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 إىــــــــــــــــــداء

 

 

  : أىدي ىذا العمل ادلتواضع

 

 إٔب أمي كأيب، كزكجيت كأبنائي، كإخوٌب كأخواٌب،      
 لي كعشًنٌب، كرتيع أصدقائي، كأساتذٌب،ىكأ

 .كزمبلئي، ك كل من علمين حرفا
 . قريب أك بعيدكإٔب كل من ساعػػػػد٘ب من       

 ذا البحث اظتتواضع راجيان من اظتؤب عزىدم ىأ
 .جاحكالن ابلقبوؿكجل أف لتضى 

 

 

 

 

 



 

 شكر وتقدير
 

 :تتم الصاحلات، وبعد واحلمد هلل الذي بنعمت
 دـ جبزيل الشكر ألكلئكقديرا ن كاعرتافا ن مين ابصتميل، أتقكفاء ن كت      

 البحث العلمي، ؿجهدان ُب مساعدٌب ُب غتا اظتخلصٌن الذين ٓب أيلوا
 عبد الكرًن بوغزالة :كأخص ابلذكر مشرُب كأستاذم الدكتور الفاضل

 صاحب الفضل ُب توجيهي كمساعدٌب ُب الدراسة كُب جتميع اظتادة
 .زاه هللا كل خًنجالعلمية، ف

 ػػػػل الشكر لشيخيػػػػػػػدـ جبزيػقكال أنسػػػػػػػػػػػى أيضػػػػػػػػػػػػػػػػػا أف أت      
 .ذا البحثىالذم قاـ بتوجيهي خبل أمحد حويذق كأستػػػػػػاذم 

 كل من مد ٕب يد العوف كاظتساعدة دـ جبزيل شكرم إٔبقكأخًنان، أت      
 .وذا البحث علي أكمل كجىُب إخراج 

 
 الطالب: سلتار بن حسٌن قديري

 
 

 



 

 ادللخص 
 : اضتمد هلل رب العاظتٌن، كبعد     
               فهذه اظتذكرة بعنواف: اإلماـ علم الدين السخاكم كجهوده ُب علـو القرآف كالتفسًن،     

 إبقراء القراءات، ٍب تطرقت إٔب دراسة وتناكلت فيها التعريف هبذا اإلماـ، كأبرزت فيها اشتغال
 ىاكغًن  كالناسخ،جهوده ُب التفسًن كعلـو القرآف كالقراءات كالرسم، كالوقف كاالبتداء، كاظتنسوخ 

 ذا البحث: أف اإلماـ السخاكم كانت لوىم النتائج اليت خلصت إليها من خبلؿ ىأو     
 إبقراء القراءات كالتأليف وجهود كبًنة دتثلت ُب: تصدره لئلقراء كاإلفتاء، كاإلمامة، كاشتغال

 لـو األخرل،ذا اضتد بل كانت لو إسهامات متمٌيزة ُب العى، كٓب يقف عند وكقوؿ الشعر كنظم
 ،.كاللغة، كاضتديث

 ، كاليت من أقتها: الدعوة إٔب االعتناء أكثر برتاثالتوصياتكُب األخًن أشرت إٔب بعض      
 ، خاصة ماول العلم كطبلبىاإلماـ السخاكم، كالذم ال يزاؿ الكثًن منو ُب حاجة إٔب خدمة أ

 .تعٌلق منها ابلتفسًن كعلـو القرآف كالقراءات
Le résumé 

     Louange à Allah et après : 

     cette note intitulée : d' l'Imam al-Sakhawi dans le Coran et 

interprétation, la définition de l'Imam, qui soulignait son lectures du 
coran (al-kiraate), tournage pour étudier son interprétation des lectures 
du Coran et de dessin et arrêt et début et copiée et brûleur, e.a  

     les principaux conclusions de cette recherche : Imam Al-Sakhawi 
avait de gros efforts ont été : par llakraa wa al-IFTA ' et la prière et 
etudier les lectures du coran (al-kiraate) et préparation et 
lorganisationde la poésie, et les stands étaient ses contributions Dans 
les autres sciences, comme la langue, la science d' el-hadith, etc. 

     Enfin, j'ai fait remarquer que certaines de ces recommandations, y 
compris : appel pour prendre soin de plus de l'cquis de l'Imam Al-
Sakhawi, qui est encore très besoin de service, des universitaires et des 
ses étudiants, en particulier celles relatives à l'interprétation du Coran 
et de lectures. 
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 ــــــــةمقدمــ

 رسػػػػػػػلٌن سػػػػػػػيد    صػػػػػػػلىٌن كالصػػػػػػػبلة كالسػػػػػػػبلـ علػػػػػػػى أشػػػػػػػرؼ األنبيػػػػػػػاء كاظتاضتمػػػػػػػد هلل رب العػػػػػػػاظت     
  :كسلم كبعد وكصحب وكعلى آل وهللا علي
 فػػػػػوف علػػػػػـو القػػػػػرآف الكػػػػػرٙب كالتفسػػػػػًن مػػػػػن أرفػػػػػع العلػػػػػـو قػػػػػدرا، كأشػػػػػرفها ذكػػػػػرا، كاالشػػػػػتغاؿ هبػػػػػا مػػػػػن     

 لتعلقهػػػػا بكتػػػػاب هللا تعػػػػأب، كقػػػػد عكػػػػف العلمػػػػاء قػػػػدنتا كحػػػػديثا علػػػػىأجػػػػل األعمػػػػاؿ كأفضػػػػل القػػػػرابت 
 م ُب التصػػػػػنيف كاليػػػػػف الكتػػػػػبىا، فػػػػػاعتنوا كبػػػػػذلوا أعمػػػػػار ىػػػػػذه العلػػػػػـو يدرسػػػػػووا كيسػػػػػتخرجوف كنوز ىػػػػػ

 .مؤل مكتبات العآب ػتفوظااليت ختدـ كتاب هللا تعأب، فتنكوا لنا ترااث علميا عظيما 
 ذهىػػػػػػد كبػػػػػػًنة مػػػػػػن العلمػػػػػػاء كالبػػػػػػاحثٌن كطلبػػػػػػة العلػػػػػػم حػػػػػػ  تػػػػػػرل كُب كقتنػػػػػػا اضتاضػػػػػػر بػػػػػػذلت جهػػػػػػو      

 .تخصصٌنعرفة كالباحثٌن كاظتخطوطات النور كيستفاد منها كتصبح ُب متناكؿ طلبة العلم كاظتاظت
 كقضػػػػػػػػػى عمػػػػػػػػػره ُب تصػػػػػػػػػنيف الكتػػػػػػػػػب النافعػػػػػػػػػة خػػػػػػػػػبلؿ القػػػػػػػػػرف السػػػػػػػػػادس وكضػػػػػػػػػع بصػػػػػػػػػمت كؽتػػػػػػػػػن     
 السػػػػػػػخاكم الػػػػػػػذم كتػػػػػػػب ُب علػػػػػػػـو القػػػػػػػرآف جػػػػػػػرم اإلمػػػػػػػاـ أبػػػػػػػو اضتسػػػػػػػن علػػػػػػػم الػػػػػػػدين علػػػػػػػي بػػػػػػػن  اعت

 كالتفسػػػػػػًن تصػػػػػػانيف كثػػػػػػًنة، فقػػػػػػد كػػػػػػاف إمامػػػػػػا عبلمػػػػػػة لزققػػػػػػا مقػػػػػػر  لػػػػػػركدا، بصػػػػػػًنا ابلقػػػػػػراءات كعللهػػػػػػا،
  .فيها وذه العلـو إتقا  بليغا، كليس ُب عصره من يلحقىإماما ُب النحو كاللغة كالتفسًن كاألدب أتقن 

 ومػػػػػػػػن خػػػػػػػػبلؿ تصػػػػػػػػانيف وة القػػػػػػػػرآف الكػػػػػػػػرٙب كعلومػػػػػػػػذا اإلمػػػػػػػػاـ ُب خدمػػػػػػػػىػػػػػػػػكإدراكػػػػػػػػا مػػػػػػػػين صتهػػػػػػػػود      
 ُب بػػػػػذعتاكجبهػػػػػوده الػػػػػيت  وكمبصػػػػػنفات والفنػػػػػوف، لػػػػػذا عقػػػػػدت العػػػػػـز علػػػػػى التعريػػػػػف بػػػػػ ؼتتلػػػػػفالكثػػػػػًنة ُب 

 .دراسة علمية جادة اظتوضوع ىذاخدمة علـو القرآف كالتفسًن كالقراءات كدراسة 
 أمهية ادلوضوع

 :أكرد أقتهاوضوع ُب عدة نقاط اظت ىذاتكمن أقتية      
 يػت فػػػذلػػػػيت بػات الػػفػػنػػصػػػود كاظتػػهػػاكؿ اصتػػنػػتػػث يػػيػػأب، حػػػػعػاب هللا تػػػػتػػكػث بػػػحػػبػػوع الػػػوضػػػػػق مػػلػػعػػت 
 .علـوقرآف الكرٙب، كشرؼ العلم بشرؼ اظتخدمة ال   
 ود،ػمجػرئ الػقػمق الػقػحػة اظتػبلمػعػاـ الػػو اإلمػهػ، فػوتػزلػنػو مػلػػم كعػػلػعػػن الػػم ػػوغػػلػػبػػاكم كمػػخػػسػػال ػػوانػػكػػم 
 ذمػـو الػلػعػن الػم ىػػػار ػيػػر كاألدب كغػػيػػسػػفػػتػػة كالػػغػػلػػو كالػػحػػنػاـ ُب المػػػػػػا، اإلػػهػػلػػلػػراءات كعػػقػػر ابلػيػصػبػال   
 .كعلماء عصره وفاؽ أقران   
 ول من ألفوا بعده يستفيدكف من علمها، كاليت جعلت جػتػفاسػاكم كنػخػاـ السػػػات اإلمػفػنػصػة مػبللػج. 
 

 
 )ك(

اإلمام علم الدين السخاوي وجهوده يف التفسًن وعلوم القرآن ادلقدمــــــــــــــــة



 
 ةػػدمػػي خػاكم فػػػخػػػسػػػاـ الػػػػػود اإلمػػػهػػة جػػػػػػي دراسػػف -يػػمػػلػػػد عػػػػى حػلػع –ن ػػيػػثػػاحػػػبػػوض الػػػػػدـ خػػػػع 
  .الكرٙب كالتفسًن القرآف  

 :إشكالية البحث
 وضػػػػػػد خػػػػػػكاليت أري –ره ػػػق ذكػػبػػا سػػػة إٔب مػػافػػػػإض –وع ػػػػػوضػػػػذا اظتىػػػػػاالت ُب ػػػػكػػػرز اإلشػػػػػل أبػػعػػكل     

 :يىػا ىػػار ػػمػػغ
 كتبحػػػػػػػػره ُب علػػػػػػػػـو شػػػػػػػػ  إال أف ولػػػػػػػػم مللػػػػػػػػن األعػػػػػػػػبلـ الػػػػػػػػذم رغػػػػػػػػم غػػػػػػػػزارة علمػػػػػػػػعب -أكال –التعريػػػػػػػػف 

 األنظػػػػار دائمػػػػا إٔب السػػػػخاكم ا ػػػػدث  ػػػػس الػػػػدين كلػػػػيس إٔب وتتجػػػػ و، كعنػػػػد ذكػػػػر اشتػػػػوالكثػػػػًن كتهلػػػػ
 مصػػػػػػنفاتو لبيػػػػػػاف أخػػػػػػرل جهػػػػػػة كمػػػػػػن، جهػػػػػػة مػػػػػػنذا ىػػػػػػقػػػػػػرئ ا ػػػػػػود السػػػػػػخاكم علػػػػػػم الػػػػػػدين اظتاإلمػػػػػػاـ 

 .كجهوده ُب علـو القرآف كالتفسًن، ليتيسر للباحثٌن كالقراء االستفادة منها
 :عنوان البحث

 قدمػػػػػػة كُب إشػػػػػػكالية البحػػػػػػثلعػػػػػػل أنسػػػػػػب عنػػػػػػواف نتكػػػػػػن أف يسػػػػػػتجيب إٔب مػػػػػػا طػػػػػػرح سػػػػػػلفا ُب اظت     
 :وىالبحث  عتذارسومة اطتطة العلمية اظتكيستجيب أيضا إٔب 

 "اإلمام علم الدين السخاوي وجهوده يف التفسًن وعلوم القرآن "      
 :ويرجع أسباب اختياري ذلذا ادلوضوع إىل عدة أُمور من أمهها

 مكانػػػػػة اإلمػػػػػاـ العلميػػػػػة بػػػػػٌن أقرانػػػػػو كزمبلئػػػػػوه فقػػػػػد تبػػػػػوأ مكانػػػػػةن عاليػػػػػة ُب زمانػػػػػو، فهػػػػػو اإلمػػػػػاـ العػػػػػآب -
 .ابلقػػػػػػػػػػػػػػػراءات كاألصػػػػػػػػػػػػػػػوؿ كاللغػػػػػػػػػػػػػػػة كالتفسػػػػػػػػػػػػػػػًن كالفقػػػػػػػػػػػػػػػو كاألدب كالتػػػػػػػػػػػػػػػاريخ كغًنىػػػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػػػن العلػػػػػػػػػػػػػػػـو

 كثػػػػػرة م لفػػػػػات اإلمػػػػػاـ كتنوعهػػػػػا ُب لػػػػػراؿ علػػػػػـو القػػػػػرآف كالقػػػػػراءات كالرسػػػػػم كالتفسػػػػػًن كاألصػػػػػوؿ كاللغػػػػػة  -
 .كغًنىا، فقد زادت على اطتمسٌن مصنفا بٌن كتاب كرسالة كمقالة 

 .، كقرب عهده من الرعيل األكؿعلو سنده ُب القراءات القرآنية -
 .اختيارات الشيخ كتنبيهاتو كاستدراكاتو اظتهمة، كاليت حتتاج إٔب كقفة خاصة -
 ٓب أطلػػػػػػع علػػػػػػى أحػػػػػػد تكلػػػػػػم عػػػػػػن جهػػػػػػود اإلمػػػػػػاـ ُب  ػػػػػػث مسػػػػػػتقل، أك مقػػػػػػاؿ منشػػػػػػور فيمػػػػػػا أعلػػػػػػم، -

 .فأردت خوض غمار ىذا اظتوضوع كأسأؿ هللا التوفيق كالسداد
 
 
 

 )ك(

اإلمام علم الدين السخاوي وجهوده يف التفسًن وعلوم القرآنادلقدمــــــــــــــــة



 
  :وداف البحث وآفاقىأ

 :ذه اؿٌ ً دراسة ُب اآلٌبىداؼ من ىنتكن إرتاؿ األ      
 
  القرآف علـوكجهوده ُب  وم لفات كبياف أىم، تعأبهللا زتو ر  السخاكل الدين علم ابإلماـالتعريف 
 .كالتفسًن   
 امخشذا العلم الىُب صرح  كتبة اضتديثة لعلها تكوف لبنةُب إثراء اظت ساقتةاظت. 

 حث الباحثٌن من أىل االختصاص ُب علـو القرآف كالتفسًن على االىتماـ بدراسة 
 .مصنفات اإلماـ اظتخطوطة، كإخراجها أحسن إخراج   
 وضوع، دراسة كصفية تعريفية بو، ٍب دراسة استقرائية حتليلية آلاثرهمتكاملة عن اظت تقدٙب دراسة. 
 

 رلال البحث
 كعلـو القرآف كالتفسًن، حيث تناكلنا اجممشتنكا بٌن علم الرتن  غتاالالبحث  غتاؿيتضمن      
 الشخصية كالعلمية وإمامنا علم الدين السخاكم كحيات وبحث األكؿ العصر الذم عاش فيُب اظت

 .والذين أخذ عنهم العلم كالتبلميذ الذين تلقوا عن وكأبرز شيوخ
 للرتاثا كاآلاثر اليت قدمها ى لفات كأبرز م اظتىأ وكالثالث تناكلت في الثا٘ببحث كُب اظت     

 .ميةا ُب خدمة كتاب هللا تعأب، كتنشيط اضتركة العلىالعريب كاإلسبلمي كبياف قيمتها العلمية، كأثر 
 

 :الدراسات السابقة
 العنكبوتية ٓب الشبكةُب  البحث ككذلك عليها اطلعتاليت  كاظتراجع اظتصادرمن خبلؿ 

 ةاكؿ جهود اإلماـ علم الدين السخاكم ُب خدمعلى دراسة أكادنتية تتن-ُب حد علمي-أقف 
 .التفسًن كعلـو القرآف

 
 
 

 )ك(
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  :خطة البحث

 :قسمت موضوع البحث إٔب مقدمة كثبلثة مباحث     
 منو كاعتدؼ اختياراب بكأس اظتوضوع ىذا أقتية عن-ابختصار–ادلقدمــة ُب  حتدثت     

 .كمنهجييت ُب البحث
 إٔب ثبلثة وكقسمتابلتعريف ابإلماـ علم الدين السخاكل  :ادلبحـــث األولُب  تناكلت     

 ، ضتياتو العملية الثا٘ب كالطلب الشخصية كحياتو لعصرهاألكؿ  اظتطلبمطالب، خصصت 
 .وكم لفات والعلمية كثناء العلماء علي ظتكانتوالثالث  اظتطلبكخصصت 

  لبياف جهوده كمصادره ُب علـو القرآف كالتفسًن، حيث بينتفكاف ادلبحث الثاين أما      
 اظتطلب، ٍب ذكرت ُب الكرٙبه للقرآف ًن ابلتفسًن من خبلؿ تفس واألكؿ ملدل عنايت اظتطلبُب 

 .ي كثًنة كمتنوعةىاألخرل ُب علـو القرآف ك  وآاثره كمصنفات الثا٘ب
 جهود اإلماـ ُب علم القراءات كما تعق هبا منعلن  الكبلـ كاف ادلبحـث الثالـثكُب      
 كمتشابوكالرسم  علم القراءاتُب  للكتب اظتطبوعةطلب األكؿ مطلبٌن: اظت منتو، كقلد ضعلـو

 .فقودة منهاخطوطة كاظتالكتب اظت ٘بطلب الثاالقرآف كعد اآلم كالوقف كاالبتداء كذكرت ُب اظت
 وضػػػػػػوع،اظتذا م النتػػػػػػائج الػػػػػػيت توصػػػػػػلت إليهػػػػػػا مػػػػػػن خػػػػػػبلؿ دراسػػػػػػيت عتػػػػػػىػػػػػػأفتناكلػػػػػػت فيهػػػػػػا اخلادتــــــة كأمػػػػػػا      

 .احات كالتوصيات اليت من شأوا أف تنهض بعلـو القرآف كالتفسًن ُب كقتنا اضتاضركضمنتها بعض االقرتن 
 :م اخلطوات ادلنهجية اليت سرت عليهاىأ

 :رسومةاطتطة اظت وج حسب ما تقتضيىالبحث على ثبلثة منا ىذااعتمدت ُب    -
 ادلنهج األول: ادلنهج الوصفي

 واألكؿ عند تناكؿ تررتة اإلماـ السخاكم كبياف أحواؿ عصره كحيات اظتبحثُب  واعتمدت     
 الذين أخذ عنهم العلم كتبلميذه الذين وم شيوخىرتة ألالشخصية كالعلمية، ك كذا عند الرتن 

 .وخترجوا على يدي
 ادلنهج الثاين: ادلنهج االستقرائي

 اظتطبوعةكالثالث كذؿ من خبلؿ إحصاء آاثر اإلماـ  الثا٘ب اظتبحثٌنُب  واعتمدت
 .ُب خدمة القرآف الكرٙب وفقودة ككل جهد بذلخطوطة كاظتكاظت
 

 )ك(
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 ادلنهج الثالث: ادلنهج التحليلي النقدي

اإلماـ  اظتصنفاتكالثالث عند بياف القيمة العلمية  الثا٘ب اظتبحثٌنُب  ككذل  اظتنهجذا اعتمدت ى     
 . اخذات عليها إف كجدتفيها كاظت وكبياف أقتيتها كمنهج

 .نتكأرقامها ُب اظت ىاعزكت اآلايت الكرنتة إٔب سور   -
 .ا األصلية، كبياف درجتهاىا إٔب مصادر ىختركتا علميا، كذؿ بعزك خرجت األحاديث   -
 .ناسبةقيم اظتبعبلمات الرتن  وإٔب فقرات كرقمت وضبطت النص كقسمت  -
 نت ابستثناء الصحابة، كذؿ ُبم ُب اظتىشهورين الذين كرد ذكر تررتت األعبلـ غًن اظت  -

 واضع اإلشارة إٔب تقدـ تررتة العلم،اسم العلم، كٓب ألتـز ُب بقية اظت وأكؿ موضع يرد في     
 الذين ٓب ورغبة ُب االختصار، كختفيفا من اضتواشي، كاستثنيت من ذؿ بعض شيوخ     
 .الذين تتلمذ عليهم ورتة عند تناكؿ شيوخم عند أكؿ ذكر، كخصصتهم ابلرتن أترجم عت     

 .صطلحات العلميةفسرت الغامض من الكلمات كاظت  -
 .طبوع منهاقمت ابستقراء ما كقفت عليو من م لفات الشيخ، كبدراسة اظت  -
 :كختمت البحث بفهارس متنوعة  -

O ت القرآنيةفهرس اآلاي 
o فهرس األحاديث النبوية 
o ارػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفهرس اآلث 
o فهرس النظم كاألشعار 
o ـػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلفهرس األع 
o فهرس األماكن كالبلداف 
o راجعكاظتصادر فهرس اظت 
o اتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوضوعفهرس اظت 
 
 
 
 

 )ك(
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  :مصادر البحث

 اجم اليت تررتت لئلماـ السخاكم كتناكلت عصرهالبحث على كتب الرتن  ىذات ُب اعتمده      
 الشخصية كالعلمية، منها: كفيات األعياف كأنباء الزماف البن خلكاف، كسًن أعبلـ وكحيات

 يب، كطبقات الشافعية الكربل لتاجىللذ األعصارالنببلء كمعرفة القراء الكبار على الطبقات ك 
 .الدين السبكي، كطبقات الشافعية البن قاضى شهبة، كاألعبلـ للزركلي

 خطوطات الستقراء م لفاتلث اعتمدت على كتب الفهارس كاظتكالثا الثا٘ب اظتبحثٌنكُب      
 فقودة كدراستها، كمن ذؿ : كشف الظنوف عن أسامي الكتبخطوطة كاظتطبوعة كاظتالشيخ اظت

 صنفٌن إلشتاعيل ابشا البغدادم لفٌن كآاثر اظتدية العارفٌن أشتاء اظتىكالفنوف ضتاجي خليفة، ك 
 دار الكتب العلمية ؼتطوطاتبلؿ  جي، كفهرس طبوع عتاث العريب اظتعجم الشامل للرتن كاظت

 كرمة، كفهارس علـو القرآف الكرٙبطوطات مكتبة مكة اظتؼتصرية، كفهرس إلدارة الكتب اظت
 فيصل اظتلككز ر اث ظترية لصبلح   اطتيمى، كخزانة الرتن ىخطوطات دار الكتب الظاظت

 .للمخطوطات اإلسبلمية
 ُب علـو القرآف كالتفسًن كالقراءات كما اظتطبوعةإلماـ كاعتمدت أغلب مصنفات ا     

، ك   ي: تفسًن القرآف العظيم، كرتاؿ القراء ككماؿ اإلقراء، كفتح الوصيد ُبىيتعلق هبا من علـو
 وراتب كغاية اضتفاظ كالطبلب ُب متشابداية اظتىشرح القصيد، كالوسيلة إٔب كشف العقيلة، ك 

 . . .الكتاب،
 :الصعوابت ادلواجهة

 و ضيق الوقت، فرغم أفىوضوع ذا اظتم الصعوابت اليت كاجهتها أثناء دراسيت عتىكأ     
 شركع كانت ُب كقت مبكر من السنة اصتامعية، إال أف االنطبلؽ ُب العملذا اظتىوافقة على اظت

 جاء متأخرا، كذؿ نظرا النشغالنا ابلتحضًن المتحا ت السداسي الثالث، كمدة شهرين أك
 ذا النوع، كما عدا ذؿ فوف كل األجواءىي مدة غًن كافية إلعداد  ث من ىف شهرين كنص

ذا البحث ُب اآلجاؿ ا ددة كاضتمد هلل رب ىكانت مناسبة للبحث كالدراسة كاستطعنا أف ننجز 
 .ٌنالعاظت
 

 )ك(
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 بحث األولادل
 التعريف ابإلمام علم الدين السخاوي

 
 

 اظتقػػػػػػرئ، السػػػػػػخاكم الػػػػػػدين علػػػػػػم لئلمػػػػػػاـ مػػػػػػوجزة تررتػػػػػػةعلػػػػػػى  اظتبحػػػػػػثذا ىػػػػػػكيشػػػػػػتمل      
 كشػػػػػػػيوخو، كدراسػػػػػػػتو، ككفاتػػػػػػو، كمولػػػػػػػده، كنسػػػػػػبو، كنيتػػػػػػػو، ك اشتػػػػػػػو ،ذكػػػػػػرت فيهػػػػػػػا عصػػػػػػره، ك 

 العلميػػػػة، كثنػػػػاء العلمػػػػاء و، كمكانتػػػػو، كم لفاتػػػػوبػػػػىإبقػػػػراء القػػػػراءات، كتبلميػػػػذه، كمذ وكاشػػػػتغال
 :طالب اآلتيةظت، كذلك من خبلؿ اوعلي
 
 الشخصية ووحياتطلب األول: عصره ادل
 العلميــــــــــةو طلب الثاين: حياتــــــــــــــــــــــــــــادل
 وومؤلفات والعلمية وثناء العلماء علي وطلب الثالث: مكانتادل
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 الشخصية وطلب األول: عصره وحياتادل

 الشخصية، واإلماـ السخاكم كحيات والعصر الذم عاش في ىذا اظتطلبسأتناكؿ ُب      
  :        اآلتيٌن ٌنمن خبلؿ الفرع
 ىــ( 134 -ىـ 555) (ُ) :عصرهالفرع األول: 

 :ما يلي ضوء ُب السخاكم الدين علم اإلماـ فيو عاش الذم العصر حوؿ ضتديثكيدكر ا     
 :أوال: احلالة السياسية     
 ماليك،ظتة الزمنية اليت عاشها اإلماـ علم الدين السخاكم  لت العصرين األيويب كاالفرتن      

 :ُب نلخصها أف نتكن كاليت كاطتارجية، الداخلية كالصراعات الفنت بكثرة الفتنة ىذه كدتيزت
 كاليت من أقتها: الصراع على توٕب السلطة بتي أبناء كرثة صبلح الدين:الفنت الداخلية6.

 جهده، األمر الذم عجل بسقوط واأليويب، كل يريد أف يتوسع على حساب اآلخرين ما كسع
 م إٔبهبماليك كالذم كصل ظتذا الصراع ح  ُب عصر اىماليك، كاستمر ظتدكلتهم كقياـ دكلة ا

 .درجة التناحر كالتقاتل
 :كاليت من أقتها :الفنت اخلارجية2.
 :اخلطر الصلييب األوريب .أ

 دة من الزمن، كقد استطاعظتصليبية، اليت استمرت ال ضتركبو ما عرؼ ُب التاريخ ابكى
 كتعترب ،هـ  385صبلح الدين أف لتقق عليهم انتصارات ساحقة، فاوزموا ُب معركة حطتي عاـ 

 .قدس كمعظم ببلد الشاـظتد منهم بيت اعارؾ ُب اتريخ العآب، كاسرتن ظتمن أشهر ا
  :التتاريب. اخلطر 

 فةاطتبلجمة شرسة كاستولوا على عاصمة ىغوؿ على العآب اإلسبلمي ظتجم التتار اى
 العباسي، كحاكلوا االستيبلء على كامل الببلد اإلسبلمية، فقيض هللا اطتليفةآنذاؾ، كقتلوا 

 ذا الببلء، فكاف أف ظهر القائد البطل سيف الدين قطزىاألمة من يرفع عنها  عتذه وسبحان
___________________ 

 (،ََِْ،اظتنارال. ـ: دار  ; ُ ط:) .ينظر: عماد الدين الكاتب األصفها٘ب، صبلح الدين كفتح بيت اظتقدس

 كما بعدىا ٕٓ، د.ت( ، ص: النفائسال. ـ: دار  ; ُ)ط:  .،   فريد بك ، اتريخ الدكلة العلية العثمانية ،  ّّ – ِِص 
 جالوت. )ط: ٔه مصر: م سسة اقرأ للنشر كالتوزيع ٌنكى علي     اؿ َّ صبلَّيب، السلطاف سيف الدين قطز كمعركة ع

 ُِٖ – ُُٖص  ،( ىػػ َُّْ رتة،كالرتن 

 

(5) 

التعريــف ابإلمـــام علـم الدين السخـــاويادلبحث االول



 
 (1)الػػػػػػػػذم كحد جيش اظتسلمٌن كتصػػدل للتتار كأضتق هبم شر ىزنتة ُب موقعػػػػة عٌن جالػػػوت 

 .ىػٖٓٔسنػػة 
 :اثنيا: احلالة االجتماعية واالقتصادية     

 لقد انعكست األكضاع السياسية على األكضاع االجتماعية، كأثرت تلك الصراعات
 شح من االجتماعية، االضطراابت خبلؿ من ذلك كجتلى عاـ، بشكل ضتياةكالتقلبات على ا

 ذا ابإلضافة إٔب ما يصيب البلدافى، كغًنىاكغبلء األسعار، كقلة اليد العاملة.، . . اظتوارد ُب 
 .من جدب كقحط ككوارث، كأمراض حاصلة ُب ا تمعُب بعض األزمنة 

 :الطبقات اآلتية غتموعةككاف ا تمع حينئذ يتكوف من         
م، الذين يقوموف إبدارة الببلد كرعاية ش كوا الداخلية ولوزراء كأعوا: من األمراء كااحلكام وحاشيتهم.1

كالتقول، فمنهم من كاف يعمل لنصرة كاطتارجية، كىذه الطبقة ليست على درجة كاحدة من الصبلح 
 كرفعة الدين، كمنهم من كاف منغمسا ُب اظتلذات كالشهوات

: كى الء كاف عتم دكر كبًن ُب نصح األمة، كتعليم الناس كتربيتهم، كنصح اضتكاـ، العلماء والفقهاء.ِ .
السخاكم بوجود حكاـ  ا تمع، كلقد دتيزت اظترحلة اليت عاش فيها اإلماـ ُبظتا عتم من مكانة عالية 

 .عملوا على نصرة الدين، كاىتموا ابلعلماء كالفقهاء كأكرموىم، كجعلوىم من بطانتهم كمستشاريهم
وف ُب العمل ُب قتل متباينة، يسا: كىذه الطبقة عبارة عن مزيج من أجناس ؼتتلفة، كؿتالعامــــــة.ّ 

الطبقة ىي األكثر تضررا من اضتركب كسوء  ؼتتلف ا االت، من صناعة كجتارة كزراعة،. . . . ، كىذه
الضركرية للحياة من غذاء  األحواؿ االقتصادية، لذا كاف سعي كل كاحد منهم ىو امٌن اظتتطلبات 

 . (ِ)ككساء كمأكل كؿتو ذلك
_________________ 

(، جرت فيو  (ُ) ي كاظتغوؿ بلمساظتوقعة اضتاشتة بٌن اصتيش اإلاسم موقع عند مدينة بيساف ُب غور األردف )كىي مدينة فلسطينية اليـو
ىػ(، اتريخ  ْٖٕىػ كانتهت هبزنتة اظتغوؿ ألكؿ مرة، كتراجعهم النهائي عن ببلد الشاـ. ) ينظر:  س الدين الذىيب )ت:  ٖٓٔ سنة

ه الُ)ط:  ُْـ، حتقيق: الدكتور بشار عواد معركؼ. ج بلعاإلسبلـ ككفيات اظتشاىًن كاأل ـ(،  ََِّ، اإلسبلمي ـ: دار اظتغرب .
ه ُ)ط: ُّػ(، البداية كالنهاية، حتقيق: على شًنم. ج ػى ْٕٕ، ك أبو الفداء إشتاعيل بن عمر بن كثًن الدمشقي )ت:  ٕٗٔ ص

(ِٔٓ-ِٓٓىػ (، ص َُْٖال. ـ، دار إحياء الرتاث العريب،   
دار  :ه بًنكتُ)ط: َُمر عبد السبلـ تدمرم. جىػ( ، الكامل ُب التاريخ، حتقيق: ع َّٔينظر: عز الدين ابن األثًن )ت:  (ِ)

 .)ُٕٔ-ُٔٔ\ُّ، ك ابن كثًن، البداية كالنهاية، مرجع سابق، َُْ-ُٗىػ(، صُُْٕالكتاب العريب، 
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  :(6)اثلثا: احلياة العلمية والفكرية 
لقد ازدىت اضتياة العلمية كنشطت نشاطا كبًن ُب عصر أيب اضتسن السخاكم رغم  اضتالة السياسية      

 ه دأكال االىتماـ الذم ٔب، كمرد ذلك إاظتتدىورة اليت كانت سائدة آنذاؾ كاالجتماعية
 .اضتكاـ كاألمراء ابلعلم كالعلماء

 اىتموا إبنشاء اظتدارس ُب أماكن متعددة كالقاىرة كغًنىا من الببلد كاظتدرسةقد       
ك كبلمها ابلقاىرة   (ْ)ك اظتدرسة الفاضلية (ّ)ببيت اظتقدس، ك مدرسة اظتشهد اضتسيين ( ِ)الصبلحية  

 ىذه اظتدارس لؤلساتذة كالطبلب من  كغًنىا، ككانت األكقاؼ الكثًنة كتسًن سبل اظتعيشة ُب
 ائل اعتامة اليت أسهمت ُب جذب العلماء كطبلب العلم، ككصل اعتناء السبلطٌن هب الء الوس

 الطبلب كاظتعلمٌن إٔب جعل زتامات عتم يستحموف فيها، ك أماكن ؼتصصة  لعاِب منى مىًرض
 ، اإلسبلميةمنهم، ك أطباء يتفقدكف أحواعتم، كما اىتموا كثًنا ببناء مئات اظتساجد ُب كل الببلد  

 م من بيت اظتاؿ، كقد برزت ُب ذلك العصر كذلك عدة هتخذكف أجر كعينوا أئمة موكلٌن هبا أي
 ػتاضن علمية كرتبة أـ الصاّب، فقد كانت دتثل إشعاعا علمياه، خترج منها الكثًن من العلماء،

 كقد تصدر شيخنا علم الدين السخاكم لئلقراء هبا. 
 حرصوا األيوبيةواية عهد الدكلة  ُبمهاـ الرتبية ك التعليم كإف الفقهاء كالعلماء الذين تولوا       

 ت أىدافهم الرتبوية نصبه اكتدرج ك م تتم بكل ىدكء هت لطلبتهم ككانت خطواعلى اإلعداد الراب٘ب 
 على تعليم الكتاب كالسنة، كتبلكة القرآف الكرٙب كتطهًن النفوس من أمراضها، كإعداد األفراد 

 كاعتجـو على أعدائو. اإلسبلـلتحمل تكاليف اصتهاد كالدفاع عن حياض 
__________________ 

ه لبناف، بًنكت: دار ُط: (رير بيت اظتقدس  حتصبلح الدين كجهوده ُب القضاء على الدكلة الفاطمية ك  ينظر:  على     الصبليب, .(ُ)
 .ِّٔ-ِّٓىػ( ، ص  ُِْٗاظتعرفة، 

ىػ (ينظر: عبد القادر بن   النعيمي الدمشقي ٖٖٓدس سنة ابلقللفقهاء الشافعية  يبكىي اظتدرسة اليت أكقفها السلطاف صبلح الدين األيو  (ِ)
 .)َِٓىػ(، ص َُُْه ال. ـ: دار الكتب العلمية، ُىػ(، الدارس ُب اتريخ اظتدارس، حتقيق: إبراىيم  س الدين. )ط:ِٕٗ)ت: 

أب اضتسٌن كجعل عليها  كقفا كبًنا ) ينظر:   -ظلما كزكرا –لقاىرة جبوار اظتشهد اظتنسوب اب األيويباليت بناىا صبلح الدين كىي اظتدرسة  (ّ)
 .)ِْٓ\ُكجهوده ُب القضاء على الدكلة الفاطمية، مرجع سابق،  األيويبصبلح الدين 

ٛ  ابلقاىرة سنة   كىي اظتدرسة بناىا القاضي الفاضل عبد الرحيم بن علي البيسا٘ب ( ْ) ينظر: تقي الدين (ىػ ككقفها على الشافعية كاظتالكية َٖٓ ٛ 
 (.َِْىػ(، ص ُُْٖه بًنكت: دار الكتب العلمية،  ُ)ط:  ْىػ( ، اظتواعظ كاالعتبار بذكر اطتطط كاآلاثر. جْٖٓاظتقريزم )ت:
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ك لقد كاف عتذه الرتبية اظتتميزة أثرىا على أطفاؿ كشباب اظتماليك فنشأكا على تعظيم أمر الدين 
، كأصبحت مكانة العلماء عالية عند اإلسبلمي، كتكونت لديهم خلفية كاسعة عن الفقو اإلسبلمي

قية اليت كجد ىا ، كلقد كاف ىذا من أسباب النهضة اضتضارية الثقافية العلمية الراحياهتماظتماليك طيلة 
 .ُب عهدىم

، كفخر  لقد كاف من ذترات ىذا النشاط العلمي بركز كوكبة من العلماء كاصتهابذة ُب ش  غتاالت العلـو
، ػتيي الدين  (ْ)األثًن  ، ك عز الدين بن (ّ)، كالرافعي(ِ) ، ك ابن األثًن اصتزرم اللغوم (ُ)الدين الرازم

من مشايخ اإلماـ علم الدين السخاكم كتبلميذه الذين سيأٌب  ، كغًنىم ؽتن كاف بعضهم (ٓ)النوكم 
 .ذكرىم خبلؿ الرترتة الشخصية لئلماـ

____________________ 
  بن عمر بن اضتسن بن اضتسٌن بن علي، التيمي الرازم الشافعي، اظتعركؼ ابلفخر الرازم، أبو عبدهللا ، مفسر فقيو أصوٕب،  ىو( ُ) 

، من كتبو:  ، طبقات  األدنركم  ىػ. ) ينظر: أزتد بن َٔٔ، مات سنة: مفاتيح الغيب يف تفسًن القرآنبرع ُب كثًن من العلـو
 .)ُِْ-ُِّ، ص )ُٕٗٗه اظتدينة اظتنورة: مكتبة العلـو كاضتكم، ُبن صاّب اطتزم. )ٔط :اظتفسرين، حتقيق: سليماف 

 

ىو نصر هللا بن   بن عبد الكرٙب، أبو الفتح، ضياء الدين، اظتعركؼ اببن األثًن اصتزرم كلد ابصتزيرة العمرية، ك نشأ ك تعلم  (ِ)
) ينظر: أبو العباس  س الدين بن خلكاف،  روالشاع ائر يف آداب الكاتبادلثل السىػ ، من كتبو: ّٕٔابظتوصل، توَب ببغداد سنة 

، ك خًن ّٕٗ-ّٖٗـ ( ، ص  ََُٗه بًنكت، دار صادرَط  : )  ٓكفيات األعياف كأنباء أبناء الزماف، حتقيق: إحساف عباس. ج 
 .)ُّ-َّـ(، ص  ََِِيو ه ال. ـ، دار العلم للمبلين، مآُ) ط: ٖـ. ج بلعىػ ( ، األُّٔٗالدين الزركلي ) ت: 

 
ىو عبد الكرٙب بن   بن عبد الكرٙب الرافعي، القزكيين، الشافعي، األصوٕب، اظتفسر، كاف زاىدا كرعا متواضعا توَب بقزكين سنة  (ّ)

) ينظر: عبد الرزتن بن أيب بكر السيوطي، طبقات اظتفسرين، حتقيق: علي  فتح العزيز على كتاب الوجيز للغزايلىػ، من كتبو: ِّٔ
، كعمر رضا كحالة، معجم اظت لفٌن تراجم مصنفي الكتب ُٕ-َٕىػ ( ، ص  ُّٔٗرة: مكتبة كىبة، ىه القاُ  عمر. )ط: 

 (.  ّدار إحياء الرتاث العريب ,د.ت (,ص-) ال. ط ه بًنكت: مكتبة اظتثىن ٔالعربية. ج 
 
ىو علي بن   بن عبد الكرٙب، أبو اضتسن عز الدين ابن األثًن: اظت رخ اضتافظ، كلد كنشأ اصتزيرة العمرية، كسكن اظتوصل، من  (ْ)

)ينظر:  الكامل، أسد الغابة يف معرفة الصحابةىػ، من كتبو: َّٔشيوخو: لتي الثقفي كمن تبلميذه: ا د بن أيب جرادة، توُب سنة: 
 .(ُّّ\ْ، مرجع سابق األعبلـ، كالزركلي، ِٔٗ\ُّ، مرجع سابقاإلسبلـالذىيب، اتريخ 

 
ىو ػتي الدين لتي بن شرؼ اطتزامي اضتورا٘ب ، الشافعي أبو زكراي النوكم، عبلمة ابلفقو كاضتديث، قرأ على خًنة علماء عصره، ( ٓ)

ينظر: اتج الدين السبكي ) ( ن النووية يف احلديثاألربعو ىػ، من كتبو: ٕٔٔمنهم: عبد العزيز اضتموم، توُب ُب نول بسورية سنة: 
ه ال. ـ، ىجر للطباعة ِ)ط : ٖك د. عبد الفتاح   اضتلو . ج  ىػ ( ، طبقات الشافعية الكربل، : د.  الطناحي،ُٕٕت: 

 .)َُٓ-ُْٗ\ٖ، مرجع سابق، األعبلـ، ك الزركلي، ََْ-ّٓٗىػ( ، ص  ُُّْكالنشر كالتوزيع، 
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 امفصع امثاين: حِاثَ امضرعَة

.وثخضمن حِاثَ امضرعَة: امسَ وكيُذَ، ملدَ ووس حَ، مودلٍ ووضبٔثَ، و ٔبرسثَ ووفاثَ
 

 ٔبوال: امسَ وكيُذَ 

  :امسَ. 1

ؿيل جن دمحم جن ؾحس امعمس جن ؾحس  الاحس جن ؾحس امغامة جن ؾعاٌس
(1) 

 كيُذَ:2 .

 .وذزل ابثفاق لك من حصمج هل ٔبتو احلسنوكيُذَ يه 

 اثهَا: ملدَ ووس حَ

 . ملدَ :  1

 .ؿمل ادلٍن: وذزل ابثفاق مجَؽ املرتمجني هل، وكوام اكن ًشكص ملدَ دون كيُذَ 

 :. وس حَ 2

س جن اهلمساين   وس حة ٕاىل تعن من كِالن، من املحعاهَة ومه: تيو هْمسان جن مازل جن ًز

حة،    ؤبرحة،ٔبوسٍك اجن رتَـة جن اخلَار ، ويف مهسان تعون كثريت مهنا: احملاًل، س حؽ، ايم، مُو

ا   وتيو امزرًؽ، واكهت دايرمه رشق اهمين، وتـس اإلسالم ىزل كثري مهنم ابحلجاز وغرُي

 .وس حة ٕاىل موظن والدثَ مرص واملرصي 

_____________________ 

الكتب، ه بًنكت: عآب ُ)ط: ٔ  ِقيق: اضتافظ عبد العليم خاف. ج  حٛ  ينظر: تقي الدين ابن قاضي شهبة، طبقات الشافعية، ت )ُ)
 َِٕ/ٗ،  ، ككحالة، معجم اظت لفٌن، مرجع سابق ُُٔىػ( صٔ  َُْٕ

 .َّْ/ّينظر: ابن خلكاف، كفيات األعياف، مرجع سابق، (  ِ)

 دايرىم شرقي اليمن ىو قٍتداف بن مالك بن زيد بن أك سلة، من بتو كهبلف، من قحطاف، جد جاىلي قدٙب، كانت(  ّ)
 (ٓٗ -ْٗ/ ٖ)ينظر: الزركلي، األعبلـ، مرجع سابق، 

 - ىػ ػُِْْه بتىوت، دار الكتب العلمية، ّ)ط:  ِينظر: أبو   علي بن حـز األندلسي، رتهرة أنساب العرب. ج  (  ْ)
 هٕ)ط:  ّج ىػ(، معجم قبائل العرب القدنتة كاضتديثة.َُْٖ)ت:    ، كعمر بن رضا كحالةِّٗـ(، ص  ََِّ

 .ُِِٓىػػػ(، ص ُُْْبًنكت: م سسة الرسالة، 
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 ُب الفقو (ُ)نسبة التباعو مذىب اإلماـ الشافعي  والشافعي

كىي بليدة  بفتح السٌن اظتهملة كاطتاء اظتعجمة اظتخففة كبعدىا ألف، نسبة إٔب سخا، والسخاوي      
 .كقد اشتهر شيخنا هبذه النسبة (ِ)ابلغربية من أعماؿ مصر

 علماء، كىو اإلماـ كيشتبو بشيخنا ُب نسبتو ابلسخاكم مع بعض من جاء بعده من ال      
  .ا دث (ّ) س الدين السخاكم 

 اثلثا: مولده ونشأتو
 :مولده. ُ
 كلد اإلماـ السخاكم بسخا أحد بليدات الغربية من أعماؿ مصر سنة ذتاف أك تسع 
 . ةكستسمائكستسٌن   
 :نشأتـــو. ِ
رأسو فحفظ القرآف الكرٙب، كتلقى مبادئ الفقو  مبسقطبدأ اإلماـ السخاكم طلبو العلم ُب سن مبكرة  

اظتالكي، كظتا صار عمره أربع عشرة سنة أك ستس عشرة سنة تقريبا رحل إٔب  اإلسكندرية كشتع من خًنة 
 (ٓ)علمائها كاإلماـ اىب  طاىر السلىفي 

_____________________________________ 

، قرأ على كثًن من بعسقبلف، اإلماـ العلم، صاحب اظتذىب اظتعركؼ، كلد بغزة كقيل ىو أبو عبد هللا    بن إدريس الشافعي ( ُ)
ىػ من   َِْاضتكم، كتوُب مبصر سنة  العلماء منهم: إشتاعيل بن عبد هللا بن قسطنطيٌن اظتكي، من تبلميذه:   بن عبد هللا بن عبد

قيق: غتموعة من ا ققٌن إبشراؼ الشيخ شعيب حتٛ  كتبو: األـ ُب الفقو ، كالرسالة ) ينظر:  س الدين الذىيب سًن أعبلـ النببلء، 
، ، كالسبكي، طبقات الشافعية الكربل، مرجع سابقٗٗ-ٓٗىػ( ، صَُْٓه ال. ـ، م سسة الرسالة، ّ)ط:  َُؤكط. ج ر األ
ِ\ُٕ(.  
 ( .ُٕ\ِينظر: ابن خلكاف، كفيات األعياف، مرجع سابق،  (ِ)
ىػ،  َِٗىو   بن عبد الرزتن السخاكم، ا دث كاظت رخ، أصلو من سخا مبصر، كلد ابلقاىرة كنشأ هبا كتوُب ابظتدينة اظتنورة سنة ( ّ)

ظ ابن حجر العسقبل٘ب، من م لفاتو: الضوء البلمع ُب أعياف رحل كثًنا ُب طلب العلم، كأخذ عن كثًن من الشيوخ، كمن أبرزىم: اضتاف
 )ُْٗ\ٔ، مرجع سابق، بلـعالقرف التاسع )ينظر: الزركلي، األ

، غاية النهاية )ىػّّٖ، ك س الدين أبو اطتًن  ابن اصتزرم) ت:ِٕٗ\ٖينظر: السبكي، طبقات الشافعية الكربل، مرجع سابق،( ْ)
  ٗٔٓىػ( ، صُُّٓ)ال.طه ال.ـ: مكتبة ابن تيمية، ُسرتاسر. جُب طبقات القراء، عىن بنشره برج

 .ُِِ\ِّينظر: الذىيب، سًن أعبلـ النببلء، مرجع سابق،( ٓ)
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 كأخذ العلم عن خًنة علمائها كذلك، كاإلماـ الشاطيب الذم الزمو (ُ)ٍب رحل إٔب القاىرة     
  .(ِ)اظتقرئكأتقن عليو علم القراءات كالنحو كاللغة، كعلى أيب اصتود غياث بن فارس بن مكي 

، كخاصة علم       كمن مصر رحل إٔب دمشق، كجلس إٔب علمائها، كأخذ كثًنا من العلـو
 القراءات، فعبل شأنو كتفوؽ على علماء زمانو، ك تصدر لئلقراء كاإلفتاء بدمشق، كاشتغل

 تدريس قرابة األربعٌن سنة، كقرأ عليو خلق كثًن ال لتصوف عددا كما ذكر أىلابلتأليف كال
 . (ّ)الرتاجم 

 رابعا: أسرتو و وفاتــو وراثؤه 
  :أسرتــو    .ُ

ٓب تسعفنا اظتصادر بذكر شيء ذم ابؿ عن أسرة اإلماـ السخاكم، فلم تشر  كتب الرتاجم      
 فوجدت أف بعض ادلكتبة الشاملةكالطبقات إٔب شيء من ذلك، فرجعت إٔب البحث ُب 

 اظتصادر اآلٌب ذكرىا أشارت إٔب أنو كانت لو بنت، تزكجها تلميذه أبو العباس رتاؿ الدين 
 شتع منو  كحدث عنو، كقرأ عليو القرآف الكرٙب.التميمي الصقلي الذم 

إٔب كفاة  س الدين  (ْ) الذيل على الروضتٌنكتلميذه أبو شامة اظتقدسي أشار ُب كتابو:      
 . (ٓ)ىػ كدفن ابصتبلِّٔالسخاكم بن شيخو علم الدين السخاكم بدمشق سنة 

  مستقرةب أكالدان ككاف كىذا يعين أف الشيخ علم الدين تزكج، ككانت لو أسرة، كأؾت     
 ك مسكنو برتبة أـ الصاّب، حيث كانت لو حلقة جبامع دمشق، ككٕب مشيخة اإلقراء برتبة أـ

 .الصاّب إٔب أف توفاه هللا 
____________________ 

الشاطيب إٔب القاىرة كاف سنة ىػ  تقريبا، كذلك بعد كفاة شيخو الًسلفي، كقدـك اإلماـ ٕٔٓلتتمل أف يكوف انتقالو إليها كاف سنة (  ُ)
 ىػِٕٓ

، ك السبكي، طبقات الشافعية الكربل، مرجع َّْ\ّينظر: ابن خلكاف، كفيات األعياف كأنباء أبناء الزماف، مرجع سابق، (  ِ) 
 .ِٕ، كالسيوطي، طبقات اظتفسرين، مرجع سابق، ص ِٕٗ\ٖسابق 

 .ُّٗ\ْٕكالذىيب، اتريخ اإلسبلـ، مرجع سابق،، َّْ\ّينظر: ابن خلكاف، كفيات األعياف، مرجع سابق(  ّ)

 ىذا الكتاب تناكؿ فيو أبو شامة القدسي تراجم رجاؿ القرنٌن السادس كالسابع اعتجرم.( ْ) 
 .ُْٖ(، ص ُْٕٗه بًنكت: دار اصتبل،ُينظر: أبو شامة القدسي، الذيل على الركضتٌن ، حتقيق عزت العطار اضتسيين. ) ط: (  ٓ)
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 أف اإلماـ السخاكم "كانت ىو حلقة جبامع دمشق، ككٕب مشيخة ( ُ)ك قد أشار ابن كثًن      
 اإلقراء برتبة أـ الصاّب، كهبا كاف مسكنو كهبا توُب ليلة األحد اث٘ب عشر رتادل اآلخرة، كدفن

 (ِ)  "بقاسيوف

 أف: "أزتد بن عبد هللا بن شعيب بن   بن عبد هللا، أبو العباس رتاؿ (ّ)كذكر اليونيين     
 ميمي، الصقلي ٍب الدمشقي، قرأ القرآف الكرٙب على الشيخ علم الدين السخاكم رزتةالدين الت

 هللا، كشتع الكثًن كحدث، ككانت عنده كتب كثًنة نفيسة كأصوؿ حسنة، ككاف ُب عنفواف
  شبابو قد تزكج ابنة الشيخ علم الدين السخاكم كأكلدىا، كتوفيت ىي كالولد فلم يتزكج

 (ْ)  . "بعدىا
 أشار كذلك إٔب زكاج ابنة اإلماـ السخاكم من أزتد بن عبدهللا بن( ٓ)كاإلماـ الذىيب      

 . (ٔ) "شعيب إذ قاؿ: "ككاف قد تزكج ببنت شيخو السخاكم
 
 
 

___________________ 
ثقة ا دثٌن، كلد ىو اشتاعيل بن عمر بن كثًن، عماد الدين، أبو الفداء، القرشي، البصرم ٍب الدمشقي، الشافعي، اضتافظ، ( ُ)

ىػ. )ينظر:   بن أزتد بن ْٕٕالقرآف العظيم، توُب سنة:  ىػ مبجيدؿ من عمل بصرل، لو عدة مصنفات منها تفسًنَُٕسنة
ك  بن أيب  .ُْىػ ( ، صَُْٖه الطائف: مكتبة الصديق، ُعثماف الذىيب، معجم ا دثٌن، حتقيق: د.   اضتبيب اعتيلة. ) ط 

 .ِٗىػ (، صُّّٗ، اإلسبلمياظتكتب  ه بًنكت:ُالرد الوافر حتقيق :زىًن الشاكيش، )| ط  بكر الدمشقي،
 .ُٖٗ\ُّابن كثًن، البداية كالنهاية، مرجع سابق،( ِ)
ىو موسى بن   بن اليونيوين البعلبكي، قطب الدين، أبو الفتح: م رخ، أصلو من بعلبك، كلد كتوُب بدمشق، ككاف فاضبل، معظما ( ّ)

 .(ِّٖ\ٕ، الزركلي، األعبلـىػ )ينظر:  ِٕٔ، من كتبو: ؼتتصر مرآة الزماف، كتوُب سنة جليبل
، اإلسبلميه القاىرة: دار الكتاب  ِ)ط:ُىػ (، ذيل مرآة الزماف. جِٕٔقطب الدين أبو الفتح موسى بن   اليونيين )ت: (ْ)

  َِٗىػ (، ص ُُّْ
ىػ ، من ّٕٔي، ٍب الدمشقي، اضتافظ، أبو عبد هللا،  س الدين الذىيب ،كلد سنةىو   بن عثماف الرتكما٘ب األصل، الفارق( ٓ)

، توُب اإلسبلـشيوخو: أخيو من الرضاعة الشيخ عبلء الدين، كمهر ُب فن اضتديث، كرتع فيو ا اميع اظتفيدة الكثًن، من كتبو: اتريخ 
)ال. طه ال. ـ، دار اظتعارؼ  ّٛ  منة ُب أعياف اظتائة الثامنة. ج، الدرر الكاالعسقبل٘بىػ  )ينظر: أزتد بن علي ابن حجر ْٖٕسنة: 

 ( ّّٔالعثمانية، د. ت( ، ص
 ٖٗ\ُٓ، مرجع سابق، اإلسبلـاتريخ  الذىيب،(ٔ)
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 :ؤهاثور  . وفاتــــــــو  ِ
 ليلة ( ُ)توُب شيخنا علم الدين السخاكم عبلمة زمانو كشيخ أكانو مبنزلو ابلرتبة الصاضتية     

 األحد اث٘ب عشر رتادل اآلخرة سنة ثبلث كأربعٌن كستمائة كدفن بسفح جبل قاسيوف
 ربلة كإخبػات، كما أخ، ك لقد كانت عليها ىيبة كجبل (ِ)بدمشق، كقد حضر جنازتو رتػػع كبًن

 :اإلماـ الذىيب، كحٌن حضرتو الوفاة أنشد لنفسو قائبلبذلك 
 كينػػػػػػػػػػزؿ الركػػػػػػػب مبغنػػػػػػػػػػاىػػم  اضتمػػػػػػى            قالػػػػػوا غدا أتيت ديػػػار"

 أصبػػػػػػػػػح مسػػػػػػػػػػركرا بلقيػػػػػػػاىػػم   فكل مػػػن كاف مطيػػػػػػػػػػػػعا عتػػػػػػم         
 بػػػػػػػػػػػػػأم كجػػػػػػػػػػػػػػػو أتلقػػػػػػػػػاىػػم  ت فلػػػي ذنػػػػػػػػػػػب فما حيلتػي               قل

 (ّ)"ال سيػػػػػػػػما عػػػػمػػن تػػػػرجػػػػاىػػػم  م            وليػػػػػػػػػػػس العفػػػػو من شأقالوا أ
 فقاؿ: ( ْ)كراثو رتاؿ الدين إبراىيم بن عطاء الشهي        

 الػػػػػػبدؿ لت مذ تػػػػوارل صػػنػعػةي دن عرل اصتداكؿ         كبي "مضى السخاكم فانبتت 
كحػػػػػػػػًل ػرةاظتكمنو عٌن اظتعا٘ب     ُب الفضل ابلغػػػػػػػة              وتجن ككاف حي    ُب ى

 تػػػػوارل كىػو عػػلػم  عػػػليلفػقده  مػػػذ       بكيت عليو عيوف النحػػػػػػػو جازعػػػة        
 لػمػػػا خػشػػيتي عليها صولة السػػػػػػػػػبػل               سافحوي ي ىلعيػػػػػػػػػػن كفي ك فقلت ل

 (ٓ).أنػػػػػا الغػػريق فػػػمػا خػوُب من البػػػًلل        ا كالدمػػػػػع منحػدر         وفقاؿ إنسػػػػػػػػػا
______________________________ 

ٌن  الصاضتية قرية كبًنة ذات أسواؽ كجامع ُب  ضتف جبل قاسيوف من غوطة دمشق كفيها قبور رتاعة من الصاضتٌن كيسكنها أيضا رتاعة من الصاضت ( ُ)
 (َّٗـ(، ص ُٓٗٗدار صادر،  :ه بًنكتِ)ط: ّىػ، معجم البلداف. ج ِٔٔ)ينظر: ايقوت بن عبد هللا اضتموم ت

طه لبناف، صيدا: اظتكتبة العصرية،  ال.( ُِب طبقات اللغويٌن كالنحاة، حتقيق:   أبو الفضل إبراىيم. ج الوعاةجبلؿ الدين عبد الرزتن السيوطي، بغية  ( ِ)
)ال.  ٓ. جاألر ؤكطكط، ػتمود ؤ    العكرم، شذرات الذىب ُب أخبار من ذىب، حتقيق: عبد القادر األر  بن زتد، كعبد اضتي ا بن أُِٗد. ت (، ص

 .ِِّىػ( ، صَُْٔطه دمشق: دار بن كثًن، 

 ِِّ\ٓينظر: ابن العماد، شذرات الذىب، مرجع سابق، ( ّ)

 السخاكم . ثت ُب كتب الرتاجػػم، كلكنين ٓب أعثر على تررتة عتذا العلم، كالذم يظهػػػػر أنو من العلماء الذين عاصػػػركا اإلماـ السخاكم( ْ)

، كصبلح الدين خليل بن أبيك بن عبد هللا الصفدم، الواُب الواُب ابلوفيات، حتقيق: أزتد  ِٕ\ٕينظر: ابن خلكاف، كفيات األعياف، مرجع سابق ( ٓ)
 .ْٓىػ (، ص َُِْ)ال. طه بًنكت: دار إحياء الرتاث ،  ِِكتركي مصطفى. ج   األر ؤكط
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 علميةادلطلب الثاين: حياتو ال

 سأتناكؿ ُب ىذا اظتطلب اضتياة العلمية لئلماـ السخاكم، ك أذكر فيو أىم اظتشايخ الذين       
 مذتو الذينبلعتقادم، ك أبرز تتتلمذ عليهم، ٍب اشتغالو إبقراء القراءات كمذىبو الفقهي كاال 
  .أخذكا عنو 

 :الفرع األول: شيوخو
 تلقى اإلماـ السخاكم العلم منذ صغره على أيدم جهابذة العلماء كالقراء كاضتافظ ، أذكر  

 :منهم
 :أوال: شيوخو مبصر

 أ. يف القاىرة 
  )ىـ 591-545.      أبو دمحم القاسم الشاطيب )6 

 ،  ( ِ)األندلسي، الشاطيب ( ُ)ك ىو أبو   القاسم بن فًنه بن خلف بن أزتد الرعيين      
  .اإلقراء مبصر ر سةالضرير، اظتقرئ، ا دث، النحوم، انتهت إليو 

كلد سنة ذتاف كثبلثٌن كستسمائة ُب شاطبة ابألندلس، رحل ُب طلب العلم ك قرأ على  كوكبة من      
علماء عصره كأيب طاىر السلىفي، كسكن مصر كشاع ذكره ككاف يتوقد ذكاء، لو دراية ُب فن القراءات 

توُب رزتو هللا يـو األحد بعد صبلة  .حو كالفقو كاضتديث، مع الورع كالتقول كالتألو كالوقاركالرسم كالن
 (ّ).العصر مبصر، ُب الثامن كالعشرين من رتادل اآلخرة سنة تسعو كستسمائة كدفن ابلقرافة الصغرل

 

___________________________ 

خلق كثًن  )ينظر: جبلؿ الدين السيوطي، لب اللباب ُب حترير األنساب. ) نسبة إٔب ذم رعٌن كخو احد ملوؾ اليمن، نسب إليو ( ُ)
 (ُُٕال. طه بًنكت: دار صادر، د. ت( ، ص

-َّٗ\ّكىي مدينة تقع شرؽ قرطبة ابألندلس، ينسب إليها كثًن من أىل العلم )ينظر: اضتموم، معجم البلداف، مرجع سابق( ِ)
َُّ ) 

ينظر:  س الدين الذىيب، معرفة القراء الكبار على الطبقات كاإلعصار، حتقيق : بشار عواد معركؼ، شعيب األر ؤكط، صاّب  ( ّ) 
، كالسبكي، طبقات الشافعية الكربل، مرجع  ٕٓٓىػ ( ، صَُْْه بًنكت، م سسة الرسالة، ُ)ط:   ِمهدم عباس. ج

) ال.  ِػ، طبقات اظتفسرين، حتقيق: صتنة من العلماء إبشراؼ الناشر. جىْٓٗاظتالكي ت  الداكدم، ك  س الدين ِّٕ\ٕسابق
 .ْٔطه بًنكت، دار الكتب العلمية، د. ت( ، ص 
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 )ىـ 556 – 391.أبو اجليوش ادلصري )  2
 ىو أبو اصتيوش عساكر بن علي بن إشتاعيل بن نصر، اظتصرم اظتولد، اطتندقي اظتنشأ،      

  .اظتقرئ، النحوم، الشافعي 
   بن  بن زتدكلد سنة تسعٌن كأربعمائة، كقرأ القراءات على علماء عصره كأيب  اضتسٌن أ      

 ،.در لئلقراء بدار العلم ك ابصتامع الظافرم، كانتفع بو الناستص ( ُ) وؿ اظتقرئ
 .(  ِ)توُب رزتو هللا ُب اضتـر سنة إحدل كذتانٌن كستسمائة       

  )ىـ 595– 511. أبو القاسم البوصًني )  4
ىو أمٌن الدين أبو القاسم، ىبة هللا بن علي بن مسعود بن اثبت بن ىاشم بن غالب، األنصارم       

  .الكاتب ديب، األ(ْ)م ًن األصل، اظتصرم اظتولد كالدار، اظتعركؼ ابلبوص ( ّ)اطتزرجي، اظتنستًنم 
 الطاىر السلفي، كشتع منوىػ، ك شتع على أكثر علماء عصره كأيب َٔٓكلد مبصر سنة       

 الناس كأكثركا، كرحلوا إليو من الببلد، كمنهم إمامنا علم الدين السخاكم الذم شتع منو 
  .سلتصر يف الناسخ وادلنسوخاضتديث، كمن آاثره:  

 . ( ٔ()ٓ)توُب رزتو هللا ُب الليلة الثانية من صفر سنة ذتاف كتسعٌن كستسمائة، كدفن بسفح اظتقطم      
___________________ 

ىو أزتد بن    بن اضتسن بن  وؿ بفتح الشٌن اظتعجمة كضم اظتيم أبو اضتسن البصرم، من شيوخو: أيب   بن اضتسن بن علي ( ُ)
 ينظر: ابن اصتزرم، غاية النهاية(، كمن تبلميذه: أبو اصتيوش عساكر بن علي بن إشتاعيل اظتصرم األىوازلبن عمار األكسي صاحب 

 ( َُٗ\ُُب طبقات القراء، مرجع سابق،
 ّٓٓ\ِ، كمعرفة القراء الكبار، مرجع سابق،  َُِ-ُُٗ\ُْينظر: الذىيب، اتريخ اإلسبلـ، مرجع سابق،  ( ِ)
ىػ (  ُّْٕت:(بن أزتد اظتد٘ب الشافعي   كىي موضع بتونس ب ن اظتهدية كسوسة  )ينظر: عباس بن  ًن: نسبة ظتنستاظتنستًنل ( ّ)

ىػ  ُّْٓمبا أقتل ُب لب اللباب من كاجب األنساب. ) ال. طه مصر: مطبعة اظتعاىد  وار قسم اصتمالية،  األراببر فتح رب ؼتتص
  ٗٓٛ  ( ، ص 

 البوصًنم بضم الباء اظتوحدة بعدىا الواك كالصاد اظتهملة اظتكسورة بعدىا الياء آخر اضتركؼ كُب آخرىا الراء، ىذه النسبة إٕب بوصًن( ْ)
 ُىػ ( ، اللباب فب هتذيب األنساب. جَّٔكىي بلدة بصعيد مصر ) ينظر: أبو اضتسن علي بن أيب الكـر الشيبا٘ب اصتزرم، ) ت: 

 (  ُْٖىػ( ، ص ََُْ) ال. طه بًنكت: دار صادر،
اضتموم،  :) ينظرطرؼ القاىرة.  منقطعةاظتقطم ىو جبل نتتد من أسواف كببلد اضتبشة على شاطئ النيل الشرقي ح  يكوف  ( ٓ)

 ( ُٕٔ\ٓمعجم البلداف، مرجع سابق 
 .ّٕٕ-ّٕٔ\ِْ، مرجع سابق، اإلسبلـ، كالذىيب، اتريخ  ٖٔ-ٕٔ\ٔينظر: ابن خلكاف، كفيات األعياف، مرجع سابق، ( ٔ)

(65) 
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 ىـ(115-565أبو اجلود اللخمي )  .   3

 اظتصرم، الفرضي، ( ِ)، اظتنذرم ( ُ)ىو أبو اصتود غياث بن فارس بن مكي اللخمي       
 ر اظتصريةايد، الضرير، شيخ القراء ابلالعركضىالنحوم، 

، كقرأ عنو  ( ّ)ىػ، كقرأ على رتاعة من علماء عصره كعبد هللا بن رفاعة السعدمُٖٓكلد سنة       
 (ْ)خلق كثًن منهم عبد الظاىر بن نشواف 

 (ٓ)توُب رزتو هللا ُب اتسع رمضاف، سنة ستس كستمائة 

  )ىـ599-522 ( (1)أبو الفضل الغزنوي    5 .
 ، الفقيو اضتنفي، اظتقرئ،  ( ٕ)الدين   بن يوسف بن علي الغزنومىو أبو الفضل شهاب       

 .نزيل القاىرة
_____________________ 

 (232انورمي: تفذح امالم وسكون اخلاء وس حة ٕاىل خلم، ويه كدٍَك من اهمين )ًيؼص: امس َوظي، مة انوحاة يف حتٍصص الاوساة، مصحؽ ساتق، ص:  ( 1)

و امس خس  ٔبيب املامس احلسن ج2) ا امصاء، ُشٍ امًس حة ٕاىل امليشر، ُو ن احلسني جن ؿىل (   امليشري : تضم املمي وسكون اميون وكرس اذلال املـجمة ويف بٓدُص

. ح، ألوساة، حتلِق: ؾحس امصمحن جن حيي املـو)ُـ 562جن امليشر ) ًيؼص: ٔبتو سـس ؾحس امكصيم جن دمحم امسمـاين املصوزى )ث: ؛ 1)ط:   12مي اماميين وغرٍي

 ( 452ُـ ( ، ص 1382حِسر بآبد: جموس دائصت املـارف امـامثهَة 

املايض ٔبيب احلسن اخلوـي، ومن  :( ُو ٔبتو دمحم ؾحس شل جن رفاؿة امسـسي، املرصي، امضافـي، امض َخ امفلَِ، امـامل امفصيض، اإلمام امس يس، من ص َوذ3َ)

 (  538-435\22ُـ  ) ًيؼص: اذلُيب، سري ٔبؿالم اميحالء، مصحؽ ساتق، 561ثويف س ية ثالمِشٍ: ٔبيب اجلود امللصئ،

ارت، ومن ( ُو رص َس ادلٍن ؾحس امؼاُص جن وضوان جن ؾحس امؼاُص، ٔبتو دمحم اجلشايم، امزهحاؾي، املرصي، امللصئ، اميحوي، من ص َوذَ: اميجَة جن ثض4)

ُـ، ومن كخحَ: رشخ كخاة امـيوان يف جمدلاث، ورشخ تـغ املفعل نوزخمرشي يف اميحو ) ًيؼص: 649 ثالمِشٍ: ؿيل جن ؾحس شل جن املالل، ثويف س ية

 ( 97\2، وامس َوظي، تغَة اموؿات، مصحؽ ساتق،  652\2اذلُيب، مـصفة املصاء امكدار، مصحؽ ساتق،

، ومـصفة املصاء امكدار، مصحؽ  474-473\21ء، مصحؽ ساتق، ، واذلُيب، سري ٔبؿالم اميحال 342\3ًيؼص: اجن ذواكن، وفِاث ألؾَان، مصحؽ ساتق،  ( 5)

 ( 592\2ساتق، 

ا واو، وس حة ٕاىل غز هة ويه مسًية من ٔبول تالد امِيس دصح مهنا حامؿة من امـوام ( 6) ء يف لك فن  امغزهوي: تفذح امغني وسكون امزاي وفذح اميون ويف بٓدُص

 (  382\2شًة ألوساة، مصحؽ ساتق )ًيؼص: ٔبتو احلسن امضُداين اجلزري، انوحاة يف هت

فرسٍن، مصحؽ 1وادلاودي، ظحلاث اث، 579/2 ومـصفة املصاء امكدار، مصحؽ ساتق،42 /417-416ًيؼص: اذلُيب، اترخي اإلسالم، مصحؽ ساتق ،ٕ/ (  7)

 /2922-291ساتق، 

 
 

(69) 
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ُـ، و مسؽ ؿىل ؿوامء ؾرصٍ ٔكيب جكص دمحم جن ؾحس امحايق 522ودل س ية ٕ      
(1 )

 ، وحسج 

(  2)تحغساد وحوة واملاُصت، و كصٔب ؿوََ ذوق كثري مهنم ٔبتو معصو جن احلاحة  
. 

ثويف رمحَ شل ابملاُصت يف هعف رتَؽ ألول س ية جسؽ وجسـني ومخسامئة       
(3)

 . 

  )ُـ632-554اجن حدارت امسزاوي ) .  6  

 ُو ٔبتو احلسن رشف ادلٍن ؿيل جن ٕاسامؾَل جن ٕاجصاُمي جن حدارت، املايض، امكٌسي،       

 امخجيي
(4 )

 ، امضاؾص، ودل يف ٔبول س ية ٔبرتؽ ومخسني، امسزاوي املودل، احمليل ادلار، اميحوي، املامًك 

  :، وحسج ؾن امسوفي، وكصٔب ؿوََ ٔبتو احلسن امسزاوي، و من بآثٍرثسزاو مخسامئة  

 ، كف ترصٍ بٓدص معٍص وثويف رمحَ شل  يف املاُــــصت س ية دًوان صـص وهؼم ادلر يف هلس امضـص

 .وس امتئة وزالزنيازيني 
(5 )  

  :ٕاسامؾَل جن ايسني 7 . 

 ُو ٔبتو امعاُـص ٕاسامؾِـل جن ايسني، مسؽ من: هخَِ ادلٍن ٔبيب احلسن اجن امسمـسار      

املرصي
(6)

،و مسؽ مٌَ ذوق كثري مهنم: ٔبتو ٕاحساق املازين 
(7)

 ، واملايض ٔبتو دمحم جن امفصاث 

انورمي، اذلي ثفصد ابإلخازت مٌَ 
(8)

. 

___________________ 

(1 )
ادي، اميرصي، مس يس امـرص، من ص َوذَ: ُو امض َخ ٔبتو جكص دمحم جن ؾحس امحايق، املـصوف: تلايض املصس خان، امـامل املخفنن، وامفصيض امـسل، اخلزريج، امسومي، ألهعاري، امحغس

 (  24-23\22ٔبؿالم اميحالء، مصحؽ ساتق، ُـ.  )ًيؼص: اذلُيب، سري 535املايض ٔبثس ًـىل جن امفصاء، ومن ثالمِشٍ: امسوفي، واجن ؾساكص، ثويف س ية 

(2 )
ووضبٔ يف املاُصت، وسكن دمضق، من  ُو ؾامثن جن معص جن ٔبيب جكص جن ًووس، ٔبتو معصو جن احلاحة، امفلَِ املامًك، من كحار امـوامء ابمـصتَة، كصدي ألظل، ودل يف ظـَس مرص 

 ( 211\4، وامزرلكي، ألؿالم، مصحؽ ساتق،  135-134\2ما ي )ًيؼص: امس َوظي، تغَة اموؿات، مصحؽ ساتق، ُـ، من كخحَ: اماكفِة و الٔ 646ص َوذَ: اجن امحياء، ثويف س ية 

 
(3 )

 292-291\2، و ادلاودي، ظحلاث املفرسٍن،  579\2،  ومـصفة املصاء،417-416\42ًيؼص: اذلُيب، اترخي اإلسالم،  

 
( ا4)

 (51ٍك من كيست  وحمهل مبرص. )ًيؼص: امس َوظي، مة انوحاة، صمخجَيب: تضم امخاء وكرس اجلمي، وس حة ٕاىل جتَة كدَ

 
(5 )

  149\92، وامس َوظي، تغَة اموؿات، مصحؽ ساتق،  125\46ًيؼص: اذلُيب، اترخي اإلسالم، مصحؽ ساتق، 

(6  )
 418/47واترخي اإلسالم، مصحؽ ساتق،  /24223مصحؽ ساتق،  حتعوت ؿىل ُشٍ امرتمجة من ذالل ثددؽ حصمجة ثالمِشٍ اذلٍن مسـوا مٌَ. )ًيؼص: اذلُيب، سَت ٔبؿالم اميحالء،

،238 /46)  ، وغرٍي

(7  )
امليشري، ثوىف  ايسني، ومن ثالمِشٍ:امزيكُو ٔبتو ٕاحساق ٕاجصاُمي جن ثـَص مج جن حازم، املازين، املرصي، امللصئ، امضافـي، امرضٍص، ثعسر ابجلامؽ امـخَق، من ص َوذَ: ٕاسامؾَل جن 

 /16914ُــ )ًيؼص: اذلُيب، اترخي اإلسالم،  635س ية 

(8  )
 154/ 51، 47/432يب، اترخي اإلسالم، مصحؽ ساتق، ًُيؼص: اذل

. 

(02)  
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  سكٌسًرة :الا ة. يف

  )ُـ 576 – 475 (.بٔتو ظاُص امسوفي   1

ٔبتو ظاُص ٔبمحس جن دمحم جن ٔبمحس جن دمحم جن ٕاجصاُمي امسوفي  اإلسالمُو ص َخ      
(1)

ألظهباين 
(2)

احلصواين 
(3)

، احملسج  

 امفلَِ ألدًة املفيت، ذكص اذلُيب ٔبهَ ودل س ية ٜمخس وس حـني ؤبرتـامئة ٔبو كدوِا ثس ية 

مسؽ ؿىل ؿوامء ؾرصٍ ٔكيب ؾحس شل امثلفي، وذوق كثري تبٔظهبان      
(4)

وامكوفة وامحرصت، وزجنان وتغساد واحلصمني 
(5)

  

وامصي وادلًيور
(6)

 وكزوٍن  
 (7)

ؤبذرتَجان 
(8)

، وامضام ومرص فبٔكرث فبٔكرث ؤبظاة، وحسج ؾيَ ذوق كثري مهنم: حامد   

            .امسساس َاث يف احلسًرا حسج هَفا ومثاهني س ية سوى امسوفي، من ثعاهَفَ: احلصاين، كال اذلُيب: ال ٔبؿمل ٔبحسا يف ادلهَ

ثويف رمحَ شل يف ظحَحة ًوم ادلـة ذامس صِص رتَؽ الٓدص س ية ست وس حـني ومخسامئة، ومو مئة س ية وست س يني، 

ة وكرٍب مـصوف تؼاُص اإلسكٌسًر
(9) 

 

 

_________________ 
(1  )

 (255\4اجن امـامد احليحيل، صشراث اذلُة، مصحؽ ساتق،   :امسني ملة خسٍ ٔبمحس ومـياٍ غوَغ امضفة ) ًيؼصسوفة جكرس 

(2 ) 
ًسة ٕاههيا ؿسد كحري من امـوامء )ًيؼص: اذلوي، مـجم مـجم امحدلان، مصح  ( 78\5ؽ ساتق وس حة ٕاىل مسًية ٔبظهبان إبٍصان، اميت ثـصف امَوم ثضِصس خان، ًو

(3 ) 
 ( 255\4صوان حمٍك تبٔظهبان ) ًيؼص: اجن امـامد، صشراث اذلُة، مصحؽ ساتق، وس حة ٕاىل ح

(4 ) 
ًسة ٕاههيا ؿسد كحري من امـوامء ) ًيؼص: اذلوي، مـجم امحدلان،   (  78\5ويه املسًية اميت ثـصف امَوم ثضِصس خان إبٍصان، ًو

(5)  
 (127: تفذح امزاي وسكون اميون وس حة ٕاىل زجنان مسًية ؿىل حس ٔبذرتَجان ) ًيؼص: امس َوظي، مة انوحاة يف حتٍصص ألوساة، مصحؽ ساتق، ص امزجناين

(6 ) 
فذخحت ٔبايم معص. ) امسًية حدوَة ما تنب املوظل ؤبذرتَجان، ؤبُوِا ٔبذالط من امـصة وامـجم، ويه مسًية حعَية و كثريت امامثر وامزروع وامخساثني واملَاٍ، 

شل دمحم جن ؾحس  شل  ، ؤبتو ؾحس76ُـ( ، ص 1442ُـ ( ، امحدلان. ) ط:تريوث: دار امكذة امـومَة، 292)ث: تـس  س جن ٕاحساق امَـلوىبًيؼص: ٔبمح

 (.249م(1928 ؛ تريوث: مؤسسة انرص نوثلافة،2ُـ ( ، امصوض املـعار يف ذرب ألكعار، حتلِق: ٕاحسان ؾحاس. ) ط: 922اذلريي )ث 

(7)  
ـِْزوٍن مسًية مضِورت إبٍصان، ث  (342/4اورت نوصي ؤبهبص )ًيؼص: اذلوي، مـجم امحدلان، مصحؽ ساتق،3كَ

(8) 
/1)129-128ٔبذرتَجان ُو ٕاكومي ًلؽ يف ٔبكىص اجليوة امغصيب من حبص كزوٍن)ًيؼص:  اذلوي ، مـجم امحدلان، مصحؽ ساتق، 

 

(9)  
، واجن امـامد، /6 36وامس حًك، ظحلاث امضافـَة امكربى، مصحؽ ساتق، ،  39،  19،  7/21-5  اميحالء، مصحؽ ساتق،يب، سَت ٔبؿالم ًُيؼص: اذل

 76/ 2، مصحؽ ساتق، نيؤمفمل، و كحاٌك، مـجم ا255/ 4صشراث اذلُة، مصحؽ ساتق، 

 

(21) 
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   )ُـ581-485ؾوف)بٔتو امعاُص اجن .  2

صي اإلسكٌسري، امفلَِ املامًك، ودل س ية   ُـ   من ص َوذَ: ؿيل ٔبيب جكص 485ُو ٔبتو امعاُص جن ؾوف املصيش امُز

امعصظويش
(1)

  :   .ثشكصت امخفكصي يف بٔظول ادلٍن، وجصع يف املشُة ؤبكصٔب امياس، وختصح ؿوََ ذوق كثري، من بآثٍر

ة ثويف رمحَ شل يف اخلامس وامـرشٍن م ن صـحان، س ية ٕاحسى ومثاهني ومخسامئة، ابإلسكٌسًر
(2)

.  

 اثهَا: ص َوذَ تسمضق

 )ُـ 613-522.بٔتو اهمين امكٌسي )  1

س جن احلسن جن سـَس اذلريي، اتح ادلٍن امكٌسي امحغسادي املودل وادلمضلي املسكن  س جن احلسن جن ًز ُو ٔبتو اهمين ًز

ص حاتَ ٕاىل تغساد، مث اس خلص حبوة، واكن كس ملي خل مضاخي ؾرصٍ ؤبذش ؾهنم، واموفات، امللصئ اميحوي ألدًة، رحل يف 

مهنم ٔبتو مٌعور اجلوامَلي
(3)

  .ٕاحتاف امزائص، من كخحَ:  

وثويف محَ شل س ية زالزة ؾرش وس امتئة، ودفن من امغس ابملصافة امعغصى 
(4) 

 

___________________________________ 

(1  )
ة وثويف هبا ُغ، من بٔ ُو ٔبتو جكص دمحم جن امومَس امعصظويش، ألهسميس، ألدًة، من فلِاء املامكِة، احلاف ل ظصظوصة ثرشيق ألهسمس، سكن اإلسكٌسًر

هسمس. ) ال. ط؛ ُـ ( ، تغَة املومتس يف اترخي رخال ٔبُل الٔ 599جن حيي، ٔبتو حـفص امضيب )ث :   ٔبمحسُـ ، من كخحَ : رساح املووك ) ًيؼص: 522س ية: 

 (  134-133\7، مصحؽ ساتق، الٔؿالموامزرلكي،  138- 135م( ، ص 1967املاُصت: دار اماكثة امـصيب، 

(2 )
، ادلًحاح املشُة يف مـصفة ٔبؾَان ؿوامء )ُـ722واجن فصحون ٕاجصاُمي جن ؿيل جن دمحم ) ث:  122\21ًيؼص: اذلُيب، سري ٔبؿالم اميحالء، مصحؽ ساتق، 

 . 295-292)ال. ط؛ املاُصت: دار امرتاج نوعحؽ وامًرش، د. ث (، ص  1حتلِق: ادلكخور دمحم ألمحسي ٔبتو اميور. حاملشُة، 

(3 )
وة جن ٔبمحس جن دمحم جن  احلسن جن اخلرض ٔبتو مٌعور اجلوامَلي، اميحوي، انوغوي، من ص َوذَ: ٔبيب املامس اجن اجن امخرسي، ومن ثال مِشٍ: اجن ُو مُو

 (  328\2ُـ، من كخحَ: رشخ ٔبدة اماكثة. )ًيؼص: امس َوظي، تغَة اموؿات، مصحؽ ساتق 465ية اجلوزي، ماث س  

 
(4 )

دمحم سـَس حًيش.   -صويق تيخني  ٔبمحسُـ ( ، ادلر اهمثني  يف ٔبسامء املعيفني، حتلِق:  674ًيؼص: ٔبتو ظامة ؿيل جن ٔبجنة، اتح ادلٍن اجن امساؾي : )ث  

، وامزرلكي،  342-342-339\2، و اجن ذواكن، وفِاث الٔؾَان، مصحؽ ساتق،  373-372ُـ ( ، ص 1432، اليماإلس؛ ثووس: دار امغصة  1)ط: 

 .57\3، مصحؽ ساتق، ألؿالم
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   )ُـ616-542.بٔتو امرباكث امحغسادي )  2

 ُو ٍزن ادلٍن، ٔبتو امرباكث داود جن ٔبمحس جن دمحم جن مٌعور جن اثتت جن مالؾة

امحغسادي، ألزيج 
(1)

ل دمضق، ودل تحغساد س ية ازيني ؤبرتـني   ، اموكَل ؾيس املضات، ىًز

ومخسامئة، ومسؽ من ؿوامء ؾرصٍ مهنم: املايض ٔبيب امفضل ألرموي
(2)

 ، وحسج ؾيَ ذوق 

(3)كثري مهنم: ٔبتو دمحم امليشري 
 .  

 ثويف رمحَ شل  يف اخلامس وامـرشٍن من حامدي الٓدصت س ية ست ؾرشت وس امتئة، ودفن

(4)ثسفح كاس َون تسمضق 
 . 

 ُـ(  :622-527.املامس جن ؾساكص )  3 

 ُو احلافغ هباء ادلٍن، ٔبتو دمحم، املامس جن ؿيل جن احلسن جن ُحة شل ادلمضلي امضافـي 

 املـصوف ابجن ؾساكص، ودل س ية س حؽ وؾرشٍن ومخسامئة، و كصٔب ؿىل ذريت ؿوامء ؾرصٍ، من 

ثالمِشٍ: ٔبتو احلسن جن املفضل
(5)   

 
 . فضل املسًية، من كخحَ: 

 ة س امتئة، واكهت حٌازثَ مضِودتثويف رمحَ شل يف امخاسؽ ظفص س ي 
(6)   .  

__________________ 
 (1)

. ) ًيؼص: اذلوي، مـجم امحدلان، تفذح ألمف وامزاي، حمٍك كحريت يف رشيق تغساد، فهيا ؿست حمال لك واحست مهنا جض حَ ٔبن حكون مسًية، واملًسوة ٕاههيا امكثري من امـوامء :الازيج  

 ( . 11مة انوحاة يف حتٍصص ألوساة، مصحؽ ساتق، ص ، وامس َوظي،168\1مصحؽ ساتق، 

(2  )
و امس مسًية ؾؼمية كسمِة تبٔذرتَجان، ويه مسًية حس ية كثريت اخلرياث، ًًسة ٕاههيا امكثري من امـوامء )ًيؼص : اذلوي، مـجم امحدلان، مصحؽ ساتق، ألرموي وس حة ٕاىل ٔبرمِة: ُو

1\168) 

(3 )
من ثالمِشٍ: ، ملوي زيك ادلٍن امليشري، امضايم  ألظل، املرصي املودل واموفات، احلافغ امكدري ، و اإلمام امثخت، من ص َوذَ: ٔبتو احلسن امَوهُين، و ُو ٔبتو دمحم ؾحس امـؼمي جن ؾحس ا 

َة ) ًيؼص656ثويف س ية   .ُـ ( ، ظحلاث احلفاظ911وظي ) ث:، و خالل ادلٍن امس 111َ\2اجن كايض صِحة، ظحلاث امضافـَة، مصحؽ ساتق، :ُـ، من كخحَ: امرًتغَة وامرًُت

 (. 425ُـ ( ، ص 1423؛ تريوث: دار امكذة امـومَة،  1ط:(

(4 )
 . 278\1، واجن اجلزري، غاًة اههناًة، مصحؽ ساتق،  91-92\22ًيؼص: اذلُيب، سري ٔبؿالم اميدــالء، مصحــؽ ساتــق، 

(5  )
صي، ومن كسيس، مث 1فضل جن ؿيل اث1ُو رشف ادلٍن ؿيل جن اث اإلسكٌسراين، املامًك، امض َخ، اإلمام، املفيت ، احلافغ امكدري ، املخلن، من ص َوذَ: ٔبيب امعاُص جن ؾوف امُز

 (68-66/ 22ُـ )ًيؼص: اذلُيب، سَت ٔبؿالم اميحالء، مصحؽ ساتق،  611ثالمِشٍ: ٔبتو دمحم امليشري، مو معيفاث كثريت مهنا: ألرتـون يف ظحلاث احلفاظ، ماث س ية 

(6  )
 1/487، وامس َوظي، ظحلاث احلفاظ، 8/352، وامس حًك، ظحلاث امضافـَة امكربى، 4211-425/ٗ٘ٓ 21ًيؼص: اذلُيب، سَت ٔبؿالم اميحالء، 

 

(23) 

التعريــف ابإلمـــام علـم الدين السخـــاويادلبحث االول



 

  ُـ(: 627 – 516اجن ظدـصزد ). 4

 ظربزدُو معص جن دمحم جن مـمص جن حيي جن ٔبمحس جن حسان، ٔبتو حفط املؤدة، اجن      
(1)

، امحغسادي، ص َخ احلسًر  

  .احلجة من س ية ست ؾرشت ومخسامئة، مسؽ من ذريت ؿوامء ؾرصٍيف ؾرصٍ، ودل يف ذي 

 وابرتلويف بٓدص ٔبايم معٍص سافص ٕاىل امضام، وحسج تحغساد      
(2)

ا، مث ؿاد ٕاىل   واملوظل وحصان وحوة ودمضق وغرُي

حاة حصة س ية س حؽ وس امتئة، ودفن من امغس ت  موظيَ تغساد، وتلي فهيا ٕاىل ٔبن ثويف رمحَ شل يف امخاسؽ رحة من 
(3)

. 

  )ُـ 624 ثحٌحل جن ؾحس شل ).   5

ُو ٔبتو ؿيل حٌحل جن ؾحس شل جن امفصح امحغسادي احليحيل، ٔبتو ؾحس شل امواسعي 
(4)

امحغسادي، امصظايف    
(5)

  ، ،

امًساح، من ص َوذَ: ٔبيب املامس اجن احلعني 
(6)

واملوظل، ودمضق، ومسؽ مٌَ ذوق كثري مهنم: ٔبتو  ، و حسج تحغساد،  

اظي منامعاُص اجن الٔ 
(7)

. 

___________________ 

(1)
 (61/ 5وهـخَ اجن كايض صِحة ابملسدٌس امكدري ، وكال: امعربزد، ُو امسكص. )ًيؼص: امزرلكي، ألؿالم. مصحؽ ساتق،  

(2)
مك، تُت هنصي امزاة امكدري وامعغري، انرلان ًعحان يف هنص دخٍك، ويه امَوم مسًية كحريت من مسن  82يه مسًية كسمية وكوـة حعَية ثحـس ؾن املوظل تـ  

  (138-1/137امـصاق وجسمى ٔبرتَل.)ًيؼص: اذلوي، مـجم امحدلان، ٔ
(3)

، امخلَِس ملـصفة روات امسنن واملساهَس، حتلِق: كامل ًوسف احلوث. )ط: ٔ؛ ال. م: دار امكذة ُــ(629ًيؼص: دمحم جن ؾحس امغىن احليحيل امحغسادي )ث:  

 .61/ 5، وامزرلكي، ألؿالم. مصحؽ ساتق، 397ه،( ص 1428امـومَة، 
(4)

 (1/271امواسعي: جكرس املِمٍك وس حة ٕاىل واسط مسًية ابمـصاق مضِورت )ًيؼص: امس َوظي، مة انوحاة، ٔ  
(5)

: وس حة ٕاىل امصظافة ويه تدلت ابمضام، اكن ُضام جن ؾحس املسل ٍكرث سكٌاُا فًسخت ٕامََ )ًيؼص: ٔبيب امكصم امضُداين، انوحاة يف هتشًة امصظايف 

 (.2/29ألوساة، ٕ
(6)

وذَ: ٔبيب ظامة جن غَالن، ومن ُو امض َخ ٔبتو املامس ُحة شل جن دمحم جن ؾحس امواحس جن احلعني، امضُداين، اهلمساىن ألظل، امحغسادي اماكثة، من ص َ  

، وامعفسي، اموايف 538-19/536ُـ ـ) ًيؼص: اذلُيب، سَت ٔبؿالم اميحالء، مصحؽ ساتق، 525ثالمِشٍ: ٔبتو امـالء امـعار، من كخحَ: ، ثويف س ية 

  (188-27ٔ/187ابموفِاث، مصحؽ ساتق، 

(7)
 رصي، امضافـي، من ص َوذَ: جشاع1حلافغ امحارع، اثُو ثلي ادلٍن ٕاسامؾَل جن ؾحس شل، ٔبتو امعاُص اجن ألمناظي، ا 

ُــ(، ثشكصت احلفاظ.  748ُــ. )ًيؼص: مشس ادلٍن اذلُيب )ث: 619جن دمحم املسجلى، ومن ثالمِشٍ: امزيك امربزا ي، هل جمامِؽ مفِست، وبآثر كثريت، ثويف س ية 

ُــ(، ظحلاث امضافـَني، حتلِق: د ٔبمحس معص 774سامؾَل جن معص جن كثري)ث: ، ؤبتو امفساء إ 132ه(، ٔص 1419)ط: ٔ؛ تريوث: دار امكذة امـومَة، ٔ 4ح

 (789ُـ ـ(، ص 1413ُامش، د دمحم ٍزهنم دمحم ؾزة. )ال. ط؛ ال. م: مكذحة امثلافة ادلًًِة،
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 ثويف رمحَ ُوال تـس ؾودثَ من امضام يف مٍَك ادلـة راتؽ ؾرش حمصم س ية ٔبرتؽ وس امتئة     

وظيل ؿوََ ًوم ادلـة ابمصظافة، ودفن تحاة حصة 
(1)

.  

 ُـ (598)ث: . اجن غوُس اهميين   6

ل دمضق، اكن كثِــص   ُو ؿيل جن دمحم جن غوـِـس ٔبتو احلســن امزاُـــس، من ٔبُــل اهمين، ىًز

  .حــال ما تني احلجاز واهميــن، وحصة ألومَاء، وحىك امسزاوي ٔبن هل كصاماث ػاُصت وخوٍَك َي امرًت 

 مثان وجسـني ومخسامئة , ثويف رمحَ شل  تسمضق، مٍَك امساتؽ ؾرش من صِص رمضان، س ية      

ودفن تحاة امعغري ابملصة من ٔبيب ادلرداء  
(2) (3)

.  

  )ُـ 623. بٔتو احلصم املاكسُين )ث   7 

ُو ٔبة احلصم مًك جن راين جن ص حة جن ظاحل املاكسِــين
(4)

 ، مث املوظيل، امللصئ، امرضٍص،

 اميحوي، املولة ظائن ادلٍن، معي وهل مثان س يني ، كسم ٕاىل تغــساد وكصٔب ؿىل ٔبيب دمحم  

اجن اخلضاة 
(5)

، وحسج تسمضق، فلصٔب ؿوََ امسزاوي كخاة   :، مث كسم امضام يف ٔبوادص معٍص

 ، ومن ثالمِشٍ: ٔبتو دمحم امليشريرسار امـصتَةبٔ  

------------------------------------------- 

 ُْْ-ُِْ/ ّْٔ،  كالذىيب، اتريخ اإلسبلـ، مرجع سابق،ِٗٓينظر:   بن عبد الغىن اضتنبلي، التقييد، مرجع سابق، ( ُ)
زرجي، كاف من أفاضل الصحابة كفقهائهم، ركل عنو َىو عونتر بن عامر بن مالك بن زيد، كقيل اشتو عامر كعمتى لقب، أبو الدرداء األنصارم ات( ِ)

-َّٔ(، صىػَُْٗ)ال. طه بتىوت: دار الفكر،  ْأسد الغابة.ج ق،َّٔينظر: علي بن   ابن األثًن ت)ًنىه، مات ُب خبلفة عثمافأنس بن مالك كغ
ه اظتدينة اظتنورة : مكتبة الغرابء ُ)ط:ِٔ ج .ق(، معجم الصحابة، حتقيق: صبلح بن سآب اظتصراٌبُّٓ:، كعبد الباقي بن قانع األموم )تَّٕ
ه ُ)ط:ٔ ّىػػ(، االستيعاب ُب معرفة األصحاب، حتقيق: علي   البجاكم. جّْٔ، كأبو عمر يوسف بن عاصم النمرم )ت: ُِٓق(، ص  ُُْٖاألثرية،ٔ

 (ُٖ-ُٓىػ(، ص ُُِْبًنكت: دار اصتبل، 
.)ال. طه لبناف، بًنكت: دار الكتب ْػ(، ذيل اتريخ بغداد، حتقيق: مصطفى عبد القادر عطا. جىّْٔينظر: ػتب الدين ابن النجار البغدادم )ت: ( ّ)

 .ِّٔ-ُّٔ/ِْ، كالذىيب، اتريخ اإلسبلـ، ّّالعلمية، د. ت(، ص
 (ِّْاظتاكسيىن بكسر الكاؼ كابظتهملة نسبة إٔب ماًكستي مدينة ابصتزيرة )ينظر: السيوطي، لب اللباب، مرجع سابق، ( ْ)
من تبلميذه:  ىو أبو   عبد هللا بن أزتد ابن اطتشاب ، البغدادم، النحوم، ككاف يتقن الكثًن من العلـو األخرل، من شيوخو: أيب منصور اصتواليقي،( ٓ)

السيوطي، بغية ، ك ُِ-ُُ/ٔٔ ُٕىػػ، من كتبو: شرح اصتمل للجرجا٘ب )ينظر: الصفدم، الواُب ابلوفيات، مرجع سابق، ٕٔٓأبو سعد السمعا٘ب، مات سنة 
 (َّ-ِٗ/ ِالوعاة، مرجع سابق، 
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 يـو السبت السادس من شواؿ سنة ثبلث كستمائة كدفن بصحراء ابب ابظتوصلتوُب      
 (2)تعأب هللا زتهم، ر (1)بن عمراف، جوار أيب بكر القرطيب اظتعاَبُب مقربة  اظتيداف
 ةخًن كمن خبلؿ ما سبق، يظهر أف إمامنا علم الدين السخاكم تتلمذ على كوكبة من      

 .هبا اظتتعلقةمنهم ابلقراءات كالعلـو  ٌنظتشتغلعلماء عصره ُب مصر كالشاـ، خاصة ا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________ 
راكػػػػػػش مبمات  : أيب بكر بن العريب، من تبلميذه: أبو البقاء يعيش بن القدٙب،وو أبو بكر   بن عبد هللا القرطػػػػػػػيب، من شيوخػػػػى (1)

   ُْٖ-ُْٕ/ُلوعاة، مرجع سابقا بغية السيوطي،: ينظر. ) للفارسي اإليضػػػػاح أبيات شرح: كتبو من ػ،هـ365سنة 
 ،14/108 ،سابق مرجع النببلء، أعبلـ سًن يب،ىكالذ ،َِٖ-858/ 3ينظر: ابن خلكاف، كفيات األعياف، مرجع سابق،  (2)

 العماد، كابن ،833/ ِ ،سابق مرجع الوعاة، بغية كالسيوطي، ،503/ُِب طبقات القراء، مرجع سابق،  النهاية غاية اصتزرم ، كابن
 /ُُ.ٓسابق،  مرجع الذىب، شذرات
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 القراءاتالفرع الثاين: اشتغالو إبقراء 

 لقد حفظ اإلماـ السخاكم القرآف الكرٙب كأتقنو اتقا  جيدا ُب سن مبكرة مبسقط رأسو،     
 ٍب اشتغل بطلب العلـو كخاصة علم القراءات كرحل ُب طلب السند العإب، فقرأ على خًنة
 ك عن علماء عصره ُب القراءات كالتفسًن كاإلماـ الشاطيب الذم الزمو كأتقن عليو علم القراءات

  (1) . اظتقرئأيب اصتود غياث بن فارس بن مكي 
 كأيب الفضل   (2)كبعد كفاة شيخو الشاطيب رحل إٔب دمشػػػق ك قرأ على أيب اليمن الكنػػدم     

 ، كلكن مل يسند عنهما القػػػراءات لرؤية  (4)لبسط اطتػيػاط (3) ادلبهــــج  بن يوسف الغزنوم 
 .(5)يقاؿ إنو رآىا 

 كبعد كل ىذه اظتدة اليت قضاىا ُب طلب العلم، عبل شأنو كذاع صيتو كأصبح إماما ػتققا     
 مقر  غتودا بصًنا ابلقراءات كعللها اماما ُب النحو كاللغة كالتفسًن، كذكر اإلماـ الذىيب أف ،

(6)اإلماـ السخاكم قد أتقن ىذه العلـو إتقا  بليغا كٓب  يكن ُب عصره من يلحقو  فيها
 . 

 

 
__________________ 

(1) 
، وامس َوظي، 297/ 8مصحؽ ساتق،  ، وامس حًك، ظحلاث امضافـَة امكربى،342/ 3ًيؼص: اجن ذواكن، وفِاث ألؾَان ؤبهحاء ٔبتياء امزمان، مصحؽ ساتق، 

 72فرسٍن، مصحؽ ساتق، ص 1ظحلاث اث
(2) 

ا ادلال املِمٍك، وس حة ٕاىلك ام  ًسة ٕاههيا امكثري من  ٌسي: جكرس اماكف وسكون اميون ويف بٓدُص كيست، ويه كدٍَك مضِورت من اهمين، ثفصكت يف امحالد، ًو

 (11/161ٔبُل امـمل )ًيؼص: امسمـاين، ألوساة، مصحؽ ساتق، 
(3 )

شا امكذاة معحوع، )ًيؼص: ؾحس امـٍزز جن انرص امسرب، ، كخاة املهبج يف املصاءاث امامثن وكصاءت ألمعش واجن حمَعن سي، ٔليب دمحم  ُو وادذَار ذوف وامزًي

حتلِق . )رساٌك دكخوراٍ يف ختعط املصبٓن وؿوومَ(، لكَة ٔبظول ادلٍن، خامـة اإلمام دمحم جن سـود اإلسالمِة، املموكة  -ؾحس شل املـصوف ثس حط اخلَاط

 ه1424/1425امـصتَة امسـودًة، 
(4 )

ؤبتو امكصم جن ادلابس، ومن  ص اجن سوار،لصئ امـصاق وص َخ اميحات، من ص َوذَ: ٔبتو ظاُم، اخلَاطو ؾحس شل جن ؿيل، ٔبتو دمحم امحغسادي، س حط ُ

ُـ ، يف 541ص س ية ثالمِشٍ: اجن ؾساكص وامسمـاين واجن اجلوزي ، من مؤمفاثَ: امكفاًة يف املصاءاث امست واإلجياز يف املصاءاث امس حؽ، ثويف يف رتَؽ الٓد

ة ألمحاء يف ظحلاث ألدابء، حتلِق: ٕاجصاُمي امسامصايئ. )ط: 577كامل ادلٍن ألهحاري )ث: ذالفة امللذفي )ًيؼص: ٔبتو امرباكث،  ؛ الٔردن: مكذحة 3ُــ(، ىُز

 (435-1/434، و اجن احلزري، غاًة اههناًة، مصحؽ ساتق، 299-298ُـ( ، ص 1425انر، امزركاء، 1اث
(5 )

 123/ 23ٕٔيحالء، مصحؽ ساتق، ، وسري ٔبؿالم ام 462/  23ًيؼص: اذلُيب، اترخي اإلسالم، ٕ
(6 )

  1/569اجن اجلزري، غاًة اههناًة يف ظحلاث املصاء، مصحؽ ساتق، 

 

 

 

 

 

 

(27) 

التعريــف ابإلمـــام علـم الدين السخـــاويادلبحث االول



 

 وملا اس خلص تسمضق اص خغل ابمخبٔمَف وامخسٌرس، فذعسر مإلكصاء هَفا ؤبرتـني س ية جبامؽ      

 ، مث ترتتة ٔبم امعاحل، وازدمح ؿوََ امعوحة وكعسٍو من لككرب زكصايدمضق ؾيس املاكن املسمى 

 محل ؾيَ املصاءاث اإلسالموما ؿومت ٔبحس يف "امحالد، وثيافسوا ؿىل ألذش ؾيَ، كال اذلُيب 

مما محل ؾيَ ٔبكرث 
شٍ امضِادت امـؼمية من اإلمام اذلُيب، ثسل ؿىل املاكهة امـامَة اميت ،   " (1)  ُو

 توغِا اإلمام امسزاوي وخباظة يف ؿمل املصاءاث، وكس هـلل ٔبحصاة امرتامج حزامح امياس ؿوََ

 ٔلخل املصاءت، وامـسد امكثري اذلٍن دمتوا املصبٓن ؿىل ًسًَ، ومن ذزل : 

جن ذواكن:ًلول ا        
 ن ؿوََ يف اجلامؽ ٔلخل املصاءت، و الوورٔبًخَ تسمضق وامياس ٍزدمح "   (2) 

و ًعـس ٕاىل حدل امعاحل   نيثعح مواحس مهنم هوتة ٕاال تـس زمان، ورٔبًخَ مصارا ٍصكة هبمية ُو

و  وحوهل ازيان او زالزة ولك واحس ًلصٔب مِـادٍ يف موضؽ غري الٓدص، واملك يف دفـة واحست، ُو

ؿىل ادلَؽ، ومل ٍزل مواػحا ؿىل وػَفذَ ٕاىل ٔبن ثويف.ٍصد 
 (3)

 

  . "وذكص اجن كثري ٔبهَ " دمت ؿوََ ٔبموف من امياس       
(4)

 

 و ًلول احلافغ اذلُيب: "واكن مُس هل صغل ٕاال امـمل واإلفادت، كصٔب ؿوََ ذوق كثري ٕاىل       

امغاًة، وال ٔبؿمل ٔبحسا من املصاء يف ادلهَا ٔبكرث ٔبحصااب مٌَ " . 
 (5) 

 

 

_________________ 
(1 )

)ال. ط؛ تريوث : دار امكذة امـومَة، د. ث(، ص  3ٔبتو ؾحس شل دمحم اذلُيب، امـرب يف ذرب من غرب، حتلِق : ٔبتو ُاحص دمحم امسـَس جن ثس َوين زغوول. ح

247 
(2 )

مكصم، ومن كخحَ: وفِاث ألؾَان، ثويف س ية:  : اجنص َوذَه، من 628جن ذواّكن، مشس ادلٍن، ٔبتو امـحّاس، امضافـي، ودل س ية: ٔبمحس جن دمحم ٕاجصاُمي ُو 

 ( 372، 5/371(، واجن امـامد، صشراث اذلُة، مصحؽ ساتق، 8/34)ًيؼص: امس حًك، ظحلاث امضافـَة امكربى، مصحؽ ساتق،  .ه681
(3 )

 341-342/ 3واكن، وفِاث الٔؾَان، مصحؽ ساتق، اجن ذ
(4 )

 .13ٔ/198اجن كثري، امحساًة واههناًة، مصحؽ ساتق، ٔ
(5 )

 .194/ 47اذلُيب، اترخي اإلسالم، مصحؽ ساتق، 
 

 

(28) 

التعريــف ابإلمـــام علـم الدين السخـــاويادلبحث االول



 

 امفصع امثامر: مشُدــــــَ

  :وسبٔثـصض ملشُحَ يف امفلَ والاؾخلاد     

 بٔوال: امفلِيي

ملس اكن نوحُئة اميت ؿاش فهيا اإلمام امسزاوي دور كحري يف حتسًس مشُحَ امفلِيي، حِر وضبٔ وحصؾصع يف ٔبحضان مضاخي      

، اذلي ثولى ؿىل ًسًَ وؿوامء املشُة املامًك، اذلي اكن سائسا بٓهشاك مبرص، اكمض َخ ٔبيب ٕاحساق ٕاجصاُمي جن حدارت امسزاوي

 .املحادئ ألومَة نومشُة

امضافـي  مكٌَ رمحَ شل مل ٌس متص ظوًال يف اثحاع املشُة املامًك، تل اهخلل ٕاىل ٕاثحاع املشُة     
(1)

، وذزل مكون املشُة 

اثحاع اذلي اكن حيخل امعسارت ُو املشُة امضافـي، وخباظة يف ؾرص ألًوتَنب، ُشا من هجة، ومن هجة ٔبدصى فٕان 

 املشُة ألصـصي يف الاؾخلاد اكهوا ًـخحـون املشُة امضافـي يف امفلَ.

امسزاوي اكن ٕاماما حمللا ملصئا جمودا، وحنواي ؿالمة، حِر اىهتت ٕامََ رئاسة اإلكصاء وألدة  ألمامومؽ ٔبن       

تسمضق
(2)

امضافـي ، ٕاال ٔبهَ اكهت هل دراًة كحريت وتعرٍي ابمفلَ، وخباظة املشُة 
(3)

اكن فلهيا مفذَا ؿىل  ، ٕاىل درخة ٔبهَ

ة اإلمام امضافـي ، ؤبن اتح ادلٍن امس حًك واجن كايض صِحة ؿساٍ يف ظحلاث فلِاء امضافـَةُمش
(4)

، ومو معيفاث يف 

مشُة اإلمام امضافـي امفلَ ؿىل
(5)

 . 

 

 

_________________ 

 ْْ/ِِينظر: الصفدم، الواُب ابلوفيات، مرجع سابق،  ( ُ)

 ِِِ/ ٓينظر: ابن العماد، شذرات الذىب، مرجع سابق، ( ِ)

 ُّٗ/ْٕينظر: الذىيب، اتريخ اإلسبلـ، مرجع سابق، ( ّ)

 ُُٕ/ِ، ك ابن قاضي شهبة، طبقات الشافعية، مرجع سابقِٕٗ/ٖينظر: السبكي، طبقات الشافعية الكربل، مرجع سابق، ( ْ)

 .ُْىذا اظتبحث، ص ينظر: م لفاتو ُب الفقو ُب اظتطلب الثالث من ( ٓ)
 

 
(29) 

التعريــف ابإلمـــام علـم الدين السخـــاويادلبحث االول



 

  االعتقادياثنيا : 
 ،(1)يظهر من خبلؿ تتبع م لفات اإلماـ السخاكم، أف مذىبو ُب االعتقاد ىو مذىب األشاعرة 

ك انتصاره ظتذىبو العقدم يظهر بوضوح ُب قصيدتو اليت انتصر فيها ظتذىب األشاعرة  كبٌن اسسو ، 
 .القصيدة الناصرة دلذىب األشاعرةكمدح فيها رجالو كعلى رأسهم اإلماـ األشعرم، كشتها 

 :حيث يقول يف مطلعها     
 عػرم" ك"اظتػاتػريػدم" الػشػهػيػراألشػ"كفػي أصػوؿ الػديػن حػقػا ال نػظػيػر                    

 :مث يقول أيضا     
 كىػػذه منظومة فػػػػػػيهػػػػػػا الػػوفػػا                 لػوصػل عػبػدو اتئو بػعػػد الػجػفػا          
 ػػذاؾ أرجػػػو اف ا ؿ برىم ب               ذبػبت عػن  أىػل  الػعػػػػػػلػػػػػػػـو           

 كالػنػاصػريػن ديػنػنػا مػػػن الػػػردل   اكٔب                    األشػعػرم كصحبو          
 لػمػذىػب األئػػمػة األشػاعػػٍرة   داء الػنػاصػٍرة             شتػيػتػهػا فػػي اإلبػتػ         

 طو النيب عػػدتػػي كنػصػرتػػي      يػػا كركحػتػػي             كهللا  عػونػػي غػاد             
 ، كىي عبارة عن االعتقاد الكوكب الوقاد يف تصحيحك لو كذلك أرجوزة أخرل تسمى      

 .نظم ُب االعتقاد على مذىب اإلماـ أيب اضتسن األشعرم
 كقد ظهرت أشعريتو كاضحة، كذلك ُب اعتماده فب تفسًنه على أصوؿ األشاعرة كأقواعتم     

 مسائل االعتقاد، كمسألة تفسًن االستواء، كمسألة اكيل الصفات، كغًنىا منُب كثًن من 
 اظتسائل اليت فصلنا فيها الكبلـ عند بياف منهجو ُب تفسًنه ُب اظتطلب الثا٘ب من اظتبحث الثا٘ب

 كقد يكوف دتذىب اإلماـ السخاكم ابظتذىب األشعرم راجعا إٔب كوف أف صبلح الدين     
 كافة على اتباع عقيدة أيب اضتسن األشعرم ُب االعتقاد، كشرط ذلك ُبقد زتل ال يباأليو 

 (2) .أكقافو ابلداير اظتصرية كغًنىا على اظتدارس العلمية، كاظتدرسة الناصرية
__________________ 

ق  َِٔبن إسحاؽ، أيب موسى األشعرم، البصرم، إماـ اظتتكلمٌن ، كإليو تنسب الطائفة األشعرية، كلد سنة  إشتاعيلىو علي بن  (ُ)
ػ )ينظر: ابن ىػِّْكاف على مذىب اظتعتزلة كتقدـ فيهم ٍب رجع كجاىر خببلفهم، من كتبو: التبٌن عن أصوؿ الدين، توُب سنة 

  ُُْ-ُُّ/ُ)سابق،  ن قاضي شهبة، طبقات الشافعية، مرجع، كابِٖٓ-ِْٖ/ّخلكاف، كفيات األعياف، مرجع سابق، 
 ُٔٔ/ْٔكاعظ كاالعتبار، مرجع سابق، ُقريزم، اتُينظر: ات (ِ)
 

(32) 

التعريــف ابإلمـــام علـم الدين السخـــاويادلبحث االول



 

  :الفرع الرابع: تالميـــــــذه
 كاللغة  والفق كاف علم الدين السخاكم إماما مقر  غتودا بصًنا ابلقراءات كعللها، إماما ُب

 كالتفسًن، تصدر لئلقراء كاإلفادة كالتدريس، فقصده طلبة العلم من كل الببلد كتنافسوا ُب أخذ 
 :ذه ميبلم تالعلـو عنو، كمن أى

 :   )ىـ 151الدين أبو الفتح األنصاري )ت:  مشس.     6
ىو   بن علي بن موسى  س الدين أبو الفتح األنصارم الدمشقي، أجل أصحاب السخاكم، إماـ 

برتبة أـ الصاّب، قرأ عليو رتاعة  (1)ُب القراءات، كٕب مشيخة اإلقراء بعد شيخو فخر الدين ابن اظتالكي 
سبع كستسٌن كستمائة منهم الشيخ برىاف الدين اإلسكندرا٘ب، توُب رزتو هللا تعأب ُب صفر سنة 

 .  (2)للهجرة
  )ىػٓٔٔ -ٗٗٓشهاب الدين أبو شامة ).    ِ 

عبد الرزتن بن إشتاعيل بن إبراىيم أبو القاسم، شهاب الدين، اظتقدسي ٍب (3)ىو أبو شامة       
 كلد ُب .الدمشقي الشافعي اظتقرئ النحوم األصوٕب، كٕب مشيخة دار اضتديث ك اإلقراء ابلرتبة األشرفية

دمشق ك أصلو من القدس، كهبا منشأه ككفاتو، قرأ القرآف صغًنا كأكمل القراءات على شيخو السخاكم 
سنة ست عشرة كستمائة كشتع صحيح البخارم على كثًن من علماء عصره منهم داكد بن مبلعب، لو 

  .شرحو القصائد النبوية للسخاويتصانيف كثًنة منها: 
 .(4)توُب رزتو هللا ُب التاسع عشر رمضاف سنة ستس كستٌن كستمائة      

___________________ 
ابلفخر ابن اظتعركؼ الدمشقي، الشافعي  اضتمًنلالكي الشافعي   بن عمر بن عبد الكرٙب اإلماـ فخر الدين ُو الفخر ابن اتى (1)

ككاف قد كٕب إمامة الكبلسة  الصحابة، اه ػترابالشرقية كخزانة كتب جت ابظتنارة: القاسم ابن عساكر، كاف لو بيت و، من شيوخاظتالكي
 (1ٔ/481سابق،  عمرج ابلوفيات، الواُب الصفدم،: ينظر)  هـ618 سنة هللا رزتةبعد الشيخ اتج الدين، توُب 

 558يب، معرفة القراء الكبار، مرجع سابق، ص: ىالذ (2)
 (514/ُيب، معرفة القراء الكبار، مرجع سابق، ٔى)ينظر: الذ ًنةكاف فوؽ حاجبو األيسر شامة كب  ولقب بذلك ألن (3)
 مرجػػع الكربل، الشافعيػػػػػة طبقػػػػات كالسبكي، ،510ػػيب، معرفػػة القراء الكبػػػػػار، مرجػػػػػع سابػػػق، ص:   ىينظر: الذ (4)

 .8ٔ/463سابػػػػق، 
(31) 

 

التعريــف ابإلمـــام علـم الدين السخـــاويادلبحث االول



 

 ىـ (114)ت رشيد الدين ابن أيب الدر .   4
ىو رشيد الدين ابن أيب الدر اظتكيين اظتقرئ، قرأ القراءات على الزين الكردم كالعلم السخاكم، كرحل ُب 
طلب اإلسناد ح  صار من كبار اظتقرئٌن ُب زمانو، من تبلميذه: رضي الدين بن دبوقا، كتوُب رزتو هللا 

 .بدمشق سنة ثبلث كسبعٌن كستمائة
 :   )ىـ 156 -559).  زين الدين الزواوي 3

ىو عبد السبلـ بن علي بن عمر بن سيد الناس، زين الدين، الزكاكم، اظتالكي، اظتقرئ الفقيو، أكؿ من 
كٕب قضاء اظتالكية بدمشق، كانتهت إليو رائسة االقراء ابلشاـ ،              ك لد بظاىر جباية ابظتغرب 

كأكمل القراءات على أيب القاسم بن عيسى  ىػ أك قبلها بسنة، ٍب رحل شااب إٔب مصر، ٖٗٓٛ  سنة 
 ابإلسكندرية ٍب على أيب اضتسن السخاكم بدمشق، كشتع منو كمن غًنه، كقرأ عليو خلق كثًن .

 .توُب رزتو هللا ُب شهر رجب سنة إحدل كذتانٌن كستمائة كدفن بباب الصغًن .
  )ىـ 155. تقي الدين يعقوب اجلرائدي: )ت:    5

لدين يعقوب بن بدراف بن منصور بن بدراف اظتصرم ٍب الدمشقي، اظتعركؼ ىو أبو يوسف تقي ا
ابصترائدم شيخ القراء ُب كقتو ابلداير اظتصرية، أخذ القراءات عن اإلماـ السخاكم، كتصدر لئلقراء، من 
لى آاثره : نظم ُب القراءات حل فيو رموز القراءات، كجعلها بدؿ األبيات اظترموزة ُب الشاطبية، تسهيبل ع

 الطلبة .
 توُب رزتو هللا ابلقاىرة ُب شعباف سنة ذتاف كذتانٌن كستمائة على األشهر كعاش نيفا كذتانٌن سنة
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  ىـ (192-122ادلقرئ ). مجال الدين العسقالين   1

ىو أبو إسحاؽ رتاؿ الدين إبراىيم بن داكد بن ظافر، الفاضلي العسقبل٘ب ٍب الدمشقي الشافعي، شيخ 
ليت كمكـر ك السخاكم : ابن الزبيدم كابن اىػ، من شيوخو ِِٔكلد سنة  .القراء برتبة أـ الصاّب

كأفرد عليو كرتع للسبعة، كأخذ عنو علما من  كطائفة، كقرأ على السخاكم كانقطع إليو كالزمو ذتانية أعواـ
 التفسًن كاضتديث كاألدب، كقرأ عليو رتاعة كثًنة منهم: الشيخ   اظتصرم .

 توُب رزتو هللا ُب مستهل رتادل األكؿ سنة اثنٌن كتسعٌن كستمائة بقاسيوف  .

 ىـ (619-122. رضي الدين جعفر بن دنوقا )  1 

ىو أبو الفضل رضي الدين جعفر بن القاسم بن علي الضرير اظتعركؼ ابلرضي بن دنوقا اضترا٘ب الدمشقي 
ىػ على األشهر، قدـ دمشق ك قرأ القراءات السبع على أيب اضتسن ِِٔاظتقرئ الكاتب، كلد  راف سنة 

عرفة ابألداء ذكر الذىيب أىو كاف شيخا حسن الشكل مليح البزة موطأ األكناؼ جيد اظت .السخاكم
فصيحا متقنا ككاف إماـ مسجد اطتواصٌن، أضر ُب أكاخر عمره ك جلس لئلقراء عند قرب ىود عليو 
 السبلـ من اصتامع األموم، كتوُب ُب السادس كالعشرين من رجب سنة إحدل كتسعٌن كستمائة.

 : )ىـ 194-تقريبا 121.ابن الدمياطي )   5 

ابن أيب عبد هللا بن صدقة، أبو عبد هللا ابن الدمياطي الدمشقي ىو  س الدين   بن عبد العزيز  
اظتقرئ، قرأ القراءات مفردا ُب عشر ختمات كجامعا ُب ختمة على الشيخ علم الدين السخاكم، كاختص 
خبدمتو، من تبلميذه: أيب الوفاء عبد اظتلك ابن اضتنبلي ، توُب رزتو هللا ُب   اضتادم كالعشرين من صفر 

 .كتسعٌن كستمائة كدفن مبقابر الصوفية سنة ثبلث
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 :  )ىػ َْٕ-َُٔ  (. نظاـ الدين   بن عبد الكرٙب التربيزم  ٗ

ىو   بن عبد الكرٙب بن علي بن أزتد اظتقرئ اظتعمر، نظاـ الدين أبو عبد هللا الرتبيزم، ٍب الدمشقي 
لشافعي، كلد ُب حدكد سنة عشر كستمائة ُب دكلة العادؿ، قرأ على عبد الظاىر بن نشواف، كأجازه ا

السخاكم ابلسبع ُب سنة ستس كثبلثٌن كست مئة، كقرأ أبربع ركاايت على اظتنتجب اعتمذا٘ب ، كشتع 
 عمره، طاؿ رزتو هللا  .على خًنة علماء عصره، ككاف متواضعا ساكنا خًنا، يـ  مبسجد كلو حلقة
 كاستؤب عليو اعتـر كاظترض، ك مات ُب ربيع اآلخر سنة أربع كسبعمائة .

 .الشهاب ابن مزىر :  َُ 

ىو أبو عبد هللا شهاب الدين   بن عبد اطتالق بن مزىر األنصارم الدمشقي، القاضي، قرأ القراءات  
عرفة، لو مشاركة ُب الفقو على السخاكم، كركل اضتديث ككاف عاظتا فاضبل ذاكرا للركاايت حسن اظت
مات رزتو هللا ُب رجب سنة  .كالنحو، قرأ عليو القراءات  س الدين   بن أزتد الرقي اضتنفي كغًنه

 تسعٌن كستمائة .

   )ىػ ُْٕ.الرشيد ابن اظتعلم : )ت:  ُُ

ر أئمة العصر، ىو أبو الفداء رشيد الدين إشتاعيل بن عثماف بن اظتعٌلم اضتنفي القرشي الدمشقي، من كبا
مات  .شتع من ابن الزبيدم الثبلثيات، كتفرد كتبل ابلسبع على السخاكم كىو آخر من قرأ القراءات عنو

 رزتو هللا يـو األربعاء خامس شهر رجب سنة أربع عشرة كسبعمائة ابلقاىرة

 

 

 

 

 

(34) 
 

التعريــف ابإلمـــام علـم الدين السخـــاويادلبحث االول



 

    )ىـ 152الدقيقي   )ت:  .دمحم بن قامياز  62

ىو اضتاج اظتقرئ  س الدين   بن قانتاز، عتيق بشر الطحاف، الدمشقي، كاف خًنا متواضعا، قرأ 
       .ابلسبع على السخاكم، كشتع من ابن صباح كغًنه كحدث بصحيح البخارم عن ابن االليو٘ب

 .توُب رزتو هللا سنة اثنٌن كسبعمائة عن ثبلث ك ذتانٌن سنة 

 ىـ (  115 – 141اخلطيب شرف الدين الفزاري: ).   64

ىو أبو العباس شرؼ الدين أزتد بن إبراىيم بن سباع بن  ضياء الفزارم، الفقيو الشافعي اظتقرئ النحوم 
ىػ، كتبل ابلسبع، كأحكم العربية، كقرأ  َّٔا دث، خطيب دمشق، كلد بدمشق ُب رمضاف سنة 

 .ابن كثًن كأيب عمرك ُب عدة ختمات على الشيخ علم الدين السخاكماضتديث، كقرأ القرآف لنافع ك 

 توُب رزتو هللا بدار اطتطابة ليلة العشرين من شواؿ سنة ستس كسبعمائة

    )ىػ ِٕٓ. أبو علي ابن اطتبلؿ )ت:  ُْ

ع ىو اظتسند بدر الدين اضتسن بن علي بن اطتبلؿ الدمشقي، قرأ القراءات على علم الدين السخاكم كشت
  .منو، حدث عن علماء زمانو منهم: ابن الليت 

 .توُب رزتو هللا ُب سنة اثنٌن كسبعمائة 
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 )ىـ161. إمساعيل بن مكتوم )ت:  65

 ىو صدر الدين أبو الفداء إشتاعيل بن يوسف بن مكتـو بن أزتد القيسي الدمشقي،

 يت كابن الشًنازم ك السخاكم، كقرأ عليو بثبلث ركاايت، كىو آخر من لالاظتقرئ اظتعمر، شتع ابن 

 ابلزكيرانية   لى السخاكم، ككاف فقيها كمقر قرأ ع

 .ىػ ُٕٔتوُب رزتو هللا بدمشق سنة     

 ىـ (  163. الزين إبراىيم ابن الشًنازي )ت:  61

كىو العدؿ اظتسند زين الدين إبراىيم بن عبد الرزتن بن اتج الدين أزتد ابن القاضي أيب نصر بن 
توُب رزتو هللا ُب رتادل  .الشًنازم، قاؿ الذىيب حدثنا عن السخاكم كالنسابة كالتاج بن زتويو كطائفة

  .اآلخرة، سنة أربعة عشر كسبعمائة، كلو ذتانوف سنة 
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 ادلطلب الثالث: مكانتو العلمية وثناء العلماء عليو ومؤلفاتو

 ُب ىذا اظتطلب سأتعرض لبياف اظتكانة العلمية العالية اليت بلغها اإلماـ علم الدين 
 :السخاكم، كثناء العلماء عليو، كم لفاتو، من خبلؿ اآلٌب

 الفرع األول: مكانتو العلمية 
 لقد كاف علم الدين السخاكم إماما عبلمة، مقر ، ػتققا، غتودا، بصًنا ابلقراءات كعللها،

 ماىرا هبا، إماما ُب النحو كاللغة كالتفسًن، فقد تصدر لئلقراء كاإلفتاء كاإلفادة بدمشق. ككانت
 .لو مكانة كبًنة بٌن علماء عصره

 الرتاجم أنو أتقن الكثًن من العلـو اتقا  بليغا كخباصة علمفقد نقل عنو أصحاب  
 اشتغل بتدريسها نيفا كأربعٌن سنة، ككٕب مشيخة اإلقراء كاإلفتاء برتبة أـ الصاّب القراءات ، اذا

  اإلسبلـكيكفي ُب بياف منزلتو ذٍكر  ما كصفو بو تلميذه اضتافظ الذىيب ُب كتابو اتريخ 
 عبلمة، مقر ، ػتققا، غتودا، بصًنا ابلقراءات كعللها، ماىرا هبا، إماماحيث قاؿ: "ككاف إماما 

 كمها. كلو شعر رائق لتثة ك ُب النحو كاللغة كالتفسًن، كاف يتحقق هبذه العلـو الثبل
 كمصنفات ُب القراءات كالتجويد كالتفسًن، كلو معرفة اتمة ابلفقو كاألصوؿ. ككاف يفيت على

 اء جبامع دمشق، كازدحم عليو الطلبة كقصدكه من الببلد،مذىب الشافعي. تصدر لئلقر 
 كتنافسوا ُب األخذ عنو 

 كشهادات معاصريو كابن خلكاف كابن كثًن، كاليت ذكرىا عند اضتديث عن اشتغالو 
 إبقراء القراءات ُب اظتطلب الثا٘ب من ىذا اظتبحث، كافية ُب الداللة عن اظتكانة العلمية اليت 

 .بلغها ُب عصره
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 الفرع الثاين: ثناء العلماء عليو

 كلقد أثىن رتع كبًن من العلماء على اإلماـ علم الدين السخاكم ؽتن عاصركه أك من 

  :تتلمذكا عليو أك جاءكا بعده 

 : " كرأيتو مرارا يركب هبيمة كىو وفيات األعيانقاؿ عنو ابن خلكاف الذم عاصره ُب: 

 يصعد إٔب جبل الصاضتٌن  ، كحولو اثناف كثبلثة ككل كاحد يقرأ ميعاده ُب موضع غًن اآلخر،

 . "كالكل ُب دفعة كاحدة، كىو يرد على اصتميع

 : "ككاف إماما ُب العربية،أعالم النبالء سًن س الدين الذىيب ُب:  ككصفو تلميذه اضتافظ 

 بصًنا ابللغة، فقيها، مفتيا، عاظتا ابلقراءات كعللها، غتودا هبا، ابرعا ُب التفسًن، صنف كأقرأ  

 كأفاد، كركل الكثًن كبعد صيتو، كتكاثر عليو القراء،. . . ككاف مع سعة علومو كفضائلو دينا،

 . "، ػتببا إٔب الناس، كافر اضترمة، مطرحا للتكٌلف، ليس لو شغل إال العلم كنشرهاألخبلؽحسن 

 قاؿ عنو: "ككاف ليس لو شغل إال العلم كاإلفادة. قرأ عليو خلق كثًن  اإلسالماتريخ كُب:  

 . "إٔب الغاية، كال أعلم أحدا من القراء ُب الدنيا أكثر أصحااب منو

 : "ككاف إماما عبلمة ػتققا غاية النهاية يف طبقات القراءكقاؿ عنو ابن اصتزرم ُب :  

 مقراي بصًنا ابلقراءات كعللها اماما ُب النحو كاللغة كالتفسًن كاألدب، أتقن ىذه العلـو

 ا كليس ُب عصره من يلحقو فيها.إتقا  بليغ 
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 كأثىن عنو تلميذه أبو شامة عند ذكر اتريخ كفاتو فقاؿ: "كُب اث٘ب عشر رتادل اآلخرة 

 اسيوف، ككانتتوُب شيخنا علم الدين عبلمة زمانو، كشيخ أكانو  مبنزلو ابلرتبة الصاضتية، كدفن بق

 على جنازتو ىيبة كجبللة كإخبات ، كمنو استفدت علوما  زتو كالقراءات، كالتفسًن، كفنوف

 . "العربية

 ككصفو السبكي ُب طبقات الشافعية الكربل فقاؿ: "ككاف فقيها يفيت الناس، كإماما ُب

 الكثًنةالنحو كالقراءات كالتفسًن، قصده اطتلق من الببلد ألخذ القراءات عنو، كلو اظتصنفات 

   . "كالشعر الكثًن ككاف من أذكياء بين آدـ

 فاإلماـ علم الدين السخاكم رتع بٌن العلم كالدين كاطتلق، فقد كاف دينا خًنا متواضعا

 صوف عددا، ؽتاال لتكف ا، كقرأ عليو خلق كثًن ػتببا إٔب الناس، ذكيا، أتقن العلـو إتقا  بليغ

  .جعل العلماء يثنوف عليو كيرفعوف شأنو فرزتو هللا تعأب رزتة كاسعة
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 الفرع الثالث: مؤلفاتــو

 لقد كاف اإلماـ علم الدين السخاكم  را من نور العلم يكتب ُب ؼتتلف العلـو كالفنوف 

 رغم تصدره لئلقراء كاإلفتاء كاشتغالو ابلتدريس، فقد كاف حريصا على أف يكتب كتبا تبقى صدقة 

 جارية لو بعد موتو، ك قد أشار إٔب ذلك ُب مقدمة العديد من م لفاتو . 

 م اشتغالو  مبا ذكر، كسأىقصر ىنا الكبلـ على ذكر م لفاتو ُبلقد كثرت م لفاتو رغ 

 العقيدة كاضتديث كالفقو كالعربية كآداهبا كالتاريخ، كخصصت اظتبحثٌن الثا٘ب ك الثالث للحديث 

 عن م لفاتو ُب علـو القرآف كالتفسًن كالقراءات كما يتعلق هبا من علـو .

 لئلماـ ملكة شعرية كبًنه ُب قوؿ الشعر  كاظتتتبع آلاثر علم الدين السخاكم يلمح أف

 . كنظمو، كيظهر ذلك من خبلؿ الكثًن من مصنفاتو

   :أوال: مؤلفاتو يف العقيدة

 كىي منظومة ُب أصوؿ الدين، ذكره إشتاعيل  . الكوكب الوقاد يف تصحيح االعتقاد: 6

 ، الكوكب الوقاد يف االعتقادهبذا االسم، كحاجي خليفة ابسم:  ابشا

 ،  كبعد البحث تبٌن ٕبالكوكب الوقاد يف أصول الدينكالسيوطي ككحالة  ابسم: 

 .أف ىذا الكتاب ال يزاؿ ؼتطوطا كٓب يطبع بعد ضتد اآلف

 .: ذكرىا إشتاعيل ابشا.  القصيدة الناصرة دلذىب األشاعرةِ
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 :اثنيا: مؤلفاتو يف احلديث

 : ذكره حاجي خليفة كإشتاعيل ابشا ، كبعديف األخبار ادلسلسلة ادلقليةاجلواىر . ُ

  .البحث يظهر أف ىذا الكتاب ال يزاؿ ؼتطوطا كٓب يطبع 

 : ذكره إشتاعيل ابشا ، كتوجد منو نسخة ؼتطوطة مبكتبةللبغوي شرح مصابيح السن. 2

 .السليمانية  )تقشدؿ كالدة ابشا( برتكيا  

 رابعا: مؤلفاتو يف الفقو

 تلفئ: كىي قصيدة على طريق األلغاز، تناكؿ فيها اظتعا٘ب ؽتا ا ذات احللل ومهاة الكلل.  ُ

 .ل ابشا ، كبعد البحث يظهر أف ىذا اظتنظومة ٓب حتققلفظو كاختلف معناه، ذكرىا إشتاعي

 بيتا، َّّكىي قصيدة من  ر الرجز ُب اظتواريث تقع ُب  الفراض وطرفة ادلراتض : حتفة . ِ 

 .كقد حصلت على نسخة مصورة منها -حسب علمي –ذكرىا إشتاعيل ابشا ، كاظتنظومة ٓب حتقق  

: ك تناكؿ فيو اظتسائل اظتتعلقة أبحكاـ اضتج، ك ىػػػػو ُب أربعػػػػػػػة غتلػػػػدات، ذكػػػره مناســـك احلـــج. ّ
 .ادلناسكحاجي خليفػػػػة كإشتاعيػػػػػل ابشا ابسػم: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(41) 

التعريــف ابإلمـــام علـم الدين السخـــاويادلبحث االول



 

 

 خامسا: مؤلفاتو يف النحو

 : كىو كتاب كثًن الفوائد ُب اللغة كالعربية ، ذكره سفر السعادة وسفري اإلفادة . ُ

 ، قدـ ٕبالدا   أزتدالسيوطي كإشتاعيل ابشا ككحالة ، كالكتاب مطبوع: بتحقيق: 

 ىػ، كالطبعة َُّْلو الدكتور شاكر الفحاـ ، دار صادر، الطبعة األكٔب بدمشق، 

 ىػ . ُُْٓالثانية: ببًنكت 

 للزؼتشرم ، ذكره حاجي ادلفصل: كىو شرح لكتاب ادلفضل شرح ادلفصل.   ِ

 حققو خليفة كإشتاعيل ابشا كجػػاء ىذا الشرح ُب أربعة غتلدات، كالكتاب مطبوع،

 ،ِكعلق حواشيو ككضػػع فهارسو د. يوسف اضتشكػػي، كزارة الثقافػػة،  عمػػاف، ط 

  .صفحة ِْٓـ، ََِِ

 :: ذكره إشتاعيل ابشا ، كالكتاب مطبوع كمنشورمنًن الدايجي يف شرح األحاجي .ّ

 ـبتحقيق سبلمة عبد القادر اظتراُب، دراسة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه ُب النحو، جامعة أ

 القرل، اظتملكة العربية السعودية .

 للزؼتشرم، التـز فيو  احملاجاة: كىو شرح على منت .  شرح احملاجاة يف األحاجي واألغلوطاتْ

 السخاكم أف يعقب على كل أحجية للزؼتشرم بلغزين من نظمو، ذكره إشتاعيل ابشا

 .كحاجي خليفة  
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 يف السًنة النبوية و: مؤلفاتدساسا

 (ُُٓ)ي قصيدة من البحر الطويل، عدد أبياهتا ىك  :األصول يف مدح الرسول -ُ
 مطبوع ًنكبعد البحث يظهر أنو غ، ابشا اشتاعيلا ىبيتا، ذكر 

 ىافيف، ذكر َي قصيدة من البحر اتىك  :  الرسول مفاخرذات األصول والقبول يف  .-ِ
 .مطبوع غًن، كبعد البحث يظهر أنو  ابشا اشتاعيل

 ، كبعد البحث يظهر أنو ابشا اشتاعيل ىاذكر :الدرر يف معجزات سيد البشر  ذات -5
 .مطبوع غًن
 ، كبعدالبغدادم ابشا اشتاعيلذكره  :ر األخالقىشكوى االشت ِّياق إىل النيب الطا -1

 .مطبوع غًن والبحث يظهر أن
 القصائد النبوية أوا عتذه وشرح نص أبو شامة ُب :ائح النبويةدالو قصائد السبعة يف ادل -3

 كؿالشرح أٌ  ىذا، كيٌعد دائح النبويةكتاب شرح ادلح الشر  كشتىالسخاكم،  ولشيخ
 .الذيل على الروضتٌن وو ذلك ُب كتابى،كما ذكر  م لفات أيب شامة

 سابعا: مؤلفات أخرى متنوعة
 .ابشا اعيلشتا إىي قصيدة نونية، ذكر ىك  :عروس السمر يف منا ِّ زل القمر -ُ
 ذكره حاجي خليفة رةىبٌن  ِّ دمشق والقا ادلفاخرة -ِ
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 ا ابش شتاعيلذكره إ :لواقح الفكر يف أخبار من غرب  -5
  :تعأب قولو تفسيػػػػر عند كثًن ابن اضتافظذكػػػػػػره  :شهـــور يف أمســــاء األايم والشهــورادل -1

  ]ّٔالتوبة : [ (ًإفَّ ًعدَّةى الشُّهيوًر ًعندى اَّللًَّ اثٍػنىا عىشىرى شىٍهرنا)    
: "ذكر الشيخ علم الدين السخاكم ُب جزء       شهور يف أمساءادل شتاه : رتعوقاؿ ابن كثتى

 اكيدا بذلك شتى أنو كعندم ،ػترما شهرا لكونو بذلك شتى، أف ا ـر األايم والشهور
 ،ػترمات على كيكتمع: قاؿ عاما، حترموعاما ك  و، فتحلو العرب كانت تتقلب به ألف ولتحرنت

 ىذا اظتصنف على معتمدا كاألايـ، الشهور أشتاءيسرد كثًن ، كأخذ ابن  " كػتاـر كػتارٙب
 .لئلماـ السخاكم

 .كحاجي خليفة ابشا عيلشتاذكره إ :نوير الظلم يف اجلود والكرمت -3

 اليت كتبها اإلماـ اطتطبمن  غتموعةي عبارة عن ىك  :هماءالفاورة اضرة العلماء وزلزل -ٔ
 دمشق متوجها إٔب و، عند مغادرتػػػ السخاكم ُب مدح صفي الدين عبد هللا بن علي

 اظتصرية.الداير 
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 بحثخالصة ادل
 

 ابلعلماء كطلبة ٌناألمراء كالسبلط ابىتماـ اعتجرينالقر ف السادس كالسابع  دتيزلقد      
، غتاالت ش  ُب كاصتهابذة العلماء من كوكبة بركز ذلك ذترةالعلم، ككاف   إمامنا منهم العلـو

 ، كعلـو القرآف،كالتفسًندة علـو كالقراءات، ععلم الدين السخاكم، الذم برع كتفوؽ ُب 
 .من العلـو ًنىاكاللغة، كغ

 ُب سن مبكرة، فنبغ كبرز كتفوؽ وذه البيئة، كطلب العلم كٌشد الرحاؿ إليىفنشأ إمامنا ُب      
 دمشق، ككٕب مشيخة اإلقراء جبامعسنة  ٌن، فاشتغل إبقراء القراءات نيفا كأربعوكذاع صيت
 .اظتنية وبة أـ الصاّب، إٔب أف كافتكاإلفتاء برتن 

 لنا ترؾ أنو إال كاإلفتاء، كاإلقراء كالتدريس اظتدة ابإلمامة ىذه طيلة هللا رزتو وكرغم انشغال     
،  ؼتتلفكمباركة ُب  قيمةمصنفات   ذا،ىهبا النفع على ٌمر العصور كاألزماف إٔب يومنا  عمالعلـو

 .رتيع اظتسلمٌن خًن اصتزاءفجزاه هللا عنا كعن 
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 ادلبحث الثاين

 وجهوده يف التفسًن وعلوم القرآن ومؤلفات
 

 من الذينك السابع، ك السادس  القرنٌنػ بلمأحد أع كلػ علم الدين السخاماإلما فكا     
 .وكعلوم  ًنجل ُب التفسك تعلقة بكتاب هللا ٌعز أحد، خاصة جهوده اظت وبذلوا جهدا قد ال يباري

 مأخر ك ة، منها ما كاؼ ُب اللغة كاألدب متنوع ففنو ك ش   ـهللا ُب علو  وفقد صنف رزت     
 .فالقرآ ـعلو ك  ًنالتفسك اضتديث ك  وُب الفق
 ًنلة اليت  لت التفسك بذو ما يتعلق جبهوده اظتبحث، فهذا اظتىأما ما متص دراستنا ُب ك      
 :خبلؿ، كذلك من فالقرآ كعلـو
 

 ادلطلب األول: جهوده يف التفسيــــــــــــر     
 الثاين: جهوده يف علوم القرآنادلطلب      
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  ادلطلب األول: جهوده يف التفسًن

 ًنجد ه حرص على اليف تفسك ، لذلك ًنإماما من أئمة التفس كلػ السخاماإلمايعد      
 .ًنػ ُب التفسماإلماذا العمل يعد من أعظم جهود كىالكرٙب،  فللقرآ

 الفرع األول: الكتب ادلطبوعة
 ،تفسًن القرآن الكرًن اظتسمى تفسًنهو ى ًنالتفسـ علو  فلة ُب ميداك بذم جهوده اظتىأ      

 بسيطك سهل ؼتتصر الناس، أبسلوب  ة إٔبحتالكرٙب من الفا فرتيع سور القرآ وفسر في لالذك 
 كتاب: تفسًن القرآن الكرًن

 ف، إال أالكرٙب كامبل تفسًن القرآف ف لومن علماء عصره، كا ًنهكغ  كلالسخاػ ماإلما      
  الطريق واللغة، سلك فيك أثور ابظت ًنُب التفس نفى يص فأ كنتكنييطبع إال م خرا،  ٓب ًنذا التفسى
 ال متوسط، طريق ؾسلو ُب - تعأب - هللا فاستخرت: "مقدمتو ُب قاؿتوسط، حيث اظت

 ا،ًنىتيسك ا ىإكتاز ك ، كحتريرىا خل، ساعيا ُب هتذيب األلفاظ اظت ابلقصًنكال مل، ابلطويل اظت
 كىو عبارة، أكجز كغًنقتا اؿاألقو ك أبحسن إشارة، متوخيا ُب اإلعراب القصص  عيوف إٔب مشًنا

 لالوكي كنعم كىو حسيب لديو، للفوز موجبا لوجهو، خالصا كتعلو أف اؿ، كاهلل أسون اعتمد عليعمدة ظت
 :وطبعات الكتاب وسلطوطاتأوال: 

 بطبعات الكتا6.
 ىػ من خبلؿ الطبعة الوحيدة بعنواف تفسًن َُّْخرج ىذا اظتخطوط إٔب النور سنة       

 القرآف  العظيم، حتقيق كتعليق موسى على موسى مسعود ، كأشرؼ   عبدهللا القصاص ،
 العتماد ُب ىذا التفسًنصدرت عن دار النشر للجامعات، القاىرة ، الطبعة األكٔب، كًب ا

 على ؼتطوطة دار الكتب اظتصرية 
 :ا التفسًنىذسلطوطات 2.

 :ؼتطوطةنسخ  ثبلث التفسًنذا توجد عت
 مبركز اظتلك فيصل للبحوث كالدراسات اإلسبلمية، الرايض، اظتملكة العربية،النسخة األوىل : 

 تفسًن السخاوى ؼ ، حتت عنواف:-ُِْٖرقم اضتفظ : 
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 ،كرقة ُّٓ أكراقهاعدد  َُٗ: صرية، مكتبة أزتد تيمور، رقمبدار الكتب اظت :الثانية النسخة

 كرقو ، َُُٔب كالتفسًن من الفاحتة إٔب الشعراء ، تضمن ا لد األكؿ اظتقدمة، كىى تقنع ُب غتلدين
ُب كل كرقة ، كرقة َُُٗب  كا لد الثا٘ب التفسًن من النمل إٔب سورة الناس، ُب كل كرقة صفحتاف 

 صفحتاف
 .كرقة ََٔا عددى ُٔٔ/ُُرقم:  حتتالدين ابلسليمانية تركيا،  كٔب مبكتبة :ة الثالثةالنسخ

 :ىل مؤلفوإ وصحة نسبتو: توثيق عنوان التفسًن اثنيا
 خطوطة بداراظت، ما جاء ُب النسخة أىم ما ي كد تسمية ىذا التفسًن :توثيق عنوان التفسًن -6

  كاليت جاءت كاملة ُب غتلدين، ككتب على غبلؼ كل غتلد "تفسًن القرآف العظيمصرية الكتب اظت
 علم الدين أىب اضتسن، ككحيد عصره ره، اإلمامػ العآب العامل، العبلمة فريد دىللشيخ 
 ٓب يهشر ، كاإلماـ السخاكل"  بن عبد الصمد السخاكل تغمده هللا برزتتو آمٌنعلى بن 

ببياف ألفاظ القرآف الكرٙب صنَّف يهتم ىذا اظت إٔب أف، بل أشار وتسميت إٔبه صراحة ُب مقدمة تفسًن 
 .ةنيكمعا

 :خبلؿ، من التفسًن إٔب م لفولقد ثبتت صحة نسبة ىذا  :توثيق نسبة التفسًن دلؤلفو -2
 و، النقل عنتتابع العلماء على نسبتو إليو، كاالستفادة منو. 
  كابنأيدينا،   الذل بٌن التفسًنذا بٌن ما نقلو عنو العلماء ُب مصنفاهتم مع ما ُب ىالتطابق 
 ، ... كغًنقتا روح ادلعاين كاأللوسي ُب البحر احمليطُب  حياف األندلسي   
  أف أغلب من ترجم لئلماـ علم الدين السخاكل ذكر أف لو تفسًنا كصل فيو إٔب سورة 
   التفسًنالكهف ، ككقع ُب اربع غتلدات ، إال أوم ٓب يذكركا تسميو ىذا التفسًن، سول:    
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 :اثلثا: وصف الكتاب

 متوسط يقع ًنتفس ىو، ماألثـر اللغو  ًنمن التفس السخاكلعلم الدين  اإلماـ ًنيعد تفس
 ، بدأ ُب ا لدالفاحتة إٔب سورة الناسمن سورة  الكرٙب كامبل فالقرآ ًنتفس و، ختم فيغتلدينُب 

 كا لد الثا٘ب بدأ فيو التفسًن من  الشعراء سورة إٔب الفاحتة سورة من فسر ٍب قصًنة مبقدمة االكؿ
 سورة النمل إٔب سورة الناس ، كقد سلك ُب ىذا التفسًن منهجا كسطا كما عرب عن ذلك ُب 
 مقدمة كتابو فقاؿ " فاستخرت هللا ُب سلوؾ طريق متوسط، ال ابلطوؿ اظتمل، كال ابلقصًن 
 اظتخل ، ساعيا ُب هتذيب األلفاظ كحتريرىا، كإكتازىا كتيسًنىا، مشًنا إٔب عيوف القصص 

 ػ، متوخيا ُب اإلعراب كاألقواؿ كغًنقتا أكجز عبارة ، كىو عمدة ظتن اعتمد عليو،أبحسن إشارة
 ".كهللا أسأؿ أف كتعلو خالصا لوجهو، موجبا للفوز لديو، كىو حسيب كنعم الوكيل

 :ويف كتاب ورابعا: منهج
 بعد تفسًن اإلماـ السخاكل من التفاسًن األثرية اللغوية، فهو يعتمد على منهج التفسًن

األثرم ُب تفسًنه: تفسًن القرآف ابلقرآف، تفسًن القرآف ابلسنة النبوية، تفسًن القرآف أبقواؿ الصحابة 
 :كالتابعٌن، تفسًن القرآف ابللغة كمن ذلك أمثلة

انيوا يػىٍعمىليوفى تفسًن القرآف ابلقرآف ُب قولو تعأب : )   ]ٖٖاالنعاـ: [(  كلو أىٍشرىكيوا ضتىىًبطى عىنػٍهيم مَّا كى
بىاءن مَّنثيورناف (  قاؿ : )كلىٍو أىٍشرىكيوا( ضتبطت أعماعتم، كقولو : )كىقىًدٍمنىا ًإٔبىٰ مىا عىًمليوا ًمٍن عىمىلو فىجىعىٍلنىاهي ىى
 ]ُٖإبراىيم: [( مَّثىلي الًَّذينى كىفىريكا ًبرىهبًًٌٍم ۖ أىٍعمىاعتييٍم كىرىمىادو )، كقولو :  ]ِّالفرقاف : [

 الكفر".كذلك بشرط اظتوت على 
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 : )اطتًن( ُب قولو تعأب لفظكمن تفسًنه للقرآف ابألحاديث النبوية قولو ُب تفسًن    

 ]ٖالعادايت: [، )كإنو ضتب اطتًن لشديد(  ]َُٖالبقرة: ["ك)اطتًن( اظتاؿ، لقولو: )إف ترؾ خًنا( 
 ا كاظتاؿ : اطتيل الذل شغلتو عن الصبلة، أك شتى اطتيل خًنا، كأوما نفس اطتًن، لتعلق اطتًن هب

 قاؿ ملسو هيلع هللا ىلص : )اطتيل معقود ُب نواصيها اطتًن(  ، كسأؿ رجل ببلال عن أ س يستبقوف من السابق:
 فقاؿ :" رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص. فقاؿ لو الرجل : أردت اطتيل، فقاؿ ببلؿ ، كأ  اردت اطتًن".

 :التفسًن أبقوال الصحابة
 ما نقلو ُب تفسًن )التسبيح( عند قولو تعأب :  )فلوال أنو كاف من كمن تفسًن القرآف أبقواؿ الصحابة

 ، قاؿ: " كعن ابن عباس :"كل تسبيح ُب القرآف فهو صبلة" .]ُّْالصافات: [اظتسبحٌن( 
 على أف هللا طلب من العبد أف يكثر من ذكره ُب كقت اظتههلة ، كيتخذ ذلك عدة الشدائد.كىذا دليل 
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 :ومن تفسًنه أبقوال التابعٌن

 ة الرايحي عند اضتديث عن قسمة الغنائم ُب قولو تعأب : أس العالير عن  وما نقل
اًكًٌن كىاٍبًن السًَّبيًل ًإف  كىاٍعلىميوا أىفتَّىا غىًنٍمتيم مًٌن شىٍيءو فىأىفَّ َّللًًَّ ستييسىوي كىلًلرَّسيوًؿ كىًلًذم اٍلقيٍرىبىٰ كىاٍليػىتىامىٰى كىاٍلمىسى  )

(كينتيٍم آمىنتيم اًبَّللًَّ كىمىا أىنزىٍلنىا عىلىٰى عىٍبًد ى يػىٍوـى اٍلفيٍرقىاًف يػىٍوـى اٍلتػىقىى اصتٍى    ٍمعىاًف ۗ كىاَّللَّي عىلىٰى كيلًٌ شىٍيءو قىًديره
 ]ُْاالنفاؿ: [

 فقاؿ : "قسم الغنائم إٔب ستة أنواع ، فقاؿ أبو العالية الرايحي بظاىر اآلية، كقاؿ تقسم الغنائم      
 يقسم ُب مصاّب الكعبة كعمارهتا ، كسهم لرسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص -تعأب –على ستة : سهم هلل 

 ، ٍب بعد كفاتو ُب الكراع كالسبلح  الباقيكاف أيخذه منو قوت سنة ٍب يصرؼ 
 صار ىذا السهم ظتصاّب اظتسلمٌن ، كسهم لقرابة رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص من بىن ىاشم كبىن اظتطلب دكف
 بىن عبد  س كبىن نوفل ، عبد مناؼ كاف لو أربعة أكالد : أحدىم ىاشم ، كىو جد النيب ملسو هيلع هللا ىلص

 كالثا٘ب اظتطلب كىو أخو ىاشم شقيقو ، كالثالث كالرابع عبد  س كنوفل 
 :ومن تفسًنه ابللغة

رىهبًًٌٍم ۙ لىٍيسى عتىيم مًٌن ديكنًًو كىٕبٌّ كىالى  )كىأىنًذٍر ًبًو الًَّذينى متىىافيوفى أىف لتيٍشىريكا ًإٔبىٰ  : تعإب وقول ًنما ذكره ُب تفس
 أبنو:" حاؿ من ضمًن )لتشركف(" ]ُٓاالنعاـ : [ شىًفيعه لَّعىلَّهيٍم يػىتػَّقيوفى(

ـه عىلىٍيكيٍم ۖ كىتىبى رى كمنو ما ذكره ُب تفسًنه :"قولو تعأب : ) تًنىا فػىقيٍل سىبلى بُّكيٍم كىًإذىا جىاءىؾى الًَّذينى يػيٍ ًمنيوفى ًِبايى
الىةو ٍبيَّ اتىبى ًمن بػىٍعًدًه كىأىٍصلىحى فىأىنَّوي غى   ( فيوره رًَّحيمه عىلىٰى نػىٍفًسًو الرَّزٍتىةى ۖ أىنَّوي مىٍن عىًملى ًمنكيٍم سيوءنا جًبىهى

 ليس جوااب للشرط كالتقدير : من عمل منكم سوءا جبهالة ٍب اتب من بعده  ]ْٓاالنعاـ : [
 فوف هللا غفور رحيم ".
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ًت كىلًتىٍستىًبٌنى سىًبيلي اٍلميٍجرًًمٌنى( :كقولو أيضا ُب تفسًن قولو تعأب  لي اآٍلايى ًلكى نػيفىصًٌ  ]ٓٓاالنعاـ : [ )كىكىذٰى

 " السبيل ىي الفاعلة ، كالسبيل كالطريق تذكره كت نث ، كقرئ )سبيل( ابلنصب ، كالتقدير كلتستبٌن 
 اي   سبيل ا رمٌن كىى مفعولة".

 :من مسائل االعتقاد وموقف2- 
 سيما ُب اآلايت ال التأكيل أصحاب جُب مسائل العقيدة منه يتبىن كلالسخا ـاإلماف ظهر أي

 :من ذلكك ، وخبلق وتشبيها هلل سبحان-ورأي حسب-اظاىرى ييوىم قد اليت تعأب، هللا صفات تتناكؿاليت 
اًة كىاٍلعىًشيًٌ ييرًيديكفى كىٍجهىوي(كىالى تىٍطريًد الًَّذينى يىٍدعيوفى رىبػَّهيم  أ. ما قالو ُب تفسًن الوجو من قولو تعأب : )  اًبٍلغىدى

 ، فقاؿ : " )يريدكف كجهو( أم ذاتو" ، فهذه آية من آايت الصفات اليت ذىب  ]ِٓاالنعاـ : [
 السخاكل إٔب اكيلها كصرفها عن ظاىرىا ، كىو يريد التنزيو كعدـ التشبيو.

 ،]ْٓاألعراؼ: [ب. كمن ذلك ما قالو عن تفسًنه لبلستواء ُب قولو تعأب : )ٍب استول على العرش( 
 فقاؿ : )ٍب استول( ٍب قهر كاستؤب ، كقوؿ من قاؿ : 
 قد استول بشر على العراؽ ........................"

 ا فيو اكيل كذلك عتذه الصفة فنجده ىنا فسر صفة االستواء ابلقهر كالغلبة ، كىو قوؿ اظتعتزلة ، كىذ
 عن ظاىرىا كىو العلو ، كما قرر ذلك أىل العلم

 :العناية والتأثر آبراء الزسلشري -4
 كالتعليػػػػػػػق عليهػػػػػػػا، الزؼتشػػػػػػػرم، ِبراء الواضػػػػػػػح اثػػػػػػػًنه يلمػػػػػػػح خاكلالسػػػػػػػ ـاإلمػػػػػػػا تفسػػػػػػػًنكػػػػػػػل مػػػػػػػن درس 

 .الزؼتشرممن كبلـ  تفسًنهصفحة من صفحات  ختلوال تكاد  وحيث أكثر من النقل عنو، ح  إن
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  :من احلروف ادلقطعة يف فواتح السور وموقف3- 
 األقواؿأشتاء السور، ٍب سرد  ىيالسور  فواتح ُب أف اضتركؼ اظتقطعة كلالسخا اـاإلم حرج     
 اليت ُب أكائل السور  ]ُالبقرة:[)آٓب  :فاحتة البقرة " تفسًن ُب قاؿالواردة فيها، حيث  لاألخر 

 أشتاء السور . كقيل : أشتاء القرآف. كقيل من أشتاء هللا تعأب ، كقيل : ىي حركؼ لو رتعت 
 حصل منها معىن مقصود ألنك لو رتعت )الر(، ك)حم(، ك)ف(، كصارت "الرزتن".

 :من رواية احلديث وموقف5- 
 فنجد أف  بعلم اضتديث، كبًنة دراية لو السخاكل اإلماـ أف تفسًن دراسة خبلؿيظهر من 

 بعض األحياف  ُب مع تنبيهو صحيحة،أحاديث  ىيأغلب األحاديث النبوية اليت يستشهد هبا 
 :من ذلكك على صحتها، 

 " كُب اضتديث الصحيح: )إذا ذىبت إٔب فراشك فاقرأ :لفقا الكرسيآية  ًناستشهاده عند تفسأ. 
 ح  تصبح(".آية الكرسي، فونو لن يزاؿ عليك من هللا حافظ، كال يقربك شيطاف 

اًر كىزيلىفنا مًٌنى اللٍَّيًل ۚ ًإفَّ اضتٍىسىنىاًت  :لوقو  ًنُب تفس وعن كردكذلك ما   ومنب. ك  ةى طىرىُبًى النػَّهى )كىأىًقًم الصَّبلى
 فقاؿ : "قبل نزلت ُب نبهاف التمار ...... ، ]ُُْىود: [ (ييٍذًى ٍنى السَّيًٌئىاًت ۚ ذٰىًلكى ذًٍكرىٰل لًلذَّاًكرًينى 

 اضتديث الصحيح : )مثل الصلوات اطتميس، كمثل ور على ابب أحدكم يغتسل فيو كل يـوكُب 
 ستيس مرات ، أتركف ذلك يبقى من درنو شيئا ؟ قالوا : ال، قاؿ: كذلك الصلوات اطتمس نتحو هللا 

 هبا اطتطااي(".
 :مجع األقوال والرتجيح بينها -1

 فسًن اآلية الواحدة ، ٍب يقـو ابلرتجيح ؾتد اإلماـ السخاكل كتمع األقواؿ الواردة ُب ت
 كاالختيار منها ، كمن ذلك : 
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 ، ]ِالبقرة:[( ذٰىًلكى اٍلًكتىابي الى رىٍيبى ۛ ًفيًو ۛ ىيدنل لًٌٍلميتًَّقٌنى  (ُب قولو تعأب :  )الريب(أ. قولو ُب تفسًن 

 ]َّالطور : ["الريب : قلق لتصل عند الشك كالرتدد منو : )ريب اظتنوف( 
 كقيل: إنو من القلق ، كالوقوؼ على قولو : )فيو(. كقيل: على قولو )ال ريب( ، فجمع 

 األقواؿ الواردة فيها كرجح كاختار القوؿ األكؿ منها.
ًر الًَّذيب. كمنو أيضا قولو عند تفسًن قولو تعأب : ) نى آمىنيوا كىعىًمليوا الصَّاضًتىاًت أىفَّ عتىيٍم جىنَّاتو جتىٍرًم كىبىشًٌ

ا اأٍلىنٍػهىاري(  ، ")من حتتها( أم جترل من حتت غرفها ، كقولو تعأب  ]ِٓالبقرة: [ ًمن حتىًٍتهى
(  )  ، كقيل : من حتت اشجارىا ، كما ُب بساتٌن الدنيا ، ]َِالزمر : [لٰىًكًن الًَّذينى اتػَّقىٍوا رىبػَّهيٍم عتىيٍم غيرىؼه

 كقيل أوا اصتنة جترل ُب غًن أخدكد كأىل اصتنة يفجركوا تفجًنا كيف شاؤكا" ، فجمع األقواؿ الواردة 
 ُب تفسًن )جترل من حتتها( ٍب رجح كاختار القوؿ األكؿ كاستدؿ لو ابآلية.

 :القراءات القرآنية1- 
 كإسنادىا بتوجيهها فنجده يقـوابلقراءات القرآنية عناية فائقة،  كلالسخاـ اإلما اعتىنلقد 

 :من ذلكك أصحاهبا أحيا ،  ٔبإ
ـى قىٍد أىنزىٍلنىا عىلىٍيكيٍم لًبىاسنا يػيوىارًم سىٍوآًتكيٍم كىرًيشنا ۖ كىلًبىاسي التػٍَّقوىٰل أ. قراءة "لباس" من قولو تعأب  )ا بىيًن آدى

) يػٍره  ، فقاؿ : "من قرأ )لباس( ابلنصب ، فهو إخبار عن هللا أبف هللا جعل  ]ِٔؼ: األعرا[ ذٰىًلكى خى
 لباس التقول خًنا ، كمن قرأ )كلباس التقول( فهو مبتدأ خربه )خًن(

 ،]ُاصتن : [)قيٍل أيكًحيى ًإٕبىَّ أىنَّوي اٍستىمىعى نػىفىره مًٌنى اصتًٍنًٌ( من قولو تعأب ب. كمن ذلك أيضا: قراءة "أكحى"
 فقاؿ : "قرئ" أكحى" كأصلو "ككحى" ، يقاؿ : أكحى إليو كيكحى إليو ، فقلبت الواك قتزة ، كما 

 يقاؿ : أيعد، كأيزف، "كإذا الرسل أقتت"،
 " كىى من القلب اظتطلق جوازه ُب كل كاك مضمومة ، كقد أطلقو اظتاز٘ب ُب اظتكسورة أيضا ، 

 لة : كيحى على األصل".كػ "إشاح كإساءة كعاء أخيو" ، كقرأ ابن أىب عي
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  :ادلكي وادلدين5- 
 يشًن اإلماـ السخاكل ُب أغلب األحياف ُب مقدمة كل سورة إٔب كووا مكية أك مدنية ، 

 ، "تفسًن سورة  ]ملكية[" ، "تفسًن سورة القدر ]ملكية[فيقوؿ مثبل: "تفسًن سورة العلق 
 " ، ... كىكذا يفعل عند كل ]مدنية[" ، تفسًن سورة الزلزلة ]مدنية[ ]البينة[ ٓب يكن

 سورة يفتتحها. 
 أسباب النزول:  -9

 يتعرض ُب بعض األحياف إٔب ذكر أسباب نزكؿ بعض اآلايت كمن ذلك: 
 ]ُاظتسد: [أ. ذكره سبب نزكؿ سورة اظتسد حيث قاؿ : "اظتراد بقولو: )تبت يدا أىب عتب( 

  صعد النيب ملسو هيلع هللا ىلص   ]ُِْالشعراء : [ىبلؿ رتلتو ، ركم أنو ظتا نزؿ )كأنذر عشًنتك األقربٌن( 
 لو اخربتكمالصفا، فقاؿ : )اي صباحاه(، فاجتمع عليو اظتؤل من قريش، فقاؿ عتم: )أرأيتم 

 أف خيبل بسفح ىذا اصتبل تريد أف تغًن عليكم، أكنتم مصدقي( ؟ قالوا : نعم ما جربنا 
 عليك كذاب، قاؿ : )فو٘ب نذير لكم بٌن يدم عذاب شديد(، فقاؿ أبو عتب: تبا لك،

 أعتذا رتعتنا؟ فنزلت )تبت يدآ أىب عتب(".
 ل أف رىطا من قريش قالوا: اي   ب. كمنو ما كرد ُب سبب نزكؿ سورة الكافركف: فقاؿ: "رك 

 ىلم فاتبع ديننا، كنتبع دينك، تعبد آعتتنا سنة، كنعبد إعتك سنة، فقاؿ ملسو هيلع هللا ىلص : )معاذ هللا أف أشرؾ
 ابهلل غًنه( ، فقالوا: فاستلم بعض آعتتنا نصدقك، كنعبد إعتك، فنزلت " ، كىذا السبب ذكره 

 الواحدم ُب أسباب النزكؿ 
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 ت. كمنو أيضا ما جاء ُب تفسًن قولو تعأب )إف اضتسنات يذى ن السيئات ذلك ذكرل للذاكرين(

 فقاؿ: قيل نزلت ُب نبهاف التمار، جاءتو امرأة تشرتل دترا فقاؿ عتا: ُب البيت  ]ُُْىود: [
 إال اصتماع، ٍب  ك ؿ منها ما يناؿ الرجل من امرأتو أجود من ىذا، فذىب هبا إٔب البيت

 فشكى إٔب رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص فنزلت ىذه اآلية.جاء 
 ُب تفسًنه:االىتماـ ابصتوانب اللغوية كالنحوية  -َُ

 ييؤب اإلماـ السخاكل اصتوانب اللغوية كالنحوية أقتية كبًنة ُب تفسًنه، فكاف أيٌب ابألصل
 اللغوم للمفردات كاشتقاقاهتا كاستعماالهتا ، كيعتىن ابظتسائل اإلعرابية كالنحوية كيناقشها، كيبٌن

 االختيار كالرتجيح فيما بينها، كمن ذلك : 
 قاؿ: "للتحمل ]ِِٖالبقرة: [تعأب : )كال أيب الشهداء إذا مادعوا( أ. ما جاء ُب تفسًن قولو 

" : جاء ُب أفعل التفضيل من فعل رابعي من أقسط الرجل :   أك لؤلداء أكعتما. "أقسط، كأقـو
 إذا عدؿ ، كذلك جائز : إذا كاف الرابعي مزيدا فيو، كقوعتم: ما أعطاه للمائة كفعل التعجب 

 ذلك".كأفعل التفضيل سواء ُب 
 ب. قاؿ أيضا ُب تفسًن قولو : )كيعلمكم هللا( "كبلـ مستأنف ، ال تعلق لو بقولو:

 )اتقوا هللا( كلو تعلق لكاف منصواب.
 االىتماـ ابلشواىد الشعرية: -ُُ

 أكرد اإلماـ السخاكل شواىد شعرية كثًنة ،  يث ال يكاد ختلو صفحة من صفحات تفسًنه منها 
 هبما ، كاألمثلة على ذلك كثًنة ، نذكر منها :كينسب الكثًن منها ألصحا

 أم : ا كم ، كقوؿ  ]ٖٓآؿ عمراف: [أ. قولو عند تفسًن قولو تعأب : ")كالذكر اضتيكم( 
 : كقصيدة اتى اظتلوؾ حكيمة     قد قلتيها لييقاؿ من ذا قاعتا". ]من الكامل[الشاعر 
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 : "منصوب بفعل ]ّص: [ب. كمنها أيضا : قولو ُب تفسًن قولو تعأب : )كالت حٌن مناص( 

 مضمر تقديره : كال أرل حٌن مناص، ككتوز رفع اضتٌن ابالبتداء ، أم : كال حٌن مناص كائن 
 ]من اطتفيف[عتم ، كأنشد أبو زبيد الطائي 

 طلبوا صلحنا كالت أكاف                    فأجبنا أف الت حٌن بقاء  
 : ]من الوافر[كالكسر ُب )أكاف( مثلو ُب قولو 

 ك                بعافية كأنت إذ صحيح"ويتك عن طبلبك أـ عمر  
 طريقة عرض اظتسائل: -ُِ

 إنو يعرض اظتسائل الفقهية كالكبلمية كالببلغية اليت يتطرؽ إليها أبسلوب الس اؿ كاصتواب،
 فيطرح الس اؿ ٍب لتاكؿ اإلجابة عنو كىذا األسلوب لو دكر كبًن ُب تقريب الفهم للقارئ

 كجلب انتباىو ، كمن ذلك : 
 قاؿ: ]ٔٗالصافات : [ما كرد عنو عند تفسًنه لقولو تعأب : )كهللا خلقكم كماتعملوف( أ. 

 "فوف قلت: كيف يكوف الشيء ؼتلوقا هلل معموال عتم، حيث أكقع خلقو كعملهم عليها رتيعا؟
: األصناـ جواىر ، فأكقع خلق اصتواىر لنفسو   كأكقع الصنعة كالتشكيل –سبحانو  –قلتي

 صنعة ، كما تقوؿ : صنع الصانع الصوار ، كصنع النجار الباب ، فوف قلت : فهبل كالتخطيط على ال
 جعلت "ما" ُب قولو : )كماتعملوف( مصدرية ، أم: كعملكم، كما يقوؿ ا ربة ؟ 
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: 

قلت : أقرب ما يبطل بيو اظتذىب أنو يصًن التقدير : كهللا خلقكم كخلق أعمالكم ، فكيف ينكر 
 عليكم شيئا 
 صنعة هللا ؟

 فوف قلت : ىبل زعمت أف "ما" ُب قولو : )كماتعملوف( موصولة كيكوف اظتعىن : كخلق العمل تعملونة ؟ 
 الثانية كذلك ح  ال يتفاكت اظتراد  قلت : أيىب ذلك أف األكٔب موصولة قوال كاحدا ، فوجب جعل

 تعدد اظتصادر كنسبة األقواؿ إٔب أصحاهبا :  -ُّ
 تعددت كتنوعت اظتصادر اليت اعتمد عليها اإلماـ السخاكل ُب تفسًنه ، مع قيامو بنسبة 

 ىذه األقواؿ اليت يوردىا إٔب أصحاهبا ُب الغالب ، كأكثر نقوالتو كانت عن االماـ الزؼتشرم،
 نايتو كاثره الكبًن ِبرائو كأقوالو.عظرا لكىذا ن
 الفوائد كالنكت التفسًنية : -ُْ

 ؾتد أف اإلماـ السخاكل يشًن من حيث إٔب أخر إٔب بعض الفوائد كالدرر اللغوية أك الببلغية 
 أك التفسًنية .. إْب كمن ذلك ذكر للفائدة ُب التفريق بٌن اظتخاطبٌن من أىل مكة 

ايى أىيػُّهىا النَّاسي اٍعبيديكا رىبَّكيمي الًَّذم خىلىقىكيٍم كىالًَّذينى ًمن قػىٍبًلكيٍم لىعىلَّكيٍم تفسًنه لقولو تعأب : )كاظتدينة ، كعند 
( يراد هبا  ]ُِالبقرة : [تػىتػَّقيوفى(   حيث قاؿ : "كأكثر ما ُب القرآف )ايى أىيػُّهىا النَّاسي

 أمنوا( يراد هبا أىل اظتدينة "  أىل مكة ، كأكثر ما فيو : )ايى أىيػُّهىا الذين
 خامسا : مصادر ُب تفسًنه 

 دتيز تفسًن السخاكل بتعدد مصادره كتنوعها ، كابألمانة ُب عزك األقواؿ اليت يوردىا إٔب 
 :أصحاهبا ُب مصنفاهتم، كمن أىم اظتصادر اليت اعتمد عليها

 الكتاب لسيبويو 
  معا٘ب القرآف للفراء 
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  القرآف للطربم.ُب اكيل  البيافجامع  
  القرآف كإعرابو للزجاج.معا٘ب  
  للماكردم. كالعيوفالنكت 
  للواحدم النزكؿأسباب. 
   كثًنا ُب تفسًنهالكشاؼ للزؼتشرم، الذل اعتمد عليو. 

 :يف تفسًنه وسادسا: مسلك
 :ٌبُب اآل وُب عرب كتاب وتلخيص طريقت كنتكن

  كيبٌن ىل ىي مكية أـ مدنية.يذكر ُب البداية اسم السورة،  -ُ
 .تفسًنىا بصدد ىو أك اآلايت اليت لآلية النزكؿأسباب  إٔب فُب بعض األحيا يشًن -ِ
 تفسًنىا، كغالبا ما يذكر اآلايت اليت يفسرىا حسب اظتوضوع.أك اآلايت اظتراد  اآلية يذكر -5
 ٍب يبدأ ُب التفسًن كذلك ببياف معا٘ب اآلية ، كإذا كاف ُب اآلية ألفاظ حتتاج إٔب شرح فونو  -ْ

 يقـو بشرحها من النواحي اللغوية كالنحوية ، كغالبا ما يستشهد أبقواؿ النحاة كاألبيات الشعرية.
 واردة ُب القراءات القرآنية أك اظتسائل الفقهية أك اللغوية أك غًنىا ػ، ٍب لتاكؿ يذكر األقواؿ ال -ٓ

 الرتجيح كاختيار أحد األقواؿ منها.
 يستشهد لؤلقواؿ اظتسائل اليت يذكرىا ابلقرآف الكرٙب كالسنة النبوية ، كأقواؿ الصحابة  -ٔ

 كالتابعٌن ، كأقواؿ النجاة كالشواىد الشعرية .... كغًنىا.
 أسلوب الس اؿ كاصتواب، –أثناء تناكلو للمسائل الفقهية كالكبلمية كالببلغية  –يستعمل  -ٕ

 كذلك ح  ييقرب الفهم للقارئ.
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  :وأثره فيمن بعده من ادلفسرينسابعا: قيمة تفسًنه العلمية 
  :العلمية وقيمت -6

 إٔب تفاسًن القرآف يضاؼيعد جهدا إضافيا  و، لكونكبًنةقيمة علمية   إف عتذا التفسًن 
 ؾتد أف، لذلك تعأببكتاب هللا  اظتتعلقةػ مُب كثتى من العلو  وتفوقك ، وم لف جبللةالكرٙب، مع 

  .ُب مصنفاهتم التفسًن كنقلو عنوطلبة العلم انتفعوا هبذا ك من العلماء  الكثًن
 :أثره فيمن بعده من ادلؤلفٌن -2

 برز اإلماـ السخاكل ُب كثًن من العلـو ، كاللغة كاألدب كعلـو القرآف كالتفسًن كغًن 
 ذلك كذاع صيتو كاثر بو الكثًن من العلماء كنقلوا عنو ُب مصنفاهتم ، كمن ى الء:

 :حيان األندلسياإلمام أبو 
 لئلماـ السخاكل كآراء لو ُب مسائل أبقواؿ استعاف ياألندلس فأبو حيا اـاإلم

 :من ذلكك ، البحر احمليط وُب كتاب تفسًنهمواضع من  عدةُب  كدكوا، تفسًنية
 أ. عند تناكلو لتفسًن )كالصبلة الوسطى( ذكر ُب معناىا عشرة أقواؿ، كزاد عليها سبعة 

 العشرة ، كذكر منها القوؿ الذل اختار اإلماـ السخاكل ، قاؿ أبو حياف:أقاكيل أخرل على 
 "أحدىا : أوا اصتمعة خاصة ، الثا٘ب : أوا اصتماعة ُب رتيع الصلوات ، الثالث : أوا صبلة 

 كاختاره أبو اضتسن على بن   السخاكم النحوم اظتقرم ،اطتوؼ ، الرابع : أوا الوتر ، 
 ة عيد األضحى ، السادس : أوا صبلة العيد يـو الفطر ، السابع : أوا اطتامس : أوا صبل

 صبلة الضحى ، حكاه بعضهم كتردد فيو".
 ب. كمنو أيضا ما كرد عنده ُب تفسًن قولو تعأب : )كال اكلوا ؽتا ٓب يذكر اسم هللا عليو كإنو لفسق(

 اآلية. ، حيث نقل قوؿ اإلماـ السخاكم ُب تفسًن ىذه ]ُُِاألنعاـ : [
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 قاؿ أبو حياف : " قاؿ السخاكم قاؿ مكحوؿ : كركم عن أىب الدرداء كعبادة بن 

 الصامت مثل ذلك كأجاز ذابئح أىل الكتاب كإف ٓب يذكر اسم هللا عليها ، كذىب رتاعة إٔب 
 أف اآلية ػتكمة كال كتوز لنا أف أنكل من ذابئحهم إال ما ذكر عليو اسم هللا، كركم ذلك عن 

 على كعائشة كابن عمر ، انتهى "
 :األلوسي اإلمام 

 ، روح ادلعايناستعاف اإلماـ األلوسي أبقواؿ لئلماـ السخاكم كآراء لو ُب مسائل تفسًنية ُب كتابو 
 :كدكوا ُب عدة مواضع ، كمن ذلك 

 ، حيث ذكر]ُٕالبقرة : [أ. ما كرد ُب تفسًن قولو تعأب : )قاؿ إنو يقوؿ إوا بقرة ال ذلوؿ( 
 اإلماـ األلوسي بعض التوجيهات ُب تفسًنىا ، كاختار منها توجيها كنسبو إٔب اإلماـ 

 السخاكم كغًنه ، كقاؿ األلوسي :" ) قاؿ إنو يقوؿ إوا بقرة ال ذلوؿ( صفة بقرة ، كىو من 
 وصف ابظتفرد ، كمن قاؿ : ىو من الوصف ابصتملة ، كأف التقدير : ال ىي ذلوؿ فقد أبعد ال

عن الصواب ، ك )ال( مبعىن )غًن( ، كىو اسم على ما صرح بو السخاكم كغًنه لكن لكووا ُب صورة 
 و تعأب : )غًن( ُب مثل قولاضترؼ ظهر إعراهبا فيما بعدىا ، كلتتمل أف تكوف حرفا كػ )إال( اليت مبعىن 

 ".]ِِاألنبياء :[)لو كاف فيها إعتة إال هللا لفسدات( 
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اليوا ايى ذىا اٍلقىٍرنػىٌٍنً ًإفَّ أيىٍجيوجى ) :تعأب لقولو تفسًنه عند السخاكم اإلماـ بقوؿ احتجاجو ب.كذلك

 حيث سرد األقواؿ الواردة ُب اشتقاؽ أيجوج كمأجوج، ]ْٗالكهف: [( كىمىٍأجيوجى ميٍفًسديكفى ُب اأٍلىٍرضً 
 ٍب ذكر قوؿ السخاكم ، قاؿ األلوسي: "كقاؿ أبو اضتسن على بن عبد الصمد السخاكل : الظاىر أنو 

 عريب كأصلة اعتمز كتركو على التخفيف ، كىو إما من األجة كىو االختبلؼ كما قاؿ تعأب : 
 ، أك من األج  ]ٗٗالكهف: [(  نىاىيٍم رتىٍعناتػىرىٍكنىا بػىٍعضىهيٍم يػىٍومىًئذو نتىيوجي ُب بػىٍعضو ۖ كىنيًفخى ُب الصُّوًر فىجىمىعٍ )

 ، أك من األجة كىى شدة  ]ٔٗاألنبياء : [كىو سرعة العدك قاؿ تعأب : )كىيم من كل جدب ينسلوف( 
 اضتر أك من أج اظتاء أيج أجوجا إذا كاف ملحا مرا انتهى".

 :على تفسًنه تادلؤاخذااثمنا: 
 ، ىذا التفسًنعلى  كقفيلمسها كل من  كثًنةكنوزا    كمالسخا اإلماـ تفسًن تضمنلقد 
 ، لكنها ال تنقص منالبشرممن طبيعة العمل  ىي اخذات كمال متلو من نقائص  ًنهكغ  ولكن
 :انتباىي لفتت اليت اظت اخذات بعض ىذه كحده، هلل الكماؿ ف، ألومن شأن كال حتط، وقيمت
 اليت اآلايتال سيما ُب  التأكيلأصحاب  مرأاالعتقاد ُب مسائل  كمالسخا اإلماـ يتبين -ُ

 خبلقو، سبحانو هلل تشبيها -رأيو حسب -ظاىرىا  يوىم قد اليت تعأب، هللا تناكؿ صفات
 .ظاىرىا عن صرفها لتاكؿ ؾتدهلذلك 

 اقتصرك ،  إٔب اظتنهج الذل ساره عليو تفسًنهُب مقدمة  -فسرينكعادة كثتى من اظت-ييشر  ٓب -ِ
 و.االستفادة منك  و، ح  يسهل على القارئ قراءتكؼتتصرا موجزا  فسيكو  التفسًناف ىذا  وعلى التنبي

 احداأنو ٓب يلتـز منهجا ك  ؾتد تفسًنهُب  كمعليها السخا سار اليت الطريقة تتبع خبلؿمن  -ّ
 يرتؾ ىذه  لاترة أخر ك لنحوية، كا، فتارة يذكر شرح األلفاظ من الناحية اللغوية التفسًنُب 

 .كذاىأبسلوب موجز،. . . .  اآلايت ـ ببياف معا٘بو كيقاصتوانب 
 ، ال يذكر أشتاء القراءكلتتج عتا يفسرىااليت  اآلايتعند ذكر القراءات القرآنية الواردة ُب  -ْ

 .قراءاهتمك على علم هب الء القراء عتذا التفسًن القارئ  فيظن أ  كلعلوبتلك القراءات،  كاالذين قرأ
 النزكؿ كال اظتناسبة أك السياؽ الذم كردت فيو اآلايت.أسباب  االحيافمن  كثًنُب   يال يراع -ٓ
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 : وادلفقودة خطوطةالفرع الثاين: الكتب ادل

  :ٌبتتمثل ُب اآلك 
 :خطوطة أوال : الكتب ادل

اجم كتب ُب البحث كمن خبلؿ  ُب ؼتطوط على أعثر ٓب اظتخطوطات، كفهارس الرتن
 .كمعلم الدين السخا لئلماـ التفسًنعلم  ميداف

 :اثنيا: الكتب ادلفقودة
 :ىو البحث، بعد عليو عثرت غتاؿ التفسًن الذلفقود ُب الكتاب الوحيد اظتك 

 :جزء يف الصالة الوسطى
 ف، أبخاريفتح الباري شرح صحيح ال وُب كتاب العسقبل٘ب اإلماـ على بن حجرأشار 
 تفسًن قولو تعأب ُب الواردة تناكؿ فيو األقواؿصٌنف جزءا  السخاكمعلم الدين  اإلماـ

 .ىي الصبلة الوسطى إٔب أف الوتر ، كذىب ]ِّٖالبقرة : [)كالصبلة الوسطى( 
 اليت اظتكتباتاجم، كبل يوجد لو ذكر ُب فهارس لذكره أصحاب الرتن  ٓب يتعرضالكتاب،  ىذا

 تعىن  فظ اظتخطوطات.
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 ادلطلب الثاين: جهوده يف علوم القرآن

  حامينها، لد أجد ما يصض، كاستعراب م لئلماـ السخاكمطبوعة الكتب اظت تتبعيبعد     
 ،مجال القراء وكمال اإلقراءكتاب   لالدقيق، سو  مبعناىا القرآفضمن كتب علوػ  وضعك 
 .علـو القرآف عليوراسة جهوده ُب قصرت دلذلك ك 

 الفرع األول: الكتب ادلطبوعة
 .القرآف كتابو رتاؿ القراء ككماؿ اإلقراء ـطبوعة ُب علو اظت وم لفات كأجلم ىمن أك      

 كتاب: مجال القراء وكمال اإلقراء
 يعد كتاب : رتاؿ القراء ككماؿ اإلقراء من أىم كأشهر مصنفات اإلماـ اظتقرئ 

 النحوم علم الدين السخاكم ُب علـو القرآف ، كالذم تناكؿ فيو عددا من اظتوضوعات اظتهمة 
 اظتتعلقة هبذا الفن ، كىذا الكتاب حرم أف يعتىن بو ، كأف يكوف مرجعا من مراجع طبلب علـو القرآف.

 :وبعات الكتاب وسلطوطاتأوال: ط
 :طبعات الكتاب6.

  :العنواف أربع طبعات طبعت هبذا  -علميحسب  - اآلفحد  إٔبللكتاب 
  ىػ ، مكتبة الرتاث ، مكة اظتكرمة ػ الطبعة األكٔب  َُْٖطبعة بتحقيق د. على بن حسٌن البواب عاـ 

 ِعدد األجزاء : 
  ىػ ، دار الببلغة ، الطبعة األكٔب ، دمشق ، بًنكت ، ُُّْطبعة بتحقيق د. عبدالكرٙب الزبيدم عاـ 

 ُعدد األجزاء : 
  ىػ ، عن دار اظتأموف للرتاث سوراي ، ُُْٖطبعة بتحقيق د. مركاف العطية ك د. ػتسن خرابة عاـ 

 ِالطبعة األكٔب ، عدد األجزاء : 
  ىػ ، عن م سسة الكتب الثقافية، ُُْٗطبعة بتحقيق د. عبد اضتق عبد الداٙب سيف القاضي عاـ 

 ِبًنكت ، لبناف ، عدد األجزاء : 
  رسالة جامعية بعنواف : علم الدين السخاكم ككتابو : رتاؿ القراء ككماؿ اإلقراء ، لعبد هللا   مرزكؽ

القرل ، كلية : الشريعة كالدراسات كاإلسبلمية ، اتريخ اظتناقشة : اظتعيتق ، اظتملكة السعودية ، جامعة أـ 
 ىػ  ُُِْ

(64) 

وجهـوده يف التفسًن وعلوم القرآن ومؤلفاتـادلبحث الثاين



 

 سلطوطات الكتاب2.
 :، نذكر منهاعتذا اظتصنف  ؼتطوطةنسخ عدة توجد 

  م(.ُِْ)رقم  حتتاألزتديٌة  لب،  ابظتكتبةنسخة 
  اإلسبلمية، الرايض، اظتملكة العربية السعودية، رقم نسخة مبركز اظتلك فيصل للبحوث كالدراسات

 .ُِّٕٓ ؼ، الرقم التسلسلي :-َِٖٔاضتفظ:   
  ِِّّٗـ(، الرقم التسلسلي : ٗ) ُ/ُٖنسخة بدار الكتب اظتصرية ، القاىرة ، مصر ، رقم اضتفظ 
  ف ع  ُ/ْٗنسخة ابظتكتبة اطتديوية ، القاىرة ، مصر ، رقم اضتفظ(ّْٕٔ.) 
  : نسخة ابظتكتبة اظتركزية ، اصتامعة اإلسبلمية اظتدينة اظتنورة ، اظتملكة العربية السعودية ، رقم اضتفظ

ِِْ. 
  : َْٓٔاطتزانة اظتلكية )اضتسنية( الرابط ، اظتغرب ، رقم اضتفظ. 
  : ّّّمكتبة األسد ، دمشق ، سوراي ، رقم اضتفظ  ،َّٗٓ  ،ُِّٖٗ 

 :ومؤلف إىل وب وصحة نسبتاثنيا: توثيق عنوان الكتا
  :توثيق عنوان الكتاب6.

 علومو من الكتاب ىذا كُب: "فقاؿ وُب مقدمت وتسمية كتاب اإلماـ السخاكم إٔبأشار 
 كنتنحهم العناء، من كييرلتهم الغىن، كيفيدىم كينيلهم اظتين ، الطبلب، كيفرحاأللباب، ما يشرح 

 كتب ذلك  " كمجال القراء، وكمال اإلقراء واالعتناء، فهو كاشت أبيسراضتاجة  وما دعت إلي
 .على النسخ كلها

 البعض منهم اقتصر على اصتزء فالتسمية، إال أ ىذهعلى  غتمعوفاجم أصحاب الرتن ك 
 .اختصارا  اتج القراء القراء أومجال  :التسمية من األكؿ
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  :و مؤلف إىلتوثيق نسبة الكتاب 2.

 :ابلتواتر، كذلكو م لف إٔبالكتاب  ىذالقد ثبتت صحة نسبة 
 عنو كالنقل منو، كاالستفادة نسبتو إليو، على العلماء تتابع خبلؿمن. 
  اليت تفرقت ُب مكتبات عدةك ، وعلى نسبة الكتاب إلي اظتتفقةجود عدد من النسخ اطتطية ك 

 .متباعدة كدكؿ
 الذىيب، من ذلك:  نسبتو إليوالكتاب  ىذاتسمية  السخاكم لئلماـأغلب من ترجم  ذكر 
 ،الظنونكشف خليفة ُب  يحاجك ،  واتريخ اإلسالم، سًن أعالم النبالءُب 
 ،الوايف ابلوفياتُب  كالصفدم، اظتذكور ابلعنواف  العارفٌن ىديةإشتاعيل ابشا ُب ك 
 ،اإلقراءمجال القراء واتج  :بعنواف  ، طبقات الشافعيةشهبة ُب  قاضىبن كا

 ،كتاب اتج القراء: بعنواف  أئمة النحو واللغة مالبلغة يف تراج كالفًنكزآابدم ُب
 كغًنىم كثًن.

  وم لف إٔبالكتاب  ىذاالكتاب أثبتت نسبة  تناكلت ىذااليت  اظتوثقةالدراسات العلمية 
 الكتاب اليت سبقت اإلشارة ىذاالدراسات طبعات  ىذه، كمن السخاكمعلم الدين  اإلماـ
 .كغًنىاإليها 

 كإف كاف ىناؾ، السخاكمعلم الدين  وم لف و إٔبالكتاب صحت نسبت كؽتا تقدـ يتبٌن أف
 .مقدمتو ُب ابشتو صرح إٔب أف السخاكم التنبيو مع يسًن جدا ُب التسمية ، خبلؼ
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  :وصف الكتاب
 رتع فيو اإلماـ ػ، فنوكتاب لطيف ماتع، جامع ُب مجال القراء وكمال اإلقراء  :كتاب

 علم الدين السخاكم أنواعا من الكتب اظتشتملة على ما يتعلق ابلقراءات كالتجويد كالناسخ 
 كاظتنسوخ كالوقف كاالبتداء كغًن ذلك من علـو القرآف ، لذا عدة بعض الباحثٌن اظتعاصرين 

 من كتب علـو القرآف كإف ٓب يرد ُب عنوانو ىذا اظتصطلح ، لكونو يتضمن رتلة من علـو القرآف 
 اظتتعلقة ابإلقراء.

 كقد أشار إٔب ذلك اإلماـ السخاكم ُب مقدمتو حيث قاؿ : " كَب ىذا الكتاب من 
 من العناء ، علومو ما يشرح االلباب كيفرح الطبلب ، كينيلهم اظتين ، كيفيدىم الغىن ، كيرلتهم 

 كنتنحهم ما دعت إليو اضتاجة أبيسر االعتناء ، فهو كاشتو : رتاؿ القراء ، ككماؿ اإلقراء أعاف 
 هللا عبده الضعيف على إوائو ، كمن عليو إبجابة دعائو ، كصلى هللا على سيد أصفيائو ، كخاًب

 رسلو كأنبيائو ، كعلى آلو كأصحابو اظتفضلٌن ُب أرضو كشتائو".
 السخاكم ىذا ىو عباراة عن غتموعة من اظتوضوعات كاظتباحث اظتتعلقة بعلـو ككتاب 

 القرآف جعلها اظت لف ُب كتاب كاحد ، كنظرا ألقتية ىذه اظتوضوعات على أوا كتب مستقلة ،
 كىذه اظتوضوعات اعتمد ُب تسميتها على السجع ، كىى :

 نثر الدرر ، ُب ذكر اآلايت كالسور . -ُ
 وجز ، ُب إيضاح اظتعجز.اإلفصاح اظت -ِ
 منازؿ اإلجبلؿ كالتعظيم ُب فضائل القرآف الكرٙب. -ّ
 أقول العدد ُب معرفة العدد. -ْ
 الطود الراسخ ُب اظتنسوخ كالناسخ. -ٓ
 مراتب األصوؿ ، كغرائب الفضوؿ. -ٔ
 منهاج التوفيق ، إٔب معرفة التجويد كالتحقيق. -ٕ
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 ُب معرفة التجويد.، ا يدكعدة  ،اظتفيد عمدة قصيدة -8
 .االبتداء معرفةتداء، ُب ىعلىم اال -ٗ

 تعلقة ابلقراءاتاظت والثالث عند ذكر مصنفات اظتبحثالكتب ُب  إٔب ىذهد أشر  كق      
 ، ُب التقليلاظتقدمٌنهللا أسلوب  و لف رزتاليت سلك فيها اظتك ػ، ـو القرآنية كما يتعلق هبا من عل

 .تالتفصيبلك التقسيمات ك من التفريعات 
أف ىذا اظت لف يعد من كتب الركاية ، لكن اظت لف يركم ما فيو أبسانيد لنفسو ، كلنقدـ سنة كفاتو كما 

 ، لذا فوف ىذا الكتاب ينبغي أف يعتىن بو كأف يكوف مرجعا من مراجع طبلب علـو القرآف.
 :ويف كتاب واثلثا: منهج

 اإلماـ السخاكم ُب مصنفة ىي :النقاط اظتنهجية اليت اعتمدىا م ىأ
 أنو يركل الكثًن من األحاديث النبوية الشريفة مسندة عن شيوخو إٔب مصادرىا ُب كتب  -ُ

 اضتديث ، كمن ذلك ما نقلو اإلماـ السخاكم حيث قاؿ : " حدثنا شيخنا أبو الفضل   
 عن أيب عامر ػتمود نبأ عبد اظتلك بن أىب القاسم اعتركم  –رزتو هللا  –بن يوسف الغزنوم 

ابن القاسم األزدم عن أىب   عبد اصتبار بن   اصتراحي عن أىب العباس   بن أزتد ا بويب عن أىب 
 عيسى الرتمذل نبأ عبد بن زتيد نبأ عبد الرزاؽ عن معمر عن قتادة عن أنس قاؿ : أنزلت على

بك كما اخر كيتم بنعمتو عليك كيهديك صراطا مستقيما( ) ليغفرلك هللا ماتقدـ من ذنالنيب ملسو هيلع هللا ىلص  
 مرجعو من اضتديبية. ] ِالفتح :[
 يعتمد كثًنا ُب ركاية األحاديث النبوية على سنن النسائي كالرتمذم ، كمن ذلك قولو نقبل عن  -ِ

 ككل ما أذكره عنو فهو ابلسند الذل  –اإلماـ الرتمذم : " كعن الرتمذم ابإلسناد اظتتقدـ 
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ن إايس عن أىب نضره عن األعمش عن جعفر ب معاكيةثنا أبو  ىنادثنا  -هللا ورزت -م عن الغزنو  وذكرت

 عن أىب سعيد قاؿ : )بعثنا رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ُب سرية ، فنزلنا بقـو ، فسألناىم القرل فلم يقرك  ، فلدغ 
 سيدىم ، فأتوا فقالوا : ىل فيكم من يرقى من العقرب ؟

  شاة ، فقبلنا ، ، فقالوا : فو  نعطيكم ثبلثٌنقلت : نعم أ  ، كلكن ال أرقيو ح  تعطو  غنما 
 فقرأت عليو )اضتمد( سبع مرات فربأ ، فقبضنا الغنم ، قاؿ : فعرض ُب أنفسنا منها شيء فقلنا:

 ال تعجلوا ح  اتوا رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، فلما قدمنا عليو ، كذكرت لو الذم صنعت ، قاؿ ) كما علمت
 .أوا رقية؟ اقبضوا الغنم كاضربوا ٕب معكم بسهم("

 كؽتا ينقلو عن اإلماـ النسائي قولو : " كقاؿ النسائي : أخرب  عمرك بن على أنبا   بن جفر ثنا 
 سعيد عن قتادة عن سآب بن أىب اصتعد عن معداف عن أىب الدرداء على النيب ملسو هيلع هللا ىلص : )من قرأ عشر 

 آايت من الكهف : عصم من فتنة الدجاؿ(".
 تنوع كتعدد الكتب كاظتصادر اليت اعتمد عليها ُب كتابو ، كقائمة اظتصادر كاظتراجع اليت  -ّ

 اعتمد عليها اظتوضحة أد ه تبٌن ذلك بوضوح.
 لتاكؿ تنسيق اآلراء كاألقواؿ ، ليجعلها بٌن يدم القارئ ميسورة سهلة. -ْ
 ميع اظتواضيع اظتتعلقة حاكؿ اإلماـ السخاكم أف كتعل من ىذا اظت لف كتااب شامبل صت -ٓ

 بعلـو القرآف ، كجامعا ألقواؿ العلماء ، كذلك ح  يوفر للطبلب كتااب فيو خبلصة صتهود 
 العلماء قبلو ُب ىذا الفن.

 االستطراد ُب ذكر اظتسائل اطتبلفية : يطيل اإلماـ السخاكم ُب ذكر اظتسائل اطتبلفية ، -ٔ
 ب األحياف ، كمن ذلك : ما ذكره عند تناكلو مسألةكيذكر األدلة كيبٌن القوؿ الراجح ُب غال

 خلق القرآف.
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 طريقة عرض اظتسائل : ؾتده ُب الكثًن من اظتسائل العلمية اليت لتاكؿ أف يطرحها يستعمل  -ٕ

 أسلوب الس اؿ كاصتواب ، فيطرح الس اؿ ٍب لتاكؿ اإلجابة عنو ، كىذا األسلوب لو دكر كبًن 
 ُب تقريب الفهم للقارئ ، كاألمثلة على ذلك كثًنة ، نذكر منها قولو : "فوف قيل : ما ُب إنزالو 

 تعريفهم رتلو إٔب شتاء الدنيا؟ قلت : ُب ذلك تكرٙب بىن آدـ ، كتعظيم شأوم عند اظتبلئكة ، ك 
 عناية هللا عز كجل هبم كرزتتو عتم ، كعتذا اظتعىن أمر سبعٌن ألفا من اظتبلئكة ظتا أنزؿ سورة األنعاـ

 أبف أمر جربيل عليو السبلـ إبمبلئو على الكراـ الربرة  -أف تزفها كزاد سبحانو ُب ىذا اظتعىن : 
 كإنساخهم إايه كتبلكهتم لو .... ". –عليهم السبلـ  -
ريف ابلكتب اليت يتناكعتا : يتعرض ُب بدأيو كل كتاب من كتبو اليت تناكعتا ُب ىذا اظت لف إٔب التع -ٖ

ذكر تعريف ابظتوضوع الذم يتناكلو ، كمن ذلك : قولو عند افتتاح علم جتزئة القرآف : " يقاؿ : أجزاء 
 ب فبلف ، أم رتاعتو ،القرآف كاألحزاب كاألكراد : مبعىن كاحد ، كأظن األحزاب مأخوذة من قوعتم : حز 

ألف اضترب طائفة ُب القرآف ، كالورد : أظنو من الورد الذم ىو ضد الصدر ألف القرآف يركم ظمأ 
 القلوب".

كمنو أيضا ما افتتح بو مبحث ذكر الشواذ حيث قاؿ : "الشاذ : مأخوذ من قوعتم : شذ الرجل يشذ 
هبذه التسمية تنبيها على انفراد الشاذ كخركجو  شذكذا ، إذا انفرد عن القـو كاعتزؿ عن رتاعتهم ، ككفى

 عما عليو اصتمهور ، كالذم ٓب يزؿ عليو األئمة الكبار ، القدكة ُب رتيع األمصار ، من الفقهاء كا دثٌن
كأئمة العربية : توقًن القرآف كاجتناب الشاذ ، كإتباع القراءة اظتشهورة ، كلزـك الطرؽ اظتعركفة ُب الصبلة 

 كغًنىا ".
 بياف اظتصطلحات اظتتقاربة كالتفريق بينها : -ٗ

 ففرؽ مثبل بٌن التخصيص كاالستثناء ، كاظتنسوخ كالناسخ ، ..... كغًنىا.
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األحاديث ، كاصترح كالتعديل ُب الركاة : كمن ذلك قولو : "كلقد نبغ ُب يذكر أحيا  علل بعض  -َُ

ىذا الزماف قـو يطالعوف كتب الشواذ ، كيقرؤكف مبا فيها ، كرمبا صحفوا ذلك ، فيزداد األمر ظلمة 
 كعمى.

راجعة إٔب ما ركل عبادة بن نسى عن  ]ِالفتح:[فوف قيل : فقراءة الكسائي )ىل تستطيع ربك( 
 ن بن غنم قاؿ : سألت معاذ بن جبل عن قوؿ اضتواريٌن )ىل تستطيع ربك( أك )يستطيع ربك( عبدالرزت

 فقاؿ : )أقرا٘ب رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ىل تستطيع ربك مرارا ابلتاء كالنصب(,
كىذا حديث يركيو   بن سعيد الشامي كىو مشهود على كذبو ، كرداءة مذىبو ، قلنا : ليس ىذا 

ىو أصل القراءة ، كال ىي راجعة إلية ، كالقراءة اثبتو مقطوع بصحتها كإذا علم ذلك من غًن اضتديث 
 ىذا اضتديث فبل يقدح ذلك فيو ".

 :العلمية وأثره فيمن جاء بعده من ادلؤلفٌن ورابعا: قيمت
 القيمة العلمية : -6
 اآلٌب، نلخصها ُب كبًنةالكتاب قيمة علمية   عتذا
 العلمية ومكانتك  وإمامة م لًٌف. 
  تضمنها.مة اليت اظته، كذلك للموضوعات ـ القرآف صٌنفة ُب علو الكتب اظت أىميعد من 
  كاحد.كتاب  ضمن اظت لفمن الكتب جعلها  غتموعةعلى ل لتتو 
 ميداف علـو القرآف.من العلماء كطلبة العلم خاصة ُب  الكثًن والكتاب استفاد من ىذا 
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 :ادلؤلفٌنأثره فيمن جاء بعده من  -2

لقد استفاد الكثًن من العلماء من كتاب : رتاؿ القراء ككماؿ اإلقراء لعلم الدين السخاكل ، كىذا إف 
 دؿ على شيء فوفتا يدؿ على أقتية ىذا اظتصنف ، كشخصية م لفة كمكانتو العلمية ، كمن بٌن الذين 

 نقلوا كاستفادكا منو:
ادلرشد الوجيز إىل علوم واضع ُب كتبو ، ككتاب : : فقد نقل عن شيخة عدة م تلميذه أبو شامة -

 ، ..... كغًنقتا. إبراز ادلعاين يف حرز األماينككتاب :  تتعلق ابلكتاب العزيز
عدة مواضع نذكر  منجد ادلقرئٌن ومرشد الطالبٌن: الذل نقل عنو كذلك ُب كتابو :  ابن اجلزري -

كاعلم أف  : مجال القراءن على بن   السخاكم ُب منها قولو : " كأما قوؿ الشيخ علم الدين أىب اضتس
 أئمة الدين كعلماء اظتسلمٌن أرتعوا قراءات السبعة.. ".

: معرتك األقران يف إعجاز القرآن واإلتقان يف : فقد نقل عنو ُب أغلب مصنفاتو ككتاب  السيوطي -
 ، ........ كغًنقتا. علوم القرآن

روح ادلعاين يف تفسًن القرآن العظيم : فقد استفاد كنقل عنو ُب تفسًنه :  شهاب الدين األلوسي -
 ُب حوأب عشرة مواضع. والسبع ادلثاين

 كىناؾ الكثًن من اظتعاصرين : الذين استفادكا كنقلوا عنو ُب مصنفاهتم.
تفاد من كالدارس ُب كتب علـو القرآف يلحظ أنو ال يكاد متلوا كتاب من كتب ىذا الفن إال كنقل كاس

 ىذا اظتصنف.
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 ويف كتابخاوي خامسا: مصـادر الس

 تعددت كتنوعت اظتصادر اليت اعتمد عليها اإلماـ السخاكل ُب كتابو ، كذلك لتنوع موضوعاتو ،
 كمن أقتها : 

 :كتب التفسيــر
  التميمي اظتثىنعبيدة معمر بن غتاز القرآف : ألىب. 
  الطربمبن جرير    جعفر ىب: ألالقرآف مآ اكيلعن  البيافجامع. 
 الزؼتشرم. بن عمر ػتمودسم القا أليب: التنزيل حقائق عن الكشاؼ 

 :كتب القراءات
 عبد الواحد بن عمر طاىر يبُب القراءات السبع: أل البياف. 
 عبيد القاسم بن سلبٌػ يبالقراءات أل. 

 :الناسخ وادلنسوخ
  البغدادم الضريربن نصر  سبلمةهللا بن  ىبوالقاسم  يب: ألكاظتنسوخالناسخ. 
 بن طالب   مكى يب: ألو منسوخك  القرآفلناسخ  اإليضاح. 

 :احلديــــــــــــث
 ئيسنن النسا. 
  الرتمذمسنن. 

 ذلك.كما سبقت اإلشارة إٔب 
 :أىلو فضائل القرآن وأخالق 

  سبلـعبيد القاسم بن  يب: ألفضائل القرآف. 
  ئيعبد الرزتن أزتد بن شعيب النسا يب: ألفضائل القرآف. 

 :كتب العدد وادلصاحف
 سليماف السجستا٘ب داكد يببكر عبد هللا بن أ يب: ألاظتصاحف. 
 الدا٘ب سعيدعمرك عثماف بن  ىبأل عد آم القرآف :ُب  البياف. 
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  :وكتب الفق

  عيعبد هللا بن إدريس الشاف يب: ألاألـ. 
 حامد بن الغزإب يب: أليالشافع اإلماـ والوجيز ُب فق. 

 :كتب النحو وغريب احلديث
 و""سيبوي غثمافبن  كبشر عمر  يبالكتاب: أل. 
 سبلـعبيد القاسم بن  يبغريب اضتديث: أل. 
 

 على الكتاب ادلؤاخذاتسادسا: 
أف نذكرىا حوؿ ىذا الكتاب ال تنقص من قدره كقيمتو ، فهذا الكتاب كما قلنا اليت يدكن  اظت اخذات

 ذلك :سابقا عمدة ُب فنو ، إال أنو ال متلو أم م لف من أخطاء فالكماؿ هلل كحده، كمن 
  اليت أرتعت رتيع النسخ عليهاك القرآنية،  اآلايتُب بعض  اظتتكررةاألخطاء. 
 ال اليت أك كاظتوضوعة الضعيفة ابألحاديث األحياف بعض ُب اإلماـ السخاكم استدالؿ 

 .يعرؼ مصدرىا
 ي، فهو لد يتحدث عن الوحبعلـو القرآف اظتتعلقة اظتوضوعاتكل   ويستوعب ُب كتاب ٓب 

  عتا عبلقة كاليت اظتهمة اظتواضيع من كغًنىا كاظتد٘ب، كاظتكي القرآف، كرتع السبعة كاألحرؼ
 .مباشرة هبذا العلم

 فنجد أنو أخر الكبلـ عن فضائل القرآف ، واليت عرضها ُب كتابأك العلـو العلمية  اظتادةيرتب  ٓب
نثر الدرر ُب ذكر اآلايت كالسور ، ٍب عاد كفضائل بعض السور كاليت ػتلها التقدٙب ، كذكر العلم األكؿ : 
 للحديث عن أقساـ سور القرآف ُب العلم السابع كىكذا ....
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  :الفرع الثاين: الكتب ادلخطوطة

 كالكتب اظتخطوطة اظتتعلقة بعلـو القرآف ىي :
 أوال: رسالة يف علوم القرآن

  نسخة ؼتطوطة مبركز البحث العلمي كوحياء الرتاث اإلسبلمي، مبكة اظتكرمة، توجد منو
 (، مكتوبة خبط معتاد غًن معركؼ  سخة، كىىٕٗٓٔ)عن الظاىرية برقم  ِٖٓالرقم العاـ:  

 ، كٓب يتم االطبلع على ىذه النسخة لعرض ػتتواىا.(ٔٔ )سطراُٖكرقة تقع ُب ثبلث كرقات، ُب كل 
 

 اثنيا: أبيات علم الدين السخاوي يف الضاد وشرحها
 ىذه اظتنظومة ٓب يتناكعتا ابلذكر أغلب من ترجم لئلماـ السخاكم كتوجد منها نسختاف

 ّٓٔ:ثانية برت رقم، كالُٕٔمنسوبتاف إليو ابطتزانة التيمورية ضمن غتموع، األكٔب حتت رقم: ٔ
 

 :بدايتها
 ...................... .قظ من                حفظت لفظا عظيما عظيم الوعظ يو 
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 خالصة ادلبحث
 

 كبًنة معتربة ُب غتإب التفسًن كعلـو القرآف ، كيظهر جهود   لو السخاكمعلم الدين  اإلماـ     
 ىذين الفنٌن .من خبلؿ مصنفاتو اظتطبوعة كاظتخطوطة كاظتفقودة ُب ذلك 
 وم لف و، رتع فيو، كتاب ماتع، جامع، شامل، موسوعة ُب فناظتطبوعمجال القراء  وفكتاب     
 ،خدمة إٕب لتتاج كىو ال يزاؿ،  فنوف علـو القرآفهللا عشرة كتب، كل كتاب ُب فن من  ورزت
 لطلبة علـو القرآف.مرجعا  فيكو  أف حيصل كىو

 واألثرية اللغوية، اعتمد في التفاسًن، يٌعد من  العظيمتفسًن القرآن  كتفسًنه اظتطبوع اظتسمى
 ُب مسائل االعتقاد أراء أصحاب وتبني و، إال أنو ي خذ عليماللغو  ماألثر  التفسًنعلى منها 

 اظت اخذات  أعظم من أعلم كىذا كهللا تعأب، هللا صفات تتناكؿاليت  اآلايتالتأكيل ال سيما ُب 
 و.عن االستفادة من الكثًنعليو، اليت صرفت 
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 ادلبحث الثالث
 جهوده يف علم القراءات وما يتعلق هبا من علوم

 
 

 ُب كالتفسًن القرآف علـوجهوده اليت  لت ك  السخاكم اإلماـبعد دراسة مصنفات      
 تعأب هللا بكتاب اظتتعلقة األخرل جهوده دراسة اظتبحث ىذا ُب سأحاكؿالسابق،  اظتبحث

 االبتداء،ك الوقف ك ، كاظتنسوخ، كالناسخ لـواليت  لت علم القراءات، كما يتعلق هبا من عػك 
 :اآلتية اظتطالب خبلؿذلك من ك ، كغًنىاالتجويد.، . . ك ، كعد اآلم

 
 ادلطلب األول: الكتب ادلطبوعــة     
 ادلطلب الثاين: الكتب ادلخطوطة وادلفقودة     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 ادلطلب األول: الكتب ادلطبوعة

 رنة مبصنفاتو األخرل اظتصنفات اظتطبوعة لئلماـ السخاكم إٔب اآلف ال تزاؿ قليلة مقا      
ققها كمترجها إٔب النور ،   اظتخطوطة، كاليت ال تزاؿ ُب أدراج مكتبات العآب تنتظر من لتي

 كسأعرض لبياف جهوده ُب ضوء كتبو اظتطبوعة ُب القراءات كمتعلقاهتا.
 الفرع األول: جهوده يف علم القراءات

 .لقصيدفتح الوصيد يف شرح اكتاب ىو  ُب علم القراءات  اظتطبوعالوحيد  كالكتاب      
 كتاب: فتح الوصيد يف شرح القصيد

 حرز األماين :ظتنظومة شرح أكؿ وذا الكتاب يعترب عمدة ُب علم القراءات، كذلك لكونى
 ىذاالشاطيب ُب  اإلماـتلميذ  السخاكم اإلماـأيضا لكوؼ ك الشاطيب،  لئلماـالتهاين  وووج

 القصيد :ب اصطلح على تسميتها مالذك الفن، 
 والكتاب وسلطوطاتأوال: طبعات 

 الكتاب: تطبعا -6
 طبع ىذا اظتصنف طبعتٌن بنفس ىذا العنواف :     

 ، صدرت عن مكتبة الرشد ابلرايض،الطاىرم اإلدريسي الم  بتحقيق مو  :الطبعة األوىل
 ىػ ، الطبعة األكٔب. ُِّْ

 ،ابلكويت البياف دار مكتبة عن صدرت الزعيب، عد ف زتدبتحقيق أ :الطبعة الثانية
 ىػ ، الطبعة األكٔب. ُِّْ

 سلطوطات الكتاب : -2
 ىناؾ عدة نسخ ؼتطوطة للكتاب منتشرة ُب مكتبات العآب ، نذكر منها :       

  فح ََٕٔ-: رقم حتتفيصل للبحوث كالدراسات، الرايض،  اظتلك مبركزنسخة 

  ُُٔاضتفظ:  رقم تالوطنية بباريس، حت ابظتكتبةنسخة 

 اضتفظ رقم حتتبدبلن، إيرلندا،  شسرتبي  ابظتكتبة نسخة ِّٗٔ/ْ 
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 وإىل مؤلف وصحة نسبت اثنيا: توثيق تسمية الكتاب و

 :حتقيق عنوان الكتاب -6
  وؿ  الكتاب ىذا ُب أذكر: " قاؿ، حيث وُب مقدمتنص اظت لف على عنواف الكتاب لقد 

 هللا كقوتو ، شرح قصيدة الشيخ اإلماـ شرؼ اضتفاظ كالقراء ، علم الزىاد كالكرباء ، أىب القاسم بن
 ، ظتا رتعتو  حزر األماين ووجو التهاينالشاطيب رزتو هللا اظتلقبة ب:  فًنه بن أىب القاسم الرعيىن

 كىو كذلك " ، فتح الوصيد يف شرح القصيدمن الفوائد كحوتو من حسن اظتقاصد ، كشتيتو : 
 هبذا العنواف ُب كل النسخ اليت اطلعت عليها.

 كمعظم الذين ذكركا ىذا الكتاب من اظترترتٌن كاظت رخٌن ، شتوه هبذا االسم ، إال أف بعض      
 الوحيد يفالعلماء تصرفوا ُب ىذه التسمية ، كياقوت اضتموم ، كابن حلكاف ، فسمياه: 

 .شرح القصيد 
 صحة نسبة الكتاب إىل مؤلفو: -2

  نسبة ىذا الكتاب إىل مؤلفو اثبتو ، ويؤيد ذلك :
 "مجال القراء وكمال اإلقراءأ. أشار إٔب كتابو ، ُب مصنفاتو األخرل ، كمن ذلك قولو ُب كتاب :

 .": فتح الوصيدكانتهت قراءة ابن مسعود إٔب األعمش، كقرأ عليو زتزة كرتاعة قد ذكر ىم ُب 
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 كفياتُب  خلكافو عند ابن ى،كما الرتاجم ُب كتب و الكتاب بذكر م لف ىذاب.ارتباط ذكر 

 كالنهاية ، كابن  البدايةاألعياف ، كاإلماـ الذىيب ُب سًن أعبلـ النببلء ، كابن كثًن ُب 
 قاضي شهبة ُب طبقات الشافعية ، كابن اصتزرم ُب غاية النهاية ُب طبقات القراء ،

 كالزركلي ُب األعبلـ ، كإشتاعيل ابشا ُب ىدية العارفٌن ، ..... كغًنىم 
 كُب ىذا ما يكفي ُب توثيق عنواف الكتاب كنسبتو إٔب م لفو رزتو هللا تعأب.     
 

 اباثلثا: وصف الكت
 اإلماـ ولقصيدة شيخ كضعو اإلماـ السخاكمأما عن موضوع الكتاب: فهو شرح      

 الشاطيب اظتسماة: حرز األما٘ب ككجو التها٘ب ، كذلك ظتا رتعتو كحوتو ىذه اظتنظومة من حسن 
 اظتقاصد.

 قصيدة اإلماـ الشاطيب ىي عبارة عن منظومة ُب القراءات السبع ، ذكر عنواوا بصريح      
 العبارة ُب البيت السبعٌن منها فقاؿ : 

 كشتيتها حرز األما٘ب تيمنا                      ككجو التها٘ب فاىنو متقببل 
 بيتا ، تناكؿ فيها كتاب : التيسًن ُُّٕ، كىى مكونة من الشاطبيةكاشتهرت ابسم :       

 للدا٘ب نظما ، فاختصره كبسط مسائلة كزاد عليو زايدات ، كجعلها قسمٌن : القسم األكؿ كضمنو  
 بيتا خصصها لفرؽ اضتركؼ  ِٕٗبيتا جعلها للمقدمة كاألصوؿ ، كالقسم الثا٘ب ضمنو ُب  ْْْ

 كاطتادتة.
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 كقدر رزؽ هللا ىذه اظتنظومة الشهرة كالقبوؿ ما ٓب تنلو منظمات ككتب أخرل ُب ىذا 

 الفن، كىذا إف دؿ على شيء فوفتا يدؿ على صبلح الرجل كإخبلصو ُب خدمة كتاب هللا 
 تعأب كما ذكر شراحها ، ك لت ىذه اظتنظومة عناية فائقة من أىل العلم ، فكثرت شركحها 
 كتنوعت ، من أفضل شركحها كأحسنها :شرح علم الدين السخاكم ، الذل ىو أكؿ من 

 فتح الوصيد يف شرح القصيد. ُب شهرهتا ُب اآلفاؽ ، كشتاىا :شرحها ، ككاف لو الفضل 
 ويف كتاب ورابعا: منهج

 :ُب النقاط اآلتية وُب كتاب ونتكن تلخيص ما نتيهز منهج     
 .الشاطيب ُب ترتيب أبواب فن القراءات ومنهج شيخ واتباعُ.
 .ضح مشكلهاك أك أظهر غامضها ك شرح معانيها ك تتبع األبيات بيتا بيتا، .ِ

 ، كىذا رمبا يرجو إٔب كونو بفك رموز الشاطبية اىتماموأكثر من  اظتعاٗببشرح  وتمامىاّ.
 :من ذلكك على علم هبذه الرموز،  فيكو  فالبد أ يرل أف من يقرأ شرحو

 ]َٖٗ[:  تُب شرح البي وقول
 كعآب حفض الرفع عن )نفر( كفتػ                   ػػػػح شقوتنا كأمدد حركة)شػ( ػػػػلشبل  
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 ىو عآب الغيب. كالنعت إذا   هللا ... علم الغيب( كالرفع على :"اطتفض، على النعت : )سبحن 

 تلقى ابلفاء ، فالفصيح اسئنافو عند النحويٌن الكوفيٌن ، كألنو ابتداء آية.
 كالشقوة كالشقاكة ، كنقيض السعادة : لغتاف.

 موزىم ، كبياف إٔب ر  كاإلشارةفهنا اىتم ببياف اظتعىن العاـ للبيت ، دكف الدخوؿ ُب ذكر الركاة      
 القراءة اليت تنسب لكل كاحد منهم ُب "عآب" ك "شقوتنا".

 اعتناؤه ابصتوانب اللغة كالنحوية ُب شرح األلفاظ كمن ذلك : قولو عند شرح البيت الرابع  -ْ
 من الشاطبية : 
 ـ العبل كما ليس مبدكءا بو أجذ           كثلثت أف اضتمد هلل دائما                

ٓب يرد أف )أف اضتمد هلل( ُب الرتبة الثالثة ، كلكنو كقع ُب البدأة كذلك ، أال تراه يقوؿ "كما ليس مبدكءا "
 بو"،

ككتوز فتح )أف( ككسرىا : فالفتح على حذؼ الباء ، كاظتعىن أبف , كالكسر على إضمار القوؿ ، أك على 
 أوا 

 مبعىن نعم ، كما قاؿ : 
 ............               ...................... فقلت إنو ............               

، كعلى ىذا القوؿ ترفع  ]ّٔطو: [ككقولو "إف كراكبها" ، كىو ؽتا قيل ُب )إف ىذاف لساحراف(       
 اضتمد بعدىا ،

 ، كمن فتح )أف( ، كتوز ]ِالفاحتة: [هلل(  ككتوز النصب على اظتصدر ، كعليو قراءة من قرأ )اضتمد
 النصب ، ككتوز 

 أيضا الرفع على اضتكاية.
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 كاصتذـ أصلة القطع ، كاعتاء ُب )بو( ، كعائدة على اضتمد ، أك على هللا سبحانو ، على حذؼ 
 مضاؼ ، أم ابشتو أك بذكره ، ك)ما( مبعىن الذم. ك)مبدكءا( : خًن ليس. ك)أجذـ العبل(: خًن

 .. ". )ما( ..
 ة كالنجو كأشعار اعتماده ُب االستدالؿ على القرآف الكرٙب كاألحاديث النبوية ، كعلى اللغ -ٓ

 العرب.
 ػتاكلة تفهم معا٘ب األبيات أبيسر عبارة ، كذلك ح  يسهل فهمها على القارئ. -ٔ
 االحتجاج للقراءات القرآنية اظتتواترة اليت يوردىا ، كذلك عن طريق سرد األدلة كاإلثبااتت  -ٕ

 من الشاطبية :  ّْٓاليت تقوم حجتو ، كمن ذلك : قولو ُب شرح البيت 
 كيقبل األكٔب أنثوا )د(كف )حػ(ػػاجز                كعد  رتيعا دكف ما ألف )حػ(ػػػبل               

 "... كمن قرأ )كعد ( أبلف ، جعلو مبعىن كعد  ، ألف اظتفاعلة قد تكوف من كاحد 
 حيث نتكن أف تقع من اثنٌن ، كقوعتم : عاقبت كجازيتو ، فحيث ال يقع من اثنٌن أكٔب ، كىو 
 مثل قولو )فحاسبناىا( كقد قيل : إف ترقبت للميقات كمراعاتو اظتصًن إليو ، قاـ مقاـ اظتواعدة ، 

 فيكوف من اثنٌن.
 كاختار ىذه القراءة الطربم كأبو طاىر كمكي ، كأشار شيخنا إٔب األكٕب كاختاره أبو عبيد       

  ُْٔكمن ذلك أيضا قولو عند شرح البيت رقم : 
 كضم لباقيهم ك)زتزة( كقفو         بواك ك)حفص( كاقفا ٍب موصبل                
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 " كمن ضم ، فؤلنو األصل أك إحدل اللغتٌن ، ككقف زتزه بواك إتباعا للرسم كقد 

 النضماـ ما قبلها ،كفيها موافقة  اجتمع ُب قراءتو اللغتاف ، كُب قراءة حفص ، قلب اعتمزة كاكا
 الرسم"

 إعطاء فوائد كدرر متعلقة ابظتوضوع الذل يشرحو كمن ذلك استشهاده أببيات نظمها ىو  -ٖ
 يوضح فيها الثابت من الياءات ُب اضتالٌن إرتاعا ، لثبوتو ُب الرسم ؽتا ىو كاظتتخلف فيو ُب 

 اظتعىن كاللفظ ، فيقوؿ ُب مطلعها :
 كافاؾ يسأؿ راغبا           عن الياء ذات الوصل كالوقف عن خرب"أال قل ظتن  
 فتلك ذتاف بعد عشرين أثبت            كتااب كراعى خطها كل من يقرم 
 فمنها فوف هللا أيٌب كقلبو                 مضى ايء كاخشو٘ب اظتقدـ ُب الذكر" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ْٖ) 
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 خامسا: مصـــــــادره

 :  على مصادر عديدة كمتنوعة، نذكر منها وُب شرح اإلماـ السخاكماعتمد 
 :مصادره يف القراءات القرآنية -ُ
  م.األنصار س ك أليب زيد سعيد بن أ اعتمزكتاب 
 ـ.أليب القاسم بن سبل كتاب القراءات 

  غتاىد.أليب بكر بن عمرك البصرم جامع قراءة أيب 
 أليب مزاحم اطتاقا٘ب القصيدة اطتاقانية ُب القراءة. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ٖٓ) 

جهـوده يف علم القراءات وما يتعلق هبا من علومادلبحث الثالث



 
 أليب علي الفارسي اضتجة للقراء السبعة. 

  بن أيب طالب القيسي السبع ظتكيجوه القراءات ك الكشف عن 

 ُب القراءات السبع أليب عمرؾ الدا٘ب التيسًن.  

 صاحف أليب عمرؾ الدا٘بُب رسم اظت اظتقنع. 

 :التفسًنمصادره يف 2.
 ُب بلوغ النهاية أليب   مكي بن أيب طالب القيسي اعتداية. 

  أليب   مكي بن أيب طالب القيسي القرآفمشكل إعراب. 

 :مصادره يف اللغة والنحو4.
 والكتاب لسيبوي. 

  َالفرىيدم أزتدللخليل بن  العٌنكتاب 

 دريد البن اللغة رتهرة. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ٖٔ) 
 

جهـوده يف علم القراءات وما يتعلق هبا من علومادلبحث الثالث



 

 مصادره يف احلديث : -3
  الرتمذم.أليب عيسى  الرتمذمجامع 

 ويف كتاب وسادسا: مسلك
 :ُب النقاط اآلتية وُب كتابو نتكن تلخيص مسلكك      
  اظتشركحُب النظم  الرتتيب الذم كرد حسب كاألبواب الفصوؿيذكر.  
  أرقامهاك شرحها  اظتراداألبيات  أكيذكر البيت. 
 النحاة ؿأبقوايستشهد ك النحو، ك الواردة ُب البيت من جهة اللغة  فرداتيبدأ بشرح اظت 
 .كغًنىاأشعار العرب ك 
 معا٘ب األبيات أبسلوب سهل بسيط ببيافبعد ذلك  يثـو. 
  بعض الفوائد كالدرر اليت تعرض لو أثناء الشرح بيافآخر ُب  حٌن إٔبيستطرد من. 
  الحتجاج للقراءات القرآنيةـ ابيقو. 

 :سابعا: القيمة العلمية للكتاب وأثره فيمن بعده
 :  العلمية وقيمت -6

 اعتبارات، نلخصها ُب اآلٌب عدةكذلك ل  كبًنةالكتاب لو قيمة علمية   ىذا 
  جبللة م لهفهاك ، التهاين يف القراءات السبع وحرز األماين ووج اظتشركحة اظتنظومةجبللة 

 .عللهاك ابلقراءات  البصًنا ود  اظتقرئالقاسم بن فتىو الشاطيب  اإلماـ
 تتلمذ علىك  ظمها مدة طويلة، ك ماػ الشاطيب م لفها  اإلماـ وشيخ ـالز  السخاكم اإلماـ فإ 
 شيخو. نظم مبقاصد الناس أعرؼلذا فهو ك ، وفهم معانيها عنك القصيدة  وعرض عليو ك يدي
 ُب شهرهتا ُب الفضل كلو للمنظومة شرح ىو اكؿ،  السخاكمعلم الدين  اإلماـشرح  فإ 
 .الشركح كأحسنها أفضل من كىو  اؽ ،اآلف
 
 
 
 

(ٖٕ) 

جهـوده يف علم القراءات وما يتعلق هبا من علومادلبحث الثالث



 
  :أثره فيمن جاء بعده2.
 كسأقتصر عتا، شرح أكؿ ولكون كاظتفسرينمن أئمة القراءة  الكثًنالشرح  ىذااستفاد من ك 

 :كىومنهم،  كاحدعلى ذكر 
 ُب مقدمة اظتقدسيأبو شامة  ـ السخاكمذكر تلميذ اإلمالقد  :تلميذه أبو شامة ادلقدسي

 ككافحرز األماين من شرح ىو أكؿ  السخاكم وشيخ فأإبراز ادلعاين من حرز األماين  :وكتاب
 كنبو كأكضحها، معانيها كبٌن الناس كشرحها، بٌن شهرىا كإفتا: "قاؿسببا ُب شهرهتا، حيث 

 مشايخ بقية الدين، علم ـ العبلمةاإلما شيخنا كعرؼ  اؿ عاظتها ،على قدر  ظمها، 
 الفهم،ك ُب الثقة  اظتنزلةختم بو هللا العلم مع علو  ىذا الذل، أبو اضتسن علي بن   اظتسلمٌن

 سرىا كظهر أمرىا تبتي  فلما كالبقاء، النعيم دار ُب كبينو بيننا كرتعجزاه هللا عنا أفضل اصتزاء، 
 .)"صرحها كرقاىم سرحها، أابحهم من ينصفوا كٓب شرحها، رتاعةتعاطى 

 
 :اثمنا: ادلؤاخذات على الكتاب

 كال متلوا أـ كتاب من نقائص أ و، إال أنوسعة علمك  ـ السخاكمرغم مكانة اإلما
 كؽتا لوحظ عليو، البشرلطبيعة العمل  ىيكما و  ت خذ علي تم اخذا

  ايناقشه كال يوردىا ، اليت بٌن األقواؿ اظتختلفةيرجح ال 
  اترة الك النحوية، ك ُب شرح األبيات، فتارة يذكر اصتوانب اللغوية  كاحدةطريقة ٓب يلتـز 

 اترة يطيل ُبك يبدأ بذكر معا٘ب األبيات،  مأحيا  أخر ك اترة يبدأ بشرح األلفاظ، ك ا، ىيذكر 
 .كىكذافقط.، . .  اظتعىنذكر  غترداترة يقتصر على ك يستطرد، ك شرح البيت 

 ُب الشاطبية برموزىمإليهم  اظتشاريهتم بذكر القراء  ٓب. 
 يتطلب من واالستفادة منو، لكونك  ومدارست اظتبتدئالشرح يصعب على طالب العلم  ىذا 

 ػ الشاطيب ُبكملما مبنهج اإلمام مطَّلنعا على رموز القراء  فيكو  أف قراءتو على ػاظتقدم
 .وقصيدت

 كال قيمتو منحتط  كالالكتاب  ىذاكانت فووا ال تنقص من قدر   كىذه اظتبلحظات كإف
 فو.قيمة م ل

(ٖٖ) 

جهـوده يف علم القراءات وما يتعلق هبا من علومادلبحث الثالث



 
 الفرع الثاين: جهوده يف علم الرسم

 .الوسيلة إىل كشف العقيلةكتاب   ىوُب علم الرسم،  اظتطبوعالكتاب الوحيد ك      
 :كتاب الوسيلة إىل كشف العقيلة

 عقيلةالشاطيب  اإلماـ وشيخ ظتنظومةعمدة ُب علم الرسم، فهو شرح  ىذا اظتصنفيعترب 
 ادلقنع يف معرفة مرسوم مصاحفنظهم فيها كتاب  مالذأتراب القصائد يف أسىن ادلقاصد 

 أغلب م يعد اليـو اظترجع األكؿ ُب رسم كضبطالذك  أليب عمرؾ الدا٘باألمصار 
 .نشركييطبع  فأ - الوسيلة ىنأع - جديرا هبذا الكتاب فمصاحف الدنيا، لذلك كا

 طاتوأوال: طبعات الكتاب وسلطو 
 طبعات الكتاب: -6

 :قد طبع عدة طبعات نذكر منهاك      
 كعلـو التفسًنُب قسم  اظتاجستًنُب رسالة  اصتوىرم إبراىيمأ. د. نبيل بن   بن  حققو 

 ىػػ. ُُِْاـ الشريف ع األزىر جامعة من بطنطا الدين أصوؿبكلية  القرآف
 القرآف بكلية القراءات قسم ُب اظتاجستًن رسالة ُب علي بن أزتد بن طبلؿد.  كحققو 

 نوقشت ُبك  اظتنورةدينة إلسبلمية ابصتامعة اإلسبلمية ابظتلدراسات اكاالكرٙب 
 ىػ. /ُ/ُُُْٕٓ
 الطبعة ىػ ، ُِْْ، الطاىرم  اإلدريسي  مدار الرشد ابلرايض، بتحقيق موال طبعة 

 .أنفسهاك الكتاب  ىذاتعد من أحسن طبعات ك الثانية، 
 
 
 
 
 
 

(ٖٗ) 

جهـوده يف علم القراءات وما يتعلق هبا من علومادلبحث الثالث



 
 الطبعة ىػ ، ُِْٕاث بطنطا، مصر، بتحقيق د. نصر سعيد، دار الصحابة للرتن  طبعة 

  .األكٔب
 ىػُُّْ، عرابكم ، بتحقيق فرغلي مبصر  الد الشيخك مطبعة أ طبعة. 
 سلطوطات الكتاب :  -2

 :، نذكر منهاالعآب منتشرة ُب مكتبات  ؼتطوطةنسخ  عدةالكتاب  عتذاتوجد 
 الوجوه واألشباه يف القرآن الكرًن وجوه :بسوراي ابسم الظاىرية ابظتكتبة ؼتطوطة نسخو 

 ّّٖٖ الرقم حتمل،  كشف العقيلة القرآن الوسيلة إىل
 الرقم  حتمل، كشف العقيلة الوسيلة إىل :بعنواف اظتكتبةاثنية بنفس  نسخو ُٓٓٗ 
 اضتفظ رقم حتت العبدلية جبامع الزيتونة تونس ،  ابظتكتبات نسخو:  ُّٓ/ُ 
 ( ٔٔنسخو بدار الكتب اظتصرية ابلقاىرة مصر، حتمل رقم اضتفظ ) َّ/ُ 
 نسخة مبركز اظتلك فيصل للبحوث كالدراسات اإلسبلمية الرايض، حتمل رقم اضتفظ: 

 ُِٗٓ – ُِٖٓب 
 وإىل مؤلف واثنيا: توثيق عنوان الكتاب و نسبت

 توثيق عنوان الكتاب  -6
 ىذا شتيت كقد: " فقاؿ، وُب خطبت وكتاب  عنوافقد ذكر اإلماـ السخاكم فعادة ك

 عامةك  السيوطيف إال أ ، "هللا حسيب كنعم الوكيلك، الوسيلة إىل كشف العقيلة :بالكتاب 
 .شرح الرائية :بالشرح  ىذا، اصطلحوا على تسمية السخاكم من ترجم لعلم الدين 

 
 
 
 
 
 

(َٗ) 

جهـوده يف علم القراءات وما يتعلق هبا من علومادلبحث الثالث



 
 بنفس التسمية الطاىرم  االدريسي  مبتحقيق الدكتور موال ىذا اظت لف طبعقد ك      

 اظتقدمةالصحيحة  ىيالتسمية  ىذه فا قق فو ك سب، وم لفها ُب مقدمة كتاب وا بىاليت شتها
 .اجمأصحاب الرتن  ىامن التسميات اليت ذكر  غًنىاعلى 

 نسبة الكتاب إىل مؤلفة : -2
 كصحة نسبة ىذا الكتاب إٔب م لفة كاضحة ؽتكن سبق ، كأيضا قد تتابع العلماء قدنتا كحديثا 

 احملرر يفر ُب ، كالطيا روح ادلعاينعلى نسبتو إٔب ، كاالستفادة منو ، كالنقل عنو ، كاأللوسي ُب 
 علوم القرآن. 

 اثلثا : وصف الكتاب 
 من أنفس مصادر علم الرسم العثما٘ب، السخاكمعلم الدين  لئلماـيعد كتاب الوسيلة      
 الشاطيب اليت نظم فيها لئلماـعقيلة أتراب القصائد يف أسىن ادلقاصد  :شرحا لقصيدة ولكون

 ُب تقعالقصيدة ك الدا٘ب،  كأليب عمر ادلقنـــــع يف معرفة مرسوم مصاحف األمصــار  :كتاب
 بيتا. ِٖٗ
 كبعد. . . كأفادىا، النعم كأسبغ كأعادىا، اظتنن أبدأ الذـ هلل اضتمد: "قولو الشرح كأكؿ      
 . كأعبلىا .....صنائع البشر  أجلهللا جعل الكتابة من  فوف

 :اصتهم ابن كقاؿ : "وآخره قولك          
 ردصوت الطائر الغك حسن الرايض و                  أعجب حٌنيضحك الورد إال  ٓب"      
 "ُب الشعر كثًن كىو
 
 
 
 
 
 
 

(ُٗ) 

جهـوده يف علم القراءات وما يتعلق هبا من علومادلبحث الثالث



 
 ويف كتاب ورابعا: منهج

 منهجو مبلمح أىم نسجل أف نتكننا للعقيلة، السخاكم اإلماـ شرح تتبع خبلؿمن        
 من خبلؿ النقاط اآلتية : 

 درايةركاية ك البيت من مسائل متعلقة ابلرسم العثما٘ب  االعتناء مبا يتضمنو. 
 تصريفاك إعرااب ك لغة ك أبلفاظ البيت اشتقاقا  االىتماـ. 
 توجيو ُب ىو اضتاؿإظهار عللها، كما ك  بتفسًنىاذلك ك ر الرسم ىظوا وبتوجي االعتناء 

 .القراءات القرآنية
 كتعقبها كمناقشتها كحتليلها األئمة أبقواؿ االستدالؿ. 
  االختصارك اإلكتاز سهولة أسلوبو كميلة إٔب. 

 خامسا: مصـــادره
 كقد اعتمد على عدة مصادر ، نذكر منها :  

 ادلصاحف القدمية -6
 كأىم اظتصاحف اليت اعتمد عليها ىي :     
 مكة أىل مصاحف 

 اظتدينة أىل مصاحف 

 الشاـ  أىل مصاحف 

 العراؽ أىل مصاحف 
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  منصفات يف علم الرسم : -2

 من أمهها : 
 بن قيس األندلسي مالسنة للغاز  ىجاء 

  ـ، أليب عبيد القاسم بن سبلالقراءات 

 سبلـ، أليب عبيد القاسم بن وآدابكمعاظتو ك  القرآف فضائل 

 حججها، أليب   مكي بن أيب طالبك عللها ك جوه القراءات السبع ك عن  الكشف 
 القيسي

 بلوغ النهاية أليب   مكي بن أيب طالب القيسي اعتداية إٔب 

 و قد أكثر االعتماد عليك ،  الدا٘ب كُب رسم مصاحف األمصار، أليب عمر  اظتقنع، 
 .منقوؿ منوة من صفحات الكتاب من نص صفح ختلو، ح  إنو ال تكاد و النقل منك 

 ويف كتاب وسادسا: مسلك
 كنتكن تلخيص طريقتو ُب عرض كتابو ُب اآلٌب : 

 قدـ لشرحو مبقدمة موجزة بٌن فيها منهجو كغرضو من ىذا الشرح. -ُ
 التـز ترتيب األبواب اظتقررة ُب العقيلة. -ِ
 يذكر عنواف الباب فيقوؿ مثبل : ابب جذب الواك كزايدتو ... ٍب يسرد األبيات  -ّ

 اظتتضمنة ُب ىذا الباب .
 األبيات يقـو بشرحها كبياف معانيها كإظهار غامضها كإيضاح مشكلها.يذكر  -ْ
 يستدؿ ُب شرحو أبقواؿ األئمة كلتققها كيناقشها. -ٓ
 
 
 
 
 
 

(ّٗ) 

جهـوده يف علم القراءات وما يتعلق هبا من علومادلبحث الثالث



 
 ٌنالعلمية وأثره فيمن جاء بعده من ادلؤلف وقيمت  سابعا:

 قيمتو العلمية :  -6
 عتذا اظتصنف قيمة علمية كبًنة ، نلخصها ُب اآلٌب :      
 جلك بكتاب هللا عهز  كذلك لتعلقو، وموضوع جبللة. 
 عللهاك ابلقراءات اظتقرئ ا ود البصًن  اإلماـ السخاكم، ظت لفة العالية  اظتكانة كاظتنزلة. 
 للعقيلة األكٔب الشركحالشرح يعترب من  ىذا. 
 .دتيزه عن غًنه بتوجيو ظواىر الرسم كإظهار عللو 
 أثره فيمن بعده من ادلؤلفٌن : -2

  منو الكثًنقد استفاد كعلـو القرآف ، ك لقد أصبح كتاب الوسيلة مرجعا مهما ُب علم الرسم 
 :ى الء من أكائل شركحها ك من  تعدبعده، لكووا  كاظتفسرينح العقيلة شرا من 
 دمحم عبد الغين ادلشهور ابللبيب أبو 

 .الدرة الصقيلة يف شرح أبيات العقيلة اظتسمى وُب شرح
 يم بن عمر اجلعربيىالدين إبرا برىان 

 .مجيلة أرابب ادلراصد يف شرح عقيلة أتراب القصائد اظتسمى وُب شرح
 اإلمام جالل الدين السيوطي: 

 اإلتقان يف علوم و :اعتمد عليو ُب تصنيف كتابك  ىذا اظتصنفالسيوطي استفاد من  كاإلماـ
 شرحللدا٘ب، ادلقنع  :الرسم كتب كمن: " السيوطي قاؿ، اظتقدمة كما ذكر ذلك ُب القرآن 
 ." ، شرحها البن جبارةكمللسخاالرائية 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ْٗ) 

جهـوده يف علم القراءات وما يتعلق هبا من علومادلبحث الثالث



 
 
 

 الفضل اآللوسي أبو: 
 من ذلك ماك ابلرسم  اظتسائل اظتتعلقةمن  الكثًنُب  إٔب ىذا اظتصنفاآللوسي رجع  كاإلماـ

 وحيث أكد كبلم ]ّص: [)كالت حٌن مناص(  : تعأب و( من قولحٌنالت ك رد ُب رسم )ك 
 شرح الرائية :ُب ىنا قاؿ السخاكل كمن: "األلوسي قاؿ، وُب كتاب السخاكم اإلماـذكره  مبا

 قدك ،  تعأب عنورضي هللا  فُب مصحف عثماو دتىالوقف على )ال( بعدما شاأ  أستحب 
 ." انتهى كالنظم النثر ُب كىو كثًن( ال)تبلف كحتٌن بدكف  اذىب: ف م يقولو ىشتعنا
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 القرآن ولفرع الثالث: جهوده يف متشابا

 داية ادلراتب وغاية احلفاظىكتاب   ىو القرآف وُب علم متشاب اظتطبوعالكتاب الوحيد ك      
 .الكتاب ووالطالب يف متشاب

 :الكتاب وادلراتب وغاية احلفاظ والطالب يف متشاب ىدايةكتاب 
 متشاهبات اآلايت اليت خصصها اإلماـ السخاكم لبيافعبارة عن منظومة  ىذا اظتصنف    
 .اظتتشابو فيوضبط  وحفظتك  القرآفذلك ليسهل على طلبة ك ألفاظها،  وتتشاب

 وأوال: طبعات الكتاب وسلطوطات
 طبعات الكتاب :  -6

 ادلراتب وغاية احلفاظ والطالب يف ىداية :بعنوافالكتاب ُب عدة طبعات  ىذاطبع      
 :، نذكر منهاالكتاب وتبٌٌن متشاب

، صدرت عن دار الفكر  :األوىل  ، كمركزلبناف، اظتعاصربتحقيق عبد القادر اطتطيب اضتستو
 .األكٔب الطبعة ىػػ، ُُْْ  ديب، كالرتاث ، للثقافة رتعة اظتاجدة

، صدرت عن دار الفكر،  :الثانية  دار الغواث٘ب القرآنية،ك بتحقيق عبد القادر اطتطيب اضتستو
 .، د. ت، الطبعة الثانيةبًنكت 
، قامت بتحقيق  :والثالثة  ذلك لنيل درجة أٙب فل ُب اللغةك الكتاب  ىذاالباحثة: غزالة جبتي

 إبشراؼ ىػػ ، ُُْٕر، ك اللغة العربية من جامعة بيشاك العربية من كلية الدراسات اإلسبلمية 
 .رؾالدكتور قاضي   مبا

 كالشيخ:   اضتسن بن الدد وزاد عليو ك صححك ، فعبد هللا بن   سفيا اعتىن بو  :الرابعة
 سنة كال الطبع دار منو كىى ال حتمل اسمالكتاب حصلت على نسخة  ىذاالشنقيطي، 

 .الطبع
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 سلطوطات الكتاب :  -2

 كعتذا اظتصنف عدة نسخ ؼتطوطة نذكر منها :       
 العربية اظتملكةلدراسات اإلسبلمية، الرايض، كافيصل للبحوث  نسخة مبركز اظتلك 

 ؼ. -ِٖٖٔ -اضتفظ:  السعودية، رقم

 ادلراتب وغاية ىداية :بعنوافٔٔ: الرقم حتمل)األسد( سوراي،  الظاىريةبدار الكتب  نسخة 
 .احلفاظ والطالب

 وإىل مؤلف واثنيا: توثيق عنوان الكتاب وصحة نسبت
 توثيق عنوان الكتاب : -6

 ُب البيت منظومتواإلماـ السخاكم إٔب عنواف التسمية اثبتة ال شك فيها، حيث أشار 
 :فقاؿ الثالث عشر منها، 

 لقبتها : ىداية اظتراتب          .....        كغاية اضتفاظ كالطبلب  
 إال أف بعض العلماء الذين تررتوا لعلم الدين السخاكم تصرفوا ُب ىذه التسمية،

 من ذلك ىو ، كنتكن أف يكوف مقصودهيف متشابو الكتاب :فالصفدم أضاؼ إليها عبارة
 اقتصرا على ذكر جزء  ذكر موضوع اظتنظومة ال أوا داخلة ُب التسمية، كالقفطي كالزركلي

 .ادلراتب ىداية  :من التسمية
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 صحة نسبة الكتاب إىل مؤلفو :  -2

 ،إليو وسبق، فقد تتابع العلماء على نسبت إؿ م لفو ؽتاالكتاب  ىذالقد ثبتت صحة نسبة      
 .الرتاجمُب كتب  والكتاب بذكر م لف ىذاارتبط ذكر ك ،  كالنقل عنو، منو االستفادة ك 

 .م لفو إٔب و نسبتك الكتاب  فُب توثيق عنواكَب ىذا ما يكفي 
 اثلثا : وصف الكتاب 

 ، مرتبة علىالقرآفكلمات و  أما عن موضوع الكتاب: فهو عبارة عن منظومة ُب متشاب
 حسبُّْ ك ِْٓ بتي  أبياهتا  كترتاكح الياء، بباب كتنتهي األلف بباب تبدأ حركؼ اظتعجم ،

 .نسخها اختبلؼ
 مطلعها قولو : 

 كاف لو هللا الرحيم رازتا   قوؿ السخاكم على  ظما   
  منزؿ الذكر على    اضتمد هلل اضتميد الصمد   

 ، فقاؿ  غرضهاكقد شتى منظومتو كبٌن 
 أرجوزة كالل ل  اظتنظم   كقد نظمت ُب اشتباه الكلم   
 كغاية اضتفاظ كالطبلب    لقبتها : ىداية اظتراتب   
 اتٔب الكتاب كتريح من تبل  أكدعتها مواضعا ختفى على  
 بقولو :  وختمها
 برزتة منو كحسن حاؿ    كيرحم هللا امرءا دعا ٕب  
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 رابعا : منهجو يف كتابو 

 ، كذلك ح  يسهل على القارئو ُب مقدمة منظومت ومنهج كقد بٌن اإلماـ السخاكم 
 قاؿالبحث فيها، حيث 

 فأفصحت عن كل أمر مبهم   رتبتها على حركؼ اظتعجم   
 فانظر إٔب اضترؼ الذل ُب األكؿ  إف أردت علم لفظ مشكل  
 كفيو ما رمت ببل ارتياب    فونو ابب من األبواب   
 إال إذا كاف ىو اظتقصودا    أكال مزيدا كال تعد   
 ألفيتو ُب ابب ػتصبل   كإف أردت علم حرؼ أشكبل   
 فوقعت ُب ابهبا ككردت   كإف توالت كلمات مشكلة   
 قرينو بواضح التبيٌن    كرمبا أغىن من القرين   
 كالشاىدين أكضحا البيا ت    كرمبا جاءا معا فكا    
 آت بو ألف االعراب علم    ككل ما قيد اإلعراب ٓب   

 
 :كاآليتو  النقاط ادلنهجية اليت تناوذلا يف منظمت أىموميكن توضيح 

 .فيهاو مسلكك سميتها، كت، وفيها موضوع أرجوزت ظتنظومتو بٌنضع مقدمة ك  -6
 بباب كتنتهي األلف بباب تبدأ حركؼ اظتعجم ،حسب  اظتنظومةُب  اظتتشاهبات قاـ ترتيب -ِ

 .حركؼ اعتجاءابابف على عدد ِٖالياء، فصارت 
 .الكلمة ُب األكؿ اضترؼ إٔبابلنظر  فيكو  اظتتشاهبةجعل البحث عن الكلمة القرآنية  -ّ
 ابب ُب جتدىا( فأرسلنا) عتا ،ككلمة اعتبار ال القرآنية الكلمة على الداخلة الزائدة اضتركؼ -ْ

 ، ككلمةوودا لذاتمقص الزائد اضترؼ ذلك كاف إذا إال زائدا، الفاء حرؼ فاأللف لكو 
( جتده ُب ابب الباء .  )اليـو
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 كل يذكر كإال فونو ذلك أمكن اظتتشابو األكؿ أف ابب ُب اظتتشاهبات من النظائر رتع -ٓ

 :يقوؿ حيث األعراؼ ،، مثل ذكره نظائر كلمة )أرسلنا( ُب سورة  متشابو ُب اببو
 سورة األعراؼ يقينا فاعرؼ   لكن )فأرسلنا عليهم( جاء ُب   
 فيها كَب األعراؼ )يظلمو (   كآخر اآلية )يفسقو (   

 .التالية اظتواضيعُب  واهبيش ما ذكر عن كيكتفى بو األكؿ لو ، اظتوضععند  اظتتشابوقد يذكر  -ٔ
 ىذا فتشاهبات، أليورده ضمن اظت الك الواقع ُب اضتركة اإلعرابية،  والناظم ال يهتم ابلتشاب -ٕ

 .القرآف حافظ على التباسا يشكل ال االختبلؼ
 بدؿشهورة، فسمى )براءة( يورد أشتاء لبعض السور غتى أشتائها اظت جعلوللنظم  ومراعات -ٖ

 )التوبة( ، ك)القتاؿ( بدؿ ) ( ، ك)الربية( بدؿ )البيئة( ، ... كىكذا.
 خامسا : مصادره 

 خبلؿ من ىذ اظتصنف ألف اإلماـ السخاكم أف النظم، ىذا تفحص خبلؿيظهر من      
 لكوف كذلك منظومة، شكل على جعلها ٍب كترتيبها كرتعها الكرٙب القرآفتشاهبات ُب تتبع اظت

 تصدره كذلك لئلقراءك ، السخاوي ادلقرئ :بيعد إماماف ُب القراءة ح  لقب  اإلماـ السخاكم
 .كاحدقت ك ثبلثة طبلب ُب  ويعرض علي فكا  وأن والصاّب، ح  نقل عن برتبة أـالتدريس لسنوات ك 
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 و يف كتابو كلسادسا : مس

 كطريقتو ُب عرض مادتو العلمية تتلخص ُب ما أيٌب :      
  كحفاظة كموضوعها كمنهجوالكرٙب  القرآفذكر فيها فضائل  ظتنظومتوجعل مقدمة. 
 األلف ابب: "مثبل فيقوؿ حركؼ اظتعجم ،رتبها على حسب ترتيب ك أبوااب  اظتنظومة قسم"، 
 .، ٍب يذكر األبياتكىكذا ابب الباء"،. . . "
 ألفاظها كعذكبةالبسيط ك أبسلوهبا السهل كالختصار كاابصتودة  اظتنظومةتتميز أبيات. 
  على قارئها كحث إدتامها على كجل عز كزتد هللا أبياهتا عدد فيها ذكر منظومتو خبادتوختم 

  :فقاؿ  اضتاؿ، كحسن لو ابلرزتةالدعاء 
 فاشكر لنظمي  ئبل جاءؾ بو   كقد تقصت كلمات اظتشتبو   
شكبل   

ي
 لكنها ميعينة ظتن تبل   ال أدعى أ٘ب حصرت اظت

 مع أربع من اظتئٌن ٓب تزد  ككاحد بعد الثبلثٌن العدد   
 زتدا يبارل الدىر ُب بقائو   كاضتمد هلل على آالئو  
 على النيب الطاىر الكرٙب    كصلوات ربنا العظيم   
 برزتة منو كحسن حاؿ    كيرحم هللا امرءا دعا ٕب   
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 العلمية وأثره فيمن بعده وسابعا: قيمت

 القيمة العلمية :  -6
 ُب متشاهبات ألفتاليت  اظت لفات أكائل، إذ يعد من كبًنةقيمة علمية   عتذا اظتصنف      
  يسهل على ح  كذلك ،-علمي حسب-الفن ىذا ُب نظمها ًبه  أرجوزة تعد أكؿ، بل القرآف 

 .االستفادة منهاك طبلب العلم حفظها 
 كشرحت عدة شركح ، كمازالت ىذه نظومة، هبذه اظتكقد اعتىن الكثًن من أىل العلم 

 .القرآفحفظة ك لناشئة لالقرآنية  كاظتدارسب الكتاتي ىذا ؿتفظ ُبيومنا  كإٔب منذ ذلك الوقت اظتنظومة
 أثره فيمن بعده من ادلؤلفٌن : -2

 ، فقد استفاد منها اإلماـ السخاكمجاء بعد كاف عتذه ظتنظومة أثر كبًن فيمن لقد         
 .العلم أىلمن  الكثًن

 كألقتيتها ، ظتا تضمنتو من درر ، كعكف الكثًن من العلماء لشرحها كالتعليق عليها 
 ، كالطييب ُب  كشف احلجاب على ىداية ادلراتبكالشيخ   ؾتيب خياطة ُب كتابو : 

 .توضيح منظومة السخاويكتابو : 
 هبا عناية اعتينقد ك العلمية،  اظتتوفُب موقع الشابكة ىذه اظتنظومة ُب  كقد كجدت  ىذا       
 يصاحبها عرض أبياتاظتقرئٌن اظتعركفٌن ك ًب إخراجها ُب صورة صوتية أبصوات بعض ك فائقة 

 كاللوففنية، كوفراد اآلايت القرآنية ابلرسم العثما٘ب،  ظتساتاليت أدخلت عليها  اظتنظومة
 .األزرؽ ابللوف اليسًنة الزايدات كميزت بعض زتر،األ فرقم اآلية فوقها ابللو  ككضعاألخضر، 
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 اثمنا : ادلؤاخذات عليها

 كاليت، سجلناىا اليت  اظتبلحظات، نتكن ذكر بعض اظتنظومة ىذه ُب القراءة خبلؿمن  
 :نلخصها ُب اآلٌب 

 ذكر قد كإف كاف اظتتشاهبة، القرآنية الكلمات اإلماـ السخاكم رتيعيستوعب ٓب   -ُ
 ُب ٓب يتناكعتا السخاكماليت  اظتتشاهباتبعض تبلميذه بتتمة  قاـقد ك أغلبها، 
 و.منظومت

  اعتمزة كاأللف حرؼ كاحد ف، كذلك بناء على اعتبار أ مطلقا اظتديةأغفل ابب األلف  -ِ
 .عند بعض العلماء

  اظتتشابو دكفيذكر  أف التـز ومن ذلك أنك ، و متالف ما قرره ُب منهج األحيافُب بعض  -ّ
 ُب ؾتده مثبل حٌن ُب للموضع، ذكر أكؿعند  أخرمُب مواضع  وعن ما يشاهب التنبيو
 :يقوؿ ، حيث كشبيهو  اظتتشابويذكر ُّْالبيت 
 كقل )من إمبلؽ( ُب اإلنعاـ أتى ..  )خشية إمبلؽ( ُب اإلسراء اي فيت  

 أكؿ ػتاكلة شيئا، كووا تعد  ىذه اظتنظومةكما ذكر من م اخذات ال ينقص من قيمة 
 و.مستوعبا صتميع مفردات ابب فال يكو أكٔب كل عمل   ففو كغالبانظمية ُب ابهبا، 
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 ر
 ادلخطوطة وادلفقودةادلطلب الثاين: الكتب 

 ، أحاكؿ ُب ىذا اظتطلب طلب السابقُب اظت اظتطبوعة إلماـ السخاكمبعد ذكر الكتب      
 أصوعتا كٓب اليت فقدت  أك، اظتكتبات ا زالت حبيسة أدراج كمتطبع  خطوطات اليت ٓبعرض اظت

 :منها النقوالتبعض  أكاشتها  ميبق منها سو 
 الفرع األول: الكتب ادلخطوطة

 خطوطات اليت عثرت علىكل اظت  ىيالفرع،  ىذاا ُب ىاليت سيأٌب ذكر  اظتخطوطات     
 ،كمنسوبة لشيخنا علم الدين السخااظتك خطوطات كتبات اليت عنيت ابظتأشتائها ُب فهارس اظت

 : كاآلٌبف  قد قسمتها حسب الفنو ك 
 يف جتويد القرآن الكرًن وأوال: مؤلفات

 :الدرر وادلرجان يف جتويد القرآن روضة -6
 ( ، مسطرهتا ْٖ – ْٔغتموع )ضمن  كرقاترة، يقع ُب ثبلث ىابلقا األزىريةكتبة ُب اظت ؼتطوط     
 .ّٕٗ، كتوجد منو نسخة ميكركفيلم ُب اظتكتبة اظتركزية ُب اصتامعة اإلسبلمية حتت رقم  ُّ
 :التبصرة يف صفات احلروف وأحكام ادلد -2

 (ٕٖ)ِٔٗ/ُ:  ظاضتف رقم حتت اعتندآابد   يدركتبة اآلصفية نسخة ُب اظت ومنتوجد      
 :عمدة ادلفيد وعدة اجمليد يف معرفة لفظ التجويد -4

 الرجز،  رمن  بيتا ستٌن، عدد أبياهتا  كجتويدهالكرٙب  تبلكة القرآفقصيدة نونية ُب  كىي
 توجد نسخة منها، ك  ابشاإشتاعيل ك  ، ذكره حاجي خليفةنونية السخاوي ب:اشتهرت ك 

 ٕٗٓٔالرقم :  حتملرية بدمشق، ىبدار الكتب الظا ىذا العنوافبنفس 
 
 
 
 
 

(َُْ) 
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 القصيدةو عمدة ادلفيد وعدة اجمليد،  :عناكينث بعدة انة الرتن ُب خزا كرد ىذا اظتخطوطقد ك 

 عمدةو ، القصيدة النونية يف جتويد قراءة القرآنو عمده ادلفيد يف علم التجويد، و ، "النونية
 عمدة ادلفيدو ، عمدة ادلريد يف النظم والتجويدو ، التجويد ةاجمليد وعدة ادلفيد يف معرف

 .وعدة اجمليد يف النظم والتجويد 
 فاحتة اظتنظومة : 

 كيركد شأك أئمة اإلتقاف   اي من يرـك تبلكة القرآف   
  أك مد ما ال مد فيو لوا٘ب  ال حتسب التجويد مدا مفرطا   
 أك أف تلوؾ اضترؼ كالسكراف   أك أف تشدد بعد مد قتزة   
 فيفر سامعها من الغثياف   أك أف تفوه هبمزة متهوعا   

 خادتة اظتنظومة : 
 خًنا فمنو من عوف كل معاف   كارغب إٔب موالؾ ُب تيسًنه   
 در كفصل درىا جبماف   كأبرزهتا حسناء نظم عقودىا   
 فيها فقد فاقت  سن معا٘ب  فانظر إليها كامقا متدبرا   
 إف قستها بقصيدة اطتاقائى  كاعلم ابنك جائر ُب ظلمها   

 :منهاج التوفيق يف معرفة التجويد والتحقيق -3
 ،منهاج التوقيف يف القراءة :ابسم،  مإشتاعيل ابشا البغدادو ك ذكره حاجي خليف     

 ،غتاميعَٖٓ/ِ :العاـسعود ابلرايض، الرقم  اظتلكصتامعة  ابظتكتبة اظتركزيةنسخة  كتوجد منو
 :العاـ، الرقم ابظتدينة اظتنورةخطوطات ابصتامعة اإلسبلمية صغرات الفيلمية بقسم اظتكنسخو مبكتبة اظت

َّّٖ/ّ. 
 
 
 
 
 

(َُٓ) 

جهـوده يف علم القراءات وما يتعلق هبا من علومادلبحث الثالث



 
 األلفاظ، بريئة من اصتور غتودة، إذا أتى ابلقراءة  جود جتويداالتجويد: مصدر  :فاحتة الكتاب
 . . . إْبفيشنها النقصا كٓبهتجنها الزايدة،  ٓبُب النطق هبا، 

 ألوا تقارب ـ ،البلك احدة مع الراء ك الساكنة ُب كلمة  فالنو  فتكو  كال . . .:الكتابخادتة ك
 كبينها. بينهما اصتمع فيثقل الغنة، كىى الصفة ُب كختالفهما، اظتخرج جدا ُب  ىذين الوجهٌن

 .مجال القراء وكمال اإلقراء ومن ضمن كتب موسوعت ىوالكتاب  كىذا      
 :عمدة ادلفيدحتفة القراء يف شرح  -5

 عمدة ادلفيد وعدة :اظتسماةالكتاب عبارة عن شرح للقصيدة النونية ُب التجويد  كىذا     
 هبذا شتاعيل ابشاة إ ، ذكره حاجي خليفةونفس السخاكم لئلماـاجمليد يف معرفة التجويد 

 ابلرايض،الدراسات اإلسبلمية ك فيصل للبحوث  ؼتطوطة مبركز اظتلكنسخة  كتوجد منو، العنواف 
  كنسخة أخرل، عمدة ادلريد يف النظم والتجويد :بعنواف ؼ -ََٕٕ -ٕ: اضتفظ رقم حتت
 .ادلفيد يف شرح عمدة اجمليد يف النظم والتجويد بعنواف : ؼ -ََٕٕ -ٕ: اضتفظ رقم حتت

 :شرح قصيدة ظاءات القرآن للشاطيب -1
 كتشبيوالكلمات القرآنية اليت أتت ابلظاء  بيافالشاطيب ُب  اإلماـشرح لقصيدة  كىو     

 ُب مكتبة غتموعالشرح ضمن  ىذاتوجد نسخة من ك ، ؼتتصراابلضاد، شرحها شرحا موجزا 
 سنة رمضافُب اطتامس من شهر ، ككتبو  /ُّٔٗ، :، برقم ابظتدينة اظتنورةاصتامعة اإلسبلمية 
 .ىذا اظت لفلذكر  للسخاكممن ترجم كٓب يتعرض كل  ستمائة،اثنتٌن كثبلثٌن ك 

 
 
 
 
 
 
 
 

(َُٔ) 

جهـوده يف علم القراءات وما يتعلق هبا من علومادلبحث الثالث



 
 يف فضائل القرآن واثنيا: مؤلفات

 كتاب : منازل اإلجالل والتعظيم يف فضائل القرآن العظيم
 كحتدث فيو ، مجال القراء :وضمن كتاب وجعل،  إشتاعيل ابشاك  ذكره حاجي خليفة     

 من آيتٌن آخر الكرسي، آية) اآلايت بعض كفضائل السور، فضائل رتلة، القرآفعن: فضائل 
 ،السبعة كاألحرؼ زتلة القرآف ،فضل ك ائل سورة الكهف،. . . (، ك سورة البقرة، اآلايت أ

 عن كالنهيكيفيتها   فبياتبلكة القرآف الكرٙب ك فضل ك ، اظتصاحف ، ؾ كتابة و آايتك سوره  كترتيب
 الكتابٌن ، كتناكؿ ذكر قراءة القرآف ابضتزف  كأىلالفسق  أىل فأبضتا كمنكوسا، أ القرآفقراءة 

 كالبكاء كتزيٌن الصوت ابلقراءة .
 اآلاثر كذكراآلاثر الواردة ُب ذلك،  كذكرفيها،  ومتتم القرآف أفاليت يستحب لقارئ  اظتدة     

 .آية فنسيها و أكسورة منأك  فالقرآ أكٌب ظتن كالوعيدالواردة ُب التهديد 
 كأف زتلة القرآف ىم عرفاء أىل اصتنة  اظتراء فيو ، ينبغي ال كأنو ،زتلة القرآف  ذكر آداب       

 بعض كأكرد، و فضل من حضر ختمك  القرآفُب آخر الكتاب ذكر فضل ختم ك فينبغي إكرامهم، 
 .اآلاثر الواردة عن السلف ُب ذلك

 وادلدين يف ادلكيو اثلثا: مؤلفات
 كتاب: نـثـر الدرر يف ذكر اآلايت والسور

 ،نثر الدرر يف القراءة :ابسم حاجي خليفةك ، العنواف هبذا  اذكره إشتاعيل ابش
 يتضمن( ، ُٓ)ينتهي ابلورقة ( ك َِ)يبدأ من الورقة ك ، مجال القراء و ضمن كتاب كجعلو

 .كغًنىا السور كأشتاء كأشتاء القرآف ، كأكؿ ما نزؿ من القرآف ،  كاظتكي كاظتد٘ب النزكؿ ،مباحث أسباب 
 
 
 
 
 
 

(َُٕ) 

جهـوده يف علم القراءات وما يتعلق هبا من علومادلبحث الثالث



 
 يف الوقف واالبتداء ورابعا: مؤلفات

 :تداء يف معرفة الوقف واالبتداءىعلم اال -6
 كيبدأ، مجال القراء وضمن كتاب كجعلو، يف القراءة :كأضاؼ إليو  ذكره حاجي خليفة

 (.ِِٗ)ينتهي ابلورقة ( ك َِْ)من الورقة 
 ابظتدينةابصتامعة اإلسبلمية  اظتخطوطاتالفيلمية بقسم مبكتبة اظتصغرات  منونسخة  كتوجد
 َُِْ/ْرقم :  حتتالعربية السعودية،  اظتملكة، اظتنورة

 :القراءات السبع ورسالة يف الوقف الالزم -2
 الدراسات اإلسبلمية ابلرايض،ك فيصل للبحوث  مبركز اظتلك ؼتطوطةنسخة  منوتوجد 

 ،كاحدُب كتاب  كضعتا رسالتٌنيظهر أوما عبارة عن  ، كالذم ََِْرقم اضتفظ: ب 
 عنواف الرسالتٌن. اظتخطوط غبلؼُب  ككضع

 : مؤلفاتو يف ادلنسوخ والناسخ  خامسا
 كتاب الطود الراسخ يف ادلنسوخ والناسخ

 إشتاعيلك ، الطود الراسخابسم  الناسخ، ذكره حاجي خليفةك   اظتنسوخكتاب ُب   كىو     
 ؼتطوطة مبكتبة اصتامع الكبًن منونسخة  كتوجد، الطود الراسخ يف القراءةابسم  ابشا

 مج. ٔٔ:  بصنعاء، اليمن، رقم اضتفظ
 ( ،ُْٖ)ابلورقة  ( كينتهيٕٖ) يبدأ من الورقة ك ، مجال القراء وضمن كتاب كجعلو      

 القرآف ُب النسخ مواطن تناكؿحا، ٍب كاصطبل لغة كاظتنسوخ الناسخ تعريف عن كحتدث فيو
 من ذلك غًن إٔب. . فيو  الواردة النبوية األحاديث ذكر ٍب فيو ، العلماء كبٌن حكمو كأقواؿ الكرٙب،
 .اظتواضيع

 
 
 
 
 

(َُٖ) 

جهـوده يف علم القراءات وما يتعلق هبا من علوم ادلبحث الثالث



 
  :القرآن ويف متشابو سادسا: مؤلفات

 متشاهبات الكتاب : -6
 .العنوافهبذا  ؼتطوطةأعثر على نسخ  كٓب ،  ذكره إشتاعيل ابشا

 :القرآن وأرجوزة يف متشاب -ِ
 الدراسات اإلسبلمية ابلرايض، رقمك الدلك فيصل للبحوث  مبركز ؼتطوطةنسخة  منوتوجد      

 ؼ.-ْ-ُٖٗٗاضتفظ : 
 .نفسهاادلراتب  ىداية :منظومة ىو الكتابٌن اظتقصود هبذين فأظن أك      

 يف القراءات توسابعا: مؤلفا
 :اإلفصاح وغاية اإلشراح يف القراءات السبع -6

 ذكره حاجي خليفة ، كإشتاعيل ابشا هبذا العنواف، كنوجد منو نسخة ؼتطوطة ُب مكتبة     
 ىػػ خبط  ْٕٕ بتاريخأزتد الدمًنم نسخها   بن ، ُٔٔ رقمبرتكيا حتت  الثالث أزتد
 .ُِعدد األسطر  ُٕٖ، عدد األكراؽ  معتاد

 :مراتب األصول وغرائب الفصول يف القراءات -2
 بذلك، يتصل كما كقراءهتم القراء كأحواؿعبارة عن كتاب يبحث ُب اتريخ القراءات كىو       

 ابطتزانة منونسخة  كتوجد، يف القراءة :ذكر وإال أن:  حاجي خليفةك . ذكره إشتاعيل ابشا
 .غرائب :بدؿ، رغائب   :جاء فيها ذكر،  ْٕٔٔ:  رقم اضتفظ ابظتغرب)اضتسنية(  اظتلكيةابطتزانة 
 .غرائب

 
 
 
 
 
 
 

(619) 

جهـوده يف علم القراءات وما يتعلق هبا من علومادلبحث الثالث



 
 األحاديث النبوية ُب كذكر، القرآف الكتاب عن فضل قراءة  ىذاُب  اظت لفتكلم  كقد

 عن كحتدث خبلعتا، من قراءتو قارئ كل أخذ كالطرؽ اليت ألسانيد القراءة،  كتعرض ذلك، 
 كلتفنيد بعض الشبهات الواردة على بعض القراء، أ كتعرضطبقات القراء، مع التعريف هبم، 

 .ذلك كغًنالقراءات 
 )سوءاتكم( :وجواابت لعلماء القراءة يف لفظ سؤالت -ّ

 ركزمبمنها  ؼتطوطةتوجد نسخة حوؿ لفظ )سوءاتكم( ، ك أسئلة  غتموعةعبارة عن  كىو     
 ؼ.-ْ-ََٕٕ: اضتفظ رقم حتت اإلسبلمية ابلرايض،  كالدراساتفيصل للبحوث  اظتلك

 :قصيدة يف القراءات -3
 بيتا، توجد نسخة منها ُب كستٌنمن أربعة  تتكوفعبارة عن منظومة ُب القراءات،  كىو      

 .ّّٗٔرقم :  حتت بدمشق الظاىريةدار الكتب 
 فاحتتها :     

 كالكاؼ خلصها  سن بياف    كالقاؼ بٌن جهرىا كعلوىا  
 فهما ألجل القرب متتلطاف   إف ٓب حتقق جهر ذلك كقتس ذا  
 ابلشٌن قبل اصتيم ُب اظترجاف    كاصتيم إف ضعف أتت ؽتزكجة  

 وخادتتها :
 فيها فقد فاقت  سن معاف    فانظر إليها كامعا متدبرا  
 إف قستها بقصيدة اطتاقاف    كاعلم أبنك جائر ُب ظلمها  
 نظم السخاكم العظيم الشأف   ستوف بيتا عدىا مع أربع  

 اليت سبق الكبلـ عنها. عمدة اجمليدكيظهر من ىذا أف ىذه القصيدة نفسها نظم 
 
 
 
 
 

(َُُ) 

جهـوده يف علم القراءات وما يتعلق هبا من علومادلبحث الثالث



 
 يف إعجاز القرآن واثمنا: مؤلفات

 :كتاب إفصاح ادلوجز يف إيضاح ادلعجز
 (ُٓ)من الورقة  كيبدأ، مجال القراء :جزء من كتابو ، كىو ذكره إشتاعيل ابشا

 كعدد، كأكراد أحزاب ك أجزاء  القرآف إٔب زئةاضتديث عن جت ( ، كيتضمنٕٖ) ابلورقة  كينتهى
 كغًنىا. . . كالبسملة  ،كحركؼ  وآايت

 يف عدآي القرآن واتسعا: مؤلفات
 :كتاب أقوى العدد يف معرفة العدد

 حاجي خليفةك  العنوافهبذا  ا، ذكره إشتاعيل ابشم القرآف آد كتاب ُب عه   كىو     

 دأقساـ عد عن كحتدث فيو، مجال القراء كتابوضمن   كجعلو، العدد يف القراءةأقوى  بعنواف
 ٌنخبلفاف ب كجد، فوذا  سورة سورة القرآفاستعرض سور ك ، أىلو  كل عدد إٔب  كنسبة، القرآف  مآ

  كىكذا إٔب آية، كذا كىي خبلؼ فيها ليس كذا سورة: كإذا ٓب يوجد قاؿ علماء العدد ذكره 
 كاظتد٘ب الكوفة أىل عند القرآف آلم اإلرتإبالكتاب ذكر العدد  ىذاآخر  كَب، القرآف آخر 
 الشاـ كعدد حركؼ القرآف ككلماتو. كأىل البصرة كأىل األكؿ، كاظتد٘ب، األخًن

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ُُُ) 

جهـوده يف علم القراءات وما يتعلق هبا من علومادلبحث الثالث



 
 الفرع الثاين: الكتب ادلفقودة

 جدت،لئلماـ السخاكم إف ك  اظتصنفات اظتفقودةُب البحث عن  قضيتوبعد جهد كبتى 
 أصحاب ٓب يتطرؽ إلية -حسب علمي –ابلعثور على مصنف مفقود كحيد  األخًنتكلل ُب 
 :العآب كىومكتبات  ؼتطوطاتيوجد لو ذكر ُب فهارس  كال، الرتاجم

 :كتاب: روض القرآن وحوض الظمآن
 :مجال القراء ومن كتاب موضعٌنالكتاب ُب  ىذا اإلماـ السخاكم إٔبأشار 

 بقولو : )فيتبعوف ما  عنوا الذين فهم فيو كتادلوف الذين رأيتم إذا: "قاؿحيث  :ادلوضع األول
 ]آؿ عمراف : [تشابو منو( 

 كقاؿ السدل كالربيع : )ابتغاء الفتنة( أم الشرؾ.
 كقاؿ غتاىد : ابتغاء الشبهات ، فالراسخوف ُب العلم يعلموف اكيل ذلك ، فوف كاف اظتتشابو ما 

 شابو ما قاؿ ال يتكركف أف ذلك ال يعلمو إال هللا ، كإف كاف اظتتقاؿ األكلوف فالفرؽ اآلخر 
 ما أراد غًنعلى  و، ال كتهلونو ُب العلم يعلمون ينكركف أف الراسخٌنفالفريق اآلخر ال  اآلخركف

 ".آنروض القر ُب  ىذاشاء هللا أببسط من  فاآلية إ ىذه كسأذكر، للهول  اتباعا بوهللا 
 كقد: " قاؿ، حيث تداء يف معرفة الوقف واالبتداءىعلم اال :ُب آخر كتاب :ادلوضع الثاين

 روض القرآن وحوض الظمآن :والتصنيف كتااب آخر أشتهي ىذا ٔبأضيف إ فأ  كايكنت 
 يخف ما ككشف مشكلها، كإيضاح معانيها، القرآف حتتاج إٔب معرفةيشتمل على مواضع من 

 ساعد القدر، على بلوغك اخر األجل،  فإ كتيسًنههللا  مبعونةمن إعراهبا، كأ  على ذلك 
 أجد من كٓب، والكتاب إسعافا لطالبي ىذاإبراز  كعجلتعلى الوقف،  كقفتفقد كإال األمل، 
 و".دا لكثرة من يستدعيبذلك 

 من مصدر أـ ُب ذكره كذلك لعدـ كركد إكمالو، أك اليفو دكف حاؿحائبل  كيبدك أف
 ررتتو.مصادر ت

 
 
 

(ُُِ) 

جهـوده يف علم القراءات وما يتعلق هبا من علومادلبحث الثالث



 
 

 خالصة ادلبحث
 

 ُب علم القراءات كما يتعلق هبا من علوػ، كعلم كبًنة لئلماـ السخاكم رزتة هللا جهود      
 .كغًنىا،  كعد اآلم، كاظتنسوخ الناسخ كاالبتداء ك لوقف كاالتجويد، 

 اليت ألفها كانت ُب علم القراءات اظتصنفاتأكثر  ف، يلمس أو صنفاتظتكاظتتتبع       
 كىذا كإف دؿ فوفتا يدؿ على إمامة السخاكم رزتو هللا ُب علم القراءات كالتجويد ،، كالتجويد 

 ذلك ُب إٔبكما أشر  جاكزت األربعٌن سنة   ظتدةمشيخة اإلقراء  ككٔبفقد اشتغل إبقراء القراءات 
 اظتبحث األكؿ.

 ُب التفسًن كعلـو القرآفُب  وعرضنا  هودات كبعد، اظتبحث  ىذاُب  حاكلنالذلك        
 ُب علم القراءات، كاظتخطوطة كاظتفقودة اظتطبوعة ومصنفات السابق، اإلشارة إٔب اظتبحث

 .لقراءاتعبلقة بعلم ا عتااليت  العلـو من  كغًنىااالبتداء، ك الوقف ك التجويد، ك 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ُُّ) 

جهـوده يف علم القراءات وما يتعلق هبا من علومادلبحث الثالث



 
 اخلادتــــــة

 البحث، حاكلت ىذاتتم الصاضتات كبعد، فلقد قضيت مدة ُب  بنعمتواضتمد هلل الذم       
 ، كبذلتتوالعلمية كم لفا ومن خبلعتا معرفة شخصية اإلماـ علم الدين السخاكم، كمنزلت

 .جهدم ُب رصد جهوده ُب التفسًن كعلـو القرآف
 ،كما كانت  فعة كمفيدة استطعت كلقد كانت رحلة شاقة كطويلة، لكنها شيقة كؽتتعة       

 أف أقف على منزلة اإلماـ السخاكم العلمية كأف أقف وكمعونت ومن خبلعتا بفضل هللا كتوفيق
 .سًن كعلـو القرآفم جهوده ُب التفىعلى أ
 :نتائج، أرتلها ُب اآلٌبدة البحث توصلت إٔب ع ىذاكمن خبلؿ        

 من كبار علماء القرنٌن السادس كالسابع عند ىذااإلماـ أبو اضتسن علم الدين السخاكم  -ُ
 اجم: "كاف اإلماـ علم الدين السخاكم إمامان ُبل الرتن ىاألئمة كأ و، فقد قاؿ عن اعتجريٌن

 عتا، ابرعان ُب التفسًن،ودا العربية، بصًنان ابللغة، فقيهان، مفتيان، عاظتان ابلقراءات كعللها، غتٌ 
 " . . .القراء، و، كتكاثر عليو صنف كأقرأ كأفاد، كذاع صيت

 ُب غتإب علـو القرآف ومصنفات ىميعداف من أمجال القراء وكمال اإلقراء  وككتابتفسًنه إف  -ِ
 .ل هللا عتما من قبوؿ لدل العلماء كطلبة العلمكالتفسًن، ظتا جع

 وُب غتاؿ علـو القرآف كالتفسًن، بل كانت ل ىذا اضتدٓب تقف جهود اإلماـ السخاكم عند  -ّ
 و، لكونكغًنىاإسهامات ؽتيزةه ُب جوانب أخرل، كاللغة كاألدب كاضتديث كالشعر.، . . 

 .من العلماء اظتوسوعيٌن، الذين كتمعوف كيتقنوف ٌعدة فنوف يعد
 الدين، ترؾ لنا مصنفات ىذاا اإلماـ السخاكم ُب خدمة ىاظتدة اليت قضا ىذهكبعد كل  -ْ

 كمباركة ُب ؼتتلف العلـو كالفنوف، ٌعم هبا النفع على ٌمر العصور كاألزماف، ح  كقتنا قيمة
 .خًنان  كأىلو، فجزاه هللا عن اإلسبلـ  يسابلتدر  وتغال، كذلك رغم تصدره لئلقراء كاشىذا 
 العلمية فلقد برع كتفوؽ ُب علـو عديدة، إال أف األئمة كا ققٌن كأصحاب وأما عن حيات -ٓ
 .ُب علم القراءات، كتصدره لئلقراء وابظتقرئ، كذلك لنبوغ واجم اصطلحوا على تكنيتالرتن 
 
 

(ُُْ) 

اإلمام علم الدين السخاوي وجهوده يف التفسًن وعلوم القرآنادلبحث الثالث



 
 ،و هللا يٌعد من العلماء اظتتقدمٌن، إال أف الناظر ُب مصنفات رزتورغم أف اإلماـ السخاكم  -ٔ

 ابلتجديد كاألصالة كالسهولة كالشموؿ و، يبلحظ دتيز أسلوبمجال القراء وخاصة كتاب
 .كالغزارة العلمية

 
 :التوصيـــــات

 :البحث ىذام التوصيات اليت نستطيع أف ـترج هبا ُب آخر ىكأ      
 ورزت وم لف وو كتاب ماتع، جامع، شامل، رتع فيىمجال القراء وكمال اإلقراء إف كتاب  -ُ

 القرآف الكرٙب، كمع ذلك فهو ال يزاؿهللا عشرة كتب، كل كتاب ُب فن من فنوف علـو 
 .لتتاج إٔب عناية أكرب، كأف يكوف مرجعا من مراجع طبلب علـو القرآف

 عن وإف اإلماـ السخاكم كاف ابرعا ُب علم القراءات ح  لقب ابلسخاكم اظتقرئ دتييزا ل -ِ
 السخاويكاإلمام  :ُب القراءات وٌن دتٌيزه كتفوقتبغًنه، لذلك حرم أبف تفرد لو  وث 

 اإلمام السخاوي وجهود يف علم القراءات، اختيارات علم الدين السخاوي يف، مقرائ
 . .، علم القراءات من خالل كتابو فتح الوصيد

 تراث اإلماـ السخاكم خاصة اظتتعلق ابلتفسًن كعلـو القرآف ال يزاؿ ُب حاجة إٔب خدمة -ّ
 لتتاج إٔب حتقيق علمي رصٌن يليق ، كذلك ألف الكثًن منها ال يزاؿو ل العلم كطبلبىأ

 و.اإلماـ، كجبللة علم ىذامبكانة 
 جهود واظت سسات كاعتيئات العلمية، ال سيما ا اؿ العلمية ابصتامعات مدعوة لتوجي -ْ

 .اإلماـ ىذاطلبتها الػمقدمٌن على إعداد مذكرات التخرج، إٔب خدمة تراث 
 وكصلى هللا كسلم كابرؾ على نبينا   كعلى آل كآخر دعوا  أف اضتمد هلل رب العاظتٌن،      

 .أرتعٌن وكأصحاب
 
 
 
 

(ُُٓ) 

اإلمام علم الدين السخاوي وجهوده يف التفسًن وعلوم القرآنادلبحث الثالث



 
 

 الفهـــــــــــــــــــــــارس
 

 
 :ىيالبحث  ىذام الفهارس اليت أدرجتها ُب ىكأ

 فهرس اآلايت القرآنية -6 
 فهرس األحاديث -2 
 فهرس األعالم وادلرتجم ذلم -4 
 فهرس األعالم ادلرتجم ذلم  -3 
 فهرس النظم والشعر  -5 
 فهرس البلدان واألماكن  -1 
 فهرس ادلصادر وادلراجع  -1 
 فهرس احملتوايت  -5 

 

 
 
 
 
 
 

(661) 



 
 فهرس اآلايت القرآنية

 
 

 الصفحة رقم اآلية ىااآلية أو شطر  السًنة ورقمها
 ِٖ ِ )اضتمدهلل( ]ُ[الفاحتة 
 ّٓ ُ لم(ٱ) ]ِ[البقرة 

 ْٓ ِ (ذٰىًلكى اٍلًكتىابي الى رىٍيبى ۛ ًفيًو ۛ ىيدنل لًٌٍلميتًَّقٌنى )
ا النَّاسي اٍعبيديكا رىبَّكيمي الًَّذم خىلىقىكيٍم كىالًَّذينى  ) ايى أىيػُّهى

 ًمن قػىٍبًلكيٍم لىعىلَّكيٍم تػىتػَّقيوفى(
ُِ ٖٓ 

ًر الًَّذينى آمىنيوا كىعىًمليوا الصَّاضًتىاًت  أىفَّ عتىيٍم )كىبىشًٌ
) ا اأٍلىنٍػهىاري  جىنَّاتو جتىٍرًم ًمن حتىًٍتهى

ِٓ ْٓ 

)  ُٔ ُٕ )قىاؿى ًإنَّوي يػىقيوؿي ًإنػَّهىا بػىقىرىةه الَّ ذىليوؿه
يػٍرنا)  َٓ َُٖ (ًإف تػىرىؾى خى

ًة اٍلويٍسطىٰى(  ّٔ ِّٖ )كىالصَّبلى
اءي ًإذىا مىا ديعيوا )كىالى أيىٍبى   ٔٓ ِِٖ (الشُّهىدى

 ُُِ ٕ )فػىيػىتًَّبعيوفى مىا تىشىابىوى ًمٍنوي( ]ّ[آؿ عمراف 
 ٔٓ ٖٓ )كىالذًٌٍكًر اضتٍىًكيًم(

)كىأىنًذٍر بًًو الًَّذينى متىىافيوفى أىف لتيٍشىريكا ًإٔبىٰ رىهبًًٌٍم ۙ لىٍيسى  ]ٔ[األنعاـ 
 ( عتىيم مًٌن ديكنًًو كىٕبٌّ كىالى شىًفيعه لَّعىلَّهيٍم يػىتػَّقيوفى 

ُٓ ُٓ 

اًة كىاٍلعىًشيًٌ  ) كىالى تىٍطريًد الًَّذينى يىٍدعيوفى رىبػَّهيم اًبٍلغىدى
 ييرًيديكفى كىٍجهىوي(

ِٓ ِٓ 

 
 

(ُُٕ) 

اإلمام علم الدين السخاوي وجهوده يف التفسًن وعلوم القرآن الفهـــــــارس



 
 الصفحة رقم اآلية ىااآلية أو شطر  السًنة ورقمها

ـه ) ]ٔ[األنعاـ  تًنىا فػىقيٍل سىبلى كىًإذىا جىاءىؾى الًَّذينى يػيٍ ًمنيوفى ًِبايى
عىلىٍيكيٍم ۖ كىتىبى رىبُّكيٍم عىلىٰى نػىٍفًسًو الرَّزٍتىةى ۖ أىنَّوي مىٍن 

الىةو ٍبيَّ اتىبى ًمن بػىٍعًدًه كىأىٍصلىحى  عىًملى ًمنكيٍم سيوءنا جًبىهى
 (فىأىنَّوي غىفيوره رًَّحيمه 

ْٓ ُٓ 

ًلكى  ًت كىلًتىٍستىًبٌنى سىًبيلي اٍلميٍجرًًمٌنى( )كىكىذٰى لي اآٍلايى  ِٓ ٓٓ نػيفىصًٌ
انيوا يػىٍعمىليوفى(  ْٗ ٖٖ )كىلىٍو أىٍشرىكيوا ضتىىًبطى عىنػٍهيم مَّا كى

ًر اٍسمي اَّللًَّ عىلىٍيًو(  َٔ ُُِ )كىالى اىٍكيليوا ؽتَّا ٓبٍى ييٍذكى
ـى قىٍد أىنزىٍلنىا عىلىٍيكيٍم لًبىاسنا يػيوىارًم سىٍوآًتكيٍم  ]ٕ[األعراؼ  ايى بىيًن آدى

يػٍره(  كىرًيشنا ۖ كىلًبىاسي التػٍَّقوىٰل ذٰىًلكى خى
ِٔ ْٓ 

 ِٓ ْٓ )ٍبيَّ اٍستػىوىٰل عىلىى اٍلعىٍرًش(
ي  ]ٖ[األنفاؿ  ُسوِل َوذِلِ َُ َوِنوصَّ َس ِ مُخُ ٍء فَبَنَّ ّلِِلَّ ن يَشْ ََّما غَيِْممُت ّمِ )َواؿْوَُموا بَه

 ِ ن ُكيمُتْ بَٓمٌمُت اِبّلِلَّ
ِ
ِخِِل ا ََخَاَمٰى َوامَْمَساِكنِي َواجِْن امسَّ امُْلْصىَبٰ َوامْ

ُ َوَما َبىَزمْيَا ؿىََلٰ َؾْحِساَن ًَْوَم امُْفْصكَاِن ًَْوَم امْخَلَى امْ  اِن ۗ َواّلِلَّ ـَ َجْم

ٍء كَِسٌٍص(  ؿىََلٰ لُكِّ يَشْ

ُْ ُٓ 

 ْْ ّٔ )ًإفَّ ًعدَّةى الشُّهيوًر ًعندى اَّللًَّ اثٍػنىا عىشىرى شىٍهرنا( ]ٗ[التوبة 
اًر كىزيلىفنا مًٌنى اللٍَّيًل ۚ ًإفَّ  ]ُُ[ىود  ةى طىرىُبًى النػَّهى )كىأىًقًم الصَّبلى

 (اضتٍىسىنىاًت ييٍذًى ٍنى السَّيًٌئىاًتۚ  ذٰىًلكى ذًٍكرىٰل لًلذَّاًكرًينى 
ُُْ ّٓ-ٓٔ 

 ْٗ ُٖ ( مَّثىلي الًَّذينى كىفىريكا ًبرىهبًًٌٍم ۖ أىٍعمىاعتييٍم كىرىمىادو  ) ]ُْ[إبراىيم 
)قىاليوا ايى ذىا اٍلقىٍرنػىٌٍنً ًإفَّ أيىٍجيوجى كىمىٍأجيوجى ميٍفًسديكفى  ]ُٖ[الكهف 

 ُب اأٍلىٍرًض(
ْٗ ِٔ 

 
 
 
 

(ُُٖ) 

اإلمام علم الدين السخاوي وجهوده يف التفسًن وعلوم القرآن الفهـــــــارس



 
 الصفحة رقم اآلية ىااآلية أو شطر  السًنة ورقمها

كىنيًفخى ُب كىتػىرىٍكنىا بػىٍعضىهيٍم يػىٍومىًئذو نتىيوجي ُب بػىٍعضو ۖ ) ]ُٖ[الكهف 
ٍعنىاىيٍم رتىٍعنا  (الصُّوًر فىجىمى

ٗٗ ِٔ 

اًف لىسىاًحرىاًف( ]َِ[طو  ذى  ِٖ ّٔ )ًإٍف ىٰى
( ]ُِ[األنبياء   ُٔ ِِ )لىٍو كىافى ًفيًهمىا آعًتىةه ًإالَّ اَّللَّي لىفىسىدىاتى

 ِٔ ٔٗ )كىىيم مًٌن كيلًٌ حىدىبو يىنًسليوفى(
بىاءن  كىقىًدٍمنىا ًإٔبىٰ ) ]ِٓ[ الفرقاف مىا عىًمليوا ًمٍن عىمىلو فىجىعىٍلنىاهي ىى

 ( مَّنثيورنا
ِّ ْٗ 

 ٓٓ ُِْ (كىأىنًذٍر عىًشًنىتىكى اأٍلىقػٍرىًبٌنى ) ]ِٔ[ الشعراء
 ٔٓ-ّٓ ُُْ (كىاَّللَّي خىلىقىكيٍم كىمىا تػىٍعمىليوفى ) ]ّٕ[الصافات 

 َٓ ُّْ (فػىلىٍوال أىنَّوي كىافى ًمنى اٍلميسىبًًٌحٌنى )
 ٓٗ-ٕٓ ّ ( كىالتى ًحٌنى مىنىاصو ) ]ّٖ[ ص
 ْٓ َِ (لٰىًكًن الًَّذينى اتػَّقىٍوا رىبػَّهيٍم عتىيٍم غيرىؼه ) ]ّٗ[ الزمر
ـى ًمن ذىنًبكى كىمىا اىىخَّرى كىييًتمَّ  ) ]ْٖ[الفتح  لًٌيػىٍغًفرى لىكى اَّللَّي مىا تػىقىدَّ

ا( تىوي عىلىٍيكى كىيػىٍهًديىكى ًصرىاطنا مٍُّستىًقيمن  نًٍعمى
ِ ٖٔ-ُٕ 

 ْٓ َّ (رىٍيبى اٍلمىنيوفً ) ]ِٓ[الطور 
 ْٓ ُ )قيٍل أيكًحيى ًإٕبىَّ أىنَّوي اٍستىمىعى نػىفىره مًٌنى اصتًٍنًٌ( ]ِٕ[اصتن 
 َٓ ٖ )كىًإنَّوي ضًتيبًٌ اطتٍىًٍنً لىشىًديده( ]ََُ[العادايت 
ا أىيب عتىىبو كىتىبَّ ) ]ُ[اظتسد   ٓٓ ُ (تػىبٍَّت يىدى

 
 
 
 
 

(ُُٗ) 

اإلمام علم الدين السخاوي وجهوده يف التفسًن وعلوم القرآن الفهـــــــارس



 
 

 النبوية فهرس األحاديث
 

 رقم الصفحة احلديثطــرف 
حافظ،  لن يزاؿ عليك من هللا فونوإٔب فراشك فاقرأ آية الكرسي،  ذىبتإذا 

 كال يقربك شيطاف ح  تصبح
ّٓ 

 عليكم، أكنتم تغًنتريد أف  اصتبل ىذاأرأيتم لو أخربتكم أف خيبل بسفح 
 مصدقي

ٓٓ 

 َٓ اطتًنمعقود ُب نواصيها  اطتيل
 كل يـو  واتطمس، كمثل ور على ابب أحدكم يغتسل فيمثل الصلوات 

 شيئا؟ قالوا: ال، قاؿ: كذلك ومرات، أتركف ذلك يبقي من درن ستيس
 اطتطاايهللا هبا  نتحو اطتمسالصلوات 

ّٓ 

 ٓٓ غًنهمعاذ هللا أف أشرؾ ابهلل 
 ٗٔ من قرأ عشر آايت من الكهف: عصم من فتنة الدجاؿ

 ٗٔ الغنم كاضربوا ٕب معكم بسهم كما علمت أوا رقية؟ اقبضوا
 
 
 
 
 
 
 
 

(َُِ) 

اإلمام علم الدين السخاوي وجهوده يف التفسًن وعلوم القرآن الفهـــــــارس



 
 فهرس اآلثـــــــــــــــــار

 رقم الصفحة الــراوي طرف األثــــر
ـى ًمن ذىنًبكى كىمىا )لًٌيػىٍغًفرى أنزلت على النيب ملسو هيلع هللا ىلص  لىكى اَّللَّي مىا تػىقىدَّ

تىوي عىلىٍيكى كىيػىٍهًديىكى ًصرىاطنا مٍُّستىًقيمنا( ...  اىىخَّرى كىييًتمَّ نًٍعمى
 ٖٔ قتادة

القرل فسألناىم ، بقـو  فنزلنا، سريةُب يعثنا رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص 
 ...فلم يقرك 

 ٗٔ أبو سعيد اطتدرم

على ستو : سهم هلل تعأب يقسم ُب مصاّب تقسم الغنائم 
 .الكعبة كعمارهتا .....

 ُٓ أبو العالية الرايحي

 سألت معاذ بن جبل عن قوؿ اضتواريٌن ىل تستطيع ربك 
 أك يستطيع ربك؟  ...

 ُٕ عبادة بن نسيى 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ُُِ) 

اإلمام علم الدين السخاوي وجهوده يف التفسًن وعلوم القرآن الفهـــــــارس



 
 شعارفهرس النظم واأل

 
 رقم الصفحة قائلو البيت

 عن الياء ذات الوصل كالوقف عن خرببا       راغاؿ أال قل تظن كافاؾ يس
 من يقرم خطها كلكتااب كراعى أثبتت              بعد عشرين  ذتاففتلك 

 كرُب الذ اظتقدـ مضى ايء كاخشو٘ب                   وفمنها فوف هللا أيٌب كقبل

 ْٖ السخاكم

 ٕٓ السخاكم ........................ قط       حفظت لفظا عظيما عظيم الوعظ يو
 َُّ السخاكم ٌبكقل من إمبلؽ ُب اإلنعاـ أ             خشية إمبلؽ ُب اإلسراء اي ف  

 رتبتها على حركؼ اظتعجم                  فأفصحت عن كل أمر مبهم 
 فانظر إٔب اضترؼ الذم ُب األكؿ   إف أردت علم لفظ مشكل              

 فونو ابب من األبواب                      كفيو ما رمت ببل اريباب
 كال تعد أكال مزيدا                           إال إذا كاف ىو اظتقصودا 

 كإف أردت علم حرؼ أشكبل                ألفيتو ُب اببو ػتصبل 
 كإف توالت كلمات مشكلة                 رتعتها ُب ابب حرؼ األكلة 

 كإف أمكن اصتمع كإال انفردت              فوقعت ُب ابهبا ككردت 
 كرمبا أغىن عن القرين                        قرينو بواضح التبيٌن 

 ا  كرمبا جاءا معا فكا                          كالشاىدين أكضحا البي
 ككل ما قيده اإلعراب ٓب                     آت بو ألف االعراب علم 

 ٗٗ السخاكم

 ٕٓ أبو زبيد الطائى طلبوا صلحنا كالت أكاف                    فأجبنا أف الت حٌن بقاء 
 فانظر إليها كامعا متدبرا                     فيها فقد فاقت  سن معاف 

 ظلمها                 إف قستها بقصيدة اطتاقاف  كاعلم أبنك جائر ُب
 ستوف بيتا عدىا مع أربع                    نظم السخاكم العظيم الشأف

 َُُ السخاكم

 قاؿ السخاكم على  ظما                   كاف لو هللا الرحيم رازتا 
  اضتمد هلل اضتميد الصمد                      منزؿ الذكر على 

 ٖٗ السخاكم

 
 

(ُِِ) 

اإلمام علم الدين السخاوي وجهوده يف التفسًن وعلوم القرآن الفهـــــــارس



 
 رقم الصفحة قائلو البيت

 قالوا غدا اتى داير اضتمى                        كينزؿ الركب مبغناىم 
 فكل من كاف مطيعا عتم                           أصبح مسركرا بلقياىم

 قلت فلى ذنب فما حيل                          أبم كجو أتلقاىم 
 ال سيما عمن ترجاىم     قالوا أليس العفو من شاوم                   

 َُٔ السخاكم

 ٕٗ السخاكم  اضتفاظ كالطبلبكغاية  اظتراتب                                ىدايةلقبتها: 
 لكن )فأرسلنا عليهم( جاء ُب                        سورة األعراؼ يقينا فاعرؼ

 كآخر اآلية )يفسقو (                                فيها كَب األعراؼ )يظلمو (  
 ََُ السخاكم

 ُٗ ابن اصتهم الطائر الغردحسن الرايض كصوت و               يضحك الورد إال حتي أعجب ٓب
 مضى السخاكم فانبتت عرل اصتدؿ                كبدلت مذ توارل صنعة البلل

 تو ُب الفصل ابلغة                        كمنو عٌن اظتعا٘ب اظترة ُب كحلككاف حج
 بكت عليو عيوف النحو جازعة                     لفقده مذ توارل كىو علم على
 فقلت للعٌن كفى كىى سافحو                     ظتا خشيت عليها صولة السبل 

 أ  الغريق فما خوُب من البلل        فقاؿ إنساوا كالدمع منحدر               

رتاؿ الدين 
 إبراىيم بن 

 عطاء

ُٔ 

 ٕٓ أبو ذؤيب ويتك عن طبلبك أـ عمرك                      بعافية كأنت إذ صحيح 
 كارغب إٔب موالؾ ُب تيسًنه                      بعافية كأنت إذ صحيح 
 كأبرزهتا حسناء نظم عقودىا                      در كفصل درىا جبماف 

 فانظر إليها كامقا متدبرا                          فيها فقد فاقت  سن معا٘ب
 كاعلم أبنك جائر ُب ظلمها                      كإف قستها بقصيدة اطتاقا٘ب

 َُٓ السخاكم

 كالقاؼ بٌن جهرىا كعلوىا                      كالكاؼ خلصها  سن بياف 
 إف ٓب حتقق جهر ذلك كقتس ذا                 فهما ألجل القرب متتلطاف 
 كاصتيم إف ضعفت أتت ؽتزكجة                  ابلشٌن قبل اصتيم ُب اظترجاف

 َُُ السخاكم

 ِٖ الشاطيب كما ليس مبدكءا بو أجذـ العبل            كثلثت أف اضتمد هلل دائما           
 َٖ الشاطيب كشتيتها حرز األما٘ب تيمنا                       ككجو التها٘ب فاىنو متقببل 
 ّٖ الشاطيب كضم لباقيهم كزتزة كقفو                        بواك كحفص كاقفا ٍب موصبل

 ُٖ الشاطيب ح شقوتنا كامدد كحركة شلشبل         كعآب خفض الرفع عن نفر كفت       
 َّ السخاكم كُب أصوؿ الدين حقا ال نظًن                  "األشعرم"ك"اظتاتريدم"الشهًن

(ُِّ) 

اإلمام علم الدين السخاوي وجهوده يف التفسًن وعلوم القرآن الفهـــــــارس



 
 رقم الصفحة قائلو البيت

 كقد تقصت كلمات اظتشتبو                   فاشكر لنظمي  ئبل جاءؾ بو
 لكنها معينة ظتن تبل                  ال أدعي أ٘ب حصرت اظتشكبل

 ككاحد بعد الثبلثٌن العدد                     مع أربع من اظتئٌن ٓب ترد 
 كاضتمد هلل على آالئة                         زتدا يبارم الدىر ُب بقائو
 كصلوات ربنا العظيم                         على النيب الطاىر الكرم
 كيرحم هللا امرءا دعا ٕب                       برزتة منو كحسن حاؿ  

 َُُ السخاكم

 كقد نظمت ُب اشتباه الكلم                  أرجوزة كالل ل  اظتنظم 
 لقبتها : ىداية اظتراتب                        كغاية اضتفاظ كالطبلب 

 ٔب الكتاب كتريح من تبل أكدعتها مواضعا ختفى على                   ات

 ٖٗ السخاكم

 ٔٓ األعشى قيس كقصيدة اتى اظتلوؾ حكيمة             قد قلتها ليقاؿ من ذا قاعتا 
 كىذه منظومة فيها الوفا                         لوصل عبد اتئو بعد اصتفا 
 ذببت عن أىل العلـو خصمهم                 بذاؾ أرجو أف أ ؿ برىم 
 "األشعرم" كصحبو أكٔب اعتدم                 كالناصرين ديننا من الردل
 شتيتها ُب االبتداء "الناصرة                      ظتذىب األئمة األشاعرة"
 كهللا عو٘ب غاداي كركحيت                        طو النيب عدٌب كنصرتى

 َّ السخاكم

 ٖٗ السخاكم برزتة منو كحسن حاؿ             كيرحم هللا امرءا دعا ٕب             
 ّٖ الشاطيب كيقبل األكٔب أنثوا دكف حاجز                  كعد  رتيعا دكف ما ألف حبل

 ِٖ البن قيس كيقلن شيب قد عبلؾ                          كقد كربت فقلت إنو
 اي من يرـك تبلكة القرآف                        كيردد شأك أئمة اإلتقاف 
 ال حتسب التجويد مدا مفرطا                  أك مد ما ال مد فيو لوا٘ب

 أك أف تشدد بعد مد قتزة                      أك أف تلوؾ اضترؼ كالسكراف
 يفر سامعها من الغثياف   أك أف تفوة هبمزة متهوعا                       ف

 َُٓ السخاكم

 
 
 

(ُِْ) 

اإلمام علم الدين السخاوي وجهوده يف التفسًن وعلوم القرآن الفهـــــــارس



 
 مرتجم ذلادلفهرس األعالم 

 رقم الصفحة العلــم
، أبو إسحاؽ ت   َِ ىػ ّٓٔإبراىيم بن ترجم بن حاـز

 ّٖ ىػػ ُْٕإبراىيم بن عبد الرزتن الشًنازم 
 ِِ ىػػ ُٖٓأبو الطاىر بن عوؼ القرشي ت 

 ِِ ىػػ َِٓأبو بكر   بن الوليد الطرطوشي ، ت
 ّٕ ق َٕٓأزتد بن إبراىيم بن سباع، شرؼ الدين الفزارم ت 
 ٕٗ-ّٖ-ّٕ قُٖٔأزتد بن   بن إبراىيم، أبو العباس بن خلكاف ت 
 َِ-ُٖ-ُّ قٕٔٓأزتد بن   بن أزتد بن   بن إبراىيم السلفي ت 

 ُٖ أزتد بن   بن اضتسن بن  وؿ ، أبو اضتسن البصرم
 ٖٓ ىػ ِّْأزتد بن موسى بن العباس ، أبو بكر بن غتاىد 

 ّٕ ىػ ُْٕعثماف بن اظتعلم اضتنفي ت إشتاعيل بن 
 َِ إشتاعيل بن ايسٌن ، أبو الطاىر

 ّٖ ىػ ُٕٔإشتاعيل بن يوسف بن مكتـو ت 
 ّّ-ِّ ىػ ُٗٔجعفر بن القاسم ، ابن دنوقا ت 
 ّّ ىػ ِٗٔرتاؿ الدين إبراىيم العسقبل٘ب ت 

 ٖٔ ىػّٕٕاضتسن بن أزتد بن عبد الغفار، أبو على الفارسي ت 
 ّٕ قَِٕبن علي بن اطتبلؿ ت اضتسن 

 ْٖ ىػ ِْٔحفص بن سليماف بن اظتغًنة ، أبو عمر األسدم ت 
 ْٖ ىػ ُٔٓزتزة بن حبيب الزايت ، أبو عمارة الكوُب ت 

 ِْ ىػ َْٔحنبل بن عبد هللا ، أبو على بن الفرج ت 
 ِّ ىػ  ّٕٔرشيد الدين ابن أىب الدر اظتكيين ت 
 ِٕ-ِِ ق  ُّٔزيد بن اضتسن أبو اليمن الكندم ت 

 
(ُِٓ) 

اإلمام علم الدين السخاوي وجهوده يف التفسًن وعلوم القرآن الفهـــــــارس



- 
 رقم الصفحة العلــم

 ٖٓ قُِٓسعيد بن أكس بن اثبت بن بشًن، أيب زيد األنصارم ت 
 ِٗ-َِ قِّٔبن جبارة ت شرؼ الدين علي بن إشتاعيل بن إبراىيم 

 ْٗ-َٗ-ِْ-َْ قُُٗعبد الرزتن بن أيب بكر، جبلؿ الدين السيوطي ت
 ٖٖ-ِٕ-ّْ-ّٗ-ُّ قٓٔٔعبد الرزتن بن إشتاعيل بن إبراىيم ، أبو شامو ت 

 ّْ-ُٗ قْٗٔعبد الظاىر بن نشواف بن عبد الظاىر، رشيد الدين ت 
 ِّ ىػ ٔٓٔت عبد العظيم بن عبد القوم ، أبو   اظتنذرم ، 

 ُُ ق ِّٔعبد الكرٙب بن   بن عبد الكرٙب الرافعي، القزكيين ت
 ِٓ ىػ ٕٔٓعبد هللا بن أتزد ابن اطتشاب ، أبو   البغدادم ت 

 ُٗ ىػ ُٔٓعبد هللا بن رفاعة، أبو   السعدم ت 
 ْْ ىػ ِِٔعبد هللا بن علي بن حسٌن ، صفي الدين ت 

 ِٕ ىػ ُْٓ  البغدادم، ت عبد هللا بن علي، أبو 
 ّٔ-ّٓ-ّّ ىػػّٓٔعبد هللا بن عمر بن علي، ابن اضتنبلي ، ت 

 ّّ قُْٔعبد اظتلك بن عبد اضتق أبو الوفاء، ابن اضتنبلي، ت 
 ّٗ-ُٗ-ٖٗ-ٖٔ-ّٕ قْْْعثماف بن سعيد بن عثماف، أبو عمرك الدا٘ب ت 

 َِ قْٔٔعثماف بن عمر بن أيب بكر بن يونس، ت 
 ُٖ ىػ ُٖٓبن علي، أبو اصتيوش اظتصرم ت عساكر 

 َّ ق َِٔعلي بن إشتاعيل بن إسحاؽ أيب موسى األشعرم، ت 
 ِّ ىػ ُُٔعلي بن اظتفضل بن علي، شرؼ الدين اظتقدسي ت 

 ُُ ىػ َّٔعلي بن   بن عبد الكرٙب ابن األثًن ت 
 ِٓ ق ٖٗٓعلي بن   بن غليس اليمين ت 

 ِْ ق َٕٔعمر بن   بن معمر، ابن طربزد ت 
 ُِ عونتر بن عامر بن مالك بن زيد

 َِ-ُٗ ق َٓٔغياث بن فارس بن مكي اللخمي ت 
 ّٗ-ٖٓ-ْٕ-ّٕ ِِِالقاسم بن سبلـ، أبو عبيد ت 

 ِّ قََٔالقاسم بن علي بن اضتسٌن ابن عساكر الدمشقي ت 
 

(ُِٔ) 

اإلمام علم الدين السخاوي وجهوده يف التفسًن وعلوم القرآن الفهـــــــارس



 
 رقم الصفحة العلــم

-َٖ-ٕٗ-ِٕ-ِٗ-ُٕ-ُْ ق َٗٓالقاسم بن فتىو بن خلف الشاطيب ت 
ٖٕ-ٖٖ-ٖٗ-ُٗ-َُٔ 

 َٖ-ٓٓ-ّٗ-ّٖ قُٕٓالدين بن اصتزرم، ت   ابن  ،  س 
 َٖ-ٔٔ-ّٖ-ُٓ قْٖٕ  بن أزتد بن عثماف،  س الدين الذل ت 
 َٖ-ْْ-ِٖ-ُٓ قَُٕ  بن أزتد بن علي الرقي،  س الدين ت 

 ْٕ-ُّ ق َِْ  بن إدريس، أبو عبد هللا الشافعي ت 
 َِ قّٓٓ  بن عبد الباقي، أبو بكر ت 

 ُّ قَِٗرزتن السخاكم ت   بن عبد ال
 ّّ قّٗٔ  بن عبد العزيز الدمياطي ت 

 ّْ قَُٕ  بن عبد الكرٙب ، عبد الكرٙب التربيزم ت 
 ِٔ ىػ ٕٔٓ  بن عبد هللا، أبو بكر القرط ت

 ُّ قٕٓٔ  بن علي بن موسى، أبو الفتح األنصارم ت 
 ُُ ىػ َٔٔ  بن عمر بن اضتسن التيمي، الرازم ت

 ُّ قّْٔ  بن عمر بن عبد الكرٙب اإلماـ فخر الدين ت 
 ّٕ ىػ َِٕ  بن قانتاز الدقيقي ت 

  ىػ َُِٓ  بن   بن عبد الرزاؽ ، أبو الفيض الزبيدم ت 
 ِٕ-ُٗ ىػ ٗٗٓ  بن يوسف بن علي الغزنوم ت 

 ّٕ-ٖٓ-ِٓ ىػ ّٖٓػتمود بن عمر اطتوارزمي الزؼتشرم ت 
 ِٓ ىػ َّٔمكي بن رايف بن شبة بن صاّب اظتاكسيين ت 

 ّْ ق ّْٔاظتنتخب بن أيب العز بن رشيد، منتجب الدين، ػ ت 
 ٖٓ ىػ ِّٓموسى بن عبيد هللا، أبو مزاحم اطتاقا٘ب ت 

 ُٓ ىػ ِٕٔموسى بن   قطب الدين أبو الفتح اليونيين ت 
 ِِ ىػ ْٓٔموىوب بن أزتد بن   اصتواليقي ت 

 ُُ ىػ ّٕٔتصر هللا بن   بن عبد الكرٙب، ابن األثًن اصتزرم ت 
 
 

(ُِٕ) 
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 الصفحةرقم  العلــم

 ُٖ ق ًٖٖٗنم ت هللا بن علي بن مسعود البوص ىبو
 ِٓ ق ِٓٓت  هللا بن  ، أبو القاسم ىبو

 ُٔ ق ُُِىو مكحوؿ بن أيب مسلم اعتذٕب أبو عبد هللا الشامي 
 ّٗ-ٖٔ-ّٕ ىػّْٕت  أبو   مكي بن أيب طالب   كىو

 ِّ ق ٖٖٔصترائدم ت يعقوب بن بدراف ا
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 والبلدانفهرس األماكن 
 

 الصفحة األماكن والبلدان
 ُِ أذربيجاف

 ِْ إربل
 ُِ أصبهاف

-ّٗ-ّٕ-ّّ-ُّ-ِٖ-ُٔ الربة الصاضتية )تربة أـ الصاّب(
ْٓ 

 ّّ-ِْ حراف
 ُِ الدينور
 ُِ الرم
 ُِ زؾتاف
 ُّ سخا
 ٗ جالوت عٌن

 ّٗ-ّّ-ِّ-ُٔ-ُٓ قاسيوف
 ُِ قزكين
 ُٖ اظتقطم
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 وادلراجع ادلصادرفهرس 
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 ط، ق ، فتح البارم شرح صحيح البخارم. ال. ِٖٓابن حجر: أزتد بن علي ت  -ٗ

 ق. ُّٕٗبًنكت : دار اظتعرفة ، 
: علي بن أتزد ت -َُ  ، بًنكت ، دار الكتبّق، رتهرة أنساب العرب. ط: ْٔٓابن حـز

 ق.ُِْْالعلمية، 
 
 

(َُّ) 
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 :ق ، كفيات األعياف كأنباء أبناء الزماف، حتقيقُٖٔأزتد بن   تابن خلكاف:  -ُُ
 ـ.ََُٗإحساف عباس. ال. طه بًنكت ، دار صادر، 

 .ق ، بغية اظتلتمس ُب اتريخ رجاؿ أىل األندلسٗٗٓابن عمًنة: أزتد بن لتي ت  -ُِ
 .ـُٕٔٗال.طه القاىرة : دار الكاتب العريب، 

 :ه بًنكت ُية، حتقيق: اضتافظ عبد العليم خاف. ط: ٔ ابن قاضي شهبة، طبقات الشافع -ُّ
 ق. َُْٕعآب الكتب، 

 ق تفسًن القرآف العظيم، حتقيق كتعليق موسىْٕٕابن كثًن : إشتاعيل بن عمر ت:  -ُْ
 ه القاىرة : دار النشر ُٔعلي موسى مسعود، كأشرؼ   عبد هللا القصاص . ط: 

 ق. َُّْللجامعات، 
 عظيم، حتقيق : سامي بن  تفسًن القرآف ال -ُٓ

 ق.َُِْ: دار طيبة للنشر كالتوزيع ، ِ سبلمة. ط: 
 ق ، البداية كالنهاية، حققو كدقق أصولو كعلقْٕٕابن كثًن: : إشتاعيل بن عمر ت:  -ُٔ

 ق.َُْٖحواشيو : على شًنم. ط: ٔه ال. ـ: دار إحياء التناث العريب، 
 ، طبقات الشافعيٌن، حتقيق: د أزتد عمر قْٕٕابن كثًن: : إشتاعيل بن عمر ت:  -ُٕ

 ق.ُُّْىاشم، د   زينهم   عزب. ال. طه ال. ـ: مكتبة الثقافة الدينية، 
 ىػ ، الرد الوافر، حتقيق: زىًنِْٖابن  صر الدين:   بن أيب بكر الدمشقي ت  -ُٖ

 ق.ُّّٗه بًنكت: اظتكتب اإلسبلمي، ُالشاكيش. طٔ 
 ، البحر ا يط ُب التفسًن ، ا قق: صدقي   تريل. ال. ط،أبو حياف األندلسي -ُٗ

 ق.َُِْبًنكت: دار الفكر، 
 ق ، إبراز اظتعا٘ب من حرز األما٘ب. ال. ط،ٓٔٔأبو شامة: عبد الرزتن بن إشتاعيل ت  -َِ

 مصر: دار الكتب العلمية، د. ت.
 ٔب علـو تتعلق ابلكتابالوجيز إ اظترشد، ق ٓٔٔأبو شامة: عبد الرزتن بن إشتاعيل ت  -ُِ

 ق.ُّٓٗ: دار صادر، بًنكت ه ُ. ال. طقوالج العزيز، حتقيق: طيار آليت 
 ق ، تراجم رجاؿ القرف السادس كالسابع ،ٓٔٔأبو شامة: عبد الرزتن بن إشتاعيل ت  -ِِ

 قُْٕٗه بًنكت : دار اصتبل ، ُحتقيق عزت العطار اضتسيين. ط: ٔ
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 هُ. ط: ٔاطتزم، حتقيق: سليماف بن صاّب اظتفسرينبن   ، طبقات  أزتداألدنركم:  -ِّ
 .ُٕٗٗ، كاضتكم: مكتبة العلـو اظتدينة اظتنورة 

 ، حتقيق: سليماف بن صاّباظتفسرين، طبقات  قُُبن   ت:ؽٔ  أزتدكم:  واألدن -ِْ
 .ه4145، كاضتكم . ط:ٔه السعودية: مكتبة العلـو اطتزم
 :بًنكت. ال. طه اظتصنفٌن كآاثر  العارفٌن أشتاء اظت لفٌن ىدايةابشا البغدادم،  إشتاعيل -ِٓ

 ـ.ُُٓٗ دار إحياء التناث العريب،
 ػتمود: حتقيق الكبًن ، األعشى ديواف ق،683ألعشى: ميموف بن قيس بن جندؿ ت  -ِٔ
 .ـََُِ، كالرتاث ه قطر: كزارة الثقافة كالفنوف ُيم   الرضوا٘ب. ط:ٔىإبرا
 ومذم، أشرؼ على طباعتسنن الرتن  ضعيف ق،َُِْ األلبا٘ب:    صر الدين ت  -ِٕ

 اطتليجالعريب لدكؿ  الرتبيةالشاكيش. ط: ٔه بتكليف: من مكتب  زىًن: و كالتعليق علي
 ق.اإلسبلمي،  اظتكتب :عالرايض توزي

 :، ا قق ع الثما٘ببكالس العظيم القرآف تفسًن ُب اظتعا٘ب ركح ، هللا عبد بن ػتموداأللوسي:  -ِٖ
 ق.ُُْٓه بتىوت: دار الكتب العلمية، ُعلي عبد البارم عطية. ط: ٔ

 :ا قق األدابء طبقات ُب األلباء نزىة ق،355بن   ت:  الرزتافاألنبارم: عبد  -ِٗ
 ق.َُْٓ الزرقاء، اظتنار، مكتبة: األردف ه5، طئي السامرا إبراىيم
 .، حتقيق: د. مصطفى ديب البغااظتختصر الصحيح  اصتامع،  إشتاعيلالبخارم:   بن  -َّ
 ق. َُْٕبن كثًن ،  دار: بًنكت  ه5ط: 
 عبد .د: حتقيق اضتنابلة ، طبقات ذيل ، ه533ت:  الرزتن بن أزتدالبغدادم: عبد  -ُّ

 ق. ُِْٓه الرايض: مكتبة العبيكاف، ُ. ط:ٔالعثيمٌن بن سليماف  الرزتن
 ف العرب،لسا لباب كلب األدب خزانة( قَُّٗتالبغدادم: عبد القادر بن عمر ) -ِّ

 : دار الكتب العلمية،بًنكت وب. ال.طه حتقيق   نبيل طريفي كإميل بدم اليعق
 .ـُٖٗٗ

 :حتقيق كاظتسانيد ، السنن ركاة ظتعرفة التقييد ق ،683البغدادم:   بن عبد الغتو ت:  -ّّ
 .قَُْٖه ال.ـ: دار الكتب العلمية، ُ. ط:ٔ اضتوتكماؿ يوسف 

 .، د. ت النفائس  : داربًنكتبك:   فريد، تىريخ الدكلة العلية العثمانية، ال. طه  -ّْ
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معجم ،(قُّٓ: عبد الباقي بن قاف بن مرزكؽ بن كاثق األموم )ت:  نعبن قا -ّٓ  

: مكتبة الغرابءاظتدينة اظتنورةه ُ. ط:ٔاظتصراٌب سآبالصحابة، حتقيق: صبلح بن   
ق.ُُْٖ،  األثرية  
ػتمود  ، حتقيق: د. الكربل الشافعية طبقات ،(ق554الدين السبكي)ت:  اتج -ّٔ  

قُُّْ للطباعة كالنشر كالتوزم ، ىجره ال. ـ، ِ . ط:اضتلوالطناحي، د. عبد الفتاح     
   شاكر أزتدمذم، حتقيق: الرتن مذم:   بن عيسى ، اتصاـ الصحيح سنن الرتن  -ّٕ

.اث العريب، د. ت: دار إحياء الرتن بًنكتكآخركف. ال. طه   
اظتذىب، علماء أعياف معرفة ُب اظتذىب ،الديباج ق846: علي بن   ت: اصترجا٘ب  -ّٖ  

ع: دار التناث للطبالقاىرةأبو النور. ال. طه  األزتدمحتقيق كتعليق: الدكتور     
.تكالنشر، د.   

كالسخاكم ُب التجويد، اطتاقا٘با يد ُب شرح قصيدٌب  ىدمالدين:   شرؼ،  رتاؿ -ّٗ  
.، د. تللرتاثال. طه طنطا: دار الصحابة   

،اظتثينحاجي خليفة، كشف الظنوف عن أسامي الكتب كالفنوف. ال. طه بغداد: مكتبة  -َْ  
.ـُُْٗ  

األدابء = إرشاد األريب إٔب معرفة األديب،: ايقوت بن عبد هللا الركمي، معجم اضتموم  -ُْ  
قُُْْ: دار الغرب اإلسبلمي، بًنكته ُا قق: إحساف عباس. ط: ٔ  

،صادر دار: بًنكت  هِ:ط البلداف، معجم ق ،686: ايقوت بن عبد هللا ت اضتموم -ِْ  
ـ.ُٓٗٗ  

حتقيق: إحسافق، الركض اظتعطار ُب خرب األقطار، ََٗاضتمًنم:   بن عبد هللا ت  -ّْ  
.ـَُٖٗ، بًنكت : م سسة  صر للثقافة، ِٔعباس. ط:   

اإلسبلمية، كالدراسات للبحوث فيصل اظتلك مركز ؼتطوطاتاث، فهرس خزانة الرتن  -ْْ  
.العربية السعودية اظتملكةالرايض،   

عبد مصطفى: كحتقيق دراسة بغداد، تىريخ ذيل ق ، 615: أتزد بن علي ت اطتطيب -ْٓ  
: دار الكتب العلمية، د. تبًنكتالقادر عطا. ال. طه لبناف،   

(ُّّ)  
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الظاىرمدار الكتب  اظتخطوطات: صبلح  ، فهارس علـو القرآف الكرٙب اطتيمي  -ْٔ   
ق.َُّْال.ط، دمشق: تغم اللغة العربية،   

كضبط راجعها اظتفسرين ، طبقات ق،313ت  اظتالكىالداكدم:  س الدين الداككدم  -ْٕ  
.، دار الكتب العلمية، د.تبًنكتمن العلماء إبشراؼ الناشر، ال. طه  صتنةأعبلمها:   

 السعيد   ىاجر أبو: حتقيق غرب، من خرب ُب العرب ، ه518ت أزتد  بن  :الذىيب -ْٖ
 . : دار الكتب العلمية، د. تبًنكت. طه بن بسيو٘ب زغلوؿ. ال

 :حتقيق كاألعبلـ، اظتشاىًن ككفيات اإلسبلـ تىريخ ق ،518ت أزتد  بن  :الذىيب -ْٗ
 ـ.ََِّواد معركؼ. ط: ٔه ال. ـ، دار الغرب اإلسبلمي،  عالدكتور بشار 

 العلمية، الكتب دار: بًنكت  ه: ٔط. اضتفاظ تذكرة ق ،ْٖٕأزتد ت   بن  :الذىيب -َٓ
 .قُُْٗ

 ا ققٌن من غتموعة: حتقيق النببلء، أعبلـ سًن ق ،ْٖٕأزتد ت   بن  :الذىيب -ُٓ
 ق. َُْٓ الرسالة، م سسة ـ،. ال :5إبشراؼ الشيخ شعيب األر ؤكط. ط: 

 :حتقيق كاألعصار ، الطبقات على الكبار القراء معرفة ق ،ْٖٕأزتد ت   بن  :الذىيب -ِٓ
 ، م سسةبًنكتبشار عواد معركؼ، شعيب األر ؤكط، صاّب مهدم عباس. ط: ٔه 

 ق.َُْْالرسالة، 
 هُط .   اضتبيب اعتيلة،حتقيق: د. ا دثٌن بن عثماف ، معجم  أزتد:  بن  الذىيب -ّٓ
 ,قَُْٖ: مكتبة الصديق، ائف الط
 العلم دار ـ،. ال ه43: ٔط. األعبلـ ق ،ُّٔٗ ت ػتمودالدين بن  خًنالزركلي:  -ْٓ

 .ـ ََِِ، مايو للمبليٌن 
 العطية مركاف. د: حتقيق اإلقراء، كماؿ ك القراء رتاؿ ق ،ِّٔالسخاكم: علي بن   ت  -ٓٓ

 ق.ُُْٖ للرتاث ، اظتأموف دار: بًنكت  – دمشق ،: ٔط. ػتسن خرابة، د. 
   موالم بتحقيق العقيلة، كشف إٔب الوسيلة ق ،685السخاكم: علي بن   ت -ٔٓ

 ق.ُِْْه الرايض: دار الرشد، ِ، ط  الطاىرم اإلدريسي 
 ق ، رتاؿ القراء ككماؿ اإلقراء ، دراسة كحتقيق : عبدِّٔالسخاكم : على بن   ت  -ٕٓ

 ق.ُُْٗ: بًنكت : م سسة الكتب الثقافية،  ُاضتق عبد الداٙب سيف القاضي. ط: 
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   موالم حتقيق القصيد، شرح ُب الوصيد فتح ق ،685علي بن   تالسخاكم:  -ٖٓ

 .قُِّْ. ط: ٔه الرايض: مكتبة الرشد، الطاىرم اإلدريسي 
 متشابو تبٌن ُب اضتفاظ كغاية ىداية اظتراتب ق،685السخاكم: علي بن   ت -ٗٓ

 كدار : صدرت عن دار الفكربًنكت . ط:  ه اضتسين  اطتطيبالكتاب، عبد القادر 
 .الغواث٘ب القرآنية، د. ت

 ، اإلتقاف ُب علـو القرآف، حتقيق:   أبو ه344بن أيب بكر ت:  الرزتنالسيوطي: عبد  -َٔ
 .قُّْٗالعامة للكتاب،  اظتصرية اعتيئة. ال.طه مصر: إبراىيم الفضل 

 اللغويٌن طبقات ُب الوعاة بغية ق ، ُُٗبن أيب بكر ت:  الرزتنالسيوطي: عبد  -ُٔ
 العصرية، د. ت اظتكتبة. ال. ط، لبناف، صيدا: إبراىيم كالنحاة، حتقيق:   أبو الفضل 

 دار: بًنكت  ه: ٔط. اضتفاظ طبقات ق ،ُُٗبن أيب بكر ت:  الرزتنالسيوطي: عبد  -ِٔ
 .قَُّْالكتب العلمية، 

   علي: حتقيق اظتفسرين ، طبقات ق ،ُُٗبن أيب بكر ت:  الرزتنالسيوطي: عبد  -ّٔ
 .ـُّٔٗ، كىبة : مكتبة القاىرةه  ُٔعمر. ط:

 اللباب ُب حترير األنساب. ال.طه لب ق ،ُُٗبن أيب بكر ت:  الرزتنالسيوطي: عبد  -ْٔ
 .: دار صادر، د.تبًنكت 

 هُٔ:ط. القرآف إعجاز ُب األقراف معرتؾ ق ،344بن أيب بكر ت:  الرزتنالسيوطي: عبد  -ٓٔ
 .ق َُْٖبتىوت: دار الكتب العلمية، 

 ، السب القراءات ُب ككجو التها٘ب األما٘ب حرز ىػ ،َٗٓت:  فًنهالقاسم بن  :الشاطيب -ٔٔ
 القرآنية للدراسات الغواث٘ب كدار اعتدل دار مكتبة: ـ .ال ه1. ط: الزعيبحتقيق:   تدٙب 

 ق.ُِْٔ
 .كيبل٘ب سيد  : حتقيق كالنحل، اظتلل ق ،318الشهرستا٘ب:   بن عبد الكرٙب ت:  -ٕٔ

 قُّٓٗللطباعة كالنشر،  اظتعرفة:دار بًنكت ط: ه 
 هُ: إحساف عباس. ط:ٔحتقيق الفقهاء، طبقات ق،ْٕٔبن علي ت:  ابراىيم: الشًنازم  -ٖٔ

 .ـَُٕٗد العريب، ئبتىوت: دار الرا
(ُّٓ) 
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 .الصفدم: خليل بن أيبك ، الواُب ابلوفيات، حتقيق: أتزد األر ؤكط كتركي مصطفى -ٗٔ

 ق.َُِْث، ا: دار إحياء الرتن بًنكتال. طه 
 :جالوت. ط: ٔه مصر عٌنالصبليب: علي    ، السلطاف سيف الدين قطز كمعركة  -َٕ

 ق.َُّْ، كالرترتة  يعم سسة اقرأ للنشر كالتوز 
 الصبليب: ى علي    ، صبلح الدين األيويب كجهوده ُب القضاء على الدكلة الفاطمية -ُٕ

 ق. ُِْٗ، اظتعرفة دار : بًنكت . ط: ٔه لبناف، اظتقدسكحترير بيت 
   أزتدالبياف ُب اكيل القرآف، حتقيق: جامع  ق ،َُّالطربم:   بن جرير ت:  -ِٕ

 .قَُِْشاكر. ط:ٔه سوراي: م سسة الرسالة، 
 الرايض: مركز الدراسات، ِالطيار: مساعد بن سليماف، ا رر ُب علـو القرآف. ط:  -ّٕ

 ق.ُِْٗ،  الشاطيب القرآنية بَّعهد اإلماـ كاظتعلومات
 ق ، شرح العقيدة الواسطية ، حتقيق : سعد فواز ُُِْالعثيمٌن :   بن صاّب ت :  -ْٕ

 ق. ُُْٗ، الرايض : دار ابن اصتوزم ،  ٓالصميل . ط:
 هُ:ٔط. التهذيب هتذيب ،هـ 838بن علي بن   بن حجر ت:  أزتدالعسقبل٘ب:  -ٕٓ
 ق.ُِّٔالنظامية،  اظتعارؼ ئرة: مطبعة دا اعتند
 ذىب، من أخبار ُب الذىب شذرات ىػ  ،َُٖٗت ٔ أزتدبن  اضتيالعكرم: عبد  -ٕٔ

 كثًن، بن دار دمشق، طه. ال. األر ؤكط ػتمودحتقيق: عبد القادر األر ؤكط، 
 ق.َُْٔ

 هُطٔ . اظتقدس بيت كفتح الدين صبلح حركب ق،335عماد الدين:   ين   ت -ٕٕ
 .ََِْ، اظتنار : دار  ال.ـ
 :ُ: ط. كاللغة النحو مة:أ تراجم ُب البلغة ، هـ845 وزآابدل:   بن يعقوب ت:يالف -ٖٕ

 ق.ُُِْ،  عدار سعد الدين للطباعة كالنشر كالتوزي
 أبو  : ا قق النحاة، أنباه على الركاة إنباه ق ،616القفطي: علي بن يوسف ت -ٕٗ

 ، كم سسة الكتب الثقافية،القاىرة -: دار الفكر العريب بًنكت. ط: ٔه إبراىيمالفضل 
 ق.َُْٔ
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 .ال. العربية الكتب مصنفي تراجم اظت لفٌن معجم ق ،َُْٖكحالة: عمر بن رضا ت:  -َٖ
 .دار إحياء التناث العريب، د. ت- اظتثين: مكتبة بًنكتط، 
 هٕق ، معجم قبائل العرب القدنتة كاضتديثة. ط: َُْٖكحالة: عمر بن رضا ت:   -ُٖ

 ق.ُُْْبًنكت : م سسة الرسالة، 
 .العشر القراءات ُب النشر طيبة شرح اعتادم ق ،ُِِْ: ت سآب      : ػتيسن  -ِٖ
 ق.ُُْٕ، اصتبل : دار بًنكت ه ُط:ٔ
 اللباب لب ُب أقتل مٌبا األرابب رب فتح ؼتتصر ق ،ُّْٔ: عباس بن   ت اظتد٘ب -ّٖ

 ق.ُّْٓ ، اصتمالية قسم  جبوار  اظتعاىد:مطبعة  ط، مصر من كاجب األنساب. ال.
 من العركس تىلج( قَُِٓ ت) الزبيدم   اضتسيين بن  : أبو الفيض اظترتضي -ْٖ

 .، د.تاعتداية ـ: دار  طه ال. . ال.ٌنمن ا قق غتموعةالقاموس، حتقيق  جواىر
 اظتعلمي لتيي بن الرزتن عبد: حتقيق األنساب، ،ه 368: عبد الكرٙب بن   ت اظتركزم  -ٖٓ

 ق. ُِّٖالعثمانية،  دائرة اظتعارؼه حيدر آابد: تغلس ُ. ط:ٔكغًنه اليما٘ب 
 .كاآلاثر اطتطط بذكر كاالعتبار اظتواعظ ،ه  813ت  اضتسيينبن علي  أزتد:  اظتقريزم -ٖٔ
 ق. ُُْٖ: دار الكتب العلمية، بًنكت ه ُط:ٔ
 طه .ال. زاىد  غازم زىًن .د حتقيق القرآف، إعراب ، ه558 بن   ت أزتدالنحاس:  -ٕٖ
 ق.َُْٗالكتب، عآبـ:  ال.
  س إبراىيم: حتقيق اظتدارس ، تىريخ ُب الدارس ، ِٕٗت النعيمي: عبد القادر بن    -ٖٖ

 ق.ُُِْه ال. ـ: دار الكتب العلمية،  ُٔالدين. ط:
 علي: حتقيق األصحاب، معرفة ُب االستيعاب ،ه 165النمرم: يوسف بن عاصم ت:  -ٖٗ

 .ق ُُِْ، اصتبل: دار بًنكت  البجاكم. ط: ٔه 
 هِ. ط:  اضتاضرمن صدر اإلسبلـ إٔب العصر - اصتزائر نويهض: عادؿ ، معجم أعبلـ  -َٗ

 ق.ََُْكالنشر، رتة كالرتن  للتأليف: م سسة نويهض الثقافية بًنكت لبناف، 
 .زغلوؿ بسيو٘ب كماؿ: ا قق القرآف، نزكؿ أسباب ،ه 168ت أزتدالواحدم: علي بن  -ُٗ
 ق.ُُُْ: دار الكتب العلمية، بًنكت ه  ُٔط:

(ُّٕ) 

اإلمام علم الدين السخاوي وجهوده يف التفسًن وعلوم القرآن الفهـــــــارس



 
 الكتب دار: بًنكت ه:ٔط. البلداف ق ،ِِٗاليعقويب: أتزد بن إسحاؽ ت: بعد  -ِٗ

 ق. ُِِْالعلمية، 
 الكتاب دار: القاىرة  ه:  ط. الزماف مرآة ذيل ق ، 586: موسى بن   تاليونيين -ّٗ

 ق.ُُّْاإلسبلمي، 
 

 ادلقاالت والبحوث والرسائل اجلامعىاثنيا: 
 ؼتطوط ،حتقيق  –األحاجي للسخاكم  ًنالدايجي ُب تفس منًن، اظتراُب سبلمة عبد القادر  -ُ
 اظتملكةمنشورة، كلية اللغة العربية، جامعة أـ القرل،  غًنرسالة دكتوراه ختصص النحو(، )

 ق. َُْٔالعربية السعودية، 
 ػتيصنُب القراءات الثماف كقراءة األعمش كابن  اظتبهجعبد العزيز بن  صر السرب، ، كتاب  -ِ

دكتوراه ُب  دراسة كحتقيق.)رسالة -اطتياط بسبط  اظتعركؼار خلف كاليزيدم، أليب   عبد هللا كاختي
 سعود اإلسبلمية، منشورة، كلية أصوؿ الدين، جامعة اإلماـ   بن غًن (وختصص القرآف كعلوم

 ق./ََُُْْْٓ العربية السعودية اظتملكة
 

 :اثلثا: اجملـــــــالت
 من االعجاز العلمي: عرض كمناقشة، و، علم الدين السخاكم كموقفاضتمدقدكر  غاٖب د. -ُ

 .لبحوث القرآف، ال.ـ، ال.ج، ال.ع، ال.ت العاظتيةا لة 
 عبد القيـو بن عبد الغفور السندم، منظومتاف ُب متشابو القرآف، غتلة جامعة أـ القرل -ِ

 .قُِْٓذك اضتجة  ِّع:  ُٕلعلـو الشريعة كاللغة العربية كآداهبا، مكة اظتكرمة ، ج: 
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 فهرس احملتوايت

 ــــــــــــــــــــداءىإ
 شكر وتقدير

 يف البحث ادلستخدمةواالشارات  الرموزقائمة 
 ادلقدمة 

 ادلطلب األول : عصره وحياتو الشخصية 
 الفرع األول : عصره 

 أوال : احلالة السياسية 
 اثنيا : احلاجة االجتماعية واالقتصادية 

 اثلثا : احلياة العلمية والفكرية 
 الفرع الثاين : حياتو الشخصية 

 أوال : امسو وكنيتو 
 اثنيا : لقبو ونسبو 

 اثلثا : مولده ونشأتو 
 رابعا : أسرتو ووفاتو وراثؤه

 ادلطلب الثاين : حياتو العلمية 
 الفرع األول : شيوخو 

 أوال : شيوخو مبصر 
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 اثنيا : شيوخو بدمشق 

 الفرع الثاين : اشتغالو إبقراء القراءات 
 الفرع الثالث : مذىبو 

 أوال : الفقهي
 اثنيا : االعتقادي

 الفرع الرابع تالميذه 
 ادلطلب الثالث : مكانتو العلمية وثناء العلماء عليو ومؤلفاتو 

 الفرع األول : مكانتو العلمية 
 الفرع الثاين : ثناء العلماء عليو 

 الفرع الثالث : مؤلفاتو 
 أوال : مؤلفاتو يف العقيدة 
 اثنيا : مؤلفاتو يف احلديث 

 اثلثا : مؤلفة يف الفقو 
 رابعا : مؤلفاتو يف السًنة النبوية 

 خامسا : مؤلفاتو يف السًنة النبوية 
 سادسا : مؤلفات أخرى متنوعة

 خالصة ادلبحث 
 ثاين : مؤلفاتو وجهوده يف علوم القرآن والتفسًن ادلبحث ال

 ادلطلب األول : جهوده يف التفسًن 
 الفرع األول : الكتب ادلطبوعة 
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 لقرآن الكرًن كتاب : تفسًن ا

 الفرع الثاين : الكتب ادلخطوطة وادلفقودة 
 أوال : الكتب ادلخطوطة 

 اثنيا : الكتب ادلفقودة 
 ادلطلب الثاين : جهوده يف علوم القرآن 

 الفرع األول : الكتب ادلطبوعة 
 كتاب : مجال القراء وكمال اإلقراء 

 الفرع الثاين : الكتب ادلخطوطة 
 رسالة يف علوم القرآن 

 أبيات علم الدين السخاوي يف الضاد وشرحها 
 خالصة ادلبحث 

 ادلبحث الثالث : جهوده يف علم القراءات وما يتعلق هبا من علوم 
 ادلطلب األول : الكتب ادلطبوعة 

 كتاب فتح الوصيد يف شرح القصيد 
 الفرع الثاين : جهوده يف علم الرسم 

 كتاب الوسيلة إىل كشف العقيلة 
 : جهوده يف متشابو القرآن  الفرع الثالث

 كتاب ىداية ادلراتب وغاية احلفاظ والطالب يف متشابو الكتاب 
 ادلطلب الثاين : الكتب ادلخطوط وادلفقودة 
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 الفرع األول : الكتب ادلخطوط 

 أوال : مؤلفاتو يف جتويد القرآن الكرًن 
 كتاب : روضة الدرر وادلرجان يف جتويد القرآن 
 كتاب التبصرة يف صفات احلروف وأحكام ادلد 

 كتاب : عمدة ادلفيد وعدة اجمليد يف معرفة لفظ التجويد 
 كتاب : منهاج التوفيق يف معرفة التجويد والتحقيق 

 كتاب : حتفة القراء يف شرح عمدة ادلفيد 
 كتاب : شرح قصيدة ظاءات القرآن للشاطيب

 اثنيا : مؤلفاتو يف ادلكي وادلدين
 : نثر الدرر يف ذكر اآلايت والسور  كتاب

 رابعا : مؤلفاتو يف الوقف واالبتداء 
 كتاب : علم االىتداء يف معرفة الوقف واالبتداء 
 كتاب : القراءات السبع ورسالة يف الوقف الالزم 

 خامسا : مؤلفاتو يف ادلنسوخ والناسخ 
 كتاب الطود الراسخ يف ادلنسوخ والناسخ 

 سادسا : مؤلفاتو يف متشابو القرآن 
 كتاب : متشاهبات الكتاب 

 كتاب : أرجوزة يف متشابو القرآن 
 سابعا : مؤلفاتو يف القراءات 

 كتاب : اإلفصاح وغاية اإلشراح يف القراءات السبع 
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 صول وغرائب الفصول يف القراءات كتاب : مراتب األ

 كتاب : سؤاالت وجواابت لعلماء القراءة يف لفظ )سوآتكم(
 كتاب : قصيدة يف القراءات 

 اثمنا : مؤلفاتو يف إعجاز القرآن 
 كتاب إفصاح ادلوجز يف إيضاح ادلعجز 

 اتسعا : مؤلفاتو يف عدآي القرآن 
 كتاب : أقوي العدد يف مغرفة العدد

 الفرع الثاين : الكتب ادلفقودة 
 كتاب : روض القرآن وحوض الظمآن

 خالصة ادلبحث 
 اخلادتة 

 الفهارس العامة 
 فهرس اآلايت القرآنية 

 فهرس االحاديث النبوية 
 فهرس األثـــــــــــــار 

 فهرس النظم واألشعار 
 فهرس األماكن والبلدان 
 فهرس ادلصادر وادلراجع 

 فهرس  احملتوايت 
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