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امللخص

هــذا حبــث بعنــوان )منهــج ابــن أطََّفيِّــش يف تفســريه تيســري التفســري )آايت األحــكام منوذجــا( حــرص 
الباحــث فيــه أن يضيــئ معــامل الطريــق الــي ســلكها العالمــة ابــن أطََّفيِّــش يف تفســريه تيســري التفســري، واتبــع 
الباحــث فيــه املنهــج الوصفــي والتحليلــي مســتفيداً مــن االســتنباطي، وقســم البحــث إىل متهيــد وســتة مطالــب 
بــني يف التمهيــد أمهيــة املوضــوع وأســئلة البحــث والدراســات الســابقة ومنهــج البحــث وتقســيمه، عــرف يف 
املطلــب األول اببــن أطََّفيِّــش وتفســريه، ويف الثــاين ابملنهــج العــام يف تفســريه الســورة القرآنيــة، ويف الثالــث 
اخلــاص يف تفســريه آايت األحــكام،  املنهــج  بــني  الرابــع  القــرآن، ويف  اخلــاص يف تفســريه آلايت  ابملنهــج 
وابخلامــس نبــه علــى أهــم املؤاخــذات علــى تفســريه تيســري التفســري ككثــرة اعتمــاده علــى اإلســرائيليات، 
واالســتطراد، واالســتدالل ابألحاديــث الضعيفــة ورده للصحيحــة أو أتويلهــا إن مل تتفــق مــع منهجــه، وختــم 
الباحــث هــذه املطالــب مبطلــب ســادس بــني فيــه منوذجــاً تطبيقيــاً ملنهــج ابــن أطََّفيِّــش الفقهــي مــن خــالل آايت 
األحــكام، ومنوذجــاً تطبيقيــاً ملنهجــه يف العقيــدة إمتامــاً للفائــدة، وختــم البحــث ببيــان أهــم النتائــج والتوصيــات.
This is a research is entitled: (The Approach of Ibn Atfish in His Interpretation of Tay-
seer al-Tafsir – Judgment Verses as a Model). The researcher was keen to illuminate 
the path followed by Ibn Atfish in his interpretation Tayseer al-Tafsir. The researcher 
adopted the descriptive, analytical, and sometimes the deductive methodology. This 
research is divided into an introduction and six Chapters. The Introduction indicated 
the importance of the topic, research questions, previous studies, and research meth-
odology. It also included an introduction of Ibn Atfish and his interpretation of Tay-
seer al-Tafsir. The Second Chapter tackled the general approach followed by Ibn Atfish 
in his interpretation of the Quranic verses. The Third Chapter identified Ibn Atfish’s 
special approach interpreting verses of the Holy Quran. However, the Fourth Chapter 
indicated his special approach interpreting the verses of judgments. The Fifth Chapter, 
he warned of the most important reservations in the interpretation of Tayseer al-Tafsir, 
such as dependence on the Israelites, the digression, and the interpretation of the weak 
Hadiths and how he responded to the correct ones if they are inconsistent with his ap-
proach. The researcher concluded with a Sixth Chapter where he indicated an applied 
model of Ibn Atfish's jurisprudence through the verses of the judgments, and an applied 
model of his methodology in faith to complement the benefit. The research concluded 
to a number of findings and recommendations.

* أســتاذ مشــارك يف الفقه وأصوله ورئيس قســم الفقه والتشــريع، كلية الشــريعة- جامعة اخلليل، اتريخ اســتالم البحث 
2018/9/9م، واتريخ قبوله للنشر 2019/2/18م.
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متهيد
العاملــني، والصــالة والســالم علــى أشــرف اخللــق واملرســلني،  احلمــد هلل رب 
وخــامت النبيــني، ســيدان حممــد ومــن ســار علــى دربــه مــن املتقــني إىل يــوم الديــن، 
اللهــم ال ســهل إال مــا جعلتــه ســهال، وأنــت اي مــوالي جتعــل احلــزن والصعــب إذا 
شــئت ســهال، اللهــم يســر لنــا أمــوران، وأشــرح لنــا صــدوران، وارزقنــا قلبــا خاشــعا، 
وعلمــا انفعــا، واجعــل هــذا العمــل خمَلصــا متقبــال برمحــة منــك اي أرحــم الرامحــني.

أما بعد:
فهــذا حبــث بعنــوان )منهــج ابــن أطََّفيِّــش يف تفســريه تيســري التفســري )آايت 
األحــكام منوذجــا( حرصــت فيــه أن أضيــئ معــامل الطريــق الــي ســلكها عــامل مــن 
علمــاء األمــة املعاصريــن يف تفســري كتــاب هللا تعــاىل؛ وهــو العالمــة ابــن أطََّفيِّــش 

ليكــون قــدوة لغــريه فيمــا أجــاد فيــه وأفــاد يف خدمــة كتــاب هللا تعــاىل.
وســبب اختيــاري هلــذا الكتــاب مــا رأينــاه كثــريا يف األعصــار الســابقة وأصبــح 
ظاهــرة يف عصــران أن ينســب املخالــف ملخالفــه مــا مل يقلــه دون حتريــر وحتقيــق، 
مــن  وأجــزاء  عمــان  اليــوم يف  املنتشــر  املذهــب  هــو  اإلابضــي  املذهــب  أن  ومبــا 
اجلزائــر، وقــد تبنــت الدولــة الُعمانيــة هــذا املذهــب بشــكل رمســي، فعلينــا لتحقيــق 
مبــدأ التعايــش مــع األخ اآلخــر أن نفهــم حقيقــة مذهبهــم خاصــة مــن الناحيتــني 
العقيديــة والفقهيــة، وكــي ال نعتمــد علــى نقــل عنهــم، ونســب إليهــم، كان لزامــا 
علــى الباحثــني أن أيخــذوا العلــم مــن أهلــه، والذهــب مــن يف صاحبــه، ســعيا وراء 
التجــرد يف احلكــم علــى اآلخريــن، واســتفادة مــن تراثهــم، فاحلكمــة ضالــة املؤمــن 
أىن وجدهــا فهــو أحــق هبــا، ســائال املــوىل الكــرمي أن جيعلــه صدقــة جاريــة يف ميــزان 

حســنايت ووالــدي.
منهج البحث

اتبعت يف حبثي هذا املنهجني: الوصفي االســتقرائي والتحليلي، مســتفيداً من 
املنهــج االســتنباطي، مقتصــرا علــى اســتقراء تفســري »تيســري التفســري« الســتنباط 

منهجه.
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مشكلة البحث
حياول البحث اإلجابة عن األسئلة التالية:

من هو ابن اطفيش؟ وكيف نشأ علميا؟ وما املدرسة الي يتبعها؟.- 1
مــا هــي اإلابضيــة ومــا أبــرز معتقداهتــا والفــروق بينهــا وبــني مدرســة أهــل الســنة - 2

واجلماعة؟.
ما سبب أتليف ابن اطفيش لتفسريه تيسري التفسري؟.- 3
هــل البــن اطفيــش منهــج خــاص يف التفســري. ومــا هــو هــذا املنهــج العــام - 4

القــرآن خصوصــاً؟. القرآنيــة عمومــا وتفســري آايت  الســورة  تفســري  الغالــب يف 
ما هي معامل املنهج اخلاص اببن أطََّفيِّش يف تفسري آايت األحكام؟.- 5
ما هي أبرز وأهم املؤاخذات على تفسري تيسري التفسري؟.- 6
آايت - 7 يف  تطبيقاتــه  يف  اخلــاص  الفقهــي  مبنهجــه  اطفيــش  ابــن  التــزم  هــل 

األحــكام؟.
الدراسات السابقة

مل أجــد ســوى دراســة واحــدة فقــط تتعلــق مبوضــوع حبثــي وهــي )منهــج الشــيخ 
حممــد بــن أطفيــش يف تفســريه تيســري التفســري( للطالــب حممــد مصطفــى اخلواجــا 
نوقشــت يف اجلامعــة األردنيــة عــام 1994م إبشــراف الدكتــور أمحــد فريــد، وقــد 
امتــاز حبثــي عنهــا مبيــزات أمههــا تركيــزي علــى اجلانــب الفقهــي إبظهــار ميــزات مل 
يبينهــا الباحــث الكــرمي، وحتليــل منهــج ابــن أطفيــش يف الســور عمومــا وخصــوص 
منهجــه يف اآلايت وهــو مــا مل يتطــرق إليــه الباحــث اآلخــر، وانفــراد حبثــي هــذا 
بذكــر ميــزات كثــرية يف منهــج ابــن أطفيــش مل يتطــرق إليهــا الباحــث اآلخــر أصــال.

تقسيم البحث
الــذي  التمهيــد  بعــد  متهيــد وســتة مطالــب  إىل  البحــث  هــذا  قســمت  وقــد 
بينــت فيــه أمهيــة املوضــوع وأســئلة البحــث والدراســات الســابقة ومنهــج البحــث 

وهــي:  وتقســيمه، 
املطلب األول: التعريف اببن أطََّفيِّش وتفسريه.
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املطلب الثاين: املنهج العام البن أطََّفيِّش يف تفسري السورة القرآنية.
املطلب الثالث: املنهج اخلاص اببن أطََّفيِّش يف تفسري آايت القرآن.

املطلب الرابع: املنهج اخلاص اببن أطََّفيِّش يف تفسري آايت األحكام.
املطلب اخلامس: أهم املؤاخذات على تفسري تيسري التفسري.

املطلب السادس: منوذج تطبيقي ملنهج ابن أطََّفيِّش.
وختمت ببيان بعض نتائج البحث وتوصيات البحث.

املطلب األول: التعريف اببن أطََّفيِّش وتفسره.
قبــل اخلــوض يف منهــج املؤلــف رمحــه هللا تعــاىل ال بــد مــن التعريــف بــه وبكتابــه 

ومدرســته العقيديــة والفقهيــة اإلابضيــة.
الفرع األول: من هو الشيخ ابن أطََّفيِّش.

هــو حممــد بــن يوســف بــن عيســى أطََّفيِّــش احلفصــي العــدوي اجلزائــري ولــد عــام 
)1236هـــ - 1332هـــ( وتــويف عــام )1820م - 1914م( عالمــة ابلتفســري 
بــالده  أثــر ابرز يف قضيــة  لــه  املذهــب، جمتهــد، كان  والفقــه واألدب، إابضــي 
السياســية يــدل علــى وطنيــة صحيحــة. مولــده ووفاتــه يف بلــدة يســجن )مــن وادي 

ميــزاب يف اجلزائــر()1(.
وهــو مــن عشــرية آل اباحْمَمَّــد ببــين يزقــن، وينتهــي نســبه للحفصيــني يف تونــس، 
ووالــده مــن أعيــان زمانــه مــارس التجــارة يف مشــال اجلزائــر مث يف ميــزاب، تــويف والــده 
فربتــه أمــه َماَمــه َســيِّ بنــت احلــاج ســعيد بــن عــدُّون صغــريا وربتــه علــى طلــب العلــم 

فحفــظ القــرآن وهــو ابــن عشــر ســنني، وكانــت شــهيته هائلــة يف القــراءة)2(. 
وأمــا معــى امســه »أطََّفيِّــش« فهــو لفــظ بربــري، مركــب تركيبــا مزجيــا مــن ثــالث 
كلمــات، األوىل )أطَّــف( بفتــح اهلمــزة وتشــديد الطــاء املفتوحــة وســكون الفــاء، 
ومعناهــا ببعــض لغــات الرببــر )أمســك( والثانيــة )أاي( بفتــح اهلمــزة وتشــديد اليــاء، 
الزركلي، خري الدين بن حممود بن حممد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي )-1396هـ(،   )1(
األعــالم، دار العلــم للماليــني، الطبعــة: اخلامســة عشــر، أاير/مايــو 2002 م. )156/7(. 
ويف مقدمــة الطبعــة العمانيــة للتفســري انــه ولــد عــام )1237هـــ - 1818م(. وضبطــت امســه بـــ 

)احممــد( بوضــع الــف قبيــل اســم حممــد معــه صفحــة س.
مقدمة الطبعة العمانية لتفسري تيسري التفسري صفحة س-ع.  )2(
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ومعناهــا )أقبــل - تعــال( والثالثــة )أش( ومعناهــا )كل( فمجمــوع اجلملــة )أطــف 
أاي أش( وترمجتهــا )أمســك، تعــال، كل()1(.

نشــأ بــني قومــه، وُعــِرف عندهــم ابلزهــد والــورع.. واشــتغل ابلتدريــس والتأليــف 
وهو شــاب مل يتجاوز السادســة عشــرة من عمره، وانكبَّ على القراءة والتأليف، 
حــى قيــل إنــه مل ينــم يف ليلــة أكثــر مــن أربــع ســاعات. ولــه مــن املؤلفــات يف شــىَّ العلــوم 
ثروة عظيمة تربو على الثالمثائة مؤلَّف... فمن ذلك: نظم املغى البن هشام مخسة 
آالف بيت.. وكان ذلك يف شبابه، وشرح كتاب التوحيد للشيخ عيسى بن تبغورين 
وهــو مــن أهــم مؤلفاتــه يف علــم الــكالم، ولــه مؤلفــات أخــرى يف النحــو والصــرف، 
والبالغة، والفلك، والعروض، والوضع، والفرائض، وغريها. وأما التفسري فله »مهيان 

الزاد إىل دار املعاد«، و«تيســري التفســري«، وهو خمتصر من الســابق)2(.
مــة ابلتفســري والفقــه واألدب إابضــي املذهــب، جمتهــد، وقــد حفــظ  وهــو عالَّ
القــرآن وهــو ابــن مثــان ســنني وأخــذ عــن علمــاء بلــده حــى نبــغ واشــتهر، ســافر إىل 
الــداير املقدســة مرتــني وكان يؤلــف وهــو يف الســفينة، وقــد عــرف بعدائــه الشــديد 
لالســتعمار وحبــه للعــامل اإلســالمي وغريتــه عليــه وكان لــه أثــر ابرز يف قضيــة بــالده 
السياســية يــدل علــى وطنيــة صحيحــة، مــن كتبــه يف التفســري )داعــي العمــل إىل 
يــوم األمــل( وهــو تفســري مل يكمــل مــن ســورة الرمحــن إىل ســورة النــاس قــال إبراهيــم 
أطََّفيِّــش: لقــد رأيــت يف هــذا التفســري مــن التحقيــق مــامل أره يف غــريه. ولــه أيضــا: 
شــرح النيــل وشــفاء العليــل: عشــرة أجــزاء كبــرية يف الفقــه اإلابضــي وعليــه قامــت 

شــهرته يف العــامل اإلســالمي)3(. 
الزركلي، األعالم )157-156/7(.  )1(

الذهــي، حممــد الســيد حســني الذهــي )-1398هـــ(، التفســري واملفســرون )236/2(، مكتبــة   )2(
وهبــة، القاهــرة، مصــر. وانظــر: الرومــي، أ. د. فهــد بــن عبــد الرمحــن بــن ســليمان الرومــي، 
إدارات  رائســة  إبذن  طبــع   ،)306-305/1( عشــر  الرابــع  القــرن  يف  التفســري  اجتاهــات 
برقــم 5/951  الســعودية  العربيــة  اململكــة  يف  واالرشــاد  والدعــوة  واالفتــاء  العلميــة  البحــوث 

1986م. 1407هـــ-  األوىل  الطبعــة:   ،1406/8/5 واتريــخ 
أبــو األرقــم املصــري، حممــد بــن رزق بــن عبــد الناصــر بــن طرهــوين الكعــي الســلمي أبــو األرقــم املصــري   )3(
املدين، التفسري واملفسرون يف غرب أفريقيا )356/1-358(، أصل هذا الكتاب: رسالة دكتوراه، 

دار ابن اجلوزي للنشر والتوزيع، اململكة العربية السعودية، الطبعة: األوىل، 1426 هـ 
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والعــروض،  والفلــك،  والبالغــة،  والصــرف،  النحــو  أخــرى يف  مؤلفــات  ولــه 
والوضــع، والفرائــض، وغريهــا منهــا: )الذهــب اخلالــص( يف الديــن وآدابــه، و)نظــم 
املغــين( أرجــوزة يف حنــو مخســة آالف بيــت، و)شــامل األصــل والفــرع( يف علــوم 
الشريعة، جزآن، و)ختليص العاين من ربقة جهل املثاين( يف البالغة، و)وفاء الضمانة 
أبداء األمانة( يف احلديث، ثالثة أجزاء، و)جامع الشمل( حديث، و)السرية اجلامعة( 
يف املعجــزات، و)شــرح الدعائــم( يف الفقــه، طبــع منــه جــزآن، و)شــرح عقيــدة التوحيــد( 
و)إطالة األجور يف فضائل الشــهور( و)شــرح أمساء هللا احلســى( و)الغســول يف أمساء 
الرسول( و)ترتيب اللقط( فقه، و)شرح النيل( عشرة أجزاء كبرية يف الفقه، و)خمتصر 
الوضع واحلاشــية( يف الفقه وأصول الدين، و)حيَّ على الفالح( ســتة أجزاء، حاشــية 
علــى اإليضــاح لعامــر الشــماخي، فقــه، و)بيــان البيــان يف علــم البيــان( و)ربيــع البديــع( 
يف علــم البديــع، و)إيضــاح الدليــل إىل علــم اخلليــل( عــروض، و)داعــي العمــل إىل يــوم 
األمــل( تفســري مل يكمــل، و)شــرح القلصــادي( و)إيضــاح املنطــق( و)إزالــة االعــرتاض 
عــن حمقــي آل إابض( رســالة، و)رســالة يف بعــض تواريــخ أهــل وادي مــزاب( و)رســالة 
اإلمــكان( و)اجلُنــة يف وصــف اجلَنــة(، و)حاشــية القناطــر( يف علــوم الديــن، و)الرســم( 

يف قواعــد اخلــط العــريّب. ولــه شــعر يف )ديــوان()1(. 
ويــدل علــى نشــاطه السياســي أنــه عندمــا احتلــت فرنســا اجلزائــر كان للمنطقــة 
الــي يعيــش فيهــا ابــن أطفيــش وضــع خــاص ومعاهــدة خاصــة مــع الفرنســيني منهــا 
أن ال تتدخــل فرنســا يف شــؤوهنا وال يشــارك ابنــاء ميــزاب يف التجنيــد اإلجبــاري 
الفرنســي... لكــن فرنســا نقضــت العهــد وأمــرت ابحتــالل وادي ميــزاب فوقــف 
الشــيخ حممــد ابــن أطفيــش يف وجــه قائــد احلملــة بــكل جــراءة وأنكــر عليــه نقــض 
املعاهــدة، وأن أهــل ميــزاب ال يرضــون ابالحتــالل الفرنســي، فخــاف قائــد احلملــة 
الفرنســي أن يثــري عليــه هــذا العــامل أبنــاء ميــزاب والصحــراء فقــام ابعتقالــه، ومل يطلــق 
ســراحه حــى احتــل عاصمــة الــوادي )غردايــة( واســتقوى جبنــده وأمــن املقاومــة)2(.

الشــيخ  مــن مذكــرات  الزركلــي ترمجتــه مباشــرة  الزركلــي، األعــالم )156/7-157(، وأخــذ   )1(
الرتمجــة. ابــن أخــي صاحــب  إبراهيــم أطََّفيِّــش 

جهــالن، عــدوان، الفكــر السياســي عنــد اإلابضيــة مــن خــالل آراء الشــيخ حممــد بــن أطفيــش،   )2(
مكتبــة الضامــري، ُعمــان، 1991م )ص110(.
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الفرع الثاين: طبعات التفسر وسبب أتليفه وأمهيته.
صــدرت الطبعــة األوىل منــه يف ســبعة جملــدات طبــع يف بــالد املغــرب، وصــدرت 

أجزاؤه بني ســني 1325-1327هـ.
وقــد أعــادت وزارة الــرتاث القومــي والثقافــة يف ســلطنة عمــان طبعــه كامــال 
يف ســبعة عشــر جملــدا بتحقيــق الشــيخ ابراهيــم حممــد طــالي مبســاعدة جلنــة مــن 

األســاتذة، وصــدرت طبعتــه األوىل عــام 2004م.
وقــد أوجــز ابــن أطََّفيِّــش ســبب تفســريه هلــذا التفســري يف مقدمــة تفســريه وبــني 
أنــه اختصــار لتفســريه مهيــان الــزاد فقــال: »فإنــه ملــا تقاصــرت اهلمــم عــن أن هتــم 
هبميــان الــزاد إىل دار املعــاد الــذي الفتــه يف صغــر الســن وتكايلــوا عــن تفســريي » 
داعــي العمــل ليــوم األمــل » أنشــطت مهــي إىل تفســري يغتبــط وال ميــل، فــان شــاء 
هللا قبلــه بفضلــه وأئمتــه قبــل األجــل، وأان مقتصــر علــى حــرف انفــع وملصحــف 

عثمــان اتبــع، وأســأل ذا اجلــالل أن ينعــم علــي ابلقبــول واإلكمــال«)1(.
وأصــل هــذا التفســري وهــو »مهيــان الــزاد إىل دار املعــاد«، ذلــك التفســري الــذي 
ألفــه صاحبــه يف صغــره، فقــد طبــع يف زجنبــار ابملطبعــة الســلطانية ســنة 1314هـــ، 
وأصــدرت الطبعــة الثانيــة وزارة الــرتاث القومــي والثقافــة، يف ســلطنة عمــان ســنة 
1401هـــ، وقــد خلــص املؤلــف منهجــه يف هــذا التفســري الــذي اختصــره الحقــا يف 
تيســري التفســري بقولــه: »وبعــد، فهــذا تفســري رجــل يســجين –اســم بلدتــه- إابضــي 
وهــي، ويعتمــد فيــه علــى هللا ســبحانه وتعــاىل مث علــى مــا يظهــر لفكــره بعــد إفــراغ 
وســعه وال يقلــد فيــه أحــدا إال إذا حكــى قــوال أو قــراءة أو حديثــا أو قصــة أو أثــرا 
لســلف، وأمــا نفــس تفاســري اآلي والــرد علــى بعــض املفســرين واجلــواب فمنــه، إال 
مــا تــراه منســواب، وكان ينظــر بفكــره يف اآليــة أوال مث اترة يوافــق نظــر جــار هللا)2( 
والقاضــي)3( وهــو الغالــب واحلمــد هلل واترة خيالفهمــا، ويوافــق وجهــا أحســن ممــا 
أثبتــاه أو مثلــه... ويتضمــن -إن شــاء هللا- الكفايــة، يف الــرد علــى املخالفــني فيمــا 

ابن أطََّفيِّش، تيسري التفسري )1/1( من الطبعة العمانية بتحقيق طالي.  )1(
هو املفسر جار هللا الزخمشري املعتزيل صاحب التفسري املهشور.  )2(

هو القاضي عبد اجلبار املعتزيل.  )3(
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زاغــوا فيــه وإيضــاح مذهــب اإلابضيــة الوهبيــة واعتقادهــم، وذلــك حبجــج عقليــة 
ونقليــة«)1(.

مــن  اإلابضيــة  عنــد  للتفســري  األهــم  املرجــع  التفســري  تيســري  تفســريه  ويعتــرب 
اخلــوارج، غــري أنــه ال ُيَصــوِّره لنــا حالــة التفســري عندهــم يف عصورهــم األوىل، وذلــك 
لقــرب عهــد مؤلفــه، وأتخــره عــن زمــن كثــري مــن التفســري الذيــن وافقــوه يف مذهبــه، 
والذيــن خالفــوه فيــه. ولقــد جــرت ُســنَّة هللا بــني املؤلفــني أن أيخــذ الالحــق مــن 
الســابق، وأن يســتفيد املتأخــر مــن املتقــدم، وصاحبنــا يف تفســريه هــذا، اســتمد مــن 
ــرين علــى اختــالف حِنَلهــم ومشــارهبم وإن كان يدَّعــى  كتــب َمــن ســبقه مــن املفسِّ
يف مقدمتــه أن ال يُقلِّــد فيــه أحــداً إال إذا حكــى قــواًل، أو قــراءة، أو حديثــاً، أو 
ــرين،  قصــة، أو أثــراً لَســَلف. وأمــا نفــس تفاســري اآلى، والــرد علــى بعــض املفسِّ
واجلــواب، فمــن عنــده إال مــا نســبه لقائلــه. كمــا َيدَّعــى أنــه كان ينظــر بفكــره يف 
اآليــة أواًل، مث اترة يوافــق نظــر جــار هللا الزخمشــري، والقاضــي البيضــاوي - وهــو 
الغالــب - واترة خيالفهمــا، ويوافــق وجهــاً أحســن ممــا أثبتنــاه أو مثلــه. ومهمــا 
يكــن مــن شــيء فــال يســعنا إال أن نقــول: إن الرجــل - وقــد قــرأ الكثــري مــن كتــب 
التفســري - أتثــر مبــا جــاء فيهــا، واســتفاد الكثــري مــن معانيهــا ممــا يدعــوان إىل القــول 
أبن تفســريه ميثــل التفســري املذهــي للخــوارج اإلابضيــة يف أواخــر عصورهــم فقــط، 

وبعــد أن خرجــوا مــن عزلتهــم الــي مكثــوا فيهــا مــدة طويلــة مــن الزمــن)2(.
الفرع الثالث: التعريف ابإلابضية.

هــم أصحــاب عبــد هللا بــن إابض الــذي خــرج يف أايم مــروان بــن حممــد، فوجــه 
إليــه عبــد هللا بــن حممــد بــن عطيــة، فقاتلــه بتبالــة، وقيــل: إن عبــد هللا بــن حيــىي 
اإلابضــي كان رفيقــا لــه يف مجيــع أحوالــه وأقوالــه)3(. وقــد أمجعــت اإلابضيــة علــى 

ابــن أطََّفيِّــش، مهيــان الــزاد إىل دار املعــاد، الطبعــة األوىل ابملطبعــة الســلطانية يف زجنبــار 1314،   )1(
وطبعــة وزارة الــرتاث القومــي والثقافــة يف ســلطنة عمــان 1401، ج1 ص5.

الذهي، التفسري واملفسرون )237-236/2(   )2(
الشهرســتاين، أبــو الفتــح حممــد بــن عبــد الكــرمي بــن أب بكــر أمحــد الشهرســتاين )-548هـــ(،   )3(

امللــل والنحــل )134/1-135(، مؤسســة احللــي، دون معلومــات طبــع.
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القول إبمامة عبد هللا بن أابض)1(. 
وقد ذهب بعض العلماء من اإلابضية إىل حتديد الوقت الذي استعملت فيه 
تســمية اإلابضيــة، وأن ذلــك كان يف القــرن الثالــث اهلجــري، وقبلهــا كانــوا يســمون 

أنفسهم »مجاعة املسلمني«، أو »أهل الدعوة«، أو »هل االستقامة«)2(.
من أبرز معتقدات اإلابضية)3(:

احلكــم علــى خمالفيهــم أهنــم مــن أهــل القبلــة كفــاٌر غــرُي مشــركني، ومناكحتهــم - 8
الســالح والكــراع عنــد احلــرب  مــن  جائــزة، ومداراهتــم حــالل، وغنيمــة أمواهلــم 
ــرِّ غيلــة إال بعــد نصــب  حــالل، ومــا ســواه حــرام. وحــرام قتلهــم وســبيهم يف السِّ
القتــال، وإقامــة احلجــة. وإن دار خمالفيهــم مــن أهــل اإلســالم دار توحيــد، إال 
معســكر الســلطان فإنــه دار بغــي. وأجــازوا شــهادة خمالفيهــم علــى أوليائهــم. وقالــوا 

يف مرتكــي الكبائــر: إهنــم موحــدون ال مؤمنــون.
ويــرون أن أفعــال العبــاد خملوقــة هلل تعــاىل: إحــدااثً وإبداعــاً، ومكتســبة للعبــد - 9

حقيقــًة. 
العامل يفى كله إذا فين أهل التكليف. - 10
أمجعــوا أن مــن ارتكــب كبــرية مــن الكبائــر كفــَر ُكْفــَر النعمــة ال كفــر املِلَّــة، - 11

وتوقفــوا يف أطفــال املشــركني، وجــوزوا تعذيبهــم علــى ســبيل االنتقــام، وأجــازوا أن 
يدخلــوا اجلنــة تفضــال. 

مث اختلفــوا يف النفــاق: أيســمى شــركا أم ال؟ قالــوا: إن املنافقــني يف عهــد - 12
رســول هللا  كانــوا موحديــن، إال أهنــم ارتكبــوا الكبائــر، فكفــروا ابلكبــرية ال 

ابلشــرك.
يعتقــدون أن كل شــيء أمــر هللا تعــاىل بــه فهــو عــام ليــس خبــاص، وقــد أُِمــَر - 13

بــه املؤمــن والكافــر، وليــس يف القــرآن خصــوص.
عبــد القاهــر البغــدادي، عبــد القاهــر بــن طاهــر بــن حممــد بــن عبــد هللا البغــدادي التميمــي   )1(
بــريوت،  اجلديــدة،  اآلفــاق  دار  الفــرق،  بــني  الفــرق  منصــور )-429هـــ(،  أبــو  األســفراييين، 

)ص:82(.  1977 الثانيــة،  الطبعــة: 
أجوبة ابن خلفون )ص 9(. العواجي، فرق معاصرة تنتسب إىل اإلسالم )246/1(  )2(

الشهرستاين، امللل والنحل )135-134/1(.  )3(
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فمــا جيمــع فرقهــم املختلفــة اتفاقهــم أن خمالفيهــم مــن هــذه األمــة بــراء مــن الشــرك 
واإلميــان، وأهنــم ليســوا مؤمنــني وال مشــركني ولكنهــم كفــار، وأجــازوا شــهادهتم، 

وصححــوا مناكحتهــم والتــوارث منهــم)1(.
قــال ابــن حــزم: »وشــاهدان اإلابضيــة عنــدان ابألندلــس حيرمــون طعــام أهــل 
الكتــب، وحيرمــون أكل قضيــب التيــس والثــور والكبــش، ويوجبــون القضــاء علــى 
مــن انم هنــارا يف رمضــان فاحتلــم، ويتيممــون وهــم علــى اآلابر الــي يشــربون منهــا 
إال قليــال منهــم وقــال أبــو إمساعيــل البطيحــي)2( وأصحابــه وهــم مــن اخلــوارج: َأْن ال 
صــالة واجبــة إال ركعــة واحــدة ابلغــداة وركعــة أخــرى ابلعشــي فقــط، ويــرون احلــج 
يف مجيــع شــهور الســنة، وحيرمــون أكل الســمك حــى يذبــح، وال يــرون أخــذ اجلزيــة 
مــن اجملــوس، ويكفــرون مــن خطــب يف الفطــرة واألضحــى، ويقولــون إن أهــل النــار 

يف النــار يف لــذة ونعيــم، وأهــُل اجلنــة كذلــك«)3(.
وافرتقت اإلابضية فيما بينهم أربع فرق وهي: احلفصية)4( واحلارثية)5(واليزيدية)6( 

عبد القاهر البغدادي، الفرق بني الفرق )ص:82- 83(.  )1(
قــال اخلطيــب حممــد بــن عبــد هللا العســكري الفقيــه، يعــرف ابلبطيحــي، قــال الدارقطــين: أبــو   )2(
إمسعيــل البطيحــي ثقــة. ومــات ســنة 203هـــ، وقــد يكــون الِبطِّْيحــْي عــرف بذلــك حممــد بــن عبــد 
هللا بــن منصــور أبــو ســعيد الشــيباين الفقيــه اإلمــام العســكري البــكاء لقــب اشــتهر بــه اهليتــم بــن 
مجــاز الكــويف لكثــرة بكائــه. القرشــي، عبــد القــادر بــن حممــد )-775هـــ(، اجلواهــر املضيــة يف 

طبقــات احلنفيــة، مــري حممــد كتــب خانــه، كراتشــي )70/2( )364/2(. 
الظاهــري  القرطــي  األندلســي  حــزم  بــن  ســعيد  بــن  أمحــد  بــن  علــي  حممــد  أبــو  حــزم،  ابــن   )3(
.)144/4( والنحــل  واألهــواء  امللــل  يف  الفصــل  القاهــرة،  اخلاجنــي،  مكتبــة  )-456هـــ(، 

قَالُــوا إبمامــة َحْفــص بــن أيب اْلِمْقــَدام، َوُهــَو الــذى زعــم أَن بَــني الّشــرك واالميــان معرفَــة هللا تـََعــاىَل   )4(
َوحدَها، َفمن عرفه مثَّ كفر مبَا ســواُه من َرُســول اَْو جنَّة اَْو اَنر اَْو عمل جِبَِميِع اْلُمحرَمات من قتل 
النَّفس َواْسِتْحاَلل الّزاَِن َوَسائِر اْلُمحرَمات فـَُهَو َكاِفر برئ من الّشرك، َومن جهل اِبللَّ تـََعاىَل َوأْنكرُه 
فـَُهَو ُمْشرك، َوَزَعُموا أن عليا ُهَو الذى أْنزِْل هللا ِفيِه )َومن النَّاس من يـُْعِجبك قـَْوله يف احْلََياة الدُّنـَْيا 

َويْشــهد هللا علــى َمــا يف قلبــه َوُهــَو أَلــد اخلَِْصــام(. البغــدادي، الفــرق بــني الفــرق )ص: 83(.
هــم اتبــاع َحــارِث بــن مزِيــد اإلابضــي، وقَالُــوا يِف اْلقــدر مبِثــل قَــول املعتزلــة، وزعمــوا أَن ااِلْســِتطَاَعة قبــل   )5(
اْلِفْعل، وأكفرهم َسائِر اإلابضية يف ذَِلك؛ أَلن مجهورهم على َقول أهل الّسنة يف أن هللا تـََعاىَل َخالق 
أَعمال اْلعباد، ويف أَن االستطاعة مع الفعل، َوزَعوا أنه مل يكن هَلُم إَِمام بعد احملكمة االوىل ِإالَّ عبد هللا 
بــن أابدي َوبعــده َحــارِث ابْــن مزِيــد اإلابضــي. عبــد القاهــر البغــدادي، الفــرق بــني الفــرق )ص: 84(.

يــع  ارِِجــي، وََكاَن علــى رَْأي اإلابضيــة مثَّ إنــه خــرج َعــن قَــول مَجِ هــم اتبــاع يزِيــد بــن اب أنيَســة اخلَْ  )6(
ــَماء وينســخ  األمــة لدعــواه أن هللا عــز َوجــل يبـَْعــث َرُســوال مــن اْلَعجــم َوينــزل َعَلْيــِه كتــااب مــن السَّ
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وأصحاب طاعة ال يراد هللا هبا)1(.
طائفــة  إىل  منهــم  املعتزلــة  إىل  أقــرب  العقيــدة  ملذهبهــم جيدهــم يف  والــدارس 
أخــرى مــن فــرق املســلمني، مــن حيــث منهجهــم االســتداليل، وآرائهــم العقيديــة يف 

الصفــات ورؤيــة هللا تعــاىل...
وقــد تفــاىن بعــض اإلابضيــة املعاصــرون يف رد كل قــول جيعــل اإلابضيــة مــن 
اخلــوارج، وهامجــوا مجيــع علمــاء الفــرق املتقدمــني منهــم واملتأخريــن علــى حــد ســواء، 
واعتــربوا عــد اإلابضيــة مــن اخلــوارج ظلــم وخطــأ اترخيــي كبــري؛ ألن اتريــخ اخلــوارج 
عنــده يبــدأ مــن ســنة 64هـــ بقيــام انفــع بــن األزرق فمــن بعــده، ومســى مــا قــام بــه 
احملكِّمة األوىل فتناً داخلية، ونفوا وجود أي صلة ما بني احملكِّمة األوىل واخلوارج 

بقيــادة انفــع بــن األزرق، وجنــدة بــن عامــر، وغريمهــا مــن اخلــوارج)2(.
املطلب الثاين: املنهج العام البن أطََّفيِّش يف تفسر آايت القرآن.

أواًل: الرتابط املنطقي يف عرض املباحث وتسلسلها.
عندمــا يعــرض فكــرة مــا يف أي علــم مــن علــوم الشــريعة تــراه يعرضهــا أبســلوب 
منطقــي تصاعــدي فيبــدأ ابملقدمــات وصــوال إىل النتائــج يف حبكــة مقنعــة ملــن ليــس 

لــه اطــالع علــى أقــوال غــريه وأدلتهــم فيهــا.
اثنياً: التخصيص وعمق الطرح.

عــن  وجميبــا  متســائال  والوقــوف  الطــرح  وعمــق  ابلتخصيــص  التفســري  ميتــاز 
مواضــع كثــري مــن الكلمــات مثــال ذلــك كلمــة )قــد( الــي أبتــدأ هللا هبــا ســورة 
اجملادلــة، ملــاذا أبتــدأ هللا بقــد، اجلــواب: »لتوقــع املخاطــب ألن النــي  وخولــة 
وزوجهــا أويــس األنصاريــني يتوقعــون اجلــواب أو الَقبــول مــن هللا، واملعــى أنَّ » قــد 

ــد . عبــد القاهــر البغــدادي، الفــرق بــني الفــرق )ص: 263(. وانظــر:  بشــرعه َشــرِيَعة حُمَمَّ
الشهرســتاين، امللــل والنحــل )136/1(

يقولــون أَنــه َيصــح وجــود طاعــات َكثِــرَية ممَّــن اَل يُرِيــد هللا تـََعــاىَل هَبــا َكَمــا قَالَــه ابــو اهلزيــل َوأَتـَْباعــه   )1(
مــن اْلَقَدرِيَّــة. عبــد القاهــر البغــدادي، الفــرق بــني الفــرق )ص: 84(.

اإلابضيــة بــني الفــرق اإلســالمية ص 377 و 383 ))واإلابضيــة يف موكــب التاريــخ(( ص 62 كالمهــا   )2(
لعلــي حييــي معمــر. العواجــي، فــرق معاصــرة تنتســب إىل اإلســالم وبيــان موقــف اإلســالم منهــا )247/1(.
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» اســتعملت يف كالم ينتظــره أحــد، كقــول املقيــم للصــالة قــد قامــت الصــالة فــإن 
النــاس احلاضريــن ينتظروهنــا، كذلــك النــي  والزوجــان ينتظــرون الوحــي ابجلــواب 
أو الَقبــول، والســمع املتوقــع هــو جــواب هللا عــز وجــل أو قبولــه شــكواها علــى 
التجــوز اإلرســايل؛ ألن الســمع ســبب للجــواب أو القبــول، وملــزوم الســمع كنايــة 

عــن اجلــواب أو الَقبــول، وجيــوز أن تكــون قــد للتحقيــق«)1(.
اثلثاً: ظهور شخصية الباحث وثقته بنفسه.

شــخصيته واثقــة قويــة ويرجــح دائمــا مــا يــراه صــوااب مــع ذكــر اخلــالف، كمــا 
ذكــر اســم املــرأة الــي نزلــت فيهــا ســورة اجملادلــة فرجــح أهنــا خولــة بنــت ثعلبــة بنــت 
حكيــم، وأن مــا ذهــب إليــه هــو مــا عليــه األكثــر، وضعــف األقــوال الســتة األخــرى، 

ومثلــه يف اســم زوجهــا.
رابعاً: أصالة الطرح.

التفســري جــاد يف كل صفحــة مــن صفحاتــه علــى منــط القدمــاء فــال خيتلــف 
عنهــم يف شــيء، فمــن يقــرأه مــن احملَدثِــنْي دون أن يعــرف اتريــخ وفــاة مؤلفــه يظــن 

أنــه مــن مؤلفــات القــرن الســابع أو الثامــن اهلجــري.
خامساً: طرح مشاكل األمة املعاصرة وحماولة حلها من خالل تفسره.

تفســري الشــيخ ميثــل العصــر الــذي عــاش فيــه )فقــد عــاش يف النصــف األخــري 
مــن القــرن التاســع عشــر وأربعــة عشــر عامــا مــن القــرن العشــرين( وهــذه الفــرتة مــن 
أحــرج الفــرتات الــي مــرت هبــا األمــة اإلســالمية. وانقشــها الشــيخ يف تفســريه بــكل 
مــا فيهــا مــن حماســن ومســاوئ وعكــس لنــا صــورة مــا تعيشــه األمــة مــن أحــداث 
ومتغــريات، ومــا تعانيــه مــن مشــكالت اجتماعيــة وسياســية، فكافــح وانفــح يف 
ســبيل توحيــد كلمــة املســلمني ومجــع مشلهــم يف ظــل اخلالفــة العثمانيــة الــي كانــت 
هدفــا لالســتعمار، وكان الشــيخ مــن بــني القالئــل الذيــن يدركــون خطــر االســتعمار 
وينبهــون إىل ذلــك، فوظــف الشــيخ فهمــه لــآلايت لعــرض مــا تعانيــه األمــة حمــاوال 
الرتكيــز علــى مــا أورده القــرآن الكــرمي مــن حلهــا وهــو هبــذا يشــابه اجتــاه املدرســة 

االجتماعيــة احلديثــة يف التفســري كالعالمــة حممــد رشــيد رضــا.
ابن أطََّفيِّش، تيسري التفسري )170/13(  )1(
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سادساً: االستفادة من نتاج األقدمني والبناء عليه واملوازنة بينه.
فــال يـَنـُْقــل إال عــن األقدمــني وخاصــة الصحابــة والتابعــني، واندرا مــا ينقــل عــن 
املتأخريــن مــن املفســرين، فيكثــر النقــل عــن ابــن عبــاس وعلــي...، فعنــد بيانــه مــن 
هــو طــه، قــال: ومعــى طــه: اي رجــل أو اي إنســان عنــد جماهــد واحلســن والضحــاك 

وعطــاء وغريهــم)1(.
غالبــا مــا يذكــر ســبب نــزول الســورة كمــا ذكــر ســبب نــزول ســورة اجملادلــة وهــو 

قصــة خولــة وزوجهــا أوس)2(.
سابعًا: االعتدال يف النقل عن أئمة التفسر وروايته عن أكثر الصحابة.

يعتدل يف نقله عن غريه، فرتاه يكثر النقل عند بيان اخلالف أو أوجه تفسري 
آيــة أو كلمــة ليبــني أهنــا ليســت مــن بنــات أفــكاره داللــة علــى أمانتــه العلميــة، لكنــه 

أحياان يذكر اسم املخالف وغالبا ال يذكره إال بلفظ: وقيل كذا.....
ومل يقتصــر علــى فئــة معينــة بــل روى عــن مجيــع الصحابــة كعلــي وعثمــان وعــن 
املفســرين والقــراء والنحويــني واللغويــني والبالغيــني واألصوليــني والفقهــاء وغريهــم، 
ُتظهــر منزلتــه  يناقشــها –غالبــا- مناقشــة علميــة  بــل كان  ومل يكــن جمــرد انقــل 
وبراعتــه يف التفســري، وقــد أجــاد الشــيخ يف صنيعــه هــذا ملــا فيــه مــن االطــالع علــى 

آاثر العلمــاء واملفســرين.
اثمنــاًً: أبــدع يف اإلكثــار مــن ذكــر الوجــوه املتنوعــة يف تفســر كلمــة أو آيــة مــع 

ترجيــح قــول منهــا.
حــى أنــه يصــح أن يســمى » التفســري االحتمــايل » لكثــرة بيانــه للوجــوه الــي 
حيتملهــا النــص، مــع بيــان القــوي مــن الضعيــف منهــا، ففــي معــى » الــربوج » 
حيــث ذكــر أربعــة آراء يف معناهــا وكــذا يف )وشــاهد ومشــهود( حيــث ذكــر اكثــر 
مــن عشــر أقــوال يف معــى الشــاهد واملشــهود، وغالبــا مــا يذكــر القــول الراجــح يف 

أول تفســري اآليــة مث بعــد ذلــك يذكــر بقيــة األقــوال)3(.
ابن أطََّفيِّش، تيسري التفسري )127/8(  )1(

ابن أطََّفيِّش، تيسري التفسري )171/13(  )2(
ابن أطََّفيِّش، تيسري التفسري )60-57/15(  )3(
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اتسعاً: تفسر القرآن ابلقرآن والسنة.
اهتــم بتفســري القــرآن ابلقــرآن كتفســري قولــه تعــاىل Mَويَْســتَْغِفُروَن لَِمــْن ِفــي 
بعمــوم:  املــراد  فقصــر  الشــورى ابملؤمنــني،  ]الشــورى: 5[ يف ســورة   Lاأْلَْرِض
Mَويَْســتَْغِفُروَن  تعــاىل  بقولــه  مســتدال  اأْلَْرِض(، وخصهــم ابملؤمنــني  )ِلَمــْن يف 
لِلَِّذيــَن آَمنـُـواL ]غافــر: 7[)1(، وفســر قولــه تعــاىل يف ســورة الدخــان Mَوأَْوَرثَْناَهــا 
َقْوًمــا آَخِريــَنL ]الدخــان: 28[ أبن القــوم اآلخريــن هــم بنــو إســرائيل بدليــل قولــه 

تعــاىل Mَكَذلِــَك َوأَْوَرثَْناَهــا بَِنــي ِإْســَراِئيَلL ]الشــعراء: 59[. 
عاشرًا: االستعانة ابلقراءات يف التفسر.

كمــا يف )جُتَاِدلُــَك( يف ســورة اجملادلــة ذكــر قــراءات أخــرى مثــل )حتــاورك()2( 
)تســائلك()3(، حيــث جعلهــا مفســرة ملعــى كلمــة » اجملادلــة »)4(.

عليهــا  حيكــم  أن  دون  والشــاذة  املتواتــرة  القــراءات  مــن  يــورد كثــرياً  والشــيخ 
ابلشــذوذ وقــد اعتمــد يف تفســريه علــى قــراءة انفــع فقــد ذكــر يف مقدمــة تفســريه أنــه 
ســيعتمد علــى حــرف انفــع)5(، ومــن القــراءات الشــاذة الــي اعتمــد عليهــا تفســريه 
ــرًاL ]يوســف:  ــي أَْعِصــُر َخْم ــي أََرانِ للخمــر بعصــري العنــب يف قولــه تعــاىل Mِإّنِ

36[ يف ســورة يوســف ؛ قــال: » وقــرأ عبــد هللا وُأيَبّ )أعصــر عنبــا(«)6(. 

ابن أطََّفيِّش، تيسري التفسري )6/3(  )1(
. الفــراء، أبــو زكــراي حيــىي بــن زايد بــن عبــد هللا بــن منظــور الديلمــي الفــراء  وهــي قــراءة َعْبــد اللَّ  )2(
)-207هـــ(، معــاين القــرآن احملقــق: أمحــد يوســف النجــايت /حممــد علــي النجــار /عبــد الفتــاح 
إمساعيــل الشــلي، الناشــر: دار املصريــة للتأليــف والرتمجــة – مصــر، الطبعــة: األوىل )138/3(

ابن أطََّفيِّش، تيســري التفســري )170/13(. ليســت قراءة وإمنا ذكرها أهل التفســري مفســرة لقراءة   )3(
حتــاورك. انظــر مثــال: القرطــي، أبــو عبــد هللا حممــد بــن أمحــد بــن أيب بكــر بــن فــرح األنصــاري 
اخلزرجــي مشــس الديــن القرطــي )-671هـــ(، تفســري القرطــي، حتقيــق: أمحــد الــربدوين وإبراهيــم 
أطفيــش، دار الكتــب املصريــة – القاهــرة، الطبعــة: الثانيــة، 1384هـــ - 1964 م )272/17(.

ابن أطََّفيِّش، تيسري التفسري )170/13(  )4(
ابن أطََّفيِّش، تيسري التفسري )7/1(  )5(

ابــن أطََّفيِّــش، تيســر التفســري )134/6(. قــال الطــربي: ابراهيــم بــن بشــري األنصــاري، عــن   )6(
حممــد بــن احلنفيــة قــال يف قــراءة ابــن مســعود: إيّنِ أَرَاين َأْعِصــُر ِعنـًَبــا. وذكــر أن ذلــك مــن لغــة 
أهــل عمــان، وأهنــم يســمون العنــب مخــرًا. الطــربي، مــد بــن جريــر بــن يزيــد بــن كثــري بــن غالــب 
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حادي عشر: االعتماد على تفسر القرآن ابحلديث.
فاســتدل بكــم هائــل مــن الــرواايت وكثــري مــن األحاديــث أحيــاان يذكــر راويهــا 
وأحيــاانً ال يذكــر ومجيــع كتــب احلديــث الــي انتخــب منهــا هــي كتــب ألهــل الســنة 

كالصحيحــني واملســانيد والســنن األربعــة.
اثين عشر: يعترب تفسراً جامعاً بني املنقول واملعقول.

فقــد أكثــر رمحــه هللا مــن اســتعمال علــم الــكالم واملنطــق والعلــوم العقليــة يف 
تفســريه، إضافة اىل أســباب ابلنزول وتفســري القرآن ابلقرآن، وتفســريه ابألحاديث 
النبويــة وأقــوال الصحابــة والتابعــني، وقــد ظهــر هــذا وســيظهر يف غــري مــكان يف 

هــذا البحــث.
اثلث عشر: يؤول آايت الصفات اخلربية، وينكر على املفوضة واجملسمة.

الشــيخ إابضــي املعتقــد معتــزيل املشــرب فكثــري مــن عقائــد اإلابضيــة معتزليــة 
املشــرب واملنهــج، فهــو يــؤول الصفــات عمومــا: كمــا أول الســمع ابلعلــم يف آيــة 
اجملادلة قال: »)مسع هللا( أجاب أو قبل وإال فسمعه تعاىل علمه ابألصوات«)1(.

وكذا يـَُؤوُِّل البصر أبنه العلم بكل شيء تدركه العني من ذات وهيئة)2(.
رابع عشر: عرضه لبعض القواعد األصولية.

ففــي تفســريه لقولــه تعــاىل )فَــِإَذا أََفْضتُــْم ِمــْن َعَرفَــاٍت فَاذُْكــُروا اللََّ ِعْنــَد اْلَمْشــَعِر 
احْلَــرَاِم( ]البقــرة: 198[ وقــال: اإلفاضــة مــن عرفــات واجبــة؛ ألن األمــر اجملــرد 
فهــو  بــه  إال  الواجــب  يتــم  ال  ومــا  عرفــات،  ابلكــون يف  إال  يتــم  وال  للوجــوب 

واجــب)3(.
ــْهِر احْلَــرَاِم ِقتَــاٍل ِفيــِه( ]البقــرة:  ويف تفســريه لقولــه تعــاىل )َيْســأَُلوَنَك َعــِن الشَّ
217[ قــال: واملذهــب _ قصــد اإلابضــي - أن شــرع مــن قبلنــا ليــس شــرعا لنــا، 

اآلملــي، أبــو جعفــر الطــربي )-310هـــ(، تفســري الطــربي= جامــع البيــان، احملقــق: أمحــد حممــد 
شــاكر، مؤسســة الرســالة، الطبعــة: األوىل، 1420هـــ-2000م )97/16(.

ابن أطََّفيِّش، تيسري التفسري )170/13(  )1(
ابن أطََّفيِّش، تيسري التفسري )173/13(  )2(
ابن أطََّفيِّش، تيسري التفسري )303/1(  )3(
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والذي عندي أنه شرع لنا وأنه يقدم عل االجتهاد ما مل ينافه القرآن أو احلديث 
أو اإلمجــاع بدليــل راجــح، وال خــالف يف أنــه ليــس شــرعا لنــا إذا صــرح يف ذلــك 
خبالفــه وال يصــح أن شــيئا شــرع ملــن قبلنــا إال إن ذكــر عنهــم القــرآن أو احلديــث 

أو اإلمجــاع أو رواه ثقــة اســلم منهــم كعبــد هللا بــن ســالم)1(. 
خامس عشر: األدب مع املخالف. 

عندمــا يذكــر املخالفــني لــه – خاصــة يف األمــور الفقهيــة – يكــون يف غايــة 
األدب يف عــرض أقواهلــم والــرد عليهــا أبســلوب علمــي رصــني، أمــا خمالفيــه يف 

االعتقــاد مــن أهــل الســنة فقــد يقســو عليهــم.
فعندمــا أنكــر علــى املعتزلــة قوهلــم إنَّ اإلنســان خيلــق فعلــه قــال: واملعتزلــة قبحهــم 

هللا – يقولــون: الفاعــل خيلــق فعلــه)2(.
سادس عشر: أحد أهم مصادر التفسر البالغي البياين. 

فهــو يشــري إىل األوجــه البالغيــة والبديعيــة إن وجــدت غالبــا: مــن ذلــك قولــه: 
»فالــربوج يف اآليــة اســتعارة تصرحييــة ال مْكِنيــة معهــا، أو شــبه الســماء ابملدينــة أو 
ســورها فذلــك اســتعارة وإثبــات الــربوج ختيــل ابق علــى أصلــه، أو بلفــظ الــربوج 

اســتعارة«)3(.
سابع عشر: اهتمام الشيخ كثراً ابللغة. 

العربيــة وفنوهنــا وأفناهنــا كاملباحــث  ألــوان علــوم  بــكل  فتفســريه ســفر حافــل 
اللغويــة واملفــردات القرآنيــة واالجتــاه النحــوي البــارز فيهــا تفســريه، حــى أن القــارئ 

لََيخالُــه أعــرب غالــب آايت كتــاب هللا.
اثمن عشر: االستشهاد ابلشعر.

متييــز  تفســريه وإن كان يصعــب  مــن االستشــهاد ابلشــعر يف  الشــيخ  يكثــر 
الشــعر عــن غــريه يف طبعــات الكتــاب بســبب طبــع الكلمــات متالصقــة دون كتابــة 

الشــعر كتابــة شــعرية مرتبــة الئقــة أحيــاان.
ابن أطََّفيِّش، تيسري التفسري )327/1(  )1(

ابن أطََّفيِّش، تيسري التفسري )382/13(  )2(
ابن أطََّفيِّش، تيسري التفسري )57/15(  )3(
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ُ َجَعَل لَُكْم ِمْن بُيُوتُِكْم َســَكنًاL ]النحل: 80[،  ففي تفســري قوله تعاىل Mَوالّلَ
فســر الســكن بقوله: »موضعا تســكنون فيه حني اإلقامة كالقبض مبعى املقبوض، 

قال: جاء الشــتاء ومل أعدد له ســكناً اي ويح نفســي من شــر القراميص«.)1(
على املتبادر أو جيعل مبعى يستأنس إليه كقول صاحب ألميه العجم: 

قَاَمة ابلزوراء اَل ُسْكى ... فيَها َواَل اَنَقي ِفيَها َواَل مجلي)2(. فيَم اإْلِ
اتسع عشر: التوسط يف استخدام األلفاظ الصعبة.

وإن كان  القدميــة،  الصعبــة  العربيــة  والعبــارات  األلفــاظ  يســتخدم  مــا  اندرا 
الــي ال  املصطلحــات املنطقيــة والكالميــة والنحويــة والبالغيــة  يســتخدم أحيــاانً 

املبتــدأ. املتخصــص ال  أو  املطلــع  إال  يفهمهــا 
العمــوم متوســط  فيسَّــر يف جانــب وصعــب يف آخــر، إال أن تفســريه علــى 
الصعوبــة، ال حيســن فهمــه العامــي، ويتذوقــه طالــب العلــم اجلــاد بشــيء قليــل مــن 

الرتكيــز اللهــم إال عنــد غوصــه يف بعــض املناحــي النحويــة والبالغيــة.
عشرون: يقتصر يف اإلعراب على الوجه الالزم يف تفسر اآلية.

يف تفســري قولــه تعــاىل Mقُِتــَل أَْصَحــاُب اأْلُْخــُدوِدL ]الــربوج: 4[ قــال: » 
علــى األخبــار علــى حــذف الــالم وقــد؛ ألنــه إلجيــاٍب ابملاضــي املثبــت املتصــرف 
الــذي مل يثبــت معمولــه بدوهنــا إال أنــه جيــوز حذفهــا للفصــل أي: والســماء ذات 

الــربوج لقــد قتــل أصحــاب األخــدود)3(.
وجدته: جاء الشتاُء وملَّا أختذ َرَبًضا ... اي ويح كفَّيَّ من َحْفِر القراميِص  )1(

ابــن الســكيت، أبــو يوســف يعقــوب بــن إســحاق )املتــوىف: 244هـــ(، اصــالح املنطــق، احملقــق: حممــد 
مرعــب، دار إحيــاء الــرتاث العــريب، الطبعــة: األوىل 1423 هـــ ، 2002 م )ص: 60(

والقرمــوص: حفــرة حيتفرهــا إىل صــدره، فيدخــل فيهــا إذا اشــتد عليــه الــربد. وقولــه »ربضــا« أي: 
موضعــا آوي إليــه. ويقــال ملبيــض القطــاة: قرمــوص وأفحــوص. ابــن الســكيت، أبــو يوســف 
يعقــوب بــن إســحاق )املتــوىف: 244هـــ(، كتــاب األلفــاظ، احملقــق: د. فخــر الديــن قبــاوة، مكتبــة 

لبنــان انشــرون، الطبعــة: األوىل، 1998م )ص: 351(
الميــة العجــم للطغرائــي. ابــن أطََّفيِّــش، تيســري التفســري )47/7(. الدمــريي، كمــال الديــن،   )2(
ِمــريي أبــو البقــاء الشــافعي )املتــوىف: 808هـــ(، شــرح  حممــد بــن موســى بــن عيســى بــن علــي الدَّ
الميــة العجــم حتقيــق: الدكتــور مجيــل عبــد هللا عويضــة، طبعــة: 1429هـــ /2008م. )ص: 5(.

ابن أطََّفيِّش، تيسري التفسري )63/15(  )3(
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 Lِ الّلَ ِإلَــى  Mَوتَْشــتـَِكي  تعــاىل  قولــه  تفســري  يف  اجملادلــة  تفســري  يف  وقولــه 
]اجملادلــة: 1[ ومــن العجــب جعــل الــواو للحــال داخلــة علــى مضــارع مثبــت جمــرد 

مــن قــد علــى القلــة أو داخلــة علــى مبتــدأ حمــذوف.....()1(.
املطلب الثالث: املنهج اخلاص اببن أطََّفيِّش يف تفسر السورة القرآنية.

وهو املنهج الذي اتبعه املفسر ابن أطََّفيِّش غالباً يف سورة الكتاب:- 14
يبدأ تفسري السورة مبقدمة حول السورة:- 15

لكن مثة اضطراب بني يف أسلوب تقدميه للسور:
أ. فقــد تكــون هــذه املقدمــة معــى اســم الســورة كمــا يف ســورة الواقعــة قــال: 
»والواقعــُة َعلَــٌم ابلغلبــة للقيامــة، أو منقــول، وذكــر ابــن عبــاس أنــه مــن أمسائهــا، 

وذلــك كاآلزفــة، ومسيــت بذلــك لتحقــق وقوعهــا«)2(.
ب. وأحيــاانً يبــدأ الســورة بذكــر فضلهــا كمــا يف ســورة طــه واحلديــد حيــث ذكــر 
يف احلديــد أثــر علــي بــن أب طالــب: »اي بــراء إذا أردت أن تدعــو هللا ابمســه 

األعظــم فاقــرأ مــن أول احلديــد عشــر آايت..... اخل«)3( 
ت. وأحيــاانً يبــدأ حبكــم الفقهــي كمــا يف مقدمــة ســورة الرمحــن حيــث ذكــر 
حتــرمي تســمية ســورة الرمحــن ابلرمحــن دون اإلضافــة إىل الســورة)4(، كمــا حكــم 
النضــري  بــين  بتحــرمي تســمية ســورة احلشــر هبــذا االســم وإمنــا تســمى بســورة 

معتمــدا علــى مــا رواه ابــن عبــاس يف البخــاري)5(.
ث. وأحياانً يبدأ مباشرة يف التفسري كما يف سورة الربوج)6(. 

اجملادلــة  فعــل يف ســورة  نزوهلــا كمــا  بذكــر ســبب  الســورة  يبــدأ  ج. وأحيــاانً 
واألنفــال.

ح. وأحيــاانً يذكــر املأثــور عــن الســورة مــن كالم رســول هللا  أو صحبــه 
كمــا فعــل يف ســورة مــرمي.

ابن أطََّفيِّش، تيسري التفسري )171/15(  )1(
ابن أطََّفيِّش، تيسري التفسري )57/13( أو الطبعة العمانية )259/14(.  )2(

ابن أطََّفيِّش، تيسري التفسري )114/13(  )3(
ابن أطََّفيِّش، تيسري التفسري )5/13(  )4(

ابن أطََّفيِّش، تيسري التفسري )219/13(  )5(
ابن أطََّفيِّش، تيسري التفسري )57/15(  )6(
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يذكــر معــاين الكلمــات الصعبــة، وال يعتــين ابملعــى القاموســي وإمنــا يركــز علــى - 16
اشتقاقاهتا.

17 - Lَخْمــرًا Mأَْعِصــُر  مثــل  اآليــة،  يف  وغريهــا  املتواتــرة  القــراءات  يذكــر 
وقــد  شــاذة،   ]36 ]يوســف:   Lأَْعِصــُر عنبــاM و  متواتــرة،   ]36 ]يوســف: 

معنــاً. مــرت 
يبــني وجــه اإلعــراب الراجــح يف اآليــة ليبــني مــن خاللــه معــى اآليــة، فــال تــراه - 18

يذكــر اإلعــراب إال كوســيلة ملعــى يرجحــه بعدهــا وقــد يذكــر بعــض وجــوه اإلعــراب 
األخــرى بلفــظ )قيــل( 

يبــني غالبــا بالغــة اآلايت مــن حمســنات بديعيــة وغريهــا بعبــارة موجــزة رصينــة - 19
وإبداعــات فائقــة مجيلــة.

كثــرياً مــا يبــني وجــه التقــدمي والتأخــري يف اآلايت واحلكمــة مــن اســتخدام - 20
كلمــة دون غريهــا، وحيــاول أن حيــل اإلشــكاالت الــي قــد تــرد علــى نظــم اآلايت.

االنتصــار ملذهبــه دائمــا يف شــى اجملــاالت العقديــة والفقهيــة واألصوليــة كلمــا - 21
ســنحت لــه الفرصــة.

وقــد خيتــم الســورة ابلصــالة علــى الرســول الكــرمي عليــه أصــدق الصــالة وأمت - 22
التسليم أو بكلمة: » هللا أعلم« مث بعد ذلك يبدأ بتفسري اآلايت آية آية تفسريا 

حتليليــا دون منهــج مطــرد أو مرتــب.
املطلب الرابع: املنهج اخلاص اببن أطََّفيِّش يف تفسر آايت األحكام.

يظهــر منهجــه الفقهــي يف تفســريه مــن خــالل أنــه يف كل آيــة فيهــا تطــرق 
إىل القضــااي الفقهيــة يبــدأ ابلراجــح عنــده مث يذكــر خــالف الفقهــاء كأهــل الســنة 
وغريهــم، واندرا مــا يذكــر املخالــف وإمنــا يذكــره بلفــظ: »قيــل« مثــال ذلــك قولــه يف 
حكــم الســحر: »وتعلــم الســحر للعمــل بــه أو لتعليمــه أو للثــراء بــه حــرام، وللحــذر 
منــه أو لتعليمــه مــن ال يعصــي بــه فمبــاح، أو لغــريه فمكــروه أو مبــاح أو حــرام 

أقــوال، وعــن أمحــد أن الســحر شــرك ولــو مل يعتقــد ِحلَّــه وال تضمــن«)1(.
وكمــا يف جتويــزه التعريــض للبائــن حبرمتهــا أبــدا بوجــه مــن وجــوه التحــرمي أو 

ابن أطََّفيِّش، تيسري التفسري )139/1(  )1(
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بطالق الثالث أو خالف من تكون االثنان أو الواحدة يف حقها ثالاثً... »وال 
جيــوز التعريــض يف ابئــن يصــح رجعتهــا برضاهــا«)1(.

مــع  والشــافعي  حنفيــة  أيب  خــالف  املخالفــني كذكــره  اســم  يذكــر  وأحيــاانً 
املطلقــة)2(. متعــة  مقــدار  يف  اإلابضيــة كمــا 

هــذا  األحــكام يف  الفقهيــة وآايت  للقضــااي  معاجلتــه  الشــيخ يف  فقــد ظهــر 
التفســري فقيهــاً متبحــراً حــاز أســس االجتهــاد واقتــدر علــى توجيــه اآلراء، وعــرض 
إىل جانب مذهبه اإلابضي للفقه املقارن فكشف عن العديد من مذاهب العلماء 
وآرائهــم الفقهيــة، وأظهــر بعــض قيــم األحــكام والتوجيهــات الســلوكية الــي تؤخــذ مــن 

اآلايت وتعــرض لبعــض أصــول الفقــه فحقــق بذلــك كلــه ثــروة فقهيــة طائلــة)3(.
وقــد امتــاز منهجــه الفقهــي مبيــزات تــدل علــى ســعة فقــه الرجــل وتعمقــه 

فيــه، فمــن ذلــك:
اســتدالله ابلقواعــد األصوليــة يف توجيــه النصــوص الشــرعية، يظهــر ذلــك - 23

ــْهِر اْلَحــَراِم ِقتَــاٍل ِفيــِه  يف آايت كثــرية كمــا يف قولــه تعــاىل Mيَْســأَلُونََك َعــِن الّشَ
قُــْل ِقتَــاٌل ِفيــِه َكِبيــٌرL ]البقــرة: 217[ اســتعان ابلقاعــدة األصوليــة شــرع مــن 
قبلنــا، وخالــف مذهبــه يف ذلــك مدلــاًل علــى اجتهــاده –رمحــه هللا – يف املذهــب 
فقــال: »واملذهــب أن شــرع مــن قبلنــا ليــس شــرعا لنــا، والــذي عنــدي أنــه شــرع 
لنــا، وأنــه يقــدم علــى االجتهــاد مــا مل ينفــه القــران أو احلديــث أو اإلمجــاع بدليــل 
مــن  منــه  أقــوى  يعارضــه  قبلنــا أبن ال  مــن  قبــول شــرع  بــني شــروط  راجــح« مث 
نــص أو إمجــاع، وثبوتــه بدليــل شــرعي أو بنقــل عمــن اســلم منهــم كعبــد هللا بــن 
ســالم، مث نقــل عــن األكثــر االســتدالل بقاعــدة النســخ علــى نســخ حرمــة القتــال 
ُــوا اْلُمْشــِرِكيَن  ــُهُر اْلُحــُرُم َفاْقتُل ــِإَذا اْنَســلََخ اأْلَْش يف األشــهر احلــرم بقولــه تعــاىل Mَف
َحْيــُث َوَجْدتُُموُهْمL]التوبــة: 5[ واســتدل لذلــك بقاعــدة )اإلجيــاب املطلــق يرفــع 
التحــرمي املقيــد(، مث أكمــل نقاشــه األصــويل ابإلجابــة عــن اعــرتاض أصــويل أن 

ابن أطََّفيِّش، تيسري التفسري )374/1(  )1(
ابن أطََّفيِّش، تيسري التفسري )376/1(  )2(

1. بتصرف من: اخلواجا، منهج الشيخ حممد بن اطفيش ص )227(  )3(
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القتــال نكــرة يف ســياق اإلثبــات فــال يعــم فــال ينســخ اخلــاص أصــال مبينــا عمومــه 
بطريقــة مجيلــة بقولــه: » وقيــل: نســخت هــذه اآليــة ولــو كان »قتــال« نكــرة يف 
االثبــات... وال ســيما أهنــا قيــدت مبــا تعــم بــه وهــو قولــه »فيــه«، علــى أنــه نعتهــا أو 
متعلــق هبــا، فلمــا عمــت صــح نســخها بقولــه تعــاىل Mَفاْقتُلـُـوا اْلُمْشــِرِكيَن َحْيــُث 

َوَجْدتُُموُهــْمL ]التوبــة: 5[«))1((.
كمــا جتــده يف أي آيــة فيهــا فقــه يعنــون بقولــه )فقــه( بــني قوســني. وأحيــاانً - 24

يعنــون بعنــوان فقهــي كقولــه: »التســمية عنــد الذبــح واألكل واإلطعــام منهــا( يف 
ِ لَُكــْم ِفيَهــا َخْيــٌر َفاْذُكــُروا  شــرح قولــه تعــاىل Mَواْلبـُـْدَن َجَعْلَناَهــا لَُكــْم ِمــْن َشــَعاِئِر الّلَ

L ]احلــج: 36[)2(. ِ َعلَْيَهــا َصــَواّفَ اْســَم الّلَ
يكثــر مــن اســتدالله ابلســنة وأســباب النــزول لبيــان فقــه اآليــة كمــا يف اآليتــني - 25

السابقتني)3(.
االســتدالل آباثر الصحابــة، واالســتئناس آباثر التابعــني، فقــد اســتدل علــى - 26

ربــط الرجــل اليســرى للذبيحــة بفعــل النــي  يف ابــن أيب شــيبة وأيب داود، ونقــل 
عــن ابــن عبــاس الرجــل اليمــى، وعــن عطــاء التخيــري بــني الرجلــني)4(.

املقارنة مع املذاهب األربعة، فغالبا ما يقارن يف املســائل اخلالفية مع املالكية - 27
خاصــة لعيشــه بينهــم واطالعــه الوثيــق علــى مذهبهــم، كمــا يقــارن كثــريا مــع مذهــب 

احلنفيــة والشــافعية واحلنابلــة، كمــا تــرى ذلــك حاضــرا يف تفســريه كآيــة الوضــوء)5(.
املطلب اخلامس: أهم املؤاخذات على تفسر “تيسر التفسر”.

يؤخذ على التفسري جمموعة من املؤاخذات أبرزها:
كثــرة اعتمــاده علــى اإلســرائيليات دون متحيــص ممــا جعلــه يــورد مــا خيالــف - 28

الشــريعة اإلســالمية.
أ. فبعد أن ذكر قصة أصحاب األخدود اتبعها برواايت إسرائيلية كثرية)6(.

ابن أطََّفيِّش، تيسري التفسري )27/2 وما بعدها(  )1(
ابن أطََّفيِّش، تيسري التفسري )400/9(  )2(

ابن أطََّفيِّش، تيسري التفسري )27/2 وما بعدها( )400/9(  )3(
ابن أطََّفيِّش، تيسري التفسري )401/9(  )4(

ابن أطََّفيِّش، تيسري التفسري )478/3 وما بعدها(  )5(
ابن أطََّفيِّش، تيسري التفسري )67/15(  )6(
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ــْل ِفــي َســِبيِل  ــكًا نَُقاتِ ــا َمِل ــُم اْبَعــْث لََن ــّيٍ لَُه ب. وكــذا يف تفســري Mِإْذ َقالُــوا لَِنِب
إســرائيليات كثــرية)1(. ذكــر   ]246 L]البقــرة:  ِ الّلَ

ت. وكذا يف قصة الذي أماته هللا مائة عام مث بعثه)2(.
ث. وكــذا يف قصــة اْلَمَلكــني اللذيــن يعلمــان الســحر حيــث ذكــر موضــوع 

خــامت ســليمان ومل ينكــره مــع أن بــه طامــات)3(.
االســتطرادات الكثــرية الــي ختالــف مقصــود التفســري املبــين علــى االختصــار - 29

والتيســري ويف أمــور جانبيــة: كمــا يف تفســري معــى الــربوج يف ســورة الــربوج حيــث 
اســتطرد يف أقســام الــربوج والكواكــب ومعلومــات علميــة حوهلــا وذكــر أرقامــا يف 
ســرعات الكواكــب ودوراهنــا ابليــوم وأجــزاءه إىل الدقيقــة مــأل صفحــاٍت كاملــًة 

مبعلومــات عــن الكواكــب)4(.
اإلســهاب مســة عامــة يف هــذا التفســري: فالتفســري مســهب جــدا يف تفســري - 30

كل آيــة فقــد جــاء التفســري يف )15( جملــداً ضخمــاً، مــع أن هدفــه مــن تفســريه هــذا 
االختصــار والتســهيل علــى تالمذتــه وطلبــة العلــم اإلابضــي؛ لطــول تفســريه اآلخــر.

االنتصــار للفكــر اإلابضــي يف كل آيــة فيهــا دليــل هلــم أو عليهــم، كمــا ســيأيت - 31
معنــا يف املثــال التطبيقــي يف اجلانــب العقيــدي.

مــع - 32 تتفــق  ال  الــي  األحاديــث  وأتويــل  الضعيفــة  االســتدالل ابألحاديــث 
منهجــه وخاصــة يف فضائــل الســور. كحديــث )اقــرءوا علــى مواتكــم يــس( فقــد 

ضعفــه الدارقطــين وابــن حجــر)5(.
قليالً ما حيكم على األحاديث، فأحياان يذكر مصدر احلديث كأثر ابن عباس - 33

يف كراهة تسمية سورة احلشر هبذا االسم)6( يف البخاري، وما نسبه لرواية الرتمذي يف 
تفسري الشاهد واملشهود)7( وغالبا ال يذكر احلكم على احلديث أو األثر.

ابن أطََّفيِّش، تيسري التفسري )390/10(  )1(
ابن أطََّفيِّش، تيسري التفسري )424/420(  )2(

ابن أطََّفيِّش، تيسري التفسري )140-1(  )3(
ابن أطََّفيِّش، تيسري التفسري )60-57/15(  )4(

اخلواجا، منهج ابن أطََّفيِّش )101(  )5(
ابن أطََّفيِّش، تيسري التفسري )219/13(  )6(
ابن أطََّفيِّش، تيسري التفسري )62/15(  )7(
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نقلــه عــن غــريه أحيــاان دون أن يذكــر امســه أو يقــول: قــال بعــض املفســرين - 34
أو بعضهــم أو قيــل...

صعوبــة األســلوب )جــرى علــى طريقــة القدمــاء فيــه(: التفســري مل يصــل بطلبــة - 35
العلــم إىل مقصــده فقــد اســتخدم العبــارة واألســلوب والرتاكيــب الصعبــة الــذي ال 
يســري معهــا طلبــة العلــم املبتدئــني واملتوســطني إال بصعوبــة ابلغــة، واملنتهــون حبــذر 
وانتباه دائبني حى ال يفوهتم شيء من درره، انهيك عن عدم وضوح أسلوبه يف 
تفســريه وكل هــذا عقَّــد األمــر، إال أنــه يف اجلملــة مــن التفاســري املتوســطة الصعوبــة 

كالبيضاوي.
الســنة - 36 أهــل  مذاهــب  املتبوعــة  األربعــة  املذاهــب  أصحــاب  علــى  هتجمــه 

ــْم ُزبُــرًا ُكّلُ  ــْم بَْيَنُه ــوا أَْمَرُه واجلماعــة، خاصــة عنــد تفســريه لقولــه تعــاىل Mَفتََقّطَُع
ِحــْزٍب بَِمــا لََدْيِهــْم َفِرُحــوَنL ]املؤمنــون: 53[ وعــرض ابألئمــة األربعــة بعــد ذكــره 
أنــه دخــل يف هــذه اآليــة كل مذهــب زائــغ حيــث قــال )وقــد هــرب الشــافعي إىل 
مصــر خوفــا مــن القتــل أو العــذاب، وقيــد املأمــون أمحــد حــى وضربــه حــى غــاب 
عقلــه، ومــات يف ســجنه، فعــل ذلــك هبــم لقوهلــم ابلرؤيــة وقــدم القــرآن، فأيــن 

االتفــاق علــى هــؤالء األئمــة األربعــة«)1(.
ندرة الربط بني السور واآلايت:- 37
ال يربــط بــني الســور واآلايت إال اندرا ومــن ذلــك قولــه يف الربــط بــني ســورة هــود - 38

ويوســف )ومساهــا هللا احســن قصــة ملــا فيهــا مــن العــرب واألحــكام، ومصــاحل امللــوك 
والعامــة، وبيــان مكــر النســاء، والصــرب والعفــو مــع املقــدرة، ويقــال: إن أهــل اجلنــة 
يتفكهون بســورة مرمي وســورة يوســف، وأنه ال يســمع ســورة يوســف حمزون إال اســرتاح 
إليهــا، فيناســب أن يقــال هلــذا: لعلهــا نزلــت بعــد ســورة هــود الــي شــيبته  ليــزول هبــا 

مهــه، وفيهــا أيضــا تســلية مبــا القــى يوســف ممــن هــم أقــرب إليــه وهــم اخوتــه)2(. 
ومــن لطائفــه: بيانـُـه مناســبة ســورة الطــور لســورة النجــم فقــال يف بدايــة الثانيــة: 
)اتصلــت ابلــي قبلهــا الختتامهــا ابلنجــوم كابتــداء هــذه - بعــد البســملة املشــرتكة 

ابن أطََّفيِّش، تيسري التفسري )60-57/15(  )1(
انظر: ابن أطََّفيِّش، تيسري التفسري )34-33/9(  )2(
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واتبعتهــم ذريتهــم  أمنــوا  الذيــن  القســم – ابلنجــوم، وألنــه يف األوىل ذكــر  وواو 
إبميــان، ويف هــذه Mُهــَو أَْعلـَـُم بُِكــْم ِإْذ أَْنَشــأَُكْم ِمــَن اأْلَْرِض َوِإْذ أَْنتـُـْم أَِجّنَــةٌ ِفــي بُطـُـوِن 
َهاتُِكــْمL ]النجــم: 32[(، وهــو متضمــن لذكــر ذريــة اليهــود، وأيضــا قــال يف  أُّمَ

ــا َســَعى( ]النجــم: 39[)1(. ــَس لِْلِْنَســاِن ِإاّلَ َم الكفــار أو العمــوم Mَوأَْن لَْي
املطلب السادس: منوذج تطبيقي ملنهج ابن أطََّفيِّش.

مبا أن ابن أطفيش من املفسرين املعاصرين وهو صاحب منهج عقيدي خمتلف، 
كان هــذا املنهــج ال بــد أن يظهــر يف جمالــني رئيســني مهــا العقيــدة والفقــه، وســأقدم 

العقيــدة ألمهيتهــا، وأختــم ابلفقــه الــذي هــو مقصــودي، فأضــرب علــى كٍل مثــال:
الفرع األول: منوذج تطبيقي ملنهجه العقيدي.

آيــي النضــر والنظــر مــن ســورة القيامــة واآلايت مــن قولــه تعــاىل Mبـَـِل اْلِْنَســاُن 
ــا  ــِه ِإّنَ َعلَْيَن ــَل بِ ــانََك لِتَْعَج ــِه لَِس ْك بِ ــّرِ ــَرُه اَل تَُح ــى َمَعاِذي ــْو أَْلَق ــَرةٌ َولَ ــِه بَِصي ــى نَْفِس َعلَ
ــَة  ــوَن اْلَعاِجلَ ــْل تُِحّبُ ــهُ َكاّلَ بَ ــا بََيانَ ـُـّمَ ِإّنَ َعلَْيَن ــهُ ث ــْع قُْرآنَ ــاُه َفاتَِّب ــِإَذا َقَرأْنَ ــهُ َف ــهُ َوقُْرآنَ َجْمَع
َوتـَـَذُروَن اْلِخــَرَة ُوُجــوهٌ يَْوَمِئــٍذ نَاِضــَرةٌ ِإلَــى َربَِّهــا نَاِظــَرةLٌ ]القيامــة: 20 - 23[.

ابتــدأ املفســر مباشــرة بتفســري الســورة دون ربــط هلــا مبــا قبلهــا أو مــا بعدهــا مــن 
الســور أو أي شــيء عــن الســورة فقــال: » Mاَل أُْقِســُم بَِيــْوِم اْلِقَياَمــِةL ]القيامــة: 

1[ ال: انفيــة أي ال أقســم بــه عظــم شــأين«)2(.
ذكر يف تفسري اآلية اثنا عشر وجهاً:

الوجه األول: ال انفية: أي ال أقسم بع لعظم شأين فأان الصادق املصدق.
الوجــه الثــاين: ال انفيــة: أي ال أقســم بــه لوضــوح األمــر أي ولــو كنــت أقســمت 

ألقســمت بيوم القيامة إعظاما لشــأنه.
الوجــه الثالــث: انفيــة: أي: ال أقســم بيــوم القيامــة الــذي مــن شــانه اإلقســام بــه 

قلبــا إلنكارهــم لــه.

ابن أطََّفيِّش، تيسري التفسري )523/12(  )1(
ابن أطََّفيِّش، تيسري التفسري )413/15 وما بعدها(  )2(



181 جملة املرقاة السنة الثانية جملد2 العدد الثاين 1440ه/2019م

الوجــه الرابــع: »ال« انفيــة حملــذوف، أي ال ينتفــي البعــث كمــا زعمتــم بــل هــو 
اثبــت أقســم بــه. ورفــض تفســري املغــرية بــن شــعبة وعلقمــة للقيامــة مبطلــق مــوت 

اإلنســان مســتدال أبنــه تواتــر إطــالق يــوم القيامــة ليــوم البعــث.
الوجه اخلامس: »ال« زائدة، فهي ِصلة للتأكيد تزاد أول الكالم كما تزاد آخره.

واستدل على احتمال زايدهتا ابلشعر ومنه:
ال وأمك ابنة العامري.

قــال: قيــل: إمنــا تــزاد وســطا وهنــا وســط ألن القــرآن ككالم واحــد، أي: فمــا 
قبــل »ال« مــن كالم هللا أيضــا وهــو واحــد وأجــاب: أن القــرآن كالم واحــد يف 

تصديــق بعضــه بعضــا وتقييــده ببعــض ال يف مثــل هــذا.
واستدل على ذلك ابلقرآن الكرمي فقال:

 Lٌْكــُر إِّنـَـَك لََمْجنـُـون كمــا أجيــب قولــه تعــاىل Mَوَقالـُـوا يـَـا أَّيَُهــا اّلـَـِذي نـُـّزَِل َعلَْيــِه الّذِ
ــوٍنL ]القلــم: 2[. ــَك بَِمْجنُ ــِة َربِّ ــَت بِِنْعَم ــا أَْن ]احلجــر: 6[ بقولــه تعــاىل Mَم

الوجــه الســادس: الم االبتــداء وألــف أان. أي »ألان أقســم« وذكــر بصيغــة 
التمريــض وقبــل دون أن يعلــق عليهــا.

الوجه السابع: قيل: الم االبتداء أشبعت ودخلت على املضارع.
الوجــه الثامــن: »ال« نفــي للقســم ال جــواب لــه. وعلــق علــى هــذا االحتمــال 

بقولــه: ال ابس هبــذا.
الوجه التاسع: قيل: »ال« نفي للقسم جوابه حمذوف تقديره تبعثن.

الوجه العاشــر: قيل: »ال« نفي للقســم جوابه Mأَيَْحَســُب اْلِْنَســانLُ ]القيامة: 
3[ ورد هذا االحتمال أبن جواب القسم ال يكون »بلى«، فهو جواب لغري القسم 
الوجه احلادي عشر: » الالم« يف خرب »إن« أي: »إين ال أقسم«، وأشبعت 
أبلــف زائــدة. واســتدل هلــذا االحتمــال بقــراءة قنبــل »القســم« بــال إشــباع، وقــد 

ذكــر هــذا االحتمــال بصيغــة التمريــض »قيــل«.
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الوجــه الثــاين عشــر: »ال« الم قســم دخلــت علــى املضــارع دون أن يؤكــد 
التمريــض »قيــل«. هــذا االحتمــال بصيغتــه  ابلنــون، وذكــر 

أما يف بيان معى النفس اللوامة فقد جاء بسبعة وجوه لتفسريها 
الوجــه األول: هــي النفــس املؤمنــة والكافــرة؛ ألن مــن شــأهنا أن أتيت مبــا تــالم 
عليــه، واســتدل حبديــث عــن رســول هللا  يف هــذا املعــى وبــني أن فائــدة ذكــر 

اللــوم الزجــر والتنبيــه علــى مــا ســيقع.
الوجه الثاين: نفس املؤمن، حيث تلوم نفسها على تقصريها وتتمى زايدة اخلري، 

فذكِّرها مبا سيحدث اآلن حى جتتهد وال تزال تلوم نفسها وتنسبها ابلتقصري.
الوجه الثالث: نفوس األخيار الي تلوم األشرار يوم القيامة.

الوجــه الرابــع: »ال« األوىل: صلــة، و »ال« الثانيــة: انفيــة، أي: أقســم بيــوم 
القيامــة لعظمــه، وال أقســم ابلنفــس اللوامــة خلســتها.

الوجــه اخلامــس: هــي النفــس الــي مل تــزل تلــوم نفســها علــى الطاعــة وجتتهــد، 
أي: ال أقســم هبــا ألن األمــر ظاهــر.

الوجــه الســادس: نفــس آدم الــي مل تــزل تنــدم عــن األكل مــن الشــجرة املوجــب 
إلخراجــه مــن اجلنــة. 

الوجــه الســابع: نفــس الشــقي تلومــه علــى املعصيــة املوجبــة للشــقوة، تقــول: اي 
حســريت علــى مــا فرطــت.

مث بني الفرق بني أنواع النفوس: 
اللوامة: وهي الي تندم جدا على فعل املعصية وهي دون األمَّارة.

األمارة ابلسوء: وهي املباِلغة يف املعصية وتوبتها قليلة.
املطمئنة: وهي الراسخة يف اخلري.

وبني أن كل هذا اصطالح ألن كل نفس أمارة ابلسوء إال ما رحم ريب.

ويف تفسري قوله تعاىل Mبَِل اْلِْنَساُن َعلَى نَْفِسِه بَِصيَرةLٌ ]القيامة: 14[.
فأتى خبمسة وجوه يف تفسري »بصرية« يف اآلية: 
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الوجه األول: أي »بصري« والتاء للمبالغة ال للتأنيث.
ومعناهــا: جــوارح الكافــر برهــان علــى نفســه تنطــق مبــا فعــل، ومســى الربهــان 

بصــرية ألنــه مســبب والزم عــن اإلبصــار.
الوجــه الثــاين: التــاء للتأنيــث، أي: حجــة بصــرية، وإســناد البصــر إىل احلجــة 
جمــاز؛ ألن البصــري صاحبهــا، أو شــبه اإلنســان ابحلجــة ورمــز إليهــا بالزمهــا وهــي 

اإلبصــار.
الوجــه الثالــث: جــوارح اإلنســان علــى نفســه بصــرية أي شــاهدة، واســتدل 
ــْم  ــْوَم تَْشــَهُد َعلَْيِهــْم أَْلِســَنتُُهْم َوأَْيِديِهــْم َوأَْرُجلُُه لتفســري اآليــة هبــذا بقولــه تعــاىل Mيَ

بَِمــا َكانُــوا يَْعَملُــوَنL ]النــور: 24[.
الوجه الرابع: قال: وجيوز أن تكون اآلية جتريدا أبن جرد من اإلنسان إنساان آخر.

الوجــه اخلامــس: وقيــل: البصــرية ملــكان يكتبــان أعمالــه فــال جتريــد وقولــه علــى 
نفســه خــرب بصــرية.

 Lاْلِخــَرة َوتَــَذُروَن  اْلَعاِجلَــَة  تُِحّبُــوَن  بَــْل  Mَكاّلَ  تعــاىل  قولــه  تفســري  ويف 
أوجــه: ســتة  ابآلايت  املخاطــب  مــن  توجيــه  ذكــر   ]21  ،20 ]القيامــة: 

الوجــه األول: وهــو الــذي رجحــه، املخاطــب يف »كال بــل حتبــون العاجلــة« 
الرســول  فهــو ردع لــه عــن العجلــة ولــو يف طلــب العلــم وأمــر الديــن ألهنــا إذا 
كانــت علــى حــد غــري الئــق كان اخللــل، إال أنــه عليــه الســالم ال يوصــف حبــب 

الدنيــا وال بــرتك اآلخــرة.
وفسر قوله »َوَتَذُروَن اآْلِخرَة« أبنه خطاب لسيدان حممد أيضاً، فمعناها أن هللا 

تعاىل ال يساحمك فيم يساحمك فيه غريك من العجلة لعلو منصبك فال يعافيك.
وبني أن حتريكه عليه الصالة والسالم للسانه ابلقرآن قبل النهي طاعة ال ذنب 

ألن األصل قبل الوحي اإلابحة، ومل حيرك لسانه عليه السالم به بعد النهي.
الوجه الثاين: مل يدخل  يف هذا اخلطاب واستدل هلذا الرأي بقراءة مجاعة 

» حيبون ويذرون« ابلَغيبة، فيكون اخلطاب للكفار.
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الوجه الثالث: اخلطاب لكل من يصلح.
الوجه الرابع: اخلطاب له  ولغريه واملراد غريه.

الوجه اخلامس: اخلطاب لإنسان يف قوله تعاىل ال حترك ما بعده إىل وتذرون 
يقــال لــه: Mاْقــَرأْ ِكتَابـَـَك َكَفــى بَِنْفِســَك اْلَيــْوَم َعلَْيــَك َحِســيبًاL ]اإلســراء: 14[ 
فيتلجلــج لســانه للســرعة يف القــراءة وللخــوف فيقــال لــه ال حتــرك....اخل، فانــه 
علينــا ابلوعــد واحلكمــة مجــع أعمالــك وقراءهتــا عليــك فاتبــع قراءهتــا ابإلقــرار وعلينــا 

بيــان جزئهــا، فاهلــاءات لكتــاب اإلنســان 
الوجــه الســادس: اهلــاءات ليــوم القيامــة: أي ال حتــرك لســانك بذكــره يف شــأن 
وقته وال يف شــأن ما يقع فيه وعلينا بيان أحواله وما عليك إال أن تســتعد له وما 

يناســبه وتبليــغ الوحــي، وال يكــن يف قلبــك ميــل إىل أن نبينــه وقــد بـُلِّغــت وكفــى.
أمــا يف تفســري قولــه تعــاىل Mُوُجــوهٌ يَْوَمِئــٍذ نَاِضــَرةٌ ِإلـَـى َربَِّهــا نَاِظــَرةLٌ ]القيامــة: 

 :]23 ،22
ففســر الوجــوه ابملعــى املتبــادر أو األجســاد، واليــوم هــو يــوم القيامــة إذ بــرق 

البصــر وخســف القمــر.
والناضــرة هــي احلســنة املســفرة املشــرقة املتهللــة الغضــة الطريــة ملــا يف القلــب مــن 

الســرور بذلــك اليــوم ألن فيــه فــوز املؤمــن ودمــار الكافــر.
وأمــا » انظــرة« فنفــى أن تكــون مبعــى النظــر إىل هللا تعــاىل؛ ألن ذلــك يف نظــره 
يلــزم عليــه التحيــز للــذات اإلهليــة، فأوهلــا وجعــل معناهــا: منتظــرة ثــواب رهبــا ورمحتــه.

واستدل لذلك من الشعر والقرآن وكالم علي بن أب طالب.
استدل من الشعر:

وجوٌه انظراٌت يوَم بدٍر إىل الرمحِن أييتْ ابلفالِح.
وقول » شاعر«: 

كل اخلالئِق ينظروَن سجالُه نظَر اجلحيِم إىل طلوِع هالِل.
استدل من القرآن: بقوله تعاىل Mَفَنِظَرةٌ ِإلَى َمْيَسَرٍةL ]البقرة: 280[.
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استدل بقول علي: »على انظرة تنتظر مى أيذن هلم رهبم يف دخول اجلنة«.
ومــع تســليمه أن تفســريه للنظــر ابالنتظــار: أتويــل؛ ألن األصــل أن يكــون 

النظــر ابلعــني قــال مبينــا منهجــه يف مثــل هــذه اآلايت.
»كل حــذف أو أتويــل ولــو كان خــالف األصــل مقــدم علــى عدمــه إذا كان 
عدمــه يــؤدي إىل التشــبيه أو حنــوه، والتقديــر والتأويــل مهــا املناســبان لقولــه تعــاىل 
Mلَْيــَس َكِمْثِلــِه َشــْيٌءL ]الشــورى: 11[ املتفــق عليــه ولكونــه ال يتحيــز وال يتجــه 
وال يتجســم كمــا هــو املتفــق عليــه ولكــون املتنــزه عــن احلــوادث ال تدركــه احلــوادث 
كمــا هــو املتفــق عليــه ولتنزهــه عــن احللــول كمــا هــو املتفــق عليــه ولتنزهــه عــن الزمــان 
كمــا هــو املتفــق عليــه وذلــك كلــه ابلــذات ال يتخلــف ابختــالف األزمنــة ولتنزهــه 
عــن اللــون والطــول والقصــر والغلظــة والرقــة ورؤيتــه تنقــض هــذه األصــول كلهــا 

وتثبــت غيبتــه عــن املواضــع األخــرى والتجــزؤ«.
ورد على األشاعرة املثبتني للرؤية إبلزامهم أنه إن رئي لزم أن يكون حمسوسا.

وادعــى أن األشــاعرة ومــن أثبــت الرؤيــة » وضعــوا أحاديــث » يف إثبــات النظــر 
إىل هللا تعــاىل، راداً بذلــك مــا ثبــت أبحاديــث يف الصحيحــني وغريمهــا.

ومثــل علــى هــذه األحاديــث املوضوعــة حبديــث )إن أكــرم أهــل اجلنــة علــى هللا 
تعــاىل مــن ينظــر إليــه صباحــا ومســاًء(، وحديــث )أنــه تعــاىل ينظــر إىل أهــل اجلنــة 

وينظــرون إليــه وال يقطعــون نظرهــم حــى حيتجــب عنهــم()1(.
واســتطرد يــرد علــى أهــل الســنة واجلماعــة يف إثباهتــم الــكالم النفســي هلل تعــاىل 

وأن هللا امسعــه موســى وخــصَّ رده ابلــرد علــى الغــزايل واألشــعري يف ذلــك.
وقــال: وال ينفــع مدعــي الرؤيــة دعــوى أهنــا ليســت علــى املعتــاد ألن حاصلهــا 

االنكشــاف وهــو منــزه عنــه.
وكالمــه يف نفــي رؤيــة هللا تعــاىل كالم ابطــل، فســريى املؤمنــون هللا يــوم القيامــة 
رؤيــة حقيقيــة ال كمــا نــرى األجســام اليــوم، فشــروط الرؤيــة اإلهليــة ختتلــف عــن 

مل أجــد احلديثــني يف كتــب الســنة مــع ســعة حبــث، ومل أجــد أحــداً اســتدل هبمــا مــن األشــاعرة   )1(
أصــال خالفــا ملــا زعــم!!!.
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َعْنــَك  Mفـََكَشــْفَنا  الغطــاء  ذلــك كشــف  علــى  يــدل  اجلســمية،  الرؤيــة  شــروط 
ِغَطــاَءَك َفَبَصــُرَك اْلَيــْوَم َحِديــٌدL ]ق: 22[، وليــس هــذا مقــام النقــاش العقيــدي 

ملســألته، وإمنــا هــي دراســة حتليليــة ملنهجــه.
الفرع الثاين: منوذج تطبيقي يف تفسر آايت األحكام.

L ]البقــرة:  يف تفســري قولــه تعــاىل Mَواَل تَنـِْكُحــوا اْلُمْشــِرَكاِت َحتَّــى يُْؤِمــّنَ
M 221[ بــني دخــول الكتابيــات حتــت حترميهــا مث بــني نســخ ذلــك بقولــه تعــاىل

َواْلُمْحَصَنــاُت ِمــَن الّنَِســاِءL ]النســاء: 24[ وبقيــت الكتابيــات احملــارابت وســائر 
املشــركات علــى التحــرمي، ومل يقــل أبهنــا خمصصــة حيــث شــرط للتخصيــص اقــرتان 
اآليتــني جــراي مــع مذهــب اإلابضيــة فقــال: » ومل اقرتنــت اآليتــان؟ لقلــت: إن ذلــك 
مــن ختصيــص العــام كمــا شــهر يف املذهــب«، مث بــني رأي الشــافعية أبنــه ختصيــص 

ال نســخ، وقوهلــم جبــواز أتخــر دليــل اخلصــوص.
ولــك   « بقولــه:  اخلــالف  هــذا  مــن  خيــرج  اثلــث  بقــول  أييت  أن  حــاول  مث 
بــل املشــركات يف اآليــة غــري الكتابيــات«،  أن تقــول: ال نســخ وال ختصيــص، 
وعلــل ذلــك أبن كثــريا مــن اآلايت قابلــت املشــركات ابلكتابيــات Mلَــْم يـَُكــِن 
يــَنL ]البينــة: 1[، مث نقــل عــن  اّلَِذيــَن َكَفــُروا ِمــْن أَْهــِل اْلِكتـَـاِب َواْلُمْشــِرِكيَن ُمْنَفّكِ
بعــض اإلابضيــة جــواز نــكاح الكتابيــات احلربيــات لعمــوم اآليــة، وأنكــره أبنــه ليــس 

بشــيء، ونــص ابــن عبــاس علــى املنــع وهــو الصحيــح)1(.
ــاَلِة َفاْغِســلُوا  ويف تفســري قولــه تعــاىل Mيَــا أَّيَُهــا اّلَِذيــَن آَمنُــوا ِإَذا قُْمتـُـْم ِإلَــى الّصَ
ــِن  ــى اْلَكْعَبْي ــْم ِإلَ ــُكْم َوأَْرُجلَُك ــُحوا بُِرُءوِس ــِق َواْمَس ــى اْلَمَراِف ــْم ِإلَ ــْم َوأَْيِديـَُك ُوُجوَهُك
ــُروا َوِإْن ُكْنتُــْم َمْرَضــى أَْو َعلَــى َســَفٍر أَْو َجــاَء أََحــٌد ِمنـُْكــْم  َوِإْن ُكْنتُــْم ُجنًُبــا َفاّطَّهَ
ــا َفاْمَســُحوا  ًب ُمــوا َصِعيــدًا طَّيِ ِمــَن اْلَغاِئــِط أَْو اَلَمْســتُُم الّنَِســاَء َفلَــْم تَِجــُدوا َمــاًء َفتََيّمَ
يُِريــُد  َولَِكــْن  َحــَرٍج  ِمــْن  َعلَيـُْكــْم  لَِيْجَعــَل   ُ الّلَ يُِريــُد  َمــا  ِمْنــهُ  َوأَْيِديـُكــْم  بُِوُجوِهُكــْم 

َرُكــْم َولِيُِتــّمَ نِْعَمتَــهُ َعلَيـُْكــْم لََعلَُّكــْم تَْشــُكُروَنL ]املائــدة: 6[)2(. لِيَُطّهِ
ابن أطََّفيِّش، تيسري التفسري )39-38/2(  )1(

ابن أطََّفيِّش، تيسري التفسري )478/3 وما بعدها(  )2(
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بــدأ وبــني حتميــة اإلرادة للصــالة وشــرطية الطهــارة مــن احلدثــني هلــا، وأنــه ال 
جيــب الوضــوء لــكل صــالة مســتدال بفعلــه  أنــه مجــع الصلــوات اخلمــس بوضــوء 
واحــد قصــدا دون أن يبــني مصــدر احلديــث، ورد علــى الظاهريــة القائلــني بلــزوم 
جتديــد الوضــوء لــكل صــالة بقولــه تعــاىل Mأَْو َجــاَء أََحــٌد ِمنـُْكــْم ِمــَن اْلَغاِئــِط أَْو 
ُمــواL ]النســاء: 43[ حيــث جعــل احلــدث  اَلَمْســتُُم الّنَِســاَء َفلـَـْم تَِجــُدوا َمــاًء َفتََيّمَ
شــرطا للتيمــم وهــو بــدل الوضــوء فيأخــذ حكمــه، وأن تكــرار الوضــوء لــكل صــالة 
منــدوب وعليــه حيمــل فعــل األئمــة، ورد علــى مــن ادعــى أن اآليــة علــى ظاهرهــا 
توجــب لــكل صــالة وضــوء، وأهنــا نســخ للتجديــد؛ ألن ســورة املائــدة آخــر مــا نــزل 
مســتدال بقولــه  )املائــدة مــن آخــر مــا نــزل، فأحلــوا حالهلــا وحرمــوا حرامهــا( ومل 
أجــد هــذا النــص يف كتــب الســنة، أمــا حديــث )عمــدا فعلــت( الــذي اســتدل بــه 
علــى أن النــي  صلــى مخــس صلــوات بوضــوء واحــد فهــو يف صحيــح ابــن حبــان 
ونصــه عــن ســليمان بــن بريــدة عــن أبيــه قــال صلــى رســول هللا :) الصلــوات 
كلهــا يــوم فتــح مكــة بوضــوء واحــد ومســح علــى خفيــه فقــال لــه عمــر إين رأيتــك 
اليــوم صنعــت شــيئا مل تكــن تصنعــه قبــل اليــوم، قــال: »عمــدا فعلــت اي عمــر()1(.

مث اســتدل مبــا يف ســنن أيب داود ونســبه لــه والبــن حبــان والطــربي ونصــه الــذي 
ذكــره خمالــف بعــض الشــيء ملــا يف أيب داود ومل أجــده يف ابــن حبــان.

عن عبد هللا بن عبد هللا بن عمر، قال: قلت: أرأيت توضؤ ابن عمر لكل صالة 
طاهــرا، وغــري طاهــر، عــم ذاك؟ فقــال: حدثتنيــه أمســاء بنــت زيــد بــن اخلطــاب، أن عبــد 
هللا بــن حنظلــة بــن أيب عامــر، حدثهــا »أن رســول هللا  أمــر ابلوضــوء لــكل صــالة، 
طاهــراً وغــر طاهــر، فلمــا شــق ذلــك عليــه، أمــر ابلســواك لــكل صــالة«()2(، مث قوى 
هــذا احلديــث علــى حديــث املائــدة أخــر مــا نــزل ونقــل عــن العراقــي أنــه مل جيــده مرفوعــاً.

وصحــح األرانؤوط اســناده. ابــن حبــان، حممــد بــن حبــان بــن أمحــد بــن حبــان بــن معــاذ بــن َمْعبــَد،   )1(
التميمي، أبو حامت، الدارمي، الُبسي )-354هـ(، صحيح ابن حبان، ترتيب: األمري عالء الدين 
علــي بــن بلبــان الفارســي )-739 هـــ(، حققــه وخــرج أحاديثــه وعلــق عليــه: شــعيب األرانؤوط، 
الناشــر: مؤسســة الرســالة، بــريوت، الطبعــة: األوىل، 1408 هـــ - 1988 م - حمققــا )608/4(

أبــو داود، أبــو داود ســليمان بــن األشــعث بــن إســحاق بــن بشــري بــن شــداد بــن عمــرو األزدي   )2(
ِجْســتاين )-275هـــ(، ســنن أيب داود، احملقــق: حممــد حميــي الديــن عبــد احلميــد، املكتبــة  السِّ

العصريــة، صيــدا - بــريوت )12/1(
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مث اســتدل ابلقاعــدة األصوليــة )األمــر اجملــرد للوجــوب( فــال تقبــل دعــوى أن 
اآليــة فيهــا نــدب لتجديــد الوضــوء لــكل صــالة.

مث يف تفســري قولــه تعــاىل )اغســلوا( َشــرََح َحــدَّ الوجــه مــع وجــوب غســل جــزء 
مــن الــرأس لتحقــق غســل كامــل الوجــه، مث عــرف الغســل أبنــه إفــراغ املــاء مــع 
الدلــك عنــد اإلابضيــة واملالكيــة، وأن الدلــك شــرط، ورد علــى الشــافعية واحلنفيــة 
واحلنابلــة أنــه ســنة ال شــرط، وذكــر خــالف أاب يوســف يف قطــر املــاء عنــد الغســل، 
ونسب أنه جاء احلديث إبشراب العينني املاء لئال تراي انرا حامية – ومل أجده- 

ال غســلهما؛ ألنــه ضــرر.
وقــال بكفايــة الغســل دون الدلــك ملــا بــني األصابــع عنــد تفســريه لقولــه تعــاىل 
Mَوأَْيِديـَُكــْم ِإلـَـى اْلَمَراِفــِقL معلــال ذلــك بقلــة مــا بينهــن، وحكــم بدخــول املرافــق 
يف اليد، ونسب إىل داود وزفر وإىل اجلمهور إدخاهلا، وأن إىل مبعى مع مستدال 
تُِكــْمL ]هــود: 52[ أي وأيديكــم مضافــة إىل  ًة ِإلـَـى قُّوَ بقولــه تعــاىل Mَويَِزْدُكــْم قـُـّوَ
املرافــق ابلغســل، وبــني احلكمــة مــن ذكــر املرافــق جلعــل حــد للوضــوء حــى ال نصــل 
يف غســل اليــد إىل اإلبــط لدخــول العضــد يف مســمى اليــد، وملــا مل تتميــز املرافــق 
حكمنــا بدخوهلــا، وقــال: وصــح عنــه  أنــه أدار املــاء علــى مرافقــه، مث تكلــم عــن 

وجــوب غســل الكفــني وحتريــك اخلــامت إليصــال املــاء حتتــه.
الــرأس بثــالث أصابــع، ونســب  وحكــم بكفايــة غســل ثــالث شــعرات مــن 
للشــافعي: بعــض شــعرة، وأليب حنيفــة ربــع الــرأس، ومالــك وأمحــد الــكل احتياطــا، 

مث ســاق دليــل احلنفيــة يف مســح الناصيــة ورد علــى اســتدالهلم بــه.
مث بــني وجــوب غســل الرجلــني كمــا جــاءت بــه الســنة وعمــل الصحابــة ونســبه 
للجمهــور، وحــدد الغســل )إىل الكعبــني( مث بــني حكمــة جعلهــا بعــد مســح الــرأس 

إميــاء لتقليــل املــاء يف غســلها أبن جيعــل كاملســح خشــية اإلســراف.
مث حكــم بوجــوب ترتيــب أعضــاء الوضــوء لرتتيبهــا يف اآليــة، كذلــك يســتفاد 
الرتتيــب مــن حــرف الفــاء، وقياســا علــى الســعي لقولــه  )نبــدأ مبــا بــدأ هللا بــه( 
قــول  ليــس واجبــا عنــد اإلابضيــة –وخالفهــم- وعنــد احلنفيــة، مث رد  والرتتيــب 
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القائلــني مبســح الرجلــني مســتدال أبثــر عــن عائشــة، وأنــه مل يثبــت عــن أحــد مــن 
الصحابــة وفــق مــا نقلــه عــن عطــاء.

مث ختــم بدخــول غســل الفــم واألنــف يف الغســل ومل يبــني حكمــه، وأنــه ال 
يكفــي أن يوضــئ أحــد أحــدا؛ ألن الوضــوء غــري معقــول املعــى، مثلــه الغســل مــن 

النفــاس واحليــض واجلنابــة.
أهم نتائج البحث

توصل الباحث إىل عدد من النتائج أبرزها:
والفقــه واألدب، - 1 أطََّفيِّــش عالمــة ابلتفســري  بــن عيســى  يوســف  بــن  حممــد 

إابضــي املذهــب، جمتهــد، كان لــه أثــر ابرز يف قضيــة بــالده السياســية يــدل علــى 
وطنيــة صحيحــة. 

تفســري تيســري التفســري اختصــار لتفســريه مهيــان الــزاد ويعتــرب املرجــع األهــم - 2
للتفســري عنــد اإلابضيــة.

الــدارس لإابضيــة جيدهــم يف العقيــدة أقــرب إىل املعتزلــة مــن حيــث منهجهــم - 3
االســتداليل، وآرائهــم العقيديــة يف الصفــات ورؤيــة هللا تعــاىل... وإن كانــت هلــم 
آراء خاصــة كاحلكــم علــى خمالفيهــم أهنــم مــن أهــل القبلــة كفــار غــري مشــركني...

اهتــام اإلابضيــة أبهنــم خــوارج يســتحلون دمــاء املســلمني ويكفــرون مرتكــب - 4
الكبــرية فيــه ظلــم لإابضيــة مــن وجــوه.

أمههــا: - 5 مبيــزات  القــرآن  آايت  تفســري  يف  العــام  أطفيــش  ابــن  منهــج  امتــاز 
الرتابــط املنطقــي يف عــرض املباحــث وتسلســلها، التخصــص وعمــق الطــرح، ظهــور 
شــخصية الباحــث وثقتــه بنفســه، أصالــة الطــرح، طــرح مشــاكل األمــة املعاصــرة 
وحماولتــه حللهــا، االســتفادة مــن نتــاج األقدمــني والبنــاء عليهــا واملوازنــة بينهــا، أبــدع 
يف اإلكثــار مــن ذكــر الوجــوه املتنوعــة يف تفســري كلمــة أو آيــة مــع ترجيــح قــول 

منهــا، أحــد أهــم مصــادر التفســري البالغــي البيــاين...
يظهــر منهجــه الفقهــي يف تفســريه مــن خــالل أنــه يف كل آيــة فيهــا تطــرق - 6

إىل القضــااي الفقهيــة يبــدأ ابلراجــح عنــده مث يذكــر خــالف الفقهــاء كأهــل الســنة 
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وغريهــم... وأحيــاانً يذكــر اســم املخالفــني كذكــره خــالف أب حنفيــة والشــافعي.
ظهــر الشــيخ يف معاجلتــه للقضــااي الفقهيــة وآايت األحــكام يف هــذا التفســري - 7

فقيهــاً متبحــراً حــاز أســس االجتهــاد، وقــد امتــاز منهجــه الفقهــي مبيــزات تــدل علــى 
واســع فقــه الرجــل وتعمقــه فيــه.

ابلقواعــد - 8 اســتدالله  األحــكام  آايت  عــرض  يف  منهجــه  نقــاط  أبــرز  مــن 
األصوليــة يف توجيــه النصــوص الشــرعية، وكثــرة اســتدالله ابلســنة وأســباب النــزول، 

التابعــني... آباثر  واالســتئناس  الصحابــة،  آباثر  واالســتدالل 
علــى - 9 اعتمــاده  التفســري« كثــرة  تفســري »تيســري  علــى  املؤاخــذات  أهــم  مــن 

اإلســرائيليات دون متحيــص، واالســتطرادات الكثــرية، واالســتدالل ابألحاديــث 
الضعيفة وأتويل األحاديث الي ال تتفق مع منهجه وخاصة يف فضائل السور... 

توصيات الباحث
يوصــي الباحــث أبن تــدرس مذاهــب فــرق أهــل اإلســالم مــن خــالل كتبهــم ال 
مــن خــالل مــا ســطره خمالفوهــم عنهــم ونســبوه إليهــم، حيــث ســيجد الباحــث خطــَأ 
نســبَة كثــري مــن األقــوال إليهــم ممــا ســيضيق فجــوة اخلــالف بــني املســلمني اليــوم، 
حــااث الدراســني أن يتناولــوا تفاســري أخــرى للمعتزلــة والشــيعة والزيديــة... ابلــدرس 

والتنقيــب والتمحيــص.
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املراجع واملصادر
الكعــي  -  بــن طرهــوين  الناصــر  بــن عبــد  بــن رزق  أبــو األرقــم املصــري، حممــد 

الســلمي أبــو األرقــم املصــري املــدين، التفســري واملفســرون يف غــرب أفريقيــا، أصــل 
هــذا الكتــاب: رســالة دكتــوراه، دار ابــن اجلــوزي للنشــر والتوزيــع، اململكــة العربيــة 

الســعودية، الطبعــة: األوىل، 6241 هـــ 
ابــن أطََّفيِّــش، تيســري التفســري، وزارة الــرتاث القومــي والثقافــة يف ســلطنة عمــان،  - 

بتحقيــق الشــيخ ابراهيــم حممــد طــالي، الطبعــة األوىل، 4002م.
ابــن أطََّفيِّــش، مهيــان الــزاد إىل دار املعــاد، الطبعــة األوىل ابملطبعــة الســلطانية يف  - 

زجنبــار 4131، وطبعــة وزارة الــرتاث القومــي والثقافــة يف ســلطنة عمــان 1041.
جهــالن، عــدوان، الفكــر السياســي عنــد اإلابضيــة مــن خــالل آراء الشــيخ  - 

ُعمــان، 1991م  الضامــري،  بــن أطفيــش، مكتبــة  حممــد 
ابــن حــزم، أبــو حممــد علــي بــن أمحــد بــن ســعيد بــن حــزم األندلســي القرطــي  - 

الظاهــري )-654هـــ(، مكتبــة اخلاجنــي – القاهــرة، الفصــل يف امللــل واألهــواء 
والنحــل.

ابــن حبــان، حممــد بــن حبــان بــن أمحــد بــن حبــان بــن معــاذ بــن َمْعبــَد، التميمــي،  - 
أبــو حــامت، الدارمــي، الُبســي )-453هـــ(، صحيــح ابــن حبــان، ترتيــب: األمــري 
عــالء الديــن علــي بــن بلبــان الفارســي )-937 هـــ(، حققــه وخــرج أحاديثــه وعلــق 
عليــه: شــعيب األرانؤوط، مؤسســة الرســالة، بــريوت، الطبعــة: األوىل، 8041 

هـــ - 8891 م – حمققــا.
أبــو داود، أبــو داود ســليمان بــن األشــعث بــن إســحاق بــن بشــري بــن شــداد  - 

ِجْســتاين )-572هـــ(، ســنن أيب داود، احملقــق: حممــد حميــي  بــن عمــرو األزدي السِّ
الديــن عبــد احلميــد، املكتبــة العصريــة، صيــدا – بــريوت.

ِمــريي أبــو  -  الدمــريي، كمــال الديــن، حممــد بــن موســى بــن عيســى بــن علــي الدَّ
البقــاء الشــافعي )املتــوىف: 808هـــ(، شــرح الميــة العجــم حتقيــق: الدكتــور مجيــل 

عبــد هللا عويضــة، طبعــة: 9241هـــ /8002م.
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التفســري واملفســرون،  -  الذهــي )-8931هـــ(،  الســيد حســني  الذهــي، حممــد 
مكتبــة وهبــة، القاهــرة، مصــر. 

الرومــي، أ. د. فهــد بــن عبــد الرمحــن بــن ســليمان الرومــي، اجتاهــات التفســري يف  - 
القــرن الرابــع عشــر، طبــع إبذن رائســة إدارات البحــوث العلميــة واالفتــاء والدعــوة 
برقــم 5/159 واتريــخ 6041/8/5،  الســعودية  العربيــة  اململكــة  واالرشــاد يف 

الطبعــة: األوىل 7041هـــ- 6891م.
الزركلــي  -  فــارس،  بــن  علــي  بــن  حممــد  بــن  حممــود  بــن  الديــن  خــري  الزركلــي، 

الدمشــقي )-6931هـ(، األعالم، دار العلم للماليني، الطبعة: اخلامســة عشــر، 
أاير/مايــو 2002 م. وأخــذ الزركلــي ترمجتــه مباشــرة مــن مذكــرات الشــيخ إبراهيــم 

أطََّفيِّــش ابــن أخــي صاحــب الرتمجــة.
ابــن الســكيت، أبــو يوســف يعقــوب بــن إســحاق )املتــوىف: 442هـــ(، اصــالح  - 

املنطــق، احملقــق: حممــد مرعــب، دار إحيــاء الــرتاث العــريب، الطبعــة: األوىل 3241 
هـ ، 2002 م.

ابــن الســكيت، أبــو يوســف يعقــوب بــن إســحاق )املتــوىف: 442هـــ(، كتــاب  - 
األلفــاظ، احملقــق: د. فخــر الديــن قبــاوة، مكتبــة لبنــان انشــرون، الطبعــة: األوىل، 

8991م.
الشهرســتاين، أبــو الفتــح حممــد بــن عبــد الكــرمي بــن أب بكــر أمحــد الشهرســتاين  - 

)-845هـــ(، امللــل والنحــل، مؤسســة احللــي، دون معلومــات طبــع.
الطــربي، حممــد بــن جريــر بــن يزيــد بــن كثــري بــن غالــب اآلملــي، أبــو جعفــر  - 

الطــربي )-013هـــ(، تفســري الطــربي= جامــع البيــان، احملقــق: أمحــد حممــد شــاكر، 
مؤسســة الرســالة، الطبعــة: األوىل، 0241هـــ-0002م 

عبــد القاهــر البغــدادي، عبــد القاهــر بــن طاهــر بــن حممــد بــن عبــد هللا البغــدادي  - 
التميمــي األســفراييين، أبــو منصــور )-924هـــ(، الفــرق بــني الفــرق، دار اآلفــاق 

اجلديــدة، بــريوت، الطبعــة: الثانيــة، 7791م.
العواجــي، د. غالــب بــن علــي عواجــي، فــرق معاصــرة تنتســب إىل اإلســالم  - 
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وبيــان موقــف اإلســالم منهــا، املكتبــة العصريــة الذهبيــة للطباعــة والنشــر والتســويق، 
جــدة، الطبعــة: الرابعــة، 2241هـــ - 1002م. 

الفراء، أبو زكراي حيىي بن زايد بن عبد هللا بن منظور الديلمي الفراء )-702هـ(،  - 
معــاين القــرآن احملقــق: أمحــد يوســف النجــايت، حممــد علــي النجــار، عبــد الفتــاح 

إمساعيــل الشــلي، دار املصريــة للتأليــف والرتمجــة – مصــر، الطبعــة: األوىل.
القرشي، عبد القادر بن حممد بن نصر هللا القرشي، أبو حممد، حميي الدين احلنفي  - 

)-577هـ(، اجلواهر املضية يف طبقات احلنفية، مري حممد كتب خانه – كراتشي.
القرطــي، أبــو عبــد هللا حممــد بــن أمحــد بــن أيب بكــر بــن فــرح األنصــاري اخلزرجــي  - 

مشس الدين القرطي )-176هـ(، تفسري القرطي، حتقيق: أمحد الربدوين وإبراهيم 
أطفيش، دار الكتب املصرية، القاهرة، الطبعة: الثانية، 4831هـ - 4691 م


