


ه ١٤٣٦معود، المالك، يجاْمة وعلومه الكريم القرآن كرمي 
/كرء /مط //رطشئ سمد  JlLIIضرّق،كب 

محمدبن سعيد بن علي العمري، 
مختصريعلى تهلبشة ودراسة نفلرية دراسة ت التفسير في الاختصار 

بنعلي / • الثعلي ير لتغوالغوي سلام بن بممك، لتمر زمنثن أبي ابن 
-٥١٤٣٦الرياض، العمري.- محمد بن معيد 

مم٢٤x١٧،؛ ٣٣٣٦
٩٧٨_٦٠٣•٩-٤٥٩٣_٩_ردْالث،; 

انمواذ. ١ التغير مناهج - القرآن - ١
١ ٤٣٦ا<تماه/ ٢٢٧٠٢ديوي 

؟تءمحمحمحبم

ناٍثثاسقئرُ
الط؛ةالأرإ،

١٤٢٦^

هثلم١وهمصمحءةجدء
فياقنسإرلأشيخ.تخم\ئوئ

ءأبمثالألقخمدممةأ/ه
١١٢٢٢.، ٠١٢٤٢١٩١ص.ب. - •• ٩٦٦١١٤٦٧٤٧٤٤هاتف: 

hltp: x.ksu.edu.sa quranchairو(ا1صمحأأدسمو-انموذع:  ksu.edu.saإلكتروني: بريد 
(uqurunchairتؤيتر: 

•١  ٩٤/٨٤٦٧٩آالتؤة: الدية - • ١ ْ/٢ ٧٦١٢V٧الكر.ة: م - ٠ ١ ١ / ٤  ٤٥٦٢٢٩



علىوالائتمار قفوله، وحذف الكلام، تقاليل هو الاختمار 
التطويليذمون فإنهم كلامها، في العرب، بلاغة ّمايتج من وهو عيونه، 

الاختصارعلى بثا لف العمر في القرآن تفسير كان وقد حاجة، لغير 
ومثلهاعنها، وال اليكثر التي المتكلة الأيات، بيان على والانتصار 

آيامحتفير نففي الكلام يتوصع يرل، لم يم القرآن(، )غريب، بيان كتّبؤ 
غربببيان في الكلام ونوّع القرآن، آياُتح جمع ثمل حتى القرآن 
٠جميعا القرآن مفردايت، ثمل حتى القرآن 

بعنسوتام والمختصرة، المطولة التفاسير زادمحت، الزمان حلوله ومع 
منيذكرونها متعددة لأغراض المْلولة التفامير بعض باختصار رين المق

وبعضهمالمهلول، كتابه اختصر وبعضهم وتسهيله، ير النفنقرسي، أهمها 
أصبححتى التفسير في الهحتصرامحت، هذه كثرت وقار ، غيره كتاب، اختصر 
المنهجتبين المختمرامتا، لهذه علمية لدراصة حاجة في العالم طالبؤ 

الترمهاالتي وقوانينه وضوابطه الاختصار، في المتبع العالمي 
لمعرفتها،الحاجة نص التي ائل الممن ذللت، وغير المختصرون، 

علميةؤإصافه جهة، من التفسير في التاليفج لمناهج إصافه هذا وسيكون 
التفسير.في المولفايت، وأنواع التفسير، في التأليفج لتارخ 

بعنوانالكريم أحي يديك بين التي الدراسة هذْ جاءيتح وقد 



هدهلدراسة الممرى معيد بن علي الشخ للباحث الشتر( في )الاختصار 
الباحثقدم حيث ذلك، في العالماء كلام واستتماء الضير، في المنهجية 

ومنهجهبالاحتمار المقصود عن مهمة نفلرية بمتدمة الدراسة يدي بين 
والتهذيبكالتلخيص له الماربة المصهللحات وبين بينه والغرق ومحوابهله 
وأسبابهوأشكاله الاختمار صور بيان ح ونحوها، والاستمناء والانتقاء 
الموضؤع.هذا لدراسة التمهيدية المقدمات من ذلك وغير وأنواعه 

المختمرةالتفاسير من كتابين بالدراسة حص ند الباحث، إف ثم 
مختصرهو الذي . ٠٣٩٩سنة المتوفى زمنين أبي ابن ير نفوهما الهمة، 

منره تفيغد والدي آه، ٠ ٠ سنة المتوفى البصري سلام بن يحيى لتفير 
القعلمةعالي الباحث، اعتمد وقد كاملا، القرآن فسرت التي التفسير كتب، أقدم 

دتدثيي• محني بتحمح( ثلبعت والتي سلام، بن يحيى ير نفمن المتوفرة 
جوانبفي بينهما الوازنة *ع والمختمر، الأصل لمنهج الباحث، عرضن 

المختصر.التزمها الي القواعد بيان ْع المختصر، منهج عن كاشفة كثيرة 
الغويمسعود بن الحسين السنة محيي الإمام تفسير هو الثاني والتفسير 

الثعاليمحمد بن أحمد الإمام لكتاب مختصّر هو الذي - ٠٥١٦منة المتوفى 
دارطبعة على اJاح٠ثV اعتمد وفد —، ٠٤٢٧سنة المتوفى المشهور الممر 

رمحاتلعدة فى الكتاب حمى وفد محقيمة، طبعة وهيئ ببيروت، التراث إحياء 
بمجدة.اكسير دار ش الأن ساعة اكرى، أم حاسة ش علمية 

سعوداااائ، ٠Jاوعلومه الكريم القرآن كرمحي فى رغبنا وند 
الدراما^،فى والهاحثين العلمي لالبح،>ث، خدمة القيم الهحهثج هذا نشر 

منبالمزيد حدير موصؤيع وهو وطرافته، الموصؤع لجدة القرآضة؛ 
المختصرايتفمجن كثير هج لمنا والكاشفة المتعممة، والدراسات البحوث 

للصواب.الموفق وافه التفسير، في 

لد-عثذمح'همح
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الأنبياءأشرف على لام والوالصلاة العالمين، رب ه الحمد 
بميتأما أجمعين، وصحثه آله وعلى محمد ونيتا ميلنا والمرملين، 

مساناكمصنمماء^م تألما ؤي سلكوا ئد لملمن ١ علماء فإن 
طرفهمومن متنوعة، مناهج وصياغتها بناتها ني ونهجوا متعددة، 

منكثير قامت وقد الاختمار، مؤلفاتهم في عليها صاروا التي ومناهجهم 
الهلريقة.تللئ، على الفنون أنولع متى في مؤلفاتهم 

فيهاحديث، التي المجالامحت، أكنر من العفليم القرآن ير ونف
المولفالتامن شامعة مساحة تكون التفسير في فالمختصرامت، الاختصار، 

^،،١٥١^٠١اتاللث، بين سامقة ومنزلة عالية مكانة وتحتل التفسير، في 
ونفيرزمنين، أبي ابن ير ونفالبفاوي، ونمير الغوى، ير فتغ

يرونفلأم، العبد ين العز ر وتففي، لن١ ير ونفالخارن، 
اشتهربضها إن بل المختصراُت،، مجن هي كثير وغيرها المنترر؛؛، ءالدر 

يومناحتى إلينا تمل لم تفاسير بعمى لنا حفظ ويعمها أصله، من أكثر 
لليوطي.القران® ®ترحمان ير نفمثل هذا، 

منويعضها الأصل، مصف اختمار من بعضها المختمرايت، وتللث، 
المتأخرين،اختصار من ويعضها زمنه، من يقرب من أو تلميدْ اختصار 

عاليحرى وريما يدورها، اختصرمت، قد المختصرايت، يعمى أن كما 
أيصا.اختمار المختصر مختمر 
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كثرةيلاحظ الحاصر عصرنا في والتأليف النشر لحركة والمتاع 
التفاسيريعصن مختصرات وصلتا حتى التفسير، في المختصرات انتشار 

,مختصرات عشرة من أكثر إلى 
لمفإئم، وحليما فدينا وشهرتها التفسير في المختصرات كثرة وسمر 

وشرومحلوأعراضه الاختصار أساب، يستقصى علميا بحما بحثها من أحد 
الأمربهيا يتعلق مما ذللث، غير إلى التفسير، على وأثره وعيوبه وفواتده 

مهمة.مباحث، من 

حولالماجستير مرحلة في بحمى يكون أن أحييت دللك أحل من 
بذللث،أفدم ولعالني وفائدة، أهمية مجن لذ١^٠ أرى لما الموصؤع؛ هذا 

استشرتوقد الجانب،، هذا دراسة يعتري الذي النقص بعض ند دراسة 
فكرةفأيدوا التفسير في المتخصصين من الكرام ومشايخي أساتذتي بعض 

الجانب،.هذا في المتمة الأراء يبعض وأفادوني البحث،، 
رئيسين؛نمين إلى اليحمث، هذا همم المناصب، من رأينا وفد 

حسث،من عموما التفسير في الأحتص.ار لدراسة نفلرى ت الأول الشمم 
عامالمم وهذا وأثره، وعيوبه وفواتده وشروطه وأنواعه وأسبابه مفهومه 

الضير.م محيلة بمخصرات يختص لا 
التميرمحتصرات أسهر بعصي لدراسة حصصته I الثاني والشم 

دأى-مها،وم،ت
الألبيريزمنين أبي بن اطه عبد بن محمد الإمام ير نم- ١ 

٠)البصري محملام ين يحيى الإمام لتفسسر محتصر وهو (، ٠٥٣٩٩) •ه، ٢ ٠ 
اليعويمسعود بن ١لحمسجن للأمام! التنزيل٠ ٠معالم تمسير د ٢ 

بنأحمد للإمام! والبيانء، ءرالكشف لتفسير يختصر وهو -(، ٥٥١٠)
•( ٠٥٤٢٧)اكعليي إبراهيم ين محمد 
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ماسوى الطريقة، بهد، نل من البحثا إليه يتطرق لم حديدا موصوعا 
مجلةقي له بحث في التميمي الغني عبد الفاصل: الباحث الأستاذ كتبه 

علىبالتفسير، حاصل ليس وعاما مختصرا كان بحثه أن غير البحوث، 
البحث.من الأول المم في منه أفدمحت، ند أنني 





\كسوين,وآصتاف رأنوامه، الاحتصار، أساب الثاني؛ الفصل 
التاليةالمياحث عر ؤيشتمل 

الأولالمبحث، 

الثانيالميمثؤ 
الثالث،المحث، 

الاختصار.أسابؤ الأووت لبحث، ا٠ 

الاختصار.أنواع • الثار لمحث ا٠ 
المنتصرين.ؤ أصنانت الثالث، لمبحث، ا٠ 

عارويسل وعيويه، رفوايع، الانحصار، دروءل الثالث،: الفصل 
اكاية:الباحث، 

وصوابي.الانحصار شروط الأول: لبحث، ا٠ 
الانحصار.فوائد الثار: لسمحث، ا٠ 
وّليا:ته.الاختصار عيوب، الثالث: لمح، ا٠ 

التالية:الباحث، عش ؤيشتمل الانحصار، آثار الرابع: الفصل 
الأولالمجحح، 

الثانيالمحح، 
الث،الثالبحث، 

الرابعالبحث، 
الخاصالبححإ 

التفسيري.الأثر 

والإسادى.المحديس الأثر 
المدى.الأثر 

الفقهي.الأثر 
اسوي.الأثر 

الثانيالقسم 
ئتاسيردراسه 

بابينوفيه والبغوي، والتعلبي زمنين، أبي وابن سلام بن يحيى 

زمئين.آبي ابن ير نفومختصرء ملام بن يمي تفسير الأول: الماب 
فصول:أربعة عر ؤيشتمل 
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يريهط،وتشزمنين أبي وابن سلام بن يحيى الأول؛ الفصل 
عر؛ؤثشتمل 

•ملام ين يحص بالإمام *وجز تحرف الأول؛ لمبحث ا• 
النمير.في منهجه الئا،ي؛ لمحث ا٠ 

ومختصره.نمين أبي ابن بالإمام موجز تحريف الثالث؛ لمحث ا• 
النميرحاب في ومختصر• الأصل بين الموازنة الثاني! المصل 

عر؛ليصل يالخأتور، 
الأولالمبحث 

انيالثالمحث 

المكالثالخحث 

الرابعالمجحؤثا 
الخامسالمحث 

ادسايالمحث 

بالقرآن.القرآن تفسير 

٠يالثة القران ر تف
القراءات.

والتابعين.الصحابة أقوال 

الإمراتيليات.

العقدي.الجانب 

النميرحاب مر ومختصر• الأصل، بينر الموازنة الثالث! الفصل، 
الرأي،دسلضث

اللغوية.الباحث الأول! لمبعث ا٠ 

الفقهية.المباحث الثاني،! لبحث ا ٠

يئشتملزمنين، أبي ابن عند الاحتصار لواعي الرابع؛ الفصل 
عر؛

؛المأتور.التفسير جانب في، الاختمار قواعد الأول! لبحث ا٠ 
بالرأي.التفسير حاب في، الاختصار تواعد الثاني،! لبحث ا٠ 



د
علىؤيشثمل اليغوي، تفسير ومخنصره الثعاليي تفسير الثاني! الياب 

تفصول أربعة 

•عر ويسل وشهريهما، داليغوي اسي الإمامين • الأول الفصل 
الأولالمبحث 

الثاثيالمبحث 
الثالثالحث 

التحلي•بالإمام موجز تحرف 
التفسير.في منهجه 

ومختصره.البغوي بالإمام موجز تعريف 

الضيرحانب في ومحتصرء الأصل بين الوازنة ت الثاني الفصل 
عرتيشتمل بالمأثور، 

الأولالمبحث 

انيالثالبحث 
الثالثالمحمث، 

الرابعالبحث 
الخامسالبحث 

المادسالبحث 

بالقرآن.القرآن تفسير 

بالته.المران تمر 

القراءات.

والتابعين.الصحابة أقوال 

الإّرايليات.

العقدي.الجانب 

التفسيرجانب في ومختصرء الأصل بين الوازنة ت الثالث الفصل 
عرتؤيشتمل بالرأي، 

اللغوية.الباحث ن الأول لبحث ا ٠

الفقهية.الباحث الثا'يت لبحث ا٠ 
عرتؤيشتمل الغوي، عئد الاخصار هواعل، الراعت الفصل 

Jالأثور.التفسير جانب في الاحتصار قواعد ت الأول لمح؛ث، ا• 
بالرأي.التفسير جانب في الاختمار قواعال ااثانيت لبحث ا •



ء٦ اتيحث خطة 

==—============^=وى=

حلالمن إليها توصلت التي التائج أهم على وتثسمل ت الخاتمة 
الحث.،لذا 

اكهارسل
والمرام.الصادر هرس ف٥ 
الموضوعات.هرس ف٥ 

يلي:بما المحث مراحل جمح م اكزمت وتد 
السورةوذأكر تعالى اه كتاب هن مواضعها إلى الايات عزو " ١ 

،؛•١١ييتم 
فإنالرسالة، صلب في ترد التي النبوية الأحاديث تخريج — ٢ 

عليهما،التخرج في انتصرت أحدهما أو الصحيحين في الخاوي.ث، كان 
الكتاببذكر التاحة الخا.يث؛ة الصادر من حرحته فيهما يكن لم ؤإن 

ماأذكر الأمر اقتضى ؤإذا والحديث، والصفحة المجلد ورقم والباب 
كلامافيه لهم أحد لم ؤإن درحته، ييان في الأئمة كلام من عليه أعثر 

الهناته؛أصا عليهوالحكم إستاده بدراسة . تعالى بالله تعينا مفأقوم. 
والجهد.

والقبائلالن.اضج، ص القارئ على مثكلأ أراه بما التعريف، . ٣ 
والصهلالحاتُوالكلمات والواضع 

ترحمةالعلم محللأب عامة بين الشهورين غير للاعلأم الترجمة - ٤ 
يكونما عاث مرجعين، إلى ترجمة كل نهاية في القارئ وأحيل موجزة، 
العلم.لدللئ، الترجمة في أساسا أحال،هما 

الأئمةوسائر المقرين وكبار والتابعين الصحابة س المثاهير أما 

للأختمار.وذلك للموصومات وثهرس والمرايع للمهادر فهارس بومحع اممت وتد 
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ينللعلا التي التخصصية البحوث من البحث هذا لكون لهم؛ أترجم فلا 
فيولأن ذلك؛ عن ض في هم الدين العلم محللأب سوى - عادة - عاليها 

هداعنه، الاستغناء يمكن بما للهوامش ؤإممالأ تطويلا علم لكل الترجمة 
مغمورايكون ند عندي فالمشهور نبي، أمر الشهرة فضية بأن إدراكي *ع 

السمحان.واف أجتهد، أني إلا غيري، عند 
الطباعيةالأخطاء لوقؤع تلاما المصحف،، برّم الأياتء رسم — ٠ 

الكريمة.الآيارتا في 

ذكرتالذي موضعها بذكر أصحابها إلى بتها ونالأنوال، توثيق — ٦ 
فه.

القارئ■ء-لءط هل تالتي الخلممية ؛الفهارس البحث، تزؤيد - ٧ 
البحث،٠ثنايا في الواردة المعالومايتج إلى الوصول( 

حلالالصعوبات، بعض واحهت، ند أسي إلى ها أمير أن وأحب 
ممابعد، يهلبع لم سلام بن يحيى الإمام ير نفأن ذللث، ومن البحمثإ، 
سبعمائةيقاربا ما على حصلتا وقد مجخطوءلا، إليه الرجؤع إلى اصعلرني 

بعضووحدتا المدينة، في الإسلامية الجامعة من منه مخطوطة صفحة 
بصعوبةإلا يقرأ يكاد لا وبعضها الخل، سيئ الخعلوطات، تلك، أجزاء 
المكتوبا.الكلام معرفة في وجهدا وقتا مني اّتهالك، مما بالغة، 

وجدتاحيثا الثعلبي، الإمام ير نففي أخرى صعوبة واجهت، نم 
أنلي وظهر والتصحيف،، والتحريفح بالقمل مليئة منه الطبوعق المخة 

الكتاب،تحقيق نوا يحلم الذين الرافضة من تحقيقها على القاتمين 
فماتلعلى تدل التي النصوص س منه ليس ما التفسير ثنايا في وأدخلوا 

التفيرإلمح، أرجع أن منب( ممللبا مما الثيتا، وأل، ه طالم، أبي بن علي 



Tفحث ١ خطة   l 'ه'
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بإناتهانمت التي الصوص صحة من للتأكد القرى أم جامعة المحقق،ي 
حنقأئه إلا البحت، هدا ني إمحاما جهدا ذلك، وكان اJحث^، هذا ني 
المعلومةإلى للوصول الحث، لذة مجن أجيم كنت ما ذلك، في المعاناة من 

الإمكان.ندر الأح3لاء من السليمة الصحيحة 





:ص
®-,ُا

التمهيد ٦٩
ومقاصدهالتصنيم طرق 

ممصداختلاف على بناء كتبهم، تأليف ني المصنفين طرق نختلف 
بينمصنفاتهم أيصا ذللث، على بناء وتمع التأليف، من وغايته منهم كل 

ومتومطات.ومختصرات< مهلولأت 

منوأول، ومماصده، التأليفذ غاوا'تا حول العلماء تكلم وفد 
مقاصدأن ذكر حيث ،، أ لأنيلي ا حزم ابن الإمام هو لها تهلرق وجدته 

إليهبق يلم شيء رإما ت سبعة أحدها في إلا عانل سا يؤلفلا التي التأليف 
طويلشيء أو يشرحه، تغلق مشيء أو يتمه، ناتص شيء أو يخترعه، 
شيءأو يجمعه، متفرق شيء أو معانيه، من بشيء يخذ أن دون يختصرْ 

أيصالحه،١ مزكه فيه أحطأ شيء أو ، يرتبه مختلمل 
ذكرهاحيث، مقدمته، في ^٠^٣، ابن المقاصد لتللث، تهلرق كما 

لكنوالمعارف؛، المنون ذو العالم الإمام الأندلسي، حزم بن صعيد بن احمد بن صلي )١( 
المحلى،له؛ ، l^^Llصار؛ثم المدما شافعي ولكن وحيل، وفقه حديثا صاحي، 

ّةتوفي وغيرئ، والحل، اسل في والقمل الأحكام، لأصول والإحكام 
•٣(.• .  ٢٩٢أ/الق، ونفح ؛ ٢١٢. \ M/\Aالنلأ.، اهلأم سير )انقلر: 

رمائلا؛نحزم)آ/ا-خا(.)٢( 
الكبمن دكثترا القرآن حفظ الإشيلي، خلدون بن محمد بن محمد بن الرحمن يبد )٣( 

بلادإلى رحل ثم بها، ولد التي تونس في العشرين يبلغ أن تبل الفوز نمى في 
المشهور،التاريح له؛ بمصر، المالكية تفاء احرما كان مناصب، وتقلد لكثيرة، 

— ١٤٥!/اللامع الضوء رانظر؛ -. ٠٨٠٨محنة توفي كثيرة، وشعرية نثرية ؤإنشاءاٌتؤ 
(.٢٣٢برقم  ٢٣٦-  ١٢٣/ْاسالع والبدر ؛ ٣٨٧برقم  ١٤٩
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كلؤيجعل ؤيرسها، يهديها أن ذلك على المعلبع فيقصد متفلمة، ولا 
عنمحنرن رواية من ، ل المدونة*  ١٠في وقع كما بابها في ألة م

أصحابعن ، العتبيل رواية من ااالعتسة*ر؛، وفي ^٣،، الفا١٢ابن 
بابها،غير في ونمت، ند منها الفقه أبواب من كثيرة ائل مفإن مجالك،، 
كلفي فنجد مهيبة، غير العتية وبقيت المدونة، ، نيدر أبي ابن فهدب 

فيهانيئ أبي ابن لله وما بالمدونة وامتغنوا غيره، من ائل مباب 
بعده.من ، واJرادءي١٧

علوممن أبوابها في ممرنة العلم ائل متكون أن وسالمها 

)الدياجسحنون الإمام دونها ءناو،وم، المعتمد وعليها المالكية، كب أشهر من )١، 
اممونوكشف مJu vال

علماءكبار من القيرواني، اكنوهٌي، حييث، بن سعيد ين صحتون الملام عبد صعيد أبو )٢( 
صنةتوفي إفريقية، هماء تولم، المدهبإ، في الاعتماد عليها ومدونته المالكي، المدهيإ 

(.٧٠. الزكية الرد وشجرة ، ٢٦٨-  Y1Yالذم،»_'الدي؛اج )اتقلر: آ،و. ؛٠ 
عشرينمالكا الإمام صحّث، المصري، المتقي القاسم بن الرحمن عبد اه عيد أبو )٣( 

صحيحه،في اليخاري عنه حؤج يألواله، وأعلهم الناس؛ي.اللث، المت، وهو منة، 
الزكيةالمور وشجرة ، ٢٤١. الذم، الديباج )انئلر: . ٥١٩١منة نوني 

صعْ(.
ماللث،الإمام مذما في ائل معن عبارة وعي القرطي، المتيي : مصممهاإلى نسبة )٤( 

(.١١٢٤٨الظنون وكشف صآ'آ، المشنمى )جذوة 
الإماماتياع من كان الأندلس، نقيه القرطبي، المشي المزين عبد بن احمد ين محمد )٥( 

جذوة)انظر•  ٠٥٢٠٥ّنة توم، ب، دمع المالكي الا-مث، السر اممل، تم الأوزاص، 
.صرخ٤Cالملتمس وبغية صن؟٣؛ المقتس 

الن"مجلخمس ونته، في المالكية إمام ١لقيروانم،، نيل• أبي بن الألة بل محمل أبو )٦( 
)انظر؛أمّاه-. صنة ترفي همليها، نيادامت، ول المدونة، مختمر ل؛ عنه، وذب< 

صأبم(لأالزكية الود وشجرة ؛ ٢٢٣■. >_YYY الذم، انمياج 
ماللثؤ،مل"هّثه حفاظ س بالبرادعي، المعروف الأزلي القاسم أبي بن حلفا عيد حمأبو )٧( 

التمهيدول؛ الد.ونة، اختمار التهذيته ل؛ نيد، أبي، ابن أصمحامت، كثار ومن، 
الزكيةالنور وشجرة ؛ ١٨٣-ص٢٨١ اكJم، الديباج )انظر: . وغيرهالماللها، 
صه'ا(ب



فيفعلمسائله وجمع الفن ذلك مومحؤع إلى الفضلاء بعض فتنب أحرى، 
بأفكارهم،البشر ينتحلها الش العلوم جملة في ينظمه فن به ؤيظهر ذلك، 
يعقوبوأبا ، الجرحانيل الماهر عبد فإن البيان، علم في وفر كما 

منهاجمع وند النحو، كتبإ في تفرية مانله موحدا ، كاكي ال
فيهاالناس تنبه كثيرة، ائل موالسيينء *البيان كتاب في الجا 

تاليفهمذللث، في فكتبا العلوم، سائر عن وانفرادْ العالم ذللث، لموضؤع 
فيهاقأربوا المتأحرون ولقنها البيان، لفن أصولا وصارمحت، المشهورة، 

متقدم.كل على 

للفنونأمهات هي التي التاليفإ من الشيء يكون أن ت ابعها وم
وبالإيجازبالاحتمار ذللث،، تلخيص أا بالتأليففيقصد هبا، ممطولا 

يخللئلا الضروري؛ حذف من الحذر مجع وقع، إن المتكرر وحذف 
الأولءر؛،.المزق يمقمد 

هذهيذكرون وأغراضه ، التأليفمقاصد في تكالم رأيته من وكل 
ذكرواالذين المتأحرين انهر ومن عليها، نيادة دون الجعة المقاصد 

ذكرهاالتي المقاصد هذه ذكر فإنه الغلنون<، ، اكشفصاحب، ذللث، 

دلائلله: العرسة، المة كبار من الجرجاني، الرحمن عبد بن الماهر عبد )١( 
بب)انثلر؛ .. ٠٤٧١سنة توم وغيريا، الإيضاح، ثرح م والمغني الإعجاز، 

(.١٨٩- صحم\/\ واللغؤمحن النحاة تراجم م التمحن ئشار٠ أ/أ"'ا؛ الوعاة 
المربيةعلوم ني إمام الخوارزمي، الكاكي علي بن محمل بن بكر ابي بن يومف، )٢( 

سةتوم اكرب؛ة، علوم من علنا عثر اثنا مه الملوم مغتاح له؛ وغيرها، والشعر 
(.٣٦٤أ/الوعا؛ وشة ؛ ص٧١٣التراجم تاج )انقلي: - ٠٦٢٦

بحورمن كان التصانيف، محاحب، المعترلي، البصري محبوبا بن بحر بن عمرو )٣( 
والخبيين،البيان له: حاد، وذكاء باهر وأدب، ننون صاحبإ الامحللاع، وامع اللم، 

معجم)انظر؛ . ٠٢٥٥ونيل  ٢٥٠سنة توم لغيرها، النساء، وممناب، والحيوان، 
(.١٥٣٠\اجم. البلاء وميرأعلام ٢،  ١٢٢.  ٠٢١ ١ الأدباءه/ 

(.٢٣١.  ٢٣٠)٨ حلدون ابن .مدّة )٤( 



"ج" ٦ ومقاصده اثتصنيف طرق اتت4ه؛د; 
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قدنن في كتاب مذنف لكل ُويسغي بعدهات تال أنه إلا حلدون، ابن 
معضلا،كان صيء امتتياط فواتي؛ خمس من كتابه يخلو لا أن إليه سبق 

نقلمحن أو غامصا، كان إن سرحه أو مقرئا، كان إن حممه أو 
وتهلويلءحشو إسقاهل أو وتأليف، 

تفهي رالمصمون العلماء مالكها الم اكأليف وأنولع هلرق أهم أما 
تمتعيدة معان مر يطلق اللغات م وهو المتزن - ١ 

^^٥،صلب ما شيء! كل من ٠رالمتن العرب،! ءلمان في قال 
ماوالمتن! , منه. خلهر ما شيء! كل ومتن • ومنان• متون والجمع! 

متنؤيقال! . وصلب. ارتفع ما وقيل: واستوي، الأرض من ارتفع 
الفلهر!ومتنا ّ عمودين. كل بين ما والمنان! والمتن ٠ . جلدهاالأرض 

ومتن. ؤيونث. يذكر ولحم، عصبا من وشمال يمين عن الصلما مكتنفا 
•صلب• متين؛ وشيء ثديي، متتن؛ ووتر • • وسهلهما والهم؛ الرمح 
لهمافعنهما المثفن مق • متنا يمديجا والساة الدابة أيثيى ومتن 

بعيد،مماتن! وسير الغاية، في الباعدة والخماتنة! . ؛عروتهما. 

بينهمامعصوبتان لحمتان المتنان! راتيل! العروس"؛ *تلج وفي 
فيوالمتين وقوة، صلابة أي متن؛ له وحالي • الغلهر. صالج، 
والقوة^؛،.والشدة والاقتدار القوة ذو هك! اه أسماء 

أمران!يه ؤيراد يهللق فهو الاصطلاح م وأما 
وهو!، الخلاصة، خلاصة فى اللقفل ١٠شنا المقصود وهو أولهما؛ 

اسون)؛/هم<.كشف،)؛(
)صمن(؛مادة؛  U٣٦٨/العرب لسان )انقلر؛ وجالدتها. الخمسة وماء الصقن؛ )٢( 

U العروس وتاج  Tr-\/\A :^.))صفن(
(.٥٢٤-  on/\A)العروس تاج )٤(  A\A/\r)العرب لمان )٣( 
)آ/أإأ؛(.اكون اصطلأحان كشاف )٥( 
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الاستطرادمن تخلو غالتا، قصيرة عبارات ذات المنون، من قن مبادئ 
تتضمنلأنها يالمتون سمسث، ولعلها لضرورة، إلا والأمثلة والتفصيلات 

أماسالفلهر أن كما غيرها، عاليها يحمل التي الأساسية المسائل 
•، والء٠لأللركوب 

هروالماتن . يره.نفله والشرح ، البحث، اهوأصل ت الكتامح، ومتن 
•ؤيفرهء يرحه الساؤح يأم^ يم المتن، وهو البحا، أصل يضع الذي 

تشروط ثلاثة المتن قي يتوافر أن بد لا المتزن شروط 
كله.العالم لمباحث، شاملا يكون أن — أ 

تومع.ولا فيه تفصيل لا بشكل المائل رؤوس فيه ئذكر أن — ص، 
موجزةعبارته تكون أن — ت 

منالإستاد إليه ينتهي ما اغاية وهو الحدسثؤت متن •' ثانيهما 
ؤيدحلبعده، من أو الصحابي أو الرسول. كلام كان مواء الكلام، 

الرسول.،قول يكونا لم ؤإن لأنهما وتقريره؛ الرسول. فعل فيه 
،.الءحابي«١٤قول ممهما 

فهو•المتن اوأما الحديث،! مغن معنى لي الموطئ ثال 
وقال،، \ذشيلإ ناله ،، المعا^ بها تتقوم التي الحديث، ألفاظ 

(.٢٧)للمباغ التالشت، والأ> المامج انظر: )١( 
(.٢٧الط٠جوالأ>اس))٣( (. ١٦٠)أ/للكرم الهادى، )٢( 
\(.00)أأاكون اصعللاحات كشاف )٤( 
(.)٠٣لليي الحديث، اصول م الخلأمة انظر: )٠( 
علوميي مع الشهور، الإمام العلمي، اف صد بن محمد بن الضن الدين شرف )٦( 

وحاشيةالمشكاة، ثممح ت له .عة، واليتالالفلاصفة على شديدا وكان والمريية، الشريعة 
؛٦٩-  ٦٨؟/الكا،نة الدرر )انظر: ،-. UiT"ضة تولي وغيرما، الكشاف، على 

(.١٥٧ا/آها_ الطالع والدر 



ء' ~~ اه ومماصد التصنيف طرق اثتمهيد؛ 

الكلأمألآ،,من السند غاية إليه يتهي ما هو ^١،: ١٠-؛؛ابن 
عصورخصوصا المتأخرة، القرون ني انتثر مما والمنون 

تأليماومنهجا طابعا والثروح هي وأصبحت ،، المماليكر
•، والشروحلالمتون عصور بأنها العصور ظللتا وصمتا حتى معروئا، 
تاللغة م معانيه ومن الشرحت ء ٢ 

العضوعن اللحم نهير والشرح• ارالسؤح العر'ؤ؛ااI المان م تال 
وشريحة،شرحت منه والقطعة ئهلعا، الحغلم عالي اللحم ت0ني ت وقيل قطعا، 
يقال؛الكشم،، والشرح؛ . المرققة. اللحم مجن اشلعة الشريحة؛ وقيل؛ 
وشرحبثنها، مشكلة؛ مسألة وشمج أوضحه، أي؛ أمره؛ فلأن شرح 

شرحتهوتقول؛ ٠ وكشفه. وبينه فتحه وشثحه؛ شرحا يشرحه الشيء 
شرحايشرحه الخير لقبول صدر0 اممه وشرح . . دسنوه إذا الغامفى؛ 

فاسع؛(الحق لقبول وثحه فانشرح؛ 
ومحنثح شرحات يشرحه الشيء ®شرح المروس*؛ ®تاج قي وتال 

البيانوالشرح؛ ٠ أيصا. نرح فمد الجواهر من ئتح مجا وكل وكثمخ، 
،.والحففل|ل والقح والفهم 

مبودرس المنون، في وعمّ نتقه الناض، حمامة بن اه صعد بن إبرامم بن محمد )١( 
امعايتل.كرة ت له الممرية، الديار ونقاء القدس، نقاء وولي وممر، الشام 

توليالمتاصلث،، معرفة إلى اوالك| وعيابة الأحكام، باحاديث، والإملأم والمتكلم، 
(.١٩-  ١٨؟/بالوناته والوافي ؛ ٢٨٣.  ٢٨٠م الكامة الدرر )انظر: . ٠٧٣٣نة 

)ا/آ1(.الراوي تدرب، )٢( 
— ٦٤٨من وحكمت البحرية، المماليلث، عمرين: إلى المأماليالثه عمور متؤ انق)٣( 

•- ٠٩٢٣سة حتى البحرية المماليك، بعد وحكمت، الثرجثة، اليالأؤ والم-، ٠٧٩٣
٢٠- العانية العربية والومومة  ٦١٣٣٢;١^١،^؛ التجوم )انظر:  ٠.)

الكريممد االدكتود: انمون، ظامرة عن ودفاع (، ٤٦٠)أ/ السامي الفكر انظر: )٤( 
(.١٢٩)آ'أام محرم )٢(، عدد الدارة، مجلة الأمعد، 

(.١٠٤.-اجادروس)أ/يما )٦( . )U/٣٧( العرب، زن )٥( 



و1]1
اوشين توضيحا يكون *ا '' يالثمح تقصد المتقين اصطلاح وم 

المتنني إيجارا أو غموصا غيره أو ه نفالمتن مؤلف يجد نقد للمن، 
المتن،عياراهمت، لإيضاح شمح وصع إلى فيعمي وبيان، كشفا إلى يحتاج 
عليهاراروالزيادة ايله مويسهل 

*مها؛تيلة، معان اللغة ني ولها الحاشية: - ٣ 

يعتمدلا الذي المضل ت الكلام ءالمحشومن ال،رباا ايان ني تال 
تشبيهاوطرفه حانبه أي المقام؛ وحاثية . الماس. هومن وكذللث، عليه، 

القوموصف من فلأثا أعزل العرب كلام في حاشى ومعنى • • الثوب، بحاشية 
•• الماحية الحشى؛ ومعنى جملتهم، في أيحله ولا بناحية، وأعزله بالحشى 
وطرفه،أجانبه ت شيء كل وحاشية وطرته، طرفه •' الكتاب وحاشية 

مهاكار لا التي الإبل صغار »الحشو: العروسء: ءتاج وفي 
لإصابتهاأو تتخللها، أى: الكبار، تحشو لأنها بدلك سبت، كالحاشية، 

الماس،من الحاشية وكذللث، جانبها، إلى انفمت، إذا الكبار حشى 

المٌواشيُلمدوالجمع 
منالكتاب على علق >اما هي: نالحاشية الاصطلاح، في وآما 

أسفلتكون أو الكتاب، عن منفصلة تكون وفد . ، وإيضاح٠١٤نيادايت، 
•، وجوانبهلأطرافه على أو الكتاب، متن داحل أو الصفحة، 

علىوضعتا المي الحواشي هي الضير في الحواشي أشهر ولعل 
.جداكثيرة وهي البيضاوي، تفسير 

)ا/ا<ا<ا(.لازرئء الفقهي، والدخل >• UiU/r)الهادى انظر: )١( 
(.٣٢٠; ١٩)العروس -أج )٣( (. ١٩٥.الرب□ن )٢( 
السبممابرا/؟يا(.)أ(
)ا/هها(.الضل والمجم )ا/أبأ(؛ الهادي انظر: )٥( 



؛؛ة' ٦ ^^سفءساصده التعصي: 

تاللغات ش معانيه ومن التقرير؛ - ٤ 

وتقرير. ليقر* مكانه في الشيء رأتررت ! المرب( ان ايفي فال 
*• امحتقر حمى الا^*ر عنده و؛نررمتا قراره، ني جعله ميء* بالالإنسان 

للحقالإذعان والإقرار: * رثت. تنامي ومتقره: فراره إلى الأمر وصار 
بالحؤىوقرر عليه ةررْ وقد به، اعترف أي• بالحق؛ أنر به، والاعتراف 

أقرارا،•حتى غيره 
فإذاالمقرر، يضعها ملاحقنات أو إصافاُت، الاصعللاح: في ومعناه 

غالتاالتقرير يكون ولا ورد، ما على منه موافقة يعد فذللثا بشيء يعلق لم 
الحاش؛ةأى.عالمي إلا 

اللغة:همي معانيه ومن اكهميئن: - ٠ 

وهمشهنمى والحركة، اللكدم ررالهمثة: المب«: ®لمان ك، تال 
الحالدثا،همشى وامرأة وتهامشوا، ؤيهمشون يهمشون نهم القوم 

بأصابعه،الممل ر)ع الوالهمش: ، ووجدس، الكلام تكثر بالتحريك: 
فأقبلوابمكان كثروا إذا ، ^١٢ؤيقال . ليثور. تحرك الجراد: وهمثى 
الداية:واهتمشت، . همشة. ولهم يهتمشون، رأيتهم : واحتلهلواوأدبروا 

دساارم.دبت، إذا 

والهمس؛الجمع، كالممش: ءالهمس؛ العريس*؛ *تاج قي وتال 
يقال:. الكتابج. حاشية والهامش: . العصر. والهمشمر: الحالم،، من، نؤع 

.مولد. وهو المنره، وعلى الهسامهمر، وعلمؤر هامشه، علمر كتب، 
العاجلةاروالهامشة: 

(.١٠٢المبإ)اا/ماا'ِ )؛(زن 
 )Y( :الهادي انفلر"(Y/Y ،)اب وانمجم ؟؛(UYO/Y ؛) التالمةوالأ> والناعج

 )٣(jU  الرب(rr/\o \ .١٣٤ .) )(.٢٣٢. ٢٣١)ا،/الرومرتاج )٤



ا===—===^=====^==فن

هامشعلى تعليقات أو تصححان من يكتب ما ت الاصطلاح وم 
الممحأترأطراف على الموجود الفراغ وهو الكتاب، 

*طرق ثلاث للتهميش ت التهميش طرق 

تمنيناتني الأشهر وهي الصفحة، أمقل ني الكتابة أ_ 
المممدمين.

الكتاب،.نمول من فصل كل نهاية ني الكتابة — ب، 
متللةبأرقام الحث، أو الكتاب، نهاية ني الهوامش جُع ~ ت 

تمسلة معان اللغة م ا4 التازييل: . ٦ 
الثوبوذيل شيء، كل آخر ت ®الذيل ت المرب® السان ني مال 

ماوهو الرداء، من الإزار ذيل والذيلت أبل، إذا منه جئ ما والإزار: 
منأسبل ما ونحوهما: والعير الفرس وذيل • الأرض• فأصاب منه أيل 

ذنٍهااأ'أا.ذيله: ونيل: فتعلق، ذنه 
منالأرض على وقع ما المرأة: »ذيل العروسا: اتاج في وتال 

ذيلكأثر الرمل في تتركه ما الريح: س والذيل . كلها. نواحيها س ثوبها 
الل-؛للأ؛،•طويل كمعفلم: من*يل؛ ورداء • مجرور• 

البابياحر يلحق فمل بالذيل: يراد الؤلفين، عند الأص3للأح وفي 
لهتتمه يكون الكتاب أو 

اللغة:ش معانيها ومن الموصوعات: — ٧ 

فيوتوسعوا المليء، هو موسع! ®رحل : ال*رب؛األمان في تال 

xUTii)والهادي (؛ ٢٣٢)٩;العروس تاج اظر: )١( 
(.٩٧)سلمان لأبي العيي، الممث، مماة )٢( 
(.٢٥٨)إا/يهآ.العروس تاج )٤( ٠ ( ٧٦.>ه/٤٧ العرب، ان ن)٣( 
(.١١٠)A الهادي )٠( 



'قؤ* ٦ ه ومط ١ ا
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والومعوالوسع . والرفامة. الغنى ت عن والتمسحوا، ت أي المجالس؛ 
.عنه. يفق لم الشيء! الشيء ووسغ . والaلاتة. الجادة والسمة! 
وهواعة، ووّننئ بالضم الفرس، ووسع • التضييق. حلاف والتوسع! 

،.الير،ا قي انع وساع! 
وؤللبهواسعا، وجيم الشيء! ٠امتوسع العروس*! ®تلج ئي وهال، 

واسع. الخطو. واسعة ماع! وناقة . . واسعاصره وأوسعه! وامعا، 
،.الضتنرار ضد والواّع! . وطال. امتد وغيره! الهار 

الذ.يانمناء بمعنى الحسنى الأسماء في االوامع ارااكاليارت،ا! وم 
حلقهجميع رزقه ومع والزى ، ثيء بكل والمحيمل سأل، لما يع 

سيء،ولكل شيء، كل اه رحمة وسمتا ؤيقال! شيء، كل ورحمته 
وءلىمشيء«ص؛

لعمومالحاوي الكتاب أو الفر هي الموسوعة! الاصطلاح! وش 
منهاميدان قي أو المعرفة، ميادين كل في معلومات يجمع بحيث العلوم، 

)٤(
بموّح

منالحلم كتب على لتحوف ١ بس، يالموموعات منيف نشا وقد 
وبين، والصليييين لمين المبين الحروب قيام بحل والتلفا الض.ياع 

 )١(jU  (. ٢٩٩)ها/خأ<أ_ الرب )(.٥١٢.)؛؛/•اه الروس -اج )٢
(.٩٤٦-٩٤٥)سفري الكليات )٣( 
واوعجماسل)أ/آمأ(.واوسءماب>أ/ايما(؛ الهادى)؛/أ\>؛(؛ انظر: )٤( 
صل-انمرانية اررويا شنتها التي الحروب مي انمليسة؛ والحروب انحارى، مم )٥( 

عاعيبتن الفترة حلال ونوني والأنامحرل وممر الشام بلاد ثي وبخاصة الإصلأم، 
أكتافملي يضعون كانوا لأنهم الماليب؛ إلى بوا ولنقرسا،  ٠٦٩٠.  ٤٩٠

وثالق)انظر: القماش. من مصنوعا احمر صليتا المسفين لحرب الداميين 
العربيةوالموصوعات ؛ ١ ًىه الإسلامي للعالم المغولي والغزو المليبية الحروب 

(.٢٩٢. ٩٢٩٠;العالمية 
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تراثعلى لساظ الهج هدا إلى الملماء نمد واكاررا،، اسن 
اسينلى.

،^نالهشدي الأعشى( اصح الموسوعات نالك أشهر ومن 
للنويري،•الأرب* وأنهاية 

إنالتالية المباحث فى عته والحديث بياته وسيأتي ت الاختصار — ٨ 
تعالى.اش شاء 

تأصناف ثلاثة ن، تحصو اكألف طرق فإن المقدار ناحية من وأما 
فيالمتهدم تتحفرها ليائل للمرزؤنا تكون مختصرات الأول؛ 

الأدكياء.المبدمن يعصن منها سممي وربما العلم، طلب 
بهاؤيتئع معلولات، أو مبسوطان، الثاني؛ 
يكونونفعها والمبوطات، المختصرات بين ت، متومهلل الثالث؛ 

ّا،ا>ْ<

الناسأشجع عن ومم المن، أرض من هلغماج مبال، تكن كانن، بائل النثار؛ )١( 
وصلواحش الإسلام العالم اجتاحوا وند ;غزواتهم، اشتهروا القتال،، يلي وأمرهم 

ا"هأم،سة ;الد المتعمم حالفاتها أحر وتتلوا العباسة، الخلافة نأثلوا ;غداد 
حه1م،سة حااو١ت، عين معركة ني المماJالث، هرمهم حتى الأرض ني ايا نوماثوا 

والمهايةالبداية )اطر: ذللئ،. بعد بلائهم إلى لعودتهم بداية كان مما 
(.٧٠٩ا/الممهل والقاموس 

الخاهجوالأ>التأومة)ص'أ(لأات؛لر:)٢( 
والمركتابها، ومهرمهوالأدب، بالفقه اشتغل القلقنندي، احمد بن صي بن أحمد )٣( 

)اظرت ٠٠٨٢١متة نون، شمي، كب همن، الإنشاء صناعة ني الأعثى ءصبح المشهور 
،٣٣١ِ  ٨٣٣٠ ركم وإ.اء ؛ ٨٨,ع ١٨١١!كوء 

العلماءمشاهير س مجموعة عالي صمع التوير,ي، همحمد ين الوهاب، عيد بن أحمد )٤( 
وكتبإنخ، نان البخاري صحح س نخ جماعة، ابن القماة تاغهي رامهم على 

العصرأعيان )انفلر؛ , jtUTTمنة توفي الخاصم،، يعض وولي، يخطه، حافلا تاييحا 
(.٥٠٦برقم ا/لإاا الكامنة والدرر ، ١٣٦برقم  ٢٨٢.  ٢٨١ا/

الدرن)ا/هم<.ات،لر:كشنإ>ه< 



كيم١لآود
ضؤل:أرمة وب 

فيهوالأراء وصوره الاختصار ممهوم الأول: لممل اه 
وأصنافوأنواصه الاختصار أساب الثاني: لفصل اه 

المأمح؛صرين.

وعيويه.وفواممه الاختصار شروؤل الثالث: لفصل اه 

وصوايطه.الاختصار شروؤل الأول: دسعث< اه 
الاختصارآثار الرابع: لفصل اه 

٨n





\محل\لآزن

فيهوالأراء الاحتصار^٣^٥ مفهوم 

مياحثآربعت وب 
به.والمراد الاختصار محرف ت الأول لمجحث، اه 
نوالتلخيص اكهاليب، وبين؛ بيته الفرق ت الثاني لمبحث اه 

والاصتصفاء.والاتقاء، 

وأشكاله.الاختصار صور ت الثالث لمحث، اه 

الاختصار.ر الملماء أنوال الرابع: لمجحح، اه 



اوهإ|قجقة
_اُء 

بهوالمراد الاخسار تعريف 

لغة:الاحصبمار عي م٠ 

وحذفوالتقلسل، الإيجاز حول اللغة ني الاختمار معنى يدور 
إيجازه،الكلام واختصار  ١٠: العربا٠ ان ي ١١في قال والزائد، الفضول 

علىبأني الذي توجز وتالفضول، تيع أن الكلام؛ في والاختصار 
نيءارا،.كل من الفضول حيف، والاختصار: . .المعنى. 

أصلويمالت أوجزْ، ت الكلام *واختصر المروسا: *تاج وني 
.مجاراالكلام في استعمل ثم الطريق، في الاختصار 

الإيجاز؛فقال؛ والإيجاز، الاختمار بين المحققين بعضي فرن، وقد 
تجريدوالاختصار؛ يسير، بلففل الأصل للقفل رعاية غير مجن المعنى تحرير 
الهنى«ل٢،ابقاء مع الكثير الاففل من اليسير اللففل 

؛عرثاوهر • • • طوله يحدف، أوجزه • الكلام اختمحر ١١الكليايت،؛ دم 
مقمودجئ وهو الكلام، عرض أو المعاني، إبقاء •ع الباني تقليل 

أخمرلأنها الضماتر وضعوا ثمة ومن كلامهم، أكثر مبنى وعليه العرب، 
ثمأثم تعالى؛ قوله في فإنه الغيبة، مير ص خصوصا الفلواهر، من 

المحققينءأى.بعمى قال كما ظاما عشرين مقام قام [ ٣٠]الأحزاب: 

)حمر(.U^: )٢( )حصر(. مادة: )أ/بما( )١( 
)ص-ا■(.)٣( 



■■م■،بع والمراد الاختصار نعريف 
==—============وى=

المهمالأن،بالماد *الاختمار: الفنوزا: اصطلاحات *كشاف وثي 
خاصلأته منه؛ أخص وقيل: للإيجاز، مرادف العربية أهل بعض عند هو 

حاثيةفي البرحندي العلي عبد ونال • • الإيجاز• دون الجمل يحذ>ف 
منيمكن ما بأنل المقصود المعنى بيان الإيجاز: : *الملخص® ح رث 

علىتدل قرينة •ع الحيف عن عبارة والاختصار: حيف، غير من اللفظ 
•للإيجاز® مرائيا الاختصار يستعمل وتد • • المحدوف. محمومر 

علىالانتصار هو *والاختصار اإ١يجاز*: إلى *اإ١شارة كتابر وني 
مجايحدقون لا والعرب إضمار، أو حذف مع الغرض، على يدل ما 
لغرضمناف عليه دلالة لا ما حيف لأن إليه؛ وصلة ولا عليه، دلالة لا 

وتقريبالكلام، تقليل ف الحل• ويائية والإيهام، الإفادة من الكلام وضع 
الأيهامءرإلى معانيه 

المصنفين:اصطلاح ش لانحصار ا ٠
يهواللغوي، المعنى عن الصنمين اصطلاح يى الاختصار يبعد لا 

والإيجاز.والحذف التقليل حول كنءللئ، يلءور 

لففلهنل ما وهو موجز، أي: ارمختصر؛ المرع،: *الروض ني تال 
تجريدارؤيقال: بقوله: الحاشية صاحسا ذللث، عر وعلق معناه®، وكثر 
المعنى®ربقاء ْع الكثير الالففل من اليسير اللمقل 

المنار،مختصر شرح له! أصولي، شه البرحتدى، حسين بن محمد بن العلي مد  ٢١)
الظنونكثف راتظرت . ٠٠٩٣٢سنة ترفي الدين، عضد آداب وشرح النقايت، وشرح 

(.٧٤١٤برقم  ١٧٣٨\د}ض ومعجم ؛ ١٢٩٦، ٣٩٢صزا؛، 
)انظرتزاده. لقاصي وشرحه الخوارزمي، محمد بن لمحمود الهيثة، في الخلخص )٢( 

(.١٨٢٠. ١٨١٩٨الظون كشف 
(٠)ص١١)٤( >أ/اأ(. الفنون اصطلاحات كشاف )٣( 
(.٤٥)ا/ المريع الروض حاشية )٥( 



ت'مح71
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،،معناه*أ وكثر لفظه  ١٢مختمر؛ ١٠المعيس(ت اقنع كتاب رثي 
ولذلكمعناْاا، وكثر لفظه  I١٢٠ *توله ث بقوله الحاسة ذلك؛ي وشمح 

احتلفتوقال ، لنفهمء عل ؤيبليحففل يختمر ®الكلام بعضهم: تال 
الكلامرد هو فقيل: المعنى، تقارب مع المختصر ير نففي عباراتهم 

إحلال،بلا الإقلال هو وقيل: وتحصيله، المعنى استيفاء •ع قليله إلى 
استيفاءعع الفضول حذف وقيل• المجاني، تقليل ُع المعاني تكثير • وثيل 

المنتثراالمتكثروضم تقليل وقيل• الأصول، 
معناهاء.وكثر لففلها قل ما هي ®والمختصران، المحتاج(: ®مغي ونر 

وقيل:المعنى، استيفاء مع اللقفل إيجاز ®الاختمار: أيصا: وئياٌ 
كثيره«رم.على قليله دث ما 

مختصره:في الخرقي الإمام لقول سرحه عند ®الغني؛؛، وفي 
وأوحزته،ألفاظه وقاللت، قربته ®يعنى: تال: الكتاب؛؛ هذا ®واحتصرمحت، 
مسائله،Jتقليل الكتاب اختمار يكون فقد الشيء، تقليل والاختصار: 

المحنى؛؛تأدية هع ألفاظه بقليل يكون وقد 
إلىالعين؛؛ ®مختصر كتابه مقدمة في ، الأندلميلالزبيدي ؤيشير 

(.٦٣)\إالممن نح الناظ حل طى اساين \ح■ حأب )١( 
(.١٠٣)\إ\'ل اظر: )٣( (. ٢٤.٢٣/١المدراuض))٢( 
حبرمحا الحنابالة شيح الحنبلي، الخزتي البغدادي اه عيد بن الحين بن عمر )٤( 

يفلهرفلم احترفت كثيرة تمانيف صتم، أحال، الإمام مذهت، في الشهور المختمر 
أعلامومير ، ١  ١٨.  Y٧٥/ الحتابالأ طبمات، )انظر: ،;. ٣٣٤منة توس أكثرف، 

(.٣٦٤الملأءها/مآ-م_ 
اسيعاضحامر)ا/؛(.)0(
له؛والشعر، اللتة في الأئمة من الأندلي، الزبياJى اه عبئ بن الحمن بن محمد )٦( 

المقتبسجذوة )انظر؛ -. ٠٣٧٩ستة توفي الين، واحتهار النحر، في الواضح 
1/ماه؛ا(.الأدباء وسبمم مرآ؛؛ 
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كتاباختمار إلى فيه ذمت . . ا. ت فيقول الاختمار، معنى 
ؤيلخمىعيونه، تزخذ بأن ، الفراهيدي أحمد بن الخليل إلى المنسوب 

بذلكلتقرب فيه؛ المتكررة الكلام فضول وسضل حشوه، ويحذف، لفغله، 
جمعها(أآ،,الهلال_، على ؤيخما حففله، ؤيسهل فائدته، 

بهذهاصهللاحهم في الاختمار عرفوا يلاحفل كما المصنفون فهؤلاء 
الخاتلتقليل أو الألفاظ، تقليل مواء التقليل، على تدل التي المعاني 

عندوامتيناته الأمامي المعنى مراعاة على تأكيدهم مع والمباحث، 
.الامحتما(

العلاء،بن محمرو أبي عن النحو علم احد الأزلي، ا١^١مدي أحمد بن الخليل )١( 
حروفعلى اللغة صنف من أول ومحو العربا، شعر وأوزان العروض علم داحتؤع 

منةنوني وغيريا، والعروض، الحروف، ومعاني العين، كتاب له: المعجم، 
النسنؤإشارة •٤؛ برتم  ١٣٤- >_Tr\ اكحومحن العلماء تارخ )انئلر: . ٠١٧•

(.٧١برتم ص٤١١ 
(.٤١)انمن مسر )'؟(
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والتلخيصوالتهذيب الاحتصار بين المرق 

والأسصماءوالأسقام 

اختمارني ألموا ممن المنون شتى في الممنمن أن يلاحفل 
قدبعضهم لكن غيره، من أكثر الاختصار مصعللح يستخدمون المطولات 

والتلخيص،التهلم،، ت مثل أخرى، ومصطالميات عبارات يستخدم 
المصطالحات،لهذه عرض يلي وفيما ونحوها، والامتصفاء، والانتقاء، 

الاختصارتوبين بيتها الاختلاف، أوجه وبيان 

والاخصارثاكهدم، بين لفرق ا ٠
حيثاللغوية، الناحية من المعتى في يتقاربان والاختصار التهذيب 

•الحيف تستلزم والتنقية التنقية، ت يمني ؛ التهدمب، أصل إن 
يهذبهالشيء ثيب كالتنقية، ررالتهذيم.، : العرتا،<ررلسان في مال 

Iالرحال من والهدب . . أصلحه. I وقيل وأخلصه، نماه ت وهدبه هدبا، 
العيوب١٠^١،.من القي المحلص 

بقطعالأشجار تنقية والهاو.بأ التهذيب ررأصل العروس*• ®تاج وم 
ؤإصلاحهشيء كل تنقية في استعملوه ثم وحسنا، نموا تزيد الأطراف، 

ذللث،اافى عرفية حقيقة صار حى الثوائب،، من وتخليصه 

ؤإصلاحها3كتاب تنقية منه يقصد الصنفين بعض لدى والتهذيب 

)سب(.ئدة:( ٤٨٨)Y/)٢( )_(. مائة: لها/'أآ•( 
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تغييره،يجب ما وتغيير نثرا، أو كان نظما تنقيحه في والثرؤع عمله، 
يشكلما وكشف إصلاحه، يتعين ما ؤإصلاح حيفه، ينبغي ما وحذف 

عنتجافى ما واظراح معانيه، من يدق مجا وتحرير ؤإعرايه، غرسه من 
ألفاظه*لا،.غليظ من الرقة مقامع 

أتهذبكتاب التهديب من النؤع هذا من المصنفايت، أشهر ومن 
لكتابتهدنا جعله فمد ،، ^^ ٠١١للحافظ الرحال(٠ أسماء في الكمال، 

غالتهذب،ذلك ومع ، المقدسي للحافظ الرحال،* أسماء في الالك٠ال، 
الكتاب،ترتيب، طريقة في تغيير •ع الضعف، من بأكثر الأصل ^، يزيد 

كتابفيه احتصر التهدب* ®تهذيب، فألم، حجر ابن الحافنل حاء ثم 
وتنقيحام،إصافايت، إليه وأصاف مادته، ثلثي نحو بحذف المزي 

والاخصار:التلخيص بين لفرق ا ٠
عنه،مختلمج بمعص أيقا ؤيأتى الاختمار، يمعنى التلخيص يأتي 

٠واليسهل مح البمعنى فيكون 

الشامحانوتحمت البردة، رشممح الكالئات، ت له والقدس، الأستانة نضاء تولى و =
(.TA/Tوالأعلام \ا\0^لأ اJكون وماح )انظر: سة تو؛ي باكري، 

(.٣٠٩٠٣٠٨٧الكليات )١( 
حتىالعلم وطالب القرآن حفظ الشافعي، الدمشقي يوسف ين الرحمن عبد ين يوسف )٢( 

سنةتوفي الأشراف، وتحفة الكمال، تهذيب له: والرجال، الحديث علم في مع 
الشانمةولمقات ؛ ١١٧٦برقم  ١٥٠٠-  ١٤٩٨؛/الحفاظ تذكرة رانظر: -. ٠٧٤٢

(.٦٣١برقم  ١٤٩-  ١٤٧٨شية تانحي لأبن 
المقدسوييت بدمشق الكثير مهع المقدسي، علي بن الواحد عبد بن الغني ع؛د )٣، 

والأحكامالكبرى، الأحكام منها: نافعة، كثيرة تمانيم، له وعيرها، والعراق وّصر 
البلاءأعلام صير )انئلر: ه, ٠٦٠ سنة توفي الرجال، أسماء في والكمال المغرى، 

(.٢١٤برقم  ٣٤-  o/tرجب لاق \ب' طبقات وذيل ، ٤٧١.
رص؛هم(.(، ٥٩)ع الإسلامية، البحوث مجلة المنهجي، الاحتصار تواعد انظر: )٤( 



ج■' ٦ سواصسمصوامحساءوالأسصفاء 

يقال:والشرح، التبيين ارالتلخيص: العرب<ت المسان في قال 
وشرحهبيانه فى استقصيتا إذا والحاء، بالخاء ولحصته، الثيء لخصت 

شيء.بعد شيئا لي بيه أي: خبرك؛ لي لخص مال<ت وتجيره، 
أي:القول؛ لخصستا يقال: والاختصار، التقرس_ا والتلخيص: 

إليه®أيحتاج ما منه واختمرت، قيه اهتصرت، 
والتلخيص:. .والشرح.الخبيين *التلخيص: العروس*: اتاج وم 

ومجاحاصاله أى: قالوه؛ ما ملخص هاوا ؤيقال: . . والاحممار. التقرسبا 
إليه«لى..>ول 

الحاطالإمام المسين، من المعنيين بين جمع ممن للخل 
منمختصر إنه حيث، الخبير* *التلخيص كتابه في قلاني العحجر ابن 

ثالث،نحو في اختصره حين، ،، الملقزلابن لشيخه المنير* *البدر كتاب، 
،.كثيرة١٤وفوائد وتفصيلا شرحا أيصا حوي قد فهو ذللت، وْع حجمه، 

*تلخيمىفمئاله بالاختصار مؤلمه فيه اكتفى الذي التلخيصن وأما 
الهممنقاصرت *ولما مقدمته: في ي،نول حيث ، للقرطم،أ لم* مصحيح 

اشتملبما الكتاب، هدا حمع حففل مجن الغايات يلؤخ عن الزمان( هدا في 

)لخص(.ُادة: ( ٣٥٥)٩; )٢( )لخص(. مائة: ( ٢٦٠)T؛/)١( 
الحارين،،وش الشانعي م، الماويي مع الأند.لى، الأنصاري اط بن علي ين عمو )٣( 

نحومصنفاته بالغت، حتى فيه فأكثر للتصنيف، تثمغ نم U و\ذتدووس واشتغل القضاء ولي 
)انفلرت-. ٠٨٠٤مستة توفي المنير، والبارر المنهاج، ثرح ت منها ، ممنق، ثلاثماتة 
ا/ا-إم(.اينالع والدر ، ٤٥. ٤٤؟/الدمج شدرات، 

الحونامجلة المنهجي، الاحتمار وقواعد )ص٩(؛ الخبير التلخيص انظر: )٤( 
)صمهم(ّ(، ٥٩)ع الإسلامية، 

الأئمة،كبار من كان ن(، الحي• المالكي، الأنصاري إبراهيم بن عمر بن أحمد )ه( 
ا*ها*ه.ستة توفي ملم، صحح ثممح في الفهم كتامثا وصنفا الصحيحين، احتضر 
(.٢٧٤ه/ميآ. الذب وشذرات، !' MTAflالخفاظ -ذم؛ )انظر: 
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إلىحتم، وطاعته عتم إثارته من أشار والروايات، الأسانيد من عليه 
أ،ّانيده،نختمر بأن المتفقه، على يرْ وتيالتحمظ، على تقريبه 

.، تكراره®لونحيف 

الكتابةفنون في الصنمين من التأحرين اصطلاح في أما 
يهوإبراررالإيجاز، الاختمار يمعنى اليمصإلا يأتي فلا والتجرير، 

الأفكارعن التعبير أو الكلمات، من قليل عدد في الأصلي النص 
أوبالمضمون، الإحلال عدم *ع فليلة كلمات ني للموصؤع الأساسية 

الخياط^.في الإبهام 
كلمةاستخدموا الدين المنمون سار الاصعللاح هدا وعلى 

اعتدمن على أتميع ولم المتأخرين، من لممنمالهم عتوايا التلخيص 
بالتلخيص،التعبير استخدامهم ئلة ملاحفلة ،ع للتلخيص، الأخر بالمعس 

•الاحتصار مصطلح هو يستعملونه ما أكر إن ا حي

والاخصارتالانتقاء بين لفرق ا ٠

مادةأجود اختيار هو فالأنتقاء الاختمار، بمعنى الانتقاء يأتي 
الاختصار.أغراض مجن وذللث، الكتاب،، 

الثيءوئقوة اختاره، وانتقام! وتنماه، الأنقاْ، العرب،®! المان وم 
ونال. . شيء. كل في ذللث، يكون خياره، وئقاته! ؤنقايته ومقاوته 
والتقى!الاختيار، والانتقاء! ،، التتثليفوالتنقية! المقية من هو بحضهم! 

٠®أم حياره أخدن إذا الشيء وانتقيت، . التخير. 

)١(

)صيْ،_ اض دنن )ص'س؛ اس اض انم: )٢( 
 )٣((rvr/M ) :ادة.)مما(
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-ناولالاختيار أن كما الشيء، صفو -ناول الاصطفاء: الراب١،: فال 
مختاره*أي: ممهلفاْ؛ محمد. ومنه خيره، 

آ.فيهااأ ثوب لا لما يقال ارالصاقي: رم 
عداما لأن الاختمار؛ ني داخل فالأستمحفاء هدا وعلى 

٠ؤيترل يحيف، المصفى 

الممعللحاتهذه أقل من _ رأيت فيما . الأستصفاء ومصطالح 
-ذللث، في بس، الولعل الفنون، مختلف في الممنفين لدى استخداما 

لهذاالتزكية من المصطالح هدا يحمله ما إلى راجع - أعالم واممه 
المصنفايت،.من مواه فيما والقدح المتصفى 

لممير،١ ت له والحديث، يالممير عالنا كان الأصبهاني، علي بن محمد بن الحين )١( 
المقرينطبقات رانظرت ^٠ ٣٦٩سة أوفى وغيرها، القران، ومفردات والمسند، 

٢(. ٠٨برئ؛  ١٦٩- صخأا وي للادنه اJفبرين وطيقات ؛  ١٠٣برقم للداودي 
)صمو(.ت مائة ( ١٦٠ ا/ )٩ العروس تاج )٢( 

.(Twfy) (٣)
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ااتءحفأف١ك

وأشكالهالاحيصار صور 

الاختصار،م ومنهجه المؤلم.ا لطريقه نيئا الاختصار صور تختلف 
هي:الاختصار صور أبرز ولعل 

منفن في مهلول كتاب إلى المؤلف أو العالم يعمي أن — ١ 
فائدةلا أنه يرى ما أو منه، المكرر يحذف بأن باحتصاره فيقوم الفنون، 

وقلتغييره، أو إصلاحه يتعين أنه يرى ما يصالح وند مادته، ؤيقلز منه، 
مناسبا.يراه ما المواصع يعص في يزيل 

حجمه،وتصغير الكتاب ألفاقل تقاليل هو هنا الأساس فالمقصود 
المقصودوهو التفسير، كتب في الاحتصار صور من الغالب هو وهذا 

الدراسة.هذه في الرئيس 
مبحثفي بيانها بأني متعددة، أنواع الاختصار من الصورة ولهذه 

تعالى*افه يمثيئة لاحق 

بها،المراد بيان سق وند )المتون(، الاختصار: صور من — ٢ 
تطوراالمتون يعتبر الهاحثين بعض أن هنا أبين أن يجنور أنه إلا 

الأولىالخلوة فهي _، المهلولأت من المختمران أي: . للمختمرات 
نفلرهفي المتن نشوء في 

إطلاقيمح أن يمكن ما التفسير في يوحد لا أنه لي يفلهر والذي 
والمصطفين،العلماء عند عليه المتعارف بالمعنى عليه )المتن( مصهللح 

(.٢٦)اكالشت والأر اظر: 





ى٦ •أشكاته الأحتصا١ صدا 
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الكريمالقرآن معاني ترجمة في عليه يعتمد أصلا التفسير يكون،ئدا بحيث 
الواضحالإجمالي المعنى على مقتصتا يكون ولذلك الأحرى، للغات 

القراءات،ولا النزول لأسباب فيه يتعرض ولا للايات، المختصر 
الإجمالي.الأة معز في له حاجة لا U ذكر قي يوئع ولا للخلايات، ولا 

!التفسيرالاختمار أشكال من الشكل هدا على مثال وأوضح 
علىالشريف المصحف لطباعت فهل الملك مجمع أصدره الذي الميسرا 
القرآني.الص هامش 

القرآنلجنة عن الصادر الكريم® القرآن ير نفني ارالمنتخب ومثله 
بممر.الإسلامية للشؤون الأعلى المجلس ني والسنة 

فيالمقصود وهو التأليف، في الاختمار بمور يتعلق فيما هدا 
مجالغير في زكنها للاختصار، أخرى صورا هناك أن علما البحنف، هاوا 

فيالقرآن فراءة في والاختصار ،، الملألأ في الاختمار مثرت التأليف، 
الجويرم.في والاختصار الملألأى، 
اختصارمثل المصنفون، تعمله-ا ياختصارات هناك أن كما 

تيلي ما ذللث، أمثلة ومن عليها، تدل برموز والألفافل الكلمات 
البخاريصحيح ت مثل الحديئية، الكتب، أسماء في لاختصار ا- 

رأيتوند ذللثظ، ونحو )د(، داود أبي وسنن )م(، لم موصحيح )خ(، 
الترميز؟من الثكل هدا يستخادم نفيره في الخازن 

١' U/iالعرب لسان راتغلر؛ صلاته. أساء حمره على يالْ المملي مع أن وعو )١( 
صله(لأالمنير والمباح )خمر(؛ مائة؛ 

٣٤٧ا"/المروس تاج )انثلرت الصلاة. ثي السورة آخر من أوآيتين آية يمرا أن وعو )٢( 
محمر(.مادة؛ 

والثاني؛بها، نيسجل. الجود نيها التي الأية يختمر أن ١حلا٠ما؛ وجهين؛ ملي وعو )٣( 
الربلسان )اظر؛ لها. يسجد ولم جاوزها الجدة إلى انتهى فإذا السورة، يمرا أن 

■( ص١٩المنير والمباح خصر؛ مادة؛ ١ ،/٧• 
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)أنا(،أخبرئ )نما(، حينما مثل: الحديث، صغ م لاختصار ا- 
الذينالمتقدمن، المفسرين من كثير يتخدمها الصيغ وهذه ذللت،، ونحو 

حريروابن سلام بن كيحيى بأسانيدها؛ والاثار الأحاديث يوردون 
وغيرهم•وابوي واكطك، 
)ص(،صحيح مثل: الحديث،، على الحكم في لاختصار ا- 

ذلك،.ونحو )ض(، صعيف )ح(، حن 
مثل:القرش، ي الوقم، لامات ع- 

اللازم.الوقمح علامة م: 
الجائز.الوش، علامة ج: 

العلامات.من ذلك، ونحو الممنؤع، الوقف علامة : لا 
مثل:رالأسماء، الجمل بمص ش لاختصار ا- 

١الرحيم الرحمن الله يم البملة. 
العالمين.رب طه الحمد الحمدلة: 

توةإلأبالأهؤولا حول لا الحوقلة: 

٠شمس همد من همشمي• 

ال.ار.عبئ بي من عبيري: 
واصحةمفهومة تكون أن بد لا الرموز هذه أن إلى أشير أن بقي 

للأدب؛منافية ولا موهمة، تكون لا وأن بسهولة، القارئ يفهمها بحيحا 
ذكرعند )رض( أو النبي.، ذكر عند )صلعم( أو )ص( ككتابة 
أحمعينل١،.محهم اطه رصي الكرام الصحابة 

(،٠٩الإ،لابءع)انموث مجلان المنهجي، الأ-محمار تواعد انظر؛ )١( 



ا.وكقأمحج
الاحتصارق العكاء أقوال 

وراقص،مؤيد بين الاحتصار ني والمصنمين العلماء آراء احتالفت 
ألجزيلمز وضوابط، شروط له ومن اهلون ومتمتشددون فيه فريق وكل 

تيلي فيما الاختصار مسألة م الأنوال وأجمل 
للاختصارتالمجيرون 

كنرةني ذس ويفلهر جذا، كثيرون مم بل الأكثر، ومم 
إنبل العصور، مر على والعارف الملوم شتى فى الصنفة المختصرات 

صاحبمنفلور كابن بالاختصار كبير رلإ له الصنفين مشاهير بعض 
منبخعله علمها التي الكشب، أن ترحمته في يكر فمد ، المرب١١لمان ١٠

إلاوغيره الأدب في معلول كتاب يعرف فلا مجلدة، خمسمائة مختصراته 
امحتصرْلوند 

اختصرحيث الذهبي، الإمام الباب هدا في كيلك المكثرين ومجن 
المشهورةالمهمة الكتب من معثلمها كتانا خمسين من أكثر 

فيهاإلا عاقل يولف لا الش التأليف مقاصد عن تحدثوا والذين 

كثيرةسممات وله العرسة ني مع الأنصاري، علي بن مكرم بن محمد )١( 
لمنق،ومختمر العرب، لسان كته؛ ومن سقه، من لكتب مختصرات اغالها 

٥٢٥.  ٥٢٤أ/الوفيات فوات )انظر: ^. ٧١١ّة توفى الفريد، |_J ومخمر 
(.٢٧-  ٢٦آ/الذهب وثيران ؛ ٤٥١برقم 

>ا/أ؛(.النلأء اعلأم مير انظر: )٣( )1إس. الكامة الدرر اظر: )٢( 
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المقاصد،مده أحد الاختمار عدوا - وغيرهما خلدون وابن حرم ابن ك- 
فيذلك، بيان سق كما الأول، المولمح بمقمد ألا اشترطوا لكنهم 

الحث(.لهذا التمهيد 

فيماالتأليف ابتداء إلى الاتجاه هو والأفضل الأولى أن لاحفل ير
إلىوالاتجاه الوازل، أحكام توضح في أو إليه، الحاجة وتكثر نفعه يمم 

،.١٧تبق لم أ-ور في التأليف في الإبداع 

الاختمار;من المانعون 

وتشؤيهالكتاب، على اعتداء الاختصار آن بعضهم يرى رهولأم 
ذكروند ، ١٢٢٧^٠^ؤيانوت، الجاحفل، ذلك،; يرى وممن لجماله، 

الشهيراممجمكتابه مقدمة في الجاحفل رأي ونقل ذللتا، ياتولتارأيه 
حلقعلى أقدم كمن لكتاب، المختصر أن اعلم ُثم يمول• حيث البلدازُ 
العينين،أعص الرجلين،، أبتر اليدين،، أثن نتركه أطرافه نقطع سوي، 
سلس،وكالدي عاطلا، فتركها حليها امجرأء لس، موكمن الأذنين، أصلم 
راحلا.أعزل فتركه ملاحه الكمي 

فأخدْأبوابا، وبوبه كتابا، صنم، أنه الجاحفل عن حكي وند 
فأحضر0أشلاء، وجعله أشياء، منه ، فحدقالكتاب، من عمره أهل بعض 

صورت،ند ؤإنهم، كالممور، الممنف، إن هدا ايا له; ونال الجاحغل، 
لهاوكان ، اهأعمى فعورتهما عينان لها كان صورة تصنيفي في 

اوحو،ث،مجلة المنهجي، الاحممار ونوامد والتكلم)ص'اا"(؛ السامع تذكرة انظرن )١( 
ب0ي.(، ٠٩)ع الإملأب، 

الرحالة،١^^ الإحباري المحوى الألم، الحموي، الرومي الد صد بن يا؛وتا  ٢٢)
ان،الJاJJومعجم الأدباء، ممجم له; ذكنا، وكان، بالأجرة ننخ مرلاه اعتفه 

وثذرات، ١٣١٣.  ٣١٢/ YYالملأء احملأم سر )انظر: - ٠٦٢٦منة توفي وصرما، 
(.١٢٢،ه/اأا_ الدمح



أء"-77اض اساء أقوال 
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اضتطع فقعنمهما يدان لها وكان أذنيك، اض صل—تر فصلمثيا أذنان 
المقدار،هذا بجهله الرجل إليه فاعتذر الصورة، أعضاء عد حش 

مثله١١إلى المعاودة عن إليه وتاب 

أنهإلى أشار أن بعد الجاحظ عن الحكاية ءذْ الحموي ياقوت ذكر 
الأحوال.من حال بأي هذا كتابه احتمار بعده لأحد يسمح لا 

الجمودعلى دليلا الاختمار يعتبر للاحتمار المانحين وبحقي 
التجديدعن هؤلاء عجز فحينما الإبداع، وانعدام والتخالف، الفكري 

يخمروب،وأحيوا سمهم، من كتبا إلى توجهوا والامتشاط والابتكار 
بعمورفعرفتا الخمور بعض على غلب حتى الاختمار فى وتنافسوا 
الدولويعمى ، والثمانيين الماليك عصور مثل والمنون، الاختصار 

،•المبي١ المغرب في ، المدييزل ودولة الر؛نتنلم كدولة 
الإيجازوكرة الاختمار فى هم لتنافالمحتمرين هؤلاء إن يم 

)١(

الترك،مائل من وهم ارطغرل، _.،)؛( العئمانة اكولة موص إلى ية ناسمانيوزت )٢( 
العالمخلالها حكموا ،و( ١٣٤١-  ٦٩٩)قرون ث يتارب ما مدى ■^٠ دولتهم امءوت 

،ص٣١ حرن لٌلي، العثمانية الدولة تاؤيخ )انظرت ٠ أوروبا من وأجراء الإسلامي 
(.٢٦•Y/ ا/ه\ا، أوزتوظ لياز الثاب اوولأ وتادخ ، ٣٢٦

عامأمفلوها حتى الموحدين دولة صعق حلال، نشؤوا البربرية، زناتة تبانل عن )٣( 
الأندلسيي الأحمر بني اعدوا ،بكامله، العربي المغرب في ،وة وأصبحوا ، ٠٦٦٨

تلخمى»ي العجّح )انظرت م. ٨٦٩-  ٠٦١ من الفترة »ي حكمهم اعتد الإعجاز، صد 
٩١الغرب احبار  ٣٠الأتمهمر الغرب دول لأحٍار والاعتتصا ؛ ٤١ ٠٢٠ ٥(.-  ٠٢٠

وغربشمال نير وتوسمتح الغرب، ني يتيين الصالأشراف من علؤية اعر؛ أعتها )٤( 
الفترةن، حكمهم اعتد دولتهم، شك حك، بعضهم وحاربوا أءر١ؤ٠ا مرقا ثم ايرشا، 

٦(.. rjoالأضى الغرب دول لأخار الأّضا )انظر: . ١٠١• ٦٥.  ٩٥٦من 
-المغربي والموغ (؛ ١٢٨)الإعلاعية الأمة ني الضعف، باب أعانظر: )٥( 

ه؛أ_ههأ(.، ٢٠٣



لشدةالأنهام؛ على المتنلقة المصنفات من مجمومة هذا بعملهم كونوا 
منآخر نؤع ٌّسإع السبب ولذلك المعميات، من أدناها الذي الاختصار 

ونلثالمختصرات تلك لتوصيح والثرؤح الحواشي وهو التصنيف؛ 
غموضها

خلدونابن بكلام امتدق - للاختصار الماع — الفريق هدا من ونم 
عام،بشكل الاختصار فمنعوا المختصرات، أضرار حول مقدمته في 

يمنعلا خلدون ابن لأن محله؛ غير في استدلالهم أن لي يغلهر والدي 
مقاصدمن الاختصار غد أنه ذلك على والدليل ؛إمحللاق، الاختمار 
يراملا الذي ؤإنما فيها، إلا يولف لا التي السعة اكألف، 

فيالمبتدئين أيدي بين المختصرات هذه وضع هو جائزا خلدون ابن 
والميالغانللمختصرات ذكره بعد - تال حيث، يدرامنها، ؤإلزامهم التعلم 

الملومفي الموضوعة الاختصارات ®كثرة بعتوان فصل في الاختصار في 
وذلك؛التحصيل؛ إخلال وفيه التعليم، في اد فوهو • • بالتعليم• مخله 

لموهو عليه، العلم من الغايات بإلقاء البتيئ على تخليتنا فيه لأن 
ذللث،ع فيه ثم سيأتي، كما التعليم سوء من وهو بحد، لقبولها تعد ي

يتراحمللفهم العويصة الاختصار ألفاظ بتتع التعلم على كبير سعل 
تلكفي التعليم من الحاصلة فالملكة كله ذللث، بحل ثم . . عليها. المعاني 

عنناصرة ْثكه فهي - آفة تعقبه ولم مداده، على ثم إذا - المختصرات 
فييقع ما لكثرة المعلولة؛ المسهلة الموضوعات من تحصل التي الملكات 

التاهة«رى.الفلكة لحصول اJفيدئن والإحالة التكرار من تلالث، 

العصرفي انتشر الذي الاختصار مغ إلى الباحثين بعض ؤيذما 

١٠٣.اّاوالإرلأد)ص؛ه؛ انظر: )١( 
(.٢٣٣)Y/اوقاد.ة )٢( 



ءI—■ الاختصار ذ، اساء ا'ق4او 
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السابقين،العلماء لأحل كتاب إلى الولفين يعص يعمي حيث - الحديث 
المختمرانذلك، برأيه يثمل ولا — حجمه وتقاليل ياحتماره فيقوم 

فيأحنوا عياء بها نام القديمة الختمرامحت، بأن ذلك، ؤيعلل القديمة، 
لكهايالتي، الطريفة عن مختلفة طريقتهم وكانت، الاحتمار، 
الشالموئلامتخ يمالالث< من المعاصرين في يوحل لا أنه ؤيرى المعاصرون، 

ماالئدرات، من أولئالث، لدى وأن المابمون، العلماء بها يتمتع كان 
الحديثةالختصرايث، حاءُت، ولدللاج الحاصر؛ عمرنا في نحن نملكه لا 

.؛القصودرا، مخله 

المسالة:هذه في رأيي 
تونرمت،إذا به مهمح مالاحتصار أن المسالة هذه ؤي أراه الذي 

إنلاحق بصث، في بيانها سيأتي التي - لذلكج اللازمة والضوابمد الشروؤل 
الخمورمنذ والمهنفون اللماء ملكه منهج والاحتمار . اش ثاء 

قيوددون الكتب، لألفافل تقلل مجرد يكن لم اختمارهم أن إلا القديمة، 
لماأصله من أفضل يكون ئد الختصرايت، بعض إن بل فوابعل، أو 

الأنتاهيثير ارومما عواد! يشار الدكتور يقول وفواتي، تنقيحاُتؤ من يحويه 
الجمودعليها يغلب، عادية اختمارار>تؤ تكن لم الذهم، مختمران، أن 

إصافايتؤفيها يجد ؤإمعان برؤية لها الدارس عليها إن ز والنقل، 
ونمويباتوتصحيحات، بارعة، واّتدراكاُتؤ ة، نفيوتعليقايت، كثيرة، 

معرفتهعلى تدل ومقارنايت، غلعله، أو بوهمه معر إذا الأصل لمولمؤ 
وتحقيقنقص ند مع اختمار فهو المختمر، الكتاب فن في وتبحره 

أوتواالذين المارعين لياحثض إلا يتأر لا أمر وهو وتدقيق، وتعلغ، ونقد 

(.٩٨، ٦٦، ٤٤)صه'ا- الملمة المراجع صلى أحطار انظر: 
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،.لبفنونه* ومعرفة العلم في بطة 
الجمودعلى دليلا فليس المثابة، بهذه الاختصار أصبح ؤإذا 

المختصرات،لكثرة بذللتخ العصور بعض ونموا والدين والتخلف، 
١^^١١!،من ظهر ما أغفلوا لأنهم مجحثا؛ حكمهم كان فيها والمتون 

فيكان ؤإن - أنهم كما والابتكار، التجدزل عالي تدلط التي العتليمة 
نمثكانت الذي العام الوضع كذلك أغفلوا - الخيمة من جزء كلامهم 

إضافةوالحروب،، والاضطرايامت، التفرق من الإسلامي العالم بلاد به 
الإسلاميينوالممرب، المشرق في العلمية المراكز من كثير ذهاب، إلى 

الكتي،من كثير وفقدان ، والإفرنج التتار حروب، ؛___، سواء حد على 
اليلدان.شص فى العلمية الحركة على مالتا عاد مما جب، اليذاتإ 

كانت،اسمراتج إلى الوجهة الأنتقادات، غالي، أن لاحفلتخ وفد 
فيالمصنفين بعمى لمبالغه ا نفلت خاصة، المتون ظاهرة إلى موجهة 

ولأنهاوالإغماض، الإخلال درجة إلى يهل الذي الثديي الاختصار 
حصولفي سبتا كان محما المجتدثين تعاليم في عليها يعتمد عمدة جعلتإ 

منها.القرة 

(.٤٦)ا/الشلأء أملام محير محقق مقدمت )١( 
معربوفرج؛ • • إفرنك•معرب جتل، ْالإهمج• يقول؛ ( ٤٥٦)"ا/العريس تاج ؛ي ، ٢١

.الفرنسي® ت له يقال وملكها فزنجة، ملكهم نامية لأن ؛ن.للث، سموا ثرنلئا، 
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الاختصارأسباب 

أنالمختمران، من كثير على ائللاعي حلال من لي محلهر 
منكثير اعتبار يمح شمولي، ط-ابع ذات عامة أمساب، له الاختمار 

بكلتتعلق خاصة أساب، وله ؤإطارها، دائرتها صمن داخل المختصرات 
يبدووند الاختمار، إلى فأدى لل٠ؤلف بدا سب-، نهو بياته، مختمر 

عربناء الاختصار لأماب، ماتعرض وليلك، آخر، لمختصر ببؤ الذات 
الخالي:الخحو عر ر قلهر الدي الخصور مدا 

للاختصار:المامة الأساب، أولا: 
خاضاليس وهدا والاختصار، الإيجاز إر المقوس أكثر مل . ١ 

وتممرالاختمار ني ترغبإ نهي فيها، متأصل ٍلح هو ل آخر، دون بزمن 
المختمرين،من كثير الأمر هذا ذكر وقد والإسهاب،، الإطالة من 

مقدمةفي الواحدى الإمام هؤلاء ومن اختصارهم، دوافع من واعتبروْ 
فيمطول كتاب، في شروعه إر أشار حيث، يرار المفر الوحيز ٠ كتابه 

لهمفمنفج الرغبات، متقاصروا نفر إتمامه نبل استعجله لكنه ير، المف
الوجيز.الكتاب، هدا 

مختصرْمقدمة ر ذلك مثل إر ، ^٠^ ١١٠١١الحاحسؤ ابن ؤيئير 

بينالجامع له• والعربية، والأصول والفقه القراءات في مع المالكي، عمر بن عثمان ( ١١
-.٠٦٤٦سنة توفي وغيرها، الصرف، ني والثانية النحو، في والكافية الأمهات، 

الزكيةالنور وشجرة ؛ ص٩٨٢المذ،ب الديياج )انظر؛ 



ا—ةة-ُهاسابالأمم،ار 

الإكثار،عن الهمم نمور رأيت ارلما I يقول إذ الفقه، أصول في 
الفقه*أصول قي مختصتا صنفث، والاحتصار، الإيجاز إلى وميلها 

العصورمند الاختصار في سببا كان الأمر هذا أن تلاحفل فأنت 
جلي.ءلاهر سب عصرنا في وهو المتقدمة، 

إلىبزيي مما منها، عمر كل يناصب، وما العصور، اختلاف — ٢ 
لهالمتقدمة القرون في ألف، فما المتأخر، عصر يناسب، بما الاختصار 

عصرلكل إذ المتأخرة، القرون مع تتناّسكذ لا وأسلوب، وؤلريقة نهج 
فيالتدؤين في التهلور ٌسبا هو الاختلاف وهدا ومزاياه، خمايمه 

أنذللث، على الواصحة الأمنلة من ولعل والعارف، العلوم مختالف، 
فيفيل ما يوردون كانوا والثالث، الثاني القرن في التفسير في المصنفين 

يعرفالعمر ذللث، أهل من التفسير في والناظر ني، بالالأيات معاني 
الأسانيد، تللدرحامحت، بن التمر منهم كير يستطع بل ينكره، ولا دللث، 

الحاصرعصرنا تناّب، لا التمطيف فى الهلريقة ؛، JLLjلكن وصيما، قوه 

المثال.مميل على 

عرضوطريقة التفسير، بها يكت..جا التي اللغة في يقال ذللث، ومثل 
عمر.إلى عمر هن تختلف، فهي المعلومات، 

للاختصارتالخاصة الأمساب ثانثات 
اوهل. والتكرار، الامحتهلرادات من فيه وما الكتاب، طول - ١ 
بحذفالمختمّن فيقوم المختصرات، من لكثير الداعي هو المسك، 

ميسوراؤيصح الآكتاب، حجم يقلث حتى المكررات ؤإلغاء الامتيلرادات 
للقراء.

الحاجب،)هسآآأآ(.ابن مخممر عن الحاجب رفع 





1-ء-نءالأحتماا ،اسا|

والمعيقة،الموصرعة الأحاديث من غيه ما أكثر حذف ففد الثعلبي، 
الثعلبيير نفاحتوى ند إذ الواهية، والأحبار الإسرائيليات من وكثينا 

ذلك*من مر كم على 

غيقيل ما المصنف يورد حيث والروايات، الأسانيد كثرة - ٣ 
ويصبحالكتاب، بسبيه يْلول، مما متعددة وروايات بأسانيد الأيات معاني 

لمندافعا الأمر هذا فيكون وشاقا، صعبا المقصود المعنى إلى الوصول، 
فحلكما الولم، نفس يختصرْ ند يل الاختمار، إلى بعده يجيء 

.المحور® ءالدر في اليومحلي 

كتابألمت، >لفلما المتثورء; االدر مقدمة في الميوطي الأمام يقول 
فها،وأصحابه الله رمول عن المني التفسير وهو القرآنء، ااتر■جمان 

الكتب،بأسانيد الأثار من فيه أوردته ما فكان مجلدات، في اممه بحمد وم 
ورغبتهمتحصيله، عن الهمم أكثر نمور رأيت واردات، منها المخرج 

منهفالخصت، وتطويله، الإسناد دون الأحاديث، متون على الاقتصار في 
إلىوالتخريج بالمزو مصدرا الأثر متن على فيه مقتصرا المختصر، هذا 
.، معتبرااأكتاب كل 

الذينفجميع كثير، ابن الإمام ير تغفك، بقال ذلك ومثل، 
والرواياتالأسانيد من فيه ما له اختصارهم أسباب من ذكروا اختصروه، 

الرادالأية محنى إلى بسهولة الوصول عن القارئ تحيق التي، الكثيرة، 
منها.

الخارجةوالأقوال والخلأفات المائل من الكتاب يحويه ما - ٤ 
فيحذفالكتاب، ذلالئإ يختصر من فيأتي، الأصلي، الكتاب موصؤع عن 

)ا/آ(.)١( 



فقط.للكتاب الأصلي الموضع على ؤيتي والأنوال، المائل تلك 
القرطمير نفمختصري أحد وهو - حونة عرفان اليخ يقول 

والنحهمية،الفقهيان، الأحكام من القرطبي ير نففي ما ذكر أن بمد 
شدةمع أني اغير —ت ير والنفو|اةراءا'تا الملم أهل وأهوال واللغؤية، 

مهالانككون الشير؛ مادة صه أجتزئ أن رأيت فقد بالكتاب، إعجابي 
.نها»أآ،.والإفادةناولها، المسلم على لمهل الكلفة، وقاليلة الخال، 

الآيات،بعض إفراد في الرب الاختصار: إلى الداعي يكون فد - ٥ 
.منهاوالاستفادة نراءتها على الناس لتقل بالحديث؛ المواضع أو 

مالخان اللعليف تسير  ١٠كتايه مقدمة م "؟، UJuJالشيخ؛يقول 
يرنففى كتانا كتست، كنت فقد بعد! أما  ١١القرآنء: ير نفحلاصان 
العزمويفتر بقراءته، الاستمرار من القراء يمغ مهلولأ، مسوءلا ، القرآزأ 

•علولغير كتانا أكتب أن الناصحين العارفين بعض علي فأشار نثره، عن 
بعفسعلى الكلام على فيه ونقتمر الضمير، ذللث، خلاصة على يحتوي 
ومقاصده،القرآن علوم مواضع حمع من وننتقيها نختارها التي الأيالتا 

الميمون،الرأي هدا على العمل على الله فاّتعتتا 

سهلةتكون أذ منها: القصد يكون الشير مختصرات بعفس — ٦ 
الأياتمعاني يفهموا أن الماس عامة لمتهليع الألفاؤل؛ موجزة المبارة 

)\/r(.القرطي تسر .خصر )١( 
علوميي بؤع الضيم، •ثلاة عن التميس، محعد.ي آل اش ب بن ناصر ين الرحمن ب )٢( 

الحسان،والقواعد الرحمن، الكريم تيسير ت له وفاته، حتى عتيرة في ويرس كثيرة، 
حلالنجد عالماء رانفلر: -. ٠١٣٧٦ضه توفي وغيرعا، النافية، الكافية وتومحيح 

٩(.- ا/ه -فيرم ُءدعة في تالياوْ وترحمت ؛ ٣٢١برقم  ٢٠٣.  ٢١٨م/فرون نماتية 
المنان.كلام مير في الرحمن اميم بير وهو: )٣( 
المان)صأ(.تيسيراس )٤( 



ٌ"ص|~T~~ املآختصار أسباب 

هامسعلى يرصع المختمران من النؤع هذا وغالب وسهولة، ر بئ
الاياتمعنى يعرف أن له قارئ كل سطع حتى الشريف، الممحمح 

قراءته.عند 

حالل.ت كثيراللشيخ يرابن نفارأوحزالتفاسيرمجن النؤع هذا ومثال 
الأشقر،سليمان محمد ت للدكتور ير، التفزبده من العبير واانفحة العك، 

المماثلة.المختمرات من وغيرها للشوكاني، القدير® ٠فح من مختمر وهو 
احتصرأن سبق من أن الاختمار، أساب من يكون أحيايا _ ٧ 
ينشأالسب، وهذا ونمور، خلل عمله وفى الاختصار، يحن لم الكتاب 

حاكان:عنه 

الكتابنفس فيختمر آخر مختمر يأتي بحيث، الاحتص،ارت تعيد — أ 
وافغير السابق الاختصار ذلك أن يرى لأنه اختصاره؛ سق ى الو 

■لمقصود با 

الذينذكر أن يعل - الخبير< االتلخيص في حجر ابن الأمام يقول 
عبارة،*واومعها _ت ، لالرانعي١١*الوحجزا كتاب أحاديث حئحوا 

بالتكرار،أؤيال أنه إلا ، الدين راج م شيخنا كتاب إشارة، وأخلصها 
فيهاأخت لعليفة، مجلل.ة في لحمه رأيته ثم مجلدات، مع في فجاء 

ثلثفدر في تلخيص—ه فرأيت وتنبيهاته، المطول مقاصد من بكثير 
مقاصده®بتحميل الالتزام مع حجمه، 

إلهوانتهت الشرسة، ملوم لي مع المزؤض، الكريم عد بن محمل. بن اميم عبد )١( 
وثرحالوجيز، ترح له؛ ناميا، مالحا كان ودنائغه، الشافعي المذهب معرفة 

. A٢٨١/ الكبرى الثاقب طبقات، )اظر: . Jk-\yrنة توفي وغيرهما، المحرو، 
١(. ٠٩. ١ A/0• الذهب وثيران ، ٢٩٢•

المير.البدر *و؛ وكتابه الملقن، ابن )٢( 
)ص٩(.الحبر التلخص )٣( 





TT I؛؛؛'

لوكق\فافى

الاحتصارأنواع 

•_،،_؛،أنولع له بل واحدا، نوعا ليس المعلولات من الاختصار 
تض با تجملها 

مصنعايجد نهو كتب، عدة من مؤلفه يجمعه اختمار هناك _ ١ 

ومصنعاآخر، جانب فى تميز آخر ومصنعا الجواب، من جانب فى تميز 
بالأخذكتابه بتصنيف المختمر فيقوم وهكدا، ذلك،، غير في تميز ثالثا 
•فيه وتميز أحن الذي الجانب ؛ي هزلأء من واحد كل عن 

منفيه ررلحص البيضاوي: الأمام نمير عن خل؛مةرا، حاجي يقول 
الكبيرءأررالتغير ومن واليان، والمعاني بالإعراب يتعلق ما "الكشاف® 

بالاشتماق،يتعلق ما الراغب، ير نفومن والكلام، بالحكمة ما 
الإشارات®.ولهنائم، الحقائق، وغوامفى 

أغليهلأن لالاكشافأ، مختصر البيضاوي ير نفأن والمشهور 
كانالزمخشري لأن الاعتماد؛ ائل ممن فيه ما يأخل- لم لكنه منه، 

نيكناسة الأ اعتولى •ستعرم،، الأصل تركي علطيتي، القاه صد بن •معلقي )١( 
آحرانقطع ثم ١^؛،، الكب خزاتن وزار كيرة، بلاد إلى ورحل اسانى، الجيش 

اوغيرها النوارخ، وتقويم الكبار، وتحفة الظنون، كثف ت له العلوم، لتادؤيس حياته 
. v٨٧٠/ او>لفين وسبمم ؛ ٢٣٧-  U٢٣٦/الأعلام )انظر: -. ٠١• ٦٧سنة نوني 
بر»مأ"ي؛(. ٨٧١

الغيسؤ،.ءمفاتح أيصا يص والدي الرازي، الفخر تفسير )٢( 
(.١٨٧اممون)ا/آخا_ كثف، )٠١( 



د
ذلك،أجل من الايات معاني تأؤيل ؤيتكالف بل لمذهبه، ينتصر معتزليا 
واعتمدالجملة، في منه ائل المتلك أحذ عن البيضاوي عزف ولذلك 

الراغب،على الاشتقاق ائل مفي اعتمد سما الرازي، الإمام على فيها 
الخاصىوأسلوبه بعبارته ذلك وصاغ الأصفهاني، 

كتابباختصار مصنفه يقوم المختصران، من آخر نؤع وهناك — ٢ 
•صريين عر الخمع وهذا محدد، 

إلى، يضيفلكنه يختصره، معينا كتانا عمدته المؤلف، يجعل أن — أ 
أخرى.كتب، من الفوائد أو ائل المبعمى ذلك، 

وأنتيالغوي نمير ذكر أن يعد . تفسير.، مقدمة في الخازن يقول 
أنأحجبت، وصفت،، كما الكتاب هذا كان الما مزاياه وعيد عليه 

وجواهرنمومحه، وزواهر فرائده، ودرر فوائده، غرر محن أنتخب، 
حاؤناوالتعيير، التأؤيل ولباب التفسير، لمعاني جامعا مختصتا فصوصه، 
لحصتتهاوفرائد نقلتها، فوائد ح وأصوله، لنكتته متتفمنا متقوله، لخلاصة 

لنفيأجعل ولم المؤلفة، العلوم سائر في المصنفة، التفسير كتب، من 
والإسهاب،؛التهلويل حد مجنتا والأنتخاب، النقل سوى تمرها 

هذهأن وجدلت، إنني بل الخازن، على مقصورة الطريقة هذه وليست، 
فالبغوي،التفسير، في المتقدص مختصران، على الغالبه هي الهلريقه 

علىيقتصروا لم - الخازن قبل وهم - زمنين أبي وابن محكم، بن وهود 
وفوائدإصافات، مع والأصل، العمالة هي بل اختصروها، التي الكتب 

•غيرها من اثل وم

يتجاوزهأن دون فيختصره، محدد كتاب إلى لف، المؤ يعمي ن أ ب
٠الكتايا هذا طر من يصيمط فلا ، طره إلى 

)ا/م(.الخازن تفسر )٢( المابق المدر 



I——٢انواعالأ،صار 
ا======^===========ملم

أحدولم الحديث، العصر في المختصرون سار الطريقة هذْ وعلى 
الأياتفي كثير ابن ير نفمختصري بعض إلا الطريقة هذْ حالف من 

يرنفكتب من بإصافتها يقومون حيث لتفسيرها، يتعرض لم التي 
١^١٢•
والاختيارالانتقاء باب من يكون ما المختمران أنواع ومن — ٣ 
باكصنيف.فيفردها كتاب، من معينة لمائل 

الطبري،ير نفمن ، التجيبيا١ صمادح ابن أمختمر ت ذلك ومثال 
واحدانولا فيذكر الغرية، الألفاظ معاني على مختمر٠ في اقتصر حيث 

يعتبرفهو الألفاظ، هد0 معاني في ج;ّير ابن أوردْ مما - الغالب ي ف- 
القرآنل'آ،.غريب كتب بمثابة 

ررالدرفي ، الحنميل الدين تاج فعله ما أيما النؤع هدا ومن 
أقواللبعض حيان أبي منافنامحت، المحيهل® ءالبحر من اختمر إذ اللقيهد*، 

.الصفلْ، هذا في فأخرجها عطية، وابن الزمخثرى 

يناضبن لمحمد العفلم• الهمأن ير نفامحهار ني الرحيم الرحمن رتيسير كتاب مثل )١( 
لفي.الالأحمد 

والأدبالعلم اعل من كان التجيي، ادح هبن الرحنن صد بن احمد بن محمد )٢( 
-.٠٤١٩سنة ترغي الملمركا، ير تنمن الغرآن غريب في امحمار له: والفضل، 

(.٣٦٢-ا/\و}ض ومعجم ؛ ٣٨٣-  ٣٨٢ا/الملأ عاب اككيلة )اظر: 
الثري'.نمير من 'مختصر متيمة انظرت )٣( 
ءلويلأ،حهم'\ حٍان أبا لزم الحفي، القيسي مكتوم بن أحمد بن القاير ب بن احمد )٤( 

تو»يالحا0، احار انمتاء»ي والجعع ->؛.، ٧١١الدر له: واللغة، والضم الفته ثي تقدم 
(.٣٢٩-  ٣٢٦؛/الوياة وبب ،  ١٧٦.  ١٧٤\أ الكامة الدرر )انظر: ^. ٤٩ّة 

(.١٢- )\ا٤ ال.حٍ>ل البحر حاشية الموجودعر الدرالالةي>ل، مقدمة انفلر: )٥( 



يم77ا
ا==========د===تمحُث

المهىم،رينأصناف 

منصف ولكل مختصراتهم، واحتلفت المختمرين أعيان تعددت 
Iالخنصرين وأعيان البقية، عن تميزها التي خصائصها الأصناف تلك* 

ص:ذاملي.ءشاكم 
ياخممارْتام الأصلي الكتاب صاحب، أي: ه؛ نفالمؤلف - ١ 

.مالسبب 

لأنوأجودها؛ الأنواع أنمل هو المختمران من المؤع وهدا 
يمقاصدْ،أعلم فهو ه، ينفصنفه الذي الكتاب في تمرق، ، ١^١٠

مدىعلى ممره الجنس هدا من والمزلفات فيه، والضعف القوة وبمواؤلن 
وحديثا.قديما المختلفة العصور 

لتفصيل١٠التفسير في كتابه المهدوي اختصار ذللث، أمثلة ومن 
التفصيل*لآ،.مجن *التحصيل المختصر وسمى التتزيلاا لعلوم الجامع 

يرالنففي المنثور *الدر كتاب الباب هدا في الكتب، أشهر ومن 
*ترحمانالضخم كتابه من احتمجره وقد يوؤلي، الللأمام بالمأنورا 

القرآن«.

ليمتينا كان الممر، اكحوي المترئ المهدوي، الماس ايي بن عمار بن احمد )١( 
كتتاوصنم، الأندلس ولحل القيروان، بلاد من المهدية ُن أصله والعربية، التراءاتا 

زانظرت ٠٠٤٤٠منة ^؛ ٠٢القراءاُتا، في الهاواية كتامب، وشمح التفسير، ت عنها ة مقيل• 
؛/A•؛(.الني الرر وشجرة ، ٢٩برقم اكمحن إشادة 

اسون)>/آا■؛(.كثف، )٢( 



ءم٦ ال٠حتصرين اصناف 
^==س==ء—صء==وى=

التاليةالمرتبة فى وهو معاصريه، أحد أو المؤلف، تلمياو _ ٢ 
•الأصل مقصد ومقاربة والجودة، الإتقان حيث من الأول للنؤع 

التمسير،في التأؤيل* وحقائق التنزيل امدارك كتاي، أمثلته ومن 
نفيرومن البيضاوي، الإمام معاصره ير نفمن احممره النفي، للإمام 

•الرمخشرى 

القادرعبد بن أحمد الدين لتاج اللقيعل® *الدر أيصا ذلك ومن 
الأندلسي.حيان أبي لشيخه المحعل* *البحر كتاب من احتمره الحنفي، 
الزمنقرب أن ومعلوم لزهته، مقارب ١^^٠، زمن عن متأحر - ٣ 

واللغةالأسلوب ني أثر له - يعضهما يدركا لم كانا ؤإن - المؤلمين بين 
'التأليف وؤلريقة 

أواخرفي المتوفى الهرارى، محكم بن هود ير نفذللث، ومثال 
•ه(  ٢٠٠)سنة المتوني ملأم ين يحيى نفير من احممره ، الثالث، القرن 

مناحتمره له(،  ١٦)سنة المتوفى البغوى الإمام ير نفومثاله 
^.٤٢٧)سة اJتوفى الخلي الإمام -فير 

حدا،كثيرة هذا على والأمثلة ؛؛^١، زمن عن متأحر ء ٤ 
منمختصرة فإنها الباب، هذا من الممحديثا العصر مختصراءت، وغالب 

قرون.عدة قبل ألمت، حدا متقدمة كتب، 





وعيوبهالأحتصاروفوامه سروط 

وصوايد.الانحصار شروط الأول؛ لبصث اه 
الانحصار.فوائد ت الثاني لمجحث اه 
رمحياص.الانحصار عيوب الثالث،؛ لمبحثؤ اه 



L.xs

امحقوزل
وضوابطهالاحاصار شروط 

شروطمن منه المرغوبة الأهداف إلى يصل حتى عمل لكل بد لا 
فيوالاصطراب الخلل يعتريه فإنه ذلك من العمل حلا فإذا وصرابعل، 

لكيوصوابمل ثرومحل من للاحتمار بد لا كان ولدلالثا المحتلمة، جوانبه 
الشروؤلنالك تحققت وكالما الإمكان، قدر الخلل من السلامة له تتحقق 

الملائم.بالمفلهر والفلهور والجودة الإتقان إلى أترب الاختصار كان 
مي؛الاختصار وصوابمل شروط وأهم 

يستحضرهأن لم المعلى يشغى مهم شرط لهو الاحلاص، - ١ 
إخلاصسليه الكتب من كتاب اختمار أراد ومن أعماله، جمح ني 

المائيالربح مقمره يكون فلا تعالى، الله وجه ؛دللئ، يقصد وأن نيته، 
باؤللةنحالة أو مذهب نمرة ولا وتونيعه، المختصر ذللثا بيع من 

الناس.س أحد إلى الإساءة ولا والفلهور، النهرة طلج، ولا يعتقدها، 
فىJمف ولا نائله، لغير قولا ينب، فلا العالمية، الأمانة - ٢ 

منيحتمل لا ما النص يحمل ولا يقله، لم ما يثوله أو الحنق كلام 
مصنفه،إلى ادكتابء المختصت ينب، أن العلمية الأمانة ومن التأؤيلأت،، 

فهاناومؤلفه، الكتاب ذلك، ؤيدكر آخن كتاُت، من مختصل كتابه أن فيبين 
لأهالهال١،.الحقوق داء أس 

الاختماروتواعد )صب؛ا(؛ الإسلام ني ومحوابعله العلمي الحت.، منهجية انظر؛ 
(.٣٧٠. )_iyT (، ٠٩)ع الإّلأمة، الحوث مجلة المنهجي، 



ء'إج٦ وضوابطه الأختصLر شروط 

العلممن لكف ثدو عالي يكون أن نيلزم المختصر، م الكفاءأ - ٣ 
واك٠كنل١،.واس 

فييشترط ما ير التفلكتب المختصر في يشترط أنه رأيي وفي 
يختمرحين وهو تعالى، اض لكتاب، ا نميت يند عماله لأن الممر؛ 

معانيعلى وتأثيره عمله بأبعاد الإحاطة يلزمه التفاسير من ا يت نف
 ،vتعالىاش يمراد يتعلق لأنه جيما؛ يمجر الأمر هذا في والخهلأ الآيارت

ومقصوده.

الكتيافيقصد يختصره، موف الدي الكتاب اختيار حن — ٤ 
جديراكتاب كل ليس لأنه ياحتمارها؛ الفائدة تعفلم التي المهمة 

يالاحتمارر

الاختصار،في وطريقته عماله ضوابط المخئصر يحدد أن - ْ 
.وتقييمه عمله على الحكم يمكن حش كتابه، مقدمة فى ذللث، ؤيوصح 

وعدمالأساسية، وأفكار، الأصل الكتاب سائل اءلألمام - ٦ 
عندالاختمار لعملية الأساس الشرط وهو منها، بشيء الإحلال، 

ء،رالتأليفمقاصد فى المصنفين من وغيره حلدون ابن 
كالأفوال،الأصل؛ الكتاب في الموجودة الانحرافات، حذف -٧ 

معالمنكر، وتغيير الكتاب إصلاح من ذللث، لأن واليتيعة؛ الشاذة 
الحدفلْ،.ذللث، إلى الإثارة 

)صا"بم(.(، ٥٩)ع الأسلاب، البحوث عجالة المنهجي، الاختمار قواعد انظر؛ )١( 
(.٣٧٤)المابق المدر انظر: )٢( 
(.)ص٥٦العلمية الراجع على واجهنار المابق؛ المدر ان؛لرث )٣( 
(.٢٣١)آ/ خلدون ابن ثدُة انظر: )٤( 
)ص؛بم(.(، ٥٩)ع الإسلاعية، المٍوث عجالة المنهجي، الاختمار قواعد انظر: )٥( 
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المعنىلمتضح لجد؛ إن الابهام يإذالة المشكل ليضاح - ٨ 
.،١^١^١

حاجةدرن وسياقه المختصر الكتاب ترتيب تغيير عدم - ٩ 

أصلم •وحويا يكون ند الذي القص تكميل ني الاجتهاد - ١ ٠ 
التكملذلك إو الإشارة مع الكتاب 

يهالاستحقاق أو المختصر الكتاب •صف تتئص عن المد - ١ ١ 
.، كتابهلتصنف نى سلكه الذي بمنهجه أو 

إلىذلك يقود لا حتى الاختمار، ثي المالغة ص الحالي -  ١٢
المختضرذللث، من الناص ونفور المقصود نهم وعدم الغموض 

انظر)١( 
انظر)٢( 
انظر)٣( 
انظر)٤( 
انظر)٥( 

(.)>_rUxالسابق المدر 
, ٢٣٧٥)"صالسابق المصدر 
(.٣٧٦)صْبم.المابق المدر 
)صأ؟م(.المابق المدر 
)ص؛بم(.الم؛ق المدر 





=========^===l_l:^=

منشيء على اشتملت المعلولة الكتب بعض توحد التفسير وفي 
أوالأمور نالك حذف احتمرها من لكن ومستكثر، مستقل بين ذلك 

المخصررا/ذلك يقرأ لن عظيم نفع ذلك ني فكان أكثرها، 
واستحضارالمطولات حففل إن حيث وتيسيرْ، الحففل تسهيل . ٤ 
حفظها.فيسهل المختصرات أما الناس، على يشق مما مساواها 

تمسلم لصحح مختصر* مقدمة في الإمام يقول 
المثيريالحجاج بن ملم الإمام صحيح من احتمرته كتاب 

فيه٠١للناظر ؤيقربه حافظيه، على يبله اختمارا ظبه، اليسابوري 

لصحيحمختصره مقدمة في ، ٤١٠٠٣٩-أبي ابن الأمام ليقول 
عنقصرت ند الهمم ارورأيت الئغة حققي عن تحادث آن بعد البخاري، 

كتاباأصحها س آحد أن فرأيت، أسانيدها، أجل من كبها كثرة ْع حفظها 
عداما انيدها أسوأحتمر إليها، الحاجة بعي، أحايين، منه أختصر 

إنفيها الفائدة وتكثر حفظها، سهل فيمنه، بد فلا الحديث، راوي 
ادن4«رْ،.شاء 

الائهعبد ت للدكتور الغوي نمير ومختمر اكعاليي، ير نفمختمر البغوي ير نفمثل )١( 
الدثر.الغتي لمل الخازن تقبر ومخنمر النيئ، 

سيخةولي اJءددن٠، علم لي مع المندري، اه عبد بن القوي مد بن العظيم تمد )٢( 
صحيحمختمر له؛ والإعادة، العلم عر مكنا ستة عشرين نحو بها وانقطع مدة الكاملية 

-.٠٦٠٦ّنرة نوني وضِعا، والمِم_،، والترعييح الفته، لي التنبيه وشرح لم، م
(.٢٧٨. ٢٧٧/0الدم، وشيرات، ، ٣٢٤- ٣١٩٨٣ال؛لأء أعلام مبر )انظر: 

)_؛،(.)٣( 
مختصرله؛ مورحا، مدسنا محييا كان الأندلس، -بم-رة أبي بن صمد بن الد تمد )٤( 

اليل.اوة)انظر؛ . ٠٦٩٩متة ترفيا والتفسير، الحان، رال.ر.ائي اليخاد.كا، صحيح 
(.٢٣٥برتم  ٥٢١٦^الابتهاج ونيل واوتهاية 

)ص٦١(.)٥( 
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يغيبند الذي المقصود المعنى ؤإدراك للمهم، الكلام تقريب — ْ 
امتطراداتمن عاليه تشتمل لما المطولات؛ لبعض القارئ ذهن عن 

المسائل.من المهم عن تمر؛، وتقريعات وتفصيلات 

فوائدمن ائل، الموتحرير وتقويمها والأقوال القول تصمح — ٦ 
المختصرات.بعض في نلاحظها التي الاختمار 

المتدري.•'الأمام عن المنن* اتهدبمي، م القيم ابن الأمام يقول 
وتقريبه،علله ؤإيضاح أحاديثه، وعرو وتهديه، اختصاره في أحن ايل 

لهخلفه مجن حاء حتى وسق موضعا، للإحسان ييع يكد لم حتى فأحسن 
تنا«را،.

أوالصعب أو المكرر بفراءه الحاصل الونت، هدر من الممليل - ٧ 
بينمامحدودات، أيام أو يوم في الكتاب قراءة فيمكن فيه، فائدة لا ما 

شهوراأو شهرا تستغرق قد الأصل ثراءة 
حملهبدللئ، فيسهل ه، وتقليلاب الكتحجم تمغير — ٨ 

كثيرةمجلدات في أصله يكون قد إذ كثيرة؛ أماكن في وامجهلحايه 
القراءةويسر الحمل مهل مغير مجلد في اختمرت 

المجتمعطبقات إلى وصوله وتسهيل العلم نثر على المساعدة — ٩ 
وسيلةالمختصرات كانت، كيفا ولاحقي الماس، عامة حتى الختلفة 

وانتثارالمريفط المحق، هامش على الكريم القرآن تفسير لوصع ممكنة 
يربكل يقروه ما معنى معرفة قارئه يستطيع حتى وامع، نطاق على ذللث، 

الشير.في المطولة الكتب، به تقوم أن يمكن لا ما وهذ.ا وسهولة، 

(٠)ص٥١هارون اللام نمد الشؤية انميرة تهدب انظرت )٢( 
(.)_A1'Y(، ٥٩)ع الإسلامية، البحوث مجلة المتهجي، الاخصار عواعد اتثلرت )٣( 
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Lلأبن  JLa ^، ،، اسلمة بن للفضل ، الواصحة*ل واامأحتصر
هذاعلى الأمثلة وأومحح لأصله، حفظا يكون قد المختصر ء  ١٣

المفقودالكتاب من مختمر فهو اليومحلي، للإمام الخنثورا االدر كتاب 
حفظ-ايعتبر المتثورا ،الدر فوجود أيصا، للموؤلي القرآزا أترجمان 
كمابالأسانيد إلا الأصل عن يممص لم إنه ل منه، مختمر لأنه للأصل؛ 

مهدمته.في مجولفه بدلك صرح 

مشهورابه، النالإ-تحاري النحوي العلامة الحميري، أيوب بن مثام بن اللك ب )١( 
ستةتوفي وملوكها، حمير اب أنني وممنف، الشؤية، ير؛ الله؛ العالم، يحل 
(.٤٢٩.  ٤٢٨؛/٠ الملأء رمراصلأم ، ٨٥.  ٨٤٨الأمان ومات )انظر: . ٠٢١٨

>تآمأ،و(.>__، بن لك LJالعبد الترأزا إعراب في محاب!الواصحة )٢( 
ب،وإLما مالك —، ٠٧■>افثلا كان الأدلي، الجهس حرير بن مالمة بن الفضل )٣( 

الديباج)انظر: ستة توفي وغيرها، الواصحة، ومختصر المدونة، مختصر له: 
(.١٥٤برتم \إص الزكية الور وشجرة ، ٤٢١يرقم صها*أ اواو،ب 

س)\إلأ\(.)٤( 
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الاحتمارعيوب 

ومحامن،قواني له أن كما الاختمار فإن بشري، عمل أي مثل 
الاختمار؛عيوب أبرز ومن وملسات، عيوب له فكذلك 

فيالمبالغة بسبب والإلغاز؛ الغموض إلى يودي قد الاختمار - ١ 
إلاالمراد نهم الناس من كثير يستطع فلا العبارات، وصغط الإيجاز 

يعدهممن جاء أو كتبهم، مرح إلى العلماء بعمى عمد ولذلك بصعوبة، 
والشروحالحواشي يلغت، حتى عليها، التحشية أو شرحها في فاجتهد 

٠محمسين من أكر الكسب بمفر على والتعليقاُت 
إلىمحتاجا فيها يكون لا حاو على يوضع أن الكتاب في والأصل 

بعمىتفتقده الأمر وهذا بذاته، مفهوما يكون أن ينبغي بل ثممح، 
المقمودوخفاء الغموضر من، فيها لما المختمران 

ؤإفمائهااختممنت التي الأصول، تغيسج، إلى، باب الاختمار — ٢ 
إلىومطالعتهم الناسر همم تتجه حيث والنغلر، والدرامحة القراءة عن، 

يسببأصولها ؛ى ؤيزهدون مطالعتها، وسرعة لإيجازها نقلرا المختمران 
أكثر.وثا واستغراقها طولها 

؛يإليها يحال، مراحع المختمران تصيح قد بل وحبا، هذا ليس 
منذللت، فير يكون فد ا ممع أصولها، ذكر دون والدراسات البحوث( 

١٩٤- ؛ )؛/nAاممون وص (؛ ٦٩٤)'؛/حلدون ابن سيئ انظر: )؛( 
(.٣٧- )مرام اكألشة والأطر المامج اطر: )٢( 
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،.والتأJفل البحث لقواعد ومخالفة والقصور الخلل 
بالمختمرات،عمره في الناس اهتمام الثوكاني الإمام يذكر 
معنالبهم،غاية حملوا اقل ت مقول ^]1؛،، على تنطوي الك، والخطورة 

مشتملةمي التي الفقه مختصرات، من بمختمر الملم مقاصدهم، ونهاية 
غترإلما يرسوا للم أغلب، والرأي والرواية، الرأي علم س هو ما عر 
والئنةيالكتاب، حاهالين فصاروا الملوم، أنولع جميع من رأسا ذلك 

فيمتحصر الشريمة حكم أن عندهم تقرر ئد لأنه سديدا؛ جهلا وعلمهما 
وتكالبهمبه سغفهم فاشتد فضول، أو فضالة عداه ما وأن المختمر، ذللث، 

شديدارازهدا فيه وزهدوا عداه، عما ورغبوا عليه، 

مجنكثير به قام الذي الروايات، وطرق الأسانيد اختمار — ٣ 
الإمامأشار وقل التفسير، في الدخيل دخول في سببا كان المختصرين، 

التباسإلى أدى الأسانيد اختمار أن وذكر الأمر هذا إلى السيوطي 
ننذللث، يشل تم يوردْ، قول له بمسح من كل وصار بالعليل، الصحيح 

لفجالعن ورد ما تحرير إلى ملتفت، غير أصلا، له أن ظائا يعدم يأتي 
التفيرص.في إليهم ثرجع وس 

أسانيدحذف، الذي مجختمره ؤيبقى الأصل الكتاب، يفمد وقد 
ذللث،في الموجودة الروايات، درجة معرفة يمكن لا وعندها الأصل، 

.والموصؤع المعيف، على تثتمل قد والتي المختصر، 

السابقين،كتب على للاجتراء مجالا الاختصار يصبح قد - ٤ 
ويحلi عليها فيجني الكتب،، تللثط اختمار على عنده علم لا من؛ فثتجرأ 

(.)ص١٤والإرشاد واسم (؛ ٨٢- )ص*خ اسب انراجع >، أطار انظر: )١( 
)صا<ه(.الثJ، ائب، رآ( 
)آ/هم0(.الهمآj، صلوم الإممان؛ي اطر: )٣( 
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فيهاؤثدل يحرف وفد مولفيها، يمقصود 

المبتدئ،على تخليط فيه المختصرات __ على الاعتماد ٠ ٥ 
وهيلصعوبتها، مشكلها وحل الألفاظ معاني يمعرفة المتعلم وشغل 
عنقاصرة ملكته وتكون أقمه، مجن وتحد قارنها، نغلر صيق إلى تودي 

من- غانا - الطولأت في U وذلك، المطولاث،، من الحاصلة اسماتج 
والتهسمامحت،والرصؤح التكرار 

المختمرايت،إلى بالرحؤع الاكتفاء بعدم الشوكاني الإمام ؤينصح 
فقدالمختصرات،، على تقتصر ا>ولأ نيمول: المعرفة، فى الرغبة عند 

هذامح، يتوسع ل والتعديل، الجرح أفراد من فرد بقول مؤلفوها يكتفي 
طزلأم.بكل العلم 

الإبداعانعدام على دليلا الاختمار يكون أحيانا - ٦ 
إلىيلجأ تقل المالتأليفإ عن البعض يعجز فعندما والابتكار، 
منواله،على وسيرا لغيره تقليدا عمله فيكون غيره، لكتم، الاختمار 
أوتحقيق دون للمطولأت، تقليل مجرد الاختصار كان إذا خصوصا 

،•تحريرأاو إصافة 
اهتمفقيها كان فإذا المختصر، بتخصهس المختصر يتأثر قد — ٧ 

الجوانبحابج على اللغة بجانبج اهتم لغويا كان ؤإذا غيره، دون بالفقه 
صاحبمذهبإ خالم، ؤإن العقدى أو الفقهي مذمه يعتمد وقد الأخرى، 
تمالذي الكتاب فى الموجود هو ذللث، كل أن القارئ يعتقد وقد الأصل، 

عجلةالمنهجي، الاختمار ونواصي العلم؛ة)صراخ(؛ المرابع على اخءل١ر انئلرت )١( 
(.٣٧٣.)ص٢٧٣ (، ٥٩)ع الإّلأمة، المءو>ث، 

(.٦٩٥-  ٦٩٤)Y/ خلدون ابن .قدعة انظر: )٢( 
(.)._Y'Yاس، ائب، )٣( 
(.٧٩- )»_AU العلب المراجع على وأ-محناد (؛ ٢٥_•  ٢٤٩>ا/المربي الموغ انظر: )٤( 
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تهذسهأو امحصارْ 
عنعوصا المختصرات إلى الرجؤع على العللأب تعود إذا - ٨ 
أصوله،غير من العلم ذك لاصتقاثهم العلم؛ عليهم يهون فقد أصولها، 

لديهم،العلمي المستوى يهبعل وبذلك قواعده، على اطلاعهم وعدم 
مصطلحاتها،من كشر عليهم ؤيخفى الماشن، كتب قراءة عن ؤيعجزون 

المذكراتعلى يعتمدون الذين الجامعات طلاب بعض حال، في والناظر 
الأمررأ،.هذا حقيقة يدرك والملخصات 

مؤهلغير لأنه إما الاحتصار، يحن لا ند المختصرين يعفن — ٩ 
ذكيسبب فيحصل العلميين، لأمانة وا البحثا بقواعد مخل لأنه ؤإما علميأ، 

الأصل.صاحب، مقصود •ع يختلف الذي التلفيق أو التبديل أو التحريف، 
الصحيحة،الأحاديث، إلا يذكر لا أن اشترط مختمر من وكم 

منالإسرائيليات يحذنج أن أو والمعيقة، الموصوعة الأحاديث، ؤيحذف، 
بالعاتق.صيتا ذك في يقصر ثم الباطلة، الروايات ، يحذفأو الأصل، 

لذك^،.مهيإ غير لأنه وذك والأباطيل، المنكرات من كثير يابقاء 
الذيال؛كتاب احتيار يحن لا ند المخسرين بعفن - ١ ٠ 

فيالقصور منه فيقع فيختصرْ، مختصنا كتابا يختار كأن يختمره؛ 
صاحس_إيدعى أن إلى الاحتصار فى المبالغة وصلتر وقد الاختصار، 

إلىبعضهم يعمل أن ؤإلى ، احتصارْ استحالة الجوا٠عاا احمع 

(.٣٧)ص• (، ٥٩)ع الإملأب، الحوث مجلة المنهجي، الاختمار تواعد انظر؛ )١( 
(.٨٤ِ )ه اسة الراح ض أخطار انظر: )٢( 
(.٤٤. ),،_oT المالمة الراجع عر وأخطار (؛ )ص٧٠١الردود انظر: )٣( 
المكيعالي بن الوماب ب الناسي، الفته اصول، ني مخممر الجواح: جمع )٤( 

المطارحاشية )انظر: متعذرا. الكتاب عدا اختمار بأن جازمون رإنا يقول،: حث )٥( 
.u-\T/iا،ي الوالفكر ، ٢٥٣٢; الجواح جمع على 
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إلاالقرآن حروف عن حروقه تزيد لا الذي الجلالينءا ®تقمر اختمار 
حدايسير لمقدار 

مراتعدة اختصاره سبق كتاب إلى المختصرين بعض اتجه وربما 
بهاتام التي كثير ابن نمير مختصرات أن العجيب ومن أيصا، فيختصره 

العثرة.تجاوزت معاصرون 

ؤإهمالالأصل، مصنف جهد صياع إلى الاختمار يزدي قد -  ١٢
ذلكأهثلة ومجن أهله، لغير الفضل وسبة للجميل نكران هذا وفي ذكره، 
للقاصيأصله فإن ،، ١^٠^١٧ المرام١١ بلؤغ ّّرح السلام *مبل كتان 

الذيالأمل ذلك، اختصر والصنعاز ،، ٣٧اليماالمغربي الدين ، شرف
أنالأصل مصنم، حق من وكان ال٠راماا، يلؤخ شؤح التمام ررالمدر هو 

يحم>لأ،،٠لم ما وهو كتابه، ؤإلى إليه يثار 

المختصر.اّم يدكر ولم الجلالينء مسير باصم؛رتهديبه الجلالين نفير احتصر )١( 
الؤجتهار،الإعام بالأمير، المعروف المنعاتي الكحلأتي صلاح بن اسماعيل بن محمد )٢( 

اللام،مل ت له الدليل، اتيلع إلى ودعوته التقيد ^.٥ بسيبآ ومجن لحن تهرصن 
البدر)انخلرت .. ٠١١٤٢منة نوني وغيرعا، المانير، الجامع وسلح الغفار، ومنحة 
ا-/مأاآ(.والأعلام ؛ ١٣٩- \ rrhاللالع 

علومني مع ومحيلها، وعالمها ثسعاء قاضي الغربي، عيد *بن محمد بن الحين )٣، 
اليهود،،ءآحرجوا حديّث، وممح المرام، بلؤغ ممح التمام البدر له- القفاء، وولي كثيرة 
آ/أ-0آ(.والأصلأم ، ٢٣١. ٢٣٠ا/الطالع البدر )انظر: ا،ولأ  ١١٩ستة توفي 

(٣٧٢ُ-)ص١٧٣.جلةال؛حوثالإسلأم؛ة،ع)هه(، نواعدالاختماراسي، انظر: )٤( 





ا»صًتقا=

التفسعريامدئر 

ومنهجه،المختصر هلرفة بحب للأحمار ري التقالأر وخا|فا 
وذللئ،المختصر، للتمى التفسيره الناحية على أثر للاحتمار يكون لا فقد 

التمسيرى،الجاست، على له أنر لا بأمر متعلما الاختمار يكون حين 
منمختمر وهو — الثال( سبيل على - يومحلي للمالمنتورأ لدر  ١٠ير فتف

لأنيري؛ التغالجاني، فيه يتأر لم المؤلف، لنفس الهران؛' ®ترحمان 
لث،ذلعلى ئص كما نفعل، الأسانيد حيف، على انتصر احتماره 

)ئلإص.مزلمهما 

التقري؛الجاني، قيئ تأر التغير فى المختمرامحت من كيرا لكن 
الأثارأهم وتتركر الجاني،، يدلك اص ومتعلى له كان الاختمار لأن 

٠يلي فيما التئسيرة 

باعتبارهاالمختصر الكتاب صاحب ذكرها التي الايات حذف — ١ 
الآياُتا،تللث، ببعض الاكتفاء أو لها، شواهد أو الأية ير نففي نصوصا 

معنىيوضح مجا فيوري بالقرآن، القرآن ر يفرين المقبعض إن حيث 
أوالآيا'تج تللئج بحدفج المختمّن فيقوم القرآن، من لها يشهد أو الأية 

بعضها.

الجاني،على شلث، بلا يوتر الهلريقة بهدم يتم الذي والمحذفط 

انمرالمبرر)ا/آ(.اتظر:)١( 



ة' ا~" التفسيري ثر  ١٢١
ا======^س==د===^=مح,:ت

يرالتفأنواع أفضل هو بالقرآن القرآن ير نفلأن للأية؛ يري التغ
المحذوفنؤع باحتلأف يختلف الحيف ذلك أثر أن علما قدرا، وأعلاها 

ومنيارْ.

نولهير نفعند كثير، ابن الإمام ير نفني ورد ما ذلك ومثال 
يأثعلعثت ولمي ئمئ ثني ثن إي اييم تلإ ض ينعش جنا الى عت

تبارك٠فرل ت قال حيث [ ١٣٠]النر٠ت آلمئلح\ثه لن آمشغ ؤ، يدين آلدبآ 
المخالفباطه، الشرك من وأحاوئوه ايتدعوْ فيما الكفار على رادا وتعالى 

فلموتعالى، تبارك ربه توحيد -مد فإنه الحنفاء، إمام الخليل إبراهيم لمثة 
سواه،معبود كل من وتبئأ عين، طرفة به أثرك ولا غيره، معه يلع 

إؤ،ت فقال أبيه، من تبرأ حتى نومه، ائر مذلك فى وحالف 
ججرآلآه> ألتتئدي> قن ل٤ءك، وجؤث وجنك إؤ فيخز. ننا زه؟ 

إبنيمقاد >ؤوإد ت تعالى وقال [، ٧٩، ٧٨ام: لالأتاأأأسكى؟< مرك آئأ وتآ 
؛^■^؛،^٢٠؛لذ ظنا ١^؛؛، إب . سذؤن منا بنأث إى رمموء لأيو 

إبادبمو إبدبيز آنيتثار محي ؤوما تعالى: وقال [، ٢٧، ٢٦
لأوأماتث!أي> إن مغه ثأرأ ظ عير ٌ لمأ نوق هثا اثا٠ ؤبمدهآ نهية مص 

ميثاس ثابما أمه عك لتىميثِ ؤءة تعالى: وقال [، ١١٤]التوبة: 
كثنتم.Iهزؤ لل< رسم آنثه لأسه ثاًكرإ . كمحيمأ ثى ّق، رؤ 

.٩١٦٦-  ١٢•الثنلبم(يم لئ آ'محأ ذ نؤث تأ ^!١ ي ن:انمئ 
معنىفى ذكره لما تشهد آيات، عدة ذكر ه كثير ابن أن فيلاحظ 

ذكره،مما لشيء يشهد الآياُت، هده من وكرأ يفرها، التي، الكريمة الأيه 
أبيهمعبودات، من . إبراهيم براءة تذكر والزخرف الأنعام سورة فآيات، 

وآيات،البراءة، تللث، وسس، أبيه من براءته تذكر التوبة سورة وآية ونومه، 

-فراينهم)ا/آاإ(.)١( 



FTT I
=فحً—===—=—===—=^==_

الاصطفاء،ذلك، ونوعية ؛ا1س، لإبراهيم اه اصطفاء تذكر النحل سورة 
للمعنىتشهد بمجموعيا الأربعة الة.اءلح فهدم والاحرة، الدنيا ويمرته؛ي 

الأية.لهذه نفيره قي كثير ابن الإمام ذكره الذي 
يحذفوافلم كثير، ابن نمير مختصري بعض الأمر لهذا فطن رئي 

الاياتر،هذه بعض بحذف، الأحرون قام بينما ، الآJااءت، هذه من شيئا 
،والراع الثالث، حذفح وبعضهم ، الرابع المنقر حذف، فبعضهم 
أنسمر ، الزحرف، سوره ايايتج وهو الثاذي عدا كلها حذفها وبعضهم 

ذكرهالذي المعنى من جزء على يشتمل بحذفه منهم كل نام ما 
هذهمن حذف، مجا ؛مقدار كثير ابن الإمام مراد من فينقص كثير، ابن 

الشواهد*

أوالمختصر، الكتاب، صاحمب، ذكرها التي الأحاديث، حذف، - ٢ 
البقية.عن يغنى بعضها أن بدعوى ؛بعضها، الاكتفاء 

منكثير في لكنه الأحيان، بعض في صحيحا الأمر هذا يكون وقد 
ذلك،إلى الوصول، في المختمرين بحص يوفق وقد يصح، لا المواضع 

بحذفه.قام فيما الصواب، حائبه بعضهم لكن 
تفسيرهعند المختصر الكتايإ صاحب، يذكر المثال محبيل فعلى 

عليهيحتمد الذي الأصل يكون إنه بل معناها، يمر حديثا الايايت، لبعغى 
فيحذف،، الأيالت، أو الأية لتالك، تضيرهم عند ؤيذكرونه رون المق

)ا/آ"ااا(.ممر ابن الحافظ ص التمر عمدة انظر: )١( 
العليوتصير )ا/٧٧(؛ العقيم القران ير نفلاختمار الرحيم الرحمن تيسير انظرت )٢( 

كثيراين نفير تهالو-ث، القدير وفتح )ا/ه؛ا(؛ كثير ان نفير مخصر صحيح اتظرت )٣( 
(٢٣٧/١.)

،.٤٧ؤل/رابح كريم لمحمد كير، ابن نفير مختصر انظرت )٤( 



ا~7"*اءإالآدراوتفسيرى 
==============صس^^=مأ2أ=

الأية،نمير في المستند ألض قد يكون وبذلك الحديث، ذلك المختصر 
•منه أقوى أو غيره متند يوحل، لا الدي 

وآئمبج-ا^^٢ تعالى؛ محوله ير نفمحي المغوى ذكره ما ذلك ومن 
نقد[ ١٨٧س:: !٠ ى ١^ آم مك ألأتض ح؛ثبممحآلتئل 

وذمالل؛لرا،، سواد من النهار بياض ضن حتى المراد: بأن ذلك ر ف
ألأيىجئنئ  ٠٥مس نزك لما تال: ه حاتم بن عدي حديث، 

نجعلتهماابيص عقال ؤإلى أموي عقال إلى عمدلم، ألأمؤده آ-محي مى 
محغددتلي، يتبين محلا الليل ؤإلى إليهما أنغلر فجعلت، وسادتي، تحت، 
المحلنزائ دشؤ )؛؛لما ال: فقله، ذلك فذكرث س  ٠٥١سول رش 

امحارلأى.وح 
فييدكره ولم الحديث، ذلك، حيف البغوي نمير مختبر لكن 

فرالآة"ء.

لقولهيره نفعند ، "كثيرأابن الإمام ذمْ ا مأيصا ذلك، آمثالة ومن 
خنغو0هتقم ألأتن ثم 1ؤكك فز ايشههم نكثوا وثذ ت١منوا ؤأق;ث تعالى: 
رفأنه الرسول.و إلى صحيحة احاديث، ءال.ْ ذكر حيث [، ٨٢ت ]الأنعام 
أصحابه،على ذللئ، ثى الأية هد.0 نزك أن فبعل. بالشرك، هنا الظالم 
ألمثنتون، بالبآي ليس )إثه لهم فقال ه؟ نفيظلم لم أسا : ونالوا

َطثألفزف إى اق قه ي >ثئ \ص\ _ ظ ٠ ؛١ثنرا

)ا/يىآ(.المنوي شم اطر: )١( 
ديامئ ثأقثإوا ووإرا تعالى: نوله ؛ابا الصوم، كتاب، صحيحه، ني البخاري روا، )٢( 

(.١٩١٦)يتم حدت ( ٣٤)A م ص محُ أم يك ص لتئ أظ 
)ا/'ّآآ(.الغوي نمير مختصر اتخلرت )٣( 
(.١٣٢٨/٣)ممر ان نفير انظر: )٤( 



ا========^^=====^=م:ء

كثيرابن تمر مختصري بعض لكن ، الشرك( نو إثنا عظيره، 
رشيئا منها يذكروا فلم الأحاديث هدْ حذفوا 

الاكتفاءأو والتابعين، الصحابة من التفسير أئمة أقوال حذف — ٣ 
المحذوفةالأهوال لهذه يكون ئد ما مع الكريمة، الأية ير نفعند ببعضها 

وقوة.وجاهة من 

منكثير عن متعددة أنوال من كثير ابن الإمام ساقه ما ذلك ومثال 
الأقوالتاللث، فحذفوا المختصرون فجاء ،، الأنفال^ معنى في التفسير أئمة 

عباس!ابن ررقال الأءتصارين! هولأم أحد بقول هتا دأك؛في، أكثرها، أو 
منهالأحد ليس حالمة، . افه لرسول كانتر الغنائم، الأنفال! 
ض""■

قولينبأحد بل ه، ماس ابن بقول اكتفى هنا فالمختصر 
معالأقوال بقية وترك الأنفال، معنى في كثير ابن ذكرهما عنه صحيحين 

التيالعاني من واحد معي في القارئ يحصر وهذا أسانيدها، صحة 
ل.للاما وردت 

الكتاب،صاحس، احتاره الذي غير قولا الختصر اختيار ~ ٤ 
المختصر.

هألحج ي حداد تعالى• لقوله الهلري الإمام ير نفذاكا ومن 
إنقال! من قول احتار ثم معناها، في أقوال عدة ذكر فقد ![ ١٩٧]القرة؛ 

لمثوأويٍ ءامتوأ باب الأنعام، مررة التمسير، كتاب صحيحه، في البخاري رواه )١( 
(.٤٦٢٩)رقم حدث ( YYA/t)متدوزه، بجم ألأتن خأ أزين فز اثإر 

(.٢٨٥)ا/العفليم القران نفير لاختمار الرحيم الرحمن سير انظر؛ )٢( 
(.١٠٤٤. \ oT<{/i)محير ابن تقبر انظر: )٣( 
(.Tot)\إالعظيم القرآن تقبر لاحممار الرحيم الرحنن تيبر )٤( 



T،7الأيرالتفسيري  Iلإ'
مح.ُا

علىورنته أمره واستقام ووقته، الحج في الجدال بطل أند ت ذلك معنى 
ورد، مراء® ولا فيه تنانع ولا مختلفة، غير متفقة ومناسك واحد ونت 

لهارردْ وجه وذكر الأقوال، قية 

الإمامرد0 بما الأية فثر الطبري® ير نف،رمختصر صاحب لكن 
الجدال؛I عباس ابن فال رفاقه، ؤيخاصم يجادل ررولأ فقال! حرير، ابن 
.تغضبه® حتى صاحبلث، تجادل أن 

ؤضحهآلسبر ًَحئإ شبمت وشن • تعالى قوله تفسير عند فعل ومثله 
رمضانشهر عليه لحل فمن ١١بقوله! المختصر فرها حيث، [ ١٨٥]القرة: 

هدارد ند جرير ابن الإمام بينما ، كلمه®ر الشهر صوم فعليه مقيم وهو 
كانومن مقيما، منه شهد ما ®جميع نال! من قول واختار وأبهلله، القول 
•، احرلأ أيام من فعده سفر على أو مريقا 

صاحبرها فالتي المقاطع أو الكلمات، بعض نمير إغفال - ٠ 
المختصر.الكتاب 

تعالى!®وقوله يقول! حيث كثير ابن ير نقنى جاء ما ذللث، ومن 
فيواد ومام قتآي! [؛ ٢٦]بمؤنس: ؟4 ذق در تجهى وؤأ؟ 

والعبرة،المترة من الفجرة الكفرة وجو0 يعتري كما المحثر، عرصات 
.، ®أ . . وصغار. هوان آي! ؛ ٠٥٥^^؛٠ 

»رديىووثُ قوله! ير نفكثير® ابن ير نف®مختمر صاحس، فأغفل 

(.YAU/Y)جرير ابن شر )١( 
(.٢٨٩.  ٢٨٣)Y/جرير ابن شر انظر: )٢( 
)ا/خه(.اتجري -فتر مخمر )٤( .(. ٦٦)٦! انجري شر مخمر )٣( 
<.١٥٥.  ١٥٦)٦! جرير ابن -فير انظر: )ه( 
\(.UtA/i)ممر ابن تمر )٦( 



اص.ئةتت'ء, _ا
امح.ُ__

منه،وأوضح أمهل هو ما ذكر بينما مطلما، يذكره نلم ئره يميهم 
الكلمةبممير يهتم أن الأولى وكان ا، ذأت ^^؛٠ توله• تمّير وهمو 

منتالل وهدا وبيان، إيضاح إلى تحتاج لأنها يحذفها؛ ولا غرابة الأكثر 
المختصر.الكتاب قيمة 

تتعالى نوله في المحمود ام للمقالخازن تفسير آيضا ذلك ومن 
*والمنامنال! حيث [ ٧٩]الإسراء: محتمؤداه مماما ره يعنف آن جهآ 

بينما،، والآ•حروناال الأولون فيه يحمده لأنه الشفاعة؛ مقام هو المحمود 
يدكرهل٣،.فلم المعنى ذلك الخازن،• نفير *مختصر صاحب أغفل 

فيشلالصحيح، موضعها غير فى الايات بعض تفسير وصع - ٦ 
الكتابصاحب يقصدها لا أحرى آية إلى آية ير نفالمختصرين بحض 

•المختصر 

تعالى:فوله تفسير عند كثير ابن ير نففى حاء ما الأمر •ذا ومثال 
أسنأم ^^٠؛! ٥١ءوؤ ّتة« يئيدهأ لا أليئ إل دعغنم ^٧١، 

نندئء تسمع لا الأصنام هذه أن *بمني: يقول: حيث [ ١٩٣]١^١^; 
ؤكأ؛نيإبراهيم: نال كما دحاها، ومن دعاها مجن لديها ومواء دعاها، 

أاأ[االن.].ريم: ^١^ ثك 0^، ولأ تبز ه مح ي ما تد لم 
الأية،هذْ يفتن لم كثير ابن الإمام ير نفمختصري بحض لكن 

للأيةتفسيتا - ء إبراهيم قول دون - السابق كثير ابن تفسير وجعل 
بجادأم دوي ين أؤ;ن ^إن تعالى؛ قوله وهمكب لها، التالية 

)؛/أ؛ه(.راجح كريم لمحمد ممر، ان نفتر مختمر انظر؛ ، ١١
(.١٤١)مالخازن تمر )٢( 
>آآ/ا"هه(.الخازن تمر مختمر اطر: ( ٣١

(.١٥٣٠)أ/هأه؛_ ممر ابن تمر )٤( 



الأترالتسيري
ح=^=======^=====مء=

[را،.١٩٤]الأعراق: ء؛ندتبمه محن إن يظد ئقتؤثيءأ ^•٤^٠! أمثالًظأ 
عبيدأنها تعالى ذكر ارثم المابق؛ كلامه بعد كثير ابن الإمام تال ثم 

لأنهامنها؛ أكمل الأناسي بل مثلهم، مخلوتات أي; عابديها؛ مثل 
المميروهذا ذلكالأ،، من شيئا تفعل لا وتللث، وتيطش، رتبصر مع ت

أنثاكظميتاد أم دون بن هدءؤبى ^إن ت تعالى لقوله هو 
آبزلم و خ ينقون أثثت أيهم . ص؛ندمحا محن آن خطت يث^صوا 

تالأعرافتغا^ دن1ثون ءادا0 له> أم خ آء،أ.محثوث لهر لر غآ يمحقون 
١^<؛،^إن تعالى■ توله شر اما مأحطأ ند المختتمر ولأن [، ١٩٥، ١٩٤

محنإن لخفن يصوأ ^٠١^=^ و بما أم شن من دعوت 
الثانيكثير ابن ئول نجعل أيصا هنا أحهلأ فقد تمرها، يغير ء؛شدغرامح 
أزغآ تمحقون أيد ثم آذ خ ينقون أثيثو ^١^٠١ ت تعالى لقوله تمسينا 

فيهي بينما ذق-هللم، أ؛ا؟< مثثون ءادا0 لهن أم خ تجثوث آعي، أهن 
يالمعتىإحلالا يعتبر هدا ومثل معا، تبلها التي وللأية لها ير نفالواقع 
مماالصحيحة، مواصعها غير في للمعاني ووصعا كثير، ابن ذكره الذي 

•صحح غر خاطئا فهنا الآيا'ت، فهم إلى 

XiyKl)\ممر ابن تمر مخمر اظر؛ )١( 
(.١٥١كير)؛/•■ابن تمر )٢( 
ممر)\ا\سمخمرتمرابن انظر: )٣( 



والحديثىالإسأدي ١^ 

الأمرأول في مترابطين كانا والحديث التمسير أن المعلوم من 
فيالمدونات من جزءا التفسير كان بل الأخر، عن أحدهما ينفصل فلا 

تلدمن بالب أو كتاب فهو ، وعرها نز والكالصحيحن نه ال
كتبعن صسملة مصنفامحت في ذللش يعد التصسر امصل يم مصئفامحي، ل١ 

والرواية،الإساد على مسا كان الراحل تلاك كل في ك إلا الثنان، 
الإسنادجانب في التقصير حصل حينما التفسير فى الدخيل دخل وتد 

ذلك.بيان ميأتي كما والرواية 
ومحنالأسانيد، حيف ناحية مجن بالحديث يتعلق المبحث، وهذا 

صحته.عدم أو الحديثا صحة بحجة إبقاته أو الحالي>ث، ناحية 
يتضحالتفسير كشج، لاختمحار والحديثية الإستادية الأتار أبرز ولعل 

تيلي ما خلال من 
كبخصوصا — ر فالكتب  ٧٢فكر اني، الأمحذف — ١ 
يرنففى ورد ما المؤلفه نل.كر الإسناد، ئى نامت — بالمأيور التمر 
نالك،اختمر من فجاء انيدها، بأسوالأئار ث، الأحاديمن الأيات 

ذللث،سب، يالدخيل من كثير ودخل الخلل، من كثير فحصل الأسانطو، 
الاختمار.

علىواعتماده التفسير، في التدؤين يدء ذكر آن يعد الميوحلي يقول 
ونقلواالأّانيال، فاختمروا خلائق التفسير في ألف، انم ت والرواية اإلآس؛اد 



~~"-قاواثحديثى الأيرالإسنادي 
===ط==شم===^===—==وى=

صارثم بالعليل، الصحيح والتس الدحيل ها من فيحل تترى، الأقوال 
ذلكينقل ثم يعتمدْ، شيء بباله يخهلر ومن يوردْ تول له تح يمن كل 
عنورد ما تحرير إلى ملتفت غير أصلا له أن ا ظانبعده يجيء من 

فيحكى نن رأيت حتى التفسير، في إليهم ترجع ونن الصالح، السلف 
تحو٧؛! لالف1تحةت آك١الvإنه ^١٠ عاة4م قننمؤب ءؤعإ/_ ت تعالى قوله ير نف

وجميع. الحم، عن الوارد هو والنصارى باليهود وتفسيرها أنوال، عثرة 
ذلكمح، أعلم لا حاتم• أمح، ابن قال حش وأساعهم والتابعين الصحابة 

/٢V١١اJفترينبٍن 
الصحيحمعرفة عدم إلى يودي حهلير أمر الإسناد بحالف، والاختصار 

قبولاالروايامت، تلك، على الحكم إلى تقود التي الللة وممد غيره، من 
الأسانيد.احتصرتر الي الكتب، فى الثقة نمقي هنا ومن ردا، أو 

بهذاتهتم 'ٌليها اءللع<—، التي، المختصراٌت، أكثر أن إلى هتا وأشير 
منؤيمتصرون الاختصار، أئتاء الأسانيد بحذف مصنفوها فيقوم الجانب،، 

الأنارّند ومن ، الحديث، روى الذي الصحابي امم على الحديث، سند 
تي.الرحال بقية دون لها المباشر الراوي على الأحرى والروايامت، 

وهداموصوعة، أو صحيفة أنها بدعوى الأحاديث، ؛__ حذ|ف — ٢ 
غيره،من الصحيح يميز أن يستهلح بالأحاديث، عالم إلى يحتاج الأمر 
ذللث،فعل مؤلفوها اشترمحل التي، المختصرامت، بعض إلى النغلر وعند 

الضعيفةث، الأحادينالك، بعض أوردوا حيث، متحنئا، نجده لا 
١والموصوعة 

يرهنفعند كثير ابن الإمام ذكره الذي الحديث، ذلك، ومثال 

(.oTA/y)الهمان طوم يي الإتقان )٢( (. )ا/١٣حاتم أبي ابن -ض )١( 
(.TA'-l/A)كير ابن تسر اظر: )٣( 



ص
٦[٥، ]الث_رح: ئمإه آلم غ إ0 ٠ ين، آلم ح ءؤ؛ة ت تعالى لقوله 
تخرخئ،خر الثم لجاء الخم نذ! دخل خر !شر خاء )لن ولفش: 

ءه(لا،.أم ح وإن بم، ألم ع >؛ن أ: رم 
صعقه،إلى الحديث، ذلاكأ ذكر أن بعد كثير ابن الإمام ثبه ثم 
بنعائذ إلا أنى عن رواه نحلم ®لا ،: الجزارأقال ®نم نمال: 
حديثهفي : اJرازيل حاتم أبو فيه ال نوفد هيت،: ،، ،®للسريح 

.  .(U)„(i)
٠صعما 

كثيرابن الحاففل تنسه ومع الحدينا، هدا يعترى الذي الضعف وُع 
اشترمحلواممن — كثير ابن ير نفمختصري بعخى أن إلا صحفه، على 

فيأوردوه - فمهل الصحيحة الأحاديث( إيراد على الانتهار 

غيوهر (؛ ٢٢٨٨)برقم ( ٨١)T/ التمر كتاب اJزار، زوائد عن الأسار كثف )١( 
غيرانءءص_،، حديث اهذا ت بعده وتال (، ٢٥٥)أ/التمر كتاب الحاكم، متادرك 

بهتفرد ٠^—،* ت الحاكم منعما الدهّي ريال ، سريحءا ين يعاتذ يحتجا لم الشيخن 
السلسلةفي الألباني وقال ؛ كعاندءا الحديث ماتكر وحميد عائد، عن حمد بن حميد 

حئاأ.رصمف )•آ-أا(: برقم ( ٥٩٢)م الضعيفة 
لدلكورحل وعلوته الحدين، هلاو_، في دأب البزار، الخالق عبد بن عمرو بن أحمد )٢( 

تانعوابن اليرانير ومنهم: العلم؛ ْللأب صنه وأحد فيه، بيع حتى به واعتنى 
- ٩٤ه/بغداد Jارإخ )انثلرت أوآه. ستة توفى المشهور، ني المت له الشيخ، وأبو 
(.٥٥٧- *آا/أهه اكلأء أعلام وسير ؛ ٢٤٧٣يرقم  ٩٦

ونالصعم،، حديثه ني ت أبوحاتم قال انس، عن روى الحمرمي، ثريح بن همانذ )٣، 
(.٢٧٤_٢٧٣/٣وUناJ؛زان؛ ١٦/٧الجرحوالممدل)انئلر: ليسبشيء. ا؛نطاهر: 

(.>م/١٨الأمتار كثف )؛(
إلىصغير وهو رحل الحفاحل، الأعلام أحد ١لحننفلالي، المنير ين إدري،س بن محمد )٥( 

سنةتوفي الكبار، الحديث، حفافل من كان زمانه، علماء محن وصمع عدة باليان 
»_U1؛التهدم، وتةري_، ؛ ٥٩٢برقم  ٥٦٩-  ٥٦٧/٢الحقافل ءوكرة )انظر: ،(. ٢٧٧
(.٥٧١٨برقم 

(.٣٨•٦/٨)محير اين نفير )٧( (٠ ١٦/٧)والتعديل الجرح )٦( 
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مختمراًملا،.
فعلكما الموصؤع، الحديث يذكر ند المختصرني بمص إن بل 

الصححعلى لاتممار ١ يشترطون لدين ١ كثير ابن ير نفمختصري بعمى 
َكمأتا بمتا آفلتبين بمص نول ؤوكر؛إك تعالى! نوله ير نفعند ،، أشال 

امنوهوت كثير، ابن ذكره الذي الحديث فأورد [، ١٢٩،: UjSfl]قةسث؛ونه 
حديثاوهذا يعد،! تال كثير ابن أن *ع عاليه" الله سلئله ظالما أعال 

)٤(.
٠عريب" 

علىالانتصار من اصترطوه ما على يسيروا لم المخمحهرون فهولاع 
هذهحول كثير ابن كلام ذكردا يفعلوا لم إذ وليتهم ،، ١ المحيح 
الأحاديث.

عندحيفها وعدم والموصوعة المعيقة الأحاديث على الإبقاء س ٣ 
احتصرهالذي الكتاب في ورد ما يحذف لا المختصرين فبعض الاختمار، 

.يحذفهاأن عليه ينبغي كان أنه ع والموضوعة، الضعيفة الأحاديث من 

ممر،ابن تمر ومخصر (؛ ٥٣٠)أ/ ممر ابن نمير لاخصار المدير العلي سير انظرن )١( 
(.١٩٨١)T/ ممر ابن نمير مخمر وصحح ؛u(؛ u/Y)رام كرم لمحمد 

الصابونيعلي لمحمد كثير، ابن نمير مختصر انظر؛ )٢( 
(١٦٩٧)؛/الصغير الجامع في الم-يوءلي وأوردْ عساكر، ابن عن هتا كشر ابن أورده )٣( 

تعقبه( ٩٤)آ/ القدير فيض في المناوئ أن إلا بالضعف، له ورمز ( ٨٤٧٢)برقم 
وحكمفهرآكه•، بالوضع متهم العلوي هو زكريا وابن الخاوي؛ اتال بقوله؛ 

والمدوي٤(. ٠ ١ )t/ الصغير الجامع بشرح التيسير في؛ أيصا بالوضع عليه المناوئ 
(;٠٧٥ )Y/ الكامل ؛ي عدي ابن عنه قال الحديث، في السند رحال أجد هو الخدكور 

يعرفون،،لا قوم عن ؤيحدث آخرين، توم عر ييلزته الحديث ؤمرق الحد.يث، ايفع 
الضعيفة)(/الأحاديث، ّلمالة في أيما بالوضع ١^٠يث، ٠^٠١ عر الألباني وحكم 

(.١٩٣٧يرقم)( ٤١٢
ممر)م/هآما(.ابن نفير )٤( 
المحيح.عر الانتهار أصحابها اث،ترءل التي التفامير _، عقدعة انظر! )٥( 



rvri
=هأث]=======^===^========

ماوهو الشأن، هذا في ظاهر مثال السياق؛يكر هذا في وأكتفي 
لكثافاختصاوا يعتبر الذي يره تنفي البيضاوي الإمام فعاله 

فقائلفي الزمخشري ذكرها التي الأحاديث على أبقى فقد الزمخثري، 
ضعيفالأحاديث تاللث، وغالن، محورة، لكل يرْ تفنهاية عند السور 

الإمامعلى يزخذ مما وهذا هوالأكثر، والموصؤع وموصؤع، 
السماوي.٠



•s

اكمدي١^ 

الاياتعليها تشتمل التي العقدية للمائل يتعرض أن للممر بد لا 
ائلممن مجواتفهم تباينتا التفسير لكتب والمختصرون ، رها يفالتي 

أحنمن نمنهم ، احتمروها التي الكتبا أصحابه ذكرها التي العميدة 
أساء.من ومنهم الأمر هدا ني التصرنا 

منالاختمار عن الغاتجة العقدية الاثار لأهم أهمرض أن ليمكن 
يلي:ما خلال 

اشتملالتي الباؤللة التأؤيلأت أو العقدية الانحرانات حيف — ١ 
منها.كثير حيف أو المختصر، الكتاب، عليها 

احتمارهعند البيضاوي الإمام فعله ما ذلك، على مثال وأوضح 
فيالزمخثرى تررها اش الأءتزالياتا أكثر من كتابه تنميته من ،اا للرركثاف
بجميوبجأ ت تعالى قوله نمير عند الزمخثرى ذكره ما ذلكر ومن تقير0، 

بمعنىهنا المغلر ر فحيث، [ ٢٣، ٢٢ناطتأه ت؛ا إث و ؛ضخ 
اضوجه إلى الننلر بمكر الاعتزالي مدهيه على بناء لأنه والرحاءل١،؛ التوقع 
أتراهت بقوله غرها البيضاوي الإمام لكن وافر، غير محالا ويراْ تعالى 

نال•من على ورد .  ٠٠سواعما تغفل بحيمثا حماله مهنالمة في تغرنة م
،.الفلرب٠عنىالأظلار١٢إن 

-فيراساوي)أ/يآأ(.)٢( (.٦٥٠.انظر: 



منكثينا المديرا 'فح مختمر حذف أيصا ذللث، أمثلة رمن 
فيالخضب تميره في كما ، يره نففي الوكامي ذكرها التي تأؤيلأت ل١ 

ؤءرت تعالى قوله نمير عند وذلك ، العقوبة إرادة بأنه اه حق 
يرنفعند التأؤيل ذلك المختصر فحدق ٧[، ت ]الفاتحة ه عنهم أل،ننارب 

\لأ\مهدْ 

بابفي المختصر الكتاب صاحب ذكره ما على الإبقاء - ٢ 
تغييره.وعدم والصفات الأسماء 

حس،لما مجوافئا المختصر يكون حينما الغالي، فى يكون وهذا 
أكثرمثل عليه، اطلمتؤ فيما الغالي، وهو كثير وطا العقيدة، في الأصل 

رملتفالسالآم عيد بن العز واحتنار كير، ابن بمر تفمختصراهمت 
القاسمي.لتفسير دان أرفه الدين صلاح الشيخ واحتصار الماوردى، 

ممزئج* ت تعالى قوله ير نفعند القاسمي أن ذلك ومثال 
ظىعباس ابن ره فهكل.ا منهم، للنقمة بهم أبخر نال• ؛ ١٠لالب٠ر*■ 

المحاك|ل"آ،.رواه فيما 

للنقمهيهم خر اريمحال. حسك ر التفنفس المخ^تصر فدكر 

تعالى:ه فولمعنى في الماوردى قاله مجا أيصا ذللئ، ومثال 
•نولان ®فيه • يمول حيث آلممحاه ء أستحئ 

ؤالحسن قاله العرش، على أمره استوي معناه أحدهما: 

.( )آ/٠٣القدير نح انفر: )١( 
)صرأ(.المدير تع من التمر زب،-ة ان؛لرت )٢( 
(.O'/T)القاس تمر )٣( 

•)صٌآ( اكأيل •حاسن س الخلل ي دص 
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،•الُرشُلعلى استولى دالثام• 
منهيغير ولم الماورئي كلام يره نففي اللام عبد بن العز فذكر 

ثيئاص.

الكتابصاحب يذكرها التي المقيئة المباحث اختمار - ٣ 
.تةاJالهاأو يإلغاتها إما المختصر، 

فييوضع ما فيه يحث فصلا عقد كثير ابن الإمام أن ذلك أمثلة دمن 
أذم،ف>ثأأثن.ص تعالى: فوله نفير عند وذلك القيامة^، يوم الميزان 

كاملارن.الفصل ذلك كثير ابن نفير مختصري بعض فحدق ٨[، 

المدر>ةل٦،استدلال على فيه رد نملألْ، عقد الخازن أن أيما ومنه 
ولاأئندكن١ تآ آثه ثآء أؤ آذثؤأ ٌ ءؤ<سقرل، تعالى: بقوله والعتزلةأَا، 

القملذلك، المختصر ، فحدق[ ١٤٨س*ه ين حرمنا ولإ »ايآدثا 
.مختصرهل٨، في يذكره ولم 

الماوردى)آ/هأأ(.تمر )١( 
(.٤٨٦)ا/هخأ. اللام ب ئ اض تمر )٢( 
(.١٤٠٩.-فراينممر)م/بى؛ا ا؛ظر:)٣( 
)\/\\TXالرحم الرلمن سر انخلر: )٤( 
(.١٧٠- )'ا/\،آا الخازن تمر انقلر: )٥( 
حتىبالنيء يعلم لا اه وأن العمد، من وشرم حيرْ القدر يان يقولون ااقدرية: )٦( 

إلىالقاوري؛ن وانزفح غيره، وسعه الجهني، ممد القدر ني تكلم من وأدل يحدث، 
؛^١٢- ص٥٢ الفر3، بين المرق، )انفلر: المعتزلة. بقولهم: يقول، دمعن ءديدْ، نرق، 

الأحرة،في رؤيته ونفوا تعالى، اهئه صفاصت، نفوا ععلاء، بن واصل أتباع * المعتزلة: )٧( 
مرنكم،بخلود وقالوا الأصلح، فعل النه على رأوُمول أفعاله، يخلق انمد إن : وقالوا

كيرة.فرق إلى وتفرقوا الخزلتن، بين منزلة في فهو الدنيا في أما النار، في الخيرة 
(.٩٦. ا/أه والحل واكل ،  ١٨٧.. ١ \ الفرق بين الفرق )انئلر: 

•( ٥٥٠إ  ١٦الخازن تفسير مختصر انظرن )٨( 
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الإسراسلياتمن المختصرين مؤنق هنا إليه التنبيه يحس مما س ٤ 
منالمختصرين هؤلاء تصنيف ليمكن التفسير، كتبا في ورديتا التي 

اكالية:الأصناف إلي رلاسرايلأت من مرممهم خلال 
الك-تامت،صاحب، أوردها التي الإسرائيليات حذف م ثس آ 

افهعبد والدكتور التفسيره، عمدة ١١ني شاكر أحمد الشخ مثل المختصر، 
■الجخوي لممسر احبمهساره فى ازد 

تمسيريتوقف لا لأنه —؛ أرى فيما ~ الصحيح التوجه هو وهذا 
يردلم إذا خصوصا الإسرائيليات، هذه ذكر على معانيه وفهم افه كتاب 

فىالهليب أيره له التفسير كتب همن وحذفها ، لها يشهد ما ّّرعنا فى 
له.داعي لا مما التفسير كتب تصفية 

مثلبعضها، على وأبقى الإمرائجليات يعص حذف م ق- ب 
التيالماحذ من وهذا الئعلبيأ٢،، ير لتغاختماره في البغوي الإمام 
تشتملالتي الإسرائيليات تلك حذف الأولى وكان البغوي، على احذت 

والأكاذيب.الخراظت على 
فيالموجودة الإسرائيليات ء-لى - الغالبا في - أبقى م ن- ج 
اختصارهفي الخازن الإمام مثل بعضها، يتعقب لكنه المختمر، الكتاب 
وماروت((،ارهاروت الملكين قصة تعقيه ما أمثلة ومجن البغوي، لتفسير 

الملأئكةأ٣ا.عصمة فى فصلا وعقد فيها ورد ما أنكر فقد 

(٣٣٦.  ٣٣٥)ه/سليمان. قمة قى إّرائياوات ذكر \وسمي ان ذلك: ومنال )١( 
(*٥٩٦)آ/الغوي تفسير مختصر الزيد الله عبد الدكتور فحدفها 

(٢٢٦- )ص٢٢٢ انظر: اسي"واوغوي، ترى ين المقارنة محي ذك بيان سيأتي )٢( 
الرسالة،هذه من 

اءظر:شثرالخازن)ا/،بم-اه(.)٣( 



ا1تءحقأؤلخ
الفصام 

بللا ومناهجهم توجهاتهم اختلاف على تعالى اض لكتاب المقرون 
تلكعلى المشتملة للايات تفسيرهم عند الفقهية للأحكام يتطرنوا أن 

نجدفينما الأمر، هدا في التوسع في يتفاوتون أنهم إلا الأحكام، 
كاملاالقرآن ر فمن وبعض استقلالا، الأحكام آيات< في ، صنفيعضهم 

فإنناالفقه، حان_، نفيره على غلب حتى الفقهية المائل بحن، في تومع 
مرورايره نففي الأحكام آيامحت، على يمر رين المقبعثس كذلك نجد 

•مؤجرا سرنا 

فيكدللئ، انجاهاتهم فتاينت، التفسير كتب اختصروا الدين حاء تم 
قامواالتي الكنم، في الفقهية والباحن، بالأحكام يتعلق U اختمار 

ذ.الاختصاو آثاو *تنحل, ، ٠٠اختص مما أده لدلك، وكان واختصااُا، 

،للؤلف، المذهبي الانتماء على بناء الفقهي الحكم تغيير — ١ 
والمختصرفقهي، مذهب، على المختمر الكتاب صاصا يكون فأحياثا 

الاختلاف.هذا على بناء المسألة حكم فيتأثر آحر، مذهب على 
غيركان ؤإن الذهب، حنفي وهو - الزمخثري أن ذلك، ومثال 

ئقثئآنئسهة ؛مبمرشث ت تعالى قوله ير نفعند تال _ له متعصب، 
بدليلالمحيض وهو يرءأوقرء، جمع *والقروء: [: ٢٢٨]القرة: فرووه 



)فلاذوقوله: مائك(رآ، آثام الثلأة )ذعي واللام: الصلاة عله قوله 
يمولييتما ظهران«رم. ت يقل ولم حيصتان(رى، وءددها ئطلمتان، الأمة 

وهوئرء، جمع أروئروء: —• المذم، شافعي وهو — البيضاوي ام الإم
أقنانك(،أتام الصلاة ردعي واللام: الصلاة عليه كقوله للحيض؛ يْللق 

الأعشىل٤،:كقول الحيضتين؛ بين الفاصل وللهلهر 
مفيفاينص:نابمْ،نزثنةنالأزضاضرس 

فيبه المراد وهو الحيض، إلى الطهر من الانتقال وأصله 
قالهكما الحيض لا الرحم، براءة على الدال لأته الأية؛ 

الحفية«لأ/

ؤتأؤؤ0تعالى: قوله ير تنعند الزمخشري قاله ما ذلك، ومن 
أنثل تن ومؤ مث ئاوأ لتا ثمدؤن لإ مآ-آم ثن يثيثين 

الظهار؟كفارة في تجزئ رقبة أي قالت: ررفإن قال: حيث، ٣[ 
الشافعيوعند مهللمة، الأية في لأنها حميما؛ والكافرة المسالمة قالث،: 

تحائالمباب الطهارة، الآثار، معاني شرح ت لي صحيح تاد بالطحاوي احرجه )١( 
(٢٢٠)؛/ الحيض كتاب سه، في والدارممي ١(؛ "١• - )؛/أ•؛ للملأ0 ممليِ كم، 

(.٨١١برقم)
برتم( ٦٦٥)ا/العبد حللاق منة في باب الطلاق، كتاب سننه، في داود أبو أحرجه )٢( 

أبوابصنه، في الترمذي وأ-؛ءرحه مجهول•؛ حار,ث روهو ت عقبه ونال (، ٢١٨٩)
١(، ١٨٢برتم)( ١٦٩. ١٦٨)؛/تطاليقتان الأمة طلاق أن جاء U باب الطلاق، 

.غريب، ال•حديث ت وتال 
(.٢٦٨-  ٢٦٧))/الكشاف شير )٣( 
لجودةالحرب، يسمى كان العرب، شعراء كيار من جندل، ين تيس ين ميمون )٤( 

يسلم،ولم الإسلام وأول الجاهلية آخر في عاش بالأعشى، فلقب يصره ماء ، شعرْ 
وكنى؛ ٦٧- ٦٥ا/ اكيراء فحول طيمات )اتظرت الهجرة. من سع منة بعل توفي 

ص؟"ا(.الشراءوالقابهم 
(.١٤١)ا/ البماوي شر )٦( )ص0س. الكبير الأعثس ديوان )٥( 



-'rS]الأيرالفقهى 
=س=^ً^^——محممً

بالإيمانمقثدة اروالرقبة ت الييضاوي يقول بينما المؤمنةا إلا ئجزئ لا 
Uxp  اكل(الآ،.كفارة عر ماتا

فيالمختصر أن مع الخضر، الكتاب صا-صا رده ما ترجيح - ٢ 
يغيره.الاعتداد وعدم المختصر الكتاب صاحب قول بذكر التزم مقدمته 

يرنفامختمر في عديدة مواصع ني الأمر ذلك وندوجدت 
ذلك:عر مثالين بذكر واكتقي الطبري«، 

ألثبتجذ بئك تعالى: نوله ير نفعند الأول: المثال 
:iji-JWممره أكتامحّ بن ءمدآ معم عك آو نءبما هء٤ان رش هنته 

مقيموهو رمقان شهر عليه لحل ءفمن المراد. آن المختصر ذكر [ ١٨٥
هن.ارد قد يره نففي جرير ابن الإمام بينما ، كله® الشهر صوم فعليه 

ةيثستههألثبت ط جذ نال؛ من نول واحتار وأبطله، القول 
بنمد؟ منم عين آو ا شبم،صقان مقيما منه شهد ما جميع 

ألمحقتمن ءؤوأثءنس تعالى: نوله نمير عند الثاني: المثال 
ال٠ختصر:Jال ٥[ ]المائدة: ؤه ين آتكت؛ب أوزأ هآ بث حئ 
منالحراتر والعفاف الزمنان، من الحراتر العفاف نكاح لكم ُوأحاى 

،نLلكما من والإنجيل التوراة في بما آمنوا الدين الكتاب أهل اء ن
حرائر^٧؛، الراد بأن القول واختار القول، هذا رد ى• جرير ابن بينما 

العفافرا"،ؤاشتراط دون الكتاب وأهل المزمنين 

)ْ/يا(.المخاوي تمر )٢( )أاسا. الكثاف تمر )١( 
(.٥٨)ا/الطري تمر مختمر )٣( 
[١٨٩)ا/الطبري تمر مختمر )٥( (. ١٥٥-  ١٥٦)٦! تمرالطبري اتءر: )٤( 
(.٤٤٨.  iiw)1/اتجري تمر انظر: )٦( 



TTl •الههقللهئء؟
.,®=^=^=^===^^=c

رسبما والاكتفاء انمددة، الفقهية والأراء الأقوال حذف . ٣
الدكتور!مثل الم٠حتصرين يعفى فعله ما وهدا المختصر، الكتاب صاحب 
والرا-ءحاحد فإنه ، المديرا !^، ٥١١١احتمارم في الأشقر سليمان محمد 

المواضعمن كثير في الشوكاتي الإمام يذكرها التي المتعددة الأهوال من 
•تفسيره في 

الإمامير نفمختصري بعض أيما النهج هذا على ومار 
اينكمحص•
أكمك>تعالى! لقوله يره نفعند الثوكاني أن ذللئ، ومثال 

وأضما١^١.؛^، إق وجو،تةأ ةءسأوأ ألكاوء إق منتر ادا »امنوأ 
فيالعلم أهل حلاف ذكر ٦[. ت ]المائدة آتكب؛رأه اد دأنيلخقم 

هذهفي أقوال بحة سفذكر الصلاة، إلى القيام إرادة عند الأمر هذا 
علىإلا يجب لا الوضوء أن يكر يما اافتفرر نال! ثم ألة، الم

الحقاالوهو العلم أهل جمهور قال وبه النجدث، 
الوضوءيجب ولا مندوب، صلاة لكل •الوضوء الأشقر! تال بينما 

الألةل٤،.في الخلاف ذكر ولم ذللث،، واكتفى أحدُث،« ض على إلا 
الكتابصاحب يذكرها التي الفقهية المجاحث حذف — ٤ 

للأية.الماشر المحتى سين ما بذكر والاكتفاء المختصر، 

القرآنءلأحكام •الجامع كتابه في القرْلي الإف، أن ذلاJث، ومثال 

القدير،.فح من النمير السمي )١( 
الجادممودك،ارحمن لصفي ارحتم•؛ ارحمن رسر لمب؛ي اليياض محمد *ثل؛ )٢( 

•كبر* ابن نير ر'مذنب 
(.١٧)أ/ا-ا_ القدير نح انظر: )٣( 
(.)ص٧٣١القدير فتح س الشتر زيدة انظر: )٤( 



أت~\ةالآضاسهي 
=^^===^===^====—ق2ُا=

المختصرأن إلا للايات، شرحه عند متعددة وتفريعات كثيرة ائل ميدكر 
المعنىيوضح بما ؤيكتفي والمباحث، المائل تلك يحيف ، |يرْل لتف

شل.للأية الماشر 

ونهديأؤ ت تعالى لقوله تفسيره عند القرطي فإن المثال سيل وعلى 
بهنؤثن يديهم ما و  ۶٧٠؛أثاب ؤا آم أنم ردْقرعإ لهم تنئ 

وليريإمنهم ثئهقإ نز ألمشر. آتهس محبلؤمؤأ يما ئمحإ 
وعشرينيلاما ذكر [ ٢٩، ٢٨تالحجت آتت_ييه باليت( ول؛ءالزءرأ نذؤرهم 
لياليها،وفي فيها والذبح النحر أيام حول فقهتة ائل مأكثرها مسألة، 
وأنواعبالنذور، والوفاء منها، والادخار الدمائح، تاللئ، من والأكل 
منهايبق ولم الباحث<، تللئ، كل المختصر فحذف . بالست، العلواف 

منهجهلأن ؛ الايات، ير بتفمباشر تعلق له مما حوا اليسير النزر إلا 
،.القرطي١٤كتاب، من شل التفسير مادة يجتزئ أن الاختصار فى 

معالجمالة في المختصر الكتاب، محاحبإ ذكره ما على الإبقاء - ٠ 
عليهايجرى أنه إلا الذكورة والأراء الأموال فتترك الاختصار، بعض 

ذكردون بالقول بالأكتفاء ؤإما بعضها، أو أدلتها بحذق إما الاختصار، 
ذللث،.ونحو به فال من أسماء 

لتفسيراختماره في اليفر الغني عبد المح مار المنهج هل.ا وعلى 
الخاززرْ،.عند ص كما الفقهية الأقوال يترك بأن والتزم الخازن، 

كثير.ابن تفسير مختصري بعمى سار الهلريقة نفس وعلى 

١)

٢)

٣)

٤)

٥)

حوتة.عرفان الشخ 
انظر
انظر
انظر
انظر

(.٥٣-  ٤١القرآن)آا/لأحكام الجامع 
(.١٧٤-  ١٧٢القرطي)م/تمر ممحمر 

المدراكبق)ا/م(.
الكتاب،.طدهة في ب( - الخازن)١ تمر مختمر 



^^ةإلسن!
=مح,\.1ا===^=د======ص^

ؤ>رثت تعالى لقوله تمره عند كثير ابن الإمام أن ذلك ومثال 
صصت د، آم ؤٍ ئ صي ٣ تأذم آمحتة ثوم 

نيمسألة أورد ٣[ _: ]IUلأهؤه ما إلا ألثح أم، ومآ دآلييثث وأيردد 
فيوالأدلة الأنوال وذكر صاد، ما يجرح أن دون بثقله الكلب صيد 
يعلالبالاختمار ببعض المختصرين بعمى فنام ،، ألةر ال٠ؤتلك، 

دونالأقوال ذكروا حيث لها كير ياحممار آحرون تام بينما ،، لذللئ،ل 
أدك٠اص.

اينهم0/؛ه-لي«ا(.تمر انظر: )١( 
-٢ • U/Y)ممر ابن تمر تيذب التدير ونح ٨(؛ _ U/Y)القدير الملي نمر انظر: )٢( 

(.٤٩١- ممر)ا/'بمأ ابن تمر مختمر وصحح (؛ ١:٠٨
)ا/ا-:اأ<.ممر ابن الحافظ عن الضير همدة انظر: )٣( 



■ra

١لككثانحاؤس
اللغويامحًئر 

ونظمهالبيانية وأ>االييه وحاء مين، ءربي بلسان نزل الكريم القرآن 
اللغة،بهدم عالما المفنر يكون أن بد لا ولدللث، العظيمة؛ وبلاغته البدع 

تعالى.اممه لكلام نفيره ني الخنأ وقع ؤإلأ المختلفة، لجوانبها ومدركا 
باللغة؛العالم امتراحل يمله التفسير كتبا من لكتاب والمختصر 

مناحتماره 'على يترب لما مدركا يكون لن فإنه كدللث، يكن لم إذا لأنه 
والتعات.الأثار 

تيلي فيما للاخممؤار الاثار آيرز وصآوجز 
فيتكثر التي اللغوية الأثار أبرز وهو المعنى، وصرح عدم - ١ 

أحيائاالأمر به فيمل الألفاظ، تقليل يحاول فالمختمر المختمرائت،، 
منوهدا ؤإيماح، شرح إلى ؤيحتاج واصح، غير كلامه يكون أن إلى 

٢.المختصرادت،ر لبعض والقروح الحواشي كترة إلى أدمت، التي الأسباب 
الأم:يضح اكالة الأمثالة إر ويالطر 
محقإنت .آتحنث، ورائه ؤؤ تعالى: قوله ير نفعحد الأول: المثال 

[٤٤]الأء_راذا: ه حثا ر3ةأ وعد ثا ءاليم -ويهز حما يق، وعاوئا ما ؛تدا -وند آن آم 
بأصحابوشماتة بحالهم، تبجحا قالوه ءإنما البيضاوي: الأمام يقول 
وعدراه٠^٠٢ قال: كما وعدكم® اما يشل لم ؤإنما لهم، وتحيرا النار 

(.٨٩- والإرشاد)_AA التعلم انظرن 



لكلعثبهم وعده مخصوصا بأسره يكن لم الموعود من ساءهم ما لأن 
الجنت*رأهل ونعم والحساب 

وعد»ما مل: هلا قلت: ءفإن هي: مارته كانت الزمخشري بسما 
علمه،رروعده لدلالة ذلك حيف قلت: نقاه؟ ٩ قيل: كما ربكم« 

والحسابالبعث من اه وعد ما كل ليتناول أطلق يقول: أن ولقائل 
بذلكمكذبين كانوا لأنهم القيامة؛ أحوال وسائر والعقاب والثواب 
عيابإلا الجنة أهل نعيم رما ساءهم، مما كله الموعود ولأن أجمع؛ 

فأطلقلهم 
علىالييفاوي كلأم يشتمل بينما مفهوم، واصح الزمخشري فكلام 

الاختمار.بسبب الومحوح وعدم الغموض يعص 

٠تدثم ;آآ وذا تعالى: قوله تمر يند الثاني: افثال 
ءؤدي-فويقهب المبماويت الأمام مول [ ٩٩

أنالشيطان من باض بالاستعاذة الإغضاء لتآكيد اعتراض بينهما وما [، ٩٦
ثتقتذئ(هؤرإبمتِ ت بقوله أو الانتقام، على ؤيغريه الحلم عن يزله 

•ا،ا«ص.لاوؤ،نون: 

بيتعلق *حتى* • •*•تفهي الرمخشري عبارة أما 
بينهمافاصلة والأية الوقف، هذا إلى الذكر سوء على يزالون لا آي: 
اليهنانعلى بالله متعينا عنهم، للأعضاء والتأكد الاعتراصن وحه على 

منهم؛٠رالانتصار على ؤيغريه الحلم عن يستزله أن 
الفهم•إلى وأترب وضوحا أكثر الزمخشري كلام كان أيصا وهنا 

ا)■ا/آ«الكشاف تمر )٢( ؛(. i/Y)الخاوي -فو )ا(
!٩٧)"T/الكشاف شر )٤( (. ٩٥/٤)شر )٣( 





7~،-ما

^^؛٠ت تعالى نوله عند الخازن تمسر في ورد ما ذلك ومثال 
[١٠٣ص: ٠ أشئ، ثم ألابمتض ده ;ئث ص ءطث 

اه.:رؤيه مالة ش الدع أمل بمض عر ندْ معرض م مول حيث 
الرؤية،نفي في الأية هده يظ-اهر المعتزلة لث، تمعن الجواب ءوأما 

الشيءبكنه الإحاطة هو الإدراك لأن الرؤية؛ غير الإدراك أن فاعلم 
بغيرالرؤية تكون ونل إحاطة، غير من للشيء المعاينة ت والرؤية وحقيقته، 

؛iMxjإثا م؛خ( أمكب ►ؤ«"»ال ت موسى قمة في تعالى نال كما إدراك 
موسىقوم رأوا قد فرعون قدم وكان ■؛، ٦٢' ٦١لالث-عراءت ه مي ءال 

إناتمع الإدراك موسى فنفى إياهم، إدراكهم قاربوا لكن يدركوهم، ولم 
غيرمن الاحرْ في يرى أن يجوز تعالى واش ه، م ؤ ت بقوله الرؤية 
.،را،..إحاطة.ولا إدراك 

غيررروالإدراك ت التالي الغحو على المختصر عيارة جاءت بيشما 
المعاينةت والرؤية وحقيمته، الشيء بينه الإحاطة هو الإدراك لأن الرؤية؛ 
تعارواممه ^^^، إدراك بغير الرؤية تكون وقد إحاطة، غير من للشيء 
،.,((١٢إحاطة. ولا إدراك غير من الأحرة ر ترى أن يجوز 

ر.يثلهر فيما المختصر عبارة ر لها مفهوم لا ؤملأ؛ه فلففلة 
إلاثفهم أن يمكن ولا حذف، بما مرتبطة ألمافئ عر الإبقاء - ٤ 

المحذوف.بوجود 

^أولهمات تعالى نوله ير نفعند البغوي الإمام أن ذلك ومثال 
إ؛اليسأن تتضمن إمرائيالية قمة ذكر ٠؛^^ ^؛١٠١ يثا »أمحبمثا  ١٣٠آلئظن 

)آ/مأ؛(.الخازن ضير )١( 
(.٥٣٢. ٥٣١)ا/ الخازن مخمرتئض )٢( 





بكاملها،القش تصة فحدق أيثا، هنا المختصر من الحال وتكرر 
وعدماللبس إلى يقود مما ،، اكانى١١الموصع في القش يحذف لم لكه 

ذلك.فبل ذكر ل يسبق لم لأنه بالقش؛ المراد القارئ فهم 

(.٣١)ا/ الغوي تمر .خمر انظر: 



ومخمرهسلام بن ميى ممسير 

رمغينأبي ابن تسير 
تفصول أربعة رنه 

زمتضأم دائن صلأم ين بمص الإمامض الأول؛ لممل اه 
وشيريهما.

نيوالمختصر الأصل بين الموازنة الشانئ؛ لمصل اه 
يالمأثور.الضير جاب 

نيوالخنصر الأصل بين وازنة الI الشالث، لممل اه 
•بالرأي النمير جانب 

زمتين.أبي ابن عند الاختصار نواعد الرابع؛ لمصل اه 

□□







ص

سلامبن يحيى بالإمام موحر تعريف 

تومولده وسه سمه ا٠ 

تيممن بالولاء، التئمي ثعلة أبي بن سلام بن يحيى زكريا، أبو 
اهمرانيُ"•الإهم.س ص، ، دس 

لأنهرراليم|«رةاآ إلى ونمب مواليهم، من لأ^ ربيعة؛٠ رأسم إلى نب 
فسكنالبصرة من إليها انقل لأ^ إفريقية إلى ونسب ، بها وسأ مكنها 

،•مصرل في نوني حتى زمنا بهما وعاش وااالقيروان® مصر* ١١
،.٤٧١٢٤)مة الكوفة في ولد 

شأتهن٠ 

شيئاتذكر لا سلام بن يحيى للإمام ترجمت التي الكتس، أن رغم 
أنهإلا الخصوص، وحه على نشأته في ولا عموما ترجمته في كثيرا 
النشأة،نالك، ملامح بعض يكر الذي القليل حلال من نتلمس أن لنا يمكن 
البصرةإلى الكوفة من أسرته انتقالت، أن بعد ملام بن يحيى أن فيبدو 
ذلك،.سبيل في رحلات، عدة ورحل العلم بمللب اشتغل 

بنمضر بن نزار ابن هر وربيعة رتيم•، نس مائل أييع إحدكا س ت لبيعة تيم  ٢١)
ص؟لأ\(.الأرب ونهاية ا/ا'ه1؛ الأنساب )انظر: عدنان. بن معد 

الفرصوئياض )>/اأ*أ(؛ الأيمان معالم )٢( 
دياضالضس)ا/؟خا(.اثظر:)٣( 
الإيمانومعالم وترض إثرشة عياء طقات انظر: )٤( 



—"ءءا سلام بن يحيى بالإمام موجز نمريف 
=============^==يع=

منلقيت من بقلي ت يمول كان أنه سق ما عر دل رمما 
أربعةوهم التابعين سوى عالما ومتين وثلاثة ثلاثمائة فعددت العلماء 

عاتثة٠عن تحدث وامرأة وعشرون 

فيبه التقى من منهم والتابعين العالماء من الكبير الحيل وهذا 
تفسيره،في الأحاديث بها يروي التي أسانيده ذلك، على تدل كما البصرة 
رحلفد فهو الحلم، سإ إليها رحل أحرى بلاد في لقيهم نن ومنهم 

والتقىمصر إر ورحل أنس، بن ماللث، بالإمام فيها والتقى المدينة إر 
البصرة،إلى رحل لهيحة ابن أن نعرف لا حيث لهيعةل٢،، بابن فيها 

سلامابن إن يقول؛ حجر ابن الحاففل لأن المغرب،؛ إلى يحيى ورحل 
أنفبل الرحلات هذه وكل عروبةلُاا، أبي بن سعيد عن بالمغرب حدث 
تومح،عروبة أبي، ابن لأن القيروان؛ فيها سكن التي، المتأخرة رحلته يرحل 

سلامين ليحيى ولد وقد ه(،  ١٧٤)سنة توفي لهيعة وابن ه(،  ١٥٦)سنة 
إرقدومه فان وعليه ٢، ه(ل  ١٨٠)منة حوالي البصرة في محمد ابنه 

)؛/AA؛(.القوس راض )١( 
احتراف،بعد حلط صدوق، القاصي، المصري الحضرس عب بن لهيعة بن اش مد )٢( 

منةتوفي غيرمعا، من منه ومحب وابن المجادك ابن ورواية -، ٠١٧٠منة كب 
صا<ا'االمهذب وم.ب ؛ ١٤٧٢-  ١٤٦٢إ/الضعفاء لي الكامل رانئلر: . ٠١٧٤

أ؛وهتوامم المري، المدوي عروبة ابي بن سعيد د*و• )أ/ا"ا"آ(• الميزان لسان )٣( 
الماصأعلم كان حبان، وابن وآ؛وزرعة والنسائي معين ابن وثقه وسعيد مهران، 

تال،كما يختلمل أن تبل ثقة نهو ، ٠١٤٥سنة احتالُل لكنه قتادة، لحاويث، وأحفغلهم 
وتهييج،'آُا؛ أ/ القايث، )انفلرت ذلاك<. غير ونيل ، ٠١٠١منة توهم، أبوحاتم، 

(.٢٤٥٨برقم  ٥٩- اا\0 المهيب 
قتادة،عن ءصعيد يلنظ البحث هذا س سلام ين يحص تمر في ورد ما كل ت ملاحظة 

ءروة•أمح، ابن به فالمقمود 
الإيمانمعالم )٥( في ترحت متأتي )٤( 



=لآء===
هندالدكتورة ذلك رجحت كما ( ٠٥١٨٠)ستة يعد أو أثناء كان القيروان 
•،

وآراءهسلام بن يحص مرؤيات كثرة إليه وأصمنا ذلك إلى نظرنا فإذا 
نشأةنشأ أنه لنا ظهر ،ا ٠٠٧واالتماارالشيرا اامشهورJن كتابيه في العلمية 

عنهم.والأحد العلماء ومجاله بالهللب حافلة علمية 
حواليامحمدا بابنه ورزق تزلج أنه إلا إليتا يمل فلم أسرته أما 

المعروفيناعله من وصار بالعلم اشتغل الابن هدا وأن -( ٠١٨)*منة 

يوخهش٠ 

مثات،عدة الحلماء من لقي فد سلام ابن فان أشرت أن محبق كما 
مراعاةبعضهم بذكر وسأكتفي واحدة، وامرأة تابعيا وعشرون أربعة منهم 

للاختصار؛

إمامالأصبحي، مالل؛، بن أنس بن مالك ، ٠۵١عبد أبو الإمام — ١ 
سلام،بن يحيى عنهم وأحد هم حالالذين أشهر من وهو الهجرة، دار 
سلام،بن يحيى يقوله كما حديثا عشر ثمانية عته كسبه ماللت، الإمام إن بل 

أربعة:العلماء من عني اروي يقوله؛ حين، عنه رووا أربعة أحد وهو 
الراع،ونسيت لهيعة، بن افه وعبد ، سعد بن واللين، ماللئ،، 

(.٧١)ص•؟-اضاييف محاب ثدئ انهرت )١( 
(.١١٣-  ١١)صزاوتؤنس ءالما»إنرشت يمان ات؛لرت )٢( 
ومالمها،المرية الديار شيخ الفهمي، الرحمن مد ين سعد ين اللمثا الحارث، أبو )٣( 

ينهولوكا ومرهم، وتابع وسمناء الزهركا ص دوكا مشهور، إمام فاصل سه نم، ثتة 
أرادتنيلا، كريما سخيا وكال بمصر، زمانه محي بالفتوى اشتغل والناس، الميارك ابن 

التهذيج،تمربمب، رانغلو: -. ٠١٥٧صنة تريي فامتنع، ممر إمرة يلي أن المنصور 
(.٢٨٦ا/هخأ. الدم، وشدرات، ؛ ٥٦٨٤برقم  ٠٤٦٤ى

)ا/أآم<.الإيمان وسالم (، ١٨٩-القوس رياءس امملر: )٤( 



TTTسلام بن يعيى بالإمام موجز نمريف  l®•'،
=======^===د=سد=سدوح=

بها،تام التي العلمية رحلته حلال مالك بالامام لقاوم كان وقد 
وأحدمالك بالإمام هناك التقى حيث النيوية المدينة إلى رحلته ومنها 

محه

نيالمزمنين امبر العتكي، الورد بن الحجماج بن شب - ٢ 
وأحدالبصري الحسن رأى وشيخها، البصرة أهل وعالم الحديث، 

-أقرانه من وهو - ماللث، والإمام وقتادة الأعمش عن وروى ، عنه 
•حدا كبرون دغ؛رهم 

بنالد وعبد الثوري سفيان الإمام ت منهم كثيرون، همته ليلى 
•الجراحلْ، بن ووكع ال٠باركل٤، 

وذبالرحال أحوال عن بالعراق وبحث، فتش من أول هو وثب 
بالعراق*،الحديث عرف لما شحبة *لولا الشافعي: تال ١^٦٢، عن 

التاسينلص.من شيح أربعمائة من وّمع 
فيرأنا وكان والخير، والمنامة والزهد بالعلم مجوصوئا شعبة وكان 

،•والشمرأالُربية 

 )١(،olx  محاب.)اضارف)ص؛ي
(.٢٠٣-  ٢٠٢التلأء)U/اعلأم سر )٢( 
دلس،لكن لكه ويع، ؛الغراء؛ ء\وف حائل ممة الكو؛ي، الأمدي مهران بن ملمان )٣( 

(.٢٦١٥برقم ص٤٥٢ التهديم، وتغرس،  iT'y/iالثتات، )اتئلر: \>أاه. مة توم 
وحراصان،العراق، اعل صنه روى حنفللة، ض مولى المروري، المارك بن الد همد )٤( 

)انفترت^. ١٨١صنة ترفي جدا، كثيرة وشّمائله مجامحد، جواد فقيه عالم ثبت ثقة 
(.٣٥٧٠برقم اكهدب وتقرب ٨؛ -  U/Uالثقات 

حالدأبم، بن اسمامل همن بروي الكرم،، الرؤاّم، مليح بن الجراح بن دكيع ره، 
أهاُ.صة توم ءا؛نا، حاسلا ثقة لكن العراق، وأعل أحمد عنه وروى والكومحن، 

(.٧٤١٤برتم ص١٨٥ التهذس، وتمم، ؛ 01T/Uالممان، )اتئير: 
(.Y'1/U)الملأء اعلأم سر )٧( )صأأآ(لأ التهاذم، ">؛-، )٦( 
الذمح)ا/ي؛آ(.ثذواث، )٨( 



ه( ١٦٠)سة ال1ءجاج بن ئنمة توفي 

أهلسيد الفقيه، الإمام الثوري، روق مبن سعيد بن سفيان — ٣ 
•حجة إمام عابد حافظ ثقة وعملا، زمانه 

بنوعاصم - أقرانه من وهو - وشب الأعمش عن روى 
مالكوالإمام شعبة وقرينه الأعمش شيخه ت عنه وروى كثيرون، وحلمح، 

جداكتيرون وغيرهم 

معدوداوالده وكان ،، والدْل ياعمماء حديث، وهو العلم سفيان طاو_ا 
اكا؛عينلأ،.صغار في 

كتست،ما شخ، ومائة ألقح عن اكتبت، ت الميارك بن اطه عبد هال، 
أحفنلامفيان ت معية عن وكيع وقال( سفيانءا، من أفضل عن 

. .(٢٧
•سمُ 

.(٨)!٦١)سنة إسؤؤ مات، 

(.yiU)\/الذب وثيران ؟؛(؛ o/w)الكمال تهلب_، امملر: )١( 
.٢( ٥ ٠ / ١ ) لذهب ١ وثيرات (؛ ٢٤رص؛ التهذيب مرب اتظرت )٢( 
علىالقرآن زأ الكومة، أهل \يم الكوفي، الأّدي بهدلة المجود أبي بن عاصم )٣( 

محهحدث المابعض، صغار في معدود ومو حيش، بن وزر السلمي الرحنن مد أيي 
الكبارالغراء معرفة )انخلرت ه. ١٢٧ستة توفي الستة، الدواؤين في وحديثه كثيرون، 

(.٣٠٥٤برقم صْغآ المدم، وممرم، ، ٣٨برقم  ٢١_•  ٢٠٤ا/
(.١٦٤اصال)اا/ْها_ تهدب ا؛ئلر: )٤( 
ابنهصه وروى وعكرمة، الشعبي عن يروى ثقة، الكوفي، الموري روق مبن معيد )٥( 

؛٨٣٧١ المنان )انئلر: >. ١٢٦وتل:  ١٢٨منة توفي عواة، وأبو وثعة شان 
(.٢٣٩٣برقم ص١٤٢ الميم، و£و.ب 

(.٢٣٠)U/البلاء اصلأم مر )٦( 
(لأ١٦٦_١٦٥/١١الك٠ال)تهلم،ان٠لر:)٧( 
(.٢٥١)١; الدم، وشاورات (؛ ٢٧٩/٧)البلاء اعلأم مير )٨( 



'ء777أّلأم بن يحيى بالإمام موجز ثنمريف 
س===^^====^=====ت=

لاث:ت٠ 

القيروانفي لكيم وحلوصه سلام بن يحيى الإمام لاستقرار ا نفلت 
أشهررمن إفريقيا، من هم تلاميذه من المصادر تذكرهم الذين أكثر فإن 

اكلاميذ:أولظك 

رحلقد كان اه، عبد أبو ناني، بن سعيد بن \مج بن أصغ _ ١ 
يوممالك الإمام من لمع الدية إلى 

أصحابه،وأحث كاتبه وكان ، وم_،ل وابن القاسم، ابن صحي، 
.٢٤١٢٠٠؛ونمقه  ٢٠٣وسمع وأشه_ال'أ،، 

مسألةيعرفها مالك، باراء اض حلق أعلم من ®كان ت معين ابن قال 
فيها؛ا.حالفه ومن ماللث، قالها مص مسألة، 

.٢ أصغءر مثل مصر أحرجت، ®ما العلماء; بعض وهال 
الموطأ،حديث، ير ونفالأصول، كتاب، ت منها ان، حتاليم، له 

،.وغيرهارالقضاء، وآداب، الصيام، آداب، وكتاب، 

ؤهسخها(.المذهب الدياج )١( 
ثقةالفقيه، الجامع الإمام المصري، مولاهم القرشي لم مبن ومإ بن اه عبد )٢( 

)انظرتمحنة توم، عالم' أربعمائة عن روى ^٠، ١٠ني الماس أب، حايفل، 
(.٥٩- بء الزنة المور وشجرة ؛ ٣٦٩٤برقم اكهلي_،»_Axr تقرب 

إنؤيقال؛ لقب،، وأشهب، المصري، العامري القيسي داود بن العزيز عبئ بن أشهب )٣( 
الرئاسةإليه وانتهت، أصحاب.اللث،، محن الومهلى الطبقة من نقيه تقت مكين، اسمه 
وتقرب؛ صى'آآا المذهب، الم.يياج )انظر! آه. ٠ ٤ ستة نوش القاصم، ابن بعد بممر 

(.٥٣٣برتم ص٣١١ المهذب 
)صمها(.الدي،اجالملشثإ)٤( 
(.٦٥٨. ا/؟ه1 >• اكلأء أمحلأم محير )٥( 
)ص٦٦(ؤالزكية المور وشجرة )ص٩ه١(؛ اJذمبا الديياج )٦( 



"\م71
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،.-(^ ٥٢٢٥)محة مصر »ي أصغ توفي 
.الفقيه المحدث، الممر، المبمرى، ملام بن يحيى بن محمد — ٢ 

الأخلاقعلى مجعلموعا نبيلا ثقة حاذهلا ورعا فانحلا ؛؟٤٥^ كان 
الصلاة^.طهمل الاس، أمور في والخوض الكلام تلل الكريمة، 

القيروان،إلى والدم مع وذب ه(، ١٨٠رسنة المصرة في وك 
،.العلوم في فبرز ذللث،، في واجتهد العلم وطو_، 

•، عل؛هل زادْ وله الناس، إلى وصل ومنه والده نفير راوي وهو 
اثنتينابن لهو -( ٠٢٦٢)سنة سلام بن يحيى بن محمد توض 

.منة وشمانين 

أصحابتمار من داود، أبو انملار، جرير بن موس بن أحمد - ٣ 
يأحدوالتقدم، الوجاهة ذوي من ه، نففي ثقة صالحا كان ، محنون 

الاسلى.محه 
ومحتون،سلام، بن يحيى ومنهم؛ العانماء، مشاهير من ممع 

جودةمع الخير من كثيرة لخمال، جامعا وكان ،، الفراتال بن واسي 

)صبأ(.الني الود وشجرة الملأء)•ل/بها■(؛ أملام سر )١( 
(.٠٢)"T/الخوسن \د}ض تراحم )٢( 
)\/ه؛ا(.الإيمان ومعالم ١(؛ )ص٣١ وتؤنس إفريقية علماء ملتان )٣( 
)ما/هأا(.الإيمان معالم )؛(
(.٥٢)ٌل/ التوسين ١^^٠ وسبمم (؛ ٥٧- رصآ'ه ض ابن مرمة انفلر؛ )٥( 
)٧٨(.اس الدياج )٧( (. ١٥٠)Y/ الإيمان معالم )٦( 
(.٥٢٦/١>ارك JUالوترتيب )صه«آ(؛ إنرشة وعياء ثرطة قضاة )٨( 
بمدض،ننال بن علي ■*ن أحذ مس، بن ملتم بني مولى سان، بن الفرات بن امد )٩( 

فاتحوهو العن، بن ومحي يوصفا أبا ولقي دءيرْ، الموطأ ماللث، من وصمع 
وانمساج، ٢٧٨. ٢٧٠ا/انوارك ترتيب )انفلر: 'أاآم. توفيّنةصغالمة، 

(.١٧٩برثم  ١٦٢. ص١٦١ ذهب ال



آتا'-أأاذم ض بمص بالإمام موجز نمربف 
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والفهم^،.الذكاء 
،.٢٧٢٧٣)ونيل: ، UYU)؛طن الحجة ذي في ٠ نوني 

اساءنه:•أنوال 
ؤيفلهروتعديلا، جرحا سلام ين يحيى في العلماع أنوال احتلمتا 

منالحديث، رحال وكتبا جهة من التراجم كب بين واصحا الخلاف 
أحرى.جهة 

الدانيعمرو آبي عن الذمي مل فقد ثثا، ثقة تعده التراجم نكبح 
ولهوالثئة، بالكتاب uلنا نبئا ثقة »وكان سلام: بن يحص عن توله 

.، العربيةءلياللمنة معرفة 
منوكان ٠ ٠ نبيلا. ثقة *وكان : »ءليقاتهااني ١^^٤، أبو وتال 

الحقافللأْ،.

معلوم(ارا"،.العلوم من ومحله تقة، *وكان الإبمازا: *معالم وهم، 
حبانابن استثنينا إذا الثقات، من تعده فلا الحل.يث، رجال كتب أما 

أحهلمأ٠^٧،.*ربما يقول: نهو ذللئ، وح الثمائ،، في ذكره مث 
ااصدوق»أى.حاتم: أبو وقال 

(.١٥٩. \ o^fr)الإبمان ومعالم )ا/ا-'آْ(، رنم، انظر: )١( 
(.)_^naاس،و_، والدماج )ا/لأ'آه(؛ المدارك ترنم، )٢( 
(.٣٩٧الغلاء)آ/أملام سر )٣( 
متواصناكان المؤرخ، الفتي الفقيه التميمي، تمام بن تميم بن أحمد بن محمد )٤( 

كثيرة،ئتا وألم، كثيرين، ءالما» من ممع إنريمية، أمراء من تميم حد، وكان صالحا، 
النفوسرياض رانخير: -. ٠٣٣٣ستة توفي والمحن، والتاؤيخ، إفريقية، عثاد منها. 

(.١٩٤رنم  ٣٨-  ١To/T^٥ ومعالم ، ٢٣•رنم  ٣١٢
(٠)ص١١١وتوص إفريقية ءل؛قادت،ئم.اء )٥( 
(.٢٦١الثقات،)٩;)٧( (. ٣٢٦/١))٦( 
.١(  ٥٥والتعديل)و/ الجرح )٨( 



=مح,ُ'تا—=—=^=^==ً====

،.ل ١١صعقه ْع حديثه يكتب  ١٠ت عادي ابن وتال 
الدارممي:وتال 
ضعفولكنه صدوق، سلام بن *ؤيحص القطازت الحسن أبو وقال 

الحفاظ«ص.حالف إذا فكيفج يخالف، لم ولو تقام كما حديثه ني 
أحداله يخمج ولم صحيف ايحٍى الذميI وقال 
كثيرة®مناكير يرويه وفيما الحديث،، ؛الين حجر• اين وقال 

والتعديلوالجرح الحديث، رجال أئمة أكثر فإن للن، يظهر وكما 
الذيوهو للحديث،، روايته في يضعفونه سلام بن يحيى في تكلموا الذين 
نفيره،في رواه مما عاليها اءللعتا التي الأحاديث، حلال من لي ظهر 
عنيردي أنه كما كثيرة، مناكير يروى حجر ابن ذكر كما أيثا وهو 

لاحما.سيتضح كما ^-^١ والمتروكين الضعفاء 

ث، يالإرحاءل تهامه ا ٠
أنوذكر بالإرحاء، رمي سلام بن يحيى أن العرب أبو ذكر 

حضرواممن أربعة وأن مرجىُ، أنه بلغني لأنه اراءلرحوْ ت قال وعب ابن 
التهمة،؛، JiJijمن تبروه عنه يكر كما يحيى، ببراءة سهدوا وهبإ ابن فول 

منشيء على النه عبديتج ما الشالة "ورب ذللث،ث عن سأله لمن وقوله 
يدعان®.أنه حادثتكم وند كيم، تهل، الإرجاء 

سنالوارض)ا/؟آم.)٢( U(YU .)/؟'الضعفاء الكارني )١( 
(.٣٢)T/ المتدرك تلخص )٤( (. ٣٠٤)Y/ والإيهام الومم يان )٣( 
)ا/ا'اآ(ؤالأماب يان انمجاب؛ي )٥( 
ليالعمل حل يل. فلا الإيمان ص العمل تاحير ت به والمراد التأحير، معنا، الإرجاء )٦( 

وبعصطاعة، الكفر مع ينفع لا كما ذنب،، معه يفر لا الإيمان وآن الإيمان، 
الفرقبض الفرق )اتئلر: بينها. فيما مختلفة فرق وهم وقاورته، اه عالم نفى المرحثة 

(.١٦٩.ا/اا-> والحل واقالل ، ١٩١-



م ٠٠٠٠!سلام بن بمي موجزبالإمام تعريف 
كُثا=

سائلاأن وهى يالإرجاء، اتهامه نمة أينا العرب أبو ذكر كما 
فقالالإيمان، فى يقولون الناس أدركت، ما زكريا، أيا يا لهI فقال سأله، 

وعملا،نول ءالإيمان ت يقولون الثوري وسفيان مالكا أدركت، ت له 
يقولون:، ذرأين وعمر ، حليفآلين وفطر بن الك موأدركت 
ينيحيى ذكر يما فأحبرْ سمحنون إلى السائل ذللث، فذم، قولءا، ررالإيمان 

ماللثجعن قال ما له يذكر ولم وصاحبيه، مغول بن ماللث، عن ملام 
•مرجئ* أهذا سحنون: فقال والثوري، 

بنيحيى بن محمد بن يحنى مآل أنه العرب أبو ذكر ثم 
االإيمانيقول: حدي كان يحيى: له فقال الإيمان، في جده قول عن 
عنيقول لا صدوقا ثقة يحيى وكان العرب: أبو قال ونية®، وعمل قول 
آ.إلا جده 

عليهاطانمت، وما العرب، أبو نقله ما على بناء - لي يفلهر والذي 
الإرجاء،تهمة من ملام بن يحيى براءة - ملام بن بجما ير نفمن 

ومشيهم،الكوغة اعل هماي من ثقة، الكوثي، مالك بن ياصم بن مئرل، بن مالك )١( 
.٠١٥٩سة توفي العراق، واعل الثوري عنه وروتم، والنانعي، عطاء عن بروي 

(.٦٤٠١برقم ص٨١٥ اكهذبج، وم.ب ؛ U٤٦٢/ادقان، )انظر: 
دميصدوق الكوفة، اعل من مولامم، القرشي المحزوم الخياط خليفة بن نئلر )٢( 

؛٠٣٠ ه/ الثقات )انفلرت —.  ٠١٥٣ستة نوفي التابعين، عامة عن روى يالتشح، 
(.٥٤٤١برتم ص٨٤٤ التهذيب وتقريب 

عنيردي بالإدجاء، دم ثقة الكومب، الهندانمح، زرارة بن ارد همد بن ذل بن عمر ، ٣١
V/اكتات؛ )انفلر: . ٠١٥٦سة توفي العراق، واعل لكح عته دددكا ومجاهد، عتناء 
(.٤٨٩٣برقم ص٢١٤ اكهديب، وهمم، ؛ ١٦٨

عاليمطبوقا كان المالح، الفابعل الثهة الفقيه سلام، بن يحص بن محمد بن يحنى )٤( 
ستةتوفي جده، نفير أبيه عن روى حالينا، منواصنا الكلام تاليل المنة، الأخلاق 

برقم ١٩٥آ/الإيمان وسالم  ١١١٣صوتؤنس إزيمة علماء طقات، )انظر: . ٠٢٨•
(.tlu-؛وهو محمدا سماه وق.  ١٣٠

١(. ١٣- )ْسأا١ ونوني إفريقية اء عنطقان، انظر: )٥( 
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منكتاب»التمارش« مقدمة في ثالبي سد الفاصلة الياحثة ذكرته ما وأما 
ومصطدحاته،الإرجاء مبادئ فيها يره نففى يحيى نقالها نصوص وحول 

بالذنب،التكفير عدم أن ترى فهي ذللث،، إلى يشير به استدلت ما أرى فلا 
ملامبن بحيى نقل وأن الإرجاء، من الصحابة ض القول عن والإمساك 

افثكثهى صلوات )حس تحدث مثل الإرجاء على يدل الموص لبعض 
لمرمى ، الجن؟ يدخلث أن عهدا افه عند له واث{وؤؤ، ،هن جاء من عتاده، عر 
،له(أ١، عمن ناء ؛ Jpعيثه، إن؛٠^٤ افرعهدا، عند ثه هلتمنر ثاثات، يهن يأيت، 

منهم،تت»ع ولا الأهواء أهل تقاعد ارلأ ،ت قلا لأبي المأثور القول ومثل 
الرههلهولاع وانفلر شيء، في ذلك من لمست فإنك برأيك القرآن رن تفولا 
ررنلاثأحرى: رواية وفي بخيرارأم إلا تذكرهم فلا النبي. أصحاب من 

فيوالفلر الله، رسول أصحاب وشتم الأهواء، أصحاب مجادلة ارففوهنت 
والجماعةالثنة أهل أقوال من هي التي الموص من ذلك وغير الجوملأ٤،، 
مرجثةمن أنه رجحتا الباحثة كانت، ؤإن المرجئة، قول من لا ومعتقدهم، 

هوالإرجاء من ملام بن يحنى به رمي ما أن ذللئ، أولأ أنه إلا الثنةلْ،، أهل 
الإيمان.مى مفي ياحلة الأعمال يعتبرون لا الذين المبتدعة إرجاء 

سنفي مقارب يلففل ورد والمو.دث (، ٨٠)ص التصايف كتاب انظرن )١( 
وش(؛ ٤٢٥)برنم الصلوات ونت على المحاغثلة في ياب الصلاة، كتاب داود، ايي 

الوضعين.غي صحح ذ وهو ( ٢٢٧٠٤برقم)( ٣٧٧أحمد)vr/ضد 
منالإرسال،، كشر فاضل ثقة المري، قلأبة أبو الجرس، عمرو بن نيد بن اش عيد )٢( 

سنةتوفي الصيريثه، بن ومالك مالك بن أنس عن يروي وزهادهم، المرة أهل صاد 
 :_^1(Y/fl  . ،٢٣٣٣٣يرنم ص؛.م \لهذ_ب وتترب ٥

السابق.المصدر )٤( )صزاح(. اكصاريف كتاب مقدمة )٣( 
يزعمون- وأصحابه حنيفة أبو ث وهم - غرفة المرجئة من أن الأشعري الحض أبو ذكر )٥( 

بهجاء وبما . بالرسول، والإقرار والمعرفة به، والإقرار باممه المعرفة هو الإيمان أن 
ينقصولا يزيد ولا يبعض لا الإيمان وأن ير، النفدون الجملة في اه عند من 
(.٢٢١- ا/ا،اآ الإسلاميين مقالات )انظر: ١لاصا فيه يممافل ولا 
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صنفايم٠ 

أربعةسوى سلام بن ليحٍى ترحت التي الكتب خلال من أجد لم 
اولهيحمرن ترجمة نمرقال العرب أمر أن رغم إليه' تتب كتب 

بن،ليحمر أنها يكر التمر والمصممات فنون فير كثيرة مصنفات 
مءي؛

ويبمرفتأساؤْ اثسهت مما القران ير نفالتصاؤيف،  ٠٠— ١ 
التي،الكتب أقدم من، ؤيعتبر الوجوم فير كتاب وهو I معاتيه، 
الموصؤع.هدا طرتت 

١^١^٧،بتحقيق واحد مجلد نير كتاب ثلح وند 
محيي.هند 

 ٢ — Iالقرآنير نفنير المصنفة الكتب أثيم من، وهو التفسير
المتقدم،من، لأحد *ليمي ت الداني عمرد أبو عنه تال الكريم' 

تحقيقه،علمر ثالم، هند الباحثة ونعمن، ٠خطوءلا، التفسير هذا زال ولا 
صهوصجهل حروفه مدت وتد التفسير هذا رأى أنه الباحثين، __، وذكر 

أحادث،لم•تخرج محا يصل بعضهم يدي محن 
فيرمنه ونقلوا كبينا اهتماما التفسير بهذا العلماء اهتم وقد 
الجوزىوابن والعيون*، ^!، ١١٠٠نفيره ن، الماوردى ت ومنهم مصنفاتهم، 

أكثرهممن، وهو القرآن* لأحكام ارالجامع في، والقرطي، المسير*، ارزاد في، 
بيانفي ارالعجاب وفي، الجاري* *نتح ني حجر وابن عنه' نفلا 

المعاني،*.؛ارؤح في، والألوسي القدير*، ١رنح في، والشوكاني الأسباب*، 

(.١١١)ص ونوني إغريقية علماء طيقات ( )١ 
غاية)٢( 

رص^•البارتمء ذع و الدالية المتمات معجم انظرت < ٣١
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نالكدمن النمير، هذا ياحتمار اعتنى من العلمام من أن كما 
الاخصارات:

منالقاصي الهوارى، محكم بن هود اختصار - آ 
فيالمختمر هذا ثلح وقد ،، أواحرْلفي ترفي الثالث،، القرن علماء 

مجلدات.أريعة 

هذاني بالدراسة المقصود وهو زمنين، أبي ابن اختصار — ب 
الأء>ث،.

القنازعيمروان بن الرحمن عبد المطرق أبي اختمار - ج 
فيمامنقود المختمر وهذا ،، ٣٧٤١٣)سة الموفى القرطص، 

٤٣١.،
معالم ١٠صاحب إليه أثار وند الممه(، ني اااحشيارات - ٣ 

الإسان»لْ،.

،.٦٣١في الذمي \م إله وأشار »الجا.عأ، . ٤ 
المفقود.عداد في فهما شيء الكتابين هل.ين عن تعلم ولا 

عداهم،نن وكغوو0 وهم إباض، بن اث عبد إلى تنب الخوارج، نرق إحدى اإلآيام-ةت )١( 
العالمانحاء بعض ني وجرد لهم ذال، ولا ،، r,5»أؤبع إلى الإبامة افترقت وند 

١(. ٠٩- ١ ا/ا-ه والحل والطل ؛ ٥«١ . ١ ب• الفرق بض الفرق )انض: الإسلام. 
الأئمةوتاريخ )صا"هُا(؛ زكريا لأبى دأسادهم الأئمة سر ثيرت نرحمته انفلر )٢( 

(.٣٩٨، Tiofy)بالغرب الثانح وطنان (؛ ٨٠.  ٨١)هرو؛، الرستمين 
(؛٣١١- والملة (؛ ٢٧٩. )ص٨٧٢ المقض حاووة ثي: ترجمته انئلر )٣( 

(٠)ص١٧٣المكس وبب 
(؛٠٣١ )ا/ الملة ني بشكرال ابن سلام: بن يحص لتمر اختمار. ١ئرإلى )٤( 

(.١٢٤٨)١^^٠ سم م وكحالأ (؛ )م٧٣٣الأعلام ني والزركلي 
 )٦( (٠ ٣٢٦/١))٥(ArU/'O
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فاته:و٠ 

لأربعالمج من رجوعه بعد مصر في سلام بن يحنى الإمام توفي 
.تعالى اض رحمه -( ٠٢٠٠سنة)صفر من بقين 

(.٣٤• )آ/ المزان  jUj(، ٣٩٧الملأء)\</اعلأم سر 



mmm

ااةٍقاكد

تفسرهق سلام بن يحيى منهج 

للقرأنالكاملة التفاسير أقدم من سلام بن يحيى ير نفيعتبر 
النمير،كتب بين عالية ومنزلة كبرى أهمية يمنحه مما وهدا الكريم، 

طريقةحيّثا من أعلم، فيما إليها بق يلم طريقة على فيه ار وند 
ويالمأثور.النول وبأمحباب بالقرآن القرآن بتفسير والاهتمام العرض، 

منعليه مار الذي ومنهجه ملام بن يحيى ير نفمعالم لنا وتتضح 
يلي:ما حلال 

مدنية.أو مكية هي هل ؤيبتن الورة، اسم ذكر ي٠ 
الشللأية الفلادر فيذ.كر المواصع، يعفى في بالقرآن القرآن فر ي٠ 

إطلاقمن فيها ما ئمد أو لأية ا من جرءا تشؤح آيات، يذكر أو رها، يف
وآياترها يفالتي الأية بين يقارن وقد إجمال، من فيها ما مصل أو 

القرآن.من أحرى 

الحدين،وق يأنه الغالب وفي كنينا، باللمنة القرآن ر في٠ 
■صمد هد ^^كره صع لموا ا وفى سسده، 

،مسندا المميهسا فيكر لنزول، ١ سيالب ١ الواصع يعصن محي ذكر ي٠ 
٠السند يقيه عن يه ؤيكتفي قلانءا ررحدني أو يقوله! يكتفي وقد 

والتابعين،الصمحآية بأتوال القرآن بتسّير سلام بن يحيى هتم ي٠ 
■أحرى أحانا منية وغمر أحائا ة مض يذكرها امحوالهم، مليء وتفسيره 





ومختصرهزمنين أبى ابن بالإمام موجز تمريض 

اظث4وون
زمئينابي ابن بالإمام موجز تعريف 

ومولدهوسه ممه ا٠ 

المريونثين أبي بن عيي بن اش عثد بن محمد الله، عبد أبو 
•١^١، الإلمري 

))إويرة«ص،إلى نسبة والإلمري ))امثة«رآ،، دة إلى ية ن
®قرطبة®إلى ثة نوالقرحلبى المرية، صمنه تقع الذي الإقليم وهي 

.طويلا زما فيها وأقام إليها انتقل الحم، المدينة 
لكمقيل يم ' مئل حينما بها المراد هو ؤ يعرففلم ®رمنين® أما 

(.١٠)ص\الني الور وشجرة /\<؛،T(؛ IJUJI^ (Yترتسؤ )١( 
علىومي والمراكب، للفن وعرس •رنأ مها إلمرة، كورة لي كثيرة مدينة ^؛؛ ٧١)٢( 

الشرتية.الشمالية المغرب واحل لالمقابالة للأندلس الثرتية الجنوسة حل وا ال
صم\ها(,الإسلام تانح وأطلس ؛ ١ ٤ ١ . ١ ٤ ه/٠ انلدان معجم )اظرت 

سعونترمحلبة وبين سها الأندلس، من كثيرة وناحية كورة •كث7_يتة•، وزن ملي إلثيرأ؛ )٣، 
هيؤإلييرة غرناطة، منها' مدن عدة غيها والأشجار، الأنهار كثيرة وأرصها مجيلا، 

والأطلس، ٢٩٠- ا/ها/آ البلدان معجم )انفلر: للمغرب. اJقابل الجوبي الإقليم 
•بء( ١^^١^٢ 

وبهاوئصبتها، لملكها ا مرين وكانت، الأطلس، بلاد وّعل عتليمة مدينة ثرطته: )٤( 
البلدانمعجم )اتفلرت الأن. ل،؛انيا دولة من الجنوب وسعل في وهي أمية، بتي ملوك 

/)riA .تارخ وأطلس !< ٣٦٩YU_.الإسلام.)<



أ7تآ"ءومخمره زمنين آبي ابن بالإمام موجز تعريف 
^===^===========مح\تا=

ذلك؛عن أسأله فلم أبي أهاب •كن ت وتال زمتين*؟ *بنو 
،.٢٧٣٢٤)صنمْسة وكان 

شأتهن٠ 

زمتينأبي لابن ترحمت التي المصنفات من نستخلص أن يمكن 
لكنهاكثيرا، شيئا نشأته عن لتا تذكر لا أنها من بالرغم نشأ، كيف 

منكان والده أن ذلك ومن نشأته، على يدل ما بعض إلى أشارت 
فقيهاكان أحا لمحمد وأن منه، سمع محمدا ابنه وأن العالم، أهل 

بهمهتمة بالعلم معروفة كاسث، عائلته أن ذللث، من وندرك ،، القضاءر وولي 
يعيشفهو المجروون، العلماء هؤلاء منها حرج ولذللتا الاهتمام، غاية 

•محلله في الاجتهاد على أفرادها وتريي عليه وتحث، العلم ترعى بيئة وسهل 
فرمحلبة،علماء من سمع زمنين أبي ابن أن إلى المصادر تشير كما 

بلدانإلى العلم محليا في رحل أنه على يدل مما ،، بجانة١ علماث ومن 
المرية.بلدته غير 

(.٢٦١اسارك)آ/تربب )٢( ،((. JA/T)الخالة )١( 
للثمأبجا وابن دارّءم، محلون ابن من سع العرى، نمض أيي بن بس بن اش ب )٣، 

منيثابن والقاصي محمد ابه ت سمع والفقه، والنمل العالم امل عن كان وغيرهم، 
الزكيةالنور وفجرة ، ١^١^ترس، )انظر؛ ههمأه_. سنة نوني وغيرهم، 
(.٢٥١٢؛رتم صا،ا

اش،ب أبي أحيه عن روى نمين، أبي بن ييى بن الد مد بن محمل. باكر، أبو )٤( 
•- ٠٤٢٨منة لها ناض لهو دتدفمح، إليرة، تفاء ولي فاصلا فقيها كان به، ونمقه 

صهآ'م(.اJذم، والدياج ؛ ٣٨٥برقم ص٣١١ اصلة )انظر: 
(.)ص٥٦٣، المد٠٣الديباج انفر؛ )٥( 
سةنحو غربا المرية وبين بينها إليرة، كورة ، ١١٠٠١من بالأندلس، مدينة تجائة؛ )٦( 

تاييحوأطلس ٤؛ ا/م• البلدان معجم )انظر؛ ميل• ماتة غرناطة وبين وبينها أميال، 
صأ؟ا(.الإسلام 



=س,\عا=======^^======

شتىأنواع في كب وعلو ومنتن أبي ابن مصنفات شهرة تأملنا ^١ 
أنهإلى يشير ذلك فإن يذلك، له العالماء وشهادة والعلوم، المعارف من 

ذللت،إلى يضاف إدراك، وحن وفهم ذكاء يرافقها قوية علمية نشأة نشأ 
احترامهحلال ومحن مصنفاته، في أسلوبه حلال من يفلهر الذي الجم أدبه 

بآلسميتهم ستا عن يسأله أن يستقر لم أنه حتى منه وتهيبه لأبيه 
•زمتتن 

تيوحه ش٠ 

يستغربولا العلم، عنهم تلقى كثيرون شيوخ زمثين أبي لابن 
المعروفينالعلماء من العلم لهلك، ورحل علميه بية فى عاش وفد ذلك،. 

لبعضبالترجمة اكتفي فإنّي *ّوجزة الترجمة هذه أن وبما آنذاك، 
ايارنلزتشيوحه 

ير،لأندلا لإلبيري ا الأموي سعيد بن فحالون بن معيد _ ١ 
بجانة،ومكن إلبيرة من أصله الإمامل١،، الفقيه الثقة الشخ عثمان، أبو 

٠،٢١٠٠٧١، ٧٠فى المنرق إلى ورحل 
الإمامت منهم المشهونن، العلماء من كثير عن العلم أحذ 

وأخذلغيرهم، ،، وصاح١ بن ومحمد مخلدأ؛،، بن وبقي النائي^، 

)»_؟A(.النكتة الرد وشجرة (؛ ٥١)ا-\/ اكلأء اعلأم متر )١( 
_؟A(.الني الور شجرة )٢( 
راهريةبن اسحانا سع السن، محاص، اتئ، النصنان بن يلي بن ثعيب، بن احمد )٣( 

تذكرةرانفلر: *-. ٣٠٣سة توثي الحديث، ثي رضع وغيرما، نمر بن ومحمد 
(.٤٧برقم ص،خ المذم، ومربب، ، ٧١٩برتم  Y٦٩٨/الحفايل 

الجليل،ير والتغالكبير، المسند صاحي، اpا٠د، الإمام اكرثليي، مخالي بن بقي )٤( 
يرتم ١٢٠\إ\\\- الصلة )انظرت ٠ ه ٢٧٦سة توفيه ّنٌتخ، تلاتماتة نحو ثيوحه 

(.٦٥٦، jji ٦٣١- الحقايل ودكرة ، ٢٨٠
بصيرابالحدسثا عالتا كان الزاهد، الويع الحاففل القرحليي، نزح بن وصاح بن محمد )ه( 



تت~،"مويسره ذمنين أبى ابن بالإعام موجز تعربث 
^===^====—==——==مح.ح=

كئيرونحلق العلم عنه 

٠حييب ين المللث عيد كتب يروايه فحلون اين انقرئ 

سة( ٩٤)وعمره آه(، ٤٦)رّة رجب ني توفي 

المروانيالأموي معاؤية بن الرحمن همد بن معاينة بن محمد - ٢ 
نيهاومالأندلس محاولث، الأحمر، باين المعروف، يكر، أبو القرطى، 

الملأءل؛،.الشتوخ تن اممن، 
ويغدادالمرة عالماء من ومسمع المشرق، إلى ( ٢٩٥)مسنة رحل 

دينارألف، ثلاثون نيمته ما له نغرق ناحرا الهند إلى ووصل وممر، 
فقيرارْ،•ورجع 

معهوحلبه الكبير* نن ءرالعنه وأحد - ائي النمنهم! سمع ممن 
وغيرهما، والفريابي -، همه الناس وحمله الأندلس، إلى 

-ص'ُآه المقتبس جذوة )انظرت سة توفي الأندلس، غي العلم نشر طرقه، ب —
(.٦٧٠برقم  ٦٤٨- الحقاظ وتذكره ؛  ١٥٢برقم  ٩٤

(.)ص٦٣٦اسص وبب )صاا'ا(، الثص جذوة )١( 
انهإلا مالل؛ط، مذم، في رأنا كان المشهور، الفقيه الأندلسي، حسي، بن الملك، صد )٢( 

وصرما،المي.، وأمهات، والمحبر، الواصحة، ت له الملعل، كثير الحففل صعيف 
التهذد_إوتقريب ؛ ٥٥٤برقم  Y٥٣٧/الحفاظ تذكرة )انظر: . ٠٠٢٣٩نة توفي 

(.٤١٧٤برقم 
(.الزكان)ص٩٨النور وشجرة (، ٥١/١٦النلأ،)اعلأم مير )٣( 
٤(.• )ص؛ الذب والدياج النلأء)\-\/\\-(لأ اعلأم ّ،ير )٤( 
(.٦٧)rإالذب وشنراتح البلاء)آا/خأ(؛ أملام سير )٥( 
الممانيف،صابا الونت، شخ الحافغل العلامة الفريايي، الحسن بن محمد بن جمر )٦( 

القرآن،فقاتل له: وغيرمحم، عمار بن ومنام شيبة أبي وابن المديتي ابن عن حدث 
٢١١- ٧إ٩>٦ بغداد -ارِخ )انظر: . •١٣٠ نة ترفي وغيرغ، والروا، والقدر، 

(.٧١٤يرقم  ٠٦٩٤  Y٦٩٢/الحفاظ وتذكره ، ٣٦٦٥برقم 
)\-\إ\[•(.البلاء أعلام ّير )٧( 



mmm ص
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،.ه(٣٥٨١١طن)الأحمر ابن توقي 
الحجازيالأندلسي التميمي بكر بن مفرج بن رة مبن وهب - ٣ 

بالفقهالعلماء من النصانيف، صاحب الحاففل، الحزم، أبو المالكي، 
والخدثر٢ا.

يمسندعنه وحدث وصاح، ابن ومنهم: الملهاء، من كثير من سع 
ا؛ن

ووعاوكان يبلدْ، عاليه الفتيا ودارمحت، المكثرين، المحدثين مجن وهو 
ذلالثاأْ،.عليه فعابوا القدر من شيء في تكلم لكنه تمال؛،، 

سةثعبان تمفإ نى قرطبة من رجوعه بعد ببلده توفى 
(٦،.٣٤٦^

•تلامذه:

العلمطلبة إليه فرحل الأفاق في ذكره وطار زمنين أبي ابن اشتهر 
ذلكبعد البيرة بلده وفي نرطة في منه العلم وطلبوا الأنحاء، شتى من 

تلامييه:أمهر ومن إليها، عاد عندما 
عمرو،أبو الداني، الأموي عثمان بن محيي بن عثمان — ١ 

ومحدثمتقدم، مقرئ المحروق، المقرئ الصيرفي، بابن المعروف 
مكثرص،.

(.YU/T)■الاوهب وشاورات ١(؛ • r/T)انمر ١( 
 )Y المزان ان وي)ها/أهه(؛ ١^٠ أيلام سر(Y-'V/n.)
 )Y" 00)0\ا\-النلأء أيلام سر.}
{)0\ا\00الملأء أيلام وسر )ص«أ-مأ(؛ اJتتس جذوة ٤( 
 )٥jU  المزان.)Y■•؟/■،(
(.r«U/Y)المزان يلمان )0ا/ا/0ه(؛ أيلام سر ٦( 
)ص\اا/أ(.الم،ب والدياج (، )صء٠٣اJقتص جذوة ٧( 





=مح\ح=========^===ً=

،•(^ ٠٤٤٢ستة)زكريا أبو توفي 
المعروثالوليد، أبو مغيث، بن محمد بن اه عبد بن يونس — ٣ 

العالمجامعها، وحطس، ؤإمام بفرمحلبة الجماعة قاصي المثار، بابن 
زمتينأبي ابن ومن الأحمر ابن من سمع الفلار، الحافظ الفقيه الصالح 

بنوعكي ، الباجي أبوالوليد منهم• كثترون، حلثا منه وسمع وعترهما، 
المشاهيررمن وغيرهما ،، ءأاو_،رأبي 

ولهالخير، وفعل الدنيا في والزهد اللغة ومعرفة باليلاغان اشتهر 
وفضائلوارالتهجد الدنيا(، عن الي *التت منها كثيرة نة حمصنمات، 

الأنمار(لوأقضائل المجتهدين(، 
التسعينعن ناف، وفد ه( ٤٢٩سة)رجس، في المثار ابن توفي 

فيه:اساء قوال آ٠ 
وذكرعليه الشاء على زمنن أبي لابن ترجموا الذين العلماء أجمع 

حنللمائل، حفظ ذا *كان( الداني؛ عمرو أبو يقول ومناقبه، فقاتله 
منهاوالمواعقل والزهد الوناتق في ألفها كثيرة كتب، وله للفقه، التصنيم، 

ؤيجودالشعر يقرض البلدان(، في وانتشرت، بها الماس وولع كثير، شيء 

(.)ص٤١١الني الود وشجرة (؛ ٦٣٢)T/انماة )١( 
العلمطلب في رحل النب، الحاففل اياجي، ايرب بن سعد بن حلف بن سليمان )٢( 

)انفلرت^. ٤٧٤سنة توفي الملم، طلاب أثه حتى حدا شاته عفلم العلماء، ولقي 
(.٤٥٣برقم  ٠١٩٩ والصلة ؛ ٣٥١.  Tiw/yتربب 

سمع المتقن، الاغوؤ، المغرئ القيم، محمد بن حثوش طالب أبي بن مكي )٣( 
برثم ٥٩٩.  Y٥٩٧/انملة )اطر: . j^iXUط تولي ممرون، وقرا الترا.ات 

(.٤٧٣برتم  ٧٥٢.  Y٧٥١/ امار القراء وسرقن ،  ١٣٩٠
(.٦٤٦٨وانحلا))آ/ه،م(ا اود.ارك تربب، )٤( 
الماض.اوصا.ّ )٥( 
(.رص٤١١الني الود وشجرة )آ/آ،م(؛ الدارك تربب )٦( 



زتا'ماومخمره زمنين ابي ابن بالإمام موجز تمريف 
—م:ن_ا=

لهولكن بها، فحننها تواليفه ني أشعاره يدحل ما كثيرا وكان صوغه، 
سكوظهور طريق واستقامة هدي حن مع العرسة، علم من وافر حظ 

ومجانبةالعبادة على ؤإفال للدنيا وترك أحلاق، وطيب لهجة وصدق 
الخاثعين»لا/اJكاتين الورعين س وكان لللطان، 

هديوعلى حنة نثة ذا *وكان عمر أبو القاصي ؤيقول 
علىدموعه ابتدرت عليه وقرئ القران ّمع إذا وكان الصالح، اللف 

حديه«ص.

أهلمن زاهدا صالحا رجلا *كان ات الخولأنيل افه مد أبو ييقول 
حانأشعار وله واعثلا، مجتمثما . . • بها نائما ائل المفي نافدا العلم، 

أهلمن وزهده عالمه مع وكان . . حان. وتوالينا والحكم، الزهل. في 
لها«لْ،.متنا الئنة 

الأدب،في متمئا العالم، ني الراسخين من اكان ت الدهم وتال 
وشحروالزهد، الرقائق فى ممنفارت، له السالف،، لأثار مقتما والشعر، 

الطاعةاأ٦،.على ؤإنال لهجة وصدق زهدوسلا، *ع راتق 
كبارمجن كان الغرذاءلية، المفاخر من أهو ت فرحون ابن وفال 

؛(.0A/T)الملة )١( 

مطالعلم ، ٢٠٧٠المتقن، دوق انم المحيث؛ الإمام القرطي، يحص بن محمد بن احمد )٢( 
)انقنر;. jkilUمحة نون، دانية، نم نفاء وتقلد زمانه، ا» ءاوملي انمغر 
(.٣٤٦.  ٣٤٤/ ١٨انملأء أملام وسر ،  ١٣٣برتم  ٦٦-  ٦٥\إ انملت 

؛(.0A/Y)اثملأ )٣( 

المحدثاالإمام الندُلمر' الخولأني غيرن بن الرحمن مد بن الد تمد بن محمل• )٤، 
بالحديثواعتنى الخالماء، من حمامة عن روى بقرطة، الأتر ملماء احل- كان البت،، 

هW'  ١٦اثمالة رانفلرت ؛ه.  ٤٨سنة توفي المحانبإ، ولين ؛التوامحع اشتهر حموصا، 
٢(.١ A\/ الملأء اعلأم وصير ، ١  ١٧٣برقم 

(.٣٨٠)٤٨ الإسلام تارخ )٦( (. ٤٥٩٨)انملة )٥( 
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والروايةالعلم في ^١ ونته أهل وأ-حئ الرامحين، والعلماء المحدسن 
فيمتفننا العلماء، باختلاف والمعرفة للحديث والتمييز uرأى، والحفظ 

الحانيحققي في متصرئا للشعر قارصا بالأعراب مضْللعا والأداب العالم 
الخيرفي أمة الصالحين، نن بوالامتنان والزهد النسك «ع والأحبار، 

باض،مذكتا واعظا والبكاء، الصلاة دائم متقثما متبتلا عاملا عالنا 
وبيانلمان ذا وماله، بجاهه مواستا النائبة عالي معينا الصدفة فاشي 
مثله*أبعده رثي ما الأفثدة، إليه تصغي 

الشعرفي متفننا ماللثؤ، بمدهمت، عاريا اكان المقيئ وى]( 
اش،لأأ،.لآئرالمقتما والأدب، 

صثفاصم٠ 
هوما منها المشهورة، الؤلفارت، مجن عددا زمتين أبي ابن ألف 

العالم،مكتبامحت، في يخطوئ زال لا ما ومنها الناس، بين متداول مْلبوع 
مي:ومزلفاته الأن، حتى شيء عنه تعرف لا مفقود هو ما ومنها 

ملام،بن يحيى وهومختصرلتفسير العزيزان القرTن اتفسير - ١ 
مجلدامحتا.حمسة في مجهلبؤع وهو الدراسة، هذه حوله تدور والذي 

وعنالسمة، لزوم وحوب عن ؤيتحدث اينثة،ت ءآصول — ٢ 
وماالأحر واليوم والكرسي والعرش افه صفات س الغيب بأمور الإيمان 

أمورولاة وحقوق الصحابة وحقوق والنار، الجنة وأمور أحوال من فيه 

نده،بالولف، يرؤيها التي والأثار الأحاديث، على يعتمد والكتاب 
•مجلد مح، معلهمع وهو 

(.٣٢١)•r/بالونات الواش )٢( )صها-م(. اوو،ب الدياج 
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ألفهزمنين أبي ابن لأن القضاء؛ بأحكام يتعلق الكتاب هذا وأظن 
فرحونابن ذكر كما ااإل؛؛رةء في القضاء تور حينما بكر أبي لأحيه 

لمإض حيث - أظن فتما - مفقود هو ما زمنين أبي ابن كتب ومن 
كثيرة،وهي أليها رجعت التي المخطوطات فهارس في  ١٣لها أجد 

تعي الكتب رتلك 
ذكرهوند للموطأ(ت ابن شمح احممبمار في *المهيب - ٦ 

واثنعياص^، 
،عياض القاصي ذكره ت الوثائق® عالم لي المشتمل ٠ — ٧ 

والصفديل، ٢٦والدهJيأ
العقودتوثيق بأحكام يتعالق الكتاب هذا مرنحؤع أن لي ؤيغلهر 

إفرادهاعلى العلماء عادة حرت حيث القضاء، في والحقوق 
أعلم.واه بالتمدص، 

صاحباذكرْ ت ماللث،® ام الإممذهب على الشروط ني *كتاب - ٨ 
•ا الملتمس بغية و* ، ا المقتبس ذوة ح* 

(.fiUالذمب)الداج )١( 
العالمه، ضان بنت رملة مولى القريي، مزين بن أيرامم بن زكريا بن يحص )٢( 

يرنف• منهاحان مانيف وله عالماءها، ولقي المشرق إلى رحل العمدة، الفقيه 
الديباج)انظر؛ م. ٢٥٩منة تو؛ي القرآن، رفغائل ال٠وءلأ، رجاله وسمية الموءاأ، 
(.١١١برقم ص0\ الزتمة الزر وشجرة ، ٦٢.برقم اواو>ب 

>صهآمآ(.اولم، الدياج )٤( (. ٢٦)آ/•المدارك ترنم، )٣( 
0أ/ا<ي"ا(.الإسلام تارخ )٦( (. ٢٦•)٨ المدارك ترنم، )٥( 
>'ا/اآ'ا(.الوا؛ى؛الوذاث،)٧( 
ءالشروملكتابه في ( ٠٠٦٠ تبل )لت، مرتندي المحمد بن احمد مر أبي مثل• )٨( 

الفالق*المهج كتابه ني ( ٠٩١٤)^،اّلكي الونثريى الماص وأبي والوثائق•؛ 
الوثاتق•.وأحكام المؤنق يادامب، 

)'\()ص\\(.)صا-ْ(ر )٩( 





=ت1ثت1==^=^==^^^=ه^^^

تفسيرهفي زمنين أبي ابن منهج 
علىيدل ما بعض إلى تمر0 مقدمة ش زمنن أبى ابن الإمام أشار 

الأحاديثلبعض حذف من مختمرْ، محي علمه مار الذي منهجه 
بنواحيالاعتناء رنيادة يحيى، يفره لم ما ير ونفلال٠كئر، واختمار 

والإءراب١اللخن 

يلي؛فا زمتض آبي اين مج إيجاز ليمكن 
أرأخرى آية تمر آية المواضع بعض في زمنين أبي ابن ذكر ي٠ 

مجنيكثر لا ممه بالقرآن، القرآن تفسير نبيل من هو مما لها، نظيرة تكون 
الجاب.هذا في المقلين مجن يعتبر بل ذللث،، 

بعضيذكر نهو بالمنة، القرآن ير نقفي يقال ذللث، مثل و٠ 
فليلة.تعتبر لكنها المواصع، بعض في الأحاديث، 

بعضفي يذكرها فهو ؛القراءامت،، محنايةله زمنين ابي بن ا٠ 
منإلى القراءامحت، ينم، لا لكنه ، منها يذكره مجا ؤيوحه المراضع، 

•يها زا

لكنهالتفسير، في والتابعين الصحابة أقوال زمتين أبي ابن ذكر ي٠ 
متعددةأنوالا يذكر فلا واحد، بقول للأية نفيره عند الغالب، فى يكتفى 

يذكرهالذي القول نائل يذكر لا أنه كما قليلا، إلا الأل^، معاني في 
.غانا

ذكرهاالتي الإمرابلياتج من كشر زمتين أبي ابن تفسير في وحد ي٠ 
٠ردها أو لبطلانها إثارته عدم ح الايات، لبعفس تفسيره عند 

را/انسمن اي ابن فر انظر؛ 



ت7~،'ماومعتصره زمنين أبى ابن بالإمام موجز تمربف 
ا=م:ث—— 

فهواللغوي، يالجانب اهتمامه زمنين أبى ابن نمير به تميز ما م٠ 
يعترلا الجملة فى لكنه الكلمات، لبعض اللغوية والمعاني الإعراب، يدكر 

للاحتصار.مراعاة ذللثج كان وريما المجال،، هدا في المكثرين من 
ؤيكتفيالعقيدة، ائل لمتحرصه عند زمنين أبي ابن يتْلرد لا ٠ 

والصفاتالأسماء ائل مفى أنه كما بالايات، مباشرة علاقة له ما بذكر 
والجماعة.المنة أهل منهج على 

لأياتيره نفعند الفقهية الخلافات زمنين أبي ابن يورد لا ٠ 
لأدلةتعرض دون واحد ؛فول، - الأهمم الغالب في - ؤيكتفي الأحكام، 

القول.ذلك، 

المعنىعن حارحة فقهية لأحكام التعرض في تهلرد يلا أنه كما 
كس،مكانه ليس الفقه في التوسع بأن ذللث، علل وند للأية، الباشر 
التفسير.

علىيسير فإنه يره، نففي زمنين أبي ابن أسلوب ناحية ن م• 
معناه،يتبعه ثم الأية من مقهلعا يذكر بحيتا عنها، يخرج لا واحدة طريقة 
ذلك،يخالفا ولا يسير، مهل أسلوب في يالايات ممزوجة العاني فتفلهر 

ازدر.القليل في إلا 





اكلالأ(فى

وامحمنمرالأصل بين الوازنة 

ا1تفسيرباصاضوانب جض 

تم؛احث متة ومر 
الأولفبعث، اه 
الثانيلمبحث اه 
الثالثلمبحث اه 

الرابعلبحست، اه 
الخامسلبحث اه 

المادسلمبحث اه 

بالقرآن.القرآن تمر 

٠يالسه القران نمير 

القراءات.

والتابعين.الصحابة أنوال 
الإمراتياليات.

الماJى.الجانب 



rrr7\
ا=======^^=======تف.\!:

اا؛كقالآق
بالقرآنالقرآن تمسعر 

حيرلأن التمير؛ آتويع وأقوى أفصل يالقران القران تفسير يعشر 
آوظلظي ولا الكريم والقرآن قائله، ؤيوصحه الكلام يفر أن يمكن من 
ولذلك، ٤٤٢تذمل-ت؛ كا-ه ءكي نن ئتيل نؤنيث ثذ دآتُ ديم ؛ن بئ 

مفصلايأتي ثم مجملا موصع قي الكلام يأتي فقد بعصا، يصدق فبعضه 
مكانفي إيضاحه فيأتي( مكان في مبهما يكون وند آحر، موضع في 

غيرإلى آخر، موصع في مقيدا ؤيأتي، مرصع في مطلئا يأتي وفد غيرْ، 
والبيان.الإيضاح أنواع من ذلك 

أنهغير النفير، من الئؤع بهذا امحتم ممن سلام بن يحص والأمام 
ريفالمواضع بعض في فنجدْ الباب،، هذا في المكثرين من يعتبر لا 

وفيمعناها، وتوضح الأية تلك تشرح أو لها، نظيرة أخرى بآية الأية 
المواضعبعض في ذلك، يتجاوز وقد واحدة، باية يكتفي أنه الغالّث، 

آيات،.ثلاُث، أو آيتين فيذكر القليلة 

 Uُناو>ع لهدا ;ئارلأ ص كان ُإس زضن ض أّن لإ.ام ا
ينيحص ذكريا اش الايات س كيرا يرْ تف*ي يذم لم وليلك الغير، 

سلام.

منذللث، أبين ثإنئي الجانب، هذا في بينهما الفرق يتضح وحض 
يلي:ما حلال 

منلأية يتا تفالمواضع بعض في ملام بن يحيى يذكر ت أولا 



مباتقرآن القرآن تفسير 

منأحرى آية حلال من عليه يدل أو معناها يومحح ما ؤيذكر الايات، 
للأيةإيراده دون الأية مض بذكر نمين أبي ابن فيكممي الكريم، القرآن 

عندالغالب هو وهذا المعنى، لتوصيح ملام بن يحيى أوردها التي 
زمين•أبي ابن 

ي،ثقته عتنء ؤو*ى •' تعالى قوله ير نفعند ورد ما ذلك، ومثال 
^^٠><ت قك ررقوله ت سلام بن يحص يمول حيث ، [ ٦٨؛ ]ص بمتأؤزه أرأي آ-ثؤ 

الصبيبمنزلة فيكون ه ؤ، رؤم؛غنة العمر أرذل إلى آي متنءه؛ 
ثنبمام له؛فيلأ آلم ؤدنه إق يند من ت كقوله يعقل؛ لا الذي 

أي!للمشركين؛ يقول ئتقاؤزه ^٢٥١^ نال؛ ، [ ٥ ]الحج؛ شتثاه بتد 
الحلقفي نكسمكم لم مسوحا حعاك^م مم سباتا جعلكم يم حلقكم فالذي 
القا٠ة((يوم يبعثكم أن على قادر شيئا يعقل لا الذي الهلفل بمنزلة زيكم 

...ء الأية لهده يره نفعند فيقول زمغين أبى ابن أما 
الصبيبمنزلة فيكون ^،؟< ٥٤٢ي ؤوث،سته العمر أرذل إلى أي ومنتء؟<؛ 

نمحلقكم فالذي ث أي المشركين؛ ت يعني يتقأؤزه؛ يعقل لا الذي 
بمنزلةفردكم الحا.ق في نكهسكم يم مسوحا جعلكم قم مسابا جعلكم 

القيامة«لأ،ايوم يبعثكم أن على قادر شيئا يحمل لا اكى الهلفل 
لمأنه إلا سلام، بن يحيى شرحها كما الأية شرح زمنين أبي فابن 

معنىتومحح أنها مع سلام، بن يحيى ذكرها التي الحج سورة آية يذكر 
سلام.بن يحيى الإمام ذكره الذي للمعنى وتشهد يفرها الحم، الأية 

التيالأية زمنين أبي ابن يدكر - قليلة وهي - الواضع بعض وفي 
أحرى.لأية شرحه صمن سلام بن يحيى ذكرها 

ملامبن يحص نضو من )ح( النخت من ( ١٨٤)رقم اللوحت )١( 
٥(.١ - ٥ ٠ )أ/ زمنن أي ابن نمير )٢( 





'٦۴ ثقرآن با ثقرآن ١ تفسير 
=======^====^^==سا=

ءامتإهألبك عق تنثن لدر لإن؛ ؤإيدو ت ه وكقوله، يملأن أحد 
ألالكثابج، كث نوبجى أثوز الخش ولأكت ال: ق[، ٩٩ل\سم: 

المشركون،وهم بميؤزه 

.ذي•'ألإه؛ لم، تدثل ٠ ت *نوله ت ليمول ومتين أيي ابن آما 
أنأحد ستطيع لا آلثهتفيى؟4 ئهو أممث تني ؤس كقوله: ١!^، لدين 
الشركوناالوهم ةتؤ0ه ثُ آليابجر أكثر يضله، 

التيللأية نظ\ور متعددة مواصع في ملام بن يحيى يورد ثانيا: 
وقدغالبا، يذكرها ولا النظائر تلك يحذف زمتين أبي ابن لكن فرها، 

قليلة.موامحع في يذكرها 
بنيحص يمول حيث الإّراء، سورة نمير عناد ورد ما ذلك، ومثال 

يعذب،لا الحسن: ير نفنبمث حئ ء[ثُإن ^^١^٤٤ ،رقوله: ملام: 
م4ااء،ليك ماز ^)؛١ كقوله: بالرسول؛ عليهم يحتج حتى بامتثصال نوما 

إيمحؤ تذ ؤوإ0 وكقوله• [، ٥٩تاس-صت ر؛ملأه ثها ؤا يعم، حئ ١^٥ 
بالعذاب،«ص.اش أهالاث، التي الأمم يخي: [؛ ٢٤ّ>: تيُه جا خلا 

قوليل.كر الكريمة الأية لهده تفره عند اكتمى رمحنن أبي ابن بينما 
ملامبن يحيى ذكرهما اللتض الأيتين يذكر أن دون المحن 

وهو- ملام بن ليحص نيئا التظاثر زمحتين أم ابن فيه ذكر ما ومثال 
تسلام بن يحص يقول حيث ماطر، صورة ير نفمي ورد ما - قليل 

ثنلهدك، لبم؛ن نذُير ماءهم محن، ليثكم جهد اقه ؤوأخم*وأ ه.ق: ولق ١١

سلام•ين يحص ير نقُن رح، النخة ُن رنم)٨٨( اللوحة )١( 
أبىزمتين)"ا/أا-آ(.نموابن )٢( 
ملامبن يحص ير تنمن النسخة)ب( من ( ٣٧٦رنم)اللوحة )٣( 
-فراينأبيزمين)م/ْ\(.اطر:)أ(



=فح===^—^^^^=^===

ننإؤأ عندك \ثآ ؤ ؤمقف ؤؤ)انمامإ كقوله؛ [ ٤٢]فاطرت إتدكا 
\'ا"ا[«لا/.  ١٦٧]انمانات: . ، ٠٥١بمائ َدة . أ'لآؤن 

هدافي ملام بن يحيى ذكرْ مما شيئا نمين أبي ابن يحيف فلم 

القرآنملام بن يحيى فيها ر يفالتي المواصع من كثير في cلأات 
زمنينأش ابن ننوم يوردها، التي المفترة الأية بشرح يقوم بالقرآن 
كمايتركها ما ونادرا الغالب، وهو وشرحها، المفترة الأية بحذف 
قليلوهو شرحها دون رة المقالأية يدكر وقد ملام، بن يحيى أوردها 

•جدا 

وؤنهارت قلله نمير عناد جاء ما رمنين أبي ابن حيفه ما ومثال 
يمولحيث [، ١٩]إبرام؛_م: إا-ثق،يم رآ'لآنآر، ألث1وذ، ئارى آس ى أر 

ُا-ثيىه؛وآ'لأرآس ألثثزت قؤى آس أى ر واز ت *فوله ت ملام بن يحص 
حكاومحتا كقوله• والنار؛ والجنة والحساب البعث إلى الأمر يصير أي• 

ابحولا مث، ع؛ألا كئله أؤبن ثلى د'للى كطهد ييت؛تا وثا محأمحوس ألثتا؛ 
٢••[• ٢٧]»_: ألنارو  Oiكثيأ بؤي، وميت نار ولا جنة ولا  ١٠•

يتعلقمما سيئا ولا المفسرة له لا ١ يدكر لم رمنن أبى ابن ينما 
."V

صورةير نفني ورد ما الشمج مع زمسن آبي ابن أبماه ما ومثال 
٢[]المافات: هلمآه وأااؤؤيتي ث جق ®قوله ت ملام بن يحمر يقول إذ الصافات، 

سلام.ين يحص تمر من )ح( النخث من ( ١٧١)رنم اللوحت )١( 
>أ/آم<.نجن أي ابن تمر انظر: )٢( 
ملام.ين يحص نمير من )ت( النخت من ( ٦٨١)رقم اللوحة )"١( 
)آ/ْآمأ(.نمين ر ابن ير نفانظر؛ )٤( 



ءا' ]7باكران اكر1ن تفسر 
\=====—شم====^==^^سسيود}

تأحرى آية في فال وقد السحاب، يزجر مللث، الرعد ومنهم الملائكة، 
فيهابنفخ الاخرْ النفخة ومحي آ،  ١٣لالناjعاتت ئؤدآه م؛ ثر 
الصوراصاحب 

شيءحيف دون هو كما سلام بن يحيى كلام نمين أبي ابن فأبقى 
الموضعهدا في مه 

فيحاء ما شرحها دون المسرة الأية فيه نمين أبي ابن أبقى ومما 
آريوذو ارقوله: سلام: بن يحيى يقول حيث عمران، آل محورة ير نف

علىإنسان كل الله حلق ٦[ ء_مران:  Jnهثآ»ه ّؤ؛ف الأاتثاءّ ؤ بمؤرطن 
يدهثا» ئا صؤيز آي كقوله؛ يشاء؛ كيف، وصوره واحدة صورة 

فصيرا،شاء ؤإن ْلويلأ شاء ؤإن أنثى شاء ؤإن ذكرا شاء إن ٨[ 
٢^٠١عن ، بممكار بن نمم وحدثني وجهه، صور شاء صورة أي وعلى 

منإلا قرابة بينهما ليس الرج3 الوجز شه ت نال مزاحم بن الضحاك عن 
تلالأبالأكرآدمالْ،.

بمبرهظمآيءك، ؤ*و . ..٠ لها؛ يره نففي قال زمتين أبي ابن بينما 
،يده* ثآ؛ م١ صطز آي ه ه! ولقكدكآءه 'كئ لآاتثاءّ آي 

•ملام بن بحص شتر من رح( النخة من ( ١٨٧)رقم اللوحت )١( 
(-٠٦- رْ/ءْ زمن ابي ابن تمر انظر: )٢( 
داصحابه،ملام بن يحص أقران من أنه لي ليدل يحنى، بن نعيم باسم أحدا احد لم )٣( 

كتبتدكرْ فلم بالروايت يعرف لم هذا نعيما وان الكلي، حية ايي بن ليحص ابن وانا< 
الرحال-

يحصاسمه من المحاك ين يروي لا لأنه الكلي؛ ب أبي بن يحيى أنه لي يظهر )٤( 
القطان،يعي ضعفه; ه، تدليلكثرة ضعفر، ->ذاب، أبو هو ؤيحيى هو، إلا 

نيالكامل )انظر: 'ْاه. سنة نوني المتشيعين، من وهو وغيرهما، الي، والم
(.٧٠٣٧برقم ^A>، اكهذد_، وتقرب ؛ ٢٦٧٠.  YnT،\/Uالضعفاء 

ملام•بن بمم، ق؛ر من النخة)ت( من ( ٧٢٣)رنم اللوحان )٥( 
(٢٧٤/١ّ)نمين أبي ابن ضير )٦( 



=محح=د====د^=======^==

سلام.بن يحيى به جاء الوي الشرح يدكر فلم بذلك، واكتفى 
أحرى،بآية الأية ني كالمة سلام بن يحيى ر يفند I ا رابن

ذمزمنين أبي ابن أجد ولم المفنرة، الأية تلك زمنين أبي ابن نيحدف 
القبل.هدا الايات.ن س شيئا 

يقولحسنا الأحزاب،، سورة ير نفني ورد ٠—ا ذللث، ومثال 
والفرن:[ ٣٥]الأحزاب: رإلشئأته ؤوإلقتئي0 انال: ملام: بن يحيى 

فىأي بموه؛ ؤرم،وأ نال: والمطيعات،، ض المطيعين يعتي: الطامة؛ 
ْط؛عين«لا،.[ ٢٣٨]المرة: ؤؤوز؛أ؛0ه صلاتكم 

القوت،:ثأ'لثنشت،ه ؤنإلقمم0 . .».زمنين: آبي ابن يقول بيتما 
الطاءةأالأ،.

وآيات،رها يفالتي الأية بين سلام بن يحيى يقارن ند خامسا: 
دونللأية بتفسيره يكتفى زمنين أبي ابن لكن الكريم، القرآن من أحرى 

•همرها ومحن محنها المقارنة 

ؤياا إآني؛_ألتتؤت جث • تحالى قوله نفير عند ورد ما ذللث، ومثال 
يرها:نففي ملام بن يحيى يقول إذ ٥[ ]انماغامحت،:  ٠٤نييت، ؛يثبعا 

ومتونوثلاثمائة مثريا وستون ثلاثمائة لها قال: تتادة عن معيل. انا 
يومكل تطاغ منزلة، ومائة ثمانون هي يقول: معيد غير وسمعت؛، مغربا، 

ومائة،الثمانين تللئ، في ترجح ثم آخرها، إلى تنتهمح، حتى منزلة في 
قتادة:وقال معيد: قال ّ منزلة في يوم كل فهي ومتين، ثلاثمائة فتكون 

ومشرقالثناء في مشرق لها قال: [ ١٧]الرحنن: ثمحيئ، ألشيبمن ؤتي4 
•قك ونوله المحيفإ، في ومغرب الشتاء في ومغرب الميفج، في 

علا،بن يحي نمير عن النخة)ح( من ( ١٢٢رنم)اللوحة )١( 
•أبيذسمن)م/••؛( ابن تمر )٢( 



جء — ا بالقرآن اثقوآن تفسير 
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^٠٠^والمغرب كله الشرق ٩[ ؛ ]١^٠١٠رآلني،ه أثثيق 
٢٠٣محبما؛يويوأ أوأاتذؤت • • *• ليقول؛ زمنين أبي ابن  ١٠٠١

ويلاثمائةمثريا وستون ثلاثمائة هي نال! تتادة ير نف^لعثثهه ؤيت 
،.مغرث1اال ومتون 

هذام الامامين مئين طريقة بجن المقارنة من سبق مما ؤيتلخص 
المالآيات من حذف زمغين أيي ابن أن تفسيريهما، من الجانب 

عليه،الغاف هو وهدا أحرى، لايات تفسير• م سلام بن يحيى ذكرها 
يبقيأو سلام بن يحيى ذكره ما يقي القليلة المواضع بعض في أنه إلا 

أفميحيث ^، ٥٤٤به نام الذي الاختمار ملبيان من وهذا منه، شيئا 
بهايتمع التي المزايا أهم من ومنيه قويه س كثيرا الحذف بذلك التمير 

سلام.بن يحص الإمام نمير 

ملام.بن يحص متر من )ح( المنة عن ( ١٨٧)رنم اللوحة )١( 
)؛/أه(.نمض ايي ابن تفسر )٢( 



"\ء77ا

^^١

بالسةالتر1ن تمسعر 

طرقأصح يهو يالنثة، القران تفسير التمير، أنويع أفضل من 
به.والمراد لمعانيه وموصحة له، شارحة لأنها الكريم؛ القرآن بعد التفسير 

القرآنتفسير أي: . ذلك أعياك »فإن تمة: ابن الإسلام شخ يقول 
قالند بل له، وموصحة للقرآن شارحة فإنها بالمنة، فعليالثإ - بالقرآن 

اضرسول به حكم ما كل المافعي: إدؤيس بن محمد اف عبد أبو 
بالحيآJكثب إللغ< أزلنا وإئا تعالى: اض قال القرآن، من فهمه مما فهو 

م•؛[،]الماء: يماه حمسذى ولا أممث مئ اآ آقايي، ؛٤٤ 
َوهاص زل تا ه لثو آليْمح إقش ه الى: متال وف

لستنإلا آممتث عثق، أنزكا ءؤر«آ تعالى: ونال [، ٤٤أ ]الحل بمؤرإمنث>ه 
قالولهدا [، ٦٤: ٠٠٣١]جسوىه لذوم ؤثته ؤئدك، يه لثذهثآ أقك، ث> 

النة((رى.بمش؛ تعه(لا،؛ ومثله الكتان، أؤتيت إني )ألا ه: اه رسول 
إلى،نده بأحاديث، فأورد كثيرا، النؤع بهذا اهتم ّلأم بن ؤيحيى 

أحاديثوأورد الص-ريرم، المحن مراسيل من كثيرا وأورد ه، المي 
ذللئ،.نحو أو اا؛ك؛ي،اا يقول: ؤإنما سند، بدون 

)؛•أ؛(؛يرنم (، ٦١٠)Y/ الثق لزوم همب باب الثغ، محاب ت، مي، داود أبو رواء )١( 
مرالصحيح، ر-بمال، ورحاله (، ^١١)٤^١١برنم ، ٤١* / ٢٨)المد ني وأحمد 

ثقة.وم داود، ايي رحال م، الجرشي الرحمن مد 
(.٧٣٠٣)الرالة وانفلر: (؛ ٩٤- )ص"اه الضر أصول مقدمة،ي )٢( 
;صعيق، والمرسل، كدا، فعل، أو كدا، . اش رسول قال التابعي؛ تول هو • ادرّّل ^٣، 
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الد.•رمول نال ت قال الحسن عن ، دينارأبن الحز حدثنا 
اإلكئر>ى(أرم.زخنت ص سمحق )١^ 

لهوأمل الدنيا أهل أن ت *أي زمسنت آبي ابن يقول ا بيغم-
ذكرهمااللدين الحديث ولا الأية يذكر ملم بدلك، واكتفى ، ء ولب 
الأية.نمير قي ملام بن يحي 

بنيحم، يقول حيث *يساا، صورة نمير عناد ورد ما آيصا ومثله 
Iأى، حلقناه؛ أنا علم وند [ ٧٨ت ]ص علثهأه هممي ►ؤ * هك ،رنوله سلام! 

تعيده.فكدلك حلقناه فكما 

نالت قال هع هريرة أبي، م، ، ^ ٠٥١مد بن( نمم عن، ، عثمازأ نا 
مضني، لث مح، ذنب ميتم، :ذبجي الهُ: )تال اض رمول 

محدنث^1، لي اأ ص' ١^ ئ ه تكدبتي، أن لن ذنافن 

سيرمح،،بن، ومحمد المرتم( الحس ص يروكا الطيالمي، واصل بن دينار بن المن )١( 
ديناربن الحسن معين؛ بن يحيى ومال، حديثه، ؛ا وكتلا حنبل؛ بن أحمد قأل، 

ووكح.المبارك ابن حديثه وترك كدام،، الحديث متروك حاتم؛ أبو وئالأ شيء، لا 
(.٧١٧.  ٧١• -Y/ الضعفاء ني والكامل ؛  ١٢- ١ ١ "T/ والممديل الجرح )اظر؛ 

ظؤع،مريرة أبي عن مالم صحح ش ورد قد لكنه الإستاد، يمح؛هن.ا لا الحديث، هذا )٢( 
(.٢٩٥٦)برقم ( ١٧٩٧)(/الزس كاب، 

ملام.بن يحص تقبر محن )يتإ( النخة من ( ٤٩٠)رقم اللوحة )٣( 
(.٦٥)Y/زمنن أبي ابن نفير )٤( 
الدمجد بن ونعيم وناح وقتادة المقبرير سعيد عن؛ روكا الرتما، م منبن عثمان )٥( 

وقال،سوء، رأك، رأيه وكان منكر حاويثه حنبل؛ بن أحمد قال، الأشهبا، وأبي، 
الجرح)انفلر؛ الحديث،. متروك حاتم: أبو وقال، بشيء، ليس معين؛ بن يحيمح، 

(.١٨٠٧-0إ1'\\ الضعفاء في والكامل ؛ ١٦٩-  ١٦٧٨واكديل 
عمروابن هريرة أبي، عن يروك، ١لخلاب،، بن عمر مولى المجتر، اه عبد بن نعيم )٦( 

حاتموأبو معين ابن قال وغبرْ، ، i،Jlعنه،وروتم، وغيرهم، وجابر وانس 
وتهذيب،؛ ٤٧٦م/الثناُت، )انظر؛ ١لئقا١تإ٠ في حبان ابن وذكرْ ثقة، سعد؛ وابن 

(.٧٤٩١برقم  ٤١٥- التهدب 



ل~ب~أ٩۴بالسة لقرآن ١ تفسير 

.■٠"..ظقن(>".مم، ك ثن  Jl^٥: وي 
الأية،لهده تفسيره عند الأحالو>ث، هدا يدكر فلم زمنين أبي ابن أما 

،.لوحدسث،أ السابق سلام بن يحي بكلام واكتفى 
يرنفش درئ ما سلام بن لحى تعا زمنين أبي ابن ذكره يمما 

ثلؤرئي ه إى آ'لأمث قص لنا آشثى جو،}إ ت تعالى نوله 
تيلي ما ملام بن يحص ذكر حيث ؛؛ ٢٢^٣؛ -ه • هثنحلإ. نلعددؤ 

عنالحجرىرْ، لحين عن نيادأ؛، بن الرحمن عد عن لهيعة ابن *نا 
وؤ->اوأةالأمحليى افُ جنغ )إدا اممه رسول نال نال: عامر ن عشة 

ئننرسا، سنغا قصي لذ ١^^^^ محال المصاء، مى وقنع سنهم قمصى 
ثنيهافث حلمث أبوئا، قإثه ادم؛ إلى يائطلموا قالوا؛ ربتا؟ إلى لنا تشخ 

قيقونبئؤح* ^؛٠^٠١ آدم' ييمول لهم، يشي أى إيكأنوئ4 إ؛يوئ4 وكلمث. 
يؤدنش محيلهم إيرامحم يثوذ م إبرامحم، علمح، محيلهم رحا 

المحيعلمح، أدلكم محمول؛ مآسمح،، يقوذ م عينمح،، ش محذلهم ثونمح، 
بيحأطيب بئ مج4ءي محمور إمحي، أقدم أن لي اشُ محأدن محقئيي، الم، 

صعحيحني احر ند بورد أنه إلا الإسناد، بهذا طير ال^^أ«بمث هذا )١( 
بلفظ:( ٤٩٧٥)برقم ( TTi/T)الصمد اه قوله: باب الضير، كتاب المخاري، 

أثوي _ ه ذيك: ئ ثكن ن'للم ذض ذش، ثن ممن م ئ  ٠٠٠)^،؛
وأ،ا^١ ^ ٥١اJخذ بمووت أن إياي• ذثنت وأئا تذأثن، كنا اعيد• لن إئي موو؛ 

ك(.لي؛؛;i :ممن ^ أولت، م ألذ 'لأر ١^ ئ، 
ملام•بن يحص تمر من النخت)ح( من ( ١٨٦رقم)اللوحأ )٢( 
(.٥٣)(/نسمن ر انئلر:شٍراين )*ا(
رحلالكن حفثله، »ي صعق إلرشة، قاصي الإنريقي، انعم بن اد يزبن الرحنن مد )٤( 

)انظرت-. ٥١٥٦صنة توفي إفريتية، نح الإسلام؛عل■ ؛ي ولد مولود أول، ومو صالحا، 
(.٣٨٦٢برقم  ٣٤ص• التهذيب وم؛ب ، ١٥٩١.  ١٥٩٠أ/ الضعفاء يي الكامل 

عامربن لعب لكنتا لكن نقة، الممرى، لتلي ابر الحجري، عامر بن لحين )٥( 
(.١٨٢٣برقم ٢ مرا٠ التهذيب وتترب ، ٢٢أ/'الممات )انظر:  ٠٠١ ٠٠ط توفي 



s

إلنأّم م بذ م؛ئدا يبمبمو محمح،، رم ص حص أحد، شمها 
لهم،بشمع س الموبنوذ يجئ ندا؛ بمد الكاؤردذ يقول ثم قدثي، ظئر 
قدمثوثون: ماتونت أمك. ثز نانزإلاإ;دئ، َث؟ ثمع ثص 

أنسكموأوتوأ ثلوشي، ؛؛ئ و ممتثحتن دم3ر خ إي ثني تن عوم 
-<؛نح،آ^لأكلأ،«ص.-ئآ-

ملامبن يحنى عند ص كما الحديث هذا نمين أبي ابن فأورد 
أحاديث،عدة المواصع بعض في سلام بن يحيى يدكر ت ثانيا 

•أحيانا بعمها يذكر وقد نمين، أبي ابن يذكرها فلا 
تىئهما اقاث محميما ^تإد تعار! توله نمير عند ورد ما ذللتا ومثال 

محبمُاك تك تحذ قء متأ تئئ؛او  ٥٤الئن،ة بمشمحة أيه 
عنشعبة انا يلي• ماصلأم بن أدرديحص حيث [، ٢٩،؛ jU>-V]؛متذري)ايم 

:فقالواالمران، عليهم فقرأ اش. رسول أتوا نصيبين جى أن قتادة 
عظموكل حمزة، ٣ روئؤ )كل اليي.I فقال زودنا، اه، رسول يا 

فعنل.قال؛ علينا، ينجوه أمتك إن الل، رسول يا ! فقالواعرى(، لكم 
بعظم*.أو بروثة يستنجى أن . اش رسول نهى ذللتج 

حاتمأيي وابن (؛ ٤٣٥-  ٤٣٤)U/تمره في الطبري روا0 وقئ صعيف، الحديث مذا )١( 
- ٤٢١٨)ت في والدارس <؛ ١٢٢٤٠برتم)( ٢٢٤١-  yyt'/yتمرْ)في 

كالهم(، ٨٨٧برقم)( ٣٢١.  ٣٢٠/ ١٧)الكبير في واللهراني (؛ ٢٨•برنم)٤ ( ٤٢٢
■ه ياص ين عب من الء٠مى دحض ص نياد بن ارحنن ب زق م، 

بن.لأم.يحص تمر من التخت)ت( عن ( ٦٨٤-  ٦٨٣رقم)اللوحتان )٢( 
<.٣٦٧)أ/نمين ابي ابن شر انظر: )٣( 
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يىعمار افه. رسول بث وكتابه، ورسوله باطب يستهزئون أنهم فأخرْ 
ءإن4؛إبمتكون؟ م وانم: حركوا أن مل )آئرمحم فقال: يامن، 

فقال:عمار، نلحقهم ناروا(. إدا الئك٠ث، ليه تحوصئر مثا ننمولون: 
ساروا،إذا الركب فيه يخوض مما : فقالواتقولون؟ وما تضحكون مم 

وكانافه، لعنكم احترفتم الرسول، وبلغ اض صدق عمار: نقال 
الني.،إلى الدجز ذللث، فآمل يمالئهم، ولم ينههم لم رجزإ يسايرهم 

نهيتهم،ولا لأتهم ما ما الكتاب عالياش أنزل والذي اممه، رسول يا فقال: 
بمدَة0ا ق ثنذددا و افه: نأنزل يعتذرون، النص. إلى وجازوا 
ْقامأإأع؛م للمثه قثد،؛، ينقم •لهز ص ثث، إن إيث،ؤ 

ولميمالئهم لم لمن افه محن العفو يكون أن نثرجى محيبجك>ه، 

وبينأسفاره يعفس في اطه رسول بينما قال؛ قتادة عن سعيد نا 
الشامنمور يفتح أن الرجل هذا أيرجو : فقالواالمنافقين، من ناس ياريه 

فقال:ذلك، على نيه اطه فأءلاغ ذللئ،، من له عيهاُث، هيهاث، وحصونها؟ 
إنمااممه نبي يا : قالواكذا؟ أفكم فقال: ننوم ئؤ )اخبوا 

ونلبرى«ص.كناإخوصن 
فلمالأحرى الرواية وحذف الكلص، رواية زمتين أص ابن نأبقى 

/٤١uيذكر

بيانها.سبق معلومة وحاله الكلي، فيه لأن يمح؛ لا )١( 
المنثوراليد دفي ١(، • • ٤٩برغم)( ١٨٣•حاتم)ا■/ ابي ابن نفير في ط؛ نحو ورد )٢( 

ثادة.ص الشيخ وأبو حاتم أبي وابن النذر لأبن ونب ( ٤٥٦)م/
•ملام بن يحص نمير من المخة)١( من ( ٠٩٤رنم)اللوحة )٣( 
(.٢١٧.  ٢١٦٨)ز،نين أبي ابن نفير انئلر: )٤( 
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لأةكف\ةلف

القراءات

لهإن ل القراءات، المهتئين من سلام بن يحص الأمام سر 
•١، الجزري ابن الإمام ذلك إلى أثار كما القراءة ني امحتارا 

بعلكان محدد بعدد القراءات تحديد أن ملاحظة من بد لا أنه إلا 
بءة،االااكتابه مجاهد ابن ألف حين محلويل، بزمن ملام بن يحيى وفاة 

وأحيواقراءتهم على الناس أجمع الأئمة س ميعة قراءات فيه جع الذي 
القراءاتوأصبحت ذلك، بعد للحشر المتممة الثلاث أصيفت ثم ، بها 

مقبول.غير ثال>ودا عنها الخرؤج يعتبر الش المتواترة القراءات هي العشر 
فيذكر فقد ؛القراءات، اهتماما نجد ملام بن يحيى ير نفوفي 

بهاينلا الغالمب، في لكنه فيها، الواردة القراءات المواضع من كثير 
تأويقول ،، وجهيزل على يقرأ وهي ت بقوله يكتفي ؤإنما معين، لقارئ 

،.١ . . كال>ا يقول؛ بالرفر قرأها ومن • • . كدايقول؛ بالنصب قرأها من 

(.)T/mالهاة غايت ش )١( 
علىالقرآن قرأ المقرئ، الأستاذ ، ءصر0 مخ البغدّادى، الماس بن موس ين أحمد )٢( 

وهرالأداء، أهل صليه وازدحم للإتراء، ونمير وغيرهما، كثير وابن ب.وس ابن 
الكبير،والقراءات القراءات، في بعة الله؛ حجة، ثقة وهو القراءات، سح الذتم، 

- Y٥٣٣/الكبار القراء معرفة )انظر: سة توفي وغيرئ، المغير، والقراءات 
(.٦٦٣برقم  ١٤٢- \/^r\ الهاة وغاة ؛ ٢٦٦برتم  ٥٣٨

أول،نمير صني سلام، بن يحيى نمير س )ب( المخة من ( ٧٣٤)رنم اللوحة انئلر؛ )٣( 
الور.سورة من اية 

:ير نفعند سلام، بن يحيى ير نفمن )ح( النسخة من ( ٩٩)رنم اللوحة انءلر؛ )٤( 
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مننرأها من إلى يثير وند الأحوال، غالب في هدا ذس، ونحو 
،،١١يا^,.،يقروها عباس ابن وكان I قوله مثل التابعين، أو الصحابة 

بالجرأى.يقرنها انمن كان أو: 
عليهاستقرت الذي الزمن عن متأحر ومنين أبي ابن أن ومع 

يخرجولم العثرة، القراء من أحد اسم يذكر لم أنه إلا العشر، القراءات 
سلام•بن يحي طريقة عن تنثرْ مح، 

يلي؛ما حلال من الضيرين بجن المقارنة وممتحح 
فيحييهاالمواصع، بحض ني قراءات ملام بن يحيى يذكر أولا: 

•نفيره من المواضع تللث، في يدكرها ولا نمين أبي ابن 
بىثعد رئئأا تعالى: نول ير نفعند ورد ما ذلك ومثال 

يقروها:اروبمفهم سلام: بن يحيي يقول حيث [، ١٩]سأ:ثاوه 
:يقروهاوبعضهم يقروها: وبعضهم اعدهلم، ؤ؛

.«ص1ندلأ/.

•، الو٠٥^^ هذا في قراءات أي يذكر فلم زمتين أبي ابن أما 

مررةمن ( ١٢٦)رقم الأية من آلآمحك<ه، تا؛آيكم تق توؤ وس تعالى: نوله 
المانات.

ثولهتمر صد ملام، بن يحص تمر من )ب( النخة من ( )٦^١٣رنم اللوحأ انظر: )١( 
الإسراء.مورة من ( ١٦)رقم الايث من ثم»؛اه، ح؟ تعالى: 

آخرتمر صد سلام، بن يحص تمر من )ا( النمخة من ( ٧٣١)"رقم اللوحة انظر: )٢( 
انزمل.سورة من اية 

(.٣٥•Y/ الثر )انظر: يموب. ثراءة؛ ومي )٣( 
المابق(.المصدر )انظر: وهث.ام. عمرو وأبو كثتر ابن قراءة؛ وم، )٤( 

النبع•وابن المحن أبى بن ومعيد يعمر ابن بها: نرا يممن شاذة، تراءة دمب ، ٥١
؟/بمخا(ّالم>شِ، )انظر؛ 

ّعلام بن يحص تمر من )ح( اكسخة من ( ١٤٦)رنم اللوحة )٦( 
)أ/ما(ؤرزجن ابن تمر انظر؛ )٧( 



سلامبن يحص ذكره ما زمنض أبي ابن يدم قليلة مواصع في ثانيا؛ 
نقص.ولا نادة بلا 

٣[،]سأ: ادسا؟< جش ت تعالى قوله نمير عتد ورد ما ذلك ومثال 
إلىرجع ؛الربعل١، - عالم ت آي - قرأها *من م•' بن بمحص يمول إذ 

أؤمرلهو ►ؤ ت نوله إلى ألآأتءي(ه ي، ؤما ائثعك ف، ما ك ^١^ • قوله 
ادسس«هلجش بالجر قرأها ومن -٣[، ١ ]سأ: السس«يم عطي . . الممر. 

مددم«رم.وفيها الغيب، عالم ور؛ي بلى يقول: 

بنيحيى ذمْ كما وتوجيهها القراءات تلك زمتين أبي ابن فيد 
ّلأمص.

فيديوتوجيهها، قراءات يحيى يدم المواصع بعض في ثالثا: 
ذلك.بعض زمنن أبي ابن 

ؤآلؤمنا ريا نن ءاسر تعالى: قوله ير نفعند ورد  ١٠ومثاله 
لهيعةابن ررحدنني سلام: بن يحص يقول حيث ؛!، ٣٩تالردمت آلنا؛ر،ه أنيل 
،،^١^ ٠٣١*)يقرنها؛ هماس ابن سمع أنه ، الأعرجأالرحمن همد عن 

،•٣٤٩آ/الشر )انظرن ;عقرب- عن ددؤص جعفر وأبو عامر وابن ناع قراءة؛ وص )١( 
)انظر؛يعقوب• عن وردح العاشر وحلف وعاصم عمرو وأبو كبر ابن قراءة: وص )٢( 

\/بم1م.الشر 

•ّلأم بن يحص نفير من )ح( السنة من ١( ٤ )* رنم اللوحة )٣( 
)ل/أ■(.زمتض أبي ابن شر انئلرت )٤( 
علىعرصا القراءة أحذ حليل، تابعي المدني، الأعرج هرمز بن الرحمن مد )٥( 

الإمكندليتول نزل نعيم، أبي بن ناقع عليه؛ وقرا وغيرهما، ماس وابن هريرة ا؛ي، 
وغاة، ٣٣برقم  ١٨٢.  ١٨٠ا/ الكبار القراء سرقت )انفلر: ا،و.  ١٧سنة بها فمات 
(.١٦٢٢برقم  ٣٨١/١الهاية

(.٣٤٤أ/الشر )انظر؛ ؤيعقوبا. جعفر وأبو ناقع ءراءةت وهي )٦( 



٣١

ضس=^ص—^—وج=

،•بربوزأل الذي الربا ذلك ليربو أي ^^١^^١،؛ ت يقروها وبعضهم 
ليربوأي فردعات أوبعضهم ث فوك فاكض زمنين أبي ابن أما 

الرا«ص.ذك 

[!١٦]الإسراء: ممنهاه ؤأتِيا تعالى؛ توله عند يحيى قول ومثله 
ؤئة؛ِهممرك: الإ.1ر؛؛ تل س >أمئه"* : ماس.^U ابن >رث1ن 
•[ ١٢٣]الأنعام: تهكروأ ممرمهثا أمحكؤ همتي َلإ، ؤ •بمعتا 

مترمها.أكثرنا أي؛ مترمهاهل٦،، ؤآنرنا ممرأْ،: ابن عن حماد 

أنهأيثا وبلغي يحيى: نال ت يقروها المحس وكان 
نمقوابالإيمان أمرناهم أي ؛ يقروها؛ ويعضهم الكثرة، من 

• ١١يؤمنواولم أشركوا فيها، 

تبفرزها الحسن *وكان ذجن•' أبي ابن ام الإمبقول بينما 
علىمخمفة، ^أمرناه قتادة؛ نال أيقا، الكثرة من وهو 

ايايق(،المصير )اتظرت العشرة. يقية تراءة وص )١( 
صلأم.بن يحص فر من )ح( النسخة من ( ٩٠- )٩٨ رنم اللوحان )٢( 
زضايي شيرابن )٣( 
.المحتب)انظرت شاذة. تراءة وهى )٤( 
الأصل،قارص القراءة، لي المكين أمام الكي، اليائي عمرو بن كير بن اه مد )٥( 

كبرون،حلق ءف ترا ا، ومرهالمزيز تمد بن وصر الزير بن الد تمد عن حديث، 
وّ'؛ ٣٧برقم  ٢٠٣.\/٧^\ الكتار الغراء معرئ )انظر: ،^. ١٢٢سنة نوني 

(.١٨٥٢برثم  ٤٤٥الهاةل/مأأل.
بلالمثرية، كير ابن ثراءة وليت (، ٣٠٦أ/الثر )انظر: يعقوب. قراءة: وعي )٦( 

(.١٦أ/المٍه )انظر: يعمر. بن ؤيحص الحسن بها قرأ زوراءة'ساذة، وغي )ما( 
'T^.٦/٦الشر )انظر: العشرة. شة قراءة وعى )٨( 
سلام.بن يحص نمير م )ب( الممحة س ( ٣٧٧.  ٣٧٦)رقم اللوحان )٩( 



=مح===^==^====^======د=

يحص!قال ،. ^ vaJSZIممدودة ومرتاه ت الحسن وقراءة فعلنا، ت تقدير 
الإءارة«لى.تل من بالتشل، س ماص اين وكان 

قادةالمواصع بض ني زمنين أبي ابن الإمام يذكر مد رابئات 
ملام•بن يحص ذكره •ا على 

يلآؤ؛يم،ذ ومن ث تعالى قوله ير نفعند ورد ما ذلك رمئال 
تيجهض هملى يقرأ *وهي ملام؛ بن بحيمح، بقول حيث 

تمرأهاومن الفرار، منل ممن ^٧٩ ث نرأهانمن ؤوي'0بج 

القرار•من مهر بالفتح نرأها *٠>، هيهات فيقول زمتين أيي ابن أما 
التضعيف،لثقل الأولى الراء فحذف ااقنرناا ت فيه والأصل ت محمد قال 

ويقرأ:يحيى: نال ؤودرنه• فصارت: القاف، على حركتها وألفى 
تقرمنزله في وثر محمد: قال الوقار. من وهو القاف، بكر ه مرن وؤ 

لا=كلمه،-كز أذن جئ ارإ تمعندتفسيرموله ماجاء ومثله 
ق،ا==ظميملى-كيرّ أذن جؤإ : يقروها®وبعضهم إ يحيى بقول حيث 

أولذم؛ي انه حث -لأم، بن يحص مائة في هنا وهم ذمتض أبي ابن أن لي بملهر ، ١١
ينصلم ملام بن يحص ضعا ذلك، اكيد محا اعاد ثم )أمرنا( الحسن تراءة أن كلامه 
عنه،وحالم_، قرأ)آمرنا( العن ان والواءغ د)أمننا(، إلا قرأ ما العن أن •ملي 
أنعلى بملجع لم وربما زمنتن، أبي ابن وهم حاء ها ومن حلاف، بلا )١منن١( وقرأ

أعلم.راض قراءتين، للحسن 
(.١٦)V/ نمين أبي ابن نمير )٢( 
(.ru/Tالشر )اتنلر: وعاصم. جعفر وأبو نافع قراءة: وهي )٣( 
السابق(.المدر )انظر: العثرة. بقية قراءة وهي )٤( 
ملام.بن يحص تفسير -ن )ح( النسخة من ( ١٢١-١٢)"رقم اللوحتان )٥( 
(.٣٩٨-  ٣٩٧)م نمين أبي ابن تقبر )٦( 
القراءة؛أن لي ؤسطوو ^أدزه، في الاjبال يكن نافع أن إلا كلهم، العشرة قراءة وهي )٧( 



اممراءات

==س==^==^=====^=نممم 

لكم،حير أذن م • يقول ، مفاثا 
سءهخم أذن ظ تقرأت *وهى ذض■' أثي ابن يقرل بينما 

لكم.حير أذن أته تزعمون الذي هدا أي• ؛  ٢٦١• لاكو؛ة 
ؤيكونمنكم ستع من قل I القراءة هذه على المعنى I محمد تال 

لكمءص.خن سزر نابلا 
ملامبن يحص بذكرها لم قراءات ومنتن أبي ابن يذكر ند حامتا: 

الواصع.بعض فى 

تمنأشلومأ هطم ؤة• أ تعالى قوله ير نفعند ورد ما ذلك ومثال 
بنيحيى يذكر لم حيث ؛؛، ٣٣لا ؛r»( يمؤن آوى 

®تالزمتينث آبي ابن يمول بينما ا، قراءاتأ أي الموضع هدا فى سلام 
Jالموjكلا فالمعنى! ،، ل بالتخفيف يكذبونك^ لا ؤ قرأ• من محمد! 
إلىسونك لا فانمنى! >لأ قرأ! ونن كاذ;ا، 

الكدب1«س.

ضر■>تتي من ؤ،تل تعالى• قوله ير نفعند جاء ما أينا ذلك ومثل 

بؤت ومطها شاذة، ومي المحن، ناء؛ عي واءس.عا سلام ين يحص ثرما فض 
راتفلرت. لكم، حير اتهّاذن تزعمون الن.ي ارهذا يقوله؛ نسرها لأته ^٠١^؛ حير أدن 

الشاذة(.الياءات م فس >_Y0 الزاعرة والدور ؛ ٢٨•آ/ الثر 
•ملام ن يحص نمير من )١( النسخة عن ( ٥٩٣)رقم اللوحة )١( 
لأنالوضع؛ يهدا ضبطها قي نمين أيي ابن ير نفسق - لي يغلهر فيما - أحطأ )٢( 

الشاذة.الأحرى القراءة انها عر ؛ا.ل يلٍها الأى الضير 
)آ/إاأ(.نمين اينأ؛ي -ضير )٣( 
سلام.ن يحص نمير من )ت( النسخة من ( ٤٩١)اللوحة انظر؛ )٤( 
(.٢٥٨.  ٢٢٥V/الحر )انظر؛ والكاتي. ناقع قراءة؛ وعي )٥( 
السابق(.الصدر )انفلر؛ العثرة. بقية قراءة وعي )٦( 
زُين)يمه1(.أبي تمران )٧( 



r^i
=مح===^^=============^

بسما^١۶١^١،، أي غيها يذكر لم سلام بن محيى ٣[، فاطر: ]ي 
ؤء_؛_رهتقرأ: محمد: ارقال زمنين: آبي ابن يمول 

وتكوناض، غير حالئ هل معنى: فعلى باريع قرأ فمن ،، والكرأ
•للخالق*لأ، صفة جعله كر ومن مؤكدة، ^مزه 

بالمراءات،يهتم زمنين أبي ابن آن المبح>ث، هذا من والخلاصة 
يذكرهالم تراءات يذكر نل بل سلام، بن يحيى يذكرْ لما يضيف وند 

فهماالمواضع، يعفى في القراءالتا من يحيى ذكره ما حذف، لكنه يحيى، 
سلامين يحيى كان ؤإن ير، النفحوانسا مجن الجانجا هذا في متقاربان 

الشيء.بعض للقراءايت، إيرادا أكثر 

سلام.بن يعي نمير من النخت)ح( من ( ١٥٩رقم)اللوحة انظرن )١( 
الشر)انظر: كثير. وابن ؤيعقوب وياصم عمرو وأبو عامر وابن نانع ناء،: وص )٢( 

المابق(.الممدر )انظر: الخرة. بقية ثراءة؛ ومي )٣( 
أبيز.تٍن)؛/؛أآ(.ابن -لهير )٤( 



والتابعينالصحابة أقوال 

تعالىاه لكتاب تفسيرهم هد كثيرا المسرون عاليه ؛متمي مما 
الناسأعلم ه، الصحابة لأن وذلك وأتياعهم، والتابعين الصحابة أقوال 
ومعاصرتهمالتنزيل، لمثاهدنهم س؛ الرسول بعد ويمقاصده الد بكلام 

ولغتهم.فهمهم وللأمة فيها، نزل الص والأحداث للوثاغ 
المنة،في ولا القرآن في التفسير تجد لم ررإذا ت الإسلام شخ يقول 

منشاهدوه ّ يدلك،؛ أدرى فإنهم الصحابة، أقوال إلى ذللا، في رجعتر 
والعلمالتام الفهم من لهم ولما بها، اختصوا التي والأحوال القرائن 

الصحيح،(

الصحابةعاصروا لأنهم التابعون؛ والمكانة النزلة في ؤيليهم 
القرونأهل من ولأنهم أفواههم، من ير التغوتلفوا عنهم، وأحيوا 

والفضل.؛الخيرية الني. لهم شهد الدين المفضلة 

فجاءكبيرة، عناية الأمر هذا أولى ممن ملام بن يحيى والأمام 
خصوصاوأتباعهم، والتابعين الصحابة عن وافرة بنقول زاخرا يره نف

والل.يالمصري والحسن وقتادة ومجاهد معود وابن عباس ابن 

(٠ؤصن٥٩التفسير أصول في مقل.هة )١( 
دك،يالالمشهود الكوفي، محمد ائو الملي، كريمة أيي بن الرحمن صد بن إصماميل )٢( 

..٠١٢٧نة توفي بالتشيع، ورمي مالك، بن أض عن يروى نهم، صدوق الكبير، 
(.٤٦٣برتم ١ ٠ التهدب رممريب ؛ ٢٠أ/ الثقات )انظرن 



=تعآا===^==
المولطءكر واحان الا«سا■، عسمم ضوى يعدهم، ممن والكلمم^ 

٠مسند يلأ 

ممرعن سلام بن يحص رواية من ذكرته أن مبق ما ملاحظة ؤيبني 
عنيردي مما الكلص عن إكئارْ إلى هنا أنه أنني إلا المتروتمن، من 

بيالكالعن الرواية من يحذرون والملماء والتابعين، المحابة 
عنأحدث شيء كل الكلي: لي اقال الثوري: نال بممزونها، ولا 
فهوكدبال، ^ ١٠٥أبي 

اامتروك«ص.الماثي: وقال 
.ارلأرم<قال: الكلي؟ شر م الظر يحل حيل: بن لأحهد ومل 
أنمن أظهر فيه الكذب ووضوح الدين في ®مذهبه حيان: ابن وتال 

هماسابن عن صالح أبي عن بروي وصفه، في الإغراق إلى بحتاج 
صالحأبي من الكلي سمع ولا صاس، ابن ير لم صالح وأبو التفسير، 

أفلاذالأرض له أحرجت إليه احتيج فلما الحرف، بعد الحرف إلا 
؛هااأْ،.الاحتجاج فكيف الكتب،، في ذكر0 يحل لا كبدها، 

زمنينأم دائن ملام بن يحمح، يري نفبين المرق توصيح ليمكن 
التالية:التقاط حلال من والتابعين الصحابة بأتوال يتعلق فيما 

صاحبصالح أبو ائي التقال هانئ، أم مولى ياذان، ونيل• باذام، ٠ أبومالح )١( 
يراتنصالح أبي ص حالي أبي ابن روقا ءدي•' ابن ونال يرمل، صمف الكلي؛ 

مناحدا امالم ولم •ءال؛ا<، التمر أهل يتابعه لم ما التمر ذلك ني نحرف ند £بو'\ 
التهديباوتقريبا _ّا'ه؛  ٥٠١آ/الضعفاء ني الكامل )انتلر؛ رضيه. المتندمين 

(.٦٣٤بر؛م ص'آا
(.٢١٣٢-  Y>YU)1/الضعفاء »ي الكامل )٢( 
)أ/بمها(؛الاعتدال منان )٤( ^٠. ٧١المدر )٣( 
السابق.الممأد.ر )٥( 



آزآا'-واأضاوالْسدايمواتسن 
==ذ=ن==د^=====في,ى=

مذكربقائله، ؤبمرح التفسير في فولا ملام بن يحص يذكر أولأت 
الأكثرهو وهدا المائل، باسم مريح دون القول، ذللت، زمتين أبي ابن 

القاتل.باسم بمرح المواضع بعض في أنه إلا والأغلب، 
نميرم جاء ما القائل ياسم زمتين أثي اين ب بممح لم  ١٠ومثال 

دثنو*مهآئأ ؤ؛آ • ٠• ّلأمت بن يحص يقول حيث ء، إبرامم ّورة 
؛،،؛•^١١ءدا>ؤ_، من ؛مغيثكم أنا ما ت قتادة ير نف[ ٢٢]إبرامم; 

تتادةأ'آ،.باسم تصرح دون القول( ذللئ، زمنين أبي ابن يذكر بينما 
بنيحص يقول حيث الحشر، سورة ير نففي ورد ما ذلك ومثل 

يرونفالعقوبة، ت والوبال( [ ١٥]الحنرت آم،رمه ءؤوياث< . . ٠. ت سلام 
ذن؛همالم.جزاء ت بمي أمرهم؛ وبال ؛ يتم، ال

هذافي دي البقانله تصريح دون القول، زمنين أبي ابن فذكر 
الموضع١

ملامبن ليحص نئا ونائله القول زمتين أبي ابن فيه ذكر ما ومنال 
آك^٠]، . . ». سلام: بن يحيى يقول إذ صبأ، سورة ير نففي جاء مجا 

رجعبالرفع - عالت؛ أي! - قرأها من ٣[ ]سأ: الثبماه عنلمّ قؤيكم ميإ، 
فوله؛إلى ١[ ]سا: أ'لأد؛؛د،ه ة محيا ألثثزُت، ي، ما م ؤ١لك، قوله! إلى 

هن،ؤخ؛■ بالجر قرأها ومن إ هت، ثلم • • ألثس-• آلهبمم 
الحسنير نففي والضب، تقديم، وفيها الغيب، عالم وريي بلى ت يقول 

،•يكزلأ لم ما الموضع! هذا في 

سلام.ين يحص نمير من )ت( النسخت من ( ٦٨٣)رقم اللوحة )١( 
)^اص.رزمن تمرابن انظر: )٢( 
ملام.بن يحص تمر من )أ( التخت من ( ٣٤٨)رنم اللوحة )٣( 
انفلر:شراينأبيذسمن>أ/ايم(.)أ(
•ّلأم بن، يحما تفثر *0 رح، النخآ س ، ١ ٤ * ١ رّقم اللوحآ )ْا 



=ت^======س=

المحنفول وصرح سلام، بن يحص ذكرْ ما زمنن أبي ابن فيكر 
وباسمه

فيأقوال عدة المواضع من كثير في ملام بن يحيى يورد ثانيات 
واحدمول زمنن أبي ابن فيكممي أجزائها، بعض أو الواحدة الأية ير نف

فيفول من أكثر يورد ما ونادرا الغالب، هو وهذا الأقوال، يللث، من 
به.بمرح لا وفد القول فال بمن بممح وفد للاياتر، نفيره 

بنيحيي يمول حيث ، الإصر١٠صورة نمير عناد ورد  ١٠ذللث، ومثال 

تبيينا،بيناه [ ١٢]الإسراء: مهيلا٤< ثكئن4 سو جظ؛ تعالى* ®نال •' ٌلأم 
النهار،من الليل فمالنا ت الحسن ونمير دي، والقتادة تمسير في 

•، الثمسءل من والممر القمر، من والشمس الليل، من النهار وفصلنا 

صئحأن بعد فقعل الحسن نول فدكر زمنين أبي ابن الإمام أما 
ا.السدير ولا قتادة يدكر ولم باسمه، 

الأماميقول حيث* الردم، مودة ير نففي جاء ما ذلك ومغل 
ىطل وألأدي، ألثمؤت ف، من هك؛ ه *نولت سلام بن يحيى 
وتفسيردي، الير نفبالعبودية، مقرون ت يقول [ ٢٦]الروم: ئسونه 

لهكذ الكالئ! ونمير له، عبد أنه بالشهادة قائمون له كل المحن! 
الكفارااأ٤،.من ذلك يقبل فلا الأحرة في ممليعون 

الأقوالرْ،.؛قٍأن دون الكلى قول بذكر زمنن أبي ابن اكتفى سما 

)؛/آ(.نمض أيي ابن نفير انظر: )١( 
ملام.بن بمصي نفير مجن )ب( المحن مجن ( ٣٧٠)رنم اللوحة )٢( 
>م؛ا<.رنسمن ان تشير انظر: < ٣١

ملام.ين بمصي نفير مجن المخة)ح( مجن ( )٥٨رنم اللوحة )٤( 
(.٣٦٠زءشن)م/أي ابن نفير املر: )٥( 



—■•ما والتابمين الصحابة أقواو 
========—=====^=محصحا=

أنوالا،أو نولا سلام بن يحص يذكر المواضع بعض في ثاث: 
منشيئا المرصع ذلك في يذكر ولا زمنين أبي ابن فيحذنها 

الأنوال.

بنيحيى يقول إذ ت مريم ٌود؛ ير نفهمتي ورد ما ذللثف ومثال 
عنلي أحبرصاحب [، ٦١مرتم؛ ت ؤجستاعذزه تعالى• انال ت ملام 

عدننال: عباس ابن عن ٢ فلمازأ أبي أو -صير بن معيد عن الأعمش 
،.الجة١٢بمان 

المسيببن معيل، عن سعيد بن يحيى عن لي صاحب وأحبرني 
بالغنييحيى: قال عرشه، وموضع الرب موطأ بها التي عدن حنة قال: 

إليها.تنب الجنان أن 

الجنان^أسماء من اسم عدن الحسن: وقال 
الكريمةالأية من الجزء هذا لتفسير يتعرض فلم زمنين أبي ابن أما 

أيفيه يذكر ولم 
بنيحص الأمام يقول حين، الأمراء، سورة في جاء ما ذللث، ومثل 

نمحق*. غير في تنفق لا [ ٢٦]الإّراء؛ إلإن ءؤدثُ ®قوله: ملام: 
Jفي®النفقة ظ؛بم: عود مابن قول ذكر كما الحسن، عن مرسلا بثا ذكرحا

نفسكعلى أنفقت ®مجا هع: طالب أبي بن علي وقول وحههاا، غير 
نهووسمعة ؤياء أنفقت وما نالك، عيالك على أنفقت وما فالك، 

وعليصر ص: روى الكوثي، فليان ابر الجني، الحارث بن -ضدب بن نمن )١( 
غترلتل -، ٠٩'منة توفي ثتة، دم وغترمحم، هماس وابن __ دأبي عود موابن 

(.١٤٣٨برنم  ٣٤٢. ٣٤ ١١٨^ وتيدب ؛/ا-ها؛ الممات )انفلر: ذلك. 
AiUhاتجري تمر )امملر: . وصلهاالجة: بمان )٢( 
■ملام بن يحص ش-ير من رب، النسخة من ( ٧٦٩)رقم اللوحة )٣( 
ابنابيزثن)م-.ا(.شر اطو: )٤( 



=تقتآ==
الشيه1ان\ت بمي اض؛ لخير 

غيريي تنفق ألا • بقوله لها تميره عند زمتض أبي ابن اكض بينما 
سلام•بن يحص ذكرها التي الأنوال من نول أي يذكر ولم ، حق® 

التفسير،في نولا \وو\>ي، بعض في سلام بن يحيى يذكر رابما: 
أكثرسلام بن يحص يذكر أو القول، من جزء بذكر زمنين أبي ابن مكتفي 

الأقوال.تللث، أحد من جزء بذكر زمنن أبي ان مكممي قول، من 
بنيحيى يقول حسنا النمل، سودة ير نفعناد ورد ما ذللث، ومثال 

نمير[ ٤٣ه آس دون ين قد ماتت ما جهتث، .قرت ءاقوله ملام؛ 
أنصدها ، 411افضاء من وذللث، الوثن، عند اه بقضاء كفرها مجاهد! 

للحق®تهتدي 

فلمللحق«ل؛،، تهتدي أن ®صدها بقوله؛ زمنين آبي ابن ناكض 
منه.بجزء اكتفى ؤإنما كاملا القول يذكر ولم القائل، يذكر 

يحيى؛يقول حيث، الأنعام، صورة ير نففي ورد ما ذللث، ومثل 
فال؛قتادة عن سعيد نا [، ٣٦معمم ؤو\ذإوة تعالى؛ ®قال 

فعقاله.الله كتاب، سمع البصر، حي ي،، القالالمزمن 

بمي؛اه، يبعثهم الصم المشركين بالموتى؛ بمي؛ الحسن؛ وقال 
آي؛اطه، يبعنهم الشرك عالي كان ممن بالإيمان عليه اه مس نى كل 

،•يؤمنوا®ل حتى شركهم من يحيهم 

ملام.ين يحٍى ير نفمن )ب،( النسخة من ( ٣٧٩رنم)اللوحة )١( 
امح،نسن)مأ/بمل(-شيرامح، )٢( 
ملام.ين يحص نفير من التخة)ح( مجن ( ٢٧رقم)اللوحة )٣( 
(.X'T/r)زمشن أيي تقيراين )٤( 
ّلأم-بن بمسم، نير ُن رن، ايخة ُن ، ٤٩١١رنم اللوحة  ٢٠١



I—م.ءءأضاواسءابةواتت1سيى 

تالموتى يعي؛ المحن؛ أنال يقوله؛ فاكض زمنين أيي اين أما 
قتادة.نول يذكر ولم الحس، تول بقية يذكر فلم ، المشركين® 

غول،من أكثر سلام بن يحيى بذكر المواصع بعض في حامتا؛ 
^١١من لأحدهما تمييز دون واحدا نولا منها زمتين ألي ابن فمؤغ 

بنيحيى يقول إذ الصانات، سورة ير نفعند ورد ما ذلك ومثال 
بعني؛الملائكة، بعني؛ ^،١١^٠^؛ هق: ارنوله سلام؛ 

الأنبياء.به تأتي الذي والوحي القرآن تتلو المدى، نمير وهو الوحي، 
أنمالملائكة، كله هذا تال: مجاهدا أن ^٢، بن عاصم  ٧١

بهذا

تتلو،رالملأتكة  lij؛!؟هذهير نفني زمنين أبي ابن ئال بينما 
،.٤١١٠كله بهذا أنم الأنبياء، به نتأتي الذي الوحي 

ملام؛بن يحيى يقول حسث، الطلاق،، صورة في حاء ما ذلك لمثل 
١[؛ْللأق; لاللمديزه أ1يثأء تلكثر ^١ ١^ هك؛ ه نول ٠٠

الملمين-وحماعة . الشي بمي؛ 
غيرمن ط١هنا عدتها مل في يطلقها قال: قتادة عن سعيد نا 
حملع.

 Uيطلقأن أراد إذا الرجل كان قال: الخن عن الأثهبرْ، بو أ

(.٦٦)Y/زمنن أبي ابن نمير )١( 
حجرتابن وثال الممات، ش حبان ابن ذكرء صدوق، عحمال.، ابر حكيم، بن عاصم )٢( 

ومريِه ١٠٠٦م/0'ه_ الثقات )انفلر؛ وفاء. له يذكر ولم من 
(.٣٠٥٠اكهذ,بصهخأ؛ر؛م 

ُّلأم-بن بمم، تنثر ٌن رح، النخة س ( ١٨٧)رنم اللوحة )٣( 
(.٥٦)(/زمنن أبي ابن شبر )٤( 
رجاءأبي ص؛ دوى ادممِي، انمياردي الأتّهثا أبو عدى، الحيان بن جعفر )ْ( 



ص1.
ٌا

واحدْ،طلاقها على فأشهدهما شاهدين دعا ثم طهرها امتقبل امرأته 
كانفإن عدتها، انقضاء وبين بينه فيما ه نفيلوم ثم اعتدي، • لهاوتال 

لهتكن لم ؤإن راجعتها، نل أني وأشهدهما شاهدين دعا حاجة فيها له 
منحاطبا كان ندما فإن عدتها، تنفضي حتى تركها حاجة فيها 

.«لأ،..الئثلاب.

أوتآ؛ثليئئث ^١ اله ظ( *قوله: زمنيزت آم ابن يقول بسما 
الملمن.وجماعة الني. يها يخاطب دد؛أىيم ئلامؤئى 

واحدة،جماع غير من طاهنا ءالتها مل في يطلمها ت قتادة ير نف
قدأني فأشهدهما شاهدين دعا حاجة فيها له كان فإن يدعها، نم 

ندمافإن عدتها، تقضي حتى تركها حاجة فيها له يكن لم ؤإن راجعتها، 
الخطاب«١٢/من حاجا كان 

وصاغالحسن، نول من وشيء قتادة بقول جاء هنا زمتين أبي فابن 
لأنهقتادة؛ قول هو هذا أن يظن القارئ إن حتى واحدا، قولا منهما 
يعحملهنا ومن المحن، باسم يمرح ولم قوله، بداية في باسمه صرح 

الأكياس.

ملامبن يحص شتري بجن المقارنة من ذكرته ما حلال من ويتضح 
زمغينأبي ابن آن والتابعين، الصحابة أنوال ذكر في ذمنين آبي وابن 

بقولالغالب، في يكتفي أنه كما القول، صاحبا امم الغالب، في يحدن، 
بعضير نفترك وأنه عداه، ما ، ويأحالفللايامحتا يره نفعند واحد 

سةترثي ثقة، وعر بكبه، مشهور وغيرهم، الجوزاء دأبي يالحن العطاردي 
(.٩٨٩برقم Y/؟U المذب وتهذيب ، ١٤•. )انئلر: >. ١٦٥

ملام.ين يحص تمر س )أ( الميت س ( ٢٠٩٢)رقم الاوحة )١( 
ا;يزص)إ/ا*أ(بابن نمير )٢( 



والتابسنالصعابات أهوال 
ًتقآات

يذكرهالذي القول بعض يذكر وتد ملام، بن يحص فسرها التي المواصع 
منقول من أكثر من قولا يمؤغ ند فليلة موامحلن وفي ملام، بن يحص 

ملام.بن يص ذكرئ اض الأقوال 



الإسرائيليات

أن1^، هنا وأشير وأقسامها، الإسرائيليات معنى إلى الإثارة سق 
بعمىورواها ير، النفكب بعمى إلى لحالت ناد الأمرائياليات 

منفيها وما بالقممى الشغف، لمجرد أو نية بحن إما المفسرين، 
العامة.حصوصا التاس يعفى تهوي تأعاجيسا 

القرآنآيايت، بعمى ير نفمحي الإّراوياليارج إدخال أن ثلث، ولا 
تحويهبما عقائدهم المسالمين على د تفلأنها ييرا؛ ختلرا يشكل الكريم 

ولأنهاالكرام؛ ورسله ملائكته حق وفي تعالى الله حق في مخالفات من 
لها،أصل لا وأباطل بترهات يعنى حرافمح، دين صورة في الإسلام نمور 

أجلهمن القرآن أنزل الذي ألغرصى عن الناس تصرف، كادت ولأنها 
منذللث، غير إلى وأحكامه، والانتفاع؛عفلاته آياته تدبر عن وتلهيهم 
وروايتهاأحكايتها على المرتبة الفاسد 

الإسرائيليات،من كثيرا تفسيرْ في ذكر قد سلام بن يحيى والإمام 
كعيطعن أيما وروى الكلبي، عن رواها الإسرائيليات، تلل؛إ من وكثين 

المواضع.بعضى في الأحباررآ، 

(.٣٤- )صا<أ لاذهي والخويث،، الضر في الإّمادلات انظر: )١( 
مخضرم،ثقة، الأحبار، يكعب، المعروف، إسحاق، أبو الحميري، مانع بن كعبا )٢( 

^٣٤سة توفي الناس، عنه وأحاو الكتبط، نرأ ق. وكان ماص، وابن عص عن يروى 
برقمصاا'إ التهوبِ، ومريب، ؛ ٣٣٤.  ٣٣٣؛،/الثمات، )انظر: . ٥٧١عن ذاد وند 

؛٥٦٤٨



~=سسً=====س===قإح~
ونشأةالخلق ببدء الإمرايليات من سلام بن يحص أورده ما ؤيمملق 

ونحوالملائكة، ووصف المافة، والأمم الأنبياء وأحبار ونهايته، الكون 
دونالإجمال سيل على عنه الحديث القرآن ني ورد مما ذللت، 

تفميلأت.

بنيحيى نمير بين الفرق توضح التي التقاط بعض يلي لقيما 
تبملق؛الإسرائيليات فيما زمتين أبي ابن ونمير سلام 

المواضع،بعض في إسرائيليات، سلام بن بحيى بذكر أدلأت 
مختصرة.نمين أبى ابن فيكرها 

آلمؤقءثي محيثا ت تعالى توله نمير عند درد ما ذللت، ومثال 
ذكرفئد [، ١٤]صأ: مس1تته دأحفد الإنج، دآبه إلا ثؤهء عك دم ما 

الجنيرى لا عماه على متكئ وهو حولا »مإ يلي: ما سلام بن يحص 
اممهأذهب، ما بمنزلة الأية لتعفلم الأولى؛ حاله على حي أنه إلا والإنس، 

حيث،ملكه، عن سليمان فيها غاب، التي الليلة الأربعين تللتا علهم من 
عصامعلى متكئ وهو فجأة موته فكان ملكه، في الثيهلان ذللث، حلمه 
أنهمللأس تزعم كانت، الشيامحلين أن وذللث، مايت،، أنه يعلمون لا حولا 

ماُت،ااأأنه يعلمون لا كاملا حولا يعملون فكانوا الفب،، يعلون 
حولاسليمان مكث، يحيى: *فال بقوله: ذمغين أبي ابن ناكتفى 

كانت،الشبامحلين أن وذلك، محاُتؤ، أنه يعلمون لا عماه على متوش وهو 
أنهيعلون لا حولا له يحملون فكانوا الغببط، يعلمون أنهم للإنس تزعم 

•هي كما زمتتن أبي ابن فيدكرها إسرائيليات ملام بن يحص يذكر ثانيا؛ 

ملام.ين يحص مير من النخت)ح( من ( ١٤٤)رنم اللوحة )١( 
•نض)إ/اا( أم ابن تمر )٢( 



rm
=مع==^=سس=====—=س=^

[،٢٤]يومف: يباه ونيمم تحار■ قوله نمير عند ورد ما ذلك ومئال 
منوهي مراويله«لا،، »حر؛ لها: تفسيره م سلام بن يحض يقول حسث، 

الإسرائيليات.

سلى•كما زمتين أئي ابن ذكرها وقد 
هندا،ال ءث،أ مسممثإ دءاْ وهاثا تعار: توله نفير عناد جاء ما ومثله 

بنبحيى يقول حيث '؛أ، --)(؛ ؛]١١أكمره أم ٠^؛^ توق ٢، محل ثن 
بنمحعيد عن عمرو بن المنهال عن الأعمش عن العلى *نا سلام: 
آتيلث،أنا نال: الذي ليمان سصاحب إن نال: عباس ابن عن جبير 

باطلهنا ذكره وما سلام. بن يحيى ير نفمن النسخة)ت( من ( ٧٣٤رقم)اللوحة )١( 
ولكنالفاحشة، منه تع لم أنه على الناس اتفق ءرتد الإسلام؛ شح يقول يمح، لا 

راييل،الحل انه يذكرون مجا مثل مهدماتها، بعض منه وتع انه يذكر الناص بعض 
ه،المي عن هو ليس ذللث، في ينقالونه وما هذا، ونحو الخاتن مقعد منها وتعد 

فياليهود كلام عرف وفد الكتاب،، أهل بعض عن التل الأ فيه لهم تند م ولا 
لمئو نالوا،  ١٠داود وفي نالوا، L سليمان فى ىلوا كما منهم، وغضهم الأنبياء 

ندفيما نمينهم فكيفا فيه، صيتهم نعلم لم فيما نمينهم لم نقلهم ^٥ ما معنا يكن 
والصبروالتقوى الأّتعصام من يوصم، عن اخبر قد والقرآن حلاقه، على القرآن دل 
مصراإما لكان أذنك، ند يوصم، كان فلو نظيرْ، أحد عن تدكر لم ما القضية هدْ في 
هن.افي توبة عنه يذكر لم واذئه تائبا، يكون أن فتعين ممت؛غ، والإصرار تائبا، او 

كانيوسف، فعله ما أن على ذللثط فدل الأنبياء، من غيره عن ذكر كما استغفارا ولا 
(.١٤٩- \ iA/\oالفتاوى؛ )مجمؤع المشكورة. اعى والمالمبرورة الحنان، من 

(.٣٢١زمنين)آ/أبي ابن تفسير ان؛لو؛ )آ(
ّيثهحال١^١؛.؛،، متروك أحمد؛ قال، الكوفي، الحضرمي سويد بن هلال بن المعلى )٣( 

وقالالحديث،، ووضع بالكدبا المعروفين من هو معين؛ ابن وقال كدب،، مومحؤع 
فيالكامل )انظر؛ الحديث،. نمع كن١اب ائي؛ النوقال الناس، اكذب، س سفيان؛ 

(.٧١٢٤برقم  ٢١٩. التهالي_، وتهدبب، ؛ ٢٣٧٠-  ٦٣٦٩٨الضعفاء 
فيحبان ابن يذكرْ لم وهم، ربما صدوق الكوفي، الأسدي عمرو بن المنهال )٤( 

قيالكامل )انظر؛ تركه. شعبة أن إلا والمجلي، والنسائي ممن ابن ووثقه الثقاُتط، 
(.٧٢٣٥برقم  ٢٨٥. ٠٢٨٤\إالتهييج، وتهييج، ؛ ٢٣٣٢-  ٦٢٣٣١!الضعفاء 
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وميشهرين، سيرة وتينه ومحنه ته فدعا الاسم يحسن لكن بالعرش، 
مثله نففي وحد مليمان كأن بالعرش حاءه فلما نرمح، على منه 

عاليهأندر لم ما على ندر الذي هذا أليى فقال: يكر ثم له، الحد 
،,٢١٠أكفرأم أأشكر ليلوني ريي قفل من هذا لمح،؟ مسخنا 

•تميرأم أو نقص دون هو كما النص هذا وسن أبمح، ابن فيكر 
ملامبن بحيمح، يذكر - ؛ليلة وهي، - المواصع بعض قمح، ن ثالثا 

•يذكرها ولا نمين أم، ا؛ر، بحينها إمرامحليات، 

يرنففي الأحبار كعب م( سلام ؛>، يحم، ذكرء ما ذللث، ومثال، 
١[،تذا>: نإؤإه َرثكث ثثئ تثن ثو ثثلأ آتيكن ص نعالك،: توله 

حناحأحنحة، أربعة له إمرافيل الملائكة أنرب ُإن يقول،• حجس، 
وبينبيته والرابع ، ؛الثالث، يرول، وند بالمغرب، وحناح ؛المشرق،، 

يصفقحتى اللوح حاء يوحيه أن أمرا الد أراد فإذا المحفوفل، اللوح 
فيليهحثريل فينادى مكتوب، الأمر فإذا رأسه فيرفع إسرافيل، -مهة 
إلاسماء إلى سماء مجن حبريل يهبهل فلا بكذا، أمجرث، بكذا أمجرث، I فيقول 

فيهبطالحق،، عند من الحق -مريل: يقول حتمحر الساعة مخافة أهلها فنع 
حلي،عن وغراتم، أحرى إسرائيليات ذكر ثم ، إليه* فيرحمح، النحم، علك، 

الملأثكترْ،.

باذللث، من يذكر لم زمتين أبي ابن لكن 

احاب.دمي؛* إذا الذتم، الد اسم ضد: )١( 
سلام.ين يحي شر عن )ح( النخة عن ( ٢٧رنم)اللوحث )٢( 
(.r.Y/r)نسمن ر ابن شر انظر: )٣( 
سلام.ين يحٍى شر عن المخة)ح( عن ( ١٥٧رغم)اللوحة )٤( 
صلأمين يحص شر عن )ح( النخة عن ( ١٥٩-  ١٥٧)رنم اللوحات انظر: )ه( 
رزسمن)إ/مأآ(ّا;ظو:شرا؛ن )٦( 



بنيحص ذكره ما أم آبض زمنين أبي ابن أن سق مما ييتضح 
يعدمنها حذفه ما وأن اختصارها، ْع أر ^^٧٠ ا[لآّءرائياويات من سلام 
بنيحيى لتفسير اختصاره في عليه يؤخذ مما وهذا الجملة، في قليلا 
اه»رحمهما محلام 



,بمح.

الةمحق؛لثايش
الجانب

ماإلا عقيدته م اساء من أحد يطعن لم ملام بن يحيى الإمام 
صحةلي يفلهر لا آته صاما أوصحئ وقد بالأرحام، اتهامه من حوله أثير 
فييقدح أن يمكن ما يره لتفمطالعتي حلال أحد ولم الادعاءرا،، عدا 

آرائهني والجماعة نة الأهمل عقيدة يخالف، ما أر ولم ، عقيدته 
التفسير.في لها يعرض التي ائل المفي المختلفة 

مبقكما والجماعة الئة أهل أئمة من فهو زمنين أبي ابن أما 
ملاميص؛ن تسري محن ٧مق لرض سجمُ"' ض ذلك ابماح 

اكالة;امندنسخلألاس دائن 
ائلمعدة الأيات، لبعفس تمير0 عند ملام بن يحيى يدكر أولا• 

بالأيةمباثرة علاقة له ما إلا زمنين أبي ابن يترك فلا العقيدة، في 
البقية.ويحدق، 

ثلرأؤ أف ت تعالى فوله ير نفعند ورد ما ذلك، ومثال 
فدكرائل، معدة ملام بن يحيى ذكر فقد [، ٣٠ت ]الروم ه عث، ألناس 
ماعلى أدلة وذكر الاحرة، في لمين المأولاد من صغيرا ماُت، من حكم 
بعدةوحاء المشركين، أولاد من صغيتا مات، من حكم ذكر نم ناله، 

والأصم،الإسلام، نبل ماُت، من لحكم عرض ثم ذلك، على أحاديثه 

الرسالة.هدم س ( ١٢٣، )ص٢٢١اتفلر: )١( 
الة.الرّث س ( ١٣٧)صآ-ما، اش )٢( 
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ذلكل١،.على أدلة وذكر والهرم، _، به لكن ومن 
أولادمن صغيرا مات من حكم ذكر ففد ومنين أبي ابن أما 
ْعالمشركين أولاد حكم ذكر ثم ذللثا، على دليل أي ذكر دون الملمين 

بقيةيذكر ولم سلام، بن يحيى يكرها أحاديث حمسة من حديثين يكر 
أدلتهال٢،.ولا يحص مائل 

العقيدةني ألة مالمواضع بعض في سلام ين يحيى يورد ثانيا؛ 
!عضوفى الأدلة، يدكر ولا المألة زمنين أ!ي ان فيذكر أدلتها، ؤيذكر 

الأدلة.من بقليل يكتفي الأحيان 
آشمثعةممع ويلإ تعار؛ قوله ير نقعناأ حاء ا مذلك ومثال 

>رلأسلام! بن يحيى يقول حيث [، ٢٣]،—-t: أموه أدى لمن إي هنيء 
ليسوالمؤمنون، والميون الملائكة يشي للؤمتين، إلا الشافعون يستشفع 

يشفعون.فلا للمشركن يشفحون أنهم يعص 
الكبانرأهل I مال الحن عن دينار بن الحن وحدتنى 

[،٢٨]الأناء: آيبمتزه ِدتي إلا يئثمى  ٩٠قال؛ لهم، شفاعة لا 
إللإهثيد من إثُ آلممعم ليي من دعوى آفي؛ى ، ^٠^١٤ؤوثُ ال؛ ون
شهادةمخلصة وقلوبهم [ ٨٦]\شم-خوق.' بملثؤزه جلجز اُاه إلا إلّ لا 
ممةثثثيخر وت وقال: الحق، أنها يعلمون اه إلا إل لا أن 

إنمالهم، يشفعون لا الشافعين إن أي: [؛ ٤٨لالما-در؛ آلثصزه 
للمؤمنين٠يشفعون 

صلا،بن يحي تمر من المحة)ح( من ( ٨٨- ينم)٦٨ اللوحات انظر؛ )١( 
(.٣٦٤.  ٣٦٢>م نمين آبي ابن شر انظر: )٢( 
ملام.ين بحي شر من )ح( المتمة من ( ١٤٧)رنم اللوحة )٣( 
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إلاالثانمون يشفع لا ®أي؛ ت ؛موله زمنين أبي ابن اكتفى سما 
لاوؤ.شنالا/

بنيحص ذكرها اكي الأدلة بمص زمشن آبي ابن ب ذكر U ومثال 
نقد[، ١٨]محي: أستتلع^ جؤس.تآآ تعالى؛ نوله ير نفعند جاء ما سلام 
أثراطبعض ذكر فيها وأثرا حديثا عثر أحل ملام بن يحيى أورد 

٢١٧٧١.،

التسعةوحذف نفعل، حديثين إلا يذكر لم زمنين أبى ابن لكن 
اب،.

أهلبقول القول في الإمامان يتفق والصمات الأسماء في I ثالئا 
لو.ىتأؤيلأ - عليه اطلعت فيما - أجد ولم الله، رحمهم والجماعة السنة 

يذكرهاالتي، والأدلة الكلام يختمر زمنين أبي ابن أن إلا منهما، أي 
سلام•بن يحمحا 

آلإفي<هعق آمترئ ؤم ت تعالي توله ير نفعند ورد ما ذلك ومثال 
عنأميةل٤، أبو ®نا نفيرها في ملام بن يحص يقول حيث ٤[، : ]الحديد 
كنااإرش وبين الثانة الثناء )بين الله رمحول قال قال؛ الحسن 

;ينتناؤنن(لْ،.

)أ/ها(.نمين أبي شيرابن )١( 
سلام.ين يحص تمر س )١( المظ س ( ٥٧٤-  ٥٧٢)رقم الاوحات انظر: )٢( 
(.٢٤٢)أ/اأأ.نجن ايي ابن تمر انظر: )٣( 
حبانابن ذكره مقبول،، اه، عبد وتل• بمني، اسمه: الدمثقي، الثعباني أب أبو )٤( 

(.٧٩٤٧برقم ص*أآ■ التهدب J>_ ه/لأهه؛ الهات، )انظر: القات،. »ي 
فيكاصم أبي ابن أحرجه حديثإ من حزء ني مثله ورد وند صعيم،، الحدين، هدا )٥( 

أيضا.محعيق، بمد ( ٥٧٨)برقم ( ٢٥٥.  ٢٥٤)أ/ الئنة 
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عنجمير بن سعيد عن الئهنيل١، عمار عن هلال بن المعلى نا 
لمومحعوالأرض مارات الومع الذي الكرسي نال؛ عباس ابن 

حلقه*لالذي إلا العرش قدر يقدر ولا القدمين، 
•موله الكريمة الايه لهذْ مره عند رمنين أبى ابن لكفى نما ي

والأرمحىماوات الومع الذي الكرسي إن ت قال عباس ابن ير ارتف
حلمه((الذي إلا العرش تدر يعلم ولا القدمين، لموصع 

يسهلردالش المائل يحذف زمتين أبي ابن أن مبق مما ويتلُءءس 
م؛اشرةعلاقة له يما ؤيكتفي لاؤيات، تسيره عند ذكرها قي سلام ين يحمر 

من،يذكره ما علؤر يحيٍئ بها يستدل التي الأدلة يحيف أنه كما يالأية، 
بإيراديكتفي، أيصا وهو منها، ؛القالسإ، مكتماأكثرها ف يحن. أو مسائل، 

إمحنالة.دون والصمات الأسماء فير والجماعة الثنة أهل، منهج 

الثقات،،ي حبان ابن ذمJ_l ،^ 0صدوق الكوهمر، الجالم، الدهتير معاويأ بن عمار )١( 
التهدبوتقرب ؛ Y1A/oالثقات )انئلر؛ "\مأاه. سنة ترثي أحْلأ، ربما ونال؛ 

(.٤٨٣٣برقم صام'إ 
يرنفمن )أ( النسخة من اللوحات من حاورها وما اللوجة هذه رنم لي، يتضح لم )٢( 

•سلام بن يحص 
امح،زمين)أ/مأم(.ابن شر )٣( 



ومجحسرهالأصل بين امحوازنة 

اتتفسيرباثرأيانب جض 

تبئان ونه 

اللضة.الماحث الأول؛ لمبحث اه 
الفههية.الماحث الثاني؛ لمبحث اه 
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اللغويةال4باحاث، 

لأنهالكريم؛ القرآن نمير مصادر من مهم مصدر العرسة اللغة 
سلزيك>هيلجأ عتبما هم؛اُا أتنلظ I تعالى قال كما نزل، بها 

.ألمحق ألح يب مث . آدشرا ؤ ك؟زقت ت ونال ٢[، تبو«شت 
[؛١٩٥-  ١٩٢]الشع_راء: يزه ميا لتا)، . آلثذئ، من لمجن ، ٤٧٠ءق 

ير؛النفش ه الصحابة لدى الأصيلة الأدوات من كان وليلك 
ه•هماس ابن قال وند ونثرا، ثعرا العرب لغة إلى الرجؤغ 

يرونفكلامها، من العرب تعرفه وجه أوجه؛ أربعة على ررالتفسير 
يعلمهلا ونمير العلماء، يعلمه ير ونفبجهالته، أحد يحدر لا 

عليهمحفى فإذا العرب، ديوان ®الشحر ت أيصا ونال ،، الل4،ال إلا 
كما، ديوانهم* إلى رجعوا Jلغتهم اض أنزله الذي القرآن من الحرف 

كلفي العرب بشعر ١^٧٣، بن لنافع محاورته في استشهد أنه 
•، ^١٤يئكرْ جواب 

عندالحربية باللغة رون المقاعتنى فقد الأهمية لتالك ونفلتا 

(.٦٩٤))/اJرئن )٢( (. OU))/ص تمر )١( 
ٌالخوارج، من الأزارنة رأس الحريري، الحنفي نيس بن الأزرق بن نافع )"٢( 

علىحمج عنه، أسلة وله ه، ماس بن اه مد أعره أول صب جون، ين
-.٠٦٥نة كل واصحابه، هو ترى نم ه، الزمر ابن مع ناتل ثم ه، ءاي 

(.١٠٥٢. U/(roوالأعلام ، ٨٩٩١برتم  ٢٤١إ/الامحدال منان )انظر: 
(.٢٩٤اورئن)ا/"ا؟أ_ )٤( 
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اللغةأهل أنوال من بكثير ير التغكتب وحفلت اش، كتاب يرهم نف
.وغيرهاوالاشتقاق البلاغة ومباحث الُرب وأشعار 

سلامبن يحيى ير نفاهتماما الجاب هذا أولت التي التفاسير ومن 
لهذاورعاية تمثزا أكثر نمين أبي ابن كان ؤإن زمنين، أبي ابن ير ونف

بنيحيى تفسير على نفرته فيها يظهر التي الجوانب أبرز وهر الأمر، 
سلام.

تيلي ما حلال من الجانب محذا م المسيرين بجن الفرق ليمين 

بعضملام بن يحيى ر بفالقليلة المواصع بعض في أولا: 
زمين•أمح، ابن لئن لغويا الكلمات 

مق،أوأتمحرهؤو-قم ت سالي توله ير نفعند ورد ما ذلك، ومثال 
عليها!ءؤلع يقوله؛ سلام ين يحٍيى شرها حيث [، ٤٦ت ]الأنعام 

الموضعهذا في الكلمة هذْ لتفسير زمنين أبي ابن يتعرض لم بينما 
عفلارآ،.وتركها 

جأتعالى؛ توله من ؤ*ئمأتاه كلمة ير نففي حاء  ١٠ذلك ومثل 
بنيحيى يقول حيث، [، ١٨]الإسراء: ئيحويإه ماومؤبما بمثها جهم هت •بمتا 

ؤئنم؛«لهافه نقمة في مئ.ءوااه بمتنها جهم لن جنتا جأ ٠ ٠ . ٠ ملام؛ 
النار.في الجنة عن مباعدا مهلرودا 

فياه نقمة في ؤثوعوأايم قتادة؛ عن س_عيال نا 
الدنيا!وثللبته همته كانت من يقول؛ اينه، ءاJاب 

ملامبن يحي نض من )ت( المنة محن ( ٤٩٣)رقم انالوحت )١( 
)آ/بمآ(.زضن ايي ابن تمر انظر: )٢( 
ملامبن يحص تمر س >ب( المنة س ( ٣٧٧)رقم اللوحة )٣( 
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معنايني يذكر ولم لتفسيرها زمنين أبي ابن يتعرض لم بينما 
شٍثارا،.

يرنفملام ين يحيى فيترك ذلك، عكس يحدث ما ^؛^١ ثانيا؛ 
لغة.زمنين أبى ابن يفرها بينما لغويا، الكلمات بعض 

يمولحسنا إبرامم.ل، مررة ير نفني ورد ما ذللث، ومثال 
؛^٠٣ميثثءه بمحكاد ولا ؤتج-نعن تعالمحرت انال -لأم؛ بن يحص 

أمعاؤْاالآ،.فتقطع صه له ثد لا يسيغه وهو كراهيته، من [ ١٧
معنىمحمد؛ ارنال يحيى؛ قول إلى أمان، فقد زمنين أبي ابن أما 

يظئه*لم.ؤثسغههث 

آلمداب،لها ءؤيءئنأثا تعالى؛ نوله ير نفعند ورد ما ذللت، ومثل 
الضعفينلمعنى ملام بن يحيى يتعرض لم حينا •٣[، لالأحزاب<؛ تينؤزه 

لها، يماعفأين سأله؛ لرحل البصري الحس بقول اكتفى ؤإنما لغة، 
مرتيزالأحرها تؤتى الخن؛ قال ضعفين؟ العانادت، 

محمد؛®نال فقال؛ لغة، الضعفين محنى زمنين أبي ابن ذكر بينما 
فيالضعف، مثلين، يجعل أي تينم؛زه؛ آلمداب لها وبملمعم، معنى 
أي■هدا؛ ، ضعفهدا يقال؛ المثل، اللغة؛ 

يرهنفعند اللغوي المحنى سلام بن يحيى يذكر ما ثيتا ك؛ 
.وبياثا إيضاحا المحنى يزيد زمتتن أبي ابن لكن للايات، 

(.١٦)م/نمين ايي اين تمر انظر: 
سلام.بن يحص تمر عن )ت( التخت عن ( ٦٨١)رنم اللوحة 
زسن>^هأ"ا(.أبي ابن تمر 
•ملام بن تحص تمر ُن )ح( النخة س ١( ٢ )■ رنم اللوحة انظر: 
)"ا/أا<م(.نعين أبي ابن تمر 
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^^٤٠^تعالى! قوله في ررالطائرآآ تفسير في ورد ما ذلك ومثال 
سلامبن بحمى فمره حيٍا [، ١٣لالإسراءت عنقهم؟اب ق ءكإرءُ ألنمتثه ، ؛٥٣

.^١٢راكض انمل، 
تمحمد ارقال ت يحيى قاله ما ذكر أن مد زمتين آبي ابن يمول بينما 

الخيرمن للحظ قيل ؤإنما والشر، الخير من حظه ألزمناه المعنى! 
بالشر،وحرى باليمن، ط-ائر له جرى العرب• لفول طائر؛ والشر! 
عنقيفي لك وهدا عنقه، لزم ند الإنسان! لزم ما لكل تقول والعرب 

ستعملونهاابما اه فخاطبهم منه، أحمج حتى 
ملام!بن يحيى يقول حبنا النمل، سورة نمير في جاء ما ومثله 

والعفريت،مجاهد! وقال مارد، [ ]٩٣لير(يم تن عميت، ءؤظل< • هق ®نوله 
الكافرا<ص.إلا يكون لا 

و•ءفريث،عم يقال! محمد! ®قال قوله! فآصانف زمتين آبي ابن أما 
وثيقاءرأ،.شديدا كان إذا وعفاؤيه! وعمريه 

إسيبل اهمانا، الإعراب اتل ميولي لا سلام بن يحيى رابعا: 
بذلكزمنين أبي ابن يهتم بينما تفسيره، في الإعراب من شيئا له أجد لم 

كتابه.من كثيرة مواطن في الإعراب وتجد ^١، 
لمحيث، التوبة، محورة ير نففي جاء ما أذكر ذللش، على وللتمثيل 

[٦٠]التوبة: يى ؤمٍ؛متة تعالى: لموله تفسيره في ملام بن يحيى يدكر 
ؤر>م؛ثةهمحمد! ®قال زمنين! أبي ابن يقول بينما ،، إعرابأ أي 

صلأءبن يحنى تفسير من )ب( النسخة من ( )٥^١٣رنم اللوحة انظرت )١( 
)مْا(•رسمن -فرابزأيي )٢( 
•ملام بن يعي تمر من )ح( النسخة من ( ٢٠)رقم اللوحة )٣( 
)مآ«م(.نسمن أبي ابن تمر )٤( 
سلا•بن يحص نمير عن )ب( النسخة من ( ٥٩٣)رنم اللوحة انظر؛ )٥( 



r،Tr  iا.ة.ةقا
تمح\ثا========^=====^^^

الصدقاتلهذلاعفريضةا<لا،.فرضاش،المعنى؛ التوكيد، عر بالنصب، 

]الروم:^٠>؛^؛؛؛ تعالى' نوله ير نفعند حاء ما ذلك ومثل 
يقول؛يتما لإءرابهال٢،، - كعادته - سلام بن يحيى يتعرض لم إذ ؛!، ٣١

نمحبءؤسر، ؛ الزجاجر٣، قال محمد! ررئال ومتين؛ أبي ابن الإمام 
النحويينجمع وزعم قال؛ ، ٢٣٠]اردم؛ ت4ةاضه ^٠^٠> بفعل الحال على 

فيهاتدخل النص. مخاية لأن وجوهكم؛ فأقيموا ؛ هذامعنى أن 
الأطءل

الاستشهادأيصا سلام بن يحيى الإمام عتل أحده لم مما خامسا؛ 
زمتينأبي ابن يوليه بينما للايات، يره نفعند به والاستدلال بالشعر 

نفيره٠من المواصع يعفس فى به فيستشهد واهتماما، عناية 

]يس؛مسمةه تعالى• نوله ير نفعند ورد ما ذلك، ومثال 
ماسابن عن ب ورد وما التقمح، محنى سلام ين يحيى ذكر حيث ٨;!، 

٠لسهر ا من وسيء سسسهد ولم هد، وم*ط لحسن وا 

تال؛ثم يحص، ذكره الدي الحسن تول ذكر فمد زمنين أبي ابن أما 
عنكناية نهي• مس>زةه ئهم ، ١٥٥٧٢إل ؤؤءهى قوله؛ محمد؛ ءنال 

والحنق،الذض لمي اليد يجعل الغل لأن الأعناق؛ ص لا الأيدي 

(.j.^(r\i/rأبي ابن شر )١( 
•ملام بن يحص نمير من )ح( التخت من )٨٨( رنم اللوحة انظر: )٢( 
والأدب،والقمل الدين أهل من لكن المحوي، اذحاج سهل بن ري البن إبرامم )٣( 

-،٥٣١١سنة توفي والأنواء، والاشتماق، القرأن، معاني كتبه: من الاعتقاد، حن 
ومعجم؛  ١٩برقم ٤ ٠ - ص٨٣ النحؤيين العلماء تاليخ )انظر: ذللت،. غير ونيل 

(.١٨٥>أ/و\ءو\.< الهمان معاني وانظر: (، ٣٦٠.  TM/T)نمين ابى ابن -در )٤( 
•سلام ين يحص نمير من )ح( النسخة من ( )٣^١١رنم اللوحة انظر: )٥( 



ت77~،ءااللغوية انميامث 
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.(.ونيل).يصره، الغاض رأمحه الراح ت العرب كلام *ي والمقمح 
قالبرودته، لشدة ها رزومترفع الماء وردت إذا الإبل لأن أنماح؛ 

ثّميثة يدكر الشاعر 

\إ2ن[؟صكالإي \كو°د ئعص منوي حوائجها عنى ونخن 
.ثا«حا ت القماح واحد 
مآ»وثل تعالى! نوله ير تغفي ورد ما ذلك ومثل 

أوردؤإنما لغويا، الأيرامحل ملام بن يحيى ر يفلم حسن، [، ١٨ت
بأدلتهارأ،.الساعة أقرامحل من عددا 

وآ.ماثل4أه:معنى محمد: »قال ئيقول: زمغين آبي ابن آما 
:بعصهم وأنيل. ؛التحريلث،، ثرط، منها الواحد أعلامها، 

ئثدرراُ،أئيه أدناط جنلث، محي ثثثا يالصنم أرممت، قد كنت قإن 
امحتماتاأكثر زمئين أبي ابن الأمام أن المحث هذا من والخلاصة 

إصافاتأهم وأن ملام، بن يحيى الأمام من اللغوي سج، ؛الجات
عنالواضح تميره كان وبه اللغوي، الجانسح في كانت، زمنين أبي ابن 

ملام.بن يحيى نفير 

فيوافحتن غتر •كلمتان الحاثب: ني المحقق وقال نمين، أبي ابن مسر في كذا )١( 

ديوانهني ومو الجاعلين، الثعراء من الأمدي، حازم أبي بن لمشر المت، )٢( 
زمين)أ/ا<م.أبي ابن تمر )م 
سلام.بن يحص نفير من )١( المطة من ( ٥٧٣.  ٥٧٢)رقم اللوحتان انظر: )٤( 
•ديوانه ش والمن ال-ؤلي، أبوالأموي *و؛ )٥( 
>إ/الآ(.نمين ابي ابن نمير )٦( 



الض2هاوةالمباحث 

علممن، ص لمذهب اخماءْ ملام ين يحص نمير من يظهر لا 
الأحكام،آيات حلال من الفقهية الأحكام بعرض اهتمامه من الرغم 
المذاهبأصحاب بعض على تقدمه إلى منه حزء في يعود ذللتا ولعل 

وأحمد.'5الثافرى الفقهية 

إلاعنه، وروى أنس بن ماالئ، الإمام أدرك ملام بن يحيى أن ومع 
بانتمايهحلاله من يحكم أن يمكن ما يرْ تفحلال من ألحفل لم أنني 

أقوالحلال من الفقهية الأحكام يعرض سلام ابن فالإمام مالك، لمدشّ_ا 
المواصع.بعض في رأيه يذكر وقد عنهم، يروى الذين النفير أئمة 

المالكيالمذمج، أئمة من نهو زمنين أبي ابن الأمام أما 
واحتمارهالمدما، في مرجعا ؤيعتبر المشهوؤين، بل المعرونين، 

يمكنلا فتفسيره ذلك وهع الإمحللاق، على اختصاراتها أفضل هو للمدونة 
وذللت،المالكي، المدم، على الأحكام آيات ير نففي مرحنا يعد أن 

ملام،بن بمحمح( ذكرْ ما محتوى عن يخرج لم نمين أبي ابن أن يسبب 
فيالفقهية والأراء الأقوال عرض في الإطالة عدم يرى كان ولأنه 

فيذللتط إر أشار كما الفقه كثب من موضعه لذللت، أن ؤيرى التفسير، 
كنت^^٥١ تعارث قوله ير نفعند فنجده يره، نففي موصع من أكثر 
ذكرمحمد؛ ®قال يهول؛ أ'ا[ : ٠٧١].ه . ألكثلوه. ثهم لأستؤ تيم 

لهإذ ذللث،، فاحتمصرت اختلايا، فيها ونقل الخوف صلاه نة ّيحيى 



م-نءج٦ الفقصة اساحت 

،.الفقه٠٠١ كتب من موصعه 
آخرعن كلامه حتام عند السورة، لنفس يرء تففي أيصا وقال 

الفرائص،من ائل مالسورة هذه في يحيى ذكر ت محمد ارقال آياتها! 
،. ١١٠٠٥٥١١كتب من مواصعها يأسرها للفرائض إذ منها، كثيرا فاحممرت 

يلي:ما حلال من يتسن الفقهي الجان—، في التمرين بجن والمرقا 
أدلته،ؤيذكر فقهتا قولا ملام بن يحيى يذكر ما غالثا أولا: 

هووهذا الأدلة، من سيئا يذكر ولا الكلام رمنين أبي ابن فيحتصر 
قليلة.مواصع في الأدلة بعض يذكر وقد عليه، الغالب، 

مؤيهىين قتيمهى ولأ • ت*اليى تدله ير نفعند ورد ما ةللئv ومثال 
بيتهامن تخرج ررلأ سلام: ين يحص يقول حسث، ١[، ولا 

عباسابن قول وفي العامة، قول في ثلاثا طلقها ؤإن العدة تنقضي حتى 
أيصا.عنها توفي ؤإذا ثلايا، طلقها إذا حرجت، ساءمحت، إن والحسن؛ 
يهللقؤإنما قال: أنه تولهما: معنى يحيى: قال 

.أيصااثنتين طلقها ؤإن منه تعتد دامنت، ما تخرج لا فهي واحدة، 
تخرجألا بهن: لحل اللاتي المعللقامت، في أنها العامة: قول ومعض 

إلىاحتاجت، فإن بيتها من تتحول ألا الخروج وهذا عدتها، تنقضي حتى 
•محتها محا إلا محت ولا حرجت لحاجتها بالنهار الخروج 
النبيأتت، أنها قيس بنت، فاطمة عن الشعبي عن حماد نا 

ذللث،فذكرث، نمقه(، نلأ ليث، نكش )لا فقال: طلاقها، زويها ، L1وقد 

(.٤٢٦))/ازيق المدر )٢( ذتن ايي ابن شر )١( 
مات مكحول قال فقيه، مشهور ثمن عمرو، أبر الكوفي، شراحيل بن عامر )٣( 

)اظرتالمائة. بعد وماتا الصحابة، من وحممين مائة عن روى منه، أفقه رأيت 
(.٣٠٩٢برقم  XAU»،_التهدب ومرب ؛ ١٨٦- ه/هخا الثقات 



تمحقإاً
لعلهاامرأة بقول لنآحد ثنا ما الخناب! بن عمر نال ت نقال ، لإبراهيم 
رالممهئ(أأ،.ايثكص )لها ت يقول . افي رمول سمعت وهمت، 
سألتنال؛ ، م-هرانر بن ميمون عن ، لمازر مبن المرات نا 

،تبحر ئد رجل مزال لتسأل إنك فقال• أشياء، عن المسيب بن معيد 
إلالا، ناللم،! غيري؟ من مممعث مما شيئا اصتمعث، مما حالمث، فهل 

قيس،بنت فاطمة حديث بال فما تتقل، لا أنها ثلائا المعللقة في تولك 
.اش رسول كان إن ت الناس؟ فتنت كيف المرأة تلك ؤح فقال! 
فتشى.فما أناها 

بنإمحاق بن ممد عن معيدرص بن صعد عن عرأ^ بن منيل نا 

بعضسع كثيرا، برمل أنه إلا ثقة الكرم، الخص قيس بن بزيد بن إ؛راءجم ١، 
-الثقات؛/٨ )انظر: . ٠٩٦سة ليلا »ال.نن الحجاج من متواو وعو مات الصحابة، 

(.٢٧٠برقم صْآ المن.س-، وتقريب ٩؛ 
(٩٠٣)\إلها نفقة لا تلأثا المطلقة باب العللاق، كتاب صحيحه، م ملم احرحه ٢( 

برقم>؟/أ«بم( واuب المحاب نفى وش \/_ iA)'برقم 
محمد،بن والقاسم مهران، بن بون عن يروي ، ١^، ملمان بن الغران، ٣( 

)اتقلرت.ْله. منة نوني الثقات، م حيان ابن وذكرء ثقة، أحد؛ قال والأعمثى، 
(.٦٦٩٦برقم  l\T/oالامحدال وميزان ، TTT/Vالثقات 

وكانالعزيز، مد بن لعمر الجزيرة ولي فقيه، ثقة كوفي الجدري، مهران بن ميمون ٤( 
٥٥٦صىالتهذيب وتقريب ؛ ٤١٨-  ١٤١٧/٥لثقات )اند: . ٠٠١١٧منة توفي يرمل، 

(.٧٠٤٩برقم 
مزاللتسأل •إنك )بما/آ1ا(: التمهيد قي ورد ما عاليه يدل العالم، في تحر أي: ٥( 

ايوم'•تل الطم بم ند دجل 
قالضعيفا، لما، ومنيل عمرو، ١سمه يقال الكوفي، النتري علي بن منلءل ٦ا 

فيالكامل )انظر؛ -. ٠١٨٤منة مجان ضعيفخ، محو معين: بن ؤيحيى احمد 
(.٦٨٨٣برقم ءسه(ه التهدم، وتقرم، ، ٢٤٤٨-  ٢٤٤٧٨الضعفاء 

أحمد؛قال الحفظ.، ميئ صدوق يحيى، أحو الأنصاري، نيس بن معيد بن معد ٧( 
نيالكامل )انظر: . ٠١٤١منة توفي بالقوي، ليس الشانئ: وقال الحديث،، خعيفإ 

(.٢٢٣٧برقم ص١٣٢ التهاوبب وب ؛ ١  ١٨٩- ١  ١٨٨٨الضعفاء 
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سعيدأبى أحت المريعة عن كعب بنت نينب عن ، عجرلأ بن كعب 
بنالعارث دور؛_ من ناصية دار فى وأنا زوجى نوني نالت: الخيري 

ثمه، نففي ما فأحر أتسقل؟ اض رمود إحوتي نسأل الخزرج' 
٢.،ار أ■جأهلالكتاب يبح حس سلئ، ني انعدي أن رسولا بث 

منتخرج الأ إلاتوله: ذلك كل من زمنين أبي ابن بذكر نلم 
ؤإنبيتها، من تتحول( ألا الخروج وهذا عدتها، تنقضي حتى بيتها 

محنيا*قمح، إلا محت ولا خرجت، بالهار الخروج إلمح، احتاجت 

نولهير نففي حاء مجا أدلته بعض زمحين أبي ابن ذكر ما ومثال، 
ب،أة جث، ؤثدؤِ ثيُ هو ياق تثثا ئيم مل »ا-بمإئءإ >i^، وي تعالى: 

أربعةالزنا حد في ملام بن يحيى ذكر حيث، ٢[، ]النور؛ د؛ت< 
وعاليوعثمان وعمر كب بن أبي عن آثار ة وحمأحادينا، 

وأثركب بن أبي واثر بحدشن ذسمن أبي ا؛ز، فاكتفى همائ وابن 
صر..٦()د 

ألةالمفي أأضالا عدة سلام بن يحيى يورد ما كيرا يانيا. 
الغالي،،هو وهذا منها، بواحد مكتفيا زمنين أبي ابن فها فيحل الواحدة، 

المتعددة.الأهوال، يدكر أن النادر ومن 

توفيوثعّة، مالك عنه روى ثقة، الأنصاري، عجرة ين يب بن إسحاق، بن معد )١( 
(.٢٢٢٩برقم ص'"اأ اكهز,ب ومربم، ، ٦٣٧٥;الثقات، )انفلر: . jkM'يعدمنة 

كتان،النائي، في صحح ند بورد تل أنه غير الإستاد، بهذا صعيف، الحديّثج هدا )٢( 
برتم( n٣٩٣/تعل حض بيتها في زوجها صها المتوس ُنام باب الطلاق،، 

(.٥١٤ِ  o\T/y)اكائي متن صحح وانظر: (، ٥٧٢٢)
ملام.بن يحص تمر س )أ( التخت س ( ٣٩٤)رنم الاوا )٣( 
)؛/ا«؛_أ•؛(.ابناييزثن تمر )٤( 
ملام.بن يحص تفسر من )ب( النسخة من ( ٧٣٥-  ٧٣٤)رنم اللوحتتان انظر؛ )٥( 
(.٢٢١)مخاآ_ رنمين ابن شسر انظر: )٦( 



=ثقآا====^^==ء^^^^
إتئهين آ1ذ1آء ئلى تحل ٠ تحارت توله نمير عند ورد ما ومثاله 

عنلمة مبن حماد ®حدسي سلام؛ بن يحص يقول حيث [، ٥٢]الأحزاب؛ 
قال:كعب بن أ؛تي عن ١^٢، عبد بن موسى عن سدرا، أبي بن داود 
يبكنص ي ١؛؛^^ ج الي أز؛بم َش نقا وآ 
حتى[ ٥٠]الأحزاب؛ .؟4 . محتك. وثان ضك ؤبمات عك ؛ ٤١أفاء مدآ 

والخالةالعمة هزلاع تذه ية اثلأ لاق تحل ج ه: قولإلى انتهى 
اللاتيحالاته وبنات عماته بنات من يتنزؤج يقول: وكان ونحوهن، 

معه.هاجرن 

الني.أن الحس عن محادة عن الرابي^ هلال أبي عن عمار نا 
لك.محل ولا وقال: علهن، يصره ورسوله اطة نائئترل اءه نحير لما 

Dif ٤٧١آحر إلى بيم .منثث.؛.،

فيحسان ابن ذكره بآ-مة، تهم لكن متقن، ثقة انمري، القشتري عند أبي بن داود )١( 
التهذيبوتقريب ؛ ٢٧٩- ٢٧٨٨الثقات )انغلر؛ >. ١٤٠نة نرقى الثقات، 

مييمن هند أبي ابن عن يروى لا لأنه هنا؛ الاسم في ونع حطأ ا"ن لي ينلهر )٢( 
بثلاثةالأثر ^ا نحو روى الأية لهذه تمره في حرير ابن ولأن اض؛ همد بن موس 

بنأبي عن ننال عن موس أبي بن محمد عن هند أبي بن داود ت كلها مها أسابل، 
وتاليعرف، لا ت الذهبي عنه قال مرمى، أبي بن محمد يبدو غيما فهو كعب، 

برتم٥ • أ/ الاعتدال ومنان ؛/U\'؟؛ • اتجري ير تغ)انئلر؛ تور. محجر؛ ابن 
(.٦٣٤٢برقم صه«ه التهذيب وم.ب ؛ ٨٢٢٨

بالقوي،ليس الناتئ؛ ونال همه، يحدث لا يحيى كان البصري، مليم بن محمل، )٣( 
الصماءفي الكامل )انفلر؛ -. ٠١٦٧منة توفي لن، له صدوقا حجرت ابن همه ونال 

مأ\<0(.برتم ص١٨٤ التهذبب، و-ضنما ؛ ٢٢٢١-  ٢٢١٨/٦
ورواه(؛ ٣١٦ا/)• تقبره ،ي حرير ابن رواه وقد الإسناد، ؛هال.ا ضعيفا الحل،يث هن.ا )٤( 

ثمأحدا أزواجه من ييدل أن له يجوز لا لكن باب النكاح، كتاب صنه، في اليهقي 
(.١٣٣٤٧برقم)( ٨٦٨)ئخ 



1'مجالفقهية اماحس 

========س==^^ق.بىً

أقجلأف تحل ه غال: المحن عن يرا، ئزبن علي عن حماد نا 
قال:£^؛^ ٠١ين مى تدل ؤ ^^١ ع التأزواجه ت بعني ين 

بنعلي به فأحبرت عنهن، مات اللاتي أزواجه على اش نمره 
•عليهن لتزوج شاء لو فقال• ، الصين 

بنتجميلة يخطب، أن جريرا الد. رسول أم نيلت بن علي وفال 
التسع.بعد فلأن 

عن(لملأ ش تحل ه نال؛ مجاهدا أن حكيم بن عاصم وحدثني 
الأزواجمن أأسه تدل ه كوافر ولا يهوديان ولا نصرانيات لا تذه 

■٠ ٠ همرهن الملمالإت 

أنولأ بتت ين آلمآء للف تحل ه ت فوله ني الكلبي ير نفوني 
تزوجم—١ لاض. ول رمأن ■ص-مراه أن؛ثش ميز آيثغ ين عى بميل 

اءنفقال اليثر، أحسن من وكات الكند.ية النعمان بنت، أمماء 
حاجة،من فينا له ما الغرائب، اه. رسول علينا تزوج لثن الض 

العمضان من له وأحل ءنا-ْ، اللاتي أزواجه على نبيه. اض لمس 
شاء.ما والخالة والخال والعمة 

،.^ ^٠٠٠بن أبي لتفسير موافق وهذا يحص؛ نال 
أزواجهت *يعني ت بقوله كله ذلك من فاكض ذمنين آبي ابن آما 

،-^pijبن نيئ بن بعلي المعروف المري، ملكت أبي بن الد همد بن نيئ بن علي  ٢١)
الضعفاءفي الكامل )انفلر: . ٠١٣١ّطن نوني بشيء، لمس احمد: تال _،، 

(.٤٧٣٤يرقم ٤ • ص١ اكهJم، وم.ب ؛  ١٨٤٠-  ١٨٤• >،/ 
..٠٩٣نة نوني مثهرر، شه لمت، ثقة طالب،، أبي بن يلي بن العض بن محلي )٢( 

<.٤٧١٠^ ٤ ٠ ص• اكقري.؛، )انظر: 
ملام.بن بمص تمر من )ح( النمخة من ( ١٣٠-  ١٢٩)رنم اللوحان )٣( 



=م:ا^^^==^=========

ورسولهالد غاخترن اءه ناه رسول حير لما المحسن! قال التسع، 
عليهن*ةصرْ 

يرنفعاد حاء ما تول، من أكثر زمغين أبي ابن فيه ذكر ما ومثال 
مين قترثن و ألتذشه س ٩ :م أدو >تو ،: pu;قول 

حيث[، ٤٩ت ]الأحزاب فتم؛رنه تحدؤما عرغ من عايهن لكم همما تحؤمغ آن 
يدخلأن تبل المرأة الرحل طلق إذا يحص: اهمال صلأم: بن بمص يمول 

معفليخطبهأ لفها، أمللث، وهي الواحدة، يتاللثج منه بانتا نقد واحدة بها 
منشاءمتط إن تزلج حتى غيرْ من ولا منه عدة عليها وليس الحهل-ابا، 

تكونأن مخافة مائه من فتعتد يعلمآها لم لأنه فيه؛ طلقها الذي يومها 
ستراعاليها أرخى أو بابا عليها أغلق فإن الصداق، نمقا ولها حبلى، 

العدة.عليها ووجبت كاملا، الصداق عليه وجب فقئ 

زوجاتنكح حتى يتزوجها لم بها يدحل أن نل ثلائا طلقها ؤإن 
طالق،أنت، طالق، أنت، طالق، أنت، فيقول! الطلاق يفرق أن إلا غيره 

منخاطسا وهو بشيء، بعدها طلق ما وليس بالأولى، سين همإنها 
تطاليقتن.على عنده كانتذ تزوجها فإن الحaلاب،، 

إلاصدائا لها ّس ند كان إذا منسوخ فهو توله: وأئ 
كانفإن لها، صتواق ولا المتعة لها فتكون صدائا لها ي1ّلم لم يكون أن 

لها،متعة ولا الصداق نصف لها فإن بها يدخل أن نبل صداقا لها ّمى 
ئسوثىأم ما ألئLا٠ شم إن عوؤ جناح ولأ البقرة• ش التي لأية ا نسختها 

أنملامكة همدرم آلمثؤو يعل ق،' آمحبجج هز محمثخئة يبمه لهن ميبموا أد 
ثنوصثم وهد ثثؤئن أن همز من قئئمئن ثإن . مج هز حما 

لها.متاع ولا [، ٢٣٧، ٢٣٦]الترة: }ذج 

٤(.' A/T)زمشن ابي ابن تمر )١( 



~~"ءمءأاممقهية اثمباحث 

المتعة؛يلها جعلت قال: المسب ين سعيد عن تتادة عن سعيد 
آنم، بن همحئن >ثلن المرة: في التي الأية نزلت فلما الأية، سْ 

طعولا المحس لها جش م\ ثبمس _؛؛،^A 1ن تر ربمّرق سؤئن 
يحيى.احل ريه قتادة، تول وهو لها، 

■المتاع لها ، بمنسوحة ليسست ٠ الحسن ل رنا 

المتاعلها ت يقول كان أنه الحز عن حالي ين قرة حدسي وقد 
٠يمشوحه ولست 

مشسوحةاأنها على والعامة 

ءاموآمحا • • *• تفسيرها: قي ومتين أيي ابن يقول بيتما 
كانإذا منسوخ الخاع قوله: إلى .ه . أثمحشتب.صأ إدا 
المتعة،لها فيكون لها يمه لم يكون أن إلا صدايا لها سمى فد 
فيالتي الأية نسختها بها، يدحل أن تبل ءللة-ها إذا ب صداق ولا 

نوله:إلى .ه • تثوثى. أم ما اليك هم إن عقتؤ متاح وي ت بقرة ل١ 
تيقول الخن وكان منموحة، ألها العامة قول محيا ما 

بامرأتهيدحل أن تبل الرجل مات ؤإذا وحة، يمتت، وليلماع اه 
طلقها®^١ الصف لها يكون ؤإنما كاملا، الصداق ولها وارثا 

فيهايتعرض التي المواصع من كثير في ملام بن يحيى يدكر ثالثا: 
فيتهلرد ؤيالفقه، يأحكام تتعلق كثيرة مسائل الأحكام آيايت، ير لتغ

كمالأنه يذكرها؛ ولا ائل المتللئ، يحذف، زمنين أيي ابن بينما ذللث،، 
الممير،لا الفقه كتب ائل المتللئ، مكان يعتر أثرمحئ، أن سق 

ماداين يمي نمير عن النسخة)ح( من ( ١٢٩-  ١٢٨)رقم اللوحان )١( 
(.٤٠٦تمرابنابيزض)"ا/ْ•(.)٢( 



ا^========^=^=ص=ف-\_^

رموهؤختخ>ث ت تعالى قوله ير تنعند ورد ما ذلك ومثال 
يجزئت نال قتادة عن معيد انا ت ملام بن يحمى يقول إذ ٣[، لالمجادلةت 

عن، عن ءياشر١، بن بكر أبو ونا النلهار. كفارة في المص 
•الرتيه يعتي يحيى. قال وكسرة، صنعرة الشسمة قال• إيراهيم 

وتالدبمه، عقل من [: ٩٢]الماء: ^٠^^ دؤدم-> إ؛راهمت نال 
اسمعنت يحيى تال ةفيث>ه، ؤرم> من الزنا ولد يجزئ لا إيرام-مت 

تجزئولا الثلهار، كفارة ني والصراني اليهودي عتق يجزئ ه أن
محاع•لا شيء م اثكابْ،، ولا الثاو؛رةلا، ولا أم 

القرآنفي كان ما قال: الصن عن دينار بن الحن عن عبادرأ، نا 
المسى.فيها مجزئ »مؤمة« يدكر لم وما تام، رجل نهو مؤمة« »ارنة 

علىالهمان غرا الأعلام، الأئمة احد الأّدي، الم بن عاش بن ثمة بكر أبو )١( 
القراءمعرنة )١؛؛^: .. ٠١٩٣منة تدن، الولع' كثتر ثقة، إمحاتا صدا ولكن عاصم، 
(.٧٩٨٥برتم التيدب و£و,ب ؛ ٢٨٧-  ٢٨٠ا/ امار 

عنصما ولا يدلس لكن انه إلا يقن ثقة الكوني، محولاعم، الضم يمم بن المغر؛ )٢( 
التءذ.بوتقريب الثقات، )انظر: . ٠١٣٦او  ١٣٣ضة توفي إبرامم، 

زوجبمامن( ولدت، التي الأعة وتتوي ^١، ٢٢ملته مالكها وءلّء عن حملها النر مر: )٣( 
هم»ةابن حدود شرح ولدت.)انظر: ثم زوجها ملكها المر الأمة او مالكها، نم 

(.٢٩٠-  ٢٨٩/١النقهة والألفاظ المسات وسجم ؛ ص٩٧٦
من،سدء إدبار بعد يعتق لأنه به سعي موته، علهمر عتمه سن.ء علق الذي محو المدبر: )٤( 

ومعجمص٧٦ْ؛ ء-رذة ابن حدود شرح )انظر: منها؟ وخروجه الدنيا الحياء 
(.٢٤٤م النتهة والألفاظ اسللخات 

)انظرنعتق. اداءء اكمل فإذا له، يدفعه طل، ^، عتقه صد. ربمل الذي مر المكام،: )٥( 
(.٣٤٠م الفقيية والألفاظ المعللحات ومعجم ؛ ٦٧٦ءرإعرفة ا؛رر حلوي شرح 

يحصوترك احمد، الإمام وثقه الجزار، المري مولاهم، الميممر راشد بنر عبأي )٦( 
- ١٦٤٦؛/الضعفاء فير الكامل، )انقلر: أومام. له صدوق حجر: ا؛ر، وهال، التهلان، 

(.٣١٢٦برتم التهييج، وم,ب ؛ ١٦٤٧



®ت~~ن' ااسهية ارمباحث 
=—======ص======محِء=

فيصومرمة يجد لا الذي في إبرامم عن معثرل١، أبي عن سعيد 
الصوم،تأنق يأنه فيقطر الشهرين من يفيغ أن فبل يمرض ثم  ١٢
أعتمحا،الشيرين من ض أن مل انممح، أبمنْ ؤإل متتابعين، شهرين صوم 

•، يآحد ربه 
تفسيرأي يذكر لم بل شيئا، ذللث، من يذكر فلم نمين أبي ابن أما 

لهاص.
المالأدلأن يذكر لا زمغين آبي ابن أن البصث، مدا رحلاصة 

يرهنفعند احياثا بعضها يورد وفد الغالي،، في ملام بن يحص يذكرعا 
يحيى،يدكرض اض المعددة الأقوال يذكر لا أنه كما الأحكام، وات 

المسائلفي فول مجن أكثر يذكر أن النادر رمجن بأحدها، يكتفي بل 
شسلام بن يحيى يتطرد التي المسائل زمتين أبي ابن يذكر ولا الفقهي؛ن، 

كتبلعرضها المناب المكان ليس أنه يرى لأنه يحذفها؛ بل ، ذكرها 
٠التفسير 

او١ ١ ٩ سة تونر المتنين، الحفاظ من ثقة الكوفي، الضي كلم، ين نياد )١( 
(.٢٠٩٦برقم ص.آآ اكهن.ب وهم.ب أ/يآمأ؛ الممات )انظر: . ٠١٢٠

•ملام بن يحص -ض س >ا( النمخت س ( ٣٣٤)رقم الاوحت )٢( 
(.ToAft)نسمن ابي ١^٠ -فير ا;ظر: )٣( 







=تج=

ممهبد ١٢

قاعدة.جمع '' الكة نر القواعد 
وقيأساسه، الست، وقواعد الأس، أصل الرب،ث لغة م والقاعدة 

[،١٢٧لاب_رة: س بن آلماع1 إومم ئ ؤو\لأ قرآن: ال
[.٢٦]الحل; ألمراعره مى ثسثهظر أف ءؤثأد>، وفه: 

عيدانترك، أسماله، في معترصة أرع خشبات الهويج: وتواعد 
١^^٠١'

ستهن،السماء، آفاق في المعترصة أصولها حائف: الوتواعد 
الماءرا،.مواعد 

جميععلى منيقة كالئة قضية هي القاعدة الاصعللاح: وفي 
جزئاتهارى.

مهمكثيرة جزيات، علهم، يطق، الذي الكلي، ثالأمر آيصا؛ وعرفت 
.تهاص.أحكامها

بعضعنها يخؤج ند لأنه بالأعالب؛ القاعدة في والاعتبار 
»فتشالداتي؛آ: الأم  JUولذلك له، حكم لا والمادر الجزت؛اءت،، 

)تعد(.ت •ادة ( ٢٠١)م/ العروس وتاج (؛ jbti)مائة؛ )اا/بم"الإ( العرب لسان انئلر؛ )١( 
(.الشر)ا/٠٣الكوكب شرح )٣( (. ٢١٩)الممربمات )٢( 
العلامةالإمام إسحاق، أبو الشاطئ، الغرتامحلي اللخس محمد بن موس بن إبرامم )٤( 

لهنئث1ا، زا،،ادا صالحا لغؤتا، محاوئا فقيها ممزا أصولتا كان المجتهال، المحتق 
نيل)انئلر: -. ٠٧٩•سة توفي والاعتصام، الوافقات،، منهات مشهورة، تاليغ، 

(.٨٢٨برقم الزكية الود وشجرة ،  ١٧برقم  ٥٢- الابمهاج 



ض==^ً=======لآء=
فإنوأبما كلثا، كونه عن يخرجه لا الكلي مهتضى عن الجزئيات بعض 

المتخلفاتلأن القعلعي؛ العام اعتبار الشريعه في معتبر الأكثر الغالب 
الك0تbن مذا الثابت، الم هذا بعارض ص منها يتثلم لا الجزئية 

،.١١٠الأسقرائية
ونوادرشواذ يوجد لأنه أعالبية؛ هنا أذكرها التي القواعد وهده 

•عمومها عن خرجت 

(.٨٤-اوواهات)أ/٣٨)١( 



بالمأثورالتفسعر حانب ق الاختصار | قواعال

ملام،بن يحيى يذكرها التي الوحيدة المفترة الآJاءت، حذف - ١ 
المقرة.الآيا'تا تلك، من مجردا الآياتا بمعتى والاكتفاء 

فيملام بن يحيى الإمام أورد إذا واحدة مفسرة ياية الاكتفاء - ٢ 
.منها آياتا عدة الواحد الموصع 
التيللأية نفليرة ملام بن يحيى يذكرها التي الأيات حذف — ٣ 

.يفسرها 

ني^، ١٠^!رة مقملام ين يحيى ذكرها التي الأيات حذف - ٤ 
بتفسيرها,يقوم الش الايات 

التيالأية بين ملام بن يحيى يعقدها التي الممارنايت، إلغاء — ٥ 
متعارصة.أو مشكلة أنها يفلهر ند أحرى وآيات بتفسيرها يقوم 

فيملام بن يحيى يوردها اش المتعددة الأحاديث أكثر حذف — ٦ 
المواصع.بعض في منها القليل على والإبقاء الأيات، من لأية تفسيره 

أوردهاكما سندها يذكر زمنين أبي ابن يقيها الحم، الأحاديث — ٧ 
تم؛ر•أو حيف أي دون ملام بن يحص 

أمماتهم.ذكر دون التفسير أئمة أقوال ؛ن.كر الاكتفاء ٠ ٨ 
فيملام بن يحيى يذكرها التي - المتعددة الأهوال من الاكتفاء — ٩ 

الأقوال.بقية ؤإلغاء بأحدها، - واحل. موصع 



سصًيق==ذئٍض^ًٍ=^^تحث="ُّأة~ابا1ماضر التفسير جانب فى الاختصار قواص 

المواصع.بمض مر وترميها ايءات ذم م اك؛درر . •١ 

ّلأم;ن ص لم؛،-/نيا اض المراضع م اهما،ات ذم - ١ ١ 
زاءات.اى 

•نوصح إلى تحتاج الش للقراءات اللغوي التوجيه توصيح ء  ١٢
القراءاتبه نعدم س سلام بن يحيى عاليه محار يما الالتزام —  ١٣

بها•ترالمن 
التيلالقراءات ملام بن يحيى ذكره الذي بالتوجيه الالتزام -  ١٤

•توجتها لها يورد 
ملام.بن يحص ذكرها التي الإسرائيليات على الإبقاء ٠  ١٠
التيالعقيدة مسائل من بالأة مباشرة علاقة له بما الاكتفاء .  ١٦

ذلك.عن الزائد وطف ملام، بن يحص ذكرها 
العقيدةائل مني ملام بن يحيى ذكرها التي الأدلة حيف - ^١١ 

أدلتها.درن المألة بدم والاكتفاء لها، م الي 
والصمات،الأسماء في والجماعة الئنة أهل بمنهج الالتزام -  ١٨

به.اللائق الوجه على ه بإناتها وذللئ، 



ا.وكقأقاق

بالرأيالتنمحر حانب ق الاحتصار 

الأدلةذكر دون ملام بن يحيى ذكر6 الذي الفقهي القول إيراد - ١ 
.ذكرهاالش 

بقيةوحاJف الواحدة، المسألة نى واحد بقول الاكتفاء — ٢ 
الأثوال.

منفهو راجحا، يرام ما هر زمنين أبي ابن يدكره ما أن لي ممدو 
.نمته قى الفقه أئمة 

منالمراد المباشر المعنى عن الخارجة الفقهية الخسائل حيف د ٣ 
التمر.لا الفقه كب عانها المائل تالاث، لأن الأية؛ 

بنيحيى يذكرها التي، الكلمات لبعفى اللغوي المعنى إيضاح ~ ٤ 
١معناها يذكر أن دون ملام 

معناهاملام بن يحيى ذكر الي الكلمات لعض الإيضاح نيادة — ْ 
وتوضيح.بيان مجزيي إلى تحتاج لكنها اللغوي، 
يكنلم حسث، ، لذللث، تحتاج التي والأيات الكلمات إعراب - ٦ 

تنسيرْ.*ي الأيات من شينا يعرب سلام بن يحص 
إنحيث ، لدللث، تحتاج التي المواطن ني بالشعر الامتشهاد — ٧ 

تفسيره.في بالشعر يستشهد لم ملام بن يحص الإمام 



العويمسير ومخصره اسمم ممسير 

محول:أرمة وب 

■وشيريهما وايغوي اكلم الإمامين الأول: لممل اه 
ئيرانمنممر الأصل بمن الموازنة الثاني: لقمل اه 

النميرجانب 

موالمخمر الأصل ين الموازنة الناك: لمصل ا□ 
بالرأيالنمير جانب 

الغويعئاو الاختصار قواعد الرابع: لقمل اه 

□□





وتقسيريهطواثيعوي انسي الإماسن 

ماحث:ثلاثة وفيه 

اكلم.يالامام *وجز تعريف ت الأول لم؛أءث اه 
الضير.م منهجه الثاني؛ لمبحث اه 
ومخمر•.البغوي بالأمأم *وجز تعريف الثالث؛ ومي«ءث اه 



تتقءً

ااتءجمقاأس
ايثعانمىبالإمام موجز تمريف 

ومولوءونسه سمه ا ٠

التعالي،ؤيقال! الثعاليي، النسابوري إبراهيم بن محمد ين أحمد 
،.أ؛وإ>امحاقل

.المشهور الإقليم تيسابور موطنه إلى سب 
الأثيرابن ذكر كما سة ويا لقبان فهما و»الثعالبى« »اسى« أما 

زماثالا عنه ثيتا له ترحمت، التي المصادر تدكر فلم مولده وأما 
ولامكاى.

شأتهن٠ 

حيث؛،، J،J^من شيء إلى يره نفمنيمة في النعاليي الإمام أشار 
ثقاتإلى احتلمى الأشد بلغت أن إلى المهد قارنت مد ارؤإني يمول* 

(.)\/Anوالياب (؛ )ص١٩الساق س المنتخب )١( 
اللأيمن طوفت فيما أر ءلم ت ياقوت قال حرامان، مدن من عفليمة مدينة تسايورت )٢( 

الأنومي مثمان.،، أيام فتحت والخيرات، الفواكه ك؛؛يرة • • • مثلها كانت مجدينة 
أهلهاؤينطمها تان، تركمانحدود قرب إيران، من الشرقي الشمال أقصى في تقع 

الشرقيةالخلافة ويدان ، ٣٨٤. ٣٨٢ه/اللدان معجم )اتئلر: انيثابورا. 
صأأ(.اسم العريي والأطلس ؛ ٤٣٠-

والهايةوالداية اللياب اظر: )٣( 



I—-ءءاسبي بالإمام ذميفم> 

=س==ض===س=س=^وجد

أماصالدين من الذي العلم هذا من الأنجاس في واجتهدت الناس، 
بعزماء بالموالصباح بالضياء الفللأم ووصلت الرأس، الشرعية والعلوم 

ماذلك من - الحمد وله - تعالى الله روض حتى جهيد، وجهد أكيد 
منوالصحيح الفاصل من والممضول الباطل من الحق به عرفت 

الةيم»آا،.
كتابومائة نيف من متخرج تفسيره أن آحر موضع في وذكر 

المتفرقات،والأجراء الطينات س التقعله ما محوي مسموعات، مجثيات 
.، ثلاثمائة^ س قريب مشاح عن وتلقفه 

تحصيلهفي مجتهدا للعلم طالتا نشأ الثعلبي أن على يدلنا وهذا 
استقرارذللثج على وصاعد العلم، ومدارسه العلماء بمجالسة وقته مشغلا 

.علماتهاوكثرة الزس ذللث، قي ابور ني

إقليمخارج رحل فد الثعلم، الإمام أن لي يظهر فلا رحلاته أما 
نيابور،إقليم س كلهم معرفتهم امتهلعت، الذين مشايخه لأن نبسابور؛ 

أودمشق تاؤيخ أو بغداد تاؤيخ في ترجمة على له أعثر لم أنني كما 
نيالعلماء وفرة با ثبرحلته عدم ولعل المماثلة، الكتب من غيرها 

بالفتنتموج تج كانالتي الأحرى للبلاد حلائا الأمن وتوفر ابور، ني
والمزاعات.والحروب 

يوحهش٠ 

علىسألصر وليلك، الشييخ، كثير اسي كان أسلمت، آن سق كما 
مشاهيرهم:؛عض 

طاهر،أبو خريمة، بن إمحاقا بن محمد بن الفضل بن محمد - ١ 

)\ر0\(.اسر )٢( (. ٧٤- دالمان الكثف 



r^7r\
=مح\تا========^====—===

العباسأبي ومن عنه، فأكتر الأئ٠ةل١، إمام جد0 من ميع المحدث، الإمام 
وغيرصا.٢،، المراح 

الحاكممنهم؛ العفاء، من كثيرون حمامحة عته وحدث 
الميسا

رثمانينأربع منة ء-مله بزوال وتغير امرض •' الحاكم تال 
أحداعرفتأ اصا ت الدعم تال . منيزا ثلاث بعدها وعاش ونلأنمائة، 

عدمأيام منه س»ع 
سةطاهر أبو نوش 

المقرئ،بكر أبو الأصهاني، مهران بن المحسين بن أحمد - ٢ 
طقتهمال٦/ش وتن المراح، انماس وأبو حزبمة، ابن سمع 

الإتراء،أئمة من وكان وغيره، ابوري المنيالحاكم عنه وروى 
.القراءا١تااا ش ارالغاية كتاب، وصنم، 

الحافظالأئمة، إمام بكرا أبو ابوري، النسالسلمي حزيمة ين إصحاق بن محمد )١( 
علىوتفقه وغيرمم، ميع وابن راموية وابن حم بن علي عن روى الفقيه، الحجة 
اعلأمسير )انظر: . ٠٣١١ت توفي مميزا، العالم لطالي، ورحل وغيرْ، المزني 

(.Y٢٦٢/الدم، وشنرا^، ؛ ٣٨٢- T-\o/\iالنلأء 
إماناكان انماس، أبو المراح، ابوري اكيالثقفي إبرامم بن إمحاق بن محمد )٢( 

او،كر،عن نهاء بالمعروف أثارا ونه، ني حرامال وأمتاذ محمره، محدُث، حاف٠لا 
؛٢٤١م ام، الأن)انظر: . ٠٣١٣سة توفي وغيرهما، وسالم الخاري ينه روى 

أ'آ(.برقم للأموي الشافعية وطمام، 
الإمامالحاكم، اه مد أبو ابوري، النيحمدؤيه بن محمل. بن اض عيد بن محمد )٣( 

ألفيمن أممر من وصمع الحديث،، ءلو_، في رحل المحديثه، العلامة النانم الحافظ 
)انظر:. ٠٤٠٥منة نوني تفقه، وعليه المهقي الحاففل الأحد عنه أكثر شيخ، 

<.١٧٧. الملأءأيلام وصير ؛ ١ برنم  ١٧. ص٥١ المياق ص الختخب، 
)ه/ا<م؟(.الميزان لمان )٤( 
(١٢٦/٣ّالدم،)وثيرانه (؛ ٤٩٠/ ١٦)الشلأء أعلام صير )٥( 
(.٤٠٠)Y/ للامتوي الشافعية وطقاُت، ٤(؛ )أا/أ. الشلأء أعلام صير )٦( 



سربفم>جزبالإئماسمي
===^^^==========^^مح\لأا=

رأينامن اعبد وكان القراءات، في عصره إمام *كان ت الحاكم قال 
عليهوترأت أجزاء، حمسة عليه انممست، الدعرة، مجاب وكان القراء، من 

القراءاتال٢/في له كتاب،االشامل« 

.٢٣٧٣٨١)سة اكرئ بكر أبو توفي 

اليسابوريحرب بن زكريا بن يحيى بن إسماعيل بن يحيى - ٣ 
التزكيةت من الثقة، الييل الأديب العالم /،، piزكريا أبو الحربي، 

والزهل.أوالحديث، والعلم 

الأسانيدوأدرك والأمانة، والصدق والأحبار الأدب أهل من كان 
العاليةلْ،.

الحاكمعنه وحديث، طبقته، /، ومن، السراج العباس، أبا سمع 
وبغداد٢ والركار ابور بنيوحدث ، غيره وكثيرون 

^٣٩٤)سنة الحجة ذي سهر /، زكريا أبو توفي 

النواىوامعة الساسن محيرة واجملها، وأجلها المهر وراء ما مدن أمقلم من بخازير: )١( 
ماصمتهامن الغربي الجنوب إلى أوزكتان، دولة مدن من الأن ومي والخيرات، 

■الخام اثمربي والأطلس ؛ ٤٢٣-ا/بملأ الماليان سبمم )امملر: طثفد. 
(.1U/Y)الكبار القراء معرت )٢( 
(.٤٠٠)أ/ للأسوتم، الناب وطغات ٤(؛ )ا-ا/تمأ• البلاء أملام مير )٣( 
(.oiT)\-\/المبلأء أملام وّير )صاا/إ(؛ !ليا3، من اس، )٤( 
الساقين.اوم.درين انئلرت )ه( 
هدْانا٠ثرت ونل. والخيرات، المياه كثيرة الجلاد، أمهات من مشهورة مدينة ت الري )٦( 

)انفلرت. حالتاإيران دولة عاصمة اطهران، لمدينة مجاور ومكانها وحرست،، الموبة 
(.٢٥٢-  ٢٤ص\،الشرقية الخلافة رطدان ؛  ١٣٧. ٣١٣٢; البلدان معجم 

المبلأءأملام وّير بغداد تارخ أنظر: )٧( 
(.١٤٠)م، ١^٠٣وينرات (؛ )ص١٨٤الياق من الختخج، انئلر: )٨( 



"أنم77ا
=4ى=====^====^^==^=^

لاميذه:ت٠ 

تلاميذهمن - كثيرة وهي - للثعلبي ترجت التي الكتب تذكر لا 
الذهيذلك إلى أشار كما كثرتهم من الرغم على ١لواحدى، الإمام سوى 

بحثمحلول ويعل ،، وحماءة،لالواحدي الحز أبو عنه حدث ا بقوله: 
أترانتراجم وفي تفسيره، ني الغوي أسانيد وفي الثعلبي، ير نففي 

يليوفيما التلاميد، هؤلاء بعض وحدت ابور نيأهل من الواحدى 
لعضهم:موجزة تراجم 

اليسابورى،الواحدى علي بن محمد بن أحمد بن علي - ١ 
عصرهأمتاذ النحوي، الممر المصنف الإمام الحس، أبو 

التجارمن أبوه وكان ،، اساوة*أمن أصلهم 
عددعن وأحد عنه، وأكثر الثعلي إسحاق أبا الواحدي الإمام لازم 

الجبارعبد أشهرهم من العلماء؛ من ءلاJفة عنه وروى ،، العلماءلمن كبير 
الخواري١٦/
كتبهومنها المعروفة، المشهورة الكتب من عددا الواحدي صنف 

(٤٣٧/١٧٠)الملأء أعلام ص )١( 
(.٢٤٠)ه/ الكبرى الثاقب وطقات )صس(، الساق س اكب )٢( 
التتارلكن حدا، عفليمة للكتب دار بها وكان وهميان، الري بين حنة مديتة ت محارة )٣( 

)انظرتحالتا. إيران دولة في ا انم مدينة نرب وموقعها ومكتبتها، المدينة حربوا 
(.٢٤٧- صأأآ الثرقٍة الخلافة وبلدان ٢،  ٠٢. ١٢٠ r/ البلدان معجم 

(.٢٤)ه/•اعرى طقاتاكانمية )٤( 
(.٣٤ ٠/١٨الشلأء)أعلام سمر )ه( 
جاهعإمام الثقة، الممتي الإمام البيهقي، الحواري أحمد بن محمد بن الجبار عبد )٦( 

عنهوحدث البيهقي، بكر أبي من أيثا وسمع الخرمين، إمام تلامذة وأحد ابور ني
سمررانقلرت آ"مه،و. منة توفي الشافعي، المذهب في مع وتد وغيره، المعاني ابن 

الكرىالشافعية وطقات ؛ ٧٢الملأء أعلام 



و'م77أاسبي بالإمام موجز تعريف 
======^^===^^=^^=ت=

هذ0، أحد ومنه وا١الوجيز®، وررالو<سطاا >راليسطا< التفسير! فى 
ييكته بها ض الأسماء 

-(٥٤٦٨)سنة الأحرة جمادى قي سابور الواحدي نوني 
القطان،عالي بن محمد بن الممد عبد بن الكريم عبد ء ٢ 

ومعكثيرة، بلاد إلى رحل مكة، أهل شيخ المقرئ، الطري معشر أبو 
القراءات١٤/في 

غيره.عنه ورواه عنه، الثعلي نمير روى 

للتحدثفيها وانتصب بمكة وحاور الشافعية، كبار من فقيها كان 
والقراء.العلم هللبة من كبير عدد عليه وقرأ والإقراء، 
فيوررالدررء القراع® وارمحلبقات #التلخيص<< منها! حنان، مصمات له 
كثيروغيرها التفسير، 

ه(٤٧٨)ستة مكة في الهلبري معشر أبو توهم، 
الطوسي،الفرحزالي النوناني محمد بن سعيد بن محمد ء ٣ 

قدم، الحديث من مكثر السيرة مديد عالم فاصل القاصي، سعيد أبو 

البحرالإمام حامد، أبو الشافعي، الغزالي الطوسي محمد بن محمد بن محمد ١( 
والكلاموالأصرل، الفقه ني و؛رع الحرمين، إمام لازم الإسلام، حجة العلامة، 
الدين،محلوم إحياء له؛ مكان، كل من العلم طلبة إليه ورحل اشتهر والجدل(، 

النبلاءأعلام سير )انفلرت ه*هه. سنة توفي الفلاسفة، وتهافت تمني، والم
(.٣٨٩-  ١٩١ا■/الكبرتم^ الثانمه وطقات، ، ٣٤٦. ٣٣٢;١٩

(.n٣٣٠/ ادوب وثيران (، ٢٤١الك؛رمح،)ه/ الشافعة طقاث، ٢( 
(.٣٣٠)٣; الدب وشدرات، (؛ الماق،)ص٧٨٣من المتخب ٣( 
(.١٦٠للآّرك،)T/الشانمة وطغات، (، ٨٢٨-  ٨٢٧Aالكبار)القراء معرفة ٤( 
(،وطبقاتالشانمةللآسوى)أ/هآا_أآا(لأ٨٢٩_٨٢٨/٢انظر:معرفةالقراءاJك؛ار)٥( 
(.٣٥٨/٣الدب)وثيران ( ٨٣•)y/ الكبار القراء معرفة ٦( 
^(.٤٨•-  ٤٧١حوادث)مجلد من الإسلام)صآ-آ( تارخ ٧( 



تمنهم حمامة، عنه وحدث ، العلماء من جماعة وسمع مرات، نيسابور 
الأحاف3لرمعد أبو 

)UU؛،j(^.منة معيد أبو القاصي نوش 

اساءفياسي:•أنوال 
الواعظر المفارالمقرئ ت ايياق( من ارالمتتخم.، صاحب عنه قال 

النملصحح وهو . .الجاليلة.الممانيف صاحب، الحاففل، الثقة الأدأسجا 
،•موثوق

علمني زمانه أوحد كان المشهور، االمفسر ت حالكان ابن وتال 
الضير#لْ،.
ودين*حير فيه كان ه نففي ءهو ت الإسلام شخ ر؛نال 

أحدكان . . الضير. شيخ العلامة الحافظ *الإمام اللمي: وتال 
فيالباع طويل بالعريية، بصيرا مؤثما صادئا وكان . . العلم.أوعية 

الوءظ«سب
متينوالحربية، الضير في رأتا واعثل حافءلا *كان أيصات وتال 

،.الدانةا١٨

.)_AI■( الياق من اكنم، )١( 
الحافظ،صعد أبو الوقاتي، الخيالي احمد ين الخاليل بن محمد بن احمد بن محمد )٢( 

معيدوابا الشيرازي بكر ابا ح الفضل، غزير العتل وافر •مقننا فاصلا إماما كان 
منةندفي معاني، الالكريم مد ت متهم كيرون، منه وسمع ا، وغيرمالفرحنالي 

\-/0ه.الك؛رى اك١iب وطنان ؛ ٣٩٠_ ٣٩٤/٢اب الأن)انفلر: \،أأع. 
(.٠٤٨٠-  ٤٧١)حوا:ث، مجلد م )^.T( الإسلام تايخ )٣( 
)ا/ح؛(.الأمان ومات، >ه( اسحساوياق)صابم(. )٤( 
(.UU)الممير أمول، في .قدمان )٦( 
(.١٦٣)م/انمر )٨( (. ٤٣٧.  ٤٣٥/١٧)الملأء ايلأم صير )٧( 



أ7تو'"ء؛اسبي موجزبالإمام تعريف 

القرآنءرا،.علم ني زمانه أوحد >الكن ت المكي رقال 
واللغهءلالنحو عالم في إماما *كان الآءاسوي! وقال 
,مثهور«لم باؤع *إمام الجزري: ابن وقال 
حاثاوكان . . القرآن. عالم ني زمانه أوحد *كان الصغدي: رقال 

موما٠^٤العرسه في بارعا عالنا 
مصنفاتهانتقدوا أنهم إلا العلماء، من عليه الكثير الثناء هذا ومع 

نميرعن الجوزي ابن يقول والمنكرة، الباطالة الروايات من فيها لما 
التيالواهية الأحاديث من صمته ما إلا به يعاب ما فيه *ليس الثعلم: 

الوراأوائل فى خصوصا متناهية، الضعف، فى هي 
كتبفي وحد ما ينقل ليل حاطب، *وكان الإسلام: شيخ ييقول 

وموصوع*لونحعيقح صحح من التفسير 
•كثيرلأ، شيء الغرائب، من كب في *يوجد كمحر: ابن ينال 

صنفاته:م٠ 

وهي:مصنفات، ة حمإلا التعلي  ٢١٠١٢أجد لم 
وقدالكييرء، التمير * أيصا ؤيمى * والييازُ الكشف *نمير — ١ 

*التفسيرالأثير! ابن تال حتى التفسير هدا على العياء من كثير أثنى 
ذهالاّ،.التصانيف من غيرْ فاق الذي 

طبعةوهي عاشور، بن محمد أبو بتحقيق: ير النفهذا طبع وتد 
صمنالمحقق أيحلها نصومجن وفيها كثير، وتصحيفه مضل فيها رديئة 

الثاقبطغات )٢(  AoA/i)الكٍرى الثاقب طقات )١( 
(.T-'A - T-'V/V)بالونات الوافي )٤( ١(. • ٠ )\إ الهايت غاة )٣( 
الضر)صا"تما(.اصول في .قيمة )٦( الزارة)أ/'آحأ(. التجوم )٥( 
الالLب)٨( (. ٣٤; ١٢والهايت)الدائن )٧( 



ًثآ1ءً
لأنالرافضة؛ من المحقق أن لي ؤيبدو منه، لت وهمي ير النف

كما،، البيت١ آل يفضائل تتعلق الكتاب مجتن صمن أدخلها اش النصوص 
مصادرالهامش في يضع البيت بال المتعلقة الأيات بعض ورود عند أنه 

فيهاذكر التي المواضع بعض وني ،، ١^٠٠١٢آل فقاتل عن تتحدث 
يحلقبالأية المقصود أنه أو >.ا، الصديق بكر أبي فضيلة الثٌلبي 

بنعلي لفضائل بذكره ذلك، فا لخاليما الهامش في المحقق 
^٣٢•يكر أبي ص أقفل وأنه ه طالب أيي 

القرىأم جامعة في والئنة الكتاب م نفي حقق قد التفسير وهذا 
يهلثعالرسائل هذه وليمت، والدكتوراة، الماجستير انل رممن عدد في 

الذكر.سالفة الرديئة النسخة عن موثوقا بديلا لتكون 
الثعالبيفيه ؤيذكر الأنبياء*: نصص في المجالس اعراص - ٢ 
محلبعات.عدة الكتاب هدا ئلع وقد .ؤز، الأنبياء قمص 

ترجمواالذين بعض إليه أثار وقد النذكرينء: *ربيع - ٣ 
له،ذكر أي المخءاوءلات لهارس من ءلالعته فيما أجد لم و، 

يالمواعغليتعلق موضوعه أن لي ؤيفلهر المفقودات، محن كان فربما 
اعلم.واض والرقائق، 

يرهنفمقدمة في الواحدى ذكره القرآن*: علوم في *الكامل — ٤ 
مفقودوهو الثعلى، شيخه على قرأه وأنه *البسيهل*، 

(.٤٢. )A/٦٣ والمان الكثف انم: )١( 
)٦(.رنم ماض ( ٨١)ه/ ازض المدر انظر: )٢( 
اثا.)صأم؟( uض وانظر: )٤(؛ رنم الهاش ( ٢٣٢و/المير نفس انظر: )٣( 
)ا/0آ(.القرين طتات، في رالداودى )أ/ي*ه(؛ الأدباء سم ش باتون •ثل: )٤( 
الثعلينفير عن الأول الجزء تحقيق في السني، بن خالد الاح: رسالة انظر )٠( 

(.٣٦٢٢)برنم القرى، أم حاسة ش المركزية بالكبن الرّاتل مم (، ٦٣/١)



ت،ربفمجزطلأئماسي
4.,ح=

وماتواالقرآن سمعوا الذين القرآن قتلى نيه يذكر ميارك رركتاب — ٠ 
المخطوطاتفهارس بعثس الكتاب هدا إلى أشار وقد ت سماعه٠ 

فاته:و٠ 

؛U؛^.YU)سة السرم اض شهر في ^ اسي الإمام توفي 

فينختان منه ويوجد )ا/٨٨(، الشامل والفهرس (؛ ١٥٤)آ/ العربي الأدب تاريخ )١( 
.رلليدنااا جامعة 

الأمان)ا/مة(.ورقيان اسبسالمياق)صاه(؛ )٢( 



?vTn
توح==^=^ً=========^

الكحق\فنى

تهسحرهق الثعالبي منهج 

أرائهالذي لمنهجه ءلريقته تسيره مقدمة ئي القعليي الأمام آوصح 
الميعأهل من هو من منهم الشتر في ألموا الذين أن ذكر فمد فيه، 

حذفمن ومنهم الدراية؛ دون الرواية على اقتصر من ومنهم والأهواء؛ 
لممن ومنهم والروايات؛ الطرق بكثرة كتابه طول من ومنهم الإستاد؛ 

شاملامهذبا حامنا كتانا يولف أن فأراد والمثكلأت، الأحكام يذكر 
فيهالكلام حرج وأنه والترتيب، التنسيق غاية في منظوما، مفهوما كاملا 
والترتيلأت،والعدد، والمةالمامت^، ائهل الب! وجهاوعشرين أربعة على 

والاحتجاحامتا،والعلل، والقراءاُتإ، والوجوه، والروايات،، والقمص 
والتأؤيلأت،،والضير، والموازنات، والإعراب، واللغات، والحربية، 
والفقهيات،والأحكام والمشكلأت، والغوامص، والجهات، والمعاني، 

والتعلقاتوالإصمار، والكرامات، والفضائل، والإشارات، 

مالتا اتضح يره نففي فعلا عليه سار الذي المنهج دراسة ويمد 

يرث

إلاالمواضع، من كثير في بالقرآن القرآن بتفسير الثعلي يهتم — ١ 
الجانب،.هذا في المكثرين درجة في يعتبر لا أنه 

الايايإمعا نوضثج رمس...ره فى كره ، أحائيالعليم^ يذكر ١ ٢ 

(.٧٥.  ٧٣/١)، jUljالكشف اتخلر: 
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تميرْعند الفقهية والمسائل الأحكام عرض في ال؛عالثي يتوسع ء ٩ 
فريق،كل بها استدل التي والأدلة فيها الخلاف ويذكر الأحكام، لأيات 
فقهائهم.من باعتياره الشافعية رأى يرج^ وم 



=ثق!اً

ومختصرهاللغوي بالإمام موحز تعريض 

مطالبانوئه 

اليغوي.با(لآمام موجز ممريف الأول؛ لمطالب اه 
تميره٠م اليغوي منهج الثام،I لسليب اه 

\س\ص
الينويبالإمام مؤجر تعريف 

تومولده ونبه سمه ا ٠

الفراءمحمد بن عود مبن الحين محمد، أبو السثه، محيى 
.، النافعي البغوي 

يمنعكان والده فلأن الفراء؛ وأما #^^٢،، بالية إلى بنه ت
الفراءص.

تاؤيخأو مكان - عاليه اطالعت، فيما - له ترحموا الدين يذكر ولم 

(.y\T/r)الجان ورآة ؛(؛ YOU)؛/الءفاظ تذكرة )١( 
عنكير ولتها ب رند ابما، اتغنورا لهان ؤيقال حرامحّان، مدن أحن من ح; )٢( 

معجم)انظر؛ افغاستان. شمال في الأن واؤللالها اندثرت وقد والأمان، العالماء 
العامالعربي والأطلس ؛ ٤٥٥الشرب الخلافة وبلدان ؛ ٥٥٤. ا/"؛هه اJاردان 
ص؛؛(•

)*؛/r؛Y(.الجان مرآة )٣( 



^!تع=د=^====^=ء^^^^
ه(ر٤٣٦سنة)ولادته حدد صاحب أن إلا ولادته، 

شأته:ن٠ 

للإمامترحمت والتي عاليها، >؛، >١٧٠١التي الممنفات، تذكر لا 
أحاهوأن فراء، كان والده أن محوي أسرته أو نشأته عن ثسا البغوي 
،.٢٣١أهل س لكن الخن 

وماالمنوي بلد عليها كان الي الخالة في المنلر حلال من صا 
منإليها بوا وثفيها كانوا الذين العلماء ووفرة البلاد، من حاورها 

لنايتضح العلم، عنهم أحذ ومن ثيوحه وكثرة ^٣،، ٢٣٢٠ومن معاصريه 
آنذاك.الواحي ظالث، في را لكن العلمي الشامل أن 

وعلوالقدر جلالة من إليه وصل وما البغوي علم لغزارة ونفلرا 
علىحريصا نشأ فد بأنه الاعتماد إلى يقود ذللث، فإن الحلمام، بين النزلة 

وتوجيههمأبنائه تعليم على حريئا لكن والده وأن بالعاكاء، متصلا الحلم 
عنهم.والأحد العلماء ة مجالإلى 

الأكلفي وتقشفه زهده إلى للبغوى ترجمت، التي المصادر وتشير 
فصارذللث،، في وءووس، فعدل وحده الخبز يأكل كان وأنه والملبس، 

بالزيتال،،.يأتدم 
لمزوجته ماتتا وحين تزوج، أنه إلى الصادر بعض تثير كما 

•، مج؛راثءاأمن شيقا يأط 

(.Y0<\/Y)الأعلام ١( 
 )Y والث. •عجمامموان)ا/أهْ(اj،Jl»JI ،_٩Iص(
انظر٣( 
انظر٤( 
انظر٥( 

(٥٥٤-  ٥٥٣/١)ومعجم (، ٣٧٦- اب، الأن
)ا،ا/«أأ(.الشلأء سراعلأم 

)ا/\'هآ(.الأمان ومان، 



ةت' ومخمره الغوي موجز نمربف  ى===^^=========^=^=_لج 

و>وؤلو\ت4البغوي الإمام طلاب كثرة حلال من الاستدلال ؤيمكن 
نهدميدلنا وربما والتصنيف، باليالم منشغلا كان أنه 'على العديدة، 

وأنهوأمواتهم ومحافلهم الناس عامة مجالس عن انقه؛لاءه على وتقشفه 
مهنة•أو بتجارة يشتغل لم 

تيوخه ش٠ 

فيوالشيوخ العلماء من كثير يل• على العلم الغوى الإمام تلقى 
تمئاهيرهم بعض بذكر أكتفي ثإم لإلآيجاز ومراعاة ، حرامان 
مخعلي، ايو السافعي، المرودي احمل• بن محمل• بن حن — ١ 

البغويمؤخ ابرز وهو حين، بالقاصى هور المسبحرامان، فعيه الل 
وكان، عنهم أحد الذين العلماء من الغوى لازمه من وأكثر وأشهرهم، 

أصحابمن وهو القمالل٤، بكر أبي عن الفقه أحاو ،، الأمةأ بحبر يلقب 
الأصولفي وصنف، وأفتى، ودرس الشافعي، المذهب في الوحو0 
الكبرىاا،*والتعليقة ررالفتاوىاا، مصنفاته: من ،، والخلاف^ والفرؤع 
الفقه((^٦،.و»أسرار 

منمنها حمج الشرب، البلاد معناها الأنحاء، واسعة بلاد حرانانت )١( 
وبلح،وهرا؛، رمرر، ابور، نيأجزاء; أربعة ومر جدا، كثيرة أءالاد العالمين 

معجم)انظر; وتركمانتان. وأنغانستان إيران يول؛ ثلاث يمر موزئ الأن وخراسان 
ص1ل(.العام 1^ والأطلس ؛ ٤٢٣الشرنة الخلان ؤطدان ، ٣٥أ/• اللدان 

الدم،ونيران (؛ ٢٦٢-  ٢٦١; ١٨)النلأء أملام سر انظر; )٢( 
.( ٢٦١الملأءص/أملام -،، )٣(
الثاقب،عالياء أشهر من الفقيه، الإمام الثاني، بكر أبو حامد، ين ملي بن محعاو )٤( 

نيزمانه أهل أنوتمر من وكان هراة، بطامية ودرس نجي، البكر أ؛م، ملهمر تفقه 
المنتخس،رانظ^; ه.  ٤٨٠نة متوفى منة، تعين مجن أكثر ماش والمناظرة، الحجة 

.( ٢٦٧برقم ١ ٠ صء المذهب والعمد ؛  ١٣٨برتم ص٦٦ السياق من 

وشذراتاس)م،ام(.(، ٢٦١/١٨عقمابم))٦( 



ا~تت'م
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،.١٧٤٦٢نة)حسن القاصي توقي 
الهروى،الملمحي م الئامأبي بن أحمد بن الواحد عبد - ٢ 

سمع، الميمي عن البخاري صحح وراوي ،، هرالأ منني عمر، أبو 
أكثروند ،، وحماءةل ،، الخفا^ الحين وأبا المخالدىل٤،، محمد أبا 

.غيرْ عنه وروى عنه، الرواية من الغوى الثنة محيي 
،.٧٧( ٩٦وله)^( ٤٦٣منة)توفي محالغا، ثقة اسي كان 

إمامعم الجوبني، يوسف بن الد مل بن يوسف بن علي - ٣ 
متصوف.فاصل فلريف فقيه ،، الحجازر بشيخ يعرف الحرمين، 

(.T0A/Y)الأمان وونيات (؛ ٢٠)صرا الماق من المتخب انظر: )١( 
وحرجثوية، علمة حركة مها وكان حرامان، مدن أمهات من ءظ؛مة مدينة نزاة؛ )٢( 

معحدودها نرب أفغاستان، غرب شمال في حالتا وتقع العلماء، من كثير منها 
؛٤٤٩ص*اآ'آ، الشرمة الخلافة وبلدان ه/ا-بم*أ؛ اJاJدان معجم )انظر: إيران. 

ص^(.العام المربي والأطلس 
الإمامحامل، أبو رحي، الالنعيمي الخليل بن معيم بن الد ب. بن احمد )٣( 

الدغوليالعباس أبا ممع المنبري، عن البخاري صحيح راوي ني، الم
المليحيعمر وأبو البرناني بكر أبو عنه: وحدث وغيرهما، حمدؤيه وابن 

النلأءأعلام وسر  ١٥١١. ه/.اه اب آلأن)١^: سنة توفي ومرهما، 

ءصرْمحا-ث المتقن، المني الصدوق الإمام المخالدي، محمد بن احمد بن الخن )٤( 
عنه:وروى وغيرهما، الذيي بكر وأبا راج الالباص أبا ممع العدالة، وشيخ 

ْ/يآآ؛اب الأن)انظر: . ٥٣٨٩سنة نوش و.بماعة، الخيري عثمان وأبو الحاكم 
(.٥٤١. ا-ا/همه الملأ، أعلام وسير 

كانان، حرامحند مالزاهد الإمام الخفاف، ابوري النيعمر بن محمد بن أحمد )٥( 
والمابونيالحاكم منه: وسمع الراج، العباس أبا سمع العبادة، كثير صالحا شيحا 

الملأءاعلأم ومير ؛ ٣٨٧-  ٣٨٦ا/الأنساب )انظر: . ٥٣٩٠سنة توفى وغيرهما، 
(.٤٨٢آا/ام؛_ 

(.٣١٤)م الدم، وشنرات (؛ TAT/o)الأنساب انظر: )٦( 
)ءسوه(.الذهب العمد )٨( )ما/0هأ(. الملأء أعلام مير )٧( 



مجإٌ ٦ ومختصره ليغوي ا مام بالإ موجز تعريف 
^=====س===^==^=^=تح,ى=

فيالكثير وسمع طلبهمآرا،، في ورحل والحديث بالعلم اشتغل 
كتاباوصنف ،، مال٠ل بمكة وحاور وممر، والحجاز والعراق خراسان 

.اللوة(( رركتاب سماه مبوتا مرتبا الموفية علوم في 
،.^٤٦٣١٤)سة الحجاز شخ توفي 

لاميذه!ت٠ 

مشاهيرهم:من حدا، كثيرون الغوي الإمام عر تسوا الدين 
الهنداني،الطائي علي بن محمد جعفر أبي بن محمد - ١ 

حاز،، ل الحديث في المشهورة الaلائيةاا ارالأربعين صاحّ_، الفتوح، أبو 
،.والوعذل١٦والأدب والحديث الفقه علوم من نميتا 

علىوتفقه وغيرها، والعراق خراسان في العلماء من حماعة سمع 
وبغداد.خراسان في كثيرون عنه وحدث ، الغوي الإمام 

.ه( ٥٥٥)سنة الفتؤح أبو توفي 
العهلارى،العلوسى الحين بن محمل- بن أمعد بن محمد - ٢ 

تفقهوفد الإمام، الواعفل العلامة الفقيه ، بحقده الملقب متصور، أبو 
منكئيزا وسمع ،، ل معاني البكر أبي وعلى الغزالي، الإمام على 

)ه/ح\<آ(.الكبرى الشانمة وطبقات الأنساب انفلر: )١( 
(.١٦٩٨)ض )٣( ابق)ص؛ص. س اكب )٢( 
)صأ\ّم.الياق س والمتخب الأنساب )٤( 
(.١٧٣.  ١٧٢)Y/للأسرى الشانمة وطبقات (؛ ٣٦•البلاء)•آ/ اعلأم سر )٥( 
(.٣٦١آ/البلاء)• أملام سر )٧( (٠ ١٨٩/٦)الكبرى الشانمت طبقات )٦( 
(.١٧٥)؛/الدمب وثيران )^\<اِا(؛ الكبرى الثانمة طقات )٨( 
)صمآ؟(ءالذب والعقد (؛ ٩٢)A الكبرى الثانمت طبقات )٩( 

الواعظالحاغفل المحدث الأديب الفقيه المعاني، الجبار عباو بن منمور بن ١(محمد •ر 
توفيحن، ثعر وله بليثا وكان علماتها، من وسمع كثيرة بلاد إلى رحل الخهليب، 

(.١٢_ o/Uالكبرى الثاقب وطبقات •٣؛ •  frاب الأن)انظر: '\0ى سة 



=^=====^^^=_====r^=

،السنة١١ و"سؤح التنزيل١١ ءمعالم كتابه عنه وروى البغوي، الإمام 
الدينأئمة من وكان والخلاف، والأصول الشافعي المذهب وأتقن 
الماس.منه وسمع كثيرة بلاد إلى رحل ،، الفقهاء وأعلام 

.المحح على -، ٥٥٧٣سنة)منصور أبو توفي 
الإمامالمكارم، أبو النوهاني، أحمد بن محمد بن افه فضل _ ٣ 

،،اJغويل السنة محيي من إحازة له فأحد أبو0 به بادر العلامة، الفقيه 
الشافعي،المذما في مع حض العلماء من كثير ومن أبيه من وسمع 
•مهسارأ، مقتا وكان ،، وتقدإ وساد وأفض ولوس 

سنةبها فماتا ®ءلوساا بالدم إلى وحمل ابور، بنيمرض 
(٢٨٧٦٠٠.

اسءفياضي:•أنوال 
الكثيرة،الفاضلة وبالأحلاق الواسع بالعلم البغوي الإمام امتهر 

أثنواله ترحموا الدين وحميع ، ١^٩٢وبمحيي الدين بركن لمب حتى 
والأخلاقالخصال وتلك العلم ذلك، من به تميز لما ءاءلتا؛ ثناء عاليه 

الحمية.

)\■/W.الكبرى الشانمة وطقات، (؛ ٥٤٠.  0T<\/yاكلأء)'اعلأم صر )١( 
؟(.Y/n)اعرى الشاست طبقات )٢( 
(.٣٢٣)اوال،ب والخمد )آ-/*آ\<(؛ الكبرى الشانمة طبقات )٣( 
الشلأءأملام سر >ه( (. TiA/A)الكبرى الثانمة طبقات )٤( 
شهبهتاضي لأبن الشانمة طبقات )٦( 
رثوثان،الطائران، ت بلدتين مر تشتمل سايرر، ترب حرامحان، مدن من طوس؛ )٧( 

الشمال،أنمى ني الأن وعي ه، مشمان أيام ست، نرية، ألف، من أكثر ولهما 
؛٥٧.  ٥٥ا/مأ>جماللاوان )انظرت تركمانتان. •ع حدودعا ثرت ليرانر من الشرش 
(.ص11العام العربي والأطلس ؛ ٤٣١- ص«مأ الثمب الخلأنت وبلدان 

)أ/ا/هآا(.الحفاظ  S/X)٩( الكبرى الثاقب طبقات )٨( 



ني' ٦ وذتمو0 البغوي بالامام موجز تعريف 
^ًستحمم=

قانعازاهدا علامة عالما إماما سدا أكان ث الذمي صنه بقول 
نصدملحن التام؛ القبول فيها ورزق تصانيفه، في له بورك • • بالسير• 
إلاالدرس يلقمب لا وكان تحصيلها، في العلماء وتنافس نيته، وصدق 

علىصغيرة، وعمامة حام ثوب له لباسه، في *متميا وكان طهارة، على 
المدbلوالباع التفسير، في الراسخ القل.م وله وعقدا، حالا السلف منهاج 

الفقه*؛في 
تفسيرفي وصنف العلوم، في ب*ما أكان ت حالكان ابن فيه وقال 

دروىنبي القول من المشكلات، وأوضح تعالى، اممه كلام 
وقالر طهارة«أ على إلا الدرس يلقي لا وكان ودرس الحديث، 

بينجامعا مفستا، محدئا فقيها زاهدا ورعا جليلا إماما أكان السبكي• 
وقوره. • الباسعلة• اليد الفقه في له السلف، سيل سالكا والعمل، الحلم 
الواثرةمتسع الفقه، وفي الحديث، وفي التفسير، وفي الدين، في عال 

نقلأوتحقيما*

السنة*وُش-رح ير* ارالتف®صاحب كثير! ابن الإمام عنه ومال 
الصحاحفي المصابيح و® الصحيحين* بين وءالجْع الفقه* في وءالتهذ.س_إ 

هازهفي وبمؤع ين، حالقاصي على اشتغل ذللئا، وغير والحسان*، 
صالحا*؛عابدا زاهدا ورعا دينا وكان فيها، زمانه علامة وكان العلوم، 

صنفاته:م٠ 

افهجعل وقد مختلفة، فنون في عدة مزلفات الغوي الإمام صنف 
قراءتهاعلى العلم طلاب وعكفا وامتهرلتا الناس، بين الميول لها 

مى!ومصتفاته وتلارّها، 

(.٢٥٩. ٢٥٨الأمان)؛/رمان )٢( (. ٤٤٠; ١٩الملأء)أملام مر )١( 
والهايت)آا/أه؛(.الدايث )٤( (. ٧٦.التحري)U/٥٧ اكاغب طقات )٣( 



ص■؛؛
=ق-ح^====دس^=س==^^

وهوالكريم، للقرآن كامل ير تغوهو ت التنزيل، امعالم — ١ 
لماوحديثا؛ قديما العالماع به اعتنى وقد الرسالة، هده في الدراسة موضع 
واحتصرهوالترتيب،، العرض وحن والمزايا المحاسن من عليه اشتمل 

الزيد.الله عبد الدكتورت اختصره المعاصرين ومن الخازن، الإمام 
وهوالمراءامحت،، في يفلهر فيما وهو القراءة®! في ارالكفاية - ٢ 

,، حاليفةأ حاجي ّوى يدكره ولم - أعلم فيما - مفقود 
ورتبهانبوية، أحاديث، نده بالبغوي فيه ساق ! الئنة® ®شؤح — ٣ 

ثلعوقد وأحكامها، معانيها وبيان بشرحها وقام الفقهية، الأبواب، على 
.طعامحت، عدة 

بدونالغوي ذكرها نبوية أحاديث، أيصا وهو • السة® اممحابح — ٤ 
وقسمأبوابج، تحته كتاب، وكل كتب،، على ورتبها للاختصار، طلبا إستاد 

يتبعهاثم أولا الصحاح يذكر ان، وحصحاح إلى بابا كل أحاديث، 
الحان.

وخرجواعليه وعلقوا فشرحوه العالماء عناية الكتاب، هذا لقي وقد 
.شرحاأربعين من أكثر المعروفة شروحه بلغتا وقد أحاديثه، 
منيفلهر أنه إلا مفقود، وهو الصحيحين®أى! بين ارالجمع - ٥ 

الأحاديث،بذكر لم ومالبخاري صحيحي بين فيه جمع الغوى أن عنوانه 
أعلم.واش عليها، اتفقا التي 

آ.الثثة،ر مصابيح إلى *المدخل - ٦ 

الظون)'ا/ا'ا'أ؛(.كثفج)١( 
الجانومآة (؛ ٤٤• )ا<؛/ الملأء أعلام وسر (؛ Ya)؛/\<الأعيان ومات ثي: ذكر )٢( 

نيمنه نسخة وحوي إلى وأشار (، ٢٣٥)أ/العربي الأدب تاريخ ني بروكلمان ذكره )٣( 
القاهرة.في رنولة، مكمة 



~17و'ءاذصثسمجزبالإئماسميوستصره 
====^^^====د=====ق.آعا=

عنوانهمن يبدو وكما ،1 البي شمائل ر *الأنوار - ٧ 
-،أعلم فتما - الأن حتى الكتاب هذا يهلع ولم ه، الني شمائل في أنه 

ومائةأحل على اليغوي رتبه وفد ، الهند في مخه؛لوءلة نسخة منه ؤيوحد 
^^^٣^٠١١طريقة على باب 

لالتر٠Lلي®أ٤،.الجا،ع *شؤح - ٨ 
الغويمنتخبات من أحاديث أنها ويبدو ت حديثا، *الأربمين — ٩ 

أحاديثانتخاب على العلماء من كثير عادة حرت وقد الصحاح، من 
.يعيدها وتسميتها 

شيخهتعليق من ملخص وهو ،1 الفمه*أ في االتهذيب - ١ ٠ 
ؤيقلالسانعي، المذهب في المعتمدة الكتب مجن ؤيعد حين، القاصي 

مصنفاتهمفي المذهب أئمة عنه 
أنهوذكر حليفة، حاحي إليه أشار وند I الفرؤع، في االكفاية - ١ ١ 

الفقهية.الأحكام في أنه اسمه من يفلهر وكما ،، دالعجميةل صنفه 

عويوالدكتور؛ بإشراف القرى أم جامعة في الدين وأصول الدعوْ كلية في تحقيقه تم )١( 
الزر.أبو وهللأل الحامضي؛ غالب حققه: العلوش، 

بروكلمان.أشار كما  ٧٦؛ ٦٥٩أول ٠ ارراتورارمكتبة في )٢( 
)ص\>\/(.انملرفة الدالة )٣( 
نسخةمنه يوجد أنه إلى وأشار ( ٢٤٥)آ/العربي الأدب تاريخ في بروكلمان ذكره )٤( 

(.١٠٩•آ/ ZDM)مجلة المزرة الدية في مخ،لوًلة 
(.٤٤•; ١٩الير)في الذهي ذكرْ )٥( 
اليلأءأيلام وّير >ا/آهآ(؛ الأييان ووفيات (.■' ooT)\/اليدران معجم في: يكر )٦( 

الأدب-اريخ في يروكامان وأشار وغيرئ، (، ٥١٧/١اممون)وكشف (؛ ٤٤٠;١٩)
وفي(؛ ٢٩٢:  ٤٨)العمومية دمشق: في مخلوًلة نسخة وجود إلى العربي 

وىن)ا/؟'ه(.أول القامرة: 
ائالين«.وأإئنة•الجموع• في لإuمالووى )٧( 
اممون)أ/ه؟؛ا(.كثف )٨( 



=مح\ثاً——==^==—=======

إليهأشار الفارمان، بالاغان الفروع!: في الأحكام ،رترحمة -  ١٢
•، أيصارحلمن حاجي 

عنياسئل نقهية ائل معن عبارة وهى • ابويُ ُذتاوى ~  ١٣
،لنفسه! مشهورة فتاوى #وله ت موله المكي إليها أشار وتد فأحاب، 

.، تركتال ش مخطوْلة نسخة منه ؤيوحد 
حين،القاصي شيخه فتاوى وهي * الماردالردذىُ ُلتادى -  ١٤

دمشقفى مختلوؤلة نسخة مها ؤيوحد ،، اJغوير جمعها 
يوحهللهرمة أنه اسمه من ؤيفلهر الشيؤخ! #صعحم ٠  ١٠
محهم.رمرؤياته 

الروذمرو في -( ٠٥١٦)سنة شوال( في البغوي الإمام وش ي' 
تفسيرهفي البغوي منهج 

والبيان!،#الكشف، الثملم الإمام ير نفمن نفيره البغوي احممر 
يشرلم البغوي أن إلا المراصع، بعض وحرر ورتب وأصاف، فحدق 

)U/؛،U(.امرى النانمة طتات )٢( اسر )١( 
برنمالسليمانية مكتبة ش أنها إلى وأثار (، ٢٤٦/٦)ليروكلمان الربي الأدب تايخ )٣( 

(٦٧٥ :.)٧

)ه/؛لا،ي/ْص.الكبرى الشانمة طبقات )٤( 
اJكبنمخلوطان نهرس انظر: (، ٣٧٤شافعي فقه  ٢٣١١)برقم الظامرا في )٥( 

٢(.)ص\٠ الناقم الفته الئلا،رة، 
)آ/أأأ(.الربي الأدب وارح (؛ ١٧٣٥/٢)اممون كثف في ذكر )٦( 
الأننتع و*ي العلم، أمل من كثير منها حرج خراسان، مدن إحدى الثرذ: نرد )٧( 

البلدانمعجم )انقلر: وافغانتان, إران حدود ترب تان تركماندولة جنوب ني 
(._iiالمام المربي والأطلس ص«أأ؛ الشرنة الخلأi؛ن و؛انمان ه/ألاا 



^■ |7J~7ومختصره البغوي بالإمام موجز تعربف 
======^==========جب;تا=

ذلكإلى أثار من وأول الثعلي، نمير من مختمر كتابه أن إلى صراحة 
٠يالغوي• >ءلفب يقول حيث تيمية، ابن الإسلام شيخ هو - رأيت يما ف- 

الموصومةالأحاديث عن يره نفصان لكنه الثعلي، من مختصر تفسيره 
المتدصءرا،.والأراء 

فييسمترمحمل لا واصح، سعيط سهل تفسيره في البغوي وأسلوب 
التالية!التقاط حلال من منهجه ييان ليمكن والجزتيات، الفرؤع 

ؤيشيرتعددت، إدا أسمائها إلى يشير وقد السورة، اسم يذكر  ١٠٠
مدنية.أو مكية السورة هل ؤيبين الأيات، عدد إلى 

لأسباب،ؤيتعرصن بالسورة، الخاصة الب^ول أسامب يذ.ك^ ٠ ٢ 
.لها نفيره أثناء الأيات بعخس نزول 

نظيرةأخرى باياُت، القرآنية الأيات يفر المواصع من كثير في — ٣ 
تشهدأو إطلاق، من غيها ما تقيد أو إحمال، من فيها ما تبين أو لها، 

للأية.يدكرْ الذي لتفسيره 

أنالمعلوم ومن كثيتا، النوية ؛الأحاديث، الأيات الغوي يفر — ٤ 
درايةلهم وممن وعلومه، الحدبنإ في المتبحرين من البغوي الإمام 
الملموسالأثر لذللث، كان وند الأحاديث،، من وغيره بالصحيح واسعة 

القرآنر تفالمح، للأحاديث موسوعة يره نفؤيعد للقرآن، يره نفعلى 
ومقاصده.معانيه وتوصح الكريم 

فيوالتابعين الصحابة عن أثر ما على يره نففي الغوي يعتمد ء ٠ 
كتابهمقدمة في ذكر وند عنهم، بالنقول مليء وكتابه الأيات، معاني 

التفسير.عنهم يروي من إلى أسانيده 

(.)»_lUالتمر أصول •قدعة؛ي 



د
يوردالتي المواضع من كثير وفي كثيرا، القراءات الغوى يدكر - ٦

•ؤيوجهها قراءة كل على المعنى يذكر القراءات فيها 
أصلهايبين البغوي فإن الايات في غريبة ألفاظ ورود عند — ٧ 

ذلك.في الإسهاب عدم مع بها، والمراد واشتقاقها 
تعرصهوعتل فليلا، إلا والإعراب النحو ائل مليتعرض لا — ٨ 

٠فيها القول يوجز فانه لها 

إلاوالإستاد الرواية علم في وتقدمه البغوي الإمام جلالة مع - ٩ 
نشت.لا التي والأحيار والقصص بالإمرائيليات مليء كتابه أن 

واضحاذلك ظهر وقد والجماعة، الثنة أهل أئمة من البغوى - ١ ٠ 
١للايات تفيرْ أثناء العقدية القخبمايا من لكثير مناقشته حلال من 

وآراوْالمشهورين، الشافعي المذهب أئمة من أيصا وهو — ١ ١ 
بأحكاماهتم ففد ولولك، المازهّ_،، عالماء بين واعتبار قوة لها الفقهية 

أحيايا،الترجيح ْع الفقهية الاراء يذكر فهو يره، نفحلال من الفقه 
قوليختار الترجيح عند الغالب في وهو أحرى، أحيان في ترحح وبدون 
اض.رحمهما الشافعي الإمام 





بالقرآنالقرآن تمسحر 

ومننمريهما، م الجاب بهذا راليغوي الثملم الامامان اعض 
،يمتقاربان وهما بالقرآن، القرآن نمير من به بأس لا تدرا وجد قرأهما 
فيهافثرا التي المواضع أكثر في متفقان إنهما بل ، ^، Jbعنايتهما مقدار 
؛القرآن.القرآن 

بعضيوجد أنه إلا اكيي نفير من مختصر البغوي نفير أن ومع 
المب،صث،،هدا في سأبينه مجا وهو المواضع، بعفس في بينهما الاحتلأف، 

اكالة:القاط خلاو من وذلك، 

منلشيء أو لها يرا نفللأيه يره نفعند الثعلبي يورد ند ت أولا 
يذكرالبغوي لكن الكريم، القرآن من آياتا أو آية ذلك، ؤيصمى معناها 

تفسيرها.في الآيامحت، من اكعلبي أورده مجا ذكر دون الأية تللث، معنى 
مالاكث يرن تعارت توله عند اكيي نفير في جاء ما ومثاله 

بطنيفي الذي جعلت •آي؛ ت يقول حنث [، ٣٥صران: ]آل نماه ي مبؤ 
كانبشريطه ه نفعلى الإنسان أوجيه ما والنذر* لك، محني نذرا مححررا 

٤<محزما ثديث إؤ بحصأ تعالى• تال ثريعلة، بغير أو ذللث، 
اوججت،«أا،.أي: [؛ ٢٦لم؛م; 

ذكرهاالتي مريم محورة لأيؤ ذكر دون لأية ا معنى يذكر الغوي بينما 

(.٠٤-  ٥٣)م/والهان الكشف 



ج• ا~~ طك^^آن ا سم^سسر 
—==—ه.ى=

لكمي ندوا محروا بملي ني الذي لك جعلت ت رأي ت نيقول اكعلص، 
يوجبهما نذر! وال[، ٣٥عمران: ت[ل اممزه أشمع آتت ه مي ؤءتمل 

مه«لن.عر الإنسان 
القرآنمن أحرى بابان رما يغثم الأية الثملبي يذكر ند ثانيا! 

المفنرىالأيات _، ببعض الغوي فكتفي الكريم، 
عتبماهؤءائا جثلت؛ت وقا تعالى! لقوله الثعيي ير نفذلك ومثال 

كقولهفناه؛ ووص وبثناه وسميناه أنزلناه ®أي! يقول! إذ ٣[ ]\}و->وف.' 
ءؤوء«1وإوقوله! [، ١٠٣ه محزدز من أثث جمد وما تعالى! 

ه!ونول[، ١٩تال-ز-مح_رف: إنإه أؤه بمد نتر ه ^٤^ ٥١
كلها[ ١٩]اشة: ه صغ سثاث ؤل؛ثلبم وتوله! [، ٩١]الحجر: عيخه ألمن»ال 
ا.والتسميةاال الوصف بممى 

ذكرهاالتي الآياتا صمته ومن الأية، معنى ذكر نقد الغوي أما 
،.اuتدة١٣آية وهي منها الأور الأية عدا الثعلي 

بآياتالأية المواضع بعض قي الثعلبي الإمام ر يفقد نالئا! 
لكنهالأيات، -طالث، البغوي الإمام فيذكر الكريم، القرآن من أخرى 

الخلي.يذكرها لم أخرى آياصت، يضيفذ بل بها، يكتفي لا 
يالى!ازله ير نففي الثعيي عند ورد ا ْذلك ومثال 

أهلال *نيقول! حسث، [، ١٠٦ءسمران: ]آل وهأه ومؤن وجو» دص 
بعمالهاوسرورها واستئثارها إشراقها الوجوه! ابيضاض المعاني! 

المويعداب بعمالها وكونها وكآذتها حزنها واسودادها! ، ^؟،١ اض ونواب، 
الآية،[ ٢٦]يرض: .ه . ؤزثادآ. لثتئ تمتإ عليه يدل تعالى، 

واوان)ه/بآم.مآم(.الكشف )٢( )أ/هآ(. الغوي تمر )١( 
)ب/ه-آ(.ابري تسر انظر: )٣( 



vTT l ^ا..قء
=ف-..\ثا=====^^==^======

[،٢٧ليوس: ه ذق جهيثم ينلنا تؤم جرآ» ألثقاب 'توأ ونوله: 
؟-/؟هِهمت؟ن ؤةنئؤ»' [ ٢٢]الفامت: ةصر؛ه بجيذ ^JrJ* ت تعالى ه ونول

أآ[«لا،.]المأمن: 

إليهاوأصاف اكيي، ذكرها التي الايات هدم ذكر الغوي بينما 
ء؛وآهقبمأ ووخ؟ . قشر؟ ثاج . ني؟ .>وخف ؤثحمّ ت تعالى نوله 

زادبل اسي، أوردْ بما يكتف فلم [، ٤٠- ٣٨]ص: 
لكنالكريم، القرآن من أحرى باية الأية اكعلي يفر أحيانا رابئا؛ 

•غيرها أحرى بآية ؤيأتي، الأية تلك يترك الثغوي 
إلاظ ثوم ِلالثاّيى كؤ>أ ^ مار: محوله بيان صد جاء ومثاله،ا 

ومعنى. . . ٠ الثعالبي! الإمام بقول حيث [، ١٥■■' ]النرة ئلؤأه أليي 
Iكقوله بالباطل؛ والدعوى والجدل الخصومة القولين؛ هدين في الحجة 

ؤأقثا-مماوقوله: خصومة، لا أي [؛ ١٥]الشورى:  ٠٤٣^متا يه غج 
.٢٣١١(..[ ١٣٩]الغرة: ٌ ي 

كماحجة مي يبالباطل والاحتجاج ®والفللم محيقول؛ الغوي أما 
.لأ؛،.. [. ١٦لالثردى: رم؛اه بمد داحثه بحهب تعار؛ نال 

رقتفأحرى آية يذكر ولا الأية، الخلي الإمام يفسر نل خامئا؛ 
أحرى.ايايتإ أو باية يفسرها الغوي بينما معناها، تبين أو 

ثناع'نييى ألثعثت ٠^^، تعار؛ محوله نمير صد ورد ما ذلك ومثال 
®أي؛يرها؛ نفمحي الثعلبي محال حيث، ٥[، ]الصافات: ننيت، تمثا 

.، الشمس*١ ٠ع؛لالع 

انفلر:شٍراومى)آ/يح(.)٢( واوان)م/ْأا(. الكنف )١( 
ض\ّ)\اه\\{.)٤( واوان)آ/ها(. الكشف )٣( 
\{.r\ls)والسان الكشف )٥( 



-ج• أ بالشران القرآن تفسير 
======س========ة-^كا=

الثمس،مطالع ®أي: مول،ت إذ الشير ذلك، عر زاد الغوي لكن 
أمأ؛ؤ،لآ آحرI موضع في قال كما والمغارب، المشارق به أراد ميل• 

١١.. •٤[. وآأثزدأه لتمؤ تجن 
وجمعوثق حسن، الثعلي، يذكره لم آحر شيئا أصاف، البغوي إن بل 

[،١٧]الرحنن: ألمه؛ه ثمحئ أثمبم، ؤدي4 تعالى• قوله وبين لأية ا هل-ْ بض 
٩[.دأإم_،ه آثنيق جغ تعار؛ وقوله 

القرآنبمسير الامحمام ر الإمامن تقارب يتضح سق ما خلال ومن 
فيقليل بينهما والاحتلأف، المواضع، أءد_، في توافقهما بل بالقرآن، 
وقدبالبقية، اكتفاء الثعلبي أوردْ ما بعض الغوى يحذف، فقد الجملة، 

التوافقمو الأءاو_، الأكثر أن إلا الثعلبي، يورده لم ما البغوي يورد 
•بينهما 

(.)U/٤٣الموي تمر 



ًتآئ=

ا1تءحفسمنى

بالسةاكرآن تفسر 

الاختلافمها ظهر الم الجواب أيرز محو النمير من الجانب هذا 
الحديثأئمة من بأنه البغوي يتميز إذ والغوي، الثمليي نميري بين 

ذلكعلى شاهدة ذلك في وممنفاته فيه، راسخة ندم لهم الذين المجار 
والرسؤخالتميز ذلك ولأحل السنةاا، وءمصايح السنة،١ ا'شرح مثل التميز 

لمميراختصاره على البارز الأثر له كان وهدا السمة، بمحيى لقب فقد 
اكيلي.

تنقال يره، نفمقدمة في الشأن يهدا عنايته إلى البغوي نبه وتد 
أوآية وفاق على الكتاب أثناء في . اض رسول أحاديث من ذكريت، اروما 
١^٣٠٤مدار وعاليهما الئنة، من بيانه يطالب الكتاب فإن - حكم بيان 

الحديث،وألمة للحمافل المسموعة الكتم_، من فهي - الدين وأمور 
التفيرءبحال يليق لا وما المتاكير ذكر عن وأعرضت 

تالتالي النحو على بيتهما المقارنة يمكن فإنه الكتابين دراصة وبعد 
الضعيفةالأحاديث، رواية من المكثرين من الثعالبي يعتبر أولات 

يذكرإذ السور؛ فضائل في ذكره ما ذلك ومن تفسيره، في والموضوعة 
منغالبه في هو مما نضالها في ورد ما محورة لكل تفسيره بداية في 

تلك؛حيف، الثعالبي لتفسير اختماره عند البغوي فقام ، الموموءار<ته 

)ا/س.شيرالغوي )١( 
=نضبلة في ه كب بن أبي حديث ذكروا ربن المنبعض أن الزركشي ذكر ، ٢١



ء' JTlتفسيراكرآن^دثنة 
=س=د=====دص==ة^ظ=

الإمامحذفه وما منها، الصحيحة إلا يترك فلا الموصومة، الأحاديث 
.حداكير ذلك، من البغري 

 Iالثعلبيذكرها من أكثر التي الموصوعة الأحاديث، من نانتا
وقدبيته، وأل ه طالب، أبي بن علي فضائل في رؤيت، التي الأحاديث، 

ثدر.ما إلا البغوي حيفها 

منذرأنت، تعالى• لقوله يرْ تفعند الثعالبي ذكره ما ومثاله 
فيالموضوعان الأحاديث، من حملة أورد فمد ٧[، ]الوعد; هاؤه رم ري؛لإ، 
كلهارى.الغوي فحذفها ، ^١٢طالب، أبي بن علي فخل 

لقولهنفيره عند اليت، آلي فضاتل عن الثعلي أورده ما آيصا ذلك، ومثل 
[،٣٣]الأحزاب: أتتت،ه تل أوص شمحأ ِلآ-م، أثن ند ت تعالى 

كتابهمن حيفها الغوي لكن ، فضائلهم في موضوعة أحاديث، ساق نقد 

اليمن،آل، في الموضوعة الفضائل أحاديحج بعض الغوي أبقى ت ثالثا 
لقولهيره نفعند الثعلبي ذكره ما ذللث، ومن حدا، فليلة مواطن في 

لدمألدئزأ آلثاد؛ شثذن أق؛، ^٢ ١٠نأق؛، أس زم 
بهذهالمراد حول، موضوعة أحاديث، عده ذكر فقد [، ٥٥اتار؛ت ]الركتززه 

هطالب، أبي بن علي في نزلت، أنها على بنص حديث، ذكره ومما الأية، 
أنهومع ،، حاتمه؛ فأءهلاه المجد في راكع وهو ائذ مبه مئ عندما 

فاللومبإساد، ذكروه رلكنهم نال؛ نم الثعيي، ومنهم صورة، سورة النرآن سور 
)انظر:أشدا. حطا، يإن لكلزمخشري به وجزم إسناد بلا ذكره من بخلاف مل عليهم 

\اس.اJرUن 
انظر)١( 
انظر)٣( 
انظر)٤( 
انظر)٥( 

ّنفير انظر: )٢( (. ٢٧٢>ه/ن ١Jواالكشف 
)ه/أإ_أ؛(.والسان الكشف 

(.٣٥١. ٣٥٠)آ■/الجوي تنير 
(.٨١.>(/٠٨ والبيان الكشف، 



ذكرهفقد ل موضع حديث 
المضائلأحاديث أكنر حذف البغوي أن من وبالرغم رابئات 

كثيرفي حريصا كان أنه إلا يره، نففي الثعلي ذكرها التي الموصومة 
واضحاذلك ويظهر الصحيحة، الفضائل أحاديث ذكر على المواحلن من 
انض•جم 

الثعالثي،يذكرها التي الفضائل أحاديث، من المحيح في مب٠ 
الثعلي.يذكرها لم أحرى صحيحة أحاديث، إليها ا ؤيضيف

نضلفي ذكر ®اكلق® لسورة يره نفأول ني الئطثي أن ومثاله 
Iالتالية الأحاديث، المعوذتين 

ئرأ)_ ت فال . اممه رسول أن له كعب بن أبي حدث الأول؛ 
محا(لأ،. ٠٥١أنزلفا ٦^، الكي، 'قزأ ^٠ ٣٦

الله.ؤرسول سمعت، قال؛ )جهته عامر بن عقبة حديث الثاني؛ 
جؤمن عغذه أقزبؤ ولا هث افه إلى أحث، نوره ثئرأ لن )إيلث، يقول؛ 

هاسل(لْ،.ضلأْ م ^^١ ألا اظئت، ؛ن اهؤ،4، بمن آئوذ 
افه.؛رسول لي قال قال؛ هد عامر بن عقبة حديث، الثالح،؛ 

فإنهالصلاة في بخاتمه نميته في الطويل علي ءرحديث، ت تيمية ابن الإسلام شيخ قال )١( 
(.٧٨-  UU_Jالتفسير أصول ش مقدمة )انفلر؛ العالم'. أهل باتفاق موضع 

)"T/٣٧(.الجوي نفير انم: )٢( 
(.٣٣٨. rrU)•\/واييان الكشف انفر: )٣( 
والواحديمردؤيه وابن الخلي دوام (: ١١ ٤٢م السماوي )الفتح في الماوى قال )٤( 

موصومة.كلها أنها تقدم وقاد كب، بن أبي إلى ؛أسانيدهم 
بنالحميد محي وفيه: (، ٣٤٥/١٧>الكبير وفي )ا-/هأا(؛ الأوسط في الطيراني رواء )٥( 

المجيد،صاد ين عمير وفيه: (، ٣٧٥٦يرقم ص٣٣٣ )الممرسا يهم ربما صدوق جعفر، 
(.١٩٩أ/)المجروحين المثاهير عن بالمناكير يممرد ممن 



ء'مجا بالسية ا تفسير 
أ====ضس==^د=ص=^==^=صوع1

\م°رآا؛(أنصل مى أن المنآن، أفصل ئنا سورئين ١^٠^، ألا عمه، )يا 
صلاةفي قراهما ثم المعوذتين، فعلمني اممه. رسول، يا بلى ت هلت، 

ننت،(لا،.نمث، ها )\}'ه\ لي: وقال الغداة، 
له:قال اض. رمول أن هء، عامر بن عقبة حدث رابع: ال

بمنأئوذ ظ قال: بش، قلش: نا ك ^ )ألأ 
•١لكايداهه٢، مرت أعيد وه ^،^ ٥٢

.: ٠٥ارسول قال قال: )جهنم عامر بن عقبة حديث الخامس: 
ييي١^ ظ Jل؟: بجن نن ؛ب الكن؛ أنزلت دب م )١٢ 

•آمحه(ُم يثن محي ُؤُ 
الحديثينوأبقى الأولى، الثلاثة الأحاديث يحيف ال-غوكا فقام 
:١^٤٢الخدين لهما وأضاف الأخيرين، 

إلىأوى إذا . افّ رمول راكان قالت،: ها عائشة حديث، الأول: 
ينأعوذ ؛ ^٥١أمح^ده أف هو جئ فثهما فنفث كفيه جمع ليلة كل فراشه 

يبداحده، من استهuغ ما بهما يمح ثم النائي^ يري أعوذ ^*j، ألتقاه 
مراتءرْ،.ثلاث ذللث، يفعل جسيم، من أقبل وما ووجهه رأسه على يهما 

المنني الماتي ودوام (؛ ١٧٢٩٦;رنم)( ٥٢٩-  oXA/rA)المني في أحمد دوام )١( 
تنال الرحمن، مد بن القاسم وم،،: ( ٧٨٤٣)برقم ( ٤٣٩-  ٤٣٨)؛/الكرى 

(.٥٤٧•;رقم ص'ه؛ )القريب ^١ يغرب صدوف، جمم؛ ا;ن 
فيباب القران، فقائل أبواب حماع الصلاة، كتاب سنه، في داود أبو رواه )٢( 

بابالاتُاذة، محاب المن، في المائي ودوام (؛ ١٤٦٣رقم))ا/مآ؛( انموذتن 
(.٤٤٢، ٤٤•، ٤٣٩الأتاذة)؛/

)ا/مهه(برقم)؛ام(.لمعوذتض ١ ثراءة فضل افرين، المصلاة صمص، في ملم روا٥ )٣( 
'X)الغوي تمر اننلر: )٤(  -/A.)\'\.
(٥٥A)١/المعوذات، قفل باب القرآن، ففانل كتاب صحيحه، في البخاري رواه )٥( 

(.٨١٤)رقم 



~و.ُ__ا

يقرأاشتكى إذا كان المي. أأن ه: u_ حديث الثاني: 
وأمحعليه أترأ كنت وجعه اشتد فلما ؤينمث، يالمعوذات نفسه على 
.بركتهما٠ رجاء بيد؛ عليه 

الثعلبييذكر لم مواطن في الفضائل أحاديث البغوي يذكر حياثا أ٠ 
أحادث.أي فيها 

فمائلفي يره نفأول في فمولا عقد البغوي أن ذلك ومثال 
حولكثيرة أحاديث وصمنها القرآن، تلاوة فضائل وقي وتعليمه، القرآن 

،.١^١٢م غالبها ذللث، 
فعلكما الفضائل، أحاديث، للاياتر يره نفثنايا في كذلك، ؤياوكر 

وأجرالبلاء أهل ئواب، في صحيحان أحاديث، عدة نند حينما 
ربؤمتن صوق عنجم ^١^^١ ت تعالى لقوله يره نفعند الص_ابرينرم، 

شيئايذكر لم الثعلبي بينما [، ١٥٧آلتهتJونه حإ وأركأك وااح_ثان 
تفسيرهمن الموضع ذللث، في ؛ذلل؛، المتعلقة الأحاديث، من 

بلأحاديث، أي للايايته يره نفأثناء الثعلبي ^كر لا فد حامنا: 
لهيشهد أو معناها ر يفيما يأتي الغوي لكن معناها، في أقوالا يذكر 

aالنموية لسسه ١ من 

أم٠ تعار: لقوله يره نففي الثيي الإمام آن ذس، وثال 
أمت،والماس بعض، من بعضهم ايعني: ت يقول [ ٣٨]الأنعام: 

بابلام، الكتاب صحيحه، ني الم مورواه السابق؛ الموضع في البخاري رواه 
(.٢١٩٢)برقم \( TW0/i)اJرص رب 

انظر)٢( 
انظر)٣( 
انظر)٤( 

(.٤٧الغوىشير 
:١٧٢- ١٧٠)ا/الغوى تمر 

(.٢٤>أ/واليان الكثف، 



1'.إةتضساكآلطثد 

تأمثالكم أمم إلا ت ينيل أمة، والدواب أمة، باع والأمة، والعلير 
،٠٥١١ومعرفة التوحيد في أمثالكم I عطاء ومال أمثالكم، جماعالت، 

واكشخيص«لا،.التصور ني أمثالكم أمم إلا وقيل: 
استعرض، الكر الأية ؛، Jiljر نا عندمالبغوى الإمام بينما 

يشهدالئنة من حديثا ذلك) أثناء وذكر اها، معنفي جاءمحت، التي الأنوال 
هعمغفل بن اف عبد حديث، وهو أمم، اللوام-إ أن مجن الأية في لما 
ميه في، ي أثة أن )لنلأ ص: . ١^، عن 

بهءم،ص•أنوي 
حديثاالآيارت، لبعض نميره عند الثعلبي يذكر أحيانا مائنا؛ 

صحيحة.أخرى أحاديثإ إليه يضيف لكنه البغوي، فيوردْ صعيئا، 
أشمثؤد بممر وعالىأ لقوله يره نفعند الثعلبي أن ومثاله 

عيدمأبي ح-لي.ث، أورد [ ١٨ت-ودةت لادأوجمه وأيوب أف ءاتى من 
لهئاذهدوا المناجي ينثاد الرجل رأيتم )إذا ه؛ اش عن ه الخيري 

هإف ءَامم س و محت ثئث اشَنشهمو: مإن 4لإبنان؛ 
لكن،، صحيف،ر الثعلبي ذكره الذي الحديسث، وهذا ، أوؤسيه( 

اظر:فراضى)٢( (. ١٤٦/٤واUن)الكشف، انظر: )١( 
كاب،ت، ني داود أبر ودوام ؛ ١(  ٦٧٨٨)برنم ( TiT; ٢٧)المد ني أط دوام )٣( 

فيالترمذي ورواء (؛ ٢٨٤٥)برنم < ١٢٠>آ/ ومحرم للمد الكلبخ اتخاذ ني بابه اب، 
صحح'.حس 'حدسث، وقال؛ ( ١٤٨٦)يري ( ١٩٦)ه/والفوائد الأحكام أبوابه ت، 

)ه/آا(.والهان الكشف، امملر: )٤( 
- ٣٨١)U/ الصلاة حرمة في جاء ما باب، الإيمان، أبوابه مننه، في الترطي رواء )٥( 

برقمY(UM ))اكوبة مورة القرآن، ير نفأبواب، وفي (، ٢٦٢٠)برقم ( ٣٨٢
سه،في ماجه ابن ورواء حن؛؛ غريجح •حديثإ الموضعين؛ في ونال ( ٣٠٩٢)

(٣٢٢.  ٣٢١)ا/ الصلاة وانتiلار الساجد لزوم باب، الماجدوالجماصاتء، كاب، 
منكر.حديثه أحمدت نال محممان، بن لراج ب أن ضعفه وسب، (، ٨٠٢)برقم 

(.٤٤٢. ٤٤١م والعديل الجرح )اظر؛ 



=ق-..\تا===

الأحادثمعه وذكر الحديث هدا ذكر الآيةل١، هذه ممر حين الغوي 
اكالية:اكححة 

إلىعدا )نن يال: البي. عن ه هريرة أبي حديث الأول: 
ناخ(لى.أن عدا ها انبمه من نزثث لت افث أئ زح، أز اكجد 

)منيقول: الاه رمحول محممعت قال: ظقع عثمان حديث الثاني: 
او؛ءنة(لم.ق كهم لن اشُ ثص منحدا لله ثز 

فيثنتا له افث )ثش بلفظ: الممابق للحديث أحرى رواية الثالث: 
الجئة(ر؛ا.

وسدلهالغوى فيحدفه صعق، فيه حديثا الثعالبي يورد قد سابئا: 
صحح.آحر بحديث 

آلكمحفي، ولنا تعالى: لقوله ، تمير0لعند الثعلبي أن ومثاله 
بتناه•' ذر أبي حديث ذكر [ ٣٨]١١١^٣: ريم إل ثر سُ ثن 
فيم)أثيرون س: النبي فقال عنزان، انتهلحت إذ ه اض رسول عند أنا 

ثنثيا(ص.رثضي اش'ثذرى )لكن قال: ندري. لا : ىلواامما؟( 

اومى)أ/اأ(.نفير انظر: )١( 
راحأو المسجد إلى غدا من نضل باب الأذان، كتاب صحيحه، في البخاري رواه )٢( 

إلىالمشي باب الماحي.، كتاب صحيحه، قي لم مورواْ (؛ ٦٦٢)برقم ( ٠٢٢ / )ل 
(.٦٦٩)برثم ( TAA.  ٣A٧/١)الخنايا بم، نمص الصلاة 

برنم( ١٦٢)ا/مجدا بتي من باب الصلاة، كتاب صحيحه، في البخاري رواه )٣( 
)ا/الماحي بناء قفل باب الماحي، كتاب صحيح،،، في لم مورواه (؛ ٤٥٠)

(.٥٣٣)برنم ( ٣١٦
(.١٤٦)؛/والبيان الكثم، انظر؛ )٥( الماص. الموضع في مسلم رواه )٤( 
ل،أشياخ عن بملي، ين منير عن ( ٢١٤٣٨)برقم ( Tiofyo)الخد في أحمد رواء )٦( 

برقم.( TfVo'1)في أيقا ورواء مناور؛ أشياخ لجهالة ، ضعيفوهو ذر، أبي عن 
حدااحتالعل صاووق حجر؛ ابن منه نال، مليم، أبي بن ليث، سيء؛ وفي ( ٢١٥١١)

(.٥٦٨٥برقم  ٤٦صى؛التهذيب تقريب )انظر؛ فترك. حديثه يتميز ولم 
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الحدثهذا حذف ، ل الكريمة لأية ا هذه البغوي مر فلما 
أنلهاإلى الحقوق )لنزلن ت المحيح الحديث عنه بدلا وذكر الضعيف، 

القزم(رى.من اممئاء لكثاة قاذ م او0يج قزم 
فيكتفيحديثا، الايات لبعض يره نففي الثعلبي يدكر أحيائا ثامنا'. 

.فمهل الشاهد مرصع وهو منه جرء بذكر البغوي 
سعا^>؛؛^، ١٠^jijJ ت تعالى لقوله يره نفعند الثعالبي أن ذلك ومثال 

بالسبعالفاتحة محوره مة تأس«بادبا من ان ذكر [ ٨٧الثاق٤ه عن 
بحديثواستشهد نصفين، العبد وبين الاه بين ومة مقأنها المثانى 

الئلأةست، افه: )قال يقول: البى. ست قال: ه هريرة أبى 
نأل،،نا ؤلنندي لمدي، ؤبممها لي، قنمحثها نضمن، عندي وسن محي 

عندي.حمدني افث: مقول آلمنلممت\ه، ؤب ندي ؤآلممد العند: يقول، 
قيمولعلي، أسمح، اشُت ئيمول آلتيؤب^، ؛، ٢٥١^العبدث ويمول 
العند:قيقول عندي. مجدني اممه: مقول آلتيٍثه، يؤب العند: 
عندي.وبين بييي، الأيه ندة افث• مقول ذنعو0ه، ؤإباك دعبد ءؤإي1ق. 
يهداافه: ينقول آحرة، إلى آلث1محيم الممل »ؤآهدنا المنان: ممول 

وثويزصيظنأل(ل؛،؛
منه،الشاهد موصع إلا الحديث من يورد لم الأية هذه البغوي فر فلما 

نصمين(لْ،.عندي ونتن عى الصلاة )سث، هق: افه عن الني. وهوقول 

(.١٤٢/٣اكوى)تمر انظر: )١( 
الظلم)أ/هخها(تحريم باب والاداب، والصلة البر كتاب صحيحه، ني مسالم رواه )٢( 

(.٣٥)ه/• والسان الكثف انظر: )٣( 
)ا/ركعة كل في الفاتحة تراءة وجوب باب الصلاة، كتاب صحيحه، في لم مرواه )٤( 

(.٣٩٥)يرقم ( ٢٤٨
(٣٩١٠)أ/انموي تمر انظر: )ه( 
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كانت،؛سفي الغوي الإمام أن السحث، عدا م سق عما ؤيتلغص 
احتصارءعند بالثنأن القرآن تفسير ؛ي السن وأثره الواصعة بمماته له 

التيالموصومان الأحاديث، حذف قد فهو ،^؛، ٤٤الثعيي الأمام لشير 
القليل.المادر إلا منها يبق ولم الثعلبي، ذكرها 

منها،قي كان ؤإن منها، كثيرا حيف نقد المعينة الأحادت أما 
الضعف،ثديي ليس المتيم، هذا ص ىتينا فإن البغوي نمير م، شيء 

علمافيه، ورد لما تثهد صحيحة أحرى أحاديث البغوي معه يذكر وغالبه 
•يرؤيها اش الأحاديث، غالب، ني الإسناد بدكر يهتم الغوي أن 

ؤإكثارهالصحيحة الأحادسث، على البغوي الإمام حرص اتضح كما 
الجانبا.بهيا اهتماما التفاسير أكثر من مسيره أصبح حتى كتابه ؛ي منها 



المراءات

لمنواضحا ذلك ؤينلهر بالقراءات، كثيرة عناية له الثغوي الأمام 
عدمبل ومجاحثها، القراءات ائل بمحافلا حاء فقد يره، نفطالع 
كتابهفي فقال القراءات، علم في المحققض من الزركثي؛١، الإمام 

ضبكر أبو السبعة على اقتصر من أول أن ذكر أن بعد - ®البرهان* 
ير0تففي البغوي منهم المحققون، *وألحق -I الناس وتابعه مجاهد 
،،١ ف، وحال،، ل الحضرمي يعقوب ت وهم ثلاثة؛ فراءة السبعة ؛هؤلاء 

ساعبن جعفر وأبو 

عناحد المحرر، العلاعة الإمام الزركشي، اش مد بن بهادر ين محمد الدين، بير )١( 
ييالرمان ت له فاصلا، أديتا أصولتا فقيها كان ايالقيتي، الدين وسراج الاصنوى 

سةتوفي وغيرعا، الفقه، أصول، في والحر المنهاج، شرح وتكملة القرأن، علوم 
وشذرات،، ٦٩٧برثم  ٢٣٣أ/شهبه قاصي لابن الثانمة، طهان، )انئلر: ^. ٩٤

(.٣٣٥آ/الدمب 

صلىثرأ ءمرْ، في المرة مقرئ الحضرمي، ائد تمد بن نيل. ين إّحاثا بن يعقوب )٢( 
-•٥٠٢•سة توفمح، وغيرهما، وودص ردح ء-لثهت وفرا لغير"، مليمان بن ملام 

٣٨٩. ٢٣٨٦;الهاية وغاة ؛ ٨٢برقم  ٣٣٢- \/^yT الكبار القراء معرفة )انظر: 
(.٣٨٩١برقم 

ماليثرا الأعلام، احاو المقرئ، الإمام البراز، البغدادي ثعلب، بن منام بن حلف، )٣( 
منةتوفي جماعة، عليه وقرا وغيرمما، عوانة وأيي ماللث، من وصمع حمزة، عن نلم 
١;الهاية وغاية ، ١٤٢برقم  ٤٢٢. \إ<'\1 الكار القراء معرفة )انظر: ^. ٦٦٩
(.١٢٣٥برقم  ٢٧٤. ٢٧٢

وثمدرالمحابة، بعض على قرأ المشرة، القراء أحال الماوني، الأذعق|اع بن يزيد )٤( 
:، ٠٠١٢٧منة ترقى ، ا وغيرموردان وابن جمان ابن عليه■ قرأ دهرا، للإقراء 
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.«ص..شختين.
كتابفألف مستقلا اهتماما القراءات بعالم اهتم البغوي إن بل 

علىإيجابا عاد قد الاهتمام هذا أن شث ولا القراءة«، عالم في ®الكفاية 
٠مسسره 

محددة؛قراءات على سيمتصر أنه إلى تفسره مقدمة فى أثار وقد 
أصحابومحمى ، واختياراتهمء بالقراءة منهم اشتهر من ررقراءات وهي 

قراءات®فدكرت قالI نم حلف، عدا العشرة القراء وهم القراءات؛ 
بها«لأ،.القراءة جواز على للأتفاق هؤلاء 

فإنهاأقراءات مجال في واليغوي التملي يري نفبين الفروق أما 
يلي؛فيما يتلخص 

يذكربل العشرة، القراء قراءات بذكر يكتفى لا الثعالبي أولا: 
القراءاتلتلك، عرفه عند إنه نم شاذة، قراءات ومنها غيرهم، قراءات 

القبائل،من لغته القراءات تاللث، توافق من ذكر في يتوسع ما كثيتا 
وتوجيهالقرآن، من يماثلها ما وذكر الحربي، الشحر من لها والاستدلال 

إلىغيرذلك،سالفاصيل.كلقراءة،

—كتابه مقدمة في ذكرها التي القراءات عن يخرج لا البغوي بينما 

صومايت ؛ ٣١برقم  ١٧٨-  ١٧٢\إ الكبار القراء معرفة )اظر: ذك. غٍر ومل 
A٣٨٨٢برقم  ٣٨٤ِ  ٣٨٢.)

منطائفة محلى قرأ الأيلأم، أحل. المدني، اللبي نعيم أبي بن الرحمن محي بن نافع )١( 
والواقل.يرهاّ بن واللسثخ مالك ت محليه قرأ طويلا، زمنا الناس وأقرأ النابعين، 
؛٤٧برقم  ٢٤٧. yi\/\الكبار القراء معرفة )انئلر: . ٠١٦٩ّنة توفي وغيرهم، 

(.٣٧١٨برقم  ٣٣٤. ٣٣•٢; النهاية وظية 
(.٣٧/١اJنوى)نفير )٣( (. ٣٣٠)ا/١لرطن )٢( 
ان؛ق)ا/خم(لأالمدر )٤( 



"ء:ِهاالقراءات 

==—————محمم 

لاسلي، يدكرئ الي الفاصل في ينوّع لا أنه كما -، جدا ٧^١ إلا 
•منها لكثير يتعرض لا 

تتعالى لموله يره نفعند جدا الثعلبي نوّع ذلك على والمثال 
اختلافمن أوجه عشرة ذكر فقد ٤[، ]المانحة: آتين\يم لومّ بعج 

حتىوالتابعين، الصحابة من وجه بكل نرأ ممن كثيزا وعد فيها، القراء 
به،٠رؤوا وتابعيا صحابيا ين حمبقارب ما أسماء الأول الوجه في عد 
مهماكلأ يوافق وما وؤمللث،ه، ؤمالكه بين المرق ذلك بعد ذكر ثم 
؛.١١في،؛^،اللخة أهل وأهوال القرآن، في 

القراءتينبين والمرق العثرة، قراءة بذكر اكتفى فقد اليخوي أما 
بما'"■زوُا الكن 

أممتو0 تعالى* لقوله تميره عند كثيرا الثعلي نومع ذللث، ومثل 
الفراءمن وجه بكل قرأ من ذكر حيث [، ٣٩عمران: ]آل إءنو؛(ه يبن/ق 

ذكرمع القرآن، من المماثالة الألمافل فرووا وكيف، وغيرهم، العشرة 
لغتهمحي ومن قراءة، كل وتوجيه الألفافل، تاللثج فيها وردت التي الأيات 

الشعرص.من بأبيات لها والاستدلال لشال، اس 

الأياتبذكر واكتفى العشرة غير لفراءة يتعرض لم الغوى بينما 
ثعرر؛،.أو بافوال للقراءات استشهاد دون المماثلة 

والإمامالعتر، غير كثيرة قراءات يذكر الثعلبي الإمام أن وبما 
فيهايادكر لم مواضع هناك فإن الشر القراءات عن يخرج لا البغوي 

انظر)١( 
انظر)٢( 
انظر)٣( 
انظر)٤( 

١٥_ ١١٢/١ن)١Jواالكشف 

ش؛راورى)ا/مه(.
.(.Ti-Tr)^والمان الكشف 

(.)Y/٤٣القوي تمر 
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بوحهقراءتها على انقشوا العثرة القراء لأن القراءات؛ من شيئا البغوي 
غسر؛ها قرأ يراءاش^  ٧٢فه^ ما المعلبم^ بينما واحد، 
•الصسرة 

,قزهنأثتمي تثؤ ثمارت ؛ول تفسير عتال جاء ما ذلك ومشال 
إمحاقأبي ابن ®نرأ ت الثعالبي اإلآْام يمول حيث، [، ١٩٦]ال؛شرة: 

بنونس تميم لغة وهي القرآن، جميع في الح-اء بكر ؤالجحه 
محورةوفي ا هاهنبالكر ت مصرف بن طلحة عن ويكر غيلان، 

،،والكسائيل ،، وحمزةل والأعمش، جعفر، أبو وقرأ عمران، آل 
سائرفي وبالفتح عمران، آل في بالكر لإ طص برواية وعاصم 

الحجاز.أهل لغة وهي القرآن، كل في بالفتح البافوز! وقرأ القرآن، 

بنيحص من القراءة أحذ الحري، البصري الحضرس الحارث بن يزيد بن اض عبئ )١( 
عمربن لمص العلاء بن صري أبو القراءة: منه وروى عاب بن ونمر يعمر 

؛٤ ١ ٠ ١/ ١لهاية غاية )انظر: • غيرها ونيل ١ه،  ٢٩محمحتة توفي مومحى، بن وهارون 
•( ٤٤برتم  ١٥٤- ص'آها الحؤيض الياء وتاريح 

علىقرأ الأيلأم، أحد المحادث، المقرئ الكو؛ي، اليامي عمدو بن مصرفا بن طالحة )٢( 
محالةمن إماما حجة ئقة كان الصحابة، بعض صن وحدث وغيرْ، وثاب، بن يحيى 

؛٤ ٠ برنم ٢  ١٣- ٢ ١ ١ ا/ الكبار القراء معرفة )انظر: . ٠١١٢محنة توفي القراء، 
(.١٤٨٨برقم  riri\الهاية وغاية 

ليلىأبى وابن الأعمش عالي قرأ الميعة، القراء أحد الزيايت،، عمارة بن حسي، بن حمزة )٣( 
وغيرهما،عيي بن رمحملمم اتى الكت عاليه قرأ مدة، للإنراء ونمير وغيرهما، 

وغاية؛ ٥١برقم  ٢٦٥-  ٢٥٠ا/ الكبار القراء معرفة )انظر: -. ٠١٠٦سة نوني 
(.١١٩٠برقم  ٢٦٣. ٢٦١/١الهاية

قرأالأعلام، أحد المحوي، المقرئ اتي، الكالكوفي اض عبد بن حمزة بن علي )٤( 
وهووغيرهما، الحارث وأبو الدوري عليه: وقرأ وعيره، الزيايتإ حمزة على القرآن 

٣٠٥.  ٢٩٦/١الكبار القراء معرفة )انظر: ه. ١٨٩منة توفى والحو، اللغة في إمام 
(.٢٢١٢برقم  ٥٤٠.  ٥٣٥/١الهاية وغاية ؛ ٦٨برقم 

قراءةأتقن ولدللثج زوجته، وابن عاصم تالميد الأمحادي، الغيرة بن محليهان بن حفص )٥( 
:يدلك،، مشهور لها صايط ثقة ثبت، القراءة في وهو كثيرون، جماعة عليه قرأ عاصم، 
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رطلمل٠ محيء المعتى في يينهما ليي لغتان هما الكسائيت فال 
مصدر،يالفتح لحج،، ١٠ا.' معاذر أبو وئال وكسر، بنمحست، ورطل، 

ونفيوشربا وقربا م، ونشم مثل الامم، بالكمر وررالجج،، 
ويقي،"لى•

لأنالبقرة؛ سورة موصع في القراءاُتظ لدكر يعرض فلم البغري أما 
فيلها تعرض بيتما نراءتهارم، في احتلاiv بينهم ليس العثرة القراء 
توحفحى والكائي، وحمزة، حعفر، أبو ررفرأ ت بقوله عمران أل سورة 
وقرأخاصة، الحرف هذا في الحاء بكسر [ ٩٧محمران: ]آل آلجءه ؤ-ءغ 

فصيحتثان،لختان وهما الحجاز، أهل لغة وهي الحاء، بفتح الأحرون• 
واحد،١رومعناهما 

الموصعلأنه عمران؛ آل آية في القراء بين الخلاف ذكر فالبغوي 
متفقونضم القرآن باقي أما فيه، الاختلاف بينهم حمل الذي الوحيد 

قراءة.أي فيه يذكر لم ولذللئ٠ بالفتح، قراءتها على 
عنحارحة شاذة قراءة يذكر قد البغوي فإن أشرُت، أن سق وكما 

قولهنفير عند ذكره ما ومناله نادر، أمر ذلك لكن العثرة، القراء قراءة 
عباسابن اروقرأ قال؛ حمن، [، ٨٨]ال؛شرة؛ طثأه ئؤبما ^^،^١ ت تعالى 

١٠^^؛ غلأف،اارجمع وهو الأعرج، قراءة وهي اللام، بضم ؟^ ٠

وي؛ ٦٤يرقم  ٢٩٠-  ٢٨٧؛/امار القراء معرفة )انئلر: ه. ١٨٠نة وفي ت =
(.١١٥٨برقم  ٢٥٥.  ٢٥٤؛/الهاية 

المسنقراءة روى فريش، عولى ومل؛ الأنصار، مولى المسرى، أرمم بن سليمان )١( 
برقم ٣١٢ا/النهاية غاية )انثلر: وغيره. الكائي الحروف محنه وروى محنه، المرى 

(.٤٦١٢برقم  ١٦.بغداد وارخ ، ١٣٧٢
.الغويفير اظر: )٣( (. ٩٤٨)والهان الكثؤف انئلر: )٢( 
)ا/'أا(.الغوى شر )٥( (. )أ/٢٧الغوي اتةلر:ش؛ر )٤( 



ا__تمحُ 

اختيارغالتا ^، ٧^١۶١تعرصه عند يذكر اكعلبي الإمام ت ثانثا 
نفيره،من كثيرة مواصع في ذلك جاء وئد ،، ح-اتمل وأبي ،، متدل أبي 
شيئامصادره صمن يذكر لم إنه بل ذلك؛ يذكر فلا الغوى الإمام أما 
*rj(الثعلي مصادر من هي بينما حاتم، وأبي ميل أبي كتب من 

مسيره)٣(

أكثرالغوى توسع تميره في واصع الم بعمى في I ثالئا 
والبيان.التوصح نيادة يقصد الثعلبي من 

■ثثثثندثير ^^٠! تعار• توله نمير عند حاء ما ذلك ومثال 
رراختلفٌإتت؛تقهت في الئعلبي يقول إذ [، ٢١ٌ\ش؛وقه 

بالخفضواامفضلل٤،: كر، وأبو كثير، ابن فقرأ فيهما، القراء 
وقرأياب، النعت على بالرفع ت والإمتبرق تد'س، ال.أسنعت على 

وأحن.، وغيرْ اتي الكعن سماعا القراءة أحذ البغاوادي، الرومي سلام بن القاسم )١( 
كتابله؛ المحتلمة، الملوم ني وبرز طرسوس، قضاء ولي الخلماء، من كسر عن 

ةآآه«ّتة توفي وغيرها، اللغة، في والممنما ؤخ، والمنوالناسخ القراءائت،، 
المحويينالياء وءاييخ ؛ ١  ٠٧برقم  ٣٦٥.  ٣٦•ا/ الكبار القراء معرفة )انئلر: 

(.٦٤برقم  ٢٠•صيا_ 

علىقرأ ومقرثها، المرة نحوى الجتاني، حاتم أبو ء؛مان، بن محمد بن ّهل )٢( 
كتابله: نيد، وأبي والأصمعي عبيدة أبي عن المربية وأ-محذ الحضرمي، يعقوب 

لإى00سنة توفي كثير، وغيرها الأصداد، وكتاب الفصاحة، وكتاب القراءات، 
النحويينالملماء وتاييخ ؛  ١٥٩يرقم  ٤٣٦.  ٤٣٤ا/الكبار القراء محرفة )اطر: 
(.٣١برقم  ٧٤ه.

(.)ا/٤٨واليان الكشف انظر: )٣( 

للإثراءوسو عليه قرأ عاصم، أصحاب حلة من الكوفي، الضبي محمد بن المفضل )٤( 
سنةتوفي ، وغيرْ ائي الكعته: أحل. معروفة، بأحرف عاصم عن تفرد وقد مدة، 
١٦٨،٠J  :٧/٢٣الهاية وغاة •٦؛ برقم  ٢٧٦. اعار القراء معرفة )انظر•
(.٣٦٣٩برقم 



—-ع٦ القراءات 
—==—====^^محح=

واختارهبقده، ؤيعنوب عمروأى، وأبو عامرأى، وابن جعفر، أبو 
يالرلمع،كليهما وحفص؛ وأيوبل٣،، نابع، ونرأ حاتم، وأبو عبيد أبو 

بالجر®وحلف! والكاثي، وحمزة، والأعمش، ، يحيى وقرأ 
و\سبوقهؤ-خضو I وحفص ناقع، ارنرأ ت فيقول اليغوي الإمام آما 

وترأمجرورين، والكائي؛ حمزة، وتراهما الثياب،، على عطما مرنوعا 
ونرأبال-رفع، وؤإ'سرئه بالجر، ؤخض-ره بكرت وأبو كثير، ابن 
الثيابؤ،نمت، على فالرفع صدم، على والشام البصرة وأهل جعفر، أبو 

علىمعطون، أنه على بالرني وؤإمتبرقه ندمي، النحت، على والجر 
كقوله!مقامه؛ إليه المضاف وأنام المضاف فحدق إستبرق،، روثياب 
تأي )خز(؛ I قوله ومتله القرية، أهل أي• [؛ ٨٢]ووّف،: ألئنيهب< ^ؤومثفي 

وهوءؤسندسه على مععلون، أنه فعلى ؤإّمتبرقه جر وأما خز، ثوب 

قرأإنه تال القراءة، في الشاميين إمام الاJمشقي، اليحميي يزيد بن عامر بن الد همد ، ١١
الإمامةوتور لمنق، قضاء دلي كبرون، خلت، ينه واحد الدرداء، وأبي مثمان على 

معرفة)انظرن . ٠٠١١٨مسنة توفي المنكر، عن نهاء بالمعروف، أمارا كان بالناس، 
(.١٧٩٠يرقم  ٠٤٢٥ \إس الهاية وغاة أ-ا، برثم  ٠١٩٧ \/ص\ اعار التراء 

اعلعن القراءة احد والنحوبالمرة، القراءة غّخ المري، المازني العلاء بن زبان )٢( 
وأيامبالعربية عالنا كان كثيرون، وغيره لليريد-كا عنه وروى البصرة، وأهل الحجاز 

برقم ٢١٠٧.(' yr\/اعار القراء معرفة )انظر: . ٠٠١٥٤ّة توفي والشعر، الناص 
(.١٢٨١•برثم  ٠٢٩٢ الهاية و>ة ، ٤٤

القارئسلام عالي القراءة عرض المقرئ، البصري الصيدلاني المتوكل بن أيوب، )"١( 
للانر،متنا نحانيا إمانا كان اكس، من كثير عف وترا والجعفي، ائي رالك

وغاية، ٧٦برقم ■٢ ٠١٧ الكبار القراء معرفة )انظر: .. ٠.٠٢ سنة توفي 
(.٨٠٨برتم  ١٧١• ٠١٧٢/١الءاية

ماسابن عن ث حل• الأعلام، أحد ١^١^، القارئ الكرش، الأمدي وثاب، بن يحص )٤( 
القير،كبير إماما ثقة كان نقلة، بن ميد على وترأ وغيرهم، روق ومعمر وابن 

وغاية، "٦٢برقم  ٠١٦٢ \إ<<0\ الكبار القراء معرفة )انظر: . ٠٠١٠٦•سنة نوني 
•٦(.٨٧١برقم  ٦٣٨!'\بي\ية 

الكشف،)٥( 





1'ء؛الياءات 

ض=س=س====سسمح\داً

يالتخفيفوالمرة مكة أهل انرأ ت فقال فيها، القراءات ذكر فإنه 
[،٨٢]الإمراء؛ آلمن»اربه من ؤؤ)وذغد ت مرصعين في ١^^٠١ اسحان في إلا 

فيالمربون وثدي يشددهما، كثير ابن فإن [ ٩٣تالإمرا»ت ئتره وؤ"ءق 
ءؤدأ،ايد تشد يعقوب زاد [، ٣٧،; LajS]!/»ادته مل أن الأنعام 

ءؤوثةزاستخفيف في والكسائي حمزة ووافق الحل، في لا*ا[ —ه يرث 
الكل،يشددون والأحرون عق، وحم لقمان محورة في [ ]٤٣

الحجر*في [ ٢١]لآ3ويه إلا  T^Jؤ)وت تشديد في يختلفوا ولم 
تعار:فوله نمير عتد ورد ما اليغوي وذكر، التعلم أبهمه ما ومثال 

ماكعلم يمول حنث ^١، ٧٨اخوح•' للهر ئن بماؤ، يتلو ثمويّ ول 
ألمؤمحنامحق ^١^ القراءت بعض ®وقرأ الكريمة• الأبة لهذ، شرحه أثناء 

فسرهافلما ، لهم* أب وهو ٦[ ]الأحزاب؛ ل؛هنممه  ٢٨٢٥^؛يبيم بن 
هدص•كعب بن أبي وأنه بدلك ترأ بمن صرح الغوى 

الثعلبئفيها يدكر لم مواؤلس في قراءات بذكر الغوي تقرئ لكن، 
يتناولانالي المواصع في يتفقان أنهما والأصل جدا، فليل منها شيثا 

القراءات.عن الحدين، فيها 

جانبفمحا الإمامن همذين بين المقارنة حلال من ر ظهر سادنا: 
القراءاتبة تفى حصوصا التعليى، من صيهنا أكثر البغوي أن القراءات 

كثيرة.مواطن في لاحقك الأمر وطا بها، قرأ من إلى 
تعالي!لقوله تسيره عند الثعالي ذكره ما ذلك، على والمثال 

القراءررواختلفا يقول! حيئا [، ٧١]هودت إنص ظء نمن ِ،إنحؤ 
فيجر مرصع في وقيل: وعاصم، عامر ابن فنصه فوله: في 

(.١٨١)ه/ وازن الكشف )٢( (. ١٢١)١; الجوي تمر )١( 
(.١٩٢)إ/الجري أنفلر:شٍر )٣( 





=s=_===^=—تقثنمس
المعاني،من القراءات عليه تدل ما سان كيرا الغوي يعتني ت ثامثا 

فيهاتعرض التي المواصع أكثر في التملي عن ذللث، في اهتمانا رزئي 
لاقراءات.

هيشاء من درحشو I تعالى قوله نمير عند ورد ما ٥^، ومثال 
يعمرلبن ؤبمحيى الكوفة أهل اقرأ يقول حيث، [، ٨٣]الأنعام: 

درحات،نشاء مجن نرفع يعي: باكوين؛ ؤدرحاُت،ه وابن 
ا. . يوسف محورة مثله 

أهلرأ ف ١٠الكريمة: الأية لهد، شسرء عند فيقول الغوي الإمام أما 
أي:يوسف؛ محورة وفي هاهنا، بالنوين رؤدرجاته • ؤيعقوب الكوفة 

رفعناكما والفل، والفضيلة والمهم ؛انمالم نشاء من درحات نرفع 
الوحيدا،في قومه وحاج اهتدى حتى إبراهيم درجالتا 

الكوفيينوافق أنه مع يعقوب يذكر لم الثعالبي أن تلاحفل فأنت، 
هذهأن إلى بالإمارة انفرد الغوي إن نم البغوي، ذكره بينما ، بالتنويزل

ذللثجعلاقة بين نم والمقل، والفضيلة والمهم هي؛المالم الدرجات 
بإبرامم.•

نوحيهايذكرها الي للقراءات بالوحيه كذلك، يهتم الغوي • نامتا 

دئرأمام،، وابن عم ابن على نرأ جلل' ناص المري، العدواني يعص بن يحص )١( 
الكبارالقراء معرفة )انظر: . ٠٩٠سة تبل توفي وغيره، العلاء بن عمرو أبو عليه؛ 

(.٣٨٧٣برقم  Y٣٨١/ الهاية وغاية ، ٢٤برقم  ١٦٣.
مجامدعلى ترا كشر، ابن مع هكة •قرئ المكي، محيمن بن الرحنن عيد بن محمد )٢( 

الكبارالقراء معرفة )انظر؛ محنة توفي كثيرون، عليه وقرأ جمير، بن وسميد 
(.٣١١٨برقم  ١٦٧آ/المائة وغاية ،  ٤٣برقم  ٢٢٣. ١٢٢١; 

.٠يوّفح سوره؛ من )٦٧( الأية من ئن دهمب وئتة تعال؛ قوله يمحي: )٣( 
ضرابوي)م(أا(ّ)٠( (. ١٦٦)(/والبيان الكثفط )٤( 
الشر)أ/'أأ(.انظر: )٦( 



?'vTT I
=مح\تا=======^=^=====

الثعلي.أغفله ما المواطن من كثير ني ؤيتدرك ونحونا، لغويا 
أرىآث، رقكر ؤإُى■ ت تعالى قوله نمير عند ورد ما ذلكا ومن 

أل-أارأيل بمنى آلمح، مل  ٥٣١م آثام ي—تو 1، نأي؛يئ ٢^٠؛>>^، -ثإق 
ث،حي[، ٥٤لالآء_راف: أمؤوه دألمحم والثمر وألثسى نثيثا بمجت 
يالرغعالشام أهل قرأ وأمحمه وألممت . .*. الثملم: يقول 
والخر«أا،.الابتداء عر 

ووألئمس. ..٠ ت الكريمة ١^ لتللثاا نفيره ر الغوي يمول ييتما 
والصر،الابتداء على بالرفع كلها عامر ابن نرأ ثثحره دأمحf دألثمر 

ؤ-ءلوأنوله' على ععلما النحلل٢، سورة في وكذللث، بالتمإ، والباقون 
،.مسخراات،*أالأشياء هالْ اض حلق أي تأمح؛؛راه؛ ألسكلآني، 

ألد؛اأثة ؤؤهمأت،يى تعالى؛ توله ير نفعند حاء ما أيصا ٥^، ومن 
يالأفالكوفة أهل ®قرأ الثعلم: يقول إذ [، ٦١]الزمر: دتدا،>ه أيئإ 
عبيدأبو واحتارْ الواحد، على ألف بغير اياقون وقرا الجمع، على 
الفوز«أْ،.هاها المفازة لأن والأح٠سل٤،؛ حاتم وأبو 

ؤ؛مفازاذهمهكر وأبو اتي والكحمزة *قرأ فيقول؛ الغوي أما 
وقرأوالمجاة، الفوز إر تنديهم التي بالهلرق رن الجمع؛ على بالألف 

الكثفوادان)إ/وآأ(ّ)١( 

سئرتثألمحم رألمس وأفئش والقثار أقن دًًقم ؤدبم»ثر تعالى: قول ييمد؛ )٢( 
الحل.مورة: س ( ١٢)الأيت س اأتة4 

)■؟/أ'آآ<.الغوي تمر >"ا< 
قرأزمانه، في بدمشق اوقرين شخ الدمثتي، الغلي شريلثا بن موص بن مارون )٤( 

اشتهركثيرون، حلق عليه وقرأ عمار، بن هشام عن الحروف، وأحد ذكوان، ابن عليه 
برتم ٤٨٧- ٤٨٥ا/اعار القراء معرئ )انئلر: ^. ٢٩٢سة تولي وخبله، بإتتانه 
(.٣٧٦٢برتم  ٣٤٨الهايأ وغاة  ١٢١٧

(.٢٤٩واليان الكشف، )٥( 



قش^س^سس^ً=^^ت7آأ'ءً

تآي الفوز؛ يمعنى المفازة لأن الواحد؛ على ه بمفازتهم ؤ الأحرون 
منالمفازة ت الم؛تد قال الحنة، بأعمالهم النار من بفوزهم ينجيهم 

والعاداتءعادة كالحن؛ والجمع الفوز، 

الكوفة،أهل إلى القراءة سبة في الخطأ صحح قد البغوي أن فيلاحفل 
بقراءتهاعنهم انفرد حمصا إن بل بالجمع، يقروون الكوفة أهل كل فليس 

•التحلي فل مما أكثر القراءتض توجمه ني توسع إنه ثم ، الإفراد علمح، 
لكنهبالشعر، المواصع بعمى في للقراءات البغوي يتنهد عاشرات 

فيمنه بشيء تشهد يلا قد فالبغوي الثعالبي، من ؛دللث، اهتماما أقل 
تعالى!لقوله تميرْ عند فعل كما الثعلبي، فيها به استشهد مواصع 

قدالثعالبي أن نجد بينما ، ١؛1 ]النماءت ^آلأت٠امه ه ماءؤن ^^٠ ٢ه 
القراءاترعلى بها للاستشهاد الشعر من أبيات عدة المرصع هدا في ذكر 

فيهار؛،.الواردة 

الثعالبي،بها استشهد التي الأبيات بعض البغوي يحذف، وأحيايا 
رزس_إهءونفمحفتع، ثل عدوا َ؛ان جش ت تعالى لقوله تضيره عند فحل كما 

بهااستشهد التي الأ؛يارت، بعض حيف، فقد [، ٩٨لالقرْت ثحتيد 
الكريمةلْ/الأية ش الواردة القراءات على الثعلي 

يمولوكان بغداد، ني اشتهر المري، الماص ابر الأتمر، مد بن يزيد بن محمد ، ١١
توفيسريه، علم إلى والموحل والقض،، والأدب،، اللغت »ي الكامل له؛ الشعر، 

التعسنؤإشارة ؛ ٢٨برقم  ٦٥- م،ُاْ الحؤيض الملماء تايخ )انظر؛ ^. ٢٨٦ستة 
(.٢٠٨برتم  ٣٤٣.

عائللأبن والل١ب، (؛ ١٩٤الخير)U/زاد وانظر؛ (؛ ١٣٠-  ١٦٩٣)المنوي ير تن)٢( 
/\^(oTU.)

(.٣٦٣الشر)٢;انظر: )٣( 
)أإ\<0\(.اليغوي وتمر (؛ ٢٤٢. ٢٤١/٣)والبيان الكشف، انظر؛ )٤( 
المنويونسر (؛ ٢٤١-  ٢٣٩/١)واليان الكشف انظر؛ )٥( 



مح._ا

يخرالمر من فيتهد ، الماهد ليخوي ١ يخير ئليلة مراصثع وفي 
رؤوءىوآإ1ئ،I تعالى لموله تفسيره عند فعل كما الثعلبي، به استشهد ما 

[،١٣٧ام: لالأت_عأو)ثاوه_تا مثل آلثثؤى يى ل=ءكث؛و ررنث 
بينمافيها، عامر ابن نراءة على الشعر من ببت استدل ند نالنعلبي 

عليهارالشعر من آحر يبيت استشهد اليخوي 
الشرالمراءايث، على اثصر اليخوي الأمام أن الم؛حث، هذا وحلاصة 

كماوغيرها، العشر نذكر تومع الثعلي سئما حلف، تراءة عدا المتواترة 
أيفاوهو للمراءامت،، عرصه محني ترتيا وأفضل ضبطا أكثر كان اليغوي أن 

بدلك،الثملبي عناية من أكثر معان من القراءاُت، عليه تدل ما ببيان يعتني 
بينماللقراءامتا، والتحري اللغوي التوجيه من الثعلبي يخفله ما ؤيتدرك 

التيللقراءاُت، ؛الشعر الاستشهاد حالم، فى عناية أكثر الثعلمى نجد 
يذكرها.

(.١٩٣)r/وتمر (؛ ١٩٥-  ١٩٤)؛/واليان الكشف اظر: 



L.-®

التءحق(ؤلخ
الصحابةأقوال 

والتابعينالص«ءابان عن كثيرة بتقول والنوى التعلم نميرا يحفل 
مدىني متقاربان وهما الكريم، القرم آيات معاني بيان ئي وتابعيهم 
المجال.هذا في الثعلي تومع •ع ^_، اهتمامهما 

الإمامإليه أشار ما . له تبعا والبغوي . الثعالم على يوحد ومما 
•ه ماس ابن عن الضير ليرق مرده معرض م تال حين اليوطي 
فإنه، ماس ابن عن صالح أبي عن الكلبي طريق طرقه "وأوهى 

لهملفهيء ، المغيرل المسدي مروان بن محمد رواية ذللتا إلى انضم 
والواحدى٠الثعلي منها يخرج ما وكثينا الكدبر، 

عنالعوش عطية كطريق ضعيفة طرق من أيثا يرؤيان أنهما كما 
،•تماص ابن 

فيماإيجازما فيمكن الجانب هذا م النميرين بين الفروق أبرز أما 
ض:

ومرالضير، الكلي الساب بن محمد عن روى الكوني، لي المروان بن محمد )١( 
بغدادتاؤيح )اتفلر؛ الحاويثا. متروك ائي؛ النقال بالكذب، متهم ثقة، غتر صعقا 
(.٦٢٨٤برقم ٥ • صرآ التهذبب، وتغريب  ١١٦٩٣برقم •٦ . إ/م0 

)أ/ْمه(.الإتقان )٢( 
ماسابن من ردكا اكابعين، مشامر من الكوم،، العولي جناية بن معد بن عملية )٣( 

.٠١١١نة نوني مل.لنا، شما ولكن الحديث، صعيف ومر عمر، وابن 'عيد وأبي 
(.٤٦١٦برقم ص٣٩٣ التهدب وتترب ، ٣٢٦. ص٠٢٣ النلأء أيلام سر )انفلر: 

)آ/0مه(.الإتقان )٤( 



ًثق!اً
ثمالأية، مض في أيوالأ المواصع بعض في الثملمي يذكر أدلا: 

-الغالب لي - البغوي بينما الأهوال، بقية عر يرجحه قولا منها يختار 
منها.لنيء ترجح دون الأنوال يرد 

المرادر بمدهم رنن الصحابة أنوال ذكر الثعلم آن ذلك ومثال 
ونحوما،مثل* السور بمص يها اكتحت الم المعجمة بالحروف 

نهالأتاؤيل ®وأحس مرجحات تال الأقوال تلك عرض من انتهى آن دبمد 
محمد.*أوصدق القرآن لأعجاز إ؛لهار أنها وأمسها 

شيئايرجح أن دون ذلائ، في الأهوال بذكر اكتفى فقد البغوي أما 
منهاص.

رجحكما قليل، ذلك لكن المواْلن، بمص ني البموي يرجح وتد 
|زئهايمئؤأ صؤمثآء بمرأ إما يقول إئهء وئ تعار• لقوله يره نفعند 

صاف،ت قتادة وفال الصفرة، ثديي ت عباس ابن ارفال ت فقال [، ٦٩^؛: ]١٧
أسودت يقال لا لأنه أصح؛ والأول رداء، الت الصفراء ت العن وتال 
حالالئ،الوأموي أصفرفاح، ت يقال إنما فاح، 

البغويفيكممي الأية، مض في أقوالا الخلي ذكر ما كث؛نا نانتا: 
ءسثلهز ؤلُ • تعار لقوله تفسيره عند فعل مثلما وذللث، ببعضها، 

المرادفي الثعيي ذكر حيث، [، ١٠١]التوبة: سقدمم متثهم 
بينما، بعدهم ومن الصحابة عن نولا عثر ستة الأية ر بالعن"ابين 

،.منهار البار وترك الأنوال تللئ، بنصفح البموي اكتفى 

)؛/هء؛اكوي تمر انظر: )٢( واوان)؛/ما-اا(. الكشف )١( 
)؛/U•؛(.الغوي شم )٣( 
(.٨٨. )ه/٧٨ والمان الكشف اطر: )٤( 
(.)؛/٩٨الهنوي تمر انظر: )٥( 



ىI——— والتابعين انمحابة ا'ضاو 
—يمم=

ساممتر ؛Jli  4الآات س ي سى في م'لأ اسي ذم 'اث: 
القول.لذلك القائلين بعض بذكر مكتفيا ذلك البغوي فيذكر قائل، 

أم4مم اك تعارت توله تمسر عند درد ما ذلك ومثال 
بنوعمناء عباس ابن ®قال ت التعلم يقول حيث [، ١٦]الفتح! سويد٤٠ اعى 
همومجاهد: ليلى أبي بن الرحنن وهمد الخراساني وعهلاء رياح أبي 

فارس«لا،.

أهلهم وعمناء؛ ومجاهد عباس ابن انال فيقول: البغوي أما 
فارس«لى.

لهوليلى، أبي ابن يذكر ولم انملاء؛ن، أحد يذكر لم فالغوى 
بقيتهم،دون القانلين يعص فيكممي يره، نففي كثيرا ذلك٠ مثل يفعل 
بقيتها.دون الأنوال ببعض يكتفي أيصا وهو 

دونبعضها فيذكر الأنوال في يختصر البغوي أن كما رابئا: 
كذلك،يختمر فإنه بعض، دون بعضهم فيذكر القائلين في ؤيخممر بعض، 

بقيته.دون القول محن جزءا فيذكر ه نفالقول - كثيرة مواٌلن ي ف- 

فيالمقعلعان بالحروف المراد بيان عند حاء ما ذلك، على والمثال 
تولضمها ومن ذلك،، ني الأنوال الثعلم ذكر نقد ور، الأوائل 

ولأنهاوقفلها، لشرفها المعجمه بالحروف افه م أن®إنما الأحفس: 
وصماننهالحسنى أسمائه ومباني الختلمة، ن ؛الألالنزلةكتبه مباني 

وكأنهؤيوحدونه، اف، ؤيذكرون يتعارفون بها الأمم، كلام وأصول العليا، 
.، ،،•^ uiنيب لا وكلامه كتابه القرآن أن الحروف بهذه أقم 

(.٣٠٣. ٣٥٢)U/البغوي تمر )٢( )ا،/أ؛(. وايان الكشف )١( 
والمان)ا/ي*اا(.الكشف )٣( 





،77و'زماوالتابسن الصحابة أهوال 
=سس======س=س=^=سوى=

تأويلها*لازاش إلى يثكل بتنزيلها 
وجما•٧^الثعى إلى به نالقول لهذا ذكره عند الغوى لكن 

أؤثبأرد ^٥ ٠ تعالى؛ لقوله تمسره عند ورد ما ذلك ومثل 
عباسابن عن العدل ءأي: اسمي؛ مول إذ [، ١٧]الثودى: إاأؤ< 

الميزان؛إنزال ومعنى به، يوزن الذي هو مجاهد؛ رين• المقوأكثر 
والإنمافألبالعدل وأمره به، للعمل الخلق إلهامه 

القول،بهذا قالوا الذين من ومقاتل قتادة باسم صرح ايغوي بينما 
ومجاهدل؛،,عباس ابن ذكر إلى إضافة العدل، بالميزان الراد أن وهو 

الصحابةعن يذكرها التي المعاني بتوضتح الغوي يهتم • صابئا 
الثعلي•من أكثر المقرين من وعترهم واكابعين 

ذكرنقد القرة، مورة أول م شير عند ورد ما ذلك ومثال 
،بها* الفتتحة للسور أسماء *هي نيين بن الرحمن مد تول الثطثي 
بذلك،.واكتفى 

إذاالقاتل أن ت *وبيانه ت تال ثم نيد، ابن تول ذكر تقد ايغوي أما 
التيالسورة قرأ أنه السامح عرف ١[ ]الأعراف؛ ؤالتاسه قرأُت، قال؛ 

ؤاثضه«لأ،.د افتتحت، 

الأيةمحنى في أقوالا - الأحيان بعض في - الغوي يذكر قد ثامثات 
التصريحبدون أو قائلها، بامحم التصريح مع إما الثعلبي، يذكرها لم 

سمه.يا 

تمرافمي)ا/خ0(ّاظر:)٢( \(. oU\j(\/>-rالكشف، )١( 
(١٨٨)؟/١^ تمر انظر: )٤( .(. T'\/a)واوان الكثف )٣( 
-فراوضى)ا/هه(.)٦( و\ب0)\ا\ص. الكشف )٥( 



مزهمارت لموك نمير• عند اJغوي آوردء ما ذلك ومثال 
والكعابللعرب، *الأزلام وغير.: الشعم تول ذكر فقد ٣[، ]المائدة: 

وكيع،بن وسفيان ومجاهد جبير بن سعيد محول إلى إصافة ،، للعجما<ل 
الأمالل٢،.شة وذكر الشمي فول يدكر لم اسي يما 

تعارتتوله ير نفعند ورد ما القائل باسم فيه يصمح لم ما ومثال 
١]و\لثوىه أآخي عر ماومأ وك يآلأموئ ألإ عثر ؤو0ماومإ  حيث٢[، ندة:  ١١

ونيل؛الهي، مجابة واكةوىت الأمر، متابعة البر: *نيل: الغوي: قال 
مل؛الإ عر ماومأ الثنة، والتموى: الإسلأم، البر: 

والعدوان:المعمية، الإثم: ونيل: النللم، والعدوان: اتكمر، الإثم: 
البدءة«ص.

وصالر؛ *على فقال؛ البغوي ذكر، ما بعضر ذكر ند الضلمر ييتما 
آلإُءّي مادمأ الهوى، وهومجانبة والتقوى: الأمر، متابعة 

•، والفللماالالعصية يعتمر: يألتدززه؛ 
فيصححنائليها، إر الأنوال سبة فير الثعلبي، يخْلئ أحياثا تاسعا: 

الخطأ.ذلك، البغوى، 

أدف، بمآ"حمى ؤؤوأز،ة تعار؛ توله ير نفعتد ورد ما ذلك ومثال 
تالفقد [، ١٦ت ]الشورى ه زمم عند داحثة جتهم ئ أمهؤست، ما د مبئ 

وانمارى،اليهود فير نزك مجاهد: *تال لها: يره نفأناء فير اكعلير 
وأولىمنكم حير ونحن نبيكم، قبل، ونبينا كتابكم، فيل، كتاسا : قالوا

بالممرلأ

)؛/هوالهان الكثف، اظر: )٢( \(. r/rالنوؤر)■تمر )١( 
(.١١)أ/والهان الكشف، )٤( )T/؟(. ص شر )٣( 
(.T'U/A)والهان الكشف، )٥( 





د

الإسرائيليات

وتابعها[لآ>مراودات، من بكثير كتابه ثحن ممن الثعيي األآ*-ام 
خصوصاعليهما، يؤخذ مما وهو الأمر، ذللت، في كبير حاد إلى اليغوي 
رواهاالي الموصوعق الأحاديث، من كثير عن كتابه صان إنه حسثا الغوي 

لإمراJياليامحت،.ا ثان ؛ي ه نفالشيء يفعل لم لكنه التعالي، 
يرينففي الناحية هذه إلى سمية ابن الأسلأم شيح ار أمولد 

ودين،خير فيه كان ه نففي ررهو اكراJيت عن تال فقاد والبغوي، القعلي 
وصعيفإ،صحح، مزت التفسير كتب، في وحد ما ينقل ليل حاطبإ وكان 

،.وموصوع«أ 
لكنهالتعالي، ير نفمن مختصر 'اوالبغوي * البغوي نمير عن وقال 

االميتدعة والأراء الموصوعة الأحاليثا عن يره محقصان 
وواح،صحح الثعالبي ير محفعن الإسلام شح ذكره ما أن والحق 

كيراحذف، ظلعوي إ٥٧؛^، على ظى اليعوي ر محقعن يكره ما أما 
الإمراييالياُت،من أبقى أنه إلا المجتدعن، والأراء الموصوعامتؤ من 

.شرعنا موٍرر مجن صح وما عقيدتنا تخالف، التي الباءلاإة 

ردابةفي والجغوي الثعلجي بين المرق، على نتعرف ولكي 

.)»؛_lU( الضير اصول، ش عقدمت )١( 
)_nU(.الضر أصول في وثوُة  iiroi/sT)اكاوى يبموع )٢( 
)ص\اأا(.الضير كتب ش والوصوعات الإّراينإت، انئلر: )٣( 



صءاألآّراند1ت 
====^=د^======نجكا=

اكالية:القاط م ذلك أوجز فإض بها الاصام ومدى الإ-ماس 
روائالتي الإمرائيليات يدكر الموي ام أن الغالب في أولا: 

إصافة.أو تعليق دون محي كما الثملي 

التيوماروت هاروت لقصة روايته ت منها جدا، كثيرة ذلك وأمثلة 
روايتهتصح لا ومما والأكاذيب، الباطل من فيها ما بكل التعلبي ذكرها 

عصمةمن القرآن عليه دل ما تناقض وهي الكريم، القرآن آيات ير نففي 
وردوقد يؤمرون، ما ؤيفعلون أمرهم ما اض يعصون لا وأنهم الملائكة 

هاروتأن مجن الملائكة عصمة في يقدح ما والبغوى الثعلى ذكرْ فيما 
التيالنفس وقتلا الزنا وارتكبا الخمر وثريا تعالى افه عصيا وماروت 
منوالأرض الماء بين معلمأن فهما عاقبهما اض وأن افه، حرمها 

مسختبها زنيا التي المرأة وأن الحديد، من يامحل بيقربان شعورهما 
التياليارة الكواكب، من وأنها المعروف، الزهرة كوكب فأصسحت، 

[،١٦، ١٥]س: أتلإو،يم 0 بمو. محم و قوله: في بها اف، أقم 
بطلأنهارآ،.العلماء ألمت، التي الأباطيلل١، من نلالث، غير إلى 

الكريماف، نبي نمة في الثعلبي أورده ما كل.للئ، ذكره ومما 
مافتها والتي ء، إبراهيم بن إسحاق بن يعقوب بن يومقا الكرماء ابن 

ذكرحيث الفواحش، عن العصمة من لهم وما .؛ؤ: الأنبياء بمقام يليق لا 
يجوزلا وبهتان  Jbjوهو ،، العزيزر بامرأة الزنا أراد يوسف، أن فيها 

ذللث،على نص كما ءس الأنبياء من بغيره أو الكريم النص بهذا إلماقه 

(.١٣١. الغوي وتمر (، ٢٠٠.  ٢٤٣/١)واuن الكثف، انظر: )١( 
التمركتب في وافوضوعات والإّرايبت )ا/آ(م(، كشر ابن تمر انظر: )٢( 

(.٢٣٠-  ٢٢٧)(/التوى وتمر (؛ ٢١٥.  Y«A/o)والمان الكثف انظر: )٣( 



ص
اضرحمهم والعلماء الأئمة من كثير 

لمولهتفسيره عند ذكرْ ما كذلك الئ١ردي فيه الثغوي تابع ومما 
 Iهنابالنون ١لمراد أن من ١[، ئتقثوزه رما ؤألثؤ تعالى
الحوتلهذا وموس الشيهلان وأن الأرمحى، فلهرْ على الذي المحوت 

دابةالله فبعث خلهرْ، على من وغيرها والدواب الأُم يتفض أن هم حتى 
لهاالله فأذن الله إلى الحوت ينج دماغه إلى فوصلت مثخرْ فدحيت 

عادتذلك من بشيء هم إن إليه وتتفلر إليها لينفلر الحوت ؤإن فخرحت، 
إب•

منملك عاتق على الأرض وصح اش أن أحرى رواية وفي 
سامعلى موجودة حمراء ياقوتة على واقف الملك هذا وأن الملائكة، 

ترنهوأن قائمة، ألف وأربعون قرن ألف أربعون وله اطه حلمه عفليم ثور 
فإذامنا يوم كل يتممس فهو البحر في ومنغراه الأرض، أقطار من خارج 
الأباطيلمن ذلك غير إلى البحر، حزر ه نفرد ؤإذا البحر مد تنفس 

وفندوهاالعلماء ردها الش 

فىالإسرائيليات من الثعلبي يذكره ما بعض الغوى يروى ند ثانيا؛ 
المواصع.بعض 

]الفرقان:^^ ١١تعالى: ،لوله نمير صد ورد ما ذلك، ومثال 
أهلكانوا أتهم مضه: بن وهب تول الئعلي من اليغوي نقل حيث ؛؛، ٣٨

الإسلامإلى يدعوهم ٤!^ شعنا إليهم افه فأرسل الأصنام، يعبدون بثر 

الضكتب في واووضوء\ت والإّرايبت (؛ ٤٧.  ٤٥)م البيان أضواء انقلر: )١( 
(.٢٢٩)ص«آ\_ 

(.١٨٦.  ١٨٥)A/ البغوي ير ونف٦(؛ ِ ٥ ا/ )٠ والبيان الكشف انظر: )٢( 
)صأهأ(رالضير كب ز واJوضوءات الإمرايلأت انظر: )٣( 



اء:••®الأساقالأات 
=٢  ٢٧٧ط=محشم=====^==^=======؛ 

عآنع-ا

وكعبامير وابن والكلى قتادة قول ونقل بهم، الد فخض فكذبوْ 
قتله،أو لنبيهم تكذيبهم حول تدور وكلها وعكرمة، دي والومقاتل 

جدالمختمرة أنوال وص يثر، أصحاب وأنهم 
طوبمنأحرى إسراتيليات وذكر الأقوال، ■_ ذكر قفي لتحلبي اف 

قصةفي ه علي عن رواء ما ذللث، ومن كثير، شيء الأباطل من مها 
القومهؤلاء عن أحرى روايات وذكر وعجاب، غراب فيها جدا طويلة 

الرسر^.أصحاب 

تعالى!لقوله يرْ تفعند البغوى فعاله ما ا أيفتمذلك ومن 
ذكر0مما جزءا ذكر حيث، [، ١٣]سان ءتنيث<ه ين يثاء ما لخر 

أوردهما أكثر وحيف .ل، يمان لالجن يعمله ما حول الثعلي 
اسيص•

داطالة،إمراوياليا>ؤتا المواصع بعض في الثعلبي يذكر ند ثالئا! 
قليل.وهذا البغوى، يذكرها فلا 

يغايائي ءانبغا تعالى! لقوله يره نفعند الثعلبي أن ذلك ومن 
.داود أن ت فيها إمراتيلية ذكر ١[ • ل"جأت إهيده ممن أ؛دؤ، ثبمان محلا 

فاصهلكت،ه، تزنأن الجبال إلى الم فأوحى الليل، في بح فجلا صعد 
هذهمع صوتي يهع إ كيفI .ه داود فقال والتهليل، بالتسبيح الجبال 

فانفرجبرجله فركله البحر، إلى فأحذه ملك عاليه فهبعل الأصوات، 
إلىبه انتهى حتى فانفرجت، برجله فركلها الأرض إلى به فانتهى الجر، 

مهافخرجت، فانفالقت،، فركلها صخره عن فتنحى برجله فركله الحوت 

(.اضي)أ/٤٨"ضر انظر: )١( 
(.١٣٩-  ١٣٣)U/رابيان الكشف اتئلر: )٢( 
(.٣٩٠)٦; الموي وتمر (؛ ٧٨.  ٧٤)M والهان اعشق اثظر: )٣( 



=سح=========^====

هدافي الدودة هده نشيز يسمع ربك إن المالك! له فقال تنثز، دودة 
الموصع

الإسرائيليةلهدء يتعرصن ولم دلك،، من مسئا يدكر فلم ايغوي اما 
،.ممرْل من الموصع هدا من حيفها بل مطلئا، 

يذكرهالم إسرائيليات - حدا نادر وهو - الغوي يذكر فل • رابئا 
اكيلي.

ؤثناقنش مأنك ءؤ'الإبجا تعار؛ توله ير نفعند درد ما ذلك ومثال 
إنمنبه! بن وهب ررقال يلي• ما الغوي ذكر حيث ٧[، ؛ ]^٠٢٠■،ؤلئأه 

يطوفونصف حالف صف الملائكة، من صف ألف سبعين العرش حول 
هؤلاءهلل بعصا يعضهم استقبل فإذا هؤلاء، ؤيدبر هؤلاء نجل بالعرش، 

قدأعناقهم إل أيديهم نام؛ صف ألف سعون ورائهم ومن هؤلاء، وكثر 
رفعواوتهليلهم أولثلث، تكبير سممعوا فإذا عواتقهم، على وضعوها 

إلهلا أنت، وأحللق، أعفلملث، ما ويحميك سبحانك، ! فقالواأصواتهم، 
ألفمائة هؤلاء وراء ومن راجعون، لك كلهم الخلق الأكبر، أنت، غيرك 

إلاأحد منهم لبس اليرى، على اليمنى وضعوا ند الملائكة من ، صف
مسيرةأحدهم جناحي بين ما الأحر، بحه يلا يتحميد بح يوهو 

اللهواحتجب، عام، أربحمائة عاتقه إر أذنه شحمة بين وما عام، ثلاثمائة 
حجاناوسعين نار، من حجابا سعين العرش حول الذين الملائكة من 
أبيم،،در من حجانا وسعض نور، من حجانا وسعين فللمة، من 

أصفر،ياقوت من حجابا وسبعين أحمر، ياقوت من حجابا وسبعين 
وسبعينثلج، من حجابا وسعين أحفر، زبرجد من حجابا وسعين 

تعار،اثُ إلا يعلمه لا وما برد، من حجابا وسبعين ماء، من حجابا 

(.Y-AA/n)١^ تمر انظر: )٢( (. ٧١/ A) jU^الكشف انم: 



الإّداممات
==^==^======^==مححا=

ثوروجه وجوه، أربعة حوله ومن العرش حملة من واحد ولكل نال؛ 
،أجنحة، أربحة منهم واحد ولكل ان، إنووجه ر نووجه أسد ووجه 

وأمافيصعق، العرش إلى ينفلر أن مخافة وجهه فعلى جناحان أما 
والتكبيروالتحميد التسبيح إلا كلام لهم لهس ، بهما فيهفو حناحان 

والمج؛ال»لا/
الأيةلهده تميرْ عند الإسرائيلية هذه يذكر نلم الثعلي أما 

إيرادصاني متقاريان والبغرى الثعيي أن المجحث هذا وحلاصة 
•ذلك في البغوي من تومئا أكثر اكعلي كان ؤإن لغدصراتيليات 

(.١٤١-ف؛رابوى)ي/'؛ا_ )ا(
رابيانالكشف انظر: )٦( 



ًتةءً

الماJيالخانب 

ماراف لكتاب شيرصا م واليغوي اكيي اإلآ،امان يه اهتم مما 
أصحابعلى وودا العمدة، اثل ممن كثيرا قنانثا العقدى، الجانج، 

اهتماماأكثر والثعاض، الصحيح، المنهج عن المنحرئ والمزق البيع 
البغويأن إلا البغوي، من أكثر بتوصع القضايا من كثيرا ؤيتناول يدللث،، 
والصفايت،.الأسماء قضايا قي التأؤيل عن وأبعد وعرصا، ترتيبا أفضل 

يلي:ما حلال من يتضح الجانسا هدا في النميرين بجن والفرق 

يحذفهاالبغوى لكن عقدية، مباحث أحياثا الثعالبي يعقد أولا: 
•منها لشيء يتعرض فلا 

٣ئاد تعالى؛ لقوله يره نفعند الثعالبي فعله ما ذلك، ومن 
فقد[، ١٧٣عمران: ]TJ إيثتثاه رائهم ٣ جممحا ق آلناس إن آقاش 

ونقصانه،الإيمان نيادة في الأحبار في ورد ما بعضن فيه ذكر مبحثا عقد 
والأئمةوالتابعين الصحابة أقوال وبعض س النك، أحاديث بعض صئنه 
رذلك في الناس وتفاوت، الإيمان، في والنقص الزيادة مسألة حول 

لهدهنفيره عند الإهللاق على شبتا ذلك، من يدكر فلم الغوى أما 
١^٢٢.

(.٢١٣- ٢١)م/اوابيان الكشف انظر: )١( 
اومى)آ/خما(.تمر انظر: )٢( 



I'•®اسساوسدء، 

ري![=====^====^=====^^=تح 

متدمأوأن ت تعال لقوله ميره عند الثعلي أن أبما ذلك ومن 
عنفيه أجاب بحثا عقد [ ١٢٩ا»: لالنولؤ أشثق ي( ةدفيؤأ أن 

يطيةون؟لا،.لا ما الكفار اممه كلف هل وهوت سمازل، 
المحتال٢،.ذلك، من شيثا أيثا الغوي يذكر ولم 

كانؤإن متقارب، بشكل المقيدة مائل يناقشان ما كثيرا ث ثانيا 
إرأمرمحت، أن ممق كما لها وعرصه للمسائل ترتيبه بحن يتمير البغوي 

ذلك،.

ثثآُما أثع I تعالى نول تممير عند ورد ما ذللث، ومثال 
نيورد وما والإثمايت،، المحو معنى تناولا حيث [، ٣٩تالرءد؛ رشث،ه 

وغيرهمر"'أ،.والتابعين الصحابة من العلماء وأقوال الآتار من ذلك، 
رئث،بعثق، أن ث تعال نول ير نفعند ورد ما أيصا ومثله 

فىيلت التي الأقوال طويلا ناقشا فقد [، ٧٩لالإ-راء: قاثا 
الخياءوأقوال الني. سنة من يولط كل وأدلة المحمود، بالمقام الراد 
ملاحظةذكر الغوي أن إلا ذلك،ر؛،، في ا كثين يختلفا ولم التفسير، وأئمة 

أناكرهامن وأول كثيرة، الشفاعة في ®والأخار ذقالت الثعلي، يذكرها لم 
.، المنة٠١ أهل باتفاق مبتيع وهو ، عبيد بن عمرو 

(.٣٩٨.  ٣٩٧)م/ jU^الكشف، اظر: )١( 
اوغوى)آ/ههأ(.تمر انظر: )٢( 
(.٣٢٦.  ٣٢٤/٤)ص وتمر (؛ ٢٩٩- )ه/أهأ والبنان الكشف، انظر: )٣( 
(.١٢١.  ١١٧/٥)ص وتمر (؛ ١٢٦.  ١٢٣/٦)والببان الكشف انظر: )٤( 
منكان المعتزلة، شيخ القدري  JUالنا،الخابي المري، باب، بن محبيل بن ء-مرو )٥( 

ولهإل، تحول، الخن مجلي ءءلا» بن واصل اءتزل، فلما البصري، الخن اصحامذ 
؛٢٢٠.  y\<</yالأمان وفيات، )انظر: -. ٠١٤٢نة نوني و-محطّج، رسائل 

(.٢١١٠٢١ا/•الذهب وشذرات، 
(.١٢٠الب،نوى)؛،/تسر )٦( 



=مح\حا===^=====^=====

بعضفي الصالة و\جوي المتدعة على الرد في أيثا يشتركان ت ثالثا 
الشأن.هذا في الثعلي نومع •ع المواضع، 

اموينيسق ءؤو*ن تعالى' قوله ير نفعند ورد ما ذلك ومثال 
الثعييعقد فند [، ٩٣: ٠٧١]نهاه ^^١ جهنم ئبمزآؤهُ متمنيا 

قولالمسحث هذا في وذكر الأية، هذه حكم في الخلاف حول مبحثا 
أصحابقول ذكر نم المرجئة، قول ذكر نم والمعتزلة، الحوائج 
واستدلالسنة، أهل أكثر عليه ما وهو هو. رأيه ذكر ثم ، الحديث، 

ذلكفي المخالفين البيع أصحاب على ورده رأيه على 
لمأنه كما مثله، يتتومع لم أنه إلا الثعلبي فعل كما الغوى وفحل 

والمعتزلة،الخوارج قول ذكر بل الثعلي، ذكره الذي المرجئة رأى يذكر 
اللمثة،أهل أكثر عليه ما رجح ثم ه، ثان بن ونيد عباس ابن وقول 
،.الثعاJي١٤ذكره الذي الرأي وهو 

لؤألجثة ومثل تعالى؛ تفسير عند ورد ما أيئا ةلالث، ومثل 
حيث،[، ٣٥]ال-رمحد: نيثهاه دأير ينفثها ألأجر ءن؛ا ين ي، أتتئ ئعد 
وهذايزول، لا ؤللها ■ ررآى هقالأت تفسيريهما، في واحدا قولا ذكرا 

ثموهرمهم، المهروان لي فقاتلهم ه، طالب أبي بن علي على حرجوا •' ١^١٧)١( 
والأنارنة،الإياصية، ومنها: البقية، نكفر واحدة كل فرقة، عشرين نحو إلى احتلفوا 

ومرتكساالجمل واصحاب، والحكمين وعتمان علي تكفير الخوارج ؤيجعع والصفرية، 
(.١٦١.  ١١٣١; والخل والخل ؛ ١١٢- >_AUالقرف، محن الفرق، )انئلر: امترة. 

ومعرضحفنك ؛ي ومهروا دراية يالحديّثا اشتغلوا الذين .سث،: الحالبأصحاب المقمود )٢( 
همالحديث، 'أهل عنهم: ريال، الإسلام، شخ ذلك على نعس كما وامحعوْ، ولهموْ 
)انظر:واصحايي(•. علته أنا ما على كان )من  ٥١رسول، نتهم نال< الذين 

(.٩٠وإ/، ٣٤٧-  ٣٣٤٥;الفتاوى مجموع 
(.٣٦٥-  ٣٦٢/٣)والبيان الكثم، اظر: )٣( 
(.٢٦٨.  ٢٦٦/٢)البغوي -فير انظر: )٤( 



اء•،®اسوى الخاف 
=■;  ٢٨٣كض==ث===^^========^:==^أ 

L®ال-ي 

منى،االجنة نعيم إن • نالوا حيث الجهمية على رد 

يذكرهالم ائل مبذكر - نلثل وهو - اليغوى بنقري ند • رابنا 
اكعلي.

لمامثتا ؛وؤؤ ت تعالى لقوله يره نفعند البغوى أورده ما ذلك ومن 
نهالأهل مدهب أن يكر حيت [، ٤٧البقرة؛ ل  ٠٤أقه حثيؤ من ثيبهل 

سوىالحيوانات وسائر الجمادات في ءالما حلق تعالى اش أن والجماعة 
علىالأدلة وذكر والكلام، والتسبيح كالصلاة غيرْ؛ عليه مم، لا العقل، 

انملهرلأم.والثئة الكريم امآن من ذلك 
هذافي الغوي ذكره مما لشيء الثعلبي يتعرض لم بينما 

الموضع

إجمالهيمكن والصفات الأسماء من والنوى الثعيي موتما ت حامتا 
يرننما 

أواسم على المشتمالة الأية معنى ني الواردة الأنوال ذكران ي٠ 
الترحح.في يختلفان لكنهما الأقوال، أحد ؤيريحان تعالى، ف صفة 

آلتخيرهمل آسؤئ ءؤ"م • ت*اإمح، قوله ير نفعند ورد ما ذللث، ومثال 
أحدهاواحتار الاستواء، معض م قيل ٌا ااثّلءي ذكر حيث [، ٥٤

أهلمن وحماعة الفراء قاله ما فهو والموات المحيح اروأما ت بقوله 

الذييرهم بن الجد عن محدب أحد وند صفوان، بن الجهم إلى سون الجهمية: )١( 
بخالقوالقول والمنان، الأسماء نفي على نائم ومذهبهم اليهود، صن ذللث، أحذ 

مجردهو الإيمان وان والنار، الجنة بفناء والقول أفعالهم، عالي العباد وحر القرآن، 
(.٩٩- والحل واسمل ؛  ١٩٧- ص٤٩١ الفرق، محن الفرق، )انظر: المرنة. 

(.UTY/i)الغوي وتمر )>،/>،؟Y(؛ والهان الكثن، )٢١( 
(.١١٢ابوي)ا/ااا_ تغبر انظر: )٣( 
(.٢٢١)ا/واليان الكشف، انظر: )٤( 



rvTT i
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تتعالى قوله عليه يدل حلقه، إلى . .العرش. حلق ما أول إن ت المحانى 
الماء«لا،.حلق إر أي ;!؛ ٢٩]١^: آلكءه إث نى أج 

علىالاستواء أن النة أهل قول مرجحا الأهوال ذكر البغوي بينما 
ؤثكلبه، الإيمان الرجل على يجب كيف، بلا تعالى لثه صفة العرش 

أئمةمن وغيره مالك، الإمام عن ورد ما ذكر ثم هك، اض إلى فيه العلم 
الثقنفىذكل٢،.

الثنةأهل هول يختار نهو اJواصع، من كئير في الغوي نهج وهدا 
٠ؤيرجحه والجماعة 

ؤيرجح،المسألة في الأقوال المواصع بعض في الثحلبي ذكر ي٠ 
الأحرى.الأهوال ذكر دون لريه الرامح يذكر البغوي لكن 

4دثوألتاتيهداء ) تعالى قوله ير نفعند جاء ما ذلك ومن 
فول،كل وأدلة الصفة، هذْ فى الأقوال اكعلى ذكر حيث، [، ٦٤

بأدلهيرجحه ما واحتار الأقوال هل.ه رد ثم 
صفاتهمن صفة الله ارؤيد ت الأيأن طْ تفسر ش نال هقاو الغوي آما 
[،٧٥]ص: سلةئ ولمأ ذكره! جنإ وقال والوجه، والصر كالمع 

العبادفعلى بصفاته، أعلم واق، تمين(ل؛،، تدنه )كلثا .ت الّيمح، وقال 
هذهفي المنة أهل من لف الأئمة وقال ليم، والتالإيمان فيها 

،.كيف،ار بلا جاءمحت، كما أمثوها ت الصفات 

(.)ص٢١٤للسبمي والمنان الأسماء وانظر: (؛ ٢٣٩.  XTA/i)والبنان الكشف )١( 
(.٢٣٦.  ٢٣٥/٣)البغوي تمر انظر: )٢( 
•٩(.. )(/٨٨ واuن الكشف انظر: )٣( 
حزء(، ١١ ٥٩)م العائل الإمام فضيلة باب الإعارة، كتاب، صحيحه، ني لم مرواء )٤( 

(.١٨٢٧)رنم الحاويش< من 
(.٧٧_ UT/nالغوي -شبر )٥( 



1'ةاسساووسى 
■;= ٢٨٥ضشم=ث====^^===^=^===حل 

يج—\

القول.هدا غير احر قول لأي هنا يتعرمحن لم فالغوي 
سلي.تبعا الصفات بعض في البغوي يزول د مت• 

صئانألملك ليش . ١٠^؛؛تعار• توله ير نفعند ورد ما ذلك ومن 
وقضاوه"،رأموه ت الحسن نول الثعلبي ذكر حث [، ٢٢]الفجر: صناه 
ذكرثم الأمورء، استوت وقد ربك ندرة ارظهر اإلآدارةلا،ت أهل ونول 

آحرأى.إلى مكان من والانتقال بالتحول يوصف لا اف، أن 
تالكالئ قول معه وذكر السابق، الخن تول ذكر فقد الغوي أما 
شيئاص.ذلك، غير يدكر ولم ررينزل((، 

اليالعقدية المباحث، يختصر اليغوي الأمام أن مبق مما ؤيتلخص 
بحنعنايته مع يعضها، بذكر أو يحدفها إما تفسير.، م الثعلي يذكرها 

الثعلييذكرها التي الردود ُي يختمر أنه كما وعرضها، المائل ترتيب 
الضالة.والفرق الميتدعق على 

أهلمالم_، يرجح اليغوي فإن والصفات الأسماء حائس، في أما 
المواضع.بعض في للثعلي تينا يزول وقد غالتأ، والجماعة الثثة 

خلافعلى القرآن آيات يؤولون الذين الإشارى التفسير أصحاب الإشارة: ياهل يقصد )١( 
الظواهموبض بينها التًليق ليمكن لهم، تثلهر حفية إشارات بمقتضى منها الثناهر 

ؤيقال:الثعلبي، شيخ لمى الالرحمن عبد أبو الإشارة أهل أشهر ومن المرادة، 
)انفلر:ؤإثارات. لطائف على مشتملا كلامه يكون أن أي: إشارة؛ صاحب فلأن 

(.١٧- صأ١ الصوب المهطالحات ومعجم ؛ ٣0٢؟/ والمقرون التمر 
(.٢٠١ا/والمان)• الكشف اتفلر: )٢( 
المنوينفير انفلر: )٣( 







ٍمحقءً

ا.وحقالآق
اللغوياةالمباحث 

واليغوي،القعلم نمير• ني اللغوي بالجانب اعتتى ممن 
كانالثعلي أن إلا والاهتمام، العناية تلك تفسيريهما في الناظر ؤيلص 

ؤيتطرقإلا آية تمر تكاد ولا وم؛احثها، اللغة جانب في نومنا الأكثر هو 
ؤيذكروالبلاغة، والنحو يالاشتماق يهتم نهو فيها، لغوية لجوانب 
كسرا،يالسعر ؤيتهد المواطن، هن كثير فى اللغة أئمة بين الخلاف 

المختالفة،اللغة يجواب، الاهتمام نليل كان الثغري أن ذللث، يعني ولا 
.وامتطرايائومحنا أقل JالثعاJي مقارنة لكنه 

الجانبمذا في داليغري اسم شتري يين الفرق عر لنتعرف 
تيلي ما لال حم 

يذكرولا الكلمة، في لغوية لجواب، الثعالبي يتعرض ند ت أولا 
•تليلة مواصع ش الأمر وهذا شيقا، دلك، من الغوي 

حموهآلآةدتوِ ت تعالى قوله ير نفعند ورد ما ومثاله 
آلآةمثءِه؛^^^١ . . ا. ت الثعلبي إذيتول [، ١٤٢الأنعام: ]ه 

ينركبعلتها يحمل ما كل ت ؤ-صثدلعه؛معك، الأنعام، من أنشأ بمتي: 
لأنهابذلك،؛ سمست، والحمير والبغال والخيل والبقر الإبل كبار مثل• 
عنترةتال أنقالهم، تحمل 

شاعرالجاهفن، الشعراء أشهر أحد عيس، بتي مولى معاينة، بن شداد بن عنترة )١( 
:طبقات ر١نظرأ د' * ق  ٢٠٠سنة نحو م؛ي العشر، المعلقات أصحاب من مكثر 



ا■'-®اس.ءثاللغ4ط 

—كس——^=سد=
نتنالتتابط>ثثمأ"'ناناضإًلأضملأأمحا 

الأحمال.ت والحمولة 

فيهاستوي بمعص كانت إذا الماء، بفتح ارالمعولة* اللنة: أهل ومحال 
للجسانت محروثة وامرأة محروقة، رجل ت غوللث، نحو وال٠-ؤدن١، المذكر 

كانت،ؤإذا يحجا، لم إذا صرورة: وامرأة صروره، ورجزإ رالخائفإ؛ 
•كالخلوية بالهاء؛ والأنثى الن.كر بين محرق المفعول يمعس 

الخممثل: عليه، يحمل ولا ؤيحلب، يوكل ما الفرش 
الفرشمن وهربها أجسامها لالثلامحة فرسا سمست، والعجاحيل، والفصلان 

محراثهومنه: واللطانة، الخفة الفرش وأصل -، المستوية الأرض ص و- 
الإل،لأكله بالأرض ملتصق نت أيصا: والفرش العظام، وفراش العقل 

م,تجمْص.مث ّ
الراجز:محال الأنعام، من الأولاد صغار والفرش: 

٠نئال؛،ألْ، كزثن؛ أنشهامحي ديزنأ حنوله أذونشي 
أي:آلأمحيم؛ و3ت ٌ *نوله فيقول: المغري الإمام أما 

الإبل،من عليها يعمل ما كل وهي ءؤ-كنولهه: الأنعام من وأنشأ 

(.٢٧٥.»_iUY الجاعلض الثعراء وسم ؛/أم؛؛ اكعرا* نحول 
شرح)انظر: امود. ى لها الإبل، تأكلها والخمخم: )صزآ؟؛(، صتتر؛ ديوان )١( 

ص'آآ١(.لليتمري عتترة ديوان 
؛؛(.Y/U)الترطي تمر انظر: )٢( 
وأنثيقال: ( ٢٢٦؛/)• العرب ان يني انه إلا لأحد، ونا منأحده لم )٣( 

١^^،•ابن 
(.٢٠٠واكرالمرن'آ/ ، ؛؛ Y/Uتمرالقرطي )انظر: تب. ولا المادر مض تذكرْ )٤( 
)(/ا'ا'ا(.واليان الكشف )٥( 



vn ^اس1.وةإا
صمحُن_ا^=====^==^^====

وحمل«لا،.لا التي الإبل س الصغار وص ؤوؤذ\،4: 
،شيئا منه اليغوي يذكر فلا ، مستقلا لغويا مبحئا الثعالبي يعقد وقد 

أت،ممآيتثم قائم ود تحارت لموله تمره بعد الثعلثي فعله ما رمثاله 
ثايأهملم وألآني آلنتؤات من أءئم إو صأ أم أرم ياي إً؛ ؛بمأئم آئ 

•بعنوان ا لغؤيميحثا عقد حسث [، ٣٣لالبقرةت 3تحونه ؤماكتم ئبمد«وبى 
عددثم واشمماق، الاسم مض فيه ذكر وأمامه*، الأمم حد في ارالقول 
لشيءيتعرض لم البغوي لكن ،، لكل؛J«؛^ أمثلة وذكر الثمانية أسامه 

اسيص.ذكرْ مم؛ 
اهتماميتقارب الكلمات بعفس بين اللغوية الفروق ذكر عند ت ثانيا 

ليانالكريم القران من أحرى ايات من الواهي ذكر في والبغوي ١لثحلثي 
الغوى.من أكثر شواهد يدكر الثعلي كان ؤإن الفروق، تللث، 

ييدأمآن ■ ثمار قولٌ ير نفعند ويد ما ذللث، ومثال 
و»أند«»ثث« بين الفرق إر الضلم تهلرق فقد [، ١٢٤ءّمان: زآل ثبمح(ه 

أمدهت فيه قيل والإعانة القوة جهة على كان ما كل ت المفضل ®هال ت فقال 
ومنهمدا، يمده مده ت نيل الزيادة جهة على كان ما وكل إمدادا، يمده 
•[ ٢٧بمدهءه ين بميم ؤ}\إثتر ت فوله 

قولهعليه يل.ل الخير، في والإمداد الثر، في المد ت بعضهم وفال 
منلت جج ونوله: [، ١٥يتئوه ءلم؛نريم ف، ؤديثثم تعالى: 
•[ ٧٩]مريم؛ من.اه آلمدف 

ونال:٩[، : JijijSli]^٥^،؟* جأ الخير• في وقال 

•)ما"آا( المتري -شم )١( 
(.١٨٠-  ١٧٩/١)والمان الكشف انظر: )٢( 
.( ٨١.)ا/•٨ المتري تمر اظر: )٣( 



م' l~~ اللغوية اثمياحت 
==^=========د=دمحِ.ح=

وهكث<هؤواؤو1وئغ  jljl؛[، ١٢٥ىو\0: ]أل ^١^؛،^ قسؤ ^2^؛ 
[،٠٥ؤبنواه تج ين ي، تيتهم أئ ءؤأهنسوي وقال! ٦[، ]الإسراء; 

ٌبمهئُرفي ت ونال [، ٢٢]الط-ورت يمكهوه ؤوثو1ض الت ون
[؛ا١٢]نوح• 

اثصرلكنه اللغؤية، الفروق لتاللث، تعرض فقد اليغوي الإمام ا أم
فقاوتالثعالي، الإمام ذكرها التي ار>ت، الآبمسعص عليها الاستشهاد في 

بالجيش،الجيش إعانة والإمداد؛ ربمح(يم يءدَقأ ٠ تعالى؛ ررنوله 
اومإمدادا، أمده فيه; يقال والإعانة النوة جهة على كان ما ونل! 

►ؤمأي>رتعالى؛ قوله ومنه مدا، مده يمال! الزيادة جهة على كان 
َمي>
يمدم

تعالى؛قوله عليه يدل الخير، في والإمداد الشر، في المد وقيل؛ 
يفال وقمداه، آديدام، ين قُ ■ ^^٠٤بممثوزه، ظم؛يءيم ؤ، ^٣' 
يخوؤوقال؛ مدتيك<ه، مء ين ، jjt،ممدي ه الخير؛ 

ائل،الميعقص فى النحاة حلاف أحيانا النعالبى يدكر ت ثالثا 
مهللما.ذللث، البغوي يدكر ولا 

آلسوهمن 'كتنسا وآن ت تعالى نوله ير نفعتل ورد ما ومثاله 
فقال:»صثبا(، كلمة وزن في النحاة حلاف، الضيي ذكر فقد [، ١٩]١^: 

وزنعلى هو البصريون؛ فقال الفعل، من وزنه في النحاة ارواحتالفا 
سيدنحو؛ المعتل في إلا المثال هدا يوجد ولا العين، بكر معل®  ١٠

فأدغمتياء الواو فجعلتا صيوبا، وأصله؛ وطيبا، وضيق ولين وميت 
الأحرى.ش الياءين إحدى 

١(.٠ )Y/• اكوي تفسر )٢( واليان الكشف 



=ت===^==^=^=^=^===^ت=

وأصله.الياء، يكسر لآقعيلاا ورن ئى وأمظ^ هو ٠ لك^,ءياون ١ وقال 
فىإحداهما وادطصت د«مك^ست اياء على الكسسرة فاستتثقيت صيسب، 

الكسر«را/و-مكتإر الأخرى، 

نهوالأسفل إلى الأعلى من نزل ما »وكل البغوي: يقول سما 
الماءلأمن نزل أي؛ يصوب؛ صاب من ، ®ثؤلء صيب 

وليسالنحاة، لخلاف كثيرا يتعرض لا البغوي أن تلاحفل نأنتا 
كماالمواضع، بعص ني الخلافايت، تاللث، يذكر ند فهو مهلردا، ذللث، 
وزب>ئةهإماما عهمتئ ك؛، ته، ءؤرس • تعالى لقوله يره تشعند ورد 

اضمن ؤؤذة>ااو2ه به يقتدي وإماماه . . .  ١١يقول؛ حيث، [، ١٢
فيه! عبيدة أبو وفال الكسائى، عند الحال على ويصبا به، آمن لمن 

وميمهمدير0! محدوفا الكلام وفي ورحمة، إماما جعلناه أي! إضمار؛ 
؛،٠؛،^يهتدوا ولم إماما موس كتاب 

آنإلا يره، نففي ه نبالالثملبي ذكره ند البغوي ذكره ا وم
لأنالقعلع؛ على رروالأحفش فشال! أمصا، الأحمش رأي ذكر اكملبي 

أووأضيفت أعيدت إذا والنكرة بالإضافة، معرفة صكنه قوله! 
معرفة<الصارت واللام الألف عليها أدحالت، 

تسراومى)ا/ا،1(.)٢( واوان)ا/آآا(. الكشف )١( 
مجازله؛ ولغتها، العرب باحبار ءلنا الناس اوصع من التتمي، المشي بن معمر )٣( 

)انخلر؛-. ٠٢٢٤صنة توفي وغيرعأ، واللواحق، والأدمحياء العرب، وأيام القرآن، 
٣٥١.  ٣٥ص• التعيض ؤإثارة ؛ ٧٢يرقم  ٢١٣-  ٢١مرا النحويض العلماء تايئخ 

نيليس أنه حا  U(i(rA\/؟عائل لأبن الياب وانقلر؛ >يمآ-هأ(؛ الغوي شير )٤( 
عيدة.لأيي القرآن مجاز 

(.iVA/U)للاخض القرآن سانى وانظر؛ ١(؛ • )^ر واليان الكشف >ه( 



ا■•■-®اسدا انماحث 
٢= ٢٩٣=ث==شم^==^^==========؛ 

ق-دا

الاهتمامفي والبغوي الثعلص بين ب المرق بغلهر رابئات 
كستا،اهتماما الشعر يولي فاكيلي التمسير، ثنايا في ؤإيرادْ بالشعر 
معانيعلى بها تشهد ؤييذكرها التي الشعر بأبيات يره تغؤيمتلى 
اللغةأئمة حلاف وكذا فيها، الواردة والنداءات اللنة ومسائل الايات 

ذلك.يورد حنن 

منكثتر في يذكره كان ؤإن بالشعر، كشرا يحفل لا فهو الغوى أما 
العلي.من به استشهادا أتل لكنه المواصع، 

بمدهمين ونئاف ت تعالى توله ير نفعند ورد ما ذلك ومثال 
لهاتيره نفمعرض في الئعاليي يمول حيث، [، ١٦٩^٠->: ١٥١]ه حلف 
الهنالح،وبالجزم! الصالح، يالفتح! الحلف، I الأعرابي ابن أنال 

لأ:قال 

وبمت،نيظ،نحشالآممب،صأكنافهم في بماس الو"بيى ينب 
مكتراتر: السالمثل ومنه حلفح، الكلام: من للرديء قيل ومنه 

ونطقخئفال؛،ّألفا 

غيرفي ؤإمكانها اللام بجزم الخلف، ،ت ئميل بن الضر وتال 

نامياورغا صالحا وكان ماثم، لبتي مولت كان اه، مد أبو الآءرا؛ي، ليال بن محمد  ٢١١
سنةتوفي والنحو، والنوادر اليرب وأيام اب والأنيالنعر معرفة له كانت طوُا، 
.٢١ ٠٤٧برتم أ"اها -  ٨١٥٣٠ الأدباء ومعجم ؛ ٢٠\/ اللغة تهذيب )انظر: .مآ،و. 

الإسلامايرك المنطق، يدب شجاعا نارما كان ءت؛ل، أبو مالك، بن ؤبيعة بن لبيد  ٢٢١
)انظرتمعاؤية. ولاية أدرك حتى محلويلأ عمر لقد إملامه، بعد الشعر واعترلط وأسلم 

الجاهالسنالشعراء ومعجم ؛  ١٣٦-  ١٣٥\، rr\/'الشعراء تحول، ينان، 
.٢٥٤١برقم  ٣٠٤- ص٣•٣ والخ>من 

)آ/بماآ(.الأدب، وخزانة )صم.ه(؛ الخوري ليحص العامري، ربيعة بن لبيد انظر: )٣( 
(.٤٦٤ا/الأمثال، مج»ع )انظر؛ بخهلآ. تكلم نم مكتة الق، ّكت، رمعناء؛ )٤( 
بفنونعالما كان الخليل، اصحاب، احد البمري، التميمي حرمة بن تميل ين النضر )٥( 



=ت======^=======^

وأنشد؛، غيرل لا اللام متح الصالح القرن في فأما واحد، السوء القرن 
حصه،أىعالجنل ثاء ما عتداإدا الحلف شى حنئا وجيئا إيا 

اللام،بفتح المدح في جاء ما أكثر القلبري• جرير بن محمد ومال 
ذلكومن المدح، في وسكن الدم في يحرك ومد بتسكينها، الذم وفي 
ثابت،؛بن حسان قول 

,٠٥١١س لأولغأفي ذه ١^٠ ١^  ٣٠١
لمص الثعالبي، ذكرها التي الأموال طالث، ذكر فقد المنوي أما 

ذكرْ^الذي الشعر من شيئا يذكر 
لسورةشيره في أورد اكعلبي أن نجد بينهما الكبير الفرق ولإدراك 

يرهنففي البغوي يورد لم بينما الشعر، من بيتا ين حميقارب ما القلم 
•السعر من يسنن، ائ السورة لنفى 

بأسماءالمة أهل لأقوال ذكره عند انملبي ثصنح U ^١ حامتا: 
الأموال.لتلك القائلن أسماء نهم U ك؛يتا فإنه البنوي أط القائلن، 

جثاءهبدهب آلؤد ءؤ٠أما تعار: توله تفسير عتد ورد ما ذلك< ومثال 
العرب؛مول من هو عمرو؛ أبو ارثال الثعالبي؛ يقول إذ [، ١٧]الرعد: 

وردابةالمرب بأبام ومعرنة وشعر ونقه غري—ا صاحب ثقة، صدوئا العلم ن م =
؛٢٢٣برقم  ٣٦٥. ص٤٦٣ التسن إثارة )انظر: توفي ١^^،، 

(.١١٨٩برقم  ٢٧٦١.  yUo\-/\الأدباء وسبمم 
)(/آاأ(.ابل والبحر (؛ ١٨٣/٤)الخرب  jUانظر: )١( 
و،،رالأصمعي، وانند تال،: ١( ' T\/y)الصحاح ني أنه إلا لأحد، منمربا أحد، لم )٢( 

(.١٢٩/٤)جة نبلا الخرب لخان في 
(.ثابت،)ص٤٥٢ين حان ديوان شرح انظر: )٣( 
(.٣٠.• ٢٩٩)(/والبيان الكشف )٤( 
(.٢٩٦.  ٢٩٥/٣)الغوي -فير انظر: )٥( 



١—-ءم1حثاسدة اد4،ّ
آص ٢٩٠
م\

لموانكب زبدها فانصب غلت إذا وذلك وجمأت، الزبد القدر أجفأت 
يقمنهثر(ء•

حن؛اتهأى.إلى الرائي به رمى ما الجفاء ،; القمحي١ وتال 
جمأتمتفرئا، بالنا بعض■ جفاء؛ الأنبارىلُأ،ت ابن وتال 

,«لْ،.. . ٢٤^٠٧وذهبت  csyإذا الغم الريح 
يامحللأ،صائنا ®آي; و-بممةيم؛ معنى في المغري يمول بينما 

جفات يقال حنباته، إلى والقدر الزبد، من الوادي به رمى ما والجفاء 
وألقت،إذا ؛ وجفأيت، القدر وأجفأت، غثاءه، ألقى إذا ت وأجفأ الوادي 
فيعلا ؤإن الباؤلل أن ت معناه شيء، فيها يبق لم مكنت، فإذا زبدها، 

يضمحل.فإنه وقتا 

إذاالغيم الريح جفأُت، ت ينال متقريا، ت أي جفاء؛ ت وقيل 
،.؛ه«١٦وذهبتا

بأسماءيصرح أن دون الثعلمي ذكرها التي الأهوال ذكر فالمغوي 
قائلها.

لهيتعرض لم ^؛، ١^١٠١لبعض إيضاحا البغوي يذكر أحيانا صائنات 
يذكره•ولم الثعلحم، 

مشكلت له فاصلا، دينا ثقة وكان الكاتب،، الدينررى نتيبة بن لم مبن الذ عبد )١( 
)انظر؛—. ٥٢٧٦سنة تريي، وغيرها، ، الحديث، ومشكل القرآن، وغريث، القرآن، 

(.٠٣•٩ يرثم  ١٦٨•ا/مداد وتارخ ؛ ٤٥٢أ/الأنساب 
)بأآ<.القرأن م^، شبر )٢( 
تله أديتا، زاهدا صدوقا كان ، الأديب، اللغوي النحوي الأتباري، القاسم بن محي )٣( 

تاؤيخزانظرت —.  ٠٣٢٧سنة توفي وغيرها، والزاهر، والأصداد، الحديث،، غريب، 
(.٢٦١٨. ٢٦١٤!/الأدباء ومعجم ؛ ١٨٠- ص٨٧١ التحريض اساء 

)اا/ا،خآ(.عادلء لاض والناب (؛ ٣٢٢المر)أ/زاد انظر: )٤( 
(.٣٠٩اوغوي)أ/خ'م_ سير تف)٦( )0الأى. وانيان الكثفط )٥( 



FwTT I
=ت

أنتأثأم أقن ^إة تعالى• لقوله تمسيره عند الثعيي أن ذلك ومثال 
واكتفىالبقرة بدبم أمرهم ميب فى قيل ما يكر  ٤٦٧ت ]البقرة  ٠٤يهم؛ ئدتجإ 

باJلكل١،.

هيءالفرة فقال؛ لغات، البقرة معض وبين وصح فقد البغوي آما 
بذلك؛محميت، الس، وهو البقر من مأحوذة هي يقال؛ البقر، من الأنثى 

لاوحراث؛نلأأ/الأرض ثئق لأنها 
(؛!^٤٠آقكؤآ ءؤيُت> تعالى؛ نوله ير نمصني ورد ما ومثاله 

ilS[ :،i*١٤٣؛ ،] والضأنزوج، والأنثى زوج *قالذكر الثملبي: مول إذ
صالة،والأنثى؛ صائن، واحده؛ جمعه، والعاج 

الذكرأي؛ آلكأيب ويك . . . ١٠البغوي؛ يقول ييغما 
إذاووجا الواحد مي توالعربإ زوج، والأم، زوج، فالدكر والأنمى، 

منالصوف ذوات وهم، النعاج، والضأن؛ الأحر، عن ينفالث، لا كان 
صالة٠١والأنثى؛ صائن، والواحد؛ الغنم، 

الثعلي.يدكرئ لم اللخت لأنمة أقوالا البغوي يذكر قد سابأثا: 
►ؤألئءثزز(هتعالى؛ لقوله يره نفعند البي الثعأن ذلك ومثال 

ؤالتائسنعود؛ مابن وقرأ التائبون، هم ررأي• فال؛ [ ١١٢]التربة- 
وبرزواالشرك من تابوا رون؛ المققال آحرها، إلى بالصب، العابدينه 

الفاق،لأْ،.من 

بالرفعامتوتمت، الفراء راقال، يرها؛ نفئي البغوي يقول بينما 

(.٢١٤.  y\T)\/والبيان الكشف انظر: )١( 
0ا\'\'\.(.واuن الكشف، )٣( )ا/ه'ا(. الغوي تمر )٢( 
(.)o/Uوالبيان اصف، )0( )مم\(. الغوي تمر )٤( 
القرأن،معاني كب: من زمنه، يي علنا الكوفيين أومع الفراء، نياد بن يحيى )٦( 
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زائل«رادأي: 
حذفالبغوي الإمام أن المبحث هذا بيانه؛ي محبق مما ؤيتضح 

ذكرهاالتي المحا، حلافات ذكر من وملل اللضة، الباحث بعض 
يذكرهالم وأقوالا ائل مالبغوي يذكر المواضع بعض وني الثعالبي، 
مقارنةالشعرية المواهد ذكر من ؤإكثارْ الثعيي عناية تفلهر كما الئعالي، 
الشواهد.تلك أكثر حيف الذي بالبغوي 

شءراومى)؛/اأم.)١( 



ٍتقءً

الئتهإئ2الطاحث 

ولذلكالقاسي، الدم، إلى والغوي الضلم الإمامان مي 
لهاالتعرض عند الفقهية الأحكام ترجيح ني الغالي، في يتفقان فإنهما 
الفقهجاس_، منهما كل ؤيولي الكريم، القرآن لأيات* شرحهما حلال، 

ائلللمترتيبه بحن - كعادته — يتميز البغوى أن غير كبيرا، اهتماما 
علىوالحرص النبؤية للأحاديث، أكبر بمعرفة كيلك، ؤيتميز لها، رعرصه 

منها.الصحيح اختيار 

القس،رند المثrهورين، الشافعي المذم، أئمة من البغوي والإمام 
يمولالشافعية، عند المهمة المراجع من وهو الفقه، في ارالتهذيب،اا كتابه 

الإمامالشيح ا)كان الجوى: م م والد، رأى ناقلا طيخاته في المكي 
الرهنبامه في ونال النقل، كثرة *ع بالتحقيق ؤيصنه جدا، مقدارْ يجل 

أننذ ا االتهييج، صاحمب، أن اعلم : المهدرب،ا ثرح ارتكملة كتابه من 
مجعهذا غيره، محن أقوى وحد عنه ؛حثا ؤإذا إلا شيئا يختار رأيناه 

جاهعفإنه بدلك،؛ حري وهو كبير، نبل على يدل وهو كلامه، اختمار 
.٠^٢،.والفقه والئنة القرآن لعلوم 

الشيرازيمحي بن إبراميم إسحاق أبو ألفه مختمر الشافص الفقه هي كتاي، المهاومب،؛ )١( 
قبلتوفي لكه >( ٦٧٦)اكووي شرف بن يحيى الإمام شرحه: رممن >(، ٤٧٦)

(،٠٧٥٦)بكي المالكا؛ي يد بن مالي الدين نني عنه نقى ا مشيئا أكمل ثم إكماله، 
(.١٩١٣-  ١٩١٢٨)الفلون كشف اتئير: الأزمر. طاء من انمليم اكمله نم 

(.٧٦امرى)يمهي_ الثاقب طتات )٢( 
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الإمام_( J،JL«Jالواسعة والمعرفة البغوي للإمام العالية المكانة وهذه 
تفسيره.من الفقهي الجانب في أثر لها كان الشافعي، 

منالجانما محيا في رالبغوي الئعالمي بين المقارنان وتتضح 
ايالية:القاط حلال من شيريهما 

المنوي.دون بذكرها التحلي ينفرد تللة فقهية ائل مهناك ت أولا 
مبحثاعقن. الفاتحة محورة تفسير أنهى أن بعد التحلي أن ذلك ومثال 

هذهفي المالخاء وحلاف المأموم، عر الفاتحة فراءة حكم حول طويلا 
ذلاJئ،بوجوب القول واحتياره وأيكهم، المسألة 

لسورةره تمعتد المالة ^١٠ ۶١ئتملرى لم فإل البغوى أما 
اكفسير،كتب لنافشتنها الأنسب المكان ليس أنه يرى وريما ، الفاتحة 

الفقه.كنم، بل 

الفقهاتل ملعرصه في الثعلبي يتومحع الواصح بحمى في ثانيا 
أكثرمزالغوي•

"؛اثص ممدردن ؤ١ثاما تحار! قوله ير نفعند ورد ما ومثاله 
عقدفقد [، ١٨٤لادتر؛ت < ٠٤٠ لر. آياي من ئث، سعم عق أر ا ثغُبم!

يرحصالذين نه ذكر الأية، حكم في فصلا لها تفسيره نهاية في التحلي 
القفاءعاليه من ت أصناف أربحة وأنهم رمغان؛ شهر افهنار في لهم 

دونالكفارة عاليه ومن الكفارة، دون القفاء عاليه ومن والكفارة، 
كلتحت ياوحلون الدين وذكر كفارة، ولا عليه فضاء لا ومن القضاء، 

المسازكفارة في الإطعام حد في الخلاف ذكر ثم منها، نؤع 

اظر)١( 
انظر)٢( 
انظر)٣( 

_أ"اا(. ١٣١)ا/وايان الكثف 

(.00)\/الموي تمر 
؛■(.U-l-v/Y)واو؛ان الكثف 
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ومميك ءن أينق ثثوا جظ ت تعالى قوله ير نفعند جاء ما ومثله 
ومعنىوندرها، الجزية معنى الثعالمي ذكر فقد [، ٢٩تالتوبة؛ مّؤفىه 

الجزية،لي طريقة في الخلاف فيكر تومع البغوي بينما ، الصغار 
منأخذها وحكم العربي، الكتابي من الجزية أخذ في والخلاف 
ذكرمع الجزية ومقدار المجوس، ذبائح وحكم الأدلة، مع المجوس 
الأدلأرى.

اكعليوضعها التي الأماكن من م؛احن، الغوي يقل أحيايا رابعا• 
أحرى•أمام إر فيها 

أكن؛انو^٥١^١ ت تعالى لقوله يرْ تفعند الثعالمى أن ذلك ومثال 
لتئذ ص إمحأ جئ آتي ناتث إو ١.^ آقئ 4 س وم ئك 

أنواعذكر [ ١٧٨تالسة_رةت إاغسنه إقو نأدآء آلمتيف فا.يى سء لبمه ين 
،وحكمه نؤع كل وتعريف والخطأ، الحمد وثبه العمد ت الثلاثة القتل 
عندذكره ؤإنما ، الأية لهذه شرحه عند دلك يذكر لم البغوي بينما 

حْلأهإي مهمهتا يثتل أن ,لثؤ.أتي '؛اُى ؤوك تعالى• لقوله يره نف
.وأنواعها الدية مقدار توضح وأضاف [، ٩٢لالنساء؛ 

يدكرهلم ما - نليلة وهى - المواضع بعص في البغوي يدض • حامئا 
الفقهية.والمحاحث، المائل من الثعلبي 

ييهاشقاق حينر ►ؤوإن تعالى! فوله نفير عند ورد ما ذلك ومثال 
اJغويانفرد حسن، [، ٣٥]اياء: مهأهب تى ثةث١ •وهمي، من ->ةةتا  ١٠٣^؛

انظر)١( 
اظر)٢( 
انظر)٤( 
انظر)٥( 

(.T• .y^/o)وابيان الكشف 
)أ/0ْاوايتان الكشف انظر: )٣( (. ٣٦- )(/٣٣ ص تمر 

)ا/هحا(.تمرالمنوي 
<.٢٦٥اJري تمر 
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ذلكفى والخلاف الزوجين، رصا غير من الحكمين بعث مسألة بذكر 
دونلأية ا بتمير واكتفى ائل، المهدم الثعليي يدكر لم ييتما ، وأدلته 

الممهاءرأ،.عند لأحكامها الممرض 
الإماميتعامل وكيف المناة، معنى بذكر الغوي انفراد ذلك ومثل 

البناةأحكام من بها يخرحون التي والشروط أحكامهم، هي وما معهم، 
؛٥^١^ؤتإ0 تعالى؛ لقوله نفيره عند وذللئ، الطريقل"آا،  ٤٧٠٠أحكام إلى 
قشو محق ؤ بم، و ;تبما هلمحاأقثى صت يئ 

عندالفقهية الخاتل تلك، يذكر لم الثعلبي يينما ٩[، لالحجرات: نغد(ه 
الكرالأية لهذه نفيره 

والبغويالقعيي الإمامين يين نواهما متاك أن الميحث، هذا وحلاصة 
الفقهية،المدام، من غيره على وترجيحه الشافعي ؛الخلم٠ الأحذ في 
أكثرالثعلي كان ؤإن الفقهي بالجاسب، العناية ،ي بينهما الممارب، ينلهر كما 

ائلالمبعض ترتيب، أعاد البغوي أن كذللثج ؤيتضح ذللي، في توسعا 
وصياغتها.

انظر)١( 
انظر)٢( 
انظر)٣( 
انظر)٤( 

(.r-l.T'T/T)ّ تمر 
وابيانالكشف 

(.Y'iY_ri\/U)الغوي تمر 
)ا،/ا،ي_«ا/(.وايان الكشف 





امحلأؤ\ئ

اتبغويالاحتصارعتد قواعد 

تبحثان وفيه 

يرالنفجانب ئي الاختصار قواعد ت الأول لميعث اه 
بالمأثور.

يرالنفجانب قي الاختصار قواعد ت الثاني لمبحث اه 
بالرأي.
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ا.وكقألآول
بالمأثورالتفسعر حانب ق الاخيصار قواعد 

نييالفرآن القرآن ير نفمن ذكره ما على الإبقاء - ١ 
واحد.موصع في تعددها عئد المفسرة لأيات ا تقليل مع الجملة، 

شيئاالثعيي فيها يذكر لم التي ^٠ ١٠٣١١في .فترة آيات ذكر - ٢ 
من-طكالآات.

الثعلي.أوردها التي والموصوعة الضميفة الأحاديث، حيف - ٣ 
التعلبي،ذكرها الي الفضائل في الموصوعن الأحاديث، حذف - ٤ 

٠البيت، آل فقائل في أو السور، فضائل في مواء 

فضائلفي الثعلي يذكرئ لم التي الصحيحة الأحاديث، إيراد ٠ ٥ 
يذكره.الذي المحيح على الإبقاء مع السور، 

يرنفعند الأعمال فضائل في المحيحة الأحاديث، إيراد — ٦ 
الفضائل.نس، تذكر الص الأيات 

التفسير.في تذكر الش الأحاديث، أسانيد بذكر الالتزام - ٧ 

الزائدةالقراءات ف وحاو المتواترة، القراءات بالكر الاكتفاء - ٨ 
٠مره فى كرا العلبي يذكره مما ذلل، على 

ذكرهاالش المتواترة القراءات من إيضاح إلى يحتاج ما توصح — ٩ 
١الثعلثي 



هنآزم ابالماتور ا1تسير جانب في الأختم|ار 

مهايذكر لم التي المواضع في المتواترة القراءات إيراد — ١ ٠ 
القراءات.من سيئا اكعلي 

القراءاتبة نفي الوهم من الثعاليي فيه يقع ند ما إصلاح — ١ ١ 
ذلك.في الصحيح ؛الكر أصحابها، إلى المتواترة 

لتصبحالمشكلة أو المعبة الثعالبي عبارات صياغة إعادة .  ١٢
للفهم.وأقرب أسهل 

عليهال تل. التي المعاني في والتنصل الإيضاح نيادة -  ١٣
المتواترة.القراءات 

الثعالبيفات مجا وامتدراك المتواترة، القراءات بتوجيه العناية . ١٤

ذلك.من 

القراءات.جانب في الشعرية الشوامد من التقليل . ١٠

فيالثعلبي يذكرها التي الضير أئمة أقوال ببعض الاكتفاء .  ١٦
الواحد.الموصع 

ذكردون الأقوال، من لقول القاطين بعض يذكر الاكتفاء .  ١٧
به.فال من جمح 

وبيان.إيضاح إلى تحتاج الي الأهوال معاني إيضاح -  ١٨
إلىالأقوال نسبة في الوهم من الثعلبي فيه يقع ند ما تصحح — ١٩

فحلا.به قال مجن إلى قول كل برد قاتليها، 

أوبحانفها الثعالبي ذكرها التي الإسرائيليات من التقليل - ٢ ٠ 
.امحصارها 

أوالثعالبي ذكرها التي العقدية الم؛اسث، من التقليل ٠  ٢١
٠رها صا خا 
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•ذلك إلى تحتاج الش العقدية المباحث وصياغة ترتيب إعادة _  ٢٢
المدية.اJباحث قي الراجح بالرأي الاكتفاء .  ٢٣

والصفات.الأسماء في واjجماعة الثنة أهل قول ترجح  ٠٢٤



ًتممً

للكحق؛لةف

بالرأيالتفسعر حانب ق الاحتصار فواعد 

اسي.ذكرئ الض اممغوية الماحث من القليل - ١ 
الكلمات.ين الفروق يان قي التحلي يول على الإماء - ٢ 
التيالمائل ني المحاه خلاف من الضلبي يدكره ما حذف - ٣ 

لذلك.تحتاج لا 
التحلي.يذكرها الي الثعرية الشواهد من القليل — ٤ 
ؤبها القائلن أساء ذكر دون اللغة أهل أقوال بذكر الاكتفاء - ٥ 
معناهالذكر المعلي يتعرض لم اكي الكلمات معاني إيضاح - ٦ 

بمصني اسي لم؛دهم،-ا اض اللخأ اهل ألوال ذم - م 
المواصؤع.

ّالتحلي bناكرها الي الفقهية المائل اختمار — ٨ 
.ذللئ، إلى تحتاج الي الفقهية المائل إيضاح — ٩ 
غيرمواضع ني التحلبي ذكرها الي الفقهية المائل نقل - ١ ٠ 

لها.المناسبة المواضع إلى مناسبة 
الواضعفي التحلي يوردها لم المي الفقهية المائل إيراد - ١ ١ 

لأللث،.تحتاج الي 
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ا1وقثة ١٢
أنومأن وأحب ونسره، إعانته على تعار الله أحمد الحث هدا حنام ؛ي 

تيلي ما الحث هدا حلال من إليها توصلت ال؛ي التاج أهم من أن إلى هنا 
ندالعالماء أن إلا متقدمة أزمان مند معروها كان ؤإن الاختمار _ ١ 
منومنهم مطلما، أجازه من ومنهم مطلئا، متعه من فمنهم فيه، اختلفوا 

التيالضوابهل في اختلفوا قد وهزلأء ومحوابعل، سرومحل الاختصار مد 
بنرومحلجائز الاختمار أن لي ظهر الأهوال تللث، في التأمل وبعد ومحعوها، 
بعمليةمتعلقة ثرومحل ومنها بالمختصر، متعلقة شروؤل منها ومحوابعل، 

مستقل.مبحث، في والضوابعل الشروط تلك أقرئت، وقد ذاتها، الاختمار 
إذالاختصار؛ أنواع أخعلر من التفسير في الاختصار أن وبما — ٢ 

أنيد لا المختصر أن أرى فإنني مراده، ومعرفة اش كلام بفهم يتعلق إنه 
الحالواج في لأنه المفئر؛ في توفرها يجب المح، الشروط فيه تتوفر 

الاختصار.من به يقوم ما أيعاد يدرك أن عليه ر، مف
مجملهفي المتقدمين اختصار أن البحث، هدا خلال من لي ظهر - ٣ 
ؤيميفونيصححون كانوا غالمتقدمون المتأخرين، اختصار عن يختلف، 

ؤإتقائا،وجودة حنا أمحله المختصرات بعمى فاق حش ؤيعدلون، ؤيحدفون 
.افه رحمهما الثعلبي لتفسير البغوي اختمار على ينطق مما ذللث، ولعل 

فيخصارهم ا كان — منهم المعاصرين وخصوصا — المتأخرون بينما 
اخر،اعتبار أي دون لحجمه وتصغيرا الكتاب، لعبارات تقاليلأ أغلبه 

يحمدحسنا ، تج\ري\ الاختصارات بعض مجن الممد يكون أن وأخشى 
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دلنا،وراء همن لمكسسب فذ^أتصّر0 مسهور كظقب إلى ١لم،غهمهرمنأ لآفس 
نخلااختصارا باختصارها الكتب بيعص العبث من نوعا نرى وليلك 

كتبيه ايتليمى ما بعصي وهذا صحيحة، وأسسي قواعد على يعتمد لا 
أيديتتطاول أن الجبين له يندى ومما العصر، هدا في المشهورة العالم 
بها،فتع؛ث الكنوز تللث، على فقه ولا بعلم يعرف لم ممن الناس بعض 

الإمامير نفمختمران كثرة من العجب أشد أعجب زلت ولا 
فيمنها حديد ظهور دون عام يمر يكاد لا والتي ■^، ٤٤كثير ابن 

والإتقان،الصواب تدعي كلها مختصرات العثرة قانت حتى المكتبات، 
إلىهنا الإشارة مع منها، كثير في ذلك، بغير يشهد الحال رام بينما 
قوتهولعل اش، رحمة عليه ثاكر أحمد الشيخ اختمار ومتانة جودة 

٠دلل في مسميا كانت الحلوم من كير في وتمأكته العلمة 
البحفىاعتبره والمختمراتا؛ المتون راعصور عليه أطلق ما _ ٤ 

إلىبالنغلر صحيح الحكم هدا أن لي ؤيهلهر الفآكري، الجمود على دليلا 
بأكملهاعصور على إطلاقه أما المختصرين، يعص أو المختصرات يعفى 
كانكبار علماء العصور تاللث، في ظهر فقد وظلما، إححامحا فيه أن فأرى 
مختصراتالخصور تللث، في وظهرت بل التاريخ، في الأثر أعفلم لهم 
تلكاعلى الحكم عند ينبغي أنه كما لير، وفكر وامع علم على تدل 

وظروفأحوال من الإسلامي الخالم به يمر كان ما إلى التفنر الخمور 
الاعتبار.بحين ذللث، وأخو الحياة، مناحي جمع على أيرمتا وأحداث، 

يعرفما مستقلة دراسة إلى يحتاج أنه وأرى بالاحتصار يرتيهل مما _ ٥ 
المختصرةالتفسير كشسما بحمر أن المعلوم فمن والثرؤح، يالحوامي 

كانسواء عليه، والشرؤح الحواشي فكثرت شديد باهتمام حقلي المشهورة 
يركتفغيره من مختصرا أو الجلالن، ير كتفبياته مختمرا التفير دللث، 

.بها الله ينخ علمية دراسة ذللا، بدراسة يقوم س يسخر الله ولحل البيضاوي، 
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■محممً

محي(صبجقوج
تتحقيق البنا، محمد لأحمد عقر، الأربعة بالقراءات البشر فضلاء إتحاف . ١ 

ط١،بيروت، الكتب، عالم إصماعيل، عحمد شعيان 
السيوطيبكر أبي بن الرحنن عبد الدين لجلال القرآن، علوم في الإتقان - ٢ 

مصعلفىت راجعه سكر، شريف محمد عليه؛ وعلق له فدم -(، ٠٩ ١١)محت، 
،ط\ ييرررت،، العلوم، إحياء دار القصاص، 

الكتب،دار )رت،ه*هه(، الغزالي محمد محن محمد للإمام الدين، علوم إحياء - ٣ 
محيا،، ييرومحت، العلمية، 

دارالصافي، القادر عيد لعثمان لفح، اللأئمة العلمية المرامع على أحهيار ء ٤ 
. ١٠١٤١٠ط\إ اّاتف، الفاروق، 

مركز)متح*ْآلم(، الثوكاني محمل بن علي بن لمحمد الهللسا، أدب — ٠ 
.٢١٩٧٩صماء، المية، والأبحامحث، الدراسات، 

المجتمع،دار الوكيل، السيات لمحماو الإسلامية، الأمة في الضعف، اسياُب، _ ٦ 
ه.١٤١٤ؤدا، حدة، 

الناصري،حالي بن أحمد العباس لأبي الأتصى، المغرب لأحبار الامتقصا — ٧ 
،البيضاء لل.ار ١ دارالكتامحيط، الناصري،ومجحملب لنامجهري ١ حعفر تحقيق؛ 
.١٠١٤١٨، المغرب، 

وعبة،مكتبة الذهبي، حين لمحمد والحديث،، ير النففي الأسراJيليار٠ . ٨ 
ط؛،القاهرة، 

شهبة،أبو محمل بن لمحمد التفسير، كتب، في والموصوعاتف الاسراتيليات، ١ ٩ 
٠١٠١٤٠٨، ٍل؛ القاهرة، تيمية، ابن مكتة 

اللامعيد بن العزيز عيد لعزالدين الجاز، انو١٤ بعض في الإيجاز إلى الاشارة . ١ ٠
دارالكشتطإسماعيل، الحسن ين محمد تحقيق؛ ، ^ ٦٦٠رن، الشافي اللمي 
٠١٠١٤١٦، بيروتخ، العلمية، 

المجيدعد بن الا٠-ي، لعبد داللضين، الممحاة ضّاجم في التعيين إشادة - ١ ١
للبحوُث،فيمل الالالثإ مركز دمحابؤ، المجيل. عباد تحقيق؛ )ت،ّا؛يه(، اليماني 

٠١٠١٤٠٦ْلا، الراض، والدراماتح، 
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د.ت.د.ط، ممر، العربي، الفكر دار زهرة، أبو محمد للإمام الئض، أصول، —  ١٢
ط\،القاهرة، العربي، للإعلأم الزهراء لحسن.زض، الإسلام، أطلس-ارخ >  ١٣

١٤٠٧.<

•■ ٠١٤٠١يرويتح، صباغ، مد مرمة انمساغ، مد العام، العربي الأءلالى —  ١٤
.٣١٩٧٩طؤ؛، يروث،، للملأين، العالم دار الزركلي، ١^>، لخر الأعلام، .  ١٥
-(،٠٧٦المندي)يت،؛أسائر بن خليل الدين لصلاح النصر، وأعوان العصر أعيان —  ١٦

-.٠١٤١٨حدا، دمشق، يارالفكر، ا ومجموعة أبونيد على ٠ حققه 
قلانيالعحجر بن محمد بن على بن لأحمل- العمر، بأبناء الغمر وساء -  ١٧

".٠١٤٠٦ٍدآ، ؛؛روتر، العالمية، الكتسر دار )دت-اآ0خها، 
الهجريين،عشر والرابع عشر الثالثر القرنين ن، والعالمية العقدية الأن|ءرافاءت،  ٠١٨

..٠١٤١٨، Y.l»؛المكرمة، مكة ٍلية، دار الزهراتي، بخيتر بن لخالي 
تقديم-(، ٠٠٦٢)^،معاني المنصور بن محمال. بن الكريم لميد ابر، الأن ٠١٩

>.١٤٠٨ط١، الرياض، المزيد، مكتة البارودي، عمر اه عبد وتعليق: 
اب؛انيباشا لإسماعيل الغلمون، كشف على .^، ٧١ني المكون إيضاح .  ٢٠

>.١٤١٣بيروتر، العلمية، الكتهير دار البغاJادي، 
>(،٧٧٤)^،الاJمشةي كثير بن عمر بن إسماعيل الدين لخماد واكهاية، اية JLالء ٢ ١ 

بيروت،المربي،، الترايث، إحياء دار المرعثالي، الرحمن عباد محمد له: قاوم 
>.١٤١٧طا١، 

الثوكانيعلي بن لمحمد المابع، القرن بعد من بمحامن الل-الع الباور -  ٢٢
بيروت،الملية، الكتبا دار المنصور، حاليل حواشيه: وصع >(، ١٢٥٠)^،

الشاذة،القراءات، رلميه: انمواترة، انمر القراءات، ني الزاعرة الميور -  ٢٣
>.١٤٠١ٍوا، بيروت،، العربي، الكتاب، دار القاصي، لخدالفتاح 

تحقيهم،:)ت٩٧ْ١ه(، الزركشي اف عبد بن لمحمي- القرش، عالوم في البرهان س  ٢٤
د.ت.ْرأ، بيروته، المعرفة، دار إبراهيم، الفضل أبو محمد 

الهيثميبكر أبي بن لخي الغواني، ومنيع الزوائد هجمع تحقخ، في الرائد بغية -  ٢٥
(U،o  ٠ )<١٤١٢بيروته، الفكر، دار الدرؤيش، محماو افه عبد ت تحقيق ، ٨ <•

احمدبن، يحيى بن، لأحمد الأندلس، أمل رحال تاليخ في لغص البغية -  ٢٦
>.١٩٦٧المربي، الكاتب دار الضي)ت،ههه>(، 

بكرأبي بن الرحمن عبد الدين لجلال والمحا؛، اللغويين طقاتؤ في الوعاة بغية ء  ٢٧
المصرية،الكتبة إبراهيم، الفضل أبو محمد تحقيق: >(، ٩١رن،١ اليومحلي 

٠ه ١ ٤ ١ ٩ بيروت، 
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المحمىموسى بن عماض للماض المالك، وتمرسج، المدارك ترف -  ٤٤
انملمية،الكتب يار هاشم، الم حممحمد ت وصححه صهله ، ه(  ٥٤٤رن 

ٍزا،يرون، 

،١ ٍل مصر، المعادة، مهلعة الحالي، الدين بدر لمحمد والإرشاد، التعليم —  ٤٥
١٣٢٤^

الشتميطيالجكني الأمين لمحمد بالقرآن، القرآن إيضلح ش البيان آصواء نمير -  ٤٦
المالية،الكتب دار الخ١لمي، المزيز عبد محمد ت تخريج ئ، ١ ٣  ٩٣ر^،

يا؛اه.ط١، يرون، 

الغرتاؤليالأنيلي حيان بآبي الشهير يومحنا بن لمحمد المحيهل، البحر نمير —  ٤٧
"؟•؛اه.ط\، )ت،؛هبىدارالفكر، 

اكينلماصر التأؤيل، وأسرار التنزيل أنوار 1 المسمى البيضاوي ير نف—  ٤٨
المرعشالي،ممححمد ت إعداد ٦^،  ٩١)لت، البيضاوي محمد بن عمر بن اش عبد 
ءل١،، يرويت، المربي، الترايث، إحياء دار 

—(،٠٨٦)ت؛ المحلي أحمد بن محمد اكين لجلال الجلالين، ير نف—  ٤٩
مصهلفىمهلعة ه(، ٩١)ت<االيوحلي بكر أبي بن الرحمن عبد الدين وحلال 

^١٢٠٧٤، »iYممر، الحلي، البابي 
علممن والدراية الرواية فتي بين الجاح القدير فتح ت المسمى الشوكاني، نمير - ٥ ٠ 

البخاريهشام ت راحعه ، ه(  ١٢٥٠)مت، الخوكاني علي بن لحمد ير، التف
حزا،الرياض، الخييكان، مكتية وتحمرعكاري، 

عالممن والدراية الرواية في بين الجاح القدير فتح ت المسمى الشوكاني، تقبر  ٠٥١
اللي،محفوحل نثرت )دت،ههآاها، الشوكاني علي بن لمحمد ير، التف

ت،.د. حل، د. يرولتا، 

بنمحمد جعفر لأبي القرآن، تأويل عن البيان جامع المسمى: الهلبري نمير -  ٥٢
خا؛اه.حدآ، يرون،، الخلمية، دارالكتب، )-تإ'اس، حريرالعلري 

تتحقيق -(، ١٠٢ )مترا الصنعاش همام بن الرزاق لعيد الرزاق، عبد نمير —  ٥٣
^١٤١٠، ?١٠١الرياض، الرشد، مكب محمد، ملم مصطقى 

السيدت تحقيق )ت٦م\٢ه(، تتيبة بن مسلم بن اض لعيد القرآن، غريب تمسير — ٥٤
خ؟ماه.ييروت، العلمية، الكتب دار صقر، احمد 

القاصميالدين حمال لمحمد التأؤيل، محاسن المسمى؛ القاسمي، تفسير —  ٥٥
الكتبإحياء دار الباقي، عبد نؤاد محمد ت وتخريج ترنيم )ت'آمماه(، 

،?١٠١العربية، 
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تتحقيق )ت*ا"1م(، لمي اللام المد العزيزبن لبد القرآن، جر تف—  ٠٦
1اإاه.ٍزا، المحقق، نشر ازمي، إبرابر بن الد عد 

والشابعين،والصحابة ه اف ول، ر"محن نيا مالعظمم القرآن نمر -  ٥٧
محمدأسعد ن تحقيق )تي'آّآه(، الرازي إدييى بن محمل بن الرحمن لعبد 

^١٤١٧ٍرا، المكرمة، مكة اUز، نزار مكنة طيب، 
القرطىأحمد بن لمحمد القرآن، لأحكام الجاع المسمى: القرطي، ير نف-  ٥٨

القامرة،المربى، الكتاب دار )ن،ايا"ه(، 
بنإمحماعيل الفداء لأبي المنلجم، القرآن ير نفالمسمى: كثير، ابن ير نف-  ٥٩

دارالملامة، محمد بن سامي تحقيق: -(، ٠٧٧)لت،؛ منقي الد كثير بن عمر 
^١٤١٨ءل١، الرياض، ية، 

التآليل،لجو• م، الأتاييل لمون اكزيل غداّضى حنائنا عن الكشاف ير نف- •٦ 
ٍدا،؛يرون،، المالمية، دارالكتب، -(، ٠٥٣٨)^،الزمخثرى محمر بن لمحمود 
٠١٤١٥.

باحبيبن محمد بن لعلي والعيون، النكت ت المص الماوددى، ير نف-  ٦١
بنالمقمود عبد بن يد المحليه: ومحلق راحعه (، ٠٤٥)لت،• الماوردى 

.٠١٤١٢ٍرا، الرياض، المزيد، مكنية محيالرحيم، 
بنمحمد حيان لأبي الخحيْل(، البحر هامس رعر البحر من الماد النهر نفير -  ٦٢

.٠١٤٠٣ٍدآ، ، ٠٣١دار د(، ٧٥٤)تجالأندلس يوسفح 
.٠١٤١٦ٍل؟، دمشق، الفكر، دار الزحيلى، لوهبة الوجيز، النفير -  ٦٣
نوني،الثرنية، الكتب، دار عاشور، ابن الفاصل لحمد ورحال، ير النف-  ٦٤

د.ت،.د.هل، 

،»jYممر، الحديثة، الكتب، دار الدبي، حين لحمد والمقرون، ير النف-  ٦٥
٠١٣٩٦.

تحقيق:ه(، ٨٥٢)تاالمنلأنى حجر بن أحمد بن لعلى، التهذبّير، تقريب ~  ٦٦
.٠١٤١٢، ٤١١٠حلتا، الرشيد، دار عوامة، محمد 

القضاعيبكر أبي بن الد  JLPبن محمد الد تمد لأبي الصلة، لكتاب التكملة -  ٦٧
مكتبةالحسينى، عزتؤ بتشرْ: عني -(، ٠٦٥٩٠)دتالأبار بابن المعروف 
.٠١٣٧٥القاهرة، الخائجي، 

حجربن على بن لأحمد الكبير، الرانم أحاديث تخريج في المر نلخمي( -  ٦٨
المعرنة،دار اليماني، شم ١٠الد تمل بتمحيحه: محي )>ت،أهفُ(، المملأني 

٠لت، د. ًل، ١ د ي؛روتا، 
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رثعتتحقيق' ه(، )ت٦٥٦القرطي عمر ين لأحمد لم، مصحيح تلخيءس —  ٦٩

٦^ط القاهرة، اللام، دار الحولي، وأحمد فوزي 
على(، ٠٧٤٨)^،الدمي عثمان بن أحمد بن لم1حماو تيرك، المتلخيمى ء  ٧٠

ت.د■ حل، ٠ د لرياصن، ١ الحديثه، لنصر ١ مكنية المتدرك، حاشية 
بنمحمل ين اش عبد ين ليومحم، رالأمانيد، المعاني من الموؤلآ م لما التمهيد -  ٧١

المكرمة،مكة لنجانية، ١ الكتبة إءرادثs، أحمد سعيد ت تحقيق البر، عبد 
\ّ«أاه.

حققه:)تأآهخه_( انمقلأنى حجر بن علي بن لأحمد التهذسب،، تهذسيا -  ٧٢
ها؛ا،و.*يا، ييروت، الملمين، دارالكنم، عبدالقادرسمنا، مصطنى 

طأ،القاهرة، الثئة، مكتبة هارون، الملام نمبد المبهمية، يرة التهال؛-؛، -  ٧٣
ه'ااه.

الملامعبد تحقيق: ه(، ٦٥٦)دت،الزنجاتي أحمد بن لمحمود الصحيح، تهدسب، —  ٧٤
د.ت.د.ءل، مصر، العارف، دار ء3لار، الخمور عبد وأحمد هارون 

الملامعبد حققه: (، ٠٣٧)ت• الأزهري أحمد بن لمحمد اللمة، تهاوسب، -  ٧٥
د.ت.د.ءل، القاهرة، والترجمة، للتأليف المصرية الدار هارون، 

دوناسبن يومنا الحجاج لأبي ماللثؤ، مذهب، نصر؛ ني المسالك تهدبثا —  ٧٦
الأونانجوزارة اليوشيخي، محمد بن أحمد تحقيق: (، ٠٥٤٣٠٧)الفندلأوي 

.٠١٤١٩المغريية، 
أحمدتحقيق: (، ٠٩٤٦١٧)القراثي الدين لبدر الأيتهاج، وحالية الديباج توشح -  ٧٧

اه.٤٠٣ٍدا، ييروت،، الإملامي، داراصرمحت، الشتيوي، 
المكشباالناوي، الرووف عيد لحمد الصغير، الجامع بشمج التيسير ٠  ٧٨

. ١٧د.د.ءل، ؛يرون،، الإملامي، 
سعديبن، ناصر بن الرحنن، نمد الخان، كلام نمير م الرحنن الكريم سم -  ٧٩

ط٢،عنيزة، الثقاثي، صالح مركزابن (، ٠١٣٧٦)ت،
مطبعة-(، ٠٣٥ ٤١٧)تي البحاتم أبي أحمد بن حبان بن لحمل. ، الثماق، —  ٨٠

.٠١٣٩٣ط١، الهند، حيدرآباذالدكن، الخثمانية، العارف دائرة مجلي 
بكرأمح، ؛مح، الرحنن، صد الدين، لجلال النذير، الشم حدثث •>، المغم الجامع -  ٨١

المكرمت،مكة الباز، نزار مكتبة محمد، الدمرداش حمدي ت تحقيق السيوطي، 
-.٠١٤١٩حوا، 

الالهعجي بن فتؤح نصر أبي( بن لمحمد الأندلس، ولاة ذكر في المقتبس جذوة ء  ٨٢
.٢١٩٦٦للتأليف،، المصرية الدار (، ٠٤٨٨٠٧)المعروف؛الخمدوي الأزدي 
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إدريسبن محمد حاتم ابي بن الرحنن مل محمد لأبي رالتمديل، المح -  ٨٣

الدكن،آباد حيدر العثمانية، المعارف دائرة مجلس مطعة .(، ٠٣٧)ت١ الرازي 
ط\إ\س 

بعد)ت الدمياحلي شطا محمد بن عثمان بكر لأبي الطالبين، حاشية —  ٨٤
بيروت،العلمية، الكتب دار عاشم، ّالم محمد وصححه! صيعله .(، ٠١٣*٠ 

)ت؟هما،و(الحنبلي نامحم بن محمد بن الرحمن لعبد المرح، الروض حاشية —  ٨٥
ط؟،

بناحمد الدين لشهاب الراضي(، ومماية القاضي المسماة)عناية الشهاب، حاشية —  ٨٦
المهدي،الرزاق عيد وتحرج! صبعل ه(، ١٠٦٩الخماجي)تعمر بن محمد 

ا،و.٤  ١٧، ط١ بيروت، العلمية، الكتب، دار 
بيروت،العلمية، الكتب، دار العطار، لخن الجواح، حمع على العه1ار حاشية -  ٨٧

•\أا،و.ط١، 

مكتبةيري، عسعيد لمريزن اللجوم، العصر في العراق لي العلمية الحياة -  ٨٨
.,٥١٤٠٧ط١، المكرمة، مكة الجامعية، ت، الهنال

البغداديعمر بن الغادر لبد انمربه، لسان لباب، ولجؤ الأدب، ة حزان-  ٨٩
..٠١ ٤١٨، ط١ بيروت، العلمية، الكتب، دار (، ٠٠٠١ رت٣٩ 

.٠١٣٩١ط٢، بيروت، للملأيين، العلم دار /لعلي، لحمد الشام، خيل -  ٩٠
تحقيق!ه(، )ت٣٤٧الطييي اش عبد بن للحسين الخدين،، اصرل، مر الخلاصة -  ٩١

.٠١٣٩١راتى، ٠uاصبحى 
حجربن علي بن احمد للحافنل الثامنة، المانة اعيان في الكامنة الدرر -  ٩٢

د,ت.د,ط، بيروت، العربي، الترامث، إحياء دار )تآهخُ(، العقلاني 
الدينلتاج الخبل(، البحر هامش )على الخمحي0ل البحر من اللميط الير -  ٩٣

.٠١٤٠٣ط٢، الفكر، دار (، ^٩٤٧٠الحوي الخفي 
محمدبن يوسم، بن العباس لأبي المكنون، الكتابه علوم ني المصون الدر —  ٩٤

العلمية،الكتب، دار وآخرون، معوض على ث تحقيق الخلص، بالسمين المعروف 
,٠١٤١٤ط١، بيروت، 

السيوطيبكر أبي بن الرحمن لخد بالمآيور، التفسير ني الخثور الدر -  ٩٥
,٠١٤١١ط١، بيروت، العالمية، الكتب، دار (، ^١١٩٠

المعروفالدين نور بن لإبرامم المذم،، ان أعجمعرفة م المذهب الديباج —  ٩٦
دارالجنان، الدين محيي مامرن ت تحقيق )تههم\ه(، المالكي فرحون بابن 

.٠٥١٤١٧محيا، ، بيروت ، العلميه الكتب 
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مكبياسين، آل حن محمد ت تحقيق ^، ٦٩)؛^؛،الدولي الأموي ايي ديوان —  ٩٧
^.١٣٨٤، »jyبغداد، النهمة، 

قاصم،أحمد محمد وهمح تقديم تيس، بن ميمون الكيير الأعشى ديوان "٠  ٩٨
-.٠١٤١٠، ١ ٍل سروُت،، الإصلاعى، المكتب، 

التراثإحياء مديرية حن، عزة تحقيق: الأمدى، حازم أبي بن بثر ديوان -  ٩٩
،J.١١r٧٩دمشق، النديم، 

٠١٠ ءل'آ،الرياصن، الكتبا، عالم دار مولوى، صعيد محمد تحقيق: عنترة، ديوان ٠ 
١٤١٧.^

.٢١٩٩٥ط٢، القا،ترة، المرية، الكتب، دار الهدلين، ديوان - ١ ٠ ١ 
الحيليرجّح بن أحمد بن الرحمن عد الدين لزين الحنابلة، يمان ذيل - ١ ٠ ٢ 

د١تبد.ءل، ؛يرون،، المعرنة، دار )تهه؟هّ(، 
-.٠١٤١٤،  ١٠١٠الرياض، العاصمة، دار ، Jb3أبو الد عبد ين لبكر الردود، ء ١  ٠١٠

(،٠٤ ٠٦)^،الأنالي حزم بن معيد بن أحمد بن لعلي حزم، ابن رمائل - ١ ٠ ٤ 
محيا،، ييرومت، والنشر، امتأ للدرامالعربية المزمة عباس، إحان تحقيق: 
٣١٩٨١.

بكيالعلم، بن الوعاب لمد الحاج-،، ابن مختمر عن الحاججؤ ر،ح . ١٠٥
الكتب،،عالم الموجود، عبد وعادل معوخى عالي تحقيق: ،، ٠٧٧)رّنحا

.٠١٤١٩ًدا، ييرورت،، 
الرنيدإبرامم بن لمحمد القاصم، أبي صتة عن الذب، ني الباصم الرر.ض - ١ ٠ ٦ 

مكةالمواتي، عالم دار العمران، معصمي بن ءلم، به: اءتتء^ (، ٠٨٤)يتح* 
٠٠١٤١٩.يا، الكرّة، 

الجينيبن محمد بن عنيء بن الرحمن لمد الضير، علم ني المسير زاد - ١  ٠٧
.٠١٤٠٤ءل■٢، بيروتح، الإملاص، الكتب، (، ٠٠٩٧)^،

لمحمدالشريف،(، الصأءمؤ )على،امش القدير فتح من ير الغفذبي؛ - ١  ٠٨
١٠١٤١٤ءلْ، دمشق، ، دارالفيحاء الأمقر، صاليمان 

العارف،،مكنية الألباني، الدين ناصر لحمد الصأءي«ءت، الأحاديث، ململة — ١ * ٩
.٠١٤١٠الرياض، 

مكتبةالألباني، الدين ناصر لعحمد والوصوعة، الضعيئ0ن الأحادينح *ألالة — ١ ١ ٠ 
.٠١٤٠٨ًدا، الرياض، العارف، 

تعليهم،:(، ٠٢٧٩)*—،الترمذي عيي بن محمل. عيص لأبي، الترمذ.ي، سن — ١١١
.٠١١٠٨٦حدا، حمص، الأدلس، مطعة الدعاس، عبئاي ءز'ت، 
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مجديعليه؛ علق ه(، )ت٥٨٣الدارفطني عمر ين ليلي الدارتطني، ن س— 
^١٤١٧٠، حل١ بيروت، العلميه، الكتب يار الثوري، 

نوازتحقيق؛ )تهْآع(، الدارمي الرحمن عبد بن ال،ه لعبد الدارمي، ن س— 
..٠١٤١٧، ٠ل٢١بيروت، العربي، الكتاب دار العلمي، وحألاو زمرلي 

كمال،دراسة؛ )تهي'آه(، الجتاني الأسعن، بن لساليمان داود، ابي ن س— 
ه*إا،و.حدا، بيروت، الثقانية، الكتب، مرمة الحوت، 

الينل.ارى؛الغفور عيلء تمحقيق؛ النائي، شعببذ بن لأحمل. الكبرى، نن لا —
^١٤١١٠حرا، يرون، العالمية، الكتب، دار حسن، كسروى وسيد 

تحقيق؛القزؤبمي)تهي'\عا، يزيد بن مجمد اه عبد لأبي ماجة، ابن ن س— 
..٠١٤١٩حزا، القاهرة، دارالحادين،، عبدالباني، لواد محاد 

تخرج؛*؛(، XAUiSj)الثبباني مخلي. بن الضحاك عاصم أيي بن لعمرو لثنة، ا. 
.٠١٤١١"طؤ*ا، يرون، الإّلامي، الكتب، الأuتي، محمدناصرالدين 

تحقيق؛(، رزم٤٧٠الذهبي عثمان بن أحمد بن لمحمد النبلاء، أعلام ير سء 
.٠١٤١٧، ٠١١ليرون، الرسالة، مؤسسة وآخرون، معروفا عواد بشار 

دارمخالوفا، محيّاي بن لمحمد المالكية، حلبقات في الرك^ النور جوق ش— 
د.ت.د.حل، الفكر، 

العمادبن المحي عباد الفلاح لأبي ذمبا، من ار أخبفي داه.ب، اليران ث— 
.٠١٣٩٩حل؟، يرون، المسيرة، دار الحنلي)تهخ*اه(، 

محمدتحقيق؛ )ت؛هحير(، الرصاع الأنصاري لمحمد عرفة، ابن حلول مح ش— 
.٢١٩٩٣الإسلامي، الغرب دار المغمورى، والماهر الأجفان، أبو 

الكتبةالبرنوفي، الرحمن لبد الأنمارى، ثابتؤ بن حان ديران مح ش— 
د.ت.د.ٍل، ممر، الكبرى، التجاؤية 

ه(،)ت٢٧٩الفتوحي المزين عثل. بن أحمّد ن لمحمد المنير، الكوكب، مح ش— 
.٠١٤١٨الرياض، المييكان، مكتبة حماد، ونزيه الزحيلى محمد تمحقيق؛ 

(،٠٣٢)زاالملحاوى ملامة بن اد ُحما'لأحمدبن الأيار، معاني مج ت. 
.٠١٣٨٧القاهرة، الأنوار، معليعة الحق، حاد ميد محمل■ تحقيق؛ 

دارعمرو، أبو الدين شهاب حققه؛ الجوهري، حماد ن لإسماعيل لصحاح، ا ٠
١٠١٤١٨، ط\ يرون، الفكر، 

)تا"ْآد(،البخاري إمماعيل بن مجحمار افه عبد لأبي البخاري، صحح — ١٢٦
إحياءدار الباني، عبد فواد محمّله ترنيم؛ الخطيب،، الدين يب شرحه؛ 
د.ت.د.ٍل، يرون، المربى، الترايث، 

٢١

٢٢

٢٣

٢٥
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المعارف،مكتبة الألباني، الدين ناصر لمحمد ائي، النسن صحيح -  ١٢٧
طا،ها؛ا،و.الرياض، 

١٢٨

١٢٩

د.ت،.د.ءل، يرون، •كبنح؛اءل، الزير، ين احمد جعفر لأبي الصلة، صالت -
عني-(، ٠٥٧٨بشكوال)رتابن الخلالث، يبد بن لخالف، الأندلس، تايخ في لملة ا ء

١••

٣١

٣٢

٣٣

٣٤

٣٥

٣٦

٣٧

٣٨

٣٩

"•٠١٤١٤ءدأ، القاهرة، عكتبةالخانجى، الصس، العطار عزلتا اليد •' بنشره 
د-ت•٠؛-*١، يرون،، داراممابالعربي، لأحمدامن، الإملأم، مر ض- 
خاويالالرحمن عبد بن لمحمد الناصع، القرن لأمل اللاعع لضوء ا .

تر.د. د.ٍل، يرون، الحياة، مكنة دار )تآ'هه(، 
انمرئة،دار انميلي، يعلى أبي بن محمد الحسين لأبي الحنابلة، يقأت ط- 

ُت،.د. حل، د. ، يروت< 
الأصتويالخن بن الرحيم عبد الدين ال، لجمالشافعية، انامت، يس 

العراق،،في الأوقاف ديوان رظ٠٠ الخبوري، ال؛و4 عبد تحقيق: _(، ٠٧٧٢)ت
^.١٣٩١ط١، 

-(،٠٨٥رمتال لأمدي ١ شهية قاصي ابن أحمد بكر لأبي الشافعية، ليقا'ث، ءء 
٠لت، ٠ د ءل، ٠ د القاهرة، الديتية، الثقافة مكتة عمر، محمد على ٠ تحقيق 

تحقيق؛(، ٠٠١ ١ )ت1 الخسيني اه هداية بن بكر لأبي الشافعية، بقات ط- 
.٣١٩٧٩ثوأ، يرون، الجديدة، الأفاق دار نويهص، عائل 

المبكيعلي بن الوهاب عبد الا"ين لتاج الكركا، الشافعية بقات ط- 
للعلباعتهجر الطناحي، وبحمود الخلو الفتاح عبد تحقيق؛ (، ٠٠٧٧١)ت

ط٢،مصر، والشر، 
شرحه؛-(، ٠٢٣١)ت،الجمحي ملام بن لمحمد الشعراء، نحول لبشاتأ ء. 

د٠مت،٠د٠ؤل، حدة، المدني، دار شاكر، محمود 
يوطيالبكر أبي بن الرحمن مل- الا-بن لجلال رين، المقلجماٌت، ء. 

د.ُت،.د.ءل، يروتأ، العالمية، الكنس، دار (، ٥٩١١)^،
تحقيق؛(، ٠٩٤٥)^،الاJاودي أحمد بن علي بن لمحمد المقرين، ق\ت ج- 

.٠١٣٩٢محيا، مصر، وهبة، مكنة عمر، محمل- على 
صالحبن سليمان تحقيق؛ وي، الأدنه محمد بن لأحمد لمقرين، ا ٠

.٠١٤١٧محيا، المنورة، المدية والخكم، العلوم محكتة الخزي، 
.٢١٩٦٦ط؛، القاهرة، المصرية، الهضة مكنة أمين، لأحمد الإسلام، هر ظ٠ 
(،٠٧٤٨)^،الدأهبرإ عثمان بن أحمد بن لمحمد عير، من حير في لعبر ا "

.٣١٩٨٤الكويتا، الكويتا، حكومة معليعة صيد، فواد تحقيق؛ 
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٤٣

٤٦

٤٧

٤٨

٥٢

٥٣

٥٤

٥٥

مكنيةمليم، رزق لمحمود دالأدبي، العلمي ونتاجه المماليك سلاؤلين عصر _
^١٣٨٥، ٍدا ممر، الأداب، 

الأنصاريأحمد بن عالي ين لعمر المذمب، حمالة _1^؛، م المذميج لسد ا _
دارمهى، ومحيي الأزيري، أيمن تحقيمح،• -(، ٠٨*)ت؛ الملقن بابن المعروف 

.يا،بيروت، العالمية، الكب 
دارام، بآل، الرحمن - عيل بن اه لب- نروى، ثمانية حلال، - نجه لماء ع— 

.٠١٤١٩، »JYالرياض، العاصمة، 
الجزريبن محمد بن محمد بن لمحمد القراء، ءلبقات م النهاية اية غ. 

محدأ،بيروت، العالمية، الكب، دار ج.برحترامر، بنثرْت عني ه(، )ت٣٣٨
.٠'

المناوئ،الرووف مبد لمحمد البيضاوي، أحاديث، تخرج م المماري القتع _
د.ت.د.ٍل، الرياض، العاصمة، دار أحمدمجيى، تحقيق; 

خاويالالرحمن عيد بن لمحمد الحدبثا، ألغية ثمح الغيث، تح ن. 
المدينةالمالفية، المكتبة عثمان، محمد الرحمن عيد تحقيق; )تآ*هم(، 

.٠١٣٨٨ًزآ، النبوية، 
عليها;علقر )تبمآ؛ه(، البغدادي ٍناهر ين الماهر لعبد المزق، بين لمزي ا -

.٠١٤١٥ٍزا، بيروت، المعرنة، يار رمقان، إبراهيم 
الثعالبيالحجوي الحسن بن لمحمد الإ—لاهي، المقه تاييح في الماهي لمكر ا -

بيروت،انملمية، الكب، دار ثعبان، صالح أيمن به; اعتنى م(، ١٣٧٦)ت

الأندلس،دار الأنضر، صالح لحمد وأنماؤله، صرابطه المربي، التحرير ن ف- 
٠٠١٤٢٢ط٥، حائل، 

الثيت،،موسمةآل، المخلوط، الإملاممر المربم، الترا'ث، الشاملر الفهرمر -
.٣١٩٨٩الأردن، عمان، الإسلامية، الحضارة لبأحورشا الملكير الجمع 

م(،٥٧٥الإثبيلي)تعمر بن، حير بن، لحمد شيوحه، عن، رواه ما هرسة ف- 
١٠١٣٨٢صرنهله، ^٠١^،، معلثمة محلرغوه، وحاليان نالارْ، فرنشكه تحقيؤر; 

تحقيق;الكتم،)ت؛آيم(، أحمد بنر شاكر ؛ن، لمحمد الوفيات، فوات .
.٣١٩٥١القاهرة، الصأرية، النهضة مكتبة الحميد، عيد الل.يزإ محم، محمان 

صيهلالناوي، الرووف عيد لحمد الصغير، الجامع سمح الةن١ير ض ي_ 
.٠١٤١٥ط١، الملأ٣، عيال أحمد وصححه; 

إحياءدار (، ٠٨١٧)تالميروزآبادي يعقوهمث، لحمد؛ن، الحي،ل، اقامو٠را ا _
.٠١٤١٢ط١، بيروت، المربي،، التراث 



.تتآ•
٥٧

٥٨

٥٩

٣

٧

٨

٩

.(،٠٣٦)ت١ الخشض اسل بن حارث بن لمحمد إنريقية، وعلمام قرطبة تقاة -
هوآ،القاهرة، الخانجى، مكتية لحسينى، ١ الم3لار عزت يد ال* يشرم عني 

ها؛ل،و.

القاسمي،الدين حمال لحمد الحديث، مصطالح فنون من التحديثه واعد ت- 
^١٣٨٠ط؟، العريية، الكتج، إحياء دار المْلار، بهجة محمد ت تحمى 

دارالجرجاني، عدى بن اه عبد أحمد لأبي الرحال، صعفاء ني لكامل ا- 
ه«؛اه.ط"؟، يرون، الفكر، 

سليمان،أبو الوهاب، لعبد الإسلامية، الدرامات ومصائر العلمي ال؛حث، تابة ك_ 
^١٤٠٠ط١، حدة، الشروق، دار 

يعد)ت التهانوي محمل بن علي بن علي لمحمد الفنون، اصُللأحات شائ، كء 
بيروت،العالمية، الكتيا دار تح، ب حن أحمد ت حواشيه وصع (، ٠٥١١٥٨

السكلينيافه عبد بن لممعلفى والفنون، الكتسؤ آمامي عن الفلئون شف، ك- 
ط،. د بيروت، ، الفكر دار ، ،،_( ١ ٠ )تيآُ حليفة بحاحي المعرون، الردمي 

،ه( ١ ٠ ٩ ٤ )ت الكفري الحيني مومى بن أيوب البقاء لأبي، لكليات، ا -
ط٢،بيروت، الرسالة، مؤسسة المصري، ومحمد درؤيش عدنان ت تحقيق 
ه.١٤١٩

صالحمحمد ت تحقيق )ته؛'آه(، حسب، بن لحمد رالقابهم، الشعراء ش ك- 
.٥١٤١٠ط١، بيروت، العلميه، دارالكتب، الثناوى، 

الشهيرالبغدادي إبراهيم بن محمد بن لخلي اكزيل، معاني ني التآليل باب ل- 
الكتب،دار شاهين، محماو اللام عبد وصححا< صثعله ، ( ٥٧٢)تء بالخازن 
.٥١٤١٥، ط١ بيروت العلمية، 

المتنى،مكتبة الجزري، الأثير ابن الدين لخز اب،، الأنتهذييج ني لياب ا- 

بعد)ت الحنبلي الدمثقي عائل بن علي بن لخمر الكتابذ، علوم في لياب آ- 
الخلمية،الكشت، دار معوخى، وعلى الموجود عيد عادل ت تحقيق (، ٥٨٨٠
.٥١٤١٩ط١، يرون، 

٠٣١٩٧٠بغداد، الأناولس، مكشة الجبوري، ليحي الخامري، ربجعة بن بيد ل- 
اعتنى(، ٥٧١)زا الأنماري منغلور بن مكرم بن لمحمد العرب، لمان -

إحياءدار البيئي، الصادق ومحمد الوهاب، عبئ محماو أمين •' ؛تمحيحه-ا 
.٥١٤١٨ط٢، يرون، الخريي، التراث 



~~~آءاالمصادر فهرس 
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تتحقيق ■(، ٠٨ ٥٢)ت العملأني حجر بن علي بن لأحد الميزان، ان مل- 
محوا،يرون، العلمية، الكتب، دار معوض، محمد وعلي الموجود، عبد ءادلا 

تحقيق:تي، البحاتم أبي بن أحل بن حمال بن لمحمد لمجروحين، ا -
-.٠١٤١٢يروين،، المعرفة، دار زايد، إبراهيم محمود 

المددبيرولث،، الإسلامية، الخيرية والإيمان النور جمعية الأصالة، جلة م- 
.٠١٤١٤الثاني ربح الثانية، المنة الماع، 

المملكةفى والإفناء الخلمية المحولث، إدارة رئاسة الأملأمة، الجدث جلة م- 
١٠١٤٢١، ١٤٢٠والخمسون، التامع العدد المحودية، العرية 

المابحة،المنة الثاني، العدد الرياض، العزيز، عبد الملك دارة الد.ارة، مجلة -
.٠١٤٠٢محرم 

الحياة،مكتبة دار الميداني، النسابوري محمل بن لأحمل. الأمثال،، جمع م- 
.٢١٩٦١يرون،، 

تيمية)رت،مأمام(،بن الحليم عبد بن أحمل. الإسلام لشيخ الفتاوى، جمهمع م- 
الحرمينحائم بأمر ْلح محمد، وابنه قاسم، بن محمد بن الرحمن عد ت جمع 

د.تر.د.ءل، الشريفين، الحرمين لمزون العامة الرئاسة إسراف،; الشريفين، 
تونس،النونية، الدار عاشور، بن الفاصل لحمد المغريات، لمحاصرات ا -

د.ءل،د.ت.

تتحقيمح، -(، ٠٤٥الأندلي)'دأحزم بن سيد بن أحمد بن لملي بالأئاد، لمحر ا -
دهت.د٠محل، يرون، العالمية، الكتب دار المدارى، سليمان الغفار عبد 

يرون،والنثر، للعلبامة اليمامة الدقر، الغني لبد الخازن، ير نفختمر م- 
٠٠١٤١٥ءلّا، 

القرأندار رصا، وصالح الصابوني علي لمحمد الطبري، ير نفمختصر -
١٠١٤٠١"ٍدا، يرون، الكريم، 

يرون،الكريم، القرأن دار الصابوني، علي لحمد كثير، ابن ير نفمختصر -
طّآ،

ٍدآ،يرون، المعرفة، دار راجح، كريم لمحمد كثير، ابن ير نفختصر م- 

٧■

٧١

٧٢

٧١"

٧٤

٧٥

٧٦

٧٧

٧٨

٧٩

٨٠

٨١

٨٢

٨١"

.٠١٤١•

لالخaلابيالمن، رمعالم ومعه الخيري، للحاففل داود، أبي صن مختمر 
الحرفة،دار الفقي، حامد محمد تحقيق؛ القيم، ابن للإمام المزا واتهديب 

ت.د. ٍل، ٠ د يرون، 



٨٤

٨٥

٨٦

٨٧

٨٨

٨٩

٣
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وغاية(،الخير ؛دء ني النهاية )جمع المسس اليخاري صحيح مختصر 
الشعار،مروان ت تحقيق )تاهبم1ه(، الأزلي جمرة ألي بن سعد بن الد لعبد 
^١٤١٨ءل'ا، بيروت، حزم، ابن دار 

تحقيق:)تأه1ه(، الخيري العثليم عبد الدين لزكي سلم، صحح مخمر 
^١٤١٦، TJsالرياض، رك؛يةالمحارذ،، الألباني، الدين ناصر محمد 

يلالأنا الزبيدي الد عبد بن الحز بن محمد بكر لأبي العين، مختصم 
اه. ٤١٧محيا، بيروت، ءالمالكتس_،، حامدالشاذلي، نور ت حققه '٢ه(، )ت٩٧

اعش-(، ١٠٤ )ت٩ التجيبي صمادح بن لمحمد الهلبري، ير نفمن مخمر 
بيروت،الرسالة، ومرمة ة المنحي الدار ومى، عرقرخوان محمل ت به 

د.ت.د.ثل، 

هدخ،دمشق، الحياة، مطبعة الزرقاء، أحمد لمصطفى العام، الفقهي المدخل 
١١٠٨٣^

بناه لعبد الرمان، حوادث من يعتبر ما معرنة مر ال؛قثلان ومرة الجنان مرآة 
ط٢،القاهرة، الإسلاص، الكتاب دار ^٨٦^(، اليانمر عر بن أسعد 

محمدت وصهل ثرح اليوطبر، الدين لجلال وأنواصها، اللغة عالوم نر المزهر 
الكتث،إحياء دار المض_إإ، أبو ومحمد البجاوي وعالي المور حاد أحمد 

د.ت.د.حل، القاهرة، العربية، 
بالحاكمالمعروف الله تمد بن محمد الاه تمد لأبي الصججص، عر المستدرك 

د.ت.د.ط، الرياض، الحديثة، النصر ومطابع مكتبة النيسا؛وري)ته،؛ه(، 
عالمرأشرف آه(، ٤ رت١ حنبل بنر محمد ، jjأحمل اممه تمد لأبي التل، 

اه. ٤٢٠، ط٢ بيروت، الرسالة، ان مومحالأرنووؤل، شعيب، تحقيقه؛ 
ال-وصيريبكر أبي، لأحمد؛>، ماجه، ابن زوائد في الرجاجة مصاح 

الكتم،دار عطية، علي وعزت علير محمد موسمر تحميق؛ -( ٤٠٨ ٠ )ت 
ه'؛اه.ط١، القاهرة، الإسلامية، 
تبها اعض المقري، الفيومي، علير بنر محمد بنر لأحمد الخير، المباح 

..٠١٤١٨محدآ، بيروت، العمرية، المكنية محمل، الشيح يوسفا 
،( ٠٠ ٢١٥رن الأحفiثرا لبصري ١ لجاشعير ١ عدة مين، ليل. القران، معانيه 

.٠٥١٤٠١ط٢، اسيتة، المعرفة، رحاب مكتبة فايزفارسؤه، تحقيق؛ 
ه(،٦٤٧)تالراكثم، الواجد لميد الغرب، أحبار تلخيمؤر في، العجم؛، 

الج٠هوريةالإسلأس، التراث إحياء لجنة الريان، سعيد محمل. تحقيق؛ 
د.تّط، د. انمحدة، العربية 



٣
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تتحقيق ، -( ٠٦٢)تاُ الحموي الرومي اه ■مد بن ليانوت الأدباء، معجم -  ١٩٧
.٢١٩٩٣ٍدا، يرون، الإسلاعي، المب دار عباس، إحسان 

طارقت تحقيق -(، ٠٣٦)ت،• الطراني أحمد بن لسليمان الأوسط، المعجم _  ١٩٨
الحرمين،دار الحسيني، إبرامم بن المحسن ومد محمد؛ اش عوض 

^.١٤١٥القاهرة، 
نريدتحقيق: (، ٦٢٦)^،الحموي الرومي الد عبد بن ليانوت البلدان، معجم -  ١٩٩

ط١،يرون، العلب، دارالكتب، الجندي، 
وحروصبيروت،؛ صادر، دار بابتي، غوال، لعزيزة الجاهفن، الشعراء عجم م— 

.٢١٩٩٨، ط١ طرابلس، برص، 
العالم،دار الرحمن، عبد لعفيف، والمخضرمين، الجامليين الشعراء عجم م— 

م«أاه.

حمديتحقيق: -(، ٠٣٦٠)ت،الطبراني أحمد بن لماليمان الكبير، لمعجم ا ئ
0'1\ىط٢، الملقي، 

بيروتؤ،المسيرة، دار الحنفي، المنعم لعبد الصوفية، سطلح\ت عجم م. 
ط؟،

دارالمنعم، عبد الرحمن عبد لمحمود الفقهية، والألفاظ المص3للحات، عجم م— 
دّت،..ط، د القاهرة، الفضيلة، 

دارصبري، ورائد ملمان، لمشهور الباري، نع في الواردة المصتفات، عجم *— 
؟٠١٤١٢ط١، الرياض، الهجرة، 

مراجعة:الأسمر، وراجي التونجي لمحمد اللغة، علوم في المغصل لمعجم ا —
ما١٤١٤ط١، يرون،، العلمية، الكتب، دار يعقوب،، إميل 

-.٠١٤١٤ط؟، ، يرويت، الرصالة، مومحة كحالة، رصا لعمر المولفين، عجم م— 
اصتاتثول،،الإصلامحية، المكتبة وآخرون، مصهلفى لإبراهيم الوصيهد، لمعجم ا— 

عثمانبن أحمد بن لمحمد والأعمار، العلبقاتح عر الكبار القراء عرفة م. 
الإعلامية،البحويث، مركز قولاج، آلتي طيار تأحقيق: (، ٠٠٧الاو،ربي)اتحم؛

ط١،اّتانبرل،، 

ندامةبن محمد بن أحمد بن اض عجل محمد لأبي الكير، دالمح لمغني ا —
د.ت،.د.ط، يرويت،، العلمية، الكتب، دار م(، ٦٢)رت،•

محمدبن محمد الدين لشمس اامنهاج، ألفاظ معاني معرفة إر المحتاج مغني - ٢ 
أحمدوءلأادل^ معوض محم،• علي وتحقيق: دراسة الشربيني، الخمليجا 

>.١٤١٥، ط١ يرون، العلمية، الكتب، دار الموجود، عيد 
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العنأبي إسماعيل بن لعلي المملين، واختلاف الإسلاميين مقالات —  ٢١٢
المكتبةالحميد، عيد الدين محيي محمد ت تحقيق ، ، ٠٠٣٣ رن الأشعري 
ى١ ٤ ١ ٦ بيروت، العصرية، 

تصحيح)تخ*عه(، حاليون بن محمد بن الرحمن لعبد حاليون، ابن مقامة ء  ٢١٣
،١ ءل بيرومته، الثمافئة، الكتب مؤسسة ، المندوه عيد الا}٤٠، عيد أبو آ وفهرّة 

١٧

١٨

٢٢

٢٣

ه.

تيميةبن الحليم عيد بن أحمد الإسلام لشيخ ير، النفأصول في قدمة م٠ 
.يووت،الكريم' القرآن دار زرزور، عدنان ت تحقيق _(، ٠٧٢٨)تالحراني 

^١٣٩٩ذم، 

أميرتحقيق• )تخ؛هم(، الشهرستاني الكريم عبد بن لمحمد والنحل، لملل ا -
■•٠١٤١٦ءل-ه' محروت، المحرفة، دار فاعور، حن وعلي مهنا علي 

الإسلأس،الكب الصاغ، ممي لحمد ترانا، في اكأليفية والأ،ظر نمامج ا .
0'1\ى، ط\ بيروت، 

المريفيني،الأزعر محمد بن لإبراعيم نبابور، لتارخ ياق المن لمتنحي، ا د
ه*ئاه•، ١ محل بيروت، الخلية، الكتّثح دار الخزيز، عبد أحمد محمد ت تحقيق 

بنلحمد والاعتزال، الرفض أمل كلام نقض في الاعتدال هنهاج من لمتض ا -
عالمدار الخلم؟،، اكين محب، حققه; ،ر(، )ت٨٤٧الذمي عثمان بن أحمد 

ءلا،؟اإاه.الرياض الكتب،، 
الحرانيتيمية بن الحليم عيد بن أحمد الإسلام لشيخ النيؤية، الثثة ه١ج ٠٠ 

د.ت.د.ٍل، بيروت، الخلمية، الكتب، دار ر(، ٠٧٢٨)ت
صابر،النعم 'ب- لحلمي الإسلام، في وصوابعل المالخي البحث، نهجية م_ 

ط\،المكرمة، مكة الإسلامي، المالم رابملة (، ١٨٣)الحق دعوة سلمسلة 
١٤١٨^

الرسالة،ة موموآخرون، حلوق مصعلفى بن لخلي الجلالين، ير نفهذب، م- 
،ط\ بيروت، 

وحرجصبي .(، ٠٧٩)ت*الشاطئ محمد بن موصى بن لإبراميم لوافقات، ا -
•" ٠١٤١٧ط١، الخبر، عفان، ابن دار يمان، آل حن بن مشهور ت أحاديثه 

الرحمنعبد بن محمد بن لحمال• خليل، مختمر ئمح الجليل وامث، م٠ 
•أحاديثه وحلج صجطه (، ٠٩٥)ت؛ الرعيني المعروف؛١لحهلاب المغربي 

"•٠١٤١٦، ط١ بيروت، الخلمية، الكتب، دار عميرات، زكريا 
•• ٠١٤١٩الوّوءة،طآ، أعمال مؤسسة الخالية،الر؛ية الوصوءة— ٢٢
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٢٧

٢٨

٢٩

٣٠

٣١

٣٢

٣٣

٣٤

٣٥
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بنءلي1 بن الرحنن همد الفرج لأبي المرفوعات، الأحاديث من الموضوعات -
عليبن شكري بن الدين نور تحضق■' رتماهْم-(، الجوزي بن محمد 

^,١٤١٨ٍرا، الرياض، الملف، اضواء مكتة يوياجيلار، 
(،jkV)يتاح؛الدمي عثمان بن حماد ا بن لمحمد الرحال،، ممد في الاعتدا)، يزان م- 

د.ت.د.مل، ؛؛ررتا، المعرفة، دار البجاوي، محمد عالي ت تحقيق 
ودارالمدرمة مكتبة كنون، اض لمبد الغربي، الأدب في الغربي لتبؤخ ا -

،J.١٣٩٥،دم، يرون، الكاباللمانى، 
الأتابكي،برئي تغري بن ليوسف والقامرأ، ممر احبار في الرامحرت لنجوم ا- 

الكتب،دار الدين، ممس حين محمد عليه! وعلق ل قدم (، ٠٠٨٧)ت؛ 
-.٥١٤١٣محيا، ؛؛روت<، العالمية، 

الجزريبن محماد بن محمد بن لمحمد الثر، القراءامحتؤ في لنشر ا -
د.ت.د.ط، يروت<، العلمية، الكشب، دار الضباع، علي له: قدم 

انيالتلمالمقري محمد بن لأحمد الرءلمب،، الأندلس غمن من القي، فح ن- 
العلويل،دارالكتباؤيوصما العلويل مريم • عليه وءلو^ شرحه ه( ١٠٤١رن

..٠١٤١٥ط\إ بيروُت،، العلمية، 
القلقثندياحمد بن علي بن لأحمد الرب، اب أنممرنة في الأرب هاية ن- 

د.ت.محل، د. يرومحت،، العلمية، الكتب، دار .(، ٠٨٢)ات،ا 
إشراف،.(، ٠١ ٠٣٦)^،التشي بابا لأحمد الدبماج، بتطرير الابتهاج ل مل- 

الإسلامية،الل.ءو0 كلية ورالت، منالهرامة، الله عبل■ الحميد عبد ٠ وتقديم 
ءلا،خبمماه.لبيبا، >ا؛اوى 

١٠١٤١٢،ٍزا، ؛؛روت؛ دارلبنان، سعيدالكرمي، لحن المرب، إرلمة لهادي ا -
_.باعتناء: المقيئ، أيبالث، بن حليل الدين لصلاح الوافي؛الوفيات، -

,٠١٣٩٤بفيسادن، فرانزشتايتر ديدريع، 
ماهرلمحمد الأملامي، للعالم المغولي والغزو الماليبية الحروب ثالق و- 

.٠١٤٠٢ٍزآ، ؛؛رو١ت٠، مؤّةالرٌالة، حمادة، 
(،٠٦٨)ات،احالكان محمدبن لأحمدبن الرمان، أساء وأنباء الأعيان فيامحت، و- 

.٠١٤١٧، ٍد١ بيروت، العربي، الترايثؤ إحياء دار محمدالمرعشالي، تقديم: 

المخطوطات

الجامعةني المخءلوءلااتح مركز (، ٠٠٢ )ت* البصري ملام بن يحيى ير نف—  ٢٣٧
،١٣٤٦، ١٣٤٥، ١٣٤٤، ١٣٤٣أرقام)تحت، المنورة، المدبمة الإسلامية، 

ير(.نف، ٤٧٦٩





/VTH:
اء ة

هتوع\ت

الدضع

الممة

اكهيد

ااه«سن

١٧

1محولالقسم 
ادحترعمراسة JJا

٣١والأرام وصورء الاختصار ممهوم ت الأول الفصل 
٣٢يه..........................................ب..تستى.ببب والمراد الاختمار تعرف الأول; المحث 
٣٦. .....الممهللحات.من وغيره الاختمار ين الفرق ت الثاني البحث 
٤٣وأشكاله الاختمار صور الثالث: البحث 
٤٧الاختمار في الملماء أنوال الرابع: المبحث 

الخصرينوأصتاف وأنواعه الاخمجار أصاب الثاني: الفصل 
٥٤الاختمار أمياب الأول: المبحث 
٦١الاختمار أنولع الثاني: المبحث 
٦٤. المختمرين أصناف الثالث: البحث 

٦٧وعيوبه وفواممء الاختصار شروط الثالث: الفصل 
٦٨. .... ... ...... هه. ه.هه.هططّههه.طط.وصوايهله الاختمار شروط الأول: المبحث 
٧١الاختمار فواتو الثاني: الميمي 

٧٦الاختمار عيوب الثالث: المبحث 

٨١الاخمحار محار الراح: الفصل 
٨٢.هّ .........ُّ..،ٌب........ّ..ه،ٌّبب.ه.ّ...ٌ...ّ.ّ..

•٩والإ-نادي الحيض الأثر الثاني: البحث 



=محُح======^^===^=^^س^

الصفحةالموضؤع 

٩٥المدي الأثر الشاك: المحث 
٩٩الفقهي الأثر الرابع: المحث 
١٠٥الأثر الخاص: المحث 

الثانرالقسم 

التطسقيةالدراسة 

١١١... ..........نمين.......أم ابن تسير ومختصرء سلام ين بممى تئسير الأول؛ اياب 
١ ١٣يشريهما نمين أم وابن سلام بن يحص الإمامين الأول؛ الفصل 

الأولالمحث 
الثانيالمبحث 
الثالثالخّحثا 

١١٤■ • ■■■■ ■■■■■■■ ■■ • ملام بن يحص بالإمام موجز تحريف 
١٢٨اكسير ش منهجه 

١٣•-ا■••■ -ومخممرم"---س-نمين أبى ابن موجزبالإمام تحريف 
١٤٥ ٠٠٠...يالمآثور٠٠الضير جاب م والممحتهنن الأصل بين الموازنات اكاتي: الفصل 

١٤٦بالقرآن القرآن نفير الأول: المبحث 
١٥٤بالمنة القرآن تفسير الثاني: المحث 
١٦٢القراءات الث: الثالمحك 

١٦٩...ه..ه....ه.. ٠٠٠............٠٠٠واكايعينهه..............ُ.....ُ..........الصحابة أنوال الرائع: المحث 
١٧٨الإسرائيليات الخاص: المحث 
١٨١"المقيئ الجانب المادس: المحث 

٠١٨٧ .. ٠٠بالرأي.الضير جانب م والخصر الأصل بين الموازنة الثالث: الفصل 
١٨٨الكوية المباحث الأول: المبحث 
١٩٤الفقهية المباحث اكاتى: المبحث 

٠٢ ٥ .... ٠٠٠..ّ...............ه....ّه..........ٌ ......زمتين... أي ابن عند الاختصار قواعد الراع: الفصل 
٢٠٦تمهيد 

٢٠٨...... .........بالمأثور.............الضير جانب نى الاحتمار قواعد الأول: البحث 
٠٠.٠.٠٠.....بالرأي............الضير جانب فى الاحممار قواعد اكاتى: المبحث  ٢١٠.... ٠.٠

٢٢١ّ. ّهه...ّلخوي نمير ومختصرء الثملبي ير نقالثاني؛ اكاب 
٢١١"وشيريهما والبغوي الثملي الامامتن الأول؛ الفصل 



ت'ة11ااثموضوعات مهرس 
======^====^=س^=سهحد

الصفحةالوضهمع 

٢١٤.بسسب.....ب. ...........................................الخلي.الإمام عوجن تمف الأول؛ المبحث 
٢٢٤التمر يي مهجه الثاني: البحث 
٢٢١/..ُ...ّّ.. .....ّ.آ.ّ.مم......ّ.......ّ.ومختمر0 البغوي بالإمام موجز تعريف الثالث؛ المحث 

؟"آآ ٠٠.٠٠...يالمأثور الضير جانب م وانممحصر الأصل سن الموازنة الثاني؛ القمل 
٢٤٠بال،لرآن القرآن تمر الأول؛ المبحث 

٢٤٤باللمنة الأرآن نفير اني؛ الثالبحث 
٢٥١*القراءات الث؛ الثالبحث 

٢٦١/................ ...............والتابعين..ُ.،.ّ..ّّ....................الصحابة أنوال الرابع؛ المبحث 
٢٧٤الإّرابمت الخاص؛ المبحث 
٢٨٠العهاوى الجانب المادس؛ البحث 

٢٨٧..ّه. بالرأي.الضير جانب ني والخنصر الأصل سن الموازنة الثالث؛ الفصل 
٢٨٨اللغؤية المباحث الأول؛ البحث 
٢٩٩الفقهية الباحث الثاني؛ الميحث 

١٠٠٥البغوي مثل الاختصار نواعد الراع؛ الفصل 
١٠٠٦ٌ..ّ....ّّّ.ّ.ّه... الضير؛المأثور...ٌ.....-ن١ئب ني الاختصار نواعد الححث"الأول؛ 

١٠٠٩........ ...........بالرأي..التفير جانب ني الاختمار قواعد الثاني؛ البحث 
١٠١١........ ...... .........,ءءا.......ش.ب.....ء...ّّءء.ُا..ء,,,............ب-.-,٠٠٠٠---المث نتاج أهم وتتضمن الخاتمة؛ 

١٠١٣والراجع المصائر نهرس 
١٠١*١ ........... ................................................................................................الموصوعات فهرس 

الميالحان،تنم بنعمته الذي لله والحمع. 
أجمعينوصعبه آله وعلى محمد ونبينا سيدنا على وبارك وسلم الله وصلى 




