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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 وصحبه أجمعين وبعد. والحمد هلل رب العاملين والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله

عالمة الفقه املالكي محمد املختار  ن أن أتكلم عن الشررررررريخ محمد  ن أحمد السرررررررالمي    يشررررررررف ي

المي رحمه هللا رحمة  يشرررف ي  م، كما2019، املتوفي سرر ة  1925املولود سرر ة   واسررعة.أحمد السررم

 أن أنوب عن كل من عرف الشرريخ ومن لم يعرفه ذه ا الكلمة القصرريلة الني لن تفي حش الشرريخ.

ولكن   يسرررررر ،ولن أتكلم عن نشررررررية ومسرررررريلة الشرررررريخ العلمية وآخارا فو ا له  ررررررين آ ر والو     

خم م هجه   وعلمه،شرررخصررره  ب  عن تشررررفيخم أتكلم   الكتا ة،سررريعملي ملحة عن أسرررلوب الشررريخ في 

  .في التفسيل

به ح اسرررر يسررررلوب   أعجب ي كثيلا أسررررلوب الشرررريخ في الكتا ة فوو حكت  البح   فقد  أسررررلو ه: أو :

و ررد يسرررررررررررررت رردم بع   آ ر،والتقرردحم لكترر  العلمرراو  رريسرررررررررررررلوب  ح رراسررررررررررررربرره، ب رريسرررررررررررررلو والكترراب 

للغة  لبالغيالعبارات الغريبة على املسرررررررام  لكتها لبسررررررر  يريبة م  من لدحه احا ة  ا سرررررررلوب ا 

وهو حقدم لشرررررررر  اممام محمد  ن لشررررررريخ  لوأكتفي  ينموذج في ا سرررررررلوب الفقيي الرفي   العرب.

ملصررررررررررر إل التلقين ل مام الفقيه القا ررررررررررر ي عبد   536املتوفى سررررررررررر ة علي  ن عمر التميمي املازري 

المي ه ا الكتاب وهو من عمد كت  و د حقش الشرريخ السررم   422فى سرر ة  الوهاب البغدادي املتو

وفتح   ا لباب.رى  ولي الحمد هلل ال ي أنزل وحيه هدى وذك  مقدمته:املالكية. حقول الشررررررررررريخ في 

ويسرررررررر ملن أراد ذهم   الكتاب.سررررررررار ما أودعه في صرررررررحيح السررررررر ة ومحكم أ  صرررررررا ر أولي ال ي  على 

ولى ويوم أحمررردا حش حمررردا وهو ولي الحمرررد في ا   ا سررررررررررررربررراب. يلا التفقررره في الررردحن فرررارتقوا في 

ويوم  وهللا ولي املؤم ين في هررررر ا الررررردار الصرررررررررررررواب.فبحمررررردا تالا  التجررررر  وتلم   وار   املررررر ب.

ووفش علماو ا مة في متشررررا    املتجة،وأ رررركرا أ ان  قويم  رررررعه للسررررالكين ميمون   الحسرررراب.

به وظور الحش لئال حكون لل اس شررررررررر فانزاح  ال –أي الظفر والفوز  –الدروب لصررررررررراد  الف جة  

  ه.فالشررررررررررريخ حااري اممام املازري  ا سرررررررررررلوب ال ي حليش   ذه ا.ونكتفي    جة.حعلى هللا بعد ذل   

يشررررررررررررف ي أن أتكلم عن الشررررررررررريخ محمد السرررررررررررالمي أ ول و اهلل تعليل ما  دأت  ه من  ولي  وأ دو  

 التوفيش.
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 علمه.و  لشخصه، الشرف ثانيا:

 الشررررررررريخ حضرررررررررور حضررررررررروري و  رب من  الل   فقد عرف  الشررررررررريخ عن  لشرررررررررخصررررررررره:أما الشررررررررررف  

الدولي، واللقاوات الشرررررررررررررخصرررررررررررررية املتكررة  املؤتمرات الفقوية و اصرررررررررررررة مام  الفقه امسرررررررررررررالمي

فيدرك  فيه الخلش الرفي ، واملشرررررررررراعر امحمانية املرهفة،   تكاد تراا ا  مسرررررررررربحا ذاكرا، وكثيلا 

تسرررربحان   يهماك   أسررررر  نظري اليه، أخ او السررررما  لق حال تلقس على املسررررام ، فيلح   ررررفت

 يسرررررررررررتم من لمليفة أ رى :  و   وأعج  كيإل حام   ين السرررررررررررما  وال كر، ولكتها هبة هللا له. هللا،

 اوتسرررررم  أ ياتوتفاعل م حوظ ، الى الشررررريخ في تعليقاته على ا  حال، وم ا شررررراته  صررررروت عال،

وم الملته ،    ، ولك ه ع د القرب م ه  ، خا ر ا عصررررراب  حظ ه حاد الملب  من ال ظم ومن الشرررررعر  

، وا تسررررررررامة   تكاد   وسررررررررماحة نف  ، و يبة معشررررررررر،  أح  الى  لب  م ه دماخة  لش  أر  و  

وهو و  أزكي على هللا أحدا  -عبادا ، وأظن  ، فو ا فضررررررررررل هللا حؤتيه من  رررررررررراو من محياا  تفار  

ان هلل أهلون من " صرررلى هللا عليه وسرررلم:    أن الشررريخ العالمة مشرررمول  قوله  –من الدعاو أحضرررا 

وه ا ما ندعوا    " ،  ال: أهل القرآن هم أهل هللا و اصرررررررررته هللا ومن هم حا رسرررررررررول ال اس،  الوا:  

 فقد  تم حياته  تفسيل كتاب هللا تبارك وتعالى. .ول جمي  هللا له ول ا

املخرمجين على  امل تسررررررررررربين   أنه من املجتهدحن –ع دي  –أما الشررررررررررررف لعلمه: فال  ررررررررررر  و  تردد  

الخصررررررررررررروب م تصرررررررررررررر  ليرل  ن  ه على ذلر  حفظره علىويعي ر  هللا،مر هر  اممرام مرالر  رحمره 

الى جان     العلمية.هررررررررررررررررررر(، يسرررررتحضررررررا في نقا ررررراته   776)  اسرررررحا ، أ و املودة املعروف  الج دي 

 تحفة الحكام في نك  العقود وا حكام ل مام العالمة محمد  ن محمد وهي:  أرجوزة العاصرررررررمية

املسررررررررررا ل كثيلا ما ح رمج    م هبه املالكي، فإنه ن عاصررررررررررم الغرنا ي، والشرررررررررريخ كما أنه ح رمج على 

 أو يستدل، أو حرجح أدلة امل اه  ا  رى.املستادة والفرو  الفقوية 

أنه  –سررررييتي ذكرا  كما  –وال ظر أحضررررا في تفسرررريلا   أ حاخه،ون ح  م هج الشرررريخ من  الل تتب   

ال ص، و د  سررررررررررررربقه من العلماو في فوم ح ظر الى نصررررررررررررروب الكتاب أو السررررررررررررر ة، فقد حوافش من

ونراا حاتهررد حيرر    نص و   رراعرردة حرج  القهررا، أو  ول  يسرررررررررررررتنبق من ال ص آفررا ررا وزيررادات،

يسرررررت دم     علقها. و دفإنه حينئ  حاتهد في الفر  أو املسررررريلة  ما يشرررررفهوا، أو حفرم  ماتهد سررررربقه،
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دة أصرررررولي متمكن، حمل  ع  القياس، و اصرررررة في تحقيش وت قيح وت ريا امل ال، فالشررررريخ فقيه

 حباا هللا من  درة على التلجيح  ين ا دلة. ا جتهاد من فقه امل اه ، ومعرفة أدلتها، وما

هرررررررررررررررررر(  790الشرررررا  ي ) ومن تتب  أ حال الشررررريخ وتفسررررريلا البدي  ح ح  اسرررررتمرررررحا ه لكت  اممام

في موا ن البحر  في املسرررررررررررررا رل كثيلا هرررررررررررررررررررررررررر( واممرام املرازري يسرررررررررررررتحضررررررررررررررهرا  982واممرام القرافي )

محمد  ن علي  ن )حتبسرررررررررررررر لكل  اح  فقيه. وتيخرا  اممام املازري  ، وه ا لعمري  املسرررررررررررررتادة

من  يل  وهو) – (536)  نسررررررررررررربرة الى مرازرة الني ولرد فقهرا في جزيرة صرررررررررررررقليرة -املرازري   يعمر التميم

ولعرررل تررريخر  وافقررر  اجتهرررادات اممرررام مرررالررر . ن معظم اجتهررراداترررهأ و  ممللش،فيررره أنررره امرررام ماتهرررد 

املسرررررررررررررم : املعين على  شرررررررررررررر  املرازري تحقيقره لمن  الل كتبره في الفقره وا صرررررررررررررول و الشررررررررررررريخ  ره 

وحققره تحقيقرا أظن من  الل  راوة   المي على هر ا الكترابفقرد عكإل الشررررررررررررريخ السرررررررررررررم  التلقين،

  الى املصادر ا صلية في كت  فقه املالكية. املقدمة أنه لم يسبش اليه د ة ورجوعا

 قد  ف  م هجه في التفسررررررررريل:  خالثا:
م
المي سررررررررريلته العلمية  تفسررررررررريل مة محمد السرررررررررم تم الشررررررررريخ العال

أتمه سررررررررر ة   وهو وإن كان  د  -نهج البيان في تفسررررررررريل القرآن من سرررررررررتة أجزاو   املسرررررررررم :  كتاب هللا

فيه مسرررررررررلكا جامعا،   اا    . و د سرررررررررل  الشررررررررريخ  -ا  أنه تي ر سررررررررر وات للتحقيش والتد يش  2014

ل ، ويسررررررررررررت رج م ه ا حكام ولك ه   حفصررررررررررررم  القرآني حتيمل ال ص، فكان -كما  ال   - على التيمل

م واملقاصرررررررد واملصرررررررالح، ويع    الفوا د   ل فيفقها وإنما حفصرررررررم 
َ
التل وية، وير ق ا جتماعية و الِحك

في تفسرريلا وا تفس  ه وأفاد كثيلا في مواضرر  كثيلة  الوا   ال ي تعبشرره ا مة، و ررا ه    ال صرروب

محمد الملاهر  ن   ا صرررررررررولي راللغوي املفسرررررررررم الثب  املجتهد  مامام   املبا رررررررررر   ررررررررري ه  من تفسررررررررريل

و د  "مقاصرررد الشرررريعة امسرررالمية" و "التحرير والت وير"   ( وتيخر كثيلا في كتا يه1933عا رررور )

مقدمة موجزة لسررررررور الشرررررريخ  ، فيقدم   رررررري ه سررررررمو العبارة وجزالتها وسرررررروولتها   اعتمد فيه لغة

مرا  في من ا لفراظ خم حبين املع   امجمرالي، خم املع    ، و يران الالولالقرآن، في  يران أسررررررررررررربراب 

 واستالل الفوا د والحكم وا حكام. العام، خم الشر 

 ال ف  المليبة الملاهرة   ولسررررر ا في صررررردد التحليل والتد يش في م هج الشررررريخ، ولكن أود الت ويه

م هللا تعالى  ما حليش  االله وعظمته تفسررررريل كال  والروحانية العالية الني كان حت اول الشررررريخ فقها

هللا لي أني مررا كتبرر  كلمررة في هرر ا  )يسررررررررررررررحقول الشررررررررررررريخ في مقرردمترره:  وعظمررة كتررا رره. انظر مرراذا 
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وضرروو، وكلما تو ف   ضررتها لتفسرريل كالمه جل وعال ا  وأنا على يلة السرر وات الني محم   الكتاب

  صرررريلتي،الى هللا  الصررررالة ليفتح على توجو    في فوم اآلحة، ولم أجد فيما كت  حولوا ما حق ع ي

وهلل الشكر على ما أسعف ي  ه من الملمينب ة،  املقصود،ظان أنه     ه،  فما كتب  ا  ما أنا مقت  

 (وأكله الى العليم الخبيل عليه،لم أصل فيه الى رأي راجح مقبول أنبه  وما

 وأسرررررررك ه فسررررررريح المياملختار السرررررررم العالمة محمد  -نحسررررررربه ك ل    –رحم هللا الشررررررريخ الصرررررررالح 

 .ال بيين والصدحقين والشوداو والصالحين وحسن أولئ  رفيقا"ج اته م  

 

 جاسم النشمي الشيخ عجيلكتبه 
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