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أشكر هللا الكرمي املنان على فضله؛ حيث أاتح يل إجناز هذا البحث بفضل منه ومنة ،فله احلمد ً
وآخرا.
ً
مث أتوجه خبالص الشكر والتقدير إىل من رعاين طالبة يف برانمج املاجستري ،ومعدة هلذا
البحث أستاذي ،ومشريف الفاضل األستاذ املشارك الدكتور /خالد نبوي سليمان حجاج ،الذي
أعطاين من وقته ،ومجيل صربه ،وصدق مشورته ،وعميق خربته ،وإرشاده مذ كان املوضوع عنو ًاان إىل
ومقدرا ما مررت به من ظروف ،فجزاه هللا تعاىل عين خري ما جزى أستاذًا عن
أن صار رسالة ،مراعيًا
ً
طالبه.
والشكر موصول إىل جامعتنا املباركة جامعة املدينة العاملية؛ عمادة ،وإدارة ،وأساتذة على
مساندهتم يل طوال مدة دراسيت.
أخريا أشكر كل من ساعدين وأعانين على إجناز هذا البحث ،وأخص ابلذكر ابن أخيت
و ً
«انصر سعد» على ما قام به من جهود يف مساعديت يف جتميع املادة البحثية ،وتوفري شبكة اإلنرتنت
للبحث والدراسة ،فله مين كل شكر وعرفان.
خالصا لوجهه الكرمي ،وأن ينفع به مجيع املسلمني ،إنه
وهللا تعاىل أسأل أن جيعل هذا العمل
ً

ويل ذلك والقادر عليه.
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امللخص
تناولت هذه الدراسة املقاصد القرآنية لدى املفسر حممد أطفيش ،يف كتابه املوسوم بـ "تيسري التفسري"،
وقد برزت مشكلة الدراسة يف االفتقار لبيان املقاصد القرآنية يف ضوء هذا التفسري ،وأتثري عقيدة املؤلف
يف ذلك ،لذا هدفت الدراسة لبيان املقاصد القرآنية لدى ابن أطفيش يف تفسريه "تيسري التفسري" ،وبيان
مدى انعكاس إابضيته على حتليله للمقاصد القرآنية ،كما هدفت كذلك إىل بيان آراء الشيخ ابن أطفيش
يف هذه املقاصد اليت أقرها من خالل الكتاب والسنة النبوية ،وقد اعتمدت الباحثة املنهج االستقرائي يف
استقراء وتتبع النصوص القرآنية املتعلقة ابملقاصد القرآنية لدى ابن أطفيش ،واملنهج التحليلي يف حتليل
وعرض مفهوم املقاصد عامة وأنواعها ،وبيان عالقة املقاصد القرآنية ابملقاصد الشرعية ،مث تطرقت ملراحل
تطور التفسري املقاصدي ،وتناولت كذلك سرية املفسر ابن أطفيش بشيء من التفصيل ،فعرفت به،
وبنشأته ،وعقيدته ،ومنها التعريف بكتابه "تيسري التفسري" ،ومنهجه الذي اتبعه يف التفسري ،كما احتوت
الدراسة على عرض موجز آلراء بعض علماء التفسري املتقدمني أمثال :ابن كثري والطربي ،واملتأخرين
أمثال :السعدي وابن عاشور ،ومقارنتها آبراء ابن أطفيش ابتباع املنهج املقارن ومدى مالءمة آرائه ألبعاد
العقيدة اإلسالمية ،ومن مث مدى توافقها مع مبدأ العبودية ،واحلكمة اإلهلية ،والتشريع الرابين ،وحتقيق
املصاحل واملنافع يف الدنيا واآلخرة من خالل املنهج االستنباطي ،حيث توصلت الباحثة لعدد من النتائج؛
منها :أن أهم مميزات تفسري ابن أطفيش :مجعه بني النقل والرأي ،وإثراؤه ابملسائل النحوية اليت تنم عن
غزارة علم الشيخ ،وسعة اطالعه يف اللغة ،ومعاجلته للقضااي الفقهية واألصولية ،مع بيان رأيه فيها ،ورأي
مجهور العلماء.ومن النتائج :أن املقاصد القرآنية اليت استنبطها ابن أطفيش منها العقائدية ،واألخالقية،
والفقهية ،وأن إابضية ابن أطفيش قد انعكست يف حتليله للمقاصد القرآنية؛ ومن دالئل ذلك :إنكاره
لرؤية هللا تعاىل يوم القيامة ،وأن املقصود هو االنتظار ،وليس النظر ،وأتويله بعض مسائل اآلخرة أتو ًيال
جمازاي كامليزان والصراط.
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ABSTRACT
This study shed the light on the Quranic intentions with the explainer " Mohammed Atfeesh"
in his book entitled " facilitation of the explanation". The study problem arised from lacking
the explanation of the Quranic intentions in the light of this explanation and the effect of the
author's creed in this. Therefore, the study aimed at showing the Quranic intentions with Ibn
Atfeesh's explanation " facilitation of the explanation" and its refection on his
creed"Ibadites"in analyzingthe Quranic intentions. It also aimed at showing the views of
Shiek Ibn Atfeesh in these intentions which he approved through Quran and prophetic
Sunnah. The study included also a presentation of the concept " intentions" in general and its
kinds and showed the relation of the Quranic intentions to the Sharia intentions, then it
discussed the development phases of intentions. It also discussed the biography of Ibn Atfeesh
with some details so it introduced him, his emergence, his creed, his scientific path and his
writings including such as introducing his book " facilitation of the explanation" and the
methodolgy followed by him in explanation. The study also contained a breif summary of the
views of some the early and late explainers and strike a comparison between them and the
views of Ibn Atfeesh, the suitablity of his views to the dimensions of the islamic creed and its
compliance to the principle of slavery, the devine wisdom, the devine legislation and achieve
the interest and the benefit both in the world and the afterlife. The researcher used the
extrapolative, the analytical and the deductive methods and reached some of the results of
which are: the most important davantage of Ibn Atfeesh is hisgathering to the transmitions of
quranic and prophetic tradition and the views, his enrichment of gramatical issues which gives
the impression about the deep knowledge of Shiek and his erudition in the language, his
treatment to the jurisprudential and fundamental issued and showing his views and the views
of the public scholars. Among the results: the Quranic intentions deduced by Ibn Atfeesh are
doctorinal, moral and juresipredential and that the " Ibadites" of Ibn Atfeesh is reflected in his
analysis of the Quranic intentions. Among the proofs of this is his denial to seeing Allah in
the day of judgment and the purpose is waiting , not seeing as well as his interpretation of
some of the afterlife issued metaphorically such as the scale " Mizan" and the path " Serat".
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املقدمة
احلمد هلل منزل الكتاب ،مرتب األسباب ،هادي العباد بنور تنزيله إىل ما فيه اخلري والصواب ،والصالة
والسالم على أشرف اخللق ،الداعي إىل احلق سيدان حممد ،عليه أفضل الصلوات ،وأزكى التسليم.
أجل عمل وأشرفه؛ ألن فضل
أما بعد :فإن االشتغال ابألحباث املتصلة ابلقرآن الكرمي وعلومه ي
القرآن على سائر الكالم كفضل هللا على خلقه .ولقد أودع املوىل عز وجل أسرار ومقاصد عظيمة يف
القرآن ،وجعله رسالة خالدة على مر الزمان ،وحتدى به الناس على اختالف ملكاهتم وقدراهتم
ليتدارسوه بقدر الطاقة واإلمكان ،فهو النبأ العظيم ،والذكر احلكيم ،الذي ال خيلق على كثرة الرد ،وال
تنقضي عجائبه أبد اآلبدين ،فال يزال دفاق الفيض ،مستمر العطاء ،يلهم الباحثني مبختلف
ختصصاهتم؛ ليستفيدوا منه متأملني ومستنبطني وحمللني ومتذوقني لبالغته العالية العصية عن املعارضة
والتقليد ،ويفتح لنا االهتمام ابلتفسري ،ورجاله ،واجتاهاته أبو ًااب شىت للبحوث والدراسات املتعلقة
مبناهج املفسرين ،وطرقهم يف استكشاف جوانب متجددة من إعجاز القرآن الكرمي ،ومسو رسالته
اجلامعة خلريي الدنيا واآلخرة ،فقد نشط طلبة العلم يف دراسة أشهر التفاسري ،وعرض مناهج أصحاهبا
تفسريا،
يف وضعها ،وطريقة تعاملهم مع موضوعاته ،وقراءاته الصحيحة املتعددة ،فلم يستثنوا من ذلك
ً
مبا فيها تفسري الشيخ حممد بن أطفيش اجلزائري املوسوم ب (تيسري التفسري) ،والذي عىن دارسوه
بعرض منهجه العقدي ،وطريقته يف التعامل مع اإلسرائيليات ،والقضااي النحوية والبالغية ،والقراءات
القرآنية ،واألحكام الفقهية على ما سارت عليه سائر البحوث املهتمة مبناهج املفسرين ،وهذا الذي
دفع ابلباحثة إىل حماولة إثراء الباب بدراسة جديدة عن هذا التفسري الذي قلت الدراسات عنه،
وانعدمت خبصوص ما وقف عليه من املقاصد القرآنية ،عنواهنا تاملقاصد القرآنية عند الشيخ ابن
أطفيش من خالل تفسريه (تيسري التفسري)ت فالشيخ له ثالثة تفاسري هي :تهيمان الزاد إىل دار
املعادت ،وتداعي العمل ليوم األملت ،وتتيسري التفسريت ،وهذا األخري هو ميدان الدراسة اليت عزمت
عليها.
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مشكلة البحث
حظيت كتب التفاسري ابلعديد من الدراسات والبحوث املهتمة مبناهج املفسرين ،دون الوقوف على
ما أفرده مؤلفو هذه الكتب من مقاصد قرآنية يف تفاسريهم ،واليت قدمت لنا خدمة عظيمة يف البيان
والداللة ،مع إبراز اخلطوط العريضة لآلايت القرآنية .ولعل كتاب تتيسري التفسريت للشيخ حممد
أطفيش واحد من هذه الكتب اليت أابنت على علو كعب هذا العلم اجلليل؛ فجاءت هذه الدراسة
املتواضعة حماولة من الباحثة للداللة على إشكال مطروح يوضح مدى االفتقار يف بيان املقاصد
القرآنية يف ضوء تفسري الشيخ حممد أطفيش تتيسري التفسريت ،معاجلة علمية وعملية ،نظرية وتطبيقية؛
خدمة للعلم وأهله.
أسئلة البحث:
السؤال الرئيس الذي يسعى هذا البحث لإلجابة عليه:
تكيف برزت املقاصد القرآنية من خالل كتاب (تيسري التفسري) للشيخ حممد بن أطفيّش؟
ويتفرع عن هذا السؤال ،األسئلة التالية:
 ما مفهوم املقاصد القرآنية؟ وما الفرق بينها وبني املقاصد الشرعية؟ ما أبرز مميزات تفسري ابن أطفيش؟ ما املقاصد القرآنية اليت ذكرها ابن أطفيش يف تفسريه؟ كيف انعكست إابضية ابن أطفيش على حتليله ملقاصد القرآن الكرمي؟ -كيف خيدم التفسري املقاصدي الدراسات التفسريية للقرآن الكرمي؟

أهداف البحث:

 بيان كيفية بروز املقاصد القرآنية من خالل كتاب (تيسري التفسري) للشيخ حممد ابن أطفيش. بيان مفهوم املقاصد القرآنية ،والفرق بينها وبني املقاصد الشرعية. توضيح أبرز مميزات تفسري ابن أطفيش. استنباط املقاصد القرآنية اليت ذكرها ابن أطفيش يف تفسريه. بيان انعكاس إابضية ابن أطفيش على حتليله ملقاصد القرآن الكرمي.2

 توضيح كيف خيدم التفسري املقاصدي الدراسات التفسريية للقرآن الكرمي.مصطلحات البحث:
املقاصد لغة :ورد مفهوم املقاصد بعدد من املعاين التالية:
 -1منها االعتدال ،واالستقامة؛ بدليل قوله تعاىل :ﮋﰉ ﰊ ﰋﮊ (سورة لقمان ،اآلية.)19 :
 -2ومنها االنصراف حنو الشيء حىت وصوله يقال :قصدت قصده؛ أي :حنوت حنوه ،وأقصد
السهم ،أصاب وقتل مكانه(.)1
 -املقاصد اصطالحا :هي تاملعاين ،واحلكم امللحوظة للشارع يف مجيع أحوال التشريع ،أو معظمها،

حبيث ال ختتص مالحظتها ابلكون يف نوع خاص من أحكام الشريعةت( .)2وكذلك املراد هبا :تالغاية
منها ،واألسرار اليت وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامهات(.)3
()4
أيضا هي :تالغاايت
 املقاصد القرآنية :هي تإدراك مراد هللا تعاىل من إنزال القرآن الكرميت  ،و ًاليت أنزل القرآن الكرمي ألجلها حتقي ًقا ملصاحل العبادت(.)5

أمهية البحث:

تكمن أمهية البحث من أمهية الدعوة إىل هللا تعاىل من خالل القرآن الكرمي؛ إذ إن الدعوة إىل هللا
تعاىل غاية عظيمة ،ومقاصدها نبيلة ،ومن فقد تفسري تلك املقاصد والغاايت ختبط يف منهجه
وفسدت دعوته؛ إضافة إىل إثراء املكتبة القرآنية هبذا النوع من التفسري (التفسري املقاصدي) الذي
يساهم يف خدمة الدراسات التفسريية للقرآن الكرمي ،وهذا ما ستوضحه الباحثة من خالل الدراسة
النظرية التطبيقية على تفسري ابن أطفيش (تيسري التفسري) ،واستنباط املقاصد القرآنية لديه مع بيان
آراء الشيخ يف املقاصد ،وأتثري عقيدته يف ذلك.
( )1ابن منظور ،لسان العرب ،مادة (ق ص د) ،ط.)353/3( ،3
( )2ابن عاشور ،مقاصد الشريعة اإلسالميمة ،د .ط ،ص.183
( )3الفاسي ،مقاصد الشريعة ومكارمها ،ط ،5ص.7
( )4التجاين ،مقاصد القرآن الكرمي وصلتها ابلتدبر ،ص.6
( )5عبد الكرمي حامدي ،مقاصد القرآن من تشريع األحكام ،ط ،1ص.29
3

الدراسات السابقة:
حتما من كتاابت السابقني ،إىل جانب
بديهي أن حبثي هذا لن ينطلق من فراغ ،فسأستفيد ً
استنفادي ما أجد من طاقة يف التأمل والنظر فيما يقع بني يدي مما خيدم املوضوع.
ولعل الدراسات اخلاصة مبنهج ابن أطفيش يف تفسريه هي العمدة األوىل اليت أستأنس هبا يف حبثي هذا
من جهة التعيرف العام على تفاسريه الثالثة ،وختصيص كتاب (تيسري التفسري) ابلدراسة املرتكزة على
التوجيه املقاصدي فيه ،ومن هذه الدراسات:
* منهج الشيخ حممد بن أطفيّش يف تفسريه «تيسري التفسري» :وهي رسالة ماجستري للطالب حممد

مصطفى درويش اخلواجا ،من اجلامعة األردنية ،دورة 1994م ،واليت كشفت عن جوانب هامة من
منوذجا منها ،وسعت
حياة الشيخ ،وعرجت على التأريخ للتفاسري اإلابضية اليت يعترب هذا التفسري ً
هذه الدراسة إىل إظهار االجتاه الذي سلكه مصنف هذا التفسري ،واملنهج الذي ارتضاه ،موضحة
موقفه من التفسري بنوعيه :املأثور واملعقول ،مبينة السمة الغالبة على تفسريه؛ وهي االستقصاء والتوسع
يف املسائل اليت يبحثها.
وقد ركزت هذه الدراسة على القاعدة الفكرية ،اليت انطلق منها الشيخ يف معاجلته جلميع
القضااي اليت تطرق إليها ،وعلى حترير اآلراء اليت جاء هبا ،ومدى اعتماده يف ذلك على نصوص
الكتاب العزيز ،وتناولت الدراسة ابلتفصيل مدى اهتمامه مبسائل علوم القرآن ،واهتمامه بقضااي اللغة
والنحو ،والتزامه مبذهبه يف معاجلة القضااي الفقهية.
جامعا ،حياول أن يساير املدرسة احلديثة يف
وانتهت الدراسة إىل أن الشيخ كان
مفسرا ً
ً
التفسري ،وينسج على منوال من سبقه من املفسرين؛ غري أن حتيزه ملذهبه مل جيعله موضوعيا ابلدرجة
املطلوبة يف بعض املواضع.
وتعترب هذه الدراسة شاملة ،ومستوفاه لسرية الشيخ ،ومنهجه يف التفسري ،استعنت هبا يف عدة
مباحث ،ورغم توسع الدراسة يف عرض منهج الشيخ يف تفسريه وتتبع طريقته ،إال أهنا مل أتت على
ذكر املقاصد القرآنية لدى ابن أطفيش يف تفسريه ،وهذا ما جيعل دراسة الباحثة مكملة ملا بدأه
الباحث ،ومدعمة للموضوع ابجتاه جديد وابب مفيد.
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* توظيف اإلابضية أتويل القرآن الكرمي يف نشر عقائدهم (دراسة حتليلية نقدية) :دراسة ماجستري
مقدمة من الطالب أمحد سليمان علي األطرش ،إشراف األستاذ املشارك الدكتور /يوسف حممد
العواضي ،قسم التفسري وعلوم القرآن ،كلية العلوم اإلسالمية ،جامعة املدينة العاملية
(1438ه2017/م) .تناول الباحث يف هذه الدراسة الفرقة اإلابضية والتعريف هبا ،وعالقتها
ابخلوارج ،وإبراز منهج اإلابضية يف أتويل القرآن الكرمي ،ومدى توظيفهم للتفسري يف نشر عقائدهم،
مستخدما املنهج االستقرائي يف تتبعه للموضوعات اخلاصة مبوضوع الرسالة ،ومن مث حتليلها والتعليق
مربزا أهم أهداف رسالته يف الكشف عن أتويالهتم يف العقائد ،وبيان
عليها من خالل املنهج النقديً ،

خمالفتها لعقيدة أهل السنة واجلماعة ،وكيفية تطويعهم النصوص خلدمة معتقداهتم ،وقد أسفرت
الدراسة عن مجلة من النتائج أمهها :اتفاق اإلابضية مع اخلوارج يف النشأة والعقيدة ،واختلفت عنهم

يف مسائل قليلة؛ ومنها :حتكيم اإلابضية العقل يف القرآن الكرمي ،ومتسكهم ابلتنزيه؛ خمافة التشبيه
فوقعوا ابلتعطيل ،وكذلك نقاط االتفاق بني اإلابضية وأهل السنة أكثر من نقاط االختالف.
لقد وفق الباحث يف رسالته ،وقدم فكرة واضحة ،وجلية عن الفرقة اإلابضية ،ومنهجها يف
أتويل القرآن الكرمي ،أفادت الباحثة يف تعزيز املعلومات عن عقيدة اإلابضية.
* الشيخ حممد بن يوسف أطفيش ومذهبه يف تفسري القرآن الكرمي ،مقارنة إىل تفسري أهل السنة:
رسالة ماجستري مقدمة لنيل درجة املاجستري يف اآلداب ،إعداد الطالب /حيىي بن صاحل بوتردين من
جامعة عني مشس1410 ،ه 1989 /م.
ركزت هذه الدراسة على منهج الشيخ ابن أطفيش يف التفسري من خالل كتابه «تيسري

التفسري» ابستخدام املنهج االستقرائي الوصفي يف تتبع مصادر الشيخ ابن أطفيش النقلية يف التفسري،

وبيان موقفه منها مثل :املصدر القرآين مبختلف مسائله املتعلقة به من انسخ ومنسوخ وعام وخاص
وغريها ،وكذلك املصدر النبوي أو التفسري ابلسنة ،وبيان موقف الشيخ من قيمة األحاديث املروية يف
أخريا مصدر التفسري أبقوال الصحابة والتابعني ابعتباره من املصادر
التفسري ومدى استفادته منها ،و ً
موضحا موقف الشيخ من حجية رأي الصحابة ،كما تعرض لبيان موقفه من مسألة
النقلية اهلامة،
ً
اإلسرائيليات؛ لكوهنا مقرتنة مبصدر الصحابة والتابعني ،رضوان هللا عليهم.
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مث انتقل الباحث يعرض موقف الشيخ من التفسري ابلرأي من حيث منهجه يف التفسري ابللغة
مستعرضا اهتمامه ابجلانب اإلعرايب والصريف كسمة ابرزة يف تفسريه ،ابإلضافة إىل قوة الفهم
والبالغة،
ً
واالستنباط عن طريق االجتهاد والتأويل ،من خالل بيان رأيه يف تفسري املتشابه من آايت الصفات
اليت هي حمل خالف بني مذهبه وغريه من املسلمني.
كما انقش الباحث مشكلة تعلق املفسر مبذهبه يف التفسري؛ وذلك إبقامة مقارنة قصرية بني
مستعرضا مواقف كل منهمها من
الشيخ ابن أطفيش واإلمام الفخر الرازي ابستخدام املنهج املقارن،
ً
آايت الرؤية ومفهوم كل منهما ملبدأ التنزيه.
ويف اخلامتة انتهى الباحث إىل أن اإلابضية قد سامهوا كغريهم من املسلمني يف تفسري معاين
كتاب هللا ،وذلك وفق املصادر املتعارف عليها.
حماوال
ويتبني هنا حتيز ونصرة الباحث ملذهب اإلابضية -فهو من أتباع هذا املذهبً -
التوضيح أبن اإلابضية ليست اجرد فرقة خارجية ،وقد اعتمد على مصادر اإلابضية املباشرة يف تقرير
مبادئهم وعرض آرائهم مبا له عالقة يف هذه الدراسة .والفرق بينها وبني دراسة الباحثة هو عدم تطرق
الباحث هنا للمقاصد القرآنية لدى الشيخ ابن أطفيش.
* الشيخ حممد بن يوسف أطفيش ومنهجه يف التفسري من كتاب «تيسري التفسري» :رسالة
ماجستري يف التفسري وعلوم القرآن مقدمة من الطالب /حممد عبد هللا العدوي ،من جامعة أم درمان
اإلسالمية 2014م ،السودان.
هتدف الدراسة إىل تعريف الدارسني ابلشيخ حممد بن أطفيش ومنهجه يف التفسري ،من خالل

«تيسري التفسري» ،وكذلك التعريف ابملنهج اإلابضي وما يتعلق به من حيث نشأته ومؤسسه

واألحداث والوقائع اليت عاصرت النشأة ،مع بيان عالقة اإلابضية بفرقة اخلوارج ،من خالل مقارنة
افضا
الباحث بني املذهبني ورصد مواطن االتفاق واالختالف بينهما .مث تطرق الباحث إىل املعتزلة ر ً
ما قيل حول أتثر اإلابضية ابملعتزلة ،مبينًا أن اإلابضية أسبق نشأة من املعتزلة ،وذكر أن املسائل اليت
تتشابه فيها اإلابضية مع املعتزلة هي انجتة عن األدلة املستخدمة للربهان عليها.
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وقد قام الباحث بدراسة تفسري ابن أطفيش من خالل علوم القرآن وأنواع التفسري ،مع عرض مناذج
من تفسري التيسري وموقفه من اإلسرائيليات ،وأوضح الباحث التفسري ابلرأي عند أطفيش ،مع املقارنة
مع املدارس األخرى من خالل عدة مباحث منها :اللغة يف تفسري التيسري ،والتفسري الفقهي عند
أطفيش ،وتفسري آايت العقيدة عنده.
مث ختم حبثه خبامتة اجملة خلالصة النتائج اليت توصل إليها ،وقد انتهى فيها أن ابن أطفيش قد
أظهر املنهج العام للمدرسة اإلابضية يف طريقة التفسري ،مع التميز للعامل واملفسر اإلابضي يف وضع
منوذجا للعامل
بصمته يف مؤلفاته ،دون اخلروج عن األصول املتفق عليها عند اإلابضية ،وابلتايل يعطي ً
ذاكرا ألقواهلم
واملفسر اإلابضي املتمسك أبصول مذهبه ،والفقيه املقارن لغريه من املذاهب اإلسالميةً ،
مواف ًقا أو خمال ًفا هلا مع الرتجيح لوجهة نظره.
وهذه الدراسة تضمنت معلومات قيمة ومفيدة ومفصلة عن حياة الشيخ ومذهبه ومنهجه يف
كتابه ،تفيد الباحثة يف موضوع الرسالة من خالل عدة مباحث؛ إال أنه غفل عن التفسري املقاصدي
لدى الشيخ.
* التفسري املقاصدي عند ابن العريب يف تفسريه "أحكام القرآن" :رسالة دكتوراه يف التفسري وعلوم
القرآن ،إعداد /زهري هاشم رايالت ،جامعة الريموك ،األردن1432( ،ه2011-م) ،قدمت هذه
الدراسة للكشف عن جهود ابن العريب يف توظيف املقاصد يف فهم القرآن الكرمي يف تفسريه تأحكام
القرآن ت ،وهل كان البن العريب تصور نظري متكامل للتفسري املقاصدي؟ وقد هدفت الدراسة إىل
تتبع اجتهادات ابن العريب ،وإشاراته يف تفسريه ،وبيان كيف أصل ابن العريب للتفسري املقاصدي ومن
مث تطبيقه يف تفسريه.
وانتهت الدراسة لنتائج منها :تكامل منهج ابن العريب يف التفسري ،وكان لثقافة ابن العريب
الشاملة دور يف توجيهه إىل البحث الشامل يف احلكم الشرعي جبانبيه االستنباطي والتطبيقي .ومن
أيضا :متيز التفسري املقاصدي عند ابن العريب مبجموعة من السمات :األساس الذي قام عليه
النتائج ً
التفسري املقاصدي عنده ،هو نظرته الشمولية عند تفسريه آلايت القرآن الكرمي ،وطابعه العملي،
وبعده التطبيقي ،والتزامه بقواعد التفسري ،وتقريبه بني اآلراء التفسريية املختلفة ،وهذه الدراسة تتفق مع
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دراسة الباحثة من حيث موضوع الرسالة (التفسري املقاصدي)؛ لذلك مت إدراجها؛ ألمهية موضوعها،
وزايدة املعرفة هبذا النوع من التفسري تالتفسري املقاصديت.
ولقد وجدت يف ثنااي كتب مناهج املفسرين ما يعرف ابلشيخ وتفسريه ،وكان عمدهتا كتاب

«التفسري واملفسرون» للشيخ حممد حسني الذهيب ،الواقع يف ثالثة جملدات ط ،2دار الكتب
احلديثة1396( ،هـ ـ1976-م) ،والذي كان سباقًا للتعرض ملنهج الشيخ ابن أطفيش يف التفسري
منذ منتصف القرن املاضي ،وأفاض يف احلديث عن كل تفاسريه؛ غري أن ما آاثر املهتمني بتفسري
الشيخ ،واملنتمني ملذهبه ،هو اعتباره اإلابضية من اخلوارج ،وهذا ما ينفونه عن أنفسهم.
كثريا يف جانب عرض ترمجة الشيخ ابن أطفيش ،وطبعات تفسريه،
وقد أفادين الشيخ الذهيب ً
وكل ما تعلق بوصفه؛ حيث يشهد له ابجلهد الكبري يف تتبيع تفاسري القرآن الكرمي ،والتعريف هبا،
وأبصحاهبا بدقة واقتدار ،مبين على تتبع املخطوطات واملؤلفات املتعلقة ابملفسرين يف مشارق األرض
ومغارهبا ،وحسيب منه ذلك؛ فجانب الدراسة التطبيقي املتعلق ابملقاصد القرآنية يف تفسري الشيخ ابن
أطفيش مما أمين النفس ابالجتهاد فيه ،واستنباطه من بطن هذا السفر العظيم.
متاما مع طبيعة البحث الذي تسعى إليه الباحثة
واخلالصة من هذه الدراسات أهنا ال تتفق ً

يف موضوع املقاصد القرآنية لدى الشيخ؛ فمنها من تناولت تفسري الشيخ حممد بن أطفيش من جانبه
املنهجي املتفرع من علوم القرآن أبقسامها املختلفة ،ومل تسع الستخراج ما وقف عليه من املقاصد
القرآنية ،ومنها ما سلطت الضوء على املقاصد القرآنية ،ولكن كانت الدراسة على كتاب آخر غري
كتاب تتيسري التفسريت.
وعليه فجديد هذه الدراسة الذي تضعه الباحثة بني أيديكم هو:
 الدراسة العميقة ملفهوم املقاصد القرآنية ،وختصيص ما ورد منها يف (تيسري التفسري). بيان أقسام املقاصد اليت جاء هبا القرآن الكرمي. -االنفراد بدراسة تفسري الشيخ ابن أطفيش من انحية مل تسبق إليها.
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التعقيب على الدراسات السابقة:
إن الذي ترمي إليه الباحثة من هذا البحث اجلديد يف تفسري الشيخ ابن أطفيش ،هو الوقوف على ما
تنبه له من مقاصد القرآن الكرمي ،وختصيصها ابلدراسة دون غريها من املتعلقات ذات الصلة
ابلقراءات ،واإلسرائيليات ،وعلوم القرآن.
منهج البحث:

تقوم هذه الرسالة على املنهج االستقرائي؛ بتتبع إسهامات ابن أطفيش املقاصدية يف تفسريه ،ومن مث
استنباطها ،وتقسيمها ،وحتليلها ،مث مقارنتها جبهد غريه من العلماء مع االستعانة ابملنهج التارخيي
لرصد تطور التفسري املقاصدي؛ وعليه فإن هذه الرسالة مشلت عدة مناهج اجتمعة هي :املنهج
االستقرائي ،واالستنباطي ،والتحليلي (الوصفي) واملقارن(.)1
حدود البحث:

 دراسة املقاصد القرآنية عند الشيخ ابن أطفيش من خالل تفسريه (تيسري التفسري). دراسة بعض املقاصد القرآنية عند العلماء :ابن كثري ،والسعدي ،وابن عاشور ،والقرطيب -رمحهمهللا -لعقد مقارنة بينها.
إجراءات البحث:
ستقوم الباحثة ابلتايل:
 -1نقل اآلايت من برانمج (مصحف املدينة النبوية للنشر احلاسويب) ،ووضع بعدها مباشرة اسم
السورة ،ورقم اآلية.
( )1املنهج االستقرائي  :هو تتتبع أمور جزئية ليحكم حبكمها على أمر كلي يشملهات .جدية ،منهج االستقراء عند األصوليني

والفقهاء ،ص .30واملنهج االستنباطي :هو منهج تيبدأ من قضااي مبدئية مسلم هبا إىل قضااي أخرى تنتج عنها ابلضرورة ،دون

االلتجاء إىل التجربة .ويت يم هذا بواسطة القول ،أو بواسطة احلسابت ،بدوي ،مناهج البحث العلمي ،ط ،3ص .18واملنهج
التحليلي :منهج تيستند إىل وصف الظواهر الطبيعية واالجتماعية كما هي ،وهو مكمل للمنهج االسرتدادي التارخيي ،الذي
يصف الظواهر يف تطورها املاضي حىت يصل هبا إىل الوقت احلاضرت .عناية ،مناهج البحث العلمي يف اإلسالم ،ص .86املنهج

املقارن :تعبارة عن أسلوب املقابلة واملقايسة بني األحداث والظواهر املختلفة ،وموازنة بعضها ببعضها اآلخر؛ هبدف الكشف

عما بينها من عالقات ووجوه شبه ،أو اختالف وتباينت .مركز نون للتأليف والرتمجة ،البحث العلمي -قواعده ومناهجه ،ط،1

ص.209
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 -2ختريج األحاديث الشريفة الواردة يف البحث ،مع ذكر درجاهتا يف الصحة والضعف؛ إال ما كان
منها يف «الصحيحني» يكتفى بتخرجيها.
 -3إسناد األقوال إىل قائليها ،مع ذكر مصادرها اليت نقلت منها يف اهلامش.
 -4ترمجة خمتصرة لألعالم املغمورة فقط ،مع التنبيه على من مل تقف على ترمجة له.
 -5استقراء النصوص القرآنية يف تيسري التفسري ،واستنباط املقاصد القرآنية لدى ابن إطفيش.
 -6وضع متهيد ،وخامتة للفصول ،أو املباحث اليت ترى الباحثة أهنا حباجة لذلك.
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الفصل األول :التعريف ابلشيخ ابن أطفيش وبكتابه
حيتوي هذا الفصل على عدة مباحث كما يلي:
املبحث األول :ترمجة ابن أطفيش.
املبحث الثاين :التعريف بكتاب «تيسري التفسري».
املبحث الثالث :منهج الشيخ ابن أطفيش يف التفسري.
متهيد:
يع د اب ن أطف يش أح د أع الم الت اريخ اإلس المي العري ق ،وه و م ن األف ذاذ ال ذين يق ل نظ راؤهم ع رب
ويال يف خدم ة
الت اريخ ،فه و جيم ع إىل س عة العل م ،دق ة النظ ر ،وص دق احلك م ،وهب ه هللا تع اىل عم ًرا ط ً
العلم ،ورزقه التوفيق ،وحاله ابلورع ،والتواض ع ،واالس تقامة ،وق د ح دث عن ه ال ذين تتلم ذوا عل ى يدي ه
الش يء الكث ري ع ن اس تقامته ،وورع ه ،وقيام ه بواج ب األم ر ابملع روف والنه ي ع ن املنك ر ،وج ده يف
خدمة العلم(.)1

( )1قس

م اإلع

الم ،تالش

يخ حمم

دب

ن يوس

http://www.etakwa.org/moussahmat/keraa.php?code_msh=18
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ف أطف

يش (القط

ب)ت.

املبحث األول :ترمجة ابن أطفيش
املطلب األول :امسه ونسبه ونشأته ووفاته
هو حممد بن يوسف بن عيسى بن صاحل بن عبد الرمحن بن عيسى بن إمساعيل أطفيش(.)1
نســبه :تاحلفص ي ،الع دويت نس بة إىل أيب حف ص عم ر ب ن اخلط اب  ،أم ا الع دوي فه و نس بة إىل
ع دي ب ن كع ب القرش ي ج د عم ر ب ن اخلط اب  ،)2(وهن اك م ن ي رى نس به إىل عم ر ب ن حف ص
اهلنايت؛ جد العائلة احلفصية املالكة يف تونس(.)3
ولد يف اجلزائر يف بلدة تيسجنت إحدى قرى وادي ميزاب ،يف ع ام (1236ه 1820-م) ،مث
سافر والده مع والدته إىل تغردايةت فعاش فيها فرتة طفولته(.)4
نشأته -وفاته:
يع د وال ده تيوس ف ب ن عيس ىت م ن الشخص يات الب ارزة يف وادي مي زاب ،وت ويف وابن ه حمم د يف الرابع ة
م ن عم ره .أم ا والدت ه فه ي عائل ة م ن آل ي در ،إذ تع د م ن األمه ات الن ادرات الالئ ي ب ذلن اجه ودات
عظيم ة م ن أج ل نش ر العل م الص حيح؛ ق ال فيه ا امل ؤرخ اجلزائ ري تحمم د عل ي دب وزت :توك ان هل ا أعظ م
األثر فيه بوراثتها الشريفة ،وهي كانت السبب يف اجتاه القطب اب ن أطف يش إىل العل م بع د وف اة وال ده،
اجتاه ا م اداي ي ودي بنبوغ ه ،كم ا أودت امل ادة واجله ل بنب وغ كث ري م ن اليت امى ،وأبن اء
ولواله ا الجت ه ً
األمهات اجلاهالتت.
وق د ش عر تاب ن أطف يشت رمح ه هللا ابلي تم من ذ الرابع ة م ن عم ره من ذ وف اة وال ده؛ إال أن والدت ه
دارا حلف ق الق رآن
عوض ته ابحلن ان ،والرعاي ة ،وحس ن الرتبي ة ،وق د اهتم ت والدت ه بتعليم ه؛ إذ أدخلت ه ً

) )1الزركلي ،األعالم ،ط.)156/7( ،15

) )2نويهض ،معجم أعالم اجلزائر يف صدر اإلسالم حىت منتصف القرن العشرين ،ط ،1ص.190

) )3بوذينة ،انظر :مشاهري التونسيني ،ص  .وأبو القاسم ،انظر :اتريخ اجلزائر الثقايف ،ط.)265/3( ،1
) )4الزركلي ،األعالم ،ط.)156/7( ،15
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الك رمي ،وه و يف اخلامس ة م ن عم ره ،وحف ق الق رآن الك رمي وه و يبل ن مث اين س نوات( .)1واف اه األج ل يف
عاما (1332ه 1914-م)(.)2
مسقط رأسه ،وعمره ستة وتسعون ً
املطلب الثاين :مساره العلمي
ظهرت عليه رمحه هللا خمايل الذكاء ،وحب العلم منذ صغره ،وقد درس على ي د مش ايخ كالش يخ حمم د
آزابر( ،)3ولك ن م ورد العل م ك ان ال يش في غليل ه ،فص ادف رج وع أخي ه إب راهيم م ن رحل ة علمي ة يف
مصر وعمان ،فوجد حممد يف أخيه املزيد من املعارف اليت تطمح نفسه إليه ا ،فالزم ه ح ىت حص ل من ه
عل ى عل وم ال دين ،والعربي ة ،واملنط ق ،واحلس اب ،والفل ك ،والت اريخ ،ف انقطع إلي ه الش يخ حمم د ،والزم ه
ابإلضافة إىل الشيخ ضياء الدين عب د العزي ز ب ن إب راهيم ب ن عب د العزي ز ب ن عب د هللا الثمي ين(- )4ابع ث
ائال ل ه:
النهض ة العلمي ة وحرك ة الت أليف عن د اإلابض ية -ال ذي دع اه إىل بيت ه ،وق دم ل ه مكتب ة وال ده ق ً
تهذه كتب والدي ومؤلفاته حتت تصرفك ،فخذ منها ما شئت ،ويف أي وقت شئتت.
وك ان الش يخ تاب ن أطف يشت ميت از أبن ه ال ب د أن خ ذ قس طًا واف ًرا م ن العل م يف أي مك ان ب ه
عل م ،وك ان يطل ع عل ى كاف ة املراج ع يف أي مك ان في ه كت ب؛ وابلت ايل أخ ذ تاب ن أطف يشت رمح ه هللا
اجرا يف
قس طًا وافيً ا م ن العل م م ن العدي د م ن املراج ع ،والكت ب ،مم ا جعل ه يكتف ي ب ه ،فل م خي رج مه ً
طل ب العل م ،وال ي ذكر عن ه أن ه ش رق أو غ رب ،أو تنق ل ب ني معاه د العل م خ ارج مكان ه؛ مم ا س اعده
على اتصافه يف أول شبابه ابملهارة ،والذكاء ،والفطنة مما جعل العامل ينبهر بعقله وعلمه.
ومل يقتصر تابن أطفيشت رمحه هللا على االهتمام ابلعلم وحتصيله؛ بل عم ل عل ى نش ره وتعليم ه
شيخا يف املدرسة ،وقد أهدى إليه أخوه
لألفراد ،وكان ال يتجاوز السادسة عشر من عمره حىت أصبح ً
كل كتبه اليت ج اء هب ا م ن املش رق الع ريب ،فدرس ها دراس ة علمي ة ،ح ىت متك ن فيه ا ك ل ال تمكن؛ ففق ه
( )1دبوز ،هنضة اجلزائر احلديثة ،د.ط.)290/1( ،

( (2نويهض ،معجم أعالم اجلزائر ،ط ،1ص.20 ،19 :

( (3حممد بن عيسى إزابر ،ت (1296ه 1872/م) :من علماء يسجن مبزاب ،هاجر إىل املشرق برفقة الشيخ إبراهيم بن يوسف
أطفيش لالستزادة من العلوم ،وجلب معه من عمان نفائس الكتب ،ويعترب من مشايخ حممد بن أطفيش .ينظر :فريق من
الباحثني ،معجم أعالم اإلابضية.)823 ،822/4( ،

) )4أبو القاسم ،انظر :اتريخ اجلزائر الثقايف ،ط ،)266 ،265/3( ،1نويهض ،معجم أعالم اجلزائر ،ط ،1ص.20 ،19 :
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مس ائلها ،وأدرك أس رارها ،وال أدل عل ى ذل ك م ن نبوغ ه النح وي ،حبي ث اس تطاع أن ي نظم كت اب
«املغ ين» الب ن هش ام يف ةس ة آالف بي ت وعم ره ال يزي د ع ن س ت عش رة س نة .ومل يتج اوز العش رين
من عمره ،حىت أصبح أكرب عامل يف وادي ميزاب ،فقد بدأ الت أليف يف ه ذه الس ن( .)1وك ان يش ار إلي ه
ابلبن ان يف علم ه ،وأخالق ه ،وإخالص ه ،وأمس ى م ن العلم اء الكب ار يف وادي مي زاب ،واجلزائ ر ،والع امل
اإلسالمي.
وق د ق ام بف تح دار للت دريس والت أليف ،مث أف رغ ك ل جه ده يف إص الح س لوك ا تم ع؛ حملارب ة
اآلف ات االجتماعي ة دون كل ل يف ك ل حلظ ة ،م ا دام هدف ه األول ه و خدم ة اإلس الم ق ًوال وعم ًال؛
فاإلسالم يف نظره هو منهج للحياة البشرية اليت جتد فيه طبيعتها الفطرية.
ومل يكف ابن أطفيش عن تواصله للعلم؛ إذ عمل على نش ر العل م ،وتعليم ه ،وخدم ة الش ريعة،
ونص رهتا ،فعم ل عل ى وع ق األف راد ،وإرش ادهم للطري ق الص حيح؛ فض ًال ع ن حمارب ة الفس اد والرذائ ل

بك ل ق وة ،انهي ك ع ن أتلي ف بع ض الكت ب واملراج ع املتخصص ة يف ال دين ،ويف خدمتــه للــدين عمــل
على:
 -نشر العلم وتعليمه :ف فتح د ًارا للتعليم ،ومل يتجاوز العشرين من عمره ،حىت وفات ه ،وذل ك يف ع دد

م ن الق رى م ن اجلزائ ر مث ل :م زاب ،وجرب ة ،وجب ل نفوس ة ،وك ان تالمي ذه يتلق ون ال دروس ط وال أايم
األسبوع ما عدا يوم اجلمعة.
 -حتديد وقت للرد على أسئلة العامـة :إذ خص ص مس اء ك ل ي وم لإلجاب ة ع ن األس ئلة الفقهي ة م ن

ع دد م ن الق رى م ن دول ة اجلزائ ر ،وخارجه ا م ن بع ض ال دول مث ل :عم ان ،وليبي ا ،وت ونس ،وزجنب ار،
ومصر وإسطنبول.

 -الــوعا واإلرشــاد :إذ اه تم تاب ن أطف يشت رمح ه هللا بعم ل حلق ات لل وعق يف املس جد م ن أج ل

دروس ا
إرش اد األف راد إىل الطري ق الص حيح ،وارتق ى بعلم ه إىل أن أص بح ش ً
يخا للمس جد ،وك ان يلق ي ً
بعد صالة الفجر إىل شروق الشمس ،ويقوم بنشر تعاليم اإلسالم وشرحها ،وحترمي اآلفات االجتماعية
والرذائل ،وغريها مما هنى هللا عنه.
) )1أبو القاسم ،اتريخ اجلزائر الثقايف ،ط.)266 ،265/3( ،1
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يص ا عل ى الق راءة والكتاب ة؛ وك ان أحس ن
 -أتليــف الكتــب :فعل ى ال رغم م ن انش غاله إال أن ه ك ان حر ً

ف رتات أتليف ه ه ي الف رتات الليلي ة -اليع رف الن وم إال قل ًيال -ابإلض افة إىل احلض ر والس فر ،ف ال ي رتك
التأليف حىت وهو على ظهر السفينة يف طريقه إىل احلجاز حيث يقول :ت ...ف انظر كت ايب ال ذي ألفت ه
يف السفر؛ بعضه يف السفينة ،وبعضه يف مكة الذي مسيته :إيضاح املنطق يف بالد املشرقت(.)1
بعض من شيوخه:

 الش يخ عم ر ب ن س ليمان ن وح :ك ان قاض يًا يف ب ين يس جن زم ان مش يخة احل اج حمم د ب ن أزابر ،ول هعام ا ينش ر العل م.
معه د بب ين يس جن ،نف ي إىل مليك ة (إح دى ق رى وادي مي زاب) ولب ث فيه ا ثالث ني ً

خلف بنتًا (عائشة نوح) تزوجها ابن أطفيش فوهبت له اخلزانة اليت ورثتها عن أبيها العامل.
 والشيخ احلاج سليمان بن حيىي ب و جن اح املع روف ابلفرق د :ك ان م ن جنب اء مي زاب ،أدي ب وص حفيع رف حبماس ه ال وطين ،وه و م ن الكت اب الب ارزين يف ص حافة الش يخ أيب اليقظ ان ،ول ه مق االت متت از
ابلغرية الدينية ،وحصافة العقل ،والذكاء ،والوطنية ،وعزة النفس ،بعضها اجموع يف كتابه (الفرقد)(.)2
 الشيخ إبراهيم بن يوسف بن عيسى( ،)3أخ و حمم د ب ن أطف يش :ع امل إابض ي ،ل ه معرف ة ابلكيمي اء،م ن ب ين يس قن ،تعل م هب ا ،وبعم ان ،وابألزه ر ،مث اش تغل ابلت دريس ،وك ان ل ه أث ر فع ال يف تثقي ف
شخص ية أخي ه ،فق د كت ب الش يخ تأب و اليقظ انت (تلمي ذ حمم د ب ن أطف يش) مل ا رج ع أخ وه الش يخ
إب راهيم م ن املش رق الع ريب م ن عم ان ومص ر ،وه و ممل وء أبوس ع امل دارك ،كم ا م ر بيان ه؛ إذ احتض نه
ذاب ي روي غلت ه م ن العل م واملعرف ة ،فأخ ذ حظ ه من ه يف س ائر
تعليم ا وتثقي ًف ا ،فوج د من ه حب ًرا زاخ ًرا ع ً
ً
()4
العلوم ،مث تفرغ للتدريس والتأليف ،وصرف قوة شبابه فيهما إىل آخر عمره .

النيل وشفاء العليل ،ط.)14/1( ،2
( )1ابن أطفيش ،شرح كتاب ْ

( )2حممد انصر ،أبو اليقظان وجهاد الكلمة ،د.ط ،ص.215
عجم أعالم اجلزائِر ،من صدر اإلسالم حىت العصر احلاضر ،ص.19
( )3نويهض ،م َ
( )4حممد بن يوسف أطفيش ،اتدارت ،مركز الدراسات اإلابضيةhttp://www.taddart.org/?p=28 .
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املطلب الثالث :أتثر الشيخ ابن أطفيش -رمحه هللا تعاىل -بكتب التفسري األخرى
ومن أشهر كتب التفسري اليت أتثر هبا ابن أطفيش ،واستفاد منها الكثري يف خمتلف ا االت كاآليت:
كان البن أطفيش -رمحه هللا تعاىل -ع دد م ن املواق ف خ الل تعامل ه م ع املفس رين يف خمتل ف األحن اء؛
قال الشيخ الذهيب -رمحه هللا تعاىل -عنه :تإن الرجل قد قرأ الكثري من كتب التفسري ،وأتث ر مب ا فيه ا،
واستفاد الكثري من معانيهات(.)1
 -1تفسري الطربي :الذي يعرف ابسم «جامع البيان يف أتويل آي القرآن» ،وكان يستخدم ذل ك يف
جامع ا في ه ك ل أق وال الص حابة والت ابعني .وق د أتث ر الش يخ تأطف يشت -رمح ه هللا تع اىل-
التفس ري فق ط ً
هب ذا التفس ري كغ ريه م ن املفس رين ،وك ان يع د أس اس تفس ريه ،ف ال تك اد ص فحة م ن ص فحات تفس ري
تحمم د ب ن يوس ف أطف يشت ختل و م ن تتفس ري الط ربيت ،منه ا م ا قال ه عن د تفس ريه لق ول هللا تع اىل:

ﮋﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮊ (س ورة الواقع ة ،اآلي ة ،)64:فق ال :ق ال رس ول هللا ﷺ« :ال يقـ ــولن
أحدكم :زرعت؛ ولكن حرثت»(.)2
ي رى اب ن أطف يش -رمح ه هللا تع اىل -أن ه يس تحب لل زارع أن يس تعيذ ابهلل تع اىل ويق رأ ،عل ى
عك س تفس ري الط ربي؛ ق ال أب و هري رة  :أمل تس مع قول ه

تع اىل :ﮋﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ

ﮞ ﮟ ﮊ (س ورة الواقع ة ،اآلي ة)64 ،63 :؛ ل ذلك يس تحب لل زارع أن يس تعيذ ابهلل م ن الش يطان
الرجيم ويقرأ اآلية ،ويقول :هللا تعاىل الزارع املنبت(.)3
 -2تفسري الكشاف لإلمام الزخمشري:

وقد أفاد ابن أطفيش-رمحه هللا تعاىل -من تفسري الزخمشري إف ادة كامل ة؛ لك ن ك ان ينق ل عن ه ابل زايدة
كدا استفادته منه بقوله :إنه ال توجد سورة وال آية إال وكالم الزخمشري إمامها ورائدها،
أو ابلنقصان مؤ ً
اان يع ارض اإلم ام الزخمش ري عن دما ال يتف ق مع ه يف
وك ان الش يخ اب ن أطف يش -رمح ه هللا تع اىل -أحي ً
بع ض املس ائل ،ال س يما قول ه تع اىل:
(س ورة األنع ام ،اآلي ة  ،)107فس ر ه ذه اآلي ة :أبن ل و ش اء هللا -س بحانه وتع اىل -ع دم إش راكهم ،مل
ﮋﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮊ

( (1الذهيب ،التفسري واملفسرون ،د.ط.)320/2( ،

( )2أخرجه البيهقي يف السنن الكربى ،كتاب املزارعة ،ابب ما يستحب من حفق املنطق يف الزرع ( ،)228/6رقم (،)11751
مرفوعا غري قوي.
حكمه :روي ً

( )3الطربي ،جامع البيان عن أتويل آي القرآن ،ط.)114/27( ،1
16

يش ركوا ،وفي ه دلي ل عل ى أن هللا تع اىل أراد كف ر الك افر ،وأن ه ال يرغ ب إبميان ه ،وه ذا متف ق علي ه عن د
اإلابضية واألشعرية.
إال أن اإلم ام الزخمش ري -رمح ه هللا تع اىل -ي رى أن هللا ل و ش اء مش يئة إك راه أال يش ركوا مل
متام ا ،وه ذا خ الف الظ اهر ،ف ال يقب ل ذل ك ك ون ش رط املش يئة
يش ركوا ،وأن مش يئة االختي ار حاص لة ً
بعد يؤخذ من جواهبا ،ول يس يف اجل واب ذك ر اإلك راه ،ف ال يق در يف الش رط ،ويري د هللا تع اىل م ن اآلي ة
واجب الوقوع فإهنا أفادت مبنطوقها نف ي ع دم إش راكهم؛ لنف ي مش يئة توحي دهم ،مم ا ي دل عل ى أن هللا
تعاىل لو شاء توحي دهم لك ان ،فأف اد أن مش يئة الش يء توج ب وقوع ه ،وال يوج د دلي ل عل ى اإلجب ار؛
إذ تشري اآلية إىل أن هللا تعاىل لو شاء لوفقهم لإلميان.

 -3تفسري «البحر احمليط» أليب حيان األندلسي:

ك ان الش يخ اب ن أطف يش -رمح ه هللا تع اىل -معجبً ا أش د اإلعج اب أبيب حي ان األندلس ي؛ فق د أث ىن
علي ه كث ًريا ،ب ل وداف ع عن ه يف كث ري م ن املواق ف ،ب ل وص فه ببح ر العل م ( ،)1واس تعان ب ه يف ال رد عل ى
()2
أحياان خيالفه ،ويعقب عليه ،ويرده يف بعض املسائل ،ال سيما ما ذك ره عن د
املعتزلة ؛ ومع ذلك كان ً
تفسريه لقول ه

تع اىل :ﮋﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﯣ ﯤ

ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﮊ (سورة البقرة ،اآلية.)140 :
فسر أبو حيان تأمت على وجهني:

أحدمها :أن تكون فيه أم متصلة ،فاالستفهام عن وقوع أحد هذين األم رين :احملاج ة يف هللا ،واالدع اء
ودا ونص ارى ،وه و اس تفهام ص حبه اإلنك ار ،والتقري ع،
عل ى إب راهيم وم ن ذك ر مع ه ،أهن م ك انوا يه ً
والتوبيخ؛ ألن كال من املستفهم عنه ليس بصحيح.

الوجــه الثــاين :أن تك ون «أم» في ه منقطع ة ،فتق در بب ل واهلم زة؛ التق دير :ب ل أتقول ون ،فأض رب ع ن

أيض ا؛ أي أن
اجلمل ة الس ابقة ،وانتق ل إىل االس تفهام ع ن ه ذه اجلمل ة الالحق ة ،عل ى س بيل اإلنك ار ً
نسبة اليهودية والنصرانية إلبراهيم ومن ذكر معه ،ليست بصحيحة ،بش هادة الق ول الص دق ال ذي أت ى

ب ه الص ادق م ن قول ه تع اىل :ﮋﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﮊ (س ورة آل عم ران ،اآلي ة ،)67 :وبش هادة
( )1ابن أطفيش ،تيسري التفسري ،ط.)75/10( ،1
( )2املرجع السابق (.)268/1
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الت وراة واإلجني ل عل ى أهن م ك انوا عل ى التوحي د واحلنيفي ة ،وبش هادة أن اليهودي ة والنص رانية مل ن اقتف ى
طريق ة عيس ى ،وأبن م ا يدعون ه م ن ذل ك ق ول ب ال بره ان ،فه و ابط ل ،وأم ا ق راءة الي اء ،فالظ اهر أن
تأمت فيها منقطعة(.)1
رج ح أب و حي ان -رمح ه هللا تع اىل -تفس ري تلف ق تأمت ب تبلت ،والتق دير :ب ل أتقول ونت ،يف
اتص ال اس تدعاء إح دى اجلملت ني ،والس ؤال ع ن أح دمها ،عل ى عك س اب ن أطف يش إذ اقتص ر عل ى
االنقطاع.
 -4تفسري الرازي املسمى «مفاتيح الغيب»:

يتمت ع تفس ري ال رازي بش هرة واس عة ل دى الش يخ اب ن أطف يش -رمح ه هللا-؛ إذ اس تعان ب ه يف كث ري م ن
املواقف وأخذ أبقواله يف الكثري من تفسرياته؛ منها يف قوله تعاىل :ﮋﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮊ (سورة
الواقع ة ،اآلي ة ،)27 :حي ث ق ال ال رازي يف تامليمن ة واملش ئمةت دالل ة عل ى املوض ع ،واألزواج الثالث ة
أوال مب ا ي دل عل ى املوض ع ،واثنيً ا أبم ر متي زهم( ،)2وم ع ذل ك ك ان خيالف ه م ن
يتمي زون ابملوض ع ،فج اء ً

ذل ك يف بع ض املواض ع مث ل قول ه تع اىل :ﮋﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﮊ (س ورة التوب ة،
اآلية  ،)28يرى الرازي -رمحه هللا تعاىل -أن املقصود ال جنس من الناس إال مش رك ،ق ال اب ن أطف يش
-رمحه هللا تعاىل :-توإمنا ذلك لو قال :إمنا النجس املشركونت(.)3

) )1أبو حيان ،البحر احمليط يف التفسري ،د.ط.)659/1( ،

) )2انظر :البن أطفيش ،تيسري التفسري ،ط ،)74/13( ،1وللرازي ،انظر :مفاتيح الغيب ،ط.)162/29( ،1
) )3انظر :البن أطفيش ،تيسري التفسري ،ط ،)484/4( ،1وللرازي ،مفاتيح الغيب ،ط.)25/16( ،1
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املبحث الثاين :التعريف بكتاب «تيسري التفسري»
املطلب األول :موقع كتاب «تيسري التفسري» بني تفاسري ابن أطفيّش ،وعدد طبعاته

كان ابن أطفيش -رمحه هللا -وحيد عصره يف التفسري عن د اإلابض يني؛ فق د أب دع يف ثالث ة تفاس ري ،مت
طباع ة اثن ني م نهم ،يق ول فه د ب ن عب د ال رمحن ب ن س ليمان الروم ي :تويف العص ر احل ديث ال جت د إال
ثالثة تفاسري لإلابضية ،وتعجب إذا عرفت أهنا كلها ملؤلف واحد ،وأن املطبوع من هذه الثالثة اثن ان،
أما الثالث فلم يتمه ،ومل يطبعت.
أوهلما( :مهيان الزاد إىل دار املعاد) ،ويعد أول تفسري قام ب ه اب ن أطف يش ،وق د طب ع م رتني :واح دة يف

لدا.
زجنار ،واألخرى يف سلطنة عمان يف ثالثة عشر اج ً

اثنيهمــا( :داع ي العم ل لي وم األم ل) ،يع د اثين مرج ع ،وه و م ا زال خمطوطً ا ،واختل ف الدارس ون يف

منهجه؛ إذ ذهب البعض إىل أنه بدأه من اخلامتة ،وانتهى إىل سورة الرمحن.

اهتمام ا
اثلثهمــا( :تيس ري التفس ري) :أل ف اب ن أطف يش ه ذا التفس ري؛ ألن التفس ريين الس ابقني مل يلقي ا
ً

اعتمادا ابلغًا يف أوس اط املتعلم ني واملهتم ني ،وه ذا م ا ش جعه إىل أتلي ف تفس ري آخ ر ،فاختص ر
كبريا و ً
ً
(مهيان الزاد) فيه ،وهو تفسري كامل للقرآن الكرمي ،طبع عدة طبعات ،وصدرت الطبعة األوىل منه ب ني
عامي 1325ه 1327-ه يف بالد املغرب ابخلط املغريب ،وبني تصنيفه وطبعه سنتان تقريبًا(.)1
وق د جل أ اب ن أطف يش -رمح ه هللا تع اىل -إىل أتلي ف ه ذا الكت اب؛ عن دما رأى اهلم م تقاص رت
ع ن أن هت يم ب (مهيان ال زاد إىل دار املع اد) ال ذي ألف ه يف ص غره ،وتكاس لوا ع ن تفس ري (داع ي العم ل
ليوم األمل) ،فأنشط مهته إىل تفسري يغتبط وال ميل(.)2
أل ف تفس ري «مهي ان ال زاد إىل دار املع اد» قب ل أن تكتم ل خربت ه ،وتعث ر أثن اء ف رتات أتليف ه؛

فأجلأه ذلك إىل التع ديل ،واالختص ار ،والتخفي ف ،فاختص ره يف «تيس ري التفس ري» ،وق د وع د تالمي ذه

خاصة طلبة العلم اإلابضي -أبن يقوم بتفسري جديد(.)3 -عدد طبعات كتاب «تيسري التفسري» وحتقيقاته:

) )1الرومي ،اجتاهات التفسري يف القرن الرابع عشر اهلجري ،ط.)302-301/1( ،1
( )2ابن أطفيش ،تيسري التفسري ،ط.)7/1( ،1

) )3حممد اخلواجا ،منهج الشيخ حممد بن أطفيش يف تفسريه تيسري التفسري ،رسالة ماجستري ،ص.73
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يتضمن كتاب «تيسري التفسري» ثالث طبعات كاآليت:
األوىل :كانت طبعة حجرية( )1ابجلزائر من عام 1325ه إىل عام 1326ه يف سبعة أجزاء.
الثانيــة :عل ى نفق ة وزارة ال رتاث الق ومي والثقاف ة بس لطنة عم ان ع ام 1986م يف ةس ة عش ر اجل ًدا
بدون حتقيق(.)2
متوفرا ،ومن مث قامت وزارة الرتاث القومي والثقافة العمانية
الثالثة :قد جاءت فرتة مل يعد هذا الكتاب ً

إبعادة طبعه ،وصدر مبناسبة مطلع القرن اخلامس عشر اهلجري ت1406ه 1986-مت ،وكانت يف
اجلدا ،ومن عيوب هذه الطبعة :أهنا متت بدون مراجعة ،فكان هبا أخطاء متعددة دون
ةسة عشر ً
ترتيب ،وقد وصل عدد صفحات هذا التفسري حوايل تاثنتان ومثانون وثالمثائة وسبعة آالف ()7382
صفحةت.
املطلب الثاين :املصادر اليت اعتمد عليها الشيخ ابن أطفيش يف تفسريه
اعتمد ابن أطفيش -رمحه هللا -يف تفسريه على العديد من املصادر؛ من أمهها ما يلي:
 -1تفسري القشريي :لعبد الكرمي بن هوازن بن عبد امللك النيسابوري القشريي ،إمام الصوفية يف
القرن اخلامس اهلجري ،وطبع الكتاب ابسم (لطائف اإلشارات) ،والذي أورد فيه مؤلفه الكثري من
الشعر ،ويعد من مراجع القرطيب يف تفسريه.
 -2تفسري الزخمشري :أليب القاسم جار هللا حممود بن عمر الزخمشري ،اعتزايل املذهب ،طبع كتابه
ابسم (الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل) ،اهتم صاحبه ابللغة العربية والبالغة واإلعراب.

 -3تفسري ابن عطية:

أليب حممد عبد احلق بن غالب بن أيب بكر الغرانطي ،مالكي املذهب غري متعصب ،طبع تفسريه
ابسم (احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز) ،متيز كتابه ابلتنظيم والتنسيق وحسن العرض.
 -4تفسري الرازي :لفخر الدين أيب عبد هللا حممد بن عمر بن احلسن البكري الشافعي األشعري،

واملشهور ابلفخر الرازي ،طبع تفسريه ابسم (التفسري الكبري املعروف مبفاتيح الغيب) ،أهم تفاسري
املدرسة التفسريية املنتمية إىل التفسري ابلرأي احملمود.
( (1طباعة بنسخ يدوي للحروف ابستخدام احلرب الزييت واملاء على حجر أملس .انظر :اتريخ األدب العريب حلفين ،ص.110
( )2عكوش ،أثر التوظيف النحوي يف تيسري التفسري للشيخ حممد بن يوسف أطفيش ،رسالة ماجستري ،ص.15
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 -5تفسري القرطيب :أليب عبد هللا حممد بن أمحد األنصاري القرطيب ،وطبع تفسريه ابسم (اجلامع
ألحكام القرآن) ،من أفضل كتب التفسري اليت عنيت ابألحكام ،ومل يقتصر على آايت األحكام،
واجلانب الفقهي منها؛ بل ضم إليها كل ما يتعلق ابلتفسري.

 -6تفسري ابن جزي :حملمد بن أمحد بن جزي الكليب املالكي ،وطبع تفسريه ابسم (التسهيل لعلوم
التنزيل) ،احتوى الكثري من العلم ،واعتمد ابن جزي يف مصادره على املأثور.

 -7تفسري السيوطي :جلالل الدين أيب الفضل عبد الرمحن بن أيب بكر بن حممد السيوطي ،وطبع
تفسريه ابسم (الدر املنثور يف التفسري ابملأثور) ،يعد الكتاب من ضمن التفاسري الروائية املستندة إىل
األحاديث اليت رواها الصحابة والتابعون عن الرسول ﷺ.
كما اعتمد على الكثري من املصادر يف القراءات من أمهها ما يلي:
 -1أبو عمرو ال مداين:

يعرف ابسم عثمان بن سعيد القرطيب ،املعروف ابسم أيب عمرو الداين؛ ألف العديد من الكتب من
أمهها (اإلقناع يف رسم املصاحف ونقطها).

 -2الشاطيب:

يعرف ابسم ويل هللا أيب القاسم بن فري الدرعيين؛ ألف العديد من الكتب من أمهها (حرز األماين
ووجه التهاين) ،وهي أرجوزة يف القراءات مطبوعة.
كما اعتمد على العديد من كتب احلديث وشروحها؛ ومنها ما يلي:

( -1مسند الربيع بن حبيب) ،أبو عمرو الربيع بن حبيب الفراهيدي ،وهو عمدة اإلابضية يف
احلديث؛ بل أفضل من «الصحيحني» عندهم.
( -2املوطأ) ،لإلمام مالك بن أنس األصبحي.
( -3مسند اإلمام أمحد) أليب عبد هللا أمحد بن حممد بن حنبل.
( -4صحيح البخاري) أليب عبد هللا حممد بن إمساعيل البخاري.
( -5سنن ابن ماجة) أليب عبد هللا حممد بن يزيد بن عبد هللا بن ماجة القزويين( -6 .سنن الرتمذي)
أليب عيسى حممد بن عيسى بن سورة السلمي.
( -7الطرباين) أليب القاسم سليمان بن أمحد بن أيوب الطرباين ،له املعاجم الثالثة (املعجم الكبري-
املعجم األوسط -الصغري) وهي مطبوعة.
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( -8املستدرك) أليب عبد هللا حممد بن عبد هللا املشهور ابحلاكم النيسابوري ،طبع ابسم (املستدرك
على الصحيحني).
ومن املصادر اليت اعتمد عليها يف معاين ألفاظ القرآن واللغة على سبيل املثال ال احلصر:

( -1الكتاب) لسيبويه؛ عمرو بن عثمان بن قنرب ،إمام النحو.
( -2معاين القرآن) للفراء؛ أيب زكراي حيىي بن زايد بن عبد هللا النحوي الكويف ،املعروف ابلفراء.
( -3اجاز القرآن) أليب عبيدة؛ معمر بن املثين التميمي.
( -4معاين القرآن) لألخفش؛ سعيد بن مسعدة أبو احلسن ،املشهور ابألخفش األوسط.
( -5هتذيب اللغة) أليب منصور؛ حممد بن أمحد بن طلحة األزهري اهلروي.
( -6احلجة) أليب علي الفارسي؛ احلسني بن أمحد بن عبد الغفار.
( -7الصحاح) للجوهري؛ أيب نصر؛ إمساعيل بن محاد.
( -8دالئل اإلعجاز) أليب بكر؛ عبد القاهر بن عبد الرمحن اجلرجاين الشافعي النحوي ،وغريها.
ويف اللغة:

 -1اخلليل بن أمحد بن عبد الرمحن الفراهيدي ،واضع علم العروض ،له (معجم العني) ،و(المات
اخلليل).
 -2قطرب ،حممد بن املستنري بن أمحد ،اللغوي املشهور بقطرب ،له (معاين القرآن) ،و(العلل يف
النحو) ،و(االشتقاق) ،و(القوايف).
 -3املربد ،حممد بن يزيد بن عبد األكرب ،أبو العباس النحوي ،من أشهر مؤلفاته (املقتضب يف
مسائل النحو والصرف) ،و(الكامل يف األدب) ،و(احلروف).
 -4ابن مالك ،مجال الدين أبو عبد هللا حممد بن عبد هللا ،املشهور اببن مالك الطائي النحوي ،من
أشهر مصنفاته( :الكافية) ،وهي منظومة يف النحو والصرف ،و(جامع النحو) ،ويعرف ابسم (تسهيل
الفوائد وتكميل املقاصد).
 -5ابن هشام ،أبو حممد عبد هللا بن يوسف بن أمحد هشام األنصاري ،وله (مغين اللبيب عن كتب
األعاريب) ،و(أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك) ،و(شرح قطر الندى) ،و(شرح شذور الذهب).
أما مصادره يف الفقه:

( -1املبسوط) للسرخسي ،مشس الدين أبو بكر حممد بن أمحد بن سهل السرخسي.
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( -2حاشية اجلمل على شرح املنهج) ،لسليمان بن عمر بن منصور العجلي املشهور ابجلمل.
( -3شرح النيل) ،كتاب يف الفقه اإلابضي للشيخ ابن عبد العزيز الثميين ،وهو أصل اإلابضية يف
اجلدا.
الفقه ،مطبوع يف ً 17
( -4قناطر اخلريات) ،صاحبه إمساعيل بن موسى اجليطايل.
أما مصادره يف السرية النبوية والتاريخ:

( -1مغازي ابن إسحاق) ،حممد بن إسحاق بن يسار املطليب.
( -2طبقات ابن سعد) ،أبو عبد هللا حممد بن سعد الزهري ،كاتب الواقدي.
( -3مروج الذهب) أليب احلسن علي بن احلسني املسعودي.
( -4االستيعاب يف معرفة األصحاب) ،أليب عمر يوسف بن عبد هللا بن عبد الرب الغرانطي.
( -5مقدمة ابن خلدون) ،عبد الرمحن بن حممد بن خلدون.
( -6االستقصاء يف أخبار املغرب األقصى) ،أليب العباس أمحد بن خالد الناصري املنجور.
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املبحث الثالث :منهج الشيخ ابن أطفيش يف التفسري
دخال للكت اب ،ويوض ح
من املش هور ب ني املفس رين أن يض عوا مق دمات يف بداي ة تفاس ريهم ال يت متث ل م ً
املنهج الذي ينتهجه ،كما فعل أبرز املفس رين :تحمم د ب ن جري ر الط ربي ،والق رطيب وغ ريهم»؛ أم ا تاب ن
أطف يشت -رمح ه هللا تع اىل -فل م يتب ع ه ذا امل نهج ،وج اءت مقدم ة تفس ريه يف أق ل م ن ص فحة ،ب دأها
ابحلم د هلل تع اىل ،مث الص الة عل ى الرس ول ﷺ ،وس بب جلوئ ه إىل التفس ري؛ أن اهلم م مل ا قل ت ع ن أن
هتيم هبميان الزاد الذي ألف ه ،وس نه ص غري ،وك انوا كس ايل ع ن أتدي ة األعم ال ،نش طت مهت ه إىل تفس ري
سائال هللا عز وجل أن يقبل عمله.
ال ميل ،ودعا هللا تعاىل أن تكون قراءته انفعهً ،
وال يسري تابن أطفيشت -رمحه هللا تعاىل -عند تفسريه على هنج معني ،وال أسلوب حم دد ،ب ل
كان يفسر كل سورة حسب معناها ،وحسب داللته ا؛ فت ارة يس بق احل ديث ع ن أس باب الن زول ،مث ل
سورة التحرمي واألنفال( ،)1ومرة أخ رى يق ف م ع اس م الس ورة ،أو أمسائه ا إن وج د ،مث يب دأ يف التفس ري
لع دد م ن الص فحات مث ل س ورة :املزم ل ،واحلش ر ،واملمتحن ة ،وم رة أخ رى يس رد فض ائل الس ور
وموضوعاهتا ،ويسهب يف الشرح ابلتفصيل مثل سوريت :طه ،واإلخالص( ،)2وم رة أخ رى يكتف ي ب ذكر
البسملة مع ذكر فضلها ،مثل :سورة الفاحتة ،ويف مواضع أخ رى يعتم د عل ى نق ل امل أثور م ن أحادي ث
الرسول ﷺ ،أو الصحابة أو التابعني مثل :سورة مرمي.
ومل تكن له خامتة واحدة خيتم هبا تفسري كل سورة من سور القرآن؛ فتارة ابلدعاء ،وأخرى
ابلصالة على النيب ﷺ ،واثلثة ابلذكر :الحول وال قوة إال ابهلل ،ويف مواضع أخرى بقوله :هللا أعلم.
املطلب األول :عناية الشيخ ابن أطفيش بعلوم القرآن
اهتم الشيخ تابن أطفيشت -رمحه هللا تعاىل -ابجلمع بني السور؛ فكان جيمع بني اآلايت املتعلقة
ابملعىن ،بصرف النظر عن الرتقيم املعهود ،واملتبع يف املصحف ،مث يقوم ابلكشف عن معىن اآلية اليت
متوسعا يف استخدام األلفاظ النحوية ،وإذا كان هناك آايت شبيهة ببعضها حياول أن
يقوم بتفسريها،
ً
يدفع اإلشكاالت اليت تبدو ظاهرة من اآلايت ،متمس ًكا بقوله :توالقرآن كالم واحد يف تصديق
) )1ابن أطفيش ،انظر :تيسري التفسري ،ط.)151/15( ،)269/5( ،1
) )2ابن أطفيش ،انظر :تيسري التفسري ،ط.)425/16( ،1
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ﮋ ...ﯠ ﯡ

بعضات( .)1ففي تفسري قوله تعاىل:
بعضا ،وتقييده ببعض ،والقرآن يفسر بعضه ً
بعضه ً
ﯢ ﯣ ...ﮊ (سورة البقرة ،اآلية )35 :أشار إىل أن الشجرة ما كان على ساق ،كقوله تعاىل:
ﮋﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﮊ

(سورة الصافات ،اآلية )146 :يفسرها بشكل كامل ،كما لو مل

يفسرها يف مكان آخر ،وعند تفسريه لقوله

تعاىل :ﮋﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ

ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﯪ ﯫ ﯬ ﯭﮊ

استخدام املال كقوله

(سورة البقرة ،اآلية ،)180 :فريى أن اخلري يف

تعاىل :ﮋﮰ ﮱ ﯓ ﯔﮊ

(سورة العادايت ،اآلية .)8 :وقوله تعاىل:

ﮋ ...ﰅﰆ ﰇﰈﰉ ﰊﰋﰌﮊ (سورة البقرة ،اآلية ،)215 :اخلري يقصد به :املال احلالل وما
كدا ذلك يف قوله تعاىل :ﮋ ...ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ...ﮊ (سورة املائدة ،اآلية ،)1:وقوله
عدا ذلك حرمه مؤ ً
تعاىل :ﮋﭑ ﭒﭓ...ﮊ (سورة املائدة ،اآلية.)3 :

وكان يوضح يف تفسريه املبهم من األلفاظ مثل :القوم اآلخرين الذين ذكرهم هللا تعاىل يف
قوله تعاىل:

ﮋﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮊ

(سورة الدخان ،اآلية ،)28:ويقصد هبم هللا تعاىل بين

إسرائيل الذين ذكرهم هللا تعاىل يف قوله :ﮋﰉﰊﰋ ﰌﮊ(( )2سورة الشعراء ،اآلية.)59 :
وأيضا كان يرفع التعارض الظاهري لآلايت ،وجيتهد يف إزالة ذلك التعارض ،مثل قوله
تعاىل :ﮋﰃﰄ ﰅﰆ ﰇﰈ ﰉﰊ ﰋ ﰌ ﰍﮊ (سورة حممد ،اآلية )11 :فقال :تإن هللا متويل
أمرهم إلمياهنم ،،فهو ينصرهم ويثيبهم اجلنة ،وخيزي أعداءهمت( .)3أما تفسريه لقوله تعاىل:

ﮋﭼ ﭽ ﭾ

ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮊ (سورة األنعام ،اآلية ،)62 :قال :الرد إىل هللا :ردهم إىل
حكمه منقادين ،أو ردهم إىل موضع ال حاكم فيه سواه تعاىل عنه وسائر املواضع ،و﴿ ﮀ﴾ الذي
يتوىل أمرهم ابلعقاب ،وأما قوله﴿ :ﰋ ﰌ ﰍ﴾ فمعناه :ال انصر هلم ،وقيل :الضمري يف (ردوا،
وموالهم) للناس كلهم ،وهو مالكهم وخالقهم( ،)4وبذلك ال يكون هناك تناقض بني اآليتني.

( )1ابن أطفيش ،انظر :تيسري التفسري ،ط.)296/14( ،1
) )2ابن أطفيش ،املرجع السابق ،ط.)151-150/13)،1
) )3ابن أطفيش ،تيسري التفسري ،ط.)288/13( ،1
) )4ابن أطفيش ،تيسري التفسري ،ط.)288/13( ،1
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مفيدا عند تفسريه لقوله تعاىل:
كالما ً
ويرى الشيخ تابن أطفيشت -رمحه هللا تعاىل -أن هناك ً
انفعا ،أو منجيًا ،أو شفاعة،
كالما ً
ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﯛ  ...ﮊ (سورة هود ،اآلية )105:أيً :
ﮋﯔ

وأن هذا ال ينايف قول هللا تعاىل :ﮋﭒ ﭓﭔﭕﭖﭗ ﭘ ...ﮊ(( )1سورة النحل آية.)111 :

املطلب الثاين :موقف الشيخ ابن أطفيّش من اإلسرائيليات

هناك الكثري من الدراسات اليت نشرت عن اإلسرائليات ،خاصة يف اجال حماربة اإلسرائيليات والتنبيه
عليها منهم :ابن تيمية -رمحه هللا تعاىل -الذي استخدم الشريعة لالستشهاد يف حكم التعامل مع
هذه اإلسرائيليات؛ فقال :تال جيوز االحتجاج يف الدين ابإلسرائيليات إال ما ثبت نقله بكتاب هللا
تعاىل أو سنة رسوله ﷺ؛ فإن النيب ﷺ قد قال« :ال تصدقوا أهل الكتاب وال تكذبوهم»"(،)2

وقال :تاإلسرائيليات يعتضد هبا وال يعتمد عليهات( .)3وقال :تإن ما خيالف الشريعة ال ميكن نفيه ،وال
تصح روايته ،وما مل يتحدث عنه ،فال ميكن اإلميان بهت(.)4
وأشارت إحدى الدراسات إىل أنه :تال حيل رواية احلديث املوضوع يف أي ابب من األبواب،
مقرتان ببيان أنه موضوع مكذوب ،سواء يف ذلك ما يتعلق ابحلالل واحلرام ،أو الفضائل ،أو
إال ً
الرتغيب والرتهيب ،أو القصص والتواريخ ،ومن رواه من غري بيان وضعه ،فقد ابء ابإلمث العظيم،
وحشر نفسه يف عداد الكذابني ،واألصل يف ذلك :ما رواه اإلمام مسلم يف صحيحه ،بسنده أن
رسول هللا ﷺ قالَ « :من َح مدث عين حبديث يَرى أنه كذب ،فهو أحد الكاذبني»( ،)5ويف حكم
كذاب عليهت(.)6
زورا و ً
املوضوعات اإلسرائيليات اليت ألصقت ابلنيب ً
وعند تصفح تفسري حممد بن أطفيش -رمحه هللا تعاىل -يظهر بكل وضوح تساهله يف نقل
الكثري من اإلسرائيليات واخلرافات والرواايت الضعيفة؛ على الرغم من كونه شيخ وصاحب علم وفري،

) )1ابن أطفيش ،تيسري التفسري ،ط.)36/3( ،1

) )2أخرج ه البخ اري يف صــحيح البخــاري ،كت اب االعتص ام ابهلل والس نة ،ابب ق ول الن يب ﷺ« :ال تســألوا أهــل الكتــاب عــن

شيء» ،)111/9( ،رقم احلديث (.)7362

) )3ابن تيمية ،جمموع الفتاوى ،ط.)343/1( ،3

) )4ابن تيمية ،مقدمة يف أصول التفسري ،ط.)102-100( ،2

) )5أخرجه مسلم يف صحيح مسلم ،املقدمة ،ابب وجوب الرواية عن الثقات.)8/1( ،
) )6حممد أبو شهبة ،اإلسرائيليات واملوضوعات يف كتب التفسري ،ط ،4ص.17
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إال أنه وقع يف هذا اخلطأ ،وإن كان أدرك هذا اخلطأ وأراد أن يربره عندما قال :توأعلم أين أذكر
القصص يف التفسري ،ولو مع كثري منها عندي؛ ليسرتيح إليها القارئ واملستمعت( .)1فاملعروف أن
القصد والغرض من ذكر القصص يف القرآن الكرمي عربة وعظة؛ ومل يكن غرضه اجرد ذكر عدد من
الوقائع التارخيية رد اإلخبار.
إذا فموقف ابن أطفيش -رمحه هللا تعاىل -من اإلسرائيليات كالتايل:
أوال :جزء ذكره دون أن يقف معه ،ويعقب عليه:
ففي قصة خلق حواء من آدم عليه السالم ،عند تفسريه لقول هللا تعاىل:

ﮋﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ

ﯚﮊ (سورة البقرة ،اآلية ،)35 :قال :توبعد أن استقر فيها ،خلق هللا تعاىل السيدة حواء من ضلعه
اليسرى ،وهو انئم دون أن يشعر أبي أمل ،فلو شعر أبمل كان الرجل ال يعطف على املرأةت.
مث حكى قصة اإلخراج من اجلنة ،وكيف توصل إبليس إىل آدم وزوجه؛ إذ قال :تودخل اجلنة
متصورا يف صورة دابة من دواب اجلنة ،ومل تعرفه املالئكة ،أو دخل يف فم احلية ،وقيل :وقف طاوس
ً
على اجلدار ،فذهب إليه آدم وحواء ،فوسوس منهما إليهت .مث شرع يف كيفية اهلبوط ،وأين كان؟ وذكر
نزول آدم يف اهلند على جبل يسمى نود ،وحواء جبدة ،وإبليس أبصبهان ،والطاوس ابلشام( ،)2وقد
ذكر ابن أطفيش كل هذه الرواايت ،دون ذكر دليل ،أو تعقيب منه عليها.
وقد عقب الكثري من املفسرين على ذلك؛ منهم:
قائال :تبلغنا عن أهل
ابن كثري -رمحه هللا تعاىل -الذي حكم عليها أبهنا من اإلسرائيليات ً
الكتاب من أهل التوراة وغريهم من أهل العلم ...ت( .)3مث شرع يف حكايتها.
والرازي شك يف صحة هذه الرواايت؛ فبعد أن حكاها قال :توهللا أعلم ابحلقيقةت(.)4

) )1ابن أطفيش ،تيسري التفسري ،ط.)134/5( ،1

) )2ابن أطفيش ،تيسري التفسري ،ط.)58-56/1( ،1
) )3ابن كثري ،تفسري القرآن العظيم ،ط.)141/1( ،1
) )4الرازي ،مفاتيح الغيب ،ط.)451/3( ،1
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وحممد أبو شهبة( )1حيث قال :تإن وسوسة إبليس آلدم ال تتوقف على دخوله اجلنة؛ إذ الوسوسة ال
حتتاج إىل قرب أو مشافهة ،وقد يوسوس إليه وهو على بعد أميال منه ،واحلية خلقها هللا -تعاىل -يوم
خلقها على هذا ،ومل تكن هلا قوائمت(.)2
اثنيا :ما ذكره من اإلسرائيليات وعلق عليه دون ترجيح ابلصحة أو البطالن:
أشار الشيخ تابن أطفيشت -رمحه هللا تعاىل -إىل بعض اإلسرائيليات أبن ترتاوح ما بني القبول أو
فضال عن معارضتها لتعاليم الشريعة ،وعدم
االغرتار هبا؛ على الرغم من وضوح بطالن هذه الرواايتً ،

وجود حجة تثبت صحتها؛ منها قوله تعاىل :ﮋﭢﭣ ﭤﭥ ﭦﭧﭨﭩ ...ﮊ (سورة
البقرة ،اآلية ،)102 :فسر هذه اآلية على أن كال من هاروت وماروت ملكان من أعبد املالئكة هلل
تعاىل ،حيث تعجبت املالئكة من كثرة ذنوب الناس وعظمها ،فقال هللا تعاىل :تلو ركبت فيكم ما
ركبت فيهم من الشهوات؛ لعصيتم مثلهم ،فقالوا :سبحانك ما ينبغي لنا ذلك ،فقال هللا تعاىل:
اختاروا من هو أعبدكم ،فاختارومها ،فركبها فيهما ،وأمرمها ابلقضاء بني الناس ،ويصعدان مساء،
فاختصمت إليهما امرأة من خلم ،أو فارسية مع زوجها ،فراوداها ،فشرطت عليهما أن يقضيا هلا على
زوجها ،فقضيا هلا عليه ،مث أن يقتاله ،فقتاله ،وأن يشراب اخلمر ،ويسجدا للصنم ،ففعالت.
علق ابن أطفيش بعد حكاية هذه الرواية ،أهنا بعيدة عن الصحة ،وهو ممكن ،وال حيكم على
قائلها ابلكفر؛ ألنه مل يثبت للمالئكة تلك املعاصي مطل ًقا(.)3
اثلثا :ما علق عليه من اإلسرائيليات ،وحكم عليه ابلرد:

( )1محمد أبو شهبة :علم من أعالم احلديث يف هذا العصر ،مفسر جليل ،وله مؤلفات قيمة انفعة .ومل خذ الشيخ حظه من
الشهرة .أعري الشيخ يف وقت مبكر إىل اململكة العربية السعودية للتدريس يف املعهد العايل ،ووضع املناهج الدينية والعلمية يف
مدرسا يف كلية أصول الدين جبامعة
السعودية ،وأعري الشيخ إىل كلية الشريعة يف جامعة بغداد سنة 1342ه 1963-م .وعني ً

األزهر 1384ه 1964-م ،مث رقي إىل أستاذ مساعد ،مث أستاذ ،إىل أن وصل إىل رتبة العمادة .ت:
المكتبة الشاملة.

( )2حممد أبو شهبة ،اإلسرائيليات واملوضوعات يف كتب التفسري ،ط ،4ص.180

( )3ابن أطفيش ،تيسري التفسري ،ط.)55/1( ،1
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1403ه1983-م .انظر:

رد الشيخ تابن أطفيشت -رمحه هللا تعاىل -بعض الرواايت وأبطلها؛ ففي تفسريه لقول هللا تعاىل:
ﮋﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ
ﮁﮊ

(سورة يوسف ،اآلية ،)24 :قال :تقصدت منه املبادرة بعزم وقوة ،حىت إهنا مدت

يدها ،وقصدت املعانقة ،ويوقف هنا ،ويبدأ بقوله تعاىل :ﮋﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﮊ (سورة
يوسف ،اآلية ،)24 :فهو مل يهم هبا؛ ألنه رأى برهان ربه ،ولوال لالمتناع وهو نفي ،كأنه قيل :لوال
أن رأى برهان ربه هلم هبا ،وربه هللا ،مث قال :وقيل :إن يوسف هم هبا ابلطبع ،وال يكلف عليه؛ ألنه
ضروري ،فال عقاب عليه وال ذم ،بل مدح لكونه عصى هذا اهلم هلل عز وجل ،أو شارف اهلم هبا أبن
مييل ،ومل ميل ،كمن صام رمضان واشتد عليه العطش ،فنفسه يعجبها الشرب ،ومل يقصد يشرب ،مث
قال :وما ذكرته أوىل -يعين أنه مل يهم ،وحرم ما قيل إنه هم هبا وحل سراويله ،وما قيل إنه قعد بني
رجليها ،والقول بذلك يف نيب فسق ،واحلجة يف ذلك عصمة األنبياء قبل البعثة وبعدهات(.)1
ومن اإلسرائيليات الباطلة اليت ذكرها ،ونبه عليها ،وسخر من القائلني هبا ،ما أشار إليه عند
تفسريه لقوله تعاىل :ﮋﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮊ (سورة ق :اآلية ،)7
قال :تواألرض أنزهلا هللا تعاىل يف الفراغ ال ترتكز على شيء ،كما ظنه اليهود أهنا ارتكزت على قرن
ثور ،أو ظهره ،وأن الثور على صخرة ،والصخرة على حوت ،واحلوت يف البحر ،والبحر على ظلمة،
وحنو ذلك من األقوال الباطلةت(.)3()2
املطلب الثالث :منهج ابن أطفيش العقدي يف تفسريه
مما ال شك فيه أن إميان اإلنسان وعقيدته تؤثر فيما يصدر عنه من أقوال وأفعال ،ويتضح ذلك لدى
العامل وال سيما يف كتاابته ،وكذلك ابن أطفيش أتثرت شخصيته ابإلابضية يف هذا التفسري من خالل
ما يلي:
أوال :تصرحيه ابالنتساب إىل العقيدة اإلابضية ،والتعصب هلا:
( )1ابن أطفيش ،تيسري التفسري ،ط.)864 ،863/7( ،1
( )2ابن أطفيش ،تيسري التفسري ،ط.)415/12( ،1

( (3اخلواجا ،انظر :منهج الشيخ حممد بن أطفيش يف تفسريه تيسري التفسري ،رسالة ماجستري ،ص
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.118-116

قائال :تهذا تفسري القرآن العظيم أتليف
وقد صرح ابالنتساب إىل هذه املدرسة يف مقدمة التفسري(ً )1
السيد احلاج /حممد أطفيش اإلابضي ،الوهيب مذهبًا...ت(.)2
قائال :توعندان معشر اإلابضية
ويف مواضع كثريه من تفسريه يعرب بضمري املتكلم للجماعة ً
كدا أن أصحاب هذا املذهب هم على
الوهبيةت(ً ،)3
فضال عن إشادته مبذهبه اإلابضي ،ودعمه مؤ ً
احلق ،والصواب ،واالستقامة ،ويلوم -رمحه هللا تعاىل -خمالفيها ،ويقرر أن سبب تفرقة املسلمني،
كدا ذلك يف قوله تعاىل:
وتطاول أعدائهم عليهم؛ هو عدم اعتناقهم مبادئ اإلابضية ،مؤ ً

ﮋﭑﭒ

ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﮊ (سورة األنفال ،اآلية )46 :حيث قال عن املسلمني :تولو
يدا واحدة؛ لغلبوا أهل الشرك...ت.
رجعوا إىل مذهبنا يف األصول ،...وكانوا ً
اثنيا :أتييده آلراء مذهب اإلابضية ،وحماولته إثبات صحتها:
 -1اآلراء اليت رجح فيها أصول املذهب:
أ -األمســاء والصــفات :فق د خ اض اب ن أطف يش -رمح ه هللا تع اىل -فيه ا س بيل التأوي ل؛ وه و إخ راج
دالل ة اللف ق م ن الدالل ة احلقيق ة إىل الدالل ة ا ازي ة( .)4م ًثال عن د تفس ريه لقول ه تع ال:

ﮋﭬ ﭭ

ﭮﮊ (سورة طه ،اآلية ،)39 :قال :تمعناه مبرأى مين ،وذلك على سبيل االستعارة التمثيلية للحف ق
والص ون؛ ف إن املص ون يراع ي ويراق ب كم ا يراق ب الش يء ابلع نيت( .)5ف العني عن ده تئ ول إىل احلف ق
والرعاية والصون.
وورد لف ق الي د يف الق رآن مض افًا إىل هللا تع اىل يف أكث ر م ن موض ع نف ى في ه الش يخ ك ون الي د

حقيق ة؛ فف ي قول ه تع اىل :ﮋﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﮊ (س ورة ص ،اآلي ة )75 :ذك ر
) )1ابن أطفيش ،تيسري التفسري ،ط.)5/1( ،1
( )2الوهابية :مصطلح أطلق على حركة إسالمية قامت يف الشمال اإلفريقي يف أواخر القرن الثاين اهلجري على يد عبد الوهاب
بن عبد الرمحن بن رستم (ذو األصول الفارسية) ومسيت تالوهابيةت نسبة إىل امسه .وال عالقة هلا ابألساس بدعوة الشيخ حممد بن
عبد الوهاب؛ الختالف الزمان واملكان ونوع الدعوة .اللونشريسي ،كتاب املعيار املعرب واجلامع املغرب (.)168/11

( )3ابن أطفيش ،تيسري التفسري ،ط.)316/3( ،1
) )4زرزور ،علوم القرآن ،ط ،1ص.402

) )5ابن أطفيش ،تيسري التفسري ،ط.)166/8( ،1
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أيضا يف تفسريه قول ه
الشيخ أن املراد ابليدين هنا :التعظيم آلدم عليه السالم وأتكيد لقدرة هللا تعاىل ،و ً

تع اىل :ﮋ ...ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﮊ (س ورة املائ دة ،اآلي ة )64 :جن د هن ا الي د مفهومه ا عن د
الش يخ :تاجل ود وكث رة العط اءت( ،)1ويف قول ه

تع اىل :ﮋﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ

ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﮊ (س ورة الزم ر ،اآلي ة )67 :القبض ة
واليم ني عن د اب ن أطف يش حبس ب رأي ه ،وبن اء عل ى منهج ه اإلابض ي :تع ين املل ك والق درة()2؛ خب الف
أه ل الس نة واجلماع ة ال ذين يثبت ون القبض ة ،واليم ني ،والط ي هلل تع اىل ،كم ا يلي ق جبالل ه وعظمت ه ،م ن
غري تكييف وال تشبيه.
فق د ق ال اب ن تيمي ة رمح ه هللا تع اىل :تإن هلل تع اىل ي دين خمتص تان ب ه ذاتيت ان ل ه كم ا يلي ق
جباللهت(.)3
وقال ابن القيم -رمحه هللا تعاىل : -تورد لفق اليد يف الق رآن والس نة وك الم الص حابة والت ابعني
مقروان مبا يدل على أهنا يد حقيقية؛ م ن اإلمس اك،
متنوعا متصرفًا فيهً ،
يف أكثر من مائة موضع ً
ورودا ً
والط ي ،والق بض ،والبس ط ... ،وأخ ذ الص دقة بيمين ه  ...وأن ه يط وي الس ماوات ي وم القيام ة ،مث
خذهن بيده اليمىن.(4)"....

ب -كالم هللا تعاىل :جند أن ابن أطفيش -رمحه هللا تعاىل -قد أيد منهج اإلابضية يف صفة الكالم؛
إذ ترى الفرقة اإلابضية أن كالم هللا تعاىل خملوق ،وليس أزليا؛ خالف عقيدة أهل السنة واجلماعة،
ويستدل ابن أطفيش على حدوث وخلق القرآن الكرمي بقوله تعاىل:

ﮋﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘ

ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﮊ (سورة البقرة ،اآلية  ،)106 :قال :توالنسخ دليل على أن القرآن حادث خملوق،
فضال عن أن يقال :التعبري من عوارض ما يتعلق به الكالم النفسي ،وهي
وال نثبت الكالم النفسيً ،
األفعال يف األمر والنهي ،والنسب اخلربية يف اخلرب ،ويف إثبات الكالم النفسي إثبات كون هللا تعاىل
متحيزا ،وإن رجع ذلك إىل العلم ،لزم أن كل ما علمه قدمي ،والقرآن هو هذه األلفاظ ال
ظرفًا
ً
) )1ابن أطفيش ،تيسري التفسري ،ط.)134/3( ،1

) )2ابن أطفيش ،تيسري التفسري ،ط.)299/12( ،1
( )3ابن تيمية ،جمموع الفتاوى ،ط.)263/6( ،3

( )4ابن القيم ،خمتصر الصواعق املرسلة ،ط.)171/2( ،1
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غريهات( .)1ترى الباحثة هنا أن ابن أطفيش -رمحه هللا تعاىل -خالف أهل السنة يف عقيدهتم
ومنهجهم؛ فهم -أهل السنة -أمجعوا على أن القرآن كالم هللا تعاىل منزل غري خملوق ،منه بدأ ،وإليه
يعود ،وأن النسخ دليل على أن القرآن الكرمي منزل غري خملوق؛ فقد قال رسول هللا ﷺ« :من نزل

منزال فقال :أعوذ بكلمات هللا التامات من شر ما خلق؛ مل يضره شيء حىت يرحتل من منزله
ذلك»( .)2فاحلديث دليل على أن كلمات هللا غري خملوقة؛ إذ ال يشرع االستعاذة مبخلوق( ،)3وإمنا
يستعاذ ابهلل تعاىل وأبمسائه وصفاته ،والكالم صفة من صفات هللا.

ج -الوعد والوعيد :أي الثواب والعقاب ،وعد هللا املؤمنني ابلثواب ،وتوعد العصاة والفاسقني
ابلعقاب إن مل يتوبوا ،فاإلابضية اجمعون على أن هللا تعاىل ال خيلف وعده وال وعيده؛ ألهنا مسألة
مرتبطة ابلعدل اإلهلي الذي يعطي لكل ذي حق حقه ،وال ينسب إليه اجلور والظلم ،تعاىل هللا عن
ذلك ،وقد هنج ابن أطفيش منهج اإلابضية يف تفسريه عند عرضه هلذه املسألة؛ فعند تفسريه لقول هللا
تعاىل :ﮋ ...ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﮊ (سورة يونس ،اآلية ،)55 :قال :تالثواب والعقاب
ال خلف يف وعده وال وعيده؛ ألن اخللف شأن من ال يعلم العواقب ،أما من يعلمها هو هللا تعاىل،
فإن شأنه يستمر ،وال يتبدلت(.)4
د -مفهوم اإلميان :عند اإلابضية الدين ،واإلميان ،واإلسالم أمساء لشيء واحد ،وهو طاعة هللا
تعاىل ،وهذا ما أكده ابن أطفيش -رمحه هللا تعاىل -عند تفسريه لقوله تعاىل:

ﮋﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ

ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﮊ (سورة الذارايت ،اآلية ،)36 ،35 :حيث قال :توفيه داللة
على أن اإلسالم هو اإلميان مبعىن ،ولو اختلف املفهوم؛ فإن مفهوم اإلسالم اإلذعان ،ومفهوم
اإلميان( )5التصديقت(.)6
) )1ابن أطفيش ،تيسري التفسري ،ط.)151/1( ،1

( )2أخرجه مسلم يف صحيح مسلم ،كتاب الذكر والدعاء واالستعاذة ،ابب يف التعوذ من سوء القضاء ودرك الشقاء وغريه
( )2080/4رقم ( .)2708

( )3ابن عثيمني ،القول املفيد على كتاب التوحيد ،ابب :من الشرك االستعاذة بغري ابهلل ،ط.)252/1( ،1
) )4ابن أطفيش ،تيسري التفسري ،ط.)280/6( ،1

( )5مفهوم اإلميان :قول ابللسان ،واعتقاد وعمل ابجلنان ،وعمل ابجلوارح ،يزيد ابلطاعة وينقص ابلعصيان .ابن عثيمني،جمموع
فتاوى ابن عثيمني ،د.ط.)45/1( ،

) )6ابن أطفيش ،انظر :تيسري التفسري ،ط.)473/12( ،1
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ه -احلكم على مرتكب الكبرية :أيد ابن أطفيش -رمحه هللا تعاىل -حكم اإلابضية على مرتكب
املعصية ،وختليده يف النار والتعصب حلكمهم ،يتضح هذا يف تفسريه حماوال إثبات ذلك يف قوله تعاىل:
ﮋﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮊ (سورة البقرة،
صغريا أصر عليه ،فالسيئة تشمل الشرك وما دونه ،وال دليل على
كبريا أو ً
اآلية ،)81 :قال :تذنبًا ً
ختصيص الشرك ،ويدل على ما قلت :قوله يف أهل اجلنة :توعملوا الصاحلاتت ،وقومنا اجتمعون على
أن اإلصرار حمبط لألعمال الصاحلات ،ودعوى أنه حيبط ثواب األعمال ،ويبقى ثواب التوحيد ،أو
دخول اجلنة ال دليل عليهت( ) ،لكن أهل السنة متفقون على أن مجيع املعاصي دون الشرك ،وعلى أن
أصحاهبا إذا ماتوا عليها غري اتئبني حتت مشيئة هللا ،إن شاء ربنا غفر هلم وعفا ،وإن شاء أدخلهم
النار وعذهبم فيها على قدر جرائمهم(.)2
1

و -الصراط (جسر على جهنم) :ذهب ابن أطفيش -رمحه هللا تعاىل -إىل ما ذهب إليه اإلابضية
أبن الصراط هو :تعبري اجازي عن الدين اإلسالمي ،وشريعته اليت متثل الطريق املستقيم والسبيل القومي،
واملؤمنون آمنون يوم القيامة من اخلوف والفزع ،وأولوا لفظة الصراط الواردة يف القرآن الكرمي مبا
يتناسب مع النص القرآين مبعىن االستقامة ،مؤكدا ذلك يف قوله تعاىل :ﮋﮉ ﮊ ﮋﮊ(( )3سورة
هود ،اآلية )112 :أي :دم اي حممد ﷺ على االستقامة ،أو زد منها .ويف قوله تعاىل :ﮋ...

ﰁ

ﰂ ﰃ ﰄﮊ (سورة الصافات ،اآلية )23 :فسره ابن أطفيش هنا مبعىن الطريق؛ أي :أوصلوهم إىل
طريق النار ،والتعبري ابهلداية والصراط هتكم هبم؛ أي :بينوا هلم طريقهم يف األرض؛ ليمشوا حىت يصلوا
جهنم.
 -2موقف ابن أطفيش من الفرق األخرى:

تناول ابن أطفيش -رمحه هللا تعاىل -العديد من الوقفات م ع الف رق ،فل م خي ل تفس ريه م ن ال رد عل يهم،
مثال:
بل كان يهاجم كل من جادل معه بشأهنم؛ منها ً
أ -الشيعة:
) )1ابن أطفيش ،تيسري التفسري ،ط.)112/1( ،1
( )2ابن تيمية ،جمموع الفتاوى ،ط.)175/6( ،3

) )3ابن أطفيش ،تيسري التفسري ،ط.)845/7( ،1
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قد فرق ابن أطفيش -رمحه هللا تعاىل -ب ني الش يعة وال روافض؛ فه و ي رى أن الش يعة أع م م ن ال روافض،
وأن ال روافض ج زء م ن الش يعة؛ فعن د تفس ريه لقول ه تع اىل :ﮋﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﮊ (س ورة
التح رمي ،اآلي ة ،)3 :ق ال :تاإلس رار قول ه لعائش ة وحفص ة عل ى وج ه الس ر أن أبويكم ا يلي ان اخلالف ة
بعدي ،وروى بعض الشيعة عن الزجاج مل ا ح رم الرس ول ﷺ ماري ة ،أخ رب أن ه ميل ك م ن بع ده أب و بك ر
وعمر ،وذلك البعض هو الطربي من أجل الشيعة  ،...وإذا أثب ت الش يعة ه ذا ،فق د أبطل وا ق وهلم :إن
اخلالفة حق لعلي ،ال أليب بكر وعمر ،ونسمع منهم يف ه ذا العص ر عن د الط واف م ن يق ول احلم د هلل
تع اىل ال ذي جع ل اخلالف ة يف عل ي ،أو احلم د هلل ال ذي جع ل اإلم ام علي ا ،ونق ول :اإلم ام عل ي بع د
عثمان حقا ،ولعن هللا تعاىل الشيعة ،ولعن من يطوف هبم ،ويقول ذلكت(.)1

ب -املعتزلة:

من الفرق اليت اختلف معها ابن أطف يش -رمح ه هللا تع اىل -ورد عل ى أتويالهت ا املعتزل ة؛ فعن د اخ تالف
هتكم ا وردا عل ى أتويالهت م ،فعن د تفس ريه -رمح ه هللا
وجه ات النظ ر ب ني اإلابض ية واملعتزل ة يوس عهم ً

تع اىل -لقول ه تع اىل :ﮋﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﮊ (س ورة التغ ابن ،اآلي ة:
 )2ذكر طرفًا من تفسري اآلية ،مث قال :تواملعتزلة قبحهم هللا تعاىل يقولون :إن الفاعل خيلق فعل ه ،وهللا
علما أزليات(.)2
تعاىل عامل مبا يفعله ً
وكذلك عند تفسريه -رمحه هللا تعاىل -لقوله تعاىل:

ﮋﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ

ﰃ ﰄﮊ (سورة الزخرف ،اآلية ،)22 :قال :تواملعتزلة كفرت من قال :املعصية مبشيئة هللا
تعاىل ،ونقول :هم كفروا هبذا التكفري كفر نفاق ونعمة ،وال حجة هلم يف ذلك؛ ألن هللا تعاىل عاب
قهرات(.)3
عليهم اعتذارهم من مشيئته عز وجل ،وهي ليست ً
عذرا؛ ألنه لو مل يشأ كان معصيا ً
ووصفهم ابن أطفيش -رمحه هللا تعاىل -أبهنم إخوان الشياطني عند تفسريه لقوله تعاىل:

ﭝﭞﭟﭠﭡ ﭢﮊ(( )4سورة األعراف ،اآلية.)12 :

) )1ابن أطفيش ،انظر :تيسري التفسري ،ط.)445/13( ،1
( )2انظر :تيسري التفسري.)382/13( ،

) )3ابن أطفيش ،تيسري التفسري ،ط.)21/12( ،1
) )4ابن أطفيش ،تيسري التفسري ،ط.)22/4( ،1
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ﮋﭙ ﭚ ﭛ ﭜ

املطلب الرابع :بيان ما متيز به تفسري ابن أطفيش
أيضا عليه مآخذ ختتم هبا
كتاب (تيسري التفسري) ال خيتلف عن غريه من التفاسري؛ فله مميزات ،و ً
الباحثة ما استعرضته من مباحث يف هذا الفصل.

مزااي تفسري ابن أطفيش:

 -1مجع بني النقل والرأي.
 -2سهولة األلفاظ ،ويسر العبارة.
 -3عنايته بعلوم القرآن الكرمي ،وما تشمله من توضيح املبهم من األلفاظ ،أو رفع التعارض الظاهري
بني اآلايت.
 -4الرد على أتويالت الفرق الضالة ،ودحض معتقداهتم.
 -5معاجلته للقضااي الفقهية واألصولية مبا ميلكه من علم وثقافة ،مع بيان رأيه فيها ،ورأي مجهور
العلماء.
 -6غزارة املسائل النحوية ،ووجوه اإلعراب يف كتابه.
املخآخذ على تفسري ابن أطفيش:
 -1يفتقد الكتاب إىل حسن الرتتيب والتنظيم يف التفسري ،وعرض املسائل.
 -2كثرة اإلسرائيليات ،واالستطرادات.
 -3تعصبه ملذهبه اإلابضي ،ومنهجه العقلي ،وأتويله للنصوص وفق عقيدته.
 -4استشهاده ابألحاديث الضعيفة ،وإنكار األحاديث الصحيحة اليت ختالف رأيه.
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الفصل الثاين :مقاصد القرآن الكرمي
حيتوي هذا الفصل على عدة مباحث كما يلي:
املبحث األول :مفهوم املقاصد القرآنية.
املبحث الثاين :تطور التفسري املقاصدي.
متهيد:
يعترب القرآن الكرمي املصدر األول للتشريع ،وعليه وجب تدبره ،ومعرفة أسس التعامل معه ،وال يكون
هذا إال بفهم مقاصده ،والوقوف على حكمه وأهدافه ،فمعرفة مقاصد القرآن الكرمي متكن من
استنباط األحكام التشريعية واألخالقية ،والعمل هبا ضمن حدود الشرع والعدل الذي تنشد البشرية
السعادة يف ظله.

املبحث األول :مفهوم املقاصد القرآنية
املطلب األول :مفهوم املقاصد لغة واصطالحا
لغة :ورد مفهوم املقاصد بعدد من املعاين .)1(...
وهكذا تتعدد املعاين ملفهوم املقاصد ،واملعىن املراد يف هذه الدراسة :هو االنصراف حنو الشيء
حىت بلوغ املراد.

فمصطلح املقصد عند اللغويني :هو التوجه إىل الشيء والنهوض إليه ،سواء كان ذلك

التوجه ماداي أو معنواي ،وذلك حبسب ما يتعدى به مصطلح القصد ،فإن عدي لفق القصد :فيقصد

( )1سبق تعريفها ص.3
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به التوجه احلسي ،وإن عدي ابلباء :فإنه يقصد به التوجه املعنوي غالبًا ،وأما إن عدي بنفسه :فهو
يتضمن األمرين(.)1
وابلتايل فإن مصطلح املقصد :هو مصدر القصد مبعىن أن له هناية وبداية؛ إذ تكون بدايته

من معىن التوجه ،وهنايته عند الغاية املنتهى إليها ،وعلى ذلك مت استخدامه عند علماء الدين.
اصطالحا:
يرجع استخدام املفاهيم الشرعية إىل ما استخدمه العلماء ،إال أنه مبراجعة البحوث والدراسات
حمددا انل القبول واالتفاق من جانب العلماء حول مفهوم املقاصد.
الشرعية ،مل جند تعري ًفا ً
فضال عن أنه يعرب عن مطلق
وقيل :املقصود من لفق تاملقاصدت :هو الوحي ومصاحل اخللقً ،
املصلحة(.)2
وميكن القول أبهنا :تمقاصد التشريع العامة :هي املعاين واحلكم امللحوظة للشارع يف مجيع
أحوال التشريع أو معظمها ،حبيث ال ختتص مالحظتها ابلكون يف نوع خاص من أحكام الشريعة،
فيدخل يف هذا أوصاف الشريعة ،وغايتها العامة ،واملعاين اليت ال خيلو التشريع عن مالحظتها،
أيضا معاين من احلكم ليست ملحوظة يف سائر أن واع األحكام ،ول كنها ملحوظة يف
ويدخل يف هذا ً
أنواع كثرية منهات(.)3
وقيل هي :تالغاية اليت أنزل القرآن الكرمي ألجله؛ حتقي ًقا ملصاحل العبادت( .)4وقيل هي:
تمقاصد الشريعة اليت يراد هبا الغاية منها ،واألسرار اليت وضعها الشارع عند كل حكم من
أحكامهات(.)5
ومن التعريفات السابقة ميكن تعريف "املقاصد" أهنا:
( (1أمحد بن فارس ،معجم مقاييس اللغة ،د.ط.)59/5( ،

( )2اخلادمي ،االجتهاد املقاصدي ،حجيته ،ضوابطه ،اجاالته ،ط ،1ص.51-48 :
) )3ابن عاشور ،مقاصد الشريعة اإلسالمية ،د.ط.)121/2( ،

) )4عبد الكرمي حامدي ،مقاصد القرآن من تشريع األحكام ،ط ،1ص.29
) )5عمر اجليدي ،التشريع اإلسالمي :أصوله مقاصده ،د.ط ،ص.342
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حكما جزئيا أم
تاملعاين امللحوظة يف األحكام الشرعية واملرتتبة عليها ،سواء أكانت تلك املعاين ً
مصاحل كلية أم مسات إمجالية ،وهي تتضمن هدف واحد ،وهو تقرير عبودية هللا تعاىل ومصلحة
اإلنسان يف الدارينت(.)1
وهكذا تتمثل التعريفات اليت وردت يف تعريف املقاصد يف أحكام هللا تعاىل وتشريعاته ،مما
تكفل مصلحة املكلفني يف املعاش واملعاد.
مقاصد القرآن الكرمي عامة:
فضال عن تقدمي
ال ميكن جتاهل ما قدمته كتب املقاصد من تعدد التقسيمات ملقاصد الشريعةً ،
تعريفات متنوعة هلا؛ إال أن معظم التعريفات ال تتفق مع موضوع البحث حمل الدراسة؛ إذ إن هناك
فرق بني مقاصد الشريعة ،ومقاصد القرآن الكرمي كاآليت:
 مقاصد الشريعة عرفها العلماء كاآليت:قال اإلمام الشاطيب -رمحه هللا : -تهي املقصود الشرعي من اخلطاب الوارد على املكلفني تفهيم ما
اضحا ،ال إمجال فيه،
هلم وما عليهم ،مما هو مصلحة هلم يف دنياهم وأخراهم ،مما يستلزم كونه ً
بياان و ً
وال اشتباهت(.)2
وقال ابن عاشور -رمحه هللا تعاىل" :-مقاصد التشريع العامة هي :املعاين ،واحلكم امللحوظة
للشارع يف مجيع أحوال التشريع أو معظمها ،حبيث ال ختتص مالحظتها ابلكون يف نوع خاص من
أحكام الشريعة ،فيدخل يف هذا أوصاف الشريعة ،وغايتها العامة ،واملعاين اليت ال خيلو التشريع عن
أيضا معان من احلكم ليست ملحوظة يف سائر أنواع األحكام؛ ولكنها
مالحظتها ،ويدخل يف هذا ً
ملحوظة يف أنواع كثرية منهات(.)3
وقال الريسوين :تهي الغاايت اليت وضعتها الشريعة؛ ألجل حتقيقها ملصلحة العبادت(.)4
) )1اخلادمي ،االجتهاد املقاصدي :حجيته ،ضوابطه ،اجاالته ،ط ،1ص.53 ،52 :

( )2الشاطيب ،املوافقات ،ط.)140/4( ،1

) )3ابن عاشور ،مقاصد الشريعة اإلسالمية ،د.ط.)165/3( ،

) )4الريسوين ،نظرية املقاصد عند اإلمام الشاطيب ،ط ،4ص.19
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فمقاصد القرآن الكرمي ،هي أمسى املقاصد وأعظمها وأفضلها ،فهو أصل األصول ،ومصدر املصادر،
وأساس النقل والعقل ،واملقاصد الشرعية املعروفة واملقررة يف الدراسات الشرعية مصدرها القرآن الكرمي.
وقد ذكر لفق تالقصدت يف القرآن الكرمي يف ستة مواقف توضح التوسط واالستقامة واالعتدال؛ وهي
كالتايل:
( -1اقصد) يف قوله تعاىل :ﮋﰉ ﰊ ﰋﰌ ﰍ ﰎﰏ...ﮊ (سورة لقمان ،اآلية ،)19 :إذ تشري
اآلية إىل التوسط فيه ،والقصد ما بني اإلسراع والبطء.
( -2قصد) يف قوله تعاىل:

ﮋﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ...ﮊ

(سورة النحل ،اآلية ،)9 :مبعىن أن على هللا

تعاىل بيان اإلسالم من خالل الرسل ،واحلجج والرباهني ،وهكذا قصد السبيل يعين :استقامة
الطريق(.)1
قاصدا) يف قوله تعاىل :ﮋ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ...ﮊ (سورة التوبة ،اآلية)42 :
ً ( -3
سهال معلوم الطريق.
سفرا هينًا(ً )2
مبعىنً :
( -4مقتصد) يف قوله تعاىل:

ﮋﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ

ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮊ

الرب مبا عاهد عليه هللا تعاىل يف البحر(.)3

(سورة لقمان ،اآلية .)32 :يعين :عدل يف العهد ،ويف

( -5مقتصد) يف قوله تعاىل :ﮋﭫﭬﭭﭮ ﭯ ...ﮊ (سورة فاطر ،اآلية.)32 :
ﮋ ...ﭯ ﭰ ﭱﭲ  ...ﮊ

( -6مقتصدة) يف قوله تعاىل:
االعتدال يف العمل(.)4
ونالحق مما سبق تعدد املعاين للفق املقاصد يف القرآن الكرمي؛ إذ ورد :القصد واملقصد،
واملقاصد يف األصل تعين العزم ،والتوجه حنو الشيء ،وهلا استخدامات أخرى مثل التوسط واالعتدال
والتوسط واالعتماد.
وإمجاال ميكن توضيح "مقاصد القرآن الكرمي" كاآليت:
) )1القرطيب ،اجلامع ألحكام القرآن ،ط.)291/6( ،2
( )2البغوي ،معامل التنزيل ،ط.)354/2( ،4

) )3انظر :اجلامع ألحكام القرآن.)80/14( ،
) )4انظر :اجلامع ألحكام القرآن (.)242/6
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(سورة املائدة ،اآلية )66 :مبعىن:

 -1إفراد هللا تعاىل ابلعبودية :فعبادة هللا سبحانه وتعاىل من أجل الطاعات وأعظم القرابت ،لذلك
قام إبرسال الرسل عليهم السالم ،وتنزيل الكتب ،وتوضيح العقيدة واألحكام ،وتكليف األفراد
ابلعبادات؛ بدليل قوله تعاىل:

ﮋﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﮊ

(سورة الذارايت ،اآلية،)56 :

وقوله تعاىل :ﮋﮮﮯﮰﮱﯓ ﯔﯕ ﯖﮊ (سورة املؤمنون ،اآلية.)115 :

 -2إثبات الكليات الشرعية اخلمسة :وهي حفق الدين ،والنفس ،والعقل ،والنسل واملال؛ فقد
ذكرت اجموعة من النصوص واألحكام؛ من أجل تثبيت تلك الكليات ،ووردت مجلة تلك الكليات
أصوال قطعية معتربة يف كل امللل واألمم.
وتدعيمها ،واعتبارها ً

 -3حتديد احلكم والعلل ،واألسرار اجلزئية :تعلق الكثري من احلكم والعلل واألسرار اجلزئية أبحكامه
الفرعية ،واليت تشكل تكوينًا مهما يف توضيح املقاصد وتكوينها(.)1

 -4استخالص وكتابة بعض القواعد الفقهية اليت تتعلق ابملقاصد الشرعية :إذ كان املختصون
بذلك يرجعون كل قاعدة إىل أصلها من القرآن الكرمي والسنة النبوية؛ ال سيما قاعدة تاملشقة جتلب
التيسريت( ،)2وقاعدة تالضرورات تبيح احملظوراتت(.)3
 فوائد مقاصد القرآن الكرمي:إن دراسة مقاصد القرآن عامة هلا فوائد متعددة من أمهها ما يلي:

 -1مساعدة فهم الرسالة القرآنية اإلسالمية بشكل صحيح من غري حتريف؛ إذ مقاصد القرآن الكرمي
هي نص القرآن الكرمي ،وما نزل ألجله ،وتلخيص اجموعة من األحكام.
 -2فهم مقاصد القرآن الكرمي ،وتدبرها تساعد القارئ على الفهم السليم للمعاين التفصيلية،
والقصص اخلاصة به ،وأحكام كل آية ،وكل لفق ورد به.
 -3مساعدة القارئ على فهم السنة النبوية بشكل تفصيلي من خالل اجتهاده(.)4
 -4مقاصد القرآن الكرمي هي امليزان الذي حيكم أعمال األفراد ،سواء كانوا فرادى أو مجاعة.
) )1اخلادمي ،انظر :علم املقاصد الشرعية ،ط ،1ص.15

) )2ابن السبكي ،انظر :األشباه والنظائر ،ط .)49/2( ،1السيوطي ،انظر :األشباه والنظائر ،ط.)76/1( ،1
) )3انظر :األشباه والنظائر ،ط.)45/1( ،1

( )4الريسوين ،مقاصد املقاصد ،الغاايت العلمية والعملية ملقاصد الشريعة ،ط ،1ص.51 ،50 :
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املطلب الثاين :املقاصد القرآنية بني املتقدمني واملعاصرين
مجيعا
ال يوجد اختالف جوهري بني العلماء املتقدمني واملتأخرين حول املقاصد القرآنية؛ إذ اتفقوا ً
عاجال ،وقال الشاطيب -رمحه هللا تعاىل:-
آجال و ً
على أهنا واحدة هدفها حتقيق مصلحة اخللق ً
تواملعتمد أان استقرينا من الشريعة أهنا وضعت ملصاحل العبادت(.)1
املقاصد القرآنية عند املتقدمني:
مل تكن عناية العلماء بذلك النوع من العلوم متساوية ،وبنفس القدر على الرغم من أمهيتها؛ إذ جند
بعض القضااي استوفت حقها ،والبعض اآلخر مل يستوف على اإلطالق ،ال سيما االهتمام ابلتناسب،
ومقاصد السور.
ويف أواخر القرن الثامن اهلجري ،شكا العديد من العلماء من بعض مظاهر النقص والقصور
يف هذا النوع املعمق من الدراسات القرآنية؛ منهم:
الزركشي -رمحه هللا تعاىل -الذي تطرق إىل علم التناسب بني السور واآلايت فقال :توقد قل
أيضا :توهذا النوع يهمله بعض املفسرين ،أو كثري منهم،
اعتناء املفسرين هبذا النوع لدقتهت ،وقال ً
وفوائده غزيرةت(.)2
وقد عىن املتقدمون ابملقاصد وبنوا عليها األحكام ،ورتبوها وف ًقا لذلك ،منهم عمر ابن
اخلطاب وعلي بن أيب طالب رضي هللا عنهما ،وكان مجع القرآن الكرمي يف املصحف يف عهد أيب بكر
 وتضمني الصناع يف عهد علي  وغري ذلك خري مثال.
قال ابن القيم رمحه هللا تعاىل :توقد كانت الصحابة أفهم األمة ملراد نبيه وأتبع له؛ وإمنا كانوا
يدندنون حول معرفة مراده ومقصودهت(.)3

) )1الشاطيب ،املوافقات.)322/2( ،

) )2الزركشي ،الربهان يف علوم القرآن ،ط.)36/1( ،1

( )3ابن القيم ،إعالم املوقعني عن رب العاملني ،د.ط.)63/2( ،
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ومن العلماء املتقدمني الذين اهتموا ابملقاصد القرآنية األئمة األربعة ،وأول من استخدم لفق املقاصد
إمام احلرمني اجلويين -رمحه هللا تعاىل -يف «الربهان يف أصول الفقه» ،وأول من صنف يف اجال
املقاصد احلكيم الرتمذي -رمحه هللا تعاىل -يف كتبه( :الصالة ومقاصدها) ،و(احلج وأسرارها) ،و(علل
الشريعة)(.)1
مل يضع العلماء املتقدمون ملصطلح املقاصد تعري ًفا دقي ًقا على الرغم من استخدامه ،فقد عرفه
الغزايل -رمحه هللا تعاىل -يف قوله :تلكننا نعين ابملصلحة احملافظة على مقصود الشرعت(.)2
"مقاصد القرآن الكرمي" عند املتقدمني كاآليت:
َ -خلق األفراد وضرورايهتم:

جند أن العلماء املتقدمني قسم الضرورايت إىل تقسيمات متقاربة؛ إذ اتفقوا على أهنا ةسة،
تقسيما آخر.
وإن كان بعضهم أضاف
ً
قال الغزايل -رمحه هللا تعاىل :-تاملراد من الضرورايت ةسة :هي أن حيفق الشرع عليهم
دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم وماهلم ،فحفق هذه األصول مصلحة ،وكل من فاتته فهو ضررت(.)3
()4
ذاكرا ترجيحها على غريها :توترجح الضرورايت اخلمس اليت هي:
وقال البابريت -رمحه هللا تعاىلً -
حفق الدين ،والنفس ،والنسب ،والعقل ،واملال على غريهات(.)5
وأشار الشاطيب -رمحه هللا تعاىل -إىل أن اجموع الضرورايت ةس؛ هي :حفق الدين،
والنفس ،والنسل ،واملال والعقل(.)6
( )1احملاسن ،ترتيب املقاصد الضرورية بني املتقدمني واملعاصرين ،اجلة املسلم املعاصر ،ع .146 /145
( )2الغزايل ،املستصفى ،ط.)482/2( ،1
( )3الغزايل ،املستصفى ،ط.)482/2( ،1

( )4البابريت :هو أكمل الدين أبو عبد هللا حممد بن أمحد الرومي البابريت احلنفي ،عامل دين سين ،وفقيه حنفي ،وحمدث ،وعامل
عقيدة على منهج املتكلمني .نسبته إىل تاببرتت التابعة ملنطقة أرضروم يف تركيا .حصل مبادئ العلوم يف بالده ،وتفقه على قوام
الدين الكاكي ،مث رحل إىل حلب فأنزله القاضي ابن العدمي ابملدرسة السادحية ،مث رحل إىل القاهرة ،فأخذ عن أيب حيان

األندلسي ،ت786 :ه  .املكتبة الشاملة ،شرح وصية أيب حنيفة للباتري ،تقدمي محزة البكري وحممد العايدي ،ص.21-13 :

( )5البابريت احلنفي ،انظر :الردود والنقود شرح خمتصر ابن احلاجب ،ط.)764/2( ،1
) )6الشاطيب ،املوافقات.)324/2( ،
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وهناك العديد من اآلايت القرآنية ،والسنة النبوية على ضرورة احملافظة على الضرورايت اخلمس
كالتايل:
 -1االستقراء كدليل على حصر الضرورايت:
تتعدد األدلة على حصر الضرورايت وأمهيتها من القرآن الكرمي والسنة النبوية:
قال الشاطيب -رمحه هللا تعاىل :-تقد اتفقت األمة -بل سائر األمم -على أن أحكام الشريعة
وضعت للمحافظة على الضرورايت اخلمس؛ وهي :الدين ،والنفس ،والنسل ،والعقل واملالت.
مقطوعا به ،ومل يثبت ذلك بدليل معني ،بل علمت مالءمتها
وأضاف أن علم هذه الضرورايت صار
ً
للشريعة مبجموع أدلة ال تنحصر يف ابب واحد ،فكما ال يتعني يف التواتر املعنوي أن يكون املفيد
احدا من األخبار دون سائر األخبار ،كذلك ال يتعني هنا الستواء مجيع األدلة يف إفادة
خربا و ً
للعلم ً
الظن على انفرادها(.)1
أ -الدليل من القرآن الكرمي :قال تعاىل:

ﮋ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ

ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﯧ ﯨ ﯩ ﯪﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ
ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ
ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ

ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮊ (سورة األنعام ،اآلية ،)153 -151 :تشري
هذ اآلايت إىل مدى أمهية الضرورات اخلمسة ،ووجوب احلفاظ عليها.
ب -الدليل من السنة النبوية الشريفة :عن أيب هريرة  ،عن النيب ﷺ قال« :اجتنبوا السبع
املوبقات» ،قالوا :اي رسول هللا ،وما هن؟ قال« :الشرك ابهلل ،والسحر ،وقتل النفس اليت حرم هللا
إال ابحلق ،وأكل الراب ،وأكل مال اليتيم ،والتويل يوم الزحف ،وقذف احملصنات املؤمنات
الغافالت»(.)2
) )1الشاطيب ،املوافقات.)325/2( ،

( )2أخرجه البخاري يف صحيح البخاري ،كتاب الوصااي ،ابب قول هللا( :إن الذين( )..النساء ،)10 :ج،2رقم (.)2615
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شنيعا يؤدي إىل اهلالك.
أمرا ً
وهكذا اعترب الرسول ﷺ أن االعتداء على تلك الضرورايت ً
 -2كيفية ترتيب الضرورايت عند املتقدمني:
ليس للرتتيب بني هذه الضرورات قاعدة اثبتة؛ لكن مت االتفاق على حصرها يف اخلمس مصاحل،
وهي :الدين ،والنفس ،والنسل ،والعقل واملال .ويرجع سبب اختالفهم يف ترتيبها إىل أمهية كل مقصد
يف حد ذاته من انحية ،وأمهيته ابملقارنة مع املقاصد الضرورية األخرى ،وهل من املمكن تقدمي الدين
على النفس؟ أم تقدم هي عليه؟ وهذا موضع له أمهيته الكربى ،حيث إنه ينظم أهم عنصرين يف
الوجود.
 -3ترتيب املصاحل عند الشاطيب -رمحه هللا تعاىل:-
تفصيال
يعد الشاطيب -رمحه هللا تعاىل -من أوائل األفراد الذين حتدثوا عن مقاصد القرآن الكرمي
ً
دقي ًقا ،حىت أصبح كتابه نظرية متكاملة يف املقاصد عند العديد من العلماء؛ لذلك مت االستشهاد به.
ويرى الشاطيب -رمحه هللا تعاىل -أن الضرورايت مرتابطة بعضها ببعض ،تفلو عدم الدين
لعدم اجلزاء األخروي ،ولو عدم املكلف لعدم من يتدين ،ولو عدم العقل لعدم من يتدين ،ولو عدم
النسل مل يكن يف العادة بقاء ،ولو عدم املال مل يبق عيشت ،وأن الرتتيب بني املصاحل وأنواعها تتضح
عندما تكون الواقعة يتجاذهبا مقصدان متعارضان فيجب الرتجيح بينهما؛ لذا قرر أن املصاحل الضرورية
مقدمة على املصاحل احلاجية ،وهي مقدمة على املصاحل التحسينية ،كما أن الضرورايت مرتبة عنده
أحياان ،مث املال(.)1
ترتيبًا تنازليا ،وهو :الدين ،مث النفس ،والنسل ،أو العقل ً
إن لكل مصلحة مكملة هلا من حيث هي تكملة شرط؛ وهو أال تعود على األصل
ابإلبطال ،فإذا كان اعتبار املصلحة املكتملة يؤدي إىل فوات أصلها ،فإن هذه التكملة يسقط
فمثال يف إبطال األصل ك (الصالة) إبطال التكملة (متام
اعتبارها فال يصح اشرتاطها عند ذلكً :
تقديرا أن املصلحة التكميلية حتصل مع فوات املصلحة
األركان) ألن التكملة مع ما كملته .ولو قدر ً
األصلية لكان حصول األصلية أوىل :فالصالة أوىل من متام أركاهنا .وهذا يطبق على املصاحل احلاجية
( )1الشاطيب ،املوافقات ،ط.)36/2( ،1
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مثال لذلك بقوله :تإن
مع الضرورية ،والتحسينية مع احلاجية ،ويضرب الشاطيب -رمحه هللا تعاىلً -
حفق املهجة (النفس) مهم كلي (ضروري) ،وحفق املروءات مستحسن فحرمت النجاسات حفظًا
للمروءات ،وإجراء ألصلها على حماسن العادات ،فإن دعت الضرورة إىل إحياء املهجة بتناول النجس
كان تناوله أوىلت( .)1إذن قد تنقلب التحسينات إىل ضرورايت واحلاجيات قد تتخلى عن صدارهتا،
فهو أمر نسيب حسب احلالة والظروف احمليطة ابحلالة ،وهذا هو الفهم اجليد لدين هللا الذي يفتقده
الكثري اآلن.
موقف بعض العلماء املتقدمني يف جمال املقاصد:
بدال منه ،أمثال :الرازي ،والبيضاوي -رمحهما هللا
عرب بعض العلماء عن النسب ابلعرض ،فجعله ً
تعاىل -ومنهم من جدد وأضاف مقصد العرض ،وجعله من الضرورايت كالقرايف -رمحه هللا تعاىل-
وأيده الشوكاين وابن السبكي -رمحهما هللا تعاىل.
والتحقيق عند بعض العلماء مثل ابن عاشور والريسوين وغريهم أنه مقصد حاجي وليس
ضروراي ،ورأوا يف العرض أنه ضروري مثله مثل النسل؛ ألن اإلنسان يقدم نفسه فداء لعرضه وال يبايل.
أما ابن تيمية -رمحه هللا تعاىل -فقد أدخل التقسيم اخلماسي للضرورايت يف قسم واحد هو دفع
املضار ،والشريعة مبناها على جلب املصاحل ،ودفع املضار.
تقسيم صحيح بناء على نظرة العامري يف بناء املقاصد على احلدود ،وكذلك اجلويين ،فمسألة
حفق النسل عرب العامري عنها ب تمزجرة هتك السرتت ،وعند اجلويين :تعصمة الفروجت ،وعرب عنها
الغزايل ب تحفق النسلت ،وهي كلها تدخل يف قسم دفع املضار.
لكن الشاطيب -رمحه هللا تعاىل -استدرك األمر ،فقرر يف املوافقات أن حفق املقاصد يكون
من جانبني :جانب العدم وهو دفع املضار ،وجانب الوجود وهو جلب املنافع.
قال الشاطيب -رمحه هللا تعاىل" : -واحلفا هلا يكون أبمرين:

 -1ما يقيم أركاهنا ويثبت قواعدها؛ وذلك عبارة عن مراعاهتا من جانب الوجود.
 -2ما يدرأ عنها االختالل الواقع أو املتوقع فيها ،وذلك عبارة عن مراعاهتا من جانب العدم.
( )1الشاطيب ،املوافقات ،ط.)36/2( ،1
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وهكذا يرى الشاطيب -رمحه هللا تعاىل -وغريه من علماء املتقدمني أن تساهم ترتيب الضرورايت مع
بعضها غالبًا ،وترتيب الضرورايت العامة منها قبل اخلاصة ،والكلية قبل اجلزئية ،والقطعية قبل الظنية
يف تكوين هرم البناء املقاصدي لألحكام الفقهية مما يساعد الفقهاء يف بناء فتاويهم وأتصيلها.
 -املقاصد القرآنية عند املعاصرين:

املعاصرون من أكثر العلماء دقة يف تناوهلم ملوضوع تمقاصد القرآن الكرميت فعرفها الطاهر بن عاشور
رمحه هللا تعاىل -بقوله :تعلم مقاصد الشريعة :هو عبارة عن الوقوف على املعاين ،واحلكم امللحوظةللشارع يف مجيع أحوال التشريع ،أو معظمهات( ،)1وقيل :ت هي الغاايت اليت وضعت الشريعة ألجل
حتقيقها ملصلحة العبادت(.)2
ويف النهاية ترى الباحثة أن مقاصد القرآن الكرمي هي :األسرار ،واحلكم ،والغاايت اليت نزل
ودفعا للمفاسد ،وهي واضحة يف مجيع القرآن الكرمي،
القرآن الكرمي ألجل حتقيقها؛ جلبًا للمصاحلً ،
أو معظمه.
وعلى الرغم من أنه ال يوجد تعريف كامل حول مقاصد القرآن الكرمي من انحية املتقدمني؛
إال أهنم يتفقون مع املعاصرين يف ورود املصطلح كما هو.
ذكر اإلمام العز بن عبد السالم -رمحه هللا تعاىل -هذا اللفق يف عدة مواضع من كتابه
القواعد كقوله :تمعظم مقاصد القرآن الكرمي األمر ابكتساب املصاحل وأسباهبا ،والزجر عن اكتساب
املفاسد وأسباهبات(.)3
أيضا ابن عاشور -رمحه هللا تعاىل -يف مقدمات «التحرير والتنوير» ،املقدمة الرابعة إذ
وذكره ً
قال :تفغرض املفسر بيان ما يصل إليه ،أو ما يقصده من مراد هللا تعاىل يف كتابه أبمت بيان حيتمله
املعىن ،وال ابه اللفق من كل ما يوضح املراد من مقاصد القرآن الكرميت(.)4
أيضا ما ذكر يف سورة الفاحتة اليت تتضمن ثالثة أنواع من املقاصد هي:
و ً
( )1ابن عاشور ،مقاصد الشريعة اإلسالمية ،د.ط ،ص.5

( )2الريسوين  ،نظرية املقاصد عند الشاطيب  ،ص . 7 :

( )3العز بن عبد السالم ،قواعد األحكام يف مصاحل األانم ،د.ط.)7/1( ،

( )4ابن عاشور ،التحرير والتنوير ،د .ط.)41/1( ،

46

جامعا لشموله كل احملامد.
 الثناء على هللا تعاىل ثناءً ً نزاهته عن كل النقائص. -إثبات تفرده ابأللوهية ،والبعث واجلزاء.

عالقة اآلايت القرآنية ابملقاصد الشرعية:

متوجها حنو مقاصد الكتاب الكرمي بعد ذكر مقاصده العامة ،كان ال بد من اإلشارة إىل
ملا كان النظر
ً
نظرا ألنه مبين على االجتهاد يف
أن حتديد املقاصد اخلاصة للقرآن الكرمي قد يشوبه بعض التنازع؛ ً
حتديدها.
 املقاصد اخلاصة للقرآن الكرمي:يرى بعض العلماء أن املقاصد اخلاصة للقرآن الكرمي هي ما يتعلق مبقاصد السور ،والدليل على ذلك
أن أهل العلم املتقدمني قد حتدثوا عن مقاصد السور ضمن مؤلفاهتم ،ومنهم من اختص كتبًا مستقلة.
وأصول مقاصد الشريعة اإلسالمية يف القرآن الكرمي والسنة منذ وعي املسلمني األوائل خاصة
يف القرون األوىل ،ومعظم األحكام التشريعية جندها يف آايت القرآن الكرمي واألحاديث النبوية ،واللذان
يزخران ابملصاحل املرتتبة على أوامر الشرع ونواهيه.
وقد أشار ابن القيم -رمحه هللا تعاىل -بقوله :توالقرآن الكرمي وسنة رسول هللا ﷺ مملوءان من
تعليل األحكام ابحلكم واملصاحل ،ولو كان هذا يف القرآن الكرمي والسنة حنو مائة موضع ،أو مائتني
لسقناها؛ ولكنه يزيد على ألف موضع بطرق متنوعةت(.)1
 -صلة اآلايت القرآنية ابملقاصد الشرعية:

هناك العديد من اآلايت القرآنية اليت هلا صلة ابملقاصد الشرعية كاآليت:
 قوله تعاىل :ﮋﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮊ (سورة األنبياء ،اآلية ،)107 :فإذا نظران إىل هذهاآلية الكرمية جند أهنا جاءت لتؤكد أن الغرض فقط من أن الرسالة احملمدية هي رمحة للعاملني كافة
مسلمهم وكافرهم.
ويف «صحيح مسلم» عن أيب هريرة قال :قيل :اي رسول هللا ،ادع على املشركني ،قال« :إين مل أبعث
لعاان ،وإمنا بعثت رمحة»(.)1
( )1ابن القيم ،مفتاح دار السعادة ومنشور والية العلم واإلرادة ،ط.)22/2( ،1
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 وقوله تعاىل :ﮋ ...ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮊ (سورة البقرة ،اآلية ،)205 :فإذا نظران إىل هذهاآلية الكرمية جند أهنا أكدت أن هللا تعاىل ال حيب الفساد بكل أشكاله وألوانه ،وأن السعي إليه
عكس احلكمة والغاية من خلق هللا تعاىل للكون.
وأكد ذلك يف آايت أخرى منها:

 -وقال تعاىل حكاية عن نبيه شعيب عليه

السالم :ﮋ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ

ﯿﰀﰁﮊ (سورة هود ،اآلية.)88 :
 وقوله تعاىل :ﮋﮍﮎﮏﮐﮑ ﮒﮓﮔﮕﮊ (سورة هود ،اآلية.)85 : -وقوله تعاىل:

ﮋﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ

ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮊ

(سورة النحل ،اآلية ،)97 :فتشري هذه اآلية إىل أمهية العمل ،ومراعاهتا

للحياة الطيبة؛ إذ يرتبط صالح الدنيا بصالح الدين.
عمال
وعدا صرحيًا من هللا تعاىل أبن من عمل ً
وأكد ابن كثري -رمحه هللا تعاىل -أن هناك ً
صاحلًا واتبع كتاب هللا تعاىل وسنة رسوله هللا ﷺ ،فإنه حييا حياة طيبة يف الدنيا ،وجيزيه أحسن اجلزاء
يف اآلخرة(.)2
 -وقوله تعاىل:

ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ

ﭡ ﭢﮊ (سورة األعراف ،اآلية ،)96 :فهذه اآلية توضح مدى أمهية اإلميان والتقوى،
فضال عن آاثرها الفردية ،وهذه سنة من سنن هللا تعاىل يف احلياة.
وآاثرمها االجتماعية ً
 -وقوله تعاىل:

ﮋﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ

ﮞ ﮟ ﮠﮊ (سورة النحل ،اآلية ،)30 :فهذه اآلية توضح مدى فضل دين هللا تعاىل وخريه
شامال املعاين اإلجيابية وغريها من املصاحل ،لكن ال يعرفها وال يدركها إال أصحاب اخلري ،ولكن يغفل
ً
عنها أصحاب املعاصي والظلم ،وغريهم من الكفار.

( )1أخرجه مسلم يف صحيح مسلم ،كتاب الفضائل ،ابب يف أخالقه ومشائله ﷺ)494/12( ،
رقم ( .)4704

( )2ابن كثري ،تفسري القرآن العظيم ،ط.)520/ 4 ( ،2
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 -قوله تعاىل:

ﮋﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ

ﯡ ﯢ ﯣﮊ (سورة املؤمنون ،اآلية ،)116 ،115 :فهذه اآلية توضح نفي هللا تعاىل أبن
ابطال؛ إذ ال يوجد حكمة تقتضي ذلك ،وبني هللا تعاىل أبن كمال صفاته
يكون خلق البشر عبثًا أو ً
كدا ذلك يف قوله
اإلهلية تقتضي أحكامه أبن تكون مبنية على احلكمة البالغة ،والفائدة السابغة ،مؤ ً
تعاىل﴿ :ﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞ ﯟﯠﯡﯢﯣ﴾ (سورة املؤمنون ،اآلية.)116 :
 -قوله

تعاىل :ﮋﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ

ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﮊ (سورة الروم ،اآلية ،)8 :نالحق يف هذ اآلية أن هللا تعاىل حث اإلنسان
على ضرورة التأمل يف خلقه؛ من أجل مشاهدة احلقيقة وكيفية خلقه من أجل هدف عظيم ويف مدة
وجيزة.
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املبحث الثاين :تطور التفسري املقاصدي
املطلب األول :تعريف التفسري املقاصدي للقرآن الكرمي وأنواعه
 تعريف التفسري:يف اللغة :من تالفسرت ،وهو اإلابنة وكشف املغطى(.)1
ويف االصطالح :علم ي بحث فيه عن القرآن الكرمي؛ من حيث داللته على مراد هللا تعاىل
بقدر الطاقة البشرية(.)2

 تعريف املقاصد لغة واصطالحا(:)3 -تعريف التفسري املقاصدي:

تفاوتت جهود الباحثني يف التعبري عن التفسري املقاصدي ،فقد عرف أبنه :تنوع من التفسري يبحث
يف معاين ألفاظ القرآن الكرمي ،وتوسيع داللتها اللغوية ،مع بيان احلكم والغاايت اليت أنزل من أجلها
القرآن ،وشرعت من أجلها األحكامت(.)4
وهذا التعريف نص على كشف الدالالت اللغوية أللفاظ القرآن ،مع إبراز واستنباط احلكم
واألسرار اليت ألجلها أنزل القرآن.
وعرفه وصفي أبو زيد( :)5تهو لون من ألوان التفسري يبحث يف الكشف عن املعاين والغاايت
اليت يدور حوهلا القرآن الكرمي كليا أو جزئيا ،مع بيان كيفية اإلفادة منها يف حتقيق مصلحة العبادت(.)6
ويعين ب تكليا أو جزئيات املقاصد العامة واجلزئية -اخلاصة مبوضوع أو سورة -للقرآن الكرمي ،وبيان
املراد منها .وأوضح يف شرحه للتعريف أن النص على تبيان كيفية اإلفادة منهات جاء للتأكيد على أن

( )1الفريوزآابدي ،القاموس احمليط ،ط ،8ص.456

( )2الزرقاين ،مناهل العرفان يف علوم القرآن ،ط ،1ص.6

( )3سبق تعريفها يف نفس هذا الفصل الثاين ،ص .37-36

( )4نشوان عبده خالد ،معامل التفسري املقاصدي للقرآن الكرمي :آايت اخلمر منوذجا (رسالة ماجستري) ،جامعة ماليزاي.

( )5وصفي عاشور أبو زيد :مفكر إسالمي مصري ،دكتوراه يف مقاصد الشريعة اإلسالمية ،جامعة القاهرة ،حصل على عدد من
اإلجازات العلمية يف القرآن الكرمي والفقه واألصول وكتب السنة ومؤلفاهتا.

) )6وصفي أبو زيد ،التفسري املقاصدي لسور القرآن الكرمي ،د .ط ،ص.8
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التفسري ليس فقط للتفسري؛ بل لبيان كيفية استنزال هداايت القرآن للواقع املعاصر ،واالستفادة منها
يف الدوائر االجتماعية املختلفة.
أيضا هنا تعريف للتفسري املقاصدي :توهو الكشف عن مراد هللا فيما أنزله من القرآن الكرمي
و ً
منصوصا عليها ،أم
من مضامني ،وأسس ،وكليات ،وعلل ،وحكم ،وعرب ،ومعان غائبة؛ سواء أكان
ً
مستنبطة من تراكيبه أو آايته ،أو سوره أو موضوعاته ،وبيان بنائها التكامليت(.)1
وهذا التعريف األخري هو ما متيل إليه الباحثة وترجحه لشموليته على مفهوم التفسري ومفهوم
معا ،وألن هدف املفسر األساسي وغايته من التفسري هو احلصول على مراد هللا ،املتمثل يف
املقاصد ً
مقاصده الكلية وأسراره وغاايته اخلاصة والعامة.
 -أنواع التفسري املقاصدي:

وينقسم التفسري املقاصدي إىل نوعني:
أوهلما :التفسري املقاصدي العام :ويعرف أبنه التفسري الذي يبحث يف الغاايت الكلية ،والعامة
للقرآن الكرمي منها:
 -مقصد توحيد هللا تعاىل وعبادته؛ بدليل قوله تعاىل:

ﮋﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ

ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ

ﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥ ﮊ (سورة هود ،اآلية.)3 -1 :
 مقصد اهلداية الدينية ،والدنيوية للعباد؛ بدليل قوله تعاىل :ﮋﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛﮊ (سورةالبقرة ،اآلية.)2 :
 -مقصد التزكية ،وتعليم احلكمة؛ بدليل قوله تعاىل:

ﮋﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ

ﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮊ (سورة البقرة ،اآلية.)129 :
 -مقصد الرمحة ،والسعادة؛ بدليل قوله تعاىل:

ﮋﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ

ﮀﮊ (سورة طه ،اآلية.)3 -1 :
 -مقصد إقامة احلق والعدل؛ بدليل قوله تعاىل:

ﮋﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ

ﭮﭯﮊ (سورة الشورى ،اآلية .)17 :
( )1أسعد ،التفسري املقاصدي للقرآن الكرمي ،حبث يف اجلة الفكر اإلسالمىي املعاصر ،م،23ع ،89ص.41
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اثنيا :التفسري املقاصدي اخلاص:
وهو الذي يبحث يف مقاصد خاصة مبجال من ا االت ،أو مقاصد خاصة بسورة من السور ،أو
حىت مقاصد تفصيلية أللفاظ القرآن الكرمي؛ ال سيما اجال العبادات ،واجال أحكام األسرة ،واجال
احلدود والعقوابت ،واجال تزكية النفس ،واجال األخالق ،واجال العقيدة.
املطلب الثاين :نشأة التفسري املقاصدي وتطوره

التفسري املقاصدي تطور للحركة اليت بدأها الرسول ﷺ ،وتتابعت أشكال التطوير والتجديد فيها مع
كل ما حيدث فيها من تطور وتوقف ،وهكذا ميكن اإلشارة إىل تطور مراحل التفسري املقاصدي
كالتايل:

أوال :نشأة التفسري:
ميكن حصر مراحل نشأة التفسري املقاصدي يف أربع مراحل تشمل عصر النيب ﷺ ،وعصر التابعني،
وعصر التدوين ،والعصر احلديث؛ كالتايل:
املرحلة األوىل :مرحلة الرسول ﷺ:

رسوال بلغة قومه؛ حىت يفهموا
إذ كان من حكمة هللا سبحانه وتعاىل أن يرسل يف كل أمة ً
رسالة هللا تعاىل إليهم ،ويعملوا مبا مرهم به؛ بدليل قوله تعاىل :ﮋﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
ﮝ ﮞﮟﮠﮡﮢ ﮣﮤﮥ ﮦﮧﮨﮩﮪﮊ (سورة إبراهيم ،اآلية.)4 :
مسات التفسري يف هدي الصحابة رضي هللا تعاىل عنهم:
 -1مل يفسر معظم القرآن الكرمي ،بل فسر جزء منه ،وترك الباقي لألفراد حبيث يتدبروا آايته.
 -2عدم االختالف بني الصحابة يف فهم معاين القرآن الكرمي.
 -3فهم املعىن اإلمجايل فقط دون التطرق للتفاصيل؛ كحادثة عمر  مع األب(.)1
 -4استخدام اللغة العربية ،والشعر فقط يف توضيح املعاين.
 -5عدم التدوين يف هذا العصر.
( )1عن أنس قال :قرأ عمر بن اخلطاب {عبس وتوىل} فلما أتى على هذه اآلية {وفاكهة وأاب} قال :عرفنا ما الفاكهة ،فما
األب؟ فقال :لعمرك ايبن اخلطاب إن هذا هلو التكلف .ابن كثري ،تفسري القرآن العظيم ،ط.)325/8( ،2
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املرحلة الثانية :مرحلة التابعني:
بدأت مرحلة التابعني مبوت الصحابة رضي هللا تعاىل عنهم ،وأخذوا عن الصحابة التفسري ،وتتلمذوا
نظرا الجتهاداهتم ونظرهتم إىل مقاصد القرآن
على أيديهم ،فأصبح الناس يرجعون إليهم يف التفسري؛ ً
الكرمي وعموم مقاصده.

مسات التفسري يف مرحلة التابعني كاآليت:

مصدرا تفسرياي
إن توسيع داير اإلسالم ،ودخول العديد من األعاجم يف اإلسالم ،جعل أهل الكتاب
ً
لدى التابعني ،فقد تسربت بعض الرواايت اإلسرائيلية واليهودية إىل بعض التفاسري يف عصرهم.
 -1ما زال التفسري حمفوظًا هبويته املأثورية ،وله طابع التلقي والرواية؛ إال أنه مل يكن تلقيًا ورواية ابملعىن
الشامل مثل عصر النيب ﷺ.
 -2نشأة نواة اخلالف املذهيب ،واليت مل تكن موجودة على اإلطالق يف عصر الصحابة(.)1
 -3تعدد اخلالف بني التابعني يف التفسري عما كان يف عصر الصحابة رضي هللا عنهم(.)2
املرحلة الثالثة :أول عهد العباسيني "ظهور التدوين":

إن كانت السمة األساسية يف عصر الصحابة والتابعني ،هي التلقني والرواية حىت ظهر عصر التدوين،
فقد مت تدوين التفسري على أنه ابب من أبواب احلديث ،وأشار الذهيب -رمحه هللا تعاىل -إىل أنه:
تبعد عصر الصحابة والتابعني خطا التفسري خطوة اثنية ،حيث ابتدأ التدوين حلديث رسول هللا ﷺ
اباب من هذه األبواب اليت اشتمل عليها احلديث ،فلم يفرد له
فكانت أبوابه متنوعة ،وكان التفسري ً
أتليف خاص يفسر القرآن الكرمي سورة سورة ،وآية آية ،من مبدئه إىل منتهاه ،بل وجد من العلماء
من طوف يف األمصار املختلفة ليجمع احلديث ،فجمع جبوار ذلك ما روي يف األمصار من تفسري
منسوب إىل النيب ﷺ أو إىل الصحابة ،أو إىل التابعنيت(.)3
مسات التفسري يف هذه املرحلة:

نظرا لنشأة الوضع عن اخلالف
 -1ظهور الوضع ،وأثره البالن على مسألة تضعيف رواايت التفسري؛ ً
املذهيب الذي كان للسياسة دور مهم فيه.
( )1فضل عباس ،إتقان الربهان يف علوم القرآن ،ط.)233 /2( ،1
( )2الذهيب ،التفسري واملفسرون ،د.ط.)97/1( ،

( )3الذهيب ،التفسري واملفسرون،د.ط.)104/1( ،
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 -2انتشار اإلسرائيليات واليت سامهت يف ذلك األسانيد ،وأول من ساعد على ذلك هو (مقاتل بن
سليمان) صاحب التفسري الكبري ،إذ قام حبذف األسانيد ،ومأل تفسريه برواايت عن أهل الكتاب،
وجاء بعده من نقل هذه الرواايت غري مميز بني صحيحها وضعيفها ،وغثها ومسينها(.)1
املرحلة الرابعة :فرتة ما بعد التدوين:
ظل التفسري فرتة طويلة من الزمن بعد مرحلة التدوين يف حالة من الركود واجلمود ،وعدم تطوره؛
توذلك يرجع إىل أن األولني قد تناولوا كل ما يتعلق ابلتفسري من مجيع نواحيه بتوسع ظاهر ملموس،
عمال
مل يرتك ملن جاء بعدهم -إىل ما قبل عصران بقليل -من عمل جديد ،أو أثر مبتكر؛ اللهم إال ً
شرحا لغامضها ،مما جعل التفسري يقف وقفة
ً
ضئيال ال يعدو أن يكون ً
مجعا ألقوال املتقدمني ،أو ً
طويلة مليئة ابلركود ،خالية من التجديد واالبتكار .حىت جاء عصر النهضة العلمية احلديثة ،فاجتهت
أنظار العلماء الذين هلم عناية بدراسة التفسري إىل أن يتحرروا من قيد هذا الركود ،ويتخلصوا من
نطاق هذا اجلمود...ت(.)2
لذلك يعد الشكل املقاصدي يف التفسري من أهم أشكال التفسري املعاصر أخ ًذا ابإلطار
االجتماعي األديب.

( )1فضل عباس ،إتقان الربهان يف علوم القرآن ،ط.)233/2( ،1

( )2الذهيب ،التفسري واملفسرون ،ط.)363/2( ،2
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الفصل الثالث :املقاصد القرآنية العقدية يف «تيسري التفسري»
وقد تناول الشيخ ابن أطفيش -رمحه هللا تعاىل -املقاصد العقدية القرآنية يف أربع مباحث كالتايل:
املبحث األول :مقاصد التوحيد والعبودية.
املبحث الثاين :مقاصد اهلداية الدينية والدنيوية للعباد.
املبحث الثالث :مقاصد الوالء والرباء.

املبحث الرابع :مقاصد اإلميان ابلغيبيات.
متهيد:
اخت ذت العقي دة اإلس المية م ن كت اب هللا ع ز وج ل يف البداي ة ،مث م ن الس نة النبوي ة املطه رة ،وعقي دة
الس لف الص احل -رض وان هللا تع اىل عل يهم -وم ا ع دا ذل ك فالعقي دة انقص ة ،أو فاس دة خرج ت ع ن
جادة الطريق ،والصواب أن العقيدة هي مقياس املرء وهبا يعرف ،فهي والء وبراء.
وابن أطفيش -رمحه هللا تعاىل -ممن تناول آايت العقيدة ابلتفسري الواض ح الب ني ،فيق ر م ا ك ان

مواف ًقا الكتاب والسنة ،وينفي ما كان عدامها؛ وذلك حتقي ًقا لقوله ﷺ ...« :وقد تركت فيكم ما لن
تضلوا بعده إن اعتصمتم به :كتاب هللا.)1(»...

( (1أخرجه مسلم ،صحيح مسلم ،كتاب احلج ،ابب حجة النيب ﷺ ،)891/2( ،رقم (.)1218
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املبحث األول :مقاصد التوحيد والعبودية
م ن مقاص د الق رآن املهم ة ال دعوة إىل معرف ة هللا ،وبي ان التوحي د أبقس امه الثالث ة ،وق د ذك رت كله ا يف
القرآن الكرمي:
املطلب األول :الدعوة إىل معرفة هللا
احدا ،فهو مصدر وحد يوحد؛ أي :جعل
التوحيد يف اللغة :مشتق من وحد الشيء إذا جعله و ً
احدا.
الشيء و ً
ويف الشرع :إفراد هللا سبحانه مبا خيتص به من الربوبية واأللوهية واألمساء والصفات(.)1
العبادة لغة :خضع وذل واستكان(.)2
العبادة يف االصطالح :اسم جامع لكل ما حيبه هللا تعاىل من األقوال واألعمال ،الظاهرة والباطنة(.)3
خصائص علم التوحيد:
 -1مصدره الكتاب والسنة؛ فال يعبد هللا تعاىل إال مبا شرع.
فأول واجب على املكلف هو عبادة هللا وحده؛ حتقي ًقا لقول هللا

تعاىل :ﮋﮂ ﮃ ﮄ ﮅ

ﮆﮊ (سورة احلجر ،اآلية ،)99 :وقول الرسول ﷺ« :من كان آخر كالمه من الدنيا ال إله إال
هللا دخل اجلنة»(.)4
 -2أساس دعوة الرسل؛ الدعوة إىل عبادة هللا تعاىل وحده؛ ويف ذلك يقول هللا تعاىل:

ﮋﭑ ﭒ ﭓ

ﭔﭕﭖ ﭗ ﭘﭙﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞﭟﮊ (سورة األنبياء ،اآلية.)25 :
 -3إنه الفقه األكرب ابلنسبة إىل فقه الفروع ،األمر الذي جعل اإلمام أاب حنيفة جيمعه يف أوراق من
أصول الدين ومساه ابلفقه األكرب( ).
1

( )1ابن عثيمني ،القول املفيد على كتاب التوحيد ،ط.)11/1( ،1
( (2أمحد شاكر ،خمتصر تفسري ابن كثري ،ط.)22/1( ،2

( (3ابن تيمية ،العبودية ،ط ،7ص.38

( )4أخرجه احلاكم يف املستدرك من حديث معاذ ،)500/1( ،وقال :صحيح اإلسناد على شرطهما.
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فال تتحقق السعادة احلقيقية يف الدنيا واآلخرة إال به؛ حتقي ًقا لقول هللا تعاىل:

ﮋﮉ ﮊ ﮋ ﮌ

ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮊ (سورة النحل،
اآلية.)97 :
 -آايت من القرآن القصد منها الدعوة إىل معرفة هللا وتوحيده:

أيضا
قال هللا تعاىل( :ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ) (سورة احلديد ،اآلية ،)3 :و ً
قال-تعاىل يف سورة الزخرف(:ﮦﮧ ﮨﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ) (سورة الزخرف،

اآلية ،)84 :وقوله تعاىل:
ﮨ ﮩ)

(ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ

(سورة البينة ،اآلية ،)5 :وكذلك قوله تعاىل:

﴿ ...ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ

ﯡ) (سورة البقرة ،اآلية.)22 :
وغريها كثري مما ورد يف القرآن الكرمي؛ القصد منها دعوة الناس إىل عبادة هللا وتوحيده أبقسامه
الثالثة :توحيد األلوهية ،وتوحيد الربوبية ،وتوحيد األمساء والصفات.
املطلب الثاين :مقاصد التوحيد والعبودية يف «تيسري التفسري»

حمددا يف إثبات مقاصد التوحيد والعبودية؛ إذ فسر اآلايت اليت تتحدث
منهجا ً
سلك ابن أطفيش ً
عن مقاصد التوحيد والعبودية كالتايل:
اآلايت األوىل من سورة الفرقان قوله تعاىل:

ﮋﯔﯕﯖ ﯗﯘﯙ ﯚﯛ ﯜ ﯝﯞ

ﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﭑﭒﭓ

ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﮊ (سورة
الفرقان ،اآلية.)3 -1 :
إنذارا للناس ودعوهتم إىل
فيقول ابن أطفيش -رمحه هللا تعاىل -أبهنا تلك اآلايت نزلت ً

وفعال عن صفات اخللق؛
شأان ،وصفةً ً
وحدانية هللا تعاىل؛ إذ عرف لفق (ﯔ) لغة؛ ألنه عال ً
وأخذت املبالغة من التفاعل؛ ألن أصله بني اثنني كل يستخرج طاقته ،ومن الربكة مبعىن العلو قول

( (1أبو حنيفة ،الفقه األكرب يف التوحيد ،ط ،1ص.2
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العرب :تباركت النخلة؛ أي :تعالت،
والباطل(.)1
مث بني ابن أطفيش -رمحه هللا تعاىل -أبن القرآن الكرمي أنزل على عبده الرسول ﷺ يف قوله
ﮋ ﯕ ﯖ ﯗﮊ

وهو القرآن الكرمي ليوضح الفرق بني احلق

تعاىل :ﮋﯘ ﯙﮊ إذ أنزل القرآن الكرمي على حممد ﷺ ،وهو تشريف له ﷺ بعظم عبوديته هلل
تعاىل ،ورد على النصارى؛ إذ جعلوا الرسول وهو عيسى -عليه السالم -إهلًا ،والرسول ال يكون إال
عبدا ملرسله(.)2
ً
ويقول ابن أطفيش -رمحه هللا تعاىل -يف تفسري قوله تعاىل :ﮋﯣ ﯤ ﯥﮊ؛ إذ كان ما
سواه مل ًكا له ،والولد ال يكون مملوًكا ألبيه ،فلم ينزل أحد منزلة ولد ،أو مل يتخذ عيسى أو عزيًرا أو
املالئكة و ًلدا ،كما زعم الكفرة.
كما يرى ابن أطفيش -رمحه هللا تعاىل -يف قوله تعاىل:

لقوله تعاىل:

ﮋﯟ ﯠ ﯡ ﯢﮊ

ﮋﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﮊ

ابلرد على الوثنية القائلني بتعدد اآلهلة،

أتكيد

ﮋ ﯬ ﯭ ﯮﮊ

أوجده؛ أي :أراد إجياده ،فظهر الرتتيب يف قوله تعاىل :ﮋ ﯯ ﯰﮊ أي :فخلقه على كيفية
خمصوصة ،وخصائص وأفعال الئقة به ،أو خلق أصله ففصله كما يشاء ،أو الفاء للرتتيب الذكري(.)3
كما استدل ابن أطفيش -رمحه هللا تعاىل -على وحدانية هللا تعاىل ابآلايت التالية يف قوله تعاىل:
ﮋﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ

ﭺ ﭻﭼﭽﭾ ﭿﮀﮁﮂﮃ ﮄﮊ (سورة الفرقان ،اآلية.)47-45 :
يرى ابن أطفيش -رمحه هللا تعاىل -هذه اآلايت حتمل ةسة أدلة على وجود هللا تعاىل وتوحيده؛ كما
يلي(:)4
 -1بسط الظل كما قال :ﮋ ﭧ ﭨ ﭩﮊ أي :أطاله بعد الفجر ،وقيل :ما بني الفجر وطلوع
الشمس ،وهو أطيب األوقات؛ النتفاء الظلمة ،وشعاع الشمس القاهر للبصر.
( )1انظر :تيسري التفسري.)161/10( :
( )2تيسري التفسري (.)162/10
( )3تيسري التفسري (.)163/10
( )4تيسري التفسري (.)200/10
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 -2وقوله تعاىل :ﮋﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﮊ أي :طلوعها على ظهوره؛ فإنه إذا وقع ضوءها على
شيء ظهر أن الظل شيء زائد على اجلسم ،والضد يظهر حاله الضد.
 -3وقوله تعاىل :ﮋﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮊ يرى ابن أطفيش أبن هناك استعارة كما تلبسون
ثيااب ،وذلك مناسب لتغطية األرض ابلظل كاللباس هلا ،ونقول :الشمس لباس آخر هلا.
ً
 -4وقوله تعاىل :ﮋ ﮂ ﮃ ﮄﮊ يرى ابن أطفيش أن النشور هنا :البعث كما يف قوله تعاىل:
ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ

ﭤﭥﭦ ﭧﮊ (سورة األنعام ،اآلية.)60 :
كما استدل ابن أطفيش -رمحه هللا تعاىل -على وحدانية هللا تعاىل بقول الرسول ﷺ عندما
قال :إنه إذا قرأ هذه اآلية :ﮋﭼ ﭽﭾﭿﮊ (سورة النمل ،اآلية ،)59 :قال« :هللا خري وأبقى
وأجل وأكرم»(.)1
ويقول ابن أطفيش -رمحه هللا تعاىل -يف تفسريه لقوله تعاىل:

ﮋﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ

شريا إىل أن املقصد من هذه اآلية هي توحيد هللا تعاىل وإفراده
ﮜﮊ (سورة النساء ،اآلية )36 :م ً
أبدا؛ فهو اخلالق الرازق املنعم املتفضل
ابلعبادة؛ أبن هللا تعاىل مر بعبادته وحده ،وعدم الشرك به ً
على خلقه يف كل احلاالت.
قال ابن مسعود  :تمن أراد أن ينظر إىل وصية حممد ﷺ عليها خامته فليقرأ :قوله تعايل:
ﮋﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﮊ إىل قوله تعاىل﴿ :ﭺ ﭻ

ﭼ ﭽﮊ(.)2

( )1تيسري التفسري.)359/10( ،

( )2أخرجه الرتمذي يف سنن الرتمذي ،كتاب تفسري القرآن ،ابب :ومن سورة األنعام ،حديث رقم ( ،)3070وقال« :هذا
حديث حسن غريب» .ويف إسناده داود األودي؛ وهو داود بن يزيد األودي ،قال فيه ابن حجر يف «التقريب» (:)235/1
«ضعيف».
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املبحث الثاين :مقاصد اهلداية الدينية والدنيوية للعباد
من نعم هللا تعاىل هدايته لعباده إىل دين اإلسالم الذي ارتضاه لعباده دينًا؛ ويف ذلك يقول هللا تعاىل:
ﮋﯳ ﯴ ﯵ ﯶ..ﮊ (سورة احلجرات ،اآلية ،)17 :وقد بعث من أجل ذلك رسوله ﷺ هلداية

األمة؛ حتقي ًقا لقول هللا تعاىل:

ﮋﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ

ﭫﭬ ﭭﭮ ﭯﭰﭱﭲﮊ (سورة اجلمعة ،اآلية.)2 :
وذك ر الس عدي -رمح ه هللا تع اىل -أبن األمي ني ه م ال ذين ال كت اب وال أث ر رس الة م ن الع رب
وغريهم ،ممن ليسوا من أهل الكتاب ،فامنت هللا تعاىل عليهم منة عظيمة ،أعظ م م ن منت ه عل ى غ ريهم؛
ألهن م ع ادمون للعل م واخل ري ،ض الني عاب دين للص نم ،والش جر ،واحلج ر؛ فبع ث هللا ف يهم رس ًوال م نهم
يعرفون ه ح ق املعرف ة ،وأن زل علي ه كتاب ه :ﮋﭥ ﭦ ﭧﮊ القاطع ة املوجب ة لإلمي ان واليق ني؛ ليح ثهم
على األخالق الفاضلة ،ويفصلها هلم ،ويعلمهم شريعة الكتاب والسنة؛ فكانوا بعد ذلك أئم ة وعلم اء
بدين هللا تعاىل ،وعلى درجة عالية من األخالق(.)1

ويرى الطربي -رمحه هللا تعاىل -أبن التأوي ل هن ا للرس ول ﷺ( :مي ن علي ك) ه ؤالء األع راب اي
حمم د ﷺ أن أس لموا؛ ب ل هللا تع اىل ال ذي مي ن عل يكم أيه ا الق وم أن وفقك م ،وه داكم لإلمي ان ابهلل
تعاىل ،وبرسوله ﷺ فال متنوا علي إبسالمكم(.)2
املطلب األول :تعريف اهلداية وأنواعها
تعريف اهلداية :لغة واصطالحا:
لغة :هدى (اهلدى) الرشاد والداللة يذكر ويؤنث يقال( :هدا) هللا تعاىل الذي يهديه (ه دى)
لقوله تعاىل :ﮋﮒ ﮓ ﮔﮊ (سورة السجدة ،اآلية .)26 :ويقال :هديته الطريق(.)3

( )1السعدي ،تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان ،ط.)1016/28( ،1

( )2الطربي ،جامع البيان عن أتويل آي القرآن ،ط.)320/22( ،1
( )3الزجاجي ،اشتقاق أمساء هللا ،ط.)187/1( ،2
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اهلداي ـ ــة يف االص ـ ــطالح :التوفي ق .وق د ذك ر الش يخ ص احل آل الش يخ -حفظ ه هللا -يف «ش رح
الطحاوي ة» :أن التوفي ق عن د أه ل الس نة واجلماع ة م ا ه و إال عط اء م ن هللا وفض ل ومن ة ،متم ًثال
ابإلعانة والتسديد للعبد يف أموره وتيسري سبل اخلري له ،لتحص ل ل ه اهلداي ة بع د أن قام ت علي ه احلج ة
مبا أعطاه هللا م ا حيص ل ب ه اهل دى ،وم ن من ع عن ه ه ذا اخل ري ح رم التوفي ق( .)1ومن ه قول ه تع اىل:

ﮋﮓﮔ

ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮊ (س ورة الكه ف،103 :
.)104
وي رى حمم د رات ب النابلس ي أبن أك رب مص يبة أبن ترتك ب أبش ع األخط اء ،وتظ ن أن ك عل ى
ص واب ،وأن تك ون أبع د الن اس ع ن احل ق ،وتظ ن أن ك عل ى احل ق وم ا س واك عل ى الباط ل! ه ذه أك رب
مصيبة تصيب اإلنسان()2؛ فهذا تصريح واضح يلفت انتب اه الن اس إىل أن ف رص العم ر املمنوح ة ق د ال
تكون كبرية.

أنواع اهلداية:
اهلداية أربعة أنواع كالتايل:
 -1اهلداية العامة املشرتكة بني اخللق املذكورة يف قوله تعاىل:

ﮋﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖﮊ

(سورة طه ،اآلية )50 :وهنا يرى السعدي -رمحه هللا تعاىل -تأبن الذي خلق املخلوقات وأعطاها
خلقها احلسن الذي ال تقرتح العقول فوق حسنه ،وهداها ملصاحلها ،وهو الرب على احلقيقة ،فإنكاره
وجودا ،ومكابرة واجاهرة ابلكذب ،فلو قدر أن اإلنسان أنكر من األمور
إنكار ألعظم األشياء ً
املعلومة ما أنكر ،كان إنكاره لرب العاملني أكرب من ذلكت(.)3

 -2هداية البيان والداللة ،والتعريف لنجدي اخلري والشر ،وطريقي النجاة واهلالك ،وتلك اهلداية ال
تستلزم اهلدى التام؛ فإهنا سبب وشرط ال موجب؛ وهلذا ينتفي اهلدى معها حتقي ًقا لقوله تعاىل:
( )1آل الشيخ ،شرح الطحاوية ،ط.)375 -377/1( ،1

( )2النابلسي ،موسوعة النابلسي ،التفسري املختصر ،الدرس (.)6-5
( )3انظر :تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان.)590/16( ،
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ﮋﯝ

ﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﮊ

.)17

(سورة فصلت ،اآلية:

ويرى السعدي -رمحه هللا تعاىل -أبن (ﯞ) هم القبيلة املعروفة الذين سكنوا احلجر وحواليه،
الذين أرسل هللا تعاىل إليهم صاحلًا عليه السالم ،يدعوهم إىل توحيد رهبم ،وينهاهم عن الشرك ،وآاتهم
يوما،
يوما ،ويشربون من املاء ً
هللا الناقة آية عظيمة؛ هلا شرب وهلم شرب يوم معلوم ،يشربون لبنها ً
وليسوا ينفقون عليها ،بل أتكل من أرض هللا تعاىل.
وهلذا قال تعاىل هنا :ﮋﯝ ﯞ ﯟﮊ أي :هداية بيان ،وإمنا نص عليهم ،وإن كان مجيع
األمم املهلكة قد قامت عليهم احلجة ،وحصل هلم البيان؛ ألن آية مثود آية ابهرة ،قد رآها صغريهم
وكبريهم ،وذكرهم وأنثاهم ،وكانت آية مبصرة ،فلهذا خصهم بزايدة البيان واهلدى؛ ولكنهم من ظلمهم
وشرهم استحبوا العمى الذي هو الكفر والضالل على اهلدى الذي هو العلم واإلميان؛ فأخذهم
ظلما من هللا تعاىل هلم(.)1
العذاب مبا كانوا يكسبون؛ ال ً
 -3هداية التوفيق واإلهلام ،وهي املذكورة يف قوله

تعاىل :ﮋﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ

ﯮﯯﯰﯱﯲﯳﮊ (سورة النحل ،اآلية.)93 :

 -4غاية اهلداية؛ وهي اهلداية إىل اجلنة أو النار ،إذا سيق أهلهما إليهما(.)2
املطلب الثاين :مقاصد اهلداية عند الشيخ ابن أطفيش رمحه هللا تعاىل
تناول ابن أطفيش مقاصد اهلداية أبنواعها يف مواضع عدة يف القرآن الكرمي منها:
قوله تعاىل :ﮋﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖﮊ (سورة طه ،اآلية ( ،)50:ﰔ) :فسر هنا ابن
أطفيش -رمحه هللا تعاىل -كلمة اخللق مبعىن املخلوق؛ أي :أعطى كل شيء ما وعد من تلك
الصفات ،أما يف قوله تعاىل :ﮋﰕ ﰖﮊ أشار ابن أطفيش ألكثر من مقصد من كلمة تهدىت مرة
ابعتبار الداللة؛ أي دل إبعطاء كل شيء خلقه على وجوده ابلنعم اليت ال حتصى ،وقيل :أهلم الذكر

( )1انظر :تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان.)879/24( ،
( )2ابن القيم ،بدائع الفوائد ،د.ط.)37 ،36/2( ،
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كيف يت األنثى ،وقال ابن أطفيش :جيوز تفسري اهلدى ابإلرشاد إىل املصاحل واإلهلام إليها ،فذكر
هنا نوع من مقاصد اهلداية ،وهو اهلداية العامة(.)1
نوعا آخر من اهلداية يف قصة مثود؛ قال تعاىل:
وبني ابن أطفيش ً

ﮋﯝ ﯞ ﯟ ﯠ

ﯡ ﯢﯣﯤﯥﯦﯧ ﯨﯩﯪﮊ (سورة فصلت ،اآلية.)17 :
ﮋﯝﯞﯟﮊ أي :بني هلم هللا تعاىل طريق اهلدى وطريق الضالل ابألدلة ،فاملقصد هنا
عند ابن أطفيش -رمحه هللا تعاىل -البيان والداللة ،وأنكر على املعتزلة اعتقادهم ،واستدالهلم ابآلية
فاحشا ،وقال :تقدرة هللا تعاىل هي املؤثرة بال
على استقاللية العبد ابإلميان عن هللا ،واعتربه خطأ
ً
أيضا بال إجبارت(.)2
إجبار ،وللعبد قدرة مقارنة لقدرته تعاىل خملوقة له تعاىل ً
ومثل هذه اهلداية أشار إليها ابن أطفيش -رمحه هللا تعاىل -يف (سورة البلد ،اآلية ،)10 :قال
تعاىل :ﮋﮠﮡ ﮊ طريق اخلري والشر؛ أي هداية بيان(.)3
كذلك ذكر ابن أطفيش كال ًما طيبًا يف تفسريه لقوله

تعاىل :ﮋﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ

ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﮊ (سورة النحل ،اآلية .)93 :ﮋﯪ ﯫ ﯬﮊ أي :على
عقااب ،أو لو شاء هللا تعاىل جلعلكم على اإلسالم
اإلسالم ابإلجبار ،وال يستحق معه ثو ًااب وال ً
ابختياركم.
ﮋﯮ ﯯ ﯰﮊ ابخلذالن عن اهلدى؛ الختيار الضالل ابلكسب االختياري،

ﮋﯱ ﯲ

ﯳﮊ ابلتوفيق إليه؛ الختيار املهتدي ،وكال االختيارين خملوق هلل سبحانه ،ومع خلقه ال إجبار ،هذا
مذهبنا (أي مذهب ابن أطفيش) وأن توفيق هللا تعاىل ملن يشاء هو فضل وإحسان(.)4
ويرى السعدي -رمحه هللا تعاىل -أبن هللا تعاىل املنفرد ابهلداية واإلضالل ،وهدايته وإضالله
فضال ،ومينعها من ال يستحقها
من أفعاله الناجتة لعلمه املسبق وحكمته ،يعطي اهلداية من يستحقها ً
عدال(.)5
ً
( )1انظر :تيسري التفسري (.)163 ،162/9
( )2تيسري التفسري (.)416 ،415/12

( )3تيسري التفسري.)416 ،415/12( ،

( )4انظر :تيسري التفسري (.)416 ،415/12

( )5السعدي ،تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان.)520/14( ،
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وهنا يتفق السعدي مع ابن أطفيش -رمحهما هللا تعاىل -على أن هذه من مقاصد اهلداية الغرض
منها توفيق وإهلام.
املبحث الثالث :مقاصد الوالء والرباء
جند من أهم مقتضيات كلمة التوحيد حتقيق الوالء والرباء؛ فعندما يدخل املسلم دين اإلسالم وينطق
الشهادتني ،فإنه يقر أال معبود حبق إال هللا تعاىل ،وال نيب متبع غري رسول هللا ﷺ .ومن لوازم هذا
اإلقرار التربؤ من كل من خالف هللا تعاىل ورسوله ﷺ من أهل الكفر والنفاق وغريهم ،ولن تعود العزة
والكرامة إال إذا حققت كلمة التوحيد مبقتضاايهتا وواجباهتا ،وعلى رأس هذه املقتضيات حتقيق
مقاصد الوالء والرباء يف «تيسري التفسري».
املطلب األول :تعريف الوالء والرباء ،وأمهيته
تعريف الوالء والرباء يف اللغة:
تعريف الوالء :يطلق على عدة معان منها :احملبة ،والنصرة ،واالتباع ،والقرب من الشيء،
والدنو منه(.)1

تعريف الرباء :قال ابن فارس :تالباء والراء واهلمزة فأصالن إليهما ترجع فروع البابت ،مث قال

بعد ما ذكر األصل األول :واألصل اآلخر :التباعد من الشيء ومزايلته؛ من ذلك الربء وهو السالمة
من ال يسقم؛ يقال :برئت وب رأت  ...ومن ذلك قوهلم :برئت إليك من حقك ،وأهل احلجاز يقولون:
إان ب راء منك ،وغريهم يقولون :أان بري منكت(.)2
تعريف الوالء والرباء يف االصطالح:
يرتبط تعريف الوالء والرباء يف االصطالح بتعريفهما يف اللغة؛ لذا ميكن القول اآليت:
الوالء يف االصطالح هو :حمبة هللا تعاىل ورسوله ﷺ واملؤمنني ونصرهتم ،والقرب منهم ،ومساعدهتم،
ومساندهتم على من ظلمهم.
( )1ابن منظور ،لسان العرب ،ط.)406/15( ،3

( (2ابن فارس ،معجم مقاييس اللغة ،د.ط.)236/1( ،
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الرباء يف االصطالح :هو البعد عن الكفر وأهله ،وبغضهم ،ومعاداهتم ،والتخلص من مظاهر
مواالهتم.
فالوالء والرباء قائمان على احلب والبغض؛ قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرمحن آل الشيخ
رمحه هللا تعاىل :-توأصل املواالة :احلب ،وأصل املعاداة :البغض؛ وينشأ عنهما من أعمال القلوبواجلوارح ما يدخل يف حقيقة املواالة واملعاداة ،كالنصرة ،واألنس ،واملعاونة ،وكاجلهاد ،واهلجرة ،وحنو
ذلك من األعمال ،والويل ضد العدوت(.)1
أمهية الوالء والرباء:

تظهر أمهية الوالء والرباء من خالل األدلة الواردة يف كتاب هللا تعاىل وسنة رسوله ﷺ؛ فقد أخرب هللا
تعاىل أن املؤمن ال يوايل إال املؤمن ،ومن مساهتا التواصل ابملعروف ،والنهي عن املنكر ،وجيتمعون على
طاعة هللا تعاىل ورسوله ﷺ؛ ويف ذلك يقول تعاىل:

ﮋ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ

ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ

ﮫﮊ (سورة التوبة ،اآلية .)71 :ويرى ابن كثري -رمحه هللا تعاىل -ملا ذكر تعاىل صفات املنافقني
الذميمة ،عطف بذكر صفات املؤمنني احملمودة فقال:

ﮋﮓ ﮔ ﮕﮊ

مبعىن :يتناصرون،

ويتعاضدون(.)2
كما جعل هللا تعاىل الوالء والرباء دليل على إميان العبد؛ بل ال يتحقق اإلميان إال ابلرباءة من
الكفر وأهله؛ حتقي ًقا لقول هللا

تعاىل :ﮋﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ

ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮊ (سورة املائدة ،اآلية .)80 :يف تفسري ابن كثري -

رمحه هللا تعاىل -يقول اجاهد :أي املنافقني ،وقوله تعاىل :ﮋ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﮊ يعين :بذلك
مواالهتم للكافرين ،وتركهم مواالة املؤمنني اليت أعقبتهم نفاقًا يف قلوهبم ،وأسخطت هللا عليهم سخطًا

مستمرا إىل يوم معادهم؛ لذا قال :ﮋﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮊ فسر ابن كثر -رمحه هللا تعاىل -ما ذمهم
به ،مث أخرب هللا تعاىل أهنم :ﮋ ﮘ ﮙﮚ ﮛﮊ أي :خالدون إىل يوم القيامة(.)3
( )1اجموعة من العلماء ،الدرر السنية يف األجوبة النجدية ،ط.)325/2( ،6
( )2انظر :تفسري القرآن العظيم (.)1048/2

( )3تفسري القرآن العظيم (.)716/1
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كافرا وليا،
قال القرطيب -رمحه هللا تعاىل -يف تفسريه هلذه اآلية الكرمية :تيدل هبذا على أن من اختذ ً
فليس مبؤمن إذا اعتقد اعتقاده ورضي أفعالهت(.)1
والذي يوضح أمهية الوالء والرباء؛ أن الرسول ﷺ جعله سببًا حلالوة اإلميان؛ فعن أنس بن

مالك -رضي هللا تعاىل عنه -أن النيب ﷺ قال« :ثالث من كن فيه وجد هبن حالوة اإلميان :من
أحب إليه مما سوامها ،وأن حيب املرء ال حيبه إال هلل ،وأن يكره أن يعود يف الكفر
كان هللا ورسوله م
بعد أن أنقذه هللا منه ،كما يكره أن يقذف يف النار»(.)2

كما كان الرسول ﷺ يبايع أصحابه على حتقيق عقيدة الوالء والرباء ،وهذا ما فعله مع جرير
بن عبد هللا البجلي يقول جرير :تأتيت النيب ﷺ وهو يبايع ،فقلت :اي رسول هللا ،ابسط يدك حىت
أابيعك ،واشرتط علي ،فأنت أعلم ،قال« :أابيعك على أن تعبد هللا ،وتقيم الصالة ،وتؤيت الزكاة،
وتناصح املؤمنني ،وتفارق املشركني»ت(.)3
ويف أمهية الوالء والرباء يقول أبو الوفاء بن عقيل -رمحه هللا تعاىل :-تإذا أردت أن تعلم حمل
اإلسالم من أهل الزمان ،فال تنظر إىل زحامهم يف أبواب اجلوامع ،وال ضجيجه يف املوقف بلبيك،
وإمنا انظر إىل مواطأهتم أعداء الشريعةت(.)4
املطلب الثاين :مقاصد الوالء والرباء عند ابن أطفيش -رمحه هللا تعاىل

يرى ابن أطفيش -رمحه هللا تعاىل -أبن مقاصد الوالء تتمثل يف خصال املؤمنني؛ ويف ذلك يقول هللا
تعاىل:

ﮋﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢ

ﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵ
ﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈ

ﮉﮊﮋ ﮌﮍﮎ ﮏﮐ ﮑﮒ ﮓﮊ (سورة املؤمنون ،اآلية.)11-1 :
فسر ابن أطفيش -رمحه هللا تعاىل -أبن {ﭑ} هنا لتحقيق اإلفالح الذي يتوقع املؤمنون {ﭒ}
دخل يف الفالح ،كأصبح :دخل يف الصباح؛ فالفالح هنا الفوز ابملقصود ،وقيل :البقاء يف اخلري .وهم
( )1القرطيب ،اجلامع ألحكام القرآن (.)254/6

( )2أخرجه البخاري يف صحيح البخاري ،كتاب اإلميان ،ابب حالوة اإلميان ،)12/1( ،رقم ( .)16

( )3أخرجه النسائي يف السنن الكربى ،كتاب البيعة ،البيعة على فراق املشرك ،)169 /7( ،رقم ( .)7752حديث مرفوع.
( )4املقدسي ،اآلداب الشرعية واملنح املرعية ،ط.)255/1( ،3
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املؤمنون ابهلل تعاىل ورسوله وما جاء به ،بشرط أن توا مبا أمر هللا تعاىل به من اخلشوع (تذلل مع
خوف) يف العبادات عامة ،ويف الصالة خاصة إىل قوله تعاىل :ﮋ ﮈﮊ وما يتبع ذلك ،أو
املؤمنون املوفون بذلك كله وزايدة .كما أشار ابن أطفيش رمحه هللا إىل صفة من صفات الوالء يف قوله
تعاىل :ﮋ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﮊ ،وهي اإلعراض عما ال نفع وال فائدة منه ،من األقوال
واألفعال الظاهرة والباطنة القلبية واجلوارح يف أمور الدنيا والدين ،والقصد هنا نبه عليه ابن أطفيش
بعبارته :تالنشغاهلم مبا ينفعهم ،وللحذر عن الوقوع يف املعاصيت(.)1
ﮋ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﮊ ،ذكر هنا -رمحه هللا تعاىل -نوعني من التزكية :إما تطهري أنفسهم
من املعاصي برتكها واحملافظة على الطاعات ،وإما تطهري أمواهلم أبداء الزكاة .كذلك:

ﮋﭾ ﭿ

ﮀ ﮁ ﮂﮊ يرى ابن أطفيش -رمحه هللا تعاىل -أبن كلمة :األماانت والعهود شاملة
لكل ما هو يقع حتت مسمى األمانة من أماانت عامة أو خاصة ،معنوية أو مادية ،وخيتم ابن أطفيش
رمحه هللا تعاىل -يف تفسري ﮋﮊﮊ هم األعلون بصفاهتم ،احلائزون ملا حيبون ،ويقصد هنا اجلنةمبا فيها من نعيم دائم ،ترى الباحثة هنا أن ابن أطفيش -رمحه هللا تعاىل -ذكر بعض خصال املؤمن
اليت تتسم ابلوالء هلل تعاىل الذي يندرج حتت املقاصد العقدية.
كما يرى ابن أطفيش يف تفسريه لقوله تعاىل:

ﮋﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ

ﭳﭴﭵﭶﭷﭸ ﭹﭺﭻﭼ ﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄ
ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ

ﮚ ﮛ ﮜﮊ (سورة النور ،اآلية )56 ،55 :أبن وعد هللا تعاىل ألمة حممد ﷺ وأصحابه؛
ابلتمكني والنصرة ما دامت قلوهبم عامرة بتوحيد هللا تعاىل ،وبني ابن أطفيش -رمحه هللا تعاىل -أن
القصد من توسيط كلمة تمنكمت بني آمنوا وعملوا الصاحلات بيان ألمهية اإلميان احلق ابهلل تعاىل الذي
من آاثره وتبعاته يكون االستخالف والتمكني(.)2
ويف قوله تعاىل:

ﮋﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠ

ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ

( )1انظر :تيسري التفسري (.)8-5/10

( )2تيسري التفسري (.)141-139/10
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ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮊ (سورة املمتحنة ،اآلية .)1 :بني ووضح هنا ابن
أطفيش أن املواالة واإلميان احلق ال يكون إال ابلرباء والتخلي من الكفار ،والتنديد أبفعاهلم  ...وبني
يف اآلايت التالية لنفس السورة عالقة املؤمن بكفار احلرب ،وغريهم ممن ال يؤذون املسلمني؛ قال
تعاىل:

ﮋﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ

ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮊ

(سورة املمتحنة ،اآلية .)9 ،8 :ذكر هنا ابن أطفيش أن القصد واملراد من ﮋﭹ ﭺ ﭻﮊ هو الرب
واإلحسان يف املعاملة ،والعدل مأمور به املؤمن مع كل مشرك جائز العشرة ،والتصدق على أهل
الذمة ،واملستجري ال على أهل احلرب ،لكن بشرط أن ال يكون فيه إهانة لإلسالم ،فالوالء هلل تعاىل
ودينه ،أما كفار احلرب فشدد وهنى هللا تعاىل عن مواالهتم هم ،ومن أعان على املسلمني بضيق ،أو
ضرر ،أو إخراج من دايرهم ،سواء ابحلب ،أو القول احلسن ،وسائر النفع ،وعليه فمقصود اآلايت
اليت فسرها ابن أطفيش ،هو الوالية احلقة هلل تعاىل تكون برباءة من أقر ابإلميان من كفار احلرب ،ومن
أفعاهلم ،وقطع عالقته هبم.
املبحث الرابع :مقاصد اإلميان ابلغيبيات
اإلميان ابلغيب من أركان اإلميان اليت ال يطلق على اإلنسان مؤمنًا إال إذا آمن به ،وهو كل ما غاب
عن حواس اإلنسان ،مثل :املالئكة ،واجلن ،والنار ،واجلنة ،واآلخرة  ...إخل ،مبعىن :هو كل أمر أو
علم اختص بعلمه هللا تعاىل ،ومل يطلع عليه أحد إال من اصطفاه من نيب أو رسول ،منها ما أخرب هللا
تعاىل نبيه حممد ﷺ من عالمات الساعة ،وكذلك ما بشر به ﷺ أصحابه العشرة املبشرين ابجلنة
وغريها.
لذا قسم املبحث إىل مطلبني:
أوهلما :اإلميان ابلغيبيات.
واثنيهما :مقاصد اإلميان ابلغيبيات عند ابن أطفيش وانعكاس إابضيته على حتليله.
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املطلب األول :اإلميان ابلغيبيات
حمصال يف القلوب أو ال؛ قال تعاىل:
الغيب يف اللغة :هو كل ما غاب عن عيون اخللق؛ وإن كان ً

ﮋﭝﭞﭟ ﮊ أي :يؤمنون مبا غاب عنهم(.)1

الغيب شرعا :جاء لفق الغيب يف القرآن الكرمي يف مواضع كثرية ،وكلها تفيد كل ما استأثر

هللا تعاىل بعلمه وال يعلمه أحد من اخللق إال من أطلعه هللا تعاىل على شيء منه؛ منها على سبيل
املثال قوله تعاىل :ﮋﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﮊ (سورة البقرة ،اآلية ، )3 :وقوله تعاىل:
ﮋ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ

ﰄﰅﰆﰇ ﰈﰉﰊﰋ ﰌﮊ (سورة األنعام ،اآلية.)59 :
اإلميان ابلغيبيات منها على سبيل املثال ال احلصر:
أوال :اإلميان ابملالئكة:
يعد االميان ابملالئكة من أركان االميان اليت تعرف ابآليت:
 -1االعتقاد اجلازم بوجودهم ،وأهنم ال يعصون هللا تعاىل ما أمرهم ،ويفعلون ما يؤمرون؛ حتقي ًقا لقوله
تعاىل :ﮋﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ...ﮊ (سورة البقرة،
اآلية .)285 :ويف حديث جربيل الذي أخرجه اإلمام مسلم عن عمر بن اخلطاب -رضي هللا تعاىل

عنه -حيث سأل جربيل رسول هللا ﷺ عن اإلميان فقال« :أن تؤمن ابهلل ،ومالئكته ،وكتبه ،ورسله،
واليوم اآلخر ،وتؤمن ابلقضاء والقدر»(.)2

ومن أنكر وجودهم فهو كافر ابإلمجاع ،بل بنص من القرآن؛ إذ يقول تعاىل:

ﮋ..ﮌ ﮍ ﮎ

ﮏﮐﮑ ﮒﮓﮔﮕ ﮖﮗﮊ (سورة النساء ،اآلية .)136 :
إمجاال.
 -2اإلميان بكل من ورد امسه منهم كجربيل  ،ومن مل نعلم امسه نؤمن هبم ً
 -3اإلميان مبا ورد من صفاهتم.
 -4اإلميان مبا علمنا من أعماهلم اليت يقومون هبا أبمر هللا تعاىل.

( )1انظر :لسان العرب (.)645/1

( )2أخرجه مسلم يف صحيح مسلم ،كتاب اإلميان ،ابب اإلميان واإلسالم واإلحسان ،)37/1( ،رقم (.)8
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نظرا أن املسلم إذا آمن
ومن فوائد اإلميان ابملالئكة؛ تطهري عقيدة املسلم من شوائب الشرك وأدرانه؛ ً
بوجود املالئكة ،وآمن أن هللا تعاىل قد كلفهم أبعمال عظيمة؛ ختلص من االعتقاد بوجود خملوقات
ومهية تسهم يف تسيري هذا الكون ،وحث املؤمن على العمل الصاحل وزجره عن السيئات؛ إذ إن
املالئكة يرتصدون كل أعماله ،ويكتبوها يف صحيفة أعماله ،ويسجلوهنا عليه(.)1
اثنيا :اإلميان ابليوم اآلخر:
اإلميان ابليوم اآلخر مثله مثل اإلميان ابملالئكة والرسل؛ فهو ركن من أركان اإلميان ،وقد ثبت ذلك يف

احلديث؛ حينما سأل جربيل عليه السالم النيب ﷺ عن اإلميان فقال له« :أن تؤمن ابهلل ،ومالئكته،
وكتبه ،ورسله ،واليوم اآلخر ،وتؤمن ابلقضاء والقدر ،»...وقوله تعاىل:

ﮋﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ

ﭪ ﭫﭬﭭﭮ ﭯﭰﭱﭲﭳ ﭴﮊ (سورة النساء ،اآلية.)39 :
ويعرف اإلميان ابليوم اآلخر :التصديق اجلازم إبتيانه ال حمالة ،والعمل مبوجب ذلك شامالً
اإلميان أبشراط الساعة وأمارهتا اليت تكون قبلها ال حمالة ،وابملوت وما بعده من فتنة القرب وعذابه
ونعيمه ،وابلنفخ يف الصور ،وموقف يوم القيامة من األهوال واألفزاع.
وقد ذكر السعدي -رمحه هللا تعاىل -اجموعة من فوائد اإلميان ابليوم اآلخر من أمهها :صالح
القلوب ،وأصل الرغبة يف اخلري والرهبة من الشر ،اللذين مها أساس اخلريات(.)2
وذكر ابن عثيمني -رمحه هللا تعاىل -اجموعة من فوائد اإلميان ابليوم اآلخر كاآليت:
 -1رغبة اإلنسان يف عمل الطاعة ،واحلرص عليها؛ رجاء ثواب ذلك اليوم.
 -2اخلوف من فعل املعصية؛ خوفًا من عقاب ذلك اليوم.
 -3تسلية املؤمن عما يفوته من الدنيا ،مبا يرجوه من نعيم اآلخرة وثواهبا(.)3
اثلثا :عذاب القرب ونعيمه:

يبدأ ابملوت الذي تنتهي به احلياة ،وبني البعث الذي تبدأ به اآلخرة ،وهو ما يعرف حبياة الربزخ اليت
ذكرها هللا تعاىل يف قوله :ﮋ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﮊ (سورة املؤمنون ،اآلية)100 :؛ ففي هذه
( )1ابن عثيمني ،شرح ثالثة األصول ،ط ،1ص.91 ،90 :
( )2تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان ،ص.37
( (3ابن عثيمني ،شرح ثالثة األصول ،ط ،1ص.105
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برزخا ،والربزخ هو احلاجز بني شيئني ،فحياة القرب حتجز بني
اآلية تصريح أبن بني املوت وبني البعث ً
الدنيا واآلخرة(.)1
ومن السنة النبوية؛ ما رواه اإلمام مسلم ،عن ابن عباس  :أن النيب ﷺ مر على قربين

فقال« :إهنما يعذابن ،وما يعذابن يف كبري» ،مث قال« :بلى؛ أما أحدمها فكان يسعى ابلنميمة،

عودا رطبًا فكسره اثنتني ،مث غرز كل واحد منهما
وأما اآلخر فكان ال يستربئ من بوله» ،مث أخذ ً

على قرب ،مث قال« :لعله ُيفف عنهما ما مل ييبسا»(.)2
رابعا :اإلميان ابلقضاء والقدر:

يعد اإلميان بقضاء هللا تعاىل وقدره واجب على كل مؤمن؛ فهو ركن من أركان اإلميان.

ويعرف القضاء :أبنه علم هللا تعاىل يف األزل ابألشياء كلها على ما ستكون عليه يف

املستقبل ،ويعرف القدر أبنه :إجياد تلك األشياء ابلفعل؛ طب ًقا لعلمه األزيل املتعلق هبا.3

أما تعريف القضاء والقدر :فهو إرادة هللا تعاىل إجياد األشياء على وجه خمصوص ،مث إجيادها

فعال على وفق املراد( ،)4ويف ذلك يقول هللا تعاىل :ﮋﰌﰍﰎﰏ ﰐﮊ (سورة القمر ،اآلية.)49 :
ً

عن أىب هريرة  قال :قال رسول هللا ﷺ« :املؤمن القوي خري وأحب إىل هللا من املؤمن
الضعيف ،ويف كل خري ،احرص على ما ينفعك ،واستعن ابهلل وال تعجز ،وإن أصابك شيء ،فال

تقل لو أين فعلت كان كذا وكذا ،ولكن قل :قَدر هللا وما شاء فعل ،فإن لو تفتح عمل
الشيطان»(.)5
املطلب الثاين :مقاصد اإلميان ابلغيبيات عند ابن أطفيش وانعكاس إابضيته على حتليله
حرصت الباحثة يف هذا املطلب على عرض بعض مقاصد اإلميان ابلغيبيات لدى ابن أطفيش ،واليت
أوهلا مبا يتوافق مع عقيدته اإلابضية اليت انعكست على حتليله؛ لتعصبه وأتثر شخصيته هبا:

( )1املنصوري ،املقتطف من عيون التفاسري ،ط.)486/3( ،1

( (2أخرجه مسلم يف صحيح مسلم ،كتاب الطهارة ،ابب الدليل على جناسة البول  ،)240/1( ،...رقم (.)292
( )3البوطي ،كربى اليقينات الكونية ،ط ،8ص.130

( )4امليداين ،العقيدة االسالمية وأسسها ،ط ، 2ص.730

( )5أخرجه مسلم يف صحيح مسلم ،كتاب القدر ،ابب يف األمر ابلقوة وترك العجز ،)4816/4( ،رقم (.)2664
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 -1رؤية هللا تعاىل يوم القيامة :ففي قوله تعاىل :ﮋﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﮊ (سورة القيامة ،اآلية:
 )23 ،22خالف ابن أطفيش -رمحه هللا تعاىل -أهل السنة يف مسألة رؤية هللا تعاىل يوم القيامة،
وتعصب ملذهبه حيث فسر كلمة ﮋﭟﮊ ابالنتظار ،فقال :تو(ﭝ) مبعىن النعمة مفعول مقدم ،أو
يقدر مضاف أي :إىل ملك رهبا ،أو ثواب رهبا ،أو رمحة رهبا ،والنظر ابلعني ،أو األصل إىل إنعام
رهبا ،والنظر مبعىن االنتظار ،وال يرجون الرمحة إال من هللا تعاىل كما ال يعبدون إال إايهت ،وقال :تولن
يضرهم االنتظار؛ ألن ما هم فيه من النضرة نعمة عظيمة تنفي هم االنتظار ،بل جعل هللا تعاىل
االنتظار نعمة أخرى ،فمقصود الغيبيات يف هذه اآلية لدى ابن أطفيش هو االنتظار؛ ال النظر إىل هللا
تعاىلت(.)1
خيالفه السعدي -رمحه هللا تعاىل -ويثبت الرؤية ،وال ينكرها ،وهو مذهب أهل السنة
واجلماعة ،وهو احلق حيث أشار إىل أن املقصود من ﮋﭟﮊ هو حقيقة النظر إىل رهبم وحبسب
مراتبهم :منهم من ينظره كل يوم بكرةً وعشيا ،ومنهم من ينظره كل مجعة مرة واحدة ،فيتمتعون ابلنظر
إىل وجهه الكرمي ،ومجاله الباهر ،الذي ليس كمثله شيء ،فرؤية وجهه الكرمي تنسيهم ما هم فيه من
مجاال إىل
النعم ،وحصل هلم من اللذة والسرور ما ال ميكن التعبري عنه ،ونضرت وجوههم ،فازدادوا ً
مجاهلم(.)2
وكذلك ال ختلو أحاديث الصحاح من ثبوت رؤية املؤمنني هلل تعاىل يوم القيامة من طرق
متواترة عند أئمة احلديث ال ميكن إنكارها وال منعها؛ منها ما ذكره البخاري يف «صحيحه» عن
سرتو َن
جرير بن عبد هللا قال :كنا عند النيب ﷺ ،فنظر إىل القمر ليلةً -يعين البدر -فقال« :إنكم ََ
ضامو َن يف رؤيتِ ِه.)3(»...
القمر ،ال ت ُّ
َربمكم ،كما َترو َن هذا َ
 -2امليزان والصراط:

قال تعاىل :ﮋﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﮊ (سورة القارعة ،اآلية.)7 ،6 :
امليزان عند أهل السنة ،والذي جاءت به النصوص :أنه له كفتان حسيتان مشاهداتن توزن فيه أعمال
العباد؛ لكن الفرقة اإلابضية تنكر هذا الوصف ،وال تقول بوجود املوازين احلقيقية يوم القيامة .ومثلهم
( )1تيسري التفسري (.)429 ،428/15

( )2السعدي ،تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان ،ص.1061 :

( )3أخرجه البخاري يف صحيح البخاري ،كتاب مواقيت الصالة ،ابب فضل صالة العصر ،ص.529
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ابن أطفيش حيث أتثر بعقيدته اإلابضية عند تفسريه ل لمراد ،واملقصود ب (موازينه) :أبعمال العبد
مصرحا بقوله :تهذا
املوزونة احلسنة؛ أي اليت عوملت يف تدقيق عددها ،وحاهلا معاملة الشيء ابلوزن
ً
تعاىل :ﮋﭤ ﭥ

اجازا عن ذلك التدقيق ،وال ميزان حقيقي .ويف قوله
مذهبنات ،أو هي مجع ميزان ً
أيضا املقصود
ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﮊ (سورة الشورى ،اآلية .)17 :فسر ً

من ﮋﭩﮊ يف هذه اآلية :ابلعدل الشبيه ابمليزان اجلامع عدم الزايدة والنقصان ،وأنكر على أهل
السنة قوهلم :ابمليزان حقيقة ،وضعف قوهلم حيث قال :توالتفسري ابمليزان حقيقة ،هو ظاهر قول ابن
عباس يف اآلية :إن هللا أمر ابإليفاء ،وهنى عن البخس ،وأضعف من هذا أن يفسر بتمييز احلسنات
والسيئات ومقتضاهن من اجلزاء يوم القيامة ،وأشد ضع ًفا منه تفسريه مبيزان حقيق توزن به احلسنات
والسيئات يوم القيامة عند قومنا -يقصد هبم أهل السنة واجلماعة -املثبتني لهت.
أما الصراط :فجمهور اإلابضية ال يقولون بوجود الصراط -جسر ممدود فوق جهنم -وإمنا
قصد به طريق اإلسالم ودين هللا تعاىل ،وكذلك املقصد عند ابن أطفيش يف تفسري قوله تعاىل:
ﯿ ﰀﰁﰂ ﰃﰄﮊ (سورة الصافات ،اآلية.)1()23 :

( )1سبق ذكر رأي ابن أطفيش يف الصراط يف هذا البحث (الفصل األول ،املبحث الثالث ،ص.)33
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ﮋﯾ

الفصل الرابع :املقاصد التشريعية يف (تيسري التفسري)
يشتمل هذا الفصل على عدة مباحث كما يلي:
املبحث األول :مقاصد السياسة الشرعية.
املبحث الثاين :مقاصد األحكام الفقهية.
املبحث الثالث :مقاصد االعتبار من أحوال األمم السابقة.
متهيد:
عرف األصوليون املقاصد التشريعية بتعبريات متقاربة؛ فقد عرب عن املقاصد بتجنب الضرر وقطعه؛ إذ
أشار القاضي عياض -رمحه هللا تعاىل -إليها بقوله :تاحلكم بقطع الضرر واجبت( .)1أما ابن العريب
قائال :تال جيوز تكليف ما ال يطاقت( .)2وقال الرازي -رمحه
رمحه هللا تعاىل -فعرب عنها بدفع املشقة ًهللا تعاىل -هي :ترعاية املصاحلت( ،)3وعرفها العز بن عبد السالم -رمحه هللا تعاىل -أبهنا :تجلب
املصاحل ،ودرء املفاسدت(.)4
وخالصة القول :إن هذه التعريفات يف مجلتها تدور حول معىن واحد؛ وهو أن مراد الشارع
من أحكامه وتشريعاته هو مصلحة املكلفني يف املعاش واملعاد.
املبحث األول :مقاصد السياسة الشرعية
متهيد:
( (1القاضي عياض وولده حممد ،مذاهب احلكام يف نوازل األحكام ،ط ،2ص.90
( )2ابن العريب ،أحكام القرآن ،ط.)200/1( ،3

( )3الرازي ،احملصول يف علم األصول ،ط.)165/6( ،3

( )4العز بن عبد السالم ،قواعد األحكام يف مصاحل األانم ،د.ط.)10/1( ،
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اهتم املفسرون مبوضوع السياسة الشرعية؛ ملا له من أتثري فعال على األفراد ،واحتياجهم إليها يف أمور
الدنيا واآلخرة مبا جيلب هلم املنفعة ،ويدرأ عنهم املفسدة؛ لذا انتشرت كثري من مسائله يف العديد من
العلوم؛ ال سيما احلديث ،والتفسري ،والفقه؛ لذا حتاول الباحثة توضيح تلك املسألة من خالل
مطلبني:
أوهلما :بيان مفهوم السياسة الشرعية ،وأمهيتها.
ويف املطلب الثاين :بيان تلك املسألة عند تابن أطفيشت ابملقارنة مع العلماء اآلخرين.

املطلب األول :تعريف مقاصد السياسة الشرعية ،وأمهيتها
أوال :تعريف مقاصد( :سبق تعريفها يف الفصل األول).
اثنيا :تعريف السياسة الشرعية:

تعرف السياسة الشرعية :أبهنا رعاية احتياجات ا تمع يف كل من الداخل واخلارج مبا ال خيالف
الشريعة اإلسالمية؛ فهي ال تقف على ما حتدث به الشرع ،ويف نفس الوقت تشرتط أال ختالف
نصوص القرآن الكرمي والسنة النبوية الشريفة ،وقواعد أصول الشريعة اإلسالمية(.)1
لذا تقوم السياسة الشرعية على أمرين مها:

األمر األول :عبادة هللا تعاىل:

واملعروف أبن الواجب األول ملقاصد السياسة الشرعية ،هو عبادة هللا تعاىل؛ حتقيقاً لقول هللا تعاىل:
ﮋﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﮊ (سورة الذارايت ،اآلية .)56 :فيوضح السعدي -رمحه هللا
تعاىل -أبن الغاية من خلق هللا تعاىل لكل من اجلن واإلنس عبادته ،وبعث مجيع الرسل يدعون هلا؛
من أجل معرفته وحمبته ،واإلانبة إليه ،واإلقبال عليه ،واإلعراض عمن سواه( .)2وقوله تعاىل:

ﮋﮌ ﮍ

ﮎﮏﮐ ﮑﮊ (سورة الشورى ،اآلية.)13 :
نستنج مما سبق؛ أبن إقامة الدين هو اهلدف األمسى؛ األمر الذي أدى إىل حرص الرسول ﷺ
عاما دون النظر إىل
على دعوة إقامة الدين ،بل جعلها الدعوة األوىل ،وظل يدعوها ملدة ثالثة عشر ً
حال الدول اليت مل تقم الدين؛ وإمنا شرع الدين وإقامته ،وأمر األفراد إبقامة الدين هلل رب العاملني،
( )1العنربي ،فقه السياسة الشرعية يف ضوء القرآن والسنة وأقوال سلف األمة ،د.ط ،ص.10
( )2تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان ،ط.)958/27( ،1
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فمىت أقام األفراد الدين ،حتقق هلم إقامة كل من الدولة وا تمع؛ ويف ذلك يقول ابن تيمية :تاملقصود
الواجب ابلوالايت إصالح دين اخللق ،الذي مىت فاهتم خسروا خسر ًاان مبينًا ،ومل ينفعهم ما نعموا به
يف الدنيات(.)1
األمر الثاين :مراعاة هللا تعاىل يف أمور الدنيا:

إذ تقوم مسرية شئون ا تمع والدولة ابلدين؛ مبعىن أهنا تشمل مفهومني كاآليت:
 -1العدل؛ إذ هتدف إىل إقامة العدل يف سائر احلياة االجتماعية ،واالقتصادية ،والسياسية،
واإلدارية؛ حتقي ًقا لقول هللا تعاىل :ﮋﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ...ﮊ (سورة النحل ،اآلية ،)90 :فالسعدي -
رمحه هللا تعاىل -يرى أبن هللا تعاىل أمر ابلعدل يف كل شيء سواء يف احلق ،أو يف حق عباده(.)2
أما ابن كثري -رمحه هللا تعاىل -يقول يف تفسريه :تأخرب هللا تعاىل أبنه مر عباده ابلعدل ،وهو
القسط واملوازنة ،والندب إىل اإلحسان ،كما قال
ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﮊ

تعاىل :ﮋﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ

(سورة النحل ،اآلية ،)126 :وقوله تعاىل:

ﮋﯝ ﯞ ﯟ ﯠ

ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﮊ (سورة املائدة ،اآلية ،)45 :وغري ذلك من اآلايت اليت حتث على
عبادة هللا تعاىل ،وإقامة العدل يف الدنيا ،واحلث على عمل كل ما هو أفضل(.)3
 -2إصالح دنيا األفراد :إذ هتدف السياسة الشرعية إىل إصالح دنيا األفراد ،وحتقيق سبل العيش
الكرمي لرعاايها؛ إذ هتدف إىل أن تكون دولة املسلمني هي الدولة النموذجية من كل دول العامل؛
ليحتذى هبا ،وينتهج هنجها من أجل حتقيق املقاصد التالية:
 درء املفاسد. جلب املصاحل. اجلري على مكارم األخالق.( )1ابن تيمية ،جمموع الفتاوى ،د .ط.)262/28( ،

( )2تفسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان ،ط.)519/14( ،1

( )3تفسري القرآن العظيم (.)478/4
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وابلتايل فإن إقامة أي اجتمع صاحل ،ال بد أن يقوم على املقاصد سالفة الذكر :عبادة هللا تعاىل،
مراعاة هللا تعاىل يف أمور الدنيا؛ األمر الذي يصلح حال األمة اإلسالمية.
املطلب الثاين :مقاصد السياسة الشرعية عند الشيخ "ابن أطفيش"

يرى ابن أطفيش -رمحه هللا تعاىل -مقاصد السياسة الشرعية يف اآليت:

 -1طاعة هللا تعاىل والرسول ﷺ ووالة األمر:

ﮋﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ

ﰍﰎﰏ ﰐﰑﰒﮊ (سورة النساء ،اآلية.)59 :
يبني ابن أطفيش -رمحه هللا تعاىل -أن القصد من تكرار (أطيعوا) ،ما هو إال لتعظيم شأن ومكانة
وأتكيدا على طاعته ،حىت ال يتوهم أنه ال يتبع إال ما جاء به من القرآن الكرمي ،وكذلك
الرسول ﷺ،
ً
طاعة أويل األمر من املسلمني من قضاة ،وحكام ،وعلماء ،واجبة ،والتشاور معهم مبا ينفع األمة،
وقال :فإن (تنازعتم) يف مسألة من املسائل الدينية ،فردوها إىل الكتاب والسنة ،ومن ردهم القياس؛
حيث استدل ابن أطفيش ابآلية على ثبوتية القياس ملن أهل له.

 -2تطبيق الشورى:

ﮋﮙﮚ ﮛﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠﮊ (سورة الشورى ،اآلية.)38 :
يذكر ابن أطفيش -رمحه هللا تعاىل -ما كان من أمر الشورى يف عهد الرسول ﷺ من مشاورته
ألصحابه يف أمر احلرب وغريه ،وما كان يف عهد الصحابة من التشاور فيما بينهم يف املسائل
واألحكام اليت مل تنزل؛ كقتال أهل الردة ،ومرياث اجلد وغري ذلك ،مما ال نص فيه من هللا تبارك
قائال :تففي الشورى على
وتعاىل .وختم كالمه ابن أطفيش -رمحه هللا تعاىل -ابلثناء على الشورى ً
وجهها صالح الدنيا والدين ،ويف تركها وإيقاعها على غري وجهها فسادمها؛ كمشاورة النساء ،وغري
العاقلت.
وللباحثة وقفة مع رأي ابن أطفيش -رمحه هللا تعاىل -يف مشاورة النساء؛ فهو يرى أن من
سديدا
مشاورة املرأة ما يفسد الدين والدنيا ،وهذا كالم ال يؤخذ على عمومه ،ففيهن من متلك ر ًأاي ً
يشا على الرجوع ،وعدم
مواف ًقا للحق من أمثال أم سلمة -رضي هللا عنها -فإن النيب ﷺ ملا صاحل قر ً
دخول مكة عامهم هذا ،قال ألصحابه« :قوموا فاحنروا» ،قال الراوي :تفوهللا ما قام منهم رجل حىت
قال ذلك ثالث مرات ،فلما مل يقم منهم أحد ،فدخل على أم سلمة ،فذكر هلا ما لقي من الناس،
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أحدا منهم كلمة ،حىت تنحر بدنك،
فقالت أم سلمة :اي نيب هللا ،أحتب ذلك؟ اخرج ،مث ال تكلم ً
أحدا منهم ،حىت فعل ذلك ،فلما رأوا ذلك ،قاموا
وتدعو حالقك ،فيحلقك ،فخرج ،فلم يكلم ً
فنحروات .1قال احلافق ابن حجر -رمحه هللا تعاىل -معل ًقا :تفيه جواز مشاورة املرأة الفاضلةت(.)2

كذلك يف قصة موسى -عليه السالم -أخذ العبد الصاحل شعيب برأي

ابنته :ﮋﮩ ﮪ ﮫ

ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﮊ (سورة القصص ،اآلية ،)26 :وغريها أمثلة كثرية ال يتسع
ا ال لطرحها.
 -3التأين يف تدبري األمور:

ﮋﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎ ﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘ

ﮙﮚﮛ ﮜﮝﮞ ﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦ ﮊ (سورة األعراف ،اآلية.)54 :
كذلك يوضح لنا ابن أطفيش -رمحه هللا تعاىل -أنه ال بد من التأين يف األمور ،وال بد من اخللق
الثبات يف األمور ،وقد قيل :كل يوم ألف سنة ،وذلك القصد منه إرشاد إىل التأين يف األمور ،وإشارة
إىل أن التدرج يف األداء واخللق شيئًا فشيئًا كل يوم يكون فيه استعظام لقدرة هللا تعاىل ،وكمال علمه
عند املالئكة ،وإال فقد قال هللا تعاىل:

ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﮊ

(سورة القمر ،اآلية:

.)3()50
ومثله قال القرطيب -رمحه هللا تعاىل -يف تفسريه :لو أراد خلقها يف حلظة لفعل؛ إذ هو القادر
على أن يقول هلا :كوين فتكون؛ ولكنه ذكر املدة لتعليم العبد الرفق ،والتثبت يف األمور ،ولتظهر
قدرته للمالئكة شيئًا بعد شيء ،وهذا عند من يقول :تخلق املالئكة قبل خلق السماوات
واألرضت(.)4

( )1أخرجه البخاري يف صحيح البخاري ،كتاب الشروط ،ابب الشروط يف اجلهاد واملصاحلة مع أهل احلرب وكتابة الشروط،
( ،)974/2رقم (.)2583

( )2انظر :احلافق ابن حجر ،فتح الباري شرح صحيح البخاري (.)347/5
( )3تيسري التفسري (.)745/5

( )4القرطيب ،اجلامع ألحكام القرآن (.)237/9
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مما سبق يتضح أن تفسري ابن أطفيش -رمحه هللا تعاىل -لآلايت السابقة موافق لتفسري القرطيب رمحه
هللا يف أن طاعة هللا تعاىل وعبادته ،واستعظام قدرته من مقاصد السياسة الشرعية ،مضافًا إليها الرفق،
والتأين ،والتثبت يف أمور احلياة.

 -4مراعاة هللا تعاىل يف األمور الدنيوية:

ﮋﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﮊ (سورة النحل ،)126 :يرى
هنا ابن أطفيش :أن اآلية دلت على أن حكم اجلماعة للقاتلني حكم القاتل منهم؛ ألنه قاتل هبم،
كما قال عمر  يف امرأة قتلت يف اليمن :لو متاأل عليها أهل صنعاء لقتلتهم .فجاز للنيب ﷺ أن
ميثل بقتيل من املشركني ،ولو مل يكن هو الذي قتل محزة ومثل به ،وأشار إىل أن األصل عدم املعاقبة؛
إذ مل يقل :وإذا عاقبتم ،والفعل مستعمل يف اإلرادة .واملعىن :وإن أردمت معاقبة من أساء إليكم ،والفعل
مستعمل يف معناه الظاهر ،ويف إرادته ويف االقتصار عليه؛ كقوله تعاىل﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ﴾ (سورة األنعام ،اآلية )119 :أي :مالكم التقتصرون على األكل مما ذكر اسم هللا
عليه وحده ؛ أي اقتصروا على األكل مما ذكر اسم هللا عليه وحده واجتنبوا أكل ما مل يذكر عليه امسه
وال مما ذكر عليه امسه واسم غريه ( ،)1وجاء رأي ابن أطفيش مواف ًقا جلمهور الفقهاء الذين أفتوا بقتل
()2
دفعا ألعظم
اجلماعة ابلواحد ؛ منهم مالك ،وأبو حنيفة ،والشافعي الذي قال :بوجوب القتل ً
الظلمني أبيسرمها.
مع أن األصل كما بينته اآلية السابقة ،هو :أن العقاب مياثل اجلرمية؛ لكن عدل عن األصل؛
دفعا للمفاسد والضرر ،وجلبًا للمصاحل ،إذ هتدف مقاصد السياسة الشرعية إىل إصالح دنيا األفراد،
ً
وحتقيق سبل العيش بسالم.
املبحث الثاين :مقاصد األحكام الفقهية
املطلب األول :الغاية من املقاصد الفقهية
قد نتساءل عن الغاية اليت يريد هبا هللا سبحانه وتعاىل من تلك املقاصد تمقاصد األحكام الفقهيةت؟
وما هي الفوائد اليت جينيها األفراد عند التزامهم بتلك املقاصد؟ ال سيما قول هللا تعاىل :ﮋﮚ ﮛ ﮜ
ﮝ ...ﮊ (سورة التوبة ،اآلية)103 :؛ فظاهر اآلية هو خماطبة الرسول ﷺ ،وتكليفه أبن خذ من
( )1تيسري التفسري (.)110/8

( )2اجلزيري ،انظر :الفقه على املذاهب األربعة ،ط.)142/5( ،2
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قدرا غري حمدد من أجل القيام ابلصدقة؛ لكن إذا متعنا ابلبحث يف هذه اآلية أبهنا
أموال األفراد ً
موجهة إىل حكام املسلمني؛ ويراد من كلمة (األموال) :قدر معني من تلك األموال واليت تسمى
نصااب ،وأن األخذ منها يكون بشروط ،وقيود معينة(.)1
ً

ومن هنا ميكن تعريف وظائف األحكام الفقهية" :أبهنا األدوار اليت تقوم هبا مع احلكم
الشرعي ،واملهمات اليت تؤديها معه ،والنتائج اليت ترتتب على إعماهلا يف ضوء ضوابطها وطبيعتهات(.)2
مرجعا
وقد نرى من أهم ما متيز به ابن أطفيش -رمحه هللا تعاىل -أبنه فقيه متمكن ،ومؤلفاته تعد ً
أساسيا للمذهب اإلابضي؛ وقد تناول الشيخ ابن أطفيش الكثري من أحكام الفقه وأصوهلا من أجل
كثريا من قواعده ،وأدلته ،مث استنتاجها من اآلية اليت أراد تفسريها .فتحدث ابن
تفسريها؛ فذكر ً
أطفيش -رمحه هللا تعاىل -عن مقصد القتل يف قوله تعاىل( :ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ
ﯚ ﯛ ﯜ) (سورة البقرة ،اآلية )179 :أي :القصد من هذا النوع من القتل (القصاص)
ظلما أنه يقتل إذا قتل كف عن
هو احلياة ،فهو مقصد عظيم يف شأنه؛ ألنه إذا علم مريد القتل ً
القتل ،فال يقتله الويل ،وإن قتله قتل وحده ،فذلك القصاص ،وقبل ذلك كانوا يقتلون مجاعة فيهم
احدا أو مجاعة ،وذلك غري قصاص ،فينتشر القتل يف ذلك ،فالقتل هنا
القاتل ،ويقتلون غري القاتل و ً
جاء غاية للحياة ،وكالقتل اجلروح وأنواع اجلناايت يف البدن؛ فقد جيىن على غري اجلاين من واحد أو
متعدد أو عليه وعلى غريه ،وتنتشر الفتنة ،فقد يفضي ذلك إىل املوت بقتل أو جرح ،فقد حتتمله
أيضا مع القتل ،وإذا اقتص من اجلاين توقفت الفتنة ،واآلية زجر عن القتل األول ،وعن القتل
اآلية ً
الثاين ،بزايدة قتل غري القاتل أو بقتل غريه ،وإن جعلنا احلياة أخروية فاآلية إغراء إىل اإلذعان
للقصاص؛ ألنه إذا أذعن إليه القاتل كانت له احلياة الطيبة األبدية ،وختم آية القصاص هذه وآية
الصوم بعدها ابلتقوى؛ ألن القصاص والصوم من أشق التكاليف( .)3فالقصد كما تبني هنا ليس فقط
معاقبة القاتل على جرمه واالقتصاص منه؛ بل القصد األعظم هو احلفاظ على األنفس من هدر
أيضا من اإلقدام على أمر القتل ،وإال استمر مسلسل الثأر يف حياة اآلابء واألبناء
دمها ،وردع هلا ً
واألحفاد وأهنى حياة الكثريين.
وقال ابن عاشور -رمحه هللا تعاىل -يف تفسريه هلذه اآلية :أي يف القصاص حياة أي
لنفوسكم؛ فإن فيه ازدجار وارتداع الناس عن قتل بعضهم؛ ألن أشد ما تتوقاه نفوس البشر من
احلوادث هو املوت ،فلو علم القاتل أنه يسلم من املوت ألقدم على القتل مستخفا ابلعقوابت ،غري
( )1الريسوين ،مدخل إىل مقاصد الشريعة ،ط ،1ص.10

) )2وصفي أبو زيد ،مقاصد األحكام الفقهية ،اترخيها ووظائفها الرتبوية والدعوية ،د.ط ،ص (.)17 ،16

( (3ابن أطفيش ،تيسري التفسري.)375 ،374/1( ،
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مبال ،كما قال سعد بن انشب( )1ملا أصاب د ًما وهرب ،فعاقبه أمري البصرة هبدم داره هبا:
علي قضاء هللا ما كان جالبا
َسأَ ْغ ِسـ ـ ــل عـ ـ ــين العـ ـ ــار ابلسـ ـ ــيف
م
لِ ِعر ِ
ض َي من ابقي املذمة حاجبا
َج َعل َه ْد َمها
وأَ ْذ
جالبَهال َعن داري وأ ْ
ْ
ولو ترك األمر لألخذ ابلثأر كما كان عليه يف اجلاهلية ألفرطوا يف القتل ،فكم من رجل يريد أن يقتل
فتمنعه خمافة أن يقتل ،ولفق القصاص قد دل على إبطال التكايل ابلدماء وعلى إبطال قتل واحد من
قبيلة القاتل إذا مل يظفروا ابلقاتل(.)2
املطلب الثاين :مقاصد احلج

ﮋﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ

ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱﮊ (سورة البقرة ،اآلية .)197 :إن من أهم
مقاصد احلج أنه عبادة توقيفية ،ال جدال فيها ،وهو عبادة تعود العبد على االنضباط يف أداء العبادة
يف وقتها ،حيث بني ابن أطفيش -رمحه هللا تعاىل -أن ﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﴾ للناس ،وأهنا عبادة هلا
وقتها احملدد ،أي :وقت احلج أشهر ،أو احلج ذو أشهر :شوال ،وذو القعدة وعشرة من ذي احلجة،
وذكر أن قوله( :ﭗ) دليل على أنه ال يصح اإلحرام ابحلج يف غري أشهره(.)3
والبن عاشور -رمحه هللا تعاىل -تفسري مقارب لنفس اآلية ،حيث بني أبن املتفق عليه
ابألشهر املقصودة هي :شوال وذو القعدة وذو احلجة ال غري ،وإمنا اختلف العلماء يف أن ذا احلجة
يوما منه ،فقال ابألول :ابن مسعود،
كله شهر ،أو العشر األوائل منه ،أو التسع فقط ،أو ثالثة عشر ً
وابن عمر ،والزهري ،وعروة بن الزبري ،وهو رواية ابن املنذر عن مالك ،وقال ابلثاين :ابن عباس،
والسدي ،وأبو حنيفة ،وهو رواية ابن حبيب عن مالك ،وقال ابلثالث :الشافعي ،والرابع قول يف
مذهب مالك ،ذكره ابن احلاجب يف «املختصر» غري معزو(.)4
( )1سعد بن انشب املازين :هو من بين العنرب ،شاعر إسالمي ،كان من شياطني العرب ،وهو صاحب يوم الوقيط يف اإلسالم
رجال من أهل البصرة وهرب ،فأمر األمري هبدم داره فهدمت ،فقال يف ذلك هذه احلماسية .التنبيه على شرح
بني متيم وبكر .قتل ً
مشكالت احلماسة أليب الفتح عثمان بن جين.

( )2ابن عاشور ،التحرير والتنوير (.)144/2
) )3تيسري التفسري (.)303/1

( )4التحرير والتنوير (.)232/2
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أما قوله تعاىل﴿ :ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ﴾ (سورة البقرة ،اآلية ،)197 :قال عنه ابن أطفيش رمحه هللا
تعاىل :تفمن فرض على نفسه ابإلحرام به مع النية ولو بال لفق ،ومع التلبية به مع اللفق والقصر
للدخول فيه ،كالدخول يف الصالة ،هذا مذهبنات.
وقال أبو حنيفة رمحه هللا تعاىل :تابلتلبية مع النية ،أو سوق اهلدي معهات()1؛ ألن اإلحرام يف
احلج عقد على األداء ،فال بد معه من ذكر ،وهو التلبية ،أو ما قام مقامه ،وهو السوق ،كاإلحرام
يف الصالة.
قال الشافعي رمحه هللا تعاىل :تإذا نوى حجا أو عمرة أجزأ وإن مل يتلفقت( ،)2وقال :تجيب
نفال؛ ألن النفل
فرضا أو ً
على مفسد احلج أو العمرة القضاء بال خالف ،سواء كان احلج أو العمرة ً
فرضا ابلشروع فيه ،خبالف ابقي العباداتت(.)3
منهما يصري ً
وكذلك من مقاصد احلج االنضباط ،وغرس األخالق الفضيلة ،كما وضحها لنا ابن أطفيش
شرعا،
يف تفسريه لقوله تعاىل﴿ :ﭙ ﭚ﴾ (سورة البقرة ،اآلية  )197 :يف احلج وال مجاع كما تعورف ً
أو فال فحش كالم يف أمر اجلماع ومقدماته ،وهو املعىن احلقيقي للرفث ،وعليه فباألوىل أبن ال مجاع
وال فسوق يف احلج وال غريه ،ومنها السب والنبز ابللقب ،فمن فعل كبرية بعد اإلحرام لزمه دم ،ويف
قوله تعاىل﴿ :ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ﴾ (سورة البقرة ،اآلية )197 :مبعىن :أبال يوجد جدال يف أايمه بعد
اإلحرام به ،ولو مع املكاري ،أو اخلادم ،أو الرفقة ،ومن جادل حىت أغضب -أو غضب -لزمه دم،
حىت لو كان اجلدال يف احلق واملباح لدى ابن أطفيش ،وأكد أن الفسوق حمرم على احلاج وغريه ،وأنه
ذكر هنا بقصد املزيد من التشدد والغلظة ملزيد التغليق،ال خيرج احملرم عن حد الشرع إىل املعصية ولو
أيضا أن عدم ذكر
صغرية ،وإىل ما ال جيوز يف اإلحرام كلبس املخيط ،والتطيب ،والصيد ،وبني ً
اجلدال يف قوله ﷺ« :من حج ومل يرفث ومل يفسق ،خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه»( ،)4ال يدل

على عدم النهي عنه؛ ألن عدم ذكر الشيء ال يدل على انتفائه(.(5
( )1النووي ،اجملموع شرح املهذب ،د.ط.)237/7( ،
( )2النووي ،اجملموع شرح املهذب ،د.ط.)277/7( ،
( )3املرجع السابق (.)389/7

( (4أخرجه البخاري يف صحيح البخاري ،كتاب احلج ،ابب فضل احلج املربور ،ص.1449
( )5تيسري التفسري (.)305/1
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ويروى أن معىن :ال جدال يف احلج :اتركوا اخلالف يف احلج؛ إذ كانت قريش تقف ابملزدلفة ،وسائر
أيضا :ال جدال
عاما ،فأنزل هللا تعاىل ذلك فنقول ً
عاما ،ويؤخرونه ً
الناس بعرفة ،وكانوا يقدمون احلج ً
يف ذلك ،وال يف غريه ،ومل يضمر للحج؛ لتأكيد شأنه(.)1
أما ابن عاشور -رمحه هللا تعاىل -فقد ذكر يف تفسريه اختالف العلماء يف املراد ابجلدال هنا؛
فقيل :السباب واملغاضبة ،وقيل :جتادل العرب يف اختالفهم يف املوقف؛ إذ كان بعضهم يقف يف
عرفة ،وبعضهم يقف يف مجع ،وروي هذا عن مالك.
بينما اتفقوا على أن مدارسة العلم واملناظرة فيه ليست من اجلدال املنهي عنه ،وقد مسع ابن
عاشور -رمحه هللا تعاىل -من شيخه العالمة الوزير -رمحه هللا تعاىل -أن الزخمشري ملا أمت تفسري
الكشاف ،وضعه يف الكعبة يف مدة احلج بقصد أن يطالعه العلماء الذين حيضرون املوسم ،وقال :تمن
قائال :مباذا فسرت قوله
بدا له أن جيادل يف شيء فليفعلت ،فزعموا أن بعض أهل العلم اعرتض عليه ً
تعاىل﴿ :ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ﴾؟ وأنه وجم هلا ،وأان أحسب -أي ابن عاشور -إن صحت هذه

احلكاية أن الزخمشري أعرض عن اجاوبته؛ ألنه رآه ال يفرق بني اجلدال املمنوع يف احلج ،وبني اجلدال
يف العلم ،واتفقوا على أن ا ادلة يف إنكار املنكر ،وإقامة حدود الدين ليست من املنهي عنه؛ فاملنهي
عنه هو ما جير إىل املغاضبة واملشامتة ،وينايف حرمة احلج ،وألجل ما يف أحوال اجلدال من التفصيل
كانت اآلية اجملة فيما يفسد احلج من أنواع اجلدال ،فريجع يف بيان ذلك إىل أدلة أخرى(.)2
ويرى ابن أطفيش -رمحه هللا تعاىل -يف تفسري قوله تعاىل ﴿ :ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ﴾ (سورة
البقرة ،اآلية )197 :أن املقصد هو الكالم احلسن مكان الرفث ،والرب والتحصن مكان الفسوق،
والوفاق ابألخالق احلميدة مكان اجلدال يف احلج ،وغريه كالصدقة ،والصوم ،والنفل ،وسائر العبادة
يعلمه هللا تعاىل فيجازيكم به ،وكذلك يعلم الشر؛ لكن مل يذكره ألن املقام مقابلة الشر ابخلري ،أو أراد
ابلعلم اجلزاء(.)3
املطلب الثالث :مقاصد الصوم

( (1املرجع السابق (.)307/1

( )2التحرير والتنوير (.)235/2
( (3تيسري التفسري (.)308/1
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ﮋﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﮊ (سورة البقرة ،اآلية:
.)183
بني ابن أطفيش أن املقصد األمسى يف اآلية :ﮋﭦﮊ هي فرضية الصوم ووجوبه على العباد،
واملقصد من ذكر فرضيته على من سبق من األمم؛ التقاء التقصري فيه ،وجتنب املعاصي؛ فتصفو
قلوبكم فيه.
واستدل تابن أطفيشت -رمحه هللا تعاىل -كذلك بقوله تعاىل:

ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ

ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ...ﮊ (سورة البقرة ،اآلية )187 :أبحقية ليايل الصوم ،وأن املقصود
ابلصوم :يف النهار فقط ،وال يصح صلة الليل ابلنهار على اعتبار قبل نزول هذه اآلية من وجوب
صوم ما بقي من الليل بعد صالة العشاء ،أو النوم.

املطلب الرابع :مقاصد التزكية

تطرق ابن أطفيش -رمحه هللا تعاىل -ملقصد تزكية النفس ،وحتدث عنه عند تفسريه قوله تعاىل:

ﮋ ..ﯙ

ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﮊ (سورة النجم ،اآلية )32 :فقال -رمحه هللا تعاىل:-
قد يكون املعىن :ال تثنوا على أنفسكم ابلطهارة من الذنوب ،بزكاة العمل ،وزايدة اخلري ،أو املراد:
عدم تزكية أحدكم لآلخر ،وقد حتتمل كال املعنيني ،والنهي يف هذه اآلية يشمل ما هو رايء ،أو
إعجاب ،أو غرض دنيوي ،أو على سبيل القطع واألمن من مكر هللا تعاىل ،فاملقصد الذي يفهم من
تفسريه :من عدم التزكية هو التواضع ،وحسن اخللق ،واألمانة يف املدح ،وعدم املبالغة يف الثناء،
والنهي عن الرايء.
وترى الباحثة جواز تزكية املرء لغريه؛ لكن بشروط ذكرها اخلادمي -رمحه هللا تعاىل -هي:
 -1االحرتاز عن اإلفراط يف املدح املؤدي إىل الكذب والرايء(.)1
 -2أال يكون املمدوح فاس ًقا.
غرورا؛ فإن للوسائل حكم املقاصد،
كربا ،أو عجبًا ،أو ً
 -3أن يعلم أن املدح ال حيدث يف املمدوح ً
كماال ،وزايدة اجاهدة ،وسعى طاعة ،فال
وما يفضي إىل احلرام حرام ،وأما إذا أحدث يف املمدوح ً
منع ،بل له استحباب.
ﮋﯙ ﯚ ﯛﮊ

( (1اخلادمي ،بريقة حممودية يف شرح طريقة حممدية ،د.ط.)25-19/4( ،
84

 -4أال يكون املدح لغرض حرام ،أو مفضيًا إىل فساد ،مثل مدح األمراء ،والقضاة؛ ليتوصل به إىل
املال احلرام ا ازى به منهم ،أو التسلط على الناس ،وظلمهم ،وحنو ذلك.
وأضاف ابن عاشور يف تفسريه لنفس اآلية :ﮋﯙ ﯚ ﯛﯜﮊ قائ ًال :تفال يدخل يف هذا
النهي اإلخبار عن أحوال الناس مبا يعلم منهم ،وجربوا فيه من ثقة وعدالة يف الشهادة والروايةت(.)1
رجال ذكر عند النيب ﷺ فأثىن عليه رجل
وختتم الباحثة هذا املبحث حبديث يف صحيح البخاري :تأن ً
خريا ،فقال النيب ﷺ« :وحيك! قطعت عنق صاحبك -يقوله مر ًارا -إن كان أحدكم مادحا ال حمالة
ً
فليقل :أحسب كذا وكذا إن كان يرى أنه كذلك ،وحسيبه هللا ،وال يزكي على هللا أحدا»ت(.)2
املبحث الثالث :االعتبار أبحوال األمم السابقة
من اجاالت دعوة القرآن الكرمي؛ دعوته إىل معرفة التاريخ ،وأحداثه ،وأايمه ،ومعرفة أحوال األمم
السابقة يف الزمان الذي انقضى ،والتبصر بعواقبهم.
ويرجع السبب يف معرفة أحوال األمم السابقة ،بيان أعماهلم وحضاراهتم ،وبيان أحوال
املكذبني للوحي والرسل منهم ،ومعرفة عواقبهم فيه من الدروس املستفادة ،األمر الذي جيعل املستقبل
القادم أفضل إبذن هللا تعاىل.
مصدرا أساسيا من
وميكن معرفة أحوال األمم السابقة من خالل القصص القرآين ،واليت تعد
ً
خالل روايته لألحداث واألخبار؛ وقد وضح القرآن الكرمي اهلدف من عرضه لقصص السابقني
وأحواهلم واملصري الذي آلوا إليه ،وذلك ملا أنزل القرآن الكرمي على رسولنا الكرمي حممد ﷺ حتقي ًقا
لقول هللا تعاىل :ﮋﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﮊ (سورة النساء ،اآلية ،)87 :يقول الشيخ السعدي -رمحه
هللا تعاىل -يف تفسريه :تأبن هذه اآلية داللة على إخبار أبن حديثه تعاىل وأخباره وأقواله يف أعلى
درجات الصدق ،بل أعالها ،فكل ما قيل يف العقائد واألعمال يناقض ما أخرب هللا تعاىل به ،فهو
ابطل؛ ملناقضته للخرب الصادق اليقيين ،فال ميكن أن يكون حقات(.)3
( (1التحرير والتنوير ( .)126/27

( )2أخرجه البخاري ،صحيح البخاري ،كتاب األدب ،ابب ما يكره من التمادح ،)2252/5( ،رقم (.)5713
( )3تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان (.)207/5
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واملتأمل يف كتاب هللا تعاىل جيد أن هناك دعوة من هللا تعاىل ابلنظر يف أحوال تلك األمم ،ودعوات
للتأمل يف حاهلم كيف كان؟ وهالكهم كيف صار؟ ويف ذلك يقول تعاىل:

ﮋﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ

ﮛ ﮜﮝﮞ ﮟﮠﮡﮢﮊ (سورة آل عمران ،اآلية.)137 :
لذا توضح الباحثة ذلك املبحث يف مطلبني:

أوهلما :بيان أمهية ذلك األمر عند علماء املفسرين القدامى؛ ال سيما ابن كثري ،وعبد الرمحن السعدي

-رمحهما هللا تعاىل.

والثاين :توضيح ذلك األمر عند ابن أطفيش -رمحه هللا تعاىل -مع املقارنة مع أحد الشيوخ؛ ال سيما
ابن عاشور -رمحه هللا تعاىل -وغريه.
املطلب األول :اعتبار أحوال األمم السابقة عند علماء املفسرين املتقدمني
يرى علماء التفسري املتقدمني أبن دراسة أحوال األمم السابقة هلا أمهية ابلغة؛ وذلك يرجع لعدد من
األسباب من أمهها ما يلي:
 -1إعطاء صورة واضحة عن اإلنسان واحلضارات يف املاضي ،ودورها يف تقدمي اخلدمات يف خمتلف
جوانب احلياة االقتصادية ،والدينية ،واالجتماعية ،والفنية ...
 -2دراسة ماضي األمم السابقة ،الذي يعد مبثابة التاريخ احلقيقي؛ فمن أراد فهم احلاضر فعليه بفهم
املاضي.
 -3معرفة أثر األمم الذي يعد مبثابة طريق من طرق اهلداية والدعوة إىل هللا تعاىل ،مؤكدا ذلك قول
هللا تعاىل :ﮋ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮊ (سورة النمل ،اآلية .)69 :أشار
السعدي -رمحه هللا تعاىل -يف تفسريه :تأبن هللا تعاىل نبههم على صدق ما أخربت به الرسل؛ أي:
سريوا ،وانظروا ،وتدبروا ما حل مبن سبقكم ،وما تدل عليهم آاثرهم ،وهل بقي حال العصاة على ما
هو عليه؟! ال بد وأن تزول دنياهم ،وينالوا العقوبة على قدر ذنوهبم ،فاعتربوا ،واتعظوات(.)1
ويف تفسري قوله تعاىل:

ﮋﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ

ﯴﯵ ﯶ ﯷ ﯸﯹ ﯺﯻﮊ (سورة احلج ،اآلية ،)46 :بني ابن كثري -رمحه هللا تعاىل-

( )1انظر :تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان (.)713/20
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أن على العباد أن يسريوا ،ويتفكروا ،ويتبصروا بقلوهبم قبل أعينهم يف أحوال األمم السابقة؛ للعظة
والعربة ،وحىت ال يقعوا مبا وقعت فيه األمم السابقة من العصيان ،واجلحود لرب العباد(.)1
مصدرا أساسيا يف توفري املال الذي من شأنه إحداث التطور يف
 -4تشكل أحوال األمم السابقة
ً
ا تمع(.)2
املطلب الثاين :رأي الشيخ ابن أطفيش -رمحه هللا تعاىل -يف اعتبار أحوال األمم السابقة
قام ابن أطفيش -رمحه هللا تعاىل -بذكر أحوال األمم السابقة من خالل القصص القرآين كالتايل:
 -1قصة شعيب مع قومه:
يقول تعاىل:

ﮋﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ

ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ

ﮒﮓﮔﮕ ﮖﮗ ﮘﮙ ﮚﮊ (سورة األعراف ،اآلية.)85 :
ساردا قصة شعيب -عليه السالم-
يقول -رمحه هللا تعاىل -يف تفسريه لآلايت السابقةً ،
وكيف قام ابلكثري من احملاوالت من أجل صد ومنع قومه من ارتكاب األعمال السيئة؛ من احتيال
وغش ونقصان أموال الناس بتحقري ،أو حيلة ،أو أخذه غصبًا ،أو ابلرشا ،إضافة إىل حتذيرهم من

جتاوز احلد يف حق هللا تعاىل ،وحق غريه؛ فيشيع الفساد يف األرض ،بعد أن أصلحها األنبياء عليهم
كدا أن ذلك خريا هلم يف الدنيا بنماء األموال ،والثواب
السالم وأزالوا الفساد إبقامة الشرائع فيها؛ مؤ ً
يف اآلخرة؛ لكنهم أصروا على كفرهم وغشهم(.)3
قال ابن عاشور -رمحه هللا تعاىل﴿ :-ﮘ ﮙ ﮚ﴾ تلك دعوة ملن آمن من قوم شعيب
أبن يكملوا إمياهنم ابلتزام الشرائع الفرعية ،وإبالغ ملن مل يؤمن مبا يلزمهم بعد اإلميان هلل تعاىل
وحده(.)4

( )1انظر :تفسري القرآن العظيم (.)384/5

( )2الزقيلي وخالد ،آاثر األمم السابقة وحكم احملافظة عليها يف ضوء الشريعة اإلسالمية ،حبث منشور ،ا لة األردنية يف
الدراسات االسالمية العدد  ،3ص.5
( )3انظر :تيسري التفسري (.)119 ،118/5
( )4التحرير والتنوير (.)241/8
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وأضاف ابن عاشور -رمحه هللا تعاىل -أبن احلاصل ما أمر به شعيب -عليه السالم -قومه ،بعد
األمر ابلتوحيد ،ينحصر يف ثالثة أصول :هي حفق حقوق املعاملة املالية ،وحفق نظام األمة
ومصاحلها ،وحفق حقوق حرية االستهداء ،وهذا التشريع هو أصل من أصول رواج املعاملة بني األمة؛
ألن املعامالت تعتمد على الثقة املتبادلة بني األفراد ،وال تكون هناك ثقة إال بشروع األمانة؛ فإذا
وعرضا يف األسواق ،فتتوفر السلع وتستغين
إنتاجا
ً
حصل ذلك نشط الناس للتعامل ،فاملنتج يزداد ً
األمة عن غريها ،فتزدهر األمة ،وتتقدم ،ويعيش الناس يف رخاء ويسر ،وبضد ذلك خيتل حال األمة
مبقدار تفشي ضد ذلك(.)1
ترى الباحثة أبن ابن أطفيش -رمحه هللا تعاىل -أشار إىل أن هللا تعاىل أمر عباده ابلتوحيد
أوال؛ ألنه ال وجه لعبادته دون التوحيد؛ كذلك مراعاة الناس يف أمواهلا ،وعدم التحقري هبا أو االحتيال
ً
عليها ابلنصب ،أو ابلقهر حىت يعرفوا ابلوفاء ،وتكون هناك ثقة يف التعامل ،فيكثر معاملوهم،
وقاصدوهم ،وتزدهر األعمال.
أما ابن عاشور -رمحه هللا تعاىل -فقد حصر األمر ابلتوحيد يف ثالثة أمور هي :حفق حقوق
املعاملة املالية ،وحفق نظام األمة ومصاحلها ،وحفق حقوق حرية االستهداء.
قصة هناية أمر قوم شعيب والعربة منها:

خيربان ابن أطفيش  -محه هللا تعاىل -يف قوله تعاىل:

ﮋﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙ

ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﮊ (سورة األعراف ،اآلية )88 :أبن بدأ الذين
استكربوا عن اإلميان ابهلل تعاىل ووحدانيته مبمارسة أسلوب التهديد ،واإلكراه مع شعيب وأتباعه من
املؤمنني ،سنة هللا تعاىل مع أنبيائه -عليهم السالم -مبواجهة مع أقوامهم(.)2
ﮋﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮊ

(سورة األعراف ،اآلية )91 :وبداية النهاية ..

هناية أمر قوم شعيب يف قوله تعاىل :ﮋﮥ ﮦ﴾ أي :حترك األرض الشديد ،ويف موضع آخر:
ﮋﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﮊ (سورة هود ،اآلية ،)94 :ويف

آخر :ﮋﮚ

مشريا إىل أن كل
ﮛ ﮜﮊ (سورة احلجر ،اآلية )83 :أورد ابن أطفيش هذه املواضع الثالثة ً
( )1انظر :التحرير والتنوير (.)244 ،243/8
( )2تيسري التفسري (.)123/5
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واحد منها سبب كاف يف إهالكهم ،فيستفاد من موضع ما ال يستفاد من موضع آخر ،أو أسند
اإلهالك إىل السبب األول وهي :الصيحة ،أو الرجفة يف موضع ،وإىل الثاين :يف موضع ،ففي
الصباح ،وقبل الزوال من الضحى حق عليهم العذاب يف مدينتهم ،فصاروا منكبني على وجوههم
أموات ،ال حياة فيهم ،وحتققت فيهم سنة هللا تعاىل يف هالك املكذبني لألنبياء -عليهم السالم-
اخلاسرين لسعادهتم يف الدنيا واآلخرة ،وصاروا عربة ملن بعدهم(.)1
 -2العربة من قصة صاحل عليه السالم:

ﮋﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ
ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ

ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﮊ (سورة
القمر ،اآلية.)31 -23 :
دعا النيب صاحل -عليه السالم -قومه مثود إىل ترك عبادة األصنام ،والتوجه يف العبادة إىل هللا
تعاىل وحده ،فقابله األغلبية ابجلحود ،والكرب ،والسخرية ،وكذبوه؛ لكونه بشر مثلهم ،وبني ابن
أطفيش -رمحه هللا تعاىل -أبن صاحل استجاب لطلبهم وأرسل هلم هللا تعاىل الناقة امتحاًان هلم،

وأخربهم مبا هلم وما عليهم يف الشرب ،والقسمة بينهم ،وبني الناقة ،وواسى هللا تعاىل نبيه صاحلًا
ابلصرب عليهم ،أما قومه فقد ملوا وانزعجوا من قسمة املاء ،وخالفوا أمر هللا تعاىل وحتذير نبيهم ،وقام
أحدهم بعقرها ،متحدين هللا تعاىل بذلك ،فأرسل هللا تعاىل عليهم الصيحة ،فصاروا كاحلطب اليابس
املتفتت ،وهذا كله بسبب العناد واجلحود والشرك ابهلل تعاىل(.)2
وتشري الباحثة هنا إىل أن رأي ابن أطفيش -رمحه هللا تعاىل -قد وافق آراء غريه من املفسرين
يف املقصد والغاية من ذكر قصص ،وأحوال األمم السابقة ،وهو أخذ العربة والعظة من أحواهلم،
واحلذر واحليطة من السري على هنجهم يف املعاصي والكفر ،وأن معرفة مثل هذه القصص تقوي من
إميان املؤمن وتزيده تقرًاب إىل هللا تعاىل ،ودليل هداية على وجود هللا تعاىل ووحدانيته.

( )1انظر :تيسري التفسري (.)127/5
( )2تيسري التفسري (.)194/14
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الفصل اخلامس :املقاصد األخالقية يف (تيسري التفسري)
وقد تناول ابن أطفيش -رمحه هللا -املقاصد األخالقية يف ثالثة مباحث كالتايل:

املبحث األول :مقاصد الدعوة إىل مكارم األخالق.
املبحث الثاين :مقاصد الرتغيب والرتهيب.
املبحث الثالث :مقاصد التنبيه للسنن الكونية.
متهيد:

من املعروف أن الشريعة اإلسالمية جاءت لعمارة الدارين؛ دار الدنيا ،ودار اآلخرة؛ فقد جعلها هللا
تعاىل :ﮋ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﮊ

تعاىل من مقاصد اخللق عمارة األرض؛ حتقي ًقا لقول هللا
(سورة هود ،اآلية.)61 :
وتتنوع أشكال عمارهتا ،لكنها تتقيد مبجموعة من الضوابط والقيود اليت يقصد منها حفق
نظرا ألن الشريعة اإلسالمية جاءت بتحصيل املصاحل وتكثريها ،بدرء
املكلفني ،ال التضييق عليهم؛ ً
املفاسد وتقليلها.
واإلمام ابن أطفيش -رمحه هللا تعاىل -ممن تناول آايت املقاصد األخالقية ابلتفسري الواضح

البني الذي يوافق الكتاب والسنة ،وينفي ما عدامها؛ وذلك حتقي ًقا لقوله ﷺ ...« :وقد تركت فيكم
ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به :كتاب هللا.)1(»...

املبحث األول :مقاصد الدعوة إىل مكارم األخالق
مما ال شك فيه أن مقاصد الدعوة ،هي أساس الدعوة ،بل وروحها ،ويف هذا قول اإلمام الشاطيب -
رمحه هللا تعاىل :-تاملقاصد هي أرواح األعمالت(.)2
املطلب األول :التعريف مبقاصد الدعوة إىل مكارم األخالق

) )1أخرجه مسلم يف صحيح مسلم ،كتاب احلج ،ابب حجة النيب ﷺ ،)891/2( ،رقم (.)1218
) )2انظر :املوافقات (.)344/2
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 -1تعريف الدعوة:
الدعوة يف اللغة :تتعدد معاين كلمة تالدعوةت فيما بني الطلب ،والنداء ،واإلحلاح ،واالستمالة؛ ال
فالانت أي :صحت به واستدعيته ،ودعوت هللا تعاىل له وعليه دعاءً و(الدعوة) املرة
سيما تدعوت ً
الواحدة(.)1
ومن املعروف أن لفق الدعوة يستخدم يف الدعوة إىل اخلري والنهي عن الشر؛ حتقي ًقا لقول هللا

تعاىل :ﮋﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮊ (سورة
البقرة ،اآلية.)221 :

وهنا يقول الطربي -رمحه هللا تعاىل -يف تفسريه لقوله :ﮋﮎﮊ :تهؤالء الذين حرمت
عليكم أيها املؤمنون مناكحتهم من رجال أهل الشرك ونسائهم ،يدعونكم إىل النار؛ مبعىن :يدعونكم
إىل العمل مبا يدخلكم النار؛ ذلك العمل الذي عملوا به من الكفر ابهلل تعاىل ورسوله ﷺ ،أما قوله:
ﮋﮘﮊ مبعىن :أنه يدعوكم إىل ذلك إبعالمه إايكم سبيله ،وطريقه الذي به الوصول إىل اجلنة
واملغفرة ،ويوضح هللا تعاىل حججه وأدلته يف كتابه ليذكروا؛ فيعتربوا ومييزوا بني األمرين اللذين أحدمها
إىل النار ،واخللود فيها ،واآلخر دعاء إىل اجلنة ،وغفران الذنوبت(.)2
والدعوة يف االصطالح تتعدد التعريفات ملصطلح الدعوة يف االصطالح كاآليت:
أ -الدعوة إىل هللا تعاىل هي الدعوة إىل اإلميان به ،ومبا جاءت به رسله عليهم السالم ،بتصديقهم
شامال الدعوة إىل الشهادتني ،وإقامة الصالة ،وإيتاء الزكاة،
فيما أخربوا به ،وطاعتهم فيما أمرواً ،
وصوم رمضان ،وحج البيت ،والدعوة واإلميان ابهلل تعاىل ،ومالئكته ،وكتبه ،ورسله ،والبعث بعد
شامال األمر بكل ما
املوت ،واإلميان ابلقدر خريه وشره ،والدعوة إىل أن يعبد العبد ربه وكأنه يراهً ،
أمر هللا تعاىل به ،والنهي عن كل ما هنى هللا تعاىل عنه( ).
3

) )1اجلوهري ،الصحاح ،ط.)2337/2( ،4

) )2الطربي ،جامع البيان يف أتويل آي القرآن ،ط.)597/1( ،1
) )3ابن تيمية ،جمموع الفتاوى ،ط.)157/15( ،3
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ب -الدعوة إىل هللا تعاىل ،واإلقرار بربوبيته ،توحيده ،وتنفيذ كل ما أمر هللا سبحانه وتعاىل به يف
وعمال ،كما أنزل يف القرآن الكرمي وأكدت عليه السنة النبوية الشريفة(.)1
األرض ً
قوال ً
ج -مبادرة كل من متتع ابألهلية لدعوة األفراد كلهم يف كل زمان ومكان؛ القتفاء أثر رسول هللا ﷺ،
واختاذه قدوة هلم يف كل عمل وسلوك( ).
2

وتستنتج الباحثة أن التعريف األخري هو األقرب إىل مفهوم مقاصد الدعوة إىل مكارم األخالق.
 -2تعريف األخالق
اخللق يف اللغة :هو الطبع والسجية ،وقيل :املروءة والدين ،يقول زهري:
القوم ُيلق مث ال يفري

وألنت تفري ما خلقت وبعض

ومن ذلك :اخللق وهي السجية؛ ألن صاحبه قد قدر عليه(.)3

األخالق يف االصطالح:

تطلق األخالق يف االصطالح ابعتبارين :أحدمها عام ،واآلخر خاص:
فمن انحية العام؛ ما ذكره الغزايل حني عرف اخللق بقوله :تاخللق عبارة عن هيئة يف النفس
راسخة؛ عنها تصدر األفعال بسهولة ويسر ،من غري حاجة إىل فكر ورويةت()4؛ فإن كان الصادر
عنها األفعال احلسنة كانت اهليئة خل ًقا حسنًا ،وإن كان الصادر منها األفعال القبيحة ،مسيت اهليئة
اليت هي مصدر ذلك خل ًقا سيئًا(.)5
فعال وترًكا .ومن ذلك
أما من انحية اخلاص؛ فيطلق على التمسك أبحكام الشرع وآدابهً ،
قول الرسول ﷺ« :الرب حسن اخللق»(.)6
) )1توفيق الواعي ،الدعوة إىل هللا ،ط ،2ص.19

) )2محد بن سيدي احلبيب ،الدعوة إىل هللا يف سورة إبراهيم اخلليل ،ط ،1ص.27
) )3ابن فارس ،معجم املقاييس يف اللغة ،ص.329

) )4الغزايل ،إحياء علوم الدين ،د.ط ،د.ت.)47/3( ،

) )5ﺍجلرجاين ،التعريفات ،ص.101

) )6أخرجه مسلم يف صحيح مسلم ،كتاب الرب والصلة واآلداب ،ابب تفسري الرب واإلمث.)2553/4( ،
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الدليل على أمهية األخالق يف الكتاب والسنة:
كثريا عن
عند النظر واالستقراء لنصوص الشارع جتد أن االستخدام الشرعي للفق (اخللق) ،مل خيتلف ً
الوضع اللغوي هلذه الكلمة؛ فقد جاءت كلمة اخللق يف القرآن الكرمي يف موضعني:
األول :قوله تعاىل على لسان قوم هود :ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﮊ (سورة الشعراء ،اآلية .)137 :ويقول
الشيخ ابن السعدي رمحه هللا يف تفسريه؛ أبن هذه األحوال والنعم وحنو ذلك هي عادة األولني ،اترة
يستغنون ،واترة يفتقرون ،وهذه أحوال الدهر؛ ال أن هذه حمن ومنح من هللا تعاىل ،وابتالء لعباده(.)1
الثاين :قول هللا تعاىل خماطبًا سيد اخللق حممد ﷺ :ﮋﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮊ (سورة القلم ،اآلية:

.)4

ويقول الطربي -رمحه هللا تعاىل -يف تفسريه :إن هللا تعاىل ذكره لنبيه حممد ﷺ :وإنك اي حممد ،لعلى
أدب عظيم؛ وذلك أدب القرآن الكرمي الذي أدبه به ،وهو اإلسالم وشرائعه ،وبنحو الذي قلنا يف
ذلك قال أهل التأويل.
مث نقل عن ابن عباس ،واجاهد ،وابن زيد ،والضحاك قوهلم يف تفسري:
دين عظيم ،وهو اإلسالمت(.)2

تﮋﮝ ﮞﮊ

أي:

أما األخالق يف السنة النبوية املطهرة:

كثريا يف السنة النبوية املطهرة؛ ومن ذلك قول عائشة -رضي هللا تعاىل
قد استخدم لفق (اخللق) ً
عنها -يف وصف خلق الرسول ﷺ :تكان خلقه القرآنت( )3مبعىن :أنه متمس ًكا ابلقرآن وآبدابه،
وأوامره ،ونواهيه ،وما يشتمل عليه من املكارم ،واحملاسن ،واأللطاف(.)4
عن أىب هريرة  قال :تسئل رسول هللا ﷺ عن أكثر ما يدخل الناس اجلنة؟ قال« :تقوى

هللا وحسن اخللق»ت(.)5
املطلب الثاين :مقاصد الدعوة إىل مكارم األخالق يف (تيسري التفسري)
) )1السعدي ،تفسري الكرمي الرمحن املنان (.)697/19

) )2الطربي ،جامع البيان عن أتويل آي القرآن (.)345/7

) )3أخرجه البخاري يف األدب املفرد ،ابب :من دعا هللا أن حيسن خلقه( ،حديث مرفوع) ،ص.306
) )4ابن منظور ،لسان العرب (.)87/10

) )5أخرجه الرتمذي يف سنن الرتمذي ،كتاب ال رب والص لة ،ابب م اء ج اء يف حس ن اخلل ق )2004/4( ،وق ال :ح ديث ص حيح

غريب.
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تناول ابن أطفيش -رمحه هللا تعاىل -مقاصد الدعوة إىل مكارم األخالق يف كتابه «تيسري التفسري»؛
إذ يقول يف تفسري قوله تعاىل:

ﮋﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ

ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮊ

(سورة األعراف ،اآلية )201 -199 :أبن هذه اآلية تدل على أصول األخالق االجتماعية،
مرفوعا :تاقبل ما تيسر من
ومقاومة الشيطان ،فتفسري قوله تعاىل :ﮋﭵ ﭶﮊ ،قال ابن أيب الدنيا ً
أخالق الناس ،وذكر قول البخاري عن عبد هللا بن زبري :ما نزلت﴿ :ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ﴾ إال يف
أخالق الناست()1ت.
ويقول ابن أطفيش -رمحه هللا تعاىل -يف تفسريه﴿ :ﭽ ﭾ﴾ املراد هبا أمر انزغ؛ مبالغة
يف كيد الشيطان على طريق العرض(.)2
وأضاف يف تفسريه لقوله تعاىل:

ﮋﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ

ﮔﮊ (سورة األعراف ،اآلية )201 :مبعىن :احذروا الشرك واملعاصي عندما أمل هبم أمر ،واملراد:
الوسوسة برتك طاعة ،أو فعل معصية ،فتذكروا عقاب هللا على ترك الواجب ،أو على فعل املعصية،
وكل ذلك معصية ،وتذكروا ثواب الواجب ،أو ثواب املستحب فال ترتكوه ،وبذلك تكونوا مميزين
بتذكر احلق من الباطل ،والراجح من املرجوح ،كمن غشيه غيم أو دخان مث زال عنه ،وهكذا الوسوسة
مع القلب(.)3
أما ابن كثري -رمحه هللا تعاىل -فيقول يف تفسريه لنفس اآلايت الدالة على مقاصد الدعوة إىل
مكارم األخالق؛ فقد استدل بعدد من الرواة يف تفسريهم لقوله تعاىل﴿ :ﭵ ﭶ﴾ مستدال بقول علي
بن طلحة ،عن ابن عباس يف تفسري قوله تعاىل﴿ :ﭵ ﭶ﴾ مبعىن :خذ ما عفي لك من أمواهلم ،وما
أتوك به من شيء فخذه ،وكان هذا قبل أن تنزل (براءة) بفرض الصدقات وتفصيلها ،وما انتهت إليه
الصدقات(.)4
( )1أخرجه البخاري يف صحيح البخاري ،كتاب التفسري ،ابب تخذ العفو وأمر ابلعرف...ت (.)4367/3
( (2ابن أطفيش ،تيسري التفسري (.)261/5

) )3ابن أطفيش ،تيسري التفسري (.)262/5

) )4ابن كثري ،تفسري القرآن العظيم ،ط.)530/3( ،1
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وقال هشام بن عروة ،عن أبيه :أمر هللا تعاىل رسوله ﷺ أن خذ العفو من أخالق الناس ،ويف رواية
قال :تخذ ما عفا لك من أخالقهمت(.)1
ويقول البخاري يف قوله تعاىل﴿ :ﭷ ﭸ﴾ املقصود ابلعرف هنا :املعروف ،نص عليه عروة
بن الزبري ،والسدي ،وقتادة وابن جرير.
وقال سعيد بن أىب عروبة ،عن قتادة يف قوله تعاىل﴿ :ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ﴾،
قال :هذه أخالق أمر هللا تعاىل هبا نبيهﷺ( ،)2ودله عليها.
ويقول ابن كثري -رمحه هللا تعاىل -يف تفسري﴿ :ﭽ ﭾ﴾ أبن النزغ هو الفساد إما
ابلغضب أو غريه(.)3
خالصة هذا املبحث :بني ابن أطفيش أن مقاصد الدعوة إىل مكارم األخالق تكمن

ابلتحلي يف األخالق الفضيلة واحلذر من الشيطان ،واتقاء وسوسته ابلذكر واالستعاذة ابهلل تعاىل.
املبحث الثاين :مقاصد الرتغيب والرتهيب
طبيعة البشر فيها إقبال وإدابر ،وفيها حيوية وفتور ،ومن وظائف املنهج الرتبوي اإلسالمي التعامل مع
كل هؤالء البشر مع أخذ كافة االعتبارات ،ال سيما اجلمع بني الرتغيب والرتهيب .ويذكر أبن ال
يوجد آية يف القرآن الكرمي -يف الغالب آية ترغيب -إال تبعتها آية ترهيب ،وال آية ترهيب إال تلتها
آية ترغيب ،فهما مرتابطان ،والغرض من ذلك اآليت:
 -1التذكري ابلثواب والعقاب؛ ليظل الفرد يعمل بشكل دائم من أجل احلصول على الثواب،
واالنفالت من العقاب.
 -2أن من ال يؤثر فيه الرتغيب وثوابه ،ال يؤثر فيه الرتهيب وعقابه.
املطلب األول :تعريف أسلوب الرتغيب والرتهيب لغة واصطالحا
تعريف أسلوب الرتغيب:

) )1ابن كثري ،تفسري القرآن العظيم ،ط.)531/3( ، 1

) )2أخرجه البخاري يف صحيح البخاري ،كتاب تفسري القرآن ،ابب :خذ العفو وأمر ابلعرف .)4642/3( ،...
) )3ابن كثري ،تفسري القرآن العظيم (.)533/3
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الرتغيب يف اللغة :طلب الشيء ،واحلرص عليه والطمع فيه( .)1قال ابن منظور -رمحه هللا تعاىل:-
الرغب ،واليرغب ،والرغب ،والرغبوت ،واليرغب ،والرغب والرغباء الضراعة ،والمراغب األطماع(.)2
وأخذ القرآن الكرمي من أجل هداية األفراد واخللق مناهج وأساليب متعددة من أجل إخراجهم
من الظلمات إىل النور؛ من تلك األساليب ترغيب الناس يف دين هللا تعاىل ،والعاقبة احلسىن اليت
أعدها هللا تعاىل لعباده الصاحلني؛ ويف ذلك يقول هللا تعاىل:

ﮋﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ

ﯢ ﯣ ﯤﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱﮊ

(سورة األنبياء ،اآلية.)90 :
يقول السعدي -رمحه هللا تعاىل -يف تفسريه أبن كال من األنبياء واملرسلني كانوا يسارعون يف
فعل اخلريات ،ويبادرون إليها ويفعلوهنا يف أوقاهتا الفاضلة ،بل يكملوهنا على الوجه الالئق الذي
ينبغي ،وال يرتكون فضيلة يقدرون عليها إال انتهزوا الفرصة فيها؛ سائلينه األمور املرغوب فيها من
مصاحل الدنيا واآلخرة ،ويتعوذون به من األمور املرهوب منها من مضار الدارين ،وهم راغبون راهبون؛
ال غافلون الهون وال مدلون﴿ ،وكانوا لنا خاشعني﴾ أي :خاضعني متذللني متضرعني ،وهذا لكمال
معرفتهم برهبم(.)3
الرتغيب يف االصطالح :هو كل مايشوق املدعو إىل االستجابة وقبول احلق والثبات عليه( ،)4وقال
تعاىل :ﮋﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ

ﭭ ﭮﭯﭰﭱﮊ (سورة األحزاب ،اآلية.)47-45 :
وهنا يقول السعدي -رمحه هللا تعاىل -يف تفسريه :تلك األشياء اليت وصف هللا تعاىل هبا
حممدا ﷺ ،وهي املقصود من رسالته وزبدهتا وأصوهلا اليت اختص هبا وهي( :الشهادة ،والتبشري
رسوله ً
منريا)(.)1
والتنذير ،وداعيًا إىل هللا ،وسر ً
اجا ً
) )1ابن فارس ،معجم مقاييس اللغة (.)415/2

) )2ابن منظور ،لسان العرب ،ط.)430/8( ،3

) )3السعدي ،تفسري الكرمي الرمحن املنان (.)618/17
) )4عبد الكرمي زيدان ،أصول الدعوة ،ط ،9ص.398
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مقاصد الرتغيب يف السنة النبوية الشريفة:
 -1الرتغيب يف صلة الرحم :فلقد ثبت عن أنس  أن النيب ﷺ قال« :من أحب أن يبسط له
يف رزقه وينسأ له يف أثره فليصل رمحه»(.)2
 -2الرتغيب يف التبكري يف الصالة :فلقد ثبت عن أيب هريرة  :أن رسول هللا ﷺ قال« :لو
يعلم الناس ما يف النداء والصف األول ،مث مل جيدوا إال أن يستهموا عليه الستهموا ،ولو يعلمون

ما يف التهجري الستبقوا إليه ،ولو يعلمون ما يف العتمة والصبح ألتومها ولو حبوا»(.)3

 -3الرتغيب يف االجتهاد يف الدعوة :رغبت الشريعة اإلسالمية يف حث املسلم على الدعوة والعمل
الصاحل ،الذي يتعدى النفس إىل اآلخرين ،كقوله ﷺ يف احلث على االجتهاد يف الدعوة لعلي بن أيب
طالب« :انفذ على رسلك حىت تنزل بساحتهم ،مث ادعهم إىل اإلسالم ،وأخربهم مبا جيب عليهم

من حق هللا فيه ،فوهللا لئن يهدي هللا بك رجال واحدا خري لك من أن يكون لك محر النعم»(.)4
تعريف أسلوب الرتهيب:
الرتهيب يف اللغة :اخلوف والفزع ()5؛ قال هللا تعاىل:

ﮋﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ

ﭱ ﭲﭳ ﭴﭵﭶﭷﭸﮊ (سورة الشمس.)10 -7 :
يقول الطربي -رمحه هللا تعاىل -يف تفسريه لقوله تعاىل﴿ :ﭩ ﭪ﴾ نفسه؛ ألنه هو الذي
أيضا
سوى النفس وخلقها ،فعدل خلقها ،فوضع تمات موضع تمنت وقد حيتمل أن يكون معىن ذلك ً

املصدر؛ فيكون أتويله :ونفس وتسويتها؛ فيكون القسم ابلنفس وتسويتها؛ مث بني هلا تعاىل يف ذكره
موضحا هللا تعاىل أبن أفلح من
ما ينبغي هلا أن أتيت أو تذر من خري أو شر ،أو طاعة أو معصية،
ً

) )1السعدي ،تفسري الكرمي الرمحن املنان (.)784/22

) )2أخرجه البخاري يف صحيح البخاري ،كتاب األدب ،ابب من يبسط له يف الرزق بصلة الرحم ،)5/8( ،رقمه (.)5986
) )3أخرجه البخاري يف صحيح البخاري ،كتاب األذان ،ابب االستهام يف األذان ،)126/1( ،رقمه (.)615

) )4أخرجه البخاري يف صحيح البخاري ،كتاب اجلهاد ،ابب دعاء النيب ﷺ الناس إىل اإلسالم ،)47/4( ،رقمه (.)2942
) )5ابن فارس ،معجم مقاييس اللغة (.)447/2
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زكى هللا تعاىل نفسه ،فكثر تطهريها من الكفر واملعاصي ،وأصلحها ابلصاحلات من األعمال؛ وخاب
يف طلبته ،فلم يدرك ما طلب والتمس لنفسه من الصالح من دساها(.)1
الرتهيب يف االصطالح :كل ما خييف املدعو وحيذره من عدم االستجابة ،أو رفض احلق ،أو عدم
الثبات عليه بعد قبوله()2؛ قال تعاىل:

ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ

ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ
ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ

ﮅ ﮆﮇ ﮈﮉ ﮊﮋ ﮌﮍﮎﮏﮐ ﮑﮊ (سورة احلديد ،اآلية.)20 ،19 :
يقول الطربي -رمحه هللا تعاىل -يف تفسريه؛ أبن يقول هللا تعاىل يف ذكره :اعلموا أيها الناس
أن متاع احلياة الدنيا املعجلة لكم ما هي إال لعب وهلو تتفكهون به ،وزينة تتزينون هبا ،وتفاخر بينكم،
يفخر بعضكم على بعض مبا أوىل فيها من رايشها توتكاثر يف األموال واألوالدت ،مث يقول رمحه هللا
تعاىل يف تفسريه أبن هللا تعاىل ذكر وما زينة احلياة الدنيا املعجلة لكم أيها لناس ؟ إال متاع الغرور(.)3
مقاصد الرتهيب يف السنة النبوية الشريفة:
 -1الرتهيب من قطع األرحام؛ لقوله ﷺ« :ال يدخل اجلنة قاطع»(.)4
 -2الرتهيب من فتنة املرأة :نبه اإلسالم من خطر االفتنان ابلدنيا ،واالفتنان ابملرأة؛ فقد حذر

الرسول ﷺ من الدنيا وإيثارها على اآلخرة« :فإن الدنيا خضرة حلوة ،وإن هللا تعاىل مستخلفكم
فيها فناظر كيف تعملون ،فاتقوا الدنيا ،واتقوا النساء؛ فإن أول فتنة بين إسرائيل كانت يف
النساء»(.)5

) )1الطربي ،جامع البيان عن أتويل آي القرآن (.)528/7
) )2عبد الكرمي زيدان ،أصول الدعوة ،ص.437

) )3تفسري الطربي ،جامع البيان عن أتويل آي القرآن (.)229 ،228/7

) )4أخرجه البخاري يف صحيح البخاري ،كتاب األدب ،ابب إمث القاطع ،)5/8( ،رقمه (.)5984

) )5أخرجه مسلم يف صحيح مسلم ،كتاب الرقاق ،ابب أكثر أهل اجلنة الفقراء ،)2098/4( ،رقمه (.)2742
98

 -3الرتهيب من ترك ِّ
الرجال لصالة اجلمعة :أكد اإلسالم على أمهية صالة اجلمعة يف اجلماعة
ابلنسبة للرجال ،يقول صلى هللا عليه وسلم« :لينتهني أقوام عن ودعهم اجلمعات -يعين عن تركهم
وتفريطهم يف اجلمعات -أو ليختمن هللا على قلوهبم ،مث ليكونن من الغافني»(.)1
 -4الرتهيب من الكالم إال يف اخلري :رهب اإلسالم وحذر من الكالم إال يف اخلري ،وعدم إضاعة
الوقت يف الفراغ ،والفتنة ،والنميمة؛ فقد ثبت عن سهل بن سعد عن رسول هللا ﷺ قال« :من
يضمن يل ما بني حلييه ،وما بني رجليه أضمن له اجلنة»(.)2

املطلب الثاين :مقاصد الرتغيب والرتهيب يف (تيسري التفسري)
 -1يقول ابن أطفيش -رمحه هللا تعاىل -يف تفسريه لقوله تعاىل:

ﮋﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ

ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ

ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﮊ (سورة
الرمحن ،اآلية )36 -31 :أبن هذه اآلايت ترغيب عن اجلزاء والثواب على األعمال يف اآلخرة فيقول
رمحه هللا تعاىل -يف تفسريه :ﮋﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮊ وهذه اآلية أشد علي كما أشد على رسول هللاﷺ قوله تعاىل :ﮋﮉ ﮊ ﮋﮊ (سورة هود ،اآلية )112 :وأهوال القيامة؛ ألهنا جاءت على
شكل من له مملوك أنعم عليه ومل يشكر ،فقال :تسأترك األشغال كلها وأعاملك مبا تستحقت( .)3وهنا
تظهر ثقافة وفصاحة ابن أطفيش -رمحه هللا تعاىل -يف البالغة األدبية؛ حيث صور لنا كيف أن هللا
عز وجل ال يشغله شيء عن شيء ،لكن قضى األشياء مرتبة ،ولكن كىن عن التوفر يف االنتقام حبيث
ال شيء يعارضه عن متام االنتقام ،كمن ترك املهام إىل مهم واحد ،وذلك من أنواع البالغة ،وهو ما
يسمى ابستعارة متثيلية.
يتضح هنا من كالم ابن أطفيش -رمحه هللا تعاىل -أن :ﮋﮡ ﮢﮊ من دالالت التهديد
والوعيد؛ مبعىن سنقصدكم وسنتفرغ لكم أيها اإلنس واجلن للجزاء واحملاسبة ،وهذا من أنواع املقاصد
(مقصد الرتهيب) ،ويدل على معىن التهديد والوعيد كما وضحها ابن أطفيش -رمحه هللا تعاىل.
) )1أخرجه مسلم يف صحيح مسلم ،يف كتاب اجلمعة ،ابب التغليق يف ترك اجلمعة ،)355/4( ،رقمه (.)1432
) )2أخرجه البخاري يف صحيح البخاري ،كتاب الرقاق ،ابب حفق اللسان ،)100/8( ،رقمه (.)6474
) )3ابن أطفيش ،تيسري التفسري (.)232/14
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ﮋﯞ ﯟ ﯠ ﯡﮊ يشري ابن أطفيش -رمحه هللا تعاىل -أن الكالم موجه لإلنس واجلن من هللا
وتوبيخا ،مبينًا أن التفرغ هلم يعد من النعم الزاجرة ،والرادعة عن املعاصي إىل الطاعة
استنكارا
تعاىل
ً
ً
املوجبة للنجاة ،والفوز بنعم اآلخرة .ويقول -رمحه هللا تعاىل -يف تفسريه يف قوله تعاىل:

ﮋﯙ ﯚ ﯛ

ﯜﮊ أي :ال خترجون إال بقوة قاهرة ،وال توجد ألحد هذه القوة ،وهنا يكمن عجزهم لعدم
قدرهتم على النفوذ.
لذلك فسر ابن أطفيش رمحه هللا معىن النعم املقصودة يف قوله :ﮋﯞ ﯟ ﯠ ﯡﮊ هي
التحذير ،واملساهلة ،والعفو مع القدرة الكاملة.
ﮋﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪﮊ وأشار -رمحه هللا تعاىل -بعد ذلك يف تفسريه
كيف أن هللا تعاىل يرسل على اإلنس واجلن هلبًا من النار والنحاس املذاب ،وال يستطيع أحد أن مينع
بعضا!
هذا وال ينصر بعضهم ً

ﮋﯞ ﯟ ﯠ ﯡﮊ فسرها -رمحه هللا تعاىل :-أبي من نعم التهديد الزاجر عن أنواع
املهالك إىل أنواع املفازات ،وهذا النوع من مقاصد الرتهيب والرتغيب(.)1
أما ابن كثري -رمحه هللا تعاىل -يف تفسريه:

ﮋﮡ ﮢﮊ

الدالة على مقاصد الرتغيب

والرتهيب؛ فقد استدل بقول علي بن طلحة ،عن ابن عباس قال :توعيد من هللا للعباد ،وليس ابهلل
شغل وهو فارغت(.)2
مث فسر قوله تعاىل :ﮋﯙ ﯚ ﯛ ﯜﮊ بعدم استطاعتهم -اإلنس واجلن -اهلرب من أمر
هللا تعاىل وقدره وال النفوذ عن حكمه فيهم يف يوم احملشر ،ولو هربتم لردتكم الزابنية إبرسال اللهب
من النار والنحاس املذاب لرتمجوا ،فال انصر لكم(.)3
وتشري الباحثة إىل أن ابن كثري وابن أطفيش -رمحهما هللا تعاىل -يرى كل منهما أن هذه
اآلايت السابقة تدل مباشرة على الرتغيب عن اجلزاء ،والطمع ابلثواب على األعمال يف اآلخرة؛
وداللة على وعيد وهتديد على املعصية؛ متعجب من العاصني واملكذبني لنعم هللا تعاىل.
) )1انظر :تيسري التفسري (.)235/14

( )2ابن كثري ،تفسري القرآن العظيم (.)496/7
) )3تفسري القرآن العظيم (.)498 ،497/7
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وكذلك اتفقا -رمحهما هللا تعاىل -يف تفسري قوله تعاىل :ﮋﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﮊ أبن هللا تعاىل
ذااب فيه ،والقصد من ذكر هذا هو الرتهيب
يصب على املكذبني له هلبًا
ً
وحناسا م ً
خالصا من دخان ً
والردع والزجر.
 -2استدل ابن أطفيش -رمحه هللا تعاىل -ابآلايت اليت تدل على زوال الدنيا ،وفيها ترغيب وترهيب
للعمل لآلخرة يف قوله تعاىل:

ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ

ﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰ
ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ

ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮊ (سورة احلديد ،اآلية .)20 ،19 :ففي هذه
مثال للدنيا وزواهلا ،واحلث على العمل لآلخرة.
اآلايت ضرب ً
أشار -رمحه هللا تعاىل -أن هذه اآلايت ما هي إال حتذير من هللا تعاىل للناس -مؤمنهم
وكافرهم -عن الدنيا وأن ال مثرة هلا ،بل شاغل يشغلكم ،وزينة وتفاخر بينكم ابألنساب ،وتكاثر يف
األموال.
والدنيا على هذه احلال ﮋﭶ ﭷﮊ كحال غيث أعجب الزراع من أهل الكفر والشرك ،ما
أنبته من زرع ،مث ييبس ،وتزول اخلضرة ،فرتاه مصفرا جافا بعد أن كان أخضر اللون مجيل املنظر،
وخص هللا تعاىل الكافر هبذا؛ ألنه أشد حبا ورغبة وتعل ًقا ابلدنيا ونعيمها من املؤمن الذي؛ حىت وإن
أعجبه نعيم الدنيا ،فهو ال يتواىن عن شكر هللا تعاىل على النعم واستحضار قدرته ،فيزداد إميانه ابهلل
تعاىل(.)1
ﮋﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮊ وجزاؤه -أي الكافر -يف اآلخرة عذاب شديد على كفره ،وجحوده
وانشغاله ابلدنيا عن العمل لآلخرة ،ﮋﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮊ للمؤمن املعترب الذي جعل من الدنيا
ونعيمها وسيلة للتقرب إىل هللا تعاىل من خالل شكره على النعم ،واالنتفاع هبا على الوجه املشروع
لنيل رضاه يف اآلخرة.

( )1انظر :تيسري التفسري (.)550/7
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ويقول ابن كثري -رمحه هللا تعاىل -يف تفسريه لنفس اآلايت السابقة ؛ أبن هللا تعاىل مهينًا أمر احلياة
وحمقرا هلا ،مث ضرب هللا تعاىل مثل احلياة الدنيا يف أهنا زهرة فانية ونعمة زائلة؛ فقال تعاىل:
الدنيا ً
ﮋﭶﭷﮊ وهو املطر الذي يت بعد قنوط الناس.

ويقول ابن كثري -رمحه هللا تعاىل -يف تفسريه لقوله تعاىل:

ﮋﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ

ﭾﮊ أي :يعجب الزراع نبات ذلك الزرع الذي نبت ابلغيث ،وكما يعجب الزراع ذلك كذلك
تعجب احلياة الدنيا الكفار ،فإهنم أحرص شيء عليها ،وأميل الناس إليها؛ لكن يهيج ذلك الزرع
أوال شابة ،مث
يبسا
متحطما؛ هكذا احلياة الدنيا تكون ً
ً
خضرا ً
فرتاه مصفرا بعد ما كان ً
نضرا ،مث يصري ً
عجوزا شوهاء(.)1
تكتهل ،مث تكون ً
فالذي يظهر هنا أن ابن أطفيش -رمحه هللا تعاىل -فسر اآلية الدالة على مقاصد الرتغيب
كون اخلطاب لكل من املؤمنني ،واملشركني من احلياة الدنيا أبهنا لعب ال مثرة هلا ،وزينة ال شرف هلا؛
ذاكرا أبن هللا تعاىل قدم عذاب اآلخرة على مغفرته ،حىت يرغب الناس للعمل من أجل اآلخرة ،أما
ً
ابن كثري -رمحه هللا تعاىل -فقال :أبن الدنيا حقرية ،وأقل من دار اآلخرة.
املبحث الثالث :مقاصد التنبيه للسنن الكونية

يف احلقيقة؛ املشاكل اليت يعيش فيها الفرد قد متثل أزمة له؛ لكن قد تكون انجتة عن أزمة قيم؛ ومن مث
صحيحا عند قراءته
تدبرا
ً
خلق أزمة التعامل مع تلك القيم؛ ولو أمعنا النظر يف القرآن الكرمي وتدبرانه ً
لقادان إىل األمن واألمان ،أتكيد ذلك يف قوله

ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﮊ

تعاىل :ﮋﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ

(سورة اإلسراء ،اآلية.)9 :

املطلب األول :مفهوم السنن الكونية
أوال :مفهوم السنن:

) )1ابن كثري ،تفسري القرآن العظيم (.)25 ،24/8
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السنن يف اللغة :مجع سنة ،والسنة اسم مرة من الفعل سن ،وتعرف يف القاموس احمليط :سن الشيء:
صوره ،وسن الطريقة :سار فيها ،وتسنن :أخذ ابلسنة وعمل هبا(.)1

فرضا وال واجبًا(.)2
السنة يف الشرع :العمل احملمود يف الدين مما ليس ً

اثنيا :مفهوم السنن الكونية:

أحدا ،وال تتغري
تعرف السنن الكونية أبهنا ما أودعه هللا تعاىل يف الكون من أسباب وقوانني ال حتايب ً
وال تتبدل ،يبين عليها اإلنسان أمور معيشته؛ فبها نسري أمور حياتنا .وسئل عبد هللا بن اجلربين -رمحه
هللا تعاىل -عن معىن السنن الكونية ،فأجاب :تهي آايت هللا اليت حتصل يف هذا الكون ،كالعقوابت
السماوية للمشركني والكفار ،والنصر والتمكني الذي يؤيد هللا تعاىل به املؤمنني ،وسعة الرزق والغىن
للمتوكلني على هللا تعاىل ،واالبتالء واالمتحان ألهل اإلميان؛ ليظهر الصرب واالحتساب ،وهكذا كل ما
حيدث يف هذا الكون من اآلايت ،والعرب ،والعقوابت ،والنعمت(.)3
فهي سنن تشمل نظام الكون وتركيبه؛ كقوله تعاىل:

ﮋﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ

ﯠﮊ (سورة يس ،اآلية ،)37 :فيها داللة على نفوذ مشيئة هللا تعاىل وكمال قدرته ،إذ أشارت
إىل تعاقب كل من الليل والنهار ،فهي آية كونية اثبتة ال تتغري؛ أقام هللا تعاىل عليها هذا الكون(.)4
وقوله

تعاىل :ﮋﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ

ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂﮊ (سورة األعراف ،اآلية )57 :بيان أن
سقوط األمطار ما هو إال نتيجة لرتاكم عدد من العوامل الكونية اليت أقامها هللا سبحانه وتعاىل ،واليت
تدل على عظم القدرة والتدبري(.)5
مشريا لذلك يف قوله تعاىل:
كما تعرف السنن الكونية يف القرآن الكرمي ابسم اآلايتً ،

ﮋﯮﯯ ﯰﯱﯲ ﯳﯴﯵﯶ ﯷﯸﮊ (سورة فصلت ،اآلية.)53 :
) )1الفريوزآابدي ،القاموس احمليط ،مادة (س ن ن) ،ابب النون فصل السني.)238/4( ،
) )2اجمع اللغة العربية ،املعجم الوسيط ،ط.)456/1( ،2

( )3ابن جربين ،موقع ابن جربين ،فتوى رقم (.)4617
http://www.ibn-jebreen.com/fatwa/vmasal-4617.html
) )4انظر :تفسري الكرمي الرمحن املنان (.)817/23
) )5انظر :تفسري التحرير والتنوير (.)178/8
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ويقول السعدي -رمحه هللا تعاىل -يف تفسريه أبن هللا تعاىل أرى عباده من اآلايت اليت تدل على
احلق ،ولكن هللا تعاىل هو املوفق لإلميان من يشاء ،واخلاذل ملن يشاء(.)1
املطلب الثاين :مقاصد التنبيه للسنن الكونية يف «تيسري التفسري»

أشار ابن أطفيش -رمحه هللا تعاىل -إىل السنن الكونية حتت عنوان تنعمة القرآن واآلايت الكونية،
والتنديد مبن يكفر هبات:
أوال :يقول ابن أطفيش -رمحه هللا تعاىل -يف تفسري قوله

تعاىل :ﮋﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ

ﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒ
ﮓﮔﮕ ﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟ ﮠﮡﮢﮣﮤ
ﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮊ

(سورة الرمحن ،اآلية )13 -3 :أبن السورة

عددت النعم ،فقدم تعليم القرآن الكرمي؛ ألن املكلف يعلمه وحيفظه ويعمل به ،وعقب ذكر اإلنسان
بذكر تعليم البيان ليميزه عن سائر احليوان فقال:
 -1ﮋﭼ ﭽﮊ)خلقه هو أول النعم عليه ،إال أنه قدم ذكر أفضل النعم على ذكره وهو
تعليم القرآن الذي هو الغاية من خلقه .وخلق اإلنسان من أعظم السنن الكونية الدالة على قدرة هللا.
 -2ﮋﮂﮃﮄﮊ أي جيراين حبسبان ،جري الشمس والقمر اثبت أو يثبت حبسبان.
-3
السماء.

ﮋﮆﮊ

النبات الذي ال ساق له من معىن جنم الشيء أي ظهر .وقال اجاهد :النجم يف

 -4ﮋﮇﮊ النبات الذي له ساق كالرب والشعري والنخل ،ﮋ ﮈ ﮊ ،سجود النجم والشجر
شبيها
انقيادمها للنبت ،والنمو ،واإلمثار ،وسقوط أوراق يف شأن ما تسقط ،وسائر أحواهلماً ،
انقيادا ً
بسجود العاقل هلل تعاىل ،وعن اجاهد :سجود جنم السماء والشجر انقيادمها ملا أراد هللا تعاىل هبما.
 -5ﮋﮊ ﮋﮊ مبعىن :رفعها حسيا؛ إذ كانت على األرض ورفعها إىل حيث هي ،وفتقها
رفعا معنواي كذلك ،لكن مبعىن خلقها يف وضعها املرتفع(.)2
سبعا ،أو ً
ً

) )1السعدي ،تفسري الكرمي الرمحن املنان (.)886/25

( )2تيسري التفسري (.)214 ،211 ،210/14
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 -6ﮋﮌ ﮍ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮊ فامليزان هنا مبعىن العدل -يظهر هنا أتثره مبذهبه اإلابضي
والذي خالف فيه عقيدة أهل السنة احلقة؛ وذلك أبن يعطي كل ذي حق حقه ،قال ﷺ« :ابلعدل
قامت السماوات واألرض»( )1أي :بقيتا على حاهلما ،وقيل :املراد بقاء ما فيهما من األحياء؛ إذ
لوال العدل هللك ما فيها ،وأما أهل السماوات فذكرهم مبالغة؛ إذ ال يقع فيهم ما حيتاج للحكم
ابلعدل بينهم.
بعضا من سنن هللا تعاىل الكونية وما فيها من
وبعد أن عدد ابن أطفيش -رمحه هللا تعاىلً -

نعم ،ختم كالمه يف تفسري قوله تعاىل :ﮋﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮊ أبن الفاء جاءت لرتتيب التوبيخ
على كفران ما ذكر من النعم( ،)2فكيف ينكروهنا وجيحدوهنا رغم وضوحها وظهورها؟!
اثنيا :يف قوله تعاىل:

ﮋ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ

ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮊ (سورة امللك ،اآلية ،)4 ،3 :يتكلم ابن أطفيش عن
سنن هللا تعاىل يف الكون؛ منها خلق سبع مساوات ﮋﭬﮊ أي :جعلها متطابقة غري متالصقة ،هل
تعلم فيها من ﮋﭻﮊ تشققات وعيوب؟! هنا استفهام إنكاري خياطب هللا تعاىل الرسول ﷺ وغريه
من البشر ،ﮋﭽ ﭾ ﭿﮊ :عاود الكرة يف النظر ،ودقق ،ومتعن مرة ،ومرتني ،هل ترى من تشقق أو
عيب فيها؟ وليس املراد هنا نظرة ،أو نظرتني ،بل التعدد الكثري ،والتدقيق؛ إذ ال يرجع البصر
متحريا ،وهو ﮋﮆﮊ :كليل قد انقطع من اإلعياء من كثرة التكرار؛ ال مبجرد كرة
ﮋﮄﮊ خائبًا
ً
أو كرتني! وهذا مدعاة للتفكر يف خملوقات هللا تعاىل ،والتعرف عليه ،واإلميان به سبحانه وتعاىل.
اثلثا :ويف قوله تعاىل :ﮋﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﮊ (سورة النبأ ،اآلية-6 :
 ،)8أشار ابن أطفيش -رمحه هللا تعاىل -إىل أن الذي قدر على خلق األرض ممهدة ومبسطة قادر
نباات ،وهو والبعث واحد ،ومل خنلقها عبثًا ،بل للتمتع فيها
على البعث ،وفيها دليل عليه إذ أخرج ً
للدين ،واإلميان ،وثبت األرض ابجلبال كالوتد هلا ،مع ما يف اجلبال من منافع.
ذكورا وإان ًاث للتناسل ،وانتظام أمر املعاش ،أصنافًا خمتلفة يف اللون ،ويف اللغة ،ويف العادات،
مزدوجني ً
والتقاليد ،وغري ذلك.
ﮋﭬ ﭭﮊ

أصال يف كتب احلديث.
( )1مل أجد له ً

) )2انظر :تيسري التفسري (.)219-215/14
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وترى الباحثة أن ابن أطفيش -رمحه هللا تعاىل -تطرق للسنن الكونية من خالل تفسريه هلذه اآلايت
أوال ،واثنيًا ،واثلثًا -وأشار إىل أن كل شيء خلقه هللا تعاىل من دون استثناء مل خيلقه عبثًا؛
السابقة ً -
بل للداللة على وجود هللا تعاىل ،ومن مث تسخريه لالنتفاع به؛ إذ إن القصد من ذكر هذه السنن
الكونية يف القرآن الكرمي هي التعرف على هللا تعاىل ،والتقرب منه ،واإلميان به ،وبقدرته على اخللق،
أيضا تسخري هذه السنن مبا فيها من منافع خلدمتهم يف تعمري األرض؛ لتوفري سبل العيش املناسبة
و ً
للبشرية ،وهذا نوع من أنواع املقاصد القرآنية.
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اخلامتـ ــة
من خالل ما سبق يعد كتاب تتيسري التفسريت من أهم الدراسات يف بيان تفسري مقاصد القرآن
الكرمي ،واليت تضمنت أهم املقاصد القرآنية لدى الشيخ ابن أطفيش -رمحه هللا تعاىل -من خالل
تفسريه ،وقد توصلت الباحثة إىل النتائج واملقرتحات التالية:
أهم النتائج:

 بروز ثقافة املفسر (ابن أطفيش) ،وحبره الواسع يف العلم واللغة والنحو جعل من كتابه موسوعةعلمية قيمة.
 أمهية التفسري املقاصدي يف اجال تفسري القرآن الكرمي ،من حيث متكني املفسر من تدبر القرآنالكرمي ،وفهمه بصورة أيسر.
 استنباط أهم مقومات التفسري املقاصدي لدى املفسر؛ من ف هم اللغة العربية ،وآداهبا ،والعملابلقرآن الكرمي ،وتدبر القرآن الكرمي ،والعيش معه.
 تنوع التفسري املقاصدي يف كتاب تتيسري التفسريت من مقاصد: -1عقائدية :منها مقاصد التوحيد ،واهلداية الدينية والدنيوية للعباد ،والوالء والرباء.

 -2تشريعية :منها مقاصد األحكام الفقهية ،والسياسة الشرعية ،واالعتبار أبحوال األمم السابقة.
 -3أخالقية :منها مقاصد الدعوة إىل مكارم األخالق ،والرتغيب والرتهيب ،والتنبيه للسنن الكونية.
 اكتشاف أهم مميزات كتاب تتيسري التفسريت: -1مجع بني النقل والرأي.
 -2سهولة األلفاظ ،ويسر العبارة.
 -3عنايته بعلوم القرآن الكرمي ،وما تشمله من توضيح املبهم من األلفاظ ،أو رفع التعارض الظاهري
بني اآلايت.
 -4معاجلته للقضااي الفقهية واألصولية مبا ميلكه من علم وثقافة ،مع بيان رأيه فيها ،ورأي مجهور
العلماء.
 -5غزارة كتابه ابملسائل النحوية ،ووجوه اإلعراب.
 املخآخذ على كتاب ابن أطفيش:107

 -1يفتقد الكتاب إىل حسن الرتتيب والتنظيم يف التفسري ،وعرض املسائل.
 -2كثرة اإلسرائيليات واالستطرادات.
 -3تعصبه ملذهبه اإلابضي ،ومنهجه العقلي ،وأتويله للنصوص وفق عقيدته أثر على مقاصده،
وتنحيها يف اجتاه خمالف لعقيدة أهل السنة واجلماعة( .منهج ابن أطفيش يف تفسريه ،الفصل األول،
املبحث الثالث ،ص.)30-28 :
 -4استشهاده ابألحاديث الضعيفة.
 -صور انعكاس إابضية أطفيش على حتليله ملقاصد القرآن الكرمي( :مقاصد اإلميان ابلغيبيات،

الفصل الثالث ،املبحث الرابع ،ص.)73 ،72 :
 -1إنكاره لرؤية هللا تعاىل يوم القيامة ،وأن املقصود هو االنتظار ،وليس النظر.
أتويال اجازاي ،كامليزان والصراط.
 -2أتويله بعض مسائل اآلخرة ً
اثنيا :مقرتحات عامة:

 -1إدراج التفسري املقاصدي يف املناهج الدراسية للجامعات.
 -2عمل دورات توعية لطالب العلم ،وحمليب القراءة من كتب التفسري ،وتعريفهم بكتب التفسري
املخالفة للعقيدة الصحيحة ،وتعليمهم كيفية قراءهتا ،واستخراج املعلومة منها دون خوف من
االحنرافات اليت متس العقيدة.
 -3حتديد مقومات للتفسري املقاصدي ،ووضع ضوابط لالجتهاد املقاصدي ،متنع بناء األحكام
الشرعية على مقاصد ومهية.
 -4إنشاء جلان خاصة للعناية ابلتفسري املقاصدي وتطويره ،وتكثيف البحث والدراسة.
 -5توعية الباحثني أبمهية التفسري املقاصدي ،ودوره يف كيفية فهم كتاب هللا تعاىل ،ومن مث االستنباط
من خالله.
مقرتحات خاصة بكتاب "تيسري التفسري" موضوع الدراسة:

 -1أن يتم طباعة كتاب تتيسري التفسريت طباعة جديدة ،وخيرج للمكتبة القرآنية بصورة أدق وأوضح.
 -2عمل ملخص ملثل هذا الكتاب ،وجتريده من السلبيات ،ومن العقيدة املخالفة ألهل السنة؛
مرجعا علميا لطالب العلم( .كما فعل ابن املنري السكندري بتفسري الزخمشري).
ليكون ً
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 -3االهتمام ابلتفسري املقاصدي من خالل هذا الكتاب ،عن طريق تكثيف البحوث والدراسات؛
الحتواء ما فيه من املقاصد القرآنية بشكل أكرب وأمشل.

وأخريا :أعرتف أبن هذه احملاولة هي أول الدرج يف درب األحباث العلمية اجلادة ،حيدوين األمل يف
السداد الذي يش يد من أزري يف مواصلة البحوث القرآنية ،وال أزعم لنفسي اإلملام واإلحاطة بكل ما

يقتضيه البحث؛ فإن كنت قد وصلت إىل الغاية اليت رمتها ،فذلك من فضل ريب علي ،وإن قصرت
فيها ،أو ضللت الطريق إليها ،فذلك مين ،ومن الشيطان ،واحلمد هلل تعاىل الذي هداان ووفقنا ملا
قدمنا.
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فهرس اآلايت
طرف اآلية

السورة

رقم اآلية

الصفحة

ﮋ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﮊ

البقرة

2

49

ﮋﭝﭞﭟﭠﭡﮊ

البقرة

3

68

ﮋ ﯕ ﯖﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟﮊ

البقرة

35

26-23

ﮋﮛ ﮜ ﮝﮞﮟ ﮠﮡﮊ

البقرة

81

30

ﮋ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﮊ

البقرة

102

26

ﮋ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﮊ

البقرة

106

29

ﮋﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﮊ

البقرة

129

49

ﮋﯗﯘﯙﯚﯛﯜﮊ

البقرة

140

15

ﮋﯝﯞ ﯟﯠﯡ ﯢ ﯣﯤﯥ ﮊ

البقرة

180

23

ﮋﭣﭤ ﭥﭦﭧﭨﮊ

البقرة

183

79

ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﮊ

البقرة

187

79

ﮋ ﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﮊ

البقرة

197

76

ﮋﮌﮍﮎﮏﮊ

البقرة

205

47

ﮋﰅﰆﰇ ﰈﰉﰊﰋﰌﮊ

البقرة

215

23

ﮋ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮊ

البقرة

221

109

ﮋ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮊ

البقرة

285

69

ﮋﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮊ

آل عمران

137

86

110

ﮋ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮊ

النساء

36

58

ﮋ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﮊ

النساء

39

69

ﮋ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ ﮊ
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فهرس األحاديث واآلاثر
طرف احلديث

الراوي

الصفحة

أتيت النيب ﷺ وهو يبايع ،فقلت :اي رسول هللا ،ابسط

جرير بن عبد هللا

65

يدك حىت أابيعك
اجتنبوا السبع املوبقات ،قالوا :اي رسول هللا وما هن؟ قال:

أبو هريرة

42

تالشرك ابهلل والسحر
إذا حدثكم أهل الكتاب فال تصدقوهم وال تكذبوهم

أبو منلة األنصاري

25

أن تؤمن ابهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر وتؤمن..

عمر بن اخلطاب

70

فإن الدنيا خضرة حلوة وإن هللا مستخلفكم فيها فناظر..

أبو سعيد اخلدري

100

انفذ على رسلك حىت تنزل بساحتهم مث ادعهم إىل

علي بن أيب طالب

99-98

اإلسالم
تإنكم سرتون ربكم ،كما ترون هذا القمر.....ت

جرير بن عبد هللا

73

إهنما يعذابن وما يعذابن يف كبري

عبد هللا بن عباس

71

لعاان ،وإمنا بعثت رمحة
إين مل أبعث ً

أبو هريرة

46

الرب حسن اخللق

النواس بن مسعان

94

ابلعدل قامت السموات واألرض

مل أجد له أصل

108

..تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به.

جابر بن عبد هللا

92-53

تقوى هللا وحسن اخللق

أبو هريرة

95

118

ثالث من كن فيه وجد هبن حالوة اإلميان

أنس بن مالك

65

تخذ العفو وأمر ابلعرفت إال يف أخالق الناس

عن قتادة

96-95

تقوموا فاحنروا...ت

أم سلمة

84

كان خلقه القرآن

عائشة بنت أيب بكر

95

ال يدخل اجلنة قاطع

جبري بن مطعم

100

ال يقولن أحدكم زرعت ولكن حرثت

أبو هريرة

14

لو يعلم الناس ما يف النداء والصف األول

أبو هريرة

98

لينتهني أقوام عن ودعهم اجلمعات

أبو هريرة وابن عمر

100

املؤمن القوي خري وأحب إىل هللا من املؤمن الضعيف..

أبو هريرة

72

أنس بن مالك

98

من أراد أن ينظر إىل وصية حممد ﷺ

عبد هللا بن مسعود

58

من حج ومل يرفث ومل يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه

أبو هريرة

77

من حدث عين حبديث يرى أنه كذب ،فهو أحد الكاذبني

املغرية بن شعبة

25

من كان أخر كالمه من الدنيا ال إله إال هللا دخل اجلنة

معاذ بن جبل

55

من يضمن يل ما بني حلييه وما بني رجليه أضمن له اجلنة

سهل بن سعد

100

وحيك قطعت عنق صاحبك

أبو بكرة

80

من أحب أن يبسط له يف رزقه وينسأ له يف أثره....
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 -14التجاين ،علي البشر الفكي التجاين ،مقاصد القرآن الكرمي وصلتها ابلتدبر ،ط( ،1قطر،
املؤمتر العاملي األول لتدبر القرآن1434 ،ه 2013-م).

 -15الرتمذي ،حممد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك أبو عيسى ،سنن الرتمذي ،حتقيق:
بشار عواد معروف ،ط( ،1د.م ،دار الغرب اإلسالمي1996 ،م)،

 -16توفيق الواعي ،توفيق يوسف علي ،الدعوة إىل هللا ،ط( ،2مصر ،دار اليقني للنشر والتوزيع،
1416ه 1995 -م).

 -17ابن تيمية ،تقي الدين أمحد بن عبد احلليم ،جمموع الفتاوى ،ط( ،3وزارة الشؤون اإلسالمية
والدعوة واإلرشاد السعودية  -اجمع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف.)2004 - 1425 ،

 -18ابن تيمية ،تقي الدين أمحد بن عبد احلليم ،مقدمة يف أصول التفسري ،حتقيق :عدانن زرزور،
ط.)1972 - 1392( ،2
 -19ابن جربين ،عبد هللا بن عبد الرمحن ،موقع ابن جربينhttp://www.ibn- ،
/jebreen.com
 -20جدية ،عمر جدية ،منهج االستقراء عند األصوليني والفقهاء ،ط( ،1لبنان ،بريوت ،دارالكتب
العلمية2010 ،،م).

 -21ﺍجلرجاين ،علي بن حممد بن علي الزين الشريف ،التعريفات ،ط( ،1لبنان ،بريوت ،دار الكتب
العلمية1403 ،ه 1983-م).

 -22اجلزيري ،عبد الرمحن بن حممد عوض ،الفقه على املذاهب األربعة ،ط( ،2د.م ،دار الكتب
العلمية.)2003 -1424 ،
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 -23ابن اجلوزي ،عبد الرمحن بن علي أبو الفرج ،العلل املتناهية يف األحاديث الواهية ،حتقيق:
خليل امليس ،د.ط( ،درا الكتب العلمية.)1983 - 1403 ،

 -24اجلوهري ،إمساعيل بن محاد ،الصحاح ،حتقيق :أمحد عبد الغفور عطار ،ط( ،4د.م ،دار العلم
للماليني.)1990 ،

 -25احلاكم ،بو عبد هللا حممد بن عبد هللا احلاكم النيسابوري ،املستدرك على الصحيحني ،حتقيق:
مصطفى عبد القادر عطا ،د.ط( ،لبنان -بريوت  -دار الكتب العلمية 1411 ،ه1990-م).

 -26أبو حنيفة ،أبو حنيفة النعمان ،الفقه األكرب يف التوحيد ،ط( ،1د.م ،دار البشائر اإلسالمية،
1998م).
-27

 -28أبو حيان ،حممد بن يوسف بن علي أثري الدين األندلسي ،البحر احمليط يف التفسري ،حتقيق:
صدقي حممد مجيل ،ط1420ه( ،بريوت ،دار الفكر.)1420 ،
 -29اخلادمي ،نور الدين بن خمتار ،االجتهاد املقاصدي ،حجيته ،ضوابطه ،جماالته ،ط( ،1احملاكم
الشرعية والشؤون الدينية يف دولة قطر.)1998 - 1419 ،

 -30اخلادمي ،نور الدين بن خمتار ،علم املقاصد الشرعية ،ط( ،1د.م ،مكتبة العبيكان1421 ،ه -
2001م).

 -31اخلادمي ،حممد بن حممد أبو سعيد ،بريقة حممودية يف شرح طريقة حممدية ،د.ط( ،د.م ،مطبعة
احلليب1348 ،ه ).

 -32ابن خلدون ،عبد الرمحن بن حممد بن خلدون ويل الدين ،مقدمة ابن خلدون ،حتقيق :عبد هللا
حممد الدرويش ،ط( ،1د.م ،دار العرب.)2004-1425 ،

 -33أبو داوود ،سليمان بن األشعث السجستاين ،سنن أيب داوود ،حتقيق :شعيب األرانؤوط
وآخرون ،ط( ،1د.م ،دار الرسالة العاملية.)2009 - 1430 ،

 -34دبوز ،حممد علي دبوز ،هنضة اجلزائر احلديثة ،د.ط ،د.م (املطبعة التعاونية.)1965 ،
 -35الذهيب ،حممد حسني الذهيب ،التفسري واملفسرون ،ط( ،2د.م ،دار الكتب احلديثة-1396 ،
1976م).
122

 -36الرازي ،فخر الدين الرازي ،مفاتيح الغيب ،ط( ،1د.م ،دار الفكر.)1981 - 1401 ،

 -37رضوان األطرش ،رضوان مجال ،اجلذور التارُيية للتفسري املقاصدي للقرآن الكرمي( ،اجلامعة
اإلسالمية العاملية مباليزاي ،اجلة اإلسالم يف آسيا ،العدد اخلاص األول ،مارس .)2011

 -38الرومي ،فهد بن عبد الرمحن بن سليمان ،اجتاهات التفسري يف القرن الرابع عشر اهلجري،
ط( ،1طبع إبذن رائسة إدارات البحوث العلمية واالفتاء والدعوة واالرشاد يف اململكة العربية
السعودية برقم  5 /951واتريخ .)1406/8 /5

 -39الريسوين ،أمحد بن عبد السالم بن حممد ،نظرية املقاصد عند اإلمام الشاطيب ،ط( ،4الدار
العاملية للكتاب اإلسالمي ،واملعهد العاملي للفكر اإلسالمي1416 ،ه 1995-م).
 -40الريسوين ،أمحد بن عبد السالم بن حممد ،مدخل إىل مقاصد الشريعة ،ط( ،1د.م،د.ن،
1431ه 2010 -م).

 -41الريسوين ،أمحد بن عبد السالم بن حممد ،مقاصد املقاصد الغاايت العلمية والعملية ملقاصد
الشريعة ،ط(1لبنان ،بريوت ،الشبكة العربية لألحباث والنشر2013 ،م).
 -42الزجاجي ،عبد الرمحن بن إسحاق ،اشتقاق أمساء هللا ،حتقيق :عبد رب احلسني املبارك ،ط،2
(د.م ،مؤسسة الرسالة.)1986 - 1406 ،

 -43زرزور ،عدانن حممد زرزور ،علوم القرآن ،ط( ،1د.م دار األعالم.)2005 -1426 ،
 -44الزركشي ،بدر الدين حممد بن عبد هللا ،الربهان يف علوم القرآن ،حتقيق :حممد أبو الفضل
إبراهيم ،ط( ،1د.م ،دار إحياء الكتب العربية عيسى البايب احلليب وشركائه 1376 ،ه -
1957م).
 -45الزركلي ،خري الدين بن حممود ،األعالم ،ط (15د.م ،دار العلم للماليني ،د.ت).

 -46الزقيلي وخالد ،علي حممود الزقيلي وخالد علي بين أمحد ،آاثر األمم السابقة وحكم احملافظة
عليها يف ضوء الشريعة اإلسالمية ،حبث منشور ،ا لة األردنية يف الدراسات االسالمية العدد
.3

 -47ابن السبكي ،اتج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين ،األشباه والنظائر ،ط( ،1د.م ،دار
الكتب العلمية 1411ه 1991 -م).
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 -48السعدي ،عبد الرمحن بن انصر ،تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان ،ط( ،1السعودية،
الدمام ،دار ابن اجلوزي للنشر والتوزيع1422 ،ه).
-49

السعدي ،عبد الرمحن بن انصر ،القول السديد شرح كتاب التوحيد ،ط ،1حتقيق:صربي بن

سالمة شاهني( ،د.م ،دار الثبات1425 ،ه2004-م).

 -50سيد قطب ،سيد قطب إبراهيم حسني الشاذيل ،يف ظالل القرآن ،ط ،7ط( ،31مصر ،دار
الشروق للنشر2011 ،م).

 -51السيوطي ،عبد الرمحن بن أيب بكر ،جالل الدين ،األشباه والنظائر ،ط( ،1د.م ،دار الكتب
العلمية1411 ،ه 1990 -م).

 -52الشاطيب ،إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي الشاطيب الغرانطي أبو إسحاق ،املوافقات،
حتقيق :مشهور بن حسن آل سلمان ،ط( ،1د.م ،دار بن عفان1417 ،ه1997 -م).

 -53آل الشيخ ،صاحل بن عبد العزيز بن حممد ،شرح الطحاوية ،ط( ،1مصر ،املنصورة ،دار املودة،
 1432ه  2011 -م).
 -54الطربي ،حممد بن جرير أبو جعفر ،جامع البيان عن أتويل آي القرآن ،حتقيق :الدكتور عبد هللا

بن عبد احملسن الرتكي ابلتعاون مع مركز البحوث والدراسات اإلسالمية بدار هجر الدكتور عبد
السند حسن ميامة ،ط( ،1دار هجر 1422 ،ه  2001 -م).

 -55الطنطاوي ،حممد سيد ،الوسيط يف تفسري القرآن ،ط( ،1القاهرة ،الفجالة ،دار هنضة مصر
للطباعة والنشر ،د.ت).

 -56ابن عاشور ،حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر ،مقاصد الشريعة اإلسالميمة ،حتقيق :حممد

احلبيب ابن اخلوجة ،د.ط( ،قطر ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ،عام النشر 1425 :ه -
 2004م).

-57

ابن عاشور ،حممد الطاهر ،التحرير والتنوير ،د.ط( ،د.م ،الدار التونسية للنشر ،د.ت).

 -58عبد الكرمي حامدي ،مقاصد القرآن من تشريع األحكام ،ط( ،1د.م ،دار ابن حزم للطباعة
والنشر والتوزيع1429 ،ه 2008-م).
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 -59عبد الكرمي زيدان ،عبد الكرمي بن زيدان بن بيج العاين ،أصول الدعوة ،ط( ،9د.م ،مؤسسة
الرسالة1421 ،ه 2001-م).

 -60ابن عثيمني ،حممد بن صاحل ،شرح ثالثة األصول ،حتقيق :فهد بن انصر بن إبراهيم السليمان،
ط( ،1اململكة العربية السعودية،الرايض ،دار الثراي للنشر والتوزيع.)2000 - 1420 ،
 -61ابن عثيمني ،حممد بن صاحل ،القول املفيد على كتاب التوحيد،ط(،1د.م،دار
العاصمة.)1415،

 -62ابن العريب ،حممد بن عبد هللا أبو بكر املالكي ،أحكام القرآن ،ط( ،3لبنان ،بريوت ،دار
الكتب العلمية1424 ،ه 2003م).
 -63العز بن عبد السالم ،عز الدين عبد العزيز بن عبد السالم ،قواعد األحكام يف مصاحل األانم،
د.ط ،حتقيق :طه عبد الرؤوف سعد ،د.ط (مصر ،القاهرة ،مكتبة الكليات األزهرية- 1411 ،
.)1991

 -64عكوش ،عكوش هشام ،أثر التوظيف النحوي يف تيسري التفسري للشيخ حممد بن يوسف
أطفيش ،رسالة ماجستري أ ،وزارة التعليم العايل والبحث العلمي ،جامعة وهران  -أملانيا.2011 ،
 -65عمر اجليدي ،التشريع اإلسالمي :أصوله مقاصده ،د.ط ،د.ت ،د.م ،د.ن.

 -66عناية ،غازي حسني عناية ،مناهج البحث العلمي يف اإلسالم ،ط( ،1د.م ،دار اجليل للطبع
والنشر والتوزيع.)1990 ،
 -67العنربي ،خالد بن علي ،فقه السياسة الشرعية يف ضوء القرآن والسنة وأقوال سلف األمة،
د.ط( ،القاهرة ،دار املنهاج 1425 ،ه  2004 -م).

 -68الغزايل ،أبو حامد حممد بن حممد الغزايل الطوسي ،املستصفى ،حتقيق :حممد عبد السالم عبد
الشايف ،ط( 1د.م ،دار الكتب العلمية1413 ،ه 1993 -م).
 -69الغزايل ،أبو حامد حممد بن حممد ،إحياء علوم الدين ،د.ط( ،بريوت ،دار املعرفة ،د.ت).

 -70ابن فارس ،أمحد بن فارس بن زكرايء الرازي أبو احلسني ،معجم مقاييس اللغة ،حتقيق :عبد
السالم حممد هارون ،د.ط( ،د.م ،دار الفكر1399 ،ه 1979 -م).
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-71

الفاسي ،عالل بن عبد الواحد بن عبد السالم بن عالل ،الفاسي الفهري ،مقاصد الشريعة

ومكارمها ،ط( ،5بريوت ،دار الغرب اإلسالمي1993 ،م).
 -72فضل عباس ،أبو حممد فضل حسن عباس ،إتقان الربهان يف علوم القرآن ،ط( ،1د.م ،دار
الفرقان  -دار النفائس.)2010 - 1997 ،

 -73الفريوز آابدي ،حممد بن يعقوب ،القاموس احمليط ،حتقيق :حممد نعيم العرقسوسي ،ط( ،8د.م،
مؤسسة الرسالة.)2005 - 1426 ،

 -74القاضي عياض وولده حممد ،أبو الفضل عياض بن موسى ،مذاهب احلكام يف نوازل األحكام،
حتقيق حممد بن شريفة ،ط( ،2د.م ،دار الغرب اإلسالمي 1997 ،م).

 -75أبو القاسم ،أبو القاسم سعد هللا ،اتريخ اجلزائر الثقايف ،د.م ،د.ن ،ط1998 ،1م.
 -76القرطيب ،حممد بن أمحد القرطيب ،اجلامع ألحكام القرآن ،حتقيق هشام مسري البخاري ط،2
(الرايض :دار عامل الكتب1424 ،ه 2003-م).
-77

قسم

اإلعالم،

تالشيخ

حممد

بن

يوسف

أطفيش(القطب)ت

http://www.etakwa.org/moussahmat/keraa.php?code_msh=1
 ،8استعرض بتاريخ2012-01-20 :م..

 -78ابن القيم ،حممد بن أيب بكر اجلوزية ،إعالم املوقعني عن رب العاملني ،حتقيق :حممد عبد السالم
إبراهيم ،ط( ،1د.م ،دار الكتب العلمية ،بريوت1411 ،ه 1991 -م).

 -79ابن القيم ،حممد بن أيب بكر اجلوزية ،مفتاح دار السعادة ومنشور والية العلم واإلرادة ،حتقيق:
عبد الرمحن بن حسن بن قائد ،ط( 1اجمع الفقه اإلسالمي  -جدة.)1432 ،
 -80ابن القيم ،حممد بن أيب بكر اجلوزية ،بدائع الفوائد ،حتقيق :علي بن حممد العمران ،د.ط،
(جدة ،اجمع الفقه اإلسالمي ،د.ت).
 -81ابن كثري ،إمساعيل بن عمر بن كثري أبو الفداء ،تفسري القرآن العظيم ،حتقيق :سامي بن حممد
السالمة ،ط( ،2دار طيبة.)1999 - 1420 ،
 -82اجمع اللغة العربية ،املعجم الوسيط ،ط( ،4د.م ،مكتبه الشروق الدولية2004 ،م).
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 -83اجموعة من العلماء ،الدرر السنية يف األجوبة النجدية ،حتقيق :عبد الرمحن بن حممد بن قاسم،
ط ،6د.م ،د.ن1417 ،ه1996-م.

 -84احملاسن ،حلرش أسعد ،ترتيب املقاصد الضرورية بني املتقدمني واملعاصرين ،اجلة املسلم
املعاصر ،ع ( .146 /145لبنان.)2012 ،

 -85حممد أبو شهبة ،اإلسرائيليات واملوضوعات يف كتب التفسري ،ط( ،4د.م ،مكتبة السنة،
1408ه).

 -86حممد اخلواجا ،حممد مصطفي درويش اخلواجا ،منهج الشيخ حممد بن أطفيش يف تفسريه
تيسري التفسري ،رسالة ماجستري ،كلية الدراسات العليا ،اجلامعة األردنية1994 ،م.
 -87حممد بن سيدي احلبيب ،الدعوة إىل هللا يف سورة إبراهيم اخلليل ،ط( ،1جدة ،دار الوفاء،
 1406ه ).

 -88حممد انصر ،حممد صاحل انصر( ،املقالة الصحفية اجلزائرية) ،ط( ،2اجلزائر ،الشركة الوطنية
للنشر والتوزيع ،1978 ،وزارة الثقافة ،ديسمرب 2007م).

 -89حممد انصر ،حممد صاحل انصر ،أبو اليقظان وجهاد الكلمة ،ط( ،2اجلزائر ،الشركة الوطنية
للنشر والتوزيع.)1984 ،

 -90مسلم ،مسلم بن احلجاج ،صحيح مسلم ،حتقيق :نظر بن حممد الفاراييب أبو قتيبة ،ط( ،1د.م،
دار طيبة.)2006-1427 ،

 -91املقدسي ،عبد هللا حممد بن مفلح ،اآلداب الشرعية واملنح املرعية ،حتقيق :شعيب األرانؤوط
 عمر القيام ،ط( ،3د.م ،مؤسسة الرسالة.)1999 - 1419 ، -92املنصوري ،مصطفى بن ميمش بن احلسني اخلريي ،املقتطف من عيون التفاسري ،حتقيق :حممد
علي الصابوين ،ط( ،1بريوت ،دار القلم دمشق  -الدار الشامية.)1996 - 1417 ،
 -93ابن منظور ،حممد بن مكرم األنصاري ،لسان العرب ،ط( ،3بريوت ،دار صادر1414 ،ه).
 -94امليداين ،عبدالرمحن حسن حبنكة ،العقيدة االسالمية وأسسها ،ط( ،14دمشق ،دار القلم،
1430ه 2009م).
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 -95النابلسي ،حممد راتب ،موسوعة النابلسي(التفسري املختصر) ،الدرس (.)6-5
http://www.nabulsi.com/blue/ar/s_cat.php?id=97&sid=98

 -96النسائي ،أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب ،السنن الكربى ،حتقيق :حسن عبد املنعم شليب،
ط( ،1بريوت ،مؤسسة الرسالة1421 ،ه 2001-م).

 -97النووي ،أبو زكراي حميي الدين حيىي بن شرف ،اجملموع شرح املهذب ،د.ط (د.م :دار الفكر،
د.ت).

 -98نويهض ،عادل نويهض ،معجم أعالم اجلزائر يف صدر اإلسالم حىت منتصف القرن العشرين،
ط( ،1بريوت :املكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع1971 ،م).

 -99وصفي أبو زيد ،وصفي عاشور أبو زيد ،مقاصد األحكام الفقهية ،اترُيها ووظائفها الرتبوية
والدعوية ،د.ط( ،الكويت ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ،الكويت 1433 ،ه 2012 -
م).

 -100وصفي أبو زيد ،وصفي عاشور أبو زيد ،التفسري املقاصدي لسور القرآن الكرمي ،د .ط،
(القاهرة1435 ،ه 2013 -م).
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