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 6371  الرقم األكادميي:          هيثم حممد صالح  اسم الطالب:

          عنوان البحث:

  .منهجه العلمينبذة عن و  ،تفسري البيضاوي: أهم مصادره

  ملخص البحث:

هم مث أثر واضح على كتابته للتفسري،  تناول البحث موجز عن حياة اإلمام البيضاوي ونشأته العلمية اليت هلا أمهية تفسريه وقيمته من خالل تعريف مبسط 
صول التفسري من لقرآن  مميزاته، مث عرض مظاهر اهتمام العلماء به، وأهم من اعتمد عليه من العلماء قبله وكيف استفاد منهم، مث بيان عنايته  تفسري للقرآن 

قوال الصحابة والتابعني لسنة و ت اإلسرائيلية، مث و منهجه يف التفسري يف بعض اجلوانب، خاصة فيما يتعلق جبانب العقيدة وعلم وصف  وموقفه من الروا
ت األحكام وطريقة عرضهاالك من هذا  ، وإيراده للقراءات يف التفسري، وذلك من خالل استقراء جزءيف تفسريه ، ومنهجه اللغوي والصناعة النحويةالم، وآ

توى تفسريه على كثري التفسري جلمع األمثلة العملية على هذه املنهجية، وبيان مدى االستفادة من دراسة القواعد واألصول اليت سار عليها يف تفسريه، وكيف اح
 ب وعمق األسلوب البالغي.من العلوم الشرعية واللغوية والعقلية، وكيف مجع بني مدرسة األثر ومدرسة الرأي مع دقة العبارة وجزالة الرتكي

   خطة البحث:

  قسمت حبثي إىل: مقدمة وثالث مباحث مقسمة إىل عدة مطالب، وخامتة.

  ومشكلة البحث وأهداف البحث. التمهيدحتتوي على : و املقدمة

  مطالب: ثالثة، وقسمته إىل إمجاال وأما املبحث األول: فتناولت فيه حياة اإلمام البيضاوي والتعريف بتفسريه

  عليه وأهم مصنفاته ووفاته.العلماء علمية وشيوخه وتالمذته وثناء طلب األول: ترمجة اإلمام البيضاوي، وذكرت فيه: نسبه ونشأته الامل

  واملطلب الثاين: قيمة تفسري البيضاوي.

  ت اليت كتبت على تفسري البيضاوي.واملطلب الثالث: املؤلفا

  وجعلته يف أربعة مطالب: وأصول التفسري فيه، البيضاوي سريفتوأما املبحث الثاين: فتحدثت فيه عن مصادر 

  التفسري. يفاملطلب األول: مصادره 

  .الطريقة العامة اليت سار عليها البيضاوي يف تفسريهاملطلب الثاين: 

  التفسري األثري عند البيضاوي. املطلب الثالث:

  .االسرائيليات يف تفسري البيضاوي املطلب الرابع:



  مطالب: أربعةالثالث: فذكرت فيه منهج البيضاوي يف التفسري، وجعلته  وأما املبحث 

ت العقيدة.   املطلب األول: طريقته يف تفسري آ

ت األحكام   .املطلب الثاين: طريقته يف تفسري آ

  البالغي.و والنحوي اللغوي املطلب الثالث: منهجه 

  .قراءاتالإيراد منهجه يف املطلب الرابع: 

   .أهم النتائج اليت توصلت إليهااشتملت على و مث ذكرت بعد ذلك اخلامتة، 

  ، ورتبتها على احلروف اهلجائية.مث املصادر واملراجع

  املقدمة

حسان إىل وعلى آله وصحبه ومن واالهخامت النبيني الصالة وأمت التسليم على سيد ولد آدم أفضل ، و رب العاملنياحلمدهلل    ، وبعد:يوم الدين ومن تبعهم 

هلدى ودين احلق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، وجعله خامت النبيني، ومبلغا جلميع الناس عن رب ال عاملني، وأنزل عليه القرآن أرسل هللا رسوله حممدا 
م ته قواعد حمكمة، ودالئل معجزة، واحتوى على تبيا لكل شيء، فصل فيه أمر الدنيا، وأوضح فيه بيان اآلخرة، وجلي فيه للبشرية منهج حيا ، فكانت آ

لكشف عن تلك املقاصد والدالئل، واعتمدوا النقل الصح يح والرأي مقاصد الشرع، ومشل أسرار الكمال مبا يؤكد صدق خربه وجودة نظمه، فدأب العلماء 
كتب النافعة اليت تعد مفخرة لألمة، وكان من هؤالء األفذاذ اإلمام القاضي السديد يف ذلك، ونشأت مدارس واجتاهات خمتلفة يف تفسري القرآن، ودونوا ال

تفسريه حظي اصة أنه البيضاوي، مبا أضافه للمكتبة القرآنية من إفادات جديدة يف علم التفسري، ويف هذا البحث حناول إلقاء الضوء على جهده يف هذا العلم، خ
ليفه،    .بت عليها حواشي وتعليقاتري اليت كتأكثر التفاسمن هو و بشهرة كبرية منذ 

  :البحث مشكلة

  هذا البحث عن أكثر من سؤال كما يلي:جييب 

 ما أمهية تفسري البيضاوي، وسبب اهتمام العلماء به؟ - 

 ما املصادر الرئيسة للبيضاوي يف تفسريه، وكيف استفاد منها؟ - 

  ما أهم معامل منهجه يف التفسري، وما األمثلة على ذلك؟ - 

  ث:أهداف البح

 ليفه للتفسري.دراسة سريعة حلياة اإلمام البيضاوي، لبيان أثر ذلك على  . 1

 .مع ذكر أهم احلواشي عليه التعريف بتفسري البيضاوي، وقيمته العلمية . 2

 ده يف التفسري، وتطبيقه ألصول التفسري فيه.بيان أهم مصار  . 3



 .وأهم املآخذ عليه ،األمثلة التطبيقية منهاستقراء بعض عرض معامل منهجه يف التفسري، مع  . 4

  .إمجاال املبحث األول: حياة اإلمام البيضاوي والتعريف بتفسريه

  .املطلب األول: ترمجة اإلمام البيضاوي

 نسبه:   

صر الدين البيضاوي الشافعي، نسبة إىل بيضاء دة من وهي بل هو أبو اخلري (وقيل أبو سعيد) عبد هللا بن عمر بن حممد بن علي الشريازي، قاضي القضاة 
بلغ عمره تسعا كان قد   إىل أنه عند وفاته اجلُْندي اء الدينأشار  لكن ،ومل تذكر املصادر سنة والدته، )1(أعمال شرياز ببالد فارس، يف جنوب إيران، ولد فيها

بعه على ذلك)2(ربعني سنةأو    .، ومل أجد من 

 3(أته ورحلته يف طلب العلمنش(:  

فجمع بني الطريقة الفقهية الشافعية من مجع عناصر الثقافة اإلسالمية من أصول الدين وأصول الفقه، وعلوم العربية  كانت نشأته العلمية األوىل يف شرياز،
حتقيقاً يهدف إىل تكوين امللكة  بعضها ببعضوحتقيق ختلفة العلوم امل درجات لرتقي يف، وبني األسلوب األعجمي واحلكمة إىل جانب علوم الشريعة واألدب
ربع يف ف، وأسلوب مطرد متحد،على منهج  التعبريية،وحترير قوالبها  واحدة،على نسبة  العلوم،والتحليل واالستنتاج والبحث يف  لتحصيل،املتصرفة  العامة،

وويل قضاء ، الفاينالعبادة، زاهدا يف متاع الدنيا  يفاملناظرة وآداب املناقشة، صاحل السلوك، جمتهدا عاملا بفنون كان و  والفقه الشافعي والعربية واملنطق، األصولني
دلت على نبوغه، مشهورة بعد حادثة  القضاء وتيسر له منصب، - عمال أذربيجانأة من وهي مدين-  ىل تربيزإمث صرف عن القضاء فرحل ، كأبيه من قبلهشرياز  

ج الدين السبكيالقاحكاها  عبقريتهوكشفت عن  ه  فاستشفع من الشيخ  إنه طال مدة مالزمته، ":وقيل، )4(يف طبقاته ضي  حممد بن حممد الكحتائي، فلما أ
مام فتأثر اإل .إن هذا الرجل عامل فاضل، يريد االشرتاك مع األمري يف السعري، يعين أنه يطلب منكم مقدار سجادة يف النار، وهي جملس احلكم :قال على عادته،

شارة شيخه، وملا مات دفن عند قربه  وصنف، البيضاوي من كالمه، وترك املناصب الدنيوية، والزم الشيخ إىل أن مات   .)5("التفسري 
 شيوخه:  

، كما تلقى )6(ريازبشرف الدين شعبة أوحد علماء عصره بش املعقوالت، ويف بن البيضاوي مام قاضي القضاة إمام الدين عمرالشيخ اإل بيه املنقوالتتفقه يف 
  .إنه التقى بنصري الدين الطوسي :شرف الدين عمر البوشكاين، والشيخ حممد الكتحتائي، وقيلالعلم عن 

 :تالميذه  

، ومجال الدين الكسائي، )7(َأْمحد بن اْحلسنأَبُو املكارم  اجلاربردي َفخر الّدين، و حممد بن إبراهيم الزجناين، وعبد احلميد بن عبد الرمحن اجليلوين :ممن أخذ عنه
 .، وعبدالرمحن بن أمحد األصفهاين)8(بن يونس املراغيبن الياس عمر كمال الدين ، و وروح الدين الطيار

                                                            

  ).110ص  /4(ج  األعالم للزركلي)، 254(ص  طبقات املفسرين لألدنه وي)، 248ص  /1(ج  طبقات املفسرين للداوودي ينظر: )1
  ).436ص  /2(ج  ء وامللوكالسلوك يف طبقات العلما )2
  من كتاب التفسري ورجاله للفاضل بن عاشور. :بتصرف )3
  ).158ص  /8(ج  طبقات الشافعية الكربى للسبكي انظر: )4
  ).186ص  /1(ج  كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون )5
  ).436ص  /2(ج  السلوك يف طبقات العلماء وامللوك )6
  ).303ص  /1(ج  بغية الوعاة)، 442ص  /5(ج  الدهرقالدة النحر يف وفيات أعيان  )7



 :ثناء العلماء عليه  

لقبول، وكتب هللا هلا االنتشار والشيوع على مم ر الزمان، كما يظهر يف كتب ل اإلمام البيضاوي مكانة علمية بني أهل العلم، وأثنوا على مصنفاته، وتلقوا كتبه 
  اة، ومما قيل فيه من األوصاف اجلليلة ما يلي:تلقيبه قاضي القضل، و الرتاجم والسري

لفقه َوالتـَّْفِسري واألصلني ": السيوطي قال، و )9("ك الناحيةصاحب املصنفات، وعامل أذربيجان، وشيخ تل": ابن قاضي شهبةقال  كان إماما عّالمة، عارفا 
  .)11( "زاهداكان رمحه هللا إماماً مربزاً نظاراً صاحلاً متعبداً ": لسبكيج الدين اوقال ، )10("والعربية واملنطق، نظّارا صاحلا، متعّبدا، شافعّيا

  :ره   من آ

فعة،صنف البيضاوي يف كثري من الفنون  وذلك لكونه عاملا يف خمتلف أنواع العلوم ، )12("َصاحب التصانيف البديعة اْلَمْشُهورَة: "الصفديكما وصفه   تصانيف 
  :)13(هذه املؤلفات ما يلي من، و تكون خادمة لتفسري كتاب هللافاستفاد منها وسخرها ل اإلسالمية

ملنها » منهاج الوصول إىل علم األصول«كتاب   - 1   .)يف أصول الفقهومها (» شرحه«و - 2ج، وهو خمتصر من احلاصل واملصباح واشتهر 

لطوالعمن مطالع األنظار طوالع األنوار«كتاب   - 3   ، واملشهور بتفسري البيضاوي.»نوار التنزيل وأسرار التأويلأ« - 4.  (يف أصول الدين والتوحيد) »، واشتهر 

    .(يف األصول)» الدينشرح املنتخب لإلمام فخر « - 6    (يف األصول).» ، ومسي مبرصاد األفهامشرح خمتصر ابن احلاجب« - 5

  البن احلاجب (يف النحو).» شرح الكافية« - 9      ).(يف أصول الدين» اإليضاح« - 8  (يف املنطق). » شرح املطالع« - 7
  .»رسالة يف موضوعات العلوم وتعاريفها« - 12  ».ريخ الدول الفارسية، ومسي بنظام التواريخ« - 11  ».لّب اللباب يف علم اإلعراب« - 10
  ».من علم األصول للرازي شرح احملصول« - 14    .»الوسيط«(يف فروع الفقه الشافعي) وهو خمتصر » الغاية القصوى يف دراية الفتوى« - 13
   (يف أربعة جملدات).» أليب إسحاق الشريازي شرح التنبيه« - 16    ».حتفة األبرار«شرح مصابيح السنة للبغوي (يف احلديث)، مساه  - 15

  منتهى املىن يف شرح أمساء هللا احلسىن. - 20   خمتصر يف اهليئة.  - 19   (يف أصول الدين).» املصباح« - 18   (يف التصوف).» ذيب األخالق« - 17 

  :وفاته  

ا ،تويف مبدينة تربيز ريخ وف، وقد ودفن    :، أشهرها أول قولنيته على أقوالاوقع اخلالف يف 

  .)14(الّسبكي واإلسنوي ، ذكرههـ) إحدى وتسعني وستمائة 691سنة ( . 1

 .)15(ن حبيبوالكتيب واب الصالح الصفديو  ابن كثري ، ذكرههـ) مخس ومثانني وستمائة 685نة (س . 2

                                                                                                                                                                                                                                      

  .)184ص  /4(ج  الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة )8
  ).172ص  /2(ج  طبقات الشافعية البن قاضى شهبة )9

  ).50ص  /2(ج  بغية الوعاة )10
  ).157ص  /8(ج  طبقات الشافعية الكربى للسبكي )11
لوفيات )12   ).206ص  /17(ج للصفدي  الوايف 
  ).157ص  /8(ج  طبقات الشافعية الكربى للسبكي)، 173ص  /2(ج  طبقات الشافعية البن قاضى شهبة)، 606ص  /17(ج  لبداية والنهايةا )13
  ).172ص  /2(ج  طبقات الشافعية البن قاضى شهبة )14
لوفيات)، 606ص  /17(ج  البداية والنهاية )15   ).206ص  /17(ج للصفدي  الوايف 



 .)16(القول اهذ مشس الدين ابن الغزي ضعف، و حاشيته الشهاب اخلفاجي يف ذكره، تسع عشرة وسبعمائةه) 719(سنة يف شهر مجادى األول  . 3

 .)17(ره اليافعي، ذكمائةاثنتني وتسعني وست ه) 692(سنة  . 4

  املطلب الثاين: قيمة تفسري البيضاوي.

لرأي من تفسري البيضاوي يعد  ، العلماء مجهور من أهم وأشهر التفاسري اليت حظيت بقبولوهو ، عند أهل السنة واجلماعة احملمودأمهات كتب التفسري 
مع  خمتصر جيد وهو تفسري، وعلى رأسها األزهر والزيتونة عدة قرون أقطار العامل اإلسالميأغلب يف اهد العلم الديين يف مع إقراًء وتدريًسا وشرًحافاشتغلوا به 

رعة، واستنباطات دقيقة،   وضمنهاللغة العربية،  قواعدبني التفسري والتأويل على فيه مؤلفه مجع ، العبارة ووضوح األسلوب سهولة : حاجي خليفةقال كما نكتا 
رة عن وجوه حماسن اإلشارة وملح "ول ملقام، كشف القناع  االستعارة، وهتك كونه متبحراً جال يف ميدان فرسان الكالم فأظهر مهارته يف العلوم حسبما يليق 

م، وذلل هلم صعب امل ا، فحل ما أشكل على األ ا وترمجان الناطقة وبنا رام وأورد يف املباحث الدقيقة ما أستار أخرى ممن أسرار املعقوالت بيد احلكمة ولسا
، ألن مؤلفه اختصره من الكشاف فتأثره به يف هذا اجلانب التفاسري البالغية اللغويةيعترب من كما أنه ،  )18("ضح له مناهج األدلةيؤمن به عن الشبه املضلة، وأو 

ت ا لرازيه تأثر ل ذلكو  ،ويعترب أيضا من التفاسري العقلية العلمية  دقيقة حمكمةبعبارة مع احتواءه على علوم كثرية ، لكونية واملباحث الكالميةخاصة يف اآل
خاصة يف  ،تعليقاالتفاسري كان أكثر و ووضعوا على شروحات وتعليقات كثرية، لذلك اعتىن به أهل العلم و خاصة يف نواحي اإلعراب والفقه واألصول والقراءات، 

لرجوع اىل العثمانية اخلالفةعصر  فظهر اجلانب الفقهي واالستنباط  أنه مؤلفه أصويل مشهوركما ،  وجودة منه يف خزائن تركيا اليوممئات النسخ امل وذلك واضح 
ثر به كالنسيف تفسريه،  ذا مثل البيضاوي حلقة الوصل بني من سبقه كالزخمشري والرازي والراغب األصفهاين بتلخصيه لكتبهم، وبني من جاء بعده و في وأيب و
إال يف بعض  يف جانب الفقه واللغة أنه خال من االستطرادات والتوسعكما من أن من أهم مميزاته أللوسي وغريهم من خالل تفصيلهم ملا أمجله،  السعود وا

له فيه وفور حظ يف حاشيته: " الشهاب، كما قال برشاقة العبارة وغزارة معانيهاامتاز تفسريه كما ،  للتدريسمناسب ، وهلذا كان املواضع اليت حتتاج إىل ذلك
  كما قال البحرتي:  ،وسالسة لفظ

  قد ركنب اللفظ القريب فأدرك ~ ن به غاية املرام البعيد
فيه أنضر روض طابت مثاره، وتفتحت بيد النسيم أنواره،  ،وراءه تصعيد بل لفظه قريب لكنه أمنع من معشوق له رقيب، وشاؤه بعيد، ولكن ليس لنفس الفكر

دلت غصونه، جنوه بصوب الوحي مغدق، ودوحه يف ربيع املعاين مثمر مورقسقا وما من مفسر بعد  ،)19("ه من صيب البالغة هتونه، حىت تشعبت فروعه و
خلصه فأجاد، وأتى بكل : "أنه يف حاشيته السيوطي، ومن أحسن ما قال عنه وركما ذكر الفاضل بن عاش  مراجعه القرن السابع إال وتفسري البيضاوي أحد

، وحرر مهمات، واستدرك تتمات، فربز كأنه سبيكة ُنَضار، واشتهر اشتهار الشمس يف وسط عتزال، وطرح مواضع الدسائس وأزالمستجاد، وماز منه أماكن اال
دروا إىل تلقيه النهار، وعكف عليه العاكفون، وهلج بذكر حماسنه الواص فون، وذاق طعم دقائقه العارفون، فأكّب عليه العلماء والفضالء تدريسا ومطالعة، و

  .)20("لقبول رغبة فيه ومسارعة، ومّروا على ذلك طبقة بعد طبقة، ودرجوا عليه من زمن مصنفه إىل زمن شيوخنا متسقة
  املطلب الثالث: املؤلفات اليت كتبت على تفسري البيضاوي. 

روا حوله نشاطا علميا هائال،أهل العلممكانة رفيعة بني تفسري البيضاوي اكتسب  ذكر أنه مر زمن على العلماء يف الدولة العثمانية، مل يكن مينح  هحىت إن ، وأ
د فارس، وبالد الطالب إجازة للتعليم والتدريس حىت يكتب حاشية على تفسري البيضاوي، وانتشر تدريسه يف أقطار العامل اإلسالمي حىت وصل دروسه إىل بال

                                                            

  .)258ص  /1(ج  شمس الدين ابن الغزيل ديوان اإلسالم، )3ص  /1(ج  )عنايه القاضي وكفاية الراضي(تفسري البيضاوي  علىحاشيه الشهاب  )16
  ).165ص  /4(ج  اليقظان يف معرفة ما يعترب من حوادث الزمانمرآة اجلنان وعربة  )17
  ).186ص  /1(ج  كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون )18
  ).2ص  /1(ج  )اضيعنايه القاضي وكفاية الر (تفسري البيضاوي  علىحاشيه الشهاب  )19
  ).13ص  /1(ج  نواهد األبكار وشوارد األفكار (حاشية السيوطي على تفسري البيضاوي) )20



لدرس  : "مث إن هذاحاجي خليفة قالاألفغان، واألقطار اهلندية، كما  الكتاب ُرزِق من عند هللا حبسن القبول عند مجهور األفاضل والفحول، فعكفوا عليه 
مة، ومنهم من كتب على بعض مواضع منه" ، وأما التعليقات واحلواشي غري التامة )21(والتحشية، فمنهم من عّلق تعليقه على سورة منه، ومنهم من حشى حتشية 

ا أكثر من مائة وثالثني حاشية، وقيل إن  عبد الرمحن الشهريخمطوطا، ذكر الشيخ أغلبها ال زال و عليه فكثرية جدا  يف دروس شرحه لتفسري البيضاوي أ
ا زادت على الثالث مئة، و  قفت على مائة وستة وأربعني اسم حاشية منها على موقع قد و صاحب (الفهرس الشامل للرتاث العريب اإلسالمي املخطوط) ذكر أ

  :كما يليأربعة  أصناف على  هلا مثلةأبعض ل نعرضفسري وكتاب كشف الظنون، وال أطيل بذكرها كلها هنا، لكن ملتقى أهل الت

  ، من أشهرها:أوال: احلواشي التامة اليت تناولت التفسري كله

خلفاجي (ت  . 1   .ية القاضي وكفاية الراضيهـ)، املسماة عنا 1069حاشية أمحد بن حممد بن عمر املصري القاضي شهاب الدين املعروف 

وهي "): قال عنها صاحب كشف الظنون: ه951حاشية حممد بن مصلح الدين مصطفى القوجوي حميي الدين احلنفي املعروف بشيخ زاده (ت  . 2
  .)22("أعظم احلواشي فائدة وأكثرها نفًعا وأسهلها عبارة

بن التمجيد . 3   .هـ) 880حممد خان الفاتح (ت حنو  لسلطانمعلم ا-حاشية العامل مصلح الدين مصطفى بن إبراهيم املشهور 

  ).هـ 1195حاشية إمساعيل وهيب بن حممد بن مصطفى القونوي (ت  . 4

لكازروين (ت يف حدود سنة  . 5   .ه)940حاشية أيب الفضل القرشي الصديقي اخلطيب املشهور 

  ».واهد األبكار وشوارد األفكارن«هـ)، يف جملد مساها  911حاشية الشيخ جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي (ت  . 6

  ي).هـ)، مساها (احلسام املاضي يف إيضاح غريب القاض 714حاشية الشيخ أبو بكر بن أمحد بن الصائغ احلنبلي (ت  . 7

مة تناولت جوانب معينة، وأمورا حمددة من هذا التفسري)، منها: ،نيا: التعليقات   (وهي حواشي غري 

  .ه)942للشيخ اإلمام مشس الدين حممد بن يوسف بن علي بن يوسف الشامي (ت » يضاوي صاحب الكشافاإلحتاف بتمييز ما تبع فيه الب« . 1

لتصرفات الهـ)، وهي  943تعليقة احملقق عصام الدين إبراهيم بن حممد بن عربشاه اإلسفرايين (ت  . 2 من أول القرآن إىل الئقة والتحقيقات الفائقة مشحونة 
رفاد إرشاد الفرقان.   آخر األعراف ومن أول سورة النبأ إىل آخر القرآن، أهداها إىل السلطان سليمان خان، أوهلا: احلمد هلل الذي عم 

هـ)، وهي من أول سورة هود إىل آخر  945أفندي (ت تعليقة املوىل سعد هللا بن عيسى بن أمري خان القسطموين مث الرومي احلنفي الشهري بسعدي جليب  . 3
  .من اهلوامش فأحلقها إىل ما علقه القرآن، وأما اليت وقعت على األوائل فجمعها ولده پري حممد

  :لثا: كتب التخريج

  أهل الكتاب. ه)، أوله: هللا أمحد أن جعلين من خدام1031لعبد الرؤوف املناوي (ت » الفتح السماوي بتخريج أحاديث البيضاوي« . 1

  ه).1175حملمد مهات زاده (ت » حتفة الراوي يف ختريج أحاديث البيضاوي« . 2

                                                            

  ).186ص  /1(ج  كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون )21
  ).188ص  /1(ج  املصدر السابق )22



  لعوض بن حممد بن السقاف احلضرمي الشافعي.» إحتاف األخيار بتخريج ما يف تفسري البيضاوي من األخبار« . 3

  .إىل سورة مرمي فقط يف ست ومثانني ورقةوهو خمطوط ه)، 1288لعبد هللا بن صبغة املدراسي (ت » فيض الباري يف تفسري أحاديث تفسري البيضاوي« . 4

  :رابعا: املختصرات

مام الكاملية (ت » خمتصر تفسري البيضاوي« . 1  هـ). 874حملمد بن حممد بن عبد الرمحن بن علي يوسف بن منصور القاهري كمال الدين الشافعي املعروف 

 طاطني بكتابته.خل، واهتمام الوراقني واواملناظرات اليت وقعت بني العلماءسري، شرح هذا التفقراءة و إىل غري ذلك من الدروس اليت مت عقدها ل

  مصادر تفسري البيضاوي وأصول التفسري فيهاملبحث الثاين: 

  التفسري. يفاملطلب األول: مصادره 

ونقل عنها واستفاد من  ،)23(أساسية ة تفاسريمل يصرح البيضاوي مبصادره اليت اعتمد عليها يف التفسري، لكن مصادر ترمجته أوضحت أنه اعتمد على ثالث
م نه أخذ عن أماثل احملققني وأفاضل املتأخرين حتقيقا   :كما يلي مع مثال لكل منها  هيو  ،مع عدم ذكره ألمسائهم بل اكتفى يف املقدمة 

يف طريقته يف بيان األلفاظ، به تأثر ف، بيانإلعراب واملعاين وال خاصة فيما يتعلق وهو من أهم مصادره :هـ) 538(ت للزخمشري  تفسري الكشاف . 1
إلنس عند   ،آراءهيوافقه يف  فيه من اعتزاالت، وإن كان أحياترك ما كما أنه   ،والرتاكيب، ونكت البالغة كالذي حصل عند موافقته له يف إنكار تلبس اجلن 

 .من املآخذ على تفسريه هذا، و تفسري آية البقرة

لزخمشري يف مثال و  تك {يف تفسري قوله تعاىل:  :النحو واإلعرابثره  ولوال أن تصيبهم مصيبة مبا قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لوال أرسلت إلينا رسوال فنتبع آ
ا حمذوف، والثاين حتضيضية، وإحدى الفاءين للعطف، واألخرى جو لوال{" يف الكشاف: الزخمشري قال، }ونكون من املؤمنني اب لوال، } األوىل امتناعية وجوا

م قائلون إذا عوقبوا مبا  عث على الفعل، والباعث واحملضـض من واد واحد. واملعىن: ولوال أ ا يف حكم األمر، من قبل أن األمر  قّدموا من الشرك واملعاصي: لكو
  .)24("ليلزموا احلجة إليهم إمنا هو هال أرسلت إلينا رسوًال، حمتجني علينا بذلك: ملا أرسلنا إليهم، يعين: أن إرسال الرسول

ألمر مفعول يقولوا املعطوف على تصيبهلوال{": البيضاويوقال  لفاء تشبيهاً هلا  ا إمنا أجيبت  لفاء } األوىل امتناعية والثانية حتضيضية واقعة يف سياقها، أل م 
ن يكون سبباً النتفاء ما جي اب به، وأنه ال يصدر عنهم حىت تلجئهم العقوبة واجلواب حمذوف واملعىن: املعطية معىن السببّية املنبهة على أن القول هو املقصود 

تك فنتبعها ونكون من املصدقني، ما أرسلن عاً اك أي إمنا أرسلناك قطلوال قوهلم إذا أصابتهم عقوبة بسبب كفرهم ومعاصيهم ربنا هال أرسلت إلينا رسوًال يبلغنا آ
  .)25("لعذرهم وإلزاماً للحجة عليهم

دون  وعلم الكالم لعلوم الكونيةما يتعلق  هالبيضاوي من وهذب خلصقد : و مبفاتيح الغيب أيضا سمىويهـ)  606(ت  لفخر الرازيلري الكبري التفس . 2
إبراز روح احلكمة و  ،واستنباط املعاين ر األدلة على أصول أهل السنةيقر ثر به يف تو، يف حترير املعاين الذوقية عليه اعتمدكما ،  يف االستطراد فيهما متابعته

                                                            

  ).186ص  /1(ج  املصدر السابق )23
  ).418ص  /3(ج  )الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل(تفسري الزخمشري  )24
  ).180ص  /4(ج  )أنوار التنزيل وأسرار التأويل(تفسري البيضاوي  )25



ا من نواحي الفلسفة وأصول الفقه وتفسري البيضاوي له من بينها اليد البيضاء القتناصه رواتع الشهاب يف حاشيته: " أشار بذلك، كما القرآنية وعرض نظر
 .)26("األصلني وبدائع الشريعة الغرّاء

يعين أن البأس الشديد الذي " يف التفسري الكبري: فخر الدين الرازي قال، }سهم بينهم شديد{ما جاء يف تفسري قوله تعاىل:  :ثره بتفسري الرازي ومثال
  .)27("هللا ورسولهيوصفون به إمنا يكون إذا كان بعضهم مع بعض، فأما إذا قاتلوكم مل يبق هلم ذلك البأس والشدة، ألن الشجاع جينب والعز يذل عند حماربة 

م وألن الشجاع جينب والعزيز يذل أي وليس ذلك ل": البيضاويوقال  سهم إذا حارب بعضهم بعضاً، بل لقذف هللا الرعب يف قلو ضعفهم وجبنهم فإنه يشتد 
  .)28("إذا حارب هللا ورسوله

الشتقاق هـ): 502(ت  تفسري الراغب األصفهاين . 3 ، وضمنه ، وغوامض احلقائق ولطائف اإلشاراتوبيان املفردات وقد خلص البيضاوي منه ما يتعلق 
  تفسريه.

 قال، }بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون{ما جاء يف تفسري قوله تعاىل:  :لراغب األصفهاين هثر مثال و 
استجرت إىل معاودة مثله، ومعاودة مثله جتعل ا ارتكب ذنباً فلم يقلع عنه ذويف استعارة االحاطة أبلغ تشبيه، وذاك أن اإلنسان إ" تفسريه: يف الراغب األصفهاين

ه حائطا مينعه عن رؤية على قلبه غشاوة، فتجر به إىل ارتكاب أكرب منه، مث ارتكابه ال هو أكرب منه يطبع على قلبه، فيشجعه على املداومة عليه، فيصري ذلك علي
يراها نعماً، فيحسب أن ال وراء اللذات الدنيوية لذة وال بعد التخصيص بقاء وورائها نعما ما وراء، فريى يف مقابح الذنوب حماسن، فيتخبط يف بال من دنياه رمبا 

ت هللافهذا معىن: (أحاطت به خطيئته)، وعلى ذلك دل قوله تعاىل: { م إىل }، وقوله: {مث كان عاقبة الذين أساءوا السوأى أن كذبوا  فأعقبهم نفاقا يف قلو
}، ووجه أخر روى عن السلف وهو إن كان عائداً إيل ما تقدم، فالنظر إليهما خمتلف، وهو أن السيئة الكفر، وذلك عن جماهد ما وعدوه يوم يلقونه مبا أخلفوا هللا

ة عليه حىت يصري هوة مستوليوأيب وائل والربيع، فبني تعاىل أن من حترى طريق الكفر، مث استمر مريرة يف ترك اإلقالع إما الرتك النظر، وإماما الشرارة، وإماما لش
  .)29("منه، فأولئك أصحاب النارذلك كحائط عليه ال خروج له 

ا ال خيلو عنها شيء من جوانبه، وهذا إمنا يصح يف شأن ": البيضاويوقال  وأحاطت به خطيئته أي استولت عليه، ومشلت مجلة أحواله حىت صار كاحملاط 
لكفر. وحتقيق ذلك: أن من أذنب ذنبا ومل يقلع عنه الكافر ألن غريه وإن مل يكن له سوى تصديق قلبه وإقر  ار لسانه فلم حتط اخلطيئة به، ولذلك فسرها السلف 

خذ مبجامع قلبه فيصري بطبعه مائال إىل ا ماك فيه وارتكاب ما هو أكرب منه، حىت تستويل عليه الذنوب و ها استجره إىل معاودة مثله واال ملعاصي، مستحسنا إ
ت هللامث كان عاقبة الذين أساءلذة سواها، مبغضا ملن مينعه عنها مكذ ملن ينصحه فيها، كما قال هللا تعاىل: {معتقدا أن ال    .)30("}وا السوأى أن كذبوا 

سلوبه،  ثر البيضاوي مبن سبقه، مع التعبري     علم الكالم واملنطق واللغة.يف خاصة استفاد منهمو يوافقهم أحيا يف القواعد النحوية، أو الدالالت، كان و وهكذا 

  الطريقة العامة اليت سار عليها البيضاوي يف تفسريه.املطلب الثاين: 

ليفه تفسريه، وبذلك حقق أهم شروط -يف مقدمة تفسريهاشرتط كما – على التفسري إال بعد أن برع يف علوم الدينالبيضاوي مل يُقِدم  ، وقد صنف فيها قبل 
منهجه العام فهو أنه يذكر اسم السورة، أما ، يف مقدمتهبشكل مفصل ومل يذكر البيضاوي منهجه لدين أصوله وفروعه واللغة العربية، املفسر من أن يكون عاملا 

ت املستثناة من اجملموع الكلي،  (مكية أو مدنية) مث موطن نزوهلا ا ويبني إن كان خمتلفا فيهوما اآل سورة األنعام واألعراف أول يف ذكر كما – مث يذكر عدد آ
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لتفسري بل خيتار ما يراه أ ،تري اآلفسيشرع يف تمث ، -والبينة ت اليت تناوهلا، ومل يتناول كلمات القرآن كلها  وأحيا جيزئ اآلية حباجة إىل بيان،  اومل يرّقم اآل
 أو تبديل أو إدغام وحني يتعرض ملعىن الكلمة يرجعها إىل أصلها االشتقاقي مع ما يتبع ذلك من تغيري إىل كلمات أو مجل، وأحيا اآلية كاملة أو أكثر من آية،

 ال ريب فيهوقيل: معناه يذكر ما يوافق اآلية من القرآن أحيا وما يدل عليها من أقوال الرسول وال يلتزم ذلك دائما، كما يف هذا املثال: "هو و  يف بعض احلروف،
صل مصدر رابين الشيء إذا حصل فيك الريبة، وهي قلق النفس حال من الضمري اجملرور، والعامل فيه الظرف الواقع صفة للمنفي. والريب يف األ هدىللمتقني. و 

ا، مسي به الشك ألنه يقلق النفس ويزيل الطمأنينة. ويف احلديث " فإن الشك ريبة والصدق طمأنينة، ومنه ريب الزمان  دع ما يريبك إىل ما ال يريبك"واضطرا
ولطائف رائعة،  ضمنه نكتا واستنباطاتإلضافة إىل أنه ، جياز واختصار غري خملوالنحويني  جيمع أقوال السابقني من الفقهاء واحملدثنيوكان ، )31("لنوائبه

حكم واملتشابه، والعام واخلاص، واملطلق واملقيد، واحلقيقة واجملاز، تفسريه على كثري من علوم القرآن:  واشتمل أيضا 
ُ
كأسباب النزول، والناسخ واملنسوخ، وامل

ت ، وغري ذلك، و والتعريض والكناية، واخلرب واالنشاء، واألقسام، واجلدل، وفضائل القرآن، وموهم التعارض واالختالفواالستعارة، واألمثال،  إذا عرض لآل
لثا، أو نيا، أ ، وما ذكره من وجوه التفسري:املؤيدون للتفسري العلمي ولذلك اعترب منون أن خيوض يف مباحث الكون والطبيعة والفلك، دالكونية ال يرتكها  و 

، وعرب عنها بصيغ خمتلفة مثل: إن كان لآلية سبب نزول اعتىن بذكر أسباب النزولكما ، أو بصيغة التمريض كقيل، فهو ضعيف: إما مرجوح أو مردود،  رابعا
يف أكثر من -  طبقأنه  إلضافة إىل، جيحنزلت اآلية يف كذا، أو روي كذا فنزلت، أو سبب نزول اآلية كذا، وغري ذلك، وقد يورد عدة أسباب للنزول دون تر 

ت اليت ورد فيها النسخ، وأيد القول بنسخها، وأحيا يناقشها أو يوردها ،  ة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب)رب قاعدة: (الع - موضع كذلك وقف عند بعض اآل
واجلمهور على أن )، قال رمحه هللا:"36التوبة } (يُن اْلَقيُِّم َفال َتْظِلُموا ِفيِهنَّ أَنـُْفَسُكمْ ِمْنها أَْربـََعٌة ُحُرٌم ذِلَك الدِّ دون تعقيب، ومثال ذلك عند تفسريه لقوله تعاىل{

ا يف احلرم وحال اِإلحرام، وعن عطاء أنه ال رتكاب املعاصي فيهن فإنه أعظم وزراً كارتكا  حيل للناس أن يغزوا يف احلرم حرمة املقاتلة فيها منسوخة، وأولوا الظلم 
  .)32("(أنه عليه الصالة والسالم حاصر الطائف وغزا هوازن حبنني يف شوال وذي القعدة)روى  يف األشهر احلرم إال أن يقاتلوا ويؤيد األول ماو 

  .التفسري األثري عند البيضاوياملطلب الثالث: 

لقرآن يف عدة مواضع، منها ما كان يبني املراد منها على امل أوال: ية أخرى لتؤكد املعىن الذي ذهب إليه،فسر البيضاوي القرآن  يت  ما  ومنها  عىن اللغوي، مث 
لكنه ال يعد مكثرا من  ،أو لبيان حجة قراءة شاذة أو لتأييد الوجه اإلعرايب وجوه التفسريمن  ذهب إليهما يستدل على ليبني املبهم أو يفصل اإلمجال، أو لكان 

لقرآن مثل الزخمشري، ومن أم   ثلة ما استشهد به من القرآن ما يلي:تفسري القرآن 

إذ املعىن،  }صراط إىل{بدل من حمل  }ِديناً {لوحي واِإلرشاد إىل ما نصب من احلجج.  }ُقْل ِإنَِّين َهداِين َريبِّ ِإىل ِصراٍط ُمْسَتِقيمٍ {: "قوله رمحه هللا - 
 .)33("ل مضمر دل عليه امللفوظأو مفعول فع }َويـَْهِدَيُكْم ِصراطاً ُمْسَتِقيماً {هداين صراطاً كقوله: 

ْلَمْعُروِف َوالنَّاُهوَن عَ عند تفسريه لقوله تعاىل: { -  ِ ِن اْلُمْنَكِر َواْحلاِفظُوَن ِحلُُدوِد اهللَِّ التَّائُِبوَن اْلعاِبُدوَن اْحلاِمُدوَن السَّاِئُحوَن الرَّاِكُعوَن السَّاِجُدوَن اْآلِمُروَن 
ِر اْلُمْؤِمِننيَ  م املؤمنون املذكورون وجيوز أن يكون مبتدأ خربه )، قال البيضاوي: "112وبة الت} (َوَبشِّ التَّائُِبوَن رفع على املدح أي هم التائبون، واملراد 

ُ اْحلُْسىنحمذوف تقديره التائبون من أهل اجلنة وإن مل جياهدوا لقوله:    .)34("وَُكالًّ َوَعَد اهللَّ

ا يف التفسريأورد البيضاوي األحاديث واستش :نيا   يلي:كما   لعدة أغراضوذلك  منها الصحيح واحلسن واملعلول والضعيف، جمردة عن األسانيد هد 
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لقوله  أي الوسطى بينها، أو الفضلى منها خصوصاً وهي صالة العصر }َوالصَّالِة اْلُوْسطى{البيضاوي: " يف قولإيراده للحديث لبيان معىن اآلية، كما  - 
راً «يوم األحزاب عليه الصالة والسالم  م   .)35("»شغلو عن الصالة الوسطى صالة العصر مأل هللا بيو

ِِنَّ {قوله تعاىل إيراده للحديث ليؤيد احلكم الفقهي ويعضد به حجته أو يرد على املخالفني، كما يف املثال: " -  ن.  }َفطَلُِّقوُهنَّ لِِعدَّ أي وقت عد
ا حيضتان«قوله عليه الصالة والسالم:  اوالطالق املشروع ال يكون يف احليض، وأم فال يقاوم ما رواه الشيخان يف قصة  »طالق األمة تطليقتان وعد

 مره فلرياجعها، مث ليمسكها حىت تطهر مث حتيض مث تطهر، مث إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن ميس، فتلك العدة اليت أمر هللا تعاىل«ابن عمر 
 .)36("»أن تطلق هلا النساء

ا. }ِإنَّ احلََْسناِت يُْذِهْنبَ السَّيِّئاتِ "{أن يبني سبب النزول، كما يف املثال:  -  إن الصالة إىل الصالة كفارة ما بينهما ما اجتنبت «ويف احلديث  يكفر
ا « ويف سبب النزول »الكبائر  .)37("»فنزلتأن رجالً أتى النيب صّلى هللا عليه وسّلم فقال إين قد أصبت من امرأة غري أين مل آ

حلديث، كما يف قصة أصحاب األخدود -   .)38(بيان القصص املوجزة يف القرآن 

تفاق احملققني كما بني ابن اجلوزي بن كعب يف فضل كل سورة عن أيب ذكر احلديث املرويبلسورة ختامه ل -  ، وهو مما أخذ عليه، لكونه حديثا موضوعا 
م ليسوا من أهل ، وقد اعتذر له العلماء على أ)39(يف املوضوعات نه وقع أيضا لبعض املفسرين كالزمشخري والواحدي يف البسيط والثعليب، لكو

ت الضعيفة واملو  ضوعة يف هذا احلديث رواية ودراية، مث كفى الباحثني اإلمام عبدالرؤوف املناوي يف كتابه والشهاب واخلفاجي يف حاشيته بيان الروا
  التفسري.

درا، وأحيا خيتصر احلديث ويكتفي منه مبوضع الشاهد، وأحيا يف األغلب ال يذكر اسمهو و   الراوي، ومل يذكر املصادر احلديثية أو حيكم على األحاديث إال 
رة يذكر احلديث الصحيح بصيغة التضعيف ويذكر الضعيف بصيغة اجلزم.)40(كما يف قصة أسارى بدر  يدخل بعض األحاديث يف بعض   ، و

ر  أورد البيضاوي لثا:  من أمثلةلتوضيح وتعضيد املعىن، و وذلك  –لكنه مل يكن مكثرا -عن الصحابة والتابعني كما ذكر يف مقدمته للتفسري وأقواال  ايف تفسريه آ
بيضاء مل  رضي هللا تعاىل عنهما: حيشر الناس على أرض ابن مسعود وأنسوعن  رضي هللا تعاىل عنه: تبدل أرضاً من فضة ومسوات من ذهب، عليفعن ذلك: "

ا. ويدل عليه ما روى أبو هريرة رضي هللا تعاىل عنه أنه عليه  خيطئ عليها أحد خطيئة، وعن ابن عباس رضي هللا تعاىل عنهما: هي تلك األرض وإمنا تغري صفا
وبصيغة املبين ون التصريح بذكر االسم ينقل عن السلف د كثريا ما، و )41("»تبدل األرض غري األرض فتبسط ومتد مد األدمي العكاظي«الصالة والسالم قال: 

قوال الصحابة، النقل عن ابن عباس،  أكثركما أنه طلبا لالختصار،  للمجهول  وقد نقل أقواال عن جماهد وقتادة أما نقله ألقوال التابعني فيعترب مقال مقارنة 
  وسعيد بن جبري وأيب العالية، ومن أتباع التابعني نقل عن ابن عيينة.والضحاك 

  .االسرائيليات يف تفسري البيضاوي ملطلب الرابع:ا
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درامقارنة بغريه من املفسرين اإلسرائيلية من املقلني للروايةكان البيضاوي  ، وإن ذكر شيئا منها أشار إىل ويقتصر على بعضها وال يتوسع فيها ، فال يذكرها إال 
مثل كعب األحبار الذي أسلم وحسن إسالمه، وأحيا يشري إىل أن هذا التفسري مأخوذ عن  وأحيا يشري إىل أن هذا الكالم حمكي عن اليهودوهنها وضعفها، 

ت اإلسرائيل دقة أهل الكتاب، وأحيا ال يرد على الروا يرادهاز ايوأحيا يرد على الرواية كما ، ية بل يكتفي  وهو مردود عند : "ة قصة الغرانيققال يف 
  :على ذلك األمثلة وفيما يلي بعض ،)42("احملققني

ُو {عند تفسريه لقوله تعاىل:  -  ، قال )7: اإلسراء( }ا َما َعَلْوا تـَْتِبرياً فَِإذا جاَء َوْعُد اْآلِخَرِة لَِيُسوُؤا ُوُجوَهُكْم َولَِيْدُخُلوا اْلَمْسِجَد َكما َدَخُلوُه َأوََّل َمرٍَّة َولِيـَُتربِّ
ن سلط هللا عليهم الفرس مرة " البيضاوي: بل من ملوك الطوائف امسه ذلك  قيل دخل صاحب  )حردوس(، وقيل )جودرز(أخرى فغزاهم ملك 

ن مل يقبل منا فقال: ما صدقوين فقتل عليه ألوفاً منهم فلم يهد أ الدم، مث قال إن مل اجليش مذبح قرا بينهم فوجد فيه دماً يغلي فسأهلم عنه فقالوا: دم قر
ا: إنه دم حيىي فقال ملثل هذا ينتقم ربكم منكم، مث قال  حيىي قد علم ريب وربك ما أصاب قومك من أجلك، تصدقوين ما تركت منكم أحداً، فقالو 

ذن هللا تعاىل قبل  ت، )43("أبقي أحداً منهم فهدأ أالفاهدأ   الكثرية فنلحظ أن البيضاوي اكتفى بذكر هذه الرواية فقط ومل يتعداها إىل غريها من الروا
 عض كتب التفسري.اليت ذكرت يف ب

ومها ملكان أنزال لتعليم السحر ابتالء من ")، قال رمحه هللا: 102} (البقرة َوما أُْنزَِل َعَلى اْلَمَلَكْنيِ بِباِبَل هاُروَت َوماُروتَ وعند تفسريه لقوله تعاىل: { - 
ما مثالً بشرين، وركب فيهما الشه هللا للناس، ومتييزاً بينه وبني املعجزة. وما فحملتهما على املعاصي والشرك، مث  وة فتعرضا المرأة يقال هلا: زهرة،روي أ
ونلحظ هنا أيضا أن  ،)44("فمحكي عن اليهود ولعله من رموز األوائل وحله ال خيفى على ذوي البصائر صعدت إىل السماء مبا تعلمت منهما

 .بل أعرض عنها - اإلمام املاتريديكاليت ذكرها - هذه القصةتفاصيل البيضاوي مل ينجرف وراء اإلسرائيليات يف 

بَ ويف قصة سليمان ومتثل الشيطان بصورته يف قوله تعاىل: { -  وأظهر )، قال البيضاوي: "34ص: } (َوَلَقْد فـَتَـنَّا ُسَلْيماَن َوأَْلَقْينا َعلى ُكْرِسيِِّه َجَسداً ُمثَّ َأ
يت كل واحدة بفارس جياهد يف سبيل هللا ومل يقل إن شاء هللا، فطاف عليهن فلم ألطوفن الليلة على سبعني ا أنه قال:«روي مرفوعاً  ما قيل فيه ما مرأة 

 ً وقيل ولد له ابن فاجتمعت الشياطني على قتله فعلم  ».حتمل إال امرأة جاءت بشق رجل، فو الذي نفس حممد بيده لو قال إن شاء هللا جلاهدوا فرسا
ن مل يتوكل على هللا. وقيل إنه غزا صيدون من اجلزائر فقتل ذلك، فكان يغدوه يف السحاب فما شعر به إال  أن ألقي على كرسيه ميتاً فتنبه على خطئه 

، فأحبها وكان ال يرقأ دمعها جزعاً على أبيها، فأمر الشياطني فمثلوا هلا صورته فكانت تغدو إليها وتروح مع والئدها )جرادة(ملكها وأصاب ابنته 
ن يف ملك كياً متضرعاً، وكانت له أم ولد امسها أمينة إذا دخل يسجدن هلا كعاد ه، فأخربه آصف فكسر الصورة وضرب املرأة وخرج إىل الفالة 

وأخذ اخلامت وختتم به وجلس على كرسيه، فاجتمع عليه  )صخر(للطهارة أعطاها خامته وكان ملكه فيه، فأعطاها يوماً فتمثل هلا بصورته شيطان امسه 
ها لطلب اخلامت فطردته فعرف أن اخلطيئة قد أدركته، فكان يدور على اخللق ونفذ حكمه يف  كل شيء إال يف نسائه وغري سليمان عن هيئته، فأ

قر بطنها البيوت يتكفف حىت مضى أربعون يوماً عدد ما عبدت الصورة يف بيته، فطار الشيطان وقذف اخلامت يف البحر فابتلعته مسكة فوقعت يف يده فب
مسي به وهو جسم ال روح فيه ألنه كان متمثالً مبا مل يكن كذلك،  )صخر(وعاد إليه امللك، فعلى هذا اجلسد  فتختم به وخر ساجداً  فوجد اخلامت

حلديث الصحيح مث ، )45("واخلطيئة تغافله عن حال أهله ألن اختاذ التماثيل كان جائزاً حينئذ، وسجود الصورة بغري علمه ال يضره فجاء البيضاوي 
ت اإلسرائيلية اقتص  .يف هذه القصة كالواحدي والشوكاين  ومل يتوسع مثل بعض املفسرينر على بعض الرو
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ر اليت ذكرها  ، )46(تفسريه لقصة سليمان مع بلقيس أورد رواية يف وصف الوفد الذي محل اهلدا إليه عنديف تفصيل بعض القصص القرآين، إىل غري ذلك من اآل
ر اليت انتقدها العلماء.، )48(وقصة ابين آدم، )47(ة اليت نزلت على عيسى وقومهوما أورده يف وصف املائد   وغري ذلك من اآل

  املبحث الثالث: منهج البيضاوي يف التفسري

ت العقيدة.   املطلب األول: طريقته يف تفسري آ

ت اليت فيها أمر  ولكونه عاش يف بيئة مليئة مذهب األشاعرة بشكل خاص،  على منهج املتكلمني بشكل عام، وعلى عقديسار البيضاوي يف تفسريه لآل
لرد على املخالفني   .ألهل السنةلنزاعات الفكرية والفلسفية، حيث كان أتباع الفرق الضالة يشككون الناس يف عقائدهم، فجعل تفسريه مليئا 

ومثال رده ، الكشاف صاحب اليت تبع فيهابعض املسائل  لسنة، عداب أهل اويرجح مذه اختصره من الكشاف فكان يرد على املعتزلة يف أغلب املسائل ألنهو 
مثال ذلك.  }َفال تـَُلوُموِين قال البيضاوي: "{ ،}فال تلوموين ولوموا أنفسكمتعاىل: { قولهتفسريه ل عند :على املعتزلة بوسوسيت فإن من صرح العداوة ال يالم 

فعاله وليس فيها ما يدل عليه، }َولُوُموا أَنـُْفَسُكمْ { مثال ذلك على استقالل العبد  إذ  حيث أطعتموين إذ دعوتكم ومل تطيعوا ربكم ملا دعاكم، واحتجت املعتزلة 
  .)49("يكفي لصحتها أن يكون لقدرة العبد مدخل ما يف فعله وهو الكسب الذي يقوله أصحابنا

وإذ قلتم  موسى لن نؤمن لك حىت نرى هللا جهرة فأخذتكم الصاعقة  هلل يف اآلخرة عند تفسريه لقوله تعاىل: {م لرؤية املؤمننيكما رد على املعتزلة يف إنكاره
م ظنوا أنه تعاىل يشبه األجسام فطلبوا رؤيته رؤية األجسام يف اجلهات قال رمحه هللا:  ،)55(البقرة:  }وأنتم تنظرون "لفرط العناد والنعت وطلب املستحيل، فإ

  .)50(حوال يف الدنيا"ياز املقابلة للرائي، وهي حمال، بل املمكن أن يرى رؤية منزهة عن الكيفية، وذلك للمؤمنني يف اآلخرة وألفراد من األنبياء يف بعض األواألح

لرباهني املنطقية واحلجج العقلية من خالل علم الكالم،   : األنعام} (ا َجنَّ َعَلْيِه اللَّْيُل َرأى َكوَْكباً فـََلمَّ كما يف قوله تعاىل: {كما رد على الفالسفة وامللحدين 
فأراد أن ينبههم على ضاللتهم ويرشدهم إىل احلق من طريق النظر واالستدالل، وجن عليه الليل سرته بظالمه والكواكب كان الزهرة أو )، قال رمحه هللا: "76

ِإلفساد، أو على وجه النظر واالستدالل، وإمنا  على سبيل الوضع فإن املستدل على فساد هذا َريبِّ  :املشرتي وقوله قول حيكيه على ما يقوله اخلصم مث يكر عليه 
ألستار يقتضي اإلمكان واحلدوث  قاَل ال ُأِحبُّ اْآلِفِلنيَ أي غاب.  فـََلمَّا أََفلَ قاله زمان مراهقته أو أول أوان بلوغه.  م فإن االنتقال واالحتجاب  فضًال عن عباد

  .)51("أللوهيةوينايف ا

  ، لكن من املآخذ عليه:ذلك وغري واملعيةكالقدر   قد وافق أهل السنة يف كثري من مسائل االعتقادو 

 األمثلة: وفيما يلي بعض، واحلياء واحملبة والغضب والعجب والرمحةكالوجه والعني واليد والعلو واجمليء   :على طريقة األشاعرةأنه أول بعض الصفات  - 
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والرَّْمحِن الرَِّحيِم امسان بنيا للمبالغة من رحم، كالغضبان من غضب، والعليم من علم، والرمحة يف اللغة: رقة  فسريه للبسملة، قال البيضاوي: "عند ت: صفة الرمحة
ت  عتبار الغا اليت  املبادئدون  اليت هي أفعالالقلب، وانعطاف يقتضي التفضل واإلحسان، ومنه الرَِّحم النعطافها على ما فيها. وأمساء هللا تعاىل إمنا تؤخذ 

  .)52("تكون انفعاالت

والغضب: ثوران النفس إرادة االنتقام، فإذا أسند إىل هللا تعاىل )، قال رمحه هللا: "7} (الفاحتة َغْريِ اْلَمْغُضوِب َعَلْيِهْم َوَال الضَّالِّنيَ : عند قوله تعاىل: {صفة الغضب
  .)53("د به املنتهى والغاية على ما مرأري

ها نُوِدَي  ُموسى{: ويف قوله تعاىل: صفة الكالم قيل إنه ملا نودي قال: من املتكلم قال: إين أ هللا، فوسوس إليه إبليس )، قال البيضاوي: "11} (طه فـََلمَّا َأ
ين أمسعه من مجيع اجلهات وجبميع األعضاء. وهو إش ارة إىل أنه عليه الصالة والسالم تلقى من ربه  لعلك تسمع كالم شيطان فقال: أ عرفت أنه كالم هللا 

  .)54("كالمه تلقياً روحانياً، مث متثل ذلك الكالم لبدنه وانتقل إىل احلس املشرتك فانتقش به من غري اختصاص بعضو وجهة

لغلبة والقدرةتصوير لق)، قال رمحه هللا: "18} (األنعام َوُهَو اْلقاِهُر فـَْوَق ِعباِدهِ : يف قوله تعاىل: {صفة الفوقية   .)55("هره وعلوه 

َِْعُيِننا: ويف قوله تعاىل: {صفة العني عيننا، عرب بكثرة آلة احلس الذي حيفظ به الشيء ويراعى عن )، قال البيضاوي: "37} (هود َواْصَنِع اْلُفْلَك  ملتبساً 
  .)56("االختالل والزيغ عن املبالغة يف احلفظ والرعاية على طريق التمثيل

ا هلل كما وردت ومبا يليق به، وال حاجة للتأويل.والصو   اب فيما سبق من الصفات إثبا

وغريها سار يف تعريفه للتوحيد على منهج املتكلمني الذين يرون معىن الواحد هو نفي التبعيض والرتكيب والتعدد والتثنية ونفي اجلسمية واجلهة أنه كما  - 
ن يدل على جمامع صفات ، قال البيضاوي: ")1(اإلخالص:  }قل هو هللا أحد{ يف قوله تعاىل:، كما من املصطلحات الكالمية واحد بدل أو خرب 

إذا الواحد احلقيقي ما يكون منزه الذات عن أحناء الرتكيب والتعدد، وما يستلزم أحدمها كاجلسمية  ،اجلالل كما دل هللا على مجيع صفات الكمال
 .)57(وجوب الوجود والقدرة الذاتية واحلكمة التامة املقتضية لأللوهية"والتحيز واملشاركة يف احلقيقة وخواصها ك

 }احلمد هلل رب العاملني{تفسري قوله تعاىل:  على وجود هللا وهي دليل احلدوث ودليل اإلمكان، كما يف وألفاظهم وأدلتهمكما سلك منهج املتكلمني  - 
ا "والعامل اسم ملا يعلم به، ك ، قال رمحه هللا:)2(الفاحتة:  اخلامت والقالب، غلب فيما يعلم به الصانع تعاىل، وهو كل ما سواه من اجلواهر واألعراض، فإ

ا وافتقارها إىل مؤثر واجب لذاته تدل على وجوده، وفيه دليل على أن املمكنات كما هي مفتقرة إىل احملدث حال حدوثها فهي مفتقرة  ....... إلمكا
  .)58(إىل املبقي حال بقائها"

ت األحكاماملطل   .ب الثاين: طريقته يف تفسري آ

ختصار ت األحكام يذكر املذاهب الفقهية  ييده يف األغلب ، مع ترجيحه من غري أدلة تفصيلية كان البيضاوي عندما يتعرض آل فهو من   للمذهب الشافعيو
درامل يذكر املو واملالكي والشافعي،  ، وكان يقتصر على ذكر املذهب احلنفيكبار فقهاء الشافعية   :، ومثال ذلكذهب احلنبلي إال 
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} معروفات وهي: شوال وذو القعدة وتسعة من ذي احلجة بليلة معلومات"{: قال رمحه هللا)، 197} (البقرة احلج أشهر معلوماتعند قوله تعاىل: { - 
، والعشر عند  وقت إحرامه، أو وقت أعماله  . وبناء على اخلالف على أن املراد بوقتهمالكرمحه هللا تعاىل. وذي احلجة كله عند أيب حنيفة النحر عند

رمحه هللا وإن صح اِإلحرام به قبل شوال  وأبو حنيفةكره العمرة يف بقية ذي احلجة. مالكاً  ومناسكه، أو ما ال حيسن فيه غريه من املناسك مطلقاً، فإن 
 .)59(فقد استكرهه"

لتدارك ومنه املثل: عاد الغيث على )، قال البيضاوي: "3} (اجملادلة َن ِلما قاُلواَوالَِّذيَن ُيظاِهُروَن ِمْن ِنساِئِهْم ُمثَّ يـَُعوُدو وعند قوله تعاىل: { -  أي إىل قوهلم 
ً ميكنه مفارقتها فيه، إذ التشبيه يتناول حرمته لصحة الشافعي وذلك عند  ،ما أفسد، وهو بنقض ما يقتضيه مساك املظاهر عنها يف النكاح زما

جلماع.  مالكولو بنظرة شهوة. وعند  ،ستباحة استمتاعهاأيب حنيفة به. وعند  وهو أقل ما ينتقض ،استثنائها عنه لعزم على اجلماع، وعند احلسن 
لظهار يف اِإلسالم  أو بتكراره لفظاً وهو قول ،مبعىن يعتادون الظهار إذ كانوا يظاهرون يف اجلاهلية، وهو قول الثوري َيْظَهُرونَ على أن قوله  ،أو 

ن حيلف على ما قال وهو قول أيب مسلمالظاهرية، أ مساكها، أو استباحة استمتاعها أو وطئها ،و معىن   .)60("أو إىل املقول فيها 

غٍ  َفَمنِ ويف قوله تعاىل: { -  لسفر وهو ظاهر مذهب )، قال رمحه هللا: "173} (البقرة َوال عادٍ  اْضطُرَّ َغْريَ  وقول  الشافعيفعلى هذا ال يباح للعاصي 
  .)61("رمحهما هللا تعاىل أمحد

  .البالغيالنحوي و اللغوي و  املطلب الثالث: منهجه

  :يف تفسريه كبريا، وكان هلا نصيبا  ، دون استفاضة أو توسعوالنحوية عة اللغويةلصنااهتم البيضاوي 

، )8التوبة ( }ُكْم ِإالًّ َوال ِذمَّةً َكْيَف َوِإْن َيْظَهُروا َعَلْيُكْم ال يـَْرقـُُبوا ِفييقف عند أصل الكلمة واشتقاقها واستعماالت العرب هلا، فعند قوله تعاىل: {فهو  - 
  َلَعْمُرَك ِإنَّ ِإلََّك ِمْن قـَُرْيش ... َكِإلَّ السَّْقِب ِمْن رََأِل النـََّعامِ   قال حسان: ،قرابة :وقيل .ِإالًّ حلفاً قال البيضاوي: "

م كانوا إذا حتالفوا رفعوا  ،اجلؤار :ولعله اشتق للحلف من اِإلل وهو ،ربوبية :وقيل ا تعقد بني األقارب ما ال أل م وشهروه، مث استعري للقرابة أل به أصوا
  )إيال(ألنه قرئ  ،آل الربق إذا ملع. وقيل إنه عربي مبعىن اِإلله :ألل الشيء إذا حدده أو من :اشتقاقه من :يعقده احللف، مث للربوبية والرتبية. وقيل

  .)62("كجربئل وجربئيل

يف موضع  مصدريةوجيوز أن تكون  مزيدة )ما(و}، قال رمحه هللا: "َما فـَرَّْطُتْم ِيف يُوُسفَ يف قوله تعاىل: { ومثال ذلكاهتم ببيان معاين احلروف، و  - 
لظرف، أو على اسم  لفصل بني العاطف واملعطوف  س  لعطف على مفعول تعلموا، وال  أو الرفع  )ِمْن قـَْبلُ (أو  )يف يُوُسفَ (وخربه  )َأنَّ (النصب 

إذا كان خرباً أو صلة ال يقطع عن اِإلضافة حىت ال ينقص وأن تكون موصولة أي: ما فرطتموه مبعىن ما  )قـَْبلُ (وفيه نظر، ألن  )ِمْن قـَْبلُ (تداء واخلرب الب
 .)63("قدمتموه يف حقه من اجلناية وحمله ما تقدم
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حتتمل أوجهاً من "واعلم أن اآلية }، قال البيضاوي: آمليف تفسري قوله تعاىل {، كما دف إبراز املعاين املواضع كثري منر وجوه اإلعراب يف  يذكو  - 
ملؤلف منها، وذلك خربه وإن كان أخص من املؤلف مطلقاً، و املۤۤ {: أن يكون اإلعراب األصل أن } مبتدأ على أنه اسم للقرآن. أو السورة. أو مقدر 

ليفه البالغ أقصى درجات الفصاحة ومراتب البالغة والكتاب صفة ذلك"  .)64(األخص ال حيمل على األعم ألن املراد به املؤلف الكامل يف 

يلَ نـَزَّ كما يف قوله تعاىل: {وكان يقول بوجود األلفاظ ذات األصول األعجمية،   -  جنِْ حلَْقِّ ُمَصدِّقاً ِلما َبْنيَ َيَدْيِه َوأَنـَْزَل التـَّْوراَة َواْإلِ ِ آل } (َل َعَلْيَك اْلِكتاَب 
ما أعجميان، ويؤيد ذلك أنه قرئ )، قال رمحه هللا: "3عمران  ما بتفعلة وافعيل تعسف أل بفتح اهلمزة » األجنيل«واشتقاقهما من الورى والنجل، ووز

 .)65("أبنية العربية وهو ليس من

َْهِلَك ِبِقْطٍع ِمَن اللَّْيِل َوال يـَْلَتِفْت ِمْنُكْم َأَحٌد ِإالَّ وقد يرد عليه كما يف قوله تعاىل: {وهو يلخص ما ذكره الزخمشري يف اجلانب النحوي،  -  ِ فََأْسِر 
 على الروايتني يف أنه خلفها مع قومها أو أخرجها فلما مسعت صوت وال جيوز محل القراءتني)، قال البيضاوي ردا على الزخمشري: "81} (هود اْمَرأََتكَ 

راءتني من قوله: العذاب التفتت وقالت  قوماه فأدركها حجر فقتلها، ألن القواطع ال يصح محلها على املعاين املتناقضة، واألوىل جعل االستثناء يف الق
يها  }الَّ قَِليلٌ مَّا فـََعُلوُه إِ {َوال يـَْلَتِفْت مثله يف قوله تعاىل:  اللتفات بل عدم  وال يبعد أن يكون أكثر القراء على غري األفصح، وال يلزم من ذلك أمرها 

ُمْ {عنه استصالحاً ولذلك علل على طريقة االستئناف بقوله:  َ  .)66("وال حيسن جعل االستثناء منقطعاً على قراءة الرفع }ِإنَُّه ُمِصيُبها َما َأصا

(البقرة  }ُصمٌّ ُبْكٌم ُعْمٌي فـَُهْم ال يـَْرِجُعونَ اليت ذكرها الزخمشري، كما يف قوله تعاىل: {وأورد بعض الشواهد الشعرية  ،وأبرز بالغة القرآنكما أنه أظهر  - 
بصارهم، ُجِعُلوا كأمنا ُصمٌّ ُبْكٌم ُعْمٌي ملا سدوا مسامعهم عن اإلصاخة إىل احلق وأبوا أن ينطقوا به ألسنتهم ويتبصروا اآل، قال رمحه هللا: ")18 ت 

ُعوا َخْرياً ذُِكْرُت بِه ... وإْن ذُِكْرُت بسوِء عنَدُهْم أذنوا     أيفت مشاعرهم وانتفت قواهم كقوله:  ُصمُّ إذا مسَِ

 َأَصمُّ عن الشيء الَّذي ال أُريُدُه ... وأَمسُع َخْلِق هللا حَني أُريدُ     وكقوله:

ال االستعارة إذ من شرطها أن يطوي ذكر املستعار له، حبيث ميكن محل الكالم على املستعار منه لوال القرينة   وإطالقها عليهم على طريقة التمثيل،
الِح ُمَقذٍَّف ... َلُه لَِبٌد َأظَفارُه مل تـَُقْلمِ     كقول زهري:  َلَدى أسٍد شاكي السِّ

نَّ َلُه َحاجًة يف السَّماء  متام الطائي:ومن مث ترى املفلقني السحرة يضربون عن توهم التشبيه صفحاً كما قال أبو   َويصَعُد حىت َيُظنَّ اجلَهوُل ... 

 ُأَسٌد عليَّ ويف احلُُروِب نـََعامة ... فـَْتخاُء تنفر مْن َصِفري الصَّافرِ     وهاهنا وإن طوى ذكره حبذف املبتدأ لكنه يف حكم املنطوق به، ونظريه:

  .)67("لته للمستوقدين، فهي على حقيقتهان اآلية فذلكة التمثيل ونتيجته، وإن جعهذا إذا َجَعْلَت الضمري للمنافقني على أ

  .القراءاتإيراد منهجه يف املطلب الرابع: 

هورين، ويُعرب عن وجوه القراءات املشهورة املعزوة إىل األئمة الثمانية املش: "بقوله إمجاال يف مقدمة التفسرياه للقراءات ديف إير ذكر القاضي البيضاوي منهجه 
لقراء  الشهابذكر  وقدأما منهجه يف القراءات بشكل تفصيلي فلم حيدده، ، )68("اذ املروية عن القرّاء املعتربينوالشو  يف حاشيته املراد من قول البيضاوي 

ه روح بفتح االثمانية: " لتصغري، والشاذ ما وراء السبعة والثمانية هم القرّاء السبعة املشهورون، والثامن يعقوب بن إسحاق احلضرمي البصري وراو لراء وروشى 

                                                            

  ).36ص  /1(ج  املصدر السابق )64
  ).5ص  /2(ج  املصدر السابق )65
  ).143ص  /3(ج  املصدر السابق )66
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وقد تتبع كثري من احملققني  من منهجية جل املفسرين،يكن  واعتناؤه بقراءة يعقوب احلضرمي مل ،)69("وأحكامه مبسوطة يف حملها واألصح أنه ما فوق العشر
 :)70(والباحثني إيراد البيضاوي للقراءات وبينوا أهم مالمح منهجه يف النقاط التالية

يذكر القراءة اليت أمجع عليها القراء الثمانية ويفسرها، مث يعطف عليها القراءات  فكانيف تفسريه،  تهعتمد قراءا بشكل واضح أي القراء الذينيظهر أنه مل  أوال:
لواو، فإذا اختلفوا قدم قراءة اجلمهور دون عزو يف األغلب و  ى، وقليال ما يعطف قراءة اجلمهور على األقل، فسرها، مث يعطف عليها القراءات األخر ياألخرى 

أنه يكثر من  :أنه مل يعتمد على رواية حفص عن عاصم، وأكثر احتمالني ذكرمها الباحثون املرجحمن ، لكن مجيع القراء الثمانية ويف بعض األحيان يعزو إىل
فع و  ا الوهذا االحتمال صري على قراءة أيب عمرو الب يعتمد كثريامعناها، و  يوجهاإلشارة إىل قراءة  غالبة يف ذلك الزمن على تلك النواحي يف العراق وبالد لكو

 :يف األمثلة التاليةكما   عدم اطراد هذه القاعدة يف أكثر من موضع، نياالحتمال ينرد هذولكن ي، فارس

رِِهْم ِمْن بـَْعِد {تعاىل:  هلو قعند تفسريه ل -  َ َ َهلُُم اْهلَُدى الشَّْيطَاُن َسوََّل َهلُْم َوأَْمَلى َهلُمْ ِإنَّ الَِّذيَن اْرَتدُّوا َعَلى أَْد قال البيضاوي: ، )25(حممد:  }َما تـََبنيَّ
لعقوبة لقراءة يعقوب: َوأَْملى َهلُْم، أي: وأ أملي هلم، فتكون الواو للحال أو  "وأملي هلم ومد هلم يف اآلمال واألماين، أو أمهلهم هللا تعاىل ومل يعاجلهم 

وإمنا أفردها بعد  ،دائما، فبان أنه مل يعتمد قراءة أيب عمرو )71(ستئناف، وقرأ أبو عمرو: َوأَْملى َهلُْم على البناء للمفعول وهو ضمري الشيطان أو َهلُُم"اال
  .البصري، كما أنه كان يكثر من عدد آي السور على العد الكويف، عدا بعض املواضع على العد يف هذا املثال ذكر قراءة اجلمهور

ومن يتول فإن هللا هو الغين احلميد ألن معناه ومن يعرض عن اإلنفاق فإن هللا "قال البيضاوي: }، فإنه هللا هو الغين احلميد{ية احلديد: ه آلتفسري وعند  - 
ديد وإ إلنفاق ملصلحة غين عنه وعن إنفاقه حممود يف ذاته ال يضره اإلعراض عن شكره وال ينفعه التقرب إليه بشكر من نعمه، وفيه  ن األمر  شعار 

فع وابن عامر فإن هللا الغين فع، ف)72("املنفق. وقرأ   .أوال ذكر خالف 

وضرب له  ،موسى أربعني ليلة ملا عادوا إىل مصر بعد هالك فرعون وعد هللا موسى أن يعطيه التوراة }َوَعْد{وإذ "قال البيضاوي: يف سورة البقرة: و  - 
ا غرر الشهورميقا ذا القعدة وع لليايل أل فع وعاصم وابن عامر ومحزة والكسائي  .شر ذي احلجة وعرب عنها  ألنه تعاىل  }واَعْد{وقرأ ابن كثري و

  .، فذكر قراءة األقل أوال مث ذكر قراءة اجلمهور)73("ووعده موسى اجمليء للميقات إىل الطور .وعده الوحي

رة يؤخرهتيب القراءمنهجا واحدا يف تر يلتزم أنه مل  نيا: فع، مث يسري على  يف األغلب، لكن حسب ما يقتضيه السياق ، فتارة يقدم قار و يقدم ابن كثري على 
ا واضحا،  ، ومل يلتزم ذلك منهجوإذا انفرد الراوي عن القارئ فإنه يؤخره يف الرتتيب، فعا على ابن كثري، وابن عامر على أيب عمرو، وأحيا يقدم الرتتيب املعروف

 كما يف األمثلة التالية:

وقد سكّنُه ابن كثري وأبو عمرو ومحزة والكسائي ": رمحه هللا قال )92اإلسراء:(} أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا{قوله تعاىل عند تفسريه لف - 
فع يف غري )الروم(ويعقوب يف مجيع القرآن إال يف  وهو إما خمفف من  )،الطور(مها، وحفص فيما عدا ، وابن عامر إال يف هذه السورة، وأبو بكر و

طُحون
َ
  .)74("املفتوح، كِسْدٍر َوُسُدر، أو ِفْعل مبَعىن َمْفُعول كالطَّْحن مبعىن امل
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بو وقرأ ابن كثري وأبو عمرو وأالبيضاوي: " قال )178آل عمران:( }ألنفسهموال حيسنب الذين كفروا أمنا منلي هلم خري {قوله تعاىل وعند تفسريه ل - 
لياء على  فاعل، وأن مع ما يف حّيزه مفعول، وفتح سينه يف مجيع القرآن ابن عامر ومحزة وعاصم. واإلمالء:  }الذين{ِإنَّ عاصم والكسائي ويعقوب 

  .)75("اإلمهال وإطالة العمر

وتصديرها بصيغة اجلزم (قرأ) وحنوه، وتصدير القراءة الشاذة  ا،ألصحااملتواترة القراءة املتواترة عن الشاذة من خالل عزو السبع حاول متييز القراءات  أنه لثا:
  ومن أمثلة ذلك ما يلي:، هو الغالبهذا ، و ومل يعزها أو ينسبها ) وحنوهُقرِئَ التمريض (أو اجملهول بصيغة 

لضّم، و"ِحرٌْج" أي: ُمَضّيق" َوُقرِئَ ، قال رمحه هللا: ")138األنعام:( }ِحْجرٌ وقالوا هذه أنعام وحرث {قوله تعاىل: عند تفسريه ل -   . )76("ُحْجر" 

أو على حذف اجلار  وجعل على أبصارهم غشاوةً ، لنصب على تقدير وقرئ"قال البيضاوي:  )،7البقرة:(} وعلى أبصارهم غشاوة{قوله تعاىل: عند و  - 
 .)77("وإيصال اخلتم بنفسه إليه واملعىن: وختم على أبصارهم بغشاوة

َطِر، عطلت تُرَِكْت ُمْهمَلًة، َأِو السََّحاِئُب ُعطَِّلْت ، قال البيضاوي: ")4التكوير: ( }العشار عطلتوإذا {قوله تعاىل عند و  - 
َ
لتَّْخِفيف َوُقرِئَ َعِن امل ِ")78(.  

 .)79(}"َربِّكَ {ِصَفٌة لـ }ِذي الَعْرشِ { َوُقرِئَ " :رمحه هللاقال  ،)15الربوج: ( }ذو العرش{قوله تعاىل عند و  - 

لنيب ورد عنه اكما  تلتصريح  درا، ، وكذلك بعض الصحابة وغريهمفيما ُنسب إليه من روا ا مروية عن القراء علل و يف املقدمة كما سبق الذكر   وذلك 
  .)80("ويف قراءة أيب الشعثاء مرفوع بال اليت مبعىن ليس، قال البيضاوي: ")2البقرة:( }ال ريب فيه، كما يف قوله تعاىل {املعتربين

مساء القراء الثمانية  أنه رابعا: م عند ذكره  املشهورين،ُيصرح غالبا  م،وروا م   بعض األحيانو  لقراءا نكيستخدم مصطلحات للداللة على أعيا (ابن   احلجاز
فع) ن (أبو عمرو ويعقوب) الكوفيون أو كثري و رب السماوات {قوله تعاىل ، كما يف تفسريه لأو الشامي (ابن عامر) (عاصم ومحزة والكسائي) أو البصر

نوقد رفعه  }ربك{بدل من ": البيضاوي قال ،)37النبأ:(} واألرض وما بينهما الرمحن يف  وكذاجلّر صفة له  }الرمحن{، وأبو عمرو على االبتداء. احلجاز
ال ميلكون منه  :رفع الثاين على أنه خرب حمذوف أو مبتدأ خربهلرفع يف قراءة أيب عمرو، ويف قراءة محزة والكسائي جبر األول و و قراءة ابن عامر وعاصم ويعقوب، 

  .)81("خطا

، من املفسرين هأنه اهتم بذكر اختالف القراء يف فرش احلروف، وبيان ما فيها من معان تفسريية وبيانية، ويعد مكثرا من ذكرها وذكر األصول مقارنة بغري  خامسا:
فع يف     األمثلة التالية: كما يف،  ضعاو امل من ريكثخاصة إذا انفرد 

فع : "، قال رمحه هللا)22(الربوج  }َحمُْفوظٍ ِيف َلْوٍح قوله تعاىل: {يف  -   .)82("لرفع صفة للُقْرآنٌ  َحمُْفوظوقرأ 

ْسَىن َال َجَرمَ وقوله تعاىل: { -  ُْم  َوَجيَْعُلوَن هللَِِّ َما َيْكَرُهوَن َوَتِصُف أَْلِسنَـتـُُهْم اْلَكِذَب َأنَّ َهلُْم احلُْ َّ وقرأ ، قال رمحه هللا: ")62(النحل } ُمْفَرُطونَ َأنَّ َهلُْم النَّاَر َوَأ
 .)83("فع بكسر الراء على أنه من اِإلفراط يف املعاصي
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ُتْم وقوله تعاىل: { -  (النحل } الَِّذيَن أُوتُوا اْلِعْلَم ِإنَّ اخلِْْزَي اْليَـْوَم َوالسُّوَء َعَلى اْلكاِفرِينَ  قالَ  ِفيِهمْ  ُتَشاقُّونَ ُمثَّ يـَْوَم اْلِقَياَمِة ُخيْزِيِهْم َويـَُقوُل أَْيَن ُشرََكاِئي الَِّذيَن ُكنـْ
فع بكسر النون مبعىن تشاقونين، قال البيضاوي: ")27  .)84("وقرأ 

ُ َهَذا يـَْوُم يَنَفُع الصَّاِدِقَني ِصْدقـُُهْم َهلُْم َجنَّاٌت َجتْرِي ِمنْ وقوله تعاىل: { -  َ  قَاَل اهللَّ وقرأ ، قال البيضاوي: ")119 املائدة(} اُر َخاِلِديَن ِفيَها أََبًداَحتِْتَها اْألَ
 . )85("لنصب على أنه ظرف لقال وخرب هذا حمذوف، أو ظرف مستقر وقع خرباً واملعىن هذا الذي مر من كالم عيسى واقع يوم ينفع }يوم{فع 

ِت ِلَقْوٍم يـَْعَلُمونَ لِلَِّذيَن آَمُنوا ِيف  ُقْل ِهيَ وقوله تعاىل: { -  َ نـَْيا َخاِلَصًة يـَْوَم اْلِقَياَمِة َكَذِلَك نـَُفصُِّل اْآل خاِلَصًة {، قال رمحه هللا: ")32األعراف ( } اْحلََياِة الدُّ
ا خرب بعد خرب }يـَْوَم اْلِقياَمةِ  لرفع على أ فع  ا على احلال. وقرأ   .)86("ال يشاركهم فيها غريهم، وانتصا

 :مثالهو ، التوجيه النحوي والبياين، خاصة يف بعض املواضع وجيه القراءات املتواترة والشاذةبتالبيضاوي  اهتم سا:ساد

ْهلُدى ِمْن ِعْنِدهِ تعاىل: { هللا يف قول -  ِ ً ملقاهلم، بغري واو ألنه قال ما قاله ج» قال«وقرأ ابن كثري }، قال رمحه هللا: "َوقاَل ُموسى َريبِّ َأْعَلُم ِمبَْن جاَء  وا
 .)87("ووجه العطف أن املراد حكاية القولني ليوازن الناظر بينهما فيميز صحيحهما من الفاسد

َْلٍف ِمَن اْلَمالِئَكِة ُمْرِدِفنيَ وقوله تعاىل: { -  من أردفته أ إذا جئت بعده، أو متبعني  ،أو بعضهم بعضاً  ،متبعني املؤمنني)، قال البيضاوي: "9األنفال } (ِ
فع ويعقوب بع ه فردفه. وقرأ  م كانوا مقدمة  ،بفتح الدال أي متبعني أو متبعني ِفنيَ ُمْردضهم بعض املؤمنني، أو أنفسهم املؤمنني من أردفته إ مبعىن أ

فحركت الراء  ،ساكنانفالتقى  ،فأدغمت التاء يف الدال ،مبعىن مرتادفني ،وأصله مرتدفني ،بكسر الراء وضمها» ِدِفنيَ ر مُ «اجليش أو ساقتهم. وقرئ 
لضم على االتباع ،لكسر على األصل   .)88("أو 

لفصيح واألفصح، عتبار ا ،بني القراءات واألوجه املتواترة، أو بني املتواترة والشاذة، وقد يرجح الشاذة على املتواترة يف بعض األحيانخيتار ويرجح أنه  سابعا:
  ، كما يف األمثلة اآلتية:والبليغ واألبلغ

ً  البِِثَني ِفيها: {قوله تعاىلعند تفسري  -    .)89("أبلغوهو  }،لبثني{وقرأ محزة وروح )، قال رمحه هللا: "23النبأ:( }َأْحقا

نـَْيا َوزِينَـتـَُها َوَما ِعْنَد اهللَِّ َخْريٌ َوأَبـَْقى أََفَال تـَعْ {تعاىل:  هلو قو  -   أفال تعقلونقال البيضاوي: " ،)60(القصص:  }ِقُلونَ َوَما أُوتِيُتْم ِمْن َشْيٍء َفَمَتاُع اْحلََياِة الدُّ
لذي هو خري لياء، وهو  ،فتستبدلون الذي هو أدىن    .)90(يف املوعظة" أبلغوقرأ أبو عمرو 

يوم ال متلك نفس {تعاىل  عاصم والكسائي ويعقوب، ويعضده قوله اءةقر ماِلِك يـَْوِم الدِّيِن ، قال البيضاوي: ")4الفاحتة:(} مالك يوم الدين{: قوله تعاىلو  - 
وملا فيه من التعظيم، واملالك: هو  .}ملن امللك اليوم{ألنه قراءة أهل احلرمني، ولقوله تعاىل  املختاروهو  .}َمِلكِ {وقرأ الباقون:  }،واألمر يومئذ هلل لنفس شيئا

ألمر وا ِلك: هو املتصرف 
َ
لك، وامل

ُ
  .)91("لنهي يف املأمورين من امللكاملتصّرف يف األعيان اململوكة كيف شاء من امل
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الزخمشري وغريه من النحويني يف توهني بعض القراءات وتضعيفها، ومل يقتصر على الشاذة منها، بل تعداه إىل رد بعض منهج بعض املفسرين كسلك أنه  :منا
َواتـَُّقوا اهللََّ الَِّذي َتسائـَُلوَن ِبِه ، كما يف تفسريه لقوله تعاىل: {العلماء عليه ، وذلك مما انتقدهبدعوى خمالفتها للوجوه الصحيحة يف العربية ،األوجه املتواترة وتلحينها

جلر عطفاً على الضمري اجملرور ، قال البيضاوي: ")1(النساء:  }َواْألَْرحامَ    .)92("ألنه كبعض الكلمة وهو ضعيفوقرأ محزة 

   اخلامتة:

  تفسريه القيم، ميكن أن نوجز أهم نتائج البحث فيما يلي:التعريف ب، و سطور الوجيزة مع اإلمام البيضاويبعد هذه ال

  ريخ وفاته فقد تباينت أقواهلم وآرائهم، وميكن وهللا أعلم ترجيح قول اجلمهور أنهاملؤرخني عن غاب  ه. 685 عام ريخ ميالد اإلمام البيضاوي، أما 
 ا تكمنه من العلوم اإلسالمية مع رشاقة العبارة وغىن معانيها. من راء له، كانكثرة احلواشي عليه اليت بينت أثره وقوته العلمية وكانت إث   أهم أسبا
 لزخمشري واألصفهاين  ، وظهور ذلك يف اهتمامه جبانب البالغة واإلعراب.وتلخيص تفسريمها ثر البيضاوي الشديد 
  :ن مع غلبة اجلانب العقلي على النقللرأي احملمودبني التفسري املأثور والتفسري  التكاملمن أهم مميزات تفسري البيضاوي. 
  ومناسبا للتدريس حجمه متوسطاتفسريه اختصاره للتفسري مع غزارة املادة ومتانة العبارة، مما جعل ته: امن مميز. 
 .قلة إيراده لإلسرائيليات، وهذا من مميزات تفسريه، وإن كان األفضل أن لو مل يتابع املفسرين يف نقل هذه األخبار لكثرة الوضع فيها 
 ت الصفات،  مسائل علم الكالم يف تفسريه هإقحام، و حرى صحة األحاديث الواردةتأنه مل يبحث وي :من املآخذ على تفسريه  .كما أنه أول بعض آ
  لكونه ، و للغةاستفادته ممن قبله من املفسرين، إال أنه كان له إضافة مميزة خاصة يف الرد على املخالفني يف اجلوانب العقدية، ومتيزه يف عرض علوم امع

 . اذق، فبني األحكام الفقهيةأصويل ح
 ها واملنطق وعلم الكالم والتاريخ، كان له األثر على القيمة العلمية اليت أضافها يف التفسري.عه ألصول العلوم كالفقه وأصوله واللغة وفروعمج 

ا على الرضا بقضائك واكفنا بفهمها لنحظى بنعمائك،  ت التنزيل، وبلغنا أسرارها بتعلم التأويل، وأعنا   أكرم  طع عنا رفدك وعونكتقوال اللهم نور قلوبنا 
  األكرمني.

  :املصادر واملراجع

  :م. 2002مايو  - لعلم للماليني، الطبعة اخلامسة عشر هـ)، دار ا1396األعالم، خري الدين بن حممود بن حممد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي (ت  
  :صر الدين أبو سعيد عبد هللا بن عمر بن حممد الشريازي البيضاوي (ت هـ)، احملقق: حممد عبد الرمحن املرعشلي، دار 685أنوار التنزيل وأسرار التأويل، 

  هـ. 1418 - بريوت، الطبعة األوىل  –إحياء الرتاث العريب 

 هـ)، حتقيق: عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي، دار هجر للطباعة 774نهاية، أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي البصري مث الدمشقي (ت: البداية وال
  هـ. 1418والنشر والتوزيع واإلعالن، الطبعة األوىل، 

  :لبنان/صيدا. - قق: حممد أبو الفضل إبراهيم، املكتبة العصرية هـ)، احمل911بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة، جالل الدين السيوطي (ت  
 م2013 - ه1434، الطبعة األوىل، سور -  دمشق، الدكتور عبد العزيز حاجي، دار النوادر ،البيضاوي مفسرا. 
 لراغب األصفهاىن (، تفسري الراغب األصفهاين   ،ودراسة: د. حممد عبد العزيز بسيوينحتقيق  ،1جزء  ،هـ)502: تأبو القاسم احلسني بن حممد املعروف 

 .م 1999 - هـ  1420الطبعة األوىل:  ،جامعة طنطا - كلية اآلداب 
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 هـ)، مكتبة وهبة، القاهرة.1398 واملفسرون، الدكتور حممد السيد حسني الذهيب (ت: التفسري 
 1970 – 1390سنة النشر: ، الناشر: جممع البحوث اإلسالمية، حممد الفاضل بن عاشور، التفسري ورجاله. 
 هـ)، دار 1069دين أمحد بن حممد بن عمر اخلفاجي املصري احلنفي (ت: حاشيه الشهاب على تفسري البيضاوي (عنايه القاضي وكفاية الراضي)، شهاب ال

  بريوت. –صادر 
 احملقق: مراقبة / حممد عبد املعيد ضان ،هـ)852: تأبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالين (، الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة، 

د/ اهلند - ة الناشر: جملس دائرة املعارف العثماني  .م1972هـ/ 1392الثانية،  الطبعة ،صيدر ا
 الناشر: دار الكتب العلمية، بريوت  ،احملقق: سيد كسروي حسن ،هـ)1167: تمشس الدين أبو املعايل حممد بن عبد الرمحن بن الغزي (، ديوان اإلسالم - 

 .م 1990 - هـ  1411لبنان الطبعة األوىل، 
 اء الدين اجلُْندي اليمين (، وك يف طبقات العلماء وامللوكالسل حتقيق: حممد بن علي بن احلسني  ،هـ)732: تحممد بن يوسف بن يعقوب، أبو عبد هللا، 

 .م1995 ،الطبعة الثانية ،-صنعاء  - دار النشر: مكتبة اإلرشاد  ،األكوع احلوايل
  ج الدين عبد الوهاب بن د. عبد الفتاح حممد احللو،  - هـ)، احملقق: د. حممود حممد الطناحي771تقي الدين السبكي (ت: طبقات الشافعية الكربى، 

  هـ.1413هجر للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، 

  :احلافظ عبد العليم هـ)، احملقق: د. 851طبقات الشافعية، أبو بكر بن أمحد بن حممد بن عمر األسدي الشهيب الدمشقي، تقي الدين ابن قاضي شهبة (ت
  هـ. 1407بريوت، الطبعة األوىل،  –خان، عامل الكتب 

 بريوت –دار الكتب العلمية  ،هـ)945: تحممد بن علي بن أمحد، مشس الدين الداوودي املالكي ( ،طبقات املفسرين للداوودي.  
  هـ.1417السعودية، الطبعة األوىل،  –ي، مكتبة العلوم واحلكم ، احملقق: سليمان بن صاحل اخلز )11(ت: ق طبقات املفسرين، أمحد بن حممد األدنه وي  
 ) خمرمة، اِهلجراين احلضرمي الشافعي هـ)، ُعين به: بو  947 -  870قالدة النحر يف وفيات أعيان الدهر، أبو حممد الطيب بن عبد هللا بن أمحد بن علي 

  هـ. 1428جدة، الطبعة األوىل،  –مجعة مكري/خالد زواري، دار املنهاج 

 الطبعة الثالثة ،بريوت –دار الكتاب العريب ،هـ)538: تأبو القاسم حممود بن عمرو بن أمحد، الزخمشري جار هللا ( ،الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل -
  .هـ 1407

  سم حاجي خليفة أو احلا هـ)، 1067ج خليفة (ت: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، مصطفى بن عبد هللا كاتب جليب القسطنطيين املشهور 
ريخ النشر:  –مكتبة املثىن   م.1941بغداد، 

 وضع  ،هـ)768: تأبو حممد عفيف الدين عبد هللا بن أسعد بن علي بن سليمان اليافعي ( ،ان وعربة اليقظان يف معرفة ما يعترب من حوادث الزمانمرآة اجلن
 .م 1997 - هـ  1417األوىل،  الطبعة ،لبنان –الناشر: دار الكتب العلمية، بريوت  ،حواشيه: خليل املنصور

  دار ، هـ)606: تأبو عبد هللا حممد بن عمر بن احلسن بن احلسني التيمي الرازي امللقب بفخر الدين الرازي خطيب الري ()، التفسري الكبري(مفاتيح الغيب
 .هـ 1420 - الطبعة الثالثة  ،بريوت –إحياء الرتاث العريب 

 الناشر: حممد عبد احملسن  ،ضبط وتقدمي وحتقيق: عبد الرمحن حممد عثمان ،هـ)597: تمجال الدين عبد الرمحن بن علي بن حممد اجلوزي (، املوضوعات
ملدينة املنورة  .م 1968 -هـ  1388: 3م جـ  1966 -هـ  1386: 2، 1جـ  ،الطبعة األوىل ،صاحب املكتبة السلفية 

  جامعة أم القرى ، ـ)ه911: تعبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين السيوطي ()، حاشية السيوطي على تفسري البيضاوي(نواهد األبكار وشوارد األفكار-  
 .م 2005 - هـ  1424عام النشر:  ،رسائل دكتوراة) 3( ،اململكة العربية السعودية ،كلية الدعوة وأصول الدين

 لوفيات ؤوط وتركي مصطفى ،هـ)764: تالح الدين خليل بن أيبك بن عبد هللا الصفدي (ص ،الوايف  عام  ،بريوت –دار إحياء الرتاث  ،احملقق: أمحد األر
 .م2000 - هـ1420النشر:


