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ُ  (أبُوالفداءُعمادُالدين،ُ)ُكثيُرُابن 

 رعُُُزُبناكثيُرُُبنُءإسماعيلُبنُعمُربنُكثيُربنُضو

 الشافعيُالدمشقي البصروييُالقرش 

 الباحثةُنبيلةُالقوص ي

 إخويت القراء:

و حنن   ،قد أدوا األمانة   و   نحكي لكم سرية علماء مضوالنناديكم    ، من أرض غنية إبرثها العلمي الديين
عامل حمدث    : معا   ستمع و ننصتن، هلموا نو ، و مبنهج النبوة احملمدية متبعحبذر على آاثرهم مقتدون

يف كل مكتبة منزلية   ؟  و من منا ال يعرف هذا االسم...  "ابن كثري"ابسم  اشتهر  و مفسر و فقيه 
هذه السمة العلمية    كيف مجعو كيف ترعرع و نشأ ؟ و    هو  ن، فم(تفسري ابن كثري)  كتاب   هناكتقريبا   

 فقيه ؟ واليت اكتسبها كمحدث و مفسر 

  :امسه و نشأته

إمساعيل بن عمربن كثري بن ضوء بن كثري ابن ازرع البصروي الدمشقي الشافعي، الشهري اببن كثري،  
هجري،  701ية هجري و يف روا700م اأبو الفداء عماد الدين، ولد جبندل من أعمال بصرى، ع

إىل دمشق، و قام بتنشأته أحسن كمال الدين عبد الوهاب تويف والده و هو ابلرابعة فانتقل مع أخيه  
فحفظ منذ الصغر    ،، و قد كان والده خطيب بلدة جميدلفبدأ حبفظ القرآن الكرمي  ، تنشأة علمية دينية

  ما كان سببا   فأخذ منه أيضا   ،لشرعيو أتثر من أخيه املتيم ابلعلم ا ،من الناس أقوال والده املأثورة
 لنشأته العلمية الدينية. 

 حياته العلمية:

عدما ارحتل يف السابعة من عمره مع أخيه لدمشق بدأت شخصيته العلمية القوية تتبلور، وقد قال 
على يديه يف طلب العلم، خاصة بعد أن   بنفسه يصف أخاه أنه كان الرفيق الشفوق الذي اشتغلت  

 منهم.   استقر بدمشق و التقى بعلمائها األجالء و صار واحدا  
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داعية إىل هللا،   ا  و خطيبمضى ابن كثري يف حياته و هو جيمع بني طلب العلم و التدريس و التأليف، 
و توىل  ألشرفية، توىل مشيخة أم الصاحل بعد موت الذهيب و السبكي، و توىل مشيخة دار احلديث ا

: فقيه متفنن، حمدث متقن، مفسر   و قال عنه الذهيب  العديد من املدارس العلمية اهلامة يف ذاك العصر،
 نقال له خصوصية. 

 شيوخه:

برهان الدين الفزاري، و كمال الدين ابن قاضي أخوه عبد الوهاب بن عمر بن كثري كمال الدين، و 
ذ عنه مث أقبل على احلديث الشريف، و أخذ الكثري عن ابن  شهبة، و صاهر أاب احلجاج املزي و أخ

حىت برع يف ذلك و هو  تيمية، و أقبل على حفظ املتون و معرفة األسانيد و العلل و الرجال و التاريخ  
 شاب.

 تالميذه:

حممد ، الشافعي الدين بن حجي عالء الدينسعد الدين النووي، و ابنه حممد بن إمساعيل بن كثري، 
 و الزركشي و غريهم.بن أيب حممد بن اجلزري، شيخ علم القراءات، اإلمام الزبلعي، 

 مؤلفاته:

صنف يف صغره كتاب ) األحكام على أبواب التننبيه(، و صنف يف التآريخ ) البداية و النهاية(،  
هتذيب الكمال،    ، و صنف يف مجع املسانيد العشرة، و اختصرالقرآن الكرمي مبنهج فريد اشتهر به وتفسري 

و هو   ،شرح اختصار علوم احلديث يف  عث احلثيثلباكتاب طبقات الشافعية، او مساه ) التكميل(،  
 و غريها من املؤلفات رمحه هللا.  اختصار ملقدمة ابن صالح، 

 أقوال العلماء فيه:

 انيف مفيدة". " الإلمام الفقيه احملدث البارع، درس الفقه و أفىت، حمدث متقن، و له تص :الذهيبقال 

و قال عنه السيوطي: " اإلمام احملدث احلافظ، ذو الفضائل، عماد الدين، و له التفسري الذي مل يؤلف  
 على منطه مثله".
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انتهت  و قال ابن حبيب: " إمام ذوي تسبيح و هتليل، و زعيم أرابب التأويل، مسع و مجع و صنف، و 
 ".إليه رائسة التاريخ و احلديث و التفسري

 وفاته:

فن عند شيخه ابن و د   يف أواخر حياته،قد أضر كان هجري، و  774سنة  تويف ابن كثري ـ رمحه هللا ـ 
 رمحهما هللا عز و جل. بوصية منه  تيمية مبقابر الصوفية،

 

 جعلنا املوىل و إايكم من خرية اخللق املستخلفني مبنهج النبوة احملمدي. 
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