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ال  هينبغهه  ل ههيههَ ربنههَ لهه  الايههد  يههَ 

وجههههه  وعسهههه   زههههل َن  و نههههة    

وعهههد  ن ههه    عوشههه  ومهههدا  قليههه 

 زيَئ  حيدا ف     وقت وح  .

لهه ث ةيههة شهه  ر  القههوم  الكههوي        

 بعههدنَ، وخبههو مهه  نههَ"ف هه  نبهه  مهه  قبل 

وههه  الل هه  لهه ث   ب ننههَ ،وحكهه  مههَ  

 



بههَلهز ، مهه   و هه  مهه  جبههَر ق ههي     

اهلل، ومهه  ابتغهه  الهههدي فهه    ههو      

ل  اهلل، وهههه  حبههه  اهلل اليتههه  ،  ضهههر

وهههه  ال هههوا  وهههه  الهههر و الاكههه  ،  

اليسهههتق  ، وهههه  الهههري    زيههه  بههه   

األههه ا ، و   لتههبث بهه  األلسههنة، و     

يشههههبه منهههه  العليههههَ ، و   نق هههه   

ع َئبهه ، ههه  الههري لهه   نتههه  ال هه      

إذا زههيعت  حتهه  قههَل ا  ِإّنههَ َزههِيعنَ    

ُقومنههَ َعَ بههَ َيهههد  ِإلهه  الوُّشههِد ف َمنَّههَ   

ِبِ ، م  قهَ  به  قهدو، ومه  عيه  به        

به  عهد ، ومه   عه       رجو، ومه  حكه   

إل ههه  ُههههدي إلههه  قهههوا  مسهههتق  ،   

وههه  الُينههز  مهه  عنههد اهلل علهه  نب هه   

 األم  ".

وقدو عتبة ب  رب عة "رب  ال ل د"         

ح   قَ   "واهلِل لقد زيعت ق ً  مَ 

زيعت مثل  قط، واهلل مَ ه  بَلشعو 

و  الكهَنة، يَ معشو قويش  رط ع ن  

الوج  هه واجعل هَ ل ، خّل ا ب   هرا 

 



مايد قل  اهلل عل   وزل  ههه  وب   

مَ ه  ف  ، واعتزل  ، ف اهلل ل ك ن  

للعل  الري زيعت نب ، فإ    ب  

العوب فقد  ل تي   بغ و  ، وإ  يسهو 

عل  العوب، فيلك  ملكك ، وعز  

 عز  ، و نت  رزعد النَس ب ".

ورحس  ال ل د ب  اليغ وة بق ل           

ن  هه رز   اهلل "واهلل لقد زيعت م

قل  اهلل عل   وزل  ههه  الًمَمَ ه  

م   ال  اإلنث، و  م   ال  ال  ، 

وإ  ل  لاالوة، وإ  عل   ل الوة، وإ  

رعال  ليثيو، وإ  رزلل  ليغدو، وإن  

 و  ُيعل  عل  ، ومَ بق   بشو". يعل ا

وقَ   عَل  ف  ماك  ميَ    "ِإ َّ         

  ِللَِّتي ِهَي َرْقَ ُ  َهَرا اْلُقْومَ  َيْهِد

َوُيَبشُِّو اْلُيْؤِمِن َ  الَِّريَ  َيْعَيُل َ  

ال ََِّلَاَِت َر َّ َلُهْ  َرْجًوا َ ِب ًوا" ]اإلزوا   

9.] 

يق   الد ت ر "م ريث ب  َي         

اللونس " ف  وقف القوم   "إن  

 



بيثَبة ندوة علي ة للعليَ ، ومع   لغة 

ررا   ق ي  للغ ي  ، ومعل  نا  لي  

لسَن ، و تَب عووض لياب  الشعو، 

و هريب الع اطف، و ائوة معَرف 

للشوائه والق ان  ، و    تَب زيَوي 

جَ  قبل    يسَوي ر ن  ز رة م  

ز ر  ف  حس  اليعَن ، وانس َ  

األللَظ، وم  رج  ذل  نوي رجَ  

ال بقة الواق ة ف  األمة اإلزالم ة 

واقتبًَزَ  يز ا و   يسًكَ بهرا الكتَب،

آليَ  ، يزين   ب   المه ، ويبن   عل   

مرا ه ،  ليَ ا  ا وا رفعة ف  القدر، 

 ونبَهة ف  اللكو".

وقَ  القث ل  او   "ل ث ف          

ا  تشَفَت العلي ة الاديثة، و  ف  

اليسَئ  الت  انته  حلهَ، والت  

 ات الا ، مَ يغ و الاقَئق اإلزالم ة 

لي خر؛ ولهرا  فإ  ال ضَ ة والسهلة ا

الت ف ق الري نبر     جهدنَ معَشو 

اليس ا    ه  زَبق م ج   ف  

 



الديَنة اإلزالم ة هه يعن  مَ ه  ةَبت 

ف  القوم  م  بواه  ".       وي  ف 

اليؤرخ اإلن ل زي الشه و "ولزا "  "إ  

الديَنة الاقة الت  وجد هَ  س و مه 

اليدن ة رّن  زَرت ه  الديَنة 

 ة، وإذا ررا  اإلنسَ  ر  يعوف اإلزالم

ش ًئَ م  هرا فل قور القوم ، ومَ ف   

م  نسويَت علي ة، وق ان   ورنسية؛ 

لوبط الي تيه؛ فه   تَب علي ، 

اجتيَع ،  هريب  ُخُلق ،  َريخ .. 

 ر ثو رنسيت  وق ان ن  

 

 

 



 ستعي  ف  وقتنَ الاَل ، وزتبق  

 مستعيلة حت  ق َ  السَعة".

فقد نس  العالقة ب   اإلنسَ          

والخَلق، وب   اإلنسَ  واإلنسَ ، 

وب   اإلنسَ  ونلس ، وب   اإلنسَ  

وال ب عة، والري رنز  القوم  ه  

الخَلق، والخَلق ه  ر ري بيخل قَ  ؛ 

ولرل  مَ بو  القوم  الكوي  قَلًاَ لك  

 مَ  ومكَ ، وعل   يك   القوم  

ًقَ؛ أل  الخلق ل  مدة مُُُُُُُنز ول ث مخل 

قالح ة مادو ة وينته ، رمَ التنزي  

فه  الري يس  بَقً َ ببقَ  البشوية، 

وإل  ر  يوث اهلل األرض وم  عل هَ.      

وقد نز  القوم  الكوي  عل  النب  

األم  األم  ، رز   اهلل وخَ   

قل  اهلل عل   وعل  -النب   ، مايد 

اهلل  واألم ة ف  رز   -مل  وم  وا  

ه  مبل  إع َ   "َلَقْد َم َّ اهلُل َعَل  

اْلُيؤِمِن َ  ِإْذ َبَعَث ِف ِهْ  َرُز ً  مِّْ  

َرنُلِسِهْ  َيْتُل  َعَلْ ِهْ  مَيَِ ِ  َوُيَز ِّ ِهْ  

 



َوُيَعلُِّيُهُ  اْلِكَتََب َواْلِاْكَيَة َوِإ  َ َُن ْا ِم  

َقْبُ  َلِلي َضالٍ  مُِّب ٍ " ]م  عيوا   

73.] 

ولك   اليع زة      م  جنث         

الق   الت  جَ ت الوزَلة له ، ور  

العوب اشتهووا بَلبال ة والل َحة، 

وإذا جَ  القوم  عل  يد مي  اشتهو 

بَلبال ة ونس  الشعو فل  ي دق  ، 

وز تهي   بت ل ل . رمَ إذا ُرنز  عل  

   -قل  اهلل عل   وزل -رج  رم  

ب قل   يَ  يقور و  يكتب، والقوم 

ذ وت منًلَ؛ فه  اإلع َ  بع ن ؛ أل  هرا 

الكال  البَل  الدقة والب َ    يست  ه 

  ل ل  رج  رم ، ويستا   عل  

قل  اهلل عل   وزله    ل ل ؛ -مايد 

وم  ة  فه  م  السيَ ، م  عند اهلل، 

وم  هنَ جَ  إع َ  القوم   "ِإنََّ َلَننُ ُو 

 ا ِفي اْلَاَ َِة الدُّنَ َ ُرُزَلَنَ َوالَِّريَ  مَمُن

[، فه  12َوَيْ َ  َيُق ُ  اأَلْشَهَُ " ] َفو  

 



رزَلة و زت ر زيَوي ي ب العي  

 ب ،  كل ف و  شويف.

وهكرا ي ب عل نَ ر  نك   مث          

الري  قَل ا  "َلْ َث َعَلْ َنَ ِفي اأُلمِّ ِّ َ  

ْ  َزِب ٌ  َوَيُق ُل َ  َعَل  اللَِّ  الَكِرَب َوُه

[، رو الري  31َيْعَلُي َ " ]م  عيوا   

قَل ا  "َل  نُّْؤِمَ  َلَ  َحتَّ  َنَوي اللََّ  

[، رو  "َيُد اللَِّ  11َجْهَوًة" ]البقوة  

َمْغُل َلٌة ُ لَّْت َرْيِديِهْ  َوُلِعُن ا ِبَيَ َقَُل ا" 

 [.46]اليَئدة  

  "َفْلَ ْاَرِر الَِّريَ  ُيَخَِلُل َ  َعْ          

َرْمِوِ  َرْ  ُ ِ  َبُهْ  ِفْتَنٌة َرْو ُيِ  َبُهْ  َعَراٌب 

 َرِل ٌ "

وم  ة   إ  هت للباث ع   َريخ 

 فيو لس و   اإلمَ  رب  بكو اإل ف ي

فقد  نت منر طل لت  ، القوم  الكوي  

 ضويا  و يَر  رزيه عن  وع  

اليدرزة الُيسيَة عل   فيونش ت 

إزي  "مدرزة ز دي اإل ف ي 

 .....اإلبتدائ ة"

 



ولك  ل  يلدن  رحد بيعل مَت عن  إ  

رن  ول  م  رول َ  اهلل ال َلا  ، 

إ ف  ونزحت عَئلت  م   فيعَش 

اليغوب األق   منر  م  بع د 

و داخلت اليعل مَت ب ن  وب   اليؤرخ 

جعلو ب  ةعلب اإل فه ي ر   ر  

 مَت  زيوة عل  الش خ األخ و اليعل

ألن  رحدث م  اإلمَ  فَألو  ع  ر  

رمَ اليؤرخ  ) الوابه اله وي(زا قة

(، القو  السَبه اله وي) فيفه  

عن  مت افوة ومؤللَ    الي نلَتو

 القَهوة. فيمدف    وه م ج  ة

وراحت  واو ن  فكوة الباث ع  

الي ه   ورحسست ر  ورا  اإلمَ  

 َريخ عويض  بد م   شل  وإبوا   

وعندمَ   سوت األم ر ،للي تيه 

 فيللباث والكتَبة والنشو وال به 

م نف، قورت الكتَبة ع  اليؤرخ جعلو 

   2767-هه367ت)ب  ةعلب اإل فه ي 

 لت افو اليعل مَت عن . (

 



بَلل    لليكتبَت الباث  فيوشوعت 

ز ا  الخَقةرو الاك م ة رو الت َرية 

  قّسرو العَمة ومع   وز ه  الُي

لتس    خالقة مَ قورت عن   بعَ 

و يَ جوت  لق اعد الباث اليعووفة

 .عل   العَ ة

ً  رجد اليعل مة  فكنت  ليَ افتح  تَبَ

 تادث ع  اإلمَ  رب  بكو اإل ف ي 

ب الُيلسو ول ث اليؤرخ جعلو ب  ةعل

اإل ف ي، إل  ر    افوت لدَي 

لة  قويبَ ع  اإلمَ   كل  معل مَت  َم

ل د البَحث   عن ؛ ُ  ف  لت لتوجية

ف رج ت الكتَبة ع  اليؤرخ اللق  ، 

 الُيلسو وقورت الكتَبة ع  اإلمَ 

درة م ض ع  ومواجع  وعد  معوفة لُن

ر    زارة مَ    العلي ة ،الكث وي  ب  

ع  طويق  القوم  الكوي  و لس و  في

الل    التَل ة  فيالنا   يَ زنوي 

خي ث مش ط  في، و نت ح نئر ههه

بَلييلكة العوب ة السع  ية 

 



وزَعد ن  اليكتبَت هنَك عل  

الكتَبة؛ فكتبت ال ز  األو  ع  اإلمَ  

وظي  البَحث    ،بيَ يووي ظي ي عن 

ب ق   مَ  ا لت عل   م  معل مَت 

جه د طبعت ال ز  األو  ع  وبعد جهد 

و َ  ل  ،عل  نلقت  الخَقة  اإلمَ 

 اوي   في و  فخو الشوف بل   اهلل

 ور الباث العلي  والبَحث   ع  

 لس و القوم  الكوي  واللغة العوب ة 

العَل  اإلزالم  للباث ع   في

اإلمَ  ومَقدم  للتلس و واللغة 

وزت دو  الوزَ ت ،العوب ة م  جديد 

 او ت ع  اإلمَ  بعد نشو  ال َمع ة

 تَب  هرا" النا ي الُيلِسو الش خ 

واإلهتيَ  اإل ف ي" ال ز  األو .

 ،األباَث ال َمع ة فيبل  لت  حَل َ 

عل   ةمقت وو ةمادو ب د رنهَ 

ويعكف ،لييلكة العوب ة السع  يةا

حَل َ م ي عة م  طلبة جَمعة ر  

 َ ب َمعة يالقوي بهَ عل   اق قة ور

زليَ  ب  عبد العزيز بَألفالج 

 



وزل نة ُعيَ   ،والك يت،واليغوب ،

 م و في وو بَب  باثَ لآل  ول  ُي

لسو عل  مَيبدو ل  ،  اإلمَ  الُي

(و  اإلمَ  اليؤرخ  997-هه777)ت

( و  رحد م  الب ت  2767-هه.367)ت

الع  ر ال ز   منر  فياإل ف ي 

الي ال ي القو  الثَن  اله وي الثَم  

 ومَبعد  ر   ةوا ه  بَليَ ة العلي ة.

 لإلمَ  وبعد ن َ  ال ز  األو 

طلب  فيال لب عل   ،شوعت  َ ي إو

مخ  طة نَ رة لليؤرخ الش خ جعلو 

  (2767هه367 )ب  ةعلب اإل فه ي ت

وه " البدر السَفو ع  ُانث 

اليسَفو" م  مكتبة اللَ  كَ  

الاك م ة) ال ز  األو ( و َنت م  

 رازت  و اق ق  بت  يه شو ة 

األهوا  للت  يه بيعَونة ال يع ة 

الي وية لوعَية الي اهب وعل  

و َ  عل هَ إقبَ   ،ري َ نلقت  الخَقة

اليغوب  في ب وا م  البَحث   

 



والك يت وم و، ة   والسع  ية واألر  

م  مكتبة فَ ح  ر  ت بَل ز  الثَن 

 وطبعت مختَرات من  بَزتَمب   بتو  َ

ألزبَب مدونة بخَ ية اليختَرات وه  

 واج   لشعوا  ومنَجزي  ومشه ري  

لعَل  اإلزالم  منر القو  م  ا

الاَ ي عشو  اله ويالخَمهههههههههههث 

 ومَ بعد  حت  وفَة اليؤرخ. الي ال ي

لدي ُخ فيوف  هر  الاقبة  َ  يدور 

الباث ع  مَ ة علي ة جديدة   

 ههه و يدن  وهرا  رب  ي وقهَ البَحث  

بكو اإل فه ي بيَ    دور ح   اإلمَ  رب

 .....زَلل ل  يا ي  

فكَ  رو  الغ ث ق وة با  ل  عل  

م  رزَلة مَجست و للبَحث  يس وجز  

الكا ال   ب  عبد الغن  الد ت ر عبداهلل

بعن ا  "اإل فهه ي ملسوًا وز رة 

 ات إشواف ر.  " لس و اللَ اة م  

  ف َلعتهَ رحيد حس  فوحَتالد ت ر

ة   ،وجزا  اهلل خ وا عل  مَجَ  ف هَ

 



ازيَ  بنت عبد   البَحثة اليتي زةم  

 مع دةاهلل ب   خ   اهلل الي لق ،

بكل ة اللغة العوب ة والتوب ة  فَضلة

ب َمعة زليَ  ب  عبد العزيز 

بياَفسة األفالج بَلويَض بَلسع  ية 

 موحلة اليَجست و ه حلسهَ اهلل في

 .........ورعَنهَ

   م هههه  

رب  اإلمَ  ورزَلتهَ ع  . ت(هونهته) اإلن

 هت  بَليسَئ   ،مشك رة بكو اإل فه ي

النا   فيفق  اللغة ومرائ  اللغ ية و

ومَ قدم  اإل فههه ي م  ، وال وف

ة   ع و  عليَ بعد مقَر ت  ب جديد

مَ  هَ   تاوي؛ فه   وجيت  الا َ  ة

العلي ة م  م َ رهَ األقل ة األول ة 

 ومتيكنة م  ازتعيَ  الاَز ب

،وقد  عَونت مع  ه حق قةه  واللغة

ين  ع  رزتَذية وذ َ   امثيو  عَونًَ

م لدات "  ُمبهو ؛ف  ومتن  بيخ  طة

عل   القوم " لإلمَ   فياإلزتغنَ  

 



 فيرب  بكو اإل ف ي ههتوجيت  قَ مة 

ُقلب الي ض ع ؛ ف  ع  لهَ بَلت ف ق 

ور  يكَفئهَ رب العزة بَلخ و  والتل و

وبرل    افوت  ههه عل  مَ فعلت  ح َل 

 ،ل  معل مَت ال ز  الثَن  ع  اإلمَ 

و ل  اهلل  ،ول ث لإلنسَ  إ  مَزع 

خدمة اإلمَ  الُيَلِسو  فيجهدي 

 فيبَلن َ  والت ف ق وجعلن  زببَ 

رحشَ   فيإنقَذ  واة  م  اإلندةَر 

عل   م  رربَب  الزم  رو الس  

رو الري  يسدل   ،القوقنة اللكوية 

الستَر عل   إلبوا  مخوي  ورض  اهلل 

 رو اليتكَزل   ع  نشو .. ع  ال ي ه.

القديو ر  يالظ ذل  ورز   اهلل العل  

م  م نلَت اإلمَ  ور   النل ثالتواث 

م زا  حسنَ    فيي ع  عيل  هرا 

رو  بَلخ و وحسنَت    م  خط قليَ

النشو رو ازت َب  فيزَعد 

ع  إمَمنَ الش خ النا ي للت ق َت 

اللغ ي اإلمَ  رب  بكو اإل ف ي  اليلسو

 



، و يَ قَ  رض  اهلل عن  وررضَ 

عي  اليؤم  إ  رز   اهلل"  بنق ه 

م  ةالث قدقة جَرية رو عل  ينتله ب  

رو إب  قَلح يدع  ل  والايد هلل 

ل  وإنيَ ه   يَ ة  الثالةةمت افوي 

 .خ و

وخطتى فى كتابة الموضوع تشتمل على عدة 

فصول تبدأ بالفصل األول بنظرة عامة على 

التفسير وتدوينه ونعريف الكتاب والقرآن 

خصائصه ثم  ومميزاته التخصصية بمعنى

جله و، ومعلومات قرآنية التفسير ومدارسه

مستخلص من مصنفات الشريعة اإلسالمية 

الفصل الثانى اإلمام وبعد ذلك  ،لعلماء أفاضل

ثم الفصل الثالث حياة اإلمام ونشأته ،والتفسير 

علوم وما دار عنه من مناقشات بين المهتمين ب

عنهم القرآن الكريم فى الوقت الحالى وما تلقى 

يأتى بعد ذلك الفصل الرابع المستدرك  ،اإلمام

بين المفسرين  لنهاية األرب فى اإلمام

تفسيرات اإلمام بعض و المسلمين والعرب ،

 



ويليه الفصل  ،اللغوية والنحوية للقرآن الكريم

فى مسائل لغوية وتفسير وتوضيح  الخامس

يعقبه الفصل السادس تعريف  ،بعض القراءات

 ،ا اكتسبه من علم على يديهمبشيوخ اإلمام وم

 ويعتنى يتالميذ اإلمام:يليه الفصل السابع 

ويعقبه الفصل الثامن ويتحدث عموما عن 

 يعقبه الفصلثقافة اإلمام وعقيدته ثم أخالقه 

ساللة اإلمام من  التاسع ويدور الحديث فيه عن

الملوك واألمراء والمؤلفين فى المملكة 

يه الفصل المغربية ومصر شماال وجنوبا يل

 عبر التاريخ أعالم البيت اإلدفــوى العاشر عن

وكل الفصول موثقة بالمصنفات ثم الخاتمة، 

التى كتبت عن اإلمام منذ العصور السحيقة 

أنتهى بالتوثيق بمشجر  .وحتى عصرنا الحالى

نسب اإلمام يليه صورة لقوافل الحج وانتقالها 

، وخريطة توضح طرق الحج من ثغر باإلبل

على البحر األحمر ُقرب إدفـــو بمصر عيذاب 

إلى جدة بالجزيرة العربية ثم إلى مكة المكرمة 

 



والمدينة المنورة وفى النهاية صور من 

مخطوطة مجلدات" االستغناء فى تفسير القرآن 

 .وعلومه" لإلمام أبى بكر اإلدفوى

وأسأل اهلل أن تعم فائدة ذلك الكتاب جميع 

اإلخوة الباحثين والمثقفين واهلل من وراء 

القصد وهو الهادى إلى سواء السبيل .. وما 

 توفيقى إال باهلل .. واهلل المستعان ،،،،،،

 دكتور                          

 محمد فتحى محمد فوزى محمود عبد القادر   

 دفـــــــــــومصـــــرـــ إ         

 محمول:

6603101000 

 أرضى

6912130696  

 

 



 الفصل األول       

 نظرة عامة على التفسير وتدوينه 

 -تعريف الكتاب والقرآن :
الكتاااااااب والقاااااارآن، عنااااااد علماااااااء األصااااااول    

لفظاااااان مترادفاااااان، معناهماااااا واحاااااد وهاااااو:"  

كاااالم اهلل  تعاااالى الُمنااازول علاااى رساااوله محماااد   

آلاااهص وصاااحبه وسااالم، ، صااالى اهلل علياااه وعلاااى 

بااااااااللفى العرباااااااى، لإلعجااااااااز بساااااااورة مناااااااه 

،المنقااااااول بااااااالتواتر المكتااااااوب بااااااين دفتااااااى    

المصاااااااااحف المبااااااااادوء بساااااااااورة الفاتحاااااااااة   

 والمختوم بسورة الناس".

 -مميزاته التخصصية :
ى رسول اهلل صلى ـــــــــزل علـــــــــأنه قد ن

 ة العربية ـــــــــــــــم باللغـــه وسلــــاهلل علي

     اركـــــبقوله تب

 



وتعالى":وإناااه لتنزيااال رب العاااالمين، نااازل باااه   

لتكااااااون ماااااان  الاااااارون األمااااااين علااااااى قلبااااااك   

المنااااااااااااااااااااااذرين بلسااااااااااااااااااااااان عربااااااااااااااااااااااى 

      .  391-390الشعراءمبين".

مماااا يااانجم عناااه عااادم دخاااول الكتاااب الساااماوية 

ألنهااااا ؛األخاااارى فااااى مفهااااوم القاااارآن الكااااريم   

نااازل بلفظاااه   فقاااد نزلااات بغيااار اللغاااة العربياااة.   

ومعنااااااً معاااااا  ومااااان ثااااام ال تكاااااون األحادياااااث  

الصاااااادرة عااااان رساااااول اهلل صااااالى اهلل علياااااه  

سااواء   كاناات نبويااة أو قدسااية ـااـ ماان        ،وساالم 

قصباااال القاااارآن الكااااريم؛ ألنهااااا نزلاااات بااااالمعنى      

 من رسول اهلل. لكونهفقط دون اللفى 

وال يجااااوز التعبااااد والصااااالة بترجمااااة القاااارآن    

" أباااو حنيفاااة" فيماااا الكاااريم بينماااا أجااااز اإلماااام

ُنقصاااااال عنااااااه بالصااااااالة بالترجمااااااة الفارسااااااية    

وعه ــــااااـح رجـــــااااـقرآن، وقااااد صـــــــــــــــااااـلل

از ـاااااااااـن أناااااااااه أجـــــــــــــاااااااااـم ،هــــاااااااااـنـــع

 ى  ــــــــلـــــــــــــــــــــــذلك عــــــصالة بـــال

 



لغيااار القاااادرين علاااى تالوتاااه   ،الرخصاااة سااابيل

بالعربياااااة كاألعااااااجم الاااااداخلين فاااااى اإلساااااالم   

               حديثا ،  

والرخصاااااااة يقتصااااااار فيهاااااااا علاااااااى موضاااااااع  

الجماعاااة إذ الرااارورة تقااادر بقااادرها فيترتاااب     

 عليه عدم صحة 

القاااااول باااااأن ترجماااااة معاااااانى القااااارآن مطلقاااااا  

 تسمى قرآنا  وتأخذ أحكامه.

عناااى تااام نقلاااه   ُنقصااال عااان الرساااول باااالتواتر بم   

جمااااع عاااان جمااااع يمنااااع العقاااال إتفاااااقهم علااااى  

الكاااذب أو الخطاااأ أو النقااال بهاااذا الطرياااق تفياااد  

العلااام والقطاااع بصاااحة المنقاااول وثبوتاااه ومااان    

ثاام كاناات نصااوآ القاارآن قطعيااة الثبااوت بااال       

 خالف بين الفقهاء.

يترتااااااب علااااااى المااااااذكور آنفااااااا أن القااااااراءات 

هااااااى القااااااراءات   بطريااااااق التااااااواتر  ناوصاااااالت

 



لثالثااااة المكملااااة للعشاااارة؛ فتخااااتص الساااابعة وا

 هذً القراءات بخصائص القرآن وأحكامه.

أماااا القاااراءات التااااى ُنقلااات إلينااااا عااان طريااااق     

اآلحااااااد وُتسااااامى باااااالقراءات الشااااااذة وهاااااى     

             مافوق العشرة 

فليسااات بقااارآن باااال خاااالف باااين العلمااااء ومااان   

أمثلتهااا قااراءة عبااد اهلل باان مسااعود باان  افاال       

 99ثالثاااة أياااام متتابعاااات".  الهزلاااى": فصااايام  

 المائدة      ؛ 

فهااااذً الزيااااادة" متتابعااااات" لاااام تاااارو بطريااااق  

باال روياات عاان طريااق اآلحاااد ولااذلك        التااواتر

لااام تعتبااار قرآناااا وإنماااا اعتبااارت تفسااايرا  مااان      

  عبد اهلل بن مسعود.

أن القااااارآن ُمعجاااااز للبشااااار أى أن اهلل تباااااارك   

وتعالى طلب من العارب اإلتياان بمثلاه أو بعشار     

ور مثلااه أو بسااورة واحاادة؛ فعجاازوا عجاازا     ساا

بأقصر سورة منه علماا باأنهم    كامال عن اإلتيان

 



فرساااان الفصااااحة والبياااان ؛ فاااذلك العجاااز ماااع  

التحاادى اإلالهااى دلياال واضااح بااأن القاارآن ماان     

من عند محمد صلى اهلل علياه وسالم   عند اهلل ال 

يااادعى الكفاااار فاااى هاااذً الحقباااة مااان   كماااا كاااان

 الزمان.      

 -:يرـــــــســـتفـال
ُياااراد باااه اإليراااان والتبياااين ومناااه قولاااه عاااز    

 :"وال يأتونااااك بمثاااال إال جحناااااك بااااالحق   وجاااال

 11الفرقانوأحسن تفسيرا". 

وا فقااد اشااتهر بعااض الصااحابة بالتفسااير وكااان      

مساالمين، وأيرااا ماان الالمرجااع فااى هااذا الشااأن 

اشتهر به مان بعادهم أعاالم مان التاابعين الاذين       

على ما ورد فى كتاب اهلل اعتمدوا فى تفسيرهم 

ومااا رووً عاان الصااحابة عاان رسااول اهلل صاالى 

اهلل عليااه وساالم أو ماان تفسااير هااؤالء الصااحابة 

 إجتهاد منهم.

 



مة شك أن اهلل الذى أراد لإلساالم نشارا    ثوليس 

        وللمسلمين تأييدا ــ ففتح لهم بالدا  فى حياة 

، وفاااى عهاااود وسااالمالرساااول صااالى اهلل علياااه  

مااان بعااادً؛ فانتشااار كثيااار مااان علمااااء   الخلفااااء 

الصاااحابة فاااى هاااذً الااابالد وكاااان مااانهم الاااوالة   

 .والوزراء والُقراة والمعلمون..... إلخ

وقاااد حمااال هاااؤالء ماااا أدركاااوً مااان العلااام عااان   

الرسول صلى اهلل عليه وسلم وأخاذ عانهم كثيار    

ماان التااابعين وقاماات ماادارس علميااة فااى هااذً      

لتاااابعين الااابالد أسااااتذتها الصاااحابة وتالمياااذها ا 

واشااتهر ماان بااين هااذً الماادارس فااى التفسااير      

أساااتذتها الصااحابة وتالميااذها التااابعين     ،ثالثااة

 وهى:

مدرسااااة مكااااة المكرمااااة الااااذى كااااان اسااااتاذها  

إبااان عبااااس واشاااتهر مااان تالمياااذً ساااعيد بااان    

أباااو محماااد أو أباااو عباااد     جبيااار ويطلاااق علياااه  

اهلل بااان هشاااام حبشاااى األصااال وقتلاااه الحجاااا     

،  ساااااانة29عاااااان ( م131ـ ـااااااـهاااااا91)عااااااام 

 



المكاااااى ولاااااد    ) مجاهااااادومجاهاااااد بااااان جبااااار  

، وعكرماااة) أباااو عباااد   م(011ـاااـ   هاااـ 32سااانة

اهلل المااادنى أصاااله مااان البربااار باااالمغرب تاااوفى 

 م(100ــ هـ362

بااااان كيساااااان) ويااااادعى أباااااو عباااااد  وطااااااووس

لااااد باااااليمن كااااان  والاااارحمن اليمااااانى الجناااادى  

حينمااااا  م(102/ هااااـ360)يسااااكنهاتوفى بمكااااة

رباااان ويااادعى  ذهاااب للحاااج، وعطااااء بااان أباااى  

أبااااااااااو محمااااااااااد المكااااااااااى القرشااااااااااى ولااااااااااد   

وتاااااااااااااوفى فاااااااااااااى  م021/هاااااااااااااـ01سااااااااااااانة

 م(010/هـ.332

 المدينة المنورة:

ى باااان قاماااات هااااذً المدرسااااة تحاااات ريااااادة ُأُباااا 

كثير ، مااااانهم فيهااااااكعاااااب واشاااااتهر بالتفساااااير 

يزياااد بااان أسااالم ويسااامى أباااو أساااامة أو عباااد      

،  م111/هاااـ310اهلل بااان زياااد بااان أسااالم تاااوفى

ياااع بااان مهاااران أدرك وأباااو العالياااة ويسااامى رف

وأساااالم بعااااد وفاااااة النبااااى بساااانتين      الجاهليااااة

 



، محماااد باان كعاااب: أبااو حمااازة   م169/هااـ 96ت

ولدياااه مااان  م110/هاااـ339أو أباااو عباااد اهلل ت

   عاما.19العمر 

:رائااادها عباااد اهلل بااان مساااعود  مدرساااة العراق 

عااااااااد أسااااااااتاذها األول الصااااااااحابى الجلياااااااال وُي

 واشتهر بالتفسير كثير من تالميذها منهم:

علقمااااة باااان قاااايس: باااان عبااااد اهلل باااان مالااااك     

النخمااااااااااى ولااااااااااد فااااااااااى حياااااااااااة الرسااااااااااول   

عاماااااا، ومااااارة  96عااااان 096/هاااااـ03وتاااااوفى

الهمااادانى: أباااو اساااماعيل مااارة بااان شاااراحيل      

، م091/هاااااـ10الهمااااادانى الكاااااوفى العاباااااد ت  

 األساااود بااان يزياااد: أباااو عباااد الااارحمن األساااود  

، م091/هااااـ12باااان يزيااااد النخمااااى ت بالكوفااااة 

شااااااراحيل  النخمااااااى: أبااااااو عمروعااااااامر باااااان  

. وماااان ثاااام يمكاااان م016/هااااـ16ولااااد الشااااعبى

القااااول أن التفسااااير قااااد لقااااى اهتمامااااا كبياااارا     

باااااادليل باااااادء تدوينااااااه مااااااع تاااااادوين أحاديااااااث 

 



الكااريم صاالى اهلل عليااه وساالم ـااـ وقااد      الرسااول

 .تعددت أبوابها وكان التفسير واحد منها

وكاااااان تفساااااير القااااارآن قبااااال العصااااار الثاااااانى  

الهجاااااارى يااااااروى عاااااان الرسااااااول صاااااالى اهلل 

عليااااه وساااالم كمااااا تااااروى األحاديااااث والساااانن  

 ه  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــوما روى عنه علي

الساااالم مااان تفساااير القااارآن كاااان قلااايال و يااار    

مرتااااااب بالشااااااكل الااااااذى تاااااارى عليااااااه كتااااااب   

 التفاسير اليوم.

فقااااد روت الساااايدة عائشااااة رضااااى اهلل عنهااااا     

فاااى هاااذا أناااه لااام يكااان رساااول اهلل يفسااار شااايحا  

 اإال آيااااات معااادودة علمهاااان إياهاااا مااان القاااارآن  

وى عااااااااان ولقد ُرجبريااااااااال علياااااااااه الساااااااااالم.

الصاااحابة رضاااى اهلل عااانهم تفساااير كثيااار مااان     

 ل  ـــــــــــــــــــــــــــــــــآيات القرآن وكان ُج

اعتماااادهم فاااى هاااذا التفساااير علاااى ماااا علماااوً   

مااااان أساااااباب النااااازول وماااااا سااااامعوً أو روى  

 



 لهااام عااان رساااول اهلل صااالى اهلل علياااه وسااالم،   

وإن كااان بعااض مااا روى عاانهم ماان ذلااك كااان      

باجتهااااد مااانهم ألنهااام أعااارف النااااس بمقاصاااد    

 القرآن وأعلمهم بلغتهم.

ومااان المشاااهورين مااان الصاااحابة الاااذين ُنقلااات  

آراؤهاااااام فااااااى تفسااااااير القاااااارآن ماااااان      إلينااااااا

 الصحابة: 

 علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى  

هلل بااان عبااااس وعباااد   بااان أباااى طالاااب وعباااد ا   

 اهلل بن مسعود وُأبى بن كعب.

وفااااااى عصاااااار التااااااابعين رأيناااااااهم يحفظااااااون   

ماااروى عاان النبااى عليااه السااالم وماقياال عاان       

الصاااااحابة مااااان تفساااااير آلياااااات القااااارآن ثااااام     

يراااااايفون إليااااااه الكثياااااار ممااااااا دفعهاااااام إليااااااه  

د إشااااتداد الحاجااااة إلااااى بيااااان    ـاجتهااااادهم بعاااا 

وتفساااااير آياااااات القااااارآن وبالاااااذات ماااااا تعلاااااق  

 



وكاناااااات تااااااروى  حكااااااام الشاااااارعية منهااااااا باأل

 مختلطة بالُسنة واألحكام الفقهية.

وبحااادوث التطاااور فاااى نهاياااة عصااار التاااابعين    

بباااااادء العلماااااااء فااااااى جمااااااع معااااااانى القاااااارآن 

وتااااادوينها فاااااى علااااام مساااااتقل أساااااموً بعلااااام    

ف علماااء كاال بلااد علااى جمااع     ـااـسير وعكـفااـالت

صااالى اهلل  كاال مااا ورد عاان أئمااتهم عاان النبااى      

أو عااان أحاااد مااان أصاااحابه مااان      علياااه وسااالم 

ماااادارس للتفسااااير كمااااا    أصاااابحتو ،التفسااااير

ذكااارت ساااالفا، ولااام يتوقاااف الجماااع علاااى ماااا      

 ذا  ـــــولم يكن ه ُعرف من علماء بلد معين

يا طبقااااا ل يااااات والسااااور وال تـااااـالمجمااااوع مر

حساااب أباااواب الفقاااه المختلفاااة كماااا حااادث فاااى   

 ،نة فااااااى مرحلتهااااااا األولااااااى واألخياااااارة   الُساااااا

ا العمااال سااافيان بااان عييناااة  وممااان نهاااض بهاااذ 

 ووكيع بن الجران وإسحاق بن راهويه.

وبقاااااادوم العصاااااار العباسااااااى شاااااارع العلماااااااء  

بجمااااع هااااذً التفاسااااير وترتيبهااااا تبعااااا  للسااااور 

 



واآلياااات، ثااام تااادوينها علاااى هاااذا النحاااو، ومااان 

اقااادم التفاساااير التاااى وصااالتنا علاااى هاااذا النحاااو 

: تفساااااااير بااااااان جاااااااريج، وتفساااااااير السااااااادى  

 .ومحمد بن إسحاق

ولاااام يأتنااااا شااااىء ماااان هااااذً المجموعااااات إال    

ل منهاااا علاااى ياااد جريااار الطبااارى صااااحب    قاااُوُن

 التفسير المعروف.

ولقااااد اتبااااع العلماااااء فااااى تفساااايرهم منهجااااين    

ول ــــــااااـما علااااى ماااااروى عاااان الرس ــــااااـأحده

 ا  ــــــــــالم أو مــــــــــــــــــــــــه الســـــعلي

 ُأثااار عااان الصاااحابة وهاااذا قرياااب مااان صااانيع    

 فقهاء مدرسة الحديث.

واآلخاااااار إماااااااا باااااااالرأى أو االجتهااااااااد، فهااااااام  

يتوساااعون فاااى ذلاااك معتمااادين علاااى معااارفتهم    

بأساااااباب النااااازول وعلمهااااام بمقاصاااااد القااااارآن 

 .وهيمنتهم على أساليب لغتهم ومعانيها

 



وال تتوقااااف كتااااب التفسااااير علااااى طريقااااة دون 

بااااال جمعااااات باااااين الطاااااريقتين وإن     األخااااارى

تميااازت عااان بعراااها بالطريقاااة الغالباااة، وقاااد      

ص إصاااااااطالن التفساااااااير بماااااااا كاااااااان  ــاااااااـأخت

بالحااديث واألثاار، ومااا كااان بااالرأى واالجتهااااد      

فقاااد أساااموً إصاااطالن" التأويااال" أو فيماااا بعاااد 

 بالخواطر القرآنية".

ولمااااا تعااااددت العلااااوم وتمياااازت عاااان بعرااااها    

كعلاااام  واسااااتقل كاااال علاااام منهااااا باساااام خاااااآ  

وعلاااام  ،وعلاااام الفقااااه،م اللغااااة ـااااـوعل،و ـاااـ النح

فسااار علاااى منااااهج القااارآن ُي الكاااالم، إتراااح أن

 .مختلفة وأل راض متعددة

فالفقهاااااااء يهتمااااااون فااااااى تفاساااااايرهم ببيااااااان  

األحكاااام التاااى اشاااتملت عليهاااا آياااات القااارآن،      

فااااى  والمتكلمااااين يهتمااااون بالجانااااب العقائاااادى

واللغااااويين يؤلفااااون التفاسااااير التااااى    ،القاااارآن

 ،تشاااااارن معااااااانى األلفااااااا  وتبااااااين  ريبهااااااا    

والنحاااااويين يهتماااااون فاااااى تااااا ليفهم بااااا عراب  

 



ومااااان ثااااام يكاااااون القااااارآن الكاااااريم      ،القااااارآن

أساسااااااا للنهرااااااة العلميااااااة عنااااااد المساااااالمين 

وسااااايظل مرجعاااااا  وإماماااااا  ألصاااااحاب وماااااازال 

 المختلفة.العلوم 
الكريم : آنمعلومات عن القر  

 منجما ثالثة وعشرين عامًا فترةن في نزل القرآ

ثالثة  نزل فى مكة المكرمة ..على رسول اهلل

.المنورة عشرة سنوات وفى المدينة عشر سنة  

أحزابه ستين  دثالثين جزءًا، وعد هعدد أجزاء

 ةــــــــــــــــــة وأربعــــوره مئــــوعدد س.حزبًا

  .وأرباعه مئتى وأربعين ربعــــــــــا.عشرسورة

سبعة  وكلماته،إسما خمسة وخمسين هاسماء و

..كلمة وتسعة وثالثين ربعمئةوأوسبعين ألفا   

آية. ته ستة آالف ومئتى وستة وثالثينعدد آيا  

وفه ثالثمئة وواحد وعشرين ألفا ومئتى حر و

.وخمسين حرفًا  

 أعظم سوره في القران الكريم سورة الفاتحة.

آية الكرسي. من آياته.. وأعظم آيه  

سورة البقره . وأطول سورة من سوره  

.دينـآية ال وأطول آيه من آياته  

 



 أطول كلمة في القرآن الكريم فأسقيناكموه.

كلمة طه.فيه اقصر كلمة   

السورة التي تعدل ثلث القرآن الكريم سورة ♠♠

 اإلخالص

السورة التي قيل انها قلب القرآن الكريم سورة 

 يس.

القرآن سورة السورة التي قيل انها عروس 

 الرحمن .

 
 

 



 الفصل الثانى

 ومقدمته عن تفسيرًاإلمام         

قااااال اإلمااااام الشاااايخ أبااااو بكاااار اإلدفااااوى عاااان    

مجلداتاااااه" األساااااتغناء فاااااى علاااااوم القااااارآن"     

أو محاااة وعشااارين مجلااادا    والتاااى بلغااات محاااة   

وُتعااااااد فااااااى تفسااااااير القاااااارآن ؛ألنااااااه ال نااااااى  

لــــــُمفــــصاااااـسرى القااااارآن الكاااااريم عنهاااااا فاااااى  

التفسااااير قولااااه فااااى مقدمتااااه:" هااااذا الكتاااااب     

ن ألاااـوفوناً يجماااع ضاااروبا مااان علاااوم القااارآن مااا  

باااين كاااالم  رياااب، ومعناااى مساااتغلق ،وإعاااراب 

مشاااااكل، وتفساااااير ماااااروى، وقاااااراءة ماااااأثورة 

،وناساااااااخ ومنساااااااوخ ،ومحكااااااام ومتشاااااااابه،    

:مااااااا  –إن شاااااااء اهلل  -وأذكاااااار فيااااااه اآلتااااااى 

بلغنااااى ماااان اخااااتالف الناااااس فااااى القااااراءات،    

 -وعاااادد اآليااااات، والوقااااف والتمااااام ، وُأبااااين    

إن  –تصاااااريف الكلماااااة واشاااااتقاقها  -أوضاااااح 

ومافياااااااه حاااااااذف الختصاااااااار أو   علمااااااات ذلاااااااك،  

 



 وتااااأخير، وإذاتقااااديم ؛إلفهااااام ، ومااااا فيااااه  إطالااااة 

ماااار العاماااال ماااان عواماااال النحااااو ذكرتااااه مااااع   

نظااااائرً ، فااااى باااااب أفااااردً لااااه وأذكاااار ،أياااان    

نزلاااات السااااورة بمكااااة أو بالمدينااااة علااااى قاااادر 

الطاقاااااة ومبلااااا، الرواياااااة ،حتاااااى يكاااااون هاااااذا  

الكتااااب بنفساااه مكتفياااا ،وعااان أن يرجاااع إلاااى      

ر شااااىء هااااو فيااااه مسااااتغنيها  أحااااد فااااى تفسااااي

وبااااااااهلل التوفياااااااق والحاااااااول والقاااااااوة وإلياااااااه 

مفزعناااااااا فاااااااى درك كااااااال طلباااااااه) الحاجاااااااة(  

والتوفياااق لماااا فياااه صاااالن أمورناااا مااان عمااال    

برضااااً وقاااول صاااادق يرفعاااه   وعقاااد بطاعتاااه ،

 عمل صالح إنه على كل شىء قدير.

فقااااد قااااال صاااالى اهلل عليااااه وساااالم:" إعملااااوا    

حراماااااه باااااالقرآن ، أحلاااااوا حاللاااااه، وحروماااااوا  

وأقتاااادوا بااااه ،وال تكفااااروا بشااااىء منااااه، ومااااا   

تشاااابه علااايكم فاااردوً إلاااى اهلل ثااام أولاااى العلااام   

وآمنااااااوا ماااااان بعاااااادى، كيمااااااا يخبااااااروكم بااااااه   

ومااااااا أوتااااااى ، بااااااالتوراة واإلنجياااااال والزبااااااور

 



النبيااون ماان ربهاام ،ويسااعكم القاارآن ومااا فيااه       

ماااان البيااااان ف نااااه شااااافع مشاااافع، ومااااا حاااال       

مااااة، مصاااادق ،أال ولكاااال آيااااة نااااور يااااوم القيا    

وإناااااى أُ عطيااااات ساااااورة البقااااارة مااااان الاااااذكر   

األول، وأعطيااات طاااه والطواساااين مااان ألاااوان     

موسااااى ،وأعطياااات فاتحااااة الكتاااااب وخااااواتيم     

سااااورة البقاااارة ماااان تحاااات العاااار  وأُ عطياااات 

 المفصل نافلة".

وعنااااااه صاااااالى اهلل عليااااااه وساااااالم:" ُأعطياااااات 

السااابع مكاااان التاااوراة وأعطيااات المثاااانى مكاااان 

نجيااااال ، الزباااااور وأعطيااااات آل حااااام مكاااااان اإل  

 وفصلت بالمفصل."

وعناااه أيراااا صااالى اهلل علياااه وسااالم أناااه كاااان   

عليهماااا  –بأضااااءة بناااى  فاااار فأتااااً جبريااال     

فقااااااااااااااال:" إن اهلل  -الصااااااااااااااالة والسااااااااااااااالم 

يااااأمرك أن تقاااارأ القاااارآن علااااى حاااارف  تعااااالى 

واحاااد فقاااال صااالى اهلل علياااه وسااالم: أساااأل اهلل  

المعافااااة والرحماااة إن ذلاااك ليشاااق علاااى أمتاااى  

 



ثاااااام أتاااااااً الرابعااااااة  حتااااااى .. وال يسااااااتطيعون.

القااااارآن علاااااى  فقاااااال: إن اهلل ياااااأمرك أن تقااااارأ   

سااابعة أحااارف فمااان قااارأ علاااى حااارف منهاااا فقاااد       

 أصاب."

وفاااااى حاااااديث آخااااار": ولاااااك بكااااال ردة مساااااألة      

تساااااألنيها فقلااااات اللهااااام ا فااااار ألمتاااااى وأخااااارت    

الثالثاااااة لياااااوم ير اااااب إلاااااىو فياااااه الخلاااااق حتاااااى     

علاااااى نبيناااااا وعلياااااه أفرااااال الصاااااالة     -إباااااراهيم 

.) أخااااااار  هاااااااذا الحاااااااديث بمعنااااااااً    -والتساااااااليم

 ( كتاب صالة المسافرين3/100مسلم)

( باااااااب بيااااااان أن القاااااارآن علااااااى 012) الحااااااديث

 رف(.أح)سبعة 

وعاااان اباااان عباااااس إنااااه قااااال:" تفسااااير القاااارآن     

علاااااى أربعاااااة أوجاااااه: تفساااااير يعلماااااه العااااارب ،     

وتفسااااير يعلمااااه العلماااااء، وتفسااااير ال ُيعااااذر أحااااد  

 بجهله".

قاااال اإلماااام الشااايخ أباااو بكااار اإلدفاااوى رضاااى    

اهلل عنااااااه وأرضاااااااً": يعنااااااى ماااااان الحااااااالل     

 



والحااااارام، وتفساااااير ال يعلااااام تأويلاااااه إال اهلل ؛   

و كاذب".)أخرجاااه بااان  فمااان ادعاااى علماااه فهااا   

رقااام -3/363األنباااارى فاااى الوقاااف واإلبتاااداء   

والنحااااااااااااااااااااس فاااااااااااااااااااى القطاااااااااااااااااااع   339

 (.031واالئتنافك

وعاان اباان مسااعود رحمااه اهلل أنااه قااال:" مثاال      

 -القااااارآن كمثااااال رجااااال مااااار بثغاااااب) بشاااااعب   

 ااادير( فياااه مااان كااال النباااات، فأعجباااه ماااا رأى 

ماااان نااااور النبااااات فجعاااال يعجااااب ويقااااول مااااا     

ماان هااذا فبينمااا هااو   رأياات كاااليوم  يثااا أحساان   

كااااذلك ماااار بروضااااات دمثااااات فأنساااااً تعجبااااه   

بهااان ماااا رأى مااان النباااات األول فمثااال النباااات    

كمثااال عظااام القااارآن ومثااال الروضاااات الااادمثات 

كمثااااال آل حااااام." وعناااااه أناااااه قاااااال": إن كااااال  

مااااااؤدصب يحااااااب أن يااااااؤتى أدبااااااه وإن أدب اهلل  

القااارآن". عااان أباااى العالياااة أناااه قاااال:" نزلااات   

مراااااان ونزلااااات فاااااى أول ليلاااااة مااااان شاااااهر ر

 



التاااوراة لسااات ونزلااات الزباااور لثنتاااى عشااارة      

 اإلنجيل لثمانى عشرة."ونزل 

وروى ساااعيد بااان جبيااار عااان ابااان عبااااس فاااى   

فااااى ليلااااة  أنزلناااااً قولااااه جاااال ثناااااؤً": إنااااا   

القاااادر" قااااال دفااااع إلااااى جبرياااال فااااى ليلااااة القاااادر    

يناااازل جملااااة ، فرفااااع فااااى بياااات العاااازة ثاااام جعاااال  

تناااااازيال وكااااااان بااااااين أولااااااه وآخاااااارً ثااااااالث     

 ن سنة".وعشرو

اإلماااام الشااايخ أباااو بكااار اإلدفـاااـوى    ويسترسااال

) رضاااى اهلل عناااه(:" فينبغاااى لاااذى اللاااب مااان    

أهااال القااارآن أن يتلااااوً حاااق تالوتاااه ويتاااادبرً     

ه وأن ال يكاااااااااااون ــــــاااااااااااـيــــــــــويقاااااااااااف عل

 رضاااااه الاااااتالوة دون الدراياااااة قاااااال اهلل جااااال 

رون القاااااااارآن" ـــــــــااااااااـثناااااااااؤً": أفااااااااال يتدب

 21/02محمدسورة 2/90النساء

وقياااااال": يارسااااااول اهلل مااااااا بالنااااااا إذا قرأنااااااا   

القاارآن ال يكااون كمااا نساامعه منااك  قااال: ألنااى      

 



أقاااااااااااارأً لاااااااااااابطن وتقرأونااااااااااااه لظهاااااااااااار".  

 فى قيام الليل. 300المروزى

وبالنسااابة للسااابع قاااراءات قاااال اإلماااام الشااايخ    

النبااااى أنااااه  ": أمااااا قااااول  أبااااو بكاااار اإلدفــااااـوى 

أنااازل علاااى سااابعة أحااارف فناااذكر جاااواب ذلاااك    

ههناااا: عااان أباااى  اااانم المظفااار بااان أحماااد بااان   

حماااادان قااااال: أمااااا قااااول النبااااى ُأناااازل القاااارآن  

علاااى سااابعة أحااارف ف ناااه يكاااون علاااى وجهاااين 

كالهمااااا فااااى الحااااديث عاااان النبااااى صاااالى اهلل      

 عليه وسلم.

وأحااادهما: أن يكااااون علاااى ساااابعة أوجاااه ماااان    

األحكااااام وهااااو قولااااه صاااالى اهلل عليااااه وساااالم    

ماااان إلباااان مسااااعود:" إن الكتااااب كاناااات تناااازل  

بااااااب واحاااااد وعلاااااى حااااارف واحاااااد وإن هاااااذا  

القااارآن نااازل مااان سااابعة أباااواب وعلاااى سااابعة    

أحااارف، حاااالل وحااارام، وآمااار وزاجااار ، وضااار 

 ب أمثال، ومحكم ومتشابه"

 



والوجاااه األخااار قولاااه صااالى اهلل علياااه وسااالم)    

أتاااانى جبريااال علياااه الساااالم فقاااال: إن اهلل عاااز  

وجاااال ثناااااؤً يااااأمرك أن تقاااارأ القاااارآن علااااى      

 -واهلل أعلاااااام  -كأنااااااه  ساااااابعة أحاااااارف فهااااااذا

مفسااااار لاااااسول ألناااااه بوساااااعه أن يقااااارأ علاااااى 

أحاااارف بعااااد أن كااااان أماااارً أن يقاااارأً   ساااابعة 

 على حرف واحد.

واسااااااتطرد اإلدفـــااااااـوى ) رضااااااى اهلل عنااااااه(  

أن  -واهلل أعلاااااام  –قااااااائال: ومعناااااااً عناااااادى   

القااااارآن سااااابع لغاااااات متفرقاااااة فاااااى جميعاااااه      

فبعراااه بلغاااة هاااؤالء حتاااى ياااأتى علاااى السااابع   

ن محاااااااااايط بجميااااااااااع اللغااااااااااات  كلهاااااااااااوالقرآ

 الفصيحة."

بقولااااه) رضااااى اهلل عنااااه( وأمااااا:"  استرساااالو

يؤمناااون" فااا ن نافعاااا فاااى رواياااة ور  وأباااا      

عماااااارو ال يهمزانااااااه وكااااااذلك" يااااااأكلون" و"   

يااااااااأمرون" و"يأخااااااااذون" و" يااااااااألمون" وال 

شااايحا مماااا يشااابهه يخفاااف الهماااز فاااى جمياااع       

 



ذلااااك والباااااقون ..يهماااازون، ذلااااك كلااااه علااااى    

ءة ناااافع القديماااة قبااال  األصااال وهاااو أيراااا قااارا 

تأليفاااااااه ) المقااااااارأ ( الاااااااذى ألفاااااااه واختاااااااارً 

        (.22صـ 3لنفسه) االستغناء جـ

والنبااااىء واألنبياااااء ، والصااااابحين ،والنسااااىء  

والبريااااة ، وسااااأل سااااائل ، ومااااا أشاااابه ذلااااك ؛ 

 فتحقيقه وتخفيفه بمعنى واحد.

 

 

 

 



 الفصل الثالث                

 حياة اإلمام ونشأته            

إمامنااااااا العاماااااال بكتاااااااب اهلل وساااااانة رسااااااوله 

صااالى اهلل علياااه وسااالم "محماااد بااان علاااى بااان    

أحماااد بااان إدرياااس بااان علاااى بااان يوساااف بااان     

عبااد الاارحيم العلااود باان إدريااس الميمااون باان      

مصااطفى باان عبااد السااتار باان عبااد الصاامد باان     

عباااد المعطاااى الشاااا  بااان هشاااام بااان حساااين     

بااان عثماااان بااان منصاااور بااان محماااد بااان أحماااد 

كناااى باااأبب بكااار بااان ناااور الااادين    بااان محماااد ُوي 

باااان عبااااد الوهاااااب باااان عااااز الاااادين باااان عماااار 

النجااااااتى بااااان ساااااعيد البكااااارد بااااان إباااااراهيم     

الحااارثى باان الُمنياار باان محمااود باان محمااد باان    

إدريــــــــــااااااـس األصااااااغر باااااان   القاساااااام باااااان 

باااان عبااااد اهلل باااان الحساااان   ــااااـبرــكس االيااااإدر

الُمثناااى بااان الحسااان السااابط بااان اإلماااام علاااى       

باااان أبااااى طالااااب)كرم اهلل وجهااااه ورضااااى اهلل    

 



عاااانهم جميعااااا(،وُيكنى باإلدفـااااـوى نساااابة إلااااى  

مديناااة إدفـاااـو بمحافظاااة أساااوان بمصااار. ومااان  

بمعنى أناااااه يااااادير شاااااحون  ألقاباااااه ) المتاااااولى(

أحااااد حفاااادة القاساااام باااان    يباااادو أنااااه و بلدتااااه،

اهلل عااااانهم جميعاااااا والاااااذد   إدريس....رضاااااى 

كانااات لاااه والياااة طنجاااة المشاااتملة علاااى :مااادن  

ساااااااابته ، وقلعااااااااة حجاااااااار النساااااااار، وبااااااااالد   

مصااامودة. وكانااات عائلاااة القاسااام ترناااو وتحااان 

للمشاااارق، واضااااحا ذلااااك ماااان خااااالف القاساااام   

مااع شااقيقه األكباار محمااد، عناادما رفااض أماارً      

فاااب محارباااة شاااقيقه عيساااى واالساااتيالء علاااى  

شااااعرا فااااب ذلااااك  واليتااااه؛ لتجاورهمااااا وألقااااى  

وإن  **قااائال: "سااأترك للرا ااب الغاارب نهبااا    

كنااات فاااب الغااارب قااابال ونااادبا ، واساااعوا إلاااى       

الشاااارق فااااب همااااةرر يعااااز فيهااااا رتااااب ماااان       

ماان هااذا أن القاساام كااان زاهاادا     فهم يأحيااا." ُفاا 

فااب أرض المغاارب ر اام مااا كااان لااه فيهااا ماان      

مركااااااز مرمااااااوق را بااااااا فااااااب العااااااودة إلااااااى  

 



ناااااءً المشاااارق ويظهاااار هااااذا فااااب مااااا نفااااذً أب 

فاسااااتجاب شااااقيقهما عماااار   ...فيمااااا بعااااد ـااااـ ؛ 

لسماااااار وحااااااارب عيسااااااى واسااااااتولى علااااااى     

أمالكااه، ثاام سااار ؛ لتأديااب القاساام ونجااح فااب       

هزيمتاااه ،وانتهاااى أمااارً إلاااى اعتزالاااه الحيااااة     

العامااة وإقبالااه علااى الزهااد والتعبااد فااب ربااا        

بناااااً لنفسااااه علااااى ساااااحل البحاااار وقااااد سااااار    

ن التاااب أبنااااءً وحفدتاااه علاااى نهجاااه فاااب البلااادا

هاااااااااجروا إليهااااااااا عقااااااااب انهيااااااااار الدولااااااااة   

 .اإلدريسية فب المغرب األقصى

 رــــــــــــــــــــــــُولد الحفيد اإلدفوى فب شه

يوم .(م930 آب -أ سطسهـ/ 162صفر  )

 . وـــــــــبمدينة إدف الثالثاء

ترعاااااارع بهااااااا مشااااااتغال بتجااااااارة األخشاااااااب؛  

لتعينااااااه علااااااى مصاااااااعب الحياااااااة؛ فتعااااااددت    

ساافرياته إلااى الفسااطا  حيااث تلقااى علمااه فااب       

جاااامع عمااارو بااان العااااآ ، ثااام جاااامع أحماااد      

بااااااان طولاااااااونُ ملتقاااااااى العلمااااااااء المغارباااااااة، 

 



وبعااادها تاااردد علاااى مشاااايخ العلااام لينهااال مااان    

ماااااااواردهم بالقااااااااهرة وتصااااااادى بعاااااااد ذلاااااااك  

ات والنحااااو والتفسااااير لتاااادريس علااااوم القااااراء

عاااان طريااااق النحااااو فااااى الجااااامع الطولااااونى.    

فأنشااااأ تلميااااذً " علااااى باااان سااااعيد الحااااوفى"    

علماااا جديااادا بتصااانيف كتاباااه  مرضاااى اهلل عااانه

" علاااوم القااارآن" الاااذد كاااان بمثاباااة الفهااارس  

لجمياااااع  رائاااااب القااااارآن الكاااااريم ومجازاتاااااه    

وقااااااادُ ذكااااااار هاااااااذا فاااااااب طبقاااااااات  ،وأمثالاااااااه 

 110رقاااام) المفسااارين للااااداودى فااااب ترجمتااااه 

طبعااااااااة بيااااااااروت( . وذكاااااااارً    199صاااااااافحة

الراحاااال األسااااتاذ الاااادكتور "شااااوقب ضااااايف"     

رئاااايس مجمااااع الخالاااادين السااااابق فااااب كتابااااه   

 .()مدارس النحو فب مصر

وابنااااه األوحااااد هو)عبااااد الاااارحمن باااان محمااااد   

باان علااى اإلدفااوى( وكنيتااه )أبااو القاساام وأبااو      

محماااااد( نسااااابة ألجااااادادً األدارساااااة ، وكاااااان    

أناااه هاااو   ظهاااروفيماااا ي يعمااال برواياااة الحاااديث 

 



الااااذد أنجااااب ذريااااة الشاااايخ اإلمااااام اإلدفااااوى     

والُمكاااااونصين للقاااااوة البشااااارية لمركاااااز إدفاااااـو     

ُصاااالبا ونساااابا ،وماااان البااااارزين ماااان أسااااباطه   

ماااااااااااان جهااااااااااااة األم المااااااااااااؤرخ واألديااااااااااااب 

والفقيااااه)كمال الااااادين وعااااد اهلل أباااااى الفرااااال   

جعفااااار بااااان ثعلاااااب بااااان جعفااااار بااااان مطهااااار      

 اإلدفاااااوى المنتهاااااى نسااااابه إلاااااى ثعلباااااة بااااان     

مطاااااعن باااان عبااااد الكااااريم باااان موسااااى باااان       

عيسااااى باااان سااااليمان باااان عبااااد اهلل باااان أبااااى    

الكااارام بااان موساااى الجاااون بااان عباااد اهلل بااان       

الحسااان الُمثناااى بااان الحسااان السااابط بااان علاااى    

والماادفون  .(باان أبااى طالااب )رضااى اهلل عاانهم  

بالقاااااهرة خااااار  مقااااابر باااااب النصاااار ببرحااااة  

وكاااااان مولااااادً بمديناااااة إدفاااااو   ،بااااااب الفتاااااون

ياااااااوم أكتوبر3090-هاااااااـبان شاااااااع091عاااااااام)

-هاااااـ129عاااااام السااااابت م وتاااااوفىالخمااااايس 

 (م3121

 



ُويااااذكر تساااارب أول مخطوطااااة مكتوبااااة علااااى   

أنهااااا ماااان) مكتبااااة    يعاااان لااااى ورق البااااردد و

سااايدى اإلدفاااوى( التاااب لااام ُيعثااار عليهاااا حتاااى    

الثااااانى اآلن و ترجاااع المخطوطاااة إلااااى القااارن    

وهااااااى كتاااااااب ، الثااااااامن الماااااايالدى الهجاااااارد

تصااانيف" عباااد اهلل بااان   األحادياااثالجاااامع فاااب 

اإلمااااام )وهااااب" رضااااى اهلل عنااااه أحااااد تالميااااذ 

أبريااااال  - هاااااـ197فاااااب شاااااعبانمالاااااك( تاااااوفى 

وهاااااااى محفو اااااااة بااااااادار الكتاااااااب)   م  ( 931

العربياااااة تطاااااور وتااااااريخ د. كاااااريم     -راجاااااع 

مكتبااااااة النهرااااااة  -   زكااااااى حسااااااام الاااااادين/

واإلدفااااااااااوى ماااااااااان  –( 392المصاااااااااارية.آ

علماااااااااااااااااااااااااء القاااااااااااااااااااااااارن الرابااااااااااااااااااااااااع  

                       .الهجرى

-366ومااااااان تصااااااانيفات الشااااااايخ اإلدفاااااااوى) 

مجلاااادة فااااب تفسااااير القاااارآن الكااااريم    (306

االساااااتغناء فاااااى علاااااوم القااااارآن(   )بعناااااوان

موجااااااود بعااااااض منهااااااا باااااادار المحفو ااااااات     

 



ساااااازكين  د. فااااااؤاد بالقلعااااااة بمصاااااار و"ذكاااااار

المجلااد األول فقااط فااب سااليم آ ااا ولكاان يوجااد       

فااااب سااااليم آ ااااا/ باسااااطنبول ثااااالث مجلاااادات      

ويقاااع فاااب  102أخااارى: المجلاااد الراباااع بااارقم  

 01ورقااااااة. المجلااااااد الخااااااامس باااااارقم     210

ورقة.المجلااااد السااااابع باااارقم   210ويقااااع فااااب 

ورقااااة ،وتوجااااد قطعااااة    210ويقااااع فااااب   00

الدكتورعباااد اللواااه   فاااب تاااونس ذكرهاااا الباحاااث  

بااااااان عباااااااد الغناااااااب كحااااااايالن فاااااااب رساااااااالته 

ود مفسااااارا وتحقياااااق ــــــــاااااـللماجستير:"األدف

 ."سورة الفاتحة من تفسيرً

جمعااات أكثااار هاااذا   :» 3قاااال مكاااب رحماااه اهللر  

الهداياااة  »الكتااااب يقصاااد كتاباااه فاااى التفساااير:    

إلااااااى بلااااااو  النهايااااااة فااااااب معااااااانب القاااااارآن    

مااااان كتااااااب  ":وتفسااااايرً وأناااااواع علوماااااه 

 –رحمااااااه اهلل  –شاااااايخناأبب بكاااااار األدفااااااود   

« بكتاااااب االسااااتغناء »وهااااو الكتاااااب المساااامى  

المشاااتمل علاااى نحوثالثمحاااة جااازء فاااب علاااوم      

 



القاااارآن، اقتراااابت ماااان هااااذا الكتاااااب نااااوادرً    

و رائبااه ومكنااون علومااه ،وممااا أضاافت إلاااى      

ذلاااك مااان كتااااب الجاااامع فاااب تفساااير القااارآن،      

تاااأليف أباااب جعفااار الطبااارد، وماتخيرتاااه مااان     

 ُكُتااااااااب النحاااااااااس ،وكتاااااااااب أبااااااااب إسااااااااحاق 

الزجا ،وتفسااااير اباااان عباااااس، واباااان سااااالم،   

راء.. وماااان  ياااار ذلااااك ماااان  ـووماااان كتاااااب الفاااا

الكتااااب فااااب علااااوم القاااارآن والتفساااايروالمعانب 

والغرائاااب والمشاااكل، انتخبتاااه مااان نحاااو ألاااف    

جااااااااازء أو أكثااااااااار، مؤلفاااااااااة فاااااااااب علاااااااااوم    

وُيرااااايف فرااااايلة    القرآن،مشاااااهورة مروياااااة  

الااااادكتور أحماااااد حسااااان فرحاااااات عااااان كتااااااب  

 ر اإلدفااااوى فااااى سااااياق)اإلسااااتغناء( ألبااااى بكاااا

إن هاااااذاالكتاب يعتبااااار مااااان  نفاااااس الموضاااااوع

أوسااااع مااااا ُكتااااب فااااب التفسااااير، حيااااث بلغاااات   

مجلداتااااه مائااااة وعشاااارين مجلاااادا، ولاااام ياااازد    

عبااااد السااااالم  "عليااااه فااااب عصظاااام التااااأليف إال    

شاااايخ المعتزلااااة ببغااااداد المتااااوفى   "القزوينااااب 

 



ف نااااه ألااااف تفساااايرا   م 3696-هااااـ 291ساااانة 

مجلااادات فاااب فاااب ثالثمحاااة مجلاااد، منهاااا سااابعة  

ود "هاااذا الكتااااب ـاااـاألدف"الفاتحاااة، وقاااد ألاااف  

فااب اثنتاااب عشاارة سااانة، ويباادو أناااه فاااـُقد، وال    

يوجااااد منااااه اآلن أى نسااااخة فيمااااا أعلاااام ماااان    

، «فهاااارس المخطوطاااات التاااب اطلعااات عليهاااا   

ة فاااااب الحاشاااااية فقاااااال: تثااااام اساااااتدرك فرااااايل

صاااغير فاااب جاااد مااان كتااااب االساااتغناء جااازء ُو»

يوجااااااد  كماااااااالمكتبااااااة الوطنيااااااة التونسااااااية،  

نساااخة كاملاااة مااان الكتااااب فاااب تركياااا، ويعمااال   

 ."أحد طالبنا فب تحقيقه

والظاااهر ممااا ذكاارً الاادكتور فرحااات، أن هاااذا      

الكتااااااب ) االساااااتغناء( قصاااااد مؤلفاااااه إلاااااى أن 

يسااااتغنب القااااارغ بااااه عاااان  ياااارً، كمااااا ياااادل   

علياااه العناااوان، وكأناااه كاااان يهااادف إلاااى جماااع   

حصاااايلة الفهااااوم والعلااااوم التااااب حاماااات حااااول 

    .اهلل عز وجلكتاب 

 



علاااااى ذصكااااار لاااااإل دفاااااود     لااااا نولااااام أعثااااار  

باساااااااتثناء ماااااااا جااااااااءفب « الهداياااااااة»داخااااااال

" مااااااااان 302تـــفســــــــــــــــاااااااااـير اآلياااااااااة "

 : سااااااااااااااااااااااورة األنعااااااااااااااااااااااام 

"روى بساااااااندً عااااااان ور    اإلدفـاااااااـوىأن " 

أناااه اختاااار مااان نفساااه الفاااتح فاااب )م ح ي ااااد (.      

قاااااااال محقاااااااق الجااااااازء الاااااااذد يرااااااام هاااااااذً  

أأخااااذ  –علااااى التحقيااااق  –وال ناااادرد »اآليااااة:

وهاااو  "هاااذا اإلساااناد مااان كتااااب "االساااتغناء   

ب، أم أخااذً  ـكااـالظاااهر، لصمااا ورد فااب مقدمااة م   

مااان  يااارً مااان مؤلفاااات األدفاااود شااايخه، أم      

 ".حفظه مكب عنه

تفسااااير  ياااااب األدفااااود فااااب الهدايااااة  ويمكاااان

مكياااااااا( اكتفاااااااى باإلحالاااااااة العاماااااااة فاااااااب )أن 

المقدمااااة، إال أنااااه ال ريااااب فااااب أن ماااان فوائااااد 

 )العلااام والمااانهج أن مكياااا لاااو ذكااار شااايخه     

اإلدفاااااوى( فاااااب ماااااوطن االستشاااااهاد أو نقااااال    

عنااااه نصوصااااا مااااع نساااابتها إليااااه لتبااااين لنااااا    

 



ناااوع ماااا نقلاااه مااان كتااااب االساااتغناء، وألمكنناااا 

ماااان خااااالل المقارنااااة مااااع المصااااادر      –ذلااااك 

ماااان تبااااين مالمااااح الماااانهج الااااذد   –األخاااارى 

     .سلكه فب اعتماد هذاالكتاب

وى ـلإلدفااا "اإلساااتغناء"إن بقااااء هاااذا الكتااااب   

مخطوطاااااا حتاااااى اآلن يراااااعنا أماااااام ُمشاااااكل،   

وذلاااك أن عباااارة مكاااب فاااب المقدماااة صاااريحة     

كتااااااب « الهداياااااة»فاااااب أن أسااااااس تفسااااايرً  

ماااااع أن الاااااذد يااااادل ، «االساااااتغناء لإلدفاااااوى"

ماااان خااااالل مقابلتااااه   « الهدايااااة»عليااااه حااااال  

هاااااو أن الطبااااارد   –بجاااااامع البياااااان للطبااااارد   

، ساااااواء أتعلاااااق «الهداياااااة»حاضااااار بقاااااوة فاااااب  

واألقااااوال المااااأثورة، األمااار بااااالنقول واألحاديااااث  

أم بالمعاااانب التاااب ينهاااى بهاااا اآلياااات مباشااارة،  

أد إن الطباااااارد حاضاااااار بمااااااا يقولااااااه وبمااااااا  

 .ينقله ويرويه

أنناااا ال نساااتطيع أن نجااازم بشااابء فاااب    والحاااق

االسااااااتغناء ) هااااااذً المسااااااألة مااااااا دام كتاااااااب   

 



لإلدفاااااااوى( لااااااايس باااااااين أيااااااادينا،الحتمال أن   

يكاااااون "مكاااااب" قاااااد نقااااال عااااان "الطبااااارد"     

األدفاااااود"، فيااااازول حينحاااااذ ذلاااااك   "بواساااااطة 

اإلشااااكال، ير أنااااا نحتااااا  حينحااااذ أيرااااا إلااااى     

التمييااااز بااااين طريقااااة نقاااال "األدفااااود" عاااان     

ة نقاااال "مكااااب" عاااان الطباااارد" وبااااين طريقاااا"

"الطباااارد"، وذلااااك ماااان أجاااال تحديااااد المااااادة   

المنقولااااااة عاااااان كاااااال مصاااااادر ماااااان مصااااااادر  

"مكااااب" فااااب التفسااااير، وفااااب  ياااااب ذلااااك ال    

يبقاااى لناااا إال أن نساااتند إلاااى كاااالم "مكاااب" فاااب 

علااااى  )تقديمااااه لكتاب)االسااااتغناء لإلدفااااوى  

 ."...كتاب جامع البيان

ويخبرنااااااا فراااااايلة الاااااادكتورحكمت بشااااااير  0*

ياساااين فاااى صاااحة وجاااود تفساااير ) اإلساااتغناء   

 -: لإلدفوى( بقوله

وقااااد ساااابق هااااذا التحرااااير عملااااب فااااب      ...."

تحقياااق المجلاااد الثاااانب مااان تفساااير ابااان أباااب      

( مااااان  م  916هاااااـ 101حااااااتم الااااارازد )ت  

 



أصاااااحاب التفاساااااير المفقاااااودة كاإلماااااام مالاااااك 

وقااااااد واكااااااب هااااااذا  …..والشااااااافعب وأحمااااااد  

العمااااال اكتشااااااف تفساااااير ....و هاااااور بعاااااض 

التحقيقااااااات فااااااب التفسااااااير وعلااااااوم القاااااارآن   

والنسااااااائب واباااااان أبااااااب حاااااااتم    ....كتفسااااااير 

، وأبااااب بكاااار محمااااد  ( هااااـ101الااارازد )ت  

- هاااـ 199بااان علاااب بااان أحماااد األدفاااود )ت    

( ويسااااامى تفسااااايرً: )االساااااتغناء فاااااب   م999

 (.علوم القرآن

ويشاااارن فراااايلة الاااادكتور عبااااد الاااارحمن باااان  

" . ُيقصااااااااد بعلااااااااوم 1هلل الفاضاااااااال:رعبااااااااد ا

القااارآن الكااااريم : األبحااااث التااااب تتعلاااق بهااااذا    

الكتااااب المجياااد الخالاااد ، مااان حياااث النااازول ،     

والجمااااع ، والترتيااااب ، والتاااادوين ، ومعرفااااة    

أساااااباب النااااازول ، والمكاااااب مناااااه والمااااادنب ،  

ومعرفاااااااة الناساااااااخ والمنساااااااوخ ، والمحكااااااام  

والمتشاااااااابه ، و يااااااار ذلاااااااك مااااااان األبحااااااااث  

لتاااب تتعلاااق باااالقرآن العظااايم ، أو لهاااا الكثيااارة ا

 



-هاااـ 3269الصاااابونب ، -صااالة باااه " )راجاااع  

أواألبحاااااااث التااااااب تتعلااااااق   30، آ م(3991

بهاااااذا الكتااااااب المجياااااد الخالاااااد ، مااااان حياااااث    

العلاام الااذد   : والمااراد بعلااوم القاارآن .الناازول 

يتنااااول األبحااااث المتعلقاااة باااالقرآن مااان حياااث    

معرفااااااة أسااااااباب الناااااازول ، وجمااااااع القاااااارآن  

ه ، ومعرفااااااااة المكااااااااب والماااااااادنب ،  وترتيباااااااا

والناسااااخ والمنسااااوخ ، والمحكاااام والمتشااااابه    

وقااد  ".، إلااى  ياار ذلااك ممااا لااه صاالة بااالقرآن   

يساااامى هااااذا العلاااام بأصااااول التفسااااير ، ألنااااه     

يتنااااااول المباحاااااث التاااااب ال باااااد للُمفسصااااار مااااان 

 .معرفتها لالستناد إليها فب تفسير القرآن

وألااااـوف محمااااد باااان علااااب األدفااااود المتااااوفى     

االسااااتغناء فااااب علااااوم  م(999-هااااـ 199ساااانة

القاااارآن وهااااؤالء ماااان علماااااء القاااارن الرابااااع    

الهجاااارد ،ثاااام تتااااابع التااااأليف بعااااد ذلااااك فااااب    

إعجااااز القااارآن فاااألف "علاااب بااان إباااراهيم بااان   

ساااااعيد الحاااااوفب رضاااااى اهلل عناااااه" المتاااااوفى  

 



( فااااااااب إعااااااااراب  م3619-ـ هاااااااا216)ساااااااانة

               ...القرآن

كلهاااا أماااا جماااع هاااذً المباحاااث وتلاااك األناااواع    

الشااايخ  )أو جلهاااا فاااب مؤلاااف واحاااد فقاااد ذكااار

محمااااد عبااااد العظاااايم الزرقااااانب( فااااب "كتابااااه    

أنااه  فاار   "مناهاال العرفااان فااب علااوم القاارآن   

فاااب دار الكتاااب المصااارية بكتااااب مخطاااو  لاااـ      

)علااااااب باااااان إبااااااراهيم باااااان سااااااعيد الشااااااهير    

بااااااالحوفب( ، اساااااامه) البرهااااااان فااااااب علااااااوم  

القااارآن ( يقاااع فاااب ثالثاااين مجلااادا  يوجاااد منهاااا   

مساااة عشااار مجلااادا   يااار مرتباااة وال متعاقباااة  خ

، حياااااث يتنااااااول المؤلاااااف اآلياااااة مااااان آياااااات   

القاارآن الكااريم بترتيااب المصااحف فيااتكلم عماااا      

تشاااتمل علياااه مااان علاااوم القااارآن ، مفاااردا  كااال   

نااااوع بعنااااوان ، فيجعاااال العنااااوان العااااام فاااااب      

اآليااااة ) القااااول فااااب قولااااه عااااز وجاااال ويااااذكر   

ل اآلياااة ، ثااام يراااع تحااات هاااذا العناااوان ) القاااو 

فاااااب األعاااااراب ( ويتحااااادث عااااان اآلياااااة مااااان    

 



الناحياااة النحوياااة واللغوياااة ، ثااام ) القاااول فاااب   

ويشاارن اآليااة بالمااأثور    ( المعنااى والتفسااير 

والمعقاااول ، ثااام ) القاااول فاااب الوقاااف والتماااام    

( ويباااين ماااا يجاااوز مااان الوقاااف وماااا ال يجاااوز  

، وقاااد يفااارد القاااراءات بعناااوان مساااتقل فيقاااول  

كلم عاااااان ) القاااااول فااااااب القاااااراءة ( وقااااااد يااااات   

األحكااام التااب تؤخااذ ماان اآليااة عنااد عرضااها .      

)والحاااوفب( بهاااذا الااانهج يعتبااار أول مااان دون    

علاااوم القااارآن ، وإن كاااان تدويناااه علاااى الااانمط  

الخاااااااآ اآلنااااااف الااااااذكر ، وهااااااو المتااااااوفى     

   .م(3619-هـ216سنة

هاااذا عااان مصااانف اإلماااام اإلدفاااوى) اإلساااتغناء  

 (فااااااااااااااااااااااااااى علااااااااااااااااااااااااااوم القاااااااااااااااااااااااااارآن 

يااااارون فأهل مصااااار قاطباااااة بصااااافته ُمفسااااارا، 

بعاااااد النقااااال والتصاااااحيح أنو أوول مااااان وضاااااع    

 -كاااروم اهلل وجهاااه -النحاااو علاااىو بااان أباااى طالاااب

أباااو األساااود الااادوؤلىو، وأخاااذ عااان    وأخاااذ عناااه  

األسااااود الاااادوؤلىو نصاااار باااان عاصاااام      ـااااـىأب

 



البصااارىو، وأخاااذ عااان نصااار أباااو عمـاااـرو بااان    

 رو ـالعالء البـــصرىو، وأخـتــذ عن أبى عم

بااااااااااان أحماااااااااااد، وأخاااااااااااذ عااااااااااان   الخليااااااااااال 

ساايبويه أبااو بشاار عماارو باان عثمااان     [الخلياال

، وأخاااذ عااان سااايبويه أباااو الحسااان     بااان قنبااار 

سااااعيد باااان مسااااعدة األخفاااا  األوسااااط، وأخااااذ  

عاااان األخفاااا  أبااااو عثمااااان بكاااار باااان محمااااد     

المااااااازنىو الشاااااايبانىو وأبااااااو عماااااار الجرمااااااىو، 

وأخااااذ عاااان المااااازنىو والجرمااااىو أبااااو العباااااس  

محماااد بااان يزياااد المبااارود، وأخاااذ عااان المبااارود       

إساااحق الزجواااا  وأباااو بكااار بااان الساااروا ،    أباااو 

وأخااذ عاان اباان السواارا  أبااو علااى الحساان اباان     

عبااااد الغفااااار الفارسااااىو؛ وأخااااذ عاااان الفارسااااىو 

أباااو الحسااان علاااى بااان عيساااى الروبعاااىو؛ وأخاااذ   

عاااان الروبعااااىو أبااااو نصاااار القاساااام باااان مباشاااار  

الواسااطىو؛ وأخااذ عاان اباان المباشاار طاااهر باان      

 المصاااارىو. وأخااااذ أيرااااا   أحمااااد اباااان بابشاااااذ 

 عااااان الزجواااااا )أبو العبااااااس النحوىاااااالتميمى   

 



محماااااااد بااااااان أحماااااااد    -م (921هاااااااـ 110ت)

 002الشااااااافعى أبااااااو بكاااااار الحااااااداد) ىالكنااااااان

أباااااااااو ) و م911م919 -هاااااااااـ122هاااااااااـ

جــعــفـــااااااـر النـحوااااااـاس أحمـااااااـد باااااان محمااااااد  

إساااااماعيل المصاااااـرىو تاااااوفى  ريقاااااا  فاااااى ذى 

 م(؛:916مايو  -هـ 119الحجة عام

 فاااـوى وأخاااذوأخاااذ عااان النحااااس أباااو بكااار اإلد 

 عااان اإلدفاااوى أباااو الحسااان علاااى بااان إباااراهيم   

طاااهر باان بابشاااذ    الحااوفى وأخااذ عاان الحااوفى   

النحاااوى وأخاااذ عااان إبااان بابشااااذ أباااو عباااد اهلل  

محمااااد باااان بركااااات النحااااوى المصاااارى وأخااااذ  

عااان بااان بركاااات و يااارً أباااو محماااد بااان بااارى  

وأخااذ عاان اباان باارى جماعااة ماان علماااء أهاال       

مصااااار وجماعاااااة مااااان القاااااادمين علياااااه مااااان   

لمغاااااارب و يرهااااااا وتصاااااادر فااااااب موضااااااعه   ا

بجاااامع عمااارو بااان العااااآ تلمياااذً الشااايخ أباااو 

الحسااااين النحااااوى المصاااارى المنبااااوذ بخاااارء     

 (م.3001-هـ 006)الفيل ومات سنة 

 



أماااا بصااافته محااادثا وراوياااا ألحادياااث سااايدنا       

ذكر ياااااارسااااااول اهلل صاااااالى اهلل عليااااااه وساااااالم  

للشاايخ   حااديث كاماال ورد فااى الطااالع السااعيد    

 هـــــسبط ثعلــب اإلدفوىالمؤرخ جعفر بن 

: رواً"عبااااد الاااارحمن باااان محمااااد باااان علااااى     

أبااو محماااد وأبااو القاساام اإلدفاااـوى     )اإلدفااـوى، 

سمع الحاااديث مااان أباااى  ت بعاااد األربعمحاااة هاااـ( 

الطيااااب أحمااااد باااان سااااليمان الحرياااارى وماااان     

أبيااااه اإلمااااام محمااااد باااان أبااااى بكاااار اإلدفااااـوى    

روى عنااه أبااو عبااد اهلل محمااد باان سااالمة باان      

القاضاااى": أخبرتناااا الشااايخة   جعفااار القرااااعى 

 -عائشااااة بناااات علااااى باااان عماااار الصاااانهاجى     

قاااراءة عليهاااا، ونحااان نسااامع ، أخبرناااا الشااايخ  

الصااااالح ساااايد األهاااال هبااااة اهلل باااان علااااى باااان  

األنصااااارى الخزرجااااى البوصاااايرى    -مسااااعود 

أخبااركم الشاايخ اإلمااام العالمااة أبااو     :، قياال لااه 

عبااااااد اهلل محمااااااد باااااان بركااااااات باااااان هااااااالل      

وفى فاااأقره باااه، قاااال": الصاااعيدى النحاااوى الصااا

 



أخبرناااااا القاضاااااى) أباااااو عباااااد اهلل محماااااد بااااان 

ساااالمة بااان جعفااار القرااااعى إجاااازة ، قاااال:"    

أباااو القاسااام بااان محماااد     -أخبرناااا أباااو محماااد   

حااااادثنا أباااااو الطياااااب أحماااااد بااااان      -اإلدفاااااوى 

سااااااليمان الجرياااااارى إجااااااازة، أخبرنااااااا أبااااااو     

جعفرمحماااد بااان جريااار الطبااارى ، أخبرناااا إبااان  

بااان راشاااد البجلاااى  أباااى القااايس ، حااادثنا أحماااد 

أبااو عاصاام، إباان بناات مالااك باان مصغ ااو ل أخبرنااا      

إبااان المباااارك عااان بااان سااايرين عااان أناااس بااان  

وال أراً إال قااااد رفعااااه إلااااى النبااااى  -مالااااك قااااال

قااال:"إن اهلل تعااالى   - صاالى اهلل عليااه وساالم  

ُيعطاااااى الااااادنيا علاااااى نياااااة اآلخااااارة، وأباااااا أن   

     "      ُيعطى اآلخرة على نية الدنيا

وألااااف اإلمااااام اإلدفااااوى مجلاااادة    كمااااا صاااانف  

فاااب)علم النحاااو(، وكتااااب" اإلقنااااع فاااب أحكاااام  

الساااااماع" وهاااااو علاااااى ماااااا يبااااادو فاااااب علااااام   

  ) القراءات لترتيل وتجويد القرآن الكريم

 



باااادليل مااااا جاءنااااا     " اإلمالااااة"وصاااانف كتاااااب 

عااان أبااان حماااو  القيرواناااى أباااو محماااد مكاااى 

باان أبااى طالااب حمااو  باان محمااد باان مختااار        

القيساااااى المقااااارىء األدياااااب القيرواناااااى ولاااااد   

هااااـ (صاااانف ماااان 211هااااـ وتااااوفى 111)ساااانة

الكتاااااااااب اإلباناااااااااة فاااااااااب معاااااااااانى القاااااااااراءة  

واالنتصااااف فيماااا ورد عااان أباااى بكااار اإلدقاااوى  

 .فب كتابه) اإلمـالـة(

هديااااة العااااارفين بأسااااماء    كتاااااب وذلااااك ماااان )

الماااااااااؤلفين وآثاااااااااار المصااااااااانفين للباباااااااااانى   

ً   وكالااااااااة المعااااااااارف  3199البغاااااااادادى ت

م أعادتااااه 3913بمطبعتهااااا البهيااااة إسااااتامبول 

دار إحيااااااء التاااااراث العرباااااى بياااااروت لبناااااان     

واإلدفاااااوى  0  216حماااااو  آ –جااااازءين 

 (.10آ

"وقريناااااة ذلاااااك ماااااا ناااااص    وكتااااااب " البياض

طبقاااااات علياااااه كتااااااب"  اياااااة النهاياااااة فاااااب    

هاااـ) 911القاااراء لاااـ شااامس الااادين الجااازرى ت 

 



نشااارته مكتباااة ابااان تيمياااة ونشااارً ألول مااارة     

ع. برجستراساااااار فااااااب   6هااااااـ  .3113عااااااام

 0ثالثااااااااة أجاااااااازاء وماااااااااذكر كااااااااان فااااااااب    

، اإلدفااااااااااااوى ماااااااااااان مسااااااااااااتدركات 399آ

/ 319مصاااااطفى جاااااواد، أنظااااار الراااااائع صاااااـ 

 (029-0المقفى 

 

 

    

 

 



علماااا باااأن إخاااتالف القاااراءات فاااى القااارآن     ـاااـ 

الكاااااريم ونزولاااااه علاااااى سااااابعة أحااااارف كاااااان   

للتخفيااااف علااااى الناااااس والاااادليل علااااى نزولااااه 

هكاااذا قاااول بااان عبااااس عااان رساااول اهلل صااالى   

اهلل علياااه وسااالم قاااال": أقرأناااى جبريااال علاااى     

حااارف ؛ فراجعتاااه فلااام أزل أساااتزيدً ويزيااادنى   

حتاااااااى إنتهاااااااى إلاااااااى سااااااابعة أحااااااارف" رواً 

(. وقااااد 392آ 0يحه ) البخااااارى فااااى صااااح

نااااازل القااااارآن بداياااااة  بلساااااان قاااااري  ومااااان     

جااااااورهم مااااان العااااارب الفصاااااحاء ثااااام ُأبااااايح    

للعااااارب باااااأن ُيقااااارأ بلهجااااااتهم التاااااى جااااارت     

عاااااداتهم باسااااتعمالها رخصااااة لهاااام لصمااااا كااااان   

يتعسااار علاااى كثيااار مااانهم الاااتالوة بلفاااى واحاااد    

لعاااااادم ؛علمهاااااام جميعااااااا بالكتابااااااة والراااااابط    

 كتاباااااااة وإتقاااااااان الحفاااااااى ،ولمواااااااا تيسااااااارت ال 

والحفااااى زال العااااذر وألتزمااااوا لسااااان قااااري     

خوفاااا مااان اإلخاااتالف ولهاااذا فااا ن لاااـ "عثماااان    

باان عفااان رضااى اهلل عنااه" وجهااة نظاار تباارر      

 



قبولااااه جمااااع الناااااس علااااى مصااااحف واحااااد كمااااا    

  9حدث بالفعل(ر

 

الااوزير القصفطااى صاااحب   أى اإلمااام ـااـ    ـُ      ويعرصوفااه

النحاااااً" إنباااااً الاااارواً علااااى أنباااااً    "مجلاااادات

 :" كاااان سااايد أهااال عصااارً فاااب مصااارً   بقولاااه

) بمعناااااى فاااااب بلااااادً و يااااار " مصااااارً و يااااار

وأيراااا اإلماااام السااايوطى ، تاااوفى ياااوم      بلااادً(

ثماااااااان بقاااااااين مااااااان ربياااااااع األول الخمااااااايس ل

م(. زار مدفنااااااه 999مااااااارس -ـاااااا 199عااااااام)

بمديناااااة إدفاااااو فرااااايلة الشااااايخ المغفاااااور لاااااه  

اهلل اإلمااااام محمااااد متااااولب الشااااعراوى باااا ذن 

فاااااب الثمانيناااااات فاااااب طريقاااااه ألباااااى الحسااااان  

الشاااااااااذلب بحميثاااااااارة رضااااااااوان اهلل علاااااااايهم 

جميعااااا، وكمااااا قااااال الشاااايخ السااااخاوى عاااان       

رسااااول اهلل صاااالى اهلل عليااااه وساااالم"من ورخ   

مااااؤ منااااا فكأنمااااا أحياااااً (.وانتهااااى     ـااااـ ـاااا أرخ

 :بقولب

 



يا إدفوى.. يا فقيه مصر وإمامها هذا صعيدنا 

 نم بأمانف

إدفو الحزينة حررها وُقراها روضا  معطرا 

 لعظامك حان

أنت الصحابب والنجوم زواهر وفى جنابك حرم 

 النبى أعز مكان

ال بالعلم تارة مجدا أبا القاسم هكذا تصل الُع

 .وبحبك الحديث والقرآن

وقد قال اهلل تعالى فى محكم آياته:" وأولوا 

األرحام بعرهم أولى ببعض فى كتاب اهلل" 

  .صدق اهلل العظيم11األنفال 

 

 



 

 المراجع والتوضيح

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -ـــــــــــــــــــــــ

( الجزء 306مجلد األعالم للزركلى صفحة )3

 .(م999-م930ً/199-162ًحياته) الثامن

معجم المؤلفين للمؤرخ عمر كحالة الجزء  -3

 ..(169العاشر صفحة)

 .تاريخ تراث الصعيد األعلى الجزء األول د -4

( ترجمة 16قرشى عباس دندراوى صفحة)

(، وتراجم أجدادً فب مجلد" تاريخ 32رقم)

دولة األدارسة"الجزء الثانب  -المغرب العربب

.دكتور سعد ز لول عبد الحميد ، أ (219صفحة )

وبقية المراجع موثقة بكتابب المذكور)النحوى 

المفسر.. الشيخ اإلدفوى( وعلى من أراد فليرجع 

إليه.. وهو مدفون بمرقدً الحالب بمدينة إدفو كما 

 



جاء بكتاب الطالع السعيد الجامع لنجباء الصعيد 

 . (هـ129للمؤرخ جعفر بن ثعلب اإلدفوى ت)

( سنة هجرية على مولد 3301فترة) ولمرور -5

الشيخ فقد سقطت أسماء من النسب الشريف 

 .موجودة بمحفو ات األزهر الشريف

من موقع -1الجوجل) نت(  –الصارم المكى  -6

مالمح اإلبداع فب  139مجلةدعوة الحق العدد 

التفسير عندمكب بن أبب طالب// د.مصطفى 

 فوضيل

ب، ولد أبو محمد مكب بن أبب طالب القيس-1*

ً،ورحل فب طلب العلم إلى 111بالقيروان سنة 

الحجاز ومصر، ثم استقر فب قرطبة من سنة 

هـ راجع  اية 211هـ إلى أن توفب فيها سنة 191

(.( مكب بن أبب 0/13النهاية فب طبقات القراء 

طالب وتفسير القرآن: أ.دكتور أحمد حسن 

فرحات، الطبعة األولى، دار الفرقان، األردن، 

م(.( ألف مكب فب القراءات 3991هـ / 3262)

الكشف عن وجوً القراءات السبع »كتاب: 

محيب الدين رمران.  .، حققه د«وعللهاوحججها

 



هـ 3262مؤسسة الرسالة بيروت، الطبعة الثالثة. 

الرعاية لتجويد »وفب التجويد كتاب: .م3992/ 

أحمد حسن  .حققه د«/ القراءة وتحقيق لفى التالوة

ً 3191لمعارف للطباعة، دمشق )فرحات، دار ا

 .(م3911

، «مشكل إعراب القرآن»وفب اإلعراب: كتاب 

حققه، د. حاتم صالح الرامن. مؤسسة الرسالة، 

 .(م3992هـ/ 3261بيروت. الطبعةالثانية )

الهداية إلى بلو  النهاية فب »وفب التفسير كتاب:

، وقد «معانب القرآن وتفسيرً وأنواع علومه

لباحثين فب المغرب من اقترب ُثلة من ا

نهايةتحقيقه، نسأل اهلل تعالى أن ييسر فب إخراجه 

وطبعه فب أقرب وقت وعلى أحسن وجه.) 

 .ولمكب(مؤلفات أخرى كثيرة

أنظر إنباً الرواة فب أنباً النحاة للقفطب: 

( وكتاب مكب بن أبب طالب 139 – 1/131)

 .وتفسير القرآن، للدكتور حسن فرحات

 



( ومن كتبه التب 119س )ت:أبو جعفر النحا (4

القطع »و «. إعراب القرآن»رجع إليها مكب: 

 ، وهمامطبوعان«واالئتناف

التفسير الصحيح موسوعة الصحيح المسبور  2*

من التفسير بالمأثور الجزء األوول إعداد أ. د. 

حكمت بشير ياسين أستاذ مشارك فب كلية القرآن 

 .ورةالمدينة المن -الكريم بالجامعة اإلسالمية 

مناهج البحث التربود فب مصادر التشريع د.  3*

 h.0660عبد الرحمن بن عبد اهلل الفاضل

ذصكرً القاسمى ويدعى محمد جمال الدين فى  - 9 *

طبعةعيسى  099آ3كتابه محاسن التأويل  

م 3900ولد القاسمىسنة -3911الحلبى سنة 

 (هـ3110م )3932وتوفىسنة 

األدفوى لدى مكتبة النحوى الُمفسر الشيخ  -كتاب

 البدر السافر عن  -كتاب - بيروت -النيل والفرات 

أُ نس المسافر دراسة وتحقيق الباحث التاريخى.د. 

محمد فتحى محمد فوزى محمود الباى لدى مكتبة 

 



من المؤلف شخصيا على , بيروت –النيل والفرات 

 .محموله

 

 



 الرابعالفصل 

 فى اإلمام المستدرك لنهاية األرب

 محمد الشيخ اإلمام الُمـفسِـّر( النحوى) اللغوى

 المصرى اإلدفـوى بكر أبو أحمد بن على بن

 صعيد بجنوب ب دفـو المولود المذهب المالكى

  - هـ162) يوليوعام - صفر شهر فى مصر

 -أول رربيعسبع من  والمتوفى(  م  930

 (.م   999 - هـ199)عام مارس

 القرآن تفسير فى اإلستغـناء"  مجلدات صاحب

 عددها بل، وقد" القرآن علوم فى اإلستغناء أو

  . مجلدة وعشرين محة أو محة مابين
 القرآن تفسير تخدم التى العلوم فى مؤلـهفـ ة  قيل

تحقيقه  من فقط الفاتحة سورة وأن الكريم

" مجلدات بعض على عثرت وقد تفسيرً،و

 والخامس الرابع الجزء وهم" اإلستغناء

 األليكترونية بمكتبتى لدىه محفو ين والسادس

 



 سليم مكتبة بختم مختومة وجدتها وبُمطالعتها

 تركيا فى  إسطامبول بـ خانة كـُتـُب أ ا

" كتاب من الجزء هذا عليها ومكتوب

 سيدنا تأليف" القرآن علوم فى" اإلستغناء

 بن محمد بكر أبى" العالمة العالم اإلمام الشيخ

 برحمته اهلل تغمدً اإلدفوى أحمد بن على

 من المسلمين على وأعاد جناته فسيح وأسكنه

 ".آمين بركته

 بكر أبو الشيخ اإلمام فريلة أن مايبدو وعلى

 بتسمية يقصد" عنه اهلل رضى" اإلدفوى

 كما" القرآن تفسير فى اإلستغناء" بـ مجلداته

 المجلدات تلك أن ــ المصادر بعض فى جاء

 القرآن فى أخرى تفاسير أى عن قارئها ُتـغنى

 .عطائها فى ثرية ألنها الكريم

 اإلستغناء" ب سم أخرى مصادر فى جاء وقد

 يكن لم أنه للدارسين بدىو" القرآن علوم فى

 تفسير إليه وُنـسـصـب  ــ الكريم القرآن تفسير فى

 هو بينما الفاتحة سورة وهى أال واحدة سورة

 



 الكريم للقرآن المـُفسهـصر وهو ذلك من براء

 التفسير تخدم التى العلوم فى نــــولك ـــ بأكمله

 فى لمساعدته مطالعتها من للُمفسِّر  صنى وال

 للمجلدات حقيقية مطالعة دون ، األمر ذلك

لهم ،و فقط الظاهر اإلسم من فسروها  وإنما

 فى المجلدات توافر لعدم ذلكعذرهم فى 

 ،وعدم عنها البــــحـــث وانعدام الوقت،هذا

 تالميذً على األضواء وتسليط ، بها االكتراث

 ر م بالنوافل، واهتم الفريرة ترك ،كمن

 للغة قدمه لصـما اإلدفوى بكر أبو اإلمام أهمية

لما  والقراءات والنحو التفسير وعلوم العربية

مرافا  الهجرى الرابع القرنذكرته سالفا  فى

 :إليه

 وهى"السماع أحكام فى اإلقناع" مخطوطته

 بالمدينة اإلسالمية الجامعة بمكتبة موجودة

 ــ والسالم الصالة افرل ساكنها على المنورة

 بكرة قراءات تجويد مادة الكريم القرآن فى

 سطرا ( 31)و ورقة( 030) بعدد واحد

 



 الخطأ ومن( م3096 هـ019)بتاريخ وُنسخت

 ألنه اإلدفوى ثعلب بن جعفر للمؤرخ نسبتها

 تم والنسخ( م 3090-  هـ091) فى مولود

 مخطوطة ولتشابه  سنوات بستة والدته قبل

 أحكام فى اإلمتاع"  ثعلب بن جعفر المؤرخ

 اإلقناع" بكر أبا المفسر عنوان مع" السماع

 التحقق المكتبــــة ،وعلى"السماع أحكام فى

 أن إلى باإلضافة مصنفاتها، فى ذلك من

 نحوية قرآنية لغوية بكر أبى اإلمام إهتمامات

 الهجرى، الرابع القرن من المذهب ومالكى

 ثعلب بن جعفر المؤرخ سبطه إهتمامات بينما

 المذهب شافعى شعرية أدبية تاريخية اإلدفوى

 بين لبث ،فهناك الهجرى السابع القرن من ،

 فى اإلقناع" مجلدات فى تصحيحه يجب اإلثنين

 أمانة وهى ذكرها السابق" السماع أحكام

 بكر أبى لإلمام وإنسابها ذكرها يجب تاريخية

وموجود منها  الصواب هو وهذا اإلدفــوى

 .نسخة بدير مكتبة اإلسكوريال بأسبانيا

 



 وبراهين أدلة من سأرفقه مما الواضح ومن

" بـ الُمسمِّيها فريلته مخطوطة واقع من

 القرآن تفسير فى كانت وسواء" اإلستغناء

 لُمطالصع سصيِـّان فهما علومه فى أو الكريم

  وذلك بالسماع وليس اليقين بعين المجلدات

فهذً المجلدات تترمن تفسير القرآن الكريم 

ب عراب اإلمام ل يات نحويا  ثم ُيفسرهاويفسر 

معانيها وكلماتها من خالل النحو، وُيصنِّفها 

أكانت مدنية أو مكية ،أوناسخة أو منسوخة.، 

أو متشابهة... ومن ثـــــــــم  أو محكمة

يتعرض لعلوم القرآن التى تخدم التفسير، من 

خالل تفسيرً لمعانى اآليات الكريمة. ويـُذك ر 

أن بعـــــد نرج التفسير تفرع إلى علوم عدة، 

ُذكصرت فى مفتان السعادة وهى تزيد على نيف 

وسبعين علما ولكل منها مؤلفات وأبحاث وقد 

شرعية بالعلوم اللغوية وال ارتبطت العلوم ال

يستطيع الطالب إتقان الواحدة منها إن لم يتقن 

األخرى حتى قال حماد بن سلمة:" إن الذى 

 



يكتب الحديث وال يعرف النحو مثل الحمار 

 عليه مخالة ال شعير فيها".

ومن ثم يحلو لى أن أُ ضيف كلمة إلى إسم 

مجلدات اإلمام" اإلستغناء فى تفسير القرآن" 

  صـيـــــــــــــــــرلـتص

 " اإلستغناء فى تفسير القرآن وعلومه".

والحيثيات واضحة لكون اإلمام أبى بكر" رضى 

اهلل عنه" ُيفِـّسصر القرآن الكريم برؤية تفسيرية 

وى ـــــــــــــــلغوية نحوية شمولية تكاملية تح

ى ـــــالتفسيروالمعانى وشرحها ــ والعلوم الت

ير ــــى" االستغناء فى تفستخدمه وبذلك ُيغن

رً من ـــــــالقرآن وعلومه" قارئه عن  ي

التفسيرات، وبذلك يكون اإلمام من أبرع وأقدم 

كن به ـــــــالمفسرين للقرآن الكريم وأنه ولم ي

عبد  كما قيل عن القاضى الفاضلتـرـُخـما 

الرحيم بن على البيسانى  فى مدرسته بالقاهرة 

ير ُيغنى عُنه  يرً مما المعزية": هو كتاب كب

هذا ماجاء فى أنباً النحاة  هو ألطف منه"

 



 ة فى تراجم للقفطى بينما جاء عنه فى البال

أئمة النحو واللغة لمجد الدين الفيروزبادى 

هـ من دار سعد الدين للطباعة والنشر 931ت

 3م  0666 -هـ3203 3والتوزيع  

ومن كالم الفاضل" الكتب المنتفع بها  011آ

كتاب اإلستغناء ورسائل الصفا ومعانى  :ةثالث

 الفرواء".

ه ــــــــــكان وافيا ُمح كما  وال يصلح مع ألنهــ 

ذى ـــــالتلخيص واإليجاز، وإنما الموجز هو ال

ُيستغنى عنه ألنه ال ُيس مصن  وال ُيغنى من جوع.) 

راجع كتاب" النحوى الُمفسر ..الشيخ 

تب هذً مؤلفه كاالجزء األول ، اإلدفـوى" 

 السطور".

وقد جاء فى كتاب إعجاز القرآن والبال ة 

النبوية لمؤلفه" مصطفى صادق الرافعى 

م( بنشرة دار الكتاب 3911 -هـ 3110ت)

العربى ببيروت بالطبعة الثامنــــــــــة 

 



-3من)م( فى جزء واحد 0662-هـ 3201)

 (:" فقد رأينا فى بعض كتب التراجم990661

صنهف ) كتاب اإلستغناء( فى تفسير القرآن فى 

محة مجلد. وكان منفردا فى عصرً باإلمامة فى 

أنواع  من القراءات، والعربية، وفنون كثيرة 

 الفيلسوف ) أرنست رنان( أنهمن العلم، وذكر 

وقف على ثبت يدل على أنه قد كان فى إحدى 

مكاتب األندلس التى أُ ح رصق ت : تفسير القرآن 

 ثالثمحة مجلد، وذكر الشعرانى فى كتابهفى 

 ) المصـنن ( تفسيرا قال أنه فى ألف مجلد.

وفى كتاب: الهداية إلى بلو  النهاية فى علم 

معانى القرآن وتفسيرً وأحكامه وجمل من 

لمؤلفه" أبو محمد مكى بن أبى  –فنون علومه 

طالب حمو  بن محمد بن مختار القيسى 

رطبى المالكى القيروانى ثم األندلسى الق

م( بتحقيق مجموعة رسائل 3621-هـ 211ت)

جــــامـــــــعية بكلية الدراسات العليا والبحث 

جامعة الشارقة، ب شراف أ. د.  –العلمى 

 



الشاهد البوشيخى ، بنشر مجموعة بحوث 

كلية الشريعة والدراسات  –الكصتاب والُسنة 

جامعة الشارقة الطبعة  –اإلسالمية 

م(، عدد 0669 -هـ 3209األولى)

 –+ مجلد للفهارس 30)31األجزاء

1/0002 ":) 

:"ُقل  إصنه ص ل اتصب و ُنُسكصب و م ح ي اد  و م م اتصب لصلههص 

( ل ا ش رصيك  ل ُه و بصذ لصك  ُأمصر ُت 300ر بِّ ال ع ال مصين  )

 " سورة األنعام.(301و أ ن ا أ وهُل ال ُمس لصمصين ) 

أحمد بن إبراهيم روى أبو بكر اإلدفوى عن  

بن بكر بن سهل الدمياطى عن أبى األزهر عبد 

الصمد عن ور  : أنه اختار من نفسه 

 الـــفتـــــح.

ومعنى اآلية) ُقـل( يامحمد لهؤالء العاذلين ، ) 

إن صالتى وُنسكى( أى ذبحى ،) ومحياى( أى 

: حياتى ، ) ومماتى( أى : وفاتى ، ) هلل( أى: 

ذلك أُ مرُت( أى: ذلك كله له خالصا. ) وب

 



أمرنى ربى، ) وأنا أول المسلمين( أى : أول 

 من خرع وذل لربه.

من ثم نجد للنحو أهمية ُعظمى  فب تفسير 

القرآن الكريم ؛ فذات يوم سمع ابو األسود 

الدؤلى رجال يقرأ " إن اهلل برىء من 

التوبة، بكـــــــــــسر  1المشركين ورسوله"

 رســــــــــــــــــوله:

تفسيرها بكسر رسوله تعنى تبرؤ اهلل من و

لى اهلل حاشاً ص –اإلثنين المشركين والرسول 

ـ والصواب وهى عليه وعلى آله وصحبه وسلم 

مرمومة  وبذلك تبرؤ اهلل ورسولُه من 

المشركين؛ فصنوف باب العطف والنعت وهو 

من أسس علم النحو، ثم وضع اإلعجام 

 لربــــــــــــط القراءة

حو واضح فب اآلية": إنما يخشى اهلل وأثر الن

فاطر، ف ذا كانــــــت اهلل  09من عبادً العلماء"

مرمومة فتفسيرها أن اهلل يخشى العلماء ألنها 

تكون هنا فب وضع" فاعل"ولكن حاشاً عز 

 



وجل من هذا،والصواب اهلل  عليها فتحة؛ فتكون 

مفعوال به ُمقدما، والفاعل العلماُء وتفسيرها 

العلماُء يخشون اهلل" وهو الصواب يكون أن "

 نحويا وتفسيريا .

و إصذ ا أ ر د ن ا وفى علم اختالف القراءات كمثال":

  أ ن  ُنه لصك  ق ر ي ة 

 

أ م ر ن ا ُمت ر فصيه ا ف ف س ُقوا فصيه ا ف ح قه ع ل ي ه ا ال ق و ُل 

  ف د مهر ن اه ا

 

اء، فهناك قراءة من سورة اإلسر 30ت د مصير ا".

 فف الفتحة علىتخ

"م" أم ر نا مترفيها بمعنى أمرا قدرياــ كمثل"  

  أتاها أمرنا ليال  أو

ـــ بتسخيرهم لفعل الفواح  فاستحقوا   نهارا"

 قراءة بتخفيف الميم....... العذاب... هذً

يم" أمهـر نا وهناك قراءة أخرى بتشديد " الم

  ُمتر فيها ففسقوا

 



فى القرية فيها" بمعنى جعل اهلل المترفين 

 ُأمراء ــ وال يأتى من

 

؛ ففسقوا فيها،  الترف إال الفسق والفجور 

 ومعنى آخر سلطنا

علوا ذلك أهلكهم أشرارها فعـصوا فيها، ف ذا ف 

 اهلل بالعذاب...

 راجع التفاسير المختلفة بتفاصيل أكثر. 

 

 

 



 الفصل الخامس                

 مسائل لغوية وتفسير لإلمام

 

 بتحقيق صدقى محمد جميل 

 هـ0241طبعة  
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وفى 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

  

 

 



 الفصل السادس      
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 
 

 



 الفصل السابع
 اإلدفوىتالميذ اإلمام 

سنذكر تالميذ اإلمام من خالل ماجاء فى ثنايا 

فنستخلص منها المصنفات والمصادر القديمة 

 ما يلى:

أبو محمد مكى بن أبى طالب حمو  بن محمد 

بن: أوال مختار القيسى القيروانى ثم األندلسى 

 م(3620-هـ 211ت)القرطبى المالكى 

ً فب كتابهذكر
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 الفصل الثامن            

 ثقافة اإلدفـــوى وعقيدته
اإلمام أبو بكرعا  يعمل بتجارة األخشاب 

ليتقوت  والفسطا  ثم القاهرة؛متنقال بين إدفـو

اتخذ العلم مسلكا  من عمله وإلى جانبها

ويبدو أنه طالع  ،للوصول والتقرب إلى اهلل

المولود ــ  مصنفات اإلمام عبد اهلل بن وهب 

كما ذكرت  فب القرن الثانى الهجرى  ب دفـو،

صاحب األمام مالك بن أنس رضى اهلل سالف  ـ 

عنهم أجمعين وناشر المذهب المالكى فب مصر 

وكله من ، المذهب  ذلكومن ثم اعتنق اإلدفوى

أو رشفا ،رسول اهلل ملتمس  رفا من البحر 

 شمولية من الديم وثقافته ثقافة نحوية لغوية

ومنها إتجه لتفسير القرآن الكريم عن طريق 

، مكث فترة فب جامع عمرو بن العاآ النحو

 ..ثم جامع أحمد بن طولون 

 



 فقاااد كاااان الجاااامع األزهااار بعاااد إنشاااائه شااايعيا   

س درهُيااااا ولااااام ومقتصااااار علاااااى الصاااااالة فياااااه  

العلاااااااوم الُسااااااانية إال بعاااااااد إنهياااااااار الدولاااااااة    

بينمااااااا  الفاطميااااااة وحلااااااول الدولااااااة األيوبيااااااة

عاصاار اإلماااام الخالفتاااين العباساااية فاااب ريعاااان  

شاااابابه وكاناااات ساااايادتها إساااامية علااااى مصاااار  

فااااااب  اااااال الدولااااااة اإلخشاااااايدية ، والخالفااااااة    

 .الفاطمية

واساااااتمرت مسااااايرة اإلماااااام العلمياااااة ماااااابين     

طالباااااااه وتاااااااأليف ل العمااااااال وتااااااادريس العلااااااام

المصاااانفات اللغوياااااة والنحويااااة وعكاااااف بعاااااد   

ذلاااك إثنتاااا عشااار سااانة ليااادون تفسااايرً للقااارآن 

 الكريم والمذكور مسبقا.

وُذكااااار فاااااب كتااااااب جاااااامع كراماااااات األوليااااااء  

للنبهاااانى أن اإلماااام قااادم كتاباااه اإلساااتغناء إلاااى  

أمياار مصااار فكتاااب إلااى جانباااه اإلساااتغناء عناااه   

ر ثالثاااة وردً علياااه؛ فااادعا علياااه فلااام يقااام  يااا  

 



ـااااـ وذلااااك ألنهااااا دعااااوة مظلااااوم    3/360أيااااام.

 ودعوته ال تردـــ.......

حفااااى القاااارآن الكااااريم عاااان  هاااار قلااااب منااااذ     

نعومااااااة أ ااااااافرً بحكاااااام بيحتااااااه المتديــنـااااااـة    

الشاااريفة وتوساااط دار عائلتاااه للجبِّاناااة) برحاااة   

كبيااارة ُيااادفن فيهاااا ماااوتى المسااالمين( ـاااـ التاااى    

كااااان يخاااار  إليهااااا للتفُكاااار والعصظااااة وقااااراءة     

الماااوتى أجمعاااين  القااارآن الكاااريم ترحماااا علاااى   

عااااد على ُبباااا دفو ثاااام يااااذهب للجااااامع ال عم اااارى  

ثاااام شاااارن  أمتااااار منااااه ليااااؤم الناااااس للصااااالة 

. العلااااااوم القرآنيااااااة والفقهيااااااة فااااااب صااااااحنه    

وينتقاال إلااى دارً ليلتقااى بطلبااة العلاام ماان كاال       

حااادب وصاااوب والماااارين بـ دفاااـو فاااب طاااريقهم 

المواجاااه لمينااااء عياااذاب علاااى البحااار األحمااار    

لميناااااااء جاااااادة لغاااااارض الحااااااج والتجااااااارة أو  

القاااااادمين مااااان هنااااااك بعاااااد انتهااااااء حجهااااام      

 وتجارتهم.

 



وأخالقااااه علااااى ُخُلااااق جاااادً رسااااول اهلل صاااالى  

اهلل عليااااه وساااالم، ديهاااان ورع، مااااالزم للقاااارآن   

الكاااااااااريم، متعااااااااادد السااااااااافريات، ال يفاااااااااارق  

 .مصحفه

ُياااادعى اإلمااااام بااااأبى الفقهاااااء وجميااااع أبناااااء     

صاااعيد مصااار أبنااااءً مااان  إقلااايم إدفـاااـو بجناااوب

العصاااااور الساااااحيقة وحتاااااى عصااااارنا الحاااااالى 

ساااااواء صااااالبا أو نسااااابا  ، فاااااالجميع ناسااااابوً    

وتزوجااااوا ماااان بناتااااه وأحفااااادً، وكااااان ملجااااأ  

الخلااااااق لقراااااااء حااااااوائجهم عنااااااد األمااااااراء     

والفرااااااالء وحرااااااورً أفااااااراحهم وأتااااااراحهم 

فلقبااااااوً بااااااـمحمد المتااااااولى بمعنااااااى متااااااولى   

 ةشااااحونهم وراعااااى مصااااالحهم وأيرااااا العمااااد   

لهيمنتااااه علااااى شااااحون الاااابالد، شاااايخ الااااديار     

 المصرية فى عصرً.

أخااااااااذ اإلمااااااااام الفقااااااااه عاااااااان شاااااااايوخ لاااااااام   

يردواصااااراحة فااااى المصاااانفات األدبيااااة ولكاااان  

ُيعرفااااااااااوا بالعقاااااااااال والمنطااااااااااق والتحلياااااااااال  

 



واالساااتنتا  مثااال عباااد اهلل بااان وهاااب اإلدفاااوى   

إمااااام الحااااديث والمااااذهب المااااالكى فااااى بلاااادً      

 هـ(.391ومصر ت)

الحااااداد: محمااااد باااان أحمااااد  واإلمااااام أبااااو بكاااار

الكنااااااانى الشااااااافعى الماااااادفون ب دفـااااااـو بعااااااد    

م( وال 911-هااااـ 122عودتااااه ماااان الحااااج ت)  

يرااااااير اخااااااتالف المااااااذاهب.. ألن أخااااااتالفهم    

 رحمة بالعباد.

كاااان اإلماااام ذكياااا تقياااا تهاااون الصاااعاب أماماااه    

ال تعجاااازً مسااااألة ماااان مسااااائل القااااران، فقااااد    

قااال الاادانى: أخااذت ماان عثمااان باان سااعيد باان       

الُمقاااارىء، قااااال: سااااأل رجاااال اإلمااااام     حسااااان

اإلدفاااوى أباااا الفقهااااء عااان مساااألة فاااى القااارآن  

وفااااااى إعرابهااااااا ومعناهااااااا؛ فأجابااااااه بوجااااااه     

فساااارً، ثاااام قااااال: أتحااااب وجهااااا آخاااار  فقااااال    

نعااام؛ فأجاباااه، حتاااى ذكااار لاااه عشااارة أوجاااه؛       

فقااام الرجاال؛ فقباال رأسااه وأنشاادً شااعرا علااى      

 مايبدو مشابها لذلك الشعر أو هو :

 



 المعارف سادةأال أن أرباب 

 سرائرهم هلل فى طيها نشر              

 هم القوم حازوا ما يعز وجودً

 وجازوا بحارا دونها وقف الفكر          

 أطاعوا إالً العر  سرا وجهرة

 فمكنهم حتى  دا لهم األمر           

 فهم فى الثرى  يث الورى معدن القصرى

 وهم فى سماء المجد أنجمها الزهر

 فُطف بحماهم واسع بين خيامهم          

 وال تستمع ماقال زيد وال عمرو

 إذا طفت بين الحى ُتحمى وُتتقى          

 بأسياف عزم دونها البيض والسمر

 ومن يعترض يوما عليهم ف نه                

 يعود ومن نيل المنى كفه صفر

 



 
 

 

     

 



 التاسع الفصل          

 ساللة اإلمام من الملوك واألمراء

مع أن اإلمام الشيخ كان صالحا، يرتزق من 

معيشته وكان خشابا ُمطبقا لقوله صلى اهلل 

كان ُهدى لإلسالم ". عليه وسلم:" طوبى لمن 

، إال أنه من ساللة الملوك واألمراء عيشه كفافا

المغاربة ومن أقاربه الذين جمعهم المؤرخ 

تلميحا بقرابتهم  كما   ركلى فب عمود واحدزال

 -:هميبدو لى  فاستخلصتهم 

  اإلدريسى يحيى بن محمد بن إدريس

الحسنى ملك المغرب وعاصمته فاس 

 م(902 -016ًت)

  اإلدريسى عبد الرحمن بن إدريس بن

محمد التلمسانى الفاسى المالكى المولود 

-م3099-هـ 3319-هـ3333فى

م( شيخ اإلسالم فب الديار 3101

 وقته. المغربية فب

 



 هـ 111اإلدريسى الحسن بن القاسم ت-

م( آخر أمراء الدولة اإلدريسية 991

 الثانية فب المغرب.

  (3993 هـ3099إبن إدريسو ت )م

 مؤرخ بسمرقند.

  اإلدريسى على بن محمد الهاشمى

م( مفسر للقرآن الكريم 3611هـ209ت)

 وُمح دوث

  مفسر  –اإلدريسى محمد بن القرشى

 للقرآن الكريم.

  يف اإلدريسى الجغرافى محمد بن الشر

 م(.3301-هـ 106محمد ت)

  اإلدريسى محمد بن عبد العزيز الفوى

-هـ 029مؤرخ ت) –القوصى الهاشمى 

 م(.3013

  اإلدريسى مصطفى بن على األقصرى

 م(.3916 -هـ 3129ت)

 



 ُقرب البحيرة  اإلدفينى نسبة إلى إدفينا

على الشريف سبوجه بحرى: محمد بن 

 م(.3091-هـ 3369ت)

  اإلدكاوى نسبة إلى مدينة إدكو فب

محافظة البحيرة ُقرب اإلسكندرية: عبد 

-هـ 3392مؤلف ت) –اهلل بن عبد اهلل 

 م(.3116

   اإلدكاوى: كسابقه، حسين بن حسين

 م(.3903-هـ3011إمام مسجد ت)

 نحوى لغوى  -األدلم داود بن مسلم

 م(.109-هـ 310ت)

  اإلدفوى: نسبة إلى مدينة إدفــو 

بمحافظة أسوان: جعفر بن ثعلب اإلدفوى 

 .م(3121هـ 129ت)

 ــــــــــــــــــــــ

جاءت تراجمهم فب مجلدات ) األعالم( 

الزركلى طبعة للمؤرخ خير الدين 

 



 -099/آ1بيروت  

 310آ9  -091آ0 

 
        

 



 الفصل العاشر       

 البيت اإلدفــــــوى     
هكذا نجد أنه كما حمل ملوك إدفو فب عصر  

ق.م ــ 1066الدولة القديمة الفرعونى عام 

بزعامة الملك " مينا"  على عاتقهم وحدة مصر

موحد القطرين حيث مسقط رأسه ب دفــو فب 

محاربة الهكسوس أوائل ُ زاة  الكوم األحمرثم

مصر القديمة وطردهم وتحرير مصر منهم 

أيرا امتد ذلك المجد بقيادة أحمس بن أبانا، 

يد دفب العصر اإلسالمى وعلى وجه التحها لـ

فب القرن الثانى الهجرى الثامن الميالدى 

اإلمام عبد اهلل بن وهب منهم :جبت نفأ

رضى اهلل عنهم  صاحب اإلمام مالكهـ(391ت)

وإمام الحديث والفقه فب عصرً وواحد من 

إثنين نشرا المذهب المالكى فب مصر 

هـ 101تاإلدفوى أبى الزمزام  وإبنوإدفــو.

 



وكانُ يملى الفقه فب الجامع ترجمته 

-039فب الطالع السعيد لإلدفوىصـ

003 

ثم اإلمام النحوى اللغوى مفسر 

القرآن الكريم الشيخ أبو بكر 

اإلدفـوى فب القرن الرابع الهجرى 

العاشر الميالدى وإبنه هـ( 199ت )

 –الُمحدِّث عبد الرحمن) أبو القاسم 

وتتوالى  هـ(266ت) بعدأبو محمد(

فب القرن  السنين واألعوام فتنجب 

السابع الهجرى الثالث عشر 

 الميالدى

المؤرخ الفقيه األديب جعفر بن ثعلب 

البدر اإلدفوى صاحب موسوعة" 

 



هـ 129السافر عن ُانس المسافر"ت 

م(، والطالع السعيد فب ذكر 3129-

 نجباء الصعيد.

فب  مجلد ذلك كما جاء هو سبطه وو

شذرات الذهب فب حوليات أحداث 

 هـ( ألبى الفالن الحنبلى129عام )

نسبه ينتهى )وُيذكر أن اإلمام أبى بكر 

لإلمام إدريس... إلى األمام الحسن 

رضى اهلل عنهما بينما اإلمام جعفر 

ينتهى نسبه إلى اإلمام موسى 

الجون.. إلى األمام الحسن فكالهما 

 –ع حسنيان رضى اهلل عن الجمي

راجع لكاتب السطور كتابه" البدر 

 



السافر عن ُانس المسافر الجزء 

 األول دراسة وتحقيق(

وانجبت نصير اإلدفوى من المبدعين 

هـ)إبن شاكر فوات 016ت بعد 

 (000-2/006الوفيات 

هـ092اإلدفوىتأبو القاسم   

(.9/361) معجم المؤلفين  

هـ(091الخطيب اإلدفوى ت)  

محمد بن الحسين بن ثعلب طبيب  

(9/011وشاعر) معجم المؤلفين  

هـ( الطالع 136المكين اإلدفوىت)

390-393السعيد آ  

 



الحسن اإلدفوى الخطيب)  منتصر بن

 الطالع السعيد(

 إبراهيم بن محمد الثعلبى اإلدفوى

 اإلمام عبد القادر اإلدفوى .........

وللمزيد طالع للمؤلف كتابه ) إدفـــو 

ة لها تاريخ( منشور على حرار

 شبكة األلوكة.

          

 



 الخاتمة            
وبااذلك نخلااص أنو" اإلمااام أبااو بكاار محمااد باان      

 على بن أحمد اإلدفوى المصرى المالكى"

رضااااااااى اهلل عنااااااااه وأرضاااااااااً، ماااااااان كبااااااااار  

المفساااارين للقاااارآن الكااااريم ومطبقااااى علومااااه   

فاااااااب القااااااارن الراباااااااع الهجااااااارى وأزكااااااااهم    

 .النحاااااااو والتفسااااااايروأبااااااارعهم فاااااااب علاااااااوم 

و ُأوصاااااى بطلاااااب للجهاااااات المعنياااااة بطباااااع      

القااااااارآن الُمفسهااااااار فاااااااى المملكاااااااة العربياااااااة    

الساااااااعودية ودول الخلااااااايج الغاااااااراء ومصااااااار 

والمؤسساااااات التاااااى لاااااديها إمكاناااااات مادياااااة    

بجماااع هاااذً    والموساااورين لوجاااه اهلل الكاااريم  

؛ لتــُعااااـمو   المجلاااادات وطبعهااااا طبعااااات فاااااخرة 

كلياااااات القااااارآن الفائااااادة منهاااااا علاااااىُ طاااااالب  

الكاااااااريم فاااااااى العاااااااالم العرباااااااى واإلساااااااالمى   

ودارسااااااى اللغااااااة العربيااااااة ، والمثقفااااااين،      ،

ومحباااى قاااراءة القااارآن الُمفسهااار: الُمتمثااال فاااى   

 



اإلسااااتغناء فااااى تفسااااير القاااارآن     "مجلاااادات

وعلوماااااااه لإلماااااااام إباااااااى بكااااااار محماااااااد بااااااان 

مالديا إلكترونيااااا ماااان  سااااعلـــــــــــــــــــــــااااـى 

كورة ببدايااااة الموضااااوع هااااذً المجلاااادات المااااذ

إذا ثبااات جدياااة الطلاااب وعااادم اساااتخدامه فاااى      

مااا رب أخااارى أوإخفائاااه فاااى األدرا ، وبكتاباااة   

عقاااااد موثاااااق يترااااامن ذلاااااك وتااااااريخ الطباااااع  

وطلاااب األخااارى مااان     وخروجاااه إلاااى النورــاااـ  

العلمااااء المقتناااين ،لهاااا وكاتاااب هاااذً الساااطور    

يعااارفهم شخصااايا لمخااااطبتهم والعثاااور عليهاااا    

م وحمايااااااة لتااااااراث نااااااادر  للصـــــااااااـالح العااااااا 

وثماااااين خساااااارة ُعظماااااى ضاااااياعه.. أال هااااال    

بلغااات.. اللهااام فاشاااهد" إناااا نحااان نزلناااا الاااذكر   

   وإنا له لحافظون

     

 



 أهم المراجع          

 1/390إنباً الرواً

 330طبقات المفسرين للسيوطى 

 013-0/029المقفى للمقريزى

 3/399بغية الوعاة 

 0/392طبقات المفسرين للداودى 

 3/300معجم البلدان

 2/331الوافى بالوفيات

 3/399،3/296ُحسن المحاضرة للسيوطى

 3/316شذرات الذهب

 110-110الطالع السعيد

 3/360جامع كرامات األولياء للنبهانى

 0/10هدية العارفين للبابانى

 الفقه اإلسالمى:د. أحمد النجدى،د.أنور يوسف

 



 د.حسين حامد حسان.

 

 

 

 

 

 

 



التوثياااااق وصاااااور مااااان مخطوطاااااة مجلااااادات     

 :االستغناء فب تفسير القرآن وعلومه
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 66063663101000لمن يطلبه

رقم اإليداع بدار الكتب 
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