٢/٥٨(تاريخ الطربي )  ٣(
، معجــــــم البلـــــــدان )١٤٥/الــــــنص( مــــــصر -املــــــسالك واملمالــــــك لالصــــــطخري أو مــــــسالك املمالــــــك ) ٤(

)١/٣٨٤( 
  .)٦١٥: ص(البلدان البن الفقيه  )٥/٣٣١(معجم البلدان )  ٥(
   .)٣٧٢: ص(خريدة العجائب وفريدة الغرائب )  ٦(
  .)١٣/٢٣٤(األنساب للسمعاين ) ٧(
  .)٥/٨٢(معجم البلدان ). ٥/٣٣١(معجم البلدان )٨(
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ما كان : "، وخلص القزويين أمهيتها بقوله)٢(، إذ امتازت بعمار�ا وسعة مساحتها)١(ألمهيتها

ًينة أجل وال أعمر وال أحصن وال أكثر خريا منها، �ا بساتني كثرية ومياه خبراسان مد
  . )٣("غزيرة

 تقع على جمرى �ر هاري، ومن أئمتها عبد اهللا بن .أفغانستاندولة غريب وهي اآلن يف 

واقد
)٤(

، والفضل بن عبد اهللا اهلروي
)٥(

  .)٦( اوغريمه،

ُ همذان- ١٦ َ َ َ:)٧(  

ً فرسخا مهذان بينها وبني الري ستون
 هـ، ٢٠٠وهي دار السنة، صار �ا علماء من سنة )٨(

  .)٩(ً وهلم جرا

ُّسندول حممد بن عبد اجلبار القرشي : ينسب إليها مجاعة من العلماء واألدباء منهم َ
ِ
َُ ِْ ََّ ْ َ

ِ
ْ ُ ُ َُّ َُ ُ

ُّاهلمذاين ِ َ َحمدِّث مهذان ََ َََ ٌ َُ .)١٠(
عمر بن حممد بن جبري بن خازم و،

)١١(
 بديع الزمانو،

مذايناهل
)١٢(

 ،  

                                 
صــــورة األرض، : ؛ ابــــن حوقــــل١٤٦مــــسالك املمالــــك، ص: ؛ االصــــطخري٤٢البلــــدان، ص: اليعقــــويب) ١(

 .٣٠٠، ٢٩٨، ٢٩٥أحسن التقاسيم، ص: ؛ املقدسي٣٦٦، ٣٦٣ص
األعـالق النفيـسة، ليـدن، ): هــ٣٠٠ت(؛ ابن رسته، أبو علـي أمحـد بـن عمـر ٤٤البلدان، ص: اليعقويب) ٢(

 .١٨٣م، ص١٨٩٣مطبعة بريل، 
 .٤٨١آثار البالد وأخبار العباد، ص) ٣(
�ــذيب الكمــال يف . عبــد اهللا بــن واقــد بــن احلــارث يــن عبــد اهللا احلنفــي، أبــو رجــاء اهلــروي، اخلراســاىن)  ٤(

 .٢١٠  رقم)٤/٤٢٧( تاريخ اإلسالم ت بشار ،)٣٣/٣٠٨(اء الرجال أمس
ّحممد بن أمحد بن حممد، أبو الفضل اجلارودي اهلروي احلافظ)  ٥( ََّ ْ  تاريخ اإلسـالم ت .] هـ٤١٣: املتوىف. [ْ

 ١٠٧: رقم )٩/٢٢٥(بشار 
الفـة الـشرقية لكـي ، بلـدان اخل)٥٩٤: ص(، الروض املعطار يف خـرب األقطـار )٥/٣٩٦(معجم البلدان ) ٦(

  .٤٤٩لسرتنج صـ
  .)٥/٤١٠(معجم البلدان . بالتحريك، والذال معجمة، وآخره نون) ٧(

  . البالد  غرب  احملافظة  هذه ، تقع  ايران  مدن  أقدم ومهدان أو مهذان كما كان يطلق عليها العرب من
ج ابــن ســام بــن نــوح، عليــه ّمهــذان مسيــت �مــذان بــن الفلــو: قــال هــشام بــن الكلــيب:" قــال يــاقوت احلمــوي

، آثــار الــبالد )٥/٤١٠(معجــم البلــدان ". ّالــسالم، ومهــذان وأصــبهان أخــوان بــىن كــل واحــد منهمــا بلــدة
 ).٤٨٣: ص(وأخبار العباد 

: ص(املعــامل األثــرية يف الــسنة والــسرية  . ذراع، أو مــا يــساوي مثانيــة أكيــال١٢، ٠٠٠يــساوي : الفرســخ )٨(
١١(.   

 ).٥/٤١٠(، معجم البلدان )٤٨٣: ص(بار العباد آثار البالد وأخ) ٩(
 .٦٢) ١١/١٥٧(سري أعالم النبالء ط الرسالة ) ١٠(
عمر بن حممد بن جبري بن خازم بن راشد أبن حفـص اهلمـذاين  البجـريي الـسمرقندي احلـافظ صـنف )  ١١(

 .٥٢٦٣) ٤٥/٣١٧( تاريخ دمشق البن عساكر      .املسند
ْأمحد بن احلسني بن  )١٢( ْْ َ ُْ ّحيىي بن سعيد، أبو الفضل اهلمذاين، امللقب ببديع الزمانَْ ّ َ ََ ُ ََ ِ

= ] هــ٣٩٨: املتـوىف. [ْ



    
 
 

    

 
 
 
 
 

٢٩

ات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد   

 يف خراسان ترمجة ألعالم املفرسين بالرأي 

وحممد بن عربشاه
)١(

  )٢(.وغريهم،

  

لرواية والتحديث رت يف زمان من األزمنة بدور العلم ومدارس اُهذه املدن قد عم فإن ،بعدو

ُوكأين حينما أترجم هلا وانظر حال ،وكانت قبلة لقصادها من ربوع الدنيا ،والتفسري والفقه

ن غري ما كان وال حول وال قوة اال باهللا وصار اآل ،وتغريت األقطار ،بعضها إذ تبدلت الديار

  .العلي العظيم

  

 من  عنها حكم اإلسالميت زال الشعراء يف رثاء املمالك ال مبا نظمه حاهلا اآلنيلإشار ُوقد ي

  :ندلسي حيث يقولمثال شعر ابن اللبانة األأ

   فليس للسعد فيهم نور إسعاد*غابت عن الفلك األرضي أجنمهم 

   تركيب أرواحنا يف غري أجساد* فنحن نرى ًوبدلوا غرينا قوما

  )٣( وكل ذي نفس فيها آلماد*هي املقادير ال تبقي على أحد 

  

ّيضا مرثية أيب البقاء الرندي حيث قالأومنه  ً:  

  ُوال يدوم على حال هلا شان* وهذه الدار ال تبقي على أحد 

 حىت قضوا فكأن القوم ما كانوا* أتى على الكل أمر ال مرد له

َر ما كان من ملك ومن ملك وصا ُكما حكى عن خيال الطيف وسنان* ُ ِ  

َيوما وال ملك الدنيا سليمان* ُكأمنا الصعب مل يسهل له سبب  ً  

َّفجائع الدهر أنواع منوعة ُ ُوللزمان مسرات وأحزان* ٌُ ٌ ّ  

  

  

                                                                             
ُالــــيت علـــى منواهلــــا، صــــنف احلريـــري، واعــــرتف لــــه " املقامــــات "  صـــاحب الرســــائل الرائقــــة، وصـــاحب = َ ّ ََ

 .٢٤٠) ٨/٧٨٠( تاريخ اإلسالم ت بشار ،)١/١٢٧(وفيات األعيان  .بالفضل
ْحممـــد بـــن )  ١( َّ ـــو عبـــد اهللا اهلمـــذاينَُ ّعربـــشاه بـــن أيب بكـــر بـــن أيب نـــصر، احملـــدث العـــامل، ناصـــر الـــدين أب ْ ْ ْْ َ ََ .

 .  ٣٩١) ١٥/٣٥٣( تاريخ اإلسالم ت بشار .] هـ٦٧٧: املتوىف[
  .)١٣/٤٢٤(األنساب للسمعاين )  ٢(
اين، صـاحب شاعر األندلس أبو بكر حممد بن عيسى بـن حممـد اللخمـي الـد:  هوابن اللبانة االندلسي) ٣(

تـويف مبيورقـة . ، كبري القـدرًالديوان، والتصانيف األدبية، مدح امللك ابن عباد وابن صمادح، وكان حمتشما
 قــصيدة بــاكي مبكيــة يــودع وهــذه) ١٩/٣٧٣(أ هـــ ســري أعــالم النــبالء ط الرســالة . ســنة ســبع ومخــسمائة

يف مدينـة اغمـات يف املغـرب يف القـصة سرهم املرابطني وسـجنوهم أفيها املعتمد بن عباد وآل بيته بعد ان 
 .املشهورة



    
 
 

    

 
 
 
 
 

٣٠

ات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد   

 يف خراسان ترمجة ألعالم املفرسين بالرأي 

ُوما ملا حل باإلسالم سلوان* وللحوادث سلوان يسهلها  ّ  )١(  

  

كون بغري يسالم قد  اإلحكموزوال اإلسالم،  زال عنها حكم ًاان الشعراء رثوا بلدوهؤالء

ًء واخلونة ممن ليسوا أهال حلكم وال المسند احلكم إيل العُأذا ًفمثال إ ،ب وال قتالحر
   فهذا إشارة إيل قرب الساعةسلطان،

ََ أيب هريـرة حديثكما جاء يفَ  َْ ُ َِ– -َقال ُّبـيـنما النَّيب : َ ِ َ َ َْيف جملس حي َُ ٍ ِ
َْ َُدث القوم، جاءه ِ َ َ ْ َ ُ ِّ

َأعرايب فـقال َ َ ٌّ ِ َْ َِّمىت الساعة؟ فمضى رسول الله : َ ُ ُ ََ َ َ َ ُ َ َّ َحيدث، فـقال بـعض القوم ِ
ْ َ َُ ْ َ َ َ ُ ِّ َمسع ما قال : َُ َ َ َ

َِ

َفكره ما قال َ ََ َِ ْوقال بـعضهم. َ ُ ُ ْ َ َ َ َبل مل يسمع، حىت إذا قضى حديثه قال: َ َ َُ َْ
ِ
َ َ َ ََ َ ِ َّ ََ ْ ْ َأين «: ْ ُ أراه- َْ َُ  - 

ِالسائل عن الساعة ِ
َ ََّ َِّ َقال» ُ َها أنا يا رسول الله، قال: َ ََ َِّ ُ ََ ََ َفإذا ضيـعت األمانة فانـتظر الساعة«: َ ََُ َّ ِ ِ َْ َ َََ

ِ
َ ُِّ َ ِ« ،

َقال َكيف إضاعتـها؟ قال: َ َ َ َُ َ ِ َ ْ َإذا وسد األمر إىل غري أهله فانـتظر الساعة«: َ َ َّ ِ ِ َْ َ ِِ
ْ َ ِْ َ ََ ِ ِ

ُ َْ َ ِّ ُ«
)٢(

  

  .ويدفع عن بالد املسلمني النقمة مبنه وجوده العميم،ةّمُن يكشف الغأيم فنسال اهللا العظ
  

  

  

  

  

  

  

  

                                 
صــــاحل بـــن يزيــــد بــــن صــــاحل بــــن شــــريف )  م١٢٨٥ - ١٢٠٤/ هـــــ٦٨٤ - ٦٠١(أبـــو البقــــاء الرنــــدي ) ١(

  .الرندي، أبو البقاء
  .وختتلف كنيته بني أيب البقاء وأيب الطيب وهو مشهور يف املشرق بأيب البقاء

يف ) ابـــن األمحـــر(نـــة رنـــدة واتـــصل بـــبالط بـــين نـــصر وهـــو أديـــب شـــاعر ناقـــد قـــضى معظـــم أيامـــه يف مدي
  .غرناطة
 .س نظمهــا بعــد ســقوط آخــر أراضــي املــسلمني يف األنــدلسمــن مراثــي األنــدل ّأبــو البقــاء الرنــدي نونيــة

معجــم الــشعراء العــرب ) ٤٨/٢٦٨( علــى مــر العــصور ـ حمتويــات موقــع أدب العــريبمجيـع دواويــن الــشعر 
 .)٢٧٥: ص(

دار طـــوق النجـــاة : الناشـــر-حممـــد زهـــري بـــن ناصـــر الناصـــر:  احملقـــق،٥٩ ح)١/٢١(صـــحيح البخـــاري ) ٢(
 .هـ١٤٢٢األوىل، :  الطبعة-)ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد الباقيمصورة عن السلطانية بإضافة (



    
 
 

    

 
 
 
 
 

٣١

ات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد   

 يف خراسان ترمجة ألعالم املفرسين بالرأي 

  :المطلب الثاني: المبحث األول

   مفهومه وضوابطهالتفسير بالرأي

 واآلخر التفسري ،أوهلما التفسري باملأثور: يسلك املفسر للقرآن الكرمي منحيني يف التفسري

 وذكر طرف من ،م املفسرين بالرأي يف خراسانُ وألن هذا البحث يرتجم ألعال،بالرأي

 بتعريف موجز ألهم -  بإذن اهللا تعايل–مناهجهم يف التفسري فسوف أبدأ هذا املطلب 

  .املسائل املتعلقة بالتفسري بالرأي من جهة تعريفه وألوانه وضوابطه

َّومما ال شك فيه أن خراسان ذاك اإلقليم الفسيح الذي حوي بني جنباته جل ألوان  التفسري ُ

ومناهجه علي اختالف مسالكه من مأثور ومعقول وفقهي وصويف وكالمي وأديب ولغوي 

وغري ذلك مما يدل داللة ظاهرة علي غزارة ما انتجته مدرسة خراسان من املصنفات يف علم 

  .التفسري

وإطاللة سريعة حول معين التفسري بالرأي وبعض مسائله بإذن ،وسوف أذكر مقدمة موجزة

  -ايلاهللا تع

  :خلص الكالم حول التفسري بالرأي يف عدة نقاطأوميكن أن 

  . التفسير بالرأيالتعريف ب: األولي

  :مفهوم الرأي

ْمهموز من قـوهلم: الرأي َ ُ ْ َرأيت رأيا حسنا: َ ٍالراء واهلمزة والياء أصل يدل على نظر وإبصار ف. ََْ َ ََِْ َ ٍََ ََ َ ُّ ُ َ ٌ ْ ََ ُ َُ ْْ ُ ْ َّ
ٍبعني أو بصرية
َ

ِ
َ َْ ٍ ْ َ

ُلرأيَفا. ِ ُما يـراه اإلنسان يف األمر، ومجعه اآلراء: َّْ َ ْ ْ ُْ ُْ َْ َ ِ َ ِ ُ َ ْ ِ ُ ََ َُرأى فالن الشيء وراءه. َ ََ ََ ْ َّ ٌ َُ َ.  

  )١(.والتأمليطلق على االعتقاد والنظر فهو 

ُالتفكر يف مبادئ األمور،هو : الرأييقال و وعلم ما تؤول إليه من اخلطأ  ونظر عواقبها، ّ

  .)٢(والصواب

ً أن يـعمل املفسر عقله يف فـهم القرآن، واالستنباط منه، مستخدما آالت :أيوالتفسير بالر ِ ْ َْ َ
ِ

ُ
ٌويرد للرأي مصطلحات مرادفة يف التفسري، وهي. االجتهاد ٌ التفسري العقلي، والتفسري : َُِ

ًاجتهاد من القائل به، ولذا جعل التفسري باالجتهاد مرادفا : القول بالرأيألن . االجتهادي ِ
ُ َ

ِ
ُ ٌ

  . بالرأيللتفسري

ًالعقل، ولذا جعل التفسري العقلي مرادفا للتفسري بالرأي: ِومصدر الرأي ُ ُ َ ُ
ِ
ُ.  

  .ذلك يف مقابلة التفسري املأثور الذي يعتمد علي الروايةتفسري بالدراية، وو

                                 
 )١/٢٣٥(، مجهرة اللغة )٢/٤٧٢(مقاييس اللغة )  ١(
 .١/١٥٤، التفسري واملفسرون للذهيب ٢/١٢١٣مناهل العرفان للزرقاين : انظر على سبيل املثال) ٢(



    
 
 

    

 
 
 
 
 

٣٢

ات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد   

 يف خراسان ترمجة ألعالم املفرسين بالرأي 

ُ يطلق الرأي على االعتقاد، وعلى االجتهاد، وعلى القياس، - رمحه اهللا-الذهيبقال الشيخ 
  .أي أصحاب القياس: أصحاب الرأي: ومنه

وعليه فالتفسري بالرأي، عبارة عن تفسري القرآن باالجتهاد بعد " االجتهاد"واملراد بالرأي هنا 

ِّمعرفة املفسر لكالم العرب ومناحيهم يف القول، ومعرفته لأللفاظ العربية ووجوه دالال�ا، 
ته بالناسخ واملنسوخ من  ووقوفه على أسباب النزول، ومعرفاجلاهليواستعانته يف ذلك بالشعر 

  .)١( آيات القرآن

  

  بالرأيحكم التفسير : الثانية

  .)٢( جموزهم ومنمانع له، هم فمنبالرأي،اختلف العلماء حول التفسري 

 ، احلقيقة إىل أن احملرم منه هو اجلزم بأن مراد اهللا كذا من غري برهانيفلكن اختالفهم يؤول 

 أو تأييد بعض ،ل املفسر بقواعد اللغة وأصول الشرعأو حماولة تفسري الكتاب الكرمي مع جه

ًاألهواء بآيات من القرآن زورا و�تانا  املفسر فال يف أما إذا كانت الشروط املطلوبة متوافرة ،ً

 تدبر آياته وفقه يف والقرآن نفسه يدعو إىل هذا االجتهاد ،بالرأيمانع من حماولته التفسري 

  .تعاليمه

َيـتدبـرون القرآن أم على قـلوب أقـفاهلا َََأفال { : قال تعاىل  ُْ َ َُْ ٍَ ُ َُ َ ََ َْ ْ َُّ َ   .]٢٢: حممد [} ََ

ِكتاب أنـزلناه إليك مبارك ليدبـروا آياته وليتذكر أولو األلباب  { سبحانهقال و
َ َ َ َْ َْ ْ ُ َُ َّ ََ َُّ َ ٌَ َ َ

ِ
َ

ِِ ِ
َ َُ َّ ِ

َ ْ ٌِ ُ ََ : ص [} ْ

٣(]٢٩(  

 :حيث يقول"  آداب محلة القرآن يفن التبيا" كتابه  يف هذه القضية إيل النووياإلمام شري وي

 كثرية، ذلك يف واألحاديث أهله، ملن ليس من معانيه، يف والكالم علم،وحيرم تفسريه بغري " 

  )٤(.واإلمجاع منعقد عليه

 ليس معناه طرح التفسري باملأثور املنقول عن االجتهاديومما جتدر اإلشارة إليه أن التفسري 

 تفسري ما مل يثبت فيه منقول صحيح، وال أثر يفهاد سلف األمة، ولكن معناه االجت

   )٥(.مروى

                                 
 ).١/١٨٣( واملفسرون التفسري) ١(
،املعجــزة .١٦١-٢/١٥٦ والربهــان ٢/٣٠٤اإلتقــان : يف. ني للتفــسري بــالرأيراجــع أدلــة ا�يــزين واملــانع) ٢(

، )١/١٨٣(، التفــسري واملفــسرون )٢/٤٩(، مناهــل العرفــان يف علـوم القــرآن )٤٠٤: ص(الكـربى القــرآن 
  )٣٦٢: ص(مباحث يف علوم القرآن ملناع القطان 

 )٢٩٢-٢٩١: (مباحث يف علوم القرآن لصبحي الصاحل ص)  ٣(
  )١٦٥: ص( التبيان يف آداب محلة القرآن ،.نادي حممود حسن/د. أ)١٠: ص(تفسري السياسي ال)  ٤(
   )١٣١: ص(مدخل إىل التفسري وعلوم القرآن ) ٥(
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  :التحقيق في الموضوع

لو عرفنا سر املتشددين يف التفسري ووقفنا على شروط تفسري القرآن بالرأي عند ا�وزين 

  :للتفسري بالرأي لظهر لنا أن اخلالف لفظي ال حقيقي، وذلك ألن الرأي قسمان

  . مراعاة سائر شروط التفسري وهو جائز ال شك فيهقسم جار على كالم العرب مع

وقسم غري جار على قوانني العربية أو ال يوافق األدلة الشرعية أو غري مستوف لشروط 

ستجدون أقواما « : بقوله--التفسري، وهذا هو مورد النهي، وهو مراد ابن مسعود

إياكم والتبدع وإياكم يدعونكم إىل كتاب اهللا وقد نبذوه وراء ظهورهم فعليكم بالعلم و

»والتنطع
)١(

رجل يتأول القرآن : إمنا أخاف عليكم رجلني«: --، وقال عمر بن اخلطاب

»على غري تأويله، ورجل ينافس امللك على أخيه
)٢(

ّوهذا هو الذي يفسر عليه كالم . 
  )٣(.املانعني للتفسري بالرأي

وان اهللا عليهم تدل علي عدم  بعد أن سرد آثار عن السلف رض– رمحه اهللا -قال ابن تيمية

فهذه اآلثار الصحيحة عن السلف، وما شاكلها حممولة على «: تكلمهم يف التفسري بالرأي

حترجهم عن الكالم يف التفسري مبا ال علم هلم به، فأما من تكلم مبا يعلم من ذلك لغة 

افاة، أل�م وشرعا، فال حرج عليه وهلذا روي عن هؤالء وغريهم أقوال يف التفسري، وال من

فإنه كما جيب  .تكلموا فيما علموه، وسكتوا عما جهلوه، وهذا هو الواجب على كل أحد

ال علم له به فكذلك جيب القول فيما سئل عنه مما يعلمه؛ لقوله تعاىل  السكوت عما

ُلتبـيـنـنَّه للنَّاس وال تكتمونه{ َُ ُ َُ ُْ َ َ ِ ِ
َُِّ ْمن {: " وملا جاء يف احلديث املروي من طرق} َ ٍسئل عن علم َ ِْ ِ

ْ َ َ ُ
ٍفكتمه أجلم يـوم القيامة بلجام من نار َ ْ َ َ

ِ ِ ِِ ِ ِِ
َ َْ َ ْ َ ْ ُ ُ َ ََ َ{)٥(».. )٤(.  

   استناد الرأي إليها في التفسير األمور التي يجب :الثالثة
وممــا جتــدر اإلشــارة إليــه أن هنــاك مجلــة مــن اآلداب والــضوابط ذكرهــا العلمــاء ملــن أقــدم علــي 

  : يأيتالتفسري بالرأي نلخصها فيما
   .واملوضوع  مع التحرز عن الضعيف النقل عن رسول اهللا :األول
وخـــصه بعـــضهم  ًإنـــه يف حكــم املرفـــوع مطلقـــا،:  األخــذ بقـــول الـــصحايب، فقـــد قيـــل:الثـــاني

                                 
إسـناده ضـعيف النقطاعـه أبـو قالبـة مل يـدرك ابـن ] تعليـق احملقـق [١٤٥: رقـم )١/٢٥١(سنن الدارمي ) ١(

 .٩١) ١/١٨٢(ئل القرآن للمستغفري ،فضا١٤٥: رقم) ١/٢٥١(مسعود، مسند الدارمي 
 ٢٣٦٤ :رقم)٢/١٢٠٢(جامع بيان العلم وفضله ) ٢(
 )٨٧: ص( نور الدين عرت -علوم القرآن الكرمي  ،)١/١٨٨(التفسري واملفسرون )  ٣(
مـــسند أمحـــد ت شـــاكر  - ٣٦٥٨بـــاب كراهيـــة منـــع العلـــم ح) ٥/٤٩٩(ســـنن أيب داود ت األرنـــؤوط ) ٤(

 .٨٦٣٨ح )١٤/٢٨٤(د ط الرسالة مسند أمح ،٧٩٣٠ح ) ٨/٦٤(
  .)٣٧٥-١٣/٣٧٤(جمموع الفتاوى ) ٥(
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   .بأسباب النزول وحنوها، مما ال جمال للرأي فيه
 الكثــري مــن اللغــة مـع االحــرتاز عـن صــرف اآليــات إىل مـاال يــدل عليـه  األخــذ مبطلـق:الثالـث

   .كالم العرب
الـذي دعـا   األخذ مبا يقتضيه الكالم، ويدل عليه قـانون الـشرع، وهـذا النـوع الرابـع هـو:الرابع

رواه البخـــاري " وعلمـــه التأويـــل اللهـــم فقهـــه يف الـــدين،: " البـــن عبـــاس يف قولـــهبـــه النـــيب 
   .ومسلم

ًملآخذ معتمدا عليها فيمـا يـرى الوقوف عند هذه ا ًباجتهاده ملتزما: فمن فسر القرآن برأيه أي
ًسائغا جائزا خليقا بأن يسمى تفسريا، ويكون تفسريا جائزا  من معاين كتاب اهللا، كان تفسريه ً ً ًً ً

ًهــذه األصــول وفــسر القــرآن غــري معتمــد عليهــا كــان تفــسريه ســاقطا  ًوحممــودا، ومــن حــاد عــن
ًمرذوال خليقا بأن يسمى   .ذمومالتفسري غري اجلائز، أو التفسري امل ً

وأصـحابه  بالرأي اجلائز جيب أن يالحظ فيـه االعتمـاد علـى مـا نقـل عـن الرسـول  فالتفسري
ًخبـريا بأسـاليبها، وأن  ًممـا ينـري الـسبيل للمفـسر برأيـه، وأن يكـون صـاحبه عارفـا بقـوانني اللغـة،

  )١(.من تشريعه ًيكون بصريا بقانون الشريعة، حىت ينزل كالم اهللا على املعروف
  :ِّ يحتاج إليها المفسرالتيالعلوم  :الرابعة

ًاشــرتط العلمــاء يف املفــسر الــذى يريــد أن يفــسر القــرآن برأيــه أن يكــون ملمــا جبملــة مــن العلــوم  ِ
ُ ُِّ ِّ                                                                                ً ِ
ُ ُِّ ِّ

ًأن يفسر القـرآن تفـسريا عقليـا مقبـوال، دون                      اليت يستطيع بواسطتها ً ً ِّ ُ                                      ً ً ً ِّ   ي  أ                   ن يقـع يف التفـسري بـالر أُ
   .        العلوم   هذه          ين يف بيان                     لقد اجتهد بعض املتأخر و               .      املذموم

ــــوم وهـــي                     جعلهـــا الراغـــب األصـــفهاين   قـــد  ف ـــشــــرة عــلــــ                              علـــم اللغـــة، واالشـــتقاق، والنحـــو،   :                           عــ
َوالقــــراءات، والــــسري، واحلــــديث، وأصــــول الفقــــه، وعلــــم األحكــــام، وعلــــم الكــــالم، وعلــــم  ّ                                                                     َ ّ

   .)٢(      املوهبة
          لــــم اللغـــــة،  ع  : ً                 ًمخــــسة عــــشر علمــــا، وهــــي       بلــــغ �ــــا                    مشــــس الــــدين األصــــفهاين          بينمــــا جنــــد 

                                                                                        واالشتقاق، والـــتــصـــريف، والنحو، واملعـاين، والبيـان، والبـديع، والقـراءات، وأسـباب النـزول، 
   .)٣(                                                                               واآلثار واألخبار، والـسـنـن، وأصــول الفقه، والفقه واألخالق، والنظر والكالم، واملوهبة

                                 
فــصل يف أمهــات مآخــذ التفــسري للنــاظر يف القــرآن " ذكــر الزركــشي هــذه املــسائل مفــصلة حتــت عنــوان )  ١(

ِيف معرفـة شـروط المفـسر  "ونقلها الـسيوطي عنـه حتـت عنـوان،)١٦١-٢/١٥٦(الربهان يف علوم القرآن " ِِّ َ ُ ْ
ِ ِ

ُ ُ َ ْ َ ِ
وخلـــــصها الزرقـــــاين يف مناهـــــل العرفـــــان يف علـــــوم القـــــرآن ) ٤/٢٠٠(اإلتقـــــان يف علـــــوم القـــــرآن  "بـــــه وآدا

 .وقد نقلت نص عبارته) ٥٠ -٢/٤٩(
 .٩٧-٩٣مقدمة جامع التفاسري، : انظر) ٢(
، مـن كتـاب التيـسري يف قواعـد علـم التفـسري للكـافيجي، وقـد اسـتفاد مشـس ١٤٨، ص ٧حاشية : انظر) ٣(

الكــافيجي يف : ّ؛ كمــا يظهــر باملوازنــة بــني قوليهمــا، وقــد نقــل عــن مشــس الــدين كــل مــنالــدين مــن الراغــب
 .٤/١٨٥، والسيوطي يف اإلتقان، ١٤٨-١٤٥التيسري 
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ً                  ًفـسرا للقـرآن برأيـه                                                                 وقــــد ذكر األصفهانيان أن من تكاملت فيه هذه العلوم خرج عـن كونـه م
    ).      املذموم  :   أي (

ٍ                                                 ٍمن نقـص عـن بعـض مـا لـيس بواجـب معرفتـه يف تفـسري القـرآن،  (ّ                          ّوقد نـبـــه الراغب على أن 

ّ                                                                           ّوأحـس مـن نفـسه يف ذلـك بنقـصه، واسـتعان بأربابـه، واقتـبس مـنهم، واستـضاء بــأقواهلم، مل 
     ).       املذموم  :   أي   . ()١( )                   من املفسرين برأيهم-            إن شاء اهللا -    يكن 

        بعـــون اهللا -                                                             د هـــذه االطاللـــة الـــسريعة علـــي مجلـــة مـــسائل تتعلـــق بالتفـــسري بـــالرأي نبـــدأ    وبعـــ

   .                                         يف احلديث عن أعالم املفسرين بالرأي يف خراسان-    تعايل

ً يف خراســان وتــضمنت الوانــا مــن بــالرأي اشــتمل هــذا البحــث علــي عــدد مــن التفاســري حيــث
  :مدارس الرأي وبيا�ا كما يلي

  

  :التفاسير اللغوية مثل

ُّعبد القاهر اجلرجاينلإلمام   "درج الدرر يف تفسري القرآن العظيم" ِ َ   ) ه٤٧١( املتويفُْ

 ابن لإلمام " وتعليقات على تفسري الكشف والبيان للثعليبتاستدراكا "مباحث التفسري "

ّاملظفر الرازي   ). ه٦٣١( املتويفَّ

    .)ه٦٨٥(املتويف لإلمام ناصر الدين البيضاوي  "أنوار التنزيل وأسرار التأويل"

  ). ه٧٩٣( سعد الدين التفتازاين املتويفلإلمام" حاشية التفتازاين علي تفسري الكشاف"

  ).ه٨٥٠(لإلمام نظام الدين القمي النيسابوري املتويف"غرائب القرآن ورغائب الفرقان " 

  :والتفاسير الفقهية مثل

َّإلمام اجلصاصل" أحكام القرآن "   ). ه٣٧٠( املتويفْ

ّلإلمام أبو بكر البـيـهقي " م القرآنأحكا "
ِ
َ   ). ه٤٥٨( املتويفَْ

  ). ه٥٠٤( املتويفإلمام الكيا اهلراسيل" أحكام القرآن "

  :والتفاسير الصوفية مثل

  ). ه٢٨٣(املتويف التسرتي لإلمام" تفسري القرآن العظيم"

   ). ه٤١٢( املتويف السلميلإلمام" حقائق التفسري"

  ).ه٤٦٥( املتويفلقشريي ا لإلمام"لطائف اإلشارات"

 "أنوار القرآن وأسرار الفرقان اجلامع بني أقوال علماء األعيان وأحوال األولياء ذوي العرفان"

  .)ه١٠١٤( املتويفلإلمام املال علي القاري

                                 
، وعنــه نقـل الكــافيجي يف التيــسري، ٩٦) أمحــد فرحـات: حتقيــق(مقدمــة جـامع التفاســري للراغـب : انظـر)  ١(

١٤٨. 



    
 
 

    

 
 
 
 
 

٣٦

ات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد   

 يف خراسان ترمجة ألعالم املفرسين بالرأي 

  :والتفاسير الموسوعية مثل

  ). ه٦٠٦(املتويف لإلمام فخر الدين الرازي  " التفسري الكبريأومفاتيح الغيب "

إيل بعــض املــصنفات الــيت اشــتملت علــي طريقــة جديــدة يف بيــان معــاين اآليــات مثــل  إضــافة

  .حيث سلك طريقة السؤال واجلواب) ه٤٠٦(تفسري ابن فورك املتويف

علــم  علــي ) هـــ٥٥٣املتــوىف بعــد (مــام بيــان احلــق النيــسابوري اإلوكــذلك اشــتملت مــصنفات 

بــــاهر الربهــــان يف معــــاين "تابــــه  يف كمــــشكل القــــرآن والــــرد علــــي مــــن طعــــن يف القــــرآن الكــــرمي

  ."مشكالت القرآن

خالصـــة مـــا صـــنف يف غريـــب القـــرآن حيـــث ضـــمنه  "إجيـــاز البيـــان عـــن معـــاين القـــرآن"وكتابـــه 

  .ومعانيه

فـسريية  الت) هــ٥٠٥املتوىف (اإلمام أبو حامد الغزايلواشتمل هذا البحث كذلك علي مؤلفات 

ُومــا مجـع لــه مــن تفــسريه لآليــات يف املطبــوع ،"يــاقوت التأويــل"، و" جــواهر القــرآن ودرره "مثـل
  .من كتبه

  

  :ذج من تفاسير الشيعة وهو كتابإلي جانب نمو

ّالفضل بن احلسن بن الفضل الطربسى" جممع البيان لعلوم القرآن"   )  هـ٥٤٨املتوىف بعد ( ّ

علي جهة التفصيل مع تعريف �م من خالل املبحث وسوف يتضح مناهج هؤالء العلماء 

  . مع ترتيبهم حسب تاريخ الوفاة فاهللا املستعان- بإذن اهللا تعايل–القادم 



    
 
 

    

 
 
 
 
 

٣٧

ات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد   

 يف خراسان ترمجة ألعالم املفرسين بالرأي 

  أعالم المفسرين بالرأي في خراسان: المبحث الثاني

سوف يضمن هذا املبحث تفصيل ما سبقت اإلشارة إليه من علماء التفسري بالرأي يف 

حيت يتضح للقارئ الكرمي  ،ونبني منهجه يف مؤلفه التفسريي ،عاملخراسان، حيث نرتجم لل

 ونبدأ باحلديث ،نفا�امناهج املفسرين بالرأي يف هذه البالد اليت أثرت الدنيا بعلمائها ومص

  :اإلمام سهل التسرتي فنقولعن 

ُّاإلمام التستري -١ ِ َ ْ    ] م٨٩٦ - ٨١٥/  هـ ٢٨٣ - ٢٠٠[ا)١ (ُّ

  :اسمه

َْسهل بن عب ُ ْ ُ ْ َِّد الله بن يونسَ ُّبن عيسى بن عبد اهللا بن رافع التسرتي ِ َِ ْ ُّ.  

  :نسبه

ُّالتسرتي  َِ ْ َنسبة إىل تسرت:ُّ ْ ُ
  .من أعظم مدن خوزستاني   وه)٢(

  :كنيته

َّأبو حممد  َُ َُ.)٣(   

  :ألقابه

ّشيخ الصوفية"من القابه    )٥("شيخ العارفني"و ،)٤(."ُّ

  :نشأته

 وكان له صلة ،يف احلج وصحبها النُّون املصري ذّصحب خاله حممد بن سوار، ولقي 

                                 
 : رقــــــم)١٦٦: ص( ،طبقــــــات الــــــصوفية للــــــسلمي ٧١٨رقــــــم)٣/٥١(األنــــــساب للــــــسمعاين : ترمجتــــــه) ١(

: رقـــم)٦/٧٥٦(تـــاريخ اإلســـالم ت بـــشار ،)١٦/١١(الـــوايف بالوفيـــات ،)٢/٤٢٩(،وفيـــات األعيـــان ٣٠
األعـــالم ،)٢٣٢: ص(، طبقـــات األوليـــاء ١٥١: رقـــم)١٣/٣٣٠(، ســـري أعـــالم النـــبالء ط الرســـالة ٢٧٨

، طبقــات املفــسرين ٤٩٠٢: رقــم) ٥/١٦٠(، الثقــات ممــن مل يقــع يف الكتــب الــستة )٣/١٤٣(للزركلــي 
» مـــــن صـــــدر اإلســـــالم وحـــــىت العـــــصر احلاضــــــر«معجـــــم املفـــــسرين ،٢٠٢ : رقـــــم)١/٢١٥(للـــــداوودي 

املوســــوعة ،٣٤٤: رقــــم) ٣٠٨: ص(، التـــاج املكلــــل مــــن جــــواهر مــــآثر الطــــراز اآلخــــر واألول )١/٢١٨(
 )١٤٣٧:(رقم) ١٠١٧:(امليسرة ص

َتسرت) ٢(  ،أعظم مدينة خبوزستان اليـوم، وهـو تعريـب شوشـرت:  األخرى، وراءالضم مث السكون، وفتح التاء: ُ
ّوقال الزجاجي ّمسيت بذلك ألن رجال من بين عجل يقال له تـسرت بـن نـون افتتحهـا فـسميت بـه ولـيس : ّ

الـــشوشرت مدينـــة خبوزســـتان، تعريـــب شـــوش بإعجـــام : بـــشيء، والـــصحيح مـــا ذكـــره محـــزة األصـــبهاين قـــال
 األنــساب للــسمعاين ،)٢/٢٩(معجــم البلــدان . ه واحلــسن والطيــب واللطيــفومعنــاه النــز: الــشينني، قــال

 ٨٥وهــي اآلن مدينــة إيرانيــة تقــع مشــال مدينــة األحــواز يف حمافظــة خوزســتان وتبعــد عنهــا حــويل ) ٣/٥١(
 .كيلومرت

  )٢/٢٧٢(،صفة الصفوة )١٦٦: ص(طبقات الصوفية للسلمي  )٣(
 ) ٦/٥٥٧(تاريخ اإلسالم ت بشار  )٤(
  )١٣/٣٣٠( أعالم النبالء ط الرسالة سري) ٥(



    
 
 

    

 
 
 
 
 

٣٨

ات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد   

 يف خراسان ترمجة ألعالم املفرسين بالرأي 

ًبأهل احلديث، وارتبط �م ارتباطا وثيقا، إذ كانوا موضع إعجابه ً
)١(.  

  :شيوخه

  .)٣("ذو النون املصري"، و )٢(" حممد بن سوار"خاله : أشهرهم

  

  :تالميذه

ْأمحد بن حممد بن سامل، أبو احلسن البصري
ْعمر بن واصل، )٤(  َ ُ

  أبو حممد،)٥(

َْعلي بن عبد العزيز )٦(اجلريري ْ
َّ،أبو احلسن، النَّخاس)٧(

ّأبو حممد البـر�اري،)٨(  َْ َ
  )١٠(.وغريهم )٩(

                                 
ّمثــل الــسنة يف الــدنيا كمثــل اجلنــة يف اآلخــرة، مــن دخــل اجلنــة يف اآلخــرة : "روى اهلــروي عــن ســهل قولــه) ١(

  . ١٢٥٧ ح٤/٣٨٤ذم الكالم " سلم، ومن دخل السنة يف الدنيا سلم
م علــى احلــديث والــسنة، ال هكــذا كــان مــشايخ الــصوفية يف حرصــه: "ًقــال الــذهيب يف تــاريخ اإلســالم معلقــا

َكمشايخ عصرنا اجلهلة البطلة األكلة الكسلة َ َ َ َ َ َ    .)٦/٧٥٦(تاريخ اإلسالم ت بشار " َ
 .٥٢٧٤ : رقم)٢٥/٣٣٢(�ذيب الكمال يف أمساء الرجال ) ٢(
ُذو النُّون املصري الزاهد، رمحة اهللا عليه) ٣( ّ ُّ ْ

ابـن : يقـالالفـيض بـن أمحـد، و: امسـه ثوبـان بـن إبـراهيم، ويقـال. ِ
ْإبـــراهيم أبـــو الفـــيض، ويقـــال ّأبـــو الفيـــاض اإلمخيمـــي: َ

ِ ـــات . وأبـــوه نـــويب]  ه٢٥٠ - ٢٤١: الوفـــاة. [ّ وفي
  .١٨٤ : رقم)٥/١١٣٦(تاريخ اإلسالم ت بشار ، ١٢٩ : رقم)١/٣١٥(األعيان 

ّالــصويف ابــن  الــصويف املــتكلم، صــاحب مقالــة الــساملية) ٤( ّ ُِلــه أحــوال وجماهــدة وأتبــاع وحم. ّ َُ ُّبــون، وهــو شــيخ َ
ّأهـــل البـــصرة يف زمانـــه، عمـــر دهـــرا، وأدرك ســـهل بـــن عبـــد اهللا التـــسرتي وأخـــذ عنـــه، ألن والـــده كـــان مـــن  َّّ َِ ْ ُ ً ْ ُ

  .تالمذة سهل، وبقي إىل قريب الستني وثالمثائة، وكان من أبناء التسعني
َوذكره أبو نـعـيم يف  ْومـنهم أبـو عبـد اهللا حممـد بـن أمحـد بـ: ، فقـال"ْاحلليـة " ُ ن سـامل البـصري، صـاحب سـهل ْ
ّالتسرتي وحافظ َ ْ َُكالمه، أدركناه وله أصـحاب يـنـسبون إليـه ُ ) ١٦٢-٨/١٦١(تـاريخ اإلسـالم ت بـشار . ُْ

 .٣٦٨: رقم
َعمر بن واصل أظنه بصريا، سكن بـغداد، وروى �ا عن سهل بن عبد اللـه التـسرتي، حـدث عنـه عبيـد ) ٥( َ َ َُّ ْ ْ َْ ْ َ َ

ْاللــــه بــــن لؤلــــؤ الــــسلمي  لــــسان امليــــزان ت أيب غــــدة ،٥٨٩١ : رقــــم)١٣/٦٧(يخ بغــــداد ت بــــشار تــــار. َّ
 .٥٧٠٨ : رقم)٦/١٥٥(

ّأمحد بن حممد بن احلسني، أبو حممـد اجلريـري الـصويف الزاهـد) ٦( ّ ُّ ّ ُ ُْ ْ  تـاريخ بغـداد وذيولـه .] هــ٣١١: املتـوىف. [ْ
 .٨ : رقم)٧/٢٣١( تاريخ اإلسالم ت بشار ،٢٦٤٨ : رقم)٥/١٩٧(ط العلمية 

ْ الـــضرير، الــصويف، البـغـــدادي-أبــو احلــسن: ويقـــال-لــي بــن عبـــد العزيــز، أبـــو احلــسني ع )٧( َ تــاريخ بغـــداد ..ّ
 :رقـــم)١/٧٢١( الـــروض الباســـم يف تـــراجم شـــيوخ احلـــاكم ،٦٣٩٦: رقـــم) ١٢/٣٠(وذيولـــه ط العلميـــة 

]٦١٧[. 
 .٧٧٩٠ : رقم)١٤/٤٢٨(تاريخ بغداد وذيوله ط العلمية : ترمجته يف) ٨(
َالبـربـهــ )٩( َْ ٍاري أبــو حممــد احلــسن بــن علــي بــن خلــف َ َ َ ِ ِّ

ِ ٍ
َ ُ ُ َ َ َُّ َُ َ ُّ ُشــيخ احلنابلــة، القــدوة، اإلمــام، أبــو حممــد احلــسن بــن  ِ ُ َ َ ُ َ َ

ٍ َّ َُ َ ُ ِ َ ْ ُ َِ َ َُ ْ
ُّعلــي بــن خلــف البـر�ــاري  ِ َ ْ َ

ٍ َ َ ِ ِّ
ِ
ْ، الفقيــه)٢(َ

ِ َكــان قــواال بــاحلق، داعيــة إىل األثــر، ال خيــاف يف اهللا لومــة. َ ًَ َِ ُ ََ َ ً ََ َ ِِّ ِ
َ
ِ

َ ْ َّ . َِ الئــمَ
َّصـحب املــروذي ، وصـحب ســهل بـن عبــد اهللا التـسرتي  ََِّ ْ َُّ ِ ِ ِِ

َْ ْ َ َ ََ َ
ِ
ْ َُّ

وهـي االدويــة الــيت " بر�ــار " هــذه النـسبة إىل و. 
،تـــاريخ ٥٢: رقـــم) ١٥/٩٠(ســـري أعـــالم النـــبالء ط الرســـالة .٢/١٢٥": األنـــساب . " جتلـــب مـــن اهلنـــد

  .٤٣٧: رقم) ٧/٥٧١(اإلسالم ت بشار 
 .٢٧٨ : رقم)٦/٧٥٦(إلسالم ت بشار تاريخ ا)  ١٠(



    
 
 

    

 
 
 
 
 

٣٩

ات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد   

 يف خراسان ترمجة ألعالم املفرسين بالرأي 

  :مؤلفاته
ُأغلب الظن أن الكتب والرسائل اليت نسبت للتسرتي هي خالصة انتقاها ونقلها 

مجعوا له بعض كالمه و أضافوا حيث . تالميذه من بعده، خاصة أمحد بن حممد بن سامل
 وعند البحث يف، و نسبوا له ما هو مشهور عنه و ما هو كذب عليه،ليها و زادوا و نقصواإ

وصاحب هداية العارفني  ابن الندمي ذكرهأي كتاب، إال ما ال جندهم نسبوا له من ترجم له 
  .)١("دقائق احملبني، مواعظ العارفني، جوابات أهل اليقني":  له كتابذكراحيث 

ُمجع عنه أو نسب له الذي هذا يدل علي أنو إجابات عن أسئلة أو تفسري لبعض اآليات : ُ
  .من الكتاب العزيز

  
 سهل بن عبداهللا خبمسة آالف مسألة، يعين يف علم التوحيد َّكتب إىل: "قال أمحد بن سامل

 .)٢( "أنا أحفظها، وأحفظ اجلواب عنها: واملعرفة واليقني والرضا والتوكل، قال
 .)٣(حممد كمال. سزكني وبروكلمان ودفؤاد :  من املتأخرينإليهُوذكر له كتب نسبها  -

   :منها
  . تفسري القرآن العظيم- ١
  .)٤(ذكره الندمي يف الفهرست:  جوابات أهل اليقني- ٢
  .)٥( رسالة يف احلروف- ٣
  .)٦( سلسبيل سهلية- ٤
  .)٧(ذكره الندمي يف الفهرست:  دقائق احملبني- ٥

                                 
  ) ١/٤١٢(هدية العارفني ). ٢٣٢: ص(الفهرست  )١(
  . ٧٣املعارضة والرد ص) ٢(
.  لــــسهل د" الــــرتاث الــــصويفمــــن"،  ٤٠١ص/٢، وتــــاريخ األدب لربوكلمــــان ق٤/١٣٠تــــاريخ الــــرتاث ) ٣(

  .)٨١:(حممد كمال ص
فقـد أسـهب يف احلــديث رتاث سـهل التـسرتي بـ  مـن أكثـر البــاحثني عنايـة األسـتاذ حممـد كمـال جعفـر ويعتـرب

عــن مؤلفاتــه وتتبــع أكثرهــا بــني املخطوطــات وحتقيــق بعــضا كمــا يــأيت يف احلاشــية،وذلك يف دراســته الوافيــة 
   "من الرتاث الصويف"عن التسرتي وهي بعنوان 

 ).٢٣٢: ص(الفهرست )  ٤(
ّا، وقــد نقلــت مــن طريــق ابــن مــسرة م ســنة ًهــذه الرســالة اهــتم �ــا الفالســفة ومــن شــاكلهم اهتمامــا كبــري)  ٥( ُ ً

حممـــد كمـــال يف .  طبعهــا د.، وابــن عـــريب لينــسبوا بـــاطلهم إليهــا، وحيتجـــوا علـــى صــحة مـــذهبهم ه٣١٩
مــــن "، ويف كتــــاب ٣١١، ومــــن قــــضايا الفكــــر ص٣٧٥-٣٦٦ص" مــــن الــــرتاث الــــصويف لــــسهل"كتابــــه 

 .! رسالة يف احلروف– أي لسهل –تنسب :  قالو ١٩٨ص" قضايا الفكر
 دائــرة املعــارف .هـــ، وهــي صــيغ أذكــار يــزعم أ�ــا مــأثورة عــن ســهل١٢٧٦نــسبها إليــه الــسنوسي م ســنة ) ٦(

 .١/٨٢،  من الرتاث الصويف ١٢/٣١٤
 ).٢٣٢: ص(الفهرست )  ٧(



    
 
 

    

 
 
 
 
 

٤٠

ات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد   

 يف خراسان ترمجة ألعالم املفرسين بالرأي 

  .)١(رق وأهل الدعاوى يف األحوال كتاب املعارضة والرد على أهل الف- ٦

  . وغري ذلك.)٢( كالم سهل- ٧

 :الثناء عليه

ُالشيخ المسكني، النَّاصح األمني، النَّاطق بالفضل، الرصني: " قال أبو نعيم ُ ُِ َّ ِ ْ َْ ِْ ُ
ِ ِ َِ َّْ ُ ْ

ِ ِ
ُ َكان ... ْ َ

ِعامة كالمه يف تصفية األعمال وتـنقية األحوال عن ا َ َِ ِ
َ ْ َ َْ ِْ ِ ِ ِ

َ َ
ِ َِْ ََ َ ْ ْ ِ َ َ ُ ِلمعايب واألعاللَّ َ ْ َ ْ َ َ

ِ ِ
َ ْ ") ٣(  .  

  .)٤("، الصويف الزاهد..شيخ العارفني: "وقال الذهيب عنه

عد مع اجلنيد، وله كالم نافع يف ُمن أعيان الشيوخ يف زمانه، ي: "وقال يف تاريخ اإلسالم

  )٥(".التصوف والسنة

ُّوكان من حمتشمي أهل التصوف وكبارهم:"وقال اهلجويري ُْ ْتهاد، وجماهدة النـَّفس وطريقه االج،ِ ُ
 (٦) "والرياضة

وكالم سهل بن عبداهللا يف السنة وأصول : " حيث قاليه وأثىن اإلمام ابن تيمية عل

  .)٧("ّاالعتقادات أسد وأصوب من كالم غريه

وكالم سهل بن عبداهللا وأصحابه يف السنة والصفات والقرآن أشهر : "وقال يف موضع آخر

  .)٨(..."ُمن أن يذكر هنا

 فإن ابن عريب وأمثاله وإن ادعوا أ�م من الصوفية، فهم من صوفية :"كتابه الفرقان قال يف و

 عن أن يكونوا من مشايخ أهل ًاملالحدة الفالسفة، ليسوا من صوفية أهل العلم، فضال

الكتاب والسنة، كالفضيل بن عياض، وإبراهيم بن أدهم، وأيب سليمان الداراين، ومعروف 

 بن حممد، وسهل بن عبد اهللا التسرتي، وأمثاهلم رضوان اهللا عليهم الكرخي، واجلنيد

  )٩(."أمجعني

                                 
 يف ١٩٨٠ونـــشره يف جملـــة معهـــد املخطوطـــات العربيـــة، مث نـــشره عـــام  - حممـــد كمـــال ابـــراهيم:حتقيـــق)  ١(

 )١٥٩(عدد الصفحات -م ١٩٨٠، للتأليف والرتمجة والنشر،القاهرة دار اإلنسان 
يف مخسة أجزاء، وهو كالم جمموع ال ترابط بينه، بعضه إجابته على سـؤال، أو شـرح آليـة، أو موعظـة، )  ٢(

وفيـــه مـــسائل يف التـــصوف، ولـــيس لـــه إســـناد إىل ســـهل، ويـــرجح فـــؤاد ســـزكني أنـــه مجـــع يف القـــرن الـــسابع 
اجلـزء الثـاين : "حممد كمال جعفر مع الشرح والبيان يف كتاب واحـد بعنـوان. دُطبع بتحقيق وقد . اهلجري

 . ٣١٥-٦٥من ص" من تراث التسرتي الصويف
  )١٠/١٨٩(حلية األولياء وطبقات األصفياء ) ٣(
 ١٥١: رقم)١٣/٣٣٠(سري أعالم النبالء ط الرسالة ) ٤(
  ٢٧٨ :رقم )٦/٧٥٦(تاريخ اإلسالم ت بشار )  ٥(
 . ، دراسة إسعاد عبداهلادي، طبع دار النهضة العربية)٣٥١(جوب للهجويري صكشف احمل)  ٦(
  ). ١/١٥٨(االستقامة ) ٧(
  ).١/٢٠٨(االستقامة ) ٨(
 )١٠٣: ص(الفرقان بني أولياء الرمحن وأولياء الشيطان ) ٩(



    
 
 

    

 
 
 
 
 

٤١

ات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد   

 يف خراسان ترمجة ألعالم املفرسين بالرأي 

ِولله در سيد القوم، وشيخ الطائفة سهل بن عبد الله  "ومدحه اإلمام ابن القيم بقوله ِ ِ َِّ َّ َِّ ِ
ْ َْ ِ ْ ِ ْ َ ََ َِ َ َ َ

ِ
ْ ْ ِّ ُّ َ

ِ

ُالتسرتي؛ إذ يـقول ُ َ ْ ِ ِّ َِ ْ َُّالعلم كله باب من التـعب: ُّ َّ َ
ِ ِ

ٌ َ ُ ُّ ُ ُ ْ ََِْوالتـعبد كله باب من الورع. ِدْ َ َ
ِ

ٌ َ ُ ُّ ُ ُ َُّ ٌوالورع كله باب . َّ َ ُ ُّ ُ ُ ََْ َ
ِمن الزهد، والزهد كله باب من التـوكل َُّ َّ َ َ َ

ِ ِ
ٌ َ ُ ُّ ُ ُ ْ ُّْ ُِّ") ١(.  

  :عقيدتـه

كان سهل رمحه اهللا على مذهب أهل السنة واجلماعة يف االعتقاد، فقد روى اإلمام 

مىت يعلم : ئل ُسنة واجلماعة بإسناده إىل سهل، أنه سالاللكائي يف أصول اعتقاد أهل ال

ال يرتك اجلماعة، : إذا عرف من نفسه عشر خصال: الرجل أنه على السنة واجلماعة؟ فقال

، وال خيرج على هذه األمة بالسيف، وال يكذب بالقدر، وال وال يسب أصحاب النيب 

على من ميوت من أهل القبلة يشك يف اإلميان، وال مياري يف الدين، وال يرتك الصالة 

ِبالذنب، وال يرتك املسح على اخلفني، وال يرتك اجلماعة خلف كل وال جار أو عدل ٍ.)٢(  

سياق ذكر من رسم باإلمامة يف (وقد ذكر اإلمام الاللكائي، سهل بن عبد اهللا، يف باب 

  .)٣() إمام األئمةالسنة والدعوة واهلداية إىل طريق االستقامة بعد رسول اهللا 

اإلميان ":وقد رد سهل على القدرية، حيث روى الاللكائي عنه، وقد سئل عن القدر فقال 

: من قال: وقال. بالقدر فرض، والتكذيب به كفر، والكالم فيه بدعة، والسكوت عنه سنة

إن اهللا ال يعلم الشيء حىت يكون فهو كافر، ومن قال القرآن خملوق فهو كافر بالربوبية ال 

   )٤(."ةكافر بالنعم

 من مجلة السلف حيث "قطف الثمر" العالمة حممد صديق خان يف كتابه وقد عده

فمذهبنا مذهب السلف، إثبات بال تشبيه، وتنزيه بال تعطيل، وهو مذهب أئمة ": قال

اإلسالم كمالك، والشافعي، والثوري، واألوزاعي، وابن املبارك، واإلمام أمحد، وإسحاق بن 

شايخ املقتدى �م، كالفضيل بن عياض، وأيب سليمان الداراين، وسهل راهويه، وهو اعتقاد امل

  .)٥(" فإنه ليس بني هؤالء األئمة نزاع يف أصول الدين. بن عبداهللا التسرتي، وغريهم

  :وفاته

كانت وفاته رمحه اهللا سنة ثالث ومثانني ومائتني يف احملرم، وقيل سنة ثالث وسبعني ومائتني، 

                                 
  )٢/١٣٩(مدارج السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني ) ١(
  ٣٢٤: رقم) ١/٢٠٥(السنة واجلماعة شرح أصول اعتقاد أهل ) ٢(
ٍسعيد القطان، ومعاذ بن معاذ، مث عبد الـرمحن بـن مهـدي، ووهـب بـن جريـر، :(حيث عدد مجاعة منهم) ٣( ِ ََّ َ ُ ُ َُ ُ ُ ُْ ْ ْْ َ َ ٍَّ َِّ ٍ

ْ ِ َْ ُُ َْ َُّ ٍ
َ َُ َْ ِ

ُوأبــو احلــسن علــي بــن عبــد اللــه بــن جعفــر المــديين، وعبــاس بــن ُْ ْ ُْ ََّ َ ََ َ َُّ ُِّ ِ ِِ ِ ِْ ٍ ََّ ْ َ َ ُ
ِ

ْ َ ْ ٍ عبــد العظــيم العنــربي، وحممــد بــن بــشار، َ َِّ َ ُ ْ َُ َّ َُ َْ ُّ َ َْ ِْ ِ ِ
َْ

ُّوسهل بن عبد الله التسرتي َِ ْ َُّ َِّ ِ
َْ ُ ْ ُ ْ  )١/٤٨(شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة  .)َ

 .١٣٢١: رقم)٤/٧٨٦(شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة ) ٤(
  )٥٣: ص(قطف الثمر يف بيان عقيدة أهل األثر ) ٥(



    
 
 

    

 
 
 
 
 

٤٢

ات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد   

 يف خراسان ترمجة ألعالم املفرسين بالرأي 

 وقد رجح الدكتور حممد جعفر، أن وفاته سنة ثالث ومثانني .سرتوقيل إحدى ومائتني بت

  .ومائتني للهجرة

  )١("تفسير القرآن العظيم"  تفسير التستري

، املذكور يف أول )٢(وهو عبارة عن أقوال لسهل، مجعها أبو بكر، حممد بن أمحد البلدي

ُ، الذي يقول كثريا، قال أبو بكر، سئل سهل عن معىن كذاتفسريال مث ضمنها . كذا: قالف. ً

  )٣(.هذا الكتاب، ونسبها إليه

 حممد كمال جعفر أن دور أيب بكر بالنسبة للتفسري هو الرواية عن طريق /ويرى الدكتور

وملا كان التفسري جمرد تعليقات مقتضبة على بعض آيات القرآن يف . والده أيب النصر

ًبه حسب السور، مطعما إياه مناسبات خمتلفة فال يستبعد أن يكون أبو بكر قد بوبه ورت
  .ببعض الروايات التارخيية، أو السرية الشخصية لسهل

ًومما يؤكد أن سهال مل يباشر كتابة التفسري بنفسه وجود بعض الروايات التارخيية، أو 
قيل لسهل حني احتضر فيما تكفن؟ وأين "السرية الشخصية لسهل، مثل خرب احتضاره، 

ُك؟ فقال أدبر أمري حيا وميتا، وقد كفيت عنه بسابق ؟ومن يصلي عليك بعد موت تقرب ً ً ُ

َيدبـر األمر: (، وذلك عند ذكر تفسري قوله تعاىل"تدبري اهللا تعاىل لعبده َُْ ْ ِّ َُ ()٤( .  

ًوذكر يف تفسريه أيضا كان من طريقه وسريته أنه كثري الشكر والذكر، دائم الصمت : " ُ

اس حبسن اخللق والرمحة والشفقة عليهم والفكر، قليل اخلالف سخي النفس، قد ساد الن

ًوالنصيحة هلم، متمسكا باألصل، عامال بالفرع، قد حشى اهللا قلبه نورا، وانطلق لسانه  ً ً
باحلكمة، وكان من خري األبدال، وإن قلنا من األوتاد فقد كان القطب الذي يدور عليه 

ان كأحدهم، عاش الرحى، ولوال أن الصحابة ال يقاس �م أحد لصحبتهم و رؤيتهم لك

                                 
، وغــــــريهم مــــــن ٣/١٤٣، والزركلــــــي يف األعــــــالم ١٣٠-٤/١٢٩نــــــسبه لــــــه ســــــزكني يف تــــــاريخ الــــــرتاث ) ١(

دائـــرة املعـــارف " هـــو تفـــسري مفتعـــل: "املتـــأخرين، وعلـــى خـــالف هـــؤالء جنـــد املستـــشرق ماســـنيون يقـــول
١٢/٣١٥.  

وفيـه مـا ُفإن كان مـراده أنـه مجـع بعـد وفـاة سـهل فهـذا صـحيح، وإن أراد أنـه مكـذوب ففيـه مـا هـو مكـذوب 
ولعل الراوي للكتـاب أبـابكر حممـد بـن أمحـد البلـدي الـسجزي هـو الـذي رتـب الكتـاب . ُنسب إىل سهل

  لوجود إضافات فيه  
َالبـلدي أبو بكر حممد بن أمحد بن حممد الشيخ، اإلمام، املحدث، املعمر، أبو بكر حممـد بـن أ) ٢( َ َ َُ ُُ ُ َ ُ ََّ َّ َّ ََّ َ َُ ُ ٍُ ِ ٍْ َْ ُ َ َ ُُ َ ُُ ُ

ِّ ََّ َُ ْ
ٍ ِ َْ ُّ ِمحـد بـن َ َ َْ

ِحممد بن أيب النَّضر البـلدي، النَّسفي، ونسبته بالبلدي إىل بـلد نسف  ِ ِ َِ َ ََ
ِ ِ

َ َ َْ ِ ْ َِ ِ َّ َليس هـو مـن أهـل قــرى : َ، أي)٢(َُ َُ ِ ْ َ ْ
ِ

ُ َ َْ
 .١٩٤: رقم) ١٩/٣٠٧(سري أعالم النبالء ط الرسالة . َالنَّاحية

  )٢/٢٨٢(التفسري واملفسرون ) ٣(
 ) ٧٦: ص(سري التسرتي تف. تفسري أول سورة يونس) ٤(



    
 
 

    

 
 
 
 
 

٤٣

ات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد   

 يف خراسان ترمجة ألعالم املفرسين بالرأي 

  . )١("ًمحيداً ومات غريبا بالبصرة رمحه اهللا 

  .سئل سهل، قيل لسهل، قلت لسهل، مسعته يقول: أضف إىل ذلك وجود أقوال مثل

وال مينع كل ذلك صحة احلكم بأن ما به من أقوال ميثل يف أمانة أراء سهل وأقواله، 

امل اإلسالمي من حيث اهتمامها  ذاع صيتها يف الع-جامع التفسري- ذلك أن أسرة أيب بكر 

ويعترب أبو بكر ووالده من الثقات . جبمع ورواية احلديث وما تتصل �ا من العلوم الدينية

  .ُالذين يعتد بروايتهم لشهر�م بالضبط والتحري، ومن بني ما رواه اجلامع الصحيح البخاري

 يف مصادر وإىل جانب ذلك فإن معظم ما ورد يف التفسري من أقوال سهل، موثقة

  .أخرى، مثل الرسالة القشريية، وحلية األولياء، وشذرات الذهب

  تفسيرهفي  همنهج

مل يتعرض سهل التسرتي رمحه اهللا لتفسري القرآن آية أية، بل تكلم عن آيات حمدودة 

ُومتفرقة من مجيع سور القرآن، وكان معظم هذه التفاسري إجابة عن أسئلة وجهت إليه من 
  .هأصحابه أو جلسائ

  :وكان منهج سهل رمحه اهللا يف التفسري كما يلي

مل يقتصر سهل رمحه اهللا يف تفسريه على املعاين اإلشارية وحدها، بل جنده يذكر : ًأوال

   .ًأحيانا املعاين الظاهرة مث يعقبها باملعاين اإلشارية

  .ًيصرح أحيانا باملعىن الباطن وحده، دون أن يذكر املعىن الظاهر: ًثانيا

  . ًقليال ما كان يقتصر على املعىن الظاهر: ًثالثا

  .ًويصرح أحيانا بلفظ اإلشارة: ًرابعا

ًحني يعرض سهل للمعاين اإلشارية ال يكون واضحا يف كل ما يقوله، بل تارة : ًخامسا
  .يأيت باملعاين الغريبة اليت نستبعد أن تكون مرادة هللا تعاىل

غريبة ميكن أن تكون من مدلول اللفظ، أو ٍقد يأيت التسرتي رمحه اهللا مبعان : ًسادسا

ْفال جتعلوا {: مثل تفسريه لقوله تعاىل. مما يشري إليه، وال يذكر أ�ا من قبيل الباطن أو الظاهر َُ َْ َ َ
َلله أندادا وأنـتم تـعلمون ًُ ََْ َ ْ َُْ ََ  فأكرب األضداد النفس األمارة بالسوء ً.أي أضدادا] ٢٣البقرة[}َِّ

  .اهللاًناها بغري هدى من املتطلعة إىل حظوظها وم

ومن املعلوم أن األنداد يف هذه اآلية املقصود �ا األصنام، ولكن رمحه اهللا جعل النفس 

  . األمارة بالسوء داخلة حتت عموم األنداد

مل خيلو تفسري التسرتي رمحه اهللا من القول باملأثور، فقد ذكر فيه كثري من : ًسابعا

                                 
   )٧٧: ص(تفسري التسرتي )  ١(



    
 
 

    

 
 
 
 
 

٤٤

ات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد   

 يف خراسان ترمجة ألعالم املفرسين بالرأي 

  .النقول عن الصحابة والتابعني

ًتفسري التسرتي خيتلف اختالفا كامال عن تفسريات املدارس الكالمية، : ًمناثا
وتفسريات الباطنية، وميكن االستدالل على ذلك بأن التسرتي ال يؤول اآليات القرآنية املشرية 

إىل ما قد يفهم من تشبيه كآيات الوجه واليدين تلك اآليات اليت اضطرت العقليني إىل 

   .ناها الظاهرتأويلها وصرفها عن مع

تعلو نغمة الوعظ، وتطهري القلوب، وتزكية النفوس، والتحلي باألخالق : ًتاسعا

   .والفضائل، وذكر حكايات الصاحلني وأخبارهم

يسلم سهل باحلادثة التارخيية اليت تتصل باألحداث املاضية، بل رمبا استغلها يف : ًعاشرا

  . اإلنسانيةتأسيس معىن يهدف إىل مواطن العربة والعظة للنفس

قد حييل بعض املوضوعات والظواهر الكونية إىل حاالت أو مبادئ : احلادي عشر

نفسية بغية ترقيق القلوب، وشحذ روحانيتها، باستخدام رموز معينة، فالبحر وأم القرى 

   )١(.والبيت املعمور تشري إىل القلب

 عمرو بن يستمد من اللغويني ما يرتضيه من معان، وخاصة من أيب: الثاين عشر

  . العالء، أحد القراء السبعة، ومن أئمة اللغة واألدب

  . ًيستشهد سهل رمحه اهللا أحيانا بالشعر: الثالث عشر

  .كان دائم التحذير من البدع وأهلها: الرابع عشر

  

  مميزات ومآخذ على تفسير التستري

  :المميزات: ًأوال

 . حجم الكتاب اللطيف يساعد طلبة العلم على قراءته - ١

 .توائه على رقائق وحكم ومواعظ كثريةاح - ٢

 .تقدميه مبقدمة تبني فيها منهجه يف التفسري - ٣

 .استشهاده برأي السلف والصحابة يف تفسري بعض اآليات - ٤

ًإن سهل رمحه اهللا مل يرد يف تفسريه ما يدعم مذهب سياسيا أو باطنيا، كما  - ٥ ً
ة عن بل منعه اعتقاده مذهب أهل السنة واجلماع. يظهر ذلك من تفسريه

 .تأويل الصفات كما فعل بعض املفسرين

                                 
، مناهج املفسرين منيع بن عبد احللـيم )٢٨٤-٢/٢٨١(التفسري واملفسرون : ًملخصا من الكتب اآلتية) ١(

وقــد فــصل كــل مــن املــؤلفني الكــرميني الكــالم عــن تفــسري التــسرتي بــذكر األمثلــة ) ٣٦- ٣٣: ص(حممــود 
 .جزوحث املولذلك تركت ذكرها يف هذا الب



    
 
 

    

 
 
 
 
 

٤٥

ات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد   

 يف خراسان ترمجة ألعالم املفرسين بالرأي 

وقد ذكرنا شهادة . تفسري التسرتي يعترب خري من كثري من تفاسري الصوفية - ٦

  .االمام  ابن تيمية له يف ثناء العلماء عليه

  

  :المآخذ: ًثانيا

ً عند استشهاده باحلديث مل يكن سهل من املسندين، لذلك غالبا ما نراه  - ١
 اشتهر على ألسنة الناس، بغض النظر عن كونه يأيت بأحاديث وأخبار مما

 .ضعيف، أو ما هو دون ذلك يف الدرجة

ًأقواله دائما يف غاية اإلجياز بل األلغاز أحيانا مما جيعل القارئ ال يستطيع  - ٢ ً
 .فهمها مباشرة

 ً.عدم تفسريه للقرآن كامال - ٣

حيث ًكما ذكرنا سابقا فإن تفسريه �ذه الطريقة يؤدي إىل اللبس واإليهام  - ٤

   )١(.ُيظن أن تفسريه هو مراد اهللا

  

                                 
هــل أملتقــي (إميــان البحــر /"تفــسـري القــرآن العظــيم للتــسرتي دراســة حـول املؤلــف والكتــاب"بتـصرف مــن ) ١(

َّحبـث حمكـم ، "ً أمنوذجـا)اجلنيد بـن حممـد، وسـهل التـسرتي (َّ اعتقاد أئمة اهلدى من الصوفية" و،)التفسري َ
ونـشر يف أحباثـه ، لتـصوف بـني الواقـع واملـأمولا، ُقـدم للمـؤمتر الـدويل العاشـر للفلـسفة اإلسـالمية، ومنشور
 .ََّعبداهللا بن صاحل البـراك/د. أ، م٢٠٠٥ سنة ١٧٦ - ١٤٥



    
 
 

    

 
 
 
 
 

٤٦

ات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد   

 يف خراسان ترمجة ألعالم املفرسين بالرأي 

َّاإلمام اْلجصاص -٢
  ) م٩٨٠ - ٩١٧=  هـ ٣٧٠ -  ٣٠٥ ()١(

    :اسمه

  أمحد بن علي

   :كنيته

  أبو بكر 

  :نسبته

  .)٢(الرازي نسبة إىل مدينة الري اليت ولد �ا

   :لقبه

َّاجلصاص نسبة إىل عمله باجلص ْ
) ٣(.  

  :مولده ورحالته

حيث رحل )  ه٣٢٥( بدأت رحلته يف طلب العلم سنة ). ه٣٠٥( ةولد يف مدينة الري سن

َّ فدرس على أيب  احلسن الكرخي وتفقه عليه، مث غادر إىل ،ِمن الري إىل بغداد يف شبيبته َ َْ
مث خرج إىل نيسابور . األهواز؛ لضيق املعيشة يف بغداد، مث عاد إىل بغداد بعد زوال ضيقها

، وبلغ ) ه٣٤٤( لما تويف اإلمام الكرخي سنة ف. برأي ومشورة أيب احلسن الكرخي

اجلصاص نبأ وفاة شيخه رجع إىل بغداد، وتوىل جملس شيخه يف التدريس، وانتهت إليه رئاسة 

َّ ورحل إليه املتفقهة، وخوطب يف أن يلي قضاء القضاة فامتنع، وأعيد عليه اخلطاب ،احلنفية َْ
ِ
ََْ ِ

  )٤(.فيها إىل آخر حياتهًفلم يفعل،وكان جمتهدا يف املذهب، واستقر 

  :مذهبه

  )٥(.األصحاب رئاسة إليه وقته، وانتهت يف حنيفة أيب أصحاب إمام اجلصاصاإلمام  كان

  

                                 
ســـــري أعــــــالم النــــــبالء ط الرســــــالة  ،٢٤٢٨: رقــــــم) ٥/٧٢(تــــــاريخ بغــــــداد وذيولـــــه ط العلميــــــة : ترمجتـــــه) ١(

فكــــــر ، البدايــــــة والنهايــــــة ط ال)١٣٤ -٢/١٣٣( العــــــرب يف خــــــرب مــــــن غــــــرب ،٢٤٧: رقــــــم) ١٦/٣٤٠(
الثقـــات ممـــن مل يقـــع يف الكتـــب الـــستة  ،١٧:رقـــم) ٩٦: ص(تـــاج الـــرتاجم البـــن قطلوبغـــا ،)١١/٢٩٧(
مـن صـدر اإلسـالم وحـىت العـصر «،معجـم املفـسرين )١/١٧١( األعـالم للزركلـي ،٤٨٦: رقم) ١/٤٣٥(

 ،)١/٤٨(» احلاضر
ًمدينـــة الـــري، املعروفـــة حاليـــا باســـم )  ٢( ـــة ّأي مدينـــة الـــري، وهـــي مـــن) شـــهر ري(ّ ـــاء الكبـــرية اجلنوبي  األحي

 .لطهران عاصمة اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية
بفــتح اجلــيم والــصاد املــشددة املهملــة ويف آخرهــا صــاد أخــرى، هــذه النــسبة إىل العمــل بــاجلص وتبيــيض ) ٣(

  )١٠٢: ص(، ذيل لب اللباب يف حترير األنساب )٣/٢٨٢(األنساب للسمعاين . اجلدران
 ٢٤٢٨: رقم) ٥/٧٢( بغداد وذيوله ط العلمية تاريخبتصرف من ) ٤(
 ١٧:رقم) ٩٦: ص(تاج الرتاجم البن قطلوبغا ) ٥(



    
 
 

    

 
 
 
 
 

٤٧

ات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد   

 يف خراسان ترمجة ألعالم املفرسين بالرأي 

  :عقيدته

وهذا ال يناقض ما نقله  ، من أهل السنة واجلماعة–رمحه اهللا تعايل –يعترب اإلمام اجلصاص 

وله )  الرزق-  السحر–ية الرؤ(العلماء عنه من مسائل خالف فيها اجلماهري مثل مسائل 

  )١(.ُبعض اآلراء مييل فيها إىل ما ذهب إليه املعتزلة، وبسببها نسب إىل االعتزال

  :ثناء العلماء عليه

، انتهت إليه .......شيخ احلنفية ببغداد، وصاحب أيب احلسن الكرخي:" قال ابن خلدون

ّوله عدة . ضاة، فامتنعًرئاسة املذهب، وكان مشهورا بالزهد والدين، عرض عليه قضاء الق
  )٢("تصانيف،

اإلمام الكبري الشأن، املعروف باجلصاص، وهو لقب له، :" قال صاحب الطبقات السنيةو

  )٣(".وكتب األصحاب والتواريخ مشحونة بذلك

ِاإلمام، العالمة، املفيت، املجتهد، علم العراق: "قال الذهيب يف ترمجتهو
َ ُ
ِ ََ ُ ِ َ ْ ُ ُ

ِ ْ ُ َ ََّ َ ُ ٍ، أبو بكر"ِ ْ َ ُ أمحد بن َُ ُ َْ َ

ِعلي الرازي، احلنفي، صاحب التصانيف ْ
ِ ِ
َ َّ ُ َ ُّ

ِ ِ
ََ ُّ ِ َّ ٍّ ٍتـفقه بأيب احلسن الكرخي، وكان صاحب حديث . َ

ْ َ
ِ
َ ََ

ِ ِ
َ َ َ ِّ ْ َ ِ َ َِ ِ َّ َ َ

ٍَورحلة ْ َ.)٤(  

                                 
 :ص يف شـــرح العيـــون (فقـــد عـــده احلـــاكم اجلـــشمي ضـــمن الطبقـــة الثانيـــة عـــشرة مـــن طبقـــات املعتزلـــة )  ١(

» فـــــرق وطبقـــــات املعتزلـــــة«، كمـــــا ذكـــــره القاضـــــي عبـــــداجلبار ضـــــمن الطبقـــــة نفـــــسها يف كتابـــــه ).٣٩١
مقــــاالت اإلســــالميني أليب القاســــم : فــــضل االعتــــزال وطبقــــات املعتزلــــة يــــضم ثالثــــة كتــــب). ١٢٥(:ص

البلخــي  فــضل االعتــزال وطبقــات املعتزلــة ومبيــانتهم لــسائر املخــالفني للقاضــي عبــد اجلبــار عيــون املــسائل 
  للحاكم اجلشمي

)  هــــ٨٤٠: املتـــوىف(ّدين اللـــه ألمحـــد بـــن حيـــىي بـــن املرتـــضى املهـــدي لـــ» طبقـــات املعتزلـــة « ًوأيـــضا يف كتـــاب 
: ، حيـث قـال يف ترمجتـه»إنـه مييـل إىل االعتـزال«: أما الذهيب فقد قال عنـه)). ١/١٣٠(طبقات املعتزلة (
سـري أعـالم النـبالء (» كان مييل إىل االعتـزال، ويف تواليفـه مـا يـدل علـى ذلـك يف رؤيـة اهللا وغريهـا: وقيل«

التفـــــسري واملفـــــسرون (لـــــدكتور حممـــــد حـــــسني الـــــذهيب يف ا: ومـــــن املعاصـــــرين)). ١٦/٣٤١(ط الرســـــالة 
، )١٤٧ : صمنــاهج املفــسرين(، والــدكتور مــساعد مــسلم آل جعفــر، وحمــي هــالل الــسرحان))٢/٣٢٦(

وقـد تتبـع البـاحثون مـسألة نـسبته إيل االعتـزال وظهـر مـن خـالل مؤلفاتـه أن .»ًإن له ميـوال اعتزاليـة«: قالوا
ي املعتزلــة تــأثر فيهــا بــبعض شــيوخه مــن املعتزلة،ومــسألة الــسحر تــأثر فيهــا املــسائل الــيت قاهلــا ممــا يوافــق را

                                                  .بإمام املذهب أيب حنيفة رمحه اهللا تعايل
وقـــد أحـــسن عـــرض هـــذه املـــسألة بإســـهاب وانـــصاف الباحـــث صـــفوت مـــصطفى خليلـــوفيتش يف كتـــاب     

ُوخلـــــص إيل أن خمالفـــــة ) ٥٥٠:٥٣٦:(ص). اجلـــــصاص ومنهجـــــه يف التفـــــسرياإلمـــــام أبـــــو بكـــــر الـــــرازي(
اجلصاص جلماهري أهـل الـسنة ال يعـين أنـه ينتـسب إيل املعتزلة،وسـاق مجلـة مـن النقـول تثبـت اتباعـه ألهـل 

 .السنة واجلماعة
 )٢/١٣٤(العرب يف خرب من غرب ) ٢(
 )١٢٢: ص(الطبقات السنية يف تراجم احلنفية ) ٣(
 ٢٤٧: رقم) ١٦/٣٤٠(م النبالء ط الرسالة سري أعال) ٤(



    
 
 

    

 
 
 
 
 

٤٨

ات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد   

 يف خراسان ترمجة ألعالم املفرسين بالرأي 

يف مدح الطحاوي وكتابه املختصر : وقال أبو حنيفة أمري كاتب، املدعو بقوام الفارايب اإلتقاين
مله الشيخ اإلمام الذي ال يشق غباره يف علوم اإلسالم، وهو اإلمام هذا الكتاب الذي ع"

أبو بكر الرازي رمحه اهللا، كتاب مل يصنف مثله قط إىل يومنا هذا، فليس اخلرب كاملعاينة، ولن 
  .يصنف مثله إىل يوم القيامة

  د نال جل املآربــــــــــــومن ناله ق.. .فمن فاته قد فاته جل مطلب
  فقد حاز يف التبيان أقصى املراتب.. .أه حنرير عاملـــــشأال إن من أن

  )١(إمام اهلدى شيخ التقى ذو املناقب.. .أبو بكر الرازي هلو إمامنا
ُأحد أئمة أصحاب أىب حنيفة، وله من المصنـَّفات المفيدة كتاب : "قال ابن كثري عنهو َِ ِ ِِ َ

ِ
ُ ُ َ َْ َْ َ َُ

َِأحكام القرآن، وهو تلميذ أيب َُ ِ ِْ َِ
َ ُ َ ُْ ْ

ِ ُ احلسن الكرخي، وكان عابدا زاهدا ورعا، انـتـهت إليه رياسة ْ َ َ َِ ِِ ِ
َْ ِ ْ ََ َْ ًَ ََ ً ً

ِ ِ َ َ ِّ ْ َ ْ ِ َ ْ
ِاحلنفية يف وقته ورحل إليه الطلبة من اآلفاق َ ْ َْ َ َ

ِ ِ ِِ ُِ َ ََّ َْ ِ ِ َ ََ ْ ِ ََِّ.)٢(  
ًإمام أصحاب الرأي يف وقته، كان مشهورا بالزهد والورع: "وقال اخلطيب يف ترمجته َ َ ، ورد "ِ

َاد يف شبيبته ودرس الفقه على أيب احلسن الكرخي ومل يزل حىت انتهت إليه الرياسة، بغد َْ َِ ِ

َّورحل إليه املتفقهة، وخوطب يف أن يلي قضاء القضاة فامتنع، وأعيد عليه اخلطاب فلم  َْ
ِ
ََْ ِ

  )٣(.يفعل، وله تصانيف كثرية مشهورة
ً، كان مشهورا بالزهد والورعالفقيه إمام أهل  الرأي يف وقته:" قال عنه ابن اجلوزيو

)٤("  
  :مصنفاته

 العديد من املؤلفات اليت تدل علي علمه وفضله –رمحه اهللا تعايل –ألف اإلمام اجلصاص 
" خمتصر"الكرخي وشرح " خمتصر" وشرح )٥("أحكام القرآن"ومن أشهر هذه الكتب  كتاب 

اجلامع الكبري " و )٧(" خمتصر اختالف العلماء"و ،"اجلامع الصغري" وشرح )٦(الطحاوي

                                 
 )٥٦٦- ٨/٥٦٥(شرح خمتصر الطحاوي للجصاص )  ١(
 )١١/٢٩٧(البداية والنهاية ط الفكر )  ٢(
 ٢٤٢٨: رقم) ٥/٧٢(تاريخ بغداد وذيوله ط العلمية ) ٣(
 )١٤/٢٧٧(املنتظم يف تاريخ امللوك واألمم ) ٤(
 عـــضو جلنـــة مراجعـــة املـــصاحف بـــاألزهر -لقمحـــاوي حممـــد صـــادق ا: حتقـــق: منهـــاطبـــع عـــدة طبعـــات ) ٥(

  .هـ١٤٠٥:  بريوت، تاريخ الطبع–دار إحياء الرتاث العريب :  الناشر-الشريف
األوىل، : الطبعـــة -عبـــد الـــسالم حممـــد علـــي شـــاهني: احملقـــق - لبنـــان–دار الكتـــب العلميـــة بـــريوت : وطبعـــة

  م١٩٩٤/هـ١٤١٥
 ٣: عدد األجزاء

 د زينـب - د حممـد عبيـد اهللا خـان -سـائد بكـداش . د.  أ-عنايت اهللا حممـد عصمت اهللا . د: احملقق) ٦(
 -هــ ١٤٣١األوىل :  ودار الـسراج،  الطبعـة--دار البشائر اإلسالمية بريوت: حممد حسن فالتة، الناشر

  .م٢٠١٠
ية، دار البـــشائر اإلســـالم: الناشـــر- عبـــد اهللا نـــذير أمحـــد: حتقيـــق) للطحـــاوي(خمتـــصر اخـــتالف العلمـــاء ) ٧(

 ١٩٩٥األوىل : الطبعة-بريوت



    
 
 

    

 
 
 
 
 

٤٩

ات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد   

 يف خراسان ترمجة ألعالم املفرسين بالرأي 

 " )١(الفصول يف األصول" ، وله كتاب "األمساء احلسىن"حملمد بن احلسن الشيباين، وشرح "
  )٢(.يف أصول الفقه  وغريها

  :شيوخه

كان لرحالت اجلصاص العلمية، وتنقله بني األمصار أثر كبري يف تكوين شخصيته العلمية 

املشارب، فقد درس الفقه واألصول على ًواألصولية، خصوصا أنه تلقى العلم على خمتلف 

الكرخي، ودرس احلديث على عبد الباقي بن قانع، وعلى الطرباين، وعلى دعلج وأيب عباس 

  .األصم واحلاكم النيسابوري وغريهم، وأخذ اللغة عن الزجاجي والفارسي وحممد ثعلب

ًويعترب اجلصاص إماما جمتهدا يف اللغة،  ة بأدلته، ويرجح بنيحيث إنه يناقش اآلراء اللغوي ً

  )٣(.األدلة

  :وقد تتلمذ اإلمام اجلصاص علي مجاعة من مشاهري العلماء يف عصره كان منهم
ّ،وأبو العباس األصم النـَّيسابوري)٤(أبو احلسن الكرخي  ِ ُ َ ْ ََّ ْ

ْ، وعبد الله بن جعفر بن فارس )٥(َِ ْ
َِّ َْ َ

ِ، وعبد الباقي بن قانع القاضي)٦(األصبهاين َْ ْ
ّان بن أمحد الطبـراين، وسليم)٧(

ِ
َ
ََّ َ َْ َ ْ

  ، وغريهم)٨(
  

                                 
 ٤:م،عدد األجزاء١٩٩٤ -هـ ١٤١٤الثانية، : وزارة األوقاف الكويتية، الطبعة: الناشر) ١(
هديـة  ،)١/١(كشف الظنون عن أسامي الكتـب والفنـون  ،)١/٨٥(اجلواهر املضية يف طبقات احلنفية  )٢(

 ) ١/٦٧(العارفني 
صالح عبد التـواب سـعداوي /د" حبث يف طبقات األصولينيأبو بكر اجلصاص "بتصرف واختصار من ) ٣(

 .ماليزيا–قسم الفقه وأصوله كلية العلوم اإلسالمية جامعة املدينة العاملية 
ْامســه عبيــد اللــه بــن احلــسني بــن دالل بــن دهلــم، أبــو احلــسن . أبــو احلــسن الكرخــي شــيخ احلنفيــة بــالعراق) ٤( ْْ َ ُْ َّ

،تـاريخ اإلسـالم ٥٥٠٧) ١٠/٣٥٢( تاريخ بغداد وذيوله ط العلمية ]. هـ٣٤٠: املتوىف. [الفقيه الكرخي
 . ٣٣٥: رقم) ٧/٧٤٢(ت بشار 

ّحممــد بــن يعقــوب بــن يوســف بــن معقــل بــن ســنان، أبــو العبــاس األمــوي، مــوىل بــين أميــة، النيــسابوري ) ٥( َّْ َّ ُ َْ ْ ْ ْ َْ ِ ِ
ْ

ــــــوىف. [ّاألصــــــم ــــــشار ]. هـــــــ٣٤٦: املت ــــــاريخ اإلســــــالم ت ب ــــــي ، األ٢٤٣: رقــــــم) ٧/٨٤١(ت عــــــالم للزركل
)٧/١٤٥(  

: رقـــم) ٧/٨٣٤(تـــاريخ اإلســـالم ت بـــشار ، ٣٢٩: رقـــم) ١٥/٥٥٣(ســـري أعـــالم النـــبالء ط الرســـالة ) ٦(
٢١٨ .  

ُّابـــن فـــارس عبـــد اهللا بـــن جعفـــر بـــن أمحـــد األصـــبـهاين  ِ َِ َ ْ َْ َ َُْ ََ ِ ِ َ َ ُ ُ
ِ

َْ ٍ َالـــشيخ، اإلمـــام، املحـــدث الـــصالح، مـــسند أصـــبـهان، *ْ َ َُ َْ َ ُ ُِ
ُ َُ

ِ َّ ِّ َّ
ُ

ِ ُ ْ
ُّوحممد عبد اهللا ابن املحدث جعفر بن أمحد بن فارس األصبـهاينَُأب ِ َِ َ َْ َْ ٍِّ َ ِْ َِ َُ َ ِ َ َ

ِ ِ
ُ ُ ْ َْ

ٍ َّ  ]. هـ٣٤٦: املتوىف[َُ
ُالقاضــي أبــو احلــسني عبــد البــاقي بــن قــانع بــن مــرزوق بــن واثــق األمــوي مــوالهم، البـغــدادي، صــاحب ) ٧( َُ ُّ ُِّ

َ ُْ َ َُ َ ْ َْ َ َ ُ ُِ ُ ٍ
َ ِ ِِ ِ

ُ ِِ َ ِ
َْ ِْ َ َ َ

ِكتــاب  ِمعجـــم(َ َ ِ الــصحابةُ
َ َ ســـري أعــالم النـــبالء ط  ،.٥٧٧٥) ١١/٨٩(تـــاريخ بغــداد وذيولـــه ط العلميــة ).َّ

 ) ١٥/٥٢٦(الرسالة 
ُالطبـــراين أبــو القاســم ســليمان بــن أمحــد بــن أيـــوب بــن مطــري اللخمــي الطــرباين، اإلمــام، احلــافظ، الثـقــة، ) ٨ ( َ َِّ ُ َِ

َ َ ُ ُُ ِ َُّّ ُُّّ ٍ ِِ َِ َْ َُّ َ ََ َْ ُُ َ ْ
ِ ِ

َ
َّالرحــال، اجلــو ََّ ُ َال، حمــدث اإلســالم، علــم املعمــرينَّ َّ ُ

َِ ِ ُ ِّ َُ  ٨٦: رقــم) ١٦/١١٩(ســري أعــالم النــبالء ط الرســالة . ُ
 .٣٢: رقم )٤٢: ص(التاج املكلل من جواهر مآثر الطراز اآلخر واألول ،



    
 
 

    

 
 
 
 
 

٥٠

ات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد   

 يف خراسان ترمجة ألعالم املفرسين بالرأي 

  :تالميذه
 الفرج وأبو ،(١)اجلرجاين حيىي بن حممد ّالله عبد أبو :عليه العديد من التالميذ منهم وقد تفقه

 وأبو ،)٣(النسفي أمحد بن جعفر حممد وأبو ،)٢(املسلمة بابن املعروف عمر بن حممد بن أمحد
 الطيب بن أمحد بن احلسني حممد وأبو ،)٤(الزعفراين أمحد بن أمحد بن حممد بن احلسني

  . وغريهم)٥(الكماري

  :وفاته

َمات ٍ يف يوم األحد سابع ذي احلجة سنة سبعني وثالث مائة -رمحه اهللا تعايل-َ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ ْ ْ َ ََ َ َّ ِ ) هـ٣٧٠(ِ

ًببغداد، وله مخس وستـون سنة ََ َ َْ ُّ
ِ
َ ٌَ ْ َُ.)٦(  

   للجصاص"أحكام القرآن"

اص يف أحكام القرآن من الكتب اهلامة يف مصنفات آيات كتاب اجلصيعترب 

وميثل هذا الكتاب أمهية كبرية عند األحناف ملا ميثله صاحبه من منزلة رفيعة يف ،االحكام

وقد ، وبني علماء عصره عامة، إضافة إيل مناصرته ملذهب األحناف يف كتابه،املذهب خاصة

  .مذهبيصل األمر يف بعض املسائل إيل درجة التعصب لل

                                 
مــن علمــاء العــراق، كــان ]  هـــ٣٩٨: املتــوىف. [ُْحممــد بــن حيــىي، أبــو عبــد اهللا اجلرجــاين، الفقيــه احلنفــي)  ١(

ًهدا عابدا نظريا أليب بكر الـرازي ومـن أكـرب زا ً تالمذتـه، كـان يـدرس باملـسجد الـذي بقطيعـة ] ٧٩١:ص[ً
تــاريخ بغــداد وذيولــه ط العلميــة . ُِالربيــع، وفلــج يف آخــر أيامــه، ودفــن إىل جانــب قــرب أيب حنيفــة، رمحــه اهللا

 . ٢٦٠: رقم) ٨/٧٩٠(تاريخ اإلسالم ت بشار  ،١٨٨٥: رقم) ٤/٢٠٤(
َْأمحـ) ٢( ُد بـن حممــد بـن عمـر بــن احلـسن بـن عبيــد بـن عمــرو بـن خالـد بــن الرفيـل أبـو الفــرج املعـدل املعــروف َ ََ ُّ ْ ْ ْ ْ ْ ْ َْ ْ َ ُ َّ َُ

، الثقــات ممــن مل يقــع يف الكتــب ٢٧٥٧: رقــم) ٥/٢٧١(تــاريخ بغــداد وذيولــه ط العلميــة .بــابن املــسلمة
َ،أمحد بن حممد بن عمر بن احلس٧٢٧ :رقم)٢/٦١(الستة  َْ ْ ْ َْ ُ َّ َُ َْ َُن بن عبيد بن عمرو بن خالد بـن الرفيـل أبـو َ ُّ ْ ْ ْ ْ

 الفرج املعدل املعروف بابن املسلمة
أخــذ عــن أيب . ًوكــان قنوعــا. يف اخلــالف" تعليقــة"لــه . حممــد بــن أمحــد بــن حممــود، أبــو جعفــر، النــسفي)  ٣(

ج الــرتاجم البــن تـا. تــويف يـوم األربعــاء، ثـامن عــشر شــعبان، سـنة أربــع عـشرة وأربعمائــة .بكـر الــرازي الفقـه
 ٢٠٠: رقم) ٢٣٣: ص(قطلوبغا 

ْحممد بن أمحد بن أمحد بن حممـد بـن عبـدوس بـن كامـل، أبـو احلـسني الـدالل)  ٤( ْ َّْ َُ َ َْ َْ هـذه احلرفـة ملـن : الـدالل(َ
= ، يعــرف ).) ٥/٣٨٥األنــساب (يتوسـط بــني النــاس يف البياعــات وينــادى علــى الــسلعة مــن كــل جــنس 

، الطبقـــات الـــسنية يف تـــراجم احلنفيـــة ٩٨: رقــم) ١/٢٨٠(ذيولـــه ط العلميـــة تـــاريخ بغـــداد و :بــالزعفراين=
 ٢٩٣) ، برتقيم الشاملة آليا١٢٧: ص(

ّحممد بن أمحد بن الطيب بن جعفر بـن كمـاري، أبـو احلـسني الواسـطي الطحـان)  ٥( ّّ ّ ُ ْ ْ ْ . ] هــ٤١٧: املتـوىف. [َّْ
  - ٣٠٨) ٩/٢٨٧(تاريخ اإلسالم ت بشار 

هـذه اللفظـة تـشبه النـسبة، وهـو اسـم جلـد : ي، بفتح الكاف، واملـيم، وبعـد األلـف راءالكمار: قال السمعاين
: ص(الطبقــات الــسنية يف تــراجم احلنفيــة  .بعــض العلمــاء، وهــو الطيــب بــن جعفــر بــن كمــاري الواســطي

 )، برتقيم الشاملة آليا١٨٠
 .١٧:رقم) ٩٦: ص(،تاج الرتاجم البن قطلوبغا )١٦/٣٤١(سري أعالم النبالء ط الرسالة ) ٦(



    
 
 

    

 
 
 
 
 

٥١

ات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد   

 يف خراسان ترمجة ألعالم املفرسين بالرأي 

َيـعد هذا التفسري من أهم كتب " يقول الشيخ حممد حسني الذهيب عن كتاب اجلصاص ُ
ً خصوصا عند احلنفية، ألنه يقوم على تركيز مذهبهم والرتويج له، والدفاع الفقهيالتفسري 

 هلا تعلق باألحكام اليتوهو يعرض لسور القرآن كلها ولكنه ال يتكلم إال عن اآليات . عنه

 مبوب كتبويب الفقه، وكل باب من -وإن كان يسري على ترتيب سور القرآن  -فقط، وهو 

  )١( ." هذا البابيفَّ يتعرض هلا املؤلف اليتأبوابه معنون بعنوان تندرج فيه املسائل 

  :منهجه

تفسري سور القرآن حسب ترتيب املصحف، وقد خال من -رمحه اهللا تعايل–يعرض اجلصاص 

ض هلا إما لعدم وجود أحكام فيها، أو ألن ما فيها من األحكام اثنتني وثالثني سورة مل يتعر

  .)٢(.قد مضى بيانه يف سور سابقة

   :ومن أبرز سمات منهجه 

  . شدة حرصه على تفسري القرآن بالقرآن- ١

  .  مجعه بني التفسري باملأثور والتفسري بالرأي- ٢

  . إفادته من اللغة وعلومها- ٣

  .ام عنايته الفائقة بالفقه واألحك- ٤

  . استعراضه ألهم مسائل العقيدة- ٥

  . تعرضه لكثري من مباحث أصول الفقه وعلوم القرآن- ٦

  . استعانته بأسباب النزول- ٧

  . اهتمامه بالقراءات وتوجيهها- ٨

  . ابتعاده عن اإلسرائيليات واملوضوعات- ٩

 وقد درج على هذا يف. املستنبط  يف تقريره للحكم)٣(من إيراد الفنقالت يكثر  -١٠

  . يستنبطها معظم األحكام اليت كان

  

  :الكتاب  مزاياومن

 ـ استيعابه آليات األحكام، حيث تعرض يف كتابه هلذه اآليات، فبني خالف ١

                                 
 .)٢/٣٢٤(التفسري واملفسرون ) ١(
 .١١٧تفاسري آيات األحكام ومناهجها، على بن سليمان العبيد ص ) ٢(
ٌوالنحــت يف اللغــة العربيــة قــائم   كالبــسملة واحليعلــة)قلنــا).(فــإن قيــل: (الفنقلــة لفــظ منحــوت مــن قــوهلم) ٣(

ني أو اكثــر فتنحـت مـن كــل واحـدة حرفــا أن تـأيت إىل كلمتـ« وهــو : علـى مبـدأ االختــصار وطلـب اإلجيـاز
أو أكثــر مث تــصنع مــن هــذه احلــروف كلمــة جديدة،كعبــشمي وعبقــسي، ويف النــسبة إىل عبــد مشــس وعبــد 

  .)٣١: ص(، معجم لغة الفقهاء )١/١٢٤(تاريخ آداب العرب . القيس



    
 
 

    

 
 
 
 
 

٥٢

ات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد   

 يف خراسان ترمجة ألعالم املفرسين بالرأي 

  . السلف فيها

  .  ـ يبني خالف العلماء يف أحكام اآليات، ويذكر أدلة كل فريق٢

  . ً ـ يذكر األحاديث واآلثار غالبا باألسانيد، ويتكلم على بعضها٣

 ـ مجع أدلة األحناف وحاول استيعا�ا؛ حىت إنك ال تتعداه إىل غريه يف مجع أدلة ٤

  ً.األحناف، وناقش كذلك أدلة املخالفني وفندها، وهذا يف كل مسألة غالبا

ومع هذا كله استفاد منه بعض املفسرين، حيث اعتمدوا على كتابه أو نقلوا منه فممن 

  : اعتمدوا عليه ونقلوا عنه منهم

  . ـ الكيا اهلراس يف أحكام القرآن١

  . ـ الفخر الرازي يف التفسري الكبري٢

  .»أحكام القرآن« ـ ابن العريب املالكي، يف كتابه ٣

  . ـ القرطيب يف اجلامع ألحكام القرآن٤

  .  ـ وابن حجر يف فتح الباري٥

  . »اإلكليل يف استنباط التنزيل« ـ والسيوطي يف ٦

  )١(.وطار ـ والشوكاين يف نيل األ٧

  

من تبويب، وتوسع يف مسائل الفقه، : ومن يقرأ كتاب أحكام القرآن يرى فيه فوائد مجة

   : مآخذ منهاودقة واستنباط، وغري ذلك، ولكن ال خيلو هذا الكتاب من 

  . تأثره مبذهب املعتزلة يف بعض املسائل- ١

  . شدة متسكه باملذهب احلنفي- ٢

 واإلمام -)٢(–المه عن سيدنا معاوية كك( موقفه من بعض أعالم املسلمني - ٣

                                 
 .سلطان بن فهد الطبيشي/ الشيخ٢-٢منهج اجلصاص يف كتابه أحكام القرآن)  ١(
ِوعـــد اللـــه الـــذين آمنــــوا مـــنكم وعملـــوا الـــصاحلات ليــــستخلفنـَّهم يف األرض: (عنـــد قولـــه تعــــاىل: ًمـــثال) ٢( ْ ََ ْ ُِ َُّ َِ ِ ِ

ْ َ ْ َ ََ ِ ِ
َ ََّ ُ ِ َ َْ ُ َ ُ َّ َ (

َوفيــه الداللــة علــى صــحة إمامــة اخللفــاء األربـعــة أيــضا ألن اللــه اســتخلفهم يف األ:" قــال) ٥٥:النــور( َ َْ ِْ ْ ُ ََ َ َُ َ َ َْ َ ْ َ َّْ َّ ِ ِ ِ ِ ِ
ً َ ََّ َ َْ

ِ ُْ َّ ِ
َ َ ِ

ِرض َ ْ
َومكن هلم كما جاء الوعد وال يدخل فيهم معاوية ألنه مل يكن مؤمنا يف ذلك الوقت ْ ْ

ِ َِ ِ ً ِ ِ
ُ ْ َ َ ُ َ َ َُ َْ َََُّ ُ ِ َ ْ ْ

ِ َّ
ُ ُ ْ ََ َ َُ َْ َ ََ ُ.  

ُالــذين إن مكنَّــاهم يف األرض أقــاموا الــصالة وآتـــوا الزكــاة وأمــروا "وعنــد قولــه تعــايل يف ســورة احلــج َُ ُ ََ ََ ََ َ ََّ َ َ َّ َ ِ َْ ْ ِ َّْ ُ َّ ْ ِ َ
ِ بــالمعروف ِ

ُ ْ َ ْ
ِ

ِونـهـــوا عـــن المنكـــر وللـــه عاقبـــة األمـــور  ُُ ْ َُ ََ
ِ
َ َ

ِ َّ ِِ
َ ُ َْ ْ ِ ْ َوهـــو صـــفة اخللفـــاء الراشـــدين الـــذين  :"قـــال يف تفـــسريها) " ٤١(َ َ

ِ َِّ ِ َّ ِ
َ ُ ََُ ْ ِ

َ ُ َ
ْمكنـهم اللـه يف األرض وهـم أبـو بكـر وعمـر وعثمـان وعلـي رضـي اللـه عـنـهم ْ ُْ ُْ َ َ ُ ُُ َُّ ٍ َّ

َ
ِ
َ َ َ َ َ َ ٌَّ

ِ ُ ْ ُ ْ َ ُ ََ ُ ِ َْ ْ ِ َ َ وفيـه الداللـة الواضـحة علـى َّ ََ ُ َُ
ِ

َْ َ َّ ِ ِ
َ

ِصــحة إمــامتهم إلخبــار اللــه تـعــاىل بــأنـهم إذا مكنــوا يف األرض قــاموا بفــروض اللــه علــيهم وقــد مكنــوا يف  ِّ ِ ِّ ُِ ُُ ُ ُ َ َْ َ ََ ْ ْ ْ
ِ ِْ َ ََ

ِ ِ ِ َِّ َّ ِِ ُِ ُ َِ ِ
ْ ََ ْ َ ُ َََّ ْ ِ َّ ِ

ِاألرض فـوجــب أن يكونـــوا أئمـــة القــائمني بـــأوامر  ِ ِ
ََ َ َِ ً َُّ ُ َْ َْ َ َ َ ِ ِاللـــه منتهــني عـــن زواجـــره ونـواهيــه وال يـــدخل معاويـــة يف َْ ُ ََ ُ َ ْ ُِ َ ُ ُ ْ ََ َ َ

ِ ِِ ِ
َ

ِ ِِ ََّ َ َ َْ
ْهؤالء ألن الله إمنا وصف بذلك المهاجرين الـذين أخرجـوا مـن ديـارهم ولـيس معاويـة مـن المهـاجرين بـل  َ ْ َ ُ َ ْ َُ َ َِ ِ ِ َِّ ِ ِ ِ ِ

َ َ َ َُ َ ُ َْ ِْ ِ ُِ ِ
َ َْ ْ

ِ َِّ
ْ ُ َ َ ِ َ ََُّ َ َّ َ ِ َ َ

ِهو من الطلقاء
ََُّ ْ

ِ
َ  )٥/٨٣(أحكام القرآن للجصاص ت قمحاوي  .ُ



    
 
 

    

 
 
 
 
 

٥٣

ات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد   

 يف خراسان ترمجة ألعالم املفرسين بالرأي 

  طاوس بن " ،و)٣("زكريا بن حيىي الساجي"،و)٢("سفيان بن عيينة"واإلمام – )١(الشافعي

  

   )٥("نافع موىل ابن عمر" ، و)٤("كيسان

  . كثرة استطراداته يف جمال التفسري- ٤

  . انتقاده لبعض الرواة من غري وجه- ٥

  )٦(.ال التفسري باملأثور دون التنبيه على ضعفها ذكره لبعض الطرق الضعيفة يف جم- ٦

، وباب )٧(باب التجارة يف احلج يف موضعني : ً تكرار تسمية األبواب، فمثال قال- ٧

  .)٨(بر الوالدين يف موضعني

                                 
عندما عرض آلية احملرمات من النساء يف سورة النساء، جنده يعرض للخالف الذي بـني احلنفيـة : ًفمثال) ١(

والــشافعية يف حكــم مــن زىن بــامرأة، هــل حيــل لــه التــزوج ببنتهــا أو ال؟ مث يــذكر منــاظرة طويلــة جــرت بــني 
ناقش الشافعي فيما يرد به على مناظره، ويرميه بعبارات شـنيعة الذعـة، الشافعي وغريه يف هذه املسألة، وي

َفـقـد بــان أن مـا قالــه الـشافعي ومـا ســلمه لـه الــسائل كـالم فـارغ ال معــىن حتتـه يف حكــم مـا ســئل ": كقولـه ُ
ِ ِ ِ
ُ َ ُ َ َ َ َ َِ ْ ِ ُ ُ ُ ََُْ ً ْ ٌَ ٌَ َ َِ َ َ َ ََ َّ َ ََّ ُّ

ِ َّ َّ َ ْ َ
ُعنه   .)٣/٥٨(أحكام القرآن للجصاص ت قمحاوي . "َْ

ِوقــد كــان ابــن عيـيـنـــة ســيئ احلفــظ كثــري اخلطـــإ( : قــال عــن ابــن عيينـــة)  ٢( َ َْ َْ ُ
ِ ِ َِ َْ َ َِّ َ َ َ َُْ ْ َ أحكــام القــرآن للجـــصاص ت  )َْ

 .)١/١٨٦(قمحاوي 
ٍويــشبه أن تكــون هــذه الزيــادة مــن عنــده فإنــه غيـــر مــأمون (..إنــه غــري مــأمون: قــال فيــه اجلــصاص)  ٣(

ُ َ ْ َ ُْ ُ َْ ُُ ََُِّ َِ ِِ ِِْ ِ
َ ِّ َ ُ َ ْْ َ ِ

ل وقــا)َ
ًأحـــد األثبـــات، مـــا علمـــت فيـــه جرحـــا أصـــال: الـــذهيب يف امليـــزان عـــن الـــساجي ، وقـــال أبـــو احلـــسن بـــن .ً

: رقـــــم) ٢/٧٩(ميـــــزان االعتـــــدال . »خمتلـــــف فيـــــه يف احلـــــديث، وثقـــــه قـــــوم وضـــــعفه آخـــــرون«: القطـــــان
وال يغـرت أحـد بقـول ابـن القطـان، قـد جـازف �ـذه «: وتعقب ابن حجر كالم ابن القطان، وقـال.٢٨٩٧

) ٢/٤٨٨(لـــسان امليــــزان  »قالـــة، ومـــا ضـــعف زكريـــا الـــساجي هـــذا أحــــد قـــط كمـــا أشـــار إليـــه املؤلـــفامل
]١٩٥٣.[ 

ِِوكـــان كثـــري اخلطـــأ مـــع جاللتـــه وفـــضله :" قـــال عنـــه )٢/٩٥(أحكـــام القـــرآن للجـــصاص ت قمحـــاوي )  ٤( ْ َ َ
ـــروي أشـــياء منكـــرة ًَوصـــالحه يـ َ ْ ُْ ََ َ َ ِ ْ

ِ ِ َ َ ُْطـــاوو "مـــع ان الـــذهيب اثـــين عليـــه بقولـــه" َ ُس بـــن كيـــسان الفارســـي الفقيـــه، َ ْ ْ
ِ َ َُّ

ِ ِ َ َ َ ُ ُ
ُالقـــدوة، عـــامل الـــيمن، أبـــو عبـــد الـــرمحن الفارســـي، مث اليمـــين، اجلنـــدي، احلـــافظ ِ ِ ِ

َ َ ُُّ َ ُّ ُِّ ِ َِ َ ََ ََُّ ِ ِ َ َُْ َّ َْْ ََ ُ
ِ ســـري أعـــالم النـــبالء ط  . "ُ

 .)٥/٣٨(الرسالة 
 القـــرآن للجـــصاص ت أحكـــام) بعـــد مـــا كـــرب وذهـــب عقلـــه… قـــال نـــافع : (حيــث قـــال فيـــه اجلـــصاص) ٥(

وقد أثين االئمة علي نافع مبا ال يتسع املقام لذكره ومنه هؤالء االمام حممد بـن سـعد ). ٢/٤٠(قمحاوي 
ُّأصــح األســانيد: وقــال البخــاري. ًكــان ثقــة، كثــري احلــديث: حيــث قــال . مالــك عــن نــافع عــن ابــن عمــر: َ

 )١/٣٢٨(يل التكميل يف اجلرح والتعديل ومعرفة الثقات والضعفاء وا�اه
صـفوت مــصطفى : تــأليف ) اإلمـام أبــو بكـر الــرازي اجلـصاص ومنهجــه يف التفـسري:( مـن كتــابًملخـصا) ٦(

ًخليلـوفيتش الفـصل الثالـث فقـد تكلــم فيـه الباحـث عـن مـنهج اإلمــام اجلـصاص يف التفـسري مفـصال ذلــك 
سالم للطباعـة دار الـ: حممـد الـسيد راضـي جربيـل الناشـر : تقدمي ) ٥٣١ :٢٣٠:(ص.حتت تسعة أسس

 .األوىل:  القاهرة رقم الطبعة -والنشر والتوزيع والرتمجة 
  .)٥/٦٦(و) ١/٣٨٦(أحكام القرآن للجصاص ت قمحاوي ) ٧(
  .)٣/١٥٥(و) ٥/١٩(أحكام القرآن للجصاص ت قمحاوي ) ٨(
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 استطراده يف بعض املسائل الفقهية البعيدة عن فقه اآلية، فهو ال يقتصر يف كتابه - ٨

اآليات، بل يستطرد يف كثري من املسائل الفقهية، ويذكر على ذكر األحكام املستنبطة من 

ًاخلالف بني العلماء، مع ذكر األدلة بتوسع كبري، وهذا االستطراد كثريا ما يكون إىل مسائل 
  )١(.فقهية ال صلة هلا باآلية إال عن بعد

  

  

  

  

                                 
َوبــشر الــذين آمنــوا و: (ًفمــثال جنــده عنــدما عــرض لقولــه تعــاىل يف ســورة البقــرة) ١( َْ َُ َ

ِ َّ ِ ْعملــوا الــصاحلات أن هلــم ِّ َُ َّ َ ِ
َ
ِ َّ ُْ ِ

َ
ُجنَّات جتري من حتتهـا األنـهـار َ ََْ ِ ِ ٍْ َْ َِ مـن بـشرين : يـستطرد ملـذهب احلنفيـة يف أن مـن قـال لعبيـده) ٢٥:البقـرة) (َ

ــــوالدة فالنــــه فهــــو حــــر، فبــــشره مجاعــــة واحــــدا بعــــد واحــــد أن األول يعتــــق دون غــــريه أحكــــام القــــرآن  .ًب
  .)١/٣٦(للجصاص ت قمحاوي 
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َاإلمام ابن فورك -٣    )١(). م١٠١٥ - ٠٠٠=  هـ ٤٠٦ - ٠٠٠( ُ

  : اسمه

َسن بن فوركحممد بن احل ُ
  .)٣(األصبهاين، األنصاري الشافعي، عامل نيسابور)٢(

   :كنيته

 ابن وإمنا كانت ذريته كلها - رمحه اهللا -بن فورك ال كنيمل   و،)بكربأيب : (يكىن

  .بنات

ِومل خيلف ابـنا، وبقيت له أعقاب من جهة البـنات :"قال عبد الغافر الفارسي ِ َِ ًَ ْ َْ َ
ِ ِ

ٌ َ ْ ََ ُ َْ َْ َ َ َ
ِ ِّ ُ ْ")٤(  

   :قبهل

  .)٥( ) األديب، الفقيهاملتكلم، احلرب، األستاذ،(  أشهرها ابن فورك تعددت القاب

  :نسبه

  .)٦( وهذه نسبة إىل أصبهان،اشتهر ابن فورك باألصبهاين

  :مولده ونشأته

مل تذكر كتب الرتاجم تاريخ والدته، ولكنها اعتنت ببيان نشأته ورحالته، وكان اعتناؤه 

واحلديث، وكثر مساعه بالبصرة وبغداد، مث اجته بعد دراسة الفقه يف بداية طلبه بالفقه 

                                 
، طبقــــــات الــــــشافعية الكــــــربى للــــــسبكي ٢٠٨: رقــــــم) ٩/١٠٩(تــــــاريخ اإلســــــالم ت بــــــشار : ترمجتــــــه) ١(

، األعــــالم للزركلــــي ٤١: رقــــم) ٦٠: ص(، التقييــــد ملعرفــــة رواة الــــسنن واملــــسانيد ٣١٧: رقــــم) ٤/١٢٧(
، )٣٥٣: ص(، طبقـــات الـــشافعيني )١٧: ص(، املنتخــب مـــن كتـــاب الـــسياق لتــاريخ نيـــسابور )٦/٨٣(

معجـم  ،)٩٥: ص(، الـدر الثمـني يف أمسـاء املـصنفني ٦٢٦: رقم) ٣/١١٠(واة على أنباه النحاة إنباه الر
ـــــن نقطـــــة )٢/٥١٤(» مـــــن صـــــدر اإلســـــالم وحـــــىت العـــــصر احلاضـــــر«املفـــــسرين  ، إكمـــــال اإلكمـــــال الب

ـــان  ،٤١: رقـــم) ٦٠: ص(التقييـــد ملعرفـــة رواة الـــسنن واملـــسانيد  ،٤٧٥٠: رقـــم) ٤/٥١١( ـــات األعي وفي
الـــــوايف بالوفيـــــات  ،٣٧٥٠: رقـــــم) ١٣/٢٤(ســـــري أعـــــالم النـــــبالء ط احلـــــديث  ،٦١٠: مرقـــــ) ٤/٢٧٢(
معجــــــــم املــــــــؤلفني  ،)٦/٨٣(األعــــــــالم للزركلــــــــي ،)١/١٣٦( طبقــــــــات الفقهــــــــاء الــــــــشافعية ،)٢/٢٥٤(
تبيـــني كــذب املفـــرتي فيمــا نـــسب إىل  ،٤٧٨: رقــم) ٢/١٣٢(طبقــات املفــسرين للـــداوودي  ،)٩/٢٠٨(

 ٢٨٤١:رقم) ٢٠٣٩:(امليسرة ص،املوسوعة )٢٣٢: ص(األشعري 
َفــورك بــضم الفــاء وســكون الــواو وفــتح الــراء وآخــره كــاف بــضم الفــاء، هــذه النــسبة إىل فــورك، وهــو اســم ) ٢( َ َ َ ََّ َ ْ ُْ ُ َ َ ِ

ْ ُ
  ) ١٠/٢٥٧(األنساب للسمعاين . جلد املنتسب إليه

ـــورك بفـــتح الفـــاء، وســـكون الـــواو وفـــتح الـــراء وقـــد يفـــتح كفوفـــل، كمـــا يف القـــ: ويقـــال َفـ ْ اموس وتـــاج العـــروس َ
  )٤/٥١٠(إكمال اإلكمال البن نقطة  ،)٢/٤٤٥(اللباب يف �ذيب األنساب . ٧/١٦٧

  )٢/٦٠( هدية العارفني )٣(
 )١٧: ص(املنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور ) ٤(
طبقـــات  ،)٤/١٢٧(طبقـــات الــشافعية الكــربى للــسبكي  ،)١٧/٢١٤(ســري أعــالم النــبالء ط الرســالة ) ٥(

 ) ٣٥٣: ص(عيني الشاف
 )٢٠٧-١/٢٠٦(معجم البلدان )  ٦(
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صاحب تصانيف يف األصول والعلم، أقام بالعراق وهو . واحلديث إىل دراسة علم الكالم

مدة يدرس، مث ذهب إىل الري فشنعت به املبتدعة، فراسله أهل نيسابور والتمسوا منه التوجه 

 من العلوم، ً فأحيا اهللا تعاىل به أنواعا،ً�ا مدرسة وداراإليهم، ففعل، وورد نيسابور، فبين له 

 من اهلند، وجرت له �ا مناظرات )١(وظهرت بركته على املتفقهة، مث دعي إىل مدينة غزنة

  .)٢( عظيمة

 فنهلوا ،ه  العامة واخلاصةي وأقبل علنيسابور يف - رمحه  اهللا –حينما استقر اإلمام ابن فورك و

 الكرامية وهو ينتصر عليها فتحزبت ،)٣(الكرامية ثر من مرة بسبب  امتحن أك،من علمه

 وكانت وشايتها به هذه املرة ،)٤( ووشت به إىل السلطان حممود بن سبكتكني،عليه

 ليس -   –نبی حممد ال يعتقد أن هأن: قوهلم علي ابن فورك وهي عظيمةمصحوبة بفرية 

 من السلطان أن يساله يف معتقده يف هذه وطلبوا وأن رسالته انقطعت مبوته، ،ًنبيا اليوم

  . وأمر بطلبه إىل غزنة، وقال إن صح ألقتلنه،فعظم على السلطان األمراملسألة، 

َّ، وسأله عن ذلك كذب الناقل، وقال ما هو معتقد األشاعرة  السلطانملا حضر بني يديو

  على اإلطالق،

  .رات بني يدي السلطان حممود مناظ)٥( حممد بن اهليصمالكرامية رئيس وبني ،جرت بينهو

َوعند ذلك وضح للسلطان األمر، وأمر بإعزازه، وإكرامه، ورجوعه إىل وطنه، فلما أيست 

                                 
ُغزنـــة )١( بفـــتح أولـــه، وســـكون ثانيـــه مث نـــون، هكــــذا يـــتلفظ �ـــا العامـــة، والـــصحيح عنـــد العلمـــاء غــــزنني : ََْ

وهـــي مدينـــة عظيمـــة وواليـــة : ّويعربو�ـــا فيقولـــون جزنـــة، ويقـــال �مـــوع بالدهـــا زابلـــستان، وغزنـــة قـــصبتها،
ّ احلــد بــني خراســان واهلنــد تقــع االن شــرق افغانــستان جنــوب عاصــمتها واســعة يف طــرف خراســان، وهــي

  .)٤/٢٠١(معجم البلدان ، )٤/٢٧٣(وفيات األعيان . كابل
  ).٤٣-٥/٤٢(شذرات الذهب يف أخبار من ذهب ) ٢(
أصحاب أيب عبد اهللا حممد بن كـرام، كـان مـن سجـستان، مث خـرج إىل نيـسابور يف أيـام حممـد : الكرامية) ٣(

التبـصري . "ر بن عبد اهللا، فاغرت مبا كـان يريـه مـن زهـده مجاعـة مـن أهـل الـسواد فـدعاهم إىل بدعـةبن طاه
ومعــم أنــه جــسم لــه حــد . إن ابــن كــرام دعــا أتباعــه إىل جتــسيم معبــوده"وقــال عبــد القــاهر البغــدادي " ٦٥

ه بأنـه جـوهر كمـا و�اية من حتته واجلهة اليت منها يالقي عرشه، وقد وصف ابن كرام معبوده يف بعض كتب
  ".زعمت النصارى أن اهللا تعاىل جوهر

وبلغ أتباعه يف خراسـان وحـدها أكثـر مـن . ، وله ترمجة واسعة عند ابن عساكر٢٥٥تويف حممد بن كرام سنة 
امللـــل والنحـــل  ،)٢٠٣: ص(الفـــرق بـــني الفـــرق  ،.عـــشرين ألفـــا، وكـــان لـــه مثـــل ذلـــك يف أرض فلـــسطني

)١/١٠٨( 
ِحممود بن سبكت) ٤( ْ ّكني، السلطان الكبري أبو القاسم ميني الدولة ابـن األمـري ناصـر الدولـة أيب منـصورُُ ّ ّ

ِوايل . ِ َ
ًََخراسان أربعني سنة  َ ََ

ِ
َْ َ َ تـاريخ ) ٤٨٧: ص(املنتخـب مـن كتـاب الـسياق لتـاريخ نيـسابور ]  هــ٤٢١: املتوىف[ُ

 )٩/٣٦٩(اإلسالم ت بشار 
القائم برتميم أقـواهلم  واملنـاظر املنـافح عـنهم، وهنـاك فرقـة هو حممد بن اهليصم كان من رؤوس الكرامية و) ٥(

  ) ١/١٠٩(امللل والنحل ) اهليصمية(منهم تتسمي بامسه 
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الكرامية وعلمت أن ما وشت به مل يتم، وأن حيلتها ومكايدها قد وهت، عدلت إىل السعي 

ًيف موته، والراحة من تعبه، فسلطوا عليه من مسه فمضى محيدا شهيدا ً َّ.)١(  

  :ؤلفاتهم

ًبلغت تصانيفه يف أصول الدين وأصول الفقه ومعاين القرآن قريبا من ": قال ابن عساكر
  )٢(."املئة

ًوبلغت مصنفاته قريبا من مائة مصنَّف:"وقال ابن خلكان  ّ َ")٣(".  

  :منها

  .)٤( "تفسري القرآن"

  .)٥("قهمقدمة يف نكت من أصول الف"

ُمشكل احلديث وغريبه" ُ
ِ

ُ")٦(.   

  . خمطوط، يف أصول الدين، ألفه لنظام امللك)٧(." أصول الديننظامى يف"

  .)٨( ")احلدود واملواضعات(احلدود يف األصول "

ِحل اآليات املتشا�ات"
ُ

  .٤٣٣ ورقة، خبزانة عاطف باستنبول، الرقم ٧٤ خمطوط  يف -"ُّ

ُغريب القرآن" الرقم  ورقة، يف خزانة سليم آغا اسكيدار باستنبول، ١٣٩ خمطوط   يف –"ُ

٢٢٧.  

                                 
ّ، وذكــره احلــافظ تــاج الــدين الــسبكي يف منظومــة )١٣٢-٤/١٣١(طبقــات الــشافعية الكــربى للــسبكي ) ١( ُّ

َّوكـذا ابـن فـورك الـش: (يف مدح األشاعرة حيث قـال) الورد خدك( ْ َ َهيد وحجـة اإلسـالمََ ْ ِْ َّ َ
ْخـصما اإلفـك ... ِ ِْ

 .)والبهتان
  )١٧: ص(املنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور ) ٢(
 )٩/١١٠(تاريخ اإلسالم ت بشار ، .٥/٤٢شذرات الذهب  )٣(
،وقــد مت حتقيــق القــدر الــذي عثــر عليــه مــن تفــسري ابــن )١/١٩١(طبقــات الــشافعية البــن قاضــى شــهبة ) ٤(

 اململكــة العربيــة الــسعودية،ومت طباعــة ثــالث رســائل مــن أول -ئل علميــة، جامعــة أم القــرى فــورك يف رســا
سورة املؤمنون إيل آخـر سـورة النـاس،وبقي جملـدان جيـري حتقيقهمـا اآلن أوهلمـا مـن أول سـورة فـصلت إىل 

   .آخر سورة ق، والثاين من أول سورة الذاريات إىل آخر سورة املعارج
 يف جملـة ماينالـسلي حممـد نـشره وأعـاد ھ ١٣٢٤ القـامسي عـام ني حممـد مجـال الـدخيطبعـت باعتنـاء الـش) ٥(

 )٤٣٥-٤١٧ (من ه١٤١٢املوافقات العدد األول يف ذي احلجة 
: عــدد األجــزاء-م١٩٨٥الثانيــة، : الطبعــة- بــريوت–عــامل الكتــب : الناشــر-موســى حممــد علــي: احملقــق) ٦(

 .تشا�ة فيؤوهلا ويبني معانيهاًوهو كتاب يتناول فيه عددا من األحاديث امل١
َمث رأيـت احلـديث المـشار :"  )٢/٢١٤( احلـاوي للفتـاوي  يفالسيوطيذكره كتاب النظامي البن فورك ) ٧( ُ ََ ْ َ

ِ
َْ َُّ َْ ُ

ِإليه يف تـلقني إبراهيم أورده األسـتاذ أبـو بكـر بـن فــورك يف كتابـه المـسمى ب  َّ َ ُ َ َْ ِ ِ ِِ َِ َِ ٍِ
ْ َ ُ ْ ِْ ْ َ َُ َُ ُ ْ ُْ َ ْ ِ ِ َ َالنظـ" َْ ِامي يف أصـول الـدين ِّ ِّ ِ

ُ ُ ِ ِّ
ِ

ِمستدال به على أصل السؤال"  َ َُّ ِ ْ َ َ ِِ �ِ َ ْ ُ ". 
: ســنة النــشر-األوىل: الطبعــة-٢٣٤:  عــدد الــصفحات-حممــد الــسليماين: قــرأه وقــدم لــه وعلــق عليــه)  ٨(

 دار الغرب اإلسالمي: الناشر-م١٩٩٩



    
 
 

    

 
 
 
 
 

٥٨

ات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد   

 يف خراسان ترمجة ألعالم املفرسين بالرأي 

ِرسالة يف علم التوحيد" َّ   ) ٦٤( خمطوط، يف تذكرة النوادر – "ٌ

  .)١("جمرد مقاالت أيب احلسن األشعري"

 خمطوط، منه نسخة – "إخل ُاإلمالء يف اإليضاح والكشف عن وجوه األحاديث الواردة"

  .)٢( عريب١٤٠٦نفيسة يف الفاتيكان  

  :شيوخه

  :هابذة العلماء يف زمانه منهمتلقي اإلمام ابن فورك العلوم علي ج

 .)٣( عبد اهللا بن جعفر بن أمحد بن فارس أبو حممد األصبهاين - ١

 .)٤(أبو عبد اهللا الطائي - ٢

ّأبو عثمان الصابوين النيسابوري - ٣ ّ َّ
)٥(.   

  .، وغريهم)٦( احلسن الباهليو أب - ٤

  :تالميذه

  :روى عنه

 .)٧( احلافظ أبو بكر البيهقي - ١

 .)٨( األستاذ أبو القاسم القشريي - ٢

 .)٩( أبو بكر أمحد ابن علي بن خلف - ٣

                                 
  . م١٩٨٧املكتبة الشرفية بريوت ". دانيال جيماريه"حتقيق املستشرق ) ١(

أمحــد عبــد الـــرحيم الــسايح، طبعــة مكتبـــة الثقافــة الدينيـــة /د. وهنــاك طبعــة اخـــري قــام بتحقيقهــا و ضـــبطها أ
  . م٢٠٠٥ هـ ـ ١٤٢٥األوىل ـ 

 .٢/٦٠هدية العرفني، ) ٢(
: رقـم) ٧/٨٣٤(،تـاريخ اإلسـالم ت بـشار ٣٧٨: رقـم) ٣١٤: ص(التقييد ملعرفة رواة السنن واملسانيد ) ٣(

٢١٨. 
مـــد بـــن أمحـــد بـــن حممـــد بـــن يعقـــوب بـــن جماهـــد أبـــو عبـــد اهللا الطـــائي املـــتكلم صـــاحب أيب احلـــسن حم)  ٤(

: رقـــم) ٨/٣٣٩(تـــاريخ اإلســـالم ت بـــشار  ،٢١٢: رقـــم) ٢/٢٠٠(تـــاريخ بغـــداد ت بـــشار  .األشـــعري
٤٢٧ 

َّإمساعيــل بــن عبــد الــرمحن بــن أمحــد بــن إمساعيــل بــن إبــراهيم بــن عابــد بــن عــامر، أبــو عثمــان الــص)  ٥( َْ َ ّابوين ّ
ِْالنيسابوري الواعظ املفسر، شيخ اإلسالم ِّ

ُ : رقـم) ٩/٧٣٤(تـاريخ اإلسـالم ت بـشار  ] هـ٤٤٩: املتوىف. [ّ
 .٣٦٧: رقم) ٤/٢٧١(طبقات الشافعية الكربى للسبكي  ،٣١٥

َالباهلي أبو احلسن البـصري العالمـة، شـيخ املتكلمـني، أبـو احلـسن البـ)  ٦( َ َِ َِ ََ ُ َ َ َُ ََ
ِ ِّ ُ ْ َ ُ َّ َ ُّ ِ ْ ُّ

ِ ِاهلي البـصري، تلميـذ أيب احلـسن ِ َ َ َِ ُ ْ
ِ ِْ ُّ ِ ْ َ ُّ

ِ ِ

ِّاألشـعري ِ ْ ) ٨/٣٤٤(تـاريخ اإلســالم ت بــشار  ،٢١٣: رقــم) ١٦/٣٠٤(ســري أعــالم النـبالء ط الرســالة  .َ
٤٤٦ 

 .له ترمجة خاصة يف هذا البحث فهو من أعالم خراسان)  ٧(
 .له ترمجة خاصة يف هذا البحث فهو من أعالم خراسان)  ٨(
ّد بن علي بن عبد اهللا بن عمر بـن خلـف، أبـو بكـر الـشريازي، مث النـَّيـسابوري األديـب العالمـة، أمح)  ٩( ّ ّْ َّ ّ َ =



    
 
 

    

 
 
 
 
 

٥٩

ات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد   

 يف خراسان ترمجة ألعالم املفرسين بالرأي 

 )١(املفسر مي الثعليب األديب الواعظ املقرئھ أبو إسحاق أمحد بن حممد بن إبرا - ٤

  .)٣(. وغريهم)٢(سابوريي أبو منصور النوبيحممد بن احلسن بن أ  - ٥

  : وعقيدتهمذهبه

  . ًا ويف العقيدة أشعري، املذهب يف الفقهشافعي- اهللا رمحه - فورك ابن اإلمام كان

  .فقد سبق نقل ترمجته من كتب تراجم طبقات الشافعية

ِكان أشعريا، رأسا يف فن الكالم، أخذ عن أيب احلسن  : " يف ترمجته- رمحه اهللا-قال الذهيب و َ َ َِ َ ََ َ َ َ َْ ِّ َ َِ ً ًَْ ّ َ َ
ّالباهلي صاحب األشعري ِ َ َْ َ ِ ِ

ّ
ِ ِ

َ") ٤(.  

  :ثناء العلماء عليه

ّاألستاذ أبو بكر املتكلم : "فقال فيه" عيان وفيات األ" ذكره القاضي مشس الدين يف  ْ َ
ّاألصويل األ ً مدرسة ودارا، وظهرت َْنـيسابور َُبنوا له ب.....ديب النحوي الواعظ األصبهاين،ُ
  .)٥("ملتفقهةََبركته على ا

َّاألستاذ أبو بكر األنصاري األصبـهاين اإلمام اجلليل واحلرب ال" :قال السبكيو ِِ
َ َ ُْ ْ ْ ِْ

ّ
ِ َ َ ْ َ ُّ َ ْ َ َ َذي ال جيارى ْ ِ

َ مع مهابة وجاللة وورع بالغ رفض الدنـيا وراء ظهره وعامل ً وحنواً ووعظاً وكالماً وأصوالًفقها ََ َْ ُّ َ َ َ
  .)٦("ِاهللا يف سره وجهره وصمم على دينه

ُقال عنه قاسم بن قطلوبغاو   .)٧("املتكلم، األصويل، األديب، النحوي، الواعظ، األصبهاين :"ُ

ْاإلمام، العالمة، الصالح، شيخ املتكلمني :"قال عنه الذهيبو
ِ ِّ َ َ

ُ ُ ْ َ ُ
ِ َّ ُ َ ََّ َ ُ ِ")٨(.  

والسرية  ،، صاحب التصانيف احلميدة....اإلمام الكبري األستاذ الشهري :"قال عنه اليافعيو

 واألوصاف السعيدة، ،والشمائل اجلريدة،والعزمية الشديدة ، والفضائل العديدة،السديدة

                                                                             
َْمـسند نـيـسابور يف وقتـه]  هــ٤٨٧: املتوىف[=

ِ
ْ ) ١١٦: ص( املنتخـب مـن كتـاب الـسياق لتـاريخ نيـسابور .ُ

 ٢١٠: رقم) ١٠/٥٧٣(تاريخ اإلسالم ت بشار ،٢٤٢: رقم
 .ة يف هذا البحث فهو من أعالم خراسانوله ترمجة خاص)  ١(
َحممد بن احلسني بن أيب أيوب األستاذ حجـة الـدين أبـو منـصور المـتكلم تلميـذ ابـن فـورك وختنـه وهـو )  ٢( ُ َ َ َُ ْ ّْ َ َْ َْ ُ ْ َُ ُ َُ َّ َّ ُ ُّ ْ َ ْ َّ َ

َصاحب كتاب تـلخيص الـدالئل تـويف يف ذي احلجـة سـنة إحـدى وعـشرين وأربعمائـة ِ
ََْ ََّ َْ ََ ْ ِ َّ ْ ِ ِ ّ ِ َِ ْ تـاريخ اإلسـالم ت  .َ

 ٣٢٢: رقم) ٤/١٤٧(طبقات الشافعية الكربى للسبكي ،٤٣: رقم) ٩/٣٦٨(بشار 
،ســـــري أعـــــالم النـــــبالء ط الرســـــالة )٢٨(، طبقـــــات املفـــــسرين للـــــسيوطي )٩١(املنتخـــــب مـــــن الـــــسياق ) ٣(

)١٧/٢١٥(  
 )١٣/٢٥(سري أعالم النبالء ط احلديث ) ٤(
 )٩/١١٠(شار تاريخ اإلسالم ت ب، .٥/٤٢شذرات الذهب  )٥(
 )٤/١٢٧(طبقات الشافعية الكربى للسبكي ) ٦(
 )٢٥٨: ص(تاج الرتاجم البن قطلوبغا ) ٧(
 )١٧/٢١٤(سري أعالم النبالء ط الرسالة ) ٨(



    
 
 

    

 
 
 
 
 

٦٠

ات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد   

 يف خراسان ترمجة ألعالم املفرسين بالرأي 

  .)١(. "نحوي الواعظاملتكلم األصويل، األديب ال

  :وفاته

م يف الطريق فمات هناك، ونقل إىل نيسابور ودفن ُإىل نيسابور سمن غزنة عودته أثناء يف 

  .)٣(وكانت وفاته سنة ست وأربعمائة، رمحه اهللا تعاىل... ، ومشهده �ا ظاهر)٢(باحلرية

  :فوركتفسير ابن 

  :أثين بعض العلماء علي تفسري اإلمام ابن فورك منهم

َوكتاب ابن فـورك  : (  حيث قالقاضي ابن العريب املالكي يف قانون التأويلال ْ  أي التفسري - ُ

ً وأكثرها علما، وأبدعها حتقيقاً، وهو أقلها حجما- َاملختزن" وهو مالمح من كتاب ،ً ْ
ُ

")٤( 

  )٥().ئة جملداالذي مجعه يف التفسري الشيخ أبو احلسن األشعري يف مخسم

ًأملى علينا صدرا من أوله إىل آخره مث :" ًتفسري بن فورك قائالولقد تكلم الثعليب عن 
  )٦(.استأنف وحلق واقتصر على األسئلة واألجوبة حىت فرغ منه

ًمطوال مسهبا مث رجع واختصره يف طريقة السؤال ًتفسريا ًملي أوال أوهذا معناه أن ابن فورك  ً
  .واجلواب

  :منهج المؤلف في تفسيره

َبىن ابن فورك رمحه ا طريقة السؤال واجلواب، : َهللا تفسريه على طريقة تربوية فريدة، أال وهيُ

َوهي طريقة مل يسبق إليها ًأنه يأيت إىل السورة كاملة، : كانت طريقته يف عرض اآلياتو. ُ
ٍفيأخذ أول عشر آيات منها، بغض النظر عن وجود الربط بينها، مث يأخذ العشر اليت تليها، 

                                 
 )٣/١٤(مرآة اجلنان وعربة اليقظان ) ١(
، وهــي حملــة بكــسر احلــاء املهملــة وســكون اليــاء املثنــاة مــن حتتهــا وفــتح الــراء وبعــدها هــاء ســاكنة: احلــرية) ٢(

وفيـــات  .كبـــرية بنيـــسابور ينـــسب إليهـــا مجاعـــة مـــن أهـــل العلـــم، وهـــي تلتـــبس بـــاحلرية الـــيت بظـــاهر الكوفـــة
  )٤/٢٧٣(األعيان 

أبـو /َّاإلمـام العالمـة: املؤلـف) ٣٩:( إىل آخـر سـورة النـاس ص- مـن أول سـورة نـوح -تفسري ابن فـورك ) ٣(
ســهيمة بنـت حممـد ســعيد حممـد أمحــد : اســة وحتقيـقدر)  ٤٠٦املتـوىف (بكـر حممـد بــن احلـسن ابــن فـورك  

:  اململكة العربيـة الـسعودية الطبعـة األوىل-جامعة أم القرى :  الناشر١: عدد األجزاء)  ماجستري(خباري 
 م ٢٠٠٩ - ١٤٣٠

َّ، ويسمى هذا التفسري )٣٢٤: ت(هذا التفسري أليب احلسن األشعري ) ٤( َباملختزن يف تفسري القرآن والـرد "ُ ْ ُ أن الـصاحب ابـن عبـاد انتـدب لـه  ":وذكـر ابـن العـريب " ى من خالف البيـان مـن أهـل اإلفـك والبهتـانعل
فبـــذل فيـــه عـــشرة آالف دينـــار للخـــازن يف دار اخلالفـــة، فـــألقى النـــار يف اخلزانـــة الـــيت تـــضم هـــذا التفـــسري 

قواصــم العواصــم مــن ال ".فــاحرتق، وكانــت تلــك نــسخة واحــدة مل يكــن غريهــا ففقــدت مــن أيــدي النــاس
 )٧٢: ص(

 )٤٥٦: ص(قانون التأويل ) ٥(
 )١/٨٣(الكشف والبيان عن تفسري القرآن = تفسري الثعليب ) ٦(



    
 
 

    

 
 
 
 
 

٦١

ات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد   

 يف خراسان ترمجة ألعالم املفرسين بالرأي 

  .  ً، مث يفرتض مجلة من األسئلة، ويتناوهلا باجلواب واإليضاح)مسألة (:مث اليت تليها، مث يقول

  :ولقد اهتم ببعض اجلوانب يف تناوله لآليات منها

  .عليه يف بعض اآليات املفسرة يقتصرً وأحيانا اللغوي املعىن يذكر : ًأوال

   . اآليات دون إسنادتفسري الواردة عن السلف يف الرواياتيذكر : ًثانيا 

  ً.يذكر املناسبات بني اآليات أحيانا : ًثالثا

  . لتفسريهابتعرضيذكر األوجه  اإلعرابية يف بعض اآليات اليت : ًرابعا 

  )١(ً. ويقتصر على القراءات السبع غالبا،يذكر القراءات الواردة يف اآليات اليت فسرها: ًخامسا

  :وهناك مجلة من امللحوظات علي طريقته منها

  ًم أ�ا ضعيفة أحياناھلصحيحة بصيغة التمريض مما يوروايته  لألحاديث ا -

إيراده بعض القراءات الشاذة مع القراءات املتواترة مع عدم التنبيه عليها مما يوهم أ�ا  -

  .متواترة

ّ بأمسائهم  إال يف النادر التصريحالصمت عن النقول اليت ينقلها عن العلماء وعدم  -
  .ببعضهم دون بعض

 واحلديثية،  ترجيح اللهم إال يف مسائل حمدودة وهذا يف األقوال النحوية،سرد األقوال دون -

  .والفقهية

 الروايات يف بعض والتابعنيخلطه بني كالم بعض العلماء وما روي عن الصحابة  -

  .التفسريية

  ً. والتعرض لعللها أحيانا، املفسرةاآليات الواردة يف القرآنيةذكر القراءات  -

 لآليات تفسريه، واحلديثية، والفقهية، اليت يتعرض هلا خالل واللغوية ،النحوية  القضايا-

  .القرآنية

  .يلة فقدت من أيدي الناس منذ زمانحفظه  لنقول كثرية عن مصادر أص -

ردوده على املعتزلة ؛ كلما وجد مناسبة لذلك ولعل  هذه الفوائد اجلمة اليت ذكرناها هي  -

َاليت حدث بكثري من العلماء بعده  يف االحتفاء ويتجلى ذلك ً، أن حيتفوا به احتفاء بالغاَ

  )٢(.التفسري من كتب الكثري إياه على تفضيلهم اليت تدل على الكثريةالنقول 

                                 
سـهيمة بنـت حممـد : حتقيـق) ٤٤:( إىل آخـر سـورة النـاس ص- مـن أول سـورة نـوح -تفـسري ابـن فـورك ) ١(

 )ماجيستري(سعيد حممد أمحد خباري 
أبـو بكـر حممـد /َّاإلمـام العالمـة:  آخـر سـورة الـسجدة املؤلـف- تفسري ابن فـورك مـن أول سـورة املؤمنـون) ٢(

) ٥١:(ص) ماجـستري(عـالل عبـد القـادر بنـدويش : دراسـة وحتقيـق)  ٤٠٦املتـوىف (بن احلسن ابـن فـورك 
 - ١٤٣٠:  اململكـــــة العربيـــــة الـــــسعودية الطبعـــــة األوىل-جامعـــــة أم القـــــرى : ،الناشـــــر١: عـــــدد األجـــــزاء

 .م٢٠٠٩



    
 
 

    

 
 
 
 
 

٦٢

ات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد   

 يف خراسان ترمجة ألعالم املفرسين بالرأي 

َاإلمام السلمي  -٤    :)١( ) م١٠٢١ - ٩٣٦=  هـ ٤١٢ - ٣٣٠(ُّ

  :اسمه 

َحممد بن احلسني بن حممد بن موسى بن خالد بن سامل بن راوية بن سع ُِ ِ َّ َيد بن قبيصة بن ََّ َ
َسراقة ُ.  

  :كنيته

  .أبو عبد الرمحن

ُنسبه  َ َ:  

َْاألزدي
َ، السلمي)٢( ُّ

ّ النيسابورى )٣(
  .ُّ الصويف)٤(

ُمولده َ:  

ٍولد السلمي يوم الثالثاء يف عاشر مجادى اآلخرة، سنة مخس وعشري َ َ
ِ ُِ َّ َ ُّ َ  :وقيل ِ وثالث مئة،نُ

ِسنة ثالثني وثالث مئة 
َ َ

)٥(.  

  :مذهبه

  )٦(.شافعي املذهب-ه اهللا رمح–كان 

ِنشأته وطلبه للعلم
ََُ ُ َ:  

َّنشأ أبو عبد الرمحن السلمي يف بيت يغلب عليه التصوف والزهد؛ فأبوه احلسني بن حممد  ُّ ُّ َ ُ
ٍ ُّ

ُكان من الزاهدين السالكني طرق التصوف، ومل يعرف عنه العناية بطلب العلم أو رواية  َ ُ ُّ َ َّ َ
ِ َّ

  .احلديث

ُّ والعلم إىل بلدان كثرية، قال الذهيبِورحل يف طلب احلديث
ٍ

َكتب احلديث مبرو ونـيسابور «: ُ َْ َ َْ َ

                                 
،تـــاريخ بغـــداد ت بـــشار ٤: رقـــم) ١٨: ص(نتخـــب مـــن كتـــاب الـــسياق لتـــاريخ نيـــسابور امل: ترمجتـــه يف) ١(

، تــاريخ اإلســالم ت بــشار ١٥٢: رقــم)١٧/٢٤٧(،ســري أعــالم النــبالء ط الرســالة ٦٦٦: رقــم) ٣/٤٢(
طبقـــــات احلفـــــاظ =  تـــــذكرة احلفـــــاظ ٧٤١٩: رقـــــم)٣/٥٢٣(، ميـــــزان االعتـــــدال ٥٨: رقـــــم ) ٩/٢٠٨(

، الثقـات ممـن مل يقـع يف ٦٦٩٥: رقـم)٧/٩٢(ان امليـزان ت أيب غـدة ،لـس٩٦٣: رقـم) ٣/١٦٦(للذهيب 
: رقــــم)٢٥٥: ص(، العقــــد املــــذهب يف طبقــــات محلــــة املــــذهب ٩٦٥٧: رقــــم)٨/٢٥٣(الكتــــب الــــستة 

 ).٢٨٦٣(رقم ) ٢٠٥٦:(،املوسوعة امليسرة ص)٦/٩٩(، األعالم للزركلي ٨٨٧
َأزد شنوءة«ٌنسبة إىل : َْاألزدي)  ٢( ُ َ ُأبيـه، لكنَّـه اشـتهر بــَ، وهي قبيلـة »َْ ْ

ُِّ، وهـي نـسبة إىل قبيلـة أمـه "ُّالـسلمي" ِ َ ٌ
َبين سليم ُ. 

َالسلمى)  ٣( هذه النسبة بضم السني املهملة وفتح الالم إىل سليم وهي قبيلة من العرب مشهورة يقـال هلـا : ُ
ُاألزدي أبــا، الــسل: فيقــال  لــه) ٧/١٨٠(األنــساب للــسمعاين . ســليم بــن منــصور بــن عكرمــة ً ّ ًمي جــداْ َ .

 )٩/٢٠٨(تاريخ اإلسالم ت بشار 
 ًمولدا)  ٤(
 ).١٧/٢٤٧(، و سري أعالم النبالء ط الرسالة )١٨: ص(املنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور ) ٥(
 ٨٨٧: رقم)٢٥٥: ص(العقد املذهب يف طبقات محلة املذهب )  ٦(



    
 
 

    

 
 
 
 
 

٦٣

ات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد   

 يف خراسان ترمجة ألعالم املفرسين بالرأي 

ِوالعراق واحلجاز ِ«)١(.  

  

  :ُشيوخه

ِّْأمحد بن إسحاق بن أيوب بن يزيد، أبو بكر الصبغي - ١ َ َ
)٢(.  

ُّأبو احلسن الدارقطين - ٢
)٣(. 

ُّأبو العباس األصم - ٣ َ َ َّ
)٤(. 

َّأبو احلسن العنزي الطرائفي ال - ٤
ّ َ

َّ ِّ ََ َ ّنيسابوري َْ ْ
)٥( 

ُأبو عمرو السلمي النـَّيسابوري - ٥ َ ْ َ ُّوهو جده ألمه  ،ُّ َ
)٦( 

َحممد بن يعقوب بن يوسف بن األخرم - ٦ ْ َ َ َّ
)٧( .   

ُتالميذه َ:  

ِروى عن السلمي مجع من طالب العلم، نقتصر على ذكر أشهرهم َ َّ ٌ ِّ:  

َ أبو بكر البـيـهقي، صاحب - ١   ".السنن"َْ

َقاسم القشريي، صاحب َ عبد الكرمي بن هوازن، أبو ال- ٢ َالرسالة القشريية"ُ ُ."  

َّ علي بن أمحد املديين، أبو احلسن املؤذن، وهو آخر من حدث عنه- ٣ ُ ِّ
َ

َ ُّ .)٨(.  

                                 
 ).٣/١٦٦(طبقات احلفاظ للذهيب = تذكرة احلفاظ ) ١(
َْأمح)  ٢( ُّد بن إسحاق بن أيوب بن يزيد، أبو بكر النَّيسابوري الـشافعي الفقيـه املعـروف بالـصبغيَ َّ ُّ ْ َ َُ ْ ْ ْ ّْ َ

: املتـوىف. [ِ
 .٤٥: رقم) ٧/٧٧٦(ت بشار " تاريخ اإلسالم] " هـ٣٤٢

َعلي بن عمر بن أمحد بن مهدي بن مسعود بن النُّعمان بن دينار بن عبـد اللـه، أ)  ٣( َّ َْ ُ َْ ْ ْ ْ ْ ْ ُْ ْ ََ َْ ّ
َبـو احلـسن البغـدادي ِ َ ُْ

ّالدارقطين،  ْ َُ ) ١٣/٤٨٧(تـاريخ بغـداد ت بـشار . احلـافظ املـشهور صـاحب املـصنفات]  هــ٣٨٥: املتوىف[َّ
 ١٧٣: رقم) ٨/٥٧٦(،تاريخ اإلسالم ت بشار ٦٣٥٧: رقم

َّحممــد بــن يعقــوب بــن يوســف بــن معقــل بــن ســنان، أبــو العبــاس األمــوي، مــوىل بــين أميــة، ال)  ٤( َّ ُ َْ ْ ْ ْ َْ ِ ِ
ّنيــسابوري ْ ْ

ُوكــان يكــره أن يقــال لــه األصــم]  هـــ٣٤٦: املتــوىف. [ّاألصــم َ ُفكــان أبــو بكــر بــن إســحاق الــصبغي يـقــول . ُ ُ َ َ ُّ ِّْ َ ْ ِْ ْ َ
ِفيــه ّاملعقلــي: ِ

ِ
َْ

ت بــشار " تــاريخ اإلســالم"، ١٤٠: رقــم) ١٢٣: ص(التقييــد ملعرفــة رواة الــسنن واملــسانيد . 
 .٢٤٣: رقم) ٨٤٢-٧/٨٤١(

ْأمحــد بــن )  ٥( َْ ّحممــد بــن عبــدوس بــن ســلمة، أبــو احلــسن العنــزي الطرائفــي النيــسابوريَ َّّْ ّ َ
َّ ِ ََ َ َ َْ َ َ َ ْ ُْ ]  هـــ٣٤٦: املتــوىف. [َْ

 .٢٠٥: رقم) ٧/٨٣١(ت بشار " تاريخ اإلسالم"
ُإمساعيــل بــن جنيــد بــن أمحــد بــن يوســف بــن خالــد، أبــو عمــرو الــسلمي النـَّيــسابوري الــصويف )  ٦( َ ْ َْ َّ : املتـــوىف[َُ

للــــسبكي " طبقــــات الـــشافعية الكــــربى"، ١٤٩: رقـــم) ٨/٢٣٧(ت بــــشار " ريخ اإلســـالمتــــا] " هــــ٣٦٥
 .١٦٢: رقم) ٣/٢٢٢(

ــــشيباين، ) ٧( ــــو عبــــد اهللا، العــــدل احلــــافظ، ال ــــن عبــــد اهللا، أب ــــن يعقــــوب ب ــــن يوســــف ب ــــن يعقــــوب ب ْحممــــد ب َّ َّ
ْالنـَّيسابوري، املعروف قدميا بابن الكرمـاين، وأخـريا بـابن األخـرم، ً ْ

ِ ً ُ ت " تـاريخ اإلسـالم]  " هــ٣٤٤ :املتـوىف[ْ
  ).٢٧٣: ص" (طبقات الشافعيني"،١٥١:رقم) ٧/٨١٠(بشار 

 ).٣/٤٦" (األنساب)  "٨(



    
 
 

    

 
 
 
 
 

٦٤

ات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد   

 يف خراسان ترمجة ألعالم املفرسين بالرأي 

ُمكانته وكالم العلماء فيه ُ:  

ًكان السلمي جليل القدر عند أهل بلده، عظيم املنزلة يف طائفته، مجع شيوخا وكتبا ً
ِ

َ
ِ ْ َ َ ُّ ُّ .

ُوكان صاحب حديث جم ٍ
ًودا، وله عناية خاصة بالصوفية وأخبارهم، صنَّف هلم كتبا يف السنن َ َّ ٌ ٌَّ ً ِّ

  .)١(والتفسري والتاريخ 

قدر أيب عبد الرمحن عند أهل بلده جليل، وحمله يف طائفته  :"قال اخلطيب البغدادي

، وبنيسابور له ً وتراجم وأبواباً مجع شيوخاًكبري، وقد كان مع ذلك صاحب حديث جمودا

  .)٢(" معروفة به يسكنها الصوفية قد دخلتها، وقربه هناك يتربكون بزيارته قد رأيته وزرتهدويرة

الشيخ الكبري، العارف باهللا الشهري، احلافظ أبو عبدالرمحن «: قال اليافعي يف ترمجتهو

ّحممد بن احلسني بن موسى النيسابوري السلمي الصويف، صحب جده أبا عمرو بن جنيد،  ّ
ّقته، وصنف التفسري والتاريخ وغري ذلك، وبلغت مصنفاته مائةومسع األصم وطب ّ«)٣(.  

ّشيخ الطريقة يف وقته، املوفق يف مجع علوم «):تاريخ نيسابور(وقال عبد الغافر يف 
ّوقد ورث التصوف عن أبيه وجده، ومجع من الكتب ما .. .ّاحلقائق ومعرفة طريق التصوف، ّ

  .)٤(»مل يسبق إىل ترتيبه

ًصاحب التصانيف للصوفية اليت مل يسبق إليها، وكان مكثرا من «):نساباأل(يف جاء و ّ
  .)٥(»احلديث

ّذو الصيام والقيام، مقري األئمة واألعالم مدى : ومنهم«): احللية(وقال أبو نعيم يف 
ّالسنني واألعوام، يف التعبد لبيب ويف التعليم أريب، أبو عبدالرمحن السلمي ّ«)٦(.  

ِكان مرضيا عند اخلاص والعام، واملوافق واملخالف،  : )٧(َّخلشاب قال ا«: ُّوقال الذهيب ِ
ُ ُ

ِّ � ْ َ
َوالسلطان والرعية، يف بلده ويف سائر بالد املسلمني، ومضى إىل اهللا كذلك، وحبب تصانيفه  َّ ََّ

ِ ِ َّ ُّ
ًإىل الناس، وبيعت بأغلى األمثان، وقد بعت يوما من ذلك على رداءة خطي بعشرين دينارا؛  َِّ ً ُ ْ ْ َ

  .)٨(» وكان يف األحياء

                                 
  .)٣/٤٢(ت بشار " تاريخ بغداد) "١(
 )٣/٤٢(تاريخ بغداد ت بشار )  ٢(
 . ٤١٢ السنة ٢١: ٣مرآة اجلنان ) ٣(
 ).١٨ص " (املنتخب من السياق لتاريخ نيسابور )"٤(
 ).٧/١٨٣(اب للسمعاين األنس) ٥(
 .١٩١/٢٧٥: ٤حلية األولياء ) ٦(
ًحممـــد بـــن علـــي أبـــو ســـعيد اخلـــشاب، وقــد أفـــرد للـــسلمي ترمجـــة يف ســـري أعـــالم النـــبالء ط الرســـالة : هــو) ٧( ُّ َّ

 .٨٣: رقم)١٨/١٥٠(
  )١٧/٢٤٨(ط الرسالة " سري أعالم النبالء) "٨(



    
 
 

    

 
 
 
 
 

٦٥

ات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد   

 يف خراسان ترمجة ألعالم املفرسين بالرأي 

ُّوقد بلغ السلمي منزلة عالية يف معرفة الرجال وأحواهلم، حىت قال الذهيب عنه ًُّ ً وقد «: ُّ

ٍسأل أبا احلسن الدارقطين عن خلق من عارف �ذا الشأن ٍ ْ َ َّ َ «)١(.  

ُّومع هذه املنزلة العالية يف العلم؛ أخذت عليه أمور بسبب تصوفه وإغراقه فيه؛ فقد ا� ُّ ٌ َم ُ

َبوضع األحاديث للصوفية، والتهاون يف رواية األحاديث واحلكايات املوضوعة والباطلة َ َّ ُّ.  

ُّقال يل حممد بن يوسف القطان النيسابوري«: البغدادي ُقال اخلطيب ُ َّ َ ُ ُ كان أبو عبد : َّ

ٍالرمحن السلمي غري ثقة،
َ َوكان يضع للصوفية األحاديث: قال اخلطيب... .ُّ ِ ُّ ُ«)٢(   

  :اختلفت أقوال علماء اجلرح والتعديل فيه على ثالثة أقوالوقد 

ً التوثيق مطلقا واإلتقان وذهب إىل هذا اخلليلي يف اإلرشاد
 واحلاكم كما نقل احلافظ )٣(

  . )٤(ابن حجر يف اللسان

أنه يضع األحاديث وهذا القول اعتمده أئمة من النقاد مثل ابن : والرأي الثاين

  .)٦(عند ختريج أحاديثه  ،لك اعتمد املناوي رميه بالوضع وكذ،والعالئي)٥(اجلوزي

ويف القلب مما : (( قال الذهيب. بهأنه ضعيف يف احلديث ال حيتج مبا ينفرد: والرأي الثالث

   )٧())يتفرد به 

حقائق ( ويف ،ويف اجلملة ففي تصانيفه أحاديث وحكايات موضوعة: ( وقـال فـي تـرجـمـته

َّصال عدها بعض األئمة من زندقة الباطنيةأشياء ال تسوغ أ) تفسريه ًوعدها بعضهم عرفانا ،ً
 ،نعوذ باهللا من الضالل ومن الكالم �وى، فإن اخلري كل اخلري يف متابعة السنة،وحقيقة

  .)٨(والتمسك �دي الصحابة والتابعني رضي اهللا عنهم

ُمصنَّفاته ُ:  

ًخلف السلمي عددا من املصنَّفات، نذكر منها أشه ُّ ُّ َّ   :َرهاَ

ُحقائق التفسري - ١
)٩(. 

                                 
 ).١٧/٢٥٢" (السري"وانظر . باختصار) ٣/١٦٦(طبقات احلفاظ للذهيب = تذكرة احلفاظ ) " ١(
 ). ٣/٤٢" (تاريخ بغداد ت بشار) "٢(
  ).٣/٨٦١(اإلرشاد يف معرفة علماء احلديث للخليلي ) ٣(
 .٦٦٩٥: رقم)٧/٩٢(لسان امليزان ت أيب غدة ) ٤(
ِاملنتقى النَّفيس مـن تلبـيس إبلـيس«) ٥( َ

ُ
ّلإلمـام ابـن اجلـوزي، بقلـم»  ْ ار ابـن علـي حـسن علـي عبـد احلميـد، د/َ

َّاجلوزي، السعودية، ط ّ ْ
ِ ِاملنتقى النَّفيس من تلبيس إبليس«. م١٤١٩/١٩٩٨، ٤َ َ

ُ
 ).٤٤٩-٤٤٧ص(» 

:"  وقـــال٢٨٩٤: رقـــم)٢/١١(، و ١٨٨٠: رقـــم)١/٥١٧(، و١٢٠٥: رقـــم) ١/١٨٩(فـــيض القـــدير ) ٦(
 ".وفيه أبو عبد الرمحن السلمي سبق أنه وضاع للصوفية

 ٧٤١٩: رقم)٣/٥٢٣(ميزان االعتدال )  ٧(
 ١٥٢: رقم ) ١٧/٢٥٢(سري أعالم النبالء ط الرسالة ) ٨(
=  مكــان النــشر -م٢٠٠١ -هــ ١٤٢١ ســنة النــشر - الناشــر دار الكتــب العلميـة-حتقيـق ســيد عمـران) ٩(



    
 
 

    

 
 
 
 
 

٦٦

ات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد   

 يف خراسان ترمجة ألعالم املفرسين بالرأي 

 )١( عيوب النفس ومداوا�ا - ٢

 )٢(الفتوة - ٣

َآداب الصحبة وحسن العشرة  - ٤
ِ

ُ ُّ
)٣(. 

 )٤(األربعون يف التصوف - ٥
َّطبقات الصوفية -٦ ُّ.) ٥( 

  . )٦(سؤاالت السلمي للدارقطين  -٧

  

ُوفاته َ:  

ُّتويف السلمي ِّ َْنـيسابور، سنة اثنيت عشرة وأربع مئة، ب،َ يف شهر شعبان-محه اهللا تعاىل ر -ُ
َوكانت جنازته عظيمة مشهودة َ ً ُ .)٧(   

  

   :هتفسيرمنهج السلمي في 

،ثـانـي تـفـاسـري الصوفية اليت ظهرت )حقائق التفسري(ـ يعترب تفسري السلمي املسمى ب

عد من أمهات ُ وي، وهذا التفسري من أهم تفاسري الصوفية،، بعد تفسري التسرتيىل الوجودإ

  . كالقشريي والشريازي وأضرا�ما من أقطاب الصوفية، ملن تأخر عنهاملراجع للتفسري الباطين

 وحترير ،وهـو امـتـداد للتفسري الصويف الذي ابتدعه التسرتي من ذي قبل وتفصيل فيه

  .ّواسع للذوق الصويف يف فهمه ملعاين كلمات الله يف القرآن العظيم

                                                                             
 بريوت/لبنان=

 ١٩٨١االوىل  :  الطبعـة-دار الـشروق: الناشـر- عبـد العزيـز شـرف-حممد عبد املنعم خفـاجي : حتقيق) ١(
 ٦٠: حاتعدد الصف-م

وهو كتاب يف التصوف تناول موضوع الفتوة وعرفها وذكر بعـض مكـارم األخـالق مـن الكتـاب والـسنة )  ٢(
وكثري مـن األمـور املتعلقـة �ـا ويليـه كتـاب منـاهج العـارفني وكتـاب نـسيم األرواح وكتـاب الـسماع وصـفات 

حتقيــق . مــد بــن احلـسني الــسلميالـذاكرين واملتفكــرين وكـالم الــشافعي كلهــا مـن تــأليف أيب عبــد الـرمحن حم
 .م٢٠٠٢ - هـ ١٤٢٢مان الطبعة األوىلدار الرازي ع/احسان ذنون الثامري و حممد عبد اهللا القدحات

 ١٤١٠األوىل، : الطبعـة- مـصر– طنطـا -دار الـصحابة للـرتاث : الناشـر-جمدي فتحي الـسيد: احملقق)  ٣(
- ١٩٩٠ 

  م١٩٨١الثانية، : الطبعة- اهلند–انية بيحيدر آباد الدكن مطبعة جملس دائرة املعارف العثم: الناشر)  ٤(
هــ ١٤١٩األوىل، :  الطبعـة- بـريوت–دار الكتـب العلميـة :  الناشـر-مصطفى عبد القادر عطـا: احملقق) ٥(

 م١٩٩٨
َِّســعد بــن عبــد اهللا احلميــد ود. فريــق مــن البــاحثني، بإشــراف وعنايــة د: حتقيــق) ٦( خالــد بــن عبــد الـــرمحن . ُ

 ) جملد١/هـ١٤٢٧اجلريسي . ط (اجلريسي
 ١٥٢: رقم) ١٧/٢٤٧(سري أعالم النبالء ط الرسالة ) ٧(



    
 
 

    

 
 
 
 
 

٦٧

ات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد   

 يف خراسان ترمجة ألعالم املفرسين بالرأي 

 من القرآن، صنفوا يف أنواع ،الظاهرلـمـا رأيت املتومسني بعلوم : " يقول يف مقدمته 

فوائد ومشكالت وأحكام وإعراب ولغة وجممل ومفسر وناسخ ومنسوخ ما يشغل منهم 

 إال تفسري آيات متفرقة نسبت إىل أيب العباس بن احلقيقة،جلميع فهم خطابه على حساب 

  .)١(عطاء

 وكنت ، على غري ترتيب)٢()عليه السالم(ُوتفسري آيات ذكر أ�ا عن جعفر بن حممد 

 وأضم أقوال ، أحببت أن أضم ذلك إىل مقالتهم،ًقد مسعت منهم يف ذلك جزءا استحسنته

 فاستخرت اهللا ، وأرتبه على السور حسب وسعي وطاقيت،املشايخ من أهل احلقيقة إىل ذلك

  . )٣("يف مجيع ذلك واستعنت به وهو حسيب ونعم املعني 

 ،عراض عن املعاين الظاهرة يف هذا التفسري واإل،غـري أن االقتصار على املعاين االشارية

 فا�م ،ولقى معارضات شديدة من معاصريه وممن أتوا بعده،ًترك لـلـعـلماء جماال للطعن عليه

  )٤(. ووضع االحاديث على الصوفية،باالبتداع والتحريف والقرمطة

ة حول ًولتفسريه طابع خاص و كل اجتاهه كان منحصرا يف مجع ما يتيسر من آراء الصوفي

ً وهو لذلك ليس تفسريا مفصال لكل آية من آيات القرآن الكرمي،آيات من القرآن   الكرمي،ً

ًوليس حتليال لفظيا أو بيانا حلكم شرعي ً ً.  

ًوهو لذلك ميثل فهما خاصا لقوم خمصوصني فيما يتصل بتفسري القرآن الكرمي ً  أو احلديث ،ّ

  .)٥ (عن بعض الفهوم املستنبطة منه

قرأت يف هذا التفسري، : " حممد حسني الذهيب عن حقائق التفسري/يقول الدكتور

فوجدته يستوعب مجيع سور القرآن، ولكنه ال يتعرض لكل اآليات بل يتكلم عن بعضها 

ُويغضى عن بعضها اآلخر، وهو ال يتعرض فيه لظاهر القرآن، وإمنا جرى يف مجيع ما كتبه 

                                 
ّأمحـــد بـــن حممـــد بـــن ســـهل بـــن عطـــاء، أبـــو العبـــاس األدمـــي الـــصويف الزاهـــد) ١( ّ ُّ ّ قـــال ]  هــــ٣٠٩: املتـــوىف. [ّ

ٍيـسري ٍكان أحد شيوخهم املوصوفني بالعبـادة واالجتهـاد، وكثـرة الـدرس للقـرآن، وحـدث بـشيء : اخلطيب
َّعــن يوســف بــن موســى القطــان، والفــضل بــن زيــاد صــاحب أمحــد بــن حنبــل، وحنومهــا تــاريخ بغــداد ت . َ

 .٤١٢: رقم) ٧/١٤١(،تاريخ اإلسالم ت بشار ٢٦٤٢: رقم) ٦/١٦٤(بشار 
: جعفـــر بــــن حممـــد بــــن علــــى بـــن احلــــسني بـــن علــــي بــــن أيب طالـــب، اهلــــامشي، أبـــو عبــــد اهللا، املعــــروف) ٢(

 ١١٧: رقم) ٦/٢٥٥( النبالء ط الرسالة سري أعالم. بالصادق
   )٢٠-١/١٩(مقدمة تفسري السلمي ) ٣(
 ).٩٦٧-٢/٩٦٣(حممد هادي معرفة : التفسري واملفسرون يف ثوبه القشيب، املؤلف) ٤(
، وقــد أثــين )٧٥: ص(منيــع عبــد احللــيم حممــود منــاهج املفــسرين /مــن كتــاب منــاهج املفــسرين للــدكتور) ٥(

ًومل يعتـــربه خارجـــا عـــن منهـــاج الـــصوفية املعتـــربين يف فهـــم اآليـــات  ي ومدحـــه،الـــشيخ علـــي تفـــسري الـــسلم
ًوتنزيلها على إشارات تتعلق بإصالح السلوك وإخالص العبودية فضال عمـا يـدور بـني النـاس مـن معانيهـا 

 .الظاهرة



    
 
 

    

 
 
 
 
 

٦٨

ات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد   

 يف خراسان ترمجة ألعالم املفرسين بالرأي 

يقتصر على ذلك ال يعىن أن التفسري الظاهر على منط واحد، وهو التفسري اإلشارى، وهو إذ 

ِّغري مراد، ألنه يصرح  أنه أحب أن جيمع تفسري أهل احلقيقة يف كتاب :  مقدمة تفسريهيفُ

  .مستقل كما فعل أهل الظاهر

مل يكن له جمهود يف هذا التفسري أكثر من أنه مجع . مث إن أبا عبد الرمحن السلمى

، ورتبها على حسب السور واآليات، وأخرجها للناس مقاالت أهل احلقيقة بعضها إىل بعض

  ."حقائق التفسري"يف كتاب مساه 

جعفر بن حممد الصادق، وابن عطاء اهللا :  حقائقهيف السلمى مَوأهم من ينقل عنه

  )١(.السكندري، واجلنيد، والفضيل بن عياض، وسهل بن عبد اهللا التسرتى، وغريهم كثري

  

  :أقوال العلماء في تفسيره

 علي ما فيه من هم العديد من العلماء عن تفسري السلمي للتحذير منه، وللتنبيتكل

  .خمالفات ال تتناسب وتفسري الكتاب العزيز

وإمنا أوردته يف هذا القسم ألن : ((قال السيوطي عن تفسري أيب عبد الرمحن السلمي

   )٢()).تفسريه غري حممود

وجدت عن ": الصوفية يف القرآن يقول ابن الصالح  يف فتاواه وقد سئل عن كالم و

) حقائق التفسري(صنف أبوعبد الرمحن السلمي : نه قال أيب احلسن الواحدي املفسر أمام اإل

  .)٣(. " فقد كفر،فإن كان قد اعتقد أن ذلك تفسري

ُألف السلمي حقائق التفسري فأتى فيه مبصائب وتأويالت ": وقـال اإلمام  الذهيب
 بلى ،وحقائقه قرمطة وما أظنه يتعمد الكذب« :  وقال .)٤()  افيةّ نسال الله الع،الباطنية

  .)٥(» ...يروي عن حممد بن عبد اهللا الرازي الصويف أباطيل وعن غريه

ْليته مل يصنـفه؛ فإنه " حقائق التفسري"ٌوله كتاب مساه «": تاريخ اإلسالم"وقال يف  ِّ َ
َختريف وقـرمطة، فدونك الكتاب فسرتى العجب َ َ َ َ ٌَ ٌَ َ َْ «)٦(.  

 فوائد كثرية - يعين السلمي –وفيما مجعه : ((....وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

وما يرويه من . ومنافع جليلة وهو يف نفسه رجل من أهل اخلري والدين والصالح والفضل

                                 
 )٢٨٥-٢/٢٨٤(التفسري واملفسرون ) ١(
  )٩٨: ص(طبقات املفسرين للسيوطي ) ٢(
 ).٤/٢٢٣(، اإلتقان يف علوم القرآن )٢/٢٨٤(، التفسري واملفسرون )١/١٩٧(الح فتاوى ابن الص) ٣(
 ).٣/١٦٦(طبقات احلفاظ للذهيب = تذكرة احلفاظ ) ٤(
  ).١٧/٢٥٥(  سري أعالم النبالء ٥)(
 .٥٨: رقم)٩/٢٠٨(تاريخ اإلسالم ت بشار )  ٦(



    
 
 

    

 
 
 
 
 

٦٩

ات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد   

 يف خراسان ترمجة ألعالم املفرسين بالرأي 

ًاآلثار فيه من الصحيح شيء كثري ويروي أحيانا آثارا ضعيفة بل موضوعة يعلم أ�ا  ً
   )١())اخل .... كذب

ِّقال ابن اجلوزيو ِوقد مجع أبو عبد الرمحن السلمي يف تفسري القرآن من كالمهم «: ُ
ّ َ ُّ َّ

ُّالذي أكثره هذيان ال حيل َِ ٌ َ َ ُ
َّحنو جملدين مساها : َّ َّ ، مث ذكر مناذج من التفسري »َّحقائق التفسري«ُ

ِومجيع الكتاب م:  إيل أن قال........وعلق عليها مبا يدل علي بطال�ا عنده ِ
ِن هذا اجلنس، ُ ِْ ْ

ِولقد مهمت أن أثبت منه ها هنا كثريا، فرأيت أن الزمان يضيع يف كتابة شيء بني الكفر  ْ ُ ٍ
ْ َ ُ َ َّ َّ ُ ُ َ ًُ َ ُ ِْ ُ ْ ْ ََ

ََواخلطإ واهلذيان َِ ْوهو من جنس ما حكينا عن الباطنية، فمن أراد أن يعرف جنس ما يف . َ ِْ َِ َ ْ َْ َّ ِ َ ْ َ َ َ ِ ِ
ُ

ُالكتاب؛ فهذا أمنوذجه ُ
ِ «)٢(.  

:  يقول )٣(ل جند السبكي وهو ممن نافح عن السلمي وحاول أن يدفع أقوال الذهيب ب

ل أنه اقتصر فيه على ذكر َبِوكتاب حقائق التفسري املشار إليه قد كثر الكالم فيه من ق« 

 .)٤(» تأويالت وحمال للصوفية ينبو عنها ظاهر اللفظ 
  

  

  

                                 
  .)١/٢٩( رشيد رضا -جمموعة الرسائل واملسائل البن تيمية ) ١(
ِاملنتقــى النَّفــيس مــن تلبــيس إبلــيس«،).٤٦٨ -٤٦٧(تلبــيس إبلــيس ) ٢( َ

ُ
علــي /بقلــم). ٤٤٩-٤٤٧ص(» 

َّحسن علي عبد احلميد، دار ابن اجلوزي، السعودية، ط ّ ِْ  .م١٤١٩/١٩٩٨، ٤َ
  ).٣/٦٢( انظر كالمه يف طبقات الشافعية ٣)(
  ).٤/١٤٧( طبقات الشافعية الكربى للسبكي ٤)(



    
 
 

    

 
 
 
 
 

٧٠

ات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد   

 يف خراسان ترمجة ألعالم املفرسين بالرأي 

ّاإلمام أبو بكر البـيـهقي  -٥
ِ
َ ْ َ ِْ

 ) هـ٤٥٨ - ٣٨٤()١(

 :اسمه

 بن موسى، البيهقي النيسابوري، اخلسر )٢(أمحد بن احلسني بن علي بن عبد اهللا: هو

  .وجردي

  :كنيته

  "أبو بكر"

  :لقبه

ناصر "، و)٤("شيخ اإلسالم"، و)٣( "ُّشيخ السنَّة"، و"اإلمام"، و"احلافظ" بـ -رمحه اهللا-ُلقب 

ُّمنظم الس"، و)٦("ِّمشس الدين"، و)٥("ُّالسنَّة ْ   .)٧("نةَُ

  :نسبته

ُالنـَّيسابوري"، و)٨("ُاخلراساين: " فقيل له- رمحه اهللا تعايل-َْتعددت نسبة اإلمام البـيهقي  ْ")٩( ،

ْالبـيهقي"و ْاخلسروجردي"، و)١٠("َ
ِ
ُْ ْ ُ")١١(.  

                                 
) ٤/٨(طبقــات الــشافعية الكــربى للــسبكي  ،١٩٤: رقــم) ١٠/٩٥(ســالم ت بــشار تــاريخ اإل: ترمجتــه) ١(

سـري أعـالم النـبالء ط الرسـالة  ،١٥٧: رقـم) ١٣٧: ص(التقييد ملعرفة رواة السنن واملـسانيد  ،٢٥١: رقم
التـــاج  ،٢٣١: رقـــم) ١٠٨: ص(املنتخـــب مـــن كتـــاب الـــسياق لتـــاريخ نيـــسابور  ،٨٦: رقـــم) ١٨/١٦٣(

العقــــد املـــذهب يف طبقــــات محلــــة  ،٢: رقــــم) ١٦: ص(آثر الطــــراز اآلخـــر واألول املكلـــل مــــن جـــواهر مــــ
ـــــان  ،٢٣٥: رقـــــم) ٩٣: ص(املـــــذهب  ـــــات األعي : رقـــــم) ٢/٤١٢(األنـــــساب للـــــسمعاين  ،)١/٧٥(وفي

 ،١٠١٤: رقم) ٣/٢١٩(طبقات احلفاظ للذهيب = تذكرة احلفاظ  ،٦٧١
 -سني بــن علــي بــن موســى بــن عبــد اهللا  أمحــد بــن احلــ-جــاء يف كتــاب األنــساب للــسمعاين تــسميته )  ٢(

  .فقدم وأخر، وهو خطأ ظاهر
 .٦٧١: رقم) ٢/٤١٢( انظر األنساب للسمعاين 

فلقب لقبه به غري واحـد مـن الـرواة عنـه كابنـه إمساعيـل، كمـا يف تبيـني كـذب " ُّشيخ السنَّة"ّوأما تلقيبه بـ ) ٣(
" الـشعب" الشحامي كما يف سند كتـاب ، وزاهر بن طاهر)٢٦٦: ص(املفرتي فيما نسب إىل األشعري 

)١/٨٣.( 
 ).١٨/١٦٣)" (١٨/١٦٣(سري أعالم النبالء ط الرسالة  "لقبه به الذهيب يف " شيخ اإلسالم") ٤(
  ).١/٦٠" (فتح املغيث بشرح ألفية احلديث"لقبه به السخاوي يف "  ُّناصر السنَّة") ٥(
 ).١/٥٣" (نونكشف الظ"تفرد به حاجي خليفة يف " ِّمشس الدين") ٦(
ُّمنظم السنة") ٧( ْ  ).١/٧" (دالئل النبوة"َِّّلقبه به األستاذ السيد أمحد صقر يف مقدمة حتقيقه لـ " َُ
 ).١٨/١٦٤" (َالنُّبالء"وقد نسبه إليها الذهيب يف " ُاخلراساين")  ٨(
ُالنـَّيـــسابوري")  ٩( ، )٢٦٥(ص " تبيـــنيال"احلـــافظ ابـــن عـــساكر يف : نـــسبة ايل نيـــسابور، وقـــد نـــسبه إليهـــا" ْ

 ).٤/٨" (طبقاته"، والسبكي يف )٥١١(ص " األربعني"وعلي بن املفضل املقدسي يف 
معجـــم البلـــدان . (بفـــتح البـــاء، وتقـــدمي اليـــاء الـــساكنة علـــى اهلـــاء، ونـــسبته إليهـــا مـــشهورة" َْالبـيهقـــي") ١٠(

٢/٣٤٦.( 
ْاخلـــسروجردي ")١١(

ِ
ُْ ْ = ، -وقيــــل بــــضمها-وفــــتح الـــراء فبــــضم اخلـــاء املعجمــــة، وســــكون الـــسني املهملــــة، " ُ



    
 
 

    

 
 
 
 
 

٧١

ات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد   

 يف خراسان ترمجة ألعالم املفرسين بالرأي 

  :مولده
َْ يف شعبان سنة ثالمثائة وأربع ومثانني هجرية بقرية خسروجرد- رمحه اهللا تعاىل–ولد  وعاش . ُ

  )١ (.عني سنةًأربعا وسب
  :رحلته في طلب العلم

نوقان، طوس، : ًقام البيهقي رمحه اهللا برحلة طويلة يف طلب العلم فسمع أوال مبدن خراسان
وغريها من بالد خراسان، وملا حوى ما يف هذه البالد من علم ... .مهدان، نيسابور، روذبار

غداد والكوفة وما حوهلا من توجه إىل أداء احلج، فدخل مكة ومسع من علمائها، وتوجه إىل ب
بلدان كعادة مجيع العلماء يف الرحلة يف طلب العلم، ومل حتدثنا الكتب اليت ترمجت للبيهقي 

 على ًوانقطع بقريته مقبال: كثريا عن رحلته، وبعد هذه الرحالت رجع إىل بيهق، قال الذهيب
 .)٢(اجلمع والتأليف 

  )٣(:شيوخه 
هقي يدرك قدر التلميذ عندما يعرف من علمه وأدبه وتعاهده إن الناظر إيل شيوخ األمام البي

ّ إسحاق الطوسي أيبو ،.)٤( إسحاق اإلسفراييين ـأيبمن جلة العلماء املشاهري من أمثال 
ُّ َ ْ ِ

 أيبو ،.هـ٤٠٥ عبد اهللا احلاكم النيسابوري ت أيبو ،.)٦( إسحاق األرمويأيبو، .)٥( الفقيه

                                                                             
ًوسكون الواو، وكسر اجليم، ويف آخرها الدال املهملة،  وهي قرية بناحيـة بيهـق، كانـت قـصبتها سـابقا، =

، وابــن الــصالح يف )١٥٣(ص " املنتخــب"كمــا يف " الــسياق"عبــد الغــافر الفارســي يف : وقــد نــسبه إليهــا
ـــات األعيـــان"، وابـــن خلكـــان يف )١/٣٣٢" (طبقاتـــه" ، )٥/١١٦(األنـــساب الـــسمعاين  ).١/٧٥ ("وفي

 .٢/٣١٦الوايف بالوفيات للصفدي 
 )٤/٨(طبقات الشافعية الكربى للسبكي ) ١(
 ). ١٨/١٦٥(سري أعالم النبالء ط الرسالة ) ٢(
-١/٢معرفـة الـسنن (ذكر األستاذ السيد أمحد صقر مجاعة من مشايخ البيهقي يف مقدمته على كتـاب ) ٣(

ُإْحتــاف : وهنــاك مؤلفــات مجعــت شــيوخ البيهقــي .م١٩٦١لــشؤون اإلســالمية مبــصر ا�لــس األعلــى ل ).٩ َ ِ
ّاملرتقـي بتـــراجم شـيوخ البيهقــي املؤلـف

ِ ِ ِ
َ َ ُ ُ ِ

َ َِ ُحممــود بـن عبــد الفتـاح النحــال قـدم لــه: َُْ َ َ َّ ِالـشيخ مــصطفى العــدوي : َ َ َ ََ ْ ُ ْ َّ
دار امليمان للنـشر : الناشر-الفريق العلمي ملشروع موسوعة جامع السنة: إشراف ومراجعة وضبط وتدقيق

 .م٢٠٠٨ - هـ ١٤٢٩األوىل، : والتوزيع الطبعة
ـــه ) ٤( ّإبـــراهيم بـــن حممـــد بـــن إبـــراهيم بـــن مهـــران، األســـتاذ أبـــو إســـحاق اإلســـفراييين األصـــويل املـــتكلم الفقي ُ ْ ْ

ّالـشافعي،  ّإمـام أهـل خراسـان، ركـن الـدين]  هــ٤١٨: املتـوىف[ّ ُ : قـمر)٩/٢٩١(تـاريخ اإلسـالم ت بـشار . ُ
  ).٣٦٧: ص(، طبقات الشافعيني ٣٢٤

ّإبــراهيم بــن حممــد بــن إبــراهيم بــن يوســف، أبــو إســحاق الطوســي الفقيــه)  ٥(
ُّ َ ْ ْ ْ ِمــن كبــار ]  هـــ٤١١: املتــوىف. [ِْ

ّالشافعية، ومناظريهم، وله الثـروة واجلـاه الـوافر ُّ ) ١٢٨: ص(املنتخـب مـن كتـاب الـسياق لتـاريخ نيـسابور  .ّ
   ٨: رقم) ٩/١٩٢(م ت بشار ،تاريخ اإلسال٢٧٠: رقم

ِإبـراهيم بن حممد بن أمحد بن علـي، أبـو إسـحاق األرمـوي الفقيـه المحـدث احلـافظ األصـويل، مـن كبـار  )٦( َ َ ْ َ
ِ ِ

ْ َ َ ُُّ ِ ُ ُ ِّ ُُ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ َُ ْ ُْ ْ ْ ْ ْ َْ ُّ ِ َ ِ َِ ٍَّ ََ ِ ِْ َّ َُ ُ ُ َ
ْالمحــدثني وثقــا�م 

ِِ َِ ِ
َ َُ ِّ َ : رقــم) ١٢٩: ص(خ نيــسابور  املنتخــب مــن كتــاب الــسياق لتــاري.] هـــ٤٢٨: املتــوىف[ْ

 .٢٥٧: رقم) ٩/٤٣٤( ،تاريخ اإلسالم ت بشار ٢٧١



    
 
 

    

 
 
 
 
 

٧٢

ات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد   

 يف خراسان ترمجة ألعالم املفرسين بالرأي 

 بكر بن فورك وأخذ عنه علم يب، وأهو أكرب شيخ له و)١(احلسن حممد بن احلسني العلوي
  . من مشاهري الصوفية)٢( علي الروذبارييب، وأ.الكالم وتبحر فيه

  :تالميذه

َْعلي البـيهقي شيخ القضاة  ابنه أبو علي إمساعيل بن أمحد بن احلسني بن - ١
  .)٣()هـ٥٠٧ت(

َْ وابنه أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن احلسني البـيهقي- ٢   .)٤() هـ٤٨٢ت  (َّ

ُ أبو نصر عبد الرحيم بن عبد الكرمي بن هوازن القشريي النـَّيسابوري - ٣ ْ ِْ َ ُ   .)٥() هـ٥١٤ت (َ

َّ أبو القاسم زاهر بن طاهر بن حممد بن حممد الشحامي - ٤ َّ َّ   .)٦() هـ٥٣٣ت (َّ

َّ أبو احلسن عبد اجلبار بن عبد الوهاب بن عبد اهللا بن حممد- ٥   .)٧(سابوريَّالدهان الني. ّ

ِْ أبو املظفر عبد املنعم بن عبد الكرمي بن هوازن القشريي النيسابوري - ٧ َ   .)٨() هـ٥٣٢ت (ُ

ُّأبو عبد اهللا حممد بن الفضل بن أمحد بن حممد بن أيب العباس، الصاعدي الفراوي  - ٨ ُّ َُْ َّ َ َ

  )٩(] هـ٥٣٠: املتوىف. [ُّالنَّيسابوري الفقيه

  

                                 
ّحممد بـن احلـسني بـن داود بـن علـي، الـسيد أبـو احلـسن العلـوي احلـسين النَّيـسابوري ) ١( ّّ َّ َ ُّ ْ ْ ]  هــ٤٠١: املتـوىف[ْ

بــشار ،تــاريخ اإلســالم ت ٦٠: رقــم) ١٧/٩٨(ســري أعــالم النــبالء ط الرســالة . شــيخ األشــراف يف عــصره
 . ٤٢: رقم) ٩/٣٦(

ّأبو علي الروذباري، شيخ الصوفية، قيل) ٢( ُّ ّ : ّامسه أمحـد بـن حممـد بـن القاسـم بـن منـصور البغـدادي، وقيـل: ّ
، طبقــات ١١٢: رقــم) ٧/٤٦٩(تــاريخ اإلســالم ت بــشار ]  هـــ٣٢٢: املتــوىف[امســه حــسن بــن هــارون، 

  .٩٩: رقم) ٣/٤٨(الشافعية الكربى للسبكي 
، ســري أعــالم النــبالء ط الرســالة ٢٤٠: رقــم) ٢٠٧: ص(التقييــد ملعرفــة رواة الــسنن واملــسانيد  :ترمجتــه)  ٣(

 ٢٠٠: رقم) ١٩/٣١٣(
) ١٠/٥١٧(،تـاريخ اإلسـالم ت بـشار )٧٢: ص(املنتخب من كتاب السياق لتـاريخ نيـسابور : ترمجته)  ٤(

 ٧٣: رقم
، ســـري أعـــالم النــــبالء ط ١٠٦٩) ٣٥٣: ص(املنتخـــب مـــن كتـــاب الـــسياق لتـــاريخ نيـــسابور : ترمجتـــه)  ٥(

 ٢٤٧: رقم) ١٩/٤٢٤(الرسالة 
،تـاريخ اإلسـالم ت بـشار ٧٢٤: رقـم) ٢٤٥: ص(املنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور : ترمجته)  ٦(

)١٤٠) ١١/٥٩١. 
،تـــاريخ اإلســـالم ت ١١٣١: رقـــم) ٣٧٥: ص(املنتخـــب مـــن كتـــاب الـــسياق لتـــاريخ نيـــسابور : ترمجتـــه) ٧(

 .٢٧: رقم) ١١/٥٥٠(بشار 
، طبقــــــات الــــــشافعية الكــــــربى للــــــسبكي ٩٢: رقــــــم) ١١/٥٧٢(تــــــاريخ اإلســــــالم ت بــــــشار : ترمجتــــــه)  ٨(

 ٨٩٨: رقم) ٧/١٩٢(
، طبقـــــات الـــــشافعية الكـــــربى للـــــسبكي ٣٦٣: رقـــــم)١١/٥١٢(تـــــاريخ اإلســـــالم ت بـــــشار : ترمجتـــــه)  ٩(

 ٦٧٩: رقم) ٦/١٦٦(



    
 
 

    

 
 
 
 
 

٧٣

ات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد   

 يف خراسان ترمجة ألعالم املفرسين بالرأي 

  :)١(مؤلفاته

وجال بقلمه ، من العلماء الذين رزقوا التبحر يف فنون شيت-رمحه اهللا– يالبيهقيعترب اإلمام 

ًمؤلفا وجامعا حيت ذكروا أن مؤلفاته بلغت   :أذكر منها )٢(  زهاء ألف جزءً

  .)٣( "أحكام القرآن" -١      

   .)٤( "إثبات عذاب القرب وسؤال امللكني" - ٢

   )٥( "اآلداب" - ٣

   )٦("األمساء والصفات" - ٣

  .)٧( "االعتقاد واهلداية إىل سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب احلديث" - ٤

  )٨("البعث والنشور" - ٥

  )٩("شعب اإلميان" - ٦

  )١٠("الزهد الكبري" - ٧

  )١١("القضاء والقدر" - ٨

                                 
ًتبــه الــسيد أمحــد صــقر فقــد ذكــر مــن مؤلفاتــه واحــدا ّعــدد املرتمجــون عنــه الكثــري مــن كتبــه الســيما مــا ك )١(

  ً.وثالثني مؤلفا
اجلانب العقدي عند اإلمام أيب بكر بن احلسن بن علي البيهقي، رسالة دكتوراه لعبد اهللا حممـد أمحـد : يراجع

) ٥١-٤٤:(ربايعــة، مقدمــة حتقيــق كتــاب معرفــة الــسنن واآلثــار مــن كتــاب الــصيد إيل آخــر الكتــاب ص
 .م١٩٩٧ه١٤١٨بن حسني احلازمي اململكة العربية السعودية جامعة أم القري للباحث حممد 

 ).١/١١٦(األعالم للزركلي ،)١/٦٧" (وفيات األعيان"، )١٠٣" (املنتخب من السياق)  "٢(
 .وهو موضوع الدراسة يف سريته) ٣(
 .ه١٤٠٥الثانية، :  الطبعة- عمان األردن-دار الفرقان : الناشر-شرف حممود القضاة . د: احملقق) ٤(
 لبنــان –مؤســسة الكتــب الثقافيــة، بــريوت : أبــو عبــد اهللا الــسعيد املنــدوه الناشــر: اعتــىن بــه وعلــق عليــه) ٥(

 .م١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨األوىل، : الطبعة
فضيلة الشيخ مقبـل بـن هـادي : قدم له -عبد اهللا بن حممد احلاشدي: حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه) ٦(

 - هــــ ١٤١٣األوىل، : الطبعـــة- اململكـــة العربيـــة الـــسعودية-بـــة الـــسوادي، جـــدة مكت: الناشـــر-الـــوادعي
 . م١٩٩٣

 . ه١٤٠١األوىل، : الطبعة- بريوت –دار اآلفاق اجلديدة : الناشر-أمحد عصام الكاتب: احملقق) ٧(
وىل، األ: مركــز اخلــدمات واألحبــاث الثقافيــة، بــريوت الطبعــة: الــشيخ عــامر أمحــد حيــدر الناشــر: حتقيــق)  ٨(

 . م١٩٨٦ - هـ ١٤٠٦
أشــرف علــى حتقيقــه -الــدكتور عبــد العلــي عبــد احلميــد حامــد: حققــه وراجــع نــصوصه وخــرج أحاديثــه)  ٩(

مكتبــة الرشــد : الناشــر- اهلنــد–خمتــار أمحــد النــدوي، صــاحب الــدار الــسلفية ببومبــاي : وختــريج أحاديثــه
 ٢٠٠٣ - هــ ١٤٢٣األوىل، : الطبعـة-باهلنـدللنشر والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي 

 )، وجملد للفهارس١٣ (١٤: م عدد األجزاء
 .م١٩٩٦الثالثة، : الطبعة- بريوت–مؤسسة الكتب الثقافية : الناشر-عامر أمحد حيدر: احملقق)  ١٠(
   ىل،األو: الطبعــة-الــسعودية/ الريــاض-مكتبــة العبيكــان : الناشــر-حممــد بــن عبــد اهللا آل عــامر: احملقــق)  ١١(



    
 
 

    

 
 
 
 
 

٧٤

ات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد   

 يف خراسان ترمجة ألعالم املفرسين بالرأي 

  )١("السنن الكربى" - ٩

  وغريها .)٢("دالئل النبوة" -١٠

  

  ثناء العلماء  عليه

َإلمام احلافظ الفقيه األصويل الدين الورع، واحد زمانه يف احلفظ، ا: "قال عبد الغافر يف تارخيه ِّ ِ

وفرد أقرانه يف اإلتقان والضبط، من كبار أصحاب احلاكم أيب عبد اهللا احلافظ واملكثرين عنه 

ْوكان على سرية العلماء قانعا من الدنـيا بال........ مث الزائد عليه يف أنواع العلوم ِْ
َْ َُّ َ َ

ِ ِ ِ
ً َُ َِ َ َِ

َ َ ِيسري َ ِ
َ

ِمتحمال يف زهده وورعه ِ
َََ

ِ ِ
ْ ُ ِ ِّ َ َُ")٣(.  

هو اإلمام احلافظ الفقيه يف أصول الدين الورع، أوحد الدهر «: ومدحه ياقوت احلموي بقوله

ّيف احلفظ واإلتقان مع الدين املتني، من أجل أصحاب أيب عبد اهللا احلاكم واملكثرين عنه، مث  َ
  .)٤(»فاقه يف فنون من العلم وتفرد �ا

كان اإلمام البيهقي أحد أئمة املسلمني  وهداة «: اإلمام التاج السبكي ما نصهعنه وقال 

املؤمنني، والدعاة إىل حبل اهللا املتني، فقيه جليل، حافظ كبري، أصويل حنرير، زاهد ورع، 

ًقانت هللا، قائم بنصرة املذهب أصوال  وفروعا، جبال من جبال العلم، أخذ الفقه عن ناصر  ً ً
ي وقرأ علم الكالم على مذهب األشعري مث اشتغل بالتصنيف بعد أن صار أوحد زمانه العمر

ًوفارس ميدانه، وأحذق احملدثني وأحدهم ذهنا، وأسرعهم فهما، وأجودهم قرحية  ً"«)٥(.  

  الفقيه الشافعي احلافظ الكبري املشهور واحد زمانه، وفرد أقرانه يف الفنون «: وقال ابن خلكان

  

                                                                             
 .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١

 ١٤٢٤الثالثـة، : الطبعـة- لبنـان –دار الكتـب العلميـة، بـريوت : الناشر-حممد عبد القادر عطا: احملقق )١(
  .م٢٠٠٣ -هـ 

سـادس الكتـب الـستة يف القيمـة واألمهيـة بعـد ) هــ٦٤٣ت (وقد أثـىن العلمـاء عليـه، وقـد جعلـه ابـن الـصالح 
ت (وقـــــال اإلمـــــام الـــــسبكي . نن النـــــسائي، وكتـــــاب الرتمـــــذيالبخـــــاري، ومـــــسلم، وســـــنن أيب داود، وســـــ

ًأمــا الــسنن الكبــري فمــا صــنف يف علــم احلــديث مثلــه �ــذيبا، وترتيبــا، : "ًمــشيدا بــسنن البيهقــي) هـــ٧٧١ ً
  .)٤/٩(طبقات الشافعية الكربى للسبكي ". ًوجودة

 -األوىل : الطبعـــة-ن للـــرتاثدار الكتـــب العلميـــة، دار الريـــا:  الناشـــر-عبـــد املعطـــي قلعجـــي. د: احملقـــق) ٢(
 . م١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨

  .)١٠٨: ص(املنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور ) ٣(
  .)١/٥٣٨(معجم البلدان ) ٤(
  .)٤/٨(طبقات الشافعية الكربى للسبكي ) ٥(



    
 
 

    

 
 
 
 
 

٧٥

ات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد   

 يف خراسان ترمجة ألعالم املفرسين بالرأي 

  .)١(»اب احلاكم أيب عبد اهللا يف احلديث، مث الزائد عليه يف أنواع العلوممن كبار أصح

ِوكان إماما قيما بنصرة مذهب الشافعي وتـقريره، مصنفا كثري  :"وقال عنه ابن الصالح ْ َََ ً
ِ ِ َّ َ ْ َ ً َ

ِ َ َ
َالتصنيف، قوي التحقيق، جيد التأليف، ظاهر اإلنصاف، بعيدا من االعتساف َ ْ ِْ َ ِ َِّْ َّْ." )٢(  

ّمل يكن عنده سنن النسائي وال جامع الرتمذي وال سنن ابن ماجه، : " يف تذكرة احلفاظوقال
بل كان عنده احلاكم فأكثر عنه، وعنده عوال ومسانيد، وبورك له يف علمه حلسن قصده 

  .)٣("وقوة فهمه وحفظه

  : ومذهبهعقيدته

ما من : "عنهرمني إمام احلًكان اإلمام البيهقي علما من أعالم املذهب الشافعي حيت قال 

ة على الشافعي؛ لتصانيفه يف ة إال أبا بكر البيهقي، فإن له املنَّشافعي إال وللشافعي عليه منَّ

  . )٤("نصرة مذهبه

اإلمام أمحد بن أيب بكر البيهقي على عقيدة «: يقول الدكتور عبد اهللا حممد أمحد ربايعيةو

   .»- رمحه اهللا تعاىل-يب احلسن األشعريأهل السنة واجلماعة، على طريقة األشاعرة أتباع أ

ويصـرح يف أكثر من موضع يف كتاباته بانتسابه إىل اإلمام األشعري، وهو كثري «: ويضيف

  .)٥(اإلجالل والتعظيم له 

  : وفاته

 هـ وله من ٤٥٨رحل اإلمام البيهقي سنة  بعد حياة حافلة يف مجع العلوم وحتصيله وتدريسه،

) بيهق ( نة مثان ومخسني وأربعمائة يف نيسابور ومحل منها إىل وتويف س.)٦( سنة٧٤العمر

  )٧(.فدفن �ا

  :للبيهقي" أحكام القرآن"

ّمناقب الشافعي"َْذكر البـيهقي كتابه أحكام القرآن يف آخر كتابه  أحكام " ومساه ،)٨("ّ

تصر خم"ّ، وقد ذكر يف مقدمته سبب تأليفه، وأنه ألفه يف جزءين على ترتيب "القرآن وتفسريه

                                 
 .)١/٧٥(وفيات األعيان ) ١(
 .)١/٣٣٢(طبقات الفقهاء الشافعية ) ٢(
 .)٣/٢١٩(اظ للذهيب طبقات احلف= تذكرة احلفاظ ) ٣(
 .)١٨/١٦٣(سري أعالم النبالء ط الرسالة ) ٤(
 ).٥٦-٥٥:(ص،اجلانب العقدي  عند اإلمام البيهقي) ٥(
 .)١٢/٩٤(، البداية والنهاية،٣٣٥-١/٣٣٤طبقات الفقهاء الشافعية، ) ٦(
 .)٣/١١٤٣تذكرة احلفاظ ( ،)١٨/١٦٩(سري أعالم النبالء ط الرسالة ) ٧(
  .)٢/٣٦٨(ي للبيهقي مناقب الشافع) ٨(



    
 
 

    

 
 
 
 
 

٧٦

ات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد   

 يف خراسان ترمجة ألعالم املفرسين بالرأي 

هو كتاب نفيس من طريف : " ومدحه فيه بقوله،)١("طبقاته"، ونسبه له السبكي يف "املزين

وهو تفقه من كالم : "وقال ،"كشف الظنون"وحاجي خليفة يف . )٢("َْمصنفات البـيهقي

ّالشافعي ّ " )٣(.  

ّجمموعة كالم الشافعي يف أحكام الق"وتوجد منه نسخة خطية باملدينة النبوية بعنوان   ،"رآنّ

َّوقد طبع يف برلني يف جزءين، حتقيق حممد زاهد الكوثري، وعين بنشره عزة العطار سنة 
 وطبع مبصر ، هـ١٣٩٥ وأعيدت طباعته بدار الكتب العلمية ببريوت سنة ، هـ١٣٧١

ّمث أعيدت طباعته بدار إحياء العلوم ، هـ١٣٧١ّبتحقيق الشيخ عبد املغين عبد اخلالق سنة 

  )٤(. هـ١٤١٠ببريوت سنة 

فرأيت من دلت الداللة على صحة قوله أبا ):"أحكام القرآن(يف مقدمة وقد قال البيهقي 

 قد أتى على بيان ما جيب علينا معرفته من أحكام .....عبد اهللا حممد بن إدريس الشافعي

ًالقرآن، وكان ذلك مفرقا يف كتبه املصنفة يف األصول واألحكام، فميزته ومجعته يف هذه 
  .)٥( " على ترتيب املختصر؛ ليكون طلب ذلك منه على من أراد أيسراألجزاء

  

  :طريقة عرض الكتاب

  : التاليةةسار البيهقي يف كتابه علي الطريق

ي اإلمام الشافعي يف عدد من مسائل أصول الفقه، أابتدأ بذكر عدة فصول وضح فيها ر

د، وحجية النسخ، فبني كالمه يف العموم واخلصوص، وحجية السنة، وحجية خرب الواح

 . )٦(وابطال األخذ باالستحسان، وحجية اإلمجاع

ُمث ذكر فصال صغريا فيما يؤثر عن اإلمام الشافعي من تفسري بعض آيات متفرقة من كتاب  ً ً
 . )٧(اهللا

ُمث بدأ يف بيان أحكام القرآن ورتبها حسب أبواب الفقه، فذكر ما يؤثر عنه من تفسري 

                                 
 .)٤/١٠(طبقات الشافعية الكربى للسبكي ) ١(
   .)٢/٩٧(طبقات الشافعية الكربى للسبكي )  ٢(
  .)١/٢٠(كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ) ٣(
 .)١١٤: ص(السلسبيل النقي يف تراجم شيوخ البيهقي )  ٤(
 ،)٧٧: ص(البيهقــي وموقفــه مــن اإلهليــات  :،يراجــع)١/١٩( مجــع البيهقــي -أحكــام القــرآن للــشافعي ) ٥(

 جامعـــة امللـــك عبـــد العزيـــز، -رســـالة دكتـــوراه مـــن كليـــة الـــشريعة والدراســـات االســـالمية :أصـــل الكتـــاب 
عمـادة البحـث العلمـي باجلامعـة اإلسـالمية، املدينـة : أمحد بـن عطيـة بـن علـي الغامـدي، الناشـر : املؤلف

 .م٢٠٠٢/هـ١٤٢٣الثانية، : بعة املنورة، اململكة العربية السعودية، الط
  .)٣٧-١/٣٢( مجع البيهقي -أحكام القرآن للشافعي ) ٦(
 .)٤٢-١/٣٧( مجع البيهقي -أحكام القرآن للشافعي )  ٧(
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الطهارات، مث :  فذكر يف اجلزء األول األبواب التالية،ئينيومعاين آيات االحكام يف جز

 .....الصلوات، مث الزكاة، مث الصيام، مث احلج، مث البيوع واملعامالت

 ......والشرابويف اجلزء الثاين ذكر السري واجلهاد والصيد والذبائح والطعام 

ؤثر عن الشافعي يف  يف ما ي- عدا ما ذكره يف أول الكتاب-ًويف آخر الكتاب ذكر فصال 

 .)١(تفسري عدد من اآليات

  

  : منهجه

 فاقتصر علي ما ورد وتفسريها،مجع ورتب نصوص اإلمام الشافعي يف بيان آيات األحكام 

  :عنه دون التعرض ملا مل يتكلم عنه من أحكام القرآن، و�ج يف ذلك املنهج التايل

ًر معتمدا يف ذلك علي شيوخه،  يستنبط منها باختصاااآلية، وميورد قول الشافعي يف  -
وأطال الكالم يف "ًوكتب الشافعي وأصحابه، ومن اختصاره أنه كثريا ما يقول عن الشافعي 

  .وغريها من العبارات" بسط الكالم فيه"و" أطال الكالم فيه"و" شرحه

  .)٢( وقد يبني ويضيف علي كالم الشافعي فال يكتفي بسرد نصوصه -

  .)٣(ليهما يف كتبهإأو يشري ، قوليه القدمي واجلديدكما أنه قد يذكر للشافعي-

،أو بأقوال )٤(ن الكرمي واحلديث الشريفآوقد كان يستدل لآليات مبا يبني معناها من القر-

رضي -الصحابة والتابعني يف بيان معين اآليات كابن عباس وابن مسعود، وابن عمر، وعائشة

  .)٥( بن دينار، والشعيب  وغريهم، وابن جريج، وجماهد، وعمرو-مجعنيأاهللا عنهم 

ًوقد يبني معاين اآليات مستدال بالقرآن وكالم العرب وأشعارهم -
)٦(.  

   )٧(.ويذكر سبب النزول لآليات اليت ورد فيها سبب نزول -

                                 
 .)١٩٧-٢/١٧٣( مجع البيهقي -أحكام القرآن للشافعي )  ١(
   .)١٣١-١/١٣٠( مجع البيهقي -أحكام القرآن للشافعي )  ٢(
 .)٨٠-١/٧٩( ،)٢/١٠٨( مجع البيهقي - للشافعي أحكام القرآن)  ٣(
 .)١/٩٢( مجع البيهقي -أحكام القرآن للشافعي )  ٤(
 .)١٣١-١/١٣٠( ،)٥٩-١/٥٨( مجع البيهقي -أحكام القرآن للشافعي )  ٥(
 .)١١٩-٩٤-١/٩٣( مجع البيهقي -أحكام القرآن للشافعي )  ٦(
 وقــد اسـتفدت يف بيــان مـنهج البيهقــي رمحــه اهللا يف )١/١٤٦( مجــع البيهقـي -أحكـام القــرآن للـشافعي ) ٧(

علـي بـن ســليمان . د.أ: تــأليف) تفاسـري آيــات األحكـام ومناهجهـا(من كتـاب ضــ)القـرآنأحكـام (كتابـه 
وقـد حتـدث ). م٢٠١٠ -هــ ١٤٣١(الطبعـة األوىل . دار التدمريـة: دار النـشر) ٢١١-١/١٨٣. (العبيد

لكتـاب مبقدمـة وترمجـة لإلمـامني اجلليلـني الـشافعي والبيهقـي مث املؤلف بنوع من التفصيل واالستطراد عـن ا
  .ُبذكر شواهد علي منهجه وقد اختصرت وخلصت ما يظهر منهج البيهقي رمحه اهللا
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  )  هـ٤٦٥ - هـ ٣٧٦ ()١(اإلمام القشيري -٦

   :اسمه

  .عبد الكرمي بن هوازن بن عبد امللك بن طلحة بن حممد القشريي

  :كنيته

  . أبو القاسم

  :نسبته

  .)٢(القشريي النيسابوري

  :القابه

َلقب 
، "االستاذ" ويقال له ،)٣("زين اإلسالم"، و "إمام الصوفية " :بعدة ألقاب أشهرهاُِ

ّمقدم الطائفة " و )٤("أستاذ اجلماعة"أو  َّ")٥(.  

  : والدته ونشأته

  .)٦()  هـ٣٧٦(وثالمثائة ُولد أبو القاسم القشريي يف ربيع األول سنة ست وسبعني 

 الذين ،)٧(من العرب الذين قدموا خراسان" نيسابور"من قرى » ُأستوا«أصله من بلدة 

                                 
ـــــــة : مـــــــصادر ترمجتـــــــه) ١( ـــــــاريخ بغـــــــداد وذيولـــــــه ط العلمي ـــــــان ٥٧٦٣: رقـــــــم) ١١/٨٣(ت  -،وفيـــــــات األعي

،  ســـــــري أعـــــــالم النـــــــبالء ط الرســـــــالة ١٣٧:رقـــــــم) ١٠/٢١٧(،،تـــــــاريخ اإلســـــــالم ت بـــــــشار )٧/٣١٩(
: رقـــــــــم) ٣٦٥: ص(، املنتخـــــــــب مـــــــــن كتـــــــــاب الـــــــــسياق لتـــــــــاريخ نيـــــــــسابور ١٠٩: رقـــــــــم) ١٨/٢٢٧(

،طبقـات الـشافعية الكـربى للـسبكي ٤٦٨: رقـم) ٣٦٦: ص(،التقييد ملعرفة رواة السنن واملـسانيد ١١٠٤
: ص(طبقـات الــشافعيني ، ٤٠٦: رقــم) ٢/١٩٣(، إنبـاه الــرواة علـى أنبــاه النحـاة ٤٧٣: رقـم) ٥/١٥٣(

،لــــسان امليــــزان ت أيب غــــدة ٢٤٦: رقــــم) ٩٨: ص(، العقــــد املــــذهب يف طبقــــات محلــــة املــــذهب )٤٥١
، األعـالم للزركلــي ٤٩: رقـم) ٦٢: ص(، التـاج املكلـل مـن جـواهر مـآثر الطـراز اآلخـر واألول )٨/٣٢١(
  )١/٣٠٠(» من صدر اإلسالم وحىت العصر احلاضر«، معجم املفسرين )٤/٥٧(

َالقــشريي) ٢( ًنــسبا النيــسابوري وطنــا، قــال ابــن األثــري يف اللبــاب يف �ــذيب األنــساب : ُ ِالقــشريي ):"٣/٣٧(ً ْ
ْبضم القاف وفتح الشني وسكون الياء حتتها نقطتان ويف آخرها راء، هذه النسبة إىل قـشري بـن كعـب بـن  َ ََ ْ َ ُ َ ِ ِ

َ َْ َ َ َ َِّ ِ ِ َ ْ ُْ ُ َ َ
َربيعة بن عـامر بـن صعـصعة، بـن معاويـة بـن  بكـر بـن هـوازن بـن منـصور بـن عكرمـة بـن خـصفة ابـن قـيس َ

  ".عيالن بن مضر، ينسب إليها كثري من العلماء
 .٣٢٤٧: رقم)١٠/٤٢٣(، األنساب للسمعاين )٢٠٨: ص(لب اللباب يف حترير األنساب 

 ).٤٧٣ترمجة) ٥/١٥٣(طبقات الشافعية الكربى للسبكي )  (٣(
وكــان . إســعاد عبــداهلادي، طبــع دار النهــضة العربيــة:دراســة )٢٨٢(كــشف احملجــوب؛ للهجــويري، ص) ٤(

 ".قال االستاذ:"اإلمام اهلروي يف تفسريه ينقل عنه ويصفه باألستاذ يقول 
 )١٠/٢١٧(تاريخ اإلسالم ت بشار )  ٥(
 ).١/٣٦٦ (-، التقييد )٥/١٥٣ (-طبقات الشافعية الكربى )  ٦(
  ).٣/٢٠٥ (-وفيات األعيان )  ٧(
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ُِّسكنوا النواحي، فـهو قشريي األب سلمي األم َُّ ْ
ِ َ ُ

ِ ُّ ِ َ ُ ََ ُ .)١(.  

إىل احلج يف رفقة فيها أبو حممد اجلويين وأمحد "وبعد أخذه للعلوم يف بلده األم خرج 

اعة من املشاهري فسمع معهم ببغداد واحلجاز مثل أيب احلسني بن بشران وأيب البيهقي ومج

احلسني ابن الفضل ببغداد وأيب حممد جناح بن نذير بالكوفة وابن نظيف مبكة وعاد إىل 

نيسابور، وقد مسع قبل خروجه من اخلفاف ومسع مسند أيب عوانة عن أيب نعيم ومسع مسند 

ن السيد أيب احلسن العلوي مث عن أصحاب األصم بعد أيب داود عن ابن فورك ومسع م

الزيادي وابن يوسف وأيب القاسم بن حبيب والقاضي أيب زيد مث عن الطبقة الثانية مثل ابن 

  .)٢("باكويه

َوتقدم يف األصول والفروع، وصحب العارف أبا علي الدقاق، وتـزوج بابنته، وجاءه منـها  َ َ ُْ ِ ِ
ُ ََ ََ َ َ َ َْ َ َّ َ ََّ َّ َّ

ِ
َ ْ ُ ِ

َالد جنباءَْأو ُ َ.)٣(  

  

  :شيوخه

أخذ أبو القاسم القشريي العلم والتصوف على يد شيوخ زمانه، وكان من املكثرين للشيوخ، 

  :ومن بينهم 

ُ،وأبو احلسني أمحد بن حممد اخلفاف )٤(أبو عبد اهللا ابن باكويه  ََّْ
، وأبو بكر حممد بن )٥(

ُاحلسن بن فورك
،وأبو )٧(د اهللا املعروف بابن البيع احلاكم، واحلافظ أبو عبد اهللا حممد بن عب)٦(

 وأبو بكر حممد بن )٨(نعيم عبد امللك بن احلسن بن حممد بن إسحاق األزهري اإلسفراييين

                                 
 .١١٠٤: رقم الرتمجة) ٣٦٥: ص(اب السياق لتاريخ نيسابور املنتخب من كت) ١(
  ).١/٣٦٥ (-املنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور )  ٢(
 .)١٨/٢٢٨(سري أعالم النبالء ط الرسالة ) ٣(
ُّحممـــد بـــن عبـــد اللـــه بـــن عبـيـــد اهللا بـــن باكويـــه، أبـــو عبـــد اهللا الـــشريازي، أحـــد مـــشايخ الـــصوف) ٤( ّ ّ ْ َْ ُ َّْ َُْ َ

ِ َّ ِ ِِ . ّية الكبـــارَُ
،تـاريخ اإلسـالم ت ٣٥: رقم) ٣١: ص(املنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور ].  هـ٤٢٨: املتوىف[

 ).٦/٢٢٧ (-،األعالم للزركلي ٢٨٢: رقم) ٩/٤٥٣(بشار 
 .٣٩٠٢: رقم)٧/٣٨٨(تاريخ بغداد وذيوله ط العلمية  :ترمجته) ٥(
ْحممـد بـن احلـسن بــن فـورك، أبـو بكــر اإلصـ) ٦( َ ََ ُ ْ َّبهاين الفقيـه املـتكلمَْ

تـاريخ اإلســالم ت ]  هــ٤٠٦: املتــوىف. [ّ
 .١٢٥: رقم) ١٧/٢١٤(، سري أعالم النبالء ط الرسالة ٢٠٨: رقم) ٩/١٠٩(بشار 

ّحممد بن عبد الله بن حممد بـن محدويـه بـن نـعـيم بـن احلكـم الـضيب الطهمـاين النـَّيـسابوري احلـ)  ٧( ْ ْ ّْ ْ َّ َّ
َّّ َّ َ َ ْ ْ ْ ْ َْ ُ ِ ِ ِِ ِ َِّ ََّ َُ ُِ

افظ، أبـو َ
َعبــد اهللا احلــاكم املعــروف بــابن البيــع،  وفيــات . ّصــاحب التــصانيف يف علــوم احلــديث] هـــ٤٠٥: املتــوىف[َْ

  ١٨٨: رقم) ٩/٨٩(، تاريخ اإلسالم ت بشار )٤/٢٨٠(األعيان 
ِعبـــد امللـــك بـــن احلـــسن بـــن حممـــد بـــن إســـحاق بـــن األزهـــر األزهـــري، أبـــو نـعـــيم اإل)  ٨( ْ َْ ُ ُ ََ ْ ْ ْ ْ ْ َْ

ِ
َ ْ َســـفراَ

ِ
ّييينْ

ِ : املتـــوىف. [ِ
   .٣٣٠) ٨/٨١٧( تاريخ اإلسالم ت بشار .]هـ٤٠٠
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ّأيب بكر الطوسي
ِ
ُّْ

ِ، وأبو إسحاق اإلسفراييين)١ ( َ
  )٣(.وغريهم.)٢ (ِ

  :تالميذه
قوا على أقرا�م، حىت خترج من مدرسة أيب القاسم القشريي ثلة من التالميذ، الذين تفو

  : من بينهم،أجازهم برواية علومه
ّعبد اجلبار بن حممد بن أمحد، اخلواري َُ ّ

،وزاهر بن طاهر ابن حممد أبو بكر الشحامي )٤(
وأبو عبد اهللا ،)٧( وأبو حممد احلسني بن مسعود البغوي الشافعي،)٦(وأخوه وجيه.)٥(النيسابوري

  )٩(. وغريهم)٨(.وي النيسابوري الشافعيحممد بن الفضل بن أمحد الصاعدي الفرا
  :)١٠(مؤلفاته 

  : من أمهها ،صنف القشريي العديد من الكتب والرسائل
  .)١١(الرسالة القشريية يف التصوف* 

  

                                 
ـــه، )  ١( ّحممـــد بـــن بكـــر، أبـــو بكـــر النـَّوقـــاين الطوســـي، الفقي

ُّ
ّ َ ْ ْ َْ َ تـــاريخ اإلســـالم ت بـــشار ]  هــــ٤٢٠: املتـــوىف[ْ

 .٣١٠: رقم) ٤/١٢١(، طبقات الشافعية الكربى للسبكي ٤٢٠: رقم) ٩/٣٢٤(
ْإبـــراهيم بـــن حممـــد بـــن ) ٢( ـــه ْ ّإبـــراهيم بـــن مهـــران، األســـتاذ أبـــو إســـحاق اإلســـفراييين األصـــويل املـــتكلم الفقي ُ

ّالشافعي،  ّإمام أهل خراسـان، ركـن الـدين]  هـ٤١٨: املتوىف[ّ ُ : رقـم) ٩/٢٩١(تـاريخ اإلسـالم ت بـشار . ُ
  )٣٦٧: ص(، طبقات الشافعيني ٢٢٠: رقم) ١٧/٣٥٣(، سري أعالم النبالء ط الرسالة ٣٢٤

  )٤٥٢: ص(،طبقات الشافعيني )١١/٨٣(غداد وذيوله ط العلمية تاريخ ب) ٣(
ّعبــد اجلبــار بــن حممــد بــن أمحــد، اخلــواري، البـيهقــي، أبــو حممــد، ) ٤( َْ ّ َ ُ ْبليــدة مــن : وخــوار]  هـــ٥٣٦: املتــوىف[ّ ُ

ّأعمـــال الـــري ّكـــان إمـــام اجلـــامع املنيعـــي بنـيـــسابور، وكـــان مفتيـــا، عاملـــا، يعـــرف مـــذهب الـــشافعي، . ّ ّّ
ً ًَ ْ ُ َْ

وفيـــه ِ
ُتواضــع وخــري مــن خــوار : " ،قــال الــسبكي يف ترمجتــه٢٨٧: رقــم) ١١/٦٥٤(تــاريخ اإلســالم ت بــشار . َ

َبضم اخلاء المعجمة بعـدها واو مث ألـف مث راء قـريـة ببيهـق ووهـم شـيخنا الـذهيب فحـسبه مـن خـوار البلـدة  َْ ّْ
َِ َ ْ َّْ َ َ َ َ َ َ ََُْ َّ َّ َْ َ ِ

َالمشهورة على مثانية عشر فرسخا من ال
ِ ََ َْ َُ ّريْ  .٨٤٦) ٧/١٤٤(طبقات الشافعية الكربى للسبكي " ّ

زاهر بن طاهر بن حممد بن حممد بن أمحد بن حممد بن يوسـف بـن حممـد بـن املرزبـان، أبـو القاسـم بـن )  ٥(
ــــسابوري، الــــشحامي، الــــشروطي، احملــــدث املــــستملي ّأيب عبــــد الــــرمحن النـَّي ّ ُّ ُّ ّ ّ ّ تــــاريخ ].  هـــــ٥٣٣: املتــــوىف. [ْ

 .١٤٠: رقم) ١١/٥٩١(اإلسالم ت بشار 
ّوجيــه بــن طــاهر بــن حممــد بــن حممــد بــن أمحــد بــن يوســف بــن حممــد بــن املرزبــان، أبــو بكــر الــشحامي، )  ٦( ّ ّ ْ َ َ ْ ْ ْ

 ]. هـ٥٤١: املتوىف[
،طبقـــــــات الـــــــشافعية الكـــــــربى البـــــــن الـــــــسبكي ٢١٦: رقـــــــم) ١١/٢٥٠(تـــــــاريخ اإلســـــــالم ت بـــــــشار )  ٧(

 .٧٦٧: رقم)٧/٧٥(
َْحممـــد بـــن الفـــضل بـــن أمحـــ)  ٨( ُّد بـــن حممـــد بـــن أيب العبـــاس، أبـــو عبـــد اهللا الـــصاعدي الفـــراوي النَّيـــسابوري َ ُّ َُّ ُ َّ

،طبقـات الـشافعية الكـربى ٣٦٣: رقـم) ١١/٥١٢(تاريخ اإلسالم ت بـشار ].  هـ٥٣٠: املتوىف. [الفقيه
 .٦٧٩ : رقم)٦/١٦٦(للسبكي 

  .)١٨/٢٢٩(الء ط الرسالة ،سري أعالم النب) ٣٦٥: ص(املنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور ) ٩(
 .)٢/١٥١٣(معجم املطبوعات العربية واملعربة ) ١٠(
دار املعـارف، القـاهرة : الناشـر-اإلمام الدكتور عبد احلليم حممود، الدكتور حممود بن الـشريف : حتقيق) ١١(

 .٢: عدد األجزاء-
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  .)١(لطائف اإلشارات، تفسري للقرآن الكرمي يف ست جملدات * 

  )٢(.شكاية أهل السنة* 

  .)٣(احلقائق و الرقائق* 

  .)٤(" حنو القلوب"كتاب * 

  )٥(."شرح أمساء اهللا احلسىن* "

  .)٦(، خمطوط يف النهد ولندن "التيسري يف التفسري* "

  . )٧("املعراج* "

  . )٨("الفصول يف األصول* "

  .)٩(" عبارات  الصوفية و معانيها* "

  

  :ثناء العلماء عليه

  مام القشريي مدرسة خاصة من مدارس التصوف اليت حازت ثناء العلماء ممن ميثل اإل

  

                                 
 .الثالثة: الطبعة-صر م–اهليئة املصرية العامة للكتاب : الناشر-إبراهيم البسيوين:: حتقيق)  ١(
ورســالة ترتيــب الــسلوك يف ، رســالة شــكاية أهــل الــسنة حبكايــة مــا نــاهلم مــن احملنــة "–الرســائل القــشريية )  ٢(

. حممـــد حـــسن) فـــري(حققهــــا وعلـــق عليهـــا وترمجهـــا الــدكتور". ورســــالة أحكـــام الــــسماع، طريــق اهللا تعــــاىل
 ).تانباكس (-نشرها املعهد املركزي لألحباث اإلسـالمية

 .٣٠٥٢أيرلندة رقم ) دبلن(خمطوط مبكتبة جيسرت بييت )  ٣(
الثانيــــة، : الطبعــــة-لبنــــان–دار الكتــــب العلميــــة، بــــريوت : الناشــــر-مرســــي حممــــد علــــي: وضــــع حواشــــيه) ٤(

  .جزء واحد– م ٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٦
منـصور بـن ، عند ترمجة حممـود بـن حممـد بـن عبـد الواحـد بـن )٧/٢٩٢ (-جاء يف طبقات الشافعية الكربى 

قـوت "وقد صنف شـيخنا أبـو طالـب املكـي :"أمحد بن علي بن حممد ابن أمحد بن ماشادة قال السبكي 
 ".وهذا فقه القلوب إن شاء اهللا" حنو القلوب" وصنف شيخنا أبو القاسم القشريي" القلوب

 بـــريوت −الكتـــب العليمـــة دار ، الكيــايل احلــسيين الـــشاذيل الـــدرقاوي-حتقيــــق الــــدكتور عاصــــم إبــــراهيم ) ٥(
 .  هـ١٤٢٧-الطبعـة األوىل، −

 .يف ذكر منهجه فيه-بإذن اهللا تعايل–ًوقد مت حتقيق جزء منه وسيايت الكالم عنه تفصيال )  ٦(
ـــق الــــدكتور عــــلي حــــسن عبــــدالقادر)  ٧( ، دار الكتــب احلديثــة، عميــــد كليــــة الــشريعة جامعــة األزهــر، حتقيـ

 . م١٩٦٤، هــ١٣٨٤ الطبعة األوىل
و : حممـود سعد الطبالوي ضـمن ثـالث رسـائل: وهي رسالة للقشريي يف مسائل من االعتقاد حققها د) ٨(

ـــ١٤٠٩، : طبعــت مبطبعـــة األمانـــة بالقـــاهرة  طبعــت مــعّ اللمــع يف االعتقــاد و بلغــة . صــفحة٧٩: يف . هـ
 جمـاميع منـسوخّ كلـه خبـط ٦٦: ت رقـمحتـ، بدار الكتب املـصرية، املقاصد و مجيعها ضمن جمموع خمطوط

 .هـ٧٨٠: وبتاريخ .)هـ٧٧٩(تسع و سبعني و سبع مائة : واحد سنة
 ، ١٨/٢٤٢: ٍقاســم الــسامرائي و نــشرها يف جملــة ا�مـــع جملــة ا�مــع العلمــي العراقــي: حققهــا الــدكتور) ٩(

 .م١٩٦٩ –. هـ١٣٨٩
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  .اتفق مع املدرسة الصوفية أو كانت له عليها مآخذ

 ، األصويل، املتكلم، الفقيه،ًاإلمام مطلقا،«: ًفقد مدحه عبد الغافر بن إمساعيل قائال

 ، وسر اهللا بني خلقه، وسيد وقته، الشاعر لسان عصره، الكاتب، النحوي، األديب،املفسر

  .)١(» ..مجع بني الشريعة واحلقيقة من ، وقطب السيادة، وعني السعادة،مدار احلقيقة

حدث ببغداد وكتبنا عنه وكان ثقة، وكان يعظ وكان : "وقال احلافظ اخلطيب البغدادي

حسن املواعظ مليح اإلشارة، وكان يعرف األصول على مذهب األشعري، والفروع على 

  .)٢("مذهب الشافعي

ث واألصول واألدب عالمة يف الفقه والتفسري واحلدي: " ووصفه ابن خلكان بقوله 

  .)٣(" والشعر والكتابة وعلم التصوف، مجع بني الشريعة واحلقيقة

كان عدمي النظري يف : "ًوقال أيضا.)٤("اإلمام الزاهد القدوة األستاذ: "وقال الذهيب

  .)٥(".ًالسلوك والتذكري، لطيف العبارة، طيب األخالق، غواصا على املعاين

جامع ألنواع احملاسن، تنقاد له صعا�ا ذلل ": "دمية القصر"قال علي بن احلسن يف 

، فلو قرع الصخر بسوط حتذيره لذاب، ولو ارتبط إبليس يف جملس تذكريه لتاب، )٦(املراسن

وله فصل اخلطاب يف فضل النطق املستطاب، ماهر يف التكلم على مذهب 

  .)٧("....األشعري،

:  ماكوال، عند ترمجته لهعلي بن هبة اهللا بن أيب نصر بن" اإلكمال"ووصفه صاحب 

إمام الصوفية، وصاحب الرسالة القشريية يف علم التصوف، ومن كبار العلماء يف الفقه "

  .)٨(...."والتفسري واحلديث واألصول واألدب والشعر

ًكان إماما، .......ُّالفقيه الصويف، املفنت يف العلوم: " " وقال عنه تقي الدين ابن الصالح
ًفقيها، متكلما، أ ًصوليا، مفسرا، حمدثا، أديبا، حنويا، كتابا، شاعرا، وكان لسان عصره، وسيد ً ًً ً ً ً ً

  .)٩ ("شيخ وقته،

                                 
  .)٣٦٥: ص(املنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور )  ١(
 ).٢/٥٦٩ (-، طبقات الفقهاء الشافعية )١١/٨٣(تاريخ بغداد ) ٢(
 ).٣/٢٠٥ (-وفيات األعيان ) ٣(
  .١٨/٢٢٧: سري أعالم النبالء) ٤(
 .١٨/٢٢٩: سري أعالم النبالء) ٥(
ُمراسن) ٦(

ِ
ُمجع مرسن واملرسن: ََ َ َ َموضع الرسـن مـن أنـف الدابـة،يقال:ََْ ِ ُسـلس مرسـنه : َّ َ َْ َ

ُسـلس قيـاده: ِ ُ َ
 �ـذيب .ِ

  .)١٣/١٨٠(، لسان العرب )١٢/٢٧٦(اللغة 
 ).٩٩٨ ـ ٢/٩٩٣(دمية القصر ) ٧(
 ١/٤٣٩ (-اإلكمال )  ٨(
  ).٢/٥٦٢ (-طبقات الفقهاء الشافعية ) ٩(
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كل من أتى بعده بنكتة أو أعجوبة يف علم : " ونقل عن أيب سعد السمعاين قوله فيه

  )١ ("التصوف فهو مسروق من كالمه، يوجد متفرقا يف أطراف كالمه

األستاذ أبو القاسم القشريي «: فقال يف مقدمة ترمجتهوذكره التاج السبكي يف طبقاته 

ًأحد أئمة املسلمني علما وعمال وأركان الملة فعال  ...... .النيسابوري امللقب زين اإلسالم، ًَّ ْ ً
ّومقوال، إمام األئمة وجملي ظلمات الضالل املدهلمة، أحد من يقتدى به يف السنة

ِ ِ ِِ َ ْ َّ َ ْ َ
ِ ويتوضح ،ً

ِبكالمه طرق النَّ ِ َ َ َِار وطرق اجلنَّة، شيخ المشايخ وأستاذ اجلماعة ومقدم الطائفةِ َّ َ َ ََْ ِْ َ َاجلامع بني ،ْ َ
ِ ْ

ُُأشتات العلوم    )٢(.هـ.ا» ْ

  

  :عقيدته ومذهبه

ًتدل سرية القشريي على أنه كان أشعريا شافعيا، وهو سين متحفظ، ولذلك ال جيد الباحث  ً
ًيف سريته مجوحا أو ميال حنو ذلك، فليس غريبا ً أن تأيت كتبه يف أغلبها معربة تعبريا صادقا عن ًً ً

.ًالتصوف يف أفضل درجاته اعتداال
)٣(  

وبعض كتبه األخرى، يعرف مدى "لطائف اإلشارات " ، أو"الرسالة"إن الذي يقرأ كتابه 

شكاية أهل السنة "ًأشعريته املمزوجة بأقوال الصوفية، ويؤكد هذا االجتاه أنه ألف كتابا مساه 

ً، جعله ردا على من انتقد اإلمام أبو احلسن األشعري، وذكر فيه "ما ناهلم من احملنةحبكاية 
أ�م ما نقموا من أيب احلسن األشعري إال أنه قال بإثبات القدر وإثبات صفات اجلالل هللا 

  .)٤("من قدرته وعلمه وحياته ومسعه وبصره ووجهه ويده، وأن القرآن كالمه غري خملوق

األشعري ومنافحته ودفاعه الشديد على األشاعرة، ما نقله ابن تيمية يف ويشهد على توجهه 

فصل فيما ذكره الشيخ أبو القاسم القشريي يف رسالته املشهورة من اعتقاد مشايخ : " قوله

الصوفية فإنه ذكر من متفرقات كالمهم ما يستدل به على أ�م كانوا يوافقون اعتقاد كثري من 

ك هو اعتقاد أيب القاسم الذي تلقاه عن أيب بكر بن فورك، وأيب املتكلمني األشعرية، وذل

 إسحاق اإلسفراييين، وهذا االعتقاد غالبه موافق ألصول السلف وأهل السنة

  .)٥(..."واجلماعة

                                 
  )٢/٥٦٥(طبقات الفقهاء الشافعية ) ١(
 ٤٧٣: ترمجته)٥/١٥٣(طبقات الشافعية الكربى للسبكي ) ٢(
: حتقيـــق ).١/١٦" (تفـــسري القـــشريي= لطـــائف اإلشـــارات "ب بتـــصرف مـــن مقدمـــة التحقيـــق لكتـــا)  ٣(

 ابراهيم بسيوين
ص : ، نقلهــا ابــن عــساكر يف تبيــني كــذب املفــرتي٩ص : شــكاية أهــل الــسنة، ضــمن الرســائل القــشريية )٤(

١١١ .  
 ).٨٢- ١/٨١(االستقامة  )٥(



    
 
 

    

 
 
 
 
 

٨٤

ات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد   

 يف خراسان ترمجة ألعالم املفرسين بالرأي 

  

  :وفاته

، )١(هـ  ٤٦٥كانت وفاته يوم األحد سادس عشر ربيع اآلخر سنة مخس وستني وأربعمائة 

  . )٢ (.ىب على الدقاق رمحهما اهللا رمحة واسعةبنيسابور، ودفن جبوار شيخه أ

  .ومنهجه فيه" لطائف اإلشارات" تفسير

ًميثل اإلمام القشريي اجتاها خاصا يف العلوم اإلسالمية  إنه االجتاه الصويف يف أدق مظاهره ،ً

 ،ُ ورد ملا نسب إىل التصوف من مظاهر، وكشف لدقائق الطريق،اتباع للسنة: وأنقى صوره 

  .. به من رسوموما التصق

إن هذا التفسري ميثل مرحلة أخرى فوق مرحلة التفسري العادي الذى يعتمد على قواعد اللغة 

 حتصل من إلحساس وإبراز ،إنه كشف لذوق. .وألوان العلوم اليت حيتاج إليها املفسر

  .. وساعد عليه فضل اهللا تعاىل الذى فجر ينابيع الفهوم،ا�اهدة

ًومن هنا يعد مكمال لغ  ويتعاون اجلميع كل يف جماله على ،ًريه من ألوان التفاسري ال مباينا هلاُ

  )٣(.فهم آيات القرآن الكرمي

ًسيظهر جليا أنه عنوان معرب عن مضمون " لطائف اإلشارات"وإذا تأملنا عنوان هذا التفسري 
القشريي فقد أكد . الكتاب ومقاصده وأبعاده ومراميه، وكذا املنهج أو الطريقة املعتمدة فيه

أكرم األصفياء من عباده «: يف مقدمته إىل أن ما يوجد يف هذا التفسري إمنا هو من باب ما

بفهم ما أودعه من لطائف أسراره و أنواره الستبصار ما ضمنه من دقيق إشاراته وخفي 

رموزه، مبا لوح ألسرارهم من مكنونات، فوقفوا مبا خصوا من أنوار الغيب على ما استرت عن 

هم، مث نطقوا على مراتبهم و أقدارهم، واحلق سبحانه وتعاىل يلهمهم مبا به يكرمهم، أغيار

فهم به عنه ناطقون، وعن لطائفه خمربون، وإليه يشريون، وعنه يفصحون، واحلكم إليه يف 

مما يعين أن مسألة اخلوض يف غمار التفسري اإلشاري للقرآن . )٤(»مجيع ما يأتون به ويذرون

كول خلاصة اخلاصة من املسلمني، ألنه عمل ناتج عن جهود مضنية يف تصفية الكرمي، أمر مو

النفس والقلب من كل العالئق، وحتليتها بكل األوصاف السنية، وبالتايل فإن هذا التفسري 

ًيعترب تفسريا ذوقيا، إشاريا، يتجاوز فيه صاحبه كثافة األلفاظ إىل لطافة املعاين، ويتعدى  ً ً ُ
" لطائف اإلشارات"ل إىل عامل اإلشارة، وهو ما أمجله القشريي يف حدود العبارة للدخو

                                 
 ).١/٦ (-، طبقات الصوفية)١/٦١ (- السيوطي-طبقات املفسرين) ١(
 ).١/٣٦٦ (-التقييد ) ٢(
 ً.خمتصرا) ٨٩: ص(منيع بن عبد احلليم حممود /د.مناهج املفسرين أ) ٣(
 .ابراهيم بسيوين: حتقيق) ١/٥٣(مقدمة اللطائف، ) ٤(



    
 
 

    

 
 
 
 
 

٨٥

ات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد   

 يف خراسان ترمجة ألعالم املفرسين بالرأي 

  (١).فكانت إشارة منه إىل ما يف تفسريه من املعاين اإلشارية واللطائف العرفانية

ًويعتمد القشريي يف التفسري اعتمادا أساسيا على استنباط خفايا األلفاظ مفردة أو مركبة من  ً
لوفة أو معانيها القاموسية، وإمنا ينظر إىل اللفظة القرآنية دون التوقف عند حدود ظواهرها املأ

وعنده فإن أهل التجريد وحـدهـم هـم . على أ�ا ذات جوهر يضيق فهمه على القارئ العادي

 .الـذيـن يتاح هلم العلم الذي يكشفون به عن هذا اجلوهر

ًنه ال يعتمد اعتمادا وهنا جتدر اإلشارة اىل أن هذا اللون من التفسري خمتلف عن غريه من أ
ًكليا أو مسرفا على العقل وإمنا يعين باألمور العقلية بالقدر الذي يعين به الصوفية بالعقل ً .

واملقصود هنا أن الذهن ليس إال آلة لتصحيح اإلميان يف مراحل البداية، أما يف ما فوق ذلك 

ًتـتـيح صعودا من فهناك ملكات أخرى يناط �ا محل هذا العبء، وهي يف مذهب القشريي 
  ".عني السر"القلب إىل الروح اىل السر مث السر أو 

ُويشدد حمقق تفسري اإلشارات على أن أكثر ما حيسب للقشريي أنه يف تفسريه حرص كل 
احلرص على النص القرآين، بل التزم بالنظر إليه نظرة اعتبار وتقديس، وأعانه على ذلك يف 

ًالتفسري أنه ألف كتابا قبل  خصص بأكمله لتفسري القرآن الكرمي على حنو " طائفالل"ّ

  ".التفسري يف التفسري"تقليدي هو 

على خطة واضحة حمددة التزم �ا من أول الكتاب إىل آخره " اللطائف"وسار القشريي يف 

ًفهو يفسر السورة القرآنية كلمة كلمة وأحيانا حرفا حرفا ً والبسملة تتكرر بلفظها يف مفتتح . ً

ً ذلك جنده يلجأ إىل تفسري كل بسملة تفسريا خمتلفا على حنو ملفت للنظر إذ كل سورة ومع ً
  .هي عنده ختتلف وتتنوع وال تكاد تتشابه حسب نص السورة القرآنية ومدلوهلا

ًحنن ال ننتظر من القشريي يف تفسريه إسهابا يف األحكام الفقهية وحنو : "ويقول احملقق
  ".إىل اكتشاف شيء نافع للصوفيةذلك فما هلذا ألف كتابه وإمنا قصد 

ًوبعيدا عن أمهية الكتاب بالنسبة إىل علماء التفسري والصوفية، فإن الكتاب ميثل أمهية 
استثنائية للمهتمني برصد عالقة الصوفية باألدب، إذ يؤكد احملقق أمهية دراسة الصوفية ضمن 

  ".التفسري"سفية أو مناهج آداب اللغة العربية وال يكتفي بدراستها ضمن مناهج العلوم الفل

ويؤكد حمقق الكتاب أن منهج القشريي يف استخراج اإلشارة من العبارة، هو منهج 

ًأدىب، ألنه يعتمد يف األساس على تذوق االلفاظ تذوقا ينبين على أصول من اللغة 
  .واالشتقاق واإلعراب والبالغة

عن نظرته بطريقة أدبية، كما ومعىن هذا أنه نظر إىل القرآن الكرمي مبنظار أديب، وعرب 

                                 
  ابراهيم بسيوين: حتقيق) ١/٢٣(تفسري القشريي = مقدمة حتقيق  لطائف اإلشارات ) ١(
 



    
 
 

    

 
 
 
 
 

٨٦

ات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد   

 يف خراسان ترمجة ألعالم املفرسين بالرأي 

ًتوقف طويال عند املواقف النفسية وعند االستدالالت الوجدانية يف االسلوب القرآين، 
  )١(.فكشف الكثري عن أسرار االعجاز القرآين، كما كشف عن عبقريته يف التذوق الفين

ًويعترب تفسريه امتداد للتفسري الصويف الباطين، معتمدا يف أكثر األحيان على  تأويالت ّ

ّقد ينبو عنها ظاهر لفظ اآلية الكرمية، وحاول يف هذا التفسري أن يربهن على أن كل صغرية  ّ
ّوكبرية يف علوم الصوفية، فإن هلا أصال يف القرآن الذي ورد فيه مصطلحات للصوفية مثل ّّ ً ّ :

ّالذكر والتوكل والرضا، والويل والوالية واحلق، والظاهر والباطن ّ ّ..)٢(  

للقشريي موقعا متميزا بني تفاسري املتصوفة بفضل ) لطائف اإلشارات(حتل وقد ا  

  .منزلة مؤلفه وثقافته الواسعة واعتداله يف مسلكه الصويف

  كالم ابن العريب عن تفسري لطائف االشارات للقشريي

ومن علم الباطن أن تستدل من مدلول اللفظ على نظري املعىن، وهذا باب جرى يف 

، وإن فيه للقشريي  " اللطائف واإلشارات"ًا، وأحسن ما ألف فيه كتب التفسري كثري

ًلتكلفا أوقعه فيه ما سلكه من مقاصد الصوفية، فخذوا ما تعلمون وقفوا دون ما جتهلون، وال 
 )٣(.تكونوا كالذين قالوا مسعنا وهم ال يسمعون

  :ومنهجه فيه" التيسير في التفسير"تفسير 

من هؤالء حفيده ًشريي أن له تفسريا غري اللطائف ام القنقل كثري من املرتمجني لإلم

مام ابن عساكر يف  ونقله عنه اإل)٤(اإلمام عبد الغافر الفارسي يف الذيل علي تاريخ نيسابور

:  حيث قال)٦(مام ابن الصالح يف  طبقات الفقهاء الشافعية  واإل)٥(تبيني كذب املفرتي

َِالتـفسري الكبري " وصنف  ْ ِ ْ ََْعشر وأربع مئة، وكذلك االمام ابن اجلوزيْقبل ال" َّ ْ.)٧(  

ويشري حمقق تفسري لطائف التفسري  إيل كتاب القشريي الثاين يف التفسري  املسمى 

» اللطائف«ّلقد أعان القشريي يف عمله أنه صنف قبل " ًقائال ) التيسري يف التفسري(ب

ًكتابا كامال يف تفسري القرآن على حنو تقليدي هو  حيث جنده فيه »  يف التفسريالتيسري«ً

                                 
ابـراهيم بـسيوين : حتقيـق) ٣٥-١/٢٦(ي تفسري القشري= لطائف اإلشارات : بتصرف من مقدمة حمقق) ١(

 .م٢٠٠٠ القاهرة -اهليئة املصرية العامة للكتاب : الناشر
ّ، التفـــــــسري واملفـــــــسرون، الـــــــشيخ حممـــــــد هـــــــادي معرفـــــــة، )١/٦(لطـــــــائف اإلشـــــــارات، مقدمـــــــة احملقـــــــق ) ٢( ّ

)٢/٩٦٧:٩٧١.(  
 .)٥٢٦: ص(قانون التأويل ) ٣(
   .)٣٦٥: ص (املنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور) ٤(
َِفصنف التـفسري الكبري:") ٢٧٣: ص(تبيني كذب املفرتي فيما نسب إىل األشعري حيث قال يف ) ٥( ْ ِ ْ َّ." 
 ).٤٥٢: ص(، طبقات الشافعيني )٢/٥٦٤(طبقات الفقهاء الشافعية ) ٦(
، طبقـــــات الـــــشافعية الكـــــربى للـــــسبكي ٣٤٢٣: ترمجـــــة)١٦/١٤٨(املنـــــتظم يف تـــــاريخ امللـــــوك واألمـــــم )  ٧(

)٤٧٣) ٥/١٥٣. 



    
 
 

    

 
 
 
 
 

٨٧

ات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد   

 يف خراسان ترمجة ألعالم املفرسين بالرأي 

ّوقد صنفه . يعىن أشد العناية باللغة واالشتقاق والنحو وأسباب النزول واألخبار والقصص
  .قبل أن يلتقى بشيخه الدقاق أي قبل أن يسلك املسلك الصويف

ـ، وهو من أجود التفاسري وأوضحها، استوىف فيه )١(ه٤١٠وكان قد ألفه قبل سنة 

 على الطريقة املعروفة باالهتمام بالتفسري واالهتمام بفنون اللغة مبا يوضح تفسري القرآن الكرمي

  .)٢(معاين اآليات 

ي احملمود، فاشتمل أيف تفسريه بني التفسري باألثر والر- رمحه اهللا–وقد مزج املؤلف 

قوال الصحابة والتابعني وأتباعهم، مث أحاديث املرفوعة، كما ذكر الكتاب علي كثري من األ

  .ئمة التفسري وجهابذة اللغةأ قوالأ

واشتمل كتابه علي نقول مجة من علماء اللغة املربزين، وأئمة النحو املشهورين، وأجتهد 

ًيف مجع ما يتعلق باآليات من معان وأحكام وأسباب ولغة وغري ذلك، اجتهادا دل علي سعة 
  )٣( .اطالعه وتفننه

                                 
بالتيـــسري يف (كــان القــشريي يعكــف علـــى التــأليف دون انقطــاع فــانتهى مـــن التفــسري الكبــري املعــروف ") ١(

لطـائف  مـن مقدمـة .ه٤٣٧ه، ومـن الرسـالة عـام ٤٣٤ هـ، ومـن اللطـائف عـام ٤١٠قبل عام ) التفسري
 .)١/١٢(تفسري القشريي = اإلشارات 

 .إبراهيم بسيوين) ١/٢٦(ائف اإلشارات بتصرف واختصار من مقدمة حتقيق لط)  ٢(
: ايل ص) ١١٢:(ًولقد تكلم الباحث عـن منهجـه تفـصيال يف أكثـر مـن مائـة ومخـسني  صـفحة مـن ص) ٣(

يذكر املزايا اليت للكتاب وكذلك املآخذ، ومصادره وميثـل بأمثلـة للقـراءات واللغـة وأسـباب النـزول ) ١٦٠(
  .وغري ذلك

. ًلإلمـام القـشريي مـن أول الكتـاب اىل �ايـة سـورة البقـرة دراسـة و حتقيقـا" ريالتيسري يف علـم التفـس: " يراجع
حيـىي حممـد زمزمـي .د:  إشـراف - رسـالة دكتـوراه -هــ١٤٢٧-عبداهللا بن علـى امليمـوين املطـريي: ِّاملصنف

صـفحة ) ١٣٧٠( تقـع الرسـالة يف -قـسم الكتـاب والـسنة/كليـة الـدعوة وأصـول الـدين/جامعة أم القرى-
  .الفهارس واملراجعشاملة 

حتقيـق عـوض ".التيسري يف علـم التفـسري " وهناك رسالة أخري يف حتقيق التيسري مل اطلع اال علي عنوا�ا وهو
تــاريخ ، رســالة دكتــوراه).حتقيـق ودراسـة(من أول سـورة آل عمـران إىل �ايـة سـورة النـساء ، حسن الوادعي

  .جامعة أم القرى. هـ١٤٢٨املناقـشة 
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ُّعبد القاهر الجرجاني  اإلمام -٧ ِ َ ْ ُ
  )هـ٤٧١: وفىالمت ()١(

   :اسمه

  .)٢(هو عبد القاهر بن عبد الرمحن بن حممد

  :كنيته

  .أبو بكر

  :لقبه

  .)٤(" شيخ العربية"ب: ،ولقبه الذهيب)٣(اجلرجاين :أشهر ألقابه 

  :مولده

  )٥(.ِّمل يذكر املؤرخون سنة مولده

  :نشأته
نحو واألدب، ًيف أسرة رقيقة احلال وكان حيب العلم مقبال على الكتب وخاصة كتب ال نشأ

 جرجاين الدار، ولد يف جرجان وعاش فيها دون انتقاله لغريها من ،من أصل فارسيهو و
ً ولد فقريا وقد،، وال ميكن اجلزم بتاريخ ميالده بشكل دقيق) هـ٤٧١(م االبلدان حىت وفاته ع

ه ًوعاش فقريا، وكان ال ميلك املال الذي يستطيع أن يتعلم به، وعلى الرغم من ظهوره وولع

                                 
: رقـم)٥/١٤٩(، طبقات الـشافعية الكـربى للـسبكي ٢٠) ١٠/٣٣٢(تاريخ اإلسالم ت بشار : ترمجته) ١(

، إنبـــاه )٤٦٥: ص(، طبقـــات الــشافعيني ٢١٩: رقــم)١٨/٤٣٢(، ســري أعــالم النـــبالء ط الرســالة ٤٦٩
، طبقــات الــشافعية ١٥٥٧: رقــم)٢/١٠٦(،بغيــة الوعــاة ٤٠٢: رقــم)٢/١٨٨(الــرواة علــى أنبــاه النحــاة 

، ٩٥٥: رقـم)٢٦٧: ص(،العقـد املـذهب يف طبقـات محلـة املـذهب ٢١٥) ١/٢٥٢(قاضـى شـهبة البـن 
: رقــــــــم)١٣٣: ص(،طبقــــــــات املفــــــــسرين لألدنــــــــه وي ٢٩٥) ١/٣٣٦(طبقــــــــات املفــــــــسرين للــــــــداوودي 

،املوســـوعة امليـــسرة يف )١/٢٩٥(» مـــن صـــدر اإلســـالم وحـــىت العـــصر احلاضـــر«،،معجـــم املفـــسرين ١٦٩
 ١٧٨٧ ة رقم الرتمج٢/١٢٨٤ ء والنحو واللغةتراجم أئمة التفسري واإلقرا

عبـد القـاهر "ِّاسم جده هذا مل أجـد مـن ذكـره ممـن تـرجم لـه، لكـن ذكـر الـدكتور أمحـد بـدوي يف كتابـه )  ٢(
 ).حممد( دون أن يشري إىل مصدر ذلك، فاهللا أعلم عن مدى صحة اسم جده )٥( :ص" اجلرجاين

ُنسبة إىل مدينة جرجان، وه: اجلرجاين) ٣( ْ مسيـت �ـذا : قيـل. ي مدينة مشهورة تقـع بـني طربسـتان وخراسـانُ
، وفتحــت هــذه املدينــة أيــام عمــر بــن - عليــه الــسالم -االســم نــسبة جلرجــان بــن الوذ بــن ســام بــن نــوح 

ً وفتحـــت صـــلحا ومل تفـــتح حربـــا،-  -اخلطـــاب  ُ وقـــد دخـــل هـــذه املدينـــة مجـــع مـــن الـــصحابة مـــنهم . ً
 وحذيفـة بـن - رضـي اهللا عنهمـا - وعبداهللا بن عمر بن اخلطـاب - رضي اهللا عنهما -احلسني بن علي 

 -  -، وأبـــو هريـــرة -  - وعبـــداهللا بـــن أيب أوىف -  -، وســـعيد بـــن العـــاص -  -اليمـــان 
  )٩٢: ص(البلدان لليعقويب  ،)٢/١١٩(معجم البلدان  .وغريهم

 .)١٨/٤٣٢(سري أعالم النبالء ط الرسالة )  ٤(
، ٤٦٩: رقـم)٥/١٤٩(، طبقات الـشافعية الكـربى للـسبكي ٢٠) ١٠/٣٣٢(بشار تاريخ اإلسالم ت  )٥(

: رقـــم)٢/١٨٨(، إنبـــاه الـــرواة علـــى أنبـــاه النحـــاة ٢١٩: رقـــم)١٨/٤٣٢(ســـري أعـــالم النـــبالء ط الرســـالة 
٤٠٢. 
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 و�ل من بالنحو وكذلك باألدب، إال أن اهللا تعاىل عوضه بعدة علماء كبار عاش معهم
 على ة وكان له حجج قوية ودامغة وقدر،من مؤسسي علم البالغةاجلرجاين  ويعترب علمهم،

  )١(.احملاججة، وله نظرية النظم
  :مذهبه وعقيدته

ِ كان شافعُوصف اإلمام اجلرجاين يف كتب الرتاجم بأنه ِ َ َ ًي المذهب متكلماَ َ ْ َ ْ َ على طريقة ّ َ
ّاألشعري ِ َ ْ َ   )٢(.، يف غري كتابْ

ُّ تعرضه آليات وذلك عند يف عامتها،تشري إىل ذلك واملتتبع آلرائه يف مؤلفاته جيد أ�ا 
 الذي تتجلى فيه أشعرية املؤلف بشكل واضح أو من خالل بعض التفسريالصفات سواء يف 

  ". جازاإلع"و" أسرار البالغة"كتبه كـ 
ِّ فإن ذلك ال يقلل من ،ويف اجلملة فإننا وإن كنا خنالف املؤلف فيما ذهب إليه من املسائل

ّجاللته وقدره وسعة علمه، بل إننا جند أن أكثر علماء التفسري ينحون هذا املنحى يف تبين 
م بوجه ِّوتقرير مذهب األشاعرة، مع أننا يف أمس احلاجة إىل علمهم وال ميكننا االستغناء عنه

   )٣(.من الوجوه
  :شيوخه 

  :تلقي اإلمام عبد القاهر اجلرجاين علمه عن أجالء شيوخ عصره الكبار كان منهم
  .)٤ ( أبو احلسني حممد بن احلسني الفارسي- ١
  .)٥ () ه٣٩٢ت ( أبو احلسن علي بن عبد العزيز بن احلسن اجلرجاين- ٢

                                 
، مــنهم الــدكتور البــدراوي زهــران يف كتابــه  عــن اإلمــام عبــد القــاهردراســة وافيــةبعــدد مــن البــاحثني قــام ) ١(

عبــد (، والــدكتور أمحــد أمحــد بــدوي يف كتابــه )ّمل اللغــة عبــد القــاهر اجلرجــاين املفــنت يف العربيــة وحنوهــاعــا(
، والــدكتور أمحــد مطلــوب يف .٢مكتبــة مــصر، القــاهرة، ط ) القــاهر اجلرجــاين وجهــوده يف البالغــة العربيــة

والـدكتور كـاظم حبـر .  م١٩٧٣وكالة املطبوعات، الكويـت، ) عبد القاهر اجلرجاين، بالغته ونقده(كتابه 
منــشورات وزارة الثقافــة واإلعــالم، العــراق، ) املقتــصد يف شــرح اإليــضاح(املرجــان يف مقدمــة حتقيــق كتــاب 

 ..  م١٩٨٢
 طبقــات ،)١/٢٥٢(،طبقــات الــشافعية البــن قاضــى شــهبة )١٨/٤٣٢(ســري أعــالم النــبالء ط الرســالة  )٢(

 .٢/١٢٨٤جم أئمة التفسري واإلقراء والنحو واللغة  املوسوعة امليسرة يف ترا،)٤٦٥: ص(الشافعيني 
 .)١/٦٣(درج الدرر يف تفسري اآلي والسور ط احلكمة ًملخصا من مقدمة حتقيق ) ٣(
، وطبقــات ابــن )١/٣٤٤(، وابــن خلكــان )٢/١٩٧(، وبغيــة الوعــاة )٢/٣٠٦( إنبــاه الــرواة : ترمجتــه يف )٤(

 ).٢/١٨٧(قاضي شهبة 
ِعلى بن عبد العزيز  )٥( َ ْبن احلسن بن على بن إمساعيل أبو احلسن اجلرجـاىنْ َُْ

ِ
َْ َّقاضـى جرجـان مث قاضـى الـرى  ِ

َواجلامع بني الفقه والشعر له ديوان مشهور وكان حسن اخلط فصيح العبارة وهـو مـصنف كتـاب الوسـاطة  ُُ َ َ ََ َُ َ َ َ َْ ْْ َْ ََ ْ َُ ْ ِ ِ

  .َبني املتنىب وخصومه
ـــــشافعية الكـــــربى للـــــسبكي  ـــــراجم شـــــيوخ احلـــــاكم  ،٢٢٨ : رقـــــم)٣/٤٥٩(طبقـــــات ال ـــــروض الباســـــم يف ت ال

 ] ٦١٦[: رقم)١/٧١٧(
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 .)١( ) ه٣٩٢ت ( أبو الفتح عثمان بن جين - ٣

ََّأبو القاسم الصاحب إمساعيل بن عباد - ٤
(٢).  

  :تالميذه

تتلمذ العديد من الطالب علي يد الشيخ عبد القادر اجلرجاين من أحناء جرجان وما جاورها 

  :من البلدان  أشهرهم

َ علي بن حممد بن علي أبو احلسن بن أيب زيد املعروف بالفصيحي - ١
)٣(   

هي قرية بني قم وأصبهان، " مهاباذ"و: رير الض)٤( أمحد بن عبداهللا املهاباذي - ٢

ًولقب بالضرير ألنه كان ضريرا ِّ .  

 .)٥( أمحد بن إبراهيم بن حممد أبو نصر الشجري - ٣

  .)٦( حيىي بن علي أبو زكريا اخلطيب التربيزي - ٤

  :مؤلفاته

 من ساهم اإلمام عبد القاهر اجلرجاين يف إثراء املكتبة العلمية وخاصة اللغوية بعدد كبري

 :املصنفات أبرزها

  )٧(. أسرار البالغة- ١

  )٨(.املفتاح يف الصرف - ٢

                                 
ِإمــام العربيــة، أبــو الفــتح عثمــان بــن جــين املوصــلي، صــاحب التــصانيف)  ١( ْ

ِ ِ
َ َ َ َُّ ُ ُُّ

ِ ِِ
َْ ِّ ُ َ ْ ْ َُ ِ ُ ََ َِّ َ

َُعثمــان بــن جــين، أبــو الفــتح . ِ ِّ ِ
ْ

ِاملوصـلي النَّحـوي اللغـوي  َ ُّ ْ ُّ
ِ ِ

ُإمــام العربيـة، صـاحبَْ
ِ

َ َ َُِّ َ َ
ِ التـصانيفِ ْ

ِ
َ  )١١/٣١٠(تــاريخ بغـداد وذيولـه ط العلميــة  .َّ

 )١٧/١٧(، ســري أعــالم النــبالء ط الرســالة ٥٩ : رقــم)٨/٧١٥(،تــاريخ اإلســالم ت بــشار ٦١١١ :رقــم
 .٩ :رقم

َُإمساعيل بن عباد بن عباس، الصاحب أبو القاسم،   )٢( ََّ َْ
ِ ْ ْوزير مؤيد الدولة بـويه ابن]  هـ٣٨٥: املتوىف[ِ َُ  ركـن ََُّ
ِأصله مـن الطالقـان، وكـان نـادرة دهـره وأعجوبـة عـصره يف الفـضائل واملكـارم. الدولة ُ َ تـاريخ بغـداد وذيولـه . َّ

إنبـــاه الـــرواة علـــى أنبــــاه  ،١٦٢)  ٨/٥٦٩(،تـــاريخ اإلســـالم ت بــــشار ٥٦: رقـــم) ٢١/٦١(ط العلميـــة 
 .١٢٧  )١/٢٣٦(النحاة 

 .١٦٣، والبلغة ٢/٣٠٦ة ، وإنباه الروا٢٧٤نزهة األلباء :  يفترمجته)  ٣(
، واألعـالم )٥/٩٠(، وروضات اجلنـات )١/٣٢٠(، وبغية الوعاة )٣/٢١٩( معجم األدباء :ترمجته يف)  ٤(

)١/١٥٨(. 
الــــشواهد الــــشعرية يف "وانظــــر كتــــاب ) ٤/٢٧(، طبقــــات الــــشافعية )٢/١٩٠(إنبــــاه الــــرواة : ترمجتـــه يف)  ٥(

 ).١/٢٤" (القاهر اجلرجاين كتاب دالئل اإلعجاز لعبد
، ومفتـــاح )٢/٣٣٨(، وبغيـــة الوعـــاة )٢/٢٥(، ومعجــم األدبـــاء ٣٧٢ينظــر ترمجتـــه يف نزهـــة األلبـــاء ص ) ٦(

 ).١/٢١٨(السعادة 
 ١: عدد األجزاء-مطبعة املدين بالقاهرة، دار املدين جبدة: الناشر-حممود حممد شاكر: قرأه وعلق عليه) ٧(
َالـدكتور علـي توفيـق احلمـد، : حققه وقدم له) ٨( : الناشـر- عمـان– إربـد - جامعـة الريمـوك -كليـة اآلداب َ

 )م١٩٨٧ - هـ ١٤٠٧(األوىل : الطبعة - بريوت–مؤسسة الرسالة 
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    )١( .النحوية يف أصول علم العربية العوامل املائة - ٣

َ اجلمل– ٤ ُ.)٢( 

 (٣) .يف علم املعاين  دالئل اإلعجاز- ٥

 .ُّ درج الدرر يف تفسري اآلي والسور- ٦

  )٤(. شرح الفاحتة- ٧

  )٦( )٥( الرسالة الشافية- ٨

  :ثناء العلماء عليه

ًنال اإلمام عبد القادر اجلرجاين نصيبا كبريا من الثناء واملدح علي ألسنة املرتمجني وأقالمهم مما  ً
  .ُيظهر فضله وعلمه ومنزلته

ًوكان شافعيا أشعريا ذا  شيخ العربية، النحوي، العالمة،":  بقوله احلافظ الذهيبفقد مدحه ً
  .)٧("نسك ودين

ِكان ورعا قانعا دخل عليه لص فأخذ ما وجد وهو ينظر وهو يف  : "السلفيعنه قال و
َ َُ َُ َ َ ََ َ َ َ ْ َََ َ َّ

ِ ِ ََِ َ َ ً ً ِ َ
َالصالة فما قطعها ََ َ ََ

َِ ِوكان آية يف النَّحو. َّ ْ ِ َ َ ََ. " )٨(.  

                                 
تــاب وهــو ك  هـــ١٤٣٠الطبعـة االوىل /دار املنهــاج جــدة/عـين بــه أنــور بـن أيب بكــر الــشيخي الداغـستاين)  ١(

 ليت يتوصل �ا املبتدئون اىل املطوالتومن أجل املختصرات ا يعد من أنفع املتون يف بابه،ويف النحو 
هـــــ ـ ١٣٩٢/دمــــشق] أمــــني مكتبــــة جممــــع اللغــــة العربيــــة بدمــــشق [ حققــــه وقــــدم لــــه علــــي حيــــدر ) ٢(

 .ويعترب هذا الكتاب شرح خمتصر لكتابه العوامل املائة.م١٩٧٢
الثالثـة : الطبعـة-ة دار املـدين جبـد-مطبعـة املـدين بالقـاهرة : الناشـر-حممـود حممـد شـاكر أبـو فهـر:  احملقق)٣(

 .م١٩٩٢ -هـ ١٤١٣
َوفـــسر الفاحتــة يف جملـــد: "قــال الـــذهيب يف ترمجــة عبـــد القـــاهر اجلرجــاين )٤( ســـري أعــالم النـــبالء ط الرســـالة ". َّ

)١٨/٤٣٣(  
درج الــدرر يف تفــسري اآلي "�والــذي يقــارن بــني تفــسريه للفاحتــة مــستقال مــع تفــسريه هلــا ضــمن كتــاب التفــسري 

َّفاملــستقل قــد توســع وأســهب يف تفــسريه . ه البــون الــشاسع والفــرق الكبــري بــني التفــسريينَّيتبــني لــ" والــسور ُّ
  .على العكس من اآلخر الذي أخذ طابع االختصار

)] ١٦(ذخـــائر العـــرب : سلـــسلة[ثـــالث رســـائل يف إعجـــاز القـــرآن : مطبـــوع ضـــمن -الرســـالة الـــشافية) ٥(
 .م١٩٧٦الثالثة، : الطبعة-دار املعارف مبصر: اشرالن -حممد زغلول سالم. حممد خلف اهللا، د: احملقق

، بغيـــة الوعـــاة يف طبقـــات اللغـــويني والنحـــاة ).١/١٧٨(مفتـــاح دار الـــسعادة :مســـاء املؤلفـــاتأيراجـــع يف ) ٦(
  ).٦٠٦(هدية العارفني ). ٥/١٥٠(طبقات الشافعية ). ١/٣٣٧(، طبقات املفسرين ).٢/١٠٦(
رجـــان القـــول يف مؤلفـــات عبـــد القـــاهر اجلرجـــاين يف مقدمـــة حتقيقـــه ّفـــصل املرحـــوم الـــدكتور كـــاظم حبـــر املوقـــد 

ّ، وصـــنفها يف جمموعـــات، وبلـــغ مـــن تفـــصيله أنـــه خـــص باحلـــديث )املقتـــصد يف شـــرح اإليـــضاح(لكتـــاب  ّ ّ
ّجمموعة من الكتب نشرت علـى أ�ـا لـه ومل تـذكرها كتـب الـرتاجم بـني مـصنفاته« ّ درج الـدرر يف تفـسري  » ّ

 .)٣٠ -١/٢١(املقتصد) ١/١٣(اآلي والسور ط الفكر 
 ).٢/٣٣٠(، والعرب )١٨/٤٣٢(السري ) ٧(
 .٤٦٩) ٥/١٤٩(طبقات الشافعية الكربى للسبكي  ،)١٨/٤٣٣(سري أعالم النبالء ط الرسالة )  ٨(
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ُّله إعجاز القرآن يدل على معرفته بأصول البالغات، وكالمه وغوصه على : "قال القفطيو

ِّلى تبحره وكثرة اطالعه، وأشعاره كثرية يف ذم الزمان وأهلهُّجواهر هذا النوع يدل ع ِّ ّ ")١(.  

َما مقلت عيين لغويا مثله، وأما يف النحو فعبد: "قال حيث  أبو حممد األبيورديواطراه َّ 

  .)٢(" القاهر

  .)٣(" َّإمام العربية واللغة والبيان، أول من دون علم املعاين: "ب الفريوزآباديونعته 

" ُّكالمه يف علم املعاين ويف البيان يدل على جاللته وحتقيقه وديانته وتوفيقه: "عيوقال الياف
)٤(.  

ًالنحوي اللغوي شيخ العربية يف زمانه، كان إماما بارعا، انتهت إليه : "بن تغري بردياوقال  ً
  .)٥("رياسة النحاة يف زمانه

 الدين املتني والورع اإلمام املشهور املقصود من مجيع اجلهات مع: "وقال عنه السبكي

  .)٦(" والسكون

  :وفاته

  .)٧(  يف سنة إحدى وسبعني وأربع مئة وفاته كانت ّ املصادر على أنأكثر

  :أهمية تفسيره

ّمن كتب التفسري القيمة، ويتميز بأنه ليس ) درج الدرر يف تفسري القرآن العظيم(ّيعد كتاب  ّ
ّمن املطوالت اململة، وال من املختصرات املخلة ّ  غزيرة عن عدد ً وقد حوى الكتاب نقوال.ّ

كبري من أعالم التفسري واحلديث واللغة والنحو والفقه وعلم الكالم وغريها من العلوم، وكثري 

ّمن هؤالء األعالم أئمة يف تلك العلوم كابن مسعود وأيب هريرة وابن عباس وجماهد والفراء 
ّأقوال هؤالء األعالم وآرائهم، ومل   منًفجمع كثريا. وأيب عبيدة والزجاج وابن عرفة واألزهري

  .شعثها، وأسكنها يف ثنايا كتابه

ّوهذه النقول الكثرية دليل على سعة اطالع املؤلف، وغزارة علمه وهي أيضا تعطي صورة . ّ

ّواضحة عن مرحلة مهمة من مراحل مسرية التأليف يف تفسري القرآن الكرمي، إذ انصرف  ّ
ّلة اليت عاش فيها املؤلف إىل مجع أقوال العلماء املتقدمني، اهتمام العلماء يف تلك املرح ّ

                                 
 ).٢/١٨٩(إنباه الرواة )  ١(
 ).١/٣٣١(، طبقات املفسرين للداوودي ٤٦٩) ٥/١٤٩(طبقات الشافعية الكربى للسبكي )  ٢(
  ).٢٠٢: (رقم )١٨٥: ص(البلغة يف تراجم أئمة النحو واللغة ) ٣(
 ).٣/١٠١(مرآة اجلنان )  ٤(
 ).٥/١٠٨( النجوم الزاهرة )٥(
  ).٥/١٤٩(طبقات الشافعية ) ٦(
 .٣/٣٤٠، وشذرات الذهب ١٢٧، والبلغة ٣/٢٧٩العرب يف خرب من غرب : ينظر)  ٧(
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ّوتدوين آرائهم، وقد يناقشون تلك األقوال واآلراء، ويردون على أصحا�ا، ويرجحون بعضها  ّ
  )١(.ّشاهد صدق على هذه املرحلة من مراحل التأليف) درج الدرر(وكتاب . على بعض

  :منهجه فيه

 ال خيرج يف ً، أصيالًعريقا ًد القاهر، جيد أنه اتبع فيه منهجاعباإلمام القارئ يف تفسري إن 

باملأثور أصوله العامة وأركانه الرئيسة، عما قرره العلماء احملققون؛ من ضرورة بيان معاين القرآن 

 البد منها ملن ًتشكل أسسا فهذه مبجموعها.  جانب االهتمام باللغة، والنحو، وغريهاإىل

  . وجل  عزاهللايقدم على تفسري كتاب 

 ما ًيلتزم بالصحيح منها، وكثريا وكان يعتين بذكر أسباب النزول لبعض اآليات، إال أنه ال

 يذكر أن آية ما نزلت يف حادثة، أو قوم معينني، وهو يريد أ�ا حديث عنهم، أو أ�م

  )٢(. يندرجون حتت حكمها

ِّمنهج عامة املفسرين، وإن ًقد سلك اجلرجاين يف منهجه هذا أسلوبا ال خيتلف يف مجلته عن و
 مل يكتب منهجه يف مقدمة تفسريه إال أننا ميكن أن نتوصل إىل منهجه -رمحه اهللا - كان 

من خالل ثنايا تفسريه وما بسط القول فيه، وقد سلك املؤلف يف كتابه أسلوب االختصار 

دات على ًفيمكننا أن نقول إن قريبا من نصف الكتاب يأخذ طابع تفسري املفردات باملفر

ِّغرار ما يغلب على تفسري اجلاللني وغريه، فهو حياول أن يفسر الكلمة بكلمة أو كلمات 
 .خمتصرة، لكنه رمبا أسهب يف بعض املواطن وأطال فيها وإن كانت قلة

كما سلك املؤلف يف تفسريه يف كثري من املواطن تفسري القرآن بالقرآن، فهو حياول أن 

 .ام باخلاص، أو غري ذلكيوضح ا�مل باملفصل، والع

ُّوقد ترفع يف منهجه عما اختص به من تضلعه يف علوم البالغة، فمن يعرف اجلرجاين  َّ
ُّويتصفح كتبه يكاد جيزم أنه ال ميكن أن يرتك جانب البالغة والتوسع به يف هذا التفسري، إال 

 .)٣(فسريًأننا ال نكاد جند إشارات بالغية رمبا أطال فيها وهي قليلة جدا يف الت

ّميكن أن نرسم صورة جمملة جتلي لنا أهم السمات اليت ميزت منهج و ّ ّ ّدرج الدرر يف تفسري (ّ
  :ّعلى النحو اآليت) القرآن العظيم

ّ يبدأ املؤلف بذكر ألفاظ اآلية اليت يتوخى تفسريها، على وفق ترتيبها يف - ١

                                 
 )١/٤٠(لسور ط الفكر درج الدرر يف تفسري اآلي وامن مقدمة التحقيق ) ١(
حتقيق سورة الفاحتة من تفسري درج الدرر يف تفسري القرآن العظيم لعبد القاهر اجلرجاين، أمحـد فريـد أبـو ) ٢(

م عمــادة ٢٠١١) ٢(، العــدد)٣٨(دراســات، علــوم الــشريعة والقــانون، ا�لــد*  هــزمي وحنــان لطفــي ذيــاب
 .اجلامعة األردنية/البحث العلمي

 .)١/٥٥(درج الدرر يف تفسري اآلي والسور ط احلكمة مة التحقيق ًملخصا من مقد) ٣(
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ّوال املفسرين فيها، ومعاين املصحف، مث يذكر يف كثري من األحيان أسباب نزول اآلية، وأق
ّاأللفاظ واشتقاقها وبنيتها الصرفية، ويذكر بعض وجوه اإلعراب، ورمبا استدل باآلية لبعض  ّ ّ ّ

  .ّاألحكام الفقهية

ّ كانت له عناية بالقراءات القرآنية يف مواضع خمتلفة من الكتاب، فقد استشهد �ا -  ٢
  .ّمتواترة أو شاذة

 .األلفاظ اليت يعرض لتفسريها بذكر معاين ً عين كثريا- ٣

ّ، وضبطها، ورمبا عزاها إىل القبائل ً مل خيل الكتاب من العناية بلغات األلفاظ أيضا- ٤
  .اليت تنطق �ا

ّولكنه ظل على منهجه البعيد عن اخلوض يف . ّ كانت عنايته كبرية مبسائل الصرف- ٥ ّ
  .اخلالفات

ّ كانت له عناية غري قليلة بالشواهد الشع- ٦ رية، وقد استشهد �ا على املسائل ّ

ّالنحوية والصرفية واللغوية، واعتد �ا ّ ّّ ّ ّ ّوبعض هذه الشواهد لشعراء جاهليني كامرئ القيس . ّ ّ
ّوالنابغة الذبياين، وبعضها لشعراء خمضرمني عاشوا يف اجلاهلية واإلسالم كحسان بن ثابت،  ّ ّ ّ ّ

  .قائليها، وترك بعضها من غري عزوّوقد عزا بعض هذه الشواهد إىل . ولبيد بن ربيعة

  .ّ كانت له عناية أحيانا حبروف املعاين، وقد يفصل فيها- ٧

 مل خيل الكتاب من عناية بالبالغة يف بعض مواطنه، منها تفصيله القول يف املعاين - ٨

 .اليت خيرج إليها

ّ اتبع املؤلف يف تفسري اآليات الكرمية منهج التفسري باملأثور، أي- ٩ سري القرآن تف: ّ

ّبالقرآن، أو بالسنة، أو بأقوال الصحابة والتابعني ّّ. 

ّ معظم األحاديث اليت ذكرها املؤلف صحيحة مروية يف كتب الصحاح والسنن - ١٠ ّ ّ
  .ّواملسانيد، وكثري منها يف البخاري ومسلم، أو يف أحدمها

ّ مل يكتف املؤلف بأن يكون جمرد ناقل آلراء من سبقوه وأقواهلم،- ١١ ّ فكان يرد يف ّ
ّمواضع متفرقة من كتابه على ما ينقله، مبينا ومها أو معرتضا على رأي ّ. 

ّ كان للمؤلف شغف كبري يف مواضع غري قليلة من الكتاب بالروايات التارخيية، -١٢ ّ ّ ّ
ّوال سيما يف سورة األعراف، فذكر قصص عدد كبري من األنبياء عليهم السالم وما جرى هلم  ّ

ّهو منسجم بذلك مع موضوع السورة وجوها العاممع أقوامهم، و ّ ّ.(١)   

                                 
طلعــت صــالح ) ٢٦-١/٢١(مــن مقدمـة احملقــق درج الــدرر يف تفـسري اآلي والــسور ط الفكـر ًملخـصا ) ١(

 ً.وقد تعرض لبيان منهجه بذكر االمثلة والشواهد اليت تدل علي ما ذكرناه عنه ملخصا. الفرحان
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  ).م١١١٠ - ١٠٥٨=  هـ ٥٠٤ - ٤٥٠()١(اإلمام الكيا الهراسي -٨

  :اسمه

ّ اهلراسي)٣(، املشهور بإلكيا )٢( أبو احلسن، الطربي،علي بن حممد بن علي بن إبراهيم
) ٤(.  

   :لقبه

  . )٥(.مشس اإلسالم، وعماد الدين

  :كنيته

  )٦(.يأبو احلسن، الطرب

  :مولده

  . يف طربستان،)هـ٤٥٠(ولد يف اخلامس من ذي القعدة سنة مخسني وأربعمائة

  :نشأته

                                 
ـــات : مـــصادر ترمجتـــه) ١( ـــان وفي : رقـــم) ١١/٥٢(، تـــاريخ اإلســـالم ت بـــشار ٤٣٠: رقـــم) ٣/٢٨٦(األعي

، املنتخـب مـن كتـاب الـسياق لتـاريخ نيـسابور ٢٠٧: رقم) ١٩/٣٥٠(،سري أعالم النبالء ط الرسالة ٨٧
، تــــــــاريخ بغــــــــداد وذيولــــــــه ط العلميــــــــة )٥٢٨: ص(، طبقــــــــات الــــــــشافعيني ١٣٤٤: رقــــــــم) ٤٣٣: ص(
، العقــد ٥٧:رقــم)  ٦٨: ص(هر مــآثر الطــراز اآلخــر واألول ، التــاج املكلــل مــن جــوا١٥٢) ٢١/١٤٨(

، جممـــــــع اآلداب يف معجـــــــم األلقـــــــاب ٢٩٦: رقـــــــم) ١١٤: ص(املـــــــذهب يف طبقـــــــات محلـــــــة املـــــــذهب 
،األعــالم للزركلـــي ٩٣٩: رقـــم) ٧/٢٣٨(، طبقــات الـــشافعية الكــربى للــسبكي ١١٥٢: رقــم) ٢/١١٨(
  )١/٣٧٦(»  احلاضرمن صدر اإلسالم وحىت العصر«، معجم املفسرين )٤/٣٢٩(

ُنسبة إيل طربستان ) ٢( هو الـذي يـشقق بـه األحطـاب ومـا شـاكله : ََبفتح أوله وثانيه، وكسر الراء، والطرب : ََِ
َناحيـــة الطـــرب: املوضــــع أو الناحيـــة، كأنـــه يقــــول : بلغـــة الفـــرس، واســـتان  ، وهــــي بلـــدان واســـعة كثــــرية ...َ

يهـــا مــن ال حيـــصى كثـــرة مــن أهـــل العلـــم واألدب يــشملها هـــذا االســم، تقـــع يف خراســـان، خــرج مـــن نواح
 )٤/١٣(معجم البلدان . هـ بتصرف.ا..."والفقه

ْالكبـري القـدر، : �مزة مكسورة، والم ساكنة، مث كاف مكسورة، بعدها ياء، معنـاه بلغـة الفـرس " إلكيا") ٣( َ
بـري إلكيـا بكـسر اهلمـزة، والفـرس يقولـون للك" -رمحه اهللا–قال ابن كثري ". ُاملعظم عند الناس بلغة الفرس 

وفيــــــات األعيــــــان : يراجــــــع) ٥٢٨: ص(طبقــــــات الــــــشافعيني " وهــــــي مــــــن أصــــــل الكلمــــــة ال للتعريــــــف
 ).٦/١٤(،شذرات الذهب يف أخبار من ذهب ٣/٢٨٩

ّبـــراء مـــشددة، وســـني مهملــــة، قـــال ابـــن العمـــاد يف شــــذرات الـــذهب يف أخبـــار مـــن ذهــــب " ّاهلراســـي) "٤(
هـو اخلـائف ذكـره ابـن هدايـة اهللا ،اهلراسي باللغة األعجمية قيل و".يءال تعلم نسبته ألي ش): " ٦/١٤(

واملراد أن معىن اهلراسي بالفارسية الذعر أو اخلائف، لكن هل هو منسوب إىل هـذا املعـىن، أم  .يف طبقاته
ًهرس اهلراس اهلريسة هرسا(هو منسوب إىل املعىن العريب من  َّ(. 

 .)١٩/٣٥١(عالم النبالء ط الرسالة ،سري أ)٨/٤٣١(الكامل يف التاريخ  )٥(
ُطربســتان ) ٦( َبفــتح أولــه وثانيــه، وكــسر الــراء، والطــرب : ََِ هــو الــذي يــشقق بــه األحطــاب ومــا شــاكله بلغــة : َ

، وهي بلدان واسعة كثرية يـشملها هـذا ...ََناحية الطرب: املوضع أو الناحية، كأنه يقول : الفرس، واستان 
هـــ .ا..."ن نواحيهــا مــن ال حيــصى كثــرة مــن أهــل العلــم واألدب والفقــهاالســم، تقــع يف خراســان، خــرج مــ

 .)٤/١٣(معجم البلدان . بتصرف



    
 
 

    

 
 
 
 
 

٩٦

ات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد   

 يف خراسان ترمجة ألعالم املفرسين بالرأي 

َّهاجر إىل نيسابور وله عشرون سنة وتفقه �ا على إمام احلرمني مدة إىل أن برع يف العلوم، 

ني إىل أن اتصل بعد موت إمام احلرم ،ًكما أنه كان مواظبا على اإلفادة واالستفادة قبل ذلك

ِمث خرج إىل بيهق، فأقام �ا مدة، مث قدم ، وحظي عنده)١(مبجد امللك يف زمان بركياروق
ّ ّّ ْ

ّالعراق، وويل تدريس النظامية ببغداد فسكنها إىل أن تويف فيها  ّ
)٢(.  

َ جمتهدا فقد كان يكرر الدرس على كل مرقاة من مراقي درج المدرسة -رمحه اهللا -وكان ُْ ْ َّ َ َ ًَ
ِور سبع مرات وكانت املراقي سبعني مرقاة، وكان حيفظ احلديث ويناظر فيهالنظامية بنيساب ِ ِ

َ ََ َ ََ ََ َّ.   

ِوهو القائل َْ َ ُ ِإذا جالت فرسان األحاديث يف ميادين الكفاح طارت رءوس املقاييس يف " :َ ِ
ُ ُ

ِ
َ ََ ْ ِ

  )٣("َِّمهاب الرياح

  . )٤(انيف حسنةخترج به األئمة، وكان أحد الفصحاء، ومن ذوي الثروة واحلشمة، له تص

  :شيوخه

  :تلقي اإلمام إلكيا اهلراسي العلم على كبار علماء عصره منهم

  . )٥( إمام احلرمني اجلويين- ١

  . )٦( أبو الفضل، زيد بن صاحل اآلملي الطربي- ٢

  .)٧( أبو علي، احلسن بن حممد الصفار- ٣

  :تالميذه

  :ً أئمة كبارا منهمكما تتلمذ على يديه العديد من التالميذ الذين صاروا من بعد

، كان "ابن برهان" أمحد بن علي بن حممد الوكيل، أبو الفتح البغدادي، املعروف بـ- ١

  .)٨( )هـ٥٢٠(حنبلي املذهب، مث انتقل إىل مذهب الشافعي، تويف 

 سعيد بن حممد بن أمحد، أبو منصور الرزاز، أحد أئمة الشافعية يف بغداد تويف - ٢

                                 
ْبركيـاروق، الـسلطان أبـو املظفـر ركــن الـدين ابـن الـسلطان الكبـري ملكــشاه بـن ألـب أرسـالن بـن داود بــن ) ١( ْ ُْ َُ ْ ْ ِ

ّ ُْ ّ ُّ َ َ
ََُّميكائيــل بــن ســلجوق بــن دقــاق الــسلجوقي، ويـلقــب أ ّ ْ َّْ َ ُ ْ ّيــضا شــهاب الدولــةُْ تــاريخ ].  هـــ٤٩٨: املتــوىف. [ً

 .٣٠٣: رقم) ١٠/٨٠١(اإلسالم ت بشار 
، تـاريخ اإلسـالم ت )٢١/١٤٨(، تـاريخ بغـداد وذيولـه ط العلميـة )٣/٢٨٦(وفيات األعيان : يفترمجته )٢(

 )١١/٥٢(بشار 
 )٧/٢٣٢(طبقات الشافعية الكربى للسبكي : ترمجته يف)  ٣(
 ).٧/٢٣٣(الكربى ـ طبقات الشافعية )  ٤(
 .٤/٨، الشذرات ١٩/٣٥١، السري ١٦/٢١٠، البداية والنهاية ٣/٢٨٦وفيات األعيان : ترمجته يف)  ٥(
 ).٢/٦(، الفتح املبني للمراغي )١٨/٤٦٨(سري أعالم النبالء : ترمجته يف)  ٦(
 ).١٩٧(، وابن النجار يف املستفاد ص)١٩/٣٥١(الذهيب يف السري : ترمجته يف)  ٧(
 ).٢/١٦(، الفتح املبني )٦/٣٠(، طبقات السبكي )١/٩٩(وفيات األعيان :   ترمجته يف)٨(



    
 
 

    

 
 
 
 
 

٩٧

ات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد   

 يف خراسان ترمجة ألعالم املفرسين بالرأي 

  .)١( )هـ٥٣٩(سنة 

  .)٢()هـ٥٦٠( بن حممد بن غالب، أبو حممد اجليلي، تويف سنة  عبداهللا- ٣

  .)٣( أمحد بن حممد بن إبراهيم سلفة أبو طاهر السلفي- ٤

لي، الفقيه الشافعي،  اخلضر بن نصر بن عقيل، أبو العباس اإلرب- ٥

  .)٤()هـ٥٦٧املتوىف(

  :مصنفاته

راثه العلمي الذي متثل يف ًبرز اإلمام إلكيا اهلراسي يف علوم شيت وظهر ذلك واضحا يف ت

  :كتب كثريها منها

 (٥).، وهو كتاب يف التفسري الفقهي للقرآن"أحكام القرآن" -

 .)٦("التعليق يف أصول الفقه" -

َوهو من أجود " قال عنه السبكي". )٧(شفاء املسرتشدين يف مباحث ا�تهدين"و - َ ُ َ
 (٨)"كتب اخلالفيات

 .)٩("لوامع الدالئل يف زوايا املسائل"و -

، وهو كتاب يف الرد على ما انفرد به اإلمام أمحد " نقض مفردات اإلمام أمحد"و -

 )١٠("مل ينصف فيه: "من املسائل االجتهادية عن األئمة الثالثة، قال الذهيب

منها كتاب انتصب فيه للرد على اإلمام أمحد بن حنبل رمحه اهللا يف :" قال ابن كثري -

 ومعارضات جدلية، وصناعة جيدة مفرداته، يشتمل على حبوث ومناظرات جيدة،

  )١١(" أجاد يف بعضها وتساهل يف بعضها

  

                                 
 ).٤/١٢٢(، شذرات الذهب )١٦/٣٣٦(البداية والنهاية : ترمجته يف)  ١(
 . ١/٣٦٢، وطبقات األسنوي ٧/١٣١طبقات السبكي : ترمجته يف)  ٢(
 .٦/٣٢، طبقات الشافعية للسبكي ١٦/٥٤٨، البداية والنهاية ٢١/٥سري أعالم النبالء : ترمجته يف)٣(
  ).١٢/٣٦٢ (-تاريخ اإلسالم ت بشار : ترمجته يف)٤(
أحكـام القــرآن، للكيـا اهلراســى، ضـبطها مجاعــة مــن العلمـاء، طبعــة دار الكتـب العلميــة بـريوت ـ لبنــان، ) ٥(

 .عزت عطية، وفضيلة الشيخ موسى حممد علي/د :احملقق. م١٩٨٣/هـ١٤٠٣الطبعة األوىل 
 ). ١/٤٢٣(كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون  صاحب ذكره ) ٦(
  .)٧/٢٢٠(، معجم املؤلفني )١/٦٩٤(هدية العارفني ) ٧(
 ).٧/٢٣٢(طبقات الشافعية الكربى للسبكي )  ٨(
  .)٧/٢٢٠(معجم املؤلفني  ،)٢/١٥٦٩(كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون )٩(
، معجـــــم )١/٦٩٤(، وهديـــــة العـــــارفني )١/٤٢٣(الظنـــــون ، وشـــــف ١٩/٣٥٢ســـــري أعـــــالم النـــــبالء ) ١٠(

  ). ٧/٢٢٠(املؤلفني 
 ).٥٢٩: ص(طبقات الشافعيني ) ١١(



    
 
 

    

 
 
 
 
 

٩٨

ات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد   

 يف خراسان ترمجة ألعالم املفرسين بالرأي 

  :عقيدته ومذهبه
 والسالمة يف العقيدة من االحنراف فقد ذكرت كتب ةوقد قدر لإلمام اهلراسي االستقام

الرتاجم أنه علي مذهب أهل السنة واجلماعة علي طريقة اإلمام أيب احلسن األشعري فقد 
 "ّوذكر مذهب األشعرى ّودرس بالنظامية ووعظ "ذكر ابن تغر بردي 

)١(  
  )٣(.)٢(شاعرة، وجعله من الطبقة اخلامسة منهمعيان األأن ابن عساكر ذكره من أكما 

ًال يشك من وقف على ترمجة إلكيا اهلراسي يف كتب الرتاجم أنه كان أشعريا منافحا و ً
 اهلراسي بغداد ودرس بالنظامية ًومدافعا، حيث يورد أقواهلم وينقل آراءهم العقدية، فقد قدم

ووعظ وذكر مذهب األشعري، فرجم وثارت الفنت، وا�م مبذهب الباطنية، وأراد السلطان 
  .)٤(" قتله، فمنعه اخلليفة املستظهر باهللا وشهد له بالرباءة

  .أما مذهبه الفقهي فهو إمام كبري يف املذهب الشافعي
َكان من أعيا" :األثري قال عنه ابن  ْْ َ ِ َ ِن الفقهاء الشافعية َ َِّ ِ َّ ِ

َ َ ُْ
ِ")٥(   

ِأحد الفقهاء الكبار، من رءوس الشافعية : " وقال اإلمام ابن كثري يف ترمجته ِ ِ َِّ ِ َّ ِ ُ ُ ْ َِ ْ ِْ
َ َ ُ ُ َ َ")٦(.  

  :ثناء العلماء عليه
  :متيز إلكيا اهلراسي مبكانة علمية رفيعة بني معاصريه وأقرانه، فقد أثىن عليه مجاعة من العلماء

ُن إمام احلرمني يصف تالمذته فـيـقولَكاحيث  ََ َِ ْ َ َ ََ ْ
َالغزايل حبر مغدق: ِ ّ

ِ َ  َ أسد خمرق، وإليكا،ْ
   )٨(. نار حترق)٧(واخلوايف

ّوقال السلفي
َِ ِّ َ َمسعت الفقهاء يـقولون: "َ ْ ُْ ُ َ َُ َ َ ُ ْ

ُكان اجلويين يـقول يف تالمذته إذا ناظروا: َِ َ َُ ِ ِ َِ َ َ ِ ُ ْ َ ُّ
ِْ َ َ ُالتحقيق : َ َّ

ِللخوايف 
َ ِْ

)٩(،   

                                 
 .)٥/٢٠١(النجوم الزاهرة ىف ملوك مصر والقاهرة ) ١(
  .)٢٨٨: ص(تبيني كذب املفرتي فيما نسب إىل األشعري ) ٢(
رقـــم الرتمجـــة ) ١٦٧٤-١٦٦٩:( صواللغـــةاملوســـوعة امليـــسرة يف تـــراجم أئمـــة التفـــسري واإلقـــراء والنحـــو ) ٣(

)٢٣١٧.( 
 . ٥/٢٠٢، النجوم الزاهرة )٤/١٩٩ (- الدرر السنية -املوسوعة التارخيية ) ٤(
 ).٨/٥٨٦(الكامل يف التاريخ )  ٥(
 ).١٢/١٧٢(البداية والنهاية ط الفكر ) ٦(
شافعي، كـان أنظـر أهـل زمانـه، هو أبـو املظفـر أمحـد بـن حممـد بـن املظفـر اخلـوايف الفقيـه الـ: واخلوايف هذا )٧(

 بـني العلمـاء حبـسن املنـاظرة، وإفحـام ًتفقه على إمام احلرمني اجلويين، وصار أوجه تالمذتـه، وكـان مـشهورا
، ناحيـة مـن - بفتح اخلاء املعجمة وبعد الواو املفتوحة ألف وبعـد األلـف فـاء -نسبة إىل خواف. اخلصوم

 )٦/٦٣(، طبقات الشافعية الكربى للسبكي )١/٩٦(ن وفيات األعيا. نواحي نيسابور كثرية القرى
  ).٦/١٩٦(طبقات الشافعية الكربى للسبكي ) ٨(
هو أبو املظفر أمحد بـن حممـد بـن املظفـر اخلـوايف الفقيـه الـشافعي، كـان أنظـر أهـل زمانـه، تفقـه : اخلوايف ) ٩(

ء حبـــسن املنـــاظرة، وإفحـــام علـــى إمـــام احلـــرمني اجلـــويين، وصـــار أوجـــه تالمذتـــه، وكـــان مـــشهورا بـــني العلمـــا
= ، طبقـات )١/٩٦(وفيات األعيـان . نسبة إىل خواف، ناحية من نواحي نيسابور كثرية القرى. اخلصوم



    
 
 

    

 
 
 
 
 

٩٩

ات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد   

 يف خراسان ترمجة ألعالم املفرسين بالرأي 

َواجلريان للغزايل، والبـيان للكيا ََ
ِ ْ ِْ ُِ َُ َِ َّ َ ََ.")١(  

إلكيا اهلراسي، أبو احلسن، اإلمام البالغ يف النظر مبلغ : "قال احلافظ عبد الغافر الفارسي

  .)٢("الفحول

اإلمام مشس اإلسالم، أبو احلسن، إلكيا اهلراسي، امللقب عماد الدين، أحد : "قال السبكي

ً األئمة فقها وأصوال وجدال وحفظا ملتون أحاديث األحكامفحول العلماء ورؤوس ًً ً")٣(.  

ًكان إماما نظارا، قوي البحث، دقيق الفكر: "قال األسنوي ً" )٤(.  

كان يستعمل " ًوقال أيضا ". كان من أكابر العلماء، وسادات الفقهاء: " قال ابن كثري

  )٥("ًاالستدالل يف مناظراته باحلديث، وكان بارعا قوى البحث 

كان مليح الوجه، جهوري الصوت فصيحا، مطبوع احلركات، زكي : "ووصفه الذهيب بقوله

  .  )٧("إلكيا العالمة، شيخ الشافعية، ومدرس النظامية: "ً، وقال أيضا)٦("األخالق

  :وفاته

ويل تدريس النظامية إىل أن مات ببغداد يوم اخلميس وقت العصر مستهل شهر اهللا احملرم، 

َسنة أرب ََْ َ َع ومخس مائة،َ َْ َ ِوله ثالث ومخسون سنة وشهران) هـ٥٠٤(ٍ
َ َ َ ًَ ََ َ َْ ُ ْ ٌ َ َ ودفن مبقربة باب أبرز . َُ

  .)٨ (ببغداد

  " أحكام القرآن" التعريف بتفسيره 

ُّمن الرواد األوائل الذين ارتادوا هذا ا�ال من علماء املذهب الشافعي، " إلكيا"ُيعترب اإلمام 
ُّفلهذا يـعد كتابه  َ من أعظم املراجع يف التفسري الفقهي يف املذهب الشافعي، "  القرآنأحكام"ُ

ِوظل ذلك املرجع النفيس حبيس املكتبات ال يسمع به إال القليل، حىت قيض له عالمان  َّ َّ َ َّ
َجليالن قاما بتحقيقه وإخراجه إىل عامل النور

)٩(.  

                                                                             
   .)٦/٦٣(الشافعية الكربى للسبكي =

التحقيــق للخــوايف، واحلدســـيات : إذا نــاظروا: كــان اجلــويين يقـــول يف تالمذتــه: "والــنص يف طبقــات الــسبكي
 ".لكياللغزايل، والبيان ل

 .)١٩/٣٥١(سري أعالم النبالء ط الرسالة ) ١(
 . ٢/٩، الفتح املبني للمراغي )٣٩٦(املنتخب من السياق لتاريخ نيسابور ص)  ٢(
 ).٧/٢٣١(طبقات الشافعية  )٣(
 ).٢/٥٢٠(نفس املصدر ) ٤(
 )٥٢٨: ص(طبقات الشافعيني )  ٥(
 ).٩٢(ص) ٥١٠-٥٠١(تاريخ اإلسالم ) ٦(
 ).١٩/٣٥٠(بالء سري أعالم الن) ٧(
، ســـري أعـــالم )٣/٢٨٩(، وفيـــات األعيـــان )٤٣٣: ص(املنتخـــب مـــن كتـــاب الـــسياق لتـــاريخ نيـــسابور ) ٨(

 )..٧/٢٣٢(، طبقات الشافعية الكربى للسبكي )١٩/٣٥١(النبالء ط الرسالة 
 .عزت عطية، وفضيلة الشيخ موسى حممد علي، دار الكتب احلديثة/مها فضيلة؛ د) ٩(



    
 
 

    

 
 
 
 
 

١٠٠

ات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد   

 يف خراسان ترمجة ألعالم املفرسين بالرأي 

ََ واستطاع أبو احلسن الطربي أن جيعل من كتابه موسوعة فقهية، مج َّ َعت فأوعت الكثري َ ْ
َّ وخصوصا ما يتعلق منها جبانب التشريع، وأضاف إىل -  -والكثري من أحاديث الرسول  ً

ِ رمحهم -لتابعني وأتباعهم َّ وضم إليها أقوال ا-  ر ا  أ -ذلك أقوال الصحابة 
َ

  - -ه الشافعي ًمع استيعاب ألقوال أئمة املذاهب، وغالبا ما كان يرجح مذهب إمام-اهللا

ُومن األسس التي بني عليها تفسيره ُ ُ:  

َِفسر القرآن بالقرآن أوال، فإن مل جيد،  حيث :َْ مجعه يف تفسريه بني املأثور والرأي- ١ َ ْ ً َّ
َّفسره بالسنة، فإن مل جيد، فسره بأقوال الصحابة والتابعني، مع مالحظة أنه كان يوازن بني  ُّ ََِّ َ ْ

ًْاآلراء، ويرجح رأيا  ٍعلى رأيِّ ْ.  

َّ من ألزم لوازم املفسر؛ ألن القرآن وذلك أل�اِّ اجتاهه يف تفسريه إىل اللغة العربية؛ -٢  َْ
َّنزل بلسان عريب مبني، فال بد يف تفسريه من الرجوع إىل اللغة العربية، ولبيان أمهية اللغة  َّ َّ َ

ِّال أوتى برجل يفسر : "-  رمحه اهللا- ِّالعربية للمفسر وضرورة إملامة �ا، يقول اإلمام مالك  ُ ٍ ُ

ًكالم اهللا غري عامل بلغة العرب، إال جعلته نكاال ُ َّ ُ ِ")١(.  

ٍ نظرته الصادقة يف توجيهه القراءات املستعملة والشاذة، من خالل ذكر كثري من -٣  ِ

  .القراءات، وتوجيهها مع التنصيص على املتواتر منها والشاذ

َّيعترب تفسريه موسوعة فقهية يف املذهب الشافعي، حيث : َّ إبرازه للمذاهب الفقهية-٤  ُ
  .مع املقارنة بينه وبني املذاهب األخرى

َّ حيطته يف األخذ باإلسرائيليات -٥  ْ ْ َّفقد أمهل الكثري من ذكر اإلسرائيليات، وقد نبه :َ َّ ِ
َْ

ًيف بعض األحيان على بعض الكتب اليت أوردت شيئا منها ََ ْ.  

َفقد أثـبت بالغة القرآن، وأبان أ�ا تنبع من جزالة : فسريهَّ الصور البالغية يف ت- ٦ َْ
  .ألفاظه، وسالمة تراكيبه

ًونرى أبا احلسن الطربي يتخذ من القرآن ميدانا رحبا؛ إلثبات :  العقيدة يف تفسريه-٧  َ ً َّ

َّعقيدة أهل السنة، وإبطال كل املذاهب الكالمية األخرى ُّ .)٢(  

  :منهجه

من معان "بسم اهللا الرمحن الرحيم "حكام مبتدأ مبا يف آيات األتضمن كتاب الكيا تفسري 

  .حكام فقهيةأربع وسبعني سورة كلها مشتملة علي أيل إن فأشار آمث ذكر سور القر،وفوائد

                                 
   .٢٠٩٠: ح)٣/٥٤٣(وأخرجه البيهقي شعب اإلميان ) ٤/٢٠٩(علوم القرآن اإلتقان يف ) ١(
  .إبراهيم الدسوقي أبو احلسن الطربي ومنهجه يف التفسري،)  ٢(

: رابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط املوضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع
http://www.alukah.net/culture/٠/٥٦٤١٠/#ixzz٤UavbN٣ZK 



    
 
 

    

 
 
 
 
 

١٠١

ات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد   

 يف خراسان ترمجة ألعالم املفرسين بالرأي 

  .وقد بلغ عدد اآليات اليت تناوهلا ما يقارب من سبع وعشرين ومخسمائة اية

كتاب أحكام القرآن "ا اعتمد الكيا علي عدد من املصادر يف كتابه أكثره -

وأحكام القرآن للقاضي امساعيل بن اسحق االزدي وكذا معاين القرآن  ،"اجلصاص

  . للشافعي" والرسالة" السري الكبري"و،له

ً وقد �ج الكيا يف تناوله لآليات �جا مميزا حبيث يذكر اآلية اليت فيها حكم أو - ً
  .وما يستنبط منها،أحكام مث يبني ما تدل عليه

فقد يكون بالقرآن الكرمي أو السنة ،ذا كان احلكم حيتاج إيل بيان بينه ووضحهإ -

ِكتب عليكم إذا حضر أحدكم املوت إن {ً وذلك مثال عند بيانه ملعين قوله تعايل ،املطهرة ِ
ُ َُ َُ َ ََ َ َ ْ ُ ََْ َ

ِ

َتـرك خريا الوصية للوالدين واألقربني باملعروف حقا على املتقني ََ ً ّ ًَ ِ ْ َ
ِ ِ
َ ْ ْ َ من سورة ] ١٨٠ [اآلية} ََ

  .البقرة، حيث ذكر مجلة من األحاديث اليت تدل علي وجوب الوصية

  .وقد يبني اآلية بأقوال السلف رضوان اهللا عليهم -

ويبني سبب النزول يف بعض اآليات ويكتفي يف بعضها باإلحالة علي كتب  -

  .التفاسري

وحيتج للمذهب ،ويناقش أدلة املخالفني، يعرض أقوال علماء املذاهب يف املسألة-

الشافعي، ويف أثناء انتصاره للشافعي يغلظ القول يف بعض املواطن مع املخالفني للشافعي يف 

  )١(.املسألة وذلك متكرر مع اإلمام اجلصاص احلنفي فقد محل عليه محلة عظيمة

ًجليا يف ذلك ُومن املأخذ اليت أخذت علي الكيا تعصبه ملذهب الشافعي ويظهر 
وأرشدها . ّ أسد املذاهب وأقومهاَّإن مذهب الشافعي : (ث يقولمقدمة كتابه حي

ّوأحكمها، وإن نظر الشافعي يف أكثر آرائه ومعظم أحباثه، يرتقى عن حد الظن والتخمني إىل  َّ

  .)٢()درجة احلق واليقني

ًهذا فضال عن املسائل اليت أغلظ القول فيها للمخالف يف بعض املسائل مثل كالمه عن 
  .(٣)"نفياجلصاص احل

                                 
ل املؤلــف الكــالم َّ وقــد فــص)٢٣٩-٢٢١" (تفــسري آيــات األحكــام ومناهجهــا"بتــصرف واختــصار مــن ) ١(

  .عن املنهج الذي سلكه الكيا اهلراس بسرد األمثلة املوضحة لذلك يف عدد من الصفحات
مــنهج اإلمــام الكيــا اهلراســي الطــربي يف "ن عنوا�ــا آكمــا أن هنــاك رســالة خاصــة مبــنهج الكيــا يف أحكــام القــر

-ه١٤٠٧ية عـــــامحممـــــد منـــــصور خبـــــش جامعـــــة ام القـــــري بالـــــسعود/الباحـــــث" كتابـــــه أحكـــــام القـــــرآن
 .صفحة) ٣٥٨(اطلعت عليها تقع يف .م١٩٨٦

 .)٦/املقدمة(أحكام القرآن للكيا اهلراسي )  ٢(
إن احلـرام (لة راي الـشافعي أومن ذلك ما جاء يف معرض رده علي اجلصاص يف ختطئـة الـشافعي يف مـس) ٣(

  = : ساءمـــــــــن ســـــــــورة النــــــــــ] ٢٣[ًفمـــــــــثال عنـــــــــد تفـــــــــسريه لقولــــــــــه تعـــــــــاىل يف اآليـــــــــة ) ال حيـــــــــرم احلـــــــــالل



    
 
 

    

 
 
 
 
 

١٠٢

ات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد   

 يف خراسان ترمجة ألعالم املفرسين بالرأي 

  :قيمة الكتاب العلمية

  :تتضح أمهية هذا الكتاب من خالل النقاط التالية

يعترب هذا الكتاب من أهم املؤلفات يف التفسري الفقهي الشامل عند الشافعية، ومن أول ما ) ١(

  . ًوصل إلينا مطبوعا يف مذهبهم

َّيعترب هذا التفسري من أهم املؤلفات: " يقول عنه الدكتور الذهيب   .)١("َّ يف التفسري الفقهي عند الشافعيةُ

  . فمؤلفه من علماء القرن اخلامسً،هذا الكتاب يعد من كتب األحكام املتقدمة نسبيا) ٢ (

  .أن من ميزات الكتاب إيراد املؤلف فيه ما يزيد على تسعمائة حديث وأثر لالستدالل �ا) ٣(

 أنه ليس جمرد ناقل للمذهب، بل يبدي ما يظهر ترجيحه يف بعض املسائل اليت يوردها، مما يدل على) ٤(

  .له أنه هو الصحيح

أن لغة اإلمام إلكيا يف كتابه لغة سلسلة تفهم مبجرد القراءة دون عناء ؛ حيث جنب كتابه غوامض ) ٥(

  (٢).األلفاظ

  

  

  

                                                                             
ْحرمـــت علـــيكم أمهـــاتكم{= ُْ ُُ َِّ َُّ ْ ََ ْ َ يف قـــصة املنـــاظرة الـــيت أوردهـــا اجلـــصاص، حيـــث جـــرت بـــني الــــشافعي ..}ُ

وكـان ممـا . وسائل، وعاب فيهـا اجلـصاص رأي الـشافعي،فقام الكيـا بـالرد علـي اجلـصاص بعبـارات شـديدة
يقـصد -املـسألة، فأوردهـا الـرازيوذكر الشافعي مناظرة بينه وبني مسرتشد طلب احلـق منـه يف هـذه : "قاله

ً متعجبا منها ومنبها على ضـعف كـالم الـشافعي فيهـا، وال شـيء أدل علـى جهـل الـرازي وقلـة -اجلصاص ً
ومل يعلـــم هـــذا اجلاهـــل معـــىن كــــالم . معرفتـــه مبعـــاين الكـــالم مـــن ســـياقه هلـــذه املنـــاظرة، واعرتاضـــاته عليهـــا

يف هـذه املنـاظرة أعجوبـة : وعجب الناس مـن ذلـك، وقـالالشافعي رمحه اهللا تعاىل فاعرتض عليه مبا قاله، 
ًوظـن اجلاهـل أن الـشافعي رمحـه اهللا تعـاىل رأى القيـاس ممتنعـا يف الـضدين مطلقـا، وأنـه مل يـر … ملن تأمـل ً

  .)٢/٣٨٥(أحكام القرآن للكيا اهلراسي ". قياس الشيء على خالفه
 ). ٢/٣٢٨(التفسري واملفسرون ) ١(
  .)١/٣٣(ر الواردة يف أحكام القرآن للكيا اهلراسي، ختريج ودراسة األحاديث واآلثا)  ٢(
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 يف خراسان ترمجة ألعالم املفرسين بالرأي 

  )م١١٦٠ - ١٠٥٨/  هـ ٥٠٥ - ٤٥٠ ()١(اإلمام أبو حامد الغزالي -٩
  :اسمه

ُّ بن أمحد الغزايل الطوسيحممد بن حممد بن حممد
ِ ُّ ُّ ِ ََ ْ.   

  :كنيته
  أبو حامد

  :نسبته
ُّالغزايل ِ ََ ْ

)٢(  
  :لقبه
ِحجة اإلسالم " ْ ِ ُ َّ     )٣( ."زين الدين"، و"ُ

  :مولده
  )٤(. يف الطابران من قصبة طوس،هـ٤٥٠ولد سنة 

  :نشأته
ِكان والفقد  نشأ اإلمام الغزايل يف بيت فقري ألب صويف ال ميلك غري حرفته

َ َ ُّده يغزل الصوف َ
ٌويبيعه يف دكانه بطوس، ولكن كانت لديه رغبة شديدة يف تعليم ولديه حممد وأمحد، وحينما  ٌ ِ

ٍحضرته الوفاة عهد إىل صديق له متصوف برعاية ولديه، وأعطاه ما لديه من مال يسري، 

   )٥( وأوصاه بتعليمهما وتأديبهما

                                 
 )١١/٦٢(، تــاريخ اإلســالم ت بــشار ٦٩٦٤: رقــم )٥٥/٢٠٠(تــاريخ دمــشق البــن عــساكر : ترمجتــه) ١(

، ســـري أعــالم النــبالء ط الرســـالة ٦٩٤: رقــم)٦/١٩١(، طبقــات الــشافعية الكـــربى للــسبكي ١٢٠: رقــم
: ص(، املنتخـب مـن كتـاب الـسياق لتـاريخ نيـسابور )٧/٢٢( للزركلـي ، األعالم٢٠٤: رقم )١٩/٣٢٢(

مـــن صـــدر «، معجـــم املفـــسرين ٢٩: رقـــم)٢١/٢٧(، تـــاريخ بغـــداد وذيولـــه ط العلميـــة ١٦١: رقـــم )٧٦
: ص(، التــاج املكلــل مــن جــواهر مــآثر الطــراز اآلخــر واألول )٢/٦١٢(» اإلســالم وحــىت العــصر احلاضــر

،طبقـات املفـسرين ٢٩٨: رقـم )١١٦: ص( طبقات محلة املذهب ، العقد املذهب يف٤٢١: رقم )٣٨٠
 .١٩٠: رقم )١٥٢: ص(لألدنه وي 

ــــه بتــــشديد الــــزاي(نــــسبته إىل صــــناعة الغــــزل ) ٢( ــــد مــــن يقول ــــة مــــن قــــرى طــــوس ) عن ملــــن قــــال (أو إىل غزال
قــــال الــــذهيب ) ٢/٦١٣(» مــــن صــــدر اإلســــالم وحــــىت العــــصر احلاضــــر«معجــــم املفــــسرين ). بــــالتخفيف

مل مســي الغــزايل : وقــد ســئل: قــال الــشيخ تقــي الــدين ابــن الــصالح:- رمحــه اهللا -ط النــواوي قــرأت خبــ:"
: حدثين من أثق به، عن أيب احلرم املاكسي األديب، حدثنا أبو الثناء حممود الفرضي، قـال: بذلك، فقال

ِالغـــزايل، ولـــست ال: النـــاس يقولـــون يل: حـــدثنا تـــاج اإلســـالم ابـــن مخـــيس، قـــال يل الغـــزايل َّ ِغـــزايل، وإمنـــا أنـــا َ َّ َ
ُّالغزايل منسوب إىل قرية يقال هلا ِ َُغزالة : ََ    .."- أو كما قال -ََ

 .)١٩/٣٤٣(سري أعالم النبالء ط الرسالة 
 .)٥٣٣: ص(طبقات الشافعيني ) ٣(
 .)٢١/٢٧(تاريخ بغداد وذيوله ط العلمية  )٤(
، واألعـــالم للزركلـــي )٥٣٣: ص(، طبقـــات الـــشافعيني )٦/١٩٣(طبقـــات الـــشافعية الكـــربى للـــسبكي  )٥(

 .١١/٢٦٦، ومعجم املؤلفني ٧/٢٢
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اتسم بالذكاء وسعة األفق وقوة ... األعالممام الغزايل يف صباه على عدد من العلماءدرس اإل
  .)١(احلجة وإعمال العقل وشدة التبصرة مع شجاعة الرأي وحضور الذهن 

َجال البالد ألخذ العلم، ودخل بغداد، فصار مدرسا بالنظامية، وأقام بدمشق عشر سنني  ً ِّ
إلسكندرية، مث َبعد ما أخذ العلم عن إمام احلرمني، وعن النصر املقدسي، مث انتقل ملصر وا

  )٢(.رجع لبغداد، وعقد �ا جملس وعظ
  : شيوخه

َأخذ الغزايل علمه عن عدد من األعالم الكبار، فأخذ الفقه عن اإلمام أمحد الرزكاين
 يف )٣(

طوس، وأخذ عن اإلمام أيب نصر اإلمساعيلي، وأخذ أصول الفقه عن إمام احلرمني أيب املعايل 
ي إعجابه به، بل كان دائم الثناء عليه واملفاخرة به حىت إنه ، وكان اجلويين ال خيف)٤(اجلويين

، تلميذ أيب القاسم )٦(، وأخذ كذلك عن الفضل بن حممد الفارمذي)٥("حبر مغرق" وصفه بـ 
القشريي، والذي اشتهر يف زمانه حىت صار مقصد طاليب التصوف وقد أخذ عنه الغزايل 

  .التصوف
  :تالميذه

، وأبو )٨(البارباباذيو ،)٧( الباقرجيفتحأبو ال: ميذ الكبار، منهمللغزايل جم غفري من التال
   ،)٩(العباس األقليشي

                                 
 .١٢/١٧٣، والبداية والنهاية ١٩/٣٢٧سري أعالم النبالء، ) ١(
 )٣٨٠: ص(التاج املكلل من جواهر مآثر الطراز اآلخر واألول ) ٢(
َّأمحــد بــن حممــد الطوســي أبــو حامــد الراذكــاين وراذكــان بــراء مهملــة مثهــو ) ٣( َ ْ ُ َ َُ

ِ َ ََّ َُ َ ألــف ســاكنة مث ذال معجمــة ْ ْ ُ ََّ ِ

ِمفتوحــة مث كــاف مث ألــف مث نــون مــن قــرى طــوس وهــذا الراذكــاين أحــد أشــياخ الغــزايل يف الفقه،تفقــه عليــه 
ََْ ْ ِْْ ِْ

ّ
ِ َ َ ْ َ َ َ َ َّ َّ ََّ َ َُ

ِقبل رحلته إىل إمام احلرمني ْ َ َ ََ ْ
ِ  .٢٨٦: رقم) ٤/٩١(طبقات الشافعية الكربى للسبكي . َِ

ْبــد اهللا بـن يوســف بـن عبــد اهللا بـن يوسـف بــن حممـد بــن حيـويـه، إمــام احلـرمني أبــو عبـد امللــك بـن عهـو ) ٤( َ َ ََ َ
ِ
ْ َّ

ّاملعـــايل ابـــن اإلمـــام أيب حممـــد اجلـــويين، الفقيـــه امللقـــب ضـــياء الـــدين،  َّ ّ ْ َ ّرئـــيس الـــشافعية ]  هــــ٤٧٨: املتـــوىف[ُْ ّ
، تـاريخ اإلسـالم ١٢٢٣ )٤٠٣: ص(املنتخب من كتاب الـسياق لتـاريخ نيـسابور : ترمجته يف . َْبـنيسابور

 .٢٥٠: رقم) ١٠/٤٢٤(ت بشار 
 .٣٨:، اإلمام الغزايل وآراؤه الكالمية ص)٦/١٩٦(طبقات الشافعية الكربى للسبكي ) ٥(
ّالفـضل بـن حممـد بــن علـي الـشيخ الزاهـد أبـو علــي الفارمـذي ترمجتـه يف هـو )  ٦( َّ ََُ

ِ َّ ْ َّ َّ َُ تـاريخ اإلسـالم ت بــشار : ْ
 - ٥٣٠) ٥/٣٠٤(لشافعية الكربى للسبكي ، طبقات ا٢١٤) ١٠/٤١١(

 عبـد الواحـد بـن احلـسني بـن حممـد أبـو - ٢٧٦) ٤٨٧: ص(العقد املذهب يف طبقات محلـة املـذهب )  ٧(
 .الفتح الباقرجى

ُعبــد الــرمحن بــن علــي بــن أيب العبــاس بــن علــي بــن احلــسني بــن الموفــق النعيمــي املــوقفي المعــروف هــو )  ٨( ْ َ ُْ ْ ْْ َ ََ ُْ ّ ََّّ َْ َّ
هــذه النــسبة إىل حملــة :  الباربابــاذي- ٨٦٠) ٧/١٥٢(طبقــات الــشافعية الكــربى للــسبكي . اربابــاذيبالب

 )٢/٣٣األنساب (بارباباذ : مبرو عند باب شارستان يقال هلا
ّ أمحد بن معد بن عيسى بن وكيل، الزاهد أبـو العبـاس، - ٥٧٥) ١١/٩٨٢(تاريخ اإلسالم ت بشار )  ٩( ّ ْ ْ ّْ َ َ

ُالتجييب، األ ُّّ ْ ّقليشي، مث الداينَ ّ ّ ّ
 ] هـ٥٥٠: املتوىف. [ِْ
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  .، وغريهم)١(وعبد القادر اجليالين

  :مذهبهعقيدته و

َذكر بعض المشهورين من الطبـقة اخلامسةأشعري املعتقد، فقد ذكره ابن عساكر يف 
ِ
َْ َ ََّْ ُ َ ْ )٢(.  

أحد أئمة الشافعية يف التصنيف والرتتيب والتقريب : " ، قال عنه ابن كثري)٣(شافعي املذهب 

  )٤(" والتعبري والتحقيق والتحرير

  :ثناء العلماء عليه

ّقال السلفي
َِ ِّ َ َمسعت الفقهاء يـقولون: "َ ْ ُْ ُ َ َُ َ َ ُ ْ

ُكان اجلويين يـقول يف تالمذته إذا ناظروا: َِ َ َُ ِ ِ َِ َ َ ِ ُ ْ َ ُّ
ِْ َ َ ُالتحقيق : َ َّ

ِللخوايف 
َ ِْ

َ واجلري،)٥( ََ َان للغزايل، والبـيان للكياَ ََ
ِ ْ ِْ ُِ َُ ِ َّ.")٦(  

ُوكان إمام احلرمني يصف تالمذته فـيـقول ََ َِ ْ َ َ ََ ْ
ِ َ الغزايل حبر مغدق:ََ ّ

ِ َ واخلوايف  ،َ أسد خمرق)٧( وإليكا،ْ

   )٨(.نار حترق

َالشيخ، اإلمام، البحر، حجة اإلسالم، أعجوبة الزم:" مام الذهيب بقولهومدحه اإل َ ََّ ُ َ ْ ِ ُِ َّ ْ َْ ُ ُ ..... ان،َّ

ِصاحب التصانيف، والذكاء املفرط
ُ

ِ َ َّ َ
ِ ْ

ِ ِ
َ َّ ُ َ" .)٩(  

إمام الفقهاء على اإلطالق، ورباين األمة باالتفاق، وجمتهد  :"وأطراه اخلطيب البغدادي بقوله

  )١٠(."زمانه وعني وقته وأوانه، ومن شاع ذكره يف البالد واشتهر فضله بني العباد

ُّوأثين عليه اإلمام الصريفيين ِْ
ِ
ِْ ُّ، احلنبلي بقولهَّ

ِ
ًإمام أئمة الدين، من مل تـر العيون مثـله لسانا، :" ََْ َْ

ِ
ُ َ

ِ ِ ُِ ُ ُْ ُْ ََ َْ َ َِ ِّ َّ َ ِ

ًوبـيانا، ونطقا، وخاطرا، وذكرا، وطبـعا  ْ ََ َ َ َ َ ًَ ًْ ِ ِ ً ُ ًْ ََ.")١١(  

َحجة اإلسالم:" قال عنه السبكي يف طبقاتهو ْ ِْ َوحمجة الدين اليت يتـوصل �ا إىل دار ،َّ َ َِّ َ َ َ َِّ َالسالمّ َّ .

                                 
ِعبــد القــادر اجلــيالين هــو ) ١( ِ َ عبــد القــادر بــن موســى بــن عبــد )  م١١٦٦ - ١٠٧٨=  هـــ ٥٦١ - ٤٧١(َْ

مؤســـس : اهللا بـــن جنكـــي دوســـت احلـــسين، أبـــو حممـــد، حميـــي الـــدين اجلـــيالين، أو الكـــيالين، أو اجليلـــي
 )٤/٤٧(األعالم للزركلي . وفنيمن كبار الزهاد واملتص. الطريقة القادرية

  )٢٩١: ص(تبيني كذب املفرتي فيما نسب إىل األشعري ) ٢(
 ٢٩٨: رقم) ١١٦: ص(العقد املذهب يف طبقات محلة املذهب ) ٣(
 .)٥٣٣: ص(طبقات الشافعيني ) ٤(
يف، التحقيــق للخــوا: إذا نــاظروا: كــان اجلــويين يقــول يف تالمذتــه): "٦/٦٣(والــنص يف طبقــات الــسبكي )٥(

 ".واحلدسيات للغزايل، والبيان للكيا
 .)١٩/٣٥١(سري أعالم النبالء ط الرسالة ) ٦(
 )٨:(سبقت ترمجته رقم) ٧(
  ).٦/١٩٦(طبقات الشافعية الكربى للسبكي ) ٨(
 .)١٩/٣٢٢(سري أعالم النبالء ط الرسالة ) ٩(
  .)٢١/٢٧(تاريخ بغداد وذيوله ط العلمية )١٠(
 .)٧٧: ص(ياق لتاريخ نيسابور املنتخب من كتاب الس)  ١١(
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ُُالعلوم،َجامع أشتات  ُ واملربز يف المنـقول منـها والمفهومْ َْ َ َ َْ ْْ ِْ ُ ِ")١(  

  :آثاره العلمية

لإلمام الغزايل أكثر من أربعمائة مصنف، بعضها مطبوع، وبعضها خمطوط، وبعضها مفقود، 

  .)٣(.ومن أبرز كتبه. )٢()مؤلفات الغزايل(وقد أمجلها عبد الرمحن بدوي يف كتابه 

  )٤ ("إحياء علوم الدين"اب كت

  . يف الفقه )٥(" الوسيط يف املذهب  "و

َاملستصفى"و  ْ َ ْ ُ
  . )٧("�افت الفالسفة "و . )٦(يف أصول الفقه" 

  . )٩("االقتصاد يف االعتقاد"و . )٨("مشكاة األنوار"و 

  . ًوهو تفسري يقع يف حنو أربعني جملدا" ياقوت التأويل يف تفسري التنزيل"و 

  . )١٠(" املسبوك يف نصيحة امللوك الترب "و 

  )١٢( ")١١(جواهر القرآن"و 

  :اتهـــــــــوف

 عن عمر بلغ ،هـ٥٠٥  سنة من مجادى اآلخرةالرابع عشرتويف اإلمام الغزايل رمحه اهللا يف 

                                 
 .)٦/١٩١(طبقات الشافعية الكربى للسبكي ) ١(
 .٤٨٣: مؤلفات الغزايل لعبد الرمحن بدوي، ص)  ٢(
حامـــــد درع عبــــد الـــــرمحن اجلميلــــي، دار الكتـــــب  ٥٦-٥٥: اإلمــــام الغـــــزايل وآراؤه الكالميــــة ص:انظــــر) ٣(

، ٢/٥٩، كـــــشف الظنـــــون ٢١٠-١٩١، ٢/٥١م،، ومفتـــــاح الـــــسعادة ١/٢٠٠٥طالعلميـــــة، بـــــريوت، 
 .١١/٢٦٦، معجم املؤلفني ٧/٢٢األعالم للزركلي 

 ٤: عدد األجزاء- بريوت–دار املعرفة : الناشر) ٤(
األوىل، : الطبعــــة- القــــاهرة–دار الــــسالم : الناشــــر-حممــــد حممــــد تــــامر، أمحــــد حممــــود إبــــراهيم : احملقــــق) ٥(

 ٧: عدد األجزاء-ه ١٤١٧
 -هــــ ١٤١٣األوىل، : الطبعـــة-دار الكتـــب العلميـــة: الناشـــر-بـــد الـــشايفحممـــد عبـــد الـــسالم ع: حتقيـــق) ٦(

 ١:عدد األجزاء- م١٩٩٣
: عدد األجـزاء-السادسة: الطبعة- مصر–دار املعارف، القاهرة :  الناشر-الدكتور سليمان دنيا: احملقق) ٧(

١ 
عـــدد -النـــشر، القـــاهرةالـــدار القوميـــة للطباعـــة و: الناشـــر-الـــدكتور أبـــو العـــال عفيفـــي: حققهـــا وقـــدم هلـــا) ٨(

 ١: األجزاء
األوىل، :  الطبعـة- لبنـان–دار الكتب العلميـة، بـريوت : الناشر-عبد اهللا حممد اخلليلي: وضع حواشيه)  ٩(

 . م٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٤
األوىل، : الطبعــة- لبنــان–دار الكتــب العلميــة، بــريوت : الناشــر-أمحــد مشــس الــدين: ضــبطه وصــححه) ١٠(

 . م١٩٨٨ - هـ ١٤٠٩
 .م١٩٨٦ - هـ ١٤٠٦الثانية، : الطبعة -دار إحياء العلوم، بريوت: لناشرا) ١١(
. وقد فصل حمقق الدر الثمني الكـالم عـن املؤلفـات ووصـفها وذكـر املطبـوع واملخطـوط فيهـا مبـا يكفـي) ١٢(

  )٨٤: ص(الدر الثمني 



    
 
 

    

 
 
 
 
 

١٠٧

ات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد   

 يف خراسان ترمجة ألعالم املفرسين بالرأي 

  .)١(ً مخسة ومخسني عاما

  :تراثه التفسيري

  " ياقوت التأويل"-١

شارة إليه كتاب يف ه اهللا كما سبقت اإلمن مجلة الكتب اليت ألفها االمام الغزايل رمح

 ومل تذكر املراجع تفاصيل عن هذا الكتاب )٢("ياقوت التأويل يف تفسري التنزيل: "التفسري امسه

  ) ٣(.فقد ذكروا أنه يف أربعني جملد،إال من ناحية عظم حجمه

ت التأويل ياقو"خر طلق عليه البعض اآلأو).٤(" تفسري ياقوت التأويل"وقد مساه بعض العلماء 

  )٦(" تفسري القرآن العظيم: " ومنهم من أثبته بعنوان)٥(" يف تفسري التنزيل

يل ذلك غري واحد من الباحثني يف إشار أوالذي يظهر  أن هذا من الكتب املفقودة كما 

  )٧(.مام الغزايل ومؤلفاتهتراث اإل

   "جواهر القران" -٢

  )٨(. كثري من العلماءذكره 

ه اهللا عن كتابه هذا يف مؤلفاته األخرى، فكان يشري إليه أو ينبه علي وقد حتدث الغزايل رمح

 "جواهر القران" ب)١٠(" القسطاس املستقيم" و)٩(" املستصفى" حيث مساه يف ،دليل فيه

  )١١(.مكة واهلند والقاهرة وبريوتعدة طبعات يف يف " جواهر القرآن ودرره"وقد طبع بعنوان 

                                 
 )١٩/٣٢٢(سري أعالم النبالء ط الرسالة ) ١(
: ص(طبقـــات املفـــسرين لألدنـــه وي ) ١/٤٨٠(فـــة حـــوادث الزمـــان مـــرآة اجلنـــان وعـــربة اليقظـــان يف معر) ٢(

مـــــن صــــدر اإلســـــالم وحــــىت العـــــصر «معجـــــم املفــــسرين ) ٧/٢٢(، األعـــــالم للزركلــــي ١٩٠: رقــــم)١٥٢
 ) ٢/٦١٣(» احلاضر

 ) ٢/٨١(، هدية العارفني )٢/٢٠٤٨(كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ) ٣(
 ب، ٢١٦، ورقــة ٩٧٩٥:ح: خمطـوط رقــم: نفحـات األنــس "يف كتابــه)  هـــ٨٩٨ت(عبـد الــرمحن اجلـامي)٤(

 ٤٨٣: مؤلفات الغزايل لعبد الرمحن بدوي، ص: وانظر".  أ بدار الكتب املصرية٢١٧
ملحــــق : تعريـــف األحيـــاء بفـــضائل اإلحيـــاء"يف كتابـــه )هــــ١٠٣٨ت(كالعالمـــة عبـــد القـــادر العيدروســـي)٥(

 ."٥/١١: بكتاب اإلحياء
 ".١/٥٧: إحتاف السادة املتقني بشرح إحياء علوم الدين"يف كتابه سين كالعالمة مرتضى الزبيدي احل)٦(
ِكتــب اإلمــام الغــزايل  الثابــت منهــا واملنحــول، تــأليف  ،٤٨٣: مؤلفــات الغــزايل لعبــد الــرمحن بــدوي، ص) ٧( َّ ُُ

 ٣٣:ّالدكتور مشهد العالف ص
، )٢/١٤١٠(يـة واملعربـة معجـم املطبوعـات العرب) ١/٦١٥( كشف الظنون عن أسـامي الكتـب والفنـون )٨(

 ).٢/١٠٦(، فهارس علوم القرآن الكرمي ملخطوطات دار الكتب الظاهرية )٢/٨٠(هدية العارفني 
 ).٤: ص(املستصفى ) ٩(
 ).٣/٣٦(القسطاس املستقيم، جمموعة رسائل اإلمام الغزايل ) ١٠(
 دار إحيــاء العلــوم، بــريوت، َّجــواهر القــرآن، حتقيــق الــدكتور الــشيخ حممــد رشــيد رضــا القبــاين،: الغــزايل) ١١(

 .)٤٠:(ص. م١٩٨٥/هـ١٤٠٥الطبعة األوىل، 



    
 
 

    

 
 
 
 
 

١٠٨

ات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد   

 يف خراسان ترمجة ألعالم املفرسين بالرأي 

يري  وكذلك من يطالع الكتاب ،لفاته عن جواهر القرآنوالذي يظهر من كالمه يف بعض مؤ

ومعرفة أسرار الدين على ،أنه بعيد عن التفسري باملعين املشهور، فموضوعه  علم طريق اآلخرة

  (١).ِّوجه اإلجياز، وأسرار اتباع السنة

 عندما حتدث عن الدليل على معرفة اخلالق ،"اجلام العوام عن علم الكالم"وقد ذكره يف 

وأمثال ذلك هي قريب من : "سبحانه وتعاىل من اآليات القرآنية فأورد بعض اآليات مث قال

مخسمائة آية مجعناها يف كتاب جواهر القرآن �ا ينبغي أن يعرف اخللق جالل اهللا اخلالق 

  )٢(.ته ال بقول املتكلمني أن األعراض حادثةوعظم

:  والنفائس من اآليات اليت هي اللباب وهي على منطني فهو عبارة عن ذكر للجواهر والدرر

 فجمع اإلمام الغزايل اآليات ،والقرآن الكرمي هو البحر احمليط. منط يف اجلواهر ومنط يف الدرر

ل هو معرفة اهللا تعاىل مث سلوك الطريق اليت هي أصل ال مندوحة عنه يف االعتقاد فاألص

  )٣(.اليه

بعد ) جواهر القرآن(لف  أشار االمام الغزايل رمحه اهللا يف مقدمة هذا الكتاب إيل أنه أوقد 

  )٤(.ىل ذلك يف مقدمتهإكما أشار هو ) إحياء علوم الدين(

   "تفسير اإلمام الغزالي "-٣

ًلغزايل بالبيان والتوضيح واعتربها تفسريا لهقام أحد الباحثني جبمع اآليات اليت تعرض هلا ا
)٥(. 

من ) ١٣٠٣(فجمع نصوص تفسري الغزايل من كتبه الصحيحة النسبة إليه  مجع فيه حوايل 

وعددها واحد ه ١٤١٧النصوص التفسريية املبثوثة يف مؤلفات الغزايل املطبوعة قبل سنة 

ق عدد النصوص التفسريية املوجودة ًكتابا متكن املؤلف من الوقوف عليها، فوث) ٤١(وأربعون 

بكل كتاب باإلضافة إىل بياناته الضرورية، وكان لإلحياء النصيب األوىف يف احتضان هذه 

  .النصوص

  .صفحة من القطع العادي) ٣٩٨(وبلغت صفحات الكتاب 

                                 
 ).٣/٣٦(القسطاس املستقيم، جمموعة رسائل اإلمام الغزايل)  ١(
 .)٤/٥٨(إجلام العوام عن علم الكالم، جمموعة رسائل اإلمام الغزايل)  ٢(
ِكتب اإلمام الغزايل  الثابت منها واملنحول، تأليف  الدكتور )  ٣( َّ  ).٤٠:ص(ّمشهد العالف ُُ
  )٤١: ص(جواهر القرآن )  ٤(
حممـــد الرحيــاين، صـــدر عــن دار الــسالم بالقـــاهرة بالتعــاون مـــع . مجــع وتوثيــق د) تفــسري اإلمــام الغـــزايل()  ٥(

وأصـل هـذا الكتـاب . هــ١٤٣١بفاس املغـرب الطبعـة األوىل ) مبدع(مؤسسة البحوث والدراسات العلمية 
يف الدراســات اإلســالمية، أعــدها الباحــث حممــد ) املاجــستري(الدراســات العليــا رســالة جامعيــة لنيــل دبلــوم 

الرحياين حتت إشراف الدكتور الشاهد البوشيخي، جبامعة سيدي حممد بن عبـد اهللا، كليـة اآلداب والعلـوم 
 .م١٩٩٧اإلنسانية بفاس املغرب، 



    
 
 

    

 
 
 
 
 

١٠٩

ات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد   

 يف خراسان ترمجة ألعالم املفرسين بالرأي 

ًوقد سلك اإلمام الغزايل فيما مجع له من اآلراء التفسريية منهجا يقوم على تفسري القرآن  ُ
ول، وقد أورد املؤلف العديد من األمثلة علي هذا املنهج وهو تفسري األقام املقرآن يف بال

 مث اعتمد الغزايل يف آرائه التفسريية ا�موعة ،القرآن بالقرآن، مث تفسري القرآن باحلديث النبوي

  .على أقوال الصحابة والتابعني

الذي " التفسري بالرأي" ليه بـ  على رأيه يف التفسري فيما يصطلح عًواعتمد الغزايل أيضا

 فعرف باملراد من هذا النوع من التفسري عند اإلمام الغزايل وأورد ً خاصاًأفرد له املؤلف مبحثا

  .ما يعزز هذا االجتاه عنده مع إعطاء األمثلة على ذلك

 به يف التعامل مع ً خاصاًواتضح من خالل اآلراء التفسريية للغزايل أن له اجتهادا

عىن ن اآليات، حيث جنده يشري إىل الناسخ واملنسوخ من اآليات قبل بيان املالعديد م

سخر الغزايل اللغة لبلوغ مبتغاه وهو بيان مراد اهللا  من آي واستنباط األحكام الفقهية؛ و

الذكر احلكيم، فيعرض ملا أوصله إليه اجتهاده من األحكام الفقهية واملعاين اإلشارية 

 معاين بعض األلفاظ واالصطالحات القرآنية اليت بدا له أ�ا حتقق ًوالوعظية، وحيدد أحيانا

  .منحاه ومسعاه للوصول إىل املعىن وهو هدفه األمسى

إال أنه ومما يؤخذ على تفسري الغزايل ا�موع هو أنه اشتمل على أحاديث ضعيفة يف 

 تفسري البعض جمايل الرقائق واألدب؛ وجمانبة الصواب يف تفسريه لبعض اآليات وإغرابه يف

 يف تأويله هلا، مما جعل هذه ً غريباًاآلخر منها بإيراده لتأويالت صوفية وسلوكه مسلكا

  . التأويالت بعيدة عن اإليفاء باملراد

كذلك مما يالحظ على هذا التفسري ا�موع أن فيه آراء متعارضة، كاختيار الغزايل  

 وعدم جوازه واستحالة التكليف به يف مسألة جواز التكليف باحملال يف املنخول واإلحياء

  )١(.املستصفى
  

                                 
مقدمـة .هــ، دار الـسالم١٤٣١طبعـة األوىل تفسري اإلمام الغزايل، مجع وتوثيق الدكتور حممد الرحيـاين، ال)  ١(

 احملقق



    
 
 

    

 
 
 
 
 

١١٠

ات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد   

 يف خراسان ترمجة ألعالم املفرسين بالرأي 

ْالطبـرسي اإلمام - ١٠ ََّ
  )م١١٥٣ -  ٠٠٠=  هـ ٥٤٨ - ٠٠٠ ()١(

  :اسمه

ّالفضل بن احلسن بن الفضل الطربسى ّ
  اخلراساين  )٢(

  :كنيته

   أبو علي

  :نسبته

 »َِْطربس« وأصل كلمة ، طربس على وزن جعفرإىلنسبة :اختلف يف نسبته فقال بعضهم 

ِتـفرش«يعود إىل  ْ مدينة عامرة وهي  ،اإليرانية ومن هنا جاءت تسميته وشهرته بالطربسي. »َ

  .وسط مدن قم وساوة وأراك يف إيران

،وهذ مذهب )٣(بعينها] ايران[يل طربستان وهي بالد مازندران إن الطربسي نسبة إوقيل 

ّ مؤرخ معاصر نص عليه ، و الذي يرجح األول ما ليها تكون الطربيإولكن النسبة ،األكثرين
أصله من طربس، وهو منزل : فقد قال)  هـ٥٦٥ت (ّهو أبو احلسن علي بن زيد البيهقي وله 

   )٤(.وأصفهانبني قاسان 

   :لقبه

، "الدولةأمني " ،"الدينأمني "، و"ِّعمدة املفسرين"و ،" أمني اإلسالم: " له عدة ألقاب منها

  )٥("أمني اإلسالم"  وأشهرها". ثقة اإلسالم"و

  :مولده

ّينحدر من عائلة علمية . )ه ٤٦۹ه أو  ٤٦۸  ( عام)إيران (ولد الطربسي يف مدينة مشهد

                                 
ـــة يف مؤســـسة : تـــأليف ونـــشر،٢٢٦٤: رقـــم ٦/٢٢٥ موســـوعة طبقـــات الفقهـــاء: ترمجتـــه) ١( ـــة العلمي اللجن

روضـات اجلنـات  هــ،١٤١٨االوىل : الطبعة الشيخ جعفر السبحاين: اشراف االمام الصادق عليه السالم
إنبـــاه الـــرواة علـــى  ،٢/٢١٦بقـــات أعـــالم الـــشيعة،ط)٣٩٨ ، ص٨ج(، اعيـــان الـــشيعة )٣٥٧، ص٥ج(

، إيـــــضاح املكنـــــون )٢/١٢٢٧(معجـــــم املطبوعـــــات العربيـــــة واملعربـــــة  ،٥٤٢: رقـــــم) ٣/٦(أنبـــــاه النحـــــاة 
  ،)١/٨٢٠(، هدية العارفني )١/٤٥٢(، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون )٤/٤٣٣(

، )١/٤٢٠(» وحـــىت العــــصر احلاضــــرمــــن صـــدر اإلســــالم «، معجـــم املفــــسرين )٥/١٤٨(األعـــالم للزركلــــي 
 ). ٢٥٤١(ترمجة ) ١٨١٨:(املوسوعة امليسرة ص) ٢/٧٤(التفسري واملفسرون 

 ). ١٤-٤/١٣(معجم البلدان  )٢(
، واملـستطرفات يف األلقـاب )٣٩٨، ص ٨ج(عيـان الـشيعة أ، )٣٥٧، ص٥ج(روضات اجلنـات : انظر )٣(

 ).١٤ س٩٧ص(والكين للربوجردي 
  )٤٣٧: ص(تعريب /تاريخ بيهق) ٤(
 ،)٢٥٤١(ترمجـــة) ١٨١٨:(،املوســـوعة امليـــسرة ص٦/٢٢٥طبقـــات الفقهـــاء موســـوعة طبقـــات الفقهـــاء  )٥(

 .)٥/٣٥٧(وروضات اجلنات



    
 
 

    

 
 
 
 
 

١١١

ات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد   

 يف خراسان ترمجة ألعالم املفرسين بالرأي 

ِتـفرش«جليلة، وأصله من مدينة  ْ ّ، وتصدر )١(قطن بيهق  ،ّومن مث هاجر إىل خراسان» َ
   . النثر والنظميفلإلفادة �ا، وقصده الطلبة، فأفادهم من موفور علمه، واستفادوا من بالغته 

  :مذهبه

  )٢(."مذهب الشافعي: كان ينتمي إىل" كشف الظنون قال يف 

  :عقيدته

  . يف القرن السادس اهلجري ئهم  أبرز علما بل هو من االثين عشريةهو من الشيعة اإلمامة

وذلك جلي يف ادراجه ضمن تراجم الشيعة .)٣( " من أجالء اإلمامية" :قال عنه الزركلي 

وغريها مما ،، وروضات اجلناتموسوعة طبقات الفقهاءلشيعة واملعنية بعلمائهم، كأعيان ا

  .ذكرته يف مراجع ترمجته

  : مؤلفاته

ّترك الطربسي جمموعة كبرية من املؤلفات واملصنفات تدل مجيعها على سعة علمه وفضله 
  . وثقافته

  : ما يأيتوأبرز هذه املؤلفات 

  .)٤(جملدات عشر القرآن، البيان يف تفسري جممع* 

  .جملدات أربع التفسري،يف  اف الشاف الك * 

  .)٥(جملدين. يف فضائل األئمة اهلداة واحواهلم عليه السالم،أعالم الورى بأعالم اهلدى* 

  .ً بابا يف األخالق واملسائل الرتبوية)١٤( ويشتمل على ،)٦(اآلداب الدينية للخزانة املعينية* 

  ).فارسي  ( .الفقهية املسائل  يبحث يفوالنوافل،العمدة يف أصول الدين والفرائض * 

  .واألخالق والسفر ة، يبحث يف آداب املعاشراحلضرعدة السفر وعمدة * 

  .)٧(السالم يف كلمات اإلمام علي عليه الآللئ،نثر * 

  .مشكاة األنوار يف األخبار واألدعية* 

                                 
 .)١/٥٣٧(  معجم البلدان سبق التعريف �ا يف املبحث األول  )١(
 )١/٤٥٢(كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ) ٢(
 )٥/١٤٨(األعالم للزركلي ) ٣(
م جديدة ومنقحـة، وطبـع ٢٠٠٥االوىل :  الطبعة-دار العلوم للتحقيق والطباعة والنشر والتوزيع: ناشرال) ٤(

 ه١٣٥٧ه، و ١٣٥٤ه، وطبع مرة أخرى يف صيدا سنة ١٣١٤يف العجم سنة 
) ص( لبنــان، بــريوت موضــوعه حــول ســرية الرســول األكــرم -مؤســسة األعلمــي للمطبوعــات : طباعــة )  ٥(

 .ًمنضما اليها حبث اإلمامة) ع( املعصومني وتاريخ حياة األئمة
 ٣٦٩: عدد الصفحات-هـ١٣٣٨االوىل : الطبعة-االستانة/زائر: الناشر-امحد العابدي: حتقيق)  ٦(
ّالــسيد حممــد رضــا احلــسيين اجلــاليل: ّاحملقــق)  ٧( مجــع فيــه كلمــات . ّقــم املقدســة املطبعــة العلميــة:  طبــع يف- ّ

 .٢٤/٥٣: الذريعة إىل تصانيف الشيعة . لرتتيب األلفبائيوفق ا) عليه السالم(اإلمام علي



    
 
 

    

 
 
 
 
 

١١٢

ات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد   

 يف خراسان ترمجة ألعالم املفرسين بالرأي 

  .)١ (وغريها هو حترير لكتاب مسائل السلف،املؤتلف من املختلف بني أئمة *

  :شيوخه
  :تلقي اإلمام الطربسي علومه علي عدد كبري من األئمة منهم

  .)٢( الشيخ أبو علي ابن الشيخ الطوسي- ١
  .)٣(أبو الوفاء عبد اجلبار بن علي املقري الرازياملفيد  الشيخ - ٢
 جد منتجب الدين ، الشيخ احلسن بن احلسني بن احلسن بن بابويه القمي الرازي- ٣

  .)٤(صاحب الفهرست
  ). هـ٥٣٦ت (اإلمام موفق الدين احلسن بن الفتح الواعظ البكر ابادي  الشيخ - ٤
  . السيد أبو طالب حممد بن احلسني احلسيين القصيب اجلرجاين- ٥
  .)٥() هـ٤٧٧ت (  الشيخ أبو الفتح عبد اهللا بن عبد الكرمي بن هوازن القشريي- ٦

  :تالمذته
  : أذكر منهم عدد كبري من التالميذ-رمحه اهللا–كان لإلمام الطربسي 

مكارم ( صاحب كتاب الفضل، ولده رضي الدين أبو نصر حسن بن - ١
  .)٦()األخالق
  .)٧( الشيخ رشيد الدين أبو جعفر حممد بن علي بن شهر آشوب- ٢
ّ الشيخ منتجب الدين علي بن عبداهللا بن احلسن امللقب حبسكا الرازي القمي، - ٣

  .)٨(هرستهّصرح بقراءته على املرتجم له بعض تصانيفه يف ف

                                 
، كـشف الظنـون عـن )٤/٤٣٣(، إيـضاح املكنـون )٢/١٢٢٧(معجم املطبوعات العربية واملعربة : راجع) ١(

 )١/٨٢٠(، هدية العارفني )١/٤٥٢(أسامي الكتب والفنون 
ّاملفيد أبو علي احلسن بن أيب جعفر حممد بن احلسن بن علي الط) ٢( ّ جممع اآلداب يف معجـم . الفقيه ّوسيّ

 .٥٤٤٤: رقم) ٦/٤٣٧(األلقاب 
 )١٤٦٧:(رقم الرتمجة٤٣٤-٧/٤٣٣: أعيان الشيعة السيد حمسن األمني  )٣(
حممــد بــن علــي بــن احلــسني بــن موســى بــن بابويــة القمــي املــشهور بـالــشيخ الــصدوق مــن أعــاظم علمــاء ) ٤(

  .)٢/٥٧٧(»  اإلسالم وحىت العصر احلاضرمن صدر«معجم املفسرين . القرن الرابع اهلجري
،تــاريخ اإلســالم ت ٩٣٤: رقــم) ٣٠٩: ص(املنتخــب مــن كتــاب الــسياق لتــاريخ نيــسابور : ترمجتــه يف ) ٥(

 ٢٠٨: رقم) ١٠/٤٠٨(بشار 
 .٢١٢٧: رقم ٦/٧٦موسوعة طبقات الفقهاء :  يف ترمجته) ٦(
َِحممــد بــن علــي بــن شهراشــوب بــن أيب نــصر،)  ٧( ْ ْ ُْ َْ ّ

ِ
َ َّ ّ أبــو جعفــر الــسروري، املازنــدراين، رشــيد الــدين الــشيعي، َُ ّ َّ ْ َ َُ

تـــاريخ اإلســـالم ت بـــشار . أحـــد شـــيوخ الـــشيعة، ال بـــارك اهللا فـــيهم: "قـــال الـــذهيب]  هــــ٥٨٨: املتـــوىف[
  .)١/٣١٨(جممع اآلداب يف معجم األلقاب  ،٣١٩:رقم)١٢/٨٦٠(

ّمنتجب الدين أبو احلسن علي بن عبيد اهللا بن احلسن ) ٨( ّاحلـسن بـن احلـسني بـن علـي بـن  بن احلـسني بـنّ
ّالـرازي احملـدث املقـرئ ّاحلسني بن موسى بـن بابويـه القمـي ) ٦/٥١٣(جممـع اآلداب يف معجـم األلقـاب . ّ

 .٢١٢٠: رقم ٦/٦٩موسوعة طبقات الفقهاء  ،٥٦٠٠: رقم



    
 
 

    

 
 
 
 
 

١١٣

ات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد   

 يف خراسان ترمجة ألعالم املفرسين بالرأي 

 اإلمام قطب الدين أبو احلسني سعيد بن هبة اهللا بن احلسن الراوندي، املعروف - ٤
ْالقطب الراونديب َ َّ ْ ُ

 )١(.  
  )٢(. السيد أبو احلمد مهدي بن نزار احلسيين القايين- ٥

  :عليه العلماء ثناء
 ،فقيه الفريد واحلرب ال،الشيخ الشهيد السعيد: ( اجلناتقال عنه اخلوانساري يف كتابه روضات

  .)٣() الثقة الكامل النبيل، احملدث اجلليل، املفسر الفقيه،الفاضل العامل
 األكمل ،لشيخ األجل األوحدا اإلسالمأمني : (قال عنه أسد اهللا التسرتي يف كتابه املقابيسو

  .)… أمني الدين أيب علي ، وعمدة الفضالء املتبحرين، قدوة املفسرين،األسعد
 أبو اإلسالمإن عمدة املفسرين أمني الدين ثقة : (اب جمالس املؤمننيقال عنه صاحب كتو

  .)…كان من حنارير علماء التفسري … علي الفضل 
 أيب ، وأمني امللة واإلسالم،فخر العلماء األعالم… : (قال عنه النوري يف خامتة املستدركو

  .)٤() …املفسر الفقيه اجلليل الكامل النبيل … علي الفضل 
  .)٥() ثقة فاضل دين عني: (ر العاملي يف كتابه أمل اآلملقال احلو
 فخر ، والكامل النبيل،العامل اجلليل: (قال عنه الشاهرودي يف كتابه مستدرك سفينة البحارو

 مفسر عظيم ،فقيه نبيه ثقة وجيه عند الفريقني… األعالم وأمني اإلسالم أبو علي الفضل 
  )٦(.)…الشأن 

ّذكره البيهقىو
ّأما األدب فمنه توقد مجره، وأما النحو فصدره وكره«: لوشاح فقال ايف  )٧(

)٨(.   

                                 
   .)٣/١٠٤(األعالم للزركلي : ترمجته يف )  ١(
خامتــة  :أســاتذته وتالميــذه وقــد اقتــصرت علــي بعــضهم وللمزيــد يراجــعذكــر املرتمجــون لــه عــدد كبــري مــن ) ٢(

،طبقـات )٣٩٨، ص ٨ج(عيـان الـشيعة أ، )٣٥٧، ص٥ج(روضات اجلنات  ،٤٨٧: مستدرك الوسائل
 ٥٤٢: رقم) ٣/٦(، إنباه الرواة على أنباه النحاة ٢/٢١٦أعالم الشيعة

 )٣٥٧، ص٥ج(روضات اجلنات )  ٣(
  .٤٨٧: خامتة مستدرك الوسائل) ٤(
 -حتقيــــق الــــسيد امحـــد احلــــسيىن القــــسم الثــــاين. ٢٠٣:   رقـــم الرتمجــــة٢/٧٥أمـــل اآلمــــل احلــــر العــــاملي ) ٥(

 .دار الكتاب االسالمي: الناشر
الـشيخ الطربســي : مقدمـة تفــسري جممـع البيـان املؤلـف: ، يراجـع)٢٥٤١( ترمجـة١٨١٨املوسـوعة امليـسرة ) ٦(

جلنـة مـن العلمـاء واحملققـني األخـصائيني :  حتقيـق وتعليـق )٩-١/٨(الـسيد حمـسن األمـني العـاملي: تقدمي 
 – بــريوت -مؤســسة األعلمــي للمطبوعــات : م،الناشــر١٩٩٥ -ه ١٤١٥: األوىل ســنة الطبــع: الطبعــة
 .لبنان

َالبـيـهقــــي  ) ٧( ــــن زيــــد بــــن حممــــد بــــن احلــــسني، أبــــو )   م١١٧٠ - ١١٠٦=  هـــــ ٥٦٥ - ٤٩٩(َْ علــــي ب
ْاللة خزميـــة بـــن ثابـــت األنـــصاري، ويقــال لـــه ابـــن فنـــدقاحلــسن، ظهـــري الـــدين، البيهقـــي، مـــن ســ باحـــث : ُ

 األعــالم للزركلــي ،]٧٦١: [رقــم) ٤/١٧٥٩(إرشــاد األريــب إىل معرفــة األديــب =  معجــم األدبــاء .مـؤرخ
)٤/٢٩٠(. 

 ) ٣/٦(إنباه الرواة على أنباه النحاة ) ٨(



    
 
 

    

 
 
 
 
 

١١٤

ات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد   

 يف خراسان ترمجة ألعالم املفرسين بالرأي 

  :وفاته

وقيل أن وفاته ( هـ ٥٤٨تويف يف مدينة سبزوار يف ليلة العاشر من شهر ذو احلجة من عام 

 ودفن يف مغتسل اإلمام الرضا عليه ، مث نقل نعشه إىل املشهد املقدس الرضوي،)بالسم

  )١(.  فيه معروف مشهور يزار، وبتربك به وقربه اآلن،السالم بطوس

  مكانة تفسير مجمع البيان

  :علي ترك ذكر علماء التفسري من الشيعة وذلك لعدة أسباب منهايف احلقيقة ًقد كنت عازما 

بعض هناك مؤلفات خاصة �م قد أتت علي ذكر علمائهم بالتفصيل مع كتابة  - ١

 .ًالتفاسريهم باللغة الفارسية فتوثيق النصوص ليس سه

ُبعد منهجهم عن منهج املفسرين األعالم عند أهل السنة مما يقلل قيمة كتبهم  - ٢

 .عندنا

ُالطريقة اليت تكتب �ا تفاسري الشيعة تدور يف فلك واحد ومنهج متقارب وحول  - ٣
 .مسائل معينة يركزون عليها عند تعرضهم لتفسري اآليات

 فهو كثرت ثناء العلماء ،مأما الذي جعلين أتكلم عن الطربسي دون غريه من علمائه

 ولكن بالنظر إيل كونه ،ً وإن مل يكن  خاليا من املآخذ،علي �جه الذي �جه يف التفسري

ًإماما متبوعا عندهم، ويوجد عنده من اإلنصاف ما ليس عند غريه من علماء الشيعة، فهو  ً
  :  يستحق التقدير الذي ناله من علماء كبار من أمثال 

حيث " جممع البيان"عن تفسري   - شيخ اجلامع األزهر- مود شلتوت  حم/ الشيخما قاله

 وذلك ألنه مع مسعة ،إن هذا الكتاب نسيج وحده بني كتب التفسري: ولقد قلت : قال

 مل تعرف لكتب ، له خاصية يف الرتتيب والتبويب والتنسيق والتهذيب،حبوثه وعمقها وتنوعها

 فعهدنا بكتب التفسري األوىل أ�ا ،سري من بعده وال تكاد تعرف لكتب التف،التفسري من قبله

ً وتسوقها عند الكالم على اآليات سوقا متشابكا ،جتمع الروايات واآلراء يف املسائل املختلفة ً
 ، فما يزال القارئ يكد نفسه يف استخالص ما يريد من هنا وهناك،رمبا اختلط فيه فن بفن

 ، حد اإلماللإىلببعض النواحي واضحة  ورمبا وجد العناية ،ليه ما تفرقإحىت جيتمع 

 ، الذين جاؤوا بعد ذلك من املفسرينأما ، درجة اإلخاللإىلًوالتقصري يف بعض آخر واضحا 

ً وحققوا وهذبوا وفصلوا وبوبوا أن قليال منهم أولئك الذين ،عضهم قد أطنبوابفلئن كان 
ر معه القارئ بأنه جيول يف ن حيتفظوا لتفسريهم باجلو القرآين الذي يشعأاستطاعوا مع ذلك 

                                 
ملوســوي اخلوانــساري األصــفهاين، روضــات اجلنــات يف أحــوال العلمــاء والــسادات، للعالمــة حممــد بــاقر ا) ١(

   ٩. ٥٤٤، الرقم )٥/٣٥٧(



    
 
 

    

 
 
 
 
 

١١٥

ات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد   

 يف خراسان ترمجة ألعالم املفرسين بالرأي 

ًجماالت متصلة بكتاب اهللا اتصاال وثيقا   )١(ً. وتتطلبها خدمته حقا،ً

يف تقدميه إلحدى طبعات  - شيخ اجلامع األزهر - عبد ا�يد سليم /الشيخوكذلك ما كتبه 

 الذي ألفه ، فإن كتاب جممع البيان لعلوم القرآن،أما بعد" حيث قال : تفسري الطربسي

لعالمة ثقة اإلسالم أبو علي الفضل بن احلسن ابن الفضل الطربسي من علماء القرن الشيخ ا

 ال ، كثري الفوائد حسن الرتتيب، غزير العلم، هو كتاب جليل الشأن،السادس اهلجري

 ولقد ،نه يف مقدمة كتب التفسري اليت تعد مراجع لعلومه وحبوثهإ: ًأحسبين مبالغا إذا قلت 

 كشاف ، فوجدته حالل معضالت، ورجعت اليه يف مواطن عدة،ثرياقرأت يف هذا الكتاب ك

ً قويا يف اسلوبه ، متمكنا من علمه، عظيم التدبر، ووجدت صاحبه عميق التفكر،مبهمات
 فاذا قامت ،ً شديد احلرص على ان جيلي للناس كثريا من املسائل اليت يفيدهم علمها،وتعبريه

 ، ويل شرف املسامهة يف تأسيسها وأعماهلا،ميةاليوم مجاعة التقريب بني املذاهب اإلسال

ن يثبتنا اهللا عليه أ آمل ، فإنه لعمل من الباقيات الصاحلات،بإحياء هذا التفسري اجلليل

ًات خري عند ربك ثوابا وخري  والباقيات الصاحل،ًويثيب كل معني على إمتامه ثوابا حسنا
  .)٢(أمال

 تشيعه غري مغال فيه كغريه يفوالطربسى معتدل  " : "جممع البيان"وقال الشيخ الذهيب عن 

 ومل ًكبريا،ً فلم نلمس عليه تعصبا تفسريه، عشرية، ولقد قرأنا يف االثنا اإلمامية متطريفمن 

 كما أنه .ودينهم أو طعن فيهم مبا يذهب بعدالتهم  ،ًنأخذ عليه أنه كفر أحدا من الصحابة

ن كان يقول إ و،األنبياءله أو مصاف  ما جيعله يف مرتبة اإل- -مل يغال يف شأن علي

 يف شأن من ً ولقد وجدناه يروي عن رسول اهللا صلى اهللا عليه واله وسلم حديثا،بالعصمة

ن الرجل وقف أ  على  يدل ، وهو يصرف النظر عن درجته من الصحة،ًواىل عليا من عاداه

ًموقفا وسطا أو فوق الوسط    .)٣( ". حد ما من حبه لعلي عليه السالم إىلً

  :)٤( الحديث عن تفاسيره

جوامع «و» الكايف الشايف« و»جممع البيان لعلوم القرآن  «ألف الطربسي ثالثة تفاسري هي 

  .»اجلامع

وبعد الوقوف على » جممع البيان«وهو ّألف الطربسي يف البدء تفسريه الكبري واألول فقد 

                                 
يف » رسـالة اإلسـالم«، ونشرت املقدمة يف جملـة »دار التقريب«مقدمة تفسري جممع البيان الذي طبعته )  ١(

ــــان مــــن قبــــل دار التقريــــب بــــني املــــذاهب  ــــشر تفــــسري جممــــع البي ــــل ن ــــث للــــسنة العاشــــرة، قب عــــددها الثال
 ً. جزءا١٢م الشيخ حممود شلتوت، اإلسالمية، مبقدمة لإلما

  .املقدمة، طبعة اهلدى للنشر والتوزيع:١جممع البيان ) ٢(
 ).٢/١٠٦( التفسري واملفسرون )٣(
 .)٨٦٣-٢/٨٥٦(بالتفسري واملفسرون يف ثوبه القشي( ،)٢/٧٤(التفسري واملفسرون  )٤(



    
 
 

    

 
 
 
 
 

١١٦

ات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد   

 يف خراسان ترمجة ألعالم املفرسين بالرأي 

الكايف «أمساه ًالف تفسريا و ،وظرائفه البالغية ،اقتطف من طرائفه األدبية» الكشاف«تفسري 

مجع تلك الطرائف والظرائف من كال ) أيب النصر احلسن(وبعد إحلاح من ولده » الشايف

  .»جوامع اجلامع«الكتابني وأوجزها يف كتاب ثالث هو 

ًعلى مدى سبع سنوات، مقتبسا من كتاب تفسري ) جممع البيان(ّلقد دون الطربسي تفسريه و
دث فيه عن خمتلف العلوم القرآنية على منط منتظم ودقيق؛ ما جعل لطوسي، وحتل» التبيان«

على كثري من التفاسري » جممع البيان«املفسرين والعلماء من الشيعة والسنة يفضلون تفسريه 

  .القرآنية وأثنوا عليه وعلى مؤلفه العمالق هذا

ًّلعالمة منصبا كان نشاط هذا ا: » تاريخ بيهق«وحسب قول البيهقي املعاصر لـه يف كتابه 
   )١(على تلخيص وحترير كتب اآلخرين

جممع البيان (ومسيته كتاب  :  اسم تفسريه حيث قال الطربسي يف مقدمة تفسريهوقد ذكر

ًوأرجو إن شاء اهللا تعاىل أن يكون كتابا كثري الدرر غزير الغرر ) لعلوم القرآن
)٢(.  

  :التعريف بمجمع البيان 

ً إذ كان مشتمال على مجيع العلوم الالزمة يف تفسري ، وأشهرها أحسن تفاسري الشيعةيعترب من
 اشتمل على مجيع حماسن كتب ،ً ومع ذلك كان ناصرا ملذهب اإلمامية،اآليات الباهرة

 فهو تفسري حافل باألدب ، وجاء بنظم دقيق يف بيان املطالب واملسائل،املفسرين السابقني

آلراء املفسرين من السنة والشيعة من ناحية  وشامل ،واللغة والقراءات وحججها من ناحية

 مبا يتناسب مع اآليات املفسرة ، وحيتوي اآلراء املهمة يف باب العقيدة وعلم الكالم،أخرى

 وسلك يف ، وناقش آراء املخالفني،ً مبا يراه مناسبا لآليات، وذكر عقيدة الشيعة وآرائهم،ثالثة

 مما ، السب واالستهزاءإاللذي اليس له كالم  ال اجلاهل ا،هذا السبيل مسلك العامل النبيل

  .يوجب العداوة والفرقة

 إال ان ، من ناحية الكم والكيف،فقد مشى يف تفسري القرآن كما مشى الشيخ الطوسي

تضمن من املعاين األسرار و،الطربسي جاء بزيادات يف املباين والفروع والشكل واألسلوب

  .)٣(يعة  واحتضن من األلفاظ اللغة الوس،البديعة

  :منهجه

 ،حبث فيها عن عدد آي القرآن الكرمي: قدم الطربسي على تفسريه مقدمات سبع  - ١

 وعلوم القرآن ،وأسامي القرآن ا�يد، وبيان التفسري والتأويل،وأمساء القراء املشهورين

                                 
  )٤٣٨: ص(تعريب /  تاريخ بيهق)١(
  .، مقدمة املصنف)١/٤ (ع اجلامع، للشيخ الطربسي، تفسري جوام)١/٥( جممع البيان)٢(
 . ، مقدمة الكتاب)١/٧٥ (جممع البيان: راجع) ٣(



    
 
 

    

 
 
 
 
 

١١٧

ات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد   

 يف خراسان ترمجة ألعالم املفرسين بالرأي 

وأن ، وأثبت يف املقدمة صيانة القرآن من التحريف والزيادة والنقصان،وفضله وتالوته

 .)١(ع علماء اإلمامية واتفاقهم عليه إمجا

 بل باملناسبات الواردة يف ذيل اآليات يتعرض ،ن الطربسي ال يفسر اآليات فحسبإ - ٢

 ولو مل تعد ، إذا كانت تناسب اآليات،لبعض املباحث والعلوم القرآنية واإلسالمية

ارف إن تفسري جممع البيان يعد دائرة مع:  �ذا األسلوب ميكن القول ،ًتفسريا للقرآن

 كما يستفيد منه ، يرتوي منه الصغري والكبري، فهو مرجع للجميع،إسالمية قرآنية

 )٢(مجيع اصحاب العلوم االسالمية 

يعترب تفسري جممع البيان تفسري اجتهادي ؛ ألن الطربسي استخدم كل ما ميكن أن  - ٣

  أو، أو احلديث الشريف، من نفس الكتاب الكرمي،يقع يف طريق فهم القرآن ا�يد

 . غري ذلك مما يستدل به على فهم تفسري القرآن، أو األدب الصحيح،العقل الرشيد

 أكثر من ، نرى بعض التفاسري االجتهادية مييل إىل مصادر معينة،ولكن مع هذا

 فا�مع يتعرض ،ً وحنسب تفسري ا�مع مائال إىل التفسري األديب،املصادر األخرى

ً حىت صار مرجعا للعلماء لفهم لغات ، وعمقلبحث القراءات واللغات والنحو بكثرة
 .القرآن والقراءات وقواعد النحو والصرف

 مل يكن له تعصب أعمى ومل يصر ، وتشيعه،ن املؤلف مع سعة علمه وقوة فهمهإ - ٤

ً ويرتك القارئ متفكرا ؛ ،ً بل نراه كثريا ما يذكر اآلراء املختلفة،على ما عنده اآلراء
 يذكر قول ، نراه يذكر األقوال املختلفة،يف كثري من املوارد و،لكي خيتار بنفسه ما يريد

 أهل بيت الرسول صلى اهللا عليه واله وسلم ويرتك األمر من دون تعليق أئمةإمام من 

 به علمه أحاط ينقل كل ما ، فهو على الرغم من أنه إمامي يف املذهب،أو تعريض

يما ينقله ما يناهض  حىت لو كان ف،من أقوال املفسرين على اختالف مذاهبهم

 بل نراه يعرض عن ، ردأو قدح أو نقد أو من غري جرح ،عقيدته وخيالف مذهبه

: أقوال اإلمامية يف تفسري بعض اآليات اذا كان فيها ما خيدش شعور اآلخرين فيقول 

 ،" شيءإىلن ينسبنا ناسب أللشيعة أقوال يف تفسري هذه اآلية اضربنا عنها ؛ خمافة " 

 أودون ترجيح ، احلكم للقارئ يف كل ما ينقله من اختالف املفسرينبل نراه يرتك

                                 
ّنقال عن املناهج التفسريية عند الـشيعة والـسنة .املقدمة، طبعة اهلدى للنشر والتوزيع : ١جممع البيان ) ١( ــ -ُ

تقريــــب بــــني املــــذاهب ا�مــــع العــــاملي لل:  نــــشر-٣١٢-٢٩٢الــــشيخ حممــــد علــــي أســــدي  ص : تــــأليف
: ومـنهجهم املفسرون حيا�م م،٢٠٠٩/ هـ١٤٣٠األوىل ـ : ـ الطبعة- مركز الدراسات العلميةاإلسالمية،

 .)٦١٠:(ص
 .٣١٢-٢٩٢ص : حممد علي أسدي: املؤلف املناهج التفسريية عند الشيعة والسنة) ٢(



    
 
 

    

 
 
 
 
 

١١٨

ات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد   

 يف خراسان ترمجة ألعالم املفرسين بالرأي 

 ، حتويرأوًيضا بنقل اآلراء والروايات عن املذاهب األخرى بال حتريف أ ونراه ،تفضيل

  .)١(على األمانة العلمية اليت تقلدها 

 - واحلق أن تفسري الطربسى  ": جممع البيان  عن ويقول الدكتور حممد حسني الذهيب

 بابه، يدل على يف كتاب عظيم - النظر عما فيه من نزعات تشيعية وآراء اعتزالية بصرف

 أوضحها لنا اليتوالكتاب جيرى على الطريقة .  فنون خمتلفة من العلم واملعرفةيفتبحر صاحبه 

 يتكلم عنها، اليت النواحي كل ناحية من يف تناسق تام وترتيب مجيل، وهو جييد يفصاحبه، 

ُّ اللغوية للمفردات أجاد، وإذا املعاينالقراءات ووجوهها أجاد، وإذا تكلم عن فإذا تكلم عن 

 أوضح املراد، وإذا تكلم عن واإلمجايلتكلم عن وجوه اإلعراب أجاد، وإذا شرح املعىن 

َّأسباب النزول وشرح القصص استوىف األقوال وأفاض، وإذا تكلم عن األحكام تعرض 
نصره إن كانت هناك خمالفة منه للفقهاء، وإذا ربط بني ملذاهب الفقهاء، وجهر مبذهبه و

ْاآليات آخى بني اجلمل، وأوضح لنا عن حسن السبك ومجال النظم، وإذا عرض ملشكالت  ُ َُ
ِّوهو ينقل أقوال من تقدمه من املفسرين معزوة . القرآن أذهب اإلشكال وأراح البال َّ َ

لنا بعض املآخذ عليه فهو تشيعه ملذهبه ألصحا�ا، ويرجح ويوجه ما خيتار منها، وإذا كان 

وانتصاره له، ومحله لكتاب اهللا على ما يتفق وعقيدته، وتنزيله آليات األحكام على ما 

َ خالف فيها هو ومن على شاكلته، وروايته لكثري من اليتيتناسب مع االجتهادات 
 عقيدته، يفً متطرفا  تشيعه، واليفً ليس مغاليا - واحلق يقال -غري أنه . األحاديث املوضوعة

  .)٢(..كما هو شأن كثري غريه من علماء اإلمامية اإلثنا عشرية
  

  

  

  

  

  

  

                                 
معـــامل العلمـــاء،  ،).٣٩٦: ٣٨٧:(الـــشيخ ســـامل الـــصفار، ص: نقـــد مـــنهج التفـــسري واملفـــسرين، املؤلـــف) ١(

 .١٣٥حملمد بن علي ابن شهرآشوب، ص 
 ).٢/٧٨( التفسري واملفسرون )٢(



    
 
 

    

 
 
 
 
 

١١٩

ات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد   

 يف خراسان ترمجة ألعالم املفرسين بالرأي 

 ) هـ٥٥٣المتوفى بعد  ()١(اإلمام بيان الحق النيسابوري  - ١١

  :اسمه

  حممود بن أيب احلسن بن احلسني النيسابوري، الغزنوي

  :كنيته

  )٢(.لف يف مقدمة كتابه مجل الغرائبأحد ابنيه اللذين ذكرمها املؤ" قاسم"، و"أبو القاسم"

  :لقبه

، "بيان احلق"وكان أشهر هذه األلقاب ،تعددت ألقاب اإلمام النيسابوري وذلك لعلمه الغزير

 ولقبه حاجي خليفة ،)٤( وورد يف أوائل كتب املؤلف)٣(وقد ذكره غري واحد من املؤرخني 

  .)٦(يف مجل الغرائب" شهاب الدين"وبـ ، )٥(يف إجياز البيان، والتذكرة والتبصرة" جنم الدين"بـ

  :نسبته

فذكرها ياقوت " الغزنوي"ملوطنه وحمل والدته، أما " النيسابورى"ينسب إيل نيسابور فيقال 

من نيسابور، ولد ونشأ فيها، مث " بيان احلق"تالية للنيسابوري، وذلك يدل على أن أصل 

  .)٧(وأقام فيها " ََُْغزنة  "ارحتل إىل 

  :ه، وأسرتهموطنه، مولد

 عاش مدة من حياته يف نيسابور، ولعله - رمحه اهللا تعاىل- يبدو أن بيان احلق النيسابوري

، مث إىل دمشق حيث استقر به )٨( هـ، ورحل إىل اخلجند٥٣٦خرج منها بعد سقوطها عام 

                                 
، الـــــوايف ]١١٣٩: [رقـــــم) ٦/٢٦٨٦(إرشـــــاد األريـــــب إىل معرفـــــة األديـــــب = معجـــــم األدبـــــاء : ترمجنـــــه) ١(

، طبقـــات ١٩٧٠: رقـــم) ٢/٢٧٧(، بغيـــة الوعـــاة )١٢/١٥٧(، معجـــم املـــؤلفني )١٠/٢٠٦(بالوفيـــات 
، ٥٩٤: رقــــم) ٤٢٤: ص(، طبقــــات املفـــسرين لألدنـــه وي ٦٢٢: رقـــم) ٢/٣١١(ملفـــسرين للـــداوودي ا

، معجـــم املفـــسرين )٧/١٦٧(، األعـــالم للزركلـــي )٤/١٤٤(،إيـــضاح املكنـــون )٢/٤٠٣(هديـــة العـــارفني 
،املوسـوعة امليـسرة يف تـراجم أئمـة التفـسري واإلقـراء )٢/٦٦٦(» من صدر اإلسـالم وحـىت العـصر احلاضـر«
 )٣٥٠٩( رقم الرتمجة٢٦١٨:لنحو واللغة صوا

 .٨٦-٨٥: مقدمة باهر الربهان) ٢(
، كـشف الظنـون عـن أسـامي الكتـب والفنـون )٧/١٦٧(، األعـالم للزركلـي )١٢/١٥٧(معجم املؤلفني ) ٣(

 )١/٧٢٢(، و )١/٦٠١(
ن معــــاين إجيـــاز البيـــان عـــ"، و)١/١" (بــــاهر الربهـــان يف معـــاىن مـــشكالت القــــرآن"مثـــل مقدمـــة كتابيـــه ) ٤(

 ) ١/٥٥" (القرآن
 ). ١/٣٩٣(كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون )٥(
  ).١/٦٠١(كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون )٦(
ومقدمــة كتـــاب مجـــل الغرائــب للنيـــسابوري وأمهيتـــه يف  ،)٨٦-٨٥(:مقدمــة بـــاهر الربهـــان:بتــصرف مـــن ) ٧(

 )٢٠: ص(علم غريب احلديث 
ُجنـــدةُوخ.  ٤٠٣: هديـــة العـــارفني) ٨( َ ْ بـــضم أولـــه، وفـــتح ثانيـــه، ونـــون مث دال مهملـــة أو خجنـــد، متامخـــة : َ

= وتقـع علــى �ــر ســيحون ستان طاجيكــيف دولــة لفرغانـة وهــي يف غــريب �ـر الــشاش عاصــمة واليــة صـغد 



    
 
 

    

 
 
 
 
 

١٢٠

ات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد   

 يف خراسان ترمجة ألعالم املفرسين بالرأي 

  .املقام هناك حىت وفاته

 فيه، وال نعرف شيئا عن ًومل تذكر املصادر اليت وردت ترمجته فيها شيئا عن املكان الذي ولد

ًنشأته، فأخباره يف الكتب شحيحة جدا، وأكثر اعتماد املرتمجني له يف ذلك على ياقوت يف 
  .)١(ءمعجم األدبا

 ومها قاسم ،أما أسرته فقد ذكر النيسابوري اثنني من أبنائه يف مقدمة كتابه مجل الغرائب

  .)٢(. وحممد

  :مذهبه وعقيدته

  . يف تأويل الصفات مسلك األشاعرة واملاتريدية) بيان احلق(يسلك اإلمام 

  .)٣( مثل نفي نسبة اإلغفال واإلضالل وحنوه إىل اهللا تعاىلاملعتزلة،ويف بعض املسائل يساير 

" مذهبنا"و" عند أصحابنا"، و"عندنا"ًأما يف الفقه فكان حنفيا، ويستعمل يف مؤلفاته لفظ 

ًملذهب الشافعي أيضاًلألحناف، وحيتج ملذهبه، ويشري أحيانا إىل ا
) ٤(.  

  مؤلفاته

سعاد بابقي حمققة كتاب باهر الربهان، بتتبع مؤلفات اإلمام النيسابوري / قامت الباحثة د

ً واستخرجت منها فهرسا بلغ عدد الكتب ،من خالل ما ذكره يف كتبه املطبوعة واملخطوطة
ًكتابا  )٢٠(فيه حنو 

)٥(.  

  :ًأذكر بعضا منها

  . )٦("  معاين القرآنإجياز البيان عن "- ١

 )٧(".باهر الربهان يف معاين مشكالت القرآن "- ٢

                                                                             
   .ٍعند خروجه من وادي فرغانة، وتبعد عشرة أيام شرقا عن مسرقند=

  .)٢/٣٤٧( البلدان معجم ،)٢/٧٠٥(نزهة املشتاق يف اخرتاق اآلفاق 
  ]١١٣٩: [رقم) ٦/٢٦٨٦(إرشاد األريب إىل معرفة األديب = معجم األدباء ) ١(
  )١/١٨(، من مقدم حتقيق كتاب إجياز البيان عن معاين القرآن ١/٧٢٢: كشف الظنون) ٢(
وانظــر فهــرس املــسائل العقديــة  ) ٤٩٢، ٨٥٥ ،١/٥٠،٥١(بــاهر الربهــان يف معــاىن مــشكالت القــرآن  )٣(

  .١٨١٠ ص يف
حممــد أمجــل بــن : املؤلــف) ٢٢: ص(كتــاب مجــل الغرائــب للنيــسابوري وأمهيتــه يف علــم غريــب احلــديث )٤(

مجــــل : جممـــع امللـــك فهــــد لطباعـــة املـــصحف الـــشريف وينظـــر لألمثلـــة: حممـــد أيـــوب اإلصـــالحي الناشـــر
  .٨٠٥، ١٨٥، ١٨٤:  وباهر الربهان ص١٣٣: ، وإجياز البيان ص٢٨١، ٢٧٩، ٢٧١: الغرائب

  .)١٠٨-٩٨(: صانظر عناوينها وتفاصيلها يف مقدمة حتقيق باهر الربهان يف معاىن مشكالت القرآن) ٥(
مـرة بتحقيـق الـدكتور حنيـف بـن : طبع مرتني. ضمنه املؤلف خالصة ما صنف يف غريب القرآن ومعانيه) ٦(

ور علــي بــن ومــرة أخــرى بتحقيــق الــدكت. م بــدار الغــرب اإلســالمي يف بــريوت١٩٩٥حــسن القــامسي ســنة 
  .م ونشرته مكتبة التوبة بالرياض١٩٩٧-ه ١٤١٨سليمان العبيد سنة 

= ًتبعـا ملـا جـاء يف نـسخة تشـسرتبييت " وضح الربهان يف مشكالت القـرآن"أوالمها بعنوان : طبع طبعتني) ٧(



    
 
 

    

 
 
 
 
 

١٢١

ات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد   

 يف خراسان ترمجة ألعالم املفرسين بالرأي 

وقد وصل الينا نصفه الثاين يف نسخة بدار الكتب املصرية برقم " خلق االنسان "- ٣

  .)١( أدب، وصورة منها يف مكتبة مركز البحث العلمي جبامعة أم القرى٢٤٤٥

 )٢ (.ه، وهو كتاب يف غريب احلديث ومشكل"مجل الغرائب "- ٤

 )يف متفق الفقه" (التذكرة والتبصرة "- ٥

، وهو كتاب )٣(ذكره املؤلف يف مقدمة إجياز البيان ": األسئلة الرائعة واألجوبة الصادعة"- ٦

 .يف التفسري

  )٤ (.ذكره املؤلف يف مقدمة إجياز البيان". شوارد الشواهد وقالئد القصائد "- ٧

 ، يف مقدمة إجياز البيان- رمحه اهللا- ر إليه املؤلف، أشا"غرر األقاويل يف معاين التنزيل "- ٨

  )٥(. ومن أراد  التبحر والتكثر فعليه بكتابنا غرر األقاويل يف معاين التنزيل: فقال

  

  :شيوخه

  ً إال قليالمل تذكر كتب الرتاجم الكثري من شيوخ النيسابوري

  .(٦) عبد الصمد بن حممود بن يونس الغزنوي، أبو الفتح - ١

فتح، حممد بن مسعود بن احلسني بن احلسن بن حممد بن إبراهيم الكشاين، أبو ال- ٢

  )٧(.قاضي خبارى

                                                                             
وعـــن . ه١٤١٠الفريـــدة، وقـــد صـــدرت بتحقيـــق صـــفوان عـــدنان داودي عـــن دار القلـــم بدمـــشق ســـنة =

ًورة نفــــسها حققتــــه ســــعاد بــــابقي يف رســــالة ماجــــستري حتقيقــــا علميــــا، ورجحــــت أن كلمــــة النــــسخة املــــذك ً
و ". باهر الربهـان يف معـاين مـشكالت القـرآن"يف عنوان املخطوط من عمل النساخ، وأنه كتاب " وضح"

وتبــدأ النــسخة املنــشورة مــن هــذا . هـــ يف أربعــة جملــدات�١٤١٨ــذا العنــوان نــشرته جامعــة أم القــرى ســنة 
 .كتاب خبطبة املؤلف، مث تفسري سورة الفاحتة، وتنتهي بنهاية سورة التكويرال

كمـا يف كـشف . ١٠٥-١٠٤: ١فهرس املصورات امليكرو فلمية املوجودة مبكتبة مركز البحـث العلمـي ) ١(
: ، وبغيــة الوعــاة١٢٤: ١٩: ،ونــسب هــذا الكتــاب إىل النيــسابوري يف معجــم األدبــاء.١/٧٢٢: الظنــون

 .٢/٢١١: ات املفسرين للداودي، وطبق٢/٢٧٧
ـــه الباحـــث) ٢(  كتـــاب مجـــل الغرائـــب ":حممـــد أمجـــل بـــن حممـــد أيـــوب اإلصـــالحي بدراســـة مساهـــا/وقـــد تناول

جممــع امللـك فهــد لطباعـة املــصحف الـشريف، عــدد : ،الناشـر"للنيـسابوري وأمهيتـه يف علــم غريـب احلــديث
   ١: األجزاء

، وطبقـات املفـسرين ٢/٢٧٧: ، وبغيـة الوعـاة١٩/١٢٤: بـاءوينظر يف نسبة هذا الكتاب إليه يف معجـم األد
  .٢/٤٠٣: ، وهدية العارفني١/٦٠١: ، وكشف الظنون٢/٣١١: للداودي

  ).١/٥٦(إجياز البيان عن معاين القرآن ) ٣(
  ).١/٥٦(إجياز البيان عن معاين القرآن ) ٤(
  .)١/٥٥(إجياز البيان عن معاين القرآن ) ٥(
  ).١/٢٨٥(»  صدر اإلسالم وحىت العصر احلاضرمن«معجم املفسرين ) ٦(
 ).١٦٢٤: ص(املنتخب من معجم شيوخ السمعاين )  ٧(



    
 
 

    

 
 
 
 
 

١٢٢

ات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد   

 يف خراسان ترمجة ألعالم املفرسين بالرأي 

  :وفاته

 أنه )١(مل حتدد املصادر اليت ترمجت له تاريخ وفاته، ولعله تويف بدمشق، فقد ذكر النعيمي 

ة تصدر للتدريس باملدرسة املعينية بدمشق واستمر على ذلك حىت وافته املنية، ومل يذكر السن

  .اليت تويف فيها النيسابوري

 هـ بفرتة ليست بالقصرية، ألنه كان يف تلك السنة ٥٥٣واملؤكد أن وفاته كانت بعد عام 

  .)٢( مث رحل إىل دمشق وأقام �ا حىت وفاته رمحه اهللا- وهي بلدة مبا وراء النهر-باخلجند

  :منهجه في تفسيره

تابه إجياز البيان عن معاين القرآن سنة ذكر إمساعيل باشا البغدادي أن النيسابوري أكمل ك

  )٣(هـ باخلجند٥٥٣

 الكتاب مبقدمة موجزة، بني فيها الباعث على تأليفه -  رمحه اهللا تعاىل- وقد استهل املؤلف

 أهم ما - ً أيضا-هذا الكتاب، وذكر مجلة من مصنفاته يف معاين القرآن ومشكالته، وذكر

تصار واإلجياز ليسهل على طالب العلم حفظ ما ضمنه كتابه هذا، وأشار إىل أنه توخى االخ

وبعد ذلك شرع يف تفسري سورة الفاحتة، مث سورة البقرة حىت �اية القرآن . فيه من فوائد

  .الكرمي

  :وميكن أن حنصر أهم مالمح منهجه فيما يأيت

 يف  اعتماده على القرآن يف التفسري، وهو يفعل ذلك إما لبيان لفظة مبهمة ورد تفسريها:ًأوال

موضوع آخر، وقد يستعني يف بيان وتفسري األلفاظ القرآنية الغريبة باملقارنة بنظائرها اليت 

  وردت يف مواضع أخرى

 اعتماده على احلديث واألثر يف تفسري القرآن، ويالحظ كثرة ورود األحاديث املرفوعة ً:ثانيا

ث، حيث يربط بني واملوقوفة واملقطوعة، وأغلب األحاديث اليت يوردها من غريب احلدي

 .اللفظة القرآنية الغريبة ويفسرها مبا ورد يف احلديث لبيان وتفسري تلك اللفظة

 عنايته بذكر أوجه القراءات القرآنية، فاهتمام املؤلف �ذا اجلانب ظاهر يف كتابه، فهو ً:ثالثا

قراءة، وغالب ُيعىن بذكر القراءات املختلفة وتوجيهها وتبيني االختالف يف املعاين باختالف ال

 .ًالقراءات اليت يوردها سبعية، وأحيانا يورد القراءات العشرية

 يعتمد على الصحيح الوارد يف -ً غالبا- اهتمامه بذكر أسباب النزول، وهو يف ذلكً:رابعا

  .هذا الشأن

                                 
  ).١/٤٥٢(الدارس يف تاريخ املدارس )  ١(
 )٨٩:(من مقدمة حمققة  باهر الربهان يف معاىن مشكالت القرآن، ص) ٢(
 ). ٢/٤٠٣(هدية العارفني ) ٣(



    
 
 

    

 
 
 
 
 

١٢٣

ات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد   

 يف خراسان ترمجة ألعالم املفرسين بالرأي 

 يف كتابه آليات - رمحه اهللا- عنايته بذكر املسائل الفقهية، فقد تعرض املؤلفً:خامسا

 .ًكرا أقوال الفقهاء يف ذلكاألحكام ذا

ًوغالبا ما يورد قويل احلنفية والشافعية يف تلك املسائل، مرجحا مذهب احلنفية بالدليل، مع  ً
 .ذكر حجج املخالف والرد عليها

ًوقد أفاد النيسابوري كثريا من كتاب أحكام القرآن أليب بكر اجلصاص لكنه مل يصرح بالنقل 
 ".وضح الربهان"عند تعرضه آليات األحكام يف كتابه عنه يف هذا الكتاب، وصرح بذلك 

 اهتمامه باجلانب اللغوي والنحوي يف تفسري القرآن، فقد عين عناية كبرية بشرح ً:سادسا

ًاأللفاظ الغريبة، وبيان اشتقاقها، مستعينا يف ذلك بنظائرها يف القرآن الكرمي، وباحلديث 
  .واألثر، وبلغة العرب

ً هذا الكتاب بأشعار العرب وأمثاهلم وأقواهلم فقليل جدا، لكنه توسع أما استشهاد املؤلف يف
حيث أكثر من ذكر الشواهد الشعرية حىت إنه أفرد تلك " وضح الربهان"يف ذلك يف كتابه 

  .الشواهد مبصنف خاص شرح فيه تلك األبيات

  )١(. ذكر لطائف تتعلق بالنظم القرآين، وذلك من حيث أسلوبه وبالغتهً:سابعا

  

  ):إيجاز البيان(النيسابوري في تفسيره  صادرم

لبيان احلق النيسابوري يعتمد على أصلني يكثر املؤلف النقل " إجياز البيان"إن كتاب 

، )٢(هـ٣٢٢أليب مسلم األصفهاين املتوىف سنة » جامع التأويل حملكم التنزيل«عنهما، ومها 

  .هـ٤٥٠ سنة لإلمام علي بن حبيب املاوردي املتوىف» النكت والعيون«و

ويعتمد كذلك علي كتب التفسري السابقة له، وكتب معاين القرآن وإعرابه، وكتب 

السنن والصحاح وذكر حمقق التفسري أكثر من عشرين كتاب من الكتب اليت استفاد منها 

  (٣)-رمحه اهللا-املؤلف 

 :أهمية الكتاب وقيمته العلمية

الكثرية اليت ضمنها النيسابوري هذا الكتاب مع إن أمهية كتاب إجياز البيان تتجلى يف الفوائد 

صغر حجمه، فقد اشتمل على أكثر من عشرة آالف فائدة، تتوزع على القرآن وعلومه، 

                                 
  .)٣٤-١/٢٧(البيان عن معاين القرآن بتصرف واختصار من مقدمة حمقق إجياز  )١(
ّحممد بن على بـن حممـد بـن احلـسني بـن مهرايـزد أبـو مـسلم النحـوى األصبهاىن،صـاحب التفـسري) ٢( ّ ذكـره . ّ

كان على مذهب املعتزلة ووجيها عنـدهم وصـنف هلـم التفـسري : أبو احلسن بن بانويه يف تاريخ الري وقال
َالث مئة وهو ابن سبعني سنةعلى مذهبهم، ومات سنة اثنتني وعشرين وث

إنباه الرواة علـى أنبـاه النحـاة . ِ
  .٦٥٢٩: رقم) ٧/٦( ،لسان امليزان ت أيب غدة ٦٩٣: رقم) ٣/١٩٤(

 ).٣٧-١/٣٤(بتصرف من مقدمة حمقق إجياز البيان عن معاين القرآن ) ٣(



    
 
 

    

 
 
 
 
 

١٢٤

ات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد   

 يف خراسان ترمجة ألعالم املفرسين بالرأي 

 مل -رمحه اهللا–والفقه وفروعه، واللغة وآدا�ا ونوادرها، واحلديث وغرائبه، لذا فإن املؤلف 

احلفظ والتحصيل، وكان راجعا إىل أدب فمن أراد : جياوز احلقيقة حينما أثىن على كتابه بقوله

  )١( .الكتاب ومتييز فال مزيد له على هذا

ومما يزيد من مكانة الكتاب أن املؤلف يويل عناية فائقة بذكر املسائل الفقهية عند تعرضه 

ًآليات األحكام، ويذكر األوجه اإلعرابية يف أغلب املواطن، مبديا رأيه أحيانا بني تلك 
رجيحه بالدليل، كما أنه يفيد من آراء أئمة النحو والقراءات املتقدمني يف ًالوجوه، مشفعا ت

االستدالل للقراءات وتوجيهها من مثل الكسائي، وأيب عمرو بن العالء، وسيبويه، والفراء، 

وغريهم، ووفرة مصادره اليت اعتمد عليها خري . .وأيب عبيدة، واألخفش، وأيب علي الفارسي

  .)٢(ا سبق اهتمامه بذكر أسباب النزول، وخاصة الصحيح منها ويضاف مل. دليل على ذلك

  )٣("باهر البرهان في معاني مشكالت القرآن"كتاب 

يعترب هذا الكتاب من مؤلفات علوم القرآن اليت تعاجل مسألة مشكالت القرآن أو علم 

يف مجلة " باهر الربهان " طعن يف القرآن الكرمي ويندرج كتاب مشكل القرآن والرد علي من

َالكتب اليت نافحت ودافـعت عن كتاب اهللا تعاىل ضد املطاعن املوجهة إليه من قبل أعداء  َ
ِ َّ

ُ
ِ

َ َ
وقد أكثر مؤلفه من بيان معاين القرآن من االستشهاد بالشواهد العربية، . ِّاهللا على مر التاريخ

د ليربهن على صحة ما جاء فيه من استعمال لأللفاظ العربية، ولكن ومل يأت �ذه الشواه

َكما أراد به تعليم جهلة املسلمني ما ال يعرفونه عن . لتوضيح املعاين واملقاصد اليت قصد إليها
ُكتاب ر�م وما حيتويه من فوائد وعرب وعظات، وحل ملشكال�م، وتيسري ملا عسر عليهم 

ٍ ٍّ
ًب على العديد من التساؤالت والشبهات اليت يثريها األعداء قدميا ُفهمه من آياته، وقد أجا ُ ُ َ

  .ًوحديثا

ومن أراد حماورة املتكلمني وحماضرة املتأدبني فلينظر من أحد كتابينا  "حيث وصفه مؤلفه بقوله

األسئلة الرائعة واألجوبة «ّوإما كتاب "»باهر الربهان يف معاين مشكالت القرآن«ّإما كتاب 

  .(٤)» ىل حلبة البيان وحلية اإلحسان وزبدة التفاسري وملعة األقاويلالصادعة إ

  

                                 
 ).١/٥٥(إجياز البيان عن معاين القرآن ) ١(
مقبـول ) ن القـراءات القرآنيـة يف كتابـه إجيـاز البيـان عـن معـاين القـرآنموقف النيسابوري مـ: (حبث بعنوان) ٢(

جامعـــة /أســـتاذ مـــساعد. للنـــشر يف جملـــة جامعـــة الطـــائف إعـــداد الـــدكتور حممـــد حممـــود فـــالح الـــسواعده
 .قسم الثقافة اإلسالمية/كلية الشريعة واألنظمة/الطائف

سـعاد بنـت صـاحل بـن سـعيد ): ١٨٩:(ن، صمن مقدمة حمققة  باهر الربهان يف معاىن مشكالت القـرآ) ٣(
 .م١٩٩٨ - هـ ١٤١٩:  مكة املكرمة،عام النشر-جامعة أم القرى : بابقي الناشر

 .)١/٥٦(إجياز البيان عن معاين القرآن ) ٤(



    
 
 

    

 
 
 
 
 

١٢٥

ات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد   

 يف خراسان ترمجة ألعالم املفرسين بالرأي 

  "باهر البرهان"منهجه في 

فإن أفضل " حيث قال يف املقدمة " باهر الربهان " وقد أبان املؤلف عن منهجه يف كتابه"

 وقد وجدت تفاسريه ،العلوم علم كتاب اهللا النازل من عنده، والسبب الواصل بني اهللا وعبده

ما مقصورة على قول واحد من األولني، أو خمتصة بالتكثري والتكرير كما هو يف جمموعات إ

املتأخرين، والطريقة األوىل من فرط إجيازها ال تشفي القلب، والثانية تعيي على احلفظ إلطالة 

القول، فعند ذلك رغبت إىل اهللا جل وعز يف فضل التوفيق إليضاح مشكالت التنزيل، 

ف على غوامض التأويل، بلفظ جزل وخمرج سهل وإجياز يف عاقبة وإحسان التوقي

وبعض إطناب يف املشكل العويص، ورمبا مجحت يف الرسن بإيراد بعض الشعر ،الغريب

احلسن لتمخيض العقل وإمجام الطبع وليتساهم فيه النظر األدباء والكتاب كما يستقرئ 

  .معانيه العلماء وأولو األلباب

تاب من تفسري أسفر عن وجهه أو تأويل أحسر عن ذراعه فهو جيري ومجيع ما يف هذا الك

  (٤)" وباهللا التوفيق)٣( والقرحة من الكمت)٢( من الدهم)١(على سائر ما مجع فيهما جمرى الغرة

  :أما عن منهجه فيتلخص يف اآليت

أو للتدليل علي ،ًاعتماده يف بيان املعين علي القرآن الكرمي أوال لبيان معين مبهم -

 فقهي، أو تأكيد ما ساقه من تفسري، وتوجيه قراءة معينة، وهو جيمع بني حكم

اآليات اليت يوهم ظاهرها التعارض ليدفعه ويشرحه ويوفق بينها، مع االهتمام برد 

  .شبهة التعارض

وال يعزو ،ال يلتزم املؤلف بذكر اآلية كاملة بل يقتصر علي إيراد موطن املسألة -

 اآليات ايل سورها

 االحاديث واالثار الواردة عن النيب صلي اهللا عليه وسلم وكذا الصحابة اهتم بذكر -

والتابعني وذلك يف مواطن ذكر االمور الغيبية كاجلنة والنار واحلشر والصراط وغريها، 

ويورد االثار يف مسائل علوم القران كأسباب النزول والناسخ واملنسوخ، مع عدم 

ويف "او يقول .." .قال رسول اهللا"قوله اسناد ما ينقله من االخبار بل يكتفي ب

                                 
: األغــر مــن اخليــل الــذي غرتــه أكــرب مــن الــدرهم، ينظــر اللــسان: وقيــل. بيــاض يف جبهــة الفــرس: الغــرة) ١(

 ). غرر (٥/١٤
 ). دهم (١٢/٢٠٩: اللسان. السواد: ّدهمال) ٢(
إمنـا صـغر : وقـال اخلليـل. الكميت من اخليل واملصدر الكميتة وهي محـرة يـدخلها فـرتة: وقال التوربشيت ) ٣(

لـون : الكميـت: وقيـل . ألنه بني السواد واحلمرة مل خيلص لواحد منهما فأرادوا بالتصغري أنه قريب منهمـا
  ).كمت (١/٢٦٣: حالصحا. ّبني السواد واحلمرة

 .)١/٣(باهر الربهان يف معاىن مشكالت القرآن )  ٤(



    
 
 

    

 
 
 
 
 

١٢٦

ات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد   

 يف خراسان ترمجة ألعالم املفرسين بالرأي 

 "ويف اخلرب"أو " احلديث

ه بالرد عتب يًورد شيئاأجتنب املؤلف ايراد اإلسرائيليات املتعلقة بأخبار االنبياء واذا  -

 .والنقد مع تنزيه االنبياء عليهم السالم

 .اهتمامه بالقراءات مع التنبيه علي متواترها وشاذها -

مسألة التوحيد، وآيات الصفات مع تفسريها علي منهج يف مسائل العقيدة تناول  -

املاتريدية من تأويلها ونفي الزمان واملكان، وقد تأثر يف بعض املسائل مبذهب 

َالذين يـنـقضون عهد { املعتزلة كالقول بوجوب بعثة الرسل عند تفسريه لقوله تعايل ْ َ َ ُ ُ َْ َ
ِ َّ

ِالله من بـعد ميثاقه  ِ ِ ِِ ِ
َ ْ َ ْ   .]٢٧: البقرة[} َّ

واملكي ،انت له عناية بإيراد مسائل علوم القرام كأسباب النزول والناسخ واملنسوخك -

 .وغري ذلك......الوقف واالبتداء، واحملكم واملتشابه،واملدين، وأول ما نزل

 .عنايته بذكر بعض القواعد االصولية عند احلنفية -

 .اهتمامه الكبري باملباحث اللغوية والصرفية والتوسع فيها -

الشواهد الشعرية وأمثال العرب، وقد جاءت يف املنزلة الثالثة بعد استشهاده عنايته ب -

 . بالقرآن الكرمي والسنة النبوية

 .االكثار من علوم البالغة وما فيها من داللة واضحة علي إعجاز القرآن الكرمي -

استعماله اجلانب الوعظي وذلك من خالل التنبيه علي مواطن العظة والعربة  -

 .مواطن قصص االنبياء مع قومهموالتسلية يف 

إفراد جانب كبري من كتابه للرد علي امللحدين واملنحرفني والضالني، وذلك ألن  -

ألف هذا التصنيف من أجل هذه الغاية وهذا جلي يف " بيان احلق النيسابوري"

 )١(.عنوانه ومقدمة مصنفه
  

  

 

                                 
  .سعاد بنت صاحل بن سعيد بابقي): رسالة علمية(احملقق " باهر الربهان " بتلخيص من مقدمة حتقيق ) ١(

 قامت الباحثة جبهد ال ختطه عـني عنـد تـصفح الكتـاب يف رسـالتها العلميـة القيمـة، ومل يبـق ملـتكلم كـالموقد 
 أكثـر مـن مائـة صـفحة يففقد أفاضت يف الكالم عن منهج النيسابوري ومصادره يف كتابه باهر الربهـان، 

  .)٢٨٥-١٨٥:(من ص
  .ًوقد قمت بتلخيص ما أوردته هي مطوال مع كثرة األمثلة والشواهد اليت أفاضت يف ذكرها



    
 
 

    

 
 
 
 
 

١٢٧

ات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد   

 يف خراسان ترمجة ألعالم املفرسين بالرأي 

  ) م١٢١٠ - ١١٥٠=  هـ ٦٠٦ - ٥٤٤( .)١(مام الفخر الرازياإل -١٢

  :اسمه

ْحممد بن عمر بن احلسن بن احلسني َ ُْ ْ َّ ّالقرشي التـيمي البكري، اإلمام فخر الدين الرازي َُ ِّ َّ ّ َ َ ِ ِ ْ ْ ّ
ِ
َّْ.   

  : كنيته

ّيكىن بأيب عبد اهللا وأيب املعايل وأيب الفضل، وابن خطيب الري ّ ْ.) ٢(  

  : لقبه

ِّفخـــر الـــدين، وإمـــام المتكلمـــني، وســـلط: لقـــب بألقـــاب كثـــرية منهـــا َ َُ ْ ان املتكلمـــني، إال أن مـــن َ

   )٣(.أشهر ألقابه الرازي

صـــولية والفقهيــــة يف ســـائر كتــــبهم األ" باإلمـــام " شــــاعرة  أصــــحابه الـــشافعية واأل عنـــدلقـــبيو

  .مام فخر الدين الرازييف هذه الكتب فاملراد به اإل" مام اإل" طلق لقب ُوالكالمية، فإذا أ

  )٤(".شيخ االسالم " ب " هراة " وكان يدعى يف 

  

  :مولــده ونشــأته

  .يف مدينة الري)  هـ٥٤٤(ولد يف شهر رمضان من عام 

ونشا يف أسرة اشـتهرت بـالعلم والفـضل، فقـد كـان أبـوه أحـد علمـاء الـشافعية يف مدينـة الـري، 

فنهل من علمه، واغرتف من فقهه إىل أن مات، وكان الرازي ينسب الفـضل إليـه يف كثـري مـن 

  .)٥(العلوم ويذكره بإجالل

 اهللا إضافة إىل بيئته العلمية مهة طلب العلم؛ فكان شديد احلرص على تلقي العلوم منحهوقد 

ً كثري الرباعة، قوي النظر يف صناعة الطب، عارفا،الشرعية واحلكمية ّ ّ   .)٦( باألدبّ

                                 
: رقــم)٨/٨١(للــسبكي ، طبقــات الــشافعية الكــربى ٢٨٧: رقــم)١٢٣: ص(طبقــات النــسابني : ترمجتــه) ١(

، ٣٧٩: رقـم)١٤٩: ص(، العقد املذهب يف طبقات محلة املذهب )٦/٣١٣(، األعالم للزركلي ١٠٨٩
طبقـــات املفـــسرين ) ٧٧٨: ص(، طبقـــات الـــشافعيني ٣١١: رقـــم)١٣/١٣٧(تـــاريخ اإلســـالم ت بـــشار 

ت األعيـان ، وفيا)٣٢١٤( الرتمجةرقم )٢٣٠٥:(، املوسوعة امليسرة ص٥٥٠: رقم )٢/٢١٥(للداوودي 
، )١١٥: ص(، طبقـات املفـسرين للـسيوطي )٧/٤٠(، شذرات الذهب يف أخبار مـن ذهـب )٤/٢٤٨(

  .)١/٦٥(» من صدر اإلسالم وحىت العصر احلاضر«معجم املفسرين 
هي مدينة  كانت  من أعظم املدن  يف بـالد فـارس  يف أيـام اإلمـام الـرازي  يف القـرن اخلـامس والـسادس  ) ٢(

 .  ية،وهي اليوم مدينة صغرية مهجورة  قريبة  من مدينة طهران عاصمة  إيرانوالرابع اهلجر
 .)١٤٩: ص(العقد املذهب يف طبقات محلة املذهب ) ٨/٨١(طبقات الشافعية الكربى للسبكي )  ٣(
 .)١/٣٥(من مقدمة التحقيق لكتاب احملصول للرازي )  ٤(
  ).٧/٤٠(من ذهب ، شذرات الذهب يف أخبار )٤/٢٥٠(وفيات األعيان )  ٥(
 ).١٣/١٣٧(تاريخ اإلسالم ت بشار )  ٦(



    
 
 

    

 
 
 
 
 

١٢٨

ات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد   

 يف خراسان ترمجة ألعالم املفرسين بالرأي 

  :شيــوخـــه

َ وعــن الكمــال الــسمناين)١(أخــذ العلــم عــن والــده ضــياء الــدين َ ْ
هم مــن  وغــري)٣( وا�ــد اجليلــي)٢ (

نـه إالعلماء الذين عاصرهم ولقيهم، وإىل جانب شهرته العلمية فقـد اشـتهر بـالوعظ حـىت قيـل 

  .)٤(كان يعظ باللسان العريب واللسان العجمي

  :تــالمــيـــذه 

  : ومن أبرزهم من طالب العلم؛تتلمذ على يديه الكثري

  .)٥(. يمنطق:  املفضل بن عمر بن املفضل األ�ري السمرقندي أثري الدين-

:  قطـــب الـــدين املـــصري إبـــراهيم بـــن علـــي بـــن حممـــد الـــسلمي،  املعـــروف بالقطـــب املـــصـري-

  .)٦(طبيب، مغريب األصل 

ّ  مشس الدين اخلسروشاهي عبد احلميد بن عيـسى بـن عمويـه بـن يـونس بـن خليـل بـن عبـد -
  وغريهم .)٧(اهللا بن يونس،  أبو حممد،  من علماء الكالم،

  : )٨(مــؤلفـــاتــــه

ًفــسال قلمــه يقطــر علمــا غزيــرا ومعــارف كثــرية ،رزق اإلمــام الفخــر الــرازي التبحــر يف علــوم شيت ً
مشلــــت فنــــون التفــــسري، والفقــــه، وأصــــوله، وعلــــم الكــــالم والفلــــسفة، والبالغــــة، وغريهــــا، وقــــد 

 حممـد صـاحل الزركـان يف كتابـه/استقصى احلديث عنهـا ـ مـع بيـان خمطوطا�ـا ومـا طبـع منهـا ـ د

  :أهم كتبه املطبوعةمن ، و)٩("ين الرازي وآراؤه الكالمية والفلسفية فخر الد"

                                 
 . ٧/٢٤٢، طبقات الشافعية الكربى لألسنوي،٨/٨٦ترمجته يف طبقات الشافعية الكربى للسبكي، )  ١(
 العقــد املــذهب يف طبقــات محلــة ،٥٦٩ : رقــم)٦/١٦( طبقــات الــشافعية الكــربى للــسبكي :ترمجتــه يف ) ٢(

 .١٢١٤ : رقم)٣١٨: ص(املذهب 
َوكــان اإلمــام فخــر الــدين قــد قـــرأ احلكمــة علــى جمــد الدولــة اجليلــي مبراغــة وكــان " : ابــن أيب أصــيبعهقــال )  ٣( َ َ ََ ََ ََ ْ ِْ ََ ّ َ ِ

َجمــد الــدين هــذا مــن األفاضــل العظمــاء يف زمانــه ولــه تــصانيف جليلــة ََ ِ َ َ  عيــون األنبــاء يف طبقــات األطبــاء ".ّ
 )٤٦٢: ص(

  )١/٢٠٦(التفسري واملفسرون  ،)١٣/١٣٨(تاريخ اإلسالم ت بشار  )٤(
  .٧/٢٧٩،األعالم  للزركلي،  )١٢/٣١٥(ترمجته يف معجم املؤلفني )٥(
  .١١٥/ترمجته يف األعالم  للزركلي،)٦(
 .٣/٢٨٨ترمجته يف األعالم  للزركلي  )  ٧(
ىل إ(عـة جـورج قنـوايت، فخـر الـدين الـرازي، حبـث منـشور يف جممو: للمقارنة بني قوائم تـراث الـرازي انظـر) ٨(

، علــي ســامي النــشار، مقدمــة .دب العــريبـــ بروكلمــان ـ تــاريخ األ. ١٩٦٥القــاهرة ) الــدكتور طــه حــسني
ـــ د . القـــاهرة) اعتقـــادات فـــرق املـــسلمني واملـــشركني(حتقيقيـــة للكتـــاب  ، عبـــد العزيـــز .١٩٧٦ ـ ١٩٣٨ـ

ً، الـــرازي مفـــسرا، حمـــسن عبـــد احلميـــد: ، دم١٩٧٦ا�ـــذوب، االمـــام احلكـــيم فخـــر الـــدين الـــرازي، ليبيـــا، 
 .م١٩٧٤بغداد، 

 رسالة ماجستري مقدمة لقسم الفلسفة بكليـة عبارة عن الرازي وآراؤه الكالمية والفلسفية وهذا الكتاب ) ٩(
= . ١٩٦٣حممـد صـاحل الزركـان، منـشورات دار الفكـر، القـاهرة، : دار العلوم، جامعة القاهرة، من إعداد



    
 
 

    

 
 
 
 
 

١٢٩

ات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد   

 يف خراسان ترمجة ألعالم املفرسين بالرأي 

 -بإذن اهللا تعايل-وسيايت الكالم عنه).مفاتيح الغيب(التفسري -

 .)١("احملصول يف أصول الفقه " -

 .)٢(" حمصل أفكار املتقدمني واملتأخرين من العلماء واحلكماء واملتكلمني  -

 .)٣( "أساس التقديس "  -

 .)٤( "الدينمعامل أصول  " -

  )٥( "اعتقادات فرق املسلمني واملشركني " -

  )٦("الفراسة" -

  )٧("خلق القرآن بني املعتزلة وأهل السنة" -

  )٨( "املطالب العالية من العلم اإلهلي" -

  )٩( "لنفس والروح وشرح قوامها يف علم األخالقا" -

  )١٠("اية اإلجياز يف دراية اإلعجاز �" -

هـو الكتـاب املـسمى لوامـع البينـات شـرح أمسـاء اهللا شرح أمسـاء اهللا احلـسىن للـرازي و" -

  .)١١(" تعاىل والصفات

                                                                             
 )٣٦ :٣٢: ص(=

 هــ ١٤١٨الثالثـة، : الطبعـة-مؤسـسة الرسـالة: الناشـر-تور طـه جـابر فيـاض العلـواينالـدك: دراسة وحتقيق) ١(
  م١٩٩٧ -

 .مكتبة الكليات االزهرية: الناشر  ومعه خملص احملصل للطوسي سعد  طه عبد الرءوف:حتقيق  )٢(
 عبــد :حتقيــق: ونـسخة أخــري .مكتبـة الكليــات األزهريــة : الناشــر،الــدكتور أمحــد حجـازي الــسقا: حتقيـق) ٣(

 .اهللا حممد عبد اهللا إمساعيل، املكتبة األزهرية للرتاث
 ١:  عدد األجزاء- لبنان–دار الكتاب العريب : الناشر-طه عبد الرؤوف سعد: احملقق) ٤(
 ١:  عدد األجزاء- بريوت–دار الكتب العلمية : الناشر-علي سامي النشار: احملقق) ٥(
هــو الرسـالة الثانيــة الـيت تقــدم �ـا يوســف مــراد ،رسـى الة الفيف اصــ،هــذا الكتـاب  ويوســف مـراد.حتقيـق د) ٦(

 .١٩٤٠يناير٢٧يف ،  من جامعة السوربوناآلداب يف الدولةللحصول على درجة دكتوراه 
 م١٩٩٢- بريوت–دار اجليل -أمحد حجازي السقا/حتقيق د) ٧(
  : هلذا الكتاب األويلهناك طبعتان) ٨(

م، ١٩٨٧هــ ـ ١٤٠٨، دار الكتـاب العـريب، الطبعـة األوىل سـنة تحقيـق الـدكتور أمحـد حجـازي الـسقابطبعـة 
   .وببريوتيف تسع جملدات طبعت مبصر 

 .الثاين طبعة دار الكتب العلمية تسع أجزاء يف ثالث جملدات
 عبداهللا حممد عبداهللا إمساعيل /ترمجة وحتقيق)  ٩(
قش فيـه مـسألة إعجـاز القـرآن ينـا، ذا الكتاب هـو حبـق كنـز مثـني ه. م ٢٠٠٤ عام -دار صادرطبعة ) ١٠(

وبـه فـصل كامـل يف الـرد علـى امللحـد املـشهور أمحـد ، ويرد على مجيع الطاعنني ، من حيث اللغة ،الكرمي 
ًوقد فند شبهاته الواحدة تلو األخرى تفنيدا جليا. بن حيىي الراوندي ً 

 -هـــ ١٤٣١يــة للــرتاث، املكتبــة األزهر: طــه عبــد الــرءوف ســعد، الناشــر: راجعــه وقــدم لــه وعلــق عليــه)  ١١(
 .م٢٠١١



    
 
 

    

 
 
 
 
 

١٣٠

ات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد   

 يف خراسان ترمجة ألعالم املفرسين بالرأي 

 .)١("اإلشارة يف علم الكالم " -

  .)٢(" املسائل اخلمسون يف أصول الدين" -

  :ته ومذهبهعقيد

وقــد : " يقــولحيــث يف  مؤلفاتــه، ذلــك،  وقــد  أفــصح  عــن  )٣(اإلمـام الــرازي أشــعري العقيــدة

  ".ال مذهب أساليف إال مذهب أهل السنة واجلماعةعلم العاملون أنه ليس مذهيب، و

فـإن األعــداء واحلـساد ال يزالـون يطعنـون فينــا ويف ": ًيـرد علـى مـن يطعــن يف عقيدتـه قـائالهـو و

ويعتقـدون  أنـين . ديننا مع ما بذلنا من اجلـد واالجتهـاد يف نـصـرة اعتقـاد أهـل الـسنة واجلماعـة

ل تالمــذيت وتالمــذة والــدي يف ســائر أطــراف لــست علــى مــذهب أهــل الــسنة واجلماعــة، ومل تــز

  .)٤(»العامل يدعون إىل دين احلق، واملذهب احلق، وقد أبطلوا مجيع البدع

   .)٥( إمام الشافعية يف زمانهأما عن مذهبه الفقهي فهو 

  :قوال العلماء فيهأ

نه اخلطيب، الفقيه الشافعي، فريد عصره ونسيج وحده، فاق أهل زما ": عنهقال ابن خلكان 

  )٦(."يف علم الكالم واملعقوالت وعلم األوائل، له التصانيف املفيدة يف فنون عديدة 

ُُإمــــام المتكلمــــني ذو البــــاع الواســــع يف تـعليــــق العلــــوم  " : ًومدحــــه الــــسبكي يف طبقاتــــه قــــائال ْ ْ ِْ
ْ َ ِ ِ

َ ُ ِّ َ َُ َ
ِ

ُواالجتماع بالشاسع من حقائق المنطوق والمفهوم واالرتفاع قدرا على ال ْ َ َ َْ ُْ   )٧("رفاقْ

املفـسر املـتكلم، صــاحب ..........زمانـهالعالمـة سـلطان املتكلمـني يف ": وقـال عنـه ابـن كثـري

                                 
 .اجلزيرة للنشر والتوزيع: هاين حممد حامد حممد، املكتبة األزهرية للرتاث: حتقيق)  ١(
 .م وهو كتاب جيد ومفيد يف علم الكالم١٩٩٠- بريوت–دار اجليل -أمحد حجازي السقا/ دحتقيق) ٢(
المـه البـدع واالحنرافـات، هـذا ممـا ال حيتـاج ًوكونـه أشـعريا كثـرت يف ك:" جاء يف املوسوعة امليسرة ما نـصه) ٣(

َ مــن لــزم مــذهب العجــائز كــان هــو الفــائز:"إيل دليــل لــشهرته، لكنــه مــع ذلــك كلــه كــان يقــول
ِ َِْ َْ ُ ََ َ ِ َِ َ ََ ْ َ ْ وتــاب يف . ََ

ْوقــــد آخــــر حياتــــه،  َ ََّوصــــيته ال ثبــــت ذلــــك يف َ ِ
الــــيت أوصــــي �ــــا ملــــا احتــــضر لتلميــــذه ابــــراهيم بــــن ايب بكــــر َ

  )٣٢١٤(رقم الرتمجة ) ٢٣٠٥:(املوسوعة امليسرة ص ".األصفهاين
ّأخـربين القطـب الطوعـاين مـرتني، أنـه مسـع فخـر الـدين الـرازي يقـول : قال ابن الصالح  ّّ يـا ليتـين مل أشـتغل ": ّ

  ).٧/٤١" (شذرات الذهب " بعلم الكالم، وبكى 
ِ وقـد ذكــرت وصـيته عنـد موتـ:"-رمحـه اهللا–وقـال ابـن كثـري  ِ

ْ َْ َ ْ ُ ََّ
ِ

َ َُ َ َ ْ َه، وأنـه رجــع فيهـا إىل طريقـة الـسلف، وتـسليم مــا َ َ َِ ِ ِ
ْ َ َ ََ َِ َ َ ََّ ِ ِِ ِ

َ ُ ََّ
َورد على الوجه المراد الالئق جبالل الله تـعاىل َ ََ َ

ِ ِ َِّ َِّ
َ ْ
ِ ِ ِ

َ َُ ََْ ْ َ  )١٧/١٢(البداية والنهاية ط هجر . َ
ــــق الــــدكتور ســــامي ا"اعتقــــادات فــــرق املــــسلمني واملــــشركني"بتــــصرف مــــن ) ٤( لنــــشار،  للفخــــر الــــرازي حتقي

  بريوت -، دار الكتب العلمية٩٣:ص
 .)٨/٨١(طبقات الشافعية الكربى للسبكي )  ٥(
 )٤/٢٤٩(وفيات األعيان )  ٦(
 )٨/٨١(طبقات الشافعية الكربى للسبكي )  ٧(



    
 
 

    

 
 
 
 
 

١٣١

ات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد   

 يف خراسان ترمجة ألعالم املفرسين بالرأي 

  )١( "املصنفات املشهورة والفضائل الغزيرة املذكورة

ِوقــال املوفــق أمحــد بــن أيب أصــيبعة يف  َ ُ َ َِ ْ َْ ّ َ ّانتــشرت يف اآلفــاق مــصنفات فخــر الــدين "": تارخيــه " َ ُ ّ
ُ ركب مشى حوله حنو ثالث مائة تلميذ فقهاء، وغريهمَوتالمذته، وكان إذا َ

ِ
َ" )٢(  

  : وفاته

 يـوم االثنـني أول شـوال مـن سـنة سـت وسـتمائة ،ِّتويف االمام فخر الدين الـرازي يف مدينـة هـراة

  )٣() هـ٦٠٦(للهجرة سنة 

  "مفاتيح الغيب"الرازي تفسير 

من أطول التفاسري القدميـة . -رازيواشتهر بالتفسري الكبري أو تفسري ال-) مفاتيح الغيب(ُيعد 

ًكثرها تفصيال وعرضا لآلراء، أطول كتب التفسري القدمية واحلديثة، وأاليت وصلتنا، بل هو من  ً
  .ومناقشة للمعتقدات واملذاهب املختلفة

. خــرىً جنــد هلــا نظــريا يف التفاســري األقلمــا الفخــر الــرازي يف التفــسري الطريقــة الــيت ســلكهان فــإ

حيــث جــزأ . قــصى قــدر ممكــن يف كــل آيــة مــن آيــات القــرآن الكــرميأىل إلتفــصيل فلقــد اعتمــد ا

ن تـستقل بـاملعىن، وتناوهلـا يف عـدد مـن املـسائل، أصغر وحدة كالمية ميكن أىل إاآلية الواحدة 

خـــرى أو) بـــاألقوال(ُمث جيعـــل مـــن املـــسألة الواحـــدة مباحـــث لفـــروع تفـــصيلية، يعـــرب عنهـــا تـــارة 

وكـل قـسم مـن هـذه التقـسيمات قابـل . وغري ذلك من التقسيمات) ورباألم(وثالثة ) بالوجوه(

  )٤(.للتفريع والتفصيل

وقد ذكر أصحاب الرتاجم أنه مل يتمه، بل وصل فيه إىل سـورة األنبيـاء علـى قـول، مث اختلـف 

 . )٥(يف اسم من أمته

  :   منهج الرازي في التفسير 

ـــــــرا ـــــــرز مســـــــات املـــــــنهج التفـــــــسريي لإلمـــــــام ال ـــــــة مـــــــن النقـــــــاطميكـــــــن تلخـــــــيص أب                                                                                 :زي يف مجل

                                 
 )٧٧٨: ص(طبقات الشافعيني )  ١(
 ذ)١٣/١٣٧(تاريخ اإلسالم ت بشار )  ٢(
 ٨/٩٣طبقات الشافعية الكربى البن السبكي،  )  ٣(
 �ذيب مفاتيح الغيب للرازي حسني بركة الشامي)  ٤(
فتحــي -فخــر الــدين الــرازي  :(تــب فيهــاُ ومــن مجلــة مــا كهاتبــت حوهلــا أحبــاث تستقــصيُوهــذه مــسألة ك) ٥(

اإلمـــام احلكـــيم فخـــر الـــدين الـــرازي مـــن خـــالل (و كتـــاب  م،١٩٧٧هــــ، ١٣٩٧: خليـــف،  تـــاريخ النـــشر
فخــر (، و كتــاب ).ه١٤٠٠(تــونس-ب، الــدار العربيــة للكتــاب، ليبيــا؛ تــأليف عبــد العزيــز ا�ــدو)تفــسريه

فخـر الـدين الـرازي وآراءه الفلـسفية  " جلـورج قنـوايت، و كتـاب )الدين الرازي  متهيد لدراسة حياتـه ومؤلفاتـه
  . حملمد صاحل  الزركان"والكالمية

الـرازي  " د يف كتابـه هـو الـدكتور حمـسن عبـد احلميـ -حـسب اطالعـي–وأوسع وأجود من كتب  يف  منهجـه 
 .القاهرةجامعة ه يف ١٣٩٢رسالته للدكتوراه  اليت ناقشها عام   وهو "ًمفسرا



    
 
 

    

 
 
 
 
 

١٣٢

ات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد   

 يف خراسان ترمجة ألعالم املفرسين بالرأي 

                                                                              .عــن وجــوه إعجــاز القــرآنمــن خالهلــا  عنايتــه باملناســبات بــني الــسور واآليــات والكــشف -١

 من تفسريه  فكان ً كبرياً عنايته بقضايا العقيدة وعلم الكالم  وقد شغل هذا اجلانب حيزا-٢

خـــذ عليـــه ُأوقـــد . هـــل الـــسنهأراء وحجـــج الفـــرق املبتدعـــة واملنحرفـــة عـــن مـــنهج آ بعـــرض ًمولعـــا

هــل أاالطنــاب يف عــرض شــبه املخــالفني يف املــذهب والــدين والقــصور يف ردهــا علــى مــذهب 

  .ةالسن

ُوكان يعاب بـإيراد الـشبهة : " لسان امليزانيف احلافظ ابن حجر يقول عنه ومن أجل ذلك نري
ِّالشديدة، ويـقصر  ًيورد الشبه نقدا وحيلها نسيئة: " حلها، حىت قال بعض املغاربةيفَُ َُ ُ."  

طـوىف مـا  علـم التفـسري للـنجم اليف اإلكسري يفورأيت : " لسان امليزانيفًوقال ابن حجر أيضا 

 التفاسري أمجع لغالب علم التفسري من القرطىب، ومن تفسري اإلمام فخر يفما رأيت : ملخصه

َّالــــدين، إال أنــــه كثــــري العيــــوب، فحــــدثىن شــــرف الــــدين النــــصيىب، عــــن شــــيخه ســــراج الــــدين 

 تفـــسري الفخـــر مـــن يفَّ جملـــدين، بـــني فيهمـــا يفالـــسرمياحى املغـــرىب، أنـــه صـــنَّف كتـــاب املأخـــذ 

َيــورد شــبه املخــالفني : ًلبهــرج، وكــان يــنقم عليــه كثــريا ويقــولالزيــف وا  املــذهب والــدين علــى يفُ

. ُّ مث يــورد مــذهب أهــل الــسنَّة واحلــق علــى غايــة مــن الوهــاء.....غايــة مــا يكــون مــن التحقيــق،

ّولعمـــرى، إن هـــذا دأبـــه : قـــال الطـــوىف ّ كتبـــه الكالميـــة واحلكميـــة حـــىت ا�مـــه بعـــض النـــاسيفَ ّ ّ ّ ّ، 

َف ظــاهر حالــه، ألنــه لـو كــان اختــار قــوال أو مــذهبا مـا كــان عنــده مــن خيــاف منــه ّولكنـه خــال ً ً
 تقرير دليل اخلصم، فإذا انتهى إىل تقرير يفًحىت يسرت عنه، ولعل سببه أنه كان يستفرغ أقواال 

ّدليـــل نفـــسه ال يبقـــى عنـــده شـــيء مـــن القـــوى، وال شـــك أن القـــوى النفـــسانية تابعـــة للقـــوى  ّ ّ
ّالبدنية، وقد صر ًأنـه يقـرر مـذهب خـصمه تقريـرا لـو أراد خـصمه " �ايـة العقـول"  ّح يف مقدمـةّ ّّ

  )١(".ّأن يقرره مل يقدر على الزيادة على ذلك

 يف مـــسائل ال صـــله هلـــا بالتفـــسري كالفلـــسفة والطـــب والرياضـــيات وعلـــم ًيـــضاأ اســـتطراده -٣

                                                                                                      .ومقاصــــــــده وغــــــــري ذلــــــــك مــــــــن املــــــــسائل البعيــــــــدة الــــــــصلة عــــــــن جــــــــوهر التفــــــــسري ،الفلــــــــك

 يف الغالـــب ًفيـــذكر املـــذاهب يف املـــسألة حمـــاوال الفقهيـــة،عـــرض املـــسائل  " ًأحيانـــا" يكثـــر -٤

                                                                     .                                             ترجيح مذهبه وهو الشافعية

                                                                                           . يتعــــرض اإلمــــام الفخــــر للقــــراءات وتوجيههــــا وعــــزو كــــل قــــراءه ملــــن قــــرأ �ــــا مــــن القــــراء-٥

ً وإذا ذكــر شــيئا فــذلك ،أنــه يكــاد خيلــو مــن اإلســرائيليات:  التفــسري     ومــن مميــزات هــذا-٦
 ، وســــليمان،وقـــصة داود" هـــاروت ومـــاروت " ألجـــل أن يبطلـــه وذلـــك كمـــا صــــنع يف قـــصة 

 كمــا ، وأبطلهــا-- كمــا تعــرض بــالتزييف لــبعض املرويــات الــيت ختــل بعــصمة النــيب ،وغريمهــا

                                 
 .)١/٢٠٩(، التفسري واملفسرون )٣٢٠ -٦/٣١٩(لسان امليزان ت أيب غدة  )١(



    
 
 

    

 
 
 
 
 

١٣٣

ات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد   

 يف خراسان ترمجة ألعالم املفرسين بالرأي 

 ، وأمـــا مـــا يتعلـــق باملوضـــوعات،ســـرائيلياتهـــذا فيمـــا يتعلـــق باإل. )١(صـــنع يف قـــصة الغرانيـــق 

 وردها وخباصة من جهة العقـل والنظـر إال ،فالرازي وإن كان قد نبه إىل بعض الروايات الباطلة

 .)٢(أنه قد خفيت عليه بعض املوضوعات مما ال يدركه إال حفاظ احلديث

  

  

                                 
  ).١٣٤(انظر اإلسرائيليات واملوضوعات يف التفسري ألىب شهبه ص )  ١(
  .)٣٤٧: ص(يث ألىب شهبه الوسيط يف علوم ومصطلح احلد)  ٢(



    
 
 

    

 
 
 
 
 

١٣٤

ات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد   

 يف خراسان ترمجة ألعالم املفرسين بالرأي 

  )١(]  م١٢٣٤ -. ./ هـ ٦٣١ -[.. َّالرازي  اإلمام ابن المظفر -١٣

  :مهاس

  . أمحد بن حممد بن املظفر بن املختار الرازي

  : نسبه

  َّينسب الرازي إيل مدينة الري

  : كنيته

  .أبو العباس، وأبو احملامد، وأبو الفضائل:له عدة كين منها 

  : لقبه

  .)٢(" متكلم السنة إمام الصوفية : "بدر الدين وقال عنه ابن القيم

  :نشأته

. دم دمـشق وفـسر القـرآن الكـرمي علـى منـرب جامعهـاقـ. أصله مـن الـري، و�ـا نـشأ وتعلـم

  . ورحل إىل بالد الروم فتصدر للتدريس، مث ويل القضاء

مث ذهـــب إىل بـــالد الـــروم وتـــوىل �ـــا . مســـع �ـــا احلـــديث مـــن أيب الـــيمن الكنـــدي وغـــريه

  . القضاء والتدريس

 :شيوخه

ِّمسع احلديث من عبد املنعم بن عبـد اللـه الفـراوي ِ
َ ُ  مـن أيب الـيمن زيـد بـن  ومسـع بدمـشق،ّ

  .ّاحلسن الكندي، وحممد بن موهوب بن البناء

ُّ أبو املعايل عبد املنعم بن عبد اهللا بن حممد بن الفضل الفراوي النـَّيسابـوري مسع منه -١ ِ ْ ُ َ ْ ِّ ِ
َُ

  (٣)ه٥٨٧احلديث وتويف سنة 

ِ أبــو الــيمن زيــد بــن احلــسن بــن زيــد بــن احلــسن بــن زيــد -٢ ِ
ْ ْ َْ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ََ َ ُُ ُ ْ ُ ِبــن احلــسن بــن ســعيد بــن َ ِ ِ ِِ

ْ
ِ
َ ََ

ْعــصمة بــن محــري الكنــدي، البـغــدادي، املقــ
ُ

ُّ ُِّ َ ْ َ
ِ ِْ ٍَ ْ

ِ ِ َ َ ُرئْ ُّ، احلنفــيِ
ِ
ِوتــويف بدمــشق يف شــوال ســنة ثــالث . ََ

                                 
: رقـــــم) ١٢٦: ص(،تــــاج الــــرتاجم البــــن قطلوبغــــا )٣/١١٤٩(بغيــــة الطلــــب يف تــــاريخ حلــــب : ترمجنــــه)١(

، )١/٢١٧(، األعـالم للزركلـي )١/٦٥(» من صدر اإلسالم وحىت العصر احلاضر«،معجم املفسرين ٥٧
ف الظنــون عــن أســامي ، كــش)١/٩٢(، هديــة العــارفني ٨٠: رقــم) ١/٨٧(طبقــات املفــسرين للــداوودي 

، معجـــــــم )٢/١٥٨(،، معجـــــــم املـــــــؤلفني )٣/١٧٤(إيـــــــضاح املكنـــــــون ) ٢/١٧٨٤(الكتـــــــب والفنـــــــون 
ة املوســوعة امليــسرة يف تــراجم أئمــة التفــسري واإلقــراء والنحــو واللغــ ،)٢/٩١٥(املطبوعــات العربيــة واملعربــة 

  .)١٨٩:( حممد طاهر البنجبريي ص-، نيل السائرين يف طبقات املفسرين ٤٩٣ ترمجة )٣٣٤:(ص
 .)٢/٣٠٦(اجتماع اجليوش اإلسالمية ) ٢(
ســـــري أعـــــالم النـــــبالء ط الرســـــالة : ،ترمجتـــــه١٠٢٦:رقـــــم) ١٥/٢٧٧(تـــــاريخ بغـــــداد وذيولـــــه ط العلميـــــة ) ٣(

 .٩٠: رقم) ٢١/١٧٩(



    
 
 

    

 
 
 
 
 

١٣٥

ات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد   

 يف خراسان ترمجة ألعالم املفرسين بالرأي 

 )١ (عشرة وستمائة

َ حممــد بــن أيب املعــايل عبــد اللــه بــن موهــوب بــن جــامع بــن عبــدون، نــور الــدين، أبــو -٣ ََّ ْ َِ َّ َُ
ّاء، البـغدادي الصويفَعبد اهللا ابن البـنَّ

ِ ُّ ّ
ِ َ ْ   (٢) .ِتويف يف ذي القعدة سنة اثنيت عشرة وستمائة. َ

  تالمذته

مباحـــث : مل تـــذكر كتـــب الـــرتاجم اســـم أحـــد مـــن تالميـــذه إال أنـــه ذكـــر يف آخـــر  كتابـــه

  )مجشيد بن يهوذا (التفسري إجازة ألحد تالميذه امسه

  :مذهبهوعقيدته 

 ت أنـه يـسري وفـق مـذهب أهـل الـسنة واجلماعـة ويظهر من كالمه عن اآليـات املتـشا�ا

ِمـــتكلم الـــسنَّة إمـــام :" ً وعلـــي بعـــض كتبـــه قـــائال-رمحـــه اهللا–قـــد أثـــين عليـــه اإلمـــام ابـــن القـــيم 
َ ُ
ِ ِ ُّ ِ ِّ َ َ

ِّالصوفية يف وقته أيب العباس أمحد بن حممد المظفري ِ ََّ ُ َْ ٍْ َِّ َُ ِ ْ َ َْ َ َِ َّ ََّ ِ ِِ ِْ ِ ِالمختار الرازي صـاحب) : ُّ ِ
َ ِّ َِّ ِ َ ْ ُ ِ كتـاب ْ ِفــرع (َِ ْ َ

ِالصفات يف تـقريع نـفاة الصفات َِ َُ َِّ ِِّ ِ ِ ْ َ ِ، وهو على صغر حجمه كتاب جليل غزير العلم)ِ ِْ ِ ِْ ُ ٌ
ِ َِ ِ

َ ٌَ َْ ِ َِ ََ َ ُ َ")٣(   

اجتمعت كلمة املرتمجني لإلمام الرازاي علي أنه كان حنفي املذهب كما أما مذهبه فقد 

ركــز يف احلــديث عــن اجلوانــب الفقهيــة أن كتبــه تــدل علــي ذلــك ففــي كتابــه مباحــث التفــسري ي

ُّالقـدوريعلـي مـذهب األحنــاف ويعـرض أراء الـصاحبني ويــوازن بينهـا، ولـه شــرح خمتـصر  ِ ْ ُ  وهــو ُ

   .من أهم كتب األحناف الفقهية

  :ثناء العلماء عليه

  (٤)"وشرح املقامات وأخذ على شراحها ...... فقيه أديب شاعر:" قال عنه يف بغية الطلب

  (٥). "عامل بالتفسري واحلديث عارف باألدب، له نظم حسن:" ركليوقال عنه الز

  :)٦(مؤلفاته

   -بإذن اهللا تعايل  -وسيايت الكالم عنه" مباحث التفسري"-١

  "لطائف القرآن "-٢

                                 
: رقــم) ١٣/٣٦٤(،تــاريخ اإلســالم ت بــشار ٦٦٨: رقــم) ١٥/١٨٥(ميــة تــاريخ بغــداد وذيولــه ط العل) ١(

   .)٣/٥٧(، األعالم للزركلي ٢٢/٣٤٢٨(، سري أعالم النبالء ط الرسالة ١٤٣
) ١٣/٣٤٩(، تــاريخ اإلســالم ت بــشار ١١٦:رقــم) ١٥/٣٥(تــاريخ بغــداد وذيولــه ط العلميــة : ترمجتــه) ٢(

 .٤٢رقم ) ٢٢/٥٨(، سري أعالم النبالء ط الرسالة ١٠٥: رقم
 .)٢/٣٠٦(اجتماع اجليوش اإلسالمية ) ٣(
 .)٣/١١٤٩(بغية الطلب يف تاريخ حلب ) ٤(
 .)١/٢١٧(األعالم للزركلي ) ٥(
) ٢/١٧٨٤(، كـشف الظنـون )١/٩٢(، هدية العارفني ٨٠: رقم) ١/٨٧(طبقات املفسرين للداوودي ) ٦(

 .)٣/١٧٤(إيضاح املكنون 



    
 
 

    

 
 
 
 
 

١٣٦

ات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد   

 يف خراسان ترمجة ألعالم املفرسين بالرأي 

  "فضائل القرآن "-٣

  "أذكار القرآن "-٤

   )١("الناسخ واملنسوخ يف األحاديث"-٥

   )٢(" حجج القرآن جلميع امللل واألديان "-٦

  )٣("رسالة يف احلروف "-٧

  :وفاته

ّمل يوجد يف كتب الرتاجم حتديدا لتاريخ وفاة الرازي، ولكن تلميذه مجـشيد بـن يهـوذا قـرأ عليـه  ً
  (٤).َّ، وحصل منه على إجازة يف ربيع االول سنة ثالثني وستمائة»مباحث التفسري«كتابه 

  منهجه في مباحث التفسير

مباحـث " أن لـه كتـاب امسـه – رمحـه اهللا –لرازي أيب املظفـر ذكر غري واحد ممن ترجم لإلمام ا

وموضوع هذا الكتاب عبارة عن تعقبات واستدراكات، ونقاش ملسائل يف تفسري  )٥("التفسري 

                                 
الفـاروق احلديثـة للطباعـة والنـشر، : القـاهرة .... ت بن كمال املصريحققه وعلق عليه أيب يعقوب نشأ) ١(

 .م١٤٢٢م ٢٠٠٢
كتــاب يف علــوم القــرآن يتنــاول مــادة جليلــة عظيمــة وهــي الــوحي اإلهلــي املتمثــل بــالقرآن الكــرمي فتنــاول ) ٢(

هب حجج اجلربية واملرجئـة واجلهميـة وحجـج القـائلني بـأن اإلمجـاع حجـة وحجـج اخلـوارج وقـد نـاقش مـذا
 - ورقـة ٤١٨ -م١٩٨٠دراسـة وحتقيـق؛ إشـراف عبدا�يـد حممـود، . هذه الفرق وبـني أقـواهلم وحججهـم

أمحـد عمـر احملمـصاين : احملقـق: ،كمـا مت حتقيقـه يف عـدد مـن دور النـشر مثـل٣٣٥/رقم الرسالة. ماجستري
ذلك يف دار الكتـب موكـ١٩٨٢ -هــ١٤٠٢الثانية، :  لبنان، الطبعة–دار الرائد العريب : الناشر األزهري،

 .م٢٠١٥اهلامشي برعدي احلوات /العلمية بتحقيق الدكتور
حققـه وقـدم لـه " ثالثة كتـب يف احلـروف للخليـل بـن أمحـد وابـن الـسكيت والـرازي"طبعت ضمن كتاب ) ٣(

ـــه د  ١٤٠٢، ١رمـــضان عبـــد التـــواب، مكتبـــة اخلـــاجني، القـــاهرة، دار الرفـــاعي، الريـــاض، ط . وعلـــق علي
   صفحة١٩١ م، ١٩٨٢/هـ

تتميز هذه ا�موعة بأ�ا حوت كل ما يتصل بـاحلروف مـن قريـب أو بعيـد فالكتـاب املنـسوب إىل اخلليـل بـن 
ًأمحد يفسر معاين احلروب اهلجائية حرفـا حرفـا بتفـسريات ال نعثـر عليهـا يف بطـون كتـب اللغـة إال منـسوبة  ً

يعـاجل كثـريا مـن القـضايا الـىت تتـصل إليه هو، أما كتاب ابن السكيت فهو يستخدم احلرف مبعىن الكلمـة و
بعالقة اللفظ باملعىن كاالستعارة وا�از وغريمها وأوهام الشعراء يف املعـاين والـضرورة الـشعرية واثرهـا يف أبنيـة 

  . العربية واملثىن اللغوي التفلقييب والتغلييب ونيابة اجلمع عن املثين وغري ذلك
لكتــاب املنــسوب للخليــل بــن أمحــد يتحــدث عــن جوانــب كثــرية أمــا كتــاب الــرازي فإنــه إىل جانــب اختــصاره ل

للحــروف العربيــة كأنواعهــا يف اجلهــر واهلمــس والرخــاوة والــسدة واالســتعالء واالســتفال كمــا يتحــدث عــن 
  .وظائفها يف الكالم

  وختم الكتاب بفصل عن احلروف املقطعة يف القرآن
 ٢٤١١: ترمجة رقم ٣٥-٧/٣٤موسوعة طبقات الفقهاء) ٤(
 )١/٦٥(» من صدر اإلسالم وحىت العصر احلاضر«، معجم املفسرين )١/٢١٧( األعالم للزركلي )٥(
  



    
 
 

    

 
 
 
 
 

١٣٧

ات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد   

 يف خراسان ترمجة ألعالم املفرسين بالرأي 

ورمبا ، وكان ينقـل قـول الثعلـيب مث يتعقبـه،، بدأه بالبسملة دون مقدمة"الكشف والبيان" الثعليب

وســـار برتتيـــب املـــصحف يف اجلملـــة، ، عـــن شبهةمعـــىن علـــى ذلـــك، أو أجـــابأضـــاف أو زاد 

فـــذكر اســتدراكات يف التفــسري وعلـــوم القــران والتجويـــد، . وتنوعــت اســتدراكاته يف عـــدة علــوم

والقراءات وهي أكثرها، ويف اللغـة كـالنحو والـشعر واألمثـال، ويف احلـديث، ويف الفقـه وخباصـة 

  .عقيدةيف املذهب احلنفي، ويف التاريخ والرتاجم والسري ويف ال

ورمبـا قـدم وأخـر يف مواضـع قليلـة، مث خـتم ،ورتب كتابه حسب سـور القـرآن مـن أولـه إيل آخره

  .بذكر استدراكات حديثية يف فضائل بعض السور واآليات

 أمساء السور من أول الكتاب بل بـدأ يف ذكرهـا مـن سـورة حممـد -رمحه اهللا-ومل يذكر املصنف

أدخل قبل ذلك بعض املطالب كمطلـب يف آدم عليـه صلي اهللا عليه وسلم إيل سورة الناس، و

  .السالم ومطلب يف عيسي عليه السالم

بـذكر األمثلـة املوضــحة للمواضـع الـيت اسـتدرك فيهــا " مباحــث التفـسري"ولقـد قـام حمقـق كتـاب 

  :ً وقام بعمل حصر عددي للمواطن مقسما إياها حسب الفن فقال،املؤلف علي الثعليب

  .سورة) ٤٤(سورة، ومل يستدرك يف ) ٧٠(وكانت استدراكاته يف 

  :مسألة، وهي على النحو التايل) ٢٥٥(وبلغ عدد املسائل اليت استدرك فيها 

  .مسألة) ١٤٩(التفسري وعلوم القرآن والقراءات والتجويد * 

  .مسألة) ٣٤(النحو والشعر واألمثال واملفردات : اللغة* 

  .لبحثمسألة يف آخر ا) ١٢(مسألة، منها  )٣٤( احلديث * 

  .مسألة) ١٥(الفقه * 

  .مسألة) ١٣(التاريخ والرتاجم والسري * 

  .مسائل) ١٠(العقيدة * 

ُوهــذا عــد وإحــصاء باجتهــاد مــين وكمــا يعلــم أن بعــض املــسائل متداخلــة يف بعــض : "مث قــال ّ
ُالعلـــوم، وقـــد اجتهـــدت يف حـــصر أعـــدادها ليكـــون لـــدى القـــارئ تـــصور واضـــح عـــن الكتـــاب 

  )١(.»ومسائله

  

  

  

  

                                 
حــــامت بــــن عابــــد بــــن عبــــد اهللا : دراســــة وحتقيــــق) ٤٧-٣٥:(مباحــــث التفــــسري البــــن املظفــــر الــــرازي ص) ١(

 .م ٢٠٠٩ - هـ ١٤٣٠األوىل، :  اململكة العربية السعودية،الطبعة-كنوز إشبيليا : القرشي، الناشر



    
 
 

    

 
 
 
 
 

١٣٨

ات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد   

 يف خراسان ترمجة ألعالم املفرسين بالرأي 

  .] م١٢٨٦ -. ./ هـ ٦٨٥ -[.. )١(البيضاويالقاضي مام اإل -١٤

  :اسمه 

  .الشافعي  الشريازي)٢(عبد اهللا بن عمر بن علي القاضي ناصر الدين البيضاوي: هو

  :كنيته

  .ّيكىن بأيب سعيد وأيب حممد وأيب اخلري

  :نسبته

  .بفارسُاليت و لد �ا وهي إحدى املدن املشهورة " البيضاء"البيضاوي نسبة إىل 

  . اليت نشأ �ا وتوىل فيها منصب قاضي القضاة"  شرياز"والشريازي نسبة إىل مدينة 

  .حيث تويف �ا" تربيز"والتربيزي نسبة إىل

  :لقبه

حيـــــث قابـــــل األحكـــــام الـــــشرعية بـــــاالحرتام : "لقبـــــه بناصـــــر الـــــدين فكمـــــا ذكـــــر ابـــــن العمـــــاد

  .)٣("واالحرتاز

  . ولقب بقاضي القضاة، وعامل اذربيجان

ّقاضـــي القـــضاة ناصـــر الـــدين أبـــو اخلـــري البـيــــضاوي : »طبقاتـــه « ال ابـــن قاضـــي شـــهبة يف قـــ ِ َ ََْْ ْْ َْ َُ َّ ِ َِ ُ َ
َصاحب املصنفات وعامل آذربيجان وشيخ تلك النَّاحية ويل قضاة شرياز ُ َ

ِ َِ ْ َ َ َ ".)٤(  

                                 
) ١/١٨٦(،كــــشف الظنـــون حـــاجي خليفــــة ١٤٠٦: رقـــم)٢/٥٠(بغيـــة الوعــــاة للـــسيوطي : ترمجتـــه يف) ١(

: رقـــــــم) ١/٢٤٢(طبقـــــــات املفـــــــسرين للـــــــداودي ) ٣٩٢-٥/٣٩٣(شـــــــذرات الـــــــذهب البـــــــن العمـــــــاد 
، طبقــــات الــــشافعية الكــــربى للــــسبكي ٣٠٥: رقــــم )٢٥٤ -٢٥٥(،طبقــــات املفــــسرين لألد�ــــوي ٢٣٠

ـــــرتاث  البد١١٥٣ : رقـــــم)٨/١٥٧( ـــــة ط إحيـــــاء ال ـــــة والنهاي ـــــرة املعـــــارف اإلســـــالمية )١٣/٣٦٣(اي ، دائ
معجــــــم )  ١/٢(حاشـــــية الـــــشهاب ) ١/٣(حاشـــــية القونـــــوي ) ٤/١١٠(األعـــــالم للزركلـــــي ) ٤/٤١٨(

» مـــــــــن صـــــــــدر اإلســـــــــالم وحـــــــــىت العـــــــــصر احلاضـــــــــر«معجـــــــــم املفـــــــــسرين ) ٥/٩٧(املـــــــــؤلفني لكحالـــــــــة 
 يـــسرة يف تــراجم أئمـــة التفــسري واإلقـــراء والنحــو واللغـــةاملوســوعة امل املوســوعة امليــسرة يف تـــراجم،)١/٣١٨(

 )١٩٠٣(رقم الرتمجة) ١٣٧٨:(ص
بفــتح البــاء املنقوطــة بواحــدة وســكون اليــاء املنقوطــة بــاثنتني مــن حتتهــا وفــتح الــضاد املعجمــة ويف آخرهــا ) ٢(

يـضاء ألن هلـا وإمنـا مسيـت الب ":قال اإلصـطخري.  هذه النسبة إىل بيضاء وهي بلدة من بالد فارس-الواو
ُقلعة تبني من ب   )١/٥٢٩(معجم البلدان  ".عد ويرى بياضهاّ

" البيــضاوي ومنهجــه يف التفــسري: " وهنــاك عــدد مــن الدراســات حــول االمــام البيــضاوي رمحــه اهللا تعــايل منهــا
اإلمـــام البيـــضاوي وآراؤه االعتقاديـــة "جامعـــة أم القـــرى، و -يوســـف أمحـــد علـــي / للباحـــثرســـالة دكتـــوراه

جامعــة أم القــرى كليــة -شــريفة أمحــد املــالكي /الباحثــةرســالة ماجــستري " قــد مــن خــالل تفــسريهعــرض ون
شــعبان حممــد إمساعيــل /حتقيــق وتعليــق الــدكتور" اإل�ــاج يف شــرح املنهــاج" ومقدمــة. الــدعوة وأصــول الــدين

 ).م١٩٨١-هـ١٤٠١مكتبة الكليات األزهرية، 
 .)٥/٣٩٣(شذرات الذهب البن العماد )  ٣(
 .٤٦٩: رقم)٢/١٧٢(بقات الشافعية البن قاضى شهبة ط)  ٤(



    
 
 

    

 
 
 
 
 

١٣٩

ات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد   

 يف خراسان ترمجة ألعالم املفرسين بالرأي 

  :مولده

ّاز إال بفــارس قــرب شــري" البيــضاء" يف مدينــة -رمحــه اهللا-ُولــد القاضــي ناصــر الــدين البيــضاوي 
  .أن مصادر ترمجته اليت بني أيدينا مل تذكر لنا تاريخ ميالده

  :نشأته

نشأ القاضي ناصر الدين يف البيضاء أول حياته مع أسرته مث رحل إىل شرياز، وكانت يف ذلك 

  الوقت عاصمة بالد فارس 

 يف أسرة ذات علم ودين وفضل ومنصب حيث تلقى فيها العلـوم واملعـارف عـن تهنشأوكانت 

والده يف أول األمر وتفقه على يديه، وأخذ يف تعلم الكثري من العلوم يف أصول الدين وأصول 

الفقه، والتفسري والعربية واألدب والتاريخ ويف علم الكالم واملنطق والفلسفة، حىت برع يف كثـري 

  .من العلوم والفنون يف خمتلف ا�االت العلمية

ّ أخذ العلم عن كثري من علماء عصره ال سيما  يقتصر يف تعليمه على والده فقط بلملو
ًوشــرياز كانــت ملجــأ العلمــاء واألدبــاء مــن مجيــع أقطــار العــامل اإلســالمي، فتلقــى العلــم مبكــرا  ّ

  .ّحىت برع فيه وألف يف مجيع فنون العلم وعاش يف شرياز حىت توىل منصب القضاء فيها

  :عقيدته ومذهبه

ني واملتــأولني، وقــد ســار يف منهجــه يف تقريــر مــسائل  مــن كبــار املتكلمــ-رمحــه اهللا-البيــضاوي 

  .العقيدة على منهج املتكلمني بصفة عامة وعلى منهج األشاعرة بصفة خاصة

ًمتكلمـا أشـعريا متـصوفا شـافعي املـذهب ظهـر هـذا جليـا يف تـصانيفه - رمحـه اهللا –فقد كـان   ً ً ً
  )١(.وأقواله

  :شيوخه

  .مث علي عدد من العلماء،هو أول شيوخه  وده،والّتلقى البيضاوي علومه األولية على يد 

: ت( أبــــــو القاســــــم عمــــــر بــــــن حممــــــد بــــــن أيب احلــــــسن علــــــي البيــــــضاوي )والــــــده (-١

  .)٢().هـ٦٧٥

اعلم أين أخـذت الفقـه عـن والـدي : "وقد ذكر البيضاوي أنه أخذ الفقه عن والده فقال

لف إمـــام امللـــة والـــدين أبـــو مـــوىل املـــوايل الـــصدر العـــايل ويل اهللا الـــوايل قـــدوة اخللـــف وبقيـــة الـــس

حممــد بــن : ّالقاســم عمــر قــدس اهللا روحــه وهــو عــن والــده قاضــي القــضاة الــسعيد فخــر الــدين

                                 
   .)١٢: ص(يوسف علي /املؤلف دكتوراهالبيضاوي ومنهجه يف التفسري رسالة  )١(
ملعــــني الــــدين أبــــو " عــــن زوار املــــزار   اإلزار وحــــط األوزاردشــــ"ًنقــــال عــــن ) ١٦: ص (املرجــــع الــــسابق)  ٢(

 . القاسم، مطبعة طهران



    
 
 

    

 
 
 
 
 

١٤٠

ات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد   

 يف خراسان ترمجة ألعالم املفرسين بالرأي 

  .)١("أيب احلسن علي البيضاوي قدس اهللا أرواحهم: اإلمام املاضي صدر الدين

  .)٢( شرف الدين عمر الزكي البوشكاين -٢

  .ين حممد بن عبد اهللا الطوسينصري الد -٣

ّوصـنف التفـسري بإشـارة مـن شـيخه، وملـا مـات  ة حممد بن حممـد الكتحتـائي، خواج-٣
  .)٣("دفن عند قربه

  :تالميذه

  :خترج علي يديه الكثري من التالميذ منهم

ــــدين اجلــــاربردي-١ ــــنو:  فخــــر ال ــــن احلــــسن ب  يوســــف، اإلمــــام اجلــــاربردي هــــو أمحــــد ب

  .)٤(الشافعي

إنــه : "ه لعــضد الــدين اإلجيــي قــالذكــره ابــن الــسبكي يف ترمجتــ:  زيــن الــدين اهلنكــي-٢

  .)٥("اشتغل على الشيخ تاج الدين اهلنكي تلميذ القاضي ناصر الدين البيضاوي

  .)٦(هو مجال الدين حممد بن أيب بكر بن حممد:  مجال الدين الكسائي-٣

  .)٧(هو الشيخ روح الدين ابن الشيخ جالل الدين الطيار:  روح الدين الطيار-٤

  .)٨( ، ابن الياس ابن يونس املراغيهو عمر:  املراغي-٥

  :مؤلفاته

  .البيضاوي يف الفقه والتفسري، واحلديث، والعربية، والتاريخ وغريهااإلمام  صنف 

ّتكلـم كـل مـن األئمـة بالثنـاء علـى مـصنفاته، ولـو : وقال ابـن حبيـب: "قال ابن العماد احلنبلي ّ
  )٩( ".ّالوجيز لفظه احملرر، لكفاه» املنهاج«مل يكن له غري 

  أنــــــــــوار التنزيــــــــــل « و ،)١٠( "حتفــــــــــة األبــــــــــرار شــــــــــرح مــــــــــصابيح الــــــــــسنة"  :ومــــــــــن مــــــــــصنفاته

                                 
 .)١/١٨٤(  مقدمة الغاية القصوى)  ١(
 .باختصار) ١٨:ص(البيضاوي ومنهجه يف التفسري  )٢(
 )١/١٨٧(كشف الظنون )  ٣(
 )٦/٣٢٧(و  الشذرات  ) ٥/١٢٩(طبقات الشافعية الكربى  البن السبكي :  انظر ترمجته)  ٤(
  )٦/١٠٨(طبقات الشافعية ) ٥(
 )٢١: ص(البيضاوي ومنهجه يف التفسري : انظر) ٦(
  .املصدر السابق)  ٧(
 )٣/٢٣٢(الدرر الكامنة ) ٨(
 .)٧/٦٨٦(شذرات الذهب يف أخبار من ذهب )  ٩(
ـــــب: احملقـــــق )١٠( ـــــور الـــــدين طال ـــــصة بإشـــــراف ن ـــــة خمت ـــــشؤون اإلســـــالمية : الناشـــــر -جلن وزارة األوقـــــاف وال

 ٣: عدد األجزاء -م٢٠١٢ - هـ ١٤٣٣: عام النشر-بالكويت



    
 
 

    

 
 
 
 
 

١٤١

ات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد   

 يف خراسان ترمجة ألعالم املفرسين بالرأي 

منهـاج الوصـول  " ،)٢("طوالـع األنـوار مـن مطـالع األنظـار"، و)يف التفـسري(» )١(وأسرار التأويـل

 شــرح املنتخــب ، شــرح خمتــصر ابــن احلاجــب يف األصــولً، ؛ شــرحه أيــضا)٣("اىل علــم االصــول

الغايــة " ، اإليــضاح يف أصــول الــدين، شــرح املطــالع يف املنطــق،ر الــدينيف األصــول لإلمــام فخــ

  .)٥( وغري ذلك، شرح الكافية البن احلاجب،)٤("القصوى يف دراية الفتوى

  :ثناء العلماء عليه

يعترب  االمام البيضاوي من العلماء الكبار الذين قيل يف حقهم من الثناء ما يـدل علـي عظـيم 

  :قيل يف حقهقدره ورفيع منزلته ومما 

 .)٦( "ً متعبداً، صاحلاً خرياً نظاراً مربزاًكان إماما":  السبكيما ذكره عنه

صــاحب املــصنفات، وعــامل أذربيجــان، وشــيخ تلــك «: » طبقاتــه«وقــال ابــن قاضــي شــهبة يف 

  .)٧(» الناحية

اع ّ، صــنف التــصانيف املــشهورة يف أنــوً خــرياً بعلــوم كثــرية صــاحلاًكــان عاملــا:" قــال األســنوي و

  )٨(.العلوم

البيضاوي عبد اهللا بن عمر الشيخ اإلمام العامل العالمـة احملقـق املـدفق ناصـر «: وقال الصفدي

  )٩(»...الدين الشريازي البيضاوي، صاحب التصانيف البديعة املشهورة

ـــة الوعـــاة«قـــال الـــسيوطي يف و ِكـــان إمامـــا عالمـــة، عارفـــا بالفقـــه والتـفـــسري واألصـــل":» بغي ْ ََّ َ ً َِ َ ََ ً َّ ني ِ

ّوالعربية واملنطق؛ نظارا صاحلا متعبدا، شافعيا ّ َ ّ.)١٠(  

اإلمام أعلم العلماء األعالم ذو التـصانيف املفيـدة احملققـة، واملباحـث احلميـدة «: وقال اليافعي

                                 
 -األوىل : الطبعــة - بــريوت–ر إحيــاء الــرتاث العــريب دا: الناشــر -حممــد عبــد الــرمحن املرعــشلي: احملقــق)  ١(

  هـ١٤١٨
  .م١٩٩١ القاهرة، سنة –عباس سليمان، حممد ربيع حممد جوهري، واملكتبة األزهرية: احملقق) ٢(

ـــدين، عـــرض مـــن خاللـــه تفـــصيال ملـــا أشـــكل مـــن علـــم الكـــالم معـــززا إيـــاه مبناقـــشة وهـــو كتـــاب  يف أصـــول ال
أمـا الطوالـع فهـو عنـدي «: قـال عنـه شـيخ اإلسـالم تـاج الـدين الـسبكي. مستفيضة على املـنهج األشـعري
 .».أجل خمتصر ألف يف علم الكالم

مؤســسة /اعتــىن بــه مــصطفى شــيخ مــصطفى/ومعــه ختــريج احاديــث املنهــاج للحــافظ زيــن الــدين العراقــي)  ٣(
 الطبعة االوىل/الرسالة بريوت

  . صفحة٦٩٠-م٢٠٠٨. دار البشائر اإلسالمية/ةحتقيق الدكتور علي حميي الدين القره داغي،  طبع)  ٤(
  .)٢/٥٠(بغية الوعاة )  ٥(
 ١١٥٣: رقم)٨/١٥٧(طبقات الشافعية الكربى للسبكي )  ٦(
 .٤٦٩: رقم)٢/١٧٢(طبقات الشافعية البن قاضى شهبة ) ٧(
 .١/٢٨٣طبقات الشافعية ) ٨(
  .)١٧/٢٠٦(الوايف بالوفيات ) ٩(
 . ١٤٠٦) ٢/٥٠(بغية الوعاة ) ١٠(



    
 
 

    

 
 
 
 
 

١٤٢

ات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد   

 يف خراسان ترمجة ألعالم املفرسين بالرأي 

  )١("املدققة قاضي القضاة ناصر الدين عبد اهللا

  :وفاته

ى اجلزء األخري مـن حياتـه أمجعت كتب الرتاجم اليت ترمجت له أن وفاته مبدينة تربيز حيث قض

  .�ا

  .)٢(أنه دفن عند قرب شيخه حممد الكتحتائي: وذكر حاجي خليفة

  .)٣(أن القاضي ناصر الدين أوصى إىل القطب الشريازي أن يدفن بتربيز :وقال ابن كثري

ّإال أن مــصادر ترمجتـــه قــد اختلفـــت يف تــاريخ وفاتـــه إىل عــدة تـــواريخ أرجحهــا أن وفاتـــه 
 "الـــوايف بالوفيـــات" وهـــي أرجـــح الروايـــات ذكرهـــا الـــصفدي يف كتابـــه) ـهـــ٦٨٥(كانـــت ســـنة 

  )٤(.واعتمدها ومشى عليها أكثر املؤرخني وأصحاب الرتاجم

  :تفسير البيضاوي

ّمـن أهـم كتـب  »خمتـصر الكـشاف«ومساه بعـضهم » أنوار التنزيل وأسرار التأويل«يعترب تفسري 
التفـسري والتأويـل علـى قـانون اللغـة العربيـة، التفسري بالرأي، فهو كتـاب جليـل دقيـق، مجـع بـني 

ُّوقرر األدلة على أصول السنَّة ّ.  

كالـسيوطي يف حاشـيته الـيت  البيـضاوي رمحـه اهللا اإلماممن العلماء تفسري غري واحد وقد مدح 

إن القاضـــي ناصـــر الـــدين البيـــضاوي خلـــص هـــذا :" كتبهـــا علـــي تفـــسري البيـــضاوي حيـــث قـــال

 ،وأزال وطرح موضع الدسائس ،ستجاد وماز فيه أماكن االعتزال وأتى بكل م،الكتاب فأجاد

 واشتهر اشتهار الشمس يف رابعة ، فظهر كأنه سبيكة نضار، واستدرك تتمات،وحرر مهمات

 ، وذاق طعــم دقائقـه العــارفون، وهلــج بـذكر حماســنه الواصـفون، وعكـف عليــه العـاكفون،النهـار

  )٥(.. إىل تلقيه بالقبول رغبة فيه ومسارعة وبادروا،فاكب عليه العلماء تدريسا ومطالعة

 غــىن عــن ، كتــاب عظــيم الــشأن- أي البيــضاوي-تفــسريه :" وقــال صــاحب كــشف الظنــون 

 ومن التفـسري الكبـري ـ رأى ، خلص فيه من الكشاف ما يتعلق باإلعراب واملعاين والبيان،البيان

لـــق باالشــتقاق وغـــوامض  ومــن تفــسري الراغـــب مــا يتع،الــرازي ـ مــا يتعلـــق باحلكمــة والكـــالم

 فجــال ريــن ، وضــم إليــه مــا ورى زنــاد فكــره مــن الوجــوه املعقولــة،اإلشــاراتاحلقــائق ولطــائف 

 (٦). العلم بسطة وبصريةيف وزاد ،الشك عن السريرة

                                 
  .)٤/١٦٥(مرآة اجلنان وعربة اليقظان ) ١(
 .)١/١٨٧(كشف الظنون  ) ٢(
 .)١٣/٣٦٣(البداية والنهاية ط إحياء الرتاث ) ٣(
  .)١٣/٣٦٣(البداية والنهاية ط إحياء الرتاث كابن كثري يف ) ٤(
 ).١/١٣(حاشية السيوطي على تفسري البيضاوي = نواهد األبكار وشوارد األفكار )  ٥(
  .)١/١٨٦( الظنون عن أسامي الكتب والفنون كشف) ٦(



    
 
 

    

 
 
 
 
 

١٤٣

ات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد   

 يف خراسان ترمجة ألعالم املفرسين بالرأي 

ًالزخمـشري مـع تـرك مـا فيـه مـن اعتـزاالت، وإن كـان أحيانـا » كشاف«ّوقد اختصره مؤلفه من 
للفخـــر » مفــاتيح الغيـــب«ّكمــا اســـتمده مـــن .كـــشافيــذهب إىل مـــا يـــذهب إليــه صـــاحب ال

الرازي  وبه تأثر عند عرضه لآليات الكونية ومباحث الطبيعة، ومن تفسري الراغب األصـبهاين 

فأصــبح مــن أمهــات كتــب التفــسري الــيت ال يــستغين  ،»حتقيــق البيــان يف تأويــل القــرآن«املــسمى 

  )١(.عنها الطالب لفهم كالم اهللا عز وجل

  :منهجه

 بارعة، واستنباطات دقيقة، يف أسلوب رائع موجز، وهو يهتم ًن البيضاوي تفسريه نكتاّ ضم-

أحيانــا بــذكر القــراءات، ولكنــه ال يلتــزم املتــواتر منهــا، فيــذكر الــشاذ، كمــا أنــه يتعــرض لــبعض 

  .املسائل الفقهية عند آيات األحكام دون توسع منه، مع عرض للصناعة النحوية

ِّوايـات اإلسـرائيلية، وهـو يـصدر الروايـة بقولـهّ جدا مـن الرًمقالكان  - ًروى، أو قيـل، إشـعارا : ُ ُ
  )٢(.منه بضعفها

كمــا أننــا جنــد البيــضاوي قــد وقــع فيمــا وقــع فيــه صــاحب الكــشاف، مــن ذكــره يف �ايــة كــل -

ًسـورة حـديثا يف فـضلها ومـا لقارئهــا مـن الثـواب واألجـر عنــد اهللا، وهـي موضـوعة باتفـاق أهــل 
  ..هناته رمحه اهللاوهذا من  احلديث

  .ًوهو يهتم أحيانا بذكر القراءات، ولكنه ال يلتزم املتواتر منها فيذكر الشاذ-

  .كما أنه يعرض للصناعة النحوية، ولكن بدون توسع واستفاضة-

  .كما أنه يتعرض عند آيات األحكام لبعض املسائل الفقهية بدو توسع منه يف ذلك-

  . لتأييد مذهبه وتروجيهًوإن كان يظهر لنا أنه مييل غالبا-

ونظــرا ملــا حيتلــه هــذا الكتــاب مــن أمهيــة يف عــامل التفاســري، فقــد وضــع عليــه العلمــاء احلواشــي 

إىل حنـو مخـسني، منهـا مـا » كشف الظنـون«، وصل �ا صاحب ً كثرية جدايوالتعليقات، وه

  )٣(.يقع يف جملدات، ومنها دون ذلك، وهي تعكس أمهية هذا التفسري

ًواشي وأكثرها تداوال ونفعاوأشهر هذه احل حاشـية قاضـى زاده، وحاشـية الـشهاب اخلفـاجي، : ً

  )٤(.وحاشية القونوي

 واملبينــة للمــصادر الــيت اعتمــدها أو ، الــشارحة ملنهجــه يف التفــسرية البيــضاوي نــص عبــاروهــذه

                                 
  .)١/٢١٢(التفسري واملفسرون  )١(
 ).٢/٨٩١( "التفسري واملفسرون يف ثوبه القشيب ")١/٢١١ ("التفسري واملفسرون") ٢(
مقدمـــــة احملقـــــق لتفـــــسري البيـــــضاوي ). ١٩٣ -١٨٨(حلـــــاجي خليفـــــة الـــــصفحات » كـــــشف الظنـــــون« )٣(

)١/٥(. 
  .)١/٢١٥ ("نالتفسري واملفسرو " )٤(



    
 
 

    

 
 
 
 
 

١٤٤

ات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد   

 يف خراسان ترمجة ألعالم املفرسين بالرأي 

ولطاملا أحـدث نفـسي بـأن أصـنف يف  " :قال يف مقدمة تفسريه حيث  ،اختصرها يف التفسري

 وعلمـاء ،ً كتابـا حيتـوي علـى صـفوة مـا بلغـين مـن عظمـاء الـصحابة– أي التفسري –فن هذا ال

  . ومن دو�م من السلف الصاحلني،التابعني

 املتــأخرين، اســتنبطتها أنــا ومــن قبلــي مــن أفاضــل رائعــة،وينطــوي علــى نكــات بارعــة ولطــائف 

 املــشهورين،ئمــة الثمانيــة ىل األإ ويعــرب عــن وجــوه القــراءات املــشهورة املعزيــة احملققــني،وأماثــل 

  .)١( "والشواذ املروية عن القراء املعتربين 

وقـد اتفـق إمتـام تعليـق سـواد هـذا الكتـاب املنطـوي علـى : " ويقول يف خامتة الكتـاب مـا نـصه 

 وصـــفوة آراء أعـــالم ، املـــشتمل علـــى خالصـــة أقـــوال أكـــابر األئمـــة،فرائـــد فوائـــد ذوي األلبـــاب

 مـع ، والكشف عن عويصات ألفاظه ومعجزات مبانيه،يق معانيه يف تفسري القرآن وحتق،األمة

  .)٢(.. " . والتلخيص العاري عن اإلضالل،اإلجياز اخلايل عن اإلخالل

                                 
  .)١/٢٣(أنوار التنزيل وأسرار التأويل  = "تفسري البيضاوي" ) ١(
 .)٥/٣٥٠(أنوار التنزيل وأسرار التأويل  = "تفسري البيضاوي" ) ٢(



    
 
 

    

 
 
 
 
 

١٤٥

ات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد   

 يف خراسان ترمجة ألعالم املفرسين بالرأي 

َاإلمام السعد التـفتازاني -١٥ ْ َّ ْ َّ
  ) م١٣٩٠ - ١٣١٢=  هـ ٧٩٣ - ٧٢٢()١(

  :اسمه

  .سمرقنديمسعود بن عمر بن حممد بن أيب بكر بن حممد بن الغازي التفتازاين ال

  :كنيته

  .)٢(سعيدأبو كنيته 

  :لقبه

ْالشيخ: ومن ألقابه ّسعد احلق والدينوالدين، أو سعد امللة  َّ َ ْ )٣(  

  :نسبته

َالتـفتازاين ْ َّ
)٤(  

  :مولده

يف أســرة   )هـــ٧٢٢(ســنة صــفر خراســان يفالتــابع إلقلــيم " نــسا"مدينــة يف ولــد بقريــة بتفتــازان 

ًعريقة يف العلم حيث كان أبوه عاملا وقاضيا   .وكذا كان جده ووالد جده من العلماء ،ً

كانت يف لـسانه و. وأقام بسرخس، وأبعده تيمورلنك إىل مسرقند، فتويف فيها، ودفن يف سرخس

  . لكنة

  

                                 
: ص(عجائـــب املقـــدور يف أخبـــار تيمـــور  ،)٨/٥٤٧ (ذهـــب مـــن أخبـــار يف الـــذهب  شـــذرات: ترمجتـــه)١(

 جــواهر مــن املكلــل التــاج، ١٩٩٢) ٢/٢٨٥ (الوعــاة  بغيــة،)١/٣٨٩ (العمــر بأبنــاء الغمــر إنبــاء،)٤٦٦
 مـن «املفـسرين معجـم ،)٧/٢١٩ (للزركلي األعالم ،٥٠٠ : رقم)٤٦٤: ص (واألول اآلخر الطراز مآثر
 ترمجـة )٦/١١٢ (الثامنـة املائـة أعيـان يف الكامنـة الـدرر) ٢/٦٧٠ (»احلاضـر العـصر وحـىت اإلسالم صدر

 طبقــات،)٧/٢١٩(األعــالم للزركلــي ،)٢/٣٠٣(بعــد القــرن الــسابع البــدر الطــالع مبحاســن مــن ،٢٣٠٠
 ،٦٣٠ : رقـــــم)٢/٣١٩ (للـــــداوودي املفـــــسرين ،طبقـــــات٣٨٢:رقـــــم) ٣٠١: ص (وي لألدنـــــه املفـــــسرين

ــــراجم احلنفيــــة ص ــــوان اإلســــالم ،)١٣٦-١٣٤:(ِالفوائــــد البهيــــة، يف ت املوســــوعة امليــــسرة يف ،)٣/٢٤( دي
  ٣٥٣٩:رقم الرتمجة) ٢٦٤٣:( صواللغةتراجم أئمة التفسري واإلقراء والنحو 

 - ).١/١٧٤(عبـــد اهللا علـــي حـــسني املـــال /د "التفتـــازاين وموقفـــه مـــن االهليـــات"ذكـــر صـــاحب رســـالة )  ٢(
 أن هــذه الكنيــة ذكرهــا  -كليــة أصــول الــدين– جامعــة أم القــري -م ١٩٩٥ه ١٤١٦ -رســالة دكتــوراه

والكتــاب خمطــوط ومل " النعمــان املختــاركتائــب أعــالم األخيــار مــن فقهــاء مــذهب " الكفــوي يف كتــاب 
 .يتيسر يل التوثيق كما أنه مل يشر إيل رقم الورقة اليت أخذ منها ما ذكره يف كنية التفتازاين

 لكتائــب أعــالم ًا و�ــذيبًا تلخيــصُالــذي يعتــرب)١٣٦-١٣٤:(ص الفوائــد البهيــة وقــد رجعــت إيل ترمجتــه يف 
 . فلم أظفر �ذه الكنيةاألخيار

،طبقـــات املفـــسرين )٢/٣٠٣( البـــدر الطـــالع مبحاســـن مـــن بعـــد القـــرن الـــسابع ،)٢/٢٨٥(لوعـــاة بغيـــة ا) ٣(
 .)٣٠١: ص(لألدنه وي 

ُتـفتــازان )٤( َ َ ْ   معجــم.اجلبــل وراء نــسا نــواحي مــن كبــرية قريــة: وزاي وألــف، أخــرى، تــاء الــساكنة الفــاء  بعــد:َ
 .كمنستانوتقع اآلن يف إيران علي احلدود بينها وبني تر. )٢/٣٥ (البلدان



    
 
 

    

 
 
 
 
 

١٤٦

ات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد   

 يف خراسان ترمجة ألعالم املفرسين بالرأي 

  :مذهبه وعقيدته

 ولقــد قــام )١(  التفتــازاين هــل هــو شــافعي أو حنفــي؟وقــع خــالف بــني املرتمجــني لإلمــام الــسعد

الشيخ عبد الفتاح أبو غدة ببحـث املـسألة ونقـل كـالم املرتمجـني وانتهـي إيل القـول بأنـه حنفـي 

  .)٢(املذهب

ـــه هـــل هـــو أشـــعري أو  ًومثـــل اخلـــالف يف انتـــسابه الفقهـــي وقـــع أيـــضا تـــردد عنـــد مـــن تـــرجم ل
  ماتريدي؟ 

  .اين يف عداد كبار علماء املاتريديةولقد أدرجه الشمس السلفي األفغ

  )٣(.التفتازاين فيلسوف املاتريدية كما أن الرازي فيلسوف االشاعرة: حيث قال

  شيوخه

تلقي االمام التفتازاين العلم علي يدي علماء عصره من املشاهري ولزمهم و�ل من علمهم مـن 

  :أشهرهم

 هـــ قاضــي ٧٥٦ي املتــوىف ســنة عــضد الــدين عبــد الــرمحن بــن أمحــد بــن عبــد الغفــار اإلجيــ -١

وعليـه ختـرج  ،قضاة املشرق وشيخ الشافعية ببالد ما وراء النهر، وقد الزمه السعد مالزمة تامـة

  .)٤(يف علم الكالم واألصول واملنطق والبالغة وكان كثري الثناء عليه

لـه عـن ً وعـرف بالتحتـاىن متييـزا -قطب الدين حممود بن حممد نظام الدين الرازي التحتاين -٢

  ـ)٥( ه٧٦٦ املتوىف سنة -ًآخر يلقب بالقطب كان ساكنا معه يف أعلى املدرسة الظاهرية

ضــياء الــدين عبــد اهللا بــن ســعد اهللا بــن حممــد عثمــان القــزويين الــشافعي املعــروف بــالقرمي  -٣

  .)٦( هـ٧٨٠وبابن قاضي القرم املتوىف سنة 

                                 
ّصنفه الكفوي وحسن جلي على أنه شافعي، يف حني صنفه ابـن جنـيم وعلـي بـن سـلطان حممـد القـارئ ) ١(

   .على أنه حنفي
 .)١٣٦-١٣٤:(ِيف تراجم احلنفية ص الفوائد البهية

 احلـي عبـد حممـد تـأليف،"ببدعـة لـيس التعبـد يف اإلكثـار أن علـى احلجة إقامة"وذلك يف حتقيقه لكتاب ) ٢(
 حيـث غدة ابو الفتاح عبد بتحقيق اإلسالمية املطبوعات مكتب يف طبع، هـ١٣٠٤ ت/احلنفي نوياللك

 .)١٨ -١٦:(صذكر احملقق ترمجة للتفتازاين يف هامش 
وقـــد استـــشهد علـــي كالمـــه  )٣٢٤ -٣٢٠:(ص) ٣٤( ترمجـــة رقـــم الـــسلفية للعقيـــدة املاتريديـــة عـــداء )٣( 

 .لكفايةبنقول من كالم األئمة يف غاية األمهية وا
» مـــن صـــدر اإلســـالم وحـــىت العـــصر احلاضـــر« معجـــم املفـــسرين ،)٣/٢٩٥( األعـــالم للزركلـــي :ترمجتـــه) ٤(

)١/٢٦٢(.  
 العقـد املـذهب يف طبقـات محلــة ،١٣٣٤ : رقـم)٩/٣٧٤(طبقـات الـشافعية الكـربى للــسبكي : ترمجتـه)  ٥(

  .)٤٢٤: ص(املذهب 
مــــن صــــدر اإلســــالم وحــــىت العــــصر « املفــــسرين ،معجــــم١٣١٦ :  رقــــم)٢/١٣(بغيــــة الوعــــاة : ترمجتــــه) ٦(

  .)١/٢٣٨(» احلاضر



    
 
 

    

 
 
 
 
 

١٤٧

ات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد   

 يف خراسان ترمجة ألعالم املفرسين بالرأي 

  :تالمذته

  :نهم ماألعالم من العديد لتفتازاينتتلمذ على ا

  .)١()هـ٨٥٤ -٧٨٠(حيدر بن أمحد بن إبراهيم الرومي احلنفي املعروف بشيخ التاج  -١

  .)٢()هـ٨٢٩ -٧٦٧(حممد بن عطاء اهللا بن حممد الرازي الشافعي قاضي القضاة  -٢

  .)٣( )هـ٨٤١ -٧٧٠(عالء الدين حممد بن حممد بن حممد بن حممد البخاري احلنفي  -٣

َعلي بن حممد بن حم -٤ َُ َُّ ّ ّمد بن حممد الشيخ عالء الدين البخاري احلنفي النَّحوي املفننَ ِّ ْ َ ّْ
ِ
ََ ْ ِ ُ ّ َُ َ َّ َّ ََّ  

ْعالمة الوقت َْ َ ْولد سنة تسع وسبعني وسبعمائة. َ َ َ َ
) ٤(  

  

  :ثناء العلماء عليه

ّولقـد وقفـت مبـصر علـى تـآليف يف املعقـول متعـددة لرجـل مـن عظمـاء : "قال عنه ابن خلـدون
ّن يشتهر بسعد الدين التفتازاين منها يف علم الكالم وأصول الفقه والبيان هراة من بالد خراسا ّ ّ

ّويف أثنائها ما يدل على أن له اطالعا على العلوم . ّتشهد بأن له ملكة راسخة يف هذه العلوم ّ ّ
ّاحلكمية وقدما عالية يف سائر الفنون العقلية واهللا يؤيد بنصره من يشاء ّ ّ")٥(  

وله غري ...العالمة الكبري صاحب شرحي التلخيص وشرح العقائد":   ابن حجر بقولهووصفه

 وكـان قـد ،ذلك من التـصانيف يف أنـواع العلـوم الـذي تنـافس األئمـة يف حتـصيلها واالعتنـاء �ـا

مل يكن له نظري يف معرفة ،انتهت إليه معرفة علوم البالغة واملعقول باملشرق بل بسائر األمصار

  )٦(هــ.أ"  ومل خيلف بعده مثل٧٩٢ هذه العلوم مات يف صفر سنة

بـــــسعد  اإلمــــام الكبـــــري صــــاحب التــــصانيف املـــــشهورة املعــــروف" :قــــال الــــشوكاين يف ترمجتـــــهو

 والبيان واألصول والتفسري والكالم وكثري من واملعاينالنحو والصرف واملنطق  وفاق يف...الدين

لثامن، مل يكن له يف أهله نظري ٌفصاحب الرتمجة متفرد بعلومه يف القرن ا: إيل أن قال...العلوم

َفيهـــا، ولـــه مـــن احلـــظ والــــشهرة والـــصيت يف أهـــل عـــصره فمـــن بعــــدهم مـــاال يلحـــق بـــه غــــريه  ِ ِ ْ َ َْ َ ِ ْ َ
َومصنفاته قد طارت يف حياته إىل مجيع البلدان وتنافس النَّاس يف حتصيلها

ِ ِ ِْ ََ ِ ِْ َ َ ِ ََ. )٧(  

                                 
 : رقــــم)٣/١٦٨(،الــــضوء الالمـــع ألهــــل القــــرن التاســــع ١١٥١ : رقــــم)١/٥٤٩(بغيــــة الوعــــاة : ترمجتـــه)  ١(

٦٤٩. 
  .)٣/٣٧٧( إنباء الغمر بأبناء العمر ،)٨/١٥١(الضوء الالمع ألهل القرن التاسع : ترمجته)  ٢(
 ،)٤/٨٣( إنباء الغمر بأبناء العمر ،٧٥١ : رقم)٩/٢٩١(المع ألهل القرن التاسع الضوء ال: ترمجته)  ٣(
 ).٤/٨٣(، إنباء الغمر بأبناء العمر ١٧٨٦ : رقم)٢/٢٠٠(بغية الوعاة  :ترمجته)  ٤(
 )١/٦٣٣(تاريخ ابن خلدون ) ٥(
  .٢٣٠٠ ترمجة )٦/١١٢ (الثامنة املائة أعيان يف الكامنة الدرر) ٦(
 .)٣٠٥-٢/٣٠٣ (السابع القرن بعد من مبحاسن عالطال البدر) ٧(



    
 
 

    

 
 
 
 
 

١٤٨

ات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد   

 يف خراسان ترمجة ألعالم املفرسين بالرأي 

 الفـضالء املتقـدمني موالنـا سـعد امللـة أسـتاذ العلمـاء املتـأخرين وسـيد" : ًقائالمال زادة ومدحه 

 أيب سـعيد مـسعود ابـن ، منقح أغصان الفروع واألصول، معدل ميزان املعقول واملنقول،والدين

القاضــــــي االمــــــام فخــــــر امللــــــة والــــــدين عمــــــر ابــــــن املــــــوىل األعظــــــم ســــــلطان العــــــارفني الغــــــازي 

  )١("...التفتازاين

 لزمــــان، مل تــــر العيــــون مثلــــه يف األعــــالم مــــن حماســــن ا-اهللا   رمحــــه-وكــــان « : وقــــال الكفــــوي

واملـــشار إليـــه باالتفـــاق، واملـــشهور يف ظهـــور اآلفـــاق، ،وهـــو األســـتاذ علـــي اإلطالق ،األعيـــانو

ـــ واتـــتواملـــذكور يف بطـــون األوراق، اشـــتهرت تـــصانيفه يف األرض  ّالطول والعـــرض، حـــىت أن ب
ار حتقيقــــه وحتريــــره، ّالـــسيد الــــشريف يف مبـــادي التــــأليف وأثنــــاء التـــصنيف كــــان يغــــوص يف حبـــ

ّ فـــضله وعلـــو مقامـــه قـــدرّويلــتقط الـــدر مـــن تدقيقـــه وتــسطريه، ويعـــرتف برفعـــة شـــأنه وجاللتــه و
  )٢(.»وإمامته 

 :)٣( مؤلفاته

 وكـان لـه فيهـا مـن املؤلفـات مـا يـشهد لـه ويـدل ،مام التفتازاين يف كثري مـن العلـومبرع اإل

  :ومن تلك الكتب،علي علمه وتبحره

  ) )٤(الكالم �ذيب املنطق و( -

  . يف البالغة) )٥(املطول شرح تلخيص مفتاح العلوم  (-

   ).)٦(يف شرح الكلم النوابغ للزخمشري النعم السوابغ( -

   .حنو) )٧(شرح املقاصد (-

                                 
 نفحــات األزهــار يف خالصــة عبقــات األنــوار ،)٢/٣٠٥(البــدر الطــالع مبحاســن مــن بعــد القــرن الــسابع  )١(

  .  مكتبة العقائد-ّالسيد علي احلسيين امليالين:  تأليف ٦/٢٠٢
نفحـــات ب اإلســـالمي القـــاهرة، دار الكتـــاطبعـــة ) ١٣٦-١٣٥:( صِالفوائـــد البهيـــة، يف تـــراجم احلنفيـــة )٢(

 . ٦/٢٠٢األزهار يف خالصة عبقات األنوار 
 وقــد قــام الباحــث بتتبــع املؤلفــات الــيت -عبــد اهللا علــي حــسني املــال /التفتــازاين وموقفــه مــن االهليــات د) ٣(

ًألفهــا الــسعد ونــسبت لــه يف كتــب الــرتاجم فوجــدها بــضعا وعــشرين كتابــا قــسمها حبــسب الفنــون كالفقــه  ً
وقــد ). ٢٨٧:(إيل ص) ٢٤١:( والتفــسري وغريهــا وتكلــم عــن كــل مــصنف بكــالم جيــد مــا بــني صواللغــة

استدركت عليه يف بعض املؤلفات اليت ذكر أ�ا خمطوطة لكو�ا طبعت بعد كتابـة رسـالته، وقمـت بإثبا�ـا 
 .يف احلاشية

 -ه١٣٣٠: لنـــشرا ســـنة ،الـــسعادة مطبعـــة: الناشـــر  ،الننـــدجي الكـــردي معـــروف القـــادر عبـــد: احملقـــق )٤(
 ١٢٨: الصفحات عدد ،١: الطبعة رقم ،١: ا�لدات عدد م،١٩١٢

 - م٢٠١٣ الثالثـــــة الطبعـــــة-بـــــريوت – العلميـــــة الكتـــــب دار هنـــــدواي احلميـــــد عبـــــد: الـــــدكتور حتقيـــــق )٥(
 هـ١٤٣٤

 ١: األجزاء عدد هـ ١٢٨٦ األوىل،: الطبعة، القاهرة النيل، وادي مطبعة: الناشر )٦(
عبـد الـرمحن عمـرية، / حتقيـق وتعليـق مـع مقدمـة يف علـم الكـالم د.هــ١٤٠٩ ،١:طكتـب، عامل ال: طبع) ٧(



    
 
 

    

 
 
 
 
 

١٤٩

ات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد   

 يف خراسان ترمجة ألعالم املفرسين بالرأي 

   .))١(شرح العقائد النسفية  (-

   .))٢(علي التوضيحالتلويح  (-

   .منطق) )٣(شرح الشمسية  (-

   ).)٤(الكشافعلي تفسري حاشية ( -

  ).)٥(شرح األربعني النووية ( -

   وفاته

 وإفتــاء وبالــصرب علــى شــظف العــيش ً وتأليفــاًبعــد حيــاة حافلــة بالعطــاء العلمــي تدريــسا

وكثرة منغصاته انتقل اإلمام السعد التفتازاين إىل رمحة ربه يوم االثنني الثاين والعشرين من احملرم 

هـــ يف مسرقنــد ودفــن �ــا مث نقــل إىل ٧٩٢أو هـــ ٧٩١عــام واختلــف يف ســنة وفاتــه واملــرجح أ�ــا 

  .سرخس فدفن �ا يوم األربعاء التاسع من مجادى األوىل من نفس السنة

  .اجلرجاين الشريف بينه وبني وقعت مناظرة موته سبب أن ُذكرو

َخـتم {تعـاىل قولـه يف املـشهورة املنـاظرة بينهمـا وجـرت :( الكازروىن منصور الشيخ قال  َ َ 

ُالله ْقـلو�م ََعلى َّ
ِِ ََوعلى ُُ ْمسعهـم َ

ِ ِ ََوعلـى َْ ْأبـصارهم َ
ِِ َ ٌَغـشاوة َْ َ ْوهلـم ِ َُ ٌعـذاب َ َ ٌعظـيم َ

ِ
 ]٧: البقـرة[} )٧ (َ

َِالكبــري الـسلطان بــأن ويقـال  الــشريف مــع ذلـك يف احلــق بـأن حكــم تيمورلنـك الــشهري الطاغيـة ْ

   )٦(هـ.ا أعلم واهللاً كمدا التفتازاين ومات فاغتم

 مـسألة يف كـان ولـوالـضيم،  قبـوهلم وعـدم السابقني العلماء مهة لوع علي يدل شك وال وهذا

  مقال أو

  .غريهم ومهة مهتهم بني ما عدُب فيا

  :تراثه التفسيري

كـــشف األســـرار  ( ًتفـــسريا بالفارســـية امســـهإلمـــام التفتـــازاين  نـــسب بعـــض العلمـــاء ل-١

   )٧( )ّوعدة األبرار 

                                                                             
 تصدير فضيلة الشيخ صاحل موسي شرف عضو هيئة كبار العلماء وعضو جممع البحوث االسالمية

، هــ ١٣٢٩ طبعـة مـصر، ّالعلميـة، كردسـتان مطبعـةو ،تـاريخ بـدون احللـيب، عيـسى مطبعـة  طبـع:طبعاته) ١(
 .م١٩٨٧ األوىل، الطبعة القاهرة،، السقا حجازى أمحد/د األزهرية،حتقيق لياتالك مكتبةو

 ٢: األجزاء عدد، تاريخ وبدون طبعة بدون: الطبعة، مبصر صبيح مكتبة: الناشر)  ٢(
-األردن – والنــشر للدراسـات النـور: الناشـر .الكـاتيب لإلمـام املنطـق يف الشمـسية علـى التفتـازاين شـرح)  ٣(

 . بسام صاحلجاد اهللا/حتقيق
 - بإذن اهللا تعايل-ًسيايت ذكرها قريبا)  ٤(
 حممد حسن حممد حسن امساعيل:دار الكتب العلمية،حتقيق :الناشر )  ٥(
  )٢/٣٠٥ (السابع القرن بعد من مبحاسن الطالع البدر يف -اهللا رمحه- الشوكاين كالم منً ملخصا) ٦(
ــــون كــــشف )٧( ــــون الكتــــب أســــامي عــــن الظن =  طبقــــات ،)٢/٤٣٠ (العــــارفني  هديــــة،)٢/١٤٨٧ (والفن



    
 
 

    

 
 
 
 
 

١٥٠

ات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد   

 يف خراسان ترمجة ألعالم املفرسين بالرأي 

 ولكنـه ، االسـم وباللغـة الفارسـيةًا بـنفسوجـدت تفـسري ،وبعـد حبثـي عـن تفاصـيل هـذا التفـسري

ّوقـــد ألـــف هـــذا التفـــسري، مث بـــسطه ووضـــح  )١(اخلواجـــا عبـــد اهللا األنـــصاري ملؤلـــف آخـــر امســـه  ّ
ّمبانيه املوىل أبو الفضل رشيد الدين امليبدي ِّ.)٢(.  

ّويعتــــرب هــــذا التفــــسري مــــن أكــــرب وأضــــخم التفاســــري الــــيت كتبــــت علــــى الطريقــــة العرفانيــــة  ّ ُ
 وأمجــــل ســــبك أحــــسن علــــى وضــــع ،)باللغــــة الفارســــية(ّ يف عــــشرة جملــــدات ضــــخام ّالــــصوفية،

 بـني تداولـه كثـر وقـد ،الفارسـية باللغـة املمتـازة األدبيـة التفاسـري مـن فهـو ،رصـينة أدبية عبارات

  .العرفاء وأفاضل دباءاأل

ّيف التفـــسري الظــاهري علـــى حـــد الرتمجـــة : األوىل: وكــان منهجـــه الـــسري يف ثــالث نوبـــات
يف بيـــان وجـــوه املعـــاين والقـــراءات وأســـباب النـــزول، وبيـــان األحكـــام وذكـــر : ّهريــة، والثانيـــةالظا

   )٣(.يف بيان الرموز واإلشارات العرفانية: األخبار، والثالثة

                                                                             
 )٣٠٢: ص (وي لألدنه  املفسرين=

، اهلـروي االنــصاري حممـد بـن علـي بـن حممـد بـن ّاللـه عبـد امساعيل ابو الكبري، احلافظ القدوة االمام هو) ١(
) هـــ ٣٩٦ (ســنة �ــرات مولــده نــصارياأل يــوبأ يبأ) وســلم والــه عليــه اهللا صــلى (النــيب صــاحب ذريــة مــن
 والـحـديــث والفقـه العربيـة مـن وافـر حـظ علـى كـان هنـاك مـشهود مـزار وقـربه) هــ ٤٨١ (سـنة بــها فـيوتـو

ً مكتفيـا، بـكــسب مـشتغل غـري، التـصوف يف السرية حسن التفسري، يفً كامال إماما، واالنساب والتواريخ
 علــى فيحــصل الـمـــأل، راس علــى مــرتني وأ مــرة العــام يف جملــسه هــلأ مــن واالتبــاع املريــدين بــه يباســط مبــا

 وال منهــا، وينفـق والـــخباز، اللحـام علـى ويفرقهــا فيأخـذها، ُواحللـى الثيــاب مـن وأعـداد الــدنانري مـن ٍألـوف
 فبقـي، �ـم يبـايل وال، عــليهم يـدخل وال، يـراعيهم مـا وقـل. ًشيئا الدولة أركان من وال السلطان من يأخذ
ً ســيفا كــان وقــد. مـزاحـمـــة غـيـــر مــن، ســنة ســتني مــنً حنــوا مــراال مطــاع، امللــك مــن أمتً قبــوالً مقبــوالً عزيــزا

 ويبــذلون، فيــه ويتغــالون يـعـــظمونه،بـبـلـده النفــوس علــى واســتيالء وهيبــة صــولة لــه، املتكلمــني علــىً مــسلوال
 ال الـــسنة يفً راســياً طــورا وكــان بكثــري، الــسلطان مــن وأرفــع أطــوع عنــدهم كــان. بــه يــأمر فيمــا ارواحهــم

   .الرتاجم أرباب ذكرها وحكايات مقامات وله ّالله يف واوذي مرات عدة امتحن وقد يلني وال يتزلزل
" مناقـب اإلمـام أمحـد " وكتـاب " الفـاروق " وكتاب " ذم الكالم " كتاب : وصنف التصانيف الكثرية، منها

رسـية جـامع، بالفا" تفـسري القـرآن " ولـه كتـاب يف " علـل املقامـات " وكتـاب " منـازل الـسائرين " وكتاب 
  تـذكرة. وكلمة اخلواجة يطلقها عليه الـشيعة يف كتـبهم.بالفارسية حسنة، وغري ذلك" جمالس التذكري " و 

 مــــن  املنتخــــب.٢٦٠ رقـــم، ١٨/٥٠٣ النــــبالء أعــــالم ســـري ؛ ١٠٢٨ رقــــم، ٣/١١٨٣للــــذهيب، احلفـــاظ
 )١/١١٨(ذيل طبقات احلنابلة  ،٩٣٨ ترمجة)٣١١: ص (نيسابور لتاريخ السياق كتاب

، امليبـدي حممـود بـن حممـد بـن امحـد سـعيد ايب ابـن الفـضل ابـو الـدين رشـيد السعيد االمام هو الـمـيـبدي) ٢(
 الـمـتـرجــم فــان ثــم ومــن ــ هــ ٤٨٠ سـنة ــ بـسنة اخلواجـا قبـل ُتـويف قـد سـعيد ابـو االسـالم مجـال أبـوه وكان
  . لديه بالتلمذة الرتاجم اصحاب وصفه مث ومن اخلواجا، أدرك قـد كـان

 يـزد ضـواحي مـن بلدة وميبد سنة بأربعني شيخه وفاة بعد اي) هـ ٥٢٠ (عام شيخه تفسري حترير تصدى قد
  .)٢/١٤٨٧(كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون  .ايران ـ

ّ التفـــسري واملفـــسرون يف ثوبـــه القـــشيب، الـــشيخ حممـــد هـــادي معرفـــة، ج تـــصرف واختـــصار مـــنب) ٣( ـــ ص ٢ّ ـ
  .هـ١٤٢٥الثانية : اجلامعة الرضوية للعلوم االسالمية الطبعة: اسم النوري الناشرق: حتقيق .٩٧٣ ٩٧١



    
 
 

    

 
 
 
 
 

١٥١

ات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد   

 يف خراسان ترمجة ألعالم املفرسين بالرأي 

ًومل أجـــد أحـــدا ممـــن نـــسب هـــذا التفـــسري إيل التفتـــازاين يـــتكلم عـــن تفاصـــيل ختـــصه غـــري 
أم أن هـذا مـن تـشابه األمسـاء وهـو كثـري بـني  ، فاهللا أعلم هـل حـدث خطـأ يف النـسبة؟،االسم

لكن األمـر الـذي يـدعو للحـرية هـو عـدم وجـود ذكـر ،املصنفني يف التفسري ويف غريه من العلـوم

 وبقيــة املــصادر نقلــة مــن ذات املــصدر، وهــو مــا جيعــل احتمــال ،)١(هلــذا التفــسري إال يف مــصدر

  .وقوع خطأ يف النسبة أمر حمتمل

  

  .تفسير الكشافحاشية التفتازاني علي 

حاشـــية علـــي تفـــسري الكـــشاف للزخمـــشري وهـــي غـــري تامـــة شـــرع  فيهـــا مـــن كتـــب التفتـــازاين 

ووافاه األجـل قبـل إمتامهـا، وقـد اعتـىن �ـا العلمـاء  ،هـ٧٨٩بسمرقند يف شهر ربيع اآلخر سنة 

ًدرســـا وتعليقـــا وكتابـــة ووضـــعوا عـــددا مـــن احلواشـــي عليهـــا ً قـــد خرجـــت احلاشـــية مـــن  نطـــاق  و.ً

  .وط  إيل نطاق التحقيق ولكنها مل  تطبع بعداملخط

 ونــص .ًهــذه احلاشــية إطــراء طــويال وذكــر أنــه لــيس هلــا نظــريعلــي  حــاجي خليفــةوقــد أطــرى 

فمالـه مـن نظـري، الشـتماله علـى التحقيـق، . الـسعد: أي) :شرح احملقق النحرير(وأما  " كالمه

فأتــاه . شــتغل بــه يف آخــر عمــرهوالتــدقيق، ولطــائف التوفيــق، والتلفيــق، لكنــه فــوت الفرصــة، وا

 أن هـذا الكتـاب علـى تعاقـب الـشهور،: منـهوقد حتققـت . بريد األجل، قبل الفراغ من العمل

  .(٢).ودرة مل تثقب مهرة مل تركب، واألعوام،

حاشـية التفتـازاين ملخـصه مـن حاشـية الطيـيب، مـع زيـادة ": د وصفها يف موضع آخر بقوله قو

    )٣(".عبارة، وقد وصل فيها إيل سورة الفتح وتويف قبل أن يتمها تعقيد يف الايسريه، لكن فيه

التفتـــازاين فـــرغ مـــن حاشـــية الكـــشاف يف ثـــامن مـــن ربيـــع  وذكـــر الـــشوكاين يف البـــدر الطـــالع أن

  . )٤(.هـ بظاهر مسرقند٧٨٩اآلخر سنة

ُوقـــد حققـــت هـــذه احلاشـــية يف رســـالتني دكتـــوراه األويل بعنـــوان حتقيـــق اجلـــزء األول مـــن 
عبــد الفتــاح عيــسي الرببــرى /  العالمــة ســعد الــدين التفتــازاين علــي الكــشاف إعــداد دحاشــية

والثانية بعنوان حتقيق اجلزء الثاين من حاشية العالمة سعد الدين التفتـازاين علـي  ،م١٩٧٨سنة

م، والرسـالتان موجودتـان يف كليـة اللغـة ١٩٧٩فوزى الـسيد عبـد ربـه سـنة / الكشاف إعداد د

                                 
  .)٢/١٤٨٧(كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون )١(
 )٢/١٤٧٥(كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ) ٢(
 ).٢/٣١٩ (، طبقات الداودى)٥/١١٩( الدرر الكامنة: يف، راجع ترمجته٢/١٤٧٨كشف الظنون)  ٣(
 ).٣٠٥-٢/٣٠٣(البدر الطالع ) ٤(
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ات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد   

 يف خراسان ترمجة ألعالم املفرسين بالرأي 

   )١(.ة جامعة األزهر قسم البالغة والنقدالعربية بالقاهر

َحاشــية وجدتــه ينقــل مــن  عبــارات  ،ومــن خــالل قــرأيت يف بعــض مواطنهــا
ِ

علــى    الطيــيبَ

َّالكــشاف   َ َفتــوح الغيــب يف الكــشف عــن قنــاع الريــب"املــسماة ْ ْ َ ْ ِْ وقــد يعارضــه ،ويوجــه  كالمه "َْ

وهي ثريـة بعلـوم مجـة ، الكالمويضيف إضافات  قيمة مهمة يف اللغة  واإلعراب، ومسائل علم

  . ويف بعض عباراته غموض

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                 
 الـــصفوي اإلمـــام عــن الـــدكتوراه) العامليـــة (لرســالة إعـــدادي يفً كثــريا هـــاتني الرســـالتني مــن اســـتفدت وقــد) ١(

 .القرآن تفسري يف البيان جامع تفسري صاحب



    
 
 

    

 
 
 
 
 

١٥٣

ات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد   

 يف خراسان ترمجة ألعالم املفرسين بالرأي 

َنظام  اإلمام -١٦ ُالنـَّيـسابوريالـدين ِّ َ ْ
 بعـد - ٠٠٠=  هــ ٨٥٠ بعـد - ٠٠٠ ()١(

  )م١٤٤٦

  :ونسبه اسمه

ّهو نظام الدين، احلسن بن حممد بن احلسني القمي ِّ ُ
ّالنـَّيسابـوري)٢ ( ِ ْ ُ َ    اخلراساين ،ْ

نظام األعرج، والنظام األعرج، والنظام النيسابوري: املعروف ب 
)٣(

.  

  :نسبته

ّقم" إىلينسب   "نيسابور" إىل انتسابه وأما .(٤)وعشريته أهله وموطن أصله باعتبار "ُ

  .�ا وإقامته منشأه فباعتبار

  :مولده

ري النيسابو(اختلفت املصادر يف حتديد مولده، وقد حقق الدكتور ماجد زكى اجلالد يف كتابه 

  .)هـ٧٥٠-٦٧٠(أ�ا يف الفرتة الواقعة بني  )٥() ومنهجه يف التفسري 

  العقديوالفقهي مذهبه 

ُالنظام النـَّيسابوري شافعي املـذهب، وذكـر أنـه اعتمـد علـىكان  َ ْ َ  الكتـب املعتـربة يف الفقـه، وال ِّ

 ،ة هلــاوقــد توســع يف ذكــر املــذاهب وأدلــتهم مــع املناقــش ،لإلمــام الرافعــي» شــرح الــوجيز«ســيما 

  ) ٦( .ًوكثريا ما ينتصر ملذهبه الشافعي من دون تعصب إال إذا الح الدليل

اختلفـــت املـــصادر يف حتديـــد مذهبـــه العقـــدي، فمـــنهم مـــن نـــسبه امـــا عـــن عقيدتـــه فقـــد 

  .)٧( للتشيع، ومنهم من نفى عنه التهمة، ونسبه ألهل السنة واجلماعة

                                 
» مـــن صـــدر اإلســـالم وحـــىت العـــصر احلاضـــر«، معجـــم املفـــسرين )٢/٢١٦(األعـــالم للزركلـــي : ترمجتـــه) ١(

، )٣/٢٨١(، معجـــــــم املـــــــؤلفني ٥٨٣: رقـــــــم) ٤٢٠: ص(، طبقـــــــات املفـــــــسرين لألدنـــــــه وي )١/١٤٥(
 )٢/١٥٢٧( معجم املطبوعات العربية واملعربة ،١٠٣٦: ترمجة٧١٧:املوسوعة امليسرة ص

ّقـــم) ٢( بالـــضم، وتـــشديد املـــيم، وهـــي مدينـــة مـــستحدثة إســـالمية ال أثـــر لألعـــاجم فيهـــا، وهـــي بلـــدة بـــني : ُ
غــري أن أكثــر أهلهــا الــشيعة، وبنيــت هــذه املدينــة زمــن احلجــاج بــن يوســف ســنة  ،أصــبهان وســاوة كبــرية

  .ن جنويب طهران مشايل  قاشانومكا�ا اآل. ثالث ومثانني
  ) ٤٤٢: ص(،آثار البالد وأخبار العباد )١٠/٤٨٤(،االنساب )٤/٣٩٧(معجم البلدان 

أكــان لعــرج فيـه أـــو ألمــر آخــر فلــم وقـد حبثــت يف كتــب الــرتاجم حـيت اقــف علــي ســبب تلقيبـه بــاألعرج )  ٣(
 .فاهللا اعلم.أجد من تعرض لذلك

املــريزا : روضــات اجلنــات يف أحــوال العلمــاء والــسادات تــأليف) ٣/٩٦(روضــات اجلنــات للخوانــساري ) ٤(
االوىل منقحــــة : الــــدار االســــالمية بــــريوت الطبعــــة: حممــــد بــــاقر املوســــوي اخلوانــــساري االصــــبهاين الناشــــر

  م١٩٩١ومصححة 
 ).هـ١٤٢١ (١طبعة دار الفكر، األردن، عمان، ط)٢١ -٢٠(ص) ٥(
  .)١٤-١٣( : القراءات القرآنية املتواترة يف تفسري النيسابوري ص:ينظر) ٦ (
  =.فقد ذكر صاحب معجم املفسرين أنه من الشيعة االمامية وعند التحقيق يظهر خالف ما قال) ٧(
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ني عنــــه أنـــه علــــي مـــذهب أهــــل الــــسنة والـــذي يظهــــر مـــن كتبــــه وآراءه وكـــالم العلمــــاء املنـــصف

وشـواهد ذلــك مبثوثـة يف كتبــه فقـد أهــتم مبوضـوع األمســاء والـصفات، ونــصر مــذهب ،واجلماعة

أهل السنة واجلماعة، وأيد أقواهلم بـاحلجج العقليـة والنقليـة، ورد علـى الفـرق الـضالة واملـذاهب 

  .املنحرفة

بعض الـــصفات كاالســـتواء واليـــد معهـــم يف بعـــض األمـــور كتأويلـــه لـــ -رمحـــه اهللا-وإن اختلـــف 

األشـاعرة   عامـة، وعلـى طريقـة والوجـه ـ فهـو يـسري فيهـا علـي مـنهج املتكلمـني واملتـأولني بـصفة

  )١ (.بصفة خاصة، فإنه ينفي الصفات الفعلية االختيارية ويتأوهلا

  :ثناء العلماء عليه

   (٢) "والرياضيات باحلكمة اشتغال له مفسر، " :الزركلي عنه قال

  .(٣) "العلوم من أنواع يف مشارك عامل" :كحالة رضا عمر وقال

 يف احلكماء، حكيم العلوم فهو جل يفً ماهرا كان أنه ويظهر" :الشيعة أعيان صاحب وقال

 أمههـا الرياضـيات يف رياضـي والـصرفيني، النحـويني يف صـريف حنـوي املفـسرين، يف مفـسر

مـشهور  مـشهورة، مؤلفـات العلـوم هـذه مجيـع يف مؤلـف املنجمـني، يف مـنجم واهليئـة، احلـساب

   (٤)"زمانه أهل بني بذلك

 امللـة نظـام املتبحـرين، وعـصام املفـسرين، إمـام" :بأنـه فوصـفه اجلنـات روضـات صـاحب أمـا

 يف القرحيـة، وجـودة والتحقيـق، والتبحـر واألدب ل،ضالفـ يف فـأمره وباجلملـة" :وقـال ،"والـدين

 احلفـاظ كـرباء مـن وكـان يـسطر، أن مـن أبـنيو يـذكر أن مـن أشـهر العامـة، علمـاء متـأخري

  (٥)"واملفسرين

                                                                             
ًري الــذي لقيــه يف تــراجم علمــاء الشيعة،فــضال عــن قلــة ولعــل الــسبب يف نــسبته إيل الــشيعة هــو الثنــاء الكبــ= 

ًاملرتمجــني لـــه مــن أهـــل الـــسنة هــذا أوال، وثانيـــا  نـــسبته إيل قــم وهـــي معلومــة عنـــد الكثـــري با�ــا مـــن مـــدن : ً
و إين أرجـــو مـــن اهللا العظـــيم و أتوســـل إليـــه بنبيـــه :" ألنـــه قـــال يف  خامتـــة تفـــسريه ً:ثالثـــا. الـــشيعة املقدســـة

غرائـــــب القـــــرآن ورغائـــــب الفرقـــــان = تفـــــسري النيـــــسابوري  ". وليـــــه املعظـــــم العلـــــيالقرشـــــي األبطحـــــي و
)٦/٦٠٨(.   

ّوإين مل أمل يف هـذا اإلمـالء إال :( حيث قاليف خامتة تفسريهومما يدل علي أنه  من أهل السنة ما جاء ) ١(
 االعرتاضــات إىل مـذهب أهـل الـسنة واجلماعـة فبينـت أصـوهلم ووجــوه اسـتدالال�م �ـا ومـا ورد عليهـا مـن

، القــــــراءات القرآنيــــــة املتــــــواترة يف تفــــــسري النيــــــسابوري )٦/٦٠٧(تفــــــسري النيــــــسابوري .) واألجوبـــــة عنهــــــا
يل إ ٧١٩بــني صــفحة مؤلفهــا مــضي ،وقــد أ١٠٣٦: ترمجــة٧١٩:، املوســوعة امليــسرة ص)١٤-١٣:(ص

 .درجه يف أهل السنة واجلماعةأع عنه بأدلة ظاهرة وي يدلل علي نفي التشي٧٣٨صفحة 
 .)٢/٢١٦(األعالم للزركلي ) ٢(
 .)٣/٢٨١(معجم املؤلفني ) ٣(
 .١٣٣: رقم١٦/٣١، الذريعة )٦٥٤( رقم ٥/٢٤٧:٢٤٨:أعيان الشيعة) ٤(
 ).٩٦-٣/١٠١(:روضات اجلنات للخوانساري)  ٥(
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–كـان  ".......َّهو اإلمام الشهري، والعالمـة اخلطـري:" قال عنه الشيخ حممد حسني الذهيبو

ًأســاطني العلــم بنيــسابور، ملمــا بــالعلوم العقليــة، جامعــا لفنــون اللغــة العربيــة، لــه مــن -رمحــه اهللا ً ُِّ
  .ء، واملعرفة الوافرة بعلم التأويل والتفسري صناعة اإلنشايفالقدم الراسخ 

َّ عـــداد كبـــار احلفـــاظ واملقـــرئني، وكـــان مـــع هـــذه الـــشهرة العلميـــة الواســـعة علـــى يفوهـــو معـــدود  ِ

جانــب كبــري مــن الــورع والتقــوى، وعلــى مبلــغ عظــيم مــن الزهــد والتــصوف، ويظهــر أثــر ذلــك 

ًواضحا جليا     .)١("فيوضاته الربانية تفسريه الذى أودع فيه مواجيده الروحية، ويفً

 :مؤلفاته

 حيـاة مـن ومهمـة كثـرية جوانـب أغفلـت والطبقـات الـرتاجم كتـب أن العجيـبمـن 

 فنـون يف بأ�ـا تتميـز وهـي مؤلفاتـه، مـن �ـا بـأس ال جمموعـة لنـا بينـت أ�ـا غري،النيـسابوري

 فـن علـى يقتـصرون ال فـإ�م العلمـاء مـن كثـري شـأن ذلـك يف شـأنه وعلـوم متنوعـة، متعـددة،

  :املؤلفات هذه فمن والتنظيم، الرتتيب حبسن تتميز مؤلفاته كما واحد،

   (٢) .الفرقان ورغائب القرآن غرائب تفسري-١

القـرآن،  تـأويالت يف الكاشـي �ـج علـى فيـه سـار ً،أيـضا للقـرآن تفسري وهو :التأويل  لب-٢

 وهو."الكاشي الرزاق عبد املوىل تأويالت نظري "القرآن لب "يف آخر جملد ":اخلوانساري قال

الشيعة أعيان كتاب صاحب ذلك ذكر كما التفسري مع مطبوع
)٣(

.  

ما  حذو على " :أنه اخلوانساري ذكر القرآن، يف واالبتداء الوقف علم يف : القرآن أوقاف-٣

ً.أيضا التفسري مع مطبوع وهو ،"  السجاوندي كتبه
)٤(

  

املنطق يف الشمسية شرح-٤
)٥(

   

احلاجب البن صرفال يف الشافية شرح-٥
)٦(

  

ََْشرح مفتاح العلوم للسكاكي يف النحو واالدب واالشتقاق واملعاين البـيان-٦
)٧(

.  

  

                                 
 .)٢٢٩-١/٢٢٨(التفسري واملفسرون ) ١(
   .)١/٢٢٨(رون ، التفسري واملفس)٣/٢٨١(معجم املؤلفني : نسب هذا التفسري إليه) ٢(
   .)١/٢٢٩(التفسري واملفسرون ) ٣(
  .)١/١٤٥(» من صدر اإلسالم وحىت العصر احلاضر«معجم املفسرين ) ٤(
، معجــــم املطبوعــــات العربيــــة ١٠٣٦: ترمجــــة٧١٧:، املوســــوعة امليــــسرة ص)٣/٢٨١(معجــــم املــــؤلفني )  ٥(

 .)٢/١٥٢٧(واملعربة 
ــــــــــاب إليــــــــــه )٦( ــــــــــساري يف روضــــــــــ: نــــــــــسب هــــــــــذا الكت ــــــــــون، )٣/٩٦(ات اجلنــــــــــات اخلوان ، كــــــــــشف الظن

 .)٣/٢٨١:(،معجم املؤلفني)٢/٣٣٩(
 هديــــــــــــــة ،٣/٣٣٢: حــــــــــــــاجي خليفــــــــــــــة يف كــــــــــــــشف الظنــــــــــــــون: نــــــــــــــسب هــــــــــــــذا الكتــــــــــــــاب إليــــــــــــــه) ٧(

 .)٢/٤٨٧(،١/٢٨٥:العارفني
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  :وفاته

   .هـ٧٢٨ أنه توىف )١(ذكر صاحب كتاب كشف الظنون 

  :أهمية تفسيره وثناء العلماء عليه

 إن تفـــسري النيــــسابوري تفــــسري نفـــيس ضــــمنه مؤلفــــه خالصـــة جهــــود مــــن ســـبقه مــــن العلمــــاء

ملفــسرين خاصــة اإلمــامني الزخمــشري والفخــر الــرازي، ومــا ثبــت لديــه مــن تفاســري ســلف هــذه وا

من الصحابة والتابعني، وكذلك ما فتح اهللا عليه من الفهم لكتابه العزيز، فحـوى الكثـري  األمة

، وقــد اتفــق ً وســهالً وواضــحاً واحــداًالفوائــد والغرائــب يف شــىت الفنــون، وســلك فيــه منهجــا مــن

لى الثناء على هذا التفسري، وكان أول من أشـاد بـه هـو مؤلفـه، وبـني كيـف أنـه بـذل ع العلماء

، ومــا لقيــه مــن تعــب ومــشقة يف تأليفــه، فكــان ذلــك مبعــث فخــر واعتــزاز لــه، ًمــضاعفاً جهــدا

ّولعمــري إنـــه للمتبتـــل املنيــب األواه نعـــم العــون علـــى تـــالوة : " يف خامتــة التفـــسري حيــث يقـــول
ضرة مع القراءة ووجهها إن اشتبه عليه شـيء منهـا، ومـع اآلي والوقـوف وحم كتاب اهللا العزيز،

وكــذا التفــسري بتمامــه إن أراد البحــث عــن احلقــائق، أو عــزب . ومظا�ــا إن ذهــل عــن أماكنهــا

وألجــل هــذا لقيــت يف تأليفــه مــن عــرق اجلبــني وكــد : "، مث يقــول"عنــه شــيء مــن تلــك الــدقائق

  .)٢( "اليمني ما لقيت

 وتفــسريه املقــدم إليــه اإلشــارة مــن: " تفــسريه العالمــة اخلوانــساري حيــث قــالوممــن أثــىن علــى 

 أحــسن شــروح كتــاب اهللا ا�يــد، وأمجعهــا للفرائــد اللفظيــة واملعنويــة، وأحوزهــا للعوائــد القــشرية

، بزيـادة أحكـام األوقـاف ً ومسـة وترتيبـاً وكيفـاًكمـا" جممع البيـان"واللبية، وهو قريب من تفسري 

ري اآلي، ومراتب التأويل يف أواخره، واإلشارة إىل مجلة من دقائق النكات العربية يف أوائل تفس

  .)٣(" يف البني

تفـسري جليـل، يـشتمل علـى فوائـد وحتقيقـات، حيكـي : "وقال الغمـاري عـن تفـسري النيـسابوري

 )٤(" القراءات املشهورة، ويوجه ما احتاج منها إىل توجيه 

 قصد مع،حتقيق إىل حيتاج ما وبتحقيق عبارته، بسهولة ميتاز النيسابوري تفسري:"الزرقاين وقال

  (٥) "احلشو من وخلو

 

                                 
  ).٢/١١٩٦(كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، )١(
  )٦/٦٠٨(غرائب القرآن ورغائب الفرقان = تفسري النيسابوري ) ٢(
 )٣/٩٧(روضات اجلنات للخوانساري)  ٣(
 )١٥٥:ص(بدع التفاسري ل عبد اهللا الغماري)  ٤(
  )٢/٦٨(مناهل العرفان يف علوم القرآن ) ٥(



    
 
 

    

 
 
 
 
 

١٥٧

ات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد   

 يف خراسان ترمجة ألعالم املفرسين بالرأي 

  :التفسير في مصادره 

 يـضيف مـا مـع  )١(للـرازي الكبـري والتفـسري ،للزخمـشري الكـشاف تفـسري علـى ًكثـريا اعتمـد

 مـن العلـوم عليـه اهللا فـتح مـا وكـذلك األخـرى، التفاسـري مـن واللطـائف الفوائـد مـن إليهمـا

  .املعارفو

 :هي املصادر وهذه تفسريه، خامتة يف مصادره بعض اهللا رمحه يالنيسابور وقد بني

 .اهللا رمحه للرازي الكبري التفسري-١ 

 .اهللا رمحه للزخمشري الكشاف تفسري -٢

 . السجاوندي كتاب واالبتداء الوقف يف مصدره -٣

 والـرازي، خمـشريالز وتفـسريي األصـول، جـامع كتـاب النـزول أسـباب يف مـصادره  -٤

 . للواحدي البسيط والتفسري

 الرسـول، ألحاديـث األصـول جامع كتاب فمنها األحاديث، كتب من مصادره أما -٥    

 .والرازي الزخمشري تفسريي يف الواردة واألحاديث،واملصابيح  األثري ابن السعادات أليب

 .اجلوهري صحاح كتاب اللغة يف مصادره -٦

 الكتـب وسـائر ،املفتـاح وكتـاب التفـسريان األدبيـة واملـسائل والبيـان املعـاين يف مـصادره -٧

 .العربية

 الـوجيز شـرح سـيما وال الفقـه يف املعنيـة والكتـب ً،أيـضا التفـسريان الفقـه يف مـصادره -٨

  .الشافعي لإلمام

  منهج النيسابوري في التفسير

 ًتقريبـا، تفـسريه كامـل يف ومطـرد واحـد نـسق علـى وسـار ًواضـحا، ًمنهجـا النيـسابوري سـلك

  : يلي فيما ذلك إمجال وميكن

 :عن واحلديث وآدا�ا، القراءة لفضل فيها تطرق ،مقدمة عشرة إحدى بوضع كتابه بدأ -

 .وغريها واالستعاذة، واالبتداء، والوقف العثماين، والرسم السبعة، باحلروف واملراد القراءات -

 حروفهـا عـدد ويـذكر واملـدين، املكـي ويبـني امسهـا، إىل سـورة كـل تفـسري بدايـة يف يـشري -

 .وآيا�ا وكلما�ا

 علـى جمموعـة كل فيفسر متجانسة، جمموعات إىل آيا�ا تقسيم بعد السورة تفسري يف يبدأ -

                                 
) ١/٦( غرائــب القـــرآن  ةوقــد نـــص النيــسابوري علـــي االســتفادة مـــن هــذين العـــاملني الكبــريين يف مقدمـــ) ١(

: يف: ، والنقــل مــن الــرازي كمثــال)٦/٦٠٧:٦٠٦( تفــسري النيــسابوري :والنقــل عــن الكــشاف كمثــال يف
  .)١/٢٠٦(تفسري النيسابوري 

 



    
 
 

    

 
 
 
 
 

١٥٨

ات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد   

 يف خراسان ترمجة ألعالم املفرسين بالرأي 

 الوقـوف، القـراءات، :هـي غالبهـا، يف مطـردة عنـاوين أربعـة وفـق اآليـات، ذكـر بعـد حـدة

  .التأويل التفسري،

ــــــــوان القــــــــراءات - ــــــــني ال: حتــــــــت عن ــــــــار أيب حــــــــامت يب قــــــــراءات العــــــــشرة، باإلضــــــــافة إىل اختي

ً ويــذكر أيــضا القــراءات الــشاذة بيــد أنــه فــصلها عــن ،وينــسب كــل قــراءة لــصاحبها،السجستاين
فـنحن نـذكر يف الكتـاب مـن القـراءات الــسبع : " املتـواترة، فأوردهـا ضـمن التفـسري، حيـث قــال

 فهـذا هـو املعـول عليـه مـن.. .ة، واألربع املنـسوبة إىل األئمـة املختـارينإىل القراء السبع املنسوبة

القراءات وأما الشواذ فال نتعرض منها إال ملـا فيـه نكتـة أو غرابـة وذلـك يف أثنـاء التفـسري ال يف 

  ."خالل القراءات

يتعـرض للتفـسري اإلشـاري لآليـات، وهنـا تظهـر النزعـة الـصوفية لـدي : حتت عنوان التأويـل - 

  .نيسابوري رمحه اهللال

  .يهتم ببيان الروابط واملناسبات بني السور بعاها ببعض، وكذلك بني اآليات - 

  .يذكر أسباب النزول، والناسخ واملنسوخ -

  يف ذكـــر املـــسائل الفقهيـــة وأقـــوال العلمـــاء ومـــذاهبهم، مـــع توجيـــه أدلـــة كـــلًيـــستطرد كثـــريا - 

  . االختيار والرتجيح، أو اإلضافة بشخصيته العلمية يف النقد، أوًمذهب، حمتفظا

 الكـالم وأهـل العلمـاء آراء بـذكر ذلـك يف ويتوسـع والكالميـة، العقديـة القـضايا يف خيـوض -

  )١(.والرد والنقد والتقومي بالتحليل يتناوهلا مث ،والفالسفة

                                 
تفــــسري النيــــسابوري مقــــدم حتقيــــق ، )٢٣٦ -١/٢٢٨(التفــــسري واملفــــسرون : يراجــــع بيــــان منهجــــه يف ) ١(

غرائـــب القـــرآن و رغائـــب : (، آراء النيـــسابوري االعتقاديـــة عـــرض ونقـــد مـــن خـــالل تفـــسريه)١٣ -١/٩(
ه ١٤٣٥مــة لنيــل درجــة املاجــستري يف قــسم العقيــدة، حممــد بــن منــاج الــدين ديــوان رســالة مقد) الفرقــان

غرائـــب القـــرآن و ( املناســـبات يف تفـــسري ،)٣٧-٣٢:(جامعـــة أم القـــرى كليـــة الـــدعوة وأصـــول الـــدين ص
دراســـة مقارنـــة مـــع الـــرازي والطـــاهر بـــن (يل ســـورة النـــاسإمـــن ســـورة اجلمعـــة ) رغائـــب الفرقـــان للنيـــسابوري

جامعـــة أم درمـــان اإلســـالمية )٤٢-٣٥:(م ص٢٠١٥-ه١٤٣٦القـــاهر عبـــد اهللا احلـــوري عبـــد ) عاشـــور
 .كلية أصول الدين قسم التفسري وعلوم القرآن



    
 
 

    

 
 
 
 
 

١٥٩

ات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد   

 يف خراسان ترمجة ألعالم املفرسين بالرأي 

 )م١٦٠٦ - ٠٠٠= هـ ١٠١٤ - ٠٠٠()١(" ّالمال علي القارياإلمام " -١٧

  :اسمه

  ".ّاملال علي القاري"، القارئ اهلروي املكي املعروف بــ )٢(مدعلي بن سلطان حم

  :كنيته

  .أبو احلسن

  :نسبته

  .نسبة إىل مكة أم القرى؛ ألنه رحل إليها وأخذ عن مشاخيها واستوطنها حىت تويف �ا: املكي

  )٣(نسبة إىل مدينة هراة: واهلروي

  : لقبه

  :لقب اإلمام علي القارئ بعدة ألقاب منها

وهــو لقــب معــروف الســيما بــني املعــاجم، ويطلــق علــي مــن بلــغ )٤(نــور الــدين : ولاللقــب األ

حيـان منزلة عالية يف العلم واملعرفة ذلك مثل ضياء الدين ومشس الدين وقد يطلـق يف بعـض األ

  ً.امسا

  .ًلقب بالقاري؛ لكونه عاملا بالقراءات) القاري: (اللقب الثاين

  "  علي القاري)٥ (ّالامل" املعروف بــ ) مال:( اللقب الثالث

  :مولده

  . ومل يذكر أحد ممن ترجم له تاريخ والدته،ه٩٣٠ولد يف مدينة هراة يف حدود سنة 

                                 
خالصة األثر يف أعيان القـرن احلـادي "، )١/٤٤٥(البدر الطالع مبحاسن من بعد القرن السابع : ترمجته) ١(

، معجـــم املطبوعـــات )١/٧٥١(لعـــارفني ، هديـــة ا)٥/١٢(، األعـــالم للزركلـــي ٢١٧) ٣/١٨٥" (عـــشر 
مـن «،معجم املفسرين )٧/١٠٠(، معجم املؤلفني )٣/٢١(، إيضاح املكنون )٢/١٧٩١(العربية واملعربة 

 ترمجـة ١٧١٣، املوسوعة امليسرة يف تراجم أئمة التفـسري )١/٣٦١(» صدر اإلسالم وحىت العصر احلاضر
  )٢/٢٤٨( القرن الثامن اهلجري ، إمتاع الفضالء برتاجم القراء فيما بعد٢٣٦٧رقم

اســم والــده، فهــو مركــب مــن علمــني، كمــا أورده معظــم مــن ترمجــوا لــه، إال أن العالمــة " ســلطان حممــد) "٢(
البــدر الطــالع مبحاســن مــن بعــد القــرن . علــى بــن ســلطان بــن حممــد:  ذكــره بامســه- رمحــه اهللا -الــشوكاين 

  )١/٤٤٥(السابع 
مدينــــة عظيمــــة مـــشهورة، مــــن أمهــــات مــــدن : ٥/٣٩٦ معجـــم البلــــدان ، قــــال عنهــــا يــــاقوت يف"هـــراة) "٣(

 .خراسان، فيها بساتني كثرية، ومياه غزيرة، وخريات كثرية، حمشوة بالعلماء، ومملـوءة بأهـل الفـضل والثـراء
 .وهي ضمن مجهورية أفغانستان احلالية

  ) ٣/٢١(، إيضاح املكنون )١/٤٤٥(كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ) ٤(
، باللغـة الرتكيــة، والظـاهر أ�ــا منحـدرة مــن كلمــة "مــنال"بــضم املـيم، وتــشديد مـا بعــدها، وتنطـق ": مـال) "٥(

: انظــــر. مثقـــف، ومــــتعلم: الــــسيد، واملخـــدوم، ومعناهــــا يف الفارســـية احلديثــــة: ، العربيــــة، ومعناهـــا"مـــوىل"
 .غحتقيق حممد الصبا) ٢٢:(مقدمة كتاب األسرار املرفوعة ملال علي القاري ص



    
 
 

    

 
 
 
 
 

١٦٠

ات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد   

 يف خراسان ترمجة ألعالم املفرسين بالرأي 

  .نشأته

، وترعـــرع �ـــا، وحفـــظ القـــرآن منـــذ صـــباه، وجـــوده علـــى شـــيخه "هـــراة"نـــشأ القـــاري يف مدينـــة 

الـشرعية عـن شـيوخ  وتلقـى مبـادئ العلـوم ،)١(املقرئ معني الدين بن احلافظ زيـن الـدين اهلـروي

(  مث هاجر إىل مكـة املكرمـة علـى إثـر قيـام الرافـضي إمساعيـل الـصفوي باالسـتيالء علـى،عصره

  .)٢(.، وبث شعائر الرافضة فيها)هراة 

فانتقــــل القــــاري منهــــا إىل مكــــة واســــتقر �ــــا، والزم �ــــا العلمــــاء ســــنوات طويلــــة، واســــتمر يف 

ل تعليمه على يد كبار علمائها، فأخـذ عـن وواص،التحصيل، حىت صار من العلماء املشهورين

  .)٣(الكثري من احملققني فيها 

  :شيوخه

  :تلقي اإلمام علي القارئ العلم علي عدد من الشيوخ من أشهرهم

  )٤(معني الدين بن احلافظ زين الدين اهلروي) ١(

  .)٥()  هـ٩٧٣: ت(أبو العباس، أمحد بن حممد بن علي، ابن حجر اهليتمي الشافعي، ) ٢(

 ٩٧٥: ت(الــــشيخ عــــالء الــــدين، علــــى بــــن حــــسام الــــدين، الــــشهري بــــاملتقي اهلنــــدي، ) ٣(

  .)٦(صاحب كتاب أكنز العمال ).هـ

  )٧ (.عطية بن علي السلمي) ٤(

  :تالميذه

  : وتتلمذ على يده كثري من طالب العلم، منهم

   ).٨()  هـ١٠٣٧(عبد الرمحن املرشدي املتوىف سنة 

  .، وغريمها)٩()  هـ١٥٣٣( سنة املتوىف. وعبد القادر بن حممد

                                 
ِمـــــال مـــــسكني(معـــــني الـــــدين حممـــــد بـــــن عبـــــداهللا اهلـــــروي ) ١( ِ

ْ ّ  بعـــــد - ٠٠٠=  هــــــ ٨١١ بعـــــد - ٠٠٠) (ُ
شـرح كنـز الـدقائق (سكن مسرقند، و�ذه صـنف كتابـه . من أهل هراة. فقيه من علماء احلنفية): م١٤٠٨

 )٦/٢٣٧(األعالم للزركلي . يف تاريخ هراة) روضة اجلنة(يف الفقه، و )  ط-
 ).٣٠:ص(تزيني العبارة للمصنف، حتقيق عثمان مجعه : قدمة كتابانظر م) ٢(
 .١/٤٤٥، البدر الطالع٤/٣٩٤، مسط النجوم العوايل٣/١٨٥خالصة األثر) ٣(
 .سبقت ترمجته) ٤(
 .١/١٠٩، البدر الطالع ٢/١٦٦خالصة األثر:ترمجته يف) ٥(
 .٤/٢٧١األعالم :ترمجته يف) ٦(
َعطيــة بــن علــي )  ٧( ّعطيــة بــن علــي بــن حــسن الــسلمي املكــي، ) م١٥٧٦ - ٠٠٠ = هـــ٩٨٣ - ٠٠٠(ََِّ

األعـالم للزركلـي . ثالثـة أجـزا" تفسري القرآن العظيم " من كتبه . عامل مكة وفقيهها يف عصره: زين الدين
)٤/٢٣٨( 

 .٢/٣٦٩خالصة األثر)  ٨(
 .٢/٤٥٧خالصة األثر)  ٩(



    
 
 

    

 
 
 
 
 

١٦١

ات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد   

 يف خراسان ترمجة ألعالم املفرسين بالرأي 

  :ومذهبه عقيدته

ًكان املال علي القاري، من عداد املاتريدية، وكان كثـريا مـا يثـين علـى شـيخ اإلسـالم ابـن تيميـة 
ً دفاعـــا كـــامال عـــن شــــيخ -ً جـــزاه اهللا خـــريا -دافـــع القـــاري  : ((حيـــثوتلميـــذه ابـــن القـــيم،  ً

تقـاد والتجـسيم والتـشبيه والـضالل، وأقـر عقيـدة اإلسالم وابن القيم، ورد من رمامها بسوء االع

الـــسلف يف الـــصفات، وأ�ـــا ال تـــستلزم التـــشبيه كمـــا دافـــع عـــن أهـــل احلـــديث ورد مـــن يطعـــن 

، ولكـــن مؤلفـــات القـــاري مل تكـــن لتخلـــو ممـــا يعـــارض عقيـــدة )١()) علـــيهم بالتـــشبيه واحلـــشو

-كالمه على عقيدتـه يف معرض " شم العوارض يف ذم الروافض"السلف، مثل قوله يف رسالة 

ِال عــني وال غــري يف حتقيــق صــفات الــذات: (( ِ َ َ َ ، ويبــدو أن القــاري مل يــسلم مــن تــأثريات )٢()) َ

ـــة العثمانيـــة ذات العقيـــدة املاتريديـــة، وصـــاحبة  عـــصره، خاصـــة وأنـــه قـــد عـــاش يف عـــصر الدول

  .)٣(الفروع الفقهية احلنفية 

 خــالل احلــروب التوســعية للدولــة ومــن املــرجح أن عــدم االســتقرار الــذي شــهدته خراســان

الصفوية، قد دفع القاري إىل اخلروج من هذه الديار وسـكن الـديار املقدسـة يف مكـة املكرمـة، 

ْواحلمــد هللا علــى مــا أعطــاين مــن التوفيــق : ((حيــث ألــف هــذه الرســالة، وقــال يف توثيــق ذلــك
ِ

َ َ ُ َ
ّوالقـــدرة علـــى اهلجـــرة مـــن دار البدعـــة إىل خـــري ديـــار الـــسنة، َ ْ

ِ
َ َ ِ الـــيت هـــي مهـــبط الـــوحي وظهـــور َ ِ ُ

ِ

، حيـــث تـــوىف ســـنة )٥(، حيـــث ألـــف هـــذه الرســـالة قبيـــل وفاتـــه ببـــضع ســـنوات )٤(.. )) .النبــوة

  .)٦(هـ ١٠١٤

  :والخالصة

  .أن مذهبه العقدي متأرجح بني السلف واخللف

  .وذلك من خالل االطالع على أحاديث الصفات يف املرقاة و الشمائل احملمدية

  ".أنوار القرآن وأسرار الفرقان "  آليات الصفات يف تفسريه ومن خالل تفسريه

  .فتجده جيتهد إلجياد املربرات لتأويالت اخللف وإجياد األعذار هلم

ًفمثال تأويله لصفة التعجب بالرضى
)٧(   

                                 
 . ٢/١٧١٤: سوعة امليسرةاملو ،١/٤٩٤: املاتريدية وموقفهم من األمساء والصفات)  ١(
  ١/٥٣٨: ، املاتريدية وموقفهم من األمساء والصفات)٧٥: ص" (شم العوارض يف ذم الروافض) "٢(
 ).٧: ص(بتصرف من مقدمة حتقيق رسالة شم العوارض يف ذم الروافض ) ٣(
 .٢/١٧١٣: املوسوعة امليسرة) ٤(
 ).٧: ص(مقدمة حتقيق رسالة شم العوارض يف ذم الروافض )  ٥(
؛ ٣/١٨٥: ؛ األعـــــالم١/٧٥١: ، هديـــــة العـــــارفني٣/١٨٥: ؛ خالصـــــة األثـــــر١/٤٤٥: البـــــدر الطـــــالع) ٦(

 .٧/١٠٠: معجم املؤلفني
 ) ٢/٢١(مجع الوسائل يف شرح الشمائل )  ٧(



    
 
 

    

 
 
 
 
 

١٦٢

ات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد   

 يف خراسان ترمجة ألعالم املفرسين بالرأي 

  )١(. بالقوة والقدرة اإلرادة"والذي نفسي بيده " وتأويله لليد يف حديث 

علـــم ومـــذهب اخللـــف أحكـــم وحيـــاول اجلمـــع وهـــو يـــدافع عـــن مقولـــة مـــذهب الـــسلف أ

  .بينهما

أما شرحه للفقـه األكـرب عنـد شـرحه لنـصوص أيب حنيفـة فقـد أثبـت سـلفيته ودفاعـه عـن 

  . السلف رمحه اهللا

   أم ال ؟. فيحكم عليه منها.وال يعرف هل هو آخر مؤلفاته

 ويـــدافع ،ًكـــان رمحـــه اهللا منـــصفا لـــشيخ اإلســـالم ابــن تيميـــة وابـــن القـــيم رمحهمـــا اهللافقــد 

ً وإن يوجـد لـه ـ أيـضا ـ ، ويقرر أيضا مذهب السلف يف مواضع من كتبـه. وينتصر هلما،عنهما
 ويتــــأثر فيــــه مبــــذهب األحنــــاف ،بعــــض مــــا خيــــالف فيــــه مــــنهج الــــسلف: يف مواضــــع عديــــدة 

  )٢(. أو تفويضها، وقرر قول اخللف يف تأويل آيات الصفات، وحنوهم،املاتريدية

 وأسـهم يف ، وسـرية حياتـه، كمـا هـو معـروف مـن مـصنفاته، املـذهبوقد كـان رمحـه اهللا حنفـي

 وتأييدها باألدلة الشرعية،حترير كثري من مسائل املذهب احلنفي
)٣(

.  

  :)٤(مؤلفاته

ُيعــد الــشيخ علــي القــاري، مــن املكثــرين يف التــصنيف، يف علــوم شــيت مــا بــني كتــب وحواشــي 

  :ورسائل وشروح وغري ذلك، ومن أشهر مصنفاته 

   )٥("سرار املرفوعة يف األخبار املوضوعةاأل "-

  )٦("مجع الوسائل يف شرح الشمائل "-

  )٧("شرح الشفا "-

  ".تفسري القرآن "-

                                 
 )١/٢١٥(مجع الوسائل يف شرح الشمائل )  ١(
 ).٥٤٠-١/٥٣٧(، )١/٣٥٠(للشمس األفغاين " املاتريدية : " ينظر )  ٢(
 . ومؤلفاته وشروحه لكتب االحناف ) ٣(
) لإلمـام علـى القـاري(أكثر من مائـة وعـشرين كتـاب )  ٣٢-٢٣(ذكر حمقق كتاب االسرار املرفوعة ص) ٤(

فهـرس مؤلفاتـه : املـال علـي القـاري(ّرمحة اهللا، وكذلك أورد الباحث حممد بن عبد الـرمحن الـشماع يف حبثـه 
ً أربعـا ومخـسني ترمجـة ٩٥ - ٩٣افـة والـرتاث، العـدد األول، ص املنشور يف جملـة آفـاق الثق) وما كتب عنه

 . له كتبها قدماء وحمدثون
كتبهــا الباحــث خليــل إبــراهيم ) اإلمــام علــي القــاري وأثــره يف علــم احلــديث(ومــن االحبــاث الــيت حتــدثت عنــه 

  .ه١٤٠٨ هـ، وطبعت سنة ١٤٠٦قوتالي، وقد نوقشت جبامعة أم القرى سنة 
: الناشــر-حممــد الــصباغ: احملقــق-وعــة يف األخبــار املوضــوعة املعــروف باملوضــوعات الكــربىاألســرار املرف)  ٥(

 ١: عدد األجزاء - بريوت–مؤسسة الرسالة /دار األمانة
 ٢: عدد األجزاء - مصر، طبع على نفقة مصطفى البايب احلليب وإخوته -املطبعة الشرفية : الناشر ) ٦(
 ٢:  عدد األجزاء- هـ ١٤٢١األوىل، : الطبعة-وت بري–دار الكتب العلمية : الناشر) ٧(



    
 
 

    

 
 
 
 
 

١٦٣

ات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد   

 يف خراسان ترمجة ألعالم املفرسين بالرأي 

  .)١("مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح  "-

  .)٢("شرح خنبة الفكر يف مصطلحات أهل األثر  " -

  )٣("اشدين واخللفاء الر من خطب النيب -موعظة احلبيب وحتفة اخلطيب  "-

  )٤("أدلة معتقد أيب حنيفة يف أبوي الرسول عليه الصالة والسالم" -

  )٥("الرد على القائلني بوحدة الوجود "-

  .)٦()املوضوعات الصغرى(املصنوع يف معرفة احلديث املوضوع  "-

  .)٧("شرح األربعني النووية "-

ِشم العوارض يف ذم الروافض  " - ِِ
َُّ ُِّّ ِ َ َ ")٨(.  

  .)١٠( وغري ذلك كثري .)٩("ديث القدسية األربعينية األحا " -

  :ثناء العلماء عليه

ًنال املال علي القاري ثناء عدد من العلماء نظرا لسعة مؤلفاته وتنوعها مـا بـني الفقـه والتفـسري 
 وكـان يأكـل ،ًواحلديث واألصول والعقائد فقـد كـان رمحـه اهللا معروفـا بالتـدين والتـورع والتعفـف

  .)١١( غلب عليه الزهد والعفاف والرضا بالكفاف،ًتقلال من الدنيا م،من عمل يده

                                 
 ٩:  عدد األجزاء-م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢األوىل، : الطبعة- لبنان–دار الفكر، بريوت : الناشر) ١(
: الناشـر-حممد نزار متيم وهيثم نـزار متـيم: الشيخ عبد الفتح أبو غدة، حققه وعلق عليه: قدم له: احملقق) ٢(

 .بدون: بعةبريوت الط/ لبنان-دار األرقم 
دائـــرة الـــشؤون اإلســـالمية والعمـــل : الناشـــر-عبـــد احلكـــيم األنـــيس . د: حققهـــا وعلـــق عليهـــا وقـــدم هلـــا) ٣(

 . م٢٠٠٩ - هـ ١٤٣٠األوىل، : الطبعة- اإلمارات العربية املتحدة-اخلريي، ديب 
األوىل، : ةالطبعـــ- الـــسعودية–مكتبـــة الغربـــاء األثريـــة :  الناشـــر-مـــشهور بـــن حـــسن بـــن ســـلمان: احملقـــق) ٤(

 .هـ١٩٩٣ -هـ ١٤١٣
دار املــأمون : الناشــر-علــي رضــا بــن عبــد اهللا بــن علــي رضــا: احملقــق-الــرد علــى القــائلني بوحــدة الوجــود ) ٥(

                                                .م١٩٩٥ -هـ ١٤١٥األوىل، :  الطبعة- دمشق–للرتاث 
 . هـ١٣٩٨الثانية، : الطبعة- بريوت–مؤسسة الرسالة : الناشر-عبد الفتاح أبو غدة: احملقق) ٦(
حممد شكور بـن حممـود احلـاجي :  حتقيق وختريج-فيض املعني على مجع األربعني يف فضل القرآن املبني ) ٧(

  م ١٩٨٧ - هـ ١٤٠٧األوىل، : الطبعة- األردن –مكتبة املنار، الزرقاء : الناشر-أمر ير املياديين 
 - هـــ ١٤٢٥األوىل، :  الطبعـة-مركـز الفرقــان للدراسـات اإلســالمية : اخلليفـة، الناشــرجميــد . د: احملقـق)  ٨(

 . م٢٠٠٤
ُخرج أحاديثه) ٩( َ ُّأبو إسحاق احلويين األثري: َّ  الـشرفية، مكتبـة التـابعني، -مكتبة الـصحابة، جـدة : الناشر-ََِ

 . الزيتون–سليم األول 
،ورسـالة )٣٢-٢٣: (مة كتاب األسرار املرفوعة، ص، مقد٧٥٣-٧٥١"/١هدية العارفني"مؤلفاته يف ) ١٠(

 .، خلليل إبراهيم)اإلمام على القاري وأثره يف علم احلديث(بعنوان 
ًوذكــــر أنــــه كــــان يكتــــب كــــل عــــام مــــصحفا خبطــــه ): (١٠:(جــــاء يف ترمجتــــه يف مقدمــــة املــــصنوع ص)  ١١( َّ

  ).ام إىل العاماجلميل، وعليه طرر من القراءات والتفسري، فيبيعه ويكفيه قوته من الع



    
 
 

    

 
 
 
 
 

١٦٤

ات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد   

 يف خراسان ترمجة ألعالم املفرسين بالرأي 

ًوكـــان يكتـــب كـــل عـــام مـــصحفا خبطـــه ، كثـــري العبـــادة والتقوى،وكـــان قليـــل االخـــتالط بالنـــاس
  . فيبيعه ويكفيه قوتا عامه كله، ويهمشه بالقراءات والتفسري،اجلميل

  .)١(والورعوكان يرى أن التقرب إىل احلكام وقبول منحهم يضر باإلخالص 

ِرحم الله والدي، كان يـقول يل: "وكان يقول ُ ُ َ َ َ ِ ِ
َ ُ َّ َ

ِ
َما أريد أن تصري من العلماء، خـشية أن تقـف : َ

َِ َْ َْ َ َُ َْ َ
ِ

َ ََُ ْ
ِ

َ
ِ ُ ِ َ

ِعلى باب األمراء 
ََ َُ ْ ِ ََ.")٢(  

ْأحـــد صـــدور العلـــم: "قـــال عنـــه احلمـــوي  ُ ِ البـــاهر الـــسمت يف التحقيـــق،َ فـــرد عـــصره،ُ
ْ  وتنقـــيح ،َّ

َالعبارا َ وشهرته كافية عن اإلطراء ىف وصفه ،تْ َ َ
ِ َ ")٣(.  

َِّاجلـــامع للعلـــوم العقليـــة والنقليـــة:"وقـــال العـــصامي  ْ َ ْ
ِ

َِّ واملتـــضلع مـــن الـــسنة النَّبويـــة،َْ َ ِ أحـــد مجـــاهري ،ّ
ََ

ِْْاألعالم ومشاهري أويل احلفظ واألفهام  َْ ْ َ ")٤(.  

  ."الفضل الظاهر  و،صاحب العلم الباهر" " التعليق املمجد"وقال اللكنوي يف 

ولـــه غــري ذلـــك مــن رســـائل ال تعــد وال حتـــصى، : " - بعـــد أن عــدد بعـــض مؤلفاتــه –مث قــال 

  .)٥(" وكلها مفيدة 

ً وصـار إمامـا شـهريا،فاق أقرانـه" :" البضاعة املزجاة "وقال النعماين يف   نظـارة ً، وعالمـة كبـريا،ً

ن احلديث والتفسري والقراءات واألصول ً متمكنا بف،ًمتضلعا يف كثري من العلوم العقلية والنقلية

  .)٦("  مع اإلتقان يف كل ذلك ،والعربية وسائر علوم اللسان والبالغة

  :وفاته

 وملا )٧().املعالة ( يف شهر شوال، وقد دفن مبقربة) هـ١٠١٤(تويف رمحه اهللا مبكة املكرمة سنة 

يف جممـع حافـل جيمـع أربعـة بلغ خرب وفاته علماء مصر صـلوا عليـه جبـامع األزهـر صـالة الغيبـة 

  .)٨(آالف نسمة فأكثر 

  :المؤلفات التفسيرية لإلمام المال علي القارئ

  :ًذكر العلماء من مصنفاته يف التفسري خاصة كتبا وحواشي ورسائلها منها

                                 
عـامل . حتقيـق الـدكتور حممـد علـي املرصـفي) تبعيد العلمـاء عـن تقريـب األمـراء: ( كتابه-إن شئت-اقرأ )  ١(

 ). م١٩٩٠( القاهرة -الكتب 
  ).١/٣٣١" (مرقاة املفاتيح) "٢(
 )٣/١٨٥" (خالصة األثر يف أعيان القرن احلادي عشر ) "٣(
 .١/٤٤٥: ، البدر الطالع للشوكاين)٤/٤٠٢" (ألوائل والتوايل مسط النجوم العوايل يف أنباء ا) " ٤(
 )١٠٦-١/١٠٥(التعليق املمجد على موطأ حممد  )  ٥(
 )  ٣٠ص" (البضاعة املزجاة ملن يطالع املرقاة شرح املشكاة) "٦(
، )٢١٧(ترمجــــة ) ١/٤٤٥(، البــــدر الطــــالع مبحاســــن مــــن بعــــد القــــرن الــــسابع ٣/١٨٦خالصــــة األثــــر ) ٧(

 .٥/١٢األعالم
 .٣/١٨٦خالصة األثر ) ٨(
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ات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد   

 يف خراسان ترمجة ألعالم املفرسين بالرأي 

   )١(وسيايت الكالم عنه بنوع من التفصيل" تفسري أنوار القرآن"كتابه يف التفسري وامسه -١

اجلمالني علـي تفـسري اجلاللـني، وحاشـية علـي تفـسري البيـضاوي، وأمـا : نهاأما احلواشي فم-٢

املسألة يف البسملة، والبينات يف بيان اآليات، وتفسري سورة القدر، : رسائله يف التفسري فمنها

ْيــــــابين آدم خــــــذوا زينــــــتكم{وأوائــــــل ســــــورة الــــــدخان، تفــــــسري  ُ َ َ ِ ُ ُ َ َ َِ  وتوفيــــــق ،]٣١: األعــــــراف[} َ

ِأفــأمنوا مكــر اللــه {فــسري، وتفــسري قولــه تعــايل املتعارضــات يف الت َِّ
َ ْ َ ُ َ وتفــسري ،]٩٩: األعــراف[} ََ

ِيـنظــرون إال أن يــأتيـهم اللــه يف ظلــل مــن الغمــام{ قــول اهللا تعــايل 
َ ََ ْ ِ ٍِ َُ ُِ َُّ َّ ُ ُُ َ ْ َ َْ َ ِ َ ،رســالة يف ]٢١٠: البقــرة[} ْ

وقـف يف القـرآن، التفسري، والعالمات البينات يف فضائل بعض اآليات، ورسالة يف عالمـات ال

 )٢(ورسالة يف فضائل القرآن وتالوته،

 أما حاشية املال علي القاري يف ختريج قـراءات تفـسري البيـضاوي، رسـالة دكتـوراه يف -٣

حاشية املال علي القاري يف ختريج قراءات تفسري :( ختصص القراءات جبامعة أم القرى بعنوان 

عبـد اهللا بـن موسـى بـن ، دراسـة وحتقيـق ، ـ  هـ١٠١٤لإلمام املال علي القاري ت ) البيضاوي

  .)م٢٠١٤( .عبد اهللا الكثريي

وبقيـة احلاشـية مـن أول سـورة مـرمي إىل ، حتقيق اجلزء من أول الكتاب إىل �ايـة سـورة الكهـف 

 .�اية الكتاب قام بتحقيقها  عصام احلريب

البيــضاوي رمحــة اهللا وهـذه احلاشــية تتــضمن ختــريج مجيــع القـراءات الــيت وردت يف تفــسري اإلمــام 

وهــذا لــيس بــأمر مــستغرب مــن ،وكذلك احلكــم عليها،مبتواترهــا وشــاذها، مــع عزوهــا ألصــحا�ا

كمـــا مـــر يف ،وذلـــك لتبحـــره يف علـــم القراءات )القـــارئ(إمـــام جليـــل كـــان مـــن أشـــهر القابـــه  

 .ترمجته

ثني فقــد قــام بتحقيقهــا عــدد مــن البــاح)  فــي بيــان بعــض اآليــاتَّالبينــات( وأمــا رســالة -٢
مـن سـورة األنعـام يف تفـسريه ) ١٥٨(وهي عبارة عن حاشية علـى تفـسري البيـضاوي لآليـة ،)٣(

  .أنوار التنزيل وأسرار التأويل

                                 
 عند احلديث عن منهجه يف التفسري)  ١(
 مقدمـة احملقــق ص ١٥د عيــادة الكبيـسي جملـة األمحديـة العـدد . َّالبينـات يف بيـان بعـض اآليـات حتقيـق أ) ٢(

وقــد ذكــر احملقــق تفاصــيل مــا أورده مــن مؤلفــات ) ١١٨(ايل)٦٢:(بديــة البحــث مــن ص) ٧٥-٧١:(ص
ودهـــا يف املكتبــات االســالمية وارقامهـــا بــني املخطوطــات ولكنـــه كــرر بعــض الرســـائل ورســائل وأمــاكن وج

 .وهي يف احلقيقة لشي واحد
 ورئــيس قــسم الدراســات – بقــسم التفــسري وعلــوم القــرآن –خالــد بــن عــون العنــزي، أســتاذ مــشارك . د)  ٣(

َّ السعودية، البينات يف بيان بعـض  اململكة العربية– جامعة طيبة باملدينة املنورة – كلية اآلداب –القرآنية 
-. هــ؛ حتقيـق حممـد خـري رمـضان يوسـف١٠١٤املال علي بن سلطان حممد القـاري اهلـروي، ت /اآليات
، لقـــاء العـــشر األواخـــر باملـــسجد احلـــرام،  (-).٤٨ :ص ( هــــ،١٤٢٦دار البـــشائر اإلســـالمية، : بـــريوت
 د عيادة الكبيسي.  حتقيق أ١٥لعدد ًوطبعت أيضا يف جملة األمحدية ا ، ٧١ الرسالة ٧ا�لد 
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ات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد   

 يف خراسان ترمجة ألعالم املفرسين بالرأي 

ـــ مــن " آيــات"يف عنــوان الكتــاب هــو عالمــات القيامــة الكــربى، ولــيس  "اآليــات"واملقــصود ب

ُُهـل يـنظـر ﴿ :القرآن الكرمي، على الرغم من أنه تفسري لقوله تعاىل َْ ْ ُون إال أن تـأتيـهم المالئكـة َ َ ِ َِ َ ْ ُ ُ َ ْ َ ْ َ َِّ َ
َْأو يأيت ربـك أو يـأيت بـعـض آيـات ربـك يــوم يـأيت بـعـض آيـات ربـك ال يـنـفـع نـفـسا إميانـهـا مل  َ َُ َ ََ ِ

ً ْ ُ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ َ َ َ َِّ َِّ َ َ
ِ ِ

ُ ُْ ِْ ِ ِْ ْ ْْ َ َْ َْ َُّ
ُتكن آمنت من قـبل أو كسبت يف إميا�ـا خيــرا قـل انـتظـر ً
ِ َْ َِ ُ َْ َ َِْ َ َِ ِ ْ َْ ْ ْ َْ َ ُ

ِ
َ ُ َوا إنـا منتظـرونَ ُ

ِ َُْ ]. ١٥٨: األنعـام]﴾  َِّ

وهــو تعليــق لطيــف وبيــان نفــيس ملــا فــسر بــه البيــضاوي هــذه اآليــة يف تفــسريه، لكنــه أمجــل فيــه 

ًوأوجـــز واجتهـــد، فكـــان ذلـــك معرتكـــا ألصـــحاب احلواشـــي يف بيـــان كلماتـــه وتقريـــب فحواهـــا، 
 .فأدىل املؤلف هنا بدلوه

 (١).رك كنهها القارئ العاديوفيه مسائل عقدية دقيقة، قد ال يد

  .وانتهي فيها إيل أن املقصود باآليات الواردة يف اآلية هي طلوع الشمس من مغر�ا

مكانــة مؤلفهــا، و تنــوع مــصدرها، ومشوهلــا جلــانيب : وقــد متيــزت الرســالة بعــدة مزايــا، مــن أمههــا

ٍح واسـتدالل ومناقـشة التفسري باملـأثور والتفـسري بـالرأي، وتكامـل املـادة العلميـة فيهـا مـن توضـي ٍ ٍ
ٍورد وتعقيب وترجيح  واختيار، وغري ذلك ٍ ٍ ٍ.(٢) 

  :تفسير المال علي القاري ومنهجه فيه

ُإن نظرة واحدة يف عنـوان التفـسري ترشـدك إيل االجتـاه الـذي حنـاه املـال علـي القـارئ يف تفـسريه 
علمــاء األعيـان وأحــوال أنـوار القــرآن وأسـرار الفرقــان اجلـامع بــني أقـوال :(ًفاسـم التفـسري كــامال 

  ).األولياء ذوي العرفان

فهو تفسري صويف عرفاين يسلك مسلك التفاسري الصوفية املشهورة بل وينقـل عنهـا يف مـواطن 

  كثرية من تفسريه، 

ًويعترب مرجعا أساسيا ومهما ليس يف ا�ال الصويف فقط، بل يف جوانب عدة ً ً.  

  : نقاطوميكن أن نلخص املنهج الذي سار عليه يف عدة

. ُ فقدان العاطفة والنفحة املذهبية، وخاصة العقديـة، فالتعـصب املـذهيب عـدمت معاملـه لديـه-

ًوجنــد التــشعب يف اآلراء ظــاهرا وبــارزا دون التمــذهب البعيــد أو اجلــانح، ومــن املعلــوم أن املــال  ً
علـــي القـــاري علـــي مـــذهب أيب حنيفـــة، هـــذا مـــن جهـــة ومـــن جهـــة األمـــور العقديـــة، فمنهجـــه 

ًا وسطا ما بني اخللف والسلف إضافة إيل التعرج ملسائل الفرق األخرىمنهج ً.  

التعـــرض الواســـع والكثـــري يف االعتمـــاد علـــي النقـــل، فتفـــسريه ملـــئ باالســـتناد إيل األحاديـــث -

                                 
دار البــشائر اإلســالمية، : بــريوت-.َّالبينــات يف بيــان بعــض اآليــات؛ حتقيــق حممــد خــري رمــضان يوســف)  ١(

  ).٤٨ :ص ( هـ،١٤٢٦
 مقدمـــة احملقـــق ١٥د عيـــادة الكبيـــسي جملـــة األمحديـــة العـــدد .َّالبينـــات يف بيـــان بعـــض اآليـــات حتقيـــق أ)  ٢(

 )١١٨(ايل) ٦٢:(ث ف ا�لة من صبدية البح) ٨٠-٧٩(:ص



    
 
 

    

 
 
 
 
 

١٦٧

ات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد   

 يف خراسان ترمجة ألعالم املفرسين بالرأي 

ًالشريفة واملتنوعة يف الصحة، مع االشارة أحيانا إيل ذلك، إضافة إيل أقوال الصحابة والتابعني 
  .وآرائهم

 .أهل الكتاب، علي وجه اخلصوص التوراة وعن عيسي عليه السالمالنقل عن  -

االهتمــام باجلوانــب اللغويــة، فــال ختلــو صــفحة مــن اســتدالل ببيــت شــعر وهــي كثــرية  -

 .ومتنوعة

ًاالهتمام بعلم القراءات، فهو دائما يـذكر وجـوه القـراءات ويردهـا إيل أصـحا�ا، فمـا  -
 .من موضع إال وقد أشار إليه بشكل عام

مــــاد علــــي أمهــــات الكتــــب يف التفــــسري مــــن الــــسابقني واملتــــأخرين، وعــــل وجــــه االعت -

 .تفسري البيضاوي وأيب السعود والكشاف: اخلصوص

ًاعتمد اعتمادا كثريا علـي تفـسري   -  فـال تكـاد ،ويـسميه يف تفـسري األسـتاذ) القـشريي(ً

 وكــذلك تفــسري الــسلمي والبقلــي، ،جتــده يفــسر  آيــة إال وراي األســتاذ حاضــر فيهــا

 .من املتأخرين البحر املديد ال بن عجيبةو

ذكـــر الرجـــال املتنـــوع والكثـــري والكـــم اهلائـــل وعلـــي وجـــه اخلـــصوص رجـــال الـــصوفية  -

اجلنيـــــد، الـــــشبلي، بـــــن عطـــــاء اهللا، املكـــــي، القرشـــــي، رومي، احلريـــــري، الواســـــطي، (

اجلربي، الصفوي، محدون، ابو حفص الكرماين، السقطي، عياض، النصر آبادي، 

  )١()الرتمذي وغريهمالداراين، 

  

  

  

  

  

                                 
) ٥-٤:(ص: أنـوار القـرآن: بتصرف وإضافة مـن مقدمـة حمقـق تفـسري املـال علـي القـاري اهلـروي املـسمى) ١(

 .ه١٤٣٤م،٢٠١٣، دار الكتب العلمية، ١. ط: بريوت ، ناجي سويد . حتقيق د



    
 
 

    

 
 
 
 
 

١٦٨

ات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد   

 يف خراسان ترمجة ألعالم املفرسين بالرأي 

 امتةـــاخل
ُبعد هذه الرحلة املمتعة بني تراجم علماء التفـسري بـالرأي  يف خراسـان ميكـن أن نـسجل 

 : النقاط التالية

إن إقلـــيم خراســـان كـــان لـــه دور بـــارز يف إثـــراء العلـــوم الـــشرعية واللغويـــة عامـــة وإثـــراء  - ١

ر يف علــم التفــسري واحلــديث  مبــا انتجــه مــن علمــاء كبــا،املكتبـة التفــسريية خاصــة

ًوهذا يدلنا إيل قيمة هذا اإلقليم قـدميا ممـا جعلـه ،واللغة والفقه وغريها من العلوم ُ
حمـــط أنظـــار الطــــالب والبـــاحثني مـــن كــــل بقـــاع األرض حـــيت ينهلــــوا مـــن علــــم 

  .العلماء فيه

 ًمل يكن هذا اإلقليم حمصورا علي اجتاه بعينه أو مـذهب بعينـه يف التـصنيف والتـأليف - ٢

 :  وذلك ألسباب منها

ذهب املـفكـر أو ال تعاقب احلكام واألنظمة اليت كانـت تـؤثر بـشكل كبـري يف انتـشار -  أ

 . أو احنساره

هـذا اإلقلـيم، ممـا لـه أكـرب األثـر فيمـا كـان عليـه مـن  اتساع الرقعـة الـيت يتكـون منهـا -ب

 .التنوع واالختالف يف املذاهب الفقهية أو الفكرية

 وزيديـــة كمـــا وجـــدنا أشـــاعرة ة وشـــافعيًان يف هـــذه الـــبالد أحنافـــوجـــدنا مـــن املفـــسري - ٣

 مــع عــدم غيــاب النزعــة الــصوفية عــن عــدد لــيس القليــل مــن ، ومعتزلــةوماتريديــة

 .علماء هذا اإلقليم

يف الناحيــة التفــسريية ظهــر يف إقلــيم خراســان علمــاء التفــسري باملــأثور األوائــل الــذين  - ٤

 ،وا طريقتها يف كل األقطار اإلسـالميةقادوا هذه املدرسة وأسسوا منهجها ونشر

مقاتــــــــل بــــــــن ، ابــــــــن أيب حامت،الطــــــــربي، ابــــــــن مردويــــــــه: مــــــــن أمثــــــــال األئمــــــــة 

ًحيث كان ما سطروه منهجا حيتذي ومسلكا ،مقاتل بن حيان وغريهم،سليمان ًُ
 .ُيقتفي يف تصانيف من بعدهم من املفسرين

ًن حـــائال دون خـــروج مل يكـــن وجـــود مدرســـة التفـــسري باملـــأثور بقـــوة يف إقلـــيم خراســـا - ٥
 .جهابذة املفسرين بالرأي من نفس املنطقة

مل ختل مؤلفات املفسرين يف خراسان من ظاهرة السجال الفكري والتنوع املذهيب يف  - ٦

 ولعــل مــا كتبــه ،تنــاول القــضايا الفقهيــة والعقديــة املتعلقــة بآيــات القــرآن الكــرمي

ً ردا علي اإلمـام اجلـصاص اإلمام الكيا اهلراسي الشافعي يف كتابه أحكام القرآن
 . احلنفي يدل علي هذا السجال احملمود

 ويكفـي أن نـشري إيل أن املـشارب ،ُمدرسة الـصوفية وجـدت بكثـرة وقـوة يف خراسـان - ٧



    
 
 

    

 
 
 
 
 

١٦٩

ات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد   

 يف خراسان ترمجة ألعالم املفرسين بالرأي 

ــــيت ينهــــل منهــــا أربــــاب الــــصوفية إيل اآلن تتمثــــل فيمــــا كتبــــه علمــــاء مدرســــة  ال

 ومـــن ،خراســـان مـــن أقطـــاب الـــصوفية كالـــسلمي والقـــشريي والتـــسرتي والغـــزايل

ّ وهذا له دالئل كبرية علي فشو مـدارس الـصوفية يف ،املتأخرين املال علي القاري ُ ُ
هـــذا املنطقـــة وانتـــشارها ورواجهـــا ووثـــوق العامـــة �ـــا، وهـــذه حقـــائق تارخييـــة ال 

 .ينكرها من تصفح تاريخ دخول اإلسالم هلذه البالد وارتباطه الوثيق بالتصوف

ــــة تعــــرض العديــــد مــــن علمــــاء التفــــسري يف خر - ٨ ــــتالءات و�ــــم باطل اســــان إيل حمــــن واب

مـن خـالل إشـاعات يطلقو�ـا ،وادعاءات من جهة خصومهم من املخالفني هلم

علـــي هـــؤالء العلمـــاء االجـــالء، أو وشــــايات ايل الـــوالة واحلكـــام تفـــسد قلــــوب 

و التـضييق أمما يرتتب عليه طرد العلمـاء أو سـجنهم ،احلكام علي هؤالء العلماء

 . يف بعض احلاالت إيل القتلعليم وقد يصل العقاب 

: "  وممن تعرض هلذه احملن اإلمام الكيا اهلراسـي  وقـد أشـار ابـن األثـري إيل هـذا بقولـه-أ

ا�م إلكيا مدرس النظامية بأنـه بـاطين، فقـبض عليـه الـسلطان حممـد، فـشهدوا بـرباءة الـساحة، 

  (١)" فأطلق

سرت إىل البـصرة، فبقـي ُابتلـي بإخراجـه مـن تـ وكذلك اإلمـام سـهل التـسرتي حيـث -ب 

  )٢(.فيها حىت مات

وهكـذا يظهـر ،)املـشبهة(مام القشريي، وحمنة اإلمام ابن فورك مع الكراميـة  وحمنة اإل-ج

َُأحـسب النَّـاس أن يـتـركـوا {ًجليا أن العلماء ورثـة األنبيـاء يف العلـم واالبـتالء وصـدق اهللا تعـايل  ُْ َْ َ َُ َ
ِ

ُأن يـقولــوا آمنَّــا وهــم ال يـ َ ََ ْ ُ َ ُ ُ ْ َفتـنــون َ َُ ْ
ُ ولقــد فـتـنَّــا الــذين مــن قـــبلهم فـلــيـعلمن اللــه الــذين صــدقوا )٢( َ َ ََ َ َ َ َ َ

ِ ِ َِّ َُّ َّ َّ َ َْ َ ْْ
ِ ْ

ِ َ ْ ََ
َوليـعلمن الكاذبني  ِِ َ ْ َّ َ ََْ ََ

 ]٤ - ٢: العنكبوت[ } )٣(

اســــتفاد علمــــاء مدرســــة التفــــسري بــــالرأي يف خراســــان مــــن كتــــب الــــسابقني هلــــم إمــــا  - ٩

ًاختصارا أو �ذيبا أو اقتباسا  ً أو كتابة حواشي وتعليقات أو تعقيبات وهذا أمـر ً

معهود يف املدارس العلمية عامة ويف مدارس التفسري خاصة، ولكن اإلشارة هنا 

إيل حـــــرص علمـــــاء خراســـــان علـــــي االفـــــادة مـــــن مؤلفـــــات مـــــن جـــــاورهم ممـــــن 

أو قــــرب املكــــان وســــهولة ً،حبكم التلمــــذة علــــي أيــــدي الــــشيوخ أحيانــــا،ســــبقهم

  ً.التفسريية حينااحلصول علي املؤلفات 

 مـن االنتقـاد مـن قبـل املرتمجـني إمـا مـن جهـة خراسانمل يسلم  عدد من علماء  -١٠

 بــل هــو  شــأن ،ُوهــذا أمــر ال يــستغرب،املعتقــد أو املــنهج أو مــسلكه يف التأليف

                                 
   ).٧/٢٣٣(كي ، طبقات الشافعية الكربى للسب)١٩/٣٥١(سري أعالم النبالء ط الرسالة ) ١(
 .حتقيق عبد احلليم حممود نشر مكتبة الثقافة الدينية)٤٩٩ص(اللمع أليب نصر السراج )  ٢(



    
 
 

    

 
 
 
 
 

١٧٠

ات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد   

 يف خراسان ترمجة ألعالم املفرسين بالرأي 

الــــشجر املثمــــر، كمــــا أن ذلــــك مــــن ســــنة اهللا يف خلقــــه، فالكمــــال املطلــــق هللا 

 .نسيانسبحانه أما البشر فهم عرضة للخطأ وال

  :علي حد قول بشار بن برد

َفمن ذا الذي تـرضى سجاياه كلها ُّ ُ ُ َ ََ َْ ْ ُ
ِ َّ َ َ ْكفى المرء نـبال أن تـعد معايبه.....َ ُ َ ََ َّ ُ ْ َ ً ُْ َ ْ َ َ َ  

  يف مقامات احلريريجاء و

ْمن ذا الذي ما ساء قط َ ْومن له الحسنى فـقط ؟.. .َ َ َ ْ ُ  

 بغلبـــة جانـــب اللغـــة متيـــز اجتـــاه الكثـــري ممـــن ينتـــسب إيل هـــذه الـــبالد يف التفـــسري -١١

ًوالبالغة واالهتمام بإبرازه، وهذا يدل علي أن القوم أتقنـوا العربيـة اتقانـا مكـنهم 
كمــا هــو احلــال يف  تفــسري درج الــدرر لعبــد ،مــن ســرب غورهــا واســتخراج دررها

لإلمـــــــام ناصـــــــر الـــــــدين " أنـــــــوار التنزيـــــــل وأســـــــرار التأويـــــــل "،القـــــــاهر اجلرجـــــــاين

 وغريها من املؤلفات التفسريية اليت ، علي الكشافوحاشية التفتازاين،البيضاوي

 .ذكرناها يف ثنايا البحث

ًظهـــر جليـــا أن علمـــاء خراســـان مل يكتفـــوا يف طلـــب العلـــم والتـــزود منـــه بعلمـــاء  -١٢
ًبالدهـــم فقـــط، بـــل رحلـــوا إيل بـــالد املـــسلمني شـــرقا وغربـــا ليتـــزودوا مـــن العلـــم  ً

 .تهدين يف كل عصر ومصرواملعرفة، وقد كان هذا مسلك العلماء ا�دين ا�

بعض املفسرين يف بالد خراسان رحلوا إيل البالد العربية واستقروا وعاشوا وماتوا   -١٣

 وبعـضهم هلـم أصـل عـريب قرشـي كمـا هـو احلـال يف نـسب الفخـر الـرازي، فيهـا،

 .والقشريي

ســـالمي يف كـــل العلـــوم خـــدمات جليلـــة تفـــوق م علمـــاء خراســـان للعـــامل اإلَّقـــد -١٤

 وحيتــاجون مـن املــسلمني وخاصــة ،جعــوا إيل عجمـة اللــساناحلـصر، وهــم اآلن ر

العرب منهم تقدمي  يد العون حيت يتخلصوا من آثار االحتالل الـشيوعي الـذي 

ًأضر بدينهم ولغتهم ضررا بالغا  فهل من مشمر لرد اجلميل؟،ً

ويف ختام هذه الرحلة املباركة بني هؤالء العلمـاء العظمـاء أسـال اهللا الكـرمي أن يعفـو عـن 

 .ًالزلل ويتجاوز عن اخلطأ ويتقبل عملي خالصا لوجهه سبحانه وتعايل

  

  وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني
  

  

  



    
 
 

    

 
 
 
 
 

١٧١

ات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد   

 يف خراسان ترمجة ألعالم املفرسين بالرأي 

  املراجعأهم املصادر و
                                                      أبو الطيـب حممـد صـديق خـان بـن حـسن بـن علـي ابـن لطـف اهللا احلـسيين   :                 أجبد العلوم املؤلف  . ١

  -    هـــــ    ١٤٢٣     األوىل   :             حــــزم الطبعــــة       دار ابــــن  :       الناشــــر  )   هـــــ    ١٣٠٧  :      املتــــوىف (ِ            َّ    ِالبخــــاري القنـَّـــوجي 

  . م    ٢٠٠٢

                                                                                 أبـــو منـــصور املاتريـــدي حياتـــه وآراؤه العقديـــة، بلقاســـم الغـــايل، دار الرتكـــي للنـــشر تـــونس طبعـــة   . ٢

  . م    ١٩٨٩

ُإْحتــاف  . ٣ َ ِ    ْ  ُ َ ِبتـــراجم  َُِْ      َُِْاملرتقــي  ِ ِ
َ َِ        ِ ِ
َ ُشــيوخ  َِ ُ    ُ ّالبيهقــي  ُ

ِ
َ َ        ّ

ِ
َ َقــدم        النحــال        الفتــاح     عبــد    بــن      حممــود  :      املؤلــف  َ َّ َ    َ َّ ُلــه  َ َ   ُ ْالــشيخ  : َ َّ     َّْ  

ََمـــصطفى ْ ُ     ََ ْ ِالعـــدو  ُ َ َ      ِ َ       جـــامع        موســـوعة       ملـــشروع        العلمـــي        الفريـــق  :       وتـــدقيق      وضـــبط         ومراجعـــة       إشـــراف   يَ

  . م      ٢٠٠٨  -    هـ      ١٤٢٩       األوىل،  :       الطبعة          والتوزيع       للنشر        امليمان     دار  :       الناشر-     السنة

  :      املتـــوىف (                                       عبـــد الـــرمحن بـــن أيب بكـــر، جـــالل الـــدين الـــسيوطي   :                           اإلتقـــان يف علـــوم القـــرآن املؤلـــف  . ٤

ـــراهي  :     احملقـــق  )   هــــ   ٩١١   :                                  اهليئـــة املـــصرية العامـــة للكتـــاب الطبعـــة  :          م  الناشـــر                    حممـــد أبـــو الفـــضل إب

  م    ١٩٧٤  /   هـ    ١٣٩٤

  :       الناشـر  )   هــ   ٦٨٢  :      املتـوىف (                             زكريا بن حممد بـن حممـود القـزويين   :                               آثار البالد وأخبار العباد املؤلف - ١

   .      بريوت–         دار صادر   :              بريوت الناشر-         دار صادر 

    أيب    بــن     حممــد    اهللا     عبــد   و  أبــ  :      املؤلــف  ،        واجلهميــة        املعطلــة     حــرب     علــى         اإلســالمية       اجليــوش        اجتمــاع  . ٥

  -         الفوائــد     عــامل     دار  :       الناشــر  ،       النــشريي     أمحــد    بــن      زائــد  :       احملقــق ،        اجلوزيــة     قــيم     ابــن      أيــوب    بــن     بكـر

  .  هـ      ١٤٣١       األوىل،  :       الطبعة  ،       املكرمة     مكة

        الـــدين،       بعمــاد       امللقـــب        الطــربي،      احلــسن     أبـــو      علــي،    بـــن     حممــد    بــن     علـــي  :      املؤلــف ،      القرآن       أحكــام  . ٦

     عبـــد      وعـــزة     علـــي     حممـــد      موســـى  :       احملقـــق ، )  هــــ   ٥٠٤  :      املتـــوىف   ( ي      الـــشافع        اهلراســـي        بالكيـــا        املعـــروف

  .  هـ      ١٤٠٥          الثانية،  :         الطبعة ، :     الطبع       تاريخ  ،     بريوت          العلمية،       الكتب     دار  :       الناشر  ،     عطية

      موســــى    بــــن     علــــي    بــــن      احلــــسني    بــــن     أمحــــد    :      املؤلــــف         البيهقــــي    مجــــع  -         للــــشافعي        القــــرآن       أحكــــام  . ٧

ِاخلسروجردي
َْ ْ ُ         ِ
ْ َ ْ      عبد      الغين     عبد    :       هوامشه       كتب  ،  )  هـ   ٤٥٨    :      املتوىف   (       البيهقي     بكر     أبو          اخلراساين،  ُ

   ،       الثانيــة    :       الطبعــة  ،        القــاهرة  –       اخلــاجني       مكتبــة    :       الناشــر  ،        الكــوثري      زاهــد     حممــد    :   لــه     قــدم  ،      اخلــالق

  . م    ١٩٩٤  -    هـ      ١٤١٤

    ،  )  هـــ   ٣٧٠  :      املتــوىف   (     احلنفــي       اجلــصاص        الــرازي     بكــر     أبــو     علــي    بــن     أمحــد  :      املؤلــف  ،       القــرآن       أحكــام  . ٨

     دار  :       الناشر  ،       الشريف        باألزهر        املصاحف        مراجعة     جلنة    ضو ع  -          القمحاوي      صادق     حممد  :     احملقق

  .  هـ      ١٤٠٥  :      الطبع       تاريخ  ،     بريوت  –       العريب       الرتاث       إحياء

ُ                             ُحممـــد بـــن حممـــد بـــن ســـويلم أبـــو شـــهبة   :                                         اإلســـرائيليات واملوضـــوعات يف كتـــب التفـــسري املؤلـــف  . ٩
  .       الرابعة  :                   مكتبة السنة الطبعة  :       الناشر   )    هـ    ١٤٠٣  :      املتوىف (



    
 
 

    

 
 
 
 
 

١٧٢

ات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد   

 يف خراسان ترمجة ألعالم املفرسين بالرأي 

                عبد الفتاح مقلد  /   د ً،                   ً االحتاد السوفيىت سابقا  _                       مجهوريات آسيا الوسطى                 اإلسالم واملسلمون يف  .  ١٠

  . م    ١٩٩٦ ، ه    ١٤١٦                               الغنيمي مطابع سجل العرب ط األويل 

                         مــن علمــاء القــرن احلــادي عــشر -ِّ                                    ِّالعالمــة كمــال الــدين أمحــد البياضــي احلنفــي   :             إشــارات املــرام  .  ١١

  .     اهلجري

              الرابعـة مزيــدة   :                     القيعـي رمحـه اهللا الطبعـة              حممـد عبـد املـنعم  / د . أ  :                          األصـالن يف علـوم القـرآن املؤلـف  .  ١٢

  . م    ١٩٩٦  -  هـ    ١٤١٧       ومنقحة 

ـــــــــس تـــــــــاريخ اإلســـــــــالم، الناشـــــــــر  .  ١٣                                            الزهـــــــــراء لإلعـــــــــالم العـــــــــريب، القـــــــــاهرة، الطبعـــــــــة األوىل،   :                         أطل

               حممد علي البار،  ،. م    ١٩٨٧

  :      املتـوىف (                                                        خري الدين بن حممود بن حممد بن علي بن فارس، الزركلي الدمـشقي   :            األعالم املؤلف  .  ١٤

  . م    ٢٠٠٢     مايو   /        أيار -           اخلامسة عشر   :                        دار العلم للماليني الطبعة  :     ناشر  ال  )   هـ    ١٣٩٦

  )                                 نزهـــة اخلـــواطر و�جـــة املـــسامع والنـــواظر (                                        اإلعـــالم مبـــن يف تـــاريخ اهلنـــد مـــن األعـــالم املـــسمى بــــ   .  ١٥

    دار   )   هــــ    ١٣٤١  :      املتـــوىف (                                              عبـــد احلـــي بـــن فخـــر الـــدين بـــن عبـــد العلـــي احلـــسين الطـــاليب   :      املؤلـــف

  . م    ١٩٩٩      هـ،     ١٤٢٠      األوىل،   :             لبنان الطبعة    ت،   بريو  -           دار ابن حزم  :      النشر

                    إســـحاق بـــن احلـــسني املـــنجم   :      املؤلـــف  ،                                           آكـــام املرجـــان يف ذكـــر املـــدائن املـــشهورة يف كـــل مكـــان  .  ١٦

  . ١  :           عدد األجزاء ،    هـ    ١٤٠٨      األوىل،    :      الطبعة  ،                عامل الكتب، بريوت  :         الناشر ، )  هـ ٤  ق   :      املتوىف (

    أيب    بـن      الغـين     عبـد    بـن     حممـد  :     ملؤلـف   ا ، )     مـاكوال     البـن        اإلكمال       لكتاب       تكملة   (      اإلكمال       إكمال  .  ١٧

  :       احملقق ، )  هـ   ٦٢٩  :      املتوىف   (        البغدادي        احلنبلي      نقطة     ابن        الدين،     معني      بكر،     أبو       شجاع،    بن     بكر

  :       الطبعـــــــة  ،       املكرمــــــة     مكــــــة  -       القــــــرى    أم       جامعــــــة  :       الناشــــــر  ،     النــــــيب     ريــــــب     عبــــــد        القيــــــوم     عبــــــد  .  د

  .  هـ      ١٤١٠     األوىل،

           خليلــوفيتش       مــصطفى      صــفوت    :      تــأليف   ،      التفــسري   يف        ومنهجــه       اجلــصاص        الــرازي     بكــر     أبــو       اإلمــام  .  ١٨

  -        والرتمجــة          والتوزيــع        والنــشر         للطباعــة       الــسالم     دار    :       الناشــر      جربيــل      راضــي       الــسيد     حممــد    :     تقــدمي

  .    األوىل    :       الطبعة     رقم         القاهرة

       القــسم       احلــسيين     امحــد       الــسيد      حتقيــق  .         العــاملي،     احلــر   /    ملؤلــف ا      عامــل     جبــل       علمــاء   يف      اآلمــل     أمــل  .  ١٩

  .  قم    /     منونه       مطبعه  :       املطبعة  -      سالمي  اال        الكتاب     دار  :       الناشر  -     الثاين

                                                          عبـــد الكـــرمي بـــن حممـــد بـــن منـــصور التميمـــي الـــسمعاين املـــروزي، أبـــو ســـعد   :              األنـــساب  املؤلـــف  .  ٢٠

          جملـــس دائـــرة   :                                          عبـــد الـــرمحن بـــن حيـــىي املعلمـــي اليمـــاين وغـــريه الناشـــر  :     احملقـــق  )   هــــ   ٥٦٢  :      املتـــوىف (

   . م  ٦٢  ١٩  -     هـ     ١٣٨٢      األوىل،   :                                   املعارف العثمانية، حيدر آباد الطبعة



    
 
 

    

 
 
 
 
 

١٧٣

ات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد   

 يف خراسان ترمجة ألعالم املفرسين بالرأي 

ـــدين      ناصـــر  :      املؤلـــف  ،        التأويـــل        وأســـرار         التنزيـــل       أنـــوار  .  ٢١      حممـــد    بـــن     عمـــر    بـــن    اهللا     عبـــد      ســـعيد     أبـــو       ال

       إحياء     دار  :       الناشر  ،        املرعشلي       الرمحن     عبد     حممد  :       احملقق  ،  )  هـ   ٦٨٥  :      املتوىف   (        البيضاوي         الشريازي

  .  هـ      ١٤١٨  -      األوىل  :         الطبعة .    بريوت  –       العريب       الرتاث

                             إمساعيــل بــن حممــد أمــني بــن مــري ســليم   :      املؤلــف        الظنــون                             إيــضاح املكنــون يف الــذيل علــى كــشف   .  ٢٢

        حممـد شـرف   :                                عىن بتصحيحه وطبعه علـى نـسخة املؤلـف  )   هـ    ١٣٩٩  :      املتوىف (                 الباباين البغدادي 

                دار إحيـــاء الـــرتاث   :                                                                 الـــدين بالتقايـــا رئـــيس أمـــور الـــدين، واملعلـــم رفعـــت بيلكـــه الكليـــسى الناشـــر

  .       لبنان–            العريب، بريوت 

    اهللا     عبـــد    بـــن     حممـــد    بـــن     علـــي    بـــن     حممـــد  :      املؤلف ،      الـــسابع       القـــرن     بعـــد   ن مـــ       مبحاســـن        الطـــالع       البــدر  .  ٢٣

  .    بريوت  –        املعرفة     دار  :         الناشر  ،  )  هـ    ١٢٥٠  :      املتوىف   (     اليمين         الشوكاين

           والدراســـات         الـــشريعة      كليـــة    مـــن         دكتـــوراه       رســـالة   :      الكتـــاب     أصـــل   ،      اإلهليـــات    مـــن        وموقفـــه         البيهقـــي  .  ٢٤

  :       الناشــر          الغامــدي،     علــي    بــن      عطيــة    بــن     أمحــد  :      املؤلــف         العزيــز،     عبــد      امللــك       جامعــة  -         االســالمية

    :       الطبعـة           الـسعودية،         العربيـة        اململكـة         املنـورة،        املدينـة          اإلسـالمية،         باجلامعـة        العلمـي       البحـث       عمادة

  . م    ٢٠٠٢ /  هـ    ١٤٢٣          الثانية،

ُأبــو الفــداء زيــن الــدين أبــو العــدل قاســم بــن قطلوبغــا الــسودوين   :                 تــاج الــرتاجم املؤلــف  .  ٢٥ ُ                                                       ُ   :      املتــوىف (ُ

      األوىل،   :              دمــــشق الطبعــــة–          دار القلــــم   :  ر          يوســــف الناشــــ     مــــضان         حممــــد خــــري ر  :     احملقــــق  )   هـــــ   ٨٧٩

  . م    ١٩٩٢-   هـ     ١٤١٣

                       أبـــو الطيـــب حممـــد صـــديق خـــان   :                                                  التـــاج املكلـــل مـــن جـــواهر مـــآثر الطـــراز اآلخـــر واألول املؤلـــف  .  ٢٦

  :           قطـر الطبعـة                               وزارة األوقاف والشؤون اإلسـالمية، :      الناشر  )   هـ    ١٣٠٧  :      املتوىف (ِ            َّ    ِالبخاري القنَّوجي 

  . م      ٢٠٠٧  -     هـ    ١٤٢      األوىل، 

َتــاريخ اإلســالم ووفيــات املــشاهري واألعــالم املؤلــف  .  ٢٧ ََ                                      َ   :      املتــوىف (                          مشــس الــدين أبــو عبــد اهللا الــذهيب   : ََ

      األوىل،   :                        دار الغــرب اإلســالمي الطبعــة  : ّ                              ّالــدكتور بــشار عــواد معــروف الناشــر  :     احملقــق  )   هـــ   ٧٤٨

  . م    ٢٠٠٣

  :      املتـوىف   (                                                  أبـو القاسـم علـي بـن احلـسن بـن هبـة اهللا املعـروف بـابن عـساكر  :                 تاريخ دمشق املؤلـف  .  ٢٨

                                      دار الفكــر للطباعـــة والنــشر والتوزيــع عـــام   :                             عمـــرو بــن غرامــة العمـــروي الناشــر  :     احملقــق  )   هـــ   ٥٧١

  . م    ١٩٩٥  -     هـ     ١٤١٥  :      النشر

     دار  :      النـــشر       دار ،      العبيـــد        ســـليمان    بـــن     علـــي   / د . أ  :        تـــأليف ،        ومناهجهـــا        األحكـــام      آيـــات       تفاســـري  .  ٢٩

   ). م    ٢٠١٠  -    هـ    ١٤٣١   (    األوىل        الطبعة  :      الطبع     سنة  .         التدمرية

    بــن      احلــسن    بــن     حممــد  :      املؤلــف        الــسجدة      ســورة     آخــر  -         املؤمنــون      ســورة     أول    مــن      فــورك     ابــن      تفــسري  .  ٣٠

        القـــادر     عبـــد     عـــالل  :      وحتقيـــق         دراســـة )  هــــ   ٤٠٦  :      املتـــوىف   (   بكـــر     أبـــو          األصـــبهاين،         األنـــصاري      فـــورك



    
 
 

    

 
 
 
 
 

١٧٤

ات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد   

 يف خراسان ترمجة ألعالم املفرسين بالرأي 

            الـــسعودية         العربيــة        اململكــة  -       القـــرى    أم       جامعــة  :       الناشــر ، ١  :       األجـــزاء       عــدد )      ماجــستري   (      بنــدويش

  . م      ٢٠٠٩  -      ١٤٣٠  :     األوىل        الطبعة

  :      املتــوىف   (ُ      ُالتــسرتي      رفيــع    بــن      يــونس    بــن    اهللا     عبــد    بــن     ســهل     حممــد     أبــو  :      املؤلــف   /      التــسرتي      تفــسري  .  ٣١

         منـشورات  :       الناشـر /     الـسود      عيـون      باسـل     حممـد  :     احملقـق  ،       البلـدي     حممد     بكر     أبو  :       مجعها / )  هـ   ٢٨٣

  .  هـ      ١٤٢٣  -      األوىل  :       الطبعة  ،     بريوت  –         العلمية       الكتب     دار    /      بيضون     علي     حممد

      موســى    بــن      احلــسني    بــن     حممــد       الــرمحن     عبــد     أبــو    :      املؤلــف   ،        التفــسري       حقــائق     وهــو        الــسلمي      تفـسري  .  ٣٢

  /      لبنـــان         العلميـــة       الكتـــب     دار        الناشـــر       عمـــران     ســـيد      حتقيـــق  ،   هــــ   ٤١٢        الوفـــاة     ســـنة        الـــسلمي       األزدي

  . م    ٢٠٠١  -    هـ    ١٤٢١       النشر     سنة      بريوت

  :      لناشــر ا  )   هـــ    ١٣٩٨  :      املتــوىف (                            الــدكتور حممــد الــسيد حــسني الــذهيب   :                      التفــسري واملفــسرون املؤلــف  .  ٣٣

  .       القاهرة            مكتبة وهبة، 

   ،      النوري      قاسم  :        التنقيم       معرفة      هادي     حممد       الشيخ  :      تأليف  ،       القشيب      ثوبه   يف          واملفسرون        التفسري  .  ٣٤

                                      يوســف بــن عبــد الــرمحن بــن يوســف، أبــو احلجــاج،   :      املؤلــف  ،                          �ــذيب الكمــال يف أمســاء الرجــال  .  ٣٥

     بــشار   .  د  :       احملقــق ، )ـ  هــ   ٧٤٢  :      املتــوىف (                                              مجــال الــدين ابــن الزكــي أيب حممــد القــضاعي الكلــيب املــزي 

  . م    ١٩٨٠  –      ١٤٠٠      األوىل،   :       الطبعة  ،       بريوت–              مؤسسة الرسالة   :       الناشر  ،           عواد معروف

     حممد    اهللا      لعبد         دكتوراه       رسالة          البيهقي،     علي    بن      احلسن    بن     بكر    أيب       اإلمام     عند        العقدي       اجلانب  .  ٣٦

        ربايعة،     أمحد

  :       احملقــق ، )  هـــ   ٥٠٥  :   وىف   املتــ   (      الطوســي        الغــزايل     حممــد    بــن     حممــد      حامــد     أبــو  :      املؤلــف ،      القرآن       جــواهر  .  ٣٧

          الثانيــة،  :       الطبعــة  ،     بــريوت         العلــوم،       إحيــاء     دار  :       الناشــر  ،       القبــاين     رضــا      رشــيد     حممــد       الــشيخ         الــدكتور

  . م      ١٩٨٦  -    هـ      ١٤٠٦

  :      املتــوىف (                                  عبـد القــادر بـن حممـد بـن نـصر اهللا احلنفـي   :                                  اجلـواهر املـضية يف طبقـات احلنفيـة املؤلـف  .  ٣٨

   .        كراتشي–                مري حممد كتب خانه   :       الناشر   )    هـ   ٧٧٥

                                   مجيـــل عبـــد اهللا حممـــد املـــصري أســـتاذ التـــاريخ   .                                      حاضـــر العـــامل اإلســـالمي وقـــضاياه املعاصـــرة   د  .  ٣٩

                                                                               اإلســـالمي بقـــسم الدراســـات العليـــا التارخييـــة واحلـــضارية بكليـــة الـــشريعة جبامعـــة أم القـــرى مبكـــة 

  . م    ١٩٨٦  –   ه    ١٤٠٦  :                   املدينة سنة النشر-               اجلامعة اإلسالمية   :              املكرمة الناشر

  :  ر            الرومــي الناشــ                          فهــد بــن عبــدالرمحن بــن ســليمان  . د . أ  :                  لقــرآن الكــرمي املؤلــف               دراســات يف علــوم ا  .  ٤٠

  . م    ٢٠٠٣  -   هـ     ١٤٢٤             الثانية عشرة   :                               حقوق الطبع حمفوظة للمؤلف الطبعة

ُدرج  .  ٤١ ْ َ    ُ ْ ِتفـــسري   يف  ُّ     ُّالـــدرر  َ َِ     ِ َوالـــسور  ِ   ِ اآلي  َِ ُّ      َ      حممـــد    بـــن       الـــرمحن     عبـــد    بـــن        القـــاهر     عبـــد     بكـــر     أبـــو  :      املؤلـــف  ُّ

     صــــالح      طلعــــت  :     األول       القــــسم       حمقــــق ، )  هـــــ   ٤٧١  :   وىف   املتــــ   (     الــــدار        اجلرجــــاين       األصــــل،         الفارســــي



    
 
 

    

 
 
 
 
 

١٧٥

ات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد   

 يف خراسان ترمجة ألعالم املفرسين بالرأي 

       األردن       عمـان،  -       الفکـر     دار  :       الناشـر  ،      أمريـر      شـكور      أديـب     حممـد  :      الثـاين       القسم     حمقق  ،        الفرحان

  . م    ٢٠٠٩  -    هـ      ١٤٣٠       األوىل،  :       الطبعة

ُدرج  .  ٤٢ ْ َ    ُ ْ ِتفـــسري   يف  ُّ     ُّالـــدرر  َ َِ     ِ َوالـــسور  ِ   ِ اآلي  َِ ُّ      َ      حممـــد    بـــن       الـــرمحن     عبـــد    بـــن        القـــاهر     عبـــد     بكـــر     أبـــو  :      املؤلـــف  ُّ

  ِ  ِبـن  َ    َوليـد  )        والبقـرة        الفاحتـة   : (     وحتقيـق         دراسـة   )  هــ   ٤٧١  :      املتـوىف   (     الـدار        اجلرجـاين       األصـل،         الفارسي

ِصــالح    بــن     أمحــد
َ    ِ
ْاحلــسني،  َ َ ُ     ْ َ      جملــة  :       الناشــر        القيــسي        اللطيــف     عبــد      إيــاد   ):       األجــزاء      بقيــة   يف        وشــاركه   (ُ

  . م      ٢٠٠٨  -    هـ      ١٤٢٩       األوىل،  :       الطبعة          بريطانيا        احلكمة،

                أبو عبد اهللا، ابن   :      املؤلف )                       ئب األمصار وعجائب األسفار                حتفة النظار يف غرا (               رحلة ابن بطوطة   .  ٤٣

  .  هـ    ١٤١٧  :                                         أكادميية اململكة املغربية، الرباط عام النشر  :       الناشر  )   هـ   ٧٧٩  :      املتوىف (      بطوطة 

  :      املتـــوىف (ِ                               ِأبـــو عبـــد اهللا حممـــد بـــن عبـــد اهللا احلمـــريى   :                                الـــروض املعطـــار يف خـــرب األقطـــار  املؤلـــف  .  ٤٤

                طبـع علــى مطــابع -       بــريوت -                     مؤســسة ناصــر للثقافـة  :                 إحـسان عبــاس الناشـر  :     احملقــق  )   هــ   ٩٠٠

  م    ١٩٨٠         الثانية،   :                  دار السراج الطبعة

                                       العالمــة املــؤرخ مــصطفى بــن عبــد اهللا القــسطنطيين  /     تــأليف   ،      الفحــول       طبقــات    إىل        الوصــول     ســلم  .  ٤٥

  -    م     ١٦٠٩  =      هــ     ١٠٦٧  -     هــ     ١٠١٧ (  »                     كاتب جليب وحبـاجي خليفـة «          املعروف بـ          العثماين

ــــــي  أك  :            إشــــــراف وتقــــــدمي  )    م    ١٦٥٧ ــــــدين إحــــــسان أوغل ــــــق                      مــــــل ال ــــــد القــــــادر   :     حتقي                 حممــــــود عب

  .                صالح الدين أويغور  :              إعداد الفهارس                صاحل سعداوي صاحل  :      تدقيق /        األرناؤوط

    دار   :       الناشـــر  )   هــــ   ٧٤٨  :      املتـــوىف (                          مشـــس الـــدين أبـــو عبـــد اهللا الـــذهيب   :                     ســري أعـــالم النـــبالء املؤلـــف  .  ٤٦

  . م    ٢٠٠٦-  هـ    ١٤٢٧  :                 القاهرة الطبعة-     احلديث

  َ      َالعكري        العماد     ابن     حممد    بن     أمحد    بن     احلي     عبد  :      املؤلف  ،    ذهب    من       أخبار   يف       الذهب       شذرات  .  ٤٧

        القـادر     عبـد  :        أحاديثه     خرج  ،         األرناؤوط      حممود  :       حققه ، )  هـ    ١٠٨٩  :      املتوىف   (     الفالح     أبو         احلنبلي،

  . م    ١٩٨٦  -    هـ      ١٤٠٦       األوىل،  :       الطبعة  ،     بريوت  –      دمشق      كثري،     ابن     دار  :       الناشر  ،         األرناؤوط

       منــصور    بــن      احلــسن    بــن    اهللا     هبــة        القاســم     أبــو  :      املؤلف ،    ماعــة   واجل       الــسنة     أهــل        اعتقــاد      أصــول     شــرح  .  ٤٨

ـــرازي       الطـــربي   ،        الغامـــدي      محـــدان    بـــن     ســـعد    بـــن     أمحـــد  :       حتقيـــق ، )  هــــ   ٤١٨  :      املتـــوىف   (        الاللكـــائي        ال

  . م    ٢٠٠٣    /   هـ    ١٤٢٣          الثامنة،  :       الطبعة  ،         السعودية  –      طيبة     دار  :       الناشر

     حممد    بن       الرمحن     عبد    بن   د  حمم     اخلري     أبو       الدين    مشس  :      املؤلف  ،       التاسع       القرن     ألهل       الالمع       الضوء  .  ٤٩

       مكتبـة     دار         منـشورات  :         الناشـر  ،  )  هــ   ٩٠٢  :      املتـوىف   (       الـسخاوي     حممـد    بـن       عثمـان    بن     بكر    أيب    بن

  .    بريوت  –       احلياة

                 حممـود حممـد الطنـاحي   .  د  :     احملقق  )   هـ   ٧٧١  :      املتوىف (       السبكي   :                           طبقات الشافعية الكربى املؤلف  .  ٥٠

  .  هـ    ١٤١٣         الثانية،   :                  والتوزيع الطبعة                  هجر للطباعة والنشر  :                           عبد الفتاح حممد احللو الناشر  .  د



    
 
 

    

 
 
 
 
 

١٧٦

ات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد   

 يف خراسان ترمجة ألعالم املفرسين بالرأي 

             النيسابوري،     سامل    بن      خالد    بن      موسى    بن     حممد    بن      احلسني    بن     حممد  :      املؤلف  ،        الصوفية       طبقات  .  ٥١

     دار  :       الناشـــر  ،    عطــا        القــادر     عبــد       مـــصطفى  :       احملقــق )  هـــ   ٤١٢  :      املتــوىف   (      الـــسلمي       الــرمحن     عبــد     أبــو

  . م    ١٩٩٨    هـ    ١٤١٩       األوىل،  :       الطبعة  ،     بريوت  –         العلمية       الكتب

  :      املتـــوىف (                                        أبـــو عمـــرو، تقـــي الـــدين املعـــروف بـــابن الـــصالح  ، :     املؤلـــف                    الفقهـــاء الـــشافعية     طبقـــات  .  ٥٢

  :              بـــريوت الطبعـــة–                    دار البـــشائر اإلســـالمية   :                         حميـــي الـــدين علـــي جنيـــب الناشـــر  :     احملقـــق  )   هــــ   ٦٤٣

  . م    ١٩٩٢      األوىل، 

   ق  :      املتـوىف (                                             أمحد بن حممد األدنه وي من علماء القرن احلادي عـشر   :                    طبقات املفسرين املؤلف  .  ٥٣

  :                  الــسعودية الطبعــة–                   مكتبــة العلــوم واحلكــم   :                          ســليمان بــن صــاحل اخلــزي الناشــر  :     احملقــق  )   هـــ  ١١

  . م    ١٩٩٧  -  هـ    ١٤١٧      األوىل، 

  )   هــ   ٩١١  :      املتـوىف (                                       عبـد الـرمحن بـن أيب بكـر، جـالل الـدين الـسيوطي   :  ف    املؤلـ              طبقات املفـسرين   .  ٥٤

  .  هـ   ٣٩٦ ١      األوىل،   :         الطبعة-         القاهرة–           مكتبة وهبة   :                   علي حممد عمر الناشر  :     احملقق

  :       الناشـر  )   هــ   ٩٤٥  :      املتـوىف (                         مشـس الـدين الـداوودي املـالكي   :                             طبقات املفسرين للداوودي املؤلـف  .  ٥٥

  .      بريوت–                  دار الكتب العلمية 

   )    هـــ   ٨٣٣  :      املتــوىف (                            مشــس الــدين أبــو اخلــري ابــن اجلــزري،   :                                  غايــة النهايــة يف طبقــات القــراء املؤلــف  .  ٥٦

  .        برجسرتاسر  .     هـ ج    ١٣٥١      عام                 عين بنشره ألول مرة  :       الطبعة  ،               مكتبة ابن تيمية  :       الناشر

       احللـيم     عبـد    بـن     أمحـد        العبـاس     أبو       الدين     تقي  :      املؤلف ،       الشيطان         وأولياء       الرمحن        أولياء    بني         الفرقان  .  ٥٧

         الدمـــشقي        احلنبلـــي       احلـــراين       تيميـــة     ابـــن     حممـــد    بـــن        القاســـم    أيب    بـــن    اهللا     عبـــد    بـــن       الـــسالم     عبـــد    بـــن

         البيــان،     دار       مكتبــة  :       الناشــر /        األرنــاؤوط        القــادر     عبــد  :        أحاديثــه      وخــرج        حققــه  ،  )  هـــ   ٧٢٨  :      املتــوىف (

  . م    ١٩٨٥  -    هـ      ١٤٠٥  :      النشر     عام /    دمشق

  :     احملقـق  )   هــ   ٤٣٨  :      املتـوىف (                                         أبو الفرج حممـد بـن إسـحاق املعـروف بـابن النـدمي   :              الفهرست املؤلف  .  ٥٨

 ـ  . م    ١٩٩٧  -     هـ     ١٤١٧        الثانية   :               لبنان الطبعة–                دار املعرفة بريوت   :                     إبراهيم رمضان الناشر

-          دار املعرفـة /   ه ط    ١٣٣٤  ط   .                          حملمد عبد احلي اللكنوي اهلندي ،  ية                           الفوائد البهية يف تراجم احلنف  .  ٥٩

   .    بريوت

ْالتأويل  َ     َقانون  .  ٦٠ َّ       ْ         املالكي         االشبيلي         املعافري       العريب    بن     بكر     أبو    اهللا     عبد    بن     حممد        القاضي  :      املؤلف  ، َّ

  َّ        َّاإلســـالمية،         للثقافـــة        القبلـــة     دار  :       الناشـــر  ، ّ        ّالـــسليماين  ّ   ّحممـــد  :      وحتقيـــق         دراســـة ، )  هــــ   ٥٤٣  :      املتـــوىف (

ّجدة، َ    ّ َؤسسة م  َ َ    َ   . م    ١٩٨٦  -    هـ      ١٤٠٦       األوىل،  :       الطبعة  ،     بريوت         القرآن،  ُ    ُعلوم  َ

                         مــــصطفى بــــن عبــــد اهللا كاتــــب جلــــيب   :                                        كــــشف الظنــــون عــــن أســــامي الكتــــب والفنــــون املؤلــــف  .  ٦١

        بغــداد -           مكتبــة املثــىن   :       الناشــر  )   هـــ    ١٠٦٧  :      املتــوىف (                                 القــسطنطيين املــشهور باســم حــاجي خليفــة 



    
 
 

    

 
 
 
 
 

١٧٧

ات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد   

 يف خراسان ترمجة ألعالم املفرسين بالرأي 

                                   دار إحياء الـرتاث العـريب، ودار العلـوم   :       ا، مثل                                        وصور�ا عدة دور لبنانية، بنفس ترقيم صفحا� (

   . م    ١٩٤١  :            تاريخ النشر  )                           احلديثة، ودار الكتب العلمية

  .       العربية        النهضة     دار     طبع           عبداهلادي،       إسعاد   :     دراسة           للهجويري،        احملجوب؛     كشف  .  ٦٢

                                        أمحــد بــن حممــد بــن إبــراهيم الثعلــيب، أبــو إســحاق   :                                   الكــشف والبيــان عــن تفــسري القــرآن املؤلــف  .  ٦٣

                   األستاذ نظـري الـساعدي   :              مراجعة وتدقيق                       اإلمام أيب حممد بن عاشور  :     حتقيق  )   هـ   ٤٢٧  :      املتوىف (

   . م    ٢٠٠٢  -     ، هـ     ١٤٢٢     األوىل   :               لبنان الطبعة–                            دار إحياء الرتاث العريب، بريوت   :       الناشر

  :      املتوىف (                                                  أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالين   :      املؤلف ،           لسان امليزان  .  ٦٤

      األوىل،   :       الطبعــــة /                   دار البــــشائر اإلســــالمية  :       الناشــــر  ،                   عبــــد الفتــــاح أبــــو غــــدة  :       احملقــــق  ،  )  هـــــ   ٨٥٢

  .   م    ٢٠٠٢

        القـشريي      امللـك     عبـد    بـن       هـوازن    بـن       الكـرمي     عبـد  :      املؤلـف  ،       القـشريي      تفـسري    =        اإلشارات       لطائف  .  ٦٥

     مــصر  –        للكتــاب        العامــة        املــصرية       اهليئــة  :       الناشــر  ،        البــسيوين         إبــراهيم  :       احملقــق ، )  هـــ   ٤٦٥  :      املتــوىف (

  .   لثة    الثا  :       الطبعة

     )      للثعلـيب         والبيـان       الكـشف      تفـسري     على          وتعليقات          استدركات     وهو   (َّ     َّاملظفر     البن        التفسري       مباحث  .  ٦٦

       احلنفــي  ّ      ّ الــرازي       الــدين     بــدر        العبــاس     أبــو         املختــار،     ابــن       املظفــر     أمحــد    بــن     حممــد    بــن     أمحــد  :      املؤلــف

      كنـــوز  :       الناشــر  ،       القرشــي    اهللا     عبــد    بـــن      عابــد    بــن     حــامت  :      وحتقيـــق         دراســة ، )  هـــ   ٦٣٠     بعــد  :      املتــوىف (

  . م    ٢٠٠٩  -    هـ    ١٤٣٠       األوىل،  :       الطبعة  ،         السعودية         العربية        اململكة  -         إشبيليا

        الطربســـي      احلـــسن    بـــن       الفـــضل     علـــي    ايب       االســـالم     امـــني  :      تـــأليف   ،      القـــرآن      تفـــسري   يف        البيـــان     جممـــع  .  ٦٧

   . م    ٢٠٠٥      االوىل  :       الطبعة  -        والتوزيع        والنشر          والطباعة         للتحقيق        العلوم     دار  :       الناشر

       احلراين       تيمية    بن       احلليم     عبد    بن     أمحد        العباس     أبو       الدين     تقي     :     املؤلف ،       واملسائل         الرسائل       جمموعة  .  ٦٨

  .     العريب       الرتاث     جلنة    :       الناشر     رضا      رشيد     حممد       السيد    :     عليه       علق  ،  )  هـ   ٧٢٨    :      املتوىف (

    بـن      أيـوب    بـن     بكـر    أيب    بن     حممد  :      املؤلف  ،      نستعني       وإياك      نعبد      إياك       منازل    بني         السالكني       مدارج  .  ٦٩

  ،         البغــدادي     بــاهللا        املعتــصم     حممــد  :       احملقــق ، )  هـــ   ٧٥١  :    تــوىف  امل   (      اجلوزيــة     قــيم     ابــن       الــدين    مشــس     ســعد

  . م    ١٩٩٦  -    هـ      ١٤١٦          الثالثة،  :       الطبعة /    بريوت  –       العريب        الكتاب     دار  :       الناشر

                               عبــد املــؤمن بــن عبــد احلــق، ابــن مشائــل   :                                          مراصــد االطــالع علــى أمســاء األمكنــة والبقــاع املؤلــف  .  ٧٠

  :                      دار اجليل، بريوت الطبعة  :       الناشر  )   هـ   ٧٣٩  :      املتوىف (ّ                                    ّالقطيعي البغدادي، احلنبلي، صفي الدين 

   .  هـ    ١٤١٢      األوىل، 

  )   هــ   ٢٨٠   حنـو   :      املتـوىف (                                       أبـو القاسـم عبيـد اهللا املعـروف بـابن خرداذبـة   :                     املسالك واملمالك املؤلف  .  ٧١

   . م    ١٨٨٩  :                                    دار صادر أفست ليدن، بريوت  عام النشر  :       الناشر



    
 
 

    

 
 
 
 
 

١٧٨

ات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد   

 يف خراسان ترمجة ألعالم املفرسين بالرأي 

       ، اجلــــزء     ١٩٨٣    وق،         دار الـــشر ،                                                  املـــسلمون يف االحتـــاد الـــسوفيايت عـــرب التـــاريخ، حممـــد علـــي البـــار  .  ٧٢

  .    األول

    دار   :       الناشـــر  )   هــــ   ٦٢٦  :      املتـــوىف (                             يـــاقوت بـــن عبـــد اهللا الرومـــي احلمـــوي   :                   معجـــم البلـــدان املؤلـــف  .  ٧٣

  . م    ١٩٩٥         الثانية،   :                  صادر، بريوت الطبعة

  :      املتــــوىف (                            يوســــف بــــن إليــــان بــــن موســــى ســــركيس   :                                    معجــــم املطبوعــــات العربيــــة واملعربــــة املؤلــــف  .  ٧٤

  . م    ١٩٢٨  -     هـ     ١٣٤٦                مطبعة سركيس مبصر   :       الناشر  )   هـ    ١٣٥١

  :       قــدم لــه            عــادل نــويهض  :      املؤلــف   »                            مــن صــدر اإلســالم وحــىت العــصر احلاضــر «             معجــم املفــسرين   .  ٧٥

َّْمفيت اجلمهورية اللبنانية الشيخ حسن خالـد الناشـر ُ                                            َّْ                                     مؤسـسة نـويهض الثقافيـة للتـاليف والرتمجـة   : ُ

   . م    ١٩٨٨ / ه    ١٤٠٩                            والنشر لبنان الطبعة الثالثة 

           مكتبة املثىن   :       الناشر  )   هـ    ١٤٠٨  :      املتوىف   ( ي         لة الدمشق              عمر بن رضا كحا  :                  معجم املؤلفني املؤلف  .  ٧٦

  .                                  بريوت، دار إحياء الرتاث العريب بريوت-

ُمعرفــة  .  ٧٧ َِ ْ َ      ُ َِ ْ ِالــسنن  َ َُّ      ِ ِواآلثــار  َُّ َ ْ َ       ِ َ ْ ِّللبـيـهقــي  َ
ِ ِ
َ َْْ          ِّ

ِ ِ
َ          اإلســالمية        للــشؤون       األعلــى      ا�لــس  .    صــقر     أمحــد       الــسيد         حتقيــق،َْْ

  . م    ١٩٦١     مبصر

                            أبو حممد حممود بن أمحد بن موسى   :      املؤلف                                         مغاين األخيار يف شرح أسامي رجال معاين اآلثار  .  ٧٨

        حممــد حــسن   :     حتقيــق  )   هـــ   ٨٥٥  :      املتــوىف (                                            بــن أمحــد بــن حــسني الغيتــاىب احلنفــى بــدر الــدين العيــىن 

     هــ     ١٤٢٧      األوىل،   :               لبنـان الطبعـة–                        دار الكتـب العلميـة، بـريوت   :                      حممد حسن إمساعيل الناشر

  .   م    ٢٠٠٦  -

                                     حممد بن عمر الرازي امللقب بفخر الدين           أبو عبد اهللا  :                   التفسري الكبري املؤلف  =              مفاتيح الغيب   .  ٧٩

  :              بـــريوت الطبعـــة–                      دار إحيـــاء الـــرتاث العـــريب   :       الناشـــر  )   هــــ   ٦٠٦  :      املتـــوىف (                 الـــرازي خطيـــب الـــري 

  .  هـ    ١٤٢٠  -        الثالثة 

                                عبــــد اهللا بــــن يوســــف بــــن عيــــسى بــــن يعقــــوب   :                                    املقــــدمات األساســــية يف علــــوم القــــرآن املؤلــــف  .  ٨٠

      األوىل،   :                  بريطانيـــا الطبعـــة–             اإلســـالمية ليـــدز             مركـــز البحـــوث   :                            اليعقـــوب اجلـــديع العنـــزي الناشـــر

  .   م    ٢٠٠١  -     هـ     ١٤٢٢

    بن     حممد        للباحث        الكتاب     آخر    إيل       الصيد      كتاب    من        واآلثار       السنن       معرفة      كتاب      حتقيق       مقدمة  .  ٨١

  . م    ١٩٩٧ ه    ١٤١٨     القري    أم       جامعة          السعودية         العربية        اململكة        احلازمي     حسني

                الـــدكتور حممـــد علـــي   :         ره املؤلـــف                                               املنـــار يف علـــوم القـــرآن مـــع مـــدخل يف أصـــول التفـــسري ومـــصاد  .  ٨٢

            الـــدكتور حممـــد   :                                                                احلـــسن، كليـــة الدراســـات اإلســـالمية جبامعـــة اإلمـــارات العربيـــة املتحـــدة قـــدم لـــه

  :       الناشــر  )                                                       رئــيس قــسم الدراســات اإلســالمية جبامعــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة (           عجــاج اخلطيــب 

  .   م    ٢٠٠٠  -     هـ     ١٤٢١      األوىل،   :              بريوت الطبعة–          الرسالة      مؤسسة
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        الكتاب     دار  :         الناشر ، )  هـ    ١٤٣٠  :      املتوىف   (    حممود       احلليم     عبد    بن      منيع  :      املؤلف  ،        املفسرين       مناهج  .  ٨٣

  . م      ٢٠٠٠  -  هـ      ١٤٢١  :      النشر     عام  ،     بريوت  –         اللبناين        الكتاب     دار          القاهرة،  -       املصري

                                         عبد الكرمي بن حممد السمعاين املروزي، أبو سعد   :                                  املنتخب من معجم شيوخ السمعاين املؤلف  .  ٨٤

               دار عـامل الكتـب،   :                                    موفق بن عبـد اهللا بـن عبـد القـادر الناشـر  :            دراسة وحتقيق  )   هـ   ٥٦٢  :      املتوىف (

  . م    ١٩٩٦  -     هـ     ١٤١٧      األوىل،   :              الرياض الطبعة

  )   هـــ   ٥٩٧  :      املتــوىف (                              مجــال الــدين أبــو الفــرج بــن  اجلــوزي   :                                 املنــتظم يف تــاريخ األمــم وامللــوك املؤلــف  .  ٨٥

   .                      ار الكتب العلمية، بريوت د  :                                                حممد عبد القادر عطا، مصطفى عبد القادر عطا الناشر  :     احملقق

       الـسالم      عليه        الصادق       االمام       مؤسسة   يف         العلمية        اللجنة  :     ونشر       تأليف ،       الفقهاء       طبقات        موسوعة  .  ٨٦

  .  هـ    ١٤١٨      االوىل  :       الطبعة         السبحاين      جعفر       الشيخ  :      اشراف

  )   هــــ   ٧٤٨  :      املتـــوىف (                         مشـــس الـــدين أبـــو عبـــداهللا الـــذهيب   :                                 ميـــزان االعتـــدال يف نقـــد الرجـــال املؤلـــف  .  ٨٧

  :               لبنـــان الطبعـــة–                                دار املعرفـــة للطباعـــة والنـــشر، بـــريوت   :                 البجـــاوي الناشـــر       علـــي حممـــد  :     حتقيـــق

  . م    ١٩٦٣  -     هـ     ١٣٨٢      األوىل، 

  .  هـ    ١٤٢٥         الثانية  :       الطبعة         االسالمية        للعلوم         الرضوية        اجلامعة  :       الناشر

       مكتبـــة    -     املـــيالين       احلــسيين     علـــي  ّ     ّالـــسيد   :     تــأليف          األنـــوار       عبقـــات      خالصــة   يف        األزهـــار       نفحــات  .  ٨٨

  .       العقائد

       الـرمحن     عبـد  :      املؤلف ،        البيـضاوي      تفـسري     على         السيوطي       حاشية    =       األفكار        وشوارد      بكار  األ       نواهد  .  ٨٩

      كليـــة  -       القـــرى    أم       جامعــة  :         الناشـــر  ،  )  هـــ   ٩١١  :      املتـــوىف   (       الــسيوطي       الـــدين     جــالل      بكـــر،    أيب    بــن

-  هــ      ١٤٢٤  :      النشر       عام  ،  )       دكتوراه       رسائل   ٣   (        السعودية         العربية        اململكة  ،      الدين       وأصول        الدعوة

  . م    ٢٠٠٥

                             إمساعيــل بــن حممــد أمــني بــن مــري ســليم   :                                 ني أمســاء املــؤلفني وآثــار املــصنفني املؤلــف           هديــة العــارف  .  ٩٠

                                         طبــع بعنايــة وكالــة املعــارف اجلليلــة يف مطبعتهــا   :       الناشــر  )   هـــ    ١٣٩٩  :      املتــوىف (                 البابــاين البغــدادي 

  .       لبنان–                           دار إحياء الرتاث العريب بريوت   :                   أعادت طبعه باألوفست    ١٩٥١                البهية استانبول 

                                            أبو العباس مشس الدين ابن خلكان الربمكي اإلربلي   :                          وأنباء أبناء الزمان املؤلف             وفيات األعيان   .  ٩١

   . م    ١٩٠٠ :      الطبعة :           بريوت الطبعة  –        دار صادر   :                 إحسان عباس الناشر   :    احملقق  )   هـ   ٦٨١  :      املتوىف (
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  فهرس املوضوعات

  الصفحة  وعــــــــــ  املوض
  ١٥         المقدمة

 خراسانالتعريف بإقليم  :المطلب األول: مبحث األولال
  ه وعلمائهأشهر مدنو

١٨  

التفسير بالرأي  :المطلب الثاني: المبحث األول
  وضوابطه

٣١  

  ٣٧   .      خراسان                        أعالم المفسرين بالرأي في   :     ثاني         المبحث ال
  ٣٧                       سهل بن عبد اهللا التستري :      اإلمام 
  ٤٦                ابو بكر الجصاص :      اإلمام 
  ٥٥          ابن فورك :      اإلمام 
  ٦٢        السلمي :      اإلمام 
  ٧٠         البيهقي   :     اإلمام
  ٧٨         القشيري  :       االمام 
  ٨٨                     عبد القاهر الجرجاني  :       االمام 
  ٩٥              الكيا الهراس  :       االمام 
  ١٠٣       غزالي    ال :     اإلمام
  ١١٠       طبرسي    ال :     اإلمام
  ١١٩                      بيان الحق النيسابوري  :       االمام 
  ١٢٧                  فخر الدين الرازي  :       االمام 
  ١٣٤                   ابن المظفر الرازي  :       االمام 
  ١٣٨          البيضاوي  :       االمام 
  ١٤٥            التفتازاني   :      االمام 
  ١٥٣   ي                النظام النيسابور  :       االمام 
  ١٥٩                 المال علي القارئ  :       االمام 

  ١٦٨  خاتمة البحث

  ١٧١  أهم مراجع فهرس 

  ١٨٠  موضوعات الفهرس 
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