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 اإلهداء
 

 ...إىل من أحب النيب 
 

 إىل كل مسله أراد االتباع والتأسي...
 

 الباحثني عن سريته ونهحهإىل كل 
 

 إىل حميب الرتاث 
 

راجيا من اهلل  هذا العنل املتواضع هديأ
  القبول
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 تقديروشكر 
 
 ألستاذيت الدكتورة مؤمنة الباشاكل الشكر والتقدير والعرافان 

, فقد بذلت الحظتهامشاداهتا و اليت استفدت من توجيهاهتا وإر 
 جهدًا ووقتاً يف ادلراجعة والتصحيح.

 فأسأل هللا أن حيفظها ويبارك فيها ويف علمها.
كما أشكر األخوة األفاضل يف قسم ادلخطوطات مبكتبة األسد 

النسخ  البحث عنالوطنية وكذلك األخوة الذين ساعدوين يف 
 تركيا وادلغرب, جزاىم هللا خريًا.... يفاخلطية للكتاب 
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 ادلقدمة
 

ونستغفره ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من  إن احلمد هلل حنمده ونستعينو
يهده هللا فال مضل لو ومن يضلل فال ىادي لو, وأشهد أن ال إلو إال هللا وحده ال شريك لو 
وأشهد أن دمحمًا عبده ورسولو؛ أرسلو هللا ابذلدى ودين احلق ليظهره على الدين كلو ولو كره 

 ليو وعلى آلو وصحابتو أمجعُت.ادلشركون صلوات هللا وسالمو ع
 أما بعد:

ركن أصيل من السنة, وىي التطبيق العلمي للسنة النبوية فسَتتو تعترب فإن السَتة النبوية 
قدوة وحنن مأمورون إبتباعو واالقتداء بو قال تعاىل: }َلَقْد َكاَن َلُكْم ِف َرُسوِل اَّللِه  وحياتو 

 . (ٔ)ُأْسَوٌة َحَسَنٌة{
من هللا سبحانو وتعاىل لو فلقد شرفو وأعلى مكانتو وأنزلو ادلنزلة الكردية اليت  وذلك تشريف

 يستحقها.
لدين و تبينو وقد قام علماء األمة األفذاذ ابألمر الذي أمرىم هللا عز ِف عاله من تبليغ ىذا ا

الوسائل, فكل حسب جهده وطاقتو وزبصصو وطول ابعو ِف علوم للناس بشىت السبل و 
ودلا كانت السَتة النبوية ىي التطبيق العملي للسنة النبوية وفيها من العرب والدرس الشريعة, 

قام العلماء األفذاذ  قتداء بسيد البشر ِف مجيع األحوال واألزمان,والفوائد, ودعوة الناس لال
التعليم ِف الدعوة و  ةتلك ادلعاين السامي تعليمها لألجيال حىت ترسخ ِف نفوسهمبتدوينها و 

 اليت وجدت ِف أكمل اخللق, فهو سيدان وقدوتنا ِف كل األحوال.  الق وادلعاملةواألخ
دمحم بن أمحد بن أيب بكر ادلفسر فكل قام بواجبو الذي كلف بو حىت وقف ادلقام عند اإلمام 

فقام بواجبو كان يرى وجوب معرفة على ذلك على ادلرء ادلسلم   الذي ؛ه( ٔٚٙ)ت/ القرطيب
اإلعالم فيما جيب على األانم من "ومساه , وأّلف كتاب عن سَتة النيب  ذباه السَتة النبوية

 وقد استخرت هللا ِف ربقيق ىذا الكتاب.", معرفة مولد ادلصطفى عليو الصالة والسالم
  

                                 
 (.ٕٔاألحزاب )( سورة ٔ)
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 :ب اختياري لواسبأمهية ادلوضوع وأ
إمام من أبرز أئمة أىل السنة ِف  وتظهر أمهية ربقيق ىذا ادلخطوط من مكانة مؤلفو فه

ادلسلمون, وقد ظهرت القيمة العلمية  وىم ما كتبأعصره ومؤلفاتو خاصة التفسَت تعترب من 
عن مصادر مفقودة وما أبداه من تعليقات  النبوية فيما سطره فيو من نقول لكتابو ِف السَتة

والعقلية, فلم يكن رلرد انقل دلا  وآراء ونقد آلراء آخرين مستداًل ِف ذلك كلو ابألدلة النقلية 
 كتبو من قبلو فظهرت شخصية ادلؤلف بوضوح.

وتظهر أمهية الكتاب كذلك ابىتمام عدٍد من ادلؤلفُت والعلماء الكبار واعتمادىم على  
كتاب القرطيب مثل ابن حجر ِف كتابو اإلصابة وقطب الدين احلليب ِف كتابو ادلورد العذب اذلٍت 

 سب اذلدى والرشاد وغَتىم.والصاحلي ِف كتابو 
 لقد كان الدافع يل على اختيار ىذا ادلوضوع أمور أمهها:و 

زلبب إىل النفوس ألهنا سَتة صاحب الرسالة زلل  إن االشتغال بسَتة الرسول  -ٔ
يصلي ويسلم عليو ويدفعو  األسوة والقدوة فتجعل اإلنسان يعيش جل وقتو مع رسول هللا 

 ذلك على احلرص وادلتابعة.
 ربقيق ادلخطوطات ودراسة األسانيد.يب الشديد جداً لعلم ح -ٕ
 اً ادلشاركة ِف إضافة مصدر أصيل ومهم من مصادر الًتاث اإلسالمي العريب يكون سادل -ٖ

 من التصحيف والتحريف إىل ادلكتبة اإلسالمية.
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 خطة البحث
 يتكون البحث من مقدمة وقسمُت مث الفهارس العامة:

أمهية ادلوضوع, والدراسات السابقة, وخطة البحث, ومنهج و  االفتتاحية ادلقدمة وفيها
 البحث.

 القسم األول: الدراسة, وفيو فصالن:
 :دراسة ادلؤلف الفصل األول:

 ومولده وكنيتو ونسبوادلبحث األول: امسو 
 شخصية اإلمام القرطيب وأخالقوادلبحث الثاين: 

 ادلبحث الثالث: أقوال العلماء فيو
 شيوخوادلبحث الرابع: 

 ادلبحث اخلامس: تالميذه
 الفقهيمذىبو ادلبحث السادس: 

 ادلبحث السابع: عقيدتو
 ادلبحث الثامن: مؤلفاتو

 ادلبحث التاسع: وفاتو
 :دراسة الكتابالفصل الثاين: 

 ادلبحث األول: ربقيق عنوان الكتاب ونسبتو إىل ادلؤلف
 ادلطلب األول: ربقيق عنوان الكتاب

 الكتاب إىل ادلؤلفادلطلب الثاين: نسبة 
 ادلبحث الثاين: القيمة العلمية للكتاب

 ادلبحث الثالث: منهجو
 ادلبحث الرابع: مصادره

 ومناذج منها ادلبحث اخلامس: وصف النسخ اخلطية
 القسم الثاين: النص احملقق

 الفهارس:
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 فهرس اآلايت
 فهرس األحاديث

 فهرس اآلاثر 
 فهرس األماكن والبلدان 

 فهرس األعالم 
 س الكلمات الغريبةفهر 

 فهرس ادلصادر وادلراجع
 فهرس ادلوضوعات
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 منهج التحقيق
 ابلرسم اإلمالئي ادلتعارف عليو حديثاً, مع االلتزام بعالمات الًتقيم.ادلخطوط نسخ  -ٔ
 ِف احلاشية . التنبيو على الفروقو  ادلقابلة بُت النص ومصادره, -ٕ
اذلامش )النص األيسر ( وأضع عند اإلشارة إىل هناية كل لوحة من النسخ الثالثة ِف  -ٖ

واإلشارة إىل موضع االنتهاء من الوجو األدين من اللوحة  (,/) مائالً  آخر كلمة ِف النص خطاً 
 )ب( مع ذكر رقم اللوحة . ومن األيسر ابحلرف )أ( ابحلرف

 ضبط الكلمات اليت ربتاج إىل ضبط خشية اللبس , وكذلك أمساء بعض األعالم . -ٗ
 سورىا وأرقامها مع كتابتها ابلرسم العثماين .عزو اآلايت إىل  -٘
, فإن كان ِف الصحيحُت أو أحدمها زبريج األحاديث واآلاثر الواردة ِف الكتاب -ٙ

درجتها من  بيانهما, وأما غَتمها فأوثقها من الكتب ادلعتمدة ادلشهورة مع فأكتفي ابلتوثيق من
 الم العلماء عليها.حيث الصحة أو الضعف ونقل ك

 وال اليت ينقلها ادلؤلف عن العلماء إىل قائليها.عزو األق -ٚ
 .جز ابألعالم الذين أوردىم ادلصنفالتعريف ادلو  -ٛ
 شرح الكلمات الغريبة وادلصطلحات العلمية. -ٜ

 .والطوائف وكل ما حيتاج إىل تعريفالتعريف ابلبلدان واألماكن  والوقائع والقبائل  -ٓٔ
  اخلطة .تذييل البحث ابلفهارس الفنية على النحو ادلبُت ِف -ٔٔ
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 القسم األول
 الدراسة

  

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





ٔٔ 

 

 الفصل األول
 دراسة ادلؤلف 

 
 ونسبو ومولدهادلبحث األول: امسو 

  شخصية اإلمام القرطيب وأخالقوادلبحث الثاين: 
 أقوال العلماء فيوادلبحث الثالث: 

 ادلبحث الرابع: شيوخو
 ادلبحث اخلامس: تالميذه

 الفقهي مذىبوادلبحث السادس: 
 السابع: عقيدتوادلبحث 

 ادلبحث الثامن: مؤلفاتو
  ادلبحث التاسع: وفاتو
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  ادلبحث األول
 ومولده وكنيتو امسو ونسبو

 
 (ٔ) :وكنيتو و ونسبوامس
نصاري اخلزرجي األندلسي مث ح األىو: أبو عبد هللا دمحم بن أمحد بن أيب بكر بن فَ رْ  

 القرطيب.
 :مولده

ِف  نشأنو أكر ذ  واقتصرت علىاتريخ مولده  تذكرمل  -حبسب ما اطلعت– أكثر ادلصادرإن 
ِف تفسَته قصة وفاة أبيو ِف  القرطيبذكر  وردت إشارات تقرب اتريخ وفاتو حيثلكن قرطبة, 

ِف بداية طلبو للعلم ألنو استفىت عددًا من  شاابً كان   ويبدو أنو ؛(ٕ)ه ٕٚٙرمضان سنة 
ه(  ٓٔٙإىل  ٓٓٙالعلماء ِف حكم تغسيل أبيو وذبهيزه للدفن, وحيتمل أنو ولد ما بُت سنة )

(ٖ). 
  

                                 
الذيل والتكملة لكتايب ادلوصول والصلة البن  /أ( ,ٔؤلف ِف مقدمة ادلخطوط )ل امسو ونسبو أثبتو ادل( ٔ)

, الواِف  (ٖٕٓ-ٜٕٕ/٘ٔ( , اتريخ اإلسالم للذىيب )ٜ٘ٗ-ٜٗٗ/ٖ) عبد ادللك األنصاري
( , الديباج ادلذىب ِف معرفة أعيان علماء ادلذىب البن فرحون ٚٛ/ٕابلوفيات للصفدي  )

( , زلمود ٕٔٔ-ٕٓٔ/ٕ)نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب للمقري  , (ٜٖٓ-ٖٛٓ/ٕ)
أئمة التفسَت )ص  شيخ مشهور سلمان, اإلمام القرطيب( ٚ)ص زلط, القرطيب ومنهجو ِف التفسَت 

ٔ٘  ,ٕٓ). 
 (.ٚ)ص ( , زلمود زلط, القرطيب ومنهجو ِف التفسَت ٕٔٗ/٘تفسَت القرطيب ) (ٕ)

 (.ٕٓ,  ٘ٔأئمة التفسَت )ص شيخ مشهور سلمان, اإلمام القرطيب  (ٖ)
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 ادلبحث الثاين
 شخصية اإلمام القرطيب وأخالقو

 
 مالمح شخصية اإلمام القرطيب وأخالقو:

 زىد القرطيب وورعو: -ٔ
من الزىد والورع دبكان, ومن مَثه أثٌت عليو ادلؤرخون لتحلِّيو هبذه  -رمحو هللا-كان القرطيب 

الصفات احلميدة؛ قال ابن فرحون: "كان من عباد هللا الصاحلُت, والعلماء العارفُت الورعُت, 
كتب القرطيب  ويظهر من مطالعة, (ٔ)الزاىدين ِف الدنيا, ادلشغولُت دبا يعنيهم من أمور اآلخرة"

لصاحل الورع الزاىد ِف كل صفحة من صفحاهتا, فهو يشكو دائًما من كثرة نَ َفس العامل ا
 .(ٕ)الفساد, وانتشار احلرام, واالبتعاد عن الواجبات, والوقوع ِف احملرمات

ومن مظاىر ورعو وزىده: تصنيفو كتايب )قمع احلرص ابلزىد والقناعة( و)التذكرة ِف أحوال 
 (ٖ)ادلوتى وأمور اآلخرة(.

 القرطيب وجرأتو ِف احلق:شجاعة  -ٕ
ا؛ ألنو قد اكتسب  ال غرابة ِف أن يكون القرطيب شجاع القلب, جريًئا ِف إعالن ما يراه حقًّ
تلك األسباب اليت تسلحو هبذه اجلرأة من علم واسع, وورٍع مشهود, واستهانة ابلدنيا 

ذا ِف إديائو ِف أكثر من ومظاىرىا؛ ذلذا كان رمحو هللا شلن ال أتخذه ِف هللا لومة الئم, ويتمثل ى
موضع ِف تفسَته إىل أن احلكام ِف عصره حادوا عن سواء السبيل, فهم يظلمون ويرتشون, 

 .(ٗ)ر وتسوهد عندىم أىل الكتاب, ومن مَثه فهم ليسوا أىالً للطاعة, وال للتقدي
)التذكرة(: "ىذا ىو الزمان الذي استوىل فيو الباطل على احلق, وتغلهب فيو العبيد  فقال ِف كتابو

على األحرار من اخللق, فباعوا األحكام, ورضي بذلك منهم احلكام, فصار احلكم مكًسا, 
وا حكم هللا, مسهاعون للكذب واحلق عكًسا ال لوا دين هللا, وغَته  يوصل إليو, وال يقدر عليو, بده

                                 
 .(ٖٚٔ ص) الديباج ادلذىب ِف معرفة علماء أعيان ادلذىب (ٔ)

 .(ٚٗص) اإلمام القرطيب شيخ أئمة التفسَت (ٕ)

 .(ٛٗص)السابق نفسو  (ٖ)

 .(ٓ٘ص)السابق نفسو  (ٗ)
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ُ َفُأولَِئَك ُىُم اْلَكاِفُرونَ  الون للسحت, }َوَمْن ملَْ حَيُْكْم دبَا أَنْ َزَل اَّلله  .(ٕ)"(ٔ){أكه
 بساطة القرطيب وتواضعو: -ٖ

يُعٌت دبظهره دون تكلف وبذخ؛ إذ كان ديشي بثوب واحد شلا  -فيما عرف عنو-هللا كان رمحو 
 (ٖ)يدل على رقة حالو, وأنو مل يصب من الغٌت ما جيعلو يعيش حياة مًتفة.

 اجلدية ومضاء العزدية ِف حياة القرطيب: -ٗ
إن الدارس حلياة القرطيب ليعجب كل العجب من حياة اجلد والصرامة اليت أخذ نفسو هبا حىت 
ألفها, فهو رمحو هللا قد كرهس حياتو للعلم وادلطالعة والتأليف, دون أن يُؤثَر عنو ملل أو َسَأم, أو 

"أوقاتو يُعرف عنو أنو كان يتوقف عن ذلك لراحٍة أو استجمام؛ ولذا وصفو مًتمجوه بقوذلم: 
و وعبادة وتصنيف".  (ٗ)معمورة ما بُت توجُّ

وال شك أن جدية إمامنا القرطيب كانت بسبب استشعار قيمة وعظمة ما يدرس ويصنِّف, فهو 
على صلة دائمة مع النصوص الشرعية اليت ربث على الصدق ِف القول والعمل, وسلاطبة الناس 

ر  ابلطيب من القول, وتنهى عن السفو وبذاءة اللسان, ر من الكرب والرايء والنفاق, وربذِّ وتنفِّ
من االفتتان دبباىج احلياة واالنسياق وراء مغرايهتا. وال نستغرب وال تنتابنا الدىشة من ىذا 
اخلُُلق إذا فهمنا البواعث النفسية اليت كانت تسيطر على صاحبنا, فهو كثَت اذلمِّ على مسلمي 

أثر دبا حله ببالده, حريص على العلم الشرعي, , مت  عصره, شديد التمسك بُسنهة نبيو
ثُت منهم, الذين كانوا يتصدرون لتدريس  فضاًل عن أتثره خبُُلق كثَت من مشاخيو ال سيما احملدِّ
احلديث وروايتو, وحيرصون كل احلرص على التقيد ابآلداب العامة, ويتشددون ِف التزامها 

 نفوس مستمعيهم وطالهبم, وحىت ال يكون ىناك والتحلي هبا؛ كي يكون ذلم ادلهابة والوقار ِف
تناقض بُت سلوكهم وأقواذلم, بل ىم يشددون على أنفسهم كي يكونوا قدوًة حسنة 

 (٘)لتالميذىم.

                                 
 .ٗٗسورة ادلائدة: اآلية  (ٔ)

 .ٓٗٚالقرطيب: التذكرة ِف أحوال ادلوتى وأمور اآلخرة ص (ٕ)

 .(ٖٙص) القرطيب ومنهجو ِف التفسَت, القصيب زلط (ٖ)

 .(ٚ٘ص)اإلمام القرطيب شيخ أئمة التفسَت  (ٗ)

 .(ٛ٘ص)السابق نفسو  (٘)
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ٔ٘ 

 

 أمانة اإلمام القرطيب: -٘
يلتزم األصول العلمية, ويتبع أساليب العلماء الفضالء الذين ال  -رمحو هللا-كان القرطيب 

الفضل ألىلو, ويتورعوا عن أن ينسبوا ألنفسهم ما ليس ذلم. وىذه ىي يعنيهم إال أن يثبتوا 
األمانة العلمية اليت يعمل علماء العامل اآلن على أتصيلها, وتثبيت قيمها, وازباذ أساليب 
لتنفيذىا؛ وال يتصور أهنا زبرج عما ارتضاه اإلمام القرطيب لنفسو حُت كتب )تفسَته( حيث 

األقوال إىل قائليها, واألحاديث إىل مصنفيها, فإنو إضافة  قال: "وشرطي ِف ىذا الكتاب
 (ٔ)يقال: من بركة العلم أن يضاف إىل قائلو".

  

                                 
 .(ٜ٘ٔ, ٛ٘ٔص) اإلمام القرطيب شيخ أئمة التفسَت , (ٛ/ٔ) اجلامع ألحكام القرآن الكرًن ,القرطيب (ٔ)
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 الثالثادلبحث 
 أقوال العلماء فيو

 
لقد تبوأ اإلمام القرطيب مكانة عليمة متميزة وأثٌت عليو مجع من العلماء الكبار وسطروا أقواذلم 

 عنو ِف مؤلفاهتم عند ترمجتهم لو.

  

ٌر ِف العلم, لو تصانيف مفيدة, تدل على إمامتو, "قال عنو اإلمام الذىيب:  إمام متقن, متبحِّ
 .(ٔ)"وكثرة اطالعو, ووفور فضلو

 

كان من عباد هللا الصاحلُت, والعلماء العارفُت الورعُت الزاىدين ِف "وقال عنو ابن فرحون:  
 .(ٕ)"اتو معمورة ما بُت توجو وعبادة وتصنيفالدنيا, ادلشغولُت دبا يعنيهم من أمور اآلخرة, أوق

 

ا غوهاًصا من الغوهاصُت على معاين احلديث, حسن "وقال عنو ابن العماد: 
ً

وكان إماًما عادل
 .(ٖ)"التصنيف, جيِّد النقل

 

ل, ادلتقن, الكامل,  "سللوف:  ابنوقال عنو  ر, احملصِّ العامل اإلمام, اجلليل, الفاضل, الفقيو, ادلفسِّ
 .(ٗ)"من عباد هللا الصاحلُت, والعلماء العاملُتكان 

  

                                 
 .(ٖٕٓ-ٜٕٕ/٘ٔاتريخ اإلسالم للذىيب )( ٔ)
 .(ٜٖٓ-ٖٛٓ/ٕالديباج ادلذىب ِف معرفة أعيان علماء ادلذىب البن فرحون ) (ٕ)
 (.٘ٛ٘/ٚ) شذرات الذىب ِف أخبار من ذىب( ٖ)
 (.ٕٕٛ/ٕ) شجرة النور الزكية ِف طبقات ادلالكية (ٗ)
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 ادلبحث الرابع
 شيوخو

واألئمة العلماء ودرس على عليهم عدة فنون, وقد ذكرت  تتلمذ القرطيب على عدد من الشيوخ 
كتب الًتاجم عدًا منهم وذكر ىو عددًا ِف ثنااي مصنفاتو مثل اجلامع ألحكام القرآن وكذلك  

؛ وىذه  جيب على األانم من معرفة مولد ادلصطفى عليو الصالة والسالماإلعالم فيما كتابنا 
 قائمة أببرز شيوخو:

 (ٔ)العباس أمحد بن عمر القرطيب مسع منو بعض كتابو ادلفهم ِف شرح مسلم. وأب -ٔ
 (ٕ)و.أبو احلسن علي بن دمحم بن علي بن حفص اليحصيب, وقد حدث عن -ٕ
 (ٖ)و أيضاً.كري, وقد حدث عنعلي احلسن بن دمحم بن دمحم الب ظ أبواحلاف -ٖ
عبد الوىاب بن ظافر بن علي بن فتوح بن أيب احلسن القرشي, وأكثر  ابن رواج -ٗ

 (ٗ).عنو
 (٘).اجلميزي أبو احلسن علي بن ىبة هللا الشافعي -٘
أبو جعفر بن أيب حجة , ويعترب من أوائل من روى عنهم تال ابلسبع ِف بلده, وىو  -ٙ

 .(ٙ) عندما قتلالذي سألو عن حكم غسل والده 

                                 
, نفح الطيب من  (ٜٖٓ-ٖٛٓ/ٕالديباج ادلذىب ِف معرفة أعيان علماء ادلذىب البن فرحون )( ٔ)

 (ٕٔٔ-ٕٓٔ/ٕ)غصن األندلس الرطيب للمقري 
 (ٕٔٔ-ٕٓٔ/ٕ)نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب للمقري  (ٕ)
, نفح الطيب من  (ٜٖٓ-ٖٛٓ/ٕأعيان علماء ادلذىب البن فرحون )الديباج ادلذىب ِف معرفة ( ٖ)

 (ٕٔٔ-ٕٓٔ/ٕ)غصن األندلس الرطيب للمقري 
طبقات ,  (ٜ٘ٗ-ٜٗٗ/ٖ) الذيل والتكملة لكتايب ادلوصول والصلة البن عبد ادللك األنصاري( ٗ)

 (.ٓٚ/ٕ) ادلفسرين للداوودي
 (.ٓٚ/ٕ) طبقات ادلفسرين للداوودي (٘)
تفسَت القرطيب ,  (ٜ٘ٗ-ٜٗٗ/ٖ) كملة لكتايب ادلوصول والصلة البن عبد ادللك األنصاريالذيل والت( ٙ)

(٘/ٕٗٔ). 
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اإلمام , وقد ذكره القرطيب ِف كتابو اإلعالم وقال عنو "(ٔ) عنوعامر بن ربيع وأكثر  بوأ -ٚ
القاضي لسان ادلتكلمُت أبو عامر حيِت بن الشيخ الفقيو اإلمام احملدث أيب احلسُت عبد الرمحن 

 (ٕ)"بن أمحد بن ربيع األشعري نسباً 
 (ٖ)ادلعطي اللخمي اإلسكندراين.أبو دمحم عبد ادلعطي بن دمحم بن عبد  -ٛ
 أبو عبد هللا األنصاري التلمساين, ذكر ِف اإلعالم أنو قرأ عليو بثغر اإلسكندرية ووصفو -ٜ

 (ٗ).ابلشيخ الفقيو احملدث
 

  

                                 
 .(ٜ٘ٗ-ٜٗٗ/ٖ) الذيل والتكملة لكتايب ادلوصول والصلة البن عبد ادللك األنصاري( ٔ)
 /أ(.ٗ( اإلعالم فيما جيب على األانم من معرفة مولد ادلصطفى عليو الصالة والسالم )لوحة ٕ)
 .(ٜ٘ٗ-ٜٗٗ/ٖ) الذيل والتكملة لكتايب ادلوصول والصلة البن عبد ادللك األنصاري( ٖ)
 /أ(.ٜ( اإلعالم فيما جيب على األانم من معرفة مولد ادلصطفى عليو الصالة والسالم )لوحة ٗ)
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 ادلبحث اخلامس 
 تالميذه
 

لعدد ذكر إال ذلم احلديث عن تالميذه, فلم أجد  –حبسب ما اطلعت  -ت ادلصادر فللقد أغ
 قليل منهم:

 .(ٔ) لداووديواالسيوطي , ذكره ولده شهاب الدين أمحد -ٔ
كتب   أنوذكر و  حدثنا عنووقال  ابن عبد ادللك األنصاريذكره  أبو جعفر بن الزبَت, -ٕ

 .(ٕ) إليو من مصر
 

  

                                 
 (.ٓٚ/ٕ) طبقات ادلفسرين للداوودي( , ٕٜ)ص  طبقات ادلفسرين للسيوطي (ٔ)
 .(ٜ٘ٗ-ٜٗٗ/ٖ) ادلوصول والصلة البن عبد ادللك األنصاريالذيل والتكملة لكتايب ( ٕ)
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 ادلبحث السادس
 مذىبو الفقهي

 
إىل الكثَت يعترب اإلمام القرطيب من أعالم ادلذىب ادلالكي, وىذه مسألة مشهورة وألهنا ال ربتاج 

 من األدلة فأكتفي ىنا ببعض األدلة:
 

كتب تراجم وطبقات ادلالكية مثل الديباج البن فرحون وابن : أنو مًتجم لو ِف عدد من  أولً 
 .(ٔ) شجرة النور الزكية ِف طبقات ادلالكيةسللوف ِف كتابو 

 
 : أن ادلذىب ادلالكي ىو السائد ِف األندلس وبالد ادلغرب عموماً.اثنياً 

 
 آراؤه واختياراتو ِف األحكام كانت مالكية وىذا كثٌَت ِف تفسَته.: اثلثاً 

  

                                 
(ٔ( )ٔ/ٕٕٛ.) 
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 ادلبحث السابع 
 عقيدتو
 

فقد صرّح يعترب القرطيب أحد أئمة أىل السنة واجلامعة, وقد عرّب عن ىذه العقيدة قواًل وفعاًل, 
, (ٔ)مثلو.." بذلك عن نفسو فقال "ادلنسوخ عند أئمتنا أىل السنة ىو احلكم الثابت نفسو ال

 .(ٕ)وأكد ىذا أيضاً ما نقلو عنو علماء كبار مثل ابن القيم والذىيب وغَتمها 
من خالل كتبو ومن أمهها كتاب األسٌت خاصة ِف األمساء والصفات وقد ظهرت آراؤه العقدية 

 ؛ فقرر فيها عقيدة األشاعرة ِف كثَتوكذلك تفسَته اجلامع ألحكام القرآن ِف أمساء هللا احلسٌت
  من ادلسائل.

فقد  الشيعةخاصة و وادلعتزلة دور ابرز ِف الرد على الفرق اإلسالمية مثل اخلوارج و كما كان ل
 .(ٖ)اىتم كثَتاً ببيان فساد آرائهم 

قال ِف العقيدة ببعض ادلسائل اليت خالف هبا مجع  أنو القرطيب إال  ممامن علو كعب اإلوابلرغم 
واختلف الناس ِف نبوة مرًن, فقال: " السالمبنبوة مرًن عليها  من أبرزىا القول ؛كثَت من العلماء

فقيل: كانت نبية هبذا اإلرسال واحملاورة للملك. وقيل: مل تكن نبية وإمنا كلمها مثال بشر, 
ورؤيتها للملك كما رؤي جربيل عليو السالم ِف صفة دحية الكليب  حُت سؤالو عن اإلديان 

 .(ٗ)" واإلسالم. واألول أظهر

                                 
 (.ٖٗٓ/ٕ) اجلامع ألحكام القرآن (ٔ)
 (ٚٛٔ)ص أئمة التفسَت شيخ اإلمام القرطيب  (ٕ)
 (.ٕٗٓ)ص  السابق نفسو( ٖ)
 (.ٜٕٗ-ٕٛٗ/ٖٔ) اجلامع ألحكام القرآن( ٗ)
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  ادلبحث الثامن

 (ٔ) مؤلفاتو
 

التفسَت  مشلت عدة أنواع من الفنون, فصنف ِف ألف اإلمام القرطيب عددًا كبَتًا من ادلؤلفات
وىو األشهر واحلديث والعقيدة والفقو واآلداب واألذكار, وقد ذكرت كتب الًتاجم بعض ىذه 

, كما ذكر البعض ادلشهورةثنااي مؤلفاتو ادلؤلفات والبعض اآلخر ذكره القرطيب بنفسو ِف 
ادلخطوطات كما  مؤلفات ونسبها إىل القرطيب خطًأ سواء بوىم من الباحث أو من مفهرس

 سأبينو ِف موضعو.
على رة أدق مل يُعثر عليو وال أدل بابُت مطبوع وسلطوط أو مفقود وبع مؤلفاتو تنوع حاللقد 

ن معرفة مولد ادلصطفى عليو الصالة اإلعالم فيما جيب على األانم مىذا من وقوفنا على كتابو 
 .والسالم

 وىذه قائمة دبؤلفاتو بينت منها ادلطبوع وادلخطوط.
 
 , وشرحها ذكره حاجي خليفة.أرجوزة مجع فيها أمساء النيب ملسو هيلع هللا ىلص -ٔ
 مطبوع .وإظهار زلاسن دين اإلسالم دين النصارى من ادلفاسد واألوىاماإلعالم دبا ِف  -ٕ
 سلطوط .جيب على األانم من معرفة مولد ادلصطفى عليو الصالة والسالماإلعالم فيما  -ٖ
 . مطبوعالتذكار ِف أفضل األذكار -ٗ
 مطبوع .رة, أبحوال ادلوتى وأمور اآلخرةالتذك -٘
 .الرب التقريب لكتاب التمهيد البن عبد -ٙ
 مشهور. مطبوع .اجلامع ألحكام القرآن -ٚ
 .والشفاعةاعة, ورد السؤال ابلكتب قمع احلرص ابلزىد والقن -ٛ
 .شرح التقصي -ٜ

                                 
 (.ٗ٘ٔ-ٜٚ)ص  أئمة التفسَتشيخ اإلمام القرطيب ذكرىا ابلتفصيل مشهور سلمان ِف كتابو  (ٔ)
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 مطبوع .األسٌت ِف أمساء هللا احلسٌت -ٓٔ
 سلطوط .اللمع اللؤلؤية ِف شرح العشرينات النبوية, وقد ذكره القرطيب ِف تفسَته -ٔٔ
 سلطوط .ادلصباح ِف اجلمع بُت األفعال والصحاح -ٕٔ
 .ادلقتبس ِف شرح موطأ مالك بن أنس -ٖٔ
 .منهج العباد, وزلجة السالكُت الزىاد -ٗٔ
  .األقضية -٘ٔ
  .رسالة ِف ألقاب احلديث -ٙٔ
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 ادلبحث التاسع
 وفاتو

 
والبعض حدد الشهر  ,ه ٔٚٙسنة ِف توِف رمحو هللا تكاد تتفق ادلصادر على أن القرطيب 

 .(ٕ) ئل السنة مثل الذىيب وتبعو الصفد, والبعض ذكر أنو ِف أوا(ٔ) بشوال
 .(ٗ) من الصعيد األدىن (ٖ)منية بٍت خصيب دينة دبكما اتفقوا على أنو توِف ِف مصر  

  

                                 
, الديباج ( ٜ٘ٗ-ٜٗٗ/ٖ) الذيل والتكملة لكتايب ادلوصول والصلة البن عبد ادللك األنصاري (ٔ)

نفح الطيب من غصن ,  (ٜٖٓ-ٖٛٓ/ٕادلذىب ِف معرفة أعيان علماء ادلذىب البن فرحون )
 .(ٕٔٔ-ٕٓٔ/ٕ)األندلس الرطيب للمقري 

 .(ٚٛ/ٕ, الواِف ابلوفيات للصفدي ) (ٜٕٕ/٘ٔاإلسالم للذىيب )اتريخ  (ٕ)

َية أيب اخُلَصيب: مدينة تنسب إىل اخلصيب بن عبد احلميد صاحب خراج مصر, من قبل أمَت  (ٖ) ُمن ْ
, ادلؤمنُت ىارون الرشيد؛ تقع على شاطئ النيل ِف الصعيد األدىن, وِف قبلتها مقام إبراىيم 

ادلواعظ واالعتبار بذكر ,  ٕٛٔ/٘)معجم البلدان للحموي يا ِف صعيد مصر. وتعرف اليوم دبدينة ادلن
 (.ٜٖٛ/ٔاخلطط واآلاثر للمقريزي 

( , اتريخ اإلسالم ٜ٘ٗ-ٜٗٗ/ٖ) الذيل والتكملة لكتايب ادلوصول والصلة البن عبد ادللك األنصاري (ٗ)
( , الديباج ادلذىب ِف معرفة أعيان علماء ٚٛ/ٕ, الواِف ابلوفيات للصفدي ) (ٜٕٕ/٘ٔللذىيب )

نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب للمقري ,  (ٜٖٓ-ٖٛٓ/ٕادلذىب البن فرحون )
مشهور سلمان, اإلمام ( ٚ)ص ( , زلمود زلط, القرطيب ومنهجو ِف التفسَت ٕٔٔ-ٕٓٔ/ٕ)

 (.٘ٗأئمة التفسَت )ص  شيخ القرطيب
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 :دراسة الكتابالفصل الثاين: 
 ادلبحث األول: حتقيق عنوان الكتاب ونسبتو إىل ادلؤلف

 ادلطلب األول: حتقيق عنوان الكتاب
 ادلطلب الثاين: نسبة الكتاب إىل ادلؤلف
 ادلبحث الثاين: القيمة العلمية للكتاب

 ادلبحث الثالث: منهجو
 ادلبحث الرابع: مصادره

 ومناذج منها اخلطيةدلبحث اخلامس: وصف النسخ ا
 

 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





364 

 

 فهرس احملتوايت
 

 3............................................................................ادلقدمة 
 5......................................................................خطة البحث 
 7.......................................................................منهج البحث

 8...............................................................القسم األول: الدراسة
 01........................................................دراسة ادلؤلف الفصل األول:

 00.............................................ادلبحث األول: امسو ونسبو وكنيتو ومولده
 01.......................................شخصية اإلمام القرطيب وأخالقوادلبحث الثاين: 

 04...................................................ادلبحث الثالث: أقوال العلماء فيو
 05.............................................................ادلبحث الرابع: شيوخو

 07..........................................................ادلبحث اخلامس: تالميذه
 08....................................................ادلبحث السادس: مذىبو الفقهي

 11............................................................ادلبحث السابع: عقيدتو
 10............................................................ادلبحث الثامن: مؤلفاتو
 12..............................................................ادلبحث التاسع: وفاتو

 13.......................................................دراسة الكتابالفصل الثاين: 
 14................................ادلبحث األول: ربقيق عنوان الكتاب ونسبتو إىل ادلؤلف

 15.................................................ادلطلب األول: ربقيق عنوان الكتاب
 16..............................................ادلطلب الثاين: نسبة الكتاب إىل ادلؤلف
 20...............................................ادلبحث الثاين: القيمة العلمية للكتاب

 23............................................................ادلبحث الثالث: منهجو
 28.............................................................ادلبحث الرابع: مصادره

 30..........................ومناذج منها.......... ادلبحث اخلامس: وصف النسخ اخلطية
 41..........................................................القسم الثاين: النص احملقق
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 40.....................................................................مقدمة ادلؤلف
الباب األول: فيما جيب من معرفة مولده على كافة أمتو, أو يكون ذلك من فروض الكفاية 

 45..................................................................على علماء أمتو.
اديث واآلاثر اليت تدل وذكر ما ورد يف ذلك من األح الباب الثاين: يف ابتداء خلق نبينا 

 ..................................................47على تقدَمِتو يف األنبياء, وسبقو 
وشرف أصلو وانتقالو من أصالب آابئو الكرام إىل بطون  الباب الثالث: يف ذكر نسب النيب 

 ............................51 جودهأمهاتو الطاىرات األرحام من لدن آدم إىل حني 
الباب الرابع: يف حفر عبد ادلطلب بئر زمزم وأنو مىت كان لو عشرة من الولد حيمونو ودينعونو؛ 

 61 .............................................................حنر أحدىم هلل تعاىل.
 67..................واحلجة يف ذلك. الباب اخلامس: فيمن الذبيحني من ابين إبراىيم 

آمنة بنت وىب, وذكر النور والغرّة  الباب السادس: يف تزويج عبد ادلطلب عبَد هللا أاب النيب 
اليت كانت يف وجهو قبل الوقوع على آمنة وذىاب ذلك بعد الوقوع عليها حني محلت برسول 

 ...........................................................................75هللا 
 81.بفتح أبواب اجلنان. الباب السابع: يف أمر هللا سبحانو لرضوان عند إرادة خلق نبيو دمحم 

, وما ظهر من اآلايت عند الباب الثامن: يف تعيني ادلوضع الذي محلت فيو آمنة برسول هللا 
 83........................................................................ محلها بو.

الباب التاسع: فيما رأتو آمنة يف منامها قبل وضعو من تسميتو دبحمد وتعويذه وكم بقي يف 
 85........................................................................ بطن أمو.

  ذلك.وتعيني وقت والدتو وحكم الطالع يف الباب العاشر: يف التاريخ دلولد رسول هللا 
.................................................................................87 

الباب احلادي عشر: فيما أخربت بو آمنة من خفة احلمل وعدم الثقل مما مل تتحدث بو حامٌل 
 013...........وال أخربت بو أم ولٍد, وفيما روي من اخلالف يف ذلك ويف اجلمع بني ذلك.

الباب الثاين عشر: يف تعيني ادلوضع الذي فيو ولدتو أمو وإعالم أىل الكتاب دبولده ليلة مولده 
 015...........................................وأنو يؤمن دبوسى وىارون ويقتل أّميَِّتهما.

دي الباب الثالث عشر: يف التهمُّم من أىل الكتاب والنقلة عنهم بطلوع جنم مولده كاليهو 
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 017............................................... صاحب اأُلطم ومن نقل ذلك عنو.
إيوان كسرى وسقوط شرفو ورؤاي ادلوبذان ومخود النريان وغري  الباب الرابع عشر: يف ارذباس

 ............................................001ذلك من اآلايت ليلة ولد رسول هللا 
وجده من اآلايت ليلة والدتو وأنو ولد نظيفاً  الباب اخلامس عشر: فيما رأت آمنة أم النيب 

 ...................................................................005ما بو قذر 
الباب السادس عشر: فيما شاىد بعض نساء قومو ممن حضر والدتو لياًل من دنو النجوم حىت 

 012........................................تقعّن علينا, ويف ذكر اذلاتف من اجلن.قالوا ل
الباب السابع عشر: يف انفالق الربمة اليت غطّتو هبا أمو حني وضعتو وحديثو مع القمر وىو يف 

 014................................................................ ادلهد إىل الصبح.
 016.........., وما روي من خالف ذلك.ب الثامن عشر: يف أنو ولد خمتوانً مسروراً البا

 018............الباب التاسع عشر: يف إعالم آمنة جده عبد ادلطلب بوالدتو وسروره بذلك.
عشرين: يف سبب تسميتو دمحم وليس امساً ألحٍد من آابئو الكرام وما رآه جده وأمو  ويفالباب ادل
 020...................................... لت بو وما قيل ذلا من ذلك يف ادلنام.حني مح

 022. الباب احلادي والعشرون: يف تسمية من تقدمو دبحمد رجاء أن يكون ىو, وسبب ذلك
 024.......................... وكنيتو. الباب الثاين والعشرون: يف ذكر أمساء رسول هللا 
وما ورد يف ذلك من اآلايت البينات  الباب الثالث والعشرون: يف ذكر رضاعو 

 031.......................................................................واألعالم.
ووفاة أمة آمنة وجده  الباب الرابع والعشرون: يف وفاة عبد هللا بن عبد ادلطلب أيب رسول هللا 

 .....................................041عبد ادلطلب ويف وصاتو أليب طالب ابلنيب 
ونصرتو لو ومنعو ممن يريد أذاه,  الباب اخلامس والعشرون: يف حفظ أيب طالب لرسول هللا 

 045............................................... وذكر وفاتو وما نزل فيو من القرآن.
مع عمو أيب طالب حني أراد اخلروج إىل الشام  الباب السادس والعشرون: يف خروج النيب 

 اتجرًا ورؤية حبريى الراىب من صفتو وآايتو ما استدل بو على أنو ىو النيب ادلوجود يف كتبهم.
................................................................................053 

يف شبيبتو عن أقذار  الباب السابع والعشرون: فيما جاء يف حفظ هللا عز وجل رسولو 
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 ....................058اجلاىلية ومعايبها دلا يؤيد بو من كرامتو برسالتو حىت بعثو رسوالً 
و, وما قبل أن يتزوج خبدجية دلعاش الباب الثامن والعشرون: فيما كان يشتغل بو رسول هللا  

 070........ورضي عنها. ظهر يف ذلك من آايتو حىت رغبت خدجية يف نكاحو؛ فتزّوجها 
, ويف أول ما نزل من وشبهو إببراىيم  الباب التاسع والعشرون: يف مجاع مبعث النيب 

 084.........................................................................القرآن.
حني بُعث ويف مبدأ التنزيل والشهر الذي أُنزل فيو  الباب ادلويف ثالثني: يف سن رسول هللا 

 101............................ القرآن واليوم الذي أُنزل فيو ويف كم أُنزل ويف فًتة الوحي.
ليس الباب احلادي والثالثون: يف رجم الشياطني بنجوم مل تكن تُرجم هبا قبُل, ويف بعث إب

 108...................................................... شياطينو وجّنو يتعرف اخلرب.
قومو, وغريىم إىل دين هللا, والدخول يف  الباب الثاين والثالثون: يف دعاء رسول هللا 

 ...............113اإلسالم, وذكر ما لقي منهم من األذى, وصربه يف ذلك على البلوى 
الثالث والثالثون: يف دخول بين ىاشم بن عبد مناف, وبين عبد ادلطلب بن عبد مناف  الباب

عب, وما لقوا من سائر قريش يف ذلك.  123..................................... يف الشِّ
خمتصراً, واترخيو على االستيفاء, وتعيني  الباب الربع والثالثون: يف اإلسراء برسول هللا 

 130............................................................................ليلتو
الباب اخلامس والثالثون: يف اذلجرة, ومبدئها, وما فيها من اآلايت البينات, وما أراد هللا من 

 ...................................................142إكرام األنصار ابلنيب ادلختار 
لسادس والثالثون: يف غزواتو, وسراايه, وحّجو, وُعَمرِِه, وكم حنر من بدنة يف حّجتو الباب ا
.............................................................................175 

, ونعتو, وصفة أمتو, وفضلها على سائر األمم, وخرب الباب السابع والثالثون: يف صفة نبينا 
 ....................................................181ة لعمر بن اخلطاب زائدة أم

 ...................204, وغسلو, والصالة عليو الباب الثامن والثالثون: يف وفاة النيب 
 234.......الباب التاسع والثالثون: يف ذكر أمساء تركتو, وزوجاتو, ومواليو, ودوابّو, وسالحو.

الباب ادلويف أربعني: يف ذكر أصحابو العشرة ادلقطوع ذلم ابجلنة, وذكر النجباء, والعرفاء من 
أصحابو, وخّدامو, وحاديو, ومؤّذنيو, ومناديو, وكّتابو, وُرسلو, ومن كان يضرب أعناق الكفار 
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بني يديو, ومن كان حيرسو؛ رضوان هللا عليهم أمجعني وصالتو على سيدان وسيدىم خامت 
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