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  الرحمن الرحيمبسم اهلل

 المقدمة

هلل رب العالمين حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا ، له الحمد حتى يرضى ، وله الحمد إذا رضي  الحمد
 ، وله الحمد بعد الرضا .

والصالة والسالم على رسولنا محمد خاتم النبيين ، المبعوث رحمة للعالمين ، وعلى آله وأصحابه 
 إحسان إلى يوم الدين . الطيبين الطاهرين ، ومن تبعهم ب

 أما بعد : 

فإن علم الكالم مجال علمي جليل ، وحقل معرفي واسع ؛ إذ هو أساس بناء علوم الشريعة ، 
متقدم الرتبة عليها ، فَبْحُث القضايا التكوينية لإليمان والدين هي موضوعه األكبر ، تناولها بنظرة 

 عة .واسعة ، شملت معها مسائل المعرفة والوجود والطبي

وحري بعلم له تلك المكانة واألهمية أن يعنى بإنتاجاته ، خاصة مع حضوره البارز في تراث 
الحضارة اإلسالمية وكونه من أشهر معالمها الثقافية ، لذا لزم إيفاء حقه من تحقيٍق لكتبه واالهتمام 

الضخم ، حيث كان بها ؛ إسهامًا في إثراء المكتبة والفكر اإلسالمي ، واستفادة من ذلك اإلنتاج 
 من أسباب وعالمات نهضة األمة في الماضي .

« طوالع األنوار من مطالع األنظار »وكان ِمن ضمن المصنفات المهمة في علم الكالم كتاب 
هـ ( صاحب المصنفات البديعة المفيدة المشهورة 685لمؤلفه عبداهلل بن عمر البيضاوي ) ت : 

 يد من العلماء بالشرح  والتعليق .في مختلف العلوم ، التي تناولها عد

فهو أهم كتب البيضاوي في أصول الدين ، اهتم به علماء كثيرون وشرحوه  أما كتاب الطوالع
امتاز  ، (1)، قال السبكي عنه : " أما الطوالع فهو عندي أجل مختصر ألف في علم الكالم "

رض موضوعات ومشكالت علم بإيجاز ألفاظه ودقة تحديد المصطلحات الكالمية ، والشمول في ع
المنطق والكالم والفلسفة ، والتي ناقشها البيضاوي من وجهة نظره كأحد أعالم مدرسة األشاعرة ، 

 إحدى أشهر مدارس علم الكالم . 

وجاءت هذه األطروحة خدمة ألحد شروح كتاب الطوالع بالتحقيق والدراسة وهو " شرح طوالع 
هـ ( الشارح لكثير من كتب البيضاوي ، وله 743لفرغاني ) ت : األنوار " للسيد عبيداهلل العبري ا

                                                           
عبدالفتاح محمد الحلو ، دار النشر : هجر تحقيق : محمود محمد الطناحي ،  8/157طبقات الشافعية الكبرى للسبكي  1

 .هـ  1413للطباعة والنشر والتوزيع ، مصر ، الطبعة الثانية ، 
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مؤلفات متنوعة تدل على علمه وثقافته في مختلف العلوم ، قال عنه الذهبي : " السيد العبري عالم 
 . (1)كبير في وقتنا "

وكتابه من الشروح المهمة  لطوالع األنوار ، تميز بسهولة ووضوح العبارة ، حرص مؤلفه على 
ال يكون شرحه طويال َفُيَمل وال ُمْخَتَصرًا فُيِخل ، بل ُيَفسِّر وُيِحلُّ الُمْشِكل ويوضح الُمْعِضل أْن 

 بإيجاز دون استطراد ، فكان خيَر شرح لخير متن .
 أهمية الموضوع وأسباب اختياره :

 . إرثهماتقدمت اإلشارة إلى أهمية ومكانة مؤلف المتن وشارحه مما يستوجب العناية العلمية ب -1

يجازه الشديد بحيث يصعب على القارئ فهمه ِمن غير « طوالع األنوار » شمولية كتاب  -2 وا 
 شرح .

خراجه إحياء لتراث  -3 لم يسبق تحقيق الكتاب كحال كثير من كتب التراث فيكون في تحقيقه وا 
ثراًء للمكتبة اإلسالمية ، وتعريفًا للناس بعقول وفكر العلماء السابقي  ن .األمة وا 

صار الوافي َتَميُّز العبري باالستقاللية الفكرية وحياده العلمي في شرحه ، والتزامه باالخت -4
 غير المخل بالمعاني .

 : خطة البحث

 ، وفهارس . -الدراسي والتحقيقي  –تتكون من مقدمة ، وقسمين 

ث ، المقدمة : تتضمن تمهيد لموضوع البحث ، وأهميته وأسباب اختياره ، وخطة  البح
 والصعوبات التي واجهت الباحثة أثناء البحث .

 : التعريف بالمصنف والشارح وكتابيهما  -الدراسي  -والقسم األول 

 وفيه أربعة مباحث :

 : التعريف باإلمام البيضاوي : المبحث األول

 * عصره  

 * اسمه وكنيته ولقبه 

  * والدته ونشأته ورحالته    

 * شيوخه

                                                           
 م . 1881، مطبع بريل المسيحية ، مدينة ليدن ،  378المشتبه في أسماء الرجال للذهبي ص  1
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 * تالميذه 

 ومذهبه * عقيدته

 * وفاته ومدفنه

 * ثناء العلماء عليه 

 * مؤلفاته

 * شعره
 لإلمام البيضاوي : « طوالع األنوار » : التعريف بكتاب  المبحث الثاني

 * اسم الكتاب 

 * نسبته إلى مؤلفه 

 * طبعاته 

 * موضوعاته ومنهجه

 * ثناء العلماء عليه 

 * ما كتب حوله

 ام العبري :: في التعريف باإلم المبحث الثالث

 * عصره 

 * اسمه ونسبه ولقبه 

 * مولده 

 * حياته

 * عقيدته 

 * مذهبه 

 * شيوخه 

 * تالميذه

 * وفاته

 * ثناء العلماء عليه
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 * مؤلفاته 
 لإلمام العبري :  « شرح طوالع األنوار » : التعريف بكتاب  المبحث الرابع

 * اسم الكتاب 

 * نسبته إلى مؤلفه 

 * سبب تأليفه 

 يخ  تأليفه * تار 

 * أسلوب المؤلف ومنهجه 

 * مصادره 

 * وصف النسخ المخطوطة 

 * منهج تحقيق النص 

 * صور النسخ المخطوطة 
 عرض ألهم قضايا الكتاب .* 

 :   القسم الثانيوأما 

 *متن اإلمام البيضاوي كاماًل من غير الشرح 

 * النص المحقق 

 لدراسة :من أبرز الصعوبات التي واجهتني في التحقيق وا

 عدم الحصول على نسخة للشرح بخط الشارح . -1

 كبر حجم المخطوط المتطلب لمزيد من الوقت والجهد . -2

 كثرة الفروقات غير المؤثرة في المعنى بين النسخ . -3

 قلتها فهي قليلة المعلومات عنه .قلة المصادر المترجمة لإلمام العبري ، ومع  -4
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 وبعد : 

سبحانه وتعالى الهادي الذي هدانا لهذا ، وما كنا لنهتدي لوال أْن هدانا اهلل ، فإني أشكر اهلل 
 وِمن ثم أشكر والديَّ ، وزوجي ، وأسرتي على العون والتشجيع .  

وأشكر أستاذي الفاضل / األستاذ الدكتور : محمد السيد الجليند على تفضله باإلشراف على 
 البحث والعناية والتوجيه . 

شكر إلى كل من أعانني على إتمام هذا البحث خاصة الدكتور : خالد حماد العدواني وأتقدم بال
هدائه لي بعض نسخه .   على اقتراحه تحقيق ودراسة الشرح وا 

 وأشكر األستاذ الدكتور : السيد رزق الحجر .

 واألستاذ الدكتور : عبدالفتاح أحمد فؤاد . 

ر أساتذة قسم الفلسفة اإلسالمية في كلية دار على موافقتهما على مناقشة هذه الرسالة ، وأشك
 علوم على بذل العلم والمساعدة . ال

 ختاًما : 

 أسال اهلل العظيم التوفيق والسداد والقبول لهذا العمل ، وأْن يجعله خالصًا لوجهه الكريم . 
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 القسم الدراسي
 

 وفيه أربعة مباحث :
 

 البيضاوي المبحث األول : التعريف باإلمام 
  لإلمام البيضاوي« طوالع األنوار » المبحث الثاني : التعريف بكتاب 
 المبحث الثالث : التعريف باإلمام العبري 
  لإلمام العبري« شرح طوالع األنوار » المبحث الرابع : التعريف بكتاب 
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 المبحث األول

 التعريف باإلمام البيضاوي

 * عصره

 اسمه وكنيته ولقبه * 

  والدته ونشأته ورحالته      *

 * شيوخه

 * تالميذه 

 * عقيدته ومذهبه

 * وفاته ومدفنه

 * ثناء العلماء عليه 

 * مؤلفاته   

 شعره* 
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 عصره :*

عاش اإلمام ناصر الدين البيضاوي في النصف األول من القرن السابع وتوفي في النصف 
 ي تلك الفترة بإيجاز وشمول .  األخير منه ، وفيما يأتي عرض ألهم األحداث والظروف ف

 :  الحالة السياسة

كان القرن السابع الهجري من أخطر القرون على العالم اإلسالمي خاصة في أخره ؛ وذلك 
، التي راح ضحيتها كثيرون  (1)هـ في بغداد655بسبب حدوث فتنة عظيمة بين السنة والشيعة سنة 
فكاتب  (2)مما أغاظ وزيره الشيعي ابن العلقمي ، وانتصر ألهل السنة الخليفة العباسي المعتصم

التتار وأطمعهم في أخذ البالد ، وسهل عليهم ذلك ، كاشًفا لهم عن ضعف الدولة وتفككها حتى 
قامة خليفة من الفاطميين ، وكان  ظهار الشيعة وا  يغزوها ويسيطروا عليها طمًعا في إزالة السنة وا 

 . (3)قبل ذلك يجتهد في تقليل عدد المجاهدين

فنظم المغول هجماتهم على المشرق اإلسالمي ، واحتلوا بعض اإلمارات ، ودانت لهم بعضها  
، وقتلوا الخليفة ،  (4)هـ656، حتى وصلوا إلى بغداد واحتلوها ، فسقطت الخالفة العباسية سنة 

يًبا وهتًكا وذبحوا العلماء ، وأحرقوا الكتب وأغرقوها ، واستباحوا بغداد أربعين يوًما قتاًل وتخر 
، ثم زحفوا والتقوا بجيش المماليك في مصر والشام  (6)، وبعدها احتلوا حلب ودمشق (5)لألعراض

، وانتصر المسلمين عليهم وتبعوهم حتى استخلصوا منهم الشام  (7)هـ658، فالتقى الجمعان سنة 
 برمته من أيديهم . 

روا المساجد وبنوا المدارس ولم تمض مدة كبيرة حتى دخل قادة المغول في اإلسالم وعم
  (8)والمكتبات .

                                                           
 مكتبة المعارف ، بيروت .  13/196البداية والنهاية البن كثير انظر :  1
« المستعصم » : أبو طالب مؤيد الدين محمد بن أحمد بن علي األسدي البغدادي ، المعروف بابن العلقمي ، وزير هو  2

على غزو بغداد « هوالكو » العباسي ، وثق به وألقى إليه زمام أموره ، وكان حازًما خبيًرا بسياسة الملك ، وهو الذي ساعد 
هـ  (. 656 -هـ 593اإلنشاء ، اشتملت خزانته على عشرة أالف مجلد ، )  ، اشتغل في صباه باألدب ، وكان كاتًبا فصيح

دار العلم للماليين ، بيروت ، الطبعة الخامسة  ،  5/321، األعالم للزركلي  13/164انظر : البداية والنهاية البن كثير 
 م . 1980

 .  13/202انظر : البداية والنهاية البن كثير  3
 .  13/200ية البن كثير انظر : البداية والنها 4
 .  13/202 انظر : البداية والنهاية البن كثير 5
 .  13/218انظر : البداية والنهاية البن كثير  6
 .  13/220انظر : البداية والنهاية البن كثير  7
 .  13/249انظر البداية والنهاية البن كثير  8
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أما المغرب اإلسالمي فقد نظمت الجيوش الصليبية جيوًشا قوية في بداية القرن السابع الهجري 
للهجوم على مصر والشام واحتاللهما بعد أن عرفت ضعف المسلمين وتفككهم ، ولم تفوت أي 

 (1)ل المسجد األقصى والمواقع المهمة .فرصة للقضاء على الدول اإلسالمية واحتاللها واحتال
 الحالة اإلجتماعية :

احتوت دار اإلسالم نتيجة اتساعها عناصر شتى تنتمي إلى أصول متباينة مثل : العرب والفرس 
والترك والسريان والقبط والبربر والقوط والزنج والصقالبة ، وقد اعتنقت معظم هذه الشعوب واألمم 

بقي منها على دينه الحرية الكاملة في العقيدة وحثها جميًعا على العمل  دين اإلسالم الذي كفل لمن
 (2)المشترك دون تعصب أو انحياز .

وكان المجتمع اإلسالمي في تلك الفترة ينقسم إلى طبقتين بحسب أحوالها وأقدارها اإلجتماعية 
 ، وهما :

 : طبقة الخاصة ، وهم : أواًل 

 ية والسياسية . الخليفة ، صاحب السلطتين الدين -1

أهل الخليفة ، هم بنو هاشم ، كانوا أرفع الناس قدًرا بعد الخليفة ، وكانوا على الغالب  -2
يرتزقون برواتب يقتضونها من بيت المال فضاًل عما ينالونه من النعم والهدايا بحسب ما يتراءى 

 قطع لسانه بالعطاء .   للخليفة في أمرهم ، فإذا خاف تطاول أحدهم للملك أثقل يديه بالهدايا و 

رجال الدولة ، وهم الوزراء والكتاب والقادة ومن جرى مجراهم من أرباب المناصب العالية  -3
، وكانوا يختلفون نفوًذا وسطوة باختالف الخلفاء ، والوزارة كانت على اإلجمال من أوسع أبواب 

 الكسب آنذاك .

ين ، ومرجع شرفهم إلى اتصال حبل أرباب البيوتات ، وهم األشراف من غير الهاشمي -4
 قرباهم بالنسب النبوي أو بقريش ، وكان الخلفاء يراعون جانبهم ويقدمونهم في مجالسهم .

طبقة توابع الخاصة ، وهم الذين أخرجهم الخاصة من طبقة العامة بما خصوهم به من  -5
 .  أسباب القربى والخدمة ، وهم : الجند ، واألعوان ، والموالي ، والخدم

 

 
                                                           

 .123، 80،63 /13انظر : البداية والنهاية البن كثير  1
هـ 1409مكتبة الفالح ، الكويت ، الطبعة األولى ،  124انظر : تاريخ الحضارة العربية اإلسالمية لمحمود إسماعيل ص 2
 م . 1989 -
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 : طبقة العامة ، وهي طبقتان : ثانًيا 

الطبقة األولى : الذين يتقربون من الخاصة بما يعجبهم أو يطربهم فيستظلون بهم ، ويعيشون 
من عطاياهم أو رواتبهم أو يرتزقون من بيع سلعهم لهم ، كالعلماء ، والفقهاء ، والتجار ، والصناع 

 لفنون من المصورين والمغنين والشعراء . ، واألدباء ، والتجار ، والصناع ، وأهل ا

الطبقة الثانية : سائر من بقي من األمة ، وهم السواد األعظم من أهل القرى وهم المزارعون ، 
 (1)وأهل المدن وهم الصناع والباعة والرعاع وغيرهم .

 الحالة العلمية :

وتقدمت العلوم والفنون في بداية القرن السابع ازدهرت الحياة العلمية في العالم اإلسالمي 
واآلداب ، لكن في منتصف القرن قل اإلنتاج العلمي وركدت األذهان خاصة مع تحالف المصائب 

غراقها ، وذبح العلماء . حراق المغول لكتب ومؤلفات المسلمين وا   على العالم اإلسالمي ، وا 

يها ووجدوا فيها وكانت مصر والشام وفارس ملجأ العلماء الذين فروا من المغول وهاجروا إل
األمن واألمان ، وذلك بسبب انتصار مصر على المغول في عين جالوت ، وتقديم أمراء فارس 

 الهدايا للمغول .   

فنشطت الحركة العلمية في هذه المناطق بتشجيع السالطين وعامة الشعب على بناء المدارس 
مة ، وازدهرت اللغة العربية بتشجيع والمكتبات ، وكثرت المجالس والحلقات العلمية والمناظرات القي

 من الدولة األيوبية والدولة األتابكية وخاصة من أسلم من قادة المغول .

وتعاون العلماء لخدمة اإلسالم وعلومه فخدموا كتب من سبقهم باالختصار والشرح والتعليق 
دين البيضاوي الذي والفهرسة ، وتميز علماء ذلك الوقت بإلمامهم بأكثر من علم ، كاإلمام ناصر ال

 ألف في األصول والفقه والتفسير والحديث والمنطق وغيرها ، وكابن الحاجب وغيرهم . 

وانتشرت المدارس العلمية والمكتبات التي ضمت آالف المخطوطات القيمة والنادرة ، وكانت 
المدارس أشبه بالجامعات اآلن ، وبعضها كان في غاية التخصص ، فتخصص لدراسة الفقه 

لحنفي أو المالكي ، أو تخصص لدراسة الطب ، وكانت تعطي الطالب نفقة ومؤن ما يعيش به ا
   (2)بكل رخاء .

                                                           
 مؤسسة هنداول للتعليم والثقافة ، القاهرة .  5/25انظر : تاريخ التمدن اإلسالمي لجورجي زيدان  1
تحقيق : علي محي الدين القرداغي ، دار البشائر اإلسالمية  1/42للبيضاوي  انظر : مقدمة الغاية القصوى في دراية الفتوى 2

 .  م 2008 -هـ 1429، بيروت ، الطبعة األولى ، 
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 : (1)*اسمه وكنيته ولقبه

ألنه ولد  –البيضاوي  عبداهلل بن أبي القاسم عمر بن محمد بن أبي الحسن علي اسمه :
قلعة يرى بياضها من بعد ،  ، وهي مدينة مشهورة بفارس ، وسميت بذلك ؛ ألن لها« بالبيضاء»

سفيد » وكان اسمها أيام الفرس  نسبة إلى شيراز التي نشأ  –، الشيرازي  - (2)فعربت بالمعنى« درا 
، الفارسي ، الشافعي ، األصولي ، المفسر ، النحوي  (3)-فيها وتولى قضاءها ، وهي مدينة بفارس 

 ، المتكلم .

 : أبو الخير ، أبو سعيد .   كنيته

 ، عالم أذربيجان ، شيخ الناحية .: قاضي القضاة ، ناصر الدين  ألقابه

 *والدته ونشأته ورحالته :

، ولم أجد في كتب التراجم ذكر تاريخ والدته ، إال أنه من  «البيضاء » ولد البيضاوي في بلدة 
 علماء القرن السابع ، ووالدته محتملة في أوائل القرن السابع أو أواخر القرن السادس .

في بيت علم ودين بدليل تفقهه على يد والده ، كما صرح بذلك في « البيضاء » ربى في ت
إذا عرفت ذلك فاعلم أني أخذت الفقه عن « : " .. الغاية القصوى في دراية الفتوى » مقدمة كتابه 

ملة والدي مولى الموالي ، الصدر العالي ، ولي اهلل الوالي ، قدوة الخلف ، وبقية السلف ، إمام ال
 . (4).. " -قدس اهلل روحه  –والدين : أبي القاسم عمر 

                                                           
تحقيق : أحمد األرناؤوط ، تركي مصطفى ، دار إحياء التراث ،  206/  17 الوافي بالوفيات للصفديانظر ترجمته في :  1

، دار الكتب العلمية   4/220نان وعبرة اليقظان في معرفة حوادث الزمان لليافعي م ، مرآة الج2000هـ ، 1420بيروت ، 
، طبقات الشافعية  157 /8م ، طبقات الشافعية الكبرى للسبكي 1997 -هـ 1417، بيروت ، لبنان ، الطبعة األولى ، 

م ، البداية والنهاية البن كثير 2002تحقيق : كمال الحوت ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة األولى  1/136لالسنوي 
تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم ، المكتبة العصرية  2/50، بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة للسيوطي  13/309

تحقيق : الحافظ عبدالعليم خان ، عالم الكتب ، بيروت ،  2/172، صيدا ، بيروت ، طبقات الشافعية البن قاضي شهبة 
،  م1992 -هـ 1413دار الكتب العلمية ، بيروت ،  1/186كشف الظنون لحاجي خليفة هـ ، 1407األولى ، الطبعة 

تحقيق : عبد القادر األرنؤوط ، محمد األرنؤوط ، دار ابن كثير   392/  5شذرات الذهب في أخبار من ذهب البن العماد 
الدار اإلسالمية ، بيروت ، الطبعة األولى ،  5/127ي هـ ، روضات الجنات للخوانسار 1406، دمشق ، الطبعة األولى ، 

دار الكتب العلمية  5/462م ، هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين السماعيل باشا البغدادي 1991 -هـ 1411
يف م ، القاضي البيضاوي المفسر األصولي المتكلم الفقيه المؤرخ األديب صاحب التصان1992 -هـ 1413، بيروت ، 

 م .  1988 -هـ 1408دار القلم ، دمشق ، الطبعة األولى ،  31المشهورة لمحمد الزحيلي ص
م ، 1998تحقيق : عبداهلل عمر البارودي ، دار الفكر ، بيروت ، الطبعة األولى ،  1/431انظر : األنساب للسمعاني  2

 .م 1977 -هـ 1397دار صادر ، بيروت  1/529معجم البلدان لياقوت الحموي 
 .  3/380انظر : معجم البلدان لياقوت الحموي  3
 .  1/220الغاية القصوى في دراية الفتوى للقاضي البيضاوي  4
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مع والده الذي أصبح قاضي القضاة فيها ، وتعلم البيضاوي من « شيراز » ثم انتقل إلى 
مدارسها وأخذ من العلماء والفقهاء واألدباء الذين لجؤوا إليها ؛ لتوفر األمن واألمان فيها في ذلك 

ضوعه تحت السلطة المغولية ، وَدَفع المال والرجال لهم تملقًا وخوفًا الوقت بعد أْن أعلن حاكمها خ
 ، فحمى شيراز من الدمار فاشتهرت بالعلم والعلماء . (1)من بطشهم واتقاء شرهم

لذلك لم يحتج البيضاوي للسفر في طلب العلم ، حتى أصبح من أكبر علمائها ، وتولى قضاءها 
 ، وعاش فيها أكثر حياته .

سبب توليه  قضاء شيراز ، « أنوار التنزيل وأسرار التأويل » تفسيره للقرآن المسمى ولقد كان 
وقد صار هذا الكتاب منشأ ترقياته في العالم ، وسبب تقربه « : " روضات الجنات » قال صاحب 

عند سلطان العصر ، واختصاصه بمنصب قاضي القضاة ، وذلك أنه كان قد بعث إليه بكتاب 
، فاستحسنه منه ، وأشار إليه بأن يطلب من الحضرة السلطانية بأداء هذا العمل تفسيره المذكور 

السديد كل ما يريد ، فقال : أريد قضاء البيضاء ، لكي أترفع به بين أهل دياري الذين كانوا ينظرون 
 .   (2)إليَّ بعين التحقير "

،  (3)الحترام واالحترازلكنه ُصِرَف عن منصبه لشدته في الحق حيث قابل األحكام الشرعية با
عادته ، كما ُذِكر ذلك في  (4)«تبريز » فذهب بعدها  إلى  « : " طبقات الشافعية » في طلبه وا 

ودخل تبريز وناظر بها ، وصادف دخوله إليها مجلس درس قد عقد بها لبعض الفضالء ، فجلس 
رس نكتة زعم أن أحًدا القاضي ناصر الدين في أخريات القوم بحيث لم يعلم به أحد ، فذكر المد

ل من الحاضرين ال يقدر على جوابها ، وطلب من القوم حّلها ، والجواب عنها ، فإن لم يقدروا فالح
 .فقط ، فإن لم يقدروا فإعادتها 

فلما انتهى من ذكرها ، شرع القاضي ناصر الدين في الجواب ، فقال له : ال أسمع حتى أعلم 
ا بلفظها أو معناها ، فبهت المدرس ، وقال : أعدها بلفظها ، أنك فهمتها ، فخيَّره بين إعادته

فأعادها ثم حلها ، وبين أن في تركيبه إياها خلاًل ، ثم أجاب عنها وقابلها في الحال بمثلها ، ودعا 
؟ المدرس إلى حلها فتعذر عليه ذلك ، فأقامه الوزير من مجلسه وأدناه إلى جانبه ، وسأله من أنت

                                                           
األندلس الجديدة ، مصر ، الطبعة األولى  194،205،230المغول " التتار " بين االنتشار واالنكسار لعلي الصالبي ص 1
 م . 2009 -هـ 1430، 
 .   5/128 روضات الجنات للخوانساري 2
مطبعة أنصار  2/88، الفتح المبين في طبقات األصوليين لعبداهلل المراغي  7/686انظر : شذرات الذهب البن العماد  3

 م . 1947 -هـ 1366السنة المحمدية ، 
 .   1/446هي أشهر بلدة من بالد أذربيجان . انظر : األنساب للسمعاني تبريز :  4
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ضاوي ، وأنه جاء في طلب القضاء بشيراز ، فأكرمه وخلع عليه في يومه ، ورده فأخبره أنه البي
  (1)وقد قضى حاجته "

الذي التقى به بتبريز وتأثر  -وقيل : إنه استشفع في إعادة منصبه بشيخه محمد الكحتائي 
بقصد  ، الذي كان يزوه في ليالي الجمعة (2)عند السلطان أحمد بن هوالكو -بزهده وورعه وأقواله 

الزيارة والذكر وكان مقربًا منه ، فاستجاب السلطان لذلك ، إال أن البيضاوي تأثر بكالم شيخه 
، وبعدها ترك  -أي : الُحْكم  -للسلطان عندما ذكر أن البيضاوي يريد منه قطعًة ِمن السعير 

والتدريس المناصب الدنيوية ، والزم شيخه إلى أن مات ، وقضى بقية عمره في الزهد والعبادة 
 (3)والتأليف فيها إلى أْن توفي .

 *شيوخه :

َبَرع البيضاوي في علوم شتى ، كعلم الكالم والفقه وأصوله والنَّحو وغيرها ، استفادها وتعلَّمها 
له بذاته وقراءاته الواسعة التي يدل عليها إنتاجه ، لكن لم أجد  من معلميه وشيوخه ، مع ما حصَّ

 ريخ والترجمة إال ما ندر أو ما صرح هو بذلك في مؤلفاته .ذكًرا لشيوخه في كتب التا

 فممن ُعِرف ِمن شيوخه :  

 األول : والده : 

» تفقه على يد والده : عمر بن محمد بن علي البيضاوي ، كما ذكر ذلك في مقدمة كتابه 
دي مولى إذا عرفت ذلك فاعلم أني أخذت الفقه عن وال« : " ... الغاية القصوى في دراية الفتوى 

الموالي ، الصدر العالي ، ولي اهلل الوالي ، قدوة الخلف ، وبقية السلف ، إمام الملة والدين : أبي 
 . (4)... " -قدس اهلل روحه  –القاسم عمر 

لوالد البيضاوي فقال : « شد اإلزار في حط األوزار عن زوار المزار » ترجم صاحب كتاب 
بن محمد بن علي البيضاوي ، مقتدى عصره ، وأوحد دهره ،  القاضي إمام الدين أبو القاسم عمر"

كان إمامًا متبحرًا ، جمع بين العلم والتقوى ، وتقلد القضاء بشيراز ، ودرس واسمع ، وحدث وروى 
، ومن شيوخه شمس الدين عبدالرحيم بن عبدالرحمن السروستاني ، وهو يروي مصنفات محيي 

                                                           
 .  8/581طبقات الشافعية للسبكي  1
هـ ، 681، تولى حكم التتر سنه « أحمد » ، أسلم وحسن إسالمه وسمى نفسه « بيكدار » أحمد بن هوالكو : كان اسمه  2

خرج عليه ابن أخيه أرغون بن أبغا بن هوالكو لكنَّ أحمد هزمه وأسره ، ثم جاء المغول وأطلقوا سراحه وملَّكوه وقتلوا أحمد في 
 المطبعة الحسينية المصرية ، الطبعة األولى .   4/16في أخبار البشر ألبي الفداء  هـ . انظر : المختصر682سنة 

م ، روضات الجنات 1992 -هـ 1413دار الكتب العلمية ، بيروت ،  1/186انظر : كشف الظنون لحاجي خليفة  3
 .  5/128للخوانساري 

 . 1/220انظر : الغاية القصوى في دراية الفتوى للقاضي البيضاوي  4
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وله كتاب ذكر فيه شيوخه ومقروءاته ، ومن جملة تالميذه السنة عن مقاتل بن فركوه الديلمي ، 
بشيراز الشيخ صدر الدين المظفر ، وموالنا نور الدين عبدالقادر وغيرهما من األكابر ، توفى في 

  (1)... " -هـ 675 –ربيع األول سنة خمس وسبعين وستمائة 
 الثاني : عمر البوشكاني :  

: " موالنا شرف الدين عمر بن الزكي البوشكاني  في ترجمته« شد اإلزار » قال صاحب   
أستاذ العلماء ومرجع الفضالء وملجأ األكابر في عهده ، وجامع أقسام العلوم من المعقول والمعلوم 
، لم يترك فنًا من الفنون إال درَّسه ، وال علمًا من العلوم إال مارسه ، كان مع ذلك أحد العباد 

لماء يتلمذون عنده منهم ... والقاضي ناصر الدين عبداهلل بن عمر المرتاضين ... وكان أكابر الع
 .وتخرج لديه ، وكان عين تالمذته  البيضاوي قد تأدب به

داته قد تصرف فيها القاضي و  يقال : إن أصول تصانيف القاضي كلها كانت في أجزاء مسوَّ
هـ 680 –نة ثمانين وستمائة ونقلها إلى البياض ، وله كرامات كثيرة ، وعبارات بليغة ، توفى في س

... ، ورثاه القاضي ناصر الدين بقصيدة طويلة ، وكانت مكتوبة على مرقده ، فمحاها يد األنام  -
  .  (2)، وُبدِّل الصندوق بمرور األيام ... "

 الثالث : محمد الكحتائي : 

ما قيل : إنه الصوفي في الزهد ، ك (3)تأثر القاضي البيضاوي بشيخه محمد بن محمد الكحتائي
صنف كتابه التفسير بإشارة منه ، وقد صحبه والزمه إلى أن مات ، ولّما توفي البيضاوي دفن عند 

 (4) قبر شيخه .

الذي كان يزوره في ليالي  (5)يذكر عن الكحتائي أنه كان من المقربين للسلطان أحمد بن هوالكو
 (6)الجمعات بقصد الزيارة وذكر اهلل تعالى .

 

 

                                                           
تحقيق : محمد القزويني وعباس اقبال ، مطبعة  294شد اإلزار في حط األوزار عن زوار المزار للجنيد الشيرازي ص 1

 م . 1949 -هـ 1368المجلس ، طهران ، 
 .  297شد اإلزار للجنيد الشيرازي ص 2
 .  5/128انساري سماه الخوانساري في روضات الجنات ب " محمد الكيخاني " . انظر : روضات الجنات للخو  3
 . 5/128، روضات الجنات للَخوانساري  1/186انظر : كشف الظنون لحاجي خليفة  4
 سبقت ترجمته . 5
 . 5/128روضات الجنات للخوانساري انظر :  6


