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 خلص امل

 عباا اب ياا  ع اافالبحااا الريف ااخ ية اااالم اليرص اام ناال  الاا    تناال   

ثم ياللن أمهالم تفسري  ، إضلفره اليل الم يف هذا الرفسريها 586املروىف سنم البالضل ي 

،  عنل م اليلامء يه  نذ تألالفه ت ر سًل  حتةاالًم  حاالً  البالضل ي   نهجه يف الرفسري

  ا ى نجلااه يف  ،   كرب الرفسري  غريهل ي سبقره   ى اعرامده عىل املالدر الر

أصو  الرفساري طف قره يف الريل ل  ع ثم الوقوف  ع  تل الص  سلئل هذه املالدر،

 ل.الري ذكفهل اليلامء    ى عنل ره هب
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 املقدمة

لالل عب اب ي  ع ف ( ملؤلفه اليلمل اجلأنوار التنزيل وأسرار التأويلاظي كرلب )

يةهفة كبرية  نذ عرص  ؤلفه،  عني يه اليلامء  نذ  (ها586)البالضل ي املروىف سنم 

تألالفه ارى الالوم،  هو أكثُف الرفلسري الري ُكربت علالهل احلوايش  الرقف فات 

 الريلالقلت  الرش ح، االا ُكرَِب علاله أكثُف     لئٍم  ثرصثني الشالم
(1)

، ييضهل 

 مل  كر ل. اكر ل،  ييضهل

ر لر ر سه اليلامء  نذ تألالفه،  أقال ت در سه يف احلف ني الرش فني   ق  تا َّ

 يف  يظم اوارض البرصد اإلسرص الم يف القف ن املرأخفة
(2)

، ثم فرتت مهم اليلامء 

ع  ت ر سه يف األز نم املرأخفة ألسبلب كثرية
(3)

. 

ل علالنل أسرلذنل اجللالل  ق   َّسَّ اب يل اضور ع ٍد    در سه الري كلن  لقاله

أ.د.  اطفى  سلم يف  نزله أ لم ال راسم يف  فالم امللجسرري يف الف لض، االا 

كنَّل نقفأ  هو ُ يلِّق عىل الكرلب  سريالنًل يحلشالم زاده  غريهل،  يي  ذلك ييرش   

سنًم  َّسَّ اب يل الب َء ي رٍس أسبوعيٍّ يف الريلالق عىل تفسري البالضل ي لي ٍد    

بم اليلم يف أا  اجلوا ع،  كنُت خرص  تلك اليرش   سنم أراجيه فالام  يفض يل طل

                                       
    أشهف اواشاله املطبوعم : نواه   .86-68  البرشي نظف: البالضل ي   نهجه يف الرفسري ليب الفمحا (1)

ها(،  هي حمققم يف جل يم أم القفى، الشالم حمي ال    شالخ 111األيكلر  شوارد األفكلر للسالوطي)ت

ها( املطبوعم 1651ها(  هي    أ سع اواشاله املطبوعم،  الشالم الةهلب اخلفلجي )ت161زاده)ت

 ها(  هي  اسيم. 1116 الشالم القونوي)ت، يلسم )عنل م القليض  كفل م الفايض(

نظف: اهرامم  فَّسي القفن احللدي عرش يرفسري البالضل ي ملح   إدر س ، يحا  نةور ي جلم جل يم ا (2)

 .2612، الي د الثلين  21د ةق لليلوم االقرالد م  القلنونالم ، املجل  

يف  ال لهتل،  اليثامنالم  ير  ًا يف الر ر س كلن يف عه  ال  لمأنه  ليل    أسبلب فرور اليلامء ع  ت ر سه (2)

   اب أعلم. ثم ملل تقلات سلطرهل قلَّت الينل ُم يه يف الق الريلالم
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   املسلئل،  أقفأ فاله اسري ادًا ل ر س الرفسري الري ألقالهل هنل  هنلك،  ق  ملسُت 

    الابم هذا الرفسري  زا له  عالوَيه،  قفأُت  يظَم البحوث  ال راسلت الري 

طلت الكرلب لإلفلدة  نهل يف تاحالح ُأنجزت عنه  ع   نهجه،  مجيت خمطو

اليبلرات الري  قيت يف الطبيلت امل رلفم، رغبًم يف حتقالقه حتقالقًل عل الًل  لالق يقال ره 

 اليل الم،  ي كلنم  ؤلفه. 

 ق  ملسُت الجًم إللقلء الضوء عىل  الدر املؤلخ الفئالسم الري اعر   علالهل، 

لسليقم الري ُكربت ع   نهجه  تأثف هبل يف تفسريه، خاوصًل أنَّ ال راسلت ا

  الدره، كّلهل ق  ُأنجزت  نُذ أكثَف ِ   عرش   سنم،  ق  ُطبَِع يي  ذلك ع ٌد    

م الري اعر   علالهل البالضل ي  كلنت يف اكم املفقود أ  امل طوط  الرفلسري امله َّ

االنذاك. كام أتوقخ عن  أصو  الرفسري الري اعر  هل البالضل ي    ى  فاعلته 

لالسرفال  طللب اليلم    ذلك عن  النظف يف هذا الرفسري،  كل ذلك عىل  جه هلل، 

 اإلجيلز غري امل ل إن شلء اب.

 الدراسات السابقة :
البالضل ي   نهجه يف الرفسري، ليب الفمح  ي  عيل نلشب البرشي، رسللم  -

ها 1061سجلت علم  لجسرري يجل يم اإل لم حم   ي  سيود اإلسرص الم يللف لض 

 . (ها1060)وقةت علم ن 

ي رسللم دكروراه البالضل ي   نهجه يف الرفسري، لالوسخ أمح  عيل،  ه  -

 تقف بًل. (ها1066)، نوقةت علم يجل يم أم القفى

البالضل ي  فَّسًا، تألالخ د.عب اليز ز الجي،  هي رسللم  لجسرري كربت  -

  ال أعلم يف أي جل يٍم ق  ت. (ها1011)علم 

% تقف بًل،   ز   86تكلد ترطليق يف  ض وهنل ينسبم   هذه الفسلئل الثرصث



 د.عبد الرحمن الشهري                تعريف به وبمصادره وما اعتنى به فيه من العلوم  :إلمام البيضاوي وتفسيرها

452 

ييضهل عىل ييض يبيض املبلاا كام فيل البرشي ي وازنره تفسري البالضل ي  ع 

غري أهنم فلهتم ، الزخمرشي  أيب السيود  النسفي يف ع ٍد    املسلئل الري تنل لوهل

 نهل،  مل   رس ييض املسلئل يف   ى تأثف البالضل ي يلملالدر األسلسالم الري نقل 

أاٌ   نهم   ى  فاعلة البالضل ي ألصو  الرفسري الري اعر  هل املفَّس ن 

لوهل يف كربهم   ؤلفلهتم، فأاببت تسلالط الضوء عىل هذه املسلئل ييشء     أصَّ 

 االخرالر املنلسب هلذا البحا . 

  ق  قسَّ ُت البحا إىل  ق  م  فالني  خلمتم عىل هذا النحو:

 لريف خ يللبالضل ي  تفسريه   الدره،  فاله ثرصثم  بلاا:ا الفصل األول:

 الريف خ يلإل لم البالضل ي. :املبحا األ  

 الريف خ يرفسري البالضل ي   نهجه. :املبحا الثلين

  الدر تفسري البالضل ي. املبحا الثللا:

أصو  الرفسري عن  البالضل ي،  فاله متهال   جالز ع  املقاود  الفصل الثاني:

 ،  مخسم  بلاا عىل هذا النحو:الرفسرييأصو  

 عنل ره يرفسري القفآن يللقفآن.املبحا األ  : 

 عنل ره يلحل  ا النبوي  الرفسري يللسنم .املبحا الثلين: 

 عنل ره يرفسري السلخ .: املبحا الثللا

 عنل ره يللانلعم اللغو م يف تفسريه.املبحا الفايع: 

 أثف علم الكرصم يف تفسريه.املبحا اخلل س: 

 الري ض نرهل ييض النرلئج الري توصل إلالهل البحا. الخاتمة ثم

 منهج البحث :
 ق  اتبيت يف هذا البحا املنهج الرلرخيي يف تربع الرأثف  الرأثري يني تفسري 

البالضل ي     سبقه أ  أتى يي ه، كام اتبيت املنهج االسرقفائي يف قفاءة تفسري 
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واه  عىل  سلئل البحا،  اتبيت املنهج البالضل ي كل رًص السر فاج األ ثلم  الة

الوصفي يف  صخ املنهجالم الري اتبيهل البالضل ي يف تفسريه،  هذه املنلهج ترقلطع 

 يف خ  م هذا البحا ي  رلخ  بلاثه   سلئله.

 عففت ثلر    خرص  كرب السنم يلخرالر،  ق   ثقت األالد ا  اآل

 يلألعرصم الذ   رأ ت للريف خ هبم الجم يإجيلز.

  ظهف له    خلٍل، للع للبحا فلئ ة،  أن  فال ين ياماا طا  الااجاو أن  اا أرج

 . اب املوفق

 

 

                            

 



 د.عبد الرحمن الشهري                تعريف به وبمصادره وما اعتنى به فيه من العلوم  :إلمام البيضاوي وتفسيرها

451 

 الفصل األول

 التعريف بالبيضاوي وتفسريه ومصادره
 :(1)التعريف باإلمام البيضاوي:  املبحث األول

 اسمه ونسبه :
  حم   ي  عيل القليض البالضل ي الةريازي، هو نل  ال    عب اب ي  ع ف ي

الةلفيي.  البالضل ي نسبًم إىل البالضلء
(2)

 هي    نم كبرية    يرصد فلرس،  

 نرسب إلالهل مجلعم    اليلامء.
(3)

  

 نشأته وحياته العلمية :
تقف بًل ي   نم البالضلء،  تويف ي   نم ترب ز (ها686) ل  اإل لم البالضل ي سنم 

(4)
 

ع   لئم علمٍ  (ها586)علم 
(5)

 ق  نةأ يف أرسة ذات علٍم  د ٍ   فضٍل، فأيوه  .

                                       
، 12/261، الب ا م  النهل م الي  كثري 8/161(  الدر تفمجره : طبقلت الةلفيالم الكربى للسبكي 1)

، طبقلت املفَّس   6/211امد ، شذرات الذهب الي  الي2/112طبقلت الةلفيالم الي  قليض شهبم 

، البالضل ي 5/11،  يجم املؤلفني لفضل كحللم 0/116، األعرصم للزركيل 1/260لألدنه  ي 

  نهجه يف الرفسري ليب الفمح  البرشي، البالضل ي   نهجه يف الرفسري لالوسخ أمح  عيل، اإل لم 

 .البالضل ي  فَّسًا ليب اليز ز الجيالبالضل ي ملح   الزااليل، 

 الرًص،  هي    نم  20 يالنهل  يني شرياز الالوم  ففس الالوم  نطقوهنل )يالزا(  اس هل يللفلرسالم )نسل ك(( ال2)

 ةهورة ي حلفظم فلرس يف  نطقم إصط ف،  إنام س الت البالضلء للون قليرهل األيالض الري تظهف    

فاعي  اقو  الق ح ييال  للقلدم إلالهل،  كلنت هذه امل  نم    أكرب   ن كورة إصط ف،  حتالط هبل امل

فق كي ام لل سرةاافقالارصفم الةاا ا، يل ان ال1/202 ادي اااغارصع للبافاص  االطاف:  افاء. انظااخلض

 .215لسرتنج  

ها( االا صنخ ع ة كرب  نهل 666 - 066 نهم أيو يكف أمح  ي  حم   البالضل ي الةلفيي املروىف يني )( 2)

ئل الربرصة،  الرذكفة يف حح الربرصة،  اإلرشلد يف حح كفل م الربرصة يف الفقه،  األدلم يف تيلالل  سل

 الاال في،  ق  نسبت ييض  ؤلفلته لنل  ال    البالضل ي خطأ.

انظف:  يجم تقع الالوم شام  غفب إ فان.  ، ففس لً  226يالنهل  يني نالسليور  ترب ز أشهف   ن أذريالجلن، ( 0)

 .1/60 ي الغل م القاوى للبالضل ،1/015البل ان للح وي 

 =كلنت  فلته ي حلم ترب ز ع »( مل  يني أاٌ  مم  تفجم له سنم  الدته،  لك  اي  ابالب يف تفمجره له قل :6)
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ه تولالل  ناب قليض القضلة،  خلله شهلب ال    أيو يكف اي  اإل لم نجم   ج ُّ

 ال    عب الفمح  البالضل ي كلن إ ل ًل.

 ق  نةأ يف كنخ هذه األرسة اليلملم، فق  تلقى اليلم عىل   ي  ال ه أ الً، ثم 

ريازرال يه إىل ش
(1)

،  كلن  قفيًل لألتليك أيب يكف سي ، فيالنه قلضالًل للقضلة فالهل. 

 ق  أخذ البالضل ي ع  علامء شرياز ارى صلر  ربزًا فالهم،   ل لبا أن توىل فالهل 

ف  نه لة ته يف احلق، ففال إىل ترب ز  عفف أهلهل  القضلء، لكنه  ل لبا أن ُ ِ

له فضَله فروىل القضلء هبل أ ضلً 
(2)

: إنه طللت   ة  رصز ره لوايل ترب ز، ،  قالل

 كلن  قفيًل    الوايل  ،فلسرةفع البالضل ي يةال ه حم   ي  حم   الكرحرلئي

فلام أتله عىل علدته قل : إِنَّ هذا الفجل علملٌ فلضٌل،  ف   االشرتاك  ،لرولالره القضلء

 هي جملس  ع األ ري يف السيري،  يني َأنَّه  طلب  نكم  ق اَر سجلدٍة يف النلر، 

احلكم، فرأثف البالضل ي    كرص ه  تفك املنلصب ال نالو م،  الزم الةالخ إىل أن 

 لت
(3)

. 

 أ    ةلخيه هو  ال ه أيو القلسم ع ف ي  حم   البالضل ي،  كلن إ ل ًل  ربحفاً 

مجع يني اليلم  الرقوى،  تقل  القضلء يةرياز، درس  أس ع  ا ث  ر ى ع  

.  ق  ذكفه البالضل ي (ها516)  تويف يف ريالع سنم شال ه عب الفمح  السجسرلين،

                                       
 ها  كون  ول ه هكذا. 586،   ع اتفلق املرتمجني عىل  فلته سنم « لئم=

البوهيالون شرياز يل  عظالم  ةهور يف  سط إقلالم فلرس  علص رهل أ لم البالضل ي،  ق  أنةأ فالهل ( 1)

يالامرسرلنًل،  خزانم كرب كبرية،  كلن فالهل ثرصثم  سلج  كبرية جل يم،  كلنت يف غل م احلس  ذات 

أسواق عل فة،  كلنت ذات سبع عرشة حملم  تسيم أيواب،  كلن  ةقهل مخسم أهنلر تاب يف يحرية عىل 

اللد  غريهل،  ال تزا  ارى  سرية يضيم ففاسخ حق امل  نم،  كلنت حمرًص لانلعم األكسالم  الرب د اجل

، يل ان اخلرصفم 2/820الالوم حترفظ ي كلنم كبرية يني امل ن اإل فانالم. انظف: فاص  االطرصع للبغ ادي 

 .280لسرتنج الرشقالم لكي 

 .8/168(  ذكف املرتمجون قام طف فم لذلك طلليهل يف طبقلت الةلفيالم الكربى للسبكي 2)

 .181-1/185فم انظف : كةخ الظنون حللجي خلال( 2)
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يف  ق  م كرليه )الغل م القاوى(  ذكف أخذه عنه  دراسره عىل   ه.
(1)

 

 كلن له يللغ األثف يف تفك البالضل ي ،     شالوخه الكرحرلئي الذي سبق ذكفه 

 كام -للقضلء  املنلصب ال نالو م،  الز ه البالضل ي إىل أن  لت،  صنَّخ الرفسري 

يإشلرة  نه،  ملل  لت دف  عن  قربه - قل  
(2)

. 

 أ ل ترص الذه ف   أيفزهم ف ف ال    اجللريفدي أيو املكلرم أمح  ي  احلس  ي  

 وسخ، اإل لم الفلضل املرفن ، كلن  واظبًل عىل االشرغل  يلليلم  إفلدة الطلبم، 

، الفقه يف أصو اجر ع يلإل لم البالضل ي  أخذ عنه،  حح كرليه )املنهلج( 

ٍش  فال ة، تويف يررب ز  حح )احلل ي الاغري(  مل  ك له،  له عىل الكةلف اوا

(ها105)سنم 
(3)

. 

    ترص الذه كام  ال    املفاغي ع ف ي  إلاللس ي   ونس، أيو القلسم الاويف 

، كلن له اٌظ كبري    االشرغل  يلليلوم،  ق  س ع    الةالخ الاللح اخلريِّ 

 الطوالع،  كلن ق  ق م د ةق سنم  ، الغل م القاوى ،نهلجالقليض البالضل ي امل

 هو اي  نالخ  ثامنني سنم. (ها121)
(4)

 

    ترص الذه عب الفمح  ي  أمح  األصفهلين،  هو  ال  اإل لم ش س ال    

حم ود األصفهلين  ؤلخ كرلب )أنوار احلقلئق الفيلنالم( يف الرفسري،  ق  قفأ االي  

لملنهلج يف األصو ،  الغل م القاوى يف الفقه  كلن عىل أياله كرب البالضل ي ك

حيفظهام،  أاسب أنه ق  تأثف يه يف تألالخ كرليه )أنوار احلقلئق الفيلنالم(  إن كنُت مل 

                                       
 .1/180الغل م القاوى يف درا م الفروى ( 1)

البالضل ي   نهجه يف الرفسري ليب الفمح  البرشي  ،1/181لجي خلالفم اون حلاخ الظناةاف : كااظاان (2)

68-86. 

،البالضل ي   نهجه يف 5/108، شذرات الذهب الي  اليامد 1/8نظف: طبقلت الةلفيالم للسبكي ا (2)

 .21مح  البرشي الرفسري ليب الف

 .21، البالضل ي   نهجه يف الرفسري ليب الفمح  البرشي 1/8نظف: طبقلت الةلفيالم للسبكي ا (0)
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 َأَر املحققني أشلر ا لذلك يف  الدره.
(1)

 

 ق  أثنى كثرٌي    اليلامء عىل البالضل ي،  عىل جودة  انفلته، فقل  اي  ابالب 

علملٌ ن ى زرُع فضله  نجم،  الكٌم عظ ت يوجوده يرصُد  » : ها(111)تال  ةقي

.« صو ،  مجع يني امليقو   املنقو اليجم، يفع يف الفقه  األ
(2)

 

 هو شلفيي املذهب يلتفلق، االا تفقه عىل هذا املذهب الذي كلن غللبًل عىل 

أهل يل ته،  توىل القضلء للحكم عىل  ذهب الةلفيي،  صنخ ييض املؤلفلت 

لفقهالم عىل  ذهب الةلفيي،   رضح ذلك    خرص  تفسريه يف  واضع كثرية.ا
(3)

 

 مصنفاته :
ُعفف البالضل ي يكثفة الرالنالخ النلفيم، ارى  صخ ياالاب الرالنالخ، 

 للقليض نل  ال     انفلت »  ق   صفوهل يللرحقالق  اجلودة. قل  الاللفيي :

 غري ذلك ممل شلع يف »: ئًل  نهل، ثم قل  يي  أن ع د شال« ع   ة،   ؤلفلت  فال ة

.«لناه الفكبالرت يا س ل ان،االب
(4)

تالنالخ ي  يم لاف ي يأهنل   صفهل ا 

  ةهورة
(5)

ألَّخ  انفلت ع ة ت   عىل ق م راس م يللرألالخ، »  قل  املفاغي: .

.« يفاعم فلئقم يف الرانالخ
(6)

     أشهف تلك املؤلفلت : 

املةهور يرفسري البالضل ي،  سالأيت ياللن  ،أنوار الرنز ل  أرسار الرأ  ل -1

                                       
،  انظف: أنوار احلقلئق الفيلنالم 86-68نظف: البالضل ي   نهجه يف الرفسري ليب الفمح  البرشي ا (1)

 مخس  عرش   رسللم دكروراه  ق  اقق هذا الرفسري يف 1/81لألصبهلين ، حتقالق د.إيفاهالم اهلو  ل، 

يقسم القفآن يجل يم اإل لم  مل  طبع ييُ .  هو تفسري اعر   عىل تفسري الثيلبي،  تفسري الزخمرشي، 

 تفسري الفازي كام ذكف املحققون،  مل جي  ا أثفًا ظلهفًا للبالضل ي يف الرفسري  ع ترل ذ األصفهلين عىل 

  ال ه الذي ترل ذ عىل البالضل ي.

 .210الب بك الي  ااألسرص درة (2)

 . 662، 2/066، 026، 1/281نقل ع  الةلفيي كثريًا يف تفسريه ،  ثل : ( 2)

 .2/226، طبقلت الةلفيالم الي  قليض شهبم  0/156انظف :  فآة اجلنلن للاللفيي  (0)

 .11/211انظف : الوايف يللوفاللت للاف ي  (6)

 .2/162الفرح املبني يف طبقلت األصولالني لل فاغي  (5)



 د.عبد الرحمن الشهري                تعريف به وبمصادره وما اعتنى به فيه من العلوم  :إلمام البيضاوي وتفسيرها

451 

قال ره اليل الم   نهجه.
(1)

 

ع ة  نهلج الوصو  إىل علم األصو ،  هو خمررص يف أصو  الفقه، ُحح  -2

ح ،  له  كلنم كبرية يني كرب األصو . ح
(2)

 

حتفم األيفار يف حح  اليالح السنم،  هو يف حح  اليالح السنم يف  -2

احل  ا حاًل  جالزا.
(3)

 

 م الكرصم، علاله ح ح.اي علاف ،لراظاللع األناي  طاوار فاوالع األناط -0

.الةلفيي يف الفقه ،الغل م القاوى يف درا م الفروى -6
(4)

  

 

                            

                                       
يف   تقع املسررشق فلالرش األمللين يينل م م1800 سنم أمللنالل يف األ ىل ( طبع ع ة طبيلت، أ هلل الطبيم1)

يف  م، ثم طبع 1818سنم  يف لالبسك طبيت هلل فهلرس األمللين   نلن فل يوضع املسررشق قلم ثم جمل   

ا ه1262  سنم اه1282م سن أ ضلً   رص طبع يف ثم.جمل    يف  تقع اه1252 سنم يوالق ي رص

 ،  ُطبعاه1200سنم يللقلهفة صبالح عيل حم    طبيم يف طبع ثم .الكلزر ين أيب الفضل الشالم  هبل ةاله

اهلن ،   يو بلي يف يف لكنو  طبع ،اه1212 ،   اه1266 سنم اه1215  سنم اه1286 يف اآلسرلنم سنم

ثم طبع  ؤخفًا ع ة  .جمل    يف م2661 سنم يري ت يف صلدر ي ار أ ىل طبيم ثم يإ فان،  طهفان يف  طبع

طبيلت    أ ثلهل طبيم دار الفشال  يرحقالق ارصق  األطفش،  هي الفلم يلألخطلء يف قفاءة النص، 

  هو ج  ف يللرحقالق  إعلدة النرش   فاعلة اس  اإلخفاج.

لقليض    أشهفهل حح السبكي  حح اجللريفدي. انظف: اع ة ح ح ،  حح ع ة طبيلت( طبع 2)

 البالضل ي  أثفه يف أصو  الفقه، لل كرور جرص  ال    عب الفمح .

( طبع ع  دار النوادر يللريل ن  ع الفقالم للبحوث  ال راسلت يقطف، حتقالق جلنم عل الم،  ص رت الطبيم 2)

 .ها  فاله داللم عىل  يففم يللسنم النبو م  علو هل،  ق   كون ألفه يي  تفسريه  اب أعلم1022األ ىل 

 ها(. 1021)يلبنلن  دار البةلئفرصح يلل  لم ،  صدار اإلاققه ال كرور عيل حمي ال    قفه داغي،  طبيره  (0)
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 التعريف بالتفسري ومنهجه:  املبحث الثاني

فسري البالضل ي، اسم هذا الرفسري )أنوار الرنز ل  أرسار الرأ  ل(  اشرهف ير

 هو أشهف  ؤلفلته،  ق  رزق قبوالً عن  اليلامء يي ه، فيكفوا عىل دراسره 

 ت ر سه  تألالخ الرش ح  احلوايش علاله، ارى يلغت اواشاله أكثف     لئم 

 ثرصثني الشالم  تيلالقًل.
(1)

  ق  لقي يسبب تألالفه هلذا الرفسري افل ة    علامء 

لمل،  ق  صلر هذا الكرلب  نررشًا يف الي»عرصه  أ فائهم، قل  اخلوانسلري: 

املير   علاله عن   صلاب الرفسري»  قل  أ ضًل: ،«  سبب تقفيه عن  سلطلن اليرص

.«مجهور اليلامء
(2)

 

.« هف  انفلته يف ز لننل هذا تفسريه أش»  قو  املوسوي:
(3)

 : ،  قل  اليزا ي

ُس يف امل ارس اليل الَّم،  ُ َي ُّ » .«   كرب الرفسري امليرربة ِ   صلر تفسريه ُ َ رَّ
(4)

  

 نواه  » اي املسامة الرفسري هذا عىل الشالره يف السالوطيال     جرص    قو 

 الكرلب  هذا خلََّص  البالضل ي ال    نل  القليض  إن»:«األفكلر  شوارد األيكلر

 ال سلئس  وضعَ   طفَح ، االعرزا  أ لك َ  فاله لزَ   َ ، ُ سرجلد يكل  أتى، فأجلد

ر، ا زَ  أَ   اشرهلر  اشرهف، لرٍ َض نُ  سبالكمُ  هُ نَّ كأَ  فهَ فظَ ، ترامٍت   اسر ركَ ، ُ هامٍت   افَّ

، الواصفون حملسنه يذكف  هلَج، اليلكفون علاله  عكخ، النهلر رائيم يف الة سِ 

 إىل   يلدر ا،   طلليم ت ر سلً  اليلامء علاله فأَكبَّ ، اليلرفون دقلئقه طيم  ذاق

.«  سلرعم  فاله رغبم يللقبو  تلقاله
(5)

 

                                       
 .68، البالضل ي   نهجه يف الرفسري ليب الفمح  البرشي 1/181انظف : كةخ الظنون حللجي خلالفم  (1)

 .060ر ضلت اجلنلت لل وانسلري  (2)

 .2/81ي نزهم اجللالس لل وسوي احلسالن (2)

 .115الريف خ يلملؤرخني لليزا ي  (0)

 .1/12نواه  األيكلر للسالوطي  (6)
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 كل هذا الثنلء ال تكلد جت ه عىل كرلب آخف    كربه،  هو خمررص يف أسلويه، 

دقالق يف عبلرته، اوى امليلين الكثرية،  املسلئل املرففقم  الري مجيهل     الدره    

 كرب الرفسري قبله،  ع  ل أضلفه هو    عل ه  اسرنبلطه.

ح تفسري البالضل ي ي حرواه أصب» ك قل  عنه حم   الفلضل ي  علشور: لذل

  نهجه  أسلويه أثفًا سل ي القال م، أس ى يه القليض   ًا يالضلء للبلاثني 

ب  نهم املسرييص،  مجع هلم املرففق،  ضبط هلم حتف ف غري  ال ارسني، إذ قفَّ 

ُه النلُس  » ، ثم قل  :« نز ل  أرسار الرأ  ل(املحفر،  س ى كرليه )أنوار الر فَأالَّ

ِه  اشرهلره يف الناخ الثلين    القفن السليع حملَّ االعرامِد  اإلقبل ،  نذ ُيف ز

 عكفوا علاله ُعكوَفُهم عىل املفجِع األصيلِّ للرفسري...  يذلك فإِنَّ تفسري 

عىل  ل  ب   علاله    اخرالر،   ل  ربلدر ملرنل له يلدَئ الفأي    -البالضل ي 

فأصبح املطل ي... املفاِس، َثفيَّ  ق  أصبح كرليًل ع الَق الَغوِر، صيَب  -يسلطم

ت ر سُه  ال انًل للَ َلَكلِت الفاس م،  جَملالً لقوِة اليوارض،  نفوِذ األنظلر،  ُس وِّ 

الباللن،  ترلييت الينل م يه لذلك: ت ر سًل،  ختفجيًل،  تألالفًل، فز لدة عىل الكرب الري 

 خل حتت ارص، فإنه  ل تفجع إلاله أصللًم    احلوايش  الريلالقلت الري ال تكلد ت

البالضل ي يف طلاليم      فٍَّس للقفآن يف القفن السليع   ل يي ه، إال  تفسريُ 

.« فاجيه
(1)

 

ارى أصبح ت ر ُسه » ع  قال م تفسري البالضل ي ثم  قو :  رح ث اي  علشور 

 يِّ  نرهى  بلغ اهل ِم اليلالَِّم،   الزان املَلكلت  املواهب، فُوِضَع يف أعىل اهلالكِل اهلَفَ 

ْت  نزلره تلك أقطلر اإلسرصم يف املةلرق  ِج يف اليلوم اإلسرص الم،  َع َّ ملواد الر فُّ

لت  نزلره أ الً يف الرشق األ سط  الرشق األقىص،  الرزم يف   املغلرب، فرَأصَّ

املنلهج ال راسالم يبرصد فلرس  يرصد األفغلن  األقطلر اهلن  م، ثم كلن    مجلم  ل 

                                       
 . 12لرفسري  رجلله الي  علشور ا (1)
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ب    امللرز  لت الريلال الم    البرصد الفلرسالم إىل آسالل الاغفى  ع وم املاملك تَّسَّ

اليثامنالم،  اشرهف ي رص    قبل الفرح اليثامين، إذ كلن    الكلتبني علاله    اليلامء 

املرص ني يف أ اخف القفن الرلسع  أ ائل القفن اليلح القليض زكف ل األنالري 

لح يلنرظلم أهم  يله  اليلم يف البرصد  اإل لم السالوطي،  عظم شأنه يف القفن الي

اليفيالم يف تلج اخلرصفم اليثامنالم،  خلصم اجلل ع األزهف  جل ع الز رونم... فأصبح 

.«   أقليص اهلن  إىل املغفب األقىصتفسري البالضل ي  لرزم الر ر س  
(1)

   

 منهجه في التفسير:
  لطلملل» :فقل  يهكرل  ق  م يف الرفسري يف  نهجه    شالئل البالضل ي أ ضح 

ث   ل صفوة عىل حيروى كرليلً  -الرفسري  ينى- الف  هذا يف أصنِّخ يأن نفيس أا ِّ

، الالحلني الَسَلخ    د هنم  َ   الرلييني  علامء، الاحليم عظامء    يلغني

 أفلضل ِ   قبيل  َ   أنل اسرنبطرهل، رائيم  لطلئخ، يلرعم نِكلت عىل   نطوي

املْيِزّ م املةهورة القفاءات  جوه ع    يفب، ملحققنيا  أ لثل ،املرأخف  
(2)

 إىل 

املةهور   الثامنالم األئ م
(3)

اء ع  املف  م  الةواذ،   قاور أن إالَّ ، امليررب   القفَّ

 يل سنح ارى، املقلم هذا يف االنرالب ع     نيني، اإلق ام ع  ُ ثبطني يضلعري

، قا ته يام  اإلتاللن، أردته الامف الرش ع عىل عز ي يه ص م  ل االسر لرة يي 

.« الرأ  ل  أرسار الرنز ل يأنوار أس اله  أن نل  لً 
(4)

 

 ف أن  كون علاله    اليلم اافسضل ي يف  ق  ره  ل  نبغي عىل املا ق  خلص البال 

                                       
، ن وذج    األعام  اخلري م 1/152 انظف : كةخ الظنون  166-11لرفسري  رجلله الي  علشور ا (1)

 .218ملح    نري ال  ةقي 

م ِ   َعز ره،  قل : عَ  (2)  ُز ُته إىل أياله  َعز ُره.امليِز َّ

هم القفاء السبيم اي  كثري املكي،  نلفع امل ين،  اي  عل ف الةل ي،  أيو ع ف  البرصي،  علصم  (2)

 الكويف،  محزة الكويف،  الكسلئي الكويف، إضلفم لاليقوب احلرض ي البرصي.

 .1/16تفسري البالضل ي  (0)
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 ييُ  فإن أعظم اليلوم  ق ارًا،  أرفيهل حفًل   نلرًا علم الرفسري الذي هو » فقل :

م  رأسهل،   بنى قواع  الرشع  أسلسهل، ال  لالق لريلطاله رئالس اليلوم ال  نال

 الرا ي للركلم فاله إال    يفع يف اليلوم ال  نالم كلهل: أصوهلل  فف عهل،  فلق يف 

.« يفيالم،  الفنون األديالم يأنواعهلالانلعلت ال
(1) 

 :يشترط في المفسر أن يكونفهو 
 هذا  ة ل علوم املقلص   علرفًل يلليلوم ال  نالم كلهًل أصوالً  فف عًل، -1

كللفقه  احل  ا  الرفسري،  علوم اآللم كأصو  الفقه  علوم احل  ا،  غريهل. 

  هذا حط صيٌب ج ًا     عىل تة ده يف ح ط املفَّس.

  رقنًل ليلوم اليفيالم كللنحو  الرصف  غريهل. -2

 ذلك  رفوقًل يف الفنون األديالم كللةيف  فه ه،  البرصغم  أسللالبهل،  غري -2

   فنون األدب اليفيب   هلراته؛ ارى  ر ك     حتلالل كرصم اب  فه ه فهاًم 

 صحالحًل عىل سن  اليفب يف كرص هل.  

لهل،  أيلح لنفسه يي   هو مل  ةرتط هذه الرش ط إال  هو  فى نفسه ق  ااَّ 

، ذلك اإلق ام عىل تفسري القفآن،  هو فالام  ب   مل  كرب الرفسري إال يف آخف ع فه

أي يف الناخ الثلين    القفن السليع،
(2)

 يف فعيَ اني اكر لت  لكلته اليل الم،   

 اشرتاطه اقق  يذلك، تفسريه  ؤلخ أن قبل هذه اليلوم يف َخ  صنَّ ، ال    علوم

ه،  يفنون اليفيالم  صنلعرهل،  فف ع أصوله  ايلل   لً ا اعلل ونا ك أن فالل فس

  األدب  فنونه.

 نهجه الذي سلر علاله يف تفسريه عىل النحو الرليل د ن     كننل تل الص  يلمل

 الوقوف عن  األ ثلم، االا سرأيت يف دراسم أصو  الرفسري عن ه :

                                       
 .1/6تفسري البالضل ي  (1)

 .120 رجلله للفلضل ي  علشور انظف : الرفسري  (2)
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ه  سريني يرفسري القفآن يللقفآن يف  واضع كثرية،  كذلك نَّ أَ   نهجه    :ولا أ

ني ة ع  الاحليم  الرليي سريني يلألالد ا النبو م  اآلثلر    الرفسري املأثور

 . أتبلعهم

ظهف يف تفسريه عنل ره يللقفاءات املةهورة للقفاء الثامنالم  هم السبيم  :ثانياا 

إضلفم لاليقوب،  أ رد قفاءات    الةواذ ع  أكثف    ثرصثني قلرئًل،  ع الينل م 

يروجالههل يف الالت كثرية إذا كلنت  ؤثفة يف ياللن  ينى اآل م.
(1)

 

رل الص  االخراللر    كرب الرفسري الري غلب عىل البالضل ي  نهج ال ثالثاا:

الفازيف ف ال    سبقره،  خاوصًل تفسري الزخمرشي  الفاغب األصفهلين  
(2)

 ،

  غلب عىل ظني انرفلعه يرفسري الواا ي
(3)

املس ى )البسالط(     تفسري الثيلبي  

املس ى )الكةخ  الباللن(، فهام تفسريان  ؤثفان يف تلك املنطقم الري علش فالهل 

 الضل ي،  هي يالئم يرصد فلرس. الب

البالضل ي  ي     كبلر  فَّسي األشلعفة املركل ني البلرعني يف علم  :اا رابع

الكرصم،  لذلك فإنه إذا  ف يآ م فالهل أ ٌف عق ي فإنه  ذكف أقوا  الففق فالهل، 

  فجح قو  األشلعفة،   فدُّ عىل    خيللفه.  ق  أكثف    توظالخ علم الكرصم يف 

  تكلد متف آ م هلل  ريلق ي سألم كرص الم إال   ريفض هلل.تفسريه،  ال

عن  تفسريه آل لت األاكلم املةر لم عىل أاكلم فقهالم  ذكفهل  خامساا:

يلخرالر، ثم  فجح غللبًل  ذهب اإل لم الةلفيي،   قررص يف املوازنم يني املذاهب 

 عىل املذهب احلنفي  املللكي  الةلفيي،  هذا الغللب يف تفسريه. 

                                       
 .26القفاءات الةلذة  توجالههل يف تفسري القليض البالضل ي، ملح   غاللث اجلنبلز  انظف:  (1)

هو أيو عب الفمح  ف ف ال    حم   ي  ع ف ي  اسني الفازي، املفَّس األصويل الةلفيي، له تالنالخ  (2)

 .2/216طبقلت املفَّس   لل ا دي  ها . انظف:565كثرية أشهفهل الرفسري الكبري،  لت سنم 

ها إ لم    أئ م الرفسري ، له كرلب يف أسبلب النز   058عيل ي  أمح  النالسليوري الواا ي املروىف سنم  (2)

   أشهف املؤلفلت،  له ثرصثم كرب يف الرفسري كلهل  طبوعم  هي الوجالز  الوسالط  البسالط،  أكثفهل 

 .1/201للواا ي البسالط تأثريًا هو البسالط . انظف : 
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غلبت علاله نزعره األصولالم يف تفسريه، فرص تكلد متف آ م فالهل داللم  :اا سادس

أصولالم إال   سر فج هذه ال اللم   نص علالهل،  ق  قل ت إا ى البلاثلت 

يج ع اسر الالته األصولالم    اآل لت القفآنالم يف يحا  ففد.
(1)

 

درًا،   وردهل ياالغم      نهجه أنه ال  ذكف الف ا لت اإلرسائاللالم إال نل سابعاا:

 الر ف ض يقوله: ُر ي، أ  قالل؛ إشيلرًا  نه يضيفهل.

    نهجه إذا عفض لآل لت الكونالم فإِنَّه خيوض يف  بلاا الكون  ثامناا:

 الطباليم،  هذه الظلهفة رست إلاله    طف ق الرفسري الكبري للف ف الفازي الذي 

ازدهفت فاله صنلعم علم الفلك  يررب أا   الدره األسلسالم، ثم إن القفن السليع 

فلرس،  للبالضل ي كرلٌب خمررص يف ييف    نم املفاغم يي  ينلء  فص  فلكي  اهلالئم، 

علم اهلالئم،  لذلك جي  يف  ف ر اآل لت الكونالم  رنفسًل لرصسرطفاد  ذكف ييض 

 امليلو لت الفلكالم.

م  يقبه     نهجه أنه  ق م الوجه األقوى عن ه يف تفسري اآل م، ث تاسعاا:

يلألقوا  األقل قوة فإذا ذكفهل ياالغم الر ف ض د  ذلك عىل أنه  ضيفهل، سواء 

 قلنل أنه  فجح غريهل علالهل، أ   فدهل  طلقًل.

 

 

                            

                                       
( هي البلاثم عبري ينت إيفاهالم السكالري ، االا كربت يحثهل للامجسرري يينوان )اسر ال  البالضل ي 1)

 دراسم( يإحاف  مجع –يللقفآن الكف م عىل املسلئل األصولالم يف تفسري: أنوار الرز ل  أرسار الرأ  ل 

 ها.1025الز الل د.عب املحس  الاو غ علم 
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 مصادر تفسري البيضاوي:  املبحث الثالث 

يم الاحل ع  يلغه  ل صفوة فاله الج عس أنهالبالضل ي يف  ق  ره  أ ضح 

 لءااليل  أفلضل    قبله     واه طهاباسرنا  لا  ، السلخ وا ا أق  الرلييني

.املحققني
(1)

الري  الدره    كرب الرفسري الفئالسالم  ع يف هذا املبحا  سأتوقخ   

 للقلرئ اخلبري هبل إدراكإلالهل،    ك   ع ع م إشلرته اعر   علالهل يف تفسريه، 

 ،  تربع األفكلر  األقوا  الري  وردهل.أثفهل يف تفسريه    خرص  املوازنم

 :التفسير كتب من مصادره
نةأ البالضل ي يف القفن السليع اهلجفي يف يالئم عل الم  رثت الكثري    املؤلفلت 

 املوسوعلت يف اليلوم اإلسرص الم،  ازدهفت ظلهفُة تألالخ امل ررصات يف 

رِه  عل ه  تضليه    اليلوم،  لذلك صنَّخ البالضل يُّ تفسرَيه  ير  ًا عىل  يفف

شرى اليلوم  امليلرف، ُثم عىل ُن بٍم    كرب الرفسري املةهورة  املؤثفة يف يالئره 

 الري نةأ فالهل يف يرصد فلرس.

 أ  علمل يلسم حرصِّ  ُ   مل ،علم يةكلٍ   الدره أ ضح هو يف  ق  ره للرفسري 

، هي تفلسري ثرصثم عىل اعر   أنهُ  أ ضحت تفمجره  الدر أنَّ  الإِ ، علاله اعر   كرلب

، ها(628)ت،  تفسري الكةلف للزخمرشيها(016)تالفاغب األصفهلينتفسري 

 .ها(565)ت  تفسري الفازي

 ق  كنُت أثنلء ت ر يس لرفسري البالضل ي أراجُع هذه الرفلسري عىل الرتتالب يف 

كل درٍس  أسجل الفف ق،  أج ه ال  كلد خيفج عنهل إال نلدرًا،  أكثفهل تأثريًا يف 

 تفسريه هو الكةلف للزخمرشي، ثم تفسري الفاغب األصفهلين، ثم تفسري الفازي.

َأن  ظهَف  هنلك  ا ر  ؤثٌف يف تفسري الزخمرشي  الفازي  البالضل ي تبيًل د ن 

                                       
 .1/6 ي تفسري البالضل (1)
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البسالط( لإل لم عيل ي  أمح  الواا ي اس ه عن  ال ارسني  هو)الرفسري 

 الفازي. للزخمرشي،  تفسريالكةلف ظلهف األثف يف تفسري  ها(058)ت النالسليوري

 الفازي كثري النقل ع  الواا ي  » عيل اليامري يف كرليه ع  الفازي: قو  د.

ياورة  اضحم،  ريام نص عىل ييض كربه عن  النقل عنه...  الفازي ق   نلقش  ل 

.« هذا اليلمل الكبري ع  ر اة اللغم نقله 
(1)

يل إِنَّك جتُ  ر ح الواا ي  خاوصًل  

البسالط سلر ًم يف كرلب الرفسري الكبري للفازي.يف كرليه 
(2)

 هي يف تفسري  

الزخمرشي ظلهفة كذلك، غري أن الزخمرشي الخرالره، ال  كلد  رنبه البلاا ألثف 

 كرب الواا ي فاله.

زِة الري   ق  جلء البالضل يُّ فل اهل  اوى خرصصرهل ييبلرتِه املوجزِة املفكَّ

 ُ وِض، أ  اإلخرص .تاُل يف ييض املواضع إىل ا ِّ الغُ 

 سوف أتوقخ  ع هذه املالدر الثرصثم الري ذكف اليلامء اعرامَد البالضل ي علالهل، 

  هي اسب الرت ب الز ني ملؤلفالهل :

 ألصفهانيا الراغب تفسيرأولا : 
 غلب عىل ظني ع م اطرصع    درس  نهج البالضل ي    قبل عىل هذا 

ق إال ييَ  يحوثه م يسنوات،  لذلك فإهِنم   ف ن عىل هذا الرفسري، االا مل حُيقَّ

املا ر د ن توقخ، أ   ظنون أنَّ املقاود هو كرلب املففدات للفاغب األصفهلين 

 لالس الرفسري.
(3)

يف حتف ف  -أي البالضل ي  - اعر   » قل  الفلضل ي  علشور:  

امليلين الذ قالم،  اسرجرصء نكت اإلشلرات إىل دقلئق امليلرف عىل تفسري الفاغب 

                                       
 .101اإل لم ف ف ال    الفازي لل كرور عيل حم   اس  اليامري ص  (1)

 .1/266انظف: البسالط للواا ي ، حتقالق د.حم   الفوزان  (2)

، البالضل ي   نهجه يف الرفسري لالوسخ 18انظف : البالضل ي   نهجه يف الرفسري ليب الفمح  البرشي  (2)

  .261ز ز الجي ، البالضل ي  فَّسًا ليب الي12أمح  عيل 
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األصفهلين،     ةلهري املفَّس      أهل السنم يف القفن الفايع،  هو كرلب 

.« ) ففدات القفآن( املطبوع املةهور
(1)

 

ق جزٌء  نه    أ   القفآن ارى هنل م امللئ ة تقف بًل،  مل قِّ ُا  ، تفسري الفاغب كبريٌ 

 طبع  نُه إال  ق  ره  ع تفسري الفلحتم  أ   البقفة
(2)

آ  ع فان ،     أ   سورة 

   سورة النسلء (112)إىل اآل م 
(3)

 القفآن ي ففدات هيرم ،  هو تفسرٌي  اسعٌ 

،  هو خمرلخ ع  كرلب املففدات لل ؤلخ نفسه،    االا  اشرقلقهل، الكف م

ياللن املففدات  ، يلالشرقلق  ريلق  ل  نه البالضل ي خلص  ق امللدة  الروسع. 

 اللغو م،  غري ذلك.

 الفاغب األصفهلين الرفلسري الري نقلت  نه   ازن يالنهل،  ق  تربع حمقق تفسري

 اسرقىص أثفه فالهل،  فلته املوازنم  ع تفسري البالضل ي الذي ُ يررب    أهم 

الرفلسري الري نقلت ع  تفسري األصفهلين.
(4)

  

 ق  ق ُت يلملوازنم يني تفسري البالضل ي  تفسري األصفهلين املطبوع  نه    

   سورة النسلء فوج ت أثفه ظلهفًا فاله، االا إن  (112) سورة آ  ع فان ارى

الفاغب كلن  ويل عنل م خلصم لل ففدات اللغو م،  أصو  اشرقلقهل   طالل يف 

 ذلك،  عنل ره يللانلعم اللغو م ظلهفة يف تفسريه.

    أ ثلم تأثف البالضل ي يرفسري الفاغب األصفهلين يف تفسريه  ل ذكفه عن  

  .[2]آ  ع فان:  ﴾ٿ ٿ ٿ  ﴿ تفسري قوله تيلىل:

                                       
،  القليض 265،  انظف : كنوز األج اد ملح   كفد عيل  126الرفسري  رجلله للفلضل ي  علشور  (1)

 .122البالضل ي للزااليل 

 ها .1066اققه  نرشه د.أمح  اس  ففالت ،  كربم ال عوة يللكو ت علم  (2)

 ها.1020اققه  نرشه د.علد  الة ي  نرشه يف دار الوط  يللف لض علم  (2)

   ل يي هل.1/121تفسري الفاغب األصفهلين ، حتقالق د.علد  الة ي انظف:  (0)
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 الروراة عن  الكوفالني َتْفَيَلمٌ » يف تفسريهل: قل  األصفهلين
(1)

،  لالس يف كرصم 

اليفب َتْفَيَلٌم يوجٍه،  إنام هو َتْفُيَلٌم نحو َتَرُفَلٌم،  َتْفِيَلٌم نحو َتْكِفَ ٌم.
(2)

 قالل: أصلُه  

 َتْفِيَلم، في َ  ع  الكَّسة إىل الفرحم.

ني هي َفْوَعَلم نحو َاْوَقَلٌم،  َصوَ َيٌم، فأي      الوا  تلء، كام  عن  البرص 

أي   يف َتْوِصاَلم  َتاْلُقور    الوقلر.
(3)

 

 اإلنجالل: إِْفِيالٌل    النَّْجلِ 
(4)

.« يف الول  ،  النَّْجُل  سري ل يف األصلِ 
(5)

 

 فنرصاظ تفاالل األصفهلين يف ياللن أصل اشرقلق هلتني املففدتني.

ْنِجالَل اسامن»:فسري الزخمرشي نج ه  قو فنل يف ت إذا نظ أعج اللن.   الرَّْوراَة َ اإْلِ

يي  كوهنام  نام  احُّ إِ  الليِ فْ إِ م  لَ فيِ جل   زهنام يرَ ى  النَّ رَ هام    الوَ اشرقلقِ  ُخ  تكلُّ 

 -فياللأَ  نَّ ألَ  ؛ج م هو دلالل عىل اليُ  نجالل، يفرح اهل زة،عفيالني.  قفأ احلس : األ

.« يف أ زان اليفب ع  مٌ  -ةيفرح اهل ز
(6)

 

 كَأنَّ الزخمرشيَّ يكرص ِه هذا  فد عىل الفاغب األصفهلين يف حتلالله لل ففدتني. 

 اشرقلقهام    الورى  النجل، »: سري البالضل ي لآل م  ج نله  قو تف إذا نظفنل يف 

رح   زهنام يرفيلم  إفيالل تيسٌخ ألهنام أعج اللن،   ؤ   ذلك أنه قفئ األنجالل يف

                                       
 .0/6، تفسري القفطبي 1/28، الرفسري الكبري للفازي 2/16انظف: املحفر الوجالز الي  عطالم  (1)

البو ه ذكف سالبو ه أرييم أ زان ،  ذكف الفري ز أيلدي  لدة )تفل( يف الررفل سبع لغلت. انظف: الكرلب لس (2)

 .15/116، القل وس  لدة تفل ، امل اص الي  سال ه 2/211

، رس صنلعم 1/216،  يلين القفآن للزجلج 222-0/222انظف ملذهب البرص ني : الكرلب لسالبو ه  (2)

 .1/158، الزاهف الي  األنبلري 105اإلعفاب الي  جني 

، 6/215الس اللغم الي  فلرس ،  قل 1/216،  يلين القفآن للزجلج 5/120اليني لل لالل انظف:  (0)

 .1/226الكةلف للزخمرشي 

 .061-1/065تفسري الفاغب األصفهلين  (6)

 .1/161الكةلف للزخمرشي  (5)
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.« هو لالس    أينالم اليفيالماهل زة 
(1)

. هنلك أ ثلم أخفى 
(2)

 أثف تفسري الفاغب  

 األصفهلين أظهف يف تفسري الزخمرشي  نه يف تفسري البالضل ي. 

 .للزمخشري الكشافثانياا: 
ذهب ييض اليلامء إىل أن أسلس تفسري البالضل ي هو تفسري الكةلف 

ليه شهفًة كبرية  نذ تألالفه،  ق  متالز يف يلب الذي نل  كر (ها628)للزخمرشي املروىف 

البرصغم  إيفازهل يف عبلرة خمررصة،  ق   نجح يف تطبالق نظف م النظم الري قل  هبل 

عب القلهف اجلفجلين  زاد علاله يف الرطبالق فوائ  نفالسم حمفرة.
(3)

 

ثم جلءت ففقٌم أصحلُب نظٍف يف علوم البرصغم الري ُ  َرك  » قل  السالوطي عنه:

لر كرليه يف هبل  جُه اإلعجلز،  صلاب الكةلف هو سلطلن هذه الطف قم، فلذا ط

.« أقىص املرشق  املغفب
(4)

  

 ق  َع َّ ييُضهم تفسرَي البالضل ي خمررصًا للكةلف،  الاواب أنه لالس خمررصًا 

 هو يف »    علالهل،  لذلك قل  اخلوانسلري:له،  إنام هو أيفز  الدره الري اعر

 .« ل فاله    دسلئس امليرزلم كام قاللب الكةلف  تنقالحه،  اخرالر  احلقالقم هتذ 

املألوف،  ن ط تفسري الكةلف: إنه كرب تفسريه امليف ف عىل  ق   قل » إىل أن قل :

    فام  ج  فاله    خلل يف األلفلظ أصلحه، أ     خطل يف امليلين صححه، أ 

.« تطو ل يف اليبلرة خلاه  خلاه
(5)

 

                                       
 .1/202تفسري البالضل ي  (1)

   سورة آ  ع فان(   ازن يكرصم  15)عن  تفسري اآل م  1/120تفسري الفاغب األصفهلين انظف:  (2)

 م نفسهل.الزخمرشي  البالضل ي عىل اآل 

 .الزخمرشي لل كرور حم   أيو  وسى انظف : البرصغم القفآنالم يف تفسري (2)

 .1/2( نواه  األيكلر للسالوطي 0)

 .060ر ضلت اجلنلت   (6)
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البالضل ي اعر   اعرامدًا كبريًا عىل تفسري الكةلف ألمهالره   الواقع كام أنَّ 

الكبرية،   كلنره الففاليم.  لك  البالضل ي مل  قخ عن  الكةلف  إنام رجع لكرب 

الرفسري األخفى،  لكنه أخذ    الكةلف لبليه  حملسنه  فوائ ه،  صلغ ذلك 

رتاكالب  حتلالل املبلين يأسلويه يف أااللٍن كثرية،  اعر   علاله يف ياللن األلفلظ  ال

السر فاج نكت امليلين  جتنب آراء الزخمرشي االعرزالالم يق ر اسرطلعره ملهلرة 

 الزخمرشي أااللنًل يف إخفلء  ذهبه.

 ق   قع البالضل ي يف  رلييم الزخمرشي يف ييض املواضع كام يف تفسريه لقوله 

پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ   ٻ  ٻ  ٻ ٻ  ٱ  ﴿ : تيلىل

اْلطلُن إال » الا قل  البالضل ي:ا [216]البقفة: ﴾ ڀ ِذي َ َرَ بَُّطُه الةَّ إاِلَّ َكام َ ُقوُم الَّ

قالل ًل كقاللم املرص ع،  هو  ارد عىل  ل  زع ون أن الةالطلن خيبط اإلنسلن فالرصع، 

ِ َ  املَْسِّ أي اجلنون،  هذا أ ضًل   اخلبط رضب عىل غري اتسلق ك بط اليةواء.

.« لط عقله  لذلك قالل: َج َّ الفجُل    زعامهتم أن اجلني   سه فال ر
(1)

 

اْلطلُن أى  »  هو نفس كرصم الزخمرشي االا قل : ِذي َ َرَ بَُّطُه الةَّ إاِلَّ َكام َ ُقوُم الَّ

املرص ع.  ختبط الةالطلن    زعامت اليفب،  زع ون أن الةالطلن خيبط اإلنسلن 

 ل كلنوا فورد عىل  ب عىل غري اسرواء ك بط اليةواء، اخلبط الرض فالرصع.

 رجل ممسوس،  هذا أ ضًل    زعامهتم،  أن اجلنىَّ   يرق  ن.  املس: اجلنون.

 ينله رضيره اجلّ ،  رأ رهم هلم يف اجل     سه فال رلط عقله،  كذلك ج  الفجل:

.« قاص  أخبلر  عجلئب،  إنكلر ذلك عن هم كإنكلر املةله ات
(2)

 

اإلنسلن   عه،  قللوا يأن  االا إنَّ امليرزلم  نكف ن ق رة الةالطلن عىل  س

اآل م  اردة عىل  ل  يرق ه اليفب   زع ونه،  هذا خرصف  ل علاله أهل السنم.
(3)

 

                                       
 .1/226تفسري البالضل ي  (1)

 .1/161الكةلف للزخمرشي  (2)

 .2/080انظف : تفسري اي  كثري  (2)
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 أ ل أثف الكةلف للزخمرشي يف تفسري البالضل ي فإنه   ركه القلرئ يسهولم، 

االا جي  الرةليه يف  يظم الكرلب، يل إنه  افقه ارى يف  سألم تففد هبل الزخمرشي 

االارجلج يةيف أيب متلم  هي إجلزته
(1)

،يف اللغم 
 

مل  وافقه علاله أا     و أ ف  ه

املفَّس   أ  اللغو ني.
(2)

يف ي ا م الرفسري،  أ ل يي  ذلك تأثفه يللكةلف   ظهف ،  

 فق  كلن  ررصف أااللنًل يف كرصم الزخمرشي يلالخرالر،  الرهذ ب،  اإلضلفم.

سامئهل مل للفرهل له أ رصح ي تفسري الزخمرشي اوى خرصصم لكرب تق  ره مل 

تفسري الفاغب األصفهلين،  تفسري   للثيلبي (الكةخ  الباللن)رفسري كيف امليرق ، 

البسالط للواا ي،  الزخمرشي ال  رصح يلسم أاٍ  مم   نقل عنهم،  لذلك فإن 

 دراسم  الدر الزخمرشي ترطلب يحثًل  تربيًل دقالقًل.

 ارس  القلت اليلم د ٌر كبري يف  ق  كلن النرةلر تفسري البالضل ي يف امل

فهم تفسري البالضل ي، لذلك لانرةلر تفسري الكةلف للزخمرشي، االا إنه  هم 

فسري البالضل ي يللفجوع لرفسري الكةلف للزخمرشي  للحوايش الري تن عىل لسري 

،  أ سيهل  أجلهل الشالم الطالبي الري طبيت  ؤخفًا يلسم  الكةلفكربت عىل

)فروح الغالب(.
(3)

 

لة ة اخرالره،    البالضل ي أسهل لكةلف ريام كلن كرصم الزخمرشي يف ا 

                                       
ها: انظف:  فاللت األعاللن الي  221متلم، شلعف عبليس تويف سنم  هو ابالب ي  أ س الطلئي امليف ف يأيب (1)

 .2/11خلكلن 

الةله  الةيفي يف تفسري القفآن لل كرور عب الفمح  الةهفي  ، 1/61ل ي ااف البالضاتفسال ف :اانظ (2)

162-160. 

ل ة )الطِّالِب( الواقيم الطالبي هو اليرص م البرصغي املرفن  حف ال    احلسني ي  عب اب الطالبي نسبًم إىل ي (2)

ها،  له الشالٌم  اسيٌم عىل تفسري الكةلف 102يني    نم  اسط اليفاقالم  األهواز اإل فانالم، املروىف سنم 

ها ع  جلئزة ديب ال  لالم 1020سامهل )فروح الغالب يف الكةخ ع  قنلع الف ب(  ق  ُطبيت  ؤخفًا علم 

انظف: فروح    أجود احلوايش الري كربت عىل الكةلف .جمل ًا ،  هي   11للقفآن الكف م يلإل لرات يف 

 .1/11الغالب للطالبي 
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إىل امليله   البالئلت  -عرامد البالضل ي علالهال- لذلك دخل تفسري الكةلف 

اليل الم؛  أصبحت دراسم البالضل ي دراسًم للكةلف،  اجته النلس إىل الرفسري   

لكةلف إال يف القفن الثل    يًل يف الرش ح  احلوايش،  مل تب أ كرليم الرش ح عىل ا

  ل يي ه،  صلرت البحوث  ربلدلم يني ح ح البالضل ي  ح ح الكةلف.
(1)

 

 الرازي. تفسير المسمى الغيب ثالثاا: مفاتيح
املا ر الثللا املهم الذي اعر   علاله البالضل ي هو تفسري الف ف الفازي 

الكرصم  أصو  ال    الكبري املس ى ي فلتالح الغالب،  ق  نقل  نه  ل  ريلق ييلم 

  علم اهلالئم  غري ذلك.

 ع    رلز ألنه  ذلك ،اليلامء يني  اسيم يةهفة حيظى الفازي الف ف تفسري 

  هلذا، اليلم    شرَّى نواح يف، الواسيم الفالَّلضم يلأليحلث، الرفسري كرب    غريه

« غف بم غف ٍب  كلَّ  فاله عمَجَ  إنه»: عنه فالقو  خلكلن اي   افه
(2)

ًل فإن تفسري ،  اق

الفازي كثري االسرطفاد إىل  وضوعلت  رةيبم لالست  رالم يالب الرفسري، 

 أهم  ل   رلز يه تفسري الفازي ذكفه املنلسبلت يني سور القفآن،  آ لته  ق  انرفع 

يذلك البالضل ي كثريًا فنقل  نه املنلسبلت يف  واضع كثرية، كام  روسع يف ياللن 

الةلفيي،  هو  وافق ملذهب البالضل ي يف ذلك األاكلم الفقهالم عىل  ذهب 

فلنرفع يه فالهل، كام  ريفض ملذاهب امليرزلم  غريهم    الطوائخ فريد علالهم، 

 الفازي    كبلر أئ م األشلعفة   ركل الهم، فنقل  نه البالضل ي الكثري    تلك 

الفازي  املجلدالت  الفد د خمررصًا هلل يف كثري    املواضع.  أ ل أهم  ل توسع فاله

 انرفع يه البالضل ي فاله فبلب الفلسفم  علم الكرصم  اهلالئم  الفلك، االا  أل 

                                       
اإلسيلف يف حح أياللت القليض  الكةلف خلرض ، 18-11انظف: الرفسري  رجلله للفلضل ي  علشور  (1)

 ي  عطلء اب املوصيل.

 .2/256(  فاللت األعاللن 2)
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 النقلشلت الكرص الم،  الكرصم ع  األفرصك  النجوم لسفي،الفازي كرليه يلجل   الف

 نه  خلاهل  زاد علالهل يف ييض املواضع خلربته يف هذه اليلوم نقلهل البالضل ي ف

مجع اإل لم الفازي يف تفسريه » ع  تفسري الفازي: ك قل  أيو االلناليقلالم.  لذل

اليلامء: فاله كل أشاللء كثرية  طو لم ال الجم هبل يف علم الرفسري،  لذلك قل  ييض 

.« يشء إال الرفسري
 إدخل  هذه االسرطفادات الري لالست    صلب الرفسري  (1)

ش ة عنل رهم  ،  لك َّ كرليه علالهل ال  نلسب  نهجالم االخرالر الري ينى البالضل ي

 يرلك اليلوم جيلهم  قح وهنل يف امل ررصات. 

 تفسري الفازي تأثف يرفسري البسالط للواا ي،  نقل  نه يف  واضع كثرية، 

 لذلك  ؤك  هذا أثف تفسري البسالط للواا ي يف تفسري البالضل ي إن مل  ك  

يطف قم  بلحة فبطف قم غري  بلحة.
(2)

 

 ٿ ﴿  الفازي،  ل ذكفه الفازي عن  قوله تيلىل:    أ ثلم تأثف البالضل ي يرفسري

،  [2]الفع : ﴾ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ

 يأاوا  الة س  ،يأاوا  الس وات ه تيلىل اسر  َّ اعلم أنَّ » االا قل  الفازي:

يأاوا  الس وات  ل االسر الُ   َّ أَ  . يأاوا  النبلت ، يأاوا  األرض ، الق ف

 ،يف اجلو اليليل مً فهذه األجسلم اليظال م يقالت  اق نَّ ى: أَ تف هنل فلملين  ٍ  َ يغري عَ 

 األجسلمَ  نَّ ل  لذ اهتل لوجهني: األ  :أَ عاللهِن يقلؤهل هنلك ألَ    سرحالل أن  كونَ 

 كلِّ  ااوُ   لوجَب   ينيٍ  يف االزٍ  جسمٍ   لو  جب ااوُ   ،يف متلم امللهالم  رسل  مٌ 

 امليرتضم يف ذلك  األااللزَ  ،له ل مَ اخلرصء ال هن نَّ يف ذلك احلالز.  الثلين:أَ  جسمٍ 

يف  جسمٍ  ااوُ   َب َج  لو  َ  ،هل  رسل  مٌ رِس  هي يأَ  ،اخلرصء الرصف غري  رنلهالم

                                       
 يف تفسريه 1/611أيو االلن يف تفسريهيبلرة قلهلل ،  هذه ال18فَّسًا لل كرور حمس  عب احل ال  الفازي   (1)

 لةالخ اإلسرصم اي  تال الم.  0/260   سورة البقفة،  نسبهل الاف ي يف الوايف يللوفاللت  165لآل م 

 .1/266انظف : البسالط للواا ي )حتقالق د.حم   الفوزان(  (2)



 د.عبد الرحمن الشهري                تعريف به وبمصادره وما اعتنى به فيه من العلوم  :إلمام البيضاوي وتفسيرها

431 

 ، رةلهبمٌ  األااللز يأرسهل نَّ رض رة أَ  ااوله يف مجالع األااللزِ  لوجَب   ينيٍ  االزٍ 

يل ال  ،لذاته  اجبلً  الفلكالم يف أااللزهل  جهلهتل لالس أ فاً  األجفامِ  ااوَ   نَّ فثبت أَ 

فوقهل  ال ع    إهنل يقالت يسلسلمٍ  :،  ال جيوز أن  قل فجٍح   ُ     خماصٍ   َّ يُ 

حترهل،  إال ليلد الكرصم يف ذلك احللفظ  لزم املف ر إىل  ل ال هنل م له  هو حمل  

فثبت أن  قل  األجفام الفلكالم يف أااللزهل اليللالم ألجل أن   يف اليلمل تيلىل 

.«  تق س
(1)

 

 عىل  جودِ   هو دلالٌل » ي  ل ص هذا الكرصم للفازي فالقو :البالضل  نج  

، هل عىل سلئف األجسلم السام  م هلل يف اقالقم اجلف المِ ارتفلعَ  فإنَّ  ؛احلكالم الالنعِ 

 ، ال جسامين لالس يجسمٍ   أن  كون ي  اصٍ   َّ  اخرالصهل يام  قريض ذلك ال يُ 

ذا املنهلج سلئف  ل ذكف    يإرادته  عىل ه امل كنلت عىل ييضٍ  ييَض  فجُح  ُ 

.«اآل لت
(2)

 

فللبالضل ي  ل ص كرصم الفازي لطوله يف كثري    املواضع يف القضل ل 

الكرص الم،  الفلسفالم،  االسرطفادات يف علم اهلالئم  الف لضاللت  غريهل،  لذلك 

علب ييض اليلامء تفسري البالضل ي يذلك، االا إِنَّه تربع اعرزالاللت الزخمرشي 

يق ر  سيه،  لكنه جلء ي الً  نهل ييلم الكرصم  الفلسفم  هو أش ُّ  اسربي هل 

 فسلدًا    اعرزالاللت الزخمرشي.

كرب الرفسري الواسيم الري اعر   علالهل البالضل ي يف هذه أهم املالدر    

تانالخ تفسريه،  ال شك أنه ق  اسرفلد    كرب أسبلب النز   ككرلب 

املالدر اليل الم الري كلنت تزخف هبل الواا ي،     كرب احل  ا  غريهل    

                                       
 .5/120الرفسري الكبري للفازي  (1)

 .2/115تفسري البالضل ي  (2)
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 اآلثلر ييض لذلك ضم  كربلت ترب ز يف ذلك الوقت .  هو مل  كرخ يذلك يل 

، يلرعم نكرلً  فض نه، عقله فاله أع ل أنه كام،  الرلييني الاحليم ع  الواردة

 .دقالقم  اسرنبلطلت، رائيم  لطلئخ

ب يه علاله    اليلم كام أضلف البالضل ي فوق هذه املالدر الكربى  ل فرح ا

 امليففم،   ل أتقنه    فنون  رنوعم خلد م لغفض الرفسري د ن توسع، يل  كرفي 

 يللل حم ال الم يف أااللٍن كثرية.

ريه،  ق  أشلر البالضل ي السرفلدته    تلك املالدر املرنوعم يف آخف تفس

لكرلِب، املنطوي  ق  اتفَق إمتلُم تيلالِق سواد هذا ا »  تل الاه لفوائ هل، االا قل :

عىل ففائِ  فوائِ  َذ ي األلبلب، املةر ِل عىل ُخرصصِم أقواِ  أكليِف األَئ ِم،  صفوِة 

م، يف تفسري القفآن  حتقالق  يلناله،  الكةخ ع   أعرصِم األُ َّ
ِ
عو الت ألفلظه  آراء

 ع اإلجيلِز اخلليل ع  اإلخرصِ ،  الرل الِص اليلري ع    يجزاِت  بلناله، 

َم نفَيُه اإلضرص ،  املوسوِم يَأنواِر الرنز ِل  أرسار الرأ  ل،  أسأُ  ابَ َأن ُ ر ِّ

.« َ ْ   ريُب فاله    األجف  الثوابللطرصِب،  ال خُييل سيَي 
(1)

 

     را ى لرانالخ  ثل هذا الرفسري فل   كرفي غللبًل يثرصثم  الدر أ  

ت تزخف هبل املكربلت أرييم،  إنام سريجع ليرشات املالدر  املؤلفلت الري كلن

 االنذاك.

 

                            

                                       
 .2/688فسري البالضل ي ت (1)
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 الفصل الثاني

 أصول التفسري عند البيضاوي

أصوُ  الرفسرِي هي األُسُس  امُلق ِّ لت اليل الم الري ُتيني عىل فهم الرفسري،   ل 

 قع فاله    االخررصف،  كالفالم الريل ل  يه.     ر حمور هذا اليلم عىل أ ف  : 

َ القفآن لكي نفهم صنالع املفَّس   يف كربهم،  كالخ ُنفَّسِّ القفآن لنسري يف  كالَخ  ُفَّسِّ

الرفسري عىل يارية.
(1)

 

 ق  رأ ُت أنَّ    خري  ل  بني  لكم الرفسري ل ى الطللب هو الرتكالز أثنلء 

س يف دراسم كرب الرفسري عىل الرطبالق،  إنزا  تلك القواع   األصو  الري تُ   رَّ

)أصو  الرفسري( عىل  اقع كرب الرفسري،     أيفز ذلك م القفآن(   قفرات )علو

تربع املفَّس    ى  فاعلته ألصو  الرفسري الري اسرقفَّ َعَ ُل املفَّس   علالهل، ارى 

 ربني صوايه    خطئه،   كون احلكُم عىل قال م هذا الرفسري أ  ذاك  بنالًم عىل 

 أسس  نهجالم عل الَّم  وضوعالم.

ال راسم مل ى  فاعلة البالضل ي يف تفسريه هلذه األصو ، أ      هنل جلءت هذه

أليفزهل يحسب هذا البحا املوجز، ارى نضع تفسري البالضل ي يف  وضيه الرصئق 

يه د ن غلو أ  تفف ط، االا إن ييض    كرب ع  هذا الرفسري يللغ يف   اه د ن 

 علاله . أن  ق م أدلًم سوى كثفة عنل م اليلامء يه،  احلوايش الري كربت

 وقد قسمت هذا الفصل إلى خمسة مباحث :

                                       
 .21فاو  يف أصو  الرفسري لل كرور  سلع  الطاللر  انظف: (1)
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 املبحث األول

 عنايته بتفسري القرآن بالقرآن

املقاود يرفسري القفآن يللقفآن هو ياللن  يلين القفآن يللقفآن.
(1)

 هو أصٌل  

 × ق ٌم عىل غريه عن  املفَّس  ،  نذ عه  الاحليِم الكفام  أتبلعهم،  كلن النبي 
حليم، ثم هنج هنَجُه الاحليُم  الرلييون  أتبلعهم،  ُعنِي يه ق  فرح هذا املنهج للا

ييُض املفَّس      املرق ِّ ني يف تفلسريهم، ارى إذا ظهفت الانلعلت اليفيالم يف 

الرفلسري،  ي أت تغلب عىل الينل م هبذا األصل يف كربهم، قلت الينل م يرفسري 

 القفآن يللقفآن.

القفآن يللقفآن  و ًل يي   وم يف  نهجالم   ق  تفس ت أمهالَُّم الينل م يرفسري

 الرفسري،  أصبحت الينل م هبل  قاللسًل جلودة الرفسري  علم املفَّس.

ه،  ثل تفسري   البالضل ي لالس ي سروى الرفلسري الري أعطت هذا األصل اقَّ

اي  كثري،  تفسري أضواء الباللن للةنقالطي، فإِنَّك متف يلآل لت تلو اآل لت الري 

قفآنالَّم  حيم تفَّسهل،  تكةخ  ينلهل يجرصء  ال جتُ  البالضل ي  ردت آ لت 

تكةُخ  - ثرصً  -  وردهل يف  واضيهل،  ي وازنٍم رس يٍم يني البالضل ي  اي  كثري

الففَق الكبرَي يالنهام، االا جت  أن اي  كثري  ب أ هبذا األصل يف تفسري اآل م عن  

جالم  طفدة، ي رصف البالضل ي  جوده، ثم  نرقل للسنم، ثم اللغم  هكذا يف  نه

 .الذي سلر عىل خطى الزخمرشي يف ذلك

 ق  اعر   البالضل ي هذا املنهج يف ياللن املبهامت يف القفآن،  تفاالل اإلمجل ، 

 االسر ال  عىل  ل  ذهب إلاله     جوه الرفلسري،  غري ذلك.  سأ رد ييض 

                                       
،  قلالت يف علوم القفآن  أصو  الرفسري  22تفسري القفآن يللقفآن لل كرور حمس  املطريي انظف:  (1)

 .121لل كرور  سلع  الطاللر 
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  األ ثلم عىل ذلك.

ەئ ەئ وئ وئ ۇئ  ى ى ائ ائ ﴿ ف   ذلك تفسريه لقوله تيلىل:

االا ذكف  [25]البقفة:  ﴾ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی 

، ثم  [25]البقفة: ﴾ ائ ائ ەئ ەئ وئىى﴿  ينالني لغو ني لقوله:

ذكف نظريًا لآل م يف املينى األ      آ لت القفآن،  اسر   عىل املينى الثلين يقفاءة 

ں ں ڱ ڱ  ﴿  إِزالُله:قوُله:» ذكف اليرصقم يني القفاءتني فقل :محزة ،  

ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى  ﴿ ،  قوله:[126]طه: ﴾ ڻ ڻ ڻ ڻ 

ۇئ ۆئ ۆئ  ﴿ ،   قلس ره إ لمهل يقوله:[26]األعفاف: ﴾ائ ائ ەئ ەئ وئ 

« [21]األعفاف: ﴾ ۈئ
 (1)

 . ثم  سر ف يف ياللن كالفالم الروصل إىل إزالهلام.

ڃ ڃ ڃ چ چ  ﴿  يف تفسري اليه    اللذ   تض نهام قوله تيلىل:

عالم املضلف إلاله لكلٍّ    اليه   ، ثم  فَّسمهل يام  ذكف نو [06]البقفة: ﴾چ

 فاه     جوِه الرفسري،   سرُي إىل  جوٍه ُأخفى  ردت يف تفسريمهل،  نهل الوجُه 

هُه يحالا  رنلسب  ع  ل ذهب إلاله،     الذي ذهب إلاله اي  عبلس   ُ وجِّ

ىل الرغالري الذي حلق َثمَّ  ذكُف قوالً آخف يلفظ:قالل، يف نوعالم املضلف إلاله،   نبُِّه إ

 تفاالُل اليه    يف سورة امللئ ة قوله ...» قو :يرفسرِي اآل م عىل هذا القو . ثم  

  گ﴿ ...إىل قوله:[12]امللئ ة: ﴾ڃ ڃڄڄڃڃ﴿تيلىل:

.« [12]امللئ ة:  ﴾گ ڳ ڳ ڳ ڳ 
(2)

 

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ  ﴿  يف تفسريه لقوله تيلىل:

 طف عجالبًل،  هو  بني يقوله:أي:نوعًل    امل»  قو : [80]األعفاف: ﴾ڦ

                                       
 .16-1/81نظف : تفسري البالضل ي ا (1)

 .1/10 نظف : تفسري البالضل يا (2)
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.« [10]احلجف:  ﴾ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ﴿
(1)

  

پ   پ پ پ   ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿»  يي  تفسريه لقوله تيلىل:

ُه قوله:» قل : [52] ونس:﴾ڀ ڀ ٺ ڀ﴿ اآل م ك ج ٍل فَّسَّ

ياللٌن  ﴾ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ﴿  قالل: [52] ونس: ﴾ ٺ ٺ

.« لرولالهم إ له
(2)

 

ذهب إلاله     جوه الرفسري، أ   ذكف  ق   سر  ُّ البالضل ي يللقفآن عىل  ل  

 اآل لت الري تؤ   ذلك.     ذلك  ل  ذكفه يف تيالني املفاد يلحلجلرِة يف قوله تيلىل:

االا  [20]البقفة: ﴾ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ ﴿

لٍس.  املفاد هبل  هي مجُع َاَجٍف، كِجاَمَلم مَجُع مَجٍَل.  هو قلالٌل غري ُ نقَ »  قو :

روهل،  قفنوا هبل أنفسهم،  عَبُ  هل َطَ يًل يف شفلعرِهل  االنرفلِع َنحَ األصنلُم الري 

ڻ ڻ ۀ  ﴿ هبل،  اسر فلِع املضلرِّ ي كلنرِهل.     ُّ علاله قوله تيلىل:

.« [18]األنباللء:  ﴾ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ 
(3)

 

  ذكف البالضل ي أااللنًل ع دًا    امليلين لآل م الواا ة، أ  جزءًا  نهل، ثم  ةري 

آ لت أخفى  ردت يف القفآن هبذه امليلين الري ذكفهل.  نهل َأنَّه عن  تفسريه إىل 

 ذكف  جهني    الرفلسري،  [06]احلجف: ﴾ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ  ﴿ لقوله تيلىل:

... يف جنلٍت  عالوٍن : » الهل  ل  فال  الوجه الثلين فالقو :ثم  ذكف ع دًا    اآل لت ف

ٍة   ﴾ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ  ﴿  نهام كقوله:لكلِّ  ااٍ  جنٌم  عنٌي، أ  لكلِّ ِع َّ

ڎ ڎ ڈ ڈ  ﴿ ،  قوله: [52]الفمح : ﴾ائ ائ ەئ ﴿ثم قوله: [05]الفمح :

.« [16حم  :] ﴾ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک
(4)

 

                                       
 .1/665نظف : تفسري البالضل ي ا (1)

 .2/168نظف : تفسري البالضل ي ا (2)

 .1/51نظف : تفسري البالضل ي ا (2)

 .2/202نظف : تفسري البالضل ي ا (0)
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ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ﴿  عن  تفسريه لقوله تيلىل:

  ﴾ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې

 ل  ...أي أجليوهم يللركذ ب يف أهنم حكلء ب، أ  أهنم»  قو : [85]النحل:

چ چ ڇ ڇ ﴿ عب  هم اقالقم،  إنام عب  ا أهواءهم كقوله تيلىل:

م [82] ف م: ﴾ڇ ڇ ڍ  .  ال   رنُع إِنطلُق ابِ األصنلَم يه االنئٍذ، أ  يف َأهنَّ

ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ    ڳ ﴿  محلوهم عىل الكفف،  ألز وهم إ له كقوهلم:

.« [22]إيفاهالم: ﴾ ڻ ڻ
(1)

 

وضوع اآل م،   سريني يآ لت أخفى  ق   قخ البالضل ي أااللنًل عن   

ترح ث يف نفس املوضوع إلعطلء صورة خمررصة ع  املينى.     ذلك عن  

 ةري يلخرالٍر  [211]البقفة: ﴾ ۉ ې ې ې ﴿ تفسريه لقوله تيلىل:

ر ي َأنَّه نز  ي كم  » ري نزلت يةأن حتف م اخل ف فالقو :إىل اآل لِت األخفى ال

، [51لنحل:]ا﴾ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ﴿ قوله:

فأخذ املسل ون  رشيوهنل، ثم إِنَّ ع ف   يلذًا يف َنَفٍف    الاحليم قللوا: َأفرنل  ل 

رسو  اب يف اخل ف، فإهنل َ ْذَهَبٌم لليقِل، َ ْسَلَبٌم للامِ ، فنزلت هذه اآل م، فرشهبل 

 قوٌم  تفكهل آخف ن. ثم دعل عب الفمح  ي  عوف نلسًل  نهم، فرشيوا  سكف ا، فَأمَّ 

ڻ ۀ ۀ ہ  ﴿ فنزلت: [2]الكلفف ن: ﴾ٻ پ پ پ  ﴿ أاُ هم فقفأ:

، فقلَّ َ ْ   رشهبل، ثم دعل عربلُن يُ   للٍك [02]النسلء: ﴾ہ ہ ہ ھ

سيَ  يَ  أيب  قلٍص يف َنَفٍف، فلام سكف ا  افر ف ا  تنلش  ا، فأنة  سيٌ  ِشيفًا فاله 

ه، فةك ، فقل  ×ل إىل رسو  اب هجلُء األنالر فرضيه أنالريٌّ يِلحي ييرٍي فةجَّ

 إىل قوله:  ﴾ٻ ٻ پ﴿اللهمَّ َينيِّ لنل يف اخل َف ياللنًل شلفالًل. فنزلت:»:ع ف 

                                       
 .215-2/216نظف : تفسري البالضل ي ا (1)
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.«: انرهالنل  ل رب، فقل  ع ُف [11]امللئ ة: ﴾ ڄ ڄ ڄ﴿
(1)

 هذا الذي أ رده البالضل ي هنل هو خرصصم كرصم املفَّس   يف  سألم الر رج 

 القفآن الكف م،  ق  أجلد البالضل ي يف إ فاد الررش يي يف حتف م اخل ف كام  رد يف

هذه اآل لت يف هذا املوضع؛ االا إن صورة اكم اخل ف ال تكر ل إال ييفض هذه 

اآل لت يف  وضع  اا  يف أ    وضع ذكفت فاله هنل.
(2)

 

ڦ ڦ ڦ ﴿ : عن  تفسري البالضل ي لقوله تيلىل يف شأن إسامعالل

إىل أن  ل قلم يه   ةري البالضل ي [66] ف م: ﴾ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 

ثم  -سال نل إسامعالل كلن اشرغلالً يلألهم،  هو أنه كلن  أ ف أهله يللارصة،  الزكلة 

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ﴿...»لت أخفى نزلت هبذا الةأن، فالقو : ورد آ 

،  [66] ف م:  ﴾ڄ ڄ ڃ   َ    هو أن ُ قبَِل الفجُل عىل نفسه،اشرغلالً يلألهمِّ

 ﴾ڇ ڇ ڇ﴿قل  اب تيلىل:هو أقفُب النلس إلاله يللرك الل. 

«[5]الرحف م:﴾ۅۅۋۋ﴿[122]طه:﴾ڭۓۓ﴿،[210]الةيفاء:
(3)

.

هذا ارى  قو  للقلرئ إن هذا شأن األنباللء مجاليًل ارى نبالنل حم   صىل اب علالهم  

 أمجيني  سلم.

 ق   سر عي املقلُم البالضل ي عن  تفسريه لبيض اآل لت أن  ذكف آ لٍت ُأخفى 

هُفهل الريلُرَض  ع اآل م الري هو يا د تفسريهل  ياللهنل، فالز ُل هذا ُ وِهُم ظل

 الريلرض الظلهفي،   وفِّق يالنهام.

ک ک گ گ گ گ ڳ ﴿     هذا القبالل  ل ذكفه عن  تفسريه لقوله تيلىل:

إاِلَّ  اصُلهل »:﴾گ گ﴿ االا  قو  يف تفسري: [11] ف م: ﴾ڳ ڳ ڳ 

                                       
 .1/188نظف : تفسري البالضل ي ا (1)

 .2/210للفازي  ، الرفسري الكبري1/102الكةلف للزخمرشي انظف :  (2)

 .211-2/216نظف : تفسري البالضل ي ا (2)



 د.عبد الرحمن الشهري                تعريف به وبمصادره وما اعتنى به فيه من العلوم  :إلمام البيضاوي وتفسيرها

412 

هي خل  ٌة،  تنهلر يغريهم.  ع  جليٍف أنه علاله  الرٌض د هَنل، َ  فُّ هبل املؤ نون  

السرصم ُسِئَل عنه فقل :إذا دخل أهُل اجلنِم اجلنم، قل  ييُضهم لبيٍض: ألالس ق  

نل َأن َنِفَد النلر؟ فاُلقل  هلم:ق   ردمتوهل  هي خل  ٌة.  أ ل قوله تيلىل:   َعَ نل ريُّ

 ُدهل اجلواُز فلملفاد:ع  عذاهبل.  قالل:  ر [161]األنباللء: ﴾ى ى ائ﴿

.« فإِنَّه مم  ٌد علالهل...عىل الرصاط، 
(1)

 

خ قو  اجل هور الذي تؤ  ه األالد ا الاحالحم،  رجح هنل ضيَّ  هو 

 الاحالح يف  ينى الور د أنه املف ر عىل الرصاط  .قوالً  قلريه  لكنه غري  ةهور

.الد افوق جهنم، ل اللم األ
 (2)

 

 

 

                            

 

                                       
 .215-2/216نظف : تفسري البالضل ي ا (1)

ا ثنل خرصد ي  أسلم، ا ثنل النرض، » اإل لم الطربي:قل   .215-2/216( انظف : تفسري البالضل ي 2)

قل :  ﴾ک ک گ گ ﴿ ا ثنل إرسائالل، أخربنل أيو إسحلق، ع  أيب األاوص  ع  عب  اب: قوله:

الرصاط عىل جهنم  ثل ا  السالخ، فر ف الطبقم األ ىل كللربق،  الثلنالم كللف ح،  الثللثم كأجود اخلالل، 

قل  اي  كثري تيقالبًل عىل هذا  .« الفاييم كأجود البهلئم، ثم   ف ن  املرصئكم  قولون: اللهم َسّلم َسّلم

 غريمهل،    ر ا م أنس،  أيب سيال ،  أيب هف فة،  جليف،  هلذا شواه  يف الاحالحني » احل  ا:

 .، تفسري اي  كثري انظف: تفسري الطربي  .« غريهم    الاحليم 
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 املبحث الثاني : عنايته بتفسري القرآن بالسنة

للقفآن  ×تفسري القفآن يللسنم النبو م  فهو ه  اسع، االا  ة ل تفسري النبي

يف تفسري  ×ينفسه،  هو املس ى يللرفسري النبوي،  تة ل اجرهلد َ ْ  َيي  النبي 

آ ٍم قفآنالٍم يح  ٍا نبوي.
(1)

 

ملأثور الري أ لت هذا اللون     تفسري البالضل ي لالس    كرب الرفسري يل

الرفسري عنل رهل، َياْلَ  َأنَّه مل خيُل    االنرفلع يلألالد ا النبو م يف تفسريه،  ق  

زادت األالد ا  اآلثلر يف تفسريه ع  ألخ  أرييامئم ا  ٍا  أثف،  سر  ُّ هبل عىل 

    كلن قضل ل تفسري م خمرلفم، غري َأنَّ طف قم عفضه للناوص احل  ثالم خترلخ 

إىل  كلن، فق   ذكف احل  ا يأك له،  ق   قررص عىل  وضع الةله   نه،  أااللنًل 

 فَّس الكل م    اآل م ثم  ةري إىل أنَّ هذا الرفسري ر ي  ففوعًل    غري أن  ذكف 

نص املف ي.
(2)

 

     أ ثلم اسريلنره يلحل  ا النبوي يف الرفسري تفسريه للظلم يف قوله تيلىل:

 [82]األنيلم: ﴾پ پ پ پ ڀ ڀ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿

...  املفاُد يللظلم هنل الرشك؛ ملل ر ي أن اآل م ملل نزلت شقَّ ذلك عىل » االا قل :

نل مل  ظلم نفسه؟ فقل  علاله الارصة  السرصم: لالس  ل تظنون،  الاحليم،  قللوا: َأ ُّ

 ﴾ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ﴿ لن الينه:ال  لق اإِنَّام هو  ل ق

.« [12]لقامن:
(3)

 

 ال »  قو : [12]احلجفات: ﴾ٺ ٺ ٺ ٿ﴿  عن  تفسريه لقوله تيلىل:

 يف َغالبره.  ُسئل 
ِ
ع  الِغالبم؟  -علاله الارصة  السرصم  -َ ْذُكْف ييُضكم ييضًل يللسوء

                                       
 .1/26نظف : الرفسري النبوي للقفآن لل كرور خلل  البلتيل ا (1)

 .125نظف: البالضل ي   نهجه يف الرفسري ليب الفمح  البرشي ا (2)

 .1/661 ي نظف : تفسري البالضلا (2)
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بته، وإن لم يكن فيه فقد أن تذكَر أخاك بما َيكرهه، فإْن كان فيه فقد اغت » فقل :
(1).«ههتبَ 

 

د ن إ فاد لفظ  ×إىل َأنَّ املينى  ففوٌع إىل النبي   أااللنًل  كرفي يلإلشلرة

ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ﴿ احل  ا،  ثل تفسريه لقوله تيلىل:

ِ   ذهٍب  فضٍم » االا قل  يف ياللن  لهالم الكنز: [82]الكهخ: ﴾ۉ ې ې

.« ر ي  ففوعلً 
(2)

 

 [20] ف م: ﴾ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ۇئ﴿  عن  قوله تيلىل:

 َ .«َج  الً، هكذا ُر ي  ففوعلً   ًل:رَس » فقل : ﴾ىئ﴿َفَّسَّ
(3)

 

 البالضل ي ق  ُ فَّسِّ اآل م يام  فاه     جوه الرفسري ينلء عىل  قرىض اللغم، ثم 

 ذكف  ل ُأثف    احل  ا يف تفسريهل،  ريام  كون  ض ون احل  ا غري  طليٍق ملل 

ه، أ  ذهب إلاله. غري أنه ق   ريقبه يلإلشلرة إىل الرغالري الذي اال يف املينى يسبب

أنه  رتك للقلرئ الوصو  إىل ذلك ينفسه.   أيت    هذا القبالل  ل  ذهب إلاله أااللنًل 

   إيقلء األلفلظ عىل ع و هل،  ع م ارصهل يام ر ي    املأثور أ  غريه؛ ألنه ال 

 فى فالام ر ي ختاالاًل يلمليلين املذكورة،  إنام  نظف إلاله عىل أنه عىل طف ق الرفسري 

 ذلك.  يلملثل  أ  غري

ة ياالغم الر ف ض،  هذا الرفلسري املأثور هذا الذي جييله أااللنًل  ورد ييض 

ڦ ڦ ڦ ڄ ﴿     األ ثلم عىل ذلك يف تفسريه لقوله تيلىل:، غري  قبو 

 الضرص :الي  ُ  ع  الطف ق السويِّ ع  ًا أ  خطًأ، » ، قل :[1]الفلحتم: ﴾ڄ 

 املغضوب علالهم:ه كثري. قالل:  له عفٌض عف ٌض،  الرفل ت  ل يني أدنله  أقال

                                       
 .0/2661 احل  ا أخفجه  سلم يف صحالحه  2/268نظف : تفسري البالضل ي ا (1)

 .2/251،  احللكم يف املسر رك 6/212 احل  ا أخفجه الرت ذي  2/261نظف : تفسري البالضل ي ا (2)

 .2/212،  احللكم 15/51 احل  ا أخفجه اي  جف ف الطربي  2/256نظف : تفسري البالضل ي ا (2)
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،  الضللني [56]امللئ ة: ﴾ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ﴿ الالهود؛ لقوله تيلىل فالهم:

،  ق  [11]امللئ ة: ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ﴿ النالرى لقوله تيلىل:

. ر ي  ففوعلً 
(1)

  

  رجه أن  قل : املغضوب علاله:اليالة.  الضللني: اجللهلون يلب؛ ألن املنيم 

 يففم احلق لذاته،  اخلري للي ل يه،  كلن املقليل له    علاله     فق للج ع يني 

اخرل إا ى قوتاله اليلقلم  اليل لم،  امل ل يللي ل فلسٌق  غضوب علاله لقوله 

،  امل لُّ يلليلم جلهٌل [12]النسلء: ﴾ڱ ڱ ڱ﴿ تيلىل يف القلتل ع  ًا:

.« [22] ونس: ﴾ی ی ی جئ حئ﴿ ضلٌ  لقوله تيلىل:
(2)

 كلن جيب هنل  

احل  ا الاحالح يف تفسري اآل م،  هو نص يف  ينى اآل م،  الواجب أال إ فاد 

 الر إىل غريه.
(3)

عليهم اليهود، والضالين  المغضوب » فق   رد يف احل  ا أن: 
.«النصارى

(4)
 

 قل  [56]األنفل :  ﴾ۇۆۆ ۈ ۈ ٴۇ﴿  عن  تفسريه لقوله تيلىل:

ى يه يف» يف ياللن املفاد يللقوة:  احلفب.  ع  ُعقبَم ي  عل فٍ ِ ْ  ُكلِّ  ل ُ رقوَّ
(5)

 :

َة الرمي» الارصة  السرصم  قو  عىل املنرب:س يره علاله  «َأل ِإنَّ القوَّ
 (6)

، قلهلل ثرصثًل. 

                                       
 .81، الشالم السالللكويت عىل البالضل ي 6/260ظف : سن  الرت ذي نا (1)

 .21-1/26نظف : تفسري البالضل ي ا (2)

 .1/111انظف : قواع  الرتجالح عن  املفَّس   لل كرور اسني احلفيب  (2)

 عنه،  صحالح اي  ابلن يفقم    ا  ا ع ي ي  التم ريض اب 11611أخفجه أمح  يف  سن ه يفقم  (0)

5121. 

هو الاحليب اجللالل عقبم ي  عل ف األنالري السل ي الب ري ، شه  اليقبم األ ىل،  قرل شهال ًا يف  (6)

 .0108رقم  1/280الالام م . انظف: جتف   أسامء الاحليم للذهبي 

رت ذي يرشح علرضم األاوذي (، سن  ال12/50)صحالح  سلم يرشح النو ي أخفجه  سلم  (5)

11/212. 
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ه يللذكف ألَنَّه  .«أقواه ليلَّه علاله الارصة  السرصم َخاَّ
(1)

 هذا جال     البالضل ي  

 فاد يه.عن  ل اقررص عىل احل  ا يف ياللن  ينى اآل م ثم  جه امل

  ذكف البالضل ي أااللنًل نظري اآل م    احل  ا، أ   ل  وهم  يلرضرهل    

ۅ ۉ ﴿ االا الظلهف،   ز ل هذا الريلرض.     ذلك عن  تفسري قوله تيلىل:

 فَّس اآل م   فيط يالنهل  [61]آ  ع فان: ﴾ۉ ې ې ې ې ى ى 

ثم » احل  ا فالقو : ذكف هلل نظريًا    يني اآل لت الري قبلهل ريطًل  وضوعالًل، ثم  

إشلرًة  ﴾ۅ ۉ ۉ ې﴿ » حع يف ال عوة،  أشلر إلالهل يللقو  املج ل فقل :

ِم يلالعرقلد  احلق الذي غل ره الرواال  ،  قل :  ﴾ ې﴿ إىل اسركامِ  القوة النظف َّ

إشلرًة إىل اسركام  القوة الي لالَِّم، فإِنَّه ي رصز م الطلعم الري هي اإلتاللن يلأل ا ف 

ء ع  املنلهي، ثم قفر ذلك يأن اجل ع يني األ ف   هو الطف ق املةهود له  االنرهل

.«قْل آمنُت باهلل ثم استقم» نظريه قوله علاله الارصة  السرصم:يلالسرقل م.  
(2)

 

 ريام ذكف يف تفسريه  يلين أالد ا د ن اإلشلرة إىل أهنل أالد ا، كام يف 

ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ﴿ تفسريه لقوله تيلىل:

لالنظفكم أ  » االا قل : « [5]امللئ ة: ﴾ڑ ک ک ک ڑ 

اب إذا لالطهفكم    الذنوب، فإن الوضوء تكفري للذنوب، أ  لالطهفكم يللرت

.« أعوزكم الرطهري يلمللء...
(3)

 

إشلرٌة إىل ا  ٍا ر اه  سلم ع  عثامن  «فإِنَّ الوضوَء تكفرٌي للذنوب» فقوله :

 خرجت خطاياهُ  وضَأ فأحسَن الوضوءَ َمْن ت»:×قل : قل  رسو  اب  ي  عفلن 
.«من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره

(4)
 

                                       
 .2/28ضل ي نظف : تفسري البالا (1)

 .1/56،  احل  ا أخفجه  سلم  1/252نظف : تفسري البالضل ي ا (2)

 .1/022نظف : تفسري البالضل ي ا (2)

 (.2/122ر اه  سلم )صحالح  سلم يرشح النو ي  (0)
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كام  روسع يف ياللن القاص املوجزة يف القفآن يلألالد ا النبو م، كام يف تفسريه 

 يف ذلكاملأثورة أ رد الف ا م االا  [0]الرب ج: ﴾ڀ ڀ ڀ ﴿ لقوله تيلىل:

.خمررصةً 
(1)

 

ضوعم يف فضل ييض اآل لت  ق  أ رد البالضل ي أالد ا ضيالفم   و

 السور، نقلهل    الكةلف للزخمرشي،  ق  ذ ه اليلامء لذلك.
(2)

 

 أ ل ال راسم النق  م لألالد ا يف تفسري البالضل ي فرص نكلد نج هل، سوى 

 أ ثلم زهال ة  نلدرة يف ييض املواضع.

ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ﴿ كقوله عن  تفسريه لقوله تيلىل: 

االا فَّسَّ اآل م يأن املقاود يللذيح  [162ت:]الالفل ﴾ ىئ يئ جب حب خب

هنل هو إسامعالل ي  إيفاهالم علالهام السرصم، ثم  سر   يح  ا   نرق   ل ر ي 

 خرصف ذلك  يأنه مل  ثبت،  أنه    ز ائ  الفا ي، فالقو  يي  تفسريه لآل م:

نَّ ؛ ألنه الذي ُ ِهَب له إثف اهلجفة،  ألَ   األظهُف َأنَّ امل لطب يه إسامعالل »

م،  لقوله علاله الارصة البةلرة يإسحلق ييُ   يطوفٌم عىل البةلرة هبذا الغرص

«أنا ابُن الذَّبيحين»  السرصم:
 
فأا مهل ج ه إسامعالل،  اآلخف أيوه عب اب، فإن  

َل اب له افف يئف ز زم أ  يلغ ينوه عرشة.  ج ه عب املطلب نذر أن  ذيح  ل ًا إن َسهَّ

السهم عىل عب اب. فف اه ي ئم    اإليل.  لذلك ُسنَّت ال  م فلام سهل أقفع ف فج 

 ئم؛  ألن ذلك كلن ي كم  كلن قفنل الكبةني  يلقني يللكيبم ارى اارتقل  يهل يف 

أ لم اي  الزيري،  مل  ك  إسحلق ث م،  ألن البةلرة يإسحلق كلنت  قف نم يوالدة 

ر ي أنه علاله الارصة  السرصم  يقوب  نه فرص  نلسبهل األ ف يذيحه  فاهقًل،   ل 

يوسف صديق اهلل ابن يعقوب إسرائيل اهلل ابن » : َأيُّ النَّسِب أحُف؟ فقل  :ُسِئَل 
                                       

 .0/2211،  احل  ا أخفجه  سلم يف صحالحه  2/618نظف : تفسري البالضل ي ا (1)

 .1/222الرفسري  املفَّس ن للذهبي  نظف :ا (2)
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.«ذبيح اهلل ابن إبراهيم خليل اهللإسحاق 
(1)

 

ُه قل   وسخ ي   يقوب ي  إسحلق ي  إيفاهالم.  الز ائ      فللاحالح َأنَّ

.«سخ  ثل ذلك مل  ثبتوب كرب إىل  والفا ي،   ل ر ي َأنَّ  يق
(2)

 

ُه قل   وسخ ي   يقوب ي  إسحلق ي  »  أ ل قو  البالضل ي: فللاحالح َأنَّ

 ثل ذلك مل وب كرب إىل  وسخ ا     الفا ي،   ل ر ي َأنَّ  يقاإيفاهالم.  الز ائ

.فق   افق رأي أهل احل  ا « ثبت
(3)

  

                            

                                       
 .8/262هلالث ي يف جم ع الز ائ  ،  ا16/180أخفجه الطرباين يف الكبري ( 1)

 هذا احل  ا ق  أخفجه الطرباين    طف ق يقالم ي  الولال  ع  شيبم ع  أيب . 2/166تفسري البالضل ي   (2)

أنه سئل:    أكفم ×ع  النبي إسحلق السباليي ع  أيب عبال ة ي  عب اب ي   سيود ع  أياله 

ا  ا  16/180امليجم الكبري للطرباين ] « وسخ ي   يقوب ي  إسحلق ذيالح اب»س؟ قل  : النل

جم ع الز ائ  للهالث ي  ]« يقالم   لس  أيو عبال ة مل  س ع    أياله» [.  قل  اهلالث ي :16281

ع   1/128لك  يقالم ق  تويع علاله، فق  ر اه اي  املظفف يف غفائب شيبم »  قل  األلبلين: [.8/262

 ر اه »ثم قل  : يل  م ي  افص  يقالم  يًل ع  شيبم ع  أيب إسحلق ع  أيب عبال ة ع  اي   سيود يه. 

شيبم ع  أيب إسحلق ع  أيب األاوص ع  اي   سيود  وقوفًل علاله،  هو الاواب، أخفجه الطرباين 

 ا سلسلم األالد  هذا صحالح ع  اي   سيود.]» :1/28،  قل  اي  كثري يف تفسريه 1/268/8115

، «ذيالح اب»فق  صح ي  ن قوله: «   أكفم النلس ... الخ» [  أ ل ا  ا:.220الضيالفم لأللبلين رقم 

صحالح الب لري ، أالد ا األنباللء ، يلب )أم كنرم ] االا أخفجه الةال لن    ا  ا أيب هف فة.

 يلب )لق  كلن يف  وسخ  إخوته آ لت  (،5/0102) 2210( ح شه اء إذ ارض  يقوب املوت

، سورة  وسخ : يلب )لق  كلن يف  وسخ  إخوته  ،  كرلب الرفسري(5/011) 2282( ح للسلئلني

(    طف ق عبال اب الي في ع  سيال  املقربي يه.  أخفجه  سلم 8/252) 0581آ لت للسلئلني( ح 

 .[(0/1805) 158 وسخ علاله السرصم ح يف الفضلئل يلب فضلئل 

كرب »أخفجه ال ارقطني يف غفائب  للك يف ساللق طو ل فاله » اله :قل  احللفظ اي  اجف تيلالقًل عل( 2)

 يقوب إىل عز ز  رص : يسم اب الفمح  الفاالم،     يقوب إرسائالل اب ي  إسحلق ذيالح اب ي  إيفاهالم 

هذا  وضوع يلطل،  إسحلق ي   هب كلن  ضع احل  ا عىل » قل  ال ارقطني:  «خلالل اب ... احل  ا

الكليف الةلف يف ختف ج أالد ا الكةلف الي  اجف اليسقرصين يحلشالم الكةلف  ف:. انظ«اي   هب

2/262. 
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 خلف يف تفسري البيضاوي املبحث الثالث: تفسري الس

َلِخ هم علامُء الطبقلت الثرصث األ ىل يف اإلسرصم: الاحليم،  املقاوُد يللسَّ

 أتبلع الرلييني.   ل يي هم    الطبقلت ال  يررب ن    السلخ   الرلييون،

 يلملفهوم االصطرصاي.

يني  اتفقوا أنَّ آخَف َ   كلن    أتبلع الرلي» :ها(862)تقل  اي  اجف اليسقرصين

مم  ُ قبُل قوله َ   علش إىل ا  د اليرش     لئرني،  يف هذا الوقت ظهفت البَِ ُع 

ُظُهورًا فلشالًل،  أطلقت امليرزلُم َألسنَرهل،  رفيت الفرصسفُم رؤ َسهل،  ا ُرِح  أهُل 

مل  زِ  األ ُف يف نقٍص اليلم لالقولوا ي لق القفآن،  تغريت األاواُ  تغريًا ش   ًا،  

.«إىل اآلن
(1)

 

 عنل ره يرفسري هذه الطبقلت فقل : ق  نصَّ البالضل يُّ يف  ق  م تفسريه عىل  

 لطلملل أا ُث نفيس يَأْن ُأصنَِّخ يف هذا الف ِّ كرليًل حيروي عىل صفوِة  ل يلغني    »

 الرلييني، 
ِ
.« َ ْ  ُد هَنم    السلخ الالحلنيعظامء الاحليِم،  علامء

(2)
 

يرفسري السلخ يف كرليه إىل ا ٍّ  ل، االا اسريلن   ق   ىف البالضل ي يرشطه

ح يذكف اسم املفَّس    الاحليم أ  الرلييني أ  أتبلعهم،  يُطُفٍق خمرلفٍم، ففيام  َّ

 ريام نقَل تفسريه د ن النص عىل اس ه طلبًل لرصخرالر، غري أنَّ الذي  فاجع كرب 

 لد خيفج عنهل.الرفسري الري تيرني يرفسري السلخ جي  أن البالضل ي ال  ك

 لذلك فإِنَّه    اخلطأ نفُي صفِم الينل م يرفسري السلخ ع  تفسري البالضل ي 

ِد ع م الرناالص عىل أسامء املفَّس      السلخ،  إنَّام  نبغي الفجوع   أ ثلله مُلجفَّ

لرفلسري السلخ   وازنرهل يام نقله يف تفسري اآل م، فإن  ج ه  قو  يقوهلم د ن 

                                       
 . 1/5يرشح صحالح الب لري فرح البلري  (1)

 .1/5تفسري البالضل ي  (2)
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فهذا ُ يَذر ملنهجه يف االخرالر،  إِْن خفج ع  أقواهلم خمللفًم  النص عىل أسامئهم

ذ،  البالضل ي مل  سلم    ذلك يف ييض اهلم،  رغبًم عنهم فهذا الذي  ؤاخ

 املواضع.

ي   ل ي عنل ًم خلصًم لرفسري الاحليب اجللالل عب ابااضاالاى البا  أ لا ق

ي يلإلشلرة إىل تفسريه كرف ريام ا، فنقل تفسريه يف  واضع كثرية، اليبلس 

   غري تيقالب علاله،  ق   نلقةه.
(1)

 

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ﴿     ذلك عن  تفسري قوله تيلىل:

 -هم  ؤ نو أهل الكرلب، كيب اب ي  سرصم » ضل ي:قل  البال [0]البقفة: ﴾ڦ 

 -  داخلون  يهم يف مجلم املرقني ﴾ڀ ٺ ٺ﴿ أرضايه.  يطوفون عىل ،

أعم؛ إذ املفاد يأ لئك الذ   آ نوا ع  حك،  إنكلر،  هبؤالء دخو  أخاني حتت 

.« قليلوهم، فكلنت اآل رلن تفاالرًص لل رقني،  هو قوُ  ايِ  عبلس 
(2)

 

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ﴿  عن  تفسريه لقوله تيلىل:

،  قو  يي  ياللن  ينى [28]األنيلم:  ﴾ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ 

.«رُشهل:  وهُتلع  اي  عبلس:َا » اآل م:
(3)

 

  يف أسبلب النز    نقل ع  اي  عبلس كام يف تفسريه لقوله تيلىل:

ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ﴿

ع  اي  » فالقو : [216]البقفة:  ﴾ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت 

لً عبلس : َأنَّ ع فَ  يَ  اجل وح األنالري كلن شال ًل مِهَّ
(4)

ذا  لٍ  عظالٍم،  

                                       
  (، وسوعم   رسم  كم يف الرفسري ثل د. أمح  الي فاين يف ) اي  عبلس قلم ع د    البلاثني يج ع تفسري (1)

 يز ز احل ال ي يف كرليه  ف  لت اي  عبلس يف الرفسري  غريمهل. ال كرور عب ال

 .1/5تفسري البالضل ي  (2)

 .1/088تفسري البالضل ي  (2)

م. انظف : لسلن اليفب  (0)  .5/621اهِلمُّ يللكَّس الةالخ الفلين ،  املفأة مِهّ
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.«  أ والنل  أ   نضُيهل؟ فنََزَلتلذا ُننفُق  فقل :  ل رسو  اب  
(1)

 

كام يف تفسريه لقوله  يف تفسريه آل لت األاكلم  نقل أقوا  اي  عبلس 

]البقفة:﴾ڀپٻٻٻٻپپپٱ﴿:تيلىل

ل تي» ، االا قل  يي  تفسريهل: [220 َر ُّ يأقىص األََجَلني  ع  عيلٍّ  اي  عبلٍس: َأهنَّ

.«ااراللطلً 
(2)

 

 لت  نقل عنُه أ ضًل يف ييض املواضع    تفسريه     ذلك  يف تلر خ نز   اآل

ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ ﴿  ل  قوله عن  تفسريه لقوله تيلىل:

ل آخُف  ع  اي  عبلس » االا قل : [281]البقفة: ﴾ يئ جب حب خب َأهنَّ

.«أس امللئرني  الثامنني    البقفةآ ٍم نزَ  هبل جرب ُل،  قل : ضيهل يف ر
(3)

 

ُ بالنًل رأ ه فالهل الضل ي أااللنًل عن  تفسريات اي  عبلس   روقخ الب

ُفهل أ   وّجههل توجالهًل  ررص م  ع  ل ذهب إلاله.     ذلك  ل ء  نلقةهل،  ق   ضيِّ

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ﴿» قلله عن  تفسريه لقوله تيلىل:

  ل ُر ي » االا  قو  يي  تفسريهل: [116] وسخ:  ﴾ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ

م ُأخِلُفوا  ل َ َع هم اُب ع  اي  عبلس َأنَّ الفسَل   -إِْن صحَّ  -   النرص ظنوا َأهنَّ

.«ُس يف القلب عىل طف قِم الوسوسمفق  أراَد يللظ ِّ  ل هَيجُ 
(4)

  

كام  نقل البالضل ي أقوا  يقالم املفَّس      الاحليم كلخللفلء الفاش    

،   قخ أمجيني  عب اب ي   سيود  أيبِّ ي  كيٍب  ع ف  ي  اليلص  غريهم 

 ع أقواهلم أااللنًل كام  قخ  ع ييض أقوا  اي  عبلس، االا  بني  جهم نظفه 

 اليل الم،  توجالهه يف ييض املسلئل االجرهلد م. 

                                       
 .1/186تفسري البالضل ي  (1)

 .1/262تفسري البالضل ي  (2)

 .1/222تفسري البالضل ي  (2)

 .2/110تفسري البالضل ي  (0)
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 ﴾ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ ﴿   ذلك عن  تفسريه لقوله تيلىل:

  ل ُر ي ع  اخللفلء الفاش    يف  ينى » قل  يي  تفسري اآل م: [26]فالت:

 الففائض فجزئاللهُتل إخرصِص الي لِ بلِت عىل اإل امِن، رقل ِم    الثاالس
ِ
.«،  َأداء

(1)
 

يللَبْ ِع كام »  قو : [21]النسلء: ﴾ ڃ چ چ ﴿  يف تفسري قوله تيلىل:

 النَّفِس إىل الرهلكم.   ؤ  ه  ل ر ي أنَّ ع ف  ي  
ِ
 فيلُه َجَهَلُم اهلنِ ، أ  يإِلقلء

َلُه يف الرال م خلوِف الرَبْ  (2).« × ِد فلم ُ نِْكف علاله النبيُّ اليلص تَأ َّ
 

 عنايته بأسباب النزول:
    أهم صور الينل م يلآلثلر يف تفسري البالضل ي إ فاد أسبلب النز  ، االا 

إنه  سرفال   نهل يف توضالح قام اآل م أ  احللدثم الري نزلت يةأهنل اآل م،  هي 

  ك   يففم تفسري ال  » يلين القفآن.  لذلك قل  الواا ي:طف ق قوي يف فهم  

« اآل م د ن الوقوف عىل قارهل،  ياللن نز هلل
(3)

 يففم سبب  » ،   قو  اي  تال الم:

.« اليلم يللسبب  ورث اليلم يلملسببالنز    يني عىل فهم اآل م، فإن 
(4)

 

اعر   عىل كرلب ريام     هنل فق  عني البالضل ي يأسبلب النز   املف  م،  

، االا إهنام علشل يف يالئم ها(058)ت ي النالسليوري أسبلب النز   لإل لم الواا

 رقلريم يف يرصد فلرس،  كلن ملؤلفلت الواا ي أثٌف كبرٌي عىل    جلء يي ه يف تلك 

 البالئم اليل الم، كللزخمرشي  البالضل ي  غريهم كام تق م.

 البالضل ي  يرب ع  النز   ياالغ ع   ة، فق   يرب ييبلرات  حيم  ثل: 

كذا، أ  ر ي كذا فنزلت، أ  ا ث كذا فنزلت، أ  تكون غري  سبب نز   اآل م

                                       
 .2/226تفسري البالضل ي  (1)

 .266-1/201تفسري البالضل ي  (2)

 .15أسبلب النز   للواا ي  (2)

 .12/221، فرل ى اي  تال الم  28 ق  م يف أصو  الرفسري  (0)
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 حيم  ثل : نزلت اآل م يف كذا، أ  نز هلل يف كذا.  غللبًل  ل خيررصهل   ذكف 

 ي الذي ر ي سبب  ضل النهل ييبلراته،    غري ذكف للفا ي،  أااللنًل  ذكف الفا

 ،  اليربة يف النز   ع  طف قه،  صالغ اليبلرات غري  ؤثفة يف صنالع املفَّس 

 اخررصف الاالغ يف ا لت الاحليم  الرلييني.

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ  ﴿     األ ثلم عىل ذلك عن  تفسريه لقوله تيلىل:

قل  يف سبب  [168]البقفة:  ﴾ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ 

كلن إسلُف عىل الافل،  نلئلُم عىل املف ة،  كلن أهُل اجللهلالِم إذا سيوا » النز  :

ج املسل سحومهل. فلامَّ   ون أن  طوفوا يالنهام  جلء اإلسرصُم،  ُكَّست األصنلُم حتفَّ

.« لذلك فنزلت
(1)

 

  ﴾ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ﴿  عن  تفسريه لقوله تيلىل:

يف  رياثه ؛ إذ سبب نز له أن عالالنم ي   ﴾ۓ ڭ ڭ﴿ قل : [121]النسلء:

اا 
(2)

أخربنل أنك تيطي االينم الناخ  األخت »فقل :  ×أتى النبي  

،  إنل كنل نورث     ةه  القرل ،  حيوز الغنال م، فقل  علاله الارصة الناخ

.« بذلك أمرت» السرصم : 
(3)

 

 ق   ورد أااللنًل ع ة أسبلب للنز  ، د ن تفجالح ألا هل. ف   ذلك عن  

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ  ﴿ تفسريه لقوله تيلىل:

سبب ، قل  يف [188]آ  ع فان:  ﴾ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ 

                                       
 ،  احل  ا أخفجه  سلم يف كرلب احلج يلب ياللن أن السيي يني الافل 1/162تفسري البالضل ي  (1)

،  انظف : املحفر يف أسبلب النز   لل كرور  1211( يفقم 2/128 املف ة رك  ال  اح احلج إال يه )

 .1/221خلل  املز ني 

عالالنم ي  اا  ي  اذ فم الفزاري    املؤلفم قلوهبم ، شه  انالنًل  الطلئخ. انظف: جتف   أسامء الاحليم  (2)

 . 0516يفقم  1/022للذهبي 

 .1/261، الفرح السام ي لل نل ي 2/268 احل  ا أخفجه احللكم  1/215تفسري البالضل ي  (2)
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ر ي َأنَّه علاله السرصم سأَ  الالهوَد ع  يشء ممل يف الروراة فأخرب ه ي رصف  » :نز هلل

م ق  ص قوه،  ففاوا يام فيلوا، فنََزلت.  قالل نزلت يف  :  ل كلن فالهل،  َأَر ه َأهنَّ

م رأ ا املالحَم يف الر لُِّخ،  اسرح   ا يه،  قوٍم ختلَّفوا ع  الغز ، ثم اعرذر ا يَأهنَّ

املنلفقني؛ فإهنم  ففاون ي نلفقرهم   سرح   ن إىل املسل ني   قالل: نزلت يف

.« قميلإل امن الذي مل  فيلوه عىل احلقال
(1)

 

ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ﴿  عن  تفسريه لقوله تيلىل:

نزلت يف املطيِ ني  وم ي ر،  كلنوا اثني عرش رجرًص    » قل : [25]األنفل : ﴾ڇ

 ُجُزر. أ  يف أيب ُسفاللن اسرأجَف لالوِم قف ش،  طيم كلُّ  ااٍ   نهم كلَّ  وٍم َعرَش 

ُأُاٍ  ألفني    اليفب سوى َ ْ  اسرجلش    اليفب،  أنفَق علالهم أرييني أ قالَّم، 

أ  يف أصحلب اليرِي؛ فإِنه ملل أصالبت قف ٌش يب ر، قالل هلم: أعالنوا هبذا عىل افب 

.« ليلنل ن رك  نه ثأرنل ففيلوا... حم  
(2)

 

ض لل رصيسلت الري حتخ   قخ البالضل ي أااللن ًل عن  السبب   نلقةه،   ريفَّ

يه    خرص  اآل م نفسهل، فرص  ط ئ  إلاله، يل  ةري إىل رده،     ذلك يف تفسري 

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ  ﴿ قوله تيلىل:

 ﴾ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ 

يه   املفادُ  » :﴾ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ﴿،  قو  يف ياللن املفاد    [11]األاقلف:

قبل إسرص ِه فإِنَّ خاوَص  اجلنس.  إِن صحَّ نز هلل يف عب الفمح  ي  أيب يكف 

« السبِب ال ُ وجب الر االَص...
 (3)

 م الري تلالهل  هي قوله تيلىل:اااثم  فَّس اآل  

                                       
،  احل  ا أخفجه  سلم يف صحالحه ، كرلب صفلت املنلفقني  أاكل هم  1/221تفسري البالضل ي  (1)

،  انظف : املحفر يف أسبلب النز    2112يفقم  0/000،  أمح  يف  سن ه 2118يفقم  0/2102

 .1/201لل كرور خلل  املز ني 

 .26-2/11تفسري البالضل ي  (2)

 .2/218تفسري البالضل ي  (2)
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 ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ﴿»

م أهُل النلر.  هو ﴾ۇ ۇ ۆ ﴿ ...»   قو  يف تفسريهل :﴾ ې   ُفدُّ  يَأهنَّ

ُه ِ   أهلهل لذلك،  ق  َجبَّ عنُه   -إِن كلن  -النز َ  يف عب الفمح ؛ ألنَّه    ُّ عىل َأنَّ

إِسرصُ ه(.
(1)

 ل َنَزَلْت يفهذا،  َ ْ  زعَم َأهنَّ  ل  كلِّ َ ْ  قلمٌّ يف هذا ع » قل  اي  كثري: 

 يْكٍف أْسَلَم ييَ  ذلك ي  أيِب   عب  الفمح نَّ يالٌخ؛ ألَ َض  يكٍف فقوله ِ  َأيِب عب الفمحِ  ي

.«هِ ْ  خاللر أْهِل ز لن   َاُسَ  إسرَصُ ُه،  كلن
(2)

 

هل اليربة يي وم اللفظ أم »  املريلقم يأسبلب النز   قلع ة:    أهم القواع

« ي اوص السبب
(3)

،  ق  أدرك البالضل يُّ أمهالم هذه القلع ة،  لذلك فهو  ؤكِّ  

لنز ِ  عىل أن اليربة يي وم اللفظ ال يف  واضع كثرية أثنلء إ فاده لسبِب ا

ڳ ڳ ڱ ڱ ﴿ي اوص السبب، فالقو  عن  تفسريه لقوله تيلىل:

علٌم يف كل جملدٍ   بطٍل،  إن نزلت يف » :[65]غلفف:  ﴾ڱ ڱ ں ں ڻ

 رشكي  كم، أ  الالهود اني قللوا: لست صلابنل، يل هو املسالح ي  دا د  بلغ 

.« ..رب  البحف،   سري  يه األهنلر.سلطلنه ال
(4)

 

ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ  ﴿  عن  تفسريه لقوله تيلىل:

ْن صحَّ نز ُله يف علٌم يف كلِّ َ ْ   لَت عىل كففه،  إِ  » قل : [20]حم  : ﴾ڳ ڳ ڳ 

.« أصحلب القلالب
(5)

 

 جييل أااللنًل خاوصالم احلكم يللسبب ختفجيًل    ختفجيلت اآل م،     ذلك 

                                       
 .2/218تفسري البالضل ي  (1)

 .1/282تفسري اي  كثري  (2)

، القواع  احلسلن املريلقم 1/85، اإلتقلن يف علوم القفآن للسالوطي 16/250انظف : فرل ى اي  تال الم   (2)

 . 18يللقفآن للسي ي 

 .2/212تفسري البالضل ي  (0)

 .2/211فسري البالضل ي ت (6)
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 چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌڃ ڃ  ﴿ عن  تفسريه لقوله تيلىل:

چ چ چ ڇ  ڃ ڃ چ  ﴿ ...» قل : [2]النور: ﴾ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ 

إذ الغللُب أنَّ امللئَل إىل الزنى ال  فغُب يف نِكلح  ﴾ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ

الاوالح،  املسلفحَم ال  فغُب فالهل الالحلُء؛ فإِنَّ املةلكلَم ِعلٌم لأللفم  الرضلم، 

اق، فكلن اقُّ املقليلم أن  قل :  الزانالُم ال ُتنكُح إاِل  امل للفَم سبٌب للنُّففِة  االفرت

؛ ألن اآل م نزلت  ِ   زاٍن أ   رشك، لك  املفاد ياللن أاوا  الفجل  يف الفغبم فاله َّ

وا أن  رز جوا يغل ل ُ كف َ  أنفسه َّ لالنفق  علالهم     يف ضيفم املهلجف   ملل مَهُّ

 أكسلهب َّ عىل علدة اجللهلالم.

ٌض  ﴾ڎ ڈ ڈ ژ ﴿م الزاين  لذلك ق َّ  لِق  تيفُّ ألَنَّه تةبٌُّه يللُفسَّ

للره م،  تسبب لسوء املقللم،  الطي  يف النسب،  غري ذلك    املفلس .  لذلك 

َعربَّ ع  الرنز ه يللرحف م  بللغًم.  قالل:النفي ي ينى النهي  ق  ُقفئ يه.  احُلف م 

ٱ ﴿  ، أ   نسوٌخ يقوله:عىل ظلهفهل،  احلكم خماوٌص يللسبب الذي  رد فاله

ه علاله السرصم ُسئل ع  فإِنَّه  رنل   املسلفحلت،   ؤ  ه أن [22]النور: ﴾ ٻ ٻ

.« ، والحرام ل ُيحرِّم الحالل...َأولُّه ِسفاٌح، وآخره نكاحٌ  » ذلك فقل :
(1)

 هذا  

خلٌط    البالضل ي، االا سلق ا  ثني  سلقًل  اا ًا، أا مهل  وقوف عىل اي  

كام ذكف ذلك علامء احل  ا خف  ففوٌع  فاله ضيخعبلس،  اآل
(2)

،  هو إشلرٌة إىل 

 قلم يضلعم البالضل ي يف احل  ا.

                                       
  .2/086تفسري البالضل ي  (1)

يف تفمجم عثامن ي  عب الفمح   2/18،  اي  ابلن يف املجف اني 0/258أخفجه الطرباين يف األ سط  (2)

وقوف   «أوله سفاح وآخره نكاح»ل ي  سلقًل  اا ًا، أ هلام قوله الوقليص.  مهل ا  ثلن سلقهام البالض

 ففوع    ا  ا علئةم،  ق  أخفجه البالهقي  «الحرام ل يحرم الحالل» له:عىل اي  عبلس،  اآلخف قو

انظف: الفرح السام ي يف  ،  يف إسنلده عب اب الي في  هو ضيالخ.1/151يف سننه يف يلب  النكلح 

 .2/850ختفج أالد ا تفسري البالضل ي لل نل ي 
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 :تعامله مع اإلسرائيليات
 أ ل الف ا لت اإلرسائاللالم فق  جتنبهل البالضل ي إىل اٍ  ييال ، فرص تكلد جت  يف 

القفآين، كام ، أ ردهل يف تفاالل ييض القاص اً تفسريه ر ا لت إرسائاللالم إال نلدر

 قوله تيلىل:السرصم  ع يلقالس عن  تفسري يف تفسريه لقام سلالامن علاله الارصة  

االا سلق ر ا م يف  ،[26]الن ل:  ﴾ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب ﴿

 ا رًا إ لهل ييبلرة ت   عىل  ، صخ ذلك الوف  الذي محل اهل ا ل إلاله

.ف ضالر 
(1)

 

 قو ه ىل عالسى   ثل ذلك  ل أ رده يف  صخ امللئ ة الري نزلت ع
(2)

 ،

 متثل الةالطلن ياورته قام سلالامن 
(3)

 غري ذلك    اآلثلر اإلرسائاللالم  

ُه يسبِب إ فادهل كثري    اليلامء يي ه  .الري ذ َّ

يف البالضل ي األالد ا املوضوعم الري أ ردهل ك ل  ك  اإلشلرة إلاله ت ممل 

 ، وضوعٌ   اا ٌ   هي يف أصلهل ا  ٌا  ،ياللن فضلئل السور يف آخف كل سورة

 ضيه
(4)

أيو عا م نوح ي  أيب  ف م 
(5)

   تفسري الكةلف  هي  أخوذة  ،

.أ ردهل يف آخف كل سورة كام فيل الزخمرشيق    ،للزخمرشي
 
 

                                       
 .2/216،  انظف : تفسري اي  كثري  1/655تفسري البالضل ي  (1)

 .010-1/012نظف: تفسري البالضل ي ا (2)

 .2/116نظف: تفسري البالضل ي ا (2)

لرقالال   اإل ضلح حح  ق  م اي  الارصح لليفاقي ا، 161- 166علوم احل  ا الي  الارصح انظف:  (0)

   ل يي هل. 122

ل ع، النه أخذ نوح ي  أيى  ف م   ز   ي  عب اب، أيو عا م املف زى، علمل أهل  ف ،  هو نوح اجلهو ( 6)

الفقه ع  أيى انالفم  اي  أيى لالىل،  احل  ا ع  اجلج ي  أرطلة،  الرفسري ع  الكلبى   قلتل، 

 املغلزى ع  اي  إسحلق،  ر ى ع  الزهفي،  اي  املنك ر. ىل قضلء  ف  يف خرصفم املناور،  ا ر ت 

 ا فضلئل القفآن  قل  احللكم:  ضع أيو عا م ا  قل   سلم  غريه:  رت ك احل  ا. االلته.

 .0/286انظف:  الزان االعرذا  للذهبي  ها112، تويف سنم الطو ل
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 أقوال التابعين :
  نقل البالضل ي أقوا  املفَّس      الرلييني    أ ثل  أيب اليللالم ُرفالع ي  

،  ها(160)ت ،  جمله  ي  جربها(16)ت،  سيال  ي  جبريها(16)ت هفان الف لاي

 ها(118)ت،  قرلدة ي  دعل م الس  يسها(166)ت الضحلك ي   زاام اهلرصيل

 غريهم. غري أن ذلك قلالل ج ًا،  هو إذا أ ردهل ال  رقالَُّ  يأقواهلم، يل ق  

الاحليم. ُ ضِيُفهل،   فدُّ علالهل، أ   وجههل توجالهًل  نلسبًل كام  فَّ يف تفسري
(1)

 

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ  ﴿     ذلك  ل ذكفه عن  تفسريه لقوله تيلىل:

  فدُّ عىل  ل ذهب إلاله جملهُ   الضحلُك ِ ْ  أنَّ الريلالَق  [282]البقفة: ﴾ پ ڀ

الذي ُ سروثق يه ِرهلٌن، أ  فيلالكم رهلٌن، أ  » يف اآل م الشرتاط السفف فالقو :

 م الشرتاط السفف يف االرهتلن كام ظنه فلالؤخذ رهلن،  لالس هذا الريلالق يف اآل

جمله   الضحلك رمحهام اب ألنه علاله السرصم ره  درعه يف امل  نم    هيودي 

ييرش   صلعًل    شيرٍي أخذه ألهله، يل إلقل م الروثالق يلالرهتلن،  قلم الروثالق 

.« م يف السفف الذي هو  ظنم إعوازهليللكرب
(2)

 

ٍٍ كام يف تفسريه لقوله تيلىل: أااللنًل  ورد قوالً للرلييني ب علاله ية   ثم ال ُ يقِّ

 قل  » االا  ورد قو  جمله  فالقو : [56]البقفة: ﴾ک ک گگگ﴿

جمله :  ل ُ ِسَ ْت ُصوُرهم،  لك  قلوهُبم، فُ ثُِّلوا يللِقَفدِة كام ُ ثِّلوا يلحلامر يف 

 .« [6]اجل يم:  ﴾ک گ گ گ             ﴿ قوله:
(3)

 

 أااللنًل كام يف تفسريه لقوله تيلىل:نقل ع  ييضهم لع الرلييني فال أ ل طبقم أتب

 ﴾ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ﴿

                                       
 .102نظف: البالضل ي   نهجه يف الرفسري ليب الفمح  البرشي ا (1)

 .221-1/225تفسري البالضل ي  (2)

 .1/168تفسري البالضل ي  (2)
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ها(118)ت ، فق  أ رد تفسري اإل لم سفاللن ي  عالالنم [26]إيفاهالم:
(1)

 زعم  » فالقو : 

ام ايُ  عالالنم َأنَّ أ الد إسامعالل علاله الارصة  السرصم مل َ يُب  ا الانَم، حُمرجًل يه،  إِنَّ 

وهنل ال  ار،   قولوَن: البالُت َاَجٌف، فحالثام نابنل  كلنت اجلرٌة َ   ر َن هبل،   س ُّ

.« ي نزلرهَاَجفًا فهو 
(2)

 

 الر ف ض كقالل  ر ي  نحوهل،االغم ي  ورد البالضل ي أقواالً غري  سن ة 

  هذا كثري يف تفسريه،  عن  املفاجيم جت هل ألا   فَّسي السلخ.

ٌم عىل اإلجيلز،  ع م الروسع،  لكنه جلأ إىل االخراللر  تفسري البالضل ي قلئ

 الرتجالح يني أقل  ل املفَّس   امل رلفم الري تفد يف  يلين اآل لت،  الري  ريذر 

 .القو  هبل مجاليًل، أ  اجل ع يالنهل

 

 

                            

                                       
فأخذ عنهم  أخذ عنه  ترل ذ الرلييني ع دًا    ( هو سفاللن ي  عالالنم ي  أيب ع فان الكويف إ لم كبري أدرك 1)

ها . انظف: 118،  لت ي كم سنم الةلفيي  أمح  ي  انبل  غريمهللألع ش  شيبم  كبلر اليلامء كعلاله 

 .16/200ل طالب البغ ادي ، تلر خ يغ اد ل1/216احللالم أليب نيالم 

 .2/225تفسري البالضل ي  (2)
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 املبحث الرابع : القراءات يف تفسري البيضاوي

سوف  تفسريه يللقفاءات  نص يف  ق  م تفسريه عىل أنه ُعنِي البالضل ي يف

ُث نفيس يَأن ُأصنَِّخ يف هذا الف ِّ كرليًل »  ذكف القفاءات الثامن فقل :  لطلملل ُأا ِّ

حيروي عىل صفوِة  ل َيلغني    ُعظامء الاحليم  علامء الرلييني     د هنم    

يم اسرنبطرهل أنل     قبيل السلخ الالحلني،   نطوي عىل نكٍت يلرعم  لطلئخ رائ

   أفلضل املرأخف    أ لثل املحققني،   يفب ع   جوه القفاءات املةهورة 

مِ  املَيِز َّ
(1)

.« واذ املف  م ع  القفاء امليررب  إىل األئ م الثامنالم املةهور  ،  الة 
(2)

 

 األئ م الثامنالم املةهور ن    القفاء هم السبيم
(3)

 الذ   اخرلرهم اي  جمله  

إضلفًم إىل  يقوب احلرض ي البرصي، كام  ورد كثريًا القفاءات الةلذة الري فق ت 

أا  ح ط القفاءة املةهورة
(4)

 ،  هو  وظفهل يف ياللن امليلين.

ض    البلاثني للقفاءة الري اعر  هل البالضل ي يف تفسريه   مل أج  َ ْ  تيفَّ

ب املفاد، فوج ته فرربيره فوج ته يف ي ا م كل سورة  ورد ع َد آ لهتل،   هذا ممل ُ قفِّ

 ذكف الَي َّ عىل خمرلخ  ذاهب أهل الي د،  أكثف  ل رأ ره  ذكُف الي َد الكويفَّ 

  قررص علاله، كام يف سورة النسلء،  امللئ ة،  األنيلم،  األنفل ،  هود،  الفع ، 

  إيفاهالم،  األنباللء،  احلج،  غريهل.

                                       
م ِ   َعز ره،  قل : َعُز ُته إىل (1)   أياله  َعز ُره.امليِز َّ

 .1/5تفسري البالضل ي  (2)

هم اي  عل ف الةل ي،  اي  كثري املكي،  علصم الكويف،  أيو ع ف  البرصي،  محزة الكويف،  نلفع  (2)

 امل ين،  الكسلئي.

مجع البلاا حم   غاللث القفاءات الةلذة الري أ ردهل البالضل ي يف كرلب  ع توثالقهل  نسبرهل  (0)

وصل إىل أن البالضل ي أ رد القفاءات الةلذة ع   ااٍ   ثرصثني    الاحليم  الرلييني  توجالههل،  ق  ت

 أتبلعهم مم  اشرغل يلإلقفاء  نقل القفاءات. انظف: القفاءات الةلذة  توجالههل يف تفسري القليض 

 .21-21البالضل ي ص 
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ل البرصة يف الي د كام يف سورة البقفة،   قررص أااللنًل أقل عىل ذكف  ذهب أه

  الكهخ،  السج ة. 

 كالم  هي تسع عرشة  » كام يف قوله يف سورة املؤ نون:   ذكف املذهبني أااللنلً 

.« رص ني،  ثامين عرشة عن  الكوفالنيآ م عن  الب
(1)

 

فغلب عىل ظني يي  ذلك َأنَّه  فَّس القفآن عىل قفاءة أا  قفاء الكوفم الثرصثم، 

نني مل أ الزه    يالنهم. فرربيت كرصم البالضل ي عىل  ففدات القفاء الثرصثم  لك

الكوفالني  هم محزة  علصم  الكسلئي، فغلب عىل ظني َأنَّه  فَّس عىل قفاءة محزة 

 الز لت الكويف خاوصًل. 

]آ   ﴾ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ﴿ فين  تفسريه لقوله تيلىل:

،  البقالَّم  ×خطليًل للنبي  ﴾حَتَْسبَ َّ ﴿، انففد محزة الكويف يقفاءة [118ع فان:

يللاللء.
(2)

لسرصم، أ  ِخطلٌب للفسوِ  علاله ا»  ُت البالضل يَّ  قو  يف تفسريهل:  ج 

.« لكلِّ َ   حَيسب
(3)

غري أين  ج ته  رليع الزخمرشي يف تلحني قفاءة محزة يف قوله  

عىل فلسربي ت أن  فَّس القفآن  [1]النسلء: ﴾ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ﴿ تيلىل :

قفاءة  فى أن فالهل حلنًل.
(4)

 

 املوضوع يف الجم إىل  ز      الرربع للرأك     القفاءة الري اعر  هل 

، االا إن نص القفآن املطبوع  ع تفسري البالضل ي يف كل البالضل ي يف تفسريه

                                       
 .2/052تفسري البالضل ي  (1)

 .1/521انظف :  يجم القفاءات لل طالب  (2)

 .1/216تفسري البالضل ي  (2)

صنخ املرص عيل قلرئ كرليًل يف ختف ج قفاءات تفسري البالضل ي سامه )الفالض السام ي يف ختف ج قفاءات  (0)

البالضل ي(،  هو حيقق يف جل يم أم القفى،  ق  قفأته فوج ته مل  ريفض للقفاءة الري اعر  هل 

ل للقفاء هبل.  ليل البالضل ي مل  ير   قفاءة ييالنهل البالضل ي،  إنام تربع القفاءات يف تفسريه  قلم ينسبره

 لركون أصرًص للرفسري  اب أعلم.
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طبيلته هو يف ا م افص ي  سلالامن الكويف،  هو مل  فَّس القفآن عىل ر ا م افص، 

ٌد يف  يظم كرب الرفسري املطبوعم، االا إِنَّ ر ا َم افٍص هي  هذا اخللل  وجو

الف ا ُم الري توففت هبل الطبلعم    ي ا رهل، فُوضع نصُّ القفآن يف كرب الرفسري 

هبذه الف ا م،  ع اخررصفهل  ع الف ا م املير  ة ل ى كثري    املفَّس  ، ممل أ قع يف 

خيرلخ ع  القفاءة الري ُطبيت هبل اللبس ل ى القلرئ، االا  قفأ كرص ًل لل فَّس 

اآل لت، فالظ  أنَّ املفَّس ق  أخطأ يف الفهم.  د نك تفسري الطربي  الةوكلين 

 البالضل ي  اجلرصلني  اي  عطالم األن ليس فهي مل تير   ر ا م افص يف الرفسري 

   ع ذلك فللنص القفآين املطبوع فالهل هو يف ا م افص.

  عىل تلقاله القفاءات  االشرغل  هبل،  لكنَّه يف  البالضل ي لالس يف تفمجره  ل   

تيل له  يهل أثنلء الرفسري     عىل أن ل  ه ق رًا جال ًا    امليففم يللقفاءات  توجاله 

  يلنالهل،  املرواتف  نهل    غريه.

كام إِنَّه سلر عىل  نهج ييض املفَّس   الذ    قيوا يف انرقلد ييض القفاءات 

 وا عىل ييضهل يلللح ،  أاسبه تليع يف ذلك الزخمرشي الاحالحم املرواتفة،  اك

الذي  قع يف ذلك قبله،  انرق ه اليلامء يف ذلك.
(1)

 

ٿ ٿ  ﴿     األ ثلم عىل ذلك يف تفسري البالضل ي عن  تفسريه لقوله تيلىل:

 قفأ محزُة يلجلفِّ » قل  يف قفاءة )األَرالِم( يلجلف: [1]النسلء: ﴾ٿ ٹ ٹ ٹ 

.«  هو ضيالٌخ؛ ألَنَّه كبيض الكل م املجف ر، عطفًل عىل الض ريِ 
(2)

 

  ل ذكفه البالضل ي    ضيخ قفاءة محزة قو   فد ٌد،  ق  نقله ع  

الزخمرشي
(3)

االا ( اه186)ت،  هو  ذهب البرص ني،  أ هلم سالبو ه رمحه اب

                                       
 .106نظف: البالضل ي   نهجه يف الرفسري ليب الفمح  البرشي ا (1)
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اكم يللضيخ عىل هذه القفاءة
(1)

 محزة أا  القفاء السبيم املةهور   الذ    ،

ي   سيود  اي   ذه القفاءة قفأ هبل عب اباو ،  هاافاءهتم يللقبام قاتلقت األ 

،     الرلييني إيفاهالم الن يي  احلس  البرصي  غريهم. عبلس 
(2)

 

 أ ل قوله: إهنل غري  وافقم لليفيالم فهذا  فد د أ ضًل، ألن القفاءة إذا ثبرت اجٌم 

ءة،  ق  أثبت اي   للك يف اليفيالم،  لالست القواع  النحو م اجًم عىل القفا

النحوي جواز هذا الوجه يف اللغم،  اسرةه  له يةواه   رففقم    نثف اليفب 

 شيفهل.
(3)

 

 البالضل ي ال  كرفي يإ فاد أ جه اخررصف القفاء يف اآل م،  إنام  وجه 

ٿ ٿ  ﴿ القفاءات،   بني  جه كل قفاءة،     ذلك عن  تفسريه لقوله تيلىل:

 قفأ اي  كثري  » ، االا قل :[21اص:]الق ﴾ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ

يغري  ا ؛ ألنه قل   ل قلله جوايًل ملقلهلم،   جه اليطخ َأنَّ املفاد اكل م  ﴾قلَ  ﴿

.« يالنهام فال الز صحالحهام    الفلس  القولني لالوازن النلظف
(4)

 

  سر  م القفاءة يف تفجالح  ينى عىل  ينى يف الرفسري، كام يف تفسريه لقوله 

 ﴾ ى ى ائ ﴿ » االا قل : [25]البقفة: ﴾ائى ى  ﴿ تيلىل:

انَي أص َر زلَرهام ع  الةجفة،  محلهام عىل الزلِم يسببهل،  نظري )َع ( هذه يف قوله 

، أ  أزهلام ع  اجلنم ي ينى أذهبهام، [82]الكهخ:  ﴾ۈئ ۈئ ېئ ېئ ﴿ تيلىل:

(  قريض عثفًة  ع   يُضُ ه قفاءُة محزة فأَزاهَلام.  مهل  رقلريلن يف املينى، غري َأنَّ )َأَز َّ 

.« الز ا 
(5)

 

                                       
 .2/281انظف : الكرلب لسالبو ه  (1)

 .5-2/6 طالب ظف :  يجم القفاءات للان (2)
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 هو  ذكف قفاءة  يقوب احلرض ي  هو القلرئ الثل   الذي ذكف قفاءته، ف   

يففع  » قل : [16]امللئ ة:  ﴾ ې ى ى ائ ائ ەئ ﴿ ذلك عن  تفسريه لقوله تيلىل:

ٌء  امثُل  ل َقرََل اجلزاء  املثُل قفاءُة الكوفالني   يقوب، ي ينى فيلاله أ  فواجبه جزا

.« النَِّيم   
(1)

 

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ﴿  قوله أ ضًل عن  تفسريه قوله تيلىل:

لِن »:[161]امللئ ة: ﴾ې ېۋۅۅۉۉ األ لاللن: األَاقَّ

مهل األَ لاللن. َأ  َخرُب  يللةهلدِة لقفايرهام   يففرهام،  هو خرُب  بر أ حمذ ف. َأي:

(، أ   بر أ خربه )آخفان(، أ  َيَ ٌ   نهام، أ     الض ري  يف  قو لن  قفأ محزة )َأنَّ

أي      يقوب  أيو يكف ع  علصم )األ لني( عىل أنه صفم للذ   أ  ي    نه، 

.« األ لني الذ   اسرحق علالهم
(2)
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 املبحث اخلامس

 عناية البيضاوي بالصناعة الخلغوية يف تفسريه 

علوُم اللسلِن صنلعالًَّم،    صلرت »أن اخرلط اليفب يغريهم    األ م يي  

الكرصِم يف  وضوعلت اللغِم،  أاكلِم اإلعفاِب  البرصغِم يف الرتاكالب، فوضيت 

ال  ا  ُ  يف ذلك، يي  َأن كلنت َ َلَكلٍت لليفِب ال ُ فجُع فالهل إىل نقٍل  ال كرلٍب، 

فرنويس ذلك،  صلرت ُتَرلقى    كرِب أصِل اللسلن، فلارالج إىل ذلك يف تفسري 

لقفآن؛ ألَنَّه يلسلِن اليفب،  عىل  نهلِج يرصغرِهم،  صلر الرفسرُي عىل صنفني: ا

َلِخ،  هي  يففم النلسخ  املنسوخ  تفسرٍي نقيل ُ سنٍ  إىل اآلثلر املنقولم    السَّ

 أسبلب النز  ،  الانُخ اآلخُف    الرفسري  ل  فجُع إىل اللسلِن     يففم اللغِم 

أد م املينى يحسب املقلص   األسللالب،  هذا الانخ  اإلعفاب،  البرصغم يف ت

د ع  األ  ، إذ هو املقاود يللذات،  إنام جلء هذا يي   أن    الرفسري قلَّ أن  رففَّ

.« صلَر اللسلُن  علو ه صنلعمً 
(1)

 

لذلك ال نج  نحوًا يف كرب الرفسري الري سبقت ت     علم النحو، أ  الري 

ها(211)تق الانيلينألفت يف عرصه كرفسري عب الفزا
(2)

 ثرًص. فإذا  صلنل إىل أيب  

 ج نله  ع اعرامده عىل الرفسري يلملأثور  هراًم يللنحو  ها(211)تجيفف الطربي 

  سلئله،  يللانلعم اللغو م امليج الم يف دراسم الغف ب  حتلالل املففدات، سللكًل 

 يف نحوه  سلك نحو ي الكوفم غللبًل.

   فَّسًا ال  ريفض لذكف املسلئل النحو م يف     يي  الطربي  ن ر أن جت

                                       
 .006-026 ق  م اي  خل  ن  (1)

يو يكف عب الفزاق ي  مهلم الانيلين، ا ث ع  هةلم ي  اسلن  اي  جف ج   ي ف  األ زاعي، هو أ (2)

ها . انظف : سري أعرصم النبرصء للذهبي 211 ا ث عنه أمح  ي  انبل  اي  راهو م  غريهم، تويف علم 

8/652-611. 
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تفسريه، ذلك أنه مل  ك  لالق م عىل تفسري القفآن إال    كلن علملًل يلللغم اليفيالم 

 علو هل، االا أصبح اليلم يلليفيالم حطًل أسلسالًل    أهم ح ط املفَّس،  ق  

م  ق ارًا،  ييُ  فإن أعظم اليلو» ك البالضل ي عن  ل قل  يف  ق  ره:نبه عىل ذل

 أرفيهل حفًل   نلرًا علم الرفسري الذي هو رئالس اليلوم ال  نالم  رأسهل،   بنى 

قواع  الرشع  أسلسهل، ال  لالق لريلطاله  الرا ي للركلم فاله إال    يفع يف 

يفيالم،  الفنون األديالم اليلوم ال  نالم كلهل: أصوهلل  فف عهل،  فلق يف الانلعلت ال

.« يأنواعهل
(1)

 

  ف ى    املفَّس يلمليففم القلاللم للغم  إنام  ةرتط الرفوق يف  يففرهل، فهو ال

 اإلتقلن ليلو هل.  لالس اإلعفاب يف كرب الرفسري راجيًل إىل علم املفَّس   يللنحو 

فحسُب،  إنام هنلك سبٌب رئالٌس آخف،  هو أن ياللن اإلعفاب  وضح املينى   ثبره 

يلين القفآنالم، االا  ؤدي اخررصف اإلعفاب إىل يف الذه ، كام أنه  وج  تنوعًل يف امل

 اخررصف املينى،  هذا كثرٌي يف كرب الرفسري.

 صلُم الرفسري ييلم النحو  ثالقٌم،  هي صلٌم ُن ركهل يللنَّظِف إىل  فهوم ُكلٍّ ِ   

عل ي الرفسري  النحو، فلأل    يني ياللن املينى  كةفه،  الثلين  يني إا ى 

 ىل ذلك الباللن  الكةخ.السبل امله م للوصو  إ

 ق  تربيُت الانلعم اللغو م يف تفسري البالضل ي فألفالره  لالئًل يلملسلئل النحو م ، 

 حتلالل املففدات،  الروجالهلت البرصغالم،  سوف أرضب لذلك ييض األ ثلم 

  أعلق علالهل تيلالقًل  جالزًا يحسب املقلم.

ةلف للزخمرشي تأثفًا فأ ل اجللنب النحوي يف تفسري البالضل ي فق  تأثف يللك

ظلهفًا، ذلك أن البالضل ي خيررص  ل  فاله الزخمرشي، ثم ق   ز   علاله يذكف آراء 

 مل  أت هبل، أ   غفل ييض  ل ذكفه الزخمرشي، أ   فده،  الةواه  عىل هذا  كثرية.

                                       
 .1/6تفسري البالضل ي  (1)
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گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ  ﴿    ذلك قو  الزخمرشي عن  تفسري قوله تيلىل:

    فإن قلت:  ل حمل )َكَ ْةاَلِم(» :[11]النسلء:﴾ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ 

اإلعفاب؟ قلت: حمله الناب عىل احلل     الض ري يف )خَيَْةْوَن( أى خيةون 

ةبهني ألهل خةالم ابَّ َأْ  َأَش َّ َخْةاَلًم ي ينى أ  النلس  ثل أهل خةالم ابَّ، أى  ُ 

ت ع  أش  خةالم    أهل خةالم ابَّ،  أش   يطوف عىل احلل . فإن قلت: مل ع ل

الظلهف  هو كونه صفم لل ا ر  مل تق ر خيةون خةالم  ثل خةالم ابَّ، ي ينى  ثل 

 ل خيةى ابَّ؟ قلت: أيى ذلك قوله: )َأْ  َأَش َّ َخْةاَلًم( ألنه   ل عطخ علاله يف اكم 

الفف ق  مل  ع  ض ريِ   اا ،  لو قلت خيةون النلس أش  خةالم؟ مل  ك  إال الالً 

 ، فرناب خةالمً خةالمً   َّ َش أَ  ك ال تقو  خيش فرصنٌ ألنَّ  ؛املا ر  نراب انرالَب 

خةالم  فرجّفهل،  إذا نابرهل مل  ك  أش َّ  خةالمً  نام تقو  أش ّ  أنت تف   املا ر، إِ 

خةالم، عىل   ذاَت  خلشالمً  إال عبلرة ع  الفلعل الال  نه، اللهم إال أن جتيل اخلةالمَ 

  َّ َش أَ  النلس خةالم  ثل خةالم ابَّ، أ  خةالمً  ينله خيةون  نَّ فرزعم أَ  هُ  ُّ جِ   َّ قوهلم َج 

( جمف رًا عطفًل عىل:  خةالمً     خةالم ابَّ،  جيوز عىل هذا أن  كون حمل )َأَش َّ

.« )َكَ ْةاَلِم ابَِّ( تف   ك ةالم ابَّ أ  ك ةالم أش  خةالم  نهل
(1)

  

إىل ك ةالم اب    إضلفم املا ر  » اخررص البالضل ي هذا الكرصم فقل : ق  

املفيو ،  قع  وقع املا ر أ  احلل     فلعل خيةون عىل  ينى، خيةون النلس 

 ثل أهل خةالم اب  نه. َأْ  َأَش َّ َخْةاَلًم عطخ علاله إن جيلره الالً  إن جيلره 

 ا رًا فرص، ألن أفيل الرفضالل إذا ناب  ل يي ه مل  ك     جنسه يل هو  يطوف 

ب تيلىل أ  ك ةالم أش  خةالم  نه، عىل الففض عىل اسم اب تيلىل أي:  ك ةالم ا

اللهم إال أن جتيل اخلةالم ذات خةالم كقوهلم: ج  ج ه عىل  ينى خيةون النلس 

                                       
 .1/625لكةلف للزخمرشي ا (1)
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.« خةالم  ثل خةالم اب تيلىل، أ  خةالم أش  خةالم    خةالم اب
(1)

 

فللذي زاده البالضل ي هنل هو ياللُن نوِع اإلضلفم،  َأنَّ َأفيل الرفضالل إذا َنَاب 

 يي ه مل  ك  ِ   جنسه.  ل 

 ريام خللخ الزخمرشي  ضيخ  ل ذهب إلاله،  ثلام رد أن  كون اخررصف 

يئ جب حب خب مب ىئ﴿ القفاءتني يف )إاِلَّ ا فَأَتك(    اآل م الكف  م:

 الخررصف الف ا رني يف قام خف ج لوط [81]هود: ﴾ ىب يب جت حت خت

قفأ إاِلَّ اْ َفَأَتَك  فإن قلت: ل  جه قفاءة   » علاله السرصم، فق  قل  الزخمرشي:

يللناب؟ قلت: اسرثنلهل    قوله َفَأرْسِ يَِأْهِلَك  ال لالل علاله قفاءة عب  اب: فأرس 

 يأهلك يقطع    اللالل إال ا فأتك.

 جيوز أن  نراب ع  ال  لرفت، عىل أصل االسرثنلء  إن كلن الفاالح هو 

إخفاجهل  ع أهله ر ا رلن:  الب  ، أعنى قفاءة    قفأ يللففع، فأي هلل ع  أا .  يف

ر ى أنه أخفجهل  يهم،  أ ف أن ال  لرفت  نهم أا  إال هي، فلام س يت هّ ة 

 ر ى أنه أ ف يأن خيلفهل  اليذاب الرفرت  قللت: ل قو لء، فأدركهل اجف فقرلهل.

واهل إلالهم، فلم  َّس هبل.  اخررصف القفاءتني الخررصف اإن هاهل، فا ع قو 

.«الف ا رني
(2)

 

 ال جيوز محل القفاءتني عىل الف ا رني يف أنه خلفهل  ع قو هل »   ي:ل  البالضلفق

أ  أخفجهل فلام س يت صوت اليذاب الرفرت  قللت  ل قو له فأدركهل اجف 

فقرلهل، ألن القواطع ال  اح محلهل عىل امليلين املرنلقضم،  األ ىل جيل االسرثنلء يف 

[ 55]النسلء: ﴾ٺڀڀٺ﴿:ثله يف قوله تيلىلالقفاءتني    قوله: َ ال َ ْلَرِفْت  

أكثف القفاء عىل غري األفاح،  ال  لزم    ذلك أ فهل يلاللرفلت   كونَ  نْ أَ  بي ُ  ال  َ 
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ُه ُ ِاالُبهل  يل ع م هنالهل عنه اسرارصاًل  لذلك علل عىل طف قم االسرئنلف يقوله: إِنَّ

.« الففع َ ل َأصلهَبُْم  ال حيس  جيل االسرثنلء  نقطيًل عىل قفاءة
(1)

 

عىل أن البالضل ي  نل  ل ، هذا اارجلٌج قوٌي ملل ذهب إلاله يف َردِّ قوِ  الزخمرشي

كلن ذا فكٍف ثلقٍب،  يارية نلفذة، عن  ل  نقل    الكةلف  يي  ل  نقله  عالًل تل ًل، 

 فلذلك تفاه  ز   علاله ياللنًل، أ   ضيفه، أ   فده.

 ف،  لكنه ال  روسع فالهل توسع  كلن للبالضل ي اهرامٌم يباللن  يلين احلف

الواا ي يف البسالط، أ  الزخمرشي يف الكةلف،     أ ثلم ذلك عن  تفسريه لقوله 

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ  ﴿ تيلىل:

 ) ل(  ز  ة  جيوز أن تكون  ا ر م يف  وضع » االا قل : [86] وسخ: ﴾ڃ

اليلطخ  امليطوف الناب يلليطخ عىل  فيو  )تيل وا(  ال يأس يللفال يني 

يللظفف، أ  عىل اسم )أن(  خربه )يف  وسخ( أ  )   قبل( أ  الففع يلالير اء 

 اخلرب )   قبل(  فاله نظٌف؛ ألن )قبل( إذا كلن خربًا أ  صلًم ال  قطع ع  اإلضلفم 

يف اقه ارى ال  نقص،  أن تكون  وصولم أي:  ل ففطر وه، ي ينى  ل ق  ر وه 

.«  م   اخلاللنم  حمله  ل تق
(2)

 

 فنالحظ على هذا المثال أربعة أمور :
 ذكفه لل يلين النحو م الري حتر لهل ) ل( يف اآل م الكف  م. -1

اإلشلرة إىل ًأصٍل نحوي،  هو ع ُم جواز الفال يني اليلطخ  امليطوف  -2

 يفلصٍل غري الظفف.

تيلالل  ل ذهب إلاله    ضيخ الوجه القلئل يففع املا ر ) ل ففطرم(  -2

                                       
 .أنوار الرنز ل للبالضل ي (1)

 .2/185تفسري البالضل ي  (2)
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  قبل( يأن )قبل( ال تقطع ع  اإلضلفم إذا اُفُه ) اون خبا اء عىل أن  كايريلال

  قيت خربًا.

 يف اآل م. ه الوجوه اإلعفايالم الري حتر لهل) ل(ع م ذكف امليلين املرتتبم عىل هذ -0

 البالضل ي ال  سرةه  إال يللةواه  الرض ر م يف املسلئل النحو م أ  اللغو م، 

   الزخمرشي،  ق   ضالخ أااللنًل شواه  لالست عن    غللب شواه ه  أخوذة

ات شواه  الزخمرشي،  ريام أك ل الةواه  النلقام عن  الزخمرشي،  ق  ُح 

البالضل ي الةيف م يف  ؤلفلت خلصم.
(1)

 

 (2):ويمكن تلخيص منهج البيضاوي النحوي في النقاط التالية
 ر له     جوه.اإلشلرة الَّس يم إىل إعفاب الكل م  ع اإلالطم يام حت -1

 ن رة االهرامم يلليلم النحو م  اخلرصف النحوي. -2

 االقرالد يف ذكف الةواه  الري أغلبهل    الكةلف. -2

 اسر  ام املاطلحلت البرص م. -0

 الغ وض أااللنًل يسبب االخرالر الة    يف اليبلرة. -6

الري  قال م ال راسم النحو م يف تفسري البالضل ي تر ثل يف تلك اإلضلفلت 

أضلفهل البالضل ي،   ل قلم يه    نقٍ  آلراء الزخمرشي، كام أنَّ هذه ال راسم تيطالنل 

داللم تلرخيالم عىل الرباعم يف االخرالر  اإلجيلز، يي  أن ثبرت القواع   اسرقفت 

 أصو  النحو،  ذلك يف هنل م القفن السليع اهلجفي.

                                       
 نهل )القو  املليض يف حح شواه  تفسري القليض( لل حجوب ينسللك، املطبيم  الوراقم الوطنالم  (1)

  املوصيل. م ، اإلسيلف يف حح أياللت القليض  الكةلف خلرض ي  عطلء اب2666الرونسالم ، تونس 

ء ( انظف: ال راسلت النحو م يف يرصد فلرس    ي ا م القفن اخلل س إىل هنل م القفن السليع، لل كرور هبل2)

 .162ال    عب الوهلب عب الفمح  
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لهف،  ق  تأثف يللكةلف  أ ل جلنب البرصغم يف تفسري البالضل ي فهو يلرٌز  ظ

للزخمرشي كثريًا يف ذلك،  مل خيل    إضلفلت  ملسلت ت   عىل ذ ق البالضل ي 

 هو يف هذا جلء عىل ثف ة يرصغالم ممه ة الطف ق، االا سبقه  ،البرصغي األديب اليليل

الذي تفك أثفه يف يالئره القف بم   ل اوهلل،  كذلك  ها(011)تعب القلهف اجلفجلين 

ذي  فق لرطبالق  ل قي  له عب القلهف اجلفجلين    خرص  تفسري القفآن الزخمرشي ال

 الكةلف.يف 

 األ ثلم عىل البرصغم يف تفسري البالضل ي  ايب ارصهل،  لك     تلك 

. [18]البقفة: ﴾ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ﴿ األ ثلم  ل ذكفه عن  تفسري قوله تيلىل:

صلخم إىل احلق  أيوا أن ُصمٌّ ُيْكٌم ُعْ ٌي ملل س  ا  سل يهم ع  اإل» الا قل :ا

 نطقوا يه ألسنرهم   ربرص ا اآل لت يأيالرهم، ُجِيُلوا كأنام أ فت
(1) 

 ةلعفهم 

  انرفت قواهم كقوله:

 ُصااامُّ إذا َساااِ ُيوا َخااارْيًا ُذِكاااْفُت ياااهِ 

 

 عناااَ ُهْم أذناااوا 
ِ
 إْن ُذِكاااْفُت يساااوء

(2) 

  كقوله: 

ااذي ال ُأر ااُ هُ اَأَصاامُّ عاا  الةاا  يء الَّ

 

ْلااااِق اب ااااانَي ُأر اااا ُ  أسااااَ ُع َخ  
(3)

 

 إطرصقهل علالهم عىل طف قم الر ثالل، ال االسريلرة إذ    حطهل أن  طوي ذكف  

 املسريلر له، يحالا   ك  محل الكرصم عىل املسريلر  نه لوال القف نم كقو  زهري:

ٍف  اارصِح ُ َقااذَّ  َلااَ ى أسااٍ  شاالكي السِّ

 

َلااااااُه لَِبااااااٌ  َأظَفاااااالُره مل ُتَقْلاااااامِ  
(4)

 

                                        
 وف،اآلََفِم،  هي اليلهُم ُتاالُب اليشَء،  قل : َأ ِخ الزرُع أي أصليره آفٌم فهو  ئوٌف  ثل َ يُ    ِ  ْت  فَ أَ ( 1)

 .0/1222انظف: الاحلح للجوهفي )َأَ َف(  القوُم  ُأ فوا  إِ ُفوا: َدَخَلْت َعَلاْلِهْم آَفٌم.  آَف 

 .البالت لقينب ي  أم صلاب (2)

 مل أعفف قلئله. (2)

 .01د وانه  (0)
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م تفى املفلقني السحفة  رضيون ع  توهم الرةباله صفحًل كام قل  أيو متلم     ث

 الطلئي:

 َ  ااااَيُ  اراااى َ ُظااا َّ اجلَهااااوُ  

 

اااااامء  ياااااأنَّ َلاااااُه َالجاااااًم يف السَّ
(1)

 

 هنل  إن طوى ذكفه يحذف املبر أ لكنه يف اكم املنطوق يه،  نظريه:  هل 

 َسااااٌ  عاااايلَّ  يف احُلااااُف ِب َنَيل اااامأَ 

 

االففِ َفْر االُء ت  نفااف  ااْ  َصااِفري الاَّ
(2)

 

اآل م فذلكم الر ثالل  نرالجره،  إن  هذا إذا َجَيْلَت الض ري لل نلفقني عىل أنَّ  

.« جيلره لل سروق   ، فهي عىل اقالقرهل
(3)

 

فهو يف هذا املثل  كةخ ع  يرصغم اآل م  ذكف  اطلح الر ثالل  االسريلرة، 

 هو  رأثف يللزخمرشي يف ذلك،   أ رد شواه  شيف م تكةخ نظلئف هذا يف الةيف.

 فهو  أخذ  نه    ع   نرق  يف أ ثلم كثرية. ، اخررص ييض شواه ه

 رأثف يللفاغب األصفهلين، االا خيرلر فهو حتلالله لل ففدات القفآنالم أ ل  

امليلين ال قالقم الري ت   علالهل املففدات يللنظف إىل ساللقهل،  الفاغب األصفهلين 

 يف كرليه املففدات،  ليل هذا هو سبب ظ  ييض البلاثني ذا يف تفسريه هب ر الز 

 أن البالضل ي اعر   عىل املففدات  لالس عىل تفسريه الكبري.

 

 

                            

                                       
 .18د وانه  (1)

 شلعف إسرص ي غري  يف ف هيجو يه احلجلج ي   وسخ. (2)

 .1/60تفسري البالضل ي  (2)
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 املبحث السادس

 أثر عخلم الكالم يف تفسري البيضاوي

ئم نةأ البالضل ي يف يالئم  عرٍص راج فالهل علم الكرصم  علم املنطق  علم اهلال

 غريهل    اليلوم اليقلالم، فطلبهل  نذ ا اثره،  أتقنه،  درسه عىل أسلتذته،  قفأ 

كربه املير  ة، يل  صنخ فالهل  انفلت. فانخ يف علم الكرصم كرلب )طوالع 

األنوار     طللع األنظلر(،  ق   صفه السبكي يَأنه )َأجلُّ خمررٍص يف علم 

الكرصم(
(1)

.  ق  حاه ع د    اليلامء
(2)

 له كرلب يينوان )اإل ضلح( يف علم  ،

أصو  ال   ،  له كرلب ) ابلح األر اح( ،  له كرلب ) نرهى املنى يف حح 

أسامء اب احلسنى(  كل هذه يف اليقلئ   علم الكرصم.  حح يف علم املنطق كرلب 

األر وي
(3)

) طللع األنوار يف املنطق  احلك م(،  له خمررص يف علم اهلالئم.  عن  ل  

صنخ تفسريه يف آخف االلته، يي  اكرام  آلره اليل الم،  اسركامله لرش ط املفَّس، 

أقبل عىل املالدر الري عنالت هبذه اليلوم    يني كرب الرفسري فوج  كرلب الفازي 

ذه  ا رًا     الدره األسلسالم الري ظهف أثفهل يف اوم، فلختاذه اليلاأمجيهل هل

 تفسري البالضل ي. 

 ر ك  يف هذه اليلوم اليقلالم، فق   زج يني علم الفلسفم البالضل ي علملٌ 
(4)

 

                                       
 .6/61لفيالم طبقلت الة( 1)

ها(  يف كرلب سامه ) طللع األنظلر عىل طوالع األنوار(  هو  طبوع، 101 نهم أيو الثنلء األصفهلين )ت( 2)

  نهم أيو يكف املفعةيل الةهري يسلجقيل زاده يف كرليه )نرش الطوالع(  هو  طبوع يرحقالق حم    وسخ 

 إدر س.

لفيي، فقاله أصويل  نطقي له ع د    املؤلفلت يف الفقه هو رساج ال    حم ود ي  أيب يكف األر وي الة( 2)

 .6/66ها . انظف: طبقلت الةلفيالم للسبكي 610 األصو   املنطق  غريهل تويف 

 .28البحا ع  طبلئع األشاللء،  اقلئق املوجودات. انظف: الفلسفم اإلسرص الم ليففلن عب احل ال   يه( 0)
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 علم الكرصم
(1)

،  كرص اليل ني ق  اعر   أصحلهبل عىل اليقل،  ظهف أثفهل يف 

تفسريه فهو كثريًا  ل  سري ل يف تفسريه لبيض اآل لت ألفلظًل فلسفالًم  كرص الًم،  ثل 

عبلرة إثبلت  اجب الوجود
(2)

الق  م ،  خالئص امل كنلت  أنَّ 
(3)

ال  قبل  

 غريهل    األلفلظ الري مل  ،الرشكم يف ذاته،  تكون اليلمل    اجلواهف  األعفاض

 تفد يف الكرلب  ال السنم  إنام افظت ع  الفرصسفم  املركل ني.

 لذلك عن  ل أراد تيف خ الرواال   افق اجله الم
(4)

 امليرزلم  الفرصسفم يف  

الب يف الذات اإلهلالم،  نفي اجلس الم  الرحالز تيف فهم،  ذلك ينفي الري د  الرتك

  وافقره  رغم ، اجلهم،  كلهل ألفلظ مل  أت يه الرشُع  ال جلءت يف اللغم    قبل

 يف ذكفاً  نج  له ال الذي األلوهالم تواال  أثبت إنه إال لل ركل ني الرواال   ينى يف

الفيويالم. تواال  إثبلت اهرام هم  جّل  ألن املركل ني كرب
(5)

 

إنه  افق املفجئم كام
(6)

يف تيف خ اإل امن فهو جمفد الرا  ق عن هم،  جمفد  

 الرا  ق القلبي  كفي السرحقلق املغففة،  األعام  عن هم خلرجم ع   س ى اإل امن.

 ي أ  نه خملوق غري × رسوله عىل املنز  اب كرصم  أهُل السنم  قولون: القفآن

                                       
حح املقلص  انظف:ت اليقلئ  ال  نالم يإ فاد احلجج  دفع الةبه. علم الكرصم هو علٌم  قر ر  يه عىل إثبل( 1)

 . 1/1للرفرلزاين 

،  ق  اسرح ثه الفرصسفم ×لفظ  اجب الوجود غري  ارد يف كرصم اب تيلىل،  ال يف كرصم رسوله ( 2)

 .2/186املرأخف ن. انظف : الاف  م الي  تال الم  

جوده يف املليض إىل أ  ،   يرب عنه يأنه أزيل. انظف: املقا  ( الق  م  املطلق هو الذي ال  نرهي متلدي  2)

 .1/206األسنى 

جله الم هم أتبلع جهم ي  صفوان الذي قل  يلإلجبلر  االضطفار إىل األعام ،  أنكف االسرطلعلت ا( 0)

 كلهل،  زعم أن اجلنم  النلر تبال ان  تفناللن  غري ذلك    اليقلئ  البلطلم. انظف: الففق يني الففق

 .1/111للبغ ادي 

 .01 ، رسللم  لجسرري يجل يم أم القفىلرش فم املللكي عرقلد ملبالضل ي  آراؤه االانظف: ا( 6)

وا يذلك ألهنم أخف ا الي ل ع  اإل امن،  اإلرجلء ي ينى الرأخري، فهم زع وا أن اإل امن ( 5) املفجئُم إِنَّام ُس ُّ

 .1/116غ ادي هو اإلقفار فقط . انظف : الففق يني الففق للب
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 الكرصم  ينى عىل أنه إال  ركلم أنه أثبت ن إ البالضل ي عن  اب  كرصم  يود،  إلاله

 مجهور فاله  افق فهو صوت  ال يغري افف تيلىل يذاته القلئم الق  م النفيس

 يحفف  أنه احلقالقم عىل  ركلم  كرص ه اب أن دلت ق  األشلعفة.  الناوص

 تيلىل. سبحلنه شلء  رى  ن اء  صوت
(1)

 

 ال  اليقل للبالضل ي فرص  يقلهالذي  قو  يه األشلعفة ك الكرصم النفيس أ ل

   هذا  صوت  ركلم يحفف ارى كرصم    ينفسه  ل ُ يفف ال  السلكت   ركه،

  تيلىل. سبحلنه يلخلللق فكالخ امل لوق يف

 البالضل ي يف تفسريه    املؤ لني األشلعفة، فق  سلر عىل  نهج الرأ  ل يف 

كلالسرواء  اليلو  الافلت اخلرب م كللوجه  اليني  الال ،  الافلت الفيلالم

  النز    املجالٍ  غريهل. 

 عن ه   جويه النظف هو املكلخ عىل  اجٍب  أ   أنَّ   فىكذلك هو مم  

 هو  اجٍب  أ   أنَّ  عىل دلت ق  الرشعالم  الناوص األشلعفة،  افق فاله يللرشع،

اب  فطف فةاافط هلاألنَّ  مااويالايللفي ماتيف فه ال له، ف كاال ش هاييبلدت اب تواال ُ 

 .علالهل البرش

  ع رص يلللسلن  نطقلً  يللقلب نج ه إ امنلً  السلخ عن  يلب  إذا جئنل لإل امن

د  فاه فهو املفجئم، فاله فق   افق أ ل عن  البالضل ي يلجلوارح،    فى ،الرا  ق جمفَّ

ى ع  خلرجمٌ   األعام  املغففة، السرحقلق القلبي  كفي الرا  ق جمفدَ  أنَّ   ُ س َّ

  ال  ع ٌل  قوٌ   اإل امن أنَّ  عىل دلت الري الرشعالم للناوص خمللخ  هذا.  امناإل

 .خفاآل ع  جيزئ أاُ مهل

  فدهل فهو  غريهل  الفمحم  اليجب  الغضب كلملحبم األخفى الافلت  أ ل

 هبل. البلري اتالف  سرحالل نفسلنالم صفلت يلعربلرهل اإلرادة اىل  ينى

                                       
 نظف:اليقال ة السلفالم يف كرصم رب الرب م ليب اب اجل  ع، فق  افر هذه املسألم.ا( 1)
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 يف فهو اآلخف، الالوم ناوص  ييض الق ر ناوص عن ه ش ل الرأ  ل كذلك

  ذهب  قلالته يف ذكف ق  ألنه األشيفي احلس  أيل إ لم املذهب خللخ ق  هذا

 فالهل  افق فق  االعرقلد  سلئل يلقي يف يقوهلم، أ ل  قو  أنه   اجلامعم السنم أهل

السلخ.
(1)

 

ٱ ٻ ٻ ٻ  ﴿    األ ثلم عىل هذا يف تفسريه قوله عن  تفسري قوله تيلىل:

پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٻ 

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ 

 نَّ  اعلم أَ » :[150]البقفة: ﴾ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ

كثرية  طو  حاهل  فارصً،  داللم هذه اآل لت عىل  جود اإلله   ا ته     جوهٍ 

هنل: أ ور ممكنم  ج  كل  نهل يوجه خماوص     جوه حمر لم، املج ل أَ   الكرصمُ 

ء خمرلفم، إذ كلن    اجللئز  ثرًص أن ال ترحفك الس وات، أ  ييضهل كلألرض  أنحل

 أن ترحفك ييكس افكلهتل،  يحالا تاري املنطقم دائفة  لرة يللقطبني،  أن ال 

 كون هلل أ ج  اضالض أصرًص،  عىل هذا الوجه لبسلطرهل  تسل ي أجزائهل، فرص 

اله اك ره  تقرضاله  ةالئره، ي  هلل     وج  قلدر اكالم،  وج هل عىل  ل تسر ع

 ريللالًل ع   يلرضم غريه. إذ لو كلن  يه إله  ق ر عىل  ل  ق ر علاله اآلخف. فإن 

توافقت إرادهتام: فللفيل إن كلن هلام، لزم اجرامع  ؤثف   عىل أثف  اا ،  إن كلن 

ألا مهل، لزم تفجالح الفلعل يرص  فجح  جز اآلخف املنليف آلهلالره.  إن اخرلفت: 

. ﴾َلْو كلَن فِالِهام آهِلٌَم إاِلَّ ابَُّ َلَفَسَ تل﴿الرامنع  الرطلرد، كام أشلر إلاله يقوله تيلىل: لزم 

.«  يف اآل م تنباله عىل حف علم الكرصم  أهله،  اا عىل البحا  النظف فاله
(2)

 

فهو يف هذا  بسط الكرصم يف  سألم كرص الم،  خير هل يأن علم الكرصم علم ح ٌخ 

                                       
   ل يي هل. 221انظف : البالضل ي  آراؤه االعرقلد م للبلاثم ح فم املللكي ص ( 1)

 .1/166تفسري البالضل ي ( 2)
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َّس  نه.  األ ثلم الكلشفم ع   نهجه اليق ي األشيفي ظلهفة ، فق  ال ي  لل ف

سلر يف تواال  األسامء  الافلت عىل  نهج األشلعفة الذ    ثبرون الافلت السبع 

فقط  هي الق رة  اإلرادة  احلاللة  اليلم  الكرصم  الس ع  البرص،   ل ع اهل    

 اليلو  اإلتاللن  الغضب  الفمحم  لالسرواءاوهنل كاف م فالؤلام  اخلبالت الفيلالاالاف

 غريهل.
(1)

 

ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ ىئ ىئ ىئ ی  ﴿   قو  يف تفسري قوله تيلىل:

ی ی  ﴿ »:[61]الةورى: ﴾خت مت ىتجب حبخبمب ىب يب جت حت

قل  :كرص ًل خفالًل ُ  رك؛ ألنَّه يَّسعِم متثالٍل لالس يف ذاته ُ فكبًل     ﴾ی ی جئ

.«  قطيٍم تروقخ عىل متوجلت  ريلقبماف ٍف 
(2)

 

 القلرئ يف تفسري البالضل ي جي  أثف علم الكرصم ظلهفًا يف  يظم الرفسري،  ال 

 كلد  فوت آ م هلل تيلق هبذا إال   ةري ملسألم     سلئل علم الكرصم يف تفسريهل. 

 الذي   رك  اطلحلت املركل ني  فهم كرص ه    رك غل ره،  أ ل الذي ال   رك 

هم قا  البالضل ي    تلك اليبلرات  يلين تلك املاطلحلت فإنه ال  كلد  ف

 الكرص الم املسرغلقم، الري نقل  يظ هل    تفسري الفازي .

 ق  تربيه يف كثري    تلك الكرص اللت أصحلب احلوايش الري كربت علاله، 

 ففد ا علاله فالهل،  عليوا إدخلله هلل يف علم الرفسري.

له إمللٌم هبذه   بقى    املهم لطللب علم الرفسري املر اص فاله، أن  كون 

اليلوم   اطلحلهتل، لالر ك     فك ر وز كرصم البالضل ي  الفازي  أ ثلهلم مم  

  أل ا كربهم يرلك املاطلحلت الكرص الم.

                                       
 . 01ص  انظف : البالضل ي  آراؤه االعرقلد م للبلاثم ح فم املللكي( 1)

 . 01انظف : البالضل ي  آراؤه االعرقلد م للبلاثم ح فم املللكي ص ( 2)



 د.عبد الرحمن الشهري                تعريف به وبمصادره وما اعتنى به فيه من العلوم  :إلمام البيضاوي وتفسيرها

411 

 امةاخل

، البالضل ي ي  ع ف عب ابيي  هذا البحا الوجالز ع  الريف خ يرفسري اليرص م 

  فج يللنرلئج الرللالم :  ك  أن ن ، قال ره اليل الم،   الدره الري اعر   علالهل

يف تل الص أهم  سلئل الكرب الري اعر   علالهل   ظهف البالضل ي نجلح  -1

،  اهرام ه يلللغم إىل ا   ل ذلك يف غزارة  لدته،   رلنم عبلرته،  تفايط مجله

 .  جوه اإلعفاب  البرصغم

إال  ع م  فلء البالضل ي يام الرز ه يف  ق  ره يذكف تفسري الاحليم  الرلييني -2

 .حم  دةيف  واضع 

 أصو  الفقه،  األاكلم الفقهالم،  إقرصله األشيف م اليقال ة ملسلئل ياللنه  -2

    ذكف اإلرسائاللاللت  الف ا لت البلطلم الري  ردت يف ييض الرفلسري.

غلب عىل البالضل ي أثنلء تألالفه افصه عىل تل الص عبلرات الزخمرشي  -0

لل يف االخرالر، ممل سبب غ وضًل يف  الفازي  األصفهلين فوقع يف ييض اخل

ييض املواضع،  لوال هذا الغ وض  االخرالر امل ل أااللنًل لكلن تفسري 

 البالضل ي    أكثف الرفلسري توفالقًل يف اسر  ام النحو جلرصء املينى.

علب البالضل ي تفسريه ي سلئل علم الكرصم الري أقح هل يف تفسريه تأثفًا  -6

 الذي اعر   علاله يف ذلك. يبالئره  يرفسري الفازي

 للبالضل ي اسرنبلطلت أصولالم    اآل لت القفآنالم،  هو أصويل الذق. -5

البالضل ي اخررص آراء الزخمرشي النحو م  غريه    املفَّس  ، فللنحو  -1

عن ه  ر الز يس م االخرالر  ع اإلالطم،   كلد  قررص عىل ياللن املينى النحوي 

 م يرصغالم.  ل  ؤد ه هذا املينى    دالل

 نبغي عىل املرا ي ل راسم أ  ت ر س تفسري البالضل ي إجلدة  اطلحلت  -1

 علم البرصغم  علم الكرصم كي   رك  قلص  البالضل ي.
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 واملراجع املصادر فهرس

، حتقالق  فكز ال راسلت ي ج ع امللك فه  لطبلعم اإلتقان في علوم القرآن للسيوطي .1

 ها.1025 ، ىلاملاحخ الرش خ يلمل  نم، الطبيم األ

 .ها1025، حتقالق  لهف  لسني، دار املالامن ، الطبيم األ ىل  للواا ي أسباب النزول .2

 .ها 1068ملح   الزااليل، دار القلم ي  ةق، الطبيم األ ىل  اإلمام البيضاوي .2

، حتقالق حم   صبحي اس  ارصق، أنوار التنزيل وأسرار التأويل = تفسير البيضاوي .0

 ها .1021دار الفشال  ، يري ت، الطبيم األ ىل  د.حم ود حم   األطفش، 

ألصبهلين ، حتقالق د.إيفاهالم يب الثنلء األ في تفسير اآليات القرآنية أنوار الحقائق الربانية .6

)مل  ها.1061اهلو  ل، رسللم دكروراه يجل يم اإل لم حم   ي  سيود اإلسرص الم، علم 

 تطبع(.

ملح   إدر س ، يحا  نةور ي جلم  ضاوياهتمام مفسري القرن الحادي عشر بتفسير البي .5

 .2612، الي د الثلين  21جل يم د ةق لليلوم االقرالد م  القلنونالم ، املجل  

الطبيم  يري ت،ب اليل الم،، دار الكرالغفنلطي أليب االلن في التفسيرالبحر المحيط  .1

 ها.1012األ ىل 

 ها.1011جف ، الطبيم األ ىل الي  كثري ، حتقالق عب اب الرتكي ، دار ه البداية والنهاية .8

لل سررشق كي لسرتنج، تفمجم يةري ففنسالس  كوركالس عواد،  بلدان الخالفة الشرقية .1

 ها.1066 ؤسسم الفسللم، الطبيم الثلنالم، يري ت 

 ، ليب اليز ز الجي، دار اجلامهري م يلالبالل، ي  ن تلر خ.البيضاوي مفسراا  .16

لرش فم أمح  املللكي، رسللم  ،الل تفسيرهعتقادية: عر  ونقد من خالبيضاوي وآراؤه ال .11

 )مل تطبع( ها.1026-1021رري يجل يم أم القفى، علم  لجس

لالوسخ أمح  عيل، رسللم دكروراه يجل يم أم القفى،  البيضاوي ومنهجه في التفسير .12

 ها .1061

، ليب الفمح  ي  عيل نلشب البرشي، رسللم  لجسرري البيضاوي ومنهجه في التفسير .12

 ها .1060 لم، علم يجل يم اإل
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تاريخ مدينة السالم وأخبار محدثيها وذكر قطانها العلماء من غير أهلها ووارديها، المشهور  .10
حتقالق طالب البغ ادي،  لم احللفظ أيب يكف أمح  ي  عيل ي  ثليت اخللإل تاريخ بغدادب

 .ها1022الغفب اإلسرص ي، الطبيم األ ىل دار د.يةلر عواد  يف ف ، 

 للذهبي ، دار امليففم للطبلعم  النرش يبري ت، د ن تلر خ. الصحابةتجريد أسماء  .16

 .ها1021، حتقالق اك ت يةري  لسني ، دار اي  اجلوزي، الطبيم األ ىل  تفسير ابن كثير .15

، اققه  نرشه د.علد  الة ي  نرشه يف دار الوط  يللف لض  تفسير الراغب األصفهاني .11

 ها.1020علم 

ور حمس  ي  ال   املطريي، دار الر  ف م يللف لض، الطبيم لل كر تفسير القرآن بالقرآن .18

 . اه1022األ ىل 

 .ها1016دار الفكف، طبيم  اورة، لفازي ، ف ف ال    حم   ي  ع ف ال التفسير الكبير .11

 ها.1022لل كرور خلل  البلتيل، دار كنوز إشباللالل، الطبيم األ ىل  التفسير النبوي للقرآن .26

سحنون للنرش  الروز ع  ثلنالم ، دار، الطبيم اللضل ي  علشور ملح   الف التفسير ورجاله .21

 م.1118يرونس، 

دار احل  ا  للطبلعم، الطبيم الثلنالم  لليفاقي ، التقييد واإليضاح شرح مقدمة ابن الصالح .22

 ها.1066

 ها.1216، دار الطبلعم اليل فة ، حاشية عبدالحكيم السيالكوتي على تفسير البيضاوي .22

 ها.1066أليب نيالم األصفهلين، الطبيم الفاييم ،  بقات األصفياءحلية األولياء وط .20

، دار الكرب املرص م، الطبيم الثلنالم الي  جني، حتقالق حم   ي  عيل النجلر الخصائص .26

 .ها1211

، لل كرور الدراسات النحوية في بالد فارس من بداية القرن الخامس إلى نهاية القرن السابع .25

،  حم   ي  سيود اإلسرص المم اإل لم فمح ،  طبوعلت جل يهبلء ال    عب الوهلب عب ال

 .ها1021الطبيم األ ىل 

، للحس  ي  ع ف ي  ابالب ) اورة خمطوط دار الكرب درة األسالك في دولة األتراك .21

 (.5116املرص م رقم 
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 .ها1210لل كرور حمس  عب احل ال  ، دار احلف م يغ اد ،  ، الرازي مفسراا  .28

خلوانسلري، تألالخ حم   يلقف املوسوي ا العلماء والساداتروضات الجنات في أحوال  .21

 م.1111الطبيم األ ىل ط.ال ار اإلسرص الم، 

  .ها1066الي  جني ، حتقالق د.اس  هن ا ي، دار القلم،  سر صناعة اإلعراب .26

للذهبي، حتقالق شيالب األرنلؤ ط،  ؤسسم الفسللم ، الطبيم األ ىل  سير أعالم النبالء .21

 ها.1061

لل كرور عب الفمح  الةهفي، ط. دار املنهلج  شعري في تفسير القرآنالشاهد ال .22

 ها.1021يللف لض، الطبيم األ ىل 

للطبلعم يللقلهفة،  ، حتقالق عب الفرلح احللو، دار هجفطبقات الشافعية الكبرى للسبكي .22

 ها.1012الطبيم الثلنالم 

ة اجل   ة ، ، تاحالح عب احللالم خلن، دار الن  طبقات الشافعية لبن قاضي شهبة .20

 يري ت.

 حتقالق عيل حم   ع ف،  كربم  هبم يللقلهفة.، لداوديمحمد بن علي اطبقات المفسرين ل .26

 د ن تلر خ.

، طبيم  اورة الي  الارصح ، حتقالق ال كرور نور ال    عرت ، دار الفكف  علوم الحديث .25

 .ها1065

عيل القفه داغي، د. لبالضل ي، حتقالقيب اب ي  ع ف ال الغاية القصوى في دراية الفتوى .21

 صرصح يلل  لم ، د ن تلر خ.دار اإل .ط

قلم يإخفاجه  تاحالح جتلريه  أحف عىل طبيه ،  فتح الباري بشرح صحيح البخاري .28

 يللقلهفة، د ن تلر خ. السلفالمكربم حمب ال    اخلطالب ، امل

، للحلفظ املنل ي، حتقالق أمح  جمربى الفتح السماوي في تخريج أحاديث البيضاوي .21

 ها.1061السلفي، دار اليلص م يللف لض، الطبيم األ ىل 

 ها.1210لل فاغي،  الطبيم الثلنالم  الفتح المبين في طبقات األصوليين .06

لطالبي، إل لم حف ال    احلسني ي  عب اب ال ،في الكشف عن قناع الريب فتوح الغيب .01
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جلئزة ديب ط. ،يإحاف د.حم   عب الفاالم سلطلن اليلامءحتقالق جم وعم    املحققني 

 ها.1020 ، الطبيم األ ىل للقفآن الكف مال  لالم 

حتقالق حم   حمي ال    عب احل ال ، دار لبغ ادي، تألالخ عب القلهف ا الفرق بين الفرق .02

  امليففم ، يري ت، د ن تلر خ.

، لل كرور  سلع  ي  سلالامن الطاللر، دار اي  اجلوزي ، فصول في أصول التفسير .02

  .ها1022لطبيم األ ىل اإلص ار الثلين ، ا

 ، ليففلن عب احل ال ،  ؤسسم الفسللم، الطبيم الثلنالم،: دراسة ونقدالفلسفة اإلسالمية .11

 . ها1060
، لل كرور جرص  ال    عب الفمح ، طبيم القاضي البيضاوي وأثره في أصول الفقه .06

 ها.1061السيلدة يللقلهفة، الطبيم األ ىل 

، ملح   غاللث اجلنبلز، دار طالبم القاضي البيضاوي القراءات الشاذة وتوجيهها في تفسير .05

 ها.1022اخلرضاء ، الطبيم األ ىل 

، لألسرلذ ال كرور سل ي عب الفرلح هرص ، دار ات اإلمام حمزة والنتصار لهاءقرا .01

 ها.1028الاحليم للرتاث يطنطل، الطبيم األ ىل 

، الطبيم األ ىل القلسم احلفيب، داري  عيل لل كرور اسني  قواعد الترجيح عند المفسرين .08

 ها.1011

 ها .1068لسالبو ه، حتقالق عب السرصم هلر ن ، دار اجلالل ،  الكتاب .01

املوجود   عيل حم    يوض  لزخمرشي ، حتقالق علد  عب ح ود ي  ع ف امل الكشاف .66

 ها.1018ط. كربم اليبالكلن ، الطبيم األ ىل 

 ها.1062يم الثلنالم حللجي خلالفم ، الطب كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون .61

، ط. جم ع امللك فه  لطبلعم املاحخ  بن تيميةشيخ اإلسالم أحمد فتاوى مجموع  .62

 ها.1015الرش خ يف امل  نم املنورة، علم 

 ، طبيماألن ليس عطالم  حم   عب احلق ي  يبأل، في تفسير الكتاب العزيزالمحرر الوجيز  .35

 .ها1028لثلنالم  زارة األ قلف  الةؤ ن اإلسرص الم يقطف، الطبيم ا
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 ها .1216للاللفيي ،  ؤسسم األعل ي يري ت ، الطبيم الثلنالم  مرآة الجنان .60

للبغ ادي ، دار امليففم يبري ت،  الطبيم األ ىل  مراصد الطالع عن أسماء األمكنة والبقاع .66

 ها.1212

د ن  ري،  كربم النرص احل  ثم يللف لضللحلكم النالسليو المستدرك على الصحيحين .65

 تلر خ.

 .ها1022  ال   ، الطبيم األ ىلدار سي ،طالب كرور عب اللطالخ اخللل معجم القراءات .61

 ها.1021لل كرور  سلع  الطاللر،  مقالت في علوم القرآن وأصول التفسير .68

 ها.1011، حتقالق عب السرصم هلر ن دار اجلالل، الطبيم األ ىل الي  فلرس مقاييس اللغة .61

 ، ي  ن تلر خ. ت،  ؤسسم األعل ي، يري مقدمة ابن خلدون .56

للفاغب األصفهلين اققه  نرشه د.أمح  اس  ففالت ،  كربم  مقدمة جامع التفاسير .51

 ها .1066ال عوة يللكو ت علم 

الي  تال الم ، حتقالق ع نلن زرز ر، دار علوم القفآن ي  ةق،  مقدمة في أصول التفسير .52

 ها.1211علم 

 ها.1205م املنلر ، ملح    نري ال  ةقي،  طبي نموذج من األعمال الخيرية .52

 ىل تفسري هي الشالره ع جلرص  ال    السالوطي، نواهد األبكار وشوارد األفكار .50

 ها1022ى يإحاف د.أ ني يلشل علم ، ع ة رسلئل دكروراه يجل يم أم القف البالضل ي
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