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أن يتّسم ابألصالة واجل ّدة واالبتكار واإلضافة للمعرفة.
مستال من ٍ
أن ال يكون ً
حبوث سبق نشرها للباحث.
العلمي األصيل ،ومنهجيّته.
أن تراعى فيه قواعد البحث
ّ
أن يشتمل البحث على:
صفحة عنوان البحث ابللغة العربية
صفحة عنوان البحث ابللغة اإلجنليزية
مستخلص البحث ابللغة العربيّة
مستخلص البحث ابللغة اإلجنليزيّة
مق ّدمة
صلب البحث
تتضمن النّتائج والتّوصيات
خامتة ّ
ثبت املصادر واملراجع ابللغة العربية
رومنة املصادر العربية ابحلروف الالتينية يف قائمة مستقلة.
املالحق الالزمة (إن وجدت).

فـي حال (نشر البحث ورقياً) مينح الباحث نسخة جمانية واحدة من
عدد اجمللة الذي نشر حبثه فيه ،و ( )10مستالت من حبثه.
فـي حال اعتماد نشر البحث تؤول حقوق نشره كافة للمجلة ،وهلا أن
وحيق هلا إدراجه يف قواعد البياانت احمللّيّة
تعيد نشره ورقيّاً أو إلكرتونيّاًّ ،
والعاملية  -مبقابل أو بدون مقابل  -وذلك دون حاجة إلذن الباحث.
حيق للباحث إعادة نشر حبثه املقبول للنّشر يف اجمللّة  -يف أي وعاء من
ال ّ
أوعية النّشر  -إالّ بعد إذن كتايب من رئيس هيئة حترير اجمللة.
منط التوثيق املعتمد يف اجمللة هو منط (شيكاغو) (.)Chicago

( )يرجع يف تفصيل هذه القواعد العامة إىل املوقع اإللكرتوين للمجلة:
http://journals.iu.edu.sa/ILS/index.html
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مقارنة بني اجلزء األول من طبقات املفسرين
للداوودي ،وما يقابله من طبقات املفسرين لألدرنيّ
A Comparison between the volume one of
‘’Tabaqaat al-Mufasireen’’ by Ad-Daoudi
and the corresponding topics from
‘’Tabaqaat al-Mufasireen’’ by Al-Adrani
إعداد:
زهرة بنت عبيد اهلل بن عويّد الغامدي
ماجستري يف التفسري وعلوم القرآن من جامعة األمرية نورة بنت
عبدالرمحن ابلرايض

مقارنة بني اجلزء األول من طبقات املفسرين للداوودي ،وما يقابله من طبقات املفسرين لألدرنّ ،زهرة بنت عبيدهللا بن عويّد الغامدي

املستخلص

يهدف البحث إىل:
كتاب الطبقات لإلمامني الداوودي ،واألدرني -
 -1بيان العالقة بني ي
رمحهما هللا -لتشاهبهما ،وتقارب عدد الرتاجم بينهما ،ولكشف
ما حصل من اللبس عند بعض الباحثني يف تلك العالقة.
 -2كما يهدف لبيان أوجه االختالف بني الكتابني ،وبيان أوجه
التميز يف ٍ
كل منهما.
واملنهج املتَّبع يف هذه الدراسة :مقارنة استقرائية وصفية حتليلية.
واشتمل البحث على مبحثني:
املبحث األول :كتاب طبقات املفسرين ،ملؤلفه :احلافظ مشس
الدين علي بن حممد الداوودي -رمحه هللا -مت فيه التعريف ابملؤلف،
وبكتابه.
املبحث الثان :كتاب طبقات املفسرين ،ملؤلفه :أمحد بن حممد
األدرني -رمحه هللا -مت فيه التعريف ابملؤلف ،وبكتابه.
املبحث الثالث :مقارنة بني كتاب الداوودي واألدرني-رمحهما
هللا -من أول الكتابني حىت َمن امسه (علي).
وقد مت من خالهلا حصر الرتاجم املشرتكة بينهما ،مع بيان أوجه
االتفاق واالختالف ،وما انفرد به كل منهما عن اآلخر.
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وكان من نتائج هذه الدراسة:
إثبات عدم ا ِّطيالع األدرني على كتاب "طبقات املفسرين"
للداوودي ،وإمنا نقل عمن سبقهما ،وهو اإلمام السيوطي -رمحه هللا-
مع متييز ٍ
كل منهما مبيزات عن اآلخر.
الكلمات الدالة( :الطبقة –املفسر – االتفاق  -االختالف -
الرتاجم – مقارنة  -انفرادات).
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 زهرة بنت عبيدهللا بن عويّد الغامدي،ّ وما يقابله من طبقات املفسرين لألدرن،مقارنة بني اجلزء األول من طبقات املفسرين للداوودي

Abstract

The research aims to:
1- explain the relationships between the two works(Tabaqaat) of the great scholars (Ad-daoudi and AlAdrani) - may Allah have mercy on them - due to their
similarity, and the proximity of the number of
biographies between them, and to reveal the confusion
of some researchers in respect to that relationship.
2- It also aims to show the differences between the two
books and to highlight the distinctive features of each.
The methodology used in this study is a comparison,
inductive and descriptive analysis.
The research included three topics:
The first topic: the book (Tabaqaat al-Mufasireen), by
the author: Al-Hafez Shamsudeen Ali bin Mohammed adDaoudi.
The author and his book was rightly discussed.
The second topic: the book (Tabaqaat alMufasireen), by the author: Ahmad bin Mohammed AlAdrani .
The author and his book was rightly discussed.
The third topic: A comparison between the book of
Daoudi and Adrani , from the beginning of the two books
till those named (Ali).
The common biographies of scholars made in the two
books is rightly compiled, with an explanation of the
similarities, differences and what distinguish each work from
other.
The results of this study:
A proof that al-Adrani never read the work “ Tabaqaat
al-Mufasireen” of ad-daoudi was established, and that he
copied from the work of one of their predecessors, in person
of as-Suyuuti, and each work has what distinguishes from
other.
Key Words:
(Tabaqqat – Al-Mufasir - Similarity - Difference Biographies- Comparison - Uniqueness).
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املقدمة
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على خري املرسلني نبينا
حممد ،وعلى آله وصحبه أمجعني.
أما بعد:
ف َّ
إن مما ال خيفى على طلبة العلم ،وأهل االختصاص أمهية علم
طبقات املفسرين بني العلوم األخرى؛ "فالعلوم وإن كثُر عددها وانتشر
يف اخلافقني مددها ،فغايتها حبر قعرهُ ال يُدرك ،وهنايتها طود شامخ ال
يُستطاع إىل ذروته أن يُسلك ،وهذا يفتح لعاٍل بُعد آخر من األبواب ما
ل يتطرق إليه من املتقدمني األسباب ،وإن مما أمهل املتقدمون تدوينه
حىت حتلى يف آخر الزمان أبحسن زينة ،علم التفسري.)1( "..
وعلم طبقات املفسرين هو أحد العلوم اليت هلا ارتباط وثيق بعلم
التفسري ،وقد اعتىن العلماء هبذا العلم ،وصنَّفوا فيه الكتب ،وقيدوا
الرتاجم ،وتفنَّنوا يف طريقة عرضه وترتيبه ،كل بطريقته اخلاصة.
ِّ
ستقال ،اإلمام جالل الدين
لما ُم ً
و َّأول من صنَّف فيه ابعتباره ع ً
السيوطي (ت911 :ه ) -رمحه هللا -حيث رتَّبه على حروف املعجم.
ِّ
صنَّف تراجم كل املفسرين ،واقتصر عدد
ول يستوف هذا املُ َ
( )1عبدالرمحن بن أب بكر ،جالل الدين السيوطي" ،اإلتقان يف علوم القرآن".
حتقيق :حممد أبو الفضل إبراهيم( ،اهليئة املصرية العامة للكتاب1394 ،ه-
1974م).19 :1 ،
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الرتاجم فيه على ( )136ترمجة.
وعلى الرغم من قلة عدد الرتاجم يف هذا الكتاب؛ إال أنَّه قد
شاع أمره بني العلماء ،وأصبح عُمدة ملن جاء بعده ،ونقلوا عنه.
مث جاء من بعده تلميذه احلافظ مشس الدين حممد بن علي بن
أمحد الداوودي (ت945:ه ) -رمحه هللا -وأكمل َع َم َل شيخه
السيوطي؛ فبلغ عدد ترامجه )704( :ترمجة.
وقد مجع الداوودي يف هذا املؤلَّف تراجم املفسرين من القرن
األول حىت قبل منتصف القرن العاشر اهلجري ،على اختالف بلداهنم
غىن
وتفاوت أزماهنم ،وكتابه هذا يُع يد من الكتب النفيسة اليت ال ً
للباحثني عنها.
مث جاء من بعد الداوودي ،الشيخ أبو سعيد صنع هللا كوزه كنان
(ت980 :ه) -رمحه هللا -وكتابه" :طبقات املفسرين" يُ ُّ
عد يف ُحكم
املفقود.
مث جاء من بعده اإلمام أمحد بن حممد األدرني (كان حيًا يف سنة
1095ه ) -رمحه هللا -وكتابه" :طبقات املفسرين" مجع فيه تراجم
املفسرين من صدر اإلسالم حىت القرن احلادي عشر اهلجري ،وجعلهم
أيضا ل يشمل كل
طبقات ،كل طبقة مائة سنة ،ولكن هذا الكتاب ً
املفسرين.
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أهمية البحث ،وأسباب اختياره
انل علم طبقات املفسرين اهتمام مجاعة من املصنفني ،ومع
ذلك فال يزال هذا اللون من التصنيف حباجة إىل دراسات وافية.
كتاب" :طبقات
وملا ل أجد َمن حبث موضوع املقارنة بني ي
املفسرين" للداوودي و"طبقات املفسرين" لألدرني ،نشطت للتأمل فيه،
مث وقفت أثناء القراءة يف كتاب "طبقات املفسرين" لألدرني على بعض
فعزمت
سين الوفيات ،ويف نسبة بعض الكتب،
ُ
األوهام لديه يف بعض ي
حينها على إفراد هذا املوضوع ببحث مستقل؛ فيه تتبُّع وحصر للرتاجم
املشرتكة ،وأوجه االتفاق واالختالف ،واالنفرادات عند ٍ
كل منهما؛ من
(علي) ،وأُرتيبه على حروف املعجم بطريقة
أول الكتاب إىل من امسه ي
مقاربة لرتتيب الداوودي رمحه هللا حيث له السبق.
وجعلت عنوان حبثي هذا " :مقارنة بني اجلزء األول من طبقات
املفسرين للداوودي ،وما يقابله من طبقات املفسرين لألدرنّ".
أهداف البحث
يهدف البحث إلبراز جوانب عدة؛ منها:
-1إيضاح اللبس الذي وقع لدى البعض يف أن األدرني استدرك
وذيَّل على الداوودي.
-2إثبات عدم اطيالع األدرني على كتاب الداوودي.
-3إيضاح انفرادات الداوودي عن األدرني.
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-4إيضاح انفرادات األدرني عن الداوودي.
-5إيضاح الرتاجم املشرتكة بني الداوودي ،واألدرني.
-6إبراز أوجه االتفاق واالختالف بني الكتابني ،وما متيَّز به كل
منهما عن اآلخر؛ من خالل عرض بعض الرتاجم املشرتكة بينهما.
الدراسات السابقة
ل أقف على دراسة سابقة يف موضوع املقارنة بني كتب طبقات
املفسرين إال ما أُليف يف الرتاجم فقط.
وممن أليف يف هذا العلم ،وله السبق يف ذلك :اإلمام السيوطي-
رمحه هللا-يف كتابه" :طبقات املفسرين" ،وتبعه تلميذه الداوودي-رمحه
هللا-وأكمل على كتابه ،مث الشيخ أبو سعيد صنع هللا كوزه كنان-رمحه
هللا-وكتابه مفقود؛ مث األدرنوي ،رمحه هللا.
وهناك مشروع قام به قسم التفسري يف اجلامعة اإلسالمية،
بعنوان" :طبقات املفسرين دراسة استقرائية وصفية من الصحابة حىت
القرن الرابع عشر اهلجري" ،إبشراف الدكتور حممد بن عبد العزيز
العواجي ،حفظه هللا ،يقع يف حنو  30رسالة ،وهو عبارة عن رسائل،
أيضا تدرس العلم
كل رسالة تدرس طبقة من طبقات املفسرين ،ولكنها ً
من انحية الرتاجم فحسب.
وهناك مذكرة صغرية بعنوان" :نشأة علم طبقات املفسرين
وتطوره" ،أتليف :الدكتور حممد بكر عابد ،حفظه هللا ،وهي عبارة عن
حبث حمكم ،يدرس نشأة هذا العلم ودراسته من الناحية التأصيلية.
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أما موضوعي فمختلف عن هذه املوضوعات؛ كونه يدرس العلم
دراسة مقارنة.
خطة البحث
تتكون خطة البحث من :مقدمة ومتهيد ،ومبحثني.
املقدمة :اشتملت على :أمهية البحث ،وأسباب اختياره،
وأهدافه ،وخطته ،واملنهج املتبع فيه ،والدراسات السابقة.
التمهيد :ويشمل التعريف مبفردات العنوان ،وفيه:
اصطالحا.
 -1تعريف الطبقة لغة و
ً
 -2تعريف املفسرين.
ُ
 -3تعريف علم طبقات املفسرين مرَّكبًا.
ُ
املبحث األول :التأليف بني اإلمامني الداوودي ،واألدرنّ،
وكتابيهما "طبقات املفسرين" ،ويشتمل على مطلبني:
املطلب األول :اإلمام حممد بن علي الداوودي (ت945 :ه)-
رمحه هللا -التعريف به ،وبكتابه.
املطلب الثان :اإلمام أمحد بن حممد األدرن (كان حيًا سنة
ي
1095هـ) -رمحه هللا -التعريف به ،وبكتابه.
املبحث الثان :الرتاجم بني اإلمامني الداوودي ،واألدرنّ،
ويشتمل على أربعة مطالب:
املطلب األول :الرتاجم املشرتكة بني الكتابني ،وعالقتهما بكتاب
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"طبقات املفسرين" للسيوطي:
املطلب الثان :أوجه االتفاق ،واالختالف بني الداوودي،
واألدرن يف ٍ
عدد من الرتاجم.
ي
املطلب الثالث :انفرادات الداوودي عن األدرني.
املطلب الرابع :انفرادات األدرني عن الداوودي.
اخلامتة وتشمل :النتائج والتوصيات.
ثبت املصادر واملراجع.
منهج البحث:
اتبعت يف هذا البحث املنهج ،الوصفي التحليلي ،واإلجراءات

التالية:
 استخالص الرتاجم املشرتكة بني الكتابني.
 حصر أوجه االتفاق واالختالف بينهما ،من خالل عرض
( )15ترمجة من هذه الرتاجم؛ حيث اجملال ال يسمح بعرضها
مجيعها يف هذه الدراسة.
 استخالص الرتاجم اليت انفرد هبا ٍ
كل منهما عن اآلخر ،من
خالل سربمها ،من أول الكتاب حىت َمن امسه علي.
 إدراج سنة الوفاة لصاحب الرتمجة جبانب امسه ،وإن كان هناك
فإن أُشري إىل ذلك،
أحد األعالم ل يذكر املؤلف سنة وفاته ي
وأُحيل يف احلاشية إىل املصادر اليت ذكرت سنة الوفاة ،فإن ل
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يُعلم له سنة وفاة أُبني ذلك.
 إن ُوجدت تراجم مكررة عند املؤلف أُشري إليها يف احلاشية ،مع
ذكر رقم الرتمجة.
 اقتصرت يف هذه التنبيهات على األدرني دون الداوودي؛ لسبق
الداوودي ،وألمور ظهرت يف نتيجة املقارنة ،وألن األدرني هو
املقصود هبذه املقارنة.
 يف حال ُوجد اختالف عند األدرني ،يف سنة الوفاة ،أو يف اسم
فإن أُشري إىل ذلك يف
الكتاب أو نسبته ،أو غري ذلكِّ ،ي
احلاشية.
 رتبت الرتاجم على حروف املعجم ،دون ترتيبها على الوفيات؛
بطريقة مشاهبة لرتتيب الداوودي يف طبقاته ،حيث الداوودي ل
يرتبها على الوفيات.
 رتبت الرتاجم حسب الطريقة التالية:
 )1يف حال اشرتك يف اسم واحد جمموعة واحدة ،عنونت
(من
للمجموعة هبذا االسمً ،
فمثال (إبراهيم) ،أُعنون جملموعته ب َ
امسه إبراهيم) ،وهكذا ...
أضمها يف
 )2إن اختلفت األمساء واشرتكت يف أول حرف ،فإن ي
مثال،
(من امسه يبدأ حبرف الراء) ً
جمموعة واحدة ،وأُعنون هلا ب َ
وهكذا..
تفرد أحد األعالم ابالسم ،ول يشرتك معه أحد يف االسم،
 )3إن َّ
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عنونت له ابمسه ،كما يف (أابن) عند الداوودي ،قلت( :من
امسه أابن) ،وكما يف (آدم) ،عند األدرني ،قلت( :من امسه
آدم).
عند مقارنة الرتاجم املشرتكة بني الداوودي واألدرني ،أذكر
املصدر الذي أشار إليه األدرني يف املنت ،وال أذكره يف احلاشية.
متبوعا بفاصلة،
رتبت احلواشي على النحو التايل :أبدأ ابملؤلف َ
متبوعا بنقطة ،مث برقم
عالميت اقتباس
مث عنوان الكتاب بني
ً
ي
متبوعا بنقطتني ،مث دار
متبوعا بفاصلة ،مث مكان النشر ً
الطبعة ً
متبوعا بفاصلة ،مع وضع معلومات النشر بني أقواس ،مث
النشر ً
مفصوال بينهما بنقطتني رأسيتني.
رقم اجلزء والصفحة
ً
إذا تكرر املرجع أكثر من مرة يف البحث :أختصر التوثيق
متبوعا
متبوعا بفاصلة ،مث اسم الكتاب ً
ابالكتفاء بلقب املؤلف ً
بفاصلة ،مث رقم الصفحة (حسب قواعد النشر للمجلة).
عند ذكر مصنفات املؤلف ،فإن أذكرها كما أوردها هو يف
كتابه ،دون التصرف فيها ،ولكن أنبه يف احلاشية على
معلومات الكتاب حسب ما يتوفر يل من معلومات ،أو اسم
الكتاب إن كان عُرف ابسم آخر ،أو أي ملحوظة إن وجدت.
عند ذكر املصادر اليت استقى منها املؤلف ،أذكرها كما أوردها
املؤلف ،يف كتابه ،وكذلك ابلنسبة للمصنفات.
الطريقة اليت مجعت هبا معلومات املصادر هي ابلرجوع إىل ما
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ذكره املؤلف يف كتابه ،واالستفادة من املكتبة الشاملة أو
الوقفية ،وكذلك من التعليقات اليت يذكرها حمقق الكتاب يف
احلواشي ،أو البحث يف حمركات البحث على الشبكة العنكبوتية
إن تعذر الوصول للمعلومة ،فإن ل أتوصل إىل نتيجة نبهت
لذلك يف احلاشية ،يف املوضع الذي يرد فيه املصدر.
 يف اخلامتة أذكر خالصة النتائج اليت ظهرت معي من خالل
املقارنة يف هذه الدراسة.
 وضعت يف التوصيات فكرة مقرتحة لدراسة جديدة ،وهي
استكمال ما بقي من املقارنة بني الكتابني يف بقية الرتاجم.
 وضعت آخر البحث فهرس للمحتوايت؛ كما رتبت املصادر
واملراجع حسب حروف املعجم.
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التمهيد

واصطالحا:
أوًل :تعريف الطبقة لغ اة
ا
ا
()1
لغة :القوم املتشاهبون يف صفة من الصفات .
اصطالحا :القوم املتعاصرون املتشاهبون يف السن واإلسناد،
أيضا ابألخذ عن املشايخ؛ أبن يكون شيوخ هذا هم شيوخ
وتعرف ً
اآلخر؛ أو يقاربوا شيوخه(.)2
واصطالحا(:)3
اثنياا :تعريف املفسرون لغة
ا
ِّ
فسر ،مأخوذ من مادة فَ َسَر،
املُفسر ،لغة :املفسرون :مجع ُم ي
ومعناها :البيان والكشف واإليضاح.
قال ابن فارس" :الفاء والسني والراء كلمة واحدة تدل على بيان
ت الشَّيءَ َوفَ َّسرتُهُ"(.)4
شيء وإيضاحه ،من ذلك ال َفسُر ،يقال :فَ َسر ُ
( )1أبو نصر إمساعيل بن محياد اجلوهري " ،الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية".
حتقيق :أمحد عبد الغفور عطار( ،ط ،4بريوت :دار العلم للماليني،
1407ه 1987-م).1512 /4 ،
( )2السيوطي" ،تدريب الراوي يف شرح تقريب النواوي" .حتقيق :عبد الوهاب
عبد اللطيف( ،الرايض :مكتبة الرايض احلديثة).318 :2 ،
( )3استفدت يف هذا التعريف من رسالة" :املفسرون يف النصف الثان من القرن
الرابع عشر" للباحث :نواف بن غدير الشمري.21-17 ،
( )4ابن فارس" ،مقاييس اللغة" .حتقيق :عبد السالم حممد هارون( ،دار الفكر،
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وقال ابن منظور" :ال َفس ُر :كشف املغطَّى ،والتفسري كشف املراد
ُ
عن اللفظ املشكل"(.)1
وقال الراغب األصفهان" :ال َفس ُر :إظهار املعىن املعقول ،ومنه
قيل ملا يُنبئ عنه البول :تَف ِّسرة ...والتفسري يف املبالغة كال َفسر ،والتفسري
قد يقال فيما خيتص مبفردات األلفاظ وغريبها ،وفيما خيتص ابلتأويل،
َ
وهلذا يقال" :تفسري الرؤاي وأتويلها ،..قال تعاىلَ ..﴿ :وأ ۡح َسنَ
َت ۡفس ً
ِريا[ ﴾٣٣الفرقان]"(.)2
السف ُر يتقارب معنامها كتقارب لفظيهما،
وقال أيضاً" :ال َفس ُر و َ
السف ُر إلبراز األعيان
لكن جعل ال َفس ُر إلظهار املعىن املعقول ..وجعل َ
وس َفَرت البيت
لألبصار ،فقيلَ :س َفَرت املرأة وجهها ،وأَس َفَر الصبحَ ،
إذا َكنَ َسته"(.)3
ومبا سبق يتبني لنا أن التفسري يستعمل لغة يف الكشف احلسي،
ويف الكشف عن املعان املعقولة ،وإن كان استعماله يف الثان أكثر من
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1399ه1979-م).504 :4 ،
( )1ابن منظور" ،لسان العرب "( ،ط ،3بريوت :دار صادر1414 ،ه).55 :5 ،
( )2احلسني بن حممد بن املفضل ،املعروف ،ابلراغب األصفهان ،أبو القاسم،
"مفردات ألفاظ القرآن"( ،دمشق :دار القلم).192 :2 ،
( )3الراغب األصفهان" ،مقدمة جامع التفاسري" .حتقيق :أمحد حسن فرحات،
(ط ،1الكويت :دار الدعوة 1405ه1984-م).47 ،
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()1

استعماله يف األول .
اصطالحا :ل يظهر االشتغال بتفسري املعىن االصطالحي
ا
للمفسر إال حديثًا.
وممن َّ
تصدى له الدكتور حسني احلرب ،حيث يقول" :امل َف ِّسر:
ُ
هو من له أهلية اتمة ،يُعرف هبا مراد هللا تعاىل بكالمه املتعبد بتالوته
اض نفسه على مناهج املفسرين ،مع معرفته ُمج ًال كثريًة
قدر الطاقة ،ور َ
()2
من تفسري كتاب هللا ،ومارس التفسري عمليًا بتعليم أو أتليف" .
وكذلك الدكتور مساعد الطيار ،حيث يقول ":املفسر :هو من
كان له رأي يف التفسري ،وكان متص يد ًاي له"(.)3
فمن انطبق عليه أحد هذين الشرطني ،دون اآلخر ،خرج بذلك
فسرا ابملعىن املصطلح عليه للتفسري.
من أن يكون ُم ً
هم إال مجع مروايت السلف ،دون
وال يدخل فيه من ل يكن له ٌّ
أي تعليق عليه؛
إبداء رأي أو كان ممن يُقرأ عليه كتاب تفسري وليس له ُّ
( )1ينظر :حممد السيد حسني الذهيب" ،التفسري واملفسرون"( ،القاهرة :مكتبة
وهبة).17 :1 ،
( )2حسني بن علي بن حسني احلرب" ،قواعد الرتجيح عند املفسرين"( ،ط،1
الرايض :دار القاسم1417 ،ه 1996-م).33 ،
( )3مساعد بن سليمان بن انصر الطيار" ،مفهوم التفسري ،والتأويل واالستنباط،
والتدبر واملفسر"( ،ط ،2دار ابن اجلوزي1417 ،ه ).215 ،
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أو كانت آراؤه يف التفسري قليلة(.)1

اثلثاا :تعريف طبقات املفسرين مركباا:
بناءً على ما سبق بيانه نستنتج تعري ًفا هلذا العلم ،وهو :علم
يدرس املفسرين ومؤلفاهتم ،يف مدة زمنية حمددة؛ ُمرتَّبًا على القرون؛ أو
على حروف املعجم؛ أو الوفيات؛ ملعرفة احلركة العلمية يف التفسري
()2
ومؤثراهتا ،وأتثرهم وأتثريهم يف التفسري وعلومه .

( )1ينظر :الطيار" ،مفهوم التفسري والتأويل"( ،216 ،بتصرف).
( )2هذا التعريف من استنتاج الباحث.
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املبحث األول :التأليف بني اإلمامني الداوودي ،واألدرنيّ ،ويشتمل
على مطلبني:
املطلب األول :اإلمام حممد بن علي الداوودي (ت945 :هــ) -
رمحه اهلل -التعريف به ،وبكتابه:
-1ترمجة املؤلف:
ل تُتحفنا كتب الرتاجم برتمجة وافية لإلمام حممد بن علي
الداوودي ،وإمنا ذكرت ترمجة يسرية له ،نذكر هنا خالصة ما ذكروه:
 -2امسه ونسبه:
هو احلافظ مشس الدين حممد بن علي الداوودي املصري
الشافعي ،وقيل املالكيَّ ،
العالمة ،شيخ أهل احلديث يف عصره .أثىن
()1
عليه املسند جار هللا بن فهد ،والبدر الغزي ،وغريمها .
( )1جنم الدين حممد بن حممد الغزي " ،الكواكب السائرة أبعيان املائة العاشرة ".
حتقي ق :خلي ل املنص ور( ،ط ،1ب ريوت-لبن ان ،دار الكت ب العلمي ة،
1418ه1997-م)72 :2 ،؛ وعب د احل ي ب ن أمح د ب ن حمم د اب ن العم اد
العك ربي احلنبل ي ،أب و الف الح " ،ش ذرات ال ذهب يف أخب ار م ن ذه ب".
َ
حتقي ق :حمم ود األرانؤوط( ،ط ،1دمش ق :دار اب ن كث ري1406 ،ه-
1986م)375 :10 ،؛ وخري الدين بن حممود بن حممد بن علي بن فارس،
الزركل ي الدمش قي" ،األع الم"( ،ط ،15دار العل م للمالي ني ،أاير/م ايو
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وكان يهتم جبمع الرتاجم(.)1

 -3شيوخه:
كان اإلمام الداوودي من أشهر تالميذ اإلمام السيوطي وأقرهبم
إليه ،ول تتحفنا املصادر بذكر شيخ له غريه.
 -4تالميذه:
ل أقف بعد البحث على ذك ٍر ألحد تالميذه.
 -5مصنفاته:
على الرغم من شهرة اإلمام الداوودي؛ إال أنَّه ل يُذكر له من
املؤلفات إال القليل ،وهي:
 -1طبقات املفسرين.
()2
 -2ذيل طبقات الشافعية للسبكي .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2002م)291 :6 ،؛ وإمساعي ل ب ن حمم د أم ني ب ن م ري س ليم الب اابن
البغ دادي" .هدي ة الع ارفني يف أمس اء امل ؤلفني ،وآ،ر املص نفني"( ،إس طنبول:
عناية وكالة املعارف اجلليلة1951 ،م).237 :2 ،
( )1ذك ر اب ن طول ون ،أن ه أرس ل إلي ه يطل ب من ه ت راجم أانس ليض عها يف ذي ٍل ل ه
على طبقات الشافعية للشيخ اتج الدين السبكي .ينظر :الغ زي" ،الكواك ب
الس ائرة"72 :2 ،؛ والعك ربي" ،ش ذرات ال ذهب"375 :1 ،؛ والزركل ي،
"األعالم".261 :6 ،
( )2يب دو أن ه ذا الكت اب مفق ود ،وهللا أعل م ،ل أتوص ل إىل معلوم ات عن ه م ن
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()1

 -3ذيل اللباب يف حترير األنساب للسيوطي .
 -4ترمجة السيوطي للحافظ مشس الدين الداوودي(.)2
 -5اإلحتاف بتمييز ما تبع فيه صاحب الكشاف(.)3

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خالل البحث.
( )1هذا الكتاب ل أجد من املرتمجني من ذكره ض من مص نفات ال داوودي س وى
إمساعيل البغدادي ،يف "هدية العارفني".237 :2 ،
ويع د ه ذا الكت اب م ن أش هر كت ب األنس اب ال يت أف ادت مم ن قبله ا وزادت
علي ه ،وق د ذيَّ ل علي ه الش يخ أمح د العجم ي ،هب ام نس ختهُ ،مفي ًدا م ن
زايدات ال داوودي تلمي ذ الس يوطي ،ذك ر ذل ك تلمي ذ العجم ي عب د ال رمحن
األمشون يف هناية نسخة شيخه.
وهذه نسخة املخطوط مرفوعة يف هذا الباركود:
( ) 2ق ال ال نجم الغ زي" :مج ع ترمج ة ش يخه احل افظ الس يوطي يف جمل د ض خم،
ورأيت عل ى ظه ر الرتمج ة امل ذكورة ع ط بع ض فض الء أه ل مص ر؛ أن مؤلفه ا
تويف قبل الزوال بيسري من يوم األربعاء ،من عشري شوال ،ودف ن برتب ة ف ريوز
خارج ابب النصر" .ينظر :الغزي" ،الكواكب السائرة" ،72 :2 ،والعكربي،
"شذرات الذهب".375 :10 ،
والكالم الذي ذكره جنم الغزي على ظهر الرتمجة مرفق يف هذا الباركود:
( ) 3علي شواخ إسحاق" ،معجم مصنفات القرآن الكرمي" .رقم (( ،)852ط،1
ال رايض :دار الرف اعي1404 ،ه1984-م)103 :2 ،؛ و"فهرس ت
مص نفات تفس ري الق رآن الك رمي" .إع داد مرك ز الدراس ات القرآني ة( ،املدين ة
املنورة :جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف1424 ،ه).11 :1 ،
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 -6وفاته:
تويف رمحه هللا قبل الزوال بيسري من يوم األربعاء الثامن عشر من
شهر شوال ،يف مصر ،ودفن برتبة فريوز بعد العصر ابلقرب من مدرسة
األشرف برسباي ،ابلصحراء خارج ابب النصر ،سنة تسعمائة ومخس
وأربعون للهجرة(.)1
وذكر ابن طولون يف اترخيه يف حوادث سنة سبع وأربعني ،أنه
صلِّيي عليه صالة الغائب جبامع دمشق يف الثامن عشر من شهر ربيع
ُ
الثان ،وبني هذا التاريخ والتاريخ املتقدم سنة ومخسة أشهر وعشرون
يوما ،وقيل إن وفاته كانت يف سنة ست وأربعني ،وهللا أعلم ابلصواب
ً
(.)2
 -7مصادر املؤلف اليت اعتمد عليها يف كتابه:
()3
وهذه املصادر اليت استقى منها املؤلف يف ترامجه :
" -1طبقات الشافعية الكربى" ،البن السبكي(.)1
( )1ينظ ر :ظه ر (غ الف) وط وط ترمج ة احل افظ الس يوطي؛ والغ زي" ،الكواك ب
السائرة"72 :2 .؛ والعكربي" ،شذرات الذهب".375 :10 .
( )2الغزي" ،الكواكب السائرة".72 :2 ،
( ) 3ه ذه املص ادر ذكره ا املؤل ف يف خامت ة كتاب ه ،وم ا ل يتب ني يل املقص ود من ه
رجعت إىل تعليقات حمقق الكتاب ،أو ابلرجوع للشاملة أو غريه ا؛ أو أحب ث
يف حمرك البحث على الشبكة العنكبوتية.
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" -2طبقات الشافعية" ،البن قاضي شهبة .
" -3طبقات املالكية" ،البن فرحون(.)3
" -4طبقات احلنفية" ،للقرشي(.)4
" -5طبقات احلنابلة" ،البن أب يعلى(.)5
" -6طبقات احلنابلة" ،البن رجب(.)6
" -7السياق" ،لعبد الغافر الفارسي(.)1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1اتج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي (ت ،)771 :حتقيق :حممود
الطن احي ،د.عب دالفتاح حمم د احلل و( ،ط ،2هج ر للطباع ة والنش ر والتوزي ع،
1413ه .)،
( )2تق ي ال دين اب ن قاض ي ش هبة (ت1403 :ه ) ،حتقي ق :احل افظ عب دالعليم
خان( ،ط ،1بريوت :عال الكتب1407 ،ه ).
( )3إبراهيم بن علي بن حممد ،ابن فرحون ،برهان الدين اليعمري (ت779 :ه )،
حتقي ق وتعلي ق :حمم د األمح دي أب و الن ور( ،الق اهرة :دار ال رتاث للطي ع
والنشر).
( )4عب دالقاهر ب ن حمم د ب ن نص ر هللا القرش ي ،أب و حمم د ،حمي ي ال دين احلنف ي
(ت775 :ه )( ،كراتشي :مري حممد كتب خانه).
( )5أب و احلس ني ب ن أب ،حمم د ب ن حمم د (ت526 :ه ) ،حتقي ق :حمم د حام د
الفقي( ،بريوت :دار املعرفة).
( ) 6زين الدين عبدالرمحن بن أمحد بن رجب بن احلسن ،السالمي ،البغدادي ،مث
الدمش قي ،احلنبل ي (ت795 :ه ) ،حتقي ق :د.عب دالرمحن ب ن س ليمان
العثيمني ،الرايض :مكتبة العبيكان1425 ،ه 2005-م).

- 384 -

جملّة اجلامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 189اجلزء األول

" -8ترتيب طبقات ابن فرحون ،وما زاد عليها من طبقات القاضي
عياض" ،للحافظ مشس الدين السخاوي.
" -9طبقات القراء" ،للذهيب(.)2
" -10طبقات القراء" ،البن اجلزري(.)3
 -11شيوخ القاضي عياض املسمى "ابلغنية"(.)4
كبارا(.)5
" -12املقفى للمقريزي" ،عطه يف ثالثة عشر ً
جملدا ً
 -13جملد من "التكملة لوفيات النقلة" ،للحافظ الكبري زكي الدين
املنذري"(.)6
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( ) 1تق ي ال دين ،أب و إس حاق ،إب راهيم ب ن حمم د ب ن األزه ر الص ريفيين (ت:
641ه) ،حتقي ق :حمم د أمح د عب دالعزيز( ،ط ،1دار الكت ب العلمي ة،
1989م).
( )2حممد بن أمحد بن عثمان بن قامياز الذهيب ،مشس الدين (ت748 :ه) ،أبو
عب دهللا ،حتقي ق :أمح د خ ان ،ط( ،1مرك ز املل ك فيص ل للبح وث والدراس ات
اإلسالمية1418 ،ه 1997-م).
( )3مش س ال دين ،أب و اخل ري اب ن اجل زري ،حمم د ب ن حمم د ب ن يوس ف (ت:
833ه )( ،مكتبة ابن تيمية1351 ،ه ).
( )4القاضي عياض (ت544-476 :ه ) ،حتقيق :ماهر زهري جرار( ،ط ،1دار
الغرب اإلسالمي1402 ،ه 1982-م).
( )5تق ي ال دين املقري زي (ت854 :ه ) ،حتقي ق :حمم د ال يعالوي( ،ط ،1دار
الغرب اإلسالمي1411 ،ه 1991-م).
( ) 6عبدالعظيم بن عبدالقوي املنذري ،زكي الدين ،أبو حممد ،حتقيق :بشار ع واد
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 -14اجمللد الثالث والرابع ،وهو آخر الكتاب من "ذيل اتريخ
بغداد" ،البن الدبيثي(.)1
" -15الصلة" ،البن بشكوال ،جملد(.)2
" -16طبقات احلفَّاظ" ،للذهيب يف جملدين(.)3
" -17طبقات احلفَّاظ" للسيوطي(.)4
" -18طبقات اللغويني والنحاة" ،للسيوطي(.)5
" -19حسن احملاضرة يف اتريخ مصر والقاهرة" ،للسيوطي(.)6
" -20معجم الشيخ برهان الدين البقاعي"(.)7

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

معروف( ،ط ،3مؤسسة الرسالة1405 ،ه 1985-م).
( )1أبو عبدهللا حممد بن س عيد ابن الدبيثي (ت637 :ه ) ،ذيل اتريخ مدين ة الس الم،
حتقيق :بشار عواد معروف( ،ط ،1دار الغرب اإلسالمي1427 ،ه 2006-م).
( )2ابن بشكوال ،مصدر الكتاب :موقع الوراق.
( )3الذهيب( ،ط ،1دار الكتب العلمية1419 ،ه 1998-م).
( )4عبدالرمحن بن أب بكر السيوطي (ت911:ه )( ،ط ،1ب ريوت :دار الكت ب
العلمية1403 ،ه ).
( )5السيوطي ،حتقيق :حممد أبو الفضل إبراهيم( ،عيسى الباب احلليب1384 ،ه 1964-م).
( )6الس يوطي ،حتقي ق :حمم د أب و الفض ل ،إب راهيم( ،ط ،1مص ر :دار إحي اء
الكتب العربية-عيسى الباب احلليب1387 ،ه 1967-م).
( )7إب راهيم ب ن حس ن البق اعي (ت885 :ه)" ،عن وان الزم ان ب رتاجم الش يوخ
واألق ران" ،حتقي ق :حس ن حبش ي( ،ط ،1الق اهرة :دار الكت ب والو،ئ ق القومي ة،
1422ه2001-م).
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" -21اتريخ ابن خلكان"(.)1

-8التعريف ابلكتاب ،وقيمته العلمية:
يُع يد كتاب "طبقات املفسرين" للداوودي ،من املصادر املهمة يف
كتب تراجم املفسرين ،وميكن أن نطلق عليه" :عمدة التصنيف يف
طبقات املفسرين" ،فهو حيتل املرتبة الثانية بعد اإلمام السيوطي ،وهو
أمتي منه ،من حيث التوسع يف الرتاجم ،وتعدد املصادر؛ وهلذا يُعترب
الكتاب من املراجع اهلامة للباحثني واملتخصصني.
وعلى قلة مصنفات اإلمام الداوودي؛ إال أنه عُرف واشتهر
متمما
بكتابه" :طبقات املفسرين" ،ورمبا ساهم يف اشتهاره كونه ًّ
لكتاب" :طبقات املفسرين" لشيخه اإلمام السيوطي رمحه هللا.
ويرجع سبب متييز كتاب طبقات املفسرين للداوودي على كتاب
السيوطي؛ أن الداوودي استقى معلوماته ،من مصادر السيوطي وزاد
عليها.
كما أنه نقل من كتب أصبحت مفقودة ،أو ما زالت وطوطة،
مثل :السياق لعبد الغافر الفارسي النيسابوري ،وغريه.
أضف إىل ذلك أنه مجع إبسهاب تراجم أعالم املفسرين حىت
أوائل القرن العاشر ،من كل املصادر اليت وقعت ملؤلفه ،مث إنه فاق
( ) 1أمح د ب ن حمم د ب ن أب بك ر ب ن خلك ان ،حتقي ق :إحس ان عب اس( ،ب ريوت:
دار صادر1972 ،م).
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السيوطي يف عدد الرتاجم؛ حيث بلغ عدد الرتاجم يف كتابه قرابة:
سبعمائة وأربع تراجم؛ كما فاقه يف املدة الزمنية حيث ترجم للمفسرين
حىت القرن العاشر اهلجري(.)1
 -9طريقة ترتيبه يف كتابه:
رتيب الداوودي -رمحه هللا -ترامجه على حروف املعجم؛ كصنيع
شيخه السيوطي ،وعلى طريقة بعض من سبقهم من مؤلفي الرتاجم يف
علم الرجال وغريهم ،ومن أقدمهم :أبو إسحاق أمحد بن حممد بن
ايسني اهلروي (ت234 :ه ) ،وكتابه يف "اتريخ هراة" رتَّبه على حروف
املعجم( ،)2وكذلك فعل أبو عبدهللا حممد بن إمساعيل البخاري (ت:
256ه ) ،وأمحد بن علي أبو بكر اخلطيب البغدادي (ت463 :ه )،
يف "اتريخ مدينة السالم" ،وغريهم.
وأفضل ُكتب الرتاجم املرتَّبة على حروف املعجم من حيث
املنهجية :كتاب" :هتذيب الكمال يف أمساء الرجال"؛ ألب احلجاج
يوسف املزي (ت742 :ه )(.)3
( )1ينظر :مقدمة حمقق طبقات املفسرين ،للداوودي.9 :1 ،
( )2مشس الدين حمم د ب ن عب دالرمحن الس خاوي" ،اإلع الن ابلت وبيخ مل ن ذم أه ل
الت اريخ" .حتقي ق :املستش رق روزنث ال ،ترمج ة التحقي ق ال دكتور :ص ا أمح د
العلي( ،ط ،1بريوت :مؤسسة الرسالة1407 ،ه1986-م).635 ،
( )3ينظر :أبو عب دهللا ب ن حمم د ب ن س عيد ال دبيثي" ،ذي ل اتري خ مدين ة الس الم".
حتقي ق :بش ار ع واد( ،ط ،1ب ريوت :دار الغ رب اإلس المي،
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وقد ذكر الداوودي يف ختام كتابه" :طبقات املفسرين" ،أن هذا
فسر القرآن العظيم،
املُصنَّف يشمل كل َمن صنَّف يف طبقات َمن َّ
حيث قال" :هذا ما تيسر مجعه من طبقات من فسر القرآن العظيم،
ومن ُوصف مبعرفة تفسريه"(.)1
وهذا يذ يكران مبا وعد به شيخه السيوطي يف مقدمة كتابه؛ أبن
حافال جيمع املفسرين من الصحابة والتابعني
هذا املولَّف سيكون ً
وغريهم.
يقول السيوطي" :هذا اجملموع فيه طبقات املفسرين؛ إذ ل أجد
من اعتىن إبفرادهم كما اعت ِّين إبفراد يِّ
احملدثني ،والفقهاء ،والنحاة،
َُ
وغريهم"( ،)2وقد ذكر السيوطي يف مقدمة كتابه" :اتريخ اخللفاء" أبنه
حافال يف طبقات املفسرين(.)3
كتااب ً
أفرد ً
وقد حرص السيوطي والداوودي على استيفاء مجيع املفسرين يف
كتابيهما إال أنَّه من املالحظ أهنما ل يرتمجا ألحد من الصحابة رضوان هللا
عليهم سوى عبد هللا بن عباس رضي هللا عنه ترجم له الداوودي دون
السيوطي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1427ه _2006م).21-19 ،
( )1الداوودي" :طبقات املفسرين".317 ،
( )2ينظر :السيوطي " ،طبقات املفسرين".19 ،
( )3ينظ ر :الس يوطي" ،اتري خ اخللف اء" .حتقي ق :مح دي ال دمردا ( ،ط :1مكتب ة
نزار مصطفى الباز1425 ،ه2004-م).9 ،
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 -10نسخ الكتاب وطبعاته:
 -1الطبعة األوىل للكتاب ،كانت بتحقيق :علي حممد عمر-يف
جملدين -ابلقاهرة سنة (1392ه1972-م).
 -2وهناك نسخة حققت هلذا الكتاب كانت رسالة دكتوراه يف
جامعة األزهر ،قام بتحقيقها الدكتور عبد العزيز الدردير
موسى-رمحه هللا تعاىل-ل أطيلع إال على اجلزء الثان من هذه
النسخة ،يف مكتبة امللك فهد الوطنية ،ول يتضح يل اتريخ
كتابتها؛ حيث كتبت هبذا الشكل139 -( :ه 197-م).
 -3مث قامت دار الكتب العلمية يف بريوت بطباعة الكتاب ،ونشره،
عام 1415ه .
وقامت مكتبة وهبة يف مصر بطباعة الكتاب للمرة الثانية؛
بتحقيق الدكتور علي حممد عمر ،وذلك عام (1429ه 2008-م)،
وذكر احملقق أن هذه الطبعة جاءت بعد حصوله على وطوطة موثقة ل
تقارن هبا الطبعة األوىل ،وهي حمفوظة عزانة خاصة( ،)1ذكر يف مقدمته
للكتابَّ ،
أن دار الكتب العلمية يف بريوت ،قد أعادت طباعة الكتاب
للمرة الثانية ،عام (2002م) ،ووضعت امسًا ألحد احملققني وهو:
عبدالسالم عبداملعني ،وذكرت أنه قام بضبط الكتاب ووضع حواشيه،
حمرفة ويشيع فيها اخلطأ؛ وقال" :وإن
وذكر كذلك أن هذه الطبعة َّ
()2
أهيب ابلباحثني ،والقراء أال يعتمدوا هذه الطبعة يف دراساهتم. "..
( )1ينظر :مقدمة حمقق طبقات املفسرين ،للداوودي.6 :1 ،
( )2ينظر :مقدمة حمقق طبقات املفسرين ،للداوودي.3 :1 ،
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املطلب الثاني :اإلمام أمحد بن حممد األدرنيّ (كان حيًا سنة 1095هـ)
 رمحه اهلل -التعريف به ،وبكتابه: -1ترمجة املؤلف:
هو أمحد بن حممد األدرني ،عال تركي من علماء القرن احلادي
عشر اهلجري.
انتهى من مجع كتابه وترتيبه" :طبقات املفسرين" ،يف اخلامس
من شهر ذي احلجة لسنة مخس وتسعني وألف للهجرة ،يف بلدة
أدران(.)1
ول تتحفنا كتب الرتاجم برتمجة لألدرني؛ إال ما ذكره عن نفسه
يف خامتة كتابه" :طبقات املفسرين".
وي" ،طبق ات املفس رين" .حتقي ق :س ليمان ب ن
( )1ينظ ر :أمح د ب ن حمم د األدرن ي
ص ا اخل زي( ،ط ،1املدين ة املن ورة :مكتب ة العل وم واحلك م1417 ،ه -
1997م).445 ،
 تقع بلدة أدران :يف الركن الشمايل الغرب من تركيا ،ق رب احل دود البلغاري ة،حيث تلتقي أهنار مارتيسا ،وأرَدا ،وتنكا ،وكان امسها قدميًا "أدرايانبول" ،أي
مدين ة "أدراين" ،وه و األمرباط ور البيزنط ي ال ذي أق ام فيه ا ع دة حتص ينات،
وكان ت عاص مة الدول ة العثماني ة قب ل ف تح القس طنطينية .ينظ ر" :املوس وعة
العربية العاملية"( ،ط :2مؤسسة أعمال املوسوعة للنشر والتوزيع1419 ،ه-
1999م).404 :1 ،
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 -2شيوخه وتالميذه:
ل أقف بعد البحث على ذك ٍر ألحد شيوخه أو تالميذه.

 -3مصنفاته:
ل يتبني لنا من خالل البحث مصنفات للمؤلف سوى "طبقات
املفسرين".
 -4مصادر املؤلف اليت اعتمد عليها يف كتابه:
سأورد هذه املصادر كما أوردها املؤلف يف مقدمة كتابه ،مث أذكر
معلومات كل كتاب يف احلاشية:
 -1اتريخ ابن خلكان(.)1
 -2اتريخ احلرمني(.)2
 -3اتريخ القدس(.)3
 -4طبقات الكتائب للكفوي(.)1
( )1ويسمى هذا الكتاب" :وفي ات األعي ان ،وأنب اء أبن اء الزم ان" ،لش مس ال دين
أمح د ب ن حمم د ب ن إب راهيم ب ن أب بك ر ب ن خلك ان الربمك ي األربل ي،
الشافعي( ،ت681 :ه ) ،حتقيق :إحسان عباس( ،ط ،1بريوت :دار صادر
للنشر1414 ،ه 1994 ،م).
( )2ل يتبني يل املقصود هبذا الكتاب.
( )3ه ذا الكت اب يس مى" :األن س اجللي ل بت اريخ الق دس واخللي ل" ،ملؤلف ه :جم ري
ال دين ،عب دالرمحن ب ن حمم د العليم ي (ت928:ه ) ،حتقي ق :ع دانن ي ونس
عبداجمليد نباته( ،عمان :مكتبة دنديس).
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 -5اتريخ قطلوبغا(.)2
 -6اجلواهر املضيئة يف طبقات احلنفية(.)3
 -7وتصر طبقات املفسرين للبيضاوي(.)4
 -8طبقات اإلمام السبكي(.)5
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( ) 1ه ذا الكت اب يس مى" :كتائ ب أع الم األخي ار م ن فقه اء م ذهب النعم ان
املخت ار" ،ملؤلف ه :القاض ي حمم ود ب ن س ليمان اللكف وي ،الروم ي احلنف ي،
(ت990:ه ) ،ويظهر أنه ما يزال وطوطًا ،ويتضح من خالل البحث أن ل ه
نس خة يف إي ران ،املص در :وطوط ات كتاعان ة جمل س ش واري مل ي إبي ران،
وك ذلك ل ه نس خة يف تركي ا ،وطوط ات ف يض هللا أفن دي :املص در :الباح ث
العلم ي؛ كم ا أن هل ذا الكت اب وتص ًرا ،مس ي :ب "الفوائد البهي ة يف ت راجم
احلنفية" ،ألب احلسنات حممد عبداحلي اللكنوي اهلندي.
( )2ه ذا الكت اب يس مى " :اتج ال رتاجم يف طبق ات احلنفي ة" ،ويس مى" :اتج
الرتاجم البن قطلوبغا" ،ملؤلف ه :أب و الف داء زي ن ال دين ب ن قطلوبغ ا الس ودون،
(ت879 :ه ) ،حتقي ق :حمم د خ ري رمض ان يوس ف( ،ط ،1دمش ق :دار
القلم1413 ،ه 1992-م).
( )3اس م مؤل ف ه ذا الكت اب :عب دالقادر ب ن حمم د ب ن نص ر هللا القرش ي ،أب و
حممد حمي ي ال دين احلنف ي (ت775 :ه ) ،حتقي ق :حمم د أب و الفض ل إب راهيم،
(كراتشي ،مري حممد كتب خانه).
( ) 4سيأيت التنبيه يف شأنه آخر الكالم يف املطلب.
( )5الكت اب يس مى" :طبق ات الش افعية الك ربى" ،ملؤلف ه :اتج ال دين عب دالوهاب
ب ن تق ي ال دين الس بكي (ت771 :ه ) ،حتقي ق :د .حمم ود حمم د الطن احي،
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 -9موضوعات العلوم لطا كربي زاده .
 -10حماضرات اإلمام السيوطي(.)2
 -11اتريخ إنباء الغمر البن حجر(.)3
 -12طبقات الضوء الالمع للسخاوي(.)4
 -13نفحات األنس للموىل اجلامي(.)5

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

د .عبد الفتاح حممد احللو( ،ط ،1هجر للطباعة والنشر والتوزيع1413 ،ه ).
( ) 1ه ذا الكت اب يس مى" :مفت اح الس عادة ،ومص باح الس يادة" ،ملؤلف ه :عص ام
ال دين أب اخل ري أمح د ب ن مص طفى الروم ي ،الش هري ب "طا ك ربي زاده"
(ت968:ه )( ،ط ،3ب ريوت :دار الكت ب العلمي ة1422 ،حمم د عل ي
بيضون ،ه 2002-م).
( )2الكتاب هو" :حسن احملاضرة يف اتريخ مصر ،والقاهرة" ،ملؤلفه :جالل الدين
السيوطي (ت911:ه ) ،حتقيق :حممد أبو الفضل إبراهيم( ،ط :1مصر :دار
إحياء الكتب العربية ،عيسى الباب احلليب وشركاه1387 ،ه 1967-م).
( )3الكت اب يس مى" :إنب اء الغم ر أببن اء العم ر" ،ملؤلف ه :ش هاب ال دين أب
الفض ل ،حمم د ب ن عل ي ب ن حج ر العس قالن (ت852 :ه ) ،حتقي ق :د.
حمم د عب داملعني خ ان( ،ط ،2ب ريوت :دار الكت ب العلمي ة1406 ،ه -
1986م).
( )4ه ذا الكت اب يس مى " :الض وء الالم ع أله ل الق رن التاس ع" ،ملؤلف ه :احل افظ
مشس الدين ،أبو اخلري حممد بن أب بكر السخاوي (ت902 :ه )( ،بريوت:
منشورات دار مكتبة احلياة).
( )5الكت اب ه و" :نفح ات األن س يف حض رات الق دس" ملؤلف ه :امل ال ن ور ال دين
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 -14اتريخ مرآة اجلنان لإلمام اليافعي(.)1
 -15طبقات الشعراوي(.)2
 -16الكواكب يِّ
الدرية للمناوي(.)3
 -17اتريخ اإلسالم(.)4
 -18فضائل الشام(.)1
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عب دالرمحن اجل امي (ت898 :ه ) ،حتقي ق :حمم د أدي ب اجل ادر( ،ط،1
بريوت :دار الكتب العلمية2003/3/19 ،م).
( )1الكت اب يس مى" :م رآة اجلن ان وع ربة اليقض ان" ،ملؤلف ه :أب و حمم د عفي ف
ال دين ،عب دهللا ب ن أس عد الي افعي (ت768 :ه ) ،وض ع حواش يه :خلي ل
املنصور( ،ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية1417 ،ه 1997-م).
( ) 2هذا الكتاب يسمى " :الطبقات الكربى للشعران" ،ويسمى" :لواقح األن وار
يف طبق ات األخي ار" ،ملؤلف ه :عب دالوهاب ب ن أمح د ب ن عل ي األنص اري،
الش هري ب " الش عران" (ت973 :ه )( ،ط ،1ب ريوت :دار الكت ب العلمي ة،
1418ه 1997-م).
( )3ه ذا الكت اب يس مى " :الكواك ب الدريي ة يف ت راجم الس ادة الص وفية"،
ويسمى " :طبقات املناوي الكربى" ،ملؤلف ه :زي ن ال دين عب دالرؤوف ب ن اتج
الع ارفني ب ن عل ي املن اوي الق اهري (ت1031 :ه ) ،حتقي ق :د .عبداحلمي د
صا محدان( ،املكتبة األزهرية للرتاث).
( ) 4ه ذا الكت اب يس مى " :اتري خ اإلس الم وفي ات املش اهري ،واألع الم" ،ملؤلف ه:
مشس الدين ،أب و عب دهللا حمم د ب ن قامي از ال ذهيب (ت748 :ه ) ،حتقي ق :د.
عواد معروف( ،ط ،1دار الغرب اإلسالمي2003 ،م).
بشار َّ
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 -19اتريخ املدينة للسخاوي .
 -20من أسامي الكتب للموىل كاتب جليب(.)3
 -21الشقائق النعمانية ،طا كربي زاده ،وذيله (.)4
 -22طبقات املفسرين للسيوطي ،وقد أشار إليه املؤلف ابسم:
"وتصر طبقات املفسرين للبيضاوي".
هنا تنبيه خبصوص نسبة هذا الكتاب للبيضاوي ،وهو :أنه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1ال أعل م مقص د املؤل ف هب ذا الكت اب ،وم ا وجدت ه م ن مص نفات يف "فض ائل
الشام" إمنا يف (مصنفات حديثية).
( ) 2هذا الكتاب يسمى" :التحفة اللطيفة يف اتريخ املدينة الشريفة" ،للس خاوي،
(ط :1بريوت :الكتب العلمية1414 ،ه 1993-م).
( ) 3هذا الكتاب يسمى " :كشف الظنون ع ن أس امي الكت ب والفن ون" ،ملؤلف ه:
ِّ
"حباجي خليف ه"،
مص طفى ب ن عب دهللا ،كات ب جل يب القس طنطيين ،املش هور ب ي
أو "احلاج خليفة"( ،ت1067 :ه )( ،بغداد ،مكتب ة املث ىن1941 ،م)؛ كم ا
قامت بطباعته عدة دور لبنانية بنفس ترقيم صفحاته ،مث ل :دارإحي اء ال رتاث
العرب ،ودار العلوم احلديثة ،ودار الكتب العلمية.
( )4ه ذا الكت اب يس مى" :الش قائق النعماني ة يف علم اء الدول ة العثماني ة" ،ملؤلف ه :ط ا
ك ربي زاده ،ول ه" :ذي ل الش قائق النعماني ة " ،ملؤلف ه :القاض ي حمم د ب ن عل ي،
املش هور ب "عاشق جل يب" (ت979 :ه ) ،ول ه  :ذي ل الش قائق النعماني ة ،املرس وم ب "
العقد املنظ وم يف ذك ر أفاض ل ال روم" ،ملؤلف ه :عل ي اليل ابيل (ت992 :ه ) ،وك ل
ه ذه الكت ب جيمعه ا كت اب واح د ،مقس م ،ك ل قس م عل ى ح ده ،حتقي ق :حمم د
عبدالسالم شاهني( ،ط :1بريوت :دار الكتب العلمية2017 ،م).
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من خالل البحث واملقارنة اتضح أن املؤلف رمحه هللا لديه أوهام يف
أمساء بعض الكتب ونسبتها؛ ويظهر أنه وهم كذلك يف نسبة كتاب
السيوطي يف طبقات املفسرين للبيضاوي ،ويتبني ذلك يف معرض
حديثه لرتمجة بعض األعالم ،فمن أمثلة ذلك:
ترمجته ألحد األعالم ،وهو" :عبد اجلبار بن أمحد اهلمذان
األسداابذي" ،نقل ترمجة السيوطي هلذا العلم ابلنص مع تصرف يسري،
ونقل تعليق السيوطي يف آخر هذه الرتمجة حيث يقول السيوطي" :رأيت
تفسريه لطيف احلجم" مث علق األدرني على هذا التعليق بقوله" :قال
البيضاوي يف طبقاته" :رأيت تفسريه لطيف احلجم .وهذا يبني لنا احتمال
بدال من
وهم األدرني يف نسبة كتاب طبقات املفسرين للبيضاوي ً
السيوطي(.)1
وتوصلت إىل ذلك أبدلة من خالل عمل مقارنة بني تراجم
األدرني مع السيوطي؛ أثبتت نسبة الكتاب للسيوطي ،ولكن ليس
اجملال لذكرها يف هذا البحث.
 -3التعريف بكتاب املؤلف:
أ -عنوانه:
نص املؤلف يف مقدمته على عنوان كتابه؛ حيث قال ":فهذا
اجملموع فيه طبقات املفسرين ،من أصحاب رسول هللا -صلى هللا عليه
( )1ينظر :السيوطي" ،طبقات املفسرين"51 ،؛ واألدرني" ،طبقات املفسرين".103 ،
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وسلم-مث املفسرين من التابعني ،مث من سائر األئمة املفسرين ،على
ترتيبهم رمحهم هللا"(.)1
ويف خامتة كتابه أكد نسبة الكتاب إىل مؤلفه ،حيث قال:
"احلمد هلل على اإلمتام واالختتام ،والصالة على رسوله حممد ،سيد
األانم ،وعلى آله ،وأصحابه السادات الكرام ،من( )2ترتيب هذه
الطبقات ،أبحسن النظام؛ يف اليوم اخلامس من شهر ذي احلجة
الشريفة؛ يف سنة مخس وتسعني وألف من هجرة من له العز ،والشرف،
على يد جامعه وكاتبه :أمحد بن حممد.)3("..
ب -قيمة الكتاب العلمية:
تتلخص يف النقاط
كتاب طبقات املفسرين لألدرني له قيمة وأمهية َّ
التالية:
 طريقة ترتيبه لكتابه ،وتقسيمه على الطبقات ،حيث مجعسين الوفيات.
املفسرين من كل قرن يف فصل خاص ورتبهم على ي
وقد تطرق ملفهوم الطبقة حمقق الكتاب ،الدكتور سليمان صا
( )1األدرني" ،طبقات املفسرين".1 ،
( ) 2يبدو أنه يوجد قبل هذه الكلمة سقط كلم ة (فرغ ت) ،أو يف معناه ا؛ حي ث
الك الم هن ا غ ري اتم ،فرمب ا ك ان الس قط يف نس خة املؤل ف ،أو ك ان م ن حمق ق
الكتاب ،وهللا أعلم ،وقد حبثت عن النسخ لإلطالع عليها ومقارنتها ،ولك ن
ل أتوصل إليها.
( )3األدرني" ،طبقات املفسرين".445 ،
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وبني الفرق بني علم
عرف ابلطبقةَّ ،
اخلزي يف مقدمة حتقيقه حيث َّ
الطبقات وعلم التاريخ ،وذكر بعض أنواع الطبقات بشكل وتص ٍر وموجز.
 االلتزام ابملنهج وحسن ترتيب الكتاب؛ ويف ذلك تسهيلللوصول إىل املعلومة.
 معرفة تطور احلركة العلمية عرب العصور. جاء كتاب األدرن مستوفيا ٍلعدد من املفسرين ،وإن كان
ً
ي
عددا من الرتاجم أكثر منه.
الداوودي استوىف ً
فعدد تراجم الداوودي )704( :ترمجة.
أما األدرني فعدد ترامجه )638( :ترمجة.

-3طريقة يف ترتيبه كتابه:
ل يُرتيِّب األدرني كتابه على حروف املعجم ،كما فعل السيوطي
الزمين ،حيث مجع
والداوودي قبله؛ بل رتَّبه على الطبقات مبفهومها ي
سين وفياهتم.
املفسرين يف كل مائة سنة مرتَّبني حسب ي
سهل
وهذا مما مييزه عن غريه ممن ألَّف يف طبقات املفسرين ،ويُ ي
للباحث الوصول للمعلومة دون مشقة البحث.
ومتيِّيز األدرني على السيوطي ،والداوودي؛ أبنَّه التزم املنهج يف ترتيبه
فسري هذا
قسمه على فصول ،كل فصل َّ
لكتابه ،فقد َّ
خصصه برتاجم ُم ي
القرن.
خصصه؛ ألصحاب
فالفصل األول :وهو ما قبل املائة األوىلَّ ،
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رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،ومشل عشرة منهم وهم:
ُب بن كعب (ت30 :ه ).
 -1أ ِّي
 -2عبدهللا بن مسعود (ت32:ه ).
 -3زيد بن ،بت (ت45 :ه ).
 -4أبو هريرة (ت59 :ه ).
 -5عبدهللا بن عمرو بن العاص (ت63 :ه ).
 -6عبدهللا بن عباس (ت68 :ه ).
 -7عبدهللا بن الزبري (ت73 :ه ).
 -8عبدهللا بن عمر بن اخلطاب (ت73 :ه ).
 -9جابر بن عبدهللا (ت78 :ه ).
 -10أنس بن مالك (ت93 :ه ).
خصصه املؤلف يف ذكر املفسرين من التابعني،
الفصل الثانَّ :
يف املائة األوىل؛ الذين تنحصر وفياهتم ما بني (100ه 200-ه ).
خصصه يف ذكر املفسرين من األئمة واملشايخ
الفصل الثالثَّ :
يف املائة الثانية ،والذين تنحصر وفياهتم ما بني (200ه 300-ه ).
خصصه يف ذكر املفسرين من األئمة واملشايخ
الفصل الرابعَّ :
يف املائة الثالثة ،الذين تنحصر وفياهتم ،ما بني (300ه 400-ه ).
خصصه يف ذكر املفسرين من األئمة واملشايخ
الفصل اخلامسَّ :
يف املائة الرابعة ،الذين تنحصر وفياهتم ما بني(400ه 500-ه ).
خصصه يف ذكر املفسرين من األئمة
الفصل السادسَّ :
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واملشايخ ،الذين تنحصر وفياهتم ما بني (500ه 600-ه ).
خصصه يف ذكر املفسرين من األئمة واملشايخ،
الفصل السابعَّ :
الذين تنحصر وفياهتم ،ما بني (600ه 700-ه ).
خصصه يف ذكر املفسرين من األئمة واملشايخ،
الفصل الثامنَّ :
الذين تنحصر وفياهتم ،ما بني (700ه 800-ه ).
خصصه يف ذكر املفسرين من األئمة واملشايخ،
الفصل التاسعَّ :
الذين تنحصر وفياهتم ،ما بني (800ه 900-ه ).
خصصه يف ذكر املفسرين من األئمة واملشايخ
الفصل العاشرَّ :
الذين تنحصر وفياهتم ،ما بني (900ه 100-ه ).
خصصه يف ذكر املفسرين من األئمة
الفصل احلادي عشرَّ :
واملشايخ الذين تنحصر وفياهتم ،ما بني (1000ه 1100-ه ).
صصه يف ذكر املفسرين من األئمة
الفصل الثان عشر :خ َّ
واملشايخ ،الذين ل يُعرف اتريخ لوفياهتم وال ملولدهم ،يف الطبقات
والتواريخ.
خصصه يف ذكر األئمة واملشايخ الذين
الفصل الثالث عشرَّ :
صنَّفوا يف ما يتعلق بفروع التفاسري.
خصص الفصل
ومن املالحظ يف تقسيم األدرني للفصول ،أنَّه َّ
األول ألصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم؛ ول ي ِّ
رتجم للخلفاء
ُ
الراشدين-رضوان هللا عليهم-مع أنَّه ذكرهم يف مقدمته حيث وضَّح أن
هذا اجملموع فيه طبقات املفسرين من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه
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وسلم!

وتشابه األدرني يف ذلك مع السيوطي والداوودي؛ حيث ل
يُرتمجوا مجيعهم للخلفاء الراشدين ،لكن الداوودي انفرد عن السيوطي
برتمجته البن عباس-رضي هللا عنه -وانفرد األدرني أبنه ترجم لعشرة من
الصحابة رضي هللا عنهم أمجعني.

 -4نُسخ الكتاب ،وطبعاته:
توجد من كتاب طبقات املفسرين لألدرني؛ نسخة عط نسخي
مجيل ،بقلم املؤلف ،يف دار الكتب املصرية (برقم  ،)1859وعليها مت
طبعة الكتاب األوىل سنة 1417ه 1997-م ،حتقيق :الدكتور سليمان
صا اخلزي ،حفظه هللا ،ونشرته مكتبة العلوم واحلكم ،ول أقف على
طبعة غريها.
ويوجد للكتاب نسختان إلكرتونيتان:
 إحدامها مرفوعة على "موقع مكتبة املصطفى اإللكرتونية" ،وهيمطبوعة على برانمج وورد.
 والنسخة الثانية مفرغة وورد كذلك.والفرق بني النسختني :أن النسخة األوىل ل يُتصرف يف
حمتواها؛ حيث ُكتب فيها اسم احملقق ،ومعلومات الكتاب؛ وأُبقيت
احلواشي ،عكس النسخة الثانية فإنه ُمتصرف فيها؛ حيث ُح ِّذف اسم
احملقق :د .سليمان صا اخلزي ،وحذفت معلومات الكتاب،
واحلواشي كذلك؛ إال أنه أضيف على غالف النسخة الثانية ،اسم
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الناشر ،وهو" :مركز القائمية أبصفهان للبحوث" ،واست ِّ
خدمت فيها
ُ
األلوان.
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املبحث الثاني :الرتاجم بني اإلمامني الداوودي ،واألدرنيّ ،يف
كتابيهما "طبقات املفسرين" ،ويشمل أربعة مطالب:
ذكر حمقق كتاب "طبقات املفسرين لألدرني" ،الدكتور سليمان
صا اخلزي حفظه هللا ،يف مقدمته للكتاب " :أن هذا الكتاب قد
امتاز على كتاب الداوودي من وجهني:
أحدمها :أنه استدرك عليه تراجم كثرية.
واثنيهما :أنه ذيَّل على الداوودي تراجم كثرية ،وهي كل الرتاجم
املتوىف أصحاهبا بعد الداوودي سنة (945ه ) إىل هناية الكتاب؛ أي
إىل آخر القرن احلادي عشر اهلجري"(.)1
وذكر هذا الكالم كذلك الدكتور حممد بكر عابد ،حفظه هللا،
نقال عنه(.)2
يف كتابه ً
دافعا لنا وراء هذه املقارنة والتَّتبع.
وهذه األقوال كانت ً
أوال بذكر الرتاجم املشرتكة بني الداوودي ،واألدرني من أول
فنبدأ ً
الكتاب حىت من امسه (علي)؛ مث نُدليِّل على ذلك بعرض مناذج ٍ
لعدد
من املفسرين؛ لتتضح من خالهلا أوجه التوافق واالختالف عند ٍ
كل من
الداوودي واألدرني؛ مث نُتبع ذلك بذكر انفرادات ٍ
كل منهما عن اآلخر.
( )1ينظر :مقدمة حمقق طبقات املفسرين ،لألدرني.9-8 ،
( )2ينظر :د .حممد بكر آل عابد" ،علم طبقات املفسرين ،نشأته وتطوره"،
(ط ،1املدينة املنورة :دار الطرفني للنشر والتوزيع1431 ،ه).41 ،

- 404 -

جملّة اجلامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 189اجلزء األول

املطلب األول :الرتاجم املشرتكة بني الكتابني ،وعالقتهما بكتاب
"طبقات املفسرين" للسيوطي:
مبقارنة تراجم الداوودي مع تراجم األدرني حىت من امسه (علي)،
اتَّضح اشرتاكهما يف (166ترمجة) فقط.
ومبقارنة تراجم السيوطي ال ( )136ترمجة ،كاملةً يف كتابه:
"طبقات املفسرين" ،مع تراجم الداوودي واألدرني ،يتضح اآليت:
 اتفاق الداوودي مع السيوطي يف ( 136ترمجة ) كاملة نقالً عنالسيوطي.
نقال عن
 اتفاق األدرني مع السيوطي يف ( 133ترمجة) ًالسيوطي.
 اتفاق الداوودي واألدرني يف (133ترمجة) واشرتكا فيها نقالً عنالسيوطي ،وال ( 33ترمجة) الباقية اشرتكا فيها دون السيوطي،
ولكنهما اختلفا يف أغلبها؛ إما أن يكون ابختالف املصادر؛ أو
رمبا اشرتكا يف املصدر ،ولكن اختلفت الطريقة واألسلوب يف
عرض الرتمجة ،أو رمبا حصل نقص أو وهم أو سقط ،يف سنة
الوالدة أو الوفاة ،أو غري ذلك؛ على ما سيأيت تفصيله.
وإليكم الرتاجم املشرتكة بني الداوودي واألدرنّ ،وعددها
( )166ترمجة ،من أول الكتاب إىل من امسه (علي):
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 -1من امسه (إبراهيم):
 -1إبراهيم بن أمحد بن حممد بن معايل بن حممد بن عبدالكرمي
الرقي احلنبلي ،أبو إسحاق (ت703:ه ).
َّ
 -2إبراهيم بن حممد بن أمحد أبو طاهر السلماسي الواعظ (ت:
496ه ).
 -3إبراهيم بن إسحاق النيسابوري األمناطي احلافظ (ت303 :ه ).
 -4إبراهيم بن يِّ
الز َّجاج.
السري بن سهل أبو إسحاق َّ
 -5إبراهيم بن عبدالرحيم بن حممد بن إبراهيم بن سعدهللا بن مجاعة
املقدسي (ت:
بن حازم بن صخر الكتان احلموي األصل مث
ي
790ه ).
الطربي
 -6إبراهيم بن علي بن احلسني اإلمام أبو إسحاق الشيبان
ي
الشافعي (ت523 :ه ).
ي
األزدي الواسطي (ت323 :ه ).
عرفة
بن
حممد
بن
 -7إبراهيم
ي
 -8إبراهيم بن معقل بن احلجاج النسفي (ت295 :ه ).
 -9إبراهيم بن موسى بن بالل برهان الدين الكركي (ت853 :ه ).
 -10إبراهيم بن حممد بن أب بكر بن علي بن مسعود بن رضوان
يِّ
الشافعي (ت923 :ه ).
القدسي
املري
ُّ
ُّ
 -2من امسه (أمحد):
انطي (ت708 :ه ).
 -11أمحد بن إبراهيم بن الزبري الغر ُّ
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اجلوهري (ت :عا بعد
نوي
ُّ
 -12أمحد بن إمساعيل بن عيسى الغز ُّ
520ه ).
القزويين (ت:
 -13أمحد بن إمساعيل بن يوسف الطالقانُّ
ُّ
590ه ).
املقدسي رسالن (ت:
ملي،
 -14أمحد بن حسني بن حسن َّ
ُّ
الر ُّ
844ه ).
الضيب (ت258 :ه ).
 -15أمحد بن الفرات ،أبو سعود ي
 -16أمحد بن داوود بن وتند أبو حنيفة الدينوري (ت290 :ه ).
 -17أمحد بن عبدالقادر بن أمحد بن مكتوم (ت749 :ه ).
اقي (ت:
 -18أمحد بن عبدالرحيمُّ ،
ويل الدين أبو زرعة العر ُّ
826ه ).
 -19أمحد بن أب الفرج املعروف اببن البااب (ت749 :ه ).
 -20أمحد بن علي بن أمحد بن أفلح بن زرقون (ت542 :ه ).
 -21أمحد بن علي بن أب جعفر املعروف ببوجعفرك (ت:
544ه ).
ابجلصاص (ت:
ازي املعرف
َّ
 -22أمحد بن علي أبو بكر الر ُّ
370ه ).
املهدوي (ت430 :ه بعد).
 -23أمحد بن عمار أبو العباس
ُّ
 -24أمحد بن عمر بن حممد أبو اجلناب اخليوقي (ت618 :ه ).
- -25أمحد بن فارس بن زكراي (ت395 :ه ).
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 -26أمحد بن فرح بن جربيل الغدادي العسكري (ت303 :ه ).
 -27أمحد بن حممد بن إبراهيم أبو إسحاق النيسابوري الثعليب
(ت427 :ه ).
مكي ،جنم الدين (ت727 :ه ).
 -28أمحد بن حممد بن أب احلزم ُّ
األندلسي (ت440 :ه ).
 -29أمحد بن حممد بن أمحد بن بُرد
ُّ
 -30أمحد بن حممد بن أيوب أبو بكر الفارسي (ت364 :ه ).
 -31أمحد بن حممد بن عبدالرمحن أبو عبيد اهلروي (ت401 :ه ).
 -32أمحد بن حممد بن إمساعيل املرادي ،أبو جعفر النَّحاس (ت:
337ه ).
 -33أمحد بن حممد بن سعيد احلريي النيسابوري (ت353 :ه ).
 -34أمحد بن حممد بن سالمة ،أبو جعفر الطحاوي (ت:
321ه ).
- -35أمحد بن حممد بن شارك ،أبو حامد اهلروي (ت358 :ه ).
الطلمنكي (ت:
 -36أمحد بن حممد بن عبدهللا بن أب عيسى
ُّ
429ه ).
 -37أمحد بن حممد بن عبدالويل جبارة (ت728 :ه ).
 -38أمحد بن حممد بن عماد القرايف ،املعروف اببن اهلائم (ت:
815ه ).
البخاري،
 -39أمحد بن حممد بن عمر ،زين الدين ،أبو القاسم،
ُّ
العتاب (ت586 :ه ).
ُّ
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 -40أمحد بن حممد بن منصور ،املعروف اببن املنري (ت:
683ه ).
القرشي،
 -41أمحد بن حممد بن موسى بن أب عطاء ،أبو بكر
ُّ
الدمشقي (ت325 :ه ).
ي
 -42أمحد بن حممد بن حممد بن سعيد ،أبو العباس بن اخلروب،
األندلسي ،الوادي آ (ت562 :ه ).
األنصاري،
ُّ
ُّ
 -43أمحد بن مغيث بن أمحد الطليطلي (ت459 :ه ).
 -44أمحد بن موسى بن مردويه األصبهانُّ (ت410 :ه ).
 -45أمحد بن انصر بن ظاهر العالمة برهان الدين الشريف
احلسيين احلنفي (ت686 :ه ).
 -46أمحد بن حيىي بن زيد بن سيَّار الشيبانُّ (ت291 :ه ).
 -47أمحد بن يوسف بن أصبغ ،أبو عمر الطليطلي (ت:
479ه )(.)1
 -48أمحد بن يوسف بن حسن بن رافع بن حسني (ت:
680ه ).
 -49أمحد بن يوسف بن حممد بن عبدالدائم احلليب (ت:
756ه ).
( )1يف هذه الرتمجة أخطأ األدرني يف كتابة سنة الوفاة؛ حيث ذكر أهنا سنة (ت:
499ه ) ،والصواب كما هو مثبت ،عند السيوطي ،والداوودي.
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 -3من امسه (إسحاق):
 -50إسحاق بن إبراهيم بن ولد ،أبو يعقوب التميمي احلنظلي
املروزي بن راهويه (ت238 :ه ).
 -4من امسه (إمساعيل):
 -51إمساعيل بن أمحد بن عبدهللا ،أبو عبدالرمحن احلريي
النيسابوري (ت430 :ه ).
األزدي
 -52إمساعيل بن إسحاق بن إمساعيل بن محاد اجلهضمي
ُّ
(ت282 :ه ).
النيسابوري (ت449 :ه ).
 -53إمساعيل بن عبدالرمحن الصابونُّ
ُ
 -54إمساعيل بن عمر بن كثري ،عماد الدين ،أبو الفداء (ت:
774ه ).
 -55إمساعيل بن حممد ،بن الفضل ،أبو القاسم الطلحي (ت:
535ه ).
 -5من امسه يبدأ حبرف (الباء):
 -56بشري بن حامد بن سليمان الطاليب اجلعفري (ت646 :ه ).
 -57بقي بن ولد بن يزيد األندلسي القرطيب (ت276 :ه ).
الدمياطي (ت289 :ه ).
 -58بكر بن سهل
ي
 -59بكري بن معروف الدامغاني (ت160 :ه ).
 -60بيربس املنصوري ركن الدين (ت725 :ه ).
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أبو بكر العبدري الشاطيب

 -61بيب بن حممد بن علي بن بيب
(ت582 :ه ).
 -6من امسه يبدأ حبرف (اجليم):
 -62جعفر بن حممد بن احلسن الرازي الزعفران (ت279 :ه ).
 -7من امسه يبدأ حبرف (احلاء):
البصري بن أب احلسن ،أبو سعيد (ت110 :ه ).
 -63احلسن
ُّ
الفارسي (ت598 :ه ).
 -64حسن بن اخلطري ،أبو علي
ُّ
 -65حسن بن الفتح بن محزة ،أبو القاسم اهلمذان (ت :بعد
500ه ).
 -66احلسن بن عبدهللا بن سهل أبو هالل العسكري (ت:
395ه ).
 -67احلسني بن علي بن خلف األملعي الكاشغري ،الواعظ (ت:
484ه )(.)1
 -68احلسن بن حممد بن احلسن بن حبيب النيسابوري (ت:
406ه ).
الطييب (ت:
 -69احلسن بن حممد بن عبدهللا بن شرف الدين
ُّ
743ه ).
( )1هذا العلم امسه عند السيوطي :احلسن39 ،؛ وعند الداوودي :احلسني:1 ،
153؛ وعند األدرني :حسن.140 ،
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 -70احلسني بن أمحد خالويه (ت370 :ه ).
 -71احلسني بن الفضل بن عمري البجلي (ت369 :ه ).
 -72احلسني بن حممد بن علي األصبهان (ت369 :ه ).
 -73احلسني بن مسعود بن حممد ،أبو حممد البغوي.
 -74أبو احلسني بن أب بكر بن احلسني األسكندران.
 -8من امسه يبدأ حبرف (اخلاء):
 -75اخلليل بن كيكلدي صالح الدين العالئي الشافعي (ت:
761ه ).
 -76خضر بن نصر بن عقيل بن نصر األربلي الشافعي ،أبو
العباس (ت567 :ه ).
 -9من امسه يبدأ حبرف (الراء):
 -77رفيع بن مهران ،أبو العالية الرايحي (ت93 :ه ).
 -10من امسه يبدأ حبرف (السني):
 -78سعيد بن املبارك انصح الدين بن الدَّهان (ت569 :ه ).
 -79سعيد بن مسعدة أبو احلسن األخف األوسط (ت:
221ه ).
 -80سفيان بن عيينة (ت198 :ه ).
 -81سلمان بن أب طالب الفىت النهراوني (ت494 :ه ).
النيسابوري (ت512 :ه ).
 -82سلمان بن انصر بن عمران
ٌّ
 -83سليم بن أيوب بن ُسليم (ت447 :ه ).
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 -84سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث (ت:
474ه ).
 -85سليمان بن عبدهللا بن يوسف أبو الربيع اهلواري اخللويت
الضرير (ت613 :ه ).
 -86سهل بن حممد بن حممد بن القاسم ،أبو حامت َّ
السجستاني
(ت248 :ه ).
 -11من امسه يبدأ حبرف (الشني):
ايين (ت471 :ه ).
 -87شاهفور بن طاهر بن حممد اإلسفر ي
 -12من امسه يبدأ حبرف (الصاد):
 -88صا بن عمر ،علم ال يِّدين البلقيين ت868:ه ).
 -13من امسه يبدأ حبرف (الضاد):
اهلاليل (ت :بعد املائة).
 -89الضحاك بن ُمزاحم
ي
 -14من امسه يبدأ حبرف (العني):
 -90عايل بن إبراهيم بن إمساعيل ،أبو علي الغزنوي (ت:
585ه ).
 -91عبداجلبار بن أمحد بن عبداجلبار بن أمحد ،بن اخلليل
القاضي ،أبو احلسن اهلمذان األسداابذي (ت681 :ه ).
 -92عبداجلبار بن عبداخلالق بن حممد ،بن أب نصر بن عبدالباقي
بن عكرب ،جالل الدين ،أبو حممد البغدادي (ت681 :ه ).
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 -93عبداجلليل بن موسى بن عبداجلليل ،أبو حممد األنصاري
األندلسي القصري (ت608 :ه ).
 -94عبداحلق بن غالب بن عبدامللك بن غالب بن زمام بن عطية،
أبو حممد الغرانطي (ت541 :ه ).
الرازي
 -95عبدالرمحن بن أب حامت بن حممد بن إدريس ،أبو حممد َّ
احلنظلي (ت327 :ه ).
 -96عبدالرمحن بن إمساعيل بن إبراهيم ،شهاب الدين ،أبو شامة،
الدمشقي (ت665 :ه ).
ُّ
 -97عبدالرمحن بن زيد بن أسلم العدوي (ت182 :ه ).
 -98عبدالرمحن بن عبدهللا بن أصبغ ،أبو القاسم السهيلي (ت:
581ه ).
 -99عبدالرمحن بن علي بن حممد القرشي التيمي البكري (ت:
576ه ).
 -100عبدالرمحن بن علي بن حممد ،أبو الفرج بن اجلوزي (ت:
597ه ).
 -101عبدالرمحن بن عمر بن رسالن جالل الدين البلقيين (ت:
824ه ).
 -102عبدالرمحن بن حممد بن أمريويه الكرمان (ت543 :ه ).
 -103عبدالرمحن بن حممد بن عبدالعزيز اللخمي (ت643 :ه ).
 -104عبدالرمحن ين حممد بن عيسى أبو املطرف (ت402 :ه ).
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املطرف القنازعي (ت341 :ه ).
 -105عبدالرمحن بن مروان أبو َّ
 -106عبدالرحيم بن عبدالكرمي بن هوازن أبو نصر ال ُقشريي (ت:
514ه ).
الرسعين (ت660 :ه ).
 -107عبدالرزاق بن رزق هللا
ي
 -108عبدالرزاق بن مهَّام بن انفع الصنعاني (ت211 :ه ).
 -109عبدالسالم بن عبدالرمحن ،املعروف اببن َّبرجان (ت:
536ه ).
 -110عبدالسالم بن حممد بن عبدالوهاب أبو هاشم اجلبائي (ت:
321ه ).
 -111عبدالسالم بن حممد بن يوسف بن بُندار أبو يوسف
القزويين (ت488 :ه ).
األندلسي الوادي آشى (ت:
 -112عبدالصمد بن عبدالرمحن
ي
619ه ).
 -113عبدالعزيز بن أمحد بن سعيد املعروف ابلديريين (ت:
694ه ).
 -114عبدالعزيز بن عبدالسالم عز الدين امللقب بسلطان العلماء
(ت660 :ه ).
احلجار املدني (ت:
 -115عبدالغين بن القاسم أبو حممد
املصري َّ
ي
582ه ).
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ِّ
البغدادي
َّميمي أبو منصور
 -116عبدالقاهر بن طاهر بن حممد الت ي
ي
(ت639 :ه ).
 -117عبدالقاهر بن عبدالرمحن الشيخ أبو بكر اجلُرجان (ت:
474ه ).
 -118عبدالكرمي بن احلسن أبو علي املصري التَّككي (ت:
525ه ).
 -119عبدالكرمي بن عبدالصمد أبو معشر الطربي القطان (ت:
478ه ).
اقي
 -120عبدالكرمي بن علي بن عمر
ي
األنصاري ،املعروف ابلعر ي
(ت704 :ه ).
 -121عبدالكرمي بن حممد بن عبدالكرمي أبو القاسم الرافعي
القزويين (ت624 :ه ).
ي
 -122عبدالكرمي بن هوازن أبو القاسم ال ُقشريي (ت465 :ه ).
 -123عبدالواحد أبو حممد بن شرف الدين بن املنري املالكي
(736ه ).
ازي (ت:
 -124عبدالواحد بن حممد بن علي بن أمحد الشري ُّ
486ه ).
عبد بن ُمحيد (ت249 :ه ).
ُ -125
 -126عبيدهللا بن إبراهيم بن أب بكر النسائي التفتازان (ت:
550ه ).
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األسدي (ت387:ه ).
 -127عبيدهللا بن حممد بن ِّجرو
ُّ
القرطيب (ت:
 -128عبيدهللا بن حممد بن مالك ،أبو مروان
ُّ
460ه ).
 -129عثمان بن أب شيبة (ت239 :ه ).
 -130عكرمة بن عبدهللا الرببري (ت104 :ه ).
 -131عبدهللا بن أمحد بن حممود أبو القاسم البلخي (ت:
319ه ).
 -132عبدهللا بن احلسني بن عبدهللا ،أبو البقاء ،العكربي
البغدادي (ت616 :ه ).
 -133عبدهللا جعفر بن درستويه ،أبو حممد النسوي (ت:
347ه ).
 -134عبدهللا بن طلحة بن حممد ،أبو بكر اليابري (ت:
518ه ).
 -135عبدهللا بن عباس (ت68 :ه ).
 -136عبدهللا بن عبدالرمحن بن عبدهللا ،هباء الدين بن عقيل
املصري الشافعي (ت769 :ه ).
 -137عبدهللا بن عبدالكرمي بن هوازن ،أبو سعد القشريي
النيسابوري (ت477 :ه ).
 -138عبدهللا بن عطية بن عبدهللا بن حبيب ،أبو حممد ،الدمشقي
(ت383 :ه ).
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 -139عبدهللا بن عمر بن حممد بن انصر الدين البيضاوي (ت:
685ه ).
الدينوري (ت276 :ه ).
 -140عبدهللا بن مسلم بن قُتيبة
ي
 -141عبدهللا بن حممد بن حسن بن أب شيبة (ت235 :ه ).
 -142عبدهللا بن حممد بن علي أبو إمساعيل األنصاري اهلروي
(ت481 :ه ).
الثقفي (ت:
املكي ،أبو يسار
ُّ
 -143عبدهللا بن أب جنيح يسار ي
131ه ).
 -144عبدهللا بن يوسف بن عبدهللا بن يوسف حممد بن حيوية،
أبو حممد اجلويين (ت438 :ه ).
 -145عبدهللا بن حممد بن احلسني بن داوود بن انقيا (ت:
485ه ).
 -15من امسه (علي):
 -146علي بن إبراهيم بن سعيد بن يوسف بن سعيد احلويف (ت:
345ه ).
ايل
 -147علي بن أمحد بن احلسن التجييب اإلمام أبو احلسن احلر ي
(ت :قبل 640ه ).
احدي
 -148علي بن أمحد بن حممد بن علي بن متويه الو ي
النيسابوري (ت468 :ه ).
 -149علي بن إمساعيل ،بن أب موسى األشعري (ت334 :ه ).
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 -150علي بن إمساعيل بن يوسف القونوي (ت729 :ه ).
النيسابوري (ت:
نديل
 -151علي بن احلسن بن علي َّ
ي
الص ي
484ه ).
 -152علي بن محزة بن عبدهللا بن عثمان أبو احلسن الكسائي
(ت192 :ه ).
البلنسي
 -153علي بن عبدهللا بن خلف أبو احلسن بن النَّعمة
ُّ
(ت567 :ه ).
 -154علي بن عبدهللا بن املبارك أبو بكر الوهراني (ت615 :ه ).
اجلذامي (ت:
 -155علي بن عبدهللا بن حممد بن سعيد َموَهب
ي
532ه ).
 -156علي بن عبدالعزيز بن احلسن بن علي أبو احلسن اجلرجاني
(ت392 :ه ).
 -157علي بن عبدالكايف بن علي تقي الدين السبكي (ت:
756ه ).
الرماني (ت:
 -158علي بن عيسى بن علي بن عبدهللا أبو احلسن ُّ
384ه ).
 -159علي بن فضَّال أبو احلسن القريواني (ت479 :ه ).
الشيحي (ت:
 -160علي بن حممد بن إبراهيم بن عمر بن خليل
ُّ
641ه ).
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املاوردي (ت:
 -161علي بن حممد بن حبيب القاضي أبو احلسن
ُّ
450ه ).
خاوي (ت:
 -162علي بن حممد بن عبدالصمد اهلمدانُّ الس ُّ
643ه ).
السكندري
 -163علي بن حممد بن حممد بن وفاء أبو احلسن
ُّ
(ت807 :ه ).
لمي مجال اإلسالم (ت:
املسلم أبو احلسن ُّ
الس ُّ
 -164علي بن َ
533ه ).
 -165علي بن موسى بن يزداد أبو احلسن القمي (ت305 :ه ).
البكري (ت:
 -166علي بن يعقوب بن جربيل نور الدين
ُّ
724ه ).

فهذه الـ( )166ترمجة اشرتك فيها الداوودي مع األدرنّ.
املطلب الثاني :أوجه االتفاق واالختالف بني الداوودي واألدرنيّ يف
عددٍ من الرتاجم:
أستعرض هنا عدد ( )15من الرتاجم؛ أحاول من خالهلا أن
أُ ِّيبني أوجه االتفاق واالختالف عند ٍ
كل من الداوودي ،واألدرني ،وهي
كالتايل:
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قي
 -1إبراهيم بن أمحد بن حممد بن معايل
بن حممد بن عبدالكرمي الر ّ
()1
احلنبلي ،أبو إسحاق (ت703 :هـ) :
اشرتك الداوودي واألدرن يف هذه الرتمجة ،دون السيوطي ،مع
اختالفهما فيها كالتايل:
أوًل :الداوودي:
ا
مطولة ،وأكثر تفصيالً من األدرني ،فذكر اسم
العلَم َّ
ترمجته هلذا َ
املؤلف حىت اجلد اخلامس ،وذكر سنة والدته ،كما ذكر شيئًا من
حياته ،وشيوخه ،وتالميذه ،ومصنفاته ،وثناء العلماء عليه ،وختم بسنة
وفاته ،ومكان دفنه.
من مصادر الرتمجة :ذيل طبقات احلنابلة ( ،)344/4ومعجم
الشيوخ للذهيب ( ،)99/1واملعجم املختص للذهيب ص.52 :
اثنياا :األدرنّ:
جدا ،ومصدر الرتمجة (من أسامي الكتب) كما
ترمجته وتصرة ً
ذكر املؤلف ،كما أنَّه ل يذكر سنة الوالدة ،وأخطأ يف اتريخ سنة الوفاة،
حيث ذكر أنه تويف سنة (743ه ) ،والصواب :أنه تويف سنة
(703ه ) ،كما ذكرت مصادر الرتمجة.
( )1ينظر" :طبقات املفسرين" ،للداوودي23 ،؛ و"طبقات املفسرين" ،لألدرني،
.278
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مصادر الرتمجة :ذيل طبقات احلنابلة ( ،)344/4والدرر
الكامنة (.)13/1
 -2إبراهيم بن أمحد حممد بن أمحد ،أبو طاهر السلماسي ،الواعظ
(ت496 :هـ)(:)1
نقال عن السيوطي،
هذه الرتمجة متفقة بني الداوودي واألدرني ً
والسيوطي والداوودي زاد بذكر مكان وفاة صاحب الرتمجة (خوى)،
ول يذكره األدرني ،كما زاد الداوودي على السيوطي واألدرني بذكر
موقع املدينة اليت ينتسب إليها صاحب الرتمجة ،وهيَ :سلَ َماس ،وذكر
أهنا مدينة أبذربيجان،كما وضَّح حركتها اإلعرابية ،واألدرني والسيوطي
زادا على الداوودي بذكر الشهر الذي تويف فيه صاحب الرتمجة.
مصادر السيوطي :ل يظهر يل مصدر هلذه الرتمجة.
املصادر املشرتكة بني الداوودي ،واألدرنّ :اتريخ اإلسالم
( ،)2()776/1وطبقات السيوطي ،ص.20 :
 -3إبراهيم بن إسحاق النيسابوري األمناطي ،احلافظ (ت:
( )1ينظر :السيوطي" ،طبقات املفسرين"20 ،؛ والداوودي" ،طبقات املفسرين"،
22؛ واألدرني" ،طبقات املفسرين".146 ،
( )2هذا املصدر ليس من مصادر الداوودي اليت ذكرها يف خامتة كتابه ،ولكن ل
أجد ترمجة لصاحب هذه الرتمجة يف غري هذا املصدر؛ كذلك حمقق الكتاب،
علي حممد عمر ل يذكر غريه؛ أما األدرني ،فهذا املصدر أحد مصادره اليت
ذكرها يف مقدمة كتابه.
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303ه)(:)1
اشرتك الداوودي واألدرني يف هذه الرتمجة ،دون السيوطي ،مع
اختالفهما عن بعض.
أوًل :الداوودي:
ا
ترمجته لصاحب هذه الرتمجة وتصرة ،ولكنها أكثر مشوالً من
ترمجة األدرني؛ ذكر فيها مصنَّفه يف التفسري ،ووصفه ابلرحالة ،وذكر
شيوخه وتالميذه ،وطبقته ،وسنة وفاته.
مصادر الرتمجة :له ترمجة يف "تذكرة احلفَّاظ (.)701/2
اثنياا :األدرنّ:
 ترمجته لصاحب هذه الرتمجة وتصرة ،وذكر فيها امسه،ومصنَّفه يف التفسري ،وذكر سنة وفاته ،ولكنه أخطأ يف حتديده ،فقد
ذكر أن وفاته كانت سنة (333ه ) ،والصواب :أهنا سنة (303ه )(.)2
 يذكر غالبًا مصدر ترمجته لصاحب الرتمجة هناية الرتمجة ،يقولهنا( :من أسامي الكتب).

( )1ينظر :الداوودي" ،طبقات املفسرين"70 ،؛ واألدرني" ،طبقات املفسرين"،
.25
وحاجي خليفة" ،كشف
( )2ينظر :الداوودي " ،طبقات املفسرين"70 ،؛
ي
الظنون".443 :1 ،

- 423 -

مقارنة بني اجلزء األول من طبقات املفسرين للداوودي ،وما يقابله من طبقات املفسرين لألدرنّ ،زهرة بنت عبيدهللا بن عويّد الغامدي

مصادر الرتمجة :اتريخ اإلسالم ( ، )63/7وسري أعالم النبالء
( ،)84/11وتذكرة احلفَّاظ (.)701/2
ِّّ
السري بن سهل ،أبو إسحاق الزجاج (ت:
 -4إبراهيم بن
311هـ)(:)1
اشرتك الداوودي واألدرني يف هذه الرتمجة ،دون السيوطي ،مع
اختالفهما عن بعض.
أوًل :الداوودي:
ا
تفصيال؛ فبعد أن ذكره امسه
ترمجته لصاحب هذه الرتمجة أكثر
ً
ذكر سبب تسميته ،وذكر بعض املواقف اليت حصلت له ،مع ذكر
شي ٍء من أشعاره ،وذكر بعض مصنفاته ،مث ختم بذكر سنة وفاته،
ومكاهنا ،وسنَّه عند الوفاة.
مصادر الرتمجة :له ترمجة يف :الفهرست البن الندمي (.)90/1
اثنياا :األدرنّ:
جدا ،ذكر بعض تصانيفه ،وسنة الوفاة،
ترمجته هلذا العلم وتصرة ً
وسنَّه عند وفاته ،مث ختم بذكر مصادر هذه الرتمجة ،حيث قال" :هكذا
ذُكر يف موضوعات العلوم ،لطا كربي زاده ،واتريخ مرآة اجلنان"(،)2
ويقصد مبوضوعات العلوم :مفتاح السعادة.
( )1انظر :طبقات املفسرين ،للداوودي26 ،؛ طبقات املفسرين لألدرني.52 ،
( )2ينظر :األدرني" ،طبقات املفسرين".52 ،
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مصادر الرتمجة :له ترمجة يف اتريخ بغداد ( ،)613/6وفيات
األعيان ( ،)49/1وسري أعالم النبالء( ،)222/11وطبقات الداوودي
(.)26/1
 -5إبراهيم بن عبدالرحيم بن حممد بن إبراهيم بن سعدهللا بن
املقدسي
احلموي األصل ،مث
ّ
مجاعة بن حازم بن صخر الكتانّ
ّ
(ت790 :هـ)(:)1
اشرتك الداوودي واألدرني يف هذه الرتمجة ،دون السيوطي ،مع
اختالفهما عن بعض.
أوًل :الداوودي:
ا
ترمجته هلذا العلم فيها نوع من التفصيل ،والطول ،حيث ذكر
امسه حىت سادس جد ،وذكر نسبه ،وشهرته ،ومكانته العلمية،
ومناصبه ،وسنة والدته ومكاهنا ،وشيئًا من حياته ،وشيوخه ،ورحالته،
وثناء العلماء عليه ،ومواقفه يف قمع أهل الفساد ،وسنة وفاته ،ومكاهنا،
وسنَّه وقت وفاته ،ولكنه ل يذكر تصانيف هلذا العلم ،بل اكتفى
ابإلخبار أبنه كان يقتين الكتب النفيسة.

( )1ينظر :الداوودي" ،طبقات املفسرين"29 ،؛ واألدرني" ،طبقات املفسرين"،
.351
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مصادر الرتمجة :له ترمجة يف :األنس اجلليل ( ،)286/6ورفع
اإلصر ،ص ،27 :وقضاة دمشق ،ص ،112 :واملعجم املختص ،ص:
 ،56والنجوم الزاهرة يف ملوك مصر والقاهرة (.)328/2
اثنياا :األدرنّ:
وتصرا ،مع ذكر
جدا ،ذكر فيها امسه
العلَم وتصرة ً
ترمجته هلذا َ
ً
شهرته ،ومصنَّفه يف التفسري ،وسنة وفاته.
وختم بذكر مصادر الرتمجة بقوله" :من أسامي الكتب"(.)1
ويُالحظ أنه أخطأ يف حتديد سنة الوفاة؛ حيث ذكر أنه كان يف
سنة (890ه ).
والصواب أن وفاته كانت سنة (790ه ) كما ذكرت مصادر
ترمجته.
مصادر الرتمجة :إنباء الغمر ( ،)292/2والدرر الكامنة
( ،)40/1وشذرات الذهب ( ،)533/3وطبقات الداوودي
(.)29/1

( )1ينظر :األدرني" ،طبقات املفسرين".346 ،
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 -6إبراهيم بن علي بن احلسني ،اإلمام أبو إسحاق الشيبان،
()1

الشافعي (ت523 :هـ) :
الطربي،
ّ
ّ
نقال عن
اتفقت ترمجة الداوودي مع األدرني هلذا العلمً ،
سن
السيوطي ،غري أن السيوطي ،واألدرني زادا على الداوودي بذكر ي
صاحب الرتمجة حني وفاته.
مصادر ترمجة السيوطي :له ترمجة يف :طبقات الشافعية الكربى
للسبكي ( ،)34/7ومعجم املصنفني (.)259/3
مصادر ترمجة الداوودي :له ترمجة يف :طبقات الشافعية الكربى
للسبكي ( ،)34/7وطبقات املفسرين للسيوطي ،ص ،20 :والعقد
الثمني  ،)147/3ومعجم املصنفني (.)259/3
مصادر ترمجة األدرنّ :له ترمجة يف :طبقات الشافعية الكربى
للسبكي ( ،)34/7وطبقات املفسرين للسيوطي ،ص.20 :

( )1السيوطي " ،طبقات املفسرين"20 ،؛ والدوودي " ،طبقات املفسرين33 ،؛
واألدرني " ،طبقات املفسرين".346 ،
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 -7إبراهيم بن حممد بن أيب بكر بن علي بن مسعود بن رضوان،
الشافعي بن أيب شريف (ت:
املقدسي ،مث
برهان الدين املُِّّري،
ّ
ّ
923ه)(:)1
اشرتك الداوودي واألدرني يف هذه الرتمجة ،دون السيوطي ،مع
وجود االختالف بينهما يف األسلوب ،والعبارة ،واملعلومات.
واشرتكا يف النقل من :الضوء الالمع ( ،)134/1ونظم العقيان،
ص.26 :
أوًل :الداوودي:
ا
يذكر الرتمجة بشيء من التفصيل ،فيذكر نسب صاحب الرتمجة
بشكل أوسع ،فزاد بذكر اجلد الرابع واخلامس ،وهو (علي بن مسعود)،
كما يذكر سنة الوالدة ،واملكان الذي ولد ونشأ فيه صاحب الرتمجة،
ويذكر شيئًا من حياته ،وطلبه العلم ،وشيوخه ،وتالميذه ،ومصنفاته،
ويذكر مكان إقامته واستقراره ،وجلوسه للتدريس ومناصبه ،ول يذكرها
األدرني ،كما يذكر اليوم الذي تويف فيه صاحب الرتمجة ،وسنة الوفاة
بصورة أدق من األدرني ،فسنة وفاته عند الداوودي (923ه ) ،وخيتم
بذكر شيء من أشعاره.

( )1ينظر :الداوودي" ،طبقات املفسرين"33 ،؛ واألدرني" ،طبقات املفسرين"،
.346

- 428 -

جملّة اجلامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 189اجلزء األول

مصادر الرتمجة :له ترمجة يف :البدر الطالع ( ،)26/1وشذرات
الذهب ( ،)118/8والكواكب السائرة ( ،)102/1الضوء الالمع
( ،)134/1وعنوان الزمان ( ،)87 /2وعنوان العنوان ،ص،67 :
ومعجم املصنفني ( ،)419 /4ونظم العقيان ،ص.26 :
اثنياا :األدرنّ:
ترمجته وتصرة عن الداوودي ،حيث ذكر اسم صاحب
الرتمجة ،ومكانته العلمية ،ونسبه ،ونسبته وكنيته ،مث وصفه ،وذكر سنة
والدته ،ومكان والدته ،وتنقالته يف طلب العلم ،وذكر بعض تصانيفه،
وأحال إىل املصادر اليت ذكرت مناقبه ،يقول" :كذا يف طبقات الضوء
أحياان يف حتديده ،فهنا ذكر
الالمع" ،مث ختم بذكر سنة الوفاة ،وخيطئ ً
أن وفاة صاحب الرتمجة كان يف سنة (883ه ) ،والصواب :أن وفاته
كانت سنة (923ه ) ،كما ذكرت كتب الرتاجم(.)1
مصادر الرتمجة :له ترمجة يف :الكواكب السائرة (،)102/1
والضوء الالمع ( ،)134/1ونظم العقيان ،ص.26 :
املصادر املشرتكة بني الداوودي ،واألدرنّ :الضوء الالمع
( ،)134/1ونظم العقيان ،ص.26 :
 -8إبراهيم بن حممد بن عرفة بن سليمان بن املغرية بن حبيب بن
( )1ينظر :الداوودي" ،طبقات املفسرين"34 ،؛ والغزي" ،الكواكب السائرة"،
.64 :1
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الواسطي ،امللقب بن
األزدي
العاتكي،
املهلب بن أيب ُ
ّ
ّ
صفرة (ّ )1
نفطوية (ت323 :ه) :
اشرتك الداوودي واألدرني يف هذه الرتمجة ،دون السيوطي ،مع
اختالفهما عن بعض.
أوًل :الداوودي:
ا
ذكر ترمجة هذا العلم بشيء من التفصيل أكثر من األدرني،
فذكر االسم ،والكنية ،واللقب ،وسبب تسميته هبذا اللقب ،مث ذكر
أقوال العلماء فيه  ،وما يف ذلك من الثناء عليه وبيان مكانته العلمية،
والفنون اليت برع فيها ،وذكر قصة حصلت بينه وبني الوزير ،مث ذكر
اليوم والسنة الذي تويف فيه ،وذكر شيوخه ،وتالميذه ،وختم بذكر ٍ
شئ
من شعره.
مصادر الرتمجة :له ترمجة يف :معجم األدابء ( ،)38/1وإنباه
الرواة ( ،)211/1والبداية والنهاية ( ،)207/11وبغية الوعاة
( ،)428/1والبلغة ،ص ،7 :واتريخ بغداد ( ،)159/6وسري أعالم
النبالء ( ،)75/15وشذرات الذهب ( ،)122 /4غاية النهاية يف
طبقات القراء ( ،)10/1وطبقات النحويني واللغويني للزبيدي ،ص:
 ،154والعرب يف خرب من غرب ( ،)298/2والفالكة واملفلوكون،
( )1ينظر :الداوودي" ،طبقات املفسرين"36 ،؛ واألدرني" ،طبقات املفسرين"،
.63
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ص ،95:والفهرست البن الندمي ( ،)121/1ولسان امليزان
( ،)109/1ومرآة اجلنان ( ،)287/2ومعجم املؤلفني (،)102/1
ومعرفة القراء الكبار ( ،)273/1واملنتظم ( ،)277/6وميزان االعتدال
( ،)64/1والنجوم الزاهرة ( ،)249/3ونزهة األلباب يف األلقاب
( ،)222/2وغاية النهاية يف طبقات القراء ( ،)10/1والوايف ابلوفيات
( ،)265/2ووفيات األعيان (.)47/1
اثنياا :األدرنّ:
جدا ،فقد ذكر اسم صاحب الرتمجة
ترمجته هلذا العلم وتصرة ً
وتصرا ،وكنيته ،ونسبه ،ومصنفه يف التفسري ،وأشهر تالميذه ،وما متيز
ً
()1
به تفسريه عن غريه ،مث ختم بذكر سنة الوفاة ،ومصدره هلذه الرتمجة .
مصادر الرتمجة :له ترمجة يف :اتريخ بغداد ( ،)159/6ومعجم
األدابء ( ،)38/1وإنباه الرواة ( ،)211/1ووفيات األعيان (،)47/1
وسري أعالم النبالء ( ،)75/15ومرآة الزمان ( ،)99/17والنجوم
الزاهرة ( ،)249/3ومرآة اجلنان ( ،)287/2كشف الظنون عن أسامي
الكتب والفنون (.)308 /1

( )1ينظر :األدرني" ،طبقات املفسرين".63 ،
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 -9إبراهيم بن معقل بن احلجاج احلافظ العالمة ،أبو إسحاق
النسفي (ت295 :هـ)(:)1
اشرتك األدرني والداوودي يف هذه الرتمجة ،دون السيوطي ،مع
اختالفهما عن بعض.
أوًل :الداوودي:
ا
تفصيال من األدرني؛ حيث زاد عليه بذكر
ترمجة الداوودي أكثر
ً
شيوخ صاحب الرتمجة ،وبعض تالميذه ،ورواايته ،وثناء بعض العلماء
عليه.
مصادر الرتمجة :له ترمجة يف :تذكرة احلفَّاظ ( ،)186/2وسري
أعالم النبالء ( ،)493/13وشذرات الذهب ( ،)218/2وطبقات
احلفَّاظ ( ،)126/1والعرب ( ،)106/2ووتصر اتريخ دمشق البن
منظور ( ،)164/4ومرآة اجلنان ( ،)223/2والنجوم الزاهرة
( ،)164/3والوايف ابلوفيات (.)96/6

( )1ينظر :الداوودي" ،طبقات املفسرين"39 ،؛ واألدرني" ،طبقات املفسرين"،
.43
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اثنياا :األدرنّ:
ترمجته هلذا العلم متقاربة مع ترمجة الداوودي ،ولكنه ل يذكر
شيوخ صاحب الرتمجة وال تالميذه ،وال ثناء العلماء عليه ،ولكنه ذكر
ختام ترمجته مصدره هلذه الرتمجة(.)1
مصادر الرتمجة :سري أعالم النبالء ( ،)493/13وتذكرة
احلفَّاظ ( ،)186/2ومرآة اجلنان (.)304 /1
 -10إبراهيم بن موسى بن بالل بن عمران بن مسعود بن َد َمج
برهان الدين الكركي (853ه)(:)2
اشرتك الداوودي واألدرني يف هذه الرتمجة ،دون السيوطي ،مع
اختالفهما عن بعض.
أوًل :الداوودي:
ا
ذكر ترمجة العلم بشيء من التفصيل ،فذكر امسه ،ونسبه،
ومولده ،وشيوخه ،وثناء العلماء عليه ،ومصنفاته ،مث ختم بذكر سنة
وفاته.
مصادر الرتمجة :له ترمجة يف :نظم العقيان ،ص ،29 :والضوء
الالمع ( ،)175/1ومعجم املؤلفني (.)118/1
( )1ينظر :األدرني" ،طبقات املفسرين".43 ،
( )2ينظر :الداوودي" ،طبقات املفسرين"39 ،؛ واألدرني" ،طبقات املفسرين"،
.331
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اثنياا :األدرنّ:
ذكر اسم العلم ونسبه؛ مث ختم بذكر اتريخ سنة الوفاة ،ومصدره
هلذه الرتمجة(.)1
مصادر الرتمجة :له ترمجة يف :نظم العقيان ،ص ،29:الضوء
الالمع (.)175 /1
 -11أمحد بن إبراهيم بن الزبري بن حممد بن إبراهيم بن الزبري بن
الغرانطي
احلسن بن احلسني الثقفي ،العاصمي اجليانّ املولد،
ّ
املنشأ ،األستاذ ،أبو جعفر (ت708 :هـ)(:)2
اشرتك الداوودي واألدرني يف هذه الرتمجة ،دون السيوطي ،مع
اختالفهما عن بعض.
أوًل :الداوودي:
ا
ذكر الرتمجة بشيء من التفصيل ،فذكر االسم حىت اجلد
السادس ،وذكر نسبه ،ومكان والدته ،ونشأته ،وشهرته ،وكنيته ،وذكر
شيئًا من حياته ،واملواقف واحملن اليت حصلت يف عصره ،وذكر جلوسه
للتدريس ،وتالميذه ،وشيوخه ،ومناصبه ،ومصنفاته ،وذكر سنة والدته
ووفاته؛ مث ختم بذكر ٍ
شيء من شعره.
( )1ينظر :األدرني" ،طبقات املفسرين".331 ،
( )2ينظر :الداوودي" ،طبقات املفسرين"41 ،؛ واألدرني" ،طبقات املفسرين"،
.397
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مصادر الرتمجة :له ترمجة يف :اإلحاطة ( ،)29/3والبدر الطالع
( ،)33/1وبغية الوعاة ( ،)221/1والدرر الكامنة ( ،)97/1والديباج
امل َذ َّهب ( ،)26/1والذيل والتكملة ( ،)39/1وشذرات الذهب
ُ
( ،)16/6وغاية النهاية ( ،)33/1واملنهل الصايف (.)39/1
اثنيُا :األدرنّ:
وتصرا؛ مث
ترمجته لصاحب هذه الرتمجة وتصرة ،ذكر االسم
ً
الشهرة ،والكنية ،مث ذكر مصنَّفه يف التفسري ،وختم بسنة الوفاة ،ويشري
إىل مصدر ترمجته هلذا العلم(.)1
ويالحظ أنه أخطأ يف حتديد سنة الوفاة؛ حيث ذكر أن وفاة
صاحب الرتمجة كانت سنة (980ه ) ،والصواب :أهنا كانت سنة
(708ه )،كما يف مصادر الرتمجة ،وكما يف كشف الظنون ،رغم رجوعه
إليه(.)2
مصادر الرتمجة :له ترمجة يف :الديباج امل َذ َّهب ( ،)26/1وتذكرة
ُ
احلفَّاظ ( ،)1484/4والدرر الكامنة ( ،)97/1وبغية الوعاة
( ،)221/1وكشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون (.)840 /1
األدرن" ،طبقات املفسرين".397 ،
ي
( )1ينظر:
( )2ونبَّه إىل ذلك حمقق الكتاب د .سليمان اخلزي ،ينظر" :طبقات املفسرين"،
لألدرني.397 ،
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 -12أمحد بن إمساعيل بن عيسى الغزنوي اجلوهري (عاش بعد
520هـ)(:)1
هذه الرتمجة من الرتاجم املشرتكة املتطابقة بني الداوودي واألدرني
متاما يف األسلوب والعبارة؛ إال أن
ً
نقال عن السيوطي ،وهي متطابقة ً
كثريا ما يضيف عبارة (وكان مؤلًِّفا يف التفسري) يف أغلب
األدرني ً
ترامجه.
()2
مصادر الرتمجة :اتريخ اإلسالم ( ، )192/36وطبقات
املفسرين للسيوطي ،ص.30:
القزويين (ت:
 -13أمحد بن إمساعيل بن يوسف الطالقان
ّ
590ه)(:)3
هذه الرتمجة من الرتاجم املشرتكة املتطابقة بني الداوودي
واألدرني نقالً عن السيوطي ،وإن كان األدرني يتطابق مع السيوطي
( )1ينظر :السيوطي" ،طبقات املفسرين"30 ،؛ والداوودي" ،طبقات املفسرين"،
45؛ واألدرني" ،طبقات املفسرين".161 ،
( )2هذا املصدر ليس من مصادر الداوودي اليت ذكرها يف خامتة كتابه ،ول أجد
ترمجة لصاحب هذه الرتمجة يف غري هذا املصدر؛ كذلك حمقق الكتاب ،علي
حممد عمر ل يذكر غريه؛ أما األدرني ،فهذا املصدر هو أحد مصادره اليت
ذكرها يف مقدمة كتابه.
( )3ينظر :السيوطي" ،طبقات املفسرين" ،20 ،والداوودي" ،طبقات املفسرين"،
46؛ واألدرني" ،طبقات املفسرين".206 ،
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أكثر من الداوودي ،والداوودي له بعض الزايدات عليهما ،وقد زاد
بذكر اسم اجلد (حممد بن العباس) هلذا العلم ،كما زاد بعبارة (وصنَّف
ووتصرا ،وانتفع
مطوال
الكثري يف التفسري ،واحلديث والفقه ،وغريها ً
ً
بعلمه أهل العلم وعوام الناس).
أما األدرني فزاد عليهما بعبارته املشهورة( :وكان مؤلًَّفا يف
وتصرا كما فعل السيوطي والداوودي،
التفسري) ،ول يذكر سنة الوفاة
ً
()1
حيث اكتفيا بقول( :تسعني)  ،أما األدرني قال ( :تسعني
()2

ومخسائة) .
مصادر ترمجة السيوطي :له ترمجة يف :البداية والنهاية
( ،)9/13وشذرات الذهب ( ،)300/4وطبقات الشافعية للسبكي
( ،)7/6وطبقات القراء البن اجلوزي ( ،)39/1والعرب (،)271 /4
واللباب يف هتذيب األنساب ( ،)12/9واملختصر احملتاج إليه من اتريخ
ابن الدبيثي ( ،)99/15والنجوم الزاهرة (.)134/6
مصادر ترمجة الداوودي :له ترمجة يف :البداية والنهاية
( ،)9/13والتدوين يف أخبار قزوين ( ،)144/2وتذكرة احلفَّاظ
( ،)1356/4والتقييد ملعرفة رواة السنن واألسانيد ( ،)131/1التكملة

( )1ينظر :السيوطي " ،طبقات املفسرين"22 .؛ والداوودي" ،طبقات
املفسرين".46 :1 ،
( )2ينظر :األدرني" ،طبقات املفسرين".207 ،
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للمنذري  /1الرتمجة  ،224والذيل على الروضتني ،ص ،6ورحلة ابن
جبري ،ص ،205 ،وسري أعالم النبالء ( ،)190/21وطبقات
اإلسنوي ( ،)322/2وطبقات الشافعية للسبكي ( ،)7/6وطبقات
ابن قاضي شهبة ( ،)24/2وطبقات ابن كثري ،ورقة 139ب،
وطبقات املفسرين للسيوطي ،ص ،20 :والعرب ( ،)271 /4وغاية
النهاية ( ،)39/1واللباب يف هتذيب األنساب ( ،)12/9واملختصر
احملتاج إليه من اتريخ ابن الدبيثي ( ،)99/15ومرآة اجلنان (،)466/3
ومرآة الزمان ( ،)443/8واملستفاد من ذيل اتريخ بغداد ،ص،140 :
ومشيخة النعال (.)16/1
مصادر ترمجة األدرنّ :اللباب يف هتذيب األنساب (،)12/9
وسري أعالم النبالء ( ،)190/21وطبقات الشافعية للسبكي (،)7/6
واتريخ اإلسالم ( ،)903/12وطبقات املفسرين للسيوطي ،ص،،20
وغاية النهاية ( ،)39/1واملختصر احملتاج إليه من اتريخ ابن الدبيثي
( ،)99/15واملستفاد من ذيل اتريخ بغداد (.)34/1
املصادر املشرتكة بني السيوطي ،والداوودي ،واألدرنّ ثالثة،
هي :اللباب يف هتذيب األنساب ( ،)12/9وطبقات الشافعية للسبكي
( ،)7/6واملختصر احملتاج إليه من اتريخ ابن الدبيثي (.)99/15
املصادر املشرتكة بني الداوودي ،واألدرنّ دون السيوطي
مصدران مها :سري أعالم النبالء ( ،)190/21وغاية النهاية
(.)39/1
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املقدسي ،رسالن (ت:
 -14أمحد بن حسني بن حسن الرملي،
ّ
844ه)(:)1
اشرتك الداوودي واألدرني يف هذه الرتمجة ،دون السيوطي ،مع
اختالفهما عن بعض.
أوًل :الداوودي:
ا
وتصرا عن األدرني ،وذكر سنة والدة صاحب
يذكر االسم
ً
الرتمجة ،ومكان نشأته ،وحفظه للقرآن ،وصنعة والده ،وإقباله على
املطالعة واملدارسة منذ نعومة أظفاره ،مث توجهه إىل العلماء ومالزمتهم،
ورحالته يف طلب العلم ،وشيوخه ،وتالميذه ،ومكانته العلمية،
ومصنفاته الكثرية ،وذكر أشهرها ،كما ذكر شيئا من أشعاره ،مث ختم
بذكر وفاته ،ومكاهنا.
مصادر الرتمجة :له ترمجة يف :األنس اجلليل بتاريخ القدس
واخلليل ( ،)169/1والبدر الطالع ( ،)49/1وشذرات الذهب
( ،)248/7والضوء الالمع (.)282/1

( )1ينظر :الداوودي" ،طبقات املفسرين"51 ،؛ واألدرني" ،طبقات املفسرين"،
.327
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اثنياا :األدرنّ:
ذكر اسم صاحب الرتمجة حىت سابع جد ،وذكر نسبه ،وكنيته،
ونسبته ،وشهرته ،ومذهبه ،وسنة مولده ،ومصنَّفه يف التفسري ،ومصنفاته
لبقية العلوم ،مث ختم بذكر سنة وفاته.
مصادر الرتمجة :له الضوء الالمع ( ،)282/1وهذا املصدر
مشرتك بينه وبني الداوودي.
الضيب،
 -15أمحد بن الفرات بن خالد ،احلافظ احلجة ،أبو سعود
ّ
الرازي (ت258 :هـ)(:)1
اشرتك الداوودي واألدرني يف هذه الرتمجة ،دون السيوطي ،مع
اختالفهما عن بعض.
أوًل :الداوودي:
ا
ذكر صاحب الرتمجة بشيء من التفصيل ،فذكر االسم والنسبة
والكنية ،والشهرة ،وذكر البلد الذي نزل فيه ،ومصنَّفه يف التفسري ويف
غريه من العلوم  ،وذكر شيوخه ،ورحالته وتالميذه ،وثناء العلماء عليه،
مث ختم بذكر سنة الوفاة.
مصادر الرتمجة :له ترمجة يف :تذكرة احلفَّاظ (،)544/2
وهتذيب الكمال للمزي ( ،)422/1واجلرح والتعديل (.)67/2
( )1ينظر :الداوودي" ،طبقات املفسرين"71 ،؛ واألدرني" ،طبقات املفسرين"،
.35
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اثنياا :األدرنّ:
وتصرا( :أمحد بن
ترمجته هلذا العلم ترمجة وتصرة ،فذكر االسم
ً
الفرات) ،مث ذكر مصنفه يف التفسري ،مث ختم بذكر سنة وفاته ،وأشار
إىل مصدر ترمجته(.)1
مصادر الرتمجة :له ترمجة يف :طبقات احلنابلة ( ،)53/1واتريخ
بغداد ( ،)343/4وتذكرة احلفَّاظ ( ،)544/2وسري أعالم النبالء
( ،)127/10وهتذيب التهذيب ( ،)58/3والتقريب ،ص،188 :
ومرآة اجلنان (.)280/1
املطلب الثالث :انفرادات الداوودي عن األدرنيّ:
بعد احلصر واملقارنة اتَّضح أن الداوودي زاد على األدرني يف
عدد الرتاجم احملصورة من أول الكتاب حىت من امسه (علي) ب (217
ترمجة) ،وهي كالتايل:
 )1من امسه (أابن)
 -1أابن بن تغلب (ت141 :ه ).
 )2من امسه (إبراهيم):
 -2إبراهيم بن أمحد بن علي ،أبو إسحاق اجلبنيايتُّ البكري ،املالكي
(ت369:ه ).
الرقي (ت703 :ه ).
 -3إبراهيم بن أمحد بن حممد بن معايل َّ
( )1ينظر :األدرني" ،طبقات املفسرين".35 ،
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 -4إبراهيم بن إسحاق احلرب (ت285:ه ).
 -5إبراهيم بن إسحاق بن أب زرد ،أبو إسحاق الطليطلي
(ت382:ه ).
 -6إبراهيم بن حسني بن خالد القرطيب (ت249:ه ).
 -7إبراهيم بن خالد ،أبو ثور(ل يذكر سنة وفاته).
اهلروي ،أبو سعيد (ت160:ه ).
 -8إبراهيم بن طهمان
ُّ
 -9إبراهيم بن عبدهللا بن علي بن برهان الدين احلكري (ت:
749ه ).
 -10إبراهيم بن عبدهللا بن مسلم الكشي (ل يذكر اتريخ وفاته).
القوصي،
الفهاد
 -11إبراهيم بن علي بن عمر برهان الدين ابن َّ
ُّ
الشافعي (ت715 :ه ).
ُّ
 -12إبراهيم بن حممد بن إبراهيم بن عليب ،أبو إسحاق الطائي
(ت620 :ه ).
 -13إبراهيم بن فائد بن موسى القسطنطيين املالكي (ت:
850ه ).
 -14إبراهيم بن حممد بن سعيد بن هالل الثقفي (ت283 :ه ).
يدي (ت225 :ه ).
 -15إبراهيم بن حيىي بن املبارك اليز ُّ
 )3من امسه (أمحد):
اسطي (ت694 :ه ).
 -16أمحد بن إبراهيم بن الفرج الو ُّ
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 -17أمحد بن إمساعيل بن خليفة عماد الدين ،ابن احلُسبان (ت:
815ه ).
 -18أمحد بقي بن ولد (ت324 :ه ).
 -19أمحد بن أب بكر بن عبدالوهاب القزويين (كان حيا يف
620ه ).
 -20أمحد بن أب بكر بن عمر ،أبو العباس ،املعروف ابألحنف
(ت717 :ه ).
 -21أمحد بن جعفر بن حممد ،يُعرف اببن املنادى (ت320 :ه ).
ُ
 -22أمحد بن احلسن بن أمحد بن احلسن بن أنوشروان (ت:
745ه ).
 -23أمحد بن خلف بن عيشون اإلشبيلي (ت531 :ه ).
 -24أمحد بن سعد بن حممد ،أبو العباس َّ
األندرشي (ت:
العكري،
ي
905ه ).
 -25أمحد بن سهل ،أبو زيد البلخي (ت322 :ه ).
 -26أمحد بن سعيد بن غالب األموي (ت469 :ه ).
 -27أمحد بن صدقة بن أمحد بن حسني ،املعروف اببن الصرييف
(ت905 :ه ).
 -28أمحد بن عبداحلليم بن عبدالسالم ،ابن تيمية (ت728 :ه ).
 -29أمحد بن علي بن أمحد بن حممد بن عبدهللا الربيعي الباغان
(ت401 :ه ).
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 -30أمحد بن علي املهرجان (ل يذكر سنة وفاته).
الربعي (ت795 :ه ).
 -31أمحد بن عمر بن هالل َّ
القونوي (ل يذكر سنة وفاته).
 -32أمحد بن قلمشاه ،أبو العباس
ي
 -33أمحد بن كامل بن خلف بن شجرة بن منصور بن كعب بن
يزيد أبو بكر البغدادي (ت350 :ه ).
 -34أمحد بن حممد بن إبراهيم بن حممد أبو العباس العشاب
املرادي القرطيب (ت736 :ه ).
ُ
 -35أمحد بن حممد بن أمحد ،أبو املكارم السمنان (ت740 :ه
قبل).
 -36أمحد بن حممد بن أيوب ،أبو بكر الفارسي (ت364 :ه ).
 -37أمحد بن حممد بن حنبل (ت241:ه ).
 -38أمحد بن حممد بن خالد الربقي (ل يذكر سنة الوفاة).
 -39أمحد بن حممد بن رستم الطربي (ت353 :ه ).
 -40أمحد بن حممد بن عبدالكرمي بن عطاء هللا اإلسكندري (ت:
709ه ).
 -41أمحد بن حممد بن عمر بن يوسف بن إدريس بن عبدهللا بن
ورد التيمي(ت540 :ه ).
 -42أمحد بن حممد بن الفضل ،أبو بكر اخلطييب القزويين (ت:
562ه ).
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 -43أمحد بن حممد بن املظفر بن املختار أبو العباس (ل يذكر سنة
الوفاة).
املخزومي ،الشيخ َّ
العالمة
 -44أمحد بن حممد بن م يك يي ،بن ايسني
ُّ
جنم الدين أبو العباس القمويل (ت727 :ه ).
اجللفري (ل يذكر سنة الوفاة).
 -45أمحد بن حممد بن هاشم
ي
 -46أمحد بن امل َّ
عذل (ت459 :ه ).
ُ
زي الكليب (وفاته يف حدود 620ه ).
 -47أبو أمحد بن ُج ي
ِّ -48أمحشاذ -وهو فرد -ابن عبدالسالم بن حممود (552ه ).
 )4من امسه إسحاق:
احلنظلي،
التميمي
 -49إسحاق بن إبراهيم بن ولد ،أبو يعقوب
ُّ
ُّ
املروزي (ت238 :ه ).
ُّ
 )5من امسه إمساعيل:
ِّ
البصري (ت:
قسم األسدي،
ُّ
 -50إمساعيل بن إبراهيم بن م َ
194ه ).
 -51إمساعيل بن زايد السكونُّ (ل يذكر سنة الوفاة).
ي (ت:
 -52إمساعيل بن عبدالرمحن بن أب كرمية اهلامشي ُّ
الس يد ي
127ه ).
الس َّمان (ت443 :ه ).
 -53إمساعيل بن علي ،أبو سعد َّ
 -54إمساعيل بن حممد بن هانئ األندلسي الغرانطي (ت:
771ه ).
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 -55إمساعيل بن حممد بن يوسف (ل يذكر سنة الوفاة).
 -56إمساعيل بن يزيد بن حريث بن مردانُبه القطان ،أبو أمحد
(ت260 :ه ).
 )6حرف (الباء ،والثاء):
 -57بشر بن املعتمر (ت210 :ه ).
 -58بكر بن حممد بن العالء (ت344 :ه ).
 -59أبو بكر بن أب الثلج (ل يذكر سنة الوفاة).
، -60بت بن أب صفية الثمايل (ل يذكر سنة الوفاة).
 )7حرف اجليم:
 -61جبري بن غالب (ل يذكر سنة الوفاة).
 -62جعفر بن حرب ،أبو الفضل اهلمذانُّ (ت236 :ه ).
 -63جعفر بن ُمبشَّر الثقفي (ت234 :ه ).
 -64جعفر بن حممد بن املعتز بن حممد احلافظ َّ
العالمة ،أبو العباس
النسفي (ت432 :ه ).
املستغفري
ُّ
ُّ
 -65اجلنيد بن حممد بن اجلنيد القواريري اخلراز (ت298 :ه ).
 )8حرف (احلاء):
 -66احلارث بن عبدالرمحن (ل يذكر سنة الوفاة).
حجاج بن حممد املصيِّيصي األعور ،أبو حممد (ت206 :ه ).
ًّ -67
املداري (ل يذكر سنة الوفاة).
 -68حسان بن
ُّ
 -69احلسن بن سعيد الفارسي (ل يذكر سنة الوفاة).
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النافعي األنطاكي (ت:
 -70احلسن بن سليمان بن اخلري
ُّ
399ه ).
امله َّذب (ت561 :ه ).
 -71احلسن بن علي بن إبراهيم القاضي َّ
 -72احلسن بن علي بن غسان ،ويُعرف ابلشاكر (ل يذكر سنة
الوفاة).
 -73احلسن بن علي بن فضال بن عمرو بن أنيس التيمي (ت:
224ه ).
ادي (ت749 :ه ).
 -74احلسن بن قاسم بن عبدهللا بن علي املر ُّ
ُ
السراد ،أبو علي (ل يذكر سنة الوفاة).
 -75احلسن بن حمبوب َّ
 -76احلسن بن مسلم بن سفيان ،أبو علي الضرير (ل يذكر سنة
الوفاة).
 -77احلسن بن حممد بن صا النابلسي (كان حيا سنة 771ه ).
الصبَّاح الزعفرانُّ (ت260 :ه ).
 -78احلسن بن حممد بن َّ
َّيب (ل يذكر سنة الوفاة).
 -79احلسني بن زيد التَّ ن ُّ
ازي (ل يذكر سنة
 -80احلسني بن سعيد بن محاد بن سعيد األهو ُّ
الوفاة).
انطي اجليانُّ ،ابن الناظر (ت:
 -81احلسني بن عبدالعزيز الغر ُّ
679ه ).
 -82احلسني بن علي بن علي بن حممد املغرب (ت418 :ه ).
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البصري ،ويُعرف ابجلعل (ت:
 -83احلسني بن علي ،أبو عبدهللا
ُّ
369ه ).
 -84احلسني بن منصور احلالَّج (ت309 :ه ).
املروزي (ت159 :ه ).
 -85احلسني بن واقد القرشي
ُّ
ُ -86حصني بن ُوارق بن ورقاء أبو ُجنادة (ل يذكر سنة الوفاة).
صهبان (ت246 :ه ).
 -87حفص بن عمر بن عبدالعزيز ُ
 )9حرف (اخلاء):
 -88خلف بن جامع بن حاجب الباجي (ت320 :ه ).
 -89خلف بن هشام بن ثعلب (ت229 :ه ).
 -90خلف النحوي (ل يذكر سنة الوفاة).
 )10حرف (الدال ،والذال):
 -91داوود بن علي بن داوود األصبهانُّ (ت270 :ه ).
 -92داوود بن أب هند ال ُقشريي (ت140 :ه ).
 -93أبو ذر احلنفي (ل يذكر سنة الوفاة).
 )11حرف (الراء ،والزاي):
 -94ربيع بن سليمان بن عطاء هللا أبو سليمان القطان (ت:
334ه ).
 -95رزق هللا بن عبدالوهاب بن عبدالعزيز التميمي (ت:
408ه ).
 -96روح بن عبادة بن العالء بن حسان القيسي (ت250 :ه ).
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الثقفي (ت161 :ه ).
 -97زائدة بن قدامة ،أبو الصلت
ُّ
 -98الزبري بن أمحد (ل يذكر سنة الوفاة).
النيسابوري (ت:
 -99زكراي بن داوود بن بكر بن عبدهللا اخلفاف
ُّ
286ه ).
العدوي (ت163 :ه ).
 -100زيد بن أسلم
ُّ
 -101زيد بن احلسن بن حممد اليمانُّ (ت528 :ه ).
 )12حرف (السني):
ُ -102سريج بن يونس بن إبراهيم ،أبو احلارث البغدادي (ت:
235ه ).
 -103سعد بن حممد بن حممود املشَّاط (ت546 :ه ).
 -104سعيد بن أوس بن ،بت بن بشري بن قيس بن زيد بن
األنصاري (ت215 :ه ).
النعمان أبو زيد
ُّ
 -105سعيد بن بشري األزدي (ت169 :ه ).
األسدي (ت95 :ه ).
 -106سعيد بن ُجبري بن هشام
ُّ
 -107سعيد بن حممد بن حممد العقبان التلمسانُّ (ل يذكر سنة
الوفاة).
الثوري (ت:
ُ -108سفيان بن سعيد بن مسروق ،أبو عبدهللا
ُّ
161ه ).
البغدادي (مات بعد 270ه ).
 -109سلمة بن عاصم ،أبو حممد
ُّ
 -110سليمان بن إبراهيم بن محزة البلوي (ت435 :ه ).
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القيسي (ل يذكر سنة الوفاة).
 -111سليمان بن إبراهيم بن هالل
ُّ
 -112سليمان بن أمحد بن أيوب بن ُمطري (ل يذكر سنة الوفاة).
 -113سليمان بن األشعث ،أبو داوود السجستانُّ (ت:
275ه ).
 -114سليمان بن احلسن بن مجال الدين بن النقيب (ل يذكر سنة
الوفاة).
 -115سليمان بن أب القاسم جناح ،أبو داوود املقرئ (ت:
ُ
496ه ).
النحوي ،أبو حممد (ل يذكر سنة الوفاة).
 -116سلمة بن عاصم
ُّ
املصيصي (ت226 :ه ).
ُ -117سنيد بن داوود ،أبو علي
ُّ
 -118سهل بن إبراهيم بن سهل بن نوح بن عبدهللا بن مجاز (ت:
387ه ).
سرتي (ل
 -119سهل بن عبدهللا بن يونس بن عيسى بن عبدهللا التُ ُّ
يذكر سنة الوفاة).
النحوي (ل يذكر سنة الوفاة).
 -120سيار بن عبدالرمحن
ُّ
 )13حرف (الصاد):
األسدي حميي
 -121صا بن عبدهللا بن جعفر بن علي بن صا
ُّ
الدين ابن الصباغ الكويف احلنفي (ت727 :ه ).
 -122صا بن مزيد بن زهري (ل يذكر سنة الوفاة).
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 -123صدقة بن احلسني ،بن أمحد بن حممد بن وزير ،أبو احلسن
الواعظ (ت557 :ه ).
 )14حرف (الضاد):
 -124ضرار بن عمرو القاضي (ل يذكر سنة الوفاة).
القزويين (780ه ).
 -125ضياء بن سعدهللا بن حممد بن عثمان
ُّ
 )15حرف (الطاء):
 -126طلحة بن مظفر بن غامن بن حممد العلثي (ت593 :ه ).
 )16حرف (العني):
 -127عبدهللا بن أمحد بن حممد بن املغلس (ت324 :ه ).
ُ
الكالب (319ه ).
 -128عبدهللا بن ُحنني بن عبدهللا
ُّ
الكندي (ت257 :ه ).
 -129عبدهللا بن سعيد بن حصني
ُّ
 -130عبدهللا بن سعيد بن حممد ،أبو حممد الشَّقَّاق (ت:
426ه ).
 -131عبدهللا بن سليمان بن األشعث (ت316 :ه ).
 -132عبدهللا بن جعفر بن حيَّان (ت369 :ه ).
 -133عبدهللا بن فرج بن غزلون اليحصيب (ت487 :ه ).
التميمي (ت:
احلنظلي
 -134عبدهللا بن املبارك بن واضح
ُّ
ُّ
181ه ).
 -135عبدهللا بن املبارك الدينوري (ل يذكر سنة الوفاة).
 -136عبدهللا حممد بن حسن الكالعي القرطيب (ت318 :ه ).
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اخلزاز (ت325 :ه ).
 -137عبدهللا بن حممد بن سفيان َّ
اخلشين (ت:
 -138عبدهللا بن حممد بن عبدهللا ،أبو عبدهللا
ُّ
526ه ).
 -139عبدهللا بن حممد بن عبدالكرمي بن احلسن الكرجي (ت:
577ه ).
 -140عبدهللا بن حممد بن عبدهللا ،أبو بكر بن الناصح (ت:
365ه ).
الكسكسي (ت:
الربيهي مث
ُّ
 -141عبدهللا بن حممد بن عمر ُ
764ه ).
 -142عبدهللا بن حممد بن حممد بن فورك (370ه ).
يدي (ل يذكر سنة الوفاة).
 -143عبدهللا بن حيىي بن املبارك اليز ُّ
 -144عبدالرمحن بن إبراهيم بن عمرو العثمانُّ (ت245 :ه ).
اسطي (ت:
 -145عبدالرمحن بن أمحد بن علي البغدادي الو ُّ
781ه ).
الصاحلي (ل يذكر سنة
الدمشقي
 -146عبدالرمحن بن سليمان
ُّ
ُّ
الوفاة وإمنا ذكر والدته يف سنة 780ه ).
املعتزيل (ل يذكر سنة
األصم
 -147عبدالرمحن بن كيسان ،أبو بكر
ُّ
ُّ
الوفاة).
األنصاري (ت148 :ه ).
 -148عبدالرمحن بن أب ليلى
ُّ
 -149عبدالرمحن بن علي بن حممد احللوانُّ (ت546 :ه ).
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البصري (ت:
 -150عبدالرمحن بن أب القاسم بن علي بن عثمان
ُّ
684ه ).
 -151عبدالرمحن بن حممد بن سلم ،أبو حيىي الرازي (ت:
261ه ).
البعلبكي (ت732 :ه ).
 -152عبدالرمحن بن حممد بن عبدالرمحن
ُّ
 -153عبدالرمحن بن حممد بن عتَّاب (ت520 :ه ).
احلاليل (ت836 :ه ).
 -154عبدالرمحن بن حممد ي
ِّ
البوشنجي (ت:
الداوِّدي
 -155عبدالرمحن بن حممد ،أبو احلسن ُ
467ه ).
املالقي
القرشي
 -156عبدالرمحن بن مسلمة بن عبدامللك بن الوليد
ُّ
ُّ
(ت446 :ه).
 -157عبدالرمحن بن موسى اهلواري ،أبو موسى (ل يذكر سنة
الوفاة).
 -158عبدالسالم بن عبدهللا تيمية احلراني (ت652 :ه ).
 -159عبدالصمد بن حامد بن أب الربكات بن عبدالصمد بن
النهشلي (ل يذكر سنة الوفاة)
هنشل
ُّ
 -160عبدالعزيز بن جعفر ،بن أمحد بن يزداد ،املعروف بغالم
اخلالل (ت363 :ه ).
 -161عبدالعزيز بن عبداجلليل النمراوي ،الشيخ عز الدين الشافعي
(ت710 :ه ).
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الشهرزوري (ت427 :ه ).
 -162عبدالعزيز بن علي
ُّ
 -163عبدالعزيز بن حممد بن إبراهيم بن الواثق ابهلل (ت:
350ه ).
الثقفي (ت229 :ه ).
 -164عبدالغين بن سعيد
ُّ
 -165عبدالغين بن حممد بن أب القاسم بن حممد بن تيمية احلرانُّ
(ت639 :ه ).
الغافقي (ت:
 -166عبد الكبري بن حممد بن عيسى ،أبو حممد
ُّ
617ه ).
 -167عبدالكرمي بن حممود بن مودود بن حممود بن بلدجي
املوصلي (ل يذكر سنة الوفاة).
الفاسي
احلسين
 -168عبداللطيف بن أمحد بن علي بن حممد
ي
ي
املكي (ت843 :ه ).
ي
لمي ،أبو
الس
هارون
بن
سليمان
بن
حبيب
بن
عبدامللك
-169
ي ي
األندلسي (ت239 :ه ).
مروان
ي
 -170عبدامللك بن سراج بن عبدهللا بن حممد بن سراج (ت:
489ه ).
األموي (ت:
الرومي
 -171عبدامللك بن عبدالعزيز بن ُجريج
ُّ
ي
150ه ).
 -172عبدامللك بن علي (ت489 :ه ).
 -173عبدامللك بن قُريب ،أبو سعيد األصمعي (ت216 :ه ).
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 -174عبداحملمود بن أمحد بن علي ،املعروف اببن جندي ،أبو
حممد الشافعي (ت586 :ه ).
 -175عبداملنعم بن حممد بن عبدالرحيم ،املعروف اببن الفرس
(ت597 :ه ).
السداد الشهري
 -176عبدالواحد بن حممد بن علي بن أب َّ
املالقي (ت705 :ه ).
ابلباهلي
ُّ
 -177عبدالوهاب بن عبدالواحد املعروف اببن احلنبلي (ت:
536ه ).
العجلي اخلفاف (ت206 :ه ).
 -178عبدالوهاب بن عطاء
ي
 -179عبدالوهاب بن حممد بن عبدالوهاب الفارسي (ت:
206ه ).
 -180عبدالوهاب بن يوسف بن إبراهيم بن بريم بن هبرام (ت:
782ه ).
ذر اهلروي (ت434 :ه ).
 -181عبد بن أمحد بن غُفري ،أبو ي
الرازي (ت264 :ه ).
 -182عبيدهللا بن عبدالكرمي ،أبو زرعة َّ
خمي الربجانُّ (ل يذكر
 -183عبيدهللا بن عثمان بن عبيدهللا اللُّ ُّ
سنة الوفاة).
 )17من امسه (عثمان):
 -184عثمان بن احلسن بن عثمان بن أمحد بن اخلصيب
البغدادي (ل يذكر سنة الوفاة).
ي
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 -185عثمان بن سعيد بن عثمان بن الصرييف ،أبو عمرو الدان:
(ت444 :ه ).
 -186عثمان بن عبدالرمحن الشهرزوري (ت643 :ه ).
 -187عطاء بن أب مسلم ،أبو عثمان اخلُراساني (ت135 :ه ).
 -188عطية بن احلارث ،أبو روق اهلزان (ل يذكر سنة الوفاة).
 )18من امسه (علي):
 -189علي بن إبراهيم بن سلمة بن حبر ،أبو احلسن القطَّان (ت:
345ه ).
املالقي ،أبو احلسن (ل
األنصاري
 -190علي بن إبراهيم بن علي
ُّ
ي
يذكر سنة الوفاة).
 -191علي بن إبراهيم بن جنا ،بن غنامي األنصاري املعروف اببن
ُجنية (ت599 :ه ).
املقسمي ،املعروف ابلكلبشاوي (ت :ولد
 -192علي بن إبراهيم
ُّ
يف 840ه ).
 -193علي بن إبراهيم بن هاشم ال ُق ِّيم يي (ل يذكر سنة الوفاة).
 -194علي بن أجنب بن عثمان املعروف اببن الساعي (ت:
674ه ).
األزدي ،أبو احلسن
 -195علي بن مجعة بن زهري بن قحطبة
ُّ
القزويين (ت328 :ه ).
ي
املروزي (ت244 :ه ).
عدي
ُّ
الس ُّ
 -196علي بن ُحجر بن إايس ي
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 -197علي بن احلسن بن فضال (ل يذكر سنة الوفاة).
ازي (ت:
 -198علي بن احلسني بن اجلُنيد ،أبو احلسن الر ي
291ه ).
نوي
 -199علي بن احلسني بن عبدهللا بن حممد ،أبو احلسن الغز ُّ
(ت551 :ه ).
 -200علي بن سليمان الزهراوي املالكي ،أبو احلسن (ت:
431ه ).
 -201علي بن سهل النيسابوري ،أبو احلسن (ت491 :ه ).
السحومي القرمي
 -202علي بن صالح بن أب بكر عالء الدين ي
(ت747 :ه ).
 -203علي بن عبدهللا بن أمحد ،أبو احلسن النيسابوري (ت:
746ه ).
 -204علي بن عبدهللا بن أب احلسن اتج الدين التربيزي (ت:
746ه ).
 -205علي بن أب العز بن أب عبدهللا الباجسرائي (ت588 :ه ).
احلنفي (ت750 :ه ).
املارديين
 -206علي بن عثمان ،أبو احلسن
ي
ي
 -207علي بن عقيل ،أبو الفاء البغدادي (ت513 :ه ).
عمار بن أمحد احلران (ت:
 -208علي بن عمر بن أمحد بن َّ
559ه ).
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اجلراح ،أبو احلسن الوزير (ل
داود بن َّ
 -209علي بن عيسى بن ُ
يذكر سنة الوفاة).
 -210علي بن حممد بن عبدهللا بن منظور القيسي (ت422 :ه ).
 -211علي بن حممد بن علي ،أبو احلسن اجلرجاني (ت:
816ه ).
ارزمي (ت:
 -212علي بن حممد بن علي بن هارون العمراني اخلو ي
560ه ).
 -213علي بن حممد بن علي التربيزي (ت652 :ه ).
 -214علي بن حممد بن علي املعروف اببن اللحام (ت:
803ه ).
ربي (ل يذكر سنة
 -215علي بن حممد بن
مهدي ،أبو احلسن الطَّ ي
ي
الوفاة).
الرديين (ت:
 -216علي بن مرزوق بن عبدهللا ،أبو احلسن
ي
540ه ).
 -217علي بن يوسف بن حريز الشطنويف نور الدين (ت:
713ه ).
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املطلب الرابع :انفرادات األدرنيّ عن الداوودي:
بعد احلصر واملقارنة اتَّضح أن األدرني زاد على الداوودي يف
عدد الرتاجم احملصورة من أول الكتاب حىت من امسه (علي) ب (152
ترمجة) ،وغالب ترامجه كانت قبل عام (945ه ) ،أي تراجم ل يذكرها
الداوودي.
كما ظهرت بعض امللحوظات على كتابه منها:
سين بعض الوفيات.
 -1لديه أوهام يف ي
 -2لديه أوهام يف تسمية بعض األعالم.
 -3لديه خلط يف أمساء بعض الكتب أو يف نسبتها.
 -4تكرار بعض الرتاجم.
وسوف أُعلق على كل ملحظ من هذه امللحوظات عند التعرض
له ،وذلك يف حاشية كل ترمجة من الرتاجم املقصودة إبذن هللا.
وأود التنبيه هنا إىل أمر ،وهو :أننا لو تتبيعنا الكتب املؤلفة على
فكثريا
ترتيب الطبقات لوجدانها ال ختلو من بعض األوهام أو اخللطً ،
ما حيصل ذلك من مؤلفي علم الطبقات ،فبسبب تشابه الرتاجم ،أو
كثرهتا ،أو تع يدد املوارد ،حيصل الوهم ،فعلى سبيل املثال اإلمام الذهيب
رمحه هللا مع شدة حرصه يف وضع اإلحاالت ،ودقيته ،إال أنيه قد حصل
معه بعض الوهم يف بعض ترامجه ،يقول بشار عواد" :ال ريب أن سعة
الكتاب ،وكثرة الرتاجم ،وتشابه األمساءُّ ،
وتعدد املوارد وتنوعها ،يولد
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أمرا
ً
كثريا من املشاكل التنظيمية الداخلية ،فيصبح الوقوع يف ()1الوهم ً
حمتمال مهما بلغت مرتبة املؤلف يف احلفظ والتتبُّع هبذا الفن" .
ً
وإليكم تراجم األدرنّ اليت انفرد هبا عن الداوودي:

 )1من امسه (آدم):
 -1آدم بن أب إايس العسقالن (ت220 :ه )(.)2
 )2من امسه (إبراهيم):
 -2إبراهيم بن أمحد ،أبو إسحاق اخلزرجي(ل يذكر سنة وفاته)(.)3
 -3إبراهيم بن أمحد ،هباء الدين بن املنال احلليب (تويف بعد
1017ه )(.)4
 -4إبراهيم بن احلسن ،الشهري اببن النابلسي املقدسي (ت:
457ه )(.)1

( )1ينظر :الذهيب" ،منهج الذهيب يف كتاب اتريخ اإلسالم" ،حتقيق :بشار عواد
معروف( ،ط ،1دار الغرب اإلسالمي1429 ،ه 2008م).301 ،
( )2ذكر املؤلف يف ختام ترمجته املصدر (مرآة اجلنان) ،ينظر :الداوودي،
"طبقات املفسرين".32 ،
( )3ل تذكر مصادر ترمجته سنة وفاته.
ذكر املؤلف يف ختام ترمجته املصدر للرتمجة (أسامي الكتب) ،ينظر :األدرني،"طبقات املفسرين".424 ،
( )4ذكر الزركلي ،يف "األعالم" ،وفاته سنة (ت1032 :ه ) ،30 :1 ،وذكر
البغدادي ،يف "هدية العارفني" ،وفاته سنة (ت1030 :ه ).34 :1 ،
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 -5إبراهيم بن عمر اجلعربي (ت732 :ه )(.)2
 -6إبراهيم بن عمر بن حسن الرابط ،برهان الدين ،أبو احلسن
اخلرابوي البقاعي (ت885 :ه )(.)3
 -7إبراهيم بن حممد بن إبراهيم ،برهان الدين ،أبو إسحاق
السفاقسي (ت743 :ه ).
 -8إبراهيم بن حممد بن عربشاه اإلسفراييين ،املشتهر بعصام الدين
(ت943 :ه ).
ُيب):
 )3من امسه (أ ّ
 -9أُب بن كعب (ت33 :ه )
 )4من امسه (أمحد):
()4
 -10أمحد اهلروي ،سيف الدين احلفيد التفتازان (ت906 :ه ) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1ذكر املؤلف يف ختام ترمجته :مصدر الرتمجة( :أسامي الكتب) ،ينظر:
األدرني" ،طبقات املفسرين".122 ،
( )2ذكر املؤلف يف ختام ترمجته :املصدر للرتمجة (أسامي الكتب) ،ينظر:
األدرني" ،طبقات املفسرين".440 ،
( )3ذكر املؤلف املصدر للرتمجة( :الضوء الالمع  ،وأسامي الكتب) ،ينظر:
األدرني" ،طبقات املفسرين".348 ،
( )4ذكر الزركلي ،يف "األعالم" ،سنة وفاته (ت916 :ه ) ،270 :1 ،وكذلك
البغدادي ،يف "هدية العارفني".138 :1 ،
-ذكر املؤلف يف ختام ترمجته مصدر الرتمجة( :أسامي الكتب) ،ينظر :األدرني،
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 -11أمحد بن أب اليمن ،الشهري اببن الفضل (ت715 :ه ) .
 -12أمحد بن إمساعيل الكوران ،مشس الدين (ت893 :ه )(.)2
 -13أمحد بن احلسن ،فخر الدين ،أبو املكارم اجلاربردي (ت:
749ه ).
 -14أمحد بن روح هللا األنصاري ،الكنجوي ،مشس الدين (ت:
1009ه )(.)3
 -15أمحد بن سليمان ،مشس الدين بن كمال ابشا (ت:
940ه )(.)4
 -16أمحد بن عبدالرمحن الباقالن احلنفي (ت896 :ه ).
 -17أمحد بن عبدالرمحن ،الشهري ابللخمي (ت674 :ه )(.)5

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

"طبقات املفسرين".362 ،
( )1ذكر املؤلف يف ختام ترمجته مصدر الرتمجة( :أسامي الكتب) ،ينظر:
األدرني" ،طبقات املفسرين".264 ،
( )2ذكر املؤلف يف ختام ترمجته مصدر الرتمجة( :الشقائق) ،ينظر :األدرني،
"طبقات املفسرين".353 ،
( )3ذكر املؤلف يف ختام ترمجته مصدر الرتمجة( :أسامي الكتب) ،ينظر:
األدرني" ،طبقات املفسرين".409 ،
( )4ذكر املؤلف ختام ترمجته :املصدر للرتمجة (الشقائق ،وأسامي الكتب) ،ينظر:
األدرني" ،طبقات املفسرين".374-337 ،
حاجي خليفة" ،كشف
( )5يف مصادر الرتمجة وفاته سنة (ت592 :ه ) ،ينظر :ي
الظنون"494 :1 ،؛ والبغدادي" ،هدية العارفني".88 :1 ،
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 -18أمحد بن عبدهللا ،الشهري اببن املقرئ ،أبو العالء (ت:
ُ
()1
449ه) .
 -19أمحد بن عبدهللا ،الشهري ابلقرميي (ل يذكر اتريخ الوفاة)(.)2
 -20أمحد بن عثمان األزدي ،أبو العباس بن البنا (ل يذكر اتريخ
الوفاة)(.)3
 -21أمحد بن علي بن حجر العسقالن ،شهاب الدين (ت:
852ه )(.)4
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ذكر املؤلف يف ختام ترمجته مصدر الرتمجة( :أسامي الكتب) ،ينظر:األدرني"،طبقات املفسرين".444 ،
( )1ذكر املؤلف يف ختام ترمجته :املصدر للرتمجة (أسامي الكتب) ،ينظر:
األدرني" ،طبقات املفسرين".119 ،
حاجي خليفة " ،كشف الظنون" ،ذكر وفاته سنة (ت850 :ه ):1 ،
( )2ي
 ،191والزركلي " ،األعالم" ،ذكر وفاته سنة (ت879 :ه )-159 :1 ،
160؛ والبغدادي" ،هدية العارفني" ،ذكر وفاته سنة (ت862 :ه):1 ،
.150
 ذكر املؤلف يف ختام ترمجته :مصدر الرتمجة( :أسامي الكتب) ،ينظر :األدرني،"طبقات املفسرين".434 ،
( )3وفاته كانت سنة (ت721 :ه ) ،ينظر :الزركلي" ،األعالم".222 :1 ،
ذكر املؤلف يف ختام ترمجته :مصدر الرتمجة( :أسامي الكتب) ،ينظر :األدرني،"طبقات املفسرين".430 ،
( ) 4ترجم األدرنوي يف كتابه "طبقات املفسرين" لصاحب الرتمجة مرتني ،األوىل
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 -22أمحد بن حممد اجلرجان ،أبو العباس (ت764 :ه ) .
 -23أمحد بن حممد احلنبلي ،املقدسي (ت728 :ه )(.)2
 -24أمحد بن حممد احلنفي ،أبو نصر بن العتاب (ت586 :ه )(.)3
 -25أمحد بن حممد اخلطاب (ت772 :ه )(.)4

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برقم ( ،)425والثانية برقم (.)626
ذكر املؤلف يف ختام ترمجته :مصدر الرتمجة( :أسامي الكتب) ،ينظر :األدرني،"طبقات املفسرين".330 ،
( )1ذكر املؤلف يف ختام ترمجته :مصدر الرتمجة( :أسامي الكتب) ،ينظر:
األدرني" ،طبقات املفسرين".290 ،
( )2ترجم له األدرني ثالث مرات ،ترمجة رقم ( ،)328وترمجة برقم (،)330
وترمجة برقم ( ،)353وهذه األخرية أخطأ يف حتديد سنة الوفاة حيث ذكر
أنه سنة (ت754 :ه ) ،والصواب كما يف الرتمجتني السابقتني ،أنه سنة (ت:
728ه ) ،وذكر املؤلف ختام ترمجته مصدر الرتمجة( :أسامي الكتب) ،ينظر:
األدرني" ،طبقات املفسرين".270،285-269 ،
( )3ترجم األدرني هلذا العلم مرتني ،هذه الرتمجة برقم ( ،)246والرتمجة الثانية برقم
( ،)245وختم ترمجته فيها بقوله" :كذا يف اجلواهر املضيئة".
ذكر املؤلف يف ختام ترمجته :مصدر الرتمجة( :أسامي الكتب) ،ينظر :األدرني،"طبقات املفسرين".203-202 ،
( )4ذكر املؤلف يف ختام ترمجته :املصدر للرتمجة (أسامي الكتب) ،ينظر:
األدرني" ،طبقات املفسرين".295 ،
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 -26أمحد بن حممد اخلفاجي املصري ،شهاب الدين (ت:
1070ه )(.)1
 -27أمحد بن حممد ،الشهري اببن اخلضر ،العمري الكازون (ت:
431ه )(.)2
 -28أمحد بن حممد ،الشهري اببن الكمال احلنفي (ت:
824ه )(.)3
 -29أمحد بن حممد ،الشهري بنشاجني زاده (ت986 :ه )(.)4
 -30أمحد بن حممد بن حممد ،جالل الدين ،أبو طاهر اجلندي،
املدن احلنفي ،عُرف ابألخوين (ت802 :ه )(.)5
( )1سنة وفاته يف مصادر ترمجته (ت1069 :ه ) ،ينظر :حممد أمني بن فضل
هللا بن حمب الدين بن حممد احمليب احلموي" ،خالصة األثر يف أعيان القرن
احلادي عشر"( ،بريوت :دار صادر)331 :1 ،؛ والبغدادي" ،هدية
العارفني".160 :1 ،
( )2ذكر املؤلف يف ختام ترمجته :مصدر الرتمجة( :أسامي الكتب) ،ينظر:
األدرني" ،طبقات املفسرين".111 ،
( )3ذكر املؤلف يف ختام ترمجته :مصدر الرتمجة( :أسامي الكتب) ،ينظر:
األدرني" ،طبقات املفسرين".317 ،
( )4ذكر املؤلف يف ختام ترمجته :مصدر الرتمجة( :أسامي الكتب) ،ينظر:
األدرني" ،طبقات املفسرين".400 ،
( )5ذكر املؤلف يف ختام ترمجته مصدر الرتمجة( :الضوء الالمع) ،ينظر :األدرني،

- 465 -

مقارنة بني اجلزء األول من طبقات املفسرين للداوودي ،وما يقابله من طبقات املفسرين لألدرنّ ،زهرة بنت عبيدهللا بن عويّد الغامدي

 -31أمحد بن حممد بن داوود ،أبو اهليثم القحطان ،احلنفي (ت:
317ه ).
()1
األصم ،القرمان (ت971 :ه ) .
 -32أمحد بن حممود
ي
 -33أمحد بن مصطفى التلبان (ت870 :ه )(.)2
 -34أمحد بن مصطفى بن خليل ،عصام الدين ،أبو اخلري طا
كربي زاده (ت968 :ه ).
 -35أمحد غرس الدين ،شهاب الدين (ت971 :ه ).
 )5من امسه (إسحاق):
 -36إسحاق بن حممد القرامان ،مجال الدين (ت933 :ه )(.)3
 -37إسحاق بن حممود بن محزة (ل يذكر سنة وفاته)(.)1
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

"طبقات املفسرين".306 ،
( )1أخطأ املؤلف يف اسم مصنف صاحب هذه الرتمجة ،فقال" :صنَّف التفسري،
وقد اشتهر امسه بتفسري القرمان...ويسمى لباب التفاسري" ،والصواب :أن
لباب التفاسري ،هو تفسري الكرمان ،وليس القرمان ،كما يف كشف الظنون،
.457 :1
 ذكر يف ختام ترمجته مصدر الرتمجة( :أسامي الكتب) ،ينظر :األدرني" ،طبقاتاملفسرين".393 ،
( )2ذكر املؤلف يف ختام ترمجته :املصدر للرتمجة( :أسامي الكتب) ،ينظر:
األدرني" ،طبقات املفسرين".338 ،
( )3ذكر املؤلف يف ختام ترمجته :املصدر للرتمجة( :أسامي الكتب) ،ينظر:
األدرني" ،طبقات املفسرين".371 ،
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 )6من امسه (إمساعيل):
 -38إمساعيل بن إبراهيم ،كمال الدين القرمان ،املعروف بقره كمال
(ت.)2()920 :
 -39إمساعيل بن حسني السمنان (ل يذكر سنة الوفاة)(.)3
 -40إمساعيل بن خلف الصقلي (ت455 :ه )(.)4
 -41إمساعيل بن حممد األنقروي (ت934 :ه )(.)5
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1له ترمجة يف هدية العارفني ،وامسه فيه( :إسحاق بن حممد) ،ول تُذكر سنة
وفاته.202 :1 ،
ذكر املؤلف يف ختام ترمجته :مصدر الرتمجة( :أسامي الكتب) ،ينظر :األدرني،"طبقات املفسرين".417 ،
( )2له ترمجتان :إحدامها برقم ( ،)470واألخرى برقم ( .)478ذكر املؤلف يف
ختام ترمجته :مصدر الرتمجة( :أسامي الكتب) ،ينظر :األدرني" ،طبقات
املفسرين" 356 ،و .362
( )3ذكر املؤلف يف ختام ترمجته :مصدر الرتمجة( :أسامي الكتب) ،ينظر:
األدرني" ،طبقات املفسرين".419 ،
( )4ذكر املؤلف يف ختام ترمجته :مصدر الرتمجة( :أسامي الكتب) ،ينظر:
األدرني" ،طبقات املفسرين".122 ،
حاجي
( )5أخطأ األدرني يف اتريخ الوفاة لصاحب هذه الرتمجة ،فقد ذكر ي
خليفة ،صاحب "كشف الظنون" ،أن وفاته سنة (ت1042 :ه ):1 ،
 ،266والبغدادي ،يف "هدية العارفني" ذكر وفاته سنة (ت1040:ه )،
.247 :1
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 )7من امسه (إلياس ،وأنس):
 -42إلياس بن إبراهيم السيناب (ت. )850:
 -43أنس بن مالك (ت91 :ه ).
 )8حرف (الباء والتاء واجليم):
 -44ابيزيد خليفة بن عبدهللا (وفاته بعد املائة التاسعة)(.)2
 -45أبو بكر بن أب إسحاق حممد بن إبراهيم البخاري الكالابذي
(ت381 :ه ).
 -46أبو بكر بن أمحد بن الصائغ احلنبلي (ت714:ه ).
 -47ابن التمجيد (ت :أثناء املائة الثامنة)(.)3
()1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ذكر املؤلف ختام ترمجته مصدر الرتمجة( :أسامي الكتب) ،ينظر :األدرني،"طبقات املفسرين".372 ،
( )1ذكر البغدادي يف "هدية العارفني" ،256 :1 ،أن وفاته سنة (ت:
891ه ).
( )2ذكر البغدادي يف "هدية العارفني" ،أن وفاته يف حدود ال (ت910 :ه ):1 ،
.261
 ذكر املؤلف ختام ترمجته مصدر الرتمجة( :أسامي الكتب) ،ينظر :األدرني،"طبقات املفسرين".404 ،
( )3ذكر الزركلي يف "األعالم" ،وفاته يف حدود (ت880 :ه )،228 :7 ،
وذكر البغدادي يف "هدية العارفني" ،وفاته يف حدود (ت842 :ه ):3 ،
.473
-ذكر املؤلف ختام ترمجته مصدر الرتمجة( :الشقائق) ،ينظر :األدرني" ،طبقات
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 -48جابر بن عبدهللا (ت99 :ه )(.)1
()2
 -49اجليلوهي (ل يذكر سنة الوفاة)
 )9من امسه (حسن وحسني):
 -50حسن بن حممد الشهري اببن القمي ،النيسابوري ،نظام الدين
(ل يذكر سنة وفاته)(.)3
 -51حسن بن مصطفى ،الشهري اببن احلموي (ت948 :ه )(.)4
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

املفسرين".305 ،
( )1قيل :وفاته سنة (ت74 :ه ) ،ذكر ذلك :أبو عمر يوسف بن عبدهللا بن
حممد بن عبدالرب القرطيب" ،االستيعاب يف معرفة األصحاب" ،حتقيق :علي
حممد البجاوي (ط ،1بريوت :دار اجلبل1412 ،ه1992-م)،220 :1 ،
وذكر الذهيب يف "سري أعالم النبالء" ،وفاته سنة (ت78 :ه )،192 :3 ،
وقيل :وفاته سنة (ت78 :ه ) ،ذكر ذلك :أمحد بن علي بن حجر ،أبو
الفضل العسقالن الشافعي" ،اإلصابة يف متييز الصحابة" .حتقيق :علي حممد
البجاوي( ،ط ،1بريوت :دار اجلبل1412 ،ه).434 :1 ،
( )2له ترمجة يف معجم مصنفات القرآن ،جممع امللك فهد ،ترمجة رقم (،)3102
 .698ذكر املؤلف ختام ترمجته مصدر الرتمجة( :أسامي الكتب) ،ينظر:
األدرني" ،طبقات املفسرين".430 ،
( )3وفاته كانت بعد سنة (850ه ) كما يف :الزركلي" ،األعالم".216 :2 ،
ذكر املؤلف ختام ترمجته مصدر الرتمجة( :أسامي الكتب) ،ينظر :األدرني،"طبقات املفسرين".420 ،
( )4ذكر املؤلف يف ختام ترمجته :مصدر الرتمجة( :أسامي الكتب) ،ينظر:
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()1

 -52حسني اخللخايل (ل يذكر اتريخ وفاته) .
السنجري ،أبو
 -53حسني بن إبراهيم ،الشهري اببن الغواص َّ
منصور (ت829:ه )(.)2
 -54حسني بن علي الكاشفي (ت903 :ه )(.)3
 )10من يبدأ حبرف (احلاء ،واخلاء):
()4
 -55محزة بن حممود القرامان (ت897 :ه ) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

األدرني" ،طبقات املفسرين".379 ،
( )1ذكر الزركلي" ،األعالم" ،235 :2 ،وفاته سنة (ت1014:ه )؛ وذكر
البغدادي" ،هدية العارفني" ،392 :1 ،وفاته سنة (ت1010 :ه ).
ذكر املؤلف يف ختام ترمجته :مصدر الرتمجة( :أسامي الكتب) ،ينظر :األدرني،"طبقات املفسرين".434 ،
( )2ذكر املؤلف يف ختام ترمجته :مصدر الرتمجة( :أسامي الكتب) ،ول يذكر يف
هذا املصدر سنة وفاته ،ينظر :األدرني" ،طبقات املفسرين".319 ،
حاجي خليفة" ،كشف الظنون" ،وفاته سنة (ت900 :ه ):1 ،
( )3ذكر ي
 ،446وذكر البغدادي يف "هدية العارفني" ،وفاته سنة (ت910 :ه ):1 ،
.356
ذكر املؤلف يف ختام ترمجته :املصدر للرتمجة( :أسامي الكتب) ،ينظر :األدرني،"طبقات املفسرين".361 ،
( )4ذكر املؤلف يف ختام ترمجته :مصدر الرتمجة( :الشقائق) ،ينظر :األدرني،
"طبقات املفسرين".354 ،
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اهلروي (تويف يف عشر
 -56حيدر بن حممد اخلوايف ،برهان الدين
ُّ
()1
الثالثني ومثامنائة)
 -57خضر العطويف ،خري الدين (ت948:ه )(.)2
 -58خضر بن عبدالرمحن األزدي (ت773 :ه )(.)3
 -59خضر بن حممد املوصلي (ل يذكر سنة وفاته)(.)4
 )11حرف (الذال ،والراء ،والزاي):
ذر اهلروي األنصاري (ت434 :ه )(.)5
 -60أبو ي
( )1لعل املؤلف قصد بسنة وفاته يف (عشر الثالثني ومثامنائة) أي (ما بني 830
إىل  ،)839كما أن املؤلف ترجم لصاحب هذه الرتمجة مرتني ،األوىل برقم
( ،)414وهذه برقم (- .)416ذكر املؤلف يف ختام ترمجته :مصدر الرتمجة:
(الشقائق) ،ينظر :األدرني" ،طبقات املفسرين".324 ،
( ) 2ذكر املؤلف يف ختام ترمجته :مصدر الرتمجة؛ حيث قال" :وتفصيل مناقبه
مذكور يف الشقائق" ،ينظر :األدرني" ،طبقات املفسرين".379 ،
( )3ذكر املؤلف يف ختام ترمجته :مصدر الرتمجة (أسامي الكتب) ،ينظر:
األدرني" ،طبقات املفسرين".296 ،
( )4ذكر املؤلف يف ختام ترمجته :املصدر للرتمجة( :أسامي الكتب)،كما ذُكر يف
مصادر ترمجته أن وفاته كانت يف سنة (ت1007 :ه ) ،ينظر :احمليب،
"خالصة األثر"1:399 ،؛ والبغدادي" ،هدية العارفني".347 :1 ،
( )5لديه خلط هنا بني صاحب هذه الرتمجة؛ حيث ترجم أوالً له من "اتريخ مرآة
اجلنان" ،55 :3 ،مث قال :وذُكر يف "اجلواهر املضيئة" ،أنه إمام يف التفسري.
والصواب :أن األول مالكي املذهب ،والثان حنفي املذهب ،ينظر :اجلواهر
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 -61الربيع بن أنس (ت136 :ه ).
 -62زكراي بن بريام األنقريه وي (1001ه ).
 -63زكراي بن حممد األنصاري ،الشافعي املصري (ت:
910ه )(.)1
 -64زيد بن ،بت (ت48 :ه ).
 )12حرف (السني ،والشني):
دي ،أبو حممد إمساعيل بن عبدالرمحن بن أب كرمية،
ُّ -65
الس ي
الكويف (ت127 :ه ).
 -66سريج بن حممد ،امللطي ،زين الدين (ت787 :ه )(.)2
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

املضيئة.252 :2 ،
( ) 1الصواب يف سنة وفاته من مصادر الرتمجة :قيل :وفاته سنة (ت925 :ه)
ذكره السيوطي يف " نظم العقيان يف أعيان األعيان" ،113 :1 ،وحمي الدين
عبدالقادر بن شيخ العيدروس " النور السافر عن أخبار القرن العاشر"،
(ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية ،63 :1 ،)1405 ،وذكر الغزي ،يف
"الكواكب السائرة" ،أن وفاته سنة (ت926 :ه )207 :1 ،؛ وذكر
البغدادي يف "شذرات الذهب" ،وفاته سنة (ت925 :ه).187 :1 ،
ذكر املؤلف ختام ترمجته مصدر الرتمجة( :أسامي الكتب) ،ينظر :األدرني،"طبقات املفسرين".363 ،
( )2ذكر املؤلف يف ختام ترمجته :مصدر الرتمجة( :أسامي الكتب) ،ينظر:
األدرني" ،طبقات املفسرين".300 ،

- 472 -

جملّة اجلامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 189اجلزء األول

 -67سعدهللا بن عيسى بن أمري خان ،املعروف بسعدي جليب
(ت945 :ه ).
 -68سعيد بن جبري (ت95 :ه ).
 -69سلمان بن عبدهللا احللوان ،أبو عبدهللا (ت594 :ه )(.)1
 -70سليمان بن عبدالقوي بن عبدالكرمي الطويف ،جنم الدين ،أبو
الربيع الصرصري (ت716 :ه ).
 -71سنان الدين بن يوسف ،الشهري ابلربدعي العجمي (ت:
891ه )(.)2
 )13من امسه حبرف (الشني):
 -72شعبة بن احلجاج (ت321 :ه )(.)3
( )1هذه الرتمجة مكررة عن الرتمجة رقم (.)182
ذكر املؤلف يف ختام ترمجته :مصدر الرتمجة( :أسامي الكتب) ،ينظر :األدرني،"طبقات املفسرين".317 ،
( )2له ترمجتان هذه برقم ( ،)615والثانية برقم (.)461
ذكر املؤلف ختام ترمجته املصدر للرتمجة( :أسامي الكتب) ،ينظر :األدرني،"طبقات املفسرين" ،434-433 ،ومع ذلك جند كالمه يف هذه الرتمجة
حاجي خليفة" ،كشف
خيتلف عن كالم صاحب أسامي الكتب ،ينظر :ي
الظنون".191 :1 ،
( )3له ترمجتان هذه برقم ( ،)82والثانية برقم ( ،)33وهنا وقع وهم يف سنة
الوفاة حيث ذكر املؤلف أنه تويف سنة (ت321 :ه ) ،والصواب أنه تويف
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 -73شهاب الدين السيواسي األايثلوغي (ت803 :ه ).
 )14من امسه حبرف (الصاد):
 -74صا بن حممد ،الشهري ابلصابئ (ل يذكر سنة الوفاة)(.)1
 -75الصديقي اخلطيب الكازرون (ت940 :ه )(.)2
 -76صنع هللا بن جعفر العمادي (ت1021 :ه )(.)3
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سنة (ت160 :ه ) ،كما ذكرت مصادر الرتمجة ،ينظر :أبو عبدهللا حممد بن
سعد بن منيع اهلامشي ،البغدادي املعروف اببن سعد" ،الطبقات الكربى".
حتقيق :إحسان عباس( ،ط ،1بريوت :دار صادر1968 ،م)281 :7 ،؛
وأبو بكر أمحد بن علي بن ،بت بن أمحد بن مهدي اخلطيب البغدادي،
"اتريخ بغداد" .حتقيق :الدكتور بشار عواد معروف( ،ط ،1بريوت :دار
الغرب اإلسالمي1422 ،ه2002-م)353 :10 ،؛ والذهيب" ،سري أعالم
النبالء" .حتقيق :جمموعة من احملققني ،إبشراف الشيخ شعيب األرانؤوط،
(ط ،3مؤسسة الرسالة1405 ،ه1985-م).7:227 ،
( )1ل تذكر مصادر ترمجته سنة وفاته .وذكر املؤلف يف ختام ترمجته :مصدر
الرتمجة( :أسامي الكتب) ،ويف هذا املصدر ،خيتلف كالمه عن كالم األدرني،
حيث يقول ":اسم تفسريه الصاحلي-وهو :صا بن حممد الرتمذي ،عن ابن
حاجي خليفة" ،كشف
عباس ،وقد زاد فيه أربعة آالف حديث" ،ينظر :ي
الظنون"451 :1 ،؛ واألدرني" ،طبقات املفسرين".422 ،
( )2ذكر املؤلف يف ختام ترمجته :مصدر الرتمجة( :أسامي الكتب) ،ينظر:
األدرني" ،طبقات املفسرين".374 ،
( )3امسه (مصطفى) ،يف "خالصة األثر" ،256 :2 ،و"هدية العارفني":2 ،
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 -77صيامي بن ويل (ت971 :ه ).
 -78طاووس بن كيسان (ت106 :ه ) .
 )15من امسه حبرف (العني):
()2
السمان (ت503 :ه ) .
 -79أبو العباس َّ
 -80عبداألول بن احلسني ،الشهري اببن أم ولد (ت962 :ه )(.)3
 -81عبداحلق بن عبداجلليل ،الشهري اببن الربقا اجلامي (ت:
772ه )(.)4
()1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.436
ذكر املؤلف يف ختام ترمجته :مصدر الرتمجة( :أسامي الكتب) ،ينظر :األدرني،"طبقات املفسرين".412 ،
( )1ذكر يف الزركلي" ،األعالم" ،86 :8 ،سنة وفاته (ت125 :ه ).
( )2سنة وفاة هذا العلم ذكرها إبراهيم بن بن حممد بن أب إسحاق الفقيه
الدهستان يف "اجلواهر املضيئة".48 :1 ،
ذكر املؤلف يف ختام ترمجته :مصدر الرتمجة( :اجلواهر املضيئة) ،ينظر :األدرني،"طبقات املفسرين".426 ،
( )3ذكر البغدادي ،يف "هدية العارفني" ،48 :2 ،سنة وفاته (ت950 :ه ).
ذكر املؤلف يف ختام ترمجته مصدر الرتمجة؛ حيث قال " :من أسامي الكتب،وتفصيل مناقبه مذكور يف الشقائق" ،ينظر :األدرني" ،طبقات املفسرين"،
.387
( )4ذكر املؤلف ختام ترمجته :مصدر الرتمجة( :أسامي الكتب) ،ينظر :األدرني،
طبقات املفسرين".294 ،
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()1

 -82عبدالرؤوف املناوي (ت1029 :ه ) .
 -83عبدالرمحن األماسي الواعظ (ت922 :ه ) .
 -84عبدالرمحن ،املعروف اببن رجب احلنبلي (ت895 :ه )(.)3
 -85عبدالرمحن بن أب بكر بن عثمان السيوطي (ت911 :ه ).
 -86عبدالرمحن بن أمحد اجلامي (ت898 :ه )(.)4
 -87عبدالرمحن بن علي بن إسحاق ،أبو الفرج التميمي (ت:
876ه )(.)5
 -88عبدالرمحن بن حممد بن أمحد ،الشهري اببن النَّيب (ت:
889ه )(.)1
()2

( )1ذكر املؤلف يف ختام ترمجته :مصدر الرتمجة( :أسامي الكتب) ،ينظر:
األدرني" ،طبقات املفسرين".413 ،
( )2ذكر املؤلف يف ختام ترمجته :مصدر ،الرتمجة( :أسامي الكتب) ،ينظر:
األدرني" ،طبقات املفسرين".368 ،
حاجي
( )3الصواب يف سنة وفاته أنه كان يف سنة (ت795 :ه ) ،ينظر :ي
خليفة" ،كشف الظنون".1911 :2 ،
ذكر املؤلف يف ختام ترمجته :مصدر الرتمجة( :أسامي الكتب) ،ينظر :األدرني،"طبقات املفسرين".353 ،
( )4ذكر املؤلف يف ختام ترمجته :مصدر للرتمجة( :الشقائق ،والكتائب) ،ينظر:
األدرني" ،طبقات املفسرين".355 ،
( )5ذكر املؤلف يف ختام ترمجته :مصدر للرتمجة( :الضوء الالمع) ،ينظر:
األدرني" ،طبقات املفسرين".341 ،
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 -89عبدالرمحن بن حممد بن ولوف الثعاليب اجلزائري املالكي (ت:
876ه )(.)2
 -90عبدالرحيم بن احلسني بن عبدالرمحن ،أبو الفضل الكردي
العراقي (ت806 :ه ).
 -91عبدالرزاق الكاشي ،كمال الدين (ت730 :ه ).
 -92عبدالسالم املصري ،تقي الدين (ت776 :ه )(.)3
 -93عبدالسالم بن عبدالعزيز السالمي (ت756 :ه )(.)4
 -94عبدالصمد احلنفي (ت723 :ه )(.)5
 -95عبدالصمد بن عبدهللا ،الشهري اببن األنبان املصري األزهري
(ت828 :ه )(.)1
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1ذكر املؤلف ختام ترمجته :مصدر الرتمجة (أسامي الكتب) ،ينظر :األدرني،
"طبقات املفسرين".351 ،
( )2ذكر املؤلف يف ختام ترمجته :مصدر الرتمجة( :الضوء الالمع) ،ينظر:
األدرني" ،طبقات املفسرين".442 ،
( )3ذكر املؤلف يف ختام ترمجته :مصدر الرتمجة( :أسامي الكتب) ،ينظر:
األدرني" ،طبقات املفسرين".296 ،
( )4ذكر املؤلف يف ختام ترمجته :مصدر الرتمجة( :أسامي الكتب) ،ينظر:
األدرني" ،طبقات املفسرين".286 ،
( )5ذكر املؤلف يف ختام ترمجته :مصدر الرتمجة( :أسامي الكتب) ،ينظر:
األدرني" ،طبقات املفسرين".266 ،
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 -96عبدالعزيز بن أمحد البخاري ،عالء الدين (ت729 :ه ).
 -97عبدالعزيز بن أمحد احلنفي ،الشهري ابلدبريي (ت693 :ه ).
 -98عبدالعزيز بن إبراهيم بن أمحد ،أبو فارس القرشي ،املعروف
اببن بزيزة (ل يذكر سنة وفاته)(.)2
 -99عبدالقادر بن حممد بن حممد ،أبو حممد بن أب الوفا القرشي
(ت875 :ه )(.)3

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1ذكر املؤلف يف ختام ترمجته :مصدر الرتمجة( :أسامي الكتب) ،ينظر:
األدرني" ،طبقات املفسرين".318 ،
( )2أمحد اباب بن أمحد الفقيه التكروري التنبكي " ،نيل االبتهاج بتطريز الديباج"،
ذكر وفاته سنة (ت673 :ه ).268 :1 ،
( )3الصواب يف وفاته أهنا كانت سنة (ت775 :ه )؛كما ذكرت مصادر ترمجته،
ينظر :أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن حجر العسقالن" ،إنباء الغمر
أببناء العمر" .حتقيق :الدكتور حسن حبشي( ،مصر :اجمللس األعلى للشؤون
اإلسالمية1389 ،ه1969-م)530 :3 ،؛ وابن حجر العسقالن" ،الدرر
الكامنة يف أعيان املائة الثامنة" .حتقيق :حممد عبداملعيد ضان( ،حيدر أابد-
اهلند :جملس دائرة املعارف العثمانية1392 ،ه1972-م)191 :3 ،؛
وحممد بن حممد ،أبو الفضل تقي الدين ،ابن فهد اهلامشي العلوي األصفون،
الشافعي" ،حلظ األحلاظ بذيل طبقات احلفَّاظ"( ،ط ،1بريوت :دار الكتب
العلمية1419 ،ه1998-م)105 :1 ،؛ أبو الفداء زين الدين ،أبو العدل
قاسم بن قطلوبغا" ،اتج الرتاجم" .حتقيق :حممد خري رمضان يوسف( ،ط،1
دمشق :دار القلم1992-1413 ،م).197 :1 ،
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 -100عبدالكرمي اجليلي (ل يذكر سنة وفاته)(.)1
 -101عبدالكرمي بن عبداجلبار (ت831 :ه )(.)2
 -102عبداللطيف بن يوسف البغدادي ،موفق الدين (ت:
629ه )(.)3
 -103عبداجمليد بن نصوح الرومي (ت954 :ه )(.)4
 -104عبدامللك بن علي الديلمي (ت657 :ه )(.)5
 -105عبداملنعم بن عبداحملسن املنون الشافعي (ت589 :ه )(.)6
( )1ذكر البغدادي ،يف "هدية العارفني" ،وفاته سنة (ت820 :ه).610 :1 ،
ذكر املؤلف يف ختام ترمجته :مصدر الرتمجة( :أسامي الكتب) ،ينظر :األدرني،"طبقات املفسرين".310 ،
( )2ذكر املؤلف ختام ترمجته :مصدر للرتمجة( :أسامي الكتب) ،ينظر :األدرني،
"طبقات املفسرين".430 ،
( )3ذكر املؤلف يف ختام ترمجته :مصدر الرتمجة( :أسامي الكتب) ،ينظر:
األدرني" ،طبقات املفسرين".226 ،
( )4له ترمجتان ،األوىل برقم ( ،)437والثانية برقم ( ،)513وذكر البغدادي ،يف
"هدية العارفني" سنة وفاته (ت960 :ه ).188 :2 ،
كما ذكر املؤلف يف ختام ترمجته :مصدر الرتمجة( :أسامي الكتب) ،ينظر:األدرني" ،طبقات املفسرين".383 ،
( )5ذكر املؤلف يف ختام ترمجته :مصدر الرتمجة( :أسامي الكتب) ،ينظر:
األدرني" ،طبقات املفسرين".241 ،
( )6ذكر املؤلف يف ختام ترمجته مصدر الرتمجة( :أسامي الكتب) ،ينظر:
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 -106عبدالواحد بن عبدالكرمي ،كمال الدين بن الزملكان (ت:
651ه )(.)1
 -107عبدالواحد بن عمر املصري (ت658 :ه )(.)2
 -108عبدالوهاب بن عبدالرمحن اجلرجان (ت764 :ه )(.)3
 -109عبدالوهاب ،نور الدين (ل يذكر سنة الوفاة)(.)4
 -110عبيدهللا بن حممود (ت249 :ه )(.)5
 -111عثمان بن احلسن ،الشهري اببن الناجي اخلليل (ت:
823ه )(.)6

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

األدرني" ،طبقات املفسرين".439 ،
( )1ذكر املؤلف يف ختام ترمجته :مصدر الرتمجة( :أسامي الكتب) ،ينظر:
األدرني" ،طبقات املفسرين".237 ،
( )2ذكر املؤلف يف ختام ترمجته :مصدر الرتمجة( :أسامي الكتب) ،ينظر:
األدرني" ،طبقات املفسرين".242 ،
( )3ذكر املؤلف يف ختام ترمجته :مصدر الرتمجة( :أسامي الكتب) ،ينظر:
األدرني" ،طبقات املفسرين".289 ،
( ) 4ل أجد له ترمجة .ذكر املؤلف يف ختام ترمجته مصدر الرتمجة( :أسامي
الكتب) ،ينظر :األدرني" ،طبقات املفسرين".418 ،
( )5ذكر البغدادي يف "هدية العارفني" ،سنة وفاته (ت976 :ه ).650 :1 ،
ذكر املؤلف يف ختام ترمجته :مصدر الرتمجة( :أسامي الكتب) ،ينظر :األدرني،"طبقات املفسرين".420 ،
( )6ذكر املؤلف يف ختام ترمجته :مصدر الرتمجة( :أسامي الكتب) ،ينظر:
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 -112عثمان بن عمر الفريوزآابدي ،أبو احملامد (ت675 :ه )(.)1
 -113عزيزي بن عبدامللك ،املعروف بشيذلة املصري (ت:
1002ه )(.)2
 -114عطاء بن أب رابح (ت115 :ه ).
 -115عطية بن سعد بن جنادة العويف (ت111 :ه )
 -116عالء الدين الرتكمان احلنفي (ت750 :ه )(.)3
 )16من امسه عبدهللا:
 -117عبدهللا احلنفي ،أبو حممد (ل يذكر سنة الوفاة)(.)4
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

األدرني" ،طبقات املفسرين ".315 ،
( )1ذكر املؤلف يف ختام ترمجته :مصدر الرتمجة( :أسامي الكتب) ،ينظر:
األدرني" ،طبقات املفسرين".249 ،
( )2الصواب أن وفاته سنة (ت494 :ه )؛ كما يف مصادر الرتمجة ،ينظر :أبو
العباس ،مشس الدين أمحد بن حممد بن أب بكر بن خلكان" ،وفيات
األعيان وأنباء أبناء الزمان" .حتقيق :إحسان عباس( ،بريوت :دار صادر،
1900م)259 :3 ،؛ والذهيب" ،سري أعالم النبالء"174 :19 ،؛ و
"طبقات السبكي"235 :5 ،؛ والبغدادي" ،هدية العارفني".236 :2 ،
ذكر املؤلف يف ختام ترمجته ،مصدر الرتمجة( :أسامي الكتب) ،ينظر :األدرني،"طبقات املفسرين".407 ،
( )3ذكر املؤلف يف ختام ترمجته :مصدر الرتمجة( :الضوء الالمع ،والكتائب)،
ينظر :األدرني" ،طبقات املفسرين".283 ،
( )4ل تذكر مصادر ترمجته سنة وفاته.
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 -118عبدهللا بن أمحد بن حممد بن قدامة بن مقدام بن نصر،
موفق الدين ،أبو حممد املقدسي اجلماعيلي ،مث الدمشقي
الصاحلي احلنبلي (ت620 :ه )(.)1
 -119عبدهللا بن أمحد بن حممود النسفي ،حافظ الدين ،أبو
الربكات (ت710 :ه )(.)2
 -120عبدهللا بن أسعد اليافعي اليمين ،عفيف الدين ،أبو
السعادات (ت :بعد 750ه )(.)3
 -121عبدهللا بن إبراهيم (ت581 :ه ).
 -122عبدهللا بن الزبري (ت73 :ه )
 -123عبدهللا بن سعد الدين األزدي األندلسي ،املعروف اببن أب
مجرة (ت525 :ه )(.)4

( )1ذكر املؤلف يف ختام ترمجته :مصدر الرتمجة( :اتريخ اإلسالم) ،ينظر:
األدرني" ،طبقات املفسرين".178 ،
( )2القرشي" ،اجلواهر املضيئة" ،سنة الوفاة (ت701 :ه ) ،270 :1 ،وابن
حجر" ،الدرر الكامنة".17 :3 ،
( )3الذهيب" ،طبقات السبكي" ،وفاته سنة (ت767 :ه ) ،33 :10 ،وابن
حجر" ،الدرر الكامنة" ،وفاته سنة (ت768 :ه ).20 :3 ،
( )4أبو الفداء ،إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي" ،البداية والنهاية" .حتقيق:
علي شريي( ،ط ،1دار إحياء الرتاث العرب1408 ،ه1988-م):13 ،
 ،408والتنبكي" ،نيل االبتهاج" ،وفاته سنة (ت695 :ه ).216 :1 ،
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 -124عبدهللا بن عمر (ت73 :ه ).
 -125عبدهللا بن عمر األزهري املصري ،أبو حممد البلتاجي (ت:
876ه )(.)1
 -126عبدهللا بن عمرو بن العاص (ت68 :ه ).
 -127عبدهللا بن حممد األسدي احلنفي ،جنم الدين ،أبو بكر (ت:
828ه )(.)2
 -128عبدهللا بن مسعود (ت32 :ه ).
 -129عبدهللا بن يوسف الزيلعي احلنفي ،مجال الدين (ت:
762ه )(.)3
 -130عبدهللا بن يوسف بن هشام ،مجال الدين (ت:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ذكر املؤلف يف ختام ترمجته :مصدر الرتمجة( :أسامي الكتب) ،ينظر :األدرني،"طبقات املفسرين".162 ،
( )1ذكر املؤلف يف ختام ترمجته :مصدر الرتمجة( :أسامي الكتب) ،ينظر:
األدرني" ،طبقات املفسرين".342 ،
( )2ذكر البغدادي ،يف "هدية العارفني" ،سنة وفاته (ت654 :ه ).461 :1 ،
ذكر املؤلف يف ختام ترمجته :مصدر الرتمجة( :أسامي الكتب) ،ينظر :األدرني،"طبقات املفسرين".318 ،
( )3ذكر املؤلف يف ختام ترمجته :مصدر الرتمجة( :أسامي الكتب) ،ينظر:
األدرني" ،طبقات املفسرين".292 ،
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()1

761ه ) .
 )17من امسه علي:
الطوسي ،عالء الدين (ت887 :ه )(.)2
 -131علي
ي
()3
 -132علي بن أب طلحة (ل يذكر سنة الوفاة) .
 -133علي بن أمحد احلنبلي (ت911 :ه )(.)4
 -134علي بن أمحد الشهري اببن ماجد العراقي (ت468 :ه )(.)5
( )1ذكر املؤلف يف ختام ترمجته :مصدر الرتمجة( :أسامي الكتب) ،ينظر:
األدرني" ،طبقات املفسرين".291 ،
( )2ذكر املؤلف يف ختام ترمجته :مصدر الرتمجة (الشقائق) ،ينظر :األدرني،
"طبقات املفسرين".349 ،
( )3يف مصادر ترمجته :وفاته سنة (ت143 :ه ) ،ينظر :اخلطيب البغدادي،
"اتريخ بغداد" ،380 :3 ،والذهيب" ،ميزان االعتدال يف نقد الرجال".
حتقيق :علي حممد البجاوي( .ط ،1بريوت ،لبنان :دار املعرفة1382 ،ه-
1963م).143 :3 ،
حاجي خليفة ،يف "كشف الظنون" ،وفاته سنة (ت710 :ه ):1 ،
( )4ذكر ي
.339
املؤلف هنا ذكر اسم مصنف صاحب الرتمجة" :التبصرة يف التفسري" ،ويف"كشف الظنون" ،339 :1 ،ذُكر امسه " :تبصري الرمحن ،وتيسري املنان
ببعض ما يشري إىل إعجاز القرآن" ،ينظر :األدرني" ،طبقات املفسرين"،
.366
( )5ذكر املؤلف يف ختام ترمجته :مصدر الرتمجة( :أسامي الكتب) ،ينظر:
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 -135علي بن أمحد بن علي ،عالء الدين ،أبو احلسن البزدوي (ل
يذكر سنة الوفاة)(. )1
 -136علي بن احلسني النهروان ،أبو احلسني (ت889 :ه )(.)2
 -137علي بن املديين (ل يذكر سنة الوفاة)(.)3
 -138علي بن محشاذ النيسابوري (ت338 :ه )(.)4
 -139علي بن سهل بن العباس ،أبو احلسن الشافعي (ت:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

األدرني" ،طبقات املفسرين".129 ،
( )1ذُكر يف مصادر ترمجته :أن وفاته سنة (ت482 :ه ) ،ينظر :الذهيب" ،سري
أعالم النبالء"89 :14 ،؛ وقطلوبغا" ،اتج الرتاجم".205 :1 ،
ذكر املؤلف يف ختام ترمجته مصدر الرتمجة( :أسامي الكتب) ،ينظر :األدرني،"طبقات املفسرين".427 ،
( )2ذكر املؤلف يف ختام ترمجته :مصدر الرتمجة( :أسامي الكتب) ،ينظر:
األدرني" ،طبقات املفسرين".351 ،
( )3يف مصادر ترمجة هذا العلم ذُكرت وفاته سنة (ت234 :ه ) ،ينظر :أبو
احلسني بن أب يعلى ،حممد بن حممد" ،طبقات احلنابلة" .حتقيق :حممد
حامد الفقي( ،بريوت :دار املعرفة)225 :1 ،؛ والذهيب" ،اتريخ اإلسالم".
حتقيق :بشار عواد( .ط ،1دار الغرب اإلسالمي2003 ،م)887 :5 ،؛
والسبكي" ،طبقات الشافعية".145 :2 ،
( )4ذكر املؤلف يف ختام ترمجته مصدر الرتمجة( :مرآة اجلنان) ،ينظر :األدرني،
"طبقات املفسرين".73 ،
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()1

491ه ) .
 -140علي بن حمسن ،الشهري ابلسمنان (ل يذكر سنة الوفاة) .
 -141علي بن حممد األندلسي األنصاري ،عالء الدين (ت:
()2

762ه ).

 -142علي بن حممد اخلوارزمي (ت571 :ه )(.)3
 -143علي بن حممد السيد الشريف املصري (ت910 :ه )(.)4
 -144علي بن حممد ،الشهري اببن الشريازي احلنفي (ت:
945ه )(.)5
( )1ذكر املؤلف يف ختام ترمجته مصدر الرتمجة( :طبقات السبكي) ينظر:
األدرني" ،طبقات املفسرين".145 ،
( ) 2ل أجد له ترمجة .ذكر املؤلف يف ختام ترمجته مصدر الرتمجة( :أسامي
الكتب) ،ينظر :األدرني" ،طبقات املفسرين".421 ،
( )3ذكر يف مصادر الرتمجة سنة وفاته (ت560 :ه ) ،ينظر :السيوطي" ،بغية
الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة"( ،لبنان-صيدا :املكتبة العصرية):2 ،
195؛ والبغدادي" ،هدية العارفني" .275 :2 ،ذكر املؤلف يف ختام
ترمجته :مصدر الرتمجة( :أسامي الكتب) ،ينظر :األدرني" ،طبقات
املفسرين".193 ،
( )4ذكر املؤلف يف ختام ترمجته :مصدر الرتمجة( :أسامي الكتب) ،ينظر:
األدرني" ،طبقات املفسرين".364 ،
( )5ذكر املؤلف يف ختام ترمجته :مصدر الرتمجة( :أسامي الكتب) ،ينظر:
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 -145علي بن حممد ،الشهري ابلفارسي ،ظهري الدين ،أبو احلسن
(ت698 :ه )(.)1
 -146علي بن حممد القوشجي ،عالء الدين (ت879 :ه )(.)2
 -147علي بن حممد املوصلي ،اتج الدين (ت762 :ه )(.)3
 -148علي بن حممد اهلروي ،الشهري ابلقاري (ت1001 :ه )(.)4
 -149علي بن حممد بن سعد احلرييين احلليب الشافعي (ت:
843ه )(.)5
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

األدرني" ،طبقات املفسرين".378 ،
( )1ذكر الذهيب ،يف "كشف الظنون" ،406 :1 ،وفاته سنة (ت598 :ه ).
ذكر املؤلف يف ختام ترمجته :مصدر الرتمجة( :أسامي الكتب) ،ينظر:األدرني" ،طبقات املفسرين".258 ،
( )2ذكر املؤلف يف ختام ترمجته :مصدر الرتمجة (أسامي الكتب) ،ينظر:
األدرني" ،طبقات املفسرين".343 ،
( )3ذكر املؤلف يف ختام ترمجته :مصدر الرتمجة( :أسامي الكتب) ،ينظر:
األدرني" ،طبقات املفسرين".289 ،
( )4ذكرت مصادر الرتمجة وفاته سنة (ت1014 :ه ) ،ينظر :احمليب" ،خالصة
األثر"235 :2 ،؛ وحممد بن علي بن حممد بن عبدهللا الشوكان" ،البدر
الطالع يف حماسن من بعد القرن السابع"( ،بريوت :دار املعرفة).445 :1 ،
ذكر املؤلف يف ختام ترمجته :مصدر الرتمجة( :أسامي الكتب) ،ينظر :األدرني،"طبقات املفسرين".405 ،
( )5ذكر املؤلف يف ختام ترمجته :مصدر الرتمجة( :الضوء الالمع) ،ينظر:
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 -150علي بن حممد بن مسعود الرازي العمري ،البكري اهلروي
(ت875 :ه ).
 -151علي بن حممد ،عالء الدين ،الشهري ببهلوان (ل يذكر سنة
الوفاة)(.)1
 -152علي بن حيىي السمرقندي احلنفي ،عالء الدين (ت61 :ه )(.)2

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

األدرني" ،طبقات املفسرين".325 ،
( ) 1ل أجد له ترمجة .ذكر املؤلف يف ختام ترمجته مصدر الرتمجة( :أسامي
الكتب) ،ينظر :األدرني" ،طبقات املفسرين".431 ،
( )2ذكر الزركلي يف "األعالم" ،32 :5 ،وفاته يف حدود (ت880 :ه ).
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اخلامتة
من علينا ووفَّقنا إلمتام هذه الدراسة ،اليت
وجل أن َّ
حنمد هللا عز َّ
أحسب أهنا مهمة يف ابهبا ،بعنوان" :مقارنة بني اجلزء األول من طبقات
املفسرين للداوودي ،وما يقابله من طبقات املفسرين لألدرنّ".
وقد ظهرت معنا النتائج هلذه املقارنة بشكل عام ،ونلخصها
يف اجلدول التايل:

مقارنة بني كتاب" :طبقات املفسرين" للداوودي ،وكتاب" :طبقات املفسرين"
لألدرنّ بشكل عام
األدرن
الداوودي
الرقم
كثريا من
امتاز أسلوبه أبنه أكثر
ً
تفصيال ،مييل إىل اإلجياز غالبًا ،وينقل ً
 1وأكثر دقة يف املعلومات ،خاصة ما املصادر اليت توجز يف الرتمجة مثل:
"أسامي الكتب".
بسين الوالدة والوفاة
يتعلق ي
قليال ما يذكر مصدر الرتمجة أثناء كثريا ما يذكر مصدر الرتمجة أثناء
ً
2
الرتمجة أو يف آخرها.
الرتمجة.
نقل عن السيوطي مجيع ترامجه نقل عن السيوطي ( )133ترمجة،
نصا كما هي ،ال يتصرف فيها ،إال
 )136( 3ترمجة ،فينقلها كما هي ،أو ً
أحياان ،كأن يغري يف تصرفًا يسرياً إبضافة مجلته املشهورة:
يتصرف فيها
ً
األسلوب ،أو يضيف شيء من "له مؤلفا يف التفسري" ،أو يذكر يوم
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الشعر ،أو غري ذلك.

4

مكررة.
ليس لديه تراجم َّ
انفرد ب ( )217ترمجة عن األدرني.

6

امتاز كتابه بسالمته من األوهام.

7

الداوودي فاق األدرني يف عدد الرتاجم،
حيث بلغت ترامجه ( )704ترمجة.

8

رتيب كتابه على حروف املعجم ،دون
مراعاة ترتيبه حسب الوفيات.

5

9
10

أمهل تراجم كثري ممن كانت وفياهتم
قبل القرن العاشر اهلجري.
ترتيب الداوودي كتابه على حروف
املعجم ،ساهم يف وصول الباحث

وفاة العلم ،أو إضافة يسرية من هذا
القبيل.
()1
مكررة .
لديه ما يقارب ( )17ترمجة َّ
انفرد ب( )152ترمجة عن الداوودي.
لديه أوهام يف بعض األمور ،ول تظهر
هذه األوهام يف الرتاجم اليت نقلها
عن السيوطي ،بل اليت نقلها من
مصادر أخرى.
بلغ ترامجه ( )638ترمجة ،وابستثناء
املكرر منها ،تصبح ( )614ترمجة.
رتَّب كتابه على الطبقات والفصول،
مع مراعاة ترتيبه حسب الوفيات ،كما
أنه خصص ملحقني آخر كتابه،
أحدمها :ملن ال يُعلم اتريخ لوالدهتم وال
وفياهتم ،واآلخر لألئمة واملشايخ الذين
صنفوا يف علوم التفسري األخرى.
ترجم لكثري ممن كانت وفياهتم قبل
القرن العاشر اهلجري.
ترتيب األدرنوي وتقسيمه على
الطبقات ساهم يف وصول الباحث

( )1كما يوجد تعليقات حملقق الكتاب ،د .سليمان اخلزي ،يف احلواشي ،وفهرس
الرتاجم على هذا األمر.
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للمعلومة بيسر وسهولة.

مجاال
للمعلومة بيسر وسهولة ،وأضفى ً
على حسن الرتتيب ،وهذا اصطالح
استقر عليه كل من ألَّف يف الطبقات
َّ
بعد.

وابملقارنة بني الداوودي واألدرنّ يف ( )15ترمجة اشرتكا فيها
من جمموع ( )166ترمجة ظهرت لنا هذه النتائج:
 -1توافق الداوودي مع األدرني يف ( )4تراجم ،واختلفا يف ()11
ترمجة.
 -2اشرتكا يف ( )133ترمجة نقال عن السيوطي ،و( )33ترمجة
اشرتكا فيها دون السيوطي ،ولكنهما اختلفا يف بعض تفاصيلها،
وطريقة عرضها غالبا؛ حيث ل ينقلها األدرني عن الداوودي ،بل
نقلها من مصادر أخرى ،أشار إىل بعض منها يف هناية كل
ترمجة.
وابملقارنة بني الداوودي واألدرنّ ملعرفة انفرادات كال منهما
حىت من امسه (علي) ظهرت هذه النتائج:
 -1انفرد الداوودي ب ( )217ترمجة عن األدرني.
 -2انفرد األدرني ب ( )152ترمجة عن الداوودي.
()1
يف ترامجه
وبعد حصر املصادر اليت نقل منها األدرنّ
الـ( ،)152واليت يذكرها غالباا يف آخر الرتمجة ،ظهرت هذه النتائج:
 -1عدد الرتاجم اليت نقلها من "كشف الظنون عن أسامي الكتب
( )1خصصنا األدرن هبذا احلصر ألنه هو املعين ابلدراسة.
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والفنون"= ( )85ترمجة.
 -2عدد الرتاجم اليت نقلها من "مرآة اجلنان ،وعربة اليقظان يف
معرفة حوادث الزمان"= ( )3تراجم.
 -3عدد الرتاجم اليت نقلها من "الضوء الالمع ألهل القرن التاسع"=
( )6تراجم.
 -4عدد الرتاجم اليت نقلها من "الشقائق النعمانية يف علماء الدولة
العثمانية"= ( )9تراجم.
 -5عدد الرتاجم اليت نقلها من "اجلواهر املضيئة يف طبقات
احلنفية"= ( )3تراجم.
 -6عدد الرتاجم اليت نقلها من "طبقات الشافعية الكربى
للسبكي"= (ترمجة واحدة).
 -7عدد الرتاجم اليت نقلها من "اتريخ اإلسالم"= (ترمجة واحدة).
 -8عدد الرتاجم اليت نقلها من "الكتائب"= ( )3تراجم.
أما بقية الرتاجم وعددها ( )41ترمجة؛ فلم يذكر مصدرها هناية
كل ترمجة ،ورمبا رجع فيها إىل نفس هذه املصادر ولكن ل يذكرها ،أو
رمبا رجع إىل مصادر أخرى مما ذكر يف مقدمة كتابه ،أو إىل املصادر
اليت أشار إليها احملقق يف احلاشية.
كما ظهر بعد احلصر أن األدرني نقل أغلب ترامجه من (أسامي
الكتب) ،وهذا يدل على أن األدرني جعل هذا املصدر هو العمدة يف
ترامجه.
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جدول ملخص هذه النتائج:

الرقم

ملخص النتائج
عدد الرتاجم اليت انفرد هبا االدرني عن الداوودي =  152ترمجة

1

جمموع ما نقل من أسامي الكتب =  85ترمجة.

2

جمموع ما نقل من تراجم متفرقة =  26ترمجة

3

اجملموع الكلي للمصادر اليت ذكرها يف ترامجه =111=26+85
مصدرا من جمموع ( )152ترمجة.
ً

4

املتبقي من الرتاجم اليت ل يشري إىل مصدرها = 41 =111-152
ترمجة.

5

عدد الرتاجم املكررة يف انفرادات األدرني=  17ترمجة.

6

املكررة عند األدرني من أول الكتاب حىت آخره
اجملموع الكلي للرتاجم َّ
=  24ترمجة.

7

املكرر منها
العدد الكلي للرتاجم من أول الكتاب حىت آخره ابستثناء َّ
=  614 =24-638ترمجة.

8

عدد الرتاجم اليت وهم يف اتريخ الوفاة =  22ترمجة من جمموع 152
ترمجة.

9

عدد الرتاجم اليت وهم يف اسم الكتاب =  3تراجم.

 10عدد الرتاجم اليت وهم يف اسم صاحب الرتمجة =  2ترمجة.
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إ ًذا ومن خالل هذه املقارنة يظهر أن األدرني؛ ل ينقل عن
الداوودي ،ول ي ِّطيلع على كتابه.
أجل.
وهللا أعلم و ي
التوصيات
من خالل هذه الرحلة املاتعة والغوص يف دراسة كتابني مهمني
من كتب طبقات املفسرين ،ملؤلفني مشهوريين ،مها:
 -1احلافظ مشس الدين حممد بن علي بن أمحد الداوودي ،رمحه هللا.
 -2أمحد بن حممد األدرنوي ،رمحه هللا.
فإن أوصي الباحثني يف علم التفسري والدراسات القرآنية مبا يلي:
ي
مؤلفي كتب طبقات املفسرين ،حيث ل أقف على
 دراسة مناهج ي
دراسة يف هذا اجلانب من هذا العلم ،وما وقفت عليه من
دراسات سابقة إمنا متثل يف الدراسة من جهة الرتاجم فقط.
أما ابعتباره علما أتصيليا ،أو دراسة منهج مؤلف ،فلم أقف
على شيء من هذا القبيل.
ولذلك فهي حباجة للدراسة والبحث ،واجملال فيها واسع ،إبذن هللا.
درس يف
 االعتناء بعلم طبقات املفسرين ،واعتماده منهجا يُ َّ
اجلامعات ،ويف التخصصات الشرعية على اخلصوص؛ مثل بقية
العلوم ،وذلك ألمهيته ،فهو السلسلة اليت تربط عصران هذا مبا
قبله من القرون حىت القرن األول اهلجري ،وحاجة الدارسني إىل
معرفة أتصيل هذا العلم ونشأته ،وتطوره عرب القرون ،يف غاية
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األمهية.
 كما أهيب الباحثني بدراسة مقارنة للجزء الثان من كتاب:
"طبقات املفسرين ،للداوودي" ،مع ما بقي من تراجم األدرني؛
حيث إن هذا البحث ل يشمل إال اجلزء األول من كتاب
الداوودي ،وانتهت الدراسة فيه إىل من امسه (علي) ،وعند هذا
االسم كذلك من تراجم األدرني ،وبذلك تكون الدراسة املتبقية
من بداية اجلزء الثان من امسه (عمر) حىت آخر الكتاب ،مع ما
بقي من تراجم األدرني.
نوضح لكم ذلك بطريقة حسابية يف هذا اجلدول حىت يتضح املعىن:
 -1اجملموع الكلي لرتاجم الداوودي=
 704ترمجة.

األدرنّ
 -1اجملموع الكلي لرتاجم األدرني=
 638ترمجة.

الداوودي

 -2جمموع انفرادات الداوودي=
 217ترمجة.

 -2جمموع انفرادات األدرني= 152
ترمجة.

 -3الرتاجم الباقية واليت حتتاج دراسة=
 487=217-704ترمجة.

 -3الرتاجم الباقية واليت حتتاج دراسة=
 486=152-638ترمجة.

 -4الرتاجم الباقية للداوودي ابستثناء
املنقولة عن السيوطي= -487
 351 =136ترمجة.

 -4الرتاجم الباقية عند األدرني
ابستثناء املنقولة عن السيوطي=
 353 =133-486ترمجة.
 -5الرتاجم الباقية لألدرني ابستثناء
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املكرر منها=
ي
 329 =24-353ترمجة.

إ ًذا الدراسة املقرتحة" :مقارنة بني الداوودي ،واألدرني من بداية اجلزء الثان للداوودي
(من امسه عمر) إىل آخر الكتاب".
عدد الرتاجم يف هذه الدراسة=
( 351ترمجة للداوودي 329 +ترمجة لألدرني).
وهللا املوفق.

جهدا مضاع ًفا؛ حيث إن كتاب
هذا وقد أخذ هذا العمل مين ً
األدرني مرتَّب على الطبقات ،وطريقيت يف املقارنة على حروف املعجم
حسب ترتيب الداوودي ،فاستلزم مين هذا األمر تتبع كل ترمجة عند
األدرني حىت (من امسه علي) ،ول تكن األمساء متتابعة عند األدرني؛ بل
متفرقة كل اسم أو أكثر يف طبقة ،فاحتاج هذا األمر إىل كث ٍري من الدقة
واجلهد يف التتبع ،واستخالص النتائج.
وختاما فهذا جهد بشري قد يعرتيه النقص واخلطأ فما كان فيه
ً
ٍ
من ٍ
حق وصواب ،فهو توفيق من هللا وحده ،وما كان فيه من خطأ فمن
نفسي ومن الشيطان.
وأرجو أن تعذرن أيها القارئ الكرمي ،وتناصحين إن ُوجد فيه
خلل ،أو نقص.
خالصا لوجهه الكرمي ،فهو وحده الذي
وهللا أسأل أن يتقبله
ً
محدا يليق
تفضَّل علينا هذا العمل ،وأعاننا على إمتامه وإجنازه ،أمحده ً
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جبالله ،وله الشكر وله الفضل على توفيقه وإحسانه.
وأُصلي وأسلم على نبينا حممد ،وعلى آله وصحبه.
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املصادر واملراجع
ابن أب يعلى ،حممد بن حممد" ،طبقات احلنابلة" .حتقيق :حممد حامد
الفقي( ،بريوت :دار املعرفة).
ابن حجر ،أمحد بن علي" ،اإلصابة يف متييز الصحابة" .حتقيق :علي
حممد البجاوي( .ط ،1بريوت :دار اجليل1412 ،ه ).
ابن حجر ،أمحد بن علي" ،الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة".
حتقيق ،مراقبة :حممد عبد املعيد ضان( ،حيدر اابد-اهلند :جملس
دائرة املعارف العثمانية1392،ه 1972 /م).
ابن حجر ،أمحد بن علي" ،إنباء الغمر أببناء العمر" .حتقيق :د حسن
حبشي( .مصر :اجمللس األعلى للشئون اإلسالمية  -جلنة إحياء
الرتاث اإلسالمي1389 ،ه 1969 ،م).
ابن خلكان ،أمحد بن حممد" ،وفيات األعيان" .حتقيق :إحسان عباس.
(بريوت :دار صادر1900 ،م).
ابن سعد ،حممد بن سعد" ،الطبقات الكربى" .حتقيق :إحسان عباس.
(ط ،1بريوت :دار صادر 1968،م(.
ابن عبدالرب ،يوسف بن عبدهللا" ،االستيعاب يف معرفة األصحاب".
حتقيق :علي حممد البجاوي( .ط ،1بريوت :دار اجليل،
 1412ه  1992 -م).
ابن فارس ،أبو احلسن أمحد" ،مقاييس اللغة"( .دار الفكر1399 ،ه
 1979م).- 498 -
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ابن فهد املكي ،أبو الفضل تقي الدين" ،حلظ األحلاظ بذيل طبقات
احلفاظ"( .ط ،1دار الكتب العلمية1419 ،ه 1998 -م).
ابن كثري ،إمساعيل بن عمر" ،البداية والنهاية" .حتقيق :علي شريي،
(ط ،1دار إحياء الرتاث العرب1408،ه  1988 -م).
ابن منظور ،حممد بن مكرم" ،لسان العرب"( .ط ،3بريوت :دار
صادر 1414 ،ه ).
األدرني ،أمحد بن حممد" ،طبقات املفسرين" .حتقيق :سليمان بن صا
اخلزي( .ط ،1املدينة املنورة :مكتبة العلوم واحلكم1417 ،ه-
1997م)
األصفهان ،احلسني بن حممد" ،مفردات ألفاظ القرآن" .حتقيق :صفوان
عدانن الداودي( .ط ،1دمشق بريوت :دار القلم ،الدار
الشامية 1412ه ).
آل عابد ،حممد بكر" ،علم طبقات املفسرين ،نشأته وتطوره"( .ط،1
دار الطرفني1431،ه ).
بشار عواد معروف" ،منهج الذهيب يف كتاب اتريخ اإلسالم"( .ط،1
دار الغرب اإلسالمي1429 ،ه 2008م).
البغدادي ،أبو بكر أمحد" ،اتريخ بغداد" .حتقيق :الدكتور بشار عواد
معروف( .ط ،1بريوت :دار الغرب اإلسالمي1422 ،ه -
 2002م).
البغدادي ،إمساعيل بن حممد" ،هدية العارفني أمساء املؤلفني وآ،ر
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املصنفني"( .استانبول :عناية وكالة املعارف اجلليلة 1951م)،
وأعيد طباعته يف( :بريوت ،لبنان :دار إحياء الرتاث العرب).
التنبكي ،أمحد اباب" ،نيل االبتهاج بتطريز الديباج" .عناية وتقدمي:
عبد احلميد عبد هللا اهلرامة( .ط ،2طرابلس ،ليبيا :دار الكاتب،
 2000م).
اجلوهري ،إمساعيل بن محاد" ،الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية".
حتقيق :أمحد عبد الغفور عطار( .ط ،4بريوت :دار العلم
للماليني 1407 ،ه  1987 -م).
حاجي خليفة ،مصطفى بن عبدهللا" ،كشف الظنون عن أسامي
ي
الكتب والفنون"( .بغداد :مكتبة املثىن).
احلرب ،حسني بن علي" ،قواعد الرتجيح عند املفسرين"( .ط،1
الرايض :دار القاسم1417 ،ه 1996-م).
الداوودي ،حممد بن علي" ،طبقات املفسرين" .حتقيق :علي حممد
عمر ( .ط ،2القاهرة :مكتبة وهبة1429،ه2008-م).
الدبيثي ،حممد بن سعيد" ،ذيل اتريخ مدينة السالم" .حتقيق :بشار
عواد( ،ط ،1بريوت :دار الغرب اإلسالمي،
1427ه _2006م).
الذهيب ،حممد السيد حسني" ،التفسري واملفسرون"( .القاهرة :مكتبة
وهبة).
الذهيب ،حممد بن أمحد" ،اتريخ اإلسالم َوَوفيات املشاهري واألعالم".
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عواد معروف( .ط ،1دار الغرب
حتقيق :الدكتور بشار ي
اإلسالمي 2003 ،م).
الذهيب ،حممد بن أمحد" ،سري أعالم النبالء" .حتقيق :جمموعة من
احملققني إبشراف الشيخ شعيب األرانؤوط( .ط ،1مؤسسة
الرسالة 1405 ،ه  1985 /م).
الذهيب ،حممد بن أمحد" ،ميزان االعتدال يف نقد الرجال" .حتقيق :علي
حممد البجاوي( .ط ،1بريوت ،لبنان :دار املعرفة للطباعة
والنشر 1382 ،ه  1963 -م).
الراغب األصفهان ،حسني بن حممد" ،مقدمة جامع التفاسري" .حتقيق:
أمحد حسن فرحات( ،ط ،1الكويت :دار الدعوة 1405ه-
1984م)
الزركلي ،خري الدين بن حممود" ،األعالم"( .ط ،15دار العلم
للماليني 2002 ،م).
السبكي ،اتج الدين عبدالوهاب" ،طبقات الشافعية الكربى" .حتقيق:
حممود حممد الطناحي ،عبد الفتاح حممد احللو( .ط ،1هجر
للطباعة والنشر والتوزيع1413 ،ه )
السخاوي ،حممد بن عبدالرمحن" ،اإلعالن ابلتوبيخ ملن ذم أهل
التاريخ" .حتقيق :املستشرق فرانز روزنثال ،ترمجة التحقيق:
الدكتور صا أمحد العلي( .ط ،1بريوت :مؤسسة الرسالة،
1407ه1986-م).
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السيوطي ،عبد الرمحن بن أب بكر" ،تدريب الراوي يف شرح تقريب
النواوي" .حتقيق :عبد الوهاب عبداللطيف( .الرايض :مكتبة
الرايض احلديثة).
السيوطي ،عبدالرمحن بن أب بكر" ،اإلتقان يف علوم القرآن" .حتقيق:
حممد أبو الفضل إبراهيم( .اهليئة املصرية العامة للكتاب،
1394ه 1974-م).
السيوطي ،عبدالرمحن بن أب بكر" ،بغية الوعاة يف طبقات اللغويني
والنحاة" .حتقيق :حممد أبو الفضل إبراهيم( .لبنان :املكتبة
العصرية).
السيوطي ،عبدالرمحن بن أب بكر" ،اتريخ اخللفاء" .حتقيق :محدي
الدمردا ( ،ط ،1مكتبة نزار مصطفى الباز1425 ،ه -
2004م).
السيوطي ،عبدالرمحن بن أب بكر" ،طبقات املفسرين" .حتقيق :علي
حممد عمر( .ط1434 ،2ه2013-م(.
السيوطي ،عبدالرمحن بن أب بكر" ،نظم العقيان يف أعيان األعيان".
حتقيق :فيليب حيت( ،بريوت :املكتبة العلمية(.
الشمري ،نواف بن غدير" ،املفسرون يف النصف الثان من القرن الرابع
عشر اهلجري" .رسالة مقدمة لنيل درجة املاجستري .إشراف:
الدكتور :حممد بن عبدالعزيز العواجي( .اجلامعة اإلسالمية
ابملدينة املنورة ،نوقشت عام 1435ه2014-م(.
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شواخ ،علي شواخ" ،معجم مصنفات القرآن الكرمي"( .ط،1
الرفاعي1404 ،ه1984-م(.
الرايض :دار ي
الشوكان ،حممد بن علي" ،البدر الطالع مبحاسن من بعد القرن
السابع"( .بريوت :دار املعرفة(.
الشوخيات ،أمحد مهدي ،والطيب ،صالح الدين الزين ،والبازعي ،سعد
بن عبدالرمحن" .املوسوعة العربية العاملية"( .ط ،2مؤسسة
أعمال املوسوعة للنشر والتوزيع1419 ،ه1999-م).
الطيار ،مساعد بن سليمان" ،مفهوم التفسري ،والتأويل واالستنباط،
والتدبر واملفسر"( .ط ،2دار ابن اجلوزي1417 ،ه )
العكربي ،عبداحلي بن العماد" ،شذرات الذهب يف أخبار من ذهب".
حتقيق :حممود األرانؤوط ،خرج أحاديثه :عبد القادر األرانؤوط.
(ط ،1دمشق :دار ابن كثري 1406 ،ه  1986 -م).
العيدروس ،حمي الدين عبدالقادر" ،النور السافر عن أخبار القرن
العاشر"( .ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية.)1405 ،
الغزي ،جنم الدين حممد" ،الكواكب السائرة أبعيان املئة العاشرة".
ي
حتقيق :خليل املنصور( .ط ،1بريوت-لبنان :دار الكتب
العلمية 1418 ،ه  1997 -م).
القرشي ،عبدالقادر بن حممد" ،اجلواهر املضية يف طبقات احلنفية".
(كراتشي :مري حممد كتب خانه).
قُطلُوبغا ،زين الدين أبو العدل" ،اتج الرتاجم" .حتقيق :حممد خري
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رمضان يوسف( .ط ،1دمشق :دار القلم 1413 ،ه -
1992م).
احمليب ،حممد أمني" ،خالصة األثر يف أعيان القرن احلادي عشر".
(بريوت :دار صادر).
مركز الدراسات القرآنية" ،فهرست مصنفات القرآن الكرمي"( .املدينة
املنورة :جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف1424 ،ه ).
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