


بن  محمد  ا�مام  بجامعة  الدين  أصول  كلية  من  الماجستير  درجة  على  حصل   •
القرآن: دراسة  سعود ا�سالمية وكانت أطروحته بعنوان (الخشية والرجاء في 

موضوعية). 
بن  محمد  ا�مام  بجامعة  الدين  أصول  كلية  من  الدكتوراه  درجة  على  حصل   •
العربية  المملكة  في  (التفسير  بعنوان  أطروحته  وكانت  ا�سالمية  سعود 

السعودية: جهود ومناهج). 

E : azd1434@gmail.com

ا�ستاذ المساعد بكلية أصول الدين 
بجامعة ا�مام محمد بن سعود ا�سالمية

د. عبد ا¢  بن عبد العزيز الدغيثر

تأثر ابن عطية ا�ندلسي بوالده 
دراسة نظرية تطبيقية من خالل

 تفسيره "المحرر الوجيز"



د. عبد ا� بن عبد العزيز الدغيثر تأثر ابن عطية ا�ندلسي بوالده  : دراسة نظرية تطبيقية 
من خالل تفسيره "المحرر الوجيز"

٢م
٠١

س ٨
مار

ق 
واف

لم
هـ ا

 ١٤
٣٩

رة 
�خ

ى ا
ماد

 ج

العدد الخامس

٥

20

 

1 

 لخصامل
احلق ابن عطية بوالده  يتحدث هذا البحث عن مدى تأثر عبد موضوع البحث:

الرمحن، وذلك من خالل تفسريه؛ حيث نال هذا التفسري شهرة واسعة  غالب بن عبد
 بني العلامء، إضافة إىل كون املؤلف ووالده من أكابر علامء األندلس. 

، مع التعليق عبد احلق ابن عطية عن والدهت عرض نقوال أهداف البحث:
 .فيام ينقله عن والدهعليها، إضافة إىل بيان منهجه 

   أهم النتائج:
احلق ابن عطية بوالده كان من جانبني، األول: ما  ظهر للباحث أن تأثر عبد -

يتعلق بحياته العلمية من خالل مالزمته إياه واألخذ عنه. والثاين: ما يتعلق بتفسريه؛ 
أحد  -والده  -افة إىل كونه كان والده يستحثه عىل تأليف هذا التفسري، إضيث ح

 من تفسريه. قل عنه ابنه يف نحو ثالثني موضًعااملصادر العلمية يف تفسريه، حيث ن
احلق ابن عطية يف علم التفسري، وأن معظم ما نقله  دـد عبـة والـصيـروز شخـب -

 .اب ُملح التفسرييدخل يف ب احلق ابن عطية يف تفسريه عن والده عبد
دراسة أقوال الشخصيات العلمية التي تكرر ورودها يف تفسري ابن التوصيات:  

 عطية، وليس هلا مصنف يف التفسري.
 .الرمحن غالب بن عبد - املحرر الوجيز - ابن عطية :الكلمات املفتاحية
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 املقدمة
عوذ باهلل من رشور أنفسنا ومن غفره، ونإن احلمد هلل نحمده ونستعينه ونست

سيئات أعاملنا، من هيده اهلل فال مضل له، ومن يضلل فال هـادي له، وأشهد أن ال إله 

عبده ورسوله، صىل اهلل عليه وعىل آله  اإال اهلل وحده ال رشيك له، وأشهد أن حممدً 

إن التفاسري : فا بعد، أمـاكثريً  ثرهم إىل يوم الدين، وسلم تسلياًم وصحبه، ومن اقتفى أ

لتنوع  االقرآنية يف بالد األندلس قد متيزت بميزات عديدة، وخصائص فريدة؛ نظرً 

الثراء العلمي يف البيئة األندلسية وتطوره، و من أهم تلك اخلصائص واملميزات: 

، وعرض األحكام -املحمود-العناية باجلمع بني التفسري املأثور والتفسري بالرأي

مي القراءات واللغة، إضافة إىل بروز شخصية املفِّسر يف تامم بعلالفقهية، وااله

تفسريه من خالل ترجيحاته أو استدراكاته وتعقباته، ومن تلك التفاسري التي نالت 

ابن عطية األندليس  عبد احلق، تفسري اإلمام اوحديثً  شهرة واسعة بني العلامء قدياًم 

فقد اهتموا به وتدارسوه وأثنوا « زاب العزياملحرر الوجيز يف تفسري الكت»املوسوم بــ 

، والكالم يف البحث ليس عىل ذات التفسري نفسه، حيث ُأشبع ذلك دراسة اعليه خريً 

ابن عطية  عبد احلق، وإنام إلحدى الشخصيات العلمية التي ظهر تأثريها يف اوبحثً 

ة عطي ابن عبد الرمحنمن خالل تفسريه، أال وهي شخصية والده اإلمام غالب بن 

األندليس من  عبد الرمحنابن عطية بوالده غالب بن  عبد احلقندليس، فقد تأثر األ

فر  عدة جوانب نظرية وتطبيقية، ظهرت عىل تفسريه، كان من أمهها تأليف هذا السر

، ويأيت هذا البحث ليكشف اللثام «املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز»العظيم 

ها وتأثريها يف هذا التفسري املبارك، ووسمته يربز أثرعن هذه الشخصية العلمية، و

من خالل  دراسة نظرية تطبيقية: أتثر ابن عطية األندلسي بوالده»هبذا العنوان: 
 .«تفسريه احملرر الوجيز
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  أمهية املوضوع وأسباب اختياره:
 أن هذه البحث يتعلق بَعَلمني من كبار علامء التفسري يف بالد األندلس.  -1
فتارة  ،الرمحن احلق ابن عطية عن والده غالب بن عبد والت عبدتنّوع نق  -2

 .تكون عقدية، وتارة تكون لغوية، وُمعظمها يف ُملح التفسري وُنكته ولطائفه
أن هذا البحث يربز إحدى الشخصيات العلمية التي كان له األثر يف  -3

 .تصنيف هذا التفسري العظيم
 أهداف البحث:

الرمحن،  ده غالب بن عبدة عن والاحلق ابن عطي عرض نقوالت عبد -1
 .والتعليق عليها إما باالستدراك أو التعقيب أو التوجيه

 الرمحن. احلق ابن عطية فيام ينقله عن والده غالب بن عبد بيان منهج عبد -2
 الرمحن ابن عطية يف تأليف هذا التفسري الكبري. بيان أثر غالب بن عبد -3

 مشكلة البحث:
 حول تفسري ابن عطية، إال إن شخصية والدهلقرآنية بالرغم من كثرة الدراسات ا

ال تزال مغمورة مل تنلها أقالم الباحثني، وال شك أن هلذه  -الرمحن غالب بن عبد-
احلق ابن عطية األندليس، وهو ما  عىل تفسري عبد اظاهرً  االشخصية العلمية أثرً 

  .تكشفه هذه الدراسة من خالل مباحثها العلمية
 حدود البحث:

الرمحن، من خالل  احلق ابن عطية عن والده غالب بن عبد عبدوالت نق عرض
والتعليق عليها إما بالتوجيه أو « املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز»تفسريه 

 .ا( موضعً 30التعقب واالستدراك، وقد بلغت )
 الدراسات السابقة:

بن عطية تأثر ا» تناول هذ املوضوع بالدراسة ابعد البحث والتحري، مل أجد أحدً 
من خالل تفسريه املحرر الوجيز، وإنام معظم دراسة نظرية تطبيقية  «األندليس بوالده



د. عبد ا� بن عبد العزيز الدغيثر تأثر ابن عطية ا�ندلسي بوالده  : دراسة نظرية تطبيقية 
من خالل تفسيره "المحرر الوجيز"

٢م
٠١

س ٨
مار

ق 
واف

لم
هـ ا

 ١٤
٣٩

رة 
�خ

ى ا
ماد

 ج
العدد الخامس

٥

23

 عبد هللا بن عبد العزيز الدغيثر د.                         أتثر ابن عطية األندلسي بوالده: دراسة نظرية تطبيقية

4 

 ، فمنها عىل سبيل املثال:االدراسات املوجودة تتعلق بالتفسري ذاته وهي كثرية جدً 
، وهي رسالة دكتوراة للباحث منهج ابن عطية يف تفسري القرآن الكرمي -1

 .األزهر بالقاهرة د، جامعةالوهاب فاي الدكتور عبد
 الرمحن للباحث عيل بن عبد ،ودراسة اعرًض  ،منهج ابن عطية يف أصول الدين -2

 هـ.1412جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، رسالة ماجستري، القرعاوي، 
للباحث  ،استدراكات ابن عطية يف احملرر الوجيز على الطربي يف تفسريه -3

 .هـ1417 ،اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة ،راهدكتو رسالة ،شايع بن عبده األسمري
منهج اإلمام ابن عطية األندلسي يف عرض القراءات وأثر ذلك يف  -4

دراسة نظرية تطبيقية، للباحث فيصل بن مجيل غزاوي، رسالة دكتوراه،  ،تفسريه
 هـ.1423جامعة أم القرى، 

، لبقرةة سورة اترجيحات ابن عطية يف تفسريه من أول الكتاب إىل هناي -5
جامعة اإلمام حممد بن سعود -للباحث عبد العزيز بن حممد اخلليفة، رسالة دكتوراه

  .هـ1421اإلسالمية، 
 صعوبة البحث: 

احلق ابن عطية عن أبيه من  تكمن صعوبة البحث يف استخراج ما حكاه عبد
 اشرتاك ومعلوم   ،"أيب"النقوالت؛ حيث اقترص عىل متيـيزه عند حكاية قوله بكلمة 

هذه الكلمة مع كثري من الكنى واألسامء، مما يستدعي التأمل بدقة ونظر؛ حتى 
 ( مرة. 1712ُيتوصل إىل متيـيز تلك النقوالت، وقد بلغ ورودها يف تفسريه )

 خطة البحث:
 ، وخامتة وقائمة مصادر، وهي كالتايل:تتكون خطة البحث من مقدمة وثالثة فصول

باب اختياره، وأهداف البحث ومشكلته وضوع وأسأمهية امل املقدمة وفيها:
 وحدوده، والدراسات السابقة، ومدى صعوبة البحث، ثم خطته ومنهجه.

وفيه  احلق ابن عطية األندلسي وحياته العلمية، سرية عبد الفصل األول: 
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 مخسة مباحث: 

 .اسمه، ونسبه، ووالدته، ووفاته املبحث األول:

 .لعلميةنشأته وحياته ا املبحث الثاين:

 .شيوخه وتالميذه املبحث الثالث:

 .آثاره العلمية املبحث الرابع:

 .مكانته وثناء العلامء عليه املبحث اخلامس:

الرمحن ابن عطية  سرية والد ابن عطية غالب بن عبد الفصل الثاين:
 وفيه مخسة مباحث:  األندلسي وحياته العلمية،

 .هاسمه، ونسبه، ووالدته، ووفات املبحث األول:

 .نشأته وحياته العلمية ث الثاين:املبح

 .شيوخه وتالميذه املبحث الثالث:

 .آثاره العلمية املبحث الرابع:

 .مكانته وثناء العلامء عليه املبحث اخلامس:

 عبد احلقعلى ابنه  عبد الرمحنأثر والد ابن عطية غالب بن  الفصل الثالث:
 ن: وفيه مبحثا ابن عطية األندلسي من خالل تفسريه،

 .ابن عطية األندليس وثناء العلامء عليه عبد احلقأمهية تفسري  حث األول:املب

، عبد الرمحنابن عطية األندلس بوالده أيب بكر بن  عبد احلقتأثر  املبحث الثاين:

 وفيه مطلبان:

 .ما يتعلق باجلانب النظري من خالل حياته العلمية املطلب األول:

 .يقي من خالل تفسريهنب التطبما يتعلق باجلا املطلب الثاين:

 .اخلامتة
 .قائمة املصادر
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 منهج البحث:
 :سلكت يف هذا البحث املنهج االستقرائي التحلييل، وفق العنارص التالية

ابن عطية األندليس من خالل تفسري  عبد الرمحنمجع أقوال اإلمام غالب بن  -1
ثم عرضها  «العزيزاملحرر الوجيز يف تفسري الكتاب »املوسوم بــ  عبد احلقابنه 

 .وترتيبها وفق سور القرآن الكريم
كتابة اآليات القرآنية بالرسم العثامين، وعزوها إىل سورها وذكر أرقامها  -2

 .بعدها مبارشة يف املتن
التعليق عىل ما يستدعيه املقام من التوجيه والبيان واإليضاح، أو التعقب  -3

 .واالستدراك
 .ت بهئُقر  ما عىل حسب توثيق القراءات من مصادرها، وضبطها  -4
 ختريج األحاديث النبوية من املصادر األصلية، وبيان درجتها احلُْكمية. -5
 .عزو آثار الصحابة والتابعني إىل مصادرها األصلية -6
   .توثيق أقوال العلامء بالرجوع إىل مصادرها األصلية -7
ُت الرتمجة للَعلم يف أول موضع يرد فيه، فإن مل أترجم له يف أول موضع أَحلْ  -8
 .املوضع الذي ترمجت له فيهإىل 

 بيان معنى غريب األلفاظ والكلامت من املصادر املعتربة. -9
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 الفصل األول
 ابن عطية األندلسي وحياته العلمية عبد احلقسرية 

 وفيه مخسة مباحث: 

 .املبحث األول: امسه، ونسبه، ووالدته، ووفاته
بن غالب بن  عبد الرمحنبن غالب بن  قعبد احلهو أبو حممد  امسه ونسبه: •

اهلل بن متام بن عطية بن مالك بن عطية بن خالد بن خفاف  عبدالرؤوف بن متام بن عبد

يالن بن مرض، من أهل غرناطة عبن غالب بن عطية الغرناطي املحاريب، من قبيلة قيس 

 .(1)يف بالد األندلس

 ظل عهد دولة ندلس يفهـ، بمدينة غرناطة باأل481ولد سنة: والدته: •

 .(3)التي كانت تعرف آنذاك بدولة الفقهاء( 2)املرابطني

اختلف املؤرخون يف تاريخ وفاته، فذهب بعضهم إىل أنه تويف سنة:  وفاته: •

يف مقدمة تفسريه أنه تويف  (4)هـ، وذكر أبو حيان الغرناطي546هـ، وقيل سنة: 542

حه ابن األبَّا(5)هـ541سنة:    .(6)ر، وهذا ما رجَّ
                                       

امللك؛ إذ  احلق بعبد ، وقد أخطأ السيوطي يف تسمية جد عبد(61)ينظر: طبقات املفِّسين للسيوطي ص:  (1)
 .(59) احلق نفسه عند ترمجته ألبيه ص: الرمحن، ومنها فهرسة عبد املصادر املتقدمة أمجعت عىل تسميته بعبد

اهلل بن ياسني  عىل يد الداعية الـُمصلح عبد هـ448ية يف بالد املغرب اإلسالمي، أسست عام: هي دولة إسالم (2)
يف :اجلزويل، واستطاع تكوين جيش إسالمي لصد عدوان النصارى وبعض الطوائف الضالة، وقد اسُتشهد

 .(4/441)، واألعالم (2/922)س فهرس الفهارهـ، ينظر: 451إحدى املعارك ضد بعض الطوائف سنة: 
 .(265 /1)للداودي  ،ينظر: طبقات املفِّسين (3)
هو حممد بن يوسف بن عيل بن حيان الغرناطي األندليس، ُيكنى بأيب حيان، برع يف علم العربية  (4)

هـ، ينظر: 745والقراءات، وله مصنفات من أشهرها تفسريه املسمى بالبحر املحيط، وغريها، تويف سنة: 
 . (1/280)وُبغية الوعاة للسيوطي  (2/372)عرفة القراء الكبار م

 .(1/21)ينظر: البحر املحيط يف التفسري  (5)
اهلل بن أيب  البن األبَّار. وابن األبَّار هو: حممد بن عبد (1/265)ينظر: معجم أصحاب القايض أبوعيل الصديف  (6)

= ، بالرجال والتاريخ ابصريً ، ديثيف الفقه واحل اكان عاملً ، هـ 595بكر القضاعي البلنيس، ولد يف بلنسية سنة: 
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 املبحث الثاين: نشأته وحياته العلمية:
ابن عطية األندليس يف بيت علم ودين، ومن ساللة أرسة كريمة،  عبد احلقنشأ 

مجعت بني عراقة األصل ووجاهة العلم، و كان والده أحد األئمة الكبار يف العلم، وكان 

 من العلامء من كثريعىل تعليمه العلوم الرشعية، مما محله عىل طلب اإلجازة له  احريًص 

من القراءة عىل والده واألخذ عنه  اوالشيوخ يف خمتلف العلوم والفنون، وقد استفاد كثريً 

، إضافة إىل مراسالته العلمية بينه وبني العلامء يف (1)يف علوم خمتلفة وفنون متعدة

ُن حصيلة علمية كبرية تؤهله إىل أن يكون يف مصافر   األمصار، مما نتج عن ذلك تكوُّ

وكان  ،األجالء لامء الكبار، فتوىل القضاء يف األندلس وكان من أفاضل العلامءالع

صاحب جهاد بالسيف، كام كان صاحب جهاد بالقلم، فجمع بني احلُْسنَيـني، وكان أثر 

عىل شخصيته، يظهر ذلك من خالل تفسريه عند ذكر آيات اجلهاد، مثل  ااجلهاد واضحً 

ى  ﴿وقوله تعاىل:  [216]البقرة:  ﴾ٻ پ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ﴿قوله تعاىل: 
]األنفال:  ﴾ ائ  ائ  ەئ    ەئ  وئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ 

وغري ذلك من اآليات يف هذا املعنى، وبينام ابن عطية ُمرابط  يف الثغور، إذ اشتاق إليه  [45

سيام بعد أن كربت سنه ورقَّ عظمه،  والده، وحنَّ إليه قلبه، وذرفت عيناه من ُبعده، وال

وته وذهب برصه، وكان يف آخر حياته، فكتب إليه والده بقصيدة يصُف فيها ضعفت قو

 :اتفوح عاطفة وتقطُر اشتياقً  احاله، وشدة حاجته إىل قربه، فقال أبياتً 

ـــت   ـــل بمـــن َنزَح ـــّدار مل نَف َح ال ـــاز  ـــا َن  ي

 

َكــــــر     ُدُموَعــــــه طارقــــــاُت اهلــــــمر والف 

 

 
ــت    ــام أل ف ــي َف ــن عين ــَك ع ــت شخَص  غيّب

 

ـــهر  مـــن بعـــ  مع  والسَّ ـــدَّ ـــرآك غـــري ال  د َم

 

 
                                       

فسافر منها ، وعندما سقطت بلنسية يف أيدي النصارى زهد يف املقام يف األندلس، لعلوم البالغة واإلنشاء اُمتقنً=
، (1/280) ، البن خملوفهـ، ينظر: شجرة النور الزكية658سنة:  ثم إىل تونس، ومات مقتواًل ، إىل املغرب

 .(2/283) ، للصفديوالوايف بالوفيات
 .(77 – 59)ينظر: فهرس ابن عطية ص: (1)
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ـــــواصلتي  ـــــد كــــاَن أَوىل جهــــاد  يف م  ق
 

ســـم  والك ـــرَب   ــيَّام عنـــد َضـــعف اجل   ال س 
 

 
ــلَّ ســمعي وجــاَل الضــ  ري ـُر يف َبَصـــَّاعت

 
 (1)ريــباهلل ُكن أنت يل سمعي وكن َبَص  
 

 
 .ده إياهوالاء ند اابن عطية بعد هذه األبيات إال ُملبريً  عبد احلقوال أظن 

بني أروقة العلم والعلامء تارة، وبني اجلهاد  اُمرابطً : وهكذا كان اإلمام ابن عطية

، غفر اهلل له وأسكنه فسيح ـه541ومالزمة الثغور تارة أخرى، إىل حني وفاته سنة: 

 .(2)جناته

 :املبحث الثالث: شيوخه وتالميذه
 شيوخه: •

ذ عليهم، وأخذ عن بعضهم وتتلم من الشيوخ ممن لقيهم اذكر ابن عطية عددً 

، وسأقترص هنا عىل ذكر اإجازات، وبلغ جمموع من ذكرهم وترجم هلم ثالثون شيخً 

 أكثر من استفاد منهم، وهم كام ييل: 

اين  -1  .(3) هـ(498)ت: أبو عيل احلسني بن حممد الغسَّ

 .(4) هـ(514)ت: أبو عيل احلسني بن حممد الصديف  -2

                                       
 . (1/264)ينظر: معجم أصحاب القايض أبو عيل الصديف  (1)
، وبغية امللتمس يف تاريخ رجال األندلس (1/367) ،ابن بشكوال ،ينظر: الصلة يف تاريخ أئمة األندلس (2)

 .(1/264)القايض أبوعيل الصديف  أليب جعفر الضبي، ومعجم أصحاب (1/389)
، ولد بقرطبة سنة:  (3) اينُّ هـ، حفظ القرآن الكريم يف سن 427هو احلسني بن حممد بن أمحد أبو عيلٍّ الغسَّ

مبكرة، وتتلمذ عىل عدد من علامء األندلس، برع يف علم احلديث وصنَّف فيه، من مصنفاته: تقييد املهمل 
ث هـ، ينظر: الصلة يف تاريخ أئمة 498سنة:  ني، وغريمها، تويف بقرطبةومتييز املشكل، ورشف الـُمحدر

أليب جعفر الضبي  وبغية امللتمس يف تاريخ رجال األندلس ،(1/141) البن بشكوال األندلس
 .(1/332) البن فرحون ، والديباج املذهب(1/389)

هـ، أخذ عن كثري من 452هو عيل حسني بن حممد بن خرية املعروف بابن سكرة الصديف، ولد سنة:  (4)
هـ. ينظر: مرآة 514علامء، برع يف احلديث وفنونه وصنف التصانيف، اسُتشهد يف إحدى املعارك سنة: ال

 .(1/332) البن فرحون ، والديباج املذهبلليافعي (3/160)اجلنان 
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 .(1) هـ(518)ت: ندليس ية األوالده أبو بكر غالب ابن عط -3

 .(2) (هـ520)ت: ابن عتَّاب القرطبي  عبد الرمحنالفقيه أبو حممد  -4

 .(3) هـ(528)ت: أبو احلسن عيل بن أمحد املعروف بابن الباذش  -5

 .هؤالء من أبرز شيوخ ابن عطية الذين تأثَّر هبم واستفاد منهم

 تالميذه. •
ب العلم، وأصبحوا فيام بعد من طالابن عطية عدد كبري  عبد احلقتتلمذ عىل يد 

اظ، ومن مجلة هؤالء ما ييل:   من كبار العلامء واحلفَّ

 .(4)  (هـ 585)ت: احلسن بن عيل بن هشام الغرناطي  -1

 .(5) هـ( 575)ت: أبو بكر حممد بن خري بن عمر األشبييل  -2

 .(6) (هـ 259ت: )أبو جعفر أمحد بن عبد الرمحن اللخمي القرطبي  -3

                                       
 ستأيت ترمجته بيشء من التفصيل يف الفصل الثاين. (1)
هـ، تتلمذ عىل والده وبعض علامء 433سنة:  ، ولدمد بن عتاب القرطبيأبو حممد عبد الرمحن بن حمهو  (2)

هـ، ينظر: 520األندلس، قرأ بالسبع، وبرع يف التفسري والعربية، وله حظ من احلديث وطرقه، تويف سنة: 
 .(1/357) أليب جعفر الضبي ، وبغية امللتمس(1/332)الصلة البن بشكوال 

، ُعرف بالزهد ي املعروف بابن الباذشي أبو احلسن املقري النحوعيل بن أمحد بن خلف األنصارهو  (3)
هـ، وبرع يف العربية، وله رشوحات ومصنفات يف ذلك، وتويف سنة: 444والفضل، ولد يف غرناطة سنة: 

 .(2/108) البن فرحون (، والديباج املذهب1/419) أليب جعفر الضبي هـ، ينظر: بغية امللتمس528
هـ، أخذ العلم عن كثري من علامء 489غرناطي، ولد سنة: ن عيل بن هشام السلويل الاحلسن بهو أبوعيل ( 4)

بالقراءات واألدب والنحو، توىل اخلطابة يف  ااألندلس، وهو من أهل العلم والدين والفضل، وكان عارفً 
 .(1/515) للسيوطي ينظر: بغية الوعاةهـ، 558جامع غرناطة، وتويف سنة: 

هـ، وتتلمذ عىل علامء 502، ولديف أشبيلية سنة: شبييلبابن خري األ ن خري بن عمرهو أبو بكر حممد ب( 5)
هـ، ينظر: بغية 575األندلس، ضبط القراءات والعربية، وكان كثري السامع من الشيوخ، تويف بقرطبة سنة: 

 .(3/304) لليافعي ومرآة اجلنان ،(1/75) أليب جعفر الضبي امللتمس
هـ، عامل 513َمَضاء اللخمي القرطبي، ولد يف قرطبة سنة: عبد الرمحن بن حممد، ابن هو أبو جعفر أمحد بن  (6)

بالعربية، له معرفة بالطب واهلندسة واحلساب، من كتبه: تنزيه القرآن عام ال يليق من البيان، واملرشق يف 
أليب جعفر  لتمسهـ، ينظر: بغية امل592إصالح املنطق يف النحو، والرد عىل النحاة، تويف بأشبيلية سنة: 

 .(1/231) البن خملوف ، وشجرة النور الزكية(1/207) الضبي
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 .(1) (هـ 597)ت: ابن الفرس  ن حممدعبد املنعم ب -4
 .(2) هـ(599)ت: أبو بكر حممد بن أمحد ابن أيب مجرة املريس  -5

 .ابن عطية وأخذوا عنه العلم عبد احلقعىل يد هؤالء من أشهر العلامء الذين تتلمذوا 
 املبحث الرابع: آاثره العلمية 

ندلس الد األمن التصنيف، ولعل الظروف السياسية يف ب مل  يكثر ابن عطية
ولذا مل ينسب إليه من املؤلفات غري يف عدم تفرغه للتأليف،  اآنذاك كانت سببً 

، «املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز»تفسريه الكبري املشهور بـ  ، األول:كتابني
، فأما تفسريه فسيأيت احلديث عنه يف الفصل الثالث، وأما «فهرس ابن عطية» والثاين:

عىل  (3)«برنامج ابن عطية»أو ما يعرف بــ « هرس ابن عطيةف»بـ  كتابه املوسوم
اختالف يف التسمية يف كتب الرتاجم، واألول أشهر، وهو عبارة عن تراجم للشيوخ 
والعلامء ممن لقيهم وأخذ عنهم، ومل يفتتح عبد احلق هذه الفهرسة بمقدمة كام هو 

ىل والصالة والسالم عىل رسوله تعا اهلل املعتاد عند املصنرفني، وإنام ابتدأها بعد محد
هذه تسمية من لقيته من الشيوخ محلة العلم وذكر من رويته عنهم ومن »وآله بقوله: 

ثم رشع يف ذكر أسامء شيوخه الذين تتلمذ عليهم واستفاد منهم، ومل  «أجازين...
يذكرهم حسب الرتتيب األبجدي، أو بتقدم الوفاة، ولعله ذَكرهم بحسب تقدم 

 عبد الرمحنمنهم أو كثرهتا، ولذلك ابتدأ بوالده اإلمام: أبو بكر غالب بن تفادة االس
                                       

هـ، ونشأ يف 524أبو حممد عبد املنعم بن حممد الغرناطي األندليس، املعروف بابن الفرس، ولد عام: هو  (1)
ينظر: هـ، 597بيت علم ودين، ورحل يف طلب العلم، وله من التصانيف: أحكام القرآن، تويف سنة: 

 .(1/362)، وطبقات املفِّسين للداودي (3/127) األبار القضاعيالبن  لتكملة لكتاب الصلةا
فقيه مالكي، أخذ العلم عن كبار علامء  امللك بن موسى بن أيب مجرة املريس، هو أبو بكر حممد بن أمحد بن عبد (2)

نظر السديد، يد التقليد املؤدي إىل الاألندلس، من تصانيفه: نتائج األفكار ومناهج النظار يف معاين اآلثار، وإقل
 .(1/234) البن خملوف ، وشجرة النور الزكية(12/1182)، ينظر: تاريخ اإلسالم ـه599سنة: 

بة يستعملها أهل األندلس  «الربنامج»و، (1/266)ينظر: طبقات املفِّسين للداودي  (3) كلمة فارسية معرَّ
 «الثبت»ة فأهل املرشق يقولون: هتم، أما يف القرون األخريويعنون هبا معجم أسامء الشيوخ ومرويا ،قدياًم 

 .(1/67) احلي الكتاين ، ينظر: فهرس الفهارس للشيخ عبد«لفهرسةا»وأهل املغرب يقولون: 
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 .ا شيخً نيابن عطية، وقد بلغ جمموع من ترجم هلم من شيوخه ثالث
وقد احتوت هذه الفهرسة عىل كثري من أسامء املحدثني والفقهاء والعلامء 

ب املروية ن الكتباألندلس يف القرن السادس اهلجري، كذلك اشتملت عىل عدد م
 .(1)باإلسناد، حيث بلغت ما ُيقارب عرشين ومائة كتاب

 :املبحث اخلامس: مكانته وثناء العلماء عليه
مكانة عالية ومنزلة رفيعة بني العلامء واملرتمجني، وكان من  كان البن عطية

 مجلة من أثنى عليه ما ييل: 
 .(3)يف العلوم امتفننً  كان واسع املعرفة، قوي األدب، : (2)قال ابن بشكوال  -1
شيخ املفِّسين أبو حممد عبد احلق  ،: اإلمام العالمة(4)قال احلافظ الذهبي -2

يف الفقه، ويف  ااملحاريب الغرناطي، كان إمامً  ،ابن احلافظ أيب بكر غالب بن عطية
 .(5)، من أوعية العلم اُمْدركً  افطنً  اذكيً  ،قوي املشاركة ،التفسري ويف العربية

بالتفسري واألحكام واحلديث والفقه،  اعاملً  ا: كان فقيهً (6)حونقال ابن فر -3
 .(7)حسن التقييد اوالنحو واللغة واألدب، مقيدً 

                                       
 .(46 – 45)ينظر: فهرس ابن عطية  (1)
 .(1/368) البن بشكوال ينظر: الصلة يف تاريخ أئمة األندلس (2)
وال اخلزرجي األنصاري األندليس، ولد يف قرطبة بد امللك بن مسعود بن بشكهو أبو القاسم خلف بن ع (3)

هـ، تتلمذ عىل كثري من علامء األندلس، وأكثر من التصنيف، ويل القضاء يف أشبيلية، وتويف سنة: 494سنة: 
 .(4/90)للذهبي، وتذكرة احلفاظ (1/249) البن األبار القضاعي الصلة هـ، ينظر: التكملة لكتاب578

هـ، 673امن بن قايامز الدمشقي، وُيعرف بشمس الدين الذهبي، ولد بدمشق سنة: هو حممد بن أمحد بن عث (4)
هـ، 748رحل يف طلب العلم، وأكثر من السامع عن الشيوخ، وله مصنفات عديدة ومفيدة، تويف سنة: 

 .(1/31) البن نارص الدين والرد الوافر ،(2/114) للصفدي ينظر: الوايف بالوفيات
 .(14/401) للذهبي بالءينظر: سري أعالم الن (5)
هـ، وهو 719هو إبراهيم بن عيل بن حممد، ابن فرحون، برهان الدين اليعمري، ولد يف املدينة النبوية سنة:  (6)

هـ، ينظر: ذيل التقييد يف 799أحد الفقهاء من املالكية، توىل قضاء املدينة، وله مصنفات عديدة، تويف سنة: 
 .(1/52) البن حجر ، والدرر الكامنة(1/435) املكيأليب الطيب  نن واألسانيدرواة الس

 .(2/57)ينظر: الديباج املذهب  (7)
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ثاره يف كل معرفة علم يف رأسه نار، وطوالعه يف آ: (1)قال الفتح ابن خاقان -4
 .(2)لخ إأفاقها صبح أو هنار...

حلديث فقه واقال ابن األبار: أحد رجاالت األندلس، اجلامعني إىل ال -5
 .(3)والتفسري واألدب، وبيته عريق  يف العلم 

لدى أهل زمانه بغزارة العلم، وسعة االطالع،  امعروفً  :وهكذا كان ابن عطية
 .وقوة الفهم، وتنوع الثقافة

 
 
 
 

 
 

                                       
هـ، أخذ 480هو أبو نرص الفتح بن حممد بن عبيد اهلل بن خاقان ابن عبد اهلل القييس، ولد بأشبيلية سنة:  (1)

هـ، 529ألدب، تويف سنة: بالشعر والنثر وا اعارفً  العلم عن طائفة من علامء األندلس، وكان كثري األسفار،
 .(11/638) للذهبي ، وتاريخ اإلسالم(4/24) البن خلكان ينظر: وفيات األعيان

 .(1/207) للفتح بن خاقان ينظر: قالئد العيان (2)
 .(3/18) البن األبار القضاعي الصلة ينظر: التكملة لكتاب( 3)



د. عبد ا� بن عبد العزيز الدغيثر تأثر ابن عطية ا�ندلسي بوالده  : دراسة نظرية تطبيقية 
من خالل تفسيره "المحرر الوجيز"

٢م
٠١

س ٨
مار

ق 
واف

لم
هـ ا

 ١٤
٣٩

رة 
�خ

ى ا
ماد

 ج
العدد الخامس

٥

33

 عبد هللا بن عبد العزيز الدغيثر د.                         أتثر ابن عطية األندلسي بوالده: دراسة نظرية تطبيقية

14 

 الفصل الثاني
 سرية والد ابن عطية 

 ةالعلميابن عطية األندلسي، وحياته  الرمحن غالب بن عبد
 وفيه مخسة مباحث:

 .املبحث األول: امسه، ونسبه، ووالدته، ووفاته
الرؤوف بن  بن غالب بن عبد عبد الرمحنغالب بن هو أبو بكر  امسه ونسبه: •

اهلل بن متام بن عطية بن مالك بن عطية بن خالد بن خفاف بن غالب بن  متام بن عبد

من أهل غرناطة يف بالد  ن مرض،يالن بعقيس من قبيلة  ،عطية الغرناطي املحاريب

 األندلس. 

ابن عطية بمدينة غرناطة من بالد  عبد الرمحنغالب بن أبو بكر  ولد والدته: •

 .هـ441األندلس سنة: 

بمدينة غرناطة سنة:  :ابن عطية عبد الرمحنغالب بن أبو بكر تويف  وفاته: •

 .(1)هـ وله من العمر سبعون سنة 518

 لمية:ته العاملبحث الثاين: نشأته وحيا
األندليس نشأة علمية، من أرسة  الرمحن ابن عطية غالب بن عبدأبو بكر نشأ 

كريمة يف مدينة غرناطة، ُتعرف بآل عطية اْشُتهرت بالعلم والتضلُّع فيه، فطلب 

العلم منذ صغره عىل يد والده الذي كان من أعيان العلم آنذاك، والتقى بكثري من 

 املرشق والتقى بعدد من العلامء يف مرص وغريها رحل إىلالعلامء من بالد األندلس، و

هـ، والتقى بعلامء املسجد احلرام، وأخذ 469من بالد املرشق، وحجَّ إىل مكة سنة: 
                                       

للذهبي ، وتاريخ اإلسالم (1/440) للضبي ، وبغية امللتمس(1/243)ينظر: الصلة البن بشكوال  (1)
 لسان الدين ابن اخلطيبل، واإلحاطة يف أخبار غرناطة (4/54)للذهبي ، وتذكرة احلفاظ (11/294)
ين للدا(7/467)، والثقات البن قطلوبغا (4/200)  .(2/27)دي وو، وطبقات املفِّسَّ
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أنه قرأ  عبد احلقعنهم يف علوم متنوعة كالتفسري والفقه واحلديث، وحكى عنه ابنه 

اهلل  أيب عبد عن أخذ، و(1)بالقراءات السبع عىل احلسن بن عبيد اهلل احلرضمي

 (3)، وقرأ عىل أيب عيل اجلياين«البيان يف تفسري القرآن»تفسريه املوسوم بــ  (2)النحوي

مناظرات يف تفسري القرآن الكريم، وله إجازات عديدة يف الكتب الستة واملوطأ، 

بطرقه  اعارفً يف علم احلديث،  ا، وكان إمامً (4)وبعض كتب اللغة واألدب وغريها

لل ه ر بمدينة غرناطة للُفتيا والتدريس، ملتونه ومعانيه،  الرجاله، ذاكرً  ا، ضابطً وع  تصدَّ

م، اواإلسامع والتفسري، وانتفع به الناس وأخذوا عنه كثريً  وقد ، وكان شيخهم املقدَّ

 . (5)يف آخر عمره:برصهذهب 

 :املبحث الثالث: شيوخه وتالميذه
 :شيوخه •

لم عن عدد كبري من شيوخ األمصار يس العأخـذ أبو بكر غالب ابن عطية األندل

 يف خمتلف الفنون والعلوم، ومن مجلة أولئك ما ييل: 
                                       

، قرأ عىل عبد الرمحن بن احلسن أبو عيل احلرضمي شيخ مقرئاحلسن بن عبيد اهلل بن سعيد بن احلسن  (1)
البن  اخلزرجي، قرأ عليه عيل بن أمحد بن خلف بن الباذش وغريه، ينظر: غاية النهاية يف طبقات القراء

 .(1/219) اجلزري
الطربي  أبو عبداهلل حممد بن عبد اهلل بن أمحد النحوي اللخمي، نزيل مكة، قام باختصار تفسري ابن جرير (2)

ين، حيث  ارئيًس  ايف تفسري القرآن وأصبح هذا الكتاب مرجعً  البيان»وسامه بــ من مراجع بعض الـُمفِّسر
ذكره الثعالبي يف مقدمة تفسريه، وكذلك ابن عطية أخذه عن والده، ولكنه اآلن يف عداد املفقودات، ينظر: 

 .(1/118)، وتفسري الثعالبي اجلواهر احلسان (1/62)فهرس ابن عطية 
وإجازات  هـ، فقيه مالكي حمدث، له سامعات742ولد يف قرطبة سنة: اجلياين القرطبي،  احلسني بن حممد (3)

، تويف بقرطبة (397 – 380)كثرية يف كتب عديدة ومتنوعة، ذكرها ابن خري اإلشبييل يف فهرسته ص: 
 .(1/114)، والصلة البن بشكوال (97)هـ، ينظر: فهرس ابن عطية ص: 498سنة: 

 .(62)طية ص: ينظر: فهرس ابن ع (4)
للذهبي ، وتاريخ اإلسالم (1/440) للضبي ، وبغية امللتمس(1/432)ينظر: الصلة البن بشكوال  (5)

 لسان الدين ابن اخلطيبل ، واإلحاطة يف أخبار غرناطة(4/54)للذهبي ، وتذكرة احلفاظ (11/294)
ين للداوودي ، وطبقا(7/467)، والثقات البن قطلوبغا (4/200)  .(2/27)ت املفِّسَّ
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 .(1)(هـ448ت: )أبو الفضل عبداهلل بن احلسني اجلوهري  -1

 .(2)(هـ497ت: )عيسى بن أيب ذر األنصاري اهلروي  -2

 .(3)(هـ498ت: )احلسني بن عيل الطربي  -3

اين  -4  .ـ(ه498)ت: أبو عيل احلسني بن حممد الغسَّ

 .وغريهم من أعيان أهل العلم يف األمصار

 :تالميذه •
تتلمذ عىل يد أيب بكر غالب ابن عطية األندليس عدد كبري من طالب العلم، 

اظ، وكان من مجلة هؤالء ما ييل:  وأصبحوا فيام بعد من كبار العلامء واحلفَّ

 .(4)(هـ540ت:)أبو جعفر أمحد بن عيل ابن الباذش  -1

 .(5)(هـ540ت: )سعود بن أيب اخلصال بن م أبو عبداهلل حممد -2

                                       
هو أبو الفضل عبد اهلل بن احلسني املرصي ابن اجلوهري، حدث عن أيب سعد املاليني، روى وعنه:  (1)

ينظر: سري هـ، 448احلميدي وعيل بن مرشف األنامطي ومجاعة، وكان أبوه من العلامء العاملني، تويف سنة: 
 .(14/31) للذهبي أعالم النبالء

هـ، وسمع من 415بري أيب ذر عبد بن أمحد األنصاري، اهلروي، ولد سنة: كتوم عيسى ابن احلافظ الكأبو م (2)
ينظر: الوجيز هـ، 497ومن حممد بن احلسني الصنعاين وغري واحد. وغري واحد، تويف سنة:  اأبيه شيئا كثريً 

َلفيل جيزيف ذكر املجاز وامل  .(10/794) للذهبي وتاريخ اإلسالم ،لسر
هـ، وكان من كبار 418سنة: بآمل عيل بن احلسني الطربي الشافعي ولد  و أبو عبد اهلل احلسني بنه (3)

: سري أعالم ينظر هـ،498يف سنة: بمكة تويف بمكة، و، تفقه به مجاعة بإمام احلرمنيالشافعية، ويدعى 
 .(4/349)، وطبقات الشافعية (19/203)النبالء 

املعروف بابن الباذش، ولد يف غرناطة سنة: اري الغرناطي، أبو جعفر، هو أمحد بن عيل بن أمحد األنص (4)
 هـ،540هـ، عامل بالقراءات، أديب كان خطيب غرناطة، صنَّف كتاب اإلقناع يف القراءات، تويف سنة:491

 .(1/76)للسان الدين ابن اخلطيب ، واإلحاطة يف أخبار غرناطة (1/200)للضبي ينظر: بغية امللتمس 
أديب،  رج بن أيب اخلصال الغافقي، أبوعبداهلل، وزير أندليس شاعرمد بن مسعود بن طّيب بن فهو حم( 5)

هـ، من أهل قرطبة، له تصانيف عديدة يف األدب واملناقب والسري، تويف بقرطبة 465يلقب، ولد سنة: 
 .(1/131) للضبي ، بغية امللتمس(588 /2)، ينظر: الصلة البن بشكوال، 540سنة: 
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 .(هـ542ت: )بن غالب ابن عطية األندليس  عبد احلقابنه  -3

 .(1) (هـ544ت: )القايض عياض بن موسى اليحصبي  -4

 .(2) (هـ598ت: )اهلل بن طلحة ابن عطية األندليس  عبد -5

 :املبحث الرابع: آاثره العلمية
ابن  عبد الرمحنبكر غالب بن  م أيبمن خالل التتبع واالستقراء يف ترمجة اإلما

باإلقراء واإلجازة،  تأليف، ولعله كان ُمنشغاًل  ، مل أعثر له عىلعطية األندليس

 .وربام رأى أن هذا العمل أهم من التصنيف

 :املبحث اخلامس: مكانته وثناء العلماء عليه
 احسنً  ارً ابن عطية األندليس منزلة رفيعة، وذكْ  عبد الرمحنكان أليب بكر غالب بن 

 بني العلامء يف عرصه، ومن مجلة من أثنى عليه ما ييل:

ث  عبد الرمحن: غالب بن (3)جعفر الضبي قال أبو -1 ابن عطية، فقيه زاهد حُمدر

 .(4)عامل

قال ابن بشكوال: كان حافًظا للحديث وطرقه وعلله، عارًفا بأسامء رجاله  -2

أنه سمع أبا بكر بن عطية  حابناونقلته، ذاكًرا ملتونه ومعانيه،...قرأت بخط بعض أص

                                       
ث ُأصويل، ومفِّس  ُلغوي، برز يف الفضل القايض عياض بن  بوهو أ (1) موسى بن عياض اليحصبي، فقيه  حمدر

، (1/168) البن فرحون هـ، ينظر: الديباج املذهب544علوم شتى، له تصانيف عديدة، وتويف سنة: 
 .(3/483)، ووفيات األعيان البن خلكان (4/1304) وتذكرة احلفاظ للذهبي

هـ، فقيه مالكي من 511ابن عطية الغرناطي األندليس، ولد سنة: بد اهلل بن طلحة بن أمحد هو أبو بكر ع (2)
هـ، ينظر: تاريخ 598أهل العلم والُفتيا، تتلمذ عليه عدد من مشاهري األندلس، وتويف بغرناطة سنة: 

 .(1/233) البن خملوف، وشجرة النور الزكية (12/1144) للذهبياإلسالم 
ي، مؤرخ مالكي، من علامء األندلس، صنَّف يف الرتاجم، تويف يى بن أمحد أبو جعفر الضبأمحد بن حيهو  (3)

 .(1/233) البن خملوف، وشجرة النور الزكية (12/1163)للذهبيينظر: تاريخ اإلسالم هـ، 599سنة: 
 .(1/440)للضبي ينظر: بغية امللتمس  (4)
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ا دينًا فاضاًل  ر عيلَّ صحيح البخاري سبعامئة مرة، وكان أديًبا شاعًرا لغويًّ يذكر أنه كرَّ

 .(1)أكثر الناس عنه، وكف برصه يف آخر عمره، وكتب إلينا بإجازة ما رواه 

قال شمس الدين الذهبي: اإلمام احلافظ، الناقد املجود، أبو بكـر غالـب بن  -3
 .(2)بن غالب ابن عطية األندليس لرمحنعبد ا
:  كان من أهل العلم والعمل، (3)قال أبو عبداهلل لسان الدين ابن اخلطيب -4
 .(4)، راويًة، حّج وروى، وكّف برصه يف آخر عمرهفاضاًل  اُمقرئً 

 
 
 
 

                                       
 . (1/433)ينظر: الصلة البن بشكوال  (1)
 .(19/586)للذهبي  أعالم النبالء ينظر: سري (2)
اهلل بن سعيد الغرناطي الشهري بلسان الدين ابن اخلطيب، ولد بغرناطة سنة:  هو أبوعبداهلل حممد بن عبد (3)

هـ، ينظر: إنباء 776يف السجن سنة:  هـ، فقيه مالكي، مؤرخ أديب، له مؤلفات عديدة، تويف مقتواًل 713
 .(5/213)البن حجردرر الكامنة ، وال(1/78)األمراء البن طولون 

 .(4/200) للسان الدين ابن اخلطيب  ينظر: اإلحاطة يف أخبار غرناطة( 4)
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 الفصل الثالث
  عبد الرمحنأثر والد ابن عطية غالب بن 

 ابن عطية األندلسي من خالل تفسريه احلقعبد  على ابنه
 وفيه مبحثان: 

 ابن عطية األندلسي وثناء العلماء عليه: عبد احلقاملبحث األول: أمهية تفسري 
من  ُأمهات كتب التفسري  ابن عطية األندليس عبد احلقُيعـدُّ تفسري القايض 

الذي يقوم عىل ُأصول حمود لتميزه باجلمع بني املأثور والرأي امل االـُمعتربة؛ نظرً 

العلم والنظر السديد، إضافة إىل األصالة والتجديد، والعمق والتدقيق، والتحرير 

ْكر وبروز الشخصية...وغري ذلك من املزايا العديدة، مما هو  والتحقيق، وإعامل الف 

ر  ومعلوم  لدى أهل الفنر واالختصاص، بخالف غريه من كتب التفسري  مستق 

س للمُفِّسر فيها ُجهد  غري النقل واالختصار، ولذلك كان تفسري تي لياألخرى، وال

ين، وأصبح من بعده عالة عليه  أصياًل  امرجعً  ابن عطية  .لدى ُمعظم الـُمفِّسر

هذا وقد أثنى غري واحد من أهل العلم عىل تفسري ابن عطية، وما اتََّسَم به من 

 : ا ييلاملميزات واخلصائص العلمية، فمن مجلة أولئك م

ث   عبد احلققال أبو جعفر الضبي:  -1 بن غالب ابن عطية، فقيه  حافظ  حمدر

، ألَّـف يف التفسري كتابً  ى فيه عىل بأر ضخاًم  اَمْشهور، أديب  نْحوي  شاعر  بليغ  كاتب 

م  .(1)كل ُمتقدر

قال ابن اآلبار: وتأليفه يف التفسري جليل الفائدة كتبه الناس كثريا وسمعوا  -2

 .(2)هوا عنمنه وأخذ

قال ابن ُجزي الكلبي: وأما ابن عطية فكتابه يف التفسري أحسن التآليف  -3

                                       
 .(1/389)للضبي ينظر: بغية امللتمس  (1)
 .(1/265)ينظر: معجم أصحاب القايض أيب عيل الصديف ( 2)
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هبا وخلَّصها، وهو مع ذلك حسن العبارة،  وأعدهلا؛ فإنه اطلع عىل تآليف من قبله فهذَّ

 .(1)حمافظ عىل السنة ،مسدد النظر

فقيًها، عارًفا  -ابن عطية عبد احلق- قال شمس الدين الذهبي: كان -4
احلديث، والتفسري، بارع األدب، بصرًيا بلسان العرب، ذا ضْبط  ام، وباألحك

، وجتويد، وذهن  سيَّال، وفكر  إىل موارد املُشكل ميَّال، ولو مل يكن َلُه إالّ  وتقييد، ونر 
 .(2)تفسريه الكبري لَكَفاه

قال أبو عبداهلل الغرناطي لسان الدين ابن اخلطيب: ألَّف كتابه املسمى  -5
 .(3)فأحسن فيه وأبدع، وطار بحسن نّيته كل مطار« التفسرييف  زالوجي»بــ

من املتأخرين -وجاء أبو حممد بن عطية: (4)ابن َخْلدون  عبد الرمحنقال  -6
ووضع  ،ونرى ما هو أقرب إىل الصحة منها ،فلخص تلك التفاسري كلها -باملغرب

 .(5)ذلك يف كتاب متداول بني أهل املغرب واألندلس حسن املنحى
: وألَّـف: تفسري القرآن العظيم، وهو أصدق (6)الل الدين السيوطيل جاق -7

 .(7)شاهد له بإمامته يف العربية وغريها 
 .ابن عطية األندليس عبد احلق الثناء عىل تفسريهذه بعض أقوال أهل العلم يف 

                                       
 .(1/20) البن جزي ينظر: التسهيل لعلوم التنزيل (1)
 .(11/787)للذهبي  م ينظر: تاريخ اإلسال (2)
  .(3/412)للسان الدين ابن اخلطيب ينظر: اإلحاطة يف أخبار غرناطة  (3)
، فقيه مؤرخ فيلسوف، ولد بتونس سنة: هو عبد الرمحن بن حممد ابن خلدون أبو زيد اإلشبييلينظر:  (4)

هـ، ينظر: رفع 808سنة: هـ، ويل القضاء بمرص، له عناية بالعلوم العقلية واالجتامعية، وتويف يف مرص 732
يق خان(1/234) اإلرص عن قضاة مرص للحافظ ابن حجر  .(1/345) ، والتاج املكلل لصدر

 .(1/555)ينظر: تاريخ ابن خلدون  (5)
ث مفِّسر  لغوي، برع يف  (6) ينظر: هو جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي، عامل  مرصي، فقيه حمدر

ته أكثر من مخسامئة مصنف يف خمتلف العلوم التصنيف حتى بلغت مصنفاعلوم متنوعة، وأكثر من 
، (1/335)هـ، ينظر: ترمجة السيوطي لنفسه يف كتابه حسن املحارضة 911والفنون، تويف بالقاهرة سنة: 
 .(365ص) وطبقات املفِّسين لألدهنوي

 .(2/73)للسيوطي ينظر: بغية الوعاة ( 7)
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 :عبد الرمحنابن عطية األندلس بوالده أيب بكر بن  عبد احلقاملبحث الثاين: أتثر 
 لبان:طه موفي

 ما يتعلق ابجلانب النظري من خالل حياته العلميةاملطلب األول: 
ليدرك بجالء  ابن عطية األندليس عبد احلقإن املتأمل يف احلياة العلمية ل

ووضوح أثر والده عليه منذ نعومة أظفاره، فقد كان والده صاحب مدرسة علمية يف 

امللتحقني بتلك املدرسة، الب من ضمن أولئك الط عبد احلقغرناطة، وكان ابنه 

وكان يشاهد إقبال الناس عىل والده لألخذ عنه، والسامع منه، والقراءة عليه، وهذا 

الدوافع القوية يف نفسه لالستفادة من والده يف طلب العلم، إضافة إىل ما من أكرب 

ه به والده من العناية والرعاية، وُحسن الرتبية والتوجيه يف البيت، فأ  بد احلقعخذ اْختصَّ

املوسوم  اهلل النحوي شتى ومعارف متنوعة، كان من بينها تفسري أيب عبد اعن أبيه علومً 

، وقد استمرت هذه الرعاية الكريمة إىل حني مبلغه رتبة «البيان يف تفسري القرآن»بـــ

عبد كبرية من العلم، حتى أصبح هذا الوالد الكريم أحد املصادر العلمية يف تفسري ابنه 

فقد ذكر أبو جعفر الضبي عن أيب بكر غالب بن عبد الرمحن ابن عطية أنه ربام ، قاحل

أيقظ ابنه أبا حممد عبد احلق يف الليلة الواحدة مرتني يقول له: قم يا ُبني أكتب كذا وكذا 

ابن عطية بدأ يف تأليف  عبد احلقوُيؤخذ من هذا أن  ،(1)يف موضع كذا من تفسريك...

حيث كتبه قبل وفاة أبيه سنة:  ،ويف مرحلة الكهولة من عمره بابهتفسريه يف عنفوان ش

يف تربيته منذ  عبد احلقعىل ابنه  عبد الرمحنهـ، ويظهر من ذلك أثر غالب بن 518

صغره عىل الصرب يف نصيل العلم، والعناية بتقيـيد الشوارد والفوائد، وشحذ اهلمة إىل 

ْفـ عظيم، فجزامها اهلل خري اجلزاء، وأجزل هلام ر الاملواصلة واملصابرة يف تأليف هذا السر

 .األجر واملثوبة، وأسكنهام فسيح جناته
                                       

 .(1/441)للضبي ينظر: بغية امللتمس ( 1)
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 :املطلب الثاين: ما يتعلق ابجلانب التطبيقي من خالل تفسريه
يتضح  ابن عطية األندليس عبد احلقمن خالل االطالع يف تفسري القايض 

، وذلك يف محنعبد الراهتاممه وحرصه عىل إبراز شخصية والده غالب بن 
مناسبات عديدة ومتنوعة من تفسريه، وال ريب أن إحياء ذْكر  الُعلامء وبثر علومهم 
ة  من آكد احلقوق عىل طالهبم، فكيف إذا اجتمع يف العامل  حّقان عظيامن: حقُّ األُبوُّ

واالبن مأخوذ   وحقُّ الـَمْشَيخة، فال شك أن هذا من أعظم أنواع برر االبن بأبيه،
وهذا أمر  معهود  ومشهور  عند  ب، ُمنبهر  بعلمه، واثق  به متام الوثوق،األ بفضل

بعد أن تويف   (3)ابنا اإلمام أمحد ابن حنبل (2)وصالح (1)اهلل مها عبد السلف، فها
 عبد الرمحن، ومثلهام (4)أبومها اإلمام أمحد ابن حنبل  حرصا عىل بثر علومه بني الناس

ث عن أبيه أكثر من « اجلرح والتعديل»ملوسوم بــ به ايف كتا (5)ابن أيب حاتم حيث حدَّ
                                       

تعلم عىل يد أبيه فكان هـ، 213، ولد يف بغداد سنة: الرمحن عبد اهلل بن أمحد ابن حنبل الشيباينهو أبو عبد  (1)
هـ، 290يف الرواية عن أبيه، وتتلمذ عىل بعض العلامء يف بغداد، له عدة مصنفات حديثية، تويف سنة:  امكثرً 

 .(14/285) للمزي ذيب الكامل، وهت(11/12) للخطيب البغدادي ينظر: تاريخ بغداد
هـ، وتوىل 203ولد ببغداد سنة:  ،أكرب أبناء اإلمام أمحد، صالح بن أمحد ابن حنبل الشيباينهو أبو الفضل  (2)

ث عنه، وتويف بأصبهان سنة:   ينظر: تاريخ بغدادهـ، 265القضاء بأصبهان، أخذ العلم عن أبيه وحدَّ
 البن قطلوبغا. (5/284)، والثقات (10/433) للخطيب البغدادي

اهلل، مناقبه مشهورة، أفردها  هو أمحد بن حممد بن حنبل الشيباين إمام أهل السنة يف زمانه، يكنى بأيب عبد (3)
بعض العلامء يف مصنفات مستقلة، ولإلمام أمحد بن حنبل عدة تصانيف من أشهرها كتابه املسند، والعلل 

للخطيب هـ ينظر: تاريخ بغداد 124لك، تويف ببغداد سنة:ومعرفة الرجال، والزهد، والتفسري، وغري ذ
 .(11/177) للذهبيوسري أعالم النبالء  (4/412) البغدادي

من الكتب عن أبيه مثل: املسند والزهد وكتاب  ااهلل روى كثريً  وهذا أمر  متقرر ومعلوم؛ حيث إن عبد (4)
عضها ُأفرد بكتاب مثل: ، وبروايتهام عن أبيهامناهيك عن كتب الفقه احلنبيل التي تزخر بالسنة، وغري ذلك، 

مسائل »( مسألة فقهية، وكذلك: 1756احتوى عىل ) «مسائل اإلمام أمحد بن حنبل برواية ابنه صالح»
( مسألة فقهية، ينظر: سري أعالم النبالء 1635احتوى عىل ) «اهلل اإلمام أمحد بن حنبل برواية ابنه عبد

 .(10/509) للذهبي
هـ، وكان والده أبو حاتم الرازي من 240مد أبو حاتم الرازي، ولد سنة: حممد عبد الرمحن بن حم هو أبو (5)

اظ، أخذ العلم عىل يديه، وروى عنه اليشء الكثري، له مصنفات يف احلديث والتفسري  ثني احلفَّ كبار املحدر
 .(1/285) ين للداوودي، وطبقات املفِّسر (2/55)ينظر: طبقات احلنابلة  هـ،327والعقيدة، تويف سنة: 
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ث عن أبيه من العلامء يف (1)ستة آالف مرة ،... إىل غري ذلك ممن روى أو حدَّ
 .األمصار

ُث عن أبيه أو يذكر له  عبد احلقوكان من منهج  ابن عطية يف تفسريه حني حُيدر

م عىل والده أ  قواًل  ن ذلك بالرَتحُّ ۆ  ۆ   ﴿ بقوله تعاىل: رتيضر عنه؛ عماًل و الأْن َيْقر 
: ×ملا جاء يف اخلرب عن خري البرش  اونقيقً  [24]اإلرساء:  ﴾ۈ  ۈ    ٴۇ   ۋ

َقَطَع َعنإُه َعَمُلُه ِإالا ِمنإ َثاَلثٍَة: ِإالا ِمنإ َصَدَقٍة َجارِيٍَة، َأوإ ِعلإٍم » نإَساُن ان إ ِإَذا َماَت اإلإِ
تَ َفُع ِبِه، َأوإ وَ  ُعو َلهُ َلدٍ يُ ن إ ب عىل ما ذكره،  ،(2)« َصاِلٍح َيدإ ثم ُيعلرق بعد ذلك أو ُيعقر

وُمعَظُم ما ينقله عن والده يدخُل يف باب ُمَلح التفسري وُنكته ولطائفه، وأشار إىل هذا 

ث به (3)غري واحد من أهل العلم ابن عطية عن  عبد احلق، وقد بلغ جمموع ما حدَّ

 ، وفيام ييل عرض تلك املواضعاقرابة ثالثني موضعً    عبد الرمحنوالده غالب بن 

 .مرتبة حسب ورودها يف تفسريه

ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ﴿عند تفسري قوله تعاىل:  املوضع األول:
 .[51]البقرة:  ﴾ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   

[: سمعت قال حدثني أيب ] ::ابن عطية عبد احلققال القايض أبو حممد 

يعُظ الناس هبذا املعنى يف  ظ أبا الفضل بن اجلوهريلواعالشيخ الزاهد اإلمام ا

اخللوة باهلل والدنو منه يف الصالة ونحوه، وأن ذلك ُيشغل عن كل طعام ورشاب، 

ويقول: أين حال موسى يف القرب من اهلل ووصال ثامنني من الدهر من قوله حني 

ين عىل فِّسوكل امل، [62]الكهف:  ﴾ٻ  پ ﴿سار إىل اخلرض لفتاه يف بعض يوم:

 .(4)أن األربعني كلها ميعاد

                                       
 .(41ص) ، لعيل حممد زينويب حاتم يف كتابه اجلرح والتعديلينظر: منهج ابن أ( 1)
 (.1631) (3/1255)يف صحيحه، كتاب الوصية، باب: ما يلحق اإلنسان من الثواب بعد وفاته، أخرجه مسلم  (2)
 .(1/441)ينظر: بغية امللتمس  (3)
ين وليس كلهم؛ حيث، و(1/142)كتاب العزيز محرر الوجيز يف تفسري الـال (4)  = الصحيح معظم املُفِّسر
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ڱ   ں  ں  ڻ     ڻ   ڱ﴿عند تفسري قوله تعاىل:  املوضع الثاين:
 .[191]آل عمران:  ﴾ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ 

عن بعض علامء [ ]وحدثني أيب  :ابن عطية عبد احلققال القايض أبو حممد 
قد  العشاء فرأيت رجاًل ت يف مسجد األقدام بمرص، فصلي ااملرشق قال: كنت بائـتً 

اضطجع يف كساء له مسجى بكسائه حتى أصبح، وصلينا نحن تلك الليلة وسهرنا، 
فلام أقيمت صالة الصبح قام ذلك الرجل فاستقبل القبلة فصىل مع الناس، 
ظه  فاستعظمت جرأته يف الصالة بغري وضوء، فلام فرغت الصالة خرج فتبعته ألع 

 فلام دنوُت منه سمعته ينشد:
 امت  ذاكـرُ ـلب صـالق هُ ـمنتبب  حارُض           ـحُق اجلسم غائـنْسم

 ذاكـرُ  اان عارفً ـن كـُط            كذاك مــــمنقبض  يف الغـيوب منبس
 اهـرُ ـفهو مدى الّليل نائم  س            ـر  ــا فكـــله أخـــــــيبـيت يف لي

ْكرة وانرصفت  . (1)هعن قال فعلمت أنه ممن يعبُد بالف 
                                       

، أن الوعد كان بعد انقضاء األربعني، وتبعه يف ذلك عدد (1/97)يف معانيه  –األوسط -ذكر األخفش=
ين كالواحدي يف البسيط  ، ونجم الدين النيسابوري (1/79)، والسمعاين يف تفسريه (2/513)من املُفِّسر

وابن اجلوزي يف زاد املسري  ،(1/78)الغزنوي يف تفسريه باهر الربهان ، و(1/94)إجياز البيان يف تفسريه 
، وابن (1/45)، واخلازن يف تفسريه لباب التأويل (3/511)، والفخر الرازي يف تفسريه الكبري (1/64)

ح ابن جرير يف تفسريه (2/70)عادل يف تفسريه اللباب  قول األول وهو ال (1/666)، وغريهم، وقد رجَّ
 ه ابن عطية، وقام بالرد عىل أصحاب القول الثاين.ما اختار

، فليس يف ذلك مستند صحيح اثامنني دهرً  عن وصال موسى   يالفضل اجلوهر وأما ما ذكره أبو
 .ُيعتمد عليه، وغالبه من أخبار أهل الكتاب، وبذلك يبطل قياسه بحاله مع اخلرض  

، وهذا النوع من العبادة ُمشتهر  عند بعض أرباب (1/555)الكتاب العزيز  املحرر الوجيز يف تفسري (1)
ف، وهيئته أن يمكث العبد ساعات طويلة دائُم الفكر والتأمل يف جالل اهلل وعظمته، معتمدين يف  التَصوُّ

تر »، مثل: ×ذلك عىل أحاديث موضوعة ُتروى عن رسول اهلل  َبادة  س  ْن ع  ينظر: « نَي َسنَة  ف ْكَرُة َساَعة  َخرْي  م 
من  نوع   ، وإن كان هذا يف األصل (188)، وتذكرة املوضوعات ص: (305)يص املوضوعات ص: تلخ

، ولذا ينبغي عىل  املسلم أن ال يقترص عىل ذلك طيلة يومه، بل ال العبادة، إال أنه خُمالف  ملنهج الصحابة 
واألمر باملعروف والنهي عن  رآن واألذكار املرشوعة،بد من التنويع يف العبادات، كصالة النافلة، وقراءة الق

 املنكر...وغري ذلك من سائر أنواع العبادة.
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چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ﴿عند تفسري قوله تعاىل:  املوضع الثالث:
 ﴾ژ    ڑ  ڑ  ک  ژڇ   ڇ           ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ

 .[17]النساء: 
والتوبة ال جيب قبوهلا عىل اهلل تعاىل : :ابن عطية عبد احلققال القايض أبو حممد 

اهر وغريه: فهذه الظو (1)و املعايلأب قال، فأما السمع فظاهره قبوُل توبة التائب، عقاًل 
 عىل اهلل بقبول التوبة.ا إنام تعطي غلبة ظن  ال قطعً 

قال القايض أبو حممد: وقد خولف أبو املعايل وغريه يف هذا املعنى، فإذا فرضنا 
تامة الرشوط، فقول أيب املعايل يغلب عىل الظن قبول  اقد تاب توبة نصوًح  رجاًل 

]وكان ، ىل اهلل تعاىل بقبول توبته، كام أخرب عن نفسه ع عيقطتوبته، وقال غريه: 
حه،  [-رمحة هللا عليه-أيب واهلل تعاىل أرحم  وبه أقول،يميل إىل هذا القول وُيرجر

ڑ  ڑ    ک  ک          ﴿  بعباده من أن ينخرم يف هذا التائب املفروض معنى قوله تعاىل:
 .(2)[82]طه:  ﴾  ڳ   ڳ   گ  ڳ  ڳ﴿ :وقوله[ 25]الشورى:  ﴾ک  ک  

ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ     عند تفسري قوله تعاىل: ﴿ املوضع الرابع:
ے  ۓ   ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ    ےھ  ھ

 .[153]النساء: ﴾ ۈ

                                       
عبد امللك بن عبد اهلل بن يوسف اجلويني، أبو املعايل، امللقب بإمام احلرمني، من كبار أئمة الشافعية،  هو (1)

دة يف العقيدة نيسابور، له مصنفات عديهـ، توىل التدريس واإلفتاء يف احلرمني الرشيفني ويف 419ولد سنة: 
، وطبقات الشافعية (16/34)هـ، ينظر: تاريخ بغداد 478ي بنيسابور سنة: ـه، توفـولـه وأصـقـوالف

 .(5/165)للسبكي 
، قلت: القطع بقبول التوبة ملُعنيَّ مل يشهد اهلل تعاىل له وال (1/24)املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز  (2)

ي التوقف عندها؛ ألن الشهود ألحد ُمعنيَّ بقبول التوبة يستلزم الشهود له ن أمور الغيب التي ينبغرسوله م
أو رسوله  بدخول اجلنة، ومنهج أهل السنة واجلامعة ال يشهدون ملُعنيَّ ال بجنة أو نار ما مل يشهد له اهلل 

 –عاىل والعلم عند اهلل ت –هر ولكن يرجون للُمحسن الثواب وخيشون عىل امليسء العقاب، والذي يظ ×
أن قول أيب املعايل له حظ من النظر، وأما استدالل ابن عطية باالفرتاض فُيجاب عنه أن االفرتاض ملُعنيَّ من 

ني مستفيضة يف ذلك.الناس ليس كاحلقيقة أو الواقع ؛ فهو حممول  عىل العموم دون التعيـني  ، ونصوص الوحـي
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عن أيب  [ ]ولقد حدثين أيب :ابن عطية عبد احلققال القايض أبو حممد 

حـى املس س هذهعبد اهلل النحوي أنه كان يقول عند تدري ألة: مثال العْلم  باهلل حَلَق لـ 

 .(2)يف إنكارهم الرؤية (1)املعتزلة

ک  ک  ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  عند تفسري قوله تعاىل: ﴿ املوضع اخلامس:
ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ ہ   ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  

 .[71]األنعام: ﴾  ہ  ہ  ھ  ھ

سمعت الفقيه اإلمام أبا عبد اهلل ل: قا [ ]حدثين أيبقال القايض أبو حممد: 

من الـُمْلحدة فإنام ينبغي أن  ااملجاور بمكة يقول: من نازع أحدً  املعروف بالنحوي

﴾، ھيُردَّ عليه وينازعه بالقرآن واحلديث، فيكون كمن يدعو إىل اهلدى بقوله: ﴿

دَّ هذا لريُ  أكثر ومن ينازعهم باجلدل وحُيلرق عليهم به فكأنه بُعد عن الطريق الواضح

لَّ   .الزائغ؛ فهو خياف عليه أن يض 

 . (3) اقال القايض أبو حممد: وهذا انتزاع  حسن  جدً 
                                       

، ويرجع سبب تسميتهم بذلك إىل اعتزال إمامهم بن عطاء وعمرو بن عبيد املعتزلة: هم أصحاب واصل (1)
واصل بن عطاء جملس احلسن البرصي، وانضم إليه عمرو بن عبيد وتبعهام أنصارمها فقيل هلم معتزلة، 

يف القيامة، ونفي صفات اهلل تعاىل، والقول بخلق القرآن،  ومن عقيدهتم إنكار رؤية املؤمنني لرهبم 
رقينظر: ا  . (1/30) للشهرستاين وامللل والنحل (1/96) اديللبغد لفرُق بني الف 

، ويف موضع آخر حكى ابن عطية يف تفسريه عن أيب (2/131)املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز  (2)
فقال: وكان اإلمام أبو عبد اهلل النحوي يقول: مسألة العلم حَلَقْت حلى -مبارشة-عبداهلل النحوي

، ولعل هذا املثل من خالل سياق (2/330)ر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز لخ، ينظر: املحرإلة....املعتز
م ملن قامت عليه احلجة بالرباهني الساطعة واألدلة الواضحة، فاجتهد يف  الكالم ُيرضب من باب التهكُّ

 ردها وعجز عن ذلك، فذهب شعر وجهه من العار والشنار.
يوم القيامة ويف اجلنة، وهو مما تواتر خربه يف  تون رؤية املؤمنني لرهبم سنة واجلامعة أهنم ُيثبومعتقد أهل ال        

 . (62)ص، واعتقاد أئمة احلديث أليب بكر اجلرجاين (82ص)الكتاب والسنة، ينظر: رشح السنة للمزين 
 جج القرآن والسنة أقوى،؛ ألن املنازعة بح (308 – 2/307)املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز  (3)

ودالئلهام أبني وأوضح، والطريق إىل احلق هبام أقرص وأيِّس، واحلجة قائمة هبام، بخالف املنازعة باجلدل، 
 ما تكون باحلجج العقلية وعىل سبيل االنتصار واملغالبة. افغالبً 
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ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  عند تفسري قوله تعاىل: ﴿ املوضع السادس:
 .[42]األنفال: ﴾  چ  

ْنيا واْلُقْصوى، إنام باإل :ابن عطية عبد احلققال القايض أبو حممد  ضافة وقوله: الدُّ

إذ أنتم بالعدوة الُعليا وهم بالُعدوة )  مسعوددينة، ويف حرف ابن إىل امل

، ووادي بدر آخذ  بني الرشق والقبلة، منحرف  إىل البحر الذي هو قريب (1)(الُسْفىل

من ذلك الصقع، واملدينة من الوادي من موضع الوقعة منه يف الرشق، وبينهام 

 .(2)مرحلتان

 .(3)[ أنه رأى هذه املواضع عىل ما وصفت أيبني حدث] د:قال القايض أبو حمم

ڎ  ڎ  ڈ  ڈ     ژ  ژ   ڑ  ڑ   ﴿عند تفسري قوله تعاىل:  املوضع السابع:
 .[51]التوبة:  ﴾ک  گ  گ  گ   کک  ک

أنه كان يف الـَحَرم  []وحدثني أيب  :ابن عطية عبد احلققال القايض أبو حممد 

طاقة ينظر فيها ثم يرصفها، ويبقى عىل املرة ب ملرة بعدرجل  ُمالزم، خُيرج من جيبه ا

ی  جئ  ﴿حاله حتى مات يف ذلك املوضع، فقرأت البطاقة فإذا فيها مكتوب: 
 .(4)[48]الطور: ﴾حئ  مئ  ىئ

ڭ  ے     ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ھ﴿عند تفسري قوله تعاىل:  ن:  ام موضع الث ال
 .[104]التوبة:  ﴾ڭ  

                                       
 .(206ص)وهي قراءة شاذة، ينظر: شواذ القراءات أليب نرص الكرماين  (1)
 .(299ص) ية يف السرية النبوية اجلغراف: معجم املعاملينظر (2)
 . (2/532)املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز  (3)
ولعل فعل هذا الشخص من باب تذكري النفس إذا  .(3/43)املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز  (4)

واملسلم مأمور بفعل  ،عرض هلا جانب من الغفلة والنسيان، ولكنه عىل خالف منهج الصحابة 
وقد ردَّ ابن عطية عىل أصحاب هذه الطريقة، وذكر أن سباب يف مجيع شؤونه والتوكل عىل اهلل تعاىل، األ

 ُجلَّ أهل العلم ال يراها.
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وأما قبول التوبة من املعايص فيقطع  :طيةابن ع احلقعبد قال القايض أبو حممد 

بأن اهلل تعاىل يقبل من طائفة من األمة توبتهم، واخُتلف هل تقبل توبة اجلميع؟ وأما 

 اإذا ُعنّي إنسان  تائب  فريجى قبول توبته وال يقطع هبا عىل اهلل، وأما إذا فرضنا تائبً 

فاخُتلف فقالت فرقة ته أم ال ؟  بقبول توبغري ُمعنيَّ  صحيح التوبة فهل يقطع عىل اهلل

[ يقطع عىل اهلل بقول توبته؛ ألنه وهو كان مذهب أيب فيها الفقهاء واملحدثون ]

تعاىل أخرب بذلك عن نفسه، وعىل هذا يلزم أن تقبل توبة مجيع التائبني، وذهب أبو 

رجاء، يقوى فيه الاملعايل وغريه من األئمة إىل أن ذلك ال يقطع به عىل اهلل تعاىل بل 

جتهم أن اإلنسان إذا قال يف اجلملة: إين ال أغفر ملن ظلمني ثم جاء من قد ومن ح

سبَّه وآذاه فله تعقُّب حقه، وبالغفران لقوم يصدق وعده، وال يلزمه الغفران لكل 

 .(1)ظامل، ونحو هذا من القول، والقول األول أرجح، واهلل املوفق للصواب

ڍ     ڍچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ﴿ عاىل: فسري قوله تعند ت املوضع التاسع:
 .[108]التوبة: ﴾ ڌ  ڌ

واختلف أهل العلم يف األفضل بني  :ابن عطية عبد احلققال القايض أبو حممد 

االستنجاء باملاء أو باحلجارة، فقيل هذا وقيل هذا، ورأت فرقة من أهل العلم اجلمع 

غه أن بعض علامء بل أنه[  أيب  ] وحدثني بينهام فينقي باحلجارة ثم يُتبع باملاء،

يف تراب، ُينقون هبا ثم يستنجون  االقريوان كانوا يتخذون يف متوضياهتم أحجارً 
                                       

ومسألة إخالف الوعيد عىل اهلل تعاىل من املسائل التي  .(3/79)املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز  (1) 
ل، وهي ليست من ُصلب العقيدة، ولكن بني مانع  افيها كثريً  استطرد العلامء ق وُمفصر وجُميز أو ُمفرر

دين ، الصحيح الذي عليه أهل السنة أن إخالف الوعيد ممتنع  يف حقر املرشكني، جائز  يف حقر ُعصاة الـُموحر
[، وممن  48 ﴾  ] النساء:ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے﴿  لعموم قوله تعاىل:

ين ما ييل: الواحدي يف البسيط  تكلَّم عىل ، (2/101)، والوسيط (5/65)هذه املسألة من الـُمفِّسر
، والقاسمي يف حماسن (7/152)، والفخر الرازي يف مفاتيح الغيب (2/267)والبغوي يف معامل التنزيل 

 ، وغريهم.(7/425)، والشنقيطي يف أضواء البيان (2/287)التأويل 
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 .(1)هبذا القول اباملاء؛ أخذً 

ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ﴿عند تفسري قوله تعاىل:  املوضع العاشر:
 .[111]التوبة:  ﴾ٴۇ   ۋ  ۋ    ۅ
أنه سمع  [يب ]وحدثني أ:ةابن عطي عبد احلققال القايض أبو حممد 

الواعظ أبا الفضل بن اجلوهري يقول عىل املنرب بمرص: ناهيك من صفقة البائُع فيها 
 .(2)×رب الُعىل، والثمن جنة املأوى، والواسطة حممد املصطفى 

ٻ  ٱ ﴿ عند تفسري قوله تعاىل: املوضع احلادي عشر:
ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  پ     

 .[211]التوبة:  ﴾ڀ  ڀ        پ

واو ـذه الـا هــوأم :ةــطيـن عـاب قـحـد الـعبد ـحمـو مـي أبـاضـقـال الـق

ل ـبـات قـن الصفـدة مـي واحـدم فـقـم يتـول﴾ پ﴿ه: ـولـي قـي فـتـال

روف والنهي عن ـمعـر بالـاألم»ي ـن وهـيـن الصفتـاها الربط بني هاتيـعنـل: مـيـفق

مرء، ـخص الـا يـل فيمألن األو ات األول؛ـصفل الـر قبيـا من غيـمـإذ ه« رـكـمنـال

ه وبني غريه، ووجب الربط بينهام لتالزمهام وتناسبهام، وقيل: هي زائدة ـنـان بيـاتـوه

ة جاءت ـانية، ألن هذه الصفـه، وقيل: هي واو الثمـى لـعنـف ال مـول ضعيـوهذا ق

أليب عيل يف مناظرته  (3)ثامنة يف الُرتبة...، و واو الثامنية قد ذكرها ابن خالويه

                                       
مشتهرة يف -اجلمع بني احلجارة واملاء-، وهذه املسألة(3/84) الكتاب العزيز املحرر الوجيز يف تفسري (1)

، واألحاديث الواردة يف ذلك ضعيفة، ×كتب الفقه، ولكن الصحيح أنه مل يثبت فيها يشء عن رسول اهلل 
اع عىل ذلك، ينظر: ولكن قد استحب اجلمع ببن احلجارة واملاء أكثر أهل العلم، وحكى بعضهم اإلمج

، (1/80) ، واإلقناع البن القطان(1/49)، واختالف األئمة البن هبرية (1/347)وسط البن املنذر األ
 .(3/114) لأللباين والسلسلة الضعيفة ،(1/486) واإلعالم بفوائد عمدة األحكام البن امللقن

 . (3/87)املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز  (2)
هـ عىل األرجح يف مهدان من 285د بن خالويه، عامل لغوي بارز، ولد سنة: عبد اهلل احلسني بن أمحأبو هو  (3)

 =له مصنفات متنوعة،بالد اليمن، ثم انتقل إىل الشام وأقام بحلب، وكان له مع املتنبي مباحثات علمية، 
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 ،(2)وأنكرها أبوعيل ،[73]الزمر:  ﴾ۋ  ۅ  ﴿ يف معنى قوله: (1)فاريسال

وكان ممن استوطن  (3)عن األستاذ أيب عبد اهلل الكفيف املالقي []وحدثني أيب 

أنه قال: هي لغة فصيحة لبعض العرب، من  (4)غرناطة وقرأ فيها يف مدة ابن حبوس 

.. ثالثة.. أربعة.. مخسة.. ستة.. سبعة.. اثنان واحد..)وْا: شأهنم أن يقولوا إذا عد

..( فهكذا هي لغتهم، ومتى جاء يف كالمهم أمُر ثامنية .وثامنية.. تسعة.. عرشة

  .(5)أدخلوا الواو

                                       
يف كالم العرب، واجلمل خمترص يف شواذ القرآن، وإعراب ثالثني سورة من القرآن العزيز، وليس  منها:=

بغية ، و(3/269)هـ، ينظر: طبقات الشافعية للسبكي 370يف النحو، وغري ذلك، تويف بحلب سنة: 
 .(1/51)، وطبقات املفِّسين للداودي (1/529)للسيوطي الوعاة 

هـ، له 882هو أبو عيل احلسن بن أمحد الفاريّس، من أئمة النحو والعربية، ولد يف فسا من بالد فارس سنة:  (1)
اء السبعة، وجواهر النحو وغريها، تويف مصنفات عدة من ها: التعليقات عىل كتاب سيبويه، واحلجة للقرَّ

 .(1/308) للقفطي ، وإنباه الرواة(26ص) للتنوخي هـ، ينظر: تاريخ العلامء النحويني377سنة: 
 .(1/474) البن هشام ب، ومغني اللبي(1/167) للمرادي ينظر: اجلنى الداين يف حروف املعاين (2)
رضير زاد نور قلبه فاجتمعا، وكفيف سارت األمثال بذكره، وله يف  ،أبو عبد اهلل الكفيف من أهل مالقة هو (3)

علم اللسان قدم راسخة، ويف أحكام املعنى آية ناسخة، وله يف العلوم العقلية ذوق، وإىل تلك الفنون 
 .(88ص) يب للسان الدين ابن اخلط تواريخ والصالشوق، ينظر: أوصاف الناس يف الت

هـ، 428باديس بن حبوس الصنهاجي ثالث حكام الطوائف يف مدينة غرناطة، خلف أباه يف اإلمارة سنة:  هو (4)
من أعامله إمتام بناء مدينة غرناطة، وبناء قرص احلمراء وإحاطته بسور، إضافة إىل بنائه لقلعة مالقة التي ال تزال 

، ودولة اإلسالم يف (16/590) للذهبيسري أعالم النبالء  هـ. ينظر:465تويف سنة: موجودة إىل اليوم، 
 .(139 /2)األندلس 

، وهذا قول ضعيف؛ إذ ال يوجد عىل الصحيح من أقوال (3/89)املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز  (5)
ذلك، قال ابن ف القاعدة املذكورة يف النحاة ما ُيعرف بواو الثامنية، وهناك عدة أمثلة من القرآن الكريم ختال

القيم: وهذا قول ضعيف ال دليل عليه وال تعرفه العرب وال أئمة العربية وإنام هو من استنباط بعض 
: قوهلم إن الواو تأيت (3/51)يف بدائع الفوائد  ا، وقال أيًض (51ص) ، ينظر: حادي األرواحاملتأخرين

 للثامنية ليس عليه دليل مستقيم. 
والظاهر أن العطف يف هذا ما ذكره ابن هشام بقوله:  كام يف اآلية السابقةيرتجح يف توجيه الواو  والذي

الوصف بخصوصه إنام كان من جهة أن األمر والنهي من حيث مها أمر وهني متقابالن بخالف بقية 
 =آمر  باملعروفالصفات، أو ألن اآلمر باملعروف ناه  عن املنكر وهو ترك املعروف، والناهي عن املنكر 
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ڈ  ڎ ڈ﴿عند تفسري قوله تعاىل: املوضع الثاين عشر:
 .[85]هود:  ﴾ژ  ژ

ه سمع أبا نأ[ ثني أيب ]وحد ::ابن عطية عبد احلققال القايض أبو حممد 

الفضل بن اجلوهري عىل املنرب بمرص يعظ الناس يف الكيل والوزن فقال: اعتربوا يف 

أن اإلنسان إذا رفع يده بامليزان فامتدت أصابعه الثالث والتقى اإلهبام والسبابة عىل 

  .املكتوبة فكأن امليزان يقول: اهلل اهلل ناصية امليزان جاء من شكل أصابعه صورة

ر :أبو حممدقال القايض   .(1)وهذا وعظ  مليح  ُمذكر

ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ﴿ عند تفسري قوله تعاىل:  املوضع الثالث عشر:
 .[93]يوسف: ﴾ ۉ  ۉ  ې  ې   

[ قال سمعت حدثني أيب ] ::ابن عطية عبد احلققال القايض أبو حممد 

ملا قال:  الواعظ أبا الفضل ابن اجلوهري عىل املنرب بمرص يقول: إن يوسف

قال هيوذا إلخوته: قد علمتم أين ﴾  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ﴿

حة، فدعوين أذهب إليه بقميص الفرحة فرتكوه وذلك  .(2)ذهبت إليه بقميص الرتَّ

 ﴾ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ ﴿عند تفسري قوله تعاىل:  املوضع الرابع عشر:

 .[148]إبراهيم: 

أنهُ روي  [سمعت من أيب و]  :ابن عطية عبد احلققال القايض أبو حممد 

ل لكل فريق بام تقتضيه حاله، فاملؤمن يكون  أن التبديل يقع يف األرض ولكن ُيبدَّ

                                       
..إلخ. ينظر: مغني .إىل االعتداد بكل من الوصفني، وأنه ال يكتفي فيه بام حيصل يف ضمن اآلخرفأشري =

 .(476ص)اللبيب 
 . (3/199)املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز  (1)
ي، وهو من أخبار ، وهذا اخلرب ُيروى عن إسامعيل السُّ (3/280)املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز  (2) در

، واجلامع ألحكام القرآن (13/345) للطربيني إرسائيل، ينظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن ب
 .(4/410) ، وتفسري القرآن العظيم البن كثري(9/261) للقرطبي



د. عبد ا� بن عبد العزيز الدغيثر تأثر ابن عطية ا�ندلسي بوالده  : دراسة نظرية تطبيقية 
من خالل تفسيره "المحرر الوجيز"

٢م
٠١

س ٨
مار

ق 
واف

لم
هـ ا

 ١٤
٣٩

رة 
�خ

ى ا
ماد

 ج
العدد الخامس

٥

51

 عبد هللا بن عبد العزيز الدغيثر د.                         أتثر ابن عطية األندلسي بوالده: دراسة نظرية تطبيقية

32 

، وفريق يكون عىل فضة إن صح السند (1)عىل خبز  يأكُل منه بحسب حاجته إليه

، وفريق الكفرة يكونون عىل نار، ونحو هذا مما ُكلُه واقع  نت قدرة اهلل (2)هبا

 .(3)تعاىل

﴾ ٺ  ٺ  ٺ   ٺڀ﴿عند تفسري قوله تعاىل:  عشر: املوضع اخلامس

 .[16]النحل: 

[ أنه سمع بعض : ]وحدثني أيب :ابن عطية عبد احلققال القايض أبو حممد 

يتانً   اأهل العلم باملرشق يقول: إن يف بحر اهلند الذي جيرى فيه من اليمن إىل اهلند ح 

ى عالمات؛ وذلك أهنا ا، وإهنا ُتسمركتها وألواهنكاحليَّات يف التوائها وح ارقاقً  طوااًل 

عالمة الوصول إىل بلد اهلند، وأمارة إىل النجاة واالنتهاء إىل اهلند، لطول ذلك البحر 

 .وصعوبته، وإن بعض الناس قال: إهنا التي أراد اهلل تعاىل يف هذه اآلية

ت يف البحر وأما من شاهد تلك العالما :[ ] قال أيب قال القايض أبو حممد: 

 .(4)فحدثني منهم عدد  كثري ذكور وعاينهاامل

ې   ۉ  ۉ  ې  ې﴿عند تفسري قوله تعاىل:  املوضع السادس عشر:
 .[35]اإلرساء:  ﴾ې    ى

                                       
 .، من حديث سعيد بن جبري مرسالَ (13/735)أخرجه ابن جرير يف تفسريه  (1)

 .اموقوفً  عيل بن أيب طالب وأنس بن مالك  من حديث (13/731) تفسريه أخرجه ابن جرير يف (2)

، اختلف أهل التفسري يف هذا التبديل، هل يكون تبديل (3/347)املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز  (3)

ح األول ابن جرير يف تفسريه  ح  (9/383)والقرطبي  (13/739)ذات أو صفات؟ رجَّ وغريمها، ورجَّ

ليه وغريمها، ومال إ (4/518)وابن كثري يف تفسريه  (5/3844)ه مكي بن أيب طالب يف تفسريالثاين 

، ولكل براهينه وأدلته، ولكن األْوىل واألحرى عدم اخلوض يف (428ص)العالمة السعدي يف تفسريه 

 مثل هذه املسائل، وتفويض األمور إىل عالم الغيوب.

 يناسب سياق اآلية، وقد وصفه أبو ، وهذا القول ال(3/384)يز املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العز (4)

من غرائب التفسري، واملشهور يف معنى اآلية من قول السلف أن  (6/515)حيان يف تفسريه البحر املحيط 

 .(4/564)، وتفسري ابن كثري (14/194)املراد بالعالمات: معامل الطرق بالنهار، ينظر: تفسري ابن جرير 



د. عبد ا� بن عبد العزيز الدغيثر تأثر ابن عطية ا�ندلسي بوالده  : دراسة نظرية تطبيقية 
من خالل تفسيره "المحرر الوجيز"

٢م
٠١

س ٨
مار

ق 
واف

لم
هـ ا

 ١٤
٣٩

رة 
�خ

ى ا
ماد

 ج

العدد الخامس

٥

52

 

33 

[: رأيت  يقول وسمعت أيب ] :ابن عطية عبد احلققال القايض أبو حممد 

 ناس يف الوزن فقال يفالواعظ أبا الفضل اجلوهري يف جامع عمرو بن العاص يعظ ال

َظة؛ وذلك أن األصابع جتيء منها صورة املكتوبة: مجلة كالمه: إن هي ئة اليد بامليزان ع 

ألف والمان وهاء، فكأن امليزان يقول: اهلل اهلل. قال القايض أبو حممد: وهذا وعظ  

 .(1)مجيل

 ﴾ڃ  ڃ  چ ڃ﴿ عند تفسري قوله تعاىل:  :املوضع السابع عشر

 .[7]الكهف: 

[ يقول: أحسن العمل  وكان أيب ]  :ابن عطية عبد احلق قال القايض أبو حممد

أخذ  بحق، وإنفاق  يف حق، مع اإليامن وأداء الفرائض واجتناب املحارم، واإلكثار 

 .(2)من املندوب إليه 

﴾ ڳ   ڳ  ڳ  ڱ﴿ عند تفسري قوله تعاىل:  املوضع الثامن عشر:

 .[18]الكهف: 

: سمعت قال[ ]وحدثني أيب  :ابن عطية عبد احلقمد قال القايض أبو حم

أبا الفضل اجلوهري يف جامع مرص يقول عىل منرب وْعظه سنة: تسع وستني 

بهم  وأربعامئة: إن من أحبَّ أهل اخلري نال من بركتهم، كلب  أحبَّ أهل فضل  وَصح 

 .(3)فذكره اهلل يف ُمـحكم تنزيله

                                       
  .املوضع الثاين عرش الكالم يف ، مىض قريب من هذا(3/454)العزيز الوجيز يف تفسري الكتاب  املحرر  (1)
عىل هذا  امعلقً  (10/355)، قال القرطبي يف تفسريه (3/497)املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز  (2)

لفظ واحد، وهو  يف × قلت: هذا قول حسن، وجيز يف ألفاظه بليغ يف معناه، وقد مجعه النبيالقول: 
ويف -بعدك اال أسأل عنه أحدً  ان بن عبد اهلل الثقفي ملا قال: يا رسول اهلل، قل يل يف اإلسالم قواًل قوله لسفي

(  13، أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب اإليامن، باب: )«قل آمنت ابهلل مث استقم» :رواية: غريك، قال
 (.38) (1/65)جامع أوصاف اإلسالم، 

، وحمبة الصاحلني ليست بركتها مقترصة عىل الدنيا (3/504)يز جيز يف تفسري الكتاب العزاملحرر الو (3)
 =املرإُء َمَع َمنإ »: ×من قوله  ابيشء أشدَّ فرًح   فحسب، بل ممتدة إىل الدار اآلخرة، وما فرح الصحابة
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ۋ   ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ﴿ تعاىل:  عند تفسري قوله املوضع التاسع عشر:
 .[51]الكهف:  ﴾  ۅ   ۅ  ۉ

عائد  عىل   ﴾ ۈ  ۈ﴿ الضمري يف  :ابن عطية عبد احلققال القايض أبو حممد 

ار مني، (1)الكفَّ ، وعىل الناس باجلملة، فتـتضمن اآلية الرد عىل طوائف من الـُمنجر

تخوَّض يف هذه وأهل الطبائع، واملتحكرمني من األطباء، وسواهم من كل من ي

قال: سمعت الفقيه أبا عبد اهلل حممد بن معاذ  [وحدثني أيب ]األشياء، 

ل هذا (3)باملهدية يقول: سمعت عبد احلق الصقيل (2)املهدوي يقوُل هذا القول، ويتأوَّ

 .(4)التأويل يف هذه اآلية، وأهنا رادة  عىل هذه الطوائف، وذكر هذا بعض األصوليني

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    ٱ﴿ ند تفسري قوله تعاىل: ع املوضع العشرون:
 .[62]الكهف: ﴾ پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  

[: سمعت أبا الفضل قال أيب ] :ابن عطية عبد احلققال القايض أبو حممد 

                                       
(، ويف هذا 8616) (8/39)أخرجه البخاري يف صحيحه كتاب األدب، باب: عالمة حب اهلل، « َأَحبا =

 :اإلمام الشافعياملعنى يقول 
 وأرجو أْن أنال هبم شفاعـة   ُأحبُّ الصاحلنَي ولسـُت منهم      

 ةــا سواًء يف البضاعـوإْن ُكن    ارتُه املعاصـي    ـــن جتــرُه مــوأك
ار باعتبار ما ذكر بعضهم أن الضمري عائد عىل إبليس وذريته؛ ألهنم أقرب مذكور، وقيل: عائدة عىل ا (1) لكفَّ

ه، وقيل: عائدة عىل املالئكة، وقيل: عائدة عىل مجيع اخللق، وهذا االختالف من باب التنوع ال التضاد، بعد
وال منافاة بني هذه األقوال؛ فكلها تدور عىل معنى انفراد اهلل تعاىل بشهود خلق السموات واألرض، ينظر: 

 .(3/90)البن اجلوزيزاد املسري 
ريواين املهدوي، مل أعثر له عىل ترمجة خاصة، وإنام ورد اسمه يف ترمجة أيب مد بن معاذ التميمي القهو حم ( 2)

 .(65)، وفهرس ابن عطية ص: (1/433)بكر غالب ابن عطية األندليس، ينظر: الصلة البن بشكوال 
ور، أَّلف كتاب أبو حممد عبد احلق بن حممد بن هارون السهمي القريش الصقيل، فقيه مالكي مشه هو (3)

الفروق ملسائل املدونة، وكتابه الكبري املسمى بتهذيب الطالب، وله استدراكات عىل هتذيب النكت و
، ومجهرة (1/173) البن خملوفهـ، ينظر: شجرة النور الزكية 466الربادعي، تويف باإلسكندرية سنة:

 .(2/611)تراجم الفقهاء املالكية 
 .(1/468) البن جزي لتسهيل لعلوم التنزيل، وا(3/523)تاب العزيز املحرر الوجيز يف تفسري الك( 4)
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مل حْيتج إىل  اإىل املناجاة فبقي أربعني يومً  اجلوهري يقول يف وْعظه: مشى موسى

 . (1)وُع يف بعض يومطعام، وملا مشى إىل َبـرَش حلقه اجل

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ﴿ عند تفسري قوله تعاىل: والعشرون:احلادي املوضع 
 .[15]مريم:  ﴾ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  

انتزع بعض  :[]قال أيب  :ابن عطية عبد احلققال القايض أبو حممد 

يف التسليم عىل  (2)العلامء من هذه اآلية يف التسليم فضل عيسى بأن قال ] إدالله [

ر وحكى يف حمكم امكانته من اهلل التي اقتضت ذنفسه و لتنزيل أعظم يف لك حني قرَّ

 . (3)املنزلة من أن ُيسلَّم عليه 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ عند تفسري قوله تعاىل:  ي والعشرون: موضع الثان ال
 .[13]طه:  ﴾ٻ

قال: سمعت أبا [ ]وحدثني أيب  :ابن عطية عبد احلققال القايض أبو حممد 

وقف عىل حجر واستند إىل  ﴾ٻ﴿ اجلوهري يقول: ملا قيل ملوسىالفضل بن 

حجر، ووضع يمينه عىل شامله، وألقى ذقنه عىل صدره، ووقف يستمع وكان كل 

                                       
ُيعدُّ    ، وما ذكره أبو الفضل اجلوهري عن موسى(3/529)املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز  (1)

من أخبار بني إرسائيل التي ُيتوقف يف احلكم عليها؛ لعدم وجود ما ُيؤيدها من نصوص الوحيـني، ينظر: 
فر ا  .(بة الطعامجتر/16)اإلصحاح: -خلروجس 

وهو ما ُأثبت؛ ألنه  (11/89)يف متن تفسري ابن عطية هكذا: )إذالله( والتصويب من تفسري القرطبي  (2)
باملهملة أنسب وأليق؛ ألن من معانيه  «اإلدالل»تناسب مع سياق السالم، وإنام  «اإلذالل»ليس يف معنى 

نَّة، ينظر: هتذيب اللغة  .(28/502) للزبيدي روس، وتاج الع(14/48) هريلألز الـم 
، ويرى بعض أهل العلم أن سالم اهلل تعاىل عىل حيي كام يف (4/7)املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز  (3)

[، أعظم من سالم عيسى عىل 15﴾  ]مريم: ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ قوله: ﴿
، مستدلني يف [33]مريم: ﴾   ھ  ھ ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  نفسه كام يف قوله: ﴿

إن عيسى وحييى التقيا فقال له  » وغريه عن احلسن قال: (15/482)ذلك بام أخرجه ابن جرير يف تفسريه 
عيسى: استغفر يل، أنت خري مني، فقال له اآلخر: استغفر يل، أنت خري مني، فقال له عيسى: أنت خري 

 . (3/382)طي يف أضواء البيان واستظهر ذلك الشنقي ،«مني، سلمُت عىل نفيس، وسلَّم اهللُ عليك
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 .(1) الباسه صوفً 
ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ﴿عند تفسري قوله تعاىل:  املوضع الثالث والعشرون:

ڱ   ڱ   ڑ  ک     ک  ک       ک      گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  
  .[52]احلج: ﴾     ڱ  ں  ں

أنه لقي  [وحدثني أيب ] :ابن عطية عبد احلققال القايض أبو حممد 
وهو املعصوم  ×باملرشق من شيوخ العلامء واملتكلمني من قال: هذا ال جيوز عىل النبي 

: ×يف التبليغ، وإنام األمر أن الشيطان نطق بلفظ أسمعه الكفار عند قول النبي 
ْن  [20-19]النجم:  ﴾ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ھ  ے﴿ ب صوَتُه م  وصوَّ

عىل ﴾   گ﴿ ، حتى التبَس األمُر عىل املرشكني وقالوا: حممد قرأها، و×صوت النبي 
 .(2)هذا التأويل بمعنى: تال وال بد

ۉ  ې  ې  ې  ﴿ عند تفسري قوله تعاىل:  املوضع الرابع والعشرون:
 .[45]العنكبوت:  ﴾ې     ى
ومن كانت صالته دائرة حول  :ابن عطية عبد احلق أبو حممد قال القايض

ر وال فضائل فتلك ترتك صاحبها من منزلته حيث  اإلجزاء ال خشوع فيها وال تذكُّ
كان، فإن كان عىل طريقة معاص  ُتبعده من اهلل تركته الصالة يتامدى عىل بعده، وعىل 

                                       
، وهذا اخلرب من مجلة اإلرسائيليات التي ُيتوقف يف احلكم (4/39)املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز  (1)

 عليها بالصحة أو البطالن.
إن الرسول عليه  ، ومجيع ما روي يف هذا سواء من قال(4/129)املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز  (2)

( يعني وإهنن هلن الغرانيق العىل. وإن شفاعتهن هلي التي ترجتىالة والسالم هو من نطق هبذا القول: )الص
يف صوته  اتلك األصنام السابق ذكرها يف سورة النجم، أو من زعم أن الشيطان هو من نطق بذلك حُماكيً 

، وقد بنيَّ ذلك ال نقاًل و وال عقاًل  اح رشعً صوت النبي عليه الصالة والسالم، فهذا كله باطل ال يص
، وكتاب (5/268)، وأضواء البيان للشنقيطي (5/442)املحققون من أهل العلم، ينظر: تفسري ابن كثري 
ث، هو  ﴾  گ ﴿ وتفسري قوله:األلباين: نصب املجانيق لنسف قصة الغرانيق،  بمعنى تال وقال أو حدَّ

، والبحر املحيط أليب (16/610)تفسري ابن جرير  أهل التفسري، ينظر: الراجح بداللة السياق، وعليه عامة
 وغريهم. (5/445)، وتفسري ابن كثري (5/394)، وتفسري البغوي (1/435)حيان 
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ج احلديث املروي عن ابن مسعود وابن عباس  (2)واألعمش (1)واحلسن هذا خُيرَّ
َن اهلل إ الَّ ُبْعًدا»قوهلم:  ْدُه م  ْ َتز  ، َواملُْنَْكر  مَل ْ َتنَْهُه َصاَلُتُه َعن  اْلَفْحَشاء  وقد  (3)«َمْن مَل

[ ]سمعت أيب وذلك غري صحيح السند،  ×أرسله عن النبي  ُروي أن احلسن
ناه ونظرنا معناه فغري جائز أن نقول رَّ ن : إن نفس صالة العايص ُتبعده ميقول: فإذا قرَّ

ج ذلك عىل أهنا ال تؤثرر يف تقريبه من اهلل تعاىل، بل  اهلل حتى كأهنا معصية، وإنام يتخرَّ
ترتكه يف حاله ومعاصيه من الفحشاء واملنكر والُبْعد، فلم تزده الصالة إال تقرير 

دُته حني مل تُكْف ُبعْ   .(4)َده عن اهلل تعاىلذلك الُبْعد الذي كان بسبيله، فكأهنا بعَّ

ڤ  ڤ      ڤ     ڤ   ڦ  ﴿عند تفسري قوله تعاىل:  س والعشرون:اخلام املوضع
 .[47]األحزاب: ﴾ ڦ  ڦ  ڦ

                                       
، قرأ القرآن عىل حطَّان القريش عن أيب موسى، وعماًل  هو احلسن بن يسار البرصي سيد أهل زمانه علاًم  (1)

تويف  لعالء، وغريمها، مناقبه وأخباره معروفة مشهورة،عمرو بن ا بيد، وأبوروى القراءة عنه يونس بن ع
 .(1/235) البن اجلزري ، وغاية النهاية(1/36) للذهبي هـ، ينظر: معرفة القراء110سنة 

 اهـ، وهو من صغار التابعني، وكان عاملً 60سليامن بن مهران أبو حممد األسدي الكاهيل، ولد سنة:  هو (2)
 للذهبي هـ، ينظر: معرفة القراء الكبار147مة أصحاب احلديث، تويف سنة:وثَّقه عاالقراءات، باحلديث و

 .(1/315)البن اجلزري وغاية النهاية  (،1/54)
( والشهاب 11025) (11/54)( والطرباين يف الكبري 1954) (3/926)أخرجه ابن األعرايب يف معجمه ( 3)

طرقه يف  :فوًعا، وقد استقىص األلباين، واحلديث ال يصح مر( وغريهم508) (1/305)القضاعي يف مسنده 
ع يف الكالم عىل متنه فقال: وأما متن احلديث فإنه ال2) (1/54)السلسة الضعيفة   (، وبنيَّ أنه باطل، ثم توسَّ

يصح، ألن ظاهره يشمل من صىل صالة برشوطها وأركاهنا بحيث أن الرشع حيكم عليها بالصحة وإن كان 
املعايص، فكيف يكون بسببها ال يزداد هبذه الصالة إال ُبعدا؟! هذا مما ال  ال يزال يرتكب بعض هذا املصيل

 .(58-1/57)لخ. ينظر: السلسلة الضعيفة إُيعقل وال تشهد له الرشيعة...
، والشك أن يف ذلك التوجيه نوع  من التكلُّف؛ إذ إن (4/319)املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز  (4)

يف القلوب بحسب حال املصيل وقوة يقينه بثواب اهلل تعاىل وعقابه، ومدى نقيقه صالة يتفاوت تأثريها ال
؛ إذ اورشعً  لرشوطها وأركاهنا وواجباهتا، وأما زعم أن صالة العايص ليس هلا تأثري البتة، فهذا مردود عقاًل 

؛ احال كونه ُمصليً أعظم مما كان يرتكبه لوَترَك هذا العايص الصالة كلية الرتكب من اجلرائم ما هو أكرب و
ألن الصالة ليست مقترصة عىل حركات وهيئات معينة، بل هي مشتملة عىل آيات قرآنية وذكر هلل تعاىل 

 .(58-1/57)لخ، وقد أشار إىل هذا املعنى غري واحد من أهل العلم، ينظر: السلسلة الضعيفة إودعاء...
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: هذه من أرجى آية []قال لنا أيب  :ابن عطية عبد احلققال القايض أبو حممد 

عنده  ﴾ڤ     ڤ ﴿عندي يف كتاب اهلل تعاىل ألن اهلل تعاىل أمر نبيه أن يبرش املؤمنني 

ۇئ   ۇئ   ﴿فضل الكبري ما هو يف قوله تعاىل:تعاىل الوقد بني  ﴾ڦ  ڦ﴿
ی  جئ  ی    یىئ  ىئ  یېئ  ىئ     ېئۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ

 .(1)[22]الشورى:  ﴾حئ 

ۈئ  ېئ    ېئ   ېئ  ﴿عند تفسري قوله تعاىل:  املوضع السادس والعشرون:
 ﴾ ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی   ی  ی  جئ  حئ  مئ   ىئ  يئ  جب  حب  خب

 .[102-101لصافات: ]ا

قال كثري من  ﴾ۈئ ﴿وقوله::ابن عطية عبد احلقحممد قال القايض أبو 

العلامء منهم العباس بن عبد املطلب وقد رفعه، وعيل وابن عباس وابن مسعود وكعب 

: هي البشارة املعروفة بإسحاق وهو الذبيح وكان ُأمر ذبحه بالشام، (2)وعبيد بن عمري

جاز، جاء مع أبيه ببيت املقدس، وقال بعضهم: بل باحل :(4)ومقاتل (3)وقال عطاء

ل ابن عباس: والبشارة التي بعد هذه يف هذه اآلية هي بشارة بنبوته عىل الرباق وقا
                                       

ف العلامء يف أير اآليات أرجى يف القرآن الكريم، ، اختل(4/389)العزيز املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب  (1)
، لالطالع واالستزادة ينظر: اخلشية والرجاء يف وقد جتاوزت أقواهلم يف ذلك أكثر من مخسة وعرشين قواًل 

 اهلل الدغيثر.  ، للدكتور/عبد(254ص)القرآن الكريم، 
، ولد يف حياة من ثقات التابعني وكبارهم ، فقيه ُمفِّسر واعظ،عبيد بن عمري الكناين املكيعاصم  هو أبو (2)

ث عن كبار الصحابة  ، تويف سنة: الرسول عليه الصالة والسالم، اشتهر بالزهد وكثرة العبادة، وحدَّ
 . (4/156)للذهبي وسري أعالم النبالء  ،(1/496)البن اجلزري  هـ، ينظر: غاية النهاية74

ملكي، تابعي جليل ثقة ثبت، أحد الفقهاء واملفسـررين األعالم، أيب رباح القريش ا حممد عطاء بن هو أبو (3)
هـ، ينظر: نيل 114روى عن مجع من الصحابة، انتهت إليه الفتوى بمكة يف زمن ابن عباس، تويف سنة: 

 .(1/69)، وطبقات الفقهاء للشريازي (45ص) للبنجرييالسائرين يف طبقات املفِّسين 
بالكذب  اخلرساين البلخي، اختلف يف حاله فمن العلامء من ضعفه واهتمهبن سليامن بن بشري هو مقاتل  (4)

فرتكوا الرواية عنه وهم األكثرية كنعيم بن محاد والنسائي وغريمها، ومنهم من أثنى عليه كشعبة بن احلجاج 
 .(1/227) بوشذرات الذه (10/249) البن حجر هـ. ينظر: هتذيب التهذيب150وغريه، وتويف سنة: 
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وهو قد كان  [53]مريم: ﴾ پ  ڀ    ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ﴿ كام قال تعاىل يف موسى:

ه الفرقة يف قول وهبه له قبل ذلك، فإنام أراد النبوءة، فكذلك هذه، وقالت هذ

إنه أمر بذبحه بعد ما ُولد له  لذبيحني أراد إسحاق والعم أب، وقيلاألعرايب: يا بن ا

يعقوب، فلم يتعارض األمر بالذبح مع البشارة بولده وولد ولده، وقالت فرقة: هذه 

ثم رمى إبراهيم  ،البشارة هي بإسامعيل وهو الذبيح وأْمُر ذبحه كان باحلجاز بمنى

 ن السنن.اجلمرات وقبض الكبش حني أفلت له وسالشيطان ب

ا وابن عمرو وروي عن قال القايض أبو حممد: وهذا قول ابن عباس أيًض 

 ×ومعاوية بن أيب سفيان، ورفعه معاوية إىل النبي  (2)واحلسن وجماهد (1)الشعبي
يا : ×[، ويستدل بقول األعرايب للنبي  يقول وبه كان أيب ، ](3)وحممد بن كعب

بِ َأََن ابإ : »×، وبقوله (4)الذبيحنيابن  ِ ُن الذا يعني إسامعيل وعبد اهلل أباه،  (5)«يَحيإ

                                       
ث  21عامر بن رشاحيل بن عبد بن ذي كبار أبو عمرو اهلمداين الشعبي، ولد سنة: هو  (1) هـ، تابعي ثقة، حدَّ

البن اجلزري هـ، ينظر: غاية النهاية 106تويف سنة: ، من كبار املحدثني والقراء، عن كبار الصحابة 
 .(1/40)وطبقات احلفاظ للسيوطي  (،1/350)

روى عن أيب هريرة وابن عباس وغريمها، وعنه قتادة وابن عون وسيف بن احلجاج،  ن جرب أبوهو جماهد ب (2)
سليامن وحديثه عن عائشة يف البخاري ومسلم، عرض القرآن عىل ابن عباس ثالث مرات وقيل ثالثني 
د كان يوقفه عند كل آية يسأله عن تفسريها، وكان سفيان الثوري يقول: إذا جاءك التفسري عن جماه

وطبقات احلفاظ للسيوطي  (1/66)هـ، ينظر: معرفة الُقراء الكبار للذهبي 103سنة: فحسبك به، وتويف 
(1/42). 

حممد بن كعب بن سليم القرظي نسبة إىل بني قريظة قبيلة من اليهود، وأورده أصحاب السري يف الطبقة  هو (3)
سنة وفاته عىل أقوال عديدة،  العبادة، واختلف يفالثانية من التابعني، كان إماًما يف التفسري والزهد وكثرة 

 .(5/65)، وسري أعالم النبالء للذهبي (9)ص: ،هـ، ينظر: طبقات املفِّسين لألدهنوي117أشهرها سنة: 
( وتعقبه   الذهبي يف 4036) (2/604)، واحلاكم يف املستدرك (19/597)أخرجه ابن جرير يف تفسريه ( 4)

، وقال (7/35)ري: هذا حديث غريب جدا، كام يف تفسريه قال احلافظ ابن كث تلخيصه بقوله: إسناده واه ،
 .(4/172)األلباين: ال أصل له، ينظر: السلسلة الضعيفة 

(، قال الزيلعي يف ختريج أحاديث الكشاف: غريب، وقال 4048) (2/609)أخرجه احلاكم يف املستدرك  (5)
  .(1/500)ة الضعيفة األلباين: ال أصل له هبذا اللفظ، ينظر: السلسل
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ويستدل بأن البشارة اقرتنت بأن من ورائه يعقوب، فلو قيل له يف صباه اذبحه 

لناقض ذلك البشارة بيعقوب، ويستدل بظاهر هذه اآلية أنه ُبرشر بإسامعيل، وانقىض 

ه ثم ُبرشر ب جييء  ×هيم ان إبرايقول: ك[ ]وسمعته إسحاق بعد ذلك، أْمُر ذْبح 

عن  (1)ويعود من يومه، وقد ذكر ذلك الثعلبي امن الشام إىل مكة عىل الرباق زائرً 

، (4)، وذكر القصة عن ابن إسحاق(3)أن ذلك عىل الرباق  ومل يذكر (2)سعيد بن جبري

 .(5)سمعت أيب حيكي[وفيها ذكر الرباق كام ] 

ڤ  ڦ ڦ  ڦ  ڦ  ﴿: عند تفسري قوله تعاىل بع والعشرون:املوضع السا
 .[3]غافر:  ﴾ڄ   ڄ  ڄ

وقبول التوبة من الكافر مقطوع  :ابن عطية عبد احلققال القايض أبو حممد 

إلخبار اهلل تعاىل، وقبول التوبة من العايص يف وجوهبا قوالن ألهل السنة، وحكى 
                                       

أمحد بن حممد بن إبراهيم أبو إسحاق النيسابوري الثعلبي، برع يف علوم العربية وتفسري القرآن الكريم، هو  (1)
هـ، ينظر: طبقات املفِّسين للسيوطي 427من تصانيفه تفسريه املعروف بــ )الكشف والبيان(، تويف سنة: 

 .(1/66)، وطبقات املفِّسين للداودي (1/28)
اهلل األسدي   بن هشام اإلمام احلافظ املقرئ املفِّس الشهيد أبو حممد ويقال أبوعبدهو سعيد بن جبري (2)

الوالبي موالهم من أكابر أصحاب ابن عباس كان من أئمة اإلسالم يف التفسري والفقه وأنواع العلوم 
، (1/38) يللذهب لقراء الكبارهـ، ينظر: معرفة ا95عىل يد احلجاج بن يوسف سنة:  الكثرية، تويف مقتواًل 

 .(1/305) البن اجلزري وغاية النهاية
 .(8/154)ينظر: تفسري الكشف والبيان للثعلبي  (3)
هـ، 85بن يسار املطلبي بالوالء، املدين: من أقدم مؤرخي العرب، ولد باملدينة سنة:  هو حممد بن إسحاق (4)

ثَّقه بعض أهل العلم وضعفه والسرية النبوية، وواملغازي  سافر إىل عدة أمصار، وصنَّف يف التاريخ
 .(7/33)، وسري أعالم النبالء (1/75) هـ، ينظر: الطبقات الكربى البن سعد151سنة: بعضهم، تويف يف بغداد 

، والذي عليه املحققون من أهل العلم أن الذبيح هو (481-4/480)املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز  (5)
عند علامء الصحابة والتابعني ومن يل: هو الذبيح عىل القول الصواب وإسامعابن القيم:  ، قالإسامعيل 

قدس اهلل  - ، وسمعت شيخ اإلسالم ابن تيميةابعدهم، وأما القول بأنه إسحاق فباطل  بأكثر من عرشين وجهً 
ظر: زاد ـين بنص كتاهبم...الخ. اطلـع أنه بـاب، مـل الكتــن أهـلقَّى عـو ُمتـا هـول إنمـقول: هذا القـي – هـروح
  .(1/71)املعاد 
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ويستدل بأن البشارة اقرتنت بأن من ورائه يعقوب، فلو قيل له يف صباه اذبحه 

لناقض ذلك البشارة بيعقوب، ويستدل بظاهر هذه اآلية أنه ُبرشر بإسامعيل، وانقىض 

ه ثم ُبرشر ب جييء  ×هيم ان إبرايقول: ك[ ]وسمعته إسحاق بعد ذلك، أْمُر ذْبح 

عن  (1)ويعود من يومه، وقد ذكر ذلك الثعلبي امن الشام إىل مكة عىل الرباق زائرً 

، (4)، وذكر القصة عن ابن إسحاق(3)أن ذلك عىل الرباق  ومل يذكر (2)سعيد بن جبري

 .(5)سمعت أيب حيكي[وفيها ذكر الرباق كام ] 

ڤ  ڦ ڦ  ڦ  ڦ  ﴿: عند تفسري قوله تعاىل بع والعشرون:املوضع السا
 .[3]غافر:  ﴾ڄ   ڄ  ڄ

وقبول التوبة من الكافر مقطوع  :ابن عطية عبد احلققال القايض أبو حممد 

إلخبار اهلل تعاىل، وقبول التوبة من العايص يف وجوهبا قوالن ألهل السنة، وحكى 
                                       

أمحد بن حممد بن إبراهيم أبو إسحاق النيسابوري الثعلبي، برع يف علوم العربية وتفسري القرآن الكريم، هو  (1)
هـ، ينظر: طبقات املفِّسين للسيوطي 427من تصانيفه تفسريه املعروف بــ )الكشف والبيان(، تويف سنة: 

 .(1/66)، وطبقات املفِّسين للداودي (1/28)
اهلل األسدي   بن هشام اإلمام احلافظ املقرئ املفِّس الشهيد أبو حممد ويقال أبوعبدهو سعيد بن جبري (2)

الوالبي موالهم من أكابر أصحاب ابن عباس كان من أئمة اإلسالم يف التفسري والفقه وأنواع العلوم 
، (1/38) يللذهب لقراء الكبارهـ، ينظر: معرفة ا95عىل يد احلجاج بن يوسف سنة:  الكثرية، تويف مقتواًل 

 .(1/305) البن اجلزري وغاية النهاية
 .(8/154)ينظر: تفسري الكشف والبيان للثعلبي  (3)
هـ، 85بن يسار املطلبي بالوالء، املدين: من أقدم مؤرخي العرب، ولد باملدينة سنة:  هو حممد بن إسحاق (4)

ثَّقه بعض أهل العلم وضعفه والسرية النبوية، وواملغازي  سافر إىل عدة أمصار، وصنَّف يف التاريخ
 .(7/33)، وسري أعالم النبالء (1/75) هـ، ينظر: الطبقات الكربى البن سعد151سنة: بعضهم، تويف يف بغداد 

، والذي عليه املحققون من أهل العلم أن الذبيح هو (481-4/480)املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز  (5)
عند علامء الصحابة والتابعني ومن يل: هو الذبيح عىل القول الصواب وإسامعابن القيم:  ، قالإسامعيل 

قدس اهلل  - ، وسمعت شيخ اإلسالم ابن تيميةابعدهم، وأما القول بأنه إسحاق فباطل  بأكثر من عرشين وجهً 
ظر: زاد ـين بنص كتاهبم...الخ. اطلـع أنه بـاب، مـل الكتــن أهـلقَّى عـو ُمتـا هـول إنمـقول: هذا القـي – هـروح
  .(1/71)املعاد 
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إىل عمر بن اخلطاب فقال: إين قتلت، أن رجال جاء  (1)الطربي عن أيب بكر بن عياش

ڦ   ﴿ ذه اآليات إىل:ـرأ هـال نعم، اعمل وال تيأس، ثم قـة؟ فقـوبـن تـي مـل لـفه
ب هذا الوعيد بوعد ثان يف ﴾ڦ  ڄ ﴿و (2)﴾ڦ : صفة، وقيل بدل، ثم عقَّ

أي ذي التطول واملن بكل نعمة فال خري إال منه، فرتتب يف اآلية  ﴾ڄ  ڄ ﴿قوله:

]سمعت قال القايض أبو حممد: وعدين، وهكذا رمحة اهلل تغلب غضبه، وعيد بني 

يني»: [، وهي نحو من قول عمر (3)هذه النزعة من أيب   ،(4)«لن يغلَب ُعِّْس  ُيِّْسَ

 .(5) [6-5]الرشح:  ﴾ۈ     ٴۇ  ۋ          ۋ      ۇ  ۇ  ۆ         ۆ        ۈ  ﴿  يريد يف قوله تعاىل:

   ڃ  ڃ  ڄ ڄ  ڄ﴿عند تفسري قوله تعاىل:  رون:املوضع الثامن والعش
ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  

 .[28]غافر: ﴾  ڌ

مقالة رجل مؤمن ثم حكى اهلل تعاىل  :ابن عطية عبد احلققال القايض أبو حممد 

فه بالذكر، وخلَّد ثناءه يف األُمم،  يقول: [ ]سمعت أيب من آل فرعون ورشَّ

كلم يف يشء من فضائل ضل اجلوهري عىل املنرب وقد ُسئل أن يتسمعت أبا الف

 ليال ثم رفع رأسه وأنشد: الصحابة، فأطرق ق

 دــْقـتـارن مُ ـُمقَ ـالـن  بـه             فكلُّ قريـعن املْرء  ال تسأل وسْل عْن قرين

                                       
هـ، يروي القرآن الكريم عن 95هو أبو بكر شعبة بن سامل األسدي موالهم الكويف املقرئ، ولد سنة:  (1)

ر دهرً   للذهبي ، ينظر: معرفة القراء193، تويف سنة: اعاصم بن أيب النجود أحد القراء السبعة، ُعـمر
 . (1/425) البن اجلزري ، وغاية النهاية(1/134)

 . (10/3263)، وابن أيب حاتم يف تفسريه (20/277)أخرجه ابن جرير يف تفسريه  (2)
 موافق ألصول الكتاب والسنة. -تعاىلرمحه اهلل - وهذا استنباط دقيق من غالب ابن عطية (3)
عن عمر وعيل،  (3949) (2/575)(، واحلاكم يف مستدركه 1621) (3/633)أخرجه مالك يف املوطأ  (4)

 . (12/359)( والبيهقي يف الشعب 3950) (2/575) حلسن مرساًل وعن ا
 . (4/546)املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز ( 5)
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وخصهم بمشاهدته وتلقي الوحي منه؟  ×ماذا تريدون من قوم قرهنم اهلل بنبيه 

ه، فجعله اهلل تعاىل أثنى اهلل عىل رجل مؤمن من آل فرعون كوقد  يف تم إيامنه وأرسَّ

كتابه، وأثبت ذكره يف املصاحف لكالم  قاله يف جملس من جمالس الكفر، وأين هو من 

د سيفه بمكة وقال: واهلل ال نعبُد اهلل رًس  عمر بن اخلطاب   .(1)بعد اليوم اجرَّ

 ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ ﴿ تفسري قوله تعاىل:عند  املوضع التاسع والعشرون:
 .[11]غافر:  ﴾ڇ     ڇ  ڇ

قال جماهد: وكان من عرفهم أن  ::ابن عطية عبد احلققال القايض أبو حممد 

هبا، فدخلت العري بمثل ذلك،  ابالطبل واملعازف والصياح رُسورً  (2)يدخل عري املرية

عىل املنرب،  قائاًم  ×ول اهلل فانفضَّ أهل املسجد إىل رؤية ذلك وسامعه، وتركوا رس

 .(3)أنا أحدهم :، قال جابر بن عبد اهللاًل معه غري اثني عرش رج ومل يبق

إال إين قال القايض أبو حممد: ومل متر يب تْسميتهم يف ديوان فيام أذكر اآلن، ]

يقول: هم العرشة املشهود هلم باجلنة، واخُتلف يف احلادي عرش، [ سمعت أيب 

 .(4)ن يارس، وقيل: عبد اهلل بن مسعودفقيل: عامر ب

﴾ ۀ  ۀہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ﴿ه تعاىل: ـولـر قـفسيـد تـعن ون:  الث ع الث موض ال

 .[20]املزمل: 
                                       

، وأصحاب النبي أو الرسول تبـع  له يف املقام (556-4/555)املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز ( 1)
خري األنبياء وأفضل الرسل، كان أصحابه خري -عليه الصالة والسالم –واملنـزلة، فلام كان الرسول حممد 

 األصحاب وأفضلهم.
 البن فارس ، وجممل اللغة(8/295) للخليل بن أمحد َجْلب الَقْوم الّطعاَم للَبْيع، ينظر: العني امل رْية: (2)

 .(1/301) للرازي ، وخمتار الصحاح(1/820)
ڃ  ڃ  چ  چ   چ  چ  تعاىل: ﴿ اب اجلمعة، باب قولهكت ،(2/590)أخرجه مسلم يف صحيحه  (3)

 (.9 863﴾   حديث رقم )ڇ     ڇ  ڇ
ع ابن عاشور يف تفسريه بتـتبع أعدادهم (5/309)املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز  (4) ، وقد توسَّ

 .(28/228)، ينظر: التحرير والتنوير وأسامئهم
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يستغفر إْثر كل [ :وعهدت أيب] ابن عطية عبد احلققال القايض أبو حممد 
ار من ، فكأن هذا االستغف(1)ابعقب السالم، ويأثر يف ذلك حديثً  امكتوبة ثالثً 

ْكر أثناء  ىل طلوع الفجر، الصالة، وكان السلف الصالح ُيصلُّون إالتقصري وتفلُّت الف 
 .(2)ثم جيلسون لالستغفار إىل صالة الُصبح

 
 

 

 

 
 

                                       
، إذا انرصف من صالته ×سول اهلل عنه قال: قال: كان رثوبان ريض اهلل  أخرجه مسلم من حديث (1)

َرامِ » وقـال: ااستغفر ثالثً  اَلِل َواإلإِكإ َت َذا اجلَإ اَلُم، تَ بَارَكإ اَلُم َوِمنإَك السا  قال الوليد  «اللُهما أَنإَت السا
هلل، أستغفر : فقلت لألوزاعي: كيف االستغفار؟ قال: تقول: أستغفر اهلل، أستغفر ا-أحد رواة احلديث-

 (.591) (1/414)نظر: صحيح مسلم: كتاب املساجد، باب: استحباب الذكر بعد الصالة اهلل. ي
، واحلكمة يف مرشوعية االستغفار بعد ختام األعامل (5/391)املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز  (2)

ل النقص وجيرب اخللل الذي ط يرشع رأ عىل ذلك العمل، والصاحلة كالصالة والصوم واحلج، حتى ُيكمر
عند الوقوع يف الزلل أو اخلطأ، ولذا كان كفارة ملجالس اللغو واللغط. ومن املناسبة  ااالستغفار أيًض 

اجلميلة يف هذا البحث أن ُختم باالستغفار، وهذا من الفأل احلسن الذي يُعجب املسلَم وُيدخل الِّسور 
يع  جميُب الدعاء. وصىل اهلل عىل نبينا حممد يع املسلمني، إنه سمعىل قلبه، فأسأل اهلل تعاىل أن يغفر لنا وجلم

 وعىل آله وصحبه وسلم.
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 اخلامتة
هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات، والصالة والسالم عىل خري الربيات، وعىل  احلمد

بعد: فإن من أهم م بإحسان ما دامت األرض والساموات، وآله وصحبه والتابعني هل
 املستخلصة من هذ البحث ما ييل: النتائج
إضافة إىل كونه يف  -الرمحن غالب بن عبد- احلق ابن عطية أن والد عبد -1

بعلم التفسري، ظهر ذلك من خالل  امصافر املُحدثني من العلامء، إال أنه كان ُمعتنيً 
 العنارص التالية: 

العلم أن له جمالس يف تفسري العلمية، حيث ذكر غري واحد من أهل ه سريت -
البيان يف »تفسريه املوسوم بــــ  اهلل النحوي الكريم، وأنه أخذ عن أيب عبد القرآن

 .مناظرات يف تفسري القرآن الكريم ، وقرأ عىل أيب عيل اجلياين«تفسري القرآن
ف هذا التفسري املبارك، وربام يف حثه عىل تألي عبد احلقظهور أثره عىل ابنه  -

 .ة أو تفسري آية ما؛ ليكتبها يف تفسريهمن النوم كي ُيميل عليه نكتة أو لطيفأيقظه 
البيان يف »اهلل النحوي  ابن عطية أخذ عن والده تفسري أيب عبد عبد احلقأن  -

 مما ساهم يف تقوية نصيله العلمي لتفسري القرآن الكريم.  «تفسري القرآن
مواضع عديدة من تفسريه احلق ابن عطية بوالده؛ حيث ذكره يف  تأثر عبد -

، ومل خُيالف قول والده يف يشء من تلك املواضع العديدة، بل اموضعً بلغت ثالثني 
ح ما نقله عن والده إما ترصحيً  ، أو يذكره من باب االستحسان أو استدالاًل  اقد ُيرجر

 واإلعجاب.
يف تفسريه عن والده يدخل يف باب احلق ابن عطية  أن معظم ما نقله عبد -2
ملواضع أسندها والده إىل شيوخه كأيب التفسري وُنكته ولطائفه، وبعض تلك ا ُملح

 الفضل اجلوهري، وبعض علامء األندلس. 
احلق ابن عطية عىل تقديم الرب واإلحسان لوالده بعد مماته، من  حرص عبد -3

ام يف فهرسه، ونرش علمه من حيث تقديم اسمه يف الرتمجة عند البدء بذكر شيوخه ك
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م عليه أو الرتيضر عنه قبل ذكر قوله ه، والتلطف معه يف العبارة بالرتحُّ خالل تفسري
 يف اآلية الكريمة.

 ما ييل: يوصي به الباحثومما 
تسليط الضوء عىل دراسة أقوال الشخصيات العلمية التي تكرر ورودها يف  -1

 ، وأصبحت ُتعدُّ من مصادره العلمية.تفسري ابن عطية، وليس هلا مصنف يف التفسري
توسيع الدراسات القرآنية حول تفسري ابن عطية، وابتكار اجلديد يف  -2

من خالل « نكت التفسري ولطائفه»العرض والدراسة، ومن ذلك: تناول دراسة 
 تفسري ابن عطية.

إجراء دراسة مقارنة بني مفِّسي األندلس واملفِّسين يف بالد املرشق،  -3
 .بعضهم من بعض ومدى استفادة
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 واملراجع املصادر فهرس
، لسان الدين ابن اخلطيب، حممد بن عبد اهلل بن سعيد السلامين غرَنطة أخباراإلحاطة يف  .1

 هـ.1424، بريوت، دار الكتب العلمية، 1اللويش األصل، الغرناطي األندليس، ط
السيد  :قيقن حممد بن هبرية الذهيل الشيبايّن، نحييى ب ،، ابن هبريةاختالف األئمة العلماء .2

  .م2002  ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،1ط ،يوسف أمحد
 ،بريوت ،الشنقيطي، حممد األمني بن حممد املختار ،أضواء البيان يف إيضاح القرآن ابلقرآن .3

 م.1995 ،دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع
ن عبدالرمحن نقيق: حممد ب ،بكر أمحد بن إبراهيم ، اجلرجاين، أبواعتقاد أئمة احلديث .4

 هـ.1412 ،الرياض ،دار العاصمة ،ميساخل
دار العلم  ،، بريوت15ط ،خري الدين بن حممود بن حممد بن عيل الزركيل، ،األعالم .5

 م.2002 ،للماليني
حسن فوزي  :عيل بن حممد بن عبد امللك، نقيق ،ابن القطان ،اإلقناع يف مسائل اإلمجاع .6

 م.2004 ،طباعة والنرش، دار الفاروق احلديثة لل1ط ،الصعيدي
عبد  :األنصاري، نقيق عيل بن أمحد عمر بنابن امللقن،  ،اإلعالم بفوائد عمدة األحكام .7

  هـ.1417 ،الرياض، دار العاصمة ،املشيقح العزيز
 ،مهنّا محد املهّنا :نقيق ،شمس الدين حممد بن عيل ،، ابن مخارويهإنباء األمراء أبنباء الوزراء .8
 هـ.1418 ،ئر اإلسالميةالبشادار  ،بريوت ،1ط
حممد  :نقيق ،، القفطي، مجال الدين أبو احلسن عيل بن يوسفإنباه الرواة على أنباه النحاة .9

 هـ.1406 ،دار الفكر العريب ،، القاهرة1ط ،أبو الفضل إبراهيم
و بكر حممد بن إبراهيم، نقيق: أبو ابن املنذر، أب ،األوسط يف السنن واإلمجاع واالختالف .10

 م.1985 ،دار طيبة ،الرياض ،1ط ،اد صغري أمحد بن حممد حنيفمح
نقيق: حممد  ،لسان الدين ابن اخلطيب السلامين ،أوصاف الناس يف التواريخ والصالت .11

 صندوق إحياء الرتاث اإلسالمي، مطبعة فضالة باملغرب. ،اإلمارات ،كامل شبانة
 :نقيق ،بن احلسنيأبى احلسن حممود بن  ،النيسابوري ،معاين القرآن إجياز البيان عن .12

 هـ.1415بريوت، دار الغرب اإلسالمي،  ،1ط ،حنيف بن حسن القاسميد.
 ،بن احلسنيحممود بن أيب احلسن  ،الغزنوي ،ابهر الربهان يف معاين مشكالت القرآن .13

 هـ. 1419معة أم القرى جا ،مكة املكرمة ،نقيق: سعاد بنت صالح بن سعيد بابقي
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دار الكتاب  ،بريوت ،محد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد ،م اجلوزيةن قي، اببدائع الفوائد .14
 العريب.
صدقي  :نقيق ،حممد بن يوسف بن عيل ،األندليس أبو حيان ،البحر احمليط يف التفسري .15

 هـ.1420 ،حممد مجيل، بريوت، دار الفكر
عمرية،  ، الضبي، أمحد بن حييى بن أمحد بناألندلسبغية امللتمس يف اتريخ رجال أهل  .16

 م.1967يب، القاهرة، دار الكاتب العر
جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر،  ،السيوطي ،بغية الوعاة يف طبقات اللغويي والنحاة .17

  .املكتبة العرصية ،بريوت ،نقيق: حممد أبو الفضل إبراهيم
، 1ط ،خان  ، حممد صديق، القنوجيخر واألولالتاج املكلل من جواهر مآثر الطراز اآل .18
 م. 2007وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، طر، ق

 ،حمّمد بن حمّمد بن عبد الرّزاق احلسيني ،الزبيدي، اتج العروس من جواهر القاموس .19
 دار اهلداية. جمموعة من املحققني، :نقيق
شمس الدين أبو عبد اهلل حممد بن  ،الذهبي ،اتريخ اإلسالم َوَوفيات املشاهري َواألعالم .20

 م.2003 ،دار الغرب اإلسالمي ،1ط ،د. بشار عّواد معروف :نقيق ،اْيامزأمحد بن قَ 
أبو املحاسن املفضل  ،التنوخي ،اتريخ العلماء النحويي من البصريي والكوفيي وغريهم .21

 ،النرش والتوزيعهجر للطباعة و ،2نقيق: د. عبد الفتاح حممد احللو، ط ،بن حممد بن مسعر
 م.1992
د. بشار عواد  :نقيق ،أبو بكر أمحد بن عيل بن ثابت ،غدادييب الب، اخلطاتريخ بغداد .22

 هـ.1422 ،دار الغرب اإلسالمي ،1ط ،معروف
مجال الدين عبداهلل  ، الزيلعي،األحاديث واآلاثر الواقعة يف تفسري الكشاف للزخمشريختريج  .23

 هـ.1414مة، ، الرياض، دار ابن خزي1بد الرمحن السعد، طبن يوسف ، نقيق: عبد اهلل بن ع
نقيق: عبد الرمحن بن حييى املعلمي  ،عبداهلل محد بن أمحد ، الذهبي: أبوتذكرة احلفاظ .24
 هـ. 1374دار الكتب العلمية،  ،ـ بريوت1ط
إدارة الطباعة  ،1ط ،حممد طاهر بن عيل الصديقي اهلندي ،ن يالَفتَّ  ،تذكرة املوضوعات .25
 هـ.1343نريية، امل
نقيق: حممد سامل العاشم،  ،أيب القاسم حممد بن أمحد ،جزي ابن ،التسهيل لعلوم التنزيل .26
 م.1995 ،، لبنان، دار الكتب العلمية1ط
الدار  ،حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر، تونس ،، ابن عاشورالتحرير والتنوير .27

 م.1984 ،التونسية للنرش
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ِسرُي الَبِسيإط .28 فإ املحقق: -الشافعي ،بن عيلاحلسن عيل بن أمحد بن حممد  الواحدي، أبو ،الت ا
بجامعة اإلمام حممد بن سعود، ثم قامت جلنة علمية من  ه( رسالة دكتورا15أصل نقيقه يف )

جامعة اإلمام حممد بن سعود  -النارش: عامدة البحث العلمي ،1اجلامعة بسبكه وتنسيقه، ط
 هـ.1430 ،اإلسالمية

، نقيق: الرازي مد بن إدريسعبدالرمحن بن حم ،ابن أيب حاتم ،قرآن العظيمتفسري ال .29
 هـ. 1419 ،مكتبة نزار مصطفى الباز ،الرياض ،1ط ،أسعد حممد الطيب

سامي بن حممد  :نقيق ،الفداء إسامعيل بن عمر أبو ،ابن كثري ،تفسري القرآن العظيم .30
 م. 1999،الرياض، دار طيبة للنرش والتوزيع ،سالمة

يارس ، نقيق: 1ط ،بداجلباربن حممد بن ع املظفر، منصور السمعاين، أبو ،تفسري القرآن .31
 م.1997دار الوطن،  ،الرياض ،بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم

 ،1ط ،فخر الدين حممد بن عمر التميمي، الرازي، التفس ري الكبري أو مفاتيح الغيب .32
  .م2000بريوت،-دار الكتب العلمية ،بريوت

ن أمحد بن عثامن بن ن حممد بشمس الدي ،بن اجلوزيال تلخيص كتاب املوضوعات .33
 هـ.1419 ،، الرياض، مكتبة الرشد1ط ،أبو متيم يارس بن إبراهيم بن حممد :َقاْيامز، نقيق

اهلند، مطبعة  ،1ط ،أمحد بن عيل بن حممد بن أمحد بن حجر ،العسقالين ،هتذيب التهذيب .34
 هـ.1326 ،دائرة املعارف النظامية

 ،نقيق: د. بشار عواد معروف يوسف بن الزكي عبد الرمحن، ،املزي ،هت ذيب الكمال .35
 هـ. 1400بريوت، مؤسـسة الرسـالة، 

دار  ،بريوت، 1ط ،حممد عوض مرعب :نقيق ،حممد بن أمحد ،، األزهريهتذيب اللغة .36
 م.2001إحياء الرتاث العريب، 

 ،بن عبد اهلل عبد الرمحن بن نارص ،السعدي ،تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان .37
 م.2000، بريوت، مؤسسة الرسالة، 1ط ،نقيق: عبد الرمحن بن معال اللوحيق

دراسة  ،أبو الفداء زين الدين قاسم قطلوبغا،ابن  ،الثقات ممن مل يقع يف الكتب الستة .38
مركز النعامن للبحوث والدراسات  ،، صنعاء1ط ،امل آل نعامنونقيق: شادي بن حممد بن س

 هـ.1432يق الرتاث والرتمجة، اإلسالمية ونق
نقيق: عبد اهلل بن  ،الطربي، حممد بن جرير بن يزيد ،جامع البيان عن أتويل آي القرآن .39

 هـ.1424 ، الرياض، دار عامل الكتب،1عبد املحسن الرتكي، ط
لقرطبي، حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح، نقيق: أمحد ا ،اجلامع ألحكام القرآن .40

 م.1964 ،القاهرة، دار الكتب املرصية ،2ط ،أطفيش الربدوين وإبراهيم
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 :نقيق ،عبدالرمحن بن حممد بن خملوف ،الثعالبي ،اجلواهر احلسان يف تفسري القرآن .41
 هـ.1418يب، دار إحياء الرتاث العر ،1ط ،حممد عيل معوض وعادل أمحد عبد املوجود

ن أيب بكر، جالل عبد الرمحن ب ،السيوطي ،حسن احملاضرة يف اتريخ مصر والقاهرة .42
عيسى البايب -، مرص، دار إحياء الكتب العربية1ط ،الفضل إبراهيم الدين، نقيق: حممد أبو

 هـ.1387 ،احللبي ورشكاه
 ،العزيز عبد اهلل عبد ،الدغيثر ،دراسة موضوعية: اخلشية والرجاء يف القرآن الكرمي .43

 هـ.1430،اإلسالمية قسم الدراسات القرآنية جامعة اإلمام حممد بن سعود ،ماجستري
أمحد بن عيل بن حجر العسقالين،  ،، العسقالينالدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة .44

  .أم القرى للطباعة والنرش ،القاهرة ،نقيق: حممد سيد جاد احلق
إبراهيم بن عيل بن حممد،  ،، ابن فرحونان علماء املذهبالديباج املذهب يف معرفة أعي .45

 كتور حممد األمحدي أبو النور، القاهرة دار الرتاث للطبع والنرش. نقيق وتعليق: الد
الفايس، حممد بن أمحد بن عيل، تقي الدين، نقيق:  ،ذيل التقييد يف رواة السنن واألسانيد .46

 هـ.1410علمية، ، بريوت، دار الكتب ال1ط ،كامل يوسف احلوت
نقيق: زهري  ،بن أمحد بن جماهد، ابن نارصالدين، حممد بن عبد اهلل بن حممد االرد الوافر .47

 هـ.1393،املكتب اإلسالمي :، بريوت1الشاويش، ط
العسقالين، أبو الفضل أمحد بن عيل بن حجر، نقيق:  ،رفع اإلصر عن قضاة مصر .48

 م.1998خلانجي، ، القاهرة، مكتبة ا1الدكتور عيل حممد عمر، ط
، بريوت، املكتب 3ط ،يلعبد الرمحن بن ع ،، ابن اجلوزيزاد املسري يف علم التفسري .49

 هـ.1404 ،اإلسالمي
، 27ط ،حممد بن أيب بكر بن أيوب ،ابن قيم اجلوزية ،زاد املعاد يف هدي خري العباد .50

 م.1994مكتبة املنار اإلسالمية،  ،بريوت، مؤسسة الرسالة، الكويت
وت موقع كنيسة األنبا تكال هيامن -كتاب إلكرتوين عىل الشبكة العنكبوتية ،وجِسفر اخلر  .51

 Takla.org-http://St   مرص -اإلسكندرية -
،  األلباين، حممد نارص الدين ،وفوائدها سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها .52
 هـ. 1415 والتوزيع، ، الرياض، مكتبة املعارف للنرش1ط

األلباين، حممد نارص  ،سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيئ يف األمة .53
 هـ.1412، الرياض، مكتبة املعارف للنرش والتوزيع، 1،  طالدين
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  :نقيق ،بد اهلل حممد بن أمحد بن عثامن بن َقاْيامزالذهبي، أبو ع ،سري أعالم النبالء .54
 هـ.1405بريوت، مؤسسة الرسالة،  ،3ط ،بإرشاف شعيب األرناؤوط جمموعة من املحققني

علق  ،ابن خملوف، حممد بن حممد بن عمر بن عيل ،شجرة النور الزكية يف طبقات املالكية .55
 .، لبنانالنارش: دار الكتب العلمية، عليه: عبد املجيد خيايل

حممد، نقيق:  عبد احلي بن أمحد بن ،ابن العامد ،شذرات الذهب يف أخبار من ذهب .56
 م.1986دار ابن كثري،  ،، دمشق1ط ،حممود األرناؤوط وعبدالقادر األرناؤوط

 :إسامعيل بن حييى بن إسامعيل، نقيق ،املزين ،شرح السنة معتقد إمساعيل بن حيىي املزين .57
 هـ.1415 ،السعودية ،مجال عزون

، 1ط ،احلميد عيل عبدال البيهقي، أمحد بن احلسني بن عيل، نقيق: د. عبد ،شعب اإلميان .58
 هـ.1423 ،الرياض، مكتبة الرشد للنرش والتوزيع

 ،الكرماين، أبوعبد اهلل حممد بن أيب نرص، نقيق: شمران العجيل، بريوت ،شواذ القراءات .59
 مؤسسة البالغ.

نقيق: حممد زهري بن نارص  ،بن إسامعيل أبو عبد اهلل حممد ،البخاري ،صحيح البخاري .60
 هـ.1422 ،وق النجاة،  دار ط1ط ،النارص

حممد فؤاد  :، مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري، نقيقصحيح مسلم .61
 .دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،عبد الباقي

عني  ،خلف بن عبد امللك ، ابن بشكوال، أبو القاسمالصلة يف اتريخ أئمة األندلس .62
، القاهرة، مكتبة اخلانجي، 2ط ،نيبنرشه وصححه وراجع أصله: السيد عزت العطار احلسي

 هـ.1424
دار  ،، بريوت1عبدالرمحن بن أيب بكر، جالل الدين، ط ،السيوطي ،طبقات احلفاظ .63

 هـ.1403 ،الكتب العلمية
، نقيق: حممد حامد الفقي، حممد بن أيب يعىل أبو احلسني ،يعىل أبو ،طبقات احلنابلة .64

  .بريوت، دار املعرفة
نقيق: عبد الفتاح  ،السبكي، تاج الدين عبد الوهاب بن عيل ،طبقات الشافعية الكربى .65

 هـ. 1413 ،دار هجر للطباعة والنرش ،القاهرة ،حممد احللو، وحممود حممد الطناحي
نقيق: د. احلافظ  ،بن عمرأبو بكر بن أمحد بن حممد  ،ابن قايض شهبة ،طبقات الشافعية .66

 هـ.1407 ،بريوت، عامل الكتب ،عبد العليم خان
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هتذيب، حممد بن مكرم ابن  ،إسحاق إبراهيم بن عيل أبو ، الشريازي،بقات الفقهاءط .67
 م.1970 ،، بريوت1ط ،منظور، نقيق: إحسان عباس

يوسف بن ابن السالر، عبدالوهاب بن  ،طبقات القراء السبعة وذكر مناقبهم وقراءاهتم .68
 م. 2003 ،اصيد-املكتبة العرصية ،، صيدا1ط ،أمحد حممد عزوز :إبراهيم، نقيق

، 1ط ،نقيق: إحسان عباس ،حممد بن سعد بن منيع ،، ابن سعدالطبقات الكربى .69
 .م1968دار صادر، بريوت، 

، 1نقيق: سليامن بن صالح اخلزي، ط ،األدهنوي، أمحد بن حممد طبقات املفسرين، .70
 م.1997لوم واحلكم، مكتبة الع

، 1يق: عيل حممد عمر، طنق ،جالل الدين عبد الرمحن ،، السيوطيطبقات املفسرين .71
 م.1976 ،مكتبة وهبة ،القاهرة

، 2نقيق: عيل حممد عمر، ط ،شمس الدين حممد بن عيل ،الداودي ،طبقات املفسرين .72
 م. 1994 ،القاهرة، مكتبة وهبة

: حممد بن احلسن بن عبيد اهلل بن مذحج، نقيق الزبيدي، ،طبقات النحويي واللغويي .73
  .،  دار املعارف2حممد أبو الفضل إبراهيم، ط

ابن اجلزري، شمس الدين أيب اخلري حممد بن حممد عني  ،غاية النهاية يف طبقات القراء .74
 م.1982دار الكتب العلمية،  ،1ط ،بنرشه: ج. برجس ترارس

ي، القاهر بن طاهر البغداد عبد ،األسفراييني ،الفرُق بي الِفرق وبيان الفرقة الناجية .75
 م.1977بريوت،  ،ةيد، بريوت، دار اآلفاق اجلد2ط

حممد  ،الكتاين ،فهرس الفهارس واألثبات ومعجم املعاجم واملشيخات واملسلسالت .76
 .1982، بريوت، دار الغرب اإلسالمي، 2نقيق: إحسان عباس، ط ،َعْبداحلَّي بن عبد الكبري

نقيق: حممد  ،أبو حممد عبد احلق بن غالب بن عبد الرمحن ،ابن عطية ،طيةفهرسة ابن ع .77
 م.1983دار الغرب اإلسالمي،  ،بريوت ،2ط ،األجفان، حممد الزاهي أبو
 هـ.1384، 1ط ،الفتح ابن خاقان بن أمحد ،قالئد العقيان .78
مهدي نقيق: د.  ،الرمحن اخلليل بن أمحد بن عمرو عبد أبو ،الفراهيدي ،كتاب العي .79

 دار ومكتبة اهلالل. ،املخزومي، د إبراهيم السامرائي، القاهرة
اخلازن، عالء الدين عيل بن حممد بن إبراهيم بن عمر  ،تأويل يف معاين التنزيللباب ال .80

 هـ. 1415 ،بريوت –دار الكتب العلمية  ،، بريوت1تصحيح: حممد عيل شاهني، ط
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دراسة ونقيق: زهري  ،ا القزويني، أمحد بن فارس بن زكري، ابن فارسجممل اللغة .81
 هـ.1406 ،ةمؤسسة الرسال ،بريوت ،2ط ،املحسن سلطانعبد
القاسمي، حممد مجال الدين بن حممد بن سعيد القاسمي، نقيق: حممد  ،حماسن التأويل .82

 هـ.1418 ،دار الكتب العلمية ،، بريوت1باسل عيون السود، ط
أبو حممد عبد احلق بن غالب  ،( ري ابن عطيةتفس)احملرر الوجيز يف تفس ري الكتاب العزيز  .83

 ،هلل بن إبراهيم األنصاري والسيد عبد العال السيد إبراهيمعبد ا :نقيق ،بن عطية األندليس
 .، بريوت، دار الفكر العريب2ط

نقيق: عبداحلميد  ،، أبو احلسن عيل بن إسامعيل بن سيده املريساحمل كم واحمليط األعظم .84
 م 2000دار الكتب العلمية،  ،، بريوت1ط ،هنداوي

عباد بن العباس، نقيق: الشيخ حممد إسامعيل بن  ،الصاحب بن عباد ،احمليط يف اللغة .85
 م.1975 ،مطبعة املعارف ،، بغداد1ط ،حسن آل ياسني

 ،محد بن أيب بكر بن عبد القادر، نقيق: حممود خاطر، بريوت ،الرازي ،خمتار الصحاح .86
 .م1995 ،نارشون-مكتبة لبنان

أبو حممد  ،اليافعي ،مرآة اجلنان وعربة اليقظان يف معرفة ما يعترب من حوادث الزمان .87
، بريوت، دار 1ط ،وضع حواشيه: خليل املنصور ،عفيف الدين عبداهلل بن أسعد بن عيل

 هـ.1417الكتب العلمية، 
نقيق:  ،حممد بن عبد اهلل بن حممد بن محدويه ،احلاكم ،املستدرك على الصحيحي .88

 هـ.1411 ،دار الكتب العلمية ،، بريوت1ط ،فى عبد القادر عطامصط
نقيق:  ،حممد بن سالمة بن جعفر بن عيل بن حكمون ،لقضاعيا ،مسند الشهاب .89

 هـ.1407مؤسسة الرسالة،  ،، بريوت2حـمـدي بـن عبـد الـمجـيــد السلفي، ط
حممد عبد اهلل  :نقيقه ،دأبو حممد احلسني بن مسعو ،البغوي ،معامل التنزيل يف تفسري القرآن .90

الرياض، دار طيبة للنرش  ،4ط ،النمر، عثامن مجعة ضمريية، سليامن مسلم احلرش
 م.1997والتوزيع

 ،سليامن بن أمحد بن أيوب، نقيق: محدي بن عبداملجيد السلفي ،الطرباين ،املعجم الكبري .91
  .مكتبة ابن تيمية ،القاهرة

، 1عاتق بن غيث البالدي احلريب، ط ،البالدي ،نبويةمعجم املعامل اجلغرافية يف السرية ال .92
 هـ. 1402نرش والتوزيع، دار مكة لل ،مكة املكرمة
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حممد بن أمحد بن عثامن بن َقاْيامز،  ،الذهبي ،معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار .93
 هـ.1417 دار الكتب العلمية، ،بريوت ،1ط

مازن نقيق: د. ،عبد اهلل بن يوسف بن أمحد ، ابن هشام،مغين اللبيب عن كتب األعاريب .94
 م.1985 ،دار الفكر ،، دمشق6ط ،املبارك / حممد عيل محد اهلل

 مؤسسة احللبي. ،حممد بن عبد الكريم بن أبى بكر، دمشقأبو الفتح  الشهرستاين، ،امللل والنحل .95
ه مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي املدين، صححه ورقم ،موطأ اإلمام مالك .96

 هـ.1406 العريب،بريوت، دار إحياء الرتاث  ،حممد فؤاد عبد الباقيوخرج أحاديثه وعلق عليه: 
نقيق وختريج:  ،أمحد بن حممد بن زياد بن برشابن األعرايب،  ،معجم ابن األعرايب .97
 م.1997، السعودية، دار ابن اجلوزي، 1املحسن بن إبراهيم بن أمحد احلسيني، طعبد
 :أبو حممد بدر الدين حسن بن قاسم، نقيق ،املرادي ،حروف املعايناجلىن الداين يف  .98

 م.1992دار الكتب العلمية،  ،، بريوت1ط ،األستاذ حممد نديم فاضل –قباوة  فخر الديند.
 ،عبد الرمحن بن حممد بن حممد، نقيق: خليل شحادة ،ابن خلدون ،اتريخ ابن خلدون .99

 هـ.   1408دار الفكر،  ،، بريوت2ط
 بدون دار نرش. ،، عيل حممد زينوابن أيب حامت يف كتابه اجلرح والتعديلمنهج  .100
، بريوت، املكتب 3ط ،األلباين، حممد نارص الدين ،انيق لنسف قصة الغرانيقنصب اجمل .101

 م.1996 ،اإلسالمي
 ،حممود جرية اهللنقيق:  ،البنجريي، حممد طاهر ،نيل السائرين يف طبقات املفسرين .102

 هـ.1410 ،العلميةدار الكتب  ،بريوت
كامه، ومجل من فنون ، وأحاهلداية إىل بلوغ النهاية يف علم معاين القرآن وتفسريه .103
جمموعة رسائل جامعية  :مكي بن أيب طالب مَحّوش بن حممد بن خمتار، نقيق ،القرطبي ،علومه

كلية - جمموعة بحوث الكتاب والسنة ،، الشارقة1ط ،د: الشاهد البوشيخيبإرشاف أ.
 هـ.1429عة والدراسات اإلسالمية، رشيال

نقيق: أمحد  ،ن أيبك بن عبد اهللالصفدي، صالح الدين خليل ب ،الوايف ابلوفيات .104
 هـ.1420 ،دار إحياء الرتاث ،بريوت ،األرناؤوط وتركي مصطفى

َلفي ،الوجيز يف ذكر اجملاز واجمليز .105  :نقيق ،أمحد بن حممد بن أمحد بن حممد ،أبوطاهر السر
 هـ.1411دار الغرب اإلسالمي،  ،بريوت ،1ط ،البقاعي حممد خري

نقيق وتعليق:  ،الواحدي، أبو احلسن عيل بن أمحد ،يدالوسيط يف تفسري القرآن اجمل .106
أمحد عبد  د.أمحد حممد صرية،  د.الشيخ عادل أمحد عبد املوجود، الشيخ عيل حممد معوض، 

 م. 1994 كتب العلمية،دار ال ،بريوت ،1ط ،عبد الرمحن عويس د.الغني اجلمل، 



د. عبد ا� بن عبد العزيز الدغيثر تأثر ابن عطية ا�ندلسي بوالده  : دراسة نظرية تطبيقية 
من خالل تفسيره "المحرر الوجيز"

٢م
٠١

س ٨
مار

ق 
واف

لم
هـ ا

 ١٤
٣٩

رة 
�خ

ى ا
ماد

 ج
العدد الخامس

٥

73

 فهرس املوضوعــات
 الصفحة املوضــوع

 20  ..................................................................................................... امللخص
 21 ........................................................................................................ املقدمة

 26 الفصل األول: سرية عبد احلق ابن عطية األندلسي وحياته العلمية
 26 ............................................... اسمه، ونسبه، ووالدته، ووفاته املبحث األول:
 27 ............................................................... نشأته وحياته العلمية املبحث الثاين:

 28 ................................................................... شيوخه وتالميذه املبحث الثالث:
 30 ............................................................................آثاره العلمية املبحث الرابع:

 31 ....................................................... مكانته وثناء العلامء عليه املبحث اخلامس:
الفصل الثاين: سرية والد ابن عطية غالب بن عبد الرمحن ابن عطية 

 33 األندلسي وحياته العلمية

 33 ............................................... اسمه، ونسبه، ووالدته، ووفاته املبحث األول:
 33 ............................................................... نشأته وحياته العلمية املبحث الثاين:

 34 ................................................................... شيوخه وتالميذه املبحث الثالث:
 36 ........................................................................... آثاره العلمية املبحث الرابع:

 36 ....................................................... مكانته وثناء العلامء عليه املبحث اخلامس:
الفصل الثالث: أثر والد ابن عطية غالب بن عبد الرمحن على ابنه عبد احلق 

 عطية األندلسي من خالل تفسريهابن 
38 

 38 ....... أمهية تفسري عبد احلق ابن عطية األندليس وثناء العلامء عليه املبحث األول:
 40 ..تأثر عبد احلق ابن عطية األندلس بوالده أيب بكر بن عبد الرمحن املبحث الثاين:
 40 .....................ما يتعلق باجلانب النظري من خالل حياته العلمية املطلب األول:
 41 ............................. ما يتعلق باجلانب التطبيقي من خالل تفسريه املطلب الثاين:

 63 ......................................................................................................... اخلامتة
 65 ...............................................................................فهرس املصادر واملراجع

 73  .......................................................................................فهرس املوضوعات



٢

وكانت  نورة،  ا�ميرة  بجامعة  التربية   كلية  من  الماجستير  درجة  على  حصلت   •
أطروحتها بعنوان «شرح سنن أبي داود ل�مام ابن رسالن الرملي (ت: ٨٤٤هـ) من 

أول كتاب الطالق إلى نهاية باب إذا أسلم أحد الزوجين: دراسة وتحقيق».

الملك سعود، وكانت  بجامعة  التربية  الدكتوراه من كلية  درجة  • حصلت على 
أطروحتها بعنوان  «ا�حاديث المشكلة في الطب النبوي: جمع ودراسة».

E : n.algemlas@psau.edu.sa 

ا�ستاذ المساعد بكلية التربية 
 جامعة ا�مير سطام بن عبد العزيز

د. نورة بنت عبد ا° الغمالس

ا�حاديث الواردة 
في ما َهّم به النبي        ولم يفعله       

في الكتب الستة : جمع ودراسة


