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 مادةدروس 

 التفسري يف اجلزائراعالم 

 عبدالغين عيساويد 

 التفسري وعلوم القران :ماسرت  األوىلالسنة  

 

 احملاضرة األوىل:

 ه(:1200-ه1100الثاين عشر )يف القرن  زمن العثمانيني الرتاث التفسريي وأعالمه

عرف القرن الثاين عشر تنامي االهتمام بعلم التفسري وفنونه، إن على مستوى التدريس أو التأليف أو 
اليت أوردها ابن محادوش يف  1اجلمع بينهما، ولعل يف حادثة دخول اإلمام املفسر الورزازي التطواين

على اإلمام  2رحلته والذي كان أحد طلبته، دليال على هذا التنامي واالهتمام، فقد توافد الطلبة
                                                           

محد بن دمحم بن عبد هللا، أبو العباس الورزازي الدرعي التطواين: حمدث، فاسّي األصل، قال تلميذه ابن عجيبة: كان شديد : أ1
 ة زمانه  امهم لاالعتاال وسجن وأطل  فازداد شأنه وح  واا  من ارحرم املكّي وحده على الشكيمة على أهل البدع ال يبايل بوال

، 1  و"موسوعة أعالم املغرب" ج:7777، ص:2"ج:فهرس الفهارسانظر:" ه7711سنة: تويف بتطوان ،راليه إىل بيت املقدس
   2832ص: 

  72، ص: 2:ج "اتريخ اجلاائر الثقايف"نظر: الطلبة هنا العلما ، يريد لا: 2
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الورزازي الاائر هلم من حاضر ة تطوان العلمية "لرييهم كيف يبتدئ الناس التفسري، فااتمعوا له ضحى 
 4 "«الكشاف»وأخذ يشرح مبا طالع يف  3يف مسجد املدرسة

وهو حدث يظهر حرص الطلبة والعلما  بعلم التفسري، وسعي الطلبة لألخذ عن علما  هذا الفن 
ومعرفة كيفية تناول املدرس درس التفسري وطريقة تدريسه للناس، وهو ما اعل من هذا القرن وتراثه 

كمًّا بظهور   املاضية يف هذه الدراسة زمن العثمانيني، كمًّا ونوعا،التفسريي جياوز ويفاوت القرون 
 أعالم مفسرين ادد، ونوعا بظهور التأليف يف بعض مسائل التفسري أو ظهور التفسري اآليي  

ر اجلاائري اليت أوردمها، احنصر األمر يف هذه املرحلة  ومبنه  التتبع واالستقرا  يف حدود ضوابط املفسِّّ
 يف األعالم اآلتية ذكرهم:

 ه(:2211)ت: الرقادي ،بن دمحم بن الفريم بن البكاي 5محدأبن علي  األول:

ر، ولد لالااوية الرقادية علي بن أمحد الرقادي، من أعالم الااوية الرقادية الكنتية، فقيه فرضي مفسِّّ 
 ومايلرحل إىل السودان والنيجر  مث ،اليت كان والده شيخها ومؤسسها، نشأ بتواته، 7003سنة:

 ه  7720سنة: بعد عودته هلا ىل فاس وأخذ عن علمائها، تويف لالااويةللدعو ة والتدريس، كما رحل إ

 «رسالة ابن أيب زيد»، و«خمتصر األخضري»، الذي أخذ عنه 6أمحد بن دمحم الرقادوالده  شيوخهولأ
البن رشد، وعلوم  «بداية اجملتهد وهناية املقتصد»، و«خمتصر اإلمام الربادعي»و «خمتصر خليل»و

                                                           

  268: املدرسة اتبعة للجامع الكبري لاجلاائر العاصمة  تعلي  الدكتور أبو القاسم سعد هللا  رحلة ابن محادوش، ص: 3
وارحال، املشهور ة برحلة ابن محادوش اجلاائري، عبد الرزاق بن محادوش، حتقي : أبو  ب: لسان املقال يف النبأ عن النسب وارحس4

  268م، ص: 7138القاسم سعد هللا، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلاائر، دط، ت:

أبنه -اصرمع-بن مصطفى بن عمر الرقادي الكنيت : أمحد بن دمحم الرقاد، مؤسس املدرسة الكنتيه الرقادية، أشار له الشيخ دمحم5
ا له أي تصنيف يف و مفسر، وأن له آتليف يف علوم التفسري وفنونه، فلم أاد يف ترمجته عند اآلخرين ما يقوي هذا الاعم، ومل يذكر 

 ثنني له لالتفسري أو واود مؤلف واحد معلوم النسبة والعنونة االتفسري، وهو هبذا خارج عن نطاق الدراسة لعدم شهاد ة 
من عرف لالرقاد، لكرامة صدرت منه يف نومه، اإلمام العالمة املتفنن يف املعقول واملنقول، مؤسس الااوية : أمحد بن دمحم أول 6

ه، بواد نون، له من األبنا  سبعة، الهم من املشايخ 163الكنتية اليت أصبحت فيما بعده تعرف لاملدرسة الرقادية، ولد سنة: 
بن عمر الشيخ، كان يقيم يف زاويته حلقات يقرئ فيها اخلالصة بشرح املكودي،  بعده، أخذ عن والده دمحم وعم أبيه سيد املختار
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الذي تتلمذ  8،كما أخذ عن الشيخ اجلعفري املعروف أبمحد اإلمام7النحو والصرف وقواعد التجويد
 بدوره على الرقاد الوالد 

، 10وأبو علي بن رحال املعداين املكناسي9وأخذ حباضر ة فاس عن الشيخ دمحم املنساوي الدالئي 
 وأاازوه 

 الشهري ة، فقد كان أحد طلبتها  11لدالئيةكما أخذ عن مشايخ وعلما  املدرسة ا

، وأخذ 12على يديه مجع غفري من بالد السودان ومتبكتو اليت مكث هبا أكثر من عشر سنني تتلمذ
لالااوية بعد راوعه إليها، مل يُعلم من تصانيفه إال  13عنه أخوه دمحم بن علي بن أمحد الرقاد

القرآن بسنة سيد املرسلني وما ثبت من أقوال زاد املسافرين وغاية املوردين يف تفسري »تفسريه:
  «املهتدين

                                                                                                                                                                                     

-221موسوعة تراام علما  اجلاائر" ص: "وشرح ابن هشام، ويقرئ العقائد وارحديث والفقه وغريها، ال يعلم اتريخ وفاته  انظر:
223  

  285، ص: حمفوظ بوكراع موسوعة تراام علما  اجلاائر، علما  تلمسان وتوات، عبد ارح  محيش،: 7

 ه 7252: مل أاد ترمجته وليس هو اإلمام أمحد بن دمحم امللقب باروق اجلعفري، فاألخري تويف سنة: 8
 دمحم بن أمحد بن املسناوي بن دمحم بن أيب بكر، أبو عبد هللا الدالئي: فقيه مالكي، من علما  املغرب  مولده لالااوية الدالئية: 9

إقامته كانت و أنه ولد لالااوية البكرية بعد االستيال  على زاويتهم الدالئية،  «اإلعالم مبن حل»وحكى صاحب ، ه7012سنة:
" نتيجة التحقي  يف بعض أهل الشرف الوثي و"، "نسب األدارسة اجلوطيني ":ويل هبا اإلفتا  مد ة  له كتب منها،و ووفاته بفاس
  78، ص: 6  و"األعالم" ج:26ص:  ،6"ج:"اإلعالم مبن حلانظر:  ه 7756تويف سنة:

ويل ، من فقها  املالكية، من أهل املغرب األقصى يدعى بصاعقة العلوم، ،ارحسن بن رحال بن أمحد التدالوي، أبو علي: 10
حاشية على "، و"شرح خمتصر خليل"مث ويل يف آخر أمره قضا  مكناسة واستمر إىل أن تويف فيها من كتبه، قضا  فاس وحني عنه

  225، ص: 8"ج:معجم املؤلفنيو" ،710، ص: 2ه  انظر: "األعالم"ج:7750تويف سنة: ، "خلرشيشرح ا

أيب بكر الدالئي شيخ زاوية الدال  اليت هي أعظم زاوية كانت لاملغرب، وموقعها آبيت إسحاق بااين، ": ذكرها الكتاين فقال:11
إحدى قبائل ابل درن لاملغرب األقصى، انتشر منها العلم وانتعش بعد أن أضمحل لاملغرب أو كاد، ويف " ناهة األخيار " للمفيت 

رس وضاع، فصار غريهم إنذكر بفاس ن كان لاملغرب دُ أوا العلم وأظهروه بعد أيب دمحم عبد الودود بن عمر التازي فيهم: " هم أحب
  815، ص: 7"  انظر:"فهرس الفهارس"ج: إمنا يذكر بعدهم حبسب االتباع

  282ص: ، موسوعة تراام علما  اجلاائر، علما  تلمسان وتوات، عبد ارح  محيش، حمفوظ بوكراع: 12
ه، مل تسعفنا املصادر التارخيية 7722ه، وتويف هبا سنة: 7020بااوية والده سنة:  : دمحم بن علي بن أمحد الرقادي، ولد13

  286-282:موسوعة تراام علما  اجلاائر" صأبكثر من هذا  انظر:"
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ه الشيخ  أحد أعالم الااوية الكنتية الرقادية وأحد شيوخها الذين حافظوا على سريها بعد والده، حالا
لالقول: كان آية يف علوم ارحديث والتفسري حبيث ال يعرف له نظري يف هذه الفنون  14املختار الكبري

 15زمانه"  لالقرى التواتية يف

الزم التدريس لالااوية واملدرسة الكنتية طويال، ويصف الشيخ دمحم بن مصطفى بن عمر الرقادي 
نه أبوه مدرسا لالااوية الرقادية يف مظاهر العلوم اليت كان ومنذ عيا طريقة تدريسه لالقول:"  16الكنيت
مشغوال أبوراده وأحاابه  فإذا صلى الفجر والصبح الس    سها وهو مشغل نفسه أبمور انفعة يدرِّ 

إىل أن يصلي الضحى مث خيرج إىل بيته وجيلس مع الناس وجييب أهل املسائل عن أسئلتهم ، وكانوا 
ص ص  مث خيرج للتالميذ ومازال معهم يف حِّ  ،ا الوقت ويتناول ما تيسر من الفطورذيرصدونه يف ه

فراد بعد نهنع هللا يضر االعادته وكان من  ،يقيل الدروس املختلفة يف الفنون املتباينة إىل أن ينتصف النهار مث
ا ذو حااة مستعجلة البد منها،وكان ينقطع غالبا يف هذالعصر للمطالعة وال ياوره يف هذا الوقت إال 
ورمبا كان له  ،أو مجاعة امث يقرأ ما تيسر من القرآن فرد ،الوقت عن البعيد والقريب حىت يصلي املغرب

مث بعد صال ة العشا  خيرج ملقابلة  ،اشتغال لالدروس بني العشا  واملغرب يف ليايل الشتا  الطويلة
 17" الضيوف والتالميذ وملامامهم إىل أن يتفرقوا إىل النوم أو غريه

ومل أاد غري هذا النص يف تدريسه، وهو نص خال من نوع ارحلقات والدروس اليت كان يقيمها واليت 
 مل يكن للتفسري فيها أي إيراد أو ذكر 

                                                           

ألبوين  ،مشال مايل ارحالية، ه7752 ، ولد سنة:قبة ابن انفع الفهريينتهي نسبه إىل عالفضل املختار بن أمحد لاملربوك  وأب: 14
، رحل يف طلب العلم، وصفه ابن ما  العينني لالقول: العالمة الوحيد، له معرفة بعلوم الشرائع من ارحديث فني لالرائسة والعلممعرو 

"  انظر: الوسيط تفسري البسملة" يف علوم القرآن، و"لذهب اإلبريا:"امنها  ، له آتليف كثري ةهـ7226 :سنة والتفسري والفقه، تويف
  826ه، ص: 7522، ت: 2، ط: مصر ،لشركة الدولية للطباعة،اأمحد بن األمني الّشْنقِّيطييف تراام أعالم شنقيط، 

  285املراع نفسه، ص: : 15

 ، مل أاد له ترمجة وهو شيخ الااوية الكنتيه الرقادية أبدرار حاليا «بيضة األنوار يف سري ة النيب املختار»: صاحب كتاب 16
املنشور على الشبكة العنكبوتية:  -هكذا-أتسيس الااوية الرقادية الكنيتية ومن أسسها: من مقاله: 17

http://www.hadaik.com/vb/showthread.php?p=94702 
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زاد املسافرين وغاية املوردين يف تفسري القرآن بسنة سيد »خدم التفسري لالتأليف فيه، فقد صناف
:" دمحم بن مصطفى بن عمر الرقادي الكنيت قال عنه الشيخ «املرسلني وما ثبت من أقوال املهتدين

ملا كنا  ،قي املعروف إبانر ة قرية قرب قاو ة يف دولة مايلوادانه خمطوطا قدميا عند السيد العامل السو 
  18" نبحث عن اتريخ الشيخ دمحم بن عبد الكرمي

ن أ بعد طول حبث، ويظهر من كالم الشيخمحمد اثر أوهو خمطوط يف التفسري مفقود، مل أاد له 
 وهللا أعلم  ،تلك النسخة اليت أشار إليها فريد ة ووحيد ة

العائلة الرقادية ضمن املخطوطات املفقود ة أو اليت يف الاوااي واملكتبات  ويبقى تراث وتراام علما 
 »البعيد ة اليت رمبا مل تفهرس بعد، وقد كتب أحدهم مصنفا خاصا بعنوان:

ال يعلم مؤلفه، وهو شبيه مبؤلف الشيخ املختار بن الكبري املوسوم:  «قادر التربالوقادفيذكرمشاخيبنيال
والذي حيتمل أن يكون نفسه، منه نسخة «ئل املشايخ وحقائ  األورادالكوكب الوقاد يف ذكر فضا»
  دائر ة أولف والية أدرارباانة الطالب التهامي خب

 ه(:2211الثاين: أمحد قاسم بن ساسي التميمي البوين )ت:

عنابة املعروفة ب، ولد ببونة مو البوين، أمحد بن قاسم بن ساسي، أحد أعالم بونة واملشاركني يف العل
من كبار فقها  املالكية وعلمائها  ،ه7781ه، وتويف هباسنة:7068:حوايل سنة اجلاائرشرقي 

املقري اإلمام أحد رااالت العلم والتدريس يف القرن الثاين عشر، وهو مبقام لالبلد ة وما ااورها،
 لاواايعليها لالتدريس يف املسااد وا ايف فنون عديد ة، قائم الشهاب يف القرن ارحادي عشر، مشارك  

  تلك الفنون والعلوم التفسري وعلومهمن فيها نثرا ونظما، و  ا، مؤلفواملدارس

                                                           

املنشور على الشبكة العنكبوتية:  -هكذا-أتسيس الااوية الرقادية الكنيتية ومن أسسها: من مقاله: 18
http://www.hadaik.com/vb/showthread.php?p=94702 
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صاحب التآليف العديد ة  ،اإلمام العالمة احملدث املسند اجلماع املطلعوصفه الكتااين لالقول:"
ه ابن خملوف لالقول:"19"واألنظام الكثري ة املسند  ،يةاحملدث الروا ،احملق  الفهامة ،اإلمام العالمة،وحالا

 20" الواعية

أيب زكراي حيي  كثر، تنوعوا بتنوع ارحواضر اليت د ر س  ود راس  هبا، كشيخه  شيوخيدي ذ علىتلمت

ر 21الشاوي ، قرا  لاألزهربعد عودته من ارح  وتصدره لإلأخذ عنه الذي «احملاكمات»صاحب  املفسِّّ
له  وقد ذكرتُ "لالقول: معه جمالسه ويذكر22"ومسعت الشيخ سيدي حيي الشاوي" يه لالقول:وكان حيلِّّ 

 23" يوما

،وعبد الباقي 26، وأيب عبد هللا دمحم اخلراشي25، وبركات بن لاديس القسنطيين24وادُّه ساسي البوين
 22ذكر فيه  «الروضة الشهية يف الرحلة ارحجازية»وغريهم كثري، وله مؤلف خاص مساه:   27الارقاين

                                                           

  286، ص: 7، ج:الكتاين د ارحيدمحم ع ب ،فهرس الفهارس واألثبات ومعجم املعاام واملشيخات واملسلسالت: 19
  512، ص: 07، ج: ابن سامل خملوف، شجر ة النور الاكية يف طبقات املالكية:20

 : سبقت ترمجته 21
علما  وصلحا  بونة، أمحد بن قاسم البوين، حتقي : دمحم بوبكر، سعيد دمحاين، دار الوسام العريب، اجلاائر،  ة املصونة يف را : الدُّ 22
  87م، ص: 2077، ت:7ط:
  87، ص: املراع نفسه: 23

لدى : أبو عبد هللا، دمحم ساسي بن إبراهيم بن دمحم بن سيدي بلعيد بن ضيف هللا، بلغ رتبة القطبية، وقد كان له شأن وحظو ة 24
السلطة العثمانية، خاض أفانني العلوم واملعارف العقلية والنقلية، تصدى لإلقرا  جبامع بلدته ببونة، حكى عنه صاحب منشور 

اهلداية جمموعة من اآلاثر وارحكاايت استنكارا، خترج على يديه طائفة من العلما  كأمحد بن مصطفى ابن الشيخ اإلمام العناب، 
  726، و"الدر ة املصونة"ص: 765منشور اهلداية" ص: "ه  انظر:7076تويف بعد: والشيخ الصديقي املفيت 

ه، وترام له الفكون 132: مل أاده، وليس هو أبو دمحم بركات القسنطيين تلميذ الفكون اجلد، فقد تويف األخري سنة:25
 « تعريف اخللف»وارحفناوي يف  ،«منشور اهلداية»يف

ه، 7070ولد سنة:  ،من البحري ة مبصر أبو خراشنسبته إىل قرية يقال هلا ، كي أبو عبد هللادمحم بن عبد هللا اخلراشي املال: 26
الشرح الكبري على منت ":من كتبه ،هـ7707سنة:  كان فقيها فاضال ورعا  أقام وتويف لالقاهر ة  ،أول من توىل مشيخة األزهر

، ص: 7، و"شجر ة النور"ج: 250، ص: 6انظر:"األعالم"ج:"  منتهى الرغبة يف حل ألفاظ النخبة"يف فقه املالكية، و "خليل
521  
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وغريهم كثري يف  29، وعبد القادر الراشدي28عليه ابنه أمحد زرُّوق تتلمذشيخا من خمتلف األقطار، 
له آتليف تنيف عن املائة بني خمتصر ومطول :"«شجر ة النور»قال يف ارحواضر العلمية اليت طاف هبا، 

فتح الباري يف شرح غريب »و،«سحاقإغالق على واوه مسائل خليل بن فتح اإل»:منها"،نظماً ونثراً 
 وغريها  «نظم اخلصائص النبوية»، و«القاسي من نظم اإلمام الفاسي تليني»، و«البخاري

قام برحالت علمية وسفرايت طويلة، لعدد من ارحواضر والعواصم العلمية، فقد دخل بالد املغرب 
وتونس ومصر وارحجاز، طالبا للعلم يف بعضها ولاذال له يف بعضها اآلخر، فكما أخذ عن مشايخ 

ألزهر الشريف، وهي رحالت كان هلا الدور الكبري يف صقل مواهبه واشتهار القاهر ة، فقد دراس يف ا
 جمالسه، وكثر ة آتليفه 

أقام يف بونة آخر حياته يُدرِّس يف مساادها ومدارسها النظامية زمن الدولة العثمانية، وهو الع ل ُم 
فا، علا  عليها أبو مصن 712الذي مجع بني كثر ة التدريس وكثر ة التأليف، فقد بلغت آتليفه حنوا من 

ليف ما كمل ومنها ما مل يكمل، ومنها الشعر والنثر، كما أن آومن هذه الت القاسم سعد هللا لالقول:"
طلعنا على بعض أعماله فكان اوالسنة وما يتناول غري ذلك  وقد منها ما يدخل يف لاب ارحديث 

 30" منها القصري الذي ال يتجاوز الكراسة ومنها الوسط والطويل

مؤلفا وعنواان،  72أما عن التفسري وعلومه، والقرآن الكرمي وفنونه، فقد بلغت مؤلفاته وتصانيفه فيها 
بقيت مجيعها دون استثنا  يف عداد املخطوط واملفقود اليت يصعب حىت فهرستها وبيان مواطن 

                                                                                                                                                                                     

ه، 7022، ولد لالقاهر ة سنة:دمحم بن عبد الباقي بن يوسف بن أمحد بن علوان الارقاين املصري األزهري املالكي، أبو عبد هللا:27
تلخيص املقاصد "من كتبه  ،مبصر خامتة احملدثني لالداير املصرية  ونسبته إىل زرقان من قرى منوف ه،7722وتويف هبا أيضا سنة

  560، ص: 7،و"شجر ة النور" ج:735، ص: 6"  انظر:"األعالم"ج:شرح البيقونيةو"يف ارحديث،  "ارحسنة

ه، تويف 7750: ابن أمحد بن قاسم البوين، تتلمذ عليه وأاازه إااز ة خاصة ذكرها الكتاين وأنه وقف عليها، وقد كتبت سنة 28
  782انظر: الدر ة املصونة" ص: بعد هذا التاريخ بقليل  

 : ستأيت ترمجته يف أعالم القرن الثاين عشر 29
   62، ص: 2: اتريخ اجلاائر الثقايف، أبو القاسم سعد هللا، ج: 30
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 «چىئ   ۈئ  ۈئ   ېئ    ېئ  ېئ  ىئچإرشاد الامر ملعىن قوله تعاىل»تواادها، فقد ألاف يف التفسري
 وهو خمطوط مفقود ال نعلم له توااد يف كتب الرتاام والفهارس والببيليوغرافيا 

، وهو أيضا من مؤلفاته 31أشار ارحفناوي أنه مل يكمله«الفتح القدسي بتفسري آية الكرسي»كما ألاف 
املفقود ة، وال يُعلم هل عبار ة ارحفناوي: مل يكمله، قاهلا بعد رؤيته للمخطوط، ويصح بعد ذلك اجلام 

يف منتصف القرن الرابع عشر، أو أهنا عبار ة البوين نفسه، ألن  «الفتح القدسي»بواود نسخة من 
وعنا لنا أن أنيت "وقال:«فقري من التواليفالتعريف مبا لل»البوين طالع أتليفارحفناوي أشار إىل أنه 

التعريف مبا للفقري من »واعتمدان يف أخذها على رسالة  ،على مؤلفات سيدأيمحد البوين تربكا آباثره
   مث ذكرها ،32«التواليف

اختصر فيه غريب الع اِّياي للقرآن العظيم،  «حتفة األريب أبشرف غريب»كما ألاف اإلمام البوين 
ناهة القلوب يف تفسري غريب القرآن »ل عنوان هذا التأليف أنه اختصار لكتابويظهر من خال

الذي يعترب من أقدم العناوين يف ه(، 880)ت:34لإلمام أيب بكر دمحم بن عايا السجستاين33«العظيم
، ب كتابه على حروف املعجم ألف لائيايتبرت  -ابن عايا-غريب القرآن الكرمي، وقد قام املؤلف 

ستشهاد ، وكان كثري االالسور ة موضعهامنويذكر حتت كل سور ة األلفاظ اليت سيفسرها حسب 
لالواوه  ، مكثرا من رواية األحاديث اليت يفسر هبا أو يراح،كما كامنهتمامبنثور كالم العربو لالشعر 
كان خمالفا له،   يف تفسريه هذا، وال يُدرى هل اتبع اإلمام البوين ابن عايا يف منهجيته هاته أم والنظائر

 ومدى التاامه أبسلوب صاحب الكتاب 

                                                           

  275، ص: 2ج: تعريف اخللف براال السلف، دمحم ارحفناوي،: 31

  277، ص: 2، ج:املراع نفسه: 32
  م7110 ت: 07 عبدالرمحن املرعشلي، دار املعرفة، بريوت، طالدكتور يوسف ق  من طرف : قد حُ 33
ف "الغريب" ، السجستاين املفسر، مصنف "غريب القرآن" كان راال فاضال خريا ألا ا وقيل عايراإلمام أبو بكر دمحم بن عاي:34

ظر: "سري أعالم ان النجار وفا ة  ان مقيما ببغداد، مل يذكر له ابن، كوغريه ، ورااع فيه ألا بكر بن األنبارييف عد ة سنني وحرره
    236، ص:6"األعالم" ج:  526، ص:77النبال "ج:
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قال عنه  «نظم غريب العاياي يف القرآن العظيم»وقد قام اإلمام البوين بنظم هذا املختصر ومساه
وهو ما يراح واود نسخة منه فيمنتصف القرن الرابع عشر  35بيت"  5000ارحفناوي:" يف حنو 

 زمن ارحفناوي  

ويظهر اهتمام البوين بعلم غريب القرآن بنظمه أيضا لغريب مفردات القرآن الكرمي من خالل تفسري 
يف   اطلع، فقد ذكر ارحفناوي أيضا أنه «التسهيل يف علوم التنايل»( ه157:)ت36الكليب يّ ا  اُ ابن 

ي يف ا  ي الكليب، وقد اعتمد ابن اُ ا  على تصنيف لنظم غريب القرآن البن اُ «التعريف»كتابه 
ثنيت عشر مراحا اا  ذكرها يف مقدمة  يف القرآن الكرميعلى  الرتايح بني األلفاظ الغريبة الوارد ة

فهل اعتمدها اإلمام البوين بتمامها أم أنه زاد فيها، وهل عقب عليها أو على بعضها، كل  37 كتابه
 ذلك مما ال ميكن ارحديث عنه لفقد املخطوط 

التعريف مبا للفقري من »يف غريب القرآن لإلمام ابن عباس، ذكره يف البوين نظمومن مصنافات اإلمام 
عند ذكره لقائمة كتبه الطويلة، وهو من تصانيفه املفقود ة اليت ال أثر  38، كما ذكره ارحفناوي«التواليف

 هلا 

وهي مسائل يكتنفها الغموض من  «إحتاف األقران ببعض مسائل القرآن»كما ألاف اإلمام البوين   
وهنا يف علوم التفسري أو القرآن، وهل قام بتفسري بعض سور القرآن من خالهلا أم ال؟ ذلك أن اهة ك

                                                           

  276، ص: 2ج: تعريف اخللف براال السلف، دمحم ارحفناوي،: 35

 :دمحم بن أمحد بن دمحم بن عبد هللا، ابن ااي الكليب، أبو القاسم: فقيه من العلما  لاألصول واللغة  من أهل غرانطة  من كتبه:36
"األنوار السنية يف األلفاظ السنية " و" فهرست " كبري اشتمل على ذكر كثريين و، ""القوانني الفقهية يف تلخيص مذهب املالكية 

  قد وهو حيرض الناس يوم معركة طريفوهو من شيوخ لسان الدين ابن اخلطيب قال املقرياي: فُ  ،من علما  املشرق واملغرب
   77، ص:1و"معجم املؤلفني" ج:  822، ص:2انظر:" األعالم" ج:

، 7، ط:بريوت، شركة دار األرقم بن أيب األرقم، عبد هللا اخلالدي ، حتقي :دمحم ابن ااي الكليب ،التسهيل لعلوم التنايل: 37
  71، ص: 7ه، ج:7576ت:

  276، ص: 2ج: تعريف اخللف براال السلف، دمحم ارحفناوي،: 38
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مسائل القرآن قد تشتمل على تفسري بعض سور القرآن وقد تتطرق للناسخ واملنسوخ والقرا ات 
 وواوهها وبعض مباحث علوم القرآن، وهو خمطوط مفقود مل أاد له أثرا يف الفهارس واملكتبات 

، ويظهر أنه نظمه أيضا، «التيسري يف إسنادان يف كتب مجع من التفاسري»بعنوان تصنيف   إلمام البوينول
، وميكن 39فقد أشار ارحفناوي إىل أنه رأى من بني آتليفه:"نظم يف إسناده خلمسة وعشرين تفسريا"

من كتب التفاسري على جمموعة من املشايخ جملموعة قرا ته  القول من خالل العنوان أنه أتليف يف سند
عّددها ارحفناوي خبمسة وعشرين، وهو ما يوحي برؤية ارحفناوي للمخطوط دون اجلام بذلك، ذلك 

 ارحفناوي وال غريه ومل يشر ،له هذا التصنيف مل يذكر هذا العددأن كل من ترام لإلمام البوين وذكر 
اليت ميكن من املفقود ة إىل تلك العناوين وال إىل أصحاهبا، ويبقى هذا العنوان من أهم كتبه 

امعرفة تكوينه يف علم التفسري وشيوخه الذين أخذ عنهم يف هذا الفن، وما هي الكتب اليت تاود خالهل
 منها ودرسها أو قام بتدريسها  

نظم يف االختالف »سور ة أو ال، ذكره ارحفناوي بــــ كما ألاف يف تفسري آية البسملة وأهنا آية من كل 
، ويظهر أن صاحبه اإلمام البوين قد اعل عنوانه هبذه «يف البسملة وأهنا آية من كل سور ة أم ال

  «التعريف» التسمية، وأن ارحفناوي كان انقال ملا رآه من خمطوط

نظم يف التوسل بسور »بلفظ  «فالتعري»كما ألاف البوين نظما يف التوسل بسور القرآن ذكره يف 
ويظهر أنه  «كشف الراان عن قلب قارئ قصيد ة سور القرآن» مث شرحه بتأليف آخره مساه  «القرآن

شرح للقصيد ة والنظم األول، يبني فيه آداب التوسل والدعا  بذكر أمسا  سور القرآن الكرمي، ومها يف 
 عداد املفقود أيضا 

                                                           

  276، ص: 2، ج: املراع نفسه: 39
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الدُّر النظيم يف فضل »ملؤلاٍف آخر لإلمام البوين هو -رمحه هللا-عد هللا وقد أشار الدكتور أبو القاسم س
مث علا  عليه لالقول:" يبدو من خالل هذا العنوان أن البوين مل يتناول  40«آايت من القرآن العظيم

ب التفسري لاملعىن املتعارف عليه، وإمنا خصا بعض اآلايت من القرآن مستخراا منها املعاين اليت تناس
 41التصوف واآلداب العامة" 

ذكره يف  «التيجان املكللة بدرر فصول التعوذ والبسملة»ر بعنوان:آخف اإلمام البوين تصنيفا كما ألا 
 42«فضائل البسملة وشرحها»، وذُكر يف فهرس املكتبة األمريكية برنستون خمطوط بعنوان: «التعريف»

  «التيجان املكللة»للبوين، حيتمل كونه 

مبكتبة  «محد البوين على تفسري بعض آايت التوحيدأاواب الشيخ »وادُت خمطوطا بعنوان كما 
ُنسب البن الشيخ، أمحد بن أمحد البوين، ويظهر من خالل العنوان أنه ، 43املخطوطات لالكويت

أتليف ن قل فيه ابن الشيخ البوين تفسري والده لبعض اآلايت القرآنية املتعلقة مبسائل االعتقاد 
توحيد، كما يظهر أهنا اواب من سائل عن تلك اآلايت، ويتطرق االحتمال إىل كوهنا منقولة من وال

  بن انقال هلا من جملس شيخهخ، وكان االتدريس الشي
ولعل من أبرز ما ميكن التنويه عليه يف تراث هذا الع لم أنه مل يرتك حتشية على أيٍّ من أمهات التفاسري 

وغريها من التفاسري «الوايا»و«أنوار التنايل»و«الكشاف»ك الفرت ة كــــــاليت كانت رائجة مشتهر ة تل
 اليت كانت التحشية عليها أبرز مسات الرتاث التفسريي للقرون املاضية  

قد هذا الرتاث هلذا الع ل م عثر ة كبري ة يف دراسة أسلوبه ومنهجه يف التفسري، وكيفية تعاطيه مع اآلايت وف  
تالميذ اإلمام البوين مل يتطرقوا لنماذج من القرآنية الكرمية وهو يفسرها كتابة أو تدريسا، كما أن 

                                                           

املخطوط كان معروضا ضمن فعاليات املعرض اخلامس جلائا ة ارحسن الثاين أن : أشار الدكتور أبو القاسم سعد هللا إىل 40
  73، ص :2" ج:اتريخ اجلاائر الثقايف انظر:"م7118للمخطوطات سنة: 

  73، ص: 2اتريخ اجلاائر الثقايف، أبو القاسم سعد هللا، ج: :41

  6010ونسخة اثنية لاملكتبة الظاهرية بدمش  برقم حفظ:   20أشري إليه برقم:  ع، ضمن جممو 5562: نسخة برقم: 42
 ي م خ عن ابراهيم الشط 27م ك /  7238رقم حفظ: نسخة ب: 43
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ومل يرتكوا أثرا بذلك إال ما ذُكر من  تفاسريه يف حلقاته اليت كان يقوم هبا يف املسااد واملدارس والاوااي،
 نقل ابنه لتفسريه لبعض آايت التوحيد، والذي مل أمتكن من ارحصول على نسخة من خمطوطه 

 :44(ه2211الثالث: حسني بن دمحم ابن العنايب )ت:

هلم،  الفقيه ارحنفي حسني بن دمحم العنايب،ذكره ابن املفيت يف تقييداته يف قسم العلما  الذين ترام     
وذكر أنه كان مفيت املذهب ارحنفي لاجلاائر، وأنه توىل ذلك املنصب أربع مرات، كان آخرها ملد ة 

، فقد  46، زاول التدريس لاجلامع اجلديد45هذا املنصبثالث سنوات وثالثة أشهر، وتويف وهو يف 
، وقد كان من أبرز علما  ارحنفية، 47كان هذا اجلامع اامع التدريس لكل من يتوىل خطة الفتوى

اإلدار ة العثمانية، فإن حياته العلمية ما تاال غري وإذا كانت حياته يف الوظيفة معروفة من سجالت 
معروفة، وال نكاد نعرف عنها أكثر مما ذكره حفيده دمحم بن حممود بن العنايب الذي ذكر يف أتليفه أن 

 48 جلده تفسريا للقرآن الكرمي

هل قام الشيخ بشرح هذا التفسري وبثِّّه تدريسا يف املسااد وحلقات العلم أم ال؟ كما ال وال ندري 
ندري سبب غياب شهرته وقد ألاف تفسريا كامال يف فرت ة قلا فيها التأليف يف هذا الفن ممن تقلدوا 

ما اعل املناصب السياسية؟ بل إننا ال جند له ترمجة يف كتب القرن الثاين عشر والثالث عشر وهو 
 الغموض يكتنف هذه الشخصية اليت ألافت يف التفسري 

                                                           

ذكره ابن املفيت يف تقييداته يف قسم العلما  الذين ترام هلم، وأنه كان مفىت املذهب ارحنفي مل أقف له على ترمجة، سوى ما : 44
تقييدات ، "وأنه توىل ذلك املنصب أربع مرات، كان آخرها ملد ة ثالث سنوات وثالثة أشهر، وتويف وهو يف هذا املنصبلاجلاائر، 
  71، ص: 02  وذكره أيضا أبو القاسم سعد هللا يف "اتريخ اجلاائر الثقايف"، ج: 12"، ص:ابن املفيت

  12، ص:تقييدات ابن املفيت، ابن املفيت حسني بن راب: 45
 بشارع لاب البحر لاجلاائر، أول من قام لالتدريس فيه هو قرلاش أفندي الرتكي  ويظهر أنه غري اجلامع األعظم املشهور : 46

   33"التقيييدات" ابن املفيت، ص: انظر: 
  33، ص: املراع نفسه: 47
  73، ص: 2اتريخ اجلاائر الثقايف، أبو القاسم سعد هللا، ج: : 48
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، 49«السعي احملمود يف نظام اجلنود»وقد تتبعُت نقوالت ابن العنايب ارحفيد عن اده من خمطوط 
 فوادت أنه اقتبس منه يف أربعة مواضع: 

قال:" قال  هلابعد أن أورد تفسري اإلمام البغوي [4: املدثر]چڭ  ۇ  چيف تفسريه لقوله تعاىل  األول:
ذايهلم على وجيرون أ يف تفسريه: وذلك أن املشركني كانوا يطولون ثياهبم -رمحه هللا-موالان اجلد األكرب 

النجاسات، ويف الثوب الطويل من اخليال  والكرب والفخر ما ليس يف الثوب القصري، فنهاه عن تطويل 
 50لذلك، وهو أول ما أمر به من رفض العادات املذمومة" الثوب، وأمره بتقصريه 

آل ]چچ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ    ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ     چڃچ يف تفسري قوله تعاىل الثاين:

يف تفسريه: من  -رمحه هللا-قال موالان اجلد األكرب حسني بن دمحم : منبها على امسه إذ يقول[211: عمران
على الشا ة وغريها جيعل عليها لون فيخالف لوهنا فتعرف، فبفتح الواو السومة وهي العالمة، تكون 

وي أن املالئكة كانت بعمائم بيض إال اربيل معلامني، وبكسرها معلِّّمني أنفسهم أو خيلهم قال: رُ 
فبعمامة صفرا  كالابري، قاله ابن إسحاق والاااج، وقيل بعمائم صفر كالابري، قاله عرو ة وعبد هللا ابنا 

وقيل كانت خيلهم جماز ة  ،زاد مرخا ة على أكتافهمو  ،والكليبري وعباد بن محا ة بن عبد هللا بن الابري الاب
 51النواصي واألذانب فعلمتها لالصوف والعهن، قاله جماهد" 

مث قال يف تفسري نفس اآلية: يف اآلية دليل على اواز العالمة للقبائل والكتائب، لتبني كل قبيلة 
 52وكتيبة عند ارحرب" 

ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ    ڍچ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍچ يف تفسريه لقوله تعاىل الثالث:

قال موالان اجلد األكرب يف تفسريه: وكانوا قتلوا من املشركني " إذ يقول:[211: آل عمران]چک   ک  ک

                                                           

لوحة  وقد  11  ج 4562: ، نسخة رقماإلسكندرية: خمطوط: السعي احملمود يف نظام اجلنود، دمحم بن العنايب، مكتبة 49
 م 7138وطبع لاملؤسسة الوطنية للكتاب، ت: اعتمدت املخطوط واملطبوع الذي حققه الشيخ دمحم بن عبد الكرمي  

  700املطبوع ص:  يف  20: ، لوحة رقم«السعي احملمود يف نظام اجلنود»: 50
 18يف املطبوع، ص:   73لوحة رقم: ، «السعي احملمود يف نظام اجلنود»: 51
  15املطبوع: ص:  73لوحة رقم: ، «السعي احملمود يف نظام اجلنود»: 52
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غاية يف القتل، والفشل اجلنب والضعف، والتنازع التجاذب يف چ ڌ  ڌ  ڎ چاثنني وعشرين راال وقوله
 53" رسول هللا إايهم مبالزمة املركااألمر، واملراد به ما وقع من الرما ة وعصياهنم ملخالفتهم أمر 

مع بن ابري فوق قمة اجلبل، وامتثلوا  ملسو هيلع هللا ىلصالنيب  أتى عند كالمه عن موت العشر ة الذين تركهم الرابع:
قال أبو حيان يف تفسريه: واا ت املخاطبة للجميع على أمره، بعد إيراده لتفسري ابن حيان إذ يقول: 

طريقة العرب يف نسبة ما يقع من بعضهم للجميع على سبيل التجوز، سرتا ملن فعل وزارا ملن مل يفعل 
من الظفر والغلبة على املشركني، واواب إذا أي چژ  ڑ  ڑ  ک   ک  ک چأن يفعل وقوله 

والدنيا الفنية، والذين يريدون اآلخر ة  حمذوف أي أمتحنكم، والذين يريدون الدنيا هم التاركون للمركا
الثابتون يف مركاهم مع أمريهم عبد هللا بن ابري يف نفر دون العشر ة، قتلوا مجيعا، كما ذكره موالان اجلد 

 54 "يف تفسريه

ومل يصل تفسري حسني  :"إذ يقول -رمحه هللا-الدكتور أبو القاسم سعد هللا  هأوردمس وموضع خا
كرب حسني قال موالان اجلد األ :العنايب إلينا، ولكن عبار ة حفيده تدل على أن العمل كامل فهو يقول

حيث قال  [12: فصلت]چٿ  ٹ    چ قل عنه تفسريه لقوله تعاىليف تفسريه، ومما ن   -رمحه هللا-بن دمحم 
ٹ    چأي أنصاركم وأحباؤكم چٿ  ٹ    چ حسني العنايب: أي تقول هلم املالئكة عند ناوهلم للبشرى

لالشفاعة والكرامة ال نفارقكم حىت  چ ڤ  ڤ چ فنلهمكم ارح  وحنملكم على اخلريچٹ      ٹ 
 55تدخلوا اجلنة" 

، وحىت يف املطبوع الذي قام -هللارمحه -قلت: ومل أاد هذا املوضع الذي أشار إليه ونقله الدكتور 
ونقل منها   واود نسخة اثلثة اطلع عليها الدكتورا ولعل التربير هلذ،الدكتور دمحم عبد الكرمي بتحقيقه

  مل أحتصل عليهاكالم العنايب يف تفسري اده هلذه اآلية الكرميةو 

                                                           

  703/701يف املطبوع ص:   25، لوحة رقم: «السعي احملمود يف نظام اجلنود»: 53
  701يف املطبوع:   25لوحة رقم:  «السعي احملمود يف نظام اجلنود»: 54

  73، ص: 2اتريخ اجلاائر الثقايف، أبو القاسم سعد هللا، ج: : 55



15 
 

ن العنايب، ذلك أن هذه وميكن بعد هذه النقوالت القول أبن هذا التفسري كامل، قد أمته صاحبه اب 
االقتباسات كانت موزعة بني سور متناثر ة من األحااب كاملدثر وفصلت وآل عمران، كما أن عبار ة 

رمحه -قال موالان اجلد األكرب حسني بن دمحم حفيده موحية بتمامه إذ ينقل عن تفسري اده قائال:"
يف  قال موالان اجلد األكرببار ة:""، ويف بعض املواطن دون ذكٍر المسه ويكتفي بعيف تفسريه -هللا

 تفسريه" 

غري أنه أهبم اسم هذا التفسري ومل يذكره، وغالب الظن أنه مل يكن حيمل عنواان حمددا، ذلك أن ارحفيد 
يف نقوالته كان غالبا ما يذكر أمسا  التفاسري والكتب اليت يقتبس منها، كصنيعه مع ابن ارير والبغوي 

و القاسم سعد هللا:" ومل يذكر ابن العنايب عنواان لتفسري اده وال حجما، وابن كثري وغريهم، يقول أب
ولكن عبارته تدل على أنه كان ميلك نسخة منه يستعملها عند االستشهاد، ومل نطالع حنن على عمل 

 56لالدراة األوىل" ديين  آخر رحسني العنايب حىت يساعدان يف ارحكم على تفسريه، والظاهر أنه تفسري

حني وصف هذا التفسري أبنه  تفسري ديين، وهل  -رمحه هللا-ومل أاد تربيرا مقنعا للفظة الدكتور 
 !!!تفسريا ال دينيايكون تفسري القرآن الكرمي 

تفسري حسني العنايب ميكننا مالحظة تفسريه لاملأثور من أقوال ومن خالل هذه النقوالت املقتضبة من 
چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ    ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ     چڃچ يف تفسريه لقوله تعاىلالسلف كما 

، وروايته لقصة املخالفني ألمر جماهدو عرو ة  وابن إسحاق والاااج واعتماده أقوال [211: آل عمران]چ
وي أن رُ رسول هللا يف غاو ة أحد، وحديثه عن عمائم املالئكة يف الغاو ة حيث أورد األثر لالقول: 

  إال اربيل فبعمامة صفرا  كالابري املالئكة كانت بعمائم بيض

ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک   ک   چواستعماله للنحو والصرف يف تفسريه لقوله تعاىل:

  وعند تفسريه قوله أي من الظفر والغلبة على املشركني، واواب إذا حمذوف أي أمتحنكمقال: چک
  فبفتح الواو معلامني، وبكسرها معلِّّمنيإذ يقول بعد تفسريه هلا أبهنا العالمة: چڈ    چتعاىل 

                                                           

  73، ص: 2ج:  ئر الثقايف، أبو القاسم سعد هللا،اتريخ اجلاا:56



16 
 

وال ميكن اجلام بنوع تفسري الشيخ حسني العنايب وأنه تفسري لاملأثور أو تفسري أديب بالغي أو غريه، 
ذلك أن استخدام املفسر لبعض أنواع التفسري مشتهر بني رواد هذه الصنعة، وال ميكن اجلام إال بعد 

 فحص التفسري كامال  

حظة األسلوب التفسريي الذي سلكه العنايب يف تفسريه هذا وأنه أسلوب حتليلي كما ميكن مال
رآن اليت استخدمها لالدراة األوىل، كما مل نقف له يف هاته املواضع اليت تطرقنا هلا على مجلة علوم الق

 اتومنهجه يف إيرادها، وموقفه منها كعلم اإلسرائيليات والناسخ واملنسوخ والقرا  يف تفسريه هذا
 وغريها  وأسباب الناول

بدلوه  ويديل ي له، بل كان يفسر القرآن الكرميومل يكن الشيخ العنايب يف تفسريه هذا جمرد انقل ال رأ
وذلك أن املشركني كانوا إذ يقول:[4: املدثر]چڭ  ۇ  چ كما يف تفسري لقوله تعاىل   حتليال وشرحا،
الثوب الطويل من اخليال  والكرب والفخر ما ليس  ذايهلم على النجاسات، ويفوجيرون أ يطولون ثياهبم

يف الثوب القصري، فنهاه عن تطويل الثوب، وأمره بتقصريه لذلك، وهو أول ما أمر به من رفض 
  العادات املذمومة

ويف اجلملة يبقى الغموض يكتنف هذا التفسري، لعدم شهرته وتداوله بني الطلبة والعلما  زمن تلك  
على ثالث لوحات من خمطوط كتب فيه تفسري آايت منتقا ة من سور ة البقر ة   املرحلة، وقد وقعتُ 

كانت كل لوحة منها تنتهي بقول انسخه:"من تفسري سيدي مصطفى العنايب نفعنا هللا بربكته وبركات 
 57أمثاله آمني آمني آمني" 

موعة من اآلايت من وال ميكن اجلام بكوهنا رحسني العنايب إذ االمسان خمتلفان، كما أهنا انتقا ات جمل
سور ة البقر ة وليست تفسريا كامال للقرآن الكرمي، ولاملقارنة بينها وبني أسلوب العنايب وادت البون 
بينهما كبريا، إذ مل يكن اإلمام حسني موردا الختالفات الفقها  يف املسائل الفقهية مثال يف تلك 

بة ملصطفى العنايب الذي أكثر من ذلك،  النماذج اليت أوردها حفيده، خالفا هلاته الورقات املنسو 
                                                           

  07: خمطوط: لوحات من تفسري مصطفى العنايب  لوحة: 57
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ۆئ    ۇئەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ائى  ائ  ىۅ   ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېچ كصنيعه يف تفسري قوله تعاىل:

تالف يف مسألة إتيان املرأ ة يف الدبر، بل وأورد أقوال أقوال الفقها  واالخحيث أورد [111: البقرة]چۆئ  
مسائل الناسخ واملنسوخ وإيراد أسباب الناول لكل آية كما كان مكثرا من ، فقها  الشيعة يف املسألة

 انتقاها وفسرها، وهو خالف صنيع حسني العنايب 

لنا نسخة منه،  خيرجويبقى البحث ااراي يف املكتبات والاوااي للظفر هبذا التفسري، ولعل عامل الامن 
والدراسات حول املخطوطات د جملهول، يِّّ قُـ  قدغري البعيد زمنيا عنا، أن هذا التفسري والباحث ياعم 

 املقيد ة للمجاهيل تكاد تنعدم يف تراثنا اجلاائري 

 احملاضرة الثانية:

 ه(: 2211زيد )ت:عبد الرمحن بن إبراهيم اجلنتوري القراري التوايت، أبو الرابع:

ىل عبد الرمحن بن الفقيه إبراهيم اجلنتوري القراري، أصل أسالفه من بلد ة تيطاف بتوات، مث انتقلوا إ
عني صاحل، مث انتقل اده على جلنتور من بالد جتورارين، أحد أعالم الداير التواتية ومشائخها 

والده  طالبا للعلم،من شيوخه: وغريهاوجمتهديها قام برحالت عد ة إىل بالد ارحجاز ومصر وفاس 
حفص بن ، وعمر أبو 59، وابن عمه عبد العلي بن أمحد بن عبد الرمحن58إبراهيم اجلنتوري القراري

، وذكر تلميذه عبد الرمحن التنالين يف فهرسته شيوخ شيخه اجلنتوري ورحالته 60عبد القادر التنالين
 61شرقا وغرلا 

                                                           

 : مل أاده 58
ه، وال يعلم اتريخ 72: عبد العلي بن أمحد بن عبد الرمحن األنصاري اجلراري التوايت، الفقيه املشارك، عاش خالل القرن 59

"، موسوعة تراام علما  اجلاائر"مولده وال وفاته لالتحديد، وهو ابن عم الشيخ أيب زيد عبد الرمحن اجلنتوري املرتام له  انظر: 
  622ص: 
ه بتالن، كان عاملا لالنحو والفقه 7013: عمر األكرب بن عبد القادر بن أمحد امللقب أبيب حفص األموي التنالين، ولد سنة:60

ه، ومكث هبا 7771وارحديث واللغة والعروض، تتلمذ على يد سيدي دمحم السامل الربلاعي، وأمحد السقاط، ارحتل لفاس سنة 
العلما ، مث رحل منها واستقر بااوية تنالن، توىل خطة القضا ، له تقييدات على املختصر،  سنني وانل الشهادات العليا من أكابر

  832/836ص: "، موسوعة تراام علما  اجلاائر"ه  انظر: 7722وفهرست لشيوخه، تويف سنة 
  22دط، دت، ص: دمحم لاي بلعامل، دار هومة، اجلاائر،  الغصن الداين من ترمجة وحيا ة الشيخ عبد الرمحن التنالين،:61
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كان مالزما للتدريس طيلة عمره مقرائ للحديث والتفسري واملوطأ وعمد ة األحكام وبقية العلوم، عقد 
، «األربعني النووية»، و«األارومية»و«القرطبية»و «املرشد املعني»و «ألفية بن مالك»حلقاته يف 

  يف علم ارحساب وغريها «خمتصر القلصادي»و
خمتصر الدر »صاحب على يديه ثلة من علما  ارحاضر ة التواتية كعبد الرمحن بن عمر التنالني تتلمذ

العايل ، والشريف دمحم عبد 63، ودمحم عبد اجلبار التنكرامي62منيللسا  «املصون يف علم الكتاب املكنون
  64بن عبد ارحكيم

يف  «منظومة»يف العقائد، و «المية»، و«حاشية على الارقاين على املختصر»من تصانيفه: 
 ، وغريه «الغرمي منظومة»وهو أول من ألاف  فيه يف القطر التوايت، «النوازل»التصوف، وكتاب 

قرا ته عليه تفسري البيضاوي وب هأاازه في، وأنه التفسري تدريسا ذكر تلميذه عبد الرمحن أهنأخذ عنه
 65وأورد الشيخ دمحم لاي بلعامل نص اإلااز ة  ،«وار التنايلأن»

مل يؤلف يف التفسري، خالفا لبقية الفنون اليت أكثر التأليف فيها، وقد أشار الشيخ دمحم لاي بلعامل إىل 
التنالين أنه كان ، ويظهر من خالل ترمجة تلميذه 66أنه كان مقيما على تدريس التفسري وبعض الفنون

للبيضاوي، وهو هبذا من خدمة التفسري لالتدريس ال  «وار التنايلأن»صاحب حلقة يف تفسري وشرح 
 التأليف 

ومل أاد يف كتب الرتاام أزيد من هذا، كما مل أاد يف تراث طلبته من أشار له أو جلهده أو مناذج 
إذ مل يشر له مطلقا، على الرغم من أنه  ،«الدر املصون»من تفسريه وأقواله كالتنالين يف اختصاره 

عمل فهرسا خاصا بشيخه، وترام له يف قرابة عشرين صفحة، ذكر فيها رحالته إىل ارحجاز ومصر 
 وغريمها، وذكر العلما  الذين ااتمع هبم وأخذ عنهم وأخذوا عنه 

                                                           

 ستأيت ترمجته   : 62
 : مل أاده 63
 مل أاده  :64
  85دمحم لاي بلعامل، دار هومة، اجلاائر، دط، دت، ص:  الغصن الداين من ترمجة وحيا ة الشيخ عبد الرمحن التنالين،:65

  22، ص: املراع نفسه: 66
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طلبته،خاصة والظن أن خمطوطات تراام علما  واتريخ توات، قد حوت ترمجته وتراام شيوخه و     
 أنه بقي منها الكثري حبيس الرفوف واملكتبات والاوااي، دون فهرسة فضال عن حتقي  أو طبع 

 ه(:2211)ت: 67دمحم احلسين الَبليدي اخلامس: دمحم بن

الثبت ارحجة  ،ت اعامل لالعربية والتفسري والقرا ،ليديدمحم بن دمحم بن دمحم ارحسين املالكي املعروف لالب  
،صاحب ه7716سنة:  سكن القاهر ة وتويف فيها ه،7016 ولد سنة ،ف  على االلتهاملتقن املت

 ،بت ارحجة املتقنالثا  ،املدققني درُ ص   ،خامتة احملققنيبالقول:"ارحسينيه حالا اجملالس لاألزهر الشريف، 
علم كانت له يد طوىل يف ،69لالعربية عامل  ، مفسر  68"صاحب التصانيف الشهري ة ،املتف  على االلته

ودمحم بن عبد الباقي 72وإبراهيم بن موسى الفيومي71أمحد بن غامن النفراويشيوخه: من 70 ت االقرا

                                                           

يف اخلاانة  ه إليه تيمور لاشاالتصغري، ورأيت بعد ذلك ما نبا قلت: سبقت اإلشار ة إىل البليدي مضبوطا بصيغة : يقول الاركلي: 67
ليدي، بفتح البا  وراح تيمور أن يكون املقصود صاحب الرتمجة  واطلع وهو: الب   702: 5«سلك الدرر»، ورود نص يف 81 /8

، 1ر:"األعالم"، ج: انظ هذه الكلمة فكتب: الصواب ما قاله تيمور ى األستاذ السيد حسن حسين عبد الوهاب التونسي عل
  63ص: 
، هـ 7503 ، ت:8، بريت، ط: دار ابن حام ،رحسييناأبو الفضل دمحم خليل ، سلك الدرر يف أعيان القرن الثاين عشر: 68
  770ص: 5ج:

   212ص: 77ومعجم املؤلفني، رضا كحالة، ج:  63، ص: 1:األعالم، خري الدين الاركلي، ج: 69
  777ص: 5 ،ج:رحسييناأبو الفضل دمحم خليل ، الثاين عشرسلك الدرر يف أعيان القرن : 70

قرأ على الشهاب اللقاين والزم الشيخ عبد الباقي الارقاين والشيخ اخلرشي وتفقه  ،أبو العباس أمحد بن غنيم بن سامل النفراوي: 71
وغريه  انتهت إليه الرائسة يف وعنه أبو العباس أمحد بن مصطفى الصباغ ، هبما وأخذ ارحديث عنهما وعن حييي الشاوي وغريهم

، 7  انظر:"شجر ة النور"ج:هـ7722  تويف سنة "رسالة على البسملة"و "شرح على الرسالة"املذهب، له مؤلفات منها 
   753، ص:7 و"سلك الدرر"ج:560ص:

مام العمد ة العامل الكامل شيخ األزهر ،هـ7062مولده سنة  ،أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الفيومي: 72  ،الفقيه الثقة الفاضل اإلِّ
شرح على تصانيف منها"تفقه لالشيخ اخلرشي وأخذ عن الارقاين وعبد الرمحن األاهوري وإبراهيم الربماوي وغالبهم أاازه، له 

  560، ص:7انظر:"شجر ة النور"ج:هـ 7781يف جملدين  وتويف سنة  "العاية
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مسع منه يف سنة عشر ومائة قبل وفاته بسنة وهو أعلى  74ودمحم بن القاسم بن إمسعيل البقري73الارقاين
  ما عند املرتام من مشاخيه

الذي ذكر الكتاين أنه  75بد الرمحن األاهوريالعشرات وأاازهم يف كثري من علومه كع عليه تتلمذو
رأى سند إااز ة القرآن اليت أاازها له شيخه الب ليدي

الذي 77أبو العباس أمحد بن ااد هللا اخلناين، و 76
انتفع به انتفاعًا كليًا وانتسب إليه وأاازه إااز ة مطلقة أنه"«شجر ة النور»ب حوذكر صا ليديالزم الب  

 80السنباوي األمري الذي أاازه إااز ة عامة و ،79عبد الوهاب العفيفي والزمه78،"خبط يده ونّوه بشأنه

                                                           

مام العالمة الفقيه الفّهامة املتفنن احملّدث الراوية 7022مولده سنة  ،دمحم ابن الشيخ عبد الباقي الارقاينأبو عبد هللا : 73 هـ اإلِّ
وعنه مجاعة منهم الشيخ حمماد زيتونة وأاازه له  ،املسند املؤلف املتقني  أخذ عن والده والنور األاهوري واخلرشي وأاازوه وغريهم

للسخاوي  تويف سنة  "املفاسد ارحسنة"واختصر  ،رزق فيه القبول "شرح على املوطأ "و "هب اللدنيةشرح على املوا"أتليف منها 
  82، ص:5، و"سلك الدرر"ج:560، ص: 7  انظر:"شجر ة النور" ج:هـ 7722

األزهر الفقيه ابن إمسعيل امللقب بشمس الدين الضرير األزهري البقري املصري الشافعي شيخ القرا  لاجلامع ، دمحم الشافعي: 74
وكان مالزماً لألقرا  والتدريس  ،ر كثرياً واشتهر إنه ااوز مائة عامعما  ،املقرئ قرأ عليه القرآن لالرواايت من ال حيصى عددهم

وصلى عليه بدمش  صال ة الغائب رمحه هللا  ه7701مات مبصر سنة  ،لاجلامع األزهر وألف مؤلفات مجة كان ميليها على الطلبة
  82، ص:5:"سلك الدرر"ج:انظر تعاىل 

عبد الرمحن بن حسن بن عمر األاهوري: فقيه مالكي، من أهل مصر  دخل الشام وزار حلب، وعاد إىل مصر، فدّرس يف : 75
، تويف للعيدروس وغري ذلك "تنشيف السمع"وشرح على  "،مشارق األنوار يف آل البيت األخيار"له:األزهر إىل أن تويف  

  805، ص: 8الم" ج:  انظر:"األعه7713سنة:

  181، ص: 2، ج:الكتاين د ارحيدمحم ع ب ،فهرس الفهارس واألثبات ومعجم املعاام واملشيخات واملسلسالت: 76

أبو العباس الربهاين: اإلمام العالمة املتفنن يف العلوم، نشأ يف طلب العلم وحضر أشياخ الوقت والزم البليدي وانتفع به : 77
وااتمع عليه الناس وحضره م ن كان مالزماً  ،ر إلقرا  ارحديث مكانه لاملشهد ارحسيينوملا تويف شيخه املذكور تصدا  ،انتفاعاً كلياً 

  273، ص: 7نظر:"شجر ة النور الاكية" ج:ا  ه 7201رحضور شيخه وواظب على اإلقرا  لاألزهر وانتفع به الطلبة، مات سنة 
  273، ص: 07، ج: ابن سامل خملوف، شجر ة النور الاكية يف طبقات املالكية: 78

مام العالمة القدو ة  ،القطب املعمر أبو حمماد عبد الوهاب بن سليمان بن حجازي بن عبد القادر املرزوقي العفيفي الربهاين: 79 اإلِّ
ه موالي أمحد نشأ بعفيف إحدى قرى مصر  أخذ عن الشيخ سامل النفراوي والشيخ أمحد الصباغ الزمه وانتفع به، وأااز  ،الفّهامة

تويف  ،التهامي حني قدم مصر لاألحااب الشاذلية والشيخ مصطفى البكري لاخللوتية وح  ولقي مبكة الشيخ إدريس اليماين وأاازه
  533، ص: 7  انظر:"شجر ة النور" ج:هـ 7712يف صفر سنة 

  وستأيت 785، ص: 7، ج:الكتاين د ارحيدمحم ع ب ،فهرس الفهارس واألثبات ومعجم املعاام واملشيخات واملسلسالت: 80
 ترمجته يف أعالم القرن الثالث عشر 
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رسالة »و82«حاشية على شرح األلفية لألمشوين»و 81«نيل السعادات يف علم املقوالت»:من تصانيفه
 غريها 84«مهاين األماين»و83«يف املقوالت العشر

تدريسا وأتليفا، فقد ذُكر يف ترمجته أنه  يعترب البليدي من أعالم اجلاائر القالئل الذين قاموا لالتفسري 
 85" س ومفيديف اجلامع األزهر وحيضر درسه أكثر من مائيت مدرِّ  «تفسري البيضاوي»يقرأ كان "

 «سلك الدرر»أما يف التأليف، فقد كتب الب ليدي أتليفني يف التفسري، أوهلما مفقود ذكره صاحب 
آية يذكر كيفية اجلمع فيها من أول القرآن العظيم إىل وله يف طري  اجلمع مؤلف كبري يف كل لالقول:" 

والذي  اجلمع التفسريي واجلمع يف اآلايت القرآنية الكرمية يشتمل على أربعة طرائ ، األول:، 86"آخره
ه، وهو ما كشف املدلول ارحقيقي لآلية القرآنية من خالل آية أخرى تتعرض إىل املوضوع ذاتيراد به  

 القرآن لالقرآن   يطل  عند بعضهم بتفسري

يتناسب وحمل البحث  فرز جمموعة من اآلايت، وترتيبها ترتيبًا ، والذي يراد به اجلمع الرتتييبوالثاين: 
  فهم مرحلية هبوط األحكام اإلهليةكرتتيب آايت اخلمر ل

فرز اآلايت القرآنية اليت تتحدث حول موضوع معني، ، والذي يراد به اجلمع املوضوعيالثالث: 
وتصنيفها إىل جمموعات، وترتيب هذه اجملموعات حسب تسلسلها املنطقي، ومن مث استخراج ارحكم 

 .القرآين النهائي حول ذلك املوضوع

                                                           

  7582/7 ، ونسخة اثنية لاملكتبة الوطنية اجلاائرية، برقم حفظ:7/223 حفظ:رقم ة، بدار الكتب املصري: منه نسخة ب81
 ونسخه متوفر ة لاملكتبات 

لاملكتبة األزهرية  2528[151]، ونسخة اثنية برقم5030ة، بتونس، برقم:جبامع الايتون ةمحدياأل ةملكتب: منه نسخة لا82
 لالقاهر ة 

ويف املكتبة الوطنية لاجلاائر نسخة معنونة   73/7871مبدينة بتنه برقم حفظ: هلندلا لانكيبورمنها نسخة نفسية مبكتية  :83
  7582/7برسالة يف املقوالت، للبليدي، برقم: 

  1638 ، ونسخة اثنية لاملكتبة املركاية جبامعة اإلمام لالسعودية برقم حفظ:2/735: منه نسخة بدار الكتب املصرية برقم: 84
  777ص: ،5،ج:رحسييناأبو الفضل دمحم خليل ، سلك الدرر يف أعيان القرن الثاين عشر: 85
  777ص: ،5،ج:املراع نفسه: 86
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الرابع: اجلمع االستنباطي، والذي يراد به اجلمع بني آيتني من القرآن الكرمي الستنباط حكم تشريعي 
يتم عاد ة ضمن آيتني أو  ضوعي من حيث أن األولمعني، أو بيان فكر ة معينة، وهو مجع خيتلف واملو 

 ثالث فهو مجع حمدود، بينما اجلمع املوضوعييتم عاد ة ضمن جمموعة كبري ة من اآلايت 

اجلمع االستنباطي تكون نتيجته غالبًا حكمًا شرعيًا بينما تتسع آفاق اجلمع املوضوعي لتشمل كافة و 
 والثقافية، والدينية، وغريها القضااي السياسية، واالقتصادية، واالاتماعية، 

وال ميكننا بيان أي مجع أراده اإلمام البليدي يف خمطوطه هذا لفقد ُنسخه، وقد يشتمل خمطوطه هذا 
 على أنواع عد ة من هذا اجلمع بني اآلايت القرآنية الكرمية  

ا عنوان  حمدد ، لإلمام البيضاوي، واليت ال يُعرف هل 87«حاشية على أنوار التنايل»الثاين من آتليفه: 
للبيضاوي دون ذكر لعنواهنا، وهي يف عداد  «أنوار التنايل»وكل من ترام له ذكر أن له حاشية على 

 88ات اليت مل تطبع بعد خطوطامل

دار الكتب املصرية، واليت اا ت يف  هي نسخة ،على نسخة منها -بعد اهد اهيد -وقد حتصلتُ 
أسلوب ومنه  اإلمام البليدي يف كن من خالهلا معرفة ميلوحة، من أول غافر إىل سور ة الناس،  18

 تفسري القرآن الكرمي 

للبيضاوي من أهم ارحواشي واليت تذكر انبا إىل انب مع  «أنوار التنايل»وتعترب حاشية الب ليدي على 
حاشية القاضي زاده وأيب السعود والكازروين وغريها من ارحواشي املهمة، ولعل أتليف البليدي هلذا 
العمل اا  بعد قيامه بشرح تفسري البيضاوي يف حلقاته ودروسه لاألزهر الشريف، والذي كان حيضره 

، لذا فأراح أتليفه هلذه ارحاشية لالقاهر ة ببالد األزهر الشريف أثنا  مدرس ومفيد مائيتأكثر من 
 تدريسه فيه 

                                                           

 رقم حفظ  ة أيضا بلقاهر لا ملكتبة اخلديويه، ونسخة اثنية لا(23) 7/52رقم حفظ ة بلقاهر لاة دار الكتب املصري: منه نسخة ب87
حيا  الرتاث إركا البحث العلمي و ونسخة مصور ة عنه مب، زهرية يف ثالث أااا ، ومنه نسخة لاملكتبة األ( 23)ن ع  7/765

  3153 :ملكتبة ارحسنية لالرلاط حتت رقمونسخة لا   201/270 /203فظ حرقم ة بكه املكرماإلسالمي مب

 ، وأثبت يل أنه يقوم بتحقيقها كرسالة مااستري لاألزهر الشريف املصري لاالتصال لالطالب مصطفى محدان: قمت 88
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وتندرج حاشية اإلمام البليدي حتت قسم التفسري لالرأي، وإن كانت متوفر ة على بعض مالمح 
التفسري لاملأثور، كمنه  البيضاوي يف أنواره الذي صنفه الباحثون حتت قسم التفسري لالرأي، وقد  

 لبليدي اتبعا للبيضاوي يف طريقة التفسري كان ا

غري أن اإلمام البليدي كان يعرتض على بعض ترايحات وأقوال البيضاوي، كاعرتاضه يف أن سور ة 
ڳ  ڳ  ڱ   چ غافر مكية الناول، فقد ذكر أهنا مسألة خمتلف فيها، مث أورد اخلالف يف قوله تعاىل: 

 نه مل يكن مقلدا اتبعا فقط حضور شخصيته وأوهو دليل على ، [11: غافر]چڱ    ڱ   ڱ    

واعل التسبيح أصاًل وارحمد حااًل ألن ارحمد وقوله يف كالم اإلمام البيضاوي حول تسبيح املالئكة:"
: غافر]چۓ  ۓ  ڭ      ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  چ ، يف قوله تعاىل: 89"مقتضى حاهلم دون التسبيح

املالبسة للتنبيه على أنه كاجلا  من ارحامد فهو ملتبس قلت: يظهر للفقري أن إيراد ارحمد بِّب ا  "[1
 90به" 

 نيعـن أئمـة اللغـة مـن البصـري ونقله، واإلعرابيةللمسـائل اللغويـة  هعـرضوأكثر اإلمام البليدي منت
فقد كان واضحا استعماله لفن البالغة والنحو واللغة واملعاين يف تفسريه ، ني يف حاشيته هاتهوالكـوفي
بل كان يذكر أقوال املدارس كالكوفية والبصرية ويبني أواه اخلالف فيما بينهما مث القرآنية،  لآلايت

ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  چ يقوم لالرتايح، كصنيعه يف شرحه لكالم البيضاوي عند قوله تعاىل: 

، نص سيبويه أن كل ما إضافته لفظية جيوز واإلضافة فيها حقيقةقوله: :"، قال البليدي[1: غافر]چڄ 
أن يقوى إبضافة التمحض، إال الصفة املشبهة فال تتعرف لاإلضافة أبدا، وحكى صاحب 

عن الكوفيني أهنا كغريها تتعرف لاإلضافة، وهو خطأ عند البصريني، قلت إن الفرق على 91«املقنع»
ه ارحدوث والدوام دون التجدد كانت ما لسيبويه أن اسم الفاعل يدل على التجدد، فإذا لوحظ في

                                                           

، ت: 7، ط: بريوت، دار إحيا  الرتاث العريب ،: دمحم املرعشلي،حتقي عبد هللا البيضاوي،أنوار التنايل وأسرار التأويل: 89
   22، ص: 2ج: ه،7573

  05لوحة رقم: نسخة دار الكتب املصرية،  أنوار التنايل للبيضاوي،خمطوط حاشية البليدي على : 90

   هـ(555أليب عمر عثمان بن سعيد الداين )ت، املقنع يف معرفة مرسوم مصاحف أهل األمصار: 91
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إضافته حمضة، إذ ال بد لكونه مقاران للامن داال على ارحدوث خبالف الصفة املشبهة، فليست مبعىن 
ارحدوث وال يشرتط يف عملها الامن، فلما فقد شرط عمله من الداللة على زمن خمصوص، مل يكن 

 92شبهة، انتهى" مضافا ملعموله، فتكون إضافته معنوية خبالف الصفة امل

قوله: فيقال هلم: الفا  " قال البليدي:، [21: غافر]چڄ     ڄ  ڄ        ڄچ وأيضا عند قوله تعاىل: 
 93 "سببية هذا على مذهب البصريني، وعند الكوفيني ال تقدير، ألن ما هو مبعىن القول كالقول

بيان مراد اآلية، كقوله يف شرحه وكان اإلمام الب ليدي مكثرا من استخدام علم البالغة أبقسامها يف 
املراد من ، "[1: ]فصلتچڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀ   ۀ  ہ  ہ    چلكالم البيضاوي عند تفسريه لقوله تعاىل:

، 94"ومن خلقها يفِّ يومني أنه خل  هلا أصاًل مشرتكا ،فلمن األارام البسيطةما يف اهة السُّ األرض 
 95األرض ملاومة لالسفل" قال:"فيكون جمازا مرسال والعالقة اللاوم، ألن 

: ق]چېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  یچ وكما يف شرحه لكالم البيضاوي عند قوله تعاىل:

"  قال البليدي: "قوله: للتخييل، أي اجملاز بطري  سؤال واواب اي  هبما للتخييل والتصوير":[11
منار فرسان البالغة فهي االستعار ة لالكناية، تشبيه النار مبن خياطب، واألول أمس ألن التمثيلية 

 96أبلغ "

يف تفسري قوله النحو يف تفسريه، فيظهر اليا كما يف شرحه لكالم البيضاوي علم وعن استخدامه 
ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڦ  ٹ  ٹ     ٹ  ٹ ڤ  ڤ  ڤ     ڤ   ڦ   ڦ  ڦ چتعاىل:

ڃ   ڃ  ڃ  چ  املقيض له ومجع الضمريين للمعىن إذ املراد انس العاشي والشيطان:"[11،11الزخرف: ]چ

"، قال البليدي:" قوله: والضمائر الثالثة األول، الضمائر الثالثة األول له والباقيان للشيطان چ

                                                           

   08لوحة رقم: نسخة دار الكتب املصرية،  : خمطوط حاشية البليدي على أنوار التنايل للبيضاوي،92
   املراع نفسه  وال يقال يف نسخ املخطوط: 05البليدي على أنوار التنايل للبيضاوي،لوحة رقم: خمطوط حاشية : 93
  61، ص: 2،ج:عبد هللا البيضاوي،أنوار التنايل وأسرار التأويل: 94

   72خمطوط حاشية البليدي على أنوار التنايل للبيضاوي،لوحة رقم: : 95

  83لوحة رقم:للبليدي،  للبيضاوي،خمطوط حاشية البليدي على أنوار التنايل :96
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الضمائر مبتدأ أول، وقوله: األول بتشديد الواو مبتدأ اثن، وله أي من يعش خرب الثاين واجلملة خرب 
يعين أن ضمري حيسنون للعاشي ، وضمريي  األول، ومجلة والباقيات إىل آخره عطف على األول له،

أهنم مهتدون، أي املنصوب يف أهنم واملرفوع يف مهتدون، لكن قال السمرقندي: الضمائر الثالثة 
للعاشي  يعين أن العاشني حيسبون أهنم مهتدون إبغوا  الشياطني، وعليه الشيخ القرطيب، وهو أسلم 

 97حيسب أن إغوا  الشياطني هدى" من تفكيك الضمائر وعلى األول املعىن العاشي 

" يف تفسري دي ومنه السجري للص  ":كما استخدم الصرف يف مواطن عد ة، كماعند قول البيضاوي

ھ  چومنه قوله تبارك وتعاىل: "، قال البليدي:[11: غافر]چڱ  ں     ں  ڻ  ڻ     ٹچ قوله تعاىل:

والساجور لالفتح ما ُيسجر به ولابه نصر، وقوله بوزن فعيل مبعىن مفعول، كما يف  ،[1: الطور]چے
 98القاموس" 

وقد ألان اإلمام الب ليدي عن مشاركة يف علم ارحديث وفنونه، غري أنه مل يكن صاحب صنعة حديثية، 
ن الذنب  وغالب األحاديث اليت أوردها مل يقم بتخرجيها إال ما ندر،ككالمه عن حديث:}التائب م

كمن ال ذنب له{ إذ يقول:"أي يف اجلود، وارحديث أخراه ابن مااة والطرباين وهو كما قال ارحافظ 
ابن حجر:حسن، قال تلميذه السخاوي: أي حسن لغريه، ألن فيه انقطاع، وقال يف املياان: 

وكالمه عن حديث:}الدعا  هو العباد ة{، حيث يقول:"أخراه أبو داود والرتمذي،  99ضعيف" 
 100: غريب" -الرتمذي-قال: وهو حسن صحيح    وحديث }الدعا  مخ العباد ة{ قال

ويف مواضع عديد ة يكتفي براٍو واحد فقط، كصنيعه يف حديث:} أهل اجلنة عشرون ومائة صف،  
مثانون منها من هذه األمة، وأربعون من األمم السابقة{ إذ يقول يف خترجيه له:" قال اإلمام الرتمذي 

                                                           

  23، 21خمطوط حاشية البليدي على أنوار التنايل للبيضاوي،لوحة رقم::97

  70:خمطوط حاشية البليدي على أنوار التنايل للبيضاوي،لوحة رقم:98

  08لوحة رقم: للبليدي،  خمطوط حاشية البليدي على أنوار التنايل للبيضاوي،: 99

  70خمطوط حاشية البليدي على أنوار التنايل للبيضاوي،لوحة رقم: : 100
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وحديث:} ألظوا بياذا اجلالل واإلكرام{ إذ يقول:" أخراه اإلمام الرتمذي"،  101حديث حسن" 
 102ويقوم بشرح لفظة ألظوا لالقول: الاموا" 

البليدي مكثرا من النقول يف حاشيته هاته، وكان يفصل اإلمام كان أما عن منهجيته يف النقول، فقد  
لالقول: انتهى كاتبه دمحم البليدي عفا هللا  لباغابني قوله وقول غريه لالقول: انتهى كاتبه، ويصرح لامسه 

وخيتم نقوالت غريه بذكر امسه كقوله: انتهى زاده، يريد حاشية الشيخ زاده، وقد اعتمد    عنه، آمني
كثريا على هاته ارحاشية ونقل منها الكثري من اآلرا  والتصحيحات والرتايحات، وكان يكثر له من 

 ده هللا رفعة يف اجلنان" الدعا  لالقول:" الشيخ زاده، زا

علم القرا ات، مصدقا بذلك تاكية صاحب يف حاشيته هاته متخصصايف ليدي اإلمام الب   ظهروقد 
 103" ت اكانت له يد طوىل يف علم القراحينما وصفه لالقول:"  «سلك الدرر»

  چفنراه يبنيِّّ سر تقدمي البيضاوي بعض القرا ات على بعض إذ يقول يف معرض تفسري قوله تعاىل: 

" قرا  ة يعقوب لاجلر: أي من العشر، وقوله: وقرأ :[21: فصلت]چۇ  ۆ  ۆ  ۈ       ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ
ع، لالرفع: هذه أيضا عشرية أليب اعفر، قلت: لعل واه التلوين أن يعقوب، كان أوال هو الساب

  وبيان هذا الكالم هو ما نقله الشيخ طاهر بن عاشور من كالم ابن العريب املالكي 104انتهى كاتبه"
ضها قرا  ة يعقوب سابعا مث عوا  أول من مجع القرا ات يف سبع ابن جماهد، غري أنه عدا إذ يقول:" 

أن قرا  ة يعقوب من بقرا  ة الكسائي، قال السيوطي وذلك على رأس الثالمثائة  وقد اتف  األئمة على 
 105" القرا ات الصحيحة مثل بقية السبعة، وكذلك قرا  ة أيب اعفر

                                                           

  26خمطوط حاشية البليدي على أنوار التنايل للبيضاوي،لوحة رقم: :101

  27خمطوط حاشية البليدي على أنوار التنايل للبيضاوي،لوحة رقم: : 102

  777ص: ،5،ج:رحسييناأبو الفضل دمحم خليل ، سلك الدرر يف أعيان القرن الثاين عشر: 103

  72لوحة رقم: للبليدي،  خمطوط حاشية البليدي على أنوار التنايل للبيضاوي،: 104

، تونس ،الدار التونسية للنشر، دمحم الطاهر بن عاشور ،حترير املعىن السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسري الكتاب اجمليد: 105
  21، ص: 7، ج: هـ 7135دط، ت:
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    جث  جثچ :كالم البيضاوي عند تفسريه لقوله تعاىل  شرح ومن مناذج تضلعه يف القرا ات قوله يف

قوله: قرأ عاصم، حاصله على املد والتخفيف، :" [22: ]احلديدچ  جث  جث  جث  جث  جث   جث  جث
كما لعاصم والرفع كما لغريمهمن وافقه على ذلك، وعلى القصر والتشديد لذلك   قرا اتن لالنصب

 106 الواهان الرفع و النصب البن عامر فهي أربعة سبعية"

وأواه قرا مها األربعة وهي: يضاعف ُه، يضاعُفُه، يضعِّف ه، يضعُِّفُه  ففي چجث چقلت: وهو يريد كلمة 
الثالثة والرابعة يريد القصر والتشديد، وهو ما مل يتناوله األوىل والثاين يريد املد والتخفيف، ويف 

 البيضاوي لالتفصيل واكتفى بذكر قرا  ة عاصم 

مع التنويه إىل أن اإلمام البليدي كان يسهب كثريا يف مواضع القرا ات اليت أوردها البيضاوي يف 
ل على يده الطوىل يف هذا تفسريه لاقتضاب، وكان يقوم بشرح ما يورده مع الاايد ة والرتايح، وهو دلي

 العلم من العلوم املساعد ة يف التفسري 

علم الناسخ واملنسوخ، وقد أتى عليه عند   ،ومن علوم القرآن اليت ذكرها البليدي ومل يكن مكثرا منها
فقيل إن اآلية :" [11: النجم]چ  جث  جث   جث  جث  جث  جثچ:قوله تعاىلالبيضاوي يف تفسري  كالم

 107 "من قبلنامنسوخة ألنه شريعة 

كما اعتمد أسباب الناول يف تفسريه لبعض اآلي الكرمي يف مواضع معدود ة، كما يف تفسريه لقوله 
وأن املعىن إال أن يؤذونين إذ يقول:"، [11: الشورى]چڀ   ڀ     ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   چتعاىل:

لعله  قول قريش:ن سبب اآلية أل ،وغريهم مالك والشعيبلقرابيت، البن عباس وعكرمة وجماهد وأبو 
لعلي بن  ألن السور ة مكية، وكون املراد آل البيت: وهو األشبه لاآلية يطلب أارا، قال الثعليب ملسو هيلع هللا ىلص

 108ولسعيد بن ابري، فقال له ابن عباس: عجلت إىل آخره"  حسنوعمرو بن شعيب

                                                           

  60خمطوط حاشية البليدي على أنوار التنايل للبيضاوي،لوحة رقم: : 106

  53لوحة رقم: للبليدي،  خمطوط حاشية البليدي على أنوار التنايل للبيضاوي،: 107

  20خمطوط حاشية البليدي على أنوار التنايل للبيضاوي،لوحة رقم: : 108
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ومل يكن البليدي يف حاشيته هاته مكثرا من التفسري لاملأثور، وكان متطرقا هلا بقدر تطرق البيضاوي 
هلا يف تفسريه، فقد كان اتبعا للماتن يف إيراده لبعض اآلاثر واألقوال، وكان يتوسع فيها أحياان كما يف  

، من أن الرال هو [18: غافر]چڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ كالم البيضاوي يف قوله تعاىل: 
فأورد اإلمام البليدي جمموعة من أقوال السلف يف التعريف هبذا الرال، إذ  ،109أحد أقارب فرعون

يقول:" كان ابن عمه قاله املهدوي، وقيل أانبيا منه، وقيل من بين إسرائيل قيل امسه حبيب وقيل 
تعاىل وتبارك على نبينا وعليه مسعان وقيل حاقيل، قال السادي: فهو الذي جنا مع موسى صلى هللا 

، وهذا قول [11: القصص]چۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  چ وعليهم وسلم تسليما، وهو املراد بقوله تبارك وتعاىل:
قلت:ويف   110مقاتل، وعن ابن عباس رضي هللا سبحانه وتعاىل عنهما وعنهم، هو غريه، انتهى"

 "چۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  چ :"وهو املراد بقوله تبارك وتعاىل:قوله

بقوله تعاىل:  چڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ :ر قوله تعاىلحيث فسا  للقرآن لالقرآننوع تفسري 
  چۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  چ 

هناية ىل إاليت كان ينقل عنها مشريا و ، يف حاشيته اإلمام البليدي جمموعة كبري ة من املصادر وقد اعتمد
النقل لاملعىن مشريا على ذلك لالقول: كما يف و اسم صاحبه، وأحياان يورد النقل بذكر اسم املصدر أ

 زاده لاملعىن 

زاده صاحب  حمي الدين ام البليدي يف حاشيته هاته هو الشيخإلما مولعل أبرز من اعتمد عليه
سنان الدين يوسف بن حاشية احملشي، وهو  ، كما اعتمد على«أنوار التنايل»ارحاشية املشهور ة على 

( وكان مكثرا من 136)ت:حسام الدين بن إلياس األماسي الرومي ارحنفي الشهري بسنان احملشي 
للاخمشري  «الكشاف»، وعلى للقرطيب«ألحكام القرآن اجلامع»النقل منها، كما اعتمدعلى تفسري 

 خاصة يف املسائل اللغوية والبالغية، وغريها من املصادر 

                                                           

  26، ص: 2،ج:عبد هللا البيضاوي،أنوار التنايل وأسرار التأويل: 109

  06لوحة رقم: للبليدي،  خمطوط حاشية البليدي على أنوار التنايل للبيضاوي،: 110
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اشية وإخرااها لرفوف املكتبات واملطبوعات، بصمة علمية رفيعة تضاف لرصيد وحتقي  هذه ارح
 املكتبة العلمية اجلاائرية يف علم التفسري 

 

 احملاضرة الثالثة:

 ه(:2211التلمساين، أبو زيد )ت: 111السادس:عبد الرمحن بن إدريس بن أمحد املــَـــْنجري

ري، اإلمام العالمة املتفنن، من عائلة تلمسانية عريقة قدمت لـم ْنجعبد الرمحن بن إدريس بن أمحد ا
 أحده، 7777فاس أواسط القرن التاسع اهلجري، ولد حبومة املخفية من عدو ة فاس األندلس سنة: 

وعقد فيه ه7765، توىل اإلمامة والتدريس مبسجد الشرفا  عام: لارحاضر ة الفاسية فقها  املالكية
رحرم الاإماممث ، «املختصر»وبعد الفجر له حلقة مساع «البخاري صحيح»حلقته الشهري ة يف شرح 

  بفاس وصلي عليه مبسجد القروينيه 7711تويف سنة لسنوات طويلة، اإلدريسي وخطيبه

رفعة وعلوا بقدومها، إمام يف القرا ات،  وزادت حاضرمها ة الـــم ْنجر ة الشهري ة اليت دخلت فاسمن عائل
مفسر  

بشيخ مجاعة القرا  بفاس وإمام ارحرم اإلدريسي «األنفاسسلو ة »، لقابه صاحب 112
 113 وخطيبه

وله  اازه فيهاأأخذ عنه القرا  ة و الذي 115املنجر ة ، ووالده114املسناوي الدالئيأبو العباسشيوخه من
  شيوخهذكر فيها ، له فهرسة 116تصنيف يف األسانيد

                                                           

لة، بفتح ارحا  ضبطها على صيغة م ْفع  ذي ال أليب عبد هللا الكتاين: ضبطها الاركلي بكسر ارحا  وسكون النون، خالفا 111
  866ص:  ،2  و"سلو ة األنفاس"ج: 230ص: 7األعالم"ج:"نظر: اوسكون النون  

   268، ص: 7: معجم املفسرين، عادل نويهض، ج:112
  862، ص: 2سلو ة األنفاس وحمادثة األكياس مبن أقرب من العلما  والصلحا  بفاس، دمحم بن اعفر الكتاين، ج: : 113

احملدث ، املشاهريكان من األوليا  األكابر والعلما  : أبو العباس أمحد بن دمحم املسناوي، بن دمحم بن أيب بكر الدالئي،  114
الفقيه، حافظ للقرا ات السبع، ولد لالااوية الدالئية البكرية، وهبا نشأ وأخذ العلم عن والده وأعمامه، ودراس لالااوية وخطب وأم، 
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ودمحم بن عبد الرمحن  ،117محمد بن عبد السالم الفاسيوأخذ عنه عليهتتلمذ  ممن
ه يف رسائله من مجلة دا عالذي  120العريب بن أمحد الدرقاويو ، 119ودمحم بن أمحد اهلبطي118التادالوي،

  شيوخه الذين قرأ عليهم القرآن

شرح النامية يف  املقاصد»، و121«حاشيه على كنا املعاين يف شرح حرز األماين»من تصانيفه:
  ةحاشيه على تقريب الكالم يف ختفيف محا »التجويد، ووهي نظم يف البن املبارك 122«الدالية
 وغريها  123«وهشام

                                                                                                                                                                                     

، 7، و"شجر ة النور"ج:566، ص: 2ه  انظر:"سلو ة األنفاس" ج:7771انتقل لفاس، وأقبل على تدريس العلوم، تويف سنة: 
  516ص: 

ه،  كان عاملا ماهرا يف علم 7016أبو العال  إدريس بن دمحم بن أمحد ارحسين، اإلدريسي املعروف لاملنجر ة، ولد سنة:: 115
القرا ات، وشيخ املقرئني بفاس واملغرب، كان جيلس للقرا  ة عليه بعنا ة القرويني، له آتليف شىت وتقاييد يف علم القرا  ة نظم ونثرا مع 

  230، ص:7، و"األعالم" ج:865، ص: 2ه  انظر: "سلو ة األنفاس"ج:7781شرعية، تويف سنة: مشاركة يف سائر العلوم ال
  ف-77-2722 :رقم ارحفظ، ململكة العربية السعوديةاإلسالمية،لاركا امللك فيصل للبحوث والدراسات : منه نسخة مب116

 

مام الفقيه النظار ،أبو عبد هللا دمحم بن عبد السالم البناين الفاسي: 117 أخذ عن الشيخ أمحد بن انصر وأذنه يف التلقني وعن  ،اإلِّ
ورحل للمشرق وأخذ عن أعالم منهم اخلرشي وعبد الباقي الارقاين وله عنهم  ،الشيخ ميار ة الصغري وأيب سامل العياشي وغريهم

وله أوالد وأحفاد فضال  أعالم منهم ابنه ، أسفاريف ستة  "شرح االكتفا  للكالعي"و "شرح المية الاقاق"له آتليف منها  ،إاازات
  203، ص:7، و"شجر ة النور"ج:225، ص: 7انظر: فهرس الفهرس"ج: هـعن سن عالية  7768عبد الكرمي  تويف سنة 

: مل أاد ترمجته، وقد ذكره الدرقاوي يف رسائله، وحاله لالقول: األستاذ األكرب احملق  األشهر تلميذه الشريف، وحكى بعض 118
   832" ص:جمموعة رسائل موالي العريب الدرقاويأخباره مع شيخه ابن املنجر ة اليت عّدها من كراماته  انظر:" 

ه، وال الويل الكبري دمحم اهلبطي، الذي 180يب مجعة اهلبطي الصمايت املتوىف سنة مل أاد ترمجته، وليس هو املقرئ دمحم بن أ :119
 ( وترام له ولآلخر، وغالب الظن أنه خطأ من صاحب الرتمجة يف عدِّ تالمذته 7/800ذكره يف سلو ة األنفاس)

يف املغرب  وهي فرع يقة الدرقاوية أول من نشر الطر  ،العريّب بن أمحد ابن ارحسني بن علي، أبو عبد هللا الدرقاوي ارحسين: 120
قرأ هبا، وتفقه وتصوف بفاس  خترج على يده كثريون قيل:  اليت كان من الفضال  مولده ووفاته يف قبيلة بين زروال،  من الشاذلية

ه  7281"، تويف سنة:"رسائل " يف التصوف، و"بشور الطوية يف مذهب الصوفية:خلف حنو أربعني ألف تلميذ  له
    256، ص:7، و"شجر ة النور"ج:228، ص: 5انظر:"األعالم"ج:

  6563ارحفظ: رقم ة لاملغرب، ارحسني ةامللكي ةخلاانمنه نسخة لا: 121
عبدهللا بن ، ونسخة اثنية مبكتبة جماميع 777/2 :فظحرقم ة، بالسعودية ململكه العربية لااملركاي ةملكتب: منه نسخة لا122
  2/323:رقم ارحفظبفاس املغرب،  القرويني، واثلثة مبكتبة م 8 7/12:رقم ارحفظ،بالطائفالعباس
  70576(2جمموع) :رقم ارحفظة لاملغرب، ارحسني ةامللكي ةخلاان: منه نسخة لا123
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ذكر يف  الذي«سلو ة األنفاس»صاحب  مل أاد من أشار إليه لالتضلع وممارسة التفسري غري الكتاين
ترمجته أنه كان متفننا يف التفسري، وأنه كان جيلس أول النهار بعد صال ة الصبح لتدريس التفسري 

 124مبسجد الشرفا  بفاس، مث ينتقل ملسجد القرويني ألال جملس إقرا  القرا  ومساع القرآن 

الدرقاوي  ، إال ما ذكره موالي العريبه لنماذج من تفسريهو ومل يتطرق طلبة الشيخ وال من عاصر 
ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  چ ه( تلميذ الشيخ من أنه قرأ عليه من أول الفاحتة إىل قوله تعاىل:7218)ت:

و قرا  ة إااز ة فيها ومل يفصح هل هي قرا  ة إااز ة أم قرا  ة تفسري، أ، 125[48:احلجر]چوئ  ۇئ  ۇئ
 تفسري، وكله حمتمل 

أسلوبه ومنهجه يف التفسري،على الرغم من نامعرفة ميكن ولشحِّّ املصادر اليت تكلمت عن هذا الع ل م، ال
واإلقرائيةاليت كان يعقدها لالقرويني ومسجد الشرفا  الذي مارس فيه التدريس  جمالسه التفسريية شهر ة

زها  اخلمسة عشر عاما، كما ال ميكننا معرفة إذا ما كان يفسر القرآن يف تلك اجملالس من عنديته أم 
فاسري املشهور ة ويقوم بشرحه لطالبه، كصنيع اإلمام البليدي أنه كان معتمدا على تفسري من الت

واإلمام املقري الشهاب وغريهم، وهل كان يف تفسريه معتمدا على التفسري اإلشاري الصويف لاعتباره 
 أحد أقطاب الطريقة الشاذلية يف زمانه واملرواني هلا أم ال ؟

وم القرآن يف التعاطي مع اآلي الكرمي، ذلك وما ميكن قوله، أنه اعتمد على القرا ات كأحد أبرز عل 
وهي حاشية «حاشية اجل عربي الكبري ة»: ألاف فيه مصنـاف ني، األولأنه متخصص يف هذا الفن والذي 

 126 «الشاطبية»على شرح اجل عربي ملنت 

                                                           

  862، ص: 2: سلو ة األنفاس وحمادثة األكياس مبن أقرب من العلما  والصلحا  بفاس، دمحم بن اعفر الكتاين، ج: 124

: جمموعة رسائل موالي العريب الدرقاوي ارحسين، العريب الدرقاوي ارحسين، حتقي ، بسام دمحم لارود، منشورات اجملمع الثقايف، 125
   832-837م، ص:7111، ت:7اإلمارات املتحد ة، ط:

طبعته اليايدي، و ، وقد حق  من طرف الدكتور أمحد «كنا املعاين يف شرح حرز األماين وواه التهاين»: وهو املسمى 126
عامل ،إبراهيم بن عمر اخلليلي  واجل عربي هو م1998/هـ1419طبعة أوىل، سنة: لرلاط،،لاوزار ةاألوقاف والشؤون اإلسالمية

تويف  وتعلم ببغداد ودمش ، ،بني لالس والرقة على الفراتله نظم ونثر  ولد بقلعة اعرب ،ت، من فقها  الشافعيةا الالقر 
   22 :، ص7الم"، ج:"األع:نظرا  ه732عام:



32 
 

كان وهي نظم يف التجويد، ولن ختلو جمالسه التفسريية اليت  البن املبارك 127«شرح الدالية»والثاين:  
 يعقدها من درر يف هذا الفن، وإسهالات كونه صاحب صنعة يف القرا ات 

 :هـ(2281أبو يعقوب)ت: ، يوسف بن حممَّد املصعيب املليكيالسابع: 

أحد أعالم ،، من عائلة آل ويروه7011سنة  ولد ببلد ة مليكة مبيااب، يوسف بن حمماد املصعيب
هواستقرا 7708سنة  الشيخ دمحم املصعيب اربة مع والده سافر إىل اجلاائر يف التفسري من اإللاضيني،

، وعمر بن 129وسليمان بن دمحم الباروين 128سعيد بن حيي اجلادويكثر كشيوخ أخذ العلم عن  ،هبا
إىل مصر حيث مث هـسافر إىل تونس ليستايد من العلم، 7772يف سنة و ، 130علي السدويشكي

اجلاير ة وكبري علمائها ورئيس جملس ارحكم فيها، ليصبح مفيت حضر دروًسا لاألزهر، مثا عاد إىل اربة 
 وله جمالس للتدريس مبساادها، ولكنـاه كان أكثر مالزمة للجامع الكبري 

على يديه ثلة من أعالم  تتلمذ،آية يف العلوم، له معرفة ايِّـّد ة بعلم الفلك واخلطِّّ والكيميا كان 
وسليمان بن حمماد  ،132حيىي ابن صاحل األفضلي اكراييبأو  131اإللاضية كابنه دمحم بن يوسف املصعيب

 ، وغريهم كثري 134، وعمر بن أمحد البغطوري133الشمااخي
                                                           

، رويها دال، نظمها صاحبها لتوضيح أحكام ختفيف اهلما ة رحما ة 755قصيد ة من البحر البسيط، عدد أبيامها  «لداليةا»: 127
نظر: جملة: اهـ(دفني روضة الشرفا  بفاس، 7012)ت:الشيخ أبو عبد هللا دمحم بن مبارك السجلماسي املغراوي، وانظمها هو هشام

 م 7133دانرب -/ نونرب2و 7ربيع  212لعدد دعو ة ارح ، ا

من مشايخ ااير ة اربة بتونس، قال عنه تلميذه ، هـ7751-7708: أبو عثمان، حيي بن سعيد اجلادوي، كان حيا بني 128
انً عظيماً،  أخذ العلم عن شيوخ زمانه، كأيب الربيع سليمان بن أيب ستة، وبلغ فيه شأ"الفائ  يف العلوم املعقولة واملنقولة"الباروين: 

"، وغريها، تويف جبربة  انظر:"معجم فتاوى يف األحكام"، و"اوالاً فقهياً حول ارحبسله تصانيف منها:"فتصدار للتعليم والتأليف، 
   701، و"اتريخ بين ميااب" ص: 736،ص:7" ج:ةأعالم اإللاضي

  الشيخ حمماد بن يوسف املصعيب، فهو تلميذ ابنه سليمان بن حمماد الباروين الوالغي: مل أاده، وليس هو 129
اشتهر لاسم عمر الويراين، من ، أبو حفص، من علما  القرن ارحادي عشر اهلجري، عمر بن علي بن ويران السدويكشي: 130

على يد أيب مشايخ اربة، من حومة سدويكش، درس يف ابل نفوسة، وأخذ العلم عن الشيخ حمماد بن زكراي  الباروين، وقد ختراج 
"معجم أعالم " وغريها  انظر:العقيد ة املباركة" و" كتاب مناسك ارح ِّّ   :"حفص عدد من العلما ، له مؤلافات عديد ة منها

   701، و"اتريخ بين ميااب" ص: 877: ،ص7" ج:ةاإللاضي
 

 

أخذ العلم عن والده العامل، وعن  ووفا ة،، املليكي أصال، اجلريب مولدا ونشا ة دمحم بن يوسف بــن دمحم املصعيبأبو عبد هللا، : 131
كان من األقطاب الذين تدور عليهم أمور عصرهم يف اربة، توىلا منصب والده يف مجيع املهامِّّ لاجلاير ة من   ،غريه من مشايخ عصره
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، «أويل األلبابحتفة األلباب يف عذر »خمطوطة منها:مفيد ة، وحواش عديد ة، كلُّها  اصناف آتليف
، يف 135الكايف، أليب عماار عبد «حاشية على شرح اجلهاالت»، و«حاشية على أصول الدين»و

 ، وغريها التوحيد وعلم الكالم
خدم التفسري أتليفا، وكان مكثرا من التدريس، غري أن أحدا مل يشر إىل أنه كان مقيما على تدريس 
التفسري يف حلقاته، وهو ما ال أستبعده، خاصة أنه كان صاحب حلقات متنوعة يف كثري من 

 املسااد 

خمطوط لاملكتبة ، وهي للسيوطي واحمللي «تفسري اجلاللني»ى له يف التفسري حاشية كبري ة ادا عل    
، اا ت لوحة 180 هبا، 13: برقم:األوىلة جبربة بتونس، احتوت املكتبة على نسختني منها: الباروني

                                                                                                                                                                                     

شرح لقصيد ة حتريض ":رائسة جمالس التعليم، وارحكـم، والتدريس، والفتوى لاجلامع الكبري  له آتليف عديد ة، كلُّها خمطوطة، منها
: ،ص7"ج:ةمعجم أعالم اإللاضيه  انظر:"7201وغريها، تويف سنة:  املنسوب ليحىي اجلناوين "حاشية على اإلاارات" و"الطلبة
506  
العلما  األعالم، وكبار املشايخ يف وادي ميااب إلان  من ،هـ7726 ولد سنة: األفضلي،حييىنب صاحل ابن حيىي أبو زكراي، : 132

النهضة ارحديثة، بل هو لاعثها األوال هو من بين يسجن مبيااب، سليل بيت العلم، تلقاى مبادئ العلوم يف مسقط رأسه ببين 
مثا عاد إىل وطنه ميااب  ،يبيسجن، مثا قصد اربة فأخذ يف البداية من جمموع مشاخيها، مثا انقطع للشيخ أيب يعقوب يوسف املصع

معجم أعالم   انظر:"هـ7202توفيسنة:  نصا بني رسالة وحاشية  20هـ، ترك ما ال يقلُّ عن 7721حوايل سنة
  560: ،ص7"ج:ةاإللاضي
ن أحد العلما  الاهااد يف اربة بتونس، أخذ العلم عن الشيخ حمماد ابسليمان بن حمماد بن عمر الشمااخي أبو الربيع، :133

يوسف املصعيب، وذلك مبدرسة اجلامع الكبري لاجلاير ة توىلا رائسة جملس التدريس لاجلامع املذكور بوصية من شيخه وختراج على 
يف عهده وردت إىل اربة أوال نسخة من كتاب النيل للثميين، فنسخها ابنه قاسم فانتشرت النسخ يف كثر، يديه تالميذ  

  272: ،ص7"ج:ةمعجم أعالم اإللاضي  انظر:"هـ7285 ِّّ سنة اآلفاق تويف مبكاة يف موسم ارح
من علما  أسر ة البغطور جباير ة اربة، أخذ العلم هبا عن الشيخ أيب عثمان سعيد بن ، عمر بن أمحد البغطوريأبو حفص، : 134

بعد عودته توىلا التدريس ، و عيسى الباروين، والشيخ يوسف بن حمماد املصعيب، مثا انتقل لالستااد ة من اامع الايتونة بتونس
مبسااد اجلاير ة، وأكثر دروسه كانت لاملسجد الكبري  ولتضلُّعه يف العلم خلف شيخه يوسف املصعيب يف املشيخة العلميـاة، وتوىلا 

 رائسة العااابة جبربة 
  807: ،ص7"ج:ةمعجم أعالم اإللاضيانظر:"وهو آخر علما  أسر ة البغطور ، هـ7230توفِّّـي سنة 

عامل شهري من علما  ، أبو عمار، عبد الكايف بن أيب يعقوب يوسف بن إمساعيل بن يوسف بن دمحم التناويت الواراالين :135
ولد بقرية تْـن اْوْت من قرى واراالن ، ، صنافه الدرايين يف الطبقة الثانية عشر ة-القرن السادس  -عصر االزدهار العلميِّّ بواراالن 

هـ(، وأبو سليمان أيوب بن 217وطنه على مشايخ أاالا  منهم: أبو زكراي  حيي بن أيب زكراي  )وإليها ينسب، وتتلمذ يف م
  221: ،ص7" ج:ةمعجم أعالم اإللاضيه  انظر:"210وغريهم، تويف قبل سنة: إمساعيل اليامايت املاايت
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، تراوحت مسطرمها بني الناسخ ةجمهولمبتور ة وانقصة غري كاملة، وخطها مغريب دقي  يصعب قرا ته، 
 136 27إىل  76

لوحة   100، وهي يف جملدين ضخمني، كل جملد يقرب من لوحة 7822 اوهب  15برقم: والثانية
خبط مغريب قدمي، بدأت األرضة تنهش منها ومن لوحامها، حىت طمست بعض اجلمل بسببها، وهي 

وفرغت من تسويدها نسخة مكتوبة زمن املؤلف دون ذكر السم الناسخ، اا  يف ورقة الكولوفون: 
تامها:   اه7737:آخر شهور أن تفسري ذي اجلاللني  ،هذه ارحاشيةالواقف علىواعلم أيها ا  يف خِّ
فهم كتاب اّلّل خبالف غريه من  اإليصاإللىالوقوف علىيف  وأسرع،التفاسري حتقيقا واختصارا من أالِّّ 
 137 التفاسري

 وقد اعتمدُت يف بيان منه  اإلمام املصعيب وأسلوبه التفسريي على النسختني معا 

 متقنا يف العرض، فقد كان يستفتح كالمه بذكر اآلية استعمل املصعيب يف حاشيته هاته أسلولاوقد 
القرآنية بقوله: "تعاىل" ويريد هبا: قال تعاىل، وهي لفظة تظهر انتقاله لتفسري اآلايت الالحقة، مث يبنيِّّ  

 كوهنا مدنية الناول أو مكية، ويورد اخلالف يف ذلك أحياان ال دوما 

قل كالم اجلاللني، مث يتبعها بكالم البيضاوي، مث الاخمشري أو التفتااين أو هود بن حمكم، مث مث ين 
 يعقب على أقواهلم ردا اتر ة، وسكوات اتر ة أخرى، وموافقة يف مرات عديد ة 

فإن قالوا،  :ليها، فيكثر من قولهة يف إيراد بعض املسائل والتطرق إالفنقل كما كان مكثرا من أسلوب  
وهي كثري ة يف حاشيته ال ميكن  ، أو فإن قالوا قلنا،ب الصحيح أن يقال، بعد أن يورد الشبهةواجلوا

  حصرها

                                                           

حممل من   75-78م، ص:7113: فهرس خمطوطات مكتبة الباروين جبربة، سعيد بن يوسف الباروين، تونس، دط، ت: 136
 http://elbarounia.comموقع املكتبة البارونية التونسية على الرابط:

  75ص:  ،املراع نفسه: 137

http://elbarounia.com/
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، إال أن ذلك مل مينعه من 138ولالرغم من متذهب اإلمام املصعيب لاملذهب اإللاضي ومنافحته عنه
مام البيضاوي اعتماد كتب املخالفني يف حاشيته هاته على اجلاللني، فقد اعتمد كثريا على تفسري اإل

للاخمشري خاصة يف ترايحاته اللغوية والنحوية، وعلى حاشية «الكشاف»وعلى  «أنوار التنايل»
التفتااين عليه، وعلى كثري من كتب املخالفني، ويتطرق للخالف فيما بينهم يف املسألة الواحد ة، وهو 

 ة من كل سور ة إذ يقول:دليل على عدم تعصبه، كتفسريه آلية البسملة واعتداده لالقول أبهنا آي

: قال البيضاوي ،كما أهنا آية من الفاحتة  ،هي آية من أول كل سور ة ،[2:الفاحتة]چٱ       ٻ  ٻ  ٻچ 
وخالفهم قرا  املدينة والبصر ة والشام  ،وابن املبارك والشافعي، مكة والكوفةوفقهاؤهارا  وعليه قُ 
 139 عندهّن أهنا ليست من السور ة ومل ينّص أبو حنيفة فيه شي  فظُ  ،وزاعيومالك واأل وفقهاؤها

ومسائل املخالفني من عرض العقيد ة اإللاضية أبصوهلا وفروعها آرا  ومل مينعه هذا التنوع يف طرح 
ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ     چ والذب عنها، كمسألة الكبائر، إذ يقول عند قوله تعاىل:

غفر إال لالتوبة، وأما الصغائر فتغفر :املعتمد عندان أن الكبائر ال تُ [44:وبةالت]چگ  ڳ  ڳ    گگ
گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ       ڳ  چ أبشيا  منها ااتناب الكبائر، لقوله تعاىل:

عليها، ُيصرا ومنها ما بني الصال ة والصال ة وغري ذلك كما هو مذكور يف حمله ما مل ، [12:النساء]چڱ
ضع يل  اإلصرار على الصغائر كبائر كما هو معلوم، ومما اتف  يل حني كنت مبصر أن وُ ألهنم قالوا: 

غفر لااتناب الكبائر بنا  على ما مع بعض الطلبة الشافعية يف شأن الصغائر فقلت له: إهنا تُ  كالم  
گ  گ  گ  چ هو مذكور عندان، فقال يل: إن هذا هو مذهب املعتالة  فقلت له: قال هللا تعاىل: 

 140اآلية، واستمر على قوله ومل جيب اآلية، وهللا أعلم چڳ  ڳ  ڳ       ڳ  ڱ  گ

                                                           

أحد التونسيِّـّني يشتم اإللاضيـاة، ويردُّ  د لاي تونس، لـما بلغه أنرسالة كتبها إىل علي لاشا ابن حمما  : يذكرون يف ترمجته أن له138
  517، ص: 2  انظر: معجم أعالم اإللاضية، ج: هـ7728شهادمهم، فبيـان له الشيخ حقيقة اإللاضيـاة ومذهبهم، كتبها سنة 

 : خمطوط: حاشية املصعيب على اجلاللني، نسخة البارونية اللوحة األوىل من املخطوط  اا ت غري مرقمة  139
  228، لوحة: 7يوسف املصعيب، ج: طوط: حاشية املصعيب على اجلاللني،خم: 140
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ويُظهر قول من وافقه من أصحاب املذاهب الكالمية األخرى ويشري إىل أنه مواف  للمعتقد حبسب 
ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  چ تعبريه، كصنيعه عند تفسريه لقوله تعاىل:

: أي مجعوا بني «الكشاف»يف  يقول بعد كالم مطول لإلمام البيضاوي: قالذ إ [18:التوبة]چڤڤ
ملعاصي، أو كان بعضهم كافرين وبعضهم ظاملني أصحاب الكبائر، ألنه ال فرق بني الفريقني واالكفر 

 يف أنه ال يغفر هلما إال لالتوبة، انتهى، وهو كما ترى مواف  ملا هو املعتقد عندان، وأما البيضاوي
حكمه الساب  ووعده احملتوم على أن من مات على كفره فهو خالد  فيحمل الكل على الكفر، جلري

 141وخالدين حال مقدر ة  ،يف النار

وغريه يف اواز االستغفار للكافر والعاصي وأتويلهم للفظة ويف موضع آخر يورد كالم البيضاوي 
ٿ  ٿ       چ يقول يف تفسري قوله تعاىل:  إذ هم،مث يقوم لالرد علي االستغفار أبهنا طلب التوفي  للهداية،

قوله: : [221:التوبة]چٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ    ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ    
 ألبيهأبن ماتوا على الكفر، قال البيضاوي: وفيه دفع النقض لاستغفار إبراهيم عليه الصال ة والسالم 

، انتهى  هو كذلك لكنه منسوخ أو مؤول، فإن املراد لاالستغفار التوفي  واإلصالح هنا يشري الكافر
إليه بقول: ألنه طلب توفيقهم لإلميان، انتهى  أقول: مقتضى ما هو املعتقد عندان منع هذا التأويل 

من قواعد  أيضا، فإن الكافر ال يدعى له بدعا  اآلخر ة مطلقا ال بتوفي  وال غريه، كما هو معلوم
املذهب وهللا أعلم  أقول أيضا: فإذا فهمت ما ذكران ُأشكل عليك ما ذكره الشيخ هود يف هذه 

وكان إبراهيم ، [224:التوبة]چڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  چ اآلية، يف قوله:     وتفسري ابن عباس وارحسن 
إىل آخره    ما ظاهره  أنه عدو هلل، ألنه مات على الكفر له ا، فلما مات تبنيا يراوه ما كان حيًّ 

ويدل ملا قلنا قول البيضاوي فيما  وهو غري مناسب  ،يقتضي اواز االستغفار له ما دام يراو إسالمه
تقدم قريبا من قولنا فيها، وقد روي عن النيب عليه السالم أنه قال:}استأذنت ريب يف زاير ة قرب أمي 
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هو املواف  ملا هو املعتقد عندان للقواعد وهللا  وهذا 142فأذن يل، واستأذنته يف االستغفار فلم أيذن يل{
 143أعلم  فلينظر يف ذلك فإنه يف غاية اإلشكال 

ومل يكن اإلمام املصعيب يف رده هذا متعصبا للمذهب وإن رااح قوله، ذلك أنه ردا حىت قول اإلمام 
 ختم املسألة هود بن حمكم الذي يُعترب أهم رموز املذهب، وأظهر أن الناظر قد يستشكل قوله، مث

 أبهنا يف غاية اإلشكال وهذا دليل سعة صدر منه وعدم تعصب 

ويف القرا ات القرآنية اعتمد اإلمام املصعيب على هذا العلم وأظهر قدرته فيه، فكان يورد مواطن 
ڍ     چ كما يف تفسريه لقوله تعاىل:  اخلالف يف القرا ات ويقوم بعرض اخلالف يف اللفظة الواحد ة 

، إيضاح ذلك وبيانه أن يقال: چڍچهؤ ومجلة النفي خرب مبتدإذ يقول:[11:البقرة]چجث  جث    جث   ک
ال انفية للجنس على سبيل التنصيص وامسها مبين على الفتح لتضمنه معىن م ْن االستغراقية، على هذه 

ليس، قال زكراي: القرا  ة املشهور ة، وأما على قرا  ة الرفع وهي قرا  ة أيب الشعثا ، فمرفوع بال اليت مبعىن 
الفرق بينها وبني اليت لنفي اجلنس أن تلك تواب االستغراق وهذه جتوزه، قال الرازي: ألن نفي 

 144اجلنس نفي للماهية 

ھ  ھ  ے  ے  چ وكان انقال ألقوال بعض األئمة يف القرا ات وترايحامهم، كصنيعه يف قوله تعاىل:

قال البيضاوي: من انسكم  ، إذ يقول:[218:التوبة]چۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ    
كم أي أشرفكم، أقول: قال املفسر يف كتابه  اإلكليل يف استنباط »عريب مثلكم، وقرئ من أنـْف سِّ

                                                           

   7615 :، أخراه مسلمفي صحيحه،كتالاجلنائالالاستئذاانلنبيصلىاللهعليهوسلمرهبعاوال،حديثهنع هللا يضر يب هرير ةن حديث أ: م142
   7261 :حديث،لامبااا فيااير ةقبوراملشركني، كتالاجلنائايف سننه،   وابنمااه
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: على قرا  ة فتح الفا  يستدل به على أن العرب أفضل من العجم وأن قريشا 145«األحكام من التنايل
 147، انتهى 146أفضل العرب وأن بين هاشم أفضل قريش

وقد اتسمت حاشية املصعيب بكثر ة النقل واإلسهاب فيه، فكان يورد أقوال األئمة من كتب التفسري 
وارحواشي واللغة والفقه وغريها من الفنون، وقد ينقل يف املسألة الفقهية الواحد ة العشرات من األقوال،  

كالم اجلاللني يف حكم حيث أورد  ، [228:األنعام]چىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  چ قوله تعاىل:  كصنيعه يف
عقبه بقول البيضاوي مث الصفوي، مث تعرض ألقوال املذاهب الفقيهة ترك التسمية على األكل، مث أ

قال البيضاوي: مسبب عن إنكار أتباع املضلني الذين فيه، وخيتمها برأيه منتصرا ملذهبهإذ يقول: 
 على ذحبه ال مما ذكر عليه اسم غريه أو حيرمون ارحالل وحيللون ارحرام، واملعىن كلوا مما ذكر اسم هللا

مات حتف أنفه، انتهى  قال حمشيه: ظاهر اآلية حترمي مرتوك التسمية عمدا أو نسياان، وهو مذهب 
بعض السلف وإليه ذهب داود الظاهري وعن أمحد مثله  قال الصفوي:"وعند كثري من السلف وهو 

حابه  وقيل اإلمجاع منعقد على ذلك، وأن املشهور من مذهب مالك وأمحد وعليه أبو حنيفة وأص
ترك التسمية نسياان ال يضر، وأما عمدا الذبيحة حرام"  انتهى، وأقول: وعندان ارحكم كذلك، وعليه 

 148الشافعي 

ومن العلوم اليت تطرق هلا املصعيب واعتمدها يف حاشيته هاته علم اللغة واإلعراب فقد كان مكثرا 
الم الاخمشري وتقريراته واختياراته اإلعرابية والنحوية، كصنيعه عند منها، معتمدا لاخلصوص على  ك
ڳ           ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ   ڱ     گگچ تفسري أوائل سور ة هود إذ يقول: 

ن كتاب خرب مبتدأ ىل أأشار به إ :سور ة مكية، وهي مائة وثالث وعشرون آية، هذا كتاب[12:هود]چں
أواها من اإلعراب حيث قال يف إعرابه وإعراب ما «الكشاف»ز فيما بعده صاحب واوا  ،حمذوف

                                                           

 واملفسر هنا هو اإلمام السيوطي صاحب الكتاب  بعنوان: اإلكليل يف استنباط التنايل  ويطبع بع: طُ 145
ت، دط، بريو   ،دار الكتب العلمية، حتقي : سيف الدين الكاتب ،االل الدين السيوطي ،اإلكليل يف استنباط التنايل: 146
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ڱ   ڱ   ڱ   چ وقوله:  ،صفة له چڳ      چخرب مبتدأ حمذوف و چڳ  چ: وبعده ما نصه

أي من  چڱچ يكون خربا بعد خرٍب، وأن يكون صلة ألحكمت، و نصفة اثنية، وجيوز أ چں
عنده، إحكامها وتفصيلها وفيه طباق حسن، ألن املعىن أحكمها حكيم وفصلها أي بينها وشرحها 
خبري عليم بكيفيات األمور، انتهى  أي أبن اعل أن مصدرية فلذلك مقدر قبلها البا ، وزاد 

 149 البيضاوي احتمال كوهنا كالما مبتدأ لإلغرا  على التوحيد

-ه فائد ة اإلخبار عنمن أن  :بتدأ واخلرب عند شرحه لكالم البيضاويامل ارحديث عنإفاد ة سهب يفوأ
ٱ  ٻ  ٻ  چ   يف قوله تعاىل:لاثنتني التنبيه على أن ارحكم لاعتبار العدد دون الصغر والكرب -الوارث

ڤ    ڤٿ  ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ٿپ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  پٻ  ٻ  پ

ن يفيده اخلرب ما مل يفده املبتدأ، ما يقال ال بد أ، إذ يقول: [211:النساء]چڦ         ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ
وهنا ليس كذلك إذ ما أفاده اخلرب هنا مفاد من ضمري كانتا، وحاصل اجلواب أن اثنتني يستحقان 

ر أبن هذا القد دا رب أو غريمها من األوصاف، ورُ أوك الثلثية مبجرد هذا العدد من غري اعتبار تقييد بصغر
ثنتني صفة حمذوفة، ليس وأن االن ضمري كانتا للوارثني، فاد من ضمري كانتا أيضا، ومن مث أايب أبمُ 

 150ن كانتا الوارثتان اثنتني من األخوات، انتهى إيفيد اخلرب ما مل يفده الضمري، والتقدير ف

متطرقا له إبسهاب  ومن علوم القرآن اليت اعتمدها املصعيب يف حاشيته علم الناسخ واملنسوخ، ومل يكن 
ے   ے  ۓ  ڭ  ڭ   چغري أنه تطرق ملواطن ذكرها صاحب اجلاللني، كقوله يف تفسري قوله تعاىل:

، قال يف چ ڭ    ڭ  ڭ    ڭ چقوله: هذا منسوخ آبية السيف، اإلشار ة على قوله: [81:احلجر]چڭ    
ے  ے  ۓ  چإىل قوله: چۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھچ يف قوله تعاىل  «الناسخ واملنسوخ»كتاب 

إىل هاهنا منسوخ وما  چۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈچإىل چ ڭ    ڭ  ڭ    ڭ چواملنسوخ  ،هذا حمكم:چۓ
اي  :فقال ملسو هيلع هللا ىلصاخلطيم وامسه شريح بن ضبيعة بن شرحبيل البكري أتى النيب  :وذلك أنقبلها حمكم، قال

ما قلته فإن أاابوين   عليهمىل قومي فأعرض إأراع  :فقال ،فعرض عليه الدين ،دمحم اعرض علي أمرك
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لقد دخل علي بواه كافر وخرج بعقيب :}ملسو هيلع هللا ىلصفقال النيب  ،ن أبوا علي كنت معهمإكنت معهم و 
خرج املسلمون يف إثره فأعجاهم فلما كانت عمر ة القضا ة ،فاستاقه ملسو هيلع هللا ىلصبسرح لرسول هللا  فمرا  {غادر

فسمعوا  ،العرب تليب على حدمها وهو العام السابع مسع املسلمون تلبية املشركني وكانت كل طائفة من
 چ151اي رسول هللا ال يذهب أو تغري عليه فأنال هللا عا وال :بكر بن وائل تليب ومعهم اخلطيم فقالوا

فصار  ،وهو ال يرضى عنهم چۈچيعين الفضل يف التجار ة چۇ  ۇ  ۆ  ۆ  چإىل چڭ    ڭ  ڭ    ڭ
 152 ذلك منسوخا آبية السيف

 واليت ال حتمل عنواان معينا، املصعيب أن هاته ارحاشيةاإلمام وميكن القول بعد هذا البيان ألسلوب 
والاخمشري  ذات قيمة علمية كبري ة، وأهنا حاشية اامعة جملموعة من التفاسري كتفسري البيضاوي

التأليف يف مع اختالف مناه  ومعتقدات أصحاهبا، وهو هبا يفتح لاب  فتااين وغريهم،والسعد والت
 حب  ثلمة كبري ة يف اتريخ اجلاائر بعد هذا وهيالتفسري الواحد اجلامع لعد ة معتقدات ومذاهب، 

ن نسختها املعتمد ة خاصة أ، لوحات هذا املخطوط إن استمرت األرضة يف هنش العلمي التفسريي
  بتونس يف مكتبة البارونية وحيد ة  

 احملاضرة الرابعة:

 ه(:2281عمر األموي التنالين، أبو زيد )ت:الرمحن بن الثامن: عبد 

ه 7771عبد الرمحن بن عمر األموي التنالين التوايت، أبو زيد، ولد بتنالن بني سنيت: 
كان من جمتهدي وقته يف املذهب املالكي،   الصحراوية،التواتية أحد أعالم اجلاائر لالداير ه،7721و

، مث قصد سجلماسة، مث رحل رابعا ألدا  154، رحل أوال إىل التكرور153شيخ الشيوخ وبقية الرسوخ

                                                           

  وورد  1137 :والآمينالبيتارحرام،حديث: الطربي يف اامعه يف تفسريه لسور ة املائد ة، لاب القولفيتأويلقوهلتعاىل األثرأخرج : 151
 يف هذا األثر أن امسه: ارح ْطُم 

، بريوت ،املكتب اإلسالمي ،دمحم كنعانو : زهري الشاويش يقحت،هبة هللا بن سالمة البغدادي املقري ،الناسخ واملنسوخ: 152
  30ه، ص:7505، ت: 07ط:

  815حمفوظ بن ساعد، ص: و  : موسوعة تراام علما  تلمسان وتوات، عبد ارح  محيش153
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ه، وعمره بضع وسبعون 7731فريضة ارح ، حيث تويف مبصر أثنا  عودته من رحلة ارح  سنة: 
وأخذ عن مجلة كبري ة منهم صنوفا من الفنون  شيوخهسنة، ودفن لالقرافة الصغرى مبصر  فتنوع 

، كما أخذ تفسري البيضاوي 156ايتونالذي قرأ عليه مبكناس ال155سيدي بن سعيد العمرييوالعلوم، ك
، وتتلمذ على يد الشيخ أمحد 158وذكر ذلك يف إاازته له157عن الشيخ املفسر عبد الرمحن اجلنتوري

وعلوما أخرى، كما أخذ تفسري اجلاللني  160وذكر يف إاازته أنه أخذ عنه علم التفسري 159بن صاحل
وذكر ذلك يف إاازته أيضا اليت ، 161من الشيخ دمحم بن علي بن إبراهيم من بين القاضي الدرعي

 ، وغريهم 163كما تتلمذ على الشيخ دمحم بن أب املامري التوايت  162أاازه هبا،

                                                                                                                                                                                     

 ت ْكُروُر:برا ين مهملتني: بالد تنسب إىل قبيل من السودان يف أقصى انوب املغرب، وأهلها أشبه الناس لالانوج : 154
  83، ص:2انظر:"معجم البلدان"ج:

يه عن مخس وسبعني سنة، أخذ عن أب ه،7713ومات سنة ه، 7708قاضي مكناس العالّمة األديب ولد مبكناس سنة : 155
، له فهرسة التنبيه واإلعالم خذ الطريقة الناصرية عن الشيخ سيدي املعطي بن صاحل الشرقيأوغريه من شيوخ فاس ومكناس، 

، 2بفضل العلم واألعالم، وغري ذلك من التآليف، دفن بضريح املوىل أمحد بن خضرا  مبكناس  انظر:" فهرس الفهارس" ج:
له فهرسة يف جملد وسط، وهي أشبه بديوان أديب منها بثبت، وقد   2832، ص: 1  و" موسوعة أعالم املغرب" ج:378ص:

  تراام نفيسة، وهي عندياشتملت على فوائد و 
  75دمحم لاي بلعامل، ص:  الغصن الداين من ترمجة وحيا ة الشيخ عبد الرمحن التنالين،: 156
 : مرت ترمجته  157
   85ص:دمحم لاي بلعامل،  الغصن الداين من ترمجة وحيا ة الشيخ عبد الرمحن التنالين،: 158
 مل أاد له ترمجة : 159
  82، ص:املراع نفسه: 160
 له ترمجة مل أاد : 161
  81، ص:املراع نفسه: 162
ه بقرية أوالد ارحاج 7010: دمحم بن أب بن أمحيد املامري التوايت منشأ وموطنا ووفا ة، املكىن أبيب عبد هللا، ولد بعد 163

 عديد ة بضواحي آولف، كان متقنا جميدا فطنا عارفا، أخذ عن عمر بن مصطفى الرقادي وأمحد التواي وغريهم، له تصانيف
منها:"نظم اآلارومية" وله آخر بعنوان"ناهة ارحلوم نظم ابن آاروم"، وأراوز ة يف التصريف مساها"روضة النسرين يف مسائل 

  218/238"موسوعة أعالم اجلاائر" ص:انظر: ه بتيميمون 7760سنة: التمرين" وغريه  تويف 
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ر صاحب  164على يديه أعالم كثركمحمد الااالويتتلمذ  ألفية الغريب يف »و «ألفية التفسري»املفسِّّ
، وعبد 166البكري، وعبد ارح  بن عبد الكرمي 165وعمر التنالين املعروف بعمر األصغر «القرآن

 وغريهم  167الرمحن بن العامل الااالوي
 

 
مل يُذكر يف ترامجه أنه قام على تفسري القرآن لالتدريس، غري أنه ألاف يف التفسري لاختصاره تفسري 

ر املصون خمتصر الدُّ »، ومسااه «الدُّر املصون يف علم الكتاب املكنون»املوسوم  168اإلمام السامِّني
، وذكر أن اختصاره هذا اقتصر فيه على فنون ثالثة 169«الكتاب املبني مني يف إعرابللسا 

وهي:اإلعراب واللغة والتصريف لشد ة ارحااة إليها وأنه أسقط الرابع لقلة من يتعاطاه من طلبة 

                                                           

 : ستأيت ترمجته 164
بن عبد الرمحن بن عبد القادر بن أمحد بن يوسف التنالين املعروف بعمر األصغر مؤسس املهدية، ولد  وقيل عومر : عمر165
ه، املشارك الفهامة، ارحتل من تنالن ليؤسس الااوية املهدية وهو قائد ركب ارحجي  يف توات مد ة سبع سنني، أخذ 7722سنة 

"موسوعة :حرا  الفال ة اليت بني تطاف وأولف ودفن ببلدية مهدية  انظره بص7227عن ادمحم بن عبد هللا الونقايل غريه، تويف سنة 
  817/815أعالم اجلاائر" ص: 

عبد ارح  بن عبد الكرمي بن البكري، امللقب أبيب الفتح األمريين، مل يكن يف عصره من يستحضر الفروع الفقهية مثله،  :166
طالب العابد بن أمحد، له تصانيف منها نظم من املعرب وامللحون ونثرا أخذ عن والده وعبد الرمحن اجلنتوري، وأخذ عليه الفقيه ال

"موسوعة أعالم :ه  انظر7270يف الصال ة على النيب، وآتليف صغري ة يف علم األدب، ومقيدات يف الفقه والنحو  تويف سنة: 
  821اجلاائر" ص: 

 بن عبد هللا الونقايل وأخوه دمحم الااالوي، رحل ه، من شيوخه دمحم7712عبد الرمحن بن أمحيد العامل الااالوي، ولد قبل  :167
  525"موسوعة أعالم اجلاائر" ص: :انظرملركا أنامجري، وله وألوالده الفضل يف انتشار العلم هبا ومبناطقها، ال يعلم اتريخ وفاته  

 

ت  ا امفسر، عامل لالعربية والقر ني: مِّ أمحد بن يوسف بن عبد الدامي ارحليب، أبو العباس، شهاب الدين املعروف لالسا :168
عشرون اا ا، والقول الوايا يف أحكام الكتاب  ،تفسري القرآن: شافعّي، من أهل حلب  استقر واشتهر يف القاهر ة  من كتبه

   73، ص:8  و" طبقات الشافعية" ج:215، ص: 7ه  انظر: "األعالم" ج:126، تويف لالقاهر ة سنة: العايا
ذكر ذلك  ،حقيقا ودراسةو عبد التواب عبد اجمليد رايش اجلاائري عليهتويعمل األستاذ أب خطوط،ال ياال يف عداد امل :169

  37، ص:«الغصن الداين»بلعامل يف  يالشيخ دمحم لا
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العصر، كما اقتصر أيضا يف القرا ات اليت استوفاها فيه متواترها وشاذها على قرا  ة انفع اليت رواها 
 170نه، ألهنا حمفوظ غالب طلبة املغرب ورش وقالون ع

خباانة الشيخ لاي بلعامل آبولف والية أدرار، وهي نسخة كاملة عدد 171نفيسةوهلذا املختصر نسخة 
لوحة، غري أهنا صعبة القرا  ة خاصة بعد تصويرها لردا  ة اخلط وطمس الكثري من  277لوحامها 

الغصن »الكلمات واجلمل فيها، وقد ذكر الشيخ لاي بلعامل منوذاا من مقدمتها وخامتتها يف كتابه 
ا لدراسة أسلوب ومنه  اإلمام عبد الرمحن التفسريي وطريقة اختصاره ، وقد اعتمدمه172«الداين

 للسامِّني   «الدر املصون»لكتاب 

افتتح اإلمام التنالين خمتصره مبقدمة ذكر فيها حتصيله ومتكنه من علوم اللغة كاإلعراب والغريب 
فل  الحتوائه تلك الفنون، للسامني ألنه مؤلاف  حا «الدر املصون»والبديع والبيان، وأنه ُشغف بكتاب 

إذ يقول:" لــماا منا هللا تعاىل عليا حبفظ كتابه العايا، وحتصيل ما تيسر من علومه كإعرابه وغريبه 
الدُّر املصون يف علم الكتاب »وبديعه وبيانه، وكان من أالِّّ ما أُلِّف يف هذه الفنون الكتاب املسمى 

وم اليت سيتناوهلا يف هذا املختصر أبنه اقتصر:" على الفنون   " مث ألان عن منهجه يف العل«املكنون 
لقلة من يتعاطاه  -البيان -لشد ة ارحااة إليها، وأسقطت الرابع  -اإلعراب والغريب والبديع -الثالث

 173من طلبة العصر" 

مث ذكر علم القرا ات وأنه اقتصر على رواية ورش إذ يقول:" اقتصرت يف القرا ات اليت استوفاها فيه  
 174متواترها وشاذها على قرا  ة انفع اليت رواها ورش وقالون عنه، ألهنا حمفوظ غالب طلبة املغرب" 

                                                           

  2، لوحة:خاانة الشيخ لاي بلعامل آبولفخمطوط: خمتصر الدر املصون، عبد الرمحن التنالين، : 170
تواد وذكر أن نسخة منه  شرح يف معاين مفردات القرآن، "املختصر الثمني يف معرب القرآن :كتاب«املعلمة»ذكرصاحب: 171

 رمبا تكون نفسها، ومل أستطع التأكد من ذلك لعدم ارحصول عليها عند الشيخ بن الكبري أبدرار  

  25-28دمحم لاي بلعامل، ص: الغصن الداين من ترمجة وحيا ة الشيخ عبد الرمحن التنالين،: 172

  2خمطوط: خمتصر الدر املصون، عبد الرمحن التنالين، لوحة: :173

  2خمطوط: خمتصر الدر املصون، لوحة:: 174
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ي بذكر قرا  ة انفع فقط، وقد التام هذا القيد يف سائر تلخيصه، فكان ال يورد أقوال بقية القرا ، ويكتف
مني بقية حيث أورد اإلمام السا ، [11: الربوج]چۆئ  ۈئ  ۈئ  چ كصنيعه عند قوله تعاىل:

  والعامة على فتح الالم، چۈئچ ــــ، والباقون لاجلر نعتا لچۇئچ ــــقرأ انفع لالرفع نعتا ل":هقولاتبالقرا 
 176" چۇئچ ـــلالتنالين ذكرها لالقول:" نعت  وعند اإلمام ،175"وقرأ ابن السميفع وابن يعمر بضمها

گ  گ  چ وكان يُغفل ذكر قرا  ة انفع وبقية القرا ات مطلقا وال يتطرق هلا، كصنيعه يف قوله تعاىل:

 ،قرأ ابن كثري وأبو عمرو لاليا " مني أقوال القرا  فيها لالقول:حيث أورد السا [22: الغاشية]چگ  گ     
، إال أنه وقرأ انفع كذلكرفعا لقيامه مقام الفاعل   چگ  چ من حتت مضمومة على ما مل يسم فاعله،

لالتا  من فوق، والتذكري والتأنيث واضحان؛ ألن التأنيث جمازي  وقرأ الباقون بفتح التا  من فوق 
أي: ال  ، فيجوز أن تكون التا  للخطاب، أي: ال تسمع أنت، وأن تكون للتأنيثچگ  چ ونصب 

نصبا، أي: ال  چگ  چ بيا  الغيبة مفتوحة، چال يسمعچ:تسمع الواوه  وقرأ املفضل واجلحدري
والغية جيوز أن تكون صفة لكلمة على معىن النسب، أي: ذات لغو أو على إسناد ،يسمع فيها أحد

والعاقبة  اللغو إليها جمازا، وأن تكون صفة جلماعة، أي: مجاعة الغية، وأن تكون مصدرا كالعافية
" 177 

غري أن التنالين يعرض عن كل ذلك لالقول:" أو مجاعة الغية، أو نفس الغية أو كلمة ذات 
 178لغو" 

 وهو دليل على تدخله أحياان يف منت السامني، إبضافة ملفهوم النفس الالغية هنا 

                                                           

، 7، ط:دار القلم، دمش  ،أمحد دمحم اخلراطحتقي : املصون يف علوم الكتاب املكنون، أمحد بن يوسف السمني، الدر: 175
  120، ص:70ه، ج:1406ت:

  812لوحة:خمطوط: خمتصر الدر املصون، : 176

   161، ص: 70ج: املصون يف علوم الكتاب املكنون، أمحد بن يوسف السمني، الدر: 177

  811خمطوط: خمتصر الدر املصون، عبد الرمحن التنالين، لوحة:: 178
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يرتتب على اختالفها تغري ولعل تربيره هنا أنه ال يورد القرا ات واختالفها وال حىت رواية انفع عندما ال 
يف املعىن، فيسمع أو تسمع ال تغيري للمعىن فيها، خبالف املوضع األول يف لوٍح حمفوٍظ أو لوٍح حمفوظ  

 براوع ارحفظ على اللوح أو القرآن 

ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک     ک  ک  ک   گ  گ  گ    چ كصنيعه أيضا يف قوله تعاىل:

چ يفإبثبات ألف بعد نون  وغريهم انفع وابن عامر وأبو بكرمني قرا  ة أورد السا حيث ، [21: األحزاب]چ

چ يف قوله:چڇ    چ والم چگچ قرأ انفع وابن عامر وأبو بكر إبثبات ألف بعد نون إذ يقول:"  چگ

وصال ووقفا موافقة للرسم؛ ألهنن رمسن يف املصحف  چڎ  ڈچ يف قوله: چڈچ والم  چڇ  ڇ    
ن هذه األلف تشبه ها  السكت لبيان ارحركة، وها  السكت تثبت وقفا، للحااة كذلك  وأيضا فإ

فكذلك هذه األلف   م،إليها  وقد ثبتت وصال إارا  للوصل جمرى الوقف كما تقدم يف البقر ة واألنعا
 179 "وقرأ أبو عمرو ومحا ة حبذفها يف ارحالني؛ ألهنا ال أصل هلا

ومل يذكر كل ذلك اإلمام التنالين، ملتاما بضابط ما مل تكن القرا  ة حمل خالف يف توايه املعىن فال 
يتطرق هلا، إذ يقول يف اختصاره لكالم السمني يف اآلية:" ثبت وصال ووقفا تبعا خلط املصحف، 

صال لبيان ارحركة، وثبتت و چۆئ  چوچىچ فهي يف الرسول والسبيال، وهي تشبه ها  السكت يف 
مع عدم ورودها يف كالم  چۆئ  چوچىچ وزايدته التمثيل بـــــ 180إارا  للوصل جمرى الوقف" 

 السامني، دليل  أيضا على زايداته وتدخله يف املنت، وإن وصف لالقلة   

أبنه ردود على اعرتاضات شيخه أيب حيان على الاخمشري، بل  «الدر املصون»وعراف كتاب السامني 
 181انتصر له يف كثري من املواضع، بعد أن مجع فيه بني اإلعراب واللغة والتصريف والبيان 

                                                           

  13، ص: 1ج: املصون يف علوم الكتاب املكنون، أمحد بن يوسف السمني، الدر: 179

  806التنالين، لوحة: خمطوط: خمتصر الدر املصون، عبد الرمحن: 180

  2خمطوط: خمتصر الدر املصون، لوحة::181
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وعلى الرغم من هذا التعريف إال أنه أغفل مواضع انتصار السمني للاخمشري، وكان مير هبا دون 
-2: آل عمران]چٻ  ٻ  ٻ     ٻ    پ      پ   پ        پ ٱ چ ذكرها، كصنيعه عند قوله تعاىل:

إذ چٱچ بتربئته من القول لالوقوف على ميم قوله تعاىل عن الاخمشري ع اإلمام السامنيفادحيث[1
لامه ألف الم ميم وهي متحركة، حىت يُ  :قلت: ومىت ادعى الاخمشري أنه يوقف على ميم من" يقول:

وإمنا ادعى الرال أن هذا يف نية املوقوف عليه قبل حتريكه حبركة النقل،  مبخالفة إمجاع العرب والنحا ة،
 182" ال أنه نقل إليه، مثوقف عليه، وهذا مل يقله البتة ومل خيطر له

 متاما، واعتربها مثل هاته املواضع كان ال يوردو ، لدفاع السامني عن الاخمشري التناليناإلمام لم يتطرق ف
، على الرغم من إشارته يف املقدمة خاراة عن أصل الكتاب وتلخيصهزايدات وإسهالات  -باعمي-

 إىل أن الكتاب حوى العديد من املواضع يف الدفاع عن الاخمشري من مهم شيخه أيب حيان 

مني يف نقلها وال ينسب األقوال  من النقول اليت أسهب السا مقالا  وقد كان التنالين يف كتابه هذا،
ڀ  ٺ  ٺ  ٺ     ٺ   ٿ  چ :خالصتها فقط، كصنيعه يف تفسري قوله تعاىلألصحاهبا، بل كان يذكر 

حيث أورد السامني كالم الاخمشري ، [21: األنفال]چڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڤٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ٿٿ   ٿ
قوله واختالفهم يف ذلك إذ يقول:" چٺ  چيف عود ضمري اهلا  يف  والواحدي والاااج والفرا 

تعود على اإلمداد أي: وما اعل هللا اإلمداد  مث هذا اإلمداد حيتمل أن يكون : اهلا  چڀ  ٺچتعاىل:
إذ املعىن: فاستجاب إبمدادكم  وحيتمل أن يكون مدلوال عليه بقوله چپ  پ  چ:املنسبك من قوله

ألنه متأت على قرا  ة الفتح  ،وهذا الثاين أوىلچۆ  ۈ  ۈچ عليه فعله يف قوله: كما دلا چپ    چ
فإنه ال يتجه عوده على اإلمداد على قرا  ة الكسر إال بتأويل  ،خبالف األولچپ  چوالكسر يف 

ذكره الاخمشري وهو أنه مفعول القول املضمر فهو يف معىن القول  وقيل يعود على املدد قاله الاااج  
قال الواحدي: وهذا أوىل ألن لاإلمداد لاملالئكة كانت البشرى  وقال الفرا : إنه يعود على اإلرداف 

                                                           

  70-1، ص: 8ج: الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون، أمحد بن يوسف السمني،: 182
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  وقيل: على چہ  چـــــــمبردفني  وقيل: يعود على األلف  وقيل: على الوعد املدلول عليه ب املدلول عليه
 183 "اربيل أو على االستجابة، ألهنا مؤنث جمازي، أو على اإلخبار لاإلمداد

يف حني أورد اإلمام التنالين األقوال ملخصة دون ذكر ألصحاهبا إذ يقول:" تعود على اإلمداد 
چ إذ املدلول ممدكم، وقيل على املدد، وقيل على اإلرداف املدلول عليه بــــــ  چڦ   چاملنسبك من أن 

" چڀ  184  يعدكم، وقيل على االستجابة، وقيل على اإلخبار لاملراد، واعل هنا مبعىن صريا

أبنه  ويف ترايح أقوال السامني يف املسائل اخلالفية، التام التنالين اختيارات السامني دون اإلشار ة إليه
ڇ  ڍ  چ هو الرااح عنده، على الرغم من تنويه السامني إىل ذلك، كصنيعه مثال يف تفسري قوله تعاىل:

يف ضمري لالقول:" چڍچ : حيث أورد اخلالف يف ضمري التثنية يف قوله تعاىل[11: احلجر]چڍ  ڌ  ڌ    
قوم شعيب لتقدمهما ذكرا  لتثنية أقوال، أراحها: عوده على قرييت قوم لوط وأصحاب األيكة وهم ا

وقيل: يعود على لوط وشعيب، وشعيب مل جير له ذكر، ولكن دل عليه ذكر قومه  وقيل: يعود على 
اخلربين: خرب إهالك قوم لوط، وخرب إهالك قوم شعيب  وقيل: يعود على أصحاب األيكة وأصحاب 

 185."مدين؛ ألنه مرسل إليهما فذكر أحدمها مشعر لاآلخر

التنالين خلاص الكالم يف اآلية على النحو التايل:" التثنية عائد ة على قرى لوط وأصحاب غري أن 
األيكة، وهم قوم شعيب وقيل يعود على اخلربين، خرب إهالك قوم لوط، وخرب إهالك قوم شعيب، 

، وهو هبذا الصنيع يورد 186وقيل يعود على أصحاب األيكة وأصحاب مدين، ألنه مرسل إليهما"
وهو  -قيل-مام السامني لاجلام مصدرا به كالمه، مث يورد بقية األقوال بصيغة التمريض ترايح اإل

 منه  مطرد يف تلخيصه هذا 

                                                           

  212، ص: 2ج: املصون يف علوم الكتاب املكنون، أمحد بن يوسف السمني، : الدر183

  713لوحة:خمطوط: خمتصر الدر املصون، عبد الرمحن التنالين، : 184

   713، ص: 1ج: الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون، أمحد بن يوسف السمني،: 185
  221خمطوط: خمتصر الدر املصون، عبد الرمحن التنالين، لوحة:: 186
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أما ما يتعل  لاالستشهاد لاألحاديث النبوية وأقوال الصحابة والتابعني، فلم يكن مكثرا منها على 
ال يذكرها إال اندرا، ونفس األمر ، بل كانت شبه منعدمة يف اختصاره و «الدُّر املصون»منه  صاحب 

يف الشواهد الشعرية عند اإلعراب، فلم يكن انقال هلا على الرغم من كثر ة نقل السامني هلا وكثر ة 
استشهاده هبا، مع قلة اهتمامه لاملعاين اللغوية للفظة القرآنية والعلل الصرفية واألواه اإلعرابية، بل  

مني يف إذ يقول السا ،[1: اإلنسان]چېئ  ېئچ تعاىل: كان يواا فيها غالبا كصنيعه عند قوله
أي: هديناه مبينا له  چۈئ چنصب على ارحال، وفيه واهان، أحدمها: أنه حال من مفعولتفسريها:"

كلتا حالتيه  قال أبو البقا : وقيل: هي حال مقدر ة  قلت: ألنه محل اهلداية على أول البيان له، وهو 
على اجملاز  قال چۈئ    چيف ذلك الوقت غري متصف إبحدى الصفتني  والثاين: أنه حال من 

إما سبيال شاكرا، وإما سبيال  فناه السبيل أي: عرا  چۈئ    چ الاخمشري: وجيوز أن يكوان حالني من
چ والعامة على كسر مها ة ،فوصف السبيل لالشكر والكفر جمازا [21: البلد]چڻ   ڻچ كفورا كقوله:

تقدم خالف النحويني فيها  ونقل مكي عن الكوفيني أهنا هنا إن الشرطية ، و أو ــــوهي املرادفة لچېئ
ألن إن الشرطية ال تدخل على األمسا ، إال أن  ،مث قال: وهذا ال جيياه البصريون ،زيدت بعدها ما
وأيضا فإنه ال چېئ  چ  وال يصح إضمار الفعل هنا؛ ألنه كان يلام رفع چې  ې چ يضمر فعل حنو:
مع إضمار الفعل، وميكن أن يضمر فعل چېئچ انتهى  قلت: ال نسلم أنه يلام رفع ،دليل على الفعل

وإن خلقناه كافرا فكفور وقرأ أبو السمال وأبو تقديره: إن خلقناه شاكرا فشكور، چېئچ ينصب
العجاج بفتحها  وفيها واهان، أحدمها: أهنا العاطفة، وإمنا لغة بعضهم فتح مهامها، وأنشدوا على 

 ذلك:

ال  ع رياة    وأماا صبا اْنح العشّي ه ُبوبُ  ***تـُل قُِّّحها أّما مش 
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وحذف الواو ، قال:أميا إىل انة أميا إىل النار ، اي فتح اهلما ة  وجيوز مع فتح اهلما ة إبدال ميمها األوىل
بينهما  والثاين: أهنا أما التفصيلية، واواهبا مقدر  قال الاخمشري: وهي قرا  ة حسنة واملعىن: أما 

 187 "انتهى  ومل يذكر غريه ،شاكرا فبتوفيقنا، وأما كفورا فبسو  اختياره

كل ما ذكر من الشواهد الشعرية وخالفات النحويني والقرا ، اختصره التنالين لالقول:"نصب على 
جمازا،أو عرافناه السبيل إما سبيال شاكرا وإما سبيال  چۈئ    چأو منچۈئ چارحال من مفعول 

 188كفورا" 

 ية والفقهيةعناية لالنواحي العقد لهمل تكن التنالين اإلمام فإن «الدُّر املصون»وتبعا لصاحب 
عناية واضحة لالناحية  ، كما مل تكن له ومل يتطرق هلا يف مواضعها القرآنيةوالسلوكية يف خمتصره هذا،

إشارات ووقفات تفسريية هامة يف تفسري القرآن لالقرآن، وبيان  ،على الرغم من ورودخمتصرهاألثرية يف 
ڳ   ڳ  چ قوله تعاىل:تفسري السمينل التنالين، كما يف وأغفلهامني السا  ها،اليت أظهر سر خواتيم اآلايت

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ٹ  ٹۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہھ  ھ  ھ  ھ  ے      ے  ۓ    ۓ  

إذ [281: البقرة]چې   ې  ې  ې    ڭ   ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  
برتاي الشكر ألن قبلها تيسريا وترخيصا،  وختمت هذه اآلية يقول يف سر ختمها بطلب الشكر:"

چ وقوله:چڭ  ڭ  ڭ  ۇچ فناسب ختمها بذلك  وختمت اآليتان قبلها برتاي التقوى، وهو قوله:

ألن القصاص والصوم من أش  التكاليف، فناسب ختمها بذلك، وهذا أسلوب  چٹ       ٹ  ٹ  
مطرد، حيث ورد ترخيص عقب برتاي الشكر غالبا، وحيث اا  عدم ترخيص عقب برتاي التقوى 

، ومل يتطرق اإلمام التنالين هلذا املعىن أصالة، وأواا يف 189"وشبهها، وهذا من حماسن علم البيان
 تفسري اآلية كعادته 

                                                           

  713،ص: 1: الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون، أمحد بن يوسف السمني، ج:187
  836التنالين، لوحة:خمطوط: خمتصر الدر املصون، عبد الرمحن : 188

  231،ص: 2الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون، أمحد بن يوسف السمني، ج:: 189
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ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    چ ونفس األمر يف تفسري قوله تعاىل: 

، فقد تطرق السامني لسر ختم هاته اآلية بوصف اإلنسان لالظلم والكفر، ومل يتطرق [14: إبراهيم]چ
 التنالين لذلك مطلقا، وغريها من املواضع 

لالوااز ة الشديد ة، فكان خيتصر الكالم الكثري الذي يصل حد  «الدُّر املصون»لــــ وقد اتسم اختصاره 
الصحفة والصفحتني والثالث لسطر أو سطرين، كما مل يلتام بلفظ املؤلف يف اختصاره، إمنا كان 

 «الدُّر املصون»يركب اجلمل أحياان أبسلوبه اخلاص، ككالمه عن االستعاذ ة، فقد أسهب صاحب 
تها وتعريف العوذ وتصريف فعلها، وشاهدها من كالم العرب والشعر، الكالم فيها، ويف تعريفها وكيفي

فاختصرها التنالين يف سطر واحد إذ يقول دون التاام بنص السامني:" ليست من القرآن إمجاعا، وإمنا 
، 191، واا  كالم السامني يف لاب االستعاذ ة يف سبعة صفحات190أمر لاالبتدا  هبا واولا أو ندلا"

 يف سبعة أسطر، وهو اختصار شديد متيا أبنه مل يكن خمال لاملعىن، إمنا كان خمتاال واختصره التنالين
 لإلسهالات وكثر ة األمثلة والشواهد والواوه  

أليب زيد  «ر املصونخمتصر الدُّ » ه7575 سنة: 192ادمكيتوقد نظم الشيخ دمحم األمني األنصاري ال
 ،بشرحه193علي بن سلطان ارحكمي، وقام الدكتور بيت 225، وأيت النظم يف التنالين

 194 «القواعدالنفيسةاملعروفةبنظماملشكلفيقواعداملعرب»شرحىالومس

                                                           

  8خمطوط: خمتصر الدر املصون، عبد الرمحن التنالين، لوحة:: 190

   72- 1، ص: 7: الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون، أمحد بن يوسف السمني، ج:191
 : مل أاد ترمجته 192
ولد لاملضااي إحدى مدن منطقة  ،املشارك يف كلية اللغة العربية لاجلامعة اإلسالمية لاملدينة املنور ة:األستاذ 193

هــــ من 7500سنة:جته إىل مدينة مكة املكرمة لإللتحاق لالدراسات العليا فحصل على شهاد ة املااستري اه7860اازانعام
 ،اامعة اامعة أم القرى

 هـ، من قسم اللغوايت بكلية اللغة العربية لاجلامعةاإلسالمية7502حصل على دراة الدكتوراه عام  مث رحل إىل املدينة النبوية وهبا
   هـ26/77/7521ويف يوم االثنني ت كثري ة،مؤلفاته وحتقيقاته   ، ولهلتكليفات اإلدارية والعلميةكانت له العديد من ا

 عة أوىل ه، طب7576قد طبع الكتاب بدار البخاري مبكة املكرمة، سنة:  :194
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إن الرتاث اجلاائري ليفخر به ويعتد فولانتظار خروج هذا العمل الكبري واملختصر الفريد لنور الطباعة، 
 أحد مفاخر الرتاث التفسريي لعلما  اجلاائر كبه  

 : 195ه(2214الراشدي القسنطيين )ت:دمحمالتاسع: عبد القادر بن 

مفيت ارحنفية بقسنطينة، للرواشد من فرايو ة، القسنطيين نشأ ة،عبد القادر بن دمحم الراشدي، نسبة 
، ال يعلم اتريخ مولده، قام برحالت عديد ة وأخذ عن شيوخ  أصويل متكلم، توىل قضا  قسنطينة مرارا

عنه "الكثري من الفقه واألصول وعلم الكالم ، الذي أخذ 196املنور التلمسايندمحم شيوخهكثر،فمن 
عليه ثلة  تتلمذ وغريهم،كما 198، واملكودي الشهاب197وابن الدين األصغروالنحو والبيان وأاازه"،

 200، وأمحد بن عمار 199من أعالم اجلاائركأيب راس الناصري

                                                           

: وهم ارحفناوي فجعل وفاته " أوائل العشر ة الثانية من القرن الثاين عشر"، وهو ممتنع ألن جمالس صاحل لاي اليت قال عنها 195
مل  -جبامع سيدي الكتاين ومدرستهأهنا  -رمحه هللا-ذكر أبو القاسم سعد هللا و -أن الراشدي كان يقوم بتفسري بعض السور فيها

 «اتج العروس»والابيدي يف  «شجر ة النور الاكية»ه ومل يتطرق لسنة وفاته غري صاحب 7710أيمر صاحل لاي ببنائها إال سنة 
 ه ه، وهو ما يتناسب مع ما راحت7715 واعالها سنة:

أخذ عن أيب عبد الرب دمحم  ،العالّمة األديب املسند الرحالة ،دمحم بن عبد هللا بن أيوب املعروف لاملنور التلمساين دفني مصر: 196
ه الابيدي  ذكر الورثيالين أنه كان يقوم لالتفسري لاألزهر الشريف، ي،بن دمحم املرابط الدالئي ودمحم بن عبد الرمحن بن زكر  حالا

، و"اتج 210، ص: 2انظر:"فهرس الفهارس"ج:  بعد راوعه من ارح  ه7712تويف سنة:  ،شيخنا العالمة الشهيدلالقول: 
  875، ص:75س"ج: العرو 

   مل أاد ترمجته 25" ص:فتح اإلله ومنته": ذكر ذلك أبو راس وحكى قصًة وقعت للراشدي مع شيخهاملذكور  انظر: 197
هو الشهاب أمحد بن ارحسن بن دمحم املعروف لالورشان امللقب لاملكودي منشأه بفاس وهبا قرأ، وح  ونال  ،املكودي: 198

ه تلميذه مفيت تونس الشيخ بريم الثاين حالا  ه،7761تونس، واعتمده أهلها وإليه مراع أسانيدهم، وويل الفتيا هبا ومات سنة 
  223، ص: 2  انظر:"فهرس الفهارس" ج:األانم العالّمة احملق  البحربقوله: حافظ املغرب يف عصره الشيخ اإلمام مفيت 

 : ستأيت ترمجته 199
من أعالم زمانه يف العلوم النقلية والعقلية، له اشتغال لارحديث  ،أمحد بن عبد هللا بن عمر بن عبد اجلاائري، أبو العباس: 200

هـ  من 7730هـ  كان مفتيا سنة 7712هـ وااور مبكة إىل ما بعد 7766والتاريخ  من أهل مدينة اجلاائر، ح  يف أوائل سنة 
 علما  العصر" على هن  قالئد العقيان  ىل ارحبيب" وتعرف لالرحلة ارحجازية، و"لوا  النصر يفإآاثره "حنلة اللبيب أبخبار الرحلة 

  33، ص: 2، و"تعريف اخللف"ج:11، ص:7انظر:"معجم أعالم اجلاائر"ج: ه 7202تويف حنو سنة :
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 اإلمام الع لم املشهور « العروس اتج»صاحب 202مرتضى الابيدي201وقد أااز دون مالقا ة 

، «حاشية على شرح السيد للمواقف العضدية»و «مباحث االاتهاد»آتليف ومصنفات ككتاب له
وأتليف صغري تعرض فيه لكثري من عائالت قسنطينة وقبائلها وبيان الشريف منهم والعريب والرببري، 

ثبات واه الوزن وآالت إمتسعات امليدان يف »يف مدح النيب عليه الصال ة والسالم، و «قصيد ة»و
  203«املياان

خدم التفسري وقام عليه تدريسا ال أتليفا،  الت العلم القائم على العلوم تدريسا وأتليفا،اأحد را
صاحب األحباث  ،املفسرعند دخوله لقسنطينة ووصفه لالقول:"صاحب الرحلة ااتمع به الورثيالين 

سريية تقام جبامع سيدي انت جمالسه التف، ك204"الشريفة والفوائد املنيفة سيدي عبد القادر الراشدي
وصفها ارحفناوي لالقول:" وله تعليقات مجة وفتاوى ومسائل ابتكارية اليلة، 205رستهالكتاين ومد

 207 مها من آاثر صاحل لاي، وكال206وتفسري عد ة آايت وقعت مبجالس صاحل لاي"

                                                           

وعبد القادر الراشدي املذكور هو شيخ السيد مرتضى الابيدي، أاازه مراسلة من قسمطينة، ترمجه يف : يقول الكتاين:"201
  281، ص: 7  "فهرس الفهارس"ج:دث الصويف النظار"معجمه وحاله بشيخنا اإلمام احمل

عاّلمة لاللغة وارحديث والراال واألنساب، أصله من واسط يف ، دمحم بن دمحم ارحسيين الابيدي، أبو الفيض، امللقب مبرتضى: 202
الناس فيه حىت كان يف أهل  اشتهر فضله وزاد اعتقادرحل إىل ارحجاز، وأقام مبصر،  ،العراق ومولده لاهلند ومنشأه يف زبيد لاليمن

لالطاعون يف مصر  ه 7202سنة:تويف  ،مل يكن حجه كامال بشي املغرب كثريون ياعمون أن من ح  ومل يار الابيدي ويصله 
  232، ص: 77، و"معجم املؤلفني"ج:10، ص:1"  انظر:"األعالم"ج:اتج العروس يف شرح القاموس:"من كتبه
  غري أن املفهرس اعل وفاته يف القرن 70/215لاهلند مبدينة بتنه، برقم حفظ: خداخبش: منه نسخة نفسية ووحيد ة مبكتبة 203
 ه  77

   113، ص:2ج:  ارحسني بن دمحم الورثيالين،، خبارنظار ىف فضل علم التاريخ واألناهة األ: 204
  75، ص: 2اتريخ اجلاائر الثقايف، أبو القاسم سعد هلل، ج::205
  227، ص:2تعريف اخللف براال السلف، دمحم ارحفناوي، ج:: 206
نه لاشا اجلاائر العاصمة لااي على لايلك عيا م 7122سنة  تركيا زمريولد إب .لايلك الشرق صاحل لاأيحد لاايت:207
أدى ا شهدت فرتت حكمه عد ة إجنازات وعرفت منطقة لايلك الشرق ازدهارا اقتصاداي وااتماعيا مم  م1792 - م1771الشرق

وخوفا على منصبه خطط لقتله ومت له ذلك سنة  اائر العاصمةاجل لاشا كل هذا إىل غري ةأدى    إىل ازدايد نفوذه ووال  الشعب له
أدت هذه ارحادثة إىل مواة حان عرب كافة لايلك الشرق وكتعبري عن أمل األمة ارتدت النسو ة وشاحا أسودا يسمى   7112

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D9%84%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B2%D9%85%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/1771
http://ar.wikipedia.org/wiki/1792
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9


53 
 

الراشدي يف وقته فإن   ةورغم شهر عن هذه الشخصية العلمية:"-رمحه هللا-يقول أبو القاسم سعد هللا 
اك، والذي يهمنا هنا ليس حياته وليس لدينا منها سوى نبذ متفرقة هنا وهن ،حياته ما تاال غامضة

ه كان يعقد جمالس للفتوى ته يف تفسري القرآن الكرمي، ذلك أن مرتمجيه قد حتدثوا عن أنمنا مسامهوإ
دريس أو جمالس ااتماعية حيضرها الوايل والتفسري، غري أننا ال نعرف ما إذا كانت هذه اجملالس للت

وكالمها واملعروف أن الراشدي كان قد توىل اإلفتا  والتدريس جبامع سيدي الكتاين ومدرسته   والعلما 
ع يف  ليف ولكننا ال نعرف ما إذا كان تفسريه قد مجِّ من آاثر صاحل لاي، كما أن للراشدي بعض التآ

صور ة منتظمة وإمنا كان يتناول بعض اآلايت يف املناسبات فلعله مل يكن يتناول التفسري ب ،كتاب
 208" املعينة ويعرضها وحيللها

توىل اإلمام الراشدي التدريس يف اجلامع الكتاين ومدرسته، وكان يصبغ تلك اجملالس صبغة التخصيص 
أتليفا للطلبة ال صبغة اجملالس العامة اليت حيضرها الوايل وغريه، ومل يشر كل من ترام له أنه مجع 

خاصا يف التفسري إمنا أشاروا إىل بثِّّه لتفسري القرآن الكرمي يف تلك اجملالس، وأنه كان قائما على 
التدريس هلذا الفن يف حلقاته، وكالم ارحفناوي موح أبنه مل يفسر كل القرآن بل بعض اآلايت على 

 حد قوله  

ن سريته تشري إىل أنه قد وااه بعض أنه كان إىل حد ما متحررا يف فتاويه وآرائه، ذلك أصور يتو  
علنا نتصور أنه كان يف تفسريه شي  ، ما جينه كان يقول لالتجسيملتحدي نتيجة آرائه، فقد قيل عنه أا

 من اخلروج عن املألوف وعدم التقيد الرتيب بنصوص وآرا  األقدمني 

رد الورثيالين تلك القصة ولقصة امهامه لالتجسيم دالئل على منه  وأسلوب تفسريه للقرآن الكرمي، يو 
يف اليد: إهنا حقيقة، ومع فقال هو ، [11: ص]چۉ  ۉ  ې چ قوله تعاىل وهذه املسألةكاملة فيقول:"

                                                                                                                                                                                     

ار األملعية للنشر والتوزيع، نظر ترمجته كاملة يف: اجلاائر خالل ارحكم الرتكي، صاحل عباد، دا.لاملالية ما زالت تستعمل حىت اليوم
  211م، ص: 2078، ت: 7اجلاائر، ط:

  75، ص: 2اتريخ اجلاائر الثقايف، أبو القاسم سعد هلل، ج:: 208
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يف  ح  د  ليست اارحة وال اسما بل يستحيل ذلك، ألنه يؤدي إىل ارحدوث واإلمكان، وق   ذلك إهنا
ويل حموج إىل الدليل واخلروج أاخلل ، ألن التل  هللا هبا األشراف من التأويل هلا بقدر ة أو صفة زائد ة خي

وإن  ويل أىل نوع من اجملاز، فلم يكرتث لالتأويل إذ البقا  مع ارحقيقة هو األصل، وألن التإمن ارحقيقة 
كان صحيحا ففيه ابتغا  الفتنة، وإمنا تنتفي على التسليم يف صحة التأويل، وإن كان يف علم هللا  

واحد، فقد اتف  أهل النسة قاطبة على نفي اجلارحة وما يؤدي إىل  كذلك ألن املصيب يف العقائد
اإلمكان وارحدوث والتجسيم، فمن قائل: أن له يدا حقيقة والعلم هبا موكل إىل هللا تعاىل فال يستلام 

 209هذا التجسيم الذي يستلام ما ال يلي  به هلالج لج، فأىن له أو كيف ومىت يلامه؟" 

ا "حتامل عليه سببه ارحسد والبغض والتنافس، وإمنا رموه بذلك ملا علموا منه من  مث يربر هاته التهم أبهن
كونه طويل اللسان عليهم لالعلم، بل وقد نسبوا إليه كثر ة الرشو ة وغري ذلك مما ال يناسبه، بل مسعت 

 210من بعضهم أنه قال صرح لالتجسيم غري ما مر ة" 

هلا مبا حوته من ظاهر دون أتويل، وهو منه  وهي دالئل على اهتمامه بظواهر النصوص وتفسريه 
 يف التعامل مع نصوص الوحي  -غالبا-تعتمده املدرسة الظاهرية 

ميكننا من خالله االستدالل على أسلوبه ومنهجه ومما ُحفظ لنا من تراث اإلمام الراشدي، والذي 
املؤرّخ قد نشرها واليت قام أيضا بشرحها، و  211التفسريي، خمطوط لقصيدته الشعرية حول التأويل

، وهذا نص «نفح األزهار»يف كتابه ضمن جمموٍع حيوي رسائل أخرى للرّاشدي  212سليمان الصيد
 القصيد ة والشرح:

                                                           

  302-305، ص:2ج:  ارحسني بن دمحم الورثيالين،، خبارفضل علم التاريخ واأل يفنظار ناهة األ:209

  302، ص: 2، ج:املراع نفسه: 210
  868 ة، تصنيف تفسري، رقم حفظ:الكتب القطري : منها نسخة بدار211
مدّرس مصلح كاتب مؤلف مؤرخ حمام، ولد ببلد ة  م،7121ولد سنة: سليمان بن بلقاسم الصيد الطولقي القسنطيين: 212
م، واصل دراسته 1951حصل على شهاد ة التحصيل سنة أينالايتونة  إىل اامعتعلم مبسقط رأسه مث انتقل  ببسكر ة،طولقة 
الشخصية اجلاائرية عرب ، اتريخ اجلاائر القدميمن آاثره:  .م1966 شهاد ة الليسانس يف القانون من اامعة الرلاط سنة فناللاملغرب 
  755-758م، ص: 2072، دط، ت:دار اهلدى، اجلاائر، عبد ارحليم صيد، معجم أعالم بسكر ة، وغريه  انظر: التاريخ
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 ولــــــــــكافر لالذي قضته العق   *** يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخربا عين املؤول أن
 ولــــــــقـــــبل الدين ما حوته الن***  ما قضته العقول ليس من الدين

 دولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس عليه وإنه لع *** ــــــاــــــــــــــــــــــــــــــأتقوالن إن ذا أكثر النـ
 ولــــــــــــــــــــــــــأيذن هللا أو يقله رس*** ا ملــــــــــــــــــــشرعوا هلم من الدين م

 ولـــــــــــــــــــمنال الكتاب يق اتبعوا***   لـفاحذراهم ومن تالهم إذا قيــ
ــــبل هنا نتبع اآللا  واألشيــــ  ولــــــــــــــــــــــــــــــــــكما قال كافر وضل   *** اخــــــ

 ولــــــــــــــــــــــــــلهم بكفٍر يصانفًعا ك*** ــــــنٍ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــليس قوهلم أئمة ديـــ
 واـــــــــــــــــــــــــقاتلوهم لينتهوا أو ياول***  ـــــرٍ ـــــــــــــــــــــــــــقال ريب يف أئمة كفــــــ
 ولــــــــــــــــكذبوا كذبوه صدق فص   *** ـــلٍ ـــــــــــــــــــــــــبينوا ما به البيان جبهــــــ
 ولـــــــــقال يهدي وشبهه اي اه*** ــــ ٍ ــــــــــــــــــــــــــــــأضالل أو انتفا  رحـــــ

 ولـــــضمن نطٍ  خطاب كٍل يه*** ــــاــــــــــــــــــــونفى لاطالً وأثبت حًقـــ
 ولــــــــــــــــــحكـم كذاك معقب وفل ***ه ـــــــــــــــونفى أن يكون مع حكم

 اولـــــــــــــــــــــبئسما نطقوا وبئس الن ***  رٍ ــــــــــــــــــــــــــعد هذا أفيه أخذ بكفب
 الشرح:

قضته  لالذيأين كافر ] للمتشابه بال دليٍل له، سوى أوهام عقله [خربا عين املؤول] أي: اي صاحيب
قي مثل ما لآلدمي حصر هلا هبذا أي: أوهامها، ألهنا تومهت أن ما ورد من يٍد وعنٍي وما ب [العقول

كفيل مبنعه، فكيف يصح  [22: الشورى]چٺ  ٿ        ٿچ الوهم يف اجلارحة، مع أن قوله تعاىل:
ويقدم فيه دليل العقل على النقل، فارح  البقا  مع الظاهر  ،ارحصر فيها حىت حيتاج إىل التأويل

وتفويض علم حقيقته إىل هللا تعاىل، والعجب أهنم بعد تفريعهم التأويل املذكور على أوهام عقوهلم، 
چ  عوه أيًضا على علمي املعاين والبديع كاألصول، وهذا يف غايٍة من الصعوبة، وقد قال هللا تعاىل:فرا 

هو استفهام مبعىن اإلنكار، سوا  أبقي  [أتقوالن]  وقوله:[18: احلج]چے   ے  ۓ    ھ  ھ   ھ   ھ
القول على لابه أو اعل مبعىن الظن، واملعىن: أتقوالن أيها الصاحبان ذلك وارحال أنه عدول عن 
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ڀ  ڀ  ڀ       ٺ  چ  طري  ارح  اآليت به الكتاب والسنة، وهو شأن املشار إليهم بقوله تعاىل:

ھ  چ إخل، وهذا اقتباس من قوله تعاىل: [شرعوا هلم من الدين]نه الناظم بقوله: ، لذا بيا [2: األنعام]چٺ

، وإمنا كان ذلك إلجياهبم اإلميان مبا [12: الشورى]چے      ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ
الصاحبان، هو  أي: أيها [فاحذراهم] قضت به العقول، ومنعهم األخذ مبا دلت عليه النقول، وقوله:

إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه }:-اهنع هللا يضر-إشار ة إىل ما رواه البخاري وغريه من حديث عائشة 
أي: تبعهم، أي: احذر من تالهم،  [ومن تالهم]وقوله: 213{ فأولئك الذين مسى هللا فاحذروهم
كما قال كافر ] وقوله:إخل،  [   إذا قيل اتبعوا منال الكتاب] وواه ارحذر منهم هو قوله:

: البقرة]چٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  چ إشار ة إىل قوله تعاىل: [وضلول

ڦ  ڦ     ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   چ كما قال تعاىل:  من مث أعرضوا عنه،[211

، وقد أخذ معىن ما يف األول، [48: النور]چں  ں  ڻ   ڻ  ٹ   ٹ      ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہچ [12: النساء]چڇ
، أي: على الدين، لتقريره غري ارح  فيه وتعديه عليه، حيث عقد عهد [كلهم بكفٍر يصول] وقوله:

كلها،  النط  بكلمة اإلخالص والتام ما حتتها من اإلميان لاهلل ومالئكته وكتبه ورسله ودعائم اإلسالم
تاب والسنة، وآمن مبا قضى به عقله، وهو وهي أميان لالغة، مث أعرض بعد ذلك عن األخذ لالك

ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  چ  نكث لألميان املذكور ة وطعن يف الدين وإبطال لليقني، وقد قال تعاىل:

قال ] ،وهذا ما أشار إليه بقوله:[21: التوبة]چڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ڭے  ے  ۓ   ۓ  ڭ
: املائدة]چچ  چ  چ  ڇ  چ  إشار ة إىل قوله تعاىل:إخل، [   ترى هللا أكمل الدين]إخل، وقوله:  [   ريب

أي: أترى هللا أكمل الدين تصديًقا لآلية، أم قد أكمله أشياعك بتبيني ما يؤول إليه عندهم، فإن  [1
 قلت لاألول بطل التأويل، ولالثاين لامك تكذيب اآلية وهو ظاهر 

ڇ     چ[81: النحل]چڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  چ  تعاىل:، إشار ة إىل قوله [بينوا ما به البيان جبهلٍ ] وقوله:

، وهؤال  أحواوه باعمهم إىل البيان، علمهم به هو نفس اجلهل، واعلوه [18: األنعام]چڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ

                                                           

  وابنحبانفي  5125 :حديث،حه،كتالالعلم،لالالنهيعناتباعمتشاهبالقرآن: أخراه مسلم يف صحي213
   18 :حديث،صحيحه،كتالالعلمذكرالاارعنتتبعاملتشاهبمنالقرآنللمر املسلم
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، وأن [كذبوا كذبوه] مفرطًا كذلًا منهم على هللا تعاىل، وتكذيًبا لقوله فيهما، كما أشار إليه بقوله:
: الزمر]چٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ     ڀ   ڀ  چى ما قال سبحانه:هذا أعظم ظلٍم عنده، عل

مبالغة يف الفصل بني ارح  والباطل، مث استفهم ما مواب تكذيبهم له وأخذهم  [فصول]، وقوله: [11
إخل، وقابل بينهما وإن كان أحدمها يستغين به عن  [   أضالل أو انتفا  رح ٍ ]  لالتأويل بقوله:

، إظهارًا للتطبي  بني الدال [11: يونس]چجث  جثی  ی  ی  چ  اآلخر، كما دل عليه قوله تعاىل:
ٺ  ٺ       ٺ   چ  ،[1: اإلسراء]چٿ  ٿ  ٿ  ٿ    چواملدلول، فإن زعموا األول رد بقوله تعاىل:

: البقرة]چں  ں چ،[1: البقرة]چڀ   ڀ چ  ،[11: األحقاف]چڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ       چ،[1: اجلن]چ

، وإن زعموا الثاين رد بقوله [قال يهدي وشبهه]وهو معىن قوله: [81: النحل]چڄ   ڃ  چ ،[281
ڤ  ڤ          ڤ    چ، وبقوله سبحانه:[41: فصلت]چگ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  چتعاىل:

ونفى لاطاًل وأثبت ] ، هذا معىن قوله:[11: اجلاثية]چې  ې        ې   ې  ىچ ،و[11: املؤمنون]چڤ
 إخل  ا[   حقً 

منه القلوب، وختضع لعالم  جتل أي: خطاب كٍل من األدلة السابقة هائل [خطاب كٍل يهول]وقوله:
ونفى أن يكون مع حكمه ] الغيوب، ومل يفد هؤال  لقساو ة قلوهبم وغلبة الشك عليهم، وقوله:

وئ  ۇئ  ۇئ  چ وإىل قوله سبحانه: [11: األنعام]چے  ے  ۓ  ۓ چ تعاىل:، إشار ة إىل قوله [حكم

، وفحوى [1]النجم:چڀ  ڀ   ڀ  ٺ   چ ، وإىل قوله تعاىل:[21: الشورى]چۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ   
ٱ  ٻ  چ  اآليتني أنه ال حكم لغريمها، بل هو من حكم الطاغوت، كما أفاده بعد الثانية قوله تعاىل:

ڀ         ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ     ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ 

، وقد [41]املائدة:چۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋچ ، وإشار ة إىل قوله سبحانه:[11]النساء:چڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ
ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ې  چ أمره بعد بنبذه عقوهلم فيما يعارضون به بعض ما أنال هللا،حيث قال:

، وهو نص يف أنه ال حتكم للعقل على النقل، ألنه فتنة يف الدين وتشكيك يف [41ائدة:]امل چى  ى  ائ  ائ
، ملسو هيلع هللا ىلص ويفرع عليه أن اإلميان واملعرفة دون تصدي  النيب ،اليقني، فال يسمع حىت يبين عليه إيراد الرد

عندهم عقلية لها هللا إليهم وأوابها عليهم، ولكوهنا والعجب أهنا عقلية ملا جيب عقاًل، فكيف وكا 
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امتنع التقليد وواب النظر، وعنهما تؤول املتشابه، وقسمت العقائد إىل أربعٍة: ما يستدل عليهبالعقل 
والنقل، والعقل فيه أقوى، وهو الوحدانية، وما يستدل عليه أيًضا هبما، والنقل فيه أقوى، وهو السمع 

واإلراد ة والعلم وارحيا ة وما الزمها، وما ال  والبصر والكالم، وما ال يستدل عليه إال لالعقل، وهو القدر ة
ٺ  ٺ  ٺ  چ يستدل عليه إال لالنقل، وهو ما يراع إىل وقوع اائٍا من أحوال اآلخر ة، وقد قال تعاىل:

ا ال حمالة كفر لذا ، وإذا قيل أبن العقل يهدي دونه أو أهدى منه، كان هذ[1]اإلسراء:چٿ  ٿ  ٿ  ٿ
، فكيف يقدم عليه، [11]املائدة:چجث  جث  جث  جث  جث  جث  جث  جثجثی   ی  چ  :قال سبحانه

، وقوله:]كذلك [1]األعراف:چٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ڤ  ڤ چ  وكذا قال سبحانه:
  جث  جث  جثچ ، وإىل قوله عا وال:[42]الرعد:چېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ چإشار ة إىل قوله تعاىل:، [معقب

ألنه استفهام مبعىن اإلنكار، أي: ال أحسن من هللا حكًما، فيفيد أنه  [،11]املائدة: چجث  جث  جث  جث
 مبالغة يف الفل وهو الثلم يف الدين والطعن فيه  [ال يتعقب بواٍه، وقوله:]وفلول

]بعد هذا[ أي: بعد هذا االستدالل املذكور، سيما ما أثبت اهلداية وارح  ونفى الباطل، أفيه وقوله:
[ به من الكفر يف كتاب هللا  هم الظواهر يف اجلارحة،]بئسما نطقوابفأخذ بكفٍر،كما زعموا ارحصر 

ڀ  ڀ   ڀ  چ،]وبئس الناول[ من دراة اإلميان إىل درك الكفر، وقد قال تعاىل:ملسو هيلع هللا ىلصوسنة رسول هللا 

 214.ظم به النا نيِّّ   انتهى ما بُـ [12]احلج:چڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ     

ن عصر الراشدي كان مشحوان لالصراعات العقائدية واملذهبية، اليت أص يتضح لنا ومن خالل هذا الن
ويظهر أنه كان يتعامل مع  أرخت بظالهلا على منه  التفسري وكيفية التعاطي مع آايت الذكر ارحكيم،

حملال هبا انتفا  كون  چٺ  ٿ        ٿچ اآلايت القرآنية أبسلوب التحليل فقد أورد مثال قوله تعاىل
اليد املراد ة هي اارحة اليد عند اإلنسان وانفيا هبا تقدم دليل العقل على النقل، وقد أكثر من هذا 

 األسلوب يف هذا النص 

                                                           

، اجلاائر ،املطبعة اجلاائرية للمجالت، سليمان بن بلقاسم الصيد، نفح األزهار عما يف مدينة قسنطينة من األخبار: 214
 .22-53ص: م، 1994 ،ت:7ط:
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شرحا لقصيد ة فإنه اعتمد على حتليلها وشرحها آبايت قرآنية كثري ة ادا، وعلى الرغم من كون النص  
ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  چقوله تعاىل:[ بكافر وضلول] دليال على اصطباغه بفن التفسري، كشرحه لقوله:

ڦ  ڦ     ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ وبقوله تعاىل،چپ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  

يف بيان معاين الضالل  چڻ  ٹ   ٹ      ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ں  ں  ڻ چچ چ  چ  چ  چ   ڇ
چ  چ  چ  چ  قوله تعاىل:[بترى هللا أكمل الدين]والكفر وأسباهبما  وكذا شرحه لقوله يف النظم:

 چڇ

وغالب تفسريه يف هذه اآلايت اليت اعتمدها يف هذا النص كان لاملأثور واستخدامه لطري  تفسري 
القرآن لالقرآن،كصنيعه يف بيان مفهوم اهلداية وأهنا مشتملة على معان كثري ة اا  على ذكرها من 

ڄ  ڄ   ڄ  ڄ    چ،چٺ  ٺ       ٺ   چ  حيث قال: ،چٿ  ٿ  ٿ  ٿ    چقوله تعاىل:القرآن، يف 

قال يهدي ]وهو معىن قوله:مث قال: چڄ   ڃ  چ ،چں  ں چ،چڀ   ڀچ ،چڃ  ڃ     
 [ ههُ وشبْـ 

وتفسريه القرآن لالسنة النبوية، عند حديثه عن النهي من اتباع الذين شرعوا من الدين ما مل أيذن به 
 چھ  ے      ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆچهللا، مفسرا قوله تعاىل: 

إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين مسى }:-اهنع هللا يضر-رواه البخاري من حديث عائشة مبا 
 { هللا فاحذروهم

ال كما يظهر استنباطه لبعض األحكام واألصول والقواعد من القرآن الكرمي، كاستنباطه لقاعد ة:" 
ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  چ " من اآلية الكرمية: ليقنيحتكم للعقل على النقل، ألنه فتنة يف الدين وتشكيك يف ا

  چې  ې  ې   ې  ى  ى  ائ  ائ

شرعوا هلم من ]ومن مجلة علوم القرآن اليت اعتمدها، االقتباس، فقد أشار إىل أنه اقتبس قوله يف النظم 
  مث بنيا ذلك چھ  ے      ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆچ[من قوله تعاىل:الدين

  وهذا اقتباسلالقول: 
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ومل جند يف هذا النص أي إشار ة إىل علم القرا ات أو الناسخ واملنسوخ أو اإلسرائيليات أو بقية فنون 
علوم القرآن، أو حىت علم اللغة والنحو والبالغة وغريها من العلوم املساعد ة يف التفسري، وال ميكن 

ذي اعتمدانه كان يتعامل اجلام لاعتماده عليها من عدمه يف أسلوبه ومنهجه التفسريي، ألن النص ال
 معه الراشدي على أنه نص يف تقرير مسائل االعتقاد ال مسائل التفسري 

وتظهر ناعة الراشدي السلفية إبنكاره للتأويل على مذهب املدرسة السلفية، وخوضه للصراعات 
ئل جتعلنا العقائدية مع املدرسة األشعرية اليت كانت منتشر ة تلك ارحقبة، وامهامه لالتجسيم، وهي دال

نتصور أنه كان يف تفسريه للقرآن الكرمي اثئرا على التفسري الصويف الدروشي الذي ضرب أبطنابه يف 
من اخلروج عن املألوف وعدم التقيد الرتيب بنصوص وآرا    أنه كان يف تفسريه شيو تلك املرحلة،

  -رمحه هللا- 215، على ما ذكره أبو القاسم سعد هللااألقدمني
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