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جملة تبيان للدراسات القرآنية

رئيس جملس إدارة اجلمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه

أستاذالقرآنوعلومهجبامعةاإلمامحممدبنسعوداإلسالمية

أستاذ القرآن وعلومه جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

***

وكيل الرئيس العام لشؤون املسجد النبوي
أستاذ الدراسات القرآنية جبامعة امللك سعود بالرياض

رئيس قسم القرآن وعلومه جبامعة اإلمام وأستاذ
كرسي امللك عبداهلل ابن عبدالعزيز للقرآن الكريم
جبامعة اإلمام حممد ابن سعود اإلسالمية

أستاذ القراءات جبامعة أم القرى
أساذ القرآن وعلومه جبامعة القصيم
أستاذ الدراسات القرآنية جبامعة امللك سعود بالرياض
أستاذ الدراسات القرآنية جبامعة األمري سطام بن
عبدالعزيز

عميد كلية الدراسات اإلسالمية والعربية -
جامعة األزهر – مصر

أستاذ الدراسات القرآنية جبامعة امللك سعود
أستاذ القراءات جبامعة الطائف

عميد أكادميية الدراسات اإلسالمية جبامعة
مااليا مباليزيا

أستاذ التفسري وعلوم القرآن جبامعة األمرية نورة بنت
عبدالرمحن

رئيس جملس األمناء جبامعةإستنابولبرتكيا
استاذ التعليم العالي -كلية األداب -جامعة ابن
زهر -مملكة املغرب

***

األستاذبكليةالرتبية -جامعة تكريت-العراق
املشرفعلىمركزبيناتللدراساتالقرآنيةباململكةاألردنية

***

أستاذ القرآن وعلومه املشارك جبامعة اإلمام حممد ابن
سعود اإلسالمية
***

***
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يف جملة (تبيان) للدراسات القرآنية

المواصفات العلمية والمنهجية:
 األمانة العلمية. األصالة واالبتكار. سالمة االتجاه. سالمة منهج البحث. مراعاة أصول البحث العلمي يف االقتباس والتوثيق ،وسالمة اللغة ،واإلمالء ،والطباعة. كتابة مقدمة تحتوي على( :موضوع البحث ،ومشكلته ،وحدوده ،وأهدافه،ومنهجه ،وإجراءاته ،وخطة البحث ،والدراسات السابقة إن وجدت وإضافته
العلمية عليها).
 تقسيم متن البحث إلى فصول ومباحث ومطالب ،حسب ما يناسب طبيعة البحثموضوعه ومحتواه.
 كتابة خاتمة بخالصة شاملة للبحث تتضمن أهم (النتائج) و(التوصيات). كتابة قائمة بمراجع البحث ،وفق المواصفات الفنية المشار إليها الحقًا.شروط تسليم البحث:
 أال يكون البحث قد سبق نشره. أال يكون مستالًّ من بحث أو رسالة نال هبا الباحث درجة علمية ،ويف حال كانكذلك يجب على الباحث أن يشير إلى ذلك ،وأن ال يكون سبق نشره ،لتنظر هيئة
التحرير مدى الفائدة العلمية من نشره.
 أن ال يزيد عدد الصفحات عن  50صفحة -كاملا مع الملحقات -بعد التقيد بالمواصفاتالفنية لطباعة البحث من حيث نوع الخط ،وحجمه ،والمسافات ،والهوامش.
 رفع البحث عرب البوابة اإللكرتونية للمجلة نسخة إلكرتونية من البحث بصيغة( ،)Wordونسخة أخرى بصيغة ( )BDFبدون بيانات الباحث.
مرفقات البحث عند تسليمه:
 رفع ملف يشتمل على عنوان البحث والسيرة الذاتية. -رفع ملف ملخص البحث باللغة العربية ،ال يزيد عن ( )200كلمة ،ويتضمن

9



ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net

مجلة تبيان للدراسات القرآنية العدد (1442 )39هـ

العناصر التالية( :عنوان البحث ،اسم الباحث ورتبته العلمية ،موضوع البحث،
وأهدافه ،ومنهجه ،وأهم النتائج ،وأهم التوصيات) .مع كلمات دالة (المفتاحية)
معربة بدقة عن موضوع البحث ،والقضايا التي تناولها ،بحيث ال يتجاوز عددها
( )6كلمات.
 رفع ملف ترجمة الملخص وعنوان الموضوع واسم الباحث ورتبته ،والكلماتالدالة إلى اللغة اإلنجليزية ،ويجب أن يعتمد الملخص المرتجم من قبل مركز
ترجمة متخصص.
إجراءات التحكيم:
 تنظر هيئة التحرير يف مدى تحقيق البحث لشروط النشر ،فإن كان مطابقا للشروطحول للتحكيم.
معيار التقييم

الدرجة التامة

قيمة الموضوع العلمية

25

جدة الموضوع واإلضافة العلمية
سلمة منهجية البحث
شخصية الباحث وحسن معالجته للموضوع
المجموع

25
25
25
100

الدرجة الفعلية جوانب الضعف

 تؤخذ النتيجة بمتوسط درجات أعضاء هيئة التحرير. يجتاز البحث القبول األولي للعرض على المحكمين إذا تجاوز .%60 ُتح َّكم البحوث من قبل محكمين اثنين على األقل ،برتبة علمية تساوي أو تزيدعن الباحث.
 ُتح َّكم البحوث وفق المعايير التالية:معيار التقييم
العنـــوان :جـــودة الصـــيا ة ،مطابقـــة العنـــوان
للمضمون
ملحقــات البحــث :ملخ ـ  ،مقدمــة ،خاتم ـة،
توصــيات ،قائمــة مراجــع .مــع تــوفر العناصــر
األساسية لكل منها.
الدراســـات الســـابقة :وافيـــة ،وضـــول العلقـــة
بالبحث ،اإلضافة العلمية محدد

الدرجة التامة الدرجة الفعلية جوانب الضعف
5
5
5
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معيار التقييم
اللغة :النحو ،اإلملء ،الطباعة
المنهجيــة :الوضــول ،الســلمة ،االلتــزا  ،دقــة
الخطة ،سلمة التوزيع
األسلوب :الجزالة ،اإليجاز ،الوضول ،الترابط
المضـــــمون العلمـــــ  :المطابقـــــة للعنـــــوان
واألهــدا  ،الســلمة العلميــة ،القــوة ،اإلضــافة
العلمية ظاهرة وقيمة.
اإلضافة العلمية :األصالة ،التجديد ،األهمية.
المصادر :األصالة ،الحداثة ،التنوع ،الشمول
النتائج :مبنية على الموضوع ،الشمول ،الدقة
التوصــيات :منبثقــة عــن الموضــوع ،الواقعيــة،
الشمول
النتيجة

الدرجة التامة الدرجة الفعلية جوانب الضعف
5
10
20
20
15
5
5
5
100

 قرار التحكيم يعتمد على متوسط درجات المحكمين ويتضمن االحتماالت التالية: oيف حال اجتياز البحث درجة  %90يعترب البحث مقبو ا
ال للنشر على حاله.
 oيحتاج لتعديل يف حال حصول البحث على درجة ما بين .% 89 – % 60
 oمرفوض يف حال حصول البحث على درجة أقل من .% 60
 يف حال الحاجة للتعديل يعاد البحث مع التعديالت المطلوبة للباحث ،ويقوم هوبدوره بالتعديل وإن بقي على رأيه يرد على مالحظة المحكم بما يوضحه ويقويه.
 بعد أن يجري الباحث التعديل يعاد البحث للمحكم للحكم النهائي ،ويتضمنالحكم أحد احتمالين:
 oمقبول للنشر يف حال حصوله على  %90فما فوق.
 oمرفوض يف حال حصوله على  %89فما دون.
شروط النشر:
 فـي حال قبول البحث للنشر تؤول كافة حقوق النشر للمجلة ،وال يجوز نشره فـيأي منفذ نشر آخر ورقيًا أو إليكرتونيًا ،دون إذن كتابي من رئيس هيئة تحرير
المجلة ،وللمجلة الحق يف نشر البحث على موقع الجمعية وغيره من أوعية النشر
اإللكرتوين.
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 ينشر البحث إلكرتونيًا يف موقع المجلة ويف المجلة نفسها حسب أولوية النشر،وهذه تعتمد على تاريخ قبول البحث ،واعتبارات تحددها هيئة التحرير مثل تنوع
األبحاث يف العدد الواحد.
 يف حال قبول البحث للنشر يرسل للباحث قبول النشر ،وعند رفض البحث للنشريرسل له اعتذار عن النشر.
 يلزم الباحث بدفع تكاليف التقييم يف الحاالت التالية: oإذا ثبت عدم صدق اإلقرار.
 oإذا أخل الباحث بالتعهد.
 oإذا سحب الباحث بحثه بعد التقييم.
 oإذا لم يلتزم بتسليم البحث بصيغته النهائية وفق شروط النشر المعتمدة يف المجلة.
 يلتزم الباحث عند الموافق على نشره بتقديمة بالصيغة النهائية المشار إليها يفالمواصفات الفنية المعتمدة.
المواصفات الفنية للبحث:
 يستخدم خط ( )Traditional Arabicللغة العربية بحجم ( )18أبيض للمتنوأسود للعناوين ،وبحجم ( )14أبيض للحاشية والملخص.
 يستخدم خط ( )Times New Romanللغة اإلنجليزية بحجم ( )11أبيض للمتنوأسود للعناوين ،وبحجم ( )10أبيض للحاشية والمستخلص.
 عدد صفحات البحث ( )50صفحة (.)A4 -ترتك مسافة بداية كل فقرة ال تزيد على 1سم.

 المسافة بين السطور مفرد. الهوامش الصفحة من األعلى واألسفل واليسار 2.5سم ومن اليمين 3.5سم. -اآليات القرآنية تكتب وفق المصحف اإللكرتوين لمجمع الملك فهد لطباعة

مسود).
المصحف الشريف بحجم  14بلون عادي (غير َّ
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طريقة التوثيق
توثيق اآليات:
 توثق اآليات يف المتن عقب النص القرآين مباشرة بذكر السورة متبوعة بنقطتين ثمرقم اآلية داخل حاصرتين ،هكذا[ :البقرة.]255 :
توثيق النصوص:
 يلحق النص المراد توثيقة داخل المتن برقم صغير علوي بعد عالمة الرتقيم. يربط بحاشية سفلية أسفل الصفحة برتقيم مستقل لكل صفحة ،وتضبط الحواشيآليا ال يدويًا.
أوال :عند ورود المصدر أول مرة وكذلك يف قائمة المراجع يف نهاية البحث.
عنوان الكتاب بخط امق متبوعا بفاصلة ،اسم العائلة متبوعا بفاصلة ،ثم االسم
األول والثاين وتاريخ وفاة المؤلف بين قوسين متبوعا بفاصلة ،ثم الناشر متبوعا
بفاصلة ،ثم مكان النشر متبوعا بفاصلة ،ثم رقم الطبعة متبوعا بفاصلة ،ثم تاريخ
النشر متبوعا بفاصلة ،ثم الجزء والصفحة متبوعة بنقطة.
مثال:
الصحال ،الجوهري ،إسماعيل بن حماد (1205هـ) ،تحقيق أحمد عبدالغفور عطا،
دار العلم للماليين ،بيروت ،الطبعة الثانية1404 ،هـ1984 ،م.46/2 ،
ثانيا :إذا ورد المرجع مرة ثانية
عنوان الكتاب بخط امق متبوعًا بفاصلة ،اسم العائلة متبوعًا بفاصلة ،ثم الجزء
والصفحة متبوعة بنقطة.
مثال:
الصحال تاج اللغة وصحال العربية ،الجوهري.46/2 ،
 توثيق الحديث النبوية :تتبع ذات الخطوات السابقة ،ويضاف رقم الحديث،والحكم عليه.
 توثيق بحث يف مجلة :يضاف لما سبق عنوان البحث بعد اسم المجلة بخط غامق،ثم رقم العدد.

***
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جميع المراسالت وطلبات االشرتاك باسم :رئيس هيئة التحرير
على النحو التالي :المملكة العربية السعودية – الرياض
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية –كلية أصول الدين – الجمعية العلمية
السعودية للقرآن الكريم وعلومه -مجلة تبيان للدراسات القرآنية
الربيد اإللكرتوين:
quranmag@gmail.com
الفيس بوكwww.facebook.com/Quranmag :
تويرتhttps: //twitter.com/quranmag1 :

هاتف المجلة)+966(112582705 :
هاتف وفاكس الجمعية0546667141 -)+966(112582695 :
موقع الجمعية

www.alquran.org.sa

***
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الصفحة

العنوان

17

افتتاحية العدد
رئيس هيئة تحرير المجلة  :أ.د .عبداهلل بن عبدالرحمن الشثري

البحوث
.1

.2
.3
.4

.5
.6

.7
.8

رسالة يف بيان أصول قراءة نافع مـن روايتـ قـالون وورش مـن طريـق
الشاطبية ،لعماد الدين عل ْبن عماد الدين عل ا ْأل ْست ْرأبادي (أحد علماء القرن
العاشر الهجري)  -دراس اة وتحقي اقا
د .صفية بنت عبد اهلل بن مقبل القرين
فروق التفسير بين ابن جرير وابن كثير يف سورة التكوير
د .محمد حسام عبد الكريم عبد العزيز
صفات من يحبهم اهلل  يف ضوء القرآن الكريم  -دراسة موضوعية
د .عبداهلل بن خالد بن سعد الحسن
محمــد بــن أب ـ القاســم بــن بــابجو البقــال (ت 562هـــ) ،ومعــالم
منهجه يف الموجود من تفسيره "مفتال التنزيل"
د .ممدوح بن تركي بن محمد القحطاين
مفهو األلوان يف القرآن الكريم عند المفسرين
د .محمد بن فرحان بن شليويح الهواملة الدوسري
استدراكات ابن الهائم علـى السجسـتايف يف كتابـه" :التبيـان يف تفسـير
ريب القرآن"
د .يزيد بن عبد اللطيف الصالح الخليف
تعليم المرأة يف القرآن الكريم
د .عبداهلل بن محمد الرشود
تأكيد الش ء بما يشبه ضـده وأثـره يف تفسـير القـرآن الكـريم  -دراسـة
تحليلية تطبيقية
د .محسن بن حامد المطيري
ملخصات البحوث باللغة اإلنجليزية.
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
الحمــد هلل ولـ الحمــد أهــل الثنــاء والمجــد والصــلة والســل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه
وصحبه ،وبعد:
فهذا العدد ( )39من مجلـة الجمعيـة العلميـة السـعودية للقـرآن الكـريم وعلومـه وهـ تعنـى
بإبراز خصائ

الدراسات القرآنية على اختل تنوعها وتسعى إلـى تنميـة رول البحـث العلمـ

يف الوسط األكاديم ومـن هـذا المنطلـق فـإن هيلـة التحريـر ترحـب بنشـر البحـوث العلميـة ذات
العمــق المعــريف واإلبــداع العلمـ الــذي يبــين فقــه القــرآن الكــريم ويســتثير أســراره وحكمــه ألن
المقصــد األع ــم لــدينا مــن البحــوث يف المجلــة تفهــيم معــايف القــرآن الكــريم وقراءتــه وأحكامــه
وحكمه وآدابه ومواع ه وهداياته ألن التفهيم تابع للفهم فمن أحس فهم القرآن أحسن تفهميه.
وفهم القرآن الكريم يؤخذ من القرآن نفسه ومن السنة النبوية وأقوال الصحابة والتـابعين ومـن
بعدهم من كبار المفسرين ،والقرآن كتاب هداية عامة لجميع الناس ،وفهمه يعين علـى العمـل بـه
واتباعه ،ومن فضل اهلل علينا أننا نعيش يف هذه البلد المباركة :المملكـة العربيـة السـعودية يف أمـن
وأمــان ور ــد عــيش واســتقرار واجتمــاع وائــتل وهــذا يعــين علــى اإلنتــاج العلمـ الســيما يف
الدراسات القرآنية الت تهتم المجلة بنشر األبحاث فيها.
وال ريب أن األمن دعامه ع يمة من دعـائم الحيـاة وضـرورة لانسـان ليقـو بـدوره يف الحيـاة
وجعل اهلل ذلك من أع م النعم الدنيويـة علـى العبـاد الموجبـة للشـكر وأصـبح بلدنـا-بحمـد
اهلل -مضــرب المثــل ومحــط الن ــر بهــذا األمــن الشــامل وهــذا بفضــل اهلل ثــم بتمســكها بــدينها
وعقيدتها وتطبيقهـا ألحكـا الشـريعة ممـا جعـل دور العلـم ومؤسسـاته تقـو بـدورها الفاعـل يف
التعليم فازدهرت الحياة العلمية وحصل التطور العلم فتمهدت بذلك السـبل وتيسـرت أسـباب
العلم والتعلم.
وال يقو سلطان األمن بين الناس إال إذا حافظ كل فرد عليه فهو شـعار المسـلم الـذي يعـر
به والوصف الغالب عليه.

واهلل ول التوفيق.
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إعداد
أستاذ التفسير وعلو القرآن المشار بجامعة شقراء
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ملخص البحث
عنوان البحث :محمد بن أب القاسم بن بابجو البقال (ت 562هـ) ،ومعالم
منهجه يف الموجود من تفسيره "مفتال التنزيل".
اشتمل البحث على مقدمة ،وفصلين ،وخاتمة ،تضمن الفصل األول مبحثين،
يف المبحث األول التعريف بالمؤ ِّلف ،وحياته العلمية ،وثناء العلماء عليه ،ثم
مصنفاته ،ويف المبحث الثاين التعريف بالكتاب ونسخه الخطية ،ويف الفصل الثاين
تناول البحث منهج الب َّقالي يف التفسير ،منهجه يف التفسير بالمأثور ،وكيفية تعامله مع
اإلسرائيليات ،ثم منهجه يف علوم اللغة ،ومسائل االعتقاد ،واألحكام ،واالستنباط،
ثم عنايته بقواعد التفسير ،وترجيحاته ،ومناقشاته ،ثم منهجه يف عرض علوم القرآن
يف تفسيره ،ثم خاتمة.
أهدا

تعرف سيرة هذا العالِم ،وإبراز المكانة العلمية التي تبوأها،
البحثُّ :

و ِذك ُْر مؤلفاته ،والتعريف هبذا التفسير ،بوصفه واحدا ا من التفاسير المتقدمة تاريخ ًّيا،

ووصف نسخه الخطية ،وإبراز المنهج الذي سار عليه ،والسمات الظاهرة فيه،
والقيمة العلمية له.
ومن نتائج البحث:
 .1بيان أن هذا التفسير من َأ َج ِّل التفاسير يف القرن السادس ،وأن مؤلفه قامة
علمية بارزة ،وأن شخصيته اهرة يف تفسيره ،وأن له فيه ترجيحات ،كما له عناية
بقواعد التفسير وعلم المناسبات واالستنباط.
 .2توجيه أنظار الباحثين ل َتعر ِ
ف بقية كتب الب َّقالي ،والبحث عنها يف خزائن
َ ُّ
المخطوطات ،وخدمتها.
ومن أهم التوصيات :البحث عن النسخ الخطية لهذا الكتاب ،واستخراج أقوال
المؤلف واختياراته الفقهية من كتب الفقه ،وتناول تفسيره بالدراسات من عدة
جوانب ،كتفسيره القرآن بالقرآن.
الكلمات المفتاحية :مفتاح التنزيل ،بابجوك ،البقالي ،تفسير ،منهجه
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املقدمة
الحمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه أجمعين ،وبعد:
فإن خدمة كتاب اهلل من خير األعمال التي يرجى ثواهبا ،وإن علماء األمة لم
ُي َق ِّصروا يف خدمته ،فقد أثروا المكتبة القرآنية بما ال يحصى من التصانيف يف مختلف
علومه ،بعضها مشهور ،وبعضها مغمور ،وكثير منها ُي َظ ُّن أنه مفقود.
وإن حاجة المتخصصين يف الدراسات القرآنية إلى معرفة التفاسير المخطوطة
ِ
قريبة
التي المغمورة ،ال تقل عن حاجتهم إلى معرفة مناهج كتب التفسير المشهورة،
ِّف على بعضها عشرات األعمال العلمية.
المتناول ،التي ُصن َ
وقد يسر اهلل للباحث أن َي َّطلِ َع على التفسير الجليل المسمى (مفتاح التنزيل)
ألبي الفضل محمد بن بابجوك البقالي (ت 562هـ) ،وهو من ِج َّل ِة المفسرين يف
ف باإلمامة والتربيز ،عسى أن يكون التعريف به
القرن السادس الهجريُ ،و ِص َ
وبمؤلفه ومنهجه مفيدا ا للباحثين.
أهدا البحث:
المفسر ،وإبراز المكانة العلمية التي تبوأها ،وجمع
تعرف سيرة هذا العالِم
ِّ
ُّ .1
النصوص التي تضمنت الثناء عليه.

 .2جمع ما وقف عليه الباحث من مؤلفات هذا العالِم ،وإبراز عنواناهتا.
الـم َت َقدِّ م تاريخ ًّيا ،فهو من تفاسير القرن السادس ،جاء
 .3التعريف هبذا التفسير ُ

ف نسخه
بين تفسيرين مشهورين هما تفسير الزمخشري وتفسير الرازي ،ووص ُ
الخطية.
 .4إبراز المنهج الذي سار عليه المؤ ِّلف ،والسمات الظاهرة يف تفسيره،
والقيمة العلمية لهذا التفسير ،والعلوم التي تناولها.
حدود البحث :النسخ الخطية التي وقف عليها الباحث ،وتبدأ من سورة طه إلى
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المفسر منها ،وقبل ذلك التعريف
آخر سورة النجم ،وقراءهتا ثم استخراج منهج
ِّ
بالمفسر ،وحياته العلمية ،ومؤلفاته.
ِّ
الدراسات السابقة :هذه الدراسة هي األولى حسب علمي ،فبعد البحث
والسؤال لم يجد الباحث دارسة علمية عن البقالي وال عن أي كتاب من كتبه.
منهج البحث :سلك الباحث المنهج االستقرائي الوصفي ،فقرأ النسخ الخطية،
المفسر الذي سار عليه ،ثم وزع هذه األمثلة
دون ما عرض لي مما يوضح منهج
ثم َّ
ِّ
وتتبع مصادر كثيرة مخطوطة ومطبوعة ،ولم
على ما يناسبها من مباحث ومطالب،
َ
ِ
ذكر مصدر فيه إشارة إلى المؤلف حسب جهده.
ُي ْغف ْل َ
خطة البحث :جعل الباحث خطة البحث مكونة من مقدمة وفصلين وخاتمة،
على هذا النحو:
المقدمة ،وتشتمل على أهمية الموضوع وأهدافه ،وحدوده ،والدراسات
السابقة.
الفصل األول :التعريف بالمؤلف وبكتابه ،وفيه مبحثان:
المبحث األول :التعريف الموجز بالمؤلف ،وفيه ثلثة مطالب:
المطلب األول :اسمه ونسبه ومولده.
المطلب الثاين :حياته العلمية ،وثناء العلماء عليه وشيوخه ،وتالميذه.
المطلب الثالث :مصنفاته ،ووفاته.
المبحث الثايف :التعريف بالكتاب ونسخه الخطية ،وفيه أربعة مطالب:
المطلب األول :اسم الكتاب وإثبات نسبته إلى مؤلفه.
المطلب الثاين :نسخه الخطية.
المطلب الثالث :مصادره.
المطلب الرابع :المالمح العامة لتفسيره.
الفصل الثايف :منهج البقال يف تفسيره ،وفيه أربعة مباحث:
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المبحث األول :التفسير بالمأثور ،واإلسرائيليات يف تفسيره ،وفيه أربعة مطالب:
المطلب األول :تفسير القرآن بالقرآن.
المطلب الثاين :تفسير القرآن بالسنة النبوية.
المطلب الثالث :تفسير القرآن بأقوال الصحابة والتابعين.
المطلب الرابع :اإلسرائيليات يف تفسيره.
المبحث الثايف :منهجه يف علو اللغة ،ومسائل االعتقاد واألحكا  ،وفيه أربعة مطالب:
المطلب األول :إعماله علو َم اللغة.
المطلب الثاين :منهجه يف مسائل االعتقاد.
المطلب الثالث :منهجه يف األحكام الفقهية.
المطلب الرابع :منهجه يف االستنباط.
المبحث الثالث :إعماله قواعد التفسير ،وترجيحاته ،وردوده ،وفيه ثلثة مطالب:
المطلب األول :عنايته بقواعد التفسير.
المطلب الثاين :ترجيحاته.
المطلب الثالث :ردوده ومناقشاته.
المبحث الرابع :علو القرآن يف تفسيره ،وفيه ستة مطالب:
المطلب األول :علم القراءات ،والوقف واالبتداء.
المطلب الثاين :أسماء السور ،والمكي والمدين.
المطلب الثالث :الناسخ والمنسوخ ،وأسباب النزول.
المطلب الرابع :مشكل القرآن والمتشابه اللفظي.
المطلب الخامس :االنتصار للقرآن الكريم.
المطلب السادس :المناسبات بين اآليات.
الخاتمة :وتشتمل على أبرز النتائج التي توصلت إليها ،وأهم التوصيات ،ثم
الفهرس ،وأسأل اهلل التوفيق والسداد.
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الفصل األول :التعريف باملؤلف وبكتابه.
املبحث األول :التعريف املوجز باملؤلِّف.
املطلب األول :امسه ونسبه ومولده .
اسمه ونسبه :هو أبو الفضل ُم َح َّمد ْبن َأبِي القاسم ْبن بابجوك الخوارزمي
الب َّقالي.
ويلقب بزين المشايخ األَ َدمي ،ألنه قرأ كتاب "األَ َدمي" يف النحو وحفظه فاشتهر
بذلك  ،والكتاب ألحمد ابن محمد بن علي األدمي (ت بعد 450هـ)  ،وسمي
بذلك نسبة إلى بيع األَ َدم ،وهي الجلود .
بابجو  :ضبطه الصفدي بالعبارة فقال" :بباءين موحدتين بينهما ألف وبعدها
( )1معجم األدباء لياقوت الحموي  ،2618/6الـدر الثمـين يف أسـماء المصـنفين البـن السـاعي ص،131
تــاريخ اإلســالم للــذهبي  ،285/12 ،268/12المشــتبه يف أســماء الرجــال للــذهبي ص ،51الــوايف
بالوفيات للصفدي  ،242/4الجواهر المضية يف طبقات الحنفية للقرشـي  ،392/4توضـيح المشـتبه
البن ناصر الدين  ،576/1الطبقات البن قاضي شهبة ص ،158تبصـير المنتبـه بتحريـر المشـتبه البـن
حجــر  ،166/1تــاج الـــرتاجم البــن قطلوبغــا ص ،271بغيـــة الوعــاة للســيوطي  ،215/1طبقـــات
المفسرين للسيوطي ص ،117طبقات المفسرين للداودي  ، ،231/2كتائب أعالم األخيـار للكفـوي
مخطــوط م  1ق  ،297ســلم الوصــول إلــى طبقــات الفحــول لحــاجي خليفــة  ،67/3ديــوان اإلســالم
للغــزي  ،316/1الفوائــد البهيــة للكنــوي ص ،161نيــل الســائرين للبنجبيــري ص ،211ويف طبقــات
المفســـرين لألدنـــه وي ص" :195البـــاقلي" ولعلـــه غلـــط مـــن الطـــابع أو الناســـخ ،أو تصـــحفت
على المؤلف.
( )2تــاريخ اإلســالم للــذهبي  ،285/12 ،268/12المشــتبه يف أســماء الرجــال للــذهبي ص ،51الــوايف
بالوفيات للصفدي  ،242/4الجواهر المضية يف طبقات الحنفية للقرشـي  ،392/4توضـيح المشـتبه
البن ناصر الدين  ،576/1الطبقات البن قاضي شهبة ص ،158تاج الرتاجم البن قطلوبغا ص،271
طبقات المفسرين للسيوطي ص ،117طبقات المفسرين للداودي  ،231/2طبقات المفسرين لألدنه
وي ص.195
( )3إنباه الرواة للقفطي  ،155/1الوايف بالوفيات  ،99/8بغية الوعاة .374/1
( )4المعجم المفصل يف اللغويين العرب  ،74/1وانظر األنساب للسمعاين .141/1

194



ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net

محمد بن أب القاسم بن بابجو البقال  ،ومعالم منهجه يف الموجود من تفسيره

د .ممدول بن ترك القحطايف

جيم وبعد الواو كاف"  .وذكره ابن قاضي شهبة بقوله" :باباجوك ويقال:
بابجوك"  ،ووقع محر افا يف كثير من المطبوعات إلى "بايجوك" ،وكذلك إلى
"مانحول" يف ثالث نسخ مخطوطة من كتاب الكفوي .
والخورازم  :نسبة إلى ُخ َو ِار ْزم ،وهي بالد عظيمة  ،وهو اسم لناحية
بجملتها ،وقصبتها جرجانية  ،وهي مدينة عظيمة حسنة األحوال كثيرة األموال
على هنر جيحون ،قبل أن يخرهبا المغول .
وتقع الجرجانية اآلن يف غرب أوزبكستان ،غرب هنر جيحون ،قريبة من حدود
تركمانستان ،وهي عاصمة والية خوارزم .
والب َّقال  :قال الذهبي" :البَ َّقال  ،والعجم يزيدون الياء"  ،وقال الكفوي:
"وهي زيادة العجم ،ال نسبة ،والبقال الذي يبيع األشياء اليابسة من الفواكه"  ،قال
ابن ناصر الدين" :البقال :يف عرف المتقدمين من يبيع األشياء المتفرقة من الفواكه

( )1الوايف بالوفيات للصفدي .242/4
( )2الطبقات البن قاضي شهبة ص.158
( )3كتائـــب أعـــالم األخيـــار للكفـــوي مخطـــوط م  1ق 297جـــاء فيـــه:

 ،ويف م 1ق:190

( )4آكام المرجان يف ذكر المدائن المشهورة يف كل مكان للمنجم ص.79
( )5معجم البلدان لياقوت الحموي .395/2
( )6المرجع السابق 123/12
( )7انظر الموقع الرسمي للمدينة علـى هـذا الـرابطhttp://xorazm.uz/uz/viloyat-haqida/viloyat- :
#/haqida-malumot
( )8تاج الرتاجم البن قطلوبغا ص.271
( )9المشــتبه يف أســماء الرجــال للــذهبي ص ،51وتبعــه يف الجــواهر المضــية يف طبقــات الحنفيــة للقرشــي
 ،392/4توضيح المشتبه البـن ناصـر الـدين  ،576/1وابـن حجـر يف تبصـير المنتبـه بتحريـر المشـتبه
 ،166/1واللكنوي يف الفوائد البهية ص.162
( )10كتائب أعالم األخيار للكفوي مخطوط م  1ق .297
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اليابسة ونحوها ،ويف عرف أهل عصرنا من يبيع ُ
الر ْطبة" .
الخ َضر من ال ُب ُقول َّ
غيره ،منهم :أبو عمران موسى بن يوسف الب َّقال
وقد عرف هبذه النسبة ُ
صاحب "يتيمة الدهر يف فتاوي أهل
الحنفي(ت 452هـ) ،نقل عنه فتاوي
ُ
العصر"  ،وله فتاوي مذكورة يف كتب الحنفية .
أسرته :لم يقف الباحث على شيء يخص أسرته؛ غير أنه يف"تاج العروس"
ِ
أيضا،
يف ترجمة أبي بكر محمد بن يوسف
العدسي الجرجاين  ،قال" :جرجاين ا
تفقه وحدث عن أبي القاسم البقالي" ،فربما كان أ ابا لمحمد بن أبي القاسم ،ولكن
لما رجع الباحث إلى"تاريخ جرجان" وجده قد قال" :محمد بن يونس
العدسي...،روى عن أبي القاسم الشغالي" بِالغين المعجمة ،وكذا يف "توضيح
المشتبه" .
ف على السبعين حين موته  ،فيكون
مولده :ذكر المرتجمون للبقالي أنه َن َّي َ
مولده بعد عام اثنين وتسعين َ
وخمسمئة (492هـ).
( )1توضيح المشتبه  ،574/1واألكثر شيو اعا يف العصر الحديث هو استعمال (ب َّقال) بمعنـاه الواسـع الـذي
يشمل بائع البقول وغيرها من المـأكوالت غيـر المطهـوة ،انظـر "معجـم الصـواب اللغـوي" ،188/1
ويف المعجم الوسيط ص" :44بائع األطعمة المحفو ة والقطاين والسـكر والصـابون ونحوهـا تسـميه
العامة يف مصر :الب َّقال" ،وانظر "معجم اللغة العربية المعاصرة" .132/1
( )2يتيمة الدهر يف فتاوي أهل العصر للرتجماين مخطوط ص ،255وقد عرفـت هـذا الكتـاب مـن مشـاركة
ُ
صـاحب
الباحث
لـحسين يعقوب محمد يف منتدى األصلين(رابط المشاركة يف آخر البحث) ،ثم وجد
َ
سلم الوصول إلى طبقات الفحول قد أشار إليه يف  359/3بقوله" :ذكره الرتجمـاين يف يتيمـة الـدهر"،
وانظر .259/4
( )3الفتاوى التتارخانية .52/1
( )4تاج العروس .239/16
( )5لم يجد الباحث تاريخ وفاته.
( )6تاريخ جرجان لحمزة الجرجاين ص.453
( )7تبصير المنتبه .206/6
( )8تاريخ اإلسالم للذهبي .285/12 ،268/12
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املطلب الثاني
حياته العلمية ،وثناء العلماء عليه وشيوخه ،وتالميذه
لم تذكر المصادر التي وقف عليها الباحث شي ائا عن نشأته األولى وحياته
العلمية ،ولكن بمعرفة تاريخ مولده ووفاته ونسبته إلى خوارزم نعلم أنه عاش يف
محيط هذه الناحية من العالم اإلسالمي ،وقد كانت خوارزم يف ذاك الزمن تحت
حكم الخوارزميين ،الذين يتبعون السالجقة ،وامتد حكمهم من عام تسعين
وأربعمئة إلى عام ثمانية وعشرين وستمئة (490هـ 628 -هـ) ،ودخل تحت
سلطاهنم أراض شاسعة شملت نواحي خراسان إلى بالد ما وراء النهر ،وقد عاصر
الحاكم محمد بن أنوشتكين(ت 521هـ) المؤسس الحقيقي لدولة
البقالي
َ
ُّ
الخوارزميين  ،الذي حكم من عام (491هـ) إلى تاريخ وفاته عام (521هـ) ،ثم
ولي األمر ابنه أتسز(ت 551ه) الذي كان يتبع السالجقة ،وبدأ االستقالل عنهم بعد
عدة نزاعات معهم  ،ثم ابنه أيل أرسالن(ت 568هـ) الذي استقل رسم ًّيا عن
دولة السالجقة .
شطرا
وكان الخوارزميون ُر ْغ َم انشغالهم بالحروب المتواصلة يولون العلم واألدب ا
من عنايتهم؛ فربز كثير من األدباء والشعراء والعلماء والكتاب ،وكانوا يستدعون العلماء
للحضور إلى عواصمهم ،ويعتنون بفتح المدارس يف أمات المدن .
( )1التاريخ السياسي للدولة الخوارزمية لعفاف صربة ص ،36السلطان جالل الدين خوارزمشـاه يف ميـزان
التاريخ لمحمد دبير سياقي ص.23
( )2التاريخ السياسي للدولة الخوارزمية لعفاف صربة ص.37
( )3انظر البداية والنهاية البن كثير  ،161/16السلطان جالل الدين خوارزمشـاه يف ميـزان التـاريخ لمحمـد
دبير سياقي ص ،22الحركة الثقافية يف الدولة الخوارزمية للسيد أحمد الباز ص.7
( )4التاريخ السياسي للدولة الخوارزمية لعفاف صربة ص ،50الدولة الخوارزمية والمغول لحافظ أحمدي
حمدي ص.28
( )5المرجع السابق ص ،102ص.106
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حنفي المذهب ،وله كتب على مذهب الحنفية،
مذهبه :كان البقالي يف الفقه
َّ

خصوصا كتابه الفتاوي ،وكتاب
وكثيرا ما يذكرون أقواله وكتبه،
ويذكر يف طبقاهتم،
ا
ا

الصالة ،ويصفه ابن عابدين الحنفي(ت 1252هـ) باإلمام  ،وسيأيت الحديث عن
منهجه يف األحكام الفقهية.
اهرا يف تفسيره ،بخالف شيخه
وأما مذهبه يف أصول الدين ،فلم يكن
ا
ولكن عبار اة جاءت يف "الجواهر المضية" يف ترجمة
الزمخشري (ت 538هـ)،
َّ
الكاخشتواين(ت 673هـ) ب َّين َْت أنه ُدفن بجانب البقالي والبياعي ،ثم قال المؤ ِّلف:
"من مشايخ المعتزلة"  ،وهذه العبارة ُي ْحت ََمل أهنا تعود إلى الكاخشتواين أو إلى
البقالي والبياعي.
وجرجانية خوارزم يغلب على أهلها مذهب المعتزلة وممارسة علوم الكالم ،
والزمخشري معتزلـي ،والمطـرزي (ت610هــ) تلميـذ البقـالي معتزلـي ،والزاهـدي
(658هـ) تلميذ المطرزي معتزلي .
ٍ
عزيـز ،يفهـم منـه موافقتـه الطـربي يف قولـه؛ إذ لـم
نـص
وقد وقف الباحث على ٍّ
يتعقبه بشيء ،وكذلك لم ينسب نفسه إلى المعتزلة ،قال" :وقد ذكر الطربي عـن ابـن
[الح ُجرات ]11:أن يسميه بالفسق وهو على اإلسالم ،قال :وأهـل
زيد( :ﰆ ﰇ) ُ
هذا الرأي ُس ُّموا معتزلة ،قالوا :ال نكفره كما كفره أهل األهواء ،وال نقول مؤمن كما
قالت الجماعة ،ولكنا نسميه باسمه فإن كان سار اقا فسارق؛ فاعتزلوا الفريقين فسموا
معتزلة"  ،وسيأيت يف المبحث الثاين من الفصل الثاين يف منهجـه يف مسـائل االعتقـاد
( )1رد المحتار على الدر المختار البن عابدين .155/1
( )2الجواهر المضية  ،633/2وانظر الفوائد البهية للكنوي ص ،147والبياعي مذكور يف الجواهر المضـية
 159/4وأنه إسماعيل بن محمد ،ولم يزد على ذلك.
( )3آثار البالد وأخبار العباد للقزويني ص.520
( )4طبقات الحنفية للحنائي .216/2
( )5ظ /166أ.
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أنه ينسب نفسه إلـى أهـل السـنة ،وأن اسـم المعصـية ال تزيـل اسـم اإليمـان ،وبعـض
المسائل العقدية التي ذكرها.
وي اإلمام العالمة المحقق
ثناء العلماء عليه :قيل عنه" :األستاذ"" ،الن َّْح ّ
السنَّة" .
األديب" " ،سيف ُّ
الخوارزمي
قال ابن الساعي(ت 674هـ)" :ذكره محمود بن محمد الحافظ
ّ
جم
يف تاريخ خوارزم ،وقال :كان إما اما يف األدب وحجة يف لسان العرب"" ،وكان ّ
الصحبة ،كريم النفس نزيه
تقي الفؤاد ،ط ّيب ّ
الفوائد ،كثير الفرائد ،حسن االعتقادّ ،
مشتغال باإلفادة ،وتصنيف التصانيف" .
ا
العرض،

قائال ":اإلمام األجل أدام اهلل
ا
ووصفه رشيد الدين الوطواط (ت 573هـ)
سعادته ،وحرس سيادته" .
قال ياقوت" :كان غير خائض فيما ال يعنيه ،له يد يف التَّ َر ُّسل ونقد الشعر" ،
( )1معجم األدباء لياقوت الحموي  ،2618/6الـدر الثمـين يف أسـماء المصـنفين البـن السـاعي ص،131
تــاريخ اإلســالم للــذهبي  ،285/12المشــتبه يف أســماء الرجــال للــذهبي ص ،51الــوايف بالوفيــات
للصفدي  ،242/4الجواهر المضية يف طبقات الحنفية  ،632/2توضـيح المشـتبه البـن ناصـر الـدين
 ،576/1بغيــة الوعــاة للســيوطي  ،215/1طبقــات المفســرين للســيوطي ص ،117كتائــب أعــالم
األخيار للكفوي مخطوط م  1ق  ،297ديوان اإلسالم للغزي .316/1
( )2أعالم األخيار للكفوي م  1ق.298
( )3هو محمود بن محمد بن عباس بن أرسالن الخوارزمي (ت 568ه) ،لـه تـاريخ خـوارزم ،انظـر ترجمتـه
يف تاريخ اإلسالم للذهبي .398/12
( )4الدر الثمين يف أسماء المصنفين البـن السـاعي ص ،131معجـم األدبـاء ليـاقوت الحمـوي ،2618/6
توضيح المشتبه البن ناصر الدين  ،576/1الطبقات البن قاضـي شـهبة ص ،158تـاج الـرتاجم البـن
قطلوبغــا ص ،271بغيــة الوعــاة للســيوطي  ،215/1طبقــات المفســرين للــداودي  ،232/2طبقــات
المفسرين لألدنه وي ص ،195نيل السائرين للبنجبيري ص.212
( )5انظر ترجمته يف "معجم األدباء" لياقوت " ،2631/6بغية الوعاة" .226/1
( )6رسالة رشيد الدين الوطواط فيما جرى بينه وبين الزمخشري ص.297
( )7معجم األدباء لياقوت الحموي  ،2618/6الـدر الثمـين يف أسـماء المصـنفين البـن السـاعي ص،131
بغية الوعاة للسيوطي  ،215/1طبقات المفسرين للداودي .232/2
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ووصف بأنه "صاحب التصانيف" ،وأن "اسمه اشتهر وب ُعد صيته"" ،وأقبل الطلبة
ُ
على تصانيفه" .

ونقل الذهبي عن الحافظ محمود ْبن ُم َح َّمد ْبن أرسالن ُ
مي فِي" تاريخ
الخ َ
وار ْز ّ
وار ْزم" أنه قال" :ك َ
َان إما اما ُح َّج اة فِي العرب َّية ،وخلف الزمخشري يف حلقته" .
ُخ َ
خبيرا بالمعاين والبيان،
ا
قال الكفوي" :كان إما اما
فاضال تق ًّيا ،منا ارا نحو ًّيا ذك ًّيا ،ا
وكان من كبار األئمة وحجة يف العربية" ،و ُذكر بأنه"الشيخ الكبير" ،و"سيف

السنَّة" .
ُّ

شيوخه:
 .1أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد الزمخشري(ت 538هـ) العالَّمة
الشهير ،واشتهر باألخذ عنه فأخذ عنه اللغة وعلم اإلعراب ،وسمع الحديث منه
ومن غيره ،وجلس بعده يف مكانه و َخ َلفه فِي حلقته .
عزيزا ذكره الوطواط يف رسالته ،وهي مسألة وقعت له
نصا ا
وقد وجد الباحث ًّ
مع الزمخشري بحضرة البقالي ،ثم قال عنه" :أدام اهلل سعادته وحرس سيادته"
( )1تاريخ اإلسالم للذهبي  ،268/12الوايف بالوفيات للصـفدي  ،242/4تبصـير المنتبـه بتحريـر المشـتبه
البن حجر .166/1
( )2تاريخ اإلسالم للذهبي  ،285/12طبقات المفسرين لألدنه وي ص.195
( )3كتائب أعالم األخيار للكفوي مخطوط م  1ق  ،298وانظر الفوائد البهية للكنوي ص.161
( )4الفوائد البهية للكنوي ص ،161تاج الرتاجم البن قطلوبغا ص ،271ديوان اإلسالم للغزي .316/1
( )5معجم األدباء لياقوت الحموي  ،2618/6تاريخ اإلسـالم للـذهبي  ،285/12 ،268/12المشـتبه يف
أســماء الرجــال للــذهبي ص ،51الــوايف بالوفيــات للصــفدي  ،242/4الجــواهر المضــية يف طبقــات
الحنفية للقرشي  ،392/4توضيح المشـتبه البـن ناصـر الـدين  ،576/1الطبقـات البـن قاضـي شـهبة
ص ،159تبصير المنتبه بتحرير المشتبه البن حجر  ،166/1طبقـات المفسـرين للسـيوطي ص،117
طبقــات المفســرين للــداودي  ،232/2كتائــب أعــالم األخيــار للكفــوي مخطــوط م  1ق ،298،283
طبقات المفسرين لألدنه وي ص ،195نيل السائرين للبنجبيري ص.212
( )6رســالة رشــيد الــدين الوطــواط فيمــا جــرى بينــه وبــين الزمخشــري ص 297ضــمن رســائل البلغــاء التــي
جمعها محمد كرد علي.
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مما يدل على أنه كان ح ًّيا يف أثناء كتابة هذه الرسالة.
ُ .2ع َمر ْبن ُم َح َّمد ْبن َح َسن بن علي ال َف ْر ُغولي(456هـ538 -هـ)  ،سكن
مرو إلى حين وفاته ،ويف كهولته سمع منه البقالي .
 .3أبو طاهر محمد بن أبي بكر محمد السنجي ( 463هـ548-هـ) ،سمع البقالي
منه بمرو ،وحدث عنه  ،ويؤخذ من هذا والذي قبله أن البقالي َر َح َل إلى مرو.

تلميذه:
سبق القول بأن البقالي خلف الزمخشري على حلقته ،وذلك يعني أنه تلمذ له
ُ
جملة من التالميذ ،ولكن المصادر التي وقف عليها
كثيرا منهم،
الباحث لم تذكر ا
وقد تيسر الوقوف على بعضهم ،فمنهم:
 .1أبو الفتح ناصر بن عبد السيد بن علي الم َط ِّر ِزي(538هـ610 -هـ)  ،وقد
للمطرزي قال فيها
وجد الباحث عبارة يف مقدمة كتاب"المغرب يف ترتيب المعرب"
ِّ
الكتب التي اعتمد عليها ـ" :جم ِع التفاريق" لشيخنا الكبير"  ،و"جمع
ـ بعد ذكره
َ
التفاريق" كتاب منسوب إلى البقالي ،وهذا النص يفهم منه أنه من شيوخه ،وهناك
( )1انظر ترجمته يف "المنتخب من معجم شيوخ السمعاين"  ،1182/1تاريخ اإلسالم للذهبي ،285/12
توضيح المشتبه البن ناصر الدين  ،576/1تبصير المنتبه بتحرير المشتبه البن حجر .166/1
( )2تاريخ اإلسالم للـذهبي  ،285/12المشـتبه يف أسـماء الرجـال للـذهبي ص ،51الطبقـات البـن قاضـي
شهبة ص 159وتحرف عنده إلى "الفرعولي".
( )3انظــر ترجمتــه يف "ســير أعــالم النــبالء" للــذهبي  ،284/20وتصــحف يف كثيــر مــن الكتــب المطبوعــة
والمخطوطــة إلــى :الســبحي ،ويخــتلط بمحمــد بــن أبــي بكــر الســبخي (ت 555ه) انظــر "ســير أعــالم
النبالء" 286/20
( )4المشتبه يف أسماء الرجال للذهبي ص ،51توضيح المشتبه البن ناصـر الـدين  ،576/1الطبقـات البـن
قاضي شهبة ص ،159تبصير المنتبه بتحرير المشتبه البن حجر .166/1
( )5تاريخ اإلسالم للذهبي  ،253/13التكملة لوفيات النقلة للمنـذري  ،279/2ويف الكامـل البـن األثيـر
 272/10أنه تويف يف 606ه ،مرآة الجنان وعربة اليقظان لليافعي .18/4
( )6ص.16
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نص يف كتاب"الجواهر المضية" ُيذكر فيه أن المطرزي"تفقه على الب َّقالي"  ،وهبذا
يرتجح أن المطرزي من تالميذ البقالي.
والمطرزي قيل عنه" :كان بخوارزم خليفة الزمخشري"  ،مع أنه ولد يف اليوم
الذي تويف فيه الزمخشري.
 .2محمد بن سعد بن محمد الديباجي المروزي517(،ه609-ه)  ،تويف
بمرو ،قال ياقوت" :لقي الزمخشري ،وقرأ على تلميذه البقالي" .
 .3علي بن عبد اهلل بن عمران العمراين  ،أخذ عن الزمخشري وغيره ،وأخذ
عن البقالي الفقه والنحو .

( )1الجواهر المضية  ،529/3وقع تحريف يف هذه الكلمة إلى(النعـالي) يف الطبعـة القديمـة(ط كراتشـي)،
وتناقلها المرتجمون للمطرزي خطأ.
( )2مرآة الجنان وعربة اليقظان لليافعي .18/4
( )3انظر ترجمته :يف معجم األدباء لياقوت الحموي " ،2538/6تاريخ اإلسالم" 224/13
( )4معجم األدباء  ،2538/6بغية الوعاة للسيوطي  ،111/1سلم الوصول إلى طبقات الفحول .143/3
( )5انظر ترجمته :يف كتائب أعالم األخيار للكفـوي مخطـوط م  1ق  ،299وهـو ويف هـذه النسـخة الخطيـة
محرف إلى(المعمراين) ويف م  2ق(190العمراين) ،ولم أقف على تاريخ وفاتـه ،وانظـر الفوائـد البهيـة
للكنوي ص.123
( )6كتائب أعالم األخيار للكفوي مخطوط م  1ق .298
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املطلب الثالث :مصنفاته ،ووفاته
ُن ِع َت البقالي بأنه كثير التصانيف متنوعها ،وأكثرها مفقود ،ولم يطبع من
مصنفاته شيء.
قال ابن قاضي شهبة" :له تصانيف كثيرة ،كلها حسنة ،وعند الناس مقبولة" ،
وهذا سرد لمصنفاته:
 .1أسرار األدب وافتخار العرب  ،وقد وقع يف اسمه تصحيف كثير،
نحو":كتاب آفات الكذب"  ،و"أسرار الكتب"  ،و"أسرار الكذب وافتخار
العرب"  ،وله مختصر يف مكتبة هامبورج بألمانيا برقم ( ، )39وقد صوره
الباحث ،ويقع يف اثنتي عشرة صفحة ،يف ضمن مجموع ،وتبين للباحث بعد
الحصول على نسخة منه أنه كتاب يف فقه اللغة.
 .2األسمى يف َسرد األسماء  ،أو األسماء يف شرح األسماء  ،وقد يكون هو
اآليت وهو شرح األسماء الحسنى أو المقصد األسنى.
( )1الطبقات ص.158
( )2الدر الثمين يف أسماء المصنفين البن الساعي ص ،131تاريخ اإلسالم للـذهبي  ،285/12المشـتبه يف
أسماء الرجال للذهبي ص ،51الوايف بالوفيات للصفدي  ،242/4توضيح المشتبه البن ناصـر الـدين
 ،576/1الطبقات البن قاضي شهبة ص.158
( )3كتائب أعالم األخيار للكفوي مخطوط م  1ق .298
( )4تاج الرتاجم البن قطلوبغا ص.271
( )5ذكره محقق الجواهر المضية يف طبقات الحنفيـة للقرشـي  ،392/4ويف بعـض النسـخ :أسـرار الكتـب،
ذكره الشيخ بكر أبو زيـد يف طبقـات النسـابين ص 116باسـم افتخـار العـرب ،ولعلـه ـن أنـه كتـاب يف
مفاخر العرب.
( )6تاريخ األدب العربي .239/5
( )7الدر الثمين يف أسماء المصنفين البن الساعي ص ،131تاريخ اإلسالم للـذهبي  ،285/12المشـتبه يف
أسماء الرجال للذهبي ص ،51الوايف بالوفيات للصفدي  ، 242/4توضيح المشتبه البن ناصر الـدين
.576/1
( )8الطبقات البن قاضي شهبة ص.158
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 .3أذكار الصالة .
 .4اإلعجاب يف اإلعراب .
 .5أم الفضائل .
 .6آفات الكذب  ،وقد يكون هو أسرار األدب السابق.
 .7البداية يف المعاين والبيان  ،وقد يكون هو "الهداية إلى علم المعاين
والبيان" ،أو "الهداية فِي المعاين والبيان" .
 .8التّرغيب فِي ِ
العلم .

( )1الدر الثمين يف أسماء المصنفين البن الساعي ص ،131تاريخ اإلسالم للـذهبي  ،285/12المشـتبه يف
أســماء الرجــال للــذهبي ص ،51الــوايف بالوفيــات للصــفدي  ،242/4الجــواهر المضــية يف طبقــات
الحنفية للقرشي  ،392/4توضيح المشـتبه البـن ناصـر الـدين  ،576/1الطبقـات البـن قاضـي شـهبة
ص ،159تاج الرتاجم البن قطلوبغا ص ،271كتائب أعالم األخيـار للكفـوي مخطـوط م  1ق ،298
الفوائد البهية للكنوي ص ،162نيل السائرين للبنجبيري ص.212
( )2معجم األدباء لياقوت الحموي  ،2618/6الـدر الثمـين يف أسـماء المصـنفين البـن السـاعي ص،131
الطبقات البـن قاضـي شـهبة ص ،159بغيـة الوعـاة للسـيوطي  ،215/1طبقـات المفسـرين للـداودي
 ،232/2ديوان اإلسالم للغزي  ،316/1نيل السائرين للبنجبيري ص.212
( )3الدر الثمين يف أسماء المصنفين البن الساعي ص ،131الطبقات البن قاضي شهبة ص.158
( )4الفوائد البهية للكنوي ص ،162نيل السائرين للبنجبيري ص.212
( )5معجم األدباء لياقوت الحموي  ،2618/6بغيـة الوعـاة للسـيوطي  ،215/1نيـل السـائرين للبنجبيـري
ص.212
( )6الدر الثمين يف أسماء المصنفين البن الساعي ص ،131تاريخ اإلسالم للـذهبي  ،285/12المشـتبه يف
أســماء الرجــال للــذهبي ص ،51الــوايف بالوفيــات للصــفدي  ،242/4الجــواهر المضــية يف طبقــات
الحنفية للقرشي  ،392/4الطبقات البـن قاضـي شـهبة ص ،159توضـيح المشـتبه البـن ناصـر الـدين
 ،576/1تاج الرتاجم البـن قطلوبغـا ص ،272طبقـات المفسـرين للـداودي  ،232/2كتائـب أعـالم
األخيار للكفوي مخطوط م  1ق  ،298الفوائد البهية للكنوي ص.162
( )7الدر الثمين يف أسماء المصنفين البن الساعي ص ،131تاريخ اإلسالم للـذهبي  ،285/12المشـتبه يف
أســماء الرجــال للــذهبي ص ،51الــوايف بالوفيــات للصــفدي  ،242/4الجــواهر المضــية يف طبقــات
الحنفية للقرشي  ،392/4توضيح المشـتبه البـن ناصـر الـدين  ،576/1الطبقـات البـن قاضـي شـهبة
ص ،159تاج الرتاجم البن قطلوبغا ص ،272كتائب أعالم األخيـار للكفـوي مخطـوط م  1ق ،298
الفوائد البهية للكنوي ص ،162نيل السائرين للبنجبيري ص.212
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 .9تفسير القرآن  ،قال ابن الساعي" :يف أربع مجلدات ،رأيته وال أدري أهو
مفتاح التنزيل أو ال"  ،قال الداودي" :سماه مفتاح التنزيل" .
 .10تقويم اللسان ،يف النحو  ،وقد جمع الباحث – بحمد اهلل  -ما يزيد على
عشرين نسخة خطية منه ،من مكتبات شتّى.
وعلى هذا الكتاب شرح ألحمد بن السيد رمضان المرزوقي الحسني
(1205هـ1262-هـ)  ،اسمه تسهيل األذهان على متن تقويم اللسان .
 .11تكميل تقويم اللسان .
 .12التنبيه على إعجاز القرآن  ،وقد يسمى إعجاز القرآن .
( )1تاريخ اإلسالم للذهبي  ،285/12المشتبه يف أسماء الرجال للذهبي ص ،51الوايف بالوفيات للصفدي
 ،242/4الجواهر المضية يف طبقات الحنفيـة للقرشـي  ،392/4توضـيح المشـتبه البـن ناصـر الـدين
 ،576/1الطبقــات البــن قاضــي شــهبة ص ،159طبقــات المفســرين للســيوطي ص ،117طبقــات
المفسرين لألدنه وي ص ،195كتائب أعـالم األخيـار للكفـوي مخطـوط م  1ق  ،298الفوائـد البهيـة
للكنوي ص.161
( )2الدر الثمين يف أسماء المصنفين البن الساعي ص.131
( )3طبقات المفسرين للداودي .232/2
( )4معجم األدباء لياقوت الحموي  ،2618/6الـدر الثمـين يف أسـماء المصـنفين البـن السـاعي ص،131
الطبقات البـن قاضـي شـهبة ص ،159بغيـة الوعـاة للسـيوطي  ،215/1طبقـات المفسـرين للـداودي
 ،232/2ديوان اإلسالم للغزي  ،316/1نيل السائرين للبنجبيري ص.212
( )5انظر المختصر من كتاب نشر النور والزهر يف تـراجم أفاضـل مكـة مـن القـرن العاشـر إلـى القـرن الرابـع
عشر ص ، 114وإمتاع الفضالء برتاجم القراء فيما بعد القرن الثامن .25/2
( )6انظر المختصر من كتاب نشر النور والزهر يف تـراجم أفاضـل مكـة مـن القـرن العاشـر إلـى القـرن الرابـع
عشر ص.114
( )7الطبقات البن قاضي شهبة ص.159
( )8الدر الثمـين يف أسـماء المصـنفين البـن السـاعي ص ،131المشـتبه يف أسـماء الرجـال للـذهبي ص،51
الجواهر المضية يف طبقات الحنفيـة للقرشـي  ،392/4توضـيح المشـتبه البـن ناصـر الـدين ،576/1
الطبقــات البــن قاضــي شــهبة ص ،159تــاج الــرتاجم البــن قطلوبغــا ص ،271كتائــب أعــالم األخيــار
للكفوي مخطوط م  1ق  ،298الفوائد البهية للكنوي ص.162
( )9تاريخ اإلسـالم للـذهبي  ،285/12الـوايف بالوفيـات للصـفدي  ،242/4طبقـات المفسـرين للـداودي
 ،232/2طبقات المفسرين لألدنه وي ص.195
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 .13جمع التفاريق .
الح ْسنى  ،وعند الكفوي" :المقصد األسنى يف شرح
 .14شرح األسماء ُ
األسماء الحسنى"  ،ويف الجواهر المضية" :األسنى يف شرح األسماء الحسنى" .
 .15شرح األربعين  ،ولم يتبين المقصود باألربعين ،ربما كان كتاب أبي
حامد الغزالي (ت 505ه) أو غيره ،وقد نقل عنه الكفوي مسألة فقهية" .
 .16الصالة ،ويذكر باسم صالة البقالي .
كثيرا يف كتبهم ،يقال" :ذكره البقالي يف
 .17الفتاوي  ،يذكره الحنفية
ا
فتاواه"  ،وله نسخة يف المركز الحكومي بإسطنبول (. )307

( )1كتائب أعالم األخيار للكفوي مخطوط م  1ق  ،298الفوائد البهية للكنوي ص" ،162كشف الظنون"
.596/1
( )2معجم األدباء لياقوت الحموي  ،2618/6الـدر الثمـين يف أسـماء المصـنفين البـن السـاعي ص،131
تــاريخ اإلســالم للــذهبي  ،285/12المشــتبه يف أســماء الرجــال للــذهبي ص ،51الــوايف بالوفيــات
للصفدي  ،242/4الجواهر المضية يف طبقات الحنفية للقرشي  ،392/4توضيح المشتبه البن ناصـر
الدين  ،576/1الطبقات البن قاضي شـهبة ص ،158تـاج الـرتاجم البـن قطلوبغـا ص ،271طبقـات
المفسرين للسيوطي ص ،117طبقـات المفسـرين للـداودي  ،232/2طبقـات المفسـرين لألدنـه وي
ص ،195الفوائد البهية للكنوي ص ،162نيل السائرين للبنجبيري ص.212
( )3كتائب أعالم األخيار للكفوي مخطوط م  1ق .298
( )4الجواهر المضية يف طبقات الحنفية للقرشي  ،392/4تاج الرتاجم البن قطلوبغا ص.272
( )5كتائب أعالم األخيار للكفوي مخطوط م  1ق .298
( )6كتائب أعالم األخيار للكفوي مخطوط م  1ق .298
( )7يف "حاشية الشلبي(ت1021ه) على تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق" يف مواضـع كثيـرة ،منهـا ،15/1
وتكملة البحر الرائق للطوري القادري(ت 1138ه) يف مواضع ،منها  ،54/1وذكره يف كشـف الظنـون
 ،1081/2وهدية العارفين .98/2
( )8كتائب أعالم األخيار للكفوي مخطوط م  1ق  ،298الفوائد البهية للكنوي ص.162
كثيـرا يف كتـاب "المحـيط الربهـاين يف الفقـه النعمـاين" البـن مـازه البخـاري (616ه) ،ويف "البحـر
( )9يذكر ا
الرائق شرح كنز الحقائق" البن نجيم(ت 970ه) ،ويف غيرها.

( )10الفهرس الشامل .24/7
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 .18كايف التّراجم بلسان األعاجم  ،أو الرتاجم بلسان األعاجم  ،أو الكايف
يف الرتاجم بلسان األعاجم .
وهناك كتاب منسوب إلى أحمد بن محمد الغزنوي (ت 593ه) يف بعض النسخ
الخطية التي وقف عليها الباحث ،و ُأ ْثبِ َت على غالفها "كتاب تراجم األعاجم" من
مصنفات الشيخ األجل العالم الكامل أبي المعالي أحمد بن محمد الغزنوي" ،طبع
يف إيران ،مع مقدمة بالفارسية ،وأوله" :الحمد هلل مانح األعالق وفاتح األغالق
...إلى أن قال" :فهذا مختصر يف التفسير الناجم سمي ِ
تراجم األعاجم ،والشرط فيه
ُ ِّ
أن كل كلمة فسرها مرة ال يعود إليها كرة ،ل َي ِق َّل عائدته فيكثر فائدته"  ،ثم ابتدأ
الكتاب بتفسير كلمات القرآن الكريم الفارسية على ترتيب المصحف ،ويف كشف
الظنون "كتاب تراجم األعاجم" ونسبه إلى البقالي ،وذكر هذه المقدمة عينها .
ِ
ب على غالفها أن الكتاب
 .19مختصر يف الفقه ،وعند الباحث نسخة منهُ ،كت َ
من تأليفه.
 .20منــــازل العــــرب  ،وقــــد يكــــون هــــو ميــــاه العــــرب  ،وجمعهمــــا
الســـــيوطي(ت911هــــــ) فقـــــال" :منـــــازل العـــــرب ومياههـــــا"  ،وقـــــال ابـــــن
( )1الدر الثمين يف أسماء المصنفين البن الساعي ص ،131تاريخ اإلسالم للـذهبي  ،285/12المشـتبه يف
أسماء الرجال للذهبي ص ،51الوايف بالوفيات للصفدي  ، 242/4توضيح المشتبه البن ناصر الـدين
.576/1
( )2الجواهر المضية يف طبقات الحنفية للقرشي  ،392/4الفوائد البهية للكنوي ص.162
( )3الطبقات البن قاضي شهبة ص.159
( )4تراجم األعاجم ص.1
( )5كشف الظنون .394/1
( )6معجم األدباء لياقوت الحموي .2618/6
( )7تاريخ اإلسالم للذهبي  ،285/12المشتبه يف أسماء الرجال للذهبي ص ،51الوايف بالوفيات للصفدي
 ،242/4توضيح المشتبه البن ناصر الدين ،576/1
( )8بغية الوعاة للسيوطي  ،215/1طبقات المفسرين للداودي  ،232/2ديوان اإلسالم للغـزي ،316/1
نيــل الســائرين للبنجبيــري ص ،212وانظــر "المعجــم العربــي" لحســين نصــار ص ،133و"معجــم
المعاجم" ألحمد الشرقاوي ص.131
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الساعي(ت674هـ)" :منازل العرب ومياهها وديارها" .
وله"غير ذلك" .
وهنا كتابان ينسبان إليه:
 .1الكربيت األحمر ،لم يثبت عند الباحث أنه من مؤلفاته  ،ولم ينسبه إليه
من ترجم له ،ذكره الزركشي (ت 794هـ) يف مقدمة كتابه "البحر المحيط " ،
ونسب مؤ ِّل َفه إلى الحنفية  ،وعزاه الربماوي
ونسبه إلى أبي الفضل الخوارزمي،
َ
(ت 831هـ) يف الفوائد السنية إلى أحد المعتزلة ،ولم يصرح باسم مؤلفه.
 .2شرح البقالي ،ينسب إلى البقالي يف كتب الحنفية  ،ولم يرتجح عند
الباحث أنه ألبي الفضل البقالي.

وارزم فِي شهر ُج َما َدى اآلخرة يف
وفاتهُ :ت ُو ّفي أبو الفضل البقالي ُ
بج ْرجانية ُخ َ

سلخها ،سنة اثنتين وستّين وخمسمئة (562هـ) ،وله من العمر حين تويف نيِّف
وسبعون سنة  ،وسبق أنه ُدفِ َن بجانب الب َّياعي.
( )1الدر الثمين يف أسماء المصنفين البن الساعي ص ،131الطبقات البن قاضي شهبة ص.159
( )2تاريخ اإلسالم للذهبي  ،285/12الوايف بالوفيات للصفدي .242/4
( )3خالفا لما ذكره د محمد بو لـوز يف كتابـه "بدايـة المجتهـد البـن رشـده ودوره يف تربيـة ملكـة االجتهـاد"
ص.45
( )4البحر المحيط .5/1
( )5البحر المحيط .109/1
( )6الفوائد السنية يف شرح األلفية .422/3
( )7البحر الرائق شرح كنز الحقائق البن نجيم (ت 970ه) يف مواضع ،منها .187/4
( )8معجم األدباء لياقوت الحموي  ،2618/6الـدر الثمـين يف أسـماء المصـنفين البـن السـاعي ص،131
تاريخ اإلسـالم للـذهبي  ،285/12 ،268/12المشـتبه يف أسـماء الرجـال للـذهبي ص ،51الجـواهر
المضية يف طبقات الحنفية للقرشـي  ،392/4توضـيح المشـتبه البـن ناصـر الـدين  ،576/1الطبقـات
البن قاضي شهبة ص ،159بغية الوعـاة للسـيوطي  ،215/1طبقـات المفسـرين للسـيوطي ص،117
طبقات المفسرين للداودي  ،232/2طبقات المفسـرين لألدنـه وي ص ،196كتائـب أعـالم األخيـار
للكفوي مخطوط م  1ق  ،298الفوائد البهية للكنوي ص ،162نيل السائرين للبنجبيري ص.212
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وذكره الذهبي يف وفيات سنة إحدى وستين وخمسمئة(561هـ)  ،واقتصر
على ذلك الصفدي .
ف
وذكر القرشي أنه تويف يف ست وسبعين وخمسمئة (576هـ) وقال" :وقد َن َّي َ
على السبعين" كما يف المطبوع  ،ولكن يف نسختين َخ ِّطيتين من نسخ "كتائب
ف على التسعين  ،وقال" :كذا ذكره عبد القادر يف
األخيار" للكفوي" :وقد َن َّي َ
الجواهر المضية" ،وتبعه على ذلك اللكنوي  ،مع أن عبد القادر القرشي ذكر أنه
نيف على السبعين كما سبق ،وربما وقع يف نسخته تحريف ،قال ابن قاضي شهبة:
"ابن نيف وسبعين سنة ،بتقديم السين" .
وجاء يف"معجم المؤلفين" أن وفاته سنة 523هـ .

***

( )1وانظر :الطبقات البن قاضي شهبة ص 159فقد أشار إلى ذكر الذهبي للبقالي مرتين.
( )2تاريخ اإلسالم للذهبي  ،268/12الوايف بالوفيات للصفدي .242/4
( )3الجواهر المضية يف طبقات الحنفية للقرشي  ،392/4نيل السائرين للبنجبيري ص.212
( )4كتائـب أعــالم األخيــار للكفـوي مخطــوط م  1ق  298مــن نسـخة شــورى إيــران ،و م 1ق ،190نســخة
الدكتور محمد الرتكي يف األلوكة.
( )5الجواهر المضية يف طبقات الحنفية للقرشي  ،392/4كتائب أعـالم األخيـار للكفـوي مخطـوط م  1ق
 ،298الفوائد البهية للكنوي ص ،162طبقات النسابين لبكر أبو زيد ص.116
( )6الطبقات البن قاضي شهبة ص .159
( )7معجم المؤلفين .137/11
( )8كشاف معجم المؤلفين للدكتور فراج عطا سالم .2519/4
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املبحث الثاني :التعريف بالكتاب ونسخه اخلطية
املطلب األول :اسم الكتاب وإثبات نسبته إىل مؤلفه:

اشتهر هذا التفسير باسم(مفتال التنزيل) ،وقد نسبه جمع إلى ابن بابجوك

البقالي هبذا االسم ،وهم:
ياقوت(ت 626هـ) يف"معجم األدباء"  ،2618/6وابن الساعي(ت 674هـ)
يف" الدر الثمين" ص ،131والذهبي(ت 748هـ) يف"تاريخ اإلسالم" ،285/12
ويف"المشتبه يف أسماء الرجال" ص ،51والصفدي (ت 764هـ) يف"الوايف"
 ،242/2والقرشي(ت 775ه) يف"الجواهر المضية"  ،392/4وابن ناصر الدين
(ت 842هـ) يف"توضيح المشتبه"  ،576/1وابن قاضي شهبة(ت 851هـ) يف"
تراجم طبقات النحاة واللغويين والمفسرين والفقهاء" ص ،159وابن قطلوبغا(ت
879ه) يف"تاج الرتاجم" ص ،272والسيوطي(ت 911هـ) يف"طبقات المفسرين"
ص ،117ويف"بغية الوعاة"  ،215/1واألدنه وي(ت ق  )11يف"طبقات
المفسرين" ص ،195وحاجي خليفة(ت 1067هـ) يف"كشف الظنون" ،1760/2
ويف"سلم الوصول"  ،67/3ورياض زاده(ت 1078هـ) يف"أسماء الكتب"
ص ،126والغزي(ت 1167هـ) يف"ديوان اإلسالم"  ،316/1واللكنوي (ت
1304هـ) يف"الفوائد البهية" ص ،162والبنجبيري(ت 1365هـ) يف"نيل السائرين"
ص ،212والزركلي (ت 1396هـ) يف"األعالم"  ،335/6وعمر كحالة(ت
1408هـ) يف"معجم المؤلفين"  ،137/11ويف"المنتقى من مخطوطات معهد
البيروين للدراسات الشرقية بطشقند" ص ، 132ويف"الموسوعة القرآنية" .39/9
وجاء باسم "مفتال التنزيل يف تفسير القرآن"يف"معجم المفسرين" لعادل
نويهض  ،606/2ويف"فهرست مصنفات تفسير القرآن الكريم" .1241/3
( )1وسيأيت بيان ما فيه من الخطأ.
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ونسب إليه بوصف(تفسير القرآن) أو (كتاب تفسير القرآن)  ،عند الذهبي
يف"تاريخ اإلسالم"  ،285/12والصفدي يف"الوايف بالوفيات"  ،242/4وابن
قاضي شهبة يف"تراجم طبقات النحاة واللغويين والمفسرين والفقهاء" ص،159
والسيوطي يف"طبقات المفسرين" ص ،117واألدنه وي يف"طبقات المفسرين"
ص ،195وعمر كحالة يف "معجم المؤلفين"  ،137/11ويف"فهارس علوم القرآن
الكريم لمخطوطات دار الكتب الظاهرية"  ،445/3ويف"الفهرس الشامل"
 ،205/1ويف"معجم التاريخ (الرتاث اإلسالمي يف مكتبات العالم) ،168/1
 ،2500/4ويف"خزانة الرتاث" الذي أعده"مركز الملك فيصل" ،ويف"الموسوعة
القرآنية" .39/9
وأما ابن الساعي فقد ذكر"مفتال التنزيل" وقال" :و"كتاب يف التفسير" يف أربع
مجلدات ،رأيته وال أدري أهو "مفتال التنزيل" أم ال"  ،وجزم الداودي(ت 945ه)
يف"طبقات المفسرين" بأهنما كتاب واحد ،قال" :له من التصانيف" :تفسير القرآن"
سماه "مفتاح التنزيل" .
ونسب إليه باسم "كتاب التفسير" أو "التفسير" ،ذكره الذهبي يف"المشتبه"
ص ،51والقرشي يف"الجواهر المضية"  ،392/4وابن ناصر الدين يف"توضيح
المشتبه"  ،576/1وحاجي خليفة يف"سلم الوصول"  ،67/3ورياض زاده(ت
1078ه) يف"أسماء الكتب" ص ،126والكفوي(ت 1094هـ) يف"كتائب أعالم
األخيار" مخطوط م  1ق  ،298واللكنوي يف"الفوائد البهية" ص ،161والزركلي
يف"األعالم" .335/6
( )1وقد يذكر قبلـه كلمـة(كتاب) ،ومـن تكـرر ذكـره هنـا فقـد ذكـر االثنـين م اعـا" ،مفتـاح التنزيـل" و"تفسـير
القرآن".
( )2الدر الثمين يف أسماء المصنفين البن الساعي ص.131
( )3طبقات المفسرين للداودي .232/2

211



ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net

مجلة تبيان للدراسات القرآنية العدد (1442 )39هـ

أيضا مع "مفتال التنزيل" باسم "تفسير بقال " يف "الفهرس الشامل"
وجاء ا
 ،842/1ويف "معجم التاريخ (الرتاث اإلسالمي يف مكتبات العالم) ،168/1
 ،2500/4ويبدو أنه بنا اء على ما جاء يف النسخة الخطية المحفو ة يف داماد إبراهيم
باشا كما سيأيت.
وجاء يف "المنتقى من مخطوطات معهد البيروين للدراسات الشرقية بطشقند"
ص" :132مفتال التنزيل" أو "مفتال القرآن" ،ويف"هدية العارفين" للبغدادي(ت
1399هـ) " :98/2مصبال التنزيل يف التفسير".
ا
مجاال للشك -صحة نسبة هذا التفسير إلى
وجميع ما تقدم يثبت -بما ال يدع
البقالي ،ومن األدلة على صحة نسبته إلى مؤلفه ما يأيت يف المطلب الثاين.

املطلب الثاني :نسخه اخلطية

بعد البحث الكثير والسؤال لم يتيسر للباحث الوقوف إال على نسخ خطية ال

يكتمل هبا التفسير ،وهذا بيان لها:
النسخة األولى :نسخة داماد إبراهيم باشا برقم( )99كما يف "دفرت كتبخانه داماد
سطرا تقري ابا ،كتبت بخط عتيق َع ِسر،
إبراهيم باشا" ص ،5يف كل صفحة خمسة عشر ا
لوحا ،وكتب عليها بخط حديث"الجزء السابع من
واآليات بالحمرة ،تقع يف ( )257ا
تفسير البقالي" ويف أعلى الصفحة "تفسير بقالي" بخط صغير ،تبدأ النسخة من
سورة طه إلى آخر سورة النمل ،ويف آخرها"ويتلوه الجزء الثامن من البقالي ،سورة
القصص ،وفرغ منه عمر بن محمد ابن عمر بن غالب الخطيب الدسكري ،يف يوم
اإلثنين ،ثالث وعشرين صفر سنة تسع وخمسين وخمسمئة ،والحمد هلل رب
العالمين ،"...أي أهنا كتبت يف حياة المؤلف ،وقد يكون هذا الجزء السابع من
مجموع عشرة أجزاء ،ويف النسخة خلل كبير يف ترتيب األوراق ،وليس فيها نظام
التعقيبة ،وتبين بعد ذلك أن ليس يف النسخة سقط بحمد اهلل ،وهي كثيرة األخطاء،
وكثير من كلماهتا بغير نقط ،والكاف ال تكتب رأسها ،مثال ذلك:
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(سياييلم) أي (ستأتيكم) ،وقوله( :وهو الحسن ها هني اللثير) ،أي (وهو
الحسن هاهنا الكثير) .
ومثال ذلك من صورة المخطوط :قوله:
 ،أي :ومن أين لنا كيف كان حكم النظر يف
ذلك الوقت.
ومثله قوله:
"قـــــــالوا يف اليعيـــــــر مـــــــن راي عليـــــــه نعلـــــــين وهـــــــو عـــــــرب يـــــــروح
وان كــــــان ميــــــاهال يــــــروح بــــــاخرى)،
متأهال
ا
أي " :قالوا يف التعبير :من رأى عليه نعلين وهو عزب تزوج ،وإن كان
تزوج بأخرى".
وكثير من اآليات تكتب بال نقط وال شكل ،مثل ما ذكـره مـن قولـه  -تعـالى : -
 ،وهــي اآليــة [ ]83مــن ســورة النمــل،
قولــه  -تعــالى ( : -ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢ) ،ورمــزت
لها بحرف(د) من داماد.
وهذه نماذج من أولها ومن آخرها:

( )1د/218/ب.
( )2د /199أ.
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النسخة الثانية :نسخة الظاهرية برقم( ،)520تفسير ( ،)125ويف فهارس علوم
القرآن الكريم لمخطوطات الظاهرية  ،446/3منسوخة يف القرن السابع الهجري،
بخط نسخي ،وكتبت اآليات وأسماء السور بالحمرة ،وعلى الورقة األولى مجموعة
من قيود التملك ،أكثرها أصابه طمس ،أحدها باسم أبي بكر أحمد بن عمر
الطرابلسي سنة (867ه) ،وآخر باسم محمد بن أبي بكر الخطيب سنة(960ه) ،ويف
آخره قيود وتملكات ،وقد أصاب المخطوطة رطوبة شديدة تؤثر على قراءة النص،
خاصة يف األطراف العليا من أوائلها وأواخرها.
وتشمل هذه النسخة الجزء الثالث ،وتبدأ من أول سورة القصص إلى آخر
ِ
ب عليها" :الجزء الثالث من
لوحا ،و ُكت َ
سورة النجم ،وتقع يف مئة وأربعة وتسعين ا
تفسير البقالي رحمة اهلل عليه" ،ويظهر أن هذا الجزء الثالث من أربعة أجزاء ،وقد
سبق قول ابن الساعي " :يف أربع مجلدات" ،وعليه فالجزء الرابع يبدأ من سورة
القمر إلى آخر القرآن ،ورمزت لها بالحرف( ) من الظاهرية.
وعند اإلشارة إلى هاتين النسختين يف الحواشي َيذ ُكر الباحث رمز النسخة
ويتلوها رقم اللوح ثم َش ْر َطة ثم وجه اللوح ،ومثال ذلك :د /150ب ،أي أن النقل
عن نسخة داماد إبراهيم ،ورقم اللوح  150الوجه ب.
وهذه نماذج من أولها ومن آخرها:
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ويتبين هبذا أن الموجود من الكتاب بنسختيه يبدأ من سورة طه إلى آخر سورة
النجم ،وقد وقف الباحث على مواضع أشار فيها المؤلف إلى أماكن أخرى من
تفسيره ،قال" :على ما ذكرنا يف أول الكتاب"  ،وقال" :يؤكد ما تقدم يف أول
الكتاب" " ،على ما ذكرنا يف قوله( :ﮣ ﮤ) [البقرة ، "]98:وأحال على
تفسير آيات من سورة األعراف  ،واألنفال  ،والنحل  ،وقال يف موضع" :فأما
[الضحى ]7:فله وجوه نذكرها يف موضعها"  ،وسيأيت
قوله( :ﮎ ﮏ ﮐ)
ُّ
أنه يكثر من اإلحاالت ،وهبذا يتبين أنه قد فسر القرآن كا امال ،ولم يذكر أحد أنه لم
يتم تفسيره ،بحسب اطالع الباحث.
وهناك نسخة يف مكتبة األسكوريال؛ صرفت عنها النظر ألهنا يف خمس ورقات فقط.
تنبيه مهم :جاء يف "المنتقى من مخطوطات معهد البيروين للدراسات الشرقية
بطشقند" ص" :132مفتال التنزيل" أو"مفتال القرآن" ،للبقالي :محمد بن أبي
القاسم بن بابجوك ت562ه1167/-م 334 ،ق" وأن"رقمه يف المعهد،"6174 :
وبعد أن طلب الباحث هذه النسخة من المعهد وانتظر مدة تقارب خمسة أشهر،
ِ
ب على الصفحة األولى منه باللغة الرتكية القديمة ما
وصل المخطوط ،وقد ُكت َ
ترجمته" :مفتاح التنزيل ،احتمال ،مؤلف هذا الكتاب هو زين المشايخ محمد بن
أبي القاسم الخوارزمي البقالي ،أحد تالميذ الزمخشري ،تويف يف 562ه" ،وبعد
االطالع عليه تبين أنه ليس بتفسير البقالي ،وإنما هو كتاب يف غريب القرآن مرتب
على حروف المعجم.
( )1ظ /69ب.
( )2ظ /22ب.
( )3ظ /41ب.
( )4د /63ب.
( )5ظ /56ب.
( )6د /228أ.
( )7ظ /183ب.
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املطلب الثالث :مصادره:

ألن النسخ التي وقف عليها الباحث ال تشمل المقدمة ،التي يغلب على الظن

تفسيرا معيناا
ذكر المصادر فيها ،وبعد قراءة النسخ تبين  -فيما يظهر -أنه لم يعتمد
ا
أصال لكتابه ،وإن كان قد نص على النقل من بعض التفاسير التي سيأيت
ا
يتخذه
ذكرها ،وألنه من أخص تالميذ الزمخشري فقد استفاد من تفسيره يف بعض
كثيرا ،وهذا
المواضع ،وال ينقل عنه ًّ
نصا ،ولكنه يتصرف يف العبارة ،ويختصر ويزيد ا
بيان بالكتب التي نقل عنها وأشار إليها:
جامع سفيان بن عيينة(ت 198هـ) :ذكره يف مواضع .
البيان والتبين للجاحظ (ت 255هـ) .
مشكل القرآن البن قتيبة(ت 276هـ) :ذكره يف مواضع  ،وعيون األخبار له .
تفسير ابن جرير الطبري(ت 310هـ) :نقل عنه يف مواضع  ،وعلق على بعض
كالمه ،ورجح بعضه واعرتض على بعضه ،وسيأيت ذلك.
تفسير أب القاسم بن حبيب :وهو الحسن بن محمد بن الحسن بن جعفر بن
حبيب النيسابوري (ت 406هـ) ،من أشهر مفسري خراسان  ،صنف يف التفسير
والقراءات واآلداب ،ومن كتبه المطبوعة "التنبيه على فضل علوم القرآن" ،و"عقالء
المجانين" .وسارت تصانيفه يف اآلفاق .
( )1منها ظ /29ب.
( )2ظ /155أ.
( )3منها ظ /78ب.
( )4ظ /155أ.
( )5ظ /84ب.
كثيرا الثعلبي يف "الكشف والبيان  ،138/2يوجد منه جزء كبير منه يف الجامعة
( )6وتفسيره مخطوط يذكره ا
اإلسالمية برقم ( ،)8709ويبدأ من سورة األنفال إلـى سـورة الزخـرف ،مصـور عـن نسـخة شسـرتبتي
برقم( ،)3496وتاريخ نسخه عام (610هـ).
( )7سير أعالم النبالء للذهبي  ،237/17طبقات المفسرين للداودي .144/1
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فمن ذلك قوله لما ذكر معاين عرض األمانة على السماوات واألرض والجبال:
"وإلى قريب من هذه المعاين أشار يف تفسير البوزجاين ،وكذلك ذكر أبو القاسم بن
حبيب أن الناس يف تفصيلها طبقتان ، "..ونقل عنه يف مواضع ،قال" :حكى أبو
القاسم بن حبيب عن أهل المعاين "...إلى غير ذلك .
أبــو منصــور األشــعري :ولعلــه محمــد بــن الحســين بــن أبــي أيــوب األيــوبي(ت
421ه ــ) ،المــتكلم ،صــاحب حجــة وبيــان ونظــر ،متقــدم يف مــذهب أبــي الحســن
األشعري(ت 324هـ) ،له كتاب"تلخيص الدالئل" .
ذكـــره يف تفســـير (ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ) [ص ]75:وأنـــه قـــال:
"يده :قدرته ،وإنما التشريف آلدم تخصيصه بالذكر. "...
ويحتمل أن يكون أبا منصور عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي (ت
 ،)429صاحب المؤلفات الكثيرة ،ومنها "ال َفر ُق بين ِ
الف َر ِق" .
ْ
تفسير القاض أب عاصم :ولم يتبين من صاحب هذا التفسير؟ ،ومن المشاهير
القاضي أبو عاصم الهروي الشافعي ،وهو محمد بن أحمد الع َّبادي(ت 458هـ) إمام
محقق مدقق ،له مصنفات يف الفقه  ،وله "طبقات الشافعية" ،مطبوع ،وقد نقل عبد
درج الدرر يف تفسير اآلي والسور"  ،وقد
القاهر الجرجاين(ت 471هـ) يف تفسيره" َ
ُ
الباحث من أشار إلى
جعله محقق "درج الدرر" أبا عاصم الع َّبادي السابق ولم يجد
( )1ظ /57أ.
( )2ظ /38ب.
( )3ظ /74ب ،ظ /81أ ،ظ /94أ ،د /38ب.
( )4تاريخ اإلسالم  ،368/9وسير أعالء النبالء  573/17للذهبي ،طبقات الشافعية للسبكي .147/4
( )5ظ /101أ ،مذهب أهل السنة والجماعة إثبات ما أثبته اهلل لنفسـه مـن غيـر تحريـف ،وال تعطيـل ،وغيـر
تكييف ،وال تمثيل.
( )6البداية والنهاية البن كثير  ،672/15األعالم للزركلي 48/4
( )7تاريخ اإلسالم للذهبي  ،101/10طبقات الشافعية للسبكي .104/4
( )8انظر درج الدرر .579/2
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تفسيرا للقرآن.
أن للعبادي
ا
القاضي أبا عاصم يف مواضع ،منها أنه قال يف تفسير سورة ص:
البقالي
وقد ذكر
َ
ُّ
"وذكر القاضي أبو عاصم فإن معناه ل ِ َما َخ َل ْق ُت أنا بغير واسطة ،فإنما ذكر اليدين
لتحقيق اإلضافة؛ ألن خلق سائر الناس بواسطة ،ويف تفسير البوزجاين نحوه" .
تفسير البوزْ جان  :ذكره يف مواضع  ،باسم كتاب البوزجاين  ،وقال" :وذكر
البوزجاين نحو هذا"  ،وذكر وجهين يف تفسير آية ثم قال" :وكال الوجهين يف تفسير
البوزجاين" .
وز َجان ،وهي بلدة قديمة تقع يف شرق إيران اليوم ،ينسب
وهو منسوب إلى ُب ْ
إليها كثير من العلماء  ،ولم يتبين من صاحب التفسير المقصود؟ ،إذ لم يجد
ُ
الباحث من ذكر هذا التفسير أو نقل عنه.

املطلب الرابع :املالمح العامة لتفسريه:

يعد هذا التفسير من جملة التفاسير الوسيطة ،فلم يقصد مؤ ِّلفه التوسع وجر

أذيال النقول ،ولكنه يميل إلى االختصار يف كثير من المواضع ،وهذا واضح جدا ا
خصوصا يف آيات األحكام
لمن يقرأ فيه ،وإن بَ َس َط الكال َم على آيات دون آيات،
ا
واآليات المشتملة على القصص واألخبار ،ومن مظاهر قصد االختصار أنه يحيل
كثيرا إلى ما سبق ذكره ،ويعرض عن األقوال والروايات التي أكثر منها المفسرون،
ا
أيضا البعد عن اإلغراق يف ذكر المذاهب الفقهية والعقدية ،ويحيل على
ويقصد ا
( )1كذا يف النسخة الخطية ،ولعل الصواب( :بأن) أو(أن).
( )2ظ /101أ ،ومنها ظ /57ب ،ظ /76أ.
( )3د /53ب.
( )4ظ /29أ ،ظ /97ب.
( )5ظ /96أ.
( )6ظ /73ب.
( )7األنساب للسمعاين  ،355/2معجم البلدان للحموي .507/1
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الكتب الخاصة هبذه الفنون ،وهذا بيان لمظاهر قصد االختصار يف تفسيره:
 .1عد اإلكثار من النقول :فهو ال يكثر من النقول الحرفية عن كتب التفسير،
فج ُّل ما يف تفسيره من
وإذا نقل فإنه ينقل بالمعنى ،أو يختصر ويشير إلى األقوالُ ،
قوله ال من منقوله ،إال ما يذكره من روايات وآثار.
فشخصيته اهرة يف كتابه ،وهو إن نقل فإنه يتصرف تصر افا غير مخل ،ثم يقول:
كذا عن فالن ،ويذكر القول اآلخر ثم يقول :كذا عن فالن ،وهذا مثال يوضح أسلوبه
يف التفسير وذكر األقوال وتوجيهها:
ففـــي تفســـيره قو َلـــه  -تعـــالى ( : -ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ) اآليـــة [الـــروم ]41:قـــال:
"للفساد وجهان ،أحدهما :الخراب ،ومنه قولـه  -تعـالى ( : -ﯗ ﯘ)
[البقــرة ،]251:والثــاين :المعاصــي ،ومنــه قولــه  -تعــالى  ( : -ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ )

أيضا ،أحدهما :أن القحط
[البقرة ]205:وكالهما قيل ههنا ،أما األول فله وجهان ا
والجدب عقوبة بما كسبه النـاس مـن المعاصـي ،ويؤكـده قولـه ( :ﰇ) ،وقولـه:
تفسيرا له وبياناا لسببه،
(ﰋ ﰌ) ،واآلخر :أن يكون قوله ( ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ)
ا
أي وذلــك مــن كســبهم؛ ألهنــم قطعــوا الطــرق فانقطعــت التجــارات ،و لمــوا حتــى
انقطعت الزراعات وبطلت أسباب المعاش فتكون الالم للعاقبة كقوله( :ﯚ)

[األنعــام( ، ]137:ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ) [آل عمــران ،]156:ونحــو ذلــك إال
أنه ال يليق بقوله ( :ﰋ ﰌ) ،وأمـا إذا حمـل الفسـاد علـى المعاصـي فـالمراد بـه
الشرك وما دونه ،والفاحشة بين الـرجلين وبـين المـرأتين ،ويكـون قولـه ( :ﰃ ﰄ

أيضــا إال أنــه ال يليــق بقولــه ( :ﰋ ﰌ) وال يتصــل بــه يف
ـيرا لــه ا
ﰅ ﰆ) تفسـ ا
المعنى ،وقد يضمر فيه :هرت عقوبة الفساد ،والروايات يف ذلك كله مختلفة" ،ثـم
بحرا ،وقد
ذكر الروايات عن السلف ،ثم قال" :وعن عكرمة :العرب تسمي األمصار ا
يضمر فيه :يف أهل الرب والبحر ،وإنما قـال( :ﰈﰉ ﰊ)؛ ألنـه أخـر بقيـة الجـزاء
( )1يف المخطوط (إن اهلل ال يحب الفساد) ،وهو سهو.
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إلى يوم القيامة" إلى آخر ما قال.
وذكر ما يزيد على عشرة أقوال ونسبها إلى أصحاهبا يف تفسير قوله  -تعـالى : -
(ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ) [لقمان ]20:ثم قال" :إلى نحو ذلك مما ال يحصر من
األقاويل ،وهذا دليل على سعة القول يف هذا النوع بإجماع المسلمين ،وأن ذلك مما
ال يختص بالتوقيف إال عند من ال يعرف ما يقول" .
ولما ذكر اآلثار يف المراد باالستقامة يف قولـه  -تعـالى ( : -ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ

ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ) اآليــة [ ُف ِّصــ َلت :]30:قــال" :والكــالم يف هــذا
يحتمل البسط ،وقليله يغني عن كثيره" .
 .2اإلحاالت على ما سبق بقصد االختصار :وممـا يالحـظ يف هـذا التفسـير أنـه
يكثر جدا ا من اإلحالة على ما سبق؛ لئال يطول الكتاب بتكـرار األقـوال ،ويعتـذر عـن
مثال" :وتفسير السالمة على التفصيل مما يطول  ،وإنما
التطويل يف مواضع ،فيقول ا
يجمعها السالمة من المعصية؛ ألن [الجـوارح] تبـع لـه" أي للقلـب ،ومـن األمثلـة
أيضا أن الكريم يمدح به كل شيء
قوله" :قد مضى القول يف هذه المعاين ،وقد ذكرنا ا
ـن هاهنـا،
الح َس ُ
على حسـب مـا يليـق بـه ،كقولـه( :ﰆ ﰇ) [الشـعراء ، ]58:وهـو َ
خيره ونف ُعه ،وقيـل :أي كـريم علـيهم ِّ
أنفسـهم فيـه ويجيبونـه ،و(كـان)
يرغـب َ
الكثير ُ
ُ
أيضـا علـى المسـتقبل
هاهنا صل ُة على ما تقدم يف مثله ،وذكرنا معنى األكثر يف مثله ا
كقوله( :ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ) [يونس ، " ]13:وقال يف خرب فرعون" :قـد ذكرنـا مناقضـته
يف دعــــوى اإللهيــــة والحاجــــة إلــــى المشــــورة ،وخــــوف مــــا خافــــه مــــع ذلــــك
( )1ظ /32أ.
( )2ظ /35أ.
( )3ظ /120أ.
( )4قال ذلك يف تفسيره قو َله ـ تعالى ـ( :ﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ) [الشعراء.]89:
( )5د /210أ ،ويف المخطوط[ :الخوارج] وهو تحريف.
( )6يتكلم عن قوله ـ تعالى ـ ( :ﮄ ﮅ ﮆﮇ) [الشعراء.]67:
( )7د /199أ.
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فج َم َع السحرة" .
َ
ويعرب عن اإلحاالت بألفاظ متنوعة كقوله" :قد مضى القول يف المق َّطعات"
وهذه العبارة يذكرها يف أوائل بعض السور التي فيها الحروف المقطعة.
ومن عباراته :قوله" :على ما تقدم"  ،و"على ما تقدم يف مثله"  ،و"على ما
تقدم يف مواضع"  ،و"قد مضى القول يف مثله"  ،و"على ما ذكرنا يف مثله" ،
و"كما ذكرنا من نظائره"  ،و"وقد مضى القول يف األساطير"  ،و"على ما
ذكرنا"  ،و"على ما ذكرنا من تفسير ذلك"  ،و"قد مضى القول فيما يتعلق هبذه
القصة"  ،و"ذكرنا قصة زكريا"  ،و"وقد ذكرنا معنى العالمين يف مواضع،
وذكرنا معنى الخلق والتقدير" " ،وقد ذكرنا أن القرآن من القراءة والكتاب من
الكتابة"

 ،إلى غير ذلك مما يشابه هذه األقوال.

 .3التفسير اإلجمال  :يعد هذا التفسير من التفاسير اإلجمالية ،وليس من
التفاسير التحليلية ،وهو وإن كان يذكر المعنى اإلجمالي لآلية يف الغالب إال أنه يقف
( )1د /203ب.
( )2د /2أ ،د /198أ.
( )3د /198أ ،د /202أ ،ظ /61أ.
( )4ظ /24ب ،ظ /43ب.
( )5ظ /68أ.
( )6د /2أ ،د /204أ ،د /215ب ،ظ /8أ ،ظ /23ب ،ظ /73أ.
( )7د /206أ ،د /177ب ،ظ /61أ ،ظ /73أ.
( )8د /220أ.
( )9د /173ب.
( )10ظ /33ب.
( )11ظ /37ب.
( )12د /214أ.
( )13د /226أ.
( )14د /173أ.
( )15د /222ب.

223



ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net

مجلة تبيان للدراسات القرآنية العدد (1442 )39هـ

مع المواضع المشكلة ،ويذكر معاين الكلمات الغريبة ،والقراءات المشهورة والشاذة
ويوجهها ويعزوها إلى أصحاهبا ،وينقل األقوال ناس ابا إياها إلى قائليها كما سيأيت.
وأمثلة ذلك كثيرة جدا ا وهي سمة غالبة يف تفسيره ،ومن ذلك ما ذكـره يف تفسـير
قولــه  -تعــالى ( : -ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ)

[األحزاب ]16:قال" :أخرب أهنم ال ينجون بذلك مما هو نازل هبم ال محالة ،فكيـف
يختارون المعصـية لغـرض ال يحصـل لهـم؟ ،وإذا نجـوا مـن ذلـك يف الحـال فالمـدة
قليلة ،وال بد من الموت يف آخر األمر" .
 .4ال يطيل يف ذكر مسائل الفقه :ومن مظاهر قصد االختصار يف تفسيره أنه ال
كثيرا على كتب
يطيل يف ذكر األحكام الفقهية ،وإنما يشير إليها باختصار ،ويحيل ا
الفقه ،وأمثلة ذلك كثيرة ،كقوله يف أوائل سورة النور يف أحكام الزنا" :فأما سائر
الشرائط يف الشهادة والفعل ومحله ،والشبهات التي تمنع الوجوب ،واألوقات التي
يقام فيها الحدود ،ونحو ذلك من فروع هذه األحكام؛ فمذكور يف كتب الفقه" ،
ويف آيات اللعان ،قال بعد ذكره شي ائا من أحكامها" :وفروع ذلك كثيرة يف كتب
الفقه"  ،ويف مسألة الظهار أول سورة األحزاب ،قال" :وما يجري مجراه من
الكالم على ما يذكره الفقهاء يف كتبهم من فروع ذلك وتفصيله" ،ويف مسألة تخيير
الزوجة يف الطالقَ ،ذكَر المذاهب باختصار ،وقال" :والزيادة على ذلك يف كتب
الفقه" .

***
( )1ظ /42ب.
( )2د /127ب.
( )3د /129أ ،د /132أ.
( )4ظ /40أ ،ظ /44ب.
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الفصل الثاني :منهج البقالي يف تفسريه
املبحث األول :التفسري باملأثور ،واإلسرائيليات يف تفسريه:
املطلب األول :تفسري القرآن بالقرآن:

اعتنى البقالي بتفسير القرآن بالقرآن عناية كبيرة ،وهي سمة بارزة اهرة يف

فمثال عند قوله  -تعالى : -
كثيرا ما يشير إلى نظائر اآليات التي يفسرها ،ا
تفسيره ،فهو ا
(ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ) [الطور ]26:قال" :ثم أخرب عن تزاورهم ومحادثاهتم
بأحاديث الدنيا ،أي :كنا نخاف هذا اليوم وعذابه ،أال تراه فسره بأنه وقاهم ذلك،
وهذا تفسير لكل مخافة مطلقة يف القرآن ،كقوله (ﯔ ﯕ)

[النحل "]50:ثم ذكر

مواضع كثيرة من القرآن فيها ذكر المخافة .
وقــال يف قولــه  -تعــالى ( : -ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ) [الشــورى " :]5:وإنمــا
قال( :ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ) ؛ لما بينا أنه فسره يف موضع آخر ،والقرآن كاآلية الواحدة؛ ألنـه
قــــــــــــــــــــال( :ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ)

[غافر ،]7:أو هو من العموم الذي أريد به الخصوص" .
ويقول( " :ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓﮔ
ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ) هذا كقوله( :ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ
ﮊ ﮋ) [المائدة( ، ]19:ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ)

[األنعام( ، ]156:ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ) [النساء ،]165:أي لوال أن
تقولوا ذلك إذا حلت هبم العقوبة لعاقبتهم ،وليس المراد به قولهم ال محالة ،وإنما
معناه لوال أن ذلك مما يحتمل القول واالحتجاج ،وإنما جواب (ﯔ)

( )1ظ /181ب.
( )2ظ /125أ.
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فحذف؛ لداللة الكالم ،ونصب ( ﮕ) على الجواب" .
ُ
النــار ،كقولــه( :ﭲ ﭳ ﭴ)
وقولــه( :ﭲ ﭳ) [القصــص ]61:أي
َ
[الصافات]57:؛ ألن ذلك ال يطلق إال يف الحشر إلى الهوان ،وهو كقوله( :ﮦ ﮧ ﮨ

ﮩ ﮪ ﮫ) [الشورى( ،]20:ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ) [البقرة. ]126:
وقال يف تفسير قوله  -تعالى ( : -ﭺ ﭻ ﭼ) [العنكبـوت" :]9:أي يف
جملــتهم يف الجنــة كقولــه( :ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ) [الفجــر( ،]30-29:ﯖ

ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ) [النمــــل( ،]19:ﯴ ﯵ) [يوســــف،]101:
(ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ) [النساء ،]69:وقد تكون (ﭻ) بمعنـى مـع ،وقـد تكـون
على سائر األمم ،فإن قيل :هذه صفة جميعهم فما معنـى دخـولهم فـيهم ومـا يف ذكـر
سائر األمم يف ذلك من الوعد والرتغيب؟ قلنا :أي مع األنبياء كما تقدم" .
وقـــال عنـــد تفســـير قولـــه  -تعـــالى ( : -ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ

حصل هبا على ما ذكرنا
ﯧ ﯨ) [العنكبوت " :]45:إنما المراد أن االنتهاء ُي َّ
من نظائره كقوله( :ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ
ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ) [التوبـــــة( ،]124:فـــــزادهتم إيمانـــــا) ( ،ﭼ ﭽ)
[التوبـــــــة( ،]125:ﭲ ﭳ ﭴ) [إبـــــــراهيم ( ،]36:ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ)

[لقمــان ،]33:فمــنهم مــن حملــه علــى االشــتغال بالصــالة؛ ألن المصــلي ال يشــتغل
بشيء من المعاصي الشتغاله بالصالة عنها ،ولـيس لقائـل أن يقـول :هـذا موجـود يف
سائر األعمال المباحة؛ ألن االشتغال هبا وإن وقع االمتنـاع بـه عـن المعاصـي فلـيس
( )1ظ /9ب.
( )2ظ /12أ.
( )3ظ /18ب.
( )4كذا يف المخطوط ،وهـو سـهو مـن الناسـخ أو المصـنف ،ولعلـه يريـد قولـه ـ تعـالى ـ ( :ﭪ ﭫ ﭬ

ﭭ ﭮ) [التوبة ،]124:واشتبهت عليه بقوله( :ﰀ ﰁ) [آل عمران.]173:
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بعبادة يف نفسـه ،والصـالة عبـادة وتضـمنت عبـادة أخـرى؛ فكانـت جم اعـا بـين الفعـل
ِ
وترك المنهي عنه؛ ألن األعمال المباحة يجوز تركهـا يف كـل سـاعة ،وأمـا
المأمور به
الصالة فإهنا يتصـل أجزاؤهـا وال يجـوز قطعهـا قبـل تمامهـا ،ولهـا تحـريم وتحليـل،
ومنهم من قال "...إلى آخره ،يف كالم طويـل يف فضـل الخشـوع يف الصـالة ومـا ورد
عن السلف .
وعنـــد قولـــه  -تعـــالى ( : -ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ

ﮐ) [لقمان]7:قال" :هذا تفسير ما ذكره يف سائر المواضع أهنم صم؛ ألنه بين معنى
التشبيه هاهنا وأهنم مع السماع وعدم الصمم ،كأهنم صم" .

املطلب الثاني :تفسري القرآن بالسنة النبوية:

اعتنى البقالي يف تفسيره بالسنة النبوية ،ولكنه ال يذكر األسانيد وال عناية كبيرة

له بذلك ،وإن كان يف مواضع كثيرة يتعقب هذه المرويات ،ومن باب االختصار يشير
إلى هذه األحاديث واآلثار بصيغة( :وروي) ،على اختالف درجات هذه المرويات،
مثال ذلك يف تفسير قوله  -تعالى ( : -ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ)

[السجدة ]17:قال" :وقد روي عن النبي  أنه قال(( :يقول اهلل  -تعالى  : -أ ْعددت
لعبادي الصالحين ما ال عين رأ ْت ،وال أذن سمع ْ وال خطر على ق ْلب بشر)) ثم
قرأ هذه اآلية" .
وقـــال يف تفســـير قولـــه  -تعـــالى  ( : -ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ)

[األحزاب ]56:بعد أن ذكر معنى الصالة ،قال" :وقد روي عن كعـب بـن عجـرة أنـه
( )1ظ /21أ.
( )2ظ /32ب.
( )3متفق عليه من حديث أبي هريرة ـ رضي اهلل عنه ـ ،أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتاب بدء الخلق ،بـاب
ما جاء يف صفة الجنة وأهنا مخلوقة ،برقم ،)3244( :ومسلم يف صحيحه ،كتـاب الجنـة وصـفة نعيمهـا
وأهلها ،برقم.)2824( :
( )4ظ /38أ.

227



ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net

مجلة تبيان للدراسات القرآنية العدد (1442 )39هـ

قال البن أبي ليلى( :أال أفيدك؟ قال :بلى ،قال :قلنا لرسول اهلل  قـد عرفنـا السـالم
عليك فكيف نصلي عليك)" الحديث .
ويحسب له أنه صان كتابه عن الحديث الموضوع المشهور الذي فيه فضائل
كل سورة ،وتعلق به بعض المفسرين كالواحدي والزمخشري والبيضاوي وغيرهم
تب اعا للثعلبي.
ومن تصحيحاته قوله" :صح الخرب بأن القلم جرى بما هو كائن إلى يوم القيامة
وجف به"  ،وقال يف موضع ذكر فيه ما روي يف نزول قوله  -تعـالى ( : -ﯗ ﯘ

ﯙ ﯚ) [المؤمنون ]14:ثم قال" :والرواية األولى أصـح"  ،وذكـر حـدي اثا يف
اللعـــان فقـــال" :ويحـــتج بمـــا ذكرنـــا مـــن الحـــديث ،وفيـــه كـــالم بـــين أهـــل العلـــم
والحديث" .

املطلب الثالث :تفسري القرآن بأقوال الصحابة والتابعني:

يكثر البقالي من ذكر أقوال ابن عباس  -رضـي اهلل عنهمـا ،-ويقدمـه ويرجحـه،

فعنــد تفســير قولــه  -تعــالى ( :-ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ) [الــروم]12:قــال" :أي
ييأسون ،كذا عن ابن عباس ،وعن سعيد بن جبير :يكتئبون ،وعن األخفش :يندمون،
وعن المؤرج :يتحيرون ،واألصل هو األول ،على ما ذكرنا يف مثله" .
وقال يف تفسير (ﯻ) [الروم" :]15:وكذا عن ابن عباس يفرحـون ،ومنـه
المثل :ما من َح ْب َر ٍة إال وتبعتها َع ْب َرة  ،وعن مجاهدُ :يكرمون ،وعن قتادةُ :ين َّعمـون،
( )1ظ /54أ ،متفق عليه ،أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتاب الدعوات ،باب الصالة علـى النبـي صـلى اهلل
عليه وسلم ( ،)6357مسلم يف صحيحه ،كتاب الصالة ،باب الصالة على النبي صـلى اهلل عليـه وسـلم
بعد التشهد.)406( ،
( )2ظ /189أ.
( )3د /108أ.
( )4د /131ب.
( )5ظ /26ب.
( )6يــذكر يف كتــب غريــب القــرآن كمجــاز القــرآن ألبــي عبيــدة  ،120/2وتفســير غريــب القــرآن البــن قتيبــة
ص ،340وانظر "الجمهرة" البن دريد (ح ب ر).
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ـون و ُي َز َّينُ َ
وعن ابن كيسانُ :ي َح َّل َ
ـون ،وعـن أبـي بكـر ابـن عيـاش :يعنـي التيجـان علـى
رؤوسهم ،وعن وكيع :يعني السماع ،واألصل هو األول" .
ولما ذكر أقوالهم يف قولـه  -تعـالى ( : -ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ)

[الز َمر ]31:قال" :وهذا يؤكد ما تقدم من قولهم يف القـرآن بـرأيهم مـن غيـر توقيـف،
ُّ
ٍ
مجتهد يف موضع االجتهاد" .
رأي
ولكنه ُ
وقد يصحح أو يضعف الرواية بحسب اجتهاده ،كما يف قوله عن عمر نوح -
عليه السالم " : -وقد روي عن الواقدي أنه قال :كان عمره ألف سنة إال خمسين
عا اما ،وهذا ال يصح؛ ألنه ال داللة يف اآلية على أن المراد به عمره ،وإنما أخرب -
تعالى  -أنه أرسله إليهم ،وهذا دليل على أن هذه المدة بعد اإلرسال"  ،وقال لما
ذكر الروايات يف عدد ما راهن عليه أبو بكر المشركين من اإلبل وعدد السنين ،ثم
قال" :والصحيح من الرواية هي األولى" .
ُ
الباحث أنه يعزو األحاديث إلى أحد كتب السنة إال يف مواضع يسيرة،
ولم يجد
منها موضع ذكر فيه حدي اثا عن عائشة رضي اهلل عنها ثم قال" :وهذه الرواية عن
عائشة يف صحاح محمد بن إسماعيل" .
حرصــا شــديدا ا علــى ذكــر أقــوال
تفســيره القــرآن بــأقوال الســلف :يحــرص البقــالي ا
السلف يف تفسير اآلية ،ويسرد أقوالهم باختصار ،مثال ذلك ما ذكره يف قوله  -تعـالى : -
(ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ) اآليــة [األحــزاب ]72:قــال" :أمــا األمانــة
فهي عبارة عن كل مـا أمـر بـه  -تعـالى  ، -ويـدخل فيـه حقوقـه وحقـوق العبـاد؛ ألن
حقــوق الــدين كاألمانــات عنــد العبــاد علــى مــا تقــدم يف قولــه( :ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ)
( )1ظ /27ب ،وانظر "الكشف والبيان" للثعلبي .122/21
( )2ظ /106أ.
( )3ظ /18ب.
( )4ظ /25أ.
( )5ظ /184ب.
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[األنفال ،]27:ويدخل فيه ما يؤتمن عليه العبد حتى السر" ،فذكر مـا روي ثـم قـال:
"وقد تكلم السلف يف ذلك على ما ذكرنا ،فذكر معنى األمانة عن عـدد مـن السـلف،
كالضــحاك ومجاهــد وســعيد بــن المســيب وأبــي العاليــة وعبــد اهلل بــن عمــر وزيــد
ابن أسلم .
وقــال بعــد ذكــره المعــاينَ يف قولــه  -تعــالى ( : -ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ

ﭩ ﭪ) [فاطر ]32:واسـتظهر مـا اسـتظهر" :وقـد يـروى يف ذلـك أخبـار عـن السـلف
وقـوى
كثيرة ،واهلل أعلم بما يروى من ذلك"  ،ثـم ذكرهـا وأطـال فيهـا وقـارن بينهـا َّ
واستبعد ،ثم قال" :واألقاويل يف ذلك ال تحصى ،وهذا دليل على سعة القول يف مثله
وتجويز كل واحد من المتقدمين ذلك ،من غير أن يرجعـوا فيـه إلـى توقيـف علـى مـا
ذكرنــا يف أول الكتــاب ،وهــذا ممــا ال ينكــره منكــر إال مــن يتجاهــل وال يــدري مــا
يقول" .
وقـال يف موضـع آخــر لمـا ذكـر اســتدراك الشـعبي علـى ابــن عبـاس  -رضــي اهلل
عنهما  -يف أن آية (ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ) [األحقاف ]10:نزلت يف عبـد اهلل بـن
سالم رضي اهلل عنه قال" :وهذا يؤكد ما ذكرنا من سعة القول يف التأويل ،وأهنم كانوا
ال يقفون ذلك على التوقيف حتى كان يستدرك فيه التابعي على الصحابي" .
( )1ظ /56ب.
( )2ظ /69ب.
( )3ظ /69ب.
( )4وردت عن الشعبي عدة روايات يرد فيها ق َ
ول من قال :إهنا نزلت يف عبد اهلل بن سالم ،انظر" :تفسير ابن
جرير" .125/21
كثيرا من اآليات قد تعددت فيها أقوال السلف ،وهذا يـدل علـى
( )5ظ /147أ ،يعني بذلك ـ واهلل أعلم ـ أن ا
أن األمر واسع ،وأن الخالف بينهم يف الغالب اختالف تنوع ،وأهنم ال يتوقفـون يف تفسـير اآليـات علـى
ما ورد به نص من النبي صلى اهلل عليه وسلم ،وإنما يـوردون كثيـرا مـن األمثلـة تـدخل يف عمـوم اآليـة،
ولذلك اختلفت أقوالهم وتنوعت ،وقد ذكـر ابـن تيميـة ـ رحمـه اهلل ـ يف أول مقدمتـه يف أصـول التفسـير
أمثل اة وقواعد يف هذه المسألة.
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ولما ذكر األقوال يف مدة لبث يونس  -عليه السالم  -يف بطن الحوت قال:
"وهذا دليل على أن مثل هذه الروايات ال توجب القطع ،وال تدخلها الخصومة
واللجاج ،وإنما هي على االحتمال والتوقف" .
وأطال يف ذكر لطف اهلل عز وجل ورزقه عباده يف تفسـير قولـه  -تعـالى ( : -ﮊ

ﮋ ﮌ) [الشورى ]19:وذكر معاين كثيرة ،ثم قال " :وأكثر ما ذكرنا منقول عن
ا
أقواال ثم قال" :وذلك كله مـروي
السلف"  ،ويف سبب نزول أول سورة الفتح ذكر
ٍ
رواية" :وتلك الرواية يف نفسها تستغني عن طلـب الـدليل
عن السلف"  ،وقال عن
على فسادها" .
كثيرا من أقوال السلف باختصار وعزاها ألصحاهبا ورجح بينها ،يف تفسير
وذكر ا
قوله  -تعالى ( : -ﭦ ﭧ ﭨ) [الفتح]29:وقـال" :وعـن عطـاء الخرسـاين:
دخل فيه من حافظ على الصلوات الخمس ،وهذا صحيح؛ ألنه األصل يف المدح ثم
الزيادة تبع" .
فمـثال عنـد تفسـيره (ﮕ ﮖ
ا
كثيرا ما يجمع بينها،
وإذا ذكر أقوال السلف ،فإنه ا

ﮗﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜ ﮝ) [طـــه ]82:ذكـــر أقـــوال الســـلف ،ثـــم قـــال" :وهـــذه
األقاويل متقاربة ،وهو مدح يشمل جميع الفضائل" .
وســرد أقــوال كثيــر مــن الســلف يف تفســير قولــه  -تعــالى ( : -ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ

ﭙ ﭚ) [المؤمنون ]2:ثم قال" :وهذا كله تفصيل لبعض ما يحتمله اللفظ" .
( )1ظ /88ب.
( )2ظ /127ب.
( )3ظ /156ب ،ونحوه يف ظ /79ب.
( )4ظ /97أ.
( )5ظ /162أ.
( )6د /28أ.
( )7د /105أ.
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وعند تفسيره قوله  -تعـالى ( : -ﮚ ﮛ) [الـذاريات ،]19:ذكـر أقـوالهم
يف السائل ثم قال" :وهذه عبارات متقاربـة" ،ويف المحـروم قـال" :والمعـاين متقاربـة
وإن اختلفت األلفاظ" .

املطلب الرابع :اإلسرائيليات يف تفسريه:

ا
معتدال يف التعامل مع
منهجا
مما يتميز به هذا التفسير ،أن مؤلفه البقالي اتبع
ا

المرويات التي عرفت يف الدراسات القرآنية باإلسرائيليات ،فهو يستفيد منها يف فهم
اآلية ،ككثير من المفسرين سل افا وخل افا ،على اختالف بينهم يف اعتمادهم عليها
وقبولهم ما جاء فيها ،ويف كثير من المواضع يقدم لها بقاعدة أو يعقبها برد عليها ،أو
وكثيرا ما يكرر عبارة تفيد االكتفاء بما
نحو ذلك مما يشير إلى أنه غير معتمد عليها،
ا
يف القرآن ،وقد يصدرها بعبارة" :وفيما حدث من األقاويل" " ،وفيما يتكلف من
األقاويل" .
ومن أمثلة ذلك أنـه عنـد قولـه  -تعـالى ( : -ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ)

ـارا يف قصــة سـليمان ـ عليـه الســالم ـ
اآليـات [النمــل ]34:ذكـر روايــات كثيـرة وأخبـ ا
َ
وخا َت ِم ِه مما يذكر يف كتب التفسير عند هذه اآلية ،ثم قال" :هذا ومـا أشـبه ذلـك ممـا
ُيروى ليس يف القرآن" .

ٍ
روايـات
ولما تكلم عن قوله  -تعـالى ( : -ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ) [النمـل ]44:وذكـر

قال" :وقد يقال يف هـذه القصـة :كيـف جـاز لسـليمان أن يفعـل مـا يـؤدي إلـى هـور
ساقها؟؛ ألن مثل هذه األخبار ال يوجب مثل هـذا السـؤال ،ومـن أيـن لنـا كيـف كـان
حكم النظر يف ذلك الوقت؟ ،وهل نظر إليها إنسان يف ذلك الوقـت؟ ،ولعلهـا فعلـت
( )1ظ /176أ.
( )2ظ /5ب ،د /8ب.
( )3د /6ب.
( )4د /238أ.
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ذلك يف َطر ِ
ف الصـرح؛ لـئال تبتـل ثياهبـا وكـان سـليمان بعيـدا ا مـن ذلـك الموضـع،
َ
فكانت تسرته إذا قربت منه"  ،ثم قال بعد ذلك" :والقصـة علـى مـا يف القـرآن ،ومـا
عــدا مــا فيــه منهــا فــاهلل أعلــم بــه"  ،ولمــا ذكــر بعــض األخبــار عــن ملكــة ســبأ قــال:
"والعهدة على من روى ذلك" .
وذكر ما يروى يف الدابة المذكورة يف سورة النمـل (ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ

ﮌ ﮍ ﮎ) [النمـــل ]82:ثـــم قـــال" :األخبـــار كثيـــرة يف ذلـــك ،وفيهـــا تفـــاوت
واضــطراب ،وال حاجــة إلــى معرفــة التفصــيل ،وإنمــا هــي آيــة مــن آيــات اهلل ،ومــن
عالمات الساعة كنزول عيسى  -عليه السالم  ، -وطلوع الشمس من مغرهبا" .
الح َج ِر لتسقي المرأتان قال:
ولما تكلم عن رفع موسى  -عليه السالم َ -
"واختلفوا يف مقداره ،وإن كان ال حاجة إلى معرفته" .
ويف قصة الذبيح يف سورة الصافات ،لما ذكر معاين اآلية ،وإعراهبا ،والقراءات
فيها ،واالختالف ،قال" :والكالم فيما يروى يف هذه القصة كثير ،وما قاله إبليس
للذبيح وألبويه يف ذلك ،وما قاله الوالد والولد كل واحد منهما لصاحبه ،وما حكاه
اهلل  -تعالى  -من هذه القصة يف القرآن ففيه كفاية" .
ويف سورة ص قال" :وقد أكثر ال ُق َّصاص ومن ال يبالي بما يقول وال يميز بين
الصحيح والفاسد من الخوض يف ذلك؛ وأضافوا إلى داود ما ال يجوز على األنبياء،
ولو وقع ذلك ممن دوهنم سقطت عدالته ومنزلته بين الناس"  ،وقال يف قصة
( )1ويحتمل أهنا :يف طرق.
( )2د /243ب.
( )3د /234ب.
( )4د /242ب.
( )5د /252أ.
( )6ظ /5أ.
( )7ظ /87أ.
( )8ظ /93ب.
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سليمان  -عليه السالم  -بعده " :وذكر البوزجاين نحو هذا ،وإنما وقعت هذه
األخبار من أباطيل اليهود ،كما قال  -تعالى ( : -ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ)

[البقرة]102:
وقال يف قولـه  -تعـالى ( : -ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ) [ص " : ]44:ـاهر
اآلية يقتضي أنه كان له يمين علـى َض ْـر ِ
ب أحـد ،فهـداه اهلل  -تعـالى  -لهـذه الحيلـة،
وأتم عليه نعمة الدين والدنيا ،فشفاه وكفاه ما أهمه من أمر اليمين ،وهـذا القـدر ممـا
يستقل بنفسه ،ولو لم نقف على كيفية ذلك ومن كان المحلـوف علـى ضـربه؟ ،ولـم
أيضا مما ال حاجة فيه إلى معرفة
يضرنا ذلك ،وقد روي أن ذلك كان يف امرأته ،وهذا ا
التفصيل . "...
التفسير اإلشاري :قال يف قصة أيوب يف سورة ص" :وقد ذهب بعض المتكلفين
إلى أن الضغث عبارة عن جملة من الشرائع واألمر والنهي؛ ألن اللفظ عام يف كل ما
يجمع من األشياء المختلفة كقوله( :ﭒ ﭓ ﭔ)

[يوسف ،]44:وحمل قوله:

(ﭟ ﭠ) [ص ]44:على أن معناه بلِّع ذلك وأْ ُم ْر به ،وقوله( :ﭡ ﭢ) [ص]44:
أثمت كقوله( :ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ) [الواقعة]46:
أي وال تأثم ،فإنك إذا لم تُبَلِّ ْع َ
 ،ويقال للصبي :ب َل َع ِ
الحن َْث ،وهذا مما ال يجوز االشتغال به ،وأي ضرورة إلى مثل
َ
هذا التأويل مع إمكان حمل اآلية على اهرها؟ ،وكيف يقول( :ﭜ ﭝ ﭞ) ثم
يقول :المراد به بلع عني؟ ،وكيف يكون تفسير الضرب به؟ ،هذا والحنث المطلق ال
يفهم منه إال الحنث يف اليمين" .

***
( )1ظ /96أ.
( )2ظ /98أ.
( )3ظ /98ب.
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املبحث الثاني :منهجه يف علوم اللغة ،ومسائل االعتقاد واألحكام:
املطلب األول :إعماله علومَ اللغة:

ُي ْعنَى البقالي بعلوم اللغة يف تفسيره ،وهو كما سبق ُلغوي له مصنفات ،فيحلل

األلفاظ ،ويتعرض للكلمات من حيث اللغة اشتقا اقا وتصري افا ،وينقل عن أئمة اللغة
والمعاين كأمثال الخليل(ت 170هـ) ،والكسائي(ت 189هـ) ،والمؤرج
السدوسي(ت 195هـ) ،والنضر بن شميل(ت 203ه) ،والفراء(ت 207ه) ،وأبي
عبيدة(ت 209هـ) ،واألخفش(ت 221هـ) ،وأبي حاتم السجستاين(ت 255هـ)،
والزجاج(ت 311هـ) ،وغيرهم .
الـم َف َّضل يف مواضع كثيرة  ،قال يف موضع" :وقد اعرتض
وينقل الب َّقالي عن ُ
المفضل على قول الفراء"  ،ويظهر أنه يقصد المفضل بن سلمة بن عاصم
َّ
البغدادي(ت 290هـ تقري ابا) ،له كثير من المصنفات ،منها"معاين القرآن"
و"االشتقاق" و"آلة الكتابة" و"المدخل إلى علم النحو"  ،ولعل البقالي ينقل من
كتابه"معاين القرآن" ،أو أنه نقل عنه بواسطة أحد الكتب كتفسير الثعلبي فإنه
ينقل عنه .
ومن أمثلة تفسيره اللغوي قوله يف تفسير قوله  -تعالى ( : -ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ
ﮀ)

وعوقه على
[األحزاب" :]18:الم َع ِّوق :المانع ،عاقه واعتاقه وع َّقاه واعتقاه َّ

بعضا عن نصرة رسول اهلل  -صلى اهلل عليه  ، "-وقال يف
التكثير ،أيَ :من ََع بعضهم ا
( )1وهذه النقول كثيرة يف كتابه ،ويف تاريخ وفيات هؤالء بعض االختالف.
( )2ظ /84أ ،ظ /29أ ،ظ /101أ.
( )3ظ /62ب.
( )4انظر ترجمته يف تاريخ اإلسالم للذهبي  ،838/6بغية الوعاة للسيوطي .296/2
( )5الكشف والبيان .125/4
( )6ظ /43أ ،وانظر "البسيط" للواحدي .205/18
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خرف" :]54:ليس من االستخفاف الذي هو
قوله  -تعالى ( : -ﮟ ﮠ)
ُّ
[الز ُ
المتعربة ،وإنما السين للسؤال ،أي :ه َّيجهم،
االستحقار واإلهانة كما يظنه بعض
ِّ
واستعجلهم ،وسألهم الخفة لمراده ،وقد تكون السين للتصور ،أي :عرف خفة
عقولهم ،ووجدهم جهاال ،فغرهم لما استجهلهم. ".
وقال" :وقوله( :ﮮ)

السدِّ ي :غير
[الفتح :]12:أي هلكى أو فاسدين ،وعن ُّ

متقين وال محسنين ،وهذا على المعنى ،فأما األصل فهو من الكساد ،وقيل :هو يف
كالم العرب ال شيء ،ويقال يف الواحد والجمع" ثم استشهد عليه بشاهد شعري .
وله اختيارات يف علـم الصـرف ،قـال يف قولـه  -تعـالى ( : -ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ)

[ق" :]38:وعن أبي رجاء :أنه قرأ بفتح الالم ،فمنهم من أنكـره؛ ألنـه إنمـا يكـون يف
والـوروع
األسماء ال يف المصـادر ،والصـحيح أنـه يكـون يف المصـادر ا
أيضـا كـال َقبول َ
أيضا" .
والولوع ،فلعل هذا لغة ا
ومن كالمـه عـن الفـروق بـين الصـيع مـا ذكـره عنـد قولـه  -تعـالى ( : -ﰎ

ﰏ) [الشــعراء]60:قــال" :أي لحقــوا هبــم وقــت الشــمس أي وقــت إضــاءهتا،
ِ
الشروق" .
وقت
أشرقت :أضاءت ،وشرقت :طلعت ،وأشرق الرجل إذا دخل َ
ويذكر الفروق اللغوية بين األلفا  ،كقولـه عنـدما ذكـر معنـى قولـه  -تعـالى : -
(ﭸ) [الشعراء(]90:ﭼ) [الشعراء ]91:قال" :أي أدنيت و ُأ هـرت ،وإنمـا
فــــرق بــــين اللفظــــين كمــــا قــــال( :ﮗ ﮘ ﮙ) [مــــريم( ]85:ﮞ ﮟ)

[مريم ]86:على ما ذكرنا من ذلك .
( )1ظ /134أ.
( )2ظ /158أ.
( )3ظ /173ب.
( )4د /206أ ،فائدة :هذا الحرف من جملة ألفاظ "فصيح" ثعلب وما يشاهبه من كتب إصالح الغلط.
( )5د /210أ.
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ويف قولــه  -تعــالى ( : -ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ) [الشــعراء ،]80:قــال" :وإنمــا
قال :مرضت ولم يقل إذا أمرضني؛ ألنه كره أن يخلـط الشـكر بالشـكاية ،وإنمـا ذكـر
النعمة الخالصة ونبه على األمراض بما يجري مجرى الكناية كقولـه( :ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ

ﯚﯛ ﯜ ﯝ ﯞﯟ ﯠ ﯡ ﯢ) [الجن ،]10:وهو المريد لألمرين" .
وهو ممن يقول باألضداد ،إذ ذكر ذلك يف مواضع من كتابه ،مثاله :قوله يف قوله
 تعالى ( : -ﭔ ﭕ) [يس :]41:قد يحمل ذلـك علـى قـوم نـوح لمـا ذكرنـا أنالذرية من األضداد. "...
وقال يف موضع آخر" :وأما المسجور فهو من األضداد :المملوء واليابس"،
وذكر أقوال السلف ،ثم قال" :والظاهر يف هذا اللفظ هو الممتلل" ثم ذكر شاهدا ا
شعر ايا وحدي اثا نبو ايا .
أما يف اإلعراب فهو ال يذكر من اإلعراب إال ما يؤثر يف معنى اآلية ،ويعدد أوجه
اإلعراب يف مواضع كثيرة من تفسيره إذا اقتضـى األمـر ذلـك ،قـد ذكـر يف أول سـورة
يس أعاريب كثيرة.
وذكر سبب اختيار الرفع يف قوله( :ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ)

[الشعراء]173:

واختيار النصب يف قوله( :ﯲ ﯳ ﯴ) [الفرقان. ]66:
ـح ُح ،قـال يف إعــراب كلمــة( :ﮪ) يف
وال يكتفـي بالنقــل ،وإنمـا ُيـ َـر ِّج ُح و ُي َصـ ِّ
قولـــه  -تعـــالى ( : -ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ) [الـــروم،]10:
"والصحيح أهنا من صلة(ﮩ)" .
( )1د /207ب.
( )2ظ /76أ ،وانظر د /196أ.
( )3ظ /180ب.
( )4د /215ب.
( )5ظ /26ب.
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[الز َمـر" :]73:وهـذه الـواو تجعـل
وقال يف قولـه  -تعـالى ( : -ﯟ ﯠ) ُّ
واو الثمانية على ما تقدم يف مثله ،والصحيح أهنا للحال" .
وكثيرا ما يشير إلى اإلضـمار
أما علم البالغة فال يخلو تفسيره من إشارات إليه،
ا
يف اآليات ،نحو ما ذكـره عنـد قولـه  -تعـالى ( : -ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ

ﯬ) إلى قوله( :ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ) [الشعراء : ]18:قـال" :ويف
اآلية إضمار ،أي َف َذ َه َبا فقاال ما أمرهما اهلل أن يقواله" .
وقــــال يف موضــــع" :وكــــذلك نظــــائره يف بــــاب اإلضــــمار( :ﭼ ﭽ)

[النساء( ،]92:ﭞ ﭟ) [النساء( ،]92:ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ) [البقرة. "]184:
كثيرا ،وقد ينقل اإلجماع عليه يف بعـض المواضـع ،كقولـه يف
ويشير إلى المجاز ا
تفســـير قولـــه  -تعـــالى ( : -ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ) [العنكبـــوت:
 ،]45قال" :واختلفوا يف المراد هبذا النهي ومعناه المنع ،مع اإلجماع على أنه مجاز؛
حصل هبا على مـا ذكرنـا مـن
ألن الصالة ال تنهى يف الحقيقة ،إنما المراد أن االنتهاء ُي َّ
نظائره " .

( )1ظ /110أ.
( )2د /201أ.
( )3د /237أ.
وجه المفسرون كيفية ن َْه ِي الصالة عن المنكر على وجوه كثيرة ،من ذلك قول ابن عاشـور يف
( )4ظ /21أَّ ،
"التحرير والتنوير"  " :258/20وإذ قد كانت حقيقة النهي غير قائمة بالصالة تعـين أن فعـل (ﯥ )

مســتعمل يف معنــى مجــازي بعالقــة أو مشــاهبة ،والمقصــود أن الصــالة تيســر للمصــلي تــرك الفحشــاء
والمنكر ،وليس المعنى أن الصالة صارفة المصـلي عـن أن يرتكـب الفحشـاء والمنكـر؛ فـإن المشـاهد
يخالفه؛ إذ كم من مصل يقيم صالته ويقرتف بعض الفحشـاء والمنكـر" ،ويف معنـى اآليـة عـدة أقـوال،
فقيــل :إن اإلنســان إذا أدى الصــالة كمــا ينبغــي وتــدبر مــا يتلــو فيهــا هنتــه عــن الفحشــاء ،هــذا مقتضــاها
وموجبها ،وقيل :تنهاه ما دام فيها ،وقيل :ينبغي أن تنهاه ،والبن عطيـة كـالم محـرر يف تفسـيره المحـرر
الوجيز  648/6يف كيفية هني الصالة صاحبها عن الفحشاء والمنكر ،ويف عَدِّ هـذا مـن المجـاز خـالف
مشهور.
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محتجا هبا يف
وأما الشاهد الشعري يف تفسيره فكثير ،ويورد الشواهد الشعرية
ا
مسائل اللغة ،فيعزوها إلى أصحاهبا ،وتظهر عنايته الكبيرة بالشعراء المحتج هبم من
أهل الجاهلية واإلسالميين ومن يف عصر االحتجاج؛ فيستشهد بأمثال
الكميت ،والنابغة ،وعنرتة ،وجرير  ،وحسان ،والفرزدق  ،ورؤبة ،
والقطامي  ،وغيرهم ،وربما لم يذكر اسم الشاعر فيقول" :كقول الشاعر" ،
وربما ذكر المصدر الذي نقل عنه ،فيقول :و"أنشد األخفش" ،أو "وأنشد
الفراء"

أو غيرهما.

ومن كالمه يف الشعر ما ذكره يف قولـه  -تعـالى  ( : -ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ

ا
أقواال يف المراد بذلك ،ثم ذكر أبيا اتـا ُأن ِْشـدَ ْت
ﯭ ﯮ ﯯ) [فاطر ]37:فقد ذكر
يف تدارك النفس بالعمل ،واالستعداد لحضور األجل ،ثم قال" :والكالم يف ذلك من
الشعر وغيره كثير" ،ثم قال" :وأما النذير فهو ما أنـذر بـه  -تعـالى  -عبـاده ،ويـدخل
أيضا ،وقد أكثر الناس فيه من
فيه األنبياء والكتب ،وقد يحمل على الشيب وهو نذير ا
الشعر وغيره" .
اطالعا على علم العروض؛ فحينما أورد مسألة إضـمار (إن) يف
وقد يقال :إن له
ا
( )1د /205أ.
( )2د /228أ.
( )3ظ /70أ.
( )4د /210ب.
( )5د /217أ.
( )6ظ /29ب.
( )7د /210ب.
( )8د /217أ.
( )9د /225ب.
( )10د /214أ.
( )11ظ /72أ.
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قوله  -تعالى ( : -ﭱ ﭲ ﭳ) [الشورى]35:
قال" :قال الشاعر:

َال َتنْ َه َع ْن ُخ ُل ٍق َو َت ْأتِ َي مِ ْث َل ُه
قال" :وال يظهر موضع االستدالل من هذا البيت؛ ألن الوزن مع فتح الياء
وإرسالها مستقيم" .
يقصد أن فتح الياء يف قوله( :وتأيتَ) وإسكاهنا ال يؤثر يف استقامة وزن البيت ،فال
يصح أن يكون شاهدا ا لنصب الفعل بعد أن مضمرة.
قلت :ولكن إسكاهنا على خالف األصل ،و ُي َعدُّ عندهم من الضرورات ،من
باب التخفيف وتشبيه المنصوب بالمرفوع والمجرور .
وله عناية بمسائل الن م وإعجاز القرآن ،مع حرصه على عدم التكلف ،قال عند
قولـــه  -تعـــالى ( : -ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ) [الـــروم"]17:وال ســـؤال يف تقـــديم
المساء ،على أنه أحسن يف النظم" .
وقــــال" :قــــال (ﰓ ﰔ) [الصــــافات ،]102:ويف قصــــة موســــى (ﮭ)

[الكهف ، ]69:وقد ذكرنا ما قيـل فيـه ،وال حاجـة إلـى التكلـف؛ ألن كـل واحـد مـن
اللفظين أليق بموضعه؛ ألن رؤوس اآلي هكذا" .
وقال عنـد قولـه  -تعـالى ( : -ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ

فصــل ثــم أجمــل ،كمــا أجمــل يف مواضــع ثــم َف َّصـ َـل،
ﮜ ﮝ) [الحــجَّ " :]77:
وإنما التفصيل مع الجملة تفخيم وتعظيم ،كما يفرده بالذكر" .
كثيرا ،وهو يف "الكتاب" لسيبويه  41/3منسوب إلى األخطل ،وينسب إلى غيره كأبي
( )1اختلف يف نسبته ا
األسود الدؤلي ،انظر "خزانة األدب" للبغدادي .567/8
( )2ظ /130ب.
( )3انظر" :ضرائر الشعر" البن عصفور ص.91
( )4ظ /27ب.
( )5ظ /86ب.
( )6د /103أ.
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فصيحات القـرآن :قـال عـن قولـه  -تعـالى ( : -ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ

ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ) اآلية [النمل"]61:وهـذه اآليـة إحـدى
فصيحات القرآن التي يظهر إعجازها" .
خــرف ]5:قــال:
وعــن قولــه  -تعــالى ( : -ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ) ُّ
[الز ُ
"وهذه إحدى فصـيحات القـرآن"  ،وقولـه  -تعـالى ( : -ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ

ﮨ) [األنبيــاء" :]109:وهــذه إحــدى فصــيحات القــرآن المعــدودة ،وإن كــان كلــه
فصيحا يف النهاية ،ونظيره (ﮢ ﮣ ﮤﮥ) [األنفال. "]58:
ا
وهذ العبارة (فصيحات القرآن) يذكرها بعض المفسرين كـالثعلبي والقرطبـيَ ،ي ْعنـون
فصاحة َأ َقر ِ
ٍ
ت العرب بالقصور عن اإلتيان بمثلها .
هبا ما بلغته هذه اآليات من
َّ
وقال يف تفسـير قولـه  -تعـالى ( : -ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ

ﯫ ﯬ ﯭ) [ســبأ ]13:قــال" :وال معنــى لطعــن الطــاعن بوجــود هــذه اللفظــة يف
أشعار امرئ القيس؛ ألن هذه األلفاظ كلها موجـودة يف كـالم العـرب ال محالـة علـى
التفاريق ،ولهذا كان حجة عليهم ،وكذلك ألفاظ الشعر والقصـائد قـد يسـبق الواحـد
إلى آحادها وإن لم يكن ذلك من صنعته على ما تقدم من ذلك يف اإلعجاز" .
ومن اإلعجاز الغيبي أنه لما ذكر قصة سليمان  -عليه السالم  -مع ملكة سبأ
قال" :وذلك يف الجملة إحدى المعجزات على ما تقدم يف مثله مما كان عند أهل
الكتاب علمه ،ولم يكن عند العرب شيء من ذلك ،ولم يكن لرسول اهلل  -صلى اهلل
عليه  -من علم أهل الكتاب شيء وال قرأ من كتبهم ،وإنما نبأه به العليم الخبير" .
( )1د /247أ.
( )2ظ /133ب.
( )3د /74ب.
( )4الكشف والبيان للثعلبي  ،129/13الجامع ألحكام القرآن للقرطبي .220/13
( )5ظ /59ب.
( )6د /243ب.
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املطلب الث اني :منهجه يف مسائل االعتقاد:

محال لنصرة المذاهب ،وقد يضطر
يرى البقالي أن التفسير ال ينبغي أن يكون ًّ

أحياناا إلى ذكر ما يف اآلية من مسائل االعتقاد ،وأما استخراج مذهبه من خالل النظر
يف كتاب ليس يقصد منه مؤلفه تقرير العقيدة فهذا ال يكفي يف معرفة عقيدته يف غالب
مسائل االعتقاد إال إن كان معتن ايا بذكرها يف تفسيره كالزمخشري والرازي وغيرهما،
وإن كان قد يعرف منه بعض مالمح المنهج العقدي ،وفرق بين استخراج مذهبه من
قصدا ا ،ولذلك فإنه ليس
هذه المصنفات العامة ،وبين النظر يف كتاب َأ َّل َف ُه يف العقيدة ْ
مقصو ُد الباحث من ذكر هذه المسائل العقدية ن ْقدَ ها ،أو بيان عقيدة البقالي ،وإنما
يذكر بعض األمثلة ليتبين شيء من منهجه يف بعض مسائل االعتقاد.
ففي قوله  -تعالى ( : -ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ) [طه ]5:ذكر ما قيل" :أنه من علو
المنزلة" ،ثـم قـال" :وهـذا خـالف الظـاهر ،وإنمـا هـو كقولـه( :ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ)

[الفرقان. ]59:
وقال" :قد أكثـر النـاس مـن القـول يف قولـه  -تعـالى ( : -ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ)  ،وقـد
ذكرنا أن اليد يف اللغة قد تكـون بمعنـى القـدرة ،وبمعنـى النعمـة ،وبمعنـى الجارحـة،
وأن هذا اللفظ قد يطلق [فيما] ال يحمل شـي ائا مـن ذلـك كقولـه( :ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ)
صـ َلت( ،]42:ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ
[األعراف( ،]57:ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ) [ ُف ِّ

[الح ُجــرات( ،]1:ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ) [المجادلــة ،]12:وأهنــا قــد
ﮕ ﮖ ﮗ) ُ
أيضـا أن التفسـير ال ُي ْشـ َت َغ ُل فيـه بنصـرة بعـض المـذاهب ،وإنمـا
تكون صلة ،وذكرنـا ا
يذكر ما يقتضيه اللفظ ال محالة أو يحتمله ويحتمل غيره إال أنه ال بد من ذكر مـا قيـل
مع ذلك. "...

( )1د /3أ.
( )2ظ /101أ.
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وقال" :والذي يعتمد يف تركه على الظاهر واالمتناع عـن التفسـير ،أن كـل مـا ال
يقبح إضافته إلى اهلل  -تعـالى  -ولـيس يف ـاهره مـا ال يجـوز عليـه ،فإنـه ينـزل علـى
اهره. "...
وممـا ذكــر مـن المســائل مـا جــاء يف قولـه  -تعــالى ( : -ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ

ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ) [غــــافر ، ]10:قــــال" :وقــــد ذكرنــــا يف الغضــــب
والرحمة والحب ونحو ذلك أهنا يف أوصـافه  -تعـالى  -علـى خـالف مـا يـراد هبـا يف
أوصــاف العبــاد ،فكــذلك المقــت والــبغض إنمــا هــو عبــارة عــن الكراهــة وعــدم
الرضى" .
ويف قوله  -تعالى  ( : -ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ)[الشورى]11:
قالَ " :ع َّقب ذلك بأنه سميع بصير وإن لم يكن له مِ ْثل ،وسمعه وبصره يخالف سمع
المخلوق وبصره حتى ال َي ُظ َّن ٌّ
ان أنه كما ال مثل له كذلك ال يوصف بما يوصف
به المخلوق؛ َف َب َّي َن أنه يوصف بذلك  -وإن كان على خالف تلك الجهة  -بال آالت
أيضا" .
وال جوارح؛ ألن نفي المماثلة تضمن نفي ذلك ا
ويرى أن التشبيه الذي وقع يف اإلسالم مأخوذ من اليهود  ،وقال يف موضع:
"وإنما وقع التشبيه فيما بين المسلمين من قول اليهود على ما ذكرنا من ذلك- ،
كبيرا" .
تعالى  -اهلل عما يقولون ًّ
علوا ا
كثيرا ما يتكلم عن أهل البدع ،مور ادا هذه اللفظة
ومما يالحظ يف تفسيره أنه ا
(أهل البدع) ،ناس ابا نفسه إلى أهل السنة ،قال" :وكذلك موافقة أهل البدع َ
أهل السنة

( )1ظ /101أ.
( )2ظ /111أ ،سبق ذكر قاعدة أهل السنة والجماعة يف إثبات الصفات.
( )3ظ /126أ.
( )4ظ /173ب.
( )5ظ /186ب.
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على بعض األقوال ال يمنع جواز القول به ،إذا كان مما يجوز القول به يف نفسه،
وإنما القول بدليله ال بقائله ،وقد تقع الموافقة بين المسلمين والكفار على بعض
األقوال" .
ولما ذكر وصف القرآن بالمجيد يف سورة ق قال" :فأما المجيد فهو من أسمائه
 تعالى [ -وقد وصف به القرآن] تشري افا له؛ ألنه مدح على حسب ما يليقبالممدوح كما ذكرنا يف الكريم" .
وخصوصا األربعة الراشـدين عنـد قولـه
وذكر فضائل الصحابة وأثنى عليهم،
ا
 تعالى ( : -ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ) اآلية [الفتح.]29:وقال عند قوله  -تعالى ( : -ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ)

[الح ُجرات" ]9:ويف اآلية دليل على أن المعصية ال تزيل اسم اإليمان كما قيل :إهنا
ُ
تضر المؤمن[ ،وال تضر اإليمان]" .
وقــد وقــف الباحــث علــى مواضــع كثيــرة َي ـ ُر ُّد فيهــا البقــالي أقـ ا
ـواال تنســب إلــى
الرافضة ،مثال ذلك :يف سورة النمل ذكر مـا قيـل مـن أن النمـل "عبـارة عـن قـوم مـن
الزهاد أعرضوا عن الدنيا وكرهوا ما فيه سليمان" ،قال" :وهذه من الجهاالت وتشبه
تأويــل الـــروافض ،كمـــا تقـــدم يف قولـــه (ﮇ ﮈﮉ ﮊ) [النحـــل ]68:أهنـــم بنـــو
هاشم" .
وعنـــد تفســـير قولـــه  -تعـــالى ( : -ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﰁ)

[النمل ]22:قال" :وفيـه دليـل علـى إبطـال قـول الـروافض إن اإلمـام ال يخفـى عليـه
( )1ظ /101ب.
( )2أصابته رطوبة شديدة ،لم يتضح معه الخط ،ويظهر أنه ما أثبته.
( )3ظ /170أ.
( )4ظ /162ب.
( )5ظ /165ب ،وما بين [ ] أصابته رطوبة شديدة طمست الكالم ،ويظهر أنه كما ذكرت.
( )6د /228ب.
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شـــيء ،وال يكـــون يف زمانـــه أحـــد أعلـــم منـــه"  ،وقـــد ذكـــر ذلـــك قبلـــه شـــيخه
الزمخشري .
ويف تفسير الدابة يف قوله  -تعالى ( : -ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ

ﮎ) اآلية [النمل ]82:ذكر "عن الروافض أهنا علي أو اإلمام" ثم قال" :وهذه
إحدى جهاالهتم ،حين جوزوا إطالق هذا االسم عليه ،وال يفهم من إطالقه إال
البهيمة ،فإن كان قوله( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ)[هود ]6:على العموم فاالسم ههنا
خاص ،وال يحمل إال على ما ذكرنا" .
ومن ردوده على الطوائف ما ذكره عنـد تفسـير قولـه  -تعـالى ( : -ﯭ ﯮ ﯯ

ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ) [العنكبوت : ]14:قال" :وقد روي عن وهب أنه قال :كـان عمـره
ألف وأربعمئة سنة ،وهذا دليل على إبطال قول الملحدة :إن األعمار ك َّلها علـى حـد
معلوم ال يتجاوزه" .
وقال يف روايات ذكرها يف أول سورة الشورى ،وفيها تفسير للحروف المقطعة
بأن أول كل حرف منها إشارة إلى حدث قال" :وهذه األخبار كلها مما ال يمكن
اعتقاده على القطع؛ ألن رسول اهلل  -صلى اهلل عليه  -إنما َب َّي َن ما َب َّي َن على العموم
ولم ُي ِس َّر بشيء إلى واحد دون غيره ،فإن كان هذا الحساب من حيث اللغة فمن
أين؟ وكل هذه الحروف تدخل يف كلمات ال تحصى ،فكيف خص الحاء بأنه من
الحرب ولم يكن من الحصن أو الحب أو الحلم أو الحرث أو الحجر إلى نحو
ذلك ،وعلى هذا سائر الحروف ،وكيف خص العين بالعلو ثم بعلو بني العباس،
( )1د /230أ.
( )2الكشاف للزمخشري .359/3
( )3د /251ب ،وانظر د /74ب.
( )4ظ  /20ب.
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وكذلك الميم على هذا ،وإنما هي شهوات تشبه تأويل الروافض"  .وسيأيت
الحديث عن ردوده يف المبحث الثالث من الفصل الثاين.

امل طلب الثالث :منهجه يف األحكام الفقهية:

مر بنا أن البقالي ال يتوسع يف ذكر األحكام الفقهية يف تفسيره ،وإنما يشير إليها
َّ

إشارة ويحيل إلى كتب الفقه ،ويالحظ يف هذه األحكام أنه يعتني بذكر أقوال أبي
خصوصا مذهب الشافعية.
حنيفة وأصحابه ،وقد يشير إلى المذاهب األخرى
ا
ومن أمثلة ما يذكره من أحكام فقهية ما أورده عنـد قولـه  -تعـالى ( : -ﯨ ﯩ

ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ) [الشعراء ،]155:قال" :وقد يحتج هبـذه اآليـة إلثبـات
المهايأة ،وهو قول أبي حنيفة وأصحابه إذا كنا متعبدين بشرائع مـن قبلنـا؛ ألن قولـه:
(ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ) من المهايأة" .
ويف قوله  -تعالى ( : -ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ) [الـروم :]38:قـال:
"وقد يحتج به أبو حنيفـة وأصـحابه يف وجـوب النفقـة للمحـارم؛ ألن األلـف والـالم
كاإلضافة ،أي :ذا قرابتك" .
وقال يف قولـه  -تعـالى ( : -ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ) [يـس" ]78:قـد يحـتج
بذلك من يثبت الحياة يف العظام؛ ألن أصحاب أبـي حنيفـة يمنعـون ذلـك؛ ألن عظـم
الميتة عندهم طاهر وكذلك الشعر ونحوه ،ألنه ال حياة فيها فلـم يـؤثر فيهـا المـوت،
ويتناولون هذه اآلية على أهنا إخبار عن اآلخرة ،والكالم يف أحوال الدنيا وأحكامها،
وألن ذلك على التشبيه بالحياة". .
( )1ظ /124أ.
( )2د /214ب ،والمهايــأة هــي قســمة المنــافع علــى التعاقــب والتنــاوب ،أي أن يرتاضــى الشــريكان هبيئــة
واحدة ،فالشريك منتفع بالعين على الهيئة التي ينتفع هبا الشريك اآلخر ،انظر "التعريفـات" للجرجـاين
ص ،234البناية شرح الهداية للعيني .462/11
( )3ظ /29ب ،وانظر ظ /32أ ،ظ /41أ.
( )4ظ /79أ.
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ويف قولــــه  -تعــــالى ( : -ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ)

الز َمر ]65:قال" :وقد يحتج به أبو حنيفـة وأصـحابه يف إحبـاط األعمـال بـالردة وإن
[ ُّ
ُو ِجدَ اإلسالم بعدها" .
وذكر عدة مسائل فقهية على مذهب الحنفية والشافعية واستنباطات عند قوله -
تعــــالى ( : -ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ) اآليــــة
َـــر ِ
س الكفـــار بالمســـلمين عنـــد الحنفيـــة
[الفـــتح ، ]25:وذكـــر ا
أيضـــا مســـألة َتت ُّ
والشافعية  ،ومسألة المعانقة عند قوله  -تعالى ( : -ﭚ ﭛ) .
تعليــل األحكــا الشــرعية :يعلــل البقــالي لــبعض األحكــام الشــرعية ،ويــرد علــى
الطاعنين يف الشريعة ،ومن ذلك ما ذكره يف تفسير سورة األحـزاب حـين ذكـر آيـة إحـالل
األزواج له [ ]وخصوصيته يف الزيادة على أربعـة نسـوة قـال" :وأجمعـوا علـى أن أمـره
كان بخالف غيره يف عدد المنكوحات ،وال َت َع ُّل َـق للطـاعن يف ذلـك ،ولـيس فيـه إال مـا يف
صالحا من وجوه ،وله أن يخـص
سائر ما أباحه  -تعالى  -وحظره ،وربما عرف يف ذلك
ا
بعض عباده بما يشاء ،ويكرم بما يشاء ،ولعله إنما حرم الزيادة على األربع على غيـره لمـا
عرف من حالهم أنه ال يمكنهم القيام بالعدل كما قـال( :ﮞﮟﮠﮡ)[النسـاء ،]3:أو
عرف من رسوله [ ]أن يقوم بذلك ،ولعل ذلـك أدعـى إلـى إسـالم النسـاء إذا رغـبن يف
نكاحه ،وأدعى إلى بيان األحكام وتواتر النقل إذا روين ما شاهدن منه  -صلى اهلل عليه -
خصوصا وهن أبعد من طبعهن عن الكتمان ،ولو كان هناك مـا يوجـب التهمـة للطـاعن
،
ا
لم ينكـتم مـع كثـرهتن ووقـوفهن منـه علـى مـا ال يقـف عليـه غيـرهن ،وهـو أبلـع يف تعلـم
أيضا ،ويف الدعاء إلى اإلسالم لما يـدخل مـن سـائر النسـاء علـيهن لـتعلم الـدين
األحكام ا
( )1ظ /109أ.
( )2ظ /159ب.
( )3ظ /160أ.
( )4ظ /161ب.
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والدعاء إلى اإلسالم ونحـو ذلـك ممـا ال [يوقـف] عليـه ،علـى مـا ذكرنـا أنـه لـيس مـن
شرط الحكمة أن يقف العبد علـى العلـة يف أحكامـه  -تعـالى  -وأفعالـه ،وإنمـا الواجـب
التسليم والقطع على أن الحكمة فيه" .
قلت :وهذا كالم غاية يف النفاسة ،يستفاد منه يف رد الشبهات.

املطلب الرابع :منهجه يف االستنباط:

خصوصا يف آيات
ُيعنى البقالي بإيراد الفوائد واالستنباطات من اآليات،
ا

أيضا يف القصص واألخبار وغيرها ،ويوردها باختصار.
األحكام ،ويفعل ذلك ا
ومثال ذلك أنه لما ذكر آيات اإلفك يف سورة النور قال" :ويف القصة فوائد" ،ثم
ذكر ثالث عشرة فائدة باختصار ،منها" :التسلية عما ينال الواحد مـن المكـروه؛ فإنـه
ربمــــا تحمــــد عاقبتــــه إذا صــــرب عليــــه؛ لقولــــه(:ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ) [النــــور،]11:
ونظيره(ﭘ ﭙﭚ ﭛ) [البقرة" ،]216:ومنها أن الـذين بـرأهم اهلل  -تعـالى -
يف الجنة ،ومنها أن األَولى فيما يصيب اإلنسان ويضيق به صدره أال يعجل بما تدعوه
إليه نفسه؛ ألن الرسول  -صلى اهلل عليه وسلم  -لم يعجل بمفارقة عائشة فكانت فيه
التس ِّلي بالماضين وأال يستعظم اإلنسان ما يصيبه فقـد أصـاب مـن هـو
الخيرة ،ومنها َ
خير منه" ،ويف آخر الفوائد قال " :إلى نحو ذلك مما يمكن أن يستفاد منها" .
وعند قوله  -تعالى ( : -ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ) اآلية [الحج ]41:قال" :وهو
دليــل علــى صــحة الخلفــاء األربعــة؛ ألنــه لــم يــتمكن [يف] األرض بنفــاذ األمــر مــن
المهاجرين غيرهم ،ال َّ
حظ فيه لألنصار [وال] الطلقاء" .
( )1يف ظ [مما ال يقف عليه].
( )2ظ /53ب.
( )3د /140ب.
( )4د /93أ ،ما بين [ ] ليس فيما يتضـح مـن المخطـوط؛ ألن طـرف المخطـوط مطمـوس بسـبب التجليـد،
ولعله ما ذكرت.
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أيضــــا عنــــد قولــــه  -تعــــالى ( : -ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ
وقــــال ا

ﭳ ﭴ ﭵ) اآليــة [النــور" :]55:وهــو دليــل علــى صــحة الخالفــة للخلفــاء
األربعـــة؛ ألن الخـــرب ال ينســـخ ،ولـــم يكـــن مـــن الخلفـــاء موجـــود يف ذلـــك الوقـــت
[غيرهم]" .
وعند قوله  -تعالى ( : -ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ) [المؤمنـون]7:
قال" :وفيه دليل على تحريم المتعة" .
وقال يف قوله  -تعالى ( : -ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ) [الشعراء" : ]194:هذا
دليل على أن القلب محل العقل" .
وقـــال يف قولـــه  -تعـــالى ( : -ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ

ﮜ) [النمل" :]28:فيه دليل على جواز العمل بخرب الواحد" .
وعنـد قولــه  -تعــالى ( : -ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ

ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ) [القصـص : ]23:قــال " :وفيــه دليـل علــى إباحــة
كالم األجنبية يف مثله"  ،وقال عند قوله  -تعـالى ( : -ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ

ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ) [ القصص]26 :قال" :روي أن الكربى قالت ذلك ،وفيه
إضمار ،أي فأجاهبا وذهب معها حتى انتهى إلى أبيها.
وفيه دليل على جواز العمل بخرب الواحد ،وعلى صحبة المرأة األجنبية يف مثل
هذه الحال ،وال ُيدْ َرى كيف كانت هذه األحكام يف تلك الشريعة" .
وعنـــــد قولـــــه  -تعـــــالى ( : -ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ)
( )1د /164أ ،و ما بين [ ] يقال فيه ما قيل يف الحاشية السابقة.
( )2د /106ب.
( )3د /214ب.
( )4د /233ب.
( )5ظ /5أ ،أي :يف مثل هذه الحال كما وضحها البقالي يف اآلية التالية.
( )6ظ /6أ.
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[الروم ]50:قال" :وفيـه دليـل علـى صـحة القيـاس؛ ألنـه جعـل خضـرة الشـجر بعـد
دليال على إحياء الموتى ،وإنما أثر الرحمة ما ينبت بالمطر" .
يبسها ا
وذكر مسائل كثيرة مسـتنبطة مـن قولـه  -تعـالى ( : -ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮇ

ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ) اآلية [األحزاب. " ]49:
وقــال عنــد قولــه  -تعــالى ( : -ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ) اآليــة [غــافر": ]47:ويف
ذلك أقوى دليل على عذاب القرب؛ ألن العرض على النـار هـو التعـذيب هبـا ،أي لمـا
[ع ِر ُضــوا] صــاروا أو صــارت أرواحهــم إلــى النــار ،وكــذا عــن محمــد بــن كعــب
ُ
وعكرمة  :هذا دليل على عذاب القرب" .
وللبقــالي لفتــات نفيســة ،فعنــد قولــه  -تعــالى ( : -ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ

ﭢ) [الروم :]17:قال" :قد يحمل ذلك على الصلوات الخمـس ،وهـي إحـدى
اآليات التي تفيد ذلك ،وإحدى اآليات التي ُي ْح َم ُل فيهـا التسـبيح علـى الصـالة ،وال
معنى لالشتغال بذلك يف إثبات الصلوات الخمس؛ ألن ثبوهتا ثبوت القرآن علـى مـا
تقدم يف تحريم الخمر" .
ويذكر فوائد قصص القرآن ،مثال ذلـك مـا ذكـره عنـد قولـه  -تعـالى ( : -ﯮ

ﯯ ﯰ) [طه ]12:قال" :ومن فوائد القصة" ثم ذكر فوائد منها ":التسلية والتنبيه على
ثمرة الصرب وحسن عاقبته" ،ثم قال" :وفيهـا دليـل علـى صـحة النبـوة ،وهـي إحـدى
المعجزات؛ ألن هذه األخبار لم تكن عند العرب وإنما كانت عند أهل الكتاب ،ولم
يكن رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم  -معهم صحبةا ،وإنما أخربه تعالى كما أخربه
( )1ظ /31أ.
( )2ظ /51أ.
( )3الكشف والبيان للثعلبي .211/23
( )4ظ /115أ.
( )5ظ /27أ.
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بسائر الغيوب ،وفيه التنبيه على األدب ،والتواضع ،وتعظـيم البقـاع الشـريفةَ [ ،ف ْر اقـا]
بينها وبين غيرها يف الدخول وغيره" .

***

( )1د /6أ ،وما بين [ ] اجتهدت يف قراءته بسبب ما أصابه من طمس من آثار التجليد.
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املبحث الثالث :إعماله قواعد التفسري ،وترجيحاته وردوده:
املطلب األول :عنايته بقواعد التفسري:

مما يتميز به تفسير البقالي أنه يف أثناء تفسيره لآليات يـذكر عبـارات ُت َعـدُّ قواعـد

ُم ِعينة على التفسير ،أو قرائن وضوابط ،وفيها ما يدرأ الشبهات الطارئـة علـى مـن لـم
يمعن النظر يف كالم أهل العلـم المحققـين ،وتتنـوع هـذه العبـارات مـن حيـث العلـم
الذي تتصل به من علوم القرآن.
قال يف موضع" :أولى التفسير ما كان له يف القرآن نظير ،على ما ذكرنا يف
مثله" .
فوجد له نظير يف القرآن ُم َف َّسر فال حاجة إلى
وقال" :وإذا أشكل بعض الظواهر ُ
تفسير العباد" .
وقال" :وما أهبمه  -تعالى  -لم يجز تفسيره إال بدليل مقطوع به؛ ألن هذا مما
ال يجوز التحكم فيه" .

ومــن ذلــك أنــه ذكــر قاعــدة نفيســة جــدا ا متقدمـ اة تاريخ ايــا يف تــرابط آيــات القــرآن
الكريم ،حيث قـال يف أثنـاء تفسـيره لقولـه  -تعـالى ( : -ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ)

[السجدة" :]16:وقد أكثر الناس من القول يف ذلك ،وتفسير اهلل  -تعالى  -أولى من
مفصـال كـان ذلـك
ا
مجمال وذكره يف موضع آخر
ا
تفسير غيره ،وإذا ذكر يف القرآن شي ائا
ـيرا لجميــع مــا ذكــر منــه؛ ألن القــرآن كالســورة الواحــدة ،كمــا أطلــق المتقــين يف
تفسـ ا
مواضــع ووصــفهم يف بعضـــها فقــال ( :ﭚ ﭛ ﭜﭝ) [البقـــرة( ،]3:ﭛ ﭜ

ﭝﭞ) [آل عمــران ،]134:كــذلك أطلــق الخــوف والطمــع وفســرهما يف قولــه:
( )1ظ /76ب.
( )2ظ /124ب.
( )3ظ /185ب.

252



ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net

محمد بن أب القاسم بن بابجو البقال  ،ومعالم منهجه يف الموجود من تفسيره

د .ممدول بن ترك القحطايف

[الز َمر ،]9:كأنه قال يحذر النيران ويرجو الجنان فقـال:
(ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ) ُّ
(ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ) [اإلنســان ( ،]10:ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ) [الطــور ( ،]26:ﭛ ﭜ

ﭝﭞ ﭟ) [اإلنسان ]7:إلى نحوه" .
وعنــد ذكــر النــور والظلمــة يف قولــه  -تعــالى ( : -ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ)

نظيـرا يف
[النور ]35:قال" :ومن أشكل عليه من معاين كالمـه  -تعـالى  -مـا يجـد لـه ا
عادات الناس ومخاطباهتم فقد أشكل عليه ما ال ُي ْشكِ ُل؛ ألنه إذا وجد كال اما يخـالف
اهره معنـاه ،وذلـك ـاهر عنـد النـاس ،ثـم سـمع [مـا]يف كـالم اهلل  -تعـالى  -فقـد
استغنى عن تكلف القول فيه وطلب معناه من غيره" .
وقــال يف تفســير قولــه  -تعــالى ( : -ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ

ﯹ ﯺ ﯻ) [النمل :"]34:وال يزال يتعلـق هبـا [سـا ٍع] يف األرض بالفسـاد ،يتسـلط
على المسلمين ،وأي تعلق بذلك على الوجهين ُح ِم َل؟.
وإذا أخرب  -تعالى  -عن قوم من الكفار أو عن قوم من األشرار ،أن عادهتم كـذا
أو هم يفعلون كذا وكذا فهو النهاية يف الذم واإلنكار؛ فكيف يجعل حجـة يف ضـده؟،
وإنما هو كقولـه( :ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ

ﮮ ﮯ ﮰﮱ [التوبة ،]67:وقال( :ﯔ ﯕﯖ) [البقرة،]268:
( ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ) [اإلســــــراء( ،]53:ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ

ﭿﮀ) [األنفال]36:إلى نحو ذلك ممـا أخـرب فيـه  -تعـالى  -عـن أحـوالهم المذمومـة
وشهد هبا ،وال حجة يف ذلك للمفسـدين ،ومـن اسـتباح الحـرام فهـو كـافر فكيـف إذا
احتج له بالقرآن" .
( )1ظ /37ب.
( )2د /153أ ،وما بين [ ] مطموس ،واجتهدت يف تقديره.
( )3وما بين [ ] أصابته األرضة ،واجتهدت يف تقديره.
( )4د /236ب.
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ويقول" :ال يجوز للمخلـوق أن يعتقـد اإلجابـ َة إلـى كـل مـا َي ْسـ َأ ُل ،وإذا أجـاب
وح ـ َرم داع ايــا [فإنــه] يجيــب المضــطرين كقولــه( :ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ)
 -تعــالى  -داع ايــا َ

[الذاريات( ،]58:ﯦ ﯧ) [يس ،]81:وإن لم [يكن] ذلك موجـو ادا يف كـل حـال
ال محالة ،وإنمـا المـراد بـذلك كلـه تنبـيههم علـى الخطـأ فيمـا كـانوا عليـه مـن عبـادة
األصنام؛ ألهنا ال تنفع وال تدفع بوجه" .
ا
أقواال ثـم
ويف تفسير قوله  -تعالى  ( : -ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ) [العنكبوت ]45:ذكر
قال" :وهذه األقاويل كلها متقاربة ،والظـاهر يسـتقل بنفسـه إذا حمـل علـى االبتـداء،
على ما ذكرنا ،وما ذكرنا من تصديق ابن عباس َ
قول هذا القائل يؤكد ما تقـدم يف أول
الكتاب أهنم كانوا يتوسعون يف مثل هذا التأويل ،ويستجيزون القول فيه بما يقع لهـم
يسـوغ ذلـك لمـن دونـه،
من غير أن يرجعوا يف ذلـك إلـى توقيـف ،حتـى كـان األكـرب ِّ
بعضا فيه" .
وكانوا على ذلك فيما بينهم ال ينكره أحد منهم وال يعيب بعضهم ا
وعنــــد قولــــه  -تعــــالى ( : -ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ

ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ) [األحزاب ،]7:قال" :وإنما ذكرها وال اء بعد الجملة وإن دخلـوا فيهـا؛
ألن التفصيل للتفضيل  ،على ما ذكرنا يف قوله (:ﮣ ﮤ) [البقرة. "]98:
وتكلــــــم عنــــــد قولــــــه  -تعــــــالى ( : -ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ)

[فاطر ]32:ور َّد ا
قوال ُم ْحدَ اثا ،قال" :وقد حـدث فـيمن ينتحـل التـذكير  -ولـيس مـن
أهله  -من يتعلق هبذه اآلية يف تفضيل العاصي على المطيع؛ ألنه  -تعالى  -بدأ بذكر
الظالم؛ ألنه أحب إليه ،وهذا القول ُي ْس َت ْغنَى بظاهره عـن كشـف مـا يقتضـيه ،وينـادى
على صاحبه بمـا فيـه؛ ألن إباحـة المعصـية خـروج عـن اإلسـالم بإجمـاع المسـلمين
( )1د /247ب.
( )2ظ /22ب.
( )3يف المخطوط[ :الفصيل للفضيل].
( )4ظ /41ب.
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فكيــف التفضــيل والمــدح؟ ،وقــد قــال( :ﭑ ﭒ ﭓ) [النســاء( ،]95:ﯳ ﯴ

ﯵ) [الحديد ]10:وقد ذكرنا أن من حق التفسير أال يشتغل فيه بنصرة المذاهب إال
أن هــذا لــيس مــن المــذاهب ،وإنمــا هــو تميي ـز بــين الكفــر واإلســالم "...إلــى آخــر
كالمه .
وعنـــد قولـــه  -تعـــالى ( : -ﭯﭰ ﭱ ﭲ) [ص ]88:قـــال ":ومعنـــاه يـــوم
القيامة ،كذا عن ابن عباس ،وعن قتادة :بعد الموت ،وعن السدي :يـوم بـدر" ،قـال:
"والظاهر مستغن بنفسه؛ ألهنم يعرفون ذلك يف الجملة عند الموت وبعده" .
ويف قوله  -تعالى  ( : -ﮏﮐ ﮑ) [ ُف ِّص َلت ]41:قـال" :و َف َّس َـر الـذكر بأنـه
عزيزا وهو أحد ما وصفه به ،وهو من أوصافه  -تعالى  ، -وإنما يكون
كتاب ،وسماه ا
معنـى الصـفة المحتملـة الوجــوه علـى حسـب حـال الموصــوف ،ومـا يليـق بـه منهــا،
ومعناه هاهنا عدم النظير ،أي ال يوجد مثله ، "...إلى غير ذلك.

املطلب الثاني :ترجيحاته:

شخصية المؤلف بارزة واضحة يف كتابه ،وترجيحاته كثيرة ،ويشير إليها بعدة

ألفاظ ،وهذه أمثلة لها:
تقويته للقول الذي يختاره ،كقوله" :وهذا أقرب الوجوه" " ،وهذا أولى
من سائر األقوال" .
الـم ْلك
نصه على الصحة" :والصحيح ما تقدم"  ،و"والصحيح أنه ُ
( )1ظ /71أ.
( )2ظ /102أ.
( )3ظ /122أ.
( )4ظ /96أ.
( )5ظ /110ب.
( )6د /16أ.
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والعلم"  ،و"والصحيح أنه مدينة بقرب صنعاء"  ،و"الصحيح خالفه"  ،و"هو
الصحيح"  ،و"األول أصح"  ،و"هذا صحيح؛ ألنه األصل" .
نصه على ب ْعد القول عن الصحة" :وفيه بعد"  ،و"هو بعيد"  ،و"فأما
...فبعيد"  ،و"هذا ال يصح" .
تعبيره بنف القول" :وليس كذلك" .
تعبيره بال اهر" :والظاهر أنه من المذكورين"  ،و"هو الظاهر" ،
و"الظاهر ما تقدم"  ،و"الظاهر أنه من قول الهدهد"  ،و"الظاهر ما ذكرنا" ،
و"هو اهر اللفظ إال أن األول أ هر"  ،و"األول أ هر"  ،و"هذا أ هر" ،

( )1د /226أ.
( )2د /230ب.
( )3ظ /97ب.
( )4ظ /112ب.
( )5ظ /159أ.
( )6ظ /162أ.
( )7د /202أ ،د /246ب.
( )8د /20أ ،د /242ب ،ظ /38ب ،ظ /44أ ،ظ /95ب.
( )9ظ /46أ.
( )10ظ /52ب.
( )11د /236أ.
( )12د /216ب.
( )13د /217ب ،د /222ب ،د /240أ ،ظ /30أ ،ظ /42ب ،ظ /58أ.
( )14د /17أ ،د /238ب ،د /230أ ،د /176أ ،د /177ب ،ظ /13أ ،ظ /23ب ،ظ /31أ.
( )15د /232ب ،ظ /46أ.
( )16د /210أ ،وانظر د /176أ.
( )17د /240ب.
( )18د /173أ ،ظ /103أ ،ظ /116ب.
( )19ظ /33أ.
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و"ما ذكرناه أشبه بالظاهر"  ،و"قد يحمل على الظاهر ،و"هو األشبه بما قبله" .
تعبيره بمخالفته لل اهر" :وهذا مما ال يفيده اهر اللفظ"  ،و"هذا
بعيد" ،و"ال يحتمله الظاهر"  ،و"الظاهر يستقل بنفسه ،وال حاجة فيه إلى
التخصيص" .
تعبيره بألفا يفهم منها تضعيفه األقوال" :والعهدة على من روى ذلك" ،
و"فيما حدث من األقاويل ، "...وقوله" :ومما حدث من األقاويل ... :وهذا من
الهزل الظاهر"  ،و"وهذا تكلف" ،
جمعه بين األقوال" :وهو قريب من األول"  ،و"وكالهما واحد" .
ولما ذكر معنى الحـزن يف قولـه  -تعـالى ( : -ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ)

[فاطر  ،]34قال" :وقد أكثر الناس من تفصيل هذه األنواع حتى قـال بعضـهم :كـراء
الدار ،وهذا القائل قد خلط الجد بالهزل ،كأنه كان مبتلى بذلك فكان من أهم األمور
أيضـا  ،وكيـف لـو
محتاجا إلى البقل ا
عنده ،ولو كان
فضال عن الخبز واللحم لـذكره ا
ا
دهمه عدو؟ وما الحاجة إلى تعيين نوع دون نوع مع دخول ذلك كله يف اللفظ؟" .
فمـثال :يف قولـه  -تعـالى : -
ا
وإذا رجح ففي مواضع كثيرة يذكر سبب الرتجيح،
( )1ظ /58ب ،وانظ د /64ب.
( )2ظ /189ب.
( )3ظ /96ب.
( )4ظ /97أ.
( )5ظ /97ب.
( )6د /242ب.
( )7د /234ب ،ظ /71أ.
( )8د /229ب.
( )9ظ /63أ ،ظ /63ب ،ظ /157أ.
( )10د /221ب.
( )11د /221أ.
( )12ظ /71ب.
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( ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ) [األحــــزاب ]33:قــــال" :والظــــاهر أن
المراد بذلك أزواج النبي  -صلى اهلل عليه  -إال أنه صرف الخطاب إلى الذكور؛ ألنه
أيضا يف ذلك ،فأما أن يجعل
أدخل رسول اهلل معهن ،ويجوز أن يدخل سائر أهل بيته ا
فيهم على الخصوص على مـا يـروى أهنـا نزلـت يف علـي  -عليـه السـالم  -وأوالده،
وفيه حديث الكساء  ...فبعيد؛ ألن اآلية يف قصص النساء فيبعد أال يدخلن فيها ،وإن
أيضا على أنه ليس له أهل بيت سوى
جاز أن يدخل معهن غيرهن ،والحديث ال يدل ا
هؤالء "...وذكر كال اما.
ونحـــو قولـــه يف تفســـير (ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ) [ ُف ِّصـــ َلت " :]24:وقـــد
تحمـــل العتبـــى علـــى الرجعـــة إلـــى تخفيـــف العـــذاب كقولـــه( :ﭣ ﭤ ﭥ)

[المؤمنــون ،]107:وهــو األشــبه بمقابلــة الصــرب؛ ألنــه بمعنــى الجــزع ،وقــد يحمــل
الصرب على اإلصرار ،وهو بعيد" .

املطلب الثالث :ردوده ومناقشاته:

وقف الباحث على مواضع من تفسيره يناقش فيها أقوال من قبله من المفسرين

والمعربين وغيرهم ،ويرد عليها باختصار ،ومن األمثلة على ذلك :رده على الفراء
يف حكم فقهي ،قال يف تفسير قوله  -تعالى ( : -ﭯ ﭰ ﭱ)

[النمل:]25:

"ويحكى عن الفراء :أن السجدة ال تجب يف قراءة التشديد ،وال ُي ْر َج ُع إليه يف هذا،
وهي واجبة يف الحالين؛ ألن موضعها إما أمر وإما ذم برتكها أو مدح بفعلها" .
ا
أقواال ألئمة اللغـة والنحـو كأمثـال الفـراء والزجـاج ثـم يـرجح غيـره،
وقد يذكر
مثــال ذلــك مــا ذكــره يف تفســير قولــه  -تعــالى ( : -ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ
( )1ظ /46أ.
( )2ظ /119ب.
( )3كذا يف د /232ب ،ويف تفسير الزمخشري " :362/3ألن مواضع السجدة إما أمر هبا أو مدح لمن أتـى
هبا أو ذم لمن تركها".
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ﯗ) [السجدة]18:قال" :االستفهام بمعنى الجحد ثـم ابتـدأ (ﯖ ﯗ) ،فلهـذا
كان بلفظ الجمع ،أي المؤمنون والفاسقون تأكيدا ا للجحد األول ،وعن الفراء :إذا لم
ِ
ب هبما مذهب الجمع ،وعن الزجاج نحوه ،والصـحيح
يكن االثنان مصمودين ُذه َ
ما تقدم" .
موقف البقال من ابـن جريـر الطبـري :وقـف الباحـث علـى مواضـع مـن تفسـير
البقالي ناقش فيها ابـن جريـر ،كقولـه يف تفسـير قولـه  -تعـالى ( : -ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ

ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ) [النــور" : ]29:وقــد يحمــل علــى حوانيــت التجــار؛
ألهنــم فتحوهــا ،وهــذا دليــل اإلذن يف الــدخول ،وقــد أنكــره الطــربي  ،قــال" :هــي
مسكونة" ،وهذا اإلنكار بعيد؛ ألهنا ليست للسكنى يف عادات الناس ،وال تسمى مـن
المساكن ،وإن كان الناس يدخلوهنا لسائر األغراض" .
واعرتض على ما اختاره الطربي يف قوله  -تعالى ( : -ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ

ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ) [القصص]68:قـال ":قـال الطـربي :فعلـى هـذا أي مـا كـان مـن
خيار خلقـي ،قـال فـإن قيـل :فـأين
اختيارها وال آللهتهم فكذلك اختياري لواليتي َ
خرب كان؟ ،قيـل لـه :إن العـرب تجعـل لحـروف الصـفات إذا جـاءت األخبـار بعـدها
أخبارا كفعلها باألسماء إذا جاءت بعدها أخبارها" إلى آخر حكايتـه عـن الطـربي ،
ا
ثم قال " :وهذا الذي أنكره الطربي فعليه

أكثـر المفسـرين ،ولـيس يف (ﯥ)

ما ذكره ال محالة كما ذكرنا يف مواضع أنه يحتمل الحال واالستقبال ،وإنما هو تأكيد
صمده :قصده" ،مختار الصحاح"( ،ص م د).
( )1أي مقصودينَ ،
( )2ظ /38أ.

( )3جامع البيان للطربي .252/17
( )4د /143أ.
( )5كذا يف المخطوط ،ولعل الصواب( :اختيارهم).
( )6جامع البيان  ،299/18وقد نقله البقالي بمعناه.
( )7كذا يف المخطوط.
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النفي ،وكذلك ما ذكره أنه لم يتقدمه دعوى أحد ،وال اعتبار بـذلك؛ ألنـه يسـتقيم أن
يقول  -تعالى  -ابتداء :أنا الذي أختار ما أشاء ليس إلى عبادي شيء من ذلـك ،وأمـا
أيضـا ،ونظيـره قولـه( :ﭛ ﭜ
اسما فقد يجوز أن يكون بمعنـى المصـدر ا
كون الخيرة ا

ﭝ ﭞ) [األحـــزاب ،]36:وكيـــف يســـتقيم أن يقـــال :ويختـــار الـــذي كـــان لهـــم
المختار؟؛ ألنه يوهم أنه يختار ما اختاروا بعينـه ،إال أن يضـمر فيـه مثـل مـا يختـارون
أيضا" .
جائزا ا
آللهتهم ،والنفي أ هر يف المعنى ،وكذا ذكره الزجاج ،وإن كان الثاين ا
أيضا" .
ا
أيضا يف قوله  -تعالى ( : -ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ) [ ُف ِّص َلت" :]7:وقد نصر
وقال ا
الطربي أن المراد هبا زكاة المـال؛ لقولـه بعـده ذلـك( :ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ)  ،وهـذا
ليس بدليل ال محالة" .
وعنــــد قولــــه  -تعــــالى ( : -ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ

ﯸﯹ) [ ُف ِّص َلت ]53:قال" :وقد أنكر الطربي أن تحمل اآليـة علـى النجـوم ونحوهـا؛
ألهنم كانوا يروهنا قبل وبعد ،وهذا ال يمنع ما تقدم؛ لما بينا أن المعنى يجمـع الحـال
أيضا" .
واالستقبال ،وما رأوه من ذلك سيرونه ا
ومما أورده من ألفاظ يف رده على الطربي قوله يف موضع " :وهذا الذي استبعده
الطربي ليس ببعيد" .
ومن موافقته وتعليلـه لمـا اختـاره الطـربي مـا ذكـره يف قولـه  -تعـالى ( : -ﭬ

ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ) [الشورى ]5:قال" :ويف تفسـير الطـربي  :أي مـن فـوق
( )1ظ /12ب.
( )2ظ /117ب.
( )3ظ /123ب ش.
( )4د /18ب.
( )5جامع البيان .466/20

260



ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net

محمد بن أب القاسم بن بابجو البقال  ،ومعالم منهجه يف الموجود من تفسيره

د .ممدول بن ترك القحطايف

األرضين ،وهذا حسن ،وإن كان كناية لغير مذكور إال أنه مذكور يف سـائر المواضـع،
كقولــه( :ﭞ ﭟ ﭠ) [الشــورى ]11:وقــال( :ﭔ ﭕ) [الــروم ،]51:وقــال:
(ﮞ ﮟ) [المؤمنون ،]67:ويحتمله المعنى وال يبعد" .
ويقول عن ابن المقفع بعد أن نقل قوله(" :من كتب إلى أخيه كتا ابا ولم يختمه
فقد استخف به)" :وليس ابن المقفع مما ُي ْر َج ُع إليه فيما يتعلق بالدين ،وقد جرت
العادة فيما بين المسلمين أهنم يكتبون بعضهم إلى بعض وال يختمون ،وهذا أولى أن
يعترب من قول ابن المقفع"  ،وهذا القول عن ابن المقفع نقله كثير من المفسرين .
وكثيرا ما ُير ُّد األقوال المتكلفة ،ويقول" :الظاهر يستغني عن التكلف" ،
ا
كثيرا.
وهذه العبارة تتكرر ا
وقــــــال يف تفســــــير قولــــــه  -تعــــــالى ( : -ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ)

[األحــزاب" :]4:وعــن بعــض المتكلفــين :إنمــا قــال ( :ﭹ) ولــم يقــل ألحــد؛ ألن
المرأة قد يكون يف بطنها ولد فيجتمع يف بطنها قلبان ،وهذا بعيد؛ ألنه لم يقل ما جعل
اهلل يف رجل ،وقلب الولد قلب له ال ألمه ،وإنما ذكر الرجل؛ ألن السبب فيه علـى مـا
أقواال يف ذلك ُ
ا
قبل .
ذكرنا" ،وكان قد ذكر
ويف تفســــير قولـــــه  -تعـــــالى ( : -ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ)

[الصافات ]102:ذكر مسائل كثيرة واستنباطات ،وناقشها ووصف بعضها بأنه "ممـا
ال حاجة إلى القول فيه" ،وبعضها بأنه "مما ُي َت َف َّك ُه به يف الكالم" ،وقـال عـن بعضـها:
اله ْز ِل"  ،وإذا اضطر إلى ذكر شيء من هذه األقوال قـال" :وإنمـا أقـرب
"وهذا من َ
( )1ظ /124ب.
( )2د /234ب.
( )3الكشف والبيان للثعلبي  ،206/7وغيره ممن جاء بعده.
( )4ظ /85ب.
( )5ظ /40أ.
( )6ظ /86ب.
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ما يتكلف يف ذلك" .
"ومما قيـل يف ذلـك مـن األقاويـل علـى [الت ََّش ِّـهي] وال دليـل عليـه :أن النمـل
َّ
وحـذر
عبارة عن قوم من الزهاد ،أعرضوا عـن الـدنيا وكرهـوا مـا فيـه سـليمان منهـا،
بعضا أن ينظروا يف ذلك فيفتتنوا به ويرغبوا فيه فيحـبط لـذلك ديـنهم ،وهـذه
بعضهم ا
مــن الجهــاالت ،ويشــبه تأويــل الــروافض كمــا تقــدم يف قولــه( :ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ)
[النحـــل ]68:أهنـــم بنـــو هاشـــم وكـــذلك قيـــل يف قولـــه( :ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﯖ)

[يوسف :]10:أن معناه بِي ُعوه من بعض أهل الظاهر إلى الذين ال علم لهم بالتأويـل،
وهــذا ممــا ال يحــل أن يقــال يف كتــاب اهلل ،وإنمــا يعــدل عــن الظــاهر للضــرورة ،وال
ضرورة هاهنا ،ولو جاز أن يحمل النمل على غير ما وضع له يف اللغة مما لم []...
فيه الناس جاز أن يحمل علـى مـا ال يحصـى مـن المعـاين إذ لـيس بعضـهم أولـى مـن
بعض ،نعوذ باهلل من ذلك" .

***

( )1ظ /86ب.
( )2كلمة يف المخطوط غير واضحة وال منقوطة ،ويظهر أهنا ما أثبتُّه.
( )3كلمة غير واضحة ،ويبدو أهنا[ :ينقل].
( )4د /228أ.
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املبحث الرابع :علوم القرآن يف تفسريه
املطلب األول :علم القراءات ،والوقف واالبتداء:

مكثرا من إيراد القراءات القرآنية ،ولكنه يذكر أحياناا اختالف
لم يكن البقالي
ا

القراءات المشهورة والشاذة ،ويوجهها وينسبها إلى رواهتا وأصحاهبا ،ولم ينص
ٍ
قراءات على أخرى يف أثناء
على اعتماده قراء اة معينة ،وقد وجد الباحث أنه يقدم
تفسيره ،ا
فمثالَ :قدَّ َم قوله( :ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ) [ص ،]46:وهي مكتوبة
هكذا بالتنوين يف النص القرآين يف المخطوط ،ثم قال" :وقرأ أهل المدينة (بِ َخال ِ َص ِة
ﭺ ﭻ) على اإلضافة"  ،فيدل على أن القراءة التي اعتمد عليها ليست قراءة
أهل المدينة ،وإن كان هشام قد قرأ باإلضافة كذلك .
و َقدَّ َم قراءة (ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ) [ص ]57:بالتشديد وهي مكتوبة يف الـنص
اسما على هذه الصيغة مثل
القرآين يف المخطوط ،ثم قال" :ومن قرأ بالتخفيف جعله ا
َذ َهاب"  ،فالقراءة التي قـدمها مشـددة ،والتشـديد قـراءة حمـزة والكسـائي وخلـف
وحفص .
وينص على أسماء القراء ،وقـد يـذكر القـراءة المشـهورة بلفـظ "قـرئ" ،كمـا يف
قــراءة ( َأ َال ﭰ) [النمــل ،]25:فقــد ذكرهــا بــالتخفيف :ثــم قــال" :وقــرئ (ﭯ)

بالتشديد"  ،وكأنه يفسرها بقراءة الكسائي وأبي جعفر ورويس؛ ألن غير هؤالء من
الباقين هم الذين شددوا .
( )1ظ /99أ.
( )2انظر "التيسير" للداين ص " ،472البدور الزاهرة" للقاضي ص.544
( )3ظ /99ب.
( )4انظر "التيسير" للداين ص " ،473البدور الزاهرة" للقاضي ص.545
( )5د /232ب.
(" )6التيسير" للداين ص" ،441البدور الزاهرة" للقاضي ص.470
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والحظ الباحث أنه إذا ذكر قراءة عاصم فإنه يأيت بمـا يوافـق روايـة أبـي بكـر بـن
عياش (شعبة) ،نحو ما ذكره يف قوله  -تعالى ( : -ﯤ ﯥ ﯦ) [النور ،]31:قال:
"ومن نصب فعلى الحال ،وهي قراءة ابن عامر وعاصم"  ،وهـي روايـة شـعبة دون
حفص .
وقد يطلق قراءة أهل الكوفة وال توافـق روايـة حفـص عـن عاصـم ،قـال" :وقـرأ
أهل الكوفـة بـالتخفيف مـن اللقـاء"  ،يعنـي قولـه  -تعـالى َ ( : -و َي ْل َق َ
ـون ﯘ ﯙ
ﯚﯛ) [الفرقان ،]75:وهي رواية شعبة عن عاصم .
وقد يذكر اإلجماع يف القراءات ،كقوله" :أجمـع القـراء علـى أن القـراءة باليـاء"
(ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ) [الشــعراء ، ]197:ويــنص علــى مخالفــة بعــض القــراءات لشــروط
القراءة المقبولة :كقوله" :ال يقرأ به؛ لمخالفته المصحف" .
كثيرا من القراءات
القراءات الشاذة :وإلى جانب القراءات المشهورة فإنه يذكر ا
الشاذة ،سواء أكانت من قراءات الصحابة المروية عنهم ،أم قراءات التابعين ،أم
األربع الزائدة على العشر ،أم غيرها من القراءات.
مثاله ما ذكره من قـراءات كثيـرة يف قولـه  -تعـالى ( -ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ

ﮮ ﮯ) اآلية [النور ، ]35:وكذلك أشار إلـى عـدة قـراءات يف قولـه  -تعـالى : -
(ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ) [األحزاب. ]4:
( )1د /148أ.
(" )2التيسير" للداين ص" ،433البدور الزاهرة" للقاضي ص.447
( )3د /197أ.
(" )4التيسير" للداين ص" ،437البدور الزاهرة" للقاضي ص.459
( )5د /217أ.
( )6د /228أ.
( )7د /154ب.
( )8ظ /40أ.
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وقد يـذكر توجيهـات للقـراءات يف بعـض المواضـع ،مثـل ذكـره مـذاهب القـراء
والنحويين يف (ﭑ) [الشعراء ،]1:قال" :هذه الطاء يكسرها أهل الكوفة؛ لإلمالـة،
ويفخمها أبو عمرو؛ للتعظيم ،وقد جعلها أهل المدينـة بـين الفـتح والكسـر ،وبعـض
النحويين يظهر النون ،وأخفاها بعضهم لمجاورهتا؛ حروف الفم" .
ويذكر حجج من أنكر قراءة من القراءات المشهورة ،كقوله يف قراءة أبـي جعفـر
والحســن( :ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ُنت ََّخـ َـذ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ) [الفرقــان ،]18:قــال:
"وعن الحسن وأبي جعفـر( :ﮠ ُنت ََّخ َـذ) بضـم النـون ،وقـد أنكـروه لـدخول (ﮍ) ،
وإنما جازت القراءة (ﮜ ﮝ) بـالنون ( َف َي ُق ُ
ـول) باليـاء؛ ألن المعنـى ـاهر ،أال
ترى إلى قوله( :ﮍ ﮎ ﮏ) ثم قال( :ﮓ)"  ،وهو يشير إلى ما ُينْ َق ُـل عـن أبـي
عمرو بن العالء وعيسى بن عمر وأبي عبيدة من الكالم على هذه القراءة .
الوقــف واالبتــداء :تكلــم البقــالي عــن مس ـائل الوقــف واالبتــداء يف تفســيره يف
مواضع كثيـرة ،ومـن ذلـك :عنـد قولـه تعـالى( :ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ)

ِ
[النمل ]59:قال" :قد ُي ُ
احمـد اهلل علـى هـالك
جعل ابتدا اء ،وقد يتصل بمـا قبلـه ،أي:
أولئك وعلى أن عصمك مما كانوا عليه" .
قـــــــال يف قولـــــــه  -تعـــــــالى ( : -ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ)

[القصص " : ]9:وعن بعض الجهال أن الوقف عند قولـه (:ﮎ) أي يكـون قـرة عـين
لي دونك ،ولو كان كما ن لم يستقم أن يقول( :ﮏ) " .
وقال" :ولما قال( :ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ) َع َّق َب ُه بمـن يبشـره ،ثـم اسـتأنف البشـارة
( )1د /198ب.
( )2د /178أ.
( )3الجامع ألحكام القرآن للقرطبي .378/15
( )4د /246ب
( )5ظ /2أ.
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أيضا لمن هو على مثل حالهم؛ ألن جميع هؤالء يشرتكون يف هذه األوصـاف إال أنـه
ا
أفرد كل صفة بالبشرى؛ زيادة يف الرتغيب ،وقد يجعل الوقف عند قولـه ( :ﮦ ﮧ )

[الز َمر ،]17:وهو تكلف" .
ُّ

املطلب الثاني :أمساء السور واملكي واملدني:

أسماء السور :ال يغفل البقالي ذكر اسم السورة ومكان نزولها ،فهو ينص على

اسمها قبل شروعه يف تفسير السورة ،وقد يذكر سبب تسميتها هبذا االسم كقوله يف
سورة الفرقان" :وإنما سميت هذه السورة بالفرقان لما فيها من ِذك ِْر ِه[ ،وما] فيها من
التنبيه على التوحيد وكثرة األدلة عليه ،وهو الفرق بين الحق والباطل ،وفيها من بيان
الحالل والحرام وسائر األحكام وذكر صفات العباد التي يجب أن يكونوا عليها ما
ليس يف سائر السور مث ُله ،وقد ذكرنا أن السورة إنما تسمى بأولها ،أو بما يذكر فيها
من األلفاظ المشهورة فيها ،وذكرنا أن القرآن سمي بالفرقان؛ ل َف ْرقِ ِه بين الحق
والباطل؛ وتفرقه يف النزول" .
وقال يف سورة (ﭓ) [الشورى" : ]2:وال معنى لقول القائل كيف زاد يف اسم
هــذه الســورة علــى ســائر الحــواميم؛ ألن الســؤال يف الزيــادة كالســؤال يف األصــل يف
وصـل ذكـر الكتـاب ومـا يجـري مجـراه بسـائر
(ﭑ) و(ﭑ) وغيرها ،وقيـل :ألنـه َّ
دليال عليه ،وهـذا تكلـف ،وقيـل:
صريحا فذكره بالضمير ا
الحواميم ولم يذكره هاهنا
ا
ٍ
قيـاس مـا يهتـدى
لزيادة التعريف ،وليس يف هذا كله إال التسليم ،فأما أن ُيجرى علـى
إليه ،فهذا مما ال سبيل إليه" .
مثال:
تصنيف السورة بعد ذكر اسمها فيقول ا
البقالي
المك والمديف :يذكر
َ
ُّ
( )1ظ /103ب.
( )2د /173أ.
( )3ظ /124ب.
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"سورة الشعراء ،مكية"  ،وقال عن سورة األحزاب" :مدينية"  ،ويذكر المستثنى
عشرا من أولها"  ،وقوله" :سورة
منها إن كان ،كقوله" :سورة العنكبوت ،مكية إال ا
الروم مكية ،وعن الحسن :إال قوله( :ﭝ ﭞ) [الروم ، "]17:وقال" :سورة
لقمان ،مكية ،وعن الحسن إال قوله( :ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ) [لقمان،]4:
وعن مجاهد :ليس فيها ناسخ وال منسوخ"  ،وهكذا .

املطلب الثالث :الناسخ واملنسوخ ،وأسباب النزول:

ف
مكثرا من القول بالنسخ ،بل كثيرا ما ُي َض ِّع ُ
الناسخ والمنسوخ :لم يكن البقالي ا

أكثر أصحاهبا من القول بالنسخ ،ويرى أنه ال حاجة إلى القول بالنسخ
األقوال التي َ
يف مواضع كثيرة ،مثال ذلك ما قيل عن نسخ هذه اآلية ( ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ)

...اآلية[النمل ،" ]92:قال" :وال حاجة إلى ذلك" .
وقال عنـد قولـه  -تعـالى ( : -ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ

ا
منسوخا بالقتال ،وقد ُي ْح َمل الوعد على قتلهم
ﰋ) [الروم" :]60:وقد ُي ْج َع ُل ذلك
ببدر ،وال حاجة إلى ذلك؛ ألن الصرب محمـود يف كـل حـال وال بـد منـه ،وقـد ُي ْح َم ُـل
الوعد على اآلخرة. "...
وعنــــــــد قولــــــــه  -تعــــــــالى ( : -ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ)

ا
منسـوخا بالقتـال ،وال حاجـة إلـى ذلـك؛
[السجدة ]30:قال" :وقد ُي ْج َع ُل اإلعـراض
( )1د /198أ.
( )2ظ /40أ.
( )3ظ /18ب.
( )4ظ /25أ.
( )5ظ /32أ.
( )6ظ /57ب ،ظ /66ب ،ظ /102أ.
( )7د /255أ.
( )8ظ /32ب.
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ألن اإلعراض قد يحتاج إليه يف بعض األحوال مع ثبوت حكم القتال" .
وذكــر عنــد قولــه  -تعــالى ( : -ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ) [ص" : ]17:قــد يجعــل األمــر
بالصرب منس ا
وخا بالقتال ،وقد ذكرنا يف مثله أنه ال حاجة إلى النسخ؛ ألنه مما ال بد منه
يف كل وقت"  .وقال نحو ذلك يف مواضع كثيرة .
وذكر ما قيل يف نسخ آية (ﮙ ﮚﮛ ﮜ ﮝ ﮞ[ )...األحزاب ، ]50:ثم
قال" :والظاهر أن ذلك لم ينسخ ،وكأنه لما خيرهن فاخرتنه منعه  -تعالى  -أن يزيد
عليهن أو يستبدل هبـن؛ رعايـ اة لحقهـن ،ومقابلـة بمـا صـنعن مـن اختيـارهن إيـاه" ،
[الز َمـر: ]53:
وهكذا يف قولـه  -تعـالى ( : -ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ) اآليـة ُّ
من أهنا "نسخت كل وعيد يف القرآن" ،قال" :وقد ذكرنا يف مثله أن معناه التخصـيص
والبيان" .
أسباب النزول :يعتني البقالي بذكر ما يروى من أسباب النزول ،ويعزوها إلى
قائليها بدون سياق السند ،وربما ذكر أكثر من سبب نزول ،بحسب ما يف اآلية من
روايات ،مثاله ما ذكره يف سبب نزول أول سورة العنكبوت ،فقد ذكر عدة أقوال
وروايات ونسبها إلى أصحاهبا .
وكثيرا ما يذكر القاعدة المشهورة يف أسباب النزول ويعمل هبا ،قال عند قولـه -
ا
تعالى ( : -ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ) [الفرقـان ]27:قـال" :وإن كانـت اآليـة نزلـت يف
ذلك فهذا ال يوجب خصوصها كسائر ما ينزل ألسباب" .
( )1ظ /39أ ،ونحوه يف ظ /126ب.
( )2ظ /92أ.
( )3د /41أ.
( )4ظ /53أ.
( )5ظ /107ب.
( )6ظ /18ب.
( )7د /182أ.
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وقال يف سبب نزول قوله  -تعالى ( : -ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ) [القصـص:]56:
" واآلية وإن نزلت على سبب فذلك ال يمنع عمومها يف أمثاله" .
ولما ذكر ما قيل يف أسباب نزول قوله  -تعالى ( : -ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ

ﯢ) [العنكبوت ]4:قال" :واآلية عامة يف جميع ما تحتمله" .
ولما ذكـر األقـوال يف تفسـير قولـه  -تعـالى ( : -ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ)

[العنكبوت ]69:قال" :وهذا كقولـه( :ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ) [التغـابن ،"]11:وذكـر
ا
أقـواال،
أنه قد ُي ْح َم ُل على الغزو ،أو على طلب العلم ،وعلى جميع الطاعات ،وذكـر
ثم قال" :وقد أكثر الناس فيها ،وال معنى لتخصيصها ببعض ما تحتمله" .
ويذكر أسباب نزول اآلية ويتعقبها ،كمثل ما فعل يف ذكره ألسباب نزول قوله -
تعـــالى ( : -ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ) [األحـــزاب ]1:قـــال" :واآليـــة
تستقل بنفسها ،وتستغني عن طلب السبب ،وهي عامة يف كل طاعة تخالف طاعة اهلل
 تعالى  ، -وإن نزلت على سبب خاص" .وكــــــذا عنــــــد قولــــــه  -تعــــــالى ( : -ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ )

[األحزاب ،]69:قال" :ال حاجة إلى تكلف القول يف معرفة األذى ما هو ،وقد تقدم
النهي عن أذى اهلل ورسوله والمؤمنين والوعيد على ذلك ،وال أذى لألنبياء أعظم من
تكذيبهم وتكذيب من بعثهم" .
ومن عباراته" :والظاهر مستقل بنفسه"  ،و" اهرها يستغني عن طلب التأويل

( )1ظ /11أ.
( )2ظ /18أ.
( )3ظ /25أ.
( )4ظ /40ب.
( )5ظ /56أ.
( )6ظ /107أ.
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وســبب النــزول ،وقــد روي ، "...و"واآليــة مســتقلة بنفســها مســتغنية عــن طلــب
السبب"  ،ويكرر البقالي هذا العبارات ونحوها يف مواضع .

املطلب الرابع :مشكل القرآن واملتشابه اللفظي:
وأمثلة ذلك كثيرة يف تفسيره ،فمنها ما ذكره عند قوله  -تعالى ( : -ﯘ ﯙ
ﯚ)

[الشعراء ]13:قال" :وال معنى لقول القائل :كيف يجوز أن يأمره  -تعالى -

بشيء فيعتذر ،ويستغني عنه ،ويدل على غيره؟؛ ألن هذا سؤال يف غير موضعه ،وما
فعل موسى  -عليه السالم  -شي ائا من ذلك ،وإنما يصح لو قال :ال ترسلني إليهم فال
أصلح ،ولكن أرسل أخي فإنه أولى به ،وحاشاه أن يقول هذا ،وإنما سأله عوناا له مع
قبوله األمر على ما قال( :ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ) [طه( ، ]30-29:ﯦ ﯧ
ﯨ ﯩ ﯪ)

[القصص ، ]34:ولهذا أجابه  -تعالى  -ولم ينكر عليه ،وإنما بَيَّ َن

العذر يف سؤاله أن يضم إليه أخاه؛ ألن هذه األعذار وإن كانت ال تزول بكون أخيه
معه إال أنه َيس ُكن إليه ،ويأنس به ،ويشاوره يف بعض ما يقع لهما" .
ومن أمثلـة ذلـك مـا جـاء يف سـورة القصـص يف قولـه  -تعـالى ( : -ﮩ ﮪ

ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ) [القصــــص ،]66:قــــال" :وقولــــه( :ﮮ ﮯ) ال
يخالف قو َله  -تعالى  (: -ﭲ ﭳ ) [يـونس ]45:وقو َلـه( :ﰑ ﰒﰓ ﰔ)

[المدَّ ثر ]41-40:على ما ذكرنـا يف مثلـه مـن اخـتالف المـواطن واخـتالف المعـاين،
وعن الضحاك :أي عـن األنسـاب كقولـه( :ﯮ ﯯ) [المؤمنـون ،]101:وعـن
بعضا كقوله( :ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ)
قتادة :ال يحتجون ،والظاهر أنه من مساءلة بعضهم ا

[المعـارج ، ]10:شـغلهم مــا هـم فيـه عــن المسـاءلة التـي تكــون يف الـدنيا ،وال يســأل
( )1ظ /120ب.
( )2ظ /163ب.
( )3ظ /147ب ،ظ /152أ ،ظ /156ب.
( )4د /199ب.
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بعضا عن جواب ما ُيسأل عنه؛ فقد استووا يف العجـز عـن ذلـك ،أو ال َي ْسـ َأل
بعضهم ا
بعضا أن يحمل ذنبه عنه"  ،وقال يف موضع آخر من تفسيره" :على ما ذكرنا
بعضهم ا
أنه ال منافاة بينه وبين نفي السؤال يف سائر المواضع" .
وقال يف قوله  -تعالى ( : -ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ) [يس" ]65:قد ذكرنـا يف مثلـه
أنــه يكــون مــواطن يتكلمــون يف بعضــها و ُي ْمنَ ُعــون يف بعضــها ،وإذا جحــدوا خرســوا
وشهدت جوارحهم" .
ويف المتشــــابه اللف ــــ يقــــول عنــــد قولــــه  -تعــــالى  ( : -ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ)
[المؤمنــون" :]21:وقــد قــال ههنــا( :ﭿ ﮀ ﮁ)  ،ويف ســورة النحــل ( ﭪ ﭫ ﭬ)

[النحل]66:؛ ألنه صرفه إلى األنعام هاهنا ،وهناك إلى لفظ (ما)" .
وذكـــر وصـــف الـــريح المســـخرة لســـليمان  -عليـــه الســـالم  -بأهنـــا (ﯧ)

[األنبياء ]81:وقال" :وقد قال يف موضع آخر (ﯢ) [ص ]36:فوصفها بـاللين تـارة
وبالشدة أخرى؛ ألهنا كانت عاصف اة عند رفع الكراسي والسرر ،لين اة عند المشـي هبـا،
وعلى حسب األحوال كما يريد ،على ما ذكرنـا يف قولـه( :ﮄ) [البقـرة،]60:
(ﭢ) [األعـــراف ،]160:ونحـــو ذلـــك ممـــا ورد يف القـــرآن مـــن الصـــفتين
المختلفتين للشيء الواحد يف الظاهر" .
وقال" :نفى كونه هاد ايا وأثبته يف مواضع"  ،وقال" :وقد ذكرنا الوجه يف قوله
مرة بأهنا ثعبان ومرة كأهنا جان" .
( )1ظ /12ب.
( )2ظ /18أ.
( )3ظ /77ب.
( )4د /110أ.
( )5د /63ب.
( )6د /250ب.
( )7د /203ب.
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املطلب اخلامس :االنتصار للقرآن الكريم:

يحرص البقالي يف مواضع كثيرة على أن ينتصر للقرآن الكريم ضد الطاعنين،

ومن ذلك أنه ذكر يف أول سورة األحزاب روايات يف نسخ بعض آياهتا ،ثم ذكر رواية
باطلة فيها "أن عثمان لم يجد منها حين جمع المصحف إال هذا القدر ،وأن الزيادة
كانت يف صحيفة يف بيت عائشة رضي اهلل عنها فأكلتها الشاة" ،ثم قال" :وهذا مما ال
يجوز قبوله على القرآن" ،ثم قال" :وقد ضمن اهلل  -تعالى  -حفظ القرآن وإنما
أنزله لمصالح عباده ،وأمر رسوله بتبليغه فلو جاز أال يبلغه لما أنزله ،وال يجوز أن
يبلغه على الخصوص ،وإنما كان يبلع تبلي اغا عا اما ،فكيف يكتم هذه السورة دون
غيرها؟ ،وتجويز ذلك يؤدي إلى أال ُي ْو َث َق بشيء مما نحن فيه من الشرائع؛ ألهنا ربما
الش َ
الش ُ
يخ َو َّ
ُن ِس َخ ْت ولم نقف على الناسخ ،وما يروى يف ذلك أن قولهَّ ( :
يخ ُة
وه َما ال َبتَّ َة إِ َذا َز َن َيا َن َك ااال مِ َن اهللِ) كان يف هذه السورة ،فالذي ثبت أن ذلك مما
َف ْار ُج ُم ُ
أنزله اهلل  -تعالى  ، -وقد ينزل الحكم وال يتلى ،وقد يتلى ثم تنسخ التالوة ،فال
يجوز أن يقاس على ذلك ما ال دليل عليه ،وإنما هذا من تلبيس الروافض والملحدة
وسائر من يطعن يف القرآن ،وقد حفظه اهلل  -تعالى  -بحيث لو زاد فيه التالي حر افا أو
نقصه هر ذلك عند المسلمين ،وهذا َح ْم ُل ُه من أول ما أنزله  ،وما جمعه عثمان إال
اهرا عندهم هبذا الرتتيب إال أنه تك َّلف جمعه لَّ -ما خاف وقوع
بالتواتر وكان
ا
الخالف فيه ،والقصة مشهورة لما أخربه حذيفة بما شاهده يف سائر البالد من
اختالف المصاحف والقراءات ،وقد كان عمر رضي اهلل عنه أشار على أبي بكر
رضي اهلل عنه بذلك ووافقه عليه زيد فجمعوا المصحف ،وكان يف بيت حفصة
وقوبل به مصحف عثمان إلى غير ذلك مما يروى يف هذه القصة" .
( )1يعني بذلك ـ واهلل أعلم ـ أن القرآن الكريم من حين أن أنزله اهلل ـ عز وجـل ـ محمـول علـى الحفـظ ،أي:
أنه محفوظ ال يتطرق إليه نقص وال فقدان.
( )2ظ /39أ ،وانظر ظ /39ب.
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املطلب السادس :املناسبات بني اآليات:

أشار يف مواضع إلى المناسبات بين اآليات ،ورأيه يف هذا العلم يؤخذ من نصه

على بعضها ،وهو قد ُي َص ِّر ُح بذكر وجه االتصال وربما ال ُي َص ِّر ُح.
فمن المواضع التي صـرح فيهـا قولـه :ولمـا ذكـر قولـه  -تعـالى ( : -ﮅ ﮆ ﮇ

ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ) [النمل ]82:قال" :وجه اتصال هذه اآلية بما قبلهـا،
أنه  -تعالى  -لما أخرب أهنم ال يسمعون وال يقبلون َ
وش َّب َه ُهم بالموتى والصـم ،أخـرب
أيضا أهنم سينقادون وال يمكنهم اإلنكار حيث ال ينفعهم اإلقرار" .
ا
ومما يتعلق بعلم المناسبات مسألة َذك ََر َهـا يف مواضـع ،وهـي أن القـرآن الكـريم
كاآلية الواحدة يف ارتباط بعضه ببعض ،قال يف قوله  -تعـالى ( : -ﭶ ﭷ ﭸ

ﭹ ﭺ) [الشورى " :]5:وإنما قال( :ﭷ ﭸ ﭹ) لما َب َّينَّا أنه فسره يف موضع آخـر،
والقــرآن كاآليــة الواحــدة؛ ألنــه قــال( :ﯛ ﯜ ﯝ) [غــافر ،]7:أو هــو مــن
العموم الذي أريد به الخصوص" .
وقال عند قوله  -تعالى ( : -ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ) [المؤمنون" : ]62:لما ذكر
ف فوق الطاقة ،كأنه َب َّي َن أن ما مدح بـه هـؤالء فـذلك واجـب
ما تقدم أخرب بأنه ال ُي َك ِّل ُ
عليهم وعلى غيرهم ،أوجبه  -تعالى  -عليهم وما أوجب إال الوسع ،فال عذر ألحد
يف تركه" .
ولما ذكر قوله  -تعالى ( : -ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ

ليعذبن ،وهو أحسن ما يكـون
[ )...األحزاب ]73:قال" :قد ُي ْض َم ُر فيه القسم ،واهلل
َّ
من النظم على ما قبله؛ ألنه ذكر العرض واإلباء والحمل ثم أخرب أنه يعذب من خاهنا
ولم يقم هبا ،ويتوب على من أداها ووىف هبا" .
( )1د /252ب.
( )2ظ /125أ.
( )3د /116أ.
( )4ظ /57ب.
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قال يف قوله  -تعالى ( : -ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ) [سـبأ: ]28:
المحاجة بأن مـا ادعـوه مـن ِّ
الش ْـرك َِة باطـل
"ولما تقدم ذكر الهدى والضالل وكذلك
َّ
أخرب بما يتعلق بمجموع األمرين من الوعد والوعيد ،وبأنه رسول إلى جميع الناس،
وهذا مما ذكرنا أنـه ال حاجـة فيـه إلـى طلـب الـدليل مـن القـرآن؛ ألن ذلـك شـرط يف
اإليمان ال يتم إال باإلقرار به" .

وسبق يف المطلب األول من هذا المبحث ِذك ُْر قوله" :ولما قال( :ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ

أيضا لمـن هـو علـى مثـل حـالهم؛ ألن
ﮖ ﮗ) َع َّق َب ُه بمن يبشره  ،ثم استأنف البشارة ا
جميع هؤالء يشرتكون يف هـذه األوصـاف إال أنـه أفـرد كـل صـفة بالبشـرى؛ زيـادة يف
[الز َمر ،]17:وهو تكلف" .
الرتغيب ،وقد يجعل الوقف عند قوله ( :ﮦ ﮧ) ُّ
وعنـــد قولـــه  -تعـــالى ( : -ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ)

[محمد ]36:قال" :لما وصف الـدنيا كمـا هـي؛ [تزهيـدا ا] فيهـاَ ،ع َّق َبـ ُه بمـا يوجـب
الرغبــة فيــه ،كقول ـه ( ﭗ ﭘ) [الكهــف ( ، ]46:ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ)

[آل عمران( ،]14:ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ) [النحل ]96:إلى نحو ذلك" .
ويذكر اآليات المؤ ِّكدَ َة لما قبلها يف السياق ،فعنـد قولـه  -تعـالى ( : -ﭞ ﭟ

ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ) [طه ]53:قال" :لمـا أخـرب أنـه ال ينسـى وال يخطـل
ِ
اآليات كان مخال افا لخلقه ،ولم يجز
أكد ذلك بما هو الدليل عليه؛ ألن من أ ْ َه َر هذه
عليه ما يجوز عليهم" .
ولمــا ذكــر آيــة التطهيــر ذكــر اآليــة التــي بعــدها وهــي (ﮢ ﮣ ﮤ
( )1ظ /63أ.
( )2أي قوله ـ تعالى ـ ( :ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ )[الزُّ َمر.]17:
( )3ظ /103ب.
( )4أصابتها رطوبة يف المخطوط ولم تكن واضحة ،والظاهر أهنا كما ذكرت.
( )5ظ /156أ.
( )6د /19ب.
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ﮥ ﮦ[ )...األحــزاب ]35:قــال" :هــذا يؤكــد مــا تقــدم أن مــا ذكــره -
تعالى  -ألهل البيت ال يمنع وجود ذلك المعنى يف غيرهم ،ولما ذكر فـيهم مـا ذكـر،
بين ما يتضمن هذا المعنى لجميع المسلمين ،ترغي ابا يف الطاعة وأعمال الخير" .
ٍ
لمناسـبة مـا ،قـال يف موضـع:
وقد يشير إلى عادات القرآن يف االقرتان عند ذكـره
ب الوعد بالوعيد على ما هو العادة يف أكثر اآلي"  ،وقال عند قوله  -تعالى
"ثم َع َّق َ
 ( :ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ) [طــه" :]112:لمــا ذكــرالظالم ذكر المؤمن الصالح على ما تقدم من االقرتان من الوعـد والوعيـد"  ،وقـال
يف قوله  -تعالى ( : -ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ) [الصافاتَ " : ]62:ع َّقب الوعـد
بالوعيد على ما تقدم يف مثله" .

***

( )1ظ /46ب.
( )2ظ /65أ.
( )3د /36أ.
( )4ظ /83أ.

275



ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net

مجلة تبيان للدراسات القرآنية العدد (1442 )39هـ

اخلامتة
الحمد هلل على توفيقه وإعانته وتيسيره ،أختم البحـث بـذكر أهـم نتائجـه ،ثـم مـا
تيسر من توصيات.

نتائج البحث:
ف العــالم الكبيــر محمــد بــن أبــي القاســم الب َّقــالي ،وش ـيء مــن ســيرته
َ .1ت َعـ ُّـر ُ
ومكانته العلمية.
ف القيمة العلمية لتفسيره "مفتاح التنزيل" ،ومالمح منهجـه الـذي سـار
َ .2ت َع ُّر ُ
عليه ،وإبراز ما يف كتابه من علوم.
 .3إن هــذا التفســير يعــد مــن التفاســير متوســطة الحجــم ،ومــن َأ َجـ ِّـل يف القــرن
الســادس ،وإن شخصــية الب َّقــالي ــاهرة فيــه ،فهــو يــرجح ،ويصــحح ،ويضــعف،
ويعرتض ،ويتع َّقب ،ويستنبط.
 .4إن البقالي له عناية بتفسير القـرآن بـالقرآن ،والتفسـير اإلجمـالي ،ولـه عنايـة
بقواعد التفسير ،وبكثير من علوم القرآن ،وله عبارات ُمت َقدِّ َمة تاريخ ايا.
 .5توجيه أنظار الباحثين لتعـرف بقيـة كتـب الب َّقـالي ،والبحـث عنهـا يف خـزائن
المخطوطات ،وخدمتها بالتحقيق والدراسة.

وأهم التوصيات:
 .1التوسـع يف دراســة سـيرة محمــد بـن أبــي القاسـم الب َّقــالي ،وتتبـع ترجمتــه يف
بطون الكتب وخفايا المخطوطات.
بـرز فيهـا ،وبـاألخص علمـي العربيـة
 .2دراسة جهوده يف العلوم األخرى التـي َّ
والفقه.
 .3البحث عن النسخ الخطية لهذا الكتاب يف الفهـارس وأدراج الخـزائن ،لعـل
اهلل أن ييسر الوقوف على نسخ كاملة منه.
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 .4استخراج أقواله واختياراته الفقهية من كتب الفقه الحنفي ودراستها،
فأقواله واختياراته وترجيحاته متناثرة يف كتب الحنفية ،وهي جديرة بالبحث
والدراسة.
 .5بعد البحث عن نسخه والحصول عليها؛ يجدر تناول تفسيره "مفتاح
ا
مجاال إلعداد الدراسات والبحوث،
التنزيل" بالدراسة من عدة جوانب ،فإن فيه
أكثر منه يف تفسيره ،وكذلك ترجيحاته
كدراسة منهجه يف تفسير القرآن بالقرآن ،الذي َ
وتعقباته ،واستنباطاته ،ومنهجه يف المناسبات.
 .6المحاولة الجادة للوصول إلى منهجه يف العقيدة ،بعد سرب أقواله وتتبعها يف
بطون الكتب.
هذا ،واهلل أعلم ،وصلى اهلل وسلم وبار على نبينا محمد وعلى آله وصحبه
أجمعين.

***
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املصادر واملراجع
المخطوطات:
 .1أعالم األخيار من فقهاء مذهب النعمان المختار ،تـأليف :محمـود بـن سـليمان
الكفوي ،كتبخانة مجلس شورى ملي ،إيران ( ،)10451 ،10455رمزت لهـا
ب  -م .1
نسخة أخرى (موقع األلوكة:
 ،)/https://www.alukah.net/library/0/133586رمزت لها ب -م.2
 .2يتيمة الدهر يف فتاوي أهل العصر ،تأليف مجد األئمـة عبـد الـرحيم الرتجمـاين،
مخطوط ،محفوظ يف مركز الملك فيصل.

المطبوعات:
 .1آثار البالد وأخبار العباد ،تأليف :زكريـا بـن محمـد القزوينـي(ت 682هــ) ،دار
صادر ،بيروت ،ط (بدون) ،تاريخ (بدون).
 .2أســماء الكتــب ،تــأليف :عبــد اللطيــف بــن محمــد ،المعــروف بريــاض زاده(ت
1078هـ) ،تحقيق :محمد التونجي ،دار الفكر ،دمشق( ،ط) الثالثة1403 ،هـ.
 .3آكــام المرجــان يف ذكــر المــدائن المشــهورة يف كــل مكــان ،تــأليف :إســحاق بــن
الحسين المنجم(ت ق 4هـ) ،عالم الكتب ،بيروت( ،ط) األولى 1408 ،هـ.
ِ
القراء فِيما َبعدَ ال َقرن الثامِن ِ
الهجري ،تأليف :إليـاس بـن
 .4إمتاع ال ُف َضالء بتَراجم ّ
أحمد الربماوي ،دار الندوة العالمية للطباعـة والنشـر والتوزيـع( ،ط) :األولـى،
 1421هـ 2000 -م.
 .5األنساب ،تأليف :عبد الكريم بن محمـد السـمعاين(ت 562هــ) ،تحقيـق :عبـد
الـــرحمن المعلمـــي ،دائـــرة المعـــارف العثمانيـــة ،حيـــدر أبـــاد( ،ط) األولـــى،
1382هـ.
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 .6إنباه الرواة علـى أنبـاه النحـاة ،تـأليف :علـي بـن يوسـف القفطـي(ت 646هــ)،
تحقيق :محمد أبو الفضـل إبـراهيم ،دار الفكـر العربـي ،القـاهرة( ،ط) األولـى،
 1406هـ 1982 -م.
 .7البحر المحيط يف أصول الفقه ،محمد بن هبادر الزركشي(ت 794هـ) ،تحقيق:
د .محمد تامر ،دار الكتب العلمية ،بيروت( ،ط)(بدون)1421 ،هـ.
 .8البدور الزاهرة يف القراءات العشـر المتـواترة ،تـأليف :عبـد الفتـاح القاضـي(ت
1403هـ) ،معهد اإلمام الشاطبي ،جدة( ،ط) األولى1435 ،هـ.
 .9بغيــة الوعــاة يف طبقــات اللغــويين والنحــاة ،تــأليف :عبــد الــرحمن بــن أبــي بكــر
السيوطي(ت 911هـ) ،محمد أبو الفضل إبـراهيم ،الناشـر :المكتبـة العصـرية،
صيدا ،لبنان( ،ط)(بدون) ،التاريخ(بدون).
 .10البناية شرح الهداية ،تأليف :محمود بن أحمد العيني(ت 855هــ) ،دار الكتـب
العلمية ،بيروت( ،ط) األولى1420 ،هـ.
 .11تاج الرتاجم ،تأليف :قاسم بن ُقط ُلوبغا الجمالي الحنفـي(ت 879هــ) ،محمـد
خير يوسف ،دار القلم ،دمشق( ،ط) األولى 1413 ،هـ.
 .12تاريخ األدب العربـي ،تـأليف :كـارل بروكلمـان(ت1956م) ،مـرتجم ،جامعـة
الدول العربية ،دار المعارف ،القاهرة( ،ط) الثالثة.
 .13تاريخ اإلسالم َو َوفيات المشاهير َواألعالم ،تأليف :محمد بن أحمد ابن َقا ْيماز
الــذهبي(ت 748هـــ) ،تحقيــق :بشــار معــروف ،دار الغــرب اإلســالمي( ،ط):
األولى 2003 ،م.
 .14التاريخ السياسي للدولة الخوارزميـة ،تـأليف :عفـاف سـيد صـربه ،دار الكتـاب
الجامعي ،القاهرة( ،ط) األولى1407 ،هـ.
 .15تــاريخ جرجــان ،تــأليف :حمــزة بــن يوســف الجرجــاين(ت 427ه ) ،تحقي ـق :
د.محمد عبد المعيد خان ،عالم الكتب ،بيروت( ،ط) الثالثة1401 ،هـ.
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 .16تبصير المنتبه بتحرير المشتبه ،تأليف :أحمد بن علي ابـن حجـر العسـقالين(ت
852هـ) ،تحقيق :محمد علي النجار ،مراجعة :علي محمد البجـاوي ،المكتبـة
العلمية ،بيروت( ،ط)(بدون) ،التاريخ(بدون).
 .17التحبيــر يف المعجــم الكبيــر ،تــأليف :عبــد الكــريم بــن محمــد الســمعاين(،ت
562هـــ) ،تحقيــق :منيــرة نــاجي ســالم ،رئاســة ديــوان األوقــاف ،بغــداد( ،ط)
األولى1395 ،هـ.
 .18تــراجم األعــاجم ،تــأليف :أبــي المعــالي أحمــد بــن محمــد الغزنــوي ،تحقيــق:
مسعود قاسمي ،محمد مدبري ،انتشارات اطالعات ،طهران1389 ،هـ.
 .19تــراجم طبقــات النحــاة واللغــويين والمفســرين والفقهــاء ،تــأليف :أبــي بكــر بــن
أحمد الدمشقي ابن قاضي شهبة(ت851هـ) تحقيـق :د محسـن غيـاض ،الـدار
العربية للموسوعات ،بيروت( ،ط) األولى1428 ،هـ.
 .20التعريفات ،تأليف :علي بن محمد الجرجاين(ت 816هـ) ،دار الكتب العلمية،
بيروت( ،ط) األولى1421 ،هـ.
 .21التكملــة لوفيــات النَّ َق َل ـة ،تــأليف :عبــد العظــيم بــن عبــد القــوي المنــذري(ت
656هـ) ،تحقيق :بشار عواد معروف ،مؤسسـة الرسـالة ،بيـروت( ،ط) الثالثـة،
1405هـ.
 .22توضــيح المشــتبه يف ضــبط أســماء الــرواة وأنســاهبم وألقــاهبم وكنــاهم ،تــأليف:
محمد بـن عبـد اهلل الدمشـقي الشـهير بـابن ناصـر الـدين(ت 842هــ) ،تحقيـق:
محمد نعيم العرقسوسي ،مؤسسة الرسالة ،بيروت( ،ط) األولى1993 ،م.
 .23التيســير يف القــراءات الســبع ،تــأليف :عثمــان بــن ســعيد الــداين(ت 444هـــ)،
تحقيق :فريد محمد بن عزوز ،دار ابن كثير ،دمشق( ،ط) األولى1434 ،هـ.
 .24الجواهر المضية يف طبقات الحنفية ،تأليف :عبد القادر بـن محمـد بـن نصـر اهلل
القرشي الحنفي(ت 775هـ) ،تحقيق :عبد الفتاح محمد الحلو ،هجـر للطباعـة
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والنشر ،الجيزة ،مصر( ،ط) الثانية1413 ،هـ.
 .25خزانة األدب ولب لباب لسان العرب ،تأليف :عبد القادر بن عمر البغدادي(ت
1093هـ) ،تحقيق :عبد السالم هارون ،مكتبة الخانجي ،القاهرة( ،ط) الرابعة،
1418هـ.
 .26درج الــدرر يف تفســـير اآلي والســـور ،تــأليف عبـــد القـــاهر بــن عبـــد الـــرحمن
الجرجــاين(ت 471ه ــ) ،تحقيــق :وليــد الحســين وإيــاد القيســي ،دار الحكمــة،
بريطانيا( ،ط) األولى1429 ،هـ.
 .27الدر الثمين يف أسماء المصنفين ،تأليف :علي بـن أنجـب بـن عثمـان المعـروف
الساعي(ت 674هـ) ،تحقيق :أحمد شـوقي بنبـين ،محمـد سـعيد حنشـي،
بابن َّ
دار الغرب االسالمي ،تونس( ،ط) :األولى 1430 ،هـ2009 ،م.
 .28دفرت كتبخانه داماد إبراهيم باشا ،طبع عام 1312هـ.
 .29الدولــة الخوارزميــة والمغــول ،غــزو جنكيــز خــان للعــالم اإلســالمي وآثــاره
السياســية والدينيــة واالقتصــادية والثقافيــة ،تــأليف :حــافظ أحمــد حمــدي ،دار
الفكر العربي ،القاهرة( ،ط) األولى ،تاريخ(بدون).
 .30ديوان اإلسالم ،تأليف :محمد بن عبد الرحمن بن الغـزي(ت 1167هــ) ،سـيد
كسروي حسن ،دار الكتب العلمية ،بيروت( ،ط) األولى1411 ،هـ.
 .31رسائل البلغاء ،يف ضـمنها رسـالة رشـيد الـدين الوطـواط فيمـا جـرى بينـه وبـين
الزمخشري ،جمعهـا محمـد كـرد علـي ،دار الكتـب العربيـة الكـربى ،مصـطفى
البابي الحلبي وأخواه( ،ط) الثانية1331 ،هـ.
 .32السلطان جالل الدين خوارزمشاه يف ميزان التاريخ ،تأليف :محمد دبير سياقي،
ترجمــة أحمــد الخــولي ،المركــز القــومي للرتجمــة ،القــاهرة( ،ط) األولــى،
2009م.
 .33سلم الوصول إلى طبقات الفحول ،تـأليف :مصـطفى بـن عبـد اهلل القسـطنطيني
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العثماين المعروف ب« -كاتب جلبي» وب« -حاجي خليفـة»(ت  1067هــ)،
محمـــود عبـــد القـــادر األرنـــاؤوط ،مكتبـــة إرســـيكا ،إســـتانبول( ،ط) األولـــى،
2010م.
 .34سير أعالم النبالء ،تأليف :محمـد بـن أحمـد ابـن قايمـاز الـذهبي(ت 748هــ)،
إشراف :شعيب األرناؤوط ،مؤسسة الرسالة( ،ط) الثالثة1405 ،هـ.
 .35صـــبح األعشـــى يف صـــناعة اإلنشـــاء ،تـــأليف :أحمـــد بـــن علـــي بـــن أحمـــد
القلقشــــندي(ت 821هـــــ) ،دار الكتــــب العلميــــة ،بيــــروت( ،ط)(بــــدون)،
التاريخ(بدون).
 .36ضرائر الشعر ،تأليف :علي بن بن مؤمن الحضرمي المعروف بابن عصفور(ت
669هـ) ،تحقيق :السيد إبراهيم محمـد ،دار األنـدلس ،بيـروت( ،ط)(بـدون)،
التاريخ(بدون).
 .37طبقــات الحنفيــة ،تــأليف :علــي بــن أمــر اهلل الحميــدي الحنــائي(ت 979ه ــ)،
تحقيــق :محيـي هــالل الســرحان ،ديــوان الوقــف الســني ،بغــداد( ،ط) األولــى،
1426هـ.
 .38طبقــات الشــافعية الكــربى ،تــأليف تــاج الــدين عبــد الوهــاب بــن تقــي الــدين
السبكي(ت 771هـ) ،تحقيق :محمود الطناحي ،عبد الفتاح الحلـو ،دار هجـر،
(ط) الثانية1413 ،هـ.
 .39طبقات المفسرين للداوودي ،تأليف :محمد بن علي بـن أحمـد الـداوودي(ت
945هـ) ،دار الكتب العلمية ،بيروت( ،ط) (بدون) ،التاريخ(بدون).
 .40طبقات المفسرين ،تأليف : :عبد الرحمن بن أبي بكـر السـيوطي(ت 911هــ)،
تحقيق :علي محمد عمر ،مكتبة وهبة ،القاهرة( ،ط) األولى1396 ،هـ.
 .41طبقات المفسرين ،تأليف :أحمد بن محمد األدنـه وي(ت ق 11هــ) ،تحقيـق:
ســليمان بــن صــالح الخــزي ،مكتبــة العلــوم والحكــم ،المدينــة المنــورة( ،ط)
األولى1417 ،هـ1997 -م.

282



ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net

محمد بن أب القاسم بن بابجو البقال  ،ومعالم منهجه يف الموجود من تفسيره

د .ممدول بن ترك القحطايف

 .42طبقات النسابين ،تأليف :بكر بـن عبـد اهلل أبـو زيـد(ت 1429هــ) ،دار الرشـد،
الرياض( ،ط) األولى 1407 ،هـ.
 .43الفتــاوى التتارخانيــة يف الفقــه الحنفــي ،تــأليف :عــالم بــن العــالء الــدهلوي(ت
786هـــ) ،تحقيــق :عبــد اللطيــف حســن ،دار الكتــب العلميــة ،بيــروت( ،ط)
األولى2005 ،م.
 .44فهارس علوم القرآن الكريم لمخطوطات دار الكتب الظاهرية ،تـأليف :صـالح
محمد الخيمي ،مجمع اللغة العربية ،دمشق( ،ط) األولى1403 ،هـ.
 .45الفهرس الشامل للرتاث العربي اإلسالمي المخطوط ،علوم القرآن ،مؤسسة آل
البيت( ،ط) األولى1409 ،هـ.
 .46فهرست مصنفات تفسير القرآن الكريم ،مجمع الملك فهد لطباعـة المصـحف
الشريف ،المدينة المنورة ،مركز الدراسات القرآنية1424 ،هـ.
 .47الفوائد البهية يف طبقات الحنفية ،تأليف :عبد الحي بن عبد الحليم اللكنوي(ت
1304هـ) ،دار الكتاب اإلسالمي ،القاهرة( ،ط)(بدون) ،التاريخ(بدون).
 .48الفوائد السنية يف شرح األلفية ،تأليف :محمد بن عبد الدائم الربماوي( 763ه-
 831هـ) ،تحقيق :عبد اهلل رمضان موسى ،مكتبة التوعية اإلسـالمية ،الجيـزة -
جمهورية مصر العربية( ،ط) :األولى 1436 ،ه 2015 -م.
 .49الكتــاب ،تــأليف :عمــرو بــن عثمــان بــن قنــرب المعــروف بســيبويه(ت 180هـــ)،
تحقيق :عبد السالم هارون ،مكتبة الخانجي ،القاهرة( ،ط) الثالثة1408 ،هـ.
 .50الكشــف والبيــان عــن تفســير القــرآن ،تــأليف :أبــي إســحاق أحمــد بــن إبــراهيم
الثعلبي(ت 427هـ) ،تحقيق مجموعـة مـن البـاحثين ،دار التفسـير ،جـدة( ،ط)
األولى1436 ،هـ.
 .51المختصر من كتاب نشر النور والزهر يف تراجم أفاضل مكـة مـن القـرن العاشـر
إلى القرن الرابـع عشـر ،تـأليف :عبـد اهلل مـرداد أبـي الخيـر ،اختصـار وتحقيـق:
محمد العامودي وأحمد علي( ،ط) الثانية ،عالم المعرفة ،جدة1406 ،هـ.
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 .52المشتبه يف أسماء الرجال ،تأليف :شـمس الـدين محمـد بـن أحمـد الـذهبي(ت
748هـ) ،طبع يف مدينة ليدن ،مطبعة بريل( ،ط) األولى1881 ،م.
 .53معجم األدباء = إرشاد األريب إلى معرفة األديب ،تـأليف :يـاقوت بـن عبـد اهلل
الرومي الحموي(ت 622هـ) ،تحقيق :إحسان عباس ،دار الغـرب اإلسـالمي،
بيروت( ،ط) األولى1414 ،هـ.
 .54معجم البلدان ،تأليف :شهاب الـدين أبـي عبـد اهلل يـاقوت بـن عبـد اهلل الرومـي
الحموي(ت 626هـ) ،دار صادر ،بيروت( ،ط) الثانية1995 ،م.
 .55معجـــــم التـــــاريخ(الرتاث اإلســـــالمي يف مكتبـــــات العـــــالم ،المخطوطـــــات
والمطبوعات) ،إعداد :علي الرضا قـره بلـوط ،وأحمـد طـوران قـره بلـوط ،دار
العقبة ،قصيري ،تركيا( ،ط) األولى1422 ،هـ.
 .56معجــم المعــاجم ،تــأليف :أحمــد الشــرقاوي إقبــال ،دار الغــرب اإلســالمي،
بيروت( ،ط) الثانية1993 ،م.
 .57معجم المفسرين ،تأليف :عـادل نـويهض ،مؤسسـة نـويهض ،بيـروت – لبنـان،
(ط) :الثالثة 1409 ،هـ1988 -م.
 .58المعجــم المفصــل يف اللغــويين العــرب ،تــأليف :إيميــل يعقــوب ،دار الكتــب
العلمية ،بيروت( ،ط) األولى1418 ،هـ.
 .59معجم المؤلفين ،تأليف :عمر رضا كحالـة ،دار إحيـاء الـرتاث العربـي بيـروت،
(ط) األولى ،تاريخ (بدون).
 .60المغـــرب يف ترتيـــب المعـــرب ،تـــأليف :ناصـــر بـــن عبـــد الســـيد الخـــوارزمي
الم َط ِّر ِز ّى(ت 610هـ) ،دار الكتاب العربي( ،ط)(بدون) ،التاريخ(بدون).
ُ
 .61المنتخب من معجم شيوخ السمعاين ،تأليف :عبد الكريم بـن محمـد السـمعاين
المروزي(ت 562هـ) ،وتحقيق :موفق بن عبد اهلل بن عبـد القـادر ،الناشـر :دار
عالم الكتب ،الرياض.
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محمد بن أب القاسم بن بابجو البقال  ،ومعالم منهجه يف الموجود من تفسيره

د .ممدول بن ترك القحطايف

 .62المنتقى مـن مخطوطـات معهـد البيـروين للدراسـات الشـرقية بطشـقند ،إعـداد:
عبــد الــرحمن فرفــور ،ومحمــد مطيــع الحــافظ ،مركــز جمعــة الماجــد للثقافــة
والرتاث ،دبي( ،ط) األولى1416 ،هـ.
 .63الموســوعة القرآنيــة ،تــأليف :إبــراهيم بــن إســماعيل األبيــاري(ت 1414هـــ)،
مؤسسة سجل العرب( ،ط) (بدون)1405 ،هـ.
 .64نيــل الســائرين يف طبقــات المفســرين ،تــأليف :محمــد طــاهر البنجبيــري (ت
1365هـــ) ،تحقيــق :محمـــود جيــرة اهلل ،دار الكتـــب العلميــة ،بيـــروت( ،ط)
األولى2011 ،م.
 .65هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصـنفين ،تـأليف :إسـماعيل بـن محمـد
أمــين البابــاين البغــدادي(ت 1399هـــ) ،وكالــة المعــارف الجليلــة ،إســطنبول،
1951م ،وأعادت طباعته دار إحياء الرتاث العربي ،بيروت ،بدون تاريخ.
 .66الوايف بالوفيات ،تـأليف :خليـل بـن أيبـك بـن عبـد اهلل الصـفدي (ت 764هــ)،
المحقق :أحمد األرناؤوط وتركي مصطفى ،الناشر :دار إحياء الرتاث ،بيروت،
(ط) األولى1420 ،هـ.

المواقع اإللكترونية:
 .1منتدى األصلين ،مشاركة لحسين يعقوب محمد ،على هذا الرابط:
 .2الموقع الرسمي لوالية خوارزم بأوزبكستان:
#/http://xorazm.uz/uz/viloyat-haqida/viloyat-haqida-malumot

***
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