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دية بصورة انفرا ملغاربةين االرسالة التنويه بعدم الوقوف على كتاب جامع لرتاجم املفسر  سبق يف مقدمة
تاب كمن ذلك  و نها شاملة ، ولكين وقفت على بعض األحباث ذات العالقة مبوضوع حبثي واستفدت م

 مثائةوايل ثالقع يف حيطيف لاملدرسة القرآنية إىل ابن عطية لعبد السالم أمحد الكنوين وهو جزء واحد 
 سنية ابلرابطديث احلاحل صفحة متوسطة عبارة عن رسالة لنيل دبلوم الدراسات اإلسالمية العليا بدار

لتازي اهلادي ا هـ إشراف  د . عائشة عبد الرمحن ومناقشة كل من د . عبد17/5/1394بتاريخ 
رة جًدا يف ت قاصانات كواألستاذ أمحد بن اتويت وهي مع كوهنا استغرقت ما يقارب النصف يف القراء
ىي بن سالم حيلط بني اخل حديثها عن التفسري مع الوقوع يف أوهام عجيبة أذكر منها على سبيل املثال

سري أيب ر أن تففذك –وبني أيب عبيد القاسم بن سالم ولذا فإن صاحب الرسالة عندما وقع يف ذلك 
 قال :   -اإلسالمي عبيد القاسم بن سالم كان من التفاسري األوىل اليت دخلت املغرب 

ه عرفا يف تصرين لد خمومل نعثر على نص صريح يشري إىل دخول تفسري ابن سالم إىل املغرب لكنا جن
  :املغرب من أواخر القرن الثالث وأوائل الرابع للهجرة ومن الذين اختصروه 

لقرطيب يعرف  ازمنني ري ابن سالم أليب عبد هللا حممد بن عبد هللا بن عيسى بن أيبخمتصر يف تفس-أ 
 عد .ختصر فيما بوتوجد نسخة منه يف خزانة القرويني وسأقدم هلذا امل 399ابملري اإللبريي ت

ن بن مروان بد الرمحخمتصر القرآن البن سالم أليب املطرف التنازعي )كذا والصواب القنازعي( ع–ب  
 هـ .413ت

احلاجة إىل  ة وتدعوخلاصااس ويتدارسه صار كتاب اليكون إال بعد أن يتداوله النقال : وواضح أن اخت
 تيسري الفائدة منه .ا.هـ .

1)عي لطبقات السيوطي وشجرة النور.وقد عزا خمتصر ابن أيب زمنني للديباج البن فرحون وخمتصر القناز  ) 
لى أنه ال سالم ع  بنوالغريب أنه يف حديثه عن خمتصر ابن أيب زمنني رجع إىل الصواب وأنه ليحىي

ا ال : ألف كثريً قفسريًا تله  بيد تفسري أصاًل ، ولذا فإن الكاتب ملا مل جيد مايدل على أنيعرف أليب ع
سوخ ، كتاب خ واملنلناسامن الكتب منها ما يتصل مبوضوعنا ؛ غريب القرآن ، كتاب القراءات ، كتاب 

 معاين القرآن ، كتاب اجملاز يف القرآن ، كتاب عدد آي القرآن .ا.هـ

                                                                                              

(1  .132،  131هذا  يف ص(
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 ث مرات وذلكمنني ثاليب ز نه عندما ذكر أعالم املفسرين يف القرن الرابع كرر ابن أومن ذلك أيًضا أ
 خالل تسعة عشر رجالً ساقهم يف نسق واحد بدون ترمجة ألحد منهم فقال :

 ري القرآن . الديباج هـ )كذا ( تفس359أبو عبد هللا حممد بن عبد هللا بن عيسى بن أيب زمنني ت– 11
 خمتصر تفسري بن سالم 

 هـ 339حممد بن عبد هللا بن أيب زمنني املري القرطيب ت  أبو عبد هللا-18
 تفسري القرآن . شجرة النور الزكية 

 هـ( 399 – 324حممد بن عبد هللا بن عيسى بن حممد املري  ) أبو عبد هللا-19
 تفسري القرآن . طبقات املفسرين للداوودي 

 خمتصر تفسري ابن سالم 
 تفسريا فوأنه مل يصن حدا ،واحد ، وأن املصادر اليت ذكرها ماأرادت إال رجال واوالصواب أن الثالثة 

 مستقال وإمنا ماصنفه هو خمتصر تفسري ابن سالم . 
هـ )كذا والصواب الباغايي ( يف أعالم  401ومن ذلك أنه ذكر أمحد بن علي بن أمحد الباغاين  ت

2)القرن الرابع  3)الم القرن اخلامس هـ  ، مث ذكره يف أع345وقال : ت (  هـ . 401وقال : ت (
هـ كان 398ومن ذلك أيضا أنه ذكر علي بن سليمان الزهراوي مرتني مرة يف أعالم القرن الرابع وقال : 

4)حيا فيه . 5)هـ.413ومرة يف أعالم القرن اخلامس وقال : ت  ( ) 
6)ومن ذلك نسبته للطرطوشي خمتصر تفسري الثعاليب اجلزائري يف عدة مواضع  والصواب أنه اختصر  (

 تفسري الثعليب النيسابوري ، وقد بينت ذلك يف ترمجة الطرطوشي وترمجة الثعاليب .
و حنوه أمطبعي  خطأ ويف الكتاب اختصار شديد جدا وتكرار وأوهام أخرى ، والتكاد تسلم صفحة من

 ، غفر هللا لنا وله وتقبل منا ومنه . 
د حيث يقع ه الشديتصار مد الفاضل بن عاشور إال أنه مع اخومن ذلك أيضا كتاب التفسري ورجاله حمل

ل جومع كون الر  ،تفسريا  صفحة من القطع الصغري مل يتكلم فيه إال عن قرابة اثين عشر 250يف حوايل 
ث عن حيىي ال حبديإسري تونسيا من أهل منطقتنا املعاصرين مل نظفر من خالل ماذكر من مفسرين وتفا

 ينا احلديث عنهم .بن سالم فقط ممن يعن

                                                                                              

(2  150ص(
(3  177ص(
(4  158ص(
(5  177ص(
(6  236،  235،  1/233منها (
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يد وهي " لوسيلة بلعاهلجري ثامنومن ذلك أيضا كتاب "التفسري واجتاهاته إبفريقية من النشأة إىل القرن ال
لدكتور دين إبشراف اأصول الو يعة رسالة دكتوراه يف العلوم اإلسالمية جبامعة تونس امللكية الزيتونية للشر 

 ونة يف جملد .هـ وهو مرق1407عبد احلميد حممد املنيف سنة 
وقد ذكرت الباحثة أهنا مل تقف على دراسة شاملة تكشف عن تطور التفسري يف منطقتها وهي تعين 

7)إبفريقية )تونس( فقط ، خالل املدة املدروسة فقط . ) 
ويالحظ أهنا مل تتعرض يف رسالتها إال إىل مخسة من املفسرين وهم ابن سالم واملهدوي ، ومكي ، وابن 

مان بن حيون ، وعلى هؤالء اخلمسة وتفاسريهم قامت رسالتها على الرغم من وجود عدة عرفة ، والنع
8)مفسرين تونسيني غريهم يف الفرتة اليت قامت بدراستها ، وهي مع ذلك مل توف بعضهم حقه وهو  (

 النعمان ابن حيون الذي حتدثت عن تفسريه ومنهجه يف صفحتني فقط .
 قة .ملنطاجتاه الصويف يف التفسري مع اشتهاره يف كما أهنا قد فاهتا احلديث عن اال

9)وأما كتاب طبقات املفسرين لألدنوي فقد وقع فيه بعض األوهام خاصة يف سين الوفيات كما وقع فيه   (
 بعض التخليط ومن ذلك قوله :

1)… حممد بن  0  أبو الشكر املغريب ( 
على مقدمة وثالثة وعشرين اباب وخامتة اإلمام العامل الفاضل هباء الدين قد صنف أحكام التأويل وهو 
وشرحه الشيخ أمحد بن عبد اجلليل … وشرحه أبو معشر البلخي يف سبع ) جملدات( يف كشف الظنون 

1)هـ 324السحري املتوىف  1 ) 
1)والذي يف كشف الظنون 2 )  : 

خل وبني ا…  وثالثة قدمةأحكام حتاويل سين العامل ليحىي بن حممد بن أيب الشكر املغريب وهو على م
 .نجيماهليئة والت إمنا يفو ري لتفسهناك أن أاب معشر البلخي امسه جعفر بن حممد املنجم فالكتاب ليس يف ا

وأما كتاب نيل السائرين يف طبقات املفسرين فوقع فيه أيضا على اختصاره الشديد بعض من األوهام 
ث به بعض التصحيفات مثل ومن ذلك خلطه يف ترمجة ابن برجان حيث ذكره يف ثالثة مواضع ، وحد

                                                                                              

(7  )أ(( انظر املقدمة ص 
( 199( وحممد ابن مجيل الربعي )رقم 183( وحممد املرجاين )رقم 87( منهم عبد العزيز ابن بزيزة )مرتجم برقم 8)

 وغريهم .
 .( انظر كمثال ترمجة أمحد بن حممد البسيلي ، وترمجة حيىي بن حممد بن موسى التجييب وغريمها 9)
(1 0  ( بياض يف املرجع .
(1  144(طبقات املفسرين لألدنوي ص1
(1 2  )1/18 
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تصحيف املغيلي ابلغيلي وغري ذلك ، وقد نبهت عليه عند الرتاجم املذكورة ، كما أنه مل يذكر من بداية 
 هـ غري علماء اهلند وابكستان وحنوها . 1386القرن احلادي عشر وحىت اتريخ أتليفه للكتاب وهو سنة 
يف موضعه  هت عليهد نبا من تكرار أو أوهام فقوأما سائر كتب طبقات املفسرين فما وقفت عليه فيه

 فمثال حممد بن ظفر ذكره الداوودي يف موضعني فنبهت على ذلك .
 

 ومن األوهام اليت وقفت عليها أيضا أثناء البحث :
1)حممد بن حيىي الباهلي أبو عبد هللا البجائي 3 )  

ن ابملنطقة ونعته بقوله : املفسر ذكره الدكتور عمار الطاليب يف مقدمة تفسري الثعاليب ضمن املفسري
1)البجائي الذائع الصيت . 4 ) 

حيث كان  -الفاء   املهملة علىبتقدمي السني -وهو غري معروف ابلتفسري وإمنا هو مشهور ابملسفر 
 يعمل يف السفارة ودخل فاسا سفريا ، فالتبس عليه املسفر ابملفسر .

رمبا فلدراسة  ابت وذلك يف ضبط املعنينيكما يالحظ أنين قد واجهت أثناء البحث بعض الصعواب
ه ألصله ومن نت نسبتا كانسب الرجل مغربيا وليس من أهل املنطقة بل مل يدخلها يف حياته أصال وإمن

 هؤالء :
املغريب  بد الغينمد بن يوسف بن عبد الرمحن بن عبد الوهاب بن عبد هللا بن عبد امللك بن عحم -

 حلسين املراكشي البيباين بدر الدين ا
حمدث الشام يف عصره ، أصله من مراكش من ذرية اجلزويل صاحب دالئل اخلريات، انتقل أحد أسالفه 
إىل الداير املصرية ، فولد فيها أبوه بقرية بيبان ) من البحرية ( ورحل إىل تونس فقرأ يف جامع الزيتونة 

ق فأقام هبا . ومل أقف على دخوله وعاد إىل الشرق فأقام بدمشق واشتهر ابملغريب . وولد  حممد يف دمش
1)منطقة املغرب . 5 )  

احلسني بن علي بن احلسني بن علي بن حممد املغريب ولد ابلشام ومل أقف على دخوله املغرب وإمنا  -
1)نسبته هلم من اجلدود . 6 ) 

                                                                                              

(1 ، شجرة النور  3/765، معجم املؤلفني  240(مصادر ترمجته : مقدمة تفسري الثعاليب ص )ب( ، نيل االبتهاج 3
1/219 . 
(1  (مقدمة تفسري الثعاليب ص )ب(4
(1 5  3/790، معجم املؤلفني 7/158،157(انظر األعالم 
(1 6 ، معجم األدابء  3/32، مرآة اجلنان  2/301، لسان امليزان  1/155مصادر ترمجته كثرية : طبقات الداوودي (
 1/624، معجم املؤلفني  1/428، وفيات األعيان  4/60
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الكية _ عبد هللا بن حممد بن أيب القاسم أبو حممد ابن فرحون اليعمري عامل ابحلديث مفسر من فقهاء امل
أصله من تونس ولد ونشأ وتعلم ابملدينة املنورة ودرس ابحلرم النبوي قال يف الديباج : انفرد آخر عمره 
بعلو اإلسناد مل يكن ابملدينة أعلى منه وانتهت إليه الرائسة هناك مع جاه مل يشاركه فيه أحد له أسئلة 

1)هـ . 769هـ وتويف سنة  693وأجوبة عن آايت من القرآن . ولد سنة  7 ) 
1)_ حممد بن أمحد بن علي القسطالين التوزري نسبته إىل توزر إبفريقية لكنه ولد مبصر ونشأ مبكة .  8 ) 

هـ له : الربهان يف  654_ عبد العظيم بن عبد الواحد بن ظافر العدواين القريواين ابن أيب األصبع  ت
1)فواتح .إعجاز القرآن ، بديع القرآن ، اخلواطر السوانح يف كشف أسرار ال 9 ) 

2)ذكر الزركلي أنه بغدادي مث مصري وأن مولده ووفاته مبصر فال أدري ماوجهة جعله قريوانيا ؟  0 ) 
2)وانظر أيضا اجلزائري 1 2)، املكناسي ( 2 2)، املغريب ( 3 2)، املراكشي ( 4 ) . 

 وابلطبع متييز هؤالء يتطلب تتبعا وجهدا كبريا .
 

أنساهبم يف   ثريا منجد كشتهار نسبتهم بل إنين مل أكذلك كان من العسري معرفة أهل املنطقة لعدم ا
 كتب األنساب وضبط املؤتلف واملختلف منها ومن األلقاب وغريها .

 وممن اشتبهت نسبتهم مع شهرهتا :
    خلف بن جامع بن حاجب _ وقيل حبيب _ الباجي                            

 من أهل ابجة ذكره إبراهيم بن حممد الباجي  
2)مفتياً ومفسراً . تويف سنة عشرين وثالمثائة . كان 5 )   

 وهو من ابجة األندلس ال القريوان الختصاص أهل األندلس برتمجته .
                                                                                              

(1 وهو فيه  2/406، الدرر الكامنة  144، الديباج  203، شجرة النور  2/784(مصادر ترمجته : معجم املفسرين 7
 . 1/467: األندلسي األصل نزيل املدينة . وهدية العارفني 

(1 8  2/480ملفسرين (انظر معجم ا
(1  1/253(انظر نسخها يف الفهرس الشامل 9
(2 0  4/30( األعالم 
(2 1  1/241(معجم املفسرين 
(2 2  . 5/319، أخبار مكناس  1/288(معجم املفسرين 
(2 3  1/294(معجم املفسرين 
(2 4  2/652(معجم املفسرين 
(2 ، اتريخ  5/632دارك ، امل 1/174، معجم املفسرين  1/761(مصادر ترمجته : طبقات املفسرين للداوودي 5

 1/161علماء األندلس 
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نها ما ينفي أهنم ف على م أقوهناك بعض املرتمجني توهم نسبتهم أهنم من املنطقة أو وجدت كتبهم هبا ومل
 لى ذلك يف احلاشية . أو أهنم ينتسبون لغريها وبناء عليه ذكرهتم ونبهت ع

 
ص يف جع متخصي مر أكما أنه يالحظ أن منهجي يف اعتبار الرجل من املفسرين مبين على ذكره يف 
الث آايت ثزيد عن ي يتراجم املفسرين أو وصف أحد أهل العلم له أبنه مفسر أو كان له نتاج تفسري 

ين يلة كآية الدت الطو اآلايو لتكرارها قصار وهو حد اإلعجاز عند كثري من أهل العلم مع اعتبار البسملة 
 مثال . 

 وقد أضربت صفحا عن ذكر من هم دون ذلك ومن هؤالء :
2)هـ له شرح قول املهدوي 1242_ احلسن بن حممد بن أمحد الفاليل الدرقاوي الدادسي كان حيا  6 ) 

 (2ايأيتها النفس املطمئنة يف تفسري آية  7 ) . 
2)هـ .899حممد البوفرحي ت  _ عبد العزيز بن حممد املالكي أبو 8 ) 

2)له : رسالة يف تفسري 9 ميحو هللا مايشاء ويثبت وعنده أم الكتاب قوله تعاىل  (
(3 0 )  

3)ومنهم اجلمايل  1 3)وحسني البارودي ( 2  وغريمها . (
جه فيهم ى اندراص علكذلك مل أعترب املصنفني يف قصص القرآن من املفسرين إال أن أقف على من ن

 ومن هؤالء :
 هـ 646السالم بن غالب املسرايت القريواين املالكي ت  عبد

3)له : خمتصر الزهر األنيق يف قصة يوسف الصديق .  3 ) 
هـ له : زهر 751ويوجد خلط بينه وبني سراج الدين أبو حفص عمر بن إبراهيم األنصاري املرسي ت 

3)الكمام يف قصة يوسف عليه السالم . 4 ) 
                                                                                              

(2 6   (2/805منه نسخة خبزانة تطوان )انظر الفهرس الشامل (
(2 7  27الفجر :(
(2 ، وفيات الونشريسي  2/245، جذوة االقتباس  3/131، سلوة األنفاس  2/376(مصادر ترمجته : درة احلجال 8

 (2/798،799ولقط الفرائد )موسوعة أعالم املغرب 
(2 9  1/509سخة خبزانة تطوان الفهرس الشامل منها ن(
(3 0  39الرعد: (
(3 1  1/1/444(انظر العمر 
(3 2  1/2/924(انظر العمر 
(3  (1/251(ومنه نسخ خبزانة تطوان وابحلرم املكي وبدار الكتب الوطنية بتونس )انظر الفهرس الشامل 3
(3 4  1/410(انظر الفهرس الشامل 
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ء من كتب ز يف شيأجي العلم له أبنه درس أو درس التفسري أو كما مل أعترب من وقفت على ذكر أهل
جييز و دريسه وجياز شتغل بتهم يالتفسري ألن غالب املشتغلني ابلعلم البد هلم من دراسة التفسري وكثري من

 فيه وال يعد بذلك مفسرا وهو واضح معلوم .
 

ث كثرت األحبا  اصة وقدهم خاستقصاؤ أما املتأخرون من املعاصرين املشتغلني ابلتفسري فليس يف اإلمكان 
ت ولكين اكتفي ملفسريناد االعلمية املتعلقة ابلتفسري وليست يف نظري مبسوغ لكي يدرج أصحاهبا يف عد

تفسريية  دراسات ع أوبذكر البعض منهم داللة على البقية وعلى وجه اخلصوص من كان له تفسري جام
 سري وحنو ذلك .متعددة مع وصف أهل قرنه له ابالضطالع يف التف

 
رحلة من بني ال القةأما ابلنسبة للوافدين على املنطقة فقبل حديثي عنهم أحب أن أعرج على الع

 ين .فسر األندلس للمشرق ومن املشرق لألندلس وبني الوافدين على هذه البالد من امل
بشكوال مثال يف  فاألندلسي إذا قيل رحل إىل املشرق أو حج اقتضى ذلك مروره إبفريقية ولذا قال ابن

3)ترمجة أمحد بن حممد السبيت : مسع ابلشرق من أيب حممد بن أيب زيد . 5 ) 
وقال يف ترمجة عبدهللا بن الوليد بن سعد : رحل إىل املشرق  فأخذ يف طريقه ابلقريوان عن أيب حممد بن 

3)أيب زيد الفقيه . 6 )  
3)ولقي أاب احلسن القابسي ابلقريوان . وقال يف ترمجة أمحد بن أيوب اإللبريي : رحل إىل املشرق وحج 7 )  

وقال يف ترمجة أمحد بن سعيد بن دينال : ورحل إىل املشرق فأدى الفريضة ولقي أاب حممد بن أيب زيد 
3)ابلقريوان فأخذ عنه خمتصره يف املدونة وغري ذلك من تواليفه. 8 ) 

3)وقال : ومن الغرابء القادمني من املشرق إىل األندلس 9 قدم من اتهرت وغريها من ويذكر من … (
 بالد املغرب .

وقال ابن الفرضي يف ترمجة حممد بن وضاح : رحل إىل املشرق حاجا فروى ابلقريوان تفسري القرآن ليحىب 
4)بن سالم . 0 ) 

                                                                                              

(3 5  1/50الصلة (
(3 6  1/267الصلة (
(3 7  1/53الصلة (
(3 8  1/54الصلة (
(3 9  1/86( الصلة 
(4 0  2/32( اتريخ العلماء ابألندلس 
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4)والشك أن طريق احلج 1 والرحلة للمشرق البد من مروره ابملغرب وإفريقية ، والشك أيضا أن أهل  (
ا من منابع العلم ابملشرق لن يفوهتم املرور على مراكز العلم املتامخة هلم كالقريوان العلم الذين رحلوا لينهلو 

 وغريها .
بالد وكذا  هذه ال على وألجل ذلك يعترب كل من نص على حجه أو رحلته للمشرق من األندلسيني وافدا

 كل من رحل من املشارقة لألندلس وافدا أيضا عليها .
امه هبا عن زاد مق عضهماملنطقة من هاجر إليها هجرة استيطان ، وب كما يالحظ أن من القادمني إىل

 املدة اليت نص عليها العلماء يف حتديد أوطان العلماء .
قال املقري : إن مجيع املؤرخني من أئمتنا السالفني والباقني دون حماشاة ألحد ، بل قد تيقنا إمجاعهم 

هجرته اليت استقر هبا ومل يرحل عنها رحيل ترك  على ذلك ، متفقون على أن ينسبوا الرجل إىل مكان
ومن هاجر منا إىل غريان فال حظ لنا … فمن هاجر إلينا من سائر البالد فنحن أحق به … لسكناها 

4)فيه واملكان الذي اختاره أسعد به . 2 ) 
4)وقال ابن املبارك وغريه : من أقام يف بلدة أربع سنني نسب إليها . 3 ) 

4)ء أن الرحلة إىل بلد تسوغ نسبة العامل إليها .وقد اعترب بعض العلما 4 ) 
 
 

وهذا أوان الشروع يف املقصود وباهلل التوفيق .

  
 
 
 
 
 
 

                                                                                              

(4  . 5/297(وانظر أيضا يف املرور على املغرب يف رحلة احلج : األعالم 1
(4 2  3/164( نفح الطيب 
(4 3  2/385( انظر تدريب الراوي 
(4  100( انظر : نسخة وكيع عن األعمش 4
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 الفصل األول
 

 تراجم املفسرين من أهل املنطقة
 

 

4)_ إبراهيم بن أمحد بن خلف بن احلسن بن الوليد السلمي أبو إسحق ابن فرتون 1 5 )  
 

 الكية ولد بفاس ومسع هبا وبسجلماسة واألندلس .من فقهاء امل مفسرحمدث 
4)احلافظ العامل املتفنن املفسروصفه خملوف بقوله : الفقيه األصويل  6 ) . 

 روى عن أيب علي الصديف وأيب علي الغساين وابن عتاب وغريهم .
 وحدث عنه أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن منظور وغريه .

4)ب كتاب الذيل .وهو جد أمحد بن يوسف ابن فرتون صاح 7 ) 
 . ئةتويف بفاس يف الثالث والعشرين من مجادى اآلخرة سنة مثان وثالثني ومخسما

 
4)_ إبراهيم بن أمحد بن علي بن مسلم أبو إسحق اجلبنياين البكري املالكي 2 8 ) 
 

للبيدي اأبو القاسم  الفقيه مجع من بكر بن وائل ، أحد أئمة املسلمني ، وأولياء هللا تعاىل الصاحلني وقد
 ، وأبوبكر املالكي من أخباره وسريه كثريا .  

4)وكان سلفه  9 5)من أهل اخلطط( 0 ابلقريوان وهلم مسجد يعرف مبسجد ابن سامل ، وويل والده أبو بكر  (
5)أمحد بن علي خراج إفريقية يف عهد بين األغلب وارتفع إىل الوزارة .  1 )  

                                                                                              

(4  1/84، جذوة االقتباس 1/134، شجرة النور  1/175ملة ، التك 2/755( مصادر ترمجته : معجم املفسرين 5
 وفرتون : ابلتاء الفوقية بعد الراء

(4 6  1/134( الشجرة 
(4 7  1/117( انظر جذوة االقتباس 
(4 ، معجم املفسرين  208، معجم طبقات احلفاظ واملفسرين  1/3( مصادر ترمجته : طبقات املفسرين للداوودي 8
، شجرة  2/337لسندسية ، احللل ا 1/264، الديباج املذهب  6/247املدارك ، ترتيب  81، رحلة التجاين  1/9

 . أليب القاسم اللبيدي . وانظر مناقب أيب إسحق اجلنبياين 3/186، األنساب )احلاشية(   1/95النور الزكية 
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يش وحج سنة اهة العن رفيف صغره مع ماكان فيه م ولد سنة تسع وسبعني ومائتني واهتم أبوه بتعليمه
 أربعة عشر وثالمثائة بعد أن هرب من أبيه وتزهد .

قيل له : مل اخرتت سكىن جبنيانة على غريها ؟ قال : أردت أن خيمل ذكري فيها، ألين رأيتها من أقل 
5)القرى ذكرا .  2 ) 

ن . وله بن سهلو ود اد وأيب علي محأخذ العلم عن مجاعة منهم عيسى بن مسكني وأيب بكر بن اللبا
 أخبار عجيبة يف الورع ، وكان يسرد الصوم ، شديد اإلقبال على الصالة .

وكان من أعلم الناس ابختالف العلماء ، عاملا بعبارة الرؤاي ويعرف حظا من اللغة العربية حسن القراءة 
اسة العلم ابلليل إال عند ، مل يرتك حظه من در  حيسن تفسريه وإعرابه وانسخه ومنسوخهللقرآن 

ضعفه قبل موته بقليل ، وكان اليفيت إال أن يسمع أحدا يتكلم مبا الجيوز فريد عليه ، أويرى من خيطىء 
5)يف صالته فريد عليه. 3 )  

وكان أبو احلسن القابسي يقول : اجلبنياين إمام يقتدى به . وكان أبو حممد بن أيب يزيد يعظم شأنه 
ق خالية اليسلكها أحد يف الوقت . وكان أبو إسحق قلما يتغري على أحد ويقول : طريق أيب إسح

فيفلح ، وإذا رؤي ذكر هللا تعاىل من هيبته ، قد جف جلده على عظمه ، واسود لونه ، كثري الصمت ، 
قليل الكالم ، فإذا تكلم نطق ابحلكمة ، وكان قلما يرتك ثالث كلمات جامعة للخري ، وهي : اتبع 

5)اتضع والترتفع ، من ورع مل يقع . والتبتدع ،  4 ) 
5)وكان العلماء ابلقريوان وغريها والفضالء يقصدونه ويسألونه الدعاء هلم . 5 )  

 ومن شعره :
 إن القنوع حبمد هللا مينعـىن            من التعرض للمنـانة النكــد

5)إين ألكرم وجهي أن أعرضه           عند السؤال لغري الواحد الصمد  6 ) 
                                                                                                                                                                      

ة مث ألف مث نون _ قرية واجلبنياين : نسبة إىل جبنيانة _ بكسر اجليم مث موحدة ساكنة مث نون مكسورة تليها مثناة حتتي
 (3/185إبفريقية قرب سفاقس )انظر التعليق على األنساب 

(4  (3/2068( سلف الرجل : آابؤه املتقدمون )لسان العرب 9
(5 ( واملراد أصحاب الوالايت والوزارات ومن ذلك 2/1199( مجع خطة وهي احلال واألمر واخلطب )لسان العرب 0

 (115نظر أساس البالغة صقوهلم : فالن يبين خطط املكارم )ا
(5 1   223/ 6( املدارك 
(5 2   6/231( املدارك 
(5 3  1/264( الديباج 
(5 4  1/3(طبقات الداوودي 
(5 5  6/233( املدارك 
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وقفوهم إهنم ابنه أبو طاهر : قال يل أيب : إن إنساان أقام يف آية سنة مل يتجاوزها وهي قوله تعاىل:  قال
مسئولون

(5 7 5)فقلت له : أنت هو ؟ فسكت ، فعلمت أنه هو. ( 8 ) 
تويف رمحه هللا سنة تسع وستني وثالمثائة وسنه تسعون سنة ، وما وجد له من الدنيا قليل وال كثري غري  

5)ري يف قلة مكسورة ، وقربه جببنيانة معروف يتربك به العوام .أمداد شع 9 )  
 
 
6)_ إبراهيم بن إدريس احلسين السنوسي الفاسي 3 0 ) 
 

ة ا إىل القاهر ، ومنه ندرية، ولد بفاس ، مث انتقل إىل اإلسك والتفسريفقيه مالكي ، عارف ابحلديث 
 وتويف هبا سنة ألف وثالمثائة وأربعة .  

6)لقرآن ومل يكمله .شرع يف تفسري ا 1 ) 
 وله أيضا : 

6)سيف النصر ابلسادة الكرام أهل بدر . نظما ونثرا . 2 ) 
 
 
6)_ إبراهيم بن عمر بن اببة بن إبراهيم بن محو امللقب بَـيُّوض 4 3 ) 
 

6)عامل إابضي 4  جماهد من أكابر علمائهم ، واعترب من رجال اإلصالح يف وقته.  مفسر (

                                                                                                                                                                      

(5 6  6/229( املدارك 
(5 7   24( الصافات :
(5 8  6/231( املدارك 
(5 9  1/247( انظر الشجرة
(6   1/13جم املؤلفني ، مع 1/44، هدية العارفني 1/10( مصادر ترمجته : معجم املفسرين 0
(6 1  1/10( معجم املفسرين 
(6 2  1/44( هدية العارفني 
(6 ، أعالم اإلصالح يف اجلزائر  3/6، هنضة اجلزائر احلديثة 81-1/17( مصادر ترمجته : معجم املفسرين 3
 ، مقدمة تفسري الثعاليب ص )ج( . 1/81،2/77،3/75،4/15
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 .ا وإقامة ولد سنة ألف وثالمثائة وستة عشر من أهل القرارة ابجلزائر مولد
م يت مهدت لقياينية الالد اشتغل ابلتعليم الديين مدة طويلة ، وشارك يف النهضة اإلصالحية السياسية

 الثورة اجلزائرية ضد االستعمار الفرنسي .  
6)تويف مبسقط رأسه اليوم الثالث من ربيع األول سنة ألف وأربعمائة وواحد 5 سنة ألف ، وقيل :  (

6)وأربعمائة . 6 )  
 من آاثره : 

6)اشتغل به تدريسا زهاء مخسة وأربعني عاما . تفسري القرآن الكرمي 7 ) 
 
_ إبراهيم بن فائد بن موسى بن عمر بن سعيد بن عالل بن سعيد الزواوي النجار  5

6)القسنطيين  8 ) 
 

6)قال خملوف : اإلمام الفقيه العامل العمدة الكامل 9 ) . 
7)وتسعني وسبعمائة يف جبل جرجرا ولد يف سنة ست  0 7)، مث انتقل إىل جباية ( 1 فقرأ هبا القرآن ، واشتغل (

عن  وكذا التفسريهبا يف الفقه على أيب احلسن علي بن عثمان  مث رحل إىل تونس فأخذ الفقه أيضا 

                                                                                                                                                                      

(6 ة نسبة إىل فرقة من اخلوارج يقال هلم : اإلابضية وهم أتباع عبد ( بكسر األلف وفتح الباء املوحدة آخره ضاد معجم4
هللا بن إابض املري ، وقد انقسمت إىل فرق متعددة يكفر بعضها بعضا وقد تقدم احلديث عن دولتهم يف مقدمة 

،  138صالبحث وأييت احلديث عن اعتقاداهتم مفصال يف الباب الثاين . )وانظر األداين والفرق واملذاهب املعاصرة 
 (1/111األنساب 

(6  ( مقدمة تفسري الثعاليب ص )ج( .5
(6 6  1/17( معجم املفسرين 
(6 7  ( املصدر السابق
(6 ، معجم املفسرين  209، معجم طبقات احلفاظ واملفسرين  1/71( مصادر ترمجته : طبقات املفسرين للداوودي 8
، معجم  52بتهاج ، نيل اال 1/116، الضوء الالمع  1/193، درة احلجال  2/743، احللل السندسية 1/18

ور الزكية ، شجرة الن 2/5،  تعريف اخللف  293 /4، معجم املصنفني  1/305، إيضاح املكنون  1/50املؤلفني 
 ( .2/763م املغرب ، تذكرة احملسنني )موسوعة أعال 160، معجم أعالم اجلزائر  57 /1، األعالم  1/262

( 6/320نساب اشية األحانظر ف _ نسبة إىل قبيلة زواوة من قبائل املغرب )والزواوي : _ بزاي وواوين بينهما أل
( وهي حاليا اتبعة 1/31يقيا والقسنطيين : نسبة إىل قسنطينة وهي من أقاليم مملكة تونس األربعة )انظر وصف إفر 

 للجزائر . 
(6 9  1/262( الشجرة 
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مث رجع  القاضي أيب عبد هللا القلشاين والفقه وحده عن يعقوب الزعيب واألصول عن عبدالواحد الفراييب
إىل جبال جباية ، فأخذ العربية عن األستاذ عبد العال بن فراج ، مث انتقل إىل قسنطينة فقطنها وأخذ هبا 
األصلني واملنطق عن حافظ املذهب أيب زيد عبد الرمحن امللقب ابلباز ، واملعاين والبيان عن أيب عبد هللا 

 واملنطق واملعاين والبيان مع الفقه وغالب اللبسي احلكمي األندلسي _ ورد عليهم حاجا _ ، واألصلني
7)العلوم املتداولة ، عن أيب عبد هللا ابن مرزوق احلفيد املفسر  2 عامل املغرب _ قدم عليهم قسنطينة _ ومل (

 ينفك عن االشتغال واألشغال حىت برع يف هذه الفنون السيما الفقه . 
ابن اجلزري يف سنة مثان وعشرين ، وممن أخذ  وحج مرارا وتال لنافع على الزين بن عياش بل حضر جملس
7)عنه الشهاب ابن يونس وكان عليه مست الزهاد وسكوهنم. 3 ) 

 مات سنة سبع ومخسني ومثامنائة .
 له : 

7)تفسري القرآن .  4 ) 
 وله أبضا :

7)شرح ألفية ابن مالك ، تلخيص املفتاح ، تسهيل السبيل يف خمتصر الشيخ خليل  ، فيض النيل . 5 ) 
 
براهيم بن حممد بن إبراهيم بن أيب القاسم القيسي الفارقي املغريب املالكي برهان الدين _ إ 6

7) أبو إسحق السفاقسي 6 ) 
                                                                                                                                                                      

(7  (2/102)انظر وصف إفريقيا  ( جبل من جبال جباية من جهة الشاطىء املعروفة جببال زواوة0
(7 ( جباية : _ ابلباء املوحدة مكسورة بعدها جيم خمففة وبياء حتتية مثناة _ من أقاليم مملكة تونس األربعة املتقدم 1

اإلشارة هلا ، وهي دولة تكاد تكون كلها مؤلفة من جبال شاهقة وعرة ذات غاابت وعيون كثرية متتد على طول ساحل 
سط مسافة حنو مائة ومخسني ميال وعلى عمق حنو أربعني ميال ، وتسكن كل جبل من هذه اجلبال البحر األبيض املتو 

( واملراد هنا مدينة جباية الواقعة على ساحل  2/101،102،  1/31قبيلة غري اليت تسكن جبال آخر . )وصف إفريقيا 
ي . وهي غري جبانة _ بفتح وتشديد البحر كالعاصمة للمنطقة وكان أول من اختطها الناصر بن علناس من بين زير 

 ( 1/403ونون _ من مدن األندلس )انظر معجم البلدان 
(7  ( هو حممد بن أمحد أتيت ترمجته يف احملمدين2
(7 3  1/71( طبقات الداوودي 
(7 4  1/50، معجم املؤلفني  1/57، األعالم  1/71( انظر طبقات الداوودي 
(7  1/305( انظر املصادر السابقة ، وإيضاح املكنون 5
(7 ،  48، معجم احملدثني واملفسرين  1/19، معجم املفسرين  276( مصادر ترمجته : طبقات املفسرين لألدنوي ص6

، النجوم  39، نيل االبتهاج ص 1/425، بغية الوعاة  1/57، الدرر الكامنة  1/279الديباج املذهب 



 

17 

 

 النحوي الفقيه العالمة املالكي صاحب إعراب القرآن . 
7)كانت والدته يف حدود سنة سبع وتسعني وستمائة _ وقيل : سنة مثان _ بسفاقس  7 ). 

7)العلم إىل تونس مع أخيه حممد قرأ ببلده ، مث رحل يف طلب 8 فقرآ هبا على احلافظ عبد العزيز بن  (
7)الدروال 9 ، مث قصدا جباية فتفقها على انصر الدين املشدايل، مث حجا معًا ، واستقر إبراهيم ابلقاهرة  (

 والزم شيخ العربية أاب حيان . وبعد حني سافر إىل الشام ومسع بدمشق من كبار رواة احلديث مثل املزي
 والفاضلة زينب بنت الكمال وغريمها. 

نه علعربية فأخذ تدريس ادر لمهر يف العلوم وختصص يف العربية واألصول، وبلغ فيهما شأوًا بعيداً. وتص
 مجاعة ال حيصون .

8)وكان فاضال وماهرا وكامال يف مجيع الفنون ، وأفىت ودرس سنني . 0 )


8)قال تلميذه اخلطيب ابن مرزوق 1 ان الدين أحد أئمة القاهرة ، قرأت عليه وأجازين : من شيوخي بره (
8)وأمحل عنه مصنفاته . 2 ) 

8)وقال ابن عرفة 3 8): برهان الدين عامل كبري ابألصول . ( 4 )  

                                                                                                                                                                      

، تراجم املؤلفني  2/350، ملحق  2/249 ، بروكلمان 19رقم  1/1/163، العمر  1/63، األعالم  10/96الزاهرة
،  1607، 1477، 22، كشف الظنون ص  1/209، شجرة النور الزكية  46، رحلة ابن بطوطة ص 4/132

، الوايف  15 /4، هدية العارفني 146 /2، نزهة األنظار 418، 106 /2، مفتاح السعادة  56 /1معجم املؤلفني 
، تذكرة احملسنني ووفيات  179 -1/178، درة احلجال  46، 45يئة ، اجلواهر املض 139 -138 /6ابلوفيات 

 ( .2/637الونشريسي ولقط الفرائد)موسوعة أعالم املغرب 
(7 7 ، سفاقس : بفتح السني املهملة بعدها فاء وضم القاف ، أخرها  1/1/163، العمر  1/57( انظر الدرر الكامنة 

)انظر  هتا الزيتون .وجل غال أايم لساحل وبينها وبني القريوان ثالثةمثل أوهلا _ مدينة من نواحي إفريقية على ضفة ا
 وقد زارها 2/87فريقيا إكما يف وصف   -( وبعضهم يكتبها ابلصاد املهملة يف أوهلا _ صفاقس 3/252معجم البلدان 

 (  84_68التجاين ووصفها وصفا دقيقا )انظر رحلته ص
(7 8  ( أتيت ترمجته يف احملمدين .
(7 9  مجته يف املعبدين .( أتيت تر 
(8 0  .  1/63، األعالم  276( انظر طبقات األدنوي ص
(8  ( هو حممد بن أمحد بن حممد الشهري ابجلد وابخلطيب أتيت ترمجته . 1
(8 2  . 39( انظر نيل االبتهاج ص
(8  ( هو حممد بن حممد بن عرفة الورغمي أتيت ترمجته .3
(8  . 39ج ص( أسنده البسيلي عن ابن عرفة كما يف نيل االبتها 4
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مث رجع صحبة أخيه إىل إفريقية واجتمع أبعيان العلماء التونسيني وقد أكرموا وفادهتما . قال بدر الدين 
خوين السفاقسيني كان أحدمها حافظًا لفروع املالكية واآلخر الدماميين : أخربين بعض الثقات أن األ

متفننًا يف األصول والعلوم اللسانية فكاان إذا حضرا يف جملس جيتمع فيهما عامل كامل . فاتفق أن حضرا 
جملس ابن عبد الرفيع قاضي اجلماعة، فسأهلما عن مسألة، فأجااب عنها بنقل ذكراه عن ابن رشد وتكلما 

8)م استحسنه احلاضرون .عليها بكال 5 )


8)مث إن إبراهيم أقام بوطنه إفريقية وهبا تويف يف اثمن عشر ذي القعدة سنة ثنتني وأربعني وسبعمائة 6 وقيل  (
8)يف اليت بعدها 7 ) . 

8)ومل يذكر أصحاب الرتاجم مكان وفاته ، والظن الغالب أنه مدفون برابط املنستري 8 ويعرف قربه اآلن  (
8)سيبسيدي إبراهيم السفاق 9 )  . 
 له مصنفات منها :  

9) اجملُيد يف إعراب القران املَجيد 0  ويسـمى إعراب القرآن . أوله : احلمد هلل (
                                                                                              

(8 5  1/1/163( العمر 
(8 6  1/425، بغية الوعاة  1/57( الدرر الكامنة 
(8 7 وقد رجح األول  2/376، موسوعة أعالم املغرب  1/63، األعالم  10/96، النجوم الزاهرة 1/279( الديباج 

 حسن حسين عبد الوهاب يف العمر .
(8 نيه وسكون السني املهملة وكسر املثناة القوقية ، (تقدم احلديث عنه يف التمهيد ، واملنستري : بضم أوله وفتح اث8

 ( 5/243موضع بني املهدية وسوسة إبفريقية )معجم البلدان 
(8 9  1/1/164، العمر  1/209( انظر الشجرة 
(9 ( يوجد منه نسخة كاملة يف أربعة جملدات من املكتبة العبدلية ، ونسختان كاملتان من املكتبة األمحدية بدار الكتب 0

رويني لزيتونة، وابلققة يف امتفر  بتونس ونسخة اتمة يف جملد ابلظاهرية يف دمشق ، كما توجد بتونس نسخ أخرى الوطنية
وخبزانة تطوان ، وبدار  مللكية ابلرابطاملكتبة مة وابفاس ، وابملكتبة احملمودية ابملدينة املنورة ، وابملدرسة العليا واخلزانة العا

 بلندن ، ويف ملتحف الربيطاينا، ويف  دريدورية ابلقاهرة ، ومبكتبة كوبريل ، وابألسكورايل مبالكتب املصرية، واخلزانة التيم
راي وببلدية ويف طوبقبوس يتويف تشسرتبي مكتبة الدولة بربلني، ومبكتبة سليم أغا يف استانبول ، وابجلامع الكبري بصنعاء ،

فندي يم أغا وعاطف أوسف وسليابن  ملركزية وجبوات وخبزانةاألسكندرية وابلتيمورية وجباريت يهودا وجبامعة قاريونس ا
-1/1/165العمر وانظر)وويل الدين ، ويف كثري من اخلزائن اخلصوصية ومنها مكتبة حسن حسين عبد الوهاب . 

 ، الفهرس166
 ( وقد طبع حمققا كما أفاده حمقق األدنوي ومل أقف عليه . 1/387الشامل

:  ك العابد الفاسي بقوله)تفسري السفاقسي ( وعقب على ذل 923رقم  29 /3ويني وجاء يف فهرس خزانة جامع القر 
 ذا االسم . وهللاهب: قصد  يقال ال نعلم للسفاقسي تفسريا . وليس يف نفيه ذلك وجهة مع اشتهار كتابه اللهم إال أن

 أعلم .
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9)اخل …الذي شرفنا حبفظ كتابه  1 ) 
9)اشرتك يف أتليفه معه أخوه حممد 2 ، وإن كانت نسبته إىل إبراهيم أشهر وقد مسعه منه ابن مرزوق اجلد  (
الذي أعرب فيه وأغرب يف إعراب القرآن العظيم . قال حسن حسين : فقال : ومسعت من لفظه كتابه 

ويقال : إهنما خلصاه من التفسري املسمى ابلبحر احمليط تصنيف شيخهما أثري الدين أيب حيان ، وإايه 
9)يعنيان بلفظ الشيخ يف كتاهبما ، وكثرياً ما يتعقبان ابلبحث والنقد عباراته ومدلوالته . 3 )  

كان أبو عبدهللا ابن آجروم يثين على فهم السفاقسي ويراه مصيبًا يف أكثر تعقباته   قال أمحد اباب :
9)وانتقاداته أليب حيان . 4 )  

9)قال حممد خملوف : هو من أجل كتب األعاريب وأكثرها فائدة ، وبنحوه قال حسن حسين . 5 ) 
ضخمني مجع بني  وهو مؤلف جليل القدر والشأن يف جملدين… قال األدنوي : وكتابه أحسن ماألف 

التفسري واإلعراب وهو يف احلقيقة منهاج صعب ذكر فيه البحر لشيخه أيب حيان ومدحه مث قال : لكنه 
سلك سبيل املفسرين يف مجعه بني التفسري واإلعراب فتفرق فيه املقصود واستخار يف تلخيصه ومجع ما 

اس عليه وضمه إىل كتابه حبرف أشكل إعرابه يف كتاب الشيخ أيب البقاء لكونه كتااب قد عكف الن
9)امليم 6 ، وأورد ماكان له بقوله : قلت . فجاء كبري احلجم يف عشر جملدات فاختصره الشيخ سليمان   (

ولكن اعرتض عليه يف مواضع   الصرخدي الشافعي املتوىف سنة اثنتني وتسعني وسبعمائة يف جملدين
9).كثرية 7 )  

9)روينوقد اختصره أيضا عبد الكرمي بن حممد احلم 8 ومساه : اختصار إعراب القرآن. وله غري ذلك من  (
9)االختصارات 9 ) . 

1)قال عبد الكبري الفاسي عن خمتصر السفاقسي : وقد تربأ منه أبو حيان . وكذا قال ابن القاضي 0 0 ) . 

                                                                                              

(9 1  1607( كشف الظنون 
(9   ورده أمحد اباب يف النيل . ( هذا كالم ابن فرحون يف الديباج وكذا يف الشجرة .2
(9 3  1/1/164( العمر 
(9 4  39( نيل االبتهاج ص
(9 5  1/1/164، العمر  1/209( الشجرة 
(9 هـ من كتابه )إمالء مامن به الرمحن من  616( أي رمز ملا نقله عن أيب البقاء عبد هللا بن احلسني الَعكربي ت 6

 ا سيأيت . لت . كممة : ق، وأما قوله هو فيصدره بكلوجوه اإلعراب والقراءات يف مجيع القرآن ( حبرف امليم 
(9 7  277_276(طبقات األدنوي ص
(9  ( أتيت ترمجته يف املعبدين ، ومن اختصاره نسخة يف الزيتونة كما يف املرجع اآليت .8
(9 9  1/1/164( انظر العمر 
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 وله أيضا : 
1)أحكام القرآن 0 1 ). 

ولربهان الدين من املؤلفات كذلك :

لروض األريج يف مسألة الصهريج ، إمساع املؤذنني خلف شرح على خمتصر ابن احلاجب الفقهي ، ا
1)اإلمام 0 2 )  . 

 

1)_ إبراهيم بن حممد بن إبراهيم بن يوسف أبو إسحاق إطفيش 7 0 3 )  
 

 أديب من علماء اإلابضية 
 .ولد سنة ألف وثالمثائة ومخسة يف قرية بين يسجن بوادي ميزاب يف اجلزائر 

مد سر اإلابضي حمخ املفالشي رآن الكرمي على شيخه عم والدهبعد حفظ الق التفسريوقرأ الفقه والنحو و
 احلركة يفوشارك  تونةبن يوسف والزمه إىل أن تويف . فانتقل إىل تونس وحضر دروسا يف جامع الزي

 الوطنية فأبعده الفرنسيون فتوجه إىل القاهرة . 
مم ا يف هيئة األا لوفدهئيسور  واشتغل ابلسياسة فكان ممثال لدولة إمامة عمان يف جامعة الدول العربية

إلسالمية اؤمترات امل املتحدة ، وأسس أول مكتب سياسي لدولة إمامة عمان يف القاهرة ، وشهد بعض
 يف القدس وبغداد . 

 وكان مرجعا للفتوى يف املذهب اإلابضي عند املشارقة واملغاربة .
 تويف ابلقاهرة سنة ألف وثالمثائة ومخسة ومثانني .

املنهاج ونشر كتبا علمية لبعض أعالم اإلابضية وصنف كتاب الدعاية إىل سبيل املؤمنني وشرع أنشأ جملة 
يف كتابة اتريخ اإلابضية وعاجلته املنية قبل إمتامه وعمل يف دار الكتب املصرية فشارك يف حتقيق بعض 

1)وأجزاء من هناية األرب كتفسري القرطيبمطبوعاهتا الكبرية  0 4 ) . 

                                                                                                                                                                      

(1 0  (2/743( تذكرة احملسنني ولقط الفرائد )املوسوعة 0
(1 0  (1/387رم النبوي )انظر الفهرس الشامل ( يوجد منه نسخة مبكتبة احل1
(1 0 2  39( نيل االبتهاج ص
(1 0 وأييت ضبط كلمة إطفيش يف ترمجة عم والده حممد  56 /1، معجم املؤلفني  73 /1( مصادر ترمجته :  األعالم 3

 بن يوسف . 
(1 0 4   1/73( انظر األعالم 
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قوله عن تفسري عمه : لقد رأيت يف هذا التفسري من  تعمقه يف التفسريتدل على ومن أقواله اليت 
1)التحقيق ما مل أره يف غريه . 0 5 ) 

 
 
1)_ إبراهيم بن حممد بن عبد القادر بن حممد احلسين الطاليب أبو إسحق التاديل 8 0 6 ) 
 

وف والطرق ب التصأراب ، من ابلتفسريشيخ مشايخ الرابط يف عصره من كبار فقهاء املالكية ، عارف 
 الصوفية . 

س أكثر من مكث بفا، و  ولد ابلرابط سنة اثنتني وأربعني ومائتني وألف ، وتعلم هبا وبفاس ومكناس
فيها  سبانية فقرأبالد األابل مخسة عشر عاما ، ورحل إىل املشرق مرتني وحج وجاور ابحلرمني ، وعاد مارا

 الثني سنة .بعض العلوم احلديثة ، ودرس ابلرابط أكثر من ث
تويف ابلرابط يوم اخلميس سابع عشر ذي احلجة سنة أحد عشر وثالمثائة وألف ودفن بداره اليت كان 

1)يسكنها  0 7 ). 
 بلغت تصانيفه مائة وعشرين ، بعضها مل يتم ومنها :

1)حاشية على اإلتقان يف علوم القرآن للسيوطي 0 8 ) . 
قواعد علم اللغة ، علم الدول ، أغاين السيقا  وله أيضا : تفسري اللغات ، حساب الفرائض والرتكات ،

يف علم املوسيقا ، شرح المية األفعال ، حتفة األحباب أبعمال احلساب ، شرح إيساغوجي يف 
1)املنطق 0 9 )  . 

 
1)_ األحسن بن حممد 1 0 ) 

                                                                                              

(1 0 5  2/658( انظر معجم املفسرين 
(1 0 ، االنبساط بتلخيص  1/71، األعالم 10، معجم احملدثني واملفسرين  2/756( مصادر ترمجته : معجم املفسرين 6

ف املطالع )موسوعة أعالم م ، إحتا 1961، جملة تطوان العدد السادس سنة  1/66، معجم املؤلفني  27االغتباط 
 ( .8/2798املغرب 

(1 0  ( 8/2798( إحتاف املطالع ) املوسوعة 7
(1 0 8  2/756( معجم املفسرين 
(1 0 9 وإيساغوجي : لفظ يوانين معناه الكليات اخلمس وهي ابب من أبواب املنطق )انظر كشف  1/71( األعالم 

 ( 1/206الظنون 
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1)_ أمحد بن أمحد املختار الشنقيطي 9 1 1 ) 
 

 من املعاصرين .  عارف ابلتفسريفقيه 
ربع وأربعني وثالمثائة وألف ، وحفظ القرآن الكرمي ودرس مبادىء من علوم الدين ولد يف موريتانيا سنة أ

واللغة العربية مث درس خمتصر خليل والتكميل يف قواعد املنهج يف أصول الفقه ورحل إىل اململكة العربية 
1)السعودية ليأخذ العلم عن الشيخ املفسر حممد األمني الشنقيطي 1 2  التفسريفالزمه ودرس عليه  (

 وغريه ، ومل يدرس الدراسة النظامية . يف التفسريوأصول الفقه والنحو وأجازه 
 استقر يف مثة وألف عمائعمل مدرسا ابحلرم املكي سنني عديدة حىت أحيل إىل التقاعد سنة مثان وأرب

 موريتانيا .
 انتقاد البدع قال الطيب بن عمر : هو من أبرز الدعاة السلفيني املعاصرين علما ونشاطا ومن أشدهم يف

1)السيما بدع املتصوفة ومؤلفاته تشهد بذلك 1 3 ) . 
 له عدة مؤلفات طبع منها : 

تفادة من هج لالسامل إكمال حتفة األلباب شرح األنساب ، مواهب اجلليل على خمتصر خليل ، إعداد
 املنهج .

 
 

1)_ أمحد بن أمحد بن زايد أبو جعفر الفارسي القريواين  10 1 4 )  
 

1)النظار الثقة األمني اإلمام العامل 1 5 )


 مولده ابلقريوان سنة مائتني وأربعة وثالثني . 

                                                                                                                                                                      

(1 1 0  ( انظر احلسن بن حممد
(1 1   83، الشنقيطي ومنهجه يف التفسري ص 395( مصادر ترمجته : السلفية وأعالمها يف موريتانيا ص 1
(1 1 2  ( أتيت ترمجته يف احملمدين
(1 1 3  395ا ص( السلفية وأعالمه
(1 1 ، البيان املغرب 5/112، ترتيب املدارك 157 /1، املدرسة القرآنية  2/757( مصادر ترمجته : معجم املفسرين 4
، طبقات اخلشين  1/81، شجرة النور الزكية  2/430، تراجم املؤلفني 1/169، الديباج املذهب  1/204،242

 7رقم  1/1/116، العمر 230،  216، 168
(1 1 5  1/81( شجرة النور 
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فه والده ، لذي ألا آنومسع من حممد بن حيىي بن سالم تفسري القر قرأ على حممدبن عبدوس ، 
وروى عنه  كام،فكان به مولعا . وصحب القاضي عيسى بن مسكني وكان يكتب له السجالت واألح

شين وربيع القطان وهبة هللا ابن عقبة وغريهم.أبو العرب وابن حارث اخل

قال اخلشين : كان عاملًا عارفًا ابلواثئق فقيهًا نبياًل . وكان مذهبه النظر يف املسائل ونقدها وال يرى 
التقليد . ويتكلم يف ذلك كالمًا حسناً. وكان بصريًا ابللغة وأوضاعها بليغ القلم، وكان من ذوي اجلاه 

. وامتحن آخر عمره مبغارم السلطان احملدثة على أهل الضياع يف أايم عبيد هللا املهدي واملروآت والنعم 
فانكشف فأكب عليه الغرم وتراكمت عليه املطالب فلجأ إىل حممد بن أمحد البغدادي ليتوسل له عند 

لك عبيد هللا يف ختفيف ذلك عنه، فقال له البغدادي : هذا ما يفعله املهدي مع أحد، ولكن أسأله 
1)صلة تعينك على املغارم ، فاستجاز له يف ستني مثقااًل ذهباً استعان هبا يف دفع املغارم . 1 6 )  

ودارت عليه دائرة على يد قاضي الشيعة إسحاق بن أيب املنهال وذلك أنه كتب يف كتاب صداق شرطاً 
إن تسرى عليها الزوج معمواًل به يف القريوان وجرت به العادة من قدمي من متليك الزوجة طالقها بيدها 

بغريها. وقد كان بنو عبيد منعوا أهل إفريقية من كتب ذلك يف عقود النكاح فلما ارتكب أبو جعفر 
1)النهي أرسل إليه القاضي إسحاق املتقدم وحبسه مدة .  1 7 ) 

1)تويف سنة ثالمثائة وتسعة عشر 1 8 ، وقيل : وستة عشر ، وقيل : وسبعة عشر ، وقيل: ومثانية عشر ،  (
1)حسن حسين األول . ورجح 1 9 )  

له من املصنفات :

1)يف عشرة أجزاءأحكام القرآن  2 0 ) . 
1)وله أيضا : الواثئق والشروط ، ومواقيت الصالة  2 1 ). 

 
 

1)_ أمحد بن أمحد بن حممد الشَّّدادي اإلدريسي احلسين أبو العباس الفاسي 11 2 2 )  

                                                                                              

(1 1 6  5/112، املدارك  168( طبقات اخلشين 
(1 1 7  1/1/116( العمر 
(1 1 8  5/114( انظر املدارك 
(1 1 9  1/1/117( انظر العمر 
(1 2 0  1/169، الديباج 5/112، املدارك  168( انظر طبقات اخلشين 
(1 2 1  (انظر املصادر السابقة
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ويل اإلفتاء والتدريس بفاس والقضاء  واحلديث والنحو من فقهاء املالكية يف التفسريقاض من العلماء  
1)واإلمامة بزاوية زرهون . 2 3 ) 

، صدر احملافل  والتفسريوصفه حممد خملوف بقوله : العامل الكبري ، املتبحر يف النحو والفقه واحلديث 
1)يف مجع األفاضل ، املرجوع إليه يف النوازل ، احملتج مبا يقوله إذا خفيت الدالئل 2 4 ) . 

 ه .بد القادر الفاسي وغريه ، وعنه أخذ الشيخ التاودي وغري أخذ على حممد بن ع
 تويف يف خامس عشر مجادى الثانية سنة ست وأربعني ومائة وألف .

 له :
تقييد على حتفة ابن عاصم ، وشرح على المية الزقاق يف أحكام القضاء ، تقييد على عمليات عبد 

1)الرمحن الفاسي ، فتاوى كثرية 2 5 ) . 
 
 

1)ى هللا أبو عبد هللا الشنقيطي_ أمحد بن مح 12 2 6 ) 
 

 من علماء التكرور 
 قال فيه ابنه عبد هللا الفقيه النحوي اللغوي : 

بيد عبيده ، كان يلبس لباس الع…  رجال صاحلا عابدا سرا زاهدا جدا  –رمحه هللا تعاىل  –كان والدي 
ه وساقيه يوقد رأت رجل - التويسعى يف مرضاة معبوده ، رأته امرأة صاحلة يف املنام طالعا السماء فق

 قالت : مب انل هذا ؟ فقال هلا قائل : بعبادة السر . ف -وفخذيه ذهًبا 
إال من  صلي فيهيال  وكان اليصلي يف الصف األول متذهبا مبذهب بعض أشياخ الطريق القائل : إنه

واي : است لفقا ؟يستوي عنده طبق ذهب وطبق تراب ، مث صار يصلي فيه فقيل له: مل صليت فيه 
 عندي . 

                                                                                                                                                                      

(1 2 ،  1/341عالم الناس ، إحتاف أ 3/196، سلوة األنفاس  28-1/27( مصادر ترمجته : معجم املفسرين 2
 1/93، األعالم 1/98، معجم املؤلفني  1/336، شجرة النور  1/46اليواقيت الثمينة 

(1 2  (220( زرهون : جبل على بعد حنو ثالثني ميال من فاس اليت أسسها اإلمام إدريس األول . )انظر وصف إفريقيا 3
(1 2 4  1/336( الشجرة 
(1 2 5  1/98، معجم املؤلفني  1/336( انظر الشجرة 
(1 2  . 57( مصادر ترمجته : فتح الشكور يف معرفة أعيان علماء التكرور ص6
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امع الصغري فظ اجلحيكان و وكان يضرب به املثل يف العقل والفعل واللسان . قال : كان أزهد الناس ، 
  غري ذلك . يفتوسطًا كان موالنحو وعلم القضاء ، و  وبلغ الغاية يف علم التفسريعن ظهر قلب ، 

 ات . اشفكان صاحب مكوكان صاحب نوازل ، وال يبارى يف األدب وال يف علم التصوف ، و 
لقاضي . د ابن احمم أخذ عن شيوخ ، منهم أمحد بن الشيخ سيدي ، أمحد بن الوايف ، عبد هللا بن

لغالوي لرمحن اابد عد بن وحممد بن مولود ، ومعتمده شيخ احلقيقة والطريقة الفقيه حممد بن أمح
 .املساوي

 ائة وألف .تويف رمحه هللا تعاىل يف رجب الفرد سنة ثالث وتسعني وم
 له تواليف عديدة مفيدة منها :

 متشابه القرآن .
 فوائد من اإلتقان .

 ومنها :
 . معينته يف احملمول واملوضوع ، وكتاب يف الصالة على رسول هللا 

  
 

1)_ أمحد بن سعيد الَقيَجميسي املكناسي الورزيغي أبو العباس احلباك 13 2 7 ) 
 

 أديب .عارف ابلتفسري فقيه مالكي صويف 
رسة ملداب التفسري ودرس ،يني ولد مبكناس سنة أربع ومثامنائة ، وسكن فاسا ، وويل اخلطابة جبامع القرو 

 املتوكلية . قال تلميذه حممد بن حممد اليسـيتين : قرئ
 وما أدركت أورع منه . تفسري ابن عطيةعليه 

 أخذ عن مجاعة منهم اجلاانيت وعنه ابن غازي وغريه .
 امنائة .تويف سنة سبعني ومث

 له : 

                                                                                              

(1 2 شجرة  ، 1/313، إحتاف أعالم الناس  1/127، جذوة االقتباس  2/758( مصادر ترمجته : معجم املفسرين 7
م الفرائد )موسوعة أعال ، لقط 1/146، معجم املؤلفني  1/131، األعالم  1/338، نيل االبتهاج  1/264النور 

 ( .2/777املغرب 
يلة زانتة _ ع من قبهي فر واملكناسي نسبة إىل مكناس أو مكناسة : وهي مدينة كبرية أسستها قبيلة مكناسة _ و 

 ( 1/37،214فسميت ابمسها وتبعد عن فاس بنحو ستة وثالثني ميال )انظر وصف إفريقيا 
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1)نظم مسائل ابن مجاعة يف البيوع 2 8 ) . 
 
 

1)_ أمحد بن العباس أبو العباس النقاوسي 14 2 9 )  
 

 والفقه واحلديث واألدب واللغة والنحو واملنطق . عامل ابلتفسري
1)من أهل نقلوس 3 0 1)ابجلزائر ، سكن تلمسان ( 3 1  مث استقر بتونس واشتغل ابلتدريس. (

إىل … ته : أديب العصر وحنويه وعروضيه وبيانيه وحكيمه ومنطقيه قال عنه خالد البلوي يف رحل
1)…واحلديث مع املطالعة واملذاكرة  ابلتفسرياإلحاطة  3 2 ) 

واحلديث والفروع واألصول جيد احلفظ صحيح النقل ابلتفسري وقال يف كفاية احملتاج : كان ذا إحاطة 
1)ضابطا . 3 3 ) 

 ي وغريمها .أخذ عن انصر الدين املشذايل وابن راشد القفص
 وعنه خالد البلوي وغريه .

 تويف بعد سنة مخس وستني وسبعمائة .
 له :

قة ك ، حديفور  الروض األريض يف علم القريض ، أتليف يف األدب ، تلخيص مشكل احلديث البن
ليل يف علم لقصد اجلىل اإالناظر يف تلخيص املثل السائر ، شرح املصباح البن مالك ، إيضاح السبيل 

 ، وغريها . اخلليل
 
 
                                                                                              

(1 2 8  1/131( األعالم 
(1 2 ، معجم أعالم اجلزائر 1/791، احللل السندسية  69يل االبتهاج ، ن 2/758( مصادر ترمجته : معجم املفسرين 9

331 
(1 3  (2/53( نقاوس أو نكاوس : مدينة تبعد عن قسنطينة أربعني ميال )انظر وصف إفريقيا 0
(1 3 1 تلمسان : بكسرتني وسكون امليم وسني مهملة مدينتان ابملغرب بينهما رمية حجر ، إحدامها قدمية واألخرى (

ن مدن املغرب مشهورة وقال يف مدينة كبرية م( وهي 2/51لثمون ملوك املغرب )انظر معجم البلدان حديثة اختطها امل
 احلاشية( 2/71اللباب: هي من إفريقية بني جباية وفاس )وانظر األنساب 

(1 3 2  70( انظر نيل االبتهاج ص
(1 3 3  1/799( انظر احللل السندسية 
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1)_ أمحد بن عبد الرمحن ابن زاغو  3 4 ) 
 
 
 
 

1)_ أمحد بن عبد العزيز بن رشيد بن حممد أبو العباس اهلاليل السجلماسي 15 3 5 )  
 

 لتفسريواحلديث لم ابنسبة إىل أحد أجداده هالل ، فقيه مالكي ، من أعيان العلماء ، له نظم وع
 واللغة واملنطق اشتهر ابلورع والزهد . 

 
1)بسجلماسة سنة ألف ومائة وثالثة عشر ، وحج مرتني ، وأخذ عن علماء احلجاز ومصر . ولد 3 6 )  

 دثـــوصفه حممد خملوف ابلعامل املتبحر يف العلوم عقليها ونقليها والفقيه احمل
1)الراوية. 3 7 )  

 احلبيبوأمحد  ملسناويا أخذ عن أمحد العماري املصري وحممد بن عبد السالم البناين وعن أيب عبد هللا
 اللماطي وأجازه الشيخ حممد الطيب الشرقي الفاسي .

 أخذ عنه الشيخ التاودي وغريه .
1).ألول عام ألف ومائة ومخسة وسبعنيوتويف مبدغرة اتفياللت يوم الثالاثء احلادي والعشرين من ربيع ا 3 8 ) 

 له :
1)كتاب يف تفسري القرآن الكرمي  3 9 ) 

                                                                                              

(1 3  ( انظر أمحد بن حممد بن عبد الرمحن .4
(1 3 5 ، فهرس اخلزانة 1/151، األعالم  16، معجم احملدثني واملفسرين  2/759ر ترمجته : معجم املفسرين ( مصاد

،  1/176، هدية العارفني  19، اليواقيت الثمينة  1/171، معجم املؤلفني  390 /2، بروكلمان  586احلسنية رقم  
،  615،  1/548كنون ، إيضاح امل 2/421، فهرس الفهارس  1/355، شجرة النور الزكية  291النبوغ املغريب 

 ( . 2377-7/2375، إحتاف املطالع وتذكرة احملسنني )موسوعة أعالم املغرب  2/684
(1 3 6 ، وسجلماسة : _ بكسر السني املهملة واجليم وسكون الالم وبعد األلف سني مهملة _  1/151( األعالم 

ولة ( وكانت د3/217لدان م الباس عشرة أايم )انظر معجمدينة يف جنويب املغرب يف طرف بالد السودان بينها وبني ف
 يد .ولتهم كما سبق يف التمهد( وقد أسس هبا اخلوارج الصفرية 1/32سجلماسة تعرف مبوريطانيا )انظر وصف إفريقيا 

(1 3 7  1/305( الشجرة 
(1 3  (2/125 ( اتفياللت أو تفياللت : بالد اتبعة إلقليم سجلماسة وتسمى املداشر . )انظر وصف إفريقيا8
(1 3  (586( توجد منه نسخة يف اخلزانة احلسنية )انظر فهرس اخلزانة رقم 9
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 وله أيضا : 
1)موس كتاب يف رحلته ، إضاءة األد 4 0 ورايضة الشموس من إصالح صاحب القاموس، فتح القدوس (

يف شرح خطبة القاموس ، الزواهر األفقية يف شرح اجلواهر املنطقية لعبد السالم القادري ، شرح على 
خطبة سيدي خليل ، ديوان صغري ، نور البصر يف شرح املختصر ، فهرسة يف أشياخه ومروايته ،  املراهم 

1)، عرف الند يف حكم حذف املد : جتويد ، منظومة يف وفيات مجاعة من األعالميف الدراهم : فقه 4 1 ). 
 
 

1)_ أمحد بن علي أبو العباس الزموري  16 4 2 )  
 من فقهاء املالكية . مفسرحمدث 

 ولد بفاس بعد سنة ثالثني وتسعمائة .
د وحممد بن أمح سيتينليم واأخذ عن عبد الواحد الونشريسي وعبد الوهاب الزقاق وأيب القاسم بن إبراهي

 الغيطي وغريهم .
 اضي وغريهم .بن الق أمحدوأخذ عنه أبو احلسن بن عمران وأبو احلسن املري وأمحد بن حممد بن جالل و 

1)وصفه خملوف بقوله : اإلمام الفقيه الشيخ الكامل العلم العامل 4 3 ) . 
جملسه من اخلاصة والعامة  يقرؤه جبامع األندلس بفاس، ويف يوم ختمه ألول مرة حضر له تفسريكان 

وسارعوا إىل مغفرة من ربكم وجنة من ال حيصى مث بدأ خبتمة أخرى فكان آخر مافسره قوله تعاىل 
عرضها السموات واألرض أعدت للمتقني

(1 4 4 فكررها على لسانه ورددها وحللها مبايناسبها من  (
 املواعظ مث فرق فمابقي إال قليال ومرض مرضه الذي تويف منه .

                                                                                              

(1 4  (2/1421( األدموس : من دمس الظالم وأدمس : أظلم . )انظر لسان العرب 0
(1 4 1  1/171، معجم املؤلفني  1/151، األعالم  1/305( انظر الشجرة 
(1 4 ، جذوة االقتباس  1/270، سلوة األنفاس  1/942، شجرة النور  2/760( مصادر ترمجته : معجم املفسرين 2
 ( .3/1061،1065،1066، نشر املثاين وتذكرة احملسنني ولقط الفرائد )موسوعة أعالم املغرب  1/136

راكش تقع على ممملكة  لة منوالزموري : أظن أن أصلها اآلزموري : نسبة ملدينة آزمور بتشديد امليم من مدن دكا
 ( 1/157حر احمليط )انظر وصف إفريقيا مصب هنر أم الربيع يف الب

نشر  ة أو غري ذلك .حل دكالف بساوقال القادري : ال أدري أنسبة للقبيلة املعلومة من الرببر أم للبلد اليت هي تعر 
 (3/1061املثاين )املوسوعة 

(1 4 3  1/294( الشجرة 
(1 4 4    133( آل عمران : 



 

29 

 

وحديث  وتفسريل صاحب كتاب املطمح : له معرفة وافرة ابلعلوم القرآنية وغريها من رسم وأداء قا
1)وعربية وغري ذلك . 4 5 ) 

وقال إبراهيم الكاليل يف كتابه تنبيه الصغري : حضرت جملسه ذات يوم حيث ذكر فقرأ قوله تعاىل 
وأحل هللا البيع وحرم الراب (1 4 6 الثالثة والعشرين أتويال كلها ابحلفظ حكى فيها رمحه هللا ماينيف عن (

ومن عاد فأولئك  وهو ينقلها رمحه هللا ويعد يف أصابعه مث قال رمحه هللا مانصه : فإن قلت قوله تعاىل 
هذه اآلية تشهد ملذاهب املعتزلة يف قوهلم العصاة أهل الكبائر الذين  أصحاب النار هم فيها خالدون
فأولئك أصحاب النار هم فيها إىل فعل الراب  ومن عادالنار لقوله ماتوا ومل يتوبوا هم خملدون يف 

ومن مث قال رمحه هللا وأجيب عن اآلية ألهل السنة أبوجه أقرهبا وجهان أحدمها أن قوله:  خالدون
أي فمن خالف ذلك  وأحل هللا البيع وحرم الرابمعناه عاد إىل اعتقاد حلية الراب بدليل قوله  عاد

لية الراب فهو خملد يف النار وال شك أن من حلل ماحرم هللا فهو كافر ، وهذا على إبقاء اخللود واعتقد ح
مسعت منه رمحه هللا من لفظه  على اببه، واجلواب الثاين : أن نقول اخللود مبعىن طول املدة هكذا

1).ذلك 4 7 ) 
اخل ياط بداخل حفكانت وفاته بفاس ليلة يوم السبت غرة رجب سنة إحدى وألف ، ودفن عند ضري

 املدينة من حومة الدوح .
 
 
 

1)_ أمحد بن علي بن أمحد بن حممد بن عبد هللا أبو العباس الربعي الباغايي 17 4 8 ) 
 

 اإلمام املقرئ . 
1)ولد بباغا 4 9  سنة مخس وأربعني وثالمثائة .  (

                                                                                              

(1 4  ( 3/1061(انظر نشر املثاين )املوسوعة 5
(1 4 6  275:  ( البقرة
(1 4  (3/1062( انظر نشر املثاين )املوسوعة 7
(1 4 ،  1/49، معجم املفسرين  212، معجم احلفاظ واملفسرين  1/53( مصادر ترمجته : طبقات املفسرين للداوودي 8

، معجم أعالم  38،160،177، الديباج املذهب  4/680، ترتيب املدارك  1/87، الصلة 1/157املدرسة القرآنية 
 1/386، معجم البلدان  1/36إيضاح املكنون  ، 361اجلزائر 

 (1/70ني لعارفاوالباغايي : نسبة إىل ابغا أو ابغاية ، وبعضهم يقول فيه : الباغاين )انظر هدية 
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مد حمدبه املنصور ة واستأقرطببقدم األندلس سنة ست وسبعني وثالمثائة وقدم إىل اإلقراء ابملسجد اجلامع 
الثانية  كم يف دولتهم بن احلهشا بن أيب عامر البنه عبد الرمحن مث عتب عليه فأقصاه مث رقاه املؤيد ابهلل
 . مل يطل أمدهو ن وافد بكر يه أيب بإىل خطة الشورى بقرطبة مكان أيب عمر اإلشبيلي الفقيه على يد قاض

را من حبور حب وكان تعاىل يف حفظه آية من آايت هللاكان من أهل احلفظ والعلم والذكاء والفهم وكان 
لى وهو ع وخهه ومنسانسخالنظري له يف علم القرآن قراءاته وإعرابه وأحكامه و العلم وكان 

 مذهب مالك . 
 روى مبصر عن أيب الطيب ابن غلبون وأيب بكر األذفوي وغريمها . 

1)إحدى وأربعمائة .تويف يوم األحد إلحدى عشرة ليلة خلت من ذي القعدة سنة  5 0 )   
 : له

1)حنا فيه حنوا حسنا  كتاب حسن يف أحكام القرآن 5 1 ) .
 
 
 
 

1)_ أمحد بن علي بن عبد الرمحن بن عبد هللا أبو العباس املنجور املكناسي النجار18 5 2 )  
 

 تاريخ.ض والواحلديث والكالم واملنطق والنحو والبيان والعرو  والتفسريعامل ابلفقه 
 ولد سنة ست وعشرين وتسعمائة .أصله من مكناس ، 

قال خملوف : خامتة علماء املغرب املتبحر يف كثري من العلوم خصوصا أصول الفقه، احملقق الفاضل 
1)العالمة العمدة الكامل 5 3 ) . 

                                                                                                                                                                      

(1 4 ابغاية :  1/386( ابغا : كذا يف الصلة وطبقات الداوودي وفيهما : مدينة أبقصى إفريقية وهي يف معجم البلدان 9
وقسنطينة اهلواء ينسب إليها أمحد بن علي  -ابمليم  –وايء مدينة كبرية يف أقصى إفريقية بني جمانة ابلغني املعجمة وألف 

 اخل …. بن أمحد 
(1 5 0  1/87( الصلة 
(1 5 1  1/53( الداوودي 
(1 5 ، نزهة احلادي  4، صفوة من انتشر  16، معجم احملدثني واملفسرين  2/760(مصادر ترمجته : معجم املفسرين 2

، جذوة  2/6لفهارس ، فهرس ا 250، النبوغ املغريب  319 /1، إحتاف أعالم الناس  45ر ، دوحة الناش 27
، معجم املؤلفني  1/287، شجرة النور  2/31، اإلعالم مبن حل مراكش  3/60، سلوة األنفاس  67االقتباس 

 (.2/945ب ، تذكرة احملسنني )موسوعة أعالم املغر  95، نيل االبتهاج  1/180، األعالم  1/204
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1)وكان موسيقًيا ابرعا ، وأحد األبطال يف لعب الشطرنج والنرد  5 4 ، وكان أمري املؤمنني أبو العباس  (
 .  السعدي جيله ويكرمه

وعنه مجاعة  ن جالل،واب أخذ عن أئمة منهم ابن هارون واليسيتين وعبد الواحد الونشريسي وابن خروف
عيسى يب العافية و أباس بن الع منهم البطيوي وعبد الواحد الرجراجي وابن أيب نعيم وإبراهيم الشاوي وأبو

 السكتاين وغريهم .
 ة. سنة مخس وتسعني وتسعمائوأقام بفاس وتويف هبا يف سادس عشر من ذي القعدة 

 من آاثره :
1)مراقي اجملد يف آايت السعد وهو تفسري للقرآن الكرمي 5 5 )  . 

 وله أيًضا : 
شرح املنهج املنتخب على قواعد املذهب املالكي ، حاشية على شرح الكربى للسنوسي ، شرح املطول ، 

1)فهرسة يف أمساء شيوخهشرح قواعد الزقاق ، شرحان على قصيدة ابن زكري يف علم الكالم ،  5 6 )  . 
 
 

1)_ أمحد بن علي بن يوسف تقي الدين أبو العباس البوين القرشي 19 5 7 ) 
 

1)صويف ، من أشهر املصنفني العرب يف العلوم اخلفية وعلم احلروف ، من أهل بونة، املعروفة بعنابة 5 8 )  ،
 شرقي اجلزائر . 

                                                                                                                                                                      

(1 5 3  1/287( الشجرة 
(1 5 : ليكونن من  ( قوله 0559( لعل املرتجم مل يثبت عنده حترمي ذلك وقد ثبت يف صحيح البخاري )حديث رقم4

: من  ( قوله 4194رقم  أميت أقوام يستحلون احلر واحلرير واخلمر واملعازف . كما ثبت يف صحيح مسلم )حديث
( بلفظ : من لعب 1509م ير ودمه . وأخرجه مالك )املوطأ حديث رقلعب ابلنردشري فكأمنا صبغ يده يف حلم خنز 

 ( 131-111، 77_53ي صابلنرد فقد عصى هللا ورسوله . )وانظر كتاب حترمي النرد والشطرنج واملالهي لآلجر 
(1 5 ، الفهرس  2/697( توجد نسخة منه يف مكتبة األسكورايل وأخرى يف خزانة الرابط )وانظر بروكلمان ملحق 5

 (643 /1ل الشام
(1 5 6  1/240، معجم املؤلفني  1/180( األعالم 
(1 5 ، تعريف  1/760، معجم املطبوعات  1/314، معجم أعالم اجلزائر  2/760( مصادر ترمجته : معجم املفسرين 7

، معجم املؤلفني  1/314، جامع كرامات األولياء 1/174، األعالم  1/90، هدية العارفني  2/522اخللف 
 2/689،  430،  1/375وغريها ، إيضاح املكنون  118،  83،  82ون ، كشف الظن 1/213
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 تويف ابلقاهرة سنة اثنتني وعشرين وستمائة . 
 لكثرية :من كتبه ا

1)حتفة األحباب ومنية األجناب يف أسرار بسم هللا وفاحتة الكتاب 5 9 ) . 
 فتح الكرمي الوهاب يف فضائل البسملة مع مجلة من األبواب .

1)خصائص سر الكرمي يف فضائل بسم هللا الرمحن الرحيم 6 0 ) . 
 وله أيًضا :

1)مشس املعارف الكربى يف علم احلروف واخلواص 6 1 ، السلك الزاهر ، مشس املعارف  ، اللمعة النورانية (
الوسطى ، مشس املعارف الصغرى ، شرح اسم هللا األعظم، مواقف الغاايت يف أسرار الرايضات ، 
مفاتيح أسرار احلروف ، إظهار الرموز وإبداء الكنوز ، حبر الوقوف يف علم األوفاق واحلروف ، تنزيل 

علم الغيب ، السر اخلبري ، السر املكنون ، شرح األرواح يف قوالب األشباح ، سر احلكم يف الكهانة و 
1)الشجرة النعمانية ، علم اهلدى وأسرار االهتدا يف شرح أمساء هللا احلسىن 6 2 )  . 

 
 

1)_ أمحد بن عمار بن أيب العباس اإلمام أبو العباس التميمي املهدوي 20 6 3 )


                                                                                                                                                                      

(1 5 ( بونة : بضم فسكون ؛ مدينة عتيقة بناها الرومان على ساحل البحر املتوسط وتعرف ببلد العناب لكثرته فيها 8
 (1/607، معجم البلدان  2/61)انظر وصف إفريقيا 

(1 5 9  2/760( معجم املفسرين 
(1 6 0  1/90( هدية العارفني 
(1 6  ( مطبوع يف أربعة جملدات وهو من كتب السحر والشعوذة املشهورة .1
(1 6 2  1/90، هدية العارفني  1/213( معجم املؤلفني 
(1 6 ، طبقات املفسرين 1/65، طبقات املفسرين للداوودي  9( مصادر ترمجته : طبقات املفسرين للسيوطي رقم 3

، التفسري  90رجاله ص، التفسري و  1/52سرين ، معجم املف 213، معجم احلفاظ واملفسرين  97،111لألدنوي ص
، غاية  1/88، الصلة  1/91رواة ، إنباه ال 92، نيل السائرين  1/199، املدرسة القرآنية 123واجتاهاته إبفريقية ص

 د ابن حممد أبو العباس ، جذوةوفيه امسه : أمح 152، بغية امللتمس ص  1/399، معرفة القراء الكبار  1/92النهاية 
، بغية  2/405ألدابء ا، معجم  7/257، الوايف ابلوفيات 43، فهرس ابن خري ص 64، الغنية ص  106قتبس صامل

،  1/184،185عالم ، األ 27، البلغة يف ذكر أئمة اللغة ص  2/730، ملحق  1/411، بروكلمان 152الوعاة 
نون ، كشف الظ 1/108، شجرة النور الزكية 4/397، تراجم املؤلفني  1/214معجم املؤلفني 

،  9رقم  1/1/122، العمر  1/75، هدية العارفني 83 /2، مفتاح السعادة 439،462،520،940،2040
 .  349القراءات إبفريقية ص
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1)املقرئ التونسي ولد ابملهدية من بالد القريوان 6 4 )  . 
إبراهيم  هدي ابنممه د هللا حممد بن سفيان املقرئ وعليه اعتماده ، وعلى جده ألقرأ على أيب عب

 املهدوي ، وأيب احلسن القابسي . 
كة ، وتلقى قنطري مبد الرحل إىل املشرق وحج فأخذ عن علماء احلرمني ومنهم أبو احلسن أمحد بن حمم

 آلفاق .ا وشاع صيته يف ،ه ودرس هبا العلم وال سيما رواايت القراءة عن أساتذهتا . مث رجع إىل بلد
 ودخل األندلس يف حدود الثالثني واألربع مائة أو حنوها .

 ب . والقراءات والعربية ، مشهورا ابللغة واألد وكان مقدما يف التفسري،
 وأخذ عنه غري واحد من قراء املغرب واألندلس . 

 ألندلس .  ن أهل اا م الطريف وغريمهأخذ عنه أبو الوليد غامن بن الوليد املالقي وأبو عبد هللا
واستقر آخرا عند األمري العامل اجلليل أيب اجليش جماهد العامري صاحب دانية واجلزائر الشرقية ، وقدم إليه 

1)بعض آتليفه. وهنالك كانت وفاته يف منتصف القرن اخلامس بعد األربعني وأربعمائة 6 5 )  . 
1)ائةوقال الذهيب : تويف بعد الثالثني وأربعم 6 6 ) . 

1)وقال األدنوي : سنة إحدى وثالثني 6 7 ) . 
 ألف كتبا كثرية النفع منها : 

1) التفسري املشهور وامسه : التفصيل اجلامع لعلوم التنزيل 6 8 )  
ويعرف أيضا بتفسري املهدوي ، وهو تفسري كبري يف عدة أسفار، يشرح فيه معاين اآلايت أوال مث يذكر 

1)اعد عمومية يف القراءاتالقراءات مث اإلعراب ، وختمه بقو  6 9 ) . 
                                                                                                                                                                      

ومساه ايقوت : أمحد بن حممد بن عمار بن مهدي بن إبراهيم املهدوي قال حسن حسين : وهو وهم ، كأنه اشتبه عليه 
 : أاب القاسم فلعل له كنيتني.ابسم جده لألم . وكناه ايقوت 

(1 6 4 واملهدية : ابلفتح مث السكون موضعان ؛ إحدامها إبفريقية بينها وبني  1/1/122، العمر  90( التفسري ورجاله ص
من ختطها عبد املؤ ااألخرى و نا _ القريوان مرحلتان بناها أمحد بن إمساعيل املهدي على ساحل البحر _ وهي املرادة ه

 (5/265انظر معجم البلدان بن علي قرب سال )
(1 6 5  1/1/123( العمر 
(1 6 6   1/399( معرفة القراء الكبار 
(1 6 7  97( طبقات املفسرين ص
(1 6 ( منه نسخة ابلقرويني ومبكتبة ابريس ويف مكتبة فيض هللا ابسطنبول وابملكتبة الظاهرية بدمشق وخبزانة جامع 8

،  1/1/124، العمر 90ه صنعاء  )التفسري ورجالالزيتونة وجملس الشورى اإلسالمي بطهران وابجلامع الكبري بص
 (1/97الفهرس الشامل 

(1 6 9  439( انظر كشف الظنون ص
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قال األدنوي : وهو تفسري ابلقول من أكرب التفاسري وأشرفها ، جليل القدر والشأن يف علم التفسري ، 
أوال : فسر النظم الكرمي مباورد يف أصح األقوال املتضمنة لآلاثر الشريفة مث بعد ذلك أعرب ماينبغي 

ه من أوجهها يف اإلعراب . قال احلافظ السيوطي : وقد إعرابه وذكر أوجه القراءات وماينبغي لكل وج
اختصره أبو حفص الشيخ عمر بن أمحد األندلسي ومساه : عني األعيان وكان ذلك يف سنة أربع وستني 

1)وسبعمائة 7 0 )  . 
1)وهذا  الكتاب يعتمده املفسرون وهو من مصادر ابن عطية وقد وصفه ابإلتقان 7 1 ) . 

1)سري كتااب حسناوقال عنه الضيب : ألف يف التف 7 2 ) . 
ويل لس ، قيل ملت األنداب يفوقال القفطي : التفصيل هو كتابه الكبري يف التفسري ، وملا ظهر هذا الكت

يك واطلب كتاب إلذ الاجلهة اليت نزل هبا من األندلس : ليس الكتاب له . وإذا أردت علم ذلك فخ
الرتتيب  إن تغرينه و وهو كاملختصر م منه أتليف غريه ، ففعل ذلك وطلب غريه ، فألف له التحصيل

 بعض التغري . 
1)والكتاابن مشهوران يف اآلفاق سائران على أيدي الرفاق 7 3 )  . 

أفال يتدبرون القرآن قال املهدوي يف التفصيل عند قوله تعاىل 
(1 7 4 )  : 

فسري إال ويف اآلية دليل بني على وجوب فهم معاين القرآن وفساد قول من قال : ال جيوز أن يؤخذ الت
وفيها دليل على فساد التقليد واألمر ابلنظر واالستدالل وفيها دليل على إثبات  من النيب 

1)القياس 7 5 ). 


1)التحصيل لفوائد التفصيل 7 6 )  
                                                                                              

(1 7 0  111( طبقات املفسرين ص
(1 7  1/42،20( انظر مقدمة احملرر الوجيز 1
(1 7 2  152( بغية امللتمس ص
(1 7 3  1/52، وانظر معجم املفسرين  1/91( إنباه الرواة 
(1 7 4  82( النساء : 
(1 7 5  119/1( التفصيل ق 
(1 7 ( يوجد منه عدة نسخ من أجزاء متفرقة خبزانة القرويني بفاس ، وابلرابط ابخلزانة العامة ، ابلزاوية احلمزية بتافياللت 6

تبة معهد ينينغراد يف مكيد ، ولمبدر  ابملغرب ، ابملكتبة الظاهرية بدمشق ، دار الكتب املصرية ابلقاهرة ، واالسكورايل
 ق ، ابلسعيدية،الستشراعهد ا، ويف برلني ، وبطوبقبوسراي ، ورستم ابشا ، وم االستشراق ، ويف بغداد ابلكاظمية

الشامل  ، الفهرس 1/184، األعالم 1/1/124وابلعمومية ابستامبول ومبكتبة عموجة حسني ابشا )انظر العمر 
1/172-371  ،2/868) 
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وهو خمتصر الكتاب املتقدم يف جزئني ألفه ابسم األمري أيب اجليش جماهد العامري كما يستفاد مماسبق . 
ابختصار كتاب التفسري اجلامع لعلوم التنزيل املؤلف … : أمر املوفق  وقد صرح بذلك يف املقدمة فقال

خلزانته العالية أدام هللا فيها بدوام أايمه النعم املتوالية ، بعد حصوله لديه ، ووقوفه عليه ، ليكون هذا 
فبادرت إىل االختصار قريب املتناول ملن أراد التذكار ، كما كان اجلامع خزانة جامعة ملن أراد املطالعة ، 

1)امتثال أمره ومل أقصر 7 7 ) . 
 

وال تنفعها شفاعةقال املهدوي يف التحصيل عند قوله تعاىل : 
(1 7 8 ) : 

 
يف اللفظ  هذا عام، و  مسيت الشفاعة شفاعة ألن طالبها أييت آبخر معه يشفع ، والشفع : هو الزوج

تعاىل يف  لك قولهني ذ، ويبخاص يف املعىن ، خوطب به اليهود ألهنم زعموا أن آابءهم يشفعون هلم 
 وال يشـــفعون إال ملنموضع آخر : 

ارتضى
(1 7 9 فما تنفعهم شفاعة الشافعنيوقوله :  (

(1 8 0 ) .(1 8 1 ) 


 وله أيضا من املؤلفات :
اهلداية إىل مذهب القراء السبعة يف القراءات ، وهو من أهم تصانيفه ورمبا اشتهر به أكثر من بقية 

1)آتليفه 8 2 اهلداية ، التيسري يف القراءات ، ري العاطش يف القراءات أيضا ، البيان عن  ، الكفاية يف شرح (
النطق حبروف املعجم وهو جزء خمتصر، املوضح يف تعليل وجوه القراءات وهو شرح خمتصر على كتاب 
اهلداية ، بيان السبب املوجب الختالف القراءات وكثرة الطرق والرواايت ، هجاء مصاحف األمصار 

1)التقريب واالختصار ، وله أبيات نظم فيها الظاءات الواردة يف القرآن الكرميعلى غاية  8 3 ) .(1 8 4 ) 


 

                                                                                              

(1 7 7  2( مقدمة التحصيل ق 
(1 7 8  123( البقرة : 
(1 7 9  28( األنبياء : 
(1 8 0  48 ( املدثر :
(1 8 1  29/1( التحصيل ق
(1 8  . 1/69( النشر يف القراءات العشر 2
(1 8 3  ( نقلها الضيب وايقوت .
(1 8 4  1/1/124، العمر  64، الغنية  43( انظر فهرس ابن خري 
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1)_ أمحد بن قاسم بن حممد ساسي التميمي اجلزائري أبو العباس البوين 21 8 5 )  

 
 زائر . ابجل _، من أهل بونة _ عنابة  مفسرفقيه مالكي ، من كبارهم ، عامل ابحلديث ، 

  وألف . ولد هبا سنة ثالث وستني
 أخذ عن أعالم منهم والده وحيىي الشاوي والزرقاين واخلرشي والشربخييت . 
 اء.ن العلمعة مورحل إىل احلج ، وأخذ عن علماء األزهر . وعاد إىل اجلزائر فأخذ عنه مجا
 ه يف رحلته .ثىن عليه وأوأخذ عنه ابناه حممد وأمحد واجتمع به الشيخ عبد الرمحن اجلامعي وأخذ عن

 يف سنة تسع وثالثني ومائة . تو 
1)من كتبه الكثرية البالغة حنو مائة كتاب عددها يف مؤلف له مساه : التعريف مبا للفقري من التأليف 8 6 ) : 

1)إحتاف األقران ببعض مسائل القرآن ، حتفة األريب أبشرف غريب 8 7 . اختصر فيه : غريب  (
1)القرآن للعزيزي 8 8 ) . 

1)خواص البسملة 8 9 )  . 
 وله أيضا :

م اخلصائص النبوية ، نظم الشمائل ، املستدرك على السيوطي ، فتح الباري يف شرح غريب البخاري نظ
، الرحلة احلجازية ، الثمار املهتصرة يف مناقب العشرة ، نظم عقائد النسفي ، ألفية كربى وأخرى صغرى 

1)يف مشيخته ، الدرة املصونة يف علماء وصلحاء بونة 9 0 )   . 
 

                                                                                              

(1 8 ، التحفة املرضية  1/329، شجرة النور 49، معجم أعالم اجلزائر  2/761( مصادر ترمجته : معجم املفسرين 5
، معجم  2/715، بروكلمان امللحق 1/199، األعالم 2/515، تعريف اخللف  1/169، فهرس الفهارس  77

 .1/231املؤلفني 
(1 8 6  .1/199( انظر األعالم 
(1 8 7  . 2/761( معجم املفسرين 
(1 8 ( هو أبو بكر حممد بن عزيز وقيل : عزير السجستاين العزيزي وقيل : العزيري )انظر طبقات املفسرين للداوودي 8
رره هو ة سنة حيس عشر مخإنه من أشهر املصنفات يف غريب القرآن فقد أقام يف أتليفه ( قال السيوطي : 2/195

 (1/149وشيخه أبو بكر ابن األنباري )انظر اإلتقان 
(1 8  (2/754( منه نسخة ابلظاهرية )انظر الفهرس الشامل 9
(1 9 0  1/231، معجم املؤلفني  1/199( األعالم 
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بن حممد بن علي أبو العباس السجلماسي اللمطي البكري الصديقي  _ أمحد بن مبارك 22
(1 9 1 ) 

 والتفسري .فقيه مالكي ، عارف ابحلديث 

 ولد سنة ألف وتسعني يف سجلماسة ونشأ هبا . 
انتقل إىل فاس سنة عشر ومائة وألف فقرأ هبا وأقرأ وتقدم حىت صرح لنفسه ابالجتهاد املطلق . ويف 

1)ض أقوالهالعلماء من أنكر عليه بع 9 2 ) . 
1)العالمة النحرير الشهري اببن مبارك املفسرقال عنه خملوف : احملدث  9 3 ) . 

بد القادر عمد بن يخ حمصحب عبد العزيز الدابغ وانتفع به وألف فيه الذهب اإلبريز ، وأخذ عن الش
بن حسن  حممدقادري و وال والشيخ حممد القسنطيين وأيب العباس بن احلاج وغريهم ، وأخذ عنه التاودي

 البناين وعمر الفاسي وغريهم .
1). والتفسريقال القادري : له ابع وتبحر يف املنطق والبيان واألصول واحلديث والقراءات  9 4 ) 

لف ودفن مع بعد األ مائةتويف ابلطاعون ببلده يوم اجلمعة اثمن عشر مجادى األوىل سنة ست ومخسني و 
 دوة فاس األندلس .شيخه عبد العزيز الدابغ خارج ابب الفتوح يف ع

 وله :
1)القول املعترب يف مجلة البسملة هل هي إنشاء أو خرب ؟  9 5 ) 

وهو معكم أينما كنتموأتليف لقوله تعاىل : 
(1 9 6 ) .(1 9 7 ) 

                                                                                              

(1 9 ، سلوة األنفاس  2/047، بروكلمان  1009معجم املطبوعات ،  1/57( مصادر الرتمجة : معجم املفسرين 1
 ، 179، األنس واالئتناس  1/352، شجرة النور  2/203

ها ، دليل مؤرخ الغرب وغري  1/84،128،544، إيضاح املكنون  1/174، هدية العارفني  1/47اليواقيت الثمينة 
 ( .6/2133 موسوعة أعالم املغرب، نشر املثاين ) 1/235، معجم املؤلفني  1/201، األعالم  245

( وسجلماسة سبق 1/202واللمطي نسبة إىل ملط _ بفتحتني _ من قرى سجلماسة أايم عمراهنا )انظر األعالم 
 ضبطها ، والبكري الصديقي نسبة أليب بكر الصديق . 

(1 9 2  1/201( انظر األعالم 
(1 9 3  1/352(الشجرة 
(1 9 4  (6/2133( نشر املثاين )املوسوعة 
(1 9 5 ،  2/704، ومنه نسخة ابخلزانة العامة ابلرابط وأخرى ابحلسنية )انظر بروكلمان امللحق  1/352 ( الشجرة

 ( 2/761الفهرس الشامل 
(1 9 6   4( احلديد : 
(1 9 7  1/202( األعالم 
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ه وشنعه كره علين أنقال القادري : واختلف يف هذا الكتاب أهل عصره فمنهم من استحسنه ومنهم م
 قوف على احلقراد الو من أيين فألف كتااب يف الرد عليه و وهم األكثر ومن مجلتهم سيدي الكبري السرغ

 فلينظر التأليفني معا .
وله أيضا : الذهب اإلبريز )جزآن( مجع فيه كالما لشيخه عبد العزيز بن مسعود الدابغ ومساجالت 
بينهما  ، وشرح على مجع اجلوامع ، وكشف اللبس عن املسائل اخلمس ، ورد التشديد يف مسألة التقليد 
، وإانرة األفهام لسماع ماقيل يف داللة العام، وشرح احمللى على مجع اجلوامع ، وتقييدات على السلم 

1)لألخضري ، وتقاييد أجوبة . 9 8 ) 
 
 


_ أمحد بن حممد بن إبراهيم بن حممد بن مفرج املرادي العشاب ، أبو العباس شهاب  23
1)الدين األموي اإلشبيلي القرطيب 9 9 )



 

2)ابن الرومية وزير تونس امللقب : 0 0 )  . 
2)قال الداوودي : إمام كامل مقرئ ثقة 0 1 )  . 

 أصله من بيت أندلسي انتقل أوائله من قرطبة إىل تونس .
2)ولد بتونس يف حدود سنة مخسني وستمائة 0 2 )  . 

بة.حلجاترىب يف حجر والده وكان أبوه من رجاالت الدولة احلفصية وتوىل هلم خطة ا
ء وأمحد بن الغماز وعبد احلميد بن أيب الدنيا وأيب القاسم ابن زيتون . وبرع قرأ على أيب القاسم بن الربا

2)يف العلوم ال سيما يف احلديث الشريف 0 3 ، وحدث عن يوسف ابن مخيس وغريه ، وبرع يف النحو  (
2)وأقرأه 0 4 )  . 

                                                                                              

(1 9  1/57، معجم املفسرين  1/235( انظر املصدر السابق ، معجم املؤلفني 8
(1 9 ،  1/68، معجم املفسرين 214، معجم احلفاظ واملفسرين  1/66(مصادر ترمجته : طبقات املفسرين للداوودي 9

، األعالم  6/239، نفح الطيب 4/279، أزهار الرايض  6/112، شذرات الذهب  18رقم  1/1/160العمر 
، 1/106القراء  ، طبقات191، ذيل العرب ص 1/256، الدرر  الكامنة  409، برانمج الوادآشي ص  1/223

  7/319ايف ابلوفيات ، الو  1/239معجم املؤلفني 
(2 0 0  1/245( انظر الفهرس الشامل 
(2 0 1  1/66( الطبقات 
(2 0  ( يف الوايف ابلوفيات والدرر الكامنة : مولده سنة تسع وأربعني .2
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ب روى القراءات عن عبد هللا بن يوسف صاحب احلصار ، وروى عنه حممد بن أمحد اللبان وعبد الوها
2)القروي وعبد العزيز بن عبد الرمحن بن أيب زكنون 0 5 ) . 

2)وقد أخذ عنه مجاعة منهم ابن مرزوق اخلطيب املفسر 0 6 وذكره يف فهرست شيوخه وقال يف شأنه : هو  (
 من أعظم من لقيت بثغر االسكندرية وأكثرهم حتصيال قرأت عليه بعض موطأ اإلمام وكتاب الشفا .

2)راهيم بن الزبري الغرانطي املفسر صاحب مالك التأويلومن تالميذه أيضا أمحد بن إب 0 7 )  . 
2)وقد حنا العشاب مسلك أبيه يف االخنراط يف الوظائف فوزر لزكراي بن أمحد اللحياين 0 8 ، وتوىل خطة  (

الكتابة فرائسة ديوان اإلنشاء على عهد األمري أيب بكر املتوكل على هللا ، ومل يزل هبذا املنصب الرفيع إىل 
 عليه األمري ألسباب جنهلها فخرج من تونس إىل احلج وجتول يف األقطار الشرقية. مث عاد إىل أن تغري

املغرب وقصد األندلس ونزل بغرانطة ضيفا مكرما على ملوكها من بين نصر. وقد تلقاه وزيرهم الشهري 
لسان الدين بن اخلطيب حبفاوة زائدة وآنس غربته يف تلك املدة .

 كتابه اإلكليل فقال يف حقه :ترمجه ابن اخلطيب يف

جواد ال يتعاطى طلقه، وصبح فضل ال مياثل فلقه، نشأ مقضي الديون مفدى ابألنفس والعيون، والدهر 
ذو ألوان، ومارق حرب عوان ، واألايم كرات تتلقف ، وأحوال ال تتوقف ، فأوىل هبم الدهر وأحنى، 

ورهتم النوب الثقال، واستقرت ابملشرق ركابه، وأغام جوهم بعقب ما أصحى ، فشملهم االعتقال، وتعا
وحطت به أقتابه، فحج واعتمر، واستوطن تلك املعاهد وعمر، وعكف على كتاب هللا تعاىل فجود 
احلروف وقرأ املعروف، وقيد وأسند ، وتكرر إىل دور احلديث وتردد  ، وقدم على هذا الوطن قدوم 

به قراره ، واشتمل على جفنه غراره ، ابدرت إىل مؤانسته  النسيم البليل على كبد العليل ، وملا استقر
واثبرت على جمالسته ، فاجتليت للسر شخصا ، وطالعت ديوان الوفاء مستقصى، وشعره ليس حبائد 

2)عن اإلحسان ، وال غفل عن النكت احلسان 0 9 )  .
ر اثنية واستق ملشرقا إىل وعاد العشاب بعد ذلك إىل تونس ولكن مل يقم فيها إال يسريا ، وسافر منها

 ديث . واحلالتفسري آخرا مبدينة اإلسكندرية ، وأقبل على تدريس العلوم السيما 

                                                                                                                                                                      

(2 0 3  1/1/160( العمر 
(2 0 4  6/112( الشذرات 
(2 0 5  1/106( انظر غاية النهاية 
(2 0  ( هو حممد بن أمحد بن حممد أتيت ترمجته .6
(2 0 7  . 1/80،79،72التأويل ( انظر مقدمة مالك 
(2 0 8  7/319( الوايف ابلوفيات 
(2 0 9  1/1/161( انظر العمر 



 

40 

 

2)وكانت وفاته بثغر اإلسكندرية يف ربيع األول سنة ست وثالثني وسبعمائة عن سبع ومثانني سنة 1 0 )  . 
له :

2)مجع فيه بني تفسريي ابن عطية والكشاف للزخمشري تفسري القرآن : 1 1 ) . 
 ه أيضا : ول

2)كتاب يف املعاين والبيان ، وديوان شعر . 1 2 )


 
 

2)_ أمحد بن حممد بن أمحد أبو العباس البسيلي 24 1 3 )  
 

2)، من أهل تونس ؛ استوطنتها أسرته ، وقيل : من أهل املسيلة ابجلزائر مفسرفقيه مالكي ،  1 4 ) . 

                                                                                              

(2 1 0  6/112( انظر شذرات الذهب 
(2 1 ( ذكر ابن اجلزري يف غاية النهاية أنه تفسري صغري . واملوجود منه نسخة يف عشرة أجزاء ينقصها اجلزء الثالث 1

رس الشامل ظر الفهة )انعهد املخطوطات ابلقاهر وبعض السادس ، خمطوطة بدار الكتب املصرية ، ومنها فيلم مب
 (1/1/161، العمر  1/245
(2 1 2  1/1/161، العمر  1/106( انظر غاية النهاية 
(2 1 ، نيل االبتهاج  77، الديباج  282،  التفسري واجتاهاته إبفريقية ص 1/71( مصادر ترمجته : معجم املفسرين 3

، تعريف 1/91 ، تراجم املؤلفني 1/227، األعالم  438، كشف الظنون ص  21رقم  1/1/172، العمر  77
وحترف فيه حممد بن  1/251، شجرة النور الزكية  1/633، احللل السندسية  58، توشيح الديباج ص  73 /2اخللف

جلزائر امعجم أعالم  ، 275)األنساب( ، فهرس الرصاع ص  11/195عمر فقال : أمحد بن عمر ، الضوء الالمع 
بن اغمي )ملتقى االمام ، مدخل لدراسة تفسري ابن عرفة الور  2/249، بروكلمان  1/253لفني، معجم املؤ  37ص 

ن عرفة رواية األيب ، مقدمة تفسري اب 155هـ( ص 1393( ، جملة دعوة احلق ، ذي القعدة )397ص 1976عرفة 
1/27-31 

 ما يف مكة وبكةكى هلجة  ء عليم ابوالبسيلي : أصلها املسيلي كما ذكر سعد غراب يف ملتقى ابن عرفة ، وأبدلت امل
وقع يف تعريف اخللف وتبعه صاحب  ( وقد3/5على قول فالباء وامليم قد يتعاقبان )انظر النهر املاد من البحر احمليط 

ة إىل بلد ة مث الم _ نسبء ساكناية مث معجم أعالم اجلزائر ابمليم ، وقال احلافظ ابن حجر : املسيلي ابلفتح وكسر املهمل
 ( 4/1365سيلة ابملغرب )تبصري املنتبه امل
(2 1 4 وهو أقوى للنسبة املذكورة آنفا وميكن اجلمع أبن يقال : رمبا كانت والدته ابملسيلة  1/71( انظر معجم املفسرين 

 .. وهللا أعلم  ه بتونسوالدتو وانتقل إىل تونس ال سيما ووالدته غري معروفة ، أو يقال : أصل أسرته من املسيلة 
ة : مدينة عتيقة بناها الرومان على بعد حنو مائة وأربعني ميال من جباية ، وهي حاليا تبعد مائة وتسعني كيال واملسيل

منها ، ويبدو أهنا درست فاختطها مرة أخرى أبو القاسم حممد بن املهدي وهو ويل عهد ألبيه وتسمى احملمدية ) انظر 
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2)ن حممد ابن عرفة الورغميأخذ عن أيب مهدي عيسى الغربيين وغريه ، وكان من كبار تالميذ حممد ب 1 5 ) 
2)حضر دروسه ابتداء من سنة مخس ومثانني وسبعمائة 1 6 )  . 

على آايت من   تفسرياوكان يقيد ما ميلي شيخه من األحباث العلمية أثناء دروسه، فجمع من تقريره 
2)كالم هللا تعاىل 1 7 )  . 

لدراسة زمان ا يف بةوأخذ أيضا عن أيب احلسن البطرين وعن ويل الدين بن خلدون ، وكانت له صح
 ابألمري العامل احلسني احلفصي . 

 
2)وتويف خالل سنة مثان وأربعني ومثامنائة 1 8 2)ودفن ابلزالج ( 1 9 ) .

له :

2)تفسريان على القرآن الكرمي 2 0 )  : 
2) تقييد كبري 2 1 مجعه من إمالءات شيخه ابن عرفة يف دروسه التفسريية وأضاف له زايدات يقع يف (

 جملدين . 
به قصة مع رفيقه يف العلم األمري احلسني ، وهي أن األمري ملا مسع هبذا التفسري أراد وحصلت له بسب

الوقوف عليه فطلبه منه فامتنع املؤلف وماطله فأحل عليه يف الطلب وأرسل له أعوانه ، فلما رأى البسيلي 
األمري إىل أن قتل اجلد أخذ من كتابه من سورة الرعد إىل الكهف وأرسل إليه الباقي، وبقي التفسري عند 

                                                                                                                                                                      

يلة بلعيد : هي عاصمة إقليم الزاب )انظر التفسري واجتاهاته ( وقالت وس5/153، معجم البلدان  2/52وصف إفريقيا 
 (282إبفريقية ص

(2 1 5  ( أتيت ترمجته .
(2 1 ( ذكر األستاذ سعد غراب أنه وقف يف ثنااي تقييد البسيلي على نص ابلتلقي على ابن عرفة وحضور جملسه سنة 6

 (397ثالث ومثانني )انظر مدخل لدراسة تفسري ابن عرفة ص 
(2 1 7  58ح الديباج ص( انظر توشي
(2 1  ( وقال يف كشف الظنون سنة ثالثني وعنه نقل بروكلمان ، قال حسن حسين : وهو غلط.8
(2 1 ( الزالج : من مناطق تونس دفن هبا مجاعة من املشاهري وهي غري الزالغ : منطقة جبلية قرب فاس وهبا قبور 9

 (1/292،293لبعض الصاحلني )انظر وصف إفريقيا 
(2 2 0  1/71ن ( انظر معجم املفسري
(2 2 ( منه عدة نسخ يف اخلزانة العامة ابلرابط وابخلزانة امللكية هبا ، وخبزانة متكروت بسوس ابملغرب ، وبدار الكتب 1

ت وخبزانة فيض هللا مزية بتافياللاوبة احلة الز الوطنية بتونس ، ويف املكتبة الوطنية ابجلزائر ، وجبامع القرويني بفاس ، ومبكتب
د )انظر الوطنية مبدري املكتبةشا و ابكتبة داماد إبراهيم ابشا ومبتحف اجلزائر ومكتبة قليج علي أفندي ابستامبول ، ومب

 ( 1/452، الفهرس الشامل 1/1/172العمر 
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وبيع يف تركته. وسافر به مشرتيه إىل بالد السودان ، وهناك أخذت منه نسخ وانتشر يف البالد على ما 
2)فيه من النقص . 2 2 ) 

قال البسيلي يف مقدمة كتابه : هذا تقييد على كتاب هللا اجمليد ، قصدت فيه مجع ماتيسر حفظه وتقييده 
بن عرفة رمحه هللا تعاىل مما كان بيديه هو أو بعض حذاق طلبة من جملس شيخنا أيب عبد هللا حممد 

اجمللس زايدة على كالم املفسرين ، وأضفت على ذلك يف بعض اآلايت شيئا من كتب التفسري مما مسح 
2)به اخلاطر 2 3 ) . 

2)تقييد صغري 2 4 عن ابن عرفة خلصه من الكبري يقف عند سورة الصف كما أنه ال يوجد به تفسري  (
2)ى والزخرف والنجم والقمر .سورة الشور  2 5 ) 

2)وقيل : إن البسيلي ملا طولب إبعارة أتليفه اختصر منه تقييدا صغريا ، وهو املوجود بيد الناس . 2 6 ) 
2)قال حممد املنوين : وقام بتكميل هذا النقص الواقع يف التقييد الصغري ابن غازي املكناسي 2 7 املتوىف سنة  (

2)تسعمائة وتسعة عشر 2 8 ) .
ديدة ومصنفات حسنة منها :و له آتليف ع

شرح على املدونة ، وشرح على اخلزرجية يف العروض ، وشرح على اجلمل يف خمتصر هناية األمل للخوجني 
2)يف املنطق 2 9 ) .



 


2)_ أمحد بن حممد بن أمحد )محيدة( أبو العباس ابن اخلوجة 25 3 0 ) 

                                                                                              

(2 2 2  1/1/172( العمر 
(2 2 3 ( ، وانظر حاشية تفسري ابن عرفة رواية األيب 286)انظر التفسري واجتاهاته إبفريقية ص 611( خمطوطة الرابط رقم 
1/59 
(2 2  ( منه نسختان ابخلزانة العامة ابلرابط .4
(2 2 5  1/71( معجم املفسرين 
(2 2 6  1/1/172( العمر 
(2 2  ( امسه حممد بن أمحد بن حممد أتيت ترمجته7
(2 2 8  155( جملة دعوة احلق ص
(2 2 9  277( انظر فهرس الرصاع ص
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ده حممدا أبنه عزيز إفريقية وابن قال عنه خملوف : علم األعالم قدوة األانم شيخ اإلسالم . ووصف ول

2)عزيزها 3 1 ) . 
 ولد بتونس يف شعبان سنة مخس وأربعني ومائتني وألف . 

ويل قضاء  مة، كماإلمانشأ بني يدي أبيه وأخذ عنه وعن أعالم عصره ، وتوىل التدريس واخلطابة وا
 ابع والعشرينيف الس سالماحلنفية  ، وأخذ عنه مجاعة منهم ولده حممد ، وتدرج حىت اعتلى مشيخة اإل

جة سنة ذي احل س يفمن صفر سنة أربع وتسعني ومائتني وألف ، وبقي على خطته إىل أن تويف بتون
 ثالثة عشر وثالمثائة .

 له :
2)تقارير على حاشية عبد احلكيم السيالكويت على تفسري البيضاوي 3 2 ) 

وله أيضا :

حلبس على مقتضى املذهب احلنفي، كشف اللثام االنتفاع بشواطىء األحبار ومعظم األهنار ، الكردار وا
عن حماسن اإلسالم ، حاشية على الدرر أكمل هبا أتليف والده، إجازة مروايته ، حتقيقات وفتاوى  

2)كثرية 3 3 ) .
 
 
 

_ أمحد بن حممد بن أمحد بن حيىي بن عبد الرمحن بن أيب العيش بن حممد التلمساين  26
2)دين املقرياملالكي األشعري أبو العباس شهاب ال 3 4 )  

                                                                                                                                                                      

(2 3 راجم األعالم ص ، ت373، أعالم الفكر اإلسالمي يف العصر احلديث ص  1/248(  مصادر ترمجته : األعالم 0
، معجم  122، معامل التوحيد ص 1/283، فهرس الفهارس  2/137، عنوان األريب  2/244، تراجم املؤلفني  93

 274رقم  1/2/946، العمر  1/263املؤلفني
(2 3 1  1/440( انظر شجرة النور الزكية 
(2 3 د )انظر تونس وجامع ( هكذا مساه صاحب عنوان األريب ، ونسبه الشيخ حممد اخلضر حسني إىل ولده حمم2

 (120الزيتونة ص
لى تفسري البيضاوي منها نسخ  هـ وحاشيته ع 1067والسيالكويت امسه عبد احلكيم بن مشس الدين اهلندي البنجايب ت 

 (  701– 2/698كثرية خمطوطة ) انظر الفهرس الشامل 
(2 3 3   1/284، فهرس الفهارس  2/140( انظر عنوان األريب 
(2 3 4 ، خالصة  1/337، فهرس الفهارس  309، معجم أعالم اجلزائر  2/763جم املفسرين ( مصادر ترمجته : مع

، األعالم  245، تراجم إسالمية  3/301، آداب اللغة  155، البستان  1/44، تعريف اخللف  1/302األثر 
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 حلديث .وا فسريوالتاملؤرخ األديب احلافظ الفقيه صاحب نفح الطيب ، كان آية يف علم الكالم 
 ته من مقرة ،جد أسر  ليهاولد يف تلمسان ابملغرب حوايل سنة اثنتني وتسعني وتسعمائة ، وقد انتقل إ

الفقه   ، فأخذ عنهواملريب دوةجه القونشأ هبا ووجد يف عمه سعيد عامل تلمسان ومفتيها نعم األستاذ واملو 
موقة وأجازه كانة مر ل مواحلديث ، مث انتقل إىل فاس وحضر فيها اجملالس العلمية يفيد ويستفيد وان

سائل  بعض مشه يفأقطاب العلم ، وحضر جملس علي بن عمران السالسي يف جامع القرويني ، وانق
 قوة احلجة والنباهة . الفقه فاعرتف له السالسي ابلتفوق عليه وأقر له ب

غرب إليها ملك امل نصورمث انتقل إىل مراكش يف نفس السنة حيث اصطحبه أحد قواد السلطان أمحد امل
نصور ملا وسر اخلليفة ،ليلتحق ببالطه وفيها تعرف ابلعلماء واألدابء داخل جملس املنصور وخارجه 

 السعدي مبقدمه وأكرمه وقربه .
عبات ات ومداطارحممجاعة من العلماء واألدابء جرت بينه وبينهم  وتعرف املقري يف مراكش على

 ومساجالت ذكر بعضها يف كتابه روضة اآلس .
 وممن أخذ عنهم العلم الشيخ أمحد اباب والقصار وغريمها .

مسقط  عدة إىلالق ويف منتصف ربيع الثاين سنة عشر وألف عاد إىل فاس مث غادرها يف منتصف ذي
 رأسه تلمسان .

ع مامة يف جامابة واإلاخلطو أوائل سنة ثالث عشرة قصد فاسا مرة اثنية فأسندت إليه والية الفتوى  ويف
 القرويني بعد وفاة الشيخ اهلواري .

وخرج من فاس للحج هاراب فيمن هرب من العلماء من اإلفتاء ألجل السلطان يف فتوى طلبها من 
2)العلماء بشأن إعطاء العرائش للنصارى 3 5 قاهرة فألقى يف مصر عددا من الدروس يف علم ، فدخل ال (

احلديث وعلم الكالم ، ومنها توجه إىل الداير املقدسة وعاد إىل القاهرة فأقام حنو شهرين مث دخل 
القدس الشريف والشام وتكررت زايراته إىل احلجاز وأملى هبا دروسا عديدة . وانل شهرة واسعة وحفاوة 

 يها ، وله شعر حسن وأخبار ومطارحات مع أدابء عصره.من أهل البالد اليت دخلها ودرس ف
                                                                                                                                                                      

 94،  67،  1/20، إيضاح املكنون  1234،  1124،  72، كشف الظنون  1/157، هدية العارفني  1/237
، رحيانة األلباب  2/407، امللحق :  2/296، بروكلمان  1/300، شجرة النور  1/248غريها ، معجم املؤلفني و 
، صفوة من  1/44، تعريف اخللف  589، وسالفة العصر  324، التاج املكلل  1/29، اليواقيت الثمينة  2/174

 (3/1294املثاين )موسوعة أعالم املغرب  ، نشر 2/106، اإلعالم مبن حل مراكش وأغمات من األعالم  72انتشر 
وانظر مقدمة نفح الطيب ، مقدمة روضة اآلس ، مقدمة أزهار الرايض ، رسالة : املقري صاحب نفح الطيب للحبيب 

 اجلنحاين التونسي ، رسالة : املقري وكتابه نفح الطيب لعثمان الكعاك التونسي .
 القاف املفتوحة _ من قرى تلمسان. واملقري : نسبة إىل مقرة _ بفتح امليم وتشديد

(2 3 5  1/300( انظر الشجرة 
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 اسي وميارة .ادر الفالق أخذ عنه من ال يعد كثرة من أهل املشرق واملغرب منهم عيسى الثعاليب وعبد
والتفسري تويف ابلقاهرة بعد أن ترك ترااث ضخما منوعا بني النحو األدب والتاريخ وعلم احلديث والكالم 

2)لفقهوالقصائد والتصوف وا 3 6  ، يف مجادى اآلخرة سنة إحدى وأربعني وألف ، ودفن مبقربة اجملاورين . (
2)وقيل : تويف ابلشام مسموما عقب عودته من استانبول 3 7 )  . 

 له :
2) إعراب القرآن 3 8 ). 
2) توجيه القرآن 3 9 ) . 

 وله أيضا :
ضي عياض ، كتابه الشهري : نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب ، أزهار الرايض يف أخبار القا

روضة اآلس العاطر األنفاس يف ذكر من لقيته من علماء مراكش وفاس ، حسن الثنا يف العفو عمن جىن 
، عرف النشق يف أخبار دمشق ، أرجوزة إضاءة الدجنة يف عقائد أهل السنة ، أرجوزة زهر الكمامة يف 

ث والثمني ، شرح مقدمة ابن العمامة ، فتح املتعال يف وصف النعال )النبوية( ، الغث والسمني والر 
2)خلدون ، الدر الثمني يف أمساء اهلادي األمني ، البدأة والنشأة يف النظم واألدب 4 0 ). 

 
 

2)_ أمحد بن حممد بن احلسن أبو العباس التطواين الرهوين 27 4 1 )  
2)نسبته إىل رهونة ابلتفسريمؤرخ أديب له اشتغال  4 2  من قبائل نواحي وزان . (

وويل مناصب  ،عة هبا جلمااومثانني ومائتني وألف ، وتعلم هبا وبفاس وكان شيخ  ولد بتطوان سنة مثان
 آخرها رائسة اجمللس األعلى للتعليم اإلسالمي بتطوان .

                                                                                              

(2 3 6  1/249( انظر معجم املؤلفني 
(2 3 7  . 1/237( انظر األعالم 
(2 3 8  2/763( انظر معجم املفسرين 
(2 3  (2/684( منه نسخة ابألزهرية . )انظر الفهرس الشامل 9
(2 4 0  1/300، الشجرة  1/237( األعالم 
(2 4 1  2/828، الفهرس الشامل  1/50، اتريخ تطوان  1/256، معجم املؤلفني  1/253( مصادر ترمجته : األعالم 

 (9/3288، إحتاف املطالع )موسوعة أعالم املغرب 
(2 4  1/193( رهونة : جبل من جبال اهلبط اليت تسكنها قبائل غمارة وهي من أقاليم مملكة فاس )انظر وصف إفريقيا 2

 ،320 ) 
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2)قال عنه ابن سودة : العالمة املشارك املطلع املدرس الشهري . 4 3 ) 
 دفن بعد صالةائة ، و مثالتويف ببلده صباح يوم الثالاثء خامس عشر ربيع الثاين سنة ثالث وسبعني وث

 العصر من يومه .
 له كتب منها : 

2)على إنكار الشيخ حممد عبده املفسر املصري تعقيب 4 4 عند تفسريه سحر  كون النيب   (
 يف كتابه تفسري جزء عم .  للمعوذتني

2)تنمية األانم على مايف كتاب هللا من املواعظ واألحكام 4 5 ) . 
 وله أيضا :

2)طاوينعمدة الراوين يف اتريخ ت 4 6 يف عشرة أجزاء ، رحلة إىل احلج ، اختصار نفح الطيب يف أربعة  (
2)أجزاء صغرية ، الرحلة املكية ، اختصار االستقصا 4 7  ، وغريها . (

 
2)_ أمحد بن حممد بن زكري املانوي أبو العباس املغراوي التلمساين 28 4 8 )   

 
 عامل تلمسان ومفتيها يف زمنه .

2)واملنطق والبيان وعلم الكالم كالتفسريالعلوم فقيه انظم انثر مشارك يف بعض  4 9 ). 

                                                                                              

(2 4 3  (9/3288( إحتاف املطالع )املوسوعة 
(2 4  ( أتيت ترمجته يف احملمدين من الوافدين .4
(2 4  (2/828( منهما نسخة ابخلزانة العامة ابلرابط  )انظر الفهرس الشامل 5
(2 4 ( تطاوين : _ بكسر التاء الفوقية وتشديد الطاء املهملة _ ومعناها عني واحدة ابللغة اإلفريقية مسيت بذلك ألن 6

 (1/318قيا صف إفريو انظر و مثانية أميال من مضيق جبل طارق )أمريهتا كانت عوراء ، مدينة صغرية على بعد حن
(2 4 7  1/253( األعالم 
(2 4 ،  38، البستان الظريف  84، نيل االبتهاج  40، معجم أعالم اجلزائر  1/72( مصادر ترمجته : معجم املفسرين 8

معجم املؤلفني ،  1/220، األعالم  1/38، تعريف اخللف  1/267، شجرة النور الزكية  1/90درة احلجال 
 (2/798، وفيات الونشريسي ولقط الفرائد )موسوعة أعالم املغرب  1157، كشف الظنون  1/265

 لبيض )انظر وصفافارقة وب األواملغراوي : نسبة إىل قبيلة مغراوة الرببرية ، وهي فرع من قبيلة صنهاجة كربى شع
 ( .1/36،38إفريقيا 

(2 4 9   1/265( معجم املؤلفني 
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2)أخذ عن املفسر ابن مرزوق احلفيد 5 0 2)واملفسر ابن زاغو ( 5 1 وقاسم العقباين وحممد ابن العباس وغريهم  (
 . 
 

رآه ابن زاغو يتيمًا صغريًا وهو يعمل يف احلياكة بنصف دينار يف الشهر فأعجبه ذكاؤه فسأله عن ويل 
فذهب إليها وتعهد أبن يعطيها يف كل شهر نصف دينار وأن يفقه ولدها ويؤدبه ، أمره فقال : أمي . 

2)فرضيت واستمر إىل أن نبغ واشتهر 5 2 ) . 
كان له ريهم، و د وغأخذ عن أئمة منهم أمحد بن أطاع هللا والشيخ زروق وابن مرزوق حفيد احلفي

 منازعات مع الشيخ السنوسي يف مسائل من العلم .
األبرع املؤلف الناظم  املفسرله : العامل احلافظ املتفنن اإلمام األصويل الفروعي مدحه التنبكيت بقو 

2)الناثر 5 3 )  . 
 تويف يف صفر سنة مثامنائة وتسعة وتسعني .

 له من املؤلفات :
شرح الورقات للجويين ، كتاب يف مسائل القضاء والفتيا ، بغية الطالب يف شرح عقيدة ابن احلاجب ، 

2)م الكالم هبا أكثر من ألف ومخسمائة بيت، فتاوى كثرية .منظومة كربى يف عل 5 4 ) 
 
 

_ أمحد بن حممد بن الصديق بن أمحد بن حممد بن قاسم بن حممد بن حممد بن عبد  29
2)املؤمن شهاب الدين أبو الفيض الغماري احلسين األزهري 5 5 )   

 
 صويف فقيه حمدث شافعي املذهب شيخ الطريقة الصديقية 

 اضي هللا عنهمن علي ر بسن ؤمن من تلمسان إىل قبيلة غمارة ، وينتهي نسبهم إىل احلانتقل جده عبد امل

                                                                                              

(2 5 0  أمحد بن حممد أتيت ترمجته . ( حممد بن
(2 5  ( أمحد بن حممد بن عبد الرمحن أتيت ترمجته .1
(2 5 2  1/231( األعالم 
(2 5 3  84( نيل االبتهاج 
(2 5 4  1/265، معجم املؤلفني  1/267( الشجرة 
(2 5 ، معجم  1/253، األعالم  43(مصادر ترمجته : إسعاف اإلخوان الراغبني برتاجم ثلة من العلماء املعاصرين ص5

 (9/3357، إحتاف املطالع وسل النصال )موسوعة أعالم املغرب  1/285ني املؤلف
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والده إىل  رجع به ولدهولد بناحية تطوان يوم اجلمعة سنة عشرين وثالمثائة وألف وبعد شهرين من م
الده لى يد و ع ودرس ملبنياطنجة فنشأ هبا نشأة عفة وطهارة وتعلم الكتابة والقراءة وحفظ كتاب هللا 

علم الرسم  ي وتعلمبخار ابجلامع الكبري بطنجة ألفية ابن مالك واملختصر اخلليلي وصحيح اإلمام ال
ودرس  ،ودرة الغريب بن أمحد يب بوالنحو والفقه والتوحيد على تلميذ والده يف الطريق والعلم العالمة العر 

نجي اري الطلغمالسميحي على يد الشيخ العالمة الصويف السيد أمحد بن عبد السالم العيادي ا
 .ديث املختصر اخلليلي ، وعلى الشيخ الشريف العالمة حممد بن جعفر الكتاين احل

شريف وقرأ زهر ال األومر على اجلزائر زائرا ودخل اإلسكندرية كذلك وحل بعاصمة الكنانة ودرس يف
رقاوي رية حممد الشر املصايلدعلى الشيخ العالمة حممد إمام السقا وعلى العالمة الفقيه شيخ الشافعية اب

القاهري  احلنفي طيعيالنجدي ، وعلى عالمة الداير املصرية الفقيه املفسر الشيخ حممد خبيت امل
 ويتفسري البيضا ملالكيهري اوغريه ، وعلى الفقيه العالمة حممد بن إبراهيم السمالوطي القا التفسري
 وغريه .

 ر والشيخ حممود خطاب السبكي.ودرس أيضا على أمحد بن نصر والشيخ حممد شاك
جازات ز عدة إأجي والشيخ خليل املالكي والشيخ حسن حجازي ، وبعد تعلمه عاد إىل طنجة ، وقد

 من مشاخيه الذين درس عليهم .
ملك مرات ذحج بعد و ل ، كما رحل إىل الداير احلجازية صحبة والده حلج بيت هللا احلرام ، وذلك قب

 عدة .
ي عنه : صاحب مشاركة يف كثري من فنون املعارف اإلسالمية وضروب العربية إال قال ابن احلاج السلم

أن له ختصصا يف علوم احلديث ومعرفة برتاجم الرواة وطرق اجلرح والتعديل ، وقد تعلمه من نفسه دون 
2)واألصول والتاريخ التفسريأن يتتلمذ فيه على أحد. وله أيضا يف مضمار  5 6 ) . 

حد غرة مجادى الثانية سنة مثانني وثالمثائة مبعدا عن بلده ألنه كان من املضطهدين تويف ابلقاهرة يوم األ
2)يف مسقط رأسه طنجة وحكم عليه ابلنفي مدة . 5 7 ) 

 له مؤلفات عديدة خمطوطة ومطبوعة منها :
2)رايض التنزيه يف فضل القرآن وفضل حامليه 5 8  وهو خمطوط . (

 برسالة ومن ذلك : وكثري من مؤلفاته رسائل حديثية يفرد كل حديث

                                                                                              

(2 5  38( انظر إسعاف اإلخوان ص6
(2 5 7  ( 9/3357( إحتاف املطالع )املوسوعة 
(2 5 8  1/285( انظر معجم املؤلفني 
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فعف ،  عشق فتح امللك العلي بصحة حديث ابب مدينة العلم علي ، درء الضعف عن حديث من
 مجع الطرق والوجوه حلديث اطلبوا اخلري عند حسان الوجوه .

 وله أيضا :
،  التصور والتصديق أبخبار سيدي حممد الصديق ، إحياء املقبور أبدلة بناء املساجد والقباب على القبور

إزالة اخلطر عمن مجع بني الصالتني يف احلضر ، تشنيف اآلذان ابستحباب السيادة يف امسه عليه السالم 
يف الصالة واإلقامة واألذان ، الربهان اجللي يف حتقيق انتساب الصوفية إىل علي والرد على ابن تيمية 

يف شرح أذكار ابن عجيبة ، إعالم احلنبلي ، بيان تلبيس املفرتي حممد زاهد الكوثري، األسرار العجيبة 
2)األذكياء بنبوة خالد بن سنان بعد املسيح وقبل خامت األنبياء 5 9 ) .  

 

2)_ أمحد بن حممد بن عبد الرمحن األزدي ، أبو العباس التونسي القصار 30 6 0 ) 
 غمي. الور  ، كان حيا سنة تسعني وسبعمائة وهو من املعاصرين البن عرفة مفسرحنوي ، 

2)كان إماما عالمة حمققا عارفا ابلنحو وغريهقال خملوف :   6 1 ) . 
2)أخذ عنه املفسران ابن مرزوق احلفيد 6 2 2)وأبو العباس البسيلي ( 6 3  وغريمها . (

 من آتليفه :
2)حاشية على الكشاف يف التفسري للزخمشري 6 4 ) . 

 وله أيضا :
2)خمتصر على الربدة ، شرح شواهد املقرب 6 5 )  . 

 
2)ابن زاغو املغراوي أبو العباس التلمساين_ أمحد بن حممد بن عبد الرمحن  31 6 6 )  

                                                                                              

(2 5  83-36( ساق مؤلفاته كلها املطبوع منها واملخطوط صاحب إسعاف اإلخوان ص9
(2 6  ، 1/226، شجرة النور  74، نيل االبتهاج  2/762ين (مصادر ترمجته : معجم املفسر 0

 1/273معجم املؤلفني 
(2 6 1  1/226( الشجرة 
(2 6  ( هو حممد بن أمحد أتيت ترمجته .2
(2 6  ( هو أمحد بن حممد تقدمت ترمجته .3
(2 6 4  2/762( معجم املفسرين 
(2 6 5  (2/8051الظنون ، واملقرب كتاب يف النحو للمربد )انظر له ولشروحه : كشف  1/273( معجم املؤلفني 
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 من فقهاء املالكية ، من أهل تلمسان .  مفسرفقيه عابد فرضي  
 ولد سنة اثنتني ومثانني وسبعمائة .

2)املفسرأخذ عن سعيد العقباين  6 7  وأيب حيىي الشريف التلمساين ومجاعة . (
2)املفسرمن تالميذه أمحد بن حممد بن زكري الفقيه األصويل  6 8 ، وأبو زكراي حيىي املازوين واحلافظ  (

 التنيسي وأبو احلسن القلصادي .
2)وأفصحهم ابلتفسريذكره القلصادي يف رحلته وأثىن عليه كثريا وقال : كان أعلم الناس يف وقته  6 9 ) . 
 تفال .ية االح غاتويف يف ربيع األول سنة مخس وأربعني ومثامنائة ، وكانت جنازته مشهودة يف

 له :
2). قال التنبكيت : إنه يف غاية احلسن كثري الفوائد  الفاحتةتفسري 7 0 )   . 

2)مقدمة يف التفسري 7 1 )  . 
 وله أيضا :

منتهى التوضيح يف الفرائض ، شرح التلمسانية يف الفرائض أيضا ، شرح تلخيص والده ، شرح حكم ابن 
جب ، أجوبة فقيهة ، وله عطاء هللا ، شرح خمتصر خليل من األقضية إىل آخره ، شرح خمتصر ابن احلا

) فتاوى كثرية .
2 7 2 ) 

                                                                                                                                                                      

(2 6 6 ،  79،78، نيل االبتهاج  1/272، مقدمة تفسري التعاليب ص )أ(  ، معجم املؤلفني  1/71( معجم املفسرين 
)وجاء امسه فيه منسواب جلده ( ،  41، البستان الظريف  40، معجم أعالم اجلزائر  1/4/1086احللل السندسية 

( ، تذكرة احملسنني 159ص  1393لة دعوة احلق ) ذي القعدة ، جم 1/254، شجرة النور الزكية  1/227األعالم 
 ( وجاء فيها منسواب جلده .2/751ووفيات الونشريسي ولقط الفرائد )موسوعة أعالم املغرب 

واملغراوي : نسبة إىل قبيلة مغراوة الرببرية ، وهي فرع من قبيلة صنهاجة كربى شعوب األفارقة البيض )انظر وصف 
 (38،  1/36إفريقيا 

 
(2 6 7  ( أتيت ترمجته .
(2 6 8  ( سبقت ترمجته .
(2 6 9  1/72، معجم املفسرين  1/254( انظر الشجرة 
(2 7 0  79( نيل االبتهاج 
(2 7 1 ، مقدمة تفسري الثعاليب ص)أ( ومنه نسخة ابسم "يف اختتام  42، البستان ص 254( انظر شجرة النور ص

 (1/461التفسري" ابألسكورايل )الفهرس الشامل 
(2 7 2  . 1/272، معجم املؤلفني  1/227، األعالم  1/254( انظر الشجرة 
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2)_ أمحد بن حممد بن عثمان األزدي العددي أبو العباس ابن البناء  املراكشي 32 7 3 )  
 عامل يف الرايضة والفلك مشارك يف كثري من العلوم 

هو ءا وطلب بوه بناأكان ولد مبراكش بقاعة ابن انهض اتسع ذي احلجة سنة أربع ومخسني وستمائة  ، و 
 العلم فنبغ يف فنون شىت .

 العباس أمحد ات وأيبلربكأخذ عن قاضي اجلماعة حممد بن علي املراكشي وأيب عبد هللا حممد بن أيب ا
 بن حممد املدعو ابن أيب عطاء وأيب احلسني ابن أيب عبد الرمحن وغريهم .
ن يشتغل من بعد صالة الصبح قال الشوكاين : كان فاضال عاقال نبيها انتفع به مجاعة يف التعليم ، وكا

إىل قريب الزوال مدة إىل أن كان يف سنة تسع وتسعني وستمائة فخرج إىل صالة اجلمعة يف يوم ريح 
وغبار فتأذى بذلك وأصابه يبس يف دماغه، وكان له مدة ال أيكل مافيه روح ، فبدأت منه أحوال مل 

ا هو عليه ، فأمر الشيخ أبو زيد عبد تعهد وهيآت عجيبة وصار يكاشف كل من دخل عليه وخيربه مب
الرمحن بن عبد الكرمي األغمايت أهله أن حيجبوه ، فأقام سنة مث صح وخرج إىل الناس ، وصار يذكر 
ماجرى له من ذلك وفيه عجائب . منها : أنه رأى صورا علوية وجوههم مضيئة تكلموا بعلوم مجة تتعلق 

2)فذكر كالما طويال…. علي مجاعة يف صور مفزعة  مبعاين القرآن أبساليب بديعة قال : مث هجم 7 4 )  . 
2)قال ابن رشيد : مل أر عاملا ابملغرب إال رجلني ابن البناء العددي مبراكش وابن الشاط بسبتة 7 5 ) . 
 ارج اببفن ختويف مبراكش عشية يوم السبت السادس من رجب سنة إحدى وعشرين وسبعمائة ود

 أغمات .
 له :

 حاشية على الكشاف  
 سري الباء من  البسملة تف

 جزء صغري على سوريت ) الكوثر ( و )  العصر ( 
                                                                                              

(2 7 ،  1/222، األعالم  65، نيل االبتهاج  343، الوفيات البن قنفذ  1/67( مصادر ترمجته : معجم املفسرين 3
 1174،  949،  472 ، كشف الظنون 1/108،  البدر الطالع  1/278، الدرر الكامنة  1/148جذوة االقتباس 

ن حل مراكش من األعالم ، اإلعالم مب 1/278، معجم املؤلفني  1/104، هدية العارفني 1/161، إيضاح املكنون
 ،2/603عالم املغرب ، شرف الطالب ووفيات الونشريسي )موسوعة أ1/102، دائرة املعارف اإلسالمية  1/375

604. ) 
(2 7 4  109-1/108( البدر الطالع 
(2 7 5  1/67( انظر معجم املفسرين 
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 تسمية احلروف وخاصية وجودها يف أوائل سور القران 
 كتاب حنا فيه منحا مالك التأويل .

2) عنوان الدليل يف مرسوم خط التنزيل 7 6 ) 
جيم وبقي كتابه ) تلخيص وأخرج أكثر من سبعني كتااب يف العدد واحلساب واهلندسة واجلرب والفلك والتن

2)أعمال احلساب ( معموال به يف املغرب 7 7 حىت هناية القرن السادس عشر امليالدي وشرحه كثريون من  (
 العلماء واقتبس عنه علماء الغرب .

 
 ومن مؤلفاته أيًضا :

ل ، اللوازم العقلية يف مدارك العلوم ، الروض املريع يف صناعة البديع ، منتهى السول يف علم األصو 
األصول واملقدمات يف اجلرب واملقابلة ، منهاج الطالب لتعديل الكواكب ، كليات يف املنطق وشرحها ، 
املقاالت يف احلساب ، جزء يف املساحات، جزء يف األسطرالب ، جزء يف األنواء ، قانون يف معرفة 

2)األوقات ابحلساب 7 8 ). 
  
 

2)عقوب التنبكيت_ أمحد بن حممد بن عثمان بن عبد هللا بن أيب ي 33 7 9 )  
 

 من أهل سنكراي . 
األدب  فننا يف علومغواي متلواي ، ، حن متقنا للتفسريقال الربتلي : كان رمحه هللا تعاىل عاملا فقيها 

 واألشعار ، شهدت له ابلعلم مجاعة الشيوخ رمحهم هللا تعاىل .
 
 

2)_ أمحد بن حممد بن عمر اجلمايل التونسي 34 8 0 )  

                                                                                              

(2 7 6  1/67ين ( انظر معجم املفسر 
(2 7  (1/102( وترجم للفرنسية )انظر دائرة املعارف 7
(2 7 8  1/108، البدر الطالع  1/278( انظر معجم املؤلفني 
(2 7  39( مصادر ترمجته : فتح الشكور يف معرفة أعيان علماء التكرور ص9
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 ، كان حيا سنة سبع وتسعني ومائة وألف  سريابلتفمن املشتغلني 
 له : 

2)حتفة اإلخوان وامتحان الزمان يف شيء يسري من العلم ودقائق القرآن 8 1 ) . 
 

_ أمحد بن حممد بن عمر بن عبد اهلادي بن العريب بن حممد _فتحا_ الزكاري الفاسي  35
2)أبو العباس ابن اخلياط 8 2 )  

 
 واحلديث والفرائض . ابلتفسريرف من أكابر فقهاء املالكية يف عصره عا

 ولد بفاس يف منتصف شعبان سنة اثنتني ومخسني ومائتني وألف .
قال عنه خملوف : العالمة املتفنن الفهامة الصويف الفرضي األصويل من وعاة الفقه املالكي ومحلته العارفني 

السريرة ، مع دماثة أخالق أبصوله وفروعه اخلائضني فيه ، جليل القدر شهري الذكر حممود السرية طيب 
2)وطيب أعالق ، عمر فأحلق األحفاد ابألجداد خامتة علماء فاس 8 3 ) . 

ن السوادي بد الرمحي وعأخذ عن حممد بن عبد الرمحن احلجريت واملرنيسي وأبو غالب واحلاج الداوود
 وأجازه كثريون منهم جعفر الكتاين وماء العينني وغريمها .

سن النجار ين وبلحلكتااحلفيظ بن حممد الطاهر الفاسي وحممد عبد احلي أخذ عنه كثريون منهم عبد ا
 وغريهم . 

 ا .تويف بفاس اثين عشر رمضان سنة ثالث وأربعني وثالمثائة ودفن ابلرميلة هب
 من آتليفه :

2) جواب ملن يتصدى لقراءة التفسري وليس أهال له 8 4  . وهو مطبوع .(
                                                                                                                                                                      

(2 8 انظر ترمجة ، اجلّمايل : نسبة إىل مجال من قرى الساحل التونسي ) 2/783( مصادر ترمجته : الفهرس الشامل 0
 علي بن حممد امليلي(

(2 8 ، دليل مؤرخ  2/82( 2/783( يوجد منها نسخة يف خزانة أوقاف بغداد يف مثان ورقات ) انظر الفهرس الشامل 1
 ل )موسوعة أعالم املغرب، إحتاف املطالع وسل النصا 2/286، معجم املؤلفني  1/250، األعالم  2/327املغرب 

8/2941. ) 
(2 8 2 ، فهرس  1/436، شجرة النور  17، معجم احملدثني واملفسرين  2/765: معجم املفسرين ( مصادر ترمجته 

 1/250، األعالم  2/327، دليل مؤرخ املغرب  2/82، األعالم الشرقية  1/127، رايض اجلنة  1/288الفهارس 
 ( .8/2941، إحتاف املطالع وسل النصال )موسوعة أعالم املغرب  2/286، معجم املؤلفني 

(2 8 3  1/436( الشجرة 
(2 8 4  2/765( معجم املفسرين 
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 وله أيضا :
يف املصطلح ، شرح على أبيات الرهوين ، حاشية على شرح اخلرشي ،  حاشية على شرح أيب السعادات

2)ثالثة فهارس 8 5 ) . 
 
 

2)_ أمحد بن حممد بن عيسى بن علي شهاب الدين اللجائي 36 8 6 ) 
 

 والقراءات والعربية واحلساب  عامل ابلتفسريفقيه مالكي 
ىل التكرور إانتقل  مث رةولد بفاس سنة اثنتني وتسعني وسبعمائة وانب يف قضائها ، وحج ودخل القاه

 .التفسري فأقام سنة ، أقرأ هبا 
 تويف سنة ثالث وأربعني ومثامنائة .

 
 

2)_ أمحد بن حممد بن املختار بن أمحد الشريف أبو العباس التجاين 37 8 7 )  
 

 صويف ، شيخ الطائفة التجانية ابملغرب 
 واألصول والفروع من فقهاء املالكية ملم ابألدب ابلتفسريعامل 

ألصولية لعلوم ااطلب بلد يف عني ماضي ابجلزائر سنة مخسني ومائة وألف ، وتعلم بفاس ، واشتغل و 
 . الصقلي أمحدو والفروعية واألدبية ، وقرأ على املربوك بن أيب العافية والطيب الوزاين 

 واحلديث وغريمها . التفسريأقام بتلمسان مدة يدرس 
 ي .أخذ عنه مجع منهم الشيخ إبراهيم الرايح

 قر بفاس .ها فاستج منتصوف ووعظ ، وحج فمر بتونس وأقام هبا مدة طويلة ، ورحل إىل توات مث أخر 

                                                                                              

(2 8 5  2/286( معجم املؤلفني 
(2 8  2/316، الضوء الالمع  17، معجم احملدثني واملفسرين  2/762( مصادر ترمجته : معجم املفسرين 6
(2 8  1/245، األعالم  1/378، شجرة النور  62، معجم أعالم اجلزئر  2/764( مصادر ترمجته : معجم املفسرين 7
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له ابملغرب وما واالها أصحاب وأتباع كثريون يتغالون فيه إىل حد يفوق الوصف ويعظمونه تعظيما بليغا 
، وبعض أهل العلم  ، ويصفونه بصفات عظيمة وأخالق كرمية وينسبون إليه النهي عن زايرة القبور

2)والدين يثين عليه ويصفه ابلعلم واملعرفة 8 8 ). 
 . دية التجانيةة األمحلسري ولبعض أصحابه كتب يف سريته منها : جواهر املعاين ، النفحة القدسية يف ا
 . العوام ك بهتويف بفاس سنة ثالثني ومائتني ، وكانت جنازته مشهودة ، وقربه هناك يترب 

 وله :
2)ورد 8 9 )  . 
 
 
 

_ أمحد بن حممد بن املهدي ابن عجيبة احلسين اإلدريسي أبو العباس الشاذيل  38
2)األجنري 9 0 2)الفاسي ( 9 1 ) 
2)من أهل املغرب املفسرالصويف  9 2 ) . 

2)قال عنه خملوف : املؤلف احملقق الفهامة البارع املدقق الصويف اجلامع بني الشريعة واحلقيقة 9 3 ) . 
 . ستني ، وشارك يف أنواع من العلومولد سنة ستني ومائة وألف وقيل : إحدى و 

 اوي .     الدرقلعريبومن أشياخه أمحد بن العريب الزعريب ، وحممد البوزيدي احلسين ، والشيخ ا
2)تويف يوم األربعاء يف السابع من شوال سنة أربع وعشرين ومائتني بعد األلف 9 4  ودفن ببلدته أجنرة . (

 له : 

                                                                                              

(2 8 8  1/378جرة ( الش
(2 8 9  1/245( األعالم 
(2 9  (1/245(األجنري : نسبة إىل بلدة أجنرة الواقعة بني طنجة وتطوان . )انظر األعالم 0
(2 9 ، جامع الكرامات 18، التصور والتصديق  2/228، فهرس الفهارس  1/77( مصادر ترمجته : معجم املفسرين 1

، 300 /1جم املؤلفني ، مع 1/246مؤرخ املغرب  ، دليل 1/400، شجرة النور  1/70، اليواقيت الثمينة  161
غرب سنني )موسوعة أعالم امل، إحتاف املطالع وتذكرة احمل 664،  551، فهرس اخلزانة احلسنية رقم  1/245األعالم 

7/2482  ،2483 . ) 
(2 9 2   1/300، معجم املؤلفني  1/245( انظر األعالم 
(2 9 3  1/400( الشجرة 
(2 9 فاته سنة ست وستني والصواب ماذكر أعاله كما حققه أمحد رافع الطهطاوي يف ثبته ( يف اليواقيت والشجرة أن و 4

 ( .1/245) انظر األعالم 
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2)، يف أربعة جملدات ضخام دالبحر املديد يف تفسري القرآن اجملي 9 5 ) . 
هذا وقد ندبين شيخي العارف الرابين سيدي حممد البوزيدي احلسين ، ….. قال يف سبب أتليفه : 

وكذلك شيخي القطب اجلامع شيخ املشايخ موالي العريب الدرقاوي أن أضع تفسريا يكون جامعا بني 
سعفت طلبتهما ، رجاء أن يعم به االنتفاع ، تفسري أهل الظاهر وإشارة أهل الباطن ، فأجبت سؤاهلما وأ

ويكون ممتعا للقلوب واألمساع ، مقدما يف كل آية مايتعلق مبهم العربية واللغة مث مبعاين األلفاظ الظاهرة ، 
2)اخل.…. مث ابإلشارة الباطنة متوسطا يف ذلك بني اإلطناب واالختصار  9 6 ) 

اء الظاهر والباطن ويف كل آية إشارة حقيقية فاق به قال عبد الكبري الفاسي : مجع فيه بني ماقاله علم
2)تفسري الورجتييب وغريه . 9 7 ) 
2)تفسري سورة الفاحتة 9 8 )    . 

هللا نور السموات واألرض تفسري قوله تعاىل 
(2 9 9 ). 

 له كتب كثرية ، منها :
ابن مشيش ، أزهار البستان يف طبقات األعيان املالكية مل يتمه ، شرح القصيدة املنفرجة ، شرح صلوات 

تبصرة الطائفة الزرقاوية ، الفتوحات اإلهلية يف شرح املباحث األصلية ، الفتوحات القدوسية يف شرح 
املقدمة اآلجرومية : مجع فيه بني النحو والتصوف ، إيقاظ اهلمم يف شرح احلكم البن عطاء هللا ، فهرسة 

3)أشياخه ورسالة مجع فيها أسئلة الشيخ العريب الدرقاوي 0 0 ) . 
 
 

                                                                                              

(2 9 ومنه نسخة ابلتيمورية وابخلزانة العامة ابلرابط ) انظر الفهرس الشامل  551( يوجد منه نسخة ابخلزانة احلسنية رقم 5
ألرض واختالف الليل إن يف خلق السموات وا عاىل ( وبدئ بطبعه وصدر جزء منه ينتهي عند قوله ت 2/798

رية كما هللا يف دار الكتب املص ، ويظهر قريبًا مطبوعًا إن شاء 190آل عمران :  والنهار آلايت ألويل األلباب  
 (169أفادين شيخنا املشرف حفظه هللا . )وانظر معجم املطبوعات 

(2 9 6  1/4( البحر املديد 
(2 9 7  ( ومل أقف على هذا التفسري املذكور ولعل يف نسبة صاحبه حتريفا .7/1483سوعة ( تذكرة احملسنني )املو 
(2 9 ، ومنه نسخ ابلصبيحية بعنوان "الطريق الواضحة إىل أسرار  664( يوجد منه نسخة ابخلزانة احلسنية رقم 8

صرية بعنوان امل لكتبدار او الفاحتة"وخزانة تطوان بعنوان "الشرح األوسط" ونسخة أخرى بعنوان "الشرح الصغري" 
 بعض فضائلها" .فاحتة و رح لل"تفسري سورة فاحتة الكتاب على طريقة التصوف" واخلزانة العامة ابلرابط بعنوان "ش

(2 9 9  ( 2/799منه نسخة ابخلزانة العامة ابلرابط ) انظر الفهرس الشامل  35(النور : 
(3 0 0  1/245، األعالم  1/400( الشجرة 
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3)_ أمحد بن حممد بن موسى السالوي احلسناوي 39 0 1 )  
 

 من فقهاء املالكية والتفسريعامل ابحلديث 
 ولد سنة سبعني ومائتني وألف .

3)له شهرة .… قال ابن سودة : كان عالمة مطلعا حافظا مشاركا مدرسا  0 2 ) 
 أخذ عن العريب بن السائح والزمه . 

 مثان وعشرين وثالمثائة وألف  تويف ببلده سال يف حادي عشرمن رمضان سنة
 له : 

 وية .اديث نبأحو  على آايت قرآنيةعلى كالم شيخه أيب املواهب العريب بن السائح  تقاييد
 
 

3)_ أمحد بن حممد _ فتحا _ العلمي اليملحي احلسين  40 0 3 )  
 

 عامل مدينة مراكش يف عصره ومدرسها .
3)ة والتحصيل .قال عنه ابن سودة : املشارك املطلع الكثري اإلفاد 0 4 )  

 ولد مبراكش وأصله من فاس . 
 هو الذي سعى يف أتسيس النظام يف جامع ابن يوسف مبراكش .

شيخ سليمان ضريح الفن بتويف هبا يوم السبت اثين ربيع األول سنة مثان ومخسني وثالمثائة وألف ود
 اجلزويل . 

 له آتليف منها : 

                                                                                              

(3 0 ،  2/73، أعالم الفكر املعاصر  17، معجم احملدثني واملفسرين  2/765سرين ( مصادر ترمجته : معجم املف1
 ( . 8/2859إحتاف املطالع )موسوعة أعالم املغرب 

ت ة فاس انضوت حتيس مديند أتسوالسالوي : نسبة إىل سال _ بفتح السني املهملة _ مدينة قدمية بناها الرومان وبع
 ( 1/207يقيا عن الرابط حبوايل ميل ونصف )انظر وصف إفر سلطتها وهي تقع على شاطئ احمليط وتبعد 

(3 0  (8/2859( إحتاف املطالع ) املوسوعة 2
(3 0 إحتاف املطالع ،  1/242، معجم املؤلفني  1/251، األعالم  1/78( مصادر ترمجته : معجم املفسرين 3

 (8/3066)موسوعة أعالم املغرب 
(3 0 4  (8/3066( إحتاف املطالع )املوسوعة 
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3)تفسري 0 5  ،  يف عدة أسفار .  (
 

ن حممود بن عبد الكرمي _ ُكَرمّي ابلتصغري _ بن عثمان أبو العباس التونسي _ أمحد ب 41
3)احلنفي 0 6 ) 

 


 مانية . كة العثململأصله من جالية الرتك وفد جده عثمان إىل تونس مع األجناد احملشودين من ا
نت وكان والده من أواسط الناس يشغل دكاان يبيع فيه الزبيب بسوق الفاكهة من حاضرة تونس ، وكا

3)هذه التجارة حرفة معهودة يف قدماء جنود الرتك 0 7 ) . 
3)ولد أمحد بتونس ليلة األربعاء الثالث وقيل : السابع والعشرين 0 8 من صفر سنة أربع وثالثني ومائتني  (

وألف ، وطلب العلم ابلزيتونة وتوىل بعد حني التدريس فيه ويف غريه مع مباشرة اإلشهاد العام يف احلاضرة 
مسي رئيسا هلا ملا اشتهر به   -وكانت تسمى جملس اجلناايت -ملا أحدثت اجملالس العدليةالتونسية ، و 

3)من الدراية الواسعة يف العلوم الدينية مع التضلع التام يف العربية وخصوصا األدب وفنونه 0 9 ) .
عرفه معاصره الشيخ حممد السنوسي بقوله : عامل دراكة، عارف مبقتضيات األحوال فصيح اللسان 

القلم، لطيف احملاضرة، مستحضر لألجوبة، حمرر لدروسه، خبري بدقائق املذهب احلنفي، متودد إىل و 
الناس ، مجيل السمت، نظيف الثياب ، حسن اهليئة، أديب شاعر انثر، يرصع قصائده املدحية مبحاسن 

3)الغزل 1 0 ) . 
3)وقال الشيخ حممد اخلضر حسني املفسر 1 1  امع: شهدت له دروسا كان يلقيها ابجل (

                                                                                              

(3 0 5  1/251م ( األعال
(3 0 ،  1/55، فهرست الزيتونة  2/142، مسامرات الظريف  275رقم  1/2/948( مصادر ترمجته : العمر 6
، تراجم األعالم ص  345ص ، اتريخ معامل التوحيد 2/310، برانمج املكتبة العبدلية  1/255،  األعالم  4/160

من اتريخ تونس  ، صفحات117، تونس وجامع الزيتونة ص 4/161، تراجم املؤلفني  105
تونسيون ص ، املؤرخون ال 1/305، معجم املؤلفني  2/141، عنوان األريب 197،198،204،316،332ص

405 
(3 0 7  105( انظر تراجم األعالم ص
(3 0  2/142( كذا يف مسامرات الظريف 8
(3 0 9  2/141وانظر عنوان األريب  1/2/948( العمر 
(3 1 0  2/442( انظر مسامرات الظريف
(3 1 1  احملمدين( أتيت ترمجته يف 
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3)احلسيين يف شهر رمضان فكنت أمسع حبثا دقيقا وعبارات أنيقة 1 2 ) .
وتقلد بعد ذلك خطة الفتيا احلنفية ، وتدرج منها إىل مشيخة اإلسالم ابلقطر التونسي سنة ثالث عشرة 

3)وثالمثائة ومل يطل عليها حيث تويف يف احملرم سنة مخس عشرة ودفن ابلزالج 1 3 ) .
 له :

مساها : نسيم السحر يف تفسري ما أعرب األزهري من  القرآن الكرميتفسري بعض السور من 
3)السور 1 4 ) .

3)يف جزء مستقل شرح على البسملة  1 5 ).
 وله أيضا :

حامي احلمى بشرح قصيدة كعب بن زهري بن أيب سلمى ، عدة األحكام على عمدة احلكام يف الفقه 
فيه أخبار الدولة احلفصية ودولة األتراك احلنفي ، السحر احلالل وهو ديوان شعره ، اتريخ موجز ذكر 

بتونس إىل عهد الباي علي ابشا الثاين، وختلص إىل تراجم القضاة واملفتني األحناف إىل زمانه ، شرح 
على خطبة خمتصر السعد التفتازاين ، حاشية على مقدمة ابن هشام يف النحو ، قصة املولد النبوي 

اج الدين عمر بن علي الكناين الشهري بقارىء اهلداية ، مزاهر خمتصرة ، خطب منربية ، ترتيب فتاوى سر 
املواكب وهي تقريراته على حاشية ابن سعيد احلجري على األمشوين، ديوان أشعار شيوخه ، رسالة يف 
احملاكمة بني الشـيخ لطف هللا العجمي األزمرييل وبني حسني البارودي احلنفي يف مسألة قضاء الفوائت، 

شرين حديثا من صحيح البخاري وهي دروس وأختام رمضانية ألقاها ابجلامع اجلديد شرح على حنو ع
3)ابلعاصمة ، الفتاوى األمحدية وهي ديوان فتاويه قبل واليته مشيخة اإلسالم 1 6 )  . 

 
_ أمحد بن مصطفى بن حممد بن أمحد العلوي اجلزائري أبو العباس املستغامني  42

3)املالكي 1 7 ) 
 

                                                                                              

(3 1 2   118( تونس وجامع الزيتونة ص
(3 1  ( تقدم ذكره يف ترمجة أمحد بن حممد البسيلي3
(3 1 4  1/55، برانمج العبدلية  105( انظر تراجم األعالم ص
(3 1 5  1/2/949( العمر
(3 1 6  1/2/949، العمر  105( انظر تراجم األعالم ص
(3 1 ، معجم املؤلفني  3/93، األعالم الشرقية  367، معجم أعالم اجلزائر  1/80(مصادر ترمجته : معجم املفسرين 7
  1/258، األعالم   1/301
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 صويف فقيه شاعر 
3)ستغامنولد مب 1 8 ابجلزائر سنة إحدى وتسعني ومائتني وألف ونشأ هبا ووصل إىل مراكش وتونس  (

 وطرابلس الغرب واحلجاز والشام والقسطنطينية .
3)كان من معارضي احلركة اإلصالحية اليت قادها ابن ابديس املفسر 1 9 )  . 

 تويف مبستغامن سنة ثالث ومخسني وثالمثائة .
 له :

3)ورة : والنجملباب العلم يف تفسري س 2 0 )  . 
 وله أيضا :

مفتاح الشهود يف مظاهر الوجود ، القول املعروف يف الرد على من أنكر التصوف، نور اإلمثد يف سنة 
وضع اليد على اليد يف الصالة ، ألفية يف الفقه املالكي ، املنحة القدسية يف التصوف ، مبادئ التأييد يف 

3)حباث العلوية يف الفلسفة اإلسالميةالفقه والتوحيد ، ديوان من نظمه ، األ 2 1 ) . 
 
 

3)_ أمحد بن هك القالدي الشنقيطي 43 2 2 )  
 

ورمبا … ًنا رًسا حسدريري واحلديث ومقامات احل والتفسريقال الربتلي : كان يدرس الفقه والعربية 
ع ه اخلشو يلورمبا غلب ع فيقوم عن الناس ويذهب إىل اخلالء ، جملس التفسريغلب علية البكاء يف 

سقط هنا  : فقال للطلبة ،لني أايًما ال حيضر جملس التفسري . وكان يوًما يفسر ويف يده تفسري ذي اجلال
سخة أخرى أخذوا نفط ، شيء . فقالوا له : إن الكالم مستقيم مل يسقط شيء ، فأىب إال أن يكون سق
 .  بقرايت فقدتفوجدوه كما قال ، فقال هلم : إين أعرف تفقد كلمات هذا الكتاب كمعرفيت ب

                                                                                              

(3 1 ( مستغامن : _ بفتح امليم وسكون السني املهملة بعدها فوقية ، وبفتح النون آخرها ميم _ مدينة بناها األفارقة 8
 (2/32يا على ساحل البحر املتوسط اتبعة إلقليم بين راشد من مملكة تلمسان )انظر وصف إفريق

(3 1 9  وابن ابديس هو عبد احلميد أتيت ترمجته . 1/80( معجم املفسرين 
(3 2  (1/258( وهو مطبوع )انظر األعالم 0
(3 2 1  1/310( انظر معجم املؤلفني 
(3 2  70( مصادر ترمجته : فتح الشكور يف معرفة أعيان علماء التكرور ص2
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ه يف ذلك . يقول ل أرسلأفيت شيخنا واداي مرة يف انزلة فتعقبه صاحب الرتمجة فبلغ ذلك شيخنا ، ف
يه حىت لإفجعل يعتذر  ،يخة فلما بلغه الرسول أاته بنفسه من مسافة بعيدة حىت متثل بني يديه، وكان ش

 ه ؟ أضعه يف حمل ه إن ملنع بيعين فما أصأرضاه مث قال له : اي سيدي وما أصنع هبذا العلم الذي عندي ؟ 
 أخذ عن واداي وعن القاضي مم بن أحلون وغريمها .

 وأخذ عنه الربتلي وغريه .
 كان بقيد احلياة عام أربعة عشر ومائتني وألف . 

 
 

_ أمحد بن يوسف بن أمحد بن يوسف بن إبراهيم السلمي الفاسي أبو العباس ابن  44
3)فرتون 2 3 ) 

 
 واحلديث والرجال . فسريابلتمؤرخ عارف 

مالقة  ن علماءعأخذ ولد بفاس وتعلم هبا وبسبتة مث دخل األندلس سنة محس وثالثني وستمائة ، و 
 واجلزيرة اخلضراء وعاد إىل سبتة . 

لجوم وأيب ممحن بن الر  أخذ عن أيب ذر اخلشين وأيب القاسم بن عبد الرمحن بن ملجوم وابن عمه عبد
ب وعنه أخذ بن واج طاباسم بن عمر القرطيب وغريهم وكتب عن أبيه وأيب اخلحممد حوط هللا وأيب الق

 ابن الزبري وغريه . 
 استقر بسبتة إىل أن تويف عن سن عالية سنة ستني وستمائة .

 له : 
3)االستدراك واإلمتام للتعريف واإلعالم 2 4 3). استدرك فيه على السهيلي ( 2 5 يف كتابه التعريف  (

 قرآن من األعالم .واإلعالم مبا أهبم يف ال
 وله أيضا : 

3)الذيل على الصلة 2 6 )  . 

                                                                                              

(3 2 ، شجرة النور  155، النبوغ املغريب  22، معجم احملدثني واملفسرين  2/766( مصادر ترمجته : معجم املفسرين 3
، األعالم  2/208ني ، معجم املؤلف 63، نيل االبتهاج 46، جذوة االقتباس  2/272، فهرس الفهارس  1/200
1/274 
(3 2 4  2/766( انظر معجم املفسرين 
(3 2  ( عبد الرمحن بن عبد هللا أتيت ترمجته .5
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3)_ أمحد أيوب 45 2 7 )  
 

 له : 
3)شرح البسملة 2 8 )  . 

 
 

3)_ أمحد أبو النجاة األزهري 46 2 9 )  
 

 له :
3)رسالة تتعلق أبحكام القرآن 3 0 )  . 

 
3)_ أمحد الضرير 47 3 1 )  

 
 له : 

3)تفسري سورة النبأ 3 2 )  . 
 
 

3)زائري املالكي املتليلي_ األخضر بن قويدر الدمهة اجل 48 3 3 )  
                                                                                                                                                                      

(3 2 6  1/200( الشجرة 
(3 2  هل املنطقة لتفرد املكتبة الوطنية بتونس بكتابه كما سيأيت .( مل أقف له على ترمجة ولعله من أ7
(3 2  (2/834( منه نسخة ابملكتبة الوطنية بتونس )انظر الفهرس الشامل 8
(3 2  ( مل أقف له على ترمجة ولعله من أهل املنطقة لتفرد املكتبة الوطنية بتونس بكتابه كما سيأيت .9
(3 3  (2/836لفهرس الشامل ( منه نسخة ابملكتبة الوطنية بتونس )انظر ا0
(3 3  (مل أقف له على ترمجة ولعله من أهل املنطقة لتفرد مكتبة حسن حسين بتونس بكتابه كما سيأيت .1
(3 3  (2835( منه نسخة مبكتبة حسن حسين عبد الوهاب )انظر الفهرس الشامل 2
(3 3  2،1( مصادر ترمجته : غالف قطوف دانية ومقدمته ص3
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 معاصر  مفسر

ولد مبتليلي الشعانبة من اجلزائر سنة أربع وأربعني وثالمثائة وألف وفيها نشأ ، وحفظ القرآن الكرمي ، 
وتعلم مبادئ الفقه اإلسالمي مث انتقل إىل غرداية لدراسة اللغة العربية والفقه اإلسالمي على مذهب 

مد األخضر فياليل مبسجد خالد بن الوليد . مث استكمل دراسته جبامعة اإلمام مالك على يد الشيخ حم
الزيتونة يف تونس حسب الربانمج الذي وضعه هلا الشيخ الطاهر بن عاشور املفسر ، وانطلق بعدها يف 
الرتبية والتعليم واإلصالح مبدرسة حرة يف عني بسام _ والية البويرة حاليا _ وبعد إغالق السلطة 

للمدرسة هنائيا وإشعار بعض اإلخوة له أبن امسه موجود يف قائمة الذين سيلقى عليهم القبض الفرنسية 
يوم كذا فر إىل مدينة غرداية ملواصلة رسالته الرتبوية واإلصالحية مبدرسة العرفان التابعة ملسجد محزة مع 

إىل إيقاف النار بعض الزمالء يف ظروف صعبة جدا جنمت عن تصرفات السلطة األجنبية اليت استمرت 
 . 

بعد االستقالل التحق ابملدرسة الرمسية إىل جانب قيامه مبهام ثقافية واجتماعية وسياسية وإدارية ، مث 
انتقل إىل متليلي حيث توىل مهام االستشارة الرتبوية اترة والتفتيش اترة أخرى ، مع إدارة مدرسة إىل أن 

ينية ابلتفتيش يف والية غرداية ، بعد سنتني طلب تقاعد ، بعد ذلك كلف من طرف وزارة الشؤون الد
األعفاء من ذلك ألسباب صحية وظرفية . ومازال _ منذ اإلستقالل إىل يومنا هذا _ يواصل عمارة 

 القرآن الكرمي . وتفسريبيوت هللا يف مدينيت متليلي وغرداية ابلتوجيه واإلرشاد 
ت من سورة آل عمران والنساء يف جملسه قبل صالة وقد مت له يف تلك الدروس تفسري سورة البقرة مع آاي

 اجلمعة وبعد صالة الفجر .
 وممن أخذ عنه ابن أخته حممد العريب شايشي وغريه .

 له :
 قطوف دانية من آايت قرآنية 

 وهو تفسري مطبوع للفاحتة وبعض قصار املفصل قال يف مقدمته :
تالوة متأنية أحاول هبا اقتناص املعاين القريبة التناول  ومنهجي يف التفسري أن أتلو اآلايت اليت أقصد إليها

، وحتديد اآلايت اليت تستوجب االستعانة ببعض كبار املفسرين وحمققيهم وعند اختالفهم أقارن بني 
أقواهلم حمكما النقل الصحيح ، والعقل احلصيف، والذوق السليم ، فأستمسك مبا يشهد له هذا التحكيم 

أرتب املعاين وفق ما أراه حراي بولوجها إىل أذهان املستمعني أو القراء يف يسر ، وأرفض ما سواه مث 
وانسجام مث أتوكل على هللا يف تسجيلها وإلقائها وجناحها ، مراعيا يف اإللقاء تباين املستوايت حبيث ال 

ذوي الثقافة ينزعج املثقف بضياع وقته وال األمي بعسر فهمه ، أما هذا التفسري املكتوب فهو موجه إىل 
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وهو ال خيتلف عن التفسري املسموع من حيث ……… العامة ممن ميكنهم متابعة البحث والتحقيق 
املنهجية إمنا خيتلف عنه من حيث االختصار واملستوى اللغوي املرفع وتذييل كل سورة مبا رأيته جديرا 

3)بلفت النظر إليه من معانيها أو مراميها أو أحكامها أو عظاهتا 3 4 ) . 
 
 
3)_ أبو بكر بن الطاهر بن حجي زنيرب السلوي 94 3 5 )  
 

3)من أهل سال مفسرفقيه مالكي قاض  3 6 ) . 
قال ابن سودة : العالمة املطلع املشارك املقتدر الكاتب البارع ، كانت له اليد الطوىل يف النوازل وفروع 

3)الفقه املالكي . 3 7 )  
 ويل القضاء واإلفتاء .

 غرب ألجل اإلفتاء مع التحرير .ترد عليه الوفود من مجيع أحناء امل
 ودفن هناك . ئة وألفمثاتويف ببلده مدينة سال يوم الثالاثء اثين ربيع الثاين سنة ست وسبعني وثال

 له : 
3)خمطوط يف عدة جملدات  إرشاد هللا يف تفسري القرآن 3 8 )  

 
 

3)_ أبو بكر بن عبد هللا اباب بن أمحد الغازي الشنقيطي  50 3 9 )  
 

حمداث فقيها يدرس ألفية ابن مالك ، وحيفظ مقامات احلريري يف  مفسًرا للقرآنكان   قال الربتلي :
اللغة ، ماهرًا يف العربية ، له حظ يف املعاين والبيان واحلساب والتنجيم ، شاعرًا متوسط الشعر ، اشتغل 

                                                                                              

(3 3 4  2،1( قطوف دانية ص
(3 3 5 ،  2/266، أعالم الفكر املعاصر  15، معجم احملدثني واملفسرين  2/767مجته : معجم املفسرين ( مصادر تر 

 ( .9/3320إحتاف املطالع )موسوعة أعالم املغرب 
(3 3  ( تقدم ضبطها والكالم عنها يف ترمجة أمحد بن موسى ، والنسبة إليها سلوي وسالوي.6
(3 3 7  (9/3320( إحتاف املطالع )املوسوعة 
(3 3 8  1/767ملفسرين ( معجم ا
(3 3  82( مصادر ترمجته : فتح الشكور يف معرفة أعيان علماء التكرور ص9
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جب من فهمه يف العلم من صغره وأول شبابه ، ما رآه أحد من أهل العلم وتذاكر معه يف العلم إال تع
وحفظه واستحضاره ملا يعرفه من الفنون . وكان رمحه هللا تقيا ، ملا وقعت الفتنة يف تشيت فر بدينه إىل 

 البادية إىل قرب وفاته ، ارحتل منها راجًعا لتشيت .. 
 بيته بيت علم وصالح ودين .

 أخذ عن الشريف محي هللا بن أمحد بن اإلمام وغريه . 
 ابن اإلمام وغريه .أخذ عنه الشريف حممد 

 تويف يف العام التاسع بعد مائتني وألف .
 له :

ة فعال املشتبهاء واألألمساشرح ألفية الفقيه محى هللا بن حممد األمني التشييت احلنشي اليت يف ضبط 
 الشكل يف خمتصر خليل .

3)_ أبو بكر بن حممد بن عبد هللا البناين الفاسي الرابطي الشاذيل 51 4 0 ) 
 

3)ولد برابط الفتح مفسرصويف  4 1 وأصله من فاس . تصوف وعلت له شهرة ، ولولده فتح هللا كتاب يف  (
 سريته .

3)قال ابن سودة : الشيخ اجلليل والعامل العالمة الكبري مؤسس الطريقة البنانية ابلرابط. 4 2 ) 
ف ودفن  وألومائتني اننيتويف ابلرابط يف ضحوة يوم األربعاء سابع عشر مجادى اآلخرة سنة أربع ومث

 بزاويته ابلرابط وهي شهرية به .
 له يف التصوف أكثر من ستني كتااب ، منها :

3)تفسري القرآن العظيم 4 3  ؛ ابإلشارة .  (
 ومنها : 

                                                                                              

(3 4 ،  28، االنبساط  2/07، األعالم  591، دليل مؤرخ املغرب  1/110( مصادر ترمجته : معجم املفسرين 0
الم املغرب موسوعة أع)، إحتاف املطالع 1/445، معجم املؤلفني  592، معجم املطبوعات 169طبقات الشاذلية 

7/2633. ) 
(3 4 ( رابط الفتح أو رابط سال أو الرابط : مدينة كبرية أسسها املنصور املوحدي تقع على البحر من جهة وعلى هنر 1

 (51،  49،  6، اتريخ رابط الفتح ص 1/201أيب رقراق من جهة أخرى )انظر وصف إفريقيا 
(3 4 2  (7/2633( إحتاف املطالع )املوسوعة 
(3 4 3  1/110 ( معجم املفسرين
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رسائله املسماة : مدارج السلوك إىل ملك امللوك  ، الغيث املسجم يف شرح احلكم العطائية ، بلوغ 
بغية السالك ، الفتوحات القدسية يف شرح القصيدة  األمنية يف شرح حديث إمنا األعمال ابلنية ،

النقشبندية  ، حتفة املمالك بشرح ألفية ابن مالك : ابإلشارة علىطريقة القوم ، الفتوحات الغيبية : 
تصوف ، عقد الدر والآلل، حديقة األزهار يف نتائج الصمت وعلومه ومافيه من األسرار ، حكمة 

3)مشاخيهالعجمة : وصااي ونصائح ، طبقات  4 4 ) . 
 
 

3)_ بلقاسم بن حممد بن إبراهيم أبو حممد املشرتائي الدكايل 52 4 5 )  
 

3)من فقهاء املالكية نسبته إىل دكالة مفسرحنوي أديب  4 6  بلدة ابملغرب  (
 كان من أئمة القراءات .
3)املفسرقال أبو العباس املنجور  4 7 ورمسا  عنه : كان من األساتيذ املعتربين ، عارفا بعلوم القرآن أداة (

كالم فارسي التفسري : ابن عطية ، والزخمشري ، ويضيف إىل ذلك   يف التفسري، وكان ينقل  وتفسريا
 من كالم السفاقسي وغريه .

 تويف سنة مثان وسبعني وتسعمائة .
 
 

3)_ جابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر أبو بكر اجلزائري 53 4 8 ) 
 

 يب بكر اجلزائري داعية معاصر غلبت عليه الكنية فعرف أب مفسر

                                                                                              

(3 4 4  2/70( انظر األعالم 
(3 4 ، جملة البحث العلمي  319، جذوة االقتباس  45، دوحة الناشر  2/767( مصادر ترمجته : معجم املفسرين 5
 . 2/460، املغرب عرب التاريخ 7/264
(3 4 انحية ( 2/523( دكالة : _ بضم الدال املهملة وتشديد اثنيه _ )وضبطها ايقوت ابلفتح ، انظر : معجم البلدان 6

املدينة و سفي وقنط وتيط أمدهنا  ا ومنكبرية ابملغرب اتبعة ململكة مراكش ، متتد مسرية حنو أربعة أايم طوال ويومني عرض
 (160-1/147ومائة بري ومتراكشت وآزمور وغريها . )انظر وصف إفريقيا 

(3 4  ( هو أمحد بن علي : تقدمت ترمجته .7
(3 4  ، االتصال به شخصيا .1/248، معجم املطبوعات العربية  1/27م ( مصادر ترمجته : علماء ومفكرون عرفته8
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المثائة نة أربعني وثزائري ساجل ولد بقرية ليوة على أربعني كيلو مرتا من بكرة اليت يدعوهنا عروس اجلنوب
 آن وقد توارثفظ القر ما حوألف . وأبواه جزائراين من أسرتني حمافظتني مشهورتني ابلصالح ويكثر فيه

 ه من بينهم ابلتصوف .آابؤه تعليم كتاب هللا يف تلك البيئة وانفرد والد
 له وأعمامه .بل أخواقمن  نشأ يتيما إذ تويف والده وهو يف السنة األوىل فكان يف حضانة أمه مكفوال

بدأ دراسته يف قريته فكان حفظه للقرآن الكرمي ابكورة زاده من العلم مث أضاف إليه حفظ األجرومية يف 
انتقل إىل بكرة اليت سبق اإلشارة إليها فدرس على النحو ومنظومة ابن عاشر يف الفقه املالكي ومن مث 

أحد شيوخها نعيم النعيمي ويف أثناء ذلك قدم قرية ليوة شيخ فاضل يسمى عيسى معتوقي فعاد إليها 
ليدرس عليه العربية واملنطق ومصطلح احلديث وأصول الفقه ، وكان الشيخ قد دخل يف هذه الفرتة مرحلة 

مل مدرسا يف إحدى املدارس األهلية ، وهناك بدأت مرحلة جديدة يف الشباب فرحل إىل العاصمة ليع
حياته إذ مجع إىل عمله يف التدريس مواصلة الدراسة على الشيخ الطيب العقيب من إخوان العالمة اجملاهد 

3)ابن ابديساملفسر الكبري  4 9 ،  وكان للعالمة العقيب شهرته أثناء ذلك يف ميادين العلم واإلصالح فلزم  (
سه يف التفسري طوال سنوات فكان هلذه املالزمة أثرها الكبري يف شخصيته إذ يعتربه من أفاضل درو 

مشاخيه واملوجه األكرب لسلوكه يف النهج اإلسالمي الصحيح مث جاءت هجرة الشيخ إىل احلجاز فيما 
 بعد فاستأنف هناك مسريته يف طلب العلم والتعليم مجيعا .

هتا وخطيب ئيس قضال ور ملشايخ : عمر بري وحممد احلافظ وحممد اخلياوقد الزم يف املدينة حلقات ا
 مسجدها النبوي الشيخ عبد العزيز بن صاحل .

لليسانس سنة العالية ا اوكان يف أثناء ذلك قد سجل انتسابه إىل كلية الشريعة ابلرايض وانل شهادهت
 إحدى ومثاثني وثالمثائة . 

قوم هبذه يزال ييث الاملكرمة للتدريس ابملسجد النبوي ح وحصل على إجازة من رائسة القضاة مبكة
 املهمة حىت وقتنا احلايل .

 فضحه عقائدهملعدائهم لد أأوالشيخ معروف مبنافحته الشديدة عن العقيدة السلفية ويعتربه الصوفية من 
ريق ن طعالناس  ص يفوترهاهتم على رءوس األشهاد يف دروسه العامة واخلاصة، وهو صاحب أتثري خا

 ره .د يف عمه ومالوعظ وحلقته يف ذلك من أكرب احللقات وقد استفاد منه الكثري نفع هللا ب
تني هناك در صحيفد أصوللشيخ مسامهة يف احلياة السياسية متأثرا ابالحتالل الفرنسي للجزائر وق

 إحدامها حتمل اسم الداعي واألخرى حتمل اسم اللواء .

                                                                                              

(3 4  ( هو عبد احلميد أتيت ترمجته .9
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 لقرآن الكرمياذاعة إبع غبا ضمن دروسه يف املسجد النبوي اليت تذا  التفسريوقد انربى الشيخ لتدريس 
 يف التفسري  تدريسمر يفمن اململكة العربية السعودية . وقد التقيت به عدة مرات وأخربين أنه است
 ة اخلامسة . اخلتميفآلن املسجد النبوي طيلة مخس وأربعني سنة ختم خالهلا القرآن أربع مرات وهو ا

 من املؤلفات ، منها : وله العديد
 ار .وهو مطبوع يف أربعة جملدات كب أيسر التفاسري لكالم العلي الكبري

 طبعت هبامشه . هنر اخلريووضع له حاشية مساها : 
 قال حفظه هللا يف مقدمة تفسريه : 

وبني   ،ن كالم هللاملراد ماعىن نظرا لليقظة اإلسالمية اليوم فقد تعني وضع تفسري سهل ميسر جيمع بني امل
ية ، مع هية الضرور قفواألحكام ال ،اللفظ القريب من فهم املسلم اليوم . تبني فيه العقيدة السلفية املنجية 

رائض واتقاء داء الفلى أعتربية ملكة التقوى يف النفوس ، بتحبيب الفضائل وتبغيض الرذائل ، واحلث 
 الرابنية . احملارم ، مع التجمل ابألخالق القرآنية والتحلي ابآلداب

،  فسري املراغيلني، وتجلالوذكر أن مراجع هذا التفسري أربعة وهي جامع البيان البن جرير ، وتفسري ا
 وتيسري الكرمي الرمحن البن سعدي .

مث قال : إنه نظرا إىل حاجة طالب العلم إىل املزيد من املعرفة وضعت هذه احلاشية اليت هي أشبه بتعليق 
مسيتها هنر اخلري ، أودعت فيها مع مراعاة االختصار بعض مايرغب طالب العلم يف على أيسر التفاسري وأ

معرفته واحلصول عليه من شاهد لغة أو بيان أو أثر مجيل أو مستند حديث جليل أو كشف عن وجه 
آلية ذات وجوه ، أو الوقوف على سر من أسرار القرآن ، أو عجيبة من عجائب القرآن اليت التنقضي 

زمان ، وال تنتهي بتعاقب امللوان . وأهم من ذلك تصويب رأي ، أو تصحيح خطأ وقعا يف مبرور ال
3)التفسري ، مع إزالة إهبام، أو إضافة بعض األحكام 5 0 )  . 

 وله أيضا :
ملدرسة الفهما لطالب ة وقد أرافيرسالة يف الفقه املالكي عنواهنا الضرورايت الفقهية ، وكتاب الدروس اجلغ

 علميها يف اجلزائراليت كان أحد م
يف  مطبوعة سالةر وله سلسلة كتيبات يسميها رسائل اجلزائري طبع منها أكثر من ثالث وعشرين 

ور خالق ، الدستر ، األربو اإلسالم والدعوة نذكر منها : رسالة ال إله إال هللا ، الصيام ، احلج امل
 اإلسالمي وقد مجعت كلها يف جملد واحد كبري.

                                                                                              

(3 5 0  1/8،7،5( مقدمة أيسر التفاسري 
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إىل الفتاة  األمة، هذه املستقلة : كيف يتطهر املؤمن ويصلي ، اتقوا هللا يف ومن الرسائل األخرى
الدولة  ، نعقيدة املؤم السعودية ، هؤالء هم اليهود ، نصيحيت إىل كل أخ شيعي ، القضاء والقدر ،

 اإلسالمية .
 وأحب مؤلفاته إليه هو منهاج املسلم وهو جملد كبري فقهي .

له كتاب يف و لبيوت، د واسلم ، عبارة عن دروس بعدد أايم السنة للمساجوله كتاب : املسجد وبيت امل
 السرية مجعه ابختصار من املصادر األصلية مساه : هذا احلبيب اي حمب .

 
 

3)_ جعفر بن إدريس احلسين أبو املواهب وأبو الفضل الكتاين 54 5 1 )  
 

 حمدث نسابة صويف من فقهاء املالكية .
 ني وألف ، ويقال : مخسة وأربعني . ولد بفاس سنة مخسني ومائت

قال عنه خملوف : العالمة احملدث النظار الذي ال جيارى بعلمه وفهمه يف كل مضمار، بيته بفاس 
3)معروف ابلصالح والعلم والعدالة والسؤدد واجلاللة 5 2 ) . 

حلاج ن ابمحدون  د بنأخذ عن مجاعة منهم أبو بكر بن الطيب بن كريان وعبد اهلادي التهامي وحمم
 ي . وعنه أخذاملدغر  رمحنوأمحد املرنيسي وحممد بن الطالب بن سودة وأخوه املهدي وحممد ابن عبد ال

 أئمة منهم ابنه حممد وابن أخته عبد احلي الكتاين .
ن داخل ف ، ودفوأل تويف بفاس عشية يوم اجلمعة حادي وعشري شعبان سنة ثالث وعشرين وثالمثائة

ابملسجد  لي عليهكة صمل ابلقباب خارج ابب الفتوح ، وملا بلغت وفاته قبة الشيخ دراس بن إمساعي
 احلرام صالة الغائب .

 قاربت مؤلفاته املائة ومنها :
3)تفسري الفاحتة 5 3 ) . 

 وله أيضا :

                                                                                              

(3 5 شجرة النور  ، 1/186، فهرس الفهارس  1/173، رايض اجلنة  2/768( مصادر ترمجته : معجم املفسرين 1
، الفكر  3/133ؤلفني ، معجم امل 2/115، األعالم 2/92قية ، األعالم الشر  1545، معجم املطبوعات  1/433

 ( .8/2840، إحتاف املطالع )موسوعة أعالم املغرب  4/141السامي 
(3 5 2  1/433( الشجرة 
(3 5 3  2/768( معجم املفسرين 
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الشرب احملتضر يف أهل القرن الثالث عشر ، إعالم األئمة األعالم وأساتيذها مبا لنا من املروايت 
سل الطرق الصوفية اليت أخذ عنها ، مولد نبوي، حواش على الصحيح ، وأسانيدها : ختمه بسال

3)حاشية على الرتمذي ، الرايض الرابنية يف الشعبة الكتانية ، شرح على مهزية والده يف املدائح النبوية 5 4 ). 
 
 

3)_ احلسن بن علي بن حممد أبو علي املسيلي  55 5 5 )  
 

3)سبته إىل املسيلة .عامل جزائري أصويل متكلم من فقهاء املالكية ن 5 6 )  
3)نشأ يف مدينة جباية 5 7 ، وويل قضاءها مدة وكان ينعت أبيب حامد الصغري تشبيها له أبيب حامد الغزايل  (

 لتأليفه كتابه التفكر اآليت ذكره على نسق إحياء علوم الدين . وكان معاصرا للفقيه عبد احلق اإلشبيلي .
 تويف ببجاية حنو سنة مثانني ومخسمائة .

 :  له
3)التفكر فيما تشتمل عليه السور واآلايت من املبادئ والغاايت . 5 8 ) 

 وله أيضا :
3)التذكرة يف علم أصول الدين ، النرباس يف الرد على منكري القياس . 5 9 ) 

 
3)حسن بن علي الرجراجي - 6 0 )  
 
 
 
 

                                                                                              

(3 5 4  1/187( فهرس الفهارس 
(3 5  104، نيل االبتهاج  31ة ، عنوان الدراي 299، معجم أعالم اجلزائر  2/769( مصادر ترمجته : معجم املفسرين 5

 3/62، معجم املؤلفني  2/203، األعالم  1/59، تعريف اخللف  34، أنس الفقري 
(3 5  ( انظر ترمجة أمحد بن حممد املسيلي املتقدم6
(3 5  ( سبق ضبطها وحتديد موقعها وقد وهم الزركلي يف قوله )ابألندلس( .7
(3 5 8    1/573( معجم املؤلفني 
(3 5 9  2/203( األعالم 
(3 6 0  ر حسني بن علي( انظ
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_ احلسن _ ويقال : األحسن _ بن حممد بن بومجعة أبو علي البيضاوي البوعقيلي أو  56
3)قيليالبع 6 1 )  
 

 مشارك .  مفسرفاضل مغريب سوسي ، فقيه متصوف أصويل 
 اس .ا مث بفم هبأصله من بعقيلة يف سوس ابملغرب األقصى ولد سنة إحدى وثالمثائة وألف تعل

 سكن الدار البيضاء وتويف هبا سنة مثان وستني وثالمثائة .
 وتفسريابقلمه فقها وأصوال واترخيا  قال املختار السوسي : من أعظم مزااي املرتجم أنه يشتغل دائما

وحديثا فقد طبع من مؤلفاته واحد وعشرون كتااب يف مطبعته اخلاصة زايدة على كتب سوسية متنوعة 
3)نشرها 6 2 ) . 

 من كتبه :
3)وهو مطبوع تفسري القرآن 6 3 ) 

 وله أيضا :
3)أنساب شرفاء سوس ، إيضاح األدلة أبنوار األئمة . 6 4 ) 

 
 

حممد بن علي بن يوسف بن داود بن يدراسن بن يلنيت أبو _ احلسن بن مسعود بن  57
3)علي نور الدين اليوسي 6 5 3) البوحديوي املراكشي ( 6 6 ) 

                                                                                              

(3 6 ، سوس العاملة  88، دليل مؤرخ املغرب  222،  2/185، األعالم  1/147( مصادر ترمجته : معجم املفسرين 1
 11/155، املعسول  1/542وامسه فيه : احلاج األحسن الباعقيلي ، معجم املؤلفني  208،218

(3 6 2  11/185( املعسول 
(3 6 3  2/185، األعالم 1/147( معجم املفسرين 
(3 6 4  2/185ألعالم ( ا
(3 6  (206(اليوسي : أصله اليوسفي نسبة إىل يوسف جدهم إال أهنم يسقطون الفاء يف لغتهم )انظر صفوة من انتشر 5
(3 6 ، االستقصا  285، النبوغ املغريب  19، معجم احملدثني واملفسرين  2/770(مصادر ترمجته : معجم املفسرين 6
،  3/81، سلوة األنفاس  2/1154، فهرس الفهارس  1/328، شجرة النور  206، صفوة من انتشر  4/51

، معجم املطبوعات  2/223، األعالم  1/296، هدية العارفني  1/89، دليل مؤرخ املغرب  1/123اليواقيت الثمينة 
، عجائب  2/593( ، معجم املؤلفني5/1801،1822، نشر املثاين وتذكرة احملسنني )موسوعة أعالم املغرب  1959
وانظر: عبقرية اليوسي لعباس اجلراري ، احملاضرات للمرتجم  2/675، ملحق :  2/455، بروكلمان  1/68اآلاثر 
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 من كبار فقهاء املالكية وانبغة علماء عصره 

 ولد سنة أربعني وألف .
 نسبته إىل قبيلة آيت يوسي من آيت بوحدوا من قبائل الرببر .

وية ودرس ىل الزااد إعة ودرعة وسوس ومراكش ودكالة ، مث تنقل يف األمصار وأخذ عن علماء سجلماس
رت رس هبا فانتشيلته ودن قبهبا وانتقل إىل فاس فتصدر للتدريس ابلقرويني مث خرج إىل البادية واستوط

 عنه فنون املعارف يف قبائل املغرب .
 ق .التفاا الحهقال خملوف : شيخ مشايخ املغرب على اإلطالق اإلمام الذي وقع على علمه وص

أخذ عن الشيخ حممد بن انصر وعبد هللا التجمعويت وعبد القادر الفاسي ومجاعة ، وعنه كثرة منهم أبو 
3)املفسرالعباس أمحد بن مبارك  6 7 3)وأبو سامل العياشي وأبو احلسن النوري وأبو عبد هللا التازي ( 6 8 )  . 

 ينعت بغزايل عصره وقال العياشي فيه :
3)يصحبه      فليصحب احلسن اليوسي يكفيه من فاته احلسن البصري     6 9 ) 

3)مكث يف تفسري الفاحتة مبراكش قريبا من ثالثة أشهرقيل :  7 0 ) . 
رحل إىل مصر واحلجاز ومكث مبصر أربعة أشهر وقال بعدما رجع من حجته : ما بقي ابلبالد املشرقية 

3)من تشد له الرحال يف طلب العلم . ورد عليه الكتاين 7 1 ) . 
3)ه عقب قفوله من احلج يوم االثنني خامس عشر ذي احلجة من سنة اثنتني ومائة وألفتويف يف قريت 7 2 ) 

 ودفن إبزاء داره يف متزيزيت بقرب صفرو .
ألف كتابه احملاضرات قال الكتاين : وكأنه يف ترمجة نفسه ألفه ، بسبب ما كان وقع بينه وبني أيب زيد 

ابلقرويني ، والكتاب املذكور كاف يف معرفة مقدار  تفسريالعبد الرمحن بن عبد القادر الفاسي ملا افتتح 
3)… التفسريتصرفه وسيالن قلمه الزاخر ، وأود لو وفق للتصنيف يف  7 3 ) 

                                                                                                                                                                      

حتقيق : د. حممد حجي ، أمحد الشرقاوي . وطبع يف ابريس ابلفرنسية للمستشرق جاك برك كتاب : اليوسي وقضااي 
 ترمجته إىل العربية ونشره .الثقافة املراكشية يف القرن السابع عشر . قال الزركلي : جيدر ابلناشرين 

(3 6 7  ( سبقت ترمجته .
(3 6 8  1/328( الشجرة 
(3 6 9  2/223( األعالم 
(3 7  (5/1818( انظر نشر املثاين )املوسوعة 0
(3 7 1  2/1157( فهرس الفهارس 
(3 7  هـ . 1107( وقيل إحدى عشرة وقال الكتاين : هو غلط ، ويف دليل مؤرخ املغرب : 2
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 وله :
ة اإلخالص يف كلم خلاصزهر األكم يف األمثال واحلكم ، حاشية على خمتصر السنوسي ، شرف العام وا

 لك .ذوامع ، ديوان شعر، وغري ، قانون العلوم ، الكوكب الساطع يف شرح مجع اجل
 
 

3)_ حسني بن أمحد بن حسني أبو حممد التونسي 58 7 4 )  
 

 عامل تونس ومفتيها يف عصره 
  يايل واألايمياد الل أجقال خملوف : ختمت بعصره أعصر العلماء األعالم وأصبحت عوارفه كاألطواق يف

 …تقريرواملعجزة الظاهرة يف التحرير وال آية هللا تعاىل يف التفسري
 أخذ عن والده رئيس املفتني وعن العفيف والشاذيل بن صاحل وغريهم .

 اعة .ر ومجوعنه خملوف ومحودة اتج وأخوه عبد العزيز وأمحد بريم وحممد الصادق النيف
 بيتا دة حنو أربعنيج بقصيدة اتتوىل الفتيا وتويف وهو عليها سنة ثالث وعشرين وثالمثائة وألف وراثه محو 

 أوهلا :
3)يبادر ومهي سائال هل أتى األمر     وهل كورت مشس اهلدى أو هوى البدر    7 5 ) 
 

3)_ احلسني بن علي بن طلحة الرجراجي مث الشوشاوي ، أبو عبد هللا السماليل 59 7 6 ) 
 

 مغريب ، مقرئ فقيه من بالد السوس .  مفسر
 تويف بتارودنت ، سنة تسع وتسعني ومثامنائة ودفن برأس وادي سوس .

 نيف ، منها :له تصا
3): مباحث يف نزول القرآن وكتابته  الفوائد اجلميلة على اآلايت اجلليلة 7 7 ). 

                                                                                                                                                                      

(3 7 3  2/1160( فهرس الفهارس 
(3 7 4  1/417، شجرة النور  2/770ته : معجم املفسرين ( مصادر ترمج
(3 7 5  1/418( الشجرة 
(3 7 ، النبوغ املغريب 2/247، األعالم  19، معجم احملدثني واملفسرين  2/771(مصادر ترمجته : معجم املفسرين 6

 هملة ، نيل االبتهاجوفيه السحاليل ابحلاء امل 1/568،576، معجم املؤلفني  1/186، طبقات احلضيكي  216
 وفيه امسه : حسن . 110
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 و له أيضا :
3)نوازل : يف فقه املالكية ، شرح مورد الظمآن ،  شرح تنقيح القرايف 7 8 ) . 

 
3)_ احلسني بن حممد ابن العنايب اجلزائري 60 7 9 ) 

حر زائر على البيف اجل نابةعفية نسبته إىل مدينة واسع املعرفة يف علوم الشريعة من فقهاء احلن مفسر
 املتوسط .

 ألف .و ومائة  سنيمخسكن مدينة اجلزائر العاصمة وويل اإلفتاء فيها أربع مرات وتويف هبا سنة 
 له : 

 . تفسري القرآن
 
 

3)_ حم بن أمحد بن السوقي الشنقيطي 61 8 0 ) 
 

ا عاماًل بعلمه ، زاهًدا ورعً 
ً
ة والنقلية ، شيخ لعلوم العقليا يف اتفننً ا تقًيا سخًيا ، مقال الربتلي : كان عامل

 واللغة العربية واحلديث . علوم التفسرييف 
د أخي مد أمحيخ حمقال عنه حممود الكالدي : حممد األمني  مسعته عن بعض أشياخي حيكي عن الش

ري وًجا ابلتفسممز ن إال آلقر اصاحب الرتمجة أنه قال : إن أخاه ال تصح إمامته ، ألنه ال يقدر أن يقرأ 
.  

)كذا( عليه  فأعرضا صمانخوكان مع كونه حربا نبيال يف العلم اليقضي بني خصمني أبدا ، فأاته يوما 
كتاب فأرى ناول الئذ تخصومتهما ، فأىب أن يقضي بينهما ، فالزماه حىت أيسا منه وانصرفا ، فحين

 مل لقى هللا وأانأرجو أن أين ألمههما أين إمنا منعت املسألة بعينها للحاضرين ، وقال هلم : ال يقع يف و 
 أقض بني اثنني . 

                                                                                                                                                                      

(3 7 ( منه نسخة يف الظاهرية بدمشق ، ومنه نسخ ابألزهرية واخلزانة العامة ابلرابط ودار الكتب الوطنية بتونس 7
، بروكلمان  383والتيمورية مبكتبة الدولة بربلني ومتحف اجلزائر وجاريت يهودا )فهرس علوم القرآن ابلظاهرية 

 (1/509، الفهرس الشامل 2/322
(3 7 8  110( نيل االبتهاج 
(3 7  1867، اجمللة اإلفريقية  244، معجم أعالم اجلزائر  1/160( مصادر ترمجته : معجم املفسرين 9
(3 8  94( مصادر ترمجته : فتح الشكور يف معرفة أعيان علماء التكرور ص0
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 اس يف العادةهلا النتناو يومن ورعه أنه مل يفسر كتااب حىت حيضر شرحه ولو كان من الكتب اليت إمنا 
 ديلتلميذ اي سياقال له فه ، النساء والصبيان . فأاته يوما تلميذ بكتاب يريد قراءته ، فقال أحضر شرح

يان يفسروها ء والصبلنساهذا الكتاب للنساء والصبيان يفسرونه ابلشرح ، فقال له الشيخ اذهب إىل ا
 )كذا( لك ، وأما أان فال أفسره حىت حيضر شرحه . 

 عام سبعة ية. تويفلزوجاومنها أنه مل يتزوج قط ، فقيل له يف ذلك فقال : أخاف أن ال أويف حبقوق 
 ومائتني وألف .



بن عبد الرمحن بن محدون بن عبد الرمحن أبو الفيض السلمي املرداسي الفاسي محدون  -62
3)ابن احلاج الفاسي 8 1 )  

 
 حمدث فقيه مالكي صويف أديب مشارك يف أنواع من العلوم  مفسر

 ولد بفاس سنة أربع وسبعني ومائة وألف .
3)عرفه السالوي ابألديب البليغ صاحب التآليف احلسنة واخلطب النافعة 8 2 ) . 

احملدث األديب الشاعر املطلع املفسر قال عنه ابن سودة : الشيخ الشهري رئيس املنطوق واملفهوم و 
.(3 8 3 ) 

 يف .ويل حسبة فاس مث قيادة قبائل الغرب مث عزل نفسه واشتغل ابلتدريس والتأل
3)(والبنه حممد الطالب كتاب يف ترمجته مساه : )رايض الورد إىل ما انتهى إليه هذا اجلوهر الفرد   8 4 ) 

أخذ عن الشيخ الطيب بن كريان والتاودي والبناين واليازعي وابن شقرون وعنه ابناه حممد الطالب وحممد 
3)والشيخ الكوهن وغريهم 8 5 )  . 

 ولعبد هللا كنون رسالة يف ترمجته بعنوان : ابن احلاج الفاسي .
 ب .علماء ابلقباروضة الن بفتويف عشية يوم االثنني سابع ربيع الثاين سنة اثنتني وثالثني ومائتني ود

                                                                                              

(3 8 الثمينة  ، اليواقيت3/4، سلوة األنفاس  1/379، شجرة النور  1/164( مصادر ترمجته : معجم املفسرين 1
 585،660،670،677،986، فهرس اخلزانة احلسنية رقم  1/654، معجم املؤلفني  4/151، االستقصا  1/124

 (7/2499،2500، إحتاف املطالع وتذكرة احملسنني ) موسوعة أعالم املغرب  2/275، األعالم 
(3 8 2  4/151( االستقصا 
(3 8 3  (7/2499إحتاف املطالع )املوسوعة (
(3 8 4  2/275( ، األعالم 7/2499)املوسوعة ( إحتاف املطالع 
(3 8 5  1/379( الشجرة 
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 ومن تصانيفه : 

 حاشية على تفسري أيب السعود 
3)تفسري سورة الفرقان 8 6 )   

 تفسري آايت من القرآن الكرمي . 
 تفسري سورة اإلخالص . 

:  تفسري قوله تعاىل  ولو نشاء جلعلنا منكم مالئكة يف األرض خيلفون: تقييد يف قوله تعاىل
القرية  واضرب هلم مثالً أصحاب  (3 8 7 ) 

 (3تلك حدود هللا:  تقييد على قوله تعاىل 8 8 ) . 
 (3وآية هلم الليل نسلخ منه النهار أتليف يف قوله تعاىل :  8 9 ) 

 وله أيضا :
منظومة يف السرية على هنج الربدة ، يف أربعة آالف بيت ، وشرحها يف مخس جملدات، أرجوزة يف املنطق 

، ونظم احلكم العطائية  ، حاشية على خمتصر السعد ، املقامات  ، مقصورة يف علمي العروض والقوايف
احلمدونية ، الثمر املهتصر من روض املختصر ، ديوان شعر ، نفحة املسك الداري لقارئ صحيح 

3)البخاري 9 0 ) . 
 
 

3)_ ربيع بن سليمان بن عطاء هللا أبو سليمان القرشي النوفلي القطان 62 9 1 )   
 

 مثان ومثانني ومائتنيمن أهل القريوان مولده سنة 

                                                                                              

(3 8 6  1/175( األعالم 
(3 8 7  ، ومنها كلها نسخ ابخلزانة احلسنية . 13، اآلية الثانية : يس :  60( اآلية األوىل : الزخرف :
(3 8 8  (2/028شامل وغريها ، ومنه نسخة ابخلزانة احلسنية ونسخة ابخلزانة العامة ابلرابط )انظر الفهرس ال187( البقرة 
(3 8 9  (2/802، ومنه نسخة ابخلزانة االعامة ابلرابط )انظر الفهرس الشامل  37( يس 
(3 9 0  2/654، معجم املؤلفني  2/275( األعالم 
(3 9 1 ،  791، طبقات اخلشين ص  1/189، معجم املفسرين 1/176مصادر ترمجته : طبقات املفسرين للداوودي ( 

، مدرسة 297ءات إبفريقية ، القرا4/92، تراجم املؤلفني 2/323لنفوس ، رايض ا 3/35، املعامل  5/310املدارك 
 . 2/83، الشجرة  3/15، األعالم  2/576احلديث ابلقريوان 
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ربع وعشرين أحج سنة . و  كان له حانوت يبيع فيه القطن وأيتيه إليه الناس ويسألونه يف بعض العلوم
 امع القريوانقة يف جه حلوثالمثائة ، فلما عاد انصرف إىل علم )الباطن( والنسك والعبادة، فكانت ل

 جيتمع إليه فيها أهل طريقته . 
كثري وخطبه ورسائله كثرية معقده مشكلة على طرائق كالم الصوفية   قال القاضي عياض : شعره

3)ورموزهم 9 2 )  . 
عاملاً ابلقرآن وقراءته كان  من الفقهاء املعدودين ، والعباد اجملتهدين ، والنساك ، أهل الورع والدين، 

، حسن الكالم ، حافظاً للحديث عاملا مبعانيه، وعلله وغريبه ورجاله ، حافظاً للفقه وتفسريه ومعانيه 
على معانية ، قوايً على املناظرة حافظاً للمدونة وغريها ، معتنياً ابملسائل والفقه ، كانت له جبامع القريوان 

3)حلقة حيضرها أبو القاسم بن شبلون وغريمها ، أايم أيب يزيد  9 3 ). 
3)غريبه . ومعانيه و  عاملا بتفسريهقال املالكي : كان حافظا لكتاب هللا قارائ له ابلرواايت  9 4 )   

سن اخلط ، واثئق حابل وكان تفقه عند أمحد بن نصر والزمه ، وصار من كبار أصحابه ، وكان عاملاً 
 أخذها عن ابن زايد ، وأخذ النحو واللغة عن أيب علي املكفوف ، وغريه  .

شد ، ر مد ابن أاب حماهر ، و يب ز أمسع أمحد بن زايد ، وابن اللباد ، والتمار ، والفضل ، وابن نصر ، وابن 
 ه .، وغري  البوأاب حممد ابن زيد املقرئ وغريهم  ومبصر من مأمون ومبكة من ابن شذان اجل
 ئق .والرقا لزهداوكان يؤلف اخلطب والرسائل ويقول الشعر ، وكان لسان أفريقية يف وقته يف 

 .   ه ه فيومن ورعه أنه كان يكره أن يستضيء بسراج نصبه إنسان مبوضع الجيوز له نصب
 ه . علي وكان أبو حممد ابن التبان حيبه حمبة عظيمة ويعظمه ويكرمه وحيسن الثناء 

ثر سة العلم وأكترك درادة و كان يف أول عمره شديد الطلب للعلم كثري احلرص فلما تفقه أقبل على العبا
 الناس فيه األقاويل .

 ل . للياهار وقيام وكان قد حنل جسمه ورق عظمه حىت صار كالعود اليابس من صيام الن
 وكان يصنع الشعر وجييده على معاين أهل النسك املرتققني .

قال أبو علي حسن بن فتحون : كنت عنده يوما حىت ذكر من بعض كرامات األولياء ما هالين ذكره 
 (3قالوا أتعجبني من أمر هللا وتردد يف قليب خطره فنطق وقال :  9 5 3)فأزال هللا ما كان بقليب( 9 6 ) . 

                                                                                              

(3 9 2  5/315( املدارك 
(3 9 3  1/176، طبقات املفسرين  5/315( انظر املدارك 
(3 9 4  2/324( رايض النفوس 
(3 9 5  73( هود : 
(3 9 6   2/331( رايض النفوس 
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له  ين عبيد وكاندولة ب جي ضدشهيداً ابلوادي املاحل يف حصار املهدية يف خروجه مع أيب يزيد اخلار قتل 
 يف بين عبيد هو يطعنبل و دور كبري يف حتريض املؤمنني على القتال وكان قد علق املصحف يف عنقه وأق

ليه مجاعة ن محل عالطعويضرب وهم يتوقفون عن طعنه طمعا يف أن أيخذوه حيا فلما أثخنهم ابلضرب و 
 .مثائة وثال منهم فقتلوه مقبال غري مدبر وذلك يوم االثنني من صفر سنة أربعة وثالثني

 
3)_ رمضان أبو عصيدة الصفاقسي 63 9 7 )  

 
 . املفسراإلمام الفقيه احملدث 

 أخذ عن الشيخ النوري وغريه .
 وعنه الشيخ مقديش وانتفع به .

اجتماعه  الف ذكرئة و ه مرور الركب على قابس سنة عشر وماويف رحلة الشيخ أمحد بن انصر عند ذكر 
نوري وأجاز لشيخ الاعن  اببين الشيخ النوري أمحد وحممد ورمضان املذكور جاءوا للسالم عليه نيابة

 ثالثتهم .
 تويف سنة نيف وسبعني ومائة وألف .

 
 

 )القائم أبمر هللا( _ زيدان بن أمحد )املنصور ابهلل ( بن حممد الشيخ املهدي بن عبد هللا 64
3)أبو املعايل السعدي 9 8 ) 

 
 من آل زيدان من ملوك دولة األشراف السعديني مبراكش ، يلقب ابلذهيب .

 والفقه عارفا ابألدب . عاملا ابلتفسريكان 
3)وقال البغدادي : كان عاملا عادال مالكي املذهب . 9 9 ) 

بعد وفاة والده سنة اثنيت عشرة وألف بعهد منه  كان يف أايم أبيه مقيما بتادال أمريا عليها وبويع له بفاس
وانتقض عليه أخواه أبو فارس وحممد املأمون فحارابه وهزما جيشه فلحق بتلمسان وجعل ينتقل بني 

                                                                                              

(3 9 7  . 1/346: شجرة النور ( مصادر ترمجته 
(3 9 8 ، االستقصا  3/67، إحتاف أعالم الناس  1/154، اليواقيت الثمينة  1/199مصادر ترمجته : معجم املفسرين (
سنني )موسوعة أعالم املغرب ، تذكرة احمل 2/740، معجم املؤلفني  3/62، األعالم  1/376، هدية العارفني  3/98
3/1283) 
(3 9 9  1/376( هدية العارفني 
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سجلماسة ودرعة والسوس ومعه فلول من جيشه يدعو الناس إىل مناصرته على أخويه حىت استجاب له 
رة وألف ولكن مل يلبث أن أخرجه منها أخوه املأمون سنة أهل مراكش فنادوا به سلطاان سنة مخس عش

ست عشرة وألف فلجأ إىل اجلبال مدة يسرية وعاد فامتلك مراكش يف السنة نفسها وقويت شوكته 
فاستوىل على فاس سنة سبع عشرة ، وأخرجه منها أنصار املامون بعدها بسنة واستمر السلطان زيدان 

  هبا سنة سبع وثالثني وألف .مالكا مراكش وأطرافها إىل أن تويف
 له :

4)حاشية على تفسري الزخمشري .تفسري القرآن :  0 0 ) 
4)وله نظم 0 1 ) . 

 
4)سعيد بن سليمان الكرامي أبو عثمان السماليل - 66 0 2 )  

 من حفدة أيب بكر ابن العريب املعافري املفسر دفني فاس   
 فقيه مالكي ، له علم ابألدب ، من أهل سوس ابملغرب .

 ة اثنتني ومثانني ومثامنائة . تويف سن
 صنف آتليف كثرية ، منها :

4)مشكالت القرآن . 0 3 )  
 وله أيضا : 

 . احلاجب ابن شرح الرسالة القريوانية ، شرح ألفية ابن مالك ، شرح الربدة ، شرح خمتصر
 
 

4)سعيد بن حممد بن صبيح ابن احلداد أبو عثمان القريواين النحوي - 67 0 4 )  

                                                                                              

(4 0 0  2/460( انظر املغرب عرب التاريخ 
(4 0 1  3/62( األعالم 
(4 0 2 )وفيه تويف  2/472، درة احلجال  178، سوس العاملة 2/84، خالل جزولة  3/95مصادر ترمجته : األعالم ( 

899.) 
(4 0 3  (3/95خمطوط خمتصر، عند الفقيه بريك بن عمر يف قرية تغللو )ابلسوس( ضمن جمموع )انظر األعالم ( 
(4 0 4 ، مرآة اجلنان  2/295، معامل اإلميان  2/57، رايض النفوس 198،  148رمجته : طبقات اخلشين مصادر ت (
،  37، أعالم الفكر اإلسالمي  2/105، تراجم املؤلفني  5/78، املدارك  14/205، سري أعالم النبالء  2/240

، 2/53، إنباه الرواة  239، طبقات النحويني  2/238، شذرات الذهب  2/122، العرب  1/27أعالم املوقعني 
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4)الغساين موالهم 0 5 ) . 
  .مناظر قوي احلجة يف علوم الدين واللغة من أهل القريوان ، شيخ املالكية 

 ولد سنة تسع عشرة ومائتني وقيل : سبع عشرة . واحلداد جده ألمه .
4)قال الذهيب : أحد اجملتهدين وكان حبرا يف الفروع ورأسا يف لسان العرب بصريا ابلسنن 0 6 ) . 

ان وأيب احلسن الكويف بطرابلس ، ومسع منه ابنه وأبو العرب مسع من سحنون واختص به ، ومن أيب سن
4)وأمحد بن موسى التمار 0 7 ) . 

ء مع بعض علما ر جبدلهاشتهو كان كثري الرد على أهل البدع واملخالفني للسنة من معتزلة وخوارج وشيعة 
 . الدولة الفاطمية ) العبيدية( يف بدء قيامها . وله يف ذلك أخبار وتصانيف

ااب ولكن مل ت له جو أعددو  : أخربين بعض أصحابه أنه مسعه يقول : ما حرف من القرآن إال قال اخلشين
 أجد سائال .

 يقول: اء و قال وكان مذهبه النظر والقياس واالجتهاد ، اليتحلى بتقليد أحد من العلم
4)إمنا أدخل كثريا من الناس إىل التقليد نقص العقول ودانءة اهلمم 0 8 )  . 

الكية ويسمى املدونة : املدودة . فسبه املالكية وقاموا عليه ، مث اغتفروا له ذلك وأحبوه كان حيط على امل
4)ملا انظر الشيعي داعي بين عبيد . 0 9 )  

ومل خيف رمحه هللا سطوة بين عبيد حىت قال له ولده : اتق هللا يف نفسك ، وال تبالغ يف مناظرة الرجل . 
4)فقال : حسيب من له غضبت وعن دينه ذببت . 1 0 ) 

 ومناظراته مع العبيدي فيها تعلق ابلتفسري ومن ذلك قول العبيدي له :
 (4وال تنكحوا املشركات فاذكر من عام القرآن وخاصه شيئا . قال : قلت : قال تعاىل  1 1 فاحتمل (

 (4واحملصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم املراد هبا العام فقال تعاىل  1 2 فعلمنا أن مراده ابآلية (

                                                                                                                                                                      

، الوايف  314، روضات اجلنات ص 1/579،589، بغية الوعاة  1/769، معجم املؤلفني  1/172البيان املغرب 
 1/1/371، العمر  2/604مدرسة احلديث ابلقريوان ، 3/100األعالم ،  15/179،256ابلوفيات

(4 0 5  2/57( رايض النفوس 
(4 0 6  14/205( السري 
(4 0 7  5/78( املدارك 
(4 0 8  148( الطبقات 
(4 0 9  3/100( األعالم 
(4 1 0  14/206( انظر السري 
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ألوىل خاص ، أراد : وال تنكحوا املشركات غري الكتابيات من قبلكم حىت يؤمن . قال : ومن هن ا
احملصنات ؟ قلت: العفائف . قال : بل املتزوجات . قلت : اإلحصان يف اللغة اإلحراز . فمن أحرز 

ن الفرج والتزويج حيصن الفرج ألنه أحرزه عن أن يكون مباحا ، والعفاف إحصا….. شيئا فقد أحصنه 
ومرمي ابنت عمران  . قال : ماعندي اإلحصان إال التزويج . قلت له : منزل القرآن أيىب ذلك . قال 

 (4اليت أحصنت فرجها 1 3  (4حمصنات غري مسافحاتأي أعفته ، وقال : ( 1 4 أي عفائف (
……(4 1 5 ) 

4)عروفتويف رمحه هللا يف ذي القعدة سنة اثنتني وثالمثائة ، ودفن مبقربة ابب سلم وقربه م 1 6 . وخرج  (
 الربيد سحرا يبشر مبوته أمري بين عبيد .

 ومن مؤلفاته : 
4): وهو يف توضيح معاين القرآن الكرمي. إيضاح )أو توضيح( املشكل يف القرآن 1 7 )  

 وله أيضا :
معاين األخبار : وهو شرح جملموعة أحاديث أبسانيده ، عصمة النبيني ، املقاالت ، األمايل مجع فيه بني 

واحلديث وعلق فيه على بعض مسائل املدونة ، كتاب الرد على الشافعي ، كتاب االستواء ، الفقه 
العبادة الكربى والصغرى ،  االستيعاب ، كتاب يف الرد على من يقول خبلق القرآن ، واجملالس  وهي 

4)مناظرات يف فنون من العلم . وله نظم أكثره يف ابن أخ له أسر ويف ولد له مات  1 8 ) . 
 
 
 

                                                                                                                                                                      

(4 1 1  221( البقرة : 
(4 1 2  5( املائدة : 
(4 1 3  12( التحرمي : 
(4 1 4  25( النساء : 
(4 1 5  122-14/211، السري  2/88( انظر رايض النفوس 
(4 1  ( كذا يف املعامل والبيان املعرب والعمر وغريها ويف املدارك يف رجب سنة ثالثني وثالمثائة .6
(4 1 ( وابملكتبة الوطنية  2/612، مدرسة احلديث ابلقريوان  3/100( توجد منه قطعة تفسري مبكتبة القريوان ) األعالم7

 (2/107بتونس )انظر تراجم املؤلفني 
(4 1  (136-2/612( انظر مدرسة احلديث ابلقريوان )8
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4)_ سعيد بن حممد بن حممد بن حممد العقباين التلمساين أبو عثمان التجييب 65 1 9 ) 
  مفسرمن أكابر فقهاء املالكية قاض 

 من أهل تلمسان ولد هبا سنة عشرين وسبعمائة .
4)قال أمحد اباب : العقباين نسبة إىل عقبان قرية ابألندلس أصله منها ، جتييب النسب 2 0 ). 

 ريه .وتفقه هبما ، وأخذ عن أيب عبد هللا األبلي وغمسع من أيب زيد وأيب موسى 
يومئذ  يين والعلماءان املر  عنكان إمام تلمسان وعالمتها يف عصره ، ويل قضاء جباية يف أايم السلطان أيب

يته للقضاء مدة وال، و  متوافرون ، كما ويل قضاء بلده تلمسان ووهران ومراكش وسال ، ومحدت سريته
 نيف وأربعني سنة .

 ويف بتلمسان سنة إحدى عشرة ومثامنائة .ت
 له : 

4)تفسري سورة األنعام 2 1 ) 
4)قال الداوودي : أتى فيه بفوائد جليلةتفسري سورة الفتح .  2 2 ) . 

 وله أيضا : 
شرح مجل اخلوجني ، شرح العقيدة الربهانية ، شرح احلوفية يف الفرائض ، املختصر يف أصول الدين ، شرح 

4)رح قصيدة البن ايمسني ، شرح خمتصر ابن احلاجب التلخيص البن البناء ، ش 2 3 ). 
 
 
 

4)_ سليمان بن سامل القطان أبو الربيع القاضي 66 2 4 ) 

                                                                                              

(4 1 9 ،  237معجم أعالم اجلزائر ،  1/209، معجم املفسرين  1/189مصادر ترمجته : طبقات املفسرين للداوودي (
، 3/256وء الالمع ، الض 2/153، تعريف اخللف  124، الديباج  125، نيل االبتهاج  2/153تعريف اخللف 

،  2/163جلزائر العام ، اتريخ ا1/769، معجم املؤلفني  3/101، األعالم  106، البستان  5/428نفح الطيب 
  (2/726،727ائد )موسوعة أعالم املغرب تذكرة احملسنني ووفيات الونشريسي ولقط الفر 

(4 2 0  125( نيل االبتهاج 
(4 2 1  1/209( معجم املفسرين 
(4 2 2  1/190( الطبقات 
(4 2 3  1/769، معجم املؤلفني  3/101( انظر األعالم 
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 يعرف اببن الكحالة موىل لغسان من أصحاب سحنون . 
4). مفسروهو حمدث فقيه  2 5 ) 

عن  حدثفملدينة ادخل و مسع من سحنون وابنه وعون واحلفري وابن رزين وداود بن حيىي وزيد بن بشر 
 . حممد بن مالك بن أنس حبكاية عن أبيه وأدرك موسى بن معاوية ومل يسمع منه

4)مسع منه أبو العرب وغريه  2 6 ). 
قال أبو العرب : كان ثقة كثري الكتب والشيوخ وكان حسن األخالق ابرا بطلبة العلم أديبا كرميا مسع منه 

4)ون فيسمع منهيف حياة ابن سحنون مث كان يقوم مع أصحابه إذا جلس ابن سحن 2 7 )  . 
4)قال اخلشين : مل أمسع عنه مبكروه  2 8 ). 

سكني وواله ابن م اء ابجةب قضقال ابن أيب دليم : وكان األغلب عليه الرواية والتقييد . وواله ابن طال
 ريا .هبا علما كث ها ونشرإلي مظامل القريوان وأذن له أن ينظر يف مائة دينار مث واله قضاء صقلية فخرج

د له مال ومل يوج …ات ريازي : وعنه انتشر مذهب مالك هبا فلم يزل عليها قاضيا إىل أن مقال الش
 بعد موته .

 تويف سنة إحدى ومثانني ومائتني .
 وله :

 آتليف يف الفقه ، تعرف كتبه ابلكتب السليمانية مضافة إليه .
 
 

دين أبو الربيع سليمان بن علي بن عبد هللا بن علي بن يس العابدي الكومي عفيف ال -70
4)التلمساين 2 9 )  

                                                                                                                                                                      

(4 2 4 ، احللل السندسية  2/206، معامل اإلميان  4/356، املدارك  147ترمجته : طبقات اخلشين ( مصادر 
، مدرسة احلديث يف  3/125، األعالم  1/790، معجم املؤلفني  199، الديباج  1/71 ، شجرة النور 1/3/775

 1/449القريوان 
(4 2  1/449( مدرسة احلديث يف القريوان 5
(4 2 6  1/71( الشجرة 
(4 2 7  4/357( املدارك 
(4 2 8  147( الطبقات ص
(4 2 ، مرآة اجلنان  5/412، شذرات الذهب  13/326، البداية والنهاية  8/29( مصادر ترمجته : النجوم الزاهرة 9
،  1/178، فوات الوفيات  2/2342وغريها ، إيضاح املكنون  266،802،1034، كشف الظنون  4/216
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4)صويف شاعر كومي األصل من قبيلة كومة 3 0  ، ولد سنة عشر وستمائة . (
تنقل يف بالد الروم وسكن دمشق ، وكان يتصوف ويتكلم على اصطالح القوم يتبع طريقة ابن عريب يف 

4)أقواله وأفعاله ، واهتمه فريق برقة الدين وامليل إىل مذهب النصريية 3 1 ) . 
ن كثري : وقد نسب هذا الرجل إىل عظائم يف األقوال واالعتقاد يف احللول واالحتاد والزندقة والكفر قال اب
4)احملض 3 2 ) . 

قيل له مرة : أأنت نصريي ؟ فقال : النصريي بعض مين …. قال ابن العماد : أحد زاندقة الصوفية 
.(4 3 3 ) 

  صوفية .ال دفن مبقابرتويف بدمشق يوم األربعاء اخلامس من رجب سنة تسعني وستمائة ، و 
4)قال الكتيب : لعفيف الدين يف كل علم تصنيف 3 4 ) . 

 له :
4)شرح الفاحتة 3 5 )  . 

 وله أيضا :
شرح مواقف النفزي ، شرح الفصوص البن عريب ، شرح القصيدة العينية البن سينا، كتاب يف العروض ، 

4)ديوان شعر ، وشرح منازل السائرين للهروي 3 6 ) . 
 
 

4)د بن عبد هللا بن إمساعيل أبو الربيع املوىل الشريف احلسين العلوي_ سليمان بن حمم 67 3 7 )  
                                                                                                                                                                      

، تذكرة احملسنني )موسوعة  1/794، معجم املؤلفني  3/130، األعالم  1/458، امللحق :  1/258بروكلمان 
 (1/433أعالم املغرب 

(4 3  (3/130من أعمال تلمسان )انظر األعالم ( قبيلة صغرية منازهلا بساحل البحر 0
(4 3 ( فرقة من الباطنية نسبة حملمد بن نصري النمريي وهم من الشيعة الغالة قالوا أبلوهية علي بن أيب طالب ويعتقدون 1

 ها(ومابعد 321مي صاإلسال لعاملابتناسخ األرواح والتأويل ابلباطن وعجائبهم ال تنتهي )انظر احلركات الباطنية يف 
(4 3 2  13/326البداية والنهاية ( 
(4 3 3  5/412( الشذرات 
(4 3 4  1/178( فوات الوفيات 
(4 3 5  (1/344منه نسخة بتشسرتبييت )انظر الفهرس الشامل (
(4 3 6  3/130( انظر األعالم 
(4 3 7 فرباير 4، جملة دعوة احلق عدد  20، معجم احملدثني واملفسرين  2/773مصادر ترمجته : معجم املفسرين ( 

، فهرس اخلزانة  3/133، األعالم  4/129، االستقصا  1/380، شجرة النور  2/980 م ، فهرس الفهارس 1968
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 من سالطني دولة األشراف العلويني يف مراكش 

مث  قام فيها مدةراكش وأه مبولد سنة مثانني ومائة وألف وبويع له بفاس سنة ست وماتني وألف مث بويع ل
 انتقل إىل مكناسة .

 ب .كانت أايمه كلها ثورات وفنت وحرو 
 . والتفسريكان حمبا للعلم والعلماء وله عناية ابحلديث 

وكان له …. قال الكتاين : كان اندرة من نوادر ملوك البيت العلوي يف االشتغال ابلعلم وإيثار أهله 
4)واحلديث غريب ، اتقطع لذلك وعكف عليه .بقراءة التفسري  اشتغال 3 8 ) 

 . وغريهم ريانمد الطرنباطي والطيب بن كأخذ عن عبد القادر بن شقرون وحممد اهلواري وحم
مجع له كاتبه املؤرخ الزايين فهرسا ألمساء شيوخه مساه : مجهرة التيجان يف ذكر امللوك وأشياخ موالان 

4)سليمان . 3 9 ) 
الشيخ إبراهيم الرايحي  دروسه يف التفسريقال خملوف : وتصدر إلقراء العلوم وأفاد وأجاد وحضر 

4)وأثىن عليه . 4 0 ) 
4). بعلم التفسريهللا كنون حبث بعنوان : عناية املوىل سليمان العلوي  ولعبد 4 1 )  

ملوىل علي ايح جده بضر  تويف مبراكش اثلث عشر ربيع األول سنة مثان وثالثني ومائتني وألف ، ودفن
 الشريف بباب أيالن .

 له :
4)تقييد 4 2  (4وأين فضلتكم على العاملنيعلى معىن آية :  ( 4 3 )  

 وله أيضا :

                                                                                                                                                                      

، إحتاف املطالع وتذكرة  3/874، بروكلمان امللحق : 1/797، معجم املؤلفني  485،  596،  396احلسنية 
 (7/2514،2515احملسنني )موسوعة أعالم املغرب 

(4 3 8  2/983( فهرس الفهارس
(4 3 9  3/133( األعالم 
(4 4 0  1/380لشجرة ( ا
(4 4 1  م 4/2/1968( جملة دعوة احلق 
(4 4  ( منه نسخة ابخلزانة احلسنية ، ويوجد تعليق على هذا التقييد جملهول . 2
(4 4 3  122،47( البقرة : 
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ة على املوطأ ، وحاشية على الزرقاين على املواهب ، وحاشية على شرح اخلرشي على املختصر ، حاشي
4)وأتليف يف الغناء ، وأتليف يف جواز التطيب للصائم ، وأتليف يف أحكام اجلن وغري ذلك 4 4 ) . 

 
 
 

4)_ سليمان الشافعي 68 4 5 )  
 

 له :
4)تفسري  4 6 ) 

 
 

4)قي_ أبو شعيب بن عبد الرمحن الدكايل الصدي 69 4 7 )  
 

 ل دكالة .دى قبائو إححافظ عصره ، وزير من العلماء األدابء ، من عشرية الصديقات من أوالد عمر 
 ولد يف منازل قبيلته سنة مخس وتسعني ومائتني وألف .

قال ابن سودة : احملدث املفسر الراوية على طريق أئمة االجتهاد آخر احلفاظ ابلداير املغربية وحمدثها 
4) منازع وال معارض .ومفسرها من غري 4 8 ) 

تعلم يف القرويني بفاس ورحل إىل مصر فجاور يف األزهر حنو ست سنوات وسافر إىل مكة مث رجع إىل 
املغرب فتقرب من السلطان عبد احلفيظ وويل القضاء مبراكش مث وزارة العدلية واستعفي وانقطع للتدريس 

4)يف الرابط إىل أن تويف 4 9 ) . 
 د الرزاق البيطار وعبد هللا القدومي وغريهم .أخذ عن أمحد املعاشي وعب

 وعنه ابن سودة ومجاعة .
                                                                                              

(4 4 4  1/380( الشجرة 
(4 4  .( مل أقف عليه ولعله من أهل املنطقة لتفرد خزانة ابن يوسف بكتابه كما سيأيت 5
(4 4 6  (2/862نظر الفهرس الشامل منه نسخة خبزانة ابن يوسف )ا(
(4 4 ، دليل مؤرخ  2/269، أعالم الفكر  15، معجم احملدثني واملفسرين  2/774( مصادر ترمجته : معجم املفسرين 7

( وسبق 8/3051،3052، إحتاف املطالع وسل النصال )موسوعة أعالم املغرب  3/167، األعالم  241املغرب 
 ضبط دكالة وحتديد مكاهنا.

(4 4 8  (8/3052)املوسوعة  ( سل النصال
(4 4 9  3/167( األعالم 
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 وهو أول من أحيا الروح السلفية من املتأخرين يف املغرب .
 تفسريه ، اندرة يف علوم التفسريكان آية يف علوم القرآن وقراءاته وإعرابه وانسخه ومنسوخه وأنواع 

4)رواية ودراية 5 0 ) . 
 فية وماكانلستعرض فيه لل ين كتاب يف سريته بعنوان : أبو شعيب والسلفية .وإلبراهيم بن أمحد الكتا

كثري من   اسدة عنالف أليب شعيب من األثر يف الوسط املغريب حىت انقشعت سحب اجلهل واالعتقادات
 الناس .

 ، مثائة وألفسني وثالومخ تويف ابلرابط الساعة احلادية عشرة ليلة السبت اثمن مجادى األوىل سنة ست
 ودفن بزاوية املكي الوزاين .

 يقال : إنه كتب شرحا للمقامات احلريرية .
 
 

4)_ الصادق بن حممد اهلامشي الشريف السجلماسي 70 5 1 )  
 

  .من أهل سجلماسة وويل قضاءها  والتفسريفقيه مالكي قاض عامل يف احلديث 
 ديث .يف احل لسهضر جمكان السلطان حممد بن عبد الرمحن بن هشام من ملوك الدولة العلوية حي

 تويف سنة تسع وسبعني ومائتني وألف .

4)_ صاحل بن عمر بن داود بن صاحل بن حيمد األعلى 71 5 2 )  
 

 من علماء اإلابضية ابجلزائر  مفسر
سة من عمره  اخلاميفصره بولد يف بين يسجن سنة سبع ومثانني ومائتني وألف ، وهبا نشأ وتعلم ، فقد 

يف ئل العلمية و  املساهم يفلماء احلجاز واجملاورين يف احلرم الشريف وحبث معوحج مرتني واجتمع إىل ع
رحلته إىل  ه أثناءلمائعمشاكل العامل اإلسالمي كما حضر دروس األزهر الشريف وجالس عددا من كبار 

 الداير املقدسة.
 . وحده فيه أنشأ معهدا للعلوم الشرعية والعربية يف مسقط رأسه ، وكان يقوم ابلتدريس

 تويف سنة سبع وأربعني وثالمثائة وألف 

                                                                                              

(4 5 0  2/774( معجم املفسرين 
(4 5 1  20، معجم احملدثني واملفسرين  2/775مصادر ترمجته : معجم املفسرين ( 
(4 5 2  2/144، هنضة اجلزائر احلديثة  2/776مصادر ترمجته : معجم املفسرين ( 
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 له : 
 مل يكمله . القول الوجيز يف كالم هللا العزيز يف التفسري

 
 
 

4)_ صاحل بن حممد بن أيب بكر العضوي الدراوي التوايت 72 5 3 )  
 

 تويف سنة أربعني ومائة وألف .   
 له : 

4)تفسري آية الكرسي  5 4 ) 
 

4)_ الطيب بن حممد  5 5 ) 
4)بن احلسن بن حممد احلسين أبو املواهب العلوي  _ عبد احلفيظ 73 5 6 )  

 
 من سالطني الدولة العلوية يف املغرب األقصى

 واحلديث . عارفا ابلتفسري كان فقيهاً أديباً 
 اكش . من مر لغريباولد بفاس سنة مثانني ومائتني وألف ، ونشأ يف قبيلة بين عامر يف اجلنوب 

4).هر العقول يف مذاكراته ومناظراتهفظا مطلعا شاعرا مقتدرا يبقال ابن سودة : كان عالمة مشاركا حا 5 7 )  
انتدبه أخوه السلطان عبد العزيز بن احلسن عامال )خليفة( مبراكش فنادى به اجلنود وأهل القبائل سلطاان 
فيها سنة مخس وعشرين وثالمثائة وألف وانقسمت الدولة بني عبد العزيز يف فاس وأخيه عبد احلفيظ يف 

                                                                                              

(4 5 3 والتوايت : نسبة إىل توات وهي من  576نية ، فهرس اخلزانة احلس 591مصادر ترمجته : دليل مؤرخ املغرب ( 
،  1/31قية والتعليق صف إفريو انظر )املناطق الصحراوية مبنطقة املغرب تسكنها قبيلة اتركة من قبائل صنهاجة الرببرية 

2/150-151) 
(4 5 4  توجد منه نسخة ابخلزانة احلسنية( 
(4 5 5  ( انظر : حممد الطيب
(4 5 6 ،  1180، املوسوعة العربية امليسرة  21، معجم احملدثني واملفسرين  2/779مصادر ترمجته : معجم املفسرين ( 

مللحق ابروكلمان :  ، 98، ومعجم األسر احلاكمة  2/56، معجم املؤلفني  3/277، األعالم  5/50األعالم 
 (8/3051، إحتاف املطالع )موسوعة أعالم املغرب  2/889
(4 5 7  (8/3051( اإلحتاف )املوسوعة 
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واحتذ كل منهما دولة أجنبية ملناصرته وخلع عبد العزيز بفاس وانتظم األمر لعبد احلفيظ فانتقل  مراكش
إىل فاس وقام أخ اثن له )موىل زين( بثورة يف مكناس فاستنجد عبد احلفيظ بفرنسا فقضت على الثورتني 

وفة مبعاهدة املعر ” م1912مارس  30معاهدة “وأعلنت محايتها للمغرب بعد أن أمضى عبد احلفيظ 
احلماية مث أنزل عن العرش يف السنة نفسها ، وحج وذهب إىل املدينة مث بيت املقدس . ورحل إىل فرنسا 

م عاد بعدها إىل فرنسا وحرمت عليه العودة لبالده فأقام هبا إىل أن 1925مث استقر أبسبانيا حىت سنة 
ث والعشرين من حمرم سنة ست ومخسني مات يف معتزله يف )أجنان لو ابن( بعد زوال يوم األحد الثال

 وثالمثائة فحمل إىل املغرب ودفن بفاس . 
 له : 

 عت بفاس .قرآن طبز ال: أرجوزة يف إعجا نيل النجاح والفالح يف علم ما به القرآن الح
 وله أيضا :

ظ ل ألفاحبيل يف لسلسامنظومة يف مصطلح احلديث ، اجلواهر اللوامع يف نظم مجع اجلوامع ، العذب 
كام ، نفائح ء واألحلقضااخليل ، كشف القناع عن اعتقاد طوائف االبتداع ، ايقوتة احلكام يف مسائل 

 األزهار يف أطايب األشعار ، كتاب عن اإلسالم مل يكمله .
 
 
 

4)_ عبد احلميد بن حممد املصطفى بن مكي ابن ابديس الصنهاجي  74 5 8 ) 
 

 فاته . و م ، إىل 1931دء قيامها سنة رئيس مجعية العلماء املسلمني ابجلزائر، من ب
 ولد يف قسنطينة سنة مثان وثالمثائة وألف .  

  على يديه .سي فرتىبلونياحفظ القرآن على الشيخ حممد املواسي وأسلمه والده للشيخ أمحد أبو محدان 
 وأمت دراسته يف الزيتونة بتونس . 

صاحب التحرير والتنوير  املفسرن عاشور ومن شيوخه الذين درس عليهم واستفاد منهم حممد الطاهر ب
4)يف التفسري  5 9  ، وحممد النخلي القريواين وحممد اخلضر حسني والصاحل النيفر . (

                                                                                              

(4 5 8  28، معجم أعالم اجلزائر 727، إجتاهات التفسري يف العصر احلديث  1/259: معجم املفسرين  مصادر ترمجته( 
هـ 1359ربيع األول  25لقرى ا، جريدة أم  26/362، جملة املنهل  2/48، هنضة اجلزائر احلديثة  3/289، األعالم 

مام عبد ريف ابإلتعن ابديس ، آاثر اب ، اإلمام عبد احلميد بن ابديس حملمود قاسم ، مقدمة 2/66، معجم املؤلفني 
 احلميد بن ابديس )ملحق بتفسريه(

(4 5  ، وأتيت ترمجته . 29(انظر شيخ اجلامع األعظم حممد الطاهر عاشور ص9
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 ألزهر .اية من لعاملوحج وزار لبنان وسوراي ومصر يف رحلة العودة وأجازه الشيخ خبيت بشهادة ا
  الثالث عشرمه له يفخبت ت اجلزائربقسنطينة يف مخس وعشرين سنة فاحتفل تفسري القرآنقام بتدريس 

مة إلبراهيمي كللبشري امد امن ربيع الثاين سنة سبع ومخسني وثالمثائة وألف من اهلجرة وكان للشيخ حم
 يف ذلك قال فيها :

ا على ب الكرمي درس الكتاتفسريأمت هللا نعمته على القطر اجلزائري خبتم األستاذ عبد احلميد بن ابديس ل
 ة .الطريقة السلفي

حلديثة قال لنهضة ااد لوبعد أن ذكر اآللوسي وصديق حسن خان وحممد عبده واألفغاين ورشيد رضا كرو 
: 

لكالم  بتفسريهمث جاء أخوان وصديقنا األستاذ الشيخ عبد احلميد بن ابديس قائد تلك النهضة ابجلزائر 
ا من ملكة بيانية راسخة هللا على تلك الطريقة وهو ممن ال يقصر عمن ذكرانهم يف استكمال وسائله

4)اخل .…..وسعة اطالع على السنة  6 0 )  
له استقالله يف الفهم والرأي يقرأ التفاسري مث جيعل من عقله  مفسر ممتازيقول توفيق شاهني : وهو 

مصفاة هلا ، فال خيرج منها إال ما صح ونفع والءم العصر ، وصدق اخلرب ، مع حسن عرض ، واستنباط 
عربة ، وحث على سنة ، وإمخاد لبدعة ، يف أسلوب عصري ، وتطويل غري ممل وإجياز واع ، واستنتاج لل

4)غري خمل . 6 1 ) 
ياته حنو حنها يف در مأصدر عدة جمالت عطلت كلها إال جملة )الشهاب( وهي علمية دينية أدبية ، ص

 مخسة عشرجملدا . 
مور يته رايسة األءه بتولغراإزائر وكان شديد احلمالت على االستعمار ، وحاولت احلكومة الفرنسية يف اجل

و مستمر يف بوه، وهأومه الدينية فامتنع واضطهد وأوذي . وقاطعه إخوة له كانوا من املوظفني ، وقا
 جهاده. وأنشأت مجعية العلماء يف عهد رايسته كثريا من املدارس .

 فشلت حماولة الغتياله ليال بعد انصرافه من املسجد وعفا عن اجملرم . 
 ا .يل مات مسمومائة وقثالمثبقسنطينة يف حياة والده يف الثامن من ربيع األول سنة تسع ومخسني و  تويف

 كان يقول : شغلنا أتليف الرجال عن الكتب .
 له :

                                                                                              

(4 6 سنة  14اجمللد  4( صدر مبناسبة هذا االحتفال عدد خاص من جملة الشهاب ذكرت فيه هذه الكلمة وهو العدد 0
 هـ  1357

(4 6 1  709عبد احلميد بن ابديس ص ( تعريف ابإلمام
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: نشرت نبذ منه مث مجع تفسريه آلايت من القرآن ابسم جمالس التذكري وطبع  تفسري القرآن الكرمي
4)ونشر يف اجلزائر 6 2 ) . 

 ته .: نشرها له أمحد بو مشال يف ذكرى وفا ت من سورة الفرقانتفسري آاي
 بتعليق حممد ئه طبعتإمال واألحاديث النبوية : من من اآلايت القرآنيةكتاب العقائد اإلسالمية 

 الصاحل رمضان
 وله أيضا :

مد يق حمعه توفمجوطأ آاثر ابن ابديس . طبعت يف أربعة جملدات ، من اهلدي النبوي : يف شرح امل
عية ، االجتماو سية شاهني ، من رجال السلف ونسائه ، أحسن القصص ، جمموعة من املقاالت السيا

 جمموعة خطب ومقاالت . 
 

4)_ عبد الرمحن بن أمحد الَوغليسي 75 6 3 4)أبو زيد البجائي ( 6 4 )  
 

 عامل فقيه متكلم 
قال : كان عمدة أهل و  املفسرشيخ اجلماعة ببجاية يف عصره نعته خملوف ابلفقيه األصويل احملدث 

4)زمانه وفريد عصره وأوانه  6 5 ). 
 أخذ عن أيب العباس أمحد بن إدريس البجائي وغريه .

 ا .غريمهو ومن تالميذه أبو احلسن علي بن عثمان املنجاليت ، وأبو القاسم املشذايل 
 تويف ببجاية سنة ست ومثانني وسبعمائة . 

 له : 
 لفقهية وتسمى الوغليسية .املقدمة يف الفقه ، وفتاوى ، األحكام ا

 

                                                                                              

(4 6 2  وطبعته دار الفكر طبعة اثنية ابسم تفسري ابن ابديس يف جمالس التذكري من كالم احلكيم اخلبري(
(4 6 3 من بين وغليس بطن من القبائل الرببرية يف جنوب جباية أبعلى وادي الصومام )انظر مقدمة تفسري الثعاليب ص ( 

 )ب( (
(4 6 4 ، 2/250، بروكلمان 168، نيل االبتهاج  1/237، شجرة النور  2/780ن مصادر ترمجته : معجم املفسري(
ات الطالب ووفي ، مقدمة تفسري الثعاليب ص )ب( ، تذكرة احملسنني وشرف 2/78، معجم املؤلفني 2/351

 (2/698الونشريسي ولقط الفرائد )موسوعة أعالم املغرب 
(4 6 5  1/237( الشجرة 
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_ عبد الرمحن بن إدريس بن حممد بن أمحد املنجرة اإلدريسي احلسين أبو زيد التلمساين  76
4)مث الفاسي 6 6 )  

 من فقهاء املالكية ، كان شيخ املغرب يف عصره . مفسرإمام يف القراءات 
مد أيب العالء إمام اإلقراء بفاس يلقب : املنجرة الصغري متييزا له عن والده املنجرة الكبري إدريس بن حم

.(4 6 7 ) 
 ولد بفاس سنة إحدى عشرة ومائة وألف .

 لوي .راء السن خضأخذ عن والده واملسناوي ، وعنه ابن عبد السالم الفاسي وأيب عبد هللا اب
 كان إماما للضريح اإلدريسي .

الشيخ ابن عاشر تويف بفاس ضحى األربعاء خامس ذي احلجة سنة تسع وسبعني ومائة ، ودفن قرب 
4)ابلقبب 6 8 ) . 

 له :
وم التناد : لشفيع ياد لحاشية على اجلعربي ، حاشية على فتح املنان ، حاشية على املرادي ، اإلسن

 فهرسة ، شرح الدالية .
 
 

4)_ عبد الرمحن بن رستم بن هبرام بن كسرى امللك الفارسي 77 6 9 )  
 

م اكان جده هبر   ،صل ميني ( وهو فارسي األمؤسس مدينة اتهرت )ابجلزائر ( وأول من ملك من)الرست
 من موايل عثمان بن عفان .

 وكان من فقهاء اإلابضية إبفريقية ، معروفا ابلزهد والتواضع .

                                                                                              

(4 6 6 ، فهرس الفهارس  2/270، سلوة األنفاس  16، اليواقيت الثمينة  1/263مصادر ترمجته : معجم املفسرين ( 
 2/78ني معجم املؤلف ، 2/289م، دليل مؤرخ املغرب 1974، جملة دعوة احلق : مارس 3/298، األعالم  2/569

 (7/2386، تذكرة احملسنني )موسوعة أعالم املغرب 
(4 6  2/568( انظر ترمجته يف فهرس الفهارس 7
(4 6 8  (7/2386ة احملسنني )املوسوعة ( انظر تذكر 
(4 6 9 معجم أعالم  ، 3/306، األعالم  177، املدرسة القرآنية ابملغرب ص 1/265مصادر ترمجته : معجم املفسرين ( 

، سري  1/196، البيان املغرب  2/22،28، اتريخ اجلزائر العام 2/84، األزهار الرايضية  138، السري   147اجلزائر 
 . 54،81األئمة 
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وعلم اختالف  والتفسريقال أبو زكراي : كان بيت الرستميني بيت علم يف فنونه من األصول والفقه 
4)وم.الناس وعلم النحو واإلعراب والفصاحة وعلم النج 7 0 ) 

ريوان وقتل دخل القو شعث وملا تغلب أبو اخلطاب على إفريقية استخلفه على القريوان ، وزحف ابن األ
ت قت به مجاعاائر( وحلاجلز أاب اخلطاب ففر عبد الرمحن أبهله وما خف من ماله ، إىل املغرب األوسط )

يها بىن أصحابه ففن قدمي مرار عمن اإلابضية فنزل مبوضع )تيهرت( وكان غيضة بني ثالثة أهنار وفيها آاث
 مة .إلمامسجدا من أربع بالطات واختطوا مساكنهم سنة إحدى وستني ومائة وابيعوه اب

وآاثر اخللفاء الراشدين  وقد اتفق رأيهم مجيعا على مبايعته على اإلمامة بكتاب هللا وسنة رسوله 
عليه أحد يف حكومة وال يف خصومة ومل  املهتدين فقبل عبد الرمحن وأحسن السرية يف إمامته فلم ينقم

4)يكن على يديه افرتاق اإلابضية ، يومئذ كلها جمتمعة مؤتلفة 7 1 ) . 
 وأقام عبد الرمحن بتيهرت إىل أن تويف سنة إحدى وسبعني ومائة . 

 له : 
4)كتاب يف )التفسري( 7 2 ) 

 
 

زيد السوسي _ عبد الرمحن بن عبد هللا بن حممد بن احلسن بن عبد هللا بن حممد أبو  78
4)اجلشتيمي اجلزويل 7 3 )  

 

  املغرب .يفالسوس  ن قرىممن فقهاء املالكية مغريب نسبته اىل أجشتيم  عارف ابلتفسريمؤرخ حنوي 
 ولد سنة مخس ومثانني ومائة وألف

 أخذ عن حممد بن أمحد احلضيكي وغريه .
 

4)له شهرة يف زمانه .…قال ابن سودة : كان عاملا مشاركا مطلعا  7 4 ) 
                                                                                              

(4 7 0  99 األئمة ص( سري
(4 7 1  83( سري األئمة ص
(4 7 2 ، وقد ذكره أيضا بلحاج شريفي حمقق تفسري هود بن حمكم وذكر أنه غري موجود  1/265( انظر معجم املفسرين 

 وانظر كالمه كامال يف ترمجة عبد الوهاب بن عبد الرمحن الرستمي فقد نقلته هناك .
(4 7 3 ،  1/223، دليل مؤرخ املغرب 123، سوس العاملة  6/21، املعسول  1/268مصادر ترمجته : معجم املفسرين (

 (9/3250، إحتاف املطالع )موسوعة أعالم املغرب  2/97، معجم املؤلفني  3/314األعالم 
(4 7 4  (9/3250( إحتاف املطالع )املوسوعة 
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 اثمن رمضان سنة تسع وستني ومائتني . تويف
 له :

4)خمطوط يف جملدين إعراب القرآن 7 5 ) . 
 وله أيضا :

 خمتصر طبقات لناعق ،ود ااحلضيكيون يف التاريخ ، رجز : يف الفقهيات ، إرسال الصواعق على ابن دا 
 احلضيكي ، مناقب احلضيكي : يف ترمجة شيخه .

 
 

4)_ عبد الرمحن بن عمر التوايت 79 7 6 )  
 

 كان حيا سنة اثنتني وسبعني ومائة وألف . 
 له :

4)للسمني . خمتصر الدر املصون يف علم كتاب املكنون 7 7 ) 
 
 

4)_ عبد الرمحن بن حممد بن أمحد بن علي بن حيىي احلسين أبو حيىي التلمساين 80 7 8 )  
 

 حافظ حمدث من أكابر فقهاء املالكية . عامل ابلتفسري
 ن سنة سبع ومخسني وسبعمائة .من أهل تلمسان ولد هبا يف رمضا

 هم .ان وغري ن رضو وأيب القاسم ب املفسرينأخذ عن أبيه الشريف التلمساين وسعيد العقباين 
 ومجاعة . املفسرينوعنه ابنه إبراهيم وابن زاغو وابن مرزوق احلفيد 

 طن .البالظاهر و اء امن علم آخر املفسرينقال ابن العباس : هو شريف العلماء وعامل الشرفاء 
                                                                                              

(4 7 5  1/268( معجم املفسرين 
(4 7  ( مل أقف له على ترمجة . والتوايت : تقدم ضبطها .6
(4 7 7   2/767تبة الوطنية بباريس انظر الفهرس الشامل منه نسخة ابملك(

هـ وكتابه منه نسخ  756ت  والسمني امسه شهاب الدين أبو العباس أمحد بن يوسف بن عبد الدائم احلليب الشافعي
 (415-1/411كثرية ) الفهرس الشامل 

(4 7 8 ،  127، البستان  1/512، شجرة النور  70، معجم أعالم اجلزائر  1/275مصادر ترمجته : معجم املفسرين (
 (2/738، لقط الفرائد )موسوعة أعالم املغرب  2/200، تعريف اخللف  170نيل االبتهاج 
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 . املفسرووصفه الونشريسي وابن القاضي ابلعامل 
وقال أمحد اباب : بلغ الغاية يف العلم والنهاية يف املعارف اإلهلية وارتقى مراقي الزلفى ورسخ قدمه يف العلم 
وانهيك بكالمه يف أول سورة الفتح وملا وقف عليه أخوه عبد هللا كتب عليه : وقفت على ما أولتموه 

دمتوه فألفيته مبنيا على قواعد التحقيق واإليقان ، مؤداي صحيح املعىن بوجه اإلبداع وفهمت ما أر 
4)…واإلتقان بعد مطالعة كالم املفسرين ومراجعة األفاضل املتأخرين  7 9 ) 

4)تويف بتلمسان يف فجر السادس والعشرين من رجب سنة ست وعشرين ومثامنائة . وقيل سنة مخس 8 0 ) . 
 له : 

4)ال خملوف : على غاية من التحقيقق تفسري سورة الفتح 8 1 ) . 
 
 

4)_ عبد الرمحن بن حممد بن عبد الرمحن بن حممد بن عثمان التطواين احلائك 81 8 2 ) 
 

 قاض ، من حناة املالكية وأدابئهم بتطوان 
 اين . التطو مثصال أولد سنة مخسني ومائة وألف . من أوالد القاضي الزروايل احلسين املصمودي 

4): العالمة املشارك احلجة قال عنه ابن سودة 8 3 ) . 
 ويل قضاء تطوان ثالث مرات . 

 ابن ريسون . ة أوالدزاويتويف هبا يف عاشر مجادى الثانية سنة سبع وثالثني ومائتني وألف . ودفن ب
 كان كثري التأليف . 

 ومن كتبه :
 حاشية على تفسري اجلاللني .

 وله أيضا :
لنوازل ، مون ، ابن سلعلى األلفية ، حاشية على واثئق اإعراب خمتصر خليل ، شرح شواهد املكودي 

 شرح املرشد املعني ، إعراب المية الزقاق وغريها .
                                                                                              

(4 7 9  171( النيل ص
(4 8  (2/737( انظر وفيات الونشريسي ، لقط الفرائد )املوسوعة 0
(4 8 1  1/251( الشجرة 
(4 8 2 ، إحتاف املطالع 330وان ، خمتصر اتريخ تط 3/333، األعالم  1/277مصادر ترمجته : معجم املفسرين (

 (7/2512)موسوعة أعالم املغرب 
(4 8 3  (7/2512( إحتاف املطالع )املوسوعة 
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4)_ عبد الرمحن بن حممد بن خملوف بن طلحة الثعاليب 82 8 4 اجلزائري اجلعفري املقرئ  (
4)املالكي املغريب 8 5 )  

ىل جعفر الطيار بن أيب طالب رضي هللا ، من أعيان اجلزائر ومن صلحائها األبرار ينتهي نسبه إ مفسر
4)عنه 8 6 ) . 
 

غري  فتوحة وراء _شددة مة املولد سنة أربع ومثانني وسبعمائة وقيل ثالث بوادي يسر _ ابلتحتية واملهمل
 بعيد من عاصمة اجلزائر ابجلنوب الشرقي منها .

4)كان ممن شهد هجوم األسبان على بلدة تدلس ومل يكن جتاوز اخلمس عشرة سنة. 8 7 )  
4).املفسروذكر عبد الكبري الفاسي أنه نشأ ابألندلس ، ووصفه ابلشيخ احلافظ املتفنن  8 8 ) 

رحل يف طلب العلم يف أواخر القرن الثامن اهلجري ودخل جباية يف أوائل القرن التاسع ودرس على 
بو ومنهم أبو احلسن علي بن عثمان املنجاليت ، وأ املفسرأصحاب عبد الرمحن بن أمحد الوغليسي 

                                                                                              

(4 8 ( الثعاليب : نسبة إىل دير الثعالب من أعمال اجلزائر ومنهم عيسى بن حممد املغريب وعبد العزيز بن إبراهيم )انظر 4
ي أمحد بن حممد النيسابور  الثعليب أبو إسحاقهو غري ( و 598، 2/156( ، معجم املؤلفني )2/781تذكرة احملسنني 

شي وهبزاد وجمهول وعليه هـ والذي اختصره الطرطو 427صاحب الكشف والبيان يف تفسري القرآن وعرائس اجملالس ت
ن و الناسخ ن القرآمتباس حاشية العراقي وغري الثعاليب أبو منصور عبد امللك بن حممد النيسابوري صاحب االق

 هول الوفاة .لقرآن جم مفردات ايفهـ ، وغري الثعاليب إمام أبو منصور حممد صاحب األشباه والنظائر  429واملنسوخ ت 
(4 8 ،  1/247، التفسري واملفسرون 1/276، معجم املفسرين  342(مصادر ترمجته : طبقات املفسرين لألدنوي ص5

، احللل السندسية  1/67خللف ، تعريف ا173، نيل االبتهاج  90، معجم أعالم اجلزائر  240نيل السائرين 
 532ني ص هدية العارف ، 1/265، شجرة النور الزكية  2/122، معجم املؤلفني  4/152، الضوء الالمع  2/611

، ، كشف  3/331عالم ، األ190، التبيان يف علوم القرآن ص 2/280، اتريخ اجلزائر  2/733، فهرس الفهارس 
، إيضاح املكنون  2/288ناقب احلضيكي ، م 661، معجم املطبوعات  1163الظنون 

( ، مقدمة 2/781، تذكرة احملسنني ولقط الفرائد )موسوعة أعالم املغرب  2/234، 1/117،359،409،544
رسالة )جه يف التفسري يب ومنهلثعالتفسري الثعاليب ص )ج،د ( ، وانظر الثعاليب والتصوف للدكتور قسوم ، عبد الرمحن ا

 ماجستري(
(4 8 6  333حفة املرضية ص( انظر الت
(4 8 7  2/187( انظر اتريخ اجلزائر العام 
(4 8  (2/781( تذكرة احملسنني )املوسوعة 8
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الربيع سليمان بن احلسن مث انتقل إىل تونس فلقي هبا أصحاب ابن عرفة املفسر ومنهم أبو مهدي عيسى 
بن أمحد الغربيين وأبو عبد هللا حممد بن خلفة الوشتايت األيب وأبو القاسم بن أمحد الربزيل القريواين . مث أم 

قي مبكة عددا مجا من احملدثني وقفل راجعا املشرق ونزل مبصر فلقي فيها أاب عبد هللا الباليل مث حج ول
مارا ابلداير املصرية ولقي هبا الشيخ ويل الدين العراقي وأخذ عنه العلوم اإلسالمية املختلفة ، وخاصة 
علم احلديث وكتب له وأجازه ، وتونس  وهبا لقي شيخه أاب عبد هللا حممد بن مرزوق التلمساين وكان 

 عن القلشاين . متجها اىل احلج فأخذ عنه وأخذ
4)….وقال عن نفسه : مل يكن يومئذ بتونس من أعلمه يفوقين يف علم احلديث منة من هللا وفضال  8 9 ) 

ن عبد هللا أمحد ب عباسومن تالميذه حممد بن يوسف السنوسي وحممد بن عبد الكرمي املغيلي وأبو ال
 الزواوي وأمحد زروق وغريهم .

ا ، وثالثني عام ن اثننيمقرب يفاستقر هبا وآلت إليه رائستها ما  عاد إىل اجلزائر بعد رحلة عشرين عاما
 يل ست وسبعنيئة _ وقامناووافته املنية يوم اجلمعة الثالث والعشرين من رمضان سنة مخس وسبعني ومث
 . هذا عن تسعني عاما ، ودفن بعاصمة اجلزائر ، وضرحيه معروف ابلقصبة إىل يومنا

 التسعني مؤلفا منها :له من املؤلفات ما ينيف على 
: وهو تفسري ابملأثور نقل فيه أقوال السلف الصاحل وميز بني  اجلواهر احلسان يف تفسري القرآن

4)الصحيح والضعيف وتفسريه هذا مطبوع أكثر من مرة ، وهو خمتصر من تفسري ابن عطية 9 0 . وقد  (
4)رأى فيه مصنفه وغريه عدة رؤى تدل على خرييته  9 1 4)طوطة. ومنه عدة نسخ خم( 9 2 )  . 

 لتفسري . على اذيال يف شرح ماوقع يف كتاب "اجلواهر احلسان" من الغريب وقد طبع معجم خمتصر
4)يف غريب القرآن العزيز . الذهب اإلبريز 9 3 )  
 يف إعراب بعض آي من القرآن .  حتفة اإلخوان

4)يف قصص القرآن . نفائس املرجان 9 4 ) 
 وله أيضا :

                                                                                              

(4 8  021-1/98( انظر الثعاليب ومنهجه يف التفسري 9
(4 9 0  1/192انظر الفهرس الشامل (
(4 9 1  175( انظر النيل ص
(4 9 2  (  847،  2/846،  1/483(انظر الفهرس الشامل )
(4 9 3  منه نسخة ابحلرم النبوي(
(4 9 4  1/276معجم املفسرين  (
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 ،زات النبوية  املعجار يفألصفياء والصديقني : يف التصوف ، األنو قطب العارفني ومقامات األبرار وا
احل صماإلرشاد يف  كي ،روضة األنوار ونزهة األخيار ، جامع األمهات يف أحكام العبادات: فقه مال

 العباد ، رايض الصاحلني ، العلوم الفاخرة يف النظر يف أمور اآلخرة .
 
 
 

4)صري أبو حممد الفاسي املالكيعبد الرمحن بن حممد بن يوسف الق - 83 9 5 )  
 

 وسيقى !!يان واملوالب والفقه واألصول والكالم واملنطق والتفسريعامل مشارك يف النحو واللغة 
4)ولد ابلقصر الكبري 9 6  يف حمرم سنة اثنتني وسبعني وتسعمائة . (

يب زكراي أ وعن  فطامأخذ عن أخيه أيب احملاسن يوسف وقد ترىب يف حجره حيث مات أبوه وهو يف ال
 السراج والقصار واملنجور وغريهم .

 .وعنه ابن أخيه علي بن يوسف وابنه عبد القادر وميارة وحممد بن عبد هللا 
 واحلديث التفسريدرس بفاس 

والعمل  مع بني العلممة اجلالفهااوصفه خملوف بقوله : اإلمام العارف ابهلل العالمة الفقيه احملدث الصويف 
قال : و …. اده ا أور له بفاس زاوية وأصحاب كثريون يقرأون هب….ري الكرامات الشيخ الصاحل الكث

 أفردت ترمجته مع أخيه يوسف يف جملد حافل .
واحلديث والتصوف املؤيد ابلكتاب والسنة فال جيارى يف  معاين القرآنوأما ….قال أبو حامد العريب : 

4)شيء من ذلك 9 7 ) . 
أجوبة .. له … وقته سنة يفواملنقول أمريا يف فهم الكتاب والوقال القادري : كان دراكا يف املعقول 

ة مشهورة كمرآ يف كتب روفةواحلديث واألصول والفقه والتصوف وترامجه مع وتقاييد كثرية يف التفسري
 … وابتهاج القلوب …. احملاسن 

                                                                                              

(4 9 5 ،  1/299شجرة النور  ، 23، معجم احملدثني واملفسرين  2/781،  1/276مصادر ترمجته : معجم املفسرين (
، صفوة من انتشر  1/548فني ، هدية العار  537، فهرس اخلزانة احلسنية 2/123، معجم املؤلفني 158مرآة احملاسن 

موسوعة أعالم املغرب )، نشر املثاين  4/108، األعالم  191مينة ، اليواقيت الث 2/378، خالصة األثر  34
3/1273) 
(4 9  ( 1/303( مدينة كبرية اتبعة ململكة فاس أسست يف عهد املنصور ملك مراكش وهلا قصة )انظر وصف إفريقيا 6
(4 9 7  158( مرآة احملاسن ص
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4)ونقل عن املهدي يف ممتع األمساع أنه مل يتداركه اجلذب من أول أمره وإمنا فجأه 9 8 عد انشغاله يف أايم ب (
4) غفلته بعلم الظاهر من القراءة والعربية والفقه واحلديث . 9 9 ) 

ذهب هو والقاضي أبو القاسم بن أيب النعيم إىل فاس اجلديدة بقصد اإلصالح بني صاحبها وبني أهل 
ا فاس فقال له القاضي املذكور وقد علم من شأنه من القوة يف هللا والصدع ابحلق : ايسيدي الطف هذ

 (5فقوال له قوال لينا لعله يتذكر أو خيشى الرجل وتال عليه  0 0 فقال له : ذاك مقام موسى عليه (
وقل احلق من ربكم فمن شاء فليومن ومن شاء  الصالة والسالم ومقامنا حنن حممدي وتال عليه 

فليكفر
(5 0 1 ) 

يب أ روضة أخيه ودفن يف أللفاتوىف ليلة األربعاء السابع والعشرين من ربيع األول سنة ست وثالثني بعد 
 احملاسن وبين عليه بناء حسن يشبه البيت .

 من آتليفه : 
5). قال خملوف : عظيمة الفائدة . حاشية يف التفسري 0 2 ) 

5)حاشية على تفسري اجلاللني 0 3 )  . 
5)بطريق اإلشارة  تفسري الفاحتة 0 4 ) . 

 وله أيضا :
دالئل  على صغرى للسنوسي حاشيةحاشية على اجلامع الصحيح للبخاري ، حاشية على شرح ال

 اخلريات ، حاشية على احلزب الكبري للشاذيل ، حاشــية على
 خمتصر خليل، جوهرة العقول يف ذكر الوصول . 

 


 

5)_ عبد الرحيم بن علي بن إسحاق بن مروان القرشي حميي الدين البوين 83 0 5 )  
                                                                                              

(4 9  ( هكذا يفعل التصوف يف أراببه نسأل هللا السالمة والعافية .8
(4 9 9  (3/1273املثاين )املوسوعة ( نشر 
(5 0 0  44( طه: 
(5 0 1  (3/1275وانظر نشر املثاين )املوسوعة  29( الكهف 
(5 0 2  1/299( الشجرة 
(5 0 3 ( ومنها نسخة ابخلزانة احلسنية 2/796منها نسخة ابخلزانة العامة ابلرابط واجلالوي وابلصبيحية )الفهرس الشامل (
. 
(5 0 4  (2/678لرابط )الفهرس الشامل منه نسخة خبزانة تطوان وابخلزانة العامة اب(
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 فقيه مشارك يف بعض العلوم من أهل بونة 

 له :
 منافع القرآن 

يم .. اخل ، به العظكتا  قال صاحب كشف الظنون : أوله : احلمد هلل الذي أجرى على ألسنتنا الضعيفة
 … أبدع لكل أمر ما هو خمصوص به من اآلايت وما أخذ عن أرابب الرواايت 

 
 
 

5)_ عبد الرحيم بن عمر بن املقدمي الشريف 84 0 6 ) 
 

5)ولد بنفطة  0 7 م مدة طويلة، ومل يزل هلم عقب هبا يعرفون يف بيت علم توارث وظيفة القضاء ببلده (
بعشرية املقدميني .

 وتوىل هو خطة القضاء كسلفه منتصف القرن الثاين عشر . 
له :

5). يقع يف أربعة أجزاء . اجلوهر اليتيم يف تفسري القرآن العظيم 0 8 )


. جزء كبري ن وفصاحته وإعجازه . يف: حبث مستوىف يف بالغة القرآ التنقيح من كتاب هللا الصحيح
(5 0 9 )






 

5)_ عبد السالم بن أمحد )محدون( بن علي بن أمحد جسوس أبو حممد الفاسي 85 1 0 ) 
 

                                                                                                                                                                      

(5 0 5  2/1835، كشف الظنون  2/781مصادر ترمجته : معجم املفسرين (
(5 0 6  .4/563، تراجم املؤلفني 1/385، إيضاح املكنون  28رقم  1/1/192العمر(مصادر ترمجته : 
(5 0 وأهلها شراة إابضية ( نفطة : بنون مفتوحة بعدها فاء ساكنة مث مهملة ، مدينة إبفريقية من أعمال الزاب الكبري 7

 (5/342ووهبية متمردون وبني نفطة ومدينة توزر مرحلة . )معجم البلدان 
(5 0 8  قيل إنه موجود خبط يده يف بعض اخلزائن اخلاصة بنفطة . (
(5 0 9  8606منه نسخة خبط يد مؤلفه يف مكتبة حسن حسين عبد الوهاب رقم (
(5 1 0 ، دليل مؤرخ  1/313، شجرة النور 1/203ثمينة ،  اليواقيت ال 1/282مصادر ترمجته : معجم املفسرين (

 (5/1941م املغرب ، نشر املثاين وتذكرة احملسنني )موسوعة أعال 2/145، معجم املؤلفني  2/201املغرب 
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 كالم.لم الواألصول والبيان وع والتفسريصويف عامل ابلنحو والفقه واللغة واحلديث 
 د بن احلاجباس أمحالع أخذ عن عبد القادر الفاسي وولديه عبد الرمحن وحممد وميارة واليوسي وأيب
 .وغريه  لطانوغريهم وأخذ القراءات على أيب زيد ابن القاضي وحج فأخذ مبصر عن الشيخ س

 وعنه أخذ أعالم منهم ولده عبد هللا .
وادعى طريقة القوم فكان يقرأ …كان إماما ابملسجد األعلى من العقبة الزرقاء من فاس القرويني 

شيوخ الطريقة فكان يقرأ بعد الصبح حزب الفالح  األحزاب واألوراد وذكر اجلاللة على املألوف يف زوااي
وغالب تدريسه تفسري …… التفسريواحلزب الكبري أليب احلسن الشاذيل وبعد االنتهاء منه يدرس 

5)اجلاللني . 1 1 ) 
ا وجد ذلك كم ر حلسجن المتناعه عن متليك بعض دور الضعفاء لألشراف وإخراجهم منها حيث مل ي

 . خبطه مؤرخا قبل مقتله بيومني
وعشرين  نة إحدىساين تويف قتيال خمنوقا يف سجن فاس ليلة اخلميس اخلامس والعشرين من ربيع الث

 ومائة وألف يف قضية طويلة  . ودفن يف روضتهم داخل ابب الفتوح.
 من آاثره :

 مؤلف يف األدعية النبوية ، قصائد وأنظام .
 
 
 

5)و حممد الفاسي_ عبد السالم بن الطيب بن حممد القادري احلسين أب 86 1 2 ) 
 

 . والتفسريعامل مشارك يف علوم العربية والبيان واملنطق والكالم 
 ين . اجليال قادرصويف نسابة من كبار علماء املغرب يف عصره ، والقادري : نسبة إىل عبد ال
 ولد بفاس وقت صالة اجلمعة العاشر من رمضان سنة مثان ومخسني وألف .

 وأمحد بن لفشتايلاعريب وال املفسرلديه حممد وعبد الرمحن واليوسي أخذ عن عبد القادر الفاسي وو 
 احلاج وغريهم .

                                                                                              

(5 1  (5/1941( انظر نشر املثاين )املوسوعة 1
(5 1 2 معجم املطبوعات ،  1/572، هدية العارفني  1/328، شجرة النور  1/282مصادر ترمجته : معجم املفسرين (

، فهرس  2/348اس وغريها ، سلوة األنف 1/37،50،87، إيضاح املكنون  1/202، اليواقيت الثمينة  1478
، بروكلمان : امللحق  1478،1479، معجم املطبوعات  2/147، معجم املؤلفني  4/5، األعالم  2/774الفهارس 

 ( 1847،1871 /3غرب، نشر املثاين وتذكرة احملسنني )موسوعة أعالم امل 2/682
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 ن سنة .عشريوصحب أاب العباس أمحد بن حممد بن عبد هللا بن معن والزمه حنوا من مخس و 
 أخذ عنه أبو العباس أمحد الفاليل وولده الطيب .

ناء لواان من الثعليه أ أغدقيف ترمجته جدا و  ترمجه حفيده حممد بن الطيب يف كتابه نشر املثاين فأطال
 البليغ ونقل ثناء مجع عليه ومنهم بعض أشياخه .

يس أة فلما  قو رحل إىل سوس األقصى رجاء فتنة وقعت وعرضت أن ختمد أو تضمحل فما زادت إال
 ة اثلثم اجلمعح يو من مخودها رجع إىل فاس بعد أن غاب عنها حنو عام ونصف فمرض هبا وتويف صب

  . ليميناعشر ربيع األول سنة عشر ومائة وألف ودفن خارج ابب الفتوح قرب قبة أمحد 
 . لقادري احلسينلسالم ابد اعوأليب عبد هللا حممد بن أمحد الفاسي كتاب : املورد اهلين أبخبار موالي 

 يف سريته .
 له : 

 تفسري سورة اإلخالص
 وله مؤلفات كثرية أخرى منها :

يف مناقب شيخه أمحد ، العرف العاطر فيمن بفاس من أبناء الشيخ عبد القادر ، املقصد األمحد : 
اإلشراف على نسب األقطاب األربعة األشراف ، نيل القرابت أبهل العقبات ، رجاء اإلجابة ابلبدريني 

من اآلل ، وسيلة السالكني ابلعارفني الكاملني ،  من الصحابة ، عقد الآلل ووسيلة السؤال مبا له 
5)الروض األنيق الزاهي يف أحكام املصلي والساهي وغريها  1 3 ). 

 
 

_ عبد العزيز بن إبراهيم بن أمحد بن حممد القرشي التيمي أبو فارس أبو حممد ابن  87
5)بزيزة 1 4 )  

 
 املالكي الصويف .

5)قال السراج : كان عاملا صوفيا فقيها جليال . 1 5 ) 
5)ة االجتهاد .كان يف درج…  قال خملوف : من أعيان أئمة املذهب  1 6 ) 

                                                                                              

(5 1 3  (3/1852( نشر املثاين )املوسوعة 
(5 1 4 ، احللل السندسية 178، نيل االبتهاج  1/162، إحتاف أهل الزمان  1/285مصادر ترمجته : معجم املفسرين (
،  1/190ة النور الزكية ، شجر  1/79، تبصري املنتبه 1/127، تراجم املؤلفني  38، اتريخ الدولتني ص  1/645

 90 رقم 1/1/394، العمر  1/581، هدية العارفني  2/155، معجم املؤلفني  1/70ه املشتب
(5 1 5  1/645( احللل السندسية 
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 مولده مبدينة تونس يوم االثنني الرابع عشر من احملرم عام ست وستمائة . 
اء لقاسم بن الرب اضي أيب القاو أخذ على أيب حممد الربجيين تلميذ اإلمام املازري وأيب عبد هللا السوسي 

 وغريهم
من  واسع حىت غدالعلم الوا ضلعوبرز يف علوم العربية والفقه واألدب. وفاق أقرانه وعرف من بينهم ابلت
 يديه، ماء درسوا بنيار العلن كبأئمة املذهب املالكي املعتمد عليهم، وقرأ ابلزيتونة وخترج عليه مجاعة م

وانلوا املناصب العالية .

تويف بتونس يف الرابع من ربيع األول سنة اثنتني وستني وستمائة وقيل ثالث وستني حكامها خملوف وقيل 
ني وستمائة جزم به حسن حسين وقيل ثالث وسبعني وصوبه أمحد اباب ، وقيل تسع ومخسني أربع وسبع

5)وقيل أربع وستني 1 7  . ودفن يف مقربة حمرز بن خلف داخل ابب السويقة . (
له :

: وهو تفسري متسع للقرآن مجع فيه  املشكالت بني  البيان والتحصيل املطلع على علوم التنزيل
5)عطية .تفسريي الزخمشري وابن  1 8 ) 

: بني فيه أتويل أكثر املشكالت . منهاج املعارف إىل روح العوارف

 : وهو خمتصر الكتاب املتقدم . إيضاح السبيل إىل منهاج التأويل
. األنوار يف فضل القرآن والدعاء واالستغفار

 وله أيضا :
ن د الوهاب ببعلشرح التلقني  ،شرح أمساء هللا احلسىن ، اإلسعاد يف شرح اإلرشاد أليب املعايل اجلويين 

املفصل يف  ة ، شرحهانينصر القاضي ، شرح األحكام الصغرى لعبد احلق اإلشبيلي، شرح العقيدة الرب 
 النحو للزخمشري، غاية األمل يف شرح اجلمل للزجاجي ، وغري ذلك .

 


                                                                                                                                                                      

(5 1 6  . 1/190الشجرة (
(5 1 (ووهم حسن حسين قائلهما وتعقبه احملققان بقوهلما : املعتمد يف اتريخ وفاته ما ذكره معاصره أمحد بن حممد 7

عن  البتهاج " نقالاة "نيل رواي شرق يف حتلية علماء املغرب واملشرق" حسباملعروف ابلشريف الغرانطي يف كتابه "امل
 ريخ الدولتني:شي يف اتالزركتقييد البسيلي . وهذا النص نفسه نقله حممد حمفوظ من ظهر نسخة من شرح اإلرشاد، و 

 ابن سبع وأربعني سنة. نه وهوس( وزاد األول بتحديد 662أنه تويف يف الرابع لربيع األول من السنة املذكورة )أي 
(5 1 8  (1/256، الفهرس الشامل  1/736منه نسخة ابلقرويني )وانظر بروكلمان : امللحق (
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5)روال_ عبد العزيز بن أيب القاسم أمحد بن حسن الربعي أبو فارس ركن الدين ابن الد 88 1 9  )

5)التونسي 2 0 )  
 فقيه أصويل كان فاضال متفننا يف العلوم مع ميل إىل التصوف . 

 أقام هبا مدةفلقراءة صر لممن تالميذ ابن زيتون وأخذ ببجاية عن أيب علي انصر الدين املشذايل وقصد 
 الصفاقسيان يمن إبراهبمد حمومل حيج ، وبه خترج األخوان برهان الدين إبراهيم ومشس الدين حممد ابنا 

 . وممن أخذ عنه مباشرة ابن مرزوق اجلد . املفسران
قال الثعاليب يف فهرسته "غنية الوافد" : وحدثين ابن مرزوق عن جده أنه مسع على عبد العزيز بن أمحد 

له، الذي مل يكمل . وإنه ملن أعجب ما صنف، وبعض  التفسريالتونسي املعروف اببن الدروال بعض 
5)تقييداته . 2 1 )



تويف ابلقاهرة سنة ثالث وثالثني وسبعمائة .و 

له :

.  تفسري القرآن
5)وقال ابن فرحون : له آتليف مل أقف على تعيينها  2 2 ).





 
5)_ عبد العزيز بن عبد الرمحن اهلاليل أبو فارس الفياليل 89 2 3 )  

 
 فقيه عدل حمتسب

أشياءهم  ساال يبخس الن ،… ر قال القادري : كان رمحه هللا قائما على حدود هللا ، ال ضرار وال ضر 
 . عاىلت، وال يرتك أهل الباعة يقبضون شيئا أكثر من املعروف شفقة على خلق هللا 

 واقها .وأس وكان له دور كبري يف إلغاء املكوس اليت هم بوضعها السلطان عل أبواب فاس
                                                                                              

(5 1 9  ضبطه  ابن فرحون بكسر الدال املهملة وسكون الراء .(
(5 2 0  ، 2/053، تراجم املؤلفني 158، الديباج املذهب  3/117مصادر ترمجته : درة احلجال (

وفيات  ، 17رقم  1/1/158، العمر 5/394، نفح الطيب  2/159معجم املؤلفني  ، 1/207شجرة النور الزكية  
 (2/618الونشريسي )موسوعة أعالم املغرب 

(5 2 1  االستدراكات . 1/1/158( انظر العمر 
(5 2 2  158( الديباج 
(5 2  ( 4/1686(مصادر ترمجته :  نشر املثاين )موسوعة أعالم املغرب 3
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 عزل فلما مثبل ذلك ق وىلتتوىل حسبة فاس يوم األحد الثاين من حمرم سنة ثالث وثالثني وألف ، وكان 
 ه اثنيا . ريه فواللى غرأى اخلليفة قيامه حبقوق الناس وعدله بني البائع واملشرتي آثر توليته ع

 لف.  وأتويف حمتسبا يوم االثنني الثاين والعشرين من مجادى األوىل سنة ست وتسعني
 له :

5)تقييد على البسملة . 2 4 ) 
 
 
 

5)لصاحل بناين أبو رافع_ عبد العزيز بن حممد بن أمحد بن ا 90 2 5 ) 
 

 يةواألصول واملنطق والكالم والعرب والتفسريفقيه مالكي مشارك يف احلديث 
 من أهل فاس ولد سنة مثان وسبعني ومائتني وألف 

لي عواملدين بن   بناينلعريبأخذ عن مجاعة منهم حممد بن املدين كنون والطيب ابن كريان وأيب بكر بن ا
 بن جلون وغريهم .

 ميذه ابن سودة صاحب سل النصال .من تال
 درقاوية .ريقة الالط كان يظهر الزهد والورع مالزما التدريس واإلمامة جبامع الشوك وينتسب إىل

 .وكان مواظبا على االعتكاف جبامع األندلس يف كل رمضان قبل توليه القضاء 
رة بعينه أو بيده مشريا إىل وكانت عبارته ال يفهمها إال النجباء من الطلبة ألنه رمبا أكمل العبا

5)إكماهلا 2 6 ) . 
الشرع على  ان يرجحة فكويل القضاء مبحكمة الرصيف بفاس فلم حيسن التصرف جلهله ابلقوانني الوقتي

ى ثاين من مجادألحد الايلة لالقانون فأعفي وعني انئبا لرئيس اجمللس العلمي هبا واستمر إىل أن تويف 
 .رف هبم ة تعئة ودفن ابلقباب قبلة قبة الغياثي بروضالثانية سنة سبع وأربعني وثالمثا

 له تصانيف منها :

                                                                                              

(5 2 4  (2/730)انظر الفهرس الشامل  منه نسخة خبزانة تطوان وابلصبيحية(
(5 2 5 ،  2/100، معجم الشيوخ  4/28، األعالم  2/100، رايض اجلنة  1/290مصادر ترمجته : معجم املفسرين (

 (8/2982، سل النصال وإحتاف املطالع )موسوعة علماء املغرب  2/166معجم املؤلفني 
(5 2 6  (8/2983( سل النصال ) املوسوعة 
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يف القبض  ،السماع و رقص أتليف يف مسألة الكسب ، يف االعتكاف ، يف الذكر يف اجلنائز ، يف حكم ال
 اشية على شرححايرد ، ا وميف الصالة ، إبداع التحرير يف حكم التصوير ، إشارات الصوفية مايقبل منه

 على السلم ، حاشية على شرح احمللي على مجع اجلوامع ، وغريها . بناين
 
 
 

5)_ عبد العزيز املهدوي 91 2 7 )  
 

 له :
5) . تفسري بعض آايت من القرآن 2 8 )  

 
 
 
 

5)_ عبد القادر بن علي بن يوسف املغريب أبو حممد وأبو السعود الفاسي 92 2 9 )  
 

 عصره من فقهاء املالكية كان من كبار الشيوخ يف  مفسرحمدث 
 س . انتقل إىل فاو ع وألف ة سبولد مبدينة القصر الكبري قصر كتامة عند زوال يوم االثنني اثين رمضان سن

هم اعة غريهم منوعن مج ريقةأخذ عن والده وأخيه أمحد وعم أبيه العارف الفاسي وبه خترج وأخذ عنه الط
 : الشهاب املقري وابن عاشر وأيب احلسن املري .

حممد العريب و لعياشي مل اصون منهم ابناه حممد وعبد الرمحن وعيسى الثعاليب وأبو ساوعنه خلق ال حي
 بردلة وحممد ميارة واليوسي وعبد السالم جسوس وحممد العريب املسناوي .

                                                                                              

(5 2 7 املهدوي : نسبة إىل مهدية املغرب على األقرب وقد تقدم الكالم عليها يف ترمجة أمحد بن ( مل أقف له على ترمجة و 
 عمار .

(5 2 8  (2/894منه نسخة بدار الكتب الوطنية بتونس )انظر الفهرس الشامل (
(5 2 9 ، صفوة من  1/384، شجرة النور 24، معجم احملدثني واملفسرين  2/782مصادر ترمجته : معجم املفسرين (

،  4/41األعالم و ،  1430، معجم املطبوعات  2/763، فهرس الفهارس  2/444، وخالصة األثر  181انتشر 
سم ال ( والفاسي : ا4/1636رب ، نشر املثاين )موسوعة أعالم املغ 283، النبوع املغريب  2/708بروكلمان : امللحق

 نسبة إىل فاس كما أفاده خملوف .
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الفهامة الصويف املعظم عند اخلاصة والعامة  املفسرقال خملوف عنه : علم األعالم الفقيه العالمة احملدث 
5)اخل ….  3 0 ) 

األصويل املتكلم املفسر ال حفيده أبو حممد الطيب يف فهرسته : الفقيه اإلمام احملدث احلافظ وق
اخل وقال : وقع اإلطباق من مشايخ عصره على تبحره يف …ركن اإلسالم وعلم األعالم …..النحوي 

5)علمي الظاهر والباطن .  3 1 ) 
ه أيضا در ، وألف فيبد القاعيخ ر مبناقب الشأفرد ترمجته ابنه عبد الرمحن يف جملد حافل مساه حتفة األكاب

 : بستان األزاهر يف أخباره ، وابتهاج البصائر يف ذكر من قرأ عليه . 
خلميس يف د يوم االغ تويف بفاس ظهر يوم األربعاء التاسع من رمضان سنة إحدى وتسعني ، ودفن من

 زاويته ، ورثي بقصائد كثرية .
 نسب له عبد السالم كنوين :

5). وقال : أطال فيه النفس . جزء تبارك تفسري 3 2 ) 
وكانت تصدر عنه أجوبة عن مسائل سئل عنها مجعها بعض أصحابه يف جملد وهي من الفتاوى اليت 

5)يعتمد عليها علماء الوقت 3 3  منها :  (
 وله العقيدة بنائه ،حد أاألجوبة الكربى ، واألجوبة الصغرى ، وتعليقات على صحيح البخاري مجعها أ

نتيجة أحكامها ، المامة و  اإليفورة املنسوبة إليه وكراسة يف الفرائض والسنن مشهورة أيضا، ورسالة املشه
 احملمودة يف الرد على زاعم ملكية وادي مصمودة .

 
 
 

5)_ عبد الكرمي بن حممد بن عبد العزيز احلمروين 93 3 4 ) 

 
5)عامل حنوي من قبيلة احلمارنة العربية بقابس 3 5 )  

                                                                                              

(5 3 0  1/384( الشجرة 
(5 3 1  (4/1636)املوسوعة  ( انظر نشر املثاين
(5 3  6( انظر تفسري سور املفصل ص2
(5 3 3  181( صفوة من انتشر 
(5 3 4  2/360، بروكلمان : امللحق  2/173، تراجم املؤلفني  27رقم  1/1/191مصادر ترمجته : العمر (
(5 3 5  2/173( تراجم املؤلفني 
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ك .ابلصالح كذل معروفا الدهو هد . معتنيا ابلعلم وحتقيقه، منعوات ابلوالية . وكان كان رجال صاحلا زا
واملرجح أنه من علماء تونس يف النصف الثاين من القرن احلادي عشر والنصف األول من القرن الثاين 

5)عشر . 3 6 )


له:
5)يف إعراب القرآن اجمليد للربهان الصفاقسي. اختصار كتاب اجمليد 3 7 )



لويل الزاهد ملؤلف ااخبط  وكتب يف هنايته : هذا ما وجد….مد هلل الذي شرفنا حبفظ كتابه أوله : احل
 اخل . …الناصح من حقق العلوم بال نزاع 

 
 
 

5)_ عبد هللا بن أيب بكر بن القاسم الغدامسي 94 3 8 ) 
 

 له :
) يف منافع القرآن الكرمي . كتاب منهاج السالكني

5 3 9 )  

 
 
 

5)ن أيب زيد النفزي_ عبد هللا بن عبد الرمح 95 4 0 5)أبو حممد القريواين ( 4 1 ) 
                                                                                              

(5 3 6 ن أهنا : مت نسخها ومقابلتها ذكر بروكلمان أنه من علماء القرن الثالث عشر . وما جاء يف خامتة النسخة م(
 1/1/191 وانظر العمر هـ يبعد ما ذكره بروكلمان .1188هـ ، وكذلك اتريخ حتبيسها سنة 1148ابملسودة سنة 

(5 3 7  (2/852و انظر الفهرس الشامل  77)العبدلية  4930منه نسخة يف دار الكتب الوطنية رقمها (
(5 3 دامس _ بفتح أوله ويضم _ وهي من مناطق اجلريد الواقعة إىل ( مل أقف له على ترمجة والغدامسي : نسبة إىل غ8

وصف إفريقيا  ط )انظرملتوسجهة الشرق من إقليم الزاب وهي منطقة كبرية على بعد حنو ثالمثائة ميل من البحر ا
ر وانظ 4/212لبلدانمعجم ا)( وقال ايقوت: هي مدينة ابملغرب مث يف جنوبيه ضاربة يف بالد السودان 1/32،2/146

 ( 427الروض املعطار 
(5 3 9  (2/874منه نسخة مبكتبة موريتانيا )انظر الفهرس الشامل (
(5 4 0  (1/2/436، العمر  136النفزي : نسبة إىل قبيلة نفزة الرببرية . )انظر الديباج ( 
(5 4 1 ،  3/109، املعامل  6/217، ترتيب املدارك  304، القراءات إبفريقية  1/312مصادر ترمجته : معجم املفسرين (

، شذرات  136، الديباج  1/201، الفهرست  3/43، العرب  17/10، سري أعالم النبالء  1021تذكرة احلفاظ 
، هدية العارفني  841،880، كشف الظنون  244، فهرسة ابن خري  2/441، مرآة اجلنان  3/131الذهب 

، بروكلمان : امللحق  4/200ة ، النجوم الزاهر  1/80، دائرة املعارف اإلسالمية  1/96، شجرة النور 1/447
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ولغوي شاعر  عامل ابلتفسريحمدث حافظ عامل ابلرجال وفقيه أصويل ابرع بلغ درجة االجتهاد ومقرئ 

5)بصري ابلرد على أهل البدع مع زهد وورع وعفة 4 2 )  . 
 ان .إمام املالكية يف وقته يلقب بقطب املذهب ومبالك األصغر من أعيان القريو 

 هبا سنة عشر وثالمثائة . ولد
حل وحج ومسع عسال ور وال نشأ ابلقريوان وتفقه بفقهائها وعول على ابن اللباد وأخذ عن حممد احلجام

 من ابن األعرايب وحممد بن الفتح وغريمها .
 .همن الوليد وغري ببدهللا ب وعمسع منه خلق كثري منهم : عبد الرحيم بن العجوز السبيت وعبد هللا بن غال

ل ابن فرحون : حاز رائسة الدين والدنيا ، وإليه كانت الرحلة من األقطار ، وجنب أصحابه وكثر قا
5)اآلخذون عنه وهو الذي خلص املذهب وضم نشره وذب عنه، ومألت البالد آتليفه . 4 3 ) 

5)وقال الذهيب : كان على طريقة السلف يف األصول ، اليدري الكالم وال يتأول 4 4 ). 
يبعث هللا على رأس كل مائة سنة من “أنه أحق من يصدق عليه حديث :  وقال احلجوي : وعندي

5)”جيدد هلا أمر دينها 4 5 5)….  هذا يف إفريقيا وما قرب منها  ( 4 6 ) 
 تويف ابلقريوان سنة ست ومثانني وثالمثائة ودفن بداره وقربه معروف .

 له : 
5)التفسري . 4 7 ) 

 البيان يف إعجاز القرآن .
 

                                                                                                                                                                      

، تراجم 2/252، معجم املؤلفني  4/230، األعالم  44، أعالم الفكر اإلسالمي  221، وفيات ابن قنفذ  1/301
، العمر 2/115، الفكر السامي  2/632، مدرسة احلديث ابلقريوان 2/160، اتريخ الرتاث  2/443املؤلفني 

1/2/643  
(5 4  2/633( مدرسة احلديث ابلقريوان 2
(5 4 3  137( الديباج ص
(5 4 4  17/12( السري 
(5 4 5  من حديث أيب هريرة ورجاله ثقات . 3740كتاب املالحم ح رقم   –( أخرجه أبو داود 
(5 4 6  2/115( الفكر السامي 
(5 4 7 ، وجاء يف السري ابسم : التفسري واليقني وهو يف غريه : املعرفة واليقني ، وذكر غري واحد  2/252( معجم املؤلفني 

 تفسري أوقات الصلوات فاهلل أعلم ابلصواب .له كتاب 
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 وله أيضا :
 .  دات ، خمتصر املدونة : وعليهما املعول يف الفتيا ابملغربالنوادر والزاي

الرسالة : وهي من أشهر ماألف ووقع التنافس يف اقتنائها حىت كتبت ابلذهب وعليها شروح كثرية وقيل 
5): صنعها وله سبع عشرة سنة 4 8 ) . 

على القدرية  سالة يف الرده ، ر ليعوكل هتذيب العتبية ، املعرفة واليقني ، النهي عن اجلدال ، الثقة ابهلل والت
 ، رسالة يف التوحيد ، وغري ذلك .

اجتمع به عيسى بن اثبت العابد فقال له عيسى : أحب أن تكتب امسي يف البساط الذي حتتك فإذا 
الصاحل  إليه يصعد الكلم الطيب والعمل رأيته دعوت يل . فبكى أبو حممد وقال له : قال تعاىل 

 (5يرفعه 4 9  لك فأين العمــل فهبين دعوت(
5)الصاحل يرفعه؟. 5 0 ) 

 (5ومايعلم أتويله إال هللا والراسخون يف العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وقال يف قوله تعاىل  5 1 ) :
وقال بعض … هللا يعلم أتويل املتشابه من كتابه ، والراسخون يف العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا 

ول أهل املدينة وعليه يدل ولكن األول هو ق… يعلمون مشكله  الناس : الراسخون يف العلم
5).الكتاب 5 2 ) 

 
 

5)_ عبد هللا بن عبد الصمد بن التهامي بن املدين كنون الفاسي الطنجي احلسين 96 5 3 )  
 

 العالمة األديب اللغوي الشاعر رئيس رابطة علماء املغرب 
 ائة وألف .ولد بفاس يوم السبت ثالثني من شعبان سنة ست وعشرين وثالمث

                                                                                              

(5 4 8  1/96، الشجرة  3/111( املعامل 
(5 4 9  10( فاطر :
(5 5 0  6/221( املدارك 
(5 5 1  7( آل عمران :
(5 5 2  115،114( اجلامع 
(5 5 3 ،  139، مفكرون وأدابء  6/0141، جملة الرابطة  131، ذيل األعالم  1/335مصادر ترمجته : تتمة األعالم (

مية يف العصر احلديث ، شعراء الدعوة اإلسال 287، شخصيات إسالمية معاصرة ص 397غرب التأليف وهنضته ابمل
 402، إسعاف اإلخوان الراغبني ص 1/105، أعالم القرن الرابع عشر اهلجري  7/57
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ه ستقر مع والديني، والقرو حفظ القرآن صغريا ابلكتاب وأتقن املتون ورواية احلديث والشعر مث حلق اب
 بطنجة .

ألشهب االم بن الس درس على والده وأمحد بن حممد األجنري وحممد بن عبد السالم السميحي وعبد
 وغريهم .

فدرس  خلامس ،امد حمتجاجا على خلع امللك أسس املعهد اإلسالمي بطنجة ، مث هاجر إىل تطوان اح
اكم العام ظيفة احلو ليه إهناك ، ومل يلبث أن عني وزيرا للعدل حبكومته ، وبعد توحيد املغرب أوكل 

ل يس كتلة العميف أتس أسهمبطنجة ، وكان أحد مؤسسي اجلمعية الوطنية بقيادة عبد الكرمي اخلطايب ، و 
رة عربية ابلقاهللغة الاجمع لمي العريب بدمشق ، كما انتخب عضوا مبالوطين ، وعني عضوا يف اجملمع الع

 مثمية ابألزهر اإلسال بحوث، مث انتخب أمينا عاما لرابطة العلماء ابملغرب . كما عني عضوا مبجمع ال
 .ردن والعراق ية ابأللعلمعضوا يف اجمللس التأسيسي لرابطة العامل اإلسالمي وغري ذلك من املراكز ا

جملة لسان الدين ورأس حترير جملة األنوار وأصدر صحيفة امليثاق وترأسها حىت وفاته . كما أصدر أصدر  
5) بعدها جملة اإلحياء . 5 4 ) 

 تويف صباح األحد خامس ذي احلجة سنة تسع وأربعمائة وألف .
 .منوذجا   كنوند هللاوممن كتب عنه : أمحد الشايب يف كتاب : الدراسات األدبية يف املغرب : عب
 عدانن اخلطيب يف كتاب : عبد هللا كنون سبعون عاما من اجلهاد املتواصل .
 ديث .ياسي احلالس عبد القادر اإلدريسي يف كتاب : عبد هللا كنون وموقعه يف الفكر اإلسالمي

 له أكثر من مخسني كتااب منشورة منها :
5). تفسري سور املفصل من القرآن الكرمي والفاحتة 5 5 )  

 لإلشبيلي : حتقيق .  اعة التفسريالتيسري يف صن
 على كتيب : هل ميكن االعتقاد ابلقرآن . الرد القرآين

 قال كنون يف مقدمة تفسريه :
ولذلك فإننا يف تفسريان هذا مل منل عن ظاهر اآلايت ومل نصرفها عن وجهها ومل نعتضد بغري املأثور … 

. وكان اعتمادان يف الغالب على تفسري ابن جزي يف بيان املعىن املراد أو قول السلف رضوان هللا عليهم 
وابن كثري واجلاللني مع الرجوع يف بعض األحيان إىل تفسري الطربي والقرطيب وابن عطية والفخر الرازي 

5)والثعاليب الستجالء املعىن وتبيني املراد حني يشكل األمر وجيب تقدمي اآلية مبا يوافق العقل والنقل . 5 6 ) 
                                                                                              

(5 5 4  132( ذيل األعالم ص
(5 5 5  هـ1401على قراءة انفع برواية ورش مطبوع دار الثقافة الدار البيضاء سنة (
(5 5 6  9ور املفصل ص( تفسري س
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 وله أيضا :
راء ، عأمراؤان الش ائد،ر عن األدب املغريب احلديث ، أدب الفقهاء ، اإلسالم أهدى ، إسالم  أحاديث

الفكر  والت يفجب ، أجنم السياسة وقصائد أخرى ، إيقاعات اهلموم : شعر ، ترتيب أحاديث الشها
 ، وغري عريبألدب الايف  اإلسالمي ، ذكرايت مشاهري رجال املغرب )سلسلة تراجم ( ، النبوغ املغريب

 ذلك .
 
 

_ عبد هللا بن حممد بن الصديق بن أمحد بن عبد املؤمن الغماري الدرقاوي الصديقي  97
5)اإلدريسي احلسين 5 7 )  

 
 فقيه حباثة مشارك شيخ الطريقة الشاذلية .

5)واحلديث . والتفسريقال ابن احلاج : يتقن النحو واألصول واملنطق  5 8 ) 
 ان وعشرين وثالمثائة وألف .ولد بطنجة يوم اخلميس غرة رجب سنة مث

ة ولكل من ينتمي إىل عقيدة قال عنه األلباين : معروف بعدائه الشديد منذ القدمي ألنصار السن
5).السلف 5 9 ) 

وحممد بن  السلمي حلاجأخذ العلم عن والده وشقيقه أيب الفيض وخاله أمحد بن عجيبة ، وعلى ابن ا
 احلسن الصنهاجي 

عي وغريمها ت املطيخبي ذ عن حممد حسنني خملوف وأخذ التفسري عن حممددرس ابلقرويني وابألزهر فأخ
. 

 .السيدة زينب حلسني و ي واوحتصل على شهادة العاملية األزهرية وعني مفتشا على الدروس مبشهد الرفاع
 عاد إىل مسقط رأسه وتوىل خطبة اجلمعة ابلزاوية الصديقية .

 .كان مالكيا مث حتول شافعيا مث ترك التقليد 
 تويف سنة ثالث عشرة وأربعمائة وألف .

                                                                                              

(5 5 ،  392، التأليف وهنضته ابملغرب  133، ذيل األعالم ص 397( مصادر ترمجته : إسعاف اإلخوان الراغبني 7
  3/8مقدمة سلسلة األحاديث الضعيفة 

 ولعلي احلليب : كشف املتواري من تلبيسات الغماري ورد عدوانه على أهل السنة . 
(5 5  397( إسعاف اإلخوان الراغبني ص8
(5 5 9  3/8دمة السلسلة الضعيفة ( مق
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 له مؤلفات كثرية منها :

5)بدع التفاسري  6 0 ) 
 . سور القرآنجواهر البيان يف تناسب 

 فضائل النيب يف القرآن .
 فضائل القرآن .

 يف القرآن .واضح الربهان على حترمي اخلمر واحلشيش 
 وله :

ت يف ااحلجج البين روت ،قصة إدريس وهاروت وماالرؤاي يف القرآن والسنة ، قصة آدم عليه السالم ، 
ملبتدع ، الى األلباين الرد ع ع يفإثبات الكرامات ، إحتاف األذكياء جبواز التوسل ابألنبياء ، القول املقن

بوصول  البيان وضيححسن التلطف يف بيان وجوب التصوف ، كمال اإلميان يف التداوي ابلقرآن ، ت
  لك .يف أذكار وأوراد الطريقة الصديقية ، وغري ذ ثواب القرآن ، الدرر النقية

 
 

5)_ عبد هللا بن حممد بن عبد هللا العلوي الشنقيطي 98 6 1 ) 
 

ن ول الديعلم أصبعارفا … قال الربتلي : كان فريد دهره ووحيد عصره صدرا من صدور العلماء 
 …واحلديث والفقه واألصول  والتفسري

د بن دين وأمحمأبو و قصى وسوس األدىن منهم أمحد العطار أخذ عن جلة من األشياخ يف املغرب األ
 يعقوب الواليل وغريهم .

يه آتليف قرأ علو  نفسر عليه القرآأخذ عنه مجاعة وافرة منهم أمحد بن حممد بن موسى الزيدي 
 السنوسي وغري ذلك .

 تويف سنة ثالث وأربعني ومائة وألف .
 له :

                                                                                              

(5 6 0  ( ترجم لنفسه يف آخره .
(5 6  162( مصادر ترمجته : فتح الشكور يف معرفة أعيان علماء التكرور ص1
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شعر  ،، أجوبة   دح النيبميف  : نظم ، أتليف يف املنطق ، قصيدة نزهة املعاين يف ظهور البيان واملعاين
. 

5)_ عبد هللا بن حممد بن عبد هللا بن الطالب بن حبيب بن أبيج العلوي ابن رازكه 99 6 2 ) 
 

  من قبيلة إَدْوَعل ونسبته إىل حيىي العلوي اجلد اجلامع ألكثر القبيلة .
 دد من علمائهخذ عن عب وأموريتانيا مث رحل إىل املغر  ولد يف أرض القبيلة ونشأ هبا ودرس يف حماضر

 تفسريواللكالم اعلم و وكان فصيح اللسان ذكي اجلنان له اليد الطوىل يف اللغة العربية وعلومها 
 ي هلجر اواحلديث والفقه واألصول ويعترب من أبرز علماء وشعراء القرن الثاين عشر 

….. درا من صدور العلماء ومفخرا من مفاخر األدابء قال عنه الربتلي : فريد دهره ووحيد عصره ص
واحلديث والفقه واألصول برع يف النحو واللغة واألدب وعلم البالغة  والتفسريعارفا بعلم أصول الدين 

5)مهر يف هذه العلوم كلها.…  6 3 ) 
محد بن كرب وأاضي األالق من مشاخيه يف املغرب األقصى والسوس األدىن السيد أمحد العطار وأبو مدين

 يعقوب الواليل .
وآتليف  ريلتفسليه ارأ عخترجت على يده مجاعة وافرة من العلماء منهم أمحد بن حممد الزيدي الذي ق

 السنوسي وإضاءة الدجنة يف اعتقاد أهل السنة .
 . بون ومن تالميذه الذين اشتهروا من بعده ونشروا العقيدة األشعرية املختار بن

ت عليها كثري من املصادر واملراجع تقول : إن علماء القطر الشنقيطي يف وهناك مقولة مشهورة اتفق
ذلك العهد أربعة مل يبلغ أحد مبلغهم عرفهم العام واخلاص : ابن رازكة ، حممد سعيد اليدايل ، واجمليدري 

5)بن حبيب هللا ، وسيدي عبد هللا بن احلاج إبراهيم 6 4 ) . 
 ومن شعره :

 مات بغييت        ولو كنت هتاكا ملا هللا حر تبهجت عند املوت واملو        
5)وطابت هبا نفســي ألين قادم        على خري ممدوح عليه وأكرما        6 5 ) 

                                                                                              

(5 6 2  15، شرح ديوان ابن رازكه ص 162، فتح الشكور ص 235مصادر ترمجته : السلفية وأعالمها يف موريتانيا ص (
 1، الوسيط يف تراجم أدابء شنقيط ص

 ف معقودة _ أي جبيم العامة يف مصر _ اسم أمه .ورازكة : بكا
(5 6 3  162( فتح الشكور ص
(5 6 4  236( السلفية وأعالمها ص
(5 6 5  164( فتح الشكور ص
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 (5مث استخرجها من وعاء أخيه وله لغز يف قوله تعاىل  6 6 خياطب علماء فاس وخيص ابن زكري (
 يقول فيه : املفسر

 من وعاء أخيهأسائلكم ما سر إظهـار ربنا      تبارك جمدا 
5)فلم أيت عنه منه أو من وعائه      ألمر دقيق جـل مث خييه 6 7 ) 

 تويف سنة ثالث وأربعني ومائة وألف .
 له :

ن ع، أجوبة   دح النيبميف  نزهة املعاين يف ظهور البيان واملعاين : نظم ، أتليف يف املنطق ، قصيدة
 أسئلة الفقيه حممد الواليت . 

 
 
 

حممد األمني بن حممد املختار بن عبد القادر بن أمحد نوح اليعقويب _ عبد هللا بن  100
5)الشنقيطي اجلكين 6 8 )  

 
 معاصر من املشتغلني ابلتفسري وهو أحد شيوخنا 

 ولد يف موريتانيا سنة مثان وستني وثالمثائة وألف . 
أن التحق بوالده حفظ القرآن الكرمي وتلقى مبادىء من علوم الدين واللغة العربية يف حماضرها ، وبعد 

5)الشيخ حممد األمني 6 9 أضواء البيان يف السعودية فدرس عليه والتحق ابملدارس  تفسريصاحب  (
النظامية يف املدينة املنورة ، وبعد حصوله على الثانوية العامة درس يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة 

 التفسريف . وبعد ذلك عني رئيسا لقسم عام أربعمائة وأل التفسريحىت حصل منها على الدكتوراه يف 
 مث عميدا لكلية القرآن الكرمي بنفس اجلامعة .

                                                                                              

(5 6 6  76( يوسف 
(5 6 7  .ورد عليه حممد بن سعيد اليدايل بقصيدة طويلة نقل بعضها صاحب الوسيط  8( الوسيط ص
(5 6 8  ، االتصال به شخصيا .  264-425مصادر ترمجته : السلفية وأعالمها يف موريتانيا ص(

 أدابء شنقيط لوسيط يفاانظر )واجلكين : نسبة إىل جتاكنت وهي من القبائل العربية من محري من املهتمني ابلعلم 
 (277،477ص

(5 6 9  ( أتيت ترمجته يف احملمدين .
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لشيخ اة اإلسالمية ابجلامعا و وممن أخذ عنهم غري والده ابملعهد العلمي عبد هللا اخلضريي وأتثر به كثري 
 دروسا يف وحضر .ملصري اوعبد الغفار الباكستاين وأيب طالب  املفسرالوائلي وأيب بكر اجلزائري 

 على الشيخ حممد املختار الشنقيطي يف احلرم النبوي . التفسري
شيخ وكان رسهم الن دواشتغل ابلتدريس ابجلامعة مدة فدرس عليه مجاعة من خمتلف البلدان وكنت مم

 ن حممد احلريبلعزيز ببد ابيين وبينه لقاءات أسرية مبنزله ، ونقاشات علمية ، وممن أخذ عنه أيضا ع
عودي فيع السشمد حمويعده أجنب طالبه ، وسامي بن عبد الفتاح هالل املصري ويوسف بن  الظاهري

 وحافظ عبد القيوم سندي وحممد سامل الشنقيطي وغريهم .
يب رى فكان له طمرة أخ ليهاوقد سافر ملوريتانيا على رأس بعثة مشاهبة لبعثة والده من قبل ، وسافر إ

 األثر يف نشر العقيدة السلفية .
 مطبوعة : دراسات تفسرييةه ل

 ملوضوع :اهلذا  تيارهللجرمية : رسالة املاجستري وقال يف مقدمتها عن أسباب اخ عالج القرآن
حواث يف  جدته مبو قد  أوال : ألين مل أر من كتب حتت هذا العنوان بعد حبث طويل عن ذلك وإن كنت

 كتب التفسري واحلديث .
اصة ابلقرآن خ حبوث لم يفتابيت فيه أفتح الباب أمام طالب العاثنيا : أمهية هذا املوضوع ولعلي بك

 اخل…..الكرمي خصوصا يف جمال اإلجرام وعالجه حلاجة األمة ملثل هذه األحباث 
 ن هذا الكتابأأخربين راه و للدينوري : رسالة الدكتو  الواضح يف التفسري دراسة وحتقيق لكتاب

ه على ليث وقف حاطئة خوأن نسبته للفريوزآابدي نسبة هو نفسه تنوير املقباس يف تفسري ابن عباس 
يت أضعفت  هي اللكليبخمطوطة قبل ميالده . مث هو يثين على هذا التفسري بشدة ويعترب أن مسعة ا

 اإلقبال عليه .
 اآلايت املنسوخة يف القرآن 

 يف ضوء اآلايت املتعلقة بذلك . حكم دخول غري املسلمني للمساجد
 ولوال فضل هللا عليكم ورمحته التبعتم الشيطان إال قليال  لقوله تعاىل  تحليليحبث يف التفسري ال

(5 7 0 ). 
 
 

5)_ عبد هللا بن ايسني بن مكوك بن سري أبو حممد اجلزويل املصمودي 101 7 1 )  

                                                                                              

(5 7 0  83( النساء : 



 

117 

 

 
ال تعرف سنة هلجري و مس اولد يف أحواز مدينة أودغست يف قرية تدعى تيمامادنت يف أوائل القرن اخلا

 ديد .مولده ابلتح
وهو من إقليم جزولة من املناطق اليت تسكنها مصمودة إحدى الشعوب اخلمسة الرببرية الكربى من 

5)األفارقة البيض  7 2 ). 
ملغرب إىل ا غادر مثيها قضى طفولته يف مسقط رأسه مث رحل إىل مدن العلم يف املغرب وتلقى العلم ف

 وم كثرية ، مثعلى عل هلاسبع سنني حصل خال األندلس يف بداية الربع الثاين من هذا القرن ولبث فيها
 علم .ب الرجع إىل املغرب األقصى ، واتصل برابط وجاج بن زلون اللمطي وجلس فيه لطل

 فكان وجاج بن زلون أحد شيوخه الذين درس عليهم .
5)وأما تالميذه فهم كثرة كاثرة بلغوا ألف رجل من أشراف امللثمني  7 3  ومنهم األمري حيىي بن إبراهيم(

اجلدايل الذي أحضره لداير امللثمني ليعلمهم أمور دينهم ، وحيىي بن عمر اللمتوين وأخوه أبو بكر بن 
 عمر اللمتوين .

مع ان ، وقد اجتن السلطعد عوكان عبد هللا بن ايسني على سرية فقهاء املالكية يف الزهد والتقشف والب
 فيه كثري من اخلصال احلميدة .

من األذكياء النبهاء ، النبالء ، ومن أهل الدين والفضل، والتقى ، والورع ، ويصفه ابن أيب زرع أبنه 
5)والفقه ، واألدب ، والسياسة ، مشاركا يف العلوم 7 4 ) . 

ويتفق كثري من الباحثني الذين تناولوا حياة عبد هللا بن ايسني على أنه مل يكن فقيها فقط ، وإمنا كان 
5) ومفسراعاملا حمداث  7 5 ). 

ألصحابه وروى احلديث وكان من تالمذته حمدثون مث يقول فسر القرآن راهيم اجلمل أنه ويذكر عنه إب
5)ويف السياسة واجلهاد وقيادة الشعوب وقيادة اجليوش التفسري: وقد برع يف الفقه واحلديث و 7 6 ) . 

                                                                                                                                                                      

(5 7 1 عبد هللا بن ايسني إلبراهيم اجلمل ، قيام ، وانظر : اإلمام 143مصادر ترمجته : السلفية وأعالمها يف موريتانيا ص(
، البيان املغرب  2/7، االستقصا  64، دور املرابطني يف نشر اإلسالم يف غرب إفريقية ص 116دولة املرابطني ص

 4/144، األعالم  123، األنيس املطرب بروض القرطاس ص 4/10
(5 7 2  1/36( انظر وصف إفريقيا 
(5 7  160( انظر السلفية وأعالمها ص3
(5 7 4  123األنيس املطرب ص (
(5 7  64، دور املرابطني يف نشر اإلسالم ص 161،116( انظر قيام دولة املرابطني ص5
(5 7  441-139( انظر اإلمام عبد هللا بن ايسني ص6
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وقد أمجع الرواة على أنه كان من الفقهاء الناهبني احلذاق شهما قوي النفس ذا رأي وخري وتدبري 
5)حسن 7 7 ) . 

وكان سلفي العقيدة والسلوك واملنهج والتعاليم متمسكا ابلكتاب والسنة واقفا عند نصوصهما متأسيا 
5)ابلرعيل األول بعيدا عن علم الكالم والفلسفة وغري ذلك من البدع 7 8 ) . 

 مقدمة مجاال يفلك إوهو مؤسس دعوة املرابطني اليت قامت عليها دولتهم ، وقد سبق ذكر أحداث ذ
 حث . الب

اح شديدة صيب جبر يث أحاستشهد يف اجلهاد ضد قبيلة برغواطة الوثنية سنة إحدى ومخسني وأربعمائة 
 لرابط .اينة تويف على أثرها ودفن مبوضع يعرف بكريفلة يف قبيلة زعري على مقربة من مد

 
 
 

5)_ عبد الواحد بن أمحد أبو حممد )أبو مالك( احلميدي 102 7 9 ) 
 ه معرفة ابألدب ، ل مفسرفقيه مالكي ، 

ل قضاة كان أعدفويف تولد بفاس سنة ثالثني وتسعمائة وويل قضاءها سنة سبعني وبقي عليه إىل أن 
 املغرب يف زمانه ومن أطوهلم مدة يف القضاء .

قال يف املطمح : إمام كبري وعامل شهري حامل لواء املذهب وإليه املرجع يف املسائل الفقهية يف املغرب مع 
5) كثري من الفنوناملشاركة يف 8 0 ) . 

 أخذ عن أمحد اباب وعبد الواحد الونشريسي وعبد الوهاب الزقاق .
 ثريون : عنه ك وأخذ يف جامع القرويني وكان حيضر جملسه خواص الطلبة والفقهاء درس التفسري

 هم .وغري  منهم عبد الرمحن الفاسي وأخوه أبو احملاسن وأوالده وعبد العزيز املرتين
5)ث بعد األلف ، وكانت جنازته مشهودة . ودفن يوم األحد بروضة أيب زيد اهلزمريي .تويف سنة ثال 8 1 ) 

 
                                                                                              

(5 7  4/283، اتريخ اإلسالم  171-116( انظر قيام دولة املرابطني ص7
(5 7 8  145( السلفية وأعالمها ص
(5 7 9  7/252، وحممد املنوين يف جملة البحث العلمي  2/6، سلوة األنفاس  2/785مصادر ترمجته : معجم املفسرين (

املغرب  ائد )موسوعة أعالم، نشر املثاين وتذكرة احملسنني ولقط الفر  1/294، وشجرة النور  4/175، واألعالم 
3/1071،1078) 
(5 8 0  (3/1071( نشر املثاين )املوسوعة 
(5 8 1  (3/1078( لقط الفرائد )املوسوعة 
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_ عبد الواحد بن أمحد بن علي بن عاشر بن سعد األنصاري أبو مالك )أبو حممد(  103
5)املالكي الفاسي 8 2 )  

 
ن واملنطق والبيا لعروضواحلديث والتصوف والنحو وا والتفسريعامل ابلقراءات مشارك يف األصلني 

 والطب واهليئة واحلساب 
 أصله من األندلس وولد بفاس سنة تسعني وتسعمائة .

عن  حج وأخذو م . أخذ عن أيب العباس اللمطي والشريف التلمساين والقصار وابن القاضي وغريه
 املشارقة .

5) املفسروعنه عبد القادر بن علي الفاسي  8 3  وغريه .(
واإلعراب والرسم والضبط وعلم  والتفسريءات وتوجيهها وابلنحو قال القادري : كان ذا معرفة ابلقرا

5)وحج وجاهد واعتكف ، كان يقوم الليل ماشاء هللا .……. الكالم  8 4 )  
والرسم  وابلتفسريوقال املارغين : كان عاملا عابدا متفننا يف علوم شىت عارفا ابلقراءات وتوجيهها 

5)اخل .…. والضبط  8 5 ) 
 بفاس يوم مة وتويفالظل مات مسموما بشم زهرة ايمسني أرسل هبا إليه أحدأصيب بداء النقطة وقيل : 

 اخلميس الثالث من ذي احلجة سنة أربعني وألف .
 له :

على خمتصر  ن ، شرحملناالكايف يف القراءات ، املرشد املعني على الضروري من علوم الدين ، فتح ا
بشرح بردة  اجلريح لقلبة السنوسي ، شفاء ا، اإلعالن بتكميل مورد الظمآن ، تقاييد على عقيدلخلي

 املديح . 
 
 
                                                                                              

(5 8 2 ، اليواقيت الثمينة  2/752، سلوة األنفاس  3/96، خالصة األثر  2/785ترمجته : معجم املفسرين  مصادر(
، النبوغ  4/175م ، األعال 59، صفوة من انتشر 2/467، إيضاح املكنون  1/636، وهدية العارفني  1/230

سوعة أعالم املغرب )مو  ، نشر املثاين 2/699، بروكلمان : امللحق  2/331، معجم املؤلفني  248املغريب 
 448(، تنبيه اخلالن على اإلعالن ص3/1287
(5 8 3  ( انظر ترمجته .
(5 8 4  (3/1288( نشر املثاين )املوسوعة 
(5 8 5  447( تنبيه اخلالن ص



 

120 

 

5)_ عبد الواحد بن علي بنعبد هللا 104 8 6 )  
 

 هللا . عبد عامل مغريب ، من فقهاء املالكية وهو والد البحاثة املؤرخ عبد العزيز بن
 من آاثره : 

5). القول احلميد يف تعظيم القرآن اجمليد 8 7 )  
 
 
 

5)لك بن عميه الشنقيطي_ عبد الودود بن عبد امل 105 8 8 )  
 الفقيه اللغوي واملقرىء الشهري 
 ولد يف ضواحي مدينة بتلميت 

د ىل مدرسة حمم رحل إوغ مثحفظ القرآن ودرس مبادىء يف علوم الدين واللغة العربية يف صغره قبل البل
 مدرسة آل يف األخرى علومأمحد بن الرابين فدرس عليه اللغة العربية وعلومها مث درس الفقه وبعض ال

أتثر وه عليه راستدأمحد فال التندغيني ، مث عاد إىل مسقط رأسه ولزم الشيخ سيدي ابب وأكمل 
شتهرت لعلم وااالب بعقيدته السلفية وبعد إهناء دراسته جلس للتدريس وأصبح شيخ حمضرة تعج بط

 والعقيدة السلفية . تدريس القرآن الكرمي وعلومه حمضرته ابلرتكيز على
آن ى تالوة القر اظبة علملو ه هللا حمييا للسنة حمافظا عليها مقدما ألقوال الصحابة واشتهر ابكان رمح

 ة .د علمية هادئله بردو ى أهوالعبادة والزهد على طريقة السلف الصاحل وقد نبذ التصوف وانتقده ورد عل
 هللا . رمحه يف تو ظل رمحه هللا انصرا للسنة ال يتساهل يف أي بدعة مهما صغرت عند الناس حىت

 له مؤلفات جلها يف علوم القرآن وال تزال خمطوطة منها :
 التنوير يف علم التفسري 

 وله أيضا :
ا ومائيت ومة تبلغ ألف ، منظألوىفاإلشارات يف علم القراءات ، املأمول يف القراءات ، الفواصل ، التكميل ا

 خيفى . ن الرسمملذي ة املصفى يف ابيت امسها الرقوم يف علم الرسوم ، منظومة األعالم ، منظوم
 
 

                                                                                              

(5 8 6  . 25، معجم احملدثني واملفسرين  2/786معجم املفسرين  (مصادر ترمجته :
(5 8 7  (2/786صفحة )معجم املفسرين  39( طبع ابلرابط يف 
(5 8 8  2/42، حياة موريتانيا  328مصادر ترمجته : السلفية وأعالمها يف موريتانيا ص (
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5)_ عبد الوهاب بن عبد الرمحن بن رستم بن هبرام بن كسرى الرستمي اإلابضي 106 8 9 )  
 

 اثين األئمة الرستميني من اإلابضية يف تيهرت ابجلزائر .
 حدى وسبعنير سنة إو شهكان مرشحا لإلمامة يف حياة أبيه وجعلها أبوه شورى فوليها بعد وفاته بنح
عا ها عاملا شجاكان فقيو بله قومائة واجتمع له يف أمر اإلابضية وغريهم ما مل جيتمع مثله لزعيم إابضي 

 يباشر احلروب بنفسه وله مواقف مذكورة .
علم اختالف و  ريتفسوالقال أبو زكراي : كان بيت الرستميني بيت علم يف فنونه من األصول والفقه 

 حة وعلم النجوم .الناس وعلم النحو واإلعراب والفصا
قال : وذكر بعض أصحابنا أن عبد الوهاب بعث أبلف دينار إىل إخوانه أهل املشرق ابلبصرة أن يشرتوا 
له هبا الكتب فلما وصلهم األلف ، اجتمعوا واتفقوا أن يشرتوا هبا رقا وجيعلوا من أنفسهم احلرب واألقالم 

فلما جاءته نشرها وقرأها حىت أتى على آخرها فنسخوا له أربعني محال من كتب فبعثوا هبا إليه …. 
أبمجعها فقال : احلمد هلل ليست منها مسألة ليست عندي إال مسألتني ، لو سئلت عنهما قستهما إىل 

5)نظائرمها من املسائل لصادفت ماذكره يف الكتاب . 9 0 )  
 ني .ومائتن مثا تويف بتاهرت ويف اتريخ وفاته خالف وهي بني سنة مثان ومثانني ومائة وبني

 له :
5). تفسري القرآن 9 1 )  

 وله أيضا :
5)مسائل نفوسة اجلبل 9 2 ) . 

 
 

                                                                                              

(5 8 9 ، العرب  6/270، الكامل  2/100، األزهار الرايضية  1/47، طبقات الدرجيين  144( مصادر ترمجته : السري 
 4/183، األعالم  1/197، البيان املغرب  2/23، اتريخ اجلزائر  86، سري األئمة ص 4/194
(5 9 0  100،99( سري األئمة ص
(5 9 ( ذكره بلحاج شريفي فقال : إننا ال نعلم لإلابضية تفاسري كاملة لكتاب هللا قبل اهلواري إال تفسريا نسب إىل 1

ني ليهما ، وليس بعد اطلع اري قاإلمام عبد الرمحن بن رستم وآخر إىل اإلمام عبد الوهاب وليس ببعيد أن يكون اهلو 
 فسري كتاب هللاري . )تلتفاسلمت شيء من تفسرييهما حىت نتمكن من املقارنة بني هذه اأيدينا اآلن فيما حبثت وع

 (1/85احلاشية  –العزيز 
(5 9 2  )احلاشية( 4/183( انظر األعالم 
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5)_ عثمان بن سعيد املالقي أبو سعيد املستغامني 107 9 3 )  
5)حنوي من فقهاء املالكية من أهل مستغامن ابجلزائر مفسر 9 4  ، من أهل القرن الثالث عشر .(

 له :
 : كبري وصغري .  تفسري القرآن الكرمي

 
 

5)مة بن عبد هللا أبو عبد هللا الرببري مث املدين اهلامشي موىل عبد هللا بن عباس_ عكر  108 9 5 )  
 

  املفسراحلرب العامل احلافظ 
ذكر أمحد بن صاحل أن أصل عكرمة من بربر إفريقية وذكر غريه أنه من سيب إفريقية وهبه حصني بن أيب 

5)ليمه وأتديبهاحلر العنربي البن عباس وهو على والية البصرة فحرص على تع 9 6 )   . 
وقال أبو العرب : دخل عكرمة إفريقية وأقام ابلقريوان وبث هبا العلم وكان جملسه يف مؤخر جامع 
القريوان يف غريب املنارة ، يف املوضع الذي يسمى ابلركيبية وقد بقي موضع جلوسه معروفا إىل منتصف 

5)القرن الرابع اهلجري  9 7 )  . 
عمران قال : دخل علينا عكرمة موىل ابن عباس إبفريقية يف وقت املوسم وذكر الذهيب عن خالد بن أيب 

فقال : وددت أين اليوم ابملوسم بيدي حربة أعرتض هبا من شهد املوسم قال : فمن يومئذ رفضه أهل 
5)إفريقية  9 8 ) . 

                                                                                              

(5 9 3  . 297، معجم أعالم اجلزائر  2/786مصادر ترمجته : معجم املفسرين (
(5 9  ( نسبة إىل مستغامن : سبق ضبطها وحتديد موقعها .  4
(5 9 5  23، نيل السائرين ص21، طبقات املفسرين لألدنوي ص 1/386ادر ترمجته : طبقات املفسرين للداوودي مص(

،  280ات خليفة ص، طبق 5/287، الطبقات الكربى  1/107، التفسري واملفسرون  1/348، معجم املفسرين 
، رايض النفوس  82لعرب ص ا، طبقات أيب 2/5، املعرفة والتاريخ  7/7، اجلرح والتعديل  4/49التاريخ الكبري 

 2/103فة الصفوة ص،  70، طبقات الفقهاء ص 82، مشاهري علماء األمصار ص 3/326، حلية األولياء 1/145
،  3/93دال ميزان االعت ، 1/95، تذكرة احلفاظ  5/12، سري أعالم النبالء  1/340، هتذيب األمساء واللغات 

، 1/130لذهب ا، شذرات  5/62، معجم األدابء  7/263ذيب ، هتذيب الته1/131، العرب  2/276الكاشف 
، معجم املؤلفني 4/244، األعالم  3/266، وفيات األعيان  1/666، هدية العارفني  1/263النجوم الزاهرة 

 425، مقدمة فتح الباري ص 430، كشف الظنون  2/382
(5 9 6  7/263( انظر التهذيب 
(5 9 7  1/1/39، العمر 82( طبقات أيب العرب ص
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وأيب عامر ،  عقبة بنو يرة روى عن مواله ، وكان كثري الرواية عنه وعليه معتمده ، وعائشة ، وأيب هر 
ئي ، وذلك ن النسا سنيفسعيد ، وعبد هللا بن عمرو بن العاص وعدة ، وروايته عن علي بن أيب طالب 

 ممكن ، ألن ابن عباس ملكه عندما ويل البصرة لعلي .
د احلذاء ، يد وخالن يز حدث عنه خالئق يطول ذكرهم منهم أيوب وأبو بشر ، وعاصم األحوال ، وثور ب

 ل ، وأفىت يفن الغسيبمان بن خالد ، وعباد بن منصور ، وعبد الرمحن بن سلي وداود بن أيب هند وعقيل
 حياة مواله ابن عباس .

5)روى عنه زهاء ثالمثائة رجل منهم أكثر من سبعني اتبعيا . 9 9 ) 
 رآن والسنن .ليم القى تعقال عكرمة : طلبت العلم أربعني سنة وكان ابن عباس يضع الكبل يف رجلي عل

 ن العلماباب م سونمخ ألخرج إىل السوق فأمسع الرجل يتكلم ابلكلمة فيفتتح يل وكان يقول : إين
  وعن سعيد بن جبري وقيل له : تعلم أحداً أعلم منك ؟ قال : نعم ، عكرمة .

 من عكرمة  . أعلم بكتاب هللاوعن الشعيب : مابقي أحد 
 .   وكان أبو الشعثاء يقول : هذا عكرمة موىل ابن عباس ، أعلم الناس 

 صرة . ة ابلبوالفتيا مادام عكرم التفسريوكان احلسن إذا قدم عكرمة البصرة أمسك عن 
6)عكرمة  .ابلتفسري وقال قتادة : أعلم الناس  0 0 ) 

؟ فقال : أصحاب ابن عباس عيال  ابلتفسريوسئل أبو حامت عن عكرمة وسعيد بن جبري أيهما أعلم 
6)على عكرمة . 0 1 )  

6).ربين خمرب عن ابن عباس وهو عكرمةيف موطئه وكىن عن امسه فقال : أخقال املالكي : أدخله مالك  0 2 )  
6)واهتم عكرمة برأي اخلوارج قيل الصفرية وقيل اإلابضية وقيل النجدات وقيل البيهسية 0 3 حىت قال ابن  (

بكري : اخلوارج الذين ابملغرب عنه أخذوا . وقيل ذهب إىل جندة احلروري فأقام عنده ستة أشهر مث كان 
 دث برأيه وخرج إىل بالد املغرب فأخذ عنه أهلها رأي الصفرية . حي

                                                                                                                                                                      

(5 9 8  5/32( انظر السري 
(5 9 9  4/244( األعالم 
(6 0 0  2/104، صفة الصفوة 7/266، التهذيب 5/17( انظر هلذه اآلاثر السري 
(6 0 1  7/9( اجلرح والتعديل 
(6 0 2 ولفظه عن ابن سريين عن رجل أخربه عن عبد هللا بن  284رقم  361انظر املوطأ رواية حممد بن احلسن ص(

 عباس .
(6 0 فالصفرية أتباع زايد بن األصفر واإلابضية أتباع عبد هللا بن إابض املري والنجدات  ( هذه األربع من فرق اخلوارج3

 (137-1/125حل والن أتباع جندة بن عامر احلروري والبيهسية أتباع أيب بيهس هيصم بن جابر )انظر امللل
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وقال املالكي : وقد اختلف العلماء ابحلديث يف عكرمة فممن وثقه وأثىن عليه حيىي ابن معني وعلي بن 
املديين وأبو احلسن الكويف وإمساعيل القاضي وضعفه غريهم ، لكنهم متفقون على حفظه ومعرفته ابلعلم 

6) . قرآن الكرميوتفسري ال 0 4 )  
، مل يثبت تكذيبه ، وال ثبتت عنه بدعة، روى له  عامل ابلتفسريقال الداوودي : وهو ثقة ثبت ، 

6)اجلماعة 0 5 )  . 
6)قال ابن معني : إذا رأيت إنساان يقع يف عكرمة ويف محاد بن سلمة فاهتمه على اإلسالم 0 6 ) . 

يثه ألنه مل يكن داعية مع أهنا مل تثبت قال ابن حجر : فأما البدعة فإن ثبتت عليه فال تضر حد
6)عليه 0 7 ). 

 
بد هللا بن لي بن ععمن  قال ابن سعد : مات ابن عباس وعكرمة عبد فاشرتاه خالد بن يزيد بن معاوية

ال : نعم . قينار ؟ دالف آعباس أبربعة آالف دينار فبلغ ذلك عكرمة فأتى عليا فقال : بعتين أبربعة 
 ، بعت علم أبيكقـال : أما إنه ماخري لك 

6)أبربعة آالف دينار ؟ فراح علي إىل خالد فاستقاله فأقاله فأعتقه . 0 8 )   
 انني سنة . ابن مث وهو مات رمحه هللا سنة أربع ومائة يف املدينة ، وقيل مخس ومائة وهو املختار

 .  ناسأعلم الاس و وتويف هو وكثري عزة يف يوم واحد وصلي عليهما مجيعا فقيل : مات أشعر الن
 نسب له البغدادي يف هدية العارفني :

 تفسري القرآن 
 عن ابن عباس . للتفسريواليعرف له مصنف يف ذلك إال أنه راوية 

 (6يف يوم كان مقداره مخسني ألف سنة  قال عكرمة يف قوله تعاىل  0 9 6)هو يوم القيامة ( 1 0 ) . 
 


                                                                                              

(6 0 4  1/145( رايض النفوس 
(6 0 5  1/387( طبقات املفسرين 
(6 0 6  5/31( انظر السري 
(6 0 7  425ص ( مقدمة الفتح
(6 0 8  1/641وانظر أيضا الرايض  5/782الطبقات ( 
(6 0 9  4( املعارج:
(6 1  إبسناد صحيح عنه . 2/253( أخرجه عبد الرزاق يف تفسريه 0
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راكشي احلرايل _ علي بن أمحد بن احلسن بن إبراهيم التجييب أبو احلسن امل 109
6)األندلسي 1 1 ) 

 
 وَحرالّة من أعمال ُمرسية . 
6)قال الذهيب : ولد مبراكش 1 2 )  . 

د وشارك يف  البالال يفأخذ عن ابن خروف وحممد بن عمر القرطيب وغريمها ، وحج ولقي العلماء ، وج
 عدة فنون ومال إىل النظرايت وعلم الكالم .
ينه ن مصر فوقع بمبلبيس  م يفجلزائر مث عاد إىل املشرق فأقاتصوف وعاد إىل املغرب واستوطن جباية يف ا

 وبني صاحب مصر كالم فأخرج منها فتوجه إىل الشام وأقام حبماة .
6)وكان ابن تيمية حيط على كالمه ، ويقول : تصوفه على طريق الفالسفة . وتكلم مجاعة يف عقيدته . 1 3 ) 

 ويذكر عنه مشاركة قوية يف الفضائل ، وحسن مست .  
 ي به سواء .من يزدر ة و وحكي عنه أنه قام سبع سنني جياهد نفسه حيت صار من يعطيه الداننري الكثري 

 وكان من أحلم الناس حبيث يضرب به املثل وال يقدر أحد على أن يغضبه .
 .مات وذكر عنه أنه قال : إذا أذن العصر أموت ، فلما جاء العصر أجاب املؤذن و 

6)ربعني وستمائة ، وأرخه ابن األابر يف شعبان سنة سبع وثالثني .مات حبماة  بسورية قبل األ 1 4 ) 
6)وقال املقري : صنف يف كثري من الفنون كاألصول واملنطق والطبيعيات واإلهليات. 1 5 ) 

6)وأطال الغربيين يف الثناء عليه وإيراد أخباره ، وقال : ما من علم إال له فيه تصنيف. 1 6 ) 
                                                                                              

(6 1 1 ، طبقات املفسرين  1/392، طبقات املفسرين للداوودي  68مصادر ترمجته : طبقات املفسرين للسيوطي (
ري أعالم النبالء س،  143، عنوان الدراية  145رين ، نيل السائ 1/352، معجم املفسرين  273لألدنوي ص

، نفح الطيب  6/317هرة ، النجوم الزا 5/157، العرب  4/204، لسان امليزان 3/114، ميزان االعتدال  23/47
، هدية 270ملغرب ، دليل مؤرخ ا 2/392، معجم املؤلفني  4/256، األعالم  201، نيل االبتهاج  2/187

، كشف  5/189، شذرات الذهب  7/277، اتج العروس  1/527،1/735، بروكلمان  1/707،708العارفني 
 . 2/523،650وغريها ، إيضاح املكنون  89،215الظنون 

 1/10رر واحلرايل : مبهملتني مفتوحتني ومد وتشديد الالم _ كذا ضبطها البقاعي يف نظم الد
(6 1 2  23/47( السري 
(6 1  2/392( انظر طبقات املفسرين للداوودي 3
(6 1 ( انظر حاشية السري نقال عن التكملة ، ونسب البن األابر وفاته سنة مثان وثالثني يف كل من اللسان وطبقات 4

  4/256الداوودي وانظر األعالم 
(6 1 5  2/187( نفح الطيب 
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 من كتبه :
6)هم القرآن املنزلمفتاح الباب املقفل لف 1 7  : يف التفسري .  (

قال الداوودي : وله تفسري فيه عجائب ، ومل أحتقق بعد ماكان منطواي عليه من العقيدة غري أنه تكلم يف 
علم احلروف واألعداد وزعم أنه يستخرج من علم احلروف وقت خروج الدجال ، ووقت طلوع الشمس 

6)من مغرهبا ، وأيجوج ومأجوج  1 8 ). 
يب : صنف تفسريًا ومأله حبقائق ونتائج فكره ، وكان الرجل فلسفي التصوف ، وزعم أنه وقال الذه

استخرج من علم احلروف وقت خروج الدجال ووقت طلوع الشمس من مغرهبا !! وهذه علوم 
وحتديدات ماعلمتها رسل هللا ، بل كل منهم حىت نوح عليه الصالة والسالم يتخوف من الدجال ، 

يقول : إن خيرج وأان فيكم فأان حجيجه . وهؤالء اجلهلة إخوته  ال ، وهذا نبينا حممد وينذر أمته الدج
6)يدعون معرفة مىت خيرج نسأل هللا السالمة . 1 9 ) 

6)قال ابن حجر : جعله قوانني كقوانني أصول الفقه 2 0 ) . 
 ،قيح املعقول نتة وعلم عربيقال الغربيين : سلك فيه مسلك البيان واإليضاح على حنو ما يقتضيه علم ال

 ها .من ذكر   بدالوما يبقى وراء هذا سوى علم األسباب اليت عند النزول وعند احلاجة إليها 
ن يعظمه يضا: وممأقال وقال الذهيب : كان شيخنا جمد الدين التونسي يتغاىل يف تعظيم تفسريه . و 

 .لعظائم ايها فشيخنا شرف الدين ابن البارزي قاضي محاة فمن شاء فلينظر يف تواليفه فإن 
6)وهذا الكتاب هو معتمد البقاعي يف تفسريه نظم الدرر ووصفه بقوله : رأيته عدمي النظري   2 1 ) . 

6)العروة للمفتاح الفاتح للباب املقفل لفهم القرآن املنزل . 2 2 ) 
6)سعد الواعي وأنس القاري 2 3  : ذكر ما نزل يف احلكمة من اآلي  (

6) التوشية والتوفية 2 4  .. يتعلق ابلقرآن (

                                                                                                                                                                      

(6 1 6  155( عنوان الدراية 
(6 1 7 ( وقيل إنه قد طبع ومل 1/245ويوجد منه نسخة يف املكتبة الوطنية بباريس وابملكتبة التيمورية ) الفهرس الشامل (

 أقف عليه .
(6 1 8  1/392( الطبقات 
(6 1 9  3/114( امليزان 
(6 2 0  4/204( لسان امليزان 
(6 2 1  1/10( نظم الدرر 
(6 2 2  (1/245ويوجد منه نسخ بدار الكتب وابملكتبة الوطنية بباريس وابألسكورايل) الفهرس الشامل (
(6 2 3  (1/245ومنه نسخة ابملكتبة الوطنية بباريس) الفهرس الشامل (
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 له أيضا :و
لتام ا ، اإلميان ء احلسىنمسااملعقوالت األول : منطق ، الوايف: فرائض ، تفهيم معاين احلروف ، شرح األ

 ، مشس مطالع السبعة واكبمبحمد عليه السالم ، السر املكتوم يف خماطبة النجوم ، اللمعة يف حل الك
 القلوب وبدر طوالع الغيوب .

 قال احلرايل :
 هماملغضوب علي (6 2 5 الذين ظهر منهم املراغمة وتعمد املخالفة فيوجب ذلك الغضب من األعلى (

6)الذين وجهوا وجهة هدى فزاغوا عنها من غري تعمد لذلك . والضالني والبغض من األدىن ،  2 6 ) 
 وقال احلرايل يف تفسريه :

 امل (6 2 7 كعبة ، ميم : اسم ألف : اسم للقائم األعلى احمليط مث لكل مستخلف يف القيام كآدم وال(
مث  للظاهر األعلى الذي من أظهره مالك يوم الدين ، واسم للظاهر الكامل املؤتى جوامع الكلم حممد 

لكل ظاهر دون ذلك كالسماء والفلك واألرض ، الم : اسم ملا بني ابطن اإلهلية اليت هي حمار العقول 
احلسىن والصفات العلى اليت هي وصل وظاهر امللك الذي هو متجلي يوم اجلزاء من مقتضى األمساء 

6)اخل …..تنزل مابينها  2 8 ) 
 

6)_ علي بن إمساعيل بن حممد بن عبد هللا بن حرزهم أبو احلسن الفاسي 110 2 9 )  
 . ينتهي نسبه إىل عثمان بن عفان 

 من أهل فاس ومن كبار فقهائها ومدرسيها العباد الزهاد . مفسرحمدث حافظ 
 .وغريمها   املفسر بكر بن العريب املعافري أخذ عن عمه أيب حممد وعن أيب

 وأخذ عنه أبو مدين الغوث وأبو عبد هللا التاودي وغريمها . 

                                                                                                                                                                      

(6 2 4 ( وقال 1/245، الفهرس الشامل  735 /1، ملحق  1/257ومنه نسخة ابملكتبة الوطنية )انظر بروكلمان (
 (1/10البقاعي : وقد ذكرت أكثر هذا الكتاب يف تضاعيف كتايب )نظم الدرر 

(6 2 5  7( الفاحتة: 
(6 2 6  42-1/41( نظم الدرر 
(6 2 7  1( البقرة :
(6 2 8  1/74( نظم الدرر 
(6 2 9 ، جذوة  3/71، سلوة األنفاس  11، معجم احملدثني واملفسرين  2/787عجم املفسرين مصادر ترمجته : م(

، أنس الفقري  147وف ، التشوف إىل رجال التص 198، نيل االبتهاج  191، ، روض القرطاس  2/464االقتباس 
 (1/363، تذكرة احملسنني وشرف الطالب ) موسوعة أعالم املغرب  90، النبوغ املغريب  12
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 ه . ميذودرس بفاس ومراكش وتوب انسا وزهد أمري مراكش يف الدنيا وكثر أتباعه وتال
6)والتصريف. التفسريقال الكتاين : كان فقيها عارفا ابملسائل والفقه واحلديث ومعرفة  3 0 ) 

6)وقال املكناسي : وكرامات ابن حرزهم ال حتصى نفعنا هللا به وأبمثاله . 3 1 ) 
كان يقول : إن رب العزة أمنين إذ رأيته يف النوم فقال يل : سل حاجتك . فقلت: ايرب العفو والعافية 

6)يف الدين والدنيا واآلخرة فقال : قد فعلت . 3 2 ) 
6)اليوم . فمات من عصره . قال خلدمه يوما : مل يبق لكم من خدميت إال هذا 3 3 ) 

6)تويف آخر شعبان سنة تسع ومخسني ومخسمائة ، ودفن خارج ابب الفتوح وضرحيه مشهور . 3 4 ) 
 
 

6)_ علي بن سليمان الدَّْمنايت أو الدمنيت  أبو احلسن البومجعوي املغريب املكي 111 3 5 ) 
 حمدث شاعر مؤرخ من أعالم املغاربة  مفسرفقيه مالكي 

 ربع وثالثني ومائتني وألف .ولد بدمنات سنة أ
 ن وغريهم .، ودحال هلويأخذ عن أيب العباس أمحد السوسي ، وأيب العباس الدكايل ، وعبد الغين الد

 أخذ الطريقة الشاذلية الناصرية عن صهره علي بن يوسف بن انصر .
الناصري وعنه ولده أبو عبد هللا حممد وحممد بن علي املشيشي واملكي البطاوري وحممد األمني 

6)وغريهم 3 6 ) . 
 دخل مصر سنة تسع وتسعني ومائتني . 

6)قال عنه ابن سودة : الشيخ اجلليل والعالمة الكبري الفصيح البليغ احملدث املفسر. 3 7 ) 
 ائةتويف مبراكش يوم الثالاثء اخلامس والعشرين من ربيع الثاين سنة ست وثالمث

                                                                                              

(6 3 0  3/71سلوة األنفاس ( 
(6 3 1  2/465( جذوة االقتباس 
(6 3 2  2/466( جذوة االقتباس 
(6 3 3  198( انظر نيل االبتهاج ص
(6 3  (1/363( انظر تذكرة احملسنني )املوسوعة 4
(6 3 5 ، معجم  1/776، هدية العارفني  1/176، فهرس الفهارس  1/362مصادر ترمجته : معجم املفسرين (

،  1/419نونإيضاح املك  ، 112، السعادة األبدية  226يل مؤرخ املغرب ، دل 5/104، األعالم  527املطبوعات 
 (8/2776إحتاف املطالع )موسوعة أعالم املغرب ،  2/447،  معجم املؤلفني  2/98،  585، 443

(6 3 6  1/177( انظر فهرس الفهارس 
(6 3 7  (8/2776( إحتاف املطالع )املوسوعة 
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 له :
 يف عدة أسفار .تفسري القرآن . 

 وله أيضا :
خ أيب قب الشيمنا مصباح الزجاجة على سنن ابن ماجة ، حواش على الكتب الستة ، أتليف يف نور

 اح النبوية ، األمدعر يفالعباس البسيت دفني مراكش ، والنصيحة التامة للخليفة العامة ، وديوان ش
 هرسة ه فدث ، وله حيمنظومة يف اصطالح احلديث ، حاشية على اخلرشي ، لسان احملدث يف أحسن ماب

 
 

6)_ علي بن عبد هللا بن انشر بن املبارك أبو بكر )أبو احلسن( الوهراين 112 3 8 )  
 خطيب داراي من قرى دمشق ، إمام فاضل ، حنوي شاعر . املفسر

6)أصله من مدينة وهران ابجلزائر وسكن دمشق 3 9 ) . 
 ره .مسع منه أبو احلجاج يوسف بن خليل الدمشقي وخرج عنه يف معجمه قطعة من شع

 ات يف ذي القعدة سنة مخس عشرة وستمائة .م
 له :

 . تفسري القرآن
 وله أيضا :

 شرح أبيات اجلمل ، وشرح السبع املعلقات وإعراهبا ، وله شعر جيد . 
 
 

                            
 

_ علي بن عبد الواحد بن حممد بن عبد هللا بن عبد هللا بن حيىي األنصاري أبو  113
6)ي اجلزائري املالكياحلسن السجلماس 4 0 )  

                                                                                              

(6 3 8 ، طبقات املفسرين  1/408، طبقات املفسرين للداوودي  27م مصادر ترمجته : طبقات املفسرين للسيوطي رق(
لعارفني ، هدية ا2/172 ، مقدمة تفسري الثعاليب ص )ب( ، بغية الوعاة 1/368، معجم املفسرين 219لألدنوي ص

 . 349م اجلزائر ، معجم أعال 2/470، معجم املؤلفني  4/304، األعالم  461،604، كشف الظنون  1/705
رض أة األندلس على نة بعدو هي مديبفتح الواو وسكون اهلاء وفتح الراء ويف آخرها نون نسبة إىل وهران و والوهراين : 

 (3/182القريوان   )اللباب 
(6 3 9  1/368( معجم املفسرين 
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 من ساللة سعد بن عبادة اخلزرجي رضي هللا عنه .

 عاين والبيانئض واملالفراوالفقه واحلديث واألصول والطب و  يف التفسريعامل أديب ، انظم ، مشارك 
 والتاريخ واملنطق وغريها .

 األخضر .  اجلبليفا تيولد بتافياللت ونشأ بسجلماسة وحج وأقام مبصر مدة واستقر بفاس ، فنصب مف
 غريهم .ملقري و اب اأخذ عن عفيف الدين عبد هللا بن علي احلسين وأيب عبد هللا الدالئي والشه

6)وعنه أبو مهدي عيسى الثعاليب ومفيت اجلزائر أبو عبد هللا املوهوب وحيىي الشاوي ومجاعة . 4 1 ) 
6) تويف ابجلزائر سنة سبع ومخسني بعد األلف . وقيل : أربع ومخسني . 4 2 ) 

 من تصانيفه الكثرية : 
6)قال البغداديتفسري القرآن .  4 3 ولكن الرب من اتقى : وصل فيه إىل قوله تعاىل  (

(6 4 4 ) 
 شرح منظومة يف التفسري .

 وله أيضا :
إىل  الوصول كمنظومة مسال فة ،التقييد اجلليل على خمتصر خليل ، منظومة الدرة املنيفة يف السرية الشري

 ك .  ذلظومة يف التشريح ، اليواقيت الثمينة يف العقائد ، وغريمدارك األصول ، من
 
 
 

6)_ علي بن حممد بن عمر التونسي اجلمايل امليلي 114 4 5 )  
 

  مفسرفقيه مالكي متكلم 

                                                                                                                                                                      

(6 4 0 ، شجرة النور  3/173، خالصة األثر  1/69، تعريف اخللف  1/370مصادر ترمجته : معجم املفسرين (
وغريها ،  1/305،461،2/106، إيضاح املكنون  1/756، هدية العارفني  135 ، صفوة من انتشر 1/308

 4/310، األعالم  2/471معجم املؤلفني 
(6 4 1  1/308( الشجرة 
(6 4 2  135( صفوة من انتشر ص
(6 4 3   1/305( إيضاح املكنون 
(6 4 4  189( البقرة :
(6 4 5 ، األعالم  1/773لعارفني ، هدية ا 324، معجم أعالم اجلزائر  1/387مصادر ترمجته : معجم املفسرين (
 2/880، ملحق  2/655، بروكلمان  5/17
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6)نسبته إىل ميلة 4 6  بقرب قسنطينة ابجلزائر  (
 استوطن مصر 

 وتويف هبا سنة مثان وأربعني ومائتني وألف .
 له :

6)حتفة األحباب 4 7  (6مث أورثنا الكتاب   تفسري قوله تعاىل يف ( 4 8 ) 
 
 
 

6)_ علي بن حممد بن حممد بن إبراهيم بن موسى اخلزرجي أبو احلسن احلصار 115 4 9 )  
 

 حمدث إشبيلي األصل  مفسرفقيه أصويل 
 ولد بفاس ومسع هبا وبسبتة ومصر وغريها .

6)أقرأ أصول الفقه ورحل وحج وجاور . 5 0 ) 
 ش وغريه .أخذ عن أيب القاسم بن حبي

 وعنه أبو حممد عبد العظيم املنذري .
6)تويف ابملدينة يف شعبان سنة إحدى عشرة وستمائة . 5 1 )  

 له تصانيف منها :
 : األكرب واألوسط واألصغر الناسخ واملنسوخ

6)مقالة يف إعجاز القرآن  5 2 ) 
 وله أيضا :

                                                                                              

(6 4 وانظر التعليق يف  2/60( مدينة عتيقة بناها الرومان على بعد اثنني وثالثني ميال من قسنطينة )وصف إفريقيا 6
 احلاشية( 

(6 4 7  (2/806منه نسخة بدار الكتب املصرية )انظر الفهرس الشامل (
(6 4 8  32فاطر : (
(6 4 9 ،  2/686، التكملة  377، معجم احملدثني واملفسرين   2/787، 1/377ته : معجم املفسرين مصادر ترمج(

 158ريب النبوغ املغ ، 200، نيل االبتهاج 4/330، األعالم  1/705، هدية العارفني  2/470جذوة االقتباس 
(6 5 0  2/470( جذوة االقتباس 
(6 5 1  2/686( انظر التكملة 
(6 5 2  2/787( معجم املفسرين 
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 لدين .ل اأصو  أتليف يف أصول الفقه ، املدارك : وصل به مقطوع حديث مالك ، عقيدة يف
 

6)_ علي بن موسى بن علي أبو احلسن ابن هارون املَضغري أو املطَغري 116 5 3 )  
 

 مشارك يف عدة علوم ، وكان خطيبا مفتيا . مفسرفقيه مالكي 
6)من أهل مضغرة )مطغرة( تلمسان 5 4 )  

6)انتقل إىل فاس والزم العالمة ابن غازي 5 5 روسه يف حنًوا من تسع وعشرين سنة ، وهو قارئ د املفسر (
 وغريها . والتفسرياملدونة واملوطأ والعمدة 

 وأخذ أيضا عن أيب العباس الونشريسي والقاضي املكناسي وغريمها .
6)وعنه عبد الواحد الونشريسي واليسيتين واملنجور 5 6 وانتفع به وأثىن عليه يف فهرسته  املفسر (

6)وغريهم 5 7 ). 
يتنفس إال بفائدة ، كان غاية يف احلفظ مل خيلف  قال املنجور عنه : إفادته ال ساحل هلا حىت كأنه ال

6)بعده يف فنه مثله ، متواضعا منصفا كثري التالوة وعيادة املرضى وحضور اجلنائز . 5 8 ) 
 تويف بفاس يف ذي القعدة سنة إحدى ومخسني وتسعمائة .

 من آاثره :
6). تفسري القرآن 5 9 )  

6)_ علي كريت 117 6 0 )  
 
                                                                                              

(6 5 3 وهو فيه : املضغري من مضغرة سجلماسة ، ونيل  1/278، شجرة النور 2/788ر ترمجته : معجم املفسرين(مصاد
 (2/874أعالم املغرب  ، تذكرة احملسنني ولقط الفرائد )موسوعة 305، ومعجم أعالم اجلزائر  212االبتهاج 

(6 5 وقال املعلق : تكتب فرقة  2/231قيا ( ْمَضْغَرة : دائرة تقع يف صحراء نوميداي قرب سجلماسة )انظر وصف إفري4
 حد(ن كان أصلهم واوسط وإرب األتفياللت ابلدال والضاد : مدغرة ومضغرة للتفرقة بينها وبني مطغرة املقيمني ابملغ

(6 5  ( امسه حممد بن أمحد بن حممد أتيت ترمجته .5
(6 5  ( امسه أمحد بن علي تقدمت ترمجته .6
(6 5 7  1/278( انظر الشجرة 
(6 5 8  213ص ( انظر النيل
(6 5 9 وقال : ذكره القادري . ومل أقف له على ترمجة يف نشر املثاين حيث إنه يف ترمجة أهل  2/789( معجم املفسرين 

 علم .أالقرن احلادي عشر والثاين كما هو نص امسه . فلعله ذكر ذلك يف غري ترمجته وهللا 
(6 6  بكتابيه .( مل أقف له على ترمجة ولعله من أهل املنطقة لتفرد خزانة الرابط 0



 

133 

 

 له : 
 تفسري سورة البلد 

 (6وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإمساعيل وله تعاىلتفسري ق 6 1 ) .(6 6 2 ) 
 
 

6)_ عمار الطاليب 118 6 3 )  
 

  ابلتفسريمعاصر من املشتغلني 
 . من أهل اجلزائر يعمل أستاذا جبامعتها ، من احلاصلني على درجة الدكتوراه

 له :
منهج  ر كما تكلم عنجلزائري ابتفس: وقدم له مبقدمة تدل على تتبعه لتاريخ ال حتقيق تفسري الثعاليب

ئري عن البلد اجلزا كان هذاطع سالثعاليب يف تفسريه على وجه االختصار وابتدأ كالمه فيها بقوله : مل ينق
 اخل  ….. درس القرآن وحفظه وتفسريه يف السلم واحلرب يف الظروف اليسرى ويف العسرى

 ف .م واحد وأربعمائة وألوقد حرر هذه املقدمة يف أوائل شهر ذي القعدة من عا
6)ويالحظ أنه خلط يف تلك املقدمة 6 4 بني أيب عبد هللا حممد بن حممد بن أمحد ابن مرمي املديوين  (

6)التلمساين املتوىف سنة أربع عشرة وألف وال يعرف ابلتفسري 6 5 وبني الشريف التلمساين حممد بن أمحد   (
6)بعني وسبعمائة بن علي اإلدريسي احلسين املفسر املتوىف سنة إحدى وس 6 6 ). 

 : قام إبخراجه وقدم له .آاثر ابن ابديس )املفسر( 

6)_ عمر راسم بن علي بن سعيد بن حممد البجائي 119 6 7 )  
 

ول يف رعيل األن الصحفي خطاط كبري اشتهر خبطه العريب اجلميل ومقدرته يف رسم املنمنمات ، م
 اإلصالح والكفاح .

                                                                                              

(6 6 1  127البقرة :(
(6 6 2  (2/872منهما نسخة ابخلزانة العامة ابلرابط )انظر الفهرس الشامل (
(6 6 3  ش(-مصادر ترمجته : مقدمة تفسري الثعاليب ص )أ(
(6 6 4  انظر ص )أ((
(6 6 5  3/625انظر ترمجته يف معجم املؤلفني (
(6 6 6  ( أتيت ترمجته .
(6 6 7  .243، ومعجم أعالم اجلزائر  223لعربية نشأهتا وتطورها ، الصحافة ا 2/789مصادر ترمجته : معجم املفسرين (
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 لف .ولد مبدينة اجلزائر سنة ثالمثائة وأ
تعلم بكتاتيبها مث اعتمد على نفسه فتعلم العربية والفرنسية عرف منذ صباه أبفكاره اإلصالحية وكان من 

6)املفسرأوائل اجلزائريني املعتنقني ملذهب اإلمام حممد عبده  6 8  اإلصالحي والداعني إليه . (
يون يف سجنه الفرنس لصنهاجيا ورأنشأ جريدة اجلزائر مث جريدة ذو الفقار ، وكان امسه املستعار أبو املنص

 احلرب العاملية األوىل فالقى احملن الشديدة يف سجنه. 
لبقية ء أثرت على ابة سوداي نكقال األستاذ أمحد توفيق املدين : وهو ممن نكبوا على يد االستعمار القاس

 الباقية من حياته .
 تويف ابجلزائر سنة تسع وسبعني وثالمثائة .

 من آاثره :
6)قرآن الكرميتفسري ال 6 9  : كتبه يف سجنه . (

 
 

6)_ عمر بن حممد احملجوب الشرقاوي البهلول املغريب الزواوي اجلزائري 120 7 0 ) 
  

 املهاجر إىل دمشق من علماء القرن الثالث عشر اهلجري .
 له : 

6). تفسري القرآن 7 1 )  
 
 

يل بن _ عمر بن أيب احلسني حممد بن أيب اخلطاب حممد بن أيب بكر أمحد ابن خل 121
6)عبد امللك بن خلف بن حممد بن عبد هللا أبو علي السكوين 7 2 )  

                                                                                              

(6 6 8  ( أتيت ترمجته يف الوافدين .
(6 6 9  2/789( معجم املفسرين 
(6 7 ولكنين وقفت على أحد علماء القرن الثالث  2/819( مل أقف له على ترمجة خال ماذكر يف الفهرس الشامل 0

ملعطي ملكي بن حممد احممد ا مر بنععما هنا فامسه كامال :  عشر املغاربة وامسه عمر بن حممد الشرقاوي إال أنه خيتلف
ف )انظر إحتاف تني وألومائ بن الصاحل الشرقاوي العمري. وهو مذكور ابلصالح وله مؤلفات ووفاته بفاس سنة ستني

 (7/2569املطالع: موسوعة أعالم املغرب 
(6 7  ( 2/819(منه نسخة ابلظاهرية ) انظر الفهرس الشامل 1
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والسكون بطن من كندة ابليمن .

 من فقهاء املالكية أصله من أهل إشبيلية . مفسرمقرئ 
 ولد بتونس 

قال حسن حسين : كان جده أبو بكر أمحد بن خليل أحد العلماء األجالء وشيخ املتكلمني ابألندلس 
6)مع مجاعة إشبيلية على مدينة تونسيف وقته. ووفد  7 3 يف دولة املستنصر األول أواسط القرن السابع .  (

وهوالذي تصدى لشيخ الصوفية عبد احلق ابن سبعني املرسي ملا قدم من األندلس وأراد أن يظهر مذهبه 
 مفارقة الصويف إبفريقية فتعرض له أبو بكر السكوين وقاومه أبقوال ظاهرالسنة، فاضطر ابن ســبعني إىل

6)تونس وااللتحاق ابملشرق واستقر مبكة . 7 4 ) 
6)ونبغ أبناء أيب بكر يف حاضرة تونس منهم حممد 7 5 وقد اشتهركأبيه ابلعلم والذب عن السنة ، وتعرض  (

إىل آتليف الزخمشري وعارض ما هبا من االعتزال .

6)مث ظهر ابنه أبو على هذا، ومولده ابحلاضرة التونسية 7 6 مه واقتفى أثر أبيه وجده يف وهبا نشأته وتعلي (
االشتغال ابلعلوم الدينية والدفاع عن مذهب أهل السنة من شبهات االعتزال وكذلك من غوائل 
التصوف ال سيما يف عصر كثر فيه املتصوفون وأظهروا آراءهم يف كل صقع من املمالك اإلسالمية، وقد 

صة وصار التمسك ابآلراء الصوفية ميزة مال إىل حنلتهم رجال الدولة وانتشرت دعوهتم يف طبقة اخلا
 للمتنورين واألدابء .

6)ومن شيوخه أمحد بن حممد بن الغفار قاضي اجلماعة . 7 7 )


                                                                                                                                                                      

(6 7 2 ، 5/63، األعالم  92رقم  1/1/399، العمر  165،  نيل السائرين  1/401رمجته : معجم املفسرين مصادر ت(
، نيل 3/45، تراجم املؤلفني  2/509، بروكلمان : ملحق  194، برانمج الوادي آشي ص  2/401إيضاح املكنون

 2/573معجم املؤلفني،  1/788، هدية العارفني 2/1482، كشف الظنون 2/1150، نفح الطيب 195االبتهاج 
، مقدمة عيون  111،113( /1975) 12، مقدمة حلن العوام : حوليات اجلامعة التونسية  1/788، هدية العارفني 

 املناظرات .
(6 7 3  وذهب سعد غراب إىل أن املنتقل من أسرة املرتجم إىل إفريقية  هو أبوه أبو احلسني حممد ابن أيب اخلطاب .(
(6 7 4  1/416انظر اتريخ ابن خلدون (
(6 7 5  ( أتيت ترمجته يف الوافدين .
(6 7 6  هـ يف إشبيلية.630يقدر سعد غراب أنه ولد سنة (
(6 7 7  . 194انظر برانمج الوادي آشي ص  (
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قال حسن حسين : ومن دواعي األسف أن مل نعثر على تفصيل حياة هذا املتكلم وأعماله ووسائل 
سبعمائة ، وقال احلاجي مقاومته ألهل التصوف ، وغاية ما نعلمه أنه تويف بتونس سنة ست عشر و 

6)خليفة : سبع عشرة وسبعمائة 7 8 . ويظهر أن األول أصح . (

 له :
6)من االعتزال يف تفسريه للكتاب العزيز التمييز ملا أودعه الزخمشري 7 9 ) 

مث من  -رمحه هللا  -الدي أه و تداول على تصنيفه الوالد والولد ، قال أبو علي يف مقدمته : قد كان ابتد
 تكميله على يدي . هللا سبحانه ب

6)وقد صدره مبقدمة يف التوحيد  8 0  وهو خيرج يف سفرين . (
6). املقتضب من كتاب التمييز 8 1  وهو خمتصر للكتاب املتقدم .  (

6)يف االعرتاض على كثري من أهل املنطق املنهج املشرق 8 2  : وهو حاشية على الكشاف للزخمشري .  (
 وله أيضا :

 رح أرجوزة أيبلبدع، شايف  علق بعلم الكالم واملنطق وهو جزء لطيفحلن العوام املطلق املمنوع مما يت
كتاب   عتقد، اختصاريف امل عتمداحلجاج ، عيون املناظرات ، الوسيلة احلسىن بشرح أمساء هللا احلسىن، امل

 الربهان للجويين ، قواعد العقائد، فهرست  . 




6)ي_ عمران بن موسى بن ميمون اهلواري أبو موسى السالو  122 8 3 ) 
 

6)من أهل سال  8 4  ابملغرب تعلم هبا وابألندلس .(
                                                                                              

(6 7 8  2/1482( انظر كشف الظنون 
(6 7 9 منه نسخ ابملكتبة العاشورية وبدار الكتب الوطنية بتونس ، وابلقرويني بفاس ، دار الكتب املصرية ، خزانة فيض (

ليبيا س بأوقاف طرابل ،ظاهرية ة ، الأفندي، طوبقبوسراي ، األمحدية حبلب ، جامعة اإلمام حممد بن سعود ، القادريهللا 
فهرس الشامل  ) الار هللاج، سليم أغا ، شهيد علي ابشا ، عارف حكمت ، احملمودية ، نورعثمانية ، ويل الدين 

1/360.) 
(6 8 0  5/63( انظر األعالم 
(6 8 1 تب الوطنية بتونس ، خزانة فيض هللا أفندي برتكيا ، ومبكتبة األسكورايل )الفهرس الشامل منه نسخ بدار الك(
1/361 ) 
(6 8 2  ( 1/361منه نسخة يف مكتبة ويل الدين )الفهرس الشامل (
(6 8 3 ، بغية الوعاة  616، الصلة  1/403، معجم املفسرين  2/21مصادر ترمجته : طبقات املفسرين للداوودي (
2/233 
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 انطة .حافظاً أديبا حنوايً ، أقرأ العربية بغر  مفسراً قال ابن الزبري : كان 
  .ملالكي اخار أخذ عن ابن خروف ، وروى عن أيب القاسم بن مسحون ، وأيب عبد هللا بن الف

 وعنه ابن فرتون . 
 ة .دلس بعد ربيع اآلخر سنة أربعني وستمائمات بسال بعد رجوعه إليها من األن

 
_ عياض بن موسى بن عمرون بن موسى بن عياض بن عبد هللا ابن حممد بن عياض  123

6)القاضي أبو الفضل اليحصيب السبيت 8 5 )


 اإلمام العالمة األندلسي األصل 
6)ولد بسبتة 8 6  يف شهر شعبان سنة ست وسبعني وأربعمائة (

ومجيع علومه ، فقيها أصوليا ، عاملا ابلنحو واللغة  عاملا ابلتفسريلومه ، كان إمام وقته يف احلديث وع
، وكالم العرب ، وأايمهم وأنساهبم ، بصريًا ابألحكام ، عاقدًا للشروط ، حافظًا ملذهب مالك شاعراً 
                                                                                                                                                                      

(6 8 4  بطها وذكر موقعها يف ترمجة أمحد بن موسى السالوي .( تقدم ض
(6 8 ، إنباه  1/270، املدرسة القرآنية  1/407، معجم املفسرين  2/18(مصادر ترمجته : طبقات املفسرين للداوودي 5

، هتذيب األمساء واللغات  4/1304، تذكرة احلفاظ 425، بغية امللتمس  12/225، البداية والنهاية  2/363الرواة 
، املعجم يف أصحاب أيب  4/122، العرب  2/429، الصلة  106، الرسالة املستطرفة  168، الديباج املذهب  2/43

، 5/99، األعالم  3/152، وفيات األعيان  5/285، النجوم الزاهرة  2/149، مفتاح السعادة  294علي الصديف 
، معجم الوادي آشي 12/173، اخلريدة 222ان ، قالئد العقي 20/212، سري أعالم النبالء  2/588معجم املؤلفني 

، 7/333فح الطيب ن، 480، طبقات احلفاظ 280، طبقات ابن قنفذ  4/222، اإلحاطة يف أخبار غرانطة  211
، 694، التكملة 4/58، الفكر السامي 277، جذوة االقتباس 101، قضاة األندلس  1/140،141شجرة النور 

،   506، روضات اجلنات  32األبدية يف التعريف مبشاهري احلضرة املراكشية ، السعادة 4/138،139شذرات الذهب 
، فهرس الفهارس  283، اتريخ الفكر األندلسي  1/805وغريها ، هدية العارفني  11،28،127كشف الظنون 

لغنية يف ا، وانظر  632-1/630، ملحق  1/369،370، بروكلمان  2/243،244، إيضاح املكنون 2/183
 خه ، أزهار الرايض يف أخبار القاضي عياض .فهرست شيو 

 وعياض : بكسر العني املهملة وفتح الياء املثناة من حتت وبعد األلف ضاد معجمة .
حدة ، وبعدها ايء مو  وكسرها فتحهاواليحصيب : بفتح الياء املثناة من حتت وسكون احلاء املهملة وضم الصاد املهملة و 

 ن محرينسبة إىل حيصب بن مالك ، قبيلة م
(6 8 (بلفظ الفعلة الواحدة من اإلسبات وهو التزام اليهود بفريضة السبت املشهور بفتح أوله وضبطه احلازمي بكسر أوله 6

زيرة األندلس جتقابل  لرببراوهي بلدة مشهورة من قواعد بالد املغرب ومرساها أجود مرسى على البحر وهي على بر 
قية )معجم  إبفرية اليتواجلزيرة وهي مدينة حصينة تشبه املهدي على طرف الزقاق الذي هو أقرب ما بني الرب

 ( 3/205البلدان
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لصدقة جميدًا ، رايان من علم األدب ، خطيبا بليغا ، صبورا حليما ، مجيل العشرة جوادًا مسحًا ، كثري ا
 دؤواب على العمل ، صلبا يف احلق .

مرار توكان هلم اس اس ،فقال ولده حممد : كان أجدادان يف القدمي ابألندلس مث انتقلوا إىل مدينة 
 وانتقل عمرون إىل سبته بعد سكىن فاس .…… ابلقريوان 

ي  حممد بن علهللاعبد أيب رحل إىل األندلس سنة سبع ومخسمائة طالبا للعلم ، فأخذ بقرطبة عن القاضي
وخ واألخذ اء الشيبلق بن محدين ، وأيب احلسن بن سرياج ، وعن أيب حممد ابن عتاب وغريهم ، وعين

 الطاهر أمحد يد وأيبن رشبعنهم ، وأخذ عن أيب عبدهللا املازري، وأيب بكر الطرطوشي ، وأيب الوليد 
 .مول ذكرهيط ريب ، وغريهمالسلفي ، واحلسن ابن حممد بن سكرة ، والقاضي أيب بكر بن الع

قال ابن بشكوال : ومجع من احلديث كثريًا ، وله عناية كبرية به واهتمام جبمعه وتقييده وهو من أهل 
6)التفنن يف العلم ، واليقظة والفهم . 8 7 ) 

ها ة أو ينيف عنثني سنن ثالوبعد عودته من األندلس أجلسه أهل سبته للمناظرة عليه يف املدونة وهو اب
غرانطة يف  ىل قضاءإنقل  أجلس للشورى ، مث ويل قضاء بلده مدة طويلة ، محدت سريته فيها ، مث، مث 

 سنة إحدى وثالثني ومخسمائة ، ومل يطل أمده هبا مث قضاء سبتة اثنياً .
،  م مبدينة سالء أمريهلقا وملا ظهر أمر املوحدين ابدر إىل املسابقة ابلدخول يف طاعتهم ، ورحل إىل

، فتالشت  مخسمائةني و ته ، وأوجب بره ،  إىل أن اضطربت أمور املوحدين عام ثالث وأربعفأجزل صل
 حاله وحلق مبراكش مشردا به عن وطنه فكانت هبا وفاته .

 وله شعر كثري حسن رائق فائق فمنه قوله
6)اي من حتمل عين غري مكرتث             لكنه للضىن والسقم أوصى يب 8 8 ) 

6)ذا حرق            أخا جوى وتباريح وأوصاب تركتين مستهام القلب  8 9 )
 

6)أراقب النجم يف جنح الدجى سحرا      كأنين راصد للنجم أو صايب  9 0 ) 
6)وما وجدت لذيذ النوم بعدكم           إال جين حنظل يف الطعم أو صاب  9 1 ) 

                                                                                              

(6 8 7  2/429( الصلة 
(6 8  ( أوصى يب : أوصى من الوصاية ، ويب : جار وجمرور .8
(6 8 مادة : وصب ( واجلوى : احلرقة وشدة الوجد من  6/4848( أوصاب : األسقام مجع َوَصب )لسان العرب 9

 (1/734،246شدائد )انظر املرجع السابق عشق أو حزن والتباريح ال
(6 9 ( أو صايب : أو للتخيري ، الصايب والصابئ مفرد الصابئني الذين ذكرهم هللا يف كتابه وهم قوم على دين ابطل 0

،  1/149آن العظيم ري القر ر تفساختلف املفسرون فيهم ومما قيل : إهنم يعبدون النجوم وكان قوم إبراهيم منهم )انظ
 )مادة : صبأ( 4/2385( وانظر لسان العرب 3/105، مفاتيح الغيب  1/75ور الدر املنث
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 وله من أبيات : 
 إن البخيل بلحظة أو لفظة          أو عطفة أو وقفة لبخيل

6)ملقري سريته وأخباره يف كتاب أزهار الرايض يف أخبار القاضي عياض .مجع ا 9 2 )  
ت اموقيل : إنه  ائة،تويف مبراكش يف شهر مجادي اآلخرة وقيل يف رمضان سنة أربع وأربعني ومخسم

 مسموما مسه يهودي ، ودفن رمحه هللا بباب إيالن داخل املدينة .
6)ه أنكر عصمة ابن تومرت . وقال الذهيب : بلغين أنه قتل ابلرماح لكون 9 3 ) 

 له :
6)رسالة 9 4  (6وكذلك جعلناكم أمة وسطا يف الكالم عن قوله تعاىل  ( 9 5 ) . 

من كتابه الشفا بتعريف حقوق  مواضع التفسريوقد حصر صاحب املدرسة القرآنية يف املغرب 
يف يدرج  ورتبها حسب السور واآلايت على سبيل الفهرسة فظهر منها كم كبري يصح أن  املصطفى 
6).  التفاسري 9 6 ) 

وهذا الكتاب وصفه الداوودي قائال : أبدع فيه كل اإلبداع وسلم له أكفاؤه كفايته فيه ومل ينازعه أحد 
االنفراد به وال أنكروا مزية السبق إليه بل تشوفوا للوقوف عليه وأنصفوا يف االستفادة منه ومحله الناس عنه 

6)وطارت نسخه شرقا وغراب. 9 7 ) 
يب : تواليفه نفيسة ، وأجلها وأشرفها كتاب " الشفا "  لوال ما قد حشاه ابألحاديث املفتعلة ، وقال الذه

وقد  –عمل إمام ال نقد له يف فن احلديث وال ذوق ، وهللا يثيبه على حسن قصده ، وينفع بـ" شفائه " 
غين مبدحة التنزيل عن وكذا فيه من التأويالت البعيدة ألوان ، ونبينا صلوات هللا عليه وسالمه  -فعل 

األحاديث ، ومبا تواتر من األخبار عن اآلحاد ، وابآلحاد النظيفة األسانيد عن الواهيات ، فلماذا اي قوم 

                                                                                                                                                                      

(6 9 ( أو صاب : أو للتخيري ، الصاُب : نوع من الشجر مر إذا اعتصر خرج منه كهيئة اللنب . انظر لسان العرب 1
 )مادة : صوب ( 4/2520
(6 9 2  5/99(األعالم
(6 9 3  20/217( السري 
(6 9  1/193لفهرس الشامل (منها نسخة يف جامعة اإلمارات انظر ا4
(6 9 5  143( البقرة : 
(6 9 6  290-270(انظر ص
(6 9 7   2/19( الطبقات 
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نتشبع ابملوضوعات ، فيتطرق إلينا مقال ذوي الغل واحلسد ، ولكن من ال يعلم معذور ، فعليك اي أخي 
6)ا يف الصدور وهدى ونور .بكتاب " دالئل النبوة " للبيهقي ، فإنه شفاء مل 9 8 ) 

 وله أيضا :
رك اترتيب املد  ،ملدونة اكتب إكمال املعلم يف شرح مسلم ، مشارق األنوار، التنبيهات املستنبطة على ال

الرواية  طبضاإلملاع يف  ،وتقريب املسالك ملعرفة أعالم مذهب مالك ، اإلعالم حبدود قواعد اإلسالم 
وخ ياملعجم يف ش ،شيوخه  ة يفملا تضمنه حديث أم زرع من الفوائد ، الغني وتقييد السماع ، بغية الرائد

قاصد احلسان ور، امللتزااابن سكرة، نظم الربهان على صحة جزم األذان، مسألة األهل املشروط بينهم 
،  صدور والرتسلب يف اللطالفيما يلزم اإلنسان ، العيون الستة يف أخبار سبتة ، غنية الكاتب وبغية ا

ل األحكام ضائه من نواز أايم ق ل يفألجوبة احملربة عن األسئلة املتخرية ، أجوبة القرطبيني، أجوبته عما نز ا
 يف سفر ، سر السراة يف أدب القضاة وغري ذلك .

 
 

6)_ عيسى بن عبد الرمحن أبو مهدي الرجراجي السكتاين124 9 9 )  
 

 مفيت مراكش وقاضيها وعاملها يف عصره ، مولده فيها . 
رودنت ات مث ويل قضاء محد ،. ويل القضاء بتامسنا يف مدة املوىل أ والتفسريق يف فقه املالكية تفو 

 فقضاء مراكش أكثر من أربع وثالثني سنة . 
 

7) املفسرأخذ عن أيب العباس املنجور  0 0  وغريه . (
7)وعنه اليوسي 0 1  وأمحد بن احلسن السوسي ومجاعة . املفسر (

ان إمام وقته يف فنون العلم مع مست ومهة ونية صاحلة يف طريقة القوم قال عنه اليوسي يف فهرسته : ك
7)وحمبة يف أهلها . 0 2 ) 

                                                                                              

(6 9 8  20/216( السري 
(6 9 9 ، معجم املؤلفني 5/104، األعالم  351، دليل مؤرخ املغرب  1/407مصادر ترمجته : معجم املفسرين (
،   2/695لمان ، بروك 2/229، مناقب احلضيكي  108، السعادة األبدية  3/235، خالصة األثر  2/594

 (4/1447نشر املثاين )موسوعة أعالم املغرب ،  249كشف الظنون 
 (9/240وسكتان كعثمان اسم رجل ) اتج العروس 

(7 0  ( انظر ترمجته وامسه أمحد بن علي .0
(7 0  ( تقدمت ترمجته وامسه : احلسن بن مسعود .1
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 مات مبراكش سنة اثنتني وستني وألف وقد انف عن املائة .
 له : 

 د السوسي. ميذه أمحا تلحاشية على شرح أم الرباهني للسنوسي ، النوازل ، األجوبة الفقهية : مجعه
 
 

7)_ فضيل اللمداين 125 0 3 )  
 

 ولعله إابضي . ابلتفسريمعاصر من أهل اجلزائر من املشتغلني 
يوض بعد الشيخ ب زائر _جلاب ألهل التفسريذكره الدكتور عمار الطاليب األستاذ جبامعة اجلزائر ختاما 

 املتقدم ترمجته _ وقال : أطال هللا يف حياته .
 
 

7)_ الفقيه بن أمحد بن أيب بكر بن ِإَحلَّْونْ 126 0 4  لقاضي مم الشنقيطيبن ا(
 

ظبا العروض ، مواريري و ات احلوالعربية ومقام والتفسريقال الربتلي : عامل ، كان متقنا ملختصر خليل 
 على قيام الليل .

 … دةواح قال حممد الكالدي : صحبته يف احلضر والسفر فلم أره ترك قيام الليل ليلة
 عليه النوم .كان يشد يديه حببل فيعلقها يف سقف البيت لئال يغلب 

 . ىت يظهر احلقنازلة ح الوكان إذا خالفه أحد يف انزلة مجع الكتب وأمر إبحضار املتنازع ليناظره يف
 أخذ عن عمه القاضي مم ، وعن األخوين ابن الشيخ حم وحممد أمحد . 

 وعنه علي بن أنبار وغريه . 
 كان حيا عام أربعة عشر ومائتني وألف . 

 
 
 

                                                                                                                                                                      

(7 0  (4/1447( انظر نشر املثاين )املوسوعة 2
(7 0 3  سري الثعاليب ص)ج(مصادر ترمجته : مقدمة تف(
(7 0  144(مصادر ترمجته : فتح الشكور يف معرفة أعيان علما التكرور ص4
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بن حممد العقباين التلمساين أبو الفضل )أبو القاسم( املغريب _ قاسم بن سعيد  127
7)املالكي 0 5 )  

 

7)قال أمحد اباب : شيخ اإلسالم ومفيت األانم الفرد العالمة احلافظ القدوة العارف اجملتهد املعمر . 0 6 ) 
 ولد يف سنة مثان وستني وسبعمائة

ضاء ويل القو د. رجة االجتهاأخذ عن والده اإلمام أيب عثمان وغريه وحصل العلوم حىت وصل لد
 بتلمسان ورحل للحج ودخل القاهرة فأخذ عن ابن حجر والبساطي وغريمها .

7)وعنه حممد بن العباس وحيىي املازوين والقلصادي والتنسي والونشريسي وأثنوا عليه ثناء عطرا ، 0 7 وأخذ  (
 والكفيف ابن مرزوق وغريهم . املفسرعنه أيضا ولده أبو سامل وابن زكري 

 . ان له اختيارات خارجة عن املذهب وانزعه يف كثري منها ابن مرزوق احلفيدك
ة سني ومثامنائربع ومخنة أعكف على التدريس إىل أن مات بتلمسان يف الرابع والعشرين من ذي القعدة س
 رزوق .بن موصلي عليه يف اجلامع األعظم وحضر جنازته السلطان فمن دونه ، ودفن قرب ا

 له : 
7)رة األنعام والفتح وغريمهاتفسري سو  0 8 ) . 
 وله أيضا :

 حلاجب .الى ابن عليق شرح الربهانية يف أصول الدين ، قواعد يف النحو ، أرجوزة يف التصوف ، تع
 
 
 

7)_ قاسم بن علي التونسي زيرو 128 0 9 )  
 

                                                                                              

(7 0 5 ، األعالم  223، نيل االبتهاج  6/181، الضوء الالمع  319مصادر ترمجته : طبقات املفسرين لألدنوي ص(
لقط الفرائد سي و ، وفيات الونشري 2/243، إيضاح املكنون 2/642، معجم املؤلفني 147، البستان 5/176

 (2/760)موسوعة أعالم املغرب 
(7 0 6  223( النيل 
(7 0 7  223( ، النيل 2/760وفيات الونشريسي )املوسوعة ( انظر 
(7 0 8   5/176( األعالم 
(7 0 9 ، معجم املؤلفني  1/302، إيضاح املكنون  1/843، هدية العارفني  1/433مصادر ترمجته : معجم املفسرين (
 2/449، تراجم املؤلفني  8/106
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 من أهل تونس  مفسرحنوي 
 ف .تني وألمائو عشرة  زار املدينة املنورة مث دخل سورية وأقام حبلب إىل أن تويف سنة مخس

 له :
 (7وهللا خلقكم وما تعملون   تفسري قوله تعاىل 1 0 ) 

 وله أيضا :
 حاشية على إعراب األلفية خلالد األزهري .

 
 

7)_ قاسم بن حممد بن أمحد بن عبد امللك بن خملص 129 1 1 )  
 

 فاضل مغريب 
 ذكره األستاذ عبد العزيز بن عبد هللا ومل يؤرخ له وقال : 

 له : 
 ان .واإليق مياناملكسبة للقلوب مزيد اإل من آايت القرآنلة التوحيد والنبوة والبعث أد

 
 

7)_ أبو القاسم الشريف اإلدريسي أبو الفضل السالوي 130 1 2 )  
 

  والتفسريفقيه مالكي عارف ابحلديث 
 من أهل القرن التاسع هجري

7)م .قال عنه خملوف : الفقيه الصاحل األفضل اإلمام أحد أئمة اإلسال 1 3 ) 
7)وانتفع به وبغريه وأخذ أيضا عن أمحد بن إدريس البجائي وغريه املفسرأخذ عن ابن عرفة  1 4 ) . 

 وعنه أبو القاسم ابن انجي ونقل عنه يف شرح املدونة .
                                                                                              

(7 1 0  96( الصافات : 
(7 1 1  .29، معجم احملدثني واملفسرين 2/791مصادر ترمجته : معجم املفسرين (
(7 1 2 شجرة  ، 225، نيل االبتهاج  18، معجم احملدثني واملفسرين  2/790مصادر ترمجته : معجم املفسرين (

 .216، والنبوغ املغريب  7/261، وجملة البحث العلمي عدد  1/250النور
(7 1 3  1/250( الشجرة 
(7 1 4  225( انظر النيل ص
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 قال أمحد اباب وغريه : مل أقف على وفاته .
 له :

7)عن ابن عرفة يف جملدين . تقييد يف التفسري 1 5 )  
 وله أيضا :

 مال على صحيح مسلم يف جملد اقتصر فيه على أحباث ابن عرفة .إكمال اإلك
 
  

7)_ أبو القاسم بن حممد بن أيب القاسم بن أيب نعيم الغساين األندلسي الفاسي 131 1 6 ) 
 

 بياين خطيب من فقهاء املالكية  مفسر
 من أهل فاس ولد سنة اثنتني ومخسني وتسعمائة . وويل قضاء اجلماعة هبا .

ن من كبار الشيوخ الذين هلم الشهرة والصيت متضلًعا يف الفنون ماهرًا يف املعقول قال خملوف : كا
7)، وكان خطيبا بليغا محيد السرية . والتفسريوالبيان  1 7 ) 

 يدي وغريهم .واحلم السراجو وأيب القاسم بن إبراهيم وأمحد اباب وابن جمرب  املفسرأخذ عن املنجور 
 .  ب املقري والعريب الفاسي وأضراهبموالشها املفسروعنه ميارة وابن عاشر 

. وحضرت …عقويل غ املقال أمحد السوسي يف بذل املناصحة : العالمة املدرس القاضي اخلطيب البلي
 اخل…. تفسريهعنده يف قراءة ألفية ابن مالك وحضرت 

 رب إبجازة نصها : احلمد هلل….وقال القادري : وقد أجاز صاحب الرتمجة سيدي عبد القادر الفاسي 
 وقال هللا ال تتخذوا إهلني اثنني مث قرأ معنا ومسع منا تفسري القرآن من قوله تعاىل …….. العاملني 

(7 1 8 أبو القاسم بن حممد بن أيب نعيم ….وقال يف آخرها: قال ذلك وسطره …إىل قرب سورة يس (
7)…با األندلسي أصال الغساين نسبا الفاسي دارا ومنشأ األشعري اعتقادا املالكي مذه 1 9 ) 

                                                                                              

(7 1 ( ال يعلم عنه شيء إىل اآلن سوى ماذكره املنوين من اهتمام السلطان املنصور السعدي به مع تقييد البسيلي )انظر 5
 (1/32مقدمة تفسري ابن عرفة رواية األيب 

(7 1 6 وعة أعالم ، نشر املثاين وتذكرة احملسنني )موس 298، شجرة النور 2/791مصادر  ترمجته : معجم املفسرين (
 (3/1263،1267املغرب 

(7 1 7  298( الشجرة 
(7 1 8  51( النحل:
(7 1  (1265، 3/1263( انظر نشر املثاين )املوسوعة 9
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تويف مقتوال بعد صالة اجلمعة خامس ذي القعدة سنة اثنتني وثالثني وألف ، قتله اللمطيون مبكان 
يسمى الزربطانة بفاس اجلديدة الهتامهم له مبصانعة السلطان وعدم تبليغ شكواهم له ، وملا علم السلطان 

7).أمر بدفن اإلمام وحضر جنازته مث مبقتله أرسل جيشه فغلبوا تلك القبائل وقتلوا منهم وهدموا دورهم 2 0 )  


 

_ حممد بن إبراهيم بن عبد الرمحن بن حممد بن عبد هللا ابن اإلمام أبو الفضل  132
7)التلمساين 2 1 )  

 
 انوالفقه مشارك يف علوم األدب والطب والتصوف من أهل تلمس ابلتفسريعامل 

ي الشمين ف والتقكفين مرزوق الأخذ عن سعيد العقباين وغريه وعنه احلافظ التنسي والقلصادي واب
 وغريهم .

قال السخاوي : ارحتل يف سنة عشر ومثامنائة فأقام بتونس شهرين مث قدم القاهرة فحج منها وعاد إليها مث 
7)إىل الشام فزار القدس وتزاحم عليه الناس بدمشق حني علموا فضله وأجلوه .… سافر  2 2 )  

بعثت لألمحر “قال : قلت :  يل عموم رسالة النيب حكى عن شيخه العقباين أنه سأله يهودي عن دل
وما أرسلناك فقال : خرب آحاد اليفيد إال الظن واملطلوب القطع. فقلت له : قوله تعاىل ” . واألسود

 (7إال كافة للناس 2 3 فقال : هذا اليكون حجة إال على من يقول بصحة تقدم احلال على صاحبها (
7)اجملرور وأان ال أقول بصحته . 2 4 ) 

اي أيها الناس إين رسول هللا إليكم وعلق على ذلك أمحد اباب بقوله : احلجة القاطعة يف ذلك قوله 
 (7مجيعا 2 5  فهو نص قطعي .(

 تويف سنة مخس وأربعني ومثامنائة .
 له :

                                                                                              

(7 2 0  (3/1264( انظر حاشية املوسوعة )
(7 2 ، نيل  220البستان  ،2/289، درة احلجال 1/254، شجرة النور  2/793(مصادر ترمجته : معجم املفسرين 1

ن إبراهيم ، تذكرة بوهو فيه حممد بن حيىي  10/740، الضوء الالمع  2/330 ، تعريف اخللف 305االبتهاج 
 (2/751احملسنني ووفيات الونشريسي ولقط الفرائد )موسوعة أعالم املغرب 

(7 2 2  10/740( الضوء الالمع 
(7 2 3  28( سبأ: 
(7 2 4  1/254( الشجرة 
(7 2 5  158( األعراف :
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 تكلم فيها مع املقري اجلد . أحباث يف التفسري
  التفسريية .مع ماكتبت من فوائده …قال صاحب نيل االبتهاج : مفيدة كتبتها 

 
 

7)_ حممد بن إبراهيم األبراشي أو اإلبريشي 133 2 6 )  
 

 تويف بعد عام مخسني ومائتني وألف . 
 له :

7)شرح سورة الضحى 2 7 )  . 
 
 

7)_ حممد بن إبراهيم أبو القاسم األشعري 134 2 8 )  
 

 له : 
7)أسباب النزول 2 9 )  

 
 

7)_ حممد بن أمحد  135 3 0 7)زيتونة أبو عبد هللا التونسي املنستريي( 3 1 ) 
 

 الفقيه الناظم الكفيف . املفسر
                                                                                              

(7 2  خزانة الرابط بكتابه . ( مل أقف له على ترمجة ولعله من أهل املنطقة لتفرد6
(7 2  (2/833(منه نسخة ابخلزانة العامة ابلرابط )انظر الفهرس الشامل 7
(7 2  (مل أقف له على ترمجة ولعله من أهل املنطقة لتفرد خزانة ابن يوسف بكتابه.8
(7 2  (2/837(منه نسخة خبزانة ابن يوسف )انظر الفهرس الشامل 9
(7 3  ا اعتمدت مايف العمر لتخصصه .(وقيل عبد هللا كما يف معظم املصادر ، وإمن0
(7 3 ، ذيل  422، بشائر أهل اإلميان ص  2/104، إحتاف أهل الزمان  2/562(مصادر ترمجته : معجم املفسرين 1

، اتريخ معامل  366 /2، بروكلمان : ملحق  2/498، إيضاح املكنون  2/9، عنوان األريب  132البشائر 
ني معجم املؤلف ، 1/324،325، شجرة النور الزكية  437 /2، تراجم املؤلفني 302، 301، 125التوحيدص 

 25رقم  1/1/185العمر  ، 968، فهرس اخلزانة احلسنية رقم  6/132، األعالم  2/312، هدية العارفني  4/439
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 ولد ابملنستري سنة إحدى ومثانني وألف . 
وهبا نشأ وحفظ القرآن وأيت على بصره يف صغره ، وقيل: إن سبب فقده لبصره أنه ركب من تونس يف 

7)مركب مشحون ابمللح وكان ذلك يف شدة الشتاء فأثر يف بصره فعمي . 3 2 )  
ج د احلجين حمممنهم حممد عظوم مث قدم مدينة تونس فأخذ عقصد القريوان وقرأ على شيوخها 

 األندلسي وحممد فتاتة وعبد القادر اجلبايل. 
 وتصدر بعدها للتدريس ابلزيتونة فانتفع به مجع من األعيان .

قال الوزير ابن أيب الضياف : وكان للباي حسني بن علي األول فيه حمبة كبرية واعتقاد. وإذا دمهه أمر 
ه ويستشريه ، فكان إذا أاته إىل ابردو خيرج لتلقيه وأيخذ بيده ويقوده وجيلس حذوه وال حيضر يبعث إلي

7)معهما اثلث يف الغالب . 3 3 )


 وقد انل خطة .رادية ابمل وخرج للحج مرة أوىل فاجتمع مبصر مبحمد الزرقاين . مث عاد وتوىل التدريس
 الزيتونة . ة جبامعشهودمخلضراوي يف مناظرة التدريس ابملرادية بعد فوزه على منافسه الشيخ حممد ا

ويف عشية ليلة املعراج أتى إليه مجاعة من …قال حسني خوجه : كنت حاضرا حني دخوله اإلسكندرية 
أعيان البلد وطلبوا منه إحياء تلك الليلة املباركة على حني غفلة ومل يكن الشيخ متهيئا هلذه املهمة فنظر 

لتفاسري وامتأل جامع ابن ترابنة ابزدحام اخللق من فوق ومن أسفل وصلى قليال عقيب النهار يف بعض ا
سبحان الذي أسرى بعبده ليال من املسجد  هبم صالة العشاء مث تصدى يف احملراب وتال قوله تعاىل 

 (7احلرام إىل املسجد األقصى  3 4 تلك اآلية وأتى فيها من كل الفنون واملعاين  تفسريومل ينفك عن  (
7)العلوم إىل السابعة من الليل .ومن مجيع  3 5 )



 مث توىل بعد ذلك خطة اخلطابة جبامع ابب البحر وأحدث كرسيا للوعظ به .
 .  فسريالتوحج اثنيا فالتقى بسليمان الشربخييت وجاور ابملدينة املنورة وأقرأ هبا 

مث رجع إىل تونس والزم التدريس إىل آخر حياته.

فاته نصوكان ميلي م مساع واحد، وله يف ذلك حكاايت عجيبة، قال ابن أيب الضياف : كان حيفظ من
على تالميذه وهم يكتبوهنا تلقيا من لفظه، فكان ميلي ما يعجزهم كتابته .

ان شوال سنة مث سادس منل الومل يزل طيب اخلرب محيد األثر إىل أن تويف بتونس يوم اخلميس اخلامس وقي
 القاضي ابن عبد السالم.وثالثني ومائة . ودفن ابلزالج قرب ضريح 

                                                                                              

(7 3 2  2/438( انظر تراجم املؤلفني 
(7 3 3  1/1/186( انظر العمر 
(7 3 4  1( اإلسراء : 
(7 3 5  2/438( انظر تراجم املؤلفني 
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 له :
7)على تفسري أيب السعود مطالع السعود وفتح الودود 3 6 ) 

 علق ابملوضوعتيت هلا م الوهي حاشية ضافية يف ستة عشر جزءا توسع فيها وأفاض الكالم يف مجيع العلو 
سنة دأها ف ، ابتحلرو امن حنو ولغة وبالغة وتوحيد وأصول وفروع وإشارات إىل غري ذلك حىت أسرار 

 مخس عشرة ومائة وأمتها يف ربيع الثاين سنة سبع وعشرين .
لكبري .لقالب اايف  ويف ذيل البشائر: أنه جاوز نصفه )أي تفسري أيب السعود( يف ستة عشر جزءا

ن ائق الزمان عه من عو عرتضوآبخر اجلزء األول من احلاشية املذكورة  كتابة من املؤلف ذكر فيها ما ا
 .به  ده أمريتونس )حسني بن علي( ومحله على إمتامه مبا نشطهإمتامه حىت أخذ بي

7)وفتح الودود على تفسري اإلمام أيب السعود . ملخصات من مطالع السعود 3 7 )


7)يف إبداء بعض لطائف املعراج . ملعان السراج 3 8 )  
 وله أيضا :

طول ، طبة امللى خعحاشية على الوسطى، شرح على السلم يف املنطق ، شرح على البيقونية ، شرح 
تام على مل ، أخ يكملشرح على خطبة املختصر لسعد الدين التفتزاين ، كتاب على ألفية ابن مالك 

عدة أبواب متفرقة من صحيح مسلم .

 
 

7)_ حممد املختار بن أمحد الكنيت  3 9 ) 
 
 

_ حممد بن أمحد بن أيب بكر بن حيىي بن عبد الرمحن بن أيب بكر بن علي القرشي  136
7)بو عبد هللا التلمسايناملقري أ 4 0 )



                                                                                              

(7 3 6 ا نسخة كاملة من نسخ املؤلف يف ستة عشر جزءا بيعت ابلكتبيني بثمن وافر، ومنه نسخة ابملكتبة الوطنية (منه
نسي املؤلف خبط تو  من نسخ حسين بتونس ، ومنها جزءان ابملكتبة العمومية ابجلزائر، واألول ابلزيتونة ومبكتبة حسن

 (2/753لفهرس الشامل ، ا1/1/187مجيل حمفى برسوم وطوالع مزخرفة . )انظر العمر 
(7 3  ( منه نسخة ابملكتبة األمحدية وابخلزانة احلسنية .7
(7 3  (قال حسن حسين : خيرج يف مائة صحيفة تقريبا ، رأيته عند بعض الكتبيني .8
(7 3 9  ( انظر املختار بن أمحد 
(7 4 الديباج  ، 3/52، معجم املؤلفني  1/21، بغية الوعاة  2/70(مصادر ترمجته : طبقات املفسرين للداوودي 0

 ( 2/665،666، وفيات الونشريسي ولقط الفرائد )موسوعة أعالم املغرب  288املذهب 
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 قاضي اجلماعة بفاس 

لى لصدر حمافظ عاة سليم نزاهو مشار إليه ابلعدوة الغربية اجتهادا ودءواب وحفظا وعناية واطالعا ونبال 
 ويتفجر حبفظ حلديث ،احيفظ و أمت القيام  والتفسريالعمل ، حريص على العبادة قائم على علم العربية 

نطقاب ، ويشارك مشاركة فاضلة يف األصلني واجلدل واملاألخبار والتاريخ واآلد

 له شعر جيد ويتكلم يف طريق الصوفية ، ويعتين ابلتدوين فيها .
م املقام رضي إمان الحج ولقي جلة ، وأخذ مبصر عن أيب حيان والشمس األصفهاين وغريمها ومبكة ع

 وبدمشق من الشمس ابن القيم اجلوزية .
اعة ه قضاء اجلمغرب والن املوانقطع إىل خدمة العلم فلما ويل السلطان أبو عنا عاد إىل بلده فأقرأ به

يد .بفاس فاستقل بذلك أعظم االستقالل ، وأنفذ احلق وأالن الكلمة وآثر التشد

اإلمام  عيسى ، ابين يب موسىن وأقرأ العلم واستفاد على اإلمامني العاملني الراسخني ، أيب زيد عبد الرمح
ه يف سيج وحد نر الدين موسى عمران بن موسى بن يوسف املشدايل ، وكان رمحه هللااحلافظ انص

ن ن ولد عقبة بلقرشي بية ااملتأخرين وعلى قاضي اجلماعة بتلمسان أيب عبد هللا حممد بن منصور بن هد
 عامر الفهري ، وغريهم من املشايخ اجللة .

7)عة ومخسني وسبعمائةقال ابن اخلطيب : اتصل بنا نعيه يف شهر حمرم عام تس 4 1 ، وأراه تويف يف ذي  (
7)احلجة من العام قبله . 4 2 ) 

له :

ورحلة  دإقامة املري حثة،كتاب يشتمل على أزيد من مائة مسألة فقهية ضمنها كل أصل من الرأي واملبا
املتبتل ، احلقائق والرقائق كالمها يف التصوف .

 
 

7)_ حممد بن أمحد بن اخلليل أبو عمر السكوين 137 4 3 )  
 

 فقيه ، ويل القضاء مبواضع عدة .

                                                                                              

(7 4  ( فيها أرخه الونشريسي وغريه .1
(7 4 2  2/70( انظر طبقات الداوودي 
(7 4   3/47، تراجم املؤلفني  1/1/993، العمر  3/63، معجم املؤلفني  2/120( مصادر ترمجته : الوايف ابلوفيات 3

 ترمجة ابنه .كالمها ضمن 
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 وهو والد عمر بن حممد السكوين تقدم احلديث عنه يف ترمجة ابنه .
 تويف سنة ست وأربعني وستمائة .

 له :
 . من االعتزال يف تفسريه للكتاب العزيز التمييز ملا أودعه الزخمشري

 بدأه هو وأكمله ابنه عمر كما تقدم يف ترمجته . 
 وله أيضا : 

7)صانيف يف الفقه .ت 4 4 ) 
 
 


 
7)_ حممد بن أمحد بن عبد الرمحن اليسيتين 138 4 5 7)أبو عبد هللا الفاسي ( 4 6 )  

 
 حنوي  مفسرفقيه مالكي متكلم 

 من أهل فاس ولد سنة سبع وتسعني ومثامنائة .
 وحيىي السوسي وأيب العباس الزقاق وأيب عمران الزواوي وغريهم املفسرأخذ عن مشاهري منهم ابن غازي 

7)على الزقاق واحلباك وغريمها . التفسري. ودرس  4 7 ) 
 رحل إىل املشرق فأخذ عن علماء تلمسان وقسنطينة وتونس ومصر ومكة .

ن العجمي صر وعمبمها وغري  املفسرفأخذ عن الزنديوي وغريه بتونس وعن الشمس وأيب احلسن البكري 
 وحممد احلطاب وغريمها مبكة .
 لبيان .لنحو واول واواحلديث والفقه واألص ودرس التفسريوى وعاد إىل فاس ، فتوىل هبا الفت

                                                                                              

(7 4 4  3/63( معجم املؤلفني 
(7 4 ( اليسيتين : _ بفتح الياء التحتية وكسر السني املهملة املشددة بعدها حتتية مث فوقية مثناة _ نسبة إىل قبيلة )انظر 5

 (2/887، موسوعة أعالم املغرب  1/283الشجرة 
(7 4 ،  338، نيل االبتهاج 1/283ة النور ، وشجر  250، النبوغ املغريب  2/794(مصادر ترمجته : معجم املفسرين 6

، تذكرة  3/72ملؤلفني ا، معجم  3/59، وهو فيه حممد ابن عبد الرمحن ، سلوة األنفاس  4/101الفكر السامي 
 (2/887احملسنني ولقط الفرائد )موسوعة أعالم املغرب 

(7 4 7  338( انظر نيل االبتهاج ص
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والزمه املنجور أحد عشر سنة  املفسرانأخذ عنه كثريون ومنهم القاضي أبو احلسن السكتاين واملنجور 
7)إىل وفاته وانتفع به وغريمها . 4 8 ) 

 تويف بفاس يف السادس عشر من احملرم سنة تسع ومخسني وتسعمائة .
 له آتليف منها :

حقوق  ليف يف، أت جزء على التاجوري ، الرد على خملوف ، الرد على الزقاق ، شرح خمتصر خليل
 السلطان على الرعية وحقوقهم عليه ، وغري ذلك .

_ حممد بن أمحد بن عبد القادر بن حممد بن الناصر الراشدي اجلليلي املعسكري أبو  139
7)راس اجلزائري 4 9 )  

 
 ديث ورجاله . مؤرخ ، مالكي من العلماء ابحل

 من أهل بالد معسكر ابجلزائر ، ولد هبا سنة مخسني ومائة وألف 
ام واحلجاز صر والشزار مواألنساب وغري ذلك ، رحل يف طلب العلم و  والتفسريله مشاركة يف الفقه 

 وتونس واملغرب .
ألدب والتاريخ قال عنه الكتاين : حافظ املغرب األوسط ورحالته صاحب التآليف الكثرية يف الفقه وا

7)واألنساب وغري ذلك . 5 0 )  
لسنوسي وأبو ه ابن اوعن أخذ عن املرتضى الزبيدي والشرقاوي وعثمان احلنبلي وغريهم من هذه الطبقة

 عمرو عثمان القادري وغريمها .
 ئتني .وما تويف ببلده عشية األربعاء الثالث عشر من مجادى الثانية سنة تسع وثالثني

 ، منها :له حنو مخسني كتااب 
7)تفسري القرآن . 5 1 ) 

 وله أيضا :

                                                                                              

(7 4 8  1/283( الشجرة 
(7 4  ، فهرس الفهارس 306، معجم أعالم اجلزائر  2/487ن (مصادر ترمجته : معجم املفسري9
، معجم 6/18 ، األعالم 2/880، بروكلمان 2/332، تعريف اخللف  1/106، دليل مؤرخ املغرب  1/150

 . 3/74املؤلفني 
(7 5 0  1/150( فهرس الفهارس 
(7 5  ( ذكر الكتاين أنه يرويه عن املهنوي عن ابن السنوسي عنه .1
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 ثختريج أحادي ضى ،لب أفياخي يف عدة أشياخي ، السيف املنتضى فيما رويته أبسانيد الشيخ مرت
املغرب  يمن دخلفابة دالئل اخلريات ، احلاوي اجلامع بني التوحيد والتصوف والفتاوي ، در السح

عدية ، مروج لوك الس املوطاس ، الزمردة الوردية يفاألقصى من الصحابة ، ذيل القرطاس يف ملوك بين 
احة ة ذكر هبا سيم ، رحللعلو االذهب يف نبذة من النسب ، اخلرب املعلوم يف كل من اخرتع نوعا من أنواع 

 لك .ذغري له يف املشرق واملغرب ومن لقي من أعياهنما ، شرح املقامات احلريرية ، و 
 
 

7)مر التونسي أبو عبد هللا الوانّوغي املالكي_ حممد بن أمحد بن عثمان بن ع 140 5 2 )   
 

ق ، ومعرفته قابلة واملنطرب واملواجل واألصلني والعربية والفرائض واحلساب ابلتفسرينزيل احلرمني كان عاملا 
 ابلفقه دون غريه .

 ولد سنة تسع ومخسني وسبعمائة بتونس ونشأ هبا .
نه الفقه عة وأخذ عرف تونس ، ومسع أيضًا من ابن مسع من أيب احلسن بن أيب العباس البطرين مسند

ن عطق ، والنحو  واملنصلنيواألصلني واملنطق ، وعن الويل ابن خلدون احلساب واهليئة واأل والتفسري
 أيب العباس البصار .

وكان يعاب …. قال السيوطي : كان شديد الذكاء سريع الفهم ، حسن اإليراد للتدريس والفتوى ، 
7)سانه يف العلماء ، ومراعاة السائلني يف اإلفتاءعليه إطالق ل 5 3 ). 

 منائة .رة ومثاع عشمات مبكة املشرفة يف سحر يوم اجلمعة ، اتسع عشري شهر ربيع اآلخر سنة تس
 وله : 

ا إىل ، بعث هبفضلهأتليف على قواعد ابن عبد السالم ، وعشرون سؤاال يف فنون العلماء تشهد ب
لة فت على األسئطي : وقلسيو ، فأجاب عنها فرد ما قاله البلقيين . قال ا القاضي جالل الدين البلقيين

 وأجوبتها ومل أقف على الرد ، حاشية على التهذيب للرباذعي .
 
 

                                                                                              

(7 5 2 ، ذيل تذكرة  1/31، بغية الوعاة  2/483، معجم املفسرين 61 /2املفسرين للداوودي  (مصادر ترمجته : طبقات
، شذرات الذهب 5/331، األعالم  268، نيل االبتهاج  92، كشف الظنون  7/3، الضوء الالمع  277احلفاظ 

 .3/80، معجم املؤلفني 7/138
(7 5 3  1/31( بغية الوعاة 
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_ حممد بن أمحد بن علي بن حيىي بن علي بن حممد اإلدريسي احلسين أبو عبد هللا  141
7)العلويين  الشريف التلمساين 5 4 )  

 ية ، انتهت إليه إمامتهم ابملغرب . ابحث من أعالم املالك
 من قرية تسمى العلوين ) من أعمال تلمسان ( ولد سنة ستة عشر وسبعمائة .

 . وغريهم ذايلأخذ عن ابين اإلمام والقاضي أيب عبد هللا بن هدية واجملاصي وعمران املش
 .وعنه ولده أبو حممد وابن اباب والشاطيب وابن خلدون وابن السكاك وغريهم 

 ان ، وكان قدىل تلمسعي إحل إىل فاس مع السلطان أيب عنان ، فاعتقله شهرا ، مث أطلقه وقربه ، ودر 
درسة أقام مبىن له و ه ، استوىل عليها أبو محو ) موسى بن يوسف ( فذهب إليها وزّوجه أبو محو ابنت

 يدرس فيها إىل أن تويف . 
 ه وعرضه عليه .كان لسان الدين ابن اخلطيب كلما ألف كتااب بعثه إلي

فامتنع منه وقال : الشريف أبو  التفسريوملا اجتمع العلماء عند أيب عنان أمر الفقيه العامل املقري إبقراء 
عبد هللا أوىل مين بذلك فقال له السلطان : تعلم أنت علوم القرآن وأهل تفسريه فاقرأه . قال له : إن أاب 

حبضرة  ففسر أبو عبد هللاضرته فعجبوا من إنصافه عبد هللا أعلم بذلك مين فاليسعين اإلقراء حب
العلماء كافة يف دار السلطان ، ونزل عن سرير ملكه وجلس معهم على احلصري فأتى مبا أدهش 

7)احلاضرين حىت قال السلطان عند فراغه : إين ألرى العلم خيرج من منابت شعره. 5 5 ) 
 ف . الشريهللا ة اإلمام أيب عبدوللونشريسي جزء يف ترمجته مساه : القول املنيف يف ترمج

 تويف بتلمسان ليلة األحد رابع ذي احلجة سنة إحدى وسبعني وسبعمائة . 
مخسا وعشرين سنة حبضرة أكابر امللوك والعلماء والصلحاء وصدور الطلبة اليتخلف   فسر القرآن

7)منهم أحد فأبدع . 5 6 ) 
 من كتبه :

                                                                                              

(7 5 4 يعرف  :وهو فيه  447،62، والتعريف اببن خلدون 1/106ف اخللف ، تعري 164(مصادر الرتمجة : البستان 
م ، األعال 193-2/190نسبة إىل العلويني من قرى تلمسان ، اتريخ اجلزائر العام  –بفتح فسكون  –ابلعلوي 

عة فيات الونشريسي )موسو ، تذكرة احملسنني وشرف الطالب وو  255، نيل االبتهاج 3/87، معجم املؤلفني  5/372
 ( 2/680م املغرب أعال

(7 5 5  258( نيل االبتهاج 
(7 5 (انظر مقدمة تفسري الثعاليب ص)أ( وقد خلط الكاتب بينه وبني أيب عبد هللا حممد بن حممد ابن أمحد ابن مرمي 6

 هـ .1014املديوين التلمساين ت 
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7)أصول الفقه . كتب عليه عبد احلميد ابن ابديسمفتاح الوصول إىل بناء الفروع واألصول : يف  5 7 ) 
 شرحا خمتصرا ، شرح مجل اخلوجني . 

 
7)_ حممد بن أمحد بن عيسى املغريب 142 5 8 ) 

 
  مفسرفقيه مالكي 

 تويف سنة مخس وألف
 له تصانيف منها :

 . يف التفسريفيما خفي من كالم القاضي والكشاف  غاية اإلحتاف
 

7) بن حممد بن حممد بن أيب النور أبو عبدهللا النيفر _ حممد بن أمحد بن قاسم 143 5 9 )  
 

 من فقهاء املالكية  مفسرقاض 
 ولد بتونس سنة اثنتني وعشرين ومائتني وألف .

قدم جده أبو النور حلاضرة تونس من صفاقس وكان مقدم آابئه هلا من مصر وكانوا يلبسون العمامة 
7)لرفاعي.اخلضراء عالمة على شرفهم وهو من ذرية حممد ا 6 0 )  

اه والطيب وأخو  الطاهر بناهاأخذ عن إبراهيم الرايحي وابن ملوكة واملناعي وغريهم . وعنه مجاعة منهم 
 صاحل وحممد .

اء واملدرسني العلم عيانبباب الشفاء أحد أبواب جامع الزيتونة فكان درسه جامعا أل درس التفسري
 فتوى .فأتى ابلعجب العجاب ، ويل القضاء بتونس ، وخطة ال

 حج وتويف ابملدينة ودفن ابلبقيع سنة سبع وسبعني ومائتني .
 له :

                                                                                              

(7 5 7  ( تقدمت ترمجته .
(7 5 ، معجم املؤلفني  2/135اح املكنون ، إيض 2/262، هدية العارفني  2/485(مصادر ترمجته : معجم املفسرين 8
3/110 . 
(7 5 وفيه حممد بن حممد بن أمحد ، عنوان األريب  1/390، شجرة النور  2/796(مصادر ترمجته : معجم املفسرين 9
 . 6/19، األعالم  2/108
(7 6 0  1/390( الشجرة 
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 رسالة يف البسملة .
 وله أيضا : تعاليق وفتاوى ، وتعليقات على شرح األمشوين ، وله نظم .

 
 

7)_ حممد العريب بن أمحد بن حممد بن عبد هللا اخلطيب التطواين 144 6 1 ) 
 

 ولد بتطوان سنة ثالث وثالمثائة وألف .
 درس بتطوان وفاس وارحتل إىل األزهر للدراسة فيه وعاد إىل املغرب .

ايل يب شعيب الدكناين وأبالم أخذ العلم عن أمحد الرهوين وعبد العزيز بناين وعبد الصمد كنون وعبد الس
. 

 واحلديث . التفسريلزم حممد رشيد رضا عاما كامال ودرس عليه 
 . ونيةدروسا يف التفسري ابلزاوية الريس أسس بتطوان مدرسة وتوىل إدارهتا وألقى

 سرية .الو  التفسريعني عدال وطلب للقضاء فامتنع وعني أستاذا ابجلامع الكبري لتدريس 
 تويف بتطوان يوم الثالاثء عشرين من ذي القعدة سنة أربعمائة وألف .

 له :
 .رة وهو خمطوط بقوال فاحتةجملد واحد أمت فيه ال فتح الرمحن الرحيم يف فهم القرآن العظيم

 األرجوزة القرآنية .
 وله أيضا :

ة ، بات النفسانيوالتقل خالقاإلرشاد املفيد لبيان بعض معاين كلمة التوحيد ، الرحلة احلجازية يف األ
 ديوان شعر .

7)_ حممد بن أمحد بن حممد بن حممد بن حممد بن مرزوق العجيسي 145 6 2 أبو عبد هللا  (
7)مشس الدين اجلد اخلطيب 6 3 ) 

                                                                                              

(7 6  452( مصادر ترمجته : إعاف اإلخوان الراغبني ص1
(7 6  (3/107ر )معجم املؤلفني ( نسبة إىل عجس قبيلة من الربب2
(7 6 ،  305، الديباج  6/127، شذرات الذهب  3/200، نفح الطيب  3/360( مصادر ترمجته : الدرر الكامنة 3

وغريها ، إيضاح  154،406، 104، كشف الظنون  1/394، فهرس الفهارس  267، نيل االبتهاج  184البستان 
، 2/170دية العارفني ، ه3/107، معجم املؤلفني 5/328 ، األعالم 195، دليل مؤرخ املغرب  1/155املكنون 

 . 4/26، اإلعالم مبن حل مراكش  236، شجرة النور  225جذوة االقتباس 



 

156 

 

  
  مفسرفقيه أصويل، حمدث ، حنوي ، 

ويل أعماال فمسان ،  تلولد بتلسمان سنة سبعمائة وعشرة . ورحل إىل املشرق ، وأقام مبصر وعاد إىل
لسلطان اتصل ابفهرة علمية وسياسية ، وتقدم عند ملوك املغرب ، وسجنه بعضهم، مث رحل إىل القا

 أن تويف . األشرف فواله مناصب علمية استمر قائما هبا إىل
7). وتفسريقال املكناسي : ابرع اخلط أنيقه متسع الرواية مشاركا يف فنون من أصول وفروع  6 4 ) 

لدين اي وشرف ملطر اأخذ عن ابين اإلمام واخلطيب اجملاصي وعن عز الدين الواسطي ومجال الدين 
لغرانطي احيان  ن أيباألسيوطي وعن احلجيب املكي وخليل القسطالين والنويري وعن ابن القماح وع

 وغريهم ، وله حنو ألفي شيخ مجعهم يف برانمج .
 عد كثرة .من ال يو يين أخذ عنه ابنه أمحد وبرهان الدين ابن فرحون والشاطيب وابن اخلطيب القسنط

 تويف ابلقاهرة سنة إحدى ومثانني وسبعمائة .
 من تصانيفه : 

سالك على يضاح ال، إ ملستوفز املستجازشرح الشفا يف التعريف حبقوق املصطفى مل يكمل ، عجالة ا
 ألفية ابن مالك يف النحو ، وتيسري املرام يف شرح عمدة األحكام .

_ حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن حممد ، ابن مرزوق العجيسي التلمساين أبو  146
7)عبد هللا احلفيد 6 5 )   

  
 حنوي انظم مفسرعامل ابلفقه واألصول واحلديث واألدب ، 

إىل تونس  لم ورحلوتع لمسان يف الثالث عشر من ربيع أول سنة ست وستني وسبعمائة وهبا نشأولد بت
 وفاس . 

نهم علنويري وأخذ ابدي واوزأرحل إىل احلجاز واملشرق ودخل القاهرة فلقي هبا العالمة ابن خلدون والفري 
 خذ عنه .الين وأعسقل. وحج سنة تسعني برفقة اإلمام ابن عرفة وحج ولقي شيخ اإلسالم ابن حجر ا

                                                                                              

(7 6 4  . 225( جذوة االقتباس 
(7 6 هـ ،  787، وقد وهم يف سنة وفاته حيث جاء فيه سنة  442(مصادر ترمجته : طبقات املفسرين لألدنوي ص5

،  1984شف الظنون ك،  201، البستان  2/119، البدر الطالع  7/50لضوء الالمع ، ا 2/483معجم املفسرين 
،  1/382رس الفهارس ، فه 293، نيل االبتهاج  3/97، معجم املؤلفني 5/331، األعالم  1/252شجرة النور 

خ اجلزائر ، اتري 290ائر ، معجم أعالم اجلز  2/345، بروكلمان 2/191، هدية العارفني 219دليل  مؤرخ املغرب 
 2/195العام 
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7)الثعاليب املفسروهو أستاذ  6 6 ، وأخذ عنه ابنه الكفيف والقلشاين وأبو العباس الشريف التلمساين  (
 واحلافظ التنسي ونصر الزواوي وغريهم .

ودرره واالطالع على حقائق التأويل وغرره: فلو رآه جماهد علم  معرفته ابلتفسريقال عنه ابن اباب يف 
رآن العزيز جماهد ، أو القاه مقاتل لقال تقدم أيها املقاتل ، أو الزخمشري لعلم أنه كشف أنه يف علوم الق

النكت على احلقيقة وقال لكتابه : تنح هلذا احلرب عن سلوك تلك الطريقة ، أو ابن عطية لعلم كم هلل 
7)حبره . تعاىل من فضل وعطية ، أو أبو حيان الختفى منه إن أمكنه يف هنره ومل تسل له نقطة من 6 7 ) 

ومن يعش عن ذكر الرمحن  حكي أنه ملا دخل جامع الزيتونة وجد اإلمام ابن عرفة يفسر قوله تعاىل 
7)اآلية نقيض له  6 8 . مستشكال قائال : قرئ ومن يعشو ابلرفع ونقيض ابجلزم ووجهها أبو حيان  (

ة ذلك صاحب الرتمجة بكالم مل أفهمه والظاهر أن يف النسخة حتريفا ، وذكر كالمه ، فشرح له وجه
7)واستشهد لذلك 6 9 ). 

 مات بتلمسان يف شعبان سنة اثنتني وأربعني ومثامنائة .
 له كتب وشروح كثرية ، منها :

: كتاب يف خواص القرآن العظيم وبيان أسراره وكيفية  الربق اليمانية يف األسرار القرآنية وله أيضا :
7)الوصول إليها . 7 0 ) 

 يقة احلكماء .: على طر  تفسري سورة اإلخالص
 والتفسرييف حماداثت عامل قفصة : يف الفقه  اغتنام الفرصة

 
ور اليقني نت البخاري ،  مكرراري يفاملفاتيح املرزوقية حلل األقفال واستخراج خبااي اخلزرجية ، أنواع الذرا

راآت قوزة يف الأرج حلديث ،لم اعيف شرح أولياء هللا املتقني ، ثالثة شروح على الربدة، الروضة : رجز يف 
ة ، الك ، احلديقمية ابن ألف ، أرجوزة نظم هبا ختليص املفتاح يف املعاين والبيان ، أرجوزة اختصر هبا

 مساع الصم يفوارد، إالش إظهار صدق املودة يف شرح الربدة ، شرح خمتصر خليل ، شرح اجلمل ، برانمج
 إثبات الشرف من جهة األم ، وغري ذلك . 

 
                                                                                              

(7 6  ( مقدمة تفسري الثعاليب ص)ب( .6
(7 6 7  294( نيل االبتهاج 
(7 6 8  36( الزخرف : 
(7 6 9  253( انظر الشجرة 
(7 7 0  ( ذكره األدنوي .
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أمحد بن حممد بن حممد بن علي بن غازي العثماين أبو عبدهللا املكناسي  _ حممد بن 147

7)الفاسي 7 1 )  
فقهاء  اءات منالقر و  ابلتفسريمقرئ ، حمدث ، ، مؤرخ ، فرضي ، حاسب ، عروضي ، حنوي ، عامل 

 املالكية .
7)نسبه يف بين عثمان قبيلة من كتامة مبكناسة الزيتون 7 2 ) . 

دة مث مم فأقام هبا لب العلطيف  ومثامنائة ونشأ وتعلم هبا وانتقل إىل فاس ولد مبكناسة سنة إحدى وأربعني
ويني وجلس مع القر  جاعاد إىل بلده وتصدر للتدريس ، مث حتول إىل فاس وتوىل اخلطبة واإلمامة يف

 لإلقراء فطار صيته يف اآلفاق وقصده الناس من أحناء املغرب العريب .
 اج واحلباك وابن مرزوق الكفيف وغريهم .أخذ عن أيب العباس املزدغي والسر 

 وعنه القدومي والونشريسي واليسيتين وغريهم .
ا احلديث وغريهو  فسريوالتة قال تلميذه عبد الواحد الونشريسي : حضرت جمالس إقرائه يف الفقه والعربي

 ، وكلها يف غاية االحتفال .
 .عشرة وتسعمائة تويف بفاس يوم األربعاء التاسع من مجادى األوىل سنة تسع 

 من تصانيفه الكثرية : 
7)الورغمي  لتفسري ابن عرفةالصغري  تقييد البسيليتكملة  7 3 ) . 

 وله أيضا :
شفاء الغليل يف حل مقفل خمتصر خليل ، بغية الطالب يف شرح منية احلساب ، اتريخ الروض اهلتون يف 

ءات ، التعلل برسوم اإلسناد ، طرق أخبار مكناسة الزيتون ، إنشاد الشريد يف ضوال القصيد يف القرا

                                                                                              

(7 7 ، نيل االبتهاج  820، النبوغ املغريب  1/210، فهرس الفهارس  2/794(مصادر الرتمجة : معجم املفسرين 1
، هدية العارفني  63 ، دليل مؤرخ املغرب 2/379،  188، 1/17،18ملكنون ، إيضاح ا 4/2، أخبار مكناس 333

،  2/73ألنفاس ا، سلوة 1/320، جذوة االقتباس  1/276، شجرة النور  2/204،2/337، بروكلمان  2/226
، جملة البحث العلمي  5/336، األعالم 3/107( ، معجم املؤلفني 858) وفيه والدته  4/2إحتاف أعالم الناس 

ده عبد هللا  ( وقد أفر 832-2/830، تذكرة احملسنني ولقط الفرائد ودوحة الناشر )موسوعة أعالم املغرب  7/263
 . ملغربكنون برسالة مساها ابن غازي وهي الرسالة الثانية عشرة من سلسلة ذكرايت مشاهري ا

(7 7 2  5/336( األعالم 
(7 7 زاوية احلمزية إبقليم اتفيالت ابملغرب خبط املؤلف نفسه (انظر ترمجة أمحد بن حممد البسيلي ، وتوجد منه نسخة ابل3

 (1/31)انظر مقدمة تفسري ابن عرفة رواية األيب 
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مقرأ انفع : منظومة ، والفهرسة املباركة، كليات فقهية على مذهب املالكية ، تفصيل الدرر : يف القراآت 
، ونظم نظائر رسالة القريواين ، شرح ألفية ابن مالك ، اللبيب إىل مقاصد حديث احلبيب ، وغري ذلك 

 . 
 
 

7)حممد بن أيب بكر املسناوي أبو عبدهللا الدالئي _ حممد بن أمحد بن حممد بن 148 7 4 ) 
 

 كالم .وال لتفسريوااحلديث قه و عامل مغريب من فقهاء املالكية ، كان راسخ القدم يف علوم العربية ، والف
 ولد سنة اثنتني وسبعني وألف 

، والعارضة القوية قال عبد هللا كنون : كان آية يف احلفظ واإلتقان قد أعطي امللكة العجيبة يف التدريس 
7)يف الفتوى ، فأصبح احلجة الذي الينقض قوله ، وال يكون الرجوع إال إليه . 7 5 ) 

 ري وغريهم .م القادلسالأخذ عن والده وعم أبيه حممد املرابط وعبد القادر الفاسي واليوسي وعبد ا
7)عن الفاسي وابن احلاج وغريمها . التفسريوأخذ  7 6 ) 

 م.غريه وحممد ميارة الصغري وابن محدون البناين و وعنه حممد جسوس وحممد اليفرين
 تويف سنة ست وثالثني ومائة وألف .

 
 
 

7)_ حممد بن أمحد بن حممد ابن الوقاد 149 7 7 )  
 

 واحلديث والفقه واألدب  عامل ابلتفسريقاض 
 .  ة ترودانتزل مدينى ونمن أهل تلمسان هاجر منها على أثر االحتالل الرتكي هلا إىل املغرب األقص

                                                                                              

(7 7 ، نشر املثاين وتذكرة  1/333، شجرة النور  286، النبوغ املغريب  2/796(مصادر ترمجته : معجم املفسرين 4
 (1992-5/1980احملسنني )موسوعة أعالم املغرب 

(7 7 5  . 286يب ( النبوغ املغر 
(7 7  (9811-5/1980( انظر نشر املثاين )املوسوعة 6
(7 7  .343، معجم أعالم اجلزائر 2/795(مصادر ترمجته : معجم املفسرين 7
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اسة ىل سجلمهب إلقي يف بداية األمر بعض الصعوابت الستحكام العجمة يف ألسنة السوسيني فذ
أ هو أول من قر بري . و الك فمكناس ففاس مث عاد إىل ترودانت فويل التدريس والفتوى واإلمامة جبامعها

ا ليلة هب أحيا وأول من اجلامع الصحيح للبخاري هبا قراءة ضبط وإتقان وخطب فيها برباعة اللسان ،
 . املولد ابجتماع الناس يف منزله وقراءة قصائد مدحه 

 تويف سنة إحدى وألف .
 
 

7)_ حممد بن أمحد بن املكي بن أمحد بن علي أبو الفتح السوسي 150 7 8 )  
 
 واحلديث .  التفسريعامل ابلعربية فقيه مالكي ، مشارك يف  

7)أصله من هشتوكة ، من جزولة 7 9 ) . 
 نة مخس ومثانني ومائتني وألف .مولده مبكناس س

تفسري وكان آخر ما أقرأه من الدروس الليلية هو …. قال املنوين : اشتغل ابلتدريس قرابة ستني عاما 
ابجلاللني واستمر فيه حىت شارف ختمه حيث وقف على سورة املعارج فنزل به مرضه  القرآن الكرمي

7)الذي تويف فيه 8 0 )  . 
 فاس والرابط وتوىل مناصب آخرها قضاء مكناس وتنقل مدرساً ، بني مكناس و 

 ووفاته هبا سنة مخس وستني وثالمثائة
 صنف كتباً ، منها :

در بد القابن عشرح مطول هلمزية البوصريي ، حاشية على شرح أرجوزة مصطلح احلديث حملمد ا
 .لفاسيا

 
 

7) املدين_ حممد الطيب بن إسحاق بن الزبري بن حممد األنصاري اخلزرجي التنبكيت 151 8 1 ) 
                                                                                              

(7 7 ، معجم  6/24، األعالم 151ص 1394، جملة دعوة احلق : رجب  2/488(مصادر ترمجته : معجم املفسرين 8
 3/75املؤلفني 

(7 7 لكة مراكش ، توجد وراء اجلبل وحتد مملكة مراكش اليفصلها عنها غري األطلس ( جزولة : بالد عامرة من أقاليم مم9
 (143،144،  1/30.)انظر وصف إفريقيا 

(7 8 0  158( جملة دعوة احلق ص
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 مدرس مالكي املذهب ، سلفي العقيدة .
ملدينة سنة ل إىل اانتقو ولد سنة ست وتسعني ومائتني وألف يف مكان يسمى املراقد ابملغرب ونشأ به 

 مخس وعشرين وثالمثائة فدرس يف املسجد النبوي إىل آخر حياته . 
 تويف ابملدينة سنة ثالث وستني وثالمثائة

 وصنف كتبا ، منها :
 يف اختصار تفسري اإلمام ابن جرير : هيئ للطبع .  حتبري التحرير

 وله أيضا :
هات : يف شف الشبظم كنالدرة الثمينة : نظم به شذور الذهب : يف النحو ، الرباهني املوضحات يف 

 التوحيد ،  السراج الوهاج يف اختصار صحيح مسلم بن احلجاج .
 
 

7)د أبو عبد هللا الدالئي_ حممد بن أيب بكر بن حممد بن سعي 152 8 2 ) 
 

 واحلديث والكالم  يف التفسريعامل 
 ولد سنة سبع وستني وتسعمائة 

 من أعظم شيوخ الزاوية الدالئية يف املغرب 
وعلم  والتفسريقال عنه خملوف : اإلمام العامل العامل الشيخ الصاحل الويل الكامل املتسع يف احلديث 

م وكان أعالم وقته كالشهاب املقري وأيب العباس الفاسي يقصدون الكالم ، كان من أعالم علماء اإلسال
7)زايرته والتربك به ويراجعونه يف عويص املسائل وإليه انتهت رائسة الدنيا والدين . 8 3 ) 

وقال يف املرآة : انتهت إليه رايسة الدين والدنيا واستقل بسياسة األمور اجلليلة والرتبة العالية إمام حافظ 
7) علم التفسري ومعاين احلديث وعلم الكالم حسن املشاركة فيها ويف غريها .دارك متوسع يف 8 4 ) 

 أخذ عن والده والقصار وابن الزبري السجلماسي وحممد الشرقي وغريهم .

                                                                                                                                                                      

(7 8 ، جملة املنهل  3/372، معجم املؤلفني  6/178، األعالم  2/543(مصادر ترمجته : معجم املفسرين 1
 . 11/6/1379،17/5/1382رة ، جريدة املدينة املنو  315، 6/198،266
(7 8  479 /2، نفح الطيب 76، الزاوية الدالئية  1/301، شجرة النور   2/797(مصادر ترمجته : معجم املفسرين 2

 ( 3/1333، نشر املثاين )موسوعة أعالم املغرب  6/96، االستقصا 
(7 8 3  301( الشجرة 
(7 8  (3/1333( انظر نشر املثاين )املوسوعة 4
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 أخذ عنه املقري وأثىن عليه . 
عنه  أخذالشاذيل و  ط وحممدرابوأخذ عنه كثرة منهم أوالده الغزواين وحممد احلاج سلطان املغرب وحممد امل

 أخوه أبو العباس احلارثي .
 أخباره كثرية وحيكى عنه كرم وكرامات .

لدالء جبوار فن يف اف ودتويف يف صالة العصر يوم األربعاء احلادي عشر من رجب سنة ست وأربعني وأل
 أبيه .

 
 

7)_ حممد بن احلسن املقري أبو عبد هللا اجملاصي املغراوي 153 8 5 ) 
 

 درس املفيتالقاضي الفقيه العالمة امل
 ولد مبكناسة الزيتون  

لتثبت ا وكان من أهل سة ،ويل قضاء فاس ، مث عزل وابشر التدريس يف القرويني إىل أن ويل قضاء مكنا
 يف األحكام والتحري .

 
 لعلميه ابقرأ عليه حممد العريب بن الطيب القادري وشقيقه عبد السالم وكان يثين عل

7)واملشاركة واحلفظ اجلزيل 8 6 ) . 
 لزيتون بروضةاكناسة وب مبويف عصر يوم السبت رابع ربيع األول سنة ثالث ومائة وألف ودفن عند الغر ت

 أمحد احلارثي .
 له :

7)بيتا . 695: منظومة  تفسري غريب القرآن 8 7 ) 
 ملغرب .اأشراف  م يفوله أيضا : تقييد يف األشراف اجلوطيني ، وتقييد يف مسألة العكاكزة ، نظ

                                                                                              

(7 8 5 وفيهما امسه : حممد بن حممد اجملاصي  86، معجم احملدثني واملفسرين  2/803عجم املفسرين (مصادر ترمجته : م
، أخبار مكناس  3/231لفني ( ، معجم املؤ 1826، 5/1823، نشر املثاين وتذكرة احملسنني )موسوعة أعالم املغرب 

4/47 . 
 واملغراوي : نسبة إىل مغراوة ابجلزائر .

(7 8 6  (5/1823سوعة ( انظر نشر املثاين )املو 
(7 8  ، 2/987(منه نسخ ابخلزانة العامة ابلرابط ومبتحف اجلزائر وابجلامع الكبري بصنعاء )انظر بروكلمان امللحق 7

 (2/884الفهرس الشامل 
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7)حلسن أبو عبد هللا اجلنوي احلسين العمراين التطاوين_ حممد بن ا 154 8 8 ) 
 

 حمدث متكلم فقيه مالكي أصويل حنوي بياين . مفسر
 كش .ائل مرا ى قبولد مبدشر )أي قرية( أزجن يف رجب سنة مخس وثالثني ومائة وألف ،  يف إحد

 نزل مكناس وتنقل يف طلب العلم واستقر يف مراكش . 
ه كانت له علم أن مشهان وقف على كتب اجلنوي وعاين ما كان يقيده هبواقال عباس بن إبراهيم : وم

 اليد الطوىل يف كل فن .
غريمها وحج و ورزازي وال أخذ عن ابن عمه عبد السالم البناين ، وعن شيوخ فاس وأيب العباس اهلاليل
ري وامللوي وهواجل صباغفأخذ ابملشرق عن كثريين كالشمس احلفين والشهب الثالثة أمحد بن مصطفى ال

. 
باس أمحد بن أبو العون و أخذ عنه احلضيكي وابن عبد السالم الناصري وحممد بن حممد الصادق ابن ريس

 صاحل احلكمي وغريهم .
واحلديث والفقه واألصول والكالم والتصوف ذا دين متني  ابلتفسريقال الشيخ الرهوين : كان عاملا 

7)ن زاهدا يف عطاايه وتؤدة عظيمة وهدي حسن ، منقبضا عن السلطا 8 9 ). 
تويف مبراكش يوم االثنني الثالث عشر من رمضان سنة مائتني وألف ودفن عند الغروب ابملوضع املسمى 

7)القصور . 9 0 ) 
 له :

  حاشية على اجلاللني
 حاشية على تفسري البيضاوي

 وله أيضا :
 حاشية على خمتصر خليل ، حاشية على شرح ميارة للتحفة . 

 

                                                                                              

(7 8 ، شجرة النور  5/93، األعالم املراكشية  320، دليل مؤرخ املغرب  2/517(مصادر ترمجته : معجم املفسرين 8
لع )موسوعة أعالم ، إحتاف املطا 3/216، معجم املؤلفني  6/92، األعالم  4/135، أخبار مكناس  1/375

حب احلاشية على وقد خلط بينه وبني حممد بن حسن البناين صا 1/227( ، فهرس الفهارس 7/2432املغرب 
 هـ 1194الزرقاين املسماة الفتح الرابين وغريها من التآليف واملتوىف سنة 

(7 8 9  1/227( انظر فهرس الفهارس 
(7 9 0  هـ وأظنه سبق قلم وهللا أعلم . 1220( وقع يف الشجرة سنة 
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7)حلسن بن العريب بن حممد احلجوي الثعاليب اجلعفري الفاليل_ حممد بن ا 155 9 1 )  
 

 .  فقيه مالكي ابحث من رجال العلم واحلكم ، من املالكية السلفية يف املغرب
 من أهل فاس ولد سنة إحدى وتسعني ومائتني وألف . 

جلزائر ا غرب يفامل سكن مكناسة ووجدة والرابط ودَرس ودّرس يف القرويني . وأسندت إليه سفارة
 رائسة سية ، وتوىلهـ( وويل وزارة العدل فوزارة املعارف يف عهد )احلماية( الفرن1323 –هـ 1321)

ه رج ، ونفر منىل اخلاود إاجمللس العلمي ورائسة االستئناف يف اجمللس الشرعي األعلى ورائسة عدة وف
 جوزة :ي من أر ائر ي اجلز مجاعة من الكبار وابتعدوا عنه، حىت قال فيه حممد البشري اإلبراهيم

 وهذه صواعق من حجوي             مرسلة على الفقيه احلجوي !         
7)وقد زار تونس وألقى فيها حماضرة يف جامع الزيتونة حول التجديد وندد ابلصوفية 9 2 )  
سبعني نة ست و ول سوعزل مث تويف ابلرابط يف إحدى املستشفيات عشية يوم األحد فاتح ربيع األ

لها يه ، وهجر أهراءة علالق مثائة ، ودفن بفاس . ومل حيضر جنازته أحد بعد ما امتنع احلزابون منوثال
 اس . هول بفجمكان املسجد اجملاور لرتبته ، فنقلته حكومة املغرب )يف عهد االستقالل( إىل م

 له  : 
  .(7أو ماصح عن الرسول  تفسري القرآنجمموع أوله  9 3 )  

 وىل من سورة قد أفلح . األ تفسري اآلايت العشر
7). تفسري سورة اإلخالص 9 4 )  

 وله أيضا :
م  إصالح تعلييفرابطية ة الالفكر السامي يف اتريخ الفقه اإلسالمي ، ثالث رسائل يف الدين ، احملاضر 

ل جتارة ها : مستقبلثحماضرة ، وم الفتيات يف الداير املغربية ، التعاضد املتني بني العقل والعلم والدين:
يوخه شثقى ذكر فيه روة الو الع غرب ، النظام يف اإلسالم ، الفتح العريب إلفريقيا الشمالية :  خمتصرامل

 ومن اتصل هبم .

                                                                                              

(7 9 ، الفكر السامي من ترمجة له  2/53، العز والصولة  6/91، األعالم  2/518(مصادر ترمجته : معجم املفسرين 1
توجد بيلة حجاوة اليت ق( واحلجوي : نسبة إىل 9/3320، إحتاف املطالع )موسوعة أعالم املغرب  4/199بقلمه 

 ابملغرب قرب بين حسن . كما يف إحتاف املطالع .
(7 9  13-29(انظر شيخ اجلامع األعظم ابن عاشور ص 2
(7 9  (2/829(منه نسخة ابخلزانة العامة ابلرابط )انظر الفهرس الشامل 3
(7 9 4  (2/850ومنه نسخة ابخلزانة العامة ابلرابط )انظر الفهرس الشامل  2/6(انظر الفكر السامي 
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7)_ حممد األمني بن احلسني الشنقيطي 156 9 5 )  
 معاصر من املشتغلني ابلتفسري 

 ولد يف موريتانيا سنة أربع وستني وثالمثائة وألف . 
ن و برواييت قال انفع ، إلماماالشيخ عمر بن احلسني وأخذ إجازتني يف قراءة حفظ القرآن صغرياً على عمه 

ملختار بن سيدي ا لشيخوورش ، إحدامها على عمه الشيخ احلسن بن أمحد بن احلسني، والثانية على ا
احلاج بن  ن الشيخال مكحممد بن عبدي ، مث تنقل بني مشاهري علماء  املنطقة يف طلب العلم والزم  

  اعتقاد أهللدجنة يفاضاءة بن فحف ، والشيخ اإلمام بن املانه . ودرس يف العقيدة األشعرية إالسالك 
ن مالك ، لفية اب: أ السنة ، ويف الفقه : منظومة ابن عاشر ، وخمتصر خليل ، ويف النحو والصرف

 واآلجرومية والمية األفعال . 
،  وار احلرمني الشريفنيطاب له املقام جب هـ مث1379وبعد هذه الدراسة سافر ألداء مناسك احلج عام 

يف يه لع فالزمه ودرس ،ورغب يف االستفادة من علم الشيخ حممد األمني بن حممد املختار الشنقيطي 
و ، وه بييضهان وتالبي بكتابة أضواء، وأصول الفقه ، وهو واحد من طلبته الذين قاموا  التفسري

يسانس( من  ية )الللعالاالمية ، وحصل منها على اإلجازة أخص تالميذ الشيخ. والتحق ابجلامعة اإلس
 . التفسريكلية الشريعة ، واملاجستري من كلية القرآن قسم 

ملكون اوة واإلصالح ها للدعإلي وقد زار موريتانيا عدة مرات منها املرة اليت ترأس فيها الوفد الذي سافر
 من طالب الشيخ األمني .

  اجلامعة اإلسالمية .يف مادة التفسريوهو اآلن مدرس 
 له :

جم . رسالة ية النىل هناإمن سورة الشورى  تفسري ابن املظفر السمعايندراسة وحتقيق جلزء من 
 املاجستري .

 
 

7)_ حممد عمر بن عبد هللا بن سيدي األمني حويه اجلكين الشنقيطي 157 9 6 ) 
 

 . ابلتفسريمعاصر من املشتغلني 
                                                                                              

(7 9 5 ، منهج 94، 93، الشنقيطي ومنهجه يف التفسري ص  418ته : السلفية وأعالمها يف موريتانيا ص (مصادر ترمج
 .1/91الشنقيطي يف تفسري آايت األحكام 

(7 9  ، االتصال به شخصيا . 1/90، منهج الشنقيطي  420(مصادر ترمجته : السلفية وأعالمها يف موريتانيا ص6
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 وثالمثائة وألف . ولد يف موريتانيا سنة ثالث وسبعني
رية لعقيدة األشعاش ودرس وور  حفظ القرآن يف صغره وأخذ فيه سندًا يف قراءة اإلمام انفع برواييت قالون

حممد  مد األمني بنلشيخ حمات اوالفقه املالكي والنحو واللغة العربية وأثناء هذه الدراسة قرأ بعض مؤلف
بعد طلب العلم ، و و احلج  ء مناسكالعربية السعودية ألدا، وأتثر هبا وسافر إىل اململكة  املفسراملختار 

عة التحق ابجلامو نطق ، وامل والعقيدة التفسريقدومه عليها اتصل ابلشيخ حممد األمني ، فدرس عليه يف 
 مكة املكرمة تقل إىل انمثاإلسالمية وحصل منها على اإلجازة العالية )الليسانس( من كلية الشريعة، 

 .اهتري والدكتور املاجس على وحتصل العليا يف جامعة أم القرى ، قسم الكتاب والسنة ،والتحق ابلدراسات 
 لقصيمي وحممدللطيف ااعبد ومن شيوخه غري األمني الشنقيطي عبد العزيز بن ابز وعبد احملسن العباد و 
 .املختار الشنقيطي وأبو بكر اجلزائري ومحاد األنصاري وحممد أمان اجلامي 

 غريهم .و هين كثر منهم أبو أيوب حممد العواجي وملفي الصاعدي وعادل اجلوأما تالميذه ف
مي مستواه العل راه: إندكتو قال عنه الدكتور حممد أبو شهبة الذي أشرف عليه يف رساليت املاجستري وال

 أعلى من هاتني املرحلتني .
اذ توهو اآلن أس ،حل اوقد زار موريتانيا عدة مرات للدعوة إىل الكتاب والسنة وعقيدة السلف الص

دة ف على وانقش عقد أشر نورة و يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة امل قسم التفسريابلدراسات العليا يف 
 وغريه .  يف التفسريرسائل علمية 

 له :
 رسالة املاجستري .اخلمر يف ضوء الكتاب والسنة : 

 وراه .لدكتسالة ا: ر  تصورها سورة النجماألسس العقدية التشريعية األخالقية كما 
 وحبوث تفسريية مل تنشر : 

 (7الزاين ال ينكح إال زانية تفسري قوله تعاىل 9 7 ) 
 (7اي أيها الذين آمنوا شهادة بينكم  تفسري قوله تعاىل 9 8 ) 

 قبل حكمها والعكس . اآلايت اليت ورد نزوهلا
 وله أيضا :

 تمار.العحكم احلج وا القول املفيد على عبيد ربه اجمليد : شرح اآلجرومية ، حبث يف
 

                                                                                              

(7 9 7  3( النور: 
(7 9 8  106( املائدة :
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_ حممد الطيب )وقيل : حممد بن الطيب ( بن عبد اجمليد بن عبد السالم املالكي أبو  158

7)عبد هللا ابن كريان 9 9 )  
 

 فقيه مالكي حافظ حمدث مشارك يف عدة علوم 
 من أهل فاس ولد هبا سنة اثنتني وسبعني ومائة وألف 

 هم .ي وغري اهلواري وحممد البناين والتاودأخذ عن عبد القادر بن شقرون وجسوس وحممد 
شاوي والعريب مد الوهن وحموعبد القادر الك املفسرومن تالميذه محدون ابن احلاج السلمي املرداسي 

 ومجاعة . املفسرانالزرهوين واملوىل السلطان سليمان وابن عجيبة 
 تويف ابلشهدة يف حمرم سنة سبع وعشرين ومائتني 

 يف خمتلفة األوضاع مفيدة .قال خملوف : ألف آتل
 ومن آتليفه :

ايقوم إمنا هذه احلياة الدنيا  : من سورة النساء إىل قوله تعاىل يف سورة غافر  تفسري القرآن العظيم
  (8متاع 0 0 ) 

 تفسري الفاحتة
 مل يكملها تفسري سورة البقرة

 تقييد على البسملة واحلمدلة
 (8ذ ابهلل فإذا قرأت القرآن فاستع تفسري قوله تعاىل  0 1 ) 

8) . متعلق اجلار واجملرور يف البسملة 0 2 ) 
 وله أيضا :

ية لصالة املشيش، شرح اعنيشرح احلكم ، شرح السرية ، شرح ألفية العراقي ، شرح على توحيد املرشد امل
 لك .ذ، رد على الشيخ حممد بن عبد الوهاب ،  نظم يف اجملاز واالستعارات وغري 

 

                                                                                              

(7 9 9  7/74األعالم  ، 2/349، سلوة األنفاس  1/376، شجرة النور  2/543ترمجته : معجم املفسرين  ( مصادر
(8 0 0   39( غافر :
(8 0 1  (2/800. ومنه نسخة ابألزهرية )انظر الفهرس الشامل  98( النحل : 
(8 0  (2/800( منه نسخة ابلصبيحية )انظر الفهرس الشامل 2
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8)احلسني بن علي بن عمر احلسين التونسي_ حممد بن اخلضر بن  159 0 3 ) 

 
  .لقاهرة ق واعامل إسالمي أديب ابحث، يقول الشعر ، من أعضاء اجملمعني العربيني بدمش 

خترج يف  ،ع أبيه مونس ولد يف نفطة من بالد تونس سنة ثالث وتسعني ومائتني وألف ، وانتقل إىل ت
ومصطفى  النجار حممدبو حاجب وعمر بن الشيخ و  جامع الزيتونة، ودرس فيه على أساتذة منهم سامل

 رضوان ، وحممد املكي بن عزوز .
عمل يف جلنة و زيتونة ابل وأنشأ جملة السعادة العظمى ، وويل قضاء بنزرت واستعفي وعاد إىل التدريس

 نها . مصله أتنظيم املكتبتني العبدلية والزيتونية وزار اجلزائر ثالث مرات، ويقال : 
إىل  ي ، مث انتقلالتونس اريخشق ومنها إىل اآلستانة وعاد إىل تونس فكان من أعضاء جلنة الترحل إىل دم

 دبته احلكومة. وانت وىلاملشرق فاستقر يف دمشق مدرسا يف املدرسة السلطانية قبل احلرب العامة األ
ىل بعد عودته إ ر، ونش خرينالعثمانية يف خالل تلك احلرب إىل برلني ، مع الشيخ عبد العزيز جاويش وآ

 دمشق سلسلة من أخبار رحلته ، يف جريدة )املقتبس( الدمشقية . 
ملية متحان )العاال تقدم ، مث وملا احتل الفرنسيون سورية انتقل إىل القاهرة فعمل مصححًا يف دار الكتب

 ( األزهرية فنال شهادهتا . ودرس يف األزهر . 
زهرية ، اإلسالم األ لة نورير جمها وحترير جملتها . وترأس حتر أنشأ مجعية اهلداية اإلسالمية وتوىل رائست

 وجملة لواء اإلسالم . 
المثائة مث بعني وثى وسأختري عضوا يف هيئة كبار العلماء مث عني شيخًا لألزهر يف أواخر سنة إحد

 استقال .
اع بهة الدفجل رئيساً  وانتخب ،وكان هادئ الطبع وقوراً ، خصص قسماً كبرياً من وقته ملقاومة االستعمار 

 عن مشال أفريقية يف مصر .
ه يف تربة وصية منبدفن تويف ابلقاهرة يف الثاين عشر من رجب سنة سبع وسبعني وثالمثائة وألف . و 

 صديقة أمحد تيمور ابشا . 
 له :

تدل على تعمقه فيه ومن ذلك رده املفحم على أحد املتطفلني على التفسري يف  ردود تتعلق ابلتفسري
مقال إبحدى اجملالت ورده على صاحب مقال التشريع املصري وصلته ابلفقه اإلسالمي الذي قام فيه 

                                                                                              

(8 0 األعالم  ، 11/743، لواء اإلسالم  3/274، معجم املؤلفني  2/527(مصادر الرتمجة : التفسري واملفسرون 3
    1/165،195، األزهر يف ألف عام  3/2/58، 21/9/52األهرام  6/113
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ري بتحريف آايت احلدود ورده على صاحب كتاب اهلداية والعرفان يف تفسري القرآن ابلقرآن وغ
8).ذلك 0 4 ) 

 وله آتليف منها :
 . مطبوع بالغة القرآن

 وله أيضا :
نية ، ايطائفة القاد إلصالح،ىل ايف الشعر العريب ، مناهج الشرف ، الدعوة إ حياة اللغة العربية ، اخليال

كم ، نقض  أصول احلو الم مدارك الشريعة اإلسالمية ، احلرية يف اإلسالم : حماضرة ، نقض كتاب اإلس
ى ، تونس مظالسعادة الع كتاب يف الشعر اجلاهلي ،  خواطر احلياة : ديوان شعر ، حممد رسول هللا ،

 مع الزيتونة .وجا
 

8)_ حممد بن خلفة بن عمر الوشتايت املايل أبو عبد هللا اأُليّب  160 0 5 ) 
 

 ، انظم ، قاض   مفسرحمدث ، حافظ ، فقيه مالكي ، 
نسء تو وفد صغريا إىل احلاضرة التونسية ، ونزل مبدرسة التوفيق . وقرأ على علما

ج واجتمع عده. وحبرعية رائسة العلوم الشوالزم اإلمام ابن عرفة حىت صار من أعيان أصحابه. وحاز 
 بكثري من علماء مصر.

 هم .وغري املفسر وممن أخذ عنه عمر القلشاين وابن انجي وعبد الرمحن الثعاليب 
                                                                                              

(8 0 ، التفسري واملفسرون 3/401، رسائل اإلصالح  7/9،  4،3،2/8،  12،10/7( انظر جملة اهلداية اإلسالمية 4
2/527 . 
(8 0 ، العمر  671-1/669، احللل السندسية  222، نيل السائرين  2/527(مصادر ترمجته : معجم املفسرين 5
 /1كشف الظنون   ، 2/285، درة احلجال  123، اتريخ الدولتني ص  287، نيل االبتهاج  67رقم  1/1/330

، تبصري  3/182لمان ،  بروك 2/169،  البدر الطالع 6/115، األعالم  3/278، معجم املؤلفني  1256، 557
بن عرفة ورواايته : ملتقى ابن ا، تفسري  266-1/265، اتريخ الرتاث العريب 1/50، تراجم املؤلفني  1/21املنتبه 
، كشف  1/114ريب ، عنوان األ 11/113، الضوء الالمع  1/244( ، شجرة النور الزكية 388)ص 1976عرفة 

، نزهة األنظار  363 صبوعات ، معجم املط 287، 122، معامل التوحيد ص  1/31، تبصري املنتبه  1256الظنون 
ة تفسري لأليب ، مقدم مع خلط بينه وبني شخص أندلسي ، مقدمة إكمال املعلم 1/184، هدية العارفني  1/239

 ولعبد الرمحن عون كتاب فيه عنوانه : األيب وإكماله . 1/25ابن عرفة 
ن مالشمال الغريب  ة ، قرية بناحية الكاف يفنسبة إىل أب : -ضم اهلمزة وتشديد املوحدة بعدها ايء النسبة ب -واأليب 

 ك .القطر التونسي هلا ذكر يف التاريخ . والوشتايت نسبة إىل قبيلة بربرية مقيمة هنا
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وله نظم كثري تظهر عليه كلفة املتفقهني .

8)قال السخاوي : كان سليم الصدر مع مزيد تقدم يف العلوم . 0 6 )  
8)املغرب يف املعقول . ووصفه ابن حجر ابألصويل عامل 0 7 )



توى لقبلي مث الفلوطن ااء ابوتوىل عدة وظائف شرعية منها إمامة جامع التوفيق واخلطبة به. وتوىل القض
 ابحلاضرة أايم األمري أيب فارس عزوز، وأقام عليها إىل آخر حياته . 

.اعدهبمات عن سن عالية بتونس يف خالل سنة سبع وعشرين ومثامنائة وقيل يف اليت 
 له :

: وهو عبارة عن تقييد جملالس تفسري شيخه ابن عرفة وهو أكمل رواايته ويقع يف مثانية  تفسري القرآن
8)أسفار وقيل عشرة أسفار . 0 8 )  

 وله أيضا :
اضي ضعه القو لذي إكمال إكمال املعلم لفوائد صحيح مسلم يف احلديث أكمل به إكمال املعلم ا

.ونة ي الشارح األصلي ملسلم ، شرح على املدعياض على "املعلم " لإلمام املازر 






8)_ حممد بن سحنون )عبد السالم( بن سعيد بن حبيب أبو عبد هللا التنوخي 161 0 9 )


                                                                                              

(8 0 6  287( انظر نيل االبتهاج 
(8 0 7  1/31( تبصري املنتبه 
(8 0 العاشورية ، ومنه نسخة  ( عند بعض الكتبيني اجلزء األول منه ينتهي إىل آخر سورة البقرة توجد نسخة منه ابملكتبة8

كتب دار الب جزأين ومنه نسخة ( واملوجود منه أغلبه يقع يف 1/452يف دار الكتب الوطنية بتونس ) الفهرس الشامل 
د ة ، ومكتبة حمملعاشورياكتبة الوطنية بتونس ، وابألمحدية نسخة اتمة يف جملدين خبط الشيخ حممد بن سالمة، وامل

ة ابلرابط ، مااخلزانة الع يف جملدين عليهما طرر وتعليقات خبط الشيخ حممد قورسم ،الصادق النيفر نسخة اتمة 
ا ستنبول  ونسبهابثمانية عنور  العمومية ابستنابول ومنها نسخة مصورة مبعهد املخطوطات العربية ابلقاهرة ، مكتبة
يف حبثه عن  عد غرابني سبوقد  بروكلمان البن عرفة وكذلك ما قبلها نسبت يف فهرست معهد املخطوطات البن عرفة

ن عرفة وانظر تفسري ابابه . )وأصح تفسري ابن عرفة أن ما ينسب البن عرفة ال يعدو ثالثة رواايت تناقلها عنه تالميذه
 وترمجته (

ة سنة بكلية الزيتون البحوث مركز وقد طبع جزء من هذه الرواية يف جملدين بدراسة وحتقيق الدكتور حسن املناعي نشرها
 م 1986

(8 0 ، نفح  4/202، ترتيب املدارك 129، طبقات اخلشين ص1/146(مصادر ترمجته : املدرسة القرآنية يف املغرب 9
، البيان 6/204، األعالم  1/70، شجرة النور  254،301،302، فهرست ابن خري ص 3/166،178الطيب 
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 اإلمام ابن اإلمام الفقيه احلافظ النظار املالكي .
 مولده ابلقريوان سنة اثنتني ومائتني . 

صمادحي اوية الن مع. وروى عن موسى ب نشأ بني يدي أبيه سحنون. وعنه أخذ العلم وعليه معتمده
لمة بن ساز مثل احلجو وعبد العزيز بن أيب حيىي املدين ، ورحل إىل املشرق فحج ولقي علماء مصر 

 شبيب وابن كاسب وأيب مصعب الزهري .
روى عنه خلق كثري منهم ابن القطان وأبو جعفر ابن زايد وغريمها .

اظ املتقدمني ويف غري ذلك من املذاهب من الناظرين قال اخلشين : كان يف مذهب مالك من احلف
8)املتصرفني . وكان كثري الوضع للكتب ، غزير التأليف . 1 0 ) 

بدوس: هذا  عاب ابن  كتحيكى أنه ملا تصفح حممد بن احلكم كتابه )اجلامع( وكتاب ابن عبدوس قال يف
ح يف نون : هذا رجل سبقال يف كتاب ابن سحو  -و كما قالأ -كتاب رجل أتى بعلم مالك على وجهه

 العلم سبحا . 
يف اجلهاد  من ألف ندانوذكر للقاضي إمساعيل بن إسحاق مرة ما ألفه العراقيون من الكتب فقال : ع

 عشرين جزءا، وهو حممد بن سحنون، يفخر بذلك على أهل العراق .
ة إىل أن خلاصة والعامم من ااحرت ومتت له رائسة العلماء يف القريوان وعاش منظورا  إليه بعني اإلجالل واال
 ار .ألمصانتشرت كتبه يف املغرب واألندلس . وتداوهلا طالب العلم ورواته يف هذه ا

 تويف سنة ست ومخسني ومائتني . 
 له :

8). أحكام القرآن 1 1 ) 
 وله أيضا :

                                                                                                                                                                      

 3/19، تراجم املؤلفني  2/130احلفاظ ، تذكرة  3/156، اتريخ الرتاث العريب  3/284، بروكلمان  1/195املغرب
، العرب 2/150، شذرات الذهب  13/60، سري أعالم النبالء  1/433، رايض النفوس  2/169، الديباج املذهب

، معجم املؤلفني  2/122، معامل اإلميان  2/80، مرآة اجلنان 7/217، الكامل  4/12، العيون واحلدائق 2/31
، مدرسة  1/2/588، العمر  1/201، بغية امللتمس  143، وفيات ابن قنفذ ص  3/86، الوايف ابلوفيات 3/411

 2/705احلديث يف القريوان 
وقد ألف فيه عبد الرمحن عثمان حجازي كتااب مساه : املذهب الرتبوي عند ابن سحنون رائد التأليف الرتبوي اإلسالمي 

. 
(8 1 0  129( الطبقات ص
(8 1  (مل ينسبه له غري عياض يف املدارك .1
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 دان والر اإلمي ،إلمامة اث ، اجلامع ،  آداب املتناظرين ، كتاب اإلابحة ، كتاب األشربة ، غريب احلدي
احلجة على  ،لقدرية لى اعلى أهل الشرك ، كتاب التاريخ ، حترمي النبيذ ، تفسري املوطأ ، احلجة ع

، الرد على جلواابتاب االنصارى ، الرد على أهل البدع ، الرد على الشافعي وأهل العراق ، وهو كت
 لورع .اديث ، احل يف م ، املسندالفكرية ، طبقات العلماء ، رسالة فيمن سب النيب عليه السال

 
8)_ حممد بن سعيد بن حممد بن عثمان األندلسي أبو عبد هللا الرَُّعيين الفاسي 162 1 2 ) 

 
 فقيه مالكي رحالة عامل ابحلديث مشارك يف بعض الفنون أندلسي األصل 

8)ولد سنة مخس ومثانني وستمائة بفاس . 1 3 ) 
ن أبو حيان وابو شذايل وامل د الرمحن اجلزويلروى عن حنو ستني شيخا من أهل املشرق واملغرب ، منهم عب

 رشيد وابن سيد الناس وابن خليل السكوين وغريهم .
 أخذ عنه ابن األمحر وأبو زكراي السراج وغريمها .

8)قال املكناسي : نسخ خبطه كتبا تزيد على املائة ومخسني دون آتليفه . 1 4 ) 
 وسبعني .تويف مبدينة فاس سنة مثان وسبعني وسبعمائة ، وقيل تسع 

 له : 
 تفسري سورة الكوثر 

 وله أيضا :
لة من صلحاء ب يف مجملغر احتفة الناظر ونزهة اخلواطر يف غريب احلديث ، اجلامع املفيد ، الرحلة ، 
 لك .ري ذاملشرق واملغرب ، القواعد اخلمس ، املقامات وشرحها ، الوعظ والشعر ، وغ

 
 

8)_ حممد بن سعيد اليدايل  1 5 ) 
                                                                                              

(8 1 ، 6/391األعالم  ، 1/235االقتباس  ، جذوة 1/236، شجرة النور  2/531(مصادر ترمجته : معجم املفسرين 2
نني ووفيات الونشريسي ، تذكرة احملس 2/272، دليل مؤرخ املغرب  271، نيل االبتهاج  1/326فهرس الفهارس 

زلت ن اليمن نميال وهو قبيل وكان من األق ( . الرعيين نسبة إىل ذي رعني من اليمن2/687)موسوعة أعالم املغرب 
 (6/139مجاعة منهم مصر )األنساب 

(8 1  ( وقع يف وفيات الونشريسي أنه أندلسي املولد والوفاة .3
(8 1 4  1/235( اجلذوة 
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8)يمان الروداين_ حممد بن سل 1 6 ) 

 
 

8)_ حممد بن سيدي بن حبيب اجلكين الشنقيطي 163 1 7 ) 
 معاصر من املشتغلني ابلتفسري 

 ولد يف موريتانيا سنة سبع ومخسني وثالمثائة وألف
 ر يف اململكةج فاستقللح حفظ القرآن وأخذ فيه سندا يف قراءة انفع درس العلم يف بالده مث قدم مكة

األمني  يخ حممدالش لعلم على مشاخيها ومنهم شيخه يف بالده وابن عمهالعربية السعودية وطلب ا
 عة اإلسالميةماوالتحق ابجل وأصول الفقه وغريمها ، تفسري القرآنالذي درس عليه  املفسرالشنقيطي 

حصل على  اصل حىتيةوو ابملدينة املنورة مواصال دراسته بكلية القرآن الكرمي والدراسات اإلسالم
 الدكتوراه .

لد ديدي جعفر و  سيديممن أخذ عنهم غري الشيخ األمني يف بالده حممد املصطفى ولد سيدي حيىي و و 
 غريهم .نصاري و األ وأما يف اجلامعة فمنهم حممد املختار الشنقيطي وعبد احملسن العباد ومحاد

انيا إىل من موريت فدينرة الواشاعوهو يعترب من أبرز تالميذ الشيخ األمني الشنقيطي وهو املقدم ملناظرة األ
 فية هناك .دة السللعقيااململكة ، وقد سافر إىل موريتانيا ضمن أربعة من طالب الشيخ للدعوة إىل 
علي  ريب وخالد بنزيز احلالع وأما تالميذه فهم كثر وقد أخربين أنه الحيفظ أمساءهم وقد عرفت منهم عبد

هللا  بن غرم ساملو بن بنيدر العمري  الغامدي وفيصل بن مجيل غزاوي وحيىي بن حسن زمزي وغازي
 الزهراين .

 وهو اآلن أستاذ يف قسم الدعوة جبامعة أم القرى .
 وله مؤلفات مطبوعة : 

 ستري  املاج اخلليل : رسالة املاجستري : رسالة يف سورة إبراهيمالدعوة إىل هللا 
 من أحكام التصريف : حبث لغوي . البيان والتعربف مبا يف القرآن

                                                                                                                                                                      

(8 1 5  ( انظر حممد بن املختار .
(8 1  ( انظر حممد بن حممد بن سليمان .6
(8 1 ، االتصال  39-92، الشنقيطي ومنهجه يف التفسري ص 412(مصادر ترمجته : السلفية وأعالمها يف موريتانيا ص7

 به شخصيا .
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وممن كان يكتبه له يف حياته مث  أضواء البيانان من املعاونني للشيخ األمني يف مقابلته لتفسريه كما ك
8)شارك الشيخ عطية سامل يف إكمال الكتاب يف التبييض والتصحيح واملراجعة واملناقشة 1 8 ) . 

 ومنها :
 السعود . رح مراقييف دعوته ألهل الكتاب ، نثر الورود ش رسالة الدكتوراه : منهج الرسول 

 
 

8)_ حممد بن سالمة أبو عبد هللا التونسي 164 1 9 )


 
عاما  يدم هبا إال ائة وملتسعمفقيه، واعظ، توىل إمامة جامع الزيتونة واخلطابة به سنة اثنتني وتسعني و 

 واحدا .
8)الواعظ املفسرقال عنه خملوف : الفقيه  2 0 ) . 

تويف يف مجادى الثانية سنة ثالث وتسعمائة .

له :

8): مشهور ابمسه . القرآن تفسري 2 1 )


  
 

8)_ حممد بن صاحل بن جمدي بن َمُلوكة أبو عبد هللا التونسي 165 2 2 )  
 
 فقيه مالكي ، عامل ابلفرائض واحلساب .  
                                                                                              

(8 1 8  9/693( أضواء البيان 
(8 1 ، شجرة النور الزكية  320، لقط الدرر ص 105، مسامرات الظريف ص 227 /2(مصادر ترمجته : درة احلجال9
 22رقم  1/1/175، العمر  1/282
(8 2 0  1/282( الشجرة 
(8 2 ولعل مؤلفه وهم يف نسبة هذا الكتاب له فإن املشهور بتفسري ابن سالمة هو  (مل يرد له ذكر يف غري كتاب العمر 1

اء يف قري يف بعض ماجفة الفمسه حتاحملمد بن سالمة بن إبراهيم األسكندري املالكي الضرير املفسر وكتابه يف التفسري 
 (3/327التفسري وهو نظم  )انظر معجم املؤلفني 

(8 2 ، إيضاح املكنون  8/109، إحتاف أهل الزمان 6/164، األعالم  2/538(مصادر الرتمجة : معجم املفسرين 2
، معجم املؤلفني  2/376، هدية العارفني 1/390، شجرة النور الزكية 4/376، تراجم املؤلفني  2/413،  1/307
 . 152رقم  1/2/562، العمر 3/357
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نتقل التونسية. مث عاصمة اف الكان والده معروفا ابلصالح فنشأ يف حجره وترىب برتبيته يف زاويتهم يف طر 
 التحصيل.  إىل جامع الزيتونة وأكب على

 الزم مجاعة من علمائه كحسن الشريف وإبراهيم الرايحي وأمحد بوخريص . 
 جب وغريهم .أبو حا ساملوعنه من اليعد كثرة منهم حممد النيفر وأخوه صاحل وأمحد بن أيب الضياف و 
رى ، وأخن زاويتهملقريبة جد املا أمت دراسته تصدر للتدريس اترة جبامع الزيتونة وأخرى بغريه من املسا

 ابلزاوية نفسها.
عرضت عليه خطط القضاء والفتوى ، فأعرض عنها .

، وله يف اهلندسةاب و قال عنه صاحب اإلحتاف: وله قدم راسخة يف الفرائض والعلوم العقلية كاحلس
خيرج  ذفكان التلمي ليه،معارف التصوف ذوق واطالع... واختار تعليم القرآن ، على أسلوب مل يسبق إ

ن علمية، ، حافظا ملتو لعربيةنه ابحافظا للقرآن عارفا ابلرسم، عاملا بضرورايت دينه، وتقومي لسا من زاويته
رجال....سن ابلا حيممويروض أبداهنم خشية السآمة ابملصارعة والرماية، وتلقف الكرة، وغري ذلك 

ودفن  ألفني و مائتوكانت وفاته بتونس يوم اجلمعة الثامن والعشرين من شوال سنة ست وسبعني و 
 بزاويته.

 له كتب ، منها : 
8)تفسري سورة الفاحتة وشيء من سورة البقرة . 2 3 )



8)أسرار فواتح السور . 2 4 )


 (8أولئك على هدى من رهبم  يف قوله تعاىل :  مرجع اسم اإلشارة 2 5 ) 
 وله أيضا :

يف الصالة على ، الشرح الكبري عليها ، لوامع األسنة  الشرح الصغري على الدرة البيضاء : يف الفرائض
عني الرمحة ، واملنة أبمساء هللا احلسىن اليت من أحصاها دخل اجلنة. واختصر منها عدة خمتصرات أمهها : 

، الغرر امللوكية يف الصالة على خري  األوراد السبعة املمزوجة أبمساء هللا تعاىل وأمساء حبيبه األسعد 
ق أبمساء املعز اخلالق ، مقدمة يف املنطق ، مقدمة يف الربية ، الدر الفائق يف الصالة على أشرف اخلالئ

                                                                                              

(8 2 كمثل الذي ثناء تفسري قوله تعاىل: ( منه نسخة بتونس بدار الكتب الوطنية  خبط املؤلف غري اتمة تقف أ3
 17البقرة : استوقد انرا 

(8 2 ( منه نسخة بتونس بدار الكتب الوطنية ومعها شرحها لشيخ اإلسالم حممد بن حممود معاوية وامسه "نزهة الفكر 4
 يف أسرار فواتح السور" تراجع ترمجته . ونسخة أخرى مبكتبة حممد الصادق النيفر .

(8 2 5   5(البقرة : 
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النحو، مريح املعاين بتحرير املباين وحتقيق املعاين )شرح رسالته املتقدمة يف النحو (، شرح جوهرة عبد 
القادر اجليالين : يف التصوف ، فهرسة مروايته وشيوخه ، وغري ذلك .

 
 

الطالب( بن حممد بن علي ابن سودة  _ حممد التاودي بن الطالب )ويقال : حممد 166
8)املري أبو عبد هللا الفاسي 2 6 ) 

 شيخ مشايخ املغرب وفقيه املالكية يف عصره 
 من أهل فاس ولد سنة إحدى عشرة ومائة وألف 

رك بن مبا أمحدأخذ عن مشيخة فاس ومنهم يعيش الشاوي وحممد بن عبد السالم بناين وجسوس و 
 وغريهم .

 ين والورزازيوالرهو  ريانكم أبو العباس أمحد وعبد السالم الدرعي والطيب بن  وعنه اجلم الغفري ومنه
 والزروايل وغريهم  .

العلم بفاس  ه رايسةلانت حج فدرس ابألزهر الشريف ابلقاهرة وابحلرمني الشريفني يف احلجاز وعاد فك
 واملغرب كله .

واحلديث والفقه والتصوف والكالم  التفسريقال عبد هللا كنون : كان مقدمًا يف كل العلوم ال سيما 
8)واملنطق واألصول . 2 7 ) 

وقال عبد السالم ابن سودة : مل يبق أحد ابملغرب ينتمي إىل العلم إال وله عليه منة إما أخذ عنه مباشرة 
8)أو بواسطة أحد تالميذه . 2 8 ) 

8)ر بين سودة "له ترمجة واسعة مجعها أبو الربيع احلوات يف أتليف مساه " الروضة املقصودة يف مآث 2 9 )  
 .زقاق احلجر  ة حبومةكائنتويف بفاس آخر سنة تسع ومائتني ودفن مع بداية السنة التالية بزاويته ال

 له :

                                                                                              

(8 2 6 ، فهرس الفهارس  1/372، شجرة النور 293، النبوغ املغريب  2/796صادر ترمجته : معجم املفسرين (م
،  89، 81رخ املغرب ، دليل مؤ  1/114، سلوة األنفاس  2/387، اتج العروس  4/127، الفكر السامي  1/185

ملطالع وتذكرة اف ا، إحت 3/177،363، معجم املؤلفني  6/62، واألعالم  1643، معجم املطبوعات  101
 (2454،  7/2453احملسنني )موسوعة أعالم املغرب 

(8 2 7  293( النبوغ املغريب 
(8 2 8  (7/2453( إحتاف املطالع )املوسوعة 
(8 2 9  1/373( الشجرة 
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8)حتفة األخيار أبخبار يف آي وأذكار . 3 0 ) 
 وله أيضا :

اود ، دنن أيب لى سزاد اجملد الساري حاشية على البخاري ، وتعليق على صحيح مسلم ، وحاشية ع
 ربعني النووية ، فهرسة صغرى وكربى وغري ذلك .شرح األ

 
8)_ حممد املهدي بن الطالب بن سودة أبو عيسى 167 3 1 ) 

 
 من كبار احلفاظ  مفسرفقيه مالكي 

 ولد سنة اثنتني وعشرين ومائة وألف
 ريهم .ن وغأخذ عن أعالم منهم اليازمي وعلي قصارة وحممد الفاليل وعبد القادر الكوه

 جعفر الكتاين . وعنه الكثري ومنهم
 تويف يوم اخلميس رابع رمضان سنة أربع وتسعني ومائتني وألف

 له :
على  سورة الفاحتة تفسريالكربى على السبع املثاين الرائقة األلفاظ املهذبة املعاين وهو  هداية املنان

8)طريقة الصوفية . 3 2 ) 
 وله أيضا :

 د كثرية .وتقايي جليشامطولة يف تنظيم  حواش على خمتصر السعد واحمللي والسلم واخلرشي ، ورسالة
 
 

8)_ حممد بن الطالب أيب بكر بن علي بن الواليت احملجويب الشنقيطي 168 3 3 ) 
 

                                                                                              

(8 3  (2/796(منه نسخة خبزانة تطوان )انظر الفهرس الشامل 0
(8 3 ، معجم  1698،  6210ملطبوعات ، معجم ا 1/403، شجرة النور  2/641(مصادر ترمجته : معجم املفسرين 1

اف املطالع )موسوعة أعالم ، إحت 7/114، األعالم  1379، دليل مؤرخ املغرب  6/70، جملة تطوان 3/736املؤلفني 
 (7/2656املغرب 

(8 3  (3/736( منه نسخة ابخلديوية )انظر معجم املؤلفني 2
(8 3  201( مصادر ترمجته : فتح الشكور يف معرفة أعيان علماء التكرور ص3
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 ريمن تفسالعلوم  ألنواع امعاقال الربتلي : كان من العلماء النجباء األذكياء ، األدابء األتقياء ، ج
 وحديث وفقه وأصول وحنو ولغة . 

 ائة واأللف .ولد يف السابع بعد امل
 وا وأداب وهووعا وحنوفر  كان عارفا بعلم أصول الدين متفننا حصل العلوم كلها كالما وحديثا وأصوال

 صغري السن .
 .ني سنة و تسعمكث العلم يف بيته حن… بيته بيت علم وجاللة أبوه وعمه وجده علماء فقهاء 

 يه .فأثره  تة إال رأيتقل أن ترى كتااب يف وال… أفىن عمره يف العلم كثري املطالعة 
 ملا عجز يف مرض وفاته عن إمساك الكتاب كانت متسكه له زوجته لينظر فيه .

 تويف يف السابع والثالثني بعد املائة واأللف ، فعمره حنو ثالثني سنة .
 له : 

رح ش:  ة الغالويةالعقيد على عقيدة منظومة يف علم أصول الدين تزيد على ثالمثائة بيت ، املنن اإلهلية
 فيها عقيدة الفقه حملمد بن أيب بكر بن اهلامشي ، فتاوى ، شعر .

 
 

8)_ حممد بن الطيب بن عبد السالم بن الطيب بن حممد احلسين القادري 169 3 4 )  
 

 عالمة نسابة مؤرخ من أهل فاس من ذرية عبد القادر اجليالين 
ع يل خطابة جاممامة وو اإلو ل ابلتدريس ولد بفاس سنة أربع وعشرين ومائة وألف وهبا نشأ وتعلم مث اشتغ

 األندلس مدة .
بد القادر اودي وعالت أخذ العلم عن مجاعة منهم حممد بن عيسى امليسوري وأبو جيدة املشاط وحممد

 بوخريص وجسوس وابن املبارك والسرغيين .
ائل الرتمذي وخترج به مجاعة كان يدرسهم من كتب العلم األلفية ورسالة ان أيب زيد وخمصر خليل ومش

8)وخنبة ابن حجر ودالئل اخلريات وغريها . 3 5 ) 
                                                                                              

 (1/33قية صف إفريو انظر )والواليت : نسبة إىل قبيلة والته الرببرية وهلا مملكة ابمسها من ممالك السودان 
(8 3 ، شجرة  2/351، سلوة األنفاس  32، معجم احملدثني واملفسرين  2/798(مصادر ترمجته : معجم املفسرين 4

الع )موسوعة أعالم ، إحتاف املط 4/69 ، االستقصا 1/200، تعريف اخللف  6/178، األعالم  1/352النور 
شم ( ولألستاذ ها6/2253ة ، خامتة نشر املثاين )املوسوع 1/13( ، مقدمة موسوعة أعالم املغرب 7/2400املغرب 

 العلوي القامسي كتاب يف سريته ودراسة عن كتاب التقاط الدرر .
(8 3  ( . 6/2319( ذكر ذلك يف ترمجته لنفسه يف خامتة نشر املثاين )املوسوعة 5
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 لقباب أبعلىوضتهم ابن بر تويف عشية يوم اخلميس اخلامس والعشرين شعبان سنة سبع ومثانني ومائة ودف
 حي اجلنان بباب الفتوح .

 له : 
8)الفتح والتيسري يف آايت التطهري 3 6 جس أهل إمنا يريد هللا ليذهب عنكم الر  يعين قوله تعاىل  (

البيت ويطهركم تطهريا 
  (8 3 7 )  

 وله أيضا :
عيان أهل  يف أخبار أظ والعربواعنشر املثاين ألهل القرن احلادي عشر والثاين ، والتقاط الدرر ومستفاد امل

رشد ، شرح امل صيمواهب التخل ،املائة احلادية والثانية عشر ، اإلكليل والتاج يف تذييل كفاية احملتاج 
 هر الباسم .املعني ، الز 

 
 

8)_ حممد بن الطيب بن عبد اجمليد ابن كريان 3 8 ) 
 
 
 

_ حممد بن الطيب بن حممد بن حممد بن موسى ، أبو عبد هللا مشس الدين الشرقي  170
8)الفاسي 3 9 )  

 املالكي إمام أهل اللغة يف عصره حمدث . 
  عارضة . الي ولد بفاس سنة عشر ومائة وألف وأخذ عن جلة علمائها وكان واسع االطالع قو 
لعريب وعبد ابدهللا يب عكان له من الشيوخ مايقارب مائة ومثانني شيخا فروى عن أبيه واملسناوي وأ

 السالم جسوس وميارة وغريهم .

                                                                                              

(8 3  (خمطوط يف املكتبة امللكية .6
(8 3 7  .  33(سورة األحزاب
(8 3 8  (انظر الطيب بن حممد
(8 3 ، اتج العروس  291، النبوغ املغريب  32، معجم احملدثني واملفسرين  2/798(مصادر ترمجته : معجم املفسرين 9
 1/67،94ح املكنون إيضا ،  2/331، هدية العارفني  2/1067، فهرس الفهارس  63، الرسالة املستطرفة  1/3
 .  286املغرب  ، دليل مؤرخ 4/91، سلك الدرر 3/374، معجم املؤلفني 6/178وغريها ، األعالم  227،

 والشرقي : نسبة إىل شراقة على مرحلة من فاس .
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 وهو شيخ الزبيدي صاحب اتج العروس .
وأخذ عنه مصطفى الرمحيت وعبد القادر كدك زاده واهلاليل وسليمان األهدل والشمس اجلوهري ومحدون 

8)لبناين وغريهم .ا 4 0 ) 
 لق كثري . خخذ عنه ر فأرحل إىل املشرق فحج ودرس ابحلرم النبوي ودخل إىل بالد الروم والشام ومص

8)ختم ابملسجد احلرام الصحاح الستة وغريها من األصول احلديثية . 4 1 ) 
 عاد إىل املدينة املنورة وأقام هبا إىل أن تويف سنة سبعني ومائة .

 من آاثره الكثرية :
 شرح شواهد الكشاف .

 .  والصالة من الفوائدمسط الفرائد فيما يتعلق ابلبسملة 
 وله أيضا :

ائل لى الشمية عاملسلسالت يف احلديث ، حاشية على شرح القسطالين على صحيح البخاري ، حاش
 وغري ذلك . لة ،للرتمذي ، فيض نشر االنشراح ، إضاءة الراموس ، شرح كافية ابن مالك ، رح

 
8)_ حممد بن عبد هللا بن مصالة الفاراري الركالوي أبو عبد هللا ابن عبود املكناسي 171 4 2 )  

 
 لغواي .مفسرا من مكناسة الزيتون كان حنواي 

عبد هللا  يسر ابن الروى عن أيب إسحق الكمال وأيب جعفر ابن فرتون احلافظني وأجاز أليب احلسني
 الغرانطي . 

 لطبقات الكربى .قال السيوطي : أسندان حديثه يف ا
 

8)_ حممد بن عبد هللا زيتونة 4 3 )  
 
 
 
                                                                                              

(8 4 0  2/1071( فهرس الفهارس 
(8 4 1  3/374( معجم املؤلفني 
(8 4  1/147(مصادر ترمجته : بغية الوعاة 2
(8 4 3  أمحد (انظر حممد بن
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8)_ حممد بن عبد احلي 4 4 )  
 
 
 

8)_ حممد بن عبد الرمحن بن زكري أبو عبد هللا املغريب الفاسي 172 4 5 )  
 

 اس .فأهل  واحلديث والتصوف واألدب من فقهاء املالكية من والتفسريعامل ابلعربية 
 فاسي املولد واملنشأ والوفاة .

 ف تشهد بطول ابعه وكثرة اطالعه .له آتلي
8)وكان شعوبيا يفضل العجم على العرب وله يف ذلك آتليف ورد عليه القادري وغريه. 4 6 ) 

 .هم أخذ عن عبد القادر الفاسي وأمحد بن العريب واملسناوي وميارة الصغري وغري 
 وعنه حممد جسوس وغريه . 

محد بن عبد السالم بناين أتليف مستقل يف قال خملوف : ولكل من الشيخني عبد اجمليد املنايل وأ
8)التعريف به . 4 7 ) 

 تويف يوم األربعاء اثمن عشر صفر سنة أربع وأربعني ومائة وألف .
 له : 

8).تفسري سورة الفاحتة  4 8 ) 
8). يف تفسري الفاحتةأجوبة على استشكاالت عمر بن عبد السالم لوكس  4 9 )  

8).  تفسري سورة الكهف 5 0 ) 

                                                                                              

(8 4  (انظر حممد عبد احلي بن عبد الكبري4
(8 4 ، شجرة النور  288، النبوغ املغريب  32، معجم احملدثني واملفسرين  2/800(مصادر ترمجته : معجم املفسرين 5
ملكنون ا، إيضاح  3/393، معجم املؤلفني 6/197، األعالم  4/28، االستقصا  1/155، سلوة األنفاس  1/335
،  5/2033عالم املغرب أ، نشر املثاين وتذكرة احملسنني )موسوعة  2/692روكلمان : ملحق ، ب 2/576،  1/122

2046) 
(8 4 6  5/2033( انظر نشر املثاين 
(8 4 7  . 1/335( الشجرة 
(8 4  (2/567(منه نسخة ابملكتبة امللكية وابملكتبة العامة ابلرابط . )انظر الفهرس الشامل 8
(8 4  (2/756رس الشامل )انظر الفه(خمطوط يف املكتبة العامة . 9
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8).  تفسري سورة اإلخالص 5 1 ) 
8). تفسري ملواضع من القرآن 5 2 ) 

 وله أيضا :
مائل ، شرح الشية و شرح ألفية السيوطي املسماة الفريدة ، وشرح النصيحة ، وشرح احلكم العطائ

 وحواشي على البخاري ، وشرح الصالة املشيشية وغريها .
 
 

8)ين_ حممد بن عبد الرمحن أيب حيىي بن أيب العيش اخلزرجي أبو عبدهللا التلمسا 173 5 3 ) 
 

 أصويل أديب شاعر من فقهاء املالكية ، أصله من أشبيلية ابألندلس  مفسر
 به املعيار .يف كتا ريسيولد ونشأ وتعلم بتلمسان مث أفىت ودرس ، وفتاويه معروفة نقل بعضها الونش

 تويف يف صفر سنة إحدى عشرة وتسعمائة .
 له : 

8)تفسري القرآن 5 4 ) . 
 وله أيضا :

 اء احلسىن .أتليف كبري يف األمس
 
 

8)_ حممد بن عبد الرمحن أيب عبد هللا الرجراجي 174 5 5 )  
 

                                                                                                                                                                      

(8 5  (2/756(خمطوط يف املكتبة امللكية . )انظر الفهرس الشامل 0
(8 5  (2/756(خمطوط يف املكتبة العامة ابلرابط وابملكتبة امللكية . )انظر الفهرس الشامل 1
(8 5  ( ذكر ذلك القادري يف ترمجته .2
(8 5 ،  323، نيل االبتهاج  2/233، تعريف اخللف  254، البستان  2/799(مصادر ترمجته : معجم املفسرين 3

 (2/820، وفيات الونشريسي ولقط الفرائد )موسوعة أعالم املغرب  1/274شجرة النور 
(8 5 4  2/799( انظر معجم املفسرين 
(8 5 ،  7/263، جملة البحث العلمي  4/263، اإلعالم مبن حل مبراكش  2/799(مصادر ترمجته : معجم املفسرين 5

 . 1/32يب مقدمة تفسري ابن عرفة رواية األ
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 من علماء القرن احلادي عشر . مفسرفقيه مالكي مغريب 
 له :

 تفسري . 
 البسيلي والسلوي مع تفسرييهـ( إىل اجلمع بني  1012-956فقد ندبه السلطان املنصور السعدي )

ن ه الرجراجي ملذي مجعاسري بن عرفة ففعل وقد كان هذا التفشرح مامل يتكلم عليه املفسران من تفسري ا
 حمتوايت خزانة املنصور .

جاء ذكر ذلك يف مناهل الصفاء يف أخبار امللوك الشرفاء عند ذكر تصانيف املنصور السعدي كما أفاده 
8)املنوين . 5 6 ) 

8)ويف نزهة احلادي وردت اإلشارة هلذا التفسري . 5 7 ) 
 

8)املراكشي _ حممد بن عبد الرمحن 175 5 8 )  
 

 فاضل مغريب .
 قال نويهض : مل أعثر له على ترمجة وافية .

 له : 
8).  حذقات القرآن 5 9 ) 

 
 

8)_ حممد بن عبد السالم بن أمحد بوستة 176 6 0 )  
 

 .  العلماء ابلتفسريلغوي من 
 من أهل مراكش كان حيا سنة ست وأربعني وثالمثائة وألف .

 له :
                                                                                              

(8 5 6  . 7/263( جملة البحث العلمي 
(8 5  . 1/32( انظر مقدمة تفسري ابن عرفة 7
(8 5  . 33، معجم احملدثني واملفسرين  2/800(مصادر ترمجته : معجم املفسرين 8
(8 5  (خمطوط يف املكتبة امللكية ابلرابط .9
(8 6  6/207، األعالم  2/551(مصادر ترمجته : معجم املفسرين 0



 

184 

 

8)تفسري غريب القرآن . 6 1 ) 
 
 

8)د بن عبد السالم بن سعيد_ حمم 6 2 )  
 

8)_ حممد بن عبد السالم بن عبد هللا بن حممد بن حممد بن انصر الناصري الدرعي 177 6 3 )  
 آخر حفاظ املغرب العالمة الشهري والرحالة البحاثة .

ته ني وعلت مكانشرق مرتامل من أهل درعة ابملغرب تعلم هبا وسافر إىل فاس فقرأ على علمائها ورحل إىل
ريقها على يلة لتف جز السلطان املوىل سليمان بن حممد فكان إذا حج أرسل معه السلطان أمواال عند

 علماء مصر واحلرمني الشريفني .
 أخذ عن عمه أيب احملاسن يوسف والتاودي والبناين واجلنوي وغريهم .

  وغريهم .مريواأل ابطيوعنه مجاعة من أهل املشرق واملغرب منهم ابن كريان وحممد بن التهامي الر 
 قال ابن سودة : ترمجته طويلة .

 ألف . ائتني و  ومتويف يف بلده درعة ابلزاوية الناصرية ليلة اثين عشر صفر سنة تسع وثالثني
 له :

8)الدر النفيس يف تفسري القرآن ابلتنكيس 6 4 )  
 له أيضا :

،  ة صغرى وكربىنه ، رحلحي يفاملزااي فيما حدث من البدع أبم الزوااي : رد على ابن عمه رئيس الزوااي 
 والنوازل ، كناش .

 
8)_ حممد تقي الدين بن عبد القادر اهلاليل احلسيين أبو شكيب السجلماسي 178 6 5 )  

                                                                                              

(8 6 1  . قال الزركلي : لعله خبطه . (يف خزانة الرابط
(8 6 2  (انظر حممد بن سحنون .
(8 6 ، الفهرس الشامل  1/381( ، شجرة النور 7/2516( مصادر ترمجته : إحتاف املطالع )موسوعة علماء املغرب 3
 . 1/56، دليل مؤرخ املغرب  5/189، اإلعالم مبن حل مراكش  6/206، األعالم  2/803
(8 6  ( 2/803لرابط ) انظر الفهرس الشامل (منه نسخة ابخلزانة العامة اب4

: وهذا هو  ىل أوهلا . قلتقرأها إرة فيوالتنكيس : قال أبو عبيد : يتأوله كثري من الناس أنه أن يبدأ الرجل من آخر السو 
 انظر)فظ الصبيان . ه كما حي أولاملشهور اآلن ويعرف به السحرة واملشعوذين . وقد يراد به البدء من آخر القرآن إىل

 ( 4/103غريب احلديث 
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 كاتب عامل حباثة من املشتغلني ابلتفسري .

دي يفلى من بوا لفرخولد سنة إحدى عشرة وثالمثائة وألف من اهلجرة بقرية الغيضة وتسمى أيضا ا
 بسجلماسة .

ب ها إىل املغر قدم من حيث واهلاليل نسبة جلده احلادي عشر أيب عبد القادر هالل وأصلهم من القريوان
 عبد القادر بن هالل يف أواخر القرن التاسع اهلجري .

حفظ القرآن وهو ابن ثنيت عشرة سنة وقصد الشيخ حممد سيدي بن حبيب هللا التندغي الشنقيطي 
العلم إىل املغرب فلزم الشيخ حممد بن العريب العلوي الذي أنقذه من  فطلب عليه العلم وسافر يف طلب

الطريقة التيجانية اليت كان قد سلكها وسافر للقاهرة واجتمع فيها ابلشيخ حممد رشيد رضا ومجاعة من 
السلفيني منهم الشيخ حممد الرمايل والشيخ حسن عبد الرمحن والشيخ العدوي والشيخ عبد العزيز اخلويل 

يخ عبد الظاهر أبو السمح وغريهم مث انتقل يف طلب احلديث للهند وحتصل على اإلجازة من والش
الشيخ عبد الرمحن بن عبد الرحيم املباركفوري مؤلف حتفة األحوذي وقرأ على الشيخ حممد بن حسني 

هناك  احلديدي األنصاري اليمين نزيل هبوابل مث توجه إىل البصرة فلقي الشيخ حممد األمني الشنقيطي
وتزوج ابنته مث سافر للحجاز وعني مراقبا للمدرسني ابملسجد النبوي مث عاد للهند مدرسا مث سافر جلنيف 
والتقى ابألمري شكيب أرسالن الذي كان سببا يف استكماله دراسته اجلامعية بربلني مع التدريس جبامعة 

درجة األستاذية مع التدريس يف  بون اليت حصل منها على درجة الدكتوراه وانتقل لبغداد فتحصل على
جامعتها مع حصوله على اجلنسية العراقية ، مث عاد للتدريس جبامعة حممد اخلامس ابملغرب ومن مث ذهب 
للحج فدعاه الشيخ عبد العزيز بن ابز رئيس اجلامعة اإلسالمية للتدريس فيها فتم ذلك إىل أن تركها سنة 

للتفرغ للدعوة يف املغرب وقد عرض عليه القضاء بوجدة سنة ألف وثالمثائة وأربع وتسعني من اهلجرة 
 أربعني وثالمثائة وألف فرفضه .

 له ديوان شعر ومن شعره السياسي حتية الزعيم رشيد الكيالين حني هرب من العراق لربلني :
 قام العراق بقضه وقضيـضه      خلف الزعيم يثور كالربكان         

 ـــيوخه     حىت ضعاف األهل والولدانجبنوده بشبابه وش          
 يفدون ابألرواح حوزة أرضهم    وزعيمهم من غارة العـدوان          

 تويف ابلدار البيضاء سنة سبع وأربعمائة وألف .
 كتب العديد من املقاالت وله آتليف عدة منها :

                                                                                                                                                                      

(8 6 ،  2/55، تتمة األعالم  170، ذيل األعالم ص 227-1/193(مصادر ترمجته : علماء ومفكرون عرفتهم 5
  123التأليف وهنضته ابملغرب 
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 اإلهلام واإلنعام يف تفسري سورة األنعام
 وله أيضا :

 حلق يف مسألةار عن اإلسفادر الساري يف شرح صحيح البخاري )اجمللد األول فقط( ، الزند الواري والب
لشيخ حممد للتوحيد اتاب السفور واحلجاب ، القاضي العدل يف حكم البناء على القبور ، حاشية على ك

 ها .ة ، وغري ساميبن عبد الوهاب ، الدرر السنية يف نقض طريقة التيجانية ، اتريخ اللغة ال
 
 
8)_ حممد بن عبد القادر بن علي بن يوسف الفاسي أبو عبد هللا املالكي 917 6 6 ) 
 

 الفقيه العامل العمدة اإلمام املتفنن 
 من أهل فاس ولد هبا يف نصف ربيع األول سنة اثنتني وأربعني وألف .

 أخذ عن والده واليوسي وابن عم أبيه حممد بن أمحد والزموري وغريهم .
 هم .وس وغري وجس لعريب بردلة واملسناوي وحممد بن عبد السالم بناينوعنه أمحد بن احلاج وا

8)قال خملوف : رحل الناس إليه وانتفعوا به . 6 7 ) 
8)واحلديث. التفسريقال الزركلي : اشتغل أول أمره بعلوم العربية ، مث اقتصر على  6 8 )  

عم جده  بزاوية ابر تويف يف اثمن وعشرين من رجب سنة ست عشرة ومائة وألف ، ودفن عن يسار احمل
 عبد الرمحن الفاسي ابلقلقليني بفاس .

 من كتبه :
لطالع ائية ، شرح اواإلنش ربيةتكميل املرام ، شرح شواهد ابن هشام ، املباحث  اإلنشائية يف اجلملة اخل

، تقييد  احلصني حلصناملشرق يف املنطق ، حاشية على خمتصر خليل ، حتفة املخلصني يف شرح عدة ا
اييد وفتاوى ة ، وتقصحابم ألقاب احلديث ، شرح خنبة الفكر البن حجر ، نظم يف التوسل ابلعلى تنظي
 وغريها .

 

                                                                                              

(8 6 6 ، 3/419، معجم املؤلفني 1/329، شجرة النور  1/316، سلوة األنفاس 6/212(مصادر ترمجته : األعالم 
،  5/1899عة أعالم املغرب ، نشر املثاين وتذكرة احملسنني )موسو  1/257اح املكنون ، إيض2/309هدية العارفني 

1903 ) 
(8 6 7  . 1/329( الشجرة 
(8 6 8  . 6/212( األعالم 
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8)_ حممد عبد احلي بن عبد الكبري بن حممد احلسين أبو اإلقبال اإلدريسي الكتاين 180 6 9 )  

 
 عامل ابحلديث ورجاله 

 ولد بفاس سنة مخس وثالمثائة وألف وتعلم هبا .
ابين الشيخ  الطاهر حممدو عن خاله أيب املواهب وابنه أيب الفضل واألخوين أيب جيدة أخذ عن والده و 

 عبد الكبري الفاسي وغريهم .
 وعنه حممد خملوف وغريه .

عاد أبمحال و قريوان وال حج وتعرف إىل رجال الفقه واحلديث يف مصر واحلجاز والشام واجلزائر وتونس
 من املخطوطات وكان مجّاعة للكتب .

8)عدة كتب يف احلرمني والشام منها الفتوحات املكية يف ضريح صاحبها بدمشق. درس 7 0 ) 
قال ابن سودة : كان يعد من أساطني العلم املربزين ابملغرب لكنه احنرف سياسيا فقضى على علمه 

8)وجاهه ونفسه واألمر هلل . 7 1 ) 
قر امس إىل مدغشمد اخلحمان لطكان مواليًا للفرنسيني وجاهر ابلبيعة البن عرفة صنيعتهم بعد إبعاد الس

وم ات هبا فجر يىل أن مإتمر ، وملا استقل املغرب وعاد السلطان إىل بالده كان عبد احلي يف ابريس فاس
الية فن بروضة اجلانني ودومث اجلمعة اثمن وعشري ربيع الثاين سنة اثنتني ومثانني وثالمثائة وقيل مثان

 املسلمة بباريس .
 

8)فاله مائة وثالثون مصن 7 2  منها : (
8)جملي أسرار الفرقان 7 3  (8وإذا قرئ القرآن  يف قوله تعاىل ( 7 4  ) 

 وله أيضا :

                                                                                              

(8 6 ، مقدمة فهرس الفهارس ،  6/187، األعالم  1/437، شجرة النور  2/799(مصادر ترمجته : معجم املفسرين 9
 . 3/387( ، معجم املؤلفني 9/3371إحتاف املطالع )موسوعة علماء املغرب 

(8 7 0  1/10( مقدمة فهرس الفهارس 
(8 7 1  (9/3371( إحتاف املطالع )املوسوعة 
(8 7  . 23-1/24( ذكرها مفصلة يف مقدمة فهرس الفهارس 2
(8 7  (2/829(خمطوط يف املكتبة العامة ابلرابط  )انظر الفهرس الشامل 3
(8 7 4  204(األعراف : 
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هانية يف رب لالسان احلجة  ،فهرس الفهارس ، اختصار الشمائل ، الرتاتيب اإلدارية ، ثالثيات البخاري 
 الذب عن شعائر الطريقة األمحدية الكتانية وغري ذلك .

 
 

بن حممد بن عبد الواحد أبو الفيض وأبو عبد هللا احلسين _ حممد بن عبد الكبري  181
8)اإلدريسي الكتاين 7 5 )  

 
 رس .لفهاامؤسس الطريقة الكتانية ابملغرب وشقيق حممد عبد احلي املتقدم صاحب فهرس 

8) مفسرفقيه متفلسف متصوف حمدث  7 6  متكلم من أهل فاس .(
 ولد سنة تسعني ومائتني وألف .

ادوا مبراكش ، وز  العزيز عبد له ونسبوه إىل قبح االعتقاد وشكوه إىل السلطانانتقد علماء فاس بعض أقوا
لرجوع ابا مث أذن له ها زمنً م فيفاهتموه بطلب امللك ، فرحل إىل مراكش ، وأظهر براءته مما عزي إليه وأقا
ييد وفيها تقوطها مالء شر إاين إىل فاس فعاد وملا أراد أهلها عقد البيعة للسلطان عبد احلفيظ توىل الكت

اصًدا س سنة قن فاالسلطان ابلشورى فحقدها السلطان عليه ، فساءت حاله وضاقت معيشته فخرج م
لم ابألمان ، ف ه وأعيدطلب بالد الرببر ، ومعه مجيع أسرته من رجال ونساء ، فأرسل السلطان اخليل يف
بنيقة" "حب إىل وس جلد يلبث أن اعتقل وسجن مصفًدا هو ومن كان معه حىت النساء والصبيان . مث

 يف مشور أيب اخلصيصات، من فاس اجلديدة فمات فيها .
 أخذ عن والده عبد الكبري وغريه .

8)وممن أخذ عنه أخوه عبد احلي ويوسف النبهاين وغريمها  7 7 ) . 
ن  الكتاين معبد هللا أيب وحملمد بن حممد السرغيين ، كتاب يف سريته مساه : روض اجلنان مبا لشيخنا

 وصية والعرفان .اخلص
تويف قتيال حتت ضرب السياط أبمر من املوىل عبد احلفيظ يوم الثالاثء الثالث والعشرين من ربيع الثاين 

8)سنة سبع وعشرين وثالمثائة وألف 7 8 )  . 

                                                                                              

(8 7 ، معجم املطبوعات 1/8، مقدمة فهرس الفهارس  1/44معجم الشيوخ  ، 6/214( مصادر ترمجته : األعالم 5
 . 3/421( ، معجم املؤلفني 2858،  8/2856، إحتاف املطالع )موسوعة أعالم املغرب  1546

(8 7 6  . 3/421( انظر معجم املؤلفني 
(8 7 7  2/1109،747( انظر فهرس الفهارس 
(8 7 8  (8/2856( إحتاف املطالع )املوسوعة 
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 له : 
8)شرح البسملة . 7 9 ) 

8)الفص املختوم يف التفسري . 8 0 ) 
8) الكشف والبيان 8 1  (8 اإلميانماكنت تدري ما الكتاب وال يف قوله تعاىل ( 8 2 ) 

 وله أيضا : 
بياء ، ، حياة األن حملمديةارات اللمحات القدسية يف متعلقات الروح ابلكلية ، واملواقف اإلهلية يف التصو 
  ا . وجمموعة قصائد الكتاين ، الكمال املتاليل واالستدالالت العوايل ، وغريه

 
8)_ حممد بن عبد الكرمي بن حممد املغيلي 182 8 3 8) التلمساينأبو عبد هللا ( 8 4 )  
 ، فقيه مالكي ، من أهل تلمسان نشأ هبا . مفسر

قال عنه خملوف : خامتة األئمة احملققني والعلماء العاملني مع الرباعة والتفنن يف العلوم والصالح والدين 
8)املتني . 8 5 ) 

إىل  رحلو شاحنات معهم اشتهر مبناوأته لليهود وهدمه كنائسهم يف توات )بقرب تلمسان( وكانت له م
لنشر أحكام  ،لتكرور االد السودان واجتمع بسلطان كنو وكتب له رسالة يف أمور السلطنة وارحتل إىل ب

 الشرع وقواعده واألمر ابملعروف والنهي عن املنكر . 
 أخذ عن الثعاليب والسنوسي وحيىي بن بدير وغريهم .

 .هم جيجي وغري وعنه مجاعة كالفقيه أيد أمحد والعاقب اإلنصمين وعبد اجلبار الف
 وقع بينه وبني السيوطي نزاع يف علم املنطق .

                                                                                              

(8 7 9  ( .2/826زانة الرابط )انظر الفهرس الشامل (منه نسخة يف خ
(8 8  ( .2/826(منه نسخة بدار الكتب الوطنية بتونس )انظر الفهرس الشامل 0
(8 8  ( ذكره ابن سودة يف إحتاف املطالع .1
(8 8 2  52( الشورى : 
(8 8  الغيلي . ( وحترف يف نيل السائرين إىل :3/242(املغيلي : بفتح امليم نسبة إىل مغيلة قبيلة من الرببر )اللباب3
(8 8 ، 6/216، األعالم  308، معجم أعالم اجلزائر  254، نيل السائرين  2/554(مصادر ترمجته : معجم املفسرين 4

 845، كشف الظنون 331، نيل االبتهاج  1/166، تعريف اخللف  1/274، شجرة النور  3/424معجم املؤلفني 
ن يف ذكر ، البستا 2/573، فهرس الفهارس 2/363 ، بروكلمان 2/224، هدية العارفني 1/127، إيضاح املكنون 

دمة ، مق165 صالسابعة بيجاية  ، عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء يف املائة 255األولياء والعلماء بتلمسان ص
 تفسري الثعاليب ص )أ( .

(8 8 5  . 1/274( الشجرة 
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مشى لقربه فبال عليه فعمي  تويف يف توات سنة تسع وتسعمائة . ويقال : إن بعض مالعني اليهود
8).مكانه 8 6 ) 

 
 له كتب ، منها :

 البدر املنري يف علوم التفسري . 
 تفسري الفاحتة .

 وله أيضا :
 الذمة ، شرح كام أهل، أح ، اتج الدين فيها جيب على امللوك والسالطنيالتعريف مبا جيب على امللوك 

ه لنطق ، ملمنظومة يف ا :هاب خمتصر خليل مساه مغين النبيل ، مفتاح النظرة : يف علم احلديث ، منح الو 
دة ، وغري ا الرب هبارض شرح عليها مساه : إمناح األحباب من منح الوهاب ، وله نظم ، منه قصيدة ع

 . ذلك 
 

_ حممد بن أيب مروان عبد امللك بن عبد هللا بن حممد بن حممد أبو عبدهللا  183
8)املرجاين 8 7 )  

 
 فقيه مالكي . مفسر

 أصله من تونس ولد سنة أربع وعشرين وسبعمائة .
 سكن اإلسكندرية مث نزل مكة.

يعرف علم وكان عناية ابلتفسري قال ابن حجر : كان خريا صاحلا صاحب عبادة ومعرفة ابلفقه و
8)احلرف 8 8 ) . 

 تويف مبكة يف شوال سنة إحدى ومثانني وسبعمائة .
 
 

8)_ حممد بن عثمان بن حممد أبو عبد هللا النجار 184 8 9 ) 

                                                                                              

(8 8 6  331( انظر نيل االبتهاج ص
(8 8  . 6/722، شذرات الذهب  1/207، إنباء الغمر  2/565(مصادر ترمجته : معجم املفسرين 7
(8 8 8  . 1/207( إنباء الغمر 



 

191 

 

 
 . مفسرفقيه مالكي أصويل حمدث 

 من أهل تونس ولد سنة مخس ومخسني ومائتني وألف .
 ن تويف. أاستمر إىلتعلم جبامع الزيتونة ودّرس وأسندت إليه خطة العدالة مث الفتوى و 

 وبلغ فيه سورة آل عمران . دّرس تفسري البيضاوي
 ريهم .لبنا وغامد أخذ عن والده وحممد النيفر وأخيه صاحل وعاشور وحممد الطاهر بن عاشور وحم

 أخذ عنه خملوف وغريه .
8)علوم العقلية .قال خملوف : كان عاملا ابألنساب وتراجم املؤلفني متبحرا يف العلوم النقلية إماما يف ال 9 0 ) 

 تويف يف اخلامس والعشرين من رمضان سنة إحدى وثالثني وثالمثائة .
 له : 

 البيضاوي . تفسريتقريرات على 
 وله أيضا :

قاق ، االستح سائلمجمموعة إمالءات على أمهات أحاديث البخاري ، الفتاوى ، بغية املشتاق يف 
 ” .دوىال ع“مصنف يف رؤية اهلالل ، مصنف يف شرح حديث 

 
 

8)_ حممد املختار بن علي بن أمحد السوسي األلغي الدرقاوي 185 9 1 )  
 

 من األدابء املؤرخني الشعراء املشاركني يف كثري من الفنون .
8)ولد يف إلغ 9 2  . يف شهر صفر سنة مثان عشرة وثالمثائة وألف (

 .  رابط الفتحا مث إىلهبسة نشأ هبا وتعلم الدراسة األولية فيها ، وانتقل إىل مراكش الستكمال الدرا

                                                                                                                                                                      

(8 8 ، األعالم  1631، معجم املطبوعات  2/377، هدية العارفني  2/574(مصادر ترمجته : معجم املفسرين 9
 . 3/484، معجم املؤلفني  6/263، األعالم  1/421، شجرة النور  2/177الشرقية 

(8 9 0  . 1/421( الشجرة 
(8 9 1  284ادر ترمجته : إسعاف اإلخوان امللحني ص( مص
(8 9  ( إلغ : قرية بناحية اتزروالت يف أقصى جنوب القطر السوسي جبنوب املغرب .2
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لبونعماين سعود امد أبو وعبد هللا اإللغي وأمح املفسرأخذ العلم عن أيب شعيب الدكايل الصديقي 
 شعيب الشاوي ين وأيبسرغيوالطاهر اإلفراين وحممد الدابغ وحممد عمر السرغيين وحممد بن أيب بكر ال

 وغريهم .
  املبني وغري ذلك .أخذ عن الدكايل بعض األحزاب من تفسري كالم هللا

 أتسيس بعض امهوا يفين سعاد إىل مراكش وأنشأ هبا مدرسة ، واشتغل ابلتدريس وكان من الوطنيني الذ
ا ني وزيرا عضو اف مث عألوقلاجلمعيات الوطنية فنفي أكثر من مرة حىت عني يف أول حكومة مغربية وزيرا 

 يف جملس التاج إىل أن تويف .
  .م وزار تونس عضوا يف مجعية أحباس احلرمني الشريفنيحج إىل بيت هللا احلرا

 له مؤلفات منها :
 للزخمشري . تقييدات على تفسري الكشاف

 وله أيضا :
ق جال ، الرتايواه الر ن أفسوس العاملة ، املعسول ، خالل جزولة ، إلغ قدميا وحديثا ، اإللغيات ، م

 تأخالق وعادا وس ،ون املتربك هبم من ساملداوي يف أخبار سيدي احلاج علي الدرقاوي ، الصاحل
 سوسية ، وغريها .

 
 
_ حممد )املدين أو ( ابن املدين بن أيب احلسن علي بن جلون أبو عبد هللا الكومي  186 

8)الفاسي 9 3 )  
 

  مفسرقاض ابحث حمدث 
 من أهل فاس ولد سنة أربع وستني ومائتني وألف .

 . ريهمهدي بن الطالب وابن سودة وغأخذ عن والده وجعفر الكتاين وحممد كنون وامل
 وعنه حممد بن جعفر الكتاين وغريه .

8)ويل قضاء الصويرة مدة 9 4 ) . 

                                                                                              

(8 9 ، األعالم  1/405، شجرة النور 34، معجم احملدثني واملفسرين  2/805(مصادر ترمجته : معجم املفسرين 3
 (7/2669أعالم املغرب  ، إحتاف املطالع )موسوعة 2/363، سلوة األنفاس  7/93
(8 9 4  . 2/805( معجم املفسرين 
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تويف شااب يف منتصف ليلة الرابع عشر من ربيع الثاين سنة مثان وتسعني ، ودفن بروضة أوالد ابن جلون 
8)ابلقباب خارج ابب الفتوح . 9 5 ) 

8)قال خملوف : له آتليف مفيدة . 9 6  منها : (
8) نزهة ذوي العقل السليم يف بعض علوم بسم هللا الرمحن الرحيم . 9 7 ) 

 خواص اآلي والسور .
 وله أيضا :

اء والتنجيم الكيمي علم الطرفة يف الربهان علىحدوث العامل ، حديقة األزهار يف التحذير من تعاطي
، رية على حواشي كتبهر كثقاييد وطر أمساءهم، وت  واحلروف ، رسالة يف الصحابة الذين غري املصطفى 

 وغري ذلك . 
 
 

8)_ حممد بن علي بن العابد أبو عبد هللا األنصاري الفاسي مث األندلسي 187 9 8 )  
 

 من شعراء املغرب .  مفسرابحث ، مؤرخ أديب لغوي 
 أصله من مدينة فاس . نشأ وتعلم هبا . 

 سكن غرانطة ،  يف حدود سنة ثالثني وستمائة فاشتهر.
ايل  احلسن احلر قري وأيبامل بن القاسم بن البقال األصويل وأيب عبد هللا بن البيوت أخذ بفاس عن أمحد

 وغريهم .
 يث . تب احلدلى كعقال لسان الدين ابن اخلطيب : نسخ الدواوين الكبار وضبط كتب اللغة وقيد 

                                                                                              

(8 9 5  (7/2669( انظر اإلحتاف )املوسوعة 
(8 9 6  . 1/405( الشجرة 
(8 9 ( وهو  2/817( ونسخة ابلصبيحية )انظر الفهرس الشامل 767( منها نسخة ابخلزانة احلسنية )انظر فهرسها رقم 7

 املدين .فيها حممد املدين كما ورد خبطه وورد خبطه أيضا حممد بن 
(8 9 ،  4811كشف الظنون   ، 4/87، الدرر الكامنة 2/211، اإلحاطة  2/583(مصادر الرتمجة : معجم املفسرين 8

 وفيها حتقيق 179وحدين ، العلوم واآلداب على عهد امل1/231، جذوة االقتباس  3/102اإلعالم مبن حل مراكش 
،  254، نيل االبتهاج  1/181هـ ، بغية الوعاة  762هـ حيث وقع يف اإلحاطة واجلذوة واملعجم  662وفاته سنة 

 . 3/518، معجم املؤلفني  6/285، األعالم 2/128هدية العارفني 
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عارفا ابلسجالت كان إماما يف الكتابة واآلداب واللغة واإلعراب والتاريخ والفرائض واحلساب والربهان ، 
والتوثيق ، أرىب على املتقدمني والفحول يف نظم الشعر وحفظه ، حافظا مربزا ، درس احلديث ، مل يفرت 

8)قط من قراءة أو درس أو نسخ أو مطالعة ليله وهناره ، ومل يكن يف وقته مثله . 9 9 )  
 ومن نظمه :

 طرقت تتيه على الصباح األبلج      حسـناء ختتال اختيال تربج
9) ليلة قد ألبست بظالمــها      فضفاض برد ابلنجوم مدبج يف 0 0 ) 

 مات بغرانطة يف ذي القعدة سنة اثنتني وستني وستمائة .
 له :

 : أزال عنه االعتزال . تفسري الزخمشريخمتصر 
 وله أيضا :

 شعر كثري مدون .
 
 

مامة ابن _ حممد بن علي بن عبد الواحد بن حيىي بن عبد الرحيم مشس الدين أبو أ 188
9)النقاش الدَّكايل مث املصري 0 1 )  

 
 ، حنوي فقيه شافعي . مفسرواعظ ، 

 وسبعمائة .  –وقيل سنة ثالث وقيل سنة مخس وعشرين  –ولد يف نصف رجب سنة عشرين 
حفظ احلاوي لفنون و ايف  أخذ القراءات عن الربهان الرشيدي ، والعربية عن أيب حيان وغريه ، وتقدم

 ل من حفظه ابلقاهرة  .وكان يقول :إنه أو 
ل : ع . وكان يقو لى السجعدرة قال ابن كثري : كان فقيها حنواي شاعرا واعظا ، له يد طوىل يف فنون ، وق

 الناس اليوم رافعية ال شافعية ، ونووية ال نبوية . 

                                                                                              

(8 9 9  2/211( اإلحاطة 
(9 0 0  1/231( اجلذوة 
(9 0 معجم  ، 6/286، األعالم  2/587، معجم املفسرين  2/202(مصادر الرتمجة : طبقات املفسرين للداوودي 1

، 2/247ن ، بروكلما2/162وغريها ، هدية العارفني  153،407،440ظنون ، كشف ال3/521املؤلفني 
 . 2/211لطالع ا، البدر  6/198، شذرات الذهب  1/183، بغية الوعاة 4/71، الدرر الكامنة  2/95،96

 ة .وس دكالة كرمان القامات ويفوالدكايل : نسبة إىل دكالة بفتح الدال وتشديد الكاف بلد ابملغرب . كما يف الشذر 
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ىل إر حسنا لناصوقال الصفدي : قدم دمشق فأكرمه السبكي وعظمه ، وصحب األمراء ، مث صحب ا
وعقد له  ،هلرماس اليه عده عنه اهلرماس  بسبب أنه أفىت فتيا خيالف مذهب الشافعي ، فشنع عأن أب

 جملس ابلصاحلية حبضرة القاضي عز الدين ابن مجاعة ومنع من الفتيا .
 مات ابلقاهرة يف ربيع األول سنة ثالث وستني وسبعمائة عن تسع وثالثني . 

 له :
 ن تقدمه .  أحد ممتفسري ا التزم فيه أن الينقل حرفاً منمطول جد وهو تفسري:  السابق الالحق

9)غريبة مارأيت له يف ذلك نظريا . يف التفسريقال الصفدي : وكانت طريقته  0 2 )  
يف اجلامع األزهر يف شهر رمضان فأكمله  إلقاء التفسريذكر يف أوله أن احلامل له عليه أنه شرع يف 
فأقام فيه مدة طويلة مث شرع  تفسري على الفاحتةإمالء  فبلغه أن بعض الناس استقصر علمه فشرع يف

9)يف كتابه السابق الالحق . 0 3 ) 
 وله أيضا :

ة ، إحكام هل الذمال أشرح العمدة ، ختريج أحاديث الرافعي ، كتاب يف الفروق ، املذمة يف استعم
 .ر جيد وله شع ،األحكام الصادرة من بني شفيت سيد األانم ،  شرح التسهيل ، شرح األلفية 

 
 

_ حممد بن علي ) يعلى ( بن حممد بن وليد بن عبيد أبو بكر وأبو عبد هللا ابن  189
9)اجلوزي املعافري 0 4 )



 
 عياض . القاضي خال من أهل إشبيلية ، وأصله من قرطبة خرج جده حممد منها من فتنة الرببر وهو

مولده بسبتة يف سنة مثان وعشرين وأربعمائة

بن خالد ، ومروان بن مسحون وغريمها مسع بسبتة من أيب علي

اغريهودخل إىل بالد أفريقية فدرس على عبد العزيز الديباجي ، وروى عنه كتبه و 
كان متفننا يف العلوم ، ومن أهل البالغة والشعر

                                                                                              

(9 0 2  . 2/212( انظر البدر الطالع 
(9 0 3  . 2/587( انظر معجم املفسرين 
(9 0 ،  1/179، املدرسة القرآنية  2/579، معجم املفسرين  2/215(مصادر ترمجته : طبقات املفسرين للداوودي 4

 1/121،  شجرة النور  2/75، هدية العارفني  3/546،  معجم املؤلفني  1/39،  فهرسة ابن خري  2/573الصلة 
. 
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وله :

 اي من عدا مث اعتدى مث اقرتف       مث ارعوى مث انتهى مث اعرتف
 إن ينتهوا يغفر هلم ما قد سلف أبشـــر بقول هللا يف آايته     

 تويف يوم اجلمعة لتسع بقني من صفر سنة ثالث ومثانني وأربعمائة .
 له :

 : قال الداوودي : كتاب حسن ، مات قبل إكماله . تفسري
 وله :

 تصنيف يف علم التوحيد .
 
 

9)_ حممد بن عمر املغريب القرامسي 190 0 5 )  
 

 كان حيا سنة ثالث وسبعني وألف . 
 له : 

9)واحلمدلة والصالة على خري الربية . ابلبسملةفيما يتعلق  التعاليق السنية 0 6 ) 
 
 

_ حممد حيىي بن عمر املختار بن الطالب عبد هللا الشنقيطي الداوودي احلوضي  191
9)الواليت 0 7 )  

 
 الفقيه العالمة األصويل املشارك الفهامة .

9)ني وحيد عصره حفظا وعلما وأداب .قال عنه خملوف : خامتة احملققني وعمدة العلماء العامل 0 8 ) 
 أخذ عن أعالم منهم حممد ابش طبجي وغريه .

                                                                                              

(9 0 . ومل أقف له على أكثر من ذلك . والقرامسي أظنها حمرفة من  2/715( مصادر ترمجته : الفهرس الشامل 5
 الغدامسي :نسبة إىل غدامس وهي مدينة ابملنطقة تقدم التعريف هبا.

(9 0  ( 2/715(منه نسخة ببلدية اإلسكندرية ) انظر الفهرس الشامل 6
(9 0  ( .8/2867، إحتاف املطالع )موسوعة علماء املغرب  1/543( مصادر ترمجته : شجرة النور 7
(9 0 8  . 1/435( الشجرة 
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 وعنه أبو العباس احلسين وغريه .
ابلفضل  ل منهماكرتف  رحل وحج ودخل تونس ولقي هبا إقباال واجتمع جبماعة منهم سامل بوحاجب واع

 لصاحبه .
 . دةعسول كما أفاده ابن سو له ترمجة يف امله أبو العباس بن املأمون و ترجم له تلميذ

 تويف يف أول رمضان أو أواخر شعبان سنة ثالثني وثالمثائة وألف .
 له عدة آتليف بني مطول وخمتصر منها :

9)التيسري والتسهيل ملعرفة أحكام التنزيل 0 9 ) 
9). الناسخ واملنسوخ وعلوم القرآنشرح منظومته يف  1 0 ) 

 وله أيضا :
 شرح صحيح البخاري ، رحلة حجازية .

 
 

9)_ حممد بن عمر بن حممد بن أمحد القصييب السدويكشي 192 1 1 أبو عبدهللا ابن أيب ستة  (
9)احملشي 1 2 )   

 
 إابضي مفسر

9)ولد جبربة 1 3 سنة اثنتني وعشرين وألف وأخذ العلم عن علمائها . ومنهم عبد هللا ابن سعيد  (
 السدويكشي .

                                                                                              

(9 0  (2/826(منه نسخة مبكتبة موريتانيا . )انظر الفهرس الشامل 9
(9 1  (2/826(منه نسخة أيضا مبكتبة موريتانيا . )انظر الفهرس الشامل 0
(9 1 شي : نسبة إىل سدويكش من أعمال ( القصييب : نسبة إىل حومة القصيبيني من جهة قاللة جبربة ، والسدويك1

 (3/8جربة . )انظر تراجم املؤلفني 
(9 1 2 ،  3/8، تراجم املؤلفني  3/189، اإلابضية يف موكب التاريخ 285رقم  1/2/973(مصادر ترمجته : العمر 

ة بتاريخ ، واثئق جديدة متعلق 30مالمح عن احلركة العلمية عند اإلابضية جبربة : أعمال امللتقى حول اتربخ جربة ص 
 .95، مؤنس األحبة ص  90جزيرة جربة وعلمائها : أعمال امللتقى حول اتريخ جربة ص 

(9 1 ( جربة : ابلفتح مث السكون والباء موحدة خفيفة :جزيرة ابملغرب من انحية إفريقية قرب قابس قال البكري : أهلها 3
: يسكنها قوم من  158طار  الروض املع( وقال يف2/138مفسدون يف الرب والبحر وهم خوارج )انظر معجم البلدان 

 .وهم أهل فتنة وخروج عن الطاعة … اخلوارج وغريهم والشر والنفاق موجود يف جبلتهم 
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 .ة أربعنيك سنضية هنالك وذلمث انتقل إىل مصر والزم حلق اجلامع األزهر واملدرسة اإلاب
 طال مقامه ابلقاهرة وخترج عليه مجاعة هناك ولقب بينهم ابلبدر .

 مسجده كني ويفين ال برجع إىل بلده جربة سنة مثان وستني فأقبل على اإلفادة والتدريس يف جامع 
 املعروف أبيب ستة بسدويكش ومبسجد القصيبيني بقاللة .

 حملشي.ابىت لقب يه حأليف قل أن يقرأ كتااب أو يقرئه إال علق علكان كثري القراءة ، غزير الت
9)تويف جبربة سنة مثان ومثانني ، وقيل سبع ومثانني . 1 4 ومازال ضرحيه معروفا حبومة درسغينت قرب  (

 سدويكش .
 له :

9)حاشية 1 5 9)هود بن حمكم اهلواري اإلابضي على تفسري ( 1 6 وأدركته املنية عند تفسري قوله تعاىل  (

9)وا على الصلوات والصالة الوسطىحافظ 1 7)
 .(9 1 8 )



 وله أيضا : 
اللمع :  بيب " ،حبن  حاشية على شرح قواعد اإلسالم للجيطايل ، حاشية على " ترتيب مسند الربيع

اخي ، حاشية مر الشملعا حاشية على " كتاب الوضع " أليب زكراي اجلناوين ، حاشية على كتاب البيوع
 "لفرائض اتاب شية على شرح "كتاب اجلهاالت " ، حاشية على "كعلى "كتاب السؤاالت " ، حا

اب الشيخ على كت اشيةللجيطايل ، حاشية على "تبيني أفعال العباد" أليب العباس بن أيب بكر ، ح
ة لى مقدمخي عتبغورين بن عيسى ، حاشية كتاب النكاح ، حاشية على شرح أيب العباس الشما

املوجز  شية على، حا العدل واإلنصاف " للشماخي مات ومل يتمهاالتوحيد ، حاشية على شرح "كتاب 
يف أصول الدين أليب عمار عبد الكايف ، وغريها .





_ حممد بن عمر بن حممد بن عبد هللا بن خلف هللا بن عبد السالم أبو عبد هللا  193
9)القلشاين )القلجاين( التونسي  1 9 )  

                                                                                              

(9 1  (1/2/973( وأرخه حسن حسين سنة ثالث ومثانني )انظر العمر 4
(9 1  (نسبها له فرحات اجلعبريي وذكر أنه مل يتمها .5
(9 1 6  ( أتيت ترمجته .
(9 1 7   228(البقرة : 
(9 1 8  30احلركة العلمية ص (
(9 1 ، احللل السندسية 233، نيل االبتهاج  8/257، الضوء الالمع  2/598(مصادر ترمجته : معجم املفسرين 9
 . 1/259، شجرة النور  1/672
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 والنحو  عارف ابلتفسريفقيه مالكي 
 تونس ولد سنة سبع عشرة ومثامنائة .من أهل 

صوله والنحو لفقه وأها اويل قضاء اجلماعة بتونس وصرف أبمر السلطان وحج وأقام ابلقاهرة وأقرأ في
 . والتفسري

9)عاد إىل تونس وويل اخلطابة جبامع املوحدين مث صرف 2 0 )  . 
 أخذ عن عمه وأبيه وأيب القاسم الربزيل .

 ى اآلخرة سنة تسعني ومثامنائة .تويف بتونس يف سابع عشر مجاد
 له :

9)فتاوى منقولة يف املازونية واملعيار . 2 1 ) 
 

_ حممد بن عمر بن حممد بن عمر بن حممد بن إدريس بن سعيد أبو عبد هللا حمب  194
9)الدين ابن ُرَشيد الفهري السبيت 2 2 ) 

  مفسرخطيب ،  ،رحالة حمدث حنوي لغوي حافظ لألخبار والتواريخ والسري ، عارف ابلقراءات 
لنحوي مث لربيع ايب اأمن أهل سبتة ولد سنة سبع ومخسني وستمائة . ودرس هبا على أيب احلسني بن 
والشام  ية ومصرفريقأخذ عن علماء تونس واألندلس ورحل إىل املشرق ألداء فريضة احلج ، ودخل إ

ستمائة و مثانني ت و سة وأخذ به وابحلجاز عمن لقي من األئمة وعاد إىل سبتة عن طريق األندلس سن
تقل  غرانطة فانكيم إىلن احلفأقام هبا حىت سنة اثنتني وتسعني حني دعاه صديقه الوزير أبو عبد هللا ب

ىل لوزير فعاد إااغتيل   أنإليها وويل اإلمامة واخلطابة جبامعها األعظم مث قضاء األنكحة واستمر إىل
 ها العتيق .املغرب وأقام مبراكش وقدم للصالة واخلطبة جبامع

 ىل أن تويف .ى ذلك إم علمث استدعاه السلطان أبو سعيد املريين إىل فاس وصار من خواصه هبا ، وأقا

                                                                                              

(9 2 0  . 1/672( انظر احللل 
(9 2 1  . 323( النيل 
(9 2  يف، الوا 2/597، معجم املفسرين  2/217(مصادر ترمجته : طبقات املفسرين للداوودي 2

،  1/199غية الوعاة ب، 4/229، الدرر الكامنة  180، جذوة االقتباس  2/191، سلوة األنفاس  4/284ابلوفيات 
 1/216لنور ، شجرة ا 2/219، غاية النهاية  2/297، الديباج املذهب  97، ذيل طبقات احلفاظ  121ذيل العرب 

، البدر الطالع  134تطرفة ، الرسالة املس 2/347 ، أزهار الرايض 1/206، النبوغ املغريب  2/96، درة احلجال 
حلق العدد الثاين السنة ا، جملة دعوة  6/314، األعالم 3/567، معجم املؤلفني  1/332، فهرس الفهارس  2/234

 الثالثة
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 وقد ألف فيه عبد هللا كنون كتااب مساه ابن رشيد .
 تويف سنة إحدى وعشرين وسبعمائة .

 له :
يبة ،  إىل مكة وطلكرميتني اتنيرحلته إىل املشرق املسماة : ملء العيبة فيما مجع بطول الغيبة يف الوجه

يطلق عليه  هب فيمنملذاتلخيص القوانني ، إفادة النصيح ابلتعريف إبسناد اجلامع الصحيح، إيضاح ا
 .اسم الصاحب ، ترمجان الرتاجم ، وغريها ، وخطب وقصائد وكتب صغرية كثرية 

 
9)_ حممد بن عيسى أبو عبد هللا اجلزائري مث التونسي  195 2 3 )  

 . والتفسريب البلغاء عارف ابللغة من الكتا
 ولد مبدينة اجلزائر سنة ثالث وأربعني ومائتني وألف 

 طة اإلنشاء .خربى مث الك ونشأ وتعلم هبا مث انتقل إىل تونس وتوىل رائسة الكتابة العامة ابلوزارة
 أخذ عن محيدة العمايل وغريه .

 م .يا من الفهم والعلقال يف تعريف اخللف : ورسائله تدل على أنه يف طبقة عل
 مث انقطع للعلم إىل أن تويف سنة عشر وثالمثائة . وقيل : سنة ثالث .

 له :
9).  رسالة يف التفسريالثراي ملن كان بعجائب القرآن حفيا .  2 4 ) 
ومن يكرههن فإن هللا من بعد إكراههن   يف تفسري قوله تعاىلاملاس يف احتباك يعجز اجلنة والناس 

  .(9غفور رحيم  2 5 ) 
 
 

_ حممد بن أيب غالب بن أمحد بن علي بن أمحد بن علي املكناسي العياضي أبو حيىي  196
9)ابن السكاك 2 6 )  

                                                                                              

(9 2 ، هدية العارفني  2/528، تعريف اخللف  112، معجم أعالم اجلزائر  2/600(مصادر ترمجته : معجم املفسرين 3
 3/573، معجم املؤلفني  2/419، إيضاح املكنون  1/413، شجرة النور  2/391
(9 2 4  ( طبعت هي واليت بعدها .
(9 2 5  . 33( النور : 
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 أصويل له اشتغال ابلتاريخ . مفسرقاض 

 من أهل مكناس ويل قضاء اجلماعة بفاس .
9)العامل الذي ال أتخذه يف هللا لومة الئم . املفسرقال خملوف : اإلمام الفقيه  2 7 ) 

9)األصويل . املفسرالونشريسي ابلقاضي اإلمام العامل ووصفه  2 8 ) 
9). املفسروقال املكناسي : القاضي اإلمام  2 9 ) 

 أخذ عن الشريف التلمساين وابن عباد واألبلي وغريهم .
 ة .شرة ومثامنائعة مثان ل سنتويف بفاس بعد العشاء اآلخرة من ليلة الثالاثء الثاين عشر من ربيع األو 

 له :
لبيت وق آل ان حقاء القاضي عياض ، نصح ملوك اإلسالم ابلتعريف مبا جيب عليهم مشرح على شف

 الكرام ، أتليف يف األدعية .
 
 

9)_ حممد بن قاسم األنصاري أبو عبد هللا التلمساين الرصاع التونسي197 3 0 )


 
 واحلديث  عارف ابلتفسريفقيه مالكي 

 أصله من تلمسان ولد هبا .

                                                                                                                                                                      

(9 2 ، أخبار مكناس  2/144، سلوة األنفاس  1/238، جذوة االقتباس  2/802(مصادر ترمجته : معجم املفسرين 6
ونشريسي ولقط الفرائد )موسوعة أعالم املغرب ، تذكرة احملسنني ووفيات ال 1/251، وشجرة النور  3/588
2/732،733) 
(9 2 7  . 1/251( الشجرة 
(9 2 8  (2/732( الوفيات )املوسوعة 
(9 2 9  . 1/232( اجلذوة 
(9 3 ، األعالم  7/64، إحتاف أهل الزمان  223رقم  1/2/804، العمر  2/606(مصادر ترمجته : معجم املفسرين 0
،  2/358املؤلفني  ، تراجم 245، اتريخ معامل التوحيد ص 283، البستان ص  1/276، إيضاح املكنون  7/5

، الضوء  1/259لزكية ، شجرة النور ا 2/140، درة احلجال  3/287، احللل السندسية  216توشيح الديباج ص 
،  939بية ص ، معجم املطبوعات العر 1/104، مسامرات الظريف  430، فهرس الفهارس ص 8/287الالمع 

 ست الرصاع .، مقدمة حتقيق فهر 2/216، هدية العارفني 323، نيل االبتهاج  3/593معجم املؤلفني 
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9)بع كان يرصع املنابر ويزين السقوف .عرف ابلرصاع ألن جده الرا 3 1 ) 
لسن تونس صغري ا مد إىلحملده و وكان أبوه كثري اإلقامة حباضرة تونس، مرتدداً على أهل العلم هبا. وقدم 

 بري. كشغف  بفاعتىن به أبوه، وعرفه على مشاهري علماء الزيتونة وأقبل على طلب العلم 
والعقباين  عبدوسيب، واللربزيل والوانوغي وابن عقاكا  املفسرأخذ عن مجاعة من تالمذة ابن عرفة 

 واألخوين القلشاىن: عمر وأمحد .
وعنه الشيخ زروق وغريه .

وملا أمت  مرحلة التعلم انتقل إىل التدريس مبدارس مدينة تونس ومساجدها.

يها إذ دته ف تطل م. وملوتوىل خطة قضاء احمللة مث قضاء األنكحة. مث ارتقى إىل خطة قضاء اجلماعة
نة.استعفى من خطته تلك واقتصر على اإلفتاء واإلمامة واخلطابة جبامع الزيتو 
منائة وتسعني ومثا نة أربعسويف وما زال يفيد الواردين على جامع الزيتونة مفتيا وإماما وخطيبا إىل أن ت

ودفن مبنزله يف تونس .

 له :
9)ذكره السخاوي وقال : بدأه ومل يتمه .تفسري القران .  3 2 ) 

 . هامث فسر ور الس يف ترتيب آي مغين اللبيب : رتب فيه آي مغين اللبيب على اجلمع الغريب
وله أيضا :

على  وبة التونسية، األج رفة(اهلداية الكافية الشافية لبيان حقائق ابن عرفة الوافية )شرح حدود ابن ع
لني ، حتفة اء سيد املرسيف أمس بنياحمل األسئلة الغرانطية ، التسهيل والتقريب لرواية اجلامع الصحيح، تذكرة

شيخ حممد شرح وصية ال ،  األخيار يف فضل الصالة على النيب املختار ، اخلمسمائة صالة على النيب 
يب هريرة ، ف اسم أ صر يفالظريف، رسالة يف أمساء األجناس وأحكامها ، رسالة يف حكم )لو( ، رسالة 

 وغري ذلك .


 
9)سم بن رجيح أبو عبد هللا اخللويت اهلاملي اجلزائري_ حممد بن أيب القا 198 3 3 )  

 واحلديث واألصول و النحو . برع يف التفسريفقيه مالكي 

                                                                                              

(9 3 1  . 3/287( انظر احللل السندسية 
(9 3 2  . 8/287( الضوء الالمع 
(9 3 ، هنضة اجلزائر  633، تعريف اخللف  335، معجم أعالم اجلزائر  2/802(مصادر ترمجته : معجم املفسرين 3

 مد بن أيب القاسم .حم. وهو فيه : حممد بن 3/616، إيضاح املكنون  3/667، معجم املؤلفني  1/56احلديثة 
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  وألف .ومائتني ثنيولد يف احلامدية قرب حاسي حببح يف مشال الصحراء يف اجلزائر سنة تسع وثال
 وية اهلامل .وفة بزاعر وية املتعلم يف زاوية علي الطيار وزاوية ابن أيب داود يف زواوة وأسس الزا

 ثالمثائة .و س عشرة ة مختويف يف بويرة الصحاري يف طريق عودته من اجلزائر العاصمة إىل زاويته سن
 له :

9)الزهر الباسم يف ترمجة اإلمام حممد بن أيب القاسم . 3 4 ) 
 
 

 _ حممد بن أيب القاسم بن عبد السالم بن مجيل أبو عبد هللا مشس الدين الربعي 199
9)التونسي املالكي 3 5 )  

 
 قاض . مفسرفقيه مالكي أصويل 

 مولده سنة تسع وثالثني وستمائة مبدينة تونس .
واألصول . والتفسرينشأ هبا وأخذ احلديث عن علمائها . وبرع يف الفقه 

د الدمشقي بن حممو امحد أانتقل إىل القاهرة ، فأخذ عن علمائها مثل أيب احملاسن يوسف بن يوسف بن 
د املقدسي د الواحن عبوري املعروف ابحلافظ ، وقاضي القضاه مشس الدين حممد ابن إبراهيم باليغم

 احلنبلي .
ام القاهرة فأق رجع إىلزل و عوتوىل نيابة احلكم ابحلسينية ابلقاهرة مدة وتوىل قضاء االسكندرية ، مث 

 يشتغل هبا يف العلوم .
، ابرعا يف فنونه، أصوليا، عاملا، ذا سكون  مفسراها ، وصفه ابن فرحون بقوله: كان إماما ، مفتيا ، فقي

9)وعفة وداينة ، سريع الدمعة . 3 6 ) 
 تويف ابلقاهرة يف صفر سنة مخس عشرة وسبعمائة ودفن ابلقرافة .

له :

9)التنوير خمتصر التفسري 3 7 9): اختصر فيه التفسري الكبري للفخر الرازي .  ( 3 8 ) 
                                                                                              

(9 3 4  . 3/616( إيضاح املكنون 
(9 3 ، العمر  164، نيل السائرين  2/606، معجم املفسرين  2/232(مصادر ترمجته : طبقات املفسرين للداوودي 5
، شذرات الذهب  323املذهب ، الديباج  4/266، الدرر الكامنة  2/338، تراجم املؤلفني 15رقم  1/1/155
 . 3/595، معجم املؤلفني  84، ذيل العرب ص  6/37
(9 3 6  . 323( الديباج 
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 وله أيضا :
ل البديع يف اختصار التفريع .خمتصر الفروق للقرايف ، السه

 
 

9)_ حممد بن كي املوريتاين 200 3 9 )  
 

 له :
 يف تفسري ألفاظ القرآن . قاموس أوضح التبيان

 
 


9)بن مبارك األزرق التنوخي األربسي –ابلفتح  –_ حممد  201 4 0 )  
 

 له :
 تفسري البسملة .

 
 

9)_ حممد بن حممد بن إبراهيم السفاقسي املغريب 202 4 1 ) 
 

 فقيه ، أصويل ، مشارك يف بعض العلوم .عروضي ، 
                                                                                                                                                                      

(9 3 7  . 4/266( انظر الدرر الكامنة 
(9 3 (منه جزء بدار الكتب الوطنية بتونس وابملكتبة األزهرية ، ومنه ميكروفيلم مبركز البحث العلمي جبامعة أم القرى 8

، فهرس املخطوطات  1/359، الفهرس الشامل  1/922، ملحق 1/677ظر بروكلمان وابملكتبة الوطنية بباريس ) ان
 (65مبركز البحث العلمي يف جامعة أم القرى : التفسري وعلوم القرآن ص 

(9 3  (2/895هـ ولعلها للمؤلف نفسه . )انظر الفهرس الشامل 1354(منه نسخة مبكتبة موريتانيا كتبت بتاريخ 9
(9 4 0 وقال حمققوه : هكذا ذكره املؤلف يف فهرسي املؤلفني واملصنفات ومل  34رقم  1/1/201(مصادر ترمجته : العمر 

 صره .دد عحينعرفه إال من خالهلما ومل نقف على خرب له يف املصادر اليت اطلعنا عليها كما مل 
(9 4  ، هدية 1855،  3411، كشف الظنون  4/158، الدرر الكامنة  3/618(مصادر ترمجته : معجم املؤلفني 1

 2/151العارفني 
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 قدم دمشق وسبق الكالم عنه يف ترمجة أخيه إبراهيم .
 له :

 ته .تقدم يف ترمج فه كماتصني وهو تفسري عظيم اشرتك مع أخيه يف اجمليد يف إعراب القرآن اجمليد
 وله أيضا : 

،   علم اخلليلجلليل يفاصد ح املقاملورد الصايف يف شرح عروض ابن احلاجب والقوايف شفاء الغليل يف شر 
 وشرح منتهى السؤل واألمل البن احلاجب يف علمي األصول واجلدل . 

 
9)_ حممد )فتحاً( بن حممد بن أمحد اخلصاصي التازي 203 4 2 ) 

 
 مغريب مالكي . مفسر

 .ور ق زمن اجلكم ابحلان حيمن أهل مدينة اتزة ابملغرب من اخلصاصني املوجودين هبا ، وويل قضاءها وك
9)أخذ عن والده وهو عمدته ، وأخذ بفاس عن حممد بن املدين كنون ومن يف طبقته. 4 3 )  

 فارقه .الي أخذ عنه السلطان املوىل عبد العزيز بن احلسن العلوي سلطان مراكش ، وكان
ر من مثانني لية أكثن عاتويف بطنجة يوم األربعاء خامس صفر سنة أربع ومخسني وثالمثائة وألف عن س

 .سنة 
 له :

9). قال ابن سودة : يف عدة جملدات . تفسري 4 4 ) 
 
 

9)_ حممد بن حممد بن أمحد النيفر 4 5 )  
 


                                                                                              

(9 4 ، إحتاف املطالع وسل النصال )موسوعة أعالم  7/81، األعالم  2/631(مصادر ترمجته : معجم املفسرين 2
 (8/3032املغرب 

(9 4  (8/3032( انظر سل النصال )املوسوعة 3
(9 4 4  ( املرجع السابق .
(9 4 5  (انظر حممد بن أمحد
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9)_ حممد بن حممد املختار بن أمحد بن أيب بكر أبو عبد هللا األروادي الكنيت 204 4 6 ) 
9)الشنقيطي 4 7 )  

 
 فقيه مالكي مؤرخ من شنقيط . 

 ابخلليفة شنقيط .كان أبوه معدودا يف األولياء وخلفه ابنه فكان يسمى 
 لزمه سيدي بن املختار بن اهليب عشرين سنة بعد وفاة أبيه .

 تويف سنة سبعني ومائتني وألف .
 له تصانيف ، منها :

9)لطائف القدسي يف فضل آية الكرسي .  4 8 ) 
 ومنها :

ئق شايخ وحقاذكر امل فضل الطرائف التالدة من كرامات الشيخني الوالد والوالدة ، الكوكب الوقاد يف
ى النيب صالة عل الاألوراد ، هداايت الطالب ، جنة املريد ، الروض اخلصيب بشرح نفح الطيب يف

 أولياء هللا ن مناصبعلذب احلبيب : لوالده ، اجلرعة الصافية والنفحة الكافية ، جذوة األنوار يف ا
 األخيار .

 


 
9)_ حممد املدين بن حممد الغازي بن احُلسين املشيشي 205 4 9 ين العلمي أبو احملاسن احلسي (

9)الرابطي 5 0 )  
 

 واحلديث يف أايمه .  للتفسريمن كبار املدرسني 
                                                                                              

(9 4 الكنتني يستفاد منه انتساهبم إىل عقبة بن انفع الفهري  (نسبة إىل زاوية الكنت ويف األعالم املراكشية حديث عن6
 الصحايب الفاتح أو عقبة بن عامر بن عبد هللا .

(9 4 ، الوسيط يف تراجم أدابء  38، معجم احملدثني واملفسرين  805، 2/634(مصادر ترمجته : معجم املفسرين 7
 . 7/92األعالم  ، 2/894روكلمان ، ب 2/35، األعالم املراكشية  1/216، دليل مؤرخ املغرب 241شنقيط 

(9 4  (2/805( منه نسخة يف املكتبة امللكية ابلرابط )انظر معجم املفسرين8
(9 4  ( املشيشي : نسبه إىل عبد السالم بن مشيش من مشاهري املغرب .9
(9 5 0 ب ، إحتاف املطالع وسل النصال )موسوعة أعالم املغر  3/708، معجم املؤلفني 7/94(مصادر ترمجته : األعالم 
9/3341  ،3342) 
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 مولده يف الرابط ابملغرب سنة سبع وثالمثائة وألف .
انزوى يف لشرعي و اف اتلقى مبادئ العلم يف مراكش ، وأخذ عن علماء الرابط فتوىل رائسة االستئن

 العامني اآلخرين من حياته .
والدكايل  السلوي أمحدو ايت والقاضي بريطل والقاضي الرابطي وجسوس واملكي البطاوري أخذ عن الدمن

 وغريهم .
 وعنه ابن سودة وغريه . 

9)قال ابن سودة : له اطالع واسع ومشاركة يف جل العلوم من فهم اثقب وإمالء سلس . 5 1 ) 
 ئة .مثاتويف ابلرابط يوم االثنني اخلامس والعشرين من شوال سنة مثان وسبعني وثال

 له آتليف كثرية مازالت خمطوطة عند أبنائه يف الرابط منها :
ل ختصر : خللياديث املج أحمنح املنيحة يف شرح نصيحة أهل اإلسالم : للكتاين ، روائح الزهر يف ختري

 ، منار السـبيل إىل خمتصر خليل ابحلجة والدليل، لبنات
 ئل وخمتصرات وتعليقات.اإلسعاد يف ابنت سعاد ، ديوان : من نظمه ، ورسا

 


_ حممد بن حممد بن سليمان بن الفاسي بن طاهر السوسي املكي أبو عبد هللا  206
9)الروداين 5 2 9)املغريب ( 5 3 ) 

 
 لكية .اء املان فقهوالرايضيات واهليئة والنحو واملعاين والبيان م يف التفسريحمدث مشارك 

 .ألف وتعلم ابملغرب ولد بتارودنت من قرى السوس األقصى سنة سبع وثالثني و 
9)وأمساء الرجال وما يتعلق به يد طائلة . التفسريقال احمليب : كان له يف  5 4 ) 

 رحل إىل املشرق وجاور مبكة واملدينة سنني مث نفي إىل دمشق فأقام هبا .
هاب ري والشجهو أخذ عن مجاعة منهم حممد بن انصر الدرعي وسعيد قدوره وعيسى السكتاين واأل

 بري والبلباين وغريهم .اخلفاجي والشو 
                                                                                              

(9 5 1  (9/3341( إحتاف املطالع )املوسوعة 
(9 5  (4/1674(الروداين : نسبة إىل رودانة ويقال هلا اترودنت قاعدة السوس األقصى . انظر نشر املثاين )املوسوعة 2
(9 5  6/151، األعالم  2/298، هدية العارفني  4/204، خالصة األثر  2/805(مصادر ترمجته : معجم املفسرين 3

ظم ( وهو يف مع4/1674ب ، نشر املثاين )موسوعة أعالم املغر  1/425، فهرس الفهارس  3/334عجم املؤلفني ، م
 املراجع حممد بن سليمان .

(9 5 4  . 4/204( خالصة األثر 
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 م .وعنه أخذ أمحد بن قاسم البوين وابن سنة الفالين واحمليب واحلريشي وغريه
 تويف بدمشق سنة إحدى وتسعني وقيل أربع وتسعني . 

 له تصانيف منها :
لباب يف ألحتفة أويل ا مجع الفوائد من جامع األصول وجممع الزوائد  ، صلة اخللف مبوصول السلف ،

 السطرالب ، وغري ذلك .العمل اب
 

9)_ حممد بن حممد بن الطيب املغريب التافالليت األزهري اخللويت املالكي مث احلنفي 207 5 5 )  
 فقيه أصويل حمدث ابحث مفيت احلنفية ابلقدس ، من الفضالء . 

 را مث استقرمشق مراخل دولد يف املغرب األقصى ، ورحل إىل طرابلس الغرب وتعلم يف األزهر مبصر ود
 ابلقدس  . 

 أخذ عن امللوي واجلوهري والطحالوي والشمس احلنفي وغريهم .
 وعنه حممد شاكر العقاد وغريه .

9)قال الكتاين : وهو ممن أفردت ترمجته ابلتأليف . 5 6 ) 
 تويف سنة إحدى وتسعني ومائة وألف . 

9)له تصانيف . قال املرادي : انهزت الثمانني . 5 7 )  
 منها :

9)مدلول القرآن .حسن التبيان يف معىن  5 8 )  
9)أسرار البسملة . 5 9 ) 

 وله أيضا :

                                                                                              

(9 5  ، هديـة العارفني 1/268، فهرس الفهارس  2/630(مصادر ترمجته : معجم املفسرين 5
، سلك الدرر  3/648، معجم املؤلفني  7/69غريها ، األعالم و  1/231،257،441، إيضاح املكنون 2/341
 . 2/463، بروكلمان  43، ثبت ابن عابدين  4/102
(9 5 6  . 1/269( فهرس الفهارس 
(9 5 7  . 7/69( انظر األعالم 
(9 5  ( 2/708(منه نسخة ابجلمعية األسيوية كلكته ) انظر الفهرس الشامل 8
(9 5  ية ابلقدس انقصة ورقة .( قال الزركلي : رأيتها يف املكتبة اخلالد9
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لقهوة تهدين ، اجملالصلح بني ا أحاديث  البالد ، ماورد يف الفصد واحلجامة ، املولد الشريف ، املعراج ،
 أوس يف ةحتري اإلصاب والدخان ، االستقصا ملا صح وثبت يف املسجد األقصى، صخرة البيت املقدس ،

 الدر األغلى بشرح الدر األعلى ، ثبت ، وله نظم . بن قيظي والد عرابة ،
 
 

_ حممد بن حممد بن عبد الرمحن بن الشغ بن أمحد بن الشغ بن حممد مسلم املسلمي  208
9)الشنقيطي 6 0 )   

 
 ة ابن مالك .ل وألفيخ خليفقيها حنواي مدرًسا يدرس خمتصر الشي مفسرا للقرآنقال الربتلي : كان 

 وغريمها .  أخذ عن ابين فاضل الشريف
 …ريات الئل اخلن ودكان معربا للرؤاي ، انسكا كثري العبادة مداوما قيام الليل وقراءة القرآ

إذا    الزقاق إاليفرئي قط وما …كان مالزما بيته ذا عزلة عن الناس الخيرج من بيته إال إذا مسع اإلقامة 
 يته .  با ويرجع إىلكانت جنازة قريب له أو عظيم من الناس أو صاحل خيرج فيصلي عليه

 حضرته الوفاة وهو متطهر يف املسجد فحمل إىل بيته .
 تويف يف العام احلادي والسبعني ومائة وألف .

 
 

_ حممد بن حممد بن عبد الرمحن بن يوسف بن عبد الرمحن بن عبدالرمحن اجلعفري  209
9)التونسي أبو عبد هللا ركن الدين ابن القوبع 6 1 9)املالكي ( 6 2 ) 

 
 له اشتغال ابحلكمة والطب . مفسرلغوي  أديب حنوي

 ولد بتونس يف رمضان سنة أربع وستني وستمائة .

                                                                                              

(9 6  130( مصادر ترمجته : فتح الشكور يف معرفة أعيان علما التكرور ص0
(9 6  طائر. -وقيل هو بفتحها  -(القوبع : بضم القاف فيما اشتهر على األلسنة 1
(9 6 ، الدرر  417، نيل السائرين  2/615، معجم املفسرين  2/237(مصادر ترمجته : طبقات املفسرين للداوودي 2

، هدية العارفني  1/527نون ، إيضاح املك1/226، بغية الوعاة  1/238، الوايف ابلوفيات  4/299امنة الك
 . 3/652، معجم املؤلفني  7/35، األعالم 2/149
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قال الصفدي : قرأ النحو على حيىي بن الفرج بن زيتون ، واألصول على حممد بن عبد الرمحن قاضي 
تونس وقدم سنة تسعني ، فسمع بدمشق من ابن القواس ، وأيب الفضائل ابن عساكر ومجاعة ، ودرس 

ملنكومترية ، وأعاد ابلناصرية وغريها ، ودرس الطب ابملارستان املنصوري ، وكان يتوقد ذكاء ومهر يف اب
الفنون حىت إذا صار يتحدث يف شيء من العلوم تكلم يف دقائقه وغوامضه ، حىت يقول القائل : إنه 

9)أفىن عمره يف ذلك . 6 3 ) 
ك _ ومع حاس هناالن لشيخ هباء الدين بنوقال ابن سيد الناس : ملا قدم قعد يف سوق الكتب _ وا

 املنادي ديوان ابن هانئ ، فنظر فيه القوبع ، فرتمن بقوله :
 فتكات حلظك أم سيوف أبيك       وكؤوس مخرك أم مراشف فيك     

  .فقرأه ابلنصب يف اجلميع ، فقال له ابن النحاس : ايموالان هذا نصب كثري 
 إليه الذي ذهبت أاندرة ، و ت مقيد من رفعها ، على أهنا أخبار ملبتدءافقال له بنرتة : أان أعرف الذي تر 

 أغزل وأمدح ، وتقديره : أقاسي فتكات حلظك . 
صب ، وانب ي يف من سعوكانت فيه ابدرة وحدة ، وكان يرتدد إىل الناس من غري حاجة إىل أحد ، وال

 .يف احلكم ابلقاهرة حىت تركه ، وقال : يتعذر فيه براءة الذمة 
يلة بن سينا كل لشفاء ال اليفوكان كثري التالوة ، حسن الصحبة كثري الصدقة سرًا ، وال خيل ابملطالعة 

 مع سآمة وملل ويلثغ ابلراء مهزة .
 مات ابلقاهرة يف سابع عشر ذي احلجة سنة مثان وثالثني وسبعمائة .

 له :
 : يف جملد  تفسري سورة ق

 وله أيضا :
 شرح ديوان املتنيب .

 
_ حممد األمني )آب( بن حممد املختار )أخطور( بن عبد القادر بن أمحد نوح  021

9)اليعقويب الشنقيطي اجلكين 6 4 )  
                                                                                              

(9 6 3  . 1/238( الوايف ابلوفيات 
(9 6 ذي ، جملة املنهل :  517، مشاهري علماء جند  6/45، األعالم  2/496(مصادر ترمجته : معجم املفسرين 4

، مقدمة  344،  120ص، السلفية وأعالمها يف موريتانيا 1/171، علماء ومفكرون عرفتهم  982ص 1393احلجة 
 11كتاب رحلة احلج إىل بيت هللا احلرام  ص

لبيان ، جهود اأضواء  ام منوانظر كامال : الشنقيطي ومنهجه يف التفسري ، منهج الشنقيطي يف تفسري آايت األحك
 الشنقيطي يف تقرير عقيدة السلف . الشيخ حممد األمني
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 مفسر فقيه أصويل انظم من املشاهري 
 نيا . موريتا ا منولد عام مخس وعشرين وثالمثائة وألف للهجرة يف تنبه من أعمال مديرية كيف

 لفروسية .نشأ يف جو يغلب عليه طلب العلم وروح ا
أحدهم وهو  رآن علىالق تويف والده وهو صغري يقرأ يف جزء عم وترك له ثروة فسكن عند أخواله فحفظ

درس التجويد ال له و بن خاعبد هللا بن حممد املختار وملا يتجاوز العاشرة ، وتعلم رسم املصحف على 
 بقراءة انفع ورواية ورش وحتصل على إجازهتا وهو يف السادسة عشرة .

 دئ النحو إىليضا مباها أقرأ املختصرات املالكية على الفقهاء ودرس األدب على زوجة خاله وأخذ عنو 
 جانب الفنون األخرى من أنساب العرب وأايمهم والسرية النبوية .

لعة فتحصل ى املطاب علواتصل بعلماء قبيلته يتلقى عنهم فنون العلم من تفسري وحديث وأصول ، وأك
 آداب البحث واملناظرة حىت تضلع فيها .على علم املنطق و 

 وتوىل القضاء بني أهل قبيلته جبانب اإلفتاء واإلرشاد والوعظ واإلصالح .
وتوىل تدريس وعزم على احلج فكانت رحلته الربية إىل بيت هللا احلرام ، واستقر يف أرض احلرمني 

محه هللا وكانت احللقة تفتتح بتالوة يف املسجد النبوي بتوجيه من امللك عبد العزيز آل سعود ر  التفسري
القدر املراد تفسريه من بعض الطالب مث يشرع الشيخ يف املفردات فيعرض معانيها ومشتقاهتا ومايتصل 
هبا مع االستشهاد بشواهد اللغة مث يتناول العالئق الرتكيبية بني املفردات فيعرض للقراءات ووجوه 

ران معلال مقررا مستعينا بكل ماميكنه من علوم التفسري اإلعراب مث ينصرف لالستنباط الفقهي مقا
واليفوته أن يربط بعض املعاين ببعض الوقائع وإذا كان املضمون قصصيا استخرج العرب وكشف النذر 

9)وربط ذلك ابحلاضر  6 5 ). 
 أيضا ابجلامعة اإلسالمية ابملدينة .بتدريس التفسري كما قام 

 ة واللغة وظلالشريع لياتبك مادة التفسريك وكان مما درسه وكان قد ابشر التدريس ابلرايض قبل ذل
 حياضر بني الفينة واألخرى مبعهد القضاء األعلى ابلرايض .

يف   يتانيا وشاركاء مبور انتهوتنقل الشيخ يف البعثات العلمية بني الدول اإلسالمية بدءا من السودان و 
 ه .كربايت املؤسسات العلمية ومل يكثر من التأليف النشغال

 ومن شعره :
 أنقذت من داء اهلوى بعـالج       شيب يزين مفرقي كالتاج

 قد صدين حلم األكابر عن ملي        شفة الفتاة الطـفلة املغناج
                                                                                                                                                                      

 واجلكين : نسبة إىل اجلد األعلى جاكن ويرجع نسبه إىل قبيلة ملتونة أبرز قبائل املرابطني ويف أصله إىل قبيلة محري .
(9 6  .1/174( انظر علماء ومفكرون عرفتهم 5
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 ماء الشبيبة زارع يف صـدرها       رمـانيت روض كحق العاج
 وكأمنا مشس األصيــل مذابة       تنساب فوق جبينها الوهاج

ني وثالثة وتسع المثائةلف وثبعد أداء احلج يوم اخلميس السابع عشر من ذي احلجة سنة أتويف رمحه هللا 
يخ قام عليه الشأ، كما  عالةمن اهلجرة وصلى عليه الشيخ عبد العزيز بن ابز يف احلرم املكي ودفن ابمل
يب هم حممد بن أنممجاعة  راثهعبد العزيز بن صاحل صالة الغائب ابملسجد النبوي ليلة األحد التالية . و 

 مدين يف قصيدة مطلعها :
 هللا أكرب مات العلم والـورع        ايليت ما قد مضى من ذاك يرجتع
 يبكي الكتاب كتاب هللا غيبته       كــذا املدارس واآلداب واجلمع

 مفســر الذكر احلكيم وما        من احلديث إىل املختــار يرتفع
 من مؤلفاته :

وهو كتابه يف التفسري وقد تويف قبل إمتامه وصل فيه إىل  يضاح القرآن ابلقرآنأضواء البيان يف إ
9)هناية سورة اجملادلة فأمته من بعده تلميذه الشيخ عطية حممد سامل. 6 6 ) 

 يف املنزل لإلعجاز . منع جواز اجملاز
 عن آي الكتاب . دفع إيهام االضطراب

 : حماضرة منشورة آايت الصفات
 

 (9اليوم أكملت لكم دينكمقبس من قوله تعاىل  6 7  : حماضرة منشورة (
 يف آي الذكر احلكيم : الزال خمطوطا . بيان الناسخ واملنسوخ

 وله أيضا :
عة رام وهي مطبو  احليت هللاشرح روضة الناظر وجنة املناظر ، أدب البحث واملناظرة ، رحلة احلج إىل ب

 منشورة .
 وله مما مل يطبع :

 وشرح سلم األخضري يف املنطق .شرح على مراقي السعود ، 
جوزة يف فقه ن، وأر عدان وله أراجيز ألفها ببالده مل تنشر ومنها : خالص اجلمان يف ذكر أنساب بين

 مالك يف البيوع ، وألفية يف املنطق ، ومنظمومة يف علم الفرائض .

                                                                                              

(9 6 6  ( أتيت ترمجته يف الوافدين .
(9 6 7  3( املائدة : 
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التشريع قيدة و ع اليفوله حماضرات نشرت يف رسائل مستقلة منها : حكمة التشريع ، املثل العليا 
 واألخالق ، املصاحل املرسلة ، حول شبهة الرقيق . 

 
 
 
9)_ حممد بن حممد بن عبد النور احلمريي التونسي املالكي 211  6 8 )



 
 كان من صدور العلم املربزين  مفسرفقيه مالكي 

 زدي رطلة األبمد ابن  حمأخذ عن القاضي اإلمام العامل أيب القاسم ابن زيتون ، والقاضي اخلطيب أيب
 وله تفنن يف سائر العلوم ، وله تصانيف يف عدة علوم 

 كان ابحلياة عام ستة وعشرين وسبعمائة .
 له :

9)ابن اخلطيب . تفسرييف اختصار  نفحات الطيب 6 9 ) 
 .اختصر تفسري اإلمام فخر الدين ابن اخلطيب يف سبعة أسفار اختصاراً حسنا 

 وله :
الفتاوي  يف مساه احلاوي فتاوى على طريقة أحكام ابن سهل ،تقييد كبري على احلاصل ، كتاب مجع فيه 

 ، وغري ذلك .
9)_ حممد بن حممد بن عرفة بن محاد الَورغّمي 212 7 0 9)أبو عبد هللا التونسي املالكي(  7 1 ) 

                                                                                              

(9 6 ،  373، الديباج املذهب  2/615، معجم املفسرين  2/241رين للداوودي (مصادر ترمجته : طبقات املفس8
 . 3/657، معجم املؤلفني  1/206شجرة النور 

(9 6 9  337( انظر الديباج املذهب 
(9 7 ( الورغمي : بفتح الواو وسكون الراء املهملة وغني معجمة وتشديد امليم _ نسبة إىل قبيلة ورغمة الرببرية وهي من 0

سري ابن فت )انظر مقدمة .ت من املغرب وقطنت جنوب شرق تونس يف والييت مدنني وتطاوين اآلن قبائل هوارة نزح
 (1/2/762، العمر  9/240، الضوء الالمع  1/12عرفة رواية األيب 

(9 7 ، معجم املفسرين 63، طبقات املفسرين لألدنوي ص 2/236(مصادر ترمجته : طبقات املفسرين للداوودي 1
رقم  1/2/762، العمر  116، خالصة اتريخ تونس ص 210، نيل السائرين  151اله ص، التفسري ورج 2/619

، غاية  9/240، الضوء الالمع  193، ذيل تذكرة احلفاظ  337، الديباج املذهب  2/192، إنباء الغمر 213
يف املغرب  ، أعالم الفكر اإلسالمي7/43، األعالم  1/229، بغية الوعاة  274، نيل االبتهاج  2/243النهاية 

، تراجم املؤلفني  195، البستان ص  2/347، ملحق 2/247، بروكلمان  2/255، البدر الطالع  67العريب ص 
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 نطقي .، الفروعي ، األصويل ، البياين ، املاملفسر اإلمام العالمة املقرئ ، 
 فقيه تونس وإمامها وعاملها وخطيبها

 ولد بتونس ليلة السابع والعشرين من رجب سنة ست عشرة وسبعمائة 
 أقبل على درس العلوم الدينية جبامع الزيتونة 

 وقرأ ابلرواايت على أيب عبد هللا حممد بن حممد بن حسن بن سالمة وغريه
 طأ وأخذي املو اهلوار  سالمومسع من الوادي آشي الصحيحني ، ومن اإلمام أيب عبد هللا حممد بن عبد ال

 عنه الفقه واألصول
هم ، أليلي ونظرائهللا ا عبد وتفقه أيضا أبيب عبد هللا حممد بن هارون ، وحممد بن حسن الزبيدي ، وأيب

 وتفرد بشيخوخة العلم والفتوى يف املذهب .
لوان واأليب عطيب بن و الأخذ عنه املشذايل والوانوغي والزنديوي وابن حجر وأبو حامد بن ظهرية وأب

 لبسيلي والسالوي وابن اخلطيب القسنطيين والشمس بن عمار وغريهم .وا
 توىل إمامة جامع الزيتونة مث ترقى إىل خطة اإلفتاء .

حلة يف ، فإليه الر  وغرابً  رقاً شقال الداوودي : له التصانيف العزيزة ، والفضائل العديدة ، وانتشر علمه 
يف  جميداً لقرآن ، ا علوم يفاما مذهب ضابطًا لقواعده ، إمالفتوى واالشتغال ابلعلم والرواية ، حافظًا لل

 لك .ذيان ،  وغري  والبملعاين، والعربية ، واألصلني ، والفرائض واحلساب ، وعلم املنطق ، واالتفسري
اشة وجه ء ، وبشن إخااجتمع على حمبته اخلاصة والعامة ، كان ذا دين متني ، وعقل رصني ، وحس… 

منقبضًا عن  شتغال ،اال ر ، ال يفرت عن ذكر هللا وتالوة القرآن إال يف أوقاتللطالب ، صائم الده
لس جمتمعاً ، وال وال جم وقاً مداخلة السالطني ، اليرى إال يف اجلامع أو يف حلقة التدريس ، ال يغشى س

 برهم بالغ يفالد ، يطار البن أقمحاكم إال أن يستدعيه السلطان يف األمور الدينية ، كهفاً للواردين عليه 
 واإلحسان إليهم وقضاء حوائجهم .

                                                                                                                                                                      

، درة احلجال  3/734، دائرة املعارف اإلسالمية  1/561، احللل السندسية  251، توشيح الديباج ص  3/363
، عنوان األريب 61رح حدود ابن عرفة ص ، ش 7/38، شذرات الذهب  1/227، شجرة النور الزكية  2/280
، 1246، 403، كشف الظنون ص  76، فهرس الرصاع ص  43، مقدمة حتقيق املختصر يف املنطق ص  1/105

، معجم املؤلفني  1/99، مسامرات الظريف  193وغريها ، حلظ األحلاظ بذيل كتاب طبقات احلفاظ ص  1552
، مقدمة تفسري ابن عرفة  379، الوفيات البن قنفذ ص 2/177فني ، هدية العار  1/237، نزهة األنظار  3/683

 . 1/11رواية األيب 
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وقد خوله هللا تعاىل من رايسة الدين والدنيا ما مل جيتمع لغريه يف بلده ، له أوقاف جزيلة يف وجوه الرب 
9)وفكاك األسرى ، رأساً يف العبادة والزهد والورع ، ومناقبه عديدة وفضائله كثرية . 7 2 ) 

وتسعني وسبعمائة فتلقاه العلماء وأرابب املناصب ابإلكرام التام،  قال ابن فرحون : حج يف سنة اثنتني
واجتمع بسلطان مصر امللك الظاهر فأكرمه ، وأوصى أمري الركب خبدمته ، وملا زار املدينة النبوية نزل 

9)عندي يف البيت ، وكان يسرد الصوم يف سفره . 7 3 ) 
رب من جيري جمراه يف التحقيق، وال من قال تلميذه أبو حامد بن ظهرية يف معجمه : ومل يكن ابملغ

9)اجتمع له من العلوم ما اجتمع له ، أتيت إليه الفتوى من مسرية شهر . 7 4 ) 
ة ودفن جببل مثامنائث و وكانت وفاته بتونس ليلة اخلميس الرابع والعشرين من مجادى اآلخرة سنة ثال

 الزالج. وقربه مشهور. ومل خيلف بعده مثله . 
 

 له تواليف منها :
قام بتقييدها  بتفسري ابن عرفة: عبارة عن جمالس يف التفسري وهي املعروفة  تفسري كتاب هللا اجمليد

عدة من تالميذه ختتلف رواايهتم هلا فيما بينها وكل منهم يزيد عليها زايدات وقد ذكرهتا يف ترمجة كل 
9)منهم مثل رواية األيب 7 5 9)ورواية البسيلي ( 7 6 9)ورواية السالوي ( 7 7 ) .(9 7 8 ) 

ابن حجر : وعلق عنه بعض أصحابنا كالما يف التفسري يف جملدين كثري الفوائد كان يلتقطه يف حال  قال
9)قراءهتم عليه ويدونه أوال فأول وكالمه دال على توسع يف الفنون وإتقان وحتقيق . 7 9 ) 

 وله أيضا :
تصاركتاب اخ اوي،لبيضتقييده الكبري يف املذهب ، أتليف يف أصول الدين عارض به كتاب الطوالع ل
ساعيات يف تقهية ، الف احلويف يف الفرائض ، خمتصر يف علم املنطق ، ونظم قراءة يعقوب  ، احلدود
  ذلكت . وغريالسمو احلديث ، نظم تكملة القصد خللف بن شريح ، تقييد يف حتقيق القول ابجلهة 

                                                                                              

(9 7 2  وهو منقول من الديباج . 2/236( طبقات املفسرين 
(9 7 3  . 340( الديباج 
(9 7 4  . 1/562، احللل السندسية  277( انظر نيل االبتهاج ص
(9 7 5  ( انظر حممد بن خلفة .
(9 7 6  ( انظر أمحد بن حممد .
(9 7 7  القاسم الشريف .( انظر أبو 
(9 7  .( وقد مجع رواييت البسيلي والسالوي حممد بن عبد الرمحن الرجراجي وقد ذكرت ذلك يف ترمجته 8
(9 7 9  . 2/192( إنباء الغمر 
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 _ حممد املكي بن حممد بن علي بن عبد الرمحن بن عبد القادر بن سعيد 213

9)الشرشايل 8 0 9)أبو حامد البطاوري الرابطي ( 8 1 ) 
 .  والتفسريأديب من القضاة له اشتغال ابحلديث 

 من أهل الرابط يف املغرب كان شيخ مجاعتها . ومولده هبا . 
وإسبانيا  ة بطنجةطانيويل قضاءها مدة أحد عشر عامًا وكان قبل ذلك ، وتقلب يف وظائف كتابية سل

 وفرنسا وانكلرتة .
9)وعلوم اآللة . والتفسرين سودة : له اليد الطوىل يف األدب واحلديث قال اب 8 2 ) 

 ر وغريهم .مد عاشو ن حمبأخذ عن إبراهيم التاديل وعمه التهامي البطاوري والقاضي أمحد ملني وعمر 
 ملكية . الشمائل ابار ولتلميذه حممد بن مصطفى بوجندار يف ترمجته : أزهار اخلمائل املسكية أبخ

 .ألف رابط صبيحة يوم األربعاء اثين حمرم سنة مخس ومخسني وثالمثائة و تويف ابل
9)منسوب ملكي الشيخ حممد ابخلزانة العامة ابلرابط . من التفسرييوجد جزء  8 3 )  

 له كتب ، منها :
ة ، األزهار لشمقمقية اباقتطاف زهرات األفنان ، من دوحة قافية ابن الوانن : شرح للقصيدة املسما

احللل  سنوسي ،ى للالرايض املقصورة : شرح مقصورة للمكودي،  شرح العقيدة الصغر  املهصورة من
شرح   ،لتجويد ايف  اجملوهرة يف شرح جوهرة اللقاين ،  أصفى املشارب ، شرح مقدمة ابن اجلزري

، ية الس احلفيظة يف اجملديثياملقصور واملمدود البن دريد ، فتح املنية يف حتقيق الكنية ، الدروس احل
 ك .  ذلاالستسعاد بشرح قصيدة ابنت سعاد ، أقرب املسالك إىل المية ابن مالك وغري

 


                                                                                              

(9 8 ( نسبة إىل مدينة شرشال ابألندلس أصله منها وانتقل أسالفه إىل الرابط . انظر إحتاف املطالع )املوسوعة 0
8/3049. ) 
(9 8 1  ، 2/56، معجم الشيوخ  7/110، األعالم  2/640معجم املفسرين  (مصادر ترمجته :

(، جملة دعوة احلق 8/3047، إحتاف املطالع وسل النصال ) موسوعة أعالم املغرب  690دليل مؤرخ املغرب 
 هـ . 5/1396
(9 8 2  (8/3049إحتاف املطالع )املوسوعة (
(9 8 3  2/893( انظر الفهرس الشامل 
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9)_ حممد بن حممد بن عيسى بن كرامة العقدي 214 8 4 أبو عبد هللا  (
9)الزنديوي 8 5 9)التونسي( 8 6 ) 

 . مفسرفقيه مالكي 
 أخذ عن ابن عرفة وهو من أصحابه .

لبيان واحلديث وغريها من الفنون العقلية والنقلية ومنهم قرأ عليه مجاعة أخذوا عنه العربية واألصلني وا
9)أمحد بن يونس بن سعيد القسنطيين . 8 7 )  

 -لةمث قضاء احمل ،اما تقلب يف عدة وظائف شرعية منها : قضاء مدينة قسنطينة وأقام هبا ستة عشرع
ه اخلطة إىل ى هذي علحة وخطيب جبامع التوفيق، ومفيت ابحلاضرة التونسية، وبقوقضاء األنك -العسكر

 آخر حياته، وعمر حىت زاد على املائة سنة. 
 كان فقيها مشاورا مشاركا يف العلوم . 

9)قال الشيخ زروق: هو شيخ تونس يف وقته . 8 8 )  
  .ثنتنياتويف يف اخلامس من مجادى األوىل سنة أربع وسبعني ومثامنائة ، وقيل سنة 

يب سعيد الباجي .ودفن جببل املرسي املعروف جببل املنار جوار أ

 له :
9)تفسري القرآن . 8 9 )



 وله أيضا : 
9)شرح على خمتصرخليل ، فتاوى جمموعة 9 0 )  . 

                                                                                              

(9 8 بعضهم العفوي أو العقوي وهو وهم . ويف معجم البلدان واملشرتك لياقوت :   (قال حسن حسين : رمبا كتبها4
 العقدي نسبة إىل موضع أبرض بني الشام والعراق .

(9 8  (قال حسن حسين : يرمسه بعضهم الزلدوي والزلديوي وال أعلم هلذه النسبة أصال يعتمد .5
(9 8 ، 136، 135، اتريخ الدولتني ص  22رقم  1/2/796، العمر  2/622(مصادر ترمجته : معجم املفسرين 6

فيه : الدارنوي بدال من و  220، توشيح الديباج ص  2/425، تراجم املؤلفني  1/305، إيضاح املكنون 145، 137
، شجرة  9/179ء الالمع ، الضو 315، نيل االبتهاج  1/243، نزهة األنظار  3/665الزنديوي ، معجم املؤلفني 

 . 1/259النور 
(9 8 7  .220، توشيح الديباج ص 2/425م املؤلفني ( انظر تراج
(9 8 8  . 1/2/796( انظر العمر 
(9 8 (نسبه له السخاوي هو ومابعده نقال عن تلميذه أمحد بن يوسف القسنطيين. وتناقل ذلك عنه بقية املؤرخني بعده 9
. 
(9 9 0  1/2،197/4،285،282/6،450،369/126(ينظر هلا املعيار 
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9)_ حممد بن حممد بن أيب القاسم أبو الفضل املشذايل 215 9 1 ) 

 
 ره عصعامل ابحلديث ورجاله ، أصويل فرضي فقيه من أشهر علماء املالكية يف مفسر

 ومثامنائة وتعلم هبا وبتلمسان .  ولد ببجاية حوايل سنة اثنتني وعشرين
9)حفظ القرآن وهو ابن سبع سنني . 9 2 ) 

 . أخذ عن والده وابن مرزوق احلفيد وأيب القاسم العقباين وابن زاغو ومجاعة
قال ابن مرزوق : ماعرفت العلم حىت قدم علي هذا الشاب فقيل له كيف ؟ قال : ألين كنت أقول 

9)شرعت أحترز وانفتحت يل أبواب املعرفة .فيسلم يل كالمي فلما جاء هذا الفىت  9 3 ) 
ص فدخل ريق قرب طعن  تصدر لإلقراء والتدريس . ودخل عنابة وقسنطينة وتونس مث توجه إىل املشرق

دخل  جاور مثو عني بريوت ودمشق وطرابلس الشام ومحاه وسكن بيت املقدس مدة وحج سنة تسع وأرب
 فية يف كتابهمجة واصه برت خولقي اإلمام السخاوي الذي القاهرة ودرس هبا فبهر العقول وأدهش األلباب 

 الضوء الالمع  ومما قاله :
سرعة و الفكر  صفاءوقد حصلت بيننا اجتماعات وصحبة ورأيت منه من حدة الذهن وذكاء اخلاطر  و 

عقل ال النظر ووفور استقامةأي و اإلدراك وقوة الفهم وسعة احلفظ وتوقد القرحية واعتدال املزاج وسداد الر 
ا مذوبة املنطق لروح وعاخفة وطالقة اللسان وبالغة القول ورصانة اجلواب وغزارة العلم وحالوة الشكل و 
 وروتط مل أره من أحد ، مث غادر مصر وتشـتت يف البالد والقرى وركب البحر والرب

 
9)على أحناء خمتلفة وهيئات متنوعة . 9 4 ) 

 ة( سنة مخس وستني .مات غريًبا فريًدا يف عني اتب )بني حلب وأنطاكي
 له آتليف منها :

 شرح على مجل اخلوجني .
 
                                                                                              

(9 9 ، الضوء الالمع  1/263، شجرة النور  301، معجم أعالم اجلزائر  2/028(مصادر ترمجته : معجم املفسرين 1
 . 2/271، اتريخ اجلزائر العام  315، نيل االبتهاج  1/160، نظم العقيان  9/180

 سري الثعاليب ص)ب( .، مقدمة تف 1/218املشذايل : نسبة إىل مشذالة قبيلة من زواوة . انظر شجرة النور 
(9 9 2  . 1/263( الشجرة 
(9 9 3  . 315انظر النيل ص( 
(9 9 4  . 9/180( الضوء الالمع 
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_ حممد بن حممد بن حممد بن عبد الرمحن بن زيدان احلسين أبو عبد هللا الشيخ  216

9)السلطان املهدي 9 5 ) 
 

 اثلث سالطني الدولة السعدية ابلسوس ومراكش . 
 ولد سنة ست وتسعني ومثامنائة .

  واملطغري وغريمها .أخذ عن احلسن بن عثمان اجلزويل
ية ملسائل العلمطراف اخذ أبكان اليفرت عن قراءة القرآن وكان له اعتناء ابلعلماء واجللوس معهم واأل

 بينهم وكانت له صرامة يف احلق ال أتخذه يف هللا لومة الئم. 
 

 ث وفهموالفقه واحلدي اليد الطوىل يف التفســـريقال املكناسي : كانت له 
9)معانيه. 9 6 )  

وعين ابلتفسري فكتب شيئا قال الزركلي : كان من عظماء الرجال مهيبا غزير العلم تفقه يف صغره و 
9)وحفظ صحيح البخاري وديوان املتنيب . فيه 9 7 )  

رين من ذي ع والعشلتاساقتل غيلة بظاهر اترودانت )رودانة ( من بالد السوس األقصى يوم األربعاء 
 . لسعدينيضة الت جثته إىل مراكش فدفنت هبا يف رو احلجة سنة أربع وستني وتسعمائة ، ونق

 له : 
9)حواش على التفسري . 9 8 ) 

 
 

9)_ حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر بن عاشور التونسي 217 9 9 ) 

                                                                                              

(9 9 ، اتريخ الدول اإلسالمية ومعجم  29، معجم احملدثني واملفسرين  2/803(مصادر ترمجته : معجم املفسرين 5
الفرائد )موسوعة أعالم  ، لقط 3/9، االستقصا  7/58، األعالم  1/212، جذوة االقتباس  94األسرات احلاكمة 

 (2/897املغرب 
(9 9 6  .  1/212جذوة االقتباس  (
(9 9 7  . 7/58( األعالم 
(9 9 8  . 2/803( معجم املفسرين 
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 رئيس املفتني املالكيني بتونس وشيخ جامع الزيتونة وفروعه

 ولد ابملرسى من ضواحي تونس سنة ست وتسعني ومائتني وألف .
 ه حممد الطاهر من العلماء املصنفني .وكان جد

 اهرة . شق والق دميفدرس بتونس وعني شيخا لإلسالم مالكيا . وهو من أعضاء اجملمعني العربيني 
من شيوخه املقرئ حممد اخلياري وأمحد الكايف والتحق ابلزيتونة فدرس على مشاخيه ومنهم جده ألمه 

1)، سامل بوحاجب ، صاحل الشريف ، حممد النخلي .حممد العزيز بوعتور و عمر بن أمحد بن الشيخ  0 0 0 ) 
 الدكتور حممدو عاشور  ك بنمن تالميذه : ابنه الشيخ حممد الفاضل بن عاشور ، وابنه الثاين عبد املل

 احلبيب بن اخلوجة وغريهم .
،  اءقضاء واإلفتتوىل الو دقية كما درس ابملدرسة الصا  يف التفسريتوىل التدريس جبامع الزيتونة وخاصة 

 نة .وعني شيخ اإلسالم املالكي مث عني بعدها مديرا للجامع األعظم يف نفس الس
قام و االجتماعي ، لعلمي و ح اوكان مهيبا ذا براعة وبيان كرمي النفس سخيا ، له الدور البارز يف اإلصال

 برحالت علمية إىل املشرق وأورواب واستنبول .
 ي .وحتصل على وسام االستحقاق الثقايف التونس

قاسم ا الدكتور بلقام هب اثرهوقد كتبت فيه مقاالت علمية كثرية وألفت فيه رسالة علمية خاصة حبياته وآ
 .(الغايل ومساها )شيخ اجلامع األعظم حممد الطاهر ابن عاشور حياته وآاثره 

 تويف بتونس يوم األحد الثالث عشر من رجب سنة ثالث وتسعني وثالمثائة .
 

 مؤلفا منها : له قرابة األربعني
عقل ديد وتنوير الىن السر املعوهو خمتصر من امسه األصلي : حتريالتحرير والتنوير من التفسري . 

 اجلديد من تفسري الكتاب اجمليد .
 

 ومنها :
كشف املغطى من املعاين واأللفاظ الواقعة يف املوطا ، النظر الفسيح عند مضايق األنظار يف اجلامع 

لتصحيح يف أصول الفقه : رد على كتاب اإلسالم وأصول احلكم لعلي عبد الرزاق الصحيح ، التوضيح وا

                                                                                                                                                                      

(9 9 ، تونس وجامع الزيتونة  3/363، معجم املؤلفني 6/174، األعالم  2/541(مصادر ترمجته : معجم املفسرين 9
 3/57، مصادر الدراسة األدبية  71-35، شيخ اجلامع األعظم حممد الطاهر  126ص 

(1 0 0 0  46-40مع ص ( انظر شيخ اجلا
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، الوقف وآاثره يف اإلسالم ، قصة املولد، أمايل على خمتصر خليل ، مقاصد الشريعة اإلسالمية ، أصول 
ة . النظام االجتماعي يف اإلسالم ، الوقف وآاثره يف اإلسالم ، أصول اإلنشاء واخلطابة ، موجز البالغ

ومما عين بتحقيقه ونشره : ديوان بشار بن برد ، شرح قصيدة األعشى ، سرقات املتنيب ، شرح معلقة 
امريء القيس ، شرح ديوان ابن احلسحاس ، حتقيق فوائد العقيان للفتح بن خاقان مع شرح ابن زاكور 

 وغري ذلك.
 وله مسامهات كثرية يف الدورايت الثقافية من جمالت وصحف وحنوها .

 
1)_ حممد بن حممد بن حممد احلسين التونسي أبو عبد هللا البليدي املالكي 218 0 0 1 ) 

 والقراءات والفقه .  والتفسريعامل ابلعربية 
 جزائري األصل ، من أهل بليدة ولد سنة ست وتسعني وألف .

 يومي .الف سكن القاهرة وأخذ عن أعالم منهم حممد الزرقاين وأمحد النفراوي وإبراهيم
 الزم الفقه واحلديث ابملشهد احلسيين فراج أمره واشتهر ذكره .متهر و 

 أخذ عنه أئمة منهم الصعيدي والدردير وعلي بن عبد الصادق .
1)قال األمري : هو شيخنا وشيخ مشاخينا من أفاضل العلماء . 0 0 2 ) 

 تويف ابلقاهرة سنة ست وسبعني ومائة . 
 له :

1)يف ثالث جملدات . حاشية على تفسري البيضاوي 0 0 3 ) 
 وله أيضا :

 لعشر ، تكليلاقوالت ة املنيل السعادات يف علم املقوالت ، حاشية على شرح األلفية لألمشوين ، رسال
 فراده .عض أالدرر على خطبة املختصر يف الفقه املالكي ، رسالة يف داللة العام على ب

 
 

1)_ حممد الكبري بن حممد بن حممد بن حممد السرغيين العنربي 219 0 0 4 )  

                                                                                              

(1 0 0 ،  2/321، بروكلمان 4/110، سلك الدرر  7/68، األعالم  2/630(مصادر ترمجته : معجم املفسرين 1
 . 1/339، شجرة النور  1/139، إيضاح املكنون  3/677، معجم املؤلفني  2/423
(1 0 0 2  . 1/339( انظر الشجرة 
(1 0 0  ( 2/707، الفهرس الشامل  1/740، ملحق  1/532(منها نسخة بدار الكتب املصرية ) انظر بروكلمان 3



 

222 

 

 
 واحلديث . له اشتغال ابلتفسريه مالكي فقي

 من أهل املغرب .
 أخذ عن احلسن بن رحال املعداين وحممد الصومعي التاديل وأخيه العافية .

 وعنه القادري وعبد الوهاب الدرعاوي وغريمها .
 ء .فامبسجد الشر   وليهامثراء دخل من بلده إىل فاس للقراءة وويل اخلطبة واإلمامة والتدريس جبامع احلم

 سكن فاسا إىل أن تويف ، وأخباره يف الورع كثرية .
قدم ماورد هد مث يالشواو يفتتح ابإلعراب  تفسري القرآنكان الغالب على تدريسه بعد صالة الصبح 

ن م رويذكر ماتيس .تفسريه ابحلديث ويقول : كل من ال يسبح يف حبار التنزيل بسفن السنة غرق 
 فانية واألسرار الرابنية .النكت البيانية واملباحث العر 

وإذا جاءك الذين يؤمنون آبايتنا فقل سالم  وافق نزول املرض الذي تويف فيه يف التفسري قوله تعاىل 
1)اآلية عليكم  0 0 5  (1يوصيكم هللا يف أوالدكم ، ويف سرد الدر املنثور يف قوله تعاىل  ( 0 0 6 ).(1 0 0 7 ) 

يف  يف رمحه هللاشهر وتو عة أض فلزم الفراش حنو سبقال القادري : لزمته أزيد من عشرة أعوام إىل أن مر 
صر أبصل الة الععد صزوال يوم اجلمعة خامس مجادى الثانية عام أربعة وستني ومائة وألف ودفن ب

 فاس .  دينةاجلدار الغريب داخل قبة شيخه أمحد اليمين ابجلنان خارج ابب الفتوح من م
 له :

 (1م وهو معكم أينما كنت تفسري قوله تعاىل  0 0 8 ) 
 وله أيضا :

 تقييد على احلطاب واملواق ، خمتصر صحيح مسلم .
 
 

                                                                                                                                                                      

(1 0 0 ، معجم املؤلفني  2/340، سلوة األنفاس  2/328، هدية العارفني  2/608(مصادر ترمجته : معجم املفسرين 4
 ( وفيه: العبدي بدال من العنربي .6/2167، نشر املثاين )موسوعة أعالم املغرب  3/608
(1 0 0 5  59( األنعام : 
(1 0 0 6  11( النساء :
(1 0 0 7  (6/2167املوسوعة ( نشر املثاين )
(1 0 0 8  4(احلديد :
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_ حممد املصطفى بن حممد الفاضل بن حممد مامني اإلدريسي احلسين ماء العينني  220
1)الشنقيطي 0 0 9 ) 

 جماهد صويف مشارك يف التفسري وغريه 
ن موريتانيا لشرقي ماوض احلولد يف السابع والعشرين من شعبان سنة ست وأربعني ومائتني وألف بوالية 

. 
 علم التفسريتلقى العلم يف حماضر بالده وانتصب لتعليم الناس ، له اليد الطوىل يف علوم شىت وخاصة 

واحلديث والفقه وهو صاحب طريقة صوفية قادرية اجته إىل اململكة املغربية وانل حظوة كبرية عند عدد 
ان من أبرز زعماء حركات اجلهاد إابن االستعمار الغريب من ملوكها والتف الناس حوله وأقبلوا عليه وك

1)للشمال اإلفريقي وأسس مدارس يف املغرب والصحراء . 0 1 0 ) 
 .مها أخذ عنه مجاعة منهم ابن أخته أبو عبد هللا العتيك واملهدي الوزاين وغري 
 .ةرين وثالمثائان وعشة مثشوال سن تويف بتزنيت من أرض السوس األقصى يوم اجلمعة الرابع والعشرين من

 ا :ني كتااب منهو مثانحننها له مؤلفات كثرية توجد منها ابخلزانة امللكية يف املغرب مائة كتاب طبع م
وز ، اللؤلؤ احمل األصول ق يفدليل الرفاق على مشس االتفاق على املذاهب األربعة ، املرافق على املواف

 على الراموز يف احلديث .
 
 

1)شاح اللخمي أبو بكر ابن اللباد القريواين _ حممد بن حممد بن و  221 0 1 1 )  
 

 واللغة .  عامل ابلتفسريفقيه مالكي ، 
 من أهل القريوان ولد سنة مخسني ومائتني . 

1)قال أبو العرب : كان فقيها جليل القدر عاملا ابختالف أهل املدينة واجتماعهم ، مهيبا مطاعا . 0 1 2 ) 

                                                                                              

(1 0 0  ، الوسـيط يف أدابء شنقيط 116(مصادر ترمجته : السلفية وأعالمها يف موريتانيا ص9
، إحتاف املطالع  12ص، الشنقيطي ومنهجه يف التفسري  185، ندوة احلركة السلفية ابملغرب العريب ص 365ص

 . 1/433( ، شجرة النور 8/2860)املوسوعة 
(1 0 1 0  117فية وأعالمها ص( انظر السل
(1 0 1 ، الوايف ابلوفيات 2/32، معامل اإلميان  5/286، ترتيب املدارك  2/610(مصادر ترمجته : معجم املفسرين 1
، طبقات علماء  3/697، معجم املؤلفني  7/19، األعالم  249، الديباج املذهب  1/84، شجرة النور  1/130

 (252إفريقية )املالحق ص
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1)كان جماب الدعوة . 0 1 3 ) 
 وأخيه حممد وابن طالب ومحديس وسعيد احلداد وغريهم .أخذ عن حيىي بن عمر 

 هم .وعنه ابن حارث وابن أيب زيد وزايد بن عبد الرمحن ودراس بن إمساعيل وغري 
1)كان يقول : أزهد الناس يف العامل قرابته وجريانه . 0 1 4 ) 

موطئا يغيظ وال يطئون وكان حيضر جملس السبت ابلقريوان ويقول ملن أنكر عليه ذلك قال هللا تعاىل 
1)اآلية الكفار 0 1 5  . قال : وحضور السبت مما يغيظ بين عبيد . (

 ة .ثالمثائو ثني فلج يف آخر عمره وتويف ابلقريوان يف يوم السبت منتصف صفر سنة ثالث وثال
 له تصانيف ، منها :

،  ألواقلجلامعة وف ااآلاثر والفوائد ، فضائل مالك بن أنس ، فضائل مكة ، كشف الرواق عن الصر 
 احلجة يف إثبات العصمة لألنبياء ، كتاب الطهارة وغري ذلك . 

 
 

1)_ حممد بن حممد اجملاصي 0 1 6 )  
 
 

1)بن حممد أبو عبد هللا النيفر -فتحاً  -_ حممد  222 0 1 7 ) 
 

 ، من فقهاء املالكية .  مفسرقاض ، حمدث ، 
 مولده بتونس .

 أخذ عن أعالم منهم أخواه حممد وصاحل وابن ملوكة .
 مجاعة منهم ابنه محيدة وحممود بن حممود وجنيب بن عقبة وغريهم .أخذ عنه 

                                                                                                                                                                      

(1 0 1 2  5/287( املدارك 
(1 0 1 3  . 1/84الشجرة  (
(1 0 1 4  . 250( الديباج 
(1 0 1 5  . 120( التوبة :
(1 0 1 6  (انظر حممد بن عبد هللا
(1 0 1  . 1/415، شجرة النور  2/805(مصادر ترمجته : معجم املفسرين 7
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توىل القضاء مث الفتيا مث …وحديثا  تفسرياقال خملوف : عمدة احملققني قدميا وحديثا ومالذ املدققني 
1)وغريه وأتى بكل نفيس . كالتفسريوتصدى للتدريس … صرف عنها  0 1 8 ) 

 ئة بعد األلف .تويف بتونس يف احملرم سنة ثنيت عشرة وثالمثا
 
  


1)_ حممد بن حممود ابن علي عزوز الزغواين 223 0 1 9 ) 
 

1)ولد بزغوان 0 2 0  حيث مسكن أوائله وقرأ ابلزيتونة يف تونس مث توىل إمامة جامع بلده وقضائه .  (
تويف يف الرابع عشر من رمضان سنة مخسني ومائتني وألف أو يف اليت بعدها، ودفن يف خلوة جده يف 

1)تونس . 0 2 1 )


له :

1)تفسري املعوذتني 0 2 2 1): فرغ منه عام مخس وأربعني ، وهو يقع يف بضع كراريس( 0 2 3 ). 


 
1)_ حممد بن املختار بن سعيد الويل اليدايل الدمياين 224 0 2 4 )  

 
 عالمة وشاعر جميد .

كل منهما   لوي مدحالع قال الربتلي : كان حيا يف زمن العالمة سيدي عبد هللا بن حممد بن القاضي
 يبة .اآلخر بقصيدة عج

                                                                                              

(1 0 1 8  . 1/415( الشجرة 
(1 0 1 9  8/29رقم ، إحتاف أهل الزمان  1/1/195(مصادر ترمجته : العمر 
(1 0 2 0 جبل إبفريقية ابلقرب من تونس فيه قرى كثرية آهلة  -وآخره نون  بفتح أوله وسكون اثنيه مث واو -( زغوان : 

 (3/162وفيه مأوى الصاحلني وخيار املسلمني )انظر معجم البلدان 
(1 0 2 1  . 8/29( انظر اإلحتاف 
(1 0 2  ( 1/1/195(منه نسخة ابخلزانة العامة ابلرابط )انظر التعليقات على العمر2
(1 0 2  انة الشيخ الصادق النيفر(وقد رآه حسن حسين عبد الوهاب خبطه يف خز 3
(1 0 2 ،  259، السلفية وأعالمها يف موريتانيا ص 122(مصادر ترمجته : فتح الشكور يف معرفة أعيان علماء تكرور ص4

 76، الشعر والشعراء يف موريتانيا ص  223الوسيط ص



 

226 

 

 ب :ومن شعره يف قصيدته امليمية اخلارجة عن حبور اخلليل وعن املتدارك واخلب
 صالة ريب مع الســـالم        على النيب خري األنـــام

 ابدي الشفوف داين القطوف       بر عطـــوف ليث مهام
1)ذاك النيب اهلامشـــــي        ذاك العلي اهلادي التهامي 0 2 5 ) 

ة اتفقت عليها كثري من املصادر واملراجع تقول : إن علماء القطر الشنقيطي يف وهناك مقولة مشهور 
ذلك العهد أربعة مل يبلغ أحد مبلغهم عرفهم العام واخلاص : ابن رازكة ، حممد سعيد اليدايل ، واجمليدري 

1)بن حبيب هللا ، وسيدي عبد هللا بن احلاج إبراهيم 0 2 6 ) . 
 تويف سنة ست وستني ومائة وألف .

 مؤلفات عديدة منها : له
 يقع يف جملدين .الذهب اإلبريز يف تفسري كتاب هللا العزيز 

 وله أيضا :
 ساب العرب .، كتاب أن  ، كتاب الصالة على النيب  القصيدة امليمية يف مدح النيب 

 
1)_ حممد بن مسعود بن أمحد العثماين األموي أبو عبد هللا الفاسي الطرنباطي 225 0 2 7 )  

 ، أديب من فقهاء املالكية .  قاض ، حنوي
 من أهل فاس ، أصله من األندلس . 

 أخذ عن جسوس وحممد البناين واليازغي واملنجرة وأيب حفص الفاسي وغريهم .
 وعنه السلطان أبو الربيع سلمان والكوهن ومجاعة .

1)ويل القضاء بسجلماسة مث بثغر الصويرة  0 2 8  ، له نظم حسن . (
 دس حمرم سنة أربع عشرة ومائتني وألف . ومات ابلطاعون بفاس يف سا

 من آاثره :
 كتاب يف البسملة واحلمدلة .

                                                                                              

(1 0 2 5  123( فتح الشكور ص
(1 0 2 6  259( السلفية وأعالمها ص
(1 0 2  ، معجم املطبوعات 1/374شجرة النور  ، 2/806(مصادر ترمجته : معجم املفسرين 7

موسوعة أعالم املغرب )، إحتاف املطالع 3/713، معجم املؤلفني 7/96، األعالم 2/268، سلوة األنفاس  1240
7/2466 ) 
(1 0 2 8  .  2/268( انظر سلوة األنفاس 
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 وله أيضا :
ليف يف ام ، أتألحكاشرح على خطبة اخلالصة ، بلوغ أقصى املرام يف شرف العلم ومايتعلق به من 

 . غري ذلكو الك ماخلنثى املشكل ، شرح على توحيد الرسالة ، إرشاد السالك إىل  ألفية ابن 
 

1)_ حممد العياشي بن املكي بومشعة املكناسي 226 0 2 9 )  
 

  مفسرفقيه مالكي صويف 
 من أهل مكناس .

1)قال ابن سودة : كان خريا دينا صاحلا ذاكرا . 0 3 0 ) 
 أخذ عنه ابن عبود املكناسي .

 تويف يف ذي احلجة سنة أربع وتسعني ومائتني وألف .
 له : 

 
 (1ذين اصطفينا من عبادان مث أورثنا الكتاب ال  تفسري قوله تعاىل 0 3 1 ) 

 
 

1)_ حممد بن ايسن أبو املنيب النفوسي 227 0 3 2 ) 
 

 من اإلابضية معاصر إلمامهم عبد الوهاب الرستمي .  مفسر
 هـ ( 250هـ _  200صنفه الدرجيين يف علماء الطبقة اخلامسة )

 كان من األربعة الذين طلبهم اإلمام الرستمي ملناظرة املعتزلة .
1)بقوله : اجملاهد لنفسه املطيع لربه ذو املناقب الشهرية واملآثر الكرميةوصفه الشماخي  0 3 3 ) . 

                                                                                              

(1 0 2 اف املطالع ، إحت 3/572، معجم املؤلفني  4/259، أخبار مكناس  2/600(مصادر ترمجته : معجم املفسرين 9
 (7/2657)موسوعة أعالم املغرب 

(1 0 3  (7/2657( إحتاف املطالع )املوسوعة 0
(1 0 3 1  32( فاطر :
(1 0 3 ، اإلابضية يف موكب  2/296، طبقات الدرجيين  165، السري ص 102( مصادر ترمجته : سري األئمة ص 2

 (1/85، تفسري كتاب هللا العزيز )احلاشية  3/17التاريخ 
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1)وقال الدرجيين : مسع العلم ومسع عنه . 0 3 4 ) 
ليه جيشا بعثوا إيأن  قال أبو زكراي : أرسل _ أي عبد الوهاب الرستمي _ إىل جبل نفوسة يستمدهم

 رجل شجاع بطلو  ريلتفسعامل بفنون اجل جنيبا يكون فيه رجل ذو علم بفنون الرد على املخالفني ور 
بل نفوسة جنه إىل ع جند يبارز الفىت املعتزيل املوصوف ابلشجاعة فلما وصلت رسل اإلمام رضي هللا

هم ربعة نفر أحدا له أببعثو يائتمروا على من يرسلونه لإلمام رضي هللا عنه واتفق رأيهم مجيعا على أن 
 إن امسه أبو د قيل :ه وقحممد بن اينس والرابع مل يبلغنا امسمهدي واآلخر أيوب بن العباس والثالث 

 حممد فارس .
تفسري وقال هلم حممد بن اينس : أما أان فقد أخذت …. قال : وبلغنا أن النفر تساءلوا فيما بينهم 

1)كله من الثقات وعلمته عنهم إال حرفا واحدا أو حرفني فإن اضطررت أجد خمرجا .  القرآن 0 3 5 ) 
إذا انموا عامهم فنع طبن اينس على رفقته أن يكون خادما هلم وكان يعلف خيلهم ويص وقد أحل حممد

تني صلى ليلة ركعيله ، و لئما أقبل على الصالة راكعا وساجدا حىت يطلع عليه الفجر وكان صائما هناره قا
 قرأ يف األوىل نصف القرآن وقرأ يف الثانية النصف اآلخر .

ن شاء إ التفاسري فنونيتك د كفتمي قال له : أما أان اي أمري املؤمنني فقوملا قدم على عبد الوهاب الرس
 هللا .

الذي انظر املعتزلة فلم يؤثر عنه أنه ترك أثرا  املفسروقال بلحاج شريفي : أما أبو املنيب حممد بن اينس 
1)مكتواب يف التفسري  0 3 6 ). 

 
 

1)_ حممد بن يوسف بن عمر بن شعيب السنوسي 228 0 3 7  التلمساين أبو عبد هللا (
1)احلسين 0 3 8 )  

                                                                                                                                                                      

(1 0 3 3  165( السري ص
(1 0 3 4  2/296بقات ( الط
(1 0 3 5  102( سري األئمة ص
(1 0 3  (1/85( تفسري كتاب هللا العزيز )احلاشية 6
(1 0 3  ( .325( السنوسي : نسبة لقبيلة ابملغرب )نيل االبتهاج ص7
(1 0 3 ، البستان ص  180، معجم أعالم اجلزائر  250، نيل السائرين  2/665(مصادر ترمجته : معجم املفسرين 8

،  352 /2/323،2، بروكلمان 1/176، تعريف اخللف 7/154، األعالم ، مقدمة تفسري الثعاليب ص )أ(  237
، 2/998وغريها ، فهرس الفهارس  170،1157، كشف الظنون 325، نيل االبتهاج  1/224طبقات احلضيكي 
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 ينتسب إىل احلسن بن علي من جهة أم أبيه .
 عامل تلمسان يف عصره ، وصاحلها .

 واحلديث وعلم التوحيد وغري ذلك . كان عاملا ابلتفسري
 ولد سنة اثنتني وثالثني ومثامنائة .

 نشأ بتلمسان .
لتازي الثعاليب وا أيب زيدو ان ويل أبركأخذ عن والده ونصر الزواوي وأخيه ألمه علي التالويت واجلالب وال

 والقلصادي .
 ريهم .لوكة وغمابن و وعنه املاليل وأبو القاسم الزواوي وابن أيب مدين واملغيلي والشيخ زروق 

محد أسية واختصره ب السنو ناقأخباره كثرية ذكر بعضها تلميذه املاليل يف كتابه املواهب القدسية يف امل
 اباب .

مراقبته هلل  احلديث لكثرةو  ريالتفس  : ال يقرأ علم الظاهر إال خرج منه لعلوم اآلخرة سيماومما قاله املاليل
 تعاىل .

سورة اإلخالص وعزم على قراءهتا يوما واملعوذتني يوما مسع هبا الوزير  يف تفسريهوقال أيضا : وملا وصل 
وره عنده وطلبه السلطان أن يطلع وأراد حضور اخلتم فبلغه ذلك فقرأ السور الثالثة يوما واحدا خيفة حض

فامتنع فأحلوا عليه فكتب إليه معتذرا بغلبة احلياء له  عادة املفسرينحبضرته على  التفسريإليه ويقرأ 
1)وال يقدر على التكلم هناك فأيسوا منه . 0 3 9 )  

 ته .نفس مو باملسك  لناساتويف يوم األحد اثمن عشر مجادى اآلخرة سنة مخس وتسعني ومثامنائة ، وشم 
 له تصانيف كثرية ، منها :

 وما بعدها . تفسري سورة ص
 على الكشاف خمتصر حاشية التفتازاين

1) تفسري سورة الفاحتة 0 4 0  (1أولئك هم املفلحون  وحىت قوله تعاىل ( 0 4 1 ) 
                                                                                                                                                                      

، إيضاح املكنون  1/266، شجرة النور  2/141، درة احلجال  89، دوحة الناشر  292دليل مؤرخ املغرب 
، لقط الفرائد )موسوعة أعالم املغرب 3/786، معجم املؤلفني  2/216، هدية العارفني   2/109،448،651
2/795. ) 
(1 0 3 9  . 326،325( انظر نيل االبتهاج 
(1 0 4 ( منه نسخة ابخلزانة احلسنية ومنه نسخ ابلفاتيكان وخزانة تطوان واخلزانة العامة ابلرابط واإلسكورايل )الفهرس 0

 (1/508الشامل 
(1 0 4 1  5( البقرة :
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 قال املاليل : مل ميكن له التفرغ له .
 وله أيضا :

ة أهل ي، عقيدوجن، شرح مجل اخل شرح صحيح البخاري: مل يكمله ، شرح مقدمات اجلرب واملقابلة
 هادة ، خمتصرميت الشح كلالتوحيد ويسمى العقيدة الكربى ، أم الرباهني ويسمى العقيدة الصغرى ، شر 

ب ، طلجمرابت يف ا ،يف علم املنطق ، مكمل إكمال اإلكمال يف شرح صحيح مسلم ، شرح اآلجرومية 
الصغرى يف  رح صغرى، ش واملقدمات يف التوحيد شرح المية اجلزائر يف التوحيد ، العقيدة الوسطى ،

 ات .التوحيد ، نصرة الفقري يف الرد على أيب احلسن الصغري ، خمتصر يف القراء
 
 

1)_ حممد بن يوسف بن عمران املزدغي 229 0 4 2 1)أبو عبد هللا الفاسي ( 0 4 3 ) 
 

 ، مشارك يف العلوم العقلية والنقلية . مفسرفقيه ، أصويل ، متكلم ، 
 نة ثالث وعشرين وستمائة .ولد بفاس س

 أخذ عن ابن أيب دلف وابن زيدان وأيب ذر ابن أيب ركب وغريهم .
مللك صاحب ابن عبد اافظ أخذ عنه ابناه أبو جعفر وأبو القاسم وحممد بن عبد الرمحن العمراين واحل

 الذيل والتكملة .
 له ترمجة طويلة .

قيل ست ومخسني وستمائة ، وصحبه طري من داره تويف بفاس يف الرابع عشر من ربيع األول سنة مخس و 
1)إىل قربه . 0 4 4 )  

 له :
 مفيد انتهى فيه إيل سورة الفتح واخرتم دونه . كتاب يف التفسري

 وله أيضا : 
 أنوار األفهام يف شرح األحكام ، مقالة يف الوابء ، عقيدة . 

                                                                                              

(1 0 4 ( ومزدغ بكسر امليم مدينة صغرية يف سفح 3/786( املزدغي : نسبة إىل مزدغة قبيلة من الرببر )معجم املؤلفني 2
)انظر وصف  من فاس جلنوباألطلس على بعد مثانية أميال غريب صفرو الواقعة على بعد حنو مخسة عشر ميال من ا

 ( 1/363إفريقيا 
(1 0 4  1/199، شجرة النور  1/365الذيل والتكملة للموصول والصلة ،  2/654(مصادر ترمجته : معجم املفسرين 3

 3/786، معجم املؤلفني  229، نيل االبتهاج  2/38، سلوة األنفاس 
(1 0 4 4  . 229( انظر نيل االبنهاج 
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1)_ حممد بن يوسف بن عيسى بن صاحل أطفيش 230 0 4 5 1)احلفصي العدوي الوهيب ( 0 4 6 ) 
1)اجلزائري 0 4 7 ) 

  
 والفقه واألدب إابضي املذهب ، جمتهد . عالمة ابلتفسري

 ألف.ولد يف بلدة بين يسجن من وادي ميزاب ابجلزائر سنة ست وثالثني ومائتني و 
 حفظ القرآن وهو ابن مثان سنني وأخذ عن علماء بلده حىت نبغ واشتهر .

لزهد والورع . واشغل ابلتدريس والتأليف وهو قال الدكتور الذهيب : نشأ بني قومه ، وعرف عندهم اب
شاب مل يتجاوز السادسة عشرة من عمره ، وانكب على القراءة والتأليف حىت قيل إنه مل ينم يف ليلة 

1)أكثر من أربع ساعات . وله من املؤلفات يف شىت العلوم ثروة عظيمة . 0 4 8 ) 
1).سافر إىل الداير املقدسة مرتني وكان يؤلف وهو يف السفينة  0 4 9 ) 

عرف بعدائه الشديد لالستعمار وحبه للعامل اإلسالمي وغريته عليه وكان له أثر ابرز يف قضية بالده 
1)السياسية يدل على وطنية صحيحة . 0 5 0 )  

 ن ربيع الثاينعشرين موال عكف على التدريس والتصنيف والوعظ واإلرشاد إىل أن تويف ببلده يف الثالث
 ه من العمر ست وتسعون سنة .ولسنة اثنتني وثالثني وثالمثائة 

 له أكثر من ثالمثائة مؤلف ، منها :
  .زءاً مطبوع يف أربعة عشر ج يف التفسري:  مهيان الزاد إىل دار املعاد

 قال يف مقدمته :
وبعد فهذا تفسري رجل يسجين إابضي وهيب ويعتمد فيه على هللا سبحانه وتعاىل مث على مايظهر لفكره 

قلد فيه أحدا إال إذا حكى قوال أو قراءة أو حديثا أو قصة أو أثرًا لسلف وأما نفس بعد إفراغ وسعه وال ي

                                                                                              

(1 0 4 (وهو لفظ بربري مركب من ثالث كلمات هي ) أطف ، أاي ، أش ( معناها أمسك تعال كل يقال لقب به أحد 5
 (8/32داته صديقا له يدعوه للطعام  )األعالم أسالف املرتجم ملنا

(1 0 4  ( الوهيب : نسبة إىل عبد الوهاب بن رستم اثين أئمة اإلابضية الذي اجتمعوا عليه وقد تقدمت ترمجته .6
(1 0 4 ، معجم أعالم اجلزائر 8/32، األعالم  2/319، التفسري واملفسرون 2/658(مصادر ترمجته : معجم املفسرين 7

،  2/393، بروكلمان  2/150، األعالم الشرقية  3/786، معجم املؤلفني  1/289احلديثة ، هنضة اجلزائر  21
 . 1/303إجتاهات التفسري يف القرن الرابع عشر 

(1 0 4 8  . 2/319( التفسري واملفسرون 
(1 0 4 9  . 2/658( معجم املفسرين 
(1 0 5 0  . 8/32( انظر األعالم 
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تفاسري اآلي والرد على بعض املفسرين واجلواب فمنه ، إال ماتراه منسواًب ، وكان ينظر بفكره يف اآلية 
فق وجًها أحسن مما أواًل مث اترة يوافق نظر جار هللا والقاضي وهو الغالب واحلمد هلل واترة خيالفهما ويوا

ويتضمن إن شاء هللا الكفاية ، يف الرد على املخالفني فيما زاغوا فيه وإيضاح مذهب …أثبتاه أو مثله 
1)اإلابضية الوهبية واعتقادهم وذلك حبجج عقلية ونقلية. 0 5 1 ) 

 : مطبوع يف سبعة أجزاء .  تيسري التفسري
 قال يف مقدمته :

هتيم هبميان الزاد إىل دار املعاد الذي ألفته يف صغر السن ،  أما بعد فإنه ملا تقاصرت اهلمم عن أن
وتكاسلوا عن تفسريي داعي العمل ليوم األمل أنشطت مهيت إىل تفسري يغتبط وال ميل فإن شاء هللا قبله 
بفضله وأمته قبل األجل ، وأان مقتصر على حرف انفع وملصحف عثمان اتبع ، وأسأل ذا اجلالل أن 

1)واإلجالل . ينعم علي ابلقبول 0 5 2 ) 
: ىل سورة الناس قال إبراهيم أطفيشمل يكمل من سورة الرمحن إ تفسري:  داعي العمل إىل يوم األمل

1) لقد رأيت يف هذا التفسري من التحقيق مامل أره يف غريه. 0 5 3 ) 
 وله أيضا :

،   يمل اإلسالملعاارته يف ت شهشرح النيل وشفاء العليل : عشرة أجزاء كبرية يف الفقه اإلابضي وعليه قام
صل والفرع : امل األشت ، الذهب اخلالص : يف الدين وآدابه ، نظم املغين : أرجوزة يف مخسة آالف بي

جامع  يف احلديث ، :ألمانة اء ايف علوم الشريعة ، ختليص العاين من ربقة جهل املثاين : يف البالغة ، وف
وحيد ، تلشرح عقيدة ا ،دعائم : يف الفقه الشمل: حديث ، السرية اجلامعة : يف املعجزات ، شرح ال

 : ترتيب اللقط لرسول ،اء اإطالة األجور يف فضائل الشهور ، شرح أمساء هللا احلسىن ، الغسول يف أمس
يضاح إلحاشية على ا فقه ، خمتصر الوضع واحلاشية : يف الفقه و أصول الدين ، حي على الفالح ،

إىل  لإيضاح الدلي لبديع ،اعلم  يف علم البيان ، ربيع البديع : يفلعامر الشماخي : فقه ، بيان البيان : 
رسالة  ،ل إابض آقي حمعلم اخلليل : عروض ، شرح القلصادي ، إيضاح املنطق ، إزالة االعرتاض عن 
ر : يف علوم القناط اشيةيف بعض تواريخ أهل وادي مزاب ، رسالة اإلمكان ، اجلنة يف وصف اجلنة ، ح

: يف قواعد اخلط العريب . وله شعر يف ديوان . الدين ، الرسم

 
 
                                                                                              

(1 0 5 1  . 1/5( مهيان الزاد 
(1 0 5 2  . 1/7( تيسري التفسري 
(1 0 5 3  . 2/658ر معجم املفسرين ( انظ
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1)_ حممد بن أيب يعقوب يوسف املساري أبو عبد هللا الرتغي 231 0 5 4 ) 
 

 اإلمام املقرئ اخلطيب النحوي مفيت مراكش .
 ولد بفاس .

 أخذ عنه حممد بن يوسف التملي وأبو العباس بن القاضي .
1)القراءات بسائر طرقها ، كف بصره ورد إليه .قال احلضيكي : عنه انتشرت يف البالد املغربية  0 5 5 ) 

 تويف مبراكش شهيدا ابلطاعون سنة أربع عشرة وألف . 
 له :

1). مسائل قرآنيةجواب لتلميذه حممد بن أمحد البعقيلي عن  0 5 6 ) 
 

1)_ حممد الشنقيطي 232 0 5 7 ) 
 

 مغريب . مفسر
 تويف سنة ثالث وستني وتسعمائة 

 له :
 اللباب يف حل مشكالت الكتاب .

 
 

1)_ حممد املكي الناصري 233 0 5 8 ) 
 

 ملغرب . لكية ابة املعامل مغريب ، رئيس رابطة العلماء ، وعضو جملس الوصاية ، وعضو األكادميي
                                                                                              

(1 0 5  ( 3/1107، نشر املثاين )موسوعة أعالم املغرب  3/284، سلوة األنفاس  7/155( مصادر ترمجته : األعالم 4
 والرتغي : ابملثناة فوق فراء فغني معجمة .

(1 0 5 5  . 7/155( انظر األعالم 
(1 0 5  (2/660(منه نسخة ابخلزانة العامة ابلرابط )انظر الفهرس الشامل 6
(1 0 5 7  2/460ادر ترمجته : املغرب عرب التاريخ (مص
(1 0 5 يف  485، مقدمة كتاب التيسري يف أحاديث التفسري، جريدة املسلمون 145(مصادر ترمجته : تتمة األعالم ص8
 هـ ، مذكرايت الشخصية . 9/12/1414
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 ولد مبدينة الرابط سنة أربع وعشرين وثالمثائة وألف . 
فة شعبة الثقارة ة القاهامعجلانتقل يف مطلع الثالثينات إىل مصر ليواصل دراسته بكلية اآلداب التابعة 
انون الدويل درس القفنيف اإلسالمية ، مث انتقل إىل ابريس حيث درس علوم الرتبية ، مث إىل جامعة ج

 العام . 
ركة هم واثئق احلأرب أحد يعت شارك يف املؤمتر اإلسالمي الذي انعقد يف القدس ، وألقى فيه خطااب مازال

ني يف لطلبة املسلممعية اال جلاإلسالمية كما كان ممث الوطنية املغربية وخصوًصا من حيث نشأهتا السلفية
عد أن أحرزت ر حله بن قر مشال إفريقيا ابملغرب ، وأسس  حزب الوحدة املغربية الذي ظل رئيسه إىل أ

 نيا . له إسباحتت املغرب استقالهلا ، ونفاه االستعمار الفرنسي إىل مشال البالد الذي كانت
رة ، طايب ابلقاهكرمي اخلبدالعنة حترير املغرب العريب اليت أنشأها حممد وكان عضوا مؤسسا وعامال يف جل

لف اهليئات يف خمت علميوشغل عدة مناصب إىل جانب اخلطابة يف أكرب مسـاجد املغرب ، والنشــاط ال
 العلمية املغربية ، إىل أن

1)انتخب أمينا عاما لرابطة علماء املغرب .  0 5 9 )  
من  لى شيوخ كبارع سريلتفاعلم جتويدا تلقيا وتلقينا دراسة وتدريسا وأخذ مترس ابلقرآن الكرمي قراءة و 

ساجد تطوان رابط ومد الاملغرب واملشرق وألقى دروسا وحماضرات يف تفسري بعض السور واآلايت مبساج
 سري القرآنلتفعينات ألربيف العشرينات والثالثينات من هذا القرن مث كرس قسما كبريا من وقته يف ا

 جد األعظم بطنجة واملسجد احملمدي واملسجد العتيق ابلدار البيضاء ابملس
كتابه يف   ذلك هو كانف يف التفسريويف الستينات تلقى دعوة من إذاعة املغرب إبلقاء دروس يومية 

 أيضا إبذاعة حلقاته ذيعتالتفسري املسمى التيسري يف أحاديث التفسري على قراءة ورش عن انفع وقد أ
 هـ1418 ابململكة العربية السعودية بصفة يومية خالل عام القرآن الكرمي

 تويف سنة أربع عشر وأربعمائة وألف .
 له : 

1)التيسري يف أحاديث التفسري .  0 6 0 ) 
 حماضرات منها : 

 . لتفسري القرآناملنهج العلمي 
 . لتعاليم القرآنكيف يعيش اإلنسان طبقا 

                                                                                              

(1 0 5 9  145( تتمة األعالم ص
(1 0 6 0  جملدات بدار الغرب اإلسالمي ببريوت . 4( الكتاب مطبوع يف 
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 . شريعة القرآندستور العمل يف 
 رسالة خالدة . رسالة القرآن
 على ضوء العلم احلديث . إعجاز القرآن

 وله أيضا :
 األجناس اإلسالمية يف اململكة املغربية .

 
1)أبو الشكر املغريب…… _ حممد بن  0 6 1 ) 

1)_ املختار بن أمحد بن أيب بكر أبو حممد الكنيت الشنقيطي  234 0 6 2 )  
 

من ظهرت … لشهرياتاكات صاحل ذو الرب قال عنه الربتلي : القطب الرابين والغوث الصمداين الويل ال
والغوث  ،لرابين قطب االشيخ سيدي املختار ال…بركاته شرقا وغراب ومناقبه يف الناس عراب وعجما 

ته شرًقا رت بركاظه ت ، منالصمداين ، الويل الصاحل ذو الربكات الشهريات وشيخ األشياخ السادا
 ، ومريبشيخ احملققني حيد ،املريد ، وعمدة أهل التو . ومناقبه يف الناس عجًما وعراًب ، ساقي وغرابً 

 سيد األسين ،رة ، اللظاهاملساكني ، أبو املواهب السنية ، صاحب األخالق املرضية ، ذو الكرامات ا
 . وايفوالذخرية احلسىن ، الشيخ سيدي املختار بن أمحد بن أيب بكر الكنيت مث ال

1)وكان شاعرا مفلقا وشعره كثري جدا .… من كل فج ومكان  كان ولًيا عابًدا زاهًدا ، أيتيه املريدون 0 6 3 ) 
وقال أمحد الشنقيطي : كان من أفراد عصره علما وصالحا ومل نر أحدا يطعن يف واليته ، وما تقدم من 
أن ابن بون كان ينكر عليه جياب عنه أبنه رجع عن ذلك كما تقد على أنه ال يوجد ويل إال وله من 

1)ومن نظر يف كتبه تبني له فضله سواء كانت يف احلقائق أو غريها .…  ينكر عليه من العلماء 0 6 4 ) 
 . ري واحدم وغأخذ عنه سيدي بن املختار بن اهليب وغريه ، وأثىن عليه ابن احلاج إبراهي
 صنف يف كراماته ولده حممد كتاب الطرائف التالدة كما تقدم يف ترمجته .

لية تزيد ن سن عاعألف وىل سنة ست وعشرين ومائتني و تويف عند زوال يوم األربعاء خامس مجادى األ
 على التسعني سنة .

                                                                                              

(1 0 6 1  املدخل هلذا الفصل . ( انظر
(1 0 6 ، تذكرة احملسنني )موسوعة أعالم املغرب  152( مصادر ترمجته : فتح الشكور يف معرفة أعيان علماء التكرور ص2
 361( ، الوسيط ص7/2486
(1 0 6 3   152( فتح الشكور ص
(1 0 6 4  361( الوسيط ص
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 له آتليف كثرية منها :
 : يف حنو كراسة . تفسري البسملة
) تفسري الفاحتة

1 0 6 5 : يف جزء أتى فيه ابلعجب العجاب ، حبيث ميكث حنو السبعة أايم أو أكثر ( 
 يكتب على آية واحدة .

ان  السود علماء يف جزء ، تسع آايت سأله عنها بعض بلوغ الوضع على اآلايت التسع :
 كاملمتحن له ، فأجابه عنها أحسن ما ينبغي . 

 وله أيضا :
الفقه ،  تصر يفهو خمو نضار الذهب يف كل فن منتخب ، نزهة الراوي وبغية احلاوي ، هداية الطالب 

جلرعة حيد ، التو ا وشرحه شرًحا مساه فتح الوهاب على شرح هداية الطالب والشموس احملمدية يف
س ك ، كشف اللببن مالود الالصافية والنفحة الكافية ، الرسالة يف علم التصوف ، شرح املقصور واملمد

وال لدين مهة ، ز اه أبمر ن لملفيما بني الروح والنفس ، نصيحة املنصف املبصر املتعطف ، األجور املهمة 
يف ملمزوج : أتلار ، واألخياالذب عن أولياء هللا  اإللباس يف طرد الشيطان اخلناس ، جذوة األنوار يف

 مجع فيه بني احلقيقة والشريعة ، شرح قصيدته شغف الفؤاد ، وغري ذلك .
 
 

1)_ مكي بن أيب طالب محوش 235 0 6 6 1)بن حممد بن خمتار أبو حممد القيسي القريواين ( 0 6 7 )  
                                                                                              

(1 0 6 ن أسرار فاحتة الكتاب ) انظر ( منه نسخة يف اخلزانة العامة ابلرابط وأخرى ابلصبيحية بعنوان كشف النقاب ع5
 ( 2/805، معجم املفسرين 2/818املعجم الشامل 

(1 0 6 (محوش : بفتح احلاء املهملة وتشديد امليم املضمومة وسكون الواو بعدها شني معجمة. وهي رطانة يف اسم حممد  6
 كما أفاده حسن حسين عبد الوهاب .

(1 0 6 ترمجه يف موضعني ، طبقات املفسرين لألدنوي  733، 2/331(مصادر ترمجته : طبقات املفسرين للداوودي 7
ين ، نيل السائر  167يقية ص، التفسري واجتاهاته إبفر  1/178، املدرسة القرآنية  2/684، معجم املفسرين  114ص

،  2/597، الصلة  346ذهب ، الديباج امل 329، جذوة املقتبس  455، بغية امللتمس  3/313، إنباه الرواة  101
،  2/256بن قاضي شهبة ال، طبقات النحاة  2/309، غاية النهاية  2/298، بغية الوعاة  4/737ك ترتيب املدار 

، نزهة 5/41لنجوم الزاهرة ، ا 2/84، مفتاح السعادة  7/173، معجم األدابء  3/57، مرآة اجلنان  3/187العرب 
، األعالم  1/374لكبار القراء ا ، معرفة 17/591، سري أعالم النبالء  4/361، وفيات األعيان  347األلباء 

ني هدية العارف ،1/107، شجرة النور الزكية  2/554،  1/85، إيضاح املكنون 1/718، بروكلمان 7/286
، معجم  3/213ن  وغريها ، معامل  اإلميا 1/44،67،51، فهرسة ابن خري  242، وفيات ابن قنفذ  2/470

 10رقم  1/1/128، العمر  332لقراءات إبفريقية ص ، ا 3/260، شذرات الذهب  3/907،908املؤلفني 
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 .  املفسرالعامل املقرئ النحوي 
ع ة . وقيل أربثالمثائني و لثالث والعشرين من شعبان سنة مخس ومخسولد ابلقريوان عند طلوع مشس يوم ا

 وثالثني . 
ا حىت أحسن مؤدبيه على حفظ القرآن ببلده وسافر مع والده إىل مصر، وعمره ثالثة عشر عاما ، وقرأ

 فن القراءة وعلم احلساب . مث رجع إىل بلده .
ن الشيوخ مرق جلة ملشلقابسي وحج ولقي ابأخذ ابلقريوان عن أيب حممد بن أيب زيد ، وأيب احلسن ا

 باس ومجاعة أبو الع، و  وأخذ عنهم ، منهم : أبو القاسم املالكي ، وابن فارس ، وإبراهيم املروزي
 ومسع مبكة ومصر من أيب الطيب عبد املنعم بن غلبون ، وقرأ عليه القرآن .

 ي ، وغريهم .د الباجوليل ، وأبو الوروى عنه جلة كابن عتاب ، وحامد بن حممد ، وأبو األصبغ بن سه
 ىلعاد بعدها إ ،يضة وقد تنقل بني مصر والقريوان عدة سفرات وحج أربع مرات متواليات سوى الفر 

ن. ابب العطاري قني عندلزقاالقريوان ومنها قصد األندلس ونزل أول قدومه قرطبة يف مسجد النخيلة يف ا
اس إليه من  رحل النو ات، به خلق، وخترج على يديه مجاع مث جلس لإلقراء مبسجد قرطبة اجلامع فانتفع

 بفنقله احلاج دره،كل صقع من أصقاع األندلس، وقد عظم امسه وظهر علمه يف البالد وجل فيها ق
قرأ فيه حىت رطبة فأذو قحاملظفر عبد امللك بن أيب عامر إىل جامع املدينة "الزاهرة" اليت أحدثها 

 رطبة فاستأنفامع بقجد اجلحينئذ األمري حممد بن هشام املهدي إىل املسانصرمت دولة آل عامر، فنقله 
إىل  ما وخطيبا بهبقي إماو بة. فيه دروسه مدة الفتنة كلها إىل أن قلده أبو احلزم بن جهور الصالة واخلط

 غريمها.و اجي أن أدركته الوفاة. وممن أخذ عنه أبو عبد هللا بن عتاب، وأبو الوليد الب
 

لعقل  اجيد الدين و  اخللق،و والعربية ، حسن الفهم  الراسخني يف علوم القرآنالتبحر كان من أهل 
 كثري التآليف ، جموداً للقرآن وكان فقيهاً مقرائً أديباً وله رواية ، 

1)وغلب عليه علم القرآن ، وكان من الراسخني فيه . 0 6 8 ) 
 اشتهر ابلصالح وإجابة الدعوة . 

ثالثني و نة سبع م سر ة الربض ضحى يوم األحد الثاين من احملتويف بقرطبة يوم السبت ودفن مبقرب 
 .وأربعمائة

 صنف تصانيف كثرية يف علوم القرآن قال ابن بشكوال : له مثانون أتليفا . 
 منها : 

1): ومساه اإلجياز . مشكل إعراب القرآن أو  إعراب القرآن 0 6 9 ) 
                                                                                              

(1 0 6 8  . 2/337،332( انظر طبقات الداوودي 
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1)تفسري مشكل املعاين والتفسري . 0 7 0 )  
1)وهو مطبوع ناإلابنة عن معاين القرآ 0 7 1 ) . 

1). وهو مطبوع .  اإليضاح لناسخ القرآن ومنسوخه 0 7 2 )  
1).  التفسري الكبري 0 7 3 ) 

1)العظيم على اإلجياز واالختصار .  تفسري املشكل من غريب القرآن 0 7 4 ) 
1). يف أحكام القرآن وتفسريهاملأثور عن مالك  0 7 5  يف عشرة أجزاء (

1)وأنواع علومه . وهو سبعون جزءا . وتفسريهيف معاين القرآن الكرمي اهلداية إىل بلوغ النهاية  0 7 6 ) 
1)ووهم فيه يف "كتاب األحكام " . ما أكمله القاضي منذر 0 7 7 ) 

1). مطبوع غريب القرآنالعمدة يف  0 7 8 )  
 (1إان كل شيء خلقناه بقدر شرح قوله تعاىل : 0 7 9 )



 (1…شهادة بينكم  شرح قوله تعاىل : 0 8 0 )


                                                                                                                                                                      

(1 0 6 (إعراب القرآن له أمساء منها : شكل إعراب القرآن ، تفسري إعراب القرآن ، إعراب مشكل القرآن . وله طبعتان 9
 ( 1/1/144حمققتان )انظر العمر 

(1 0 7 سري وذكره ايقوت ابسم مشكل معاين القرآن ويرى عبد الفتاح شليب (ذكره ابن خلكان ابسم مشكل املعاين والتف0
 (1/1/143أنه هو نفسه مشكل إعراب القرآن )انظر العمر 

(1 0 7  (1/1/140( له طبعتان حمققتان أيضا )املرجع السابق 1
(1 0 7  (1/1/139( نشرته جامعة اإلمام حممد بن سعود )املرجع السابق 2
(1 0 7 ( ويوجد جملد 1/96)انظر الفهرس الشامل   1/718دريد بروكلمان ملحق (منه نسخة يف دار الكتب الوطنية مب3

 (2/893شامل من التفسري أوله سورة يوسف منسوب ملكي ابخلزانة العامة ابلرابط )انظر الفهرس ال
(1 0 7 ( ويسمى : شرح مشكل غريب القرآن: وهو غري مشكل 1/96(منه نسخة ابلظاهرية )انظر الفهرس الشامل 4

 ( .1/1/142هـ  )انظر العمر 389، ألفه مبكة سنة إعراب القرآن 
(1 0 7  ( ورد ذكره عند ايقوت وابن خلكان وعياض .5
(1 0 7 6 من سورة الواقعة ومنه نسخ بكل من تونس دار 22، اجمللد األخري يبدأ من اآلية  945(اخلزانة احلسنية رقم 

هلداية ومنه اكفاية من كتاب مساه الو يين صره الدير الكتب الوطنية ، الرابط اخلزانة العامة ، مدريد املكتبة الوطنية ، واخت
 نسخة يف جامع القرويني .

(1 0 7  (يعين كتاب أحكام القرآن للقاضي مندر بن سعيد البلوطي .7
(1 0 7  ( حققه يوسف مرعشلي نشر مؤسسة الرسالة .8
(1 0 7 9  49(القمر: 
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 (1نشاء أو أن نفعل يف أموالنا ما شرح قوله تعاىل : 0 8 1 ) 
 (1يروهنم مثليهم  شرح قوله تعاىل : 0 8 2 ) 

 (1وما يعلم أتويله إال هللا العلماء يف قوله تعاىل :  شرح اختالف 0 8 3 ) 
  (1وما خلقت اجلن واإلنس إال ليعبدون شرح قوله تعاىل : 0 8 4 )



 (1ولقد ذرأان جلهنم   شرح قوله تعاىل : 0 8 5 ) 
 (1فلما تراءى اجلمعان  شرح قوله تعاىل : 0 8 6 ) 
 (1من نسائكم الاليت : شرح قوله تعاىل  0 8 7 ) 

  (1ما جعل هللا من حبرية شرح االختالف يف قوله تعاىل : 0 8 8 )


  (1إال ما شاء ربك   االستيفاء يف قوله عز وجل : 0 8 9 )


1)املسرتضى 0 9 0  (1ولسوف يعطيك ربك فرتضى يف قوله تعاىل :  ( 0 9 1 ) 
اختصار أحكام القرآن .

 سوخه .اإلجياز يف انسخ القرآن ومن
االختالف يف الذبيح من هو . 

بيان إعجاز القرآن .



                                                                                                                                                                      

(1 0 8 0  108 -106(املائدة : 
(1 0 8 1  87(هود : 
(1 0 8 2   13(آل عمران :
(1 0 8 3  7(آل عمران : 
(1 0 8 4  65رايت :(الذا
(1 0 8 5  179(األعراف :
(1 0 8 6  61( الشعراء :
(1 0 8 7   23( النساء : 
(1 0 8 8  103(املائدة : 
(1 0 8 9  107(هود : 
(1 0 9  (منه نسخة يف دار الكتب املصرية ، وأخرى يف معهد املخطوطات ابلقاهرة .0
(1 0 9 1   3(الضحى : 
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 وله أيضا : 
ات القراء والتبصرة يف  ات ،كتاب الزاهي يف اللمع الدالة على مستعمالت اإلعراب ، واملوجز يف القراء

 ،الختالف عنه اع وذكر انف وهو من أشهر آتليفه ، واهلداية والرعاية فيها ، التنبيه على أصول قراءة
رفة العربية ومع ة ألصولتذكر االنتصاف يف الرد على أيب بكر األدفوي، اإلابنة يف معاين القراءات ، ال

" و"بلى" و رح "كال، ش العوامل، املدخل إىل علم الفرائض ، انتخاب كتاب اجلرجاين يف نظم القرآن
للحن يف خلطأ واان م "نعم"،  االختالف يف عدد األعشار ، الرد على األئمة فيما يقع يف الصالة

ى من فرض احلج عل ،يب شهررمضان وغريه ، بيان العمل يف احلج من أول اإلحرام إىل زايرة قرب الن
لعلماء يف ختالف اايان استطاع إليه سبيال ، التذكرة الختالف القراء السبعة ، قسمة األحزاب ، ب

ب "كتاب ، منتخ الكمأ على مذهب النفس والروح ، شرح إجياب اجلزاء على قاتل الصيد يف احلرم خط
بن مسرة يف اأغفله  ح مااألخوان البن وكيع " ، دعاء ختم القرآن ، شرح حاجة وحوائج وأصلها، إصال
 )إنكار( يفنطاكي ب األقراءات شاذة ، شرح العارية والعرية ، وجوه كشف اللبس اليت لبس هبا أصحا

املنتقى يف  لرايض ،اف ، الوقف ، علل هجاء املصاحاملد لورش ، فرش احلروف املدغمة ، شرح التمام و 
معاين  ،عظة املنبهة ، املو  دعاءاألخبار، الرتغيب يف النوافل ، الرتغيب يف الصيام ، منتقى اجلوهر يف ال
الصغائر  مالة ، بيانقه ، اإلالف السنني القحطية واألايم، إسالم الصحابة، املبالغة يف الذكر، اهلداية يف

 قرآن وهتليلهميد الحته ، اهلداية يف الوقف على كال وبلى ونعم ، برانمج شيوخه ومروايت والكبائر ،
دة رسائل يف ع، وله  رائضوتسبيحه ، متكني املد يف آمن، وآتى، وآدم، وأويت وشبهه ، الوايف يف الف

اختالف القراء ومسائل القراءات والرسم والوقف وغري ذلك .



 
1)القالدي القاضي الشنقيطي_ مم بن ِإَحلَّْوْن  236 0 9 2 ) 

 
ه واللغة لعربية والفقفر يف احظ وا له… قال الربتلي : كان عاملا فقيها متفننا يف العلوم العقلية والنقلية 

 واملنطق مشاركا يف غريها .  والتفسري
 ع .ره يطالظل هناكان يبيت يطالع حىت يصبح وي…  له اعتناء اتم ابملطالعة ال ميل وال يضجر 

 وغريهم . لسوداينابار نه أمحد بن هد ، وابن أخيه أمحد بن أيب بكر بن إحلون ، وعلي بن أنأخذ ع
 كان حيا عام مثانية ومائتني وألف .

 له : 

                                                                                              

(1 0 9  140(مصادر ترمجته : فتح الشكور يف معرفة أعيان علماء التكرور ص2
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 تعريف على تعليق املكودي .
 
 

1)_ موسى بن عبد الرمحن بن حبيب 237 0 9 3 1)القطان، أبو األسود القمودي ( 0 9 4 )  
 بربر قمودة . جده حبيب من موايل بين أمية وأصله من 

 حافظ للحديث من فقهاء املالكية  مفسرقاض 
 ولد ابلقريوان سنة اثنتني وثالثني ومائتني . 

 صحب حممد بن سحنون، ومسع منه ومن غريه . 
 روى عنه مجاعة منهم أبو العرب التميمي. 

 ابلقريوان ، ن مسكنيبيسى أواله األمري إبراهيم بن أمحد بن األغلب قضاء طرابلس الغرب أايم قضاء ع
ري األغليب ىل األمقة إفنفذ األحكام ، وأخذ حق الضعيف من القوي، فرفع أعيان البلدة شكاايت ملف

 فعزله وحبسه شهورا يف موضع يعرف ابلكنيسة قرب مدينة تونس ، مث أطلقه . 
: وكان سبب إطالق سراحه من السجن مسألة رجل اشرتى حوات فوجد يف بطنه آخر فاختلف الفقهاء 

هل هو للبائع أو للمشرتي؟ فأفىت موسى: إن كان الشراء على الوزن فهو للمشرتي وإن كان على 
1)اجلزاف فهو للبائع . فلما بلغت فتواه األمري أمر إبطالقه . 0 9 5 )



 تويف يف ذي القعدة سنة ست وثالمثائة . 
له :

معاصروه  ز، وصفهعزيل: يف اثين عشرجزءا موضوعه استخراج األحكام من الكتاب ا أحكام القرآن
ابجلودة واإلتقان .



_ النعمان بن حممد بن منصور بن أمحد بن حيون التميمي أبو حنيفة القاضي املغريب  238
(1 0 9 6 ) 
                                                                                              

(1 0 9 3  . نبه إىل ذلك الداوودي يف طبقات املفسرين .(وقيل جندب وهو وهم 
(1 0 9  ، 2/692، معجم املفســرين  2/344(مصادر ترمجته : طبقات املفسرين للداوودي 4

 ، ترتيب املدارك 104وتونس  ، طبقات علماء إفريقية5رقم  110/ 1/1، العمر  1/157املدرسة القرآنية يف املغرب 
، تراجم  7/324عالم ، األ 2/333، معامل اإلميان 2/335املذهب  ، الديباج 1/184، البيان املغرب  5/95

، معجم املؤلفني 139هاء ص وهو خطأ ، طبقات الفق 309فيه وفاته سنة  1/84، شجرة النور الزكية 4/94املؤلفني 
 ، مقدمة كتاب اجملالس واملسامرات . 3/933
(1 0 9 5  1/1/111( العمر 
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ديني طميني والعبيوة للفان الدعوالفقه واألدب والتاريخ من أركايف القرآن  من علماء الشيعة الباطنية
 مبصر .

لفاطميني العبيديني ا خللفاءصل ابالكيا مث حتول إىل مذهب الباطنية ، واتولد ابلقريوان ونشأ هبا ، وكان م
ان لذهلي الذي كلطاهر ايب اأمنذ قيام دولتهم وانتقل مع املعز إىل مصر ، وويل هبا القضاء مشاركة مع 
 يالفقه الشيع لذي دونهو ايلي القضاء قبل دخول الفاطميني ويعد النعمان فقيه الشيعة اإلمساعيلية ف

 اإلمساعيلي يف كتب كثرية .
ونبذ الدين وراء ظهره …وصفه الذهيب ابلعالمة املارق وقال : كان مالكيا فارتد إىل مذهب الباطنية 

1)ورد على أئمة الدين وانسلخ من اإلسالم فسحقا له وبعدا.…  0 9 7 ) 
1)يف تصانيفه ما يدل على احنالله . 0 9 8 ) 

 ري .وقال الداوودي : له أتويل القرآن فيه حتريف كب
 انتقل إىل غري رضوان هللا ابلقاهرة يف رجب سنة ثالث وستني وثالمثائة .

 
 له :

 وهو تفسري شيعي ابطين . أساس التأويل .
 وله أيضا :

اجملالس  ،إلسالم ئم ااختالف أصول املذاهب ، دعائم اإلسالم ، ذكر احلالل واحلرام ، أتويل دعا
عة ، قه الشيف االقتصاد يف مة ،وة ، اهلمة يف آداب اتباع األئواملسامرات ، أخبار وأحداث ، افتتاح الدع

ار النيب املخت  فضائليفبار خمتصر اآلاثر فيما روي عن األئمة األطهار، املناقب واملثالب ، شرح األخ
 وآله املصطفني األخيار ، املنتخبة : قصيدة يف الفقه . وغري ذلك .

 
                                                                                                                                                                      

(1 0 9  /1/3، اتريخ الرتاث  2/703، معجم املفسرين  2/346ودي (مصادر ترمجته : طبقات املفسرين للداو 6
، وفيات  4/34، معجم املؤلفني 494، الوالة والقضاة  2/341، اخلطط  6/167، لسان امليزان  359،363

، روضات اجلنات 135، كشف الظنون 3/47، شذرات الذهب  2/379، مرآة اجلنان  2/219األعيان 
،  16/150، سري أعالم النبالء  2/331، العرب  8/41وغريها ، األعالم  1/8،48،92،إيضاح املكنون 4/219

، هدية العارفني  1/201، بروكلمان  1/215، اتعاظ احلنفا  4/106، النجوم الزاهرة 2/166وفيات األعيان 
ديوان املؤيد يف  ، وانظر مقدمة كتابه اهلمة يف آداب اتباع األئمة ، مقدمة كتابه دعائم اإلسالم ، مقدمة كتابه 2/495

 الدين داعي الدعاة ، مقدمة كتابه رسالة افتتاح الدعوة ، مقدمة حتقيق أساس التأويل .
(1 0 9 7  . 16/150( السري 
(1 0 9 8  . 6/167( انظر لسان امليزان 
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1)عبد هللا بن طاهر املدغري _ هاشم بن حممد بن حممد بن حممد بن 239 0 9 9 )  

 
 مشارك يف بعض العلوم من أهل مدغرة ابملغرب . مفسرفقيه مالكي 
 حبضرة علماء سجلماسة . تفسري ابن عطيةكان يقرئ 

 تويف حنو سنة مخس وستني ومائتني وألف .
 
 

1)_ هود بن حمكم اهلوارى 240 1 0 0 )  
 

 . بتفسري القرآنفقيه إابضي . اشتغل 
 ث.لثالالثاين من القرن الثاين للهجرة والنصف األول من القرن ا من علماء النصف

1)وقطنت أسرته جبل أوراس . 1 0 1 )  
 هـ (258هـ _208 كان أبوه قاضياً يف عهد اإلمام أفلح بن عبد الوهاب الرستمى )عاش من سنة

من جل ر ي جاءه وار كانت له منزلة يف قومه فقد ذكر الشيخ ميمون بن محودي أن هود بن حمكم اهل
كم دعا هود بن حمنري ، فدان العزابة يستعني به على ما يفك كتااًب مرهونة عند رجل من النكار يف مخسة

 يصنعون له اموتسارعوا في .رجال فقال له : سر مع هذا الرجل إىل مواطن مزاتة فجاءهم فأخربهم القصة 
كن  دراهم وما أمنري واللدانفيه ا، وجيمعون له من أموال ، فبسطوا بساطًا فطفق الرجال والنساء يرمون 

د ن حمكم فعمب دفأتوا به هو  كل واحد منهم . فجمع يف ذلك مااًل كثريًا . فلموا أطراف البساط فرفعوه،
 الرجل صاحب الكتب إىل اخلمسة داننري فأخذها وترك الباقي .

1)نك .فقال هلود : أنت أوىل به اي شيخ ، فإن املؤونة عليك كبرية ممن يقصدونك ويعرتو  1 0 2 ) 

                                                                                              

(1 0 9  39، معجم احملدثني واملفسرين  2/078(مصادر ترمجته : معجم املفسرين 9
(1 1 0 ، الرتاث  277رقم  1/2/957، العمر  1/3/20ريخ الرتاث ، ات 2/713(مصادر ترمجته : معجم املفسرين 0

، نظام  2/345جيين ، طبقات الدر  359، السري وأخبار األئمة ص  219، جواهر البداري ص  106اإلابضي ص 
 كم .حم، مقدمة تفسري هود بن  381، السري ص  81، أخبار األئمة الرستميني ص  27العزابة 

(1 1 0 1  49(أخبار األئمة ص 

(1 1 0 2  1/16ر مقدمة التفسري ( انظ
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تفسري كالم  املعروف وهو كتاب جليل يف التفسريقال الشماخي : عامل متفنن خائض وهو صاحب 
1)مل يتعرض فيه للنحو واإلعراب بل على طريقة املتقدمني.هللا  1 0 3 ) 

 
 له : 

1). تفسري القرآن 1 0 4 ) 
1). نص الدكتور عمار الطاليب األستاذ جبامعة اجلزائر على أنه أول تفسري عرف يف اجلزائر  1 0 5 ) 

 
 

1)_ حيىي بن سلطان أبو زكراي اليغريف 241 1 0 6 )  
 

 من أهل أواخر القرن السابع 
أحد  لته ، وقال :د يف رحرشي األستاذ املقرئ النحوي اإلمام يف النحو ، الفقيه املتقن ، كذا ذكره ابن

 ، وأدب ، ومنطق، وأصول .  مشاركة يف تفسرياحملققني للعربية ، مع 
وم قصر ها من العلري فإذا أقرأ غ ،، وكان يف إقرائه للعربية ذلق اللسان ، حسن البيان  خترج به جنباء تونس

 عن تلك الرتبة وكان له بتونس جاه وصيت . 
 
 
 
                                                                                              

(1 1 0 3  . وهو يف احلقيقة اختصار تفسري حيىي بن سالم كما سيأيت يف الفصل الثاين . 381( السري 
(1 1 0  (قال عادل نويهض : يقوم أحد كبار ابحثيهم على مراجعته ونشره .4

 اب بصدد التحقيق يفضيف: إن الكتمن سورة البقرة. مث ي 238ويقول اجلعبريي: مل يتمه، وانتهى يف تفسريه إىل اآلية 
 وادي ميزاب وذكر الربادي أنه يف سفرين كبريين. 

مي يف أربع اإلسال ملغربوالصواب أن الكتاب كامل وقد مت حتقيقه على يد ابحلاج بن سعيد شريف وطبعته دار ا
رمجته دمت تتق تة احملشي وقدم وأما اجلزء الناقص فهو حاشية حممد ابن عمر بن أيب س1990جملدات كبار ط.األوىل 

. 
(1 1 0 (مقدمة تفسري الثعاليب ص )أ( ، وقد سبقه إىل الكتابة يف التفسري عبد الرمحن بن رستم اإلابضي مؤسس مدينة 5

هود  يًضا ولكن كتابرمجته أتا يف اتهرت أول ملوك الدولة الرستمية وانظر ترمجته فيما تقدم وكذا ابن عبد الوهاب كم
 مال كما أفاده بلحاج بن سعيد شريفي حمققه .هو أقدم تفسري جزائري وصل إلينا كا

(1 1 0  2/335، بغية الوعاة  2/731، معجم املفسرين  2/370(مصادر ترمجته : طبقات املفسرين للداوودي 6
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1)_ حيىي بن أيب عبد هللا حممد بن حممد بن عبد هللا بن عيسى النائلي 242 1 0 7 أبو زكراي  (
1)الشاوي امللياين اجلزائري 1 0 8 )  

 
 لكية . ، من فقهاء املا مفسر

 ولد مبدينة مليانة سنة ثالثني وألف ونشأ وتعلم مبدينة اجلزائر . 
 وحفظ القرآن وهو ابن مثان سنني .

، وروى  لثعاليبسى اأخذ عن حممد بن حممد البهلول وسعيد قدورة وأيب احلسن علي السجلماسي وعي
 عن سلطان املزاحي والشمس البابلي والنور الشربملسي .

 وعبد العزيز الفرايت والصفاقسيان وغريهم . وعنه علي النوري
 ومن تالميذه حممد احمليب صاحب خالصة األثر .

روم ىل سورية وال رحل إ. مث أقام مدة مبصر يف عودته من احلج سنة أربع وسبعني وتصدر لإلقراء ابألزهر
سلطان وعاد ة الضر حبميا )تركيا( فأكرمه شيخ اإلسالم حيىي املنقاري والصدر األعظم وحضر جملسا عل

 للقاهرة فتوىل التدريس يف األشرفية وغريها .
1).آية هللا الباهرة يف التفسري قال عنه خملوف :  1 0 9 )  

من تفسري البيضاوي وأجازان مجيعا إبجازة نظمها  تفسري سورة الفاحتةقال احمليب : قرأان عليه يف تركيا 
الغريبة ، وبداهة اجلواب ملا يسأل عنه من  وكانت له قوة يف البحث وسرعة االستحضار للمسائل… لنا 

1)غري تكلف . 1 1 0 ) 
1)ويل إمارة احلاج املغريب وحج ابلركب مرتني . 1 1 1 ) 

                                                                                              

(1 1 0  (2/1132( النائلي : نسبة إىل قبيلة أوالد انئل ابجلزائر )فهرس الفهارس 7
(1 1 0 ، األعالم  75، التحفة املرضية  186زائر ، معجم أعالم اجل 2/736(مصادر ترمجته : معجم املفسرين 8
 2/224،619ملكنون ا، إيضاح  2/533، هدية العارفني  4/486، خالصة األثر 4/114، معجم املؤلفني 8/169

، الفكر السامي  1/187، تعريف اخللف  1/316، شجرة النور 2/1132، فهرس الفهارس  2/701، بروكلمان 
والشاوي: تسمية ال  (4/1717)ب( ، نشر املثاين )موسوعة أعالم املغرب ، مقدمة تفسري الثعاليب ص 4/116

 نسب.
(1 1 0 9  . 1/316( الشجرة 
(1 1 1 0  . 4/487( خالصة األثر 
(1 1 1 1  (4/1717( نشر املثاين )املوسوعة 



 

246 

 

قاهرة ودفن إىل ال مانهمات يف سفينة ، راحال للحج ، يف ربيع األول سنة ست وتسعني وألف ونقل جث
 ابلقرافة الكربى . 

 
 له :

اشية على تفاسري ابن عطية والزخمشري وأيب حيان : وهي ح احملاكمات بني أيب حيان والزخمشري
.(1 1 1 2 ) 

 وله أيضا :
الرباهني  شرح أم على حواش وشروح ، منها : توكيد العقد فيما أخذ هللا علينا من العهد : حاشية
لة وشرحها اب اجلالإعر  للسنوسي ،  رسالة يف أصول النحو ، شرح التسهيل البن مالك، نظم المية يف

 .لزنديق اب اع البني من علم التوحيد ، والنيل الرقيق يف حلقوم أنس، قرة العني يف مج
 

زكرايء الفاسي األندلسي _ حيىي بن حممد بن حممد السراج النفزي احلمريي أبو  243
1)الرُّندي 1 1 3 ) 

 
 من أهل فاس  مفسرفقيه مالكي حنوي 

 ولد سنة إحدى وعشرين وتسعمائة .
 .سة العطارين ة مبدر ملدوناودرس  التفسريد القرويني وأقرأ ويل الفتوى هبا واإلمامة واخلطابة مبسج

عبد الرمحن لقاضي و اابن و وأخذ عنه مبجلس تفسريه وغريه عبد الرمحن املكناسي وأبو القاسم بن سودة 
 يت وغريهم . والزاياليلأعراب ، وأخذ عنه أيضا عبد الرمحن بن حممد الفاسي وأبو حممد العريب واجل

                                                                                              

(1 1 1  (2/730(منه نسخة ابألزهرية والله يل وفيض هللا أفندي )انظر الفهرس الشامل 2
(1 1 1 ، جملة البحث العلمي  2/57، سلوة األنفاس  248، النبوغ املغريب  2/088(مصادر ترمجته : معجم املفسرين 3
،  3/1098رب ة أعالم املغ، نشر املثاين وتذكرة احملسنني ولقط الفرائد )موسوع2/540، جذوة االقتباس  7/249

 آخر ترمجة عبد الواحد بن أمحد . 1/294( ، شجرة النور 1101،  1100
حىي السراج يعرف بيو مجة لسراج نفزي رندي محريي أيضا وهو أكرب من صاحب الرت وهناك آخر يسمى حيىي بن أمحد ا

 (3/1099، ونشر املثاين : املوسوعة  2/539األكرب )انظر اجلذوة 
 ر املثاين . غرب كما يف نشفزة ابمللدة نبالنفزي : نسبة إىل قبيلة نفزة الرببرية كما سبق ذكره يف غري هذا املوضع أو إىل 

 ( لعل أصوله منها .3/84: نسبة إىل رُندة : بضم فسكون معقل حصني ابألندلس )انظر معجم البلدان والرُندي 
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 كان أييت اخلطبة والجيد ف بدنه مات ولده فحصل يف عقله بعض اخللل حىتملا قرب أجله وضع
1).مايقول 1 1 4 ) 

 تويف يوم اجلمعة اثمن عشر مجادى األوىل عام سبع وألف .
 وراثه املكناسي أببيات مطلعها :

1)هلفي على العلم قد تقضى                مل يبق للناس منه رمسا 1 1 5 ) 
 

1)زكراي التلمساين التجييب_ حيىي بن حممد بن موسى أبو  244 1 1 6 )  
 

 واعظ من فقهاء املالكية من أهل تلمسان وهبا نشأ وتعلم مفسر
ف يف وصنووعظ  دريةقال الذهيب : حج وجاور ، ومسع مبكة من أيب احلسن بن البناء وسكن اإلسكن

 والرقائق . التفسري
1)تويف يف اتسع شوال سنة اثنتني ومخسني وستمائة 1 1 7 ) . 

 


1)حممد بن حيىي بن سالم_ حيىي بن  245 1 1 8 ) 
 

 ولد ابلقريوان سنة مثان وتسعني ومائة . 
حاب أيب يني، أصعراققرأ على والده وعلى غريه، واشتغل كأبيه وجده ابحلديث والفقه عى مذهب ال

حنيفة، وكان أمينا يف علمه، ضابطا لكتبه كثري احلياء.

                                                                                              

(1 1 1 4  (3/1100( نشر املثاين )املوسوعة 
(1 1 1 5  2/540( جذوة االقتباس 
(1 1 1 ، طبقات املفسرين 2/637، طبقات املفسرين للداوودي  134(مصادر ترمجته : طبقات املفسرين للسيوطي 6

وفيه اسم جده  4/116، معجم املؤلفني 83، معجم أعالم اجلزائر  2/735عجم املفسرين ، م187لألدنوي ص
 يوسف .

(1 1 1  ( وقع عند األدنوي : ومخسمائة .7
(1 1 1 8 وحترف امسه إىل  2/951، معامل اإلميان 38، طبقات أيب العرب ص  4رقم  1/1/108(مصادر ترمجته : العمر 

 حممد بن حممد بن حيىي بن سالم .
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ه سنة ما رأيت نيحنوا من سبع -ه سنني طويلةقال تلميذه أبو العرب التميمي : كان صاحلا، ثقة ، صحبت
اخلوض و الدعاء اليل غضب إال مرة واحدة صاح على غالم له، وكان حمسنا يف علمه متواضعا فيه، ق

فيما ال يعنيه .

صي خذه عنه القاريوان فأ، وقد أقرأه يف جامع عقبة ابلقىيتفسري جده حي -بعد أبيه -وعنه روى الناس
 والداين.

1)ه أبو العرب وأبو احلسن علي بن احلسن البجائي .وممن أخذ عن 1 1 9 )


تويف يف سنة مثانني ومائتني ودفن ابملقربة البلوية حذو أبيه.

 له :
1) كتاب التصاريف 1 2 0 . وامسه تفسري القرآن مما اشتبهت أمساؤه وتصرفت معانيه .(

كر الصالة، مع ذ و لسكينة اة و أابن فيه عن الكلمات الواردة مبعان خمتلفة يف القرآن الكرمي كلفظ الزكا
 مواردها يف اآلايت، وهو ما يسمى ابألشباه والنظائر يف علوم القرآن . 

1)من الناحية اللغوية. تفسري القرآنقال حسن حسين : أظنه من أقدم ما صنف يف  1 2 1 )


 قال ابن سالم : تفسري اخلاسئ واخلاسئني على وجهني :
1)وله يف البقرةالوجه األول : اخلاسئني الصاغرين وذلك يف ق 1 2 2 )   كونوا قردة خاسئني  . يعين صاغرين

1)وقال يف سورة املؤمنون 1 2 3 )   اخسئوا فيها . اصغروا فيها وال تكلمون 
1)والوجه الثاين : اخلاسئ الفاتر املنقطع وذلك قوله يف تبارك الذي بيده امللك 1 2 4 )  ينقلب إليك البصر

1)يعين فاترا منقطعا  خاسئا  1 2 5 ) .…
                                                                                              

(1 1 1 9  86قدمة التصاريف ( انظر م
(1 1 2 (قال املعلقان على كتاب العمر : وقد تولت حتقيقه الباحثة هند شليب ونشرهتا الشركة التونسية للتوزيع سنة 0

  ا.هـ واألمر .لم هبا مي يسم . ونسبته ليحىي بن سالم )اجلد( ابستنتاجات غري واضحة وال نظن البحث العل 1979
دم شهرة مؤلفه لكتاب عاشهرة  لذكره من ترجم له وهم كثري ، والسبب يف عدمكما قاال ، بل لو كان ليحىي بن سالم 

ثة تذهب إىل ل الباحا جعوال شك أنه استفاد من تفسري جده حيث إنه راويته ولذا اتفق معه يف مواضع كثرية مم
 ماذهبت إليه .

(1 1 2 هـ طبع 150سليمان املتويف سنة (أقدم ما عرف من التآليف يف هذا الفن كتاب ) األشباه والنظائر( ملقاتل بن 1
 هـ1395بتحقيق عبدهللا شحاته. القاهرة، اهليئة املصرية العامة للكتاب 

(1 1 2 2  65( اآلية : 
(1 1 2 3  108( اآلية : 
(1 1 2 4  4( اآلية : 
(1 1 2 5  316( التصاريف 
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1)ىي الكرسفي السوسي_ أبو حي 246 1 2 6 ) 
 

 من أهل القرن السابع  مفسر
 خترج من األندلس 

 تويف سنة ثالث ومثانني وستمائة 
 
 

1)_ يوسف بن إبراهيم بن مياد السدرايت أبو يعقوب الورجالين 247 1 2 7 )  
 

 أصويل من أكابر فقهاء اإلابضية  مفسرمؤرخ 
1)ولد بورجالن 1 2 8  سنة مخسمائة  (

 وسكن قرطبة طلبا للعلم .  رحل يف شبابه إىل األندلس
 ره العلمية ،هر حواضر أششبهه األندلسيون ابجلاحظ ، وعاد إىل بلده ، ومنها انتقل إىل املشرق وزا

ب قية وإىل قريرة إفريط قاولقي أكابر العلماء والشيوخ ، كما وصل يف إحدى رحالته العلمية إىل أواس
م دة سبعة أعوامن داره مرج ة العلم فقيل : إنه مل خيمن خط االستواء ، مث استقر بورجالن منقطعا خلدم

أو  واوين مقابالأو للد اخبا، مل يكن يرى فيها إال انسخا ولألقالم ابراي وللدراسة فاعال أو للحرب ط
 للكتب مفسرا .

 تويف مبسقط رأسه سنة سبعني ومخسمائة .
 له : 

 يف سبعني جزءا تفسري القرآن الكرمي
نه يف بالد ريغ سفرا كبريا مل أر وال رأيت قط سفرا أضخم منه وال أكرب منه حررت قال الربادي : رأيت م

فلم أر وال …. أنه جياوز سبعمائة ورقة أو أقل أو أكثر فيه تفسري فاحتة الكتاب والبقرة وآل عمران 
                                                                                              

(1 1 2  34( مصادر ترمجته : سوس العاملة ص6
(1 1 2 ، دائرة املعارف  443، سري الشماخي  741، معجم أعالم اجلزائر  2/809(مصادر ترمجته : معجم املفسرين 7
، 4/140م املؤلفني ، معج 8/212، األعالم 1/415، اتريخ اجلزائر العام  1914، معجم املطبوعات  5/248

 مقدمة تفسري الثعاليب ص)ب( .
(1 1 2 نظر معجم (ورجالن : بفتح أوله وسكون اثنيه وفتح اجليم آخره نون كورة بني إفريقية وبالد اجلريد ضاربة يف الرب )ا8

 (5/427البلدان 
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خ أو رأيت أبلغ منه وال أشفى للصدر يف لغة أو إعراب أو حكم مبني أو قراءة ظاهرة وال شاذة أو انس
 اخل كالمه .….منسوخ أو مجيع العلوم منه 

 وله أيضا :
 املنطق يفلبحرين رج االعدل واإلنصاف يف أصول الفقه ، الدليل والربهان يف عقائد اإلابضية ، م

 واهلندسة واحلساب ، اجلامع الصحيح )ترتيب مسند الربيع بن حبيب( ، نظم .
 

1)_ يوسف بن عدون بن محو أبو يعقوب 248 1 2 9 )  
 
 ن دعاة اإلصالح يف وادي ميزاب ابجلزائر وأظنه إابضيا .م

 ولد سنة مثان ومخسني ومائة وألف
 استخلفه الشيخ عبد العزيز الثميين يف مسجد بين يسجن ملا أسن وعجز .

 أقام ابلقاهرة أربع سنني يف رجوعه من احلج ولقي كبار علماء األزهر . 
 تويف بعد سنة ثالث وعشرين ومائتني

 له : 
 اشية على تفسري البيضاوي .ح

 وله أيضا :
 ف بيت .، أرجوزة يف الشريعة وأسرارها : بضعة آال شرح الدعائم ، سرية الرسول 

 
1)_ يوسف بن حممد املصعيب املليكي 249 1 3 0 1)مث اجلريب أبو يعقوب اإلابضي ( 1 3 1 )



 
 فقيه متكلم إابضي .

 قدم جربة مع والده صغريا واستقر هبا . 
دوي.عة من علماء جربة مثل عمر الويراين وسعيد بن حيىي اجلاأخذ العلم عن مجا

                                                                                              

(1 1 2 ، هنضة اجلزائر احلديثة 8/241، األعالم  206، معجم أعالم اجلزائر  2/748(مصادر ترمجته : معجم املفسرين 9
1/282 
(1 1 3  (املصعيب نسبة إىل جبل بين مصعب، واملليكي نسبة إىل مليكة إحدى قرى وادي بين ميزاب.0
(1 1 3 1 ، احلركة العلمية عند 3/139،199اإلابضية يف موكب التاريخ ،  287رقم  1/2/978(مصادر ترمجته : العمر 

 273، 229، نظام العزابة ص  30اإلابضية جبربة/ أعمال امللتقى حول اتريخ جربة ص
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ة.كان ضمن الوفد العلمي اجلريب الذي شارك يف اجتماع انلوت لبحث قضية فقهي
ع جد غري اجلامن املسامثري توىل اإلفتاء جبربة ورأس جملس احلكم فيها، وكانت له جمالس للتدريس يف ك

رسني به .الكبري الذي هو حمط رحله وكبري املد

نة سبع جربة س إىل فر إىل طرابلس بسبب شبهات حامت حوله يف مقتل أحد املشبوه فيهم ، مث عاد
 وأربعني ومائة وألف ، حيث توىل رآستها الدينية . 

 .لكبرياتويف سنة مثان ومثانني ومائة وألف جبربة ، وقربه معروف يف روضة اجلامع 
1). حاشية على تفسري اجلاللني له : 1 3 2 )



 وله أيضا :
لعامر  لدايانتاب احاشية على كتاب تبغورين بن عيسى امللشوطي يف أصول الدين ، حاشية على كت

 صحة ن طعن يفلى معالشماخي ، رسالة وجهها إىل وايل طرابلس يف إثبات شهادة اإلابضية والرد 
سائل خمتلفة ميب يف ر اجل شهادهتم من علماء طرابلس ، رسالة أجاب هبا الشيخ شعبان بن أمحد الغنوشي

تصر خمشية على شرح انت، حايواأمهها الكفارات اليت تلزم املسلم عند التوبة ، رسالة يف تنجيس أبوال احل
عت لكانت مجاوى لو الفتالعدل واإلنصاف يف أصول الفقه للمشاخي ، وله جمموعة كبرية من األجوبة و 

 جملدا ضخما .
 

1)_ أبو عبد هللا السعيلي 250 1 3 3 )  
 

 له :
1)تفسري سورة يوسف . 1 3 4 ) 

 
1)_ ابن جزر 251 1 3 5 )  

 له :
1)تفسري القرآن . 1 3 6 ) 

                                                                                              

(1 1 3 (منها نسخة جبربة يف املكتبة البارونية : جملدان ، ومنها نسخة مصورة يف مكتبة اجلعبريي )مالمح عن احلركة 2
 (. 30لتقى عن اتريخ جربة ص العلمية جبربة/ أعمال امل

(1 1 3  (مل أقف له على ترمجة ولعله من أهل املنطقة لتفرد خزانة ابن يوسف بكتابه كما سيأيت .3
(1 1 3  (2/861(منه نسخة خبزانة ابن يوسف )انظر الفهرس الشامل 4
(1 1 3  (مل أقف له على ترمجة ولعله من أهل املنطقة لتفرد اخلزانة العامة بكتابه كما سيأيت . 5
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 تراجم النساء
*** 

 
1)_ رقية بنت احلاج أمني العايش اليعقوبية 252 1 3 7 )  

 
وعلوم  النزول بابتواخى أسمن أهل شنقيط من أهل القرن الرابع عشر كانت ت عارفة ابلتفسري

 .القرآن
1)_ صفية بنت املختار 253 1 3 8 )  

 
 والتجويد من أهل املغرب اشتغلت ابلتدريس  لتفسريعارفة اب

 توفيت سنة ثالث وعشرين وثالمثائة وألف
 

 _ هند شليب 254
 

 القرآن يفكتوراه ة الد وعلوم القرآن ، حتصلت على درج املشتغالت ابلتفسريمعاصرة تونسية من 
 وعلومه من جامعة الزيتونة بتونس .

تاب ف: إن كصاريصوف ابلزيتونة يف تقدميه لكتاب التقال علي الشايب رئيس قسم الكالم والت
أة اع للمر هو إبدو … التصاريف ليدل على إبداع تونسي مزدوج ، فهو إبداع مبكر من ابن سالم 

ليه وعناية إانصراف و رآن التونسية يذكران مبا كان لعدد من التونسيات يف عهود خمتلفة من شغف ابلق
 بكتابته واقتنائه وحتبيسه .

بلحاج شريفي يف مقدمة تفسري هود بن حمكم بعد أن وصف أعماهلا أبهنا ممتازة : فهي خري وقال 
فجزاها هللا عنا وعن اإلسالم … ماكتب حول الدراسات القرآنية يف القرون اإلسالمية األوىل إبفريقية 

1)وعن لغة القرآن وعلومه خري اجلزاء . 1 3 9 ) 
                                                                                                                                                                      

(1 1 3 6  (2/847نه نسخة ابخلزانة العامة ابلرابط )انظر الفهرس الشامل (م
(1 1 3  20، معجم احملدثني واملفسرين  2/772(مصادر ترمجتها : معجم املفسرين 7
(1 1 3  20، معجم احملدثني واملفسرين  2/776(مصادر ترمجتها : معجم املفسرين 8
(1 1 3 9  1/26( حاشية التفسري 
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 هلا :
تقدم الكالم عليه يف ترمجة حيىي بن حممد بن حيىي بن البن سالم : وقد   حتقيق كتاب التصاريف

 سالم .
 من الفتح إىل منتصف القرن اخلامس اهلجري . رسالة  .القراءات إبفريقية 

 يف تونس حىت منتصف القرن اخلامس اهلجري : رسالة دكتوراه. القرآن وعلومه
 مقدمة التصاريف .كما ذكرت يف   تفسري حيىي بن سالموهلا عمل يف حتقيق عدد من أجزاء 

 
 _ وسيلة بلعيد 255

 
وعلوم القرآن حاصلة على الدكتوراه يف العلوم اإلسالمية من جامعة  ابحثة يف التفسريمعاصرة تونسية 

 تونس الكلية الزيتونية للشريعة وأصول الدين .
 هلا :

 من النشأة إىل القرن الثامن اهلجري . التفسري واجتاهاته إبفريقية
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الفصل الثاين



 الوافدون إليها


 
1)_ إبراهيم بن أمحد الشيباين أبو اليسر الرايضي 1 1 4 0 ) 
 

 أديب من الكتاب العلماء 
 ولد سنة ثالث وعشرين ومائتني   من بغدادأصله 

د بن براهيم بن أمحيقية إري إفر واستكتبه أم واستقر ابلقريوانجال يف البالد من خراسان إىل األندلس 
لوك مبد هللا آخر ع بن دة هللاب مث ابنه أبو العباس عبد هللا مث كان على بيت احلكمة يف أايم زاياألغل

 األغالبة . 
1)وهو الذي أدخل إفريقية رسائل احملدثني وأشعارهم وطرائف أخبارهم . 1 4 1 ) 

 .مائتني تسعني و ان و تويف ابلقريوان يوم األحد ألربع عشرة ليلة بقيت من مجادى األوىل سنة مث
 له كتب منها : 

 سراج اهلدى يف معاين القرآن وإعرابه  
 وله أيضا :

رصعة ملاملؤنسة ، ا يدة،مسند يف احلديث ، لقط املرجان أكرب من عيون األخبار ، قطب األدب ، الوح
 واملدجبة يف األدب أيضا



1)_ إبراهيم بن إسحق بن أيب زرد أبو إسحق الطليطلي 2 1 4 2 ) 
                                                                                              

(1 1 4 ، أعالم املغرب 1/74، شجرة النور  2/735مدرسة احلديث ابلقريوان ،  1/8(مصادر ترمجته : معجم املفسرين 0
، هدية العارفني 1/244، ورقات  3/134، نفح الطيب 1/173، التكملة  2/405، تراجم املؤلفني 1/30العريب 

،  2/9،234،408، 1/70، إيضاح املكنون 177، بغية الوعاة  1/10، معجم املؤلفني  1/28، األعالم  5/4
 د ويف مواضع أخرى جاء اسموجاء فيها اسم أبيه أمح 1/8، سفينة البحار 17، منهج املقال  3/65ملصنفني معجم ا

 1/162لبيان املغرب ، ا 1/64، معجم املؤلفني  1/60أبيه حممد ولذا ترمجه بعضهم مرتني وانظر األعالم 
(1 1 4 1  . 2/406( تراجم املؤلفني 
(1 1 4 2 ،  1/28، اتريخ العلماء ابألندلس 1/11، معجم املفسرين  1/7دي مصادر ترمجته : طبقات املفسرين للداوو (

  1/87الصلة 
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  للتفسريظا كان فاضال خريا عابدا حاف
  نابلقريوارحل إىل املشرق ومسع به . وشهد جنازة السبئي العابد  من طليطلة

 حدث وكتب عنه 
 ئة .تويف يوم االثنني ليومني مضيا من شهر رمضان سنة اثنتني ومثانني وثالمثا

 
 
1)_ إبراهيم بن حسني بن خالد بن مرتيل أبو إسحق القرطيب 3 1 4 3 ) 
 

 حافظا للفقه . سريابلتفكان خريا فقيها عاملا 
 ، ويل أحكام الشرطة لألمري حممد بن عبد الرمحن ابألندلس . من قرطبة

ومطرف بن  شاهد ،ب امللقي فيها علي بن معبد ، وعبد امللك بن هشام صاح له رحلة إىل املشرق
جة ، كان ريق احلا بطعبد هللا صاحب مالك بن أنس ، ولقي سحنوان وروى عنه وكان فهما ذكيا بصري 

 ذا بقر السبعإالشاة   يفيناظر حيىي بن مزين وحيىي بن حيىي وكان صلبا يف حكمه عدال ، انظر سحنوان
بة ذلك ، ابوأعجب ابن ل بطنها أهنا تذكى وتؤكل وإن مل ترج هلا حياة ، وحاجه يف ذلك فظهر عليه ،

 وحكى أنه مذهب إمساعيل القاضي .  
ن النكاح ابألجرة فقال : ال جيوز  فقال له إبراهيم : فقد اجتمع مرة يف جنازة هو وحيىي فسئل حيىي ع

لكل جعلنا جاء يف القرآن عن نبيني كرميني موسى وشعيب إجازة ذلك  فقال حيىي : قال هللا تعاىل : 
 (1منكم شرعة ومنهاجا 1 4 4 فقال إبراهيم: هذا إذا شرع لنا يف القرآن شرع آخر وأما ما ذكر يف القرآن   (

 أن يقتدي هبدي من ذكر من األنبياء فكيف وقد جاء عن نبينا  فه فقد أمر نبينا ومل يشرع لنا خال
 موافقة موسى وشعيب ؟ فسكت حيىي ولزمته احلجة .

 وكان يذهب إىل النظر وترك التقليد .
 تويف يف شهر رمضان سنة تسع وأربعني ومائتني .

 له :
 تفسري القرآن

                                                                                              

(1 1 4 3 ، املدرسة القرآنية يف املغرب  1/12، معجم املفسرين  1/8مصادر ترمجته : طبقات املفسرين للداوودي (
،  145بس ، جذوة املقت 201، بغية امللتمس  3/136، ترتيب املدارك  1/16، اتريخ العلماء ابألندلس  1/144

 1/3، هدية العارفني  3/110، معجم املصنفني 1/21، معجم املؤلفني  84الديباج املذهب 
(1 1 4 4   48( املائدة : 
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1)ن إبراهيم أبو إسحاق الطرابلسي الرايحي املالكي_ إبراهيم بن عبد القادر بن أمحد ب 4 1 4 5 )   
 

 ، متصوف من فقهاء املالكية . والتفسريعامل ابلفقه 
 م هبا ، وكانشأ وتعلفن ورحل إىل تونسسنة مثانني ومائة وألف ،  ولد يف تستور طرابلسي األصل

  األستانة. فارة إىلسيف  رئيس املفتني هبا وإمامها وخطيبها ابجلامع األعظم. وحج ودخل مصر، وأرسل
 تويف بتونس يف رمضان سنة ست وستني ومائتني وألف . 

 من كتبه :
1)رسالة يف تفسري 1 4 6 إن الصالة كانت على املؤمنني كتااب موقوات قوله تعاىل :  (

(1 1 4 7 ) 
 وله أيضا :

ئرة السنة ، رد ديوان اخلطب املنربية ، مربد الصوارم واألسنة يف الرد على من أخرج الشيخ التجاين من دا
على الوهابية ، مولد نبوي ، النرجسة العنربية يف الصالة على خري الربية ، حاشية على شرح الفاكهي 

1)لقطر الندى يف النحو ، التحفة اإلهلية يف نظم األجرومية ، وله نظم يف ديوان . 1 4 8 )  
م الرايحي .ي إبراهيسيد وقد مجعت أكثر رسائله يف كتاب مطبوع ابسم : تعطري النواحي برتمجة الشيخ



 
1)_ إبراهيم بن حممد الشيباين أبو اليسر الرايضي 1 4 9 ) 





1)_ إبراهيم بن حممد بن إبراهيم بن عليب أبو إسحق الطائي 5 1 5 0 ) 
  

  مقرئ . مفسر
                                                                                              

(1 1 4 ، فهرس الفهارس  1/89، البواقيت الثمينة  1/387، شجرة النور  2/755(مصادر ترمجته : معجم املفسرين 5
، وغريها ،  580،  506،  1/501ضاح املكنون ، إي 1/42، هدية العارفني  1381، معجم املطبوعات  1/328

 .  1/37، معجم املؤلفني  1/48، األعالم  3/197معجم املصنفني 
(1 1 4 6   2/755( معجم املفسرين
(1 1 4 7   103(النساء : 
(1 1 4 8  1/48، األعالم 1/37، معجم املؤلفني  1/42( انظر هدية العارفني 
(1 1 4 9  ( انظر إبراهيم بن أمحد
(1 1 5   1/19، معجم املفسرين  1/16فسرين (مصادر ترمجته : طبقات امل0
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1)قال الداوودي : كان عارفا ابلقراءات وابلعربية صاحلا عاملا له دراية . 1 5 1 ) 
 من األندلس .  من أهل قيجاطة

 فحج صغريا وعاد إىل بلده .  ملشرقرحل إىل ا
هل عة من أمجا صحب الشيخ أاب إسحق بن احلاج والزمه فظهرت بركته عليه ، ومسع احلديث من

 األندلس وعرف القراءات وأقرأ ببلده مجاعة .
 ئة.كان جليال يف دينه وحاله ، تويف عن حنو مخس وأربعني سنة يف عشرين وستما

 له :
 ابن عطية . اختصار تفسري أيب حممد 

 وله أيضا :
 أربعون حديثا ، كتاب يف األدعية .

_ أمحد بن سعد بن حممد العسكري األندرشي أبو العباس ضياء الدين األندلسي  6
1)الدمشقي  1 5 2 ) 

 
 . مفسرحنوي مقرئ 

 يف حدود السبعمائة . ولد يف األندلس
ستوطن  حج وااعة مثومجفدخل مصر وأخذ عن أيب حيان  رحل إىل املشرقتعلم مبالقة وغريها مث 

 دمشق .
 قال الصفدي : شيخ العربية بدمشق يف زمانه .

 تويف سنة مخسني وسبعمائة .
 له :

 . قال الذهيب : شرع فيه . تفسري كبري
 
 

                                                                                              

(1 1 5 1   1/16(طبقات املفسرين 
(1 1 5 ، شذرات  1/65، غاية النهاية  1/38، معجم املفسرين  1/41(مصادر ترمجته : طبقات املفسرين للداوودي 2

 .1/110، هدية العارفني 1/145، الدرر الكامنة  1/309، بغية الوعاة  6/166الذهب 
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_ أمحد بن عبد الرمحن بن حممد بن سعيد بن حريث بن عاصم ابن مضاء أبو العباس  7
1)اللخمي القرطيب 1 5 3 ) 

 
 . ةيعامل ابلعرب عامل ابلفقه وأصوله وابلطب واهلندسه واحلساب ،، مفسرحمدث ثقة، مقرئ ، 

1)أصله القدمي من جيان مث من شذونة _ من قرى شريش 1 5 4 سنة ثالث عشرة  ومولده بقرطبة_  (
 ومخسمائة . 
 سمع احلديث إىليم هبا ة وأقا، مث مبراكش وصرف عن القضاء فعاد إىل أشبيلي بفاس وجبايةويل القضاء 

 اثنتني وتسعني ومخسمائة . أن مات سنة 
 من كتبه :

 تنزيه القرآن عما ال يليق من البيان 
 وله أيضا :

 املشرق يف إصالح املنطق يف النحو ، الرد على النحاة .
 
 
_ أمحد بن عبد الصمد بن أيب عبيدة حممد بن أمحد بن عبد الرمحن ابن حممد بن عبد  8

1)احلق األنصاري اخلزرجي أبو جعفر الساعدي 1 5 5 )  
 

 نسبة إىل سعد بن عبادة 
 حافظ ، حمدث ، عارف ابألدب ، من فقهاء املالكية .

 نة فاسوطن مدياست أخرى ، مث وجبايةسنة تسع عشرة ومخسمائة ، وسكن غرانطة مدة  ولد بقرطبة
فكان خادمه  عمره ، آخر ، وتصدر إلمساع احلديث والتكلم على معانيه جبامع القرويني، وكف بصره يف

 عنه .يكتب 
                                                                                              

(1 1 5 ، بغية  17، جذوة االقتباس  66، معجم احملدثني واملفسرين ا/ 2/758سرين (مصادر ترمجته : معجم املف3
لوعاة ، بغية ا 1/233عالم ، اإلعالم مبن حل مراكش وأغمات من األ 47، الديباج  1/79، التكملة  193امللتمس 

 1/146، األعالم  1/323
(1 1 5  128( ص 9(انظر هذه املناطق على خريطة رقم )4
(1 1 5 5 ، التكملة  7/66، الوايف ابلوفيات   1/231، املدرسة القرآنية  2/759م املفسرين (مصادر ترمجته : معج
 1/146األعالم  ، 2/61، تعريف اخللف 1/141، جذوة االقتباس  1/156، شجرة النور 50، الديباج  1/85
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 تويف بفاس عقب ذي احلجة سنة اثنتني ومثانني ومخسمائة .
 من كتبه :

 : يف تفسريغريب القرآن  نفس الصباح
 ومنسوخه . انسخ القرآن

 وله أيضا :
1)آفاق الشموس وأعالق النفوس ، مقاطع الصلبان ومراتع رايض أهل اإلميان . 1 5 6 ) 

 
ن عبد هللا بن حممد الذهيب أبو بكر _ أمحد بن عبد هللا بن أيوب بن سليمان بن أمحد ب 9

1)األموي 1 5 7 )  
 

 . من أهل قرطبة
 مولده يف مجادى اآلخرة سنة ثالث وثالثني وثالمثائة . 

نس ن زايد بن يو م انريو ابلقمع أيب زيد العطار ومسع مبكة على شيوخها ومسع  له رحلة إىل املشرق
 وابن مسرور وغريمها .

1)حدث عنه الصاحبان . 1 5 8 ) 
 ند مسجد فخر وهو إمام مسجد السيدة .كان سكناه ع

 له :
 للطربي وصفه صاحب الصلة أبنه حسن . اختصار يف تفسري القرآن

 
 

1)_ أمحد بن عمر بن حممد أبو العباس األنصاري املرسي 10 1 5 9 )  
 
                                                                                              

(1 1 5 6   1/141( اجلذوة 
(1 1 5  .  1/24، الصلة  1/157(مصادر ترمجته : املدرسة القرآنية يف املغرب 7
(1 1 5 8 الصاحبان مها أبو إسحق إبراهيم بن حممد بن شنظري وأبو جعفر أمحد بن حممد بن ميمون انظر الصلة (
1/8،12،25 
(1 1 5 ، نفح  718، شجرة النور  7/264، الوايف  64، نيل االبتهاج  2/761(مصادر ترمجته : معجم املفسرين 9

 7/371، النجوم الزاهرة  1/186، األعالم 2/389الطيب 
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  .من األندلس، وأصله  من أهل اإلسكندرية عارف ابلتفسريصويف كبري ، 
 ر شيخ الطريقة بعده . أخذ عن أيب احلسن الشاذيل والزمه وصا

 وم ابن عطية وغريه ، وألهل اإلسكندرية فيه اعتقاد كبري إىل الي تفسريدرس 
 تويف سنة ست ومثانني وستمائة .

 له :
1)املنتخب من تفسري القرآن العظيم 1 6 0  خمتصر من تفسري الرازي . (

1)_ أمحد بن قاسم بن عيسى األقليشي 1 6 1 ) 
 
 

1) لغرانطي أبو العباس املغريبأمحد بن حممد القرشي الشريف ا - 12 1 6 2 )  
 

 من فقهاء املالكية . مفسرحمدث 
 من علماء القرن السابع .

 ابألندلس . من أهل غرانطة
 العلماء ، مث اعة منلقي مجو يف املغرب األوسط ومنها إىل املغرب األقصى فجال فيه جباية  انتقل إىل

 دخل تونس وتصدر للتدريس فيها واستمر إىل أن مات . 
1)ل الغربيين : له آتليف منها على كتاب هللا تعاىل طالعت بعضها .قا 1 6 3 ) 

 له :
1). تفسري القرآن الكرمي 1 6 4 ) 

1). شرح آية الكرسي 1 6 5 ) 

                                                                                              

(1 1 6 0  (1/344يف األسكورايل )الفهرس الشامل منه نسخة (
(1 1 6  (انظر أمحد بن معد بن عيسى1
(1 1 6 2 وامسه فيه أمحد بن عبد هللا  1/199، شجرة النور 347، عنوان الدراية  1/66معجم املفسرين  (مصادر ترمجته :

 . 1/289، معجم املؤلفني 64، نيل االبتهاج 
(1 1 6 3  347( عنوان الدراية 
(1 1 6 4  1/199( الشجرة 
(1 1 6 5  2/891ة مبكتبة الشعب إبملايل تركيا انظر الفهرس الشامل (منه نسخ
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1)_ أمحد بن حممد بن أمحد بن رشد أبو القاسم )أبو العباس( القرطيب 11 1 6 6 )  
 

 قاض ، من فقهاء املالكية 
ن الفيلسوف اب هو والدو ي ، ءها  مث استعفي فأعفسنة سبع ومثانني وأربعمائة ، وويل قضا ولد بقرطبة

 رشد .
 روى عن أبيه القاضي أيب الوليد صاحب املقدمات والزمه طويال وأكثر عنه .

 وروى عنه ابنه وغريه .
وكان عاقال حمببا إىل الناس ابرا هبم طالبا للسالمة  مدينة فاسقال املكناسي : كان خريا فاضال دخل 

1)منهم . 1 6 7 ) 
 يف منتصف رمضان سنة ثالث وستني ومخسمائة . تويف ببلده

 له : 
1). قال خملوف : يف أسفار . تفسري 1 6 8 )  



 
1)_ أمحد بن حممد بن حنبل أبو عبد هللا الشيباين الوائلي 12 1 6 9 )  

 
 إمام املذهب احلنبلي ، وأحد األئمة األربعة 

                                                                                              

(1 1 6 ترمجة محد بن  031، اتريخ قضاة األندلس  156، بغية امللتمس  2/762(مصادر ترمجته : معجم املفسرين 6
 1/139، جذوة االقتباس 1/146محدين ، شجرة النور 

(1 1 6 7  1/139( اجلذوة 
(1 1 6 8  1/146( الشجرة 
(1 1 6 طبقات  ، 50، نيل السائرين ص1/57، معجم املفسرين  1/70فسرين للداوودي (مصادر ترمجته : طبقات امل9

، اجلرح والتعديل  1/212، اتريخ الفسوي 2/375، التاريخ الصغري 2/5،  التاريخ الكبري  7/354ابن سعد 
ب ، هتذي 1/4حلنابلة ، طبقات ا 4/412، اتريخ بغداد  285، الفهرست  9/161، حلية األولياء 2/68، 1/292

،  1/22ذيب التهذيب هت، 1/435، العرب 2/431، تذكرة احلفاظ  1/63،وفيات األعيان 1/110األمساء واللغات 
،  10/325داية والنهاية ، الب2/27،37، طبقات الشافعية للسبكي 2/132، مرآة اجلنان 6/363الوايف ابلوفيات 

،  الرسالة  11لكمال ، خالصة هتذيب ا 186، طبقات احلفاظ  2/304، النجوم الزاهرة  1/112غاية النهاية 
،  1/261م املؤلفني ، معج1/203، األعالم 138، اجملددون يف اإلسالم  2/96، شذرات الذهب 18املستطرفة 

 مقدمة كتابه الزهد ، مناقب اإلمام أمحد .
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 سنة أربع وستني ومائة . وولد ببغدادأصله من مرو ،  
من املدينة واليومكة و  بصرةالعلم ، وسافر يف سبيله أسفارا كبرية إىل الكوفه وال نشأ منكبا على طلب

 .غريها و وفارس وخراسان واجلبال واألطراف   واملغرب واجلزائروالشام والثغور 
مه اء . ويف أايه ابحلنحليتوكان أمسر اللون ، حسن الوجه ، طويل القامة ، يلبس األبيض وخيضب رأسه و 

ن ابن حنبل تصم فسجاملع إىل القول خبلق القرآن ومات قبل أن يناظر ابن حنبل ، وتوىلدعا املأمون 
بعد  - الواثق ابهلل يف زمن ه شرمثانية وعشرين شهرا المتناعه عن القول خبلق القرآن ، مث أطلق ، ومل يصب

ه ال دمه ، ومكث مدوقحنبل  لواثق وويل أخوه املتوكل ابن املعتصم أكرم اإلمام ابنوملا تويف ا -املعتصم 
 يويل أحدا إال بشورته ، وتويف اإلمام وهو على تقدميه عند املتوكل. 

إمام يف قال الشافعي : أمحد إمام يف مثان خصال : إمام يف احلديث ، إمام يف الفقه ، إمام يف اللغة ، 
1)، إمام يف الفقر ، إمام يف الزهد ، إمام يف الورع ، إمام يف السنة .  القرآن 1 7 0 ) 

وقال أبو اليمن العليمي : استنار ذكره يف األمصار استنارة الشمس يف النهار فهو صرييف يف احلديث 
ينتقد الطيب من اخلبيث ، قيس يف الزهد والعلم ابحلسن البصري، ويف الرقائق والدقائق بذي النون 

بعمر بن اخلطاب  اببن العباس ، ويف التشدد على أهل البدع تفسري القرآن ومعانيهاملصري ، ويف 
الشديد البأس ، قام إبحياء الدين ونصره دون مجيع أهل عصره ، وذب عن حرمي امللة بسيف الكتاب 

1)والسنة. 1 7 1 ) 
وقال املروزي : مسعت أاب عبد هللا يقول لرجل : اقعد اقرأ . فجئته أان مبصحف فقعد فقرأ عليه فكان مير 

ا لنا فرمبا خنقته العربة فيقول : ال أدري . فيفسره ابآلية فيقف أبو عبد هللا فيقول : ماتفسريها ؟
1).فريدها 1 7 2 ) 

  زهرة .مد أيبحملصره ومماصنف يف سريته مناقب اإلمام أمحد البن اجلوزي ،  وابن حنبل حياته وع
 تويف سنة إحدى واربعني ومائتني .

 له :
 واية وقد ذكره ابنوهو ابملأثور على طريقة املتقدمني عبارة عن مائة وعشرين ألف ر  التفسري .

1)اجلوزي 1 7 3 1)وابن املنادي يف اترخيه كما نقله القاضي أبو احلسني  ( 1 7 4 1)وابن الندمي  ( 1 7 5 وشيخ   (
1)اإلسالم ابن تيمية 1 7 6 1)وأبو اليمن العليمي ( 1 7 7 1)والداوودي ( 1 7 8  وغريهم .  (

                                                                                              

(1 1 7 0  1/5( انظر طبقات احلنابلة 
(1 1 7 1  1/52( املنهج األمحد 
(1 1 7 2  3/108( انظر بدائع الفوائد 
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1)كما حتصل الروداين املغريب على إجازة روايته فذكره يف ثبته مث ساق إسناده إليه 1 7 9 ) . 
نكر وجود هذا التفسري اإلمام الذهيب ظنا منه أنه مل يذكره إال ابن املنادي واملثبت كما هو معلوم وقد أ

1)مقدم على النايف  . 1 8 0 )  
ومما نقله ابن القيم عن اإلمام أمحد يف تفسريه لبعض آايت من القرآن مابلغ حوايل تسع صفحات منها 

 (1عوان بني ذلك قوله :  1 8 1  (1الشية فيها : ال كبرية والصغرية ( 1 8 2 1): ال سواد فيها .( 1 8 3 ) 
وأما تفسري اإلمام أمحد املسند فهو غري موجود ولكن نقل عنه احلافظ ابن حجر رواية مصرحا أبهنا من 

1)تفسريه 1 8 4 ، وروى عنه مجاعة من املفسرين إبسنادهم إليه رواايت ال توجد يف مسنده مثل ابن أيب  (
1)حامت يف تفسريه  1 8 5 1)ه وابن مردوية يف تفسري   ( 1 8 6 1)، والواحدي يف أسباب النزول( 1 8 7 وابن اجلوزي يف  (

1)نواسخ القرآن 1 8 8 1)، ويف التبصرة . ( 1 8 9 ) 
 قال اإلمام أمحد يف تفسريه : 

                                                                                                                                                                      

(1 1 7 3  248مناقب اإلمام أمحد ص(
(1 1 7 4  11/328، سري أعالم النبالء  9/375، وانظر اتريخ بغداد 1/183(طبقات احلنابلة ص 
(1 1 7 5  285(الفهرست ص
(1 1 7  13/355،  6/389، الفتاوى 37، مقدمة يف أصول التفسري ص4/228(درء تعارض العقل والنقل 6
(1 1 7 7  2/22(املنهج األمحد 
(1 1 7 8  1/296(طبقات املفسرين 
(1 1 7 9  39لف ص(صلة اخل
(1 1 8 0  15-1/12، مقدمة مروايت اإلمام أمحد يف التفسري 11/328(انظر سري أعالم النبالء 
(1 1 8 1  68( البقرة :
(1 1 8 2  71( البقرة : 
(1 1 8 3  . 3/108( بدائع الفوائد 
(1 1 8 4  4/228(تغليق التعليق 
(1 1 8  227، سورة البقرة اجلزء األول رقم  1316(انظر على سبيل املثال سوريت األنفال والتوبة ص5
(1 1 8 6  2/325ظر تفسري ابن كثري (ان
(1 1 8 7  269،200،98(انظر كمثال ص 
(1 1 8 8  63،50،46، 33(انظر كمثال ص
(1 1 8 9  1/80،76،54،33،24(انظر كمثال 
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عن حممد بن جعفر غندر عن شعبة عن أيب بشر عن سعيد بن جبري عن ابن عباس يف قوله عز وجل 
صواع امللك (1 1 9 0 وقد كان للعباس بن عبد املطلب  قال : كان كهيئة املكوك من فضة يشربون فيه ،(

1)مثل ذلك يف اجلاهلية . 1 9 1 ) 
 وله أيضا :

 املقدم واملؤخر يف القرآن .
 جواابت القرآن .

 الناسخ واملنسوخ .
 .  من متشابه القرآنالرد على الزاندقة واجلهمية فيما شكت فيه 

1). رسالة يف القرآن 1 9 2 )  
 وله أيضا :

 ،ل والرجال لعاملسائل، ال ،ابة ، املناسك ، الزهد ، األشربة املسند ، كتب يف التاريخ ، فضائل الصح
 وغري ذلك .

_ أمحد بن حممد بن عبد هللا بن أيب عيسى لب بن حيىي بن حممد بن قزملان أبو عمر  13
1) املعافري األندلسي املالكي احلافظ الطلمنكي 1 9 3 )  

 
 احلديث .و  ابلتفسريأول من أدخل علم القراءات إىل األندلس ، كان عاملا 

1)أصله من طلمنكة 1 9 4  . ومولده سنة أربعني وثالمثائة .  (

                                                                                              

(1 1 9 0  72( يوسف : 
(1 1 9 1 . وقال ابن حجر : إسناده صحيح ، وانظر أمثلة من رواايت اإلمام أمحد التفسريية  4/228( انظر تغليق التعليق 

ريقه أبو نعيم يف احللية طومارواه من  ، 2/142ليها فيما رواه ابنه عبد هللا عنه يف السنة اليت الشك يف احتواء تفسريه ع
 مام أمحد يف التفسري.وغري ذلك . وانظر مروايت اإل 97، ومارواه أبو داود يف مسائل اإلمام أمحد ص 3/299
(1 1 9  1/27(منه نسخة يف كلية الدراسات الشرقية واإلفريقية انظر الفهرس الشامل 2
(1 1 9 ، طبقات املفسرين 1/77، طبقات املفسرين للداوودي  8(مصادر ترمجته : طبقات املفسرين للسيوطي رقم 3

، طبقات  3/243ب ، شذرات الذه 1/48، الصلة  91، نيل السائرين 1/62، معجم املفسرين  107لألدنوي ص
،  ترتيب املدارك  5/28 الزاهرة،  النجوم  1/309، معرفة القراء الكبار  1/120، غاية النهاية  423احلفاظ 

، األعالم 39ديباج ، ال348، بغية امللتمس  8/32، الوايف  1098، تذكرة احلفاظ  3/168، العرب  4/749
 .    1/276، معجم املؤلفني 1/729، بروكلمان 17/566، سري أعالم النبالء  1/212
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 لقاضي وعن أيبان مفرج  بنزل قرطبة  فسمع هبا من أيب جعفر بن عون هللا وأكثر عنه وعن أيب عبد هللا
دي وعباس بن ر الزبي بكحممد الباجي وأيب القاسم خلف بن حممد اخلوالين وأيب احلسن األنطاكي وأيب

 من علماء قرطبة وسائر بالد األندلس . أصبغ وغريهم
ثغر لامث خرج إىل  ،ة منها متع سكن قرطبة وأقرأ الناس هبا حمتسبا وأمسعهم احلديث والتزم اإلمامة مبسجد
 فتجول فيه وانتفع الناس بعلمه ، فسكن املرية ، مث مرسية، مث سرقسطة .

فص عمر بن وأاب ح يفين جربيل العجفحج ولقي مبكة أاب الطاهر حممد بن حممد ب رحل إىل املشرق
طليب ولقي سني املن احلبحممد بن عراك وأاب احلسن بن جهضم وغريهم ولقي ابملدينة أاب احلسن حيىي 

أاب بكر بن قراءة و ذ المبصر أاب بكر حممد بن علي األدفوي وأاب الطيب بن غلبون املقرىء وعنه أخ
ار ن حيىي بن عمحممد ب اببكرأماهان وغريهم ولقي بدمياط إمساعيل وأاب القاسم اجلوهري وأاب العالء بن 

ر قيه وأاب جعفيد الفز ن أيب ولقي ابلقريوان أاب حممد ب إفريقيةفسمع منه بعض كتب ابن املنذر ودخل 
بن دمحون ، وانصرف إىل األندلس بعلم كثري.

 روى عنه ابن عبد الرب ، وابن حزم وطائفة .
ه ، أحكامه ومعانيخه ، و ومنسو  ، قراءاته وإعرابه ، وانسخه لوم القرآنعقال الداوودي : كان حربا يف 

اما مجامعا هلا إ ،للسنن  افظاحذا عناية اتمة ابحلديث ونقله وروايته وضبطه ، واآلاثر ومعرفة الرجال ، 
 ن سيفا جمردا وكاات هللاذفيها ،مظهرا للكرامات ، عارفا أبصول الدايانت ، عايل اإلسناد شديدا يف 

 قامعا ألهل األهواء والبدع ، غيورا على الشريعة .
1)وله تواليف جليلة كثرية النفع على مذاهب أهل السنة ظهر فيها علمه واستبان فيها فهمه . 1 9 5 ) 

و القاسم لينا أبرج عوقال أبو القاسم بن بشكوال : أخربان أبو القاسم بن بقي احلجاري قال : خ
قال : رأيت  ا له : ومل ؟ام فقلنالع : اقرأوا وأكثروا فإين الأجتاوز هذا الطلمنكي يوما وحنن نقرأ عليه فقال

 البارحة يف منامي منشدا ينشدين يقول
 اغتنموا الرب بشيـخ ثوى         ترمحه السوقة والغيد

 قد ختم العمر بعيد مضى         ليس له من بعده عيد
1)قال : فتويف يف ذلك العام . 1 9 6 ) 

 .بعمائة وأر  كة ، فبقي هبا إىل أن مات يف ذي احلجة سنة تسع وعشرينرجع إىل بلده طلمن
                                                                                                                                                                      

(1 1 9 اف وهاء ساكنة من ثغر األندلس الشرقي ، كما يف (طلمنكة : بفتح الطاء والالم وامليم وسكون النون وفتح الك4
 طبقات الداوودي .

(1 1 9 5  . 1/77(طبقات الداوودي 
(1 1 9 6  1/50( الصلة 
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 له :
1): حنو مائة جزء . تفسري القرآنكتاب يف  1 9 7 )  

 البيان يف إعراب القرآن .
 وله أيضا :

لرد على ابن وطأ ، اامل الوصول إىل معرفة األصول ، فضائل مالك ، الروضة يف علم القراءات ، رجال
 ول الدايانت إىل أهل أشبونة ، وغري ذلك .مسرة ، رسالة يف أص

1)_ أمحد بن مسعود بن حممد القرطيب أبو العباس اخلزرجي 14 1 9 8 )  
 

 من علماء املالكية يف وقته . 
ض والطب وله والعرو  اللغةوالفقه واحلساب والفرائض والنحو و  يف التفسريقال املقري : كان إماما 

 آتليف حسان وشعر رائق . 
 .إىل املشرق  رحل من األندلس

 تويف سنة إحدى وستمائة .
 له : 

 . القوانني يف أصول الدين، االختيار يف علم األخبار ، تقريب الطالب ، شعر
 
 

_ أمحد بن معد بن عيسى بن وكيل التجييب الوايف املالكي شهاب الدين أبو العباس ابن  15
1)األقليشي 1 9 9 )  

                                                                                              

(1 1 9  1/93، الفهرس الشامل  729 /1(منه نسخة ابلفاتيكان بورجيان . انظر بروكلمان امللحق 7
(1 1 9 ، 13/42البداية والنهاية  ،125، معجم األطباء 1/79، هدية العارفني 2/614(مصادر ترمجته : نفح الطيب 8

 . 33،464،1451، كشف الظنون  1/307، معجم املؤلفني  1/257األعالم 
(1 1 9 9 ، 1/635نفح الطيب  ، 1/310، معجم املؤلفني 1/259األعالم ،  1/80معجم املفسرين  (مصادر ترمجته :

،   1/633، ملحق 1/370ن ، بروكلما3/296، مرآة اجلنان 74، الديباج 171، بغية الوعاة 1/136إنباه الرواة 
، أخبار  85عارفني ، هدية ال60، التكملة 1/451،452وغريها ، إيضاح املكنون  171،186،218كشف الظنون 
 . 24وتراجم أندلسية 
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 عامل ابحلديث . أصله من أقليش ابألندلس . 
 . يف دانياونشأ  ولد

ابغ لوليد بن الدوأيب ا عريبأخذ العربية واألدب عن أيب حممد البطليوسي ومسع احلديث من أبيه وابن ال
 وغريهم . 

 ، فجاور مبكة سنني . رحل إىل املشرق
 لستني .لى اععاد يريد املغرب ، فتويف بقوص من صعيد مصر سنة مخسني ومخسمائة وقد نيف 

 رابع رمضان سنة تسع وأربعني . وقيل : مات مبكة يف
 من كتبه :

1)املستودعة يف السبع املثاين لسورة الفاحتة .  تفسري العلوم واملعاين 2 0 0 ) 
 قال فيه :

حلصر اها على فضل وقد حرك خاطري رب األرابب ، أن فسر منه فاحتة الكتاب ، ألهنا سورة يرىب
 يف وحسبك ماورد آب ،حتله زلفى وحسن مواحلساب ، وتوجب لعارفها أطمح الثواب وأجنح املتاب ، و 

ه األمساء عاين هذمشرح  فذكر أمساءها وبدأ يف…فضلها يف الذكر احلكيم ، وعلى لسان النيب الكرمي 
ن البسملة ع تكلم مثجها وذكر األحاديث واآلاثر الواردة يف تسميتها وفضلها مع عزو كل رواية ملخر 

 وحكم قراءة الفاحتة يف الصالة.وهل هي أية منها أم ال ، وعن اجلهر هبا 
 مث تكلم عن البسملة وفضلها وهل االسم غري املسمى ؟ 

 ويقول عن لفظ اجلاللة :
ألعظم ، ام هللا و اسولكون هذا االسم خمصوصا هبذه اخلصائص العظيمة واملراتب الكرمية قيل : ه

ليه ، فكان عيزيدون م الاالسولكونه االسم األعظم عند كثري من أرابب القلوب ، كانوا يلهجون هبذا 
اهبهم ومقاصدهم يف هذا الغرض يف وقد ذكرت مذ قل هللا هجرياهم : هللا ، هللا ، امتثاال لقوله تعاىل 

 . يناتكتاب احلقائق الواضحات يف شرح الباقيات الصاحلات فتأمله جتد فيه آايت ب
1)مث شرع يف تفسريه بقية ألفاظ الفاحتة . 2 0 1 ) 

                                                                                                                                                                      

 1/997وحصل فيه أوهام وخلط ويف غاية النهاية  1/55وقد جاء ابسم أمحد بن قاسم بن عيسى يف معجم املفسرين 
ويبدو أهنما اثنان وقع  1/230، ومعجم املؤلفني  1/188، واألعالم  189بغية امللتمس  ، 133، وجذوة املقتبس 

 اخللط بينهما يف بعض املعلومات وهللا أعلم .
(1 2 0  1/203(منه نسخة يف األزهرية انظر الفهرس الشامل 0
(1 2 0 اجلامعة اإلسالمية  ورقة خبط مجيل مشكول مبكتبة 105يقع يف  1374( تفسري العلوم واملعاين ، ميكروفيلم رقم 1

 مصور من األزهرية .
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1)يف شرح الباقيات الصاحلات . احلقائق الواضحات 2 0 2 ) 
ة  تعاىل جمملرها هللا ذكقال يف مقدمته : أمسيته احلقائق الواضحات يف شرح الباقيات الصاحلات اليت

 مجال من فضلها .  ومفصلة ، ووصف نبيه حممد 
 يف فضل القرآن .شفاء الظمآن 

 وله أيضا :
كب الدري ، ، الكو  لياءالبشر ، ضياء األو  النجم من كالم سيد العرب والعجم ، الغرر من كالم سيد

 عر. ش ذلك ، وله ر ، وغريختاالدر املنظوم فيما يزيل الفحوم واهلموم ، أنوار اآلاثر يف فضل النيب امل
 
 

خملد أبو القاسم األموي  _ أمحد بن يزيد بن عبد الرمحن بن أمحد بن بقي بن 16
1)القرطيب 2 0 3 ) 

 
 ة يف اللغة وعلم العربية . قاضي القضاة ابملغرب كانت له إمام

 . ولد هبا سنة سبع وثالثني ومخسمائة . من أهل قرطبة
 .ء بلدة قرطبة يل قضاو ، مث  مضافا ذلك إىل خطيت املظامل والكتابة العليا مبراكشويل قضاء اجلماعة 

 له تواشيح عرف هبا . 
 تويف ببلده سنة مخس وعشرين وستمائة .

 له :
  سفر وال يفيففارقه ين ال . قيل : إنه أحسن ماكتب يف اببه ، وكا اتكتاب يف اآلايت املتشاهب

 حضر.
 

1)_ أمحد بن يوسف بن أصبغ بن خضر األنصاري أبو عمر الطليطلي 17 2 0 4 )  
                                                                                              

(1 2 0 (منه نسخة يف خزانة الرابط ، وأخرى يف دار الكتب املصرية ابسم إيضاح املعاين الزاهرات واإلفصاح حبقائق 2
 1/203 لشاملاالعبارات يف شرح الكلمات الباقيات الصاحلات . مصورة عن نسخة فريدة انظر الفهرس 

(1 2 0 ، 1/399، بغية الوعاة 117، قضاة األندلس  1/115، التكملة  1/83رين (مصادر ترمجته : معجم املفس3
 . 1/325، معجم املؤلفني 1/257، األعالم 1/91هدية العارفني 

(1 2 0 ، طبقات املفسرين لألدنوي 1/98، طبقات املفسرين للداوودي 6(مصادر ترمجته : طبقات املفسرين للسيوطي 4
 . 1/71، الصلة  1/83، معجم املفسرين 147
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 من أهل طليطلة 

والفرائض  را جيداث بصمسع من أبيه يوسف بن أصبغ وعبد الرمحن بن حممد بن عباس وكان يبصر احلدي
 األحكام  وشوور يف والتفسري
 .ف عنه مث صر  حج فيها وكان ثقة رضا وويل القضاء بطليطلة رحلة إىل املشرقكانت له 

1)والفرائض . والتفسريقال الداوودي : كان ماهرا يف احلديث  2 0 5 ) 
1)للقرآن الكرمي . مفسراوقال األدنوي : كان  2 0 6 ) 

 
ه مبقربة أم سلمة أنه تويف يف تويف بقرطبة سنة مثانني وأربع مائة . قال ابن بشكوال : ووجد على قرب 

1)شعبان سنة تسع وسبعني وأربعمائة . 2 0 7 )  
 

1)_ إمساعيل بن خلف بن سعيد بن عمران األنصاري أبو الطاهر السرقسطي املصري 18 2 0 8 )  
 عامل ابلقراءات ، حنوي ، أديب .

1)من أهل سرقسطة 2 0 9  ابألندلس .  (
 هرة . وأقرأ الناس جبامع عمرو بن العاص ابلقا رحل إىل املشرق

1)قال ابن خلكان : كان إماما يف علوم اآلداب ومتقنا لفن القراءات . 2 1 0 ) 

                                                                                              

(1 2 0 5  1/98( الطبقات 
(1 2 0 6  147( الطبقات ص
(1 2 0 7  1/71( الصلة 
(1 2 0 ، 1/164، غاية النهاية  184، نزهة األلباء 1/233وفيات األعيان ،  1/89( مصادر ترمجته : معجم املفسرين 8

وهو فيه  6/165دابء ، معجم األ113، روضات اجلنات  1/283، حسن احملاضرة 1/448، بغية الوعاة 105الصلة 
، األعالم 1/210، هدية العارفني 9/116هـ ، الوايف 510خلف الصقلي وإنه كان بعد سنة  إمساعيل بن

 . 1/720، ملحق  1/407، بروكلمان  4/289، يتيمة الدهر  1/363،معجم املؤلفني1/313
(1 2 0 ن ( بفتح السني املهملة والراء وضم القاف وسكون السني الثانية وبعدها طاء مهملة : مدينة بشرق األندلس م9

 . 1/233أحسن البالد . انظر وفيات األعيان 
(1 2 1 0  ( املرجع السابق .
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1)تويف بسرقسطة يف يوم األحد مستهل احملرم سنة مخس ومخسني وأربعمائة ، وقيل ثالث ومخسني . 2 1 1 ) 
 

 له :
1). يف تسع جملدات .  إعراب القرآن 2 1 2 ) 

 
 وله أيضا :

جة أليب علي تاب احلكتصر  يف القراءات ، العيون ، خم العنوان يف قراءات السبعة القراء ، االكتفاء
 الفارسي . 

 
 

_ إمساعيل بن علي بن احلسني بن حممد بن احلسن بن زجنويه الرازي أبو سعد  19
1)السمان 2 1 3 )  

 
 احلافظ الكبري املتقن .

 ولد هبا سنة نيف وسبعني وثالمثائة .من أهل الري 
خلالف بني نفي وابه احلالفرائض والشروط ، عاملا ابلفقكان إماما يف القراءات واحلديث والرجال و 

 الشافعية واحلنفية وفقه الزيدية معتزليا .
1)وأثىن عليه . مفسرقال ابن اببويه : ثقة وأي ثقة حافظ  2 1 4 ) 

وأصبهان ، وقيل بلغت شيوخه ثالثة  واملغربرحل يف طلب العلم فسمع ابلعراق واحلجاز والشام 
1)آالف وستمائة 2 1 5 )  . 

                                                                                              

(1 2 1 1  105( الصلة 
(1 2 1  (1/89(خمطوط والنصف الثاين منه يف مكتبة األسكندرية )انظر معجم املفسرين 2
(1 2 1 ، اتريخ دمشق  3/209، العرب  1/91، معجم املفسرين  1/109(مصادر ترمجته : طبقات املفسرين للداوودي 3
، البداية  7/130اب ، األنس 18/55، سري أعالم النبالء  3/1121، تذكرة احلفاظ 9/156لوايف ، وا 2/864

، 1/421يزان ، لسان امل1/424، اجلواهر املضية 12/35، أعيان الشيعة 59، الرسالة املستطرفة  12/65والنهاية 
، األعالم 1/210لعارفني ا، هدية 9/156، الوايف 5/51، النجوم الزاهرة 3/273، الشذرات 1/239ميزان االعتدال 

 .1/181، إيضاح املكنون 1/316
(1 2 1 4  . 1/433( نظر لسان امليزان 
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1)قال يف مدحه : ماشاهد مثل نفسه .كان ي 2 1 6 ) 
قال الصفدي : كان زاهدا ، ومل يكن ألحد عليه منة ، ومل يضع يده يف قصعة أحد طول عمره ، ووقف  

1)كتبه اليت مل يوجد مثلها على املسلمني .  2 1 7 ) 
ربة ، وقال العليمي : كان اتريخ الزمان وشيخ اإلسالم ، فقال الذهيب : بل شيخ االعتزال ، ومثل هذا ع

1)فإنه مع براعته يف علوم الدين ماختلص ذلك من البدعة. 2 1 8 )  
تويف ابلري وقت العتمة من ليلة األربعاء الرابع والعشرين من شعبان سنة مخس وأربعني وأربعمائة وقيل 

1)غري ذلك ، ودفن جببل طربك 2 1 9  بقرب الفقيه حممد بن احلسن الشيباين . (
 صنف كتبا كثرية منها :

 . يف عشر جملدات .سري القرآن البستان يف تف
 وله أيضا :

 سفينة النجاة يف اإلمامة ، وغري ذلك .
 

1)_ بقي بن خملد بن يزيد األندلسي أبو عبد الرمحن القرطيب 20 2 2 0 )  
 

                                                                                                                                                                      

(1 2 1 5 ، وعقب عليه الذهيب بقوله : قلت : هذا العدد لشيوخه ال أعتقد وجوده والميكن  2/864( انظر اتريخ دمشق 
 (3/1122. )تذكرة احلفاظ 

(1 2 1 6  . 1/425( اجلواهر املضية 
(1 2 1 7  . 9/156( الوايف 
(1 2 1 8  . 18/58، وانظر السري  1/109( طبقات الداوودي 
(1 2 1  (3/507( طربك قلعة على رأس جبيل بقرب مدينة الري على ميني القاصد إىل خراسان )معجم البلدان 9
(1 2 2 ، طبقات املفسرين  1/116، طبقات املفسرين للداوودي  25(مصادر ترمجته : طبقات املفسرين للسيوطي 0

،  إرشاد 1/151غرب ، املدرسة القرآنية يف امل1/106، معجم املفسرين  55ين ص، نيل السائر  36لألدنوي ص
، اتريخ دمشق  11/56، البداية والنهاية 1/118، الصلة  283، اتريخ العلماء ابألندلس  3/386األريب 

جم ، مع 13/285بالء ، سري أعالم الن 3/75، النجوم الزاهرة  2/65، العرب  2/629، تذكرة احلفاظ 3/405
، 1/433جم املؤلفني ، مع 1/79، طبقات احلنابلة 2/518، نفح الطيب  2/190، مرآة اجلنان  7/75األدابء 

، بغية 2/60، ، األعالم 1/164،1/271، بروكلمان 444،1679، كشف الظنون 2/169شذرات الذهب 
،  1/164روكلمان ب ، 1/344، اإلكمال  1/300، فهرسة ابن خري  332، جذوة املقتبس رقم  1/301امللتمس
 كوثر . ، مقدمة ماروي يف احلوض وال 33، بقي بن خملد القرطيب ومقدمة مسنده ص 1/271ملحق 

 وبقي : بفتح الباء وكسر القاف .
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واملسند التفسرياحلافظ أحد األعالم وصاحب 

 يف شهر رمضان سنة إحدى ومائتني ولد ابألندلس
مد الشافعي يم بن حمبراهإفلقي مجاعة من أئمة احملدثني وكبار املسندين منهم ،  رحل إىل املشرق

عبد  مبصر حيىي بنزامي و ر احلصاحب ابن عيينة ومسع ابحلجاز أاب املصعب الزهرى ، وإبراهيم بن بن املنذ
،  شبيب سلمة بنو  ، هللا بن بكري صاحب مالك ، وأمحد بن السرح أاب الطاهر ، واحلارث بن مسكني

ب سان صاححبن  وبدمشق هشام بن عمار ، وبكار بن عبد هللا وحممد بن مصطفى وحممد بن عبيد
ابلكوفة  بن منري و عبد هللا د بنمحاد بن يزيد وحممد بن املثىن أبو موسى الزمن وحممد بن بشار بندار وحمم
أمحد ري بن عباد و نبل وزهحبن  حيىي بن عبد احلميد احلماين وأاب بكر بن أيب شيبة وببغداد أمحد بن حممد

الشافعي  ور صاحبثأبو بن إبراهيم الدروقي وهارون بن عبدهللا احلمال وزهري بن حرب أبو هيثمة و 
 وحممد بن أيب عمر العدين صاحب ابن عيينة وخالئق

 من سحنون بن سعيد وعون بن يوسف وغريهم مجاعة ومسع إبفريقية
 رجع إىل األندلس فمألها علما مجا .

قي وحممد بن د الغافلولياعنه ابنه أمحد وأيوب بن سليمان املري وأسلم بن عبدالعزيز وهشام بن  روى
ن بثني عبدهللا ه احملدصحابأالقاسم بن حممد وحممد بن عمر ابن لبابة وحممد بن وزير وآخرون وكان آخر 

دلسي وعبد بة األن شييونس واحلسن بن سعد بن إدريس بن رزين الكتامي وعلي بن عبد القادر بن أيب
 ن حدث عنه منمله آخر ولع هللا بن يونس املرادي وكان خمتصا به مكثرا عنه وعنه انتشرت كتبه الكبار

 أصحابه .
خله من كتب د ما أدو زيأنكر عليه أصحابه األندلسيون ، عبد هللا بن خملد وحممد بن احلارث ، وأب

ليهم وعصمه عأظهره  فضلهو ه به مث إن هللا مبنه االختالف وغرائب احلديث وأغروا به السلطان وأخافو 
ضاح فصارت ه ابن و تال منهم فنشر حديثه وقرأ للناس روايته فمن يومئذ انتشر احلديث ابألندلس مث

به .أصحاو األندلس دار حديث وإسناد وإمنا كان الغالب عليها قبل ذلك حفظ رأي مالك 

يث لذي نشر احلدر وهو األثابدا ال يقلد أحدا بل يفيت وكان بقي إماما قليل املثل حبرا يف العلم جمته
ت يف هرت له إجاابة وقد ظلدعو ابألندلس وكثره ، وكان صواما ورعا ، فاضاًل زاهداً ، كثري النذر جماب ا

 غري ما شيء .
ب الذي ق الكرن ور كان متواضعا ضيق العيش كان ميضي عليه األايم يف وقت طلبه ليس له عيش إال

يرمى .



 

273 

 

ن صواما قواما صادقا كثري التهجد ال يقلد أحدا بل يفيت ابألثر وهو الذي نشر احلديث ابألندلس  وكا
.(1 2 2 1 ) 

كان خيتم القرآن كل ليلة يف ثالث عشرة ركعة ، وكان يصلي ابلنهار مائة ركعة ويصوم الدهر وكان كثري 
1)اجلهاد فاضال يذكر أنه رابط اثنتني وسبعني غزوة . 2 2 2 ) 

ة مستجابة ؛ جاءته امرأة فقالت : إن ابين قد أسره الروم والأقدر على مال أكثر من وكان ورعا ذا دعو 
دويرة وال أقدر على بيعها فلو أشرت إىل من يفديه بشيء فإنه ليس يل ليل وال هنار والنوم والقرار فقال 

ومعها ابنها : نعم انصريف حىت أنظر يف أمره إن شاء هللا فأطرق وحرك شفتيه فلبث مدة وجاءت املرأة 
فأخذت تدعو له وتقول قد رجع ساملا وله حديث حيدثك به فقال الشاب كنت يف يدي بعض ملوك 
الروم مع مجاعة من األسارى وكان له إنسان يستخدمنا كل يوم خيرجنا إىل الصحراء للخدمة مث يردان 

القيد من رجلي ووقع  وعلينا قيودان فبينما حنن جنيء من العمل مع صاحبنا الذي كان حيفظنا فانفتح
على األرض ووصف اليوم والساعة فوافق الوقت الذي جاءت املرأة ودعا الشيخ فنهض إيل الذي كان 
حيفظين وصاح علي وقال : كسرت القيد ؟ فقلت ال إال أنه سقط من رجلي فتحري وأحضر صاحبه 

مري فدعوا رهباهنم فقالوا وأحضر احلداد وقيدوين فلما مشيت خطوات سقط القيد من رجلي وحتريوا يف أ
يل : ألك والدة ؟ قال : قلت : نعم  قالوا : وافق دعاؤها اإلجابة وقالوا : أطلقك هللا فالميكننا تقييدك 

1)فزودوين وأصحبوين إىل انحية املسلمني . 2 2 3 )   
بد قال ابن حزم : وكان متخريا ال يقلد أحدا وكان ذا خاصة من أمحد بن حنبل وجاراي يف مضمار أيب ع

1)هللا البخاري وأيب احلسني مسلم بن احلجاج النيسابوري وأيب عبد الرمحن النسائي رمحة هللا عليهم .  2 2 4 ) 
وصلى عليه  ،مائتني و عني تويف ابألندلس ليلة الثالاثء لليلتني بقيتا من مجادى اآلخرة سنة ست وسب

 ختنه حممد بن يزيد بني الظهر والعصر ودفن مبقربة ابن العباس .
 :له 

 تفسري القرآن .
 ثله.ليس ألحد م قال الداوودي : ولبقي بن خملد تفسري القرآن ، ومسند النيب 

1)وقال الذهيب : اللذين النظري هلما . 2 2 5 ) 

                                                                                              

(1 2 2 1  36( طبقات األدنوي ص
(1 2 2 2  3/375( انظر نفح الطيب 
(1 2 2 3   1/120(الصلة 
(1 2 2 4  . 332(اجلذوة 
(1 2 2 5  . 13/285( السري 
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وقال احلميدي : قال لنا أبو حممد علي بن أمحد : فمن مصنفات أيب عبد الرمحن كتابه يف تفسري القرآن 
اء فيه أنه مل يؤلف يف اإلسالم مثله وال تفسري حممد بن جرير فهو الكتاب الذي أقطع قطعا ال استثن

ومنها مصنفه يف فتاوى الصحابة والتابعني ومن … الطربي وال غريه  ومنها يف احلديث مصنفه الكبري 
1)إىل أن قال : فصارت تواليف هذا اإلمام الفاضل قواعد لإلسالم ال نظري هلا .…دوهنم  2 2 6 )  

اين عشرة مثىف سنة ملتو  بن حممد بن حسن بن عبد هللا بن عبد امللك اواختصر تفسريه هذا عبد هللا
 وثالمثائة .

هللا يتوىف األنفس حني موهتا واليت مل متت يف منامها … قال ابن عبد الرب : 
(1 2 2 7 فروي عن ابن ( 

، تتعارف عباس وسعيد بن جبري أهنما قاال : تقبض أرواح األموات إذا ماتوا ، وأرواح األحياء إذا انموا 
ماشاء هللا أن تتعارف ؛ فيمسك اليت قضى عليها املوت اليت قد ماتت ويرسل األخرى إىل أجل مسمى 
. ذكره بقي بن خملد عن حيىي بن عبد احلميد احلماين عن يعقوب القمي عن جعفر بن أيب املغرية عن 

جعفر عن سعيد  سعيد بن جبري . وذكره أيضا عن حيىي بن رجاء عن موسى بن أعني عن مطرف عن
1)بن جبري عن ابن عباس ومعىن حديثهما واحد . 2 2 8 )  

 وله أيضا :
 املسند ، املصنف ، ماروي يف احلوض والكوثر .

 


_ احلسن بن القاسم بن عبد هللا بن علي املرادي املراكشي املصري أبو حممد بدر الدين  21
1)ابن أم قاسم 2 2 9 )  

 
بعة هرته اتشانت ءت من الغرب عرفت ابلشيخة فكوأم قاسم جدته وامسها زهراء وكانت أول ماجا

 لشهرهتا . 
 أصويل مقرئ أديب من فقهاء املالكية . مفسرحنوي 

                                                                                              

(1 2 2 6  1/302،301قتبس (بغية امللتمس وجذوة امل
(1 2 2 7  .  42( الزمر :
(1 2 2 8  5/241( التمهيد 
(1 2 2 9 ، معجم 2/211، األعالم  1/144، معجم املفسرين  1/39طبقات املفسرين للداوودي  (مصادر ترمجته :

، الدرر 1/227هاية ، غاية الن2/22،2/16،وغريها ، بروكلمان 152،406،607، كشف الظنون 1/578املؤلفني 
،  1/286لعارفني ا، هدية 226، بغية الوعاة 6/160، شذرات الذهب  1/309اضرة ، حسن احمل2/32الكامنة 

 . 225روضات اجلنات 
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 أصله من مدينة آسفي يف املغرب األقصى .
 مولده مبصر وشهرته وإقامته ابملغرب . 

ن عن ، والفقه ياوأيب ح ماريأخذ العربية عن أيب عبد هللا الطنجي والسراج الدمنهوري وأيب زكرايء الغ
د راءات على اجملية والقلعربالشرف املقيلي املالكي واألصول عن الشيخ مشس الدين بن اللبان ، وأتقن ا

 إمساعيل الششرتي وصنف وتفنن وأجاد.
 وكان تقيا صاحلا .

 تويف ودفن بسرايقوس مبصر يوم عيد الفطر سنة تسع وأربعني وسبعمائة .
 له :

  . عشر جملدات تفسري القرآن
 إعراب القرآن

1)، قال السيوطي : كراس ملكته خبطه . شرح االستعاذة والبسملة 2 3 0 ) 
 وله أيضا : 

طبية يف رح الشاش ، شرح التسهيل ، شرح املفصل ، شرح األلفية ، اجلين الداين يف حروف املعاين
 القراءات . 

  
  

1) _ احلسني بن أيب بكر 2 3 1 ) 
 
 

1)_ أبو احلسني الكندي 2 3 2 ) 
 
 

خلف بن سعد بن أيوب بن وارث أبو الوليد الباجي التجييب القرطيب  _ سليمان بن 22
1) الذهيب املالكي 2 3 3 ) 

                                                                                              

(1 2 3 0  1/517( بغية الوعاة 
(1 2 3 1  (انظر : عماد الكندي .
(1 2 3 2  (انظر : عماد الكندي .
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 فيصاحب التصان ،األديب الشاعر  املفسراإلمام احلافظ العالمة الفقيه األصويل املتكلم 

 النافعة
ئة.أربعماثالث و  سنة ولد مبدينة بطليوس يف يوم الثالاثء النصف من ذي القعدة من أهل قرطبة

انتقل جده إىل ابجة املدينة اليت بقرب إشبيلية فنسب إليها وليس هو من ابجة القريوان اليت ينسب إليها 
1)احلافظ أبو حممد . 2 3 4 ) 

سكن شرق األندلس .

1)ذو الفنون شيخ القرآنقال عنه الذهيب : الشيخ اإلمام العالمة  2 3 5 )  . 
ان أربعة أشهر ودخل مصر يف شواهلا فمكث وهو من الراحلني من األندلس إىل املشرق فمكث ابلقريو 

1)هبا سنة وحج .  2 3 6 ) 
بن احلسني  أيب بكر، و  أخذ عن يونس بن عبد هللا القاضي ، ومكي بن أيب طالب ، وحممد بن إمساعيل

 بن عبد الوارث وغريهم . 
روي ارحتل للمشرق سنة ست وعشرين وأربعمائة أو حنوها فحج وجاور ثالثة أعوام مالزما أليب ذر اهل

احلافظ ، حج فيها أربع حجج ومحل عنه علماً كثرياً، وكان يسافر معه وخيدمه ، مث رحل إىل بغداد فأقام 
فيها ثالثة أعوام يدرس الفقه ويكتب احلديث ولقي فيها جلة من الفقهاء ودخل دمشق فسمع أاب قاسم 

طالب عمر بن ابراهيم بن الطبيز ، وعلي بن موسى السمسار ، والسكن بن ربيع الصيداوي ، وأاب 

                                                                                                                                                                      

(1 2 3 ، طبقات املفسرين  1/208، طبقات املفسرين للداوودي  93(مصادر ترمجته : طبقات املفسرين للسيوطي 3
، البداية والنهاية  101، نيل السائرين 1/179، املدرسة القرآنية  1/215، معجم املفسرين 131دنوي صلأل
، معجم  3/108، مرآة اجلنان  207، الرسالة املستطرفة  120، الديباج املذهب  289، بغية امللتمس  12/122

، هتذيب اتريخ دمشق 7/562 ، اتريخ دمشق 2/142، وفيات األعيان  2/67، نفح الطيب 4/152األدابء 
، ترتيب  3/1178، تذكرة احلفاظ  1/197، الصلة  4/512، إرشاد األريب  95، اتريخ قضاة األندلس  6/248

، سري  1/246، األنساب  1/28، اللباب 1/653، فوات الوفيات  3/443، شذرات الذهب  4/208املدارك 
، اإلكمال 5/114، النجوم الزاهرة  2/64، الوايف الوفيات  404، املغرب يف حلي املغرب  18/535أعالم النبالء 

وغريها ، 1،48،71،74وغريها ، إيضاح املكنون  19،20،419، كشف الظنون  322، روضات اجلنات 1/468
 1/419،1/743،744، بروكلمان  1/397هدية العارفني 

(1 2 3 قريوان اتجرًا خيتلف إىل األندلس ، قال  (وأما احلافظ ابن عساكر ، فذكر أن أاب الوليد قد كان أتى من ابجة4
 الداوودي : وهذا أقوى مما ابتدأان به وصار الباجيان نسبتهما إىل مكان واحد .

(1 2 3 5   18/535(السري 
(1 2 3 6  2/135(انظر نفح الطيب 
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الزهري ، وأاب طالب بن غيالن ، وأاب القاسم عبدهللا األزهري ، وحممد بن عبد هللا الصوري ، وأاب بكر 
اخلطيب ، وطبقتهم وتفقه يف بغداد ابلقاضي أيب الطيب ، والقاضي أيب عبد هللا احلسني الصيمري وأيب 

صول عن الشيخ أيب إسحاق الشريازي ، وأقام العباس أمحد بن حممد بن عمروس املالكي ، وأخذ األ
ابملوصل سنة على أيب جعفر السمناين وأخذ عنه العقليات ، وبرع يف احلديث وعلله ، ويف الفقه 

 وغوامضه وخالفه ، ويف الكالم ومضايقه .
 ورجع إىل األندلس بعد ثالثة عشر عاماً بعلم جم حصله مع الفقر والتعفف .

ي، هللا احلميد أبو عبدو ه ، اخلطيب ، وأبو عمر ابن عبد الرب ، ومها أكرب من روى عنه احلافظ أبو بكر
 ه اإلمام أبو، وولد صديفوعلي بن عبد هللا الصقلي ، وأمحد بن علي بن غزلون ، واحلافظ أبو علي ال

ن افيوأبو حبر س لسبيت ،هل اسالقاسم أمحد بن أيب الوليد الزاهد ، وأبو بكر الطرطوشي ، وأبو علي ابن 
 بن العاص وحممد بن أيب القاضي وسواهم . 

قال القاضي عياض: آجر أبو الوليد نفسه حلراسة درب ، وكان حني رجع إىل األندلس يضرب ورق 
الذهب للغزل ويعقد الواثئق ، قال يل أصحابه : كان أيتينا لإلقراء ويف يده أثر املطرقة ، إىل أن فشا 

هه ، وأجزلت صالته حىت مات عن علٍم وافر ، وكان يستعمله علمه وهيئت الدنيا له ، وعظم جا
1)األعيان يف ترسلهم ويقبل جوائزهم ، وىل القضاء مبواضع من األندلس 2 3 7 ) . 

قال أبو نصر ابن ماكوال : أما الباجي ذو الوزارتني أبو الوليد ففقيه متكلم ، شاعر أديب مسع ابلعراق 
1)قدر واخلطرودرس الكالم وصنف ، وكان جليالً رفيع ال 2 3 8 ) . 

 هيئته وتوقريمسته و  على وقال أبو علي ابن سكره : مارأيت مثل أيب الوليد الباجي ، ومارأيت أحداً 
ي فقلت له : ه الشاملقضااجملسه ، وملا كنت ببغداد قدم ولده أبو القاسم فسرت معه إىل شيخنا قاضي 

 .فأقبل عليه  عم ،جي؟ فقلت : نأدام هللا عزك ، هذا ابن شيخ األندلس ، فقال لعله ابن البا
ليه ظه ، فأنكر عظاهر لفال بقوملا تكلم أبو الوليد يف حديث الكتابة يوم احلديبية الذي يف البخاري ، 

ه تكذيب للقرآن ، فتكلم يف النيب األمي وأن أبو بكر الصائغ ، وكفره إبجازة الكتب على رسول هللا 
خطباؤهم يف  تكلم بهو ه ، بفتنة ، وقبحوا عند العامة ماأتى ذلك من مل يفهم الكالم ، حىت أطلقوا ال

 اجلمع وقال شاعرهم:
 برئت ممن شرى دنيا آبخرة       وقال إن رسول هللا قد كتبا

 .اعةمجوصنف أبو الوليد رسالة بني فيها أن ذلك غري قادح يف املعجزة، فرجع هبا 

                                                                                              

(1 2 3 7  .  4/210(املدارك 
(1 2 3 8   1/468(اإلكمال 
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يكتب امسه فقط خبارج عن كونه أمياً ألنه ال  قال الذهيب عقب هذا الكالم ، قلت : ماكل من عرف أن
واحلكم للغلبة ال للصورة يسمى كاتبًا ، ومجاعه من امللوك قد أدمنوا يف كتابة العالمة وهم أميون ، 

أي أكثرهم كذلك لندرة الكتابة يف الصحابة ، ” إان أمة أمية“، فقد قال عليه الصالة والسالم : النادرة
 (1عث يف األميني رسواًل منهم هو الذي بوقال تعاىل :  2 3 9 ) 

 لعشائني ودفنس بني اخلميمات ابملرية يف اتسع عشر رجب سنة أربع وسبعني وأربع مائة ، وذلك ليلة ا
 م .لقاسيوم اخلميس بعد صالة العصر ابلرابط على ضفة البحر وصلى عليه ابنه أبو ا

 له :
 مل يتمه  التفسري .

 مل يتمه الناسخ واملنسوخ .
 ضا :وله أي

ختصار ا اإلمياء وهو ستيفاء،اال االستيفاء واملعاين يف شرح املوطأ ، املنتقى يف شرح املوطأ وهو اختصار 
املقتبس يف  ، فمسائل اخلال ،املنتقى ، اإلمياء يف الفقه ، السراج يف علم  احلجاج ، اختالف املوطآت 

صول الفقه ، أالة يف ة رسديل ، اإلشار علم مالك بن أنس ، املذهب يف اقتباس املدونه ، اجلرح والتع
حلدود يف صول ، ااأل شرح املدونه ، مسألة اختالف الزوجني يف الصداق ، إحكام الفصول يف أحكام

يل لعابدين ، سبوسنن ا حلنيأصول الفقه ، التسديد إىل معرفة طريق التوحيد ، شرح املنهاج ، سنن الصا
لبخاري يف ارج عنه ن خملائق والزهد ، التعديل والتخريج املهتدين ، فرق الفقهاء ، السنن يف الرق

 الصحيح ، غسل الرجلني ، النصيحه لولديه ، حتقيق املذهب وله غري ذلك .
 


 
_ سليمان بن جناح أيب القاسم موىل هشام املؤيد ابهلل أبو داود األموي املرواين  23

1) األندلسي القرطيب 2 4 0 )  
 

                                                                                              

(1 2 3 9  .  537 /18، السري  2(اجلمعة : 
(1 2 4 ، بغية  1/203، الصلة  1/217، معجم املفسرين  1/207ن للداوودي (مصادر ترمجته : طبقات املفسري0

، سري 1/799م املؤلفني ، معج3/137، ، األعالم  1/364، معرفة القراء  2/316، غاية النهاية  289امللتمس 
 13/120تواريخ ، عيون ال2/135،153،4/171، نفح الطيب  3/403، شذرات الذهب 19/168أعالم النبالء 

 15/437 ، الوايف ابلوفيات 1/398، هدية العارفني  3/343، العرب  5/187الزاهرة  ، النجوم
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 ندلس ب األكان أبوه موىل لصاح  عامل ابلتفسريه شيخ القراء وإمام اإلقراء يف وقت
1)املؤيد ابهلل هشام بن احلكم 2 4 1 )  . 

 سنة ثالثة عشر وأربعمائة ، وسكن دانية وبلنسية . ولد يف قرطبة
عبد الرب  عمر بن أيب روى عن أيب عمرو عثمان بن سعيد املقرئ وأكثر عنه وهو أثبت الناس به وعن

 . لباجي وغريهملوليد ايب ا بن سعدون القروي وأيب شاكر اخلطيب وأوأيب العباس العذري وأيب عبد هللا
  سن الضبط هلاطرقها حو هتا كان من جلة املقرئني وعلمائهم وفضالئهم وخيارهم عاملا ابلقراءات وروااي

سن اخلط جيد وكان ح غريهو  معاين القرآنوكان دينا فاضال ثقة يف ما رواه ، وله تواليف كثرية يف 
 وى الناس عنه كثريا الضبط ر 

 دين قال ابن بشكوال : أخربان عنه مجاعة من شيوخنا ووصفوه ابلعلم والفضل وال
زته ل الناس جلناة واحتفلنسيبتويف يوم األربعاء بعد صالة الظهر ودفن يوم اخلميس لصالة العصر مبدينة 

 ة .مائبعوتزامحوا على نعشه وذلك يف رمضان لست عشرة ليلة خلت منه ست وتسعني وأر 
1)ذكر له أحد تالميذه تتمة ستة وعشرين مصنفا  2 4 2 ). 

 ومن مؤلفاته : 
 (1حافظوا على الصلوات والصالة الوسطى كتاب عن قوله تعاىل 2 4 3  يف جملد (

 يف ثالمثائة جزء .  البيان اجلامع لعلوم القرآن
 يف ست جملدات .  التبيني هلجاء التنزيل

 وله أيضا :
 يت وأربعمائةر ألف بة عشماد يف أصول القراءات وعدد هذه األرجوزة مثانيكتاب الرجز املسمى ابالعت

 وأربعني بيتا ، عقود الداينة وغري ذلك . 
 

1)_ عبد الباسط بن خليل بن شاهني زين الدين ابن الوزير امللطي مث القاهري 24 2 4 4 )  

                                                                                              

(1 2 4 1  .  1/217(معجم املفسرين 
(1 2 4 2  . 1/207(طبقات الداوودي 
(1 2 4 3  . 238(البقرة : 
(1 2 4  ، هديـــة العارفني 4/27، الضوء الالمع  1/254(مصادر ترمجته : معجم املفسرين 4
،  3/190لتيمورية ا، فهرس  2/274، املخطوطات املصورة  2/40لفني ، معجم املؤ  3/270، األعالم  1/494

 ، وغريها . 737،  470،  298كشف الظنون 
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 واللغة وفقه احلنفية . ابلتفسريمؤرخ له اشتغال 
1)ولد يف ملطية 2 4 5  وأربعني ومثامنائةسنة أربع  (

 وتعلم يف دمشق وطرابلس والقاهرة .
1)فأخذ دروسا يف النحو والكالم والطب بل أتقنه خبصوصه دخل املغربقال السخاوي :  2 4 6 ) . 

 ن .ار تلمسان ، وه واملدن اليت دخلها يف املغرب هي : تونس ، القريوان ، قسنطينة ، جباية ،
 وتويف مسلوال سنة عشرين وتسعمائة .

 له :
 القول اخلاص يف تفسري سورة اإلخالص
 النفحة الفائحة يف تفسري سورة الفاحتة 

 وله أيًضا :
يف خمارج  فو الزهر املقط نزهة السالطني فيمن ويل مصر من السالطني ، غاية السول يف سرية الرسول ،
 نيل األمل يف ،لرتاجم ر وااحلروف ، القول املأنوس يف حاشية القاموس ، الروض الباسم يف حوادث العم

 ذيل الدول ، وغريها .
 
 

_ عبد اجلليل بن موسى بن عبد اجلليل أبو حممد األنصاري األوسي األندلسي القرطيب  25
1)الصويف الزاهد القصري 2 4 7 )  

 ابحث متصوف  مفسرفقيه متكلم 
 .  أصله من قرطبة

1) قصر كتامةعبد الكرمي  لنزوله بقصراملشهور ابلقصري  2 4 8 ويسمى اآلن : ابملغرب األقصى ، (
 "القصر" : مدينة ابملغرب .

                                                                                              

(1 2 4 (ملطية : بفتح أوله واثنيه وسكون الطاء املهملة وختفيف الياء التحتية ، والعامة تقوله بتشديد الياء وكسر الطاء 5
 ( . 5/51در السابق ( وهي غري مالطة )انظر املص5/223بلدة من بالد الروم تتاخم الشام )معجم البلدان 

(1 2 4 6  . 4/27(الضوء الالمع 
(1 2 4 ، طبقات املفسرين  1/265، طبقات املفسرين للداوودي  84(مصادر ترمجته : طبقات املفسرين للسيوطي رقم 7

عالم ، سري أ 652لة ، تكملة الص184، اتج العروس، نيل االبتهاج  1/256، معجم املفسرين  217لألدنوي ص
  2/50، معجم املؤلفني 2/49، إيضاح املكنون 3/276، األعالم  21/420النبالء 
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 ورعا عن تصوفاً زاهداً قرين، مع الكان متقدماً يف الكالم مشاركاً يف فنون ، رأساً يف العلم والعمل ، منقط
 الدنيا 

ف بن ابن خل علي روى عن أيب احلسن بن حنني ، وأيب نصر فتح بن حممد املغريب ، وأيب احلسن
 غالب

 غافقي ، وغريه  وأجاز أليب حممد بن حوط هللا  وعنه أبو احلسن ال
قال الداوودي : كان له من الصيت والذكر اجلميل ماليس لغريه  وختم به ابملغرب التصوف على طريقة 

1)أهل السنة 2 4 9 ) . 
 نعته الزبيدي ابإلمام .

 مات سنة مثان وستمائة .
 له :

 تفسري القرآن .
 وله أيضا :

يب شكل حديث النمانم يف األ سىن ، املسائل واألجوبة ، اليقني ، تنبيهشعب اإلميان ، شرح األمساء احل
  وغري ذلك ، 
 
 

_ عبد احلق بن عبد الرمحن بن عبد هللا بن حسني األزدي اإلشبيلي أبو حممد ابن  26
1)اخلراط 2 5 0 ) 

 حمدث حافظ فقيه مشارك يف األدب واللغة والشعر .
 ولد سنة عشر ومخسمائة من أهل األندلس

 وويل قضاءها مدة قليلة  جباية ابجلزائرإىل رحل 
 تويف هبا سنة إحدى ومثانني ومخسمائة

 له :
                                                                                                                                                                      

(1 2 4 (قصر عبد الكرمي : مدينة على ساحل حبر املغرب قرب سبتة مقابل اجلزيرة اخلضراء من األندلس ، قد نسب إليه 8
 .  4/409بعضهم . معجم البلدان 

(1 2 4 9  . 1/265(الطبقات 
(1 2 5 ، فوات  2/501، عصر املرابطني واملوحدين  41، عنوان الدراية  1/257رين (مصادر ترمجته : معجم املفس0

 4/243، العرب  4/271، الشذرات  2/256الوفيات 
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 واحلديث كتاب كبري يف غريب القرآن


 
_ عبد الرمحن بن عبد هللا بن أمحد بن أصبغ بن خبيش بن سعدون ابن رضوان بن فتوح  27

1)املالكي احلافظاإلمام أبو زيد وأبو القاسم السهيلي اخلثعمي األندلسي املالقي  2 5 1 ) 
 

 سنة مثان ومخسمائة  ولد مبالقة
 قال الذهيب : هو من بيت علم وخطابة

الدراية ، حنوايً رواية و لاجامعاً بني  لك ،قال ابن الزبري :كان عاملاً ابلعربية ، واللغة والقراءات ، ابرعاً يف ذ
كالم ارفًا بعلم الاب ، عاألنسو ال وصناعة احلديث ، حافظًا للرج عاملًا ابلتفسريمتقدمًا ، أديبًا ، 

ت ، واستنباطا تاصاحب اخرتاع واألصول ، حافظاً للتاريخ ، واسع املعرفة ، غزير العلم ، نبيهاً ذكيا ،
 تصدَّر اإلقراء والتدريس، وبعد صيته .

، وابن طاهر  لعريب ،بن اأخد القراءات عن سليمان بن حيىي ، وعن أيب منصور ابن اخلري ، وروى عن ا
 وابن الطراوة .

 وعنه ابن الرندي ، وابنا حوط هللا ، وأبو احلسن الغافقي وخلق .
كف بصره وهو ابن سبع عشرة سنة ، ونبغ ، وبعد صيته وجل قدره فاتصل خربه بصاحب مراكش 

1)فطلبه إليها وأكرمه فأقام هبا حنو ثالث سنني يصنف كتبه إىل أن تويف هبا 2 5 2 ). 

                                                                                              

(1 2 5 ، معجم 442، 971، طبقات املفسرين لألدنوي ص 1/266(مصادر ترمجته : طبقات املفسرين للداوودي 1
،  2/162، إنباه الرواة  1/231ملدرسة القرآنية ، ا 22، معجم احملدثني واملفسرين  2/780،  1/267املفسرين 

، طبقات  1/371نهاية ، غاية ال 150، الديباج املذهب  4/1348، تذكرة احلفاظ  12/319البداية والنهاية 
، وفيات األعيان 187، نكت اهلميان  3/422، مرآة اجلنان  4/244، العرب  2/69النحاة البن قاضي شهبة 

، االستقصا 1/488ى املغرب ، املغرب يف حل96، زاد املسافر  2/94، معجم املؤلفني  2/81، بغية الوعاة  2/323
  ، 230املطرب ، 354، بغية امللتمس  429، روضات اجلنات 4/271، شذرات الذهب 570، التكملة  1/187

،  3/313عالم ، األ1/520، هدية العارفني 2/451وغريها ، إيضاح املكنون  421،604،869كشف الظنون 
 . 966فهرس اخلزانة احلسنية 

 وسهيل : قرية من عمل مالقة ،ال يرى سهيل من مجيع األندلس إال من جبلها
 . (2/323واخلثعمي : نسبة إىل خثعم بن أمنار وهي قبيلة كبرية )انظر وفيات األعيان 

(1 2 5 2  .  1/267(معجم املفسرين 
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ك من استعمل ، وكذل ايهاإهيلي وقال : ما سأل هللا هبا حاجة إال أعطاه قال ابن دحية : أنشدين الس
 إنشادها وهي هذه :

 ايمن يرى مايف الضمري ويسمع           أنت املعد لكل ما يتـــوقع
 ايمن يرجى للشــدائد كلها           ايمن إليه املشــتكى واملفزع

 ن اخلري عنــدك أمجعايمن خزائن قوله يف قول كن            امنن فإ
 مايل سوى فقري إليك وسيلة            فباالفتقار إليك فقري أدفــع
 مايل سوى قرعي لبابك حيلة            فلئن رددت فأي ابب أقــرع

 ومن الذي أدعو وأهتف ابمسه           إن كان فضلك عن فقريك مينـع
1)واملواهب أوسعحاشـا جملدك أن تقنط عاصيا            الفضل أوجب  2 5 3 ) 

قال السيوطي : رأيت خبط القاضي عز الدين ابن مجاعة : وجد خبط الشيخ حميي الدين النواوي ما نصه 
1): ما قرأ أحد هذه األبيات ودعا هللا عقبها بشيء إال استجيب له  2 5 4 ). 

مثانني ث و يل : ثالة وقتويف مبراكش يف ليلة اخلميس خامس عشر من شوال سنة إحدى ومثانني ومخسمائ
 وله بضع وسبعون سنة .

 من كتبه : 
1). تفسري سورة يوسف 2 5 5 ) 
1). تفسري غريب القرآن 2 5 6 ) 

1)الكتاب املبني . اإليضاح والتبيني ملا أهبم من تفسري 2 5 7 ) 
1)من األمساء واألعالم . التعريف واإلعالم مبا أهبم يف القرآن 2 5 8 ) 

                                                                                              

(1 2 5 3  . 1/267(انظر طبقات الداوودي 
(1 2 5 4  . 2/82(بغية الوعاة 
(1 2 5  ، ومنه نسخة ابخلزانة احلسنية . 1/208(منه نسخة يف اخلزانة العامة ابلرابط . انظر الفهرس الشامل 5
(1 2 5  1/208(منه نسخة ابملكتبة العمومية ابستامبول . انظر الفهرس الشامل 6
(1 2 5  1/207(منه نسخة يف مكتبة الدولة بربلني . انظر الفهرس الشامل 7
(1 2 5 لة بربلني ويف الفاتيكان ويف جامع صنعاء ويف الربيطانية واألزهرية والظاهرية ويف (منه نسخ كثرية يف مكتبة الدو 8

املكتب اهلندي واألسكورايل وجامعة استامبول وطوبقبوسراي ومعهد االستشراق بليننغراد وأبوقاف بغداد وجاريت 
معة اإلمام حممد بن سعود ابلرايض ومكتبة يهودا وكوبريلي واملكتبة الوطنية مبدريد ويف اخلزانة العامة ابلرابط ورامبور وجا

أسعد أفندي ويف بلدية اإلسكندرية والتيمورية وامربوزايان وبودلياان وجامعة ليدن ويف املكتبة احلسنية واملكتبة العامة 
ابلرابط ومكتبة حسن حسين وحممد مراد ودار الكتب املصرية ومكتبة الدولة مبيونيخ ومكتبة شهيد عي ابشا وعاشر 

ندي وعبد اجمليد مولوي والعمومية وال له يل واملتحف اآلسيوي ابلقوقاز ومكتبة ويل الدين . وقد وضع عليه البلنسي أف
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رتفوا بفضله واشتغلوا مبطالعته وشرحه قال األدنوي : وهو مؤلف جليل تلقاه الفضالء أبيدي القبول واع
1)احلافظ العامل الفاضل حممد بن أمحد الغرانطي األصل املالكي املذهب املتوىف سنة ثالث وتسعمائة 2 5 9 ). 

 يف الفرائض .  لشرح آية الوصيةنتائج الفكر 
 وله أيضا :

عور  سألة السر يفمل، املاجل الروض األنف يف شرح السرية النبوية البن هشام ، القصيدة العينية ،  شرح
الدجال ، املسألة رؤية هللا والنيب يف املنام .

 
 

_ عبد الرمحن بن الكمال أيب بكر حممد بن سابق الدين أيب بكر بن الفخر عثمان بن  28
انظر الدين حممد بن سيف الدين خضر بن جنم الدين أيب الصالح أيوب بن انصر الدين 

الطولوين املصري الشافعي جالل الدين أبو الفضل اخلضريي  حممد بن الشيخ مهام الدين مهام
1)احلافظ السيوطي 2 6 0 ) 

 
 العالمة املشهور يف اآلفاق وفضائله وتصنيفاته كثرية .

كان جده األعلى أعجميا من الشرق 

 ومثامنائة وأربعني تسع على البحر مبصر بعد املغرب ليلة األحد مستهل رجب سنة ولد مبحلة سيوط

حيث مات أبوه وله من العمر ست سنوات .نشأ يتيما 

                                                                                                                                                                      

،  1/734هـ حاشية ، واختصره حبرق احلضرمي ، وزاد عليه مؤلف جمهول زايدات . انظر بروكلمان ملحق  782ت
لكتاب التعريف واإلعالم حملمد بن علي بن خضر بن  وعليه كتاابن مها التكميل واإلمتام 1/207الفهرس الشامل 

هـ  ، وكتاب االستدراك واإلمتام للتعريف واإلعالم ألمحد بن يوسف بن فرتون  636هارون ابن عسكر الغساين املتوىف 
 هـ660السلمي املتوىف 

(1 2 5 9  . 442(الطبقات 
(1 2 6 معجم  ، 258، نيل السائرين  1/426، معجم املفسرين 365(مصادر ترمجته : طبقات املفسرين لألدنوي ص0

،  1/335ن احملاضرة ( ، حس2/819، تذكرة احملسنني )موسوعة أعالم املغرب  11طبقات احلفاظ واملفسرين ص
، معجم  1/534 ، هدية العارفني 8/51، شذرات الذهب  1/226، الكواكب السائرة  4/65الضوء الالمع 

وغريها ،  1/8ظنون ، كشف ال 1/328، البدر الطالع  54 ، النور السافر3/301، األعالم  2/83املؤلفني 
، مقدمة طبقات  17/226، الوايف ابلوفيات  1/351، فهرس الفهارس  3/345، خالصة األثر  2/143بروكلمان 

 .  لسبحةااملفسرين ، مقدمة بغية الوعاة ، مقدمة فهرس خمطوطات السيوطي ، مقدمة املنحة يف 
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فحفظ  سر له ،ا تيمحفظ القرآن يف سن مبكرة ، فأمت حفظه قبل أن يبلغ الثماين سنوات مث حفظ 
ن العمر ستة م وله ملعلابالعمدة ، ومنهج الفقه ، واألصول ، وألفية ابن مالك مث شرع يف االشتغال 

 عشر عاما
الدين  يخ شهابالش يوخ ، والفرائض عن العالمة فرضي زمانهأخذ الفقه والنحو عن مجاعة من الش

زم البلقيين ول م الدينه علالشارمساحي والزم شيخ اإلسالم البلقيين يف الفقه إىل أن مات مث لزم ولد
،  واألصول سريالتفيف  فنونالعالمة أستاذ الوجود حميي الدين الكافيجي أربع عشرة سنة ، فأخذ عنه ال

ىن ، وكتب له إجازة بذلك والعربية واملع

من ، حلجاز ، واليلشام وااالد كثرت رحالته للطلب ، فسافر إىل الفيوم ، واحمللة ، ودمياط ، ورحل إىل ب
 واهلند ، واملغرب .

ط .ي شنقيوه سافر للمغرب وبالد التكرورذكر يف ترمجته لنفسه يف حسن احملاضرة أنه 
1)ووقع بينه وبني املغيلي 2 6 1 مساين نزاع يف علم املنطق كما سبق يف ترمجته. املفسر التل (

لى علبديع اوالبيان ، و  ملعىن ،، واحلديث ، والفقه ، والنحو ، واالتفسري رزق التبحر يف سبعة علوم : 
ه من صلت إليو لذي اطريقة العرب والبلغاء ، ووثق بنفسه إىل حد التحدي للشيوخ حيث قال : إن 

شياخي .أمن  والنقول مل يصل إليه ، وال وقف عليه أحد هذه العلوم السبعة ، سوى الفقه

عندما بلغ األربعني اعتزل الناس وتفرغ للتصنيف والكتابة ، فاستطاع يف غضون سنتني وعشرين سنة أن 
1)يغذي املكتبة اإلسالمية بعدة مصنفات وصل هبا بعضهم إىل تسع وعشرين ومائة وألف مصنفا 2 6 2 )  ،

ه ، واحلديث وعلومه ، والفقه وأصوله ، والعربية بكل فروعها ، والسري ، وعلوم كالتفسرييف فنون شىت 
 والتاريخ.

 رن التاسع يفدد القنه جموقد ترجم السيوطي لنفسه يف كتابه حسن احملاضرة وادعى لنفسه االجتهاد وأ
لتحدث رض ، واصر فمواضع منها كتابه الرد على من أخلد إىل األرض وجهل أن االجتهاد يف كل ع

نعمة هللا .ب

اس فلم ة املقيروض كانت حياته حياة حافلة ابلبحث والتأليف ، فقد حبس نفسه لذلك يف بيته يف
 ذراعه يفم شديد بور  يتحول منها ، وظل على هذا احلال حىت وافته منيته بعد أن مترض سبعة أايم
عمائة شرة وتسعدى حإاأليسر ، تويف على إثره يف يوم اخلميس التاسع عشر من مجادى األوىل سنة 

 مبنزله ودفن يف حوش قوسون .

                                                                                              

(1 2 6 1  قدمت ترمجته يف أهل املنطقة .( حممد بن عبد الكرمي ت
(1 2 6  . 9( انظر دليل خمطوطات السيوطي وأماكن وجودها ص2
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شم ، عمر ها محدوقد ألف عن السيوطي أكثر من ثالثة وعشرين كتااب منها : السيوطي مفسرا أل
 السيوطي والدراسات القرآنية ألمحد شليب .

1)له عدة كتب يف التفسري منها : 2 6 3 ) 
 وهو تكملة تفسري الشيخ جالل الدين احمللي اجلاللني
 يف التفسري ابملأثور نثورالدر امل

1)يف التفسري املسند . ترمجان القرآن 2 6 4 ) 
1)وهو شرح التفسري املسمى حترير الرواية وتقرير الدراية . جممع البحرين ومطلع البدرين 2 6 5 ) 

 منتقى من تفسري الفراييب
 منتقى من تفسري عبد الرزاق

1)منتقى من تفسري ابن أيب حامت 2 6 6 ) 
1)وهي حاشية على تفسري أنوار التنزيل للبيضاوي. وشوارد األفكار نواهد األبكار 2 6 7 ) 

 (1ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاباآلية تفسري  2 6 8 ) 
1)الزهراوين . تفسري 2 6 9 ) 
1)السيوطي . تفسري 2 7 0 ) 

1).  تفسري القرآن 2 7 1 ) 
1).  تفسري الواقعة 2 7 2 ) 

                                                                                              

(1 2 6 ، دليل خمطوطات السيوطي وأماكن  445 -1/520(انظر كمرجع ألماكن املخطوط منها الفهرس الشامل 3
 227-205، وللمطبوع املرجع الثاين ص 41-33وجودها ص

(1 2 6 4  ( الثالثة مطبوعة .
(1 2 6 5  (187كان وجوده )انظر دليل خمطوطات السيوطي ص(خمطوط غري معروف م
(1 2 6  (881، 187( الثالثة خمطوطات غري معروف مكان وجودها )انظر دليل خمطوطات السيوطي ص6
(1 2 6 7  (مطبوع
(1 2 6 8  ومن نسخة ابلسليمانية 186(آل عمران : 
(1 2 6  ( أي البقرة وآل عمران ومنه نسخة بشهيد علي ابشا9
(1 2 7  .لقرويني والسليمانية ولعله الدر أو غريه ( هكذا ورد امسه ومنه نسخة خبزانة ا0
(1 2 7  ( وهو مثل سابقه ومنه نسخة بويل الدين وخزانة ابن يوسف1
(1 2 7 2  ( منه نسخة بتكلي أوغلو
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1). تفسري جامع الوجيزين 2 7 3 ) 

1). جزء من التفسري 2 7 4 ) 
1)األثر .ابلقول و  جواهر الدرر يف تفسري القرآن 2 7 5 )  

1).  مواضع من التفسريرسالة على  2 7 6 ) 
1)واحلديث .  رسالة يف أصول التفسري 2 7 7 ) 

1).  يف أول سورة آل عمرانرسالة  2 7 8 ) 
1) ، أو األزهار الفائحة على الفاحتة . تفسري الفاحتة 2 7 9 ) 

1)من سورة سبح إىل آخر القرآن . مفاتيح الغيب التفسري 2 8 0 )  
1).  اخللع واحلفد إحتاف الوفد بنبأ سوريت 2 8 1 ) 

مث قضى أجال وأجل مسمى :  يف تفسري قوله تعاىلإفادة اخلرب بنفسه يف زايدة العمر ونقصه 
عنده

(1 2 8 2 ) 
 

1). نقل من تفسري اخلازنأمنوذج لطيف  2 8 3 ) 
1).  ماتبع فيه البيضاوي صاحب الكشافاإلحتاف بتمييز  2 8 4 ) 

1)اإلكليل يف استنباط التنزيل . 2 8 5 ) 

                                                                                              

(1 2 7  ( منه نسخة بطوبقبوسراي3
(1 2 7  ( منه نسخة بباخلزانة العامة ابلرابط 4
(1 2 7 5  (منه نسخة ابحملمودية
(1 2 7 6  (منه نسخة ابلتيمورية
(1 2 7 7  (منه نسخة بيكي جامع
(1 2 7 8  منه نسخة ابلتيمورية(
(1 2 7  (34( منه نسخة بربلني )دليل خمطوطات السيوطي ص9
(1 2 8  (187(خمطوط غري معروف مكان وجوده )انظر دليل خمطوطات السيوطي ص0
(1 2 8  (منه نسخ ابألسكورايل ومبكتبة الدولة بربلني وخبدا خبش وابلسعيدية وابآلصفية1
(1 2 8 2  ومنه نسخة بدار الكتب املصرية 2(األنعام : 
(1 2 8 3  نسخة ابلوطنية بباريس (منه
(1 2 8  (منه نسخة مبتحف اجلزائر4
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1)اآلايت  …ال يصالها إال األشقى  ري قوله تعاىليف تفساحلبل الوثيق يف نصرة الصديق  2 8 6 ) 
1)اآلية  …هللا ويل الذين آمنوا :  رسالة يف قوله تعاىلفتح اجلليل للعبد الذليل وهي  2 8 7 ) 

1)املوضح لكلمات القرآن . نزهة اخلاطر وسرور الناظر أو ربيع اإلخوان 2 8 8 ) 
وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة  تفسري قوله تعاىليف الفوائد البارزة والكامنة يف النعم الظاهرة والباطنة 

 (1وابطنة  2 8 9 ) 
ليغفر لك هللا ما تقدم من ذنبك وما أتخر:  يف تفسري قوله تعاىل القول احملرر

(1 2 9 0 )  
 (1ميحو هللا ما يشاء ويثبت  رسالة يف قوله تعاىل 2 9 1 ) 

1). بشرح االستعاذة والبسملةرايض الطالبني  2 9 2 ) 
1).  من الفتاوى التفسرييةقطعة  2 9 3 ) 

 :  فيما يتعلق ابلتفسري وعلوم القرآنوله أيضا 
اإلتقان يف علوم القرآن ، أرجوزة معرابت القرآن ، األوج يف خرب عوج ، اآلية الكربى يف شرح قصة 
اإلسرا ، التبيان يف متشاهبات القرآن ، الدر النظيم يف فضائل القرآن العظيم ، تشنيف السمع بتعديد 

الناسخ واملنسوخ يف القرآن ، رسالة يف تقرير أن القرآن العظيم كالم قدمي ،قطف السبع ، رسالة يف بيان 
الثمر يف موافقات عمر، قطف األزهار يف كشف األسرار يف متشابه القرآن : وصل فيه إىل آخر سورة 
براءة ، لباب النقول يف أسباب النزول ، مفحمات األقران يف مبهمات القرآن، املهذب فيما وقع يف 

قرآن من املعرب ، التحبري يف علوم التفسري ، تناسق الدرر يف تناسب السور ، متشابه القرآن ، ميدان ال
الفرسان يف شواهد القرآن ، رسالة يف األلفاظ اليت وقعت يف القرآن من غري العربية ، مراصد املطالع يف 

عدلة يف شأن البسملة، نبذة من تناسب املقاطع واملطالع ، معرتك األقران يف إعجاز القرآن ، ميزان امل
                                                                                                                                                                      

(1 2 8 5  ( مطبوع .
(1 2 8 6  منه نسخة ابجلامع الكبري بصنعاء والتيمورية ودار الكتب املصرية ومكتبة الدولة بربلني وبقولة 12-15(الليل : 
(1 2 8 7  تشراق ليننغراد .منه نسخة ابلتيمورية واألزهرية وكرافت وتشسرتبييت والسعيدية وتونك ومعهد االس 257(البقرة : 
(1 2 8  ( منه نسخة بربلني منها مصورة مبركز املخطوطات والرتاث والواثئق.8
(1 2 8 9  منه نسخة ابلتيمورية 20(لقمان :
(1 2 9 0 ومنه نسخ بتشسرتبييت وجامعة ليدن وجامعة كمربدج واجلامع الكبري بصنعاء ودار الكتب املصرية  2(الفتح : 

 ريد .ة مبداالستشراق بلينغراد واملكتبة الوطني ومكتبة الدولة بربلني وال ال إمساعيل ومعهد
(1 2 9 1  منه نسخة خبدا خبش 39(الرعد : 
(1 2 9  ( منه نسخ مبكتبة الدولة بربلني وخدا خبش ورامبور والسعيدية والتيمورية وفاتح2
(1 2 9 3  ( منه نسخة بيكي جامع
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خيرجهم من الظلمات إىل  الكالم يف حقيقة القرآن  ، نشر الطيب على اخلطيب يف إعراب قوله تعاىل 
 (1النور 2 9 4  ، اليد البسطى يف تعيني الصالة الوسطى وغري ذلك . (

 
 

 _ عبد الرمحن بن حممد بن عيسى بن فطيس بن أصبغ بن فطيس أبو املطرف القرطيب 29
1)املالكي 2 9 5 ) 

 واحلديث واتريخ الرجال ابلتفسريعامل 
 سنة مثان وأربعني وثالمثائة . ولد بقرطبة

تة سرة ، كان له ن الوزايا مويل قضاءها مقروان بوالية صالة اجلمعة واخلطبة مضافا إىل ذلك خطته العل
 يفع من الكتب ه ، ومجب غري وراقني ينسخون دائما ماميليه من احلديث واألخبار أو ماخيتار نقله من كت

 أنواع العلم مامل جيمعه أحد من أهل عصره ابألندلس .
مسع من أيب  القريوانفدخل القاهرة وغريها ، ومسع من خلق من أهل املشرق فمن  رحل إىل املشرق

1)حممد بن أيب زيد الفقيه وأمحد بن نصر الداوودي وغريمها. 2 9 6 ) 
ني ه بعده أبربعيعت كتبة وبالقعدة سنة اثنتني وأربعمائ مات بقرطبة يف صدر الفتنة الرببرية بنصف ذي

 ألف دينار
 له :

 أكثر من مائة جزء القصص واألسباب اليت نزل من أجلها القرآن
 ثالثون جزءا الناسخ واملنسوخ

 وله أيضا :
 توايل ، كراماس ، العفطي املصابيح يف فضائل الصحابة ، فضائل التابعني ، أعالم النبوة ، مسند ابن

 الصاحلني ، وغري ذلك .
                                                                                              

(1 2 9 4  257(البقرة : 
(1 2 9 ،  1/722، معجم املفسرين  84ص ، نيل السائرين 1/291(مصادر ترمجته : طبقات املفسرين للداوودي 5

،  17/210عالم النبالء ، سري أ 1/298، الصلة  4/231، النجوم الزاهرة  3/78، العرب  2/1061تذكرة احلفاظ
،  588سالة املستطرفة ، الر  87، اتريخ قضاة األندلس  1/216، املغرب يف حلي املغرب  3/163شذرات الذهب 
،  3/325م ، األعال 2/118، معجم املؤلفني 356، بغية امللتمس  4/671ك ، ترتيب املدار  15الديباج املذهب 

  1/102شجرة النور  ، 414، طبقات احلفاظ  3/4، مرآة اجلنان  1/76، كشف الظنون  1/515هدية العارفني 
(1 2 9 6  2/292، طبقات الداوودي 4/231( انظر النجوم الزاهرة 
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_ عبد الرمحن بن مروان بن عبد الرمحن أبو املطرف القنازعي القرطيب األنصاري  30
1)املالكي 2 9 7 )  

1)القنازعي نسبة إىل ضيعة من بالد املغرب يقال هلا : قنازع  2 9 8 ، وقيل نسبة إىل صنعته وهي : عمل  (
1)القنازع ويرجح أهنا صناعة القالنس . 2 9 9 ) 

 .  والتفسرين رجال احلديث فقيه ، مالكي ، م
 . ولد سنة إحدى وأربعني وثالمثائة .  من أهل قرطبة

1)بصريا ابلفقه واللغة . مفسراقال الذهيب : كان إماما متفننا حافظا متأهلا خاشعا متهجدا  3 0 0 ) 
 واألحكام، بصريا ابحلديث ، عاملا ابلتفسريوقال الداوودي : كان إماما عاملا عامال ، فقيها حافظا ، 

1)عاملا ابلرأي ، ورعا زاهدا ، متقشفا قانعا ابليسري ، جماب الدعوة ، وله معرفة ابللغة واألدب . 3 0 1 ) 
 وعرض عليه السلطان الشورى فامتنع

 وابن عون هللا ،القلعي و ى ، تفقه ابألصيلي ، وأيب عمر ابن املكوي وغريمها ، ومسع احلديث من أيب عيس
 وغريهم .

مجلة  واينالقري يد ز أيب  مبصر من احلسن بن رشيق وغريه ، وأخذ عن ابنوحج ومسع  رحل إىل املشرق
 من تواليفه . 

 روى عنه ابن عتاب ، وابن عبد الرب ، وابن الطبين وغريهم . 
 أقبل على نشر العلم وإقراء القرآن 

فعراه  ه ،ر طوقدحت يف خا ،امتحن ابلربابرة يف الفتنة ، أايم ظهورهم على قرطبة ، حمنة أودت حباله 
 طيف خيال يغشاه وال يؤذيه .

                                                                                              

(1 2 9 ، طبقات املفسرين 1/293، طبقات املفسرين للداوددي  18(مصادر ترمجته : طبقات املفسرين للسيوطي 7
،  358، بغية امللتمس 177، املدرسة القرآنية ص 1/278، معجم املفسرين  89، نيل السائرين ص102لألدنوي ص

لنبالء سري أعالم ا ، 4/726،  ترتيب املدارك 3/112، العرب  1/380، الديباج املذهب  260جذوة املقتبس 
لي املغرب املغرب يف ح ، 316، الصلة  3/337، األعالم  1/111، شجرة النور  1/380النهاية ، غاية  17/342
 . 1/516، هدية العارفني  3/198، شذرات الذهب  12/166

 ووقع امسه يف نيل السائرين : عبد الرمحن بن حممد بن أمريويه بن حممد 
(1 2 9 8  2/294، طبقات الداوودي  17/343( انظر السري 
(1 2 9 9  .  3/337، األعالم 316الصلة ( انظر 
(1 3 0 0   17/343( السري 
(1 3 0 1  1/293( طبقات املفسرين 
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 مات يف رجب سنة ثالث عشرة وأربع مائة .
 له :

 ليحىي بن سالم .  خمتصر تفسري القرآن
 وله أيضا :

 شرح املوطأ  ، خمتصر واثئق ابن اهلندي  
 
 

1)_ عبد الرمحن بن موسى اهلواري أبو موسى األستاجي 31 3 0 2 )  
 

  من قرطبة الواقعة يف اجلنوب الغريب من أهل أستجة
ان بن عيينة نس وسفيأبن  يف أول خالفة اإلمام عبد الرمحن بن معاوية فلقي مالك رحل إىل املشرق

يف  العرب وتردد ب وداخللغريونظرائهما من األئمة ولقي األصمعي وأاب زيد األنصاري وغريمها من رواة ا
 حماهلا . 

نئونه هلها يهأاته أبه وملا قدم أستجة قدم األندلس صادرا من سفره فعطب ببحر تدمري فذهبت كت
 دره .صايف بقدومه ويعزونه عن ذهاب كتبه فقال هلم : ذهب اخلرج وبقي الدرج . يعين م

1)والقراءات . والتفسريقال ابن الفرضي : كان فصيحا ضراب من األعراب وكان حافظا للفقه  3 0 3 ) 
كان يسكن و ل عنها يرح بن حسان حىت وكان أبو موسى إذا قدم قرطبة مل يفت حيىي وال عيسى والسعيد

 .احلكم  ن بنبعض قرى مورور مث انتقل إىل استجة واستقضي عليها أايم األمري عبد الرمح
 تويف سنة مثان وعشرين ومائتني .

 له :
د العتيب بن أمح ن حممدع. قال ابن الفرضي : قد رأيت بعضه كان يرويه   يف تفسري القرآنكتاب 

 رو بن لبابة .رواه عنه حممد بن عم
 وله أيضا :

 كتاب يف القراءات .
                                                                                              

(1 3 0 ، املدرسة القرآنية يف املغرب  1/291، طبقات املفسرين للداوودي  1/279(مصادر ترمجته : معجم املفسرين 2
، إيضاح 303ة الوعاة ، بغي1/512،هدية العارفني 2/124، معجم املؤلفني 778، اتريخ علماء األندلس 1/138

  . 148لديباج ا، 3/343، ترتيب املدارك 1/275، طبقات النحويني واللغويني للزبيدي 1/310املكنون 
(1 3 0 3  778( اتريخ علماء األندلس 
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_ عبد السالم بن عبد الرمحن بن أيب الرجال حممد بن عبد الرمحن ابن برَّجان أبو احلكم  32
1) اللخمي اإلفريقي اإلشبيلي 3 0 4 )  

 
 املقرئ احملدث الصويف العارف املفسر

 من أهل إشبيلية
وأبو  لقيسي ،اليل خق اإلشبيلي ، وحممد بن روى عن حممد بن أمحد بن منظور ، روى عنه عبد احل

 القاسم القنطري ، وآخرون   
د وف ، مع الزهم والتصلكالقال ابن األابر : كان من أهل املعرفة ابلقراءات واحلديث والتحقق بعلم ا

 والعبادة .
ا مدح هب ي اليتبن الزكدة ا، وقصي تفسري القرآنعابوا عليه اإلمعان يف علم احلرف حىت استعمله يف 

 السلطان صالح الدين يف ذلك مشهورة .
راكش فلما ه إىل مأحضر قال ابن عبد امللك : سعي عليه سعاية ابطلة عند علي بن يوسف بن اتشفني ف
س مناظرة لفعقدوا له جم .وصل إليها قال : ال أعيش إال قليال وال يعيش من أحضرين بعدي إال قليال 

م مل بذلك ؛ لكوهن ضوا منهم ير ها فأجاب ، وخرَّجها خمارج حمتملة ، فلوأوردوا عليه املسائل اليت أنكرو 
فرموه  ات يف احملرميلة، ومم قليفهموا مقاصده ، وقرروا عند السلطان أنه مبتدع ، فاتفق أنه مرض بعد أاي

 هة .على مزبلة بغري صالة وال دفن ، حبسب ما قرره معه من طعن عليه من املتفق
أرسل  ،وفاته  لغتهسف مات بعده يف رجب ، فاتفق أن بعض أهل الفضل ملا بواتفق أن علي بن  يو 

 . ها عليه ودفنو وه وصلو غسللناس ، فعبدا أسود اندى جهاراً ، احضروا جنازة فالن ، فامتألت الرحاب اب
 سنة ست وثالثني ومخسمائة . مات مبراكش

 وله تواليف منها : 
                                                                                              

(1 3 0 ، طبقات املفسرين 1/306، طبقات املفسرين للداوودي  20(مصادر ترمجته : طبقات املفسرين للسيوطي 4
يه حممد بن عبد الرمحن فوهو  10، معجم احملدثني واملفسرين  2/781،  1/282، معجم املفسرين  169لألدنوي ص

مد بن عبد الرمحن ، شجرة ابسم حم 120ابسم ابن برهان ،  142،  166، نيل السائرين 1/229، املدرسة القرآنية 
، فوات الوفيات  73ذكرة احلفاظ ، ذيل ت 4/100وهو فيه أبو احلكم عبد الرمحن بن أيب الرجال ، العرب  1/132النور 

، وفيات   5/207الزاهرة  ، النجوم 2/111، مفتاح السعادة  3/267، مرآة اجلنان  4/13، لسان امليزان  1/569
، معجم املؤلفني  162 ، نيل االبتهاج1797، تكملة الصلة رقم  20/72، سري أعالم النبالء  4/236األعيان 

، كشف الظنون  1/570ني ، هدية العارف 148الرمحن ، التشوف ، وفيه امسه عبد الرمحن بن حممد بن عبد 2/113
 . 1/559، بروكلمان 1/129، االستقصا  4/6، األعالم  303
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1). اإلرشادمساه :  تفسري القرآن 3 0 5 )  
ر فيما بني هو مشهو اص مايف كشف الظنون : هو تفسري كبري يف جملدات ذكر فيه من األسرار واخلو قال 

 وع .أصحاب هذا الشأن ، وقد استنبطوا من رموزاته أمورا فأخربوا هبا قبل الوق
 وقال الزركلي : أكثر كالمه فيه على طريق الصوفية ، مل يكمله .

 وله أيضا : 
 شرح األمساء احلسىن .

 
1)عبد هللا بن حنني _  3 0 6 ) 
1)_ عبد هللا بن حكم الليثي 33 3 0 7 )   

 
من أهل اجلزيرة

 . صرينيمن امل فسمع من حممد بن عبد هللا بن احلكم ، ويونس بن عبد األعلى وغريمها رحل
املاً عننًا فيهما فتموالتفسري  ،قال ابن الفرضي : كان فقيهًا متقدمًا يف الفتيا وكان بصريًا ابلقراءات 

 .هبما
 
 

1)_ عبد هللا بن الزبري بن العوام بن خويلد أبو بكر وأبو خبيب األسدي القرشي  34 3 0 8 )  

                                                                                              

(1 3 0 (منه عدة نسخ : يوسف أغا نسخة كاملة ومبكتبة الدولة مبيونيخ ومكتبة داماد إبراهيم ابشا وابلتيمورية وبعاشر 5
ابملكتبة  لكتاين امللحقةاحلي ا د عبدكتبة الوطنية بعنيزة ومبكتبة السيأفندي وبفيض هللا أفندي وبنور العثمانية وابمل

ابسم تفسري الربجاين منه  ويوجد تفسري 2/781، معجم املفسرين  1/151الوطنية . ابلرابط انظر الفهرس الشامل 
  بن عثمان الربجاينن لعبيد هللاورمبا كا 2/834نسخة مبكتبة حممد مراد ال أستبعد أن يكون هو انظر الفهرس الشامل 

 1/371وهو مفسر من أهل أشبيلية انظر طبقات الداوودي 
(1 3 0  (انظر عبد هللا بن حممد بن حنني6
(1 3 0  660(مصادر ترمجته : اتريخ العلماء ابألندلس 7
(1 3 0 ، هتذيب  1/363، سري أعالم النبالء  1/63، التفسري واملفسرون  1/308(مصادر ترمجته : معجم املفسرين 8

، اجلمع بني رجال  1/243، املعرفة والتاريخ  237، نسب قريش  1/329، حلية األولياء  5/213التهذيب 
،  5/25، الطبقات الكربى  5/141، العقد الثمني  2/309، اإلصابة  3/242، أسد الغابة  1/240الصحيحني 
، اتريخ  7/398ق ، هتذيب اتريخ دمش 2/171، فوات الوفيات  3/71، وفيات األعيان  1/419غاية النهاية 
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نت بخالته عائشة الصديقة وابن أمساء ذات النطاقني و  الصحايب ابن الصحايب ولد حواري رسول هللا 
رضي  ملؤمنني خدجيةاصفية وعمته أخت جده أم  الصديق وجده أبو بكر الصديق وجدته عمة النيب 

 هللا عنهم أمجعني .
 بعد اهلجرة للمسلمني . ولد ابملدينةأول مولود 

 وعن أبيه وجده وخالته وعن عمر وعثمان وعلي وغريهم . روى عن النيب 
وعمرو بن   مليكةن أيبوروى عنه أخوه عروة وابناه عامر وعباد وعبيدة السلماين وطاوس وعطاء واب

  هم .أبو إسحق السبيعي وهشام بن عروة وغري دينار واثبت البناين وأبو الزبري و 
 من الصحابة  مشاهري مفسري القرآن الكرمييعد من 

  بن سعد .هللاع عبد م ةوغزا إفريقيكان من الفرسان املعدودين كأبيه ، اشرتك يف غزو القسطنطينية 
 ية .ق يف إفرييعين .لفا قال : هجم علينا جرجري يف عشرين ومائة ألف فأحاطوا بنا وحنن يف عشرين أ

وهو الذي أدرك جرجريا فطعنه فسقط فاحتز رأسه ونصبه على رحمه وكرب فحمل املسلمون على عدوهم 
1)ونصرهم هللا . 3 0 9 ) 

يف  ود وكان يصليعة كأنه لصالاوكان الينازع يف ثالثة : شجاعة وال عبادة وال بالغة ، كان إذا قام إىل 
 فما يلتفت.احلجر ملا حاصروه وحجر املنجنيق يقع حوله 

ة فحكم مصر ن معاويبزيد وملا قتل احلسني اثر ابن الزبري ابحلجاز مث بويع له ابخلالفة عقب موت ي
نت وخباصة فلواثرت ضده ا واحلجاز واليمن وخراسان والعراق وأكثر الشام وجعل قاعدة ملكه املدينة ،

 يوسف الثقفي جاج بناحل ت حبصارابلكوفة واشتغل بقتال األمويني ودارت بينه وبينهم وقائع عدة انته
  .تال األبطال قاتل ق د أنله داخل الكعبة ، قتل على أثره ابن الزبري وصلب بعد أن خذله أصحابه وبع

دامت خالفته تسع سنوات وتويف سنة ثالث وسبعني وصلب مدة مث أنزل فغسل بعد أن تقطعت 
ر أم املؤمنني صفية ابلقرب من رسول هللا أوصاله وكفن وصلي عليه ومحل إىل املدينة فدفن هبا يف دا

.(1 3 1 0 ) 
1)له يف الصحيحني وغريمها 3 1 1 فال وربك اليؤمنون حىت حيكموك  يف قوله تعاىل  يف التفسريأحاديث  (

 (1فيما شجر بينهم 3 1 2 خذ العفو وأمر ابلعرف وقوله (
(1 3 1 3 وإذا مسعوا ما أنزل إىل  ويف قوله ( 

                                                                                                                                                                      

،   1/322، صفة الصفوة  4/14، الكامل  1/79، شذرات الذهب  4/452، اتريخ األمم وامللوك  9/230دمشق 
  2/493، مدرسة احلديث يف القريوان  1/428كشف الظنون 

(1 3 0 9  1/371( انظر السري 
(1 3 1  . 7/421( انظر هتذيب اتريخ دمشق 0
(1 3 1  273-4/323( انظر ملواضعها حتفة األشراف 1
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الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع
(1 3 1 4 وا التقدموا بني يدي هللا ايأيها الذين آمن يف قوله و (

 (1ورسوله 3 1 5  (1أمل أين للذين آمنوا أن ختشع قلوهبم  وقوله ( 3 1 6  وغريها .(
 
 

1)_ عبد هللا بن سعد بن سعيد بن أيب مجرة األزدي أبو حممد األندلسي 35 3 1 7 ) 
 

 من فقهاء املالكية  مفسرعامل ابحلديث 
 من األندلسأصله 

 . رقرحل إىل املش
ق أمارا ابملعروف هناء عن كان قواال ابحل…  قال ابن كثري عنه : الشيخ اإلمام العامل الناسك 

1).املنكر 3 1 8 ) 
وانهيك من حاله وكراماته … قال التنبكيت : له كرامات عديدة رأيتها جمموعة يف كراريس مع أخباره 

1)ماذكر أنه قال يوما : حبمد هللا تعاىل إنه مل يعص هللا قط . 3 1 9 ) 
 ويف مبصر سنة مخس وتسعني وستمائة وقيل غري ذلك .ت

 له : 
 ويعرف بتفسري ابن أيب مجرة . تفسري القرآن

 وله أيضا :

                                                                                                                                                                      

(1 3 1 2  65( النساء : 
(1 3 1 3  199( األعراف : 
(1 3 1 4  83( املائدة: 
(1 3 1 5  1( احلجرات:
(1 3 1 6  16( احلديد:
(1 3 1 ،  13/346، البداية والنهاية  1/308، معجم املفسرين  162(مصادر ترمجته : طبقات املفسرين لألدنوي ص7

،   1/462رفني ة العا، هدي2/243، معجم املؤلفني 4/89، األعالم  1/199، شجرة النور  140نيل االبتهاج 
 1/635، ملحق :  1/372وغريها ، بروكلمان  437،551، 1/436كشف الظنون

(1 3 1 8  13/346( البداية 
(1 3 1 9  140( النيل ص
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، شرح حديث  احلسان رائيمجع النهاية اختصر فيه البخاري ، هبجة النفوس يف شرح مجع النهاية ، امل
 عبادة بن الصامت وغري ذلك .

 
 

1)ن عبد هللا أبو بكر وأبو حممد  اليابُري_ عبد هللا بن طلحه بن حممد ب 36 3 2 0 ) 
 

1)ايبرةأصله من  3 2 1  ، ونزل أشبيلية  (
، خصوصا التفسري والتأليف  والتفسريقال الداوودي : كان ذا معرفة ابلفقه واألصول والنحو 

1).فيه 3 2 2 ) 
 تاب سيبويه .مبكة ك خمشريواستوطن مصر مدة مث حج وقرأ عليه الز  املهديةودخل  رحل إىل املشرق

 روى عن أيب الوليد الباجي وغريه 
 روى عنه أبو املظفر الشيباين وأبو احلجاج يوسف القريواين وغريمها .

والقيام عليه وحلق به مدة  وحفظ التفسريقال ابن األابر : كان ذا معرفة ابلنحو واألصول والفقه 
1)أبشبيلية وغريها ، وهو كان الغالب عليه مع القصص . 3 2 3 ) 

 ين عشرة ومخسمائة .تويف مبكة سنة مثا
 له :

شرح رسالة ابن أيب زيد ، املدخل ، الرد على ابن حزم ، سيف اإلسالم يف مذهب مالك ألفه لألمري 
1)علي بن متيم الصنهاجي صاحب املهدية ، 3 2 4  وغري ذلك. (

 


                                                                                              

(1 3 2 ، طبقات املفسرين  1/238، طبقات املفسرين للداوودي  42(مصادر ترمجته : طبقات املفسرين للسيوطي رقم 0
،  2/815لتكملة ، ا 131، نيل االبتهاج ص 2/46، بغية الوعاة  1/310، معجم املفسرين 158لألدنوي ص

  2/248، معجم املؤلفني  2/648، نفح الطيب  5/486معجم البلدان 
(1 3 2 ( ايبرة : بياء حتتية فألف بعدها موحدة مضمومة خمففة مث راء : بلد يف غريب األندلس من كور ابجة األندلس 1

 (615ر ، الروض املعطا 5/486وهي قدمية . )انظر معجم البلدان 
(1 3 2 2  1/238( الطبقات 
(1 3 2 3  2/815( التكملة 
(1 3 2 4  132( انظر النيل ص
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1)_ عبد هللا بن عباس بن عبد املطلب بن هاشم أبو العباس القرشي 37 3 2 5 ) 
 

م املؤمنني رضي هللا عنهم أوخالته ميمونة  القرآن ابن عم رسول هللا  الصحايب ابن الصحايب ترمجان
 أمجعني .

1).  وإمام التفسريقال الذهيب : حرب األمة وفقيه العصر  3 2 6 ) 
 ولد بشعب بين هاشم مبكة قبل اهلجرة بثالث سنني . 

ن جبري أصحاب مدرسته : عكرمة وطاووس وسعيد ب أئمة التفسريروى عنه حوايل مائيت نفس منهم 
وجماهد بن جرب وأبو العالية وعطاء بن يسار وأربدة التميمي صاحب التفسري وأبو صاحل ابذام وعطاء بن 
أيب رابح والشعيب واحلسن وابن سريين وحممد بن كعب القرظي والضحاك بن مزاحم والسدي وغريهم . 

ل مصر مخسة عشر مع ابن أيب السرح وروى عنه من أه غزا ابن عباس إفريقيةقال ابن يونس : 
1)نفسا .  3 2 7 ) 

1)وهو الذي قسم الفيء بني املسلمني يف فتح إفريقية .  3 2 8 ) 
1)قال ابن مسعود : نعم ترمجان القرآن ابن عباس .  3 2 9 ) 

  .(1وقال ابن عمر : هو أعلم الناس مبا أنزل هللا على حممد  3 3 0 )  
1)ويف لفظ : احلكمة . ” اللهم علمه الكتاب: “ دعا له رسول هللا  3 3 1 ) 

                                                                                              

(1 3 2 ، معجم املفسرين  3، طبقات املفسرين لألدنوي ص 1/232(مصادر ترمجته : طبقات املفسرين للداوودي 5
، 3/290ألشراف ، أنساب ا 2/365، طبقات ابن سعد 26، نسب قريش ص 1/65، التفسري واملفسرون  1/310

 3/290، أسد الغابة 1/60، رايض النفوس 3/933، االستيعاب  1/324، حلية األولياء 17لعرب صطبقات أيب ا
، معرفة القراء الكبار  1/425، غاية النهاية 1/214، حسن احملاضرة 2/330، اإلصابة  5/276، هتذيب التهذيب 

، حلية  1/182م الزاهرة النجو ،  1/37، تذكرة احلفاظ 3/331، سري أعالم النبالء 3/62، وفيات األعيان  1/46
، مدرسة  5/3يخ الكبري ، التار  1/173، اتريخ بغداد  4/95، األعالم 9/475، اتريخ دمشق   1/314األولياء 

 2/494احلديث يف القريوان 
(1 3 2 6  3/331( السري 
(1 3 2 7  3/336(السري
(1 3 2 8  1/60(رايض النفوس 
(1 3 2 9  1/495(املعرفة 
(1 3 3 0  7/100( انظر فتح الباري 
(1 3 3 1 وغريها بلفظ : اللهم فقهه يف الدين وعلمه  1/266وهو يف املسند  7/100بخاري يف مواضع منها ( أخرجه ال

 بلفظ : اللهم علمه أتويل القرآن . 3/537التأويل ، وأخرجه احلاكم يف املستدرك 
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مجيع العلوم لسنة و املا ابوحمكمه وانسخه ومنسوخه وعوتفسريه ن من العلماء بكتاب هللا عز وجل فكا
 الشرعية وكان طاوس يقول : هو حبر العلوم .

 لم منه .انه أعيف زم وحرب األمة الذي مل يكن على وجه األرض حبر التفسريقال ابن اجلزري : 
خ بدر فكأن بعضهم وجد يف نفسه فقال : مل تدخل وعن ابن عباس قال : كان عمر يدخلين مع أشيا 

هذا معنا ولنا أبناء مثله ؟ فقال عمر : إنه من حيث علمتم ، فدعاه ذات يوم فأدخله معهم فما رأيت 
 (1إذا جاء نصر هللا والفتح  أنه دعاين يومئذ إال لرييهم . قال : ماتقولون يف قول هللا تعاىل :  3 3 2 ؟ (

حنمد هللا ونستغفره إذا نصران وفتح علينا ، وسكت بعضهم فلم يقل شيئا.  فقال : بعضهم : أمران أن
  فقال يل : أكذلك تقول ايابن عباس ؟ فقلت : ال . قال : فما تقول ؟ قلت : هو أجل رسول هللا 

فسبح حبمد ربك واستغفره إنه   وذلك عالمة أجلك  إذا جاء نصر هللا والفتح  أعلمه له . قال : 
 (1 كان توااب 3 3 3 1)فقال عمر : ما أعلم منها إال ما تقول .( 3 3 4 ) 

1)وقرأ ابن عباس يوما سورة النور مث جعل يفسرها فقال رجل : لو مسعت هذا الديلم ألسلمت .  3 3 5 ) 
 هذه رباليوم مات ح قال:تويف ابلطائف وقد كف بصره سنة مثان وستني وصلى عليه حممد ابن احلنفية و 

 األمة .
مات ابن عباس ابلطائف فجاء طائر مل ير على خلقته فدخل نعشه مث مل ير وعن سعيد بن جبري قال : 

ايأيتها النفس املطمئنة خارجا منه فلما دفن تليت هذه اآلية على شفري القرب ال يدرى من تالها 
 .(1ارجعي إىل ربك راضية مرضية 3 3 6 ) 

 له كتب مل يدوهنا وإمنا رويت عنه وكثري مما فيها اليصح عنه منها : 
1)من رواية الكليب عن أيب صاحل عنه .  فسريالت 3 3 7 ) 

                                                                                              

(1 3 3 2  1( النصر :
(1 3 3 3   3( النصر :
(1 3 3 4  8/99( أخرجه البخاري 
(1 3 3 5  1/495( انظر املعرفة 
(1 3 3 6 وقال اهليثمي : رواه الطرباين ورجاله رجال الصحيح  3/543ة أخرجها احلاكم يف املستدرك والرواي 27( الفجر : 

 (3/358سري ( وقال الذهيب بعد أن ذكرها من طرق : فهذه قضية متواترة )ال9/285)جممع الزوائد 
(1 3 3 ثرية انظر هلا (وهو مطبوع هبامش الدر املنثور بعنوان تنوير املقباس يف تفسري ابن عباس ، وله نسخ خطية ك7

ليب ريق الكأوهى طرقه طو ، قال السيوطي يف معرض كالمه عن طرق التفسري عن ابن عباس :  1/11الفهرس الشامل 
ذب )اإلتقان سلة الكهي سلعن أيب صاحل عن ابن عباس فإذا انضم إىل ذلك رواية حممد بن مروان السدي الصغري ف

2/242) 
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1).  تفسري سورة الواقعة 3 3 8 ) 
1)الوارد عن ابن عباس .  غريب القرآن 3 3 9 ) 

يها : وهي يف ألفاظ من القرآن يستدل فيها ابن عباس على معان مسائل انفع بن األزرق
1)ابلشعر. 3 4 0 ) 
هي صحيفة علي بن أيب عنه هي من أصح الرواايت يف تفسري ابن عباس و  صحيفة تفسرييةوتوجد 

1)طلحة عنه استوعبها كلها تقريبا الطربي وابن أيب حامت . 3 4 1 ) 
 وله أيضا :

1)اللغات يف القرآن ، عدد األنبياء  3 4 2  ، اإلسراء واملعراج وهو مطبوع .(
 
 

_ عبد هللا بن عمر بن اخلطاب بن نفيل بن عبد العزى القرشي أبو عبد الرمحن  38
1)العدوي 3 4 3 ) 

                                                                                              

(1 3 3  1/14، الفهرس الشامل  1/133روكلمان امللحق (منه نسخة يف املكتب اهلندي وانظر ب8
(1 3 3 وهي بتنقيح عطاء بن أيب  1/14، الفهرس الشامل  1/31،27(منه نسخة يف عاطف أفندي وانظر سزكني 9

  1/310رابح انظر معجم املفسرين
(1 3 4 لطسيت ( عن الطرباين وا751-2/158(وهي مروية متتالية يف معجم الطرباين وكذا نقلها السيوطي يف اإلتقان )0

لدولة اظاهرية ومكتبة ة يف الخ خطيوغريمها وذكرها مفرقة يف الدر املنثور كل رواية يف مكاهنا من التفسري . وهلا نس
 1/14بربلني ويف مكتبة أمربوزايان وانظر الفهرس الشامل 

(1 3 4 ي بن أيب طلحة ( مجعها األخ الشيخ أمحد عائش يف رسالته للماجستري املقدمة جلامعة أم القرى ابسم صحيفة عل1
ها إىل مصر رجل في و رحل، وروى النحاس عن اإلمام أمحد قوله : مبصر صحيفة تفسري رواها علي بن أيب طلحة ل

 عنه )أي عن علي بن أيب ( قال الذهيب : روى معاوية بن صاحل12قاصدا ماكان كثريا )انظر الناسخ واملنسوخ ص
السيوطي كما يف اإلتقان  ( وقد صحح إسنادها3/134االعتدال  طلحة ( عن ابن عباس تفسريا كبريا ممتعا )ميزان

(1/43) 
 (71رقم  48، تفسري ابن أيب حامت )آل عمران ص6574وانظر كمثال تفسري الطربي رقم 

(1 3 4  1/14(انظر نسخهما يف الفهرس الشامل 2
(1 3 4 ، االستيعاب  1/922، حلية األولياء  4/142، الطبقات الكربى  1/317(مصادر ترمجته : معجم املفسرين 3

، هتذيب  5/107، اجلرح والتعديل  1/249، املعرفة والتاريخ 2/347، اإلصابة  3/227، أسد الغابة  950
 1/81، شذرات الذهب  1/171، اتريخ بغداد  3/28، وفيات األعيان 1/228، صفة الصفوة  5/328التهذيب 
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 قيق رضي هللانني الشملؤمايب الفقيه اإلمام االبن األكرب للفاروق وأخو حفصة أم الصحايب ابن الصحا
 عنهم أمجعني

 سنة عشر قبل اهلجرة . ولد مبكة
 ضوان.الر  أسلم صغريا مع والده وهاجر إىل املدينة معه واستصغر يوم أحد وابيع بيعة

 معاوية.ي و ة أايم علملا قتل عثمان عرض عليه أن يبايع ابخلالفة فأىب ، واعتزل الفتن
 

 وعن أبيه وأيب بكر وعثمان وعلي وغريهم . روى علما كثريا عن النيب 
 بري وسعيد بنيد بن جوسع وروى عنه أمة منهم أبناؤه سامل وزيد وبالل وأنس بن سريين واحلسن البصري

 املسيب وعطاء بن أيب رابح وعطية العويف ومواله انفع وغريهم .
 

 ديج .األوىل مع ابن أيب السرح والثانية مع معاوية بن حمرتني  غزا إفريقية
1)لقلت : هذا جمنون . قال انفع لو نظرت إىل ابن عمر إذا اتبع رسول هللا  3 4 4 ) 

 (1أمل أين للذين آمنوا أن ختشع قلوهبم لذكر هللا  وكان إذا قرأ  3 4 5 1)بكى حىت يغلبه البكاء .( 3 4 6 ) 
1)مثان سنني يتعلمها . مكث على سورة البقرةروى عنه مالك بن أنس أنه بلغه أن ابن عمر  3 4 7 ) 

 عمر طويال وكف بصره يف آخر عمره .
 تويف سنة ثالث وسبعني وقيل : مسه احلجاج .

1). من التفسريورد عنه اليسري  3 4 8 ) 
 (1يف عني حامية قال ابن اجلزري : روى عنه عاصم اجلحدري أنه كان يقرأ  3 4 9 ابأللف ويقول : ( 

1)حارة . 3 5 0 ) 
                                                                                                                                                                      

، مدرسة احلديث يف  1/430، كشف الظنون  1/192، النجوم الزاهرة  1/437، غاية النهاية 1/83، العرب 
 2/494القريوان 

(1 3 4 4  1/310( حلية األولياء 
(1 3 4 5  16( احلديد :
(1 3 4 6  1/305( احللية 
(1 3 4 7  وهذا البالغ وصله ابن سعد إبسناد حسن ولفظه أن ابن عمر تعلم سورة البقرة يف أربع سنني . 1/205( املوطأ 

 9لتفسري ص( وانظر مروايت اإلمام مالك يف ا4/164)الطبقات 
(1 3 4 8  1/317( انظر معجم املفسرين 
(1 3 4 9  86( الكهف : 
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 بن حممد بن حنني )حسن()حسني( بن عبد هللا بن عبدامللك بن مروان بن _ عبد هللا 39

عبيد هللا الكاليب )الكالعي( يعرف اببن أخي )أيب( ربيع )رفيع( الصباغ )الصائغ( القرطيب 
1)األندلسي 3 5 1 )  

 
 اإلمام احلافظ العامل املتفنن

 من أهل قرطبة 
لم بن بن حيىي وأس بد هللان وعمحد بن خالد وابن أميمسع من ابن األعناقي وأيب صاحل أيوب وابن لبابة وأ

 عبد العزيز ، وحممد بن وضاح وطبقته
 ودخل مصر وأخذ عن أعالم منهم ابن يونس . رحل للمشرق

قال أمحد بن سعيد : كان من أهل املروءة والعلم والتقى مع هدي حسن ومست عجيب مل أر مثله وقارا 
1). وحلما وسعة فهم يف احلديث ومعانيه  3 5 2 ) 

 رين .شعو سنة اثنتني  :تويف الثنيت عشرة ليلة بقيت من ذي احلجة سنة مثان عشرة وثالمثائة وقيل 
 

 له :
 اختصر فيه تفسري بقي بن خملد .. تفسري 

 وله أيضا :
 يعاب مث متمهأ االستي بدأتليف يف معرفة الرجال وعلل احلديث ، خمتصر مسند بقي بن خملد ، وهو الذ

 ملعيطي . ابن املكوى وا
 

                                                                                                                                                                      

(1 3 5 0  1/437( غاية النهاية 
(1 3 5 ، املدرسة القرآنية  1/321،307، معجم املفسرين  1/253(مصادر ترمجته : طبقات املفسرين للداوودي 1
 1/223ندلس علماء األ ، اتريخ15/245، سري أعالم النبالء  4/119، األعالم  3/891، تذكرة احلفاظ  1/157

،  5/211يب املدارك ، ترت  364، طبقات احلفاظ 139، الديباج  330، بغية امللتمس  390، جذوة املقتبس 
 .2/278معجم املؤلفني 

 رين مرتني ألجلم املفسب معجوقد حدث يف امسه ونسبته وشهرته تصحيفات أثبتها عاليه بني األقواس وقد ترمجه صاح
 ذلك .

(1 3 5 2  5/211( املدارك 
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_ عبد هللا بن حممد بن عبد امللك بن عبد هللا بن حممد البكري التونسي أبو حممد  40
1)املرجاين 3 5 3 ) 

 
 ة.تصوفعلى طريقة امل ابلتفسري صويف أصله من تونس ، له معرفة ابلفقه، ودراية

 سنة ثالث وثالثني وستمائة ، وقيل سبع وثالثني .  ولد ابإلسكندرية
 حلو عبارته، ولطيف إشارته . اشتهر مبواعظه مع 

قدر أن ن أحد ييئا وال كا: مل يصنف ش -وهو معاصره  -وعظ مبصر واإلسكندرية  وقال عنه الذهيب
 يعيد ما يقوله لكثرة ما يقول على اآلية .

 مات بتونس سنة تسع وتسعني وستمائة . 
 

 له :
1)يف املواعظ املرجانية الفتوحات الرابنية 3 5 4 لست وعشرين سورة مجعها أحد  دروس تفسري: وهي  (

1)تالميذه ومريديه يعرف اببن السكري 3 5 5  مما كان يلقيه يف دروسه ومواعظه . (
وله أيضا :

1)شرح زايرجة املراكشي ، هبجة النفوس واألسرار يف هجرة النيب املختار . 3 5 6 )  
 

1)_ عبد هللا بن مطرف بن حممد أبو حممد ابن آمنة القرطيب 41 3 5 7 )   
 

                                                                                              

(1 3 5 ، تذكرة احلفاظ ص  4/003، تراجم املؤلفني  125 /4، األعالم  1/324(مصادر ترمجته : معجم املفسرين 3
،   408 /5لعرب ا، 2/172، الطبقات الكربى  451 /5، شذرات الذهب  193 /4، شجرة النور الزكية 1489

 ، الوايف 1/463ني ، هدية العارف2/286، معجم املؤلفني  232 /4، مرآة اجلنان 1237كشف الظنون ص 
 . 13رقم  1/1/151، العمر  17/595ابلوفيات 

(1 3 5  (1/1/152(منه نسخة خطية يف جملد ابملكتبة التيمورية ، وأخرى ابملكتبة الظاهرية بدمشق )انظر العمر 4
(1 3 5 هـ كما هو مذكور آبخر نسخة  688(هو علي بن عبد العزيز بن الرمحان يعرف اببن السكري . كان حيا سنة 5

 1/346الفتوحات الرابنية فهرس اخلزانة التيمورية . وانظر الفهرس الشامل كتاب 
(1 3 5 6  1237( انظر كشف الظنون ص
(1 3 5 ، جذوة 695، اتريخ العلماء ابألندلس 1/157، املدرسة القرآنية  1/328(مصادر ترمجته : معجم املفسرين 7

 . 2/299ملؤلفني ، معجم ا1/445، هدية العارفني 1/302، إيضاح املكنون  1/269املقتبس 
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 من فقهاء املالكية  ةقرطبمن أهل  مفسر
 مسع من ابن وضاح وغريه 

 وأخذ عنه حممد بن قاسم وغريه .
 قال ابن بشكوال : كان رجال مغفال صاحلا .

ن أيب ، واب ن سعيدبسنة إحدى عشرة وثالث مائة وكان وافقا يف سفرته ألمحد  املشرقرحل إىل 
 عيسى ، وحممد بن مسرة .

 وثالمثائة .رجع إىل بلده فتويف هبا سنة أربعني 
 له :

 . خبطه حذف منه اإلسناد قال ابن بشكوال : رأيت بعضه كتاب يف تفسري القرآن
 
 

1)_ عبد هللا بن حممد بن حسن بن عبد هللا بن عبد امللك 3 5 8 )  
 
 
 

_ عبد اللطيف بن أمحد بن علي بن حممد بن حممد بن عبد الرمحن احلسين جنم الدين  42
1)يالفاسي أبو الثناء املكي الشافع 3 5 9 ) 

 
 مشارك يف بعض العلوم  مفسرفقيه أصويل 

1)والعربية واملعاين والبيان واملنطق وغري ذلك . والتفسريقال الداوودي : عين ابلفقه واألصلني  3 6 0 ) 
 سنة مثان وسبعني وسبعمائة . وولد مبكةأصله من فاس 

 وحدث هبا . ودخل تونسمسع مبكة واملدينة والقاهرة واليمن 
 م .غريهبن مجاعة وابن امللقن واألبناسي والبلقيين والعراقي و أخذ عن عز الدين ا

 درس ابحلرم الشريف وأفىت .

                                                                                              

(1 3 5  (انظر عبد هللا بن حممد بن حنني8
(1 3 5  . 4/322، الضوء الالمع  1/301، معجم املفسرين  1/352(مصادر ترمجته : طبقات املفسرين للداوودي 9
(1 3 6 0  1/352( الطبقات 
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وىل سنة ادى األمجادس سعاد إىل القاهرة واستوطنها إىل أن تويف هبا شهيدا ابلطاعون يوم اخلميس 
 ثالث وأربعني ومثامنائة .

 
 

عباس ابن مرداس أبو _ عبد امللك بن حبيب بن سليمان بن هارون بن جامهة بن  43
1)مروان السلمي اإللبريي القرطيب 3 6 1 ) 

 
 والفقه والتاريخ واألدب  عامل ابلتفسري

 سنة أربع وسبعني ومائة وسكن قرطبة . ولد إبلبريةأصله من طليطلة 
 بد الرمحن بنألمري عبه اومسع من أصحاب مالك وقيل لقيه هو نفسه ، وملا عاد رت رحل إىل املشرق

 املفتني بقرطبة .احلكم يف طبقة 
 . ريهمأخذ عن الغاز بن قيس وابن املاجشون ومطرف وابن املبارك وأسد بن موسى وغ

كان ذااب عن مذهب مالك وقال بعضهم : رأيته خيرج من اجلامع وخلفه حنو ثالمثائة نفر طالب حديث 
1)وفرائض وإعراب وفقه . 3 6 2 ) 

1)عرفهم به ككتب عبد امللك ابن حبيب ؟ قال ابن املعلى : هل رأيت كتبا حتبب هللا إىل خلقه وت 3 6 3 ) 
 فظ .للح كان له قارورة قد أذاب فيها اللبان والعسل يشرب منها كل غداة على الريق
ال قف تسع وثالثني  وقيل :تويف بقرطبة يف ذي احلجة وقيل يف رمضان سنة مثان وثالثني ومائتني

 : مات عامل األندلس ، بل وهللا عامل الدنيا .سحنون

                                                                                              

(1 3 6 ب ، املدرسة القرآنية يف املغر 1/302، معجم املفسرين  1/353(مصادر ترمجته : طبقات املفسرين للداوودي 1
 ، الديباج3/309، الذيل على كشف الظنون  909، كشف الظنون  1/429، القرآن وعلومه يف مصر 1/140
،  3/214لطيب ا،نفح 1/264،جذوة املقتبس  1/313، اتريخ علماء األندلس  364، بغية امللتمس 1/156

،  4/59سان امليزان ل، 3/391، هتذيب التهذيب 154، الديباج 2/122، مرآة اجلنان 1/74شجرة النور الزكية 
، إنباه الرواة  2/652 ، ميزان االعتدال 2/537، تذكرة احلفاظ  2/109، بغية الوعاة  3/30ترتيب املدارك 

،  2/96ي املغرب ، املغرب يف حل 1/427، العرب  2/293، النجوم الزاهرة  2/90، شذرات الذهب  2/206
، األعالم  12/102لنبالء ، سري أعالم ا 260نحويني للزبيدي ، طبقات ال 2/100طبقات النحاة البن قاضي شهبة 

 .  2/316، معجم املؤلفني  4/302
(1 3 6 2  1/354( طبقات الداوودي 
(1 3 6 3  2/8( انظر نفح الطيب 
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 تب كثرية قيل له : كم ألفت ؟ قال : ألف ومخسون كتااب .له ك
 منها :

 : ستون جزءا تفسري القرآن 
 الناسخ واملنسوخ 

 إعراب القرآن
 رغائب القرآن

 وله أيضا :
ة ، بفضائل الصحا جلوارح،م ابالواضحة يف الفقه ، الفرائض ، كراهية الغناء ، اجلامع ، الرغائب ، العل

،   هللامغازي رسول  ،اإلسالم ، طبقات الفقهاء والتابعني ، غريب احلديث تفسري املوطأ ، حروب 
 سرية اإلمام ، الباه والنساء ، كتب يف املواعظ وكتب يف الطب وغري ذلك .

  
_ عثمان بن سعيد بن عثمان بن سعيد بن عمر األموي القرطيب ابن الصرييف أبو عمرو  44

1)الداين 3 6 4 )


1)اإلمام العلم ، نزيل دانية 3 6 5 )
 

 ولد بقرطبة سنة إحدى وسبعني وثالمثائة 
تسعني و نة سبع س قإىل املشر قال : ابتدأت بطلب العلم يف سنة ست ومثانني وثالمثائة ، ورحلت 

ة ، هبا سن مكثتأربعة أشهر ، أكتب مث دخلت مصر يف شوال من السنة ، ف ابلقريوان فمكثت
ة ، أربعمائو الث ث وخرجت إىل الثغر سنة وحججت ودخلت األندلس يف ذي القعدة سنة تسع وتسعني

 شرة . بع عسفسكنت سرقسطة سبعة أعوام ، مث رحلت إىل قرطبة ، قال : وقدمت دانية سنة 
                                                                                              

(1 3 6  ،1/337، طبقات املفسرين للداوودي  159(مصادر ترمجته : طبقات املفسرين للسيوطي 4
،  398، الصلة  3/1120، تذكرة احلفاظ  399بغية امللتمس ،  2/341، إنباه الرواة  1/342معجم املفسرين 
،  2/385، الصلة  139 ، الرسالة املستطرفة 467، روضات اجلنات  188، الديباج املذهب  286جذوة املقتبس 

، 3/207، العرب  2/127 ، طبقات النحاة البن قاضي شهبة 1/325، معرفة القراء الكبار  1/503غاية النهاية 
، مفتاح السعادة  2/540، معجم البلدان  5/36، معجم األدابء  3/62، مرآة اجلنان  3/272ذهب شذرات ال

، بروكلمان 1/115كية ، شجرة النور الز 4/206، األعالم  2/136، نفح الطيب  5/54، النجوم الزاهرة  2/47
املؤلفني  عجموغريها ، م 135،355،493، كشف الظنون 1/653، هدية العارفني  1/719، ملحق 1/407
 . 18/77، سري أعالم النبالء  2/360
(1 3 6  (2/494( مدينة ابألندلس من أعمال بلنسية على ضفة البحر شرقا )انظر معجم البلدان 5
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 استوطن دانية حىت مات
أيب الفتح قان ، و ن خاقرأ على عبد العزيز بن جعفر بن خواسيت الفارسي ، وعلى خلف بن إبراهيم ب

 اهر بن غلبونفارس بن أمحد وأيب األمحد ط
حامت بن و لزاهد، امحد ومسع احلديث من أيب مسلم ، ومن أمحد بن فراس العبقسي ، وعبدالرمحن بن أ

ن حمفوظ ب روأمحد بن عم عبدهللا البزاز، وأمحد بن فتح الرسان ، وحممد بن خليفه بن عبد اجلبار ،
 هللا بن أيب أيب عبد، و  القابسياحلريي  ، وعبد الرمحن بن عمر بن النحاس وأيب احلسن علي بن حممد 

 زمنني ، وعبد الوهاب بن منري املصري ، وطائفة كبرية
حلسن افرج ، وأبو د بن املحمم قرأ عليه أبو بكر ابن الفصيح ، وأبو احلسني حيىي بن أيب زيد ، وأبو بكر

لي عزاحم ، وأبو ن ممد ب حمعلي بن عبد الرمحن بن الدش ، ، وأبو داود سليمان بن جناح، وأبو عبد هللا
وخلق سواهم لي ،عاحلسني بن علي  ، وأبو القاسم خلف بن إبراهيم ، وأبو إسحاق إبراهيم بن 

، علم القرآن رواايته ومعانيه وتفسريه وإعرابه قال ابن بشكوال : كان أبو عمرو أحد األئمة يف 
يث وطرقه وأمساء رجاله ونقلته ، ومجع يف ذلك تواليف حسااًن مفيدة يطول تعدادها ، وله معرفه ابحلد

1)وكان حسن اخلط ، جيد الضبط ، من أهل احلفظ والذكاء والتفنن ، ديناً فاضاًل ورعاً سنيا . 3 6 6 ) 
1)وقال املغامي : كان أبو عمرو جماب الدعوة مالكي املذهب . 3 6 7 ) 

1)بلغين أن له مائة وعشرين مصنفا… قال الذهيب : وكتبه يف غاية احلسن واإلتقان  3 6 8 ). 
 يفواحد منهما  ، ولكل نهماكان بني الداين وابن حزم الظاهري منافرة عظيمة ، أفضت إىل املهاجاة بيو 

 اآلخر هجاء يقذع فيه غفر هللا هلما
 ومن أرجوزته :

 ومن صحيح ماأتى به اخلرب           وشاع يف الناس قدميا وانتشر
 ماءا بال امرتاء           يف كل ليلة إىل الســنزول ربنــ

 من غري ماحـد والتكييف          ســبحانه من قادر لطيف
 ورؤية املهيمن اجلبـــار          وأننا نراه ابألبصــــار

 يوم القيامــة بال ازدحام          كرؤية البـــدر بال غمام
 وضغطة القرب على املقبـور          وفتنة املنكر والنـــكري

لواضح الســنة واجتباان       فاحلمد هلل الذي هــداان   

                                                                                              

(1 3 6 6  2/406( الصلة 
(1 3 6 7  ( املرجع السابق
(1 3 6 8  . 18/79(السري 
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قال الذهيب : إىل أيب عمرو املنتهى يف حترير علم القراءات وعلم املصاحف مع الرباعة يف علم احلديث 
1)والنحو وغري ذلك .  والتفسري 3 6 9 ) 

ليومه  ربعمائة ودفنبعني وأوأر  تويف احلافظ أبو عمرو الداين بدانية يوم االثنني منتصف شوال ، سنة أربع
 العصر ، ومشى صاحب دانية أمام نعشه ، وشيعه خلق عظيم . بعد
 له :

يف  رش ، التلخيصو قراءة  ن يفجامع البيان يف القراءات السبع وطرقها املشهورة والغريبة ، إجياز البيا
 ءات الشواذ ، القرايفتوى قراءة ورش ، التيسري يف القراءات السبع ،  املقنع يف رسم املصحف ، احمل

فع ،  الف قراءة انيد الختلتمهيف أصول السنة ، طبقات القراء وأخبارهم ، الوقف واالبتداء ، ا األرجوزة
الفهم مزتني ، اختء يف اهللقرااالقتصاد يف القراءات السبع ، الالمات والراءات لورش ، الفنت ، مذاهب ا

 زءاً .ج ءاً يف الياءات ، الفتح واإلمالة أليب عمرو بن العالء ، مث عامة تواليفه جز 
 

1)_ عطية بن حممد بن سامل املصري مث املدين 45 3 7 0 ) 
 

 من املعاصرين  ابلتفسريفقيه قاض مشتغل 
سة علمية ابلدراياته الحوبدأ  سنة ست وأربعني وثالمثائة وألفمبصر  من أعمال الشرقيةولد ابملهدية 

ر مث صحيح األوطا نيلو ك يف حلقات املسجد النبوي حيث قرأ بلوغ املرام ورايض الصاحلني وموطأ مال
 ايخ .لى املشعلغة البخاري والسنن أليب داود وغري ذلك من كتب الفقه واملصطلح والفرائض وال

ية ؤهالت العلمعلى امل تحصلفمث التحق ابملعهد العلمي ابلرايض ومنه انتقل إىل كلييت الشريعة واللغة 
 فيهما .

اليكاد يفارقه حىت يف رحلته للحج ورحلته إىل دول  طوال أربع سنوات املفسروالزم األمني الشنقيطي 
إفريقية اليت كونتها اجلامعة اإلسالمية ورابطة العامل اإلسالمي مبكة من األمني رئيسا وثالثة من خرية 
طالبه ومنهم املرتجم وحممد أمان اجلامي وسيد األمني املامي ، ومشلت عشر دول إفريقية بدأت ابلسودان 

وكان هلا أثر كبري يف تلك البالد ، فكانت فرصة عمره للتحصيل ، وكان مما درس  اوانتهت مبوريتاني
1)وأصوله ، وأصول الفقه والفرائض وأدب البحث واملناظرة وغري ذلك . التفسريعليه  3 7 1 ) 

                                                                                              

(1 3 6 9  18/80( السري 
(1 3 7 ، مذكرايت  371المها يف موريتانيا ص، السلفية وأع 226_2/201(مصادر ترمجته : علماء ومفكرون عرفتهم 0

 الشخصية
(1 3 7  371( انظر السلفية وأعالمها ص1
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 وا من مشاخيهكي وكانن تر كما درس على عبد الرمحن اإلفريقي وأتثر به ، وكذا حممد احلركان وحممد ب
 . لنظاميةته اوي ، كما استفاد كثريا من شيخه عبد الرزاق عفيفي أثناء دراسابحلرم النب

، وعبد  عة اإلسالمية اجلامض ويفوأتثر أيضا بعبد العزيز بن ابز أثناء دراسته مث عمله ابلتدريس يف الراي
 العزيز بن صاحل أثناء اشتغاله ابلقضاء حتت رائسته .

رمي ة القرآن الكوم إذاعوتق بقي مدرسا ابحلرم النبوي إىل اآلنوقد تقاعد الشيخ من القضاء والتدريس و 
  وعافاه .فاه هللااض شابململكة بنقل دروسه عربها نفع هللا به ، وهو يعاين حاليا من بعض األمر 

 له أعمال علمية أشهرها وأحبها لقلبه :
ىل ة اجملادلة إسور  ايةن هنابلقرآن . م أضواء البيان يف تفسري القرآنإكمال كتاب شيخه األمني 

 آخر القرآن .
 وله :

 سجدات القرآن .
 وله أيضا :

 فهارس التمهيد البن عبد الرب وغري ذلك .
 


1)_ علي بن سليمان الزهراوي احلاسب أبو احلسن الغرانطي 46 3 7 2 ) 
 

 فقيه مالكي 
ما ، وكان إماه لطب وغري ايف  والقراءات والفرائض والعدد واهلندسة مشارك ابلتفسري كان من أهل العلم

 جبامع مدينة غرانطة خطيبا به 
 أخذ العلوم الرايضية عن مسلمة بن أمحد اجملريطي .

 فحج يف حنو سبعة أشهر .  رحل إىل املشرق
 حدث عنه أبو بكر املصحفي وغريه  

 تويف سنة إحدى وثالثني وأربعمائة 
 له : 

                                                                                              

(1 3 7 ،  1/177،158، املدرسة القرآنية  1/362، معجم املفسرين  1/409(مصادر ترمجته : طبقات الداوودي 2
، الديباج  1/686لعارفني ا، هدية  306، معجم األطباء  2/40، عيون اإلبناه  410،بغية امللتمس  2/293الصلة 

 .  2/447، معجم املؤلفني 1/211
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 . كتاب كبري يف تفسري القرآن
 وله أيضا :

 ق الربهان مساه كتاب األركان  ، الزهراوي يف الطب .املعامالت على طري
 


 
1)_علي بن عبد هللا بن حممد بن سعيد بن موهب أبو احلسن اجلذامي 47 3 7 3 )  

 
 ابألندلس  مفسر من أهل املرية

 ولد لعشر خلون من رمضان سنة إحدى وأربعني وأربعمائة 
 ل الدينوكان من أهل العلم واملعرفة والذكاء والفهم وله معرفة أبصو 

ه وأجاز له ون وغري ورد روى عن أيب العباس العذري كثريا واختص به ، ومسع من القاضي أيب إسحق بن
 أبو عمر بن عبد الرب وأبو الوليد الباجي ماروايه 

   وحج بيت هللا احلرام
 روى عنه مجاعة منهم عبد هللا بن حممد األشيدي 
 ائة سنة اثنتني وثالثني ومخسم تويف ليلة اخلميس السادس عشر من مجادى األوىل

 له : 
  تفسري القرآن .

1)قال ابن بشكوال : مجع يف تفسري القرآن كتااب حسنا مفيدا  3 7 4 ). 
 وله أيضا :

 كتاب األصول . 
 
 

                                                                                              

(1 3 7 ،، طبقات املفسرين 1/413، طبقات املفسرين للداوودي  24(مصادر ترمجته : طبقات املفسرين للسيوطي 3
ابسم حممد بن  162،  114، نيل السائرين 1/230،  املدرسة القرآنية  1/368، معجم املفسرين  162لألدنوي 

،  20/48عالم النبالء ، سري أ 4/88، العرب  4/99، شذرات الذهب 3/260جلنان ، مرآة ا 2/504علي ، الصلة 
 .  1/696، هدية العارفني  14/5معجم األدابء 

(1 3 7 4  . 2/504(الصلة 
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_علي بن عبد هللا بن خلف بن حممد بن عبد الرمحن بن عبد امللك األنصاري أبو  48
1)احلسن ابن النعمة 3 7 5 ) 

 
  سرمفعامل ابلعربية حافظ 

 وى فيها .والفت قراءابألندلس وسكن بلنسية فكان خطيبها وانتهت إليه رائسة اإل ولد ابملرية
ومعاين اآلاثر والسنن ، متقدما يف علم  والتفاسريقال ابن األابر : كان عاملا متقنا ، حافظا للفقه 

1)شرق األندلساللسان ، فصيحا مفوها ورعا ، معظما عند اخلاصة والعامة وهو خامتة العلماء ب 3 7 6 ) . 
 . انتهت إليه رائسة اإلقراء واإلفتاء وانتفع به الناس وكثر الراحلون إليه

 ودخل القاهرة . رحل إىل املشرق
 تويف يف شهر رمضان سنة سبع وستني ومخسمائة . 

 له :
 : يف عدة جملدات . ري الظمآن يف تفسري القرآن

 وله أيضا : 
 د الرمحن .اإلمعان يف شرح سنن النسائي أيب عب

 
_ علي بن فضَّال بن علي بن غالب بن جابر أبو احلسن القريواين اجملاشعي التميمي  49

1)الفرزدقي 3 7 7 )  
                                                                                              

(1 3 7 ، طبقات املفسرين  1/407، طبقات املفسرين للداوودي  23(مصادر ترمجته : طبقات املفسرين للسيوطي 5
، غاية  200يل االبتهاج ، ن 411، بغية امللتمس  139، نيل السائرين  1/368، معجم املفسرين  189لألدنوي ص

، شذرات الذهب  20/584، سري أعالم النبالء  6/66، النجوم الزاهرة  2/171، بغية الوعاة  1/553النهاية 
، كشف 2/28فهارس ، فهرس ال 286، املعجم  669، التكملة  3/382، مرآة اجلنان  4/198، العرب  4/223

  4/304، األعالم  1/700، هدية العارفني  440الظنون 
(1 3 7 6  . 669(التكملة 
(1 3 7 ، طبقات املفسرين  1/124، طبقات املفسرين للداوودي  57(مصادر ترمجته : طبقات املفسرين للسيوطي 7

 12/132، البداية والنهاية  2/299، إنباه الرواة  103، نيل السائرين  1/373، معجم املفسرين 135لألدنوي ص
، مرآة اجلنان 2/177، طبقات النحاة البن قاضي شهبة  4/249، لسان امليزان  18/528، سري أعالم النبالء 

، املنتخب من  5/124، النجوم الزاهرة  183 /2، بغية الوعاة   9/33، املنتظم  14/90، معجم األدابء 3/132
، 3/295، العرب  10/159، الكامل 9/33م ، املنتظ 4/319، األعالم  2/485،معجم املؤلفني 395السياق ص
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 من ذرية الفرزدق الشاعر .  
 والسري . والتفسريكان إماماً يف اللغة والنحو والتصريف واألدب 

1)ولد هبجر 3 7 8 ). 
إىل مدينة  ىت وصلحلعجم راق والشام واوطوف األرض فتنقل بني بلدان مصر والع من أهل القريوان

 غزنة .
ا عن لغة ، وحدث هبنحو والة الوأقام بغزنة مدة ، وصادف هبا قبواًل ، ورجع إىل العراق وأقرأ ببغداد مد

 مجاعة من شيوخ املغرب ، منهم مكي بن أيب طالب .
، وقال : أسانيدها  قال هبة هللا السقطي : كتبت عنه أحاديث فعرضتها على بعض احملدثني فأنكرها

مركبة على متون موضوعة، فاجتمع به مجاعة من احملدثني وأنكروا عليه ، فاعتذر ، وقال : ومهت فيها 
1)وممن أنكرها عليه عبد هللا سبعون القريواين ملعرفته برجال املغرب . 3 7 9 ) 

ت يف البلديني وال قال عبد الغافر : ورد ابن فضال نيسابور فاجتمعت به ، فوجدته حبراً يف علمه ماعهد
1)، وكان حنبليا يقع يف كل شافعي .….يف الغرابء مثله يف حفظه ومعرفته وحتقيقه  3 8 0 ) 

أجاز يل … وقال أيضا : ورد نيسابور يف سين نيف وأربعمائة وعاد اثنية إليها سنة سبعني وأربعمائة 
1)جبميع مسموعاته وجمموعاته وتصانيفه . 3 8 1 )  

 ومن شعره الشهري :
 تهُم دروعاً              فكــانوها ولكن لألعاديوإخوان حسـب

 وخلتهُم سـهاما صائبات               فكــانوها ولكن يف فؤادي
1)وقالوا قد صفت منا قلوب              لقد صدقوا ولكن من ودادي 3 8 2 ) 

1).مات ببغداد يوم الثالاثء اثين عشر ربيع األول سنة تسع وسبعني وأربعمائة ، دفن بباب إبرز  3 8 3 ) 
 من مصنفاته : 

                                                                                                                                                                      

،  178،  1/116، إيضاح املكنون  1027،1179، كشف الظنون  485، روضات اجلنات  4/249لسان امليزان 
 .1/693، هدية العارفني  3/363شذرات الذهب 

(1 3 7 8  4/3461،  معجم مااستعجم  5/452هجر : مدينة انحية البحرين . انظر معجم البلدان (
(1 3 7 9  4/249امليزان لسان (
(1 3 8 0  2/183انظر بغية الوعاة (
(1 3 8 1  395املنتخب ص(
(1 3 8 2  14/93انظر معجم األدابء (
(1 3 8 3  12/132انظر البداية (
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 : عشرون جملداً  .  الربهان العميدي يف التفسري
 : مخسة وثالثون جملداً . اإلكسري يف علم التفسري

1). نكت املعاين على آايت املثاين 3 8 4 ) 
: وقد وعده إمام احلرمني أبلف دينار عليه فألفه فلما فرغ  كتاب كبري يف بسم هللا الرمحن الرحيم

1)عطه شيئا فتوعده أبن يهجوه فبعث إليه : عرضي فداؤك .من قراءته عليه مل ي 3 8 5 )  
 وله أيضا :

صول يف ب ، الفعراإكسري الذهب يف صناعة األدب ، شرح معاين احلروف للرماين ، شرح عنوان اإل
دول حو ، كتاب اليف الن ألدبامعرفة األصول ، اإلشارة إىل حتسني العبارة ، املقدمة يف النحو ، معارف 

معرفة أئمة  لذهب يفاجرة يخ ، العوامل واهلوامل يف النحو ، شرح معاين األدب والعروض ، شيف التار 
 األدب.

 
 

1)_ علي بن القاسم بن يونش 50 3 8 6 1)اإلشبيلي أبو احلسن ابن الزقاق ( 3 8 7 )  
 

  من أهل إشبيليةعامل ابلعربية 
 لب .مشق مث حدكن ونزل اجلزيرة الفراتية وخطب برأس عني اخلابور مدة وس رحل إىل املشرق

 حج فمات عائًدا بطريق مكة سنة مخس وستمائة .
 له :

 . شرح مفردات القرآن
 

1)_ علي بن حممد أبو احلسن الغرانطي 51 3 8 8 )  

                                                                                              

(1 3 8 4  وجاء يف بعض املصادر ابسم النكت يف القرآن . 1/116منه نسخة يف طوبقبوسراي انظر الفهرس الشامل (
(1 3 8 5  2/300 ، إنباه الرواة 14/97، معجم األدابء  18/528السري انظر (
(1 3 8 6  (ابلشني املعجمة .
(1 3 8 7 وهو فيه ابن الدقاق ،  2/184، وبغية الوعاة  2/304، إنباه الرواة  2/787معجم املفسرين  (مصادر ترمجته :

 . 5/137، واألعالم  44، ومعجم احملدثني واملفسرين  4/963واتج العروس 
(1 3 8  .27 ، معجم احملدثني واملفسرين 2/787(مصادر ترمجته:معجم املفسرين 8
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 من فقهاء املالكية  مفسر
ا زاهًدامن أهل غرانطة ، 

ً
 . كان عامل

:  فقال لتفسريعلم الى عرًا قال عبد العزيز بنعبد هللا : صحب أاب بكر بن العريب املعافري فرآه مقتص
 إن هذا سيكون له شأن .

 للناس من أوله إىل آخره .  فسر القرآن
 سنة سبع وسبعني ومخسمائة . مبراكشتويف 

 
 

1)_ علي بن حممد بن حسن األنصاري اإلشبيلي أبو احلسن اجلياين 52 3 8 9 )  
 

 من الكتاب  أندلسي قاض
1) جيانأصله من  3 9 0 ) 

 ين . د املؤملرشيالقصر من بالد إشبيلية مدة واستكتبه ا قال ابن عبد امللك : استقضي حبصن
 .  ملراكشمث ويل خطة اإلشراف على بالد حاحة التابعة 

 تويف بتامطريت يف املغرب سنة ثالث وستني وستمائة .
 له :

 الزخمشري وابن عطية : شرع فيه ومات قبل إمتامه  اجلمع بني تفسريي
 وله :

 نظم حسن   
 
 

املالكي   الكندي أبو احلسني بن أيب بكر بن احلسني اإلسكندري _ عماد الدين 53
1)النحوي 3 9 1 ) 

                                                                                              

(1 3 8  .  4/333، األعالم  1/378(مصادر ترمجته : معجم املفسرين 9
(1 3 9 (ابلفتح مث التشديد وآخره نون مدينة هلا كورة واسعة ابألندلس تتصل بكورة البرية مائلة عن البرية إىل انحية 0

 2/226اجلوف يف شرقي قرطبة . انظر معجم البلدان 
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 حمدث من فقهاء املالكية ، قاضي اإلسكندرية  مفسرعامل فاضل 

 ولد ابإلسكندرية سنة أربع ومخسني وستمائة 
 لس ألنداب غرانطة اشتغل ابلعلم خصوصا العربية وانتفع به الناس وهو ممن استوطن

 هطي وأفىت ودرس ونعت بقاضي القضاة وكان شيخ العلماء يف وقتحدث عن الدميا
 ة .ئاعشرين وسبعم وكانت وفاته ابإلسكندرية يف ذي احلجة سنة إحدى وأربعني وسبعمائة وقيل :

 له :
1)الكفيل مبعاين التنزيل يف تفسري القرآن العظيم . 3 9 2 ) 

آلية أو ان يتلو أيه فة وطريقته كان ابتداؤه بغرانطة وهو تفسري ضخم يف ثالث وعشرين جملدة كبري 
من مناقشة  ا عليهتبعه مبأويسوق كالمه، فإذا انتهى … اآلايت فإذا فرغ منها قال : قال الزخمشري : 

ظره ري ، وأكثر نالتفاس ف منوماحيتاج إليه من توجيه ومايكون هناك من الزايدات الواقعة يف غري الكشا
 ته .فيه يف النحو فإنه كان متقدما يف معرف

وقال األدنوي : اقتفى فيه أثر العالمة الزخمشري يف علمي املعاين والبيان فإذا حنا حنو مذهبه تركه وتبع ما 
1)عليه أهل السنة واجلماعة وأكثر فيه من إيراد وجوه اإلعراب 3 9 3 ). 

 
 
_ غالب بن عبد الرمحن بن غالب بن متام بن عبد الرءوف بن عبدهللا بن متام بن عطية  54 

لك بن عطية بن خالد بن خفاف بن غالب بن عطية الفقيه أبو بكر احملاريب األندلسي بن ما
1)الغرانطي املالكي 3 9 4 ) 

                                                                                                                                                                      

(1 3 9 ، معجم املفسرين  265، طبقات املفسرين لألدنوي ص 1/161(مصادر ترمجته : طبقات املفسرين للداوودي 1
، بغية  1/459، حسن احملاضرة  2/73، الدرر الكامنة  1/312، الديباج املذهب  162، نيل السائرين  1/151

، معجم املؤلفني  1/314، هدية العارفني 3/1502، كشف الظنون  6/130، شذرات الذهب  1/532الوعاة 
 هذه املصادر احلسني بن أيب بكر . وامسه يف بعض 3/316
(1 3 9 (توجد منه نسخة مصورة على امليكروفيلم ضمن خمطوطات اجلامعة اإلسالمية ونسخ بدار الكتب املصرية و 2

 1/387مبتحف طوبقبو سراي ومبكتبة فيض هللا أفندي وانظر الفهرس الشامل 
(1 3 9 3  .  265(الطبقات 
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 والد اإلمام املفسر عبد احلق صاحب احملرر الوجيز 
 من فقهاء املالكية . عامل ابلتفسريحافظ للحديث لغوي أديب شاعر 

1)مولده بغرانطة 3 9 5 سنة إحدى وأربعني وأربعمائة . (

عد وغريهمجمان بن يب عثصغريا على فقهاء بلده ومسع منهم ، كالفقيه أيب الربيع ، والفقيه أتفقه 

 دب يف شبيبتهليه األلب عوأتدب وقرأ القراءات السبع على أيب علي احلسن بن عبد هللا احلضرمي ، وغ
صاحب  بنبكر  أيب وأجاد  نظم الكالم والشعر ، مث عطف على الفقه واحلديث فسمع ابألندلس من

،  بوغامن األدي لقروي ،اعمة األحباس ، وأيب حممد بن أيب قحافة ، وأيب عبد هللا بن املرابط ، وابن ن
وحممد بن حارث النحوي ، مث من أيب علي اجلياين أخريا

مد بن حماب عبد هللا هدية أقي ابملوتفقه معهم ولرحلة إىل الشرق لقي فيها بقية رجال أفريقية وله 
 ي .ب القرو غال أاب حممد عبد احلميد الصائغ ، وابن العدمي وروى عن حممد بن أيبمعاذ ، و 

ورأى ابن عبد الرب وحج سنة تسع وستني .

،  هللا الطربي أاب عبد، و  وصحب مبصر الواعظ أاب الفضل اجلوهري ، ومبكة أاب عبد هللا اجلاحظ املري
ث ، م احلدي علعلما مجا ، وتقدم يف وأخذ عنهم ، ودرس هناك علم االعتقاد واألصول ، وحصل

وأحسن التقييد والضبط

وكان  ،ا عنه كثريا س وأخذو النا ، وانتفع به والتفسريوتصدر ببلده غرانطة للفتيا والتدريس ، واإلمساع 
 شيخهم املقدم ، وكف آخرا بصره . 

ثريا ومسعت من لفظه وفاوضته ك… حدث عنه ابنه عبد احلق وغريه وقال القاضي عياض : لقيته بسبتة 
1)فوائد رمحة هللا عليه . 3 9 6 )  

قال ابن بشكوال : كان حافظا للحديث وطرقه وعلله عارفا ابلرجال ذاكرا ملتونه ومعانيه قرأت خبط 
1)بعض أصحابنا أنه مسعه يذكر أنه كرر صحيح البخاري سبعمائة مرة .  3 9 7 ) 

1)قال الذهيب : اإلمام احلافظ الناقد اجملود .  3 9 8 ) 

                                                                                                                                                                      

(1 3 9 4 ، الصلة  14، فهرسة ابن عطية  1/413، معجم املفسرين  993مصادر ترمجته : طبقات املفسرين للداوودي (
، شذرات  4/1269، تذكرة احلفاظ  4/43، العرب  19/586، سري أعالم النبالء  1281، بغية امللتمس  2/457

 175، الديباج  4/237، اإلحاطة  3/488، اخلريدة  189، الغنية  1/129، شجرة النور الزكية  4/59الذهب 
(1 3 9 5 له وسكون اثنيه مث نون وبعد األلف طاء مهملة ويقال أصلها :أغرانطة أسقط العامة ألفها ومعناها ( بفتح أو 

 4/221لدان عجم البنظر مارمانة بلسان عجم األندلس وهي أقدم مدن كورة ألبرية من أعمال األندلس وأعظمها . 
(1 3 9 6  189( الغنية 
(1 3 9 7  2/457( الصلة 
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وضع كذا ذا وكذا يف ماكتب ك بينا أيقظ ابنه أاب حممد عبد احلق يف الليلة مرتني يقول له : قم ايوكان رمب
 .  من تفسريك

1) قال الضيب : له فيه نكت كثرية . 3 9 9 )


 سمائة .شرة ومخن وعوتويف رمحه هللا بغرانطة ليلة اجلمعة لست بقني من مجادى اآلخرة سنة مثا
  

1)يوسف البياين أبو حممد القرطيب _ قاسم بن أصبغ بن حممد بن 55 4 0 0 ) 
  

 حمدث األندلس يف عصره من أئمة املالكية 
1)ولد يف بيانة 4 0 1  من أعمال قرطبة سنة سبع وأربعني ومائتني  (

 رطبةفسمع مبصر والعراق واحلجاز وعاد إىل ق رحل إىل املشرقمسع بقرطبة مث 
كانت الرحلة و  عهده د وويلالرمحن بن حممفسكنها فكان له هبا قدر عظيم ومسع منه أمري املؤمنني عبد 

 إليه ابألندلس . 
قال الذهيب : انتهى إليه علو اإلسناد ابألندلس مع احلفظ واإلتقان وبراعة العربية والتقدم يف الفتوى 

1)واملعرفة التامة واجلاللة . 4 0 2 ) 
 تويف سنة أربعني وثالمثائة 

 له : 
 أحكام القرآن 

 الناسخ واملنسوخ

                                                                                                                                                                      

(1 3 9 8  19/586( السري 
(1 3 9 9  2811( بغية امللتمس 
(1 4 0 ،  1/432، معجم املفسرين  74، نيل السائرين ص 2/35(مصادر ترمجته : طبقات املفسرين للداوودي 0

، اتريخ علماء  15/472ء ، سري أعالم النبال2/638، معجم املؤلفني 5/173، األعالم  1/157املدرسة القرآنية 
،  3/853كرة احلفاظ ، تذ  16/236ء ، معجم األداب447، بغية امللتمس 311، جذوة املقتبس  1/364األندلس 

، بغية الوعاة  352فاظ ، طبقات احل 4/458، لسان امليزان  222، الديباج  2/333، مرآة اجلنان 2/254العرب 
،  180،1920، كشف الظنون 1/774، معجم البلدان 2/47، نفح الطيب  2/357، شذرات الذهب  2/251

 1/826العارفني  ، هدية 3/307، النجوم الزاهرة  25تطرفة ، الرسالة املس 2/197،430إيضاح املكنون 
(1 4 0  (615 - 1/614(بيانة بزايدة هاء : قصبة كورة قربة بينها وبني قرطبة ثالثون ميال )انظر معجم البلدان 1
(1 4 0 2  15/472( سري أعالم النبالء 
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1)بن الفتح بن حممد بن يوسف أبو حممد ابن الريويل _ القاسم 56 4 0 3 ) 

 
 والقراءات عارف ابختالف األئمة  والتفسريعامل ابحلديث 

 ابألندلس ولد سنة مثان ومثانني وثالمثائة  من أهل مدينة الفرج
 أثىن عليه ابن صاعد األندلسي وغريه

 . رحل إىل املشرق وحج
  وأربعمائةعاد إىل بلده فتويف هبا سنة إحدى ومخسني

 
1)_ القاسم بن فريه 57 4 0 4 1)بن خلف بن أمحد الرعيين ( 4 0 5 أبو حممد وأبو القاسم  (

1)الشاطيب 4 0 6 )  
 واللغة ، وكان ضريرا .  والتفسريإمام القراء ، عامل ابحلديث 

1)ولد بشاطبة 4 0 7  يف آخر سنة مثان وثالثني ومخسمائة .  (

                                                                                              

(1 4 0  1/433معجم املفسرين  ، 1/37، طبقات املفسرين للداوودي  7(مصادر ترمجته : طبقات املفسرين للسيوطي 3
 8/110، معجم املؤلفني  4/335،  3/423، نفح الطيب  2/470، الصلة 

(1 4 0 (فريه : بكسر الفاء وسكون الياء التحتية وتشديد الراء املضمومة كما قيده الذهيب والصفدي وغريمها ومعناه 4
 ابلالتيين )احلديد( )وانظر األعالم(

(1 4 0  ل اليمن .(الرعيين نسبة إىل ذي رعني أحد أقيا5
(1 4 0  ،  البداية 1/434، معجم املفسرين  2/43(مصادر ترمجته : طبقات املفسرين للداوودي 6

،  528ات اجلنات ، روض 224، الديباج  1/496،حسن احملاضرة  4/1356، تذكرة احلفاظ  13/10والنهاية 
، معجم  3/467رآة اجلنان ، م2/457، معرفة القراء الكبار 2/20، غاية النهاية  7/270طبقات الشافعية للسبكي 

، 228 نكت اهلميان ، 2/22، نفح الطيب  6/136، النجوم الزاهرة  2/49، مفتاح السعادة  6/184األدابء 
، العرب 21/261لنبالء ، سري أعالم ا 5/184، إرشاد األريب 3/234، وفيات األعيان  7الذيل على الروضتني 

،  4/301ات الذهب ، شذر  2/113، طبقات األسنوي  2/206وعاة ، بغية ال 5/548، الذيل والتكملة  4/273
، كشف  1/828ارفني ، هدية الع2/647، معجم املؤلفني  1/725ملحق  1/409، بروكلمان 45وفيات ابن قنفذ 

 6/14، األعالم  343،646،1159،1921الظنون 
(1 4 0 بة وهي مدينة كبرية قدمية . معجم البلدان ( ابلطاء املهملة والباء املوحدة : مدينة يف شرقي األندلس وشرقي قرط7
3/351   
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الية عروف اببن الفزي امللنَّ ي بن أيب العاص اقرأ هبا القراءات وأتقنها على أيب عبد هللا حممد بن عل
 يب احلسن عليه على أحفظ الشاطيب ، مث ارحتل إىل بلنسية ، فعرض هبا القراءات ، وكتاب التيسري من

ادة ، وأيب  بن سعهللا بن حممد بن هذيل ، ومسع احلديث منه ومن أيب احلسن بن النعمة ، وأيب عبد
 محيد .حممد بن عاشر وأيب عبد هللا بن 

 ليحج ، فسمع من أيب طاهر السلفي وغريه . ارحتل إىل املشرق
 .واستوطن القاهرة ، واشتهر امسه ، وبعد صيته ، وقصده الطلبة من النواحي 

رأًسا يف القراءات والتفسري قال الداوودي : كان إماما عالمة ذكًيا ، كثري الفنون ، منقطع القرين 
1)اللغة واسع العلم .حافظًا للحديث بصريا ابلعربية و  4 0 8 )  

وقال ابن خلكان : كان إذا قرىء عليه صحيح البخاري ومسلم واملوطأ ، تصحح النسخ من حفظه 
.(1 4 0 9 ) 

تنب رة ، وكان جين القاهملية كان موصوفًا ابلزهد والعبادة واالنقطاع ، وتصدر لإلقراء ابملدرسة الفاض
،  ال على طهارةإإلقراء لس لجيإليه الضرورة ، وال فضول الكالم ، الينطق يف سائر أوقاته إال مبا تدعو 

 ويف هيئة حسنة وختشع واستكانة .
، ودفن  مخسمائةو عني تويف يوم األحد بعد صالة العصر الثامن والعشرين من مجادى اآلخرة سنة تس

 ابلقرافة الصغرى .      
 له :

 . ابلشاطبيةحرز األماين ووجه التهاين : القصيدة املشهورة يف القراآت تعرف 
 عقيلة أتراب الفضائل يف رسم القراءات .

كبار و لشعراء احول فقال الداوودي : قد سارت الركبان هبما وحفظهما خلق الحيصون ، وخضع هلما 
 البلغاء وحذاق القراء ، ولقد أبدع وأوجز ، وسهل الصعب.

 رب .عبد ال بناليد وله أيضا قصيدة دالية يف مخسمائة بيت من حفظه أحاط علًما بكتاب التمه
 
 

_ قاسم بن حممد بن قاسم بن حممد بن سيار األموي موالهم أبو حممد البياين  58
1)القرطيب 4 1 0 ) 

                                                                                              

(1 4 0 8  2/43( الطبقات 
(1 4 0 9  3/234( وفيات األعيان 
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 حافظ مفسرفقيه حمدث 
1)نسبته إىل بيان 4 1 1  ابألندلس ولد بقرطبة  (

 ك من كبار الفقهاء واحملدثني يف األندلس كان جده موىل للوليد بن عبد املل
 . يقلد أحدا تهدا الما جمزم ابن عبد احلكم حىت برع يف الفقه وصار إماوال رحل إىل مصر رحلتني

 قال ابن الفرضي : كان يذهب مذهب احلجة والنظر ومييل إىل مذهب الشافعي .
 

1)تويف بقرطبة سنة ست وسبعني ومائتني وقيل بعدها بسنة أو سنتني . 4 1 2 ) 
 له :

 تفسري القرآن .
 وله أيضا :

 قلدين ، كتاب يف خرب الواحد .اإليضاح يف الرد على امل
 
 

1)_ كامل )أو حممد كامل( بن مصطفى بن حممود الطرابلسي احلنفي 59 4 1 3 )  
 

 الغرب .من أهل طرابلس فقيه 
 ولد سنة أربع وأربعني ومائتني وألف .

 فروعه .حلديث و ه واحفظ القرآن ابلزاوية الغربية مث رحل إىل طرابلس الغرب فدرس النحو والفق
د لشافعي . وبعنيفة وايب حصر ودخل األزهر وتعمق يف دراسة الفقه املالكي إىل جانب فقه أسافر إىل م

 سبع سنوات عاد إىل طرابلس . 

                                                                                                                                                                      

(1 4 1 ، بغية امللتمس  329، جذوة املقتبس  368، اتريخ علماء األندلس  1/435(مصادر ترمجته : معجم املفسرين 0
، الديباج  2/17الذهب ، شذرات  1/614، معجم البلدان  2/50، نفح الطيب  648، تذكرة احلفاظ  431

، إيضاح املكنون  2/78، طبقات الشافعية للسبكي  2/654، معجم املؤلفني  6/15، األعالم  221املذهب 
1/302  ،2/276،277 
(1 4 1 ( بتشديد اثنيه : إقليم من أعمال بطليوس ابألندلس ، وقيل نسبته إىل بيانة بزايدة هاء املتقدم ضبطها )انظر 1

 (1/614معجم البلدان 
(1 4 1 2  368( اتريخ علماء األندلس 
(1 4 1 3  . 711، أعالم من طرابلس ص  2/666، معجم املؤلفني  5/218(مصادر ترمجته : األعالم 
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 . سنة مثان وتسعني ومائتني وألف وويل اإلفتاء إىل أن تويف وزار تونسحج 
 تويف سنة مخس عشرة وثالمثائة .

 له : 
  تعليق على تفسري البيضاوي .

 وله أيضا :
 لفتاوى الكاملية ،  يف احلوادث الطرابلسية : على الفقه احلنفي .ا

 
 

1)_ مبارك موىل حممد بن عمرو البكري أبو احلسن اإلشبيلي 60 4 1 4 ) 
 

 من أهل إشبيلية ولد سنة إحدى وسبعني وثالمثائة
م احل من علصا حظ ذ ريحافظا التفسكان خريا فاضال جمتهدا يف العمل الصاحل كثري التالوة للقرآن 

 احلديث والرأي صحيح العقل .
 .روى ابألندلس عن مجاعة من الشيوخ 

 مجاعة من الشيوخ وروى عنهم . ولقي ابملشرقحج سنة مثان وأربعمائة 
 روى عنه ابن خزرج وغريه .

تويف سنة تسع وعشرين وأربعمائة وهو ابن مثان ومخسني سنة  .

 
 


1)الغساين املالكي_ حممد بن إبراهيم بن أمحد بن أسود أبو بكر  61 4 1 5 ) 
 

 من أهل املرية  مفسرقاض 

                                                                                              

(1 4 1  2/600، الصلة  2/461، معجم املفسرين  2/302(مصادر ترمجته : طبقات املفسرين للداوودي 4
(1 4 1 5 ، بغية  2/553، الصلة  2/466، معجم املفسرين  2/51طبقات املفسرين للداوودي  (مصادر ترمجته :

، إيضاح  2/88عارفني ، هدية ال 1/31، املقفى  7/46، نفح الطيب  126، املعجم البن األابر  46امللتمس 
 . 5/295، األعالم 3/24(، معجم املؤلفني 636) وفيه تويف  308املكنون 
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 ف وغريمها مثبن مشر  حلسنوقدم إىل مصر ولقي هبا أاب بكر الطرطوشي وأاب ا له رحلة إىل املشرق
وسكن ك ف عن ذل صر مثعاد إىل بلده ، وشوور واستقضى مبرسية مدة طويلة مل حتمد سريته فيها  ، 

 مراكش .
 بيت علم ودين . قال أبو جعفر بن الزبري : بيته

1)قال ابن بشكوال : تويف مبراكش يف رجب من سنة ست وثالثني ومخسمائة. 4 1 6 )


 له :
1).  تفسري القرآن 4 1 7 ) 

 
  

1)_ حممد الغزايل بن أمحد السقا املصري 62 4 1 8 )  
 

 من مفكري اإلسالم ودعاته وكتابه 
 . المثائة وألفثني وثثالس و سنة مخ مبصربقرية نكال العنب مركز إيتاي البارود مبحافظة البحرية ولد 

،  له ذات ليلة ا تراءىن هذاشتهر ابلغزايل ألن والده كان شديد اإلعجاب ابلغزايل مؤلف اإلحياء ، وأ
 فأخربه أبنه سيتزوج وينجب غالما ، وأشار عليه أبن يسميه الغزايل .

لدعوة ا( جمللتهم ا)سكرتريً وعمل  تعلم ابألزهر وخترج فيه ، وانضم إىل مجاعة اإلخوان املسلمني ، واعتقل ،
رمة رى مبكة املكأم الق امعةج، ودرس بكليات الشريعة وأصول الدين والدراسات العربية يف األزهر ، ويف 

 ، وشارك يف تطوير كلية الشريعة جبامعة قطر .
قاف و زارة األو عني وكيال ل . ربقسنطينة يف اجلزائشارك يف إنشاء جامعة األمري عبد القادر اإلسالمية 

 مبصر وانل جائزة امللك فيصل العاملية خلدمة اإلسالم .
قال أمحد العالونة : كان نقي السريرة ، حلو املشعر ، كرمي اخللق ، ابسم الثغر ، موطأ األكناف ، 

1)عذب احلديث ، سريع النكتة ، بسيطًا متواضعا ، هينا لينا ، مشرق البيان . 4 1 9 ) 

                                                                                              

(1 4 1 6  2/553( الصلة 
(1 4 1  رمجة حممد بن أمحد الغساين .( لعله كتاب البيان يف تفسر القرآن اآليت ذكره يف ت7
(1 4 1 ، الشيخ الغزايل كما عرفته  193، ذيل األعالم ص 1/265( مصادر ترمجته : علماء ومفكرون عرفتهم 8

 للقرضاوي .
(1 4 1 9  193( ذيل األعالم ص
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تابه السنة خلصوص كجه الشرعية ظهر جليا يف كتاابته وعلى و له منهج عقلي يف التعامل مع النصوص ا
 غالظ يف ذلكليه واإلعلرد االنبوية بني أهل الفقه وأهل احلديث ،  مما حدا بكثري من أهل العلم إىل 

 ،لسنة وأهلها يل من الغزااأحياان وممن قام ابلرد عليه ربيع بن هادي املدخلي يف كتابه : كشف موقف 
يل على العزيز الغا به الردكتا  يف كتابه : حوار هادئ مع الغزايل ، وأبو بكر اجلزائري يف وسلمان العودة
 الداعية الغزايل .

يل  الشيخ الغزا  كتابهيفاوي ويف املقابل أفرده بعضهم ابلتأليف وحاول البعض هتدئة الوضع ومنهم القرض
ض القرين يف  ، وعاي ايلخ حممد الغز كما عرفته ، وأمحد حجازي السقا يف كتابه دفع الشبهات عن الشي

لنقد العاتب ايل بني لغزاكتابه الغزايل يف جملس اإلنصاف ، وحممد جالل كشك يف كتابه الشيخ حممد ا
 واملدح الشامت . 

 ة . نور تويف ابلرايض سنة ست عشرة وأربعمائة وألف ، ودفن ابلبقيع يف املدينة امل
 له حنو ستني مؤلفا منها :

 ضوعي للقرآن الكرمي .حنو تفسري مو 
 نظرات يف القرآن .

 كيف نتعامل مع القرآن .
 معركة املصحف يف العامل اإلسالمي .

 وله أيضا :
، فقه  معقيدة املسل ية ،كيف نفهم اإلسالم ، جهاد الدعوة بني عجز الداخل وكيد اخلارج ، مهوم داع

 ةدستور الوحد ،لوافدة وا اليد الراكدةالسرية ، مستقبل اإلسالم خارج أرضه ، قضااي املرأة بني التق
 الثقافية بني املسلمني ، احلق املر ، وغري ذلك .

 
 

1)_ حممد بن أمحد الغساين األندلسي املالقي  63 4 2 0 ) 
 

 م .ال يعرف ابلتفسري ويبدو أن أصحاب الفهرس الشامل خلطوا بينه وبني املتقد
 تويف سنة إحدى وأربعني وسبعمائة .

 وذكروا له كتاب : 

                                                                                              

(1 4 2  . 3/104، معجم املؤلفني  558(مصادر ترمجته : اخلزانة احلسنية رقم 0
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1)البيان يف تفسري القرآن  4 2 1 ) 
_ حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي املالكي أبو عبد هللا القرطيب  64

1)األندلسي 4 2 2 )  
 

 كبان .ه الر حمدث صاحل متعبد مصنف التفسري املشهور الذي سارت ب كبار املفسرينمن 
 واستقر مبصر من أهل قرطبة رحل إىل املشرق 

نيهم من غولني مبا يع، املش دنيا الصاحلني ، والعلماء العارفني الورعني الزاهدين يف الكان من عباد هللا
 أمور اآلخرة أوقاته معمورة مابني توجه وعبادة وتصنيف.

قال الذهيب : إمام متفنن متبحر يف العلم له تصانيف مفيدة تدل على إمامته وكثرة اطالعه ووفور عقله 
1)وفضله . 4 2 3 ) 

1)ل وكتب ومسع وكان يقظا فهما حسن احلفظ مليح النظم حسن املذاكرة .وقال أيضا : رح 4 2 4 ) 
 وكان طارح التكلف ميشي بثوب واحد وعلى رأسه طاقية .

م بعضه وأيب ارح مسليب شمسع من ابن رواج ومن ابن اجلميزي والشيخ أيب العباس أمحد بن عمر القرط 
 محد .ألدين اوروى عنه ولده شهاب علي احلسن بن حممد بن حممد البكري احلافظ وغريهم . 

نة إحدى سن شوال ماسع تويف مبنية بين خصيب بشمال أسيوط من الصعيد األدىن يف ليلة االثنني الت
 وسبعني وستمائة .

 له : 
1)جامع أحكام القرآن واملبني ملا تضمنه من السنة وآي القرآن 4 2 5 )  

                                                                                              

(1 4 2  (2/875ظر الفهرس الشامل (منه نسخة ابخلزانة العامة ابلرابط )ان1
ىف بن منظور املتو ختصره اشي واويوجد كتاب الربق الالمع والغيث اهلامع أليب بكر حممد بن أمحد الغساين الوادي آ

 2/900،  1/408هـ ومنه نسخ بتطوان ووطنية فلورنسا . انظر الفهرس الشامل 750
(1 4 2 ، طبقات املفسرين  2/69ت املفسرين للداوودي ، طبقا  88(مصادر ترمجته : طبقات املفسرين للسيوطي رقم 2

فيات الوايف ابلو  ، 317، الديباج املذهب  154، نيل السائرين  2/479، معجم املفسرين  246لألدنوي ص
، هدية  1/197 ، شجرة النور 5/335، شذرات الذهب  2/8، غاية النهاية   2/110، نفح الطيب  2/122

غريها ، إيضاح و  383،390،394، كشف الظنون  3/52معجم املؤلفني  ، 5/322، األعالم 2/129العارفني 
 . 1/737امللحق 1/415،بروكلمان  1/81،2/241املكنون 

(1 4 2  79( انظر طبقات السيوطي ص3
(1 4 2 4  2/479( انظر معجم املفسرين 
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ط منه القصص والتواريخ وأثبت عوضها قال ابن فرحون : وهو من أجل التفاسري وأعظمها نفعا أسق
1)أحكام القرآن واستنباط األدلة وذكر القراءات واإلعراب والناسخ واملنسوخ . 4 2 6 ) 

 وله أيضا :
لتقصي خرة ، شرح اأمور اآلتى و شرح األمساء احلسىن ، التذكار يف أفضل األذكار ، التذكرة يف أحوال املو 

غري و  اء النيب يها أمسع فل ابلكتب والشفاعة ، أرجوزة مج، قمع احلرص ابلزهد والقناعة ورد ذل السؤا
 ذلك . 

 
 

_ حممد بن أمحد بن سليمان بن أمحد بن إبراهيم الزهري أبو عبد هللا اإلشبيلي  65
1)األندلسي 4 2 7 ) 

 
  يف التفسريعامل ابألدب ، حنوي له اشتغال 

1)ولد مبالقة 4 2 8  سنة ستني ومخسمائة ، وطاف األندلس . (
ة تسعني غداد سنبقدم و فدخل مصر فسمع احلديث هبا ودخل الشام وبالد اجلزيرة  قرحل إىل املشر 

بل وسكن بالد اجلان و ومخسمائة وعمره ثالثون سنة ، وأقام هبا مدة ومسع من شيوخها مث دخل أصبه
 الكرج مث انتقل إىل بروجرد وأقرأ هبا األدب .

 عشرة وستمائة . تويف شهيدا قتله التتار يف بروجرد يف شهر رجب سنة سبع
 له :

 البيان فيما أهبم من األمساء يف القرآن .
 وله أيضا :

                                                                                                                                                                      

(1 4 2 لتبس األصل ، وقد ا 804( وهو مطبوع وقد اختصره سراج الدين الشيخ عمر بن علي الشهري اببن امللقن املتوىف 5
)كشف  631على املوىل أيب اخلري صاحب موضوعات العلوم فنسبه إىل الشيخ حممد بن عمر األنصاري املتوىف سنة 

 (2/76، مفتاح السعادة  1/534الظنون 
(1 4 2 6  317( الديباج 
(1 4 2 ، نفح الطيب 2/104، الوايف ابلوفيات  1/25، بغية الوعاة  2/476(مصادر ترمجته : معجم املفسرين 7
، هدية العارفني  7/18، األعالم  3/67، معجم املؤلفني 263، كشف الظنون  17/277، معجم األدابء  2/214
2/110 
(1 4 2  (5/52( بفتح الالم والقاف : مدينة ابألندلس عامرة وهي على الساحل )انظر معجم البلدان 8
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الغة ، أقسام الب حملدثنياب اشرح اإليضاح أليب علي الفارسي ، شرح املقامات ، البيان والتبيني يف أنس
 وإحكام الصناعة .

 
 

ىي _ حممد بن أمحد بن عبد الرمحن بن حممد بن عبد الرمحن بن صمادح أبو حي 66
1)التجييب 4 2 9 ) 

 
 وال أندلسي عارف ابللغة .

مه منذر بن عا البن عنه ، كان واليا على وشقة يف مشال شرقي األندلس ، مث ختلى من أهل سرقسطة
 حيىي التجييب .

1)قال ابن األابر : كان مع رايسته من أهل العلم واألدب والفضل . 4 3 0 ) 
 أربعمائة .و عشرة  ة تسعداء الفريضة سنفمات غرقا يف البحر وهو يف طريقه أل رحل للمشرق للحج

 له :
1) اختصار يف غريب القرآن 4 3 1 . استخرجه من تفسري الطربي ورواه عنه ابنه أبو األحوص معن بن  (

 حممد أمري املرية  .
 قال يف مقدمته :

تفسري اللفظة غري اجلارية … إين قصدت مبا مجعته يف هذا الكتاب من تفسري غريب القرآن وأتويله : 
التخفف بتجريد املختصر من القراءات …ى ألسنة الناس كافة وال املتعارف بني أكثرهم عليها عل

… واألحكام واإلعراب واملعاين واللغات واالشتقاقات واألخبار وأكثر الرواايت والناسخ واملنسوخ 

                                                                                              

(1 4 2 ، معجم املؤلفني 1/382 ، التكملة 1/193، املدرسة القرآنية  2/475(مصادر ترمجته : معجم املفسرين 9
 ، مقدمة خمتصر تفسري الطربي . 3/72

رسة القرآنية صر )انظر املدجتيب مب حملة والتجييب : بضم التاء الفوقية وكسر اجليم نسبة إىل قبيلة جتيب العربية وليس إىل
 (1/207، اللباب  1/193
(1 4 3 0  1/382( التكملة 
(1 4 3 اهليئة املصرية العاملية للتأليف والنشر بتحقيق حممد حسن أبو احلزم ( طبع يف جزأين يف سلسلة تراثنا اليت تصدرها 1

 هـ .1390سنة 
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فيه العامل اإلجياز ليقل جرم الكتاب ، ويسهل محله يف السفر ووجود املطلوب منه يف احلضر ، ويستوي 
1)اخل .…واملتعلم  4 3 2 ) 

 وله أيضا :
 األمايل .

 
 


1)_ حممد بن أمحد بن عبد هللا أبو عبد هللا ابن اللجالش املري 67 4 3 3 )  
 

1)من أهل املرية  4 3 4 )  
  له اشتغال يف التفسريحنوي أصويل فقيه مالكي 

 واستوطن مكة أعزها هللا . رحل إىل املشرق
 املروزية وغريمها . أخذ عن أيب املعايل اجلويين وكرمية

 أخذ الناس عنه هنالك وكان عاملا ابألصول والنحو مقدما يف معرفتهما .
 تويف يف حنو التسعني وأربعمائة .

 له :
 اختصار كتاب أيب جعفر الطربي يف تفسري القرآن .

 
 

1)_ حممد بن أمحد بن حممد بن علي 4 3 5 ) 
 
 

                                                                                              

(1 4 3 2  1/29( املختصر 
(1 4 3  3/77،معجم املؤلفني 1/179، املدرسة القرآنية 2/335، الصلة  2/476(مصادر ترمجته : معجم املفسرين 3
(1 4 3 رية من أعمال األندلس )انظر معجم البلدان ( ابلفتح مث الكسر وتشديد الياء التحتية : مدينة كبرية من كورة ألب4
5/140) 
(1 4 3  (انظر حممد بن علي بن حممد5
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1)_ حممد بن أمحد بن حممد بن عبد هللا بن ُسحمان 68 4 3 6 الوائلي البكري مجال الدين أبو  (
1)بكر الشريشي املالكي 4 3 7 ) 

 
  مفسرحنوي أصويل 
1)ولد بشريش 4 3 8  يف العشرين من صفر سنة إحدى وستمائة  (

قدس ، مث هرة واللقافسمع ابإلسكندرية ودمشق وحلب وإربل وبغداد ، وأقام اب رحل إىل املشرق
 سكن دمشق يفيت ويدرس وطلب لقضائها فامتنع ورعا .

1)ه السخاوي بقصيدة وكان من العلماء املتبحرين يف الفقه على مذهب مالك ورعا زاهدا .مدح 4 3 9 ) 
 خترج به ابن تيمية واملزي والذهيب والربزايل وغريهم 

1)وتفنن يف العلوم والتفسريقال الداوودي : تفقه وبرع يف املذهب وأتقن العربية واألصول  4 4 0 ) . 
نة مخس سهر رجب شن من بدمشق يوم االثنني الرابع والعشريتويف برابط امللك الناصر بسفح قاسيون 

 ومثانني وستمائة .
 له :

 كتاب يف االشتقاق ، شرح على ألفية ابن معطي ، شرح مقامات احلريري .
 




1)_ حممد عبده بن حسن خري هللا آل الرتكماين 69 4 4 1 )  
                                                                                              

(1 4 3  (2/79( سحمان : بسني مهملة مضمومة وحاء مهملة ساكنة بعدها ميم مث نون . )طبقات الداوودي 6
(1 4 3 ،  2/131، الوايف ابلوفيات  2/480، معجم املفسرين  2/77(مصادر ترمجته : طبقات املفسرين للداوودي 7

، هدية  1/19، طبقات ابن قاضي شهبة 1/44، بغية الوعاة  5/392، شذرات الذهب 7/238نفح الطيب 
 .  3/103، معجم املؤلفني  6/219، األعالم  2/135العارفني 

ا الدمشقي فهذ لصالشريشي األ وهو غري حممد بن أمحد بن حممد بن عبد هللا بن سحمان ابمسه ونسبه ولقبه وكنيته ،
 ، 3/96ني انظر معجم املؤلف)هـ ويبدو أنه حفيده اختصر نسبه وهللا أعلم  769هـ وتويف سنة  694لد سنة شافعي و 

 (3/351، الدرر الكامنة  6/263شذرات الذهب 
(1 4 3 (بفتح الشني املعجمة بعدها راء مث مثناة حتتية آخره مثل أوله _ مدينة كبرية من شذونة من بالد األندلس )انظر 8

 (386،  3/373معجم البلدان 
(1 4 3 9  2/78( طبقات الداوودي 
(1 4 4 0  .  2/78(الطبقات 
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 مفيت الداير املصرية ومن كبار رجال اإلصالح والتجديد يف اإلسالم . 
لة نصر حمشأ يف لف ون) من قرى الغربية مبصر ( سنة ست وستني ومائتني وأ ولد يف حصة شبشري

وف ابألزهر وتص طنطا مثدي بابلبحرية وأحب يف صباه الفروسية والرماية والسباحة وتعلم ابجلامع األمح
 رها .ريىل حتد تو وتفلسف وعمل ابلتعليم وكتب يف الصحف وال سيما جريدة الوقائع املصرية وق

 ا .به كثري  أتثرملا جاء مجال الدين األفغاين إىل مصر الزمه وأخذ عنه الفلسفة واملنطق و
رابية ة الثورة الع مناصر رك يفأجاد اللغة الفرنسية بعد األربعني وملا احتل اإلجنليز مصر انوأهم ، وشا

 فسجن ثالث شهور للتحقيق ونفي إىل بالد الشام .
ت عاد إىل بريو لوثقى و وة اع صديقه وأستاذه مجال الدين األفغاين جريدة العر سافر إىل ابريس فأصدر م

 فاشتغل ابلتدريس والتأليف . 
 ولقيه األمري شكيب أرسالن وأخذ عنه واستفاد منه .

م دعم فيها الصلة بني مجعية 1903ديسمرب  9م، الثانية 1884ديسمرب 6األوىل يف  زار تونس مرتني
1)م 1903يف صيف  كما زار اجلزائرا من التونسيني ، العروة الوثقى وأعضائه 4 4 2 ، وبقيت العالقة (

بني أفكار الشيخ حممد عبده وبني تونس متصلة بعد وفاته عن طريق تلميذه ومكمل تفسريه الشيخ 
1)حممد رشيد رضا فهو وإن مل يزر تونس إال أن صلته كانت هبم متينة عن طريق جملته املنار . 4 4 3 )  

 ي .املراغ مصطفىعلى رأسهم حممد رشيد رضا و  يف التفسريماء حذا حذوه أنشأ جيال من العل
 حمكمة تشارا يفل مسومسح له بدخول مصر فعاد سنة ست وثالمثائة وألف وتوىل منصب القضاء مث جع

 االستئناف فمفتيا للداير املصرية .
 تويف ابإلسكندرية سنة ثالث وعشرين وثالمثائة وألف ودفن يف القاهرة .

ثة إلمام يف ثالاألستاذ اريخ مد رشيد رضا كتاب مجع فيه آاثره وأخباره وماقيل يف راثئه مساه : اتوحمل
 أجزاء كبرية . 

                                                                                                                                                                      

(1 4 4 ، اتريخ األستاذ اإلمام  3/474، معجم املؤلفني 6/253، األعالم  2/566(مصادر ترمجته : معجم املفسرين 1
، فيض اخلاطر  2/287، اتريخ الصحافة العربية  168،  20، اإلسالم والتجديد يف مصر  280وزعماء اإلصالح 

، كنز  1/283، حاضر العامل اإلسالمي  227، األدب احلديث  285، زعماء اإلصالح يف العصر احلديث  8/155
، اتريخ آداب اللغة العربية  190، األدب العريب املعاصر  195، رواد النهضة احلديثة  165اجلوهر يف اتريخ األزهر 

، مشاهري الكرد  4/36، الفكر السامي  68ية ، أعالم الصحافة العرب 2/82، أشهر مشاهري أدابء الشرق  4/280
 1677هـ  خطأ ، معجم املطبوعات 1321وفيه وفاته سنة  2/157
(1 4 4   24( انظر شيخ اجلامع األعظم حممد الطاهر بن عاشور ص2
(1 4 4 3  27-26( انظر املرجع السابق ص
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مام الشيخ رية اإلسق : ولعثمان أمني كتاب حممد عبده ، ومثله ألمحد الشايب ، وملصطفى عبد الراز 
ليمان عبد اجلواد سده ، ولد عباإلمام حممحممد عبده ، ولعبد املنعم محادة : رائد الفكر املصري األستاذ 

 : الشيخ حممد عبده ومثله حملمد صبيح . 
 له :

 : مل يتمه  تفسري القرآن الكرمي
 تفسري جزء عم

 وله أيضا : 
 لبالغة ، شرحارح هنج شف ، رسالة التوحيد ، والرد على هانوتو ، ورسالة الواردات يف الفلسفة والتصو 

لثورة اواملدنية ،  ع العلممنية اإلسالم والرد على منتقديه ، اإلسالم والنصرا مقامات البديع اهلمذاين ،
 العرابية مل يتمه ، وغري ذلك .

 
 

1)_ حممد بن دليق ) دلف ( أبو عبد هللا األندلسي 70 4 4 4 ) 
 

 من فقهاء املالكية  مفسرحمدث 
1)من أهل وشقة 4 4 5  ابألندلس(

وكان من العباد ملعاين القرآن وتفاسريه احلفظ قال القاضي عياض : كان من أهل العلم والفصاحة و 
1)اجملتهدين . 4 4 6 )  

وخرج  ، حب وشقةس صاورث عن أبيه ماال عظيما فتخلى عنه وفرقه وكان أبوه موىل ملسعود بن عمرو 
 .يهم وحيدثهم ناس يفتس للوانصرف فلزم السياحة والتبتل حنو عشرين سنة مث نكح آخرا وجل إىل احلج

 اهيم املرادي .مسع منه حكم بن إبر 
 تويف سنة مخس وثالثني وثالمثائة

                                                                                              

(1 4 4 ،  1/157سة القرآنية ، املدر  2/528، معجم املفسرين  2/147(مصادر ترمجته : طبقات املفسرين للداوودي 4
  2/56، اتريخ علماء األندلس  3/454ترتيب املدارك 

(1 4 4 (وشقة : بفتح أوله ، وسكون اثنيه ، والقاف : بليدة ابألندلس بشرقي مدينة سرقسطة )انظر معجم البلدان 5
 ( 612،الروض املعطار 5/433
(1 4 4 6  3/454( املدارك 
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_ حممد بن سليمان بن حممد بن سليمان بن عبد امللك املعافري أبو عبد هللا ابن أيب  71

1)الربيع الشاطيب  4 4 7 ) 
 حمدث  مفسرعامل ابلقراءات 

 سنة مخس ومثانني ومخسمائة .  مولده بشاطبة
 .  ومصر والشام واحلجازتفقه وروى احلديث يف األندلس 

 ثحلدياقرأ بشاطبة على حممد بن سعادة وغريه وقرأ بدمشق على الواسطي ومسع عليه 
 وانقطع للعبادة يف اإلسكندرية .

1)تويف هبا سنة اثنتني وسبعني وستمائة ، وقيل سنة ثالث ودفن مبرج سوار .  4 4 8 ) 
 له :

 . يف تفسري القرآنيف العلوم النافعة :  اللمعة اجلامعة
 وله أيضا : 

ب ياملسلك القر  ،لصوفية ايها شرف املراتب واملنازل : يف القراءات ،  النبذ اجللية يف ألفاظ اصطلح عل
 يف ترتيب الغريب : يف احلديث ، األربعون املضية يف األحاديث النبوية .

 
 

1)_ حممد بن عبد الرحيم بن الطيب أبو العباس القيسي الضرير 72 4 4 9 )   
 

مقرئ املغرب

1)اخلضراء ابجلزيرةولد  4 5 0 يف حدود الثالثني وستمائة . (

                                                                                              

(1 4 4  ، غاية 2/535، معجم املفسرين  2/514(مصادر ترمجته : طبقات املفسرين للداوودي 7
، 1/394ح الطيب نف،  3/335، معجم املؤلفني  6/150، األعالم  1/521، حسن احملاضرة  2/149النهاية 

 618، 401، 1/55ملكنون ، إيضاح ا 2/129، هدية العارفني  3/128، الوايف ابلوفيات  7/243النجوم الزاهرة 
 وغريها .

(1 4 4 8  . 3/128( الوايف 
(1 4 4 9  .  2/171، غاية النهاية  4/128، الدرر الكامنة 2/187ر ترمجته : طبقات املفسرين للداوودي (مصاد
(1 4 5  (2/158( مدينة مشهورة ابألندلس وقبالتها من الرب بالد بالد الرببر سبتة )انظر معجم البلدان 0
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ن ب عن أيب عمرو ،لسمايت ايشي وقرأ القرآن على خطيبها أيب عبد هللا الركيين ، وعلى أيب عبد هللا الشر 
 عظيمة صاحب شريح .

أله أن سا جاء رمضان  ، فلملعزيف، فأكرمه أمريها أبو القاسم حممد ابن أيب العباس ا حتول إىل سبتة مث
 لسرية على الناس ، فصار يدرس كل يوم ميعاداً منها ويورده .يقرأ ا

 راءات وضبطهارفة الق معيفكان من أسرع الناس حفظاً ، وأحسنهم صوات ، وكان إليه املنتهى يف العصر 
نه عحلديث ، محل ربية واالعو  عارفا ابلتفسريوأدائها ، كان حيفظ التيسري والكايف البن شريح ، وكان 

أهل سبتة

  يف رمضان سنة إحدى وسبعمائةتويف
 
 
_ حممد بن عبد هللا بن حممد بن عبد هللا بن أمحد اإلمام أبو بكر بن العريب األندلسي  73

1)اإلشبيلي املالكي  4 5 1 )


 
 العامل املستبحر احلافظ ختام علماء األندلس ، أحد األعالم 

 ائةأربعمليلة اخلميس لثمان بقني من شعبان سنة مثان وستني و  ولد إبشبيلية
ة رايسة إشبيلي صحابوأبوه أبو حممد من فقهاء بلدة إشبيلية ورؤسائها حصلت له عند العبادية أ

 .كانةوم
امًا وكان قد عشر ع و سبعةوله إذ ذاك حن خرج أبو بكر مع والده إىل احلجوملا انقضت دولتهم 

 أتدب ببلده ، وقرأ القراءات .
.اود الفارسي سن بن داحل ن بن مشرف، ومهداي الوراق ، وأابلقي مبصر أاب احلسن اخللعي ، وأاب احلس

                                                                                              

(1 4 5 قات املفسرين ، طب2/167، طبقات املفسرين للداوودي  34(مصادر ترمجته : طبقات املفسرين للسيوطي 1
 180، بغية امللتمس  12/228، البداية والنهاية  121، نيل السائرين  2/558، معجم املفسرين 180لألدنوي ص

،  2/25، نفح الطيب  3/279، مرآة اجلنان  2/558، الصلة  281، الديباج املذهب  4/1294، تذكرة احلفاظ 
، الوايف  105ندلس ، قضاة األ 4/141شذرات الذهب ،  20/197، سري أعالم النبالء  3/423وفيات األعيان 

، مقدمة   1/249رب ، املغرب يف حلي املغ 3/198، سلوة األنفاس  160، جذوة االقتباس  3/330ابلوفيات 
وغريها ، إيضاح  761، 559،  553، كشف الظنون 1/632،  1/412كتاب العواصم من القواصم  ، بروكلمان 

، شجرة  5/302لزاهرة ا، النجوم  4/125، العرب  2/90وغريها ،هدية العارفني  224،  145،، 1/105املكنون 
 . 3/456، معجم املؤلفني  6/230، األعالم  1/136النور 
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 هاوي ، وأابر لوأاب سعيد ا ولقي ابلشام أاب نصر القدسي، وأاب سعيد الزجناين ، وأاب حامد الغزايل ،
م .غريهو القاسم بن أيب احلسن املقدسي ، واإلمام أاب بكر الطرطوشي ، وبه تفقه ، 

خرينآخان يف ن طر طيوري ، ومن أيب احلسن البزاز وأيب بكر بودخل بغداد فسمع هبا من ابن ال

ية ىل بغداد اثن عاد إمثريه وحج يف موسم سنة تسع ومثانني ، ومسع مبكة من احلسني بن علي الطربي ، وغ
ية ، وأتقن  الرواسع يف، وصحب العلماء واألدابء ، فأخذ عنهم الفقه واألصول ، وقيد الشعر ، وات

األصول والكالم على أئمة هذا الشأن .مسائل اخلالف و 

 ه هبا يف سنةمات أبو ، ف مث صدر عن بغداد إىل األندلس ، فأقام ابإلسكندرية عند أيب بكر الطرطوشي
ثالث وتسعني

حد قبله ممن  ت به أأيمل  مث انصرف هو إىل األندلس سنة مخس وتسعني ، فقدم بلده إشبيلية بعلم كثري
متقدما يف  ،واجلمع هلا  ها ،، وكان من أهل التفنن يف العلوم واالستبحار في كانت له رحلة إىل املشرق

ييز ب الذهن يف متا ، اثقنشرهو املعارف كلها ، متكلما يف أنواعها ، انفذا يف مجيعها حريصا على أدائها 
يف  صارما ،إلسناد لو االصواب منها ، وأحد من بلغ مرتبة االجتهاد ، وأحد من انفرد ابألندلس بع

النفس ،  ، وكرم تمالأحكامه ، وجيمع إىل ذلك كله آداب األخالق مع حسن املعاشرة ، وكثرة االح
وحسن العهد ، وثبات الود .

 ورحل إليه ، للسماع واألخذ عنه .
ن بن ربيع د الرمحوعب وممن أخذ عنه : القاضي عياض ، وأبو زيد السهيلي ، وأمحد بن خلف الطالعي

 أبو احلسن اخللعي وخالئق األشعري ، والقاضي
قال القاضي عياض : واستقضى أبو بكر ببلده فنفع هللا به أهلها لصرامته وشدته ونفوذ أحكامه ، 
وكانت له يف الظاملني سورة مرهوبة ، يؤثر عنه يف قضائه أحكام غريبة ، مث صرف عن القضاء ، وأقبل 

1)اخلرب، مليح اجمللس على نشر العلم وبثه وكان فصيحا أديبا ، شاعرا ، كثري 4 5 2 ) .
1)فأتى بكل بديع .  فسر القرآن اجمليدقال الذهيب :  4 5 3 ) 

1)وقال عنه الضيب : أديب رائق الشعر رئيس وقته  4 5 4 ) .
دينة فاس ، ا إىل مميت ، ومحل من مراكشتويف يف ربيع اآلخر سنة ثالث وأربعني ومخسمائة منصرفة 

 ودفن هبا خارج ابب احملروق .
 حسنة مفيدة منها :  وتصانيفه كثرية

                                                                                              

(1 4 5 2  . 2/27(انظر نفح الطيب 
(1 4 5 3  . 20/198( السري 
(1 4 5 4  . 183( التعبية 
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قة ، ر و مثانني ألف  ين سنة،عشر  : قال يف كتابه القبس : إنه ألفه يف أنوار الفجر يف تفسري القرآن
وتفرقت أبيدي الناس .

قال الشيخ برهان الدين ابن فرحون : وأخربين الشيخ الصاحل أبو الربيع سليمان بن عبد الرمحن الربغواطي 
ة ابملدينة النبوية ؛ قال أخربين الشيخ الصاحل يوسف احلزام املغريب بثغر يف سنة إحدى وستني وسبعمائ

اإلسكندرية يف سنة ستني وسبعمائة ، قال: رأيت أتليف القاضي أيب بكر بن العريب يف تفسري القرآن ؛ 
سلمني املسمى أنوار الفجركامال يف خزانة امللك العادل أمري املسلمني أيب عنان فارس بن السلطان أمري امل

أيب سعيد عثمان بن يوسف بن عبد احلق ، وكان السلطان أبو عنان إذ ذاك مبدينة مراكش ؛ وكانت له 
خزانة كتب حيملها معه يف األسفار ، وكنت أخدمه مع مجاعة يف حزم الكتب ورفعها ، فعددت أسفار 

أبو الربيع : وهذا املخرب هذا الكتاب فبلغت عدته مثانني جملداً ومل ينقص من الكتاب املذكور شيء  قال 
1)يعين يوسف ، ثقة صدوق ، رجل صاحل ، كان أيكل من كده . 4 5 5 ) 

1)وذكر الضيب 4 5 6 ، ولعله قدم له هبذا الديوان  أن أنوار الفجر ديوان كبري جدا أورد فيه مدح النيب  (
 فوقف عليه الضيب فظنه كل الكتاب ، وهللا أعلم .

 
1).  أحكام القرآن 4 5 7 ) 

1).   القرآنالناسخ واملنسوخ يف 4 5 8 ) 
: يسمى قانون التأويل يف التفسري أو واضح السبيل يف معرفة  القانون يف تفسري الكتاب العزيز

1)قانون التأويل وفوائد التنزيل .  4 5 9 ) 
 وله أيضا :

املسالك يف شرح موطأ مالك ، القبس على موطأ مالك بن أنس ، عارضة األحوذي على كتاب 
احملصول يف أصول الفقه ، سراج املريدين ، املتوسط ، املشكلني ، شرح الرتمذي ، القواصم والعواصم ، 

حديث أم زرع ، معاين األمساء احلسىن ، اإلنصاف يف مسائل اخلالف ، شرح حديث اإلفك ، شرح 
حديث جابر يف الشفاعة ، سرت العورة ، أعيان األعيان ، كوكب احلديث واملسلسالت ، أمهات 

                                                                                              

(1 4 5 5  . 170-169( طبقات الداوودي
(1 4 5 6  182( بغية امللتمس
(1 4 5 7  (1/192خطية كثرية )انظر الفهرس الشامل  (وهو مطبوع ومنه نسخ
(1 4 5  (1/193(منه نسخة يف خزانة القرويني )انظر الفهرس الشامل 8
(1 4 5 ، الفهرس الشامل 1/732(منه نسخ ابلقرويني واألسكورايل ودار الكتب ابلقاهرة  )انظر بروكلمان ملحق 9
 ( 6/230، األعالم  1/193
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رتغيب يف امللة ، حسم الداء يف الكالم على حديث السوداء ، غوامض املسائل، ترتيب الرحلة لل
النحويني ، نزهة الناظر ، وغري ذلك .



 
1)_ حممد بن عبد هللا ) أيب حممد ( بن حممد بن ظفر 74 4 6 0 املكي برهان الدين أبو هشام  (

1)وأبو عبد هللا وأبو جعفر الصقلي 4 6 1 )  
  املفسر املنعوت حجة اإلسالم النحوي اللغوي املالكي
1)قال عنه الذهيب : العالمة البارع حجة الدين  4 6 2 ). 

1)ولد مبكة 4 6 3 1)ونشأ مبكة وقيل بصقلية_   ( 4 6 4  _ سنة سبع وتسعني وأربعمائة (
 مث قدم مصر يف صباه ، ولقي أاببكر الطرطوشي ابإلسكندرية 

. غ، وابن مسرةابد الدلولياودخل األندلس فلقي فيها أاب بكر بن العريب ، وأاب مروان الباجي ، وأاب 
، فجال فيها ودخل املغرب فأقام ابملهدية مدة ، وشاهد هبا حرواب من الفرنج  وقصد بالد إفريقية

وأخذت من املسلمني وهو هناك ، مث انتقل إىل صقلية ، مث إىل مصر ، مث قدم حلب ، وأقام مبدرسة ابن 
ة وأهل السنة ، فنهبت كتبه فيما هنب ، مث جرت فتنة بني الشيعتفسريا كبريا أيب عصرون ، وصنف هبا 

1)، فقدم محاة ، فصادف قبوال ، وأجري له راتب ، وصنف هناك تصانيفه 4 6 5 ) . 
 ن النحو للغة مابعلم وكان رجال صاحلا ورعا زاهدا ، مشتغال مبا يعينه ، وله شعر حسن ، وكان أ

ومن شعره :

ببســـم هللا يفتتح العليم        وابلرمحن يعتصم احلليم

                                                                                              

(1 4 6  (4/29اء )وفيات األعيان (ظفر : بفتح الظاء املعجمة والفاء آخره ر 0
(1 4 6 ، معجم 188، طبقات املفسرين لألدنوي ص 246،  2/171(مصادر ترمجته : طبقات املفسرين للداوودي  1

ر يف أخبار البشر ، املختص 5/371لسان امليزان  ، 1/231املدرسة القرآنية ،  138، نيل السائرين  2/559املفسرين 
،  1/141 ابلوفيات ، الوايف 2/96، هدية العارفني  1/233سعادة ، مفتاح ال 7/102، معجم األدابء  3/52

، خريدة القصر  188نات ، روضات اجل 1/142، بغية الوعاة  20/522، سري أعالم النبالء  4/29وفيات األعيان 
، 2/244، 1/68نون ، إيضاح املك 3/456، معجم املؤلفني  6/230، األعالم  2/344، العقد الثمني  3/49

 . 1/595امللحق  1/351وغريها ، بروكمان  171،  126، 101، كشف الظنون 2/344الثمني  العقد
(1 4 6 2  . 20/522( السري 
(1 4 6 3   167، طبقات املفسرين  1/142( انظر بغية الوعاة 
(1 4 6 4  . 6/230، األعالم  20/522، السري  2/246( انظر طبقات الداوودي 
(1 4 6 5  . 2/177(انظر طبقات الداوودي 
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وكيف يلومين يف حسن ظين         بريب الئم وهو الرحيم

ومل يزل يكابد الفقر طول عمره ، وزوج ابنته من الضرورة بغري كفء فسافر هبا من محاة وابعها يف بعض 
1)البالد 4 6 6 ). 

أقام حبماة إىل أن مات هبا سنة مخس وستني ومخسمائة وقيل غري ذلك . 

 له :
1)احلكيم : يف اثين عشر جملدا .  نينبوع احلياة يف تفسري القرآ 4 6 7 ) 

 التفسري الكبري 
 إكسري كيمياء التفسري 

 فوائد الوحي املوجز إىل فوائد الوحي املعجز 
 أساليب الغاية يف أحكام آية

 وله أيضا :
معاقبة  ري علىة اجلاملنشي يف الفقه على مذهب مالك بن أنس ، التشجني يف أصول الدين ، معاتب

لُبشر لسنة ، خري اد أهل اعتقااأيب حنيفة واألشعري ، العادات يف االعتقاد ، اجلنة يف  الربي يف اعتقاد
 شرح يفاص ، املطول ام اخلو إهب خبري الَبَشر ، ملح اللغة فيما اتفق لفظه واختلف معناه ، درة الغواص يف

الك ، م ياءألنباملقامات ، كشف الكسف يف نقض الكتاب املسمى ابلكشف ، غرر أنباء جنباء ا
ئح لراقية ، نصاالعوذ او قية األذكار يف مسالك األفكار ، سلوان املطاع يف عدوان الطباع ، اخلوذ الوا

لم ع اإلشارة إىل عنوي ،ط املالذكرى ، الربهانية يف شرح األمساء احلسىن ، االشرتاك اللغوي واالستنبا
 العبارة ، وغري ذلك .



 
يب الفضل السلمي أبو عبد هللا شرف الدين _ حممد بن عبد هللا بن حممد بن أ 75

1)املرسي 4 6 8  ) 

                                                                                              

(1 4 6 6  . 4/30ن (وفيات األعيا
(1 4 6  (منه عدة نسخ يف املكتبة الوطنية بباريس ويف تشسرتبييت ويف اآلصفية وبدار الكتب املصرية7

 1/205، الفهرس الشامل  1/596ومبكتبة الدولة بربلني وانظر بروكلمان ملحق 
(1 4 6 ن ، طبقات املفسري2/172، طبقات املفسرين للداوودي  35(مصادر ترمجته : طبقات املفسرين للسيوطي 8

، العرب  17، املستفاد من ذيل اتريخ بغداد ص 1/76، ذيل مرآة الزمان  2/560، معجم املفسرين 239لألدنوي ص
، مرآة اجلنان  5/269، شذرات الذهب  2/18، العقد الثمني  8/69، طبقات الشافعية للسبكي  5/224
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 واحلديث ، ضرير .  والتفسريعامل ابألدب 
 ني . سبع أصله من مرسية ومولده هبا يف ذي احلجة سنة تسع وستني ومخسمائة وقيل سنة

1)احملدث الفقيه األصويل . املفسر قال السيوطي عنه : العالمة شرف الدين النحوي األديب الزاهد 4 6 9 ) 
وقال ايقوت : أحد أدابء عصران ، ومن أخذ من النحو والشعر أبوفر نصيب ، وضرب فيه ابلسهم 

1)املصيب .  4 7 0 ) 
1)احملدث النحوي ذو الفنون. املفسروقال الذهيب : اإلمام العالمة البارع القدوة  4 7 1 ) 

ن والفقه واخلالف وقال ابن النجار : كان من األئمة الفضالء يف مجيع فنون العلم ؛ احلديث وعلوم القرآ
واألصلني والنحو واللغة ، وله قرحية حسنة ، وفهم اثقب ، وتدقيق يف املعاين وله مصنفات يف مجيع ما 

وله النظم والنثر املليح ومع ذلك فهو زاهد متورع حسن الطريقة متدين كثري العبادة متعفف … ذكرانه 
1)نزه النفس قليل املخالطة للناس . 4 7 2 ) 

ق ، وحج ب ودمشيف حل فزار خراسان وبغداد ، وأقام مدة ورحل إىل املشرق تنقل يف األندلس ،
 وعاد إىل دمشق وسكن املدينة ، مث انتقل إىل مصر .

 ،والطيب ك الداينشري قرأ القرآن على ابن غلبون وغريه ، والنحو على أيب احلسن علي بن يوسف بن
ماق ، م بن دقراهي،واألصول على إب بن حممد بن الطيب النحوي ، والشلوبيين ، والتاج الكندي

والعميدي ، واخلالف على معني الدين اجلاجرمي .

 . لعلماومسع احلديث الكثري بواسط وهبمذان وبنيسابور وهبراة ومبكة من أئمة هذا 
قال الفاسي : وهو الشيخ اإلمام العامل الزاهد ، فخر الزمان ، علم العلماء ، زين الرؤساء ، إمام النظار ، 

مجع األقطار يف رحلته، … ئيس املتكلمني ، أحد علماء الزمان املتصرف أحسن التصرف يف كل فن  ر 
ارحتل إىل غرب بالده مث األندلس، والداير املصرية ، والشام والعراقني والعجم ، وانظر وقرأ وأقرأ ، 

                                                                                                                                                                      

، الوايف  2/125هدية العارفني  ، 2/41، نفح الطيب  7/59، النجوم الزاهرة  7/16، معجم األدابء  4/137
وفيه حممد بن حممد بن  141، طبقات النحاة واللغويني البن قاضي شهبة  1/144، بغية الوعاة  3/354ابلوفيات 

، وغريها ، 558، 458، كشف الظنون  23/312، سري أعالم النبالء 2/451عبد هللا ، طبقات الشافعية لألسنوي 
، معجم 6/233، األعالم  1/312، بروكلمان  2/663، التكملة  7/16األريب ، إرشاد  1/604إيضاح املكنون 

 3/458املؤلفني 
(1 4 6 9  1/144( بغية الوعاة 
(1 4 7 0  7/16( معجم األدابء 
(1 4 7 1  23/312( السري 
(1 4 7  81-17( انظر املستفاد من ذيل اتريخ بغداد ص2
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، وجاور مبكة كثرياً  واستفاد وأفاد ، ومل يزل يقرئ ويدرس حيث حل ، ويقر له بعلمه وفضله يف كل حمل 
1)… مسع منه احلفاظ واألعيان من العلماء ، وابلغوا يف الثناء عليه  4 7 3 ) 

 والتفسريذكره احلافظ شرف الدين الدمياطي يف معجمه وترمجه ابلنحو واألدب والفقه واحلديث 
1).والزهد 4 7 4 ) 

مسع من  احلجري ، و د هللابيبن عابعلو من احلافظ أيب حممد عبد هللا  ابملغرب وقال الذهيب : مسع املوطأ
 عبد املنعم بن الفرس .

 روى عنه احملب الطربي ،والشرف الفزاري ، وحممد بن يوسف بن املهتار
  لسنداوكان نبيالً ضريرا ، حيل بعض مشكالت إقليدس وحيفظ صحيح مسلم جمرداً عن 

 لزم النسك والعبادة واالنقطاع .
ده يف الصفات فقال :قال ايقوت : وأنشدين لنفسه وقد متاروا عن

 من كان يرغب يف النجاة فما له          غري اتباع املصطــفى فيما أتى
 ذاك الســبيل املستقيم وغريه           سبل الغواية والضـاللة والردى

 فاتبع كتاب هللا والســنن اليت          صحت فذاك إذا اتبعت هو اهلدى
 ابب جير ذوي البصــرية للعمىودع السـؤال بكم وكيف فإنه          

1)الدين ماقال الرســول وصحبه          والتابعون ومن مناهجهم قفا  4 7 5 ) 
وله _ والبيت الثاين تضمني لغريه _ : 

دخلت َهرَاة أستفيد علومها       فألفيت من فيها محري الورى فهما

1)ميرون يب اليعرفـون مكانيت      كأين دينــــار مير به أعمى 4 7 6 ) 
بيع األول س عشر ر خام مات متوجها إىل دمشق بني العريش وتل الزعقة من منازل الرمل يوم االثنني

 سنة مخس ومخسني وستمائة ، ودفن بتل الزعقة .
 له : 

1)وامسه ري الظمآن : يزيد على عشرين جزًءا . التفسري الكبري 4 7 7 وتفسريه من أحسن التفاسري  (
1)ا ببعض وهو يف مثانية أسفار مث اختصره بعد يف سفرين .وألطفها ذكر فيه ارتباط اآلايت بعضه 4 7 8 )  

                                                                                              

(1 4 7 3  2/18( انظر العقد الثمني 
(1 4 7 4  1/146( انظر بغية الوعاة 
(1 4 7 5   18، واملستفاد ص 7/17معجم األدابء ( األبيات يف 
(1 4 7 6  . 2/173( انظر طبقات الداوودي 
(1 4 7  1/254(منه نسخة ابملكتبة الوطنية بتونس من سبأ إىل اإلنسان انظر الفهرس الشامل 7
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مجع القرآن علوم األولني واآلخرين حبيث مل حيط هبا علما حقيقة إال املتكلم … ومما قاله يف تفسريه : 
خال ما استأثر هللا به سبحانه وتعاىل مث ورث عنه معظم ذلك سادات الصحابة  هبا مث رسول هللا 
لفاء األربعة وابن مسعود وابن عباس حىت قال : لو ضاع يل عقال بعري لوجدته يف  وأعالمهم مثل اخل

كتاب هللا تعاىل مث ورث عنهم التابعون إبحسان ، مث تقاصرت اهلمم وفرتت العزائم وتضاءل أهل العلم 
بفن وضعفوا عن محل مامحله الصحابة والتابعون من علومه وسائر فنونه فنوعوا علومه وقامت كل طائفة 

1)اخل .…من فنونه  4 7 9 ) 
 : عشرة أجزاء . التفسري األوسط
 : ثالثة أجزاء . التفسري الصغري

 وله أيضا :
صول الفقه أتاب يف ة ،كالكايف يف النحو ، اإلمالء على املفصل ، الضوابط النحوية يف علم العربي

والدين ، كتاب يف البديع والبالغة ، خمتصر مسلم .



 
1)بن مسرة بن جنيح اجلبلي أبو عبد هللا األندلسي القرطيب _ حممد بن عبد هللا 76 4 8 0 )  

 
 متصوف متفلسف من دعاة اإلمساعيلية 

  ائتنيولد ليلة الثالاثء لسبع مضني من شوال سنة تسع وستني وم من أهل قرطبة
 أخذ عن أبيه وحممد بن وضاح واخلشين وغريهم . 

 . كان جيمع بني مبادئ املتصوفة وبني أصول االعتزال 
آرائه ،  لشك يف سالمةأاثر ا مما أثر تفكريه الفلسفي والصويف أتثريًا كبريًا يف األندلس حيث كثر تالميذه

 واهتم ابلزندقة فخرج فارا إىل املشرق .
جلدلية يف اصومات ض اخلواحلجاز وحج غري مرة مث عاد إىل بالده وأاثرت آراؤه بع دخل القريوان
 املشرق واملغرب .

                                                                                                                                                                      

(1 4 7  3/716، الفهرس الشامل  240( انظر طبقات األدنوي ص8
(1 4 7  حتني يف نسق واحد هذا اجلزء منها .فقد نقل عنه أكثر من صف 2/161( انظر اإلتقان يف علوم القرآن 9
(1 4 8 ، 2/41، اتريخ علماء األندلس 41، معجم احملدثني واملفسرين  2/800( مصادر ترمجته : معجم املفسرين 0

 6/223، األعالم  3/178، نفح الطيب 1/109جذوة املقتبس
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تباعه وأحرق ماوجد عندهم من  األندلسي ابن زرب يف الرد عليه واستتاب بعض أألف القاضي 
1).كتبه 4 8 1 ) 

إلمامة يف ابلغ به مبلغ فرقة ت قتانورد عليه مجاعة من أهل املشرق منهم ابن األعرايب وغريه ، والناس فيه فر 
 العلم والزهد وفرقة تطعن عليه ابلبدع .

قيق يف غوامض إشارات الصوفية وتواليف يف املعاين نسبت إليه قال احلميدي : له طريقة يف البالغة وتد
1)بذلك مقاالت نعوذ ابهلل منها وهللا أعلم هبا . 4 8 2 ) 

 …  معتقده لى سوءعمث ظهر الناس … وقال ابن الفرضي : أظهر نسكا وورعا واغرت الناس بظاهره 
1)يف كثري من القرآن . حيرف التأويلوذكر أنه كان  4 8 3 )  

 .مثائة وثال ربعاء ودفن يوم اخلميس خلمس خلون من شوال سنة تسع عشرةتويف بعد عصر األ
 
 

1)_ حممد بن عبد هللا بن ميمون بن إدريس بن حممد العبدري أبو بكر القرطيب 77 4 8 4 )  
 فقيه من بلغاء الكتاب مفسرعامل ابلقراءات واألدب شاعر 

حافظا للفقه واللغات واآلداب ، شاعراً  ذاكرًا للتفسري قال يف اتريخ غرانطة : كان عاملا ابلقراءات ،
حمسنًا ، كاتبًا بليغًا ، مربزًا يف النحو ، مجيل العشرة حسن اخللق ، متواضعا ، فكه احملاضرة ، ظريف 

1)الدعابة . 4 8 5 ) 
 أصله من قرطبة ، ولد يف حدود سنة مخسمائة أو دوهنا بقليل .

1)هبا العربية واآلداب وعرف مكانه . قال ابن األابر : خرج منها يف الفتنة فنزل مراكش وأقرأ 4 8 6 ) 

                                                                                              

(1 4 8  6/223، األعالم  78( انظر اتريخ قضاة األندلس 1
(1 4 8 2  1/109( اجلذوة 
(1 4 8 3  2/41علماء والرواة ( اتريخ ال
(1 4 8 ، هدية  1/147، بغية الوعاة  2/560، معجم املفسرين  2/172(مصادر ترمجته : طبقات املفسرين للداوودي 4

ملؤلفني ، معجم ا 2/511، التكملة  1/111، املغرب يف حلي املغرب  302، الديباج املذهب  2/96العارفني 
، 1686، 604،  213، كشف الظنون  198املغرب ، املطرب من أشعار أهل  6/231، األعالم  3/461

1788. 
(1 4 8 5  1/147( انظر بغية الوعاة 
(1 4 8 6  2/511( التكملة 
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 لباذش ، وأيبسن بن ااحل روى عن أيب بكر بن العريب ، وأيب احلسن شريح ، وعبد الرمحن بن بقي وأيب
د بن عتاب ، أيب حمم، و  الوليد بن رشد والزمه عشر سنني ، ويونس بن مغيث وأيب عبد هللا بن احلاج

 ومسع أاب حبر األسدي وغريهم
بو البقاء يعيش بن القدمي وأبو زكراي املرجيقي وغريمهاروى عنه أ

  استوطن مراكشو دخل غرانطة ، 
ومن شعره :

ال تكرتث بفراق أوطان الصبا            فعسى تنال بغريهن سعوداً 

 فالدر ينظم عند فقـد حباره             جبميل أجياد احلسان عقوداً 
سمائة وقد تني ومخع وسلة بقيت من مجادى اآلخرة سنة سبمات مبراكش يوم الثالاثء الثنيت عشرة لي

 قارب السبعني
 له :

احذ ري ، مشحلرياشرحان على اجلمل كبري وصغري ، شرح أبيات اإليضاح للفارسي ، شرح مقامات 
 األفكار فيما أخذ على النظار ، وغري ذلك .

 


1)كر احلنبلي_ حممد بن عبد امللك بن سليمان بن أيب اجلعد التسرتي أبو ب 78 4 8 7 ) 
 

1)ولد بتسرت 4 8 8  سنة مخس ومخسني وثالمثائة (
  اتجرا سنة ثالثني وأربعمائة قدم األندلس

اسعة و ه ، وروايته ا مبذهبداينو قال اخلزرجي : كان خريا متدينا نزيه النفس متسننا مؤمتا أبمحد بن حنبل 
وكان … وتفسريب عرات وإعن شيوخ جلة ابلعراق وخراسان وكان عاملا بفنون علوم القرآن من قراءا

 ممتعا قوي األعضاء مصححا .
 تويف بعد الثالثني وأربعمائة .

 

                                                                                              

(1 4 8  . 2/658الصلة  2/565، معجم املفسرين  2/189(مصادر ترمجته : طبقات املفسرين للداوودي 7
(1 4 8   2/34لدان ( تسرت : ابلضم مث السكون وفتح التاء األخرى وراء أعظم مدينة خبوزستان . معجم الب8
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_ حممد بن عبد الوهاب بن عبد الكايف بن عبد الوهاب بن عبدالواحد بن حممد بن  79
علي بن أمحد سعد الدين أبو بكر وأبو اليمن وأبو املعايل ، وأبو سعيد األنصاري ، 

1)نبلي األطروشالدمشقي،الشريازي ابن احل 4 8 9 )


 
 مفسرواعظ 

 من دمشق شريازي األصل  
 راءت السبع ،ليه القعقرأ و أخذ عن أبيه ، وأيب حممد عبد الغين املقدسي ، وأيب اليمن زيد الكندي ، 

 وزي ن اجلوقرأ على أيب البقاء العكربي شرحه ملقامات احلريري وأخذ عن أيب الفرج ب
وعرف التفسريحفظ الكثري ، 

عها عظ جبامالو  ، وتكلم يف وعرب سبتةر ، ودخل األندلس سنة إحدى ومخسني وستمائة قدم مص
 كل ذلك و يعظ يفش وهأشهرًا ، وجال يف األندلس ، ورجع إىل سبتة وتوجه إىل أزمور ، وقدم مراك

 جلوزي وخيتما نومن كالم اب بعد اخلطبة والدعاء وشيء من أخبار الصاحلني ، جملسه ابلتفسريفيفتتح 
بفصل من السري .

حبسن تقدمه  ن، يشهدمتق وجمالسه على التوايل ، يبدأ اليوم من حيث انتهى ابألمس ، وكالمه يف ذلك
 طه .سفر خب ي يف، ومل يكن عنده كتاب يسعده ، ليذكر ماكان بسبيله سوى خطب من كالم اجلوز 

كتابة ، لابإمنا خياطب  ،لبتة وكان يشارك يف الطب وغريه ، وكان شديد الصمم ، اليكاد يسمع شيئًا ا
ب يه من ابان ففيجيب ابلعني واإلشارة وكان شافعي املذهب ، مستحسن املنزع ، لوال حرص ك

 التكسب ، ومع ذلك فقد كان من حسنات وقته .
 مات ابلقرب من مراكش يف رجب سنة اثنتني ومخسني وستمائة .

 له :
مصباح الواعظ

 


1)رايين_ حممد بن علي بن خليفة الغ 80 4 9 0 ) 
                                                                                              

(1 4 8 ، ذيل  2/74، املقفى  2/570، معجم املفسرين  2/192(مصادر ترمجته : طبقات املفسرين للداوودي 9
 . 2/267طبقات احلنابلة 

(1 4 9 0 ، دليل املؤلفني 3/594، تراجم املؤلفني 290، أعالم ليبيا ص 236رقم  1/2/840( مصادر ترمجته : العمر 
 .   2/885، فهرس الفهارس  1/349كية ، شجرة النور الز  297العرب الليبني ص
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 ، ومنها أصله. غراين بطرابلسنسبة إىل بلدة 

1)قال عنه الكتاين : اإلمام العالمة حمدث تونس ومسندها . 4 9 1 ) 
يخ زيتونة ته كالشذة وقعلى الشيخ إبراهيم اجلمين . مث قدم تونس فأخذ عن أسات جبربةوقرأ أوال 

 .لبليدي د افناوي وحمموالريكلي ومنصور املنزيل . وحج ولقي مبصر علماء منهم حممد احل
 . وغريهم قيلةوأخذ أيضا عن سليمان املنصوري واتج الدين القلعي املكي والعماري وابن ع
 وغريهم .  لبقلوطيلي اوعنه ابناؤه حممد الصاحل وحممد السنوسي وأمحد وحممد بن قاسم احملجوب وع

وشحات كثرية صائد ومه بقوقد مدحوخترج عليه علماء كثريون من أشهرهم الوزير محودة بن عبد العزيز، 
 مثبتة يف ديوانه. 

رس فكان أول مد  أسسهااليت وملا عاد إىل تونس نصبه الباشا علي ابي األول شيخا ابملدرسة السليمانية
 هبا . 

كانت بينه وبني احلافظ مرتضى الزبيدي مكاتبات وأجاز كل منهما صاحبه.

تعرف به عند مروره من تونس وأثىن عليه الثناء اجلميل ووصفه وذكره الورثالين يف رحلته إىل احلجاز، وقد 
بكرم الطباع قال: وابجلملة ففضل الشيخ الغرايين علما وعمال وأنسا وإجالال وتعظيما كثري ال يكاد 
خيفى على أعدائه. وهو فقيه حمدث حنوي أصويل متكلم، وهو أيضا رحيم لألمة احملمدية السيما غرابء 

1)الضعيف منهمالطلبة أيخذ بيد  4 9 2 ) . 
مجع بعض حفدته أخباره وفضائله يف رسالة مستقلة .

ربة ي على قربه تعلي اب مريتويف يوم األربعاء رابع عشر شوال سنة أربع وتسعني ومائة وألف ، وبىن األ
 ابلزالج. 

 له :
1). تفسري البسملة 4 9 3 )  

 وله أيضا :

                                                                                              

(1 4 9 1  2/885( فهرس الفهارس 
(1 4 9 2  . 1/2/840( انظر العمر 
(1 4 9  هـ .1193(منه نسخة مبكتبة حسن حسين عبد الوهاب خبط يده أمتها سنة 3
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فيض اخلالق  ،نطق نت التهذيب يف املحاشية على مقدمات السنوسي  ، حاشية على اخلبيصي على م
حكم  ،لرتمذي ئل ايف الصالة على راكب الرباق ، شرح على مقدمة خمتصر خليل ، تعليق على مشا

صفة الثواب.جيار و  اإلاخلنثى مشكل ، رسالة يف تعدد الضامنني، فهرس مروايته ، جواب يف مسائل يف



 
1)بن عريب احلامتي الصويف _ حممد بن علي بن حممد بن أمحد بن عبد هللا 81 4 9 4 )  

الفقيه الظاهري احملدث من ولد عبد هللا بن حامت أخي عدي بن حامت

 ندلس .األ من بالد مبرسيةيف ليلة االثنني سابع عشر رمضان سنة ستني ومخسمائة  ولد
شرق ملامث رحل إىل  ،الة قال ابن األابر : أخذ عن مشيخة بلده ، ومال إىل اآلداب ، وكتب لبعض الو 

حاجا ، فأدى الفريضة ومل يعد بعدها إىل األندلس

ومسع بقرطبة من احلافظ أيب القاسم خلف بن بشكوال ، وغريه

ءات السبع .ابلقرا كرميوإبشبيلية من أيب بكر حممد بن خلف بن صاف اللخمي ، وقرأ عليه القرآن ال

محد بن أيب مد بن أر حملقاضي أيب بكومسع على قاضي مدينة فاس أيب حممد عبد هللا التاديل وعلى ا
 احلق بن عبد مد عبديب حمأمجرة وعلى القاضي أيب عبد هللا حممد بن سعيد بن زرقون األنصاري ، وعلى 

لى يونس بن تاين وعحلرساالرمحن بن عبد هللا اإلشبيلي، وعلى عبد الصمد بن حممد بن أيب الفضل بن 
لي املقام ، وع ين إمامصبهاني بن شجاع بن زاهر بن رستم األأيب احلسن العباسي نزيل مكة ، وعلى املك

د بن لوليد بن أمحن أيب امد ببن  الربهان نصر بن أيب الفتوح بن علي وسامل بن رزق هللا األفريقي، وحم
شبل ، وأيب عبد هللا ابن عيشون

 .وزيالفرج ابن اجل ، وأبو سلفيوأجازه مجاعة كثرية منهم احلافظ أبو القاسم ابن عساكر ، وأبو الطاهر ال
. يةببجامحن الر  من أيب حممد بن عبيد هللا ، وذكر أنه لقي عبد احلق بن عبد ومسع بسبتة

                                                                                              

(1 4 9 ، طبقات املفسرين 2/420،  طبقات املفسرين للداوودي  38(مصادر ترمجته : طبقات املفسرين للسيوطي 4
جلنات ا، روضات  13/156، البداية والنهاية  2/581، معجم املفسرين  143نيل السائرين  ، 230لألدنوي ص

، ميزان االعتدال  5/158، العرب  4/100، مرآة اجلنان  5/311،  لسان امليزان  2/208، غاية النهاية  192
تفاد من ذيل اتريخ بغداد  س، امل 4/173، الوايف ابلوفيات  2/161، نفح الطيب  6/339، النجوم الزاهرة  3/659

امللحق  1/441كلمان ، برو 1/187، مفتاح السعادة  175، جذوة االقتباس  23/48، سري أعالم النبالء  28ص
، فهرس  275الم ، اجملددون يف اإلس6/281، األعالم  1/351، التكملة  5/190، شذرات الذهب  1/790:

، 3/531ني معجم املؤلف ، 1/198، جامع كرامات األولياء  1/231، دائرة املعارف اإلسالمية  1/233الفهارس 
يضاح املكنون إوغريها ،  82، 14،58، كشف الظنون  2/241، فوات الوفيات  170الذيل على الروضتني 

 . 3/706، الفهرس الشامل  2/114وغريها ، هدية العارفني  134، 1/73،84
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 وقدم إىل مصر وأقام ابحلجاز مدة ودخل بغداد واملوصل وبالد الروم 
غالب عليه قال ابن النجار : قدم بغداد يف سنة مثان وستمائة ، وكان يومأ إليه ابلفضل واملعرفة ، وال

طريق أهل احلقيقة ، وله قدم يف الرايضة واجملاهدة ، وكالم على لسان أهل التصوف ، ورأيت مجاعة 
يصفونه ابلتقدم واملكانة عند مجاعة من أهل هذا الشأن بدمشق ، و بالد الشام واحلجاز ، وله أصحاب 

وما مسعه منه ،  سول هللا وأتباع ، ووقفت له على جمموع من أتليفه وقد ضمنه منامات رأى فيها ر 
1)، فكتب عين شيئاً من ذلك ، وعلقت عنه منامني فحسب ومنامات قد حدث هبا عمن رآه  4 9 5 ).

وكان  إليه ، تصوفوقال ابن مسدي : وكان يلقب ابلقشريي ، لقب غلب عليه ملا كان يشري من ال
لحق ، لذي الياأو ب الشمجيل اجلملة والتفصيل ، حمصال لفنون العلم أخص حتصيل ، وله يف األد

والتقدم الذي مل يسبق .

كان ظاهري املذهب يف العبادات ابطين النظر يف االعتقادات

أنكر عليه أهل الداير املصرية شطحات صدرت عنه فعمل بعضهم على إراقة دمه كما أريق دم احلالج 
1)ستقر يف دمشق .وأشباهه وحبس فسعى يف خالصه علي بن فتح البجائي من أهل جباية فنجا وا 4 9 6 )  

قال الذهيب : ومن أردأ تواليفه كتاب الفصوص فإن كان الكفر فيه فما يف الدنيا كفر نسأل هللا العفو 
1)والنجاة فواغواثه ابهلل .  4 9 7 ) 

.  رم فرجا حيوقال العز بن عبد السالم : هو شيخ سوء مقبوح كذاب يقول بقدوم العامل وال
تزويج اإلنس ابجلن ، ويقول : اجلن روح لطيف واإلنس جسم  وسئل عن كذبه ، فقال : كان ينكر 

كثيف ال جيتمعان ، مث زعم أنه تزوج امرأة من اجلن وأقامت معه مدة مث ضربته بعظم مجل فشجته ، 
1)وأراان شجًة بوجهه وقد برئت 4 9 8 ) .

 
خيرج ابن  وخرج هو وابن سراقة العامري من ابب الفراديس بدمشق ، فقال : بعد كذا وكذا ألف سنة ،

1)العريب وابن سراقة من هذا الباب على هذه اهليئة . 4 9 9 )


 

                                                                                              

 وانظر مقدمة فصوص احلكم ، مقدمة الفتوحات املكية 
(1 4 9 5  . 28(املستفاد ص
(1 4 9 6  . 6/281( األعالم 
(1 4 9 7  . 23/48( السري 
(1 4 9 8  .  2/209(انظر طبقات الداوودي 
(1 4 9  ( هذا اعتقاد تناسخ األرواح نسأل هللا السالمة .9
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ف الكيمياء .، وأعر  عظموقال القطب اليونيين يف ذيل مرآة الزمان عنه : وكان يقول أعرف االسم األ

 
حبيث يكون  اماته ، منوحكى بعضهم عنه أنه كان يقول : ينبغي للعبد أن يستعمل مهته يف احلضور يف

ور وصار ذا احلضهلعبد خياله يصرفه بعقله نوما ، كما كان حيكم عليه يقظة فإذا حصل لحاكما على 
ائدة إنه عظيم الفلقدر، فذا اهخلقا له، وجد مثرة ذلك يف الربزخ، وانتفع به جدا، فليهتم العبد بتحصيل 

إبذن هللا .

 
بذلك . زمهخ عوقال : إن الشيطان ليقنع من اإلنسان أبن ينقله من طاعة إىل طاعة ليفس

 
 يه الغيب يفبنللبقاعي ، ت كتب عنه كثريون قدحا ومدحا ومن ذلك : تنبيه الغيب إىل تكفري ابن عريب ،

لشيخ ا بيان علوم ألمحر يفايت تنزيه ابن عريب ، الربهان األزهر يف مناقب الشيخ األكرب للقادري ، الكرب 
 مني يف مناقبلدر الثر والطه عبد الباقي سرو  األكرب للشعراين . ويف سريته : حميي الدين ابن عريب

 الشيخ حميي الدين د. صالح الدين املنجد . 
 

مات بدمشق يف ليلة اجلمعة الثامن والعشرين من شهر ربيع اآلخر وقيل يف شهر شوال سنة مثان وثالثني 
1)وستمائة ، ودفن يوم اجلمعة بسفح قاسيون يف تربة بين الركي يف حملة الصاحلية .  5 0 0 )



 
1)له حنو ثالمثائة كتاب ورسالة 5 0 1  ، منها : (

 
غري موجود . قال عنه : جاء بديعا يف شأنه وما أظن على البسيطة من نزع يف  كتاب يف التفسري
1)القرآن ذلك املنزع . 5 0 2 ) 

 
 هوقال صاحب نفح الطيب : وهو تفسـري كبري بلغ فيه إىل سورة الكهف عند قول

 (1وعلمناه من لدان علماتعاىل :   5 0 3 وتويف ومل يكمل وهذا التفسري كتاب عظيم  كل سفر حبر  (
 الساحل له .

                                                                                              

(1 5 0  3/390(هي قرية كبرية قرب جبل قاسيون . معجم البلدان 0
(1 5 0 1  2/581( انظر معجم املفسرين 
(1 5 0 2  ( املرجع السابق .
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1)ويسمى تفسري ابن عريب .  تفسري القرآن 5 0 4 ) 

1).  التفسري املختصر 5 0 5 ) 
1) . تفسري القرآن العظيمكشف األسرار وهتك األستار يف  5 0 6 )  

1). جمالس التفسري 5 0 7 )  
1). تفسري سورة الفاحتة العظمة يف 5 0 8 ) 

1)صف أنوار املثاين جملد يف تفسري الفاحتة  . وو  كشف أسرار املعاين 5 0 9 ) 
 يف أسرار معاين التنزيل اجلمع والتفصيل
الفارض وال بكر عوانيف القرآن الكرمي مثل قوله تعاىل : املثلثات الواردة

(1 5 1 0 وال جتهر  وقوله : (
 (1بصالتك وال ختافت هبا وابتغ بني ذلك سبيال 5 1 1 ) 

 (1خلق سبع مسوات مثل قوله :  يف القرآن الكرمي املسبعات الواردة 5 1 2 ) ، وسبعة إذا
رجعتم

(1 5 1 3 ). 

                                                                                                                                                                      

(1 5 0 3  .65(الكهف : 
(1 5 0 (منه نسخ يف اجلامعة اآلسيوية واملكتبة العامة أبصفهان وملك الوطنية والتيمورية ورامبور ومكتبة الدولة بربلني 4

ل ر الفهرس الشامراد انظمحممد و وابألزهرية وبدكملي اباب ومكتبة شهيد علي ابشا ومكتبة غرب وجملس النواب بطهران 
 طات .ملخطو ايب ومل يعتمد صاحب تلك الطبعة هذه ، وقد طبع كتاب يف التفسري نسب البن عر  1/246
(1 5 0  1/246(منه نسخة يف املكتبة العمومية ابستامبول انظر الفهرس الشامل 5
(1 5 0  1/247(منه نسخ ابلظاهرية ومكتبة فاتح وويل الدين . انظر الفهرس الشامل 6
(1 5 0  1/248(منه نسخة يف الصبيحية انظر الفهرس الشامل 7

(1 5 0 خدا خبش وبأوقاف املوصل وجامعة اإلمام حممد بن سعود وبأوبساال وجامعة اليبزج (منه نسخ باألسكوريال و8

 الدين . ية بباريس وويلي والوطنوزيروجبون ريالند ومبكتبة الدولة بربلني ومكتبة شهيد علي باشا وفيض اهلل أفندي وال

 1/247انظر الفهرس الشامل 
(1 5 0 9  2/1487حاشية األدنوي وكشف الظنون انظر (
(1 5 1 0  .  68قرة : (الب
(1 5 1 1  . 110(اإلسراء : 
(1 5 1  .  3(يف مواضع منها سورة امللك : 2
(1 5 1 3  . 196( البقرة : 
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1)املتشاهبات إىل معاين اآلايت احملكمات . رد معاين اآلايت 5 1 4 )  
1)يف الرتمجة عن القرآن .  إجياز البيان 5 1 5 ) 

1).  علوم القرآن الكرميسر العاملني يف  5 1 6 ) 

1)يف عامل اإلنسان . إشارات القرآن 5 1 7 ) 
1). القرآن من األمسافيما وقع يف  املقصد األمسى 5 1 8 )  

 
 وله أيضا : 

م الرابين ، ي ابالسإلهلفصوص احلكم ، الفتوحات املكية ، اإلعالم إبشارات أهل اإلهلام ، القسم ا
  .وغري ذلك كثريكشف املعىن يف تفسري األمساء احلسىن ، املبادئ والغاايت ،  

ات ، أايم الشأن ، إنشاء الدوائر ، درر وأمساء كتبه يكتنفها الغموض ومن ذلك : عنقاء مغرب ، التوقيع
السر اخلفي ، شجرة الكون ، اللمعة النورانية ، الصحف الناموسية ، اجلفر اجلامع والنور الالمع والسر 
اهلامع ، االحتاد الكوين واملشهد العيين حبضرة الشجرة اإلنسانية والطيور األربعة الروحانية ، وغريها . 

(1 5 1 9 ) 
 وله شعر .

 
د بن علي بن حممد بن حسن الصقلي األندلسي الربجي أبو عبد هللا احلاج _ حمم 82

1)الشطييب 5 2 0 ) 
 
                                                                                              

(1 5 1  1/247(منه نسخة ابلسعيدية انظر الفهرس الشامل 4
(1 5 1 ومنه نسخة مصورة 1/246(منه نسخ يف القادرية واحلرم املكي ومكتبة طلعت ودكملي اباب انظر الفهرس الشامل 5

 (1493روفيلم رقم يف اجلامعة اإلسالمية ميك
(1 5 1  1/247(منه نسخة مبكتبة العيدروس احلبشي انظر الفهرس الشامل 6

(1 5 1  (1/246(منه نسخ يف جامعة ليدن ومكتبة جون ريالند ومكتبة ويل الدين )انظر الفهرس الشامل 7

(1 5 1  1/248(منه نسخة يف مكتبة شهيد علي باشا انظر الفهرس الشامل 8
(1 5 1 9  3/531ؤلفني ، معجم امل 6/281(انظر األعالم 
(1 5 2 وامسه فيها حممد بن أمحد  14، دوحة الناشر  1/247، درة احلجال  2/590(مصادر ترمجته : معجم املفسرين 0

 6/292عالم وهو فيه : حممد ابن علي بن عطية ، األ 1/156بن حممد بن علي ، دليل مؤرخ املغرب 
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 رحل يف طلب العلم وحج  مفسرمؤرخ 
 . نة ستنيسقيل و تويف يف اتزغدره من جبال غمارة يف ريف املغرب سنة ثالث وستني وتسعمائة 

 له :
1). اللباب يف مشكالت الكتاب يف التفسري 5 2 1 ) 

 
1)بن حممد بن الفخار أبو بكر األركشي اجلذامي _ حممد بن علي 83 5 2 2 )  

 
 عامل ابلفقه والعربية .

1). أركش ولد ونشا يف 5 2 3 ) 
1)خرج من بلده أركش حني استوىل عليه العدو فاستوطن شريش 5 2 4 وقرأ هبا العربية واألدب على األستاذ  (

حلق ابجلزيرة اخلضراء ملا أيب احلسن بن إبراهيم السكوين ، وأيب بكر حممد بن حممد الديباج وغريمها ، و 
استوىل العدو على شريش ، فأخذ هبا عن أيب عبد هللا بن مخيس وغريه .

هبا  ن مالقة ومسع استوطة ، مث، وابن الصائغ بغرانط بسبتةمث أخذ عن أيب احلسني بن أيب الربيع وغريه 
يقرئ القرآن وال ، و لز ا على أيب عمر بن حوط هللا ، وتصدر لإلقراء، فكان يدرس من صالة الصبح إىل

رة ، العشاء اآلخ فيت إىلب في، ويفيت النساء ابملسجد إىل بعيد العصر، وأييت اجلامع األعظم بعد املغر 
، وشهر  ه جمالسلقدت وال يقبل من أحد شيئًا ، ووقعت له مشاحنات مع فقهاء بلده يف فتاوى ، وع

فيها وابلغ الناس يف تعظيمه .

ديد شريًا صاحلًا خحلديث، األدب كان متفننًا عاملا ابلفقه والعربية والقراءات واقال يف اتريخ غرانطة :  
 ظيم الصرب .عتصنع ، وال االنقباض ، ورعاً ، سليم الباطن ، كثري العكوف على العلم ، قليل الكالم

تويف مبالقة سنة ثالث وعشرين وسبعمائة .

  فنون خمتلفة ، منها :كان مغرى ابلتأليف ، ألف حنو الثالثني أتليفاً يف 

                                                                                              

(1 5 2  نة الرابط(منه نسخة يف قبيلة بين زروال ابملغرب واثنية سقيمة يف خزا1
(1 5 2 2 ،  4/199، الدرر الكامنة  2/585، معجم املفسرين  2/542مصادر ترمجته : طبقات املفسرين للداوودي (

 3/533، معجم املؤلفني 2/159، هدية العارفني   6/284، األعالم  1/187، بغية الوعاة  303الديباج املذهب 
(1 5 2  (128ص  9رقم  ( من بلدان األندلس تقع ابلقرب من شريش )انظر اخلريطة3
(1 5 2 ( بشني معجمة مفتوحة يف أوله وراء مكسورة مث ايء حتتية آخره مثل أوله : مدينة كبرية من كورة شذونة وهي 4

 3/386قاعدة هذه الكورة . انظر معجم البلدان 
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1)حتبري اجلمان يف تفسري أم القرآن . 5 2 5 ) 
 وله أيضا :

السامعون ، ا القارئون و نتفع هبما يانتفاع الطلبة النبهاء يف اجتماع السبعة القراء ، األحاديث األربعون في
 يف حترمي ملرومختصر اب املمنظوم الدرر يف شرح كتاب املختصر ، نصح املقالة يف شرح الرسالة ، اجلوا
رد ملهزوز يف الاملنتضى انصل سكن املسلمني ببالد الروم ، استواء النهج يف حترمي اللعب ابلشطرنج ، ال

ى صالة ختار علامل على من أنكر صيام يوم النيزور ، تفضيل صالة الصبح للجماعة يف آخر وقتها
معة اجلواابت اجمل ،ن مالك د عد زايالصبح للمنفرد يف أول وقتها ابالبتدار ، إرشاد السالك يف بيان إسنا

ربية تالتكملة وال ،زولية  اجلعلى السؤاالت املنوعة ، إمالء الدول يف ابتداء مقاصد اجلمل ، شرح قوانني
يف إعراب البسملة والتصلية ، وغري ذلك .

 


 
1)_ حممد بن علي بن حيىي بن علي الغرانطي أبو عبد هللا ابلشامي 84 5 2 6 ) 

 
 من فقهاء املالكية  فسرمحنوي أديب شاعر 
م ابحلرمني وأقا وحج،  ابألندلس ولد سنة إحدى وسبعني وستمائة وهبا نشأ وتعلم من أهل غرانطة

 الشريفني مدة .
1)قال ابن حجر : كان يناظر يف الفقه على مذهب مالك والشافعي وله شعر جيد 5 2 7 ). 

 (1أورد له املقري قصيدة أنشدها على قرب محزة بن عبد املطلب  5 2 8 ). 
 تويف ابملدينة املنورة سنة مخس عشرة وسبعمائة 

 له :
 تفسري القرآن 

 م ألعالمن األمساء وا فيما أهبم يف القرآناالستدراك على التعريف واإلعالم 
                                                                                              

(1 5 2 5  ( 1/362منه نسخة ابسم تفسري الفاحتة جبامعة اإلمام حممد بن سعود )الفهرس الشامل (
(1 5 2 6 ، هدية العارفني  4/142، الدرر الكامنة  2/661، نفح الطيب  2/585معجم املفسرين  (مصادر ترمجته :
 . 1344، 604،  603، وكشف الظنون  3/554، معجم املؤلفني  1/193، بغية الوعاة  2/143
(1 5 2 7  .  4/214(الدرر الكامنة 
(1 5 2 8  . 2/662(انظر نفح الطيب 
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 وله أيًضا : 
 شرح اجلمل ، مدائح نبوية .

 
1)_ حممد بن علي اخلرويب الطرابلسي أبو عبد هللا السفاقسي مث اجلزائري املالكي 85 5 2 9 )  

 
 صويف فقيه اجلزائر يف عصره . 

 حنو سنة تسعني ومثامنائة . طرابلس الغربولد بقرية قرقارش من قرى 
 مات أبوه وهو صغري فربته أمه .

1)يف سفاقستعلم بطرابلس ومصراته وأقام مدة  5 3 0 وأخرى مبدينة تونس مث دخل اجلزائر فأقام هبا وويل  (
 اخلطابة جبامعها وانل شهرة واسعة .

 ينهما .بمهادنة ، لل مراكش مرتني سفريا بني سلطان آل عثمان واألمري أيب عبد هللا الشريفدخل 
قال ابن عسكر : كان من العارفني وله قدم ابرع يف فنون التصوف واملعارف الروحانية مع تفننه يف علوم 

1)الفقه واحلديث وله تصانيف عجيبة . 5 3 1 ) 
 . الزيتوين واملديوين وغريهم أخذ عن الثعاليب والشيخ زروق وأيب عبد هللا

 وعنه حممد بن يوسف الرتغي وحممد احلضري واألغضاوي وغريهم .
1)تويف ابجلزائر يف الوابء  5 3 2  الذي وقع هبا سنة ثالث وستني وتسعمائة . (

 له :
1)يف مثانية جملدات .  رايض األزهار وكنز األسرار يف تفسري القرآن 5 3 3 ) 

                                                                                              

(1 5 2 ، املنهل  2/483، تعريف اخللف  132الم اجلزائر ، معجم أع 2/590(مصادر ترمجته : معجم املفسرين 9
،   286 أعالم ليبيا ، 5/31، االستقصا  116، نفحات النسرين والرحيان  2/31، طبقات احلضيكي  200العذب 
،  209آة احملاسن ، مر  2/701، بروكلمان  1/284، شجرة النور  3/509، معجم املؤلفني  6/292األعالم 

، جملة  2/258نفاس ، سلوة األ 1/322، جذوة االقتباس  2/245، هدية العارفني 2/274،471إيضاح املكنون 
 عة أعالملناشر )موسو ا، مقدمة تفسري الثعاليب ص)ب( ، تذكرة احملسنني ودوحة  3/226،227معهد املخطوطات 

 ( واخلرويب ابخلاء املعجمة كما يف هدية العارفني .2/895اجلزائر 
(1 5 3 0  قعها .( سبق ضبطها وحتديد مو 
(1 5 3 1  (2/896( دوحة الناشر )املوسوعة 
(1 5 3 2  . 1/322( انظر جذوة االقتباس 
(1 5 3  (1/604(منه نسخة مبكتبة طلعت ومكتبة نور عثمانية )انظر الفهرس الشامل 3
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 وله أيضا :
صوف ، شرح يف الت عبيداب عيوب النفس ومداواهتا ، كفاية املريد وحلية الاحلكم الكربى ، شرح كت

أسرار و داب أصلوات ابن مشيش ، رسالة ذوي اإلفالس إىل خواص أهل فاس ، مزيل اللبس عن 
 القواعد اخلمس .

 
 

1)_ حممد بن عمر بن يوسف اإلمام أبو عبد هللا األنصاري ابن مغايظ 86 5 3 4  القرطيب( 

(1 5 3 5 )


 الكياملقرئ امل
قال الذهيب : كان إماما صاحلا ، جاهدًا جمودًا للقراءات ، عارفًا بوجوهها ، بصريا مبذهب مالك ، 

1)يف التفسريحاذقا بفنون العربية ، وله يد طوىل  5 3 6 ) . 
1)وقال ابن اجلوزي : إمام عامل فقيه مفسر حنوي زاهد مقرئ  5 3 7 )



 سنة سبع أو مثان ومخسني ومخسمائة ولد ابألندلس
، وحج ومسع مبكة من عبد املنعم الفراوي ، وابإلسكندرية من ابن موقا ، ومبصر من  سنشأ بفا

البوصريي ، واألراتحي ، وأيب القاسم ابن فريه الشاطيب ، والزمه مدة ، وقرأ عليه القراءات ، وجلس بعد 
ه فيها أبيات موته مكانه لإلقراء ، ومل يسمع أحد من الشاطيب الرائية كاملة سواه وسوى التجييب ، ول

1)انفرد بروايتها عنه ، وكذلك يف الشاطبية بيتان : أحدمها يف البقرة واآلخر يف الرعد  5 3 8 )


                                                                                                                                                                      

وقد اطلع مؤلف أعالم ليبيا على نسخة منه ويف هناية اجلزء الثامن منها ما يشري إىل أنه خبطه أجنزه يف غرة ربيع الثاين 
 ة أربع وستني وتسعمائة وعلق على ذلك أبنه ال يتفق مع اتريخ وفاته املعروف وهو سنة ثالث وستني .سن

 وذكر املكناسي يف اجلذوة أن بعض اجلزائريني رآه جبزائر بين مزغنة .
(1 5 3 4  (ابلغني والظاء املعجمتني
(1 5 3 ، طبقات املفسرين 2/553، طبقات املفسرين للداوودي  120(مصادر ترمجته : طبقات املفسرين للسيوطي 5

ء الكبار معرفة القرا ، 5/145، شذرات الذهب  1/201، بغية الوعاة  1/597، معجم املفسرين  226لألدنوي ص
، الوايف ابلوفيات  4/75ان ،  مرآة اجلن 6/287، النجوم الزاهرة  2/219، غاية النهاية  5/125، العرب  2/510
4/261  . 
(1 5 3 6  . 2/051(معرفة القراء الكبار 
(1 5 3 7  .  3/219(غاية النهاية 
(1 5 3 8  .  2/220(انظر غاية النهاية 
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اب ر عليه يف كت، ونوظ لورعوأقرأ القرآن واحلديث ، وجاور ابملدينة الشريفة وشهر ابلفضل والصالح وا
سيبويه

ةسن سبط زايدروى عنه الزكي املنذري ، والشهاب القوصي ، ومجاعة آخرهم احل
1)مات مبصر 5 3 9 يف مستهل صفر سنة إحدى وثالثني وستمائة ، ودفن ابلقرافة . (

 
 
 

_ حممد بن أيب الفرج بن فرج بن أيب القاسم املازري أبو عبد هللا املالكي الكتاين  87
1)الذكي 5 4 0 ) 

 
 حنوي فقيه لغوي أديب  مفسر

 جبزيرة صقلية سنة سبع وعشرين وأربعمائة ولد مبازرة
ال يف مصر شرق فجصد املقورحل إىل املغرب األقصى مث عاد إىل إفريقية ومنها  القريوانل إىل حتو 

 يه . هم فوالشام والعراق وخراسان وغزنة وخاصم يف اهلند أئمة خماصمات آلت إىل طعن
 قال السلفي :

دعوا عليه فلم مل خيرج من املغرب إال وهو إمام يف الفقه والنحو غري أنه كان يتتبع عثرات الشيوخ ف
1)يفلح 5 4 1 ) . 

 وقد ألف فيه حسن حسين عبد الوهاب رسالة مساها اإلمام املازري .
 عاد إىل أصبهان ومات فيها سنة ست عشرة ومخسمائة .

 واللغة والنحو . والتفسريقال حسن حسين : له آتليف كثرية يف القراءات 

                                                                                              

(1 5 3  (  2/220(وقال ابن اجلوزي : ابملدينة )الغاية 9
(1 5 4 ، هدية العارفني  1/102، بغية الوعاة  4/320، الوايف ابلوفيات  2/602(مصادر ترمجته : معجم املفسرين 0
  3/585، معجم املؤلفني  6/328، األعالم  2/79
(1 5 4 1  . 1/201بغية الوعاة (انظر 
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1)_ حممد بن متويل الشعراوي املصري 88 5 4 2 ) 
 

 متصوف من املعاصرينمفسر لغوي  داعية إسالمي كبري
 دلتا مصر .قهلية بالد ولد سنة تسع وعشرين وثالمثائة وألف بقرية دقادوس مبركز ميت غمر مبحافظة
عربية لية اللغة الزهر بكابأل حفظ القرآن قبل بلوغه اخلامسة عشر ، ودرس مبعهد الزقازيق الديين والتحق

 ملية وإجازة التدريس.وترقى يف الدراسة حىت حصل على شهادة العا
ا لسعودية مدرسالعربية كة اتوىل التدريس مبعاهد طنطا والزقازيق واإلسكندرية الدينية ، وأعري للممل
ئرا مل أستاذا زاكة ، وعى مبمبدرسة األجنال ابلرايض مث مدرسا للعقيدة بكلية الشريعة جبامعة أم القر 

 ا .ا هبسة قسم الدراسات العليجبامعة امللك عبد العزيز بكلية الشريعة وتوىل رائ
يخ ديرا ملكتب شية مث ملعرباعمل وكيال ملعهد طنطا مث مديرا للدعوة بوزارة األوقاف مث مفتشا للعلوم 

 األزهر .
افظة عني مديرا لألوقاف حبم ملدة عام وعاد إىل القاهرة ف 1966عام  ترأس بعثة األزهر للجزائر

ىت حشئون األزهر لدولة لازير و وكيال لألزهر مث مديرا عاما مبكتب  الغربية مث وكيال للدعوة ابألزهر مث
 أحيل إىل التقاعد .

وة ة وتفرغ للدعالوزار  عدهابمث توىل منصب وزير األوقاف واستمر به ثالث تشكيالت وزارية متعاقبة ترك 
 . وتفسري القرآن

مي اآلسيوي ر اإلسالؤمتور املرحل إىل شىت أحناء العامل اإلسالمي كداعية ومن ذلك إىل كراتشي حلض
 وإىل كندا إللقاء حماضرة للرد عل املستشرقني .

1)وعمل هناك ملدة سبع سنوات . سافر إىل اجلزائر 5 4 3 ) 

                                                                                              

(1 5 4 ،  6هـ ص3/3/1419، جريدة املسلمون  5،4،1هـ ص23/2/1419( مصادر ترمجته : جريدة اجلمهورية 2
دة ( ، جري8القرآن ص هـ )عامل القرن العشرين وغواص يف حبر26/9/1419، جملة األربعاء  1هـ ص 10/3/1419

هـ 19/3/1419،  16هـ ص27/2/1419،   10هـ ص24/2/1419، املدينة  35هـ ص25/2/1419الرايض 
كاظ ع،  16هـ ص25/2/1419،  18هـ ص24/2/1419هـ ، البالد 6/3/1419،  الشرق األوسط  15ص
هـ ، 5/1402ـ ، ه9/1401هـ ، 2/1401، ردود على الشيخ الشعراوي من جملة التوحيد  18هـ ص23/2/1419
  هـ .5/1412هـ ، 4/1412هـ ، 12/1410هـ ، 6/1407هـ ، 5/1407
(1 5 4 3  16هـ ص25/2/1419( البالد 
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وقد نشر بعض املغرضني مقاال قال فيه : ومل يكن الشيخ الغزايل وحده الذي ذهب إىل اجلزائر ليلقن 
خت فيما بعد العنف الدامي الذي تعيشه اجلزائر اليوم بل  اجليل اجلزائري اجلديد أفكاره األصولية اليت فر 
1)كان الشيخ الشعراوي إىل جانبه أيضا هناك. 5 4 4 )  

1)وقد رد عليه بعض الكتاب هذه الفرية .  5 4 5 ) 
 

 لقاتذيعت حجماان لإلذاعة املصرية ، كما أ بتفسري القرآن الكرميقام الشعراوي 
قيقة اليهود ح تكشف اليت خص يف حلقات سورة البقرةتفسريه ابلتلفاز فاشتكته إسرائيل للسادات وابأل

 وخبثهم .
 وكان يطلق على تفسريه " خواطر" وال يسميه تفسريا وهو أقرب إىل الواقع .

وقد وصل يف هذا التفسري إىل سورة احلجرات كما أفاد ابنه سامي مث أخرب صديقه حممد عبده مياين وزير 
 1973لك تسجيال لتفسري األجزاء الثالثة األخرية يعود إىل عام اإلعالم السعودي األسبق أن اململكة مت

1)ساعة . 2300يف  -إال جزءا وشيئا يسريا  -م فتم بذلك تفسري القرآن له  5 4 6 ) 
يل الشعراوي مد متو يخ حميقول األستاذ الدكتور أمحد حممد األهدل : الخيفى على اجلميع ماقدمه الش

اطب ألنه كان خي ا الزمن هذكتاب هللا عز وجل وهو أجل تفسري يفرمحه هللا للعامل اإلسالمي من تفسري ل
 العامة وبسالسة يعرفها كل واحد يف أي مستوى ثقايف يتميز به .

مي القرآن الكر  ن بعلوملتمكأما األستاذ الدكتور عبد اللطيف الصباغ يقول : كان على درجة عالية من ا
ان مية وبذلك كم اإلسالفاهي املعارف اإلسالمية واملابلدرجة األوىل وعلوم التفسري بشكل خاص ويف شىت

 مرجًعا وحجة .
 وي ملك عدًداالشعرا لشيخاوتناول الدكتور حممد الراوي منهج الشيخ الشعراوي يف التفسري وقال : إن 

درسة يف مه صاحب ه أنمن القواعد ملنهج جديد يف التفسري القرآين األمر الذي ميكن أن نطلق علي
 التفسري .

قال الدكتور حممد بكر إمساعيل املسؤول اإلعالمي للمشيخة اإلسالمية بكوسوفا ومقدونيا : إن الشيخ و 
الشعراوي من الشخصيات اليت خدمت اإلسالم واملسلمني من خالل تفاسريه اليت وصلت إىل كل أرجاء 

عداها إىل العامل الغريب املعمورة فلم يقتصر تفسري الشيخ الشعراوي للقرآن على البالد اإلسالمية فقط بل ت

                                                                                              

(1 5 4 4  هـ6/3/1419( الشرق األوسط 
(1 5 4 5  15هـ ص19/3/1419( انظر املدينة 
(1 5 4 6  6هـ ص3/3/1419، املسلمون  5هـ ص23/2/1419( انظر اجلمهورية 
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واألورويب فقد استفاد من علم هذا الرجل وفكره مجيع املسلمني يف أورواب وحتديًدا يف كوسوفا وألبانيا 
1)ومقدونيا . 5 4 7 ) 

أخضعها مليوله  وجه اخلصوص عند بعض اآلايت اليت وقع يف تفسريه بعض الشــطحات وعلى
1)الصـوفية 5 4 8 1)للغويةأو أطلق فيها العنان الجتهاداته ا ( 5 4 9 1).أو أتثر فيها بعقيدته األشعرية ( 5 5 0 ) 

هرة وجممع ة ابلقاعربياكتسب عضوية جممع البحوث اإلسالمية وجملس الشورى املصري وجملس اللغة ال
 اخلالدين واهليئة التأسيسة لرابطة العامل اإلسالمي .

ائزة خرية ورشح جلراه الفدكتو منح وسام االستحقاق من الدرجة األوىل وجائزة الدولة التقديرية ودرجة ال
 امللك فيصل العاملية .

 ثرها .لى إعله مشاركات يف تنظيمات ضد اإلجنليز ويف بعض احلركات الوطنية دخل السجن 
1)له شعر أعلن أنه لن ينشره مادام حيا . 5 5 1 ) 

، مراض العقلية مبصركان صاحب فكاهة وكرم ضيافة وله مشاريع خريية منها إطعام مرضى مستشفى األ
وائد إفطار للصائمني ، وإنشاء جممع الشعراوي اإلسالمي ببلدته وفيه مسجده ، كما تربع مببالغ كثرية وم

منها ثالثة عشر مليون جنيها على مشروعات يف قريته منها إنشاء مستشفى ومعاهد أزهرية ومدارس 
1)ومساجد . 5 5 2 ) 

                                                                                              

(1 5 4  11-8( انظر هلذه النقول : عامل القرن العشرين وغواص يف حبر القرآن ص 7
(1 5 4 إبراهيم هالل يف مقاله : القرآن وشطحات الصوفية مبجلة التوحيد عدد ذي ( انظر كمثال ماكتبه الدكتور إبراهيم 8

به فليعمل عمال صاحلا فمن كان يرجو لقاء ر  حول قول الشعراوي يف تفسري قوله تعاىل  23هـ ص1410احلجة 
كان   ول جنة هللا سبحانه: وحىت لو جعل العابد قصده من عبادته دخ 110الكهف:  واليشرك بعبادة ربه أحد ا

 بذلك من الذين أشركوا بعبادة رهبم غريه معه .
(1 5 4 ( انظر كمثال ماكتبه الدكتور مصطفى عبد الواحد يف حلقاته شيء من الوعي حتت عنوان ذكرايت مع الشعراوي 9

ل من وأنز  ىل  هـ ( حول اجتهاد الشعراوي يف تفسري "ان" العظمة يف قوله تعا9/3/1419 –هـ 5/3/1419)املدينة 
 حيث جعله هلل والزارعني . 53طه :  ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شىت السماء

(1 5 5 البقرة :  وهلل املشرق واملغرب فأينما تولوا فثم وجه هللا إن هللا واسع عليم ( انظر كمثال تفسريه لقوله تعاىل 0
… لتجليات اب عليكم مقبال حيث قال : وألن هللا تبارك وتعاىل موجود يف كل مكان أينما كنتم ستجدون هللا 115

 (557عراوي صري الشتفس…)ألن هللا واسع موجود يف كل مكان يف هذا الكون ويف كل مكان خارج هذا الكون 
(1 5 5 1  18هـ ص23/2/1419( انظر عكاظ 
(1 5 5 2   5هـ ص23/1419( انظر اجلمهورية 
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يم لتوسعة املطاف ، فلم يفعل وله مواقف مشهودة منها موقفه عندما هم امللك سعود بنقل مقام إبراه
1)بناء على كالم للشعراوي يف ذلك أيده علماء اململكة . 5 5 3 ) 

ة علمية له اوي رؤيشعر د ، الكتبت عنه عدة كتب منها : الشعراوي رؤية اقتصادية حملمد أبو األسعا
 مد جالل ،حمل شعراوي شيخاي، حماكمة الشعراوي حملمد الباز ، عمائم وخناجر إلبراهيم عيسى ، ال أيضا

 وغري ذلك .
ة تسع عشرة صفر سن ن منتويف مبنزله ابهلرم الساعة السادسة والنصف يوم األربعاء الثالث والعشرب

من  مية والعربيةاإلسال ألمةوأربعمائة وألف بعد معاانة من عدة أمراض عن قرابة التسعني عاما فنعته ا
 يته .سب وصحمن قريته ودفن هبا علماء ومفكرين وأدابء وسياسيني وغريهم وشيعت جنازته 

وأعلنت املشيخة العامة للطرق الصوفية أنه من أصحاب الكرامات وأنه اليقل شأان عن األقطاب الكبار 
يف اتريخ الصوفية فتوافد العوام من قريته وماحوهلا على قربه ابلذبح وغريه من الشركيات وطالب البعض 

زهر وطالبوا أبناءه ابلتصدي كر هذه األفعال علماء األبعمل مولد له وحتويل قربه إىل مزار واستن
1).لذلك 5 5 4 ) 

 نها :اديثه من أحتفرغ للتعليم الشفهي إال أنه قد طبعت له كتب إبذنه وبغري إذنه منقولة م
 : ترجم ووزع يف معظم أحناء العامل . معجزة القرآن الكرمي

 القصص القرآين يف سورة الكهف 
 رمي املختار يف تفسري القرآن الك
  سلسلة تفسري القرآن الكرمي

 .يتفسري الشعراو وطبعت دار أخبار اليوم خواطره حول القرآن الكرمي حتت اسم 
وافذ يف ظام النت نوسجل ماصدر منه كامال على أشرطة صوتية مث سجل على اسطوانة مدجمة تعمل حت

 الكمبيوتر .
 وله أيضا :

ستجاب ، عاء اململسلم، الدسراء واملعراج ، عقيدة ا، الفتاوى الكربى ، معجزة اإل معجزات الرسول 
 ضاء والقدر ،ه ، القانيتاخلري والشر ، السحر واحلسد ، الشيطان واإلنسان ، إثبات وجود هللا ووحد

صرية ت املسلحة املت القواطبع وكثري من الكتب املطبوعة نقال عن أحاديثه اإلذاعية والتليفزيونية ، وقد
 اديثه يف مخسني كتااب .مخسني موضوعا من أح



                                                                                              

(1 5 5 3   16هـ ص27/2/1419( انظر املدينة 
(1 5 5 4  1هـ ص10/3/1419(انظر املسلمون 
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1)_ حممد بن حممد بن ظفر 5 5 5 )  
 
 

1)_ حممد الزمزمي بن حممد بن الصديق الغماري املنصوري الطنجي 89 5 5 6 )  
 

1)والتاريخ . والتفسريفقيه عالمة حباث له ميل إىل دراسة األصول  5 5 7 ) 
 ألف.و ائة مبصر يوم األربعاء من إحدى اجلمادين سنة ثالثني وثالمث ولد ببورسعيد

 وهناك درس وتعلم . طنجةقله والده إىل ن
 أخذ عن حممد األندلسي وعلى شقيقه أمحد .

د اجمليد فوت وعبصطفى ارحتل إىل القاهرة فدرس على عبد السالم غنيم والذهيب وحممود اإلمام ومص
 الشرقاوي وخبيت املطيعي وحممد حسنني خملوف .

 نطق وغريه .ول واملواألص ويف زاويتهم الفقه واحلديث التفسريعاد إىل طنجة فدرس ابجلامع الكبري 
 ويل اخلطابة بعدة جوامع وحج وعاد إىل بلده .

ودفن جبانب  ئة وألفبعماتويف مبدينة طنجة يوم اجلمعة الثامن والعشرين من ذي احلجة سنة مثان وأر 
 مسجده .

 له آتليف كثرية مطبوعة وخمطوطة منها :
1)تفسري سورة الفتح . 5 5 8 )  

1)من اإلخبار أبمور وقعت يف هذا الزمان. ن عما يف القرآنكشاف األخدا 5 5 9 ) 
 يف اإلخبار ابألقمار الصناعية . مطبوع املعجزة القرآنية

 على سيد ولد عدانن . خمطوط ثناء القرآن
 وله أيضا :

                                                                                              

(1 5 5 5  مد بن عبد هللا بن حممد بن ظفر وقد تقدمانظر حم(
(1 5 5 ، تتمة األعالم  121( مصادر ترمجته : إسعاف اإلخوان الراغبني برتاجم ثلة من علماء املغرب املعاصرين ص6
2/79 . 
(1 5 5  ( وصفه بذلك ابن احلاج صاحب إسعاف اإلخوان .7
(1 5 5  (2/886(منه نسخة يف مكتبة حسن حسين )انظر الفهرس الشامل 8
(1 5 5 9  (2/308هـ خبط املؤلف )انظر الفهرس الشامل  1360سخة خبزانة تطوان كتبت يف (منه ن
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لة طلة ، القنبصالته ابو عون االنتصار لطريق الصوفية األخيار ، احلجة الواضحة على أن حالق اللحية مل
،  دين األلباينانصر الو زمي ذرية على اخلطيب الذي أيمر الناس حبلق اللحية ، مناظرة بني حممد الزمال

صاب نهان ، تقدير يان الكن إتماحملجة البيضاء فيما جيب اعتقاده يف املعية واالستواء ، حتذير اإلخوان 
 الزكاة ابمليزان . وغري ذلك .

  
1)يوسف مشس الدين أبو اخلري ابن اجلزري  _ حممد بن حممد بن حممد بن علي بن 90 5 6 0 )  

 
 اإلمام املقرئ شيخ اإلقراء يف زمانه . من حفاظ احلديث . 

1)نسبته إىل جزيرة ابن عمر . 5 6 1 ) 

ل خط داخ ليلة السبت اخلامس والعشرين من شهر رمضان سنة إحدى ومخسني سبعمائة ولد
 بدمشق .القصاعني بني السورين 

روم ، لودخل بالد ا ا ،ا مدرسة مساها "دار القرآن" ورحل إىل مصر مرارً نشأ يف دمشق ، وابتىن فيه
 وسافر مع تيمورلنك إىل ما وراء النهر . 

مسع احلديث من مجاعة من أصحاب الفخر ابن البخاري وأصحاب الدمياطي واألبرقوهي وغريهم وأفرد 
مصر واحلجاز والروم وبالد ماوراء القراءات ومجعها على عدة من املشايخ يف أحناء املعمورة يف الشام و 

1)النهر والعراق . 5 6 2 ) 
لتونسي احلباس شيخ اإلقراء رحلتني لقي يف الثانية منها حممد بن عبد السالم ا سافر إىل تونس

1)هبا. 5 6 3 ) 

                                                                                              

(1 5 6 ، غاية  2/620، معجم املفسرين  222، نيل السائرين  320(مصادر الرتمجة : طبقات املفسرين لألدنوي 0
،  3/85ظ طبقات احلفا ، 9/255، الضوء الالمع  2/257، البدر الطالع  8/245، إنباء الغمر  2/247النهاية 

، بروكلمان  1/118سالمية ، دائرة املعارف اإل 1/392، مفتاح السعادة  7/45،  األعالم  2/187هدية العارفني 
، كشف  121 ، قضاة دمشق 7/204، شذرات الذهب  3/687، معجم املؤلفني  2/201، امللحق :  2/274

املكنون  ، إيضاح 1/223،224، فهرس الفهارس  211وغريها ، روضات اجلنات  53،114،128الظنون 
 . 2/187،188وغريها ، هدية العارفني  1/8،26،81
(1 5 6 ( بلدة فوق املوصل بينهما ثالثة أايم قيل أول من عمرها احلسن بن عمر بن اخلطاب التغليب )انظر معجم البلدان 1
2/160) 
(1 5 6 2  250-247 /2(انظر غاية النهاية 
(1 5 6 3  2/171(انظر غاية النهاية 
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 يف التفسريوألف …  والتفسريقال األدنوي : كان حافظا قارائ حمداث وماهرا يف املعاين والبيان 
1)واحلديث والفقه . 5 6 4 )  

 رحل إىل شرياز فويل قضائها .
ت جنازته از وكانشري  تويف ضحوة اجلمعة خلمس خلون من أول الربيعني سنة ثالث ومثامنائة مبدينة

 مشهودة . 
 

 له :
1)كفاية األملعي 5 6 5  (1وقيل ايأرض ابلعي آية  يف تفسري ( 5 6 6 ) 

1).فضائل القرآن  5 6 7 )  
 وله أيضا :

رجال  ت يف أمساءايهناية الدرا : طبقات القراء ، واختصره يف النشر يف القراءات العشر ، غاية النهاية يف
ءات  القرايف تقريب النشر ات ،القراءات ، التمهيد يف علم التجويد ، منجد املقرئني ، التتمة يف القراء

ث حو ، أحادينلاجلوهرة يف ا العشر ، ذات الشفاء يف سرية النيب واخللفاء ، اهلداية يف علم الرواية ،
 ثره أراجيز يفظم ، أكله نو ت وعشارايت اإلسناد عاليات ، األربعون العوايل ، شرح املصابيح ، مسلسال

 القراءات .
 
 

_ حممد بن الوليد بن حممد بن خلف القرشي الفهري األندلسي أبو بكر الطرطوشي  91
1)ابن أيب َرندقة  5 6 8 )    

                                                                                              

(1 5 6 4  320( الطبقات ص
(1 5 6 ، والفهرس الشامل 2/827، وملحق 2/260(منه نسخة ابلظاهرية وبدار الكتب املصرية ، انظر بروكلمان 5
1/455 . 
(1 5 6 6  44(هود : 
(1 5 6 7  2/620(انظر معجم املفسرين 
(1 5 6 ، الديباج  1/479، وفيات األعيان  1/235، املدرسة القرآنية  2/646(مصادر ترمجته : معجم املفسرين 8

،  1/256، حسن احملاضرة  1/77، دائرة املعارف اإلسالمية  256، بغية امللتمس  1/368، نفح الطيب  276
،  3/225، مرآة اجلنان  517، الصلة 3/762، معجم املؤلفني  276، الديباج  1/829،  1/459بروكلمان 

، هدية  1/343، مفتاح السعادة  1417،  1414،  984،1113، كشف الظنون  4/62شذرات الذهب 
، املغرب يف  4/34، معجم البلدان  8/235، األنساب  75،  أعالم العرب ص 7/133، األعالم  2/85ني العارف
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 من فقهاء املالكية ، احلفاظ . 

1)من أهل طرطوشة 5 6 9  ندلس ، ولد سنة إحدى ومخسني وأربعمائة .بشرقي األ (
لشام . ا وأقام مده يف ،فحج وزار العراق ومصر وفلسطني ولبنان  ورحل إىل املشرقتفقه ببالده 

 .ءن الدنيا بشيميتشبث  مل زاهداً  وسكن اإلسكندرية ، فتوىل التدريس واستمر فيها إىل أن تويف . وكان
 لتسرتي وأيب بكر الشاشي وغريهم .أخذ عن القاضي أيب الوليد وأيب علي ا

 وعنه ابن العريب والسلفي وغريمها .
 ك أمر الدنيالة حيصل آلخر قال ابن العريب : قال يل : إذا عرض لك أمر دنيا وأمر آخرة فبادر أبمر ا

 واآلخرة .
 وقال : وكان كثريا ماينشدان :

 إن هلل عبادا فطنــا             طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا
 فكروا فيها فلما علموا             أهنا ليسـت حلي وطنا
1)جعلوها جلة واختـذوا              صاحل األعمال فيها سفنا 5 7 0 ) 

 تويف ابإلسكندرية سنة عشرين ومخسمائة .  
 

 له :
1)خمتصر تفسري الثعليب . 5 7 1 ) 

                                                                                                                                                                      

، شجرة النور الزكية  13/462، عيون التواريخ  5/175، الوايف ابلوفيات  4/48، العرب  2/242حلي املغرب 
 . 289، تراجم أندلسية  1/124

لة وقاف مفتوحتني آخره هاء : وهي لفظة إفرجنية معناها : رد تعال )انظر ورندقة : براء مفتوحة ونون ساكنة ودال مهم
 (4/34، معجم البلدان  4/265وفيات األعيان 

(1 5 6 ( ابلفتح مث السكون مث طاء أخرى مضمومة وواو ساكنة وشني معجمة : مدينة ابألندلس تتصل بكورة بلنسية 9
 (4/34)معجم البلدان 

(1 5 7 0  517( الصلة 
(1 5 7 1 م ومعجم املفسرين وهو الصواب لنص أهل العلم على ذلك يف ترمجة الثعليب ، كما ذكرت يف ( كذا يف األعال

 الثعليب هو أبوو تصار ، لالخ ترمجة عبد الرمحن بن خملوف الثعاليب ، وألن تفسري الثعليب كبري جدا وهو يف حاجة
والذي يف  ،هـ  427لس تس اجملاإسحاق أمحد بن حممد النيسابوري صاحب الكشف والبيان يف تفسري القرآن وعرائ

 أهل املنطقة تقدم ترمجته يفائري املاجلز  املدرسة القرآنية ومعجم املؤلفني : الثعاليب ، والميكن أن يكون الثعاليب املفسر
 هـ . 875فذلك متأخر الوفاة تويف 
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1)اجملالس 5 7 2 طيف بعبادههللا ل : وهي سبعة جمالس تفسريية اجمللس األول يف قوله تعاىل  (
(1 5 7 3 والثاين (

وإذا جاءك الذين يؤمنون آبايتنا فقل سالم عليكم يف قوله 
(1 5 7 4 ضرب هللا مثال  والثالث يف قوله   (

 (1عبدا مملوكا 5 7 5  (1فانظر إىل آاثر رمحة هللا والرابع يف قوله ( 5 7 6 وكذلك  واخلامس يف قوله (
 (1جعلناكم أمة وسطا  5 7 7  (1التوبة عن عباده وهو الذي يقبل والسادس يف قوله (  5 7 8 والسابع يف (

 (1أهلاكم التكاثرقوله  5 7 9 ). 
دم عليها مث يق  يتكلماليت وهو يفتتح هذه اجملالس غالبا ببيتني من الشعر أو أكثر تناسب معىن اآلية

 : قولهبمبقدمة تناسب املقام مث يبدأ الكالم على اآلية وقد افتتح اجمللس األول 
، م الذي ال يلده والد فريثه مولودد ، احلكيم الذي اليوحشه مفقود ، العلياحلمد هلل الذي اليؤنسه موجو 

الكرمي الذي الينازعه معبود ، الواحد الذي اليقوم بذاته حادث ، املاجد الذي اليرثه وارث ، القادر 
1)اخل.…الذي ليس له أعوان وال أنصار  5 8 0 ) 

 وله أبضا :
الدين ، ايل ، بر الو ين للغز الد كبري عارض به إحياء علوم  سراج امللوك ، التعليقية: يف اخلالفيات ، كتاب

 الفنت ، احلوادث والبدع ، شرح رسالة  ابن أيب زيد .
 
 

1)_ حممد بن حيىي بن أمحد بن خليل اإلشبيلي أبو سعيد الَشَلْوبني 92 5 8 1 ) 
                                                                                                                                                                      

 وقد ذكر الزركلي أنه خمطوط .
(1 5 7  (1/26القرآنية  ( منه نسخة ابخلزانة الوطنية ابلرابط )انظر املدرسة2
(1 5 7 3    19(الشورى :
(1 5 7 4   54( األنعام : 
(1 5 7 5  75( النحل : 
(1 5 7 6  50( الروم : 
(1 5 7 7  143( البقرة : 
(1 5 7 8  25( الشورى : 
(1 5 7 9  1( التكاثر : 
(1 5 8 0  . 1/237( انظر املدرسة القرآنية 
(1 5 8  . 2/648، معجم املفسرين  2/268(مصادر ترمجته : طبقات املفسرين للداوودي 1

عناها األبيض دلسية ممة أنجمة والالم وسكون الواو بعدها موحدة مكسورة آخره نون : كلوالشلوبني : بفتح املع
 (2/268األشقر . )انظر حاشية طبقات الداوودي 
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 من فقهاء املالكية  عامل ابلتفسري

 ابألندلس من أهل إشبيلية
  الشلوبني . روى عن أبيه وعمه أيب علي

 مع أخيه أيب الفضل حممد وحجا . رحل إىل املشرق
 اعتناء كبريا . بعلم التفسريقال املقريزي : اعتىن 

 وغلب عليه حال العبادة .
 مات إثر وصوله من احلج يف عشر األربعني وستمائة .

 له :
 . كتاب يف غوامض التأويل

 وله أيضا :
 كتاب يف األحكام . 

 
 
 

1)بن سعادة_ حممد بن حيىي  5 8 2 )  
 
 
 

1)_ حممد بن حيىي بن سالم بن أيب ثعلبة البصري التيمي  93 5 8 3 )


 
 سنة مثانني ومائة .  ولد ابلبصرة

                                                                                              

(1 5 8 2  (انظر حممد بن يوسف
(1 5 8 3 ،  2/451، معامل االميان  206،113، طبقات أيب العرب ص  3رقم  106 /1/1(مصادر ترمجته : العمر 

ة أيب العرب ، مقدمة  ضمن ترمج 3/335، املدارك  2/719مدرسة احلديث يف القريوان ،  56فهرسة ابن خري ص 
 . 76كتاب التصاريف ص
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نايته عاشد، واجتهت ر لول بن البهصغريا مع أبيه، وقرأ هبا عليه وعلى غريه من احملدثني ك وفد القريوان
 إىل احلديث خاصة فربع فيه حىت عد من جلة نقلته ورواته،

 اشتهر مبعرفة رجاله ومحلته . و 
اء.لعلماصحب أابه إىل احلج وزار املشرق، وملا مات أبوه حصلت له حظوة كبرية بني 

 اعة من أبناءعنه مج رواه بكتاب أبيه يف املسجد اجلامع ابلقريوان، وقد تفسري القرآنكان  يقرئ 
 إفريقية واألندلس ، وسنده يف احلديث وكذا يف التفسري سند عال .

كانت له يف داره حلقة عظيمة حيضرها عدد كبري من الطالب وهي اليت استهوت أاب العرب التميمي 
1)ودفعته للطلب واالنتقال من حياة األمراء إىل حياة العلماء . 5 8 4 )  

1)قال عنه أبو العرب : ثقة نبيل .  5 8 5 ) 
عليه رأيه السوء كان على عقيدة أهل السنة شديدا على املبتدعة فقد عاتب عباسا السدري وأنكر 

.(1 5 8 6 ) 
قال الدابغ : كان له عناية كاملة ابحلديث ونقله وروايته وضبطه ومعرفة رجاله ومحلته حافظا للسنن 

مربزا يف املعرفة والفهم على هدي وسنة واستقامة وقال … جامعا هلا إماما فيها عارفا أبصول الدايانت 
ة قليل الكالم واخلوض يف أمور الناس طويل : كان فقيها ورعا حافظا مطبوعا على األخالق الكرمي

1)الصالة . 5 8 7 )  
ني ة اثنتني وستقعدة سني الومل يزل يف مقام التعظيم واإلجالل من أهل زمانه إىل أن تويف يف منتصف ذ

ومائتني . 

له :

1)أبيه حيىي بن سالم : كانت تروى ابألندلس وإفريقية . زايدات على تفسري 5 8 8 )




 
1)سعادة أبو عبد هللا املرسي_ حممد بن يوسف بن  94 5 8 9 ) 

                                                                                              

(1 5 8 4  2/720، مدرسة احلديث  3/335( انظر املدارك 
(1 5 8 5  113( الطبقات ص
(1 5 8  2/721، مدرسة احلديث  206( انظر طبقات أيب العرب ص 6
(1 5 8 7  2/145( املعامل 
(1 5 8 وبة على الرق حمفوظة مبكتبة جامع عقبة . عليها مساعات كثرية يرجع اترخيها إىل (منها أجزاء متفرقة قدمية مكت8

 .57، فهرسة ابن خري ص 1/1/106عصر املؤلف ، وانظر العمر 
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 م مائال إىللم الكالدب وعوالفروع واأل والتفسريفقيه مالكي قاض حنوي كان عارفا ابلسنن واآلاثر 
 التصوف 

 سنة ست وتسعني وأربعمائة وتعلم هبا  ولد مبرسيةأصله من بلنسية 
 مسع أاب علي الصديف واختص به وأكثر عنه .

 خطة سية فويلىل مر وعاد إ واملهديةعلماء مكة واإلسكندرية فحج وأخذ عن  رحل إىل املشرق
 الشورى هبا مضافة إىل اخلطبة جبامعها ، مث ويل قضاءها فقضاء شاطبة .

وم من يفن أول ة ودتويف بشاطبة مصروفا عن القضاء يف منسلخ ذي احلجة سنة مخس وستني ومخسمائ
 سنة ست وستني .

 
 

بن حيان اإلمام أثري الدين أبو حيان األندلسي  _ حممد بن يوسف بن علي بن يوسف 95
1)الغرانطي النفزي  5 9 0 )





، وحمدثه ، ومقرئه ، ومؤرخه ، وأديبه ومفسره حنوي عصره ، ولغويه ،

 ئة .ستما، مدينة من حضرة غرانطة يف آخر شوال سنة أربع ومخسني و  ولد مبطخشارش
1)مث قدم مصر قبل سنة مثانني وستمائة . بوجال يف بالد املغر نشأ بغرانطة وقرأ هبا القراءات  5 9 1 )



                                                                                                                                                                      

(1 5 8  ،  2/653، معجم املفسـرين  2/280(مصادر ترمجته : طبقات املفسرين للداوودي 9
، معجم  287، الديباج  1/277، بغية الوعاة  4/218، شذرات الذهب  132، بغية امللتمس  2/505التكملة 

 وهو فيه حممد بن حيىي .  19/109، معجم األدابء  5/250، الوايف ابلوفيات  176ابن األابر 
(1 5 9 ، التفسري واملفسرون 278،طبقات املفسرين لألدنوي ص 2/287(مصادر ترمجته : طبقات املفسرين للداوودي 0
، الدرر  1/534اضرة ، حسن احمل 2/288، البدر الطالع  179السائرين ، نيل  2/655، معجم املفسرين  1/317

عية للسبكي طبقات الشاف ، 101، الرسالة املستطرفة  245، ذيل العرب  23، ذيل تذكرة احلفاظ  5/70الكامنة 
نور ،  ال 3/784ؤلفني ، معجم امل 7/152،  األعالم  2/285، غاية النهاية  10/111، النجوم الزاهرة  6/31

 2/109ها بروكلمان ، وغري  122،  101،  1/24وغريها ، إيضاح املكنون  5،6،49، كشف الظنون  178السافر 
عارف اإلسالمية ، دائرة امل 4/71، فوات الوفيات  2/535، نفح الطيب  6/145، شذرات الذهب  2/135، 
 . 1/280ة الوعاة ، بغي280، نكت اهلميان  5/267، الوايف  2/152، هدية العارفني  1/332

 والنفزي : نسبة إىل قبيلة نفزة من الرببر .
(1 5 9  278( انظر طبقات األدنوي ص1
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يب لزبري وابن أاعفر بن جأيب و أخذ القراءات عن أيب جعفر بن الطباع ، والعربية عن أيب احلسن األبذي ، 
 األحوص ، وابن الصائغ وأيب جعفر اللبلي

ومبصر عن البهاء بن النحاس ومجاعة

إلسكندرية وا ةريقيوإف، ومسع احلديث ابألندلس وتقدم يف النحو ، وأقرأ يف حياة شيوخه ابملغرب 
وص والرضي يب األحأابن و ومصر واحلجاز من حنو أربع مائة ومخسني شيخا ، منهم أبو احلسني بن ربيع 

الشاطيب ، والقطب القسطالين ، والعز احلراين

ن التقي ابن رزيو ، لعيد يق اوأجاز له خلق من املغرب واملشرق ، منهم الشرف الدمياطي ، والتقي ابن دق
، وأبو اليمن ابن عساكر

ر التاريخ واشتهو األدب و راءات والعربية ، والق ويف التفسريوأكب على طلب احلديث وأتقنه وبرع فيه ، 
، وولديه ،  السبكي لدينامسه ، وطار صيته وأخذ عنه أكابر عصره وتقدموا يف حياته ، كالشيخ تقي ا

ن مكتوم ، قسي وابلسفاوابن عقيل ، والسمني ، وانظر اجليش ، وا واجلمال األسنوي ، وابن قاسم ،
وخالئق

قال الصفدي : مل أره قط إال يسمع أو يكتب أو ينظر يف كتاب ، وكان ثبتا قيمًا عارفا ابللغة وأما 
النحو والتصريف فهو اإلمام اجملتهد املطلق فيهما خدم هذا الفن أكثر عمره حىت صار ال يدركه أحد يف 

طار األرض فيهما غريه ، وله يد طوىل يف التفسري واحلديث ، وتراجم الناس ومعرفة طبقاهتم ، خصوصاً أق
1)املغاربة وأقرأ الناس قدمياً وحديثا وأحلق الصغار ابلكبار . 5 9 2 )



لطباع ، وقد فر بن ا جعوكان سبب رحلته عن غرانطة أنه محلته حدة الشبيبة على التعرض لألستاذ أيب
ليه وتكذيب ع الرد يفليف بني أستاذه أيب جعفر ابن الزبري واقعة ، فنال منه وتصدى لتأوقعت بينه و 

 روايته ، فرفع أمره إىل السلطان ، فأمر
إبحضاره وتنكيله فاختفى ، مث ركب البحر ، وحلق ابملشرق .

بو البقاء ن أي ، وكاشافعقال الصفدي : وقرأ على العلم العراقي ، وحضر جملس األصبهاين، ومتذهب لل
يقول : إنه مل يزل ظاهرايً 

1)قال احلافظ ابن حجر: كان أبو حيان يقول : حمال أن يرجع عن مذهب الظاهر من علق بذهنه . 5 9 3 )


قال األدفوي : وكان يفخر ابلبخل كما يفخر الناس ابلكرم ، وكان ثبتًا صدوقًا حجة سامل العقيدة من 
ب أهل الظاهر وإىل حمبة علي بن أيب طالب ، كثري والتجسيم ، ومال إىل مذه… البدع الفلسفية 

                                                                                              

(1 5 9 2  5/267( الوايف 
(1 5 9 3  5/72( الدرر الكامنة 
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اخلشوع والبكاء عند قراءة القرءان وكان شيخًا طوااًل حسن النغمة ، مليح الوجه ، ظاهر اللون ، مشرابً 
 حبمرة ، منور الشيبة كبري اللحية ، مسرتسل الشعر .

ان شيئًا عن أبو حي يهافنقل  وكان يعظم الشيخ تقي الدين ابن تيمية ، مث وقع بينه وبينه يف مسألة
،  عًا من كتابهثني موضثال سيبويه ، فقال ابن تيمية : وسيبويه كان نيب النحو ! لقد أخطأ سيبويه يف

فأعرض عنه ورماه يف تفسريه "النهر" بكل سوء.

1)وكان عاملا بلغات أخرى فكان جييد الفارسية والرتكية وأتقن احلبشية . 5 9 4 )


آن يف غري القر  ، لكنه صيحةفنصورية ، واإلقراء جبامع األقمر، وكانت عبارته توىل تدريس التفسري ابمل
 يعقد القاف قريبة من الكاف .

:ومن شعره

 عداي هلم فضل علي ومنة           فال أذهب الرمحن عين األعاداي
 مهوا حبثوا عن زليت فاجتنبتها        وُهْم انفسوين فاكتسبت املعاليا

 سيألندلاكتاب ببغداد ألمحد مطلوب وخدجية احلديثي من شعر أيب حيان ويف شعره طبع  
.وحدث ، فسمع منه األئمة العلماء واحلفاظ وغريهم ، وأضر قبل موته بقليل 
.لصوفية بر امات مبنزله بظاهر القاهرة يف صفر سنة مخس وأربعني وسبعمائة ، ودفن مبقا

 تزيد تصانيفه على مخسني مصنفا منها : 
1)وهو كتاب عظيم القدر يف أسفار عديدة . حر احمليط يف التفسري .الب 5 9 5 ) 

 من البحر : خمتصر البحر احمليط ، وكالمها مطبوع  النهر املاد
1).  إعراب القرآن 5 9 6 ) 

1). النكات احلسان على معاين القرآن 5 9 7 )  
1). شرح الفاحتة 5 9 8 ) 

                                                                                              

(1 5 9 4   3/784( انظر معجم املؤلفني 
(1 5 9 5 البحر  اختصره تلميذه اتج الدين الشيخ أمحد بن عبد القادر الشهري اببن مكتوم ومساه النهر من قال األدنوي : (

ي لعالمة الزخمشر ايه على رد ف مث اختصره تلميذه أيضا الفاضل حممد بن حممد الشهري ابألنصاري ومساه الدر اللقيط
 .      ، كذا قال ، وهو خطأ وانظر كشف الظنون279وابن عطية يف مواضع عديدة . الطبقات ص 

(1 5 9  (1/399مل (منه نسخة ابألسكورايل ونسخة مبتحف اجلزائر)انظر الفهرس الشا6
(1 5 9 7  (1/399)انظر الفهرس الشامل منه نسخة بكوبريلي(
(1 5 9  (1/399( من نسخة خبزانة ابن يوسف)انظر الفهرس الشامل 8
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1): نظم . حتفة األريب فيما يف القرآن من الغريب 5 9 9 املعجم وهو خمتصر  رتبه على حروف (
 لطيف كثري الفائدة .

 وله أيضا :
التسهيل،  من شرح لخصالتذييل والتكميل يف شرح التسهيل ، مطول االرتشاف وخمتصره ، التنخيل امل

التقريب ،  عربية ، اليفاإلسفار امللخص من شرح سيبويه ، التجريد ألحكام كتاب سيبويه ، التذكرة 
مسألة  شرح الشذا يف ،نحو رح املبدع يف التصريف ، غاية اإلحسان يف الخمتصر املقرب ، التدريب يف ش

زن و لقراءات على الئ يف الآل كذا ، اللمحة والشذرة كالمها يف النحو، االرتضاء يف الضاد والظاء ، عقد
علم  يفيات الوافية األب ، ندلسالشاطبية وقافيتها، احللل احلالية يف أسانيد القرآن العالية ، حناة األ

ب يف اهناية اإلغر  ،فية ، منطق اخلرس يف لسان الفرس ، اإلدراك للسان األتراك ، شرح األلالقافية
ديوان  لهو لعصر ، هل اأالتصريف واإلعراب ، نور الغبش يف لسان احلبش ،  جماين اهلصر يف تواريخ 

 .شعر
 

1) اق الغرانطي_ حممد بن يوسف بن أيب القاسم بن يوسف العبدري أبو عبد هللا املو  96 6 0 0 )  
 

 ومفتيها وإمامها وصاحلها يف وقته من فقهاء املالكية  عامل غرانطة
 أخذ عنه أبو عبد هللا املنثوري .

 وتويف سنة سبع وتسعني ومثامنائة . دخل فاسا
 له :

مث أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من  قوله تعاىل  يف تفسرييف مقامات الدين :  سنن املهتدين
 (1عبادان  6 0 1 يف تسع مقامات . قال عنه خملوف : أابن فيه عن معرفة ابلفنون أصوال وفروعا وتصوفا ( 

1)وغريها مع الفوائد اجلمة أرسله لإلمام الرصاع وملا وقف عليه أثىن عليه كثريا وشكره . 6 0 2 ) 
                                                                                              

(1 5 9 ( ومنه نسخ خطية ابألسكورايل والظاهرية والوطنية بباريس وجامعة 2/655( وهو مطبوع )انظر معجم املفسرين 9
 (1/399 ري بصنعاء . )انظر الفهرس الشاملاستنبول وجاريت يهودا وابألزهرية وابجلامع الكب

(1 6 0 ، شجرة النور  319، جذوة االقتباس  37، معجم احملدثني واملفسرين  2/807(مصادر ترمجته : معجم املفسرين 0
، نشر  324تهاج ، نيل االب 7/74، اتج العروس  1814، معجم املطبوعات  3/96، سلوة األنفاس  1/262

 2/141، درة احلجال  10/68ع ، الضوء الالم 1/62املثاين 
(1 6 0 1  29(فاطر : 
(1 6 0 2  1/262( الشجرة 
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_ منذر بن سعيد بن عبد هللا بن عبد الرمحن بن قاسم بن عبد هللا أبو احلكم البلوطي  97
1)الكزين 6 0 3 )  

 قاضي قضاة األندلس يف عصره . كان فقيهاً خطيباً شاعراً فصيحاً . 
 ولد سنة ثالث وسبعني ومائتني وقيل غري ذلك . من أهل قرطبة

 مسع ابألندلس من عبيد هللا بن حيىي وغريه 
صر سنة مثان وثالمثائة فأقام يف رحلته أربعني شهرا فأخذ مبكة من ابن املنذر وغريه ، روى مب رحل حاجا

ومسع من ابن النحاس وكان مذهبه يف الفقه مذهب النظار واالحتجاج وترك التقليد وكان عاملا ابختالف 
العلماء وكان مييل إىل رأي داود بن علي بن خلف العباسي وحيتج له وأيخذ به لنفسه فإذا جلس جملس 

1)احلكومة قضى مبذهب مالك الذي عليه العمل يف بلده . 6 0 4 )  
اعة ىل قضاء اجلم قدم إقية مثماردة وما واالها من مدن اجلوف مث ويل قضاء الثغور الشر ويل قضاء مدينة 

يه يف وال جربت عل ضية جورقله  بقرطبة وويل الصالة مبدينة الزهراء فلم يزل قاضيا إىل أن تويف ومل حتفظ
أحكامه زلة .

وله  … ج الحتجا ًا اب، هلجقال ابن الفرضي :كان بصريًا ابجلدل ، منحرفًا إىل مذهب أهل الكالم 
ليغاً كان خطيبًا بو ا عليه رأوهكتب مشهورة كثرية مؤلفة يف القرآن ، والفقه ، والرد أخذها الناس عنه وق

 شاعراً .
، وله أخبار يف االستسقاء  له اليوم املشهور الذي مأل فيه اآلذان وهبر العقول أمام رسول الروم

1).عجيبة 6 0 5 ) 

                                                                                              

(1 6 0 ،  76، نيل السائرين ص 2/686، معجم املفسرين  2/336(مصادر ترمجته : طبقات املفسرين للداوودي 3
دابء ، معجم األ 3/17، شذرات الذهب  175، قضاة قرطبة وعلماء أفريقية 2/142اتريخ العلماء ابألندلس 

، مطمح  7/294ألعالم ا،  1/90،  شجرة النور الزكية  3/911، معجم املؤلفني  2/358جلنان ، مرآة ا 7/178
، بغية 54ت ابن خري ، فهرس66، قضاة األندلس  11/288، البداية والنهاية  1/335، نفح الطيب 37األنفس 
، الكامل  326املقتبس ة ، جذو  2/294، أزهار الرايض  1/7، إيضاح املكنون  398، بغية الوعاة  450امللتمس 

،  16/173عالم النبالء أ، سري  2/472، هدية العارفني  7/178، إرشاد األريب  3/325، إنباه الرواة  8/223
 . 264ريخ أئمة اللغة ات، البلغة يف  1/176، اللباب  1/492، معجم البلدان 319طبقات النحويني واللغويني 

 قرطبة .  والبلوطي : نسبة إىل )فحص البلوط( بقرب
 والكزين : نسبه إىل فخذ من الرببر يسمى )كزنة( بضم الكاف .

(1 6 0 4  ( انظر معجم املفسرين
(1 6 0 5  761-16/174انظر تفصيل ذلك يف سري أعالم النبالء (
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ري املؤمنني الناصر عمل يف بعض سطوح الزهراء قبة ابلذهب والفضة ، أن أم القرآنيةومن مواقفه 
وجلس فيها ودخل األعيان فجاء منذر بن سعيد فقال له اخلليفة كما قال ملن قبله : هل رأيت أو 
مسعت أن أحًدا من اخللفاء قبلي فعل مثل هذا ؟ فأقبلت دموع القاضي تتحدر ، مث قال : وهللا ما 

نني أن الشيطان يبلغ منك هذا املبلغ ، أن أنزلك منازل الكفار ، قال : مل ؟ فقال : ظننت ايأمري املؤم
 ولوال أن يكون الناس أمة واحدة جلعلنا ملن يكفر ابلرمحن لبيوهتم سقًفا من فضة قال هللا عز وجل 

 (1واآلخرة عند ربك للمتقني إىل قوله  6 0 6  عنا خريًا فنكس الناصر رأسه طوياًل ، مث قال : جزاك هللا (
1)وعن املسلمني ، الذي قلت هو احلق ، وأمر بنقض سقف القبة. 6 0 7 )



نة ني ومثانني سبن اثنتهو او تويف يوم اخلميس لليلتني بقيتا من ذي القعدة سنة مخس ومخسني وثالمثائة 
 وسبعة أشهر ودفن مبقربة قريش وصلى عليه ابنه عبد امللك .  

 أهل األهواء ، منها :له كتب يف القرآن والسنة والرد على 
وامسه : اإلنباه على استنباط األحكام من كتاب هللا . قال عنه ابن حزم : هو يف  أحكام القرآن

1)أحكام القرآن غاية . 6 0 8 ) 
 الناسخ واملنسوخ

 وله أيضا :
 اإلابنة عن حقائق أصول الداينة . 

 
 

1)ريتُلي_ موسى بن حسني بن موسى بن عمران القيسي أبو عمران الزاهد امل 98 6 0 9 )   
 

1)وقد ينسب جلده فيقال موسى بن عمران . 6 1 0 ) 
 والفقه واحلديث .  له علم ابلتفسريشاعر أندلسي ، 

 ئة.مخسمامن أعمال ابجة ابألندلس ولد سنة اثنتني وعشرين و  من ثغر مريتلةأصله 
                                                                                              

(1 6 0 6   35-33( الزخرف 
(1 6 0 7  16/177( سري أعالم النبالء 
(1 6 0 8  4/169( انظر : نفح الطيب 
(1 6 0 ، الغصون  58، حتفة القادم  687، التكملة  7/322ألعالم ، ا 2/691(مصادر الرتمجة : معجم املفسرين 9

 3/931ؤلفني ، معجم امل 2/386، دليل مؤرخ املغرب  1/406، املغرب يف حلي املغرب  135اليانعة 
(1 6 1 0  2/386( انظر املغرب 
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 أقام إبشبيلية . 
 ومن كالمه : "ملك فؤادك من أفادك" ، "من خف لسانه وقدمه كثر ندمه" .

1)، يف صفر سنة ثالث وستمائة ودفن خبارج ابب الفتوح . وقيل غري ذلك . تويف مبدينة فاس 6 1 1 ) 
 له :

 ديوان شعر: أكثره يف الزهد والتخويف . 
 
 

1)_ حيىي بن إبراهيم بن مزين  6 1 2 ) 
 
 


1)_ حيىي بن إسحاق بن حيىي بن حيىي الليثي أبو إمساعيل ابن الرقيعة القرطيب 99 6 1 3 )


 
من أهل قرطبة .

بغ بن د بن أصن حممممن حيىي بن عمرو بن طالب ، ومبصر  فسمع إبفريقيةمسع من أبيه ، ورحل 
الفرج ، وابلعراق من إمساعيل القاضي ، وأمحد بن زهري وغريمها

 بيها .، نفسريوالتقال ابن الفرضي : شوور يف األحكام ، وكان متصرفا يف العربية ، واللغة 
 الث وثالمثائة وقيل ثالث وتسعني ومائتني . تويف يف الوابء بقرطبة سنة ث

 له :
 كتب مبسوطة يف اختالف أصحاب مالك وأقواله .

 
 

                                                                                              

(1 6 1 1  7/322( انظر األعالم 
(1 6 1 2  ( انظر حيىي بن زكراي
(1 6 1 ،  5/160، ترتيب املدارك  2/726معجم املفسرين   ، 677(مصادر ترمجته : طبقات املفسرين للداوودي 3

، شجرة النور  483مللتمس ا، بغية  373،جذوة املقتبس  2/183، اتريخ العلماء ابألندلسي  353الديباج املذهب 
 . 4/88، معجم املؤلفني  1/77
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1) _ حيىي بن خلف بن نفيس أبو بكر ابن اخللوف الغرانطي 100 6 1 4 ) 
 

  مفسرمقرئ كبري 
 ولد سنة ست وستني وأربعمائة من أهل غرانطة
 طة .مع غرانجبا اد فتصدر لإلقراءومسع ابإلسكندرية ودمشق وبغداد ، وع رحل إىل املشرق

 لتفنن .اثري ك  سريعارفا ابلتفقال ابن األابر : طال عمره وشاع ذكره وكان رأسا يف القراءات 
 تويف سنة إحدى وأربعني ومخسمائة . 

 
_ حيىي بن زكراي بن إبراهيم بن مزين موىل رملة بنت عثمان بن عفان أبو زكراي  101

1)القرطيب 6 1 5 ) 
 رجاله من فقهاء املالكيةعامل ابحلديث و 
 ة جزيلة .صله بصلارا وو انتقل إىل قرطبة فأكرمه أمريها عبد الرمحن وابتىن له دوولد بطليطلة 

 وحج ودخل العراق ومسع مبصر وويل قضاء طليطلة  رحل إىل املشرق
 قال ابن لبابة : هو أفقه من رأيت يف علم مالك وأصحابه .

 ني .مات بقرطبة سنة تسع ومخسني ومائت
 له : 

 فضائل القرآن

 
 

1)_ حيىي بن سعدون بن متام بن حممد األزدي أبو بكر ضياء الدين القرطيب 102 6 1 6 )  

                                                                                              

(1 6 1  2/407راء الكبار ، معرفة الق 2/729، معجم املفسرين  2/362(مصادر ترمجته : طبقات املفسرين للداوودي 4
 2/369، غاية النهاية 

(1 6 1 ، املدرسة القرآنية يف املغرب  2/726، معجم املفسرين  2/367(مصادر ترمجته : طبقات املفسرين للداوودي 5
،   354يباج املذهب ص، الد 482، بغية امللتمس  2/181، اتريخ علماء األندلس  373، جذوة املقتبس 1/149

 . 3/238ترتيب املدارك 
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 واحلديث والنحو واللغة  وعلوم القرآنعامل ابلقراءات 
 ولد سنة ست ومثانني وأربعمائة  من أهل قرطبة

 قرأ هبا على ابن النحاس 
ة قام بدمشق مدها . وألمائقاهرة ودخل بغداد فأخذ عن عومسع ابإلسكندرية وال رحل فقرأ ابملهدية

 واجتمع به السمعاين ومسع منه هبا . 
 استوطن املوصل ورحل منها إىل أصبهان مث عاد إليها .

 تويف هبا سنة سبع وستني ومخسمائة .
 


1)_ حيىي بن السالم 103 6 1 7  بن أيب ثعلبة أبو زكراي البصري التيمي تيم (
1)ربيعة موالهم 6 1 8 ) 

 
 صاحب التفسريمام اإل

                                                                                                                                                                      

(1 6 1 ، غاية  2/334، بغية الوعاة  2/730، معجم املفسرين  2/368(مصادر ترمجته : طبقات املفسرين للداوودي 6
،  2/429، معرفة القراء الكبار  4/200، العرب 2/116، نفح الطيب  6/171، وفيات األعيان  2/372النهاية 

 . 1/135املغرب يف حلي املغرب ،  6/66، النجوم الزاهرة  3/380، مرآة اجلنان  20/14معجم األدابء 
(1 6 1 يه ، وقد اختلف يف اسم أبيه (يف أغلب املراجع بدون الم التعريف واملثبت من الرايض وينظر تعليق احملقق عل7

 : السالم خمففا معرفا وقيل : سالم بدون تعريف وقيل : ساملفقيل
 شاعر : بتقدمي األلف على الالم وقيل : سالم ابلتشديد ورجحه الزركلي لقول ال

 ايرب معىن قد استنبطته فهما       فقيل حيفظ تفسري ابن سالم
(1 6 1 ، التفسري ورجاله  2/568، طبقات املفسرين للداوودي 18(مصادر ترمجته : طبقات املفسرين للسيوطي ص 8

جلرح ، ا 51اته إبفريقية ص، التفسري واجتاه 135، املدرسة القرآنية يف املغرب ص 2/730، معجم املفسرين  23ص
، احللة السرياء  56، فهرست ابن خري ص1/188، رايض النفوس  89، طبقات أيب العرب ص  8/155والتعديل 

، لسان امليزان  4/380ل ، ميزان االعتدا 1/321،  ، معامل اإلميان  2/148، جامع بيان العلم وفضله  1/105
، معجم  1/204لرتاث ، اتريخ ا 1/332ق ، بروكلمان : ملح8/148، األعالم   2/373، غاية النهاية  6/259

 ، 2رقم  1/1/95العمر :  ، 205، الكواكب النريات  151، القراءات إبفريقية  9/261،  الثقات  4/97املؤلفني 
 . 67، مقدمة كتاب التصاريف ص 2/771مدرسة احلديث يف القريوان 
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 سنة أربع وعشرين ومائة ونشأ ابلبصرة مث انتقل إىل مصر . ولد ابلكوفة
شر ساط ذكره وانت األو يفشاع ف، فقصد القريوان واستقر هباخرج من مصر يريد إفريقية بنية التجارة، 

 خرب علمه وفضله، فأقبل العلماء والطالب عليه. 
اص ه وأحلقه خبو من نفس يقيةهيم بن األغلب ألول واليته على إفر وقد بلغ يف صيته أن قربه األمري إبرا

جالسه ومستشاريه .

نه، مل على العفو ا للحصو شفيعواختذه عمران بن جمالد الربعي ، الثائر على إبراهيم بن األغلب، سفريا و 
واألمان لنفسه ولولده وأهله وماله .

 د أذنيه لئالالهي يسامل مر مبن يتغىن من أهل قيل: إنه ما مسع شيئا قط إال حفظه حىت إنه كان إذا
يسمعه فيحفظه .

ن طريق قراءة م اليفروى احلروف عن أصحاب احلسن البصري عن احلسن بن دينار وغريه وله اختيار 
اآلاثر .

وروى عن محاد بن سلمة ، ومهام بن حيىي، وسعيد بن أيب عروبة وغريه .

التابعني  ملا سوى عالعلماء فعددت ثالمثائة وثالثة وستنيكان يقول : أحصيت بقليب من لقيت من ا
 وهم أربعة وعشرون وامرأة حتدث عن عائشة رضي هللا عنها .

ئمةن األمروى عنه مجاعة ابملشرق واملغرب ومسع منه مبصر عبد هللا بن وهب ، ومثله 

كان يقول : كل من رويت عنه العلم روى عين إال القليل منهم .

عين من العلماء : مالك والليث بن سعد وعبد هللا بن هليعة وقال : روى

وقال : كتب عين مالك بن أنس مثانية عشر حديثا .

1)وقد رماه بعضهم ابإلرجاء 6 1 9  وال يثبت عنه :  (
عن عون بن يوسف قال : كنت عند عبد هللا بن وهب وهو يقرأ عليه فمر حديث ليحىي بن السالم 

ت له : مل متحوه أصلحك هللا ؟ فقال: بلغين أنه يقول ابإلرجاء فقلت له : فقال : احمه فقال عون : فقل
فما قال لك ؟ قال : قلت له  فأان كشفته عن ذلك  فقال يل : أنت ؟ فقلت له : نعم  فقال يل :

: معاذ هللا أن يكون هذا رأيي أو أدين هللا به ولكن أحاديث رويتها عن رجال يقولون : اإلميان قول فقال
ين يقولون : اإلميان قول وعمل فحدثنا مبا مسعنا منهم  فقال يل ابن وهب : فرجت عين فرج هللا وآخر 

                                                                                              

(1 6 1 منا اإلميان إقرار ابللسان وتصديق ابجلنان فقط ( اإلرجاء هو : القول أبن األعمال التدخل يف مسمى اإلميان وإ9
ينفع الان ذنب كما مياليضر مع اإل :وعليه فإن اإلميان اليزيد والينقص واليتفاوت الناس فيه . وغالة املرجئة يقولون 

س فاضل فيه النانقص ويتيد وياإلميان قول واعتقاد وعمل وأنه يز  ذهب أهل السنة واجلماعة أنممع الكفر طاعة ، و 
 ( 305-295-335-313، شرح العقيدة الطحاوية  2/830حسب أعماهلم . )انظر شرح أصول االعتقاد 
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أاتين فسلم علي وقال يل : اي أاب حممد  -وكان حيىي ابقيا بعد  -عنك  قال عون : فلما قدمت القريوان 
1)قط .  ، قد بلغين حمضرك فجزاك هللا خريا ، وهللا ما قلت إال حقا ، وما دنت هللا به 6 2 0 )



مادحي أاته وية الصمعا وقال سليمان بن سامل : إمنا نسب إىل حيىي بن السالم اإلرجاء أن موسى بن
 سفيان الثوريو مالكا  دركتأفقال له : اي أاب زكراي ،  ما أدركت الناس يقولون يف اإلميان ؟ فقال : 

ن ذر طر بن خليفة وعمر بقولون : اإلميان قول وعمل  وأدركت مالك بن مغول وفي -ذاك–وغريهم 
ر بن ذر  عن عمحيىي يقولون : اإلميان قول . قال سليمان : فأخرب موسى سحنون بن سعيد مبا ذكر

هذا مرجئ. وفطر بن خليفة ومالك بن مغول ومل يذكر له ما قال عن غريهم فقال سحنون :

ز عكن أىب هللا ارقة ولألفا والشك أن قولة سحنون هذه قد طارت يف اآلفاق ملا له من منزلة عالية عند
وجل إال أن يظهر حقيقة األمر وتربأ ساحة حيىي بن السالم مما نسب إليه .

:   ميان فقال يليف اإل جده قال أبو العرب : سألت أاب حيىي بن حممد بن حيىي بن السالم خاليا عن قول
.ده إال احلقول عن جيق ا الة صدوقكان جدي يقول : اإلميان قول وعمل ونية قال : وكان أبو حيىي ثق

وقال عون : قلت ليحىي بن السالم : إن الناس يرمونك ابإلرجاء ، فأخذ حيىي حليته بيده وقال : أحرق 
1)هللا هذه اللحية ابلنار إن كنت دنت هللا عز وجل قط ابإلرجاء. 6 2 1 ) 

املعربة : لقصةاتلك  ومما يدل على ورعه وتقواه واتعاظه بكتاب هللا عز وجل وحديث رسوله

قال ابنه حممد : كنت أمشي مع أيب إىل أن انتهينا إىل موقف اخليل ابلقريوان فبينما حنن منشي إذ جذبين 
جذبة شديدة مث دخل إىل سقيفة هنالك وأدخلين معه، فقلت أليب: ما القصة ؟ قال: اي بين ، رأيت 

وإن كان ذو عسرة فنظرة إىل غرميا يل فخفت أن يراين فرياتع مين ، وذكرت قول هللا عز وجل: 
 (1ميسرة 6 2 2 فقعدان ساعة مث خرجنا فلما مشينا قليال التفت إيل وقال : ايبين ، إنه قد جاء يف ( 

” .من رحم يرحم “احلديث 
ةب سنوكان ثقة ثبتاً ، ذا علم ابلكتاب والسنة ، ومعرفة اللغة والعربية ، صاح

ختالف أن يفيت ، وال جيوز ملن ال يعلم األقاويل أن يقول قال حيىي بن سالم: ال ينبغي ملن ال يعرف اال
1)هذا أحب إيل . 6 2 3 )  

منا . نه خلري إوسئل قاضي القريوان عيسى بن مسكني عن رأيه يف حيىي بن سالم، فقال : وهللا

 

                                                                                              

(1 6 2 0  192-1/191، الرايض  38(الطبقات ص
(1 6 2 1  1/190، والرايض  37(الطبقات ص
(1 6 2 2  280( البقرة : 
(1 6 2 3  2/147(جامع بيان العلم وفضله 
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 وقال أبو العرب : كان ثقة ثبتا ال يقول إال احلق .
نه ، لدين فقضى ديي عنه ايقض : دعا هللا تعاىل أن وقال : كان حيىي بن السالم من خيار خلق هللا تعاىل

 ،مبقطم مصـر  ون قربهن يكأودعا هللا عز وجل أن يورث ولده العلم فكان كما دعا ، ودعا هللا عز وجل 
 فكان كذلك وقربه إىل جانب قرب ابن

1)فروخ وقيل: إنه يرى عليهما كل ليلة قنديالن . 6 2 4 )  
 د صاحبه ابنهبلس، وقطرا العمرة فتأهب لذلك وسافر برا من طريق حنت نفسه إىل زايرة احلجاز وإعادة

جوعه، فما ر  طريق يفىي حيحممد فمرا مبصر، ودخال احلجاز وحجا، وزارا مدينة الرسول. مث عادا فمرض 
ة مائتني ر من سنر صفوصال إىل مصر حىت أدركته املنية بعد أايم من حلوله ابلفسطاط يف خالل شه

دث بن فروخ احمل بد هللارب عوفاته واحتفلوا بتشييع جنازته ودفن ابملقطم إىل جانب قوانفجع العلماء ل
 القريواين .

1)وقال سزكني : توىف يف مكة حاجاً .  6 2 5 ) 
له :

 ويعرف ابمسه "تفسري حيىي بن سالم "  تفسري القرآن
ن فيما سلف معروفا وهو تفسري ابآلاثر على طريقة املتقدمني ورمبا كان أقدم ما لدينا من نوعه، وكا

شائعا كثريا إىل القرن اخلامس للهجرة . قال أبو عمرو الداين : وليس ألحد من املتقدمني مثله . مث قل 
تداوله بظهور التفاسري املطولة احملشوة مبسائل النحو والبالغة ، واملوجود منه اآلن متفرق يف ثالث 

1)مكتبات . 6 2 6 )


1)ا التفسري فأقرأوه وشرحوه، واختصروهوقد عين من قدمي مجاعة من العلماء هبذ 6 2 7 ) ، 
.لك يف ترمجتهذح عليه، وتقدم ذكر ايدات مهمة جعلها كالشر ز  -عد وفاة أبيهب -وقد زاد عليه ابنه حممد

                                                                                              

(1 6 2 4  37(الطبقات ص 
(1 6 2 5  اته بعد رحلة حج أوهم سزكني وظن أنه تويف مبكة .، ويبدو أن كون وف 1/204( اتريخ الرتاث 
(1 6 2 (قال الفاضل بن عاشور : نسخه عظيمة القدر موزعة األجزاء نسخت منذ ألف عام تقريبا منها جملد يشتمل 6

 (44ري و ص)التفس ريوانعلى سبعة أجزاء ابملكتبة العبدلية ، وآخر يشتمل على عشرة أجزاء مبكتبة جامع الق
دمي على الرق ابلعبدلية ، حزاب يف سفر ق 13ة جامع القريوان ، وحنو حمفوظ مبكتب -وهو غري متتابع -اجلانب الكبري

 مكتبة جامع الزيتونة ويف مكتبة حسن حسين اخلصوصية .
 (1/21شامل رس الومنه نسحة يف مكتبة ألربت األول أوهلا سورة اإلسراء وآخرها سورة سبأ )انظر الفه

(1 6 2 7 هـ ويوجد 399عبد هللا بن عيسى األلبريي املعروف اببن أيب زمنني األندلسي املتوىف سنة (وممن اختصره حممد بن 
(1/64س الشامل ر الفهر )انظ من هذا االختصار قطعة ابملتحف الربيطاين ، ويوجد منه نسخ يف القرويني ويف خونتا

 نظر ترمجته يف الوافدين .هـ وا413كما اختصره عبد الرمحن بن مروان األنصاري القنازعي القرطيب املتوىف سنة 
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1): تفسري القران مبا اشتبهت أمساؤه وتصرفت معانيه .التصاريف  6 2 8 )  
 وله أيضا :

 ء من اجلامع .اجلامع : على أبواب الفقه ، كتاب األشربة ولعله جز 
 


1)_ حيىي بن جماهد بن عوانة أبو بكر الفزاري األندلسي اإللبريي 104 6 2 9 )  
 

 وسكن قرطبة من أهل إلبرية
عين بعلم القراءات …قال ابن الفرضي : كان منقطع القرين يف العبادة ، بعيد االسم يف الزهد 

1)وأخذ نصيبا من الفقه .والتفسري  6 3 0 ) 
1)وبنحو ذلك قال الذهيب أيضا . 6 3 1 )  

 فسمع مبصر من األسيوطي وأيب حممد بن الورد وابن شعبان وغريهم  . حج 
 وكان له حظ من الفقه والرواية إال أن العبادة غلبت عليه .

وإمنا يدخل  يل حاجةل ماأحب املستنصر ابهلل أن جيتمع به فلم يقدر عليه ووجه له من يتلطف به فقا
 يعمل أبصحاب األطمار الرثة ؟  على السلطان الوزراء وأصحاب اهليئة وأيش

 .ذهبوقال عمر بن عفيف : كان من أهل العلم والزهد والتقشف والعبادة ومجيل امل
 مجع يونس بن عبد هللا كتااب يف فضائله .

 . وهاتويف يف مجادى األوىل سنة ست وستني وثالمثائة ، وهو ابن سبعني سنة أو حن
 
 
 

                                                                                              

(1 6 2 (نسبته له هند شليب حمققته واألقرب أنه حلفيده حيىي بن حممد بن حيىي بن سالم وقد تقدم ذكر ذلك يف ترمجة 8
 حيىي يف أهل املنطقة .

(1 6 2 ، طبقات  2/375، طبقات املفسرين للداوودي  133(مصادر ترمجته : طبقات املفسرين للسيوطي رقم 9
، بغية  356ة املقتبس ، جذو  2/190، اتريخ علماء األندلس  2/734، معجم املفسرين  81دنوي صاملفسرين لأل

   16/244، سري أعالم النبالء  2/631، نفح الطيب  1490امللتمس 
(1 6 3 0  2/190( اتريخ علماء األندلس 
(1 6 3 1  16/244( السري 
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 تراجم النساء
*** 

 
1)مد بن عبد الرمحن املصرية الدمياطية بنت الشاطئ_ عائشة بنت حم 105 6 3 2 )  

 
  من املشتغالت ابلتفسريكاتبة أديبة 

 ولدت سنة ثالثني وثالمثائة وألف مبحلة دمياط على نيل مصر .
ى لقى العلم علا أن تتد هلكان والدها من العلماء مل يسمح هلا بدخول املدارس املدنية لفسادها وأرا

 كنها مل ترض بذلك وتلقت تعليمها كما أرادت .مشايخ الكتاتيب ، ول
عرفت ببنت الشاطئ خوفا من إظهار امسها على كتاابهتا وهي ابنة األسرة احملافظة ، وأرادت بذلك 

1)شاطئ دمياط على نيل مصر . 6 3 3 ) 
قيت وحيدة اهتا وب حيأصيبت بعدة مصائب حيث فقدت والديها مث زوجها مث ابنها وبناهتا الثالث يف

 فريدة .
 كانت مقاالهتا وحبوثها تنشر يف جريدة األهرام اليومية .

للقرآن  تفسريا عصرايكانت هلا عدة معارك ومنها معركة عنيفة مع الدكتور مصطفى حممود الذي قدم 
1)الكرمي رأت فيه كثريا من الشطط . 6 3 4 ) 

عيات وحدث يقول جنيب حمفوظ : هي أحد أهم من كتبوا يف العلوم الدينية مبختلف التخصصات والنو 
أن زاملتها عمرا طويال يف مبىن جريدة األهرام حيث عملنا سواي يف غرفة واحدة ، فعرفت عنها كرمي 

1)اخللق ومسو الفكر والعقيدة ومدى متسكها بدينها ومعتقداهتا وعلمها . 6 3 5 ) 
 تفسري القرآنويقول د. مصطفى عبد الواحد : هي امرأة ممتازة عن نساء عصرها .. إذ دخلت ميدان 

وعلوم احلديث وتفرغت يف هذه املباحث يف الشطر األخري من حياهتا بعد أن كانت يف أول أمرها 
متخرجة من معهد املعلمات يف عاصمة إقليمها "دمياط" … تكتب القصص األدبية يف جملة اهلالل 

                                                                                              

(1 6 3 2 هـ )بنت 12/9/1419ألربعاء ( ، جملة ا30هـ )بنت الشاطئ والتفسري ص26/9/1419( جملة األربعاء 
 (8الشاطئ رصاصة احلق يف صدر العلمانيني ص

(1 6 3   8( بنت الشاطئ رصاصة ص3
(1 6 3 4  9( املرجع السابق ص
(1 6 3 5  10( املرجع السابق ص
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( األول )القاهرة داب جبامعة فؤادتلك املدينة العتيدة إىل احلصول على شهادة التوجيهية الثانوية بكلية اآل
درست على مجاعة منهم طه حسني وأمحد أمني وأمني اخلويل الذي كان يدرس علوم القرآن بقسم اللغة 

 العربية فأعجب من تلميذته وتزوجها مع فارق السن الكبري بينهما ومع أنه كان له زوجة وأوالد كبار .
 .صحيحهج العلمي الوكان أمني اخلويل صاحب دراسات قرآنية جمرتئة بعيدة عن املن

للقرآن فكتبت فيه كتااًب من  التفسري البيايناجتهت بكل أدواهتا يف البحث والتحقيق إىل جمال ماأمسته 
1)جزئني جيمعان الدروس اليت ألقتها على طالباهتا يف كلية البنات جبامعة عني مشس . 6 3 6 ) 

ا مية منهعل ئلوشغلت مناصب تدريسية هناك وأشرفت على رسا سافرت إىل تونس واملغرب
وم الدراسات يل دبللة لنإىل ابن عطية" لعبد السالم أمحد الكنوين وهي رسا املدرسة القرآنية"

 اإلسالمية العليا بدار احلديث احلسنية ابلرابط .
 توفيت مبصر يف شهر شعبان سنة تسع عشرة وأربعمائة وألف .

 هلا حوايل أربعون كتااب منها :
ري إىل ينا هنا أن نشذي يعن: وال . يقول الدكتور مصطفى عبد الواحدلكرمي التفسري البياين للقرآن ا

تغرق العربية واس ع اللغةجمم طريقتها يف التفسري فهي تعتمد أساًسا على معجم ألفاظ القرآن الذي أصدره
بية ع اللغة العر ا مبجمعضوً  إعداده فرتة طويلة تتجاوز عشر سنني واشرتاك زوجها أمني اخلويل الذي كان

لذي ارآن والسياق يف الق كرهايف إعداده إذ تبدأ حني تناوهلا لتفسري كلمة يف آية ابستعراض عدد مرات ذ 
هاد حتاول االجت قد كانتدها و مث تنتقل إىل املعىن اللغوي مث إىل صلة الكلمة مبا قبلها وبع…ذكرت فيه 

 فتصيب حيًنا وختطئ حيًنا آخر .
كرة للطالب ت يف مذ طبع هاداهتا وقد رددت عليها يف حماضريت اليتأهالين وقوع بعض األخطاء يف اجت

 ومل تطبع يف كتاب حىت اآلن .
 (1والنازعات غرقا  فمن ذلك قوهلا : إن القسم يف قوله تعاىل  6 3 7 الحيتاج إىل جواب ونعت على  (

وفًا مقدرًا .. املفسرين أهنم عنوا أنفسهم ابلبحث عن جواب للقسم سواء كان موجوًدا يف اآلايت أو حمذ
ومل نعرف يف لغة العرب قسًما الحيتاج إىل جواب وإال كان استخدام أسلوب القسم عبثًا ولغًوا ومعاذ هللا 

 أن نظن ذلك يف القرآن . 

                                                                                              

(1 6 3  . 30( انظر بنت الشاطئ والتفسري ص6
(1 6 3 7  1(النازعات : 
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 (1أئنا ملردودون يف احلافرةوكذلك ماذهبت إليه أن قول الكافرين  6 3 8 إمنا يكون بعد خروجهم من (
أن ذلك القول كانوا يقولونه يف الدنيا استهزاء بعقيدة البعث وال يعقل  القبور وقد أثبت ابألدلة العلمية

1)أن يقولوا ذلك بعد أن عاينوا البعث واحلشر ورأوا أهوال القيامة . 6 3 9 ) 
 الدراسات اإلسالمية والقرآنية .

 وهلا أيضا :
ريف فران ، الغلاة حتقيق رسال رسالتها يف املاجستري : حبوث يف كتاب األغاين ، رسالتها يف الدكتوراه :

 م ، قضيةا على اإلسال، تراجم سيدات بيت النبوة ، حقيقة البهائية وخطره املصري ، أم النيب 
 الفالح املصري ، صور من حياهتن ، وغريها.

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                                                              

(1 6 3 8  10(النازعات :
(1 6 3 9  ( املرجع السابق .


