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هذا البحث يتناول بالدراسة والتحليل عددا من االستنباطات اليت ذهب إليها 

وقد أراد الباحث من خالل  .املفسرون يف اآليات القرآنية يف عدد من أنواع العلوم

هذا البحث لفت االنتباه إىل دقة االستنباط وبنائه على مقدمات علمية دقيقة بىن 

االستنباط مثار نقاش وطول حبث بني املفسرين عليها املفسرون نظرهم وكان هذا 

سواء كان ذلك يف املوافقة أو املخالفة، وظهر من خالل هذه النقاشات طول باع 

املفسرين يف معرفة هذه املقدمات سواء كان ذلك يف علم النحو أو البالغة أو 

 هذه إن مثل .األصول مع معرفة تأثري املذهب العقدي أو الفقهي يف استنباط املفسر

النقاشات بني املفسرين وخاصة يف االستنباط الذي هو من أدق علوم الشريعة تفتح 

أنظار الباحثني والدارسني مع هذا التوسع يف التدبر إىل عمق املعاين القرآنية وسعة 

األصول الشرعية اليت أشار إليها القرآن الكرمي، وأمهية اآلالت العلمية اليت يبىن عليها 

ن من أهم نتائج البحث اليت خرج �ا الباحث أمهية االستنباط بني وكا .االستنباط

 مع عنايتهم باألصول واملقدمات اليت بين عليها ،علوم الشريعة ودقة العلماء فيه

وبيا�م لوجه االستنباط، واستدراكهم على كل من تصدى الستنباط من القرآن 

  . وتنبيههم على ذلك االستنباط من جهة الصواب أو الغلط

  . أدوات االستنباط-  أنواع االستنباط-  االستدراك-االستنباط :الكلمات المفتاحية
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 Abstract 

This research deals with the study and analysis of a 

number of deductions that interpreters went to in the 

Quranic verses in a number of types of science. The 

researcher wanted through this research to draw 

attention to the accuracy of deduction and its 

construction on accurate scientific introductions upon 

which the interpreters built their view, and this 

deduction was the subject of discussion and lengthy 

research among interpreters, whether it was in approval 

or violation, and it appeared through these discussions 

the length of interpreters sold in knowing these 

introductions Be it in grammar, rhetoric, or 

fundamentals, with knowledge of the influence of 

dogmatic or juristic doctrine on the eligibility of the 

interpreter. It is like this 

Discussions between the interpreters, especially in the 

deduction which is one of the most accurate science of 

Sharia, opens the eyes of researchers and scholars with 

this expansion of reflection to the depth of the Qur'anic 
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meanings and the scope of legal principles referred to 

by the Holy Qur’an, and the importance of the scientific 

machines upon which deduction is based. Among the 

most important results of the research that the researcher 

came out with was the importance of deduction between 

the science of Sharia and the accuracy of scholars in it, 

with their attention to the principles and premises on 

which it was based and their statement on the face of 

deduction, and their awareness of all those who 

addressed the deduction from the Qur’an and alerting 

them to that deduction in terms of right or wrong. 

Keywords: elicitation - realization - types of elicitation 

- tools of elicitation. 
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$  #  "       !  

ا  

 خلق اهللا، وعلى احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم األمتان األكمالن على خري
  : أما بعد،آله وأصحابه ومن وااله

فإن العلماء يتفاوتون يف فهم القرآن واالستنباط منه حبسب علومهم واجتهادهم 
وقدر�م على النظر والتأمل والبحث، ولذلك جتد االستنباط متفاوت بني العلماء يف 

  .سائر العلوم الشرعية

أثىن اهللا يف كتابه على أهله، وجعلهم من وإن باب االستنباط من أدق األبواب اليت 
  ىق يف ىف يث ىث ُّ : ُ                                                 أهل العلم الذين يرجع إليهم عند االختالف قال جل وعال

 ىن نن من زن رن  مم ام يل ىل مل يك مكىك لك اك يق

  ]٨٣: النساء [َّين

وقد اعتىن به العلماء تنظريا وتطبيقا، وجعله بعضهم دليال على بلوغ العامل درجة 
 إال من امتلك آلة العلوم الشرعية، ومعرفة بالطرق االجتهاد ألنه ال يتصدى له

بذل الوسع : (الصحيحة الستخراج املعاين اخلفية، يقول الزركشي يف تعريفه لالجتهاد
  )١().يف نيل حكم شرعي عملي بطريق االستنباط

إن ( ]٧٩:األنبياء [َّجئ يي ُّ : ويقول اجلصاص يف تعليق له على قوله تعاىل
أن املستنبط أعلى درجة من احلافظ : رجات العلوم، أال ترىدرجة املستنبطني أفضل د

 أفضل درجات العلم اليت - عليه السالم - غري املستنبط، فلم يكن اهللا ليحرم نبيه 
   )٢().هي درجة االستنباط

وملا تبوأ أهل االستنباط تلك املنزلة يف األدلة الشرعية، ويف كالم العلماء فإنه دليل 
ة والنظر ملعرفة طرقه وأدواته وأصوله لكي حتصل امللكة اليت على أنه حري باملدارس

يستطيع �ا الباحث االستنباط ومييز �ا بني االستنباط الصحيح واخلاطئ، وخاصة مع 
  .التوسع احلاصل يف االستنباط والتدبر لكتاب اهللا تعاىل

                                                           

   ).   ١٩٧ / ٧   : (          البحر احمليط  ) ١ (

   ).   ٢٤٠ / ٣   : (              الفصول يف األصول  ) ٢ (
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ظر يف وإن من مسالك العلماء اليت امتألت �ا كتبهم مسلك االستدراك والنقد والن
مؤلفات السابقني تصحيحا أو بيانا، وقد مشل ذلك ما استنبطه املفسرون من كتاب 
اهللا، وبيان مآخذ العلماء فيها والنقد هلا موافقة أو خمالفة، ومن نظر يف هذه 
االستدراكات تبني له دقة العلماء يف استنباطا�م والنقد هلا، وقد حاولت مجع عدد 

راكات واملوازنة بينها وبيان األقرب للصواب قدر من هذه االستنباطات واالستد
االستطاعة، وقد كان هذا البحث حمققا جلزء من هذا اهلدف من النظر يف استنباطات 
املفسرين واملدارسة هلا من خالل األصول والقواعد اليت يبىن عليها االستنباط 

  .الصحيح

  

  .استدراكات املفسرين يف باب االستنباط: موضوع البحث

   :لة البحثمشك

امتألت كتب املفسرين بكثري من االستنباطات يف عدد من علوم الشريعة، مث إنك 
جتد عليها  االستدراكات من العلماء تصويبا أو تقوميا ونقدا فيقوم الباحث بعرض 
هذه االستنباطات واالستدراكات على األصول العلمية يف التفسري يف علوم املعتقد 

  .لراجح من املرجوح واملوافق من املخالفواللغة واألصول ملعرفة ا

  

  :أهداف البحث

  :ميكن تلخيص أهداف البحث فيما يلي

لفت انتباه الباحثني إىل أمهية الدراسة يف استدراكات املفسرين يف باب _ ١
  .االستنباط

النظر واملوازنة بني أقوال املفسرين يف االستنباط من القرآن الكرمي، ومعرفة دقة _ ٢
  . االستدراك والنقد هلذه االستنباطاتالعلماء يف

حماولة اكتساب امللكة من خالل النظر يف االستنباط من خالل األمثلة _ ٣
  . ومعرفة مآخذ العلماء يف استنباطا�م واألصول اليت اعتمدوها،التطبيقية
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  :منهج البحث

  واصفا األمثلة حتت أنواع،اعتمد الباحث على املنهج الوصفي التحليلي لألمثلة
االستنباط مث حملال هلا من خالل أقوال العلماء واملفسرين ومنازعهم يف هذا 

 مث أتبعها بذكر االستدراكات على االستنباطات، وسبب النقد واالعرتاض ،االستنباط
مث عرض القولني على األصول التفسريية وحماولة الوصول للراجح من املرجوح، فرجع 

ول الفقه واللغة وغريها ملعرفة موافقة االستنباط الباحث إىل كتب املعتقد والفقه وأص
  .لألصول الشرعية أو املخالفة هلا وصحة االستدراك من عدمه

  :إجراءات البحث

  .استخراج االستنباطات اليت ذكرها املفسرون حتت األنواع اليت ذكرها الباحث_

  .دراسة هذه االستنباطات وأوجه الداللة عليها_ 

  .ات من خالل االستدراكات عليها يف كتب املفسرينمناقشة هذه االستنباط_ 

عرض األقوال على أصول وقواعد التفسري ملعرفة صواب االستنباط والرتجيح بني _ 
  .األقوال

مل أتقصد يف البحث استيعاب أنواع االستنباطات لكثر�ا وتشعبها، وإمنا ذكر أهم _
كات املفسرين يف كل مثال أنواعها وأكثرها حضورا يف كتب التفاسري مع تتبع استدرا

  .تطبيقي

  

  :الدراسات السابقة

كتب عدد من الباحثني يف االستنباط عند الصحابة والتابعني واملفسرين حبوثا 
 وكتب آخرون عددا من الرسائل ،ورسائل، ما بني تأصيل وتطبيق على كتب التفسري

سرين، وعلى يف االستدراك من عصر الصحابة والتابعني إىل عصر التأليف عند املف
كثرة هذه البحوث إال أين مل أقف على من كتب يف االستدراك يف باب االستنباط 

  .خاصة دون األقوال التفسريية
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وكثري من الباحثني يف مسألة االستنباط يقتصرون على ذكر االستنباط، ووجه الداللة 
جيح عليه دون عرض األقوال اليت استدركت على هذا االستنباط مع املوازنة والرت

  . وبعضهم يقتصر على ضرب األمثلة دون اجلمع لسائر االستنباطات،بينها

  :خطة البحث

 ، ومشكلة البحث، وأهدافه،وفيها بيان أمهية املوضوع: جعلت البحث يف مقدمة
  . وخطة البحث،ومنهج البحث، وإجراءاته، والدراسات السابقة

  .وفيه بيان منزلة االستنباط يف النصوص الشرعية: متهيد

  :تعريف االستدراك واالستنباط، وفيه مطالب: املبحث األول

  .تعريف االستدراك لغة واصطالحا:املطلب األول

  .تعريف االستنباط لغة واصطالحا: املطلب الثاين

  :وفيه مطالب: أنواع االستدراك يف االستنباطات: املبحث الثاين

  .االستدراك يف االستنباط العقدي: املطلب األول

  .االستدراك يف االستنباط الفقهي: لثايناملطلب ا

  .االستدراك يف استنباط مسائل أصول الفقه: املطلب الثالث

  .االستدراك يف استنباط مسائل الرتبية والسلوك: املطلب الرابع
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  ا اول

 ،راك واا    

  :وفيه مطالب

  :تعريف االستدراك لغة واصطالحا: المطلب األول

َ      درك: (أصل كلمة االستدراك مأخوذ من الفعل الثالثي:  االستدراك لغةمعىن َ َ.(  

الدال والراء والكاف أصل واحد، وهو حلوق الشيء بالشيء ووصوله : (قال ابن فارس
   )١().يقال أدركت الشيء أدركه إدراكا . إليه

ِ                          أدركت الرجل إدراكا، إذ: وهذا املعىن هو املعىن احلقيقي لإلدراك يقال ً َ َ               ا حلقته فـهو ُ ُ َ
َ       مدرك ْ ُ

: ، ويطلق اإلدراك أيضا على املعىن ا�ازي يف املعاين، جاء يف املعجم الوسيط)٢(
أصلح : وعليه القول. تداركه به: والشيء بالشيء. تداركه: ما فات) استدرك((

   )٣().خطأه، أو أكمل نقصه، أو أزال عنه لبسا

 يب  ىب نب زبمب رب يئ ىئ نئ ُّ : وقد ورد يف التنزيل باملعىن ا�ازي قال تعاىل

بلوغ غاية العلم واملعرفة من :  واملراد،]٦٦:النمل [َّزث رث يت ىت نت زتمت رت
ُّ         ِّ     قال السد ي،)٤(اليقني َ     اجتمع علمهم يـوم القيامة فلم يشكوا ومل خيتلفوا: َ

                                                        ُ ِْ ِ
َ َ َ ّ َْ َ َ َْ ْ ْ.)٥(  

: وذلك صاحل ملعنيني: (.. ومبينا املعىن ا�ازي،وقال ابن عاشور معلقا على اآلية
أن يكون التدارك وهو التالحق الذي هو استعمال جمازي يساوي احلقيقة، : أوهلما

  )٦().تداركت علوم احلاضرين مع علوم أسالفهم: أي

                                                           

   ).   ٤٢٠ /  ١٠ (           لسان العرب   :        ، وينظر )   ٢٦٩    /  ٢ (             مقاييس اللغة   ) ١ (

   ).   ٦٣٦ / ٢   : (          مجهرة اللغة  ) ٢ (

   ).   ٢٨١ / ١ (               املعجم الوسيط  )٣ (

  .                                    ، وقد نقل حنوه عن ابن عباس رضي اهللا عنه )   ٤٨٨ /  ١٩   : (                        ينظر األقوال يف تفسري الطربي  ) ٤ (

   ).   ٢٢٠ / ٧   : (           تفسري الثعليب  ) ٥ (

   ).   ٢٢٤ /  ١٠   : (         روح املعاين  :        ، وينظر )  ٢١    /   ٢٠ (                 التحرير والتنوير   ) ٦ (
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  . وهذا املعىن ا�ازي هو الذي يريده العلماء يف مؤلفا�م وكتابا�م من االستدراك

 يف مؤلفا�م، ميكن ومما سبق ذكره يف املعىن اللغوي ومن خالل تطبيقات العلماء
ما أحلقه املتأخر على كالم السابقني لوجود : تعريف االستدراك يف االصطالح بأنه

  )١(.خطأ فيه أو نقص أو توسع قاصدا تصويبه أو إكماله أو اختصاره أو إزالة لبسه

  

   :تعريف االستنباط في اللغة واالصطالح: المطلب الثاني

وهو مبعىن ) َ    نبط: ( االستنباط من مادة أصل:تعريف االستنباط في اللغة
غور املاء، وأصل اللفظ إطالقه يف : َ                                        االستخراج واالنتهاء إىل غاية الشيء، والنبط

َ                                نبطت البئر إذا أخرجت منه النبط: املعىن احلقيقي فيقال َ.)٢(  

أظهره ونشره يف الناس، واستنبط : َ              نبط العلم، أي: ويطلق على املعىن ا�ازي فيقال
، وهذا املعىن ا�ازي هو الوارد )٣(استخرج العلم الباطن بفهمه واجتهاده: أي: هالفقي

 يل ىل مل يك مكىك لك اك يق  ىق يف ىف يث ىث ُّ  :يف التنزيل، قال تعاىل

 ىي ني مي  زي ري ينٰى ىن نن من زن رن  مم ام

  ] ٨٣:النساء [َّ  مئ خئ حئ جئ يي

ً                                وكل مستخرج شيئا كان مسترتا عن أ: (يقول الطربي يف تعليقه على هذه اآلية بصار ً
، إذا )٤("استنبطت الركية: "، يقال"مستنبط:"العيون أو عن معارف القلوب، فهو له

ُ                  ونـبطتها أنبطها"استخرجت ماءها،   )٥(). ، املاء املستنبط من األرض"ََّ       النبط"، و"ََ

فأشار الطربي إىل املعنيني احلقيقي وا�ازي، وجعل الزخمشري املعىن املراد يف هذه اآلية 
املاء خيرج من البئر أول ما حتفر، وإنباطه : َ       والنبط: (ارة وا�از فقالمن باب االستع

                                                           

   ).   ٢٦٩ / ٣   : (    يتية                       ، واملوسوعة الفقهية الكو )  ٢١   : (                 التعريفات للجرجاين  :     ينظر   )  ١ (

   ).   ٣٨١ / ٥   : (              ، مقاييس اللغة )   ٢٤٩  /   ١٣   : (                 �ذيب اللغة لألزهري  ) ٢ (

   ).   ٤١٠ / ٧   : (          لسان العرب  ) ٣ (

   ).   ٣٧١   : (            املعجم الوسيط    . :            البئر مل تطو  ) ٤ (

   ).   ٥٧١ / ٨   : (                 جامع البيان للطربي  ) ٥ (
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إخراجه واستخراجه، فاستعري ملا يستخرجه الرجل بفضل ذهنه من املعاين : واستنباطه
ُِ                           والتدابري فيما يعضل ويهم َُ.()١(   

  : تعريف االستنباط اصطالحا

نباط وأيضا يذكر املفسرون يذكر األصوليون يف باب االجتهاد والقياس تعريف االست
  . عند تفسريهم لآلية السابقة حدودا وتعاريف لالستنباط سوف ننقل بعضا منها

  )٢(".إخراج الشيء املغيب من شيء آخر كان فيه: االستنباط: "قال ابن حزم

  )٣(".هو استخراج املعىن املودع من النص حىت يربز ويظهر: "وقال السمعاين

  )٤(".ج األمر الذي من شأنه أن خيفى على غري مستنبطهاستخرا: "وقال ابن القيم

 وبعض نقول العلماء السابقة يف تعريف ،ومن خالل التعريف اللغوي السابق
  : االستنباط نبني اآليت

أن االستنباط معىن يدور حول املعىن اخلفي غري الظاهر فهو مرتتب على املعىن : أوال
لك إطالقه على املعىن الظاهر يف اآلية  فال يصح بناء على ذ،الظاهر للنص الشرعي

غري أن ذلك املعىن اخلفي خيتلف قربا وبعدا وظهورا وخفاء حبسب نظر العامل 
ِ                                                                       واملستنبط فتختلف فيه أنظار العلماء، وإىل ذلك يشري كالم ابن القيم السابق يف 

الب فاألمر يف حتديد اخلفاء نسيب لكن ذلك يف الغ" خيفى على غريه"إنه معىن : قوله
مبين على دالالت األصوليني اخلفية كاإلشارة واإلمياء واالقتضاء واملفهوم والقياس، 

  .وبعض معاين النحو والبالغة ومناسبات اآليات وحنوها

أن املعاين املستنبطة هي أمر عقلي اجتهادي حيتاج إىل إعمال نظر وآلة علمية : ثانيا
 ، س،أ(والزيادة باحلروف ) نبط(لفظ للوصول إليها وهذا ما يفيده املعىن اللغوي يف 

الدالة إما على الطلب أو على املبالغة، وكالمها يدل على معىن التأمل وطول ) ت

                                                           

   ).   ٣٥٠ / ١   : (           تفسري النسفي  :        ، وينظر )   ٥٤١ / ١   : (      الكشاف  ) ١ (

  )   ٤١١    /  ٤ (              رسائل ابن حزم   ) ٢ (

   ).  ٢٢   : (                 التعريفات للجرجاين  :        ، وانظر )  ٩٢ / ٢   : (                     قواطع األدلة للسمعاين )٣ (

   ).   ٢١٤ / ١   : (             الربهان للجويين  :        ، وينظر )   ١٧٢ / ١   : (                     إعالم املوقعني البن القيم  ) ٤ (
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النظر، وهو ما يذكره األصوليون يف باب االجتهاد والقياس ألنه قائم على االستنباط 
  . وطول النظر ممن ميتلك القدرة العلمية

  .استخراج املعىن اخلفي من النص الشرعي: همما سبق ميكن تعريف االستنباط بأن

 وقد يكون ذلك االستنباط صوابا موافقا للنصوص الشرعية األخرى أو خمالفا فال 
خيرج بذلك عن حد االستنباط لكنه بذلك قد خالف شروط االستنباط الشرعي 
الصحيح فيتوجه إليه النقد من جهة خمالفته لشروط االستنباط ال ألصل املعىن 

  . حي لالستنباطاالصطال
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ما ا  

ا  راكاع اأم:  

  

  :االستدراك في االستنباط العقدي: المطلب األول

 يئ  ىئ نئ مئ رئزئ ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ُّ :يف قوله تعاىل: املثال األول

  ]٧٦:األنعام [َّ  زب رب

األفعال عن اهللا استنبط منها عدد من املفسرين من املعتزلة واألشاعرة نفي صفات 
تعاىل، وهذه اآلية أصل لديهم يف أن الصفات الفعلية أو ما يطلقون عليها صفات 

     )١(.احلوادث تنايف مقتضى الربوبية واأللوهية

فأراد أن ينبههم على اخلطأ يف دينهم، وأن يرشدهم إىل طريق النظر : (قال الزخمشري
ّ                                          واالستدالل، ويعرفهم أن النظر الصحيح مؤد إىل  أن شيئا منها ال يصح أن يكون ّ

 ال أحب عبادة األرباب َّ مب زب رب يئ ُّ ...إهلا، لقيام دليل احلدوث فيها،
ّ                                                                     املتغريين عن حال إىل حال، املتنقلني من مكان إىل مكان، احملتجبني بسرت، فإن ذلك 

   )٢().من صفات األجرام

غري من وجهني وأوضح الرازي وجه استنباطهم من هذه اآلية على صفة احلدوث والت
فاحلاصل أنه : ".. فقال،مع إشارته أن ذلك االستنباط ال يكون إال مبقدمات كثرية

َ                                                                       ثبت بالدليل أن كون الكواكب آفلة يدل على كو�ا حمدثة، وإن كان ال يثبت هذا 
َ                                                                         املعىن إال بواسطة مقدمات كثرية، وأيضا فكو�ا يف نفسها حمدثة يوجب القول بامتناع 

أن أفول الكواكب يدل على : الوجه الثاين....ى اإلجياد واإلبداع،كو�ا قادرة عل

                                                           

  :        ، وانظـر )   ٤٠٠   : (       الكليـات   ).                           هـو حـصول الـشيء بعـد أن مل يكـن  :      احلدوث   : (          قال الكفوي  ) ١ (

                                 بهات املبتدعـة يف نفـي صـفات اهللا تعـاىل،                ، وهي مـن أخطـر شـ )   ٢٠٦   : (                 التعريفات للجرجاين

                                                               أن صفات احلدوث والتجدد واألعراض دليل على املخلوقية فال ميكن أن يتصف   :        وملخصها

                     ، اخللـــــل املنهجـــــي يف دليـــــل  )   ٥٧٤ _   ٥٦٦ / ٥   : (            جممـــــوع الفتـــــاوى  :      وانظـــــر  .             اخلـــــالق باحلـــــدوث

  .                           احلدوث، للدكتور سلطان العمريي

   ).   ١٠٧ / ٣   : (                 ، تفسري النيسابوري )   ٥٦٥ / ٤   : (  يط        البحر احمل  :        ، وانظر )  ٤٠ / ٢   : (      الكشاف  ) ٢ (
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حدوثها وحدوثها يدل على افتقارها يف وجودها إىل القادر املختار، فيكون ذلك 
  )١().الفاعل هو اخلالق لألفالك والكواكب

هذا هو جممل استنباطهم من اآلية ويالحظ مدى التعقيد يف الوصول إلثبات احلجة 
ه طريقة القرآن من السهولة يف األدلة العقدية وهو ما أشار إليه الرازي يف مبا تنبو عن

  .كالمه السابق

وقد نقد هذا االستنباط عدد من مفسري أهل السنة وأيضا األشاعرة، وبيان ذلك 
  : فيما يلي

أن استدالهلم قام على كون إبراهيم عليه السالم كان يريد باملناظرة إثبات وجود : ً    أوال
اىل، وهذه مقدمة خمتلف فيها، وكثري من املفسرين يذهب إىل أن املقام كان اهللا تع

إلثبات األلوهية وليس إلثبات الربوبية، وأن قوم إبراهيم عليه السالم مل يكونوا 
يعتقدون أن الكواكب هي اخلالقة للكون، بل كانوا يقرون بالربوبية ووجود اهللا، 

 هت مت ُّ : يه اآليات األخرى قال تعاىلفشركهم كان يف األلوهية، وهو ما تدل عل

 َّ جض  مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ  مح جح مج حج مث

  ]٧٧_٧٥:الشعراء[

  

كما أن سياق اآليات وخطاب إبراهيم عليه السالم لوالده كان يتحدث عن توحيد 
 ىل مل ُّ األلوهية والعبودية هللا تعاىل دون إثبات الربوبية والفرق بني األمرين ظاهر 

  .]٧٤:األنعام [َّ ين ىن من خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل

هذا القول مل يقله : (..قال ابن تيمية مقررا أن املناظرة كانت يف إثبات توحيد األلوهية
أحد من العقالء، ال قوم إبراهيم وال غريهم، وال توهم أحدهم أن كوكبا أو القمر أو 
الشمس خلق هذا العامل، وإمنا كان قوم إبراهيم مشركني يعبدون هذه الكواكب 

  )٢().اعمني أن يف ذلك جلب منفعة أو دفع مضرةز

                                                           

ـــــــرازي  ) ١ ( ـــــــب لل              ، وروح املعـــــــاين  )  ٢٦ / ٧   : (           تفـــــــسري القـــــــرطيب  :        ، وانظـــــــر )  ٤٤ /  ١٣   : (                   مفـــــــاتيح الغي

   ).   ١٨٩ / ٤   : (      لآللوسي

   ).   ٥٥٠ _   ٥٤٧ / ٥   : (            جمموع الفتاوى  :        ، وانظر )   ١٩٤ / ٢   : (           منهاج السنة  ) ٢ (
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هذا االستنباط مبين على أن األفول يقتضي احلركة واالنتقال، وذلك خمالف : ً      ثانيا
إلمجاع أهل اللغة، فاألفول مبعىن املغيب وليس مبعىن احلركة واالنتقال، نص على هذا 

   )١(.املعىن األزهري وابن فارس وغريمها
علم باتفاق أهل اللغة واملفسرين أن األفول ليس هو احلركة، فقد : (قال ابن تيمية

سواء كانت حركة مكانية، وهو االنتقال، أو حركة يف الكم كالنمو، أو يف الكيف 
ً                                                                        كالتسود والتبيض، وال هو التغري، فال يسمى يف اللغة كل متحرك أو متغري آفال، وال 

   )٢().أنه أفل
دوث وإثبات بطالن ربوبية الكواكب الستدل فلو أراد االستدالل باحلركة على احل

 وألجل ذلك فقد أقر عدد من علماء األشاعرة بضعف هذا ،بأول حركتها وبزوغها
  .االستنباط وبعده

 ألن الدال على عدم إهلية ،هو مشكل غاية اإلشكال: (قال العز بن عبد السالم
 وإن كان ، بهالكوكب إن كان التغيري فقد وجد قبل األفول، فال معىن الختصاصه

   )٣().الغيبة عن البصر فيلزم يف حق اهللا تعاىل
أن جمرد األفول ال يقتضي التغري بل قد يغيب الشمس والقمر والكوكب وهو : ثالثا

باق على صورته مل يتغري، وقوم إبراهيم يعلمون ذلك فال يكون ذلك مقنعا هلم، قال 
 ألن قومه مل يكونوا يعلمون وليس االستدالل منظورا فيه إىل التغري: (ابن عاشور

املالزمة بني التغري وانتفاء صفة اإلهلية، وألن األفول ليس بتغري يف ذات الكوكب بل 
هو عرض لألبصار املشاهدة له، أما الكوكب فهو باق يف فلكه ونظامه يغيب ويعود 

  )٤().إىل الظهور وقوم إبراهيم يعلمون ذلك فال يكون ذلك مقنعا هلم

 االستنباط مبين على أصول عقلية خمالفة للكتاب والسنة فاالستدالل أن هذا: رابعا
بدليل احلوادث واألعراض فيه غموض وصعوبة وإطالة وإمجال مع كونه خمالف 

  .لصفات الباري اليت تتابع ذكرها يف الكتاب والسنة
ومما سبق عرضه يتبني ضعف االستنباط السابق وأنه مفتقد للشروط الصحيحة يف 

ط من جهة ضعف املعىن التفسريي، وخمالفته إلمجاع أهل اللغة من إطالق االستنبا

                                                           

   ).   ١١٩ / ١ (  :                         ، ومقاييس اللغة البن فارس )   ٢٧١ /  ١٥   : (                 �ذيب اللغة لألزهري  ) ١ (

   ).   ٣٥٩ / ١   : (           بغية املرتاد  :        ، وانظر )   ١٠٩ / ١   : (                      درء تعارض العقل والنقل  ) ٢ (

   ).   ١١٩   : (                   فوائد يف مشكل القرآن  ) ٣ (

   ).   ٤٦٦ / ٧     : ( (     املنار  :        ، وانظر )   ٣٢١ / ٧   : (                التحرير والتنوير  ) ٤ (
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األفول على احلركة واحلدوث، مع خمالفته لسياق اآلية، وخمالفته للنصوص الشرعية 
األخرى، مث احنراف املعىن من جهة املعتقد وبناء ذلك على أصل عقلي خمالف 

  .للكتاب والسنة من نفي صفات اهللا جل وعال
 مت  خت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ ُّ :قوله تعاىل: الثايناملثال 

  ]٥٥:البقرة [َّحج مث هت
استنبط منها الزخمشري استحالة رؤية اهللا، وأن ذلك الطلب من بين إسرائيل كان سببا 

ويف هذا الكالم دليل على أن موسى عليه : (يف نزول العذاب �م، قال الزخمشري
ّ                                        الصالة والسالم رادهم القول وعرفهم أن رؤي ة ما ال جيوز عليه أن يكون يف جهة ّ

َّ                                                                      حمال، وأن من استجاز على الله الرؤية فقد جعله من مجلة األجسام أو األعراض، 

ّ                                                                          فرادوه بعد بيان احلجة ووضوح الربهان، وجلوا فكانوا يف الكفر كعبدة العجل، فسلط 
على َّ                                                                   الله عليهم الصعقة كما سلط على أولئك القتل تسوية بني الكافرين وداللة 

  .)١()عظمهما بعظم احملنة
ً                                                                            وزاد بعض املعتزلة استدالال بأن بين إسرائيل كانوا قد سألوا موسى تعنتا أن يبدهلم  ً
قوتا بقوت وطعاما بطعام فلم تنزل عليهم الصاعقة أو يهلكهم بعذاب، وإمنا كان 
ذلك ملا سألوا موسى رؤية اهللا فدل على أ�م ارتكبوا بذلك جرما استحقوا به 

  )٢(.قوبةالع
 وقد ،هذا جممل استنباطهم يف هذه اآلية على مسألة الرؤية مبا يوافق مذهب املعتزلة

  : وسوف أبني ذلك فيما يلي،أطال املفسرون يف بيان غلط هذا االستنباط
من جهة االستنباط الذي ذهبوا إليه فال وجه له، وذلك أ�م استحقوا العقاب : ً    أوال

 ممكن يف الدنيا، وقد كان ذلك الطلب على سبيل بالصاعقة ألن سؤاهلم ألمر غري
ِ                                                                        العناد وقلة االكرتاث والشك يف خرب موسى عليه السالم وهؤالء الذين طلبوا الرؤية 

هم السبعون الذين اختارهم موسى عليه السالم وقص اهللا تفاصيل خربهم يف سورة 
تابت بنو ملا : "األعراف، وجاء يف خربهم آثار تثبت مدى تعنتهم، قال السدي

إسرائيل من عبادة العجل، وتاب اهللا عليهم بقتل بعضهم بعضا كما أمرهم به أمر اهللا 
تعاىل موسى أن يأتيه يف ناس من بين إسرائيل يعتذرون إليه من عبادة العجل، 
ووعدهم موعدا، فاختار موسى من قومه سبعني رجال على عينه، مث ذهب �م 

                                                           

  )  ٩٣ / ١   : (                              متشابه القرآن للقاضي عبد اجلبار  :        ، وانظر )   ١٤١ / ١   : (      الكشاف  ) ١ (

   ).   ٥٢٠ / ٣   : (                   على يف تفسري الرازي                 وانظر جمموع أدلتهم  ) ٢ (
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 فإنك ،َّ مج خت حت جت هب مب خب حبُّ: الوافلما أتوا ذلك املكان ق. ليعتذروا
  )١().فأخذ�م الصاعقة فماتوا. قد كلمته فأرناه

فسبب اهلالك والعذاب هنا ظاهر يف بين إسرائيل وهو التعنت، قال الطييب يف كالم 
وإمنا سلط اهللا عليهم الصعقة أل�م امتنعوا من اإلميان مبوسى بعد إظهاره : (حمكم

 وال جيوز هلم ، واجب بعد إثبا�م النبوة بإظهار املعجزة واإلميان باألنبياء،املعجزات
   )٢().بعد ذلك اقرتاح املعجزات ألنه من باب التعنت وهلذا عاقبهم اهللا تعاىل

ومل يرد يف القرآن ذكر سؤال الرؤية على سبيل التعنت إال أتبع بالذم ألصحابه قال 
 جه ين ىن خنمن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل ُّ : تعاىل

خالفا ملوسى عليه السالم الذي سأل رؤية ربه  ]٢١:الفرقان [َّ   جي يه ىه مه
شوقا إليه وتلذذا برؤيته فلم يستحق العقوبة، وأما استدالهلم بأن بين إسرائيل قد طلبوا 

إن طلب سائر املنافع من النقل من : استبدال الطعام بالطعام ومل يعذبوا، فاجلواب
 عاتيا خالفا لطلب املستحيل من رؤية اهللا طعام إىل طعام ملا كان ممكنا مل يكن طالبه

   )٣ (.يف الدنيا فكان تعنتا وعنادا استحقوا عليه العقوبة
وقد نبه عدد من املفسرين على أن تكلف الزخمشري هذا االستنباط كان عصبية 

:  قال أبو حيان،ملذهبه االعتزايل، وأنه قد متحل ليثبت مذهبه من استحالة رؤية اهللا
ة ما يدل على ما ذهب إليه الزخمشري من استحالة الرؤية، لكن عادته وليس يف اآلي(

حتميل األلفاظ ما ال تدل عليه، خصوصا ما جير إىل مذهبه االعتزايل، نعوذ باهللا من 
  )٤().العصبية فيما ال ينبغي

ً                                                                  هذا االستنباط مع كونه ضعيفا يف وجه الداللة وخمالفا ألصول االستنباط من : ً      ثانيا ً
الم السلف وسياق اآلية فإنه أيضا خمالف للنصوص الشرعية املتواترة األخرى موافقة ك

 وقد دل على ذلك الكتاب ،يف ثبوت رؤية الباري يوم القيامة وهو قول أهل السنة
  .والسنة وإمجاع املسلمني

                                                           

   ).   ١١٣ / ١   : (             ، وابن أيب حامت )  ٨٧ / ٢   : (           أخرجه الطربي  ) ١ (

   ).   ٤٩٤ / ٢    ): (          فتوح الغيب (                        حاشية الطييب على الزخمشري   ) ٢ (

          ، التمييــز  )   ١٤١ / ١   : (                           ، حاشــية ابــن املنــري علــى الكــشاف  )    ٥٢٠    /  ٣   : (           تفــسري الــرازي  :     انظــر  ) ٣ (

  ،  )   ٢٦٤ / ١   : (           ، روح املعـــــــاين )   ٣٠٨ / ١   ( :                     ، حماســــــن التأويـــــــل للقــــــامسي )   ٣٢٢ / ١   : (      للــــــسكوين

   ).   ١٩٤ / ١   : (                              ، وتفسري ابن عثيمني لسورة البقرة )   ٥٠٧ / ١   : (                التحرير والتنوير

   ).  ٣٨ / ٦   : (            أضواء البيان  :        ، وانظر )   ٣٤١ / ١   : (          البحر احمليط  ) ٤ (



       

 

 

٣١

 الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الث ا�لد الث
 استدراكات المفسرين في باب االستنباط دراسة تحليلية

 وقال عليه الصالة ،]٢٣_٢٢:القيامة [َّ ين ىن من خن  حن جن يم ىم ُّ : قال تعاىل
بكم، كما ترون هذا القمر، ال تضامون يف رؤيته، فإن إنكم سرتون ر: (والسالم

   )١().استطعتم أن ال تغلبوا على صالة قبل طلوع الشمس وقبل غرو�ا فافعلوا
   )٢(.ذلك اإلمام أمحد والدارمي والبيهقي وغريهموقد حكى اإلمجاع على 

بذلك ومما تقدم بيانه يظهر بطالن االستنباط الذي ذهب إليه الزخمشري، وخمالفته 
  .منهج أهل السنة وسلف األمة

  
 جن  ىميم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ : قوله تعاىل: املثال الثالث

 ]٣٧:املائدة [َّ من خن حن
استنبط أهل السنة من هذه اآلية أن املستحق للخلود يف النار هو الكافر دون 

على املسند ) هم(أن تقدمي املسند إليه : أصحاب الكبائر من املسلمني، ووجه الداللة
يدل على االختصاص واحلصر، وذلك بشرط أن يكون يف سياق النفي، ) خبارجني(

وقد نص عدد من املفسرين والبالغيني أن هذا األسلوب يقتضي ختصيص الكفار 
دليل على خلود : (باستحقاق اخللود دون املوحدين من املسلمني، قال القرطيب

   )٣().الكفار فيها وأ�م ال خيرجون منها

الطربي والرازي وابن عطية :  هذا االستنباط وأن اآلية خاصة بالكفاروممن ذهب إىل
، وقد بىن بعضهم قوله على هذه املسألة )٤(وابن املنري وهو قول مجهور املفسرين

البالغية وصرحوا �ا واحتج بعضهم بسياق اآلية دون هذا التخصيص، فيما خالفهم 
لك، وذكروا أن هذا األسلوب الزخمشري وأبو السعود وابن عاشور واآللوسي يف ذ

البالغي يفيد تقوية األمر الذي أسند إليهم، وأنه ال يفيد االختصاص، وهذه املسألة 
  :واألسلوب اختلف فيها البالغيون على قولني

                                                           

   ).   ٥٥٤   : (                                      رواه البخاري يف كتاب مواقيت الصالة، برقم  ) ١ (

           ، واالعتقـــاد  )   ١٠٥   : (                  علـــى اجلهميـــة للـــدارمي        ، والـــرد  )  ٨٦   : (                           الـــرد علـــى الزنادقـــة لإلمـــام أمحـــد  ) ٢ (

   ).   ١٢٨   : (       للبيهقي

   ).   ٢٠٧ / ٢   : (           تفسري القرطيب  ) ٣ (

       ، تفـسري  )   ١٨٧ / ٢   : (             ، احملـرر الـوجيز )   ١٨٢ / ٤   : (             ، تفسري الـرازي )   ٢٩٤ /  ١٠   : (          تفسري الطربي  ) ٤ (

   ).   ٦٣٠ / ١ (                 ، حاشية ابن املنري  )   ١٠٦ / ٣   : (       ابن كثري
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_ كاسم الفاعل واسم املفعول_أن تقدمي املسند إليه الشبيه بالفعل : القول األول
لقا، وإمنا ينظر فيه إىل القرائن ذهب إىل على املسند ال يفيد التخصيص واحلصر مط

، وذهب إليه من )١(ذلك اجلرجاين والقزويين ونسبه ابن عاشور جلمهور البالغيني،
املفسرين يف هذه اآلية الزخمشري وتبعه يف الرتجيح الشهاب اخلفاجي وأبو السعود 

  )٢(.واآللوسي وابن عاشور

  . ً           ملسند منفياأن يكون ا: األول: وقد اشرتطوا للتخصيص شرطني

  )٣(.أن يكون املسند فعال: الثاين

ٍ                                        هم يـفرشون اللبد كل طمرة:   هم مبنزلته يف قوله: (قال الزخمشري َِّ ِ َّ ُ َ ِّْ َ ُ ِ ْ َ ْ ُ
)٤(   

  )٥().ّ                                                    يف داللته على قوة أمرهم فيما أسند إليهم ال على االختصاص

: لبالغينيأن هذا األسلوب يفيد االختصاص واحلصر ذهب إليه من ا: القول الثاين
ّ                                                                           السكاكي والسبكي، ورجحه من املفسرين الرازي وأبو حيان والطييب وابن املنري وحممد  ّ

   )٦(.عبده

ّ                                                                  وقد شنع بعضهم على الزخمشري ما ذكروا من تناقضه يف هذه اآلية مع مذهبه 
 وأنه إمنا خالف مذهبه البالغي انتصارا العتزاله، قال ،املعروف يف التخصيص واحلصر

                                                           

             البالغـة فنو�ـا   :        ، وانظـر )  ٥٢ / ٢   : (    زويين            ، اإليـضاح للقـ )   ١٤١ / ١   : (                   دالئل اإلعجاز للجرجـاين  ) ١ (

   ).   ٢٢٢ / ١   : (                  وأفنا�ا، لفضل عباس

  :                 ، تفــسري أيب الــسعود )   ٣٠٧ / ١   : (                           ، حاشــية الــشهاب علــى البيــضاوي )   ٦٣٠ / ١   : (      الكــشاف  ) ٢ (

   ).   ١٠١ / ٢   : (                التحرير والتنوير  )    ٤٣٥ / ١   : (           ، روح املعاين )   ١٨٧ / ١ (

  .              املراجع السابقة  :     انظر  ) ٣ (

َُوأجــرد ســباق يـبــ  :     متامــه  ) ٤ (
ٍ

ّ َ َ               َُ
ٍ

ّ َ َذ املغاليــاَ
ُ

ُّ         َ
ُ

     بــشرح   )       احلماســة (َّ                                  َّللمعــذل بــن عبــداهللا الليثــي مــن أبيــات يف   . ُّ

  )   ١٧٦   : (       املرزوقي

   ).   ٦٣٠ / ١   : (      الكشاف  ) ٥ (

  ،  )  ٩٤ / ٢   : (            ، البحــــر احملــــيط )   ١٨٢ / ٤   : (             ، تفــــسري الــــرازي )   ٢٣٢   : (                    مفتــــاح العلــــوم للــــسكاكي  ) ٦ (

          اآلية، وقـد                                          ونقل الطييب اتفاق األئمة على االختصاص يف هذه   )    ٦٣٠ / ١   : (              حاشية ابن املنري

   ).  ٦٥ / ٢   : (       ، املنار )   ١٨٧ / ٣   : (           حاشية الطييب  .                        ذكر اخلالف عدد من البالغيني
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وستمر للزخمشري مواضع يستدل فيها على احلصر بذلك، فقد قال يف : (..ّ         ابن املنري
أن معناه ال ينشر ]  ٢١:األنبياء [َّ جس  مخ جخ مح جح مج حج مث ُّ : قوله تعاىل

وكذلك يقول يف أمثال . إال هم، وأن املنكر عليهم ما يلزمهم من حصر األلوهية فيهم
ر أنه ال يوقن باآلخرة إال أن معناه احلص  ]٣:النمل [َّ حي جي يه ىه  مه  ُّ : قوله

هم، فإذا ابتىن األمر على ذلك لزم حصر نفى اخلروج من النار يف هؤالء الكفار دون 
لكن الزخمشري يأىب ذلك، فيعمل احلال من معارضة هذه . غريهم من املوحدين

الفائدة بفائدة تتم له على القاعدة، فيجعل الضمري املذكور يفيد تأكيد نسبة اخللود 
ّ                                                                   الختصاصه �م، وهم عنده �ذه املثابة، ألن العصاة وإن خلدوا على زعمه إال إليهم  ُ

  )١().أن الكفار أحق باخللود وأدخل يف استحقاقه منهم
 وأن مذهبه يف هذا األسلوب ،وانتصر للزخمشري آخرون وذكروا أنه مل يناقض مذهبه

علم الدين العراقي النظر يف القرائن يف التخصيص أو تقوية األمر، ونقل الطييب عن 
 والكفر أعم من ،اآلية فيمن اختذ أندادا من الكفار: (صحة قول الزخمشري فقال

 ومجيع أهله ليسوا خبارجني من النار فال اختصاص هلؤالء باخللود دون غريهم ،ذلك
وادعى صاحب : ( وقال ابن عاشور)٢(). والذي قاله الزخمشري صحيح،من الكفار

 :سند إليه على املسند املشتق قد يفيد االختصاص كقوله تعاىلأن تقدمي امل» املفتاح«
 جئ ُّ  ]٢٩:هود [َّجه ين ىن من  خن  ُّ   ،]٩١:هود [َّ مث زث رث  يت ىت ُّ 

فالوجه أن تقدمي املسند إليه على املسند املشتق ، ]١٠٧:األنعام [َّ هئ مئ خئ حئ
ال يفيد بذاته التخصيص وقد يستفاد من بعض مواقعه معىن التخصيص بالقرائن، 

 ما يفيد التخصيص وال يدعو َّ  حض جض مص خص حص مسُّ : ليس يف قوله تعاىلو
  )٣().إليه

                                                           

                                        عـــروس األفـــراح للـــسبكي إذ ذكـــر تنـــاقض الزخمـــشري   :        ، وانظـــر )   ٦٣٠ / ١   : (              حاشـــية ابـــن املنـــري  ) ١ (

والزخمشرى أكثر الناس أخذا باالختصاص ىف مثل هذا وغريه من قواعد البيانيني، فإذا    : (    فقال

   ).   ٢٥٠ / ١   ().ال فزع من قواعدهم إليهعارضه االعتز

   ).   ١٨٨ / ٣   : (           حاشية الطييب  ) ٢ (

                فلــيس القــول بعــدم    : (                                 ، وأشــار اآللوســي لقــول الزخمــشري مث قــال )   ١٠١ / ٢   : (                التحريــر والتنــوير  ) ٣ (

        حممـد أبـو  .                  ، وقـد حـرر املـسألة د )   ٤٣٥ / ١   : (         روح املعـاين   ).                           احلصر نـصا يف االعتـزال كمـا وهـم

                                     زخمـــــشري أكثــــــر النـــــاس أخــــــذا باالختـــــصاص يف هــــــذا                               موســـــى ورد علــــــى الـــــسبكي قولــــــه إن ال

  =                                                     وال ننكــر أن الزخمــشري يــصرف هــذا الرتكيــب عــن االختــصاص تــشيعا    : (            األســلوب، وقــال
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واحلق أن الزخمشري مل يناقض مذهبه يف ذلك كما رجح ذلك الشهاب اخلفاجي 
، وأن النظائر املذكورة ليست )١(وعلم الدين العراقي وابن عاشور واآللوسي وغريهم

لنظر يف القرائن يف مثل هذا دليال على التناقض، بل إن قول الزخمشري هو ا
األسلوب، ولئن ذهب لالختصاص يف نظائر فقد ذهب إىل عدم االختصاص يف 

 َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ُّ  :نظائر أخرى موافقة هلا يف األسلوب وذلك يف قوله تعاىل

 َّجخ مح جح مج ُّ : وقوله تعاىل، ]٨:البقرة [َّ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ

كي فيما ذكر من تناقض وقد أطال الشهاب اخلفاجي يف نقاش السب ،]٤٥:ق[
   )٢(.الزخمشري

  
وكال القولني البالغيني ال خيرج اآلية عن اختصاصها بالكفار إذ يدل على ذلك 

أن نافع بن : سياق اآلية كما جاء ذلك عن ابن عباس، فقد أورد الطربي عن عكرمة
يا أعمى البصر يا أعمى القلب، يزعم أن قوما خيرجون من : األزرق قال البن عباس

وحيك، اقرأ : ؟ فقال ابن عباس"وما هم خبارجني منها:"لنار، وقد قال اهللا جل وعزا
  )٣(.هذه للكفار! ما فوقها

  

وقد جاء عن جابر بن عبداهللا رضي اهللا عنه مثله يف االستدالل بالسياق، وال خمالف 
  )٤(.هلم من الصحابة والسلف

ملوافقته ألقوال الصحابة ويظهر مما سبق صحة االستنباط الذي ذهب إليه أهل السنة 
ولسياق اآلية، ولألدلة األخرى املوافقة هلذا املعتقد، بعيدا عن النقاش حول هذا 

  .األسلوب البالغي وداللته على االختصاص من جهة صوابه وعدمه

                                                                                                                                        

ـــه أكثـــر النـــاس أخـــذا لالختـــصاص يف مثلـــه =                  املـــسائل البالغيـــة يف    ).                                                       لعقيدتـــه ، وإمنـــا ننكـــر أن

   ).   ٢٧٨   : (      الكشاف

  :            ، روح املعـاين )   ١٨٧ / ١   : (         أيب الـسعود       ، تفـسري  )   ٣٠٧ / ١   : (                         حاشية الشهاب علـى البيـضاوي  ) ١ (

   ).   ١٠١ / ٢   : (                التحرير والتنوير  )    ٤٣٥ / ١ (

   ).   ٣٠٨ _   ٣٠٦ /  ٠١  :             حاشية الشهاب  ) ٢ (

    ).    ١٠٦ / ٣   : (            تفسري ابن كثري  :        ، وانظر )   ٢٩٤ /  ١٠   : (          تفسري الطربي  ) ٣ (

   ).   ١٩١   : (    برقم  )    ١٧٩ / ١   : (               ، وروى حنوه مسلم )   ٤٠٤ /  ٢٢   : (        رواه أمحد  ) ٤ (
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وقد دلت عدد من األدلة على عدم ختليد أصحاب الكبائر يف النار، وأن قول املعتزلة 
  )١(.سنة واإلمجاعخمالف لنصوص الكتاب وال

  
  

  

  :االستدراك في االستنباط الفقهي: المطلب الثاني

 يق ىق يف  ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت ُّ : املثال األول

  ]٢٣٢:البقرة [َّلك اك
هذه اآلية استنبط منها اجلصاص وعدد من علماء احلنفية جواز نكاح املرأة بال ويل 

 . أن اهللا أسند النكاح للمرأة نفسها: ووجه الداللة
وقد دلت هذه اآلية من وجوه على جواز النكاح إذا عقدت على : (قال اجلصاص

إضافة العقد إليها من غري شرط إذن الويل، : نفسها بغري ويل وال إذن وليها، أحدها
لوال أن الويل ميلك منعها عن : �يه عن العضل إذا تراضى الزوجان، فإن قيل: والثاين

هذا غلط : األجنيب الذي ال والية له عنه، قيل لهالنكاح ملا �اه عنه كما ال ينهى 
ألن النهي مينع أن يكون له حق فيما �ي عنه فكيف يستدل به على إثبات 

   )٢().احلق
إن اهللا أسند النكاح إىل املرأة حقيقة فالقول إن ذلك حق للويل وإمنا أسنده : وقالوا

  )٣(.قدمة على ا�ازإن احلقيقة م: للمرأة من باب ا�از خالف األصل، واألصل
، واستدلوا أيضا )٤(وذهب مجهور الصحابة واملفسرين أن الويل شرط يف عقد النكاح

:  قال الشافعي،�ذه اآلية وجعلها بعضهم أصرح آية يف الداللة على هذا احلكم

                                                           

  :                                  رسالة إىل أهـل الثغـر أليب احلـسن األشـعري  :              لى هذه املسألة                    األدلة وحكاية اإلمجاع ع  :     انظر  ) ١ (

   ).   ٤٧٩ /  ١٢   : (                         ، جمموع الفتاوى، البن تيمية )   ٢٨٦ (

        ، بــــــدائع  )  ١٠ / ٥   : (              املبــــــسوط للسرخــــــسي  :        ، وانظــــــر )   ١٠٠ / ٢   : (                   أحكــــــام القــــــرآن للجــــــصاص  ) ٢ (

   ).   ٢٤٨ / ٢   : (               الصنائع للكاساين

   ).   ٥٣٨ / ١   : (         روح املعاين  ) ٣ (

   ).  ٢٧ / ٩   : (              ، احمللى البن حزم ) ٧ / ٧   : (              املغين البن قدامة  :     انظر  ) ٤ (



       

 

 

٣٦

 الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الث ا�لد الث
 استدراكات المفسرين في باب االستنباط دراسة تحليلية

أن : وهذه اآلية أبني آية يف كتاب اهللا عز وجل داللة على أن ليس للمرأة احلرة(
  )١().تنكح نفسها

واستدلوا على ذلك بسبب نزول اآلية، ففي البخاري عن معقل بن يسار، أ�ا نزلت 
زوجت أختا يل من رجل فطلقها، حىت إذا انقضت عد�ا جاء خيطبها، : (فيه، قال
زوجتك وفرشتك وأكرمتك، فطلقتها، مث جئت ختطبها، ال واهللا ال تعود : فقلت له

ملرأة تريد أن ترجع إليه، فأنزل اهللا هذه إليك أبدا، وكان رجال ال بأس به، وكانت ا
  )٢().فزوجها إياه: اآلن أفعل يا رسول اهللا، قال:  فقلتَّىث نثُّ : اآلية

ً                                                                               فاآلية نزلت خطابا لألولياء ألنه لو كان للمرأة أن تزوج نفسها أو توكل من يزوجها ملا 
ل ملا �اه كان الويل قادرا على عضلها من النكاح، ولو مل يقدر الويل على هذا العض

 وإذا كان الويل قادرا على العضل وجب أن ال تكون املرأة متمكنة ،اهللا عز وجل عنه
�ي عن استعمال ما ليس حبق له ألنه لو كان كذلك لكان : من النكاح، وال يقال

ما يكون لكم وحنوها، وألشار إىل : النهي عن البغي والعدوان كافيا، وجليء بصيغة
  . ألجله أسند اهللا النكاح إىل ضمري النساءحق املرأة يف الرضا، و

سبب النزول، وللنصوص الشرعية : وإمنا صرنا إىل ا�از هنا لقرائن واضحة منها
: األخرى يف إسناد النكاح إىل الويل، وألنه يصدق على املرأة أ�ا متزوجة للرجل فيقال

ها فيصح ذلك لغة فالنة نكحت فالنا، وال يلزم من ذلك إسناد الوالية يف النكاح إلي
  )٣(.وشرعا

ال كالم : - عليه السالم - ولو مل يكن له حق لقال اهللا تعاىل لنبيه : (قال ابن العريب
. ويف اآلية أسئلة كثرية يقطعها هذا احلديث الصحيح، خرجه البخاري. ملعقل يف ذلك

ف السبب الذي رويتم يبطل نظم اآلية؛ ألن الويل إذا كان هو املنكح فكي: فإن قيل
ليس كما ذكرمت، للمرأة حق : قلنا. ال متتنع من فعل نفسك، وهذا حمال: يقال له

ُ                                                                         الطلب للنكاح، وللويل حق املباشرة للعقد؛ فإذا أرادت من يرضى حاله، وأىب الويل 
  )٤().من العقد فقد منعها مرادها، وهذا بني

                                                           

   ).   ١٥٩ / ٣   : (                   أحكام القرآن للقرطيب  :        ، وانظر )   ١٧٤ / ١   : (                             أحكام القرآن للشافعي، للبيهقي   )  ١ (

     ٥١٣٠  :     برقم  )   ١٦ / ٧   : (                           أخرجه البخاري يف كتاب النكاح  ) ٢ (

       ، تفــــــــسري  )   ٤٢٧ / ٢   : (       ، املنــــــــار )   ٣١٩ / ٢   : (                  ، التحريــــــــر والتنــــــــوير )   ٤٥٦ / ٦   : (           تفــــــــسري الــــــــرازي  ) ٣ (

   ).   ١٠٤   : (      السعدي

   ).   ٢٧٢ / ١   : (                      أحكام القرآن البن العريب  ) ٤ (
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لنكاح، كقول ومما يقوي ما ذهب إليه اجلمهور النصوص الصرحية يف وجوب الويل يف ا
   )١().ال نكاح إال بويل: (النيب 

  : فاستنباط احلنفية يتبني ضعفه من وجهني
أنه ال داللة يف اآلية عليه بل هي دليل صريح على وجوب إذن الويل يف : األول

  .النكاح
أن األدلة األخرى تعارض استنباط احلنفية فهي صرحية يف اشرتاط الويل يف : الثاين

  .النكاح
  

 جه هن من خن حن جن مم خم حم جم  هل مل ُّ : قوله تعاىل: الثايناملثال 

  .]١٠١:النساء [َّ  هت مت هب مب هئ مئ هي خيمي حي جي ٰه  مه
استنبط مجهور العلماء من هذه اآلية استحباب القصر للمسافر وأن هذه اآلية متعلقة 
بقصر الصالة يف العدد إىل ركعتني، وأن شرط اخلوف املذكور خرج خمرج الغالب فال 

  . داللة فيها على صالة اخلوفمفهوم له، فال
فإن : (...وقد خلص ابن تيمية اخلالف بني العلماء يف االستنباط من هذه اآلية، فقال

املراد به قصر العدد فقط، وعلى هذا فيكون : قيل: للناس يف اآلية ثالثة أقوال
أن املراد به قصر األعمال؛ فإن صالة اخلوف : والثاين .التخصيص باخلوف غري مفيد

أن اآلية أفادت قصر : ، والقول الثالث...صر عن صالة األمن واخلوف يبيح ذلكتق
العدد وقصر العمل مجيعا؛ وهلذا علق ذلك بالسفر واخلوف فإذا اجتمع الضرب يف 
األرض واخلوف أبيح القصر اجلامع هلذا وهلذا وإذا انفرد السفر فإمنا يبيح قصر العدد 

  )٢().لعملوإذا انفرد اخلوف فإمنا يفيد قصر ا
  : وسنبسط األقوال ووجه االستنباط فيما يلي

أن املراد �ا قصر السفر خاصة، وهو قول عمر بن اخلطاب ويعلى بن : القول األول
أمية وابن عباس يف إحدى روايتيه وعطاء، وممن انتصر هلذا القول ابن اجلوزي والرازي 

                                                           

  :                          ، وأبــــو داود يف كتــــاب النكــــاح )     ١٩٥١٨   : (      ، بــــرقم )   ٢٨٠ /  ٣٢   : (                 أخرجــــه أمحــــد يف املــــسند  ) ١ (

  :                    السنن الكربى للبيهقي  .                                 ، وصححه البخاري كما نقله البيهقي )    ٢٠٨٥   : (      ، برقم )   ٢٢٩ / ٢ (

) ١٠٧ / ١   .(   

   ).  ٩٨ _  ٩٧ /  ٢٤   : (            جمموع الفتاوى  ) ٢ (
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ا رواه مسلم عن يعلى بن ، وقد استدلوا على ذلك مب)١(والكيا اهلراسي وأبو السعود
 جه هن من خن حن جن مم خم  ُّ  :سألت عمر بن اخلطاب، قلت: أمية، قال

عجبت مما عجبت منه، فسألت :  فقد أمن الناس، فقالَّ  خيمي حي جي ٰه  مه
، )٢()صدقة تصدق اهللا �ا عليكم، فاقبلوا صدقته: ( عن ذلك، فقالرسول اهللا 

فأجابه النيب عليه الصالة والسالم فقد استشكل عمر بن اخلطاب ظاهر الشرط : قالوا
مبا يدفع اإلشكال وأوضح له أن اآلية دليل على رخصة القصر للمسافر، قال الكيا 

ّ                                                ما لنا ال نقصر وقد أمنا؟ دليل قاطع على أن مفهوم : وقوله لرسول اهللا : (اهلراسي
شرط ، ولو كان املقصود صالة اخلوف ملا احتجنا إىل )٣()اآلية القصر يف الركعات

 حي جي ٰه  مه جهُّ : السفر إذ صالة اخلوف مشروعة يف احلضر والسفر، وأما قوله

   )٤(. فقد يكون خرج خمرج الغالب حال نزول هذه اآلية فال مفهوم لهَّ  خيمي
ذهب إليه عدد من السلف منهم عائشة وسعد بن أيب وقاص وابن عمر : القول الثاين

ه اآلية دليل على صالة اخلوف، وجماهد والضحاك والسدي وهو قول احلنفية أن هذ
وأن القصر املراد قصر الكيفية واهليئة فال عالقة لآلية بقصر املسافر، ورجحه من 

، وقد أطال )٥(املفسرين الطربي وأبو بكر اجلصاص وابن كثري وابن عاشور والشنقيطي
 املراد بالقصر يف هذه: (الشنقيطي يف حترير هذا القول واجلواب عن خمالفيه، فقال

قوله : ، ويدل على أن املراد هو هذا القصر من كيفيتها..اآلية قصر كيفيتها ال كميتها
 ممىم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ : تعاىل بعده يليه مبينا له

 َّمن خن حن جن يم ُّ :، وقوله تعاىل]١٠٢:النساء[َّحن جن يم

 َّزي ري ٰى ين ُّ : ، ويزيده إيضاحا أنه قال هنا]٢٣٩:البقرة[

                                                           

  ،  )   ٢٠٤ /  ١١   : (             ، تفــــسري الــــرازي )   ٤٦١ / ١   : (          ، زاد املــــسري )   ١٢٤ / ٩   : (          تفــــسري الطــــربي  :     انظــــر  ) ١ (

  :                 ، تفـسري أيب الـسعود )   ٤٨٧ / ٢   : (                           ، أحكام القرآن للكيـا اهلراسـي )   ٣٩٥ / ٢   : (            تفسري ابن كثري

) ٢٢٦ / ٢   .(   

   ).   ٦٨٦   : (      ، برقم )   ٤٧٨ / ١   : (                              أخرجه مسلم يف كتاب صالة املسافرين  ) ٢ (

   ).   ٤٨٧ / ٢   : (            أحكام القرآن  ) ٣ (

  .                                            ، وسيأيت ترجيح ابن كثري أ�ا يف نزلت يف صالة اخلوف )   ٣٩٥ _   ٣٩٣ / ٢   : (            تفسري ابن كثري  ) ٤ (

   ).   ٣٠٦ / ٢   : (           تفسري القرطيب  :      وانظر

ـــــري )   ٢٣٥ / ٣   : (                     ، أحكـــــام القـــــرآن للجـــــصاص )   ١٢٨ / ٩   : (          تفـــــسري الطـــــربي  ) ٥ (   :               ، تفـــــسري ابـــــن كث

   ).   ٢٤٨ / ١   : (              ، أضواء البيان )   ١٨٣ / ٥   : (                  ، التحرير والتنوير  )    ٣٩٤ / ٢ (
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 جهُّ : ري الذي دل له القرآن فشرط اخلوف يف قوله، وعلى هذا التفس..]١٠٣:النساء[

وإن مل ختافوا منهم أن يفتنوكم فال تقصروا :  معترب، أيَّ  خيمي حي جي ٰه  مه
 ٰى ين ُّ : من كيفيتها، بل صلوها على أكمل اهليئات، كما صرح به يف قوله

، وصرح باشرتاط اخلوف أيضا لقصر كيفيتها بأن يصليها ]١٠٣:النساء [َّزي ري
 ينُّ :  مث قال،]٢٣٩:البقرة [َّمن خن حن جن يم ُّ : اكب بقولهاملاشي والر

فإذا أمنتم فأقيموا صالتكم كما أمرتكم : يعين؛  َّ جي يه ىه مه  جه
بركوعها وسجودها، وقيامها وقعودها على أكمل هيئة وأمتها، وخري ما يبني القرآن 

   )١().القرآن
لي �ا يف صالة واستدل الطربي بالسياق، وبقرينة ذكر الطمأنينة اليت يعذر املص

  .)٢(.اخلوف واحلرب خالفا للمسافر فإنه اليعذر برتكها

وهذا القول مبين عند احلنفية خاصة وعدد من الصحابة على أن فرض املسافر 
القصر، وإن الصالة يف حقه ما نزلت إال ركعتني، فال قصر، وال يقال فيما شرع 

فرضت : (تدلوا بقول عائشةركعتني إنه قصر، كما ال يقال يف صالة الصبح ذلك، واس
الصالة ركعتني ركعتني يف السفر واحلضر، فأقرت صالة السفر، وزيد يف صالة 

 وهذا احلديث له حكم الرفع، فإذا كان أصل الصالة يف السفر اثنتني )٣().احلضر
القصر : فكيف يكون املراد بالقصر هنا قصر الكمية؟ ألن ما هو األصل ال يقال فيه

  .ماإلمتا: بل يقال
 مثل حديث عائشة، )٥( وعبد اهللا بن عباس)٤(وثبت يف اآلثار عن عمر بن اخلطاب

كليهما يذكر أن صالة السفر فرضت ركعتني، وبناء على هذا القول وأدلتهم، فاآلية 
وردت يف صالة اخلوف وأما قصر الصالة يف السفر فهو مستنبط من السنة ال من 

 الطربي عن أمية بن عبد اهللا بن خالد بن القرآن، وهو أيضا قول ابن عمر فقد روى

                                                           

   ).   ٢٤٩ / ١   : (            أضواء البيان  ) ١ (

   ).   ١٤٠ / ٩   (:         فسري الطربي ت  ) ٢ (

   ).   ٣٥٠   : (                                رواه البخاري يف كتاب الصالة ، برقم  ) ٣ (

   ).    ١٥٣٠   : (                               أخرجه النسائي يف كتاب اجلمعة برقم  ) ٤ (

   ).    ١٢٤٧   : (                               أخرجه أبوداود يف كتاب الصالة برقم  ) ٥ (
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إنا جند يف كتاب اهللا قصر صالة اخلوف، وال جند : أنه قال لعبد اهللا بن عمر: أسيد
 )١(. يعمل عمال عملنا بهإنا وجدنا نبينا : قصر صالة املسافر؟ فقال عبد اهللا

فر، وأقره فقد مسى صالة اخلوف مقصورة، ومحل اآلية عليها، ال على قصر صالة املسا
ابن عمر على ذلك، واحتج على قصر الصالة يف السفر بفعل الشارع ال بنص 

   )٢(.القرآن
وأجابوا عن حديث عمر بن اخلطاب يف اآلية أنه معارض بأثر عمر السابق أن صالة 

يدل على أن : (.. قال الشنقيطي،السفر فرضت ركعتني فال قصر فيهما بل هو إمتام
 كانا يعتقدان أن معىن اآلية -  رضي اهللا عنهما -اخلطاب يعلى بن أمية، وعمر بن 

 أقر عمر على فهمه لذلك، وهو دليل -  - قصر الرباعية يف السفر، وأن النيب 
صالة السفر ركعتان متام غري : (قوي، ولكنه معارض مبا تقدم عن عمر من أنه قال

  )٣().دمان ويؤيده حديث عائشة، وحديث ابن عباس املتققصر على لسان حممد 
 أقر عمر على وال شك أن حممل هذا اخلرب أن النيبء : (وأجاب ابن عاشور بقوله

فهمه ختصيص هذه اآلية بالقصر ألجل اخلوف، فكان القصر ألجل اخلوف رخصة 
له صدقة إخل، معناه أن القصر يف السفر لغري اخلوف صدقة من : لدفع املشقة، وقوله

ة فال تردوا رخصته، فال حاجة إىل ما متحلوا به يف ختفيف، وهو دون الرخص: اهللا، أي
  .)٤()تأويل القيد

ذهب إىل اجلمع بني القولني وأن اآلية حتمل على صوريت اجلمع يف : القول الثالث
  )٥(.العدد والكيفية مجيعا ذهب إىل القول ابن العريب وابن تيمية والسعدي

 من صفتها؛ وهلذا علقه فأباح اهللا القصر من عددها والقصر: (قال ابن تيمية
، واخلوف يبيح قصر ...يبيح قصر العدد فقط: فالسفر. السفر واخلوف: بشرطني

 خم حم جم يل ىل مل خل ُّ : صفتها كما قال اهللا يف متام الكالم

                                                           

   ).   ١٢٩ / ٩   : (          تفسري الطربي  ) ١ (

   ).   ١٨٣ / ٥   : (                التحرير والتنوير  ) ٢ (

   ).   ٢٥٢ / ١   : (            أضواء البيان  ) ٣ (

   ).   ٢٨١ / ٣   : (                  جواب اجلصاص يف تفسريه  :        ، وانظر )   ١٨٤ / ٥   : (            رير والتنوير    التح  ) ٤ (

  :              ، تفــــسري الــــسعدي )  ٩٨ /  ٢٤   : (              ، جممــــوع الفتــــاوى )   ٦١٦ / ١   : (                      أحكــــام القــــرآن البــــن العــــريب  ) ٥ (

) ١٩٧   .(   
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 يه ىه مه جه ين  ىن من حنخن جن يم ىم  مم

  )١().]١٠٢:النساء [َّٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي جي
ما السنة فتدل على قصر فاستدل على اجلمع بني القولني بالسنة وسياق اآلية، أ

 وأما سياق اآلية إذ ورد بعدها صفة صالة اخلوف فتدل على قصر الكيفية ،العدد
  .واهليئة وهي صالة اخلوف

  
وأجاب على من ذهب إىل صفة اخلوف أ�ا جائزة حضرا وسفرا فال يشرتط فيها 

 األمرين وبني أنه ال تعارض يف اجلمع بني الضرب يف اآلية والسفر كما ورد يف اآلية،
فإنه أراد بالقصر قصر العدد وقصر األركان، : (بوجود أحد الشرطني دون اآلخر فقال

وهذا القصر اجلامع للنوعني متعلق بالسفر واخلوف، وال يلزم من االختصاص ا�موع 
  )٢().باألمرين أن ال يثبت أحدمها مع أحد األمرين، وهلذا نظائر

ا�م حول االستنباط من هذه اآلية، وهي هذه جممل أدلة أصحاب األقوال ومناقش
أدلة قوية، ولكل قول وجه، وإن كان األقرب ما ذهب إليه الطربي والشنقيطي أن 
اآلية نازلة يف صالة اخلوف لظاهر اآلية وسياقها وسباقها مع ذهاب عدد من 
 الصحابة والتابعني هلذا القول، وأن األصل يف صالة السفر القصر لألحاديث املتتابعة

يف ذلك، وإمنا وردت اآلية يف صالة اخلوف وهو الثابت بالكتاب، كما جاء عن 
  .عائشة وعمر وابن عمر رضي اهللا عنهم، واهللا أعلم

 َّ     ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي مي خي ُّ : املثال الثالث

  ]٧٢:يوسف[
و  أ)٤( والكفالة)٣(استنبط مجع من املفسرين والفقهاء من هذه اآلية مشروعية اجلعالة

  : قوله تعاىل: (الضمان، وجعلوا هذه اآلية أصال هلاتني املسألتني، قال السيوطي

                                                           

   ).   ٥٤١ /  ٢٢   : (            جمموع الفتاوى  ) ١ (

   ).  ٧٢ / ٤   : (           منهاج السنة  ) ٢ (

  .                           جمهـــوال مــدة معلومـــة أو جمهولـــة                                        أن جيعـــل شـــيئا معلومــا ملـــن يعمـــل عمــال معلومـــا أو  :       اجلعالــة  ) ٣ (

   ).   ٣٢٦ / ٣   : (                          ، املوسوعة الفقهية الكويتية )   ١١٣ /  ١٥   : (     ا�موع  :     انظر

          الكـايف البـن   .                                                     هي التـزام جـائز التـصرف مـا وجـب أو جيـب علـى غـريه مـن حـق مـايل  :        الكفالة  ) ٤ (

  :                           ، املوســــــــــوعة الفقهيــــــــــة الكويتيــــــــــة )   ١٨٩ / ٥   : (                 ، اإلنــــــــــصاف للمــــــــــرداوي )   ١٢٩ / ٢   : (     قدامــــــــــة

) ٢٢٠ /  ٢٨   .(   
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 َّ ّٰ ِّ ُّ َّ  ُّ : قوله تعاىل.  أصل يف اجلعالةَّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ُّ 
  )١().أصل يف الضمان والكفالة

  )٢(.وفسر ابن عباس وجماهد وسعيد بن جبري الزعيم بالكفيل
إن املنادي مل يكن مالكا، : (ين األصلنيقال ابن العريب مبينا وجه الداللة على هذ

إمنا كان نائبا عن يوسف ورسوال له، فشرط محل البعري على يوسف ملن جاء 
  : بالصواع، وحتمل هو به عن يوسف، فصارت فيه ثالث فوائد

الكفالة، وهي : الثانية. اجلعالة، وهو عقد يتقدر فيه الثمن وال يتقدر فيه الثمن: األول
وقد اختلف الناس فيها .  سبب موجب على وجه التعليق بالشرطها هنا مضافة إىل

اختالفا متباينا تقريره يف املسائل؛ وهذا دليل على جوازه، فإنه فعل نيب، وال يكون إال 
  )٣().شرعا

 - وفيه نظر، ألن يوسف: (..وضعف ابن عاشور هذا االستنباط واملنزع للحكم فقال
أن شرع من قبلنا (ُ                 يستأنس لألخذ ب  مل يكن يومئذ ذا شرع حىت- عليه السالم

 كان - عليه السالم- ولو قدر أن يوسف. إذا حكاه كالم اهللا أو رسوله) : شرع لنا
يومئذ نبيئا فال يثبت أنه رسول بشرع، إذ مل يثبت أنه بعث إىل قوم فرعون، ومل يكن 

أخذ فهذا م.  أتباع يف مصر قبل ورود أبيه وإخوته وأهليهم- عليه السالم-ليوسف
  )٤().ضعيف

واستدراك ابن عاشور خالف عامة املفسرين والفقهاء يف استنباطا�م الفقهية من 
 كما أن منزع استنباطهم مبين على القاعدة األصولية أن ،سورة يوسف عليه السالم

  :  ودل عليها قوله تعاىل،شرع من قبلنا شرع لنا إذا مل يأت يف شرعنا ما خيالفه
، ويوسف عليه السالم من األنبياء ]٩٠:نعاماأل [َّمف خف جفحف مغ جغ مع ُّ 

الذين نص اهللا على االهتداء �م قبل آية األنعام السابقة، وقد ذكر القرآن هذين 

                                                           

                     ، أحكـــام القـــرآن للكيــــا  )   ٤٠١ / ٤   : (            تفـــسري ابـــن كثـــري  :        ، وانظـــر )   ١٥٦   : (                اإلكليـــل للـــسيوطي )١ (

ـــــــن قدامـــــــة )   ٢٣٢ / ٤   : (      اهلراســـــــي ـــــــن تيميـــــــة )   ٤٠٠ / ٤   : (                ، املغـــــــين الب   :                         ، جممـــــــوع الفتـــــــاوى الب

) ٥٤٩ /  ٢٩    .(    

   ).   ١٧٨ /  ١٦   : (          تفسري الطربي  ) ٢ (

  ،  )   ٢٣٢ / ٩   : (                   أحكــــــام القــــــرآن للقــــــرطيب  :        ، وانظــــــر )  ٦٦ / ٣   : (                      أحكــــــام القــــــرآن البــــــن العــــــريب  ) ٣ (

   ).   ٤٨٧ /  ١٨   : (           تفسري الرازي :     وانظر

   ).  ٢٩ /  ١٣   : (                التحرير والتنوير  ) ٤ (
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احلكمني وأقرمها، ومل تنكرمها النصوص الشرعية األخرى بل دلت عليهما فدل على 
  .أ�ا شرع لنا

 األمم املاضية، كما ومل يزل العلماء يأخذون األحكام من قصص: (قال الشنقيطي
 وذكر نظائر كثرية هلذه االستنباطات من قصص األنبياء )١(.).أوضحنا دليله

السابقني، ومن قصة يوسف عليه السالم، ولو سردنا استنباطات املفسرين من قصة 
يوسف عليه السالم لطال بنا املقام فكان ذلك شبه اتفاق بني املفسرين على جوازه 

  .وصحته
بعض املفسرين على هذا االستنباط أن اآلية ال تدل على عقد الكفالة ومما استدركه 

ظن بعض : (والضمان ألن املنادي إمنا كان ضامنا لنفسه ال لغريه، قال اجلصاص
الناس أن ذلك كفالة عن إنسان وليس كذلك ألن قائل ذلك جعل محل بعري أجرة 

ضامن لذلك فهذا : أي...ضامن: أنا به زعيم، يعين: ملن جاء بالصاع، وأكده بقوله
  )٢().القائل مل يضمن عن إنسان شيئا وإمنا ألزم نفسه ضمان األجرة لرد الصاع

هذا الذي قاله القاضي أبو إسحاق : (...وقد أجاب ابن العريب عن ذلك فقال
أنا زعيم فمعناه أين ملتزم، وأي فرق بني : صحيح بيد أن الزعامة فيه نص، فإذا قال

   )٣(). نفسي أو التزمت عن غريي؟ألتزمه عن: أن يقول
وأجاب بعض املفسرين أن املنادي ضامن عن امللك ال عن نفسه فهو مؤمتر بأمر 

  )٤(.امللك فيصح إطالق الكفالة والضمان عليه �ذا االعتبار والوصف
فيتبني مما سبق ضعف االستدراك الذي ذهب إليه ابن عاشور وغريه من املفسرين، 

  .ية من جهة املعىن وموافقته للنصوص الشرعية األخرىوصحة االستنباط من اآل
  واهللا أعلم

  

  
  

                                                           

   ).  ٥٧ / ٢   : (         روح املعاين  :        ، وانظر )   ٣٨١ / ١   : (            أضواء البيان  ) ١ (

   ).   ٣٩٠ / ٤   : (                   أحكام القرآن للجصاص  ) ٢ (

   ).  ٦٤ / ٣   : (                      أحكام القرآن البن العريب  ) ٣ (

   ).  ٥٧ / ٢   : (         روح املعاين  ) ٤ (
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  .االستدراك في استنباط مسائل أصول الفقه: المطلب الثالث

 يئ  ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ  ُّ : املثال األول

  ]١١٥:النساء [َّ نت مت  زت يبرت ىب نب مب زب رب

  )١(.عنه البيهقي وغريمهااستنبط الشافعي من هذه اآلية أصل اإلمجاع وذلك فيما نقل 
وقد تتابع عدد من املفسرين واألصوليني على نقل هذا االستنباط منهم الزخمشري 

  .)٢(والكيا اهلراسي والقرطيب والبيضاوي وابن تيمية والسيوطي والسعدي وغريهم
أنه تعاىل توعد من يشاقق الرسول ويتبع غري سبيل املؤمنني، : ووجه الداللة من اآلية

الرسول وحدها موجبة هلذا الوعيد، فلو مل يكن اتباع غري سبيل املؤمنني ومشاقة 
موجبا له، لكان ذلك ضما ملا ال أثر له يف الوعيد إىل ما هو مستقل باقتضاء ذلك 
الوعيد، وذلك غري جائز، فثبت أن اتباع غري سبيل املؤمنني حرام، فإذا ثبت هذا لزم 

  .أن يكون اتباع سبيلهم واجبا
  )٣(.ابن تيمية هذا االستنباط لعمر بن عبد العزيز واإلمام مالكوقد نسب 

اتباع غري سبيل : قيل: وهنا للناس ثالثة أقوال: (قال ابن تيمية ملخصا األقوال
بل خمالفة الرسول مستقلة : املؤمنني هو مبجرد خمالفة الرسول املذكورة يف اآلية، وقيل

بل اتباع غري سبيل املؤمنني :  وقيلبالذم فكذلك اتباع غري سبيلهم مستقل بالذم،
يوجب الذم كما دلت عليه اآلية لكن هذا ال يقتضي مفارقة األول بل قد يكون 
مستلزما له فكل متابع غري سبيل املؤمنني هو يف نفس األمر مشاق للرسول، وكذلك 
 مشاق الرسول متبع غري سبيل املؤمنني، وهذا كما يف طاعة اهللا والرسول فإن طاعة اهللا

واجبة وطاعة الرسول واجبة، وكل واحد من معصية اهللا ومعصية الرسول موجب للذم 
  )٤().ومها متالزمان فإنه من يطع الرسول فقد أطاع اهللا

                                                           

   ).   ٢١٩ /  ١١   : (             ، تفسري الرازي )  ٣٩ / ١   : (                             أحكام القرآن للشافعي، للبيهقي  ) ١ (

  :              ، تفـــــــسري القــــــــرطيب )   ٤٩٩ / ٢   : (                           ، أحكـــــــام القـــــــرآن للكيــــــــا اهلراســـــــي )   ٥٦٥ / ١   : (      الكـــــــشاف  ) ٢ (

         ، اإلكليل  )   ١٧٨ /  ١٩   : (                        ، جمموع الفتاوى البن تيمية )  ٩٧ / ٢   : (               ، تفسري البيضاوي )   ٣٨٦ / ٥ (

    ).    ٢٠٣   : (           تفسري السعدي  )    ١٠٠   : (       للسيوطي

   ).   ١٧٨ /  ١٩   : (            جمموع الفتاوى  ) ٣ (

   ).   ١٧٩ /  ١٩   : (         الفتاوى    جمموع  ) ٤ (
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وخالف عدد من املفسرين هذا االستنباط منهم الرازي والراغب األصفهاين وأبو حيان 
  :عدة اعرتاضات وأوردوا عليه )١(واآللوسي وابن عاشور،

  
 فال يلزم منه أن يرتتب على كل واحد ،أن الوعيد قد ترتب على وصفني اثنني: ألولا

منهما، فالوعيد إمنا ترتب يف اآلية على من اتصف مبشاقة الرسول واتباع سبيل غري 
املؤمنني، ولذلك كان الفعل معطوفا على الفعل، ومل يعد معه اسم شرط، فلو أعيد 

بالوعيد، وكان له وجه يف الداللة على اسم الشرط لكانت كل مجلة مستقلة 
  )٢(.اإلمجاع

أن اهللا علق الوعيد مبخالفة سبيل املؤمنني، فكل موصوف علق به حكم دل : الثاين
يف : اسلك سبيل املصلني، فاملراد: على أن املراد به ذلك الوصف دون غريه فإذا قيل

 يف اإلميان دون غريه صال�م، فلما وصفهم اهللا باإلميان دل على أن املراد اتباعهم
ويؤكد ذلك أن اآلية نزلت يف قوم كفار وليسوا : وهو من داللة اإلمياء والتنبيه، قالوا

  )٣(.من املسلمني، فاآلية ال تتعلق بفروع الدين وإمنا األصول
  َّ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  ُّ : أن الشرط املذكور يف املشاقة وهو قوله: الثالث

ملعطوف عليه لكونه داخل يف حكمه، وإذا كان حيمل على املعطوف كما حيمل على ا
تبني اهلدى وهو الدليل شرط يف الوعيد ملخالف اإلمجاع فتكون حرمة اتباع غري سبيل 
املؤمنني متوقفة على تبني مجيع أنواع اهلدى، ومن مجلة أنواع اهلدى دليل احلكم الذي 

قى للتمسك باإلمجاع أمجعوا عليه، وإذا تبني الدليل استغين به عن اإلمجاع، فال يب
  )٤(.فائدة

                                                           

  ،  )  ٦٧ / ٤   : (            ، البحر احمليط )   ٢١٩ /  ١١   : (           تفسري الرازي  )    ١٥٤ / ٤   : (                   تفسري الراغب األصفهاين  ) ١ (

  .                  الغـزايل وابـن احلاجـب  :                              ، وممن ضـعف االسـتنباط مـن األصـوليني )   ٢٠١ / ٥   : (                التحرير والتنوير

   ).  ٣٢ / ٢   : (                ، خمتصر ابن احلاجب )   ١٣٨ / ١   : (              املستصفى للغزايل

   ).   ١٥٨ / ٥   : (             ، حاشية الطييب )  ٦٧ / ٤   : (          البحر احمليط  ) ٢ (

  :            ، روح املعاين )   ١٧٧ / ٣   : (                     ، حاشية الشهاب اخلفاجي )   ١٥٤ / ٤   : (                   تفسري الراغب األصفهاين  ) ٣ (

) ١٤١ / ٣   .(   

      اإل�ــاج   :        ، وانظــر )   ٢٨٤ / ١   : (                                             املــصادر الــسابقة، وقــد ذكرهــا األســنوي يف �ايــة الــسول  :     انظــر  ) ٤ (

   ).   ٣٥٣ / ٢   : (      للسبكي
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هذه جممل اعرتاضا�م على هذا االستنباط، وقد أتبع اآللوسي بذكر االعرتاضات 
وباجلملة ال يكاد يسلم هذا االستدالل من قيل وقال، وليست حجية اإلمجاع : (قوله

  )١().موقوفة على ذلك كما ال خيفى
  : وقد أجيب عن االعرتاضات مبا يلي

أن اهللا قرن بني مشاقة : ن الوعيد ترتب على الوصفني معا، فاجلوابإ: قوهلم: األول
الرسول وبني اتباع غري سبيل املؤمنني وتوعد عليهما فلوال أ�ما مذمومان لكان ذكرمها 

إن شربت اخلمر واملاء عاقبتك، فهذا :  فإنه ال يصح أن يقال،سويا نوع من اللغو
ل أحدمها كاف يف الوعيد املرتتب جيل عنه القرآن لغة ومعىن، فدل على أن فع

  .عليهما
فال يعارض العموم الذي ) سبيل املؤمنني: (وأما ذكر وصف املؤمنني يف قوله: الثاين

، وال خيصص ذلك ورودها يف )سبيل املؤمنني: (دلت عليه اإلضافة للمعرفة يف قوله
الفروع قوم كفار فإن العربة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب، فتحمل على األصول و

وال تعارض بينهما، وكم من آية نزلت يف الكفار فشمل �ا احلكم املسلمني مبا يليق 
  . �م من حكم ووعيد

وأما اشرتاط بيان الدليل يف اتباع سبيل املؤمنني فهو من أقوى االعرتاضات، : الثالث
  : وميكن اجلواب عنه بأمرين

 كل شرط يف املعطوف أن يكون أننا ال نسلم بصحة هذه القاعدة فال يلزم من: األول
شرطا يف املعطوف عليه، وإمنا يقتضي التشريك يف مقتضى العامل إعرابا ومدلوال، فال 
يلزم من اشرتاط بيان اهلدى والدليل يف مشاقة الرسول أن يكون شرطا يف اتباع غري 

  .سبيل املؤمنني
النبوة وليس أدلة أن يكون املراد بالقيد يف مشاقة الرسول دليل التوحيد و: الثاين

األحكام الفرعية، فيكون هو القيد يف اتباع غري سبيل املؤمنني فال إشكال يرد على 
  .هذا القيد، فيحمل القيد يف كل مسألة على ما يناسبها، وهذا واضح وال إشكال فيه

وقد أورد ابن تيمية قول املثبتني لالستنباط واملعرتضني عليه مث اختار قوال وسطا 
هو أن الفعلني متالزمني، وأن من شاق الرسول فإنه متبع لغري سبيل املؤمنني  و،بينهما

ومن اتبع غري سبيل املؤمنني فإنه يلزم أن يكون مشاقا للرسول، وذكر نظائر لذلك يف 
والقول الثالث : ( القرآن، ولعلي أنقل قوله بطوله ألمهيته يف تقرير املسألة، يقول

                                                           

   ).   ١٤١ / ٣   : (         روح املعاين  ) ١ (
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ع سبيل املؤمنني، وحترمي اتباع غري سبيلهم، ولكن أ�ا تدل على وجوب اتبا: الوسط
مع حترمي مشاقة الرسول من بعد ما تبني له اهلدى وهو يدل على ذم كل من هذا 

الذم إما : وحينئذ نقول. وهذا، لكن ال ينفي تالزمهما كما ذكر يف طاعة اهللا والرسول
أو أن يكون الذم أن يكون الحقا ملشاقة الرسول فقط؛ أو باتباع غري سبيلهم فقط؛ 

ال يلحق بواحد منهما بل �ما إذا اجتمعا؛ أو يلحق الذم بكل منهما وإن انفرد عن 
  . اآلخر؛ أو بكل منهما لكونه مستلزما لآلخر

واألوالن باطالن؛ ألنه لو كان املؤثر أحدمها فقط كان ذكر اآلخر ضائعا ال فائدة 
فإن مشاقة الرسول موجبة للوعيد فيه، وكون الذم ال يلحق بواحد منهما باطل قطعا؛ 

مع قطع النظر عمن اتبعه؛ وحلوق الذم بكل منهما وإن انفرد عن اآلخر ال تدل عليه 
وهو أن كال من : بقي القسم اآلخر. اآلية؛ فإن الوعيد فيها إمنا هو على ا�موع

الوصفني يقتضي الوعيد ألنه مستلزم لآلخر كما يقال مثل ذلك يف معصية اهللا 
من خالف القرآن واإلسالم أو من خرج : ول وخمالفة القرآن واإلسالم ؛ فيقالوالرس

 يق ىق  يف ىف ُّ : عن القرآن واإلسالم فهو من أهل النار، ومثله قوله

 فإن الكفر بكل من ]١٣٦:النساء [َّ ام يل ىل  مل يك ىك مك لك اك
 كفر هذه األصول يستلزم الكفر بغريه فمن كفر باهللا كفر باجلميع، ومن كفر باملالئكة

فهكذا مشاقة الرسول واتباع غري ...بالكتب والرسل فكان كافرا باهللا إذ كذب رسله
سبيل املؤمنني، ومن شاقه فقد اتبع غري سبيلهم وهذا ظاهر، ومن اتبع غري سبيلهم 
فقد شاقه أيضا؛ فإنه قد جعل له مدخال يف الوعيد فدل على أنه وصف مؤثر يف 

ع غري سبيلهم قطعا، واآلية توجب ذم الذم فمن خرج عن إمجاعهم فقد اتب
ألن كل ما أمجع عليه املسلمون فإنه يكون منصوصا عن الرسول فاملخالف ...ذلك

  )١().هلم خمالف للرسول كما أن املخالف للرسول خمالف هللا
فكل إمجاع فهو مبين على دليل شرعي فيكون كل خمالف لإلمجاع مشاق للرسول، 

 مشاقة الرسول، وخمالفة سبيل اإلمجاع الذي هو سبيل ومن هنا يتبني وجه التالزم بني

                                                           

  :            منهــــــاج الـــــــسنة  : ً                                ً، وانظــــــر كالمــــــه أيـــــــضا يف تقريــــــر املــــــسألة )   ١٩٣ /  ١٩   : (         الفتــــــاوى    جممــــــوع  ) ١ (

                                       وظــــــين أن معظــــــم تلــــــك االعرتاضــــــات الفاســــــدة تكلفــــــه    : (           ، قــــــال اجلــــــويين )   ٣٤٨ _   ٣٤٤ / ٨ (

          ، وممـــن رجـــح  )   ٢٦١ / ١   : (                   الربهـــان يف أصــول الفقـــه   ).                               املــصنفون حـــىت ينـــتظم هلــم أجوبـــة عنهـــا

  ،  )   ٣٥٨ / ٢   : (            اإل�ــاج للــسبكي  :     انظــر  .   وي            الــسبكي واألســن  :                        صــحة االســتنباط مــن األصــوليني

   ).   ٢٢٠   : (                      ، اإلمجاع ليعقوب الباحسني )   ٢٨٤ _   ٢٨١ / ٢   : (                 �اية السول لألسنوي
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املؤمنني، ويتبني بذلك وجه الداللة من اآلية على مسألة اإلمجاع، وأن خمالفة اإلمجاع 
اليت ورد �ا الوعيد ما كانت مقرتنة مبخالفة الدليل الشرعي ملالزمتها ملشاقة الرسول 

اإلمجاع �ذا التحقيق الذي ذكره ومعصيته، ويتبني بذلك صحة االستنباط يف مسألة 
  .ابن تيمية، واهللا أعلم

  
 حك  جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع  جع  ُّ : املثال الثاين

 ]٢٩:البقرة [َّ  جم هل مل خل حل مكجل لك خك

استنبط بعض املفسرين من هذه اآلية قاعدة أصولية مشهورة وهو أن األصل يف 
 والبيضاوي والشهاب األشياء اإلباحة، ذهب إىل ذلك االستنباط الزخمشري والرازي

  . اخلفاجي وابن تيمية والسعدي وحممد رشيد رضا وغريهم
أن اهللا تعاىل أخرب بأن مجيع املخلوقات األرضية للعباد؛ ألن موضوعه : ووجه الداللة

 مجيعا: (للعموم، قد أكد ذلك بقوله
      ً
ْ      لكم(والالم يف ) َِ ُ تفيد االختصاص من جهة ) َ

، الثوب لزيد فإن معناه أنه خمتص بنفعه: ك إذا قلتاالنتفاع للمخاطبني، أال ترى أن
   )١(.فيلزم من ذلك أن يكون االنتفاع جبميع املخلوقات مأذونا فيه

  
أنه أخرب أنه خلق مجيع ما يف األرض للناس مضافا : ووجه الداللة: (قال ابن تيمية

 إليهم بالالم، والالم حرف اإلضافة، وهي توجب اختصاص املضاف باملضاف إليه
، ...واستحقاقه إياه من الوجه الذي يصلح له، وهذا املعىن يعم موارد استعماهلا

وخص من ذلك بعض األشياء وهي اخلبائث؛ ملا فيها من اإلفساد هلم يف معاشهم أو 
  )٢().معادهم فيبقى الباقي مباحا مبوجب اآلية

ن عاشور، وقد خالف يف االستنباط ابن عطية وابن العريب والقرطيب وأبو حيان واب
ألجل االعتبار : للسببية، فيكون املعىن) لكم: (وذهب بعضهم إىل  أن الالم يف قوله

واالتعاظ وليس املراد �ا اإلباحة، واستدلوا أيضا بأن سياق اآلية ورد يف بيان قدرة اهللا 
   وأ�ا وردت يف سياق الكفار ،واإلحياء واإلماتة واستحقاقه للعبودية ونصب األدلة

                                                           

       ، جممـــــوع  )   ٣٧٩ / ٢   : (             ، تفـــــسري الـــــرازي )   ١٢٣    /  ١ (                              الكــــشاف عـــــن حقـــــائق غـــــوامض التنزيـــــل  )١ (

  :        ، املنـــــار )  ٤٨   : (             ، تفـــــسري الـــــسعدي )   ٢٧٢ / ١   : (               ، تفـــــسري البيـــــضاوي )   ٥٣٥ /  ٢١   : (       الفتـــــاوى

) ٢٠٦ / ١    .(    

   ).   ٥٣٥ /  ٢١   : (            جمموع الفتاوى  ) ٢ (
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 مض خض حض جض مص خص  مسحص خس حس جس مخ جخ ُّ 

  )١(.]٢٨:البقرة [َّ مظ حط
  

 َّ  مف خف حف جف مغ جغُّ : الصحيح يف معىن قوله تعاىل: (قال القرطيب
اإلحياء واإلماتة واخللق : يدل عليه ما قبله وما بعده من نصب العرب. االعتبار

  )٢().واالستواء إىل السماء وتسويتها
  

 اآلية جمملة قصد منها التنبيه على واحلق أن: (وقال ابن عاشور مبينا وجه االعرتاض
قدرة اخلالق خبلق ما يف األرض، وأنه خلق ألجلنا إال أن خلقه ألجلنا ال يستلزم 

، ال سيما وقد خاطب ..إباحة استعماله يف كل ما يقصد منه بل خلق لنا يف اجلملة
  )٣().اهللا �ا قوما كافرين منكرا عليهم كفرهم فكيف يعلمون إباحة أو منعا

زم التنبيه هنا أن هذا االستنباط األصويل قد ربطه بعض العلماء مبسألة عقدية وهي ويل
 وخالفهم فيها األشاعرة، ، املقررة يف أصول املعتزلة)٤(التحسني والتقبيح العقلي

فالزخمشري دس مذهبه االعتزايل أثناء بيانه للمعىن، وأن العقل مستقل ببيان 
 جغ ُّ : وقد استدل بقوله: (الشرع، قال الزخمشريالتكاليف، ومنها املباح قبل ورود 

                                                           

  :                      ، أحكــام القــرآن للقــرطيب )  ٢٣ / ١   : (                        ، أحكــام القــرآن البــن العــريب )   ١١٤ / ١   : (           احملــرر الــوجيز  ) ١ (

   ).   ٣٨١ / ١   : (                  ، التحرير والتنوير )   ٢١٥ / ١   : (            ، البحر احمليط )   ٢٥٢ / ١ (

  .  قة            املراجع الساب  :     انظر  .                              ، وهو قول ابن عطية وابن العريب )   ٢٥٢ / ١   : (                   أحكام القرآن للقرطيب  ) ٢ (

   ).   ٣٨١ / ١   : (                التحرير والتنوير  ) ٣ (

                                                                                 التحسني والتقبيح العقلـي الـذي اختلـف فيـه املعتزلـة مـع األشـاعرة مـا ترتـب عليـه املـدح والـذم   ) ٤ (

                                                                               عاجال، والثواب والعقاب آجال، فهـل يـستقل العقـل مبعرفتـه أو البـد مـن ورود الـشرع ملعرفتـه، 

                           ون الرجــــوع للــــشرع، وعلــــى مــــذهب                                              فاآليــــة علــــى مــــذهب املعتزلــــة دليــــل علــــى معرفــــة املبــــاح د

                                                                            األشــاعرة ليــست دلــيال علــى ذلــك بــل يلــزم ورود الــشرع ملعرفــة املبــاح، وذهــب أهــل الــسنة إىل 

                                                  إذا كان الفعل مشتمال على مصلحة أو مفسدة كالظلم فإن   :     األول  :                      التفصيل فاألفعال أنواع

               اآلخرة حـىت يـرد                                                                العقل يدل على ذلك ولو مل يرد به الشرع لكن ال يلزم من ذلك العقاب يف

                        إذا أمـر الـشارع بـشيء صـار   :                                                         به الشرع خالفـا للمعتزلـة الـذين أوجبـوا عقابـه يف اآلخـرة، الثـاين

                                  مـنهج شـيخ اإلسـالم يف الـرد علـى األشـاعرة   :     انظـر  .                                حسنا وإذا �ى عن شيء دل على قبحه

   ).  ٧٤   : (                                                  ، املسائل املشرتكة بني أصول الفقه وأصول الدين، للعروسي )    ١٣٢٠ / ٣   : (       للمحمود
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ّ                                                              على أن األشياء اليت يصح أن ينتفع �ا، ومل جتر جمرى احملظورات يف العقل  َّمغ
  )١().خلقت يف األصل مباحة مطلقا لكل أحد أن يتناوهلا ويستنفع �ا

وأن  وغريه بأن اآلية ال تدل على ما ذكر الزخمشري من اإلباحة )٢(وتعقبه ابن املنري
ذلك من انتصاره ملذهبه، وأن املراد �ا االعتبار واالتعاظ كما ذهب إليه ابن عطية 
والقرطيب وأبو حيان، ورجح آخرون أن اآلية ال عالقة هلا �ذه املسألة العقدية بداللة 
أن الرازي والبيضاوي رغم مذهبهم األشعري قد ذهبوا إىل هذه القاعدة واالستنباط، 

  )٣(.ى أصل اإلباحةوأن اآلية دليل عل
هذه جممل أدلة الفريقني على استنباط القاعدة األصولية من هذه اآلية، والذي يظهر 

  :صحة االستنباط وميكن اجلواب على االعرتاضات مبا يلي
أن سياق اآلية ال يعارض القول بالعموم يف االعتبار واالتعاظ واالنتفاع : األول

،  احتمل اللفظ معاين عدة ومل ميتنع إرادة اجلمعإذا"أنه : واإلباحة، والقاعدة يف ذلك
، ولكن األوىل من األقوال الذي يدل عليه السياق هو ما ذكروه من )٤("محل عليها

االعتبار واالتعاظ وال يعارض القول باالنتفاع واإلباحة، قال السعدي جامعا بني 
تفاع واالستمتاع خلق لكم، برا بكم ورمحة، مجيع ما على األرض، لالن: أي: (األقوال

  )٥().واالعتبار
اعرتاضهم بأن اآلية وردت يف سياق الكفار فإن سلمنا بذلك فإنه ال يعارض : الثاين

وكم من آية أنزلت يف : (أن نستنبط منها حكما متعلقا باملسلمني، قال الزخمشري
  )٦().شأن الكافرين وفيها أوفر نصيب للمؤمنني، تدبرا هلا واعتبارا مبوردها

                                                           

   ).   ١٢٣ / ١   : (      الكشاف  ) ١ (

   ).   ١٢٣ / ١   : (                      حاشية االنتصاف البن املنري  ) ٢ (

                                                  ، وقـــد صـــرح آخـــر حبثـــه يف احملـــصول حـــول هـــذه املـــسألة أن القـــول  )   ٣٧٩ / ٢   : (           تفـــسري الـــرازي  ) ٣ (

  :              تفــسري البيــضاوي  :      وانظــر   ).    ١٠٥ / ٦   : (     احملــصول  .                                   باإلباحـة ال ميكــن إال مــع القــول بـاالعتزال

  :                         ، حاشـــــــية الطيـــــــيب علـــــــى الكـــــــشاف )   ١١٤ / ٢   : (                     ، حاشـــــــية الـــــــشهاب اخلفـــــــاجي )   ٢٧٢ / ١ (

) ٤١٩ / ٢   .(   

   ).   ٨٠٧ / ٢   : (                    ، قواعد التفسري للسبت )  ٢٤ / ١   : (              ، أضواء البيان )  ٩٣ / ١   : (                التحرير والتنوير  ) ٤ (

   ).  ٤٨   : (           تفسري السعدي  ) ٥ (

                               يعـــين أ�ـــا يف شـــأن الكـــافرين مـــن داللـــة    : (                      ، وعلـــق ابـــن عاشـــور بقولـــه )   ٣٠٢ / ٣   : (      الكـــشاف  ) ٦ (

   ).  ٣٧ / ١   : (                التحرير والتنوير   ).               من داللة اإلشارة                       العبارة، ويف شأن املؤمنني 



       

 

 

٥١

 الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الث ا�لد الث
 استدراكات المفسرين في باب االستنباط دراسة تحليلية

سبق من األدلة واألقوال واملناقشة يظهر صحة االستنباط هلذه القاعدة األصولية، ومما 
  .وأن ذلك ال يعارض ما ذكره أصحاب القول اآلخر، واهللا أعلم

 خل حل جل لكمك خك حك  جك مق مفحق خف جفحف مغ جغ مع ُّ : املثال الثالث

  ]٩٠:األنعام [َّ  جم هل مل
ة وهي أن شرع من قبلنا استنبط عدد من العلماء من هذه اآلية قاعدة أصولية معروف

بيان مورد االتفاق واخلالف يف هذه القاعدة، _ قبل النقاش_شرع لنا، وحيسن هنا 
فالعلماء متفقون على جواز األخذ بشرع من قبلنا يف التوحيد ومسائل اإلميان والبعث 

  رب يئ ىئ ُّ  وهذا القسم اتفقت عليه شرائع األنبياء ،وحنوها من مسائل املعتقد

  .]١٩:رةالبق [َّمب زب
وأما الفروع فقد اختلفت فيه الشرائع بني األنبياء وهي املقصودة يف اخلالف الذي 
سنذكره، وما حكي يف الكتاب والسنة من شرائع األنبياء السابقني ميكن تقسيمه إىل 

  : ما يلي
فهذا ال خالف :  وورد يف شريعتنا ما يبطلهما حكاه اهللا عنهم أو رسوله : األول

  .أنه ليس حبجة
وهذا ال خالف يف أنه شرع : ما يؤيدهما حكاه اهللا عنهم ووجد يف شريعتنا : الثاين 

  .لنا، ولكن الدليل على ثبوته ما ورد يف شرعنا
  : ما نقل إلينا ومل يقرتن يف شرعنا على ما يؤيده أو ما يدل على نسخه: الثالث

  )١(.به أو ال؟فهذا هو حمل اخلالف بني العلماء هل يعد شرع لنا يلزمنا العمل 
وهذا القسم هو ما سنناقشه يف هذا االستنباط من خالل هذه اآلية، وهي من أصرح 

  .اآليات وأدهلا على هذا األصل عند من يثبتون هذه القاعدة
 ،)٢(وهذا املذهب ذهب إليه احلنفية واملالكية والشافعية يف أحد القولني واحلنابلة

ابن العريب والرازي والقرطيب والكيا اهلراسي : وذهب إىل هذا االستنباط من املفسرين
  :  واستدلوا على هذا االستنباط من اآلية بعدة أوجه،)٣(والشنقيطي

                                                           

                        ، أصـول الفقـه الـذي ال يـسع  )  ٤٣ / ٨   : (                    ، البحـر احملـيط للزركـشي )   ٢٧٤ / ٣   : (            احملصول للـرازي  ) ١ (

   ).   ١٨٩   : (                  الفقيه جهله للسلمي

  .              املصادر السابقة  ) ٢ (

                     ، أحكــــام القــــرآن للكيــــا  )  ٥٦ /  ١٣   : (             ، تفــــسري الــــرازي )  ٣٩ / ١   : (                      أحكــــام القــــرآن البــــن العــــريب  ) ٣ (

   ).   ٣٧٦ / ١   : (              ، أضواء البيان )  ٣٦ / ٧   : (                     ، أحكام القرآن للقرطيب )   ١٢٤ / ٣   : (     هلراسي ا
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من : سألت ابن عباس: ، قال)ص(ما جاء يف البخاري عن جماهد، يف سجدة : أوال
 مع  .....]٨٤:األنعام [ ىب نب مب زب ُّ : أو ما تقرأ: أين سجدت؟ فقال

 أن يقتدي فكان داود ممن أمر نبيكم  (]٩٠:األنعام [َّمف خف جفحف مغ جغ
       )١().به، فسجدها داود عليه السالم، فسجدها رسول اهللا 

 أدخل -  - فهذا نص صحيح صريح عن ابن عباس، أن النيب : (قال الشنقيطي
فبهداهم اقتده، ومعلوم أن سجود التالوة فرع من : سجود التالوة يف اهلدى يف قوله

  )٢().ن األصولالفروع ال أصل م
أن األمر باالقتداء باألنبياء ورد يف اآلية على سبيل العموم غري خمصوص : الثاين

وهو معرفة ) هم(وهو نكرة إىل الضمري ) هدى(بالتوحيد واإلميان، فأضيف لفظ 
أن العام يبقى على عمومه حىت يرد : فاقتضى العموم ما مل يرد ختصيصه، والقاعدة

  . عى أن األمر خاص بالتوحيد واإلميان فعليه الدليلدليل يف ختصيصه، فمن اد
أن ذلك هو فهم ابن عباس رضي اهللا عنها وهو حرب األمة وترمجان : الثالث
  )٣(.القرآن

  
  .هذه أهم أدلة أصحاب هذا القول

وذهب الشافعي يف القول املشهور عنه وابن حزم الظاهري أن شرع من قبلنا ليس 
ى النبوة واإلميان دون فروع الدين والشرائع، وذهب إىل شرعا لنا، وأن اآلية حتمل عل

عدم صحة االستنباط الزخمشري وابن عطية وأبو حيان وأبو السعود واآللوسي وحممد 
رشيد رضا وابن عاشور فيتفقون على عدم صحة االستنباط دون القاعدة فيقررها 

   )٤(.بعضهم

                                                           

   ).    ٤٨٠٧   : (    برقم  :                           رواه البخاري يف كتاب التفسري  ) ١ (

   ).   ٣٧٦ / ١   : (            أضواء البيان  ) ٢ (

    ).    ٣٧٦ / ١   : (              ، أضواء البيان )  ٥٦ /  ١٣   : (           تفسري الرازي  ) ٣ (

          ، تفـــــسري أيب  )   ٥٨٧ / ٤   : (            ، البحـــــر احملـــــيط )   ٣١٨ / ٢   : (             ، احملـــــرر الـــــوجيز )  ٤٣ / ٢   : (      الكـــــشاف  ) ٤ (

          ، التحريــر  )   ٤٩٨ / ٧   : (            ، تفــسري املنــار )   ٢٠٥ / ٤   : (                  ، روح املعــاين لآللوســي )   ١٦٠ / ٣   : (      الــسعود

                                                         ، وحيـــسن التنبيـــه هنـــا إىل أن بعـــض املفـــسرين يـــذهب إىل صـــحة القاعـــدة  )   ٣٥٧ / ٧   : (        والتنـــوير

ـــة علـــى                                                                       دون االســـتنباط فكـــل املـــذكورين ينـــصون علـــى عـــدم صـــحة االســـتنباط مـــن هـــذه اآلي

  .               هنا موضع النقاش          القاعدة، و
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  :وقد اعرتضوا على هذا االستنباط بعدة أدلة
ن املراد باآلية أصول الدين والتوحيد بداللة سياق اآلية إذ ورد قبلها النهي أ: األول

 خت حت جت هب خبمب حب جب هئ مئ  خئ حئ جئ يي ُّ : عن الشرك يف قوله

ويؤيد ذلك أن اهللا تعاىل نص على أن لكل نيب ، ]٨٨:األنعام [َّ حج مث  هت مت
فإذا كانت   ]٨٤:املائدة [َّىن نن من زن رن ُّ شريعة خمالفة لآلخر 

 الفروع خمتلفة متناقضة فال يصح مع تناقضها أن يكون مأمورا باالقتداء شرائعهم يف
  .�م يف تلك األحكام املتناقضة

أن اهللا أمرنا مبخالفة أهل الكتاب و�ى نبيه عن الرجوع إليهم فكيف يكون : الثاين
  .على ذلك قاعدة أصولية يرجع إليها وتكون مصدرا لنا يف تقرير األحكام

 ن حديث ابن عباس مبا أخرجه النسائي عن ابن عباس، أن النيب أجابوا ع: الثالث
   )١().سجدها داود توبة، ونسجدها شكرا: (وقال) ص(سجد يف 

ألن سجود ؛ فاستدل الشافعي بقوله شكرا على أنه ال يسجد فيها يف الصالة 
   )٢(.الشاكر ال يشرع داخل الصالة، فلم يرد فيها التأكيد مثل بقية سجدات التالوة

خيالف استنباط ابن عباس أنه ) نسجدها شكرا: (وظاهر قوله: (قال حممد رشيد رضا
 وإمنا يظهر االقتداء لو سجدها مثله توبة، واحلرب هو ،كان يسجدها اقتداء بداود

  واستدلوا بأن األمر خاص بالنيب عليه الصالة والسالم )٣().احلرب ولكنه غري معصوم
  .وال يتعلق بأمته
تهم، وقد أجاب األولون بأن اآلية وردت على سبيل العموم يف اهلدى هذه جممل أدل

واالقتداء كما تقرر يف اإلضافة للمعرفة فال دليل على التخصيص، والسياق ال 
  .خيصص العموم الوارد

وأما النهي عن متابعة أهل الكتاب فذلك خارج عن حمل النزاع ألن القاعدة متعلقة 
أحكام األمم السابقة، ومل يرد يف شرعنا �ي عنه أو مبا ورد يف الكتاب والسنة من 

  .نسخ له
إن جمرد : وأما إيرادهم على فهم ابن عباس وفعل النيب عليه الصالة والسالم فاجلواب

اقتداء النيب عليه الصالة والسالم به يف السجود دليل على مشروعية االقتداء بأفعال 

                                                           

   ).   ٩٥٧   : (                                  أخرجه النسائي يف كتاب االفتتاح، برقم  ) ١ (

   ).   ٥٥٣ / ٢   : (                  فتح الباري البن حجر  ) ٢ (

   ).   ٤٩٨ / ٤   : (     املنار  ) ٣ (
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 صرحيا يف املسألة لعدم ورود األنبياء، ولذلك عد الشنقيطي هذا احلديث نصا
االحتمال عليه، وختصيص األمر بالنيب عليه الصالة والسالم استدالل مبوضع النزاع 
ألن املخالفني يذهبون إىل أن األمر املتعلق بالنيب عليه الصالة والسالم هو أمر ألمته 

إن : لناما مل يرد دليل خبصوصية احلكم به، وهو ما تدل عليه األدلة الشرعية سواء ق
  )١(.ذلك بطريق األمر باتباعه واالقتداء به املأمور به يف الشريعة أو بطريق القياس

ومع إن ابن عاشور خالف هذا االستنباط فقد ذهب إىل هذه القاعدة األصولية حىت 
وأرى أن أصل االستدالل هلذا أن اهللا تعاىل إذا ذكر يف : (أضحى خالفه لفظيا فقال
لشرائع السابقة يف مقام التنويه بذلك واالمتنان، ومل يقارنه ما كتابه حكاية حكم من ا

يدل على أنه شرع للتشديد على أصحابه عقوبة هلم، وال ما يدل على عدم العمل 
  .)٢()به، فإن ذلك يدل على أن اهللا تعاىل يريد من املسلمني العمل مبثله

ألصولية لقوة احلديث ومما تقدم يتبني صحة االستنباط من اآلية على هذه القاعدة ا
النبوي الوارد فيها مع فهم الصحايب ابن عباس هذا الفهم للفعل النبوي، ومها أقوى يف 

  .الداللة على ذلك من االعرتاضات اليت أوردها املعرتضون
  

  

  .االستدراك في استنباط مسائل التربية والسلوك: المطلب الرابع

 حن جن  ىميم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ : قوله تعاىل: املثال األول

 ٰى ٰر ٰذ يي ىي خيمي حي جي يه  ىه مه جه ين ىن من خن

 ]٣٠:املائدة [َّ ٍّ  ٌّ
: استنبط بعض السلف واملفسرين من هذه اآلية مسألة الشورى، قال قتادة والسدي

، وذهب مجع أن ذلك كان لتعليم البشر املشاورة )٣(فاستشار املالئكة يف خلق آدم

                                                           

                                                ، وأطال الشنقيطي يف أضواء البيان يف األدلة على ذلك  )   ٢٦١ / ٢   : (            اإلحكام لآلمدي  :     انظر  ) ١ (

   ).   ٣٧٩ / ١   : (                 والرد على املخالفني

   ).   ٣٥٧ / ٧   ( :                التحرير والتنوير  ) ٢ (

       ،وسـيأيت  )  ٧٦ / ١   : (                            ، وابـن أيب حـامت عـن احلـسن وقتـادة )   ٤٦٢ / ١   : (                    أخرجه الطربي عـن قتـادة  ) ٣ (

  .                         توجيه ابن كثري هلذين األثرين
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 قال )١(.و حيان والنيسابوري واآللوسيالزخمشري والرازي والبيضاوي وأب: من هؤالء
ليعلم عباده املشاورة يف أمورهم قبل أن يقدموا عليها، وعرضها على : "الزخمشري

، وأما )٢("ثقا�م ونصحائهم، وإن كان هو بعلمه وحكمته البالغة غنيا عن املشاورة
: ة، فقالابن عاشور فقد أورد كالم املفسرين مث تعقبهم مبا يوافق عبارة السدي وقتاد

، وليكون كاالستشارة هلم ...وقول اهللا هذا موجه إىل املالئكة على وجه اإلخبار(
تكرميا هلم فيكون تعليما يف قالب تكرمي مثل إلقاء املعلم فائدة للتلميذ يف صورة سؤال 
وجواب وليسن االستشارة يف األمور، ولتنبيه املالئكة على ما دق وخفي من حكمة 

  .ملفسرونخلق آدم كذا ذكر ا

وعندي أن هاته االستشارة جعلت لتكون حقيقة مقارنة يف الوجود خللق أول البشر 
حىت تكون ناموسا أشربته نفوس ذريته ألن مقارنة شيء من األحوال واملعاين لتكوين 

  )٣(.).شيء ما، تؤثر تآلفا بني ذلك الكائن وبني املقارن

سرين كانوا حذرين يف نسبة االستشارة هللا ومن تأمل األقوال السابقة تبني أن عامة املف
تعاىل، فعربوا بأن ذلك كان حلكمة تعليم عباده االستشارة يف األمور، مع غناه تعاىل 
عن استشار�م لكمال علمه، وأما ما ورد عن قتادة فقد ورد عنه ما خيالف هذه 

  : قتادةالرواية، وأن ذلك كان على سبيل اإلخبار واإلعالم، فقد أورد الطربي عن 
  )٤().إين فاعل:  قال هلمَّىميم مم خم حم جم ُّ (

وهذه : (وعلق ابن كثري على هذين األثرين عن السدي وقتادة موجها هلما، فقال
العبارة إن مل ترجع إىل معىن اإلخبار ففيها تساهل، وعبارة احلسن وقتادة يف رواية ابن 

      )٥().جرير أحسن

                                                           

        ، البحـــــر  )  ٦٨ / ١   : (               ، تفـــــسري البيـــــضاوي )   ٣٨٩ / ٢   : (             ، تفـــــسري الـــــرازي )   ١٢٤ / ١   : (      الكـــــشاف  ) ١ (

       ، تفــسري  )   ٤٩٩ / ١   ( :                      ، اللبــاب يف علــوم الكتــاب )   ٢٢٣ / ١   : (           ، روح املعــاين )   ٢٢٨ / ١   : (    احملـيط

   ).  ٤٥ / ١   : (                     ، السراج املنري للشربيين )   ٢١٦ / ١   : (          النيسابوري

   ).   ١٢٤ / ١   : (      الكشاف  ) ٢ (

   ).  ٤٠ / ١   : (                      حاشية الصاوي على اجلاللني   :.        ، وانظر )   ٤٠٠ / ١   : (                التحرير والتنوير  ) ٣ (

   ).   ٤٦٢ / ١   : (     الطربي  ) ٤ (

   ).       إين فاعل   : (          ، وعبار�ما )   ٢١٧ / ١   : (            تفسري ابن كثري  ) ٥ (
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سبيل اإلطالق لكمال علمه، وغناه عن وال تصح نسبة االستشارة هللا تعاىل على 
خلقه إال إذا كان ذلك كما عرب عدد من املفسرين أن احلكمة من ذلك لتعليم عباده 

  .االستشارة، فال تكون عندئذ من باب االستشارة

ويتبني مما سبق ضعف هذا االستنباط، وأن مراد السلف من ذكره جمرد اإلخبار 
كما جاء عنهم يف روايات أخرى، وعلى فرض صحة واإلعالم من اهللا تعاىل ملالئكته، 

  .النسبة إليهم فإن ذلك خمالف للنصوص الشرعية األخرى يف كمال علم اهللا تعاىل

 زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام ُّ : قوله تعاىل: املثال الثاين

  ]٢٦٢:البقرة [َّ  هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ  جئ يي ىي ني مي
 واألذى، وأن رتبتهما أعلى يف هذه ّ                                       استنبط بعض املفسرين من هذه اآلية حترمي املن

اآلية من اإلنفاق، رجح ذلك الزخمشري والبيضاوي وأبو السعود وشيخ زاده وحممد 
ورد على ) مث(أ�م ذهبوا إىل أن حرف العطف : ، ووجه الداللة)١(عبده وابن عاشور

إظهار ) مث(ومعىن : (سبيل الرتاخي الرتيب وليس الرتاخي الزمين، قال الزخمشري
ّ                                                                   تفاوت بني اإلنفاق وترك املن واألذى، وأن تركهما خري من نفس اإلنفاق، كما ال ّ

 َّ خم حم ُّ : ً                                               جعل االستقامة على اإلميان خريا من الدخول فيه بقوله

  .)٢()]٣٠:فصلت[
عن معناها احلقيقي إىل ا�از واالستعارة، وجاء ) مث(وقوهلم هذا خيرج حرف العطف 
أن ال ينفق الرجل ماله، خري من أن ينفقه مث يتبعه : عن الضحاك هذا املعىن إذ قال

  .)٣(منا وأذى

ى فجعل ترك الصدقة واإلنفاق بالكلية أفضل من اإلنفاق مع املن واألذى مما يدل عل
وفصل ابن عاشور وجه هذا االستنباط من جهة أنه أرفع درجة منه وأعلى رتبة، 

ب احملمدة فللنفوس حظ فيه ألن العطاء قد يصدر عن كرم النفس وح: (املعىن، فقال
مع حظ املعطى، خبالف ترك املن واألذى فالحظ فيه لنفس املعطي فإن األكثر 

                                                           

  :                       ، اللبـــــاب يف علـــــوم الكتـــــاب )   ١٥٨ / ١   : (                        ، أنـــــوار التنزيـــــل للبيـــــضاوي )   ٣١٢ / ١   : (      الكـــــشاف  ) ١ (

  ،  )   ٢٥٨ / ١   : (                              ، إرشــاد العقــل الــسليم أليب الــسعود )  ٣٧ / ٢   : (                 ، تفــسري النيــسابوري )   ٣٨٢ / ٤ (

    ).   ٤٢ / ٣   : (                  ، التحرير والتنوير )   ٥٧٧ / ١   : (                           حاشية شيخ زاده على البيضاوي

   ).   ٣١٢ / ١   : (      الكشاف  ) ٢ (

   ).   ٥١٩ / ٥   : (                 جامع البيان للطربي  ) ٣ (
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هنا جمازية إذ شبه حصول ) مث(مييلون إىل التبجح والتطاول على املعطى، فاملهلة يف 
   )١(). حبصول الشيء املتأخر زمنه-  يف عزة حصوله-الشيء املهم

لسمني احلليب والشهاب اخلفاجي والصاوي واآللوسي ورجح ابن املنري والطييب وا
على أصل معناها احلقيقي من الرتاخي يف ) مث( أن حرف العطف )٢(وحممد عبده

الزمن، وال حاجة حلملها على ا�از، وأن املعىن على ذلك ظاهر يف الثناء على الدوام 
طى من اجلحود على اإلحسان واحملافظة عليه، وترك املن واألذى مهما بدر من املع

الداللة على دوام الفعل املعطوف �ا وإرخاء الطول يف : (والنكران، قال ابن املنري
: ولكن معناها األصلي. استصحابه، فهي على هذا مل خترج عن اإلشعار ببعد الزمن

دوام وجود الفعل، وتراخي : تراخي زمن وقوع الفعل وحدوثه، ومعناها املستعارة إليه
داموا على االستقامة دواما : أي َّ خم حم ُّ : ه محل قوله تعاىلزمن بقائه، وعلي

:  أيَّىي ني مي زي ري ٰى ين ىن ُّ  :وكذلك قوله.. مرتاخيا ممتد األمد
، وهذه اآلية أبقى ...يدومون على تناسي اإلحسان، وعلى ترك االعتداد به واالمتنان

صدق لغري وجه وهذا املعىن على الغالب، ألن املت )٣().على احلقيقة وأقرب إىل الوضع
ُّ                                                                  اهللا ال حيصل منه املن عقيب صدقته مباشرة، فجرى هذا على الغالب، وإن كان 
حكم املن واألذى الواقعني عقيب الصدقة كذلك، وألنه قد يعرض له من املعطى 
جحود ونكران بعد زمان فيستدعي غضبه فيذكر فضله عليه وصدقته فحذر اهللا 

  )٤(.ت العملاملخلصني من ذلك، وبني أنه من حمبطا
 وإن كان البقاء على ، وكالمها له وجه وقوة يف الرباهني واألدلة،هذه جممل أدلة القولني

أصل املعىن وحقيقة معىن حرف العطف هو األوىل لبقاء الداللة الظاهرة يف فضيلة 
دوام اإلحسان وترك املن واألذى للمتصدق، وال حاجة للقول با�از والرتاخي الرتيب، 

  .لمواهللا أع
  ]٢٨٢:البقرة [َّ خم حم جم هل مل حلخل مكجل لك خك ُّ : املثال الثالث

                                                           

   ).  ٤٢ / ٣   : (                  التحرير والتنوير )١ (

  ،  )   ٥١٩ / ٣   : (             ، حاشــية الطيــيب )   ٥٨٣ / ٢   : (            ، الــدر املــصون )   ٣١٢ / ١   : (                االنتـصاف البــن املنــري  ) ٢ (

      ، روح  )   ١٧١ / ١   : (                        ، حاشـــية الـــصاوي علـــى اجلاللـــني )   ٣٤١ / ٢   : (                   حاشـــية الـــشهاب اخلفـــاجي

   ).  ٥٢ / ٣   : (       ، املنار )  ٣٣ / ٢   : (     املعاين

   ).   ٣١٢ / ١   : (       االنتصاف  ) ٣ (

   ). ٣  ٥٨ / ٢   : (          الدر املصون  ) ٤ (
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: استنبط مجع من املفسرين من هذه اآلية أن التقوى سبب حلصول العلم منهم
، ووجه الداللة من )١(القرطيب وابن تيمية وابن كثري واآللوسي والسعدي وابن عاشور

  . التقوى سببا للعلمأن اهللا ذكر التقوى مث أعقبها بذكر العلم فجعلوا : اآلية
فذهب بعضهم إىل : إما اإلعراب أو داللة االقرتان: ومستندهم يف ذلك أحد أمرين

واتقوا اهللا : حالية فتكون عندئذ الواو للحال، فيكون املعىن): ويعلمكم: (أن قوله
مضمونا لكم التعليم أو اهلداية، وبعضهم ذهب إىل أن احلال مقدرة فيقدر على ذلك 

: ن الفعل خربا فتكون اجلملة حالية، ويكون املعىن على ذلك التقديرمبتدأ، ويكو
  )٢ (.واتقوا اهللا وهو يعلمكم

  

ّ                                                                        وأما داللة االقرتان فقد جوز ابن تيمية أن تكون مستندا لتصحيح االستنباط، وبىن 
وقد شاع يف : (ذلك على أن الواو للعطف، قال ابن تيمية مفصال يف االستنباط

يستدلون بذلك على أن ...َّ حل جل مك لك خكُّ : لهلسان العامة أن قو
التقوى سبب تعليم اهللا، وأكثر الفضالء يطعنون يف هذه الداللة ألنه مل يربط الفعل 

فيعلمكم، : ْ                          واتقوا اهللا ويعلمكم، وال قال: الثاين باألول ربط اجلزاء بالشرط فلم يقل
: الثاين، وقد يقالوإمنا أتى بواو العطف وليس من العطف ما يقتضي أن األول سبب 

زرين وأزورك؛ وسلم علينا ونسلم : العطف قد يتضمن معىن االقرتان والتالزم كما يقال
 خكُّ : فقوله...عليك، وحنو ذلك مما يقتضي اقرتان الفعلني والتعاوض من الطرفني،

 قد يكون من هذا الباب فكل من تعليم الرب وتقوى العبد َّ حل مكجل لك

                                                           

  ،  )   ٧٢٧ / ١   : (              ، تفــسري ابــن كثــري )   ١٧٨ /  ١٨   : (              ، جممــوع الفتــاوى )   ٤٠٦ / ٣   : (           تفــسري القــرطيب  ) ١ (

   ).   ١١٨ / ٣   : (                  ، التحرير والتنوير )   ٢٦١ / ٧   : (              ، أضواء البيان )   ٩٦١   : (           تفسري السعدي

  :                                     ، وعبارته مل جيزم فيها �ذا القول، فقال )   ٢٣٢ / ١   : (                             التبيان يف إعراب القرآن للعكربي  :     ينظر  ) ٢ (

          واتقــــوا اهللا   :         ، تقــــديره "     اتقــــوا "                      موضــــعه حــــال مــــن الفاعـــل يف   :             وضــــع لــــه، وقيـــل          مـــستأنف ال م (

                            ومل أقف على من رجح هذا القـول    ).                                                 مضمونا التعليم أو اهلداية، وجيوز أن يكون حاال مقدرة

                                                                              واإلعراب من املفسرين، إال جالل الدين احمللي فقد افتتح به األقوال مث ذكـر القـول اآلخـر ومل 

  :                  ، وانظــر تعقبــا�م يف )  ٦٣   : (          تفــسري اجلاللــني  .                 قبــه أصــحاب احلواشــي                   يــرجح بينهمــا، وقــد تع

   ).   ١٨٢ / ١   : (               ، وحاشية الصاوي )   ٢٤٩ / ١   : (          حاشية اجلمل
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ه فمىت علمه اهللا العلم النافع اقرتن به التقوى حبسب يقارب اآلخر ويالزمه ويقتضي
  )١().ذلك، ومىت اتقاه زاده من العلم وهلم جرا

وذهب ابن عاشور إىل وجه قريب من قول ابن تيمية مبين أيضا على أن الواو 
ويف عطفه : ( فقال)٢(للعطف، إذ رأى أن العطف بني الفعلني من داللة اإلمياء والتنبيه

  )٣().تقوى إمياء إىل أن التقوى سبب إفاضة العلومعلى األمر بال

وقد رد هذا االستنباط ابن جزي وأبو حيان وابن القيم والسمني احلليب والصاوي 
 وذهب عامة أهل اللغة أن الواو لالستئناف ،)٤(واآللوسي وحممد عبده وابن عثيمني

 الذي ووجه ردهم لالستنباط مبين على تضعيف وجه اإلعراب)٥(وليست للعطف،
  : ذهب إليه أصحاب القول األول، وذلك من وجهني

   ،                                                            أنـــه يـــشرتط يف املـــضارع الواقـــع يف موضـــع احلـــال أن ال تـــدخل عليـــه واو احلـــال  :     األول
                      :                         كما قال ابن مالك

  )٦(وذات بدء بمضارع ثبت      حوت ضمرا ومن الواو خلت

دا، ألن املضارع الواقع حاال، احلال، ضعيف ج: وهذا القول، أعين: ( قال أبو حيان
وال ينبغي أن . قمت وأصك عينه: ال يدخل عليه واو احلال إال فيما شذ من حنو

، وأضعف من ذلك من ذهب إىل تقدير احلال فيكون )٧()حيمل القرآن على الشذوذ

                                                           

   ).   ١٧٧ /  ١٨   : (            جمموع الفتاوى  ) ١ (

املستـصفى : انظر. اسبُبأنه فهم التعليل من إضافة احلكم إىل الوصف املن:  يعرفه األصوليون )٢ (

   ).   ٢٥٤ / ٣ ( :، اإلحكام لآلمدي)٢/١٨٩: (للغزايل

   ).   ١١٨ / ٣   : (                التحرير والتنوير  ) ٣ (

  :                              ، مفتاح دار السعادة البن القيم )   ٧٤٢ / ٢   : (            ، البحر احمليط )   ١٤٠ / ١   : (               التسهيل البن جزي  ) ٤ (

  ،  )   ١٨٢ / ١   : (                        ، حاشية الصاوي على اجلاللـني )   ٦٧٧ / ٢   : (                  ، الدر املصون للسمني )   ١٧٢ / ١ (

   ).   ٤١٠ / ٣   : (          ورة البقرة                   ، تفسري ابن عثيمني لس )   ١٠٧ / ٣   : (       ، املنار )  ٦٠ / ٢   : (         روح املعاين

  ،  )   ٢٠١ / ١   : (                             ، إعراب القـرآن لزكريـا األنـصاري )   ٢٣٢ / ١   : (                             التبيان يف إعراب القرآن للعكربي  ) ٥ (

   ).   ٤٤٠ / ١   : (                             إعراب القرآن وبيانه حمليي درويش

   ).  ٣٠ / ٢   : (                          ، شرح األمشوين أللفية ابن مالك )   ٢٧٩ / ٢   : (            شرح ابن عقيل  :     ينظر  ) ٦ (

   ).   ١٨٢ / ١   : (         ية الصاوي   حاش  :        ، وانظر )   ٧٤٢ / ٢   : (          البحر احمليط  ) ٧ (
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، وهو خالف الظاهر واألصل ألنه من باب التأويل )واتقوا اهللا وهو يعلمكم: (تقديره
 وال حاجة إليه لصحة ظاهر املعىن يف هذه اآلية، قال سليمان اجلمل يف والتقدير،

فمؤول على إضمار مبتدأ بعد الواو، ...حال مقدرة: قوله: (حاشيته على اجلاللني
ويكون املضارع خربا عنه، وحينئذ فاجلملة امسية يصح اقرتا�ا باحلال لكن ال ضرورة 

  )١(). ينبغي أن حيمل القرآن على الشاذألن ما ذكر شاذ وال: تدعو إليها ههنا، أي

  

من ذهب إىل أن الواو للعطف فجعله من داللة االقرتان والتالزم كما ذهب : الثاين
إليه ابن تيمية، أو من داللة اإلمياء والتنبيه كما ذهب إليه ابن عاشور، وهذا القول 

هي من باب ) واتقوا اهللا: (مبين على جواز عطف اخلرب على اإلنشاء فاجلملة األوىل
خرب، ومجهور أهل اللغة ال ) ويعلمكم اهللا: (األمر وهو من أبواب اإلنشاء، وقوله

، ولذلك رجح مجهور اللغويني واملفسرين أن الواو )٢(جييزون عطف اخلرب على اإلنشاء
لالستئناف وليست للعطف فتكون مجلتني مستقلتني، فال يصح بناء على هذا 

 االقرتان والتالزم أو من داللة اإلمياء والتنبيه لعدم العطف اإلعراب القول إ�ا من باب
  .بني اجلملتني

 َّ حل مكجل لك خكُّ : وأما قوله تعاىل: (وإىل ذلك كله نبه ابن القيم إذ قال
طلبية وهي األمر بالتقوى، وخربية : فليس من هذا الباب بل مها مجلتان مستقلتان

تتقون، وليست جوابا واهللا يعلمكم ما :  أيَّ حل جلُّ: وهي قوله تعاىل
واتقوا : لألمر بالتقوى، ولو أريد �ا اجلزاء ألتى �ا جمزومة جمردة عن الواو فكان يقول

                                                           

     تفــسري    ).                    حــال مقــدرة أو مــستأنف   : (                   ، وعبــارة صــاحب اجلاللــني )   ٢٤٩ / ١   : (          حاشــية اجلمــل  ) ١ (

   ).  ٦٣   : (     اجلاللني

                                                              منعــه البيــانيون وابــن مالــك يف شــرح بــاب املفعــول معــه مــن كتــاب التــسهيل    : (            قــال ابــن هــشام  ) ٢ (

                      الفاء تلميذ ابن عـصفور                                                          وابن عصفور يف شرح اإليضاح ونقله عن األكثرين، وأجازه الصفار ب

  :                        ، وشـــــرح األمشـــــوين علـــــى األلفيـــــة )   ٦٢٧ / ١   : (                   مغـــــين اللبيـــــب البـــــن هـــــشام  :     ينظـــــر   ).      ومجاعـــــة

                       ، ودراسـات ألسـلوب القـرآن  )   ١٨٠ / ٣   : (                               ، مع حاشية الصبان على شرح األمشـوين )   ٤٠٦ / ٢ (

    ).    ٤٦٨ _   ٤٦٥ / ٣   : (                     الكرمي، عبداخلالق عضيمة
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 َّ ىت نت مت زت  رت يب ُّ : اهللا يعلمكم، أو إن تتقوه يعلمكم كما قال

  )١().فتدبره ]٢٩:األنفال[
  

 اآلية ومما سبق عرضه يف هذه املسألة يتبني عدم صحة استنباط هذا املعىن من هذه
  . مع صحة املعىن وثبوته يف النصوص الشرعية األخرى

  

معناه الوعد بأن من اتقى علمه اهللا وأهلمه وهذا املعىن : وقيل: "قال ابن جزي
 فيكون النقد واالستدراك حينئذ موجها إىل )٢("صحيح، ولكن لفظ اآلية ال يعطيه

 وال يكون النقد موجها ، العربالربط بني هذه اآلية واملعىن املستنبط لعدم موافقته للغة
  .إىل املعىن املستنبط لصحته يف عموم النصوص الشرعية

                                                           

  :                 ، الربهـان للزركـشي )   ٢٨٣ / ٥   : (        ت للشاطيب       املوافقا  :        ، وانظر )   ١٧٢ / ١   : (                 مفتاح دار السعادة  ) ١ (

) ١٤٣ / ٤   .(   

   ).   ٤١٠ / ٣   : (                     تفسري البقرة البن عثيمني  :        ، وانظر )   ١٤٠ / ١   : (       التسهيل  ) ٢ (
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ا:  

  :وبعد هذا العرض والتطواف فإن من النتائج والتوصيات اليت يذكرها الباحث ما يلي

ا:  

أن االستنباط مهيع واسع للمفسرين يف إثبات أصول علمية يف العقيدة والفقه _ ١

  . ل واللغة وغريها، وقد اقتصرت يف البحث على بعض أنواعهواألصو

أمهية النظر والبحث يف االستنباطات اليت يذكرها املفسرون وعرضها على _ ٢
األصول واملقدمات العلمية كاملعتقد والفقه واللغة وغريها ملعرفة املوافق منها 

  .واملخالف والصواب من اخلطأ

 االستنباط مثل عنايتهم بالنظر يف األقوال وحتقيق عناية العلماء باالستدراك على_ ٣
  .الصواب منها واخلاطئ

دقة العلماء يف االستنباط وبنائه على أصول دقيقة، ومعرفة مآخذ املستنبط مث _ ٤

  .نقد هذا االستنباط موافقة أو خمالفة

  :ات

ط يوصي الباحث بتوسيع البحوث اليت تعىن باالستدراك على باب االستنبا_ ١

ألمهيتها بالنسبة للباحثني يف التطبيق على اآليات ومعرفة األصول التفسريية يف 
  .االستنباط

يرى الباحث النظر يف كل نوع من أنواع االستنباطات القرآنية اليت اعتىن �ا أهل _ ٢

العلوم األخرى يف كتب املعتقد والفقه واألصول واللغة والتفسري العلمي وعرضها 
  .ين وأصوهلم بغية معرفة صحة هذه االستنباطات أو خطأهاعلى كالم املفسر

 ،إما التمثيل: كثري من البحوث اليت اعتنت باالستنباط سلكت أحد مسلكني_ ٣

أو اجلمع جلميع االستنباط لكن كثريا منها افتقد للنظر يف االستدراك على 
ب العناية االستنباط ومعرفة أصوله ومنزع الرأي فيه بني املستنبط واملستدرك فوج

  .�ذا اجلانب للدربة على املوازنة بني األقوال
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ادر واا:  

دار  السبكي، الكايف عبد بن علي احلسن أبو الدين تقي املنهاج، شرح يف اإل�اج .١
 .ه١٤١٦بريوت، –الكتب العلمية 

 ه١٤٢٩، ١، مكتبة الرشد، الرياض، طالباحسني يعقوب.د اإلمجاع، .٢

أمحد عصام : سني بن علي، أبو بكر البيهقي، حتقيقاالعتقاد، أمحد بن احل .٣
 . بريوت–الكاتب، دار اآلفاق اجلديدة 

 بريوت، –االنتصاف حاشية على الكشاف، أمحد بن املنري، دار الكتاب العريب  .٤

 .ه١٤٠٧
اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف، عالء الدين أبو احلسن علي بن سليمان  .٥

 .٢: العريب، طاملرداوي، دار إحياء الرتاث 

اإليضاح يف علوم البالغة، حممد بن عبد الرمحن بن عمر، جالل الدين القزويين،  .٦
 .٣: بريوت، ط–حممد عبد املنعم خفاجي، دار اجليل : احملقق

 علي، أيب بن علي الدين سيد احلسن أبو لآلمدي، األحكام أصول يف اإلحكام .٧

 .وتبري اإلسالمي، املكتب عفيفي، الرزاق عبد: احملقق
 الدين، جالل بكر، أيب بن الرمحن عبد للسيوطي، التنزيل، استنباط يف اإلكليل .٨

 .بريوت – العلمية الكتب دار

 العريب بن بكر أبو اهللا عبد بن حممد القاضي العريب، البن القرآن، أحكام .٩
  .٣: ط بريوت، العلمية، الكتب دار االشبيلي، املعافري

، أمحد بن احلسني بن علي بن موسى، يالبيهق: مجع للشافعي، القرآن أحكام .١٠

  .ه١٤١٤ القاهرة، –عبد الغين عبد اخلالق، مكتبة اخلاجني : كتب هوامشه 
 دار الطربي، احلسن أبو علي، بن حممد بن علي اهلراسي، للكيا القرآن، أحكام .١١

  .ه١٤٠٥: ط بريوت، العلمية، الكتب

حممد صادق : ققأحكام القرآن، اجلصاص، أمحد بن علي أبو بكر الرازي، احمل .١٢
  .ه١٤٠٥ بريوت، –القمحاوي، دار إحياء الرتاث العريب 

 بن حممد بن حممد السعود، أليب الكرمي، الكتاب مزايا إىل السليم العقل إرشاد .١٣

 .بريوت _ العريب الرتاث إحياء دار مصطفى،
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 دار السلمي، عياض.د جهله، الفقيه يسع ال الذي الفقه أصول .١٤
 .ه١٤٣٧ الرياض،_التدمرية

د األمني بن حممد املختار بن  يف إيضاح القرآن بالقرآن، حممالبيان أضواء .١٥

القادر اجلكين الشنقيطي، دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع، بريوت، عبد
 ه١٤١٥

  موسى على موسى، . د: حتقيق األنصاري، لزكريا العظيم، القرآن إعراب .١٦

 .ه١٤٢١: ط
:  دمشق، الطبعة –، دار ابن كثري رويشد الدين حمليي وبيانه، القرآن إعراب .١٧

  هـ١٤١٥ ،الرابعة

 .ألفية ابن مالك، حممد بن عبد اهللا، ابن مالك الطائي اجلياين، دار التعاون .١٨
اهللا ، أبو البقاء عبدللعكربي القرآن، وإعراب القراءات يف الرمحن به من ما إمالء .١٩

 . عيسى البايب احلليبعلي حممد البجاوي، دار: بن احلسني بن عبد اهللا، احملقق ا

ناصر الدين أبو سعيد عبد اهللا بن عمر  للبيضاوي، التأويل، وأسرار التنزيل أنوار .٢٠
حممد عبد الرمحن املرعشلي، دار إحياء الرتاث العريب : بن حممد الشريازي، احملققا

  بريوت- 

 مسعود بن بكر أبو الدين، عالء للكاساين، الشرائع، ترتيب يف الصنائع بدائع .٢١
 ه١٤٠٦ الثانية،: الطبعة العلمية، الكتب دار أمحد، بنا

 يف التفسري، أليب حيان األندلسي، حممد بن يوسف بن علي بن احمليط البحر .٢٢

 . بريوت–يوسف، دار الفكر 
  البحر احمليط يف أصول الفقه، للزركشي، أبو عبد اهللا بدر الدين حممد بن  .٢٣

 .ه١٤١٤: عبد اهللا بن �ادر، دار الكتيب، ط

أبو عبد اهللا بدر الدين حممد بن عبد اهللا بن  للزركشي، القرآن، علوم يف هانالرب .٢٤
  ه١٣٧٦األوىل، : حممد أبو الفضل إبراهيم، الطبعة: �ادر، احملقق

 للجويين، عبد امللك بن عبد اهللا بن يوسف بن حممد الفقه، أصول يف الربهان .٢٥

  هـ١٤١٨ بريوت، الطبعة األوىل_ أبو املعايل، دار الكتب العلمية
 يف الرد على املتفلسفة والقرامطة والباطنية، البن تيمية، تقي الدين املرتاد بغية .٢٦

موسى الدويش، مكتية : أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم احملقق

 .الثالثة: العلوم واحلكم، املدينة املنورة، الطبعة
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حممد .اسات البالغية، د الدرالبالغة القرآنية يف تفسري الزخمشري وأثرها يف .٢٧
 .، دار الفكر العريب، القاهرة، الطبعة الثالثةموسىأبو

  .١٧: فضل عباس، دار الفرقان، الطبعة.البالغة فنو�ا وأفنا�ا، د .٢٨

، حممد الطاهر بن حممد بن حممد ابن عاشور، لدار التونسية والتنوير التحرير .٢٩
  هـ  ١٩٨٤:  تونس، سنة النشر–للنشر 

 الكليب، أبو القاسم، حممد بن أمحد بن حممد جزي البن التنزيل، لعلوم التسهيل .٣٠

  بريوت- عبد اهللا اخلالدي، دار األرقم بن أيب األرقم : بن عبد اهللا، احملققا
التعريفات، للجرجاين، علي بن حممد بن علي الزين الشريف، دار الكتب  .٣١

 هـ١٤٠٣األوىل : لبنان، الطبعة–العلمية بريوت 

 العثيمني، حممد بن صاحل بن حممد والبقرة، الفاحتة لسورة عثيمني ابن تفسري .٣٢
 هـ ١٤٢٣ األوىل،: الطبعة الرياض، اجلوزي، ابن دار

تفسري اجلاللني، جالل الدين حممد بن أمحد احمللي، وجالل الدين عبد الرمحن  .٣٣

 األوىل:  القاهرة، الطبعة–بن أيب بكر السيوطي، دار احلديث ا
ن كثري، أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي تفسري القرآن العظيم، الب .٣٤

الثانية : سامي بن حممد سالمة، دار طيبة، لطبعة: البصري مث الدمشقي، احملقق

 .هـ١٤٢٠
تفسري القرآن العظيم، البن أيب حامت الرازي، أبو حممد عبد الرمحن بن حممد بن  .٣٥

بة نزار مصطفى الباز أسعد حممد الطيب، مكت: إدريس بن املنذر التميمي، احملقق

  السعودية- 
التمييز ملا أودعه الزخمشري من االعتزال، للسكوين، أبو علي عمر بن حممد بن  .٣٦

 .بريوت_خليل، دار الكتب العلمية

 حممد: احملقق اهلروي، األزهري بن أمحد بن حممد لألزهري، اللغة، �ذيب .٣٧
 .ىلاألو: الطبعة بريوت، – العريب الرتاث إحياء دار مرعب، عوض

تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان، البن سعدي، عبد الرمحن بن ناصر  .٣٨

  .عبد الرمحن بن معال اللوحيق، مؤسسة الرسالة: بن عبد اهللا، احملققا
جامع البيان يف تأويل آي القرآن، للطربي، حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن  .٣٩

 . هـ١٤٢٠األوىل، : ، الطبعةأمحد حممد شاكر، مؤسسة الرسالة: غالب، احملقق
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اجلامع ألحكام القرآن، للقرطيب، أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن أيب بكر بن  .٤٠
أمحد الربدوين وإبراهيم أطفيش، دار الكتب : فرح األنصاري اخلزرجي، حتقيق 

 . القاهرة–املصرية 

 منري رمزي: احملقق األزدي، دريد بن احلسن بن حممد بكر أبو اللغة، مجهرة .٤١
 بريوت - للماليني العلم دار بعلبكي،

حاشية اجلمل املسماة بالفتوحات اإلالهية على تفسري اجلاللني، سليمان بن  .٤٢

 .بريوت_عمر اجلمل، دار الكتب العلمية
َّ                                             حاشية الشهاب اخلفاجي على البيضاوي، المسماة .٤٣ َ ُ ُ                            عناية القاضى وكفاية : ْ َ َ ُِ ِِ َ

ِ                                    الراضى، شهاب الدين أمحد بن حممد بن ع مر اخلفاجي املصري احلنفي، دار َّ

 . بريوت–صادر 
حاشية الصاوي على اجلاللني، أمحد بن حممد الصاوي، دار  .٤٤

 .ه١٤٢٤طبعة _بريوت_الفكر

، أبو العرفان حممد بن علي الصبان األمشوين شرح على الصبان حاشية .٤٥
 . هـ١٤١٧األوىل : بريوت، الطبعة_الشافعي، دار الكتب العلمية

 . شيخ زاده على البيضاوي، دار إحياء الرتاث العريب، بريوتحاشية حميي الدين .٤٦

، دار احلديث، القاهرة، عضيمة عبداخلالق الكرمي، القرآن ألسلوب دراسات .٤٧
 .ه١٤٢٥: طبعة

قي الدين أبو العباس أمحد بن ، البن تيمية، توالنقل العقل تعارض درء .٤٨

 جامعة اإلمام حممد الدكتور حممد رشاد سامل،: احلليم بن عبد السالم، حتقيقعبد
 .  هـ١٤١١الثانية، : بن سعود اإلسالمية، الرياض، الطبعةا

دالئل اإلعجاز، للجرجاين، أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرمحن بن حممد  .٤٩

 . دار املدين جبدة- حممود حممد شاكر، مطبعة املدين بالقاهرة : الفارسي، احملقق
 احلليب، أبو العباس، شهاب للسمني ،الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون .٥٠

الدكتور أمحد حممد اخلراط، دار : الدين، أمحد بن يوسف بن عبد الدائم، احملقق

 .القلم، دمشق
 حنبل بن حممد بن أمحد اهللا عبد أبو أمحد، لإلمام والزنادقة، اجلهمية على الرد .٥١

 . الثبات دار شاهني، سالمة بن صربي: احملقق الشيباين، أسد بن هالل بنا
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بدر : ، أبو سعيد عثمان بن سعيد بن خالد، احملققللدارمي اجلهمية، على الرد .٥٢
 هـ١٤١٦الثانية، :  الكويت، الطبعة–بن عبد اهللا البدر، دار ابن األثري ا

، أبو حممد علي بن أمحد بن سعيد بن حزم األندلسي القرطيب، حزم ابن رسائل .٥٣

 .لنشرإحسان عباس، املؤسسة العربية للدراسات وا: احملقق
 بن إمساعيل بن علي احلسن أبو األشعري، احلسن أليب الثغر، أهل إىل رسالة .٥٤

 عمادة اجلنيدي، حممد شاكر اهللا عبد: احملقق إمساعيل، بن سامل بن إسحاق

 .هـ١٤١٣: الطبعة املنورة، املدينة اإلسالمية، باجلامعة العلمي البحث
هللا احلسيين، دار الكتب ، لآللوسي، شهاب الدين حممود بن عبد ااملعاين روح .٥٥

  هـ١٤١٥األوىل، :  الطبعة، بريوت- العلمية 

            عروس األفراح، للسبكي،  بو الفرج مسعود بن احلسن الثـقفي األصبـهاين،  .٥٦
                                                    َ                     ُّ ِ َ َُ َ َ ُْ َ َُّّ
ِ َ َِ َ ُ ُ ْ ْ ِ َ

 .هـ١٤٢٤األوىل : حممد صباح منصور، دار البشائر اإلسالمية، الطبعة: احملقق

، مشس الدين، حممد بن أمحد اخلطيب الشربيين الشربيين للخطيب املنري، السراج .٥٧

 . هـ١٢٨٥ القاهرة، –) األمريية(الشافعي، مطبعة بوالق 
 اخلسروجردي موسى بن علي بن احلسني بن أمحد للبيهقي، الكربى، السنن .٥٨

             ِ
ْ َ ْ ُ 

 .لبنات – بريوت العلمية، الكتب دار اخلراساين،

: ّ              لسجستاين، احملققسنن أيب داود، أبو داود سليمان بن األشعث األزدي ا .٥٩
 . بريوت–حممد حميي الدين عبد احلميد، املكتبة العصرية، صيدا 

السنن الكربى، للنسائي، أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن علي اخلراساين،  .٦٠

 . بريوت–حسن عبد املنعم شليب، مؤسسة الرسالة : احملقق
لعقيلي اهلمداين  على ألفية ابن مالك، عبد اهللا بن عبد الرمحن اعقيل ابن شرح .٦١

 . القاهرة–حممد حميي الدين عبد احلميد، دار الرتاث : املصري، احملقق 

حممد : صحيح البخاري، حممد بن إمساعيل أبو عبداهللا البخاري اجلعفي، احملقق .٦٢
 . ه١٤٢٢األوىل، :  الطبعة،زهري بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة

: ي النيسابوري، احملققصحيح مسلم، مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشري .٦٣

 . بريوت–حممد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الرتاث العريب 
، نظام الدين احلسن بن حممد بن النيسابوري الفرقان، ورغائب القرآن غرائب .٦٤

 . بريوت–حسني القمي، دار الكتب العلميه 
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، أمحد بن علي بن حجر حجر البن البخاري، صحيح شرح الباري فتح .٦٥
 بريوت، -حمب الدين اخلطيب دار املعرفة : سقالين الشافعي، حتقيقالفضل العأبو

١٣٧٩. 

للطييب، ) حاشية على الكشاف(فتوح الغيب يف الكشف عن قناع الريب  .٦٦
 صدر عن جائزة ديب ،خنبة من الباحثني: شرف الدين احلسني بن عبداهللا، حتقيق

 .للقرآن الكرمي

بو القاسم حممود بن عمرو الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، للزخمشري، أ .٦٧
 - الثالثة :  بريوت، الطبعة–بن أمحد، الزخمشري جار اهللا، دار الكتاب العريب ا

  ه١٤٠٧

الكليات، للكفوي، أيوب بن موسى احلسيين القرميي الكفوي، أبو البقاء  .٦٨
 . بريوت– حممد املصري، مؤسسة الرسالة -عدنان درويش : احلنفي، احملقق

جصاص، أمحد بن علي أبو بكر الرازي اجلصاص الفصول يف األصول، لل .٦٩

 .هـ١٤١٤الثانية، : احلنفي، وزارة األوقاف الكويتية، الطبعة
بو املظفر، منصور بن حممد بن قواطع األدلة يف األصول، للسمعاين، أ .٧٠

حممد حسن حممد حسن : اجلبار املروزى التميمي احلنفي مث الشافعي، احملققعبد

 .ب العلمية، بريوتإمساعيل الشافعي، دار الكت
خالد السبت، دار ابن عفان، الدمام، الطبعة األوىل .قواعد التفسري، د .٧١

 .ه١٤١٧

، البن منظور، حممد بن مكرم بن على، أبو الفضل، مجال الدين العرب لسان .٧٢
 .  هـ١٤١٤ -الثالثة :  بريوت، لطبعة–ابن منظور األنصاري، دار صادر 

حلنبلي، أبو حفص سراج الدين عمر بن ، البن عادل االكتاب علوم يف اللباب .٧٣

 . بريوت–علي بن عادل احلنبلي الدمشقي، دار الكتب العلمية 
 . بريوت–، حممد بن أمحد بن أيب سهل، دار املعرفة للسرخسي املبسوط، .٧٤

عدنان زرزور، .د: متشابه القرآن، للقاضي عبد اجلبار بن أمحد اهلمداين، حتقيق .٧٥

 .القاهرة_مكتبة دار الرتاث
وع الفتاوى، البن تيمية، تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن جمم .٧٦

: عبد الرمحن بن حممد بن قاسم، جممع امللك فهد، عام النشر: تيمية احلراين، مجع

 .ه١٤١٦
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حماسن التأويل، للقامسي، حممد مجال الدين بن حممد سعيد بن قاسم احلالق،  .٧٧
 . بريوت–ب العلميه حممد باسل عيون السود، دار الكت: احملقق

، أبو عبد اهللا حممد بن عمر بن احلسن بن احلسني التيمي، للرازي احملصول، .٧٨

الثالثة، : الدكتور طه جابر فياض العلواين، مؤسسة الرسالة، الطبعة: حتقيق
١٤١٨ 

مكتبة  العروسي، حممد.د الدين، وأصول الفقه أصول بني املشرتكة املسائل .٧٩

 .ه١٤٣٠الرشد، الطبعة األوىل، 
بن عطية األندلسي، أبو حممد احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز، ال .٨٠

عبد السالم عبد الشايف : احلق بن غالب بن عبد الرمحن بن متام، احملققعبد

 .  بريوت–حممد، دار الكتب العلمية 
املسائل العقدية اليت حكى فيها ابن تيمية اإلمجاع، جمموعة من الباحثني، دار  .٨١

 . ه١٤٢٨: رياض، الطبعة األوىلال_الفضيلة

حممد : ، أبو حامد حممد بن حممد الغزايل الطوسي، حتقيقللغزايل املستصفى، .٨٢
 .ه١٤١٣: بريوت، ط_عبد السالم عبد الشايف، دار الكتب العلمية

مسند أمحد بن حنبل، أبو عبد اهللا أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد  .٨٣

:  عادل مرشد، مؤسسة الرسالة، الطبعة- شعيب األرنؤوط : الشيباين، احملقق
  هـ١٤٢١األوىل، 

معجم مقاييس اللغة، البن فارس، أمحد بن فارس بن زكرياء القزويين الرازي،  .٨٤

 هـ١٣٩٩: بريوت، الطبعة_عبد السالم حممد هارون، دار الفكر: احملقق
  أمحد الزيات،،إبراهيم مصطفى: املعجم الوسيط، جممع اللغة العربية بالقاهرة .٨٥

  حممد النجار، دار الدعوة، ،حامد عبد القادر

مازن املبارك، حممد . د: ، احملققهشام البن األعاريب، كتب عن اللبيب مغين .٨٦
 .م١٩٨٥السادسة، :  دمشق، الطبعة–علي محد اهللا، دار الفكر 

مفاتيح الغيب، فخر الدين الرازي، أبو عبد اهللا حممد بن عمر بن احلسن بن  .٨٧

 .  ه١٤٢٠ -الثالثة :  بريوت، الطبعة–ر إحياء الرتاث العريب احلسني التيمي، دا
 السكاكي علي بن حممد بن بكر أيب بن يوسف للسكاكي، العلوم، مفتاح .٨٨

: لطبعة بريوت، العلمية، الكتب دار زرزور، نعيم: حتقيق احلنفي، اخلوارزمي

 .هـ ١٤٠٧ الثانية،



       

 

 

٧٠

 الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الث ا�لد الث
 استدراكات المفسرين في باب االستنباط دراسة تحليلية

حممد بن : ، املؤلفالقيم بنال واإلرادة، العلم والية ومنشور السعادة دار مفتاح .٨٩
عبد الرمحن قايد، : أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم اجلوزية، حتقيق

 .ه١٤٣٢: مكة املكرمة، الطبعة األوىل_دار عامل الفوائد

، حممد رشيد رضا، حممد رشيد بن علي رضا )تفسري القرآن احلكيم(املنار  .٩٠
 م١٩٩٠: مة للكتاب،  الطبعةالقلموين احلسيين، اهليئة املصرية العا

، البن تيمية، تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية السنة منهاج .٩١

جامعة اإلمام حممد بن سعود : حممد رشاد سامل، الناشر: احلراين، احملقق
 . هـ١٤٠٦األوىل، : اإلسالمية، الطبعة

 . إلمام الشاطيبفهد الوهيب، معهد ا.منهج االستنباط من القرآن الكرمي، د .٩٢

 احملمود، صاحل بن الرمحن عبد.د األشاعرة، على الرد يف اإلسالم شيخ منهج .٩٣
 .ه١٤١٥ األوىل، الطبعة الرياض،_الرشد مكتبة

: مد اللخمي الغرناطي، احملقق، للشاطيب، إبراهيم بن موسى بن حماملوافقات .٩٤

األوىل الدمام، الطبعة _عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن عفانأبو
 .ه١٤١٧

 الكويت، –املوسوعة الفقهية الكويتية، وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية  .٩٥

 ه ١٤٠٤ الكويت، الطبعة الثانية، –دارالسالسل 
، عبد الرحيم بن احلسن بن علي لألسنوي ،الوصول منهاج شرح السول �اية .٩٦

 .هـ١٤٢٠األوىل : بريوت، الطبعة _ّ                                   اإلسنوي الشافعي، دار الكتب العلمية 

  

  



       

 

 

٧١

 الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الث ا�لد الث
 استدراكات المفسرين في باب االستنباط دراسة تحليلية

References 
 
. al'iibhaj fi sharh alminhaji, taqi aldiyn 'abu alhasan ealiin bin eabd alkafi 

alsabki, dar alkutub aleilmiat -biruth. 

. al'iijmaea, du.yequb albahsina, maktabat alrushdi, alrayad, ta, h 

. alaietiqada, 'ahmad bin alhusayn bin eulay, 'abu bakr albayhaqi, tahqiqu: 

'ahmad eisam alkatibi, dar alafaq aljadidat - bayrut. 

. aliantisaf hashiat ealaa alkashafi, 'ahmad bin almunayr, dar alkitaab 

alearabii - bayrut, h. 

. al'iinsaf fi maerifat alraajih min alkhilafi, eala' aldiyn 'abu alhasan eali 

bin sulayman almardawi, dar 'iihya' alturath alearabii, ta 

. al'iidah fi eulum albalaghati, muhamad bin eabd alrahman bin eumra, 

jalal aldiyn alqazwini, almuhaqaqa: muhamad eabd almuneim khafaji, 

dar aljil - bayrut, ta:. 

. al'iihkam fi 'usul al'ahkam lilamdi, 'abu alhasan sayid aldiyn eali bin 'abi 

eulay, almuhaqiqi: eabd alrazaaq eafifi, almaktab al'iislamii, bayrut. 

. al'iiklil fi astinbat altanzili, lilsuyuti, eabd alrahman bin 'abi bakr, jalal 

aldiyn, dar alkutub aleilmiat - bayrut. 

. 'ahkam alqurani, liabn alearabii, alqadi muhamad bin eabd allah 'abu 

bakr bin alearabii almueafirii alashbili, dar alkutub aleilmiati, bayrut, tu: 

. 

. 'ahkam alquran lilshaafieayi, jamaea: albayhaqi, 'ahmad bin alhusayn bin 

eali bin musaa, katab hawamishah : eabd alghani eabd alkhaliq, 

maktabat alkhanji - alqahirat, h. 

. 'ahkam alqurani, lilkia alharasi, eali bin muhamad bin eulay, 'abu alhasan 

altabri, dar alkutub aleilmiati, bayrut, ta: h. 

. 'ahkam alqurani, aljasasi, 'ahmad bin eali 'abu bakr alraazi, almuhaqaqa: 

muhamad sadiq alqamhawi, dar 'iihya' alturath alearabii - bayrut, h. 

. 'iirshad aleaql alsalim 'iilaa mazaya alkitaab alkarim, li'abi alsaeud, 

muhamad bin muhamad bin mustafaa, dar 'iihya' alturath alearabii _ 

bayrut. 

. 'usul alfiqh aladhi la yasae alfaqih jahlahu, da.eiad alsilmi, dar 

altadmuriati_alriyad, h. 



       

 

 

٧٢

 الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الث ا�لد الث
 استدراكات المفسرين في باب االستنباط دراسة تحليلية

. 'adwa' albayan fi 'iidah alquran bialqurani, muhamad al'amin bin 

muhamad almukhtar bin eabdalqadir aljakniu alshanqiti, dar alfikr 

liltibaeat w alnashr w altawzie, bayrut, h 

. 'iierab alquran aleazimi, lizakaria al'ansari, tahqiqu: du. musaa ealaa 

musaa،  

t: h. 

. 'iierab alquran wabayanuhu, limuhyi aldiyn dirwish, dar abn kathir - 

dimashqa, altabeat : alraabieatu, hu 

. 'alfiat abn malik, muhamad bin eabd allahi, abn malik altaayiy aljayani, 

dar altaeawuni. 

. 'iimla' ma min bih alrahman fi alqira'at wa'iierab alqurani, lileakbiri, 'abu 

albaqa' eabdallah aibn alhusayn bin eabd allah, almuhaqaq : eali 

muhamad albijawi, dar eisaa albabi alhalbi. 

. 'anwar altanzil wa'asrar altaawili, lilbaydawi, nasir aldiyn 'abu saeid eabd 

allah bin eumar aibn muhamad alshiyrazi, almuhaqaqa: muhamad eabd 

alrahman almaraeashali, dar 'iihya' alturath alearabii - bayrut 

. badayie alsanayie fi tartib alsharayiei, lilkasani, eala' aldiyn, 'abu bakr 

bin maseud abn 'ahmada, dar alkutub aleilmiati, altabeatu: althaaniati, 

h 

. albahr almuhit fi altafsiri, li'abi hayaan al'andalsi, muhamad bin yusif bin 

ealii bin yusif, dar alfikr - bayrut. 

. albahr almuhit fi 'usul alfiqah, lilzarkashi, 'abu eabd allah badr aldiyn 

muhamad bin 

eabd allah bn bihadir, dar alkatbi, tu: h. 

. alburhan fi eulum alqurani, lilzarkashi, 'abu eabd allah badr aldiyn 

muhamad bin eabd allah bin bhadir, almuhaqaqa: muhamad 'abu alfadl 

'iibrahim, altabeatu: al'uwlaa, h 

. alburhan fi 'usul alfiqah, liljuayni, eabd almalik bin eabd allh bin yusif 

bin muhamad 'abu almaeali, dar alkutub aleilmiati_ bayrut, altabeat 

al'uwlaa ١٤١٨     hu 

. baghiat almurtad fi alradi ealaa almutafalisifat walqaramitat walbatiniati, 

liabn taymiatin, taqi aldiyn 'abu aleabaas 'ahmad bin eabd alhalim bin 

eabd alsalam almuhaqiqa: musaa alduwish, miktiat aleulum walhikmi, 

almadinat almunawarati, altabeatu: althaalithati. 



       

 

 

٧٣

 الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الث ا�لد الث
 استدراكات المفسرين في باب االستنباط دراسة تحليلية

. albalaghat alquraniat fi tafsir alzamakhshari wa'atharuha fi aldirasat 

albalaghiati, du.muhamad 'abumusaa, dar alfikr alearabii, alqahirati, 

altabeat althaalithati. 

. albalaghat fununuha wa'afnanuha, di.fadal eabaas, dar alfirqan, 

altabeatu:  

. altahrir waltanwira, muhamad altaahir bin muhamad bin muhamad abn 

eashur, lidar altuwnusiat lilnashr - tunus, sanat alnashri hu 

. altashil lieulum altanzili, liabn jizi alkalbi, 'abu alqasima, muhamad bin 

'ahmad bin muhamad aibn eabd allahi, almuhaqiqi: eabd allah alkhalidii, 

dar al'arqam bin 'abi al'arqam - bayrut 

. altaerifati, liljirjani, eali bin muhamad bin ealiin alzayn alsharifi, dar 

alkutub aleilmiat bayrut -lubnan, altabeatu: al'uwlaa h 

. tafsir aibn euthaymin lisurat alfatihat walbaqarata, muhamad bin salih 

bin muhamad aleuthaymin, dar aibn aljuzi, alrayad, altabeati: al'uwlaa, 

hu 

. tafsir aljalalin, jalal aldiyn muhamad bin 'ahmad almahaliy, wajalal 

aldiyn eabd alrahman aibn 'abi bakr alsayuti, dar alhadith - alqahirati, 

altabeatu: al'uwlaa 

. tafsir alquran aleazimi, liabn kathir, 'abu alfida' 'iismaeil bin eumar bin 

kathir alqurashii albasarii thuma aldimashqi, almuhaqaq: sami bin 

muhamad salamata, dar tayibata, litabeati: althaaniat h. 

. tafsir alquran aleazimi, liaibn 'abi hatim alraazi, 'abu muhamad eabd 

alrahman bin muhamad bin 'iidris bin almundhir altamimi, almuhaqaqa: 

'asead muhamad altayib, maktabat nizar mustafaa albaz - alsaeudia 

. altamyiz lima 'awdaeah alzamakhshari min aliaietizali, lilsukuni, 'abu 

eali eumar bin muhamad bin khalil, dar alkutub aleilmiati_birut. 

. tahdhib allughati, lil'azhari, muhamad bin 'ahmad bin al'azharii 

alharawii, almuhaqaqa: muhamad eawad mureib, dar 'iihya' alturath 

alearabii - bayrut, altabeatu: al'uwlaa. 

. taysir alkarim alrahman fi tafsir kalam almanani, liaibn saedi, eabd 

alrahman bin nasir aibn eabd allah, almuhaqiqi: eabd alrahman bin 

maeala alllwayahaqu, muasasat alrisalati. 



       

 

 

٧٤

 الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الث ا�لد الث
 استدراكات المفسرين في باب االستنباط دراسة تحليلية

. jamie albayan fi tawil ay alquran, liltabri, muhamad bin jarir bin yazid 

bin kathir bin ghalib, almuhaqiqa: 'ahmad muhamad shakir, muasasat 

alrisalati, altabeati: al'uwlaa,  h. 

. aljamie li'ahkam alqurani, lilqurtubi, 'abu eabd allah muhamad bin 

'ahmad bin 'abi bakr bin farah al'ansari alkhazriji, tahqiq : 'ahmad 

albarduni wa'iibrahim 'atfish, dar alkutub almisriat - alqahiratu. 

. jamharat allughati, 'abu bakr muhamad bin alhasan bin durayd al'azdii, 

almuhaqiqi: ramzi munir baelabaki, dar aleilm lilmalayin - bayrut 

. hashiat aljumal almusamaat bialfutuhat al'iilahiat ealaa tafsir aljalalin, 

sulayman bin eumar aljumla, dar alkutub aleilmiati_birut. 

. hashiat alshihab alkhafajii ealaa albaydawi, almusammat: einayt alqadia 

wkifayt alrradia, shihab aldiyn 'ahmad bin muhamad bin eumar alkhafaji 

almisri alhanafiu, dar sadir - bayrut. 

. hashiat alsaawi ealaa aljalalin, 'ahmad bin muhamad alsaawi, dar 

alfikr_biruta_tabeat h. 

. hashiat alsubaan ealaa sharh al'ashmuni, 'abu aleirfan muhamad bin eali 

alsabaan alshaafieii, dar alkutub aleilmiati_birut, altabeatu: al'uwlaa 

 hi. 

. hashiat muhyi aldiyn shaykh zadah ealaa albaydawi, dar 'iihya' alturath 

alearabi, bayrut. 

. dirasat li'uslub alquran alkarimi, eabdalkhaliq eadaymatun, dar alhadithi, 

alqahirati, tabeati: h. 

. dar' taearud aleaql walnaqla, liaibn taymiatin, taqi aldiyn 'abu aleabaas 

'ahmad bin eabdalhalim bin eabd alsalami, tahqiqa: alduktur muhamad 

rashad salim, jamieat al'iimam muhamad aibn sueud al'iislamiati, 

alriyadi, altabeatu: althaaniatu,  hi. 

. dalayil al'iiejazi, liljirjani, 'abu bakr eabd alqahir bin eabd alrahman bin 

muhamad alfarisi, almuhaqaqa: mahmud muhamad shakir, matbaeat 

almadanii bialqahirat - dar almadanii bijidatin. 

. aldir almasuwn fi eulum alkutaab almaknuna, lilsamin alhalbi, 'abu 

aleabaasi, shihab aldiyn, 'ahmad bin yusif bin eabd aldaayimi, 

almuhaqiqi: alduktur 'ahmad muhamad alkharati, dar alqalami, dimashq. 



       

 

 

٧٥

 الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الث ا�لد الث
 استدراكات المفسرين في باب االستنباط دراسة تحليلية

. alradi ealaa aljihmiat walzanadiqati, lil'iimam 'ahmadu, 'abu eabd allah 

'ahmad bin muhamad bin hanbal aibn hilal bin 'asad alshiybani, 

almuhaqiqa: sabri bin salamat shahin, dar althabati. 

. alradi ealaa aljihmiati, lildaarmi, 'abu saeid euthman bin saeid bin khalid, 

almuhaqaqi: badr aibn eabd allah albadar, dar aibn al'uthir - alkuayt, 

altabeatu: althaaniatu, h 

. rasayil abn hazma, 'abu muhamad eali bin 'ahmad bin saeid bin hazm 

al'andalusi alqurtubiu, almuhaqaqa: 'iihsan eabaas, almuasasat alearabiat 

lildirasat walnashri. 

. risalat 'iilaa 'ahl althaghari, li'abi alhasan al'asheari, 'abu alhasan eali bin 

'iismaeil bin 'iishaq bin salim bin 'iismaeil, almuhaqiqi: eabd allah shakir 

muhamad aljinidii, eimadat albahth aleilmii bialjamieat al'iislamiati, 

almadinat almunawarati, altabeati: hi. 

. ruh almaeani, lilalwsi, shihab aldiyn mahmud bin eabd allah alhusayni, 

dar alkutub aleilmiat - bayrut, altabeatu: al'uwlaa,  hu 

. earus al'afrahi, lilsabki, abu alfaraj maseud bn alhasan alththaqafi 

al'asbahaniu, almuhaqaqa: muhamad sabah mansur, dar albashayir 

al'iislamiati, altabeati: al'uwlaa hi. 

. alsiraj almuniri, lilkhatib alshirbini, shams aldiyni, muhamad bin 'ahmad 

alkhatib alshirbini alshaafieayi, matbaeat bulaq (al'amiriti) - alqahirati, 

 hu. 

. alsunan alkubraa, lilbihaqi, 'ahmad bin alhusayn bin ealiin bin musaa 

alkhusrawjirdy alkhirasanii, dar alkutub aleilmiati, bayrut - libanat. 

. sinan 'abi dawud, 'abu dawud sulayman bin al'asheath al'azdiu alssjstany, 

almuhaqaqa: muhamad muhyi aldiyn eabd alhamid, almaktabat 

aleasriatu, sayda - bayrut. 

. alsunan alkubraa, lilnasayiyi, 'abu eabd alrahman 'ahmad bin shueayb 

bin eali alkharasani, almuhaqaqa: hasan eabd almuneim shalabi, 

muasasat alrisalat - bayrut. 

. sharah abn eaqil ealaa 'alfiat abn malk, eabd allh bin eabd alrahman 

aleaqilii alhamdanii almisrii, almuhaqaq : muhamad muhyi aldiyn eabd 

alhamidi, dar alturath - alqahirati. 



       

 

 

٧٦

 الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الث ا�لد الث
 استدراكات المفسرين في باب االستنباط دراسة تحليلية

. sahih albukharii, muhamad bin 'iismaeil 'abu eabdallah albukhari 

aljaeafi, almuhaqaqa: muhamad zuhayr bin nasir alnaasir, dar tawq 

alnajaati, altabeatu: al'uwlaa, h. 

. gharayib alquran waraghayib alfirqan, alnaysaburi, nizam aldiyn alhasan 

bin muhamad bin husayn alqami, dar alkutub alealamayh - bayrut. 

. fath albari sharh sahih albukhari, liabn hajara, 'ahmad bin ealiin bin hajar 

'abualfadl aleasqalanii alshaafieayi, tahqiqu: muhibi aldiyn alkhatib dar 

almaerifat - bayrut, . 

. futuh alghayb fi alkashf ean qinae alriyb (hashiat ealaa alkishafi) liltiybi, 

sharaf aldiyn alhusayn bin eabdallah, tahqiqa: nukhbat min albahithina, 

sadar ean jayizat dubay lilquran alkarim. 

. alkashaf ean haqayiq ghawamid altanzili, lilzumakhshari, 'abu alqasim 

mahmud bin eamrw aibn 'ahmadu, alzamakhashari jar allah, dar alkitaab 

alearabii - bayrut, altabeatu: althaalithat  h 

. alkilyati, lilkufawi, 'ayuwb bin musaa alhusayni alqarimii alkafawi, 'abu 

albaqa' alhanafii, almuhaqaqa: eadnan darwish - muhamad almasri, 

muasasat alrisalat - bayrut. 

. alfusul fi al'usuli, liljasasi, 'ahmad bin eali 'abu bakr alraazi aljasas 

alhanafii, wizarat al'awqaf alkuaytiati, altabeatu: althaaniatu, h. 

. qawatie al'adilat fi al'usuli, lilsimeani, 'abu almuzafar, mansur bin 

muhamad bin eabdialjabaar almarawzaa altamimiu alhanafii thuma 

alshaafieii, almuhaqaqa: muhamad hasan muhamad hasan 'iismaeil 

alshaafieii, dar alkutub aleilmiati, bayrut. 

. qawaeid altafsiri, da.khalid alsabta, dar abn eafan, aldamami, altabeat 

al'uwlaa h. 

. lisan alearbi, liaibn manzuri, muhamad bin makram bin ealaa ،  'abu 

alfadali, jamal aldiyn aibn manzur al'ansari, dar sadir - bayrut, litabeatin: 

althaalithat  hu. 

. allbab fi eulum alkitabi, liaibn eadil alhanbali, 'abu hafs siraj aldiyn 

eumar bin ealii bin eadil alhanbali aldimashqi, dar alkutub aleilmiat - 

bayrut. 

. almabsuta, lilsarukhisi, muhamad bin 'ahmad bin 'abi sahla, dar 

almaerifat - bayrut. 



       

 

 

٧٧

 الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الث ا�لد الث
 استدراكات المفسرين في باب االستنباط دراسة تحليلية

. mitashabih alqurani, lilqadi eabd aljabaar bin 'ahmad alhamdani, 

tahqiqu: da.eadnan zarzur, maktabat dar altarath_alqahrati. 

. majmue alfatawaa, liabn taymiatin, taqi aldiyn 'abu aleabaas 'ahmad bin 

eabd alhalim bin taymiat alharaani, jameu: eabd alrahman bin muhamad 

bin qasimi, majmae almalik fihad, eam alnashri: h. 

. mahasin altaawili, lilqasimi, muhamad jamal aldiyn bin muhamad saeid 

bin qasim alhalaaqi, almuhaqaqi: muhamad basil euyun alsuwdu, dar 

alkutub alealamayh - bayrut. 

. almahsuli, lilraazi, 'abu eabd allah muhamad bin eumar bin alhasan bin 

alhusayn altaymi, tahqiqi: alduktur tah jabir fayaad aleilwani, muasasat 

alrisalati, altabeatu: althaalithatu 

. almasayil almushtarakat bayn 'usul alfiqh w'usul aldiyn, du.muhamad 

alearusi, maktabat alrushdi, altabeat al'uwlaa, h. 

. almuharir alwajiz fi tafsir alkitaab aleaziza, liaibn eatiat al'andilsi, 'abu 

muhamad eabdalhaq bin ghalib bin eabd alrahman bin tamamu, 

almuhaqiqa: eabd alsalam eabd alshaafi muhamad, dar alkutub aleilmiat 

- bayrut. 

. almasayil aleaqadiat alati hakaa fiha aibn taymiat al'iijmaei, majmueatan 

min albahithina, dar alfadilati_alriyad, altabeat al'uwlaah. 

. almustasfaa, lilghazalii, 'abu hamid muhamad bin muhamad alghazali 

altuwsi, tahqiqu: muhamad eabd alsalam eabd alshaafi, dar alkutub 

aleilmiati_birut, tah. 

. msanad 'ahmad bin hanbul, 'abu eabd allah 'ahmad bin muhamad bin 

hanbal bin hilal bin 'asad alshiybani, almuhaqaqi: shueayb al'arnawuwt - 

eadil murshid, muasasat alrisalati, altabeatu: al'uwlaa,  hu 

. muejam maqayis allughati, liabn fars, 'ahmad bin faris bin zakaria' 

alqazwinii alraazi, almuhaqaqa: eabd alsalam muhamad harun, dar 

alfikiri_birut, altabeati: h 

. almuejam alwasiti, majmae allughat alearabiat bialqahirati: 'iibrahim 

mustafaa ،  'ahmad alzayaati, hamid eabd alqadir, muhamad alnajar, dar 

aldaewati, 

. mighni allabib ean kutub al'aearib, liabn hishami, almuhaqiqi: du. mazin 

almubaraki, muhamad eali hamd allah, dar alfikr - dimashqa, altabeatu: 

alsaadisati, m. 
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. mafatih alghib, fakhr aldiyn alraazi, 'abu eabd allah muhamad bin eumar 

bin alhasan bin alhusayn altaymi, dar 'iihya' alturath alearabii - bayrut, 

altabeatu: althaalithat -  hu. 

. miftah aleulumi, lilsakaki, yusif bin 'abi bakr bin muhamad bin ealii 

alsakakii alkhawarazmii alhanafii, tahqiqi: naeim zarzura, dar alkutub 

aleilmiati, bayrut, litabeatin: althaaniati,  hu. 

. almanar (tafsir alquran alhakimu), muhamad rashid rida, muhamad 

rashid bin eali rida alqalmunii alhusayni, alhayyat almisriat aleamat 

lilkitabi, altabeati: m 

. minhaj alsunati, liaibn taymiatin, taqi aldiyn 'abu aleabaas 'ahmad bin 

eabd alhalim bin taymiat alharani, almuhaqaqa: muhamad rashad salima, 

alnaashir: jamieat al'iimam muhamad bin sueud al'iislamiati, altabeatu: 

al'uwlaa,  hi. 

. manhaj aliastinbat min alquran alkarim, da.fahd alwahbi, maehad 

al'iimam alshaatibii. 

. manhaj shaykh al'iislam fi alradi ealaa al'ashaeirati, da.eabd alrahman 

bin salih almahmuda, maktabat alrushdi_alriyadi, altabeat al'uwlaa, 

hi. 

. almuafaqati, lilshaatibi, 'iibrahim bin musaa bin muhamad allakhmi 

algharnati, almuhaqiqa: 'abueubaydat mashhur bin hasan al silman, dar 

aibn eafan_aldamam, altabeat al'uwlaa h. 

. almawsueat alfiqhiat alkuaytiati, wizarat al'awqaf walshuyuwn 

al'iislamiat - alkuaytu, daralsalasil - alkuaytu, altabeat althaaniatu, 

h 

. nihayat alsuwl sharh minhaj alwusuli, lil'usnawi, eabd alrahim bin 

alhasan bin eali al'iisnawi alshafey, dar alkutub aleilmiat _ bayrut, 

altabeatu: al'uwlaa hi. 

 

  


