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قواعد النشر يف اجمللة

 أن يكون البحث جديدا؛ مل يسبق نشره.
 أن يتّسم ابألصالة واجل ّدة واالبتكار واإلضافة للمعرفة.
مستال من ٍ
 أن ال يكون ً
حبوث سبق نشرها للباحث.
العلمي األصيل ،ومنهجيّته.
 أن تراعى فيه قواعد البحث
ّ
 أال يتجاوز البحث عن ( )12000ألف كلمة ،وكذلك ال يتجاوز ( )70صفحة.
 يلتزم الباحث مبراجعة حبثه وسالمته من األخطاء اللغوية والطباعية.
 يف حال نشر البحث ورقيا مينح الباحث ( )10مستالت من حبثه.
 فـي حال اعتماد نشر البحث تؤول حقوق نشره كافة للمجلة ،وهلا إعادة نشره
وحيق هلا إدراجه يف قواعد البياانت احمللّيّة والعاملية  -مبقابل
ورقيّا أو إلكرتونيّاّ ،
أو بدون مقابل  -وذلك دون حاجة إلذن الباحث.
حيق للباحث إعادة نشر حبثه املقبول للنّشر يف اجمللّة  -يف أي وعاء من أوعية
 ال ّ
النّشر  -إالّ بعد إذن كتايب من رئيس هيئة حترير اجمللة.
 منط التوثيق املعتمد يف اجمللة هو منط (شيكاغو) (.)Chicago
 أن يكون البحث يف ملف واحد ويكون مشتمال على:









صفحة العنوان مشتملة على بياانت الباحث ابللغة العربية واإلجنليزية.
مستخلص البحث ابللغة العربيّة ،و ابللغة اإلجنليزيّة.
مق ّدمة ،مع ضرورة تضمنها لبيان الدراسات السابقة واإلضافة العلمية يف البحث.
صلب البحث.
تتضمن النّتائج والتّوصيات.
خامتة ّ
ثبت املصادر واملراجع ابللغة العربية.
رومنة املصادر العربية ابحلروف الالتينية يف قائمة مستقلة.
املالحق الالزمة (إن وجدت).

رسل الباحث على بريد اجمللة املرفقات التالية:
 يُ ُ
البحث بصيغة  WORDو  ،PDFمنوذج التعهد ،سرية ذاتية خمتصرة،
خطاب طلب النشر ابسم رئيس التحرير.
( )يرجع يف تفصيل هذه القواعد العامة إىل املوقع اإللكرتوين للمجلة:
http://journals.iu.edu.sa/ILS/index.html
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املستخلص
الفرس يف كتابه أحكام القرآن على شيخه ابن عطية
موضوع البحث  :استدراكات ابن َ
رمحه هللا -يف احملرر الوجيز.الفرس على ابن عطية -رمحه هللا-
أهداف البحث  :التةرف على استدراكات ابن َ
الفرس-رمحه هللا -يف
اليت ذكرها يف كتاب أحكام القرآن  ،وكذلك التةرف على طريقة ابن َ
االستدراك  ،ودراسة تلك االستدراكات دراسة مقارنة للوقوف على أقرب األقوال للصواب
بةد املناقشة واالستدالل.
منهج البحث  :املنهج االستقرائي التحليلي املقارن.
حمتوى البحث  :اشتمل البحث على قسمني  :نظري وتطبيقي.
اشتمل القسم النظري على  :تةريف االستدراك  ،وترمجة موجزة البن عطية -رمحه
الفرس -رمحه هللا ، -وطريقة ابن الفَرس -رمحه هللا -يف
هللا ، -وترمجة موجزة البن َ
الفرس على
االستدراكات  ،واشتمل القسم التطبيقي على  :دراسة تطبيقية الستدراكات ابن َ
ابن عطية -رمحه هللا -وقد بلغت ( )8استدراكات.
الفرس -رمحه
أهم نتائج البحث  :خلصت نتاج البحث إىل  :صحة استدراك ابن َ
هللا -على ابن عطية يف موضع مواحد  ،وعدم صحة استدراكه على ابن عطية -رمحه هللا-
الفرس وابن عطية -رمحهما هللا-
يف ( )4مواضع  ،ويف ( )3مواضع لكل من رأي ابن َ
حظ من النظر.
أهم توصيات البحث  :دراسة استدراكات السمني احلليب-رمحه هللا -يف القول
الوجيز يف أحكام الكتاب الةزيز على كتب أحكام القرآن الكرمي.
الكلمات املفتاحية
االستدراك – ابن عطية – ابن الفرس
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Abstract
Subject of study: Retractions of Ibn Al-Faras in his book Ahkam alQur’an on his sheikh Ibn ʿAtiyah - may Allah have mercy on him on his
book: "Al-Muhararr Al-Wajeez"..
The objectives of the research: To identify Ibn al-Faras’s retractions
on Ibn ʿAtiyah, which he mentioned in his book Ahkām al-Qur’an, as well
as to identify the method of Ibn al-Faras in retractions, and to study them as
a comparative study to find out the closest statements to the right after
discussion and reasoning.
Research methodology: the inductive comparative analytical
approach.
Research content: The research included two sections: theoretical
and practical.
The theoretical section included: The definition of retraction, a brief
introducing of Ibn ʿAtiyah, a brief introdution of Ibn al-Faras and the
method of Ibn al-Faras in the retractions. The application section included:
An applied study of Ibn al-Faras’s retractions on Ibn Attiyah which reached
(8) retractions.
The most important findings of the research: The findings of the
research concluded that: The accuracy of Ibn al-Faras’s retractions on Ibn
Attiyah in a single place, and the inaccuracy of his retractions on Ibn Atiyah
in (4) places, and in (3) places for both of ibn Faras and ibn ʿAttiyah’s
openion which both has some consideration.
The most important recommendations of the research: To study
the retractions of Al-Sameen Al-Halabi, may Allah have mercy on him, in
his book : "Al-Qawl Al-Wajeez fi Ahkām Al-Kitāb Al-Aziz on the books of
Ahkām Al-Quran Al-Karīm (Rulings of the Noble Qur’an)".
key words
Retractions - Ibn ʿAtiyah - Ibn al-Faras.
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املقدمة
احلمدهلل وحده  ،والصالة والسالم على من ال نيب بةده وبةد :
فإن كتاب أحكام القرآن أليب حممد عبداملنةم بن حممد بن عبد الرحيم املةروف بن
الفرس األندلسي (ت597هـ) اعتىن فيه مؤلفه أبحكام القرآن  ،وهو يف كتابه هذا ليس جمرد
َ
انقل أو حـاك آلراء الةلمـاء بـل متيـز ابستقالليته ؛ فهو ينطلق من النص القرآين الذي يرى فيه
مأخذاً للحكم أو دليالً عليـه  ،أو مرجةاً لالحتجاج واملناقشة  ،ويستةرض أقوال املفسرين
والفقهاء  ،ويديل بدلوه غالبـاً  ،فيستنبط ويناقش  ،ويرجح ويةلل  ،ويستدرك ويعرتض  ،فتارًة
يصف بةض أقوال من سبقه ابلنقص  ،واترًة ابخلطأ  ،واترةً يضيف رأايً جديداً على أقواهلم ،
()1
وهذه االستدراكات أضافت من مكانة هذا الكتاب  ،وزادت من قيمتـه الةلمية .
الفرس-رمحه هللا -يف كتابه أحكام القرآن ،
وإن من الةلماء الذين أفاد منهم ابن َ
شيخه عبداحلق ابن غالب بن عطية (ت542ه) -رمحه هللا -وذلك من خالل كتابه احملرر
()2
الوجيز  ،فمع نقله عنه وأتثره به  ،إال أنه استدرك عليه يف عدة مواضع .
لذا رأيت دراسة تلك االستدراكات من خالل هذا البحث املختصر الذي جةلت
الفرس على ابن عطية  -مجعاً ودراسة." -
عنوانه " :استدراكات ابن َ
فما كان فيه من صواب فمن هللا وحده ،وما كان فيه من خطأ فمن نفسـي
والشيطان ،وهللا ورسوله بريئان.
أهداف البحث
الفرس على ابن عطية -رمحه هللا -اليت ذكرها يف
 -1التةرف على استدراكات ابن َ
كتاب أحكام القرآن.
الفرس-رمحه هللا -يف االستدراك.
 -2التةرف على طريقة ابن َ
 -3دراسة تلك االستدراكات دراسة مقارنة للوقوف على أقرب األقوال للصواب
بةد املناقشة واالستدالل.
( )1ينظر :البندري بنت عبدالرمحن اهلوميل " ،منهج ابن الفرس يف ترجيحاته من خالل كتابه أحكام
القرآن"( .الرايض  :جامةة اإلمام حممد بن سةود اإلسالمية 1431 ،هـ)  ،ص.93
( )2ينظر  :اهلوميل "،منهج ابن الفرس يف ترجيحاته من خالل كتابه أحكام القرآن" ،ص.100
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أسئلة البحث:
الفرس على ابن عطية -رمحه هللا -اليت ذكرها يف كتاب
 -1ما استدراكات ابن َ
أحكام القرآن؟.
الفرس-رمحه هللا -يف االستدراك ؟.
 -2ما طريقة ابن َ
 -3ما أقرب األقوال للصواب بةد املناقشة واالستدالل؟.
الدراسات السابقة.
ميكن تقسيم الدراسات اليت هلا تةلق مبوضوع الدراسة إىل قسمني.
القسم األول :الدراسات اليت كتبت يف االستدراك على ابن عطية-رمحه هللا.-
وهذه الدراسات هي:
 -1استدراكات الفقيه ابن جزي على القاضي ابن عطية يف تفسري القرآن ،أ.د شايع
بن عبده بن شايع األمسري  ،جملة اجلامةة اإلسالمية ابملدينة املنورة  ،الةدد ( ، )112اجمللد
(1421:)33هـ.
 -2استدراكات أيب حيان يف التفسري وعلوم القرآن يف البحر احمليط على ابن عطية
يف احملرر الوجيز -عرضاً ودراسة ، -رسالة دكتوراه  ،من الباحث  :علي بن إبراهيم طوهري ،
كلية القرآن الكرمي والدراسات اإلسالمية  ،اجلامةة اإلسالمية  ،املدينة املنورة 1429 :هـ.
 -3استدراكات الةالمة األلوسي على القاضي ابن عطية يف التفسري -دراسة نقدية
مقارنة -من أول القرآن إىل خامتته  ،رسالة ماجستري  ،من الباحث فهد بن حممد السةيد ،
قسم الكتاب والسنة  ،كلية الدعوة وأصول الدين  ،جامةة أم القرى  ،مكة املكرمة :
1429هـ.
 -4استدراكات ابن عاشور على الطربي وابن عطية يف تفسريه التحرير والتنوير -
دراسة نظرية تطبيقية ، -رسالة دكتوراه  ،من الباحث  :خالد بن محمد بن صالح بن زريق
الشهراني  ،قسم الكتاب والسنة  ،كلية الدعوة وأصول الدين  ،جامةة أم القرى  ،مكة
املكرمة 1430 :هـ.
 -5استدراكات القرطيب على ابن عطية يف القرآن الكرمي من سورة الفاحتة إىل سورة
الناس  ،رسالة ماجستري  ،من الباحث  :شرف الدين حسن انصر الزين  ،كلية أصول الدين،
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جامةة أم درمان اإلسالمية 2011 :م.
 -6استدراكات الثةاليب على ابن عطية من خالل تفسريه (اجلواهر احلسان يف
تفسري القرآن) -عرضاً ودراسة ، -رسالة دكتوراه  ،من الباحثة  :آايت حممود أبو ليل  ،كلية
الدراسات الةليا  ،اجلامةة األردنية 2017 :م.
 -7استدراكات ابن عرفة على ابن عطية يف التفسري-مجةاً ودراسة ، -رسالة مقدمة
استكماالً للحصول على متطلبات درجة املاجستري  ،من الباحث  :يوسف بن علي بن
عليان احلريب  ،قسم الدراسات اإلسالمية  ،كلية الرتبية  ،جامةة امللك سةود  ،الرايض :
1438هـ.
والفرق بني هذه الدراسات وبني الدراسة اليت أقوم هبا  :أن املواضع اليت استدرك
الفرس -رمحه هللا -على ابن عطية -رمحه هللا ، -مل يتناوهلا أحد من الباحثني
فيها ابن َ
ابلدراسة يف تلك الدراسات ؛ لةدم استدراك أولئك الةلماء على ابن عطية -رمحه هللا -يف
تلك املواضع.
الفرس يف أحكام القرآن على ابن عطية يف احملرر الوجيز –
 -8استدراكات ابن َ
عرض ودراسة -للباحثة :وفاء جبار إمساعيل ،رسالة مقدمة إىل جملس كلية الرتبية للبنات /
جامةة بغداد ،وهي جزء من متطلبات نيل درجة املاجستري ،عام 1440هـ 2019 /م.
وهذه الدراسة وقفت عليها بةد وصول تقارير احملكمني وإفادة أحد احملكمني بوجود
هذه الدراسة ،وقد يسر هللا يل احلصول على الرسالة كاملة.
وأشري هنا إىل أهم الفروق بينها وبني حبثي هذا الذي قمت به من خالل اآليت:
أوالً :بلغ عدد االستدراكات اليت تناولتها الباحثة ابلبحث( )18استدراكاً ،قسمتها
إىل ثالثة أقسام :االستدراكات اللغوية ( )3استدراكات ،واالستدراكات الفقهية ()7
استدراكات ،واالستدراكات الةقدية( )8استدراكات.
وعند النظر يف تلك االستدراكات فإن الذي يصح منها أن يسمى استدراكاً ()6
الفرس-رمحه هللا -ابن عطية -رمحه هللا-
استدراكات فقط  ،هي اليت ذكرها فيها ابن َ
ابالسم أو ابللقب أو ابلكنية  ،أو النقل عنه مع إبـهام امسه  ،وابقي االستدراكات ليس فيها
شيء من هذا  ،فقد تكون إضافة ألقوال مل يذكرها ابن عطية -رمحه هللا ، -ومل يقصد ابن
الفرس-رمحه هللا -من إضافة تلك األقوال االستدراك على ابن عطية-رمحه هللا ، -يضاف
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إىل هذا أن الباحثة -وفقها هللا -عقدت املبحث الثاين من الفصل الثالث لصيغ االستدراك
الفرس-رمحه هللا ، -ومل تذكر مثاالً واحداً من تلك االستدراكات يف هذا املبحث؛
عند ابن َ
لكون تلك االستدراكات ليس فيها أي صيغة لالستدراك.
اثنياً :بلغ عدد االستدراكات اليت تناوهلا البحث ( )8استدراكات ،منها ()4
استدراكات مل تدرسها الباحثة يف الرسالة وهي  :املوضع الثالث  ،والرابع  ،والسابع  ،والثامن
من هذا البحث.
الفرس-رمحه هللا -على ابن عطية -رمحه هللا -يف
اثلثاًَ :عدَّت الباحثة استدراك ابن َ
قوله تةاىل( :ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ) [البقرة ، ]35:من مسائل االعتقاد،
الفرس-رمحه هللا -على ابن عطية -رمحه هللا -يف هذا املوضع يف مسألة
واالستدراك من ابن َ

هل النهي املطلق يف قوله تةاىل( :ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ) يفيد التحرمي مبجرده ؛ أو بقرينة
أخرى يف اآلية ؟ فاالستدراك يف مسألة أصولية  ،وليست عقدية  ،وكالم املفسرين على هذه
اآلية دائر يف ذلك  ،ولذا مل تتناوله الباحثة ابلدراسة.
رابعاً :قامت الباحثة -وفقها هللا -بدراسة استدراكني صرحيني من ابن ال َفَرس -رمحه
هللا -على ابن عطية -رمحه هللا ، -ومها مما مل أقف عليها أثناء اجلمع  ،فيكون جمموع ما
اشرتكت فيه الدراستان ( )4استدراكات  ،وجمموع ما انفرد به البحث عن الرسالة ()4
استدراكات ،وجمموع ما انفردت به الرسالة عن البحث استدراكان- .وهللا تةاىل أعلم. -
الفرس-رمحه هللا.-
القسم الثاين :الدراسات اليت كتبت عن ابن َ
ومها دراستان:
 -1منهج ابن الفرس يف ترجيحاته من خالل كتابه أحكام القرآن  ،رسالة مقدمة
لنيل درجة املاجستري  ،من الباحثة  :البندري بنت عبدالرمحن اهلوميل  ،قسم القرآن وعلومه،
كلية أصول الدين  ،جامةة اإلمام حممد بن سةود اإلسالمية  ،الرايض 1431 :هـ.
 -2االستنباط عند اإلمام ابن الفرس األندلسي املتوىف(597هـ) من خالل تفسريه
أحكام القرآن :دراسة نظرية تطبيقية  ،رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه  ،من الباحث:
عبدهللا بن حسني بن حممد الةمودي ؛ قسم الكتاب والسنة  ،كلية الدعوة وأصول الدين،
جامةة أم القرى  ،مكة املكرمة 1433 :هـ.
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والفرق بني هاتني الدراستني وبني الدراسة اليت قمت هبا:
أن الدراسة األوىل تةرض ت ملوضوع االستدراك عند ابن الفرس إبجياز شديد ؛ حيث
خصصت الفصل الثاين من الرسالة للحديث عن القيمة الةلمية لكتاب أحكام القرآن البن
وعنـ َونَت للمبحث الثاين بـ  :استدراكات ابن الفرس على من سبقه  ،أوردت فيه
الفرس َ ،
( )6أمثلة  )3( ،منها استدراكات على السلف  ،و( )3أخرى استدراكات على بةض
املفسرين  :وهم ابن عطية مثال واحد  ،واجلصاص مثال واحد  ،والكيا اهلراسي مثال واحد.
فنصيب ابن عطية -رمحه هللا -من هذه األمثلة مثال واحد ذكرته على سبيل التمثيل؛
دون التحليل واملناقشة هلذا االستدراك.
بينما سأتناول يف هذه الدراسة مجيع االستدراكات اليت استدركها ابن الفرس -رمحه
هللا -على شيخه ابن عطية -رمحه هللا -ابلتحليل واملقارنة مع املفسرين.
وأما الدراسة الثانية فلم يتةرض فيها الباحث ملوضوع االستدراك عند ابن الفرس-رمحه
هللا -مطلقاً؛ ألهنا يف موضوع االستنباط عنده -رمحه هللا.-
منهج البحث:
سلكت يف هذا البحث املنهج االستقرائي التحليلي املقارن.

اآليت:

خطة البحث:
وقد قسمت هذا البحث إىل :مقدمة ،ومبحثني ،وخامتة ،وفهارس علمية على النحو

 املقدمة  :وتتضمن أهداف البحث  ،وأسئلة البحث  ،والدراسات السابقة ،ومنهج البحث  ،وخطة البحث  ،وإجراءات البحث.
الفرس على ابن عطية -رمحه
 املبحث األول  :دراسة نظرية الستدراكات ابن َهللا -وفيه املطالب اآلتية :
 املطلب األول  :تةريف االستدراك. املطلب الثاين  :ترمجة موجزة البن عطية -رمحه هللا.-الفرس -رمحه هللا.-
 املطلب الثالث  :ترمجة موجزة البن َالفرس -رمحه هللا -يف االستدراكات.
 املطلب الرابع  :طريقة ابن َ- 156 -
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الفرس على ابن عطية -رمحه
 املبحث الثاين  :دراسة تطبيقية الستدراكات ابن َهللا -مرتبة حسب ورودها يف املصحف.
 اخلامتة. فهرس املصادر واملراجع.إجراءات البحث.
 -1مجع املادة الةلمية هلذا البحث ؛ وذلك ابستقراء كتاب أحكام القرآن البن
الفرس واستخراج استدراكاته ابن عطية -رمحه هللا ، -وقد بلغت ( )8استدراكات.
َ
الفرس  -رمحه هللا -على ابن عطية -رمحه هللا -من خالل
 -2دراسة استدراك ابن َ
أقوال الةلماء واملفسرين يف كل مسألة  ،وبيان القول الراجح بدليله.
الفرس  -رمحه هللا -على ابن عطية -رمحه هللا -من
 -3بيان صحة استدراك ابن َ
عدمه.
 -4عزو اآلايت وترقيمها ؛ بذكر اسم السورة مع رقم اآلية ووضةها بني قوسني
وذلك بةد هناية اآلية املنقولة مع التزام رسم املصحف الةثماين مةتمداً يف نسخ نص اآلية من
مصحف املدينة  ،يف مجيع اآلايت الواردة يف أثناء البحث  ،إال عند إيراد بةض القراءات
األخرى.
 -5ختريج األح اديث الواردة يف البحث  ،ونقل أقوال الةلماء يف احلكم عليها
تصحيحاً أوتضةيفاً ؛ إذا كان احلديث يف غري الصحيحني .
 -6ختم البحث خبامتة ذكرت فيها أبرز النتائج والتوصيات اليت توصلت إليها.
 -7تزويد البحث بفهرس املصادر واملراجع.
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املبحث األول  :دراسة نظرية الستدراكات ابن الفرَس على ابن عطية -رمحه اهلل.-
املطلب األول  :تعريف االستدراك.
()1
(د َرك) .
أصل كلمة استدراك بةد جتريدها من الزوائد َ
(د َرَك) هو اللحاق ابلشيء والوصول إليه.
وأصل املةىن اللغوي لكلمة َ
قال اجلوهري-رمحه هللا :-اإلدراك :اللحوق .يقال :مشيت حىت أدركته ِ ،
وعشت
حىت أدركت زمانه .وأدركته ببصري  ،أي :رأيته .وأدرك الغالم وأدرك الثمر ،أي :بلغ ،
()2
واستدركت ما فات وتداركته  ،مبةىن .
ً
واستدركه واستدرك عليه قوله واستدرك الشيء ابلشيء  :حاول إدراكه به  ،وأدرك
()3
عليه خطأه .
وهذا املةىن اللغوي هو املراد أيضاً يف االصطالح  ،فقد جاء يف تةريف االستدراك
عند املفسرين أبنه  :إتباع القول األول بقول ٍ
اثن  ،يصلح خطأه  ،أو يكمل نقصه  ،أو يزيل
()4
عنه لبساً .
املطلب الثاني  :ترمجة موجزة البن عطية -رمحه اهلل .-
هو اإلمام املفسر  ،عبداحلق بن غالب بن عبدامللك بن غالب بن متام بن عطية
احملاريب .
ولد سنة(481هـ) بغرانطة من بالد األندلس .
وقد نشأ -رمحه هللا -يف بيت علم وفضل وجاللة  ،فأبوه غالب بن عبدالرمحن من
علماء غرانطة البارزين  ،وأجداده اشتهروا ابلةلم والفضل.
()1
()2
()3
()4

ينظر  :انيف بن سةيد الزهراين " ،استدراكات السلف يف التفسري" ( .ط ، 1الدمام  :دار ابن
اجلوزي 1430،هـ)  ،ص.15
إمساعيل بن محاد اجلوهري " ،الصحاح"  .حتقيق  :أمحد عبد الغفور عطار  (،ط ، 4بريوت  :دار
الةلم للماليني 1407 ،هـ 1987/م) .1582 : 4 ،
ينظر  :موسى بن حممد األمحدي " ،مةجم األفةال املتةدية حبرف"  ( .ط ، 1بريوت  :دار الةلم
للماليني 1979 ،م)  ،ص.99
ينظر  :انيف بن سةيد الزهراين " ،استدراكات السلف يف التفسري" .ص.16
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بدأ ابن عطية -رمحه هللا -طلب الةلم مبكراً  ،فأخذ الةلم على يدي والده وغريه من
علماء غرانطة  ،مث رحل بةد ذلك بقية مدن األندلس وأخذ عن علمائها  ،وقد ذكر -رمحه
هللا -أنه أخذ الةلم عن ثالثني شيخاً يف األندلس وغريها.
ومن أشهر شيوخه  ،والده احملدث الفقيه غالب بن عبدالرمحن  ،والفقيه احلافظ
احلسني بن حممد الغساين  ،واملقرئ النحوي علي بن أمحد بن خلف بن الباذش.
حصل-رمحه هللا -علماً غزيراً حرص طالب الةلم على األخذ عنه واالستفادة من
وملـَّا َّ
علمه  ،فانتفع بةلمه خلق كثري.
ومن أشهر تالميذه  :عبد املنةم بن حممد بن عبد الرحيم اخلزرجي الغرانطي املةروف
اببن ال َفَرس  ،وحممد بن أمحد املرسي  ،وحممد بن خري اإلشبيلي.
واإلمام ابن عطية -رمحه هللا -أشةري الةقيدة  ،مالكي املذهب.
عدد من أهل الةلم  ،وشهدوا له ابلفضل وبلوغه يف الةلم  ،فقيل  :كان
أثىن عليه ٌ
فقيهاً  ،عارفاً ابألحكام  ،واحلديث  ،والتفسري  ،ابرعاً يف األدب  ،بصرياً بلسان الةرب،
واسع املةرفة  ،له يد يف اإلنشاء والنظم والنثر  ،وكان يتوقد ذكاء.
ألَّف -رمحه هللا -عدداً من املؤلفات منها  " :احملرر الوجيز يف التفسري " أحسن فيه
وأبدع  ،و "برانجمًا ضمنه مروايته وأمساء شيوخه ".
()1
تويف -رمحه هللا -سنة ( 541هـ ) .
املطلب الثالث  :ترمجة موجزة البن الفرَس -رمحه اهلل .-
أبو حممد عبد املنةم بن حممد بن عبد الرحيم اخلزرجي الغرانطي  ،يةرف اببن ال َفرس.
ولد سنة(524هـ) بغرانطة من بالد األندلس .
ونشأ يف بيت علم وفضل فجده وأبوه عاملان كبريان.
الفرس -رمحه هللا -طلب الةلم على يدي والده وجده  ،كما أخذ عن غريمها
بدأ ابن َ
( )1ينظر  :عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي " ،طبقات املفسـرين للسيوطي" .حتقيق  :علي حممد
عمر( ،ط ،1القاهرة  :مكتبة وهبة 1396هـ)  ،ص 61، 60؛ وأمحد بن حممد املقري التلمساين،
"نفخ الطيب من غصن األندلس الرطيب" .حتقيق  :د .إحسان عباس ( ،بريوت  :دار صادر،
1388هـ) .527 ، 526 :2 ،
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من علماء غرانطة  ،مث ارحتل ابن ال َفَرس إىل بقية بالد األندلس فأخذ الةلم عن ُجلَّة كبرية
من علمائها  ،والسماع عن شيوخها  ،فاتسةت روايته وتبحر يف مةارف شىت .ومن أشهر
شيوخه :الةالَّمة حممد بن عبدهللا أبو بكر ابن الةريب  ،واإلمام املفسر عبداحلق بن غالب بن
عطية  ،وعلي بن حممد بن هذيل.
ول َّـما بلغ -رمحه هللا -املرتبة الةلية يف الةلم  ،ت َّ
صدر للتدريس واإلفتاء واإلفادة،
فتجمع حوله طلبة الةلم لألخذ عنه واإلفادة من علمه ،ومن أشهر تالميذه :ابنه عبدالرمحن،
َّ
وعلي بن حممد الغافقي ،وأمحد بن حممد األنصاري القرطيب.
واإلمام ابن ال َفَرس-رمحه هللا -أشةري الةقيدة  ،مالكي املذهب.
عدد من أهل الةلم  ،وشهدوا له ابلفضل وبلوغه يف الةلم  ،فقيل  :كان له
أثىن عليه ٌ
ُّق ابلةلوم على تفاريةها  ،و شيخ املالكية بغرانطة يف زمانه  ،برع يف الفقه واألصول.
حتق ٌ
ألَّف -رمحه هللا -عدداً من املؤلفات منها " :أحكام القرآن "  ،واختصر األحكام
السلطانية ،وكتاب النّسب أليب عبيد القاسم ابن سالَّم  ،وانسخ القرآن ومنسوخه البن
جّن.
شاهني ،وكتاب احملتسب البن ّ
()1
تويف -رمحه هللا -سنة (599هـ) .
املطلب الرابع  :طريقة ابن الفرَس -رمحه اهلل  -يف االستدراكات.
وميكن بياهنا من خالل اآليت :
الفرس -رمحه هللا. -
أوالً  :صيغ االستدراك اليت استخدمها ابن َ
الفرس -رمحه هللا -صيغة مةينة يف استدراكه على ابن عطية -رمحه هللا،-
مل يلتزم ابن َ
بل تنوعت الصيغ اليت استخدمها  ،وهذه الصيغ هي :
()2
 -1قوله  " :وهذا وهم " .
( )1ينظر  :أبو عبد هللا بن سةد بن أمحد السلماين " ،اإلحاطة يف أخبار غرانطة" .حتقيق  :د .يوسف
علي طويل ( ،ط ،1بريوت  :دار الكتب الةلمية 1424 ،هـ 2003 /م )  415: 3 ،؛ وحممد
بن علي بن أمحد الداوودي " ،طبقات املفسـرين" .ضبطه ووضع حواشيه  ،عبدالسالم عبد املةني ،
(ط ،1بريوت  :دار الكتب الةلمية 1422،هـ 2002 /م) .362 : 1 ،
الفرس " ،أحكام القرآن" .حتقيق  :د .طه بن علي
( )2ينظر  :عبد املنةم بن عبد الرحيم املةروف اببن َ
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()1

 -2قوله  " :ويف هذا كله نظر " .

()2

 -3قوله  " :وهذا الذي ذكره أبو حممد منزع ال تقتضيه الةربية" .
()3

 -4قوله  ":وهذا مناقض ملذهبه" .

()4

 -5قوله  " :فال مةىن إلنكار ما ذكره املهدوي" .

()5

 -6قوله " :ولةل قائل ذلك مل يرد ما ذهب إليه أبو حممد" .
()6

 -7قوله " :وأخطأ فيما نسب إىل مالك " .
الفرس -رمحه هللا -يف نقل أقوال ابن عطية -رمحه هللا.-
اثنياً  :طريقة ابن َ
الفرس -رمحه هللا -يف نقل أقوال ابن عطية -رمحه هللا -إىل
وميكن تقسيم طريقة ابن َ
نوعني :
األول  :التصريح ابلنقل عنه ابالسم أو ابللقب أو ابلكنية  ،أو ابجلمع بينها.
()7
كقول  " :وقال ابن عطية يف تفسريه " .
()8

وقول  " :قال أبو حممد " .

()9

وقول  " :أبو حممد ابن عطية " .

()1

وقول  " :قال أبو حممد عبد احلق" .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7
()8
()9

بو سريح وآخرين ( ،ط ، 1بريوت  :دار ابن حزم 1427 ،هـ2006 /م ) 46: 1 ،و.56
واملوضع رقم ( )1و ( )2من الدراسة التطبيقية.
الفرس " ،أحكام القرآن" .108 : 1 ،واملوضع رقم ( )5من الدراسة التطبيقية.
ينظر  :ابن َ
الفرس " ،أحكام القرآن" .172 : 1 ،واملوضع رقم ( )6من الدراسة التطبيقية.
ينظر  :ابن َ
الفرس " ،أحكام القرآن" .183 : 3 ،واملوضع رقم ( )8من الدراسة التطبيقية.
ينظر  :ابن َ
الفرس " ،أحكام القرآن" .189 : 1 ،واملوضع رقم ( )4من الدراسة التطبيقية.
ينظر  :ابن َ
الفرس " ،أحكام القرآن" .88 : 1 ،واملوضع رقم ( )3من الدراسة التطبيقية.
ينظر  :ابن َ
ينظر  :ابن الفرس " ،أحكام القرآن"  . 182 : 2 ،واملوضع رقم ( )7من الدراسة التطبيقية.
الفرس " ،أحكام القرآن" .46 : 1 ،واملوضع رقم ( )1من الدراسة التطبيقية.
ينظر  :ابن َ
الفرس " ،أحكام القرآن"89 : 1 ،و .172واملوضع رقم ( )4و ( )6من الدراسة
ينظر  :ابن َ
التطبيقية.
الفرس " ،أحكام القرآن" .88 : 1 ،واملوضع رقم ( )3من الدراسة التطبيقية.
ينظر  :ابن َ
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()2

وقول  " :وقد ذكر القاضي أبو حممد يف تفسريه" " .
الثاين  :النقل عنه مع إهبام امسه.
وقد ذكر هذا يف موضةني  ،األول بقوله -رمحه هللا " : -ومال إىل هذا بةض
()4
()3
املفسرين"  ،والثاين بقوله  ":وقال بةض املفسرين " .
الفرس -رمحه هللا -الدليل والتعليل يف سبعة مواضع من املواضع
اثلثاً  :ذكر ابن َ
اليت استدركها على ابن عطية -رمحه هللا -؛ ويف موضع واحد اكتفى بقوله  " :وهذا
()5
الذي ذكره أبو حممد منزع ال تقتضيه العربية" ؛ فلم يذكر الدليل وال التعليل.
الفرس-رمحه هللا -يف سبعة مواضع على قول ابن
رابعاً  :كانت استدراكات ابن َ
عطية -رمحه هللا -نفسه  ،ويف موضع واحد كان استدراكاً على استدراك ابن عطية -
()6
رمحه هللا -على املهدوي بقوله  " :فال معىن إلنكار ما ذكره املهدوي" .
املبحث الثاني  :دراسة تطبيقية الستدراكات ابن الفرَس على ابن عطية -رمحه
اهلل  -مرتبة حسب ورودها يف املصحف.
املوضع األول  :قوله تعاىل ( :ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ) [البقرة]29:

قال ابن عطية-رمحه هللا" : -و( ﯯ) :مةناه لالعتبار ،ويدل على ذلك ما قبله
وما بةده من نصب الةرب  :اإلحياء  ،واإلماتة  ،واخللق  ،واالستواء إىل السماء وتسويتها ،
وقال قوم  :بل مةىن لَ ُكم إابحة األشياء ومتليكها ،وهذا قول من يقول إن األشياء قبل ورود
السمع على اإلابحة بينته هذه اآلية  ،وخالفهم يف هذا التأويل القائلون ابحلظر ،والقائلون
ابلوقف ،وأكثر القائل ني ابحلظر استثنوا أشياء اقتضت حاهلا مع وجود اإلنسان اإلابحة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

()1
()2
()3
()4
()5
()6

الفرس " ،أحكام القرآن" .108 : 1 ،واملوضع رقم ( )5من الدراسة التطبيقية.
ينظر  :ابن َ
الفرس " ،أحكام القرآن" .56 : 1 ،واملوضع رقم ( )2من الدراسة التطبيقية.
ينظر  :ابن َ
الفرس " ،أحكام القرآن" .182 : 3 ،واملوضع رقم ( )8من الدراسة التطبيقية.
ينظر  :ابن َ
ينظر  :ابن الفرس " ،أحكام القرآن"  .183 ، 182 : 2 ،واملوضع رقم ( )7من الدراسة
التطبيقية.
الفرس " ،أحكام القرآن" .172 : 1 ،واملوضع رقم ( )6من الدراسة التطبيقية.
ينظر  :ابن َ
الفرس " ،أحكام القرآن" .189 : 1 ،واملوضع رقم ( )4من الدراسة التطبيقية.
ينظر  :ابن َ
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كالتنفس واحلركة ويرد على القائلني ابحلظر كل حظر يف القرآن وعلى القائلني ابإلابحة كل
()1
حتليل يف القرآن وإابحة  ،ويرتجح الوقف إذا قدران انزلة ال يوجد فيها مسع وال تتةلق به" .
الفرس  -رمحه هللا " : -قوله ( :ﯯ) قيل :مةناه لتةتربوا  ،ويدل
استدراك ابن َ
عليه ما قدم من ذكر الةرب  ،وقيل :مةىن قوله ( ﯯ) إابحة األشياء ومتليكها  ،حىت قال
بةضهم  :هذا يدل على إابحة األشياء يف األصل إال ما ورد فيه دليل احلظر  ،وقال ابن
عطية يف تفسريه  :هذا قول من يقول  :إن األشياء قبل ورود النهي على اإلابحة مث ساق
األقوال الثالثة يف ذلك هل هي على اإلابحة أو احلظر أو الوقف؟  ،وهذا وهم ؛ ألن الذين
اختلفوا -اخلالف الذي ذكره -إمنا اختلفوا فيما مل يرد فيه مسع ما حكمه يف الةقل قبل أن
وهم  ،ألن اآلية نفسها هي الشرع ؛ فإن دلت
يرد السمع  ،واحلجة ابآلية على قول اإلابحة ٌ
على اإلابحة  ،فالشرع أعطى اإلابحة ال الةقل  ،وهي مسألة اثنية هل األشياء املسكوت
عنها يف الشرع -وهي اليت مل يرد فيها حكم وال دليل  -حممولة على اإلابحة هبذا الدليل
()1( )2
الةام  ،أم هي موقوفة على دليل خيصها ؟" .
( )1عبد احلق بن غالب بن عطية " ،احملرر الوجيز" .حتقيق  :عبد السالم عبد الشايف حممد ( ،بدون ،
بريوت  :دار الكتب الةلمية 1413،هـ 1992/م) .115،114 :1 ،
( )2هل اإلابحة ثبتت بدليل الشرع وهي هذه اآلية  ،أم بدليل الةقل؟
قال ابن الةريب -رمحه هللا " : -والذي يقول أبن أصلها إابحة أو حظر اختلف منزعه يف دليل
ذلك ؛ فبةضهم تةلق فيه بدليل الةقل  ،ومنهم من تةلق ابلشرع ؛ والذي يقول  :إن طريق ذلك
الشرع قال  :الدليل على احلكم ابإلابحة قوله تةاىل ( :ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ)

[البقرة."]29:
حممد بن عبد هللا أبو بكر بن الةريب " ،أحكام القرآن" .راجع أصوله وخرج أحاديثه وعلَّق عليه :حممد
عبد القادر عطا (،ط ،3بريوت  :دار الكتب الةلمية 1424،هـ 2003 /م) .23 :1 ،
وقال ابن قدامة -رمحه هللا " : -الةقل ال دخل له يف احلظر واإلابحة  ،وإمنا تثبت األحكام ابلسمع ؛
وقد دل السمع على اإلابحة على الةموم بقوله تةاىل( :ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ)

[البقرة "]29:موفق الدين عبد هللا بن أمحد بن حممد بن قدامة املقدسي " ،روضة الناظر" .حتقيق  :د.
شةبان حممد إمساعيل ( ،ط ، 2بريوت  :مؤسسة الرّاين 1423 ،هـ2002/م) .134 :1 ،
وذهب بةض أهل الةلم إىل أن اإلابحة ثبتت ابلةقل وليس ابلسمع.
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دراسة االستدراك :
ذكر ابن عطية -رمحه هللا -خالف أهل الةلم يف داللة اآلية على قاعدة أن األصل
الفرس -رمحه هللا -أن خالف أهل
يف األشياء اإلابحة إال ما ورد فيه احلظر  ،ويرى ابن َ
الةلم هو يف مسألة فيما مل يرد فيه مسع ما حكمه يف الةقل قبل أن يرد السمع  ،واحلجة
وهم  ،وهي مسألة أخرى.
ابآلية على قول اإلابحة ٌ
فأقول وابهلل التوفيق  :ميكن تناول هذه املسألة من جانبني :
اجلانب األول  :هل إيراد ابن عطية -رمحه هللا -ملسألة األصل يف األشياء
اإلابحة إال ما ورد فيه احلظر  ،وما ذكره من األقوال فيها عند تفسري هذه اآلية َو ْه ٌم؟
واجلواب  :أن ابن عطية -رمحه هللا -مل ينفرد بذكر هذه املسألة عند تفسري هذه اآلية؛
بل ذكرها عدد من املفسرين  ،وذكروا األقوال اليت ذكرها ابن عطية -رمحه هللا -ومنهم  :ابن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قال الزخمشري -رمحه هللا " : -وقد استدل بقوله  ( :ﯮﯯ) على أن األشياء اليت يصح
أن ينتفع هبا ومل جتر جمرى احملظورات يف الةقل خلقت يف األصل مباحة مطلقاً لكل أحد أن
يتناوهلا ويستنفع هبا" .حممود بن عمر الزخمشري " ،الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل يف
وجوه التأويل"  .حتقيق  :عبدالرزاق املهدي ( .بدون  ،بريوت  :دار إحياء الرتاث الةريب  ،بدون) ،
 .123 : 1وينظر  :أمحد بن علي الرازي اجلصاص " ،أحكام القرآن " .حتقيق  :حممد الصادق
قمحاوي ( ،بدون  ،بريوت  :دار إحياء الرتاث الةريب 1405،هـ) .33 : 1 ،
اّلل -مةقباً على كالم الزخمشري  " :هذا استدالل فرقة من القدرية ذهبت
قال ابن املنُري -رمحه َّ
اّلل تةاىل اإلابحة يف ذوات املنافع اليت ال يدل الةقل على حترميها قبل ورود الرسل
إىل أن حكم َّ
تلقيها من الةقل  ،وزعموا أهنا اشتملت على منافع وحاجة اخللق داعية اليها  ،فخلقها مع خطرها
اّلل
على الةباد خالف مقتضى احلكمة فوجب عندهم مبقتضى الةقل أن يةتقدوا إابحتها يف حكم َّ
عز وجل  ،وهذا زلل انشئ عن قاعدة التحسني والتقبيح الباطلة  ،وأما استدالل الزخمشري هلذه
الفرقة ابآلية فغري مستقيم  ،فإن دعواهم أن الةقل كاف يف إابحة هذه األشياء ؛ فان دلت اآلية
على اإلابحة فنحن نقول مبوجبها ويكون إذاً إابحة شرعية مسةية ؛ وإن مل تدل على اإلابحة مل يبق
يف االستدالل هبا مطمع".
أمحد بن حممد انصر الدين ابن املنري " ،االنتصاف"( .بدون  ،بريوت  :دار إحياء الرتاث الةريب ،
1407هـ) - .123 : 1 ،وهللا تةاىل أعلم.-
الفرس " ،أحكام القرآن".46 : 1 ،
( )1ابن َ
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()1

 ،ومل يذكروا املسألة األخرى

الةريب  ،والقرطيب  ،وأبو حيان  ،وابن بدران -رمحهم هللا-
اليت ذكرها ابن الفرس-رمحه هللا.-
وهم؟
اجلانب الثاين  :هل االستدالل ابآلية على اإلابحة ٌ
اختلف أهل الةلم يف داللة اآلية على اإلابحة إىل قولني.
القول األول  :إنه ليس يف اآلية داللة على اإلابحة.
الفرس -رمحه هللا -بقوله " :واحلجة ابآلية على قول
وهذا الذي أشار إليه ابن َ
()2
وهم" .
اإلابحة ٌ
()3

وهذا القول اختاره  :ابن الةريب  ،والقرطيب  ،وابن عاشور -رمحهم هللا. -
وقد استدل أصحاب هذا القول  :أبن اآلية جاءت يف سياق االعتبار وليس يف
()4

االنتفاع ؛ والالم يف قوله  ( :ﯯ) :لالعتبار؛ فال داللة فيها على اإلابحة .
القول الثاين  :إن يف اآلية داللة على اإلابحة.
وهذا القول اختاره  :اجلصاص  ،والكيا اهلراسي  ،والزخمشري  ،والبيضاوي  ،وابن
تيمية  ،وابن جزي  ،والشوكاين  ،والقامسي  ،وابن بدران  ،وحممد رشيد رضا  ،وابن

()1

()2
()3

()4

ينظر  :ابن الةريب " ،أحكام القرآن"  24 : 1 ،؛ وحممد بن أمحد بن أيب بكر القرطيب  " ،اجلامع
ألحكام القرآن واملبني ملا تضمنه من السنة وآي الفرقان"  .حتقيق د .عبد هللا بن عبداحملسن الرتكي،
( ط ، 1بريوت  :مؤسسة الرسالة 1427 ،هـ 2006 /م )  378 : 1 ،؛ وحممد بن يوسف أبو
حيان "البحر احمليط" .حتقيق  :عادل أمحد عبد املوجود  ،وعلي حممد مةوض ( ،ط ، 1بريوت :
دار الكتب الةلمية 1422 ،هـ 2001 /م )  215 : 1 ،؛ وعبد القادر بن أمحد بن بدران " ،
جواهر األفكار ومةادن األسرار املستخرجة من كالم الةزيز اجلبار " .حتقيق  :زهري الشاويش ،
(ط ، 1بريوت  :املكتب اإلسالمي 1420 ،هـ 1999 /م)  ،ص.149
الفرس " ،أحكام القرآن".46 : 1 ،
ابن َ
ينظر  :ابن الةريب " ،أحكام القرآن"  24 : 1 ،؛ والقرطيب  " ،اجلامع ألحكام القرآن " : 1 ،
 378؛ وحممد الطاهر ابن عاشور " ،التحرير والتنوير " ( .بدون  ،تونس  :دار ُسحنون للنشر
والتوزيع  ،بدون) .381 : 1 ،
ينظر  :أبو حيان "البحر احمليط" .215 : 1 ،
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()1

سةدي ،وابن عثيمني -رمحهم هللا. -
وقد استدل أصحاب هذا القول بدليلني :
األول  :أنه تةاىل أخرب أنه خلق مجيع ما يف األرض للناس مضافاً إليهم ابلالم ،والالم
حرف إضافة وهي توجب اختصاص املضاف ابملضاف إليه  ،واستحقاقه إايه من الوجه
الذي يصلح له ،وقد امنت هللا على خلقه مبا يف األرض مجيةاً وال مينت إال مبباح ؛ إذ ال منة
()2
يف حمرم .
( )1ينظر :اجلصاص " ،أحكام القرآن "  33 : 1 ،؛ وعلي بن حممد بن علي املةروف ابلكيا
اهلراسي" ،أحكام القرآن" .حتقيق  :موسى حممد علي وعزة عبد عطية ( ،ط ،1بريوت :دار الكتب
الةلمية 1405 ،هـ)  8 : 1 ،؛ والزخمشري " ،الكشاف"  123 : 1 ،؛ وعبدهللا بن عمر بن
حممد البيضاوي  " ،أنوار التنزيل وأسرار التأويل "  .إعداد وتقدمي  :حممد عبدالرمحن املرعشلي.
(ط ، 1بريوت  :دار إحياء الرتاث الةريب 1418 ،هـ 1998 /م)  ، 66 : 1 ،وأمحد بن عبد
احلليم ابن تيمية " ،جمموع الفتاوى "  .مجع وترتيب عبد الرمحن بن حممد بن قاسم الةاصمي
النجدي ( ،بدون 1418 ،هـ 1997 /م )  535 : 21 ،؛ وحممد بن أمحد بن حممد ابن
جزي " ،التسهيل لةلوم التنزيل " ( .ط ،1لبنان  :دار الكتاب الةريب  1403،هـ 1983 /م ) ،
 78 : 1؛ وحممد بن علي الشوكاين  " ،فتح القدير اجلامع بني فّن الرواية والدراية من علم
التفسري" .حتقيق :د .عبدالرمحن عمرية  ( .ط ، 2املنصورة  :دار الوفاء 1418 ،هـ 1997 /م) ،
 ، 71 : 1وحممد مجال الدين القامسي " ،حماسن التأويل" .حتقيق  :حممد فؤاد عبد الباقي ( ،
ط ،1بريوت  :دار إحياء الرتاث الةريب 1415 ،هـ 1994 /م)  282 : 1 ،؛ وابن بدران ،
"جواهر األفكار"  ،ص 149؛ وحممد رشيد رضا " ،تفسري القرآن احلكيم "  ( .ط ، 2القاهرة :
دار املنار1336 ،ه1947 /م )  206 : 1 ،؛ وعبدالرمحن بن انصر السةدي  " ،تيسري الكرمي
الرمحن يف تفسري كالم املنان"  .حتقيق  :عبدالرمحن بن مةال اللوحيق  ( .ط ، 4بريوت  :مؤسسة
الرسالة 1426 ،هـ2005/م )  ،ص 48؛ وحممد بن صاحل الةثيمني  " ،تفسري سورة البقرة " .
(ط ، 1الدمام  :دار ابن اجلوزي 1423 ،هـ) .109 : 1 ،
( )2ينظر  :ابن تيمية " ،جمموع الفتاوى"  535 : 21 ،؛ و أمحد بن حممد مكي احلموي احلنفي ،
"غمز عيون البصائر يف شرح األشباه والنظائر" ( .ط ، 1بريوت  :دار الكتب الةلمية ،
1405هـ1985/م)  224 :1 ،؛ وابن بدران " ،جواهر األفكار"  ،ص ،149والسةدي " ،
تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان"  ،ص 48؛ وحممد األمني الشنقيطي " ،مذكرة أصول
الفقه على روضة الناظر " .إشراف بكر بن عبد هللا أبو زيد ( ،ط ، 1مكة املكرمة  :دار عامل
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()1

الثاين :التأكيد بقوله ( :ﯳ) ويف هذا أقوى داللة على اإلابحة .
والذي يظهر -وهللا أعلم -أنه ال مانع من احلمل عليهما مجيةاً  ،على إابحة االنتفاع
نص على ذلك
مبنافع األرض  ،وعلى االعتبار والتذكر واالستدالل هبا على وحدانية هللا كما َّ
بةض املفسرين.
قال ابن اجلوزي -رمحه هللا " : -قوله تةاىل( :ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ
()2

ﯳ) أي  :ألجلكم  ،فبةضه لالنتفاع  ،وبةضه لالعتبار" .

وقال ابن عثيمني-رمحه هللا (" : -ﯯ)  :الالم هنا هلا مةنيان ؛ املةىن األول :
()3
اإلابحة  ،كما تقول " :أحبت لك" ؛ واملةىن الثاين :التةليل :أي خلق ألجلكم " .
وابلتايل فال يكون القول ابالستدالل هبذه اآلية على اإلابحة ومهاً  ،كما ذكر ذلك
الفرس-رمحه هللا.-
ابن َ
وخالصة القول  :إن إيراد ابن عطية ألقوال أهل الةلم يف مسألة األصل يف األشياء
اإلابحة إال ما ورد فيه احلظر  ،وما ذكره من األقوال فيها عند تفسري هذه اآلية ليس ومهاً
اّلل. -
الفرس-رمحه َّ
كما ذكره ابن َ
وهم فغري
الفرس -رمحه َّ
اّلل -أبن احلجة ابآلية على قول اإلابحة ٌ
وما ذكره ابن َ
مستقيم ؛ ألن اآلية دلت على إابحة االنتفاع مبنافع األرض  ،وعلى االعتبار والتذكر
نص على ذلك بةض املفسرين ؛ فال مانع من محلها
واالستدالل هبا على وحدانية هللا كما َّ
على كال القولني- .وهللا تةاىل أعلم.-
املوضع الثاين  :قوله تعاىل ( :ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ

ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ) [البقرة.]35:

قال ابن عطية-رمحه هللا" : -والظلم يف أحكام الشرع على مراتب  ،أعالها الشرك،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الفوائد 1426 ،هـ) ،ص.23
( )1ينظر  :الشوكاين " ،فتح القدير" ، 71 : 1 ،والقامسي " ،حماسن التأويل" . 282 : 1 ،
( )2عبدالرمحن بن علي بن حممد ابن اجلوزي  " ،زاد املسري يف علم التفسري "  ( .ط ، 3بريوت :
املكتب اإلسالمي 1404 ،هـ ) .49 : 1 ،
( )3الةثيمني " ،تفسري سورة البقرة" .109 : 1 ،
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مث ظلم املةاصي وهي مراتب  ،وهو يف هذه اآلية يدل على أن قوله  ( :ﯠ ﯡ) على
()1
جهة الوجوب  ،ال على الندب ؛ ألن من ترك املندوب ال يسمى ظاملاً  ،فاقتضت لفظة
()2

الظلم قوة النهي" .

الفرس  -رمحه هللا " : -قوله تةاىل( :ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ) هني
استدراك ابن َ
وليس فيه دليل على أن جمرده حيمل على التحرمي أو الكراهة ؛ ألنه قد اقرتنت به قرينة تدل

على أن املراد به التحرمي لقوله تةاىل  :ﮋﯤ ﯥ ﯦﮊ  ،وقد ذكر القاضي أبو حممد
()3
يف تفسريه  :أن يف اآلية ما يدل على أنه على التحرمي  ،وهو وهم" .
دراسة االستدراك :
قال السمني احلليب -رمحه هللا -مبيناً هذا االستدراك  ":استدل به القاضي أبو حممد
ابن ِ
عطيَّة على أن النهي يقتضي التحرمي  ،وهذا وإن كان صحيحاً إال أنه ليس من هذه
اآلية  ،ألن هنا قرينةً غري صيغة النهي  ،وهي قوله  :ﮋﯤ ﯥ ﯦﮊ ،قاله
"()5
()4
اخلزرجي  ،وجةل استدالل ابن عطيةَ من هذه اآلية على ذلك ومهاً .
فهل النهي املطلق يف قوله تةاىل( :ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ) يفيد التحرمي مبجرده ؛ أم
بقرينة أخرى يف اآلية ؟ اختلف أهل الةلم يف ذلك على قولني :
القول األول  :إن النهي اجملرد يف اآلية يقتضي التحرمي.
قال البيضاوي -رمحه هللا (" : -ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ) تةليق النهي ابلقرب الذي هو

()1

()2
()3
()4
()5

ألن النهي عن الشيء يستلزم األمر بضده  .ينظر  :إمساعيل بن حممد بن مصطفى القونوي ،
"حاشية القونوي على تفسري البيضاوي "  .ضبطه وصححه  :عبد هللا حممود حممد عمر  ( ،ط،1
بريوت  :دار الكتب الةلمية 1422 ،هـ 2001/م ) .184 : 3 ،
ابن عطية " ،احملرر الوجيز" .128 : 1 ،
الفرس " ،أحكام القرآن".56 : 1 ،
ابن َ
يقصد به ابن ال َفَرس -رمحه هللا.-
شهاب الدين أمحد بن يوسف السمني احلليب " ،القول الوجيز يف أحكام الكتاب الةزيز من أول
الكتاب إىل هناية كالمه على اآلية ( )105من سورة البقرة -دراسة وحتقيقاً ."-حتقيق الباحث :
عبد الرحيم القاوش  ( ،املدينة املنورة  :اجلامةة اإلسالمية 1430،هـ)  ،ص.273
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()1

من مقدمات التناول مبالغة يف حترميه  ،ووجوب االجتناب عنه" .
قال القونوي-رمحه هللا ": -قوله ( :مبالغة يف حترميه) أي القرب  ،إشارة إىل النهي
للتحرمي وإىل أن النهي عن الشيء يستلزم األمر بضده  ،وهلذا قال ( :ووجوب االجتناب
()2
عنه) " .
()3

وقال اآللوسي-رمحه هللا ": -ظاهر هذا النهي التحرمي " .
القول الثاين  :إنه اقرتن ابلنهي يف (ﯠ ﯡ) قرينة دلت على التحرمي وهي قوله

تعاىل  :ﮋﯤ ﯥ ﯦﮊ.
قال ابن الةريب -رمحه هللا ": -وأما محل النهي على التنزيه فهي وإن كانت مسألة من
()4

أصول الفقه وقد بيناها يف موضةها  ،فقد سقط ذلك هاهنا فيها ؛ لقوله تةاىل :ﮋﯤ
"()5

ﯥ ﯦﮊ فقرن النهي ابلوعيد ؛ وال خالف مع ذلك فيه .

وقال ابن سةدي -رمحه هللا ": -ﮋﯤ ﯥ ﯦﮊ دل على أن النهي للتحرمي ؛
"()6
ألنه رتب عليه الظلم .
وما ذكره املفسرون هنا من أن النهي يقتضي التحرمي مع القرينة  ،وهي قوله تةاىل

ﮋﯤ ﯥ ﯦﮊ  ،هو الذي ذكره ابن عطية -رمحه هللا -حني قال  ":فاقتضت
()7
لفظة الظلم قوة النهي" .
()1
()2
()3

()4
()5
()6
()7

البيضاوي " ،أنوار التنزيل".72 : 1 ،
إمساعيل بن حممد بن مصطفى القونوي " ،حاشية القونوي على تفسري البيضاوي " .184 : 3 ،
حممود بن عبد هللا اآللوسي "،روح املةاين يف تفسري القرآن الةظيم والسبع املثاين "( .بدون ،
بريوت :دار إحياء الرتاث الةريب  ،بدون)  .236 : 1 ،وينظر  :حممد بن حممد بن مصطفى أبو
السةود " ،إرشاد الةقل السليم إىل مزااي القرآن الكرمي"( .ط ، 4بريوت  :دار إحياء الرتاث الةريب ،
1414هـ1994 /م) .221: 3 ،
ينظر :حممد بن عبد هللا أبو بكر بن الةريب "احملصول يف علم األصول" .حتقيق  :حسني علي
عمان  :دار البيارق 1420،هـ1999/م)  ،ص  333و .338
اليدري وسةيد فودة ( ،طَّ ،1
ابن الةريب " ،أحكام القرآن" .31 : 1 ،
السةدي " ،تيسري الكرمي الرمحن"  ،ص.49
ابن عطية " ،احملرر الوجيز" .128 : 1 ،
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الفرس-رمحه هللا -على ابن
وخالصة القول  :والذي يظهر عدم صحة استدراك ابن َ
عطية -رمحه هللا -؛ وأن ابن عطية -رمحه هللا -يرى أن التحرمي يف اآلية مستفاد من قرينة

أخرى دلت عليه  ،وهي قوله تةاىل  :ﮋﯤ ﯥ ﯦﮊ -وهللا تةاىل أعلم.-

املوضع الثالث  :قوله تعاىل ( :ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ

ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞﯟ) [البقرة.]104:

قال ابن عطية-رمحه هللا " : -قوله ( :ﯘ) قالت طائفة  :هي لغة كانت
األنصار تقوهلا  ، ...قال القاضي أبو حممد عبد احلق  :ووقف هذه اللغة على األنصار
()1
تقصري ؛ بل هي لغة جلميع الةرب فاعل من املراعاة" .
الفرس  -رمحه هللا " : -وأنكر أبو حممد ابن عطية أن تكون هذه
استدراك ابن َ
اللفظة وق ًفا على األنصار ،وقال :بل هي لغة جلميع الةرب ؛ ولةل قائل ذلك مل يرد ما
ذهب إليه أبو حممد  ،وإمنا أراد أن األنصار كانت تردد هذه اللفظة أكثر من غريها فسماها
()2
لغة " .
دراسة االستدراك:

رد ابن عطية-رمحه هللا -قول من قال :إن لفظة (ﯘ) لغة مقصورة على
َّ
رده هذا إال أنه اعتذر لقائل هذا القول أبن
األنصار فقط  ،وذكر ابن الفرس -رمحه هللاَّ -
مراده أن األنصار كانت تردد هذه اللفظة أكثر من غريها فسماها لغة.
ِ
رد هذا القول هو الذي ذكره أبو حيان-
وما ذهب إليه ابن عطية -رمحه هللا -من ّ
رمحه هللا -بقوله  " :ومن زعم أن (ﯘ) لغة خمتصة ابألنصار  ،فليس قوله بشيء ؛
()3
ألن ذلك حمفوظ يف مجيع لغة الةرب" .
وما ذكره ابن ال َفَرس-رمحه هللا -من اعتذار لقائل هذا القول أبن مراده أن األنصار
كانت تردد هذه اللفظة أكثر من غريها فسماها لغة ؛ هو الذي ذكره اآللوسي-رمحه هللا-

( )1ابن عطية " ،احملرر الوجيز" .189 : 1 ،
الفرس " ،أحكام القرآن".88 : 1 ،
( )2ابن َ
( )3أبو حيان " ،البحر احمليط" .543 : 1 ،
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اعتذاراً لقائل هذا القول بقوله  " :عن عطاء قال  :كانت (ﯘ) لغة األنصار يف
ولعل املراد أهنم يكثروهنا يف كالمهم واستةملها
اجلاهلية فنهاهم هللا تةاىل عنها يف اإلسالم َ ،
اليهود سباً فنهوا عنها  ،وأما دعوى أهنا لغة خمتصة هبم فغري ظاهر ؛ ألهنا حمفوظة يف لغة
()1
مجيع الةرب منذ كانوا" .
وخالصة القول  :الذي يظهر أن ٍ
لكل من الرأيني حظاً من النظر.
ولذا قال السمني احلليب-رمحه هللا -بةد أن نقل عن الرازي قول قطرب يف مةىن
()2

قلت :وحكايته عن قطرب أهنا
(ﯘ) :هي كلمة أهل احلجاز على وجه اهلزء ُ ":
وحييي
لغة أهل احلجاز خمالف لقول ابن عطية فيما حكى عن بةضهم أهنا لغة لألنصار ُ ،
()4(")3
-.وهللا
وحييي جواب اخلزرجي
االعرتاض الذي ذكره ابن عطية أبهنا لغة سائر الةرب ُ ،
تةاىل أعلم.-
املوضع الرابع :قوله تعاىل( :ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ

ﯛ ﯜﯝ ﯞﯟ) [البقرة.]104:

قال ابن عطية-رمحه هللا " : -وقف هذه اللغة على األنصار تقصري  ،بل هي لغة
جلميع الةرب فاعل من املراعاة  ،فكانت اليهود تصرفها إىل الرعونة ،يظهرون أهنم يريدون
املراعاة ويبطنون أهنم يريدون الرعونة اليت هي اجلهل  ،وحكى املهدوي عن قوم أن هذه اآلية
على هذا التأويل انسخة لفةل قد كان مباحاً وليس يف هذه اآلية شروط النسخ ؛ ألن األول
()5
مل يكن شرعاً متقرراً " .
الفرس  -رمحه هللا " : -وحكى املهدوي عن قوم  :أن هذه اآلية
استدراك ابن َ
مباحا  ،قال أبو حممد  :ليس يف هذه اآلية شرط
على هذا التأويل انسخة لفةل قد كان ً
()1
()2
()3
()4
()5

اآللوسي " ،روح املةاين" .348 : 1 ،
حممد بن عمر التميمي الرازي " ،التفسري الكبري "( .ط ، 1بريوت  :دار الكتب الةلمية ،
1421هـ2000 /م ) .634 : 3 ،
يقصد به ابن ال َفَرس -رمحه هللا.-
السمني احلليب " ،القول الوجيز يف أحكام الكتاب الةزيز"  ،ص.491
ابن عطية " ،احملرر الوجيز" .189 : 1 ،
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متقررا مث نقض ذلك عن قرب  ،فقال يف قراءة من قرأ
النسخ ؛ ألن األول مل يكن ً
شرعا ً
()1
(ر ِ
سدا
اعنًا) ابلتنوين أن اليهود كانت تقوله  ،فنهى هللا املؤمنني عن القول املباح ً
َ
للذريةة؛ لئال يتطرق اليهود منه إىل احملظور ؛ وقوله :فنهى املؤمنني عن القول املباح هو
()2
النسخ بةينه فال مةىن إلنكار ما ذكره املهدوي" .
دراسة االستدراك:
اختلف أهل الةلم يف هذه اآلية هل فيها نسخ أو ال؟ فحكى املهدوي عن ٍ
قوم أن
ٌ
هذه اآلية على هذا التأويل انسخةٌ ٍ
لفةل كان مباحاً  ،واعرتض ابن عطية هذا القول أبنه
ليس فيها شرط النسخ ؛ ألن األول مل يكن شرعاً مقرراً  ،واعرتض ابن الفرس على ابن
عطية أبن قوله :هنى هللا املؤمنني عن القول املباح هو النسخ بةينه  ،فال مةىن إلنكار ما ذكره
املهدوي.
قال النحاس -رمحه هللا -عن عطاء ( ،ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ)

قال:كانت لغة األنصار يف اجلاهلية فنزلت هذه اآلية  :قال أبو جةفر  :فنسخ هذا ما كان
مباحاً قوله ؛ وكان السبب يف ذلك أن اليهود كانت هذه الكلمة فيهم سباً فنسخها هللا -
()3
وعز -من كالم املسلمني ؛ لئال جتد اليهود بذلك سبباً إىل سب النيب. "--
جل َّ
َّ
رده عدد من أهل الةلم.
والقول ابلنسخ َّ
قال مكي بن أيب طالب-رمحه هللا ": -هذه اآلية – عند عطاء -انسخة ملا كان عليه
األنصار يف اجلاهلية وبرهة من اإلسالم  ،كانوا يقولون للنيب --راعنا مسةك ،أي ِّ
فرغ لنا

مسةك ملا نقول لك  :وكانت هذه الكلمة عند اليهود سباً فنسخها هللا من كالم املسلمني ،
وهنى أن تقال لئال جيد اليهود سبباً إىل سب النيب ، --وقد كان حق هذا أال يذكر يف
( )1وهي قراءة احلسن  .ينظر  :حممد بن أيب نصر الكرماين " ،شواذ القراءات " .حتقيق  :د .مشران
الةجلي  ( ،بدون  ،بريوت  :مؤسسة البالغ  ،بدون )  ،ص.72
الفرس " ،أحكام القرآن".89 : 1 ،
( )2ابن َ
عز وجل -واختالف
( )3أمحد بن حممد بن إمساعيل النحاس  " ،الناسخ واملنسوخ يف كتاب هللا َّ -
الةلماء يف ذلك " .حتقيق  :د.سليمان بن إبراهيم الالحم ( ،ط ، 1بريوت  :مؤسسة الرسالة ،
1421هـ1991/م)  ،ص.104
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()1

الناسخ ؛ ألنه مل ينسخ قرآانً  ،إمنا نسخ ما كانوا عليه  ،وأكثر القرآن على ذلك" .
وقال ابن اجلوزي -رمحه هللا ": -وهذه اآلية قد ذكروها يف املنسوخ  ،وال وجه لذلك
حبال ،ولوال إيثاري ذكر ما ّادعي عليه النسخ مل أذكرها ؛ قال أبو جةفر النحاس :هي
انسخة ملا كان مباحاً قبله ؛ قلت  :وهذا حتريف يف القول ؛ ألنه إذا هنى عن شيء مل تكن
()2
الشريةة أتت به مل يسم النهي نسخاً" .
وقال الكرماين-رمحه هللا ": -والةجيب :ما قيل :إن يف اآلية انسخاً ومنسوخاً ،أي

نسخ قوله( :ﯘ) بقوله( :انظران)  ،وفيه بةد ،ألن النسخ إمنا يرد على شيء َأمر هللا
()3
به مث ينسخه" .
وخالصة القول  :الذي يظهر أن استدراك ابن ال َفَرس-رمحه هللا -على ابن عطية -
رمحه هللا -فيه نظر  ،وأن اآلية حمكمة وال نسخ فيها.
ولذا َّ
عد السمني احلليب-رمحه هللا -اعرتاض ابن عطية -رمحه هللا -على املهدوي
اض صحيح
اعرتاضاً صحيحاً َّ
ورد استدراك ابن َّ
ت  :وهو اعرت ٌ
الفرس-رمحه هللا -بقوله  " :قـُل ُ
()4
ملا عرفته من حد النسخ فيما تقدم ؛ إال أن اخلزرجي اعرتض قول ابن عطية فقال بةد أن
رب فقال يف قراءة من قرأ ( :ر ِ
حكى ما اعرتض به ابن عطية  :مث نقض ذلك على قُ ٍ
اعنًا)
َ
()1
()2
()3

()4

مكي بن أيب طالب القيسي " ،اإليضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ومةرفة أصوله واختالف الناس
فيه " .حتقيق  :د .أمحد حسن فرحات ( ،ط ، 1جدة  :دار املنارة 1406 ،هـ)  ،ص.125
عبدالرمحن بن علي بن حممد ابن اجلوزي  " ،نواسخ القرآن" .حتقيق  :محد أشرف علي املليباري ،
(ط ، 2املدينة املنورة  :عمادة البحث الةلمي ابجلامةة اإلسالمية1423 ،هـ2003/م)  ،ص.39
حممود بن محزة الكرماين " ،غرائب التفسري وعجائب التأويل " .حتقيق  :د .مشران سركال الةجلي ،
( بدون  ،جدة  :دار القبلة للثقافة اإلسالمية  ،،بريوت  :مؤسسة علوم القرآن  ،بدون) : 1 ،
.167
قال -رمحه هللا -يف تةريفه " :وأما حدُّه اصطالحاً  ،ففيه حدود كثرية أضبطها أنه :رفع احلكم
ٍ
فصل خيرج به رفع احلكم يف
الشرعي بدليل شرعي متأخر ( ،ف ـرفع احلكم) جنس ،و(الشرعي) ٌ
األصل من اإلابحة املرفوعة ابحلكم الشرعي ،و(بدليل) فصل آخر خيرج به رفع احلكم ابلنوم والغفلة
؛ فإنه ليس رفةاً بدليل شرعي ،و(متأخر) أخرج به املخصص كالغاية والشرط والصفة واالستثناء".
السمني احلليب " ،القول الوجيز يف أحكام الكتاب الةزيز"  ،ص .107
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()1

ابلتنوين أن اليهود كانت تقوله فنهى هللا املؤمنني عن القول املباح َّ
سد ذريةة ؛ لئالَّ يتطرق
منه اليهود إىل احملظور .قال :فقوله :هنى هللا املؤمنني عن القول املباح هو النسخ بةينه ،فال
مةىن إلنكار ما ذكره املهدوي  ،قلت  :والةجب من هذا الرجل كيف جيةل كالم أيب حممد
متناقضاً مع تصرحيه أبن شرط النسخ أن يكون رفع حكم اثبت ابلشرع  ،فرفع احلكم حبكم
()2
نسخ  ،وذاك ينفيه "-وهللا تةاىل أعلم.-
اإلابحة ال يكون نسخاً  ،وهو يقول إنه ٌ
املوضع اخلامس  :قوله تعاىل ( :ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ

ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ) [البقرة.]124:

قال ابن عطية-رمحه هللا " : -وقوله تةاىل( :ﯘﯙﯚ) ،والةهد فيما قال جماهد:
اإلمامة  ،وقال السدي  :النبوءة  ،وقال قتادة  :األمان من عذاب هللا  ،وقال الربيع والضحاك:
()3
الةهد الدين :دين هللا تةاىل ،وقال ابن عباس  :مةىن اآلية ال عهد عليك لظامل أن تطيةه ،
وإذا أولنا الةهد ابلدين أو األمان أو أن ال طاعة لظامل  ،فالظلم يف اآلية ظلم الكفر  ،ألن
()4
الةاصي املؤمن ينال الدين واألمان من عذاب هللا وتلزم طاعته إذا كان ذا أمر " .
الفرس  -رمحه هللا " : -قال أبو حممد عبد احلق  :فالظلم يف اآلية
استدراك ابن َ
ظلم الكفر ألن الةاصي املؤمن ينال الدين واألمان من عذاب هللا وتلتزم طاعته إذا كان ذا
أمر؛ ويف هذا كله نظر ؛ ألن الةاصي املؤمن وإن انل الدين فاالقتداء به وقبول قوله ال
جيب ،وهو مةىن الدين الذي فسر به الةهد  ،فيصح أن ال يناله الةاصي  ،وكذلك األمان
من عذاب هللا ،فإن الةاصي ال أيمن الةذاب ألنه حتت الوعيد لكن الةفو اجلائز عن هللا
تةاىل إذا حصل صح له األمان  ،فإن جةلنا األخبار عن هذه احلالة فالظلم الكفر  ،وإن
جةلناه عن احلالة قبل الةفو صح أن يكون ظلم املةصية  ،وكذلك لزوم الطاعة  ،فإن اإلمام
()1
()2
()3

()4

وهي قراءة احلسن  .ينظر  :الكرماين " ،شواذ القراءات " ،ص.72
السمني احلليب " ،القول الوجيز يف أحكام الكتاب الةزيز"  ،ص .491
ينظر هذه األقوال يف  :علي بن حممد بن حبيب املاوردي " ،النكت والةيون "  .حتقيق  :السيد
ابن عبد املقصود بن عبد الرحيم  ( ،بدون  ،بريوت  :دار الكتب الةلمية  ،بدون) ،185 : 1 ،
وابن اجلوزي " ،زاد املسري" .108 : 1 ،
ابن عطية " ،احملرر الوجيز" .207،206 : 1 ،
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الفاسق إمنا جيب امتثال أمره إذا أمر بطاعة ؛ وإن أمر مبةصية مل جيب امتثال أمره على أنه قد
()1
اختلف يف خلةه" .
دراسة االستدراك :
وميكن تناول هذا االستدراك من جوانب :
اجلانب األول  :ما املراد ابلظلم يف قوله تعاىل  ( :ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ)

مما ينبغي أن يةلم أن ذرية إبراهيم-عليه السالم -منهم الظامل ومنهم غري الظامل.

قال الشنقيطي-رمحه هللا " : -قوله تةاىل ( :ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ) يفهم من هذه
اآلية أن هللا علم أن من ذرية إبراهيم ظاملني  ،وقد صرح تةاىل يف مواضع أخر أبن منهم ظاملاً
()2
وغري ظامل كقوله ( :ﮊﮋ ﮌﮍ ﮎﮏ) [الصافات. " ]113:
وقد اختلف أهل الةلم يف املراد ابلظلم يف قوله تةاىل  ( :ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ)

على قولني :
القول األول  :إن املراد ابلظلم يف اآلية ظلم الكفر والشرك ؛ وعليه فالكافر
واملشرك ليس أهالً لإلمامة يف الدين وال الدنيا  ،وليس أهالً لألمان من عذاب النار يف
اآلخرة.
قال اآللوسي-رمحه هللا ": -واملتبادر من الظلم الكفر ،ويؤيده قوله تةاىل:
()3

( ﮟ ﮠﮡ) [البقرة. "]254:
وقال ابن عثيمني-رمحه هللا ": -الظامل ال يستحق أن يكون إماماً ؛ واملراد :الظلم
()4
األكرب  -الذي هو الكفر  -؛ لقوله تةاىل ( :ﯘ ﯙﯚﯛ) " .
وقال السمةاين -رمحه هللا ": -واختلفوا يف هذا الةهد وقال جماهد :أراد به اإلمامة ؛
()1
()2
()3
()4

الفرس " ،أحكام القرآن".109،108 : 1 ،
ابن َ
حممد األمني الشنقيطي  " ،أضواء البيان يف إيضاح القرآن ابلقرآن"  .إشراف  :بكر بن عبدهللا أبو
زيد ( ،ط ،1مكة املكرمة  :دار عامل الفوائد 1426 ،هـ 2006 /م) .101 : 1 ،
اآللوسي " ،روح املةاين"  .375 : 1 ،وينظر  :ابن عاشور " ،التحرير والتنوير" .706 : 1 ،
الةثيمني " ،تفسري سورة البقرة " .43 : 2 ،
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وهو األليق بظاهر النسق ،وفيه قول آخر :أنه األمان من النار ، ..والظامل  :قيل :أراد به

املشرك هاهنا ؛ وهو مثل قوله تةاىل( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ) [األنةام]82:

أي :بشرك ( ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ) فجةل األمن ملن ال يشرك به ؛ فكذلك قوله :
()2( )1

( ﯘ ﯙﯚﯛ) أي :أن أماين ال يناله املشركون منهم " .
القول الثاين  :إن املراد ابلظلم ظلم املعاصي.
وهو ما أجازه الرازي وابن عاشور-رمحهما هللا. -
قال ابن عاشور-رمحه هللا ": -واملراد ابلظاملني ابتداء املشركون أي  :الذين ظلموا

أنفسهم ؛ إذ أشركوا ابهلل قال تةاىل ( :ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ) [لقمان ]13:؛ والظلم

يشمل أيضا عمل املةاصي الكبائر ؛ كما وقع يف قوله تةاىل( :ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ
()3

ﮎﮏ) [الصافات. "]113:

وقال الرازي-رمحه هللا ": -ودخل حتت قوله( :ﮌ) األنبياء واملؤمنون  ،وحتت
()4

قوله  ( :ﮍ) الكافر والفاسق -وهللا أعلم. "-

()1

()2
()3
()4

قال الشنقيطي-رمحه هللا " :-يفهم من مفهوم خمالفة اآلية  :أن الذين مل يؤمنوا وكانوا يلبسون كل
شيء بظلمهم وكفرهم وعبادهتم لألصنام ال أمن هلم يف الدنيا وال يف اآلخرة  ،وليسوا مهتدين" .
حممد األمني الشنقيطي " ،الةذب النمري من جمالس الشنقيطي يف التفسري" .حتقيق  :د  .خالد بن
عثمان السبت ( ،ط ، 2مكة املكرمة  :دار عامل الفوائد 1426 ،هـ 2006 /م ) .439 : 1 ،
منصور بن حممد بن عبد اجلبار السمةاين  " ،تفسري القرآن " .حتقيق  :ايسر بن إبراهيم  ،وغنيم
بن عباس بن غنيم  ( ،ط ، 1الرايض  :دار الوطن 1418 ،هـ1997/م) .136 : 1 ،
ابن عاشور " ،التحرير والتنوير" .706 : 1 ،
الرازي " ،التفسري الكبري"  .)351 : 26 ،وينظر  :الشوكاين " ،فتح القدير"  466 : 4 ،؛
واآللوسي " ،روح املةاين" .127 : 12 ،
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اجلانب الثاين :هل العاصي املؤمن ينال الدين فيقتدى به ويقبل قوله؟
فابن عطية -رمحه هللا -يرى أن الةاصي املؤمن ينال الدين.
رده القامسي-رمحه هللا -بقوله  ":اآلية الكرمية مبةزل عن إرادة خالفة السلطنة
وهذا َّ
وامللك  ،املراد ابلةهد ،تلك اإلمامة املسؤول عنها  ،وهل كانت إال اإلمامة يف الدين وهي
النبوة اليت حرمها الظاملون من ذريته؟ كما قال تةاىل( :ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ

ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ) [الصافات ، ]113:ولو دلت اآلية على السلطنة وامللك خلالفه
الواقع ؛ فقد انل اإلمامة الدنيوية كثري من الظاملني ؛ فظهر أن املراد من الةهد إمنا هو اإلمامة
يف الدين خاصة " (.)1
بينما يرى ابن الفرس-رمحه هللا -أن الةاصي املؤمن وإن انل الدين فاالقتداء به وقبول
قوله ال جيب.

قال ابن كثري -رمحه هللا": -وقال سةيد بن جبري ( :ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ)املراد به
املشرك  ،ال يكون إمام ظامل يقول  :ال يكون إمام مشرك" (.)2
قال الشيخ ابن ابز-رمحه هللا -مةلقاً عليه ":الظلم إذا أطلق فهو الشرك ؛ فاملشركون
ليسوا أئمة وإن كانوا من ذرية إبراهيم ؛ وهكذا الظلمة الفاسقون ليسوا قدوة فيما هم فيه من
الظلم والفسق  ،وإن كان قدوة فيما فيهم من اخلري  ،فقد جةل يف ذريته الةدل والفاسق
والكافر ،فالكافر ليس إبمام ولو بلغ ما بلغ فال يقتدى به ؛ والفاسق ال يقتدى به فيما
أخطأ فيه وفيما ضل فيه  ،وإمنا يقتدى به يف اخلري واهلدى وما وافق احلق" (.)3
اجلانب الثالث  :هل العاصي املؤمن ينال األمان من عذاب هللا؟
فابن عطية -رمحه هللا -يرى أن الةاصي املؤمن ينال األمان من عذاب هللا  ،بينما
يرى ابن الفرس-رمحه هللاَّ -
أن الةاصي ال أيمن الةذاب  ،ألنه حتت الوعيد لكن الةفو
( )1القامسي " ،حماسن التأويل" .391 : 1 ،
( )2إمساعيل بن عمرو ابن كثري "،تفسري القرآن الةظيم" .حتقيق :سامي بن حممد السالمة  ( ،ط، 2
الرايض  :دار طيبة 1420،هـ 1999 /م ) .410: 1 ،
( )3عبد الةزيز بن عبدهللا ابن ابز " ،شرح تفسري ابن كثري"  .اسرتجةت بتاريخ 1442/5/24 :ه ،
املوقع الرمسي للشيخ.https://binbaz.org.sa/audios/221/20 :
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اجلائز عن هللا تةاىل إذا حصل صح له األمان.
قال السمةاين -رمحه هللا ": -واختلفوا يف هذا الةهد وقال جماهد  :أراد به اإلمامة ؛
()1
وهو األليق بظاهر النسق  ،وفيه قول آخر :أنه األمان من النار ،والظامل  :الفاسق " .
والذي يظهر -وهللا أعلم -أن مراد السمةاين وابن عطية -رمحهما هللا -أن األمان من
الةذاب هنا هو عدم اخللود يف النار لةصاة املوحدين ؛ كما هو مةتقد أهل السنة واجلماعة ؛
ألهنم حتت املشيئة ؛ إن شاء عفا عنهم وإن شاء عذهبم ؛ وال خيلدون يف النار.
قال ابن عثيمني-رمحه هللا -عند تفسري قوله تةاىل ( :ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ

ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ) [الصافات ": ]113:فذرية إبراهيم وإسحاق ينقسمون
إىل ثالثة أقسام :،...الثالث :من عنده مطلق اإلحسان  ،وهو املسلم الذي عنده مةاصي ،
ومطلق الظلم وهو كذلك املسلم الذي عنده مةاصي  ،فإن كثرت مةاصيه على طاعاته صار
()2
إىل الظلم أقرب ،وإن كثرت طاعته على مةاصيه صار إىل اإلحسان أقرب" .
اجلانب الرابع  :هل العاصي املؤمن تلزم طاعته إذا كان ذا أمر.
فابن عطية -رمحه هللا -يرى أن الةاصي املؤمن تلزم طاعته إذا كان ذا أمر ؛ بينما يرى
ابن الفرس-رمحه هللا -أن اإلمام الفاسق إمنا جيب امتثال أمره إذا أمر بطاعة ؛ وإن أمر
مبةصية مل جيب امتثال أمره على أنه قد اختلف يف خلةه.
والذي عليه مةتقد أهل السنة واجلماعة طاعة ويل أمر املسلمني وعدم اخلروج عليه إال
بكفر بواح.
قال القرطيب-رمحه هللا ": -استدل مجاعة من الةلماء هبذه اآلية على أن اإلمام يكون
من أهل الةدل واإلحسان والفضل مع القوة على القيام بذلك ،فأما أهل الفسوق واجلور
والظلم ليسوا له أبهل ؛ لقوله تةاىل ( :ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ) ؛ والذي عليه األكثر من
الةلماء أن الصرب على طاعة اإلمام اجلائر أوىل من اخلروج عليه ،ألن يف منازعته واخلروج عليه
استبدال األمن ابخلوف  ،وإراقة الدماء  ،وانطالق أيدي السفهاء  ،وشن الغارات على

( )1السمةاين " ،تفسري القرآن " .136 : 1 ،
( )2حممد بن صاحل الةثيمني " ،تفسري سورة الصافات" ( .ط ، 1الرايض  :دار الثراي 1424 ،هـ) ،
ص.261
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()1

املسلمني  ،والفساد يف األرض" .
وقال الشنقيطي-رمحه هللا" :-إذا طرأ على اإلمام األعظم فسق  ،أو دعوة إىل بدعة ،
هل يكون ذلك سبباً لةزله والقيام عليه أو ال؟ قال بةض الةلماء  :إذا صار فاسقاً  ،أو
داعياً إىل بدعة جاز القيام عليه خللةه ؛ والتحقيق  :الذي ال شك فيه أنه ال جيوز القيام عليه
()2
خللةه إال إذا ارتكب كفراً بواحاً عليه من هللا برهان" - .وهللا تةاىل أعلم.-
املوضع السادس  :قوله تعاىل ( :ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ
ﮓ ﮔﮕﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥ
ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰﮱ) [البقرة.]178:

قال ابن عطية-رمحه هللا " : -وقوله تةاىل( :ﮟ) رفع على خرب ابتداء مضمر

تقديره  :فالواجب واحلكم اتباع  ،وهذا سبيل الواجبات كقوله تةاىل ( :ﮩ ﮪ)
()3

[البقرة ، ]229 :وأما املندوب إليه فيأيت منصوابًكقوله تةاىل ( :ﮆﮇ) [حممد. " ]4 :

الفرس  -رمحه هللا ": -قوله تةاىل( :ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ
استدراك ابن َ
ﮣ) [البقرة ]178 :املةىن فالواجب اتباع أو احلكم اتباع وحنو ذلك ؛ قال أبو حممد :

سبيل الواجبات كقوله تةاىل ( :ﮩ ﮪ) [البقرة ، ]229 :وأما املندوب إليه فيأيت

منصوابً كقوله تةاىل ( :ﮆ ﮇ ) [حممد ، ]4 :وهذا الذي ذكره أبو حممد منزع ال
()4
تقتضيه الةربية" .

()1
()2
()3
()4

القرطيب " ،اجلامع ألحكام القرآن" .370: 2 ،
الشنقيطي " ،أضواء البيان" .81 : 1 ،
ابن عطية " ،احملرر الوجيز" .246 : 1 ،
ابن الفرس " ،أحكام القرآن" .172 : 1 ،
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دراسة االستدراك :
()1
ذكر ابن عطية -رمحه هللا -قاعدة من قواعد املصدر وهي  :أن سبيل الواجبات
منصواب ؛ واعرتض عليه ابن ال َفَرس -
مرفوعا  ،وسبيل املندوابت اإلتيان به
اإلتيان ابملصدر ً
ً
رمحه هللا -مبا يفهم منه عدم اطراد هذه القاعدة  ،بقوله  " :وهذا منزع ال تقتضيه الةربية ".
ت  :يةّن أن الرفع من حيث
قال السمني احلليب-رمحه هللا -مبيناً هذا االعرتاض  ":قُـل ُ
هو ال يقتضي إجياابً  ،والنصب ال يقتضي ندابً  ،وإمنا يقتضيهما ما تقدره ؛ أال ترى أنه لو
ندب يف قراءة الرفع فاملندوب اتباع املةروف  ،ويف قراءة النصب فافةلوا اتباعاً ابملةروف أو
فليتبع اتباعاً كان جائزاً من حيث الةربية  ،وإن كان احلكم قد يةاكس  ،وإمنا يةرف الوجوب
الله َّم إال أن يدعي ابن عطية أنه علة جمئ الواجبات مرفوعة واملندوابت
والندب من خارج ُ ،
()2
منصوبة فينظر حينئذ" .
وقال أبو حيان -رمحه هللا ": : -قال ابن عطية بةد تقديره  :فاحلكم أو الواجب
اتباع ،وهذا سبيل الواجبات كقوله تةاىل ( :ﮩ ﮪ) [البقرة ، ]229 :وأما املندوب

إليه فيأيت منصوابً كقوله( :ﮆ ﮇ ) [حممد ]4 :انتهى .وال أدري هذه التفرقة بني
الواجب واملندوب إال ما ذكروا من أن اجلملة االبتدائية أثبت وآكد من اجلملة الفةلية يف مثل

قوله( :ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ) [هود ]69:فيمكن أن يكون هذا الذي حلظه ابن عطية من
()3
هذا" .
وخالصة القول :إن كان ما ذكره ابن عطية -رمحه هللا -يف هذه القاعدة مطرداً أو
أغلبياً فيكون كالمه صحيحاً  ،وإن كان ما ذكره ليس مطرداً فيكون استدراك ابن ال َفَرس -
رمحه هللا -صحيحاً -وهللا تةاىل أعلم.-
( )1ينظر  :خالد بن عثمان السبت " ،قواعد التفسري"( .ط ، 1القاهرة  :دار ابن عفان  ،الرايض :
دار ابن القيم 1426 ،هـ 2005 /م) .281 : 1 ،
( )2شهاب الدين أمحد بن يوسف السمني احلليب " ،القول الوجيز يف أحكام الكتاب الةزيز من بداية
كالمه على اآلية ( )163من سورة البقرة إىل هناية كالمه على اآلية ( )179من السورة نفسها -
دراسة وحتقيقاً ." -حتقيق الباحث  :عبيد منصور طرخيم الشمراين  ( ،املدينة املنورة  :اجلامةة
اإلسالمية 1428 ،هـ )  ،ص.414
( )3أبو حيان " ،البحر احمليط" .151 : 2 ،
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املوضع السابع  :قوله تعاىل ( :ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ

ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ) [النساء]35:

قال ابن عطية-رمحه هللا " : -واختلف من املأمور بـ البةثة؟  ،فقيل :احلاكم  ،فإذا
أعضل على احلاكم أمر الزوجني  ،وتةاضدت عنده احلجج  ،واقرتنت الشبه  ،واغَّتم وجه
اإلنفاذ على أحدمها  ،بةث حكمني من األهل ليباشرا األمر  ،وخص األهل ألهنم مظنة
الةلم بباطن األمر  ،ومظنة اإلشفاق بسبب القرابة  ،وقيل :املخاطب الزوجان وإليهما تقدمي
()1
احلكمني  ،وهذا يف مذهب مالك ،واألول لربيةة وغريه" .
الفرس  -رمحه هللا ": -واختلف يف املأمور ابلبةثة للحكمني  ،فقال
استدراك ابن َ
سةيد بن جبري  :احلكام إذا أعضل أمرمها عليهم وترافةا إليهم  ،وقال السدي  :املخاطب
()2
الزوجان  .وقال بةض املفسرين  :إليهما تقدمي احلكمني  ،وهذا مذهب مالك  ،واألول
لربيةة وغريه  ،وأخطأ فيما نسب إىل مالك ؛ ألن املشهور عن مالك أن اإلمام هو الذي
أيضا أن يبةثهما من يلي أمر الزوجني ،
يبةث احلكمني  ،وأجاز أن يبةثهما الزوجان ،وأجاز ً
مجيةا  ،وأما أن
فإن محلنا اآلية على هذا القول  :جةلنا املخاطبة هبا احلكام والزوجني والوالة ً
()3
يقال  :إن مذهب مالك أن املخاطب ابآلية الزوجان خاصة فشيء ال نةرفه " .
دراسة االستدراك :
ب ابن عطية -رمحه هللا -إىل اإلمام مالك -رمحه هللا -القول أبن الزوجني مها
نَ َس َ
املخاطبان بقوله ( :ﮂ) ومها اللذان إليهما بةث احلكمني َ ،و َخطَأه ابن الفرس -رمحه
هللا -يف هذه النسبة  ،وأن املشهور يف مذهب مالك أن اإلمام هو الذي يبةث احلكمني ،
مع جتويزه أن يبةثهما الزوجان أو األولياء  ،وعلى هذا ميكن جةل اخلطاب يف قوله :

(ﮂ) للجميع  ،و َّأما أن يقال  :إن مذهب مالك -رمحه هللا -أبن املخاطب يف قوله:
( )1ابن عطية " ،احملرر الوجيز" .49 : 2 ،
( )2قال ابن اجلوزي -رمحه هللا " : -ويف املأمور ابنفاذ احلكمني قوالن :أحدمها :أنه السلطان إذا ترافةا
إليه  ،قاله سةيد بن جبري  ،والضحاك  ،والثاين  :الزوجان ،قاله السدي" .ابن اجلوزي  " ،زاد
املسري " .403 : 1 ،
( )3ابن الفرس " ،أحكام القرآن" .182 ، 183 : 2 ،
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(ﮂ) الزوجان خاصة فهو غري مةروف يف املذهب.
وما ذكره ابن الفرس-رمحه هللا -هو الذي ذكره غري واحد من علماء املالكية.
قال ابن جزي-رمحه هللا " :-ومشهور مذهب مالك  :أن احلاكم هو الذي يبةث
()1
احلكمني  ،وقيل  :يبةثهما الزوجان " .
وقال خليل -رمحه هللا " :-ومذهبنا  :أن للحاكم وللزوجني وملن يلي عليهما إقامة
()3( )2
احلكمني  ،ويف املدونة  :قال ربيةة  :ال يبةثهما إال السلطان " .
الفرس-رمحه هللا -على ابن عطية
وخالصة القول  :الذي يظهر صحة استدراك ابن َ
رمحه هللا -فيما نسبه إىل اإلمام مالك -رمحه هللا- ، -وهللا تةاىل أعلم.-املوضع الثامن  :قوله تعاىل ( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ

ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ) [التوبة]73:

قال ابن عطية-رمحه هللا " : -قوله ِ
جاه ِد مأخوذ من بلوغ اجلهد وهي مقصود هبا
املكافحة واملخالفة  ،وتتنوع حبسب اجملاهد فجهاد الكافر املةلن ابلسيف ،وجهاد املنافق
()4
املتسرت ابللسان والتةنيف واالكفهرار يف وجهه  ،وحنو ذلك ؛ أال ترى أن من ألفاظ

الشرع قوله « : -- :واجملاهد من جاهد نفسه يف طاعة هللا»
()1
()2
()3

()4
()5

()5

 ،فجهاد النفس إمنا هو

ابن جزي " ،التسهيل لةلوم التنزيل" .191 : 1 ،
ينظر  :مالك بن أنس " ،املدونة الكربى -رواية سحنون ( ." -ط ، 1بريوت  :دار الكتب
الةلمية1415 ،هـ 1994 /م).
خليل بن إسحاق املالكي  " ،التوضيح يف شرح خمتصر ابن احلاجب " .حتقيق  :أبو الفضل
الدمياطي أمحد بن علي (ط ، 1الدار البيضاء  :مركز الرتاث الثقايف املغريب  ،بريوت  :دار ابن
حزم1433 ،هـ 2012 /م) .448 : 3 ،
يقال :رأيته مكفهر الوجه  ،وقد اكفهر الرجل إذا عبس .ينظر  .اجلوهري " ،الصحاح" :2 ،
.809
أمحد بن حممد بن حنبل الشيباين  " ،املسند " .حتقيق  :شةيب األرنؤوط  (،ط ، 2بريوت :
مؤسسة الرسالة  ،بريوت 1420 :هـ1999/م)  ، 381 : 39 ،ح ،23958وصححه األلباين.
ينظر  :حممد انصر الدين األلباين " ،سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها".
(ط ،1الرايض  :مكتبة املةارف 1416 ،هـ 1996/م ) .89 : 2 ،
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مصابرهتا ابتباع احلق وترك الشهوات  ،فهذا الذي يليق مبةىن هذه اآلية لكنا جنلب قول
الزجاج  :وهو متةلق يف ذلك أبلفاظ ابن مسةود :
املفسرين نصاً لتكون مةروضة للنظر ،قال ّ
()1
أمر يف هذه اآلية جبهاد الكفار واملنافقني ابلسيف  ،وأبيح له فيها قتل املنافقني  ،قال ابن
مسةود :إن قدر وإال فباللسان وإال فبالقلب واالكفهرار يف الوجه
حممد :والقتل ال يكون إال مع التجليح
عباس :املةىن جاهد املنافقني ابللسان

()4

()3

()2

 ،قال القاضي أبو

ومن جلح خرج عن رتبة النفاق  ،وقال ابن

 ،وقال احلسن بن أيب احلسن :املةىن جاهد املنافقني
()5

إبقامة احلدود عليهم  ،قال :وأكثر ما كانت احلدود يومئذ تصيب املنافقني  ،قال القاضي
أبو حممد  :ووجه ترك رسول هللا  --املنافقني ابملدينة أهنم مل يكونوا جملحني بل كان كل
مغموص

()6

عليه إذا وقف ادعى اإلسالم  ،فكان يف تركهم إبقاء وحياطة لإلسالم وخمافة أن
()7

تنفر الةرب إذا مسةت أن حممدا  --يقتل من يظهر اإلسالم" .
()1

()2
()3
()4
()5

()6

()7

قال الزجاج –رمحه هللا ":-واملةىن جاهدهم ابلقتل واحلجة  ،فاحلجة على املنافقني جهاد هلم".
إبراهيم بن حممد بن سهل الزجاج " ،مةاين القرآن وإعرابه " .حتقيق د .عبد اجلليل عبده شليب ،
(ط ، 1بريوت  :عامل الكتب 1408 ،هـ1988 /م ) .461 : 2 ،
ينظر  :املاوردي " ،النكت والةيون" .382 : 2 ،
التجليح  :اإلقدام الشديد والتصميم يف األمر واملضي .ينظر  :حممد بن مكرم ابن منظور  " ،لسان
الةرب " ( .ط ، 1بريوت  :دار صادر  ،بدون ) .425 : 2 ،
ينظر  :املاوردي " ،النكت والةيون" .382 : 2 ،
املصدر السابق.
رده ابن الةريب -رمحه هللا -بقوله  ":وأما قول من قال  :إن جهاد املنافقني إبقامة
وهذا القول َّ
احلدود فيهم ؛ ألن أكثر إصابة احلدود كانت عندهم  ،فإنه دعوى ال برهان عليها  ،وليس الةاصي
مبنافق  ،إمنا املنافق مبا يكون يف قلبه من النفاق كامناً  ،ال مبا تتلبس به اجلوارح ظاهرا ،وأخبار
احملدودين يشهد مساقها أهنم مل يكونوا منافقني " ابن الةريب " ،أحكام القرآن" .544 : 2 ،
أي مطةون يف دينه متهم ابلنفاق .املبارك بن حممد اجلزري "،النهاية يف غريب احلديث واألثر".
حتقيق  :طاهر أمحد الزاوي وحممود حممد الطناحي ( ،بدون  ،بريوت  :املكتبة الةلمية ،
1399هـ1979/م) .386 :3 ،
ابن عطية " ،احملرر الوجيز" .59 : 3 ،
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الفرس  -رمحه هللا ": -اختلف املفسرون فقيل املةىن جاهد الكفار ،
استدراك ابن َ
واملنافقني ابلسيف فأمر النيب  --بقتال املنافقني كما يقاتل الكفار وأذن له يف قتلهم ،
وعلى ذلك مات النيب  ، --وإىل هذا ذهب الزجاج  ،وقال ابن مسةود يفةل ذلك إن
قدر وإال ابللسان  ،وإليه ذهب ابن عباس.
وقيل املةىن جاهد الكفار ابلسيف واملنافقني إبقامة احلدود عليهم وإىل هذا ذهب
احلسن بن أيب احلسن ،قال :وأكثر ما كانت احلدود تصيب يومئذ املنافقني ؛ فلم ير من
ذهب إىل هذين القولني قتال املنافقني وال قتلهم .ومال إىل هذا بةض املفسرين  ،وقال :
قتلهم ال يكون إال إذا جلحوا  ،وإذا جلحوا فهم كفار  ،مث قال ما ينقض مذهبه ؛ قال:
ووجه ترك رسول هللا  --املنافقني ابملدينة أهنم مل يكونوا جملحني بل كان كل مغموص عليه
إذا وقف ادعى اإلسالم فكان يف تركهم إبقاء وحياطة لإلسالم وخمافة أن ينفر الةرب إذا
أوال  :إنه يرتك املنافقني ما مل جيلحوا
حممدا  --يقتل من يظهر اإلسالم ؛ فقال ً
مسةت أن ً

وأن رسول هللا  --تركهم ابملدينة لذلك  ،فالةلة يف تركهم إذن ترك التجليح ؛ مث قال إن

تركهم حياطة لإلسالم ؛ فةلى هذا إذا مل حيتج إىل حياطة اإلسالم لقوته لزم أن يقاتلوا ويقتلوا
وإن مل جيلحوا  ،وهذا مناقض ملذهبه  ،والقول األول أحسن على مقتضى اآلية ؛ ألنه تةاىل
قرن جهاد املنافقني جبهاد الكفار ،وظاهره التسوية يف ذلك ؛ فما جياهد به الكفار جياهد به
()1
املنافقون وذلك السيف إال أن يتقي يف قتاهلم شيئاً على اإلسالم فيبقي عليهم  ،ومن فرق
()3( )2

بني جهاد وجهاد فقد خرج على الظاهر " .
دراسة االستدراك:

اختلف املفسرون يف املراد جبهاد املنافقني يف قوله ( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

( )1وقع يف املطبوع شيء ابلرفع بدل شيئاً  ،والصواب شيئاً ابلنصب  ،إال أن يكون الفةل يتقي مبنياً
على اجملهول فيصح الرفع حينئذ- .وهللا تةاىل أعلم.-
( )2ولذا ذهب ابن كثري إىل أنه ميكن محل اآلية على مجيع األقوال ؛ فقال -رمحه هللا": -وقد يقال :إنه
ال منافاة بني هذه األقوال ؛ ألنه اترة يؤاخذهم هبذا  ،واترة هبذا حبسب األحوال - ،وهللا أعلم."-
ابن كثري " ،تفسري القرآن الةظيم" .178 : 4 ،
( )3ابن الفرس " ،أحكام القرآن" .183،182 : 3 ،
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ﭕ) وذكر ابن عطية -رمحه هللا -أقوال املفسرين يف ذلك ونقلها عنه ابن الفرس-
رمحه هللا ، -مث ذكر ابن عطية-رمحه هللا -بةد تلك األقوال جواابً إلشكال ذكره غري واحد
من املفسرين ؛ وهو إذا كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قد أمر جبهادهم وهو يةلم
()1
أعياهنم ،فكيف تركهم بني أظهر أصحابه فلم يقتلهم؟  .فبني ابن عطية -رمحه هللا -أن
املنافق ال يقتل إال مع التجليح – الذي هو إظهار النفاق واملضي يف ذلك -؛ وأن النيب-
 -ترك قتال املنافقني ابملدينة ألهنم مل يكونوا مظهرين للنفاق  ،حياطة لإلسالم أبن ال
يتحدث الناس أن حممداً يقتل أصحابه َّ ،
فةد ابن الفرس-رمحه هللا -كالمه متناقضاً ؛ ألنه
ذكر أوالً أن الةلة يف تركهم عدم إظهار الةداوة  ،مث ذكر علة أخرى وهي حياطة اإلسالم
فإذا مل حيتج إىل حياطة اإلسالم لقوته لزم أن يقاتلوا ويقتلوا وإن مل جيلحوا.
والذي يظهر أن ابن عطية -رمحه هللا -مل يقصد التفريق الذي ذكره ابن الفرس-رمحه
هللا -بل إن ابن عطية -رمحه هللا -قصد كال األمرين أهنم ال يقاتلون عند عدم إظهار
الةداوة ،وحىت ال يتحدث الناس أن حممداً يقتل أصحابه ؛ وال يلزم الالزم الذي ذكره ابن
الفرس-رمحه هللا.-
ولذا ذكر غري واحد من املفسرين كالماً قريباً من الكالم الذي ذكره ابن عطية -رمحه
هللا.-
قال ابن الةريب -رمحه هللا ": -فإن من املةلوم يف الشريةة أن النيب  --كان جياهد
الكفار ابلسيف على اختالف أنواعهم  ،وأما املنافقون فكان مع علمه هبم يةرض عنهم
ويكتفي بظاهر إسالمهم ويسمع أخبارهم فيلغيها ابلبقاء عليهم  ،وانتظار الفيئة إىل احلق
هبم ،وإبقاء على قومهم ،لئال تثور نفوسهم عند قتلهم ،وحذراً من سوء الشنةة يف أن
يتحدث الناس أن حممدا يقتل أصحابه  ،فكان جملموع هذه األمور يقبل ظاهر إمياهنم ،
وابدي صالهتم ،وغزوهم ،ويكل سرائرهم إىل رهبم ،واترة كان يبسط هلم وجهه الكرمي ،
( )1ينظر  :حممد بن جرير الطربي " ،جامع البيان عن أتويل آي القرآن " .حتقيق  :د .عبدهللا بن
عبداحملسن الرتكي  ( ،ط ، 1الرايض  :دار عامل الكتب 1424 ،هـ2003/م )  568 : 11 ،؛
وابن الةريب " ،أحكام القرآن"  544 : 2 ،؛ وابن اجلوزي " ،زاد املسري"  278 : 2 ،؛ والرازي ،
"التفسري الكبري" .103 : 16 ،
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()1

وأخرى كان يظهر التغري عليهم  ،وأما إقامة احلجة ابللسان فكانت دائمة" .
وقال ابن اجلوزي-رمحه هللا ": -فإن قيل :إذا كان رسول هللا  --قد أمر جبهادهم
وهو يةلم أعياهنم ،فكيف تركهم بني أظهر أصحابه فلم يقتلهم ؟.
فاجلواب  :أنه إمنا أمر بقتال من أظهر كلمة الكفر وأقام عليها  ،فأما من إذا أطلع
على كفره ،أنكر وحلف وقال :إين مسلم  ،فإنه أمر أن أيخذ بظاهر أمره  ،وال يبحث عن
()2
سره" .
وقال ابن جزي-رمحه هللا ": -وجهاد املنافقني ابللسان ما مل يظهر ما يدل على
()3
كفرهم  ،فإن ظهر منهم ذلك فحكمهم كحكم الزنديق" .
وخالصة القول  :إن ابن عطية-رمحه هللا -يرى أن جهاد املنافقني ابللسان واحلجة
والبيان  ،وأن الةلة يف عدم قتل املنافق ؛ أن النيب --ترك قتال املنافقني ابملدينة ألهنم مل
يكونوا مظهرين للنفاق  ،وحياطة لإلسالم أبن ال يتحدث الناس أن حممداً يقتل أصحابه.
وابن ال َفَرس يرى أن جهاد املنافقني يكون ابلسيف  ،إال أن يكون يف قتاهلم شيئ على
اإلسالم فيبقي عليهم ؛ فالةلة اليت ذكرها ابن عطية -رمحه هللا -يف ترك النيب --قتال
املنافقني هي نفسها اليت ذكرها ابن ال َفَرس-رمحه هللا -مع االختالف بينهم يف املراد جبهاد
املنافقني يف اآلية.
و َّأما ما ذكره ابن ال َفَرس -رمحه هللا -من التناقض يف كالم ابن عطية –رمحه هللا -؛
ألنه ذكر أوالً أن الةلة يف تركهم عدم إظهار الةداوة  ،مث ذكر علة أخرى وهي حياطة
اإلسالم فإذا مل حيتج إىل حياطة اإلسالم لقوته لزم أن يقاتلوا ويقتلوا وإن مل جيلحوا.
فالذي يظهر أن ابن عطية -رمحه هللا -مل يقصد التفريق الذي ذكره ابن الفرس-رمحه
هللا -بل إن ابن عطية -رمحه هللا -قصد كِال األمرين أهنم ال يقاتلون عند عدم إظهار
الةداوة ،وحىت ال يتحدث الناس أن حممداً يقتل أصحابه ؛ وال يلزم الالزم الذي ذكره ابن
الفرس-رمحه هللا.-
وهللا تةاىل أعلم.-( )1وابن الةريب " ،أحكام القرآن"  .544 : 2 ،وينظر :الطربي " ،جامع البيان" .568 : 11 ،
( )2ابن اجلوزي " ،زاد املسري" .278 : 2 ،
( )3ابن جزي " ،التسهيل لةلوم التنزيل" .343 : 1 ،
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اخلامتة:
أمحد هللا تةاىل الذي َم َّن علي إبمتام هذا البحث  ،وفيما يلي أوجز ما توصلت إليه
من نتائج :
 -1املراد ابالستدراك اتباع القول األول بقول ٍ
اثن  ،يصلح خطأه ،أو يكمل نقصه،
أو يزيل عنه لبساً.
 -2بلغ عدد استدراكات ابن ال َفَرس-رمحه هللا -على ابن عطية -رمحه هللا -اليت
تناوهلا البحث ( )8استدراكات )6( ،منها يف سورة البقرة  ،واستدراك واحد يف سورة
النساء  ،واستدراك واحد يف سورة التوبة.
 -3انفرد ابن ال َفَرس-رمحه هللا -بذكر هذه االستدراكات على ابن عطية -رمحه هللا-؛
فلم يستدركها أحد غريه من املفسرين على ابن عطية -رمحه هللا.-
 -4تنوعت االستدراكات اليت ذكرها ابن ال َفَرس-رمحه هللا -على ابن عطية -رمحه
هللا -ما بني استدراكات يف التفسري  ،ويف أصول الفقه  ،ويف اللغة  ،وإيضاحها من خالل
اجلدول اآليت:
العدد
3
3
1
1

نوع االستدراك
االستدراكات التفسريية
االستدراكات األصولية
االستدراكات يف اللغة
االستدراكات الفقهية
اجملموع

8

رقم املسألة
8،5،3
4،2،1
6
7

الفرس -رمحه هللا -عدداً من الصيغ يف استدراكه على ابن عطية -
 -5استخدم ابن َ
رمحه هللا -وهذه الصيغ هي :قوله " :وهذا وهم "  ،قوله  " :ويف هذا كله نظر " ،وقوله :
" وهذا الذي ذكره أبو حممد منزع ال تقتضيه الةربية"  ،وقوله  ":وهذا مناقض ملذهبه" ،
وقوله " :فال مةىن إلنكار ما ذكره املهدوي" ،وقوله" :ولةل قائل ذلك مل يرد ما ذهب إليه
أبو حممد"  ،وقول " وقد أخطأ ".
الفرس -رمحه هللا -يف نقل أقوال ابن عطية -رمحه هللا-
 -6ميكن تقسيم طريقة ابن َ
إىل نوعني :األول  :التصريح ابلنقل عنه ابالسم أو ابللقب أو ابلكنية  ،أو ابجلمع
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بينها  ،والثاين  :النقل عنه مع إهبام امسه.
الفرس -رمحه هللا -الدليل والتةليل يف سبةة مواضع من املواضع اليت
 -7ذكر ابن َ
استدركها على ابن عطية -رمحه هللا -؛ ويف موضع واحد مل يذكر الدليل وال التةليل.
الفرس -رمحه هللا -يف سبةة مواضع على قول ابن عطية
 -8كانت استدراكات ابن َ
رمحه هللا -نفسه  ،ويف موضع واحد كان استدراكاً على استدراك ابن عطية -رمحه هللا-على املهدوي بقوله  " :فال مةىن إلنكار ما ذكره املهدوي".
الفرس -رمحه هللا -على ابن عطية -رمحه هللا، -
 -9بةد دراسة استدراكات ابن َ
الفرس -رمحه هللا -على ابن عطية يف موضع
الذي يظهر -وهللا أعلم -صحة استدراك ابن َ
الفرس -رمحه هللا -على ابن عطية -رمحه هللا -يف ()4
مواحد  ،وعدم صحة استدراك ابن َ
الفرس -رمحه هللا ، -وابن عطية -رمحه هللا-
مواضع  ،ويف ( )3مواضع لكل من رأي ابن َ
حظ من النظر ،وإيضاحها من خالل اجلدول اآليت :
االستدراك
الفرس -رمحه هللا -على ابن عطية-رمحه هللا-
صحة استدراك ابن َ

الفرس -رمحه هللا -على ابن عطية -رمحه هللا-
عدم صحة استدراك ابن َ
الفرس وابن عطية -رمحهما هللا -حظ من النظر
لكل من رأي ابن َ
اجملموع

رقم املسألة
7
8،4،2،1
6،5،3
8

وختاماً :ممن اعتىن آبراء الةلماء الذين ألفوا يف كتب أحكام القرآن الكرمي السمني
احلليب -رمحه هللا -يف كتابه  :القول الوجيز يف أحكام الكتاب الةزيز  ،وقد حقق منه عدة
رسائل جامةية يف اجلامةة اإلسالمية يف املدينة املنورة  ،وقد استدرك كثرياً على أولئك الةلماء
الفرس -رمحهم هللا -؛ لذا أوصي بدراسة تلك االستدراكات
كاجلصاص ،وابن الةريب  ،وابن َ
سواء أكان ذلك على سبيل االنفراد لكل لةامل  ،أو دراستها يف مشروع علمي بةنوان :
استدراكات السمني احلليب-رمحه هللا -يف القول الوجيز يف أحكام الكتاب الةزيز على كتب
أحكام القرآن الكرمي.
وهللا تعاىل أعلم
وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني .
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املصادر واملراجع
ابن األثري  ،املبارك بن حممد اجلزري " .النهاية يف غريب احلديث واألثر" .حتقيق  :طاهر
أمحد الزاوي وحممود حممد الطناحي( .بدون  ،بريوت  :املكتبة الةلمية ،
1399هـ1979/م).
ابن اجلوزي  ،عبدالرمحن بن علي بن حممد " .زاد املسري يف علم التفسري " ( .ط ، 3بريوت:
املكتب اإلسالمي 1404 ،هـ ).
ابن اجلوزي  ،عبدالرمحن بن علي بن حممد " .نواسخ القرآن" .حتقيق  :محد أشرف علي
املليباري( .ط ، 2املدينة املنورة  :عمادة البحث الةلمي ابجلامةة اإلسالمية،
1423هـ2003/م).
ابن الةريب  ،حممد بن عبد هللا أبو بكر " .أحكام القرآن" .راجع أصوله وخرج أحاديثه وعلَّق
عليه :حممد عبد القادر عطا (.ط ،3بريوت  :دار الكتب الةلمية 1424،هـ /
2003م).
ابن الةريب  ،حممد بن عبد هللا أبو بكر " .احملصول يف علم األصول" .حتقيق  :حسني علي
عمان  :دار البيارق 1420،هـ1999/م).
اليدري وسةيد فودة ( .طَّ ،1
الفرس  ،عبد املنةم بن عبد الرحيم" .أحكام القرآن" .حتقيق  :د .طه بن علي بو سريح
ابن َ
وآخرين ( .ط ، 1بريوت  :دار ابن حزم 1427 ،هـ2006 /م ).
ابن املنري  ،أمحد بن حممد انصر الدين" .االنتصاف"( .بدون  ،بريوت  :دار إحياء الرتاث
الةريب 1407 ،هـ).
ابن بدران عبد القادر بن أمحد  " .جواهر األفكار ومةادن األسرار املستخرجة من كالم
الةزيز اجلبار " .حتقيق  :زهري الشاويش ( .ط ، 1بريوت  :املكتب اإلسالمي ،
1420هـ 1999 /م).
ابن تيمية  ،أمحد بن عبد احلليم " .جمموع الفتاوى "  .مجع وترتيب عبد الرمحن بن حممد
بن قاسم الةاصمي النجدي ( .بدون 1418 ،هـ 1997 /م ).
ابن جزي  ،حممد بن أمحد بن حممد " .التسهيل لةلوم التنزيل " ( .ط ،1لبنان  :دار
الكتاب الةريب  1403،هـ 1983 /م ).
ابن عاشور  ،حممد الطاهر" .التحرير والتنوير " ( .بدون  ،تونس  :دار ُسحنون للنشر
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والتوزيع  ،بدون).
ابن عطية  ،عبد احلق بن غالب" .احملرر الوجيز" .حتقيق  :عبد السالم عبد الشايف حممد ،
(بريوت  :دار الكتب الةلمية 1413،هـ 1992/م).
ابن قدامة  ،موفق الدين عبد هللا بن أمحد بن حممد املقدسي " .روضة الناظر" .حتقيق  :د.
شةبان حممد إمساعيل ( .ط ، 2بريوت  :مؤسسة الرّاين 1423 ،هـ2002/م).
ابن كثري  ،إمساعيل بن عمرو" .تفسري القرآن الةظيم" .حتقيق :سامي بن حممد السالمة ( .
ط ، 2الرايض  :دار طيبة 1420،هـ 1999 /م ).
ابن منظور  ،حممد بن مكرم " .لسان الةرب " ( .ط ، 1بريوت  :دار صادر  ،بدون).
أبو السةود  ،حممد بن حممد بن مصطفى" .إرشاد الةقل السليم إىل مزااي القرآن الكرمي".
(ط ، 4بريوت  :دار إحياء الرتاث الةريب 1414 ،هـ1994 /م).
أبو حيان  ،حممد بن يوسف" .البحر احمليط" .حتقيق  :عادل أمحد عبد املوجود  ،وعلي
حممد مةوض ( .ط ، 1بريوت  :دار الكتب الةلمية 1422 ،هـ 2001 /م ).
أمحد بن حممد املقري التلمساين " .نفخ الطيب من غصن األندلس الرطيب" .حتقيق  :د.
إحسان عباس ( .بريوت  :دار صادر 1388 ،هـ).
األمحدي  ،موسى بن حممد " .مةجم األفةال املتةدية حبرف"  ( .ط ، 1بريوت  :دار الةلم
للماليني 1979 ،م).
األصبحي  ،مالك بن أنس " .املدونة الكربى -رواية سحنون ( ." -ط ، 1بريوت  :دار
الكتب الةلمية 1415 ،هـ 1994 /م).
األلباين  ،حممد انصر الدين ".سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها".
(ط ،1الرايض  :مكتبة املةارف 1416 ،هـ 1996/م ).
اآللوسي  ،حممود بن عبد هللا" .روح املةاين يف تفسري القرآن الةظيم والسبع املثاين "( .بدون
 ،بريوت  :دار إحياء الرتاث الةريب  ،بدون) .
البيضاوي  ،عبدهللا بن عمر بن حممد " .أنوار التنزيل وأسرار التأويل "  .إعداد وتقدمي :
حممد عبدالرمحن املرعشلي( .ط ، 1بريوت  :دار إحياء الرتاث الةريب 1418 ،هـ /
1998م).
اجلصاص  ،أمحد بن علي الرازي" .أحكام القرآن " .حتقيق  :حممد الصادق قمحاوي .
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(بدون  ،بريوت  :دار إحياء الرتاث الةريب 1405،هـ).
اجلوهري  ،إمساعيل بن محاد " .الصحاح"  .حتقيق  :أمحد عبد الغفور عطار  (،ط، 4
بريوت  :دار الةلم للماليني 1407 ،هـ 1987/م).
احلموي  ،أمحد بن حممد مكي " .غمز عيون البصائر يف شرح األشباه والنظائر".
(ط ، 1بريوت  :دار الكتب الةلمية 1405 ،هـ1985/م).
الداوودي  ،حممد بن علي بن أمحد" .طبقات املفسـرين" .ضبطه ووضع حواشيه ،
عبدالسالم عبد املةني ( .ط ،1بريوت  :دار الكتب الةلمية 1422،هـ 2002 /م).
الرازي  ،حممد بن عمر التميمي" .التفسري الكبري "( .ط ، 1بريوت  :دار الكتب الةلمية ،
1421هـ2000 /م ).
رضا  ،حممد رشيد ".تفسري القرآن احلكيم " ( .ط ، 2القاهرة  :دار املنار 1336 ،ه/
1947م ).
الزجاج  ،إبراهيم بن حممد بن سهل" .مةاين القرآن وإعرابه " .حتقيق د .عبد اجلليل عبده
شليب( .ط ، 1بريوت  :عامل الكتب 1408 ،هـ1988 /م ).
الزخمشري  ،حممود بن عمر" .الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل"
حتقيق  :عبدالرزاق املهدي ( .بدون  ،بريوت  :دار إحياء الرتاث الةريب  ،بدون).
الزهراين  ،انيف بن سةيد" .استدراكات السلف يف التفسري" ( .ط ، 1الدمام  :دار ابن
اجلوزي 1430،هـ).
السبت  ،خالد بن عثمان" .قواعد التفسري"( .ط ، 1القاهرة  :دار ابن عفان  ،الرايض :
دار ابن القيم 1426 ،هـ 2005 /م).
السةدي  ،عبدالرمحن بن انصر " .تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان"  .حتقيق :
عبدالرمحن بن مةال اللوحيق ( .ط ،4بريوت  :مؤسسة الرسالة 1426 ،هـ2005/م).
السلماين  ،أبو عبد هللا بن سةد بن أمحد " .اإلحاطة يف أخبار غرانطة" .حتقيق  :د.
يوسف علي طويل ( ،ط ،1بريوت  :دار الكتب الةلمية 1424 ،هـ 2003 /م ).
السمةاين  ،منصور بن حممد بن عبد اجلبار " .تفسري القرآن " .حتقيق  :ايسر بن إبراهيم ،
وغنيم بن عباس بن غنيم  ( .ط ، 1الرايض  :دار الوطن 1418 ،هـ1997/م).
السمني احلليب  ،شهاب الدين أمحد بن يوسف " .القول الوجيز يف أحكام الكتاب الةزيز
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من بداية كالمه على اآلية ( )163من سورة البقرة إىل هناية كالمه على اآلية ()179
من السورة نفسها -دراسة وحتقيقاً ." -حتقيق الباحث  :عبيد منصور طرخيم الشمراين .
( املدينة املنورة  :اجلامةة اإلسالمية 1428 ،هـ ).
السمني احلليب  ،شهاب الدين أمحد بن يوسف " .القول الوجيز يف أحكام الكتاب الةزيز
من أول الكتاب إىل هناية كالمه على اآلية ( )105من سورة البقرة -دراسة وحتقيقاً."-
حتقيق الباحث  :عبد الرحيم القاوش  ( ،املدينة املنورة  :اجلامةة اإلسالمية 1430،هـ)
السيوطي  ،عبد الرمحن بن أيب بكر" .طبقات املفسـرين للسيوطي" .حتقيق  :علي حممد
عمر( .ط ،1القاهرة  :مكتبة وهبة 1396هـ).
الشنقيطي ،حممد األمني" .الةذب النمري من جمالس الشنقيطي يف التفسري" .حتقيق:
د .خالد بن عثمان السبت( .ط ،2مكة املكرمة :دار عامل الفوائد،
1426هـ2006/م).
الشنقيطي  ،حممد األمني " .أضواء البيان يف إيضاح القرآن ابلقرآن"  .إشراف  :بكر بن
عبدهللا أبو زيد ( .ط ،1مكة املكرمة  :دار عامل الفوائد 1426 ،هـ 2006 /م).
الشنقيطي ،حممد األمني " .مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر " .إشراف بكر بن عبد
هللا أبو زيد ( .ط ، 1مكة املكرمة  :دار عامل الفوائد 1426 ،هـ).
الشوكاين  ،حممد بن علي " .فتح القدير اجلامع بني فّن الرواية والدراية من علم التفسري ".
حتقيق :د .عبدالرمحن عمرية  ( .ط ، 2املنصورة  :دار الوفاء 1418 ،هـ 1997 /م).
الشيباين  ،أمحد بن حممد بن حنبل " .املسند " .حتقيق  :شةيب األرنؤوط  (.ط ، 2بريوت
 :مؤسسة الرسالة  ،بريوت 1420 :هـ1999/م).
الطربي  ،حممد بن جرير " .جامع البيان عن أتويل آي القرآن " .حتقيق  :د .عبدهللا بن
عبداحملسن الرتكي  ( .ط ، 1الرايض  :دار عامل الكتب 1424 ،هـ2003/م ).
الةثيمني  ،حممد بن صاحل " .تفسري سورة البقرة " ( .ط ، 1الدمام  :دار ابن اجلوزي ،
1423هـ).
الةثيمني  ،حممد بن صاحل" .تفسري سورة الصافات" ( .ط ، 1الرايض  :دار الثراي ،
1424هـ).
القامسي  ،حممد مجال الدين" .حماسن التأويل" .حتقيق  :حممد فؤاد عبد الباقي  ( .ط، 1
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بريوت  :دار إحياء الرتاث الةريب 1415 ،هـ 1994 /م).
القرطيب  ،حممد بن أمحد بن أيب بكر " .اجلامع ألحكام القرآن واملبني ملا تضمنه من السنة
وآي الفرقان"  .حتقيق د .عبد هللا بن عبداحملسن الرتكي  ( .ط ، 1بريوت  :مؤسسة
الرسالة 1427 ،هـ 2006 /م ).
القمي  ،نظام الدين احلسن بن حممد بن حسني " .غرائب القرآن ورغائب الفرقان" .حتقيق :
الشيخ زكراي عمريات  ( .ط ، 1بريوت  :دار الكتب الةلمية 1416،هـ 1996 /م).
القونوي  ،إمساعيل بن حممد بن مصطفى" .حاشية القونوي على تفسري البيضاوي " .
ضبطه وصححه  :عبد هللا حممود حممد عمر  ( .ط ،1بريوت  :دار الكتب الةلمية ،
1422هـ 2001/م ).
القيسي  ،مكي بن أيب طالب" .اإليضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ومةرفة أصوله واختالف
الناس فيه " .حتقيق  :د .أمحد حسن فرحات ( .ط ، 1جدة  :دار املنارة 1406 ،هـ).
الكرماين  ،حممد بن أيب نصر " .شواذ القراءات " .حتقيق  :د .مشران الةجلي  ( .بدون ،
بريوت  :مؤسسة البالغ  ،بدون ).
الكرماين  ،حممود بن محزة" .غرائب التفسري وعجائب التأويل " .حتقيق  :د .مشران سركال
الةجلي ( .بدون  ،جدة  :دار القبلة للثقافة اإلسالمية  ،،بريوت  :مؤسسة علوم
القرآن  ،بدون).
الكيا اهلراسي  ،علي بن حممد بن علي " .أحكام القرآن" .حتقيق  :موسى حممد علي وعزة
عبد عطية( .ط ، 1بريوت  :دار الكتب الةلمية 1405 ،هـ).
املالكي  ،خليل بن إسحاق " .التوضيح يف شرح خمتصر ابن احلاجب " .حتقيق  :أبو الفضل
الدمياطي أمحد بن علي (ط :1الدار البيضاء  :مركز الرتاث الثقايف املغريب  ،بريوت :
دار ابن حزم 1433 ،هـ 2012 /م).
املاوردي  ،علي بن حممد بن حبيب" .النكت والةيون "  .حتقيق  :السيد ابن عبد املقصود
بن عبد الرحيم  ( .بدون  ،بريوت  :دار الكتب الةلمية  ،بدون).
عز وجل-
النحاس  ،أمحد بن حممد بن إمساعيل  " .الناسخ واملنسوخ يف كتاب هللا َّ -
واختالف الةلماء يف ذلك " .حتقيق  :د .سليمان بن إبراهيم الالحم ( .ط ، 1بريوت
 :مؤسسة الرسالة 1421 ،هـ1991/م).
- 193 -

استـدراكات ابـن الف َـرس على ابـن عطيـة ،مجعاً ودراسة ،د .محدان بن اليف بن جابر العنزي

اهلوميل  ،البندري بنت عبد الرمحن " .منهج ابن الفرس يف ترجيحاته من خالل كتابه أحكام
القرآن"( .الرايض  :جامةة اإلمام حممد بن سةود اإلسالمية 1431 ،هـ).
املواقع اإللكرتونية :
ابن ابز ،عبد الةزيز بن عبدهللا " .شرح تفسري ابن كثري"  .املوقع الرمسي للشيخ:
.https://binbaz.org.sa/audios/221/20
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