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ملخص

إف تفسير أبي السعود مف أكثر المصادر التي اعتمدىا اآللوسي في تفسيره ،لذا كثرت االسػتدراكات

الصريحة لآللوسي عمى أبي السعود.

وانطالقا مما سبؽ ،فإف أىمية ىذا البحث تتمثػؿ فػي بيػاف مػني اآللوسػي فػي اسػتدراكاتو الصػريحة

عمػػى أبػػي السػػعود ،مػػف لػػالؿ حصػػر اىلفػػاظ الدالػػة عمػػى اسػػتدراكو الص ػريع عمػػى أبػػي السػػعود والت صػػيؿ

لمنيجو في توظيؼ ىذه اىلفاظ فػي االسػتدراكات الصػريحة ،وبيػاف مػني اآللوسػي فػي عػرض االسػتدراكات
الصريحة عمى أبي السعود ومناقشتيا ،وذلؾ باستقراء بعػض اىمثمػة ود ارسػتيا لموصػوؿ لنتيجػة مفادىػا أف

اآللوسي قد سار عمى مني مطرد في استدراكاتو الصريحة عمى أبي السعود معتمدا في مناقشتو لو عمػى
نسػػؽ الق ػرلف الك ػريـ وعمػػـ المناسػػبات وأسػػباب النػػزوؿ ،وقػػد أوصػػت ىػػذه الد ارسػػة بتوجيػػو عنايػػة الدارسػػيف

والباحثيف لدراسة استدراكات المفسريف؛ لما ليا مف فائدة عممية.
الكممات المفتاحية :المني  ،االستدراؾ ،الصريحة.

Abstract
Abu Masoud’s interpretation is one of the major resources that Al-Alusi used in his
approach, for he depended on Abu Masoud in his rectifications.
Therefore, the importance of this study stems from its attempt to explain Alusi’s
approach in his explicit rectifications about Abi Masoud in regard with choosing functional
terms used for explicit rectifications and finding the origins of such approach. The study
also investigated discussed the approach of Alusi in presenting explicit rectifications from
Abu Masoud by extrapolating some examples. The study concluded that Alusi has followed
a steady approach in his explicit rectifications about Abi Masoud by discussing them based
on the Glorious Quran, textual appropriateness and reasons (occasions) of revelation. The
recommended to direct the attention of researchers to study the rectifications of Quranic
interpreters for its scientific significance.
Keywords: approach, rectification, explicit.

املكدمة.

إف الحمد هلل ،نحمده ونستعينو ونستيديو ،ونعوذ باهلل مف شرور أنفسنا ومف سيئات أعمالنا ،مف ييد اهلل فال مضؿ لو،

وبعد:
ومف يضمؿ فال ىادي لو ،وأشيد أف ال إلو إال اهلل ،وأشيد أف
محمدا عبده ورسولو ،صموات اهلل وسالمو عميوُ ...
ً
* باحث.
** أستاذ ،قسـ أصوؿ الديف ،كمية الشريعة ،الجامعة اىردنية.
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لالس ػػتدراكات أث ػػر ب ػػالا ف ػػي رف ػػد العم ػػوـ الش ػػرعية ،ال س ػػيما م ػػا يتعم ػػؽ مني ػػا بتفس ػػير القػ ػرلف الكػ ػريـ ،فالن ػػاظر ف ػػي المكتب ػػة
اإلسػػالمية يقػػؼ عمػػى عػػدد ال بػ س بػػو مػػف كتػػب التفسػػير ،وىػػذا بػػال أدنػػى شػػؾ يػػدؿ عمػػى تحقػػؽ الوعػػد الربػػاني المتمثػػؿ فػػي قولػػو
تعػالى :إَِّنا َن ْح ُن َنَّزْل َنا ِّ
ااُنُونِ 
[الحجػر ،]ٜ :إضػافة إلػى بيػاف مػدح الحػرص عمػى حفػظ القػرلف الكػريـ ،وفيػـ
الذ ْك َر َوِا َّناا لَ ُ
او لَ َح ِ َ
معانيو ،وكشؼ أس ارره.
وممف تجدر اإلشارة إليو في ىذا المضمار :اآللوسي -رحمو اهلل -فقد اسػتدرؾ عمػى عػدد كبيػر ممػف سػبقو مػف المفسػريف
أمثاؿ الزملشري والبيضاوي وابف عطية وأبي حياف والرازي وغيرىـ ،وىذا إف دؿ فإنما يدؿ عمى عمؽ فيمو وسعة عممو.

أيضا عمى أبي السعود في تفسيره ،ومػف لػالؿ ىػذا البحػث سػ تناوؿ مػني اآللوسػي فػي اسػتدراكاتو
كما استدرؾ اآللوسي ً

الصريحة عمى أبي السعود وبياف معالـ ذلؾ المني .
مشكلة البخث.

تبػػرز مشػػكمة ىػػذا البحػػث ،فػػي اإلجابػػة عػػف الس ػلاؿ اآلتػػي :مػػا مػػني اآللوسػػي فػػي اسػػتدراكاتو الص ػريحة عمػػى أبػػي السػػعود

وينبثؽ عنو اىسئمة اآلتية:

س :5ىؿ عرض اآللوسي لمنيجو في استدراكاتو الصريحة عمى مف سبقو مف المفسريف وال سيما أبو السعود في مقدمة تفسيره
س :2ىؿ التزـ اآللوسي بمني مطرد في التياراتو لأللفاظ الدالة عمى استدراكاتو الصريحة عمى أبي السعود
س :3ىؿ سار اآللوسي عمى منيجية في عرضو لرأي أبي السعود واالستدراؾ الصريع عميو
س :4ىؿ ناقش اآللوسي أبا السعود عند استدراكو عميو في جميع مواضع االستدراؾ
أينية البخث.

تكمف أىمية ىذا البحث ب ّنو:

ظ ِير اىلفاظ الدالة عمى االستدراكات الصريحة لآللوسي عمى أبي السعود ،إلبراز مدح أىمية االستدراكات.
ُٔ -ي ْ

ٕ -يمبي حاجة طمبة العمـ الشرعي عامة ،وطمبة التفسير لاصة بوجود دراسة لمني اآللوسي فػي اسػتدراكاتو الصػريحة عمػى
أبي السعود.

أيداف البخث.

ييدؼ ىذا البحث إلى:

ٔ -ضبط مفيوـ االستدراكات فيما يتعمؽ بالجانب التفسيري.
ٕ -تحديد اىلفاظ الدالة عمى االستدراكات الصريحة اآللوسي عمى أبي السعود.
ٖ -بياف معالـ مني اآللوسي في استدراكاتو الصريحة عمى أبي السعود.
الدزاسات السابكة.

ػدد مػف
ال توجد دراسات متلصصة تناولت مني اآللوسي في اسػتدراكاتو الصػريحة عمػى أبػي السػعود ،نواف كػاف ىنػاؾ ع ٌ

الد ارس ػػات الت ػػي تناول ػػت اس ػػتدراكات اآللوس ػػي عم ػػى ع ػػدد م ػػف المفسػ ػريف ،إال أف تم ػػؾ الد ارس ػػات ل ػػـ تتع ػػرض لم ػػني اآللوس ػػي ف ػػي
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اسػػتدراكاتو الص ػريحة عمػػى أبػػي السػػعود فيمػػا أعمػػـ؛ كونيػػا لػػـ تتعػػرض لد ارسػػة اسػػتدراكات اآللوسػػي عمػػى أبػػي السػػعود بشػػكؿ عػػاـ؛
فضال عف استدراكاتو الصريحة عميو بشكؿ لاص.
مهًج البخث.
قاـ ىذا البحث عمى ثالثة مناى  ،وىي:
ٔ -المنيج الوصفي :ويتمثؿ في توصيؼ مني اآللوسي وطريقتو في استدراكاتو الصريحة عمى أبي السعود.
ٕ -المنيج االستقرائي :وذلؾ باستقراء جميػع اىلفػاظ الدالػة عمػى االسػتدراكات الصػريحة لآللوسػي عمػى أبػي السػعود وبالتػالي
تحديد موطف ىذه االستدراكات.
ٖ -المانيج التحميمااي االساتن:ا ي :وذلػؾ بتحميػػؿ ىػذه االسػتدراكات؛ السػػتنباط مػني اآللوسػي فػػي اسػتدراكاتو الصػريحة عمػػى
أبي السعود.
ييكلية البخث.
تقتضي طبيعة ىذا البحث أف يكوف في مقدمة ،وثالثة مباحث ،ولاتمة ،عمى النحو اآلتي:
المقدمة :وتحتوي عمى مشكمة البحث ،وأىميتو ،وأىدافو ،والدراسات السابقة ،والمني المعتمد ،وىيكمية البحث.
الم:حث األول :مفيوم االستدراكات ،ويحتوي عمى م م:ين:
الم مب األول :االستدراكات لغةً.

اصطالحا.
الم مب الثاني :االستدراكات
ً

الم:حث الثاني :منيج اآللوسي ُي إيراد األلفان الدالة عمى استدراكاتو الصريحة ،ويحتوي عمى م م:ين:
الم مب األول :اىلفاظ الدالة عمى االستدراكات الصريحة.
الم مب الثاني :مني اآللوسي في إيراد اىلفاظ الدالة عمى االستدراكات الصريحة.
الم:حث الثالث :منيج اآللوسي ُي عرض رأي أ:ي السعود واالستدراكات الصريحة عميو ومناقشتيا ،ويحتوي عمى م م:ين:
الم مب األول :مني اآللوسي في عرض رأي أبي السعود واالستدراكات الصريحة عميو.
الم مب الثاني :مني اآللوسي في مناقشة االستدراكات الصريحة.
الم:حث الرا:ع :نماذج من االستدراكات الصريحة لآللوسي عمى أ:ي السعود.
الم مب األول :تعاقب الميؿ والنيار.
الم مب الثاني :اىعماؿ بيف الحقيقة والمجاز.
الم مب الثالث :تعذيب كؿ مف يلالؼ أمر رسولو.
الخاتمة :وتحتوي عمى أىـ النتائ والتوصيات التي توصمت ليا في ىذا البحث.
وبعد ،فيذا جيد بشري ال يصؿ إلى الكمػاؿ ،فمػا فيػو مػف ليػر فيػو مػف توفيػؽ اهلل وىػداه ،ومػا فيػو غيػر ذلػؾ فمػف
تسويؿ النفس وتغرير الشيطاف ،فميعذر القارئ الكاتب ،واهلل الموفؽ واليادي إلى سواء السبيؿ.
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املبخثُ األولُ:

مفًوم االستدزاكات.
قبؿ البدء بالحديث عف مني اآللوسي في االستدراكات الصريحة عمى أبي السػعود ،فإنػو مػف الضػرورة بمكػاف أف نتعػرؼ
عمى مفيوـ االستدراكات مف الجانبيف المغوي واالصطالحي ،وىذا ما س عرض لو في ىذا المبحث.
املطلب األول :املفًوم اللغوي.

ؾ.
اكات :جمعٌ مفرده استدراؾ ،أصمو الثالثيَ :د َر َ
االستدر ُ
الشي ِء بِ َّ ِ
اؼ أَص ٌؿ و ِ
وؽ َّ
قاؿ ابف فارسَّ :
صولُوُ إِلَْي ِو.
"الدا ُؿ َو َّ
اح ٌدَ ،و ُى َو لُ ُح ُ
الش ْيء َوُو ُ
الر ُ
اء َوا ْل َك ُ ْ َ
ْ
ت َّ
ؾ ا ْل ُغ َال ُـ َوا ْل َج ِارَيةُ ،إِ َذا َبمَ َغا"(ٔ).
الش ْي َء أ ُْد ِرُكوُ إِ ْد َار ًكاَ .وُيقَا ُؿ :أ َْد َر َ
ُيقَا ُؿ :أ َْد َرْك ُ
الرجؿ إد ار ًكا ،إِذا لحقتو فَيُ َو ُم ْد َرؾ" .و"طمبو حتى أدركو أي :لحؽ بػو ،أدرؾ منػو
"أدركت
جاء في أساس البالغة:
َ
ُ

حاجتو"(ٕ).

َّ
صو ُؿ إِلى َّ
المحاؽ ،و َّ
وقاؿ ابف منظورَّ :
الش ْي ِء ،أَدركتو إِ ْد ار ًكا َوَد َرًكا"(ٖ).
"الد َر ُ
ؾَ :
الد ْرؾ :المحاؽ َوا ْل ُو ُ
أيضا" :تدارؾ لط الرأي بالصواب واستدركو واستدرؾ عميو قولو"(ٗ).
وفي أساس البالغة ً

الثمر أي :بما"(٘).
وفي ملتار الصحاح" :أدرؾ الغالـ و ُ
َّ
َّ
ػيء تَ َد ُاركػو بِ ِػو َو َعمِي ِػو القَ ْػوؿ أصػمع لطػ ه أَو أكمػؿ
وجاء في المعجـ الوسيط" :استدرؾ َما فَ َ
ػيء بالش ْ
ات تَ َد ُاركػو َوالش ْ
َنقصو أَو أ ََزاؿ َعنوُ لبسا"(.)ٙ

ػمع لطػَه أو أَ ْك َمػؿ
"أص َ
وقد أشار الدكتور أحمد ملتار عمر عند تعريفو لكممػة اسػتدرؾ مػا ورد فػي المعجػـ الوسػيط بقولػوْ :
لبسا شعرت ّأنو لـ يكف دقيقًا في حديثو فاستدركت عميو القو َؿ" ( ،)ٚوأضاؼ أيضاً "ولطَّ ه فيو"(.)ٛ
نقصو ،أو أزاؿ عنو ً
َ
ىذا ما تسنى لي الوقوؼ عميو مف ٍ
معاف لغوية لمفيوـ االستدراكات ،ومما سبؽ وبت مؿ أقػواؿ أىػؿ المغػة فػي معنػى
االستدراكات يتبيف أنيا ال تلرج عف أحد ىذيف المعنييف:

أوالً :اىصؿ المغوي لالستدراكات واحد وىو "الداؿ والراء والكاؼ".

ثانيا :ىذا اىصؿ ال يلرج عف أحد ىذيف المعنييف:
ً
المعنى األول :المحاؽ بالشيء ،وبموغو.

المعنى الثاني :إصالح اللط سواء أكاف بالترجيع أو بإكماؿ النقص أو إزالة المبس.

إف الناظر في ىذيف المعنييف يجد أف أحدىما يمسؾ بحجز اآللر فاىوؿ مقدمة ،والثانية نتيجة لو ،وبيػاف ذلػؾ أف

إصالح اللط أو إكماؿ النقص أو إزالة المبس ال يكوف إال بتتبع القوؿ والمحاؽ بو؛ إلصالحو.
املطلب الثاني :املفًوم االصطالحي.

بعد أف تعرفنا عمػى المعنػى المغػوي لالسػتدراؾ ،وتبػيف لنػا أنػو يػدور حػوؿ معنيػيف مػرتبطيف يشػد أحػدىما وثػاؽ اآللػر ،فػال
َ

بد لنا مف االنتقاؿ لمحديث عف المعنى االصطالحي لالستدراكات.

وفي ىذا المطمب س عرض لمعنى االستدراكات في التفسير ،حيث إف ىػذه الد ارسػة متلصصػة فػي االسػتدراكات فػي التفسػير
 578ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجمللة األزدنية يف الدزاسات اإلسالمية ،مج ( ،)11ع ( 1441 ،)2ي2020/م

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حمند اطسيل وسليناى الدقوز

ومف أىدافيا بياف معنى االستدراكات في اصطالح أىؿ التفسير.
ػتقر
إف الحديث عف وضع حد لمفيوـ االسػتدراكات فيمػا يتعمػؽ بعمػـ التفسػير لػـ يعػرؼ منػذ زمػف بعيػد ،نواف كػاف معنػاه مس ًا
جسدا في كتاباتيـ ،ومما يلكد ذلؾ وفرة استدراكات المفسريف عمى بعضيـ بعضاً.
في أذىاف العمماء مت ً

حدا لمفيوـ االستدراكات في التفسير ىػو نػايؼ الزى ارنػي ،وذلػؾ عػاـ ٕ٘ٓٓـ عنػدما تناولػو فػي
وكاف مف أوائؿ مف وضع ً
الم َعْن َوَنػ ِػة ب ػػ(استدراكات السػػمؼ فػػي التفس ػير فػػي القػػروف الثالثػػة اىولػػى) ،فقػػد عػػرؼ االسػػتدراكات
أطروحتػػو لنيػػؿ درجػػة الػػدكتوراه ُ
()ٜ
ب نيا" :إتباع القوؿ اىوؿ بقوؿ ٍ
لبسا" .
ثاف ،يصمع لط ه أو يكمؿ نقصو أو يزيؿ عنو ً
أمور ميمة ،منيا(ٓٔ):
وبيف صاحب التعريؼ أف لالستدراكات ًا

ٔ -أف المقصود ىنا تناوؿ االستدراكات المتعمقة بالتفسير دوف غيرىا.
ٕ -أف االستدراكات في التفسير ثالثة أنواع ،ىي:
األول :إصالح لط القوؿ اىوؿ.
الثاني :تكميؿ النقص في القوؿ اىوؿ.
الثالث :إزالة المبس والغموض عنو.
إف الناظر في تعريؼ الزىراني لالستدراكات يجده قد أوفػى الغػرض إلػى حػد مػا إال أنػو أغفػؿ قيػداً فػي غايػة اىىميػة وىػو

الترجيع ،فإف حقيقة االستدراؾ ىو ترجيع قوؿ المستدرؾ.

لر مفس ًاػر
وقد أورد أيضا كؿ مف أحمد مذكور وفيد بف زويد العطري تعريفًا للر لالسػتدراؾ ،وىػو" :أف يتعقػب مفسػر متػ ٌ
متقدما فػي بعػض ل ارئػو المتعمقػة بالتفسػير ،ويتبػع ذلػؾ التعقيػب -غالًبػا -بالتصػحيع وتػرجيع مػا يػراه المتػ لر ،وقػد يػرد المس ِ
ػتدرؾ
ً
عمى المستدرؾ عميو وقد ال يرد"(ٔٔ).

إف الناظر في ىذا التعريؼ أيضا يجده ال يلمو مف مجموعة مف المالحظات:
ٔ -قصور ىذا التعريؼ عف الغرض الذي جاءت مف أجمو االستدراكات مف حيث إزالة المبس والغموض عف القوؿ التفسيري.

ٕ -التيػار لفػظ التعقػػب ،فيػذا االلتيػػار غيػر موفػؽ؛ ذلػػؾ أف لفػظ التعقػػب ال يرقػى لمغػرض المػراد مػف االسػػتدراؾ ،وبيػاف ذلػػؾ
مف وجوه؛ أف اىصؿ الثالثي لكممة التعقب ال يلرج ب ي حاؿ مف اىحواؿ عف المعنييف اآلتييف:
األول :الت لر عف الشيء.
الثاني :التدبر.
كال منيما يراد بو "الت لر عف الشيء".
وبناء عمى ما ذكرت فإف التعقب واالستدراؾ يتقاطعاف في أف ً

ومف جية ألرح ،فإف استعماؿ التعقب في الد ارسػات الحديثػة وال سػيما فػي الرسػائؿ الجامعيػة يكػوف منصػبا فػي جانػب

عمػػوـ الحػػديث الشػريؼ ،فقػػد اشػػتير لفػػظ التعقػػب عنػػد عممػػاء الحػػديث الشػريؼ ،حيػػث تػػـ تػ ليؼ مجموعػػة مػػف الرسػػائؿ
العممية؛ منيا عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر :تعقبات الحافظ ابف حجر عمى غيػره مػف العممػاء مػف لػالؿ كتابػو تيػذيب

(ٕٔ)
أيضا تعقبات الحافظ ابف حجر في فتع الباري عمى الحافظ ابف عبػدالبر(ٖٔ) ،وغيرىػا ،أمػا االسػتد اركات
التيذيب  ،و ً
فقد التص بيا أىؿ التفسير دوف غيرىـ.

أما مف الجانب االصػطالحي فػإف االسػتدراكات أعػـ مػف التعقبػات؛ حيػث إف االسػتدراكات دالمػة فػي معنػى التعقبػات،

استقالال في كالـ غيره أو كالمو المتقدـ؛ تلطئة أو استد ار ًكا"(ٗٔ).
ؼ التعقب ب نو "نظر العالـ
ً
حيث ُع ِر َ
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ٖ -لػػـ يبػػيف كػػال البػػاحثيف َمػ ْػف ألػػذ عػػف َمػ ْػف ،ولػػـ يبينػػا مصػػدر ىػػذا التعريػػؼ ،حيػػث جػػاءت د ارسػػة البػػاحثيف فػػي السػػنة ذاتيػػا،
ومف الجامعة ذاتيا(٘ٔ).

بعد ىػذا العػرض لمفيػوـ االسػتدراكات وبيػاف مػا قػد يػرد عمػى ىػذه المفػاىيـ اآلنفػة الػذكر مػف مالحظػات ،فإنػو مػف الممكػف أف
وتحديدا لمفيوـ االستدراكات ،ف قوؿ :االستدراكات في التفسير ىي:
أعيد ضبط ىذه التعريفات لتكوف أكثر دقة
ً
يحا أو
إعماؿ فكر المفسر بتتبع اىقواؿ التفسيرية بقصد بالتصحيع أو الترجيع أو إ ازلػة المػبس عػف المعنػى التفسػيري تصػر ً
تمميحا محاولة لموصوؿ إلى ضبط المعنى بدقة.
ً
إف الناظر في ىذا التعريؼ يجد أنو قد اشتمؿ عمى قيود عػدة ،فقولنػا :إعمػاؿ فكػر المفسػر ،ىػو أف الملػتص باالسػتدراؾ ىػو
المفسر دوف غيره.

وقولنا :في اىقواؿ التفسيرية لتلرج غيرىا مف عموـ الشػريعة ،فالمفسػر مػف يقػوـ بػالنظر ،والتػدقيؽ ،والتمحػيص فػي

اىقػواؿ التفسػػيرية ،سػواء أكانػػت مجموعػػة فػػي كتػػاب تفسػػير ،أو كمػػا ىػػي اآلف عبػػر قنػوات االتصػػاؿ المسػػموعة ،والمرئيػػة،
ووسائؿ التواصؿ االجتماعي ،وسواء أكانت لو أـ لغيره مف المفسريف ،وذلؾ بما لتاه اهلل مف العموـ الالزمة لذلؾ.
وقولنػػا :بالتصػػحيع ،أو التػػرجيع ،أو إ ازلػػة المػػبس عػػف المعنػػى التفسػػيري ،لبيػػاف غػػرض المفسػػر مػػف اسػػتدراكاتو عمػػى غيػره،

وىنا يظير ارتبػاط المعنػى االصػطالحي بػالمعنى المغػوي المتمثػؿ فػي تتبػع اىقػواؿ التفسػيرية نواصػالح مػا فييػا مػف مثالػب ،سػواء
أكاف ذلؾ بالتصحيع أو الترجيع أو إزالة المبس.

تمميحا ،لموقوؼ عمى أنواع استدراكات التفسير والمتمثمة في:
يحا أو
ً
وقولنا تصر ً
أوالً :استدراكات صػريحة ،وىػي التػي يصػرح بيػا المسػتدرؾ عمػى المسػتدرؾ عميػو مػف لػالؿ بعػض اىلفػاظ والعبػارات التػي يتلػذىا
دليال عمى استدراكاتو.
ذلؾ المستدرؾ ً

ثانيا :استدراكات غير صريحة ،وىي تعرؼ مف لالؿ القراءة والتمعف في أقواؿ المفسريف.
ً
وقولنا :محاولة لموصوؿ إلى ضبط المعنى بدقة ،ىو الغاية واليدؼ مف االستدراكات المتمثػؿ فػي معرفػة مػراد اهلل  مػف
كالمو بقدر الطاقة البشرية.
وبعػد أف تػـ ضػبط المعنػى االصػطالحي لالسػتدراكات فيمػا يتعمػػؽ بعمػـ التفسػير ،سػ نتقؿ لمحػديث عػف مػني اآللوسػي فػػي

االستدراكات الصريحة عمى أبي السعود.

املبخثُ الثاني:

مهًج اآللوسي يف إيساد الكلنات الدالة على االستدزاكات الصسحية.
وضع اآللوسي مقدمة لتفسيره تناوؿ فييا بعض القضايا المنيجيػة المتعمقػة بالتفسػير وعمػوـ القػرلف الكػريـ ،وبػيف فييػا أيضػا

بعض الدقائؽ المتعمقة بتفسيره عمى وجو اللصوص كسبب الت ليؼ والتسمية وغيرىا ،إال إف الناظر في مقدمػة تفسػيره يػدرؾ بػال
أدنى شؾ أنو لػـ يتعػرض لمنيجػو فػي تفسػيره بشػيء مػف التفصػيؿ ،وال سػيما منيجػو فػي االسػتدراكات بشػكؿ عػاـ ،واالسػتدراكات
فضال عػف اسػتدراكاتو الصػريحة عمػى أبػي السػعود ،ويعػود سػبب ذلػؾ ىمػور كثيػرة منيػا
الصريحة عمى مف سبقو بشكؿ لاصً ،
عمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ ال الحصػػر أف ىػػذه المسػػائؿ المنيجيػػة التفصػػيمية لػػـ تكػػف ذات أىميػػة كبيػرة لػػدح العممػػاء فػػي ذلػػؾ الوقػػت كمػػا

ىي عميو اآلف.
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وكما ىو معموـ أف تفسير إرشاد العقؿ السميـ يعد مصد اًر مف المصادر التي اعتمدىا اآللوسي فػي تفسػيره ،قػاؿ محمػد

حسػػيف الػػذىبي ":ثػػـ إف ىػػذا التفسػػير  -والحػػؽ يقػػاؿ  -قػػد أفػػرغ فيػػو مللفػػو وسػػعو ،وبػػذؿ مجيػػوده حتػػى ألرجػػو لمنػػاس كتاب ػاً
اللمَػػؼ بكػػؿ أمانػػة وعنايػػة ،فيػػو جػػامع للالصػػة كػػؿ مػػا سػػبقو مػػف
الس ػمَؼ روايػػة ود اريػػة ،مشػػتمالً عمػػى أق ػواؿ َ
جامع ػاً آلراء َ
التفاس ػػير ،فتػ ػراه ينق ػػؿ ل ػػؾ ع ػػف تفس ػػير اب ػػف عطي ػػة ،وتفس ػػير أب ػػي حي ػػاف ،وتفس ػػير الكش ػػاؼ ،وتفس ػػير أب ػػي الس ػػعود ،وتفس ػػير

البيضػػاوي ،وتفسػػير الفلػػر الػرازي ،وغيرىػػا مػػف كتػػب التفسػػير المعتبػرة ،وىػػو إذا نقػػؿ عػػف تفسػػير أبػػي السػػعود يقػػوؿ -غالبػاً:-

قاؿ شيخ اإلسالـ"( .)ٔٙلذلؾ كثرت االستدراكات الصريحة لآللوسي عمى أبي السعود.

وحتى يتسنى لنا معرفة مني اآللوسي في االستدراكات الصريحة عمى أبي السعود ،فال بػد مػف اسػتقراء تمػؾ االسػتدراكات
الصػريحة كػػي نسػػتنبط منيػػا المنيجيػػة التػػي سػػار عمييػػا اآللوسػػي ،وسػ ورد بعضػاً منيػػا عنػػد الحػػديث عػػف منيجػػو بالتفصػػيؿ نظػ ار

لطبيعة ىذه الدراسة.

وانطالقًا مما سبؽ ومف لالؿ مطالعة تفسير اآللوسي تبيف ب نو قد سار عمى مني مطػرد فػي اسػتدراكاتو الصػريحة عمػى

أبي السعود ،وسوؼ أتناوؿ الحديث عف ذلؾ ضمف اىطر اآلتية:
ٔ -انتقاء اىلفاظ الدالة عمى االستدراكات الصريحة.

ٕ -منيجو في عرض االستدراكات الصريحة ومناقشتيا.
وس بدأ في ىذا المبحث بالجانب اىوؿ منيا ،ومما ال بد منو في ىذا المقاـ معرفة اىلفاظ الدالة عمػى االسػتدراكات
الصريحة لآللوسي عمى أبي السعود ،وباستقراء تفسير اآللوسي تبيف لي ب نو قد التػار طائفػة ال بػ س بيػا مػف اىلفػاظ الدالػة
عمى االستدراكات الصريحة عمى أبي السعود ،وىذا ما س عرض لو في المطمب اىوؿ مف ىذا المبحث.
املطلب األول :األلفاظ الدالة على االستدزاكات الصسحية.

تبػػيف لنػػا ممػػا سػػبؽ ،أف اآللوسػػي لػػـ يعػػرض لمنيجػػو فػػي اسػػتدراكاتو الص ػريحة عمػػى أبػػي السػػعود ،وتبػػيف لنػػا أيضػػا مػػف

المعن ػػى االص ػػطالحي لالس ػػتدراكات أف مني ػػا م ػػا ى ػػو صػ ػريع ،ومنيػ ػػا م ػػا ى ػػو غي ػػر صػ ػريع ،وحي ػػث إف ى ػػذه الد ارس ػػة تتعمػ ػػؽ
باالستدراكات الصريحة ،فال بد مف وجود دالئؿ نواشارات ُي ْستَ َد ُؿ بيا عمى االستدراكات الصريحة.
وبعػػد البحػػث نواعمػػاؿ الفكػػر فػػي تفسػػير اآللوسػػي ،تبػػيف لػػي أنػػو اتلػػذ مػػف الصػػيا اآلتيػػة منػػارات ييتػػدي بيػػا القػػارئ عمػػى
استدراكاتو الصريحة في تفسيره عمى أبي السعود ،وىذه الصيا ىي:

وال يلفى عميؾ ما يرد عمى كالمو مف المنع(.)ٔٚ

ولعؿ ما ذكرناه أولى(.)ٜٔ
زعمو موالنا(ٕٔ).

وادعى(ٖٕ).

فيو لفاء ،وال يلفى ما فيو ،ولفاء(.)ٔٛ

واىوؿ أولى(ٕٓ).

زعـ شيخ اإلسالـ(ٕٕ).

ىو غمط ظاىر كما ال يلفى(ٕٗ).

ولموالنا شيخ اإلسالـ في ىذا المقاـ كالـ ال يلفى عميؾ رده(ٕ٘).

مما ال يكاد يرتضيو منصؼ عمى أنو غفؿ(.)ٕٙ

وال يلفى –ثـ ي تي بالمعنى– ثـ يقوؿ بعيد(.)ٕٜ

وك نو لـ يقؼ عمى اللالؼ(ٖٓ).

وقد تكمؼ قدس اهلل سره في ذلؾ ما تكمؼ(.)ٕٚ
لعؿ ما ذكرناه أقرب لمذوؽ(ٖٔ).

تكمؼ لو بما تكمؼ(.)ٕٛ

ال أرح ليذا االعتراض وجو(ٕٖ).
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فال يعوؿ عميو وال يمتفت بوجو إليو(ٖٖ).

كالـ ناشئ عف الغفمة(ٖٗ).

فاندفع بيذا ما قالو -موالنا مفتي الديار الرومية(ٖ٘).

فال وجو لما قالو(.)ٖٙ

غير ظاىر(.)ٖٜ

لالؼ الظاىر(ٓٗ).

ناشئ عف الغفمة عمى ما ال يلفى عمى فطف(.)ٖٚ
فيو ما فيو(ٔٗ).
فاندفع(ٖٗ).

وىو ال يلمو عف شيء(٘ٗ).

وما ذكره مف التعميؿ ال يلمو عف شيء(.)ٖٛ
وال يلفى بعده(ٕٗ).

في تمؾ اىقواؿ بعد ما ال يلفى عمى الناقد البصير(ٗٗ).

وال يلفى أف بعد ذلؾ يغني عف رده(.)ٗٙ

مما ال يستقيـ عمى أصولنا(.)ٗٚ

وفي القمب منو شيء(.)ٗٛ

وال يرد ىذا عمى ما قدمناه مف القوليف كما ال يلفى(ٔ٘).

ال يلمو عف نظر كما ال يلفى(ٕ٘).

وفيو مف القصور ما فيو(٘٘).

ولمعالمة أبي السعود ،ىنا مػا يشػعر ظػاىره بالغفمػة وسػبحاف

ولـ يصع عندي(.)٘ٚ

وأيف ىذا مف التناقض(.)٘ٛ

وليس بذاؾ(.)ٜٗ

فال وجو لما قالو أبو السعود(ٖ٘).

ملالؼ لما ذىب اليو جميور أىؿ السنة(.)ٜ٘

وفيو ت مؿ(ٓ٘).

ال يكاد يعوؿ عميو(ٗ٘).
()٘ٙ

مف ال يغفؿ

ىػػذا مػػا وقفػػت عنػػده مػػف ألفػػاظ انتقاىػػا اآللوسػػي لمداللػػة عمػػى اسػػتدراكاتو الصػريحة عمػػى أبػػي السػػعود ،وبتػػدبر ىػػذه اىلفػػاظ
يمكننا تقسيميا إلى ثالثة أقساـ رئيسة وىي:
أوالً :ألفاظ جاءت مباشرة في الداللة عمى االستدراؾ الصريع نحو :فيو لفاء ،وال يلفى بعده وغيرىا.

ثانياً :ألفاظ أضافيا اآللوسي لنفسو فييا داللة عمى االستدراؾ الصريع نحو :لعؿ ما ذكرناه أقرب لمذوؽ ولعؿ ما ذكرناه أولى.

ثالثاً :ألفاظ أضافيا اآللوسي إلى أبي السعود أو ما يػدؿ عميػو ،نحػو فػال وجػو لمػا قالػو أبػو السػعود ولمعالمػة أبػي السػعود ىنػا مػا

يشعر ظاىره بالغفمة وسبحاف مف ال يغفؿ و زعـ شيخ اإلسالـ ،فاندفع بذلؾ ما قالو موالنا مفتي الديار.
َّ
ػب جانػب اىلفػاظ التػي كػاف يقرنيػا بمػا يػدؿ عمػى أبػي السػعود أو أحػد ألقابػو
ويظير مف ىذه اىلفاظ أيضػا أف اآللوسػي قػد َغم َ
وفي ذلؾ إشارة منو إلػى أف ىػذه اىلفػاظ جػاءت مباشػرة فػي بػاب االسػتدراكات نحػو قولػو فػال وجػو لمػا قالػو أبػو السػعود ،وأيضػا قولػو
فانػػدفع بػػذلؾ مػػا قالػػو موالنػػا مفتػػي الػػديار الروميػػة ،كمػػا أف بعػػض ىػػذه اىلفػػاظ تضػػمنت تػػرجيع اآللوسػػي لقولػػو نحػػو ولعػػؿ مػػا ذكرنػػاه
أولى ،واىوؿ أولى.
وقد نظـ ىذه اىلفاظ مني مطرد في إيرادىا لمداللة عمى االستدراؾ الصريع ،وىذا ما س عرض لو في المطمب الثاني.
املطلب الثاني :مهًج اآللوسي يف إيساد األلفاظ الدالة على االستدزاكات الصسحية فيًا.

بعد حصر اىلفاظ الدالة عمى االستدراكات الصريحة لآللوسي عمى أبي السعود فػي المطمػب السػابؽ ،وبعػد إمعػاف النظػر

في تمؾ اىلفاظ واستقراء مواطف االستدراكات ،فإف مني اآللوسي في إيراد اىلفاظ الدالة عمػى االسػتدراكات الصػريحة يتمثػؿ فػي
النقاط اآلتية:
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أوالً :التنويع ُي استعمال األلفان الدالة عمى االستدراكات الصريحة.

لـ يمتزـ اآللوسػي لفظػة بعينيػا لمداللػة عمػى اسػتدراكاتو الصػريحة عمػى أبػي السػعود ،بػؿ نػوع فػي اسػتعماؿ تمػؾ اىلفػاظ ،والتػي

يجمعيػػا عامػػؿ مشػػترؾ وىػػو الداللػػة عمػػى عػػدـ قبػػوؿ مػػا ذكػره أبػػو السػػعود مػػف معنػػى أو قػػوؿ تفسػػيري ،ولعػػؿ مػػا ذكرتػػو مػػف اىلفػػاظ
الدالة عمى صيا صريحة والتي فاقت أربعيف مفردة أكبر دليؿ عمى ذلؾ.
ثانيا :إسناد األلفان الدالة عمى االستدراك الصريح إلى نفسو.
ً
غالبػػا مػػا يقػػوـ اآللوسػػي
إف ممػػا يميػػز االسػػتدراكات الص ػريحة عػػف غيرىػػا أيضػػا إضػػافة ىػػذه اىلفػػاظ إلػػى المسػػتدرؾ لػػذا ً

بإضػػافة ىػػذه اىلفػػاظ إليػػو ،فكثيػًاػر مػػا يقػػوؿ :ولعػػؿ مػػا ذكرنػػاه أقػػرب لمػػذوؽ ولعػػؿ مػػا ذكرنػػاه أولػػى وال يػػرد ىػػذا عمػػى مػػا قػػدمناه مػػف
القوليف كما ال يلفى .إشارة منو إلى استدراكاتو الصريحة عمى أبي السعود.

أي قيود تتعمق :المستدرك أو المستدرك عميو.
ثالثًا :إ الق ىذه األلفان عن ِّ

إف النػػاظر فػػي اىلفػػاظ الدالػػة عمػػى االسػػتدراكات الص ػريحة يػػدرؾ أف اآللوسػػي قػػد أطمػػؽ بعػػض اىلفػػاظ عػػف أي قيػػود تتعمػػؽ

بالمستدرؾ أو المستدرؾ عميو ،وعمى الرغـ مػف ذلػؾ فػإف ىػذه اىلفػاظ تػدؿ داللػة قاطعػة عمػى االسػتدراؾ الصػريع ،نحػو :وال يلفػى،
وفيو لفاء ،ولفاء ،فيو ما فيو ،وفيو ت مؿ ،وفيو مف القصور ما فيو ،إلى غيرىا مػف اىلفػاظ مػف ىػذا القبيػؿ ،فيػذه اىلفػاظ تػدؿ عمػى
االستدراؾ الصريع لما تضمنتو مف وقفة عند القوؿ الذي ارتبطت بو.
را:عاً :التنويع ُي ذكر األلقاب الدالة عمى آراء أ:ي السعود مع ذكره لؤللفان الدالة عمى االستدراكات الصريحة.

ن ػوع اآللوسػػي فػػي اسػػتدراكاتو الص ػريحة عمػػى أبػػي السػػعود بػػذكر اىلقػػاب الدالػػة عمػػى أبػػي السػػعود لتميي ػزه عمػػا عػػداه مػػف

المفسػريف الػػذيف اسػػتدرؾ عمػػييـ اآللوسػػي ،فتػػارة يػػذكره ب لقابػػو ،نحػػو شػػيخ اإلسػػالـ ،ومفتػػي الػػديار الروميػػة ،وغيرىػػا ،فعنػػد تفسػػيره
الر ِ
ِ ِ ِ
ين[لؿ عمػراف .]ٖٗ :اسػتدرؾ اآللوسػي عمػى أبػي السػعود بقولػو:
اس ُج ِدي َو ْارَك ِعي َم َع َّ
اك ِع َ
لقولو تعالىَ  :يا َم ْرَي ُم ا ْق ُنتي ل َرِّ:ك َو ْ
ػالركنيف اىليػريف عمػا قُيػد بػو اىو ُؿ لمػا أف المػراد تقيي ُػد اىمػر بالصػالة بػذلؾ وقػد فعػؿ
"وقاؿ شػيخ اإلسػالمي :إف تجري ُػد اىمػر ب ُ

حيث قيد بو الركف اىوؿ منيا "(ٓ.)ٙ

نالحظ مف لالؿ ىذا المثاؿ أف اآللوسي قد أورد قوؿ أبي السعود بذكر أحد اىوصاؼ الدالة عميو وىو( :شيخ اإلسالـ).

وتػػارة ألػػرح يصػػرح بقػػوؿ :أبػػي السػػعود ،إشػػارة منػػو عمػػى أف ىػػذا ال ػرأي ىػػو ىبػػي السػػعود دوف غي ػره ،فعنػػد تفسػػيره لقولػػو
ات ماا ج َازاء م ْان أَر َاد ِ:ل ْ ِ
ِ
تعػالى :واستَ:قَا ا ْل:اب وقَد ْ ِ
سِّي َد َىا لَ َدى ا ْل َِ :
اج َن
اوءا إَِّال أ ْ
سَ
َن ُي ْ
س ً
َىما َك ُ
يص ُو م ْن ُد ٍُ :ر َوأَْلفَ َيا َ
َّت قَم َ
َ َْ َ َ َ
اب قَالَ ْ َ َ ُ َ َ
ِ
أَو عا َذ ِ
اوءا :إف ذلػػؾ مػػف جػػنس مكػػركف
َىما َ
اد ِ:ل ْ
اء َما ْان أ ََر َ
ْ َ ٌ
سا ً
اك ُ
ايم[يوسػػؼ ،]ٕ٘ :قػػاؿ :عنػػد تفسػػيره لقولػػو تعػػالىَ  :مااا َجا َاز ُ
اب أَلا ٌ

واحتيالكف ،وقيؿ :ىو لمسوء وىو نفسو نواف لـ يكف احتياالً لكنو يالزمو ،وقاؿ الماوردي :ىػو ليػذا اىمػر وىػو طمعيػا فػي يوسػؼ

أيضػا كمػا فػي الوجػو الػذي قبمػو ،وقػاؿ الزجػاج :ىػو لقوليػا مػا جػزاء إلػخ فقػط ،والتػار العالمػة أبػو
 وجعمو مف الحيمػة مج ًا
ػاز ً
السعود القوؿ اىوؿ وتكمؼ لو بما تكمؼ واعترض عمى ما بعده مف اىقواؿ بما اعترض(ٔ ،)ٙولعػؿ مػا ذكرنػاه أقػرب لمػذوؽ وأقػؿ

ملونة لما تكمؼ لو(ٕ.)ٙ

فالشاىد ىنا أف اآللوسي قد صرح بما ذكره بكنية أبي السعود إلرشاد القارئ أف ىذا القوؿ ىو ىبي السعود دوف غيره.
خامسا :تلخير المفن الدال عمى االستدراك الصريح عمى قول أ:ي السعود.
ً
غالبا ما ت تي اىلفاظ الدالة عمى االستدراكات الصريحة لآللوسي عمى أبي السعود بعد أف يذكر قوؿ أبي السعودُ ،فيتبع
ً
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ذلؾ بإحدح الصيا الدالة عمى االستدراكات الصريحة.

او
ياد ا ْل َعا ِجمَا َة َع َّج ْم َناا لَ ُ
اان ُي ِر ُ
وشواىد ذلؾ كثيرة ً
جدا منيا عمى سبيؿ المثػاؿ ال الحصػر عنػد تفسػيره لقولػو تعػالىَ  :م ْان َك َ
ِ
ور[اإلسػراء ،]ٔٛ :قػاؿ اآللوسػي" :وفػي إرشػاد العقػؿ السػميـ
وما َم ْد ُح ًا
ييا َما َن َ
اء لِ َم ْن ُن ِر ُ
يد ثَُّم َج َع ْم َنا لَ ُو َج َي َّن َم َي ْ
ُ َ
ش ُ
ْم ً
ص َال َىا َمذ ُ
مػػف كػػاف يريػػد أي :ب عمالػػو التػػي يعمميػػا سػواء كػػاف ترتػػب المػراد عمييػػا بطريػػؽ الج ػزاء ك عمػػاؿ البػػر أو بطريػػؽ ترتػػب المعم ػوالت
عم ػػى العم ػػؿ كاىس ػػباب أو ب عم ػػاؿ اآللػ ػرة ف ػػالمراد بالمري ػػد عم ػػى اىوؿ الكفػ ػرة وأكث ػػر الفس ػػقة ،وعم ػػى الث ػػاني أى ػػؿ الري ػػاء والنف ػػاؽ

والمياجر لمدنيا والمجاىد لمغنيمة"(ٖ.)ٙ

ملمنػا فػي التمثيػؿ
ثـ استدرؾ عميو اآللوسي بقولو" :وأنت تعمـ أف إدراج الفاسؽ والميػاجر لمػدنيا والمجاىػد لمغنيمػة إذا كػاف ً

عمى القوؿ بداللة اآلية عمى اللمود مما ال يستقيـ عمى أصولنا نعـ يصع عمى أصوؿ المعتزلة"(ٗ.)ٙ

والشاىد في ىذا المثاؿ أف اآللوسي قد ذكر قوؿ أبي السػعود فػي تفسػير ىػذه اآليػة الكريمػة ثػـ اسػتدرؾ عميػو بمػا يػدؿ صػراحة

عمى االستدراؾ بقولو" :مما ال يستقيـ عمى أصولنا" ،فقد قدـ كالـ أبي السعود عمى المفظ الداؿ عمى االستدراؾ الصريع.
سادسا :أن يلتي :المفن الصريح لالستدراك :عد أن يذكر اسم تفسير أ:ي السعود "إرشااد العقال الساميم" دون اإلشاارة إلاى ذكار
ً

اسم أ:ي السعود أو أي من ألقا:و.
ِ
يكتؼ اآللوسي عند استدراكاتو الصريحة عمى أبي السعود بالتصريع باسـ أبػي السػعود أو أحػد ألقابػو بػؿ زاد عمػى ذلػؾ
لـ
ان
بذكر اسـ مصنؼ أبي السعود ،ويتجسد ذلؾ في المثػاؿ اآلتػي :فعنػد تفسػيره لقولػو تعػالىْ  :
ص ْاي َت قَ ْ:ا ُل َو ُك ْن َ
ات ِم َ
آآل َن َوقَ ْاد َع َ
ين[يػػونس ]ٜٔ :قػػاؿ اآللوسػػي :ففػػي إرشػػاد العقػػؿ السػػميـ أف المػراد بالرحمػػة الرحمػػة الدنيويػػة أي :النجػػاة التػػي ىػػي طمبػػة
ا ْل ُم ْف ِسا ِاد َ
الملذوؿ وليس مف ضرورة إدراكيا صحة اإليماف كما فػي إيمػاف قػوـ يػونس  حتػى يمػزـ مػف كراىتػو مػا ال يتصػور فػي شػ ف

جبريػػؿ  مػػف الرضػػا بػػالكفر ،إذ ال اسػػتحالة فػػي ترتػػب ىػػذه الرحمػػة عمػػى مجػػرد التفػػوه بكممػػة اإليمػػاف نواف كػػاف ذلػػؾ فػػي حالػػة
الب س والي س فيحمؿ دسو  عمى سد باب االحتماؿ البعيد لكماؿ الغيظ وشدة الحرد انتيى"(٘.)ٙ

فبعد أف ذكر اآللوسي قوؿ أبي السعود مف لالؿ ذكر اسـ كتاب أبي السعود إرشاد العقؿ السميـ استدرؾ عميو بقولػو:

"وال يلفى أف حمؿ الرحمة عمى الرحمة الدنيوية بعيد ويكاد ي بى عنو ما ألرجو ابف جرير والبييقي عػف أبػي ىريػرة  قػاؿ:

«قاؿ رسوؿ اهلل  قاؿ لي جبريؿ  :لو رأيتنػي يػا محمػد وأنػا أغػط فرعػوف بإحػدح يػدي وأدس مػف الحػاؿ فػي فيػو ملافػة
أف تدركػػو رحمػػة اهلل تعػػالى فيغفػػر لػػو( .»)ٙٙالبييقػػي ،شػػعب اىيمػػاف ،مباعػػدة الكفػػار والمفسػػديف والغمظػػة حػػديث رقػػـ ٗٗ،ٜٛ
فإنػػو رتػػب فيػػو المغفػرة عمػػى إدراؾ الرحمػػة وىػػو ظػػاىر فػػي أنػػو لػػيس المػراد بيػػا الرحمػػة الدنيويػػة؛ ىف المغفػرة ال تترتػػب عمييػػا

نوانما يترتب عمييا النجاة(.)ٙٚ
ففي ىذا المثاؿ ،ذكر اآللوسي اسـ تفسير أبي السعود دوف اإلشارة إلى أبي السعود أو أحد ألقابو بؿ اكتفى بذكر اسػـ
التفسير عند استدراكو عميو.

سا:عا: :عد أن يذكر رأي أ:ي السعود ُي تفسير اآلية الكريمة يلتي :مفن انتيى أو اىا .ق:ل ذكره لصيغة االستدراك.
ً
انتي اآللوسي فػي اسػتدراكاتو الصػريحة عمػى أبػي السػعود أف يػ تي بمفػظ "انتيػى أو اىػػ" بعػد ذكػره لػرأي أبػي السػعود وقبػؿ
ذكره لأللفاظ الدالة عمى االستدراؾ الصريع عمى أبي السعود.

َّ
وش ػواىد ذلػػؾ كثي ػرة منيػػا عنػػد تفسػػيره لقولػػو تعػػالىَُ :ا ْنتَقَم َنااا ِم ا ْنيم َُلَ ْقرْق َنا ُ ِ
اي ِات َنااا َو َكااا ُنوا َع ْن َيااا
ااى ْم ُااي ا ْلا َاي ِّم ِ :ال ََّن ُي ْم َكااذ ُ:وا َِ :
ْ
َ
ُْ
َق ِ
ين[اىعراؼ ،]ٖٔٙ :قػاؿ اآللوسػي :وقػاؿ شػيخ اإلسػالـ :الفػاء نواف دلػت عمػى ترتػب اإلغػراؽ عمػى مػا قبمػو مػف النكػث لكنػو
اُمِ َ
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إيذانا ب ف مدار جميع ذلؾ تكذيب ليات اهلل تعالى وما عطؼ عميػو؛ ليكػوف مزجػرة لمسػامعيف عػف تكػذيب اآليػات
صرح بالتعميؿ؛ ً

الظاىرة عمى يد رسوؿ اهلل  انتيى ،وفيو مناقشة ال تلفى"(.)ٙٛ

اوت وماا أَ ْنس ِ
يو إَِّال َّ
ال أ َأ
َر َْي َت إِ ْذ أ ََوْي َنا إِلَى َّ
وعند تفسيره لقولو تعػالى :قَ َ
ان أ ْ
اان ُ
الص ْخ َرِة َُاِ ِّني َن ِس ُ
الش ْاي َ ُ
َن أَ ْذ ُك َارهُ
َ
ايت ا ْل ُح َ َ َ
ِ
أيضػا :وقػاؿ شػيخ اإلسػالـ :الرليػة مسػتعارة لممعرفػة التامػة والمشػاىدة
س ِ:يمَ ُو ُي ا ْل َْ :ح ِر َع َج ً:ا[الكيػؼ ]ٖٙ :قػاؿ اآللوسػي ً
َواتَّ َخ َذ َ

الكاممػػة ،وم ػراده باالسػػتفياـ تعجيػػب موسػػى  ممػػا اعت ػراه ىنػػاؾ مػػف النسػػياف مػػع كػػوف مػػا شػػاىده مػػف العظػػائـ التػػي ال تكػػاد
تنسى ،وقد جعؿ فقدانو عالمة لوجداف المطموب ،وىذا أسموب معتاد بيف الناس يقوؿ أحدىـ لصػاحبو إذا نابػو لطػب :أ أريػت مػا
نػػابني يريػػد بػػذلؾ تيويمػػو وتعجيػػب صػػاحبو منػػو وأنػػو ممػػا ال يعيػػد وقوعػػو وال اسػػتلباره عػػف ذلػػؾ كمػػا قيػػؿ ،والمفعػػوؿ محػػذوؼ
اعتمادا عمى ما يدؿ عميو مف قولو فإني إلخ وفيو ت كيد لمتعجيب وتربية الستعظاـ المنسي اىػ"(.)ٜٙ
ً
(ٓ)ٚ
فقد استدرؾ اآللوسي عمى أبي السعود بقولو" :وفيو مف القصور ما فيػو"  .فػنالحظ مػف ىػذيف المثػاليف أف اآللوسػي قػد ذيػؿ

أيضا اىػ.
كالـ أبي السعود بقولو انتيى وبقولو ً
املبخثُ الثالث:

مهًج اآللوسي يف عسض زأي أبي السعود واالستدزاكات الصسحية عليٌ ومهاقشتٌ.
املطلب األول :مهًجٌ يف عسض االستدزاكات.

بعػػد أف تعرفنػػا فػػي المبحػػث السػػابؽ عمػػى مػػني اآللوسػػي فػػي إي ػراد اىلفػػاظ الدالػػة عمػػى االسػػتدراكات الص ػريحة عمػػى أبػػي

السعود فإنني س بيف في ىذا المطمب كيفية عرض اآللوسي لرأي أبي السعود واالستدراؾ الصريع عميو.

مف لالؿ النظر في استدراكات اآللوسي الصريحة عمى أبي السعود فإف منيجو يتجمى في النقاط اآلتية:
أوالً :أن يلتي :رأي أ:ي السعود ثم يستدرك عميو.

يبرز مني اآللوسي في عرضػو السػتدراكاتو الصػريحة عمػى أبػي السػعود بػ ف يػذكر رأي أبػي السػعود ثػـ يسػتدرؾ عميػو ،وىػذا

في غالب ما استدركو اآللوسي عمى أبي السعود.

س ًال ُق ْل َكفَى ِ:المَّ ِو َ
ش ِي ً
ومثاؿ ذلؾ :عند تفسيره لقولو تعالىَ  :وَيقُو ُل الَِّذ َ
يدا َْ :ي ِني َوَْ :ي َن ُك ْم َو َم ْن ِع ْن َادهُ
ين َكفَُروا لَ ْ
س َت ُم ْر َ
ِع ْمم ا ْل ِكتَ ِ
اب[الرعد ،]ٖٗ :قاؿ اآللوسي" :قاؿ شيخ اإلسػالـ :إف اآليػة مدنيػة باالتفػاؽ"(ٔ .)ٚىػذا قػوؿ أبػي السػعود فػي تفسػير ىػذا
ُ
الجزء مف اآلية الكريمة ،فقد عد ىذه اآلية مدنية بإجماع القراء.
وبعػد أف يػػذكر اآللوسػػي قػػوؿ أبػػي السػعود يػ تي اسػػتدراكو عميػػو ،وىنػػا يتمثػػؿ االسػتدراؾ الصػريع بقػػوؿ اآللوسػػي" :وك نػػو لػػـ

يقؼ عمى اللالؼ"(ٕ.)ٚ

يتضع لنا مف ىذا المثاؿ أف اآللوسي يذكر رأي أبي السعود في تفسير اآلية الكريمة ثـ يػ تي اآللوسػي ويسػتدرؾ عمػى
أبي السعود ،وىنا صيغة االستدراؾ الصريع تتمثؿ بقولو :وك نو لـ يقؼ عمى اللالؼ في كوف ىذه اآلية مكية أو مدنية.
ثانيا :أن يتوس قول أ:ي السعود ُي تفسير اآلية الكريمة :ين لفنين من ألفان االستدراك الصريح.
ً
غالبا ما يذكر اآللوسي قػوؿ أبػي السػعود بػيف لفظػيف مػف اىلفػاظ الصػريحة الدالػة عمػى االسػتدراؾ الصػريع مػا بينػا سػابقا،
ً
ِ
ومثاؿ ذلؾ ما ذكره اآللوسي عند تفسيره لقولو تعالى :و َك َذِل َك جع ْم َنا ُِي ُك ِّل قَري ٍة أَ َكا ِ:ر م ْج ِرِم ِ
ون
ييا َو َماا َي ْم ُك ُار َ
َْ
ييا ل َي ْم ُكُروا ُ َ
َ
ََ
َ
َ ُ
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مهًج اآللوسي يف استدزاكاتٌ الصسحية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ون[اىنعػػاـ .]ٕٖٔ :فقػػد صػػدر قػػوؿ أبػػي السػػعود بقولػػو :وادعػػى والتػػي ىػػي مػػف اىلف ػاظ الدالػػة عمػػى
إَِّال ِ:لَ ْنفُ ِس ا ِي ْم َو َمااا َي ْ
ااع ُر َ
شُ
أيضا بقولو :وال يلفى بعده.
االستدراؾ الصريع ثـ ذيؿ قوؿ أبي السعود ً
قاؿ اآللوسي" :نػاقش فػي ذلػؾ شػيخ اإلسػالـ وادعػى أف اىقػرب جعػؿ المشػار إليػو الكفػرة المعيػوديف باعتبػار اتصػافيـ

بصفاتيـ واإلفراد باعتبار الفريؽ أو المذكور ،ومحؿ الكاؼ النصب عمى أنو المفعوؿ الثػاني لجعمنػا قػدـ عميػو إلفػادة التلصػيص
ِ
ساِِ :
ات
يل المَّ ِاو َُتَََّ:ي ُناوا َوَال تَقُولُاوا ِل َم ْان أَْلقَاى إِلَ ْاي ُك ُم ا َّ
سَ
ُّيا الَّ ِاذ َ
آم ُناوا إِ َذا َ
لس َاال َم لَ ْ
كما في قولو -سبحانوَ  :-يا أَي َ
ر َارْ:تُ ْم ُاي َ
ين َ
ِ ِ
َّ ِ
ااة ا ُّ ِ
ض ا ْلحيا ِ
اان َِ :مااا
او َعمَا ْاي ُك ْم َُتَََّ:ي ُناوا إِ َّن المَّا َ
يارةٌ َكا َذلِ َك ُك ْناتُ ْم ِما ْان قَْ:ا ُل َُ َما َّان المَّ ُ
او َك َ
ُم ْؤ ِم ًناا تَْ:تَ ُغا َ
اون َع َار َ َ َ
لاد ْن َيا َُع ْنا َاد الماو َم َغااان ُم َكث َ
ياار[النسػػاء ،]ٜٗ :واىوؿ أكػػابر مجرمييػػا (ﯗ ﯘ) ،والظػػرؼ لغػػو أي :ومثػػؿ أولئػػؾ الكف ػرة الػػذيف ىػػـ صػػناديد مكػػة
اون َخًِ :ا
تَ ْع َممُا َ
ومجرموىػا جعمنػػا فػي كػػؿ قريػة أكابرىػػا المجػرميف أف جعمنػػاىـ متصػػفيف بصػفات المػػذكوريف مز ًينػا ليػػـ أعمػاليـ مصػريف عمػػى

الباطؿ مجادليف بو الحؽ ليمكروا فييا أي :ليفعموا المكر فييا اىػ"(ٖ.)ٚ

ثـ ذيؿ عبارة أبي السعود بقولو" :وال يلفى بعػده"(ٗ .)ٚفػي إشػارة منػو إلػى االسػتدراؾ الصػريع عمػى أبػي السػعود والتػي ىػي

مف اىلفاظ الصريحة في الداللة عمى االستدراؾ الصريع.
ثالثًا :أن يذكر رًأيا ألحد العمماء ثم يذكر اعتراض أ:ي السعود عمى ىذا الرأي ثم يستدرك عمى أ:ي السعود.
اك َآلي ٍ
ِ ِ
ُّ
س َّخَر لَ ُكام المَّْيا َل َو َّ
س َّ
اار َو َّ
اات
اخَر ٌ
ات ِ:ال َْم ِرِه إِ َّن ُاي َذل َ َ
اوم ُم َ
الش ْام َ
مثال :عند تفسيره لقولو تعالىَ  :و َ
الن َي َ
س َوا ْلقَ َم َار َوالن ُج ُ
ُ

ون[النحػؿ .]ٕٔ :اعترض أبو السعود عمى قوؿ البيضاوي في تفسػير ىػذه اآليػة الكريمػة ،حيػث يػرح أبػو السػعود أف مػا
لِقَ ْوٍم َي ْع ِقمُ َ
ذىب إليو البيضاوي مبناه كما ذكر أبو السعود :ما ذكػر أدلػة عمػى وجػود اهلل تعػالى وقدرتػو والتيػاره ،حيػث اعتػرض أبػو السػعود
عمػػى ىػػذا القػػوؿ بقولػػو" :وأنػػت تػػدري أف لػػيس اىمػػر كػػذلؾ فإنػػو لػػيس ممػػا ينػػازع فيػػو اللصػػـ وال يتمعػػثـ فػػي قبولػػو ،قػػاؿ تعػػالى:
السماو ِ
ِ
س َّخَر َّ
ون[العنكبوت.]ٙٔ :
ات َو ْاأل َْر َ
سلَْلتَ ُي ْم َم ْن َخمَ َ
س َوا ْلقَ َمَر لََيقُولُ َّن المَّ ُو َُلََّنى ُي ْؤَُ ُك َ
الش ْم َ
ض َو َ
ق َّ َ َ
َ ولَئ ْن َ
وقاؿ تعػالى :ولَِئ ْن سلَْلتَيم م ْن َنَّز َل ِم َن َّ ِ
او قُ ِال ا ْل َح ْم ُاد لِمَّ ِاو
ض ِم ْان َْ :ع ِاد َم ْوِت َياا لَ َيقُاولُ َّن المَّ ُ
َح َيا ِِ :و ْاأل َْر َ
اء َُل ْ
الس َماء َم ً
َ
َ ُْ َ

ون[العنكبوت ]ٖٙ :نوانما ذلؾ أدلة التوحيد مػف حيػث إف مػف ىػذا شػ نو ال يتػوىـ أف يشػاركو شػيء فػي شػيء فض ًػال
َْ :ل أَ ْكثَُرُى ْم َال َي ْع ِقمُ َ
عف أف يشاركو الجماد في اىلوىية"(٘.)ٚ

استدرؾ اآللوسي عمى أبي السػعود بقولػو" :ولعمػري ال أرح ليػذا االعتػراض وجيًػا بعػد قػوؿ القائػؿ فػي ذلػؾ إيػذاف بػالجواب

عما عسى يقاؿ إلخ حيث لـ يبت القوؿ وأقحـ عسػى فػي البػيف لكػف لمقائػؿ كػالـ يػدؿ داللػة ظػاىرة عمػى أنػو عػد اىدلػة المػذكورة

أيضا وقد سبقو في ذلؾ اإلماـ"(.)ٚٙ
أدلة عمى وجود الصانع عز ش نو ً

استدؿ اآللوسي في استدراكو عمى كوف أبي السعود اعترض عمى قوؿ البيضاوي مع وجود كممػة عسػى فيػو لػـ يحػزـ بمػا

ذىب إليو.

ِ
ْسم ِ:م َو ِاق ِع ُّ
الن ُج ِ
وم[الواقعة ،]ٚ٘ :ذكر قوؿ بعض أىؿ العمـ في تفسػير ىػذه اآليػة
مثاؿ :عند تفسيره لقولو تعالىَ َُ :ال أُق ُ َ
الكريمػة فقػػاؿ" :وقػػاؿ أبػػو مسػػمـ وجمػػع :إف الكػالـ عمػػى ظػػاىره المتبػػادر منػػو ،والمعنػػى :ال أقسػـ إذ اىمػػر أوضػػع مػػف أف يحتػػاج إلػػى

فضال عف أف ىذا القسـ العظيـ"(.)ٚٚ
قسـ أي ال يحتاج إلى قسـ ما ً

ومف ثََّـ جاء باستدراؾ أبي السعود عمى قوؿ أبي مسمـ فقػاؿ اآللوسػي" :فقػوؿ مفتػي الػديار الروميػة أنػو ي بػاه تعيػيف المقسػـ

بو وتفليمو ناشئ عف الغفمة عمى ما ال يلفى عمى فطف"(.)ٚٛ
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ا:عا :أن يلتي :مجموعة من األقوال ويقوم :ترجيح ما يراه ُي تفسير اآلية الكريمة ثم يلتي :قول أ:ي السعود ويستدرك عميو.
رً
مثاؿ ذلؾ :عند قولو تعالى :الَِّذي ُىم ُِ ِ
ون[النب  ]ٖ :قاؿ" :وقاؿ مفتػي الػديار الروميػة :الػذي يقتضػيو التحقيػؽ
يو ُم ْختَِمفُ َ
ْ
ويسػػتدعيو النظػػر الػػدقيؽ أف يحمػػؿ الػػتالفيـ فػػي البعػػث عمػػى ملػػالفتيـ لمنبػػي  بػ ف يعػد فػػي االلػػتالؼ محػػض صػػدور الفعػػؿ
عف المتعدد حسبما قيؿ في التسالؿ ،فإف االفتعاؿ والتفاعػؿ صػيغتاف متيليتػاف كاالسػتباؽ والتسػابؽ واالنتضػاؿ والتناضػؿ يجػري

في كؿ منيما ما يجري في اىلرح ال عمى ملالفة بعضيـ لبعض ،عمى أف يكػوف كػؿ مػف الجػانبيف ملالفًػا اسػـ فاعػؿ وملالفًػا
اسـ مفعوؿ؛ ىف الكؿ نواف استحؽ ما يذكر بعد مف الردع والوعيد ،لكف استحقاؽ كؿ جانب ليما لػيس لملالفتػو لمجانػب اآللػر،
إذ ىحقية فػي شػيء منيمػا حتػى يسػتحؽ مػف يلالفػو الملالػذة بػؿ لملالفتػو -عميػو الصػالة والسػالـ -فك نػو قيػؿ« :الػذي ىػـ فيػو

ملػػالفوف» لمنبػػي  انتيػػى"( .)ٜٚقػػاؿ اآللوسػػي مسػػتدرًكا عمػػى أبػػي السػػعود" :وفيػػو أنػػو لػػالؼ الظػػاىر ومػػا ذكػره مػػف التعميػػؿ ال
يلمػػو عػػف شػػيء"(ٓ )ٛفقػػد ذىػػب ىػػو إلػػى أف معنػػى االلػػتالؼ ىػػو إنكػػار الصػػانع الملتػػار تعػػالى ش ػ نو ،حيػػث قػػاؿ" :وقػػد حمػػؿ
االلتالؼ عمى االلتالؼ في كيفيػة اإلنكػار ،فمػنيـ مػف ينكػره إلنكػاره الصػانع الملتػار تعػالى شػ نو ،ومػنيـ مػف ينكػره بنػاء عمػى
اس ػػتحالة إع ػػادة المع ػػدوـ بعين ػػو ،وقي ػػؿ :االل ػػتالؼ ب ػػاإلقرار واإلنك ػػار أو بزي ػػادة اللش ػػية واالس ػػتيزاء عم ػػى أف ض ػػمير يتس ػػاءلوف
أيضػا بػ ف يجعػؿ
وضمير ىـ لمناس عامة وقيؿ :يجوز أف يكوف االلتالؼ باإلقرار واإلنكار عمى كوف ضمير يتسػاءلوف لمكفػار ً
ضمير ىـ لمسائميف والمسلوليف والكؿ كما ترح نواف تفاوتت مراتب الضعؼ والمعوؿ عميو اىوؿ"(ٔ.)ٛ

خامسا :أن يكون استدراكو عمي أ:ي السعود وعمى قيره من العمماء دون إُراد أ:ي السعود وحده.
ً
َّ ِ َّ ِ
ِ
اث ُِاي ِي ْم[لؿ
ين إِ ْذ ََ :ع َ
ون * لَقَ ْد َم َّن المَّ ُو َعمَى ا ْل ُم ْؤ ِم ِن َ
ير َِ :ما َي ْع َممُ َ
مثاؿ :عند تفسيره لقولو تعػالى :ع ْن َد المو َوالم ُو َ:ص ٌ
عمػراف .]ٔٙٗ-ٖٔٙ :وعنػػد حديثػػو عػػف أسػػباب النػػزوؿ قػػاؿ" :ولػػـ يصػػع عنػػدي فػػي سػػبب نػػزوؿ ىػػذه اآليػػة شػػيء ،وأمػػا مػػا ذك ػره
الزملشػػري والبيضػػاوي وموالنػػا مفتػػي الػػديار الروميػػة وغيػػرىـ فيػػو مػػف طريػػؽ السػػدي الصػػغير وىػػو كػػذاب ،وتمػػؾ السمسػػمة سمسػػمة

الكذب ال سمسمة الذىب"(ٕ.)ٛ

سادسا :أن يجر َح َم ْن اعتمد عميو أ:و السعود عند استدراكو عميو.
ً
عنػػد اسػػتدراكو عمػػى أبػػي السػػعود إذا تطمػػب اىمػػر تج ػريع ال ػراوي فكػػاف يعمػػؽ عمػػى ذلػػؾ ،ومثالػػو" :وموالنػػا مفتػػي الػػديار
الروميػػة وغيػػرىـ فيػػو مػػف طريػػؽ السػػدي الصػػغير وىػػو كػػذاب ،وتمػػؾ السمسػػمة سمسػػمة الكػػذب ال سمسػػمة الػػذىب"(ٖ .)ٛنالحػػظ أف

اآللوسي قد تعرض لمراوي وقاـ بتجريحو.

املطلب الثاني :مهًجٌ يف مهاقشة زأي أبي السعود واالستدزاكات الصسحية عليٌ.

تعرفنػػا فيمػػا سػػبؽ عمػػى مػػني اآللوسػػي فػػي عػػرض رأي أبػػي السػػعود وكيفيػػة االسػػتدراكات الصػريحة عميػػو ،وقػػد لصصػػت

ىذا المطمب لمحديث عف مني اآللوسي في مناقشتو لرأي أبي السعود و االستدراكات الصريحة عميو.

مف لالؿ النظر في استدراكات اآللوسي عمى أبي السعود يتبيف أف مني اآللوسي في مناقشتو ليػا قػد سػارت فػي االتجػاىيف
اآلتييف:
األول :االكتفاء :ذكر رأي أ:ي السعود دون مناقشتو.

قميالً ما كاف يذكر اآللوسي رأي أبي السعود دوف أف يعمؽ عميو بشيء أو أف يناقشو ،وشواىد ذلؾ عديدة أذكر منيا
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َن المَّ َو ُى َو ا ْل َح ُّ
ون ِم ْان
ق َوأ َّ
عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر :استدراكو عمى أبي السعود في تفسيره لقولػو َ  :ذِل َك ِ:ل َّ
َن َماا َي ْاد ُع َ
ِ
ُدوِن ِو ا ْل َ:ا ِ ُل َوأ َّ َّ
ير[لقمػاف ،]ٖٓ :فقد أورد اآللوسي قػوؿ أبػي السػعود فقػاؿ" :وقػاؿ العالمػة أبػو السػعود فػي
َن الم َو ُى َو ا ْل َعم ُّي ا ْل َك ُِ :

االعتراض عمى ذلؾ :أنت لبير ب ف حقيتو تعالى وعموه وكبرياءه نواف كانت صػالحة لمناطيػة مػا ذكػر مػف الصػفات لكػف بطػالف

قطعػا فػال مسػاغ لنظمػو فػي سػمؾ اىسػباب ،بػؿ ىػو تعكػيس لألمػر ضػرورة أف الصػفات
إليية اىصناـ ال دلػؿ لػو فػي المناطيػة ً

المذكورة ىي المقتضية لبطالنيا ال أف بطالنيا يقتضييا انتيى ،وفيو ت مؿ"(ٗ.)ٛ

الشاىد في ىذا المثاؿ أف اآللوسي لـ يعمؽ عمى مػا ذكػره أبػو السػعود فػي تفسػير ىػذه اآليػة الكريمػة؛ حيػث إنػو وبعػد أف أنيػى
قوؿ أبي السعود جاء بمفظ مف اىلفاظ الدالة عمى االستدراكات الصريحة وىو "وفيو ت مؿ" إال أنو لـ يناقشو فيما ذىب إليو.
الثاني :مناقشة قول أ:ي السعود مناقشة عممية منيجية.

إف اآللوسي كثير المناقشة ىبي السعود عند استدراكاتو الصػريحة عميػو ،وقػد غمبػت ىػذه السػمة عمػى اسػتدراكات اآللوسػي

الصريحة عمى أبي السعود ،ومف القضايا المنيجية التي اعتمدىا اآللوسي في مناقشتو ىبي السعود ما ي تي:
 -5االعتماد عمى نسق القرآن الكريم ُي مناقشتو لما استدركو عمى أ:ي السعود.

ال إِ َّن المَّ َو م ْ:تَمِي ُكم َِ :ني ٍر َُم ْن َ ِ
س ِم ِّني َو َم ْان لَ ْام
وت ِ:ا ْل ُج ُنوِد قَ َ
ص َل َالُ ُ
ش ِر َب م ْن ُو َُمَ ْي َ
فعند تفسيره لقولو تعالىَُ  :مَ َّما َُ َ
ْ َ َ
ُ
ش ِر:وا ِم ْن ُو إَِّال َقمِ ً ِ
ِِ
او قَاالُوا َال َاقَا َة
َي ْ َع ْم ُو َُِ َّن ُو ِم ِّني إَِّال َم ِن ا ْقتََر َ
آم ُناوا َم َع ُ
ااوَزهُ ُى َاو َوالَّ ِاذ َ
ف ُق ْرَُ ًة َِ :يده َُ َ ُ
يال م ْن ُي ْم َُمَ َّما َج َ
ين َ
ِ
اون أ ََّنيام م َالقُاو المَّ ِاو َكام ِم ْان ُِ َئ ٍاة َقمِيمَ ٍاة َقمَِ ْ :
وت َو ُج ُناوِد ِه قَاا َل الَّا ِذ َ ُّ
يارةً ِ:اِ ذ ِ
او َما َع
ْن المَّ ِاو َوالمَّ ُ
لَ َنا ا ْل َي ْوَم َِ :جالُ َ
َ
ات ُ َئا ًة َكث َ
ْ
ين َينُن َ ُ ْ ُ
ين[البقرة.]ٕٜٗ :
َّ
الصا ِِ :ر َ

ِ
استدرؾ اآللوسي عمى أبي السعود عند تفسيره لقولو تعػالىَ  :كام ِم ْان ُِ َئ ٍاة َقمِيمَ ٍاة َقمَِ ْ :
يارةً" مػف أف الػدافع لمقولػة
َ
ات ُ َئا ًة َكث َ
ْ
نافيػا أف يكػوف ذلػؾ إليمػانيـ بالبعػث قػاؿ أبػو السػعود فػي
ىلالء الملمنيف ىو ثقة أولئؾ الملمنيف مف قوـ طالوت بنصػر اهلل  ليػـ ً
معرض تفسيره ..." :وىذا كما تػرح جػواب ناشػئ مػف كمػاؿ ثقػتيـ بنصػر اهلل تعػالى وتوفيقػو وال دلػؿ فػي ذلػؾ لظػف لقػاء اهلل بالبعػث

ال سيما باالستشياد فإف العمـ بو ربما يورث الي س مف الغمبة وال لتوقع ثوابو تعالى"(٘.)ٛ

لقد أشار اآللوسي في تفسيره لما ذىب إليو أبي السعود وقد ناقش ما ذىب إليو أبي السعود ب ف ىذا القوؿ ناشئ مف وجوه:
أوليا :إيمانيـ وتصديقيـ ب ركاف اإليماف باهلل  والذي أعظميا اإليماف باهلل .
ثانييا :إيمانيـ باليوـ اآللر.
ثالثيا :تصديقيـ ب ف اهلل  ينصر المستضعفيف مف الملمنيف.
را:عيا :أف ما ذىب إليو أبو السعود ىو لزوـ ما ال يمزـ مف تحميؿ ىذا المفظ لممعنػى الػذي ذىػب إليػو ،قػاؿ اآللوسػي" :وىػذا كمػا
تػػرح ناشػػئ مػػف كمػػاؿ إيمػػانيـ بػػاهلل واليػػوـ اآللػػر وتصػػديقيـ ب نػػو -سػػبحانو -ال يعج ػزه إحيػػاء المػػوتى كمػػا ال يعجػزه إماتػػة
فضال عف نصرة الضعفاء"(.)ٛٙ
اىحياء ً

أيضا" :وحمؿ مالقاتو -سػبحانو -عمػى مالقػاة نصػره تعػالى وت ييػده وجعػؿ التعبيػر بػذلؾ عنػو مبالغػة فإنػو بمعػزؿ
كما قاؿ ً

عف استعماؿ ذلؾ في جميع الكتاب المجيد"(.)ٛٚ

نالحػػظ أف اآللوسػػي فػػي مناقشػػتو ىبػػي السػػعود قػػد اعتمػػد نسػػؽ القػرلف الكػريـ فػػإف مػػا ذىػػب إليػػو أبػػو السػػعود يلػػالؼ نسػػؽ

القرلف الكريـ ،كما أشار إلى ذلؾ اآللوسي ب نو بمعزؿ عف استعمالو في جميع الكتاب المجيد.
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 -2اعتماد اآللوسي عمى عمم المناس:ات :ين اآليات ُي مناقشتو أل:ي السعود.
َع َناب و ِم ْن ُك ِّل الثَّمار ِ
ون و َّ ِ
ع َو َّ
ت لَ ُك ْم ِِ :و َّ
اك
ات إِ َّن ُِاي َذلِ َ
الزْر َ
مثاؿ ذلؾ عند تفسيره لقولو تعالىُ  :ي ْن ُِ :
النخي َل َو ْاأل ْ َ َ
الزْيتُ َ َ
ََ
ون[النحؿ.]ٔٔ :
َآل َي ًة لِقَ ْوٍم َيتَفَ َّك ُر َ
استدرؾ اآللوسي عمى أبي السعود فيما ذىب إليو أبو السعود مف أف سبب تقػديـ قولػو تعػالى" :ومنػو شػجر" الػوارد فػي
شراب و ِم ْن ُو َ ِ ِ ِ
ِ
اآلية السابقة حيث قاؿ تعالىُ  :ىو الَِّذي أَ ْن َز َل ِم َن َّ ِ
ون[النحؿ.]ٔٓ :
يم َ
اء لَ ُك ْم م ْن ُو َ َ ٌ َ
الس َماء َم ً
َ
ش َجٌر ُيو تُس ُ
حيػث أورد أبػػو السػػعود عػػدة معػ ٍ
ػاف مػػف ضػػمنيا؛ أف سػػبب التقػػديـ ىػػو أف أكثػػر الملػػاطبيف ىػػـ مػػف أصػػحاب المواشػػي
ػذاء لألنعػاـ لحصػولو بغيػػر صػن ٍع مػف البشػػر أو
ػديـ الشػػجر عمييػا مػع كونػػو غ ً
لػيس ليػـ زرع وال شػجر .قػػاؿ أبػو السػعود" :وتق ُ
ِ
ػاـ اإلنسػاف بػ مر مػػا تحػت يػػده وأكمػؿ مػف اىتمامػػو بػ مر نفسػػو ،أو
لإلرشػاد إلػى مكػػارـ اىلػالؽ فػإف مقتضػػاىا أف يكػوف اىتمػ ُ

ثمر"(.)ٛٛ
أكثر الملا َ
طبيف مف أصحاب المواشي ليس ليـ زرعٌ وال ٌ
ىف َ
ىذا المعنى لـ يرؽ لآللوسي؛ حيث أيد أبا السعود في ما ذكره مف ٍ
معنػى جدي ًػدا ،وىػو كمػا
أيضػا ً
معاف سابقة وأضاؼ ً
قاؿ اآللوسي" :ولؾ أف تقوؿ لما سبؽ ذكر الحيوانات الم كولة والمركوبة ناسب تعقيبيا بذكر مشربيا وم كميا؛ ىنػو أقػوح فػي
االمتناف بيا إذ لمقيا ومعاشيا ىجميػـ فػإف مػف وىػب دابػة مػع عمفيػا كػاف أحسػف ،كمػا قيػؿ :مػف الظػرؼ ىبػة اليديػة مػع

الظرؼ اه وال يلمو عف حسف"(.)ٜٛ

فيو قد اعتمد في استد اركو عمى أبي السعود عمى مناسبة ذكر ىذه اآلية الكريمة فػي ىػذا الموضػع لمػا سػبقيا مػف اآليػات
الكريمة.
 -3اعتماده ُي مناقشة أ:ي السعود عمى ما يصح من أس:اب النزول.
َّ ِ َّ ِ
ِ
اث ُِاي ِي ْم[لؿ عمػراف:
ين إِ ْذ ََ :ع َ
ون * لَقَ ْد َم َّن المَّ ُو َعمَى ا ْل ُم ْؤ ِم ِن َ
ير َِ :ما َي ْع َممُ َ
عند تفسيره لقولو  :ع ْن َد المو َوالم ُو َ:ص ٌ
ي َّ
أف عب َػد
ٖ .]ٔٙٗ-ٔٙاستدرؾ اآللوسي عمى أبي ما أورده مف سبب نزوؿ ليذه اآلية الكريمة حيث قاؿ أبػو السػعود"ُ :رِو َ
ِ
َّ
ػفياء عػنكـ،
أبي و
أبي :انظروا كيؼ ُ
أصحابو لرجوا َ
َ
أرد ىلالء الس َ
ذات يوـ فاستقبميـ ٌ
المو بف ّ
نفر مف الصحابة ،فقاؿ ابف َ
بكر  فقاؿ :مرحباً بالص ّديؽ ِ
دن ْوا منيـ ألذ بيد أبي ٍ
سيد بني تميـ ،وشي ِخ اإلسالـ ،وثاني رسوؿ اهلل  في الغار،
فمما َ
ّ
ِ
ِ
ػدي ،الفػارو ِ
نفسػو
ؽ الق ّ
نفسو وما لو لرسوؿ اهلل ،ثـ ألػذ بيػد عمػر  فقػاؿ :مرحبػاً بسػيد بنػي ع ّ
ػوي فػي دينػو البػاذؿ َ
الباذؿ َ
ولتَنِوِ ،
ِ
وسيد بني ىاشـ ما لػال
عمي كرـ اهلل وجيو فقاؿ :مرحباً بابف عـ
ومالَو لرسوؿ اهلل  ،ثـ ألذ بيد ٌّ
رسوؿ اهلل َ 
رسو َؿ اهلل  فنزلت"(ٓ.)ٜ
استدرؾ اآللوسي ما ذكره أبو السعود مف رواية سبب النزوؿ؛ معمػال ذلػؾ أف ىػذه الروايػة ىػي لمسػدي وىػو كمػا وصػفو

كػػذاب قػػاؿ اآللوسػػي" :وأمػػا مػػا ذك ػره الزملشػػري والبيضػػاوي وموالنػػا مفتػػي الػػديار الروميػػة وغيػػرىـ فيػػو مػػف طريػػؽ الس ػػدي
الصغير وىو كذاب ،وتمؾ السمسمة سمسمة الكذب ال سمسمة الذىب"(ٔ.)ٜ

ىذه الرواية وردت في كتاب الواحدي فقد قاؿ" :ألبرنا أحمد بف محمد بف إبراىيـ ،ألبرنا شيبة بػف محمػد ،حػدثنا عمػي

ابف محمد بف قرة ،حػدثنا أحمػد بػف محمػد بػف نصػر ،حػدثنا يوسػؼ بػف بػالؿ ،حػدثنا محمػد بػف مػرواف عػف الكمبػي ،عػف صػالع،
عف ابف عباس :نزلت ىذه اآلية في عبد اهلل بف أبي وأصحابو ،وذلؾ :أنيـ لرجػوا ذات يػوـ فاسػتقبميـ نفػر مػف أصػحاب رسػوؿ
اهلل  ،فقػػاؿ عبػػد اهلل بػػف أبػػي :انظػػروا كيػػؼ أرد ى ػلالء السػػفياء عػػنكـ ،فػػذىب ف لػػذ بيػػد أبػػي بكػػر الصػػديؽ  فقػػاؿ :مرحبػػا
بالصديؽ سيد بني تيـ ،وشيخ اإلسالـ ،وثاني رسوؿ اهلل في الغار ،البػاذؿ نفسػو ومالػو .ثػـ ألػذ بيػد عمػر  فقػاؿ :مرحبػا بسػيد
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بنػي عػدي بػػف كعػب ،الفػػاروؽ القػوي فػي ديػػف اهلل ،البػاذؿ نفسػػو ومالػو لرسػوؿ اهلل .ثػػـ ألػذ بيػػد عمػي كػرـ اهلل وجيػػو فقػاؿ :مرحبػػا
بابف عػـ رسػوؿ اهلل ولتنػو ،سػيد بنػي ىاشػـ مػا لػال رسػوؿ اهلل .ثػـ افترقػوا .فقػاؿ عبػد اهلل ىصػحابو :كيػؼ رأيتمػوني فعمػت فػإذا
رأيتموىـ فافعموا كما فعمت ف ثنوا عميو ليرا .فرجع المسمموف إلى النبي  ،وألبروه بذلؾ .ف نزؿ اهلل ىذه اآلية"(ٕ.)ٜ

وكما ىو معموـ أف ورود روايات أسباب النزوؿ في كتب أسباب النزوؿ ال يعنػي أنيػا جميػا صػحيع ،فيػي ال تلػرج

عف كونيا روايات تلضع لقواعد الجرح والتعديؿ ،لذا ال بد لنا مف معرفة ما قيؿ في ىذه الرواية ،وبتلريجيا يتبيف لنا أف
ىذه الرواي ة في سندىا محمد بف مرواف بف السائب عف الكمبي عف أبي صالع وبالرجوع الى كتب التراجـ تبيف أنيا رواية

واىية ،قاؿ ابف حجر" :لثار الوضع عميو الئحة .نواسناده مسمسؿ بالكذابيف"(ٖ.)ٜ
وقػػاؿ الػرازي :حػػدثنا عبػػد الػػرحمف قػػاؿ :قػػرئ عمػػى العبػػاس بػػف محمػػد الػػدوري عػػف يحيػػى ابػػف معػػيف قػػاؿ :السػػدح الصػػغير

صاحب الكمبي اسمو محمد بف مرواف مولى اللطابييف وليس بثقة"(ٗ.)ٜ

ومما سبؽ ،يتضع لنا أف اآللوسي قد اعتمد في مناقشتو ىبي السعود عمػى أسػباب النػزوؿ وأف اسػتدراكو فػي محمػو حيػث
أنو لـ يثبت سبب نزوؿ ىذه اآلية الذي أورده.
املبخث السابع:

مناذج مو االستدزاكات الصسحية لآللوسي على أبي السعود.
يبيف ىذا المبحث الجانب التطبيقي الستدراكات اآللوسي الصريحة عمى أبي السعود ،وذلػؾ مػف لػالؿ طائفػة مػف اآليػات

الكريمة التي استدرؾ اآللوسي أثناء تفسيرىا عمى أبي السعود ،مفردا كؿ موضع منيا في مطمب مستقؿ.
املطلب األول :اختالف الليل والهًاز.
أوالً :مو ن االستدراك وصيغتو.

الساااماو ِ
ات َو ْاأل َْر ِ
عنػػد تفسػػير أبػػي السػػعود لقولػػو " :والػػتالؼ الميػػؿ والنيػػار" مػػف اآليػػة الكريمػػة" :إِ َّن ُِاااي َخ ْمااا ِ
ض
ق َّ َ َ
ار َآلي ٍ
اخ ِت َال ِ
ات ِألُولِي ْاألَ ْل َِ :
ف المَّ ْي ِل َو َّ
اب[لؿ عمػراف ،]ٜٔٓ :أورد معنيػيف فػي بيػاف سػبب تعاقػب الميػؿ والنيػار؛ عازيػاً ذلػؾ
َو ْ
الن َي ِ َ

 -في المعنى اىوؿ -لحركة حركة السماوات وسكوف اىرض ،قػاؿ أبػو السػعود" :أي :فػي تعاقبيمػا فػي وجػو اىرض وكػوف كػؿ

منيما لمفة لآللر بحسب طموع الشمس وغروبيا التابعيف لحركات السماوات وسكوف اىرض"(٘.)ٜ

ىذا المعنى لـ يرؽ لآللوسي ،فقد أورد لفظا مف اىلفاظ الدالة عمى االستدراؾ الصػريع بعػد أف ذكػر ىػذا القػوؿ مشػي اًر إلػى

أنو ىبي السعود مستعينا ب حد اىلقاب التي انفرد بيا اآللوسي في الداللػة عمػى أبػي السػعود ،حيػث قػاؿ-" :كمػا قالػو موالنػا شػيخ

اإلسالـ -ملالؼ لما ذىب إلي جميور أىؿ السنة"(.)ٜٙ

مف لالؿ ىذا المثاؿ ،يتبيف لنا أف اآللوسي قد سار عمى منيجية بيف مػف لالليػا المفػظ الػداؿ عمػى االسػتدراؾ الصػريع مبينػا
أف القوؿ الذي أورده اآللوسي ىو ىبي السعود دوف غيره ،فقد أشار إليو ب حد اىلقاب الدالة عميو.
ثانيا :المناقشة والترجيح.

بعد أف تعرفنا عمى موطف االستدراؾ وصيغتو وبينا أف ىذا االستدراؾ ىو مػف االسػتدراكات الصػريحة لآللوسػي عمػى أبػي

السعود معتمديف في ذلؾ عمى اىلفاظ الدالة عمى االستدراكات الصريحة ،فإف أبا السعود قد بنى تصوره لفيـ ىذا الجزء مف
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اآلية الكريمة عمى أف تعاقب الميؿ والنيار ىو نتيجة لحركة السماوات وسكوف اىرض.
أما اآللوسي فقد بيف في تفسيره ليذه اآلية الكريمة أف تعاقب الميؿ والنيار سببو كمػا ىػو معػرؼ مػف الناحيػة الفمكيػة دوراف
اىرض حػػوؿ نفسػػيا وقػػد أشػػار اآللوسػػي إلػػى ىػػذا المعنػػى بقولػػو" :أي :تعاقبيم ػا وجػػيء كػػؿ منيمػػا لمػػؼ اآللػػر لحسػػب طمػػوع
الشمس وغروبيا التابعيف لسباحتيا في بحر قدرتو  حسب إرادتو"(.)ٜٚ

وحتى نوازف بيف ما ذىب إليو أبو السعود ،وما ذكره اآللوسي في بياف السبب الملدي لتعاقب الميؿ والنيػار فػال بػد

مف أمريف:
األول :معرفة ما ذكره المفسريف في بياف سبب تعاقب الميؿ والنيار وبالرجوع إلى أغمب كتب التفسػير نجػد أنيػـ قػد تنبيػوا
ليذا المعنى وىو ما ذىب إليو اآللوسي مف أف تعاقب الميؿ والنيار ىو سببو دوراف اىرض حوؿ نفسيا وليس كمػا

ذىب إليو أبو السعود.

ومما يليد ذلؾ ما ذىب إليو الفلر الرازي ،حيث قاؿ" :إف التالؼ أحواؿ الميؿ والنيار مرتبط بحركات الشمس"(.)ٜٛ

وممػا يػػلد ذلػؾ أيضػاً مػا ذىػػب إليػو ابػػف عاشػور فػػي تفسػير ىػػذه اآليػة ،حيػػث أحػاؿ فػػي تفسػيرىا إلػػى نظيرىػا فػػي سػػورة
البقرة حيث قاؿ" :وفي ذلػؾ ليػة للاصػة العقػالء إذ يعممػوف أسػباب الػتالؼ الميػؿ والنيػار عمػى اىرض وأنػو مػف لثػار
دوراف اىرض حوؿ الشمس في كؿ يوـ وليذا جعمت اآلية في التالفيما وذلؾ يقتضي أف كال منيما لية"(.)ٜٜ

الثاني :المنحى العممي المتلصص في عمـ الفمؾ فإف الثابت لدح عمماء الفمؾ أف السماوات ثابتػو وأف اىرض ىػي التػي
ت ػػدور ح ػػوؿ نفس ػػيا وح ػػوؿ الش ػػمس وبالت ػػالي تعاق ػػب المي ػػؿ والني ػػار وتعاق ػػب الفص ػػوؿ اىربع ػػة ،ق ػػاؿ ال ػػدكتور حمي ػػد
النعيمػػي" :فمكيػػا موقػػع ووقػػت طمػػوع (شػػروؽ) الشػػمس وغروبيػػا ملتمػػؼ مػػف يػػوـ إلػػى للػػر ،ومػػف موقػػع إلػػى ألػػر؛

بسبب دوراف اىرض حوؿ نفسيا وميؿ محورييا.)ٔٓٓ("..

وبناء عمى ما سبؽ ،فإنو يترجع لدي أف ما استدركو اآللوسي عمى أبي السعود فػي مكانػو ويػرد عمػى المعنػى الػذي ذىػب
إليو أبو السعود.
املطلب الثاني :األعنال بني احلكيكة واجملاش.
أوالً :مو ن االستدراك وصيغتو.

ياد
اان ُي ِر ُ
جاء استدراؾ اآللوسي عمى أبي السعود عند تفسػيره لقولػو " :نػوؼ إلػييـ أعمػاليـ" مػف اآليػة الكريمػةَ  :م ْان َك َ
ِ
ِ
الد ْن َيا َو ِزي َنتَ َيا ُن َاو ِّ
ا ْل َح َياةَ ُّ
اون[ىػود ،]ٔ٘ :فقػد أشػار اآللوسػي فػي معػرض تفسػيره
س َ
ف إِلَ ْاي ِي ْم أ ْ
يياا َو ُى ْام ُ َ
َع َماالَ ُي ْم ُ َ
يياا َال ُي َْ :خ ُ

ليػػذه اآليػػة الكريمػػة أف أبػػا السػػعود قػػد أشػػار إلػػى أف المػراد مػػف قولػػو تعػػالى" :أعمػػاليـ" ،أي :اىجػػور ولػػيس حقيقػػة العمػػؿ ،قػػاؿ

اآللوسي" :وقيؿ :اىعماؿ عبارة عف اىجور مجازا"(ٔٓٔ).

ثـ أردؼ اآللوسي استدراكو عمى ما أشار إليو أبو السعود بقوؿ اآللوسي " :نواليو أشار شيخ اإلسالـ واىوؿ أولى"(ٕٓٔ).

ثانيا :المناقشة والترجيح.

لقػػد بنػػى اآللوسػػي اسػػتدراكو عمػػى أبػػي السػػعود لكونػػو قػػد حمػػؿ قولػو " :اىعمػػاؿ" عمػػى المعنػػى المجػػازي حيػػث بػػيف أبػػو

السػعود أف الثمػرة المرجػػوة لألعمػاؿ ىػو جزائيػػا بينمػا حمػػؿ اآللوسػي المفػظ عمػػى المعنػى الحقيقػػي بنػاء عمػى حػػذؼ المضػاؼ إليػػو
وىو المقدر بقولو أجور.
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وبعرض ىذا المعنى عمى أقواؿ المفسريف نجػد أف المفسػريف قػد انقسػموا فػي المػراد مػف قولػو تعػالى" :أعمػاليـ" ،فمػنيـ مػف
حمميػػا عمػػى المجػػاز ،ومػػنيـ مػػف حمميػػا عمػػى الحقيقػػة ،وممػػف ذىػػب إلػػى أنيػػا عمػػى المجػػاز البيضػػاوي فقػػاؿ" :نوصػػؿ إلػػييـ جػزاء
أعماليـ في الدنيا مف الصحة والرئاسة وسعة الرزؽ وكثرة اىوالد"(ٖٓٔ).

بينما ذىب النسفي مثال إلى أف المراد باىعماؿ ىي حقيقة اىعاؿ قػاؿ النسػفي ":نوصػؿ إلػييـ أجػور أعمػاليـ وافيػو كاممػة

مف غير بلس في الدنيا وىو ما يرزقوف فييا مف الصحة الرزؽ وىـ الكفار أو المنافقوف"(ٗٓٔ).

إف ما يترجع لدي ىو ما ترجع لآللوسي حيث أفاد المفاظ الداؿ عمى االستدراؾ الصريع ترجيع ما ذىب إليو اآللوسي.
نواف مػػا ذىػػب إليػػو اآللوسػػي موافػػؽ لمقواعػػد الفقييػػة التػػي تػػدؿ عمػػى أف الكػػالـ يحمػػؿ عمػػى حقيقتػػو حيػػث جػػاءت القاعػػدة

الفقييػة تػنص عمػى" :اىصػػؿ فػي الكػالـ الحقيقػػة"(٘ٓٔ) ،وبالتػالي فإنػو ال يصػػار إلػى المجػاز إال إذا تعػػذرت الحقيقػة ،وال يوجػد مػػا

يشير في ىذه اآلية إلى تعذر حمؿ المفظ عمى حقيقتو.

املطلب الثالث :تعريب كل مو خيالف أمس زسولٌ.
أوالً :مو ن االستدراك وصيغتو.

َِ :ذ ْن ِ:ا ِاو َُ ِما ْنيم ما ْان أَرسا ْم َنا عمَ ْيا ِاو ح ِ
اصا ًا:ا
َ
َ
ُْ َ ْ َ
ِ
او لِاي ْ ِ
اي ْم
َك َ
اان المَّ ُ َ
سُ
نم َم ُي ْم َولَك ْان َكاا ُنوا أَ ْنفُ َ

عنػػد تفسػػير أبػػي السػػعود لقولػػو " :فكػػال" مػػف اآليػػة الكريمػػة ُ َُكا أاال أَ َخا ْذ َنا
ض َو ِم ْن ُي ْم َم ْن أَ ْقَرْق َناا َو َماا
َخ َذتْ ُو َّ
َو ِم ْن ُي ْم َم ْن أ َ
س ْف َنا ِِ :و ْاأل َْر َ
الص ْي َح ُة َو ِم ْن ُي ْم َم ْن َخ َ
اون[العنكبػػوت ،]ٗٓ :بػػيف أنيػػا عائػػدة عمػػى المػػذكوريف فػػي سػػباؽ اآليػػات الكريمػػة فقػػاؿ" :تفسػػير لم ػا ينبػػئ عنػػو عػػدـ سػػبقيـ
َي ْ
نمِ ُما َ

بطريؽ اإلبياـ أي فكؿ واحد مف المذكوريف "(.)ٔٓٙ

ىػػذا المعنػػى لػػـ يمػػؽ قب ػوال عنػػد اآللوسػػي لػػذا فقػػد اسػػتدرؾ عمػػى أبػػي السػػعود بعػػد أف ذكػػر كالمػػو بقولػػو ":وفػػي القمػػب منػػو

شيء"( ،)ٔٓٚفيو يرح ب ف قولو تعالى" :فكال" ،تشمؿ كؿ مف كفر ولـ يمتزـ ىػدح اىنبيػاء قػاؿ اآللوسػي" :ىػذا ومػا بعػده كالفذلكػة
لآليات المتضمنة تعذيب مف كفر ولـ يمتثؿ أمر مف أرسؿ إليو"(.)ٔٓٛ

ثانياً :المناقشة والترجيح.

إف الناظر في سياؽ اآليات الكريمػة يػدرؾ أنيػا تحػدثت عػف اىقػواـ السػابقة مػف لػدف نػوح  فجػاءت ىػذه اآليػة الكريمػة

لتبػػيف مصػػير كػػؿ مػػف أعػػرض عػػف دعػػوة الحػػؽ ،ومػػف ىنػػا يتبػػيف لنػػا أف مػػا ذىػػب إليػػو أبػػو السػػعود يتناسػػب مػػع سػػياؽ اآليػػات
الكريمة ،وىو ما ال يتعارض مع ما ذكره اآللوسي فقد بيف ىذه اآلية ولحاقيػا مػف اآليػات الكريمػة يتحػدث عػف تعػذيب مػف يكفػر
ولـ يمتثؿ أمر نبيو .
ومف ىنا ومف لالؿ ىذه اىمثمة ،يتبيف أف استدراكات اآللوسي عمى أبي السعود منيا ما ىو في محمو ومنيا ما ليس كذلؾ.

اخلامتة.

مف لالؿ دراستي لمني اآللوسي في استدراكاتو الصريحة عمى أبي السعود توصمت إلى النتائ اآلتية:

ٔ -وفرة االستدراكات الصريحة لآللوسي عمى أبي السعود.

ٕ -لقػد سػار اآللوسػي عمػى مػػني مطػرد فػي اسػتدراكاتو الصػريحة عمػػى أبػي السػعود مػف حيػث التيػػار اىلفػاظ ،فيػو لػـ يمتػػزـ
ظا بعينو بؿ توسع في ذلؾ ،وىذا يدؿ عمى سعة عممو.
لف ً
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أيضا باسـ كتابو.
ّٖ -نوع اآللوسي في ذكر اىلقاب واىوصاؼ الدالة عمى أبي السعود ،فقد ذكره باسمو ولقبو وكنيتو وأشار إليو ً
ٗ -تتبع اآللوسي أبا السعود في استدراكو عمى مف سبقو ،فاستدرؾ اآللوسي عمى استدراؾ أبي السعود.
٘ -قميال ما كاف يستدرؾ اآللوسي عمى أبي السعود دوف مناقشتو في ما ذىب إليو.
 -ٙاعتمد اآللوسي في مناقشتو ىبي السعود عمى نسؽ القرلف الكريـ ،وعمـ المناسبات ،وأسباب النزوؿ.
التوصيات:

ٔ -توجيو عناية الدارسيف والباحثيف لدراسة االستدراكات؛ لما فييا مف فائدة عممية جمة.
ٕ -وضع مساؽ لطمبة الدراسات العميا يتعمؽ بدراسة االستدراكات في التفسير.
ٖ -غربمة المصنفات التفسيرية مف اآلراء التي تلالؼ المني العممي.

ٗ -إتاحة المجاؿ أماـ الدراسات الحديثة لموقوؼ عمى مدح إنتاجية ىذه االستدراكات ومعالجتيا لموضوع االستدراؾ.
اهلوامش.
(ٔ) أحم ػػد ب ػػف ف ػػارس القزوين ػػي (ت ػػوفيٖٜ٘ىػ ػػ) ،مقااااييس المغاااة ،تحقي ػػؽ :عبدالس ػػالـ محم ػػد ى ػػاروف ،دار الفك ػػرٜٜٔٚ ،ـ ،جٕ،
ص.ٕٜٙ

(ٕ) محمود بف عمر الزملشري ،أساس ال:القة ،جٔ ،صٗ.ٕٛ
(ٖ) محمد بف مكرـ ابف منظور ،لسان العرب ،جٓٔ ،ص.ٜٗٔ

(ٗ) محمود بف عمر الزملشري ،أساس ال:القة ،جٔ ،ص ٗ.ٕٛ
(٘) محمد ابف أبي بكر الرازي ،مختار الصحاح ،صٗٓٔ.
( )ٙإبراىيـ مصطفى ،المعجم الوسي  ،جٔ ،صٔ.ٕٛ

( )ٚأحمد ملتار عمر ،معجم المغة العر:ية المعاصرة ،جٔ ،صٓٗ.ٚ
( )ٛالمرجع السا:ق.

( )ٜنايؼ بف سعيد الزىراني ،استدراكات السمف ُي التفسير ُي القرون الثالثة األولى دراسة نقدية مقارنة ،صٕٔ.

(ٓٔ) لالد بف محمد الشيراني ،استدراكات ا:ن عاشور عمى ال :ري وا:ن ع ية ُي تفسيره التحرير والتنوير دراسة ننرية ت :يقية،
صٔ.ٚ

(ٔٔ) مذكور ،استدراكات ابف عاشور عمى الرازي والبيضاوي وأبي حياف في تفسيره التحرير والتنوير دراسة نظرية تطبيقية( ،صٕ،)ٚ
والعطري ،استدراكات ا:ن عاشور عمى الثعم:ي وا:ن العر:ي والقر :ي ُي تفسيره التحرير والتنوير دراسة ننرية ت :يقية،

صٔٔٔ.

(ٕٔ) منصور سميماف نصار ،تعق:ات الحاُن ا:ن حجر عمى قيره من العمماء من خالل كتا:و تيذيب التيذيب من :داية حرف
األلف إلى نياية حرف الزاي ،رسالة ماجستير ،الجامعة اىردنية ،كمية الدراسات العميا.ٕٓٓ٘ ،

(ٖٔ) الحتاوي ،تعق:ات الحاُن ا:ن حجر ُي ُتح ال:اري عمى الحاُن ا:ن ع:د ال:ر ،رسالة ماجستير ،الجامعة اىردنية ،كمية
الدراسات العميا.ٕٓٓٛ ،

(ٗٔ) نصار ،تعق:ات الحاُن ا:ن حجر عمى قيره من العمماء من خالل كتا:و تيذيب التيذيب من :داية حرف األلف إلى نياية
حرف الزاي ،صٕٕ.
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(٘ٔ) ناؿ كؿ مف الباحثيف درجة الدكتوراه مف جامعة أـ القرح ،مكة المكرمة ،عاـ ٕٔٔٓ.
( )ٔٙمحمد حسيف الذىبي (ٖٜٔٛىػ) ،التفسير والمفسرون ،ملسسة التاريخ العربي ،طٔ،جٔ ،صٕٖٕ.
) )ٔٚمحمود عبداهلل اآللوسي (ٕٓٔٚىػ) ،روح المعاني ُي تفسير القرآن العنيم والس:ع المثاني ،ضبطو :عمي عطية ،منشورات
محمد عمي بيضوف ،دار الكتب العممية ،بيروت – لبنافٕٓٔٗ ،ـ ،طٗ ،جٖٔ ،صٖ٘.

( )ٔٛروح المعاني ،ج ،ٚصٕٖٕ ،جٔٔ ،ص.ٕٚ
( )ٜٔروح المعاني ،جٕ ،صٕ٘ٔ.
(ٕٓ) روح المعاني ،ج ،ٙصٕٕ٘.
(ٕٔ) روح المعاني ،جٔ ،صٖ.ٔٙ
(ٕٕ) روح المعاني ،جٓٔ ،صٗٓٔ.
(ٖٕ) روح المعاني ،جٗ ،صٗ.ٕٙ
(ٕٗ) روح المعاني ،ج٘ ،صٓٔ.
(ٕ٘) روح المعاني ،ج٘ ،صٕٗٔ
( )ٕٙروح المعاني ،ج ،ٙصٗ.ٚ
( )ٕٚروح المعاني ،ج ،ٚصٗ.ٔٙ
( )ٕٛروح المعاني ،ج ،ٙصٗٔٗ.
( )ٕٜروح المعاني ،ج ،ٙصٔ.ٔٚ
(ٖٓ) روح المعاني ،ج ،ٚص.ٔٙٙ
(ٖٔ) روح المعاني ،ج ،ٙص٘ٔٗ.
(ٕٖ) روح المعاني ،ج ،ٚصٖٖ٘.
(ٖٖ) روح المعاني ،جٔ ،ص.ٜٔ٘
(ٖٗ) روح المعاني ،جٔ ،صٖ.ٔٙ
(ٖ٘) روح المعاني ،جٔ ،صٖ.٘ٙ
( )ٖٙروح المعاني ،جٕٔ ،ص٘.ٔٙ
( )ٖٚروح المعاني ،جٗٔ ،صٔ٘ٔ.
( )ٖٛروح المعاني ،ج٘ٔ ،صٖٕٓ.
( )ٖٜروح المعاني ،جٕ ،صٖ.ٖٙ
(ٓٗ) روح المعاني ،جٔ ،ص ٜٔ٘وجٗ ،صٓ ،ٜٔوجٓٔ ،صٕٓٔ ،وجٔٔ ،ص ،ٕٚوج٘ٔ ،صٖٕٓ.
(ٔٗ) روح المعاني ،ج ،ٚص.ٗٚ
(ٕٗ) روح المعاني ،جٗ ،صٗ ،ٕٙوج٘ ،ص٘.
(ٖٗ) روح المعاني ،جٔ ،صٖ.٘ٙ
(ٗٗ) روح المعاني ،ج ،ٚصٕٔٔ.
(٘ٗ) روح المعاني ،ج ،ٚصٖ٘ٔ.
( )ٗٙروح المعاني ،ج ،ٚص٘.ٕٙ
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( )ٗٚروح المعاني ،ج ،ٛص٘ٗ.

( )ٗٛروح المعاني ،جٓٔ ،صٖ.ٖٙ
( )ٜٗروح المعاني ،جٔٔ ،صٖٓ.

(ٓ٘) روح المعاني ،جٔٔ ،صٕٓٔ.
(ٔ٘) روح المعاني ،جٗٔ ،صٗٗٔ.
(ٕ٘) روح المعاني ،ج٘ٔ ،صٔ.ٕٙ
(ٖ٘) روح المعاني ،جٕٔ ،ص٘.ٔٙ
(ٗ٘) روح المعاني ،ج ،ٛص.ٜٙ

(٘٘) روح المعاني ،ج ،ٛص.ٕٜٜ
( )٘ٙروح المعاني ،ج ،ٚصٖٓ٘.
( )٘ٚروح المعاني ،جٔ ،ص.ٜٔ٘
( )٘ٛروح المعاني ،ج٘ٔ ،صٖ.ٛ
( )ٜ٘روح المعاني.ٖٙٙ/ٕ ،

(ٓ )ٙمحمود عبداهلل اآللوسي (ٕٓٔٚىػ) ،روح المعاني ُي تفسير القرآن العنيم والس:ع المثاني ،ضبطو :عمي عطية ،منشورات
محمد عمي بيضوف ،دار الكتب العممية ،بيروت – لبنافٕٓٔٗ ،ـ ،طٗ ،جٕ ،صٕ٘ٔ.

(ٔ )ٙمحمود عبداهلل اآللوسي (ٕٓٔٚىػ) ،روح المعاني ُي تفسير القرآن العنيم والس:ع المثاني ،ضبطو :عمي عطية ،منشورات
محمد عمي بيضوف ،دار الكتب العممية ،بيروت – لبنافٕٓٔٗ ،ـ ،طٗ ،ج ،ٙصٗٔٗ.

(ٕ )ٙمحمود عبداهلل اآللوسي (ٕٓٔٚىػ) ،روح المعاني ُي تفسير القرآن العنيم والس:ع المثاني ،ضبطو :عمي عطية ،منشورات
محمد عمي بيضوف ،دار الكتب العممية ،بيروت – لبنافٕٓٔٗ ،ـ ،طٗ ،ج ،ٙص٘ٔٗ.

(ٖ )ٙمحمود عبداهلل اآللوسي (ٕٓٔٚىػ) ،روح المعاني ُي تفسير القرآن العنيم والس:ع المثاني ،ضبطو :عمي عطية ،منشورات
محمد عمي بيضوف ،دار الكتب العممية ،بيروت – لبنافٕٓٔٗ ،ـ ،طٗ ،ح ،ٛص٘ٗ.

(ٗ )ٙمحمود عبداهلل اآللوسي (ٕٓٔٚىػ) ،روح المعاني ُي تفسير القرآن العنيم والس:ع المثاني ،ضبطو :عمي عطية ،منشورات
محمد عمي بيضوف ،دار الكتب العممية ،بيروت – لبنافٕٓٔٗ ،ـ ،طٗ.ٗ٘ /ٛ ،

(٘ )ٙمحمود عبداهلل اآللوسي (ٕٓٔٚىػ) ،روح المعاني ُي تفسير القرآن العنيم والس:ع المثاني ،ضبطو :عمي عطية ،منشورات
محمد عمي بيضوف ،دار الكتب العممية ،بيروت – لبنافٕٓٔٗ ،ـ ،طٗ ،ج ،ٙصٔ.ٔٚ

( )ٙٙلقد ورد ىذا الحديث مف طريؽ أبي نعيـ الحافظ :ألبرنا أحمد بف سيؿ بف عمر العسكري :حدثنا إبراىيـ بف حرب العسكري (ح)
قاؿ أبو نعيـ :وألبرنا عبداهلل بف جعفر :ألبرنا إسماعيؿ بف عبداهلل قاال :حدثنا عمي بف بحر :حدثنا حكاـ بف سمـ :حدثنا

عنبسة ،عف كثير بف زاذاف ،عف أبي حازـ ،عف أبي ىريرة الحديث أنظر نبيؿ سعد الديف جرار ،اإليماء إلى زوائد اىمالي

واىجزاء  -زوائد اىمالي والفوائد والمعاجـ والمشيلات عمى الكتب الستة والموط ومسند اإلماـ أحمد ،أضواء السمؼ،ٕٓٓٚ،

ج ،ٙصٗٗٗ.

( )ٙٚمحمود عبداهلل اآللوسي (ٕٓٔٚىػ) ،روح المعاني ُي تفسير القرآن العنيم والس:ع المثاني ،ضبطو :عمي عطية ،منشورات
محمد عمي بيضوف ،دار الكتب العممية ،بيروت – لبنافٕٓٔٗ ،ـ ،طٗ ،ج ،ٙصٔ ٔٚوصٕ.ٔٚ

( )ٙٛمحمود عبداهلل اآللوسي (ٕٓٔٚىػ) ،روح المعاني ُي تفسير القرآن العنيم والس:ع المثاني ،ضبطو :عمي عطية ،منشورات
محمد عمي بيضوف ،دار الكتب العممية ،بيروت – لبنافٕٓٔٗ ،ـ ،طٗ ،ج٘ ،ص.ٖٙ
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( )ٜٙمحمود عبداهلل اآللوسي (ٕٓٔٚىػ) ،روح المعاني ُي تفسير القرآن العنيم والس:ع المثاني ،ضبطو :عمي عطية ،منشورات
محمد عمي بيضوف ،دار الكتب العممية ،بيروت – لبنافٕٓٔٗ ،ـ ،طٗ ،ج ،ٛص.ٕٜٜ

(ٓ )ٚمحمود عبداهلل اآللوسي (ٕٓٔٚىػ) ،روح المعاني ُي تفسير القرآن العنيم والس:ع المثاني ،ضبطو :عمي عطية ،منشورات
محمد عمي بيضوف ،دار الكتب العممية ،بيروت – لبنافٕٓٔٗ ،ـ ،طٗ ،ج ،ٛص.ٕٜٜ

(ٔ )ٚمحمود عبداهلل اآللوسي (ٕٓٔٚىػ) ،روح المعاني ُي تفسير القرآن العنيم والس:ع المثاني ،ضبطو :عمي عطية ،منشورات
محمد عمي بيضوف ،دار الكتب العممية ،بيروت – لبنافٕٓٔٗ ،ـ ،طٗ ،ج ،ٚص.ٔٙٙ

(ٕ )ٚمحمود عبداهلل اآللوسي (ٕٓٔٚىػ) ،روح المعاني ُي تفسير القرآن العنيم والس:ع المثاني ،ضبطو :عمي عطية ،منشورات
محمد عمي بيضوف ،دار الكتب العممية ،بيروت – لبنافٕٓٔٗ ،ـ ،طٗ ،ج ،ٚص.ٔٙٙ

(ٖ )ٚمحمود عبداهلل اآللوسي (ٕٓٔٚىػ) ،روح المعاني ُي تفسير القرآن العنيم والس:ع المثاني ،ضبطو :عمي عطية ،منشورات
محمد عمي بيضوف ،دار الكتب العممية ،بيروت – لبنافٕٓٔٗ ،ـ ،طٗ ،جٗ ،صٗ.ٕٙ

(ٗ )ٚمحمود عبداهلل اآللوسي (ٕٓٔٚىػ) ،روح المعاني ُي تفسير القرآن العنيم والس:ع المثاني ،ضبطو :عمي عطية ،منشورات
محمد عمي بيضوف ،دار الكتب العممية ،بيروت – لبنافٕٓٔٗ ،ـ ،طٗ ،جٗ ،صٗ.ٕٙ

(٘ )ٚأبي السعود ،محمد بف محمد (ٕٜٛىػ) ،إرشاد العقل السميم إلى مزايا الكتاب الكريم ،تحقيؽ :لالد محفوظ ،دار الكتب العممية،
بيروت -لبنافٕٓٔٓ ،ـ ،طٔ،جٖ ،ص.ٖٓٚ

( )ٚٙمحمود عبداهلل اآللوسي (ٕٓٔٚىػ) ،روح المعاني ُي تفسير القرآن العنيم والس:ع المثاني ،ضبطو :عمي عطية ،منشورات
محمد عمي بيضوف ،دار الكتب العممية ،بيروت – لبنافٕٓٔٗ ،ـ ،طٗ ،ج ،ٚصٕٖ٘.

( )ٚٚمحمود عبداهلل اآللوسي (ٕٓٔٚىػ) ،روح المعاني ُي تفسير القرآن العنيم والس:ع المثاني ،ضبطو :عمي عطية ،منشورات
محمد عمي بيضوف ،دار الكتب العممية ،بيروت – لبنافٕٓٔٗ ،ـ ،طٗ ،جٗٔ ،صٔ٘ٔ.

( )ٚٛمحمود عبداهلل اآللوسي (ٕٓٔٚىػ) ،روح المعاني ُي تفسير القرآن العنيم والس:ع المثاني ،ضبطو :عمي عطية ،منشورات
محمد عمي بيضوف ،دار الكتب العممية ،بيروت – لبنافٕٓٔٗ ،ـ ،طٗ ،جٗٔ ،صٔ٘ٔ.

( )ٜٚمحمود عبداهلل اآللوسي (ٕٓٔٚىػ) ،روح المعاني ُي تفسير القرآن العنيم والس:ع المثاني ،ضبطو :عمي عطية ،منشورات
محمد عمي بيضوف ،دار الكتب العممية ،بيروت – لبنافٕٓٔٗ ،ـ ،طٗ ،ج٘ٔ ،صٖٕٓ.

(ٓ )ٛمحمود عبداهلل اآللوسي (ٕٓٔٚىػ) ،روح المعاني ُي تفسير القرآن العنيم والس:ع المثاني ،ضبطو :عمي عطية ،منشورات
محمد عمي بيضوف ،دار الكتب العممية ،بيروت – لبنافٕٓٔٗ ،ـ ،طٗ ،ج٘ٔ ،صٖٕٓ.

(ٔ )ٛمحمود عبداهلل اآللوسي (ٕٓٔٚىػ) ،روح المعاني ُي تفسير القرآن العنيم والس:ع المثاني ،ضبطو :عمي عطية ،منشورات
محمد عمي بيضوف ،دار الكتب العممية ،بيروت – لبنافٕٓٔٗ ،ـ ،طٗ ،ج٘ٔ ،صٖٕٓ.

(ٕ )ٛمحمود عبداهلل اآللوسي (ٕٓٔٚىػ) ،روح المعاني ُي تفسير القرآن العنيم والس:ع المثاني ،ضبطو :عمي عطية ،منشورات
محمد عمي بيضوف ،دار الكتب العممية ،بيروت – لبنافٕٓٔٗ ،ـ ،طٗ ،جٔ ،ص.ٜٔ٘

(ٖ )ٛمحمود عبداهلل اآللوسي (ٕٓٔٚىػ) ،روح المعاني ُي تفسير القرآن العنيم والس:ع المثاني ،ضبطو :عمي عطية ،منشورات
محمد عمي بيضوف ،دار الكتب العممية ،بيروت – لبنافٕٓٔٗ ،ـ ،طٗ ،جٔ ،ص.ٜٔ٘

(ٗ )ٛمحمود عبداهلل اآللوسي (ٕٓٔٚىػ) ،روح المعاني ُي تفسير القرآن العنيم والس:ع المثاني ،ضبطو :عمي عطية ،منشورات
محمد عمي بيضوف ،دار الكتب العممية ،بيروت – لبنافٕٓٔٗ ،ـ ،طٗ ،جٔٔ ،صٕٓٔ.

(٘ )ٛمحمد بف محمد أبي السعود (ٕٜٛىػ) ،إرشاد العقل السميم إلى مزايا الكتاب الكريم ،تحقيؽ :لالد محفوظ ،دار الكتب العممية،
بيروت -لبنافٕٓٔٓ ،ـ ،طٔ ،جٔ.ٕ٘ٔ/
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( )ٛٙمحمود شكري اآللوسي (ٕٓٔٚىػ) ،روح المعاني ُي تفسير القرآن العنيم والس:ع المثاني ،ضبطو :عمي عطية ،منشورات
محمد عمي بيضوف ،دار الكتب العممية ،بيروت –لبناف ،ٕٓٔٗ ،طٗ ،جٔ ،صٕ.٘ٙ

( )ٛٚمحمود شكري اآللوسي (ٕٓٔٚىػ) ،روح المعاني ُي تفسير القرآن العنيم والس:ع المثاني ،ضبطو :عمي عطية ،منشورات
محمد عمي بيضوف ،دار الكتب العممية ،بيروت –لبناف ،ٕٓٔٗ ،طٗ ،جٔ ،صٖ.٘ٙ

( )ٛٛمحمد بف محمد أبي السعود (ٕٜٛىػ) ،إرشاد العقل السميم إلى مزايا الكتاب الكريم ،تحقيؽ :لالد محفوظ ،دار الكتب العممية،
بيروت -لبنافٕٓٔٓ ،ـ ،طٔ ،ج٘ ،ص.ٜٔٓ

( )ٜٛمحمود شكري اآللوسي (ٕٓٔٚىػ) ،روح المعاني ُي تفسير القرآن العنيم والس:ع المثاني ،ضبطو :عمي عطية ،طٗ،
منشورات محمد عمي بيضوف ،دار الكتب العممية ،بيروت – لبناف ،ٕٓٔٗ ،ج ،ٚصٖٓ٘.

(ٓ )ٜمحمد بف محمد أبي السعود (ٕٜٛىػ) ،إرشاد العقل السميم إلى مزايا الكتاب الكريم ،تحقيؽ :لالد محفوظ ،دار الكتب
العممية ،بيروت لبنافٕٓٔٓ،ـ ،طٔ ،جٔ ،صٖٖٔ  -صٖٗٔ.

(ٔ )ٜمحمود شكري اآللوسي (ٕٓٔٚىػ) ،روح المعاني ُي تفسير القرآن العنيم والس:ع المثاني ،ضبطو :عمي عطية ،منشورات محمد
عمي بيضوف ،دار الكتب العممية ،بيروت – لبناف ،ٕٓٔٗ ،طٗ ،جٔ ،ص.ٜٔ٘

(ٕ )ٜعمي بف أحمد الواحدي (ٗٙٛىػ) ،أس:اب نزول القرآن ،تحقيؽ :كماؿ بسيوني زغموؿ ،دار الكتب العممية ،بيروت ،طٔ،
صٕ٘ .وألرجو السيوطي في الدر المنثور ،جٔ ،ص.ٚٛ

(ٖ )ٜمحمد بف عمي الشوكاني (ٕٓ٘ٔىػ) ،الفوائد المجموعة ُي األحاديث الموروعة ،تحقيؽ :عبدالرحمف اليماني ،دار الكتب
العممية ،بيروت ،لبناف ،جٔ ،ص.ٖٔٛ

(ٗ )ٜالرازي ،عبد الرحمف بف محمد (ٖٕٚىػ) ،الجرح والتعديل ،دار إحياء التراث العربي – بيروتٜٕٔ٘ ،ـ ،طٔ ،ج ،ٛص.ٛٙ
(٘ )ٜمحمد بف محمد أبي السعود (ٕٜٛىػ) ،إرشاد العقل السميم إلى مزايا الكتاب الكريم ،تحقيؽ :لالد محفوظ ،دار الكتب
العممية ،بيروت لبنافٕٓٔٓ،ـ ،طٔ ،جٕ ،ص.ٕٜٔ

( )ٜٙمحمود عبداهلل اآللوسي (ٕٓٔٚىػ) ،روح المعاني ُي تفسير القرآن العنيم والس:ع المثاني ،ضبطو :عمي عطية ،منشورات محمد
عمي بيضوف ،دار الكتب العممية ،بيروت – لبناف ،ٕٓٔٗ ،طٗ ،جٕ ،ص.ٖٙٙ

( )ٜٚمحمود عبداهلل اآللوسي (ٕٓٔٚىػ) ،روح المعاني ُي تفسير القرآن العنيم والس:ع المثاني ،ضبطو :عمي عطية ،منشورات محمد
عمي بيضوف ،دار الكتب العممية ،بيروت – لبناف ،ٕٓٔٗ ،طٗ ،جٕ ،ص.ٖٙٙ

( )ٜٛمحمد بف عمر الرازي (ٙٓٙىػ) ،مفاتيح الغيب ،دار إحياء التراث العربي ،بيروتٕٔٗٓ،ىػ ،طٖ ،جٗ ص.ٔٙٙ
( )ٜٜمحمد الطاىر بف محمد ابف عاشور (ٖٖٜٔىػ) ،تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد،
الدار التونسية لمنشر ٜٗٔٛىػ ،جٕ ،ص.ٚٛ

(ٓٓٔ) حميد مجوؿ النعيمي ،السماء ذات الح:ك ،دبي جائزة دبي الدولية لمقرلف الكريـٕٓٔ٘ ،ـ ،جٔ ،صٓ.ٔٛ
(ٔٓٔ) محمود عبداهلل اآللوسي (ٕٓٔٚىػ) ،روح المعاني ُي تفسير القرآن العنيم والس:ع المثاني ،ضبطو :عمي عطية ،منشورات
محمد عمي بيضوف ،دار الكتب العممية ،بيروت – لبناف ،ٕٓٔٗ ،طٗ ،ج ،ٙصٕٕ٘.

(ٕٓٔ) محمود عبداهلل اآللوسي (ٕٓٔٚىػ) ،روح المعاني ُي تفسير القرآن العنيم والس:ع المثاني ،ضبطو :عمي عطية ،منشورات
محمد عمي بيضوف ،دار الكتب العممية ،بيروت – لبناف ،ٕٓٔٗ ،طٗ ،ج ،ٙصٕٕ٘.

(ٖٓٔ) عبداهلل بف عمر البيضاوي (ٜٔٙىػ) ،أنوار التنزيل وأسرار التلويل ،تقديـ :محمد المرعشمي ،دار إحياء التراث العربي
وملسسة التاريخ العربي ،بيروتٜٜٔٛ،ـ ،طٔ،جٖ،ص ٖٓٔ.
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مهًج اآللوسي يف استدزاكاتٌ الصسحية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(ٗٓٔ) عبداهلل بف أحمد النسفي (ٓٔٚىػ) ،مدارك التنزيل وحقائق التلويل ،تحقيؽ :يوسؼ عمي بديوي ،دار الكمـ الطيب ،بيروت -
لبنافٜٜٔٛ ،ـ ،طٔ ،جٕ ،صٔ٘.

(٘ٓٔ) أحمد محمد الزرقا (ٖٔ٘ٚىػ) ،شرح القواعد الفقيية ،دار القمـ ،دمشؽٜٜٔٛ ،ـ ،طٕ ،صٖٖٔ.
( )ٔٓٙمحمد بف محمد أبي السعود (ٕٜٛىػ) ،إرشاد العقل السميم إلى مزايا الكتاب الكريم ،تحقيؽ :لالد محفوظ ،دار الكتب
العممية ،بيروت لبنافٕٓٔٓ،ـ ،طٔ ،ج ،ٙصٖ٘ٓ.

( )ٔٓٚمحمود عبداهلل اآللوسي (ٕٓٔٚىػ) ،روح المعاني ُي تفسير القرآن العنيم والس:ع المثاني ،ضبطو :عمي عطية ،منشورات
محمد عمي بيضوف ،دار الكتب العممية ،بيروت – لبناف ،ٕٓٔٗ ،طٗ ،جٓٔ ،صٖ.ٖٙ

( )ٔٓٛمحمود عبداهلل اآللوسي (ٕٓٔٚىػ) ،روح المعاني ُي تفسير القرآن العنيم والس:ع المثاني ،ضبطو :عمي عطية ،منشورات
محمد عمي بيضوف ،دار الكتب العممية ،بيروت – لبناف ،ٕٓٔٗ ،طٗ ،جٓٔ ،صٖ.ٖٙ
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