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شكر وتقدير
احلمد هلل واسع الكرم واإلحسان على ما يسر وأعان .وأتقدم ابلشكر ألكادميية تفسري للدراسات القرآنية ،وكل القائمني
عليها على تيسريهم لنا سبل العلم عن كتاب هللا عز وجل .كما أشكر فضيلة الدكتور عصام عبداملوىل على ما قدمه يف
مادة البحث العلمي .وأتقدم ابلشكر واالمتنان لألساتذة املشرفني على برامج األكادميية .وال يسعين إال أن أوكل جزاءهم
على ريب.
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ملخص البحث
يشتمل هذا البحث على تعريف وجيز حباشية حممد حمي الدين بن مصطفى القوجوي املعروف بـ ـ ـ (شيخ زاده) على تفسري
البيضاوي (أنوار التنزيل وأسرار التأويل) .ويهدف البحث إىل التعريف حباشية شيخ زاده ومكانتها العلمية وأهم املصادر
اليت استندت إليها ،وبيان املنهج الذي سار عليه شيخ زاده ،وقد عرضت الدراسة منهجه يف التعامل مع التفسري ابألثر،
ومع علوم اللغة والقراءات ،ومنهجه يف مسائل العقيدة وخاصة ابب األمساء والصفات .وقد خلص البحث إىل أن حاشية
شيخ زاده حافلة ابلعلوم املختلفة وتعني املبتدئ والعامي على فهم القرآن لسهولة أسلوب ِّ
احملشي .
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املقدمة
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احلمد هلل رب العاملني الذي أنزل القرآن ا
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َوب ُ ن َ
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ي[ ﴾٨٩النحل ،]89:والصالة والسالم على سيدًن حممد  السراج املنري واهلادي البشري ﴿إِنا
ِ
ن
َ ن َ ن َ َٰ َ َ َٰ ٗ َ ُ َ ل ر َ َ ٗ َ َ ر َ َّ
ُّ
ٗ
ٗ
َ
َ
أرسلنك ش ِهدا ومب ِۡشا ونذِيرا ٤٥وداعِيا إَِل ٱّلل ِ بِإِذنِهِۦ و ِِساجا من ِريا[ ﴾٤٦األحزاب ،]49:ورضي هللا عن

الصحابة والتابعني وعمن تبعهم إبحسان إىل يوم الدين .وبعد...
علم عظيم القدر ،رفيع املنزلة ،وقد اشتغل علماء التفسري به على مر العصور ليربزوا ما يف كتاب
فإن تفسري القرآن العظيم ٌ

هللا من أحكام وأسرار ومعاين ونكت وغري ذلك من أنواع علوم القرآن .وقد كتب هللا ملن شاء أبن يلقى كتابه القبول عند
الكثريين ومن هؤالء اإلمام القاضي ًنصر الدين البيضاوي (ت685ه) يف كتابه املوسوم بـ ـ ـ ـ (أنوار التنزيل وأسرار التأويل)
فقد وفِّق أبن جيمع بني جزالة العبارة وإجيازها وغزارة املعلومات ،وبسبب رفعة قدره يف العلم فقد استعصى فهم كالمه
على الكثريين ممن قرأوه فظهرت احلاجة لكتابة الشروحات واحلواشي والتعليقات.
اسعا
جدا وانتشر
وقد حظي تفسري البيضاوي منذ صدوره يف القرن السابع اهلجري إىل يومنا هذا ابهتمام كبري ا
انتشارا و ا
ا

ويعد من أكثر الكتب اليت كتبت عليها حواشي .ومن هذه احلواشي حاشية حممد بن مصلح الدين مصطفى القوجوي

الشهري بشيخ زاده (ت 951هـ) والذي عرف ابلورع والذكاء والعلم ،فأجاد يف التحشية على تفسري البيضاوي فشرح
ووضح وًنقش حىت صارت حاشيته من أهم وأقيم وأنفع احلواشي اليت كتبت على تفسري البيضاوي على رأي كثري من
أهل العلم – كما سيتم توضيحه إبذن هللا.-
وقد حاولت الطالبة يف هذا البحث تسليط الضوء على حاشية شيخ زاده ابلتعريف هبا وأمهيتها والتعريف ابملنهج الذي
سلكه احملشي واملصادر اليت استند إليها ،وهللا أسأل التوفيق والقبول.
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أمهية البحث
تستمد الدراسة أمهيتها من مما يلي:
➢ كوهنا مرتبطة بعلم عظيم وهو تفسري كالم هللا . 
➢ املكانة العلمية املرموقة اليت حظي هبا تفسري البيضاوي واليت أعطت قيمة وأمهية حلاشية شيخ زاده.
➢ تسليطها الضوء على أهم وأنفع حاشية كتبت على تفسري البيضاوي.
➢ كوهنا ِّ
تعرف مبنهج صاحب احلاشية ،مما يعني املطلع عليها على فهم طريقته يف التأليف وأبرز اجلوانب اليت
يركز عليها فتتحقق الفائدة املرجوة من االطالع عليها.

أهداف البحث
➢ إلقاء الضوء على أمهية احلواشي بشكل عام وأسباب احلاجة إليها.
➢ اعطاء نبذة خمتصرة عن القاضي البيضاوي وحاشيته ومكانتها.
➢ التعريف بصاحب احلاشية حمي الدين حممد بن مصطفى القوجوي املعروف بشيخ زاده.
➢ التعريف حباشية شيخ زاده ومصادرها.
➢ التعريف ابملنهج الذي سلكه صاحب احلاشية.

خطة البحث
جاءت خطة الدراسة على النحو التايل:
املقدمة
املبحث األول :أمهية حواشي التفسري وأسباب احلاجة إليها
املطلب األول :تعريف احلاشية
املسألة األوىل :يف اللغة
املسألة الثانية :يف االصطالح
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املطلب الثاين :أمهية حواشي التفسري وأسباب احلاجة إليها
املبحث الثاين :نبذة عن القاضي البيضاوي وتفسريه
املطلب األول :التعريف ابإلمام البيضاوي حياته ،مكانته العلمية ،وأهم مؤلفاته
املطلب الثاين :التعريف بتفسري البيضاوي وأمهيته
املبحث الثالث :التعريف بشيخ زاده وحاشيته
املطلب األول :التعريف بصاحب احلاشية موضع الدراسة
املسألة األوىل :امسه ولقبه ونسبه
املسألة الثانية :حياته العلمية ومؤلفاته
املسألة الثالثة :شيوخه وتالميذه
املسألة الرابعة :وفاته
املطلب الثاين :التعريف ابحلاشية وأمهيتها ومصادرها
املطلب الثالث :مصادر احلاشية
املطلب الرابع :منهج شيخ زاده يف حاشيته
املسألة األوىل :منهجه العام
املسألة الثانية :منهجه يف علوم اللغة
املسألة الثالثة :منهجه يف التفسري األثري
املسألة الرابعة :منهجه يف القراءات
املسألة اخلامسة :منهجه يف العقيدة واألمساء والصفات
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املبحث األول
أمهية حواشي التفسري وأسباب احلاجة إليها
املطلب األول :تعريف احلاشية
املسألة األوىل :يف اللغة :ورد عند ابن منظور يف لسان العرب "وحاشية كل شيء :جانبه وطرفه"( ،)1و "احلوش أن
()2

أيكل اإلنسان من جانب الطعام "

()3

وقال املناوي رمحه هللا" :حاشية الثوب :جانبه ومنه حاشية النسب وهو الذي على جانبه كالعم وابنه".

جاء يف املعجم الوسيط يف معىن احلاشية" :ما علق على الكتاب من زايدات وإيضاح واجلمع (حواش)"( )4ويقال "(حشى)
الْكتاب جعل له ح ِّ
اشية"

()5

املسألة الثانية :يف االصطالح:
ونظما واملراد ما يف العلوم،
نثرا ا
جاء يف كتاب أجبد العلوم يف تعريف مصطلح التصنيف" :التصنيف :أتليف الكالم لتحريره ا
متصال فشرح مدمج أو مفصوال ب ـ قال -أقول وحنوها أو على الطفرة فتعليق
فما مل يتعلق بغريه صرياا فمنت أو تعلق ا
()6

وحاشية".

( ) 1لسان العرب ،مجال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعى اإلفريقي(ت711ه) ،دار صادر بريوت ،ط1414 ،3ه ،ج،14
ص.180
( )2املصدر السابق.

( )3التوقيف على مهمات التعاريف  ،حممد عبد الرؤوف بن اتج العارفني ابن علي بن زين العابدين احلدادي مث املناوي القاهري
(ت1031هـ) ،عامل الكتب ،القاهرة ،ط1410 ،1هـ1990-م ،ص141

( ) 4املعجم الوسيط ،جممع اللغة العربية ابلقاهرة ،دار الدعوة ،د.ط ج ،1ص177
( ) 5املصدر السابق.

( ) 6أجبد العلوم ،أبو الطيب حممد صديق خان بن حسن البخاري ِّ
القنَّوجي (ت1307هـ) ،دار ابن حزم ،ط 1423 ،1هـ2002 -
م ،ص120
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ومما سبق يتضح أن معىن احلاشية يعين جانب الشيء وطرفه ومنه أطلق على ما يكتب يف اجلانب اهلامشي للكتاب
"حاشية" وهي نوع من التأليف اتبع ملا ألفه الغري يقصد به شرح ما يتاج لذلك.
وملا كان ملا يكتب يف حواشي الكتب أمهية تتبع مكانة املح ِّشي العلمية ،اهتم أهل العلم هبا ابلشرح والتعليق وذلك إلهنا
معا.
تشرح وتبسط ما يف الكتاب األصلي فهي تسهل على العامل واملتعلم ا

املطلب الثاين :أمهية حواشي التفسري وأسباب احلاجة إليها
ال خيفى على أحد حاجة الناس إىل تفسري كالم هللا تعاىل وما يتويه من أحكام وحكم ،ومعلوم أن هذه احلاجة ال تقتصر
على عصر ومصر ،فمن أجل ذلك اهتم علماء التفسري على مر العصور بصب عصارة جهدهم وعلمهم يف تفسري كالم
رهبم .وعلى الرغم من عظم جهودهم ورفعة مقامهم يف العلم إال أن اإلنسان خلق جمبوالا على النقص والقصور والنسيان
مما انعكس على مصنفاهت م يف التفسري فربزت احلاجة إىل من يراجعها ويعدل عليها ،أو يستدرك أو يصحح ومن هنا
برزت أمهية احلواشي.
ويف جانب آخر ،وابلنظر إىل ما متيزت به كتب التفسري من لغة رفيعة ،وما حوته من تراكيب لغوية وأساليب بالغية
الستخراج دالالت األلفاظ القرآنية ومعانيها ،مما جعل الكثري منها مادته مستعصية على القارئ العامي وحىت طالب العلم
املبتدئ ،فاحتاجت ملن يفتح ما أغلق فهمه على الناس ويبسط ألفاظها ِّ
ويقرب معانيها لألفهام وهذا ما مت يف احلواشي.
وبذلك أصبحت احلواشي ذات أمهية ابلغة خاصة يف العصور املتأخرة اليت ضعفت فيها اللغة عند الناس ودخلت العجمة
على األلسن وبـعد الناس عن اللغة العربية األصيلة.
وهناك جانب مهم وعجيب وهو أن بعض احلواشي كتب هللا هلا أن تصبح املرجع الرئيس لبعض كتب التفسري اليت فقدت
ومل يعد ألصلها وجود ،فربزت أمهية احلواشي يف حفظ ذلك الرتاث العلمي وإثرائه ابلشرح واإلضافة والتعليق مما أفاد املكتبة
اإلسالمية وطلبة العلم على مر العصور.
ومما سبق يتضح أمهية احلواشي يف عنايتها بتبسيط املعلومة واستخراج الفوائد والنكات التفسريية وإلقاء الضوء على
األحكام الفقهية وتبيينها وغري ذلك ،فإذا ارتبط ذلك كله حبسن العرض ومجال األسلوب كان ذلك من أنفع ما يكون
لطالب فهم القرآن الكرمي.
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املبحث الثاين
نبذة عن القاضي البيضاوي وتفسريه
ال يسعنا يف هذا البحث وحنن نتحدث عن حاشية لتفسري اإلمام البيضاوي إال أن نعرف ابإلمام وحباشيته ولو بشكل
خمتصر يسري حىت يتسىن لنا إدراك قيمة حاشية شيخ زاده املستمدة من قيمة تفسري البيضاوي.

املطلب األول :التعريف ابإلمام البيضاوي حياته ،مكانته العلمية ،وأهم مؤلفاته
هو اإلمام القاضي املفسر ًنصر الدين عبد هللا بن عمر بن حممد بن أيب احلسن علي البيضاوي الشريازي الشافعي ،ولد
ابملدينة البيضاء بفارس قرب شرياز (وإليها ينسب) ،وتويف مبدينة تربيز واختلف يف سنة وفاته ،فمنهم من قال :سنة إحدى
إماما ،فقي اها ،عاملا ابلتفسري ،أصولياا
وتسعني وستمائة ،وقال ابن كثري يف «اترخيه» :تويف سنة مخس ومثانني )1(.كان
ا
ا
ابرزا يف املناظرة ،صاحلاا ،متعب ادا ،وكان عامل أذربيجان ،وشيخ تلك الناحية .ويل القضاء مبدينة
شافعي املذهب،
متكلما ،ا
ا
()2

شرياز وقابل األحكام الشرعية ابالحرتام واالحرتاز.

ونشأ القاضي البيضاوي أول حياته يف البيضاء مع أسرته مث رحل إىل شرياز ،فنشأ يف أسرة ذات علم ودين ومنصب،
تلقى يف شرياز العلوم واملعارف عن والده يف أول األمر وتفقه على يديه ،وأخذ يف تعلم العلوم يف أصول الدين وأصول

( )1البداية والنهاية ،ابن کثري ،أبو الفداء إمساعيل بن عمر الدمشقي(ت774هـ) ،دار احياء الرتاث العريب ،ط1408 ،1هـ ،ج،13
ص363
( )2انظر :شذرات الذهب يف أخبار من ذهب ،عبد احلي بن أمحد بن حممد ابن العماد العكري احلنبلي ،أبو الفالح (ت1089هـ)،
حققه :حممود األرًنؤوط ،دار ابن كثري ،دمشق – بريوت ،ط 1406 ،1هـ  1986 -م ،ج ،7ص ،686بغية الوعاة يف طبقات
اللغويني والنحاة ،جالل الدين السيوطي(ت945هـ) ،حتقيق :حممد أبو الفضل إبراهيم ،د.ط ،املكتبة العصرية – لبنان ،ج،2
ص ،51طبقات املفسرين ،مشس الدين الداوودي(ت945هـ) ،د.ط ،دار الكتب العلمية – بريوت ،ج 1ص .4البداية والنهاية،
ابن کثري(ت774هـ) ،دار احياء الرتاث العريب ،ج ،13ص ،363طبقات الشافعية الكربى ،اتج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين
السبكي (ت771هـ) احملقق :د .حممود حممد الطناحي د .عبد الفتاح حممد احللو ،دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع ،ط1413-2ه،
ج ،8ص157
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الفقه ،والتفسري واللغة والنحو واألدب والتاريخ ويف علم الكالم واملنطق والفلسفة والقراءات ،حىت برع يف خمتلف اجملاالت
العلمية.
والبيضاوي مل يقتصر يف تعليمه على والده بل أخذ يف تعلم العلم على كثري من علماء عصره من أشهرهم :الشيخ عمر
البوكشكاين ،والشيخ حممد الكتحتائي وقد ألف البيضاوي تفسريه إبشارة منه .ومن أشهر تالميذه :أمحد بن احلسن
اجلاربردي ومجال الدين الكسائي.

()1

وأما عن مؤلفاته فقد تعددت وتنوعت شأنه يف ذلك شأن كثري من العلماء الذين ال يقتصرون على علم واحد ومن
()2

أشهرها:
o

"أنوار التنزيل وأسوار التأويل" تفسريه املشهور وهو أجل مؤلفاته.

o

"الغاية القصوى يف دراية الفتوى" اختصر فيه كتاب الوسيط يف فقه االمام الشافعي.

o

"طوالع األنوار يف أصول الدين" يف علم الكالم.

o

"التهذيب واألخالق" وهو كتاب ألفه يف التصوف.

o

"لب األلباب يف علم اإلعراب" وهو اختصار للكافية البن احلاجب.

املطلب الثاين :التعريف بتفسري البيضاوي وأمهيته
جامعا لكتب التفسري قبله فقد اختصر
تفسري القاضي البيضاوي املسمى ب ـ " أنوار التنزيل وأسرار التأويل" وضعه ليكون ا

فيه من الكشاف ما يتعلق ابإلعراب واملعاين والبيان وأبعد عنه اإلعتزاليات وإن كان قد أتثر به يف بعض املواضع ،وقلده
يف أخطائه ،واستفاد من التفسري الكبري (أو مفاتيح الغيب) للفخر الرازي ما يتعلق مبباحث الكالم ،كما استفاد من

تفسري الراغب األصفهاين ما يتعلق ابالشتقاق وغوامض احلقائق ولطائف اإلشارات مث أضاف إليه ما ورى زًند فكره

( )1انظر :كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ،مصطفى بن عبد هللا كاتب جليب القسطنطيين املشهور ابسم حاجي خليفة أو
احلاج خليفة (ت1067هـ) ،مكتبة املثىن ،بغداد1941 ،م ،د.ط ،ج ،1ص.187رسالة دكتوراة بعنوان البيضاوي ومنهجه يف
التفسري ،يوسف امحد علي ،كلية الشريعة والدراسات االسالمية ،جامعة أم القرى ،مكة املكرمة ،ص18-17
( )2انظر :كشف الظنون ،حاجي خليفة (ت1067هـ) ،مكتبة املثىن ،بغداد1941 ،م ،د.ط ،ج.1
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من الوجوه املعقولة والتصرفات املقبولة  )1(.وقد مجع فيه القاضي يف تفسريه هذا بني التفسري والتأويل على قواعد اللغة
العربية وسلك منهج التأويل يف آايت الصفات ،كما يالحظ أنه التزم خبتم كل سورة مبا يروى يف فضلها من األحاديث،
غري أن غالبها أحاديث موضوعه بشهادة احملدثني مما يدل على ضعفه يف جمال احلديث مع قدره وسعة علمه.
كتااب ذا شأن عظيم رزقه هللا القبول فكثر اشتغال العلماء بتدريسه وشرحه والتحشية عليه منذ
ويعد تفسري البيضاوي ا
صدوره وحىت وقتنا احلاضر ملا وجدوه من علم غزير وعبارة جامعة موجزة .وقد د ِّرس يف كثري من املؤسسات العلمية مثل
األزهر ملدة طويلة .ومما يدل على أمهية هذا التفسري ومكانته كثرة احلواشي اليت وضعت عليه فمنها ما استوعب الكتاب
كامال ومنها ما استوعب سورة وبعض السور .وهذه بعض أشهر تلك احلواشي(:)2
ا
o

حاشية شيخ زاده القوجوي ،وهي حاشية اتمة (وهي موضع الدراسة).

o

حاشية الشهاب اخلفاجي ،وهي حاشية اتمة.

o

حاشية جالل الدين السيوطي ،املسماة بنواه األبكار وشوارد األفكار ،وهي حاشية اتمة.

o

حاشية ابن التمجيد ،وهي حاشية اتمة.

o

حاشية الشرواين ،وهي حاشية اتمة.

o

حاشية الكازروين ،للخطيب أيب الفضل الكازروين ،وهي حاشية اتمة.

o

حاشية الكرماين ،لشمس الدين حممد بن يوسف الكرماين ،وهي حاشية ًنقة.

o

حاشية القونوي ،وهي حاشية اتمة.

( )1انظر :مقدمة حاشية حمي الدين شيخ زاده ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ج ،1ص.4
( )2كشف الظنون ،حاجي خليفة (ت1067هـ) ،مكتبة املثىن ،بغداد1941 ،م ،د.ط ،ج1
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املبحث الثالث
التعريف بشيخ زاده وحاشيته
سنتكلم يف هذا املبحث عن إحدى حواشي القاضي البيضاوي وهي حاشية شيخ زاده القوجوي ،وذلك بتقسيم املبحث
إىل املطالب التالية:
o

املطلب األول :التعريف بصاحب احلاشية موضع الدراسة

o

املطلب الثاين :التعريف ابحلاشية وأمهيتها ومصادرها

o

املطلب الثالث :منهج شيخ زاده يف حاشيته

املطلب األول :التعريف بصاحب احلاشية موضع الدراسة
اهتماما من أصحاب السري واملؤرخني .ومل
على الرغم من جهوده يف نشر العلم وتعليم كتاب هللا ،مل يلق صاحب احلاشية
ا

حنظ إال بقدر يسري يعرفنا حبياته ومكانته العلمية متفرقاا يف بعض الكتب ،وسنحاول فيما يلي مجع ما تفرق لنستعرض
جانباا من سريته العطرة رمحه هللا – وابهلل التوفيق.-
املسألة األوىل :امسه ولقبه ونسبه:
هو اإلمام العالمة الفاضل (حممد) حميي الدين )بن مصطفى( مصلح الدين )القوجوي).
احلنفي املذهب القسطنطيين املولد واملنشأ والوفاة ،الرومي األصل ،عاش يف القرن العاشر اهلجري يف دولة السلطان سليم
()1

خان ابن السلطان ابيزيدخان يف الدولة العثمانية وكان من أشهر علمائها.

()2
ِّ
أيضا
لقب على الطريقة الرتكية بشيخ زاده ومعناه "ابن الشيخ"  ،وكذا لقب ابلقوجوي وكلمة قوجة تعين الشيء الكبري و ا

اضحا ملن
"العامل الكبري" وهذان اللقبان كثر إطالقهما على كثري من علماء الدولة العثمانية يف ذلك الزمان ،ويبدو ذلك و ا

( )1انظر :الشقائق النعمانية يف علماء الدولة العثمانية ،أمحد بن مصطفى بن خليل ،أبو اخلري ،عصام الدين طا ْشك ْربي زاد ْه
(ت968هـ) ،دار الكتاب العريب – بريوت ،ص 226وص ،245معجم األلقاب واألمساء املستعارة يف التاريخ العريب واإلسالمي،
فؤاد صاحل السيد ،دار العلم للماليني ،بريوت ،ط1990 ،1م ص187
( )2معجم األلقاب ،فؤاد السيد ،ص187
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اطلع على كتاب الشقائق النعمانية يف علماء الدولة العثمانية .ومن املهم معرفة هذه النقطة حىت ال ختتلط سرية املح ِّشي
موضع الدراسة بغريه ممن شاركوه اللقب وختصصوا يف نفس جماله وهو التفسري ومن أمثلتهم حميي الدين حممد بن حممد
()1

القوجوي الرومي احلنفي (ت931ه).

مدحه صاحب كتاب الشقائق طاشك ْربي زاده الذي عاصر الشيخ وكان يفتخر مبحبة شيخ زاده له ويقول إنه توىل القضاء

()2
متخشعا وكان حمباا ألهل الصالح وكان يشرتي
اضعا
ا
بوصية منه مما يدل على قربه منه ومعاصرته له يقول " :كان متو ا

اضعا هلل تعاىل
من السوق حوائجه بنفسه ويملها اىل بيته بنفسه مع رغبة الناس يف خدمته وهو ال يرضى إال أن يباشره تو ا
()3

وهضما للنفس"
ا

املسألة الثانية :حياته العلمية ومؤلفاته
()4
ِّ
مدرسا يف
كان شيخ زاده رمحه هللا ا
فقيها من فقهاء احلنفية ،مفسارا وقاضياا فرضياا ،أي عاملاا بتقسيم املواريث .كان ا
إسطنبول مبدرسة خواجة خري الدين ابلقسطنطينية .قرأ على علماء عصره الروميني والزم ابن فضل الدين وبرع يف العلوم.

جهدا يف تعليم التفسري فقد كان يعلم الناس التفسري يف مسجده فيجتمعون إليه
وشيخ زاده من أعالم التفسري ،بذل ا
()5

وينتفعون من علمه.

وعلى الرغم من أنه مل يبلغنا الكثري عن حياة شيخ زاده العلمية إال أن آاثره تدل على سعة علمه وتضلعه ،حيث ألف
كتباا قيمة يف خمتلف العلوم وتصدى لكتب عظيمة ابلشرح والتعليق بطريقة فذة وعبقرية واضحة فقرهبا إىل أفهام الناس،

فمن مؤلفاته رمحه هللا:

( )1شذرات الذهب ،ابن العماد العكري(ت1089هـ) ،دار ابن كثري ،ج ،10ص253

( )2الشقائق النعمانية ،طا ْشك ْربي زاد ْه (ت968هـ) ،دار الكتاب العريب – بريوت ،ص245
( )3املصدر السابق

( )4املصدر السابق.
( )5الكواكب السائرة أبعيان املئة العاشرة ،جنم الدين حممد بن حممد الغزي (ت1061هـ) احملقق :خليل املنصور ،دار الكتب العلمية،
بريوت ،ط 1418 ،1هـ  1997 -م ،ج ،2ص58
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حاشيتان على تفسري البيضاوي (أنوار التنزيل وأسرار التأويل) -وهذا موضع الدارسة -وال شك أهنا أهم أثر
وصل إلينا من آاثر الشيخ رمحه هللا وأعظم اجناز من إجنازاته .والناظر يف احلاشية يظهر له متكن الشيخ من علوم
شرحا وافياا خاصة من ًنحية اللغة
اللغة والفقه واألصول وعلوم القرآن حيث علَّق على كالم البيضاوي وشرحه ا

واإلعراب مع الوضع يف االعتبار عظم شأن تفسري القاضي البيضاوي وتضلعه يف العلوم .وسيأيت حديث مفصل
()1

عن احلاشية يف املباحث التالية حبول هللا .
()2

o

(اإلخالصية) يف تفسري سورة اإلخالص.

o

شرح كتاب (وقاية الرواية يف مسائل اهلداية) لعبيد هللا احلبويب يف الفقه احلنفي( ،)3قال عنه صاحب كشف
الظنون :وهو شرح كبري ممزوج وأن املؤلف ذكر يف آخره أنه كتب قبل تقرير كل درس ،ما يتعلق به ،حىت فرغ
()4

منه :يف صفر سنة تسع وثالثني وتسعمائة.

()5

o

شرح (الفرائض السراجية) يف علم الفرائض واملواريث.

o

()6

o

شرح (مفتاح العلوم) للسكاكي يف املعاين والبيان.
()7

شرح قصيدة (الربدة) يف مدح الرسول .
()8

o

شرح (قواعد اإلعراب) البن هشام.

o

حاشية على كتاب (مشارق األنوار النبوية من صحاح األخبار املصطفوية) للصاغاين.

()9

املسألة الثالثة :شيوخه وتالميذه

( )1كشف الظنون ،حاجي خليفة ،ج ،1ص188
( )2املصدر السابق ،ص449

( )3األعالم ،خري الدين بن حممود بن حممد بن علي بن فارس ،الزركلي الدمشقي (ت 1396هـ) ،دار العلم للماليني ،ط2002 ،15م،
ج ،7ص ،99شذرات الذهب ،العكري ،ج ،10ص410
( )4كشف الظنون ،حاجي خليفة ،ج ،2ص020
( )5املصدر السابق
( )6املصدر السابق
( )7املصدر السابق
( )8كشف الظنون ،حاجي خليفة ،ج ،1ص449
( )9األعالم ،الزركلي ،ج ،7ص .99كشف الظنون ،حاجي خليفة ،ج689 ،2
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()1

مل يذكر من ترجم للشيخ رمحه هللا امساء شيوخه سوى امسني مها:
o
o

()2

والده مصلح الدين مصطفى بن أمحد القوجوي ،وقد كان عاملا فرتىب يف كنفه وتعلم منه.
ا
()3
الشيخ ابن أفضل الدين احلسيين.

أما تالميذه؛ فقد ذكر صاحب كتاب الشقائق النعمانية طاشكربي زاده أنه من مجلة من افتخر به وما اختار منصب
أيضا أمحد بن حممد املشتهر بنشاجي زاده،
القضاء إال بوصية منه ،فقد كان فيما يبدو من تالميذه .وتتلمذ على يده ا
()4

ذكره ابن العماد احلنبلي يف كتابه شذرات الذهب.

هذا ما هديت إليه الطالبة من امساء تالميذه ،على الرغم من َّ
أن

ما عرفنا من سرية الشيخ يدل على أن له تالميذ كثر ابلطبع حيث أنه صاحب فضل يف تعليم الناس كما ذكرًن ساب اقا.
وهللا أعلم.
املسألة الرابعة :وفاته
اختلف يف سنة وفاته  فقال بعضهم :سنة إحدى ومخسون وتسعمائة( )5وقال آخرون :ما ت سنة مخسون وتسعمائة(.)6
الراجح وهللا أعلم أنه كما قال طاشكربي زاده سنة مخسني وتسعمائة للهجرة ،فهو كما ذكرًن عاصر الشيخ ويف الغالب
حضر وفاته فقد تويف بعده عام مثاين وستون وتسعمائة للهجرة.

( )1انظر :الشقائق النعمانية ،طاشكربي زاده ،ص ،245الكواكب السائرة ،الغزي ،ج ،2ص ،58شذرات الذهب ،العكري ،ج،10
( )2انظر :الشقائق النعمانية ،طاشكربي زاده ،ص 245ص ،150الكواكب السائرة ،الغزي ،ج ،2ص.58
( )3شذرات الذهب ،العكري ،ج ،10ص.599
( )4املصدر السابق ،ج ،10ص600
( )5انظر :طبقات املفسرين ،أمحد بن حممد األدنه وي (ت ق11ه) ،احملقق :سليمان بن صاحل اخلزي ،مكتبة العلوم واحلكم  -السعودية،
ط1417 ،1هـ1997 -م ،ص ،382البدر الطالع مبحاسن من بعد القرن السابع ،حممد بن علي بن حممد بن عبد هللا الشوكاين
اليمين (ت1250هـ) ،دار املعرفة – بريوت ،ج ،2ص270
( )6انظر :الشقائق النعمانية ،طاشكربي زاده ،ص ،245الكواكب السائرة ،الغزي ،ج ،2ص.58
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املطلب الثاين :التعريف ابحلاشية وأمهيتها
نتناول يف هذا املطلب حاشية شيخ زاده بشيء من التعريف هلا وألمهيتها العلمية ،ونتطرق إبذن هللا للمصادر اليت اعتمد
عليها الشيخ يف حاشيته.
وابدئ ذي بدء ننوه إىل أن شيخ زاده قد وضع حاشيتني على تفسري القاضي البيضاوي أوالمها كتبها للمبتدئ على سبيل
وسعها وأضاف إليها املزيد من البيان واإليضاح ،قال حاجي خليفة" :فانتشرت هااتن النسختان
البيان واإليضاح مث َّ
()1
املوسعة.
وتالعبت هبا أيدي النساخ حىت كاد ال يفرق بينهما"  .فالنسخة املتداولة املطبوعة هي احلاشية َّ

وهي أعظم حاشية كتبت على تفسري البيضاوي يف الفائدة وسهولة العبارة ،وقد مجع فيها ما تقرر وتفرق من فوائد يف
كتب التفسري أبسلوب سهل قريب لألفهام.
وتستمد حاشية شيخ زاده قيمتها العلمية من القيمة العلمية اليت يتمتع هبا تفسري القاضي البيضاوي ،فهي ليست إال
شرحا له ،إذ إنه كان ملزاما به يف املناهج الدراسية ببالد فارس وبالد األفغان ،ابإلضافة إىل ذلك ،يف الدولة العثمانية كان

ال يتقلد منصب قاضي القضاة إال إذا درس البيضاوي ووضع عليه حاشية ،وهذا ما يفسر كثرة احلواشي على تفسري

القاضي البيضاوي واليت بلغت ثالثة وثالثني ومائة كما مجعها وذكرها البغدادي يف إيضاح املكنون( ،)2وكذلك بعض
()3

الباحثني على ملتقى أهل التفسري.

ومما يدل على أمهية حاشية شيخ زاده أتثر بعض ِّمن من جاء بعده من مفسرين به؛ ومن أشهرهم اإلمام اآللوسي صاحب
كتاب روح املعاين فقد ذكر شيخ زاده واستشهد أبقواله يف أكثر من موضع .ومنهم كذلك سليمان بن عمر العجيلي
الشافعي الشهري ابجلمل فقد نقل عن الشيخ زاده من دون تعليق على كالمه يف أكثر من موضع.
ومما قيل يف بيان مكانة حاشية شيخ زاده وأمهيتها:

( )1كشف الظنون ،حاجي خليفة ،ج ،1ص188

( )2ينظر :إيضاح املكنون يف الذيل على كشف الظنون ،البغدادي ،إمساعيل بن حممد(ت1399ه) ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت،
ج 3ص142-138
( )3ينظر :ملتقى أهل التفسري http://vb.tafsir.net/tafsir18593/#.XSJ9iugzY2y
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()1

قول حاجي خليفة " :وال خيفى أهنا من أعز احلواشي ،وأكثرها قيمة واعتبارا ،وذلك لربكة زهده ،وصالحه".

قول األستاذ الدكتور فضل حسن عباس" :إن حاشية السيالكويت مفيدة يرجع إليها طالب العلم ،وحاشية الشهاب يغلب
()2

عليها الطابع األديب ،أما حاشية شيخ زاده فهي حاشية علمية".

املطلب الثالث :مصادر احلاشية
اعتمد شيخ زاده على مصادر متعددة يف حاشيته ،ويعترب أهم مصدر تفسري القاضي البيضاوي إذ هو شرح له.
وفيما يلي مصادر أخرى يف التفسري واللغة وعلومها والقراءات:
مصادره يف التفسري والقراءات:
o

تفسري اإلمام الفخر الرازي مفاتيح الغيب.

o

تفسري الزخمشري ،الكشاف.

o

التبيان يف إعراب القرآن ،أليب البقاء.

o

معاين القرآن ،لألخفش.

o
o

معاين القرآن واعرابه ،للزجاج.
احلجة يف القراء السبعة ،أليب علي الفارسي.

مصادره يف اللغة وعلومها:
o

الكتاب لسيبويه.

o

الصحاح للجوهري.

o

املفصل للزخمشري.

o

املفردات يف غريب القرآن ،للراغب األصفهانی.

( )1كشف الظنون ،حاجي خليفة ،ج ،1ص188
( )2إتقان الربهان يف علوم القرآن ،فضل حسن عباس ،دار النفائس ،ط1430 ،2ه2010/م ،ج ،2ص213
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املطلب الرابع :منهج شيخ زاده يف حاشيته
املسألة األوىل :منهجه العام
عمد شيخ زاده يف حاشيته إىل أخذ جزء من نصوص القاضي البيضاوي طال أو قصر ذلك النص مث يشرحه ويعلق عليه،
وفيما يلي معامل عامة ملنهجه :
o

تاجا إىل بيان وتوضيح أبسلوب
مل يكن شيخ زاده يشرح كل كالم البيضاوي بل اقتصر على بعضه مما يراه حم ا

o

مل يبدأ الشيخ مبقدمة يوضح فيها منهجه ،بل بدأ مباشرة ابلتعليق على مقدمة البيضاوي مث سورة الفاحتة وإىل

متبعا ترتيب البيضاوي يف تفسريه.
سهل ا
جدا ا
خمتتما بسورة الناس.
آخر املصحف ا
o

كان ينبه يف ثنااي تعليقه إىل ما وقع من اختالف بني النسخ ويبني أثر ذلك يف املعىن ،مثاله يف سورة التكوير:

" ويف بعض النسخ :إذا تنفس أي إذا أضاء عرب به عن إقبال روح ونسيم ،واملعىن واحد أي شبه إقبال النسيم
وقت طلوع الصبح بتنفسه فعرب عنه ابلتنفس مث اشتق منه تنفس وجعل تنفسه كناية عن إضاءته كما أشار إليه
فقوله« :أي إذا أضاء»"( ،)1فنالحظ أنه ذكر العبارتني يف كل نسخة ونبه إىل أن ذلك مل يؤثر يف املعىن.
o

كان يورد أقوال البيضاوي ويشري إليه بـ ـ ـ ـ "املصنف" ،مث يناقشه ويورد قول من أيده أو من عارضه من املفسرين
َ َ َّ َ ْ َ ر
ات ألفافا[ ﴾١٦النبأ ]16 :حيث ذكر
أحياًن يذكر رأيه ،ومن ذلك ما جاء يف معىن "ألفافاا" قوله تعاىل﴿ :وجن ٍ
و ا

قول املصنف وأورد قول الزخمشري وهو قول مع ِّ
ارض مث ًنقشه "وقيل :واحدة لف ابلضم مجع لفاء كحمر يف
مجع محراء فيكون ألفا فامجع اجلمع كخضراء وخضر وأخضار .واستبعد صاحب الكشاف هذا االحتمال بناء
على أن اجلموع اليت جاءت على وزن فعل ال جتمع على أفعال فال يقال :يف مجع محرا محار وال يف خضر
()2

إخضار ،فالقول أبن ألفافا مجع لف خمالف للقياس .ويف هذا االستبعاد نظر".
o

يستخدم يف كثري من األحيان أسلوب السؤال واجلواب للتشويق وجذب االنتباه وقد استفاد هذا من األسلوب

َّ َ َ ْ َ ُ َ َ َ َ ْ ْ
اْلث ِم
النبوي املبارك ،ومن ذلك ما جاء يف معرض تعليقه على آية سورة النجم﴿ :اَّلِين َيتنِبون كبائِر ِ

( )1حاشية شيخ زاده  ،حميي الدين حممد بن مصطفى القوجوي(ت951ه) ،ضبط وتصحيح :حممد عبد القادر شاهني ،دار الكتب
العلمية ،بريوت ،ج ،8ص525
( )2املصدر السابق ،ج ،8ص473
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َ

َوالف َواحِش﴾ [النجم ]32 :قال " :فإن قيل :الكبائر مجع كبرية وهي صفة فما موصوفها؟ قلنا :إهنا صفة الفعلة
كأنه قيل :الفعالت الكبائر من اإلمث فإن قيل :مل اختصت الكبائر ابلذنوب يف االستعمال وما املانع من أن
يقال :فع الت كبائر للحسنات؟ قلنا :احلسنة ال تكون كبرية ألهنا إذا قوبلت مبا جيب أن يوجد من العبد يف
مقابلة نعم هللا تعاىل تكون يف غاية الصغر ،ولوال أن هللا عز وجل يقبلها لكانت هباء ضائقا خبالف السيئة فإهنا
()1

من العبد الذي أنعم هللا عليه أبنواع النعم تكون كبرية".

يسكت عن األحاديث املوضوعة اليت أوردها البيضاوي يف فضائل السور يف أواخر تلك السور ،ومل يستدرك

o

على البيضاوي وهذا مما يسب عليه.
بعد استعراض حملة من املنهج العام ،أنيت فيما يلي إىل شيء من التفصيل يف منهجه رمحه هللا يف جوانب بعينها ،ومن
ذلك؛ منهجه يف التفسري ،واللغة ،والقراءات ،والعقيدة.
املسألة الثانية :منهجه يف علوم اللغة
متيز القاضي البيضاوي بتضلعه يف جمال اللغة فجاءت عباراته موجزة مبطنة ابلكثري من املعاين ،فعمد شيخ زاده إىل فكها
وشرح معانيها .وقد كان له اهتمام خاص ابألمور اللغوية والبيانية والنحوية.
أحياًن يزيد على ذلك فيبني مصدرها واشتقاقها ،ومن ذلك" :والشنآن بفتح النون
كان يعتين  ببيان معىن اللفظة و ا
األوىل وسكوهنا مصدر شنیء ،مبعىن أبغض وعادی"( .)2وكذلك يهتم بضبط األلفاظ ،مثل " :قوله( :مأخوذ من أنس)
بكسر النون يقال أنست به أًن وأنسة وهو خالف الوحشة .وفيه لغة أخرى وهي أنست به أن اسا على مثال كفرت به
()3

کفرا".
ا

وله عناية كذلك رمحه هللا ابلغوص يف أسرار دالالت حروف املعاين فمن ذلك ما جاء يف معرض حديثه عن قول هللا
ُ َ

ََ

تعاىل﴿ :أولئ ِ َك لَع ُه ردى م ِْن َربل ِ ِه ْم ﴾ [البقرة " : ]5 :قوله تعاىل( :على هدی) هو متعلق معىن كلمة «علی» وهو

( )1حاشية شيخ زاده ،ج ،8ص20
( )2املصدر السابق ،ج ،3ص470
( )3املصدر السابق ،ج ،1ص255
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االستعالء حيث عرب عن متكن املتقني من اهلدى واستقرارهم على طريق التعبري ابسم املشبه به عن املشبه بني أن املتقني
وإن مل يستعلوا على اهلدى حقيقة إال أنه شبه متسكهم ابهلدى ومتكنهم منه ابستعالء الراكب على مركوبه يف التمكن
واالستقرا ر فأطلق اسم االستعالء على التمسك واالستقرار ،مث عرب عن االستعالء املستعار ابحلرف املوضوع لالستعالء
()1

فسرت االستعارة الواقعة يف متعلقه إليه فكان استعارة تبعية".

اهتماما ابلغاا مبسائل النحو ،حيث يعرض الوجوه اإلعرابية لآلية اليت يشرحها حىت
أما ابلنسبة جملال النحو فإن لشيخ زاده
ا

ولو مل يتعرض هلا البيضاوي ،كما يعرض مسائل اخلالف بني النحويني ويبني اآلراء املختلفة ويرجح بينها .كما يذكر يف

ٓ
َ
بعض األحيان اآلراء املختلفة دون أن ينسبها ألصحاهبا ،ومثاله ما أورده يف حديثه عن قوله تعاىلَ ﴿ :ج َزا ٗء لمِن َّربلِك
ٓ
َع َطا رء ح َِس ٗابا " ﴾٣٦وقيل :انتصاب (اعطاء) على أن مفعول به جلزاء مبعىن جزاهم عطاء على أن العطاء مبعىن املعطي.

وقيل :يلزم عليه انتصاب «جزاء» على أنه مصدر مؤكد لفعله احملذوف ،كما صرح به املصنف يف مثله"(.)2
ومن خالل تتبع احلاشية يتبني أنه يستد ل ابلشعر يف القضااي النحوية واللغوية ،ومن مالمح منهجه يف هذا املقام؛ أنه كان
يورد بيت الشعر استدالاال على قضية لغوية ،دون النص على قائل البيت ،ومن األمثلة على ذلك ما ورد يف سورة احلديد:
مرفوعا جعله مبتدأ وجعل اجلملة اليت بعده خربه حبذف
"قوله تعاىل( :وكال) منصوب على أنه مفعول مقدم .ومن قرأه ا
العائد أي وعده هللا .ومثله قول الشاعر:

قد أصبحت أم اخليار تدعي
()3

برفع «أكله» أي مل أصنعه".

علي ذنباا كله مل أصنع

املسألة الثالثة :منهجه يف التفسري األثري
على الرغم من أن شيخ زاده رمحه هللا غلب عليه التفسري ابلرأي كما اإلمام البيضاوي رمحه هللا ،إال أنه مل يغب عن ابله
متبعا يف
اآلايت اليت كان يراها مفسرة ملا هو بصدد التعليق عليه ،وكذلك األحاديث الشريفة وأقوال الصحابة والتابعني ا

َ ن ُ ن َ َ َ ََّٰ
لشهد َ
ِين[ ﴾٥٣آل عمران
ذلك مسلك اإلمام البيضاوي ،ومن ذلك ما ذكره يف سياق تفسري قوله تعاىل﴿ :فٱكتبنا مع ٱ ِ

 " :]53ذكر املفسرون وجوها :األول ما روي عن ابن عباس أنه قال  :مع الشاهدين أي مع حممد وأمته فإهنم هم

( )1حاشية شيخ زاده ،ج ،1ص208
( )2املصدر السابق ،ج ،8ص481
( )3املصدر السابق ،ج ،8ص107
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َ َ َ َ َ َ ن َ ُ ن ُ َّ ٗ َ َ ٗ ل َ ُ ُ ْ ُ َ َ ٓ َ َ َ
املخصوصون أبداء الشهادة  .قال تعاىل  :وكذلك جعلكم ﴿وكذَٰل ِك جعلنَٰكم أمة وسطا ِّلكونوا شهداء لَع
َ َ ُ َ َّ ُ ُ َ َ ن ُ ن َ ٗ
يدا[ ﴾١٤٣البقرة ]143 :والثاين هو املروي عن ابن عباس أيضا :اكتبنا مع
اس ويكون ٱلرسول عليكم ش ِه
ٱۡلَّ ِ

الشاهدين أي اكتبنا يف زمرة األنبياء ألن كل نيب شاهد لقومه )1(".ونالحظ أنه يف هذا املوطن قد سلك منهج تفسري

القرآن ابلقرآن وبقول الصحايب وهو ابن عباس رضي هللا عنه.

ُ َْ ُ
ومن أمثلة استشهاده حبديث البين  يف تفسري اآلية احلديث الذي أورده يف شرح آية سورة احلديد﴿ :ه َو اْل َّول
َ ْ ُ َ َّ ُ َ ْ َ ُ َ ُ َ ُ
ك لل َ ْ
َش ٍء َعل ِيم[ ﴾٣الحديد ]3 :فقد استدل حبديث أيب هريرة يف صحيح مسلم" :قال
واْلخِر والظاه ِر واْلاطِن وهو ب ِ ِ

رسول هللا  : اللهم أنت األول فليس قبلك وأنت اآلخر فليس بعدك شيء ،وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت

الباطن فليس دونك شيء .اقض عنا الدين وأغننا من الفقر"( . )2وجيدر بنا أن نذكر يف هذا املقام أن شيخ زاده  مل
يكن يف تعقيبه على األحاديث اليت استشهد هبا البيضاوي يعتين بتخريج األحاديث أو متييز الصحيح من السقيم وهذا
مما يؤخذ عليه ومما يدل على قلة بضاعته يف ابب احلديث الشريف.
ومل ختل كما ذكرًن حاشية شيخ زاده من االستشهاد بقول التابعني وهنا مثال على استشهاده بتفسري سعيد بن جبري رمحه
ْ ُ

َ

َ َّ

ُْ

َ

ر َ ُ
هللا يف معرض تفسري قوله تعاىلَ ﴿ :واذك ُروا َّ َ
ك ْم تفل ُِحون[ ﴾١٠الجمعة " ]10 :قوله( :واذكروه يف جمامع
اّلل كثِريا لعل

أحوالكم) قال سعيد بن جبري رمحه هللا :الذكر طاعة هللا تعاىل فمن أطاع هللا فقد ذكره ومن مل يطعه فليس بذاكر وإن
()3

كان كثري التسبيح".

املسألة الرابعة :منهجه يف القراءات
كان لشيخ زاده اهتمام ابلغ ابلقراءات حىت ال تكاد متر آية إال ويذكر القراءات فيها ،وكان يعرب ابملصطلحات الدارجة

ْ ُ ْ َّ
اْلك ُم إَِّل
عند علماء القراءات مثل "احلجازاين"" ،االخوان" وغريها؛ ومن ذلك ما أورده يف تفسري قوله تعاىل﴿ :إ ِ ِن
َّ َ ُ ُّ ْ
اْل َّق َو ُه َو َخ ْ
ري الْ َفاصل َ
ُ
()4
َ
ِي[ ﴾٥٧األنعام :]57 :قرأ احلجازاين وعاصم "يقص" بضم القاف والصاد"....
ِّلل ِ يقص
ِ

( )1حاشية شيخ زاده ،ج ،3ص78
( )2املصدر السابق ،ج ،8ص103
( )3املصدر السابق ،ج ،8ص218
( )4املصدر السابق ،ج ،4ص57
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وفيما خيص القراءات املعتمدة عن شيخ زاده ،فإنه من املعلوم أن اخلالف قد وقع بني العلماء يف كون القراءات املتواترة
هي السبعة أو العشرة ،ولكن موقف شيخ زادة من هذه املسألة جاء وسط بني الرأيني؛ وذلك ابعتبار القراءات املتواترة
مثاين قراءات؛ إبضافة قراءة يعقوب احلضرمي إىل القراءات السبع .وهو يف هذا متابع لإلمام البيضاوي؛ إذ أيده يف رأيه
ووافقه فيما ذهب إليه ،قال شيخ زاده يف ثنااي تعليقه على كالم البيضاوي يف مقدمته" :واألئمة الثمانية املشهورون هم
السبعة املذكورون يف التيسري والشاطبية"( )1مث أضاف قا ائال" :واثمنهم أبو حممد يعقوب بن إسحق احلضرمي البصري".
أحياًن كان يقتصر على السبعة خمال افا للبيضاوي.
و ا

توجيها
وأما ما خيص التوجيه القراءات ،فقد حفلت حاشيته بكم هائل منها سواء يف توجيه القراءات املتواترة أو الشاذة ا

َ ْ َ َ ُ َّ
ََْ ُ ََ َ
اء إِن
ات من نش
دقي اقا للوصول ملعاين دقيقة يف القرآن وقد أحسن وبرع ،ومن ذلك ما ذكره يف قوله تعاىل﴿ :نرفع درج ٍ
َر َّب َك َحكِيم َعل ِيم[ ﴾٨٣األنعام .)2(]83 :وقد كان يعتمد يف توجيه القراءات على توجيه القرآن ابلقرآن وبعلوم اللغة
(النحو والصرف والبالغة) وغري ذلك ،ومن أمثلة التوجيه ابلقرآن ما جاء عند تفسري قوله تعاىلَ ﴿ :ول َ ْو يَ َرى َّاَّل َ
ِين
َظلَ ُموا إذْ يَ َر ْو َن الْ َع َذ َ
اب﴾ [البقرة ]165 :وقد و َّجه شيخ زادة قراءة ابن عامر (يرون) ابلفعل املبين للمجهول أبهنا جاءت
ِ
َ
َ
َ َ َ ُ ُ َّ ُ ْ َ َ ُ ْ َ َ َ
ات َعليْ ِهم﴾ [البقرة ،]167 :وقرأ بقية القراء (يرون) ابلفعل
على وفق قوله تعاىل ﴿ :كذل ِك ي ِري ِهم اّلل أعمالهم حَس ٍ

َّ
للمتحدث عنهم يف اآلية الكرمي(. )3
املبين للفاعل؛ على إسناد الرؤية

ومن منهجه يف القراءات كذلك أنه كان يستدل هبا على األحكام الفقهية ومن ذلك ما ذكره يف تفسري قوله تعاىل:
َ َْ ُ

ل

اء ِف َ
َ َ
الم ِحيْ ِض﴾ [البقرة ،]222 :فقد أفاض يف الكالم عن أثر القراءات يف األحكام املستنبطة من
َتلوا النِس ِ
﴿فاع ِ
()4

اآلية.

املسألة اخلامسة :منهجه يف العقيدة واألمساء والصفات
أحياًن يذكر أقواهلم دون أن
أحياًن ويرد عليهم ،و ا
اعتىن شيخ زاده ببيان بعض القضااي العقدية ،وكان يذكر رأي املعتزلة ا
أحياًن بعد أن
يعقب عليها .أما يف ابب األمساء والصفات فقد اتبع البيضاوي يف أتويلها وصرفها عن ظاهرها ،إال أنه ا
يورد رأي البيضاوي ويوضحه ويشرحه أييت ويرجع عن ذلك وينقضه ويثبت رأي أهل السنة واجلماعة ومن أوضح األمثلة

( )1حاشية شيخ زاده ،ج ،1ص22
( )2املصدر السابق ،ج ،4ص86
( )3املصدر السابق ،ج ،2ص210
( )4املصدر السابق ،ج ،2ص534
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على ذلك آية الكرسي؛ قال البيضاوي يف تفسري الكرسي " :تصوير لعظمته وتصوير جمرد كقوله تعاىلَ ﴿ :و َما قَ َد ُروا َّ َ
اّلل
َ
َح َّق ق ْدرِه ِ﴾ [األنعام ]91 :وال كرسي يف احلقيقة وال قاعد ،وقيل :كرسيه جماز عن علمه وملكه"(.)1مث شرح شيخ زاده هذا

الكالم وبينه وكأنه يؤيده مث ختم" :وقد جاء يف األخبار الصحيحة أن الكرسي جسم عظيم حتت العرش وفوق السماء
السابعة وال امتناع يف القول به وجب القول به"(.)2
َْ

َ َ
خلق ُ
ت ب ِ َي َد َّي﴾ [ص ]75 :حيث شرح عبارة البيضاوي أبن
ومن أمثلة التأويل يف الصفات ما جاء يف قوله تعاىل ﴿ل ِما

َّأول صفة اليد فقال " :قوله( :خلقته بنفسي) إشارة إىل أن (خلقت بيدي) استعارة لتفرده خبلقه تشبيها لتفرده ابإلجياد
()3

ابختصاص ما عمله اإلنسان بيديه".

َ َ َّ َ َّ ُ ُ َ َ ْ
كل ر
ِيما﴾١٦٤
ومن أمثلة رده على بعض ما ذهب إليه املعتزلة ما ورد يف قوله تعاىل﴿ :وَكم اّلل موَس ت

[النساء]164 :

حيث قال ":قوله( :وهو منتهی مراتب الوحي) حيث كان على وجه اخلطاب من غري واسطة وأتكيد كلم ابملصدر ،يدل
على أنه عليه الصالة والسالم مسع كالم هللا حقيقة ال كما يقول القدرية من أن هللا تعاىل خلق كالما يف حمل فسمع
موسی عليه الصالة والسالم ذلك الكالم؛ ألن ذلك ال يكون كالم هللا القائم به ،واألفعال اجملازية ال تؤكد بذكر املصادر
فال يقال أراد احلائط أن يسقط إرادة"(.)4

مصدرا للرد على مذهبهم
وابجلملة فإن شيخ زاده مل يكن مواف اقا ملذهب املعتزلة ابلكلية ،كما ال يصلح كتابه أن يكون
ا
حيث أنه كان ينفي بعض الصفات ويتجاوز مواطن يظهر فيها رأيهم فال يردها أو ينقضها وهذا يعترب من أهم املآخذ
عليه.
تصورا مبدئياا وليس استقصاءا ملنهج شيخ زاد يف حاشيته .وقد ركزت الطالبة على عرض منهج الشيخ
ما مضى ذكره يعترب ا
يف أهم اجلوانب اليت تساعد الناظر يف احلاشية يف فهم كالم الشيخ ومعرفة طريقته واحلذر مما وقع فيه من اخطاء عند

( )1حاشية شيخ زاده ،ج ،2ص627

( )2املصدر السابق ،ج ،2ص628

( )3املصدر السابق ،ج ،7ص217
( )4املصدر السابق ،ج ،3ص449
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تفسري آايت األمساء والصفات ،وكذلك احلذر من بعض اإلعتزاليات اليت أوردها البيضاوي مواف اقا فيها الزخمشري ومل يعقب
عليها شيخ زاده أو ينبه هلا .وهللا أعلم.
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اخلامتة
عمدت الطالبة يف هذا البحث إىل تعريف حاشية شيخ زاده على تفسري البيضاوي ،من خالل البدء ابستعراض أمهية
احلواشي وأسباب احلاجة إليها ،مث اعطاء نبذة خمتصرة عن القاضي البيضاوي صاحب الكتاب األصلي الذي حشَّى له
شيخ زاده وإلقاء الضوء على تفسري البيضاوي وأهم مميزاته .مث أدلفت إىل احلاشية موضع الدراسة فعرضت سرية شيخ زاده
صاحب احلاشية بشيء من التفصيل ،وتعرضت إىل التعريف حباشيته وأمهيتها وأهم املصادر اليت استندت إليها ،وختمت
الب حث ابحلديث عن املنهج العام الذي سلكه شيخ زاده يف حاشيته ،واجتهدت يف عرض منهجه يف اجلوانب التالية
وهي :التفسري واللغة والقراءات والعقيدة واألمساء والصفات ابعتبار أن هذه اجلوانب من أهم ما يفيد املطلع على احلاشية
يف االستفادة منها .وبعد توفيق املوىل الكرمي خرجت الطالبة مبا يلي:
o

عظم مكانة تفسري القاضي البيضاوي بني التفاسري وكثرة احلواشي اليت كتبت عليه.

o

أن حاشية شيخ زاده تعترب أهم وأنفع حاشية كتبت على تفسري البيضاوي.

o

أن شيخ زاده قد كتب حاشيتني على تفسري البيضاوي أوالمها مبسطة للمبتدئ والثانية أضاف فيها على األوىل

o
o

شرح موسع وهي املطبوعة واملتداولة.
متيز ِّ
احملشي ابألسلوب السهل اليسري ،مما جيعل حاشيته مناسبة لطالب العلم املبتدئ ابإلضافة إىل العامي.
اعتىن شيخ زاده بتوضيح الفروق بني النسخ املختلفة لتفسري البيضاوي ،ومل يتعرض لكل كالم البيضاوي ابلشرح
بل اقتصر على ما رآه يتاج إىل توضيح.

o

غلب على احلاشية منهج التفسري ابلرأي ،لكنها مل ختل من التفسري األثري (تفسري القرآن ابلقرآن وابلسنة وبقول
الصحابة والتابعني).

o

كان لشيخ زاده ذو عناية كبرية ابللغة وعلومها املختلفة وكذلك ايراد القراءات والعناية بتوجيهها سواء كانت
متواترة أو شاذة.

o

أحياًن كان يرد ذلك
يف ابب األمساء والصفات اتبع شيخ زاده البيضاوي يف أتويلها وصرفها عن ظاهرها ،ولكنه ا

وينقضه.
o
o
o

رد شيخ زاده بعض اآلراء اإلعتزالية ونقضها ،وسكت عن بعضها دون أي تعليق أو تنبيه.
مل يعقب ِّ
احملشي على األحاديث الضعيفة اليت أوردها القاضي البيضاوي يف فضائل سور القرآن.
ومل ِّ
يعنت بتخريج األحاديث اليت أوردها البيضاوي يف تفسريه ومل مييز صحيحها من ضعيفها.
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