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 بإشراف

ون العقيدي ّم. أ. ّرضا هادي حسُّ

 
 

 م4153هـ                                                     5341
  



  ستخلصالم

 منيج االستدراك: منيج فريد يأخذ من المناىج كّميا، ويجمعيا في غاية واحدة، ىي: استدراك المفّسر
 .بالتصويب، أو التكميل، أو التفصيلعمى من سبقو 
 ، البن المظّفر الرازّي: واحٌد من أىّم الكتب، التي اتّبع أصحابيا ىذا المنيج«مباحث التفسير»وكتاب 

، دون ما سواه من كتب «الكشف والبيان»بوضوح، بل إّنو مخّصص لالستدراك عمى الثعمبّي في تفسيره: 
 التفسير.

وىذا مختمفة.  بكونيا مسائل منّوعة، في عموم« مباحث التفسير»وتمتاز مسائل االستدراك في كتاب 
 الكاشفة عن حقيقة التفسير، وقيمتو.يمّثل صورة ُمْثَمى، من الصور « مباحث التفسير»يعني بوضوح أّن كتاب 

في المصّنفات العممّية بمعنى: ))إتباع القول األّول بقول ثاٍن، « االستدراك»شاع استعمال مصطمح وقد 
ب الالحق لمسابق بالتصويب، أو عنو لبًسا((. وبعبارة أخرى: ))تعق   زيلُ و، أو يُ نقصَ  لُ كمِ ه، أو يُ خطأَ  حُ صمِ يُ 

 .التكميل، أو التفصيل((
عمى أربعة أقسام من المسائل، ىي: المسائل القرآنّية، والمسائل « مباحث التفسير»اشتمل كتاب وقد 

 الروائّية، والمسائل الشرعّية، والمسائل المغوّية.
لك َسِمَم من بالدّقة والتأّني، وكان اعتماده عمى السياق المغوّي واضًحا؛ لذعموما امتاز ابن المظّفر وقد 

إلى ، فمم يمتفت لم يكن دقيًقا في بعض استدراكاتو، لكّنو المخالفة لممراد من النصوص القرآنّية التأث ر بالروايات
من  مَ يِ َوِىَم ابن المظّفر في بعض المسائل، ففَ وقد أصاًل،  التي حصل فييا االستدراك ضعيفةٌ  ،أّن بعض المتون

 من مراده.بعض عبارات الثعمبّي ما لم يكن 
بين عبارة الثعمبّي الموجودة في تفسيره المطبوع، وبين العبارة  فرق ثّمةفي بعض مواضع االستدراك و 

التي نسبيا ابن المظّفر إلى الثعمبّي. والفرق قد يكون يسيًرا ال يمنع وقوع االستدراك، كما ىو الغالب في 
ن لم المسائل، وقد يكون كبيًرا، بحيث إن صّح ما نسبو ابن ال مظّفر إلى الثعمبّي، فإّن استدراكاتو في محّميا، وا 

يصّح، فالراجح أّن ابن المظّفر قد اعتمد عمى نسخة من تفسير الثعمبّي، أخطأ فييا الناسخ، أو أخطأ في قراءتيا 
 ابن المظّفر نفسو، فنسب إلى الثعمبّي ما ليس في تفسيره المطبوع.

 


