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الشكر والتقدير:
أتوجه خبالص الشكر واالمتنان إىل أكادميية تفسري للدراسات القرآنية وأسأل اهلل عز وجل أن
يدميها منارًة للعلم.
وأتوجه جبزيل الشكر ألساتذة األكادميية ومشرفيها الكرام على ما بذلوه من جهد لتذليل العلم
لطالهبا.
كما أدين بالشكر للدكتور /عصام عبد املوىل مشرف البحث على ما قدمه يل من توجيهات.

وهلل احلمد واملنة .
الطالبة:مسر أمحد حممد حممد حسن

ب

الفهرس:
البسملة

أ

الشكر والتقدير

ب

الفهرس

ج

الخالصة

د

المقدمة

1

مشكلة الدراسة

2

أهمية الدراسة

2

أهداف الدراسة

2

المنهجية المتبعة في الدراسة

2

منهج البحث

2

منهج الكتابة

3

محددات البحث

3

خطة البحث

4-3

المبحث األول:مصطلحات البحث.

5

المطلب األول :تعريف مصطلح الحاشية .

5

المطلب الثاني :تعريف موجز باإلمام البيضاوي وتفسيره(أنوار التنزيل وأسرار

6

المطلب الثالث:نبذة مختصرة عن ابن التمجيد.

8

المبحث الثاني:مصادر ابن التمجيد ومنهجه.

9

المطلب األول:مصادر ابن التمجيد.

9

المطلب الثاني:منهج ابن التمجيد.

12

المبحث الثالث:القيمة العلمية لحاشية ابن التمجيد.

20

المطلب األول:موافقات ابن التمجيد للبيضاوي.

20

المطلب الثاني:استدراكات ابن التمجيد على البيضاوي.

21

المطلب الثالث:أهمية حاشية ابن التمجيد وقيمتها العلمية.

22

الخاتمة

23

المصادر والمراجع

24

التأويل).

ج

الخالصة:
تناول هذا البحث دراسة حاشية ابن التمجيد على تفسري البيضاوي من حيث املصادر اليت اعتمد عليها ومنهجه يف كتابة
حاشيته وأمهية هذه احلاشية ،وكان من أهم النتائج اليت توصلت إليها الدراسة ما يلي :
تبَّي من خالل البحث متكنه واكتمال آلته العلمية يف علوم التفسري
أن حاشية ابن التمجيد تُعد موسوعة يف التفسري حيث ن

أثرت حاشيته ،وزادها فائدة
واللغة ومجع بَّي التفسري باملأثور والتفسري بالرأي فاستخرج من كتاب اهلل فوائد واستنباطات َ
استفادته من أمهات الكتب يف التفسري واللغة اليت كانت من مصادره اليت رجع إليها يف كتابة حاشيته .

وحال ملا
كما ن
تبَّي من خالل الدراسة أن حاشية ابن التمجيد ليست جمرد تعلي ًقا على تفسري البيضاوي وبسطًا ملا أمجله ً
استُغلق فهمه يف تفسريه فحسب ،بل أضافت إليه الكثري من الفوائد حيث أيده باألدلة حَّي االتفاق ،أما يف مواضع
االختالف فلم ختل من استدراكات نافعة ،مما جعلها حاشية ذات قيمة علمية أثىن عليها علماء هذا الفن.

د

المقدمة:
محدا طيبًا مبارًكا،و الصالة والسالم على خري خلق اهلل رسولنا األمَّي والرمحة املهداة أرسله اهلل رمحة للعاملَّي
احلمد هلل ً

مرشدا ،من اهتدى هبديه وسار على هنجه فقد أفلح وجنا
ونورا ً
،وأنزل عليه الكتاب بلسان عريب مبَّي فكان كتابًا هاديًا ً

ومن ضل عنه ختبط يف ظلمات التيه واجلهل والضالل،فهو املنهج الذي إذا متسكت به األمةعنزت و سادت كل األمم وإن

أعرضت عنه سقطت وهوت ،فاهلل عز وجل نسأل أن ميسكنا بالقرآن ويرفعنا به .
أما بعد
فقد أدركت األمة منذ صدرها األول أمهية تفسري القرآن وفهم معانيه بدءًا من صحابة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
وتابعيهم بإحسان ففسروا القرآن ونُِقلت عنهم الروايات يف تفسري القرآن و بيان معانيه وكان تناقُل هذه الروايات مشافهة

كما كان دأهبم يف كل العلوم والفنون ،مث بعد ذلك بدأت مرحلة التدوين وكتابة التفاسري ومجع الروايات فع نجت كتب
التفسري بروايات الصحابة والتابعَّي وتابعي التابعَّي ،مث أخذت كتب التفسري يف التطور فاختلفت مناهج املفسرين
واجتاهاهتم وتنوعت حبسب تنوع ما برعوا فيه من العلوم فمنهاكتب التفسري باملأثور ومنها التفسري بالرأي ومنها ما مجع
بينهما ،فأصبحت املكتبة اإلسالمية زاخرًة برتاث مثَّي من أمهات كتب التفسري وكل ذلك رغبةً من مفسري األمة يف

خدمة كتاب اهلل واالغرتاف من كنوزه  ،ولكن اتسمت بعض هذه التفاسري بالعبارة املختصرة املركبة وكان السبب يف ذلك

هو سعة علم هؤالء املفسرين فكانوا علماء موسوعيَّي وأصوليون نظار فاشتدت احلاجة إىل شرح وتبسيط وفك صعوبة
هذه التفاسري النفيسة ،فعكف املفسرون وطلبة العلم على شرحها وكتابة احلواشي عليها لِيَ ُعم النفع هبا،ومن هذه التفاسري
كتاب"أنوار التنزيل وأسرار التأويل"لإلمام العالمة القاضي ناصر الدين البيضاوي حيث يُعد هذا الكتاب من أكثر كتب

التفاسري اليت ُكتبت عليها حواشي ولعل من أسباب ذلك اختصاره وتركيز عبارته و دقتها وعلو كعبه يف علم البالغة وتعدد
املصطلحات العلمية الدقيقة اليت يستخدمها مما أشكل فهمه على بعض الدارسَّي وطلبة العلم فجاءت هذه احلواشي

بالنفع والفائدة العظيمة حيث تواترت جهود احملشَّي لتذليل هذه الصعاب وكشف الغطاء عن ما حوى من كنوز وفرائد
وسامهَت يف فك غوامضه وإبراز حماسنه وتقريب فهمه
فارتأيت أنه من املفيد دراسة إحدى احلواشي اليت كتبت عليه َ

،فعزمت أمري على أن يكون موضوع حبثي هو" حاشية ابن التمجيد على تفسري البيضاوي" واهلل أسأل التوفيق والسداد .
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مشكلة الدراسة:
يتناول البحث الرد على هذه التساؤالت:
 -1ما هي أسباب كثرة احلواشي على تفسري البيضاوي ؟.
 -2ما هو املنهج الذي انتهجه ابن التمجيد ومتيزت به حاشيته وماهي املصادر اليت اعتمد عليها يف هذه احلاشية؟.
-3ما مدى موافقة ابن التمجيد ملصنف الكتاب ناصر الدين البيضاوي يف املنهج والرتجيحات؟.
 -4ما هي أمهية حاشية ابن التمجيد على"تفسري البيضاوي"وما هي القيمة العلمية اليت أضافتها هذه احلاشية ملكتبة
التفسري ؟.

أهمية الدراسة:
 -1تكمن أمهية البحث بالنسبة للدراسات القرآنية أنه يتناول دراسة حاشية من احلواشي اليت ُكتبت على كتاب تفسري ذو

أمهية كربى لدى مكتبة الرتاث اإلسالمي وهو كتاب"أنوار التنزيل وأسرار التأويل"للقاضي ناصر الدين البيضاوي،مما سيكون
مسامهة وإن كانت متواضعة يف إلقاء الضوء على إحدى احلواشي اليت كتبت عن هذا الكتاب وهي "حاشية ابن التمجيد"
ومما يربز بالتبعية أمهية هذا الكتاب املوسوعي الزاخر بالفوائد"أنوار التنزيل وأسرار التأيل " املعروف بتفسري البيضاوي.

-2إبراز أمهية "حاشية ابن التمجيد"من خالل دراسة منهجه يف التفسري و بيان براعته يف هذا العلم من خالل استقراء
بعض املوا ضع املتفرقة يف تفسريه اليت سيتأكد من خالهلا مكانة هذا املفسر العلمية مما قد يكون نواة ملشروع يهدف إىل
إعادة اكتشاف املفسرين أصحاب احلواشي القيمة كابن التمجيد ؛مما سيكون له كبري أثر يف علم التفسري.

أهداف الدراسة:
-1تعريف مصطلح"احلاشية" مع إلقاء الضوء على "تفسري البيضاوي" مع نبذة خمتصرة عن مصنفه و صاحب احلاشية.
 -2التعرف على منهج "ابن التمجيد"يف كتابة حاشيته مع بيان املصادر اليت اعتمد عليها يف حاشيته .
 -3بيان قيمة حاشية ابن التمجيد وأمهيتها العلمية مع عرض بعض مواطن املوافقة واملخالفة بينه وبَّي مصنف الكتاب.

المنهجية المتبعة في البحث:
منهج البحث:جيمع هذا البحث بَّي عدة مناهج علمية وهي:املنهج االستقرائي والتحليلي واملقارن كالتايل:
فاتبعت املنهج االستقرائي و التحليلي لضبط مصطلح احلاشية ويف معرفة املصادر اليت اعتمد عليها ابن التمجيد يف
حاشيته و يف تتبع منهجه يف التفسري ومن َمث معرفة مكانته العلمية ،كما استخدمت املنهج املقارن لتحديد نقاط االتفاق
واالختالف بَّي البيضاوي و ابن التمجيد.
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منهج الكتابة :وقد سرت يف كتابة البحث وفق ما يلي:
أوال :كتبت اآليات القرآنية بالرسم العثماين،و عزوت اآليات إىل السور،وكتبت اآليات بَّي قوسَّي مزخرفَّي { }،مع
إحلاق رقم اآلية باسم السورة بَّي قوسَّي هاللَّي ( ).
ثانيا:اقتصرت على إيراد األحاديث الصحيحة مع خترجيها من كتب السنن ،وعند التوثيق أذكر اسم الكتاب والباب ورقم
احلديث ،مع وضعها بَّي عالميت تنصيص " ".
ثالثا:وضعت ما ذكرته من النقول و أقوال املفسرين بَّي قوسَّي هاللَّي ( ) لتحديد أول النقل وآخره.
اختصارا كي ال أُثقل احلواشي .
رابعا:اكتفيت برتمجة بعض األعالم
ً

خامسا:كتب اسم املراجع باللون األمحر حيث وردت.
ً

مث ذكرت يف اخلامتة خالصة البحث ونتائجه،واملصادر واملراجع.

محددات البحث:
أيضا إىل املنت األصل
يرتكز البحث على دراسة حاشية ابن التمجيد مكتفيًا باختيار أمثلة متفرقة من احلاشية مع الرجوع ً

وهو كتاب "أنوار التنزيل وأسرار التأويل" املعروف بتفسري البيضاوي لإلمام /ناصر الدين البيضاوي ويرجع ذلك إىل الفرتة

الزمنية بَّي القرن السابع و القرن التاسع اهلجريَّي و هي املرحلة الزمنية املعاصرة للمصنف واحملشي رمحهما اهلل ،مع املقارنة
بينهما للتمكن من التعليق على احلاشية ودراستها وتقدمي نبذة خمتصرة عنها.

خطة البحث:
يتكون هذا البحث من مقدمة وثالثة مباحث وخامتة:
املقدمة:وتشتمل بعد االستفتاح على بيان أمهية املوضوع،و مشكلة البحث،وأهدافه،وخطة البحث ،ومنهجه وحمدداته.
المبحث األول :مصطلحات البحث ،ويشتمل على ثالثة مطالب وهي:
المطلب األول :تعريف مصطلح احلاشية .
المطلب الثاني :تعريف موجز باإلمام البيضاوي وتفسريه(أنوار التنزيل وأسرار التأويل).
المطلب الثالث:نبذة خمتصرة عن ابن التمجيد.
المبحث الثاني:مصادر ابن التمجيد ومنهجه ،ويشتمل على مطلبَّي ومها:
المطلب األول :مصادر ابن التمجيد.
المطلب الثاني:منهج ابن التمجيد.
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المبحث الثالث :القيمة العلمية حلاشية ابن التمجيد ،ويشتمل على ثالثة مطالب وهي:
المطلب األول:موافقات ابن التمجيد للبيضاوي.
المطلب الثاني:استدراكات ابن التمجيد على البيضاوي.
المطلب الثالث:أمهية حاشية ابن التمجيد وقيمتها العلمية.
الخاتمة :وقد ذكرت فيها ما توصلت إليه يف حبثي من نتائج ،كما اشتملت على مراجع ومصادر البحث .
*******************************
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حاشية ابن التمجيد على تفسير البيضاوي:
المبحث األول:مصطلحات البحث.
المطلب األول:تعريف مصطلح الحاشية:
الحاشية لغة(:حشى حيشي ،حش ،حتشية ،فهو حمش ،واملفعول حمشى،حشى الثوب :جعل له حاشية ،وهي اجلانب
منه"حشى الستائر"،وحاشية:مفرد،واجلمع :حاشيات وحواش،احلاشية من كل شيء :جانبه وطرفه،واحلاشية :األهل
واخلاصة ،البطانة "حاشية الرجل /امللك")(،1واحلشا :حشا اإلنسان ،واجلمع أحشاء ،واحلشا :الناحية ،وهو من قياس
الباب ،ألن لكل ناحية أهال فكأهنم حشوها).2
إذن فالحاشية في اللغة:هي طرف الشيء أو جانبه وقد تكون جزء من أجزائه كما يف(حشا اإلنسان)وقد تكون جزءا
خارجا عنه كما يف(حاشية امللك):أي بطانته.
ً

اصطالحا( :عبارة عن أطراف الكتاب،مث صار عبارة عما يكتب فيها ،وما جيرد منها بالقول ،فيدون تدوينا
الحاشية
ً
مستقال ،ويقال هلا :تعليقة أيضا)(،3وذُكر أيضا أن احلاشية هي:جوانب الكتاب احمليطة باملنت).4

مستقال يكتبه صاحب احلاشية هبدف التعليق ؛كالتعليق
نستخلص من ذلك أن المعنى االصطالحي للحاشية:أهنا تدوينًا
ً
على كالم مصنف الكتاب أو على منت معَّي،وبذلك نالحظ أن التعريف االصطالحي اتفق مع املعىن اللغوي حيث أن

احلاشية تكون جبانب أو طرف من أطراف الكتاب تعلي ًقا على املنت وبذلك يكون اتضح معىن كلمة (حاشية).

وقد تعددت أنواع احلواشي يف الرتاث العريب اإلسالمي فمنها احلواشي التامة مثل(:حاشية القونوي على تفسري أنوار التنزيل

كامال مثل
وأسرار التأويل للبيضاوي)،ومنها الغري تامة:أي اليت يكون فيها التعليق على أجزاء من املنت وال تستوعب املنت ً
(حاشية ابن التمجيد على تفسري البيضاوي)أيضا وهي موضوع هذا البحث،وقد أُرفقت حاشيتا القونوي وابن التمجيد
مبجلد واحد تعلي ًقا على تفسري البيضاوي.

( ) 1أمحد خمتارعمر ،معجم اللغة العربية املعاصرة،ت1424 :ه  ،الطبعة :األوىل 1429 ،ه  2008 -م ،جزء،1ص.503
()2ابن فارس،أمحد بن فارس بن زكرياء القزويين الرازي،ت395 :ه ،مقاييس اللغة،حتقيق :عبد السالم حممد هارون،دار الفكر 1399ه -
1979م،جزء،2ص.65
( ) 3حاجي خليفة ،مصطفى بن عبد اهلل كاتب جليب القسطنطيين،كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون،ت1067 :ه ،مكتبة املثىن
– بغداد،جزء،1ص.623
( ) 4جمموعة من املؤلفَّي ،معجم مصطلحات العلوم الشرعية ،مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية،الرياض،ط1439، 2ه
2017م،اجمللد الثاين،ص.645
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المطلب الثاني :تعريف موجز باإلمام البيضاوي وتفسيره(أنوار التنزيل وأسرار التأويل).
اإلمام البيضاوي:هو اإلمام العالمة الزاهد (عبد اهلل بن عمر بن حممد بن علي قاضي القضاة ناصر الدين أبو اخلري
البيضاوي صاحب املصنفات وعامل آذربيجان) 5وهوشافعي املذهبُ ،مسي بالبيضاوي(نسبة إىل قرية يقال هلا :البيضاء على

مرحلة من شرياز ،خرج منها جده ،فسكن شرياز مدينة امللك )6ولُقب بقاضي القضاة حيث(ويل قضاء شرياز مدةوصرف
عن القضاء  ،فرحل إىل تربيز فتويف فيها).7
شيوخه:حظي البيضاوي بوجوده وسط عائله عريقة يف العلم حيث(تفقه يف املنقوالت بأبيه)8وتعلم العلم على يد كبار
مشايخ شرياز ،وقد تفرغ للعلم والتصنيف وترك املناصب الدنيوية،وقد ذكر عنه أنه(استشفع من الشيخ :حممد بن حممد
الكحتائي ،فلما أتاه على عادته ،قال :إن هذا الرجل عامل فاضل ،يريد االشرتاك مع األمري ،يف السعري ،يعين أنه يطلب
منكم مقدار سجادة يف النار ،وهي جملس احلكم ،فتأثر اإلمام البيضاوي من كالمه ،وترك املناصب الدنيوية ،والزم الشيخ
إىل أن مات). 9
مصنفاته:عُرف رمحه اهلل بكثرة التصنيف حىت لُقب بصاحب التصنيف،ومن هذه املصنفات(الطوالع قال السبكي وهو

أ نجل خمتصر ألف يف علم الكالم واملنهاج خمتصر من احلاصل واملصباح وخمتصر الكشاف والغاية القصوى يف الفقه خمتصر
الوسيط وشرح املصابيح يف احلديث وله تعليقة على خمتصر ابن احلاجب وعد الصالح الكتيب من مصنفاته شرح احملصول
وشرح املنتخب لإلمام واإليضاح يف اصول الدين وشرح التنبيه يف أربع جملدات وشرح الكافية يف النحو وهتذيب األخالق
يف التصوف وكتاب يف املنطق مث رأيت ابن كثري قد عد أيضا يف تصانيفه شرح احملصول وشرح املنتخب وشرح التنبيه) 10و
(أنوار التنزيل وأسرار التأويل ويعرف بتفسري البيضاوي،و لب اللباب يف علم اإلعراب و نظام التواريخ كتبه باللغة
الفارسية ،ورسالة يف موضوعات العلوم وتعاريفها).11
وفاته:وهناك خالف يف تاريخ وفاته كما ذُكر يف كتب الرتاجم فقد ذُكر أنه(مات سنة مخس ومثانَّي وستمائة بتربيز ،وقال
( )5تقي الدين ابن قاضي شهبة،أبو بكر بن أمحد بن حممد بن عمر األسدي الشهيب الدمشقي،ت851 :ه  ،طبقات الشافعية البن
قاضى شهبة،حتقيق :د .احلافظ عبد العليم خان ،الناشر:عامل الكتب ،ط 1407 ،1ه ،جزء،2ص. 172
( )6الطيب باخمرمة ،أبو حممد الطيب بن عبد اهلل بن أمحد بن علي باخمرمة ،ت 947:ه ،قالدة النحر يف وفيات أعيان الدهر ،حتقيق:
بومجعة مكري،خالد زواري ،دار املنهاج،جدة،ط 1428 ،1ه  2008 -م ،جزء،5ص442
()7خري الدين الزركلي،خري الدين بن حممود بن حممد بن علي بن فارس،الزركلي الدمشقي،ت1396 :ه ،األعالم للزركلي،دار العلم
للماليَّي ،ط،15مايو 2002م ،جزء،4ص.110
( )8الطيب باخمرمة ،قالدة النحر يف وفيات أعيان الدهر،جزء،5ص.442
()9حاجي  ،كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون،جزء،1ص. 186
( )10ابن قاضي شهبة ،طبقات الشافعية البن قاضى شهبة،جزء ،2ص.173
()11خري الدين الزركلي ،األعالم للزركلي ،جزء،4ص. 110
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ابن السبكي :سنة إحدى وتسعَّي)12أي إحدى وتسعَّي وستمائه.
تفسيرأنوار التنزيل وأسرار التأويل:وهو املعروف بتفسري البيضاوي وقد بدأ اإلمام البيضاوي بكتابته بعدما انتقل إىل
رفيعا من العلم؛فهو العامل املوسوعي الذي نبغ يف عدد من العلوم كما يتضح ذلك من
تربيز أي بعد ما بلغ مبلغًا ً
مصنفاته،وقد اعتمد يف تفسريه على ثالثة كتب حيث(خلص فيه من "الكشاف"ما يتعلق باإلعراب،واملعاين

،والبيان،ومن"التفسري الكبري"ما يتعلق باحلكمة ،والكالم،ومن "تفسري الراغب"ما يتعلق باالشتقاق ،وغوامض احلقائق،
13
تفسريا يعد
ولطائف اإلشارات) وضم إىل هذه الكتب ما حباه اهلل من العلم وزودها من الكنوز والنكات فخرج بذلك ً
من أمهات كتب التفسري وأمهها،ويضاف ألسباب أمهيته أنه(مشى مع تفسري الكشاف يف ما حيب الناس وخلنص أو كاد

مما ينفرهم من الكشاف)،14وأيضا مما ساهم يف ذياع صيته أنه(تأصلت منزلته أوال يف الشرق األوسط واألقصى والتزم يف
املناهج الدراسية ببالد فارس واألفغان واألقطار اهلندية،مث كان يف مجلة ما تسرب من امللتزمات التعليمية من البالد الفارسية
إىل آسيا الصغرى وعموم املمالك العثمانية)15فكان علماء الدولة العثمانية يشرتطون إلعطاء إجازة ملن أراد تدريس التفسري
أن يكتب حاشية للتعليق على تفسري البيضاوي،ويرجع ذلك ألمهيته وكثرة ما فيه من اصطالحات وعبارات مركزة ال
يستطيع فك إحكامها وتبسيطها إال من برع يف علم التفسري،فكثرت احلواشي اليت كتبت عليه وقد بلغ عدد هذه احلواشي
مال ومنها ما اقتصر على بعض سور
أكثر من ثالمثائة حاشية16منها ما مشل التعليق على تفسري البيضاوي للمصحف كا ً
موجزا وهي حاشية ابن التمجيد على
القرآن ،ونتناول يف هذا البحث إحدى هذه احلواشي بدراستها والتعريف هبا تعري ًفا ً

تفسري البيضاوي.

( )12الداوودي ،مشس الدين ،حممد بن علي بن أمحد ،مشس الدين الداوودي ،ت945 :ه ،طبقات املفسرين للداوودي ،حتقيق :جلنة من
العلماء بإشراف الناشر،دار الكتب العلمية ،بريوت ،جزء ،1ص.249
( ) 13حاجي خليفة ،كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون،جزء،1ص.186
( )14الفاضل بن عاشور،حممد الفاضل بن عاشور،ت1390:ه1970-م،التفسري ورجاله ،جممع البحوث اإلسالمية ،ط 1417،2ه-
1979م،ص . 115
()15املرجع السابق،ص.118
()16عبد اهلل حممد احلبشي ،جامع الشروح واحلواشي،اجملمع الثقايف،أبو ظيب1425،ه2004-م،ج،1من ص311إىل ص.343
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المطلب الثالث:نبذة مختصرة عن ابن التمجيد:
هو(مصطفى بن إبراهيم الرومي ،مصلح الدين ،املعروف بابن التمجيد،مفسر من علماء الدولة العثمانية ،كان معلما
17
معلما للسلطان حممد الفاتح يدل على مكانته العلمية يف الدولة العثمانية حبيث يقع
للسلطان حممد خان الفاتح) وكونه ً

عليه االختيار يف تعليم السلطان وكان احلكام يف هذا الوقت يعتنون يتعلم العلوم الشرعية أشد عناية وقد نقل عنه

قائال( :مسعت من املوىل الوالد انه كان معلما للسلطان حممد خان)
طاشكربي زاده أيضا ما يؤكد على تبوئه هذه املنزلة ً
ولعل كون ابن التمجيد من علماء الدولة العثمانية له صلة باهتمامه بتحشية تفسري البيضاوي كما ذُكِر آن ًفا أن الدولة

18

كمنهجا للدراسة وشرطًا إلجازة من يريد التدريس.
العثمانية ألزمته
ً
أقوال العلماء في ابن التمجيد:

19
أيضا(انه كان رجال صاحلا صنف حواشي
قال عنه طاشكربي زاده( :العامل الفاضل الكامل املوىل ابن التمجيد) كما ذكر ً

على التفسري للعالمة البيضاوي وخلصها من حواشي الكشاف ورايت له نظما عربيا وفارسيا وكان نظما حسنا طبعت

هبامش حاشية القونوي على تفسريالكشاف سنة  1285ه باآلستانة).20
ونعته حاجي خليفة:بالعامل ابن التمجيد وذكر عن حاشيته أهنا(مفيدة ،جامعة ،لخصها :من حواشي (الكشاف) يف ثالث
جملدات) ،21ونالحظ هنا ارتباط كل من البيضاوي وابن التمجيد بتفسري الكشاف ولعل البحث يكشف لنا مزيد فائدة.
وفاته (:املتوىف سنة  886ه عن  53عاما).22

( )17عادل نويهض ،معجم املفسرين «من صدر اإلسالم وحىت العصر احلاضر» ،قدم لهُ :مفيت اجلمهورية اللبنانية الشيخ حسن خالد،
مؤسسة نويهض الثقافية للتأليف والرتمجة والنشر،بريوت-لبنان،ط  1409 ،3ه  1988 -م  ،جزء،2ص.673
( )18طاشكربي زاده ،أمحد بن مصطفى بن خليل ،أبو اخلري ،عصام الدين،ت968 :ه ،الشقائق النعمانية يف علماء الدولة العثمانية،
دار الكتاب العريب ،بريوت،ص. 62
( )19املرجع السابق،ص.62
( )20املرجع السابق،ص.62
( )21حاجي خليفة ،كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون،جزء،1ص.188
( )22عادل نويهض ،معجم املفسرين «من صدر اإلسالم وحىت العصر احلاضر» ،ج، 2ص .673
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المبحث الثاني:مصادر ابن التمجيد ومنهجه :
المطلب األول:مصادر ابن التمجيد:
بالرجوع إىل حاشية ابن التمجيد على تفسري البيضاوي جند أنه أغىن حاشيته بعدة مصادر من أمهات الكتب وإن دل
ذلك على شيء فهو دال على سعة علمه واطالعه ونضوج آلته العلميةومن هذه املصادر:
كتب التفسير(:كتاب الكشاف)للزخمشري(ت538:ه) إذ نراه يردد خالل حاشيته بقوله:قال صاحب الكشاف،قالالزخمشري وما شابه ذلك بل ومما يدل على شدة اهتمامه بالكشاف أنه أيضا يذكر يف مواضع كثرية
اسم(الطييب)(ت743:ه)وهو صاحب حاشية على الكشاف وهي(فتوح الغيب يف الكشف عن قناع الريب)،ومن
أيضا(كتاب مفاتيح الغيب )لفخر الدين الرازي(ت606:ه)،كتاب(اجلامع ألحكام القرآن)للقرطيب
مصادره ً

نقال عن
(ت،)671:و(معامل التنزيل)للبغوي(ت516:ه)،وغريهم من العلماءوفيما يلي أمثلة لذكره لبعض هذه املصادر ً
حاشية ابن التمجيد:

*املثال األول:ففي شرح معىن اإلله ذكر(والعالمة الزخمشري جعل املعىن املشرتك بينهما معىن احلب ال معىن العبادة حيث
قال فإن قلت هل هلذا االسم اشتقاق قلت معىن االشتقاق أن ينظم امليفتَّي فصاعدة مبعىن واحد.23)..
ت َعلَْي ِه ْم}(الفاحتة)7،نقل قول الزخمشري ( قال صاحب الكشاف
*املثال الثاين:ويف تفسري الفاحتة لقوله تعاىل{ أَنْ َع ْم َ
وأطلق اإلنعام ليشمل كل إنعام.(24
*املثال الثالث:يف بيان ختصيص اليوم باإلضافة يف قوله تعاىل{مالِ ِ
ك يَ ْوِم الدي ِن}(الفاحتة ()4،قال الطييب يف اختصاص يوم
َ
25
الدين دون القيامة وغريها من أمسائها فائدتان إحدامها مراعاة الفاصلة وثانيتهما العموم املطلوب يف األلفاظ ) .
*املثال الرابع:ويف بيان املعىن اللغوي والشرعي لكلمة (الصالة ) قال (:هذا جواب عن سؤال اإلمام الرازي رمحه اهلل حيث
قال هذا االشتقاق يفضي إىل الطعن يف كون القرآن حجة ألن الصالة من أشهر األلفاظ ) . 26
كتب البالغة:من مصادره اليت أوردها حباشيته من أساطَّي البالغيَّي اإلمام السكاكي صاحب كتاب(املفتاح يف علوم
البالغة)،اإلمام عبد القاهر اجلرجاين من كتابه(أسرار البالغة)،الزخمشري من كتابه (األساس)،وإيراده هلذه املصادر يدل على
()23حاشية القونوي،عصام الدين إمساعيل بن حممد احلنفي،ت1195:ه،على تفسري اإلمام البيضاوي ،ناصر الدين،عبد اهلل بن عمر بن
حممد الشريازي،ت685:ه،ومعه حاشية ابن التمجيد،مصلح الدين مصطفى بن إبراهيم الرومي احلنفي،ت880 :ه ،حتقيق:عبد اهلل حممود
حممد عمر،دار الكتب العلمية،بريوت-لبنان،ط1،1422ه2001-م،اجمللد،1ص.119
()24املرجع السابق،اجمللد،1ص.265
()25املرجع السابق،اجمللد،1ص .209
()26املرجع السابق،اجمللد،1ص.476
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متكنه من هذا العلم ،أمثلة للعبارات املنقولة عنهم:
*املثال األول:يف بيان االلتفات يف قوله تعاىل {:إِينا َك نَعب ُد وإِين َ ِ
َّي}(الفاحتة)5،ذكر لطيفة للسكاكي مسميًا إياه
اك نَ ْستَع ُ
ُْ َ
صاحب املفتاح نسبة إىل كتابه(املفتاح يف علوم البالغة)وهي(و يف كالم صاحب املفتاح إمياء إىل هذا املعىن من أراد فلريجع
إىل ما فصله يف املفتاح وأطنب يف بيان حسن موقع االلتفات يف{ إِينا َك نَ ْعبُ ُد }).27
قائال(:إذ قال الشريف اجلرجاين رمحه اهلل يف بيان قوله
*املثال الثاين :يف التفريق بَّي معىن املدح واحلمد نقل عن اجلرجاين ً
احلمد واملدح أخوان أي مها مرتادفان ويدل على ذلك أنه قال يف الفائق احلمد هو املدح والوصف باجلميل).28
اللغة:وبالرجوع ملصادر اللغة جنده يذكر أقوال كبار علماء اللغة وينوع بينها فينقل عن سيبويه والزجاج والفراء وأيب البقاء
العكربي والراغب األصفهاين والتفتازاين وكتاب(الصحاح ) للجوهري فأثرى حاشيته بأقواهلم،ومن أمثلة ذلك:
*مثال:يف قوله تعاىل{ َغ ِْري الْم ْغ ُ ِ ِ
غريا إذا وقعت بَّي
َ
ضوب َعلَْيه ْم}(الفاحتة )7،نقل عن العكربي(قال أبو البقاء إن ً
29
متضادين وكانا معرفتَّي تعرفت باإلضافة كقولك عجبت من احلركة غري السكون) .
القراءات وتوجيهها:وجنده يف أكثر املواضع اليت تذكر االختالفات يف فرش القراءات يبَّي االختالف ويوجه القراءة ويشرح
املعاين الناشئة عن االختالف يف القراءة ويعضد كالمه بأقوال ابن جين والسمَّي احلليب وغريهم من علماء اللغة الذين برعوا
يف علم القراءات وتوجيهها،أمثلة:

*املثال األول:ففي تفسريه لقوله تعاىل{ وما هم بِضار ِِ ِ
َح ٍد إِنال بِِإ ْذ ِن اللن ِه}(البقرة ( )102،قال ابن جين :هذا من
ين به م ْن أ َ
ََ ُ َ َ

أبعد الشواذ وأمثل ما يقال فيه أن يكون وما هم بضاري أحد به).30

ك ي وِم الدي ِن}(الفاحتة)4،و{ ملِ ِ
ِِ
ك}نقل (ما ذهب إليه السمَّي فال يرد إشكال بأن الظاهر أن
َ
*املثال الثاين :قراءة{ َمال َ ْ
امللك بالضم هو التصرف يف كل مملكة كما يرى وبالكسر تصرف خاص فيما متت يده فاألول أعم).31

كتب الحديث :وبالنسبة الستعانته بكتب احلديث فقد استعان بالكتب الستة وأحيانًا يذكر كتبًا خارج الستة كالدارمي
استشهادا به خالل تفسريه لآليات ،ومن
وغريه ،ويكون ذكره هلا إما خترجيًا حلديث ذكره اإلمام البيضاوي يف متنه وإما
ً

أمثلة إيراد لكتب احلديث ما يلي:

نسها نَأْ ِ
ِ
*مثال:عند تفسريه قول اهلل تعاىل{ما نَ ِ ٍ
ت ِخبٍَْري مْن َها أ َْو ِمثْلِ َها}(البقرة)106،تطرق إىل معىن
نس ْخ م ْن آيَة أ َْو نُ َ
َ َ

()27حاشية القونوي ،على تفسري اإلمام البيضاوي ،ومعه حاشية ابن التمجيد ،اجمللد،1ص .224
()28املصدر السابق،اجمللد،1ص.158
()29املصدر السابق،اجمللد،1ص.272
()30املصدر السابق،اجمللد،4ص. 94
()31املصدر السابق،اجمللد،1ص.199
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ذاكرا خترجيه (روى البخاري ومسلم ومالك والرتمذي وأبو
النسخ وذكر له أمثلة مث استشهد يف أحد هذه األمثلة حبديث ً
َد ُاوود وابن ماجه عن ابْن َعبن ٍ
اس عن عمر رضي اهلل عنه وهو على منرب خيطب ويقول " :إ نن اللن َه بعث ُحمَ نم ًدا باحلق وأنزل

عليه الْكتَاب فكان فيما أنزل عليه آية الرجم فقرأناها ووعيناها ورجم رسول اهلل صلى اهلل تَ َع َاىل عليه ورمجنا بعده وإين

خشيت إن طال بالنناس الزمان أن يقول قائل ما جند آية الرجم يف كتاب اهلل فيضلوا برتك فضيلة أنزهلا اهلل تَ َع َاىل فالرجم
حق َعلَى من زىن من الرجال والنساء إذا كان حمصنا وأمي اهلل لوال أن يقول الناس زاد عمر يف

كتاب اهلل لكتبتها".33)32
وبذكر هذه املصادر سواء من كتب التفسري أو اللغة والبالغة وأقوال علماء القراءات وتوجيههم للقراءات الواردة نكونبصدد حاشية جامعة زخرت بأقوال كبار العلماء .

()32سنن أيب داوود،كتاب احلدود،باب الرجم،رقم احلديث،4418جزء،4ص(144رواه البخاري ومسلم وابن حبان بألفاظ قريبة) .
()33حاشية القونوي ،على تفسري اإلمام البيضاوي ،ومعه حاشية ابن التمجيد جزء،4ص. 112
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المطلب الثاني:منهج ابن التمجيد.
تعد حاشية ابن التمجيد على تفسري البيضاوي من احلواشي الغري تامة أي أنه مل يستوعب كل تفسري البيضاوي بالتحشية
حمتاجا إىل مزيد بسط أو إضافات وإثراء
والتعليق ،بل يتخري مواضع ويرتك أخرى ولعل هذا االختيار بناءًا على ما جيده ً
باملعلومات واللطائف مث يبدأ يف بسطها وحتليلها مع إثرائها بالقواعد األصولية والتدبرات والنكات البالغية وما شابه

ذلك،مث يشرع يف شرح املوضع من املنت مبتدءًا بكلمة (قوله ):مث يبدأ بالتعليق عليها،ويف السطور القادمة نتناول بالبحث
منهج ابن التمجيد يف حاشيته الذي بدت معامله من خالل انتخاب مواضع متفرقة منها كما يلي:

التفسير بالمأثور:اتبع ابن التمجيد طريقة السلف يف التفسري فحذا حذوهم يف طرق التفسري ومصادره كاآليت:
فسر به كالم اهلل هو كالمه سبحانه فنجده
تفسير القرآن بالقرآن:واملعلوم أنه ال أحد أعلم من اهلل بكالمه فأحسن ما يُ َ

بعضا فيوضح هبا املعىن
يكثر من تفسري القرآن بالقرآن من خالل تتبع منهجه و يعدد من اآليات اليت يوردها تفسر بعضها ً

ومن أمثلة ذلك:

ِ
ِ
يم}(الفاحتة )6،تطرق اإلمام البيضاوي يف بيان معىن اهلداية
*املثال األول:ويف تفسري قوله تعاىل{ ْاهدنَا الصَرا َط الْ ُم ْستَق َ
قائال(:قوله:وأصله أن يعدى بالالم أو إىل األول كما يف قوله تعاىل {:إِ نن ََٰه َذا الْ ُق ْرآ َن يَ ْه ِدي لِلنِيت ِه َي
فعلق ابن التمجيد ً
نك لَتَ ه ِدي إِ َ َٰىل ِصر ٍ
اط ُّم ْستَ ِقي ٍم}(الشورى )52،فإذا استعمل معدى بال
أَقْ َوُم}(اإلسراء )9،والثاين كما يف قوله عز وجل{ َوإِن َ ْ
َ
واسطة احلال كمايف هذه اآليةيكون من باب احلذف واإليصال)34فنراه يشرح نكتة لغوية مستعينًا بالقرآن.
ب الشنهو ِ
*املثال الثاين :يف تعليقه على تفسري البيضاوي لقوله تعاىل{ ُزي َن لِلن ِ
ات}(آل عمران)14،عند إثباته لقول
ناس ُح ُّ َ َ
البيضاوي بأن من زين هلم ذلك هو اهلل فسرها بآية أخرى من القرآن فقال( :ويف القرآن إشارة إىل هذه النكتة يف سورة
ِ نِ
اه ْم َك َما َغ َويْنَا } )القصص (63 ،أغويناهم كما غوينا يعين إن
ين أَ ْغ َويْنَا أَ ْغ َويْنَ ُ
القصص يف قوله تعاىلَ { :ربننَا ََٰه ُؤَالء الذ َ
اعتقد أحد أنا أغويناهم فمن الذي أغوانا وهذا الكالم ظاهر جدا).35
تفسير القرآن بالسنة :وال أحد من اخللق أعلم مبراد اهلل من رسوله صلى اهلل عليه وسلم ،فقد أمر اهلل عز وجل نبيه ببيان
ِ
َّي لِلن ِ
ناس َما نُزَل إِلَْي ِه ْم }(النحل.)44،
َنزلْنَا إِلَْي َ
ك الذ ْكَر لتُبَ َ
معاين القرآن،قال تعاىل{ َوأ َ
وقد اختذ ابن التمجيد تفسري القرآن بالسنة طري ًقا من طرق تفسري القرآن،أمثلة:
ِ
يت لَ ُكم ِْ
اإل ْس َال َم ِدينًا}(املائدة)3،فسر القرآن بالسنة حيث
*املثال األول:يف تعليق ابن التمجيد على قوله تعاىل{ َوَرض ُ ُ

قال (:على أن اإلسالم هو الدين املرضي على اإلطالق ال تبديل وال تغيري وسائر األديان قبله كان مرتضى وقتًا دون وقت

()34حاشية القونوي ،على تفسري اإلمام البيضاوي ،ومعه حاشية ابن التمجيد ،اجمللد،1ص.237
()35املصدر السابق،اجمللد،6ص.49
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على وجه دون وجه وبقوم دون قوم وهذا الدين بعد أن شرع كان مرتضى يف كل وقت وهلذا قال صلى اهلل عليه وسلم يف
موسى عليه السالم"لو كان موسى حيًا ما وسعه إال اتباعي".37)36
َح َسنُوا }(املائدة)93،ففي تعليقه على قول
*املثال الثاين:ويف تفسريه ملعىن اإلحسان يف قوله تعاىل {:مثُن اتن َقوا نوأ ْ

البيضاوي(قوله:إشارة إىل ما قاله عليه السالم يف تفسريه:أي:يف تفسري اإلحسان كما قال عليه السالم حَّي سأله جربائيل

ما اإلحسان فقال عليه السالم"اإلحسان أن تعبد اهلل كأنك تراه فإن مل تكن تراه فإنه يراك".39)38
تفسير القرآن بأقوال الصحابة:وأكثر ابن التمجيد من تفسري القرآن بأقوال الصحابة فمعلمهم رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم والقرآن نزل بلساهنم وعاصروا تنزيل كتاب اهلل ،ومن أمثلة تفسريه للقرآن بأقوال الصحابة :
ِ
ِ
َّي}(األنعام)23،فأورد عدة أقوال أثناء تعليقه
*املثال األول:عند تعليقه على تفسري قوله تعاىلَ {:واللنه َرب نَا َما ُكننا ُم ْش ِرك َ

على منت البيضاوي (فإهنم ملا رأوا يوم القيامة أن اهلل تعالی يغفر ألهل اإلسالم وال يغفر مشركا قالوا تعالوا فلنجحد
ِ
ِ
َّي}(األنعام )23،رجاء أن يغفر اهلل هلم فحينئذ خيتم على أفواههم وتتكلم أيديهم وأرجلهم
فيقولون{ َواللنه َرب نَا َما ُكننا ُم ْش ِرك َ
مبا كانوا يعملون فهناك يودون أن لو كانوا ترابا ومل يكتموا اهلل حديثة وجيوز أن يكون املكتوم أمر حممد وهو قول ابن عباس

رضي اهلل تعاىل عنهما).40

ِ
اخلَ ْم ِر
ضاءَ ِيف ْ
*املثال الثاين:تعليقه على تفسري البيضاوي لقوله تعاىل{ إِنَّنَا يُِر ُ
يد ال نشْيطَا ُن أَن يُوق َع بَْي نَ ُك ُم الْ َع َد َاوَة َوالْبَ ْغ َ
نِ
والْمي ِس ِر ويص ند ُكم عن ِذ ْك ِر اللن ِه وع ِن ال ن ِ
ين
ََ
َ َْ ََ ُ ْ َ
ص َالة فَ َه ْل أَنتُم ُّمنتَ ُهو َن}(املائدة ()91،روي أنه ملا نزل قوله تعالی { يَا أَيُّ َها الذ َ
ص َال َة َوأَنتُ ْم ُس َك َار َٰى }(النساء)43،قال عمر بن اخلطاب اللهم بَّي لنا يف اخلمر بيانا شافيا فلما نزلت
َآمنُوا َال تَ ْقَربُوا ال ن
هذه اآلية فقال انتهينا يا رب).41
تفسير القرآن باإلسرائيليات:يندر إيراد ابن التمجيد لإلسرائيليات يف حاشيته وحَّي ذكر البيضاوي هلا يعلق عليها تعلي ًقا

مقتضبًا و إن كان يف ثناياها ما هو من الباطل أنكرها ونبه عليها ،وقلما يوردها ابتداءًا وهذه املواضع القليلة اليت أورد هبا
الروايات اإلسرائيلية كان يتناوهلا بالنقد والتحليل ويبَّي ما فيها من خلل أو باطل إن وجد كالتايل:
ِِ
اب](ص)34،نقل بعض
*مثال:يف تفسري البيضاوي لقوله تعاىل{ َولََق ْد فَتَ ننا ُسلَْي َما َن َوأَلْ َقْي نَا َعلَ َٰى ُك ْرسيه َج َس ًدا مثُن أَنَ َ

()36مسند أمحد  ،مسند املكثرين من الصحابة  ،مسند جابر بن عبد اهلل رضي اهلل عنه ،رقم احلديث،15156:جزء،23ص.349
( )37حاشية القونوي ،على تفسري اإلمام البيضاوي ،ومعه حاشية ابن التمجيد،اجمللد ،7ص.395
()38صحيح البخاري،كتاب تفسري القرآن،باب قوله{إن اهلل عنده علم الساعة}(لقمان،)34،رقم احلديث،4777:ج،6ص .115
()39حاشية القونوي ،على تفسري اإلمام البيضاوي ،ومعه حاشية ابن التمجيد اجمللد،7ص. 558
( )40املصدر السابق،اجمللد،7ص .168
( )41حاشية القونوي ،على تفسري اإلمام البيضاوي ،ومعه حاشية ابن التمجيد ،اجمللد،7ص.556
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الروايات اإلسرائيلية مثل(وكانت له أم ولد امسها أمينة إذا دخل للطهارة أعطاها خامته وكان ملكه فيه ،فأعطاها يوما فتمثل
42
مطوال للزخمشري يف رد
كالما ً
هلا بصورته شيطان امسه صخر وأخذ اخلامت وختتم به وجلس على كرسيه) فذكر ابن التمجيد ً

هذه الرواية وأوردها حباشيته وهذا جزء من كالم الزخمشري املنقول حباشية ابن التمجيد(ويف الكشاف إما ما يروی من

حديث اخلامت والشيطان وعبادة الوثن يف بيت سليمان فاهلل أعلم بصحته مث قال ولقد أىب العلماء املتقنون قبوله وقالوا هذا
من أباطيل اليهودو الشياطَّي).43
ذكره ألسباب النزول:حَّي يكون لآليات سبب نزول يلحقه باحلاشية ويفصله كتعليقه على تفسريه لصدر سورة آل
عمران حيث قال (:روي أن صدر هذه السورة إىل بضع ومثانَّي آية نزلت يف وفد جنران وكانوا ستَّي راكبًا فمنهم أربعة

عشر من أشرافهم ويف األربعة عشر ثالثة نفر يؤول أمرهم العاقب وهو أمري القوم والسيد صاحب رحلهم وأبو حارثة بن

علقمة حربهم وإمامهم قدموا إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم).44
ذكره للناسخ والمنسوخ:يبَّي الناسخ واملنسوخ حَّي وروده وقد ذكر معىن النسخ وأحوال وقوعه يف القرآن عند أول موضع
نسها نَأْ ِ
ِ
بالقرآن يذكره وهو قوله تعاىل{ ما نَ ِ ٍ
ت ِخبٍَْري مْن َها أ َْو ِمثْلِ َها}(البقرة)106،فقال(ونسخ اآلية بيان
نس ْخ م ْن آيَة أ َْو نُ َ
َ َ
انتهاء التعبد بقراءهتا أو احلكم املستفاد منها أو هبما مجيعا أي نسخ اآلية بيان انتهاء التعبد بقراءهتا مع بقاء حكمها مثل
الشيخ والشيخة إذا زنيا فارمجومها).45
المنهج اللغوي والبياني:كما برع البيضاوي يف علوم اللغة وتفرد بنبوغ واضح يف علوم البالغة والبيان والبديع جند ابن
اضحا يف تعليقاته فهو ميدانه الذي يصول فيه وجيول فيذكر
التمجيد ً
أيضا متيز يف منهجه اللغوي حباشيته وبدا ذلك و ً
اصطالحات بالغية ويشرحها ويبسط كالم البيضاوي ويدقق فيه ويثريه بأقوال علماء اللغة كاجلرجاين والسكاكي

والزخمشري واجلوهري والتفتازاين وغريهم من علماء اللغة البارزين ويذكر قواعد ويؤصل ملا يقول مما كان له بالغ األثر على
حاشيته فكان نتاج هذا اجلهد حاشية موسوعية بالغة الفائدة ،وفيما يلي أمثلة ملنهجه اللغوي والبياين:
أوال علم النحو والصرف:
ً
*املثال األول :عند تعليقه على كالم البيضاوي يف كالمه عن البسملة قبل شروعه يف تفسري سورة الفاحتة،وبيان سبب كسر
قائال(:قوله :وإَّنا كسرت ومن حق احلروف املفردة أن تفتح :وكان األصل أن يبىن على السكون
باء البسمله جنده يعلق ً
عدما والعدم هو األصل يف احلادث لكن ملا تعذر االبتداء بالساكن كان حقها أن تبتی على الفتح
خلفته ولكون السكون ً
()42ناصر الدين البيضاوي ،ناصر الدين أبو سعيد عبد اهلل بن عمر بن حممد الشريازي البيضاوي ،ت685 :ه  ،أنوار التنزيل وأسرار
التأويل ،حتقيق :حممد عبد الرمحن املرعشلي  ،دار إحياء الرتاث العريب  ،بريوت،ط 1418 ،1ه ،جزء،5ص.29
( )43حاشية القونوي ،على تفسري اإلمام البيضاوي ،ومعه حاشية ابن التمجيد،جزء،16ص.410
( )44املصدر السابق،جزء،6ص.16
()45املصدر السابق،جزء ،4ص.112
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ملناسبة الفتح السكون يف اخلفة وإن كانت الكسورة مناسبة له يف املخرج).46
*املثال الثاين:ويف تعليقه على تفسري قوله تعاىل{وَما أُن ِزَل َعلَى الْملَ َك ْ ِ
وت}(البقرة)102،جنده يتطرق
وت َوَم ُار َ
َّي بِبَابِ َل َه ُار َ
َ
َ
لدقائق يف علم الصرف حيث ذكر(ولو كان من اهلرت واملرت مبعىن الكسر النصرفتا ألن علة منع صرفهما إَّنا هي العجمة
والعلمية وحَّي كوهنما مشتقَّي من اهلرت واملوت يكونان عربيَّي ال امسَّي اعجميَّي فانصرفتا لفقد منع علة الصرف).47
ثانيًا علم المعاني:ففي بيانه ملعىن اإلله أسهب يف ذكر معاين الكلمة واشتقاقاهتا وإيراد أقوال علماء اللغة فيها وهذه جزئية
من األقوال اليت أوردها يف معىن كلمة إله(واإلله من أمساء األجناس كالرجل والفرس اسم يقع على كل معبود حبق أو باطل

مث غلب على املعبود حبق).48
نظرا لشمولية البحث يف دراسة منهج
ثالثًا علم البيان:وكان ابن التمجيد رمحه اهلل ً
فارسا يف علم البيان ولكن ضيق املقام ً
ابن التمجيد بوجه عام أشري إىل مثال لذلك وإن كان نبوغه يف علم البيان والبديع يستحق كتابة رسائل مفردة له

لإلستفادة من هذا املعَّي الزاخر بالكنوز ،وإن كانت تناولته بعض الرسائل بالفعل ولكنا ما زلنا يف حاجة للمزيد :
*مثال :فعند بيان البيضاوي ملعىن إقامة الصالة استطر ابن التمجيد يف بسط الكالم وهذا جزء من كالمه( :ومعىن إقامة
الصالة تعديل أركاهنا :فسر معىن إقامة الصالة بأربعة أوجه الوجه األول من باب االستعارة التبعية حيث شبه تعديل
املصلي أركان الصالة وحفظها من أن يقع فيها زيغ بتقومي الرجل العود املعوج فقيل يقيمون وأريد يعدلون).49
مثاال من حاشيته على ذلك:
أيضا مل يقل مكانةًعن متيزه يف علم البَّي ونذكر ً
ابعا علم البديع:ومتيزه يف علم البديع ً
رً
ضلِ ِه}
*مثال  :فعند تعليقه على تفسري البيضاوي لقوله تعاىل{ َوِم ْن آيَاتِِه َمنَ ُام ُكم بِاللنْي ِل َوالنن َها ِر َوابْتِغَا ُؤُكم من فَ ْ
وجها يف تفسري اآلية حيث قال (:والوجه الثاين أن يكون الكالم من باب اللف والنشر فعلى هذا يكون
(الروم )23،ذكر ً
الليل ظرفًا لفعل النوم والنهار ظرفًا لفعل االبتغاء).50

خامسا الشواهد الشعرية :فنجده يكثر من الشواهد الشعرية خالل تعليقه ويشرح ما يف األبيات من معاين وبالغة
ً
ويضيف إليها أقوال علماء اللغة ومن أمثلة ذلك :

*مثال:ففي تعليقه على كالم البيضاوي يف التفريق بَّي احلمد واملدح قال( :قوله :وقيل مها أخوان قائلة العالمة صاحب

()46حاشية القونوي ،على تفسري اإلمام البيضاوي ،ومعه حاشية ابن التمجيد ،اجمللد،1ص.96
()47املصدر السابق،اجمللد،4ص.89
()48املصدر السابق،اجمللد،1ص.118
()49املصدر السابق،جزء ،1ص.464
()50حاشية القونوي ،على تفسري اإلمام البيضاوي ،ومعه حاشية ابن التمجيد ،اجمللد،15ص .121
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الكشاف الظاهر من نقله يف مقابلة ما أختاره من أن بينهما عموما وخصوصا مطلقا أنه فهم من اإلخوة معىن الرتادف
وقد يستدل عليه باستعمال احلمد يف مقابلة الذم كما يف قول الشاعر :
أمرا حىت جتربه
ال حتمدن ً

وال تذمنه من غري جتريب ).51

منهجه في القراءات القرآنية:اهتم ابن التمجيد يف حاشيته بذكر القراءات القرآنية وبيان أثر االختالفات الفرشية ،كما
كان يورد أقوال العلماء البارزين يف علم القراءات ويذكر توجيههم هلا،ولكن املالحظ أنه كان يرى أن القراءات املتواترة هي
سبع قراءات ومل يضم إليها القراءات الثالث اليت ضمها ابن اجلزري رمحه اهلل(ت)833:إىل القراءات السبع وقد صرح
بذلك يف حاشيته عند ذكر البيضاوي قراءة شاذة البن كثري فعقب ابن التمجيد فقال(:قوله:وعن ابن کثري نصب على
احلال عن الضمري اجملرور ويف الكشاف و قریء بالنصب على احلال وهي قراءة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أي عادته
يف القراءة وإال فجميع القراءات قراءته صلى اهلل عليه وسلم وهذه القراءة شاذة سواء أسندت إىل رسول اهلل أو إىل ابن
كثري ألهنا مل تثبت عند األئمة السبعة).52
ِ
ف ْاآلي ِ
ات
ً
ونذكرمثاال يف توجيهه للقراءات :عند تعليقه على القراءات اليت ذكرها البيضاوي يف قوله تعاىل{ َوَك ََٰذل َ
ك نُ َ
صر ُ َ
ِ
ت}(األنعام )105،فذكر ابن التمجيد(قوله:ابن عامر ويعقوب درست على صيغة الغائبة من املاضي فيكون
َوليَ ُقولُوا َد َر ْس َ
فعال الزما من الدروس مبعىن االندراس والتقدم فإن القدمي دارس أي مندرس ،قوله :ودرست هذا من باب حسن حيسن

وهذا أيضا على صيغة الغائبة من املاضي ويف هذه الصيغة املضمومة العَّي مبالغة الهنا موضوعة للصفات اخللقية الغريزية
ولذا فسروه باشتدت دروسها).53
منهجه في التفسير بالرأي :مل يكن تعليق ابن التمجيد على تفسري البيضاوي يف حاشيته جمرد التفصيل ملا أمجله
شرحا ملا صعُب فهمه فقط بل جاءت حاشيته مليئة بالفوائد حيث أنه كان يستخدم ما عنده من اكتمال
البيضاوي وال ً

آلة املفسر يف الرتجيح بَّي األقوال فيفند كل قول مث يبَّي سبب قبوله أو رده ويذكر القواعد والقرآن وأقوال العلماء اليت تؤيد
قوله مث يذكر ما رجحه يف النهاية،فلم تكن حاشيته جمرد صورة مرآة لتفسري البيضاوي .

نِ
ص َال َة َوأَنتُ ْم ُس َك َار َٰى
ين َآمنُوا َال تَ ْقَربُوا ال ن
*مثال:انتقد ابن التمجيد مجع البيضاوي للقولَّي يف تفسري قوله تعاىل{ يَا أَيُّ َها الذ َ
َح ن َٰىت تَ ْعلَ ُموا َما تَ ُقولُو َن}(النساء)43،حيث قال(:أي ال تقوموا إليها وأنتم سكارى من حنو نوم أو مخر) 54فتبَّي من ذلك
()51املصدر السابق،اجمللد،1ص.159
()52املصدر السابق،اجمللد ،1ص .273
( )53حاشية القونوي ،على تفسري اإلمام البيضاوي ،ومعه حاشية ابن التمجيد ،اجمللد،8ص.228
( ) 54ناصر الدين البيضاوي ،أنوار التنزيل وأسرار التأويل ،جزء ،2ص.75
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بأسا يف اجلمع بينهما بينما عارض ابن التمجيد القول الثاين وهو:تفسري النوم بالسكر وهو قول الضحاك
أنه مل ير ً

فقال(:قوله:من حنو نوم أومخر:جعل السكر أعم وال ينافيه سبب النزول ألن اخلصوص ال ينايف عموم احلكم فكأنه رمحه

اهلل مجع بَّي القولَّي فإن املراد بالسكر يف اآلية هو السكر احلاصل من اخلمر عند مجهور املفسرين وأما عند الضحاك
فاملراد به السكر الطاریء من النوم واألوىل هر القول األول ألن لفظ السكر يف النوم جماز وال يصار إىل اجملاز إال إذا
تعذرت احلقيقة وأن مجيع املفسرين اتفقوا على أن هذه اآلية إَّنا نزلت يف شرب اخلمر) 55مث يبَّي سبب رده لقول الضحاك
فيقول(ودليل الضحاك أن قوله تعاىل:ظاهره أنه تعاىل هناهم عن القرب من الصالة حالة صريورهتم حبيث ال يعلمون ما
يقولون وتوجيه التكليف على مثل هذا اإلنسان ممتنع بالعقل والنقل أما العقل فألن ذلك التكليف تكليف ما ال يطاق
وأما النقل فهو قوله عليه الصالة والسالم "رفع القلم عن ثالث عن الصيب حىت يبلغ وعن اجملنون حىت يفيق وعن النائم
حىت يستيقظ" ،56وال شك أن هذا السكران يكون مثل اجملنون فوجب ارتفاع التكليف عنه)،57فنجده خالف البيضاوي
يف مجعه هلذا القول مع القول الراجح مث بَّي سبب رده للقول.
تناوله آليات األحكام والمسائل الفقهية واألصولية:اإلمام البيضاوي شافعي املذهب وابن التمجيد حنفي املذهب وإن
كان مل ينص على ذلك يف حاشيته ولكن نص من عاصره من العلماء على ذلك كما جند ترمجته يف طبقات
احلنفية58ولكن مع ذلك جنده ال يتعصب يف الكالم عن مذهبه وحَّي يرجحه ال يعيب املذاهب األخرى كما أنه أحيانًا
أيضا مع املذهب احلنفي دون أن يرجح أحدمها
يذكر املذهب الشافعي وهو مذهب البيضاوي ويبَّي حجته مث يفعل ذلك ً

على اآلخر،وأحيانًا إذا ترجح لديه مذهب الشافعي ينصره ويؤيده،ومن أمثلة ذلك ما يلي:

وه نن َح ن َٰىت يَطْ ُه ْر َن}
*مثال:يف تعليقه على تفسري ذكر(قوله:قال أبو حنيفة قالوا يف{يَطْ ُه ْر َن}يف قوله عز
وجل{وَال تَ ْقَربُ ُ
َ

(البقرة)222 ،قراءتان بالتشديد من التطهر وهو االغتسال وبالتخفيف من الطهر وهو النقاء من احليض واإلمامان عمال
هبما مجيعا أما أبو حنيفة فقال القراءة بالتشديد يقتضي حرمة الوطىء قبل االغتسال و بالتخفيف يقتضي حل الوطىء
قبل االغتسال فبينهما منافاة فال ميكن العمل هبما يف حالة واحدة فحمل الثانية على أكثر احليض حىت جوز الوطىء إذا
كان النقاء بعد عشرة أيام فهي أكثر أيام احليض عنده واألوىل على ما دون األكثر فلو انقطع دمها ألقل من عشرة ال
توطأحىت تغتسل ومل يعكس ألن االغتسال إذا مل جيب فيما دون العشرة فبعد الوجوب يف العشرة أوىل)59فوضح ابن
()55حاشية القونوي ،على تفسري اإلمام البيضاوي ،ومعه حاشية ابن التمجيد ،اجمللد،7ص.169
( )56سنن النسائي،كتاب الطالق،باب من ال يقع طالقه من األزواج،رقم احلديث،3432:جزء،6ص.156
( ) 57حاشية القونوي ،على تفسري اإلمام البيضاوي ،ومعه حاشية ابن التمجيد،اجمللد،7ص.169
( )58الغزي ،تقي الدين،تقي الدين بن عبد القادر التميمي الداري الغزي،ت1010 :ه ،الطبقات السنية يف تراجم احلنفية ،حتقيق:عبد
الفتاح حممد احللو،دار الرفاعي،ص.401
( )59حاشية القونوي ،على تفسري اإلمام البيضاوي ،ومعه حاشية ابن التمجيد،جزء،5ص .221
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معا واجلمع بينهما بينما فرق أبو حنيفة على حسب شدة الدم يف أيام
التمجيد أن الشافعي مذهبه كان بالعمل بالقراءتَّي ً

تلميحا مبا ينصر مذهب الشافعي فقال(وأما الشافعي فقد مجع بَّي القراءتَّي يف
احليض ومل يرجح بينهما ولكن ختم كالمه ً
ث أ ََمَرُك ُم
وه نن ِم ْن َحْي ُ
العمل على كل حال فال جيوز الوطء إال بعد النقاء واالغتسال ويؤيده قوله تعاىل{:فَِإ َذا تَطَ نه ْر َن فَأْتُ ُ
اللنهُ}(البقرة60))222،فأيده بالقرآن وبقاعدة األوىل اجلمع بَّي القراءتَّي.

مذهبه العقدي في التفسير:من خالل تتبع عدة مواضع من حاشية ابن التمجيد على تفسري البيضاوي جند أنه أقرب

لطريقة املتكلمَّي حيث يؤول يف صفات اهلل عز وجل يف أكثر من موضع ويُعمل العقل يف كثري من قضايا العقيدة خمال ًفا

بذلك مذهب أهل السنة واجلماعة الذي يعتمد على النص يف تقرير أمور العقيدة ،ولكنه مل يصرح مبذهبه العقدي ولكن

من البحث جند أن عقيدته قريبة من العقيدتَّي األشعرية واملاتريدية واملعلوم بتقارب الفرقتَّي يف كثري من األمور وإن كان
أقرب ملذهب املاتريدية حيث يتبع املاتريدية يف عدة أمور كعقيدهتم يف اإلميان وكإضافتهم لصفة التكوين زيادة عن الصفات
أيضا بشدة رده ملذهب االعتزال وإنكاره بعض االعتزاليات اليت خفت على البيضاوي من
اليت أثبتها األشاعرة،ويتضح ً
خالل اعتماده على الكشاف كمصدر من مصادر تفسريه ،وفيما يلي أمثلة لذلك:

*املثال األول:أقر فيه عقيدته يف اإلميان وهي عقيدة املاتريدية حيث فسر[اإلميان]( والدليل الدال على أن اإلميان جمرد
التصديق القلبی بال مقارنة القول والعمل أن اهلل تعاىل أضاف اإلميان يف كتابه الكرمي إىل القلب وعطف عليه العمل
ِِ
ِ ِِ
َّي
الصاحل ولو كان العمل داخال يف اإلميان ملا احتيج إىل إعادة ذكره وقرنه باملعاصي وقال تعاىل{ َوإِن طَائ َفتَان م َن الْ ُم ْؤمن َ
اقْ تَتَ لُوا}(احلجرات )9،اآلية فأثبت اإلميان مع وجود القتال) ،61مث أنكر أن اإلميان يزيد وينقص حيث ذكر(وإذا دخل
العمل يف مقتضی لفظ اإلميان مل خيف زيادته ونقصانه ،وهل يؤثر ذلك يف زيادة اإلميان الذي هو جمرد التصديق هذا فيه
نظر)62فوافق كالم كبار املاتريدية حيث أهنم يقولون(إن املعتزلة واخلوارج والكرامية واحلشوية يعتقدون أن العمل جزء من
اإلميان ،فبالتايل يقولون يف تعريف اإلميان الذي هو التصديق بالقلب وهم يضيفون إليه اإلقرار باللسان والعمل باجلوارح،
وبناء على ذلك فاملرء الذي ال يقر بلسانه ليس مبؤمن يف حياة الدنيا ،والذي يرتكب الكبرية خيرج عن اإلميان ،فقد ذهب
املاتريدي إىل أن اإلميان عبارة عن التصديق بالقلب).63

ِ
ود يَ ُد اللن ِه َم ْغلُولَة}(املائدة )64،حيث قال(فعلى هذا
*املثال الثاين:وجنده يؤول صفة اليد يف تفسري قوله تعاىل{ َوقَالَت الْيَ ُه ُ

()60املصدر السابق،جزء،5ص. 222 -221
()61حاشية القونوي ،على تفسري اإلمام البيضاوي ،ومعه حاشية ابن التمجيد،جزء،1ص.450
() 62املصدر السابق،جزء،1ص .456
( )63أبو منصور املاتريدي،أبو منصور حممد بن حممد بن حممود املاتريدي السمرقندي،ت333:ه944-م،كتاب التوحيد،حتقيق :بكر
طوبال أوغلي وحممدآروشي،دار صادر-بريوت ،ص.46
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مستعارا من البخل أو من الفقر استعارة متثيلية )64فأثبت اجملاز بغري قرينة ومل مير الصفة كما
يكون غل اليد وبسطها جمازا
ً
جاءت على احلقيقة دون اجملاز وترك املعىن املتبادر إىل الذهن بال تكييف وال متثيل وال تعطيل وال تأويل.

*املثال الثالث:وهذا مثال عن إنكاره لعقيدة اإلعتزال حيث قال(قوله:وهو دليل على أن رؤيته جائزة يف اجلملةكما هو
مذهب أهل السنة يف حبث الرؤية ولذلك رده بقوله{لَن تَ ًرِاين}(األعراف)143،دون لن أُرى،أال ترى أنه لو كان يف يد
رجل حجر فقال له إنسان ناولين هذه األكلة فإنه يقول :هذا ال يؤكل ،وال يقول:ال تأكله،ولو كان يف يده تفاحة لقال له
ال تأكلها ،أي :هذا مما يؤكل ولكنك ال تأكله)65فأنكر قول املعتزلة بعدم رؤية املؤمنَّي هلل يف اجلنة وأثبت الرؤية ولكنه
اتبع طريقة املتكلمَّي يف إثباهتا ومل يثبتها بالنصوص كما يثبتها أهل السنة واجلماعة.

( )64حاشية القونوي ،على تفسري اإلمام البيضاوي ،ومعه حاشية ابن التمجيد،جزء،7ص.510
()65املصدر السابق،جزء،8ص .496
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المبحث الثالث:القيمة العلمية لحاشية ابن التمجيد.
المطلب األول:موافقات ابن التمجيد للبيضاوي:
من خالل تتبع منهج ابن التمجيد جند أنه وافق البيضاوي يف كثري من األمور حيث انتهج مثله مذهب السلف يف التفسري
فارسا يف ميدان علم البيان واملعاين
باملأثور ففسر القرآن بالقرآن وفسره بالسنة وبأقوال الصحابة وكما كان البيضاوي ً

بارعا يف تلك العلوم بل كان يضيف يف حاشيته لطائف وفوائد مل يذكرها البيضاوي،وأيضا
والبديع كان ً
أيضا ابن التمجيد ً
يف جمال التفسري بالرأي اتفق البيضاوي وابن التمجيد يف املنهج حيث كانا يذكران األقوال مث إما يرجحان أو جيمعان بَّي

األقوال مبا امتلكا من اآللة العلمية اليت مكنتهما من التميز يف تفسري القرآن بالرأي واالجتهاد ،بل إننا أحيانًا قد جند

بينهما توافق يف املسائل الفقهية برغم اختالف املذاهب فالبيضاوي شافعي املذهب وابن التمجيد حنفي املذهب ولكن

عددا من املوافقات ،ومما يُالحظ أن ابن التمجيد حَّي يرجح مذهب احلنفية يف مسألة جنده ال
بالرغم من ذلك جند هلما ً

يرد مذهب الشافعي بالكلية بل يبَّي وجهته ودليله دون تعصب للمذهب احلنفي ،وأحيانًا جنده يرجح املذهب الشافعي

ناصبًا له األدلة على رجحانه يف مسألة ما،كما توافق ابن التمجيد مع البيضاوي يف كونه يتبع طريقة املتكلمَّي يف مباحث

إمجاال يف أكثر املباحث العقدية .
العقيدة فتوافقا ً

ِ
اخلَبِريُ}(امللك )14،فذكر
يف ْ
*مثال :تعليق ابن التمجيد على تفسري البضاوي لقوله تعاىل{ أََال يَ ْعلَ ُم َم ْن َخلَ َق َوُه َو اللنط ُ

(قو له:أال يعلم اهلل من خلقه ،وهو هبذه املثابة والتقييد هبذه احلال يستدعي أن يكون ليعلم مفعول ليفيد:إذ لو مل يقصد
تعلقه مبفعول بل جعل من قبيل فالن يعطي ومينع ال يفيد الكالم إذ يكون التقدير حينئذ أال يعلم وهو عامل وهو تقييد
للشيء بنفسه وإذا قصد تعلقه مبفعول يكون معناه أال يعلم السر واجلهر وهو عامل بكل شيء،وهذا كالم مفيد ومعناه
معىن صحيح )66فهذا مثال من بَّي كثري من املواضع اليت توافق فيها ابن التمجيد والبيضاوي .

( )66حاشية القونوي ،على تفسري اإلمام البيضاوي ،ومعه حاشية ابن التمجيد،جزء ،19ص .202
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المطلب الثاني:استدراكات ابن التمجيد على البيضاوي:
تفصيال ملا أمجله البيضاوي فقط وال تفكي ًكا وتبسيطًا ملا استعجم يف تفسري البيضاوي
مل تكن حاشية ابن التمجيد
ً
ناقال معل ًقا فقط ،بل أعمل عقله يف آراء البيضاوي وترجيحاته وتوجيهاته فوافقه
فحسب ،فلم يكن ابن التمجيد جمرد ً

أحيانًا وخالفه أخرى ،ومن أمثلة خمالفة ابن التمجيد للبيضاوي واستدراكاته عليه ما يلي:
*املثال األول:اختلف ابن التمجيد مع البيضاوي يف قوله :تكرار{ النر ْمحَ ِن النرِحي ِم}(الفاحتة)3،مما دل على أنه يرى البسملة
آية من الفاحتة فقال ابن التمجيد(قوله:كرره للتعليل :يف لفظ التكرير إشعار بأن البسملة جزء من الفاحتة على ما هو

مذهب الشافعي يف هذه املسألة واملصنف رمحه اهلل شفعوي املذهب،وجه التعليل الذي يذكره بعيد).67
ض ِ
وب َعلَْي ِه ْم َوَال
*املثال الثاين:وخالف ابن التمجيد البيضاوي يف اإلعراب وذلك يف تفسريه لقوله تعاىل{ َغ ِْري الْ َم ْغ ُ
َّي}(الفاحتة )7،فذكر ( قوله:غري املغضوب عليهم وال الضالَّي بدل من الذين على معىن أن املنعم عليهم هم الذين
الضنال َ
سلموا من الغضب والضالل:هذا املعىن إَّنا يالئم اإلبدال والوصف الكاشف ال الوصف املقيد املخصص ألن املنعم على
هذا التقدير يكون أعم فال يصح احلمل هبو إذ ال يقال احليوان هو اإلنسان فكان عليه أن يؤخر).68
موضوعا يف فضائل السور ومل
انتقادا للبيضاوي حيث نقل البيضاوي عن الزخمشري حديثًا
*املثال الثالث:ذكر ابن التمجيد ً
ً

ينتبه لضعفه فقال ابن التمجيد (:قوله أال أخربك.إخل:قال حميي الدين النواوي صاحب الروضة ومن املوضوع احلديث املروي

عن أيب بن كعب يف فضل القرآن سورة سورة وقد أخطأ من ذكره من املفسرين).69
فهذه بعض استدراكات ابن التمجيد على البيضاوي وهذا يدل على متكن هذا املفسر والقيمة املستفادة من هذه احلاشية.

()67حاشية القونوي ،على تفسري اإلمام البيضاوي ،ومعه حاشية ابن التمجيد،جزء،1ص .196
()68املصدر السابق،جزء ،1ص.268
()69املصدر السابق،جزء،1ص.296
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المطلب الثالث:أهمية حاشية ابن التمجيد وقيمتها العلمية:
تبيننت أمهية هذه احلاشية بعد التنقل بَّي أركاهنا حيث بدت و كأهنا موسوعة تفسريية جديدة حوت أقوال أساطَّي العلماء
يف خمتلف الفنون كاللغة والتفسري والقراءات وغري ذلك كما أضاف إليها ابن التمجيد الكثري من النكات املفيدة وزاد
إثرائها برتجيحاته املميزة واستدراكاته الصائبة مما جعلها ليست جمرد تعلي ًقا على كتاب من أمهات كتب التفسري بل صارت
تضاهيه يف األمهية واإلفادة ،وأذكر يف عجالة بعض النكات اليت أضافها ابن التمجيد للحاشية:

*مثال:تكلم ابن التمجيد عن اإلعجاز يف احلروف املقطعة وعدنها من براهَّي نبوة الرسول صلى اهلل عليه وسلم وهذه نكته
غاية يف الفائدة حيث قال (وهذا ُه َو الوجه اآلخر لتسمية السور هبذه األمساء  ،والفرق بَّي هذا الوجه و بَّي الوجه السابق

كال منهما دليل اإلعجاز أن داللة هذا الوجه على اإلعجاز والغرابة إَّنا هي من أنفس تلك األمساء باعتبار
عليه مع أن ً

صدورها عمن مل جير منه تعلم وداللة ذلك باعتبار األلفاظ والتنبيه على غرابة لفظ القرآن بكمال بالغته ) 70وهذا املثال
غيض من فيض فاحلاشية مليئة بأمثاله من الفوائد.
وقد أثىن كثري من العلماء وكبار املفسرين على حاشية ابن التمجيد،وهذه بعض األمثلة:
*حاجي خليفة قال عن حاشية ابن التمجيد( :وهي مفيدة ،جامعة أيضا ،خلصها :من حواشي (الكشاف)،يف ثالث
جملدات).71
*استفاد منه األلوسي ونص يف تفسريه على نكته ذكرها ابن التمجيد:وذلك عند تفسريه لقول اهلل تعاىل{أَ َمل تَ َر َكيف
ب اهللُ َمثًَال َكلِ َمةً طَيبَةً َك َش َجَرٍة طَيبَ ٍة}(إبراهيم ()24،وقال ابن التمجيد :هو أنه كوصف الشيء مرتَّي مرة صورة ومرة
َ
ضَر َ
معىن مع ما فيه من اإلمجال والتفصيل).72

( )70حاشية القونوي ،على تفسري اإلمام البيضاوي ،ومعه حاشية ابن التمجيد،جزء،1ص.322
( )71حاجي خليفة،كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون،جزء ،1ص.188
()72األلوسي ،شهاب الدين  ،شهاب الدين حممود بن عبد اهلل احلسيين األلوسي ،ت1270:ه ،روح املعاين ،حتقيق :علي عبد الباري
عطية  ،دار الكتب العلمية،بريوت،ط1415 ،1ه،جزء،7ص.201
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الخاتمة:
توصلت من خالل البحث إىل نتائج هامة أمجلها يف السطور القادمة:
*أمهية تفسري البيضاوي وبراعته يف كتابة تفسريه جعلته من أكثر الكتب اليت ُكتبت عليها احلواشي حيث كانت التحشية

عليه حتديًا ملن أراد أن تكون له مكانة يف علم التفسري وتدريسه لطالب العلم،مما أمثر عن إثراء املكتبة اإلسالمية بكثري من
احلواشي عظيمة الفائدة ومنها حاشية ابن التمجيد.

*متيزت حاشية ابن التمجيد بالثراء العلمي حيث حوت فوائد الكثري من أمهات الكتب اليت استعان هبا ابن التمجيد
كمصدر من مصادر كتابة حاشيته فخرجت كموسوعة جديدة يف التفسري مليئة بالكنوز والفوائد.
* مل ِ
يكتف ابن التمجيد بالشرح والتعليق على تفسري البيضاوي بل أضاف إليه الكثري من النكات والفوائد والرتجيحات
فمن يرجع إىل حاشيته لن يعدم منها فائدة .
*براعة ابن التمجيد يف علوم البيان والبديع واملعاين وتوجيه القراءات وغريها من العلوم اليت متكن منها جعلت حاشيته
حاشية مميزة رجع إليها كبار العلماء لإلفادة منها.
* استدراكات ابن التمجيد على البيضاوي ذات فائدة كبرية يستحب الرجوع إليها لزيادة االستفادة من تفسري البيضاوي.
*تُعد احلواشي على كتب التفسري من نفائس الرتاث اإلسالمي .
******************************
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