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 : ملخص البحث
مة نارص  هذا البحث ُيلقي الضوء عىل سرية وآثار العامل الكبري، والـمفِّسر الشهري، اإلمام العَّلا

آثاره وحياته، وكذلك   حترير وحتقيق سنة وفاته رمحه اهلل، الدين البيضاوي، وهديف منه إبراز 

 ووقع البحث يف ستة مباحث، وفهرس للمصادر واملراجع.

هـ(، حياته وآثاره وحترير سنة 685اإلمام نارص الدين البيضاوي)ت   "وجاء البحث بعنوان:  

 "وفاته

 مقدمة:

أعاملنا، من هيده احلمد هلل نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا وسيئات  

اهلل فَّل مضل له ومن يضلله فلن جتد له وليًا مرشدًا، ونصيل ونسلم عىل سيدنا ونبينا وقدوتنا 

حممد صىل اهلل عليه وسلم، وعىل آله وأصحابه ومن محل دعوته، واستنا بسنته واهتدى هبديه  

 إىل يوم الدين. 

 وبعد: 

فيه حياة وآثار عامل من علام املسلمني، وإمام من أئمتهم، صاحبفهذا بحث علمي، أذكر    ء 

البيضاوي، سريته   الدين  مة اإلمام نارص  العَّلا الـمفِّسر  العظيمة،  الكثرية، واآلثار  التصانيف 

ه يف األصقاع منترشة مفهومة، واشتُِهَر بتفسريه: أنوار التنزيل وأرسار  رمشهورة معلومة، وآثا

بحثي يف سريته وآثاره ـ مع كثرة من ترجم  التأويل، وله كثري من املؤلفات، اخرتُت أن يكون  

له ـألحرر سنة وفاته، وأذكر أقوال الـمحققني والـمحررين والـُمرتمجني، وُأبنير الراجح من  

 األقوال، واخرتُت عنوانُا هلذا البحث ليكون اسمه: 
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 "هـ(، حياته وآثاره وحترير سنة وفاته685اإلمام نارص الدين البيضاوي)ت "  

 إىل ستة مباحث: وقسمت البحث

 املبحث األول: اسمه ونسبه ولقبه وكنيته ومولده ونشأته 

 املبحث الثاين: شيوخه 

 املبحث الثالث: تَّلميذه 

 املبحث الرابع: مكانته العلمية وثناء العلامء عليه 

 املبحث اخلامس: مؤلفاته وآثاره العلمية 

 املبحث السادس: وفاته 
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 املبحث األول

 ه ومولده ونشأته اسمه ونسبه ولقبه وكنيت

 اسمه ونسبه:

مولداً             البيضاوي  عيل  بن  حممد  بن  عمر  القاسم  أيب  بن  عبداهللا  القضاة  قايض  ، هو 

افعيُّ مذهبًا، التاربيزي وفاًة، كذلك َنَسبَُه من َترَجَم له ريازي نشأًة، الشا ،وكذلك َذَكَر نسـبه  (1)الشر

 . (2)يف كتابه »الغاية القصوى«

 : لقبه

بـ البيضاوي  اإلمام  ب  ين«ُيلقا الدِّ ين،    ؛»نارص  والدا للحقر  فيها  انترص  التي  الناافعة  ملؤلفاتِه 

لبة يف منارصة احلقر وأهلِه يف أثناء توليه قضاء القضاة يف شرياز  .(3)وملواقفِه الصُّ

 
افعية الكربى  17/206(، الوايف بالوفياات ) 4/165( انظر: ترمجة البيضاوي يف: مرآة اجلنان )1) (، طبقات الشا

(8/157( لإلسنوي  افعياة  الشا طبقات  والنهاية)1/136(،  البداية  النابيه)17/606(،  تذكرة   ,)1/104 ،)

امللوك) لوك ملعرفة دول  افعية البن شهبة)2/195السُّ الشا (،طبقات 2/50الوعاة)  (، بغية2/220(، طبقات 

اودي) للدا ين  عادة)1/242املفِّسر السا الظُّنون)2/92(،مفتاح  كشف  هاب)1/186(،  الشر (، 1/3(،حاشية 

هب) الذا اجلناات)7/685شذرات  العارفني)5/127(، روضات  هدية  املبني يف طبقات  1/462(،   (،الفتح 

األعَّلم)2/88األصوليرني) وا 4/110(،  ون)(،التفسري  املؤلفني)1/296ملفِّسر معجم  معجم  2/266(،   ،)

ين)ص: املعارف)318املفِّسر دائرة  القصوى7/2047(، موجز  الغاية   بعدها(،   وما  ،1/70)  (،مقدمة كتاب 

ًا)ص:  ، وما7)ص:  مقدمة كتاب طوالع األنوار بعدها(، البيضاوي ومنهجه    ، وما35بعدها(،البيضاوي ُمفِّسر

 ،وما بعدها(، وغريها.   19ضاوي وآراؤه االعتقادياة)ص: بعدها(، البي  وما ، 8يف التافسري)ص:

 (.1/220)القصوى ( انظر: الغاية 2)

 (.2/88) ( انظر: الفتح املبني يف طبقات األصوليرني3)
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 : كنيته

 »سعيد«. ُيْكنَى اإلمام البيضاوي  بأيب »اخلري«، وأيب »حممد«،وأيب 

 : مـولده

مصادر   واتافقت  شرياز،  قرب  فارس  بَّلد  يف  البيضاء  بلدة  يف  البيضاوي  اإلمام  ُولَِد 

، ومل تذكر لنا هذه املصادر تاريخ والدته، ومل ُيرش أحٌد ممان ترجـم للبيضاوير  (1)ترمجته عىل ذلك

 إىل ذلك. 

 : نشأته

وهي البلدة التي ُولَِد   ألوىل يف البيضاء ببَّلد فارس،نشَأ اإلمام البيضاويُّ يف فرتة حياته ا          

فيها، ثما رحل مع أهلِه إىل شرياز عاصمة بَّلد فـارس آنذاك، حيث كانت ملجأ األدباء والعلامء 

ين من اضطهاد املغول وظلمهم.     عراء الفارر  والشُّ

 إىل سنة    هـ(623وكان األتابك أبو بكر بن سعد بن زنكي والذي َحَكَم شرياز من سنة )

زق ,هـ( 658) ع عليهم يف الرر ُب بكلر من يلجأ إليه, ويوسر  .( 2)ُيَرحر

ه منصب قايض قضاة   وكان لوالد اإلمام البيضاوي منزلٌة عند األتابك أيب بكر بن سعد فوالا

ه حممد من َقْبُل   ، فنشأ البيضاويُّ يف أرسة ذات علم ودين قايض القضاة شـرياز، كـام توىلا جدُّ

 منصب.  وفضل و

ى فيها العلوم واملعارف عىل يد العلامء والفقهاء الذين             استقرا البيضاويُّ يف شرياز،  وتلقا

جلأوا إليها لتوفُّر األمن واألمان هبا، وذلك بعد أن صالح األتابُك التاتاَر،  فأخذ البيضاويُّ يف  

 
ابقة.1)  ( انظر: مصادر ترمجته يف الصفحة السا

عوب اإلسَّلمياة لربوكلامن)ص:2)  (.137:(، تاريخ األدب الفاريس)ص395( انظر: تاريخ الشُّ
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ين وأصول الفقه والتفسري   والعربية واألدب والتاريخ تعلُّم الكثري مـن العلـوم يف أصـول الدر

ويف علم الكَّلم واملنطـق والفلسـفة وغريها،  حتى برع يف كثري من العلوم والفنون يف خمتلف 

ومل حيتج إىل رحَّلت يف طلب    املجاالت العلمية ، وعاش البيضاويُّ أغلب حياته يف شرياز،

د أن أتما حتصيله  العلم؛ إذ مجعت شرياز أكابر العلامء آنذاك، وتوىلا فيها منصب قايض القضاة بع

 .(1)العلمي، ثما رحل إىل تربيز، وأمىض فيها بقياة حياته احلافلة بالتأليف واإلنتاج, وتويف هبا

 املبحث الثان 

 شيوخه 

ى البيضاويُّ العلم عىل كثرٍي من العلامء يف عرصه، فَدَرَس وتعلام يف خمتلف املعارف  تلقا

اجم  فقد كانت شرياز وتربيز  والعلوم، آنذاك قبلة العلامء يف بَّلد فارس، ومل تذكر لنا كتب الرتا

 كثريًا من شيوخه، ومن أشهر شيوخ البيضاوي: 

 ـ والده:1

ين    الدر معني  عنه  قال  البيضاوي،  عيل  بن  حممد  بن  عمر  القاسم  أبو  القضة  قايض  هو 

ريازي )ت بعد  هـ(: 740الشر

دهره، وأوحد  عرصه،  ُمتبحر   »مقتدى  إمامًا  والتاقوى،  رًا،كان  العلم  بني  القضاء   مجع  وتقلاد 

عبد شيخه  عن  وروى  ث،  وحدا وأسَمع  س  درا سنني،  عبد  بشرياز  بن  الرمحن   الرحيم 

 
 يف املبحث األول.( انظر: مصادر ترمجته 1)
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ربيع سنة   تويف يف  جستاين،  وق  675السر بالسُّ الغربياة  املدرسة  من  اجلنوبياة  ة  فا بالضر وُدفَِن  هـ، 

 .(1)الكبري«

وأ        ل شيوخه،  أوا والده  العلم،وكان  عنهم  ى  تلقا من  ل  بذلك   وا ح  رصا الفقه، كام  ة  وخاصا

، فقال:   البيضاويُّ

در العايل، ويلر اهللا الوايل، قدوة اخللف،   »فاعلم أين أخـذت الفقه عن والدي موىل املوايل، الصا

قايض  والده  عن  روحه، وهو  اهللا  س  قدا عمر  القاسم  أيب  ين  والدر الـملاة  إمام  لف،  السا وبقياة 

اإلمام  ال بن  حممد  ين:  الدر فخر  عيد  السا البيضاوي    صدر  املايضقضاة  عيل  احلسن  أيب  ين:  الدر

 .  (2)قدس اهللا أرواحهم«

 . (3)وكذلك ذكره بعض من َترَجَم له

 ـ عمر البوشكان: 2

كي البوشكاين، ين عمر الزا ريازي  وهو رشف الدر ين الشر  هـ(: 740)ت بعد  قال معني الدر

كي البوشكاين، أستاذ العلامء، ين عمر الزا ورجع الفضَّلء، وملجأ األكابر    »هو موالنا رشف الدر

عهده، درسه،  يف  إالا  فنًّا  يرتك  مل  واملعقول،  املنقول  من  العلوم  أقسام  علاًم    وجامع  إالا وال 

ين عبداهللا بن    مارسه...، ج لديه، وكان    عمر البيضاويوالقايض نارص الدر قد تأداب به، وخترا

 
 (. 299( شدُّ اإلزار يف حطُّ األوزار)ص:1)

 (.1/220( الغاية القصوى)2)

 (. 4/165( انظر: مرآة اجلنان )3)
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ة اجلنوبياة من تلك املدرسة، ورثاه القايض نارُص 680تويف سنة تَّلمذته،عني  فا هـ، وُدفَِن بالضر

ين بقصيدٍة طويلة«  . (1)الدر

 ـالشيخ حممد الكتحتائي: 3

يخ حم مد بن حممد الكتحتائي، ومل تذكر كتب الرتاجم شيئًا من حياته، ومل أقف هو الشا

واقتدى    من أنه من شيوخ البيضاوي الذين َصِحبَُهم،  (2)عىل ترمجته؛ إالا ما جاء يف بعض املصادر

لطان آنذاك، وكان الشيخ الكتحتائي يرتداد عىل  بني للسُّ هد والعبادة، وكان من الـمقرا هبم يف الزُّ

لتوليه جمل لطان  السُّ لدى  الكتحتائي  بشيخه  استشفع  البيضاويا  أنا  ُذكَِر  وقد  لطان،  السُّ س 

ـا أتاه ـ أي: الكتحتائي ـ عىل عادته، قال: إنا 1067قال حاجي خليفة )ت   القضاء، هـ(:»فلما

عري، يعني: أنه ي طلب  هذا الرجل ـ أي: البيضاوي ـ عاملٌ فاضٌل يريد االشرتاك مع األمري يف السا

منكم مقدار سجادة يف الناار، وهي جملس احلُكم، فتأثر البيضاويُّ من كَّلمه، وترك املناصب 

نيوياة، بإشارٍة من شيخه،  الدُّ التفسري  مات، وصناف  أن  إىل  عند   والزم شيخه  ُدفَِن  مات  وملاا 

 .   (3)قربه«

 

 

 

 
 (. 299( شدُّ اإلزار يف حطُّ األوزار)ص:1)

 (.1/76صوى )(، مقدمة الغاية الق5/127اجلناات ) روضات (،1/187( انظر: كشف الظُّنون )2)

 (.1/187( كشف الظُّنون )3)
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 املبحث الثالث 

 تالميذه

ى العلم عىل البيضاوير عدٌد كبرٌي م روس وحلقات العلم، تلقا ن التاَّلميذ؛ إذ كانت له الدُّ

وال شكا أنا عاملًا مثل البيضاوي البدا أن يكون موضع اهتامم طلبة العلم يف شتاى أنواع  

 ؛ إالا أنا كتب الرتاجم والتاريخ مل تذكر إالا القليل منهم، ومن أشهرهم: املعارف والعلوم

ين الكسائي:  مجال ـ1  الدِّ

ين حممد بن أيب بكر بن حممد املقرئ، كان من علامء شرياز، تتلمذ عىل القايض نارص   هو مجال الدر

س  ين البيضاوي، درا نور اهلدى يف رشح مصابيح »  منها: كتاب  وله تصانيف فائقة،  الكتَب،الدر

جي وكتاب «الدُّ األصول»  ،  يف  ويدع«الناجم  النااس،  يعظ  وكان  سنني، ،  تعاىل  اهللا  إىل  وهم 

 . (1)ومرقده خلف درب كازرون يف رباط

ين الطَّيَّار:  ـ2   روح الدِّ

الطاياار،  ين  الدر جَّلل  الشيخ  بن  ين  الدر روح  الشيخ  البيضاوي،    هو  القايض  عىل  العلم  ى  تلقا

ه الشيخ جَّلل ُدفَِن بجوار والد رشحًا وافيًا، وصناف كتابًا يف الكَّلم، «املصابيح »ورشح كتابه 

ين  .(2)الدر

ين الـهنكي:  3  ـ زين الدِّ

 
 (.117( انظر: شدُّ اإلزار يف حطُّ األوزار)ص:1)

 (.299( انظر: شدُّ اإلزار يف حطُّ األوزار)ص:2)
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له ترمجة؛ إالا     ُذكِرَ مل أجد  ين اإلجيي)ت  ما  الدر الـقايض عضد  هـ(: أنا اإلجيي  756يف ترمجة 

ين البيضاوي ين اهلنكي تلميذ القايض نارص الدر  . (1)تتلمذ عىل الشيخ زين الدر

ين اجلاربردي:4  ـ فخر الدِّ

مة أمحد بن احلسن بن يوسف اجلاربردي، ي هو العَّلا ن، أبو املكارم، نزيل تربيز،  اإلمام فخر الدر

ين البيضاوي، وأخذ عنه بكي)ت(2)اجتمع بالقايض نارص الدر  هـ(:  771،  قال الــسُّ

نًا،  »كان فاضَّلً، غل بالعلم وإفادة الطالبة،  متفنرنًا،   دير رشح منهاج البيضاوي يف    مواظبًا عىل الشُّ

غري ومل ي  وترصيف ابن احلاجب،  أصول الفقه، تويف بتربيز   وغريها،  كمل،ورشح احلـاوي الصا

 . (3)هـ( «746يف شهر رمضان سنة)

ين املراغي:  ـ الشيخ5  كامل الدِّ

إلياس بن يونس املراغي، ويف،  هو عمر بن  ين،  أبو القاسم الصُّ ُولَِد بآذربيجان سنة    كامل الدر

)   هـ(،643) بالقدس )  هـ(،729وَقِدَم دمشق سنة  قبل ذلك  قبلها   ( سنة،30وجاور  وأقام 

ًا،  وكان شيخًا حسنًا،  سنة،  (15بمرص ) وحرض درس الترلمساين، واملراغي هو شيخ    صاحلًا خرير

هبي، الذا الناابليس،  احلافظ  البيضاوي    والبدر  ين  الدر نارص  القايض  عىل   ، «املنهاج »وسمع 

 .  (4) «الطاوالع»و ،«الغاية القصوى»و

 
افعياة الكربى)1) رر الكامنة )10/46( انظر: طبقات الشا  (.2/322(، الدُّ

افعياة الكربى )2) رر  9/8( انظر: طبقات الشا  (.1/35(، البدر الطالع )1/123،124الكامنة )(، الدُّ

افعياة الكربى )3)  (.9/8( طبقات الشا

رر الكامنة )4)  (. 3/156( انظر: الدُّ
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 املبحث الرابع 

 مكانته وثناء العلامء عليه 

ووطنه،           بلده  يف  رفيعًة  منزلًة  ونال  حمرتمًة،  مكانًة  البيضاويُّ  اإلمام  مركزًا    احتلا  وتبوأ 

وجمتمعِه، حميطِه  يف  القضاة،  مرموقًا  بقايض  َب  ُلقر العلم   حتى  بني  مجعت  أرسٍة  من  وهو 

لطان  وقايض القضاة يف عرصه،  فوالده كان عاملًا كبريًا،  واملناصب، بني للسُّ  آنذاك،   ومن املقرا

البيضاوي من سَّللة   العلم والفضل، فاإلمام  ين كان من أهل  الدر القضاة فخر  ه قايض  وجدُّ

نيا،  ومكانٍة ورفعة،  علم وفضل، ف فقد حتىلا البيضاويُّ بالزهد يف الدُّ ة    ومع هذا الرشا وعلور اهلما

نه يف علوم  وُعِرَف عنه ـرمحه اهللا  ومن ثما اإلنتاج والتأليف والتادريس،  يف طلب العلم،  ـ متكُّ

يعة، ين، وأصول الفقه، وعلوم الرشا وكان من أقدر    وبرَع فيها،  وعلوم اللُّغة العربياة،  أصول الدر

التأليف، عىل  عرصه  التاصنيف،  علامء  املجاالت،  وأمهرهم يف  عىل هذه  علمه  يقترص  بل   ومل 

اه إىل علوٍم،  والكَّلم. ومعارف أخرى كعلم الفلك، واملنطق، تعدا

 والفقه،   ثر البيضاويُّ ـ رمحه اهللا ـ بمن سبقه من العلامء يف بعض املجاالت كالتفسري،وقد تأ

 . (1)وصناف عىل طريقتهم وساَر عىل هنجهم،

  »أنوار التنزيل وأرسار التأويل«   وجودة تأليفه من انتشار تفسريه  وال أدلا عىل مكانته العلمياة،

رس، والتاحشية.وطلبة العلم، واهتاممهم به، وإق بني العلامء،  باهلم عليه بالدا

 هـ( عن تفسري البيضاوي: 1390يقول حممد بن الفاضل بن عاشور)ت

 
 (. 109، 108( انظر: التفسري ورجاله )ص:1)
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ذكره، وطار  الكتاِب،  صيُت  عظم  ة    وأقبل  »...وبذلك  الا الضا فيه  وجدوا  إذ  عليه؛  النااُس 

التاحليلياة   الطاريقة  العلمي عىل  التافسري  قبل شهرة    اللافظياة،املنشودة من  التي عظمت هبا من 

اف فيام حُيبُّ النااُس منه، اف؛ ال سياام والبيضاوي قد مشى مع تفسري الكشا وخلص   تفسري الكشا

اف،  . (1)وُيباعد بينهم وبينه..« أو كاد مما ُينفررهم من الكشا

  العلمياة،   ثم قال: »..حتى أصبح تدريسه ـ أي: تفسري البيضاوي ـ منتهى مبلغ اهلمم

ج يف العلوم اإلسَّلمياة،   وميزان امللكات واملواهب،   فُوِضَع يف أعىل اهليكل اهلرمي ملواد التاخرُّ

واملغارب، املشارق  يف  اإلسَّلم  أقطاَر  تلك  منزلته  ت  الرشق    وعما يف  الً  أوا منزلته  لت  فتأصا

ق األقىص، األوسط، راسياة ببَّلد فار والرشا واألقطار  األفغان، وبَّلد س،والتُِزَم يف املناهج الدر

غرى،   اهلندياة، ب من امللتزمات التاعليمياة من البَّلد الفارسياة إىل آسيا الصُّ ثما كان يف مجلة ما تِّسا

إذ كان من الكاتبني عليه من   واشتُِهَر بمرص من قبل الفتح العثامين؛  وعموم املامليك العثامنياة،

ال القرن  أواخر  املرصيرني يف  األنصاري،العلامء  زكريا  القايض  العارش:  وأوائل  واإلمام    تااسع 

يوطي، تاج   السُّ يف  العربياة  البَّلد  يف  العلم  معاهد  أهم  بانتظام  العارش  القرن  يف  شأنه  وعظم 

ة معاهد اجلامع األزهر، اخلَّلفة العثامنياة، يتونة.  وخاصا  وجامع الزا

البَّلد   بني  التاعليم  مناهج  تقاربت  األعجمياة، وبذلك  الطاريقة  عىل  كلرها   اإلسَّلمياة 

 . (2)«األقىص. الخيص اهلند إىل املغرب فأصبح تفسري البيضاوي ُملتََزم التادريس من أقا

 
 (.115( التافسري ورجاله)ص:1)

 (.118، 117( التافسري ورجاله )ص: 2)
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رسدها   * ويطول  جليٌِّة،  واضحٌة  فهي  بفضله  وإشادهتم  فيه  وشهادهتم  العلامء  أقوال  ا  وأمَّ

 ومنها:  وذكرها، وحسبنا ببعضها،

 هـ(: 692هـ( ـ يف معرض ذكره لوفيِّات سنة )768)ت ـ قال اليافعي  1

قة، »وفيها تويف اإلمام أعلم العلامء األعَّلم،    واملباحث   ذو التاصانيف املفيدة املحقا

ين عبداهللا..«  .(1)احلميدة املدقاقة قايض القضاة نارص الدر

بكي)ت2  هـ(: 771ـ قال الس 

زًا،   . (2)ويل قضاء القضاة بشرياز..« زاهدًا، متعبردًا، ،صاحلاً  نظاارًا، »كان إمامًا ُمرَبّ

 هـ(: 772ـ قال اإلسنوي)ت3

ًا،  »كان املذكور ـ أي: البيضاوي ـ عاملًا بعلوٍم كثريٍة، صناف التاصانيف املذكورة يف   صاحلًا خرير

 . (3)أنواع العلوم..«

يوطي)ت4  هـ(:  911ـ قال الس 

مًة،»كان إمامًا  صاحلًا، متعبردًا،  واملنطق، نظاارًا، والتافسري، واألصلني، والعربياة، عارفًا بالفقه، عَّلا

 . (4)زاهدًا، شافعياًا«

اوودي)ت5  هـ(: 945ـ قال الدَّ

 
 (.4/165( مرآة اجلنان )1)

افعياة الكربى )( 2)  (.8/157طبقات الشا

افعياة )3)  (. 1/136( طبقات الشا

 (. 2/50( بغية الوعاة )4)
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مًة، عارفًا بالفقه، متعبردًا،  واملنطق، نظاارًا، صاحلًا، والعربياة، واألصلني،  والتافسري، »كان إمامًا عَّلا

 (. 1)شافعياًا« زاهدًا، 

 هـ(: 1067ـقال حاجي خليفة )ت6

رًا جال يف ميدان فرسان  ه.. ولكون»   باملقام، فأظهر مهارته يف العلوم حسبام يليق  الكَّلم،ُمتبحر

وهتك أستار أخرى عن أرسار    وُملح االستعارة،  كشف القناع تارًة عن حماسن وجوه اإلشارة،

ينياة، ه.. ألناملعقوالت نا مالك زمام العلوم الدر   ة واجلامعة، والفنون اليقينياة عىل مذهب أهل السُّ

بق..« وقد اعرتفوا له قاطبًة بالفضل الـُمطَلق،  . (2)وسلاموا إليه قصب السا

 هـ(: 1364ـ قال املراغي  )ت7

نظاارًا، مرّبزًا،  إمامًا  ـ  اهللا  ـرمحه  ًا،    صاحلًا،  »كان  ًا،   متكلراًم،  أصولياًا،  فقيهًا،  متعبردًا،خرير مفِّسر

ثًا، أديبًا،  . (3)قاضيًا عادالً« نحويًا، ُمفتيًا، حمدر

 املبحث اخلامس

 مؤلفاته وآثاره العلمية 

ألاف اإلمام البيضاويُّ املؤلفات العديدة، وصناَف التاصانيف املفيدة يف جماالت العلوم  

دة، املتعدر الدر   واملعارف  أصول  والتافسري،  ين،يف  الفقه،  واملنطق    وأصول  واحلديث،  والفقه، 

 
ين )1)  (.1/242( طبقات املفِّسر

 (.1/187( كشف الظُّنون )2)

 (.2/88( الفتح املبني يف طبقات األصوليرني )3)
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واشتُِهَر كثرٌي منها، وتقبالها العلامء وطلبة العلم، وأقبلوا عليها    والكَّلم، والتاريخ، والفلك،

 درسًا، وتدريسًا، ورشحًا.

( مصنافًا، وهي التي ورد ذكرها يف كتب 21وقد بلغ عدد مصنافات اإلمام البيضاوي )

 . (1)وغريها منسوبًة إليهالرتاجم 

بة ترتيبًا هجائياًا،   مكتفيًا بذكر اسم الكتاب،   ويف هذا املطلب سُأبنير هذه املؤلفات مرتا

 . (2)مفقود( )مطبوع، خمطوط، والفنر املُصناِف فيه، وحالته

 ومؤلفاته كالتايل: 

 .»مطبوع« يف التافسري، ،التَّنزيل وأرسار التأويل ـ أنوار1 

ين اإليضاحـ  2  .«مفقود فيام أعلم» ، يف علم الكَّلم،يف أصول الدِّ

نَّة ـ 3  . «مطبوع» ، يف احلديث،حتفة األبرار رشح مصابيح الس 

ف،التَّهذيب واألخالقـ 4  . «مفقود فيام أعلم» ، يف التاصوُّ

  العلوم،، مَصناٌف عام يف موضوعات يف موضوعات العلوم وتعريفها ـ رسالةٌ 5

 .«مطبوع »

 «.مطبوع » ، يف علم الكَّلم،رشح أسامء اَّللَّ احلسنىـ6

 
 يف الـمبحث األول ( انظر: مصادر ترمجته 1)

الغاية  ( لَّلستزادة والتاوسُّ 2) انظر: مقدمة كتاب  املؤلفات وحالتها،    , وما 88ص:)القصوى  ع يف معرفة هذه 

مبعدها ًا ) ي (، البيضاو12كتاب طوالع األنوار)ص: ة(، مقدر  بعدها(.   ا، وم67ُمفِّسر
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 . «مفقود فيام أعلم» ، يف الفقه،(1)رشح التَّنبيه ـ7

 .«مفقود فيام أعلم» ، يف الفلك،(2)الفصول رشح ـ8

 .«مفقود فيام أعلم» ، يف الناحو،(3)الكافية رشحـ  9 

 . «مفقود فيام أعلم» ،يف أصول الفقه،(4)املحصول يف علم األصول ـ رشح10 

 . «مفقود فيام أعلم» ، يف املنطق،(5)مطالع األنوار يف احلكمة واملنطق ـ رشح11

 . «مفقود فيام أعلم» ،يف أصول الفقه،(6)رشح منتخب املحصول يف األصول ـ12

 . «مفقود فيام أعلم» ، يف أصول الفقه، (7)رشح منهاج الوصول إىل علم األصول ـ13

 . «مطبوع » ، يف علم الكَّلم،طوالع األنوار يف مطالع األنظار ـ14

 . «مطبوع» يف الفقه، ،القصوى يف دراية الفتوى ـ الغاية15

 . «مطبوع »  يف الناحو، ،األلباب يف علم اإلعراب ـ لبُّ 16

 . «مفقود فيام أعلم» يف الفلك واهليئة، ،ئةيف اهلي خمترصـ 17

 
ريازي)ت التانبيه،( كتاب 1)  هــ(.393أليب إسحاق الشر

ين   الفصول،( كتاب 2)  هـ(.672الطُّويس)تلنصري الدر

 هـ(. 646البن احلاجب )ت الكافية،( كتاب 3)

ين الرازي )ت  األصول،( كتاب املحصول يف علم 4)  هــ(.606لإلمام فخر الدر

ين األرموي )ت واملنطق، ( كتاب مطالع األنوار يف احلكمة 5)  هـ(.682للقايض رساج الدر

 هــ(.606ين الرازي )ت لإلمام فخر الدر   األصول،( كتاب منتخب املحصول يف 6)

 ( وهو رشح مفقود لكتابه املطبوع منهاج الوصول يف علم األصول. 7)
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 ، يف أصول الفقه، رشح خمترص ابن احلاجب() األحكام مرصاد األفهام إىل مبادئ ـ 18

 .«مطبوع »

ين ـ19  . «مطبوع» يف علم الكَّلم، ،مصباح األرواح يف أصول الدِّ

 . «مطبوع»  ، يف أصول الفقه،منهاج الوصول إىل علم األصولـ 20

 . «مطبوع» ،يف التاريخ،(1)التَّواريخنظام ـ21

 

 املبحث السادس 

 وفاته 

،كام قد ذكر (2)اتافق املرتمجون لإلمام البيضاوي بأنه تويف يف مدينة تربيز ببَّلد فارس، وُدفَِن هبا

 هـ(:  1313)تبعض املرتمجني املكان الذي ُدفَِن فيه من تربيز، فيقول اخلوانساريُّ 

ين حييى« »خرنداب«»وُدفَِن يف   . (3)تربيز عىل رشقي تربة اخلواجة ضياء الدر

 
البيضاويُّ باللُّغة  1) التاريخ كتبه  التي كتبها    الفارسية،( وهو مصناٌف صغري يف  عىل خَّلف مؤلفاته األخرى 

 .ومل ُيرَتَجم للعربياة فيام أعلم وإيران،وهو مطبوع يف اهلند  بالعربياة،

الكتب من كتاب          ًا«»البيضاوي  وقد استفدتُّ يف ذكر هذه  القصوى»  ومقدمة حتقيق كتاب  ,  مفِّسر , « الغاية 

، وغريها مع التانبُِّه لِـَمـا كتبوه خمطوطًا وقد ُطبَِع، ولِـَمـا كتبوه مفقودًا «مصباح األرواح»ومقدمة حتقيق كتاب  

 وقد ُوِجَد.   

 الـمبحث األول يف ( انظر: مصادر ترمجته 2)

 (. 5/129( روضات اجلناات )3)
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خني واملرُتمجني للبيضاوي، وُذكَِر يف تاريخ  وأما تاريخ وفاته فمحلُّ خَّلٍف كبرٍي بني املؤرر

ة، ومن أشهرها: وفات  ه أقواٌل عدا

)ت بكيُّ السُّ )ت   هـ(،771ذهب  اإلسنويُّ تاريخ   هـ(،772وأياده  أنا  إىل  َتبِعهام  ومن 

 . (1)هـ(691وفاة البيضاوي سنة )

)ت  ه يف وَفيَاِِتَا (،692) هـ( إىل أنا وفاة البيضاوي سنة768وذهب اليافعيُّ  . (2)وعدا

هاب اخلفاجي)ت ت إىل )هـ( إىل أنا 1069وذهب الشر  ,هـ(  719 وفاة البيضاوي تأخرا

وتسعـــني   إحدى  سنة   : بكيُّ السُّ وقال  بتربيز،  وستامئة  وثامنني  مخس  سنة  »...وتويف  وقال: 

روحه، اهللا  س  قدا رضحيه،  وستامئة  ر  حه    ونوا وصحا اعتمده  والذي  املشهور  هو  هذا  أقول: 

خون يف التاواريخ الفارسياة أنه تويف يف شهر مج ادى األول سنة تسع عرشة وسبعامئة تقريبًا، املؤرر

 . (3)ويشهد له ما يف آخر تارخيه نظام التاواريخ، وهو املعتمد«

ب القونوي)ت هاب، فقال: 1195وعقا  هـ( عىل قول الشر

ض   كوت، وعدم التاعرُّ »وكيف يعتمد عليه مع هذه االختَّلفات الكثرية؟! واألوىل السُّ

َّلمة عن الكذب   خون يكتبون كلا صحيٍح له للسا  . (4)«وسقيم،واخلطأ؛ إذ املؤرر

 
افعية الوسطى )1)  (.1/136(، طبقات الشافعياة لإلسنوي )8/157( انظر: طبقات الشا

 (. 4/165( انظر: مرآة اجلنان )2)

هاب )3)  (.1/4( حاشية الشر

 (.1/24( حاشية القونوي )4)



 اهلل الكثريي اهلل بن موسى عبد  عبد  د. 
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فدي الصا كثري  هـ(،764)ت   وذهب  ابن  واملقريزي 774)ت  واحلافظ    هـ(، 

اجُح الذي ذهب إليه أكثر (1)هـ(685أنا وفاة اإلمام البيضاوي سنة )   هـ(،845)ت ، وهو الرا

خني واملرتمجني للبيضاوي، وهو ما اقترص عليه أكثر املع  . (2)ارصيناملؤرر

 

 
 (. 2/195(، السلوك ملعرفة دول امللوك )17/606(، البداية والنرهاية )17/206( انظر: الوايف بالوفيات)1)

ين يف بحثه هذه القضية مناقشة مستفيضة واسعًة، انتهى منها إىل أنا الراجح 2) ( وقد ناقش الدكتور/ جَّلل الدر

البيضاوي هي سنة ) تاريخ وفاة اإلمام  حيح يف   القايض نارص  هـ(685والصا انظر:  ة عىل ذلك.  ،وساق األدلا

ين البيضاوي وأثره يف أصول الفقه )ص:  (. 170الدر


