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جامعة وهران عضوا

إهداء
إىل من اختار يل الطريق الذي ألتمس فيه العلم ،فكان أول من
تعلمت عىل يديه ،وترعرعت وأنا أهنل من فيض علمه ،وتربيته،
رمزالقوة،والكفاح ،والصرب ،واجللد..والدي احلنون قادة بن طاهر
بن حبيب -رمحهاهلل -أهدي هذا الكتاب راجي ًا أن يكون يف
صحيفة حسناته ،فاللهم تغمده برمحتك ،وأسكنه فسيح جناتك،
وأنزل عليه شآبيب رمحتك ،إنك سميع قريب جميب الدعاء.
من غري أن أنسى من هلا أضعاف احلقوق عل والديت احلنون ،التي
ضحت من أجل براحتها ،وبذلت غاية مايف وسعها من
عطف،ورمحة ،وصرب..فاللهم اغفر هلا ،وارمحها ،وأختم هلا
بالباقيات الصاحلات أعامهلا ،وتوفاها وأنت راض عنها.

آمني

شكر وتقدير
ﭽﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓﯔ
ﯕ ﯖﯗ ﯘ ﯙﯚﭼ [النمل.]٩١ :
احلمد هلل الذي هدانا لإلسالم ،وجعلنا بفضله من أتباع خري األنام ،والصالة
والسالم عىل رسول اهلل وعىل آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين.
إن اإلنسان قليل بنفسه كثري بإخوانه ،وإن عمالً كهذا ما كان لريى النور لوال
تظافر جهود عدد من املخلصني ،ولذلك فإّن أرفع أسمى عبارات الشكر
واالمتنان إىل كل من وقف إىل جانبي أثناء إنجاز هذا العمل ،أخص بالذكر منهم
أستاذي الفاضل :الدكتور مححامي خمتار ،عىل نصائحه املهمة ،وتوجيهاته
القيمة ،ومتابعته احلثيثة  ..التي كان هلا األثر احلسن يف بحثي.
كام أتوجه بالشكر اجلزيل ،وكامل العرفان والتقدير ألعضاء اللجنة
الفاحصة ،الذين كابدوا عناء التصحيح ،ومشقة التصويب.
ال أنسى أن أتقدم بشكر خاص إىل رفيق الدرب ،ورشيك احلياة ،القلب
الطيب  ..الذي شاء اهلل أن يكون رشيكي يف اهلواء واملاء ،ومنهل يف السكن
واملودة والوفاء ،زوجتي الغالية ،التي كانت هلا يد كربى عىل هذا البحث.
وختام الشكر إىل أخي العزيز ،وأخوايت ،وأصدقائي أخص بالذكر منهم
األستاذ العارف حممد أمني ،وكل من قدم يل يد العون من قريب أو بعيد ،له مني
جزيل الشكر ،وفائق التقدير واالحرتام.

مقدمة

مقدمة

إن احلمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره ،ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا ومن سيئات
ّ
أعاملنا ،من هيده اهلل فال مضل له ،ومن يضلل فال هادي له ،وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده
ال رشيك له ،وأشهد أن حممدً ا عبده ورسوله.
أما بعد:
لكي
ّ
فإن من فضل اهلل تعاىل عل وعىل طالّب العلم أن يّس لنا سبل طلب العلم وحتصيله ّ
والسموات  ،كام
ننال-إن شاء اهلل -الدّ رجات العىل يف اجلنّات ،ورضوان ّ
رب األرض ّ
أخرب بذلك النبي صىل اهلل عليه وسلم حيث قالَ " :و َمن َس َل َ
ك َط ِري ًقا َيلت َِمس فِ ِيه ِعل ًام
َسه َل اهلل َله بِ ِه َط ِري ًقا إِ َىل َ
اجلن ِة" .
( )٩

ورشف اليشء يعرف بام نسب إليه ،فعلم الكتاب والسنة ملّا كان مرياث األنبياء؛
واألنبياء هم رسل اهلل إىل النّاس يبلغون رشعه ،ويأمرون بام أحب وأمر ،وينهون عام كره
وحذر وزجر ،كان أرشف العلوم بإطالق.
وإن ّ
لكل علم طرق ًا َي َت َوصل هبا العامل إىل معرفة هذا العلم واالستفادة منه ،وإن من
طرق االستفادة من علم الكتاب والسنّة ،علم أصول الفقه ،فهو علم حيتاجه املبتدئ وال
يستغني عنه املنتهي ،وهلذا قالوا قديام" :من ح ِرم األصول ح ِرم الوصول" ،والعلم
النّظري ال جدوى منه ما مل يتمكن املتخصص من معرفة طرق توظيفه واالستفادة منه ،وملّا

( -)1مسلم كتاب :الذكر والدعاء والتوبة ،باب :فضل االجتامع عىل تالوة القرآن وعىل الذكر ،رقم:
.8207
~و~

مقدمة
والّتجيح هو املضامر الذي يمكن للطّالب أن يفهم فيه كيفية
كان باب التّعارض ّ
االستفادة من األدلة بواسطة القواعد األصولية ،من أجل هذا تاقت نفيس خوض غامر
وتأمل ،واستشارة ألهل
هذا الباب -خوض املتدربني تس ّلق اجلبال -وبعد طول نظر ّ
العلم والفضل من املشايخ واألساتذة ،وتوفيق اهلل أوال وآخرا ،وقع اختياري عىل
موضوع بحث موسوم بـ" :طرق الرتجيح عند ابن العريب املالكي من خالل كتابه أحكام
القرآن".
ومن دوافع االهتامم هبذا البحث اشتامله عىل كثري من املسائل النّافعة اجلديرة بالبحث
الّتجيح يف كتب أصول الفقه يعلم علم يقني أمهية هذا
والتنقيب ،فاملتأمل يف باب طرق ّ
البحث ،وحرص العلامء أشدّ احلرص عىل إحكامه والكتابة فيه ،ملا يف ذلك من الدّ فاع عن
الّتجيح أحد طرق دفع التّعارض الواقع بني األدلة
ألن ّ
الغراء؛ نظر ًا ّ
محى الرشيعة ّ
الرشعية ،وأحد األبواب األصولية التي ال غنى لألصويل عن دراستها والتحصن هبا،
ليزداد يقين ًا وإيامن ًا بسمو رشيعتنا السمحة عن التناقض والتنافر ،والنقص والعيب،
الّتجيح و إمهال البحث يف طرقه يؤدي إىل تعطيل األدلة واألحكام،
وكيف ال! وترك ّ
يؤخر ،لئال
فاألدلة الرشعية متفاوتة يف مراتب القوة حتتاج إىل معرفة ما يقدّ م منها وما ّ
يؤخذ باألضعف منها مع وجود األقوى ،كام يعرض هلا التّعارض والتّكافؤ فتصري بذلك
عمل به ،وهذا هو االعتصام بالكتّاب
كاملعدومة فيحتاج إىل إظهار بعضها ّ
بالّتجيح لي َ
والسنة والتّمسك هبام ،الذي ال يتحقق إالّ بدفع ظاهر التّعارض فيهام والواقع بينهام ،
ّ
الّتجيح وطرقه متشعب ًا وطويالً،
والّتجيح أحد سبل دفع هذا التّعارض ،وملّا كان باب ّ
ّ
أئمة املالكية ،ابن العريب املعافري
اقترصت دراستي عىل طرق ّ
الّتجيح عند إمام من ّ
~ز~

مقدمة
اإلشبيل (ت345هـ)  ،اإلمام اجلهبذ الذي مجع بني شتّى الفنون والعلوم ،مع ما له من
ِ
ّ
للراجح قوالً مه ًام،
الّتجيح بني األقوال،
النّصيب األوفر
واحلظ األكمل يف ّ
واعتباره ّ
الراجح يتع ّلق
وغرضا سامي ًا ،ال يتوصل له هبوى أو ذوق
ٍ
سيام إن كان هذا ّ
شخيص ،ال ّ
أصح األوجه يف تفسريه.
بكتاب اهلل ،الذي ال بدّ من طلب ّ
والقايض أبو بكر ابن العريب يعدّ من نوابغ املذهب املالكي ،ومن الفقهاء الذين بلغوا
درجة جمتهد املذهب ،وكان هلم القدح ّ
والّتجيح والر ّد طبق ًا
املعىل يف االنتصار ملسائلهّ ،
ملوافقة الدّ ليل وعدمه ،وملكانة هذا العامل اجلليل وألمهية العلوم التي برع فيها كانت
املهمة اجلديرة بالبحث عن ِعللها ،لذلك آثرت يف هذا
ترجيحاته من ّ
الّتجيحات ّ
البحث أن أتصدّ ى لتحليل طرق ترجيحات ابن العريب يف كتابه «أحكام القرآن»
ودراستها ،للكشف عن منهجه يف االستنباط من القرآن الكريم .
قيمة هذا املوضوع وأمهيته تكمن يف األثر النّاجم عن تفاوت األقوال من حيث القوة
الّتجيح والنّظر فيها ،ي َمكن
والتأثري عند وجود تنازع واختالف بينها ،فاستحضار طرق ّ
الباحث من تنق ّية ما يف كتب التفسري من أقوال شاذة ومنكرة ،وتقويم كثري من أقوال
املفّسين التي هي ّ
حمل نظر ونقد من املحققني ،ويسهم هذا املوضوع عىل اعتامد املناقشة
والّتجيح املقّتن بالتّدليل والتّعليل ،ممّا يكسب الباحث ملكة علم ّية
واملوازنة واملقارنة ّ
أن معرفة الضوابط العامة
الراجح من تفسري القرآن العظيم ،كام ّ
قو ّية تعينه عىل إدراك ّ
والقواعد األساس ّية تعني عىل الفهم اجل ّيد للنّصوص الرشع ّية ،وترجيح صحيح القول
عن سقيمه ،هذا ك ّله يضاف إىل املكانة العلم ّية املرموقة واملعروفة التي اشت ِهر هبا ابن

~ح ~

مقدمة
العريب بني العلامء ،وقيمة كتابه "أحكام القرآن" الفقه ّية والتفسري ّية ،حيث استفاد منه
كثري من املفّسين الذين جاءوا بعده.
الّتجيح ليس كالما وليد ًا حمدثاً خرج من غري مثال سابق بل ظهر
والكالم عن طرق ّ
حممد بن إدريس ّ
الشافعي(ت
منذ تأسيس علم أصول الفقه عىل يد اإلمام اهلامم القريشّ ،
404هـ) غري أنّه مل يكن مكتمل النّضج يانع الثمرة ،كام كتب -رمحه اهلل -أيضاً يف
"خمتلف احلديث" ،وكذلك ابن قتيبة الدّ ينوري(ت472هـ) يف خمتلف احلديث ومشكل
القرآن ،وكذا ال ّطحاوي (ت54٩هـ) يف كتابه "تأويل مشكل القرآن" ،وموضوعنا هذا
مل يفرد ّ
بالذكر يف علم أصول الفقه ،باب التّعارض وال ّّتجيح فقط ،بل ذكر أيض ًا يف باب
ّ
ّ
وتوضح
فتجل األلفاظ اإلفرادية
والّتاكيب
الدّ الالت منه ،التي ُتيط ال ّلثام عن األلفاظ ّ
األساليب التّعبرييةّ ،
وكل هذا نجده عند األصوليني كأيب احلسني البرصي املعتزيل
(ت452هـ) ،وأيب الوليد الباجي (ت474هـ) ،وأيب املعايل اجلويني (ت474هـ) ،وأيب
الرازي
إسحاق الشريازي(ت47١هـ)،وأيب حامد الغزايل (ت303هـ) ،والفخر ّ
(ت202هـ)،

وابن

قدامة

املقديس(ت240هـ)،

والرشيف

التلمساين

(ت77٩هـ)...إلخ.
للمفّسين أثر كبري يف إرساء قواعد رفع
ومل يقترص األمر عىل األصوليني بل كان
ّ
ِ
رب
السليم لكالم ّ
التّعارض وا ّلّتجيح ،وضبط املعامل األساس ّية التي تعني عىل التّفسري ّ
العاملني ،فحرص أهل هذا ّ
الشأن عىل احليلولة دون العبث بتفسري القرآن بدون دليل،
ٍ
واستقراء ملعامله ،ومج ٍع ألقواله ،إىل استنباط جمموعة
تأم ٍل يف مصادره،
فعمدوا بعد طول ّ

~ط ~

مقدمة
من القواعد والضوابط التي ج ِع َلت بمثابة امليزان الذي يع َرف به ال ّتفسري املقبول من
املردود ،وبثت يف كتب علوم القرآن ،منها عىل سبيل الذكر ال احلرص" :الربهان يف علوم
القرآن" ،الكتاب املاتع لبدر الدين الزركيش(ت7١4هـ) ،وأ ّلف جالل الدّ ين
ثم أ ّلف حممد عبد
سامه" :اإلتقان يف علوم القرآن"ّ ،
السيوطي(ت ١٩٩هـ) كتاب ًا وافي ًا ّ
العظيم الزرقاين كتابه املشهور" :مناهل العرفان يف علوم القرآن"...إلخ.
الرابع عرش هجري انتبه الباحثون يف الدّ راسات األصول ّية ،والتفسري ّية إىل
ويف القرن ّ
خمتصة
أمهية الكتابة يف موضوع التّعارض و ّ
الّتجيح وما يتعلق به ،فظهرت كتابات ّ
بذلك منها:
والّتجيح بني األد ّلة الرشع ّية"( ، )٩للدكتور عبد اللطيف الربزنجي،
" -٩التّعارض ّ
و هو كتاب َيع ِرض بحث ًا من أبحاث أصول الفقه اإلسالمي ،وهو ال ّتعارض
والّتجيح بني األدِ ّلة الرشع ّية ،فعرض فيه ضوابط هذا املوضوع ،وما هي األمور
ّ
ٍ
دليل يعارضه ،فتكلم يف معنى
التي نستطيع من خالهلا أن نرجح دليالً عىل
والّتجيح ،واألد ّلة الرشع ّية ،ورشوط ال ّتعارض ،وأركانه ،وحكمه،
ال ّتعارض ّ
الّتجيح من خالهلا كسند احلديث ،ومتنه،
وأنواعه ،واألمور التي يمكِن ّ
والّتجيح باحلكم ،وغري ذلك من املباحث الكثرية.
ّ

( – )1بريوت ،مط :دار الكتب العلمية ،ط ،1:سنة1991 :م

~ي~

مقدمة

والّتجيح عند األصوليني" ،
" -4التّعارض
ّ
( )٩

كتبه الدكتور حممد إبراهيم

الّتجيح عند األصوليني.
احلفناوي ،مجع فيه قواعد ّ
الّتجيح عند املفّسين"( ،)4للدكتور حسني احلريب ،وهو عبارة عن
" -5قواعد ّ
الّتجيح بشكل عام دون تتبع ألي منهج من
دراسة نظر ّية تطبيق ّية ،تناولت قواعد ّ
مناهج املفّسين.
الّتجيح املتعلقة بالنّص القرآين يف ضوء ترجيحات
" -4دراسات يف قواعد ّ
( )5
ومي ،ذكر فيه نوع ًا من
الرازي"  ،للدكتور عبد اهلل بن عبد الرمحن بن سليامن الر ّ
ّ

يدي يف
أنواع ّ
ازي ،وقع هذا الكتاب يف ّ
الر ّ
الّتجيح ،وحرصه عىل منهج اإلمام ّ
السنّة األخرية من إعداد هذا البحث  ،فاستفدت منه مع مجلة الكتب املذكورة
آنف ًا.
ّأما كتاب هذه الدّ راسة (أحكام القرآن)البن العريب ،حامت حوله بحـوث عديـدة،
تناولت شخصية مؤلفه؛ لكونه مدرسة مـن املـدارس يف الفقـه املـالكي امل ِهمـة و َ
احل ِريـة
بالبحث فيها  ،حيث أف ِر َدت بدراسات قديمة وحديثة ص ّبت يف ترمجة القايض ومنهجه يف

( - )1القاهرة ،مط :دار الوفاء للطباعة والنرش ،ط1999 :م
( - )2الرياض ،مط :دار القاسم للنرش ،ط ،1:سنة1118 :هـ1991 ،م.
( – )3الرياض ،مط :دار التدمرية ،دار ابن حزم ،ط ،1 :سنة1111 :هـ 0212م.
~ك ~

مقدمة
الفقــه ،ويف أصــول الفقــه ،واحلــديث ،واللغــة ،والتفســري ،وعلــوم القــرآن ومــن هــذه
الدراسات التي تناولت كتاب ابن العريب ومنهجه فيه وشخصيته ما يأيت:
-٩

أبو بكر ابن العريب وطريقته يف دراسة آيات الترشيع بكتابه أحكـام القـرآن،
رسالة ماجستري بجامعة األزهر  ،للباحث كـامل الـدين عبـد املجيـد ،سـنة
٩542م اطلعت عليها مصور ًة ومل يتعرض الباحث ملنهجيـة ابـن العـريب يف
االستنباط  ،وإنام حتدث عن منهجه يف التفسري عموم ًا .

-4

منهج ابن العريب يف كتابه أحكام القرآن  ،رسـالة ماجسـتري بجامعـة اإلمـام
حممد بن سعود  ،للباحـث صـالح عبـد الـرمحن البليهـي  ،سـنة ٩40٩هــ
اطلعت عليها وهي عن منهج ابن العريب يف التفسري ،ومل تتعـرض ملنهجـه يف
االستنباط.
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ابن العريب املالكي اإلشبيل وتفسـريه أحكـام القـرآن  ،للـدكتور مصـطفى
إبراهيم املشـني ،مطبوعـة بـدار اجليـل ببـريوت ،ودار عـامر بـاألردن سـنة
٩4٩٩هـ  ،وهي عن منهجه يف التفسري عموم ًا  ،وخصت منهجه يف استنباط
األحكام بمبحث يف اثنتي عرشة صـفحة مـن  4١١حتـى  5٩٩عـىل وجـه
االختصار واإلجياز .وهـي الرسـالة الوحيـدة التـي نصـت عـىل منهجـه يف
االستنباط ضمن مباحثها من الدراسات التي اطلعت عليها .

 -4اختيارات القايض أيب بكر بـن العـريب الفقهيـة مـن كتابـه أحكـام القـرآن،
للطالب أمحد مصطفى سـانو .رسـالة ماجسـتري بقسـم الثقافـة اإلسـالمية

~ل~

مقدمة
بجامعة امللك سعود .وهي رسالة خاصة باختياراتـه الفقهيـة ،ومل تتعـرض
ملنهجه يف االستنباط من القرآن.
-3

ترجيحات ابن العريب يف التفسري مـن خـالل كتابـه أحكـام القـرآن ،حتقيـق
ودراسة من أول سـورة الفاحتـة إىل يايـة سـورة النسـاء  ،رسـالة دكتـوراه
باجلامعة اإلسالمية  ،للباحث حممد سيدي عبـد القـادر ،سـنة ٩4٩4هــ .
الّتجيح بني األقوال عند اخـتالف املفّسـين،
وهي عن منهج ابن العريب يف ّ
ومل تتطرق الرسالة إىل منهج االستنباط .
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ترجيحات اإلمام ابن العريب يف كتابه أحكام القرآن ،من أول سورة املائدة إىل
آخر اآلية ( )54من سـورة التوبـة ،رسـالة دكتـوراه باجلامعـة اإلسـالمية،
للباحث :آدم عثامن عل ،سنة ٩444هـ.
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ترجيحات اإلمام ابن العريب يف كتابه أحكام القرآن عرض ودراسة مـن أول
سورة مريم إىل آخر سورة العنكبوت  ،رسـالة دكتـوراه بجامعـة أم القـرى
للباحثة عواطف أمني البساطي ،سنة ٩١١7م.
غري أن هذه الدراسات أغفلت جانبا م ِه ًام وموضوع ًا دقيق ًا ،يتمثل يف طرق

الّتجيح عند ابن العريب من خالل كتابه ( أحكام القرآن ) ،الذي مل يتطرق إليه باحث
ّ
من قبل( )٩عىل وجه التتبع واالستيعاب ،عىل الرغم من اشتامل كتابه عىل استنباطات

( – )1هذا بعد التنقيب والبحث الذي ساير مدة الدراسة.
~م~

مقدمة
دقيقة ومتباينة يف علوم متعددة من فقه وعقيدة ولغة وإعجاز وتاريخ وتفسري ،والتي
تظهر قيمتها فيام ينتج عنها من ثمرات تطبيقية من جهة حتقيق مقاصد التّرشيع
اإلسالمي وأهدافه يف مجيع أنواع العلوم  ،ومن جهة استخراج األحكام وفق املصادر
واألصول الرشعية .
يكون ذلك من خالل دراسة طرق ترجيحات املفّس ابن العريب ،وال ّتأمل فيها،
وبيان القواعد التي بنى عليها اإلمام ترجيحاته  ،و كيف ع ّلل ما ذهب إليه؟ وتوظيفه
للغة العرب التي نزل هبا القرآن  ،مع طريقة استخدمه قواعد أصول التفسري (علوم
القرآن) يف اختياره لألقوال التي ذهب إليها ،واكتشاف توغّله _رمحه اهلل_ يف علوم
اللغة ،حيث ع ّلل كثري ًا مم ّا ذهب إليه ،بقواعد نحوية ،ورصفية  ،وبالغية ،ستكون ّ
حمل
بحثي يف هذه الدراسة إن شاء اهلل.
الّتجيح وكيفية
وموضوع البحث هذا ،موضوع أصويل تفسريي يندرج ضمن ِع َل ِل ّ
االستدالل بالدّ الئل التفصيلية ،لذلك سيتبع املنهج االستقرائي من خالل اجلمع
والوصف وال ّتحليل واملقارنة وال ّتعليل للوصول إىل النتائج...وقد ان َت َظ َمت مسائل هذا
البحث بعد املقدّ مة والتّمهيد يف ثالثة أبواب ،ثم انتهت بخاُتة:
خطة البحث:
 مقدمة التمهيد وفيه  :ثالثة مباحثاملبحث األول :التعريف باإلمام ابن العريب  -رمحه اهلل  ،-ويشتمل عىل ما يل:
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مقدمة
 -٩اسمه ،ونسبه ،وكنيته ،ولقبه.
 -4مولده.
 -5نشأته.
 -4طلبه للعلم.
 -3أشهر شيوخه.
 -2تالميذه.
 -7مكانته العلمية ،وثناء العلامء عليه.
 -4مذهبه الفقهي وعقيدته.
 -١مؤلفاته.
 -٩0وفاته.
املبحث الثاّن :التعريف بكتاب أحكام القرآن البن العريب  ،وبيان منهجه فيه .
املبحث الثالث :تعريفات أساسية.
الباب األول ُ :طرق ترجيح متعلقة بالنص القرآّن
متهيد:
الفصل األول  :طرق ترجيح متعلقة بالقراءات ورسم املصحف.
املبحث األول :القراءة الثابتة ال ترد وهي كآية مستقلة.
املبحث الثاين :معنى القراءة املتواترة أوىل بالصواب من معنى الشاذة.
املبحث الثالث :التفسري واإلعراب املوافق لرسم املصحف أوىل من املخالف له.

~س ~

مقدمة
الفصل الثاّن  :طرق ترجيح متعلقة بالسياق القرآين.
املبحث األول :إدخال الكالم يف معاين ما قبله وما بعده أوىل من اخلروج به عنهام
إال

بدليل.

املبحث الثاين :ال يعدل عن ظاهر القرآن إال بدليل.
املبحث الثالث :حتمل معاين القرآن عىل أسلوبه ومعهود استعامله.
الباب الثاّنُ :طرق ترجيح متعلقة بالسنة واآلثار والقرائن.
الفصل األول :طرق متعلقة بالسنة النبوية.
املبحث األول :إذا ثبت احلديث وكان نص ًا يف اآلية فال يصار إىل غريه.
املبحث الثاين :إذا ثبت احلديث وكان يف معنى أحد األقوال فهو مرجح له عىل ما
خالفه.
املبحث الثالث :كل تفسري خالف القرآن أو السنة أو اإلمجاع فهو رد.
الفصل الثاّن :طرق متعلقة باآلثار.
املبحث األول :سبب النزول الصحيح الرصيح مرجح ملا وافقه.
املبحث الثاين :فهم السلف حجة عىل من بعدهم.
املبحث الثالث :تفسري مجهور السلف مقدم عىل كل تفسري شاذ.
الفصل الثالث :طرق متعلقة بالقرائن يف السياق أو خارجية
الّتجيح بقرائن خارجية.
املبحث األول ّ :
املبحث الثاين :ما تأيد بقرآن م َقدم عىل ما عداه.

~ع ~

مقدمة
املبحث الثالث :القول الذي يعظم مقام النّ ّبوة أوىل من غريه.
الباب الثالثُ :طرق الرتجيح بالقواعد املتعلقة بلغة العرب
الفصل األول :طرق تتعلق باستعامل العرب لأللفاظ واملعاين.

املبحث األول :ليس كل ما ثبت يف اللغة صح محل القرآن عليه.
املبحث الثاين :العموم أوىل من التخصيص واإلطالق أوىل من التقييد
الّتجيح املتعلقة بقضايا لغوية
الفصل الثاّن :قواعد ّ
املبحث األول :القول بعود الضمري
املبحث الثاين :االشتقاق والرصف
الفصل الثالث :طرق تتعلق باإلعراب.

املبحث األول :جيب محل كتاب اهلل عىل األوجه اإلعرابية الالئقة بالسياق
واملوافقة ألدلة الرشع.
املبحث الثاين :جيب محل كتاب اهلل عىل األوجه اإلعرابية القوية واملشهورة
دون الضعيفة والشاذة والغريبة
خامتة :أعرض فيها مجيع ما توصلت إليه يف بحثي ،مع ذكر ال ّتوصيات التي أرى األخذ
هبا.
الرسالة من
وجتدر اإلشارة إىل أنّني حرصت أن تكون األمثلة التطبيق ّية الواردة يف ّ
نصوص الوحيني دون غريمها ،فعزوت اآليات القرآن ّية إىل سورها من املصحف
ّ
الرشيف مع ذكر أرقامها ،مراعي ًا الرسم العثامين يف كتابتها ،كام خرجت األحاديث
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مقدمة
الصحيحني أو أحدمها فأقول –مث ً
ال :-البخاري،
واألثار من مظايا ،مع االكتفاء بام يف ّ
كتاب :كذا ،باب :كذا ،رقم احلديث عىل حسب ما يف النّسخة املذكورة ،فإن كان يف
الصحة؛ وفق الصناعة احلديثية مقترص ًا يف
غريمها خرجته مع ذكر درجته من حيث ّ
خرجه من مشاهري
الغالب عىل تصحيحات األئمة باختصار أقواهلم ،هذا بعد ذكر من ّ
الّتجيح
دواوين السنّة ،مع مراعاة الضبط والتشكيل ،واقترصت عىل التمثيل لطرق ّ
غالب ًا ،مع عدم االستطراد يف املسائل الفقهية ،كام قمت بتعريف املصطلحات املذكورة يف
البحث ّإما يف متنه إن أمكن ذلك ،أو أثبته يف اهلامش إن مل حيتمله املتن ،وعزوت القول
ِ
املقتَبس لقائلهِ ،
مكايا بقويل" :ينظر" ،مع ذكر معلومات
والفك َرة لصاحبِها أو
تكررت ،وأي
ثم ال ألتفت إالّ للم َؤلف وامل َؤلف إن ّ
مرةّ ،
املصنفات تأليف ًا ونرش ًا يف ّأول ّ
اقتباس اقتبسته من كتاب "أحكام القرآن" فهو مشكول ،ومل أترجم لألعالم يف
وعوضت عنها بذكر تعريف خمترص ّ
ّ
لكل َع َلم يف
اهلوامش لئال تكون مثقلة كثري ًا،
فهرس األعالم امللحق يف آخر البحث إالّ أين مل أذكر ابن العريب يف األعالم لكثرة وروده.
وتسهي ً
ال عىل القارئ للوصول إىل مطلوبه أحلقت البحث بفهارس منهج ّية عىل
الّتتيب التّايل:
ّ
 فهرس اآليات. فهرس األحاديث. فهرس األثار فهرس األشعار. -فهرس األعالم.
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مقدمة
 فهرس املصادر واملراجع. فهرس املوضوعات.وخاصة يف اهلوامش ،فرمزت
وقد وقعت بعض الرموز يف البحث
ّ
للصفحة ،و(رقم) لرقم احلديث ،و(ت) لتاريخ الوفاة.
بـ(ج)للمجلد ،و(ص) ّ
أبرر عجزي يف آلتي املعرف ّية ،وال تقصريي يف بحثي بسب سهو وغفلة ،فإن
ال ّ
الّتجيح ،موضوع َغمر اللجة ،واسع الذيول،
ذلك ك ّله حاصل،
ولكن موضوع طرق ّ
ّ
ّ
شاق الطريق ،بعيد املدرك ،فلذلك أرجو أن أكون مقبول العذر عند وجود اخللل،
مسامح عند وقوعي يف اخلطأ والزلل ،وقلمي جاهز لرتق الفتق ،وإصالح الثلم،
السادة األساتذة ،أعضاء اللجنة املناقشة ،فلهم مني
عل ّ
وتصويب اخلطأ ،ملا يشري به ّ
ّ
الشكر اجلزيل ،واالعّتاف النبيل ،والتّقدير العظيم ،بام يقدمونه من نصح كريم.
عل
ويف اخلتام أمحد اهلل املستحق للحمد  ،املحب للمدح والثناء؛ عىل ما أنعم به ّ
مجد ،ال أحيص
من إُتام هذا البحث ،فهو أهل احلمد،
ّ
وأحق من حيمد ،وأعظم من ي ّ
ثناء عليه هو كام أثنى عىل نفسه ،خلقني وأخرجني من بطن ّأمي ال أعلم شيئ ًا ،وع ّلمني
ً
عل عظي ًام.
ما مل أكن أعلم ،وكان فضله ّ
عل بسبب أو نسب امتثاالً
وأرفع اسمى عبارات الشكر إىل ّ
كل من ا ّتصل فضله ّ
لقول اهلل ع ّز ّ
وجل :ﭽﭕ ﭖﭗﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜﭝﭞ ﭼ[ لقامن،]٩4 :
وقوله تعاىل :ﭽ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﭼ [لقامن ،]٩4 :وقول
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مقدمة
اس الَ
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -من حديث أيب هريرةَ « :من الَ َيشك ِر الن َ

َيشك ِر اهللَ » .
( )٩

در القائل:
وهلل ّ
ِ
َل َق ّل امرؤ تَلقاه للـه شاكِـر ًا *** وقـل امـرؤ َ
بقضاء
يرض لـه
ِ
ِ
ِ
عـطـاء
وللـه إحسـان وفـضل
ـظيمة ***
ولـ ّلــه نَع َامء َعـ َلينا َع َ

()4

وأزف أروع عبارات الشكر والعرفان إىل ّ
عل يد بيضاء؛ أثمرت هذا
كل من له ّ
اجلهد املتواضع ،وأخص بالذكر أستاذي وشيخي الفاضل الدكتور :محح ِ
امي خمتَار
َ َ
ّ
وف َقه اهلل تعاىل وسدّ ّد خطاه؛ الذي أحتفني بعلمه ،وشملني بحسن توجيهه وحلمه،
فجزاه اهلل عنّي خري اجل ّزاء ،وأجزل له املثوبة وأحسن له الع ّطاء.
الرصح العلمي الشامخ كل ّية العلوم اإلنسان ّية
وال أنسى شكر القائمني عىل هذا ّ
واحلضارة اإلسالم ّية بوهران.

( -)1أخرجه الرتمذي ،وقال" :هذا حديث حسن صحيح" ،كتاب :الرب والصلة ،باب ما جاء يف الشكر
ملن أحسن إليك ،رقم ،1991 :وعلق عليه أمحد شاكر يقوله " :حديث حسن صحيح" ،وهو عند أيب
هاس » ،كتاب :األدب ،باب :يف شكر املعروف ،رقم:
داود وغريه بلفظ« الا اي ْشك ُُر اهللها ام ْن الا اي ْشك ُُر الن ا
.1711
( – )2ديوان أيب العتاهية ،حتقيق ،عمر فاروق الطباع( ،بريوت ،مط :رشكة دار األرقم بن أيب األرقم،
سنة0221 :م) ،مطلعها ،ل اع ْم ُر اك ،ما الدنيا بدار اب اقاء ،ص.01 :
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مقدمة
وأختم شكري ّ
وقرب يل شاردة ،وأهدى يل عيب ًا ،وصحح يل
لكل من نفعني بفائدةّ ،
ً
خطأ ،وناولني كتاب ًا ،ول ّقم يل أفكار ًا ،فأحسن اهلل مثوبته ،ورفع اهلل درجته ،وأخلص اهلل
عمله ،وختم له ولنا باحلسنى-آمني.-
واهلل أسال أن ينفعني بام علمني ،ويعلمني ما ينفعني ،وأن جيعل عمل موافق ًا ملا
رب
ع ّلمني ،وأن جيعل عمل خالص ًا ،وعن القبول ليس قالص ًا ،و أسأل اهلل العظيم ّ
ّ
بكل أسامئه احلسنى ،وصفاته الع ّىل ،وباسمه األعظم املع ّظم الذي إذا
العرش الكريم
سئِل به أعطى وإذا د ِع ّي به أجاب ،أن يسدّ د خطاي إىل مرضاته ،ويرزقني ّ
وكل من قرأه،
صححه ،أو نقده ،أو نظر فيه ،الفردوس األعىل يف جنّاته ،بغري حساب وال سابقة
أو ّ
ّ
الرامحني وأكرم األكرمني ،هو حسبي ونعم الوكيل.
عذاب ،إنّه أرحم ّ
وصىل اهلل وسلم عىل سيدنا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني.

~ش ~

التمهيد
وفيه ثالثة مباحث
المبحث األول :التعريف باإلمام ابن العربي.
المبحث الثاني :التعريف بكتاب أحكام القرآن البن العربي،
وبيان منهجه فيه.
المبحث الثالث :تعريف ات أساسية.
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املبحث األول:التعريف باإلمام ابن العريب
اسمه وكنيته :هوحممد بن عبد اهلل بن حممد بن عبد اهلل بن أمحد بن العريب املعافري اإلشبيل
املالكي ،املعروف بالقايض أيب بكر بن العريب ،فكنيته أبو بكروأبوه(أبوحممد)من
فقهاءإشبيلية وزعامئها السياسيني) ،(1قال ابن بشكوال" :احلافظ املستبحر ختام علامء
وح هفاظها).(2
األندلس وآخر أئمتها ُ
ويشرتك ابن العريب هذا مع ابن عريب الطائي الصويف صاحب ( الفتوحات املكية) يف الكنية
واللقب ،فكل منهام يكنى أبا بكر ،كام يلقب كل منهام بابن العريب  ،غري أن أهل املرشق

(-)1ال ُغنْ اية ،القايض عياض  ،حتقيق :ماهر زهري جرار( ،بريوت ،مط :دار الغرب اإلسالمي ،ط ،1:سنة:
1120هـ1970/م) ص ، 11:سري أعالم النبالء ،اإلمام أبو عبد اهلل شمس الدين حممد الذهبي ،حتقيق
شعيب األرنؤوط ورفيقه ( بريوت ،مط :مؤسسة الرسالة ،ط ،1 :سنة1129 :هـ1979 ،م) ج،02:
ص ،198تاريخ قضاة األندلس ،أبو احلسن عبد اهلل احلسن النبهاّن(ت891هـ)( ،بريوت ،املكتب
التجاري للطباعة والنرش والتوزيع) ،ص ، 129الديباج املذهب يف معرفة أعيان املذهب ،ابن فرحون،
إبراهيم بن عل املالكي(ت 899:هـ) ،حتقيق  :د .األمحدي (القاهرة ،مط :دار النرص للطباعة) ج،0:
 ، 090طبقات املفرسين ،جالل الدين عبد الرمحن السيوطي(ت911هـ) ،حتقيق عل حممد عمر،
(القاهرة  ،مط :مكتبة وهبة ،ط ،1سنة1191 :هـ1981/م) ،ص ،122:طبقات املفرسين ،احلافظ
شمس الدين حممد بن عل بن أمحد الداودي ،حتقيق :عل حممد عمر(،القاهرة  ،مط :مكتبة وهبة ،ط،1
سنة1990 :م) ،ج ،0ص ،110:شجرة النور الزكية يف طبقات املالكية،حممد بن حممد بن خملوف،
(بريوت ،مط :دار الكتاب العريب) ج ،1ص.10
( - )2أزهار الرياض يف أخبار القايض عياض ،املقري  ،حتقيق مصطفى السقا ورفاقه( ،القاهرة ،مط:
جلنة التأليف والرتمجة والنرش ،سنة1910 :م) ،ص.091
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يفرقون بينهام بأل التعريف ،فيطلقونعىل اإلشبيل ( ابن العريب) وعىل الطائي الصويف ( ابن

عريب) بينام أهل األندلس يطلقون عىل الطائي ( ابن العريب) أيضاً .
)(1

مولده ونشأته:
ولد ابن العريب املالكي بإشبيلية سنة ( 117هـ) ،يف أرسة مجعت بني علوم الدين وبني
مناصب الدنيا ،فكان أبوه عاملاًفقيه ًا ،شاعر ًا ماهراً ،خطيب ًا مفوه ًا ،تقلب يف املناصب
السياسية حتى كان وزير ًا مفوض ًا ،ترأس وفد إشبيلية إىل املنترص العبايس ،وكان بصحبته
ابنه أبو بكر ،فتلطفا يف القول ،وأحسنا يف اإلبالغ ،وطلبا من اخلليفة أن يعقد (البن
تاشفني) عىل املغرب واألندلس  ،فعقد له  ،وعادا إىل األندلس ،وتبوأ مكانة سياسية
مرموقة عند ( املعتمد بن عباد) أيض ًا) ،(2قال املحدث أبو القاسم خلف بن عبد امللك بن
بشكوال :قرأت عليه بإشبيلية ،وسألته عن مولده ،فقال يل :ولدت ليلة اخلميس لثامن بقني
من شعبان سنة ثامن وستني وأربع مائة؛ وتويف رمحه اهلل بالعدوة ،ودفن بمدينة فاس يف ربيع

اآلخر سنة ثالث وأربعني ومخس مائة .
)(1

وجاء يف كتاب األعالم للزركل" :أبو بكر ابن

( -)1وخيتلف اإلشبيل عن الطائي يف املولد والوفاة مكان ًا وزمان ًا  ،فمولد ابن عريب الصويف كان بـ :
( مرسية) من أعامل األندلس سنة ( 912هـ) وكانت وفاته بدمشق سنة ( 117هـ) أما ابن العريب
بإشبيلية سنة ( 117هـ) ،ينظر :تذكرة احلفاظ للذهبي :ج ،1ص 11دار الكتب العلمية بريوت لبنان
الطبعة األوىل 1119هـ1997 -م
(–)2الكامل يف التاريخ ،أبو احلسن عل بن أيب الكرم حممد بن حممد بن عبد الكريم بن عبد الواحدالشيباين،
ابن األثري(ت250هـ)( ،بريوت ،مط :دار الكتب العلمية ،ط ،5:سنة٩405:هـ٩١45 ،م) ،ج ،١ص
.450
( -)1الصلة ،ابن بشكوال ،أبو القاسم خلف بن عبد امللك (ت998هـ)( ،القاهرة ،مط :الدار املرصية
للتأليف ،ط ،1:سنة1911 :م) ،ج ،0:ص ،992:ينظر  :تاريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم،
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العريب ( 191 -117هـ =  1117 - 1281م) حممد بن عبد اهلل بن حممد املعافري اإلشبيل
املالكي ،أبو بكر ابن العريب :قاض ،من حفاظ احلديث .ولد بإشبيلية ،ورحل إىل املرشق،
وبرع يف األدب ،وبلغ رتبة االجتهاد يف علوم الدين .وويل قضاء إشبيلية ،ومات بقرب
وجدت بخطي أنه تويف سنة ٍ
ست وأربعني ،فام
فاس،ودفن هبا") ،(2يقول الذهبي":وقد
ُ
أدري من أين نقلته .ثم وجدت وفاته يف سنة ست يف تاريخ ابن النجار ،نقله عن ابن

بشكوال ،واألول الصحيح إن شاء اهلل" .
)(3

لقد نشأ ابن العريب يف هذه البيئة الطيبة التي مجعت بني أصالة العلم والثقافة ،وبني املكانة
السياسية) ،(4وكان هلذه البيئة األثر الواضح يف اص ْقل شخصيته العلمية والثقافية ،والطابع
فكره واجتاهه وخلقه وقوة شخصيته ،والتأثري عليه عل ًام وتعلي ًام ،حتى غدا إمام ًا
الذي متيز به ُ
منأئمة عرصه  ،شهد له بذلك أصحابالرتاجم واملؤرخون ،الذين س هطروااسمه يف سجل
األعالماخلالدين.
إن احلياة العلمية والثقافية غالب ًا ما يكون هلا ارتباط وثيق باحلياة السياسية ،فالشعور
باالستقرار واألمن هييء األجواء املناسبة للجد واالجتهاد ،وإعامل الفكر والبحث ،وبالتايل
فهو املناخاملالئم لإلنتاج العلمي والثقايف،وأما التفكك السيايس وانعدام االستقرار وغياب

شمس الدين حممد بن أمحد بن عثامن الذهبي ،حتقيق ،د .عمر عبد السالم تدمري(،بريوت ،مط :دار
الكتاب العريب ،ط ،1:سنة1128 :هـ1978 /م)ج ،18:ص128 :
(–)2األعالم ،خري الدين الزركل( ،بريوت ،دار العلم للماليني ،ط ،3:سنة٩١44:م) ج ،2ص.450
–تاريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم ،الذهبي :ج ،57:ص.٩2٩ :

( )3

(-)4وخال أيب بكر بن العريب هواحلسن بن عمر اهلوزين كان جيمع – أيضاً  -بني التقدّ م يف العلم وبني املكانة
السياسية .ينظر:السفر اخلامس من كتاب الذيل والتكملة لكتايب املوصول والصلة ،أبو عبد اهلل حممد بن
حممد بن عبد امللك األنصاري األويس املراكيش ،حتقيق إحسان عباس(،بريوت،مط :دار الثقافة ،سنة:
٩١23م).
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األمن ،والظلم واالستبداد ،فكلها عوامل تؤدي إىل ندرة وشح اإلنتاج العلمي والثقايف؛
ألن التفرغ للعمل السيايس غالب ًا ما يكون عىل حساب التفرغ للعلم واملعرفة ،وهذا يف
احلالة العادية ،كام أن العكس قد يكون صحيح ًا ،والنتيجة قد تكون عىل خالف
التصوراملعهود ،فقد يولد الشعور بعدم االستقرار ،وانعدام األمن والظلم السيايس
واالجتامعي وضع ًا معين ًا ،يفجر بركان ًا ثقافي ًا وعلمي ًا ،يكون وسيلة للتغيري واإلصالح،
وتزدهر بالتايل احلركة العلمية ،وتشمل النهضة جوانب متعددة من حياة األمة.
ترعرع وكرب ابن العريب يف فرتة حكم دولة املرابطني (117هـ911 -هـ)،وإذاما
نظرنا إىل هذه الدولة التي عاش يف ظلها ابن العريب نجد أن عامل األمن واالستقرار -الذي
حضيت به دولة املرابطني) ،(1يف شتى امليادين ،السياسية و االقتصادية واالجتامعية -عامل
األمن واالستقرار فجرا طاقته وطاقة العلامء املعارصين له ،لقد حكم املرابطون األندلس
بعد عرص ملوك الطوائفبزعامة امللك اهلامم واملجاهد الصالح( يوسف بن تاشفني)الذي
انتظمت بالد األندلس يف ملكه ،وتوحدت كلمتهم حتت لوائه ،واتصلت هزائم النصارى
عىل يده ،وخاطب اخلليفة العبايس املستنرص ببغداد ليعقد له الوالية عىل املغرب واألندلس
فعقد له  ،يقول ابن عذارى يف تارخيه املعجب يف تلخيص أخبار املغرب" :وحني ملك
يوسف أمري املسلمني جزيرة األندلس وأطاعته بأرسها ،ومل خيتلف عليه يشء منها ،عد من
وخصوصا األمري يوسف ،وشنوا محلة مسعورة عىل
( -)1حاول املسترشقون أن ُيلطخوا دولة املرابطني،
ً
جهاده إال اأهنم اصطدموا بحقائق التاريخ الناصعة التي د هلت عىل عظمة األمري يوسف ودولته امليمونة ،كام
وصف املؤرخون املنصفون األمري يوسف بأنه كان حاز ًما ضاب ًطا للنفس مايض العزيمة عايل اهلمة ،حتركه
عقيدته اإلسالمية ورشيعته الربانية ،أ هما دولة املرابطني فقد أثبت التاريخ هأهنا دولة حضارة وعلم وثقافة،
=وما قام به أعداؤها من وصفها بالتخلف احلضاري والتعصب املذهبي فهو قول باطل ال تسعفه األدلة،
ٍ
عار من احلقائق ،وما كان دافع خصومهم من املُ اوحدين واألانْدا ُلسيني الذين محلوا عليهم محلة ظاملة إال من
باب التعصب الديني أو املذهبي ،أو كراهية سياسية أو قومية حاولوا النيل من دولة املرابطني السنية .ينظر
فقه التمكني عند دولة املرابطني ،عل حممد الصاليب ،ص.011
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ٍ
يومئذ يف مجلة امللوك ،واستحق اسم السلطنة ،وتسمى هو وأصحاهبباملرابطني ،وصار هو
وابنه معدودين يف أكابر امللوك؛ ألن جزيرة األندلس هي حارضة املغرب األقىص وأم قراه،
ومعدن الفضائل منه ،فعامة الفضالء من أهل كل شأن منسوبون إليها ومعدودون
منها،فهي مطلع شموس العلوم وأقامرها ،ومركز الفضائل وقطب مدارها ،أعدل األقاليم
هوا ًء ،وأعذهبا ما ًء ،وأعطرها نبات ًا...
شوق ًا هلا وملن فيها من الناس

أرض يطري فؤادي من قرارته
قوم جنيت جنى ٍ
ورد بذكرهم

فهل بلقياهم أجنى جنى آيس

فانقطع إىل أمري املسلمني من اجلزيرة من أهل كل علم فحوله حتى أشبهت حرضته حرضة
بني العباس يف صدر دولتهم").(1
وازدهرت احلركة األدبيةيف دولة املرابطني يف عهد األمريعل بن يوسف الذى اهتم
وشجع الشعراء واألدباء؛ فتوافدوا عىل بالطه من أهل األانْدا ُلس ،وكان
بالشعر واألدب،
ه
الشعراء يقصدون وىل عهد الدولة يف زمن األمري عل بن يوسف ملدح ابنه تاشفني ،كام
حظي الشعراء يف عرص عىل بن يوسف بمكانة عظيمة لدى األرسة احلاكمة ،وكبار القادة،

وعامل الدولة عىل األقاليم املختلفة .
)(1

استطاع يوسف بن تاشفني أن يفتح مدن األانْدا ُلس ،وأن يضم املاملك إىل دولة املرابطني،
وأرس بعض ملوك األانْدا ُلس الذين ثبت تعاوهنم مع النصارى ،ووضعهم يف املغرب إىل أن
توفاهم اهلل ،وبذلك قىض عىل مهزلة ملوك الطوائف .وأصبحت دولة املرابطني قوية عزيزة،

املعجب يف تلخيص أخبار املغرب ،ابن عذارى املراكيش ،ص-(1).447:
( -)1ومن الذين مدحوا األمري عىل بن يوسف الشاعر الكبري أبو العبهاس أمحد بن عبد اهلل القييس املعروف
باألعمى التطيل حيث قال :يا قريع األيام عن كل مسجد  ...يا سليل األذواء واألقيال
لك من تاشفني أو من أيب  ...يعقوب ذكر مكارم وفعال
األعمى التطيل ،الديوان ،ص ٩04؛ فقه التمكني عند دولة املرابطني ،عل حممد الصاليب ،ص4٩4
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توحدت سياستها حتت ظل اإلسالم ،وغدت هلا القوة والغلبة والظهور عىل األعداء ،حتى
بسطت سيطرهتا و نفوذها عىل كل اجلزيرة يف ذلك الوقت.
يصف ابن خلدون تلك الدولة وما وصلت إليه بزعامة ابن تاشفني فيقول " :وكانت أيامه
فيها ،وادعة ،ولدولته عىل الكفر وأهله ظهور ًا ،وأجاز إىل العدوة فأثخن يف بالد العدو قتالً

وسبي ًا" .
)(1

كانت دولة املرابطني مبنية عىل أسس رشعية ،ولذلك اهتمت بالعلامء والفقهاء الذين ال
دوام لدولة تريد أن حتكم برشع اهلل بدوهنم ،ولذلك كثر املُ احدثون والفقهاء،وقامت عىل
دعامتني :األوىل :الدينية األخالقية بغية نرش اإلسالم وتثبيته باجلهاد ،والثانية :السياسية،
ومهمتها مهامجة النظم السياسية والظلم االجتامعي ،اللذين أرهقا الرعية بمختلف الوسائل
ه
املادية واملعنوية ،وما يؤكد هذه املهام والتبعات التي تكفل بحملها ابن تاشفني ما جاء يف
املعجب يف تلخيص أخبار املغرب" :وقام بأمره من بعده ابنه عل بن يوسفبن تاشفني
وس همى أصحابه املرابطون،فجرى عىل سنن أبيه يف اجلهاد
وتلقب بلقب أبيه أمري املسلمني ا
وإخافة العدو ومحاية البالد ،وكان اح اسن السرية ،جيد الطو هية ،نزيه النفس ،بعيد ًا عن
الظلم ،كان إىل أن يعده يف الزهاد واملتبتلني أقرب منه إىل أن يعد يف امللوك واملتغلبني ،واشتده
إيثاره ألهل الفقه والدين وكان ال يقطع أمر ًا يف مجيع ملكته دون مشاورة الفقهاء ،فكان إذا
يبت حكومة يف صغري من األمور
و هىل أحد ًا من ُقضاته كان فيام يعهد إليه أاله يقطع أمر ًا وال ه
وال كبري إاله بمحرض أربعة من الفقهاء ،فبلغ الفقهاء يف أيامه مبلغ ًا عظي ًام ،مل يبلغوا مثله يف
الصدر األول من فتح األندلس....واتصلت حال أمري املؤمنني يوسف يف إيثار الغزو،وقمع
ملوك الروم ،واحلرص عىل ما يعود باملصلحة عىل جزيرة األندلس إىل أن تويف يف شهورسنة
191هـ").(1
( -)2تاريخ العرب وديوان املبتدأ واخلرب ،ابن خلدون( ،بريوت ،مط :دار الكتاب اللبناين) ،ج  ،٩٩ص.543
( -)1املعجب يف تلخيص تاريخ املغرب ،املراكيش ،ص452:ـ .423
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م ها تقده م ،فإ هن دول ًة هذه سياستها ،وهذه سرية حاكمها ،ال غرابة أن يكون ألصحاب العلم
والفقه حظ وافر فيها ،لقد حظي أهل الفقه والعلم عنده فأكرم وفادهتم ،ومكهنهم يف مراكز
الدولة ،ليصبحوا أصحاب السيادة والسلطة ،وأهل احلل والعقد نظر ًا ملا ه
حتىل به هذا األمري
من صفات حسنة وأخالق طيبة والتزام بالرشيعة ،قامت عىل أساسها دولته ،وارتكزت
عليها سريته ،وما يؤكد منزلة العلم والعلامء وأهل الفقه زمن املرابطني ،ما ذكره املراكيش يف
وصف هذا العهد الزاهر فيقول " :لقد كان هذا العهد عهد العلم والفقه ،حتى غدا كعهد
بني العباس يف صدر دولتهم ،فلم يب اقعامل من العلامء والفقهاء ،وال كاتب من أعيان الكتاب

وفرسان البالغة إال حظي عنده"

( )1

فاتضح جلي ًا كيف كان للعامل السيايس دوره الفعال يف دفع عجلة احلركة العلمية،
وتنشيطها ،واحرتام العلامء والفقهاء ،وتوليتهم سلطة الترشيع والتخطيط والتنفيذ ،وعكف
األندلسيون عىل كتب املشارقةدراسة ورشح ًا ومعارضة واختصار ًا ،إىل جانب ما أ هلفوه يف
خمتلف العلوم من فقه وأصول ولغة ونحو ومعاجم وتاريخ وحديث وكتب تراجم
وغريها.
إن هذه احلقبة الزمنية،و البيئة الصاحلة،وما نعمت فيه من استقرار سيايس وعدالة
اجتامعية ،وما متتعت به من القوة والعزة ومهابة اجلانب ،ألهنا اتسمت بصدق الوالء
بس ُمو العلامء والفقهاء ،هذه احلقبة حظيت بمختلف أنواع
وس امت ُ
واالنتامء لإلسالم ا
املعارف والعلوم ،والتآليف والتصانيف ،وشهدت نبوغ علامء أسهموا يف حضارة املسلمني
بخاصة ،ويف احلضارة اإلنسانية بصورة عامة ،حق ًا إن هذه الرتبة اخلصبة هي التي نام فيها
وتلقى وأخذ عن
وشب وترعرع ،ونال حظ ًا وافر ًا من خمتلف العلوم واملعارف،
ابن العريب
ه
ه
أفذاذ الشيوخ ،وأساتذة العلم ،ما كان له أثر واضح ملموس يف شخصيته العلمية التي
أثرت يف املكتبة العربية واإلسالمية بمصنفات خلدت اسمه عىل مدار التاريخ.
( -)1املصدر السابق ،ص.447 :
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طلبه للعلم:
لقد تضافرت عوامل متعددة ،أثرت يف شخصية ابن العريب العلمية والثقافية ،وأبرزها:
أ -احلياة العلمية يف عرصه ،كام سبق ذكرها).(1
ب -البيئة اخلاصة :تقدم أن ابن العريب نشأ يف أرسة طيبة مجعت بني املكانة العلمية
والسياسية ،وال ريب ،فإن هذه مفاتيح العناية بالعلوم الرشعية  ،كام أوىل والد ابن العريب
أمهية فائقةالبنه ،عندما حلظ فيه شدة اإلقبال عىل العلم والدرس وأدرك عنده حدة الذكاء،
وقوة السامع واالنتباه ،فاصطحبه يف الرحالت العلمية ،واملهامت السياسية ،مع الرعاية

والتوجيه ،ما كان لذلك أثر واضح يف تكوينه العلمي .
)(2

وبجانب هذه الرعاية الفائقة الواعية ،كان ابن العريب يتمتع بمواهب وقدرات وطاقات،
دفعته خلوض هذا البحر من العلوم والثقافات املختلفة.
بدأ ابن العريب التعليم يف سن مبكرة ،وقد أعانه عىل ذلك تلك املواهب والقدرات الذاتية
وسعة األفق وقوة الذكاء ،ثم ما ه
حتىل به من أخالق وتربية ،تأدب ببلده إشبيلية فقرأ القرآن
والقراءات ،واحلديث واللغة والشعر واحلساب ،فحذق هذه العلوم منذ نعومة أظافره،
وهو يعيش يف كنف أبيه ،وكان أول من تتلمذ عليه.
حيدثنا املقري عن ابن العريب عند ذكره ملشايخ القايض عياض فيقول" :القايض
الشهري احلافظ اإلمام أبو بكر حممد بن عبد اهلل بن حممد بن عبد اهلل ابن أمحد بن العريب
املعافري األشبيل ،رحل إىل املرشق مع أبيه يوم األحد ،مستهل شهر ربيع األول سنة مخس
وثامنني وأربع مائة ،فدخل الشام ،ولقي هبا أبا بكر حممد بن الوليد الطرطويش ،وتفقه عنده،
ورحل إىل احلجاز يف موسم سنة تسع وثامنني ،ودخل بغداد مرتني ،وصحب أبا بكر
( - )1ينظر :ص ، 43 :من هذا البحث.
( -)2ينظر  :ابن العريب اإلشبيل وتفسريه أحكام القرآن ،مصطفى إبراهيم امليش ،ص.01:
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الشايش ،وأبا حامد الطويس الغزايل ،وغريمها من العلامء واألدباء ،فأخذ عنهم ،ثم صدر
عن بغداد ،ولقي بمرص واألسكندرية مجاعة ،ثم عاد إىل األندلس سنة ثالث وتسعني،
وقدم إىل إشبيلية بعلم كثري ،مل يدخل به أحد قبله ،من كان له رحلة إىل املرشق.(1)"..
يقول الشيخ صديق حسن خان يف التاج املكلل" :إمام يف األصول والفروع ،سمع
ودرس الفقه واألصول ،وجلس للوعظ والتفسري ،وصنف يف غري فن ،والتزم األمر
باملعروف والنهي عن املنكر ،حتى أوذي يف ذلك بذهاب كتبه وماله ،فأحسن الصرب عىل
ذلك كله").(2
ويذكر أبو القاسم بن عساكر يف تاريخ دمشق" :قدم دمشق وسمع هبا الفقيه أبا الفتح
املقديس وأبا الرب كات بن طاوس وأبا الفضل ابن الفرات وأبا حممد عبد اهلل بن عبد الرزاق
وأبا القاسم النسيب وأبا حممد بن األكفاّن وإبراهيم بن الصقيل وعبد الرمحن بن احلنائي
وأبا عبد اهلل بن أيب العالء وخرج من دمشق سنة إحدى وتسعني راجعا إىل بلده وكان قد
سمع ببغداد طراد بن حممد ونرص بن أمحد بن البطر واحلسني بن أمحد بن طلحة النعايل
وأبابكر حممد بن طرخان وأبا عامر حممد بن سعدون وبمكة القايض حسني بن عل الطربي
وأبا نرص حممد بن هبة اهلل البندنيجي وتفقه عىل أيب بكر الشايش وأيب حامد الغزايل وسمع
ببلده خاله الفقيه أبا القاسم احلسن بن عمر بن احلسن اهلوزّن").(1
وذكر الشيخ العالمة أمحد بن حممد الشهريباملقري التلمساّن عن ابن العريب نفسه وهو
يصف سنه حني حذق هذه العلوم فيقول " :حذقت القرآن ابن تسع سنني ،ثم ثالثاً لضبط
األحرف والقراءات ،نحو ًا من عرشة بام يتبعها من إظهار وإدغام ونحوه ،ومترنت يف العربية

 -أزهار الرياض يف أخبار القايض عياض ،املقري ،ج  ،1ص11- 10

() 1

( - )2التاج املكلل من جواهر مآثر الطراز اآلخر واألول  ،صديق حسن خان ( ،اهلند ،مط :املطبع
الصديقي) ،ص .440
( - )1تاريخ دمشق ،ابن عساكر(ت37٩هـ)( ،بريوت ،مط :دار إحياء الّتاث العريب ،ط،)5ج ،34ص44
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والشعر واللغة ثم رحل يب إىل املرشق ...مل أرحل من األندلس حتى أحكمت كتاب

سيبويه ،وكنت أحفظ بالعراق يف كل يوم سبع عرشة ورقة" .
)(2

هذا وقد تنقل ابن العريب قبل رحلته إىل املرشق يف حوارض األندلس فنزل قرطبة قبلة العلم

والعلامء آنذاك ،وأخذ عن شيوخها وأكابر علامئها ،ثم كانت الرحلة إىل املرشق.
والرحلة العلمية هي من مستلزمات العلم واملعرفة ،تفرضها طبيعة البحث والتحصيل
العلمي ،كام ذكر هذا كثري من العلامء ،لذا كانت سج هية وطبع ًا لدى علامء املسلمني ،بل إن
بعضهم يرى وجوهبا ملا تشتمل عليه من فوائد وأهداف سامية ،وتربز قيمة الرحلة العلمية
من خالل التزود باملعارف والتمييز والتمحيص والرتجيح ،والتعرف عىل املذاهب واآلراء
واألساليب والفضائل واألخالق وأنامط التفكري ،ثم التعرف عىل العادات والتقاليد
واألعراف ،تزود املرحتل بثروة علمية ومعرفية هائلة.
فحج و الق اي كثري ًا من العلامء يف
رحل القايض أبو بكر للحج يف سنة تسع وثامنني وأربعامئة ه
موسم احلج ،ثم عاد إىل بغداد مواص ً
ال أخذه من الشيوخ بجد ال يعرف الفتور ،فأخذ عن
األئمة وعىل رأسهم ُح هجة اإلسالم أبو حامد الغزايل ،وق هيد احلديث واتسع يف الرواية،وأتقن

مسائل اخلالف واألصول واألحكام عىل أئمة العلم يف بغداد .
)(1

و ابن العريب عند تتبع ترمجته من كتب السري نجد أنه رحل إىل املرشق كأقرانه من علامء
األندلس الراحلني طلب ًا للعلم واملعرفة ،وتنقل يف حوارض املرشق اإلسالمي ومراكزه
العلمية ،والتقى بأكابر العلامء والشيوخ عىل خمتلف ختصصاهتم ومواقعهم ،ورضب سه ًام
عمن
وافراً يف خمتلف العلوم ،وحقق اهلدف والغاية من رحلته ،بل كان ينفرد هبذه الغاية ه

( -)2أزهار الرياض يف أخبار القايض عياض ،املقري ،ج  ،1ص.10
(-)1ينظر :البداية والنهاية ،البن كثري ،ج ،٩4ص.444
(–)2ينظر :أزهار الرياض يف أخبار القايض عياض ،املقري ،ج  ،5ص.24
~~21

طرق ترجيح متعلقة بالقراءات و رسم المصحف
شاركه يف هذه الرحلة ،ويذكر املقري يف كتابه أزهار الرياض نق ً
ال عن أيب بكر" :كل من
رحل مل يأت بمثل ما اأ ات ْي ُت به أنا والقايض أبو الوليد الباجي ،أو قال :مل يرحل غريي

وغريالباجي ،وأما غرينا فقد تعب ،أو نحو هذا  ،ما مل حترضّن عباراته اآلن" .
)(2

أشهر شيوخه:
أخذ ابن العريب العلم عن شيوخ ُك ُثر ،والتقى بعلامء يف حوارض العلم يف املرشق اإلسالمي،
يقول الداودي يف طبقاته" :رحل إىل املرشق مع أبيه ويف مرص :التقى بأيب احلسن اخللعي،
وأيب احلسن بن مرشف ،ومهدي الوارق ،وأيب احلسن بن داود الفاريس ،ويف الشام :لقي أبا
نرص املقديس ،وأبا سعيد الزنجاّن ،أبا حامد الطويس الغزايل ،وأبا سعيد الرهاوي ،وأبا
القاسم بن احلسن املقديس ،و اإلمام أبا بكر الطرطويش وأخذ الفقه عنه وأبا حممد بن هبة
الدين بن أمحد األكفاّن وأبا الفضل بن الفرات الدمشقي ،ويف بغداد :لقي أبا احلسن املبارك
عبد اجلبار الصرييف -ابن الطيوري -أبن احلسن عل بن أيوب البزاز ،أبا بكر بن طرخان،
الرشيف أبا الفوارس طراد بن حممد الزينبي ،جعفر بن أمحد الرساج ،ابا احلسن عبد القادر،
أبا زكريا التربيزي ،أبا املعايل ثابت بن بندار احلاممي ونرص بن البطر وآخرين ،ويف مكة :لقي
عبد اهلل بن احلسني بن عل الطربي ،ثم عاد إىل بغداد ثانية ،وصحب الشايش والغزايل
والطرطويش ،وغريهم من العلامء واألدباء ،فأخذ عنهم األصول والفقه ،وقيد الشعر،
واتسع يف الرواية ،وأتقن مسائل اخلالف واألصول والكالم عىل أئمة هذا الشأن ،ثم صدر
عن بغداد إىل األندلس سنة مخسة وتسعني وأربعامئة ،فقدم إشبيلية بعلم كثري مل يأت به أحد
قبله").(1
وذكر ابن العريب نخبة من شيوخه الذين لقيهم يف املرشق يف كتابه أحكام القرآن ،من
بينهم :اإلمام أبو الفضل اجلوهري ،الشيخ أبو الفتح املقديس ،اإلمام أبو بكر الفهري،

( -)1طبقات املفّسين ،الداودي،ج ،4ص.٩25
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الشيخ أبو عبد اهلل النحوي ،السيخ أبو عبد اهلل حممد بن عبد اهلل املغريب ،الشيخ أبو بكر بن
النجيب األسعد ،الشيخ الريس أبو فهد عبد الرزاق بن فضل الدمشقي ،الشيخ الزاهد أبو
بكر أمحد بن عل بن بدران الصويف

)(2

تالميذه:
أخذ عنه مجهور من أعالم األندلس واملغرب ،وأثنوا عليه وعىل علمه وكفاءته ،حيث يعد
ابن العريب من األعالم املشهورين يف خمتلف العلوم واملعارف ،ذاع صيته وطارت شهرته يف
املرشق واملغرب ،بفضل علمه وتآليفه وتصانيفه ،إن عامل ًا كهذا ال غرو أن يكون قبلة للعلم
وحمط أنظار طلبته ،ألن مالزمته للسامع منه ،ومداومة اجللوس معه ،وتلقي العلم عىل يديه
هو الطريق الصحيح للتزود بالعلم والنهل من معينه الصايف ،لذا فال عجب أن يكون البن
العريب تالميذ قصدوه ،والزموه ،وأخذوا عنه ،وهنلوا من علومه ومعارفه ،وحدثوا
عنه،ودونوا سريته ،ومن أبرز هؤالء:القايض عياض اليحصبي ،وابنه القايض حممد ،وأبو
زيد السهيل ،وأمحد بن خلف الطالعي ،وعبد الرمحن بن ربيع األشعري ،والقايض أبو
احلسن اخللعي).(1
ومن روى عنه إجازة  :أبو احلسن بن أمحد الشقوري ،وأمحد بن عمر اخلزرجي ،ومنهم
أيض ًا ،وابن صابر الدمشقي وأخوه ،وأمحد بن خلف اإلشبيل القايض ،واحلسن بن عل
القرطبي ،وحممد بن يوسف بن سعادة ،وحممد بن عل الكتامي ،وحممدبن جابرالتغلبي،
وأبو القاسم السهيل ،وعبد املنعم بن حيى اجللوف الغرناطي...وغريهم.

( - )2ينظر :أحكام القرآن ،ابن العريب ،ج،٩ص٩44؛ ج ،4ص334؛ ج ،4ص444؛ ج،5ص٩44١؛
ج ،4ص.٩١١2
( - )1تذكرة احلفاظ وذيوله ،حممد بن أمحد بن عثامن الذهبى ،حتقيق زكريا عمريات( ،بريوت ،مط :دار
الكتب العلمية ،ط،٩:سنة٩4٩١ :هـ٩١١4 ،م) ،ج ،4ص.24
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يذكر لنا الذهبي يف كتابه السري من حدث عنه فيقول":حدث عنه :عبد اخلالق بن
أمحد اليوسفي احلافظ ،وأمحد بن خلف االشبيل القايض ،واحلسن بن عل القرطبي ،وأبو
بكر حممد بن عبد اهلل الفهري ،واحلافظ أبو القاسم عبد الرمحن اخلثعمي السهيل ،وحممد بن
إبراهيم بن الفخار ،وحممد بن يوسف بن سعادة ،وأبو عبد اهلل حممد بن عل الكتامي،
وحممد ب ن جابر الثعلبي ،ونجبة بن حييى الرعيني ،وعبد املنعم بن حييى بن اخللوف
الغرناطي ،وعل بن أمحد بن لبال الرشييش ،وعدد كثري ،وخترج به أئمة ،وآخر من حدث يف
األندلس عنه باإلجازة يف سنة ست عرشة وستامئة أبو احلسن عل بن أمحد الشقوري ،وأمحد
بن عمر اخلزرجي التاجر ،أدخل لألندلس إسنادا عالي ًا ،وعل ًام مج ًا"(.(1
يقول ابن بشكوال..." :دخل الشام ولقي هبا أبا بكر حممد بن الوليد الطرطويش وتفقه
عنده ،ولقي هبا مجاعة من العلامء واملحدثني.ودخل بغداد وسمع هبا من أيب احلسني املربك
بن عبد اجلبار الصرييف ،ومن الرشيف أيب الفوارس طراد بن حممد الزيبقي ،ومن أيب بكر بن
طرخان وغريهم كثري ،ثم رحل إىل احلجاز فحج يف موسم سنة تسع وثامنني ،وسمع بمكة
من أيب عل احلسني ابن عل الطربي وغريه .ثم عاد إىل بغداد ثانية وصحب هبا أبا بكر
الشايش ،وأبا حامد الطويس وغريمها من العلامء واألدباء فأخذ عنهم وتفقه عندهم ،وسمع
العلم منهم ،ثم صدر عن بغداد ولقي بمرص واإلسكندرية مجاعة من املحدثني ،فكتب
عنهم واستفاد منهم وأفادهم؛ ثم عاد إىل األندلس سنة ثالث وتسعني وقدم بلده إشبيلية
بعلم كثري مل يدخله أحد قبله من كانت له رحلة إىل املرشق"...

((0

مكانته العلمية ،وثناء العلامء عليه
حظي أبو بكر ابن العريب بثروة علمية هائلة يف خمتلف فروع الرشيعة اإلسالمية من حديث
ا
وفقه وأصول وأحكام وأدب وشعر ولغة ،فغدا من أهل التفنن يف العلوم متقدم ًا يف مجيع
( –)1سري أعالم النبالء ،الذهبي ،ج ،40ص.40٩
( - )2الصلة ،ابن بشكوال ،ج ،4ص.3١٩:
~~22

طرق ترجيح متعلقة بالقراءات و رسم المصحف
املعارف متكل ًام يف أنواعها ،وزيادة عىل مكانته العلمية اتصف ابن العريب بصفات كثرية كلها
خري وبركة ،فقد كان من أهل التفنن يف العلوم واالستبحار فيها واجلمع هلا ،متقدم ًا يف
املعارف كلها ،متكل ًام يف أنواعها ،نافذ ًا يف مجها ،حريص ًا عىل أدائها ونرشها ،ثاقب الذهن يف
متيز الصواب منها ،جيمع إىل ذلك كله آداب األخالق مع حسن املعارشة ،وكثرة االحتامل،
وكرم النفس ،وحسن العهد ،وثبات الود).(1
وذكره املقري يف كتابه فقال .." :كان من أهل التفنن يف العلوم ،متقدم ًا يف املعارف كلها،
متكل ًام يف أنواعها ،حريص ًا عىل نرشها .واستقىص بمدينة إشبيلية ،فقام بام ُقلد أمحدا قيام،
وكان من أهل الرصامة يف احلق ،والشدة والقوة عىل الظاملني ،والرفق باملساكني ،ثم رصف

عن القضاء ،وأقبل عىل نرش العلم وبثه. "..
)(2

يقول ابن بشكوال عنه يف كتابه الصلة" :اإلمام العامل احلافظ املستبحر ختام علامء األندلس،
وآخر أئمتها وحفاظها...وكان من أهل التفنن يف العلوم واالستبحار فيها واجلمع هلا،
متقدم ًا يف املعارف كلها ،متكل ًام يف أنواعها ،نافذ ًا يف مجيعها ،حريص ًا عىل أدائها ونرشها،

ثاقب الذهن يف متييز الصواب منها. "...
)(3

ويشهد له الذهبي ب ُع ُلو كعبه يف العلم ،وتقدمه عىل أقرانه فيقول " :كان القايض أبو بكر من
يقال :إنه بلغ رتبة االجتهاد") ،(4كام ينقل عن ابن النجار قوله .." :حدث ببغداد بيسري،

 -الديباج املذهب يف معرفة أعيان علامء املذهب ،ابن فرحون ،ج ،4ص1 .435:

( )

 -أزهار الرياض يف أخبار القايض عياض ،املقري ،ج  ،5ص2 .25:

( )

 -الصلة ،ابن بشكوال ،ج ،4ص3 .3١٩:

( )

سري أعالم النبالء ،الذهبي ،ج ،40ص4-(.40٩:

)
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وصنف يف احلديث والفقه واألصول وعلوم القرآن واألدب والنحو والتواريخ ،واتسع
حاله ،وكثر إفضاله ،ومدحته الشعراء ،وعىل بلده سور أنشأه من ماله.(5)"..
إال أن الذهبي له عىل ابن العريب مآخذ جيليها بقوله" :ومل أنقم عىل القايض رمحه اهلل
إال إقذاعه يف ذم ابن حزم واستجهاله له ،وابن حزم أوسع دائرة من أيب بكر يف العلوم،
وأحفظ بكثري ،وقد أصاب يف أشياء وأجاد ،وزلق يف مضايق كغريه من األئمة ،واإلنصاف
عزيز.)1("..
حق ًا لقد كان ابن العريب شخصية علمية فذة ،كان ثاقب الذهن ،عذب املنطق ،كريم
الشامئل ،كامل السؤدد ،مجع بني غزارة العلم واملعرفة وقوة الشخصية واجلرأة يف احلق،
والثقة بالنفس ،واجلهاد يف سبيل اهلل.
ويل قضاء إشبيلية ،بعدما رجع إليها بثروة علمية هائلة ـ كام ذكرت كتب الرتاجم ـ وكانت
ا
حصيلة رحلته العلمية داخل األندلس وخارجها ،وقد مجع بني املعارف ،وتكلم يف أنواعها،
وحرص عىل نرشها وأدائها،فقام هبذه املُهمة أمجل قيام ،وكان من أهل الرصامة يف احلق
والشدة والقوة عىل الظاملني ،والرفق باملساكني ،فحمدت سياسته ،ثم رصف عن القضاء،
وأقبل عىل نرش العلم وتدوينه).(3
يقول القايض عياض تلميذه" :استقىض ببلده ،فنفع أهلها ،برصامته وشدة نفوذ
أحكامه ،وكانت له يف الظاملني سورة مرهوبة وتؤثر عنه يف قضائه أحكام غريبة ثم رصف
عن القضاء ،وأقبل عىل نرش العلم").(3

-املرجع نفسه ،ج ،40ص5 .40٩:

( )

( -(1املرجع السابق ،ج ،40ص.405-404:
(- )2ينظر :أزهار الرياض يف أخبار القايض عياض ،املقري ،ج  ،5ص،25الصلة ،ابن بشكوال ،ج،4
ص.3١٩:
 -الداودي ،طبقات املفّسين ،ج ،4ص.٩22

)(3
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إن الناظر يف شخصية ابن العريب وسريته،يدركاستبحاره يف العلوم ،وختصصه يف مجع
الفنون ،حيث م هيز صحيحها من سقيمها ،وأتقن مسائل اخلالف واألصول ،ما جعله يفوق
أئمة هذا الشأن ،فهو العامل املتبحر اجلامع ألنواع العلوم واملعارف ،املتقدم فيها املتكلم يف
أنواعها ،احلريص عىل أدائها ونرشها.
تآليفه وتصانيفه
ابن العريب شخصية علمية فذة ،مجعت بني غزارة العلم واملعرفة كام سبق،فالناظر يف ترمجته
يدرك بوضوح العوامل التي أ هدت عىل اتساع ثقافته ،وتبحره يف خمتلف فروع املعرفة سواء
أكانت هذه العوامل داخلية متثلت يف أرسته وشيوخ بلده،أم خارجية متثلت يف الرحلة إىل
املرشق ولقائه بأكابر العلامء والشيوخ ،كام ال ننسى خربته يف تولية القضاء ،التي زادت يف
رصيده العلمي ،وحنكته يف التعامل مع املستجدات ،من خالل هذه العواملتصدى ابن
العريب للتأليف والتصنيف فجاءت مؤلفاته كحصيلة لتجربته العلمية والعملية.
يف التفسري وعلوم القرآن:
أهم مصنفاته يف هذا الفن:
 -1أحكام القرآن:
هو كتاب تفسري مطبوع ومتداول ،يعترب أهم مرجع يف الفقه املالكي ،وهو حمل دراستي،
حيث سأبحث عن ُط ُرق ترجيحات ابن العريب من خالل هذا الكتاب).(1
 -4أنوار الفجر يف التفسري:
قيل إنه ألفه يف عرشين سنة ،ويقع يف ثامنني ألف ورقة ،ويسمى أنوار الفجر يف جمالس
الذكر ،وهو من أعظم الكتب املصنفة يف التفسري بحسب وصفه املنقول إلينا ،وقد ذكره ابن
العريب يف كتابه القبس فقال.." :وقد كنا أملينا يف كتابنا(أنوار الفجر) ثامنني ألف ورقة
( -)1لقد اعتمدت يف دراستي عىل طبعة دار الكتب العلمية ،للمحقق حممد عبد القادر عطا،بريوت،
لبنان ،الطبعة :الرابعة ،سنة الطبع 4004م.
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تفرقت بني أيدي الناس ،وحصل عند كل طائفة منها فنن وندبتهم إىل أن جيمعوا منها ولو
عرشين ألفا ،)1("..ونُقل أن هذا التفسري شوهد ،بيد أن هذا الكتاب ال أثر له ،وقد ذكره

ابن العريب فيكتابه األحكام .
( )0

5ـ واضح السبيل إىل معرفة قانون التأويل بفوائد التنزيلُ ،طبع يف دار القبلة جدة ومؤسسة
علوم القرآن ( ،(1بتحقيق حممد السليامّن.
 -4الناسخ واملنسوخ:
أورد فيه كثري ًا من القواعد يف علم النسخ مع بيان لآليات املنسوخة واملخصوصة عىل
ترتيب السور ،مع ما يتبعها من عوارض ولواحقُ ،طبع بدار الكتب العلمية بتحقيق زكريا
عمريات ،ونرش بتاريخ1مارس.0221
 -3األحكام الصغرى:
هو كتاب خمترص من كتابه أحكام القرآن ،كام ذكر املحقق أمحد فريد املزيدي ،وقد نرش
املحقق الكتاب عن نسخة خمطوطة حمفوظة باخلزانة العامة بالرباط برقم081:ك  ،وقد طبع
هذا الكتاب من قبل مرتني :مرة يف بريوت ،ومرة نرشته املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم
الثقافية(إيسيسكو)).(1

( -(1القبس رشح موطأ مالك ابن أنس
(- )2أحكام القرآن  ،ابن العريب ،ج ،4ص ،404وينظر ،نفح الطيب ،املقري ،ج ،4ص،53مع القايض ابن
العريب،لألستاذ سعيد أعراب ( ،بريوت ،دار الغرب ،ط ،٩:سنة٩١47 :م) من ص ٩4٩إىل .٩45
)-(3ينظر ،اجلوانب العقدية يف كتاب قانون التأويل للقايض أبى بكر بن العريب مع حتقيقه والتعليق عليه،
حتقيق حممد احلسني السليامين ،جامعة أم القرى  -مكة املكرمة  /كلية الدعوة وأصول الدين  /العقيدة.
(-)1ينظر ،األحكام الصغرى  ،ابن العريب ،حتقيق أمحد فريد املزيدي( ،بريوت ،مط :دار الكتب العلمية،
ط ،٩:سنة٩447هـ4002 ،م)
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يف احلديث وعلومه:
شهد له الذهبي يف طبقاته بأنه إمام حافظ ،اتسع يف الرواية وقيد احلديث ،وقال إنه أدخل إىل
األندلس عل ًام رشيف ًا وإسناد ًا منيع ًا ،وقال أمحد بن أمحد األدنروي يف طبقاته "..كان من أهل
التفنن يف العلومواجلمع هلا مقدا م ًا يف املعارف كلها ،أحد من بلغ رتبة االجتهاد وأحد من
انفرد باألندلس بعلو اإلسناد.)2("..
ومن أهم مؤلفاته يف احلديث وعلومه:
إلما ِم مالِ ِ
ِ
ِ
ك ب ِن َأ َن ِ
س:
 -٩ال َق َبسفي َرشحِ َم َوطأا ِ َ َ
ُيعترب كتاب «القبس يف رشح موطأ مالك بن أنس» ،لصاحبه الشيخ « أيب بكر ا بن العريب »،
من أهم رشوحات كتاب« موطأ اإلمام مالك بن أنس » ،والتي نالت اعرتاف العلامء
قديمهم وحديثهم  ،وترجع أمهية هذا الكتاب إىل أمهية األثر األندليس الذي يعد من عيون
املؤلفات التي صنفها أعالم املالكية ،معاشتامله عىل الكثري من األحكام التي استنبطها
املؤلف،كام حيتوي عىل التعمق يف البيان والرشح والتفصيل للمسائل،وغزارة الفوائد يف
احلديث واللغة واألصول والفقه ،وامتيازه بحسن الرتتيب وبراعة التقسيم(.)1
توجد نسخة خمطوط منه يف املكتبة الوطنية /اجلزائر /رقم ( ،)108وكذا نسخة اخلزانة
العامة /الرباط /رقم ( )7229تقع يف ( )119صفحة ،كام توجد نسخة منه يف اخلزانة
العامة /الرباط /رقم (09ج) ( 179ورقة).
( –)2طبقات املفّسين ،حممد بن أمحد األدنروي ،حتقيق سليامن بن حممد اخلزي( ،املدينة املنورة ،مط :مكتبة
العلوم واحلكم ،ط ،٩:سنة٩١١7:م)
(–)1ينظر :القبس رشح موطأ اإلمام مالك بن أنس ،للقايض أيب بكر بن العريب اإلشبيل ،حتقيق الدكتور
عبد اهلل ولد كريم( ،بريوت ،مط :دار الغرب اإلسالمي ،ط ،1:سنة1990:م) ؛ وذكره يف كتابه
رشح ُم او هطأ امالك ْبن اأن ٍ
اس" ،ينظر :أحكام
األحكام بقوله " :او اقدْ اب هينها اذل اك يف ُأ ُصول ا ْلف ْقه اوا ْل اق ابس يف ا ْ
القرآن ،ابن العريب ،ج ،0ص. 109
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ِ
َ -0ع ِ
ي:
ار َضة األَح َوذ ّ
بفتح اهلمزة وسكون احلاء املهملة ،وفتح الواو ،وكرس الذال املعجمة ،وآخره ياء مشددة،هو
كتاب مطبوع ومتداول :يقول ابن خلكان يف معرض التعريف هبذا الكتاب -عند ترمجة
حياة ابن العريب" -ومعنى عارضة األحوذي :العرضة :القدرة عىل الكالم،ويقال فالن
شديد العارضة إذا كان ذا قدرة عىل الكالم ،واألحوذي :اخلفيف من اليشء حلذقه ،وقال
األصمعي :األحوذي :املشمر يف األمور القاهر هلا ،الذي ال يشذ عليه منها يشء"(.)2
يذكر ابن العريب يف مقدمة كتابه عارضة األحوذي السبب الداعي له عىل تأليفه
عل رغبة صادقة يف رصف اهلمة إىل رشح كتاب
فيقول" :وبعد فإن طائفة من الطلبة عرضوا ه
أيب حييى الرتمذي ،فصادفوا مني تباعد ًا عن أمثال ذي ،ويف عالم الغيوب أّن أحرص الناس
ويرس يل الن هية ،وقلت :يا
أن تكون أوقايت مستغرقة يف باب العلم. ..حتى قيهض اهلل يل املنة ،ه
نفس جدي مع من هزل ،وال تقطعن حظ ًا من اآلخرة بالدنيا ،وال تقبلن من خملوق وتذر
جانب اخلالق األعىل.)1("...
ويف هناية الكالم ،أوضح ابن العريب أن هذا العلم هو الثمرة الباقية اخلالدة التي ال ينقطع
خريها وثواهبا يف احلياة ،وال بعد املامت ،كام أخرب الصادق املصدوق عليه الصالة والسالم.
 -1املَسالِك يف َرشح موطأِ مالِ ِ
ك:
َ َ
َ
ف هذا الكتاب عىل أساس املسائل الفقهية ،فهو كتاب مجع بيناحلديث والفقه يف آن واحد،
ُأل ا
؛ واهتم ابن العريب فيه برشح مسائل الفقه ،والرد عىل الظاهرية ،ونقده الالذع عندما تتعلق
املسألة بالرأي عند اإلمام مالك ،يوجد خمطوط منه يف املكتبة الوطنية/اجلزائر/رقم(

( –)2ابن خلكان ،وفيات األعيان ،ج ،4ص.4١2
(–)1عارضة األحوذي برشح صحيح الّتمذي ،ابن العريب( ،بريوت ،مط :دار العلم للجميع)،ج،٩ص.5
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 )101/109يف ثالثة جملدات ،نسخة مكتبة القرويينرقم( ،)100/172مكتبة احلمزاوية

/ميكروفيلم/اخلزانة العامة /الرباط /رقم ( )01األول والرابع .
( )0

ِ
يح ِ
ني:
 -1النّريين يف َرشحِ الصح َ
وسامه أحيانا رشح الصحيحني كام فعل يف كتابه "أحكام القرآن" ،حيث ذكره فيه يف أكثر
رشح
رشح ْ ا
احلديث املْا ْو ُسوم بالن اهري ْين يف ا ْ
من موضع ،منها قوله " :اح ْي ُث او اق اع ْت اجم ْ ُمو اعة يف ا ْ
يح ْني" .وذكره يف كتابه "العواصم من القواصم" ،واقترص أحيانًا عىل تسميته
الصح ا
ه

"بالنريين" .
( )1

 -3األَ َحادِيث امل َسل َس َالت:
ذكره أبو بكر بن خري اإلشبيل يف فهرست ما رواه عن شيوخه فقال":حدثني هبا -ريض اهلل
عنه -قراءة مني عليه ،يف املسجد اجلامع بإشبيلية ،عمرهاهلل باإلسالم بني املغرب والعشاء،
والعيديات منها يف يوم عيد األضحى"
اعي ِ
ِ
ِ
ات:
 -2األَ َحاديث الس َب َ

.

( )0

نسبه إليه صاحب كتاب إيضاح املكنون ،وأبو بكر بن خري اإلشبيل ،الذي درسه عليه،
أيضا املقري يف "نفح الطيب"(.)1
وذكره ً
(– )2نسبه إليه ابن فرحون "الديباج :صـ  ،"444واملقري يف "نفح الطيب :ج ،4صـ  ،"444وسامه
"ترتيب املسالك يف رشح موطأ اإلمام مالك" ،وينظر :السلامين ،مقدمة حتقيق قانون التأويل ،ص٩4١
(– )1ينظر :الديباج املذهب ،ابن فرحون ،ج  ،4ص ،434بلغ عدد ذكره يف كتابه أحكام القرآن اثنى عرش،
منها :ج ،4ص ،2٩4 ،20٩ ،343ج ،5ص4١
( - )2فهرسة ابن خري االشبيل  ،أبو بكر حممد بن خري بن عمر بن خليفة األموي (ت 989هـ) ،حتقيق
حممد فؤاد منصور( ،بريوت ،مط :دار الكتب العلمية ،سنة1119 :هـ1997/م) ،ص  ،118وينظر:
نفح الطيب  ،املقري ،ج ،0ص.010
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َ -7رشح ح ِد ِ
يث َجابِر ِيف الش َفا َعة :نسبه إليه املقري "نفح الطيب".
َ
إلف ِ
َ -4رشح ح ِد ِ
يث ا ِ
ك:نسبه إليه املقري "نفح الطيب"(.)1
َ
َ -١رشح ح ِد ِ
يث أم َزر ٍع .
َ
( )4

 -٩0كِ َتاب م َصا َف َح ِة البخَ ِ
اري َومسلِم:

رصح أبو بكر األشبيل بسامعه من ابن العريب ،وهي ستة أحاديث .
( )1

ات و ِ
ِ
ِ ِ
ِ
احل َج ِ
اب:
 -٩٩ال َك َالم َع َىل مشك ِل َحديث الس َب َح َ

ذكره املقريفي كتابه "أزهار الرياض يف أخبار القايض عياض" ،و"نفح الطيب" .
( )1

يف الفقه وأصوله:
أما تصانيفه يف جمال أصول الفقه فأمهها:
ول ِ
 -٩املَحصول ِيف أص ِ
الفق ِه:
أشار إليه املؤلف يف كتابه "أحكام القرآن" ،منها قوله " :او ُه او اأ ْصل م ْن ُأ ُصول ا ْلف ْقه ْ
ف
اخ ات ال ا
هاس فيه  ،او اقدْ اأ ات ْيناا فيه با ْل اع اجب يف املْا ْح ُصول" كام ذكرهابن فرحونفي "الديباج املذهب يف
الن ُ
( –)2ينظر :إيضاح املكنون يف الذيل عىل كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ،مصطفى بن عبداهلل
القسطنطيني الرومي احلنفي( ،بريوت ،مط :دار الكتب العلمية ،سنة1111 :هـ1990/م) ،ج ،0ص1؛
فهرسة  ،ابن خري االشبيل  ،ص189؛ نفح الطيب  ،املقري ،ج ،0ص.010
(– )1ينظر  :نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب  ،املقري ،ج ،0ص010؛ وينظر :حتقيق كتاب
العواصم من القواصم ،ملحب الدين اخلطيب  -وحممود مهدي االستانبويل (بريوت ،مط :دار اجليل
بريوت  ،سنة1128 :هـ 1978 -م) ،ص.02
( – )2نسبه إليه املقري يف كتابه نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب  ،املقري ،ج ،4ص.444
( - )3فهرسة ابن خري االشبيل  ،ص.٩22 :
( - )4أزهار الرياض ،املقري ،ج ،5ص22؛ نفح الطيب ،ج ،4ص.444
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معرفة أعيان املذهب" ،واملقري يف "نفح الطيب" ،وهو خمطوط يف مكتبة فيض اهلل أفندي

اسطانبول 18ورقة. .
( )1

اخل َال ِ
األنصاف ِيف مسائِ ِل ِ
ِ -4
ف:
َ
َ َ
يقع هذا الكتاب يف عرشين جملدً ا ،أشار إليه مؤلفه يف بعض مصنفاته ،وسامه "كتاب

رشاف " .
املسائل"  ،وتارة سامه " ْاإلن اْصاف ل اتكْم الة ْاإل ْ ا
( )0

اهي الدو ِ
َ -5نو ِ
اهي:
َ
َ
وقد ذكره يف كتابه "األحكام" يف موضعني ،حيث يقول يف إحدامها ":افإ ْن اع اار اضك ُْم الس اف اها ُء

افا ْل اع اج ال ُة ا ْل اع اج ال ُة اإىل كتااب ن ااواهي الده اواهي  ،اففيه الش افا ُء ْإن اشا اء اهللهُ ات اع ااىل. "..
( )1

 -4التم ِ
حيص:
اجت اها اد ُه ْم
ذكره املؤلف يف "أحكام القرآن" بقوله .." :او اقدْ اب هينها يف كتااب الت ْهمحيص اأ هن ْ
اصحيح ،"..ويف مقدمة "العواصم من القواصم"(.)1
كتب الفقه "الفروع":
َ -٩رشح َغ ِر ِ
يب الر َسا َل ِة:

( –)1ذكره ابن العريب يف مخسة مواطن من كتابه أحكام القرآن ،منها :يف ج ،٩ص24٩ ،2٩2 ،204؛
الديباج ،ابن فرحون ،ص ،4١4نفح الطيب ،املقري ،ج ،4ص.444
(– )2ذكره ابن العريب يف كتابه األحكام ،ج ،24٩ ،٩ج ،4ص٩4؛ عارضة األحوذي ،ج ،٩ص،23
الديباج ،ابن فرحون ،ج ،4ص ،434نفح الطيب ،املقري ،ج ،4ص.444
(–)2ينظر :أحكام القرآن ،ابن العريب ،ج ،1ص981؛ ونسبه إليه املقري يف "نفح الطيب" :ج ،0ص
010؛ وذكره حاجي خليفة "كشف الظنون" :ج ،1ص .191
(- )4ينظر :أحكام القرآن ،ابن العريب ،ج ،4ص .402العواصم من القواصم ،ابن العريب ،حتقيق حمب
الدين اخلطيب  -وحممود مهدي االستانبويل ،ص.44
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وهو رشح لأللفاظ اللغوية والفقهية الغريبة من رسالة ابن أيب زيد القريواّن املالكي

179هـ.نسبه إليه املقري "نفح الطيب" .
( )1

-4تَبيِني الص ِ
حيحِ ِيف تَعيِ ِ
ني الذبِيحِ :
،ه ْل ُه او إ ْس اح ُ
ف يف ه
اق اأ ْو
ذكره ابن العريب يف كتابه أحكام القرآن بقولهُ ":ا ْختُل ا
الذبيح ا
هاس فيه ْ
إس اامع ُيل ؟ او اقدْ ْ
الصحيح يف ات ْعيني
اخ ات ال ا
اخت اال ًفا كاث ًريا اقدْ اب هينها ُه يف ام ْس اأ الة ات ْبيني ه
ف الن ُ
ْ
ه
الذبيح،"..ونسبه إليه املقري يف نفح الطيب .
( )0

 -5كِ َتاب ِس ِّت ال َعو َرةِ:
ذكره املقري يف نفح الطيب :ج ،0ص 010
َ -4تلِيص التل ِ
خ ِ
يص:
ااها يف ات ْلخيص
است ْاو اف ْين ا
ذكره مؤلفه يف كتابه "أحكام القرآن" ،بقوله " :او الناا اأد هلة او اهل ُ ْم اأد هلة ْ
ٍ
الس ْبك من اْها يف اختْليص ال هت ْلخيص" .
ال هطري اقت ْاني اع اىل او ْجه ابدي ٍع  ،او اخ ال ْصناا ب ه
( )1

 -3تليص الطريقتني:

ذكره يف كتابه "أحكام القرآن" كام سبقت اإلشارة إليه .
( )1

احل ِد ِ
مشكِل القرآن َو َ
يث:
يدخل حتت هذا القسم كتاب واحد وهو كتاب "املُ ْشك ال ْني" ،ذكره يف "أحكام القرآن" يف
أكثر من موضع(. )1

(– )1ينظر :حتقيق العواصم من القواصم ،ص ،43نفح الطيب ،املقري ،ج ،4ص.444
( – )2أحكام القرآن ،ابن العريب ،ج ،4ص ،50نفح الطيب ،املقري ،ج ،4ص.444
(–)3املرجع نفسه،ج ،٩ص .43٩
( – )4أحكام نفسه ،ج.43٩ ،٩
( – )1بلغ عدد ذكره يف كتابه األحكام مخس وأربعون ،ينظر :ج ،٩ص.4٩ ،34 ،44
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اللغة والنحو:وأهم ماصنف يف هذا املجال:
 - 1مل ِ
ج َئة امل َت َف ِق ِهني إِ َىل َمع ِر َف ِة َغ َو ِام ِ
ض النح ِويِني َوالل َغ ِويِني:
رسالة له يف النحو واللغة ،ذكرها أبو بكر بن العريب يف عدة مواضع من كتابه" ،أحكام

القرآن" .
()0

ض األدب ِ
ِ
ِ
ِ
اء :ذكره ابن العريب يف موضع واحد من كتابه"
 -0إِجلاَء الف َق َهاء إِ َىل َمع ِر َفة غ ََوام ِ َ َ
جلاء ل ْل ُف اق اهاء اإىل ام ْعر افة
أحكام القرآن" بقوله " :او اقدْ اح هق ْقناا اذل اك يف ر اسا الة ْاإل ْ ا

اغ اوامض ْاألُ اد اباء" .
( )1

 -5رده ع َىل اب ِن السي ِد البطلِي ِ
ويس:
َ
َ َ
رد أبو بكر بن العريب عىل أيب حممد عبد اهلل بن السيد البطليويس(ت901هـ)()1يف رشحه عىل
ديوان أيب العالء املعري املسمى بلزوم ما ال يلزم ،ورد ابن السيد عىل رد أيب بكر بن
العريب بكتاب سامه "االنتصار عمن عدل عن االستبصار"(.)1
 تاريخ:َ -٩ترتِيب الرح َل ِة لِلّت ِغ ِ
يب ِيف امل ِل ِة:

( - )2بلغ عدد ذكره يف كتابه األحكام ثالثون مرة ،ينظر :ج ،٩ص ،444 ،٩١٩ج ،4ص434
( -)3أحكام القرآن ،ابن العريب ،ج ،4ص.5١3
(- )4اإلمام العالّمة سكن َبلِنسيّة ،له التصانيف اجلليلة ،منها :كتاب االقتضاب يف رشح أدب الكتاب ،وكتاب
احل َلل عىل أبيات اجل َمل للزجاجي ،وكتاب التنبيه عىل األسباب املوجبة للخالف بني الناس يف مذاهبهم ،وله رشح
املوطأ ،وكتاب املثلث لقطرب ،وكتاب املسائل واألجوبة ،وإثبات النبوات ،ورشحسقط الزند للمعري ،ينظر:
البلغة ىف تراجم أئمة النحو واللغة ،حممد بن يعقوب الفريوزأبادي ،حتقيق  :حممد املرصي( ،الكويت ،مط :مجعية
إحياء الّتاث اإلسالمي ،ط ،٩:سنة٩407:هـ) ،ص5٩:
( -)1ينظر:مقدمة حتقيق العواصم من القواصم ،ابن العريب ،ص.42
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رب اها يف
ذكره ابن العريب يف كتابه األحكام يف موضعني ،حيث قال " :او اقدْ اذك ْارت ص افت ااها او اخ ا ا
هاها يف كتااب
لرتغيب يف املْ هلة"،ويف املوضع الثاّن قال " :اع اىل ُر ْت ابة اب هين ا
كتااب ت ْارتيب الر ْح الة ل ه ْ

لرتغيب يف املْ هلة " ،ونسبه إليه املقري نفح الطيب .
ت ْارتيب الر ْح الة ل ه ْ
( )0

َ -4أع َيان األَع َي ِ
ان:

نسبه إليه املقري نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب .
( )1

اجلدل واخلالفات:
 -٩الكايف يف أن ال دليل عىل النايف:
نسبه إليه صاحب إيضاح املكنون ،وكذا الباباّن يف هدية العارفني ،واملقري يف نفح
الطيب( :)1ج ،0صـ ."010
العقيدة وأصول الدين:
عقيدة ابن العريب هي عقيدة أهل السنة واجلامعة،التي تقوم عىل ركنني أساسيني مها:
الكتاب ،والسنة ،وبينها أتم بيان يف مواقفه ومناقشاته وردوده عىل الفرق اإلسالمية
كاملعتزلة ،والقدرية ،واجلربية ،وغريها ،ما سنعرضه يف ثنايا هذا البحث بإذن اهلل.
وأهم مصنفاته فيها:
اصم ِمن ال َقو ِ
 -٩العو ِ
اص ِم:
َ َ
ََ

( – )2أحكام القرآن ،ابن العريب ،ج ،4ص ،334ج ،4ص5١4؛ نفح الطيب ،املقري ،ج ،4ص.444
( - )3نفح الطيب ،املقري ،ج ،4ص.444
(- )4إيضاح املكنون عن أسامي الكتب والفنون ،ج ،5ص324؛هدية العارفني ،الباباين؛ نفح الطيب ،املقري ،ج،4
ص.444
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اسمه العواصم من القواصم يف حتقيق مواقف الصحابة بعد موت النبي صىل اهلل عليه
وسلم ،أشار املؤلف نفسه إىل كتابه هذا يف عدة كتب من تآليفه ،وهو كتاب ماتع يف فنه ،جيد

يف تصنيفه ،مطبوع ومتداول مشهور .
( )1

 -4األَ َمد األَق َص:
عرش موضع ًا
ويسمى األمد األقىص بأسامء اهلل احلسنى وصفاته العليانوه بكتابه هذا يف سب اعة ا
الرب يف ْاألا امد
اسم ه
من مصنهفه أحكام القرآن ،منها قوله ":او اقدْ اب هينها ات افاص ايل ام ْعناى ْ

ْاألا ْق اىص" .
( )0

وهو خمطوط/اخلزانةالعامة/الرباط رقـم(.1089د) (110ورقـة) وحتـت رقـم (:1ق) -
(172ورقة) ،مكتبة احلاج سليم آغا باسكدار استانبول رقم(111( )0911ورقة).
 -5املق ِسط ِيف َرشحِ املتَوس ِ
ط:
َ
ذكره يف كتابه "أحكام القرآن" يف سبعة مواطن ،منها قوله .." :اف ْل اينْ ُظ ْر يف :املُْ ْقسط،
اواملُْت ااوسط ،اواملُْ ْشك ال ْني.)1(..
 -4املت ََوسطِفي معرفة صحة االعتقاد:

يف هذا الكتاب الرد عىل من خالف السنة ،وذوي البدع واإلحلاد .
( )0

-3نز َهة الناظِ ِر:

(– )1ينظر :عارضة األحوذي ،ابن العريب ،ج  ،ص ؛ الديباج ،ابن فرحون ،ج ،4ص434؛ تذكرة احلفاظ،
الذهبي ،ج ،5ص.444
( –)2أحكام القرآن ،البن العريب ،ج ،٩ص ،523،527ج ،4ص.557
( - )1أحكام القرآن ،البن العريب ،ج ،4ص.540
( –)2املرجع نفسه ،ج ،4ص.540
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يمة اح هص ْلناا منْ اها
أشار إليه يف كتابه األحكام مرة واحدة بقوله " :او اج ار ْت يف اذل اك ُمناا اظ ارة اعظ ا

اف اوائدا ا همج ًة اأ ْث اب ْتن اااها يف ن ُْز اهة النهاظر .
( )1

ِ -2ر َسا َلة الغرة:
ذكر الذهبي يف تذكرة احلفاظ ما نصه.." :وأنا ما بني إعراض عنهم وتشغيب هبم وقد جاءّن
ٍ
دواه ،فجردت عليه نواهي ،وجاء آخر
رجل بجزء البن حزم سامه نكت اإلسالم ،فيه

برسالة يف االعتقاد فنقضتها برسالة الغرة .
( )1

 ِالعقد األَك َ ِرب لِل َقل ِ
ب األَص َغ ِر:

نسبه إليه املقري فيأزهار الرياض يف أخبار القايض عياض ،ونفح الطيب .
( )3

يل بني التح ِم ِ
ِ
ِ
يد َوالتهلِ ِ
يل:
َ -4تفصيل التفض ِ َ َ
ذكره صاحب إيضاح املكنون ،كام نسبه إليه املقري فيأزهار الرياض يف أخبار القايض
عياض ،ونفح الطيب (.)٩
 -3كِتَاب النبو ِ
ات:
َ

ٍ
هاها يف كتااب الن ُب هوات م ْن
أشار إليه ابن العريب يف كتابه أحكام القرآن ،بقوله.." :ل ُو ُجوه اب هين ا

ُأ ُصول الدين. "..
( )4

كتب الزهد :وأهم مؤلفاته يف الزهدهي:
ِ -٩ساج امل ِر ِ
يدين يف َسب ِيل امله َت ِدين:
َ
(–)3املرجع نفسه ،ج ،٩ص.١4
( - )4تذكرة احلفاظ ،الذهبي ،ج ،5ص.44١
(–)5ينظر :أزهار الرياض يف أخبار القايض ،املقري ،ج ،5ص24؛ نفح الطيب ،املقري ،ج ،4ص.444
()1ينظر :إيضاح املكنون،ج،5ص5٩0؛ أزهار الرياض يف أخبار القايض ،املقري ،ج ،5ص24؛ نفح
الطيب ،املقري ،ج ،4ص.444
(-)2أحكام القرآن ،ابن العريب ،ج ،4ص .51
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ذكره يف كتابه العواصم من القواصم بقوله..." :وقد أوضحنا يف كتاب رساج املريدين يف
القسم الرابع من علوم القرآن أي املنازل أفضل من هؤالء األصناف،وترتيب

درجاهتم ، "...ونسبه إليه ابن فرحون يف الديباج املذهب .
( )1

( )1

ِ
ساج امله َت ِدين:
َ -4
يوجد منه خمطوط يف اخلزانة امللكية املغرب ،رقم 12( )1181( :ورقة) ،ونسبه إليه ابن

فرحون يف الديباج ،واملقري يف نفح الطيب .
( )9

هذا وبجانب ماتركه ابن العريب من التصانيفوالتآليف املفيدة ،يف خمتلف العلوم الرشعية،
ُنق ال عنه أنه كان أديباً ،فصيح ًا ،شاعر ًا ،كثري املخرب ،مليح املجالس ،مطلع ًا عىل أنواع من
املعارف العلمية البحتة-التي تعد رضورية الستكامل جوانب الشخصية العلمية وتأصيلها-

يف جماالت وميادين خمتلفة ،منها:يف جمال النفس  ،وفيمجااللطب  ،والطبيعة .
( )1

( )0

()1

كام مجع ابن العريب بني جهاد القلم ،وجهاد السناان ،فقد كان من العلامء الربانيني
العاملني ،ومل يرصفه التفرغ للعلم عن تأدية واجبه نحو دينه ،وأمته ،ووطنه،فحينام تداعت
ثغور األندلس من جهة املرشق ،وأخذت تتساقط يف أيدي نصارى األندلس ،هب رمحه اهلل

( –)3العواصم من القواصم ،ابن العريب ،ص.٩١١
(–)4ينظر :الديباج املذهب ،ابن فرحون ،ج ،4ص.434
(– )5ينظر :الديباج املذهب ،ابن فرحون ،ج ،4ص434؛ نفح الطيب ،املقري ،ج ،4ص444؛ قانون
التأويل ،ابن العريب ،حتقيق السلامين ،ص٩4٩
( - )1ينظر :عند تفسريه سورة يوسف ،آية ،27:أحكام القرآن ،ابن العريب ،ج ،5ص .24-20
(– )2ينظر:عند تفسري سورة الرعد ،آية ،4:أحكام القرآن ،ابن العريب ،ج ،5ص 7١؛ وعند تفسري سورة
الطارق ،آية ،2،3 :أحكام القرآن ،ابن العريب ،ج ،4ص.573،572
(–)3ينظر :عند قوله تعاىل{:وع َالم ٍ
ون} [النحل  ،]٩2 :أحكام القرآن ،ابن العريب،
ات َوبِالنج ِم هم َهيتَد َ
َ َ َ
ج ،5ص .٩50-٩47
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يتصدى هلذه احلمالت ،وتقده م الصفوف ملواجهة الكفار،ومحاية الديار ،والذود عن بيضة
مخسامئ ٍاة ؛
املسلمني ،حيث يقول " :او ال اقدْ ن ااز ال بناا ا ْل اعدُ و اق اص ام ُه اهللهُ اسنا اة اس ْب ٍع اوع ْرشي ان او ا ْ
ٍ
هاس عادا اد ُه  ،اوك ا
رس ج اري اتناا  ،اوت ااو هس اط ب اال ادناا يف عادا د اه اال الن ُ
اف اج ا
اس د اي اارناا  ،او اأ ا ا
اان كاث ًريا  ،اوإ ْن امل ْ
الرشك اوا ه
لش ابكاة ،
اي ْب ُل ْغ اما احده ُدو ُه  ،اف ُق ْلت ل ْل اوايل اواملُْ او هىل اع ال ْيه  :اه اذا عادُ و اهلله  ،او اقدْ اح اص ال يف ه ا
ُرصة اد ْين اهلله املُْ ات اعيناة اع ال ْيك ُْم اح اركاة  ،اف ْليا ْخ ُر ْج إ ال ْيه
اف ْل ات ُك ْن عنْدا ك ُْم اب اركاة  ،او ْل ات ْظ اه ْر منْك ُْم اإىل ن ْ ا
يع النهاس احتهى اال اي ْب اقى من ُْه ْم اأ احد يف امجيع اهذه ْاألا ْق اطار اف ُي اح ُ
اط به افإ هن ُه اهالك اال احماا ال اة إ ْن
امج ُ
وب باملْا اعاِص  ،او اص اار كُل اأ اح ٍد م ْن النهاس
ُوب  ،او او اج اف ْت ا ْل ُق ُل ُ
رسك ُُم اهللهُ ال ُه ؛ اف اغ ال اب ْت الذن ُ
اي ه ا
اث ْع ال ًبا اي ْأوي اإىل و اجاره  ،اوإ ْن ار اأى املْاك ُْرو اه ب اجاره ؛ افإنها هلله اوإنها إ ال ْيه اراج ُع ا
ون  ،او اح ْس ُبناا اهللهُ
اون ْع ام ا ْل اوك ُيل(.)1
وفاته:
بمغي الة( ،)0قرب مدينة فاس(،)1يف شهر ربيع األول سنة ثالث وأربعني
أتاه أجله رمحه اهلل ُ
ومخسامئة ُ .من اْرصف ُه من ام هرا ُكش( ،)1ومحل إىل فاس يوم األحد السابع من ربيع األول ،سنة
(–)1أحكام القرآن،ابن العريب ،ج ،4ص.3٩7
(-)2ذكرهاصاحب الروض املعطار ،فقال" :بينها وبني مدينة مستغانم مسرية يومني ،وهذه القلعة عىل جبل
منيف شديد احلصانة بينها وبني البحر مخسة فراسخ ،وهبا عني ماء" ،الروض املعطار يف خرب األقطار ،حممد
بن عبد املنعم ِ
احلمريي ،حتقيق :إحسان عباس( ،بريوت ،مط :مؤسسة نارص للثقافة ،طب ِع عىل مطابع دار
الّساج ،ط ،4:سنة ٩١40:م) ،ص ،470وينظر :معجم البلدان ،ياقوت بن عبد اهلل احلموي أبو عبد اهلل،
( بريوت ،مط :دار بريوت) ،ج ،3ص.٩25
( -)2مدينة فاس مدينة مغربية متميزة ذات شخصية خاصة ينطق هبا كل جزء فيها ،ابتداء من املساجد
واألسواق والساحات العامة ،وانتهاء بالبيوت واألحياء  ،وهي يف األصل مدينتان ،أنشأ أوالمها األمري
إدريس بن عبداهلل احلسني عام 180هـ ،بينام أنشأ الثانية منهام ابنه إدريس الثاّن بن إدريس األول عام
190هـ ،وسامها أوالً العالية قبل أن يغلب عليها اسم فاس ،ثم بعد مرور الزمن واتساع البنيان وكثرة
السكان اتصلت املدينتان لتصبحا مدينة واحدة ذات اعدْ وتني(أي جانبني) عدوة األندلسيني نسبة إىل
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ثالث وأربعني ومخسامئة ،حيث صىل عليه صاحبه ،أبو احلكم بن حجاج ،و ُدفنفيها ،رمحه
اهلل رمحة واسعة.

جالية اندلسية سكنتها ،وعدوة القرويني نسبة إىل جالية من أهل القريوان .ينظر :معجم البلدان ،ياقوت
احلموي،ج 012،011 ،1؛ نزهة املشتاق يف اخرتاق اآلفاق ،اإلدرييس ،ص.81
(َ - )4مراكش أعظم مدينة باملغرب وأج ّلها ،هي يف الرب األعظم ،بينها وبني البحر عرشة أيام يف وسط بالد
الرببر ،وكان أول من اختطها يوسف بن تاشفني من امللثمني ،امللقب بأمري املسلمني ،بينها وبني جبل درن
املسمى باملهدي ثالثة فراسخ ،هو يف جنوبيها ،وكان موضع مراكش قبل ذلك
الذي ظهر منه ابن تومرت ّ
خمافة يقطع فيه اللصوص عىل القوافل ،وكان إذا انتهت القوافل إليه قالوا  :مراكش ،معناه بالرببرية :أسع
امليش .وهي مدينة حسنة ،كثرية اخلصب ،كاملة النعم ،وكانت اليهود ال تسكن مدينة مراكش عن أمر
أمريها عل بن يوسف ،وال تدخلها إال يارا وتنرصف عنها عشية ،وليس دخوهلم يف النّهار إليها إال ألمور
له،وخدم تتص به ،ومتى عثر عىل واحد منهم بات فيها ،استبيح ماله ،ودمه ،فكانوا ينافرون املبيت هبا
حياطة عىل أمواهلم وأنفسهم.ينظر :معجم البلدان ،ياقوت احلموي،ج  ،3ص ١4؛ نزهة املشتاق يف اخّتاق
اآلفاق ،اإلدرييس ،ص.7٩
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التعريف بكتاب أحكام القرآن البن العربي

املبحث الثاين :التعريف بكتاب أحكام القرآن البن العريب ،وبيان منهجه فيه.
أحكام القرآن أليب بكر بن العريب (ت911 :هـ) ،من أهم التفاسري التي ُعنيت
بتفسري آيات األحكام فقط ،فهو كتاب تفسري فقهي( ،)1وطريقته يف ذلك أن يذكر
السورة ثم يذكر عدد ما فيها من آيات األحكام ،ثم يبدأ يف رشحها آية ،آية ،قائالً :
اآلية األوىل وفيها سبع مسائل مثالً ،اآلية الثانية وفيها تسع مسائل مثالً ....وهكذا،
حتى يفرغ من ذكر األحكام املوجودة يف السورة ،بتفصيل ماتع.
كام يعترب مرجع ًا مه ًام للتفسري الفقهي عند املالكية ،مع ما يتم هي ُز به من االهتامم
باللغة يف استنباط املعاّن من اآليات ،حيث يوظف اللغة بمختلف أقسامها(نحو،
رصف ،بالغة) يف استنباط األحكام الرشعية من اآلية.
يقع يف أربعة أجزاء ،خرج يف أكثر من طبعة بتحقيق حممد عل البيجاوي ،وهو
متداول.
و ُطب اع يف مطبعة احللبي.وقبلها يف مطبعة السعادة يف جملدين.و ُطب اع بتحقيق حممد عبد القادر عطا بمكتبة دار الباز بمكة املكرمة. وبنفس التحقيق (عبد القادر عطا) طبعته دار الكتب العلمية ،وهي النسـخة التـياعتمدهتا يف دراستي
( – )1من أهم املصنفات التي سبقت أحكام القرآن البن العريب هي :أحكام القرآن للجصاص (ت570هـ)،
مطبوع يف ثالث جملدات كبار بمرص سنة ٩0١5هـ ،أحكام القرآن للكيا هرايس (ت304هـ) ،مطبوع بتحقيق
موسى حممد عل يف أربع جملدات ،وسنشري إىل ذلك يف ذكر املصادر التي أخذ منها ابن العريب.
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مصادر الكتاب:
إن املصادر التي يعتمدها املفرس تعد من الركائز األساسية التي يقوم تفسريه
عليها ،ومن األصول التي يبني عليها منهجه اخلاص به ،لذا كان من الرضورة أن
نتحدث عن مصادر ابن العريب يف تفسريه ،باعتبارها مقدمة ال بده منها ،إللقاء مزيد من
الضوء عىل مدى اعتامده وت ااأثره بتلك املصادر ،ثم لتوضيح أثرها عىل ميوله واجتاهاته،
وعند االطالع عىل تفسري ابن العريب – أحكام القرآن -والبحث فيه ،نجدأن مصادره
كثرية ومتنوعة ،فمنها ما هو من كتب التفسري ،ومنها ما هو من كتب احلديث ،والفقه،
والتوحيد ،ومنها ما هو من كتب اللغة والنحو ،وكتب املغاري والسري ،وكتب التاريخ.
واجلدير بالذكر هنا هو عرض أهم هذه املصادر املعتمد عليها ،مع اختالف فنوهنا،
وتعدد مشارهبا ،والتطرق إىل مدى تأثر منهج ابن العريب هبذه املصـادر يف كتابـه أحكـام
القرآن ،وما الذي أخذه منها ،وما الذي انتقده ،وتكمن مصادره فيام يل:
مصادر ابن العريب يف كتب التفسري
 -٩تفسري الطربي :تفسري اإلمام حممد بن جرير الطربي (ت 112هـ) املوسوم (جـامع
البيان عن تأويل آي القرآن) هو تفسري مشهور ،مطبوع ومتداول ،وهو مـن أهـم كتـب
التفسري ،وهو األصل الذي اليستغني عنه أي مفرس ،صـاحبه شـيخ املفرسـين ،وإمـام
الدين بال منازع(.)1
ِ ِ
اب األَلبَ ِ
ب الع َج ِ
اء فِ ِيه بِال َع َج ِ
( – )1قال ابن العريب عنه" :الط َ ِربي َشي ِخ الد ِ
اب َ ،و َفت ََح فِ ِيه
اب َ ،و َنثَ َر فيه َألبَ َ
ين َف َج َ
لِكل من جاء بعدَ ه َإىل مع ِ ِ ِ
ف ِمنه َع َىل َقد ِر إنَائِ ِه َ ،و َما َن َق َصت َقط َرة ِمن َمائِ ِه َ ،و َأعظَم
اب ؛ َفكل َأ َح ٍد َغ َر َ
ارفه البَ َ
َ َ
َ َ ََ
من انتَ َقى ِمنه األَح َكام ب ِصري ًة  :ال َق ِ
ايض َأبو إِس َح َ
َري
ب ِد َر َر َها َ ،وإِن ك َ
اق َ ،فاستَخ َر َج د َر َر َها َ ،واستَح َل َ
َ
َان َقد غ َ
ََ َ
ِ
ِ
ِ
مها َمن َيل َحق ِهبِ َام" ،أحكام القرآن ،ابن العريب ،ج ،٩ص. 5
َأ َسانيدَ َها لَ َقد َر َب َط َم َعاقدَ َها َ ،و َمل َيأت َبعدَ َ
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وموقف ابن العريب من هذا التفسري ،موقف إجالل وإكبـار ،والشـهادة لصـاحبه
بعلو كعبه يف العلوم واملعارف وقوة الفكر والنظر ،يقول ابن العـريب " :او اقـدْ اأ ْوعاـدْ ناا
جت اع ُلوا ا ْل ُق ْر ا
حتم ُلوا اع ال ْي اها اما الـ ْي اس
آن إ اما امك ُْم  ،او ُح ُرو اف ُه اأ اما امك ُْم  ،اف اال ا ْ
إ ال ْيك ُْم ت ْاوص اي ًة اأ ْن ا ْ
يها اما ال ْي اس من اْها ،او اما ُهد اي هل ا اذا هإال ال هط اربي ب اج اال الة اقدْ ره  ،او اصـ افاء
يها  ،او اال ت ْارب ُطوا ف ا
ف ا
ـار اإىل اه ا
ـذا
فكْره  ،او اس اعة اباعه يف ا ْلع ْلم  ،اوشده ة اساعده اوذ اراعه يف النه اظـر ؛ اوك ااأنهـ ُه اأ اش ا
ٍ
ـري ٍة كُل اهـا
ا ْل اغ ارض  ،او اص هو اب اع اىل اه اذا املْا ْر امى اف اق ْر اط اس اب ْعدا اما اذك اار يف اذل اك ر اوا ايـات كاث ا
اباط الة  ،اال اأ ْص ال اهلاا  ،او ال ْو اشا اء اربك ملاا ار او ااها اأ احد او اال اس اط ار اها  ،او الكنه ُه اف هعال ملاـا ُيريـدُ ،
اع اص امناا اهللهُ اوإ هياك ُْم بالت ْهوفيق اوالت ْهسديد" (.)0
ويف موضع آخر يقول عنه ":او اما افه ام املْا ْق ُصو اد اأ احد اف ْه ام ال هط اربي ؛ افإنهـ ُه اق ا
ـال :
ني ،اول اسد ُخ هلة ْاإل ْس االم ؛ او اذل اك م ْن ام ْف ُهوم ام ْأ اخذ ا ْل ُق ْرآن
الصدا اق ُة ل اسد ُخ هلة املُْ ْسلم ا
ه
يف اب ايان ْاألا ْصنااف او ات ْعديده ْم"(.)1
وجاء يف املسألة الرابعة عند تفسري قوله تعاىل { :اوا هت ُقوا ف ْتنا ًة اال تُصـي اب هن ا هلـذي ان
ـو
اصـ ًة اوا ْع ال ُمـوا اأ هن اهللها اشـديدُ ا ْلع اقـاب} [األنفـال  ...." ،]09 :او ُه ا
اظ ال ُموا منْك ُْم اخ ه
اب ال هط اربي  ،اف اال ُي ْشب ُه امنْز ال ات ُه يف ا ْلع ْلم؛ ألا هن اجم ا ااز ُه ا:ال تُص ُ
اج او ُ
يب ا هلـذي ان اظ ال ُمـوا  ،او امل ْ
ُير ْد ك ااذل اك .)1(" ...

( – )2أحكام القرآن ،ابن العريب ،ج ،5ص.507
( – )3املصدر نفسه ،ج ،4ص.344
( - )1أحكام القرآن ،ابن العريب ،ج ،4ص.5١5
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وهذه شهادة واضحة تفتك من فم أسد ،يقدمها ابن العريب تأكيد ًا و عرفان ًا
لإلمام الطربي ببلوغه مرتبة اإلمامة يف الدين ،فنجده يأخذ عنه ،ويقتبس من علمه
ويسرتشد بفكره النري يف كثري من املواضع نذكر منها عىل سبيل التمثيل ال احلرص:
ف اما اع اىل املُْ ْح اصناات م ان ا ْل اع اذاب اذل اك ملا ْن
عند تفسري قول اهلل تعاىل { :اف اع ال ْيه هن ن ْص ُ
ربوا اخ ْري الك ُْم اواهللهُ اغ ُفور ارحيم} [النساء  ، ]09 :املسألة
يش ا ْل اعن اات منْك ُْم او اأ ْن ت ْاص ُ
اخ ا
مخسة اأ ْق او ٍ
اخلامسةْ " :
ال ْ :األا هو ُل  :اأ هن ُه الزناا ؛ اقا ال ُه ا ْب ُن
اخ ات ال ا
ف الن ُ
هاس يف ا ْل اعنات اع اىل ا ْ ا
اع هب ٍ
خلام ُس :اق اال ال هط اربي  :كُل
.الراب ُعْ :اهل ا اال ُك ْ .ا
اس .الثهاّن :اأ هن ُه ْاإل ْث ُم .الثهال ُث :ا ْل ُع ُقو اب ُة ه
اما ُي ْعن ُت املْا ْر اء اعنات ،او اهذه كُل اها ُت ْعن ُت ُه ،او اه اذا اصحيح؛ اف ام ْن اخ ا
اف اش ْي ًئا م ْن اذل اك اف اقدْ
رش ُط ُه ،او اأ ْص ُل ُه الزناا ك ااام اق اال ا ْب ُن اع هب ٍ
اس اف اع ال ْيه ُعو ال"(.)0
ُوجدا ا ْ
يلحظ هنا أخذه برأي الطربي ،حيث يصححه ويعول عليـه .وكثـري ًا مـا كـان
يذكر اسمه رصاحة بجانب ما ينقله ،ومن ذلك عىل سبيل املثال :نقل ابن العـريب مـا
وهك ُْم او اأ ْيد ايك ُْم إ اىل املْا ارافق
اختاره الطربي من القراءات يف قوله تعاىل { :افا ْغس ُلوا ُو ُج ا
ـني } [املائــدة  ]1 :فقــال ...." :او ْ
ـار
اوا ْم اسـ ُ
اخ اتـ ا
ـم إ اىل ا ْل اك ْع ابـ ْ
ـحوا ب ُر ُءوسـك ُْم او اأ ْر ُج ال ُكـ ْ
ال هط اربي الت ْ
اخل ارب ُي ْع امـ ُل هب اـام
هخي اري اب ْ ا
ني ا ْل اغ ْسل اواملْا ْسح  ،او اج اع ال ا ْلق ارا اءت ْاني كاالر اوا ايت ْاني يف ْ ا
إ اذا امل ْ اي اتناا اق اضا..)1("..
ومثاله أيض ًا  :أخذ ابن العريب برأي اإلمـام الطـربي يف مسـألة مكـان إخـراج
كفارة قتل الصيد للمحرم وقد اختلف الفقهاء أين تكون؟ وقد اختار ابن العريب رأي
( - )2ينظر :أحكام القرآن ،ابن العريب ،ج ،٩ص.340
( – )1ينظر :أحكام القرآن ،ابن العريب ،ج ،4ص.7٩
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الطربي ورجحه ،قال .." :او اق اال ال هط اربي ُ :يكاف ُر اح ْي ُث اشا اء  ،.. .او اأ همـا امـ ْن اق ا
ـال  :إنهـ ُه
ُون بكُل موض ٍع  ،وهو املُْ ْختاار  ،افإ هنه ا ْعتبار بكُل اطعـا ٍم وفدْ ي ٍ
ايك ُ
ـوز بكُـل
جت ُ
ـة  ،افإ ههناـا ا ُ
ا ا ا
ُ ا
ا ُ ا
اْ
ُ
ام ْوض ٍع ،او ااهللهُ اأ ْع ال ُم"(. )0
هذا و كان ابن العريب تار ًة أخرى ينقل من الطربي ويقتبس من تفسـريه ،دون
أن يشري إليه ،اعتامد ًا عىل أنه ترصف يف النقل والعبارة ،واملثال عىل ذلك :عند تفسـري
اخل ْي ُط ْاألا ْبـ اي ُض
ارش ُبوا احتهى اي ات اب ه ا
ني الك ُُم ْ ا
قوله تعاىل { :اوا ْب ات ُغوا اما اكت ا
اب اهللهُ الك ُْم او ُك ُلوا او ْ ا
اخل ْيط ْاألا ْس اود م ان ا ْل اف ْجر } [البقرة  ]178 :ذكر ابن العريب ثالثة أقوال يف تفسري:
م ان ْ ا
اب
الساب اع ُة اق ْوله ات اع ااىل { :اوا ْب ات ُغوا اما اكت ا
{ اوا ْب ات ُغوا اما اكت ا
اب اهللهُ الك ُْم} " فيقول " :املْا ْس اأ ال ُة ه
اهللهُ الكُم } :فيه اث اال اث ُة اأ ْق او ٍ
اـب اهللهُ
احل االل.ال هثاّن :امـا اكت ا
الْ :األا هو ُل  :اما اكت ا
اب اهللهُ الك ُْم م ْن ْ ا
ْ
الك ُْم م ْن ا ْل او الد.ال هثال ُث :ال ْي ال ُة ا ْل اقدْ ر .
يث اق ْي ٍ
ـهدُ الـ ُه احـد ُ
افا ْل اق ْو ُل ْاألا هو ُل اعا ٌّم اي ْش اهدُ ال ُه احد ُ
يث ُع ام اـر،
ـاص اي ْش ا
س  ،اوال هثـاّن اخ ٌّ
اوال هثال ُث اعا ٌّم يف ال هث اواب او ْاألا ْجر"(. )1
هذه هي مواقف ابن العريب جتاه اإلمام الطربي وتفسريه ،وقد متثلـت يف الت ا
اـأثر
بشخصيته العلمية وبفكره وآرائه ،وقد ترجم تأثره هذا بمجاالت كثرية بعد أن شـهد
له بالعلم واملعرفة واإلمامة يف التفسري كام تقدم.
وجتدر اإلشارة هنا ،أن ابن العريب مل يكن دائ ًام يقف موقف الناقل املتأثر ،بل
كان ينقد ويتعقب ،وال يأخذ األمور مسلامت ،فكان يعرضها عىل الرشع والعقل ،ثم

( – )2ينظر :نفس املرجع ،ج ،4ص.٩١٩
( – )1أحكام القرآن ،ابن العريب ،ج ،4ص.٩١٩
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يناقشها وفق ضوابط وموازين علمية دقيقة ،ثم ينقحها ويمحصها ،ومن أمثلة الرد
ور ُه هن
وه هن بإ ْذن اأ ْهله هن اوآت ُ
والتعقب عند تفسري قوله تعاىل {:افانْك ُح ُ
ُوه هن ُأ ُج ا
ات و اال متهخ اذات اأ ْخدا ٍ
ٍ
ٍ
ان } [النساء  ،]09 :فيذكر
باملْا ْع ُروف ُحم ْ اصناات اغ ْ اري ُم اساف اح ا ُ
للطربي قوالً يف املهر بعدم الوجوب ،كام يذكر تساؤله ،فريد عليه بقوله " :او اأ هما اق ْو ُل
ب ؟ اف ُي اق ُال ال ُه :ان اق اص اك ق ْسم اثالث اعدا ْل ات
ب اع ال ْيه ؟ اوملا ْن او اج ا
ال هط اربي  :ام ْن ا هلذي اأ ْو اج ا
بل ْ ا
الز ْو ُج اع اىل ا ْل اع ْبد ا هلذي
أل امة اوه اي ه
يسا :او ُه او اأ ْن اجي ا
اعنْ ُه اأ ْو ات اع همدْ ات ت ْار اك ُه ات ْلب ً
ب اع ال ْيه النه اف اق ُة اهلاا"(.)0
ت ااز هو اج اها ،ك ااام اجت ُ
اـام
يقول أيض ًا راد ًا عىل الطـربي ،يف قولـه تعـاىل { :او اقـات ُلوا املُْ ْرشـك ا
ني كاا هفـ ًة ك ا
ـني} [التوبـة  ،]11 :يف املسـألة األوىل " ،اأ همـا
ُي اقات ُلو انك ُْم كاا هف ًة اوا ْع ال ُموا اأ هن اهللها ام اع املُْتهق ا
اجلر ،اف ُي اق ُال :اأن اْس اأ اهللهُ يف اأ اجلك ،ك ااام ات ُق ُ
ـول :ازا اد اهللهُ
ال هط اربي اف ْ
احت هاج ب اأ هن ُه اي ات اعده ى ب اح ْرف ْ ا
يف اأ اجلك ،او ات ُق ُ
ول :اأن اْس اأ اهللهُ يف اأ اجلـك اأ ْي ازا اد ُه ُمـده ًة  ،اوا ْك ات افـى ب اأ احـد املْا ْف ُعـو ال ْني اعـ ْن
ال هثاّن ،او امن ااع م ْن ق ارا اءته ب اغ ْري ْاهل ا ْمز ،او ار هد اع اىل ناافعٍ ،او اق اال :اال ايك ُ
رتك ْاهل ا ْمـز هإال مـ ْن
ُون ب ا ْ
احت هاج ام ْن از اع ام اأ هن ُه الت ْهأخ ُري بنا ْقل ا ْل اع ارب هل ا اذا
الن ْس ايان ،ك ااام اق اال { :ن ُاسوا اهللها افناس اي ُه ْم } ،او ْ
ال هت ْفسري اعن اأوائلها ،و اقيدا اذل اك اعنْهم م ْشي اخ ُة ا ْلعرب  ،و اقدْ اق اال اهللهُ  :ما اننْس ْخ من آي ٍ
ـة
ْ ا
ا
ُ ْ ا ا
ْ ا ا ا ه
ا ا
اا
اـام ُي اق ُ
ـوزة ،او اقـدْ ُ ا
ـال اخط هيـة او اخطي ائـة،
خت هف ُ
اأ ْو انن اْس ْأ اها ،اأ ْي ن اُؤخ ْر اهـا ،ام ْه ُم ا
ـف ْاهل ا ْم ُـز ،ك ا

( – )2املصدر نفسه ،ج ،٩ص٩4١؛ جامع البيان يف تأويل القرآن ،حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب
اآلمل ،أبو جعفر الطربي(،ت٩0هـ) ،حتقيق :أمحد حممد شاكر ( ،بريوت ،مط :مؤسسة الرسالة ،ط :األوىل،
سنة٩440:هـ4000 ،م) ،ج ،5ص.304
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الصاب ُئ ا
الصاب ُي ا
ـب
ون ،او اختْف ُ
احل اركاة اأ ْصـل ،اوا ْل ابـدا ُل اوا ْل اق ْل ُ
ون او ه
او ه
يف ْاهل ا ْمز اأ ْصل ،او ان ْق ُل ْ ا
اأ ْصل كُل ُه ُل اغو ٌّي ،او اما ك ا
خي افى اه اذا اع اىل ال هط اربي"(.)1
اان اينْ ابغي اأ ْن ا ْ
الاليت اختاا ُف ا
ويتعجب منه ومن قوله تار ًة أخرى ،فعند قوله تعاىل { :او ه
وز ُه هن
ون ن ُُش ا
وه هن يف املْا اضاجع } [النساء  ،]11 :ملا خيتار الطربي معنى اهلجر ،أنه
وه هن او ْاه ُج ُر ُ
افع ُظ ُ
ـوة
يربطن باهلجار -وهو احلبل -يف البيوت وهي املراد باملضاجع ،فيقول " :ايا اهلاا اه ْف ا
إن ا هلذي اأ ْج ار اأ ُه اع اىل اه ا
م ْن اعاملٍ با ْل ُق ْرآن اوالسنهة ،اوإّن األا ْع اج ابك ُْم م ْن اذل اك؛ ه
ـذا الت ْهأويـل،
ـب اعـن مال ٍ
او امل ُير ْد اأ ْن ُي ارص اح ب اأ هن ُه اأ اخ اذ ُه منْ ُهُ ،ه او احـديث اغريـب ار اوا ُه ا ْبـ ُن او ْه ٍ
ـك..
ْ ا
ْ
ـول ،او احـا اد
او اع اج ًبا ال ُه ام اع ات ابحره يف ا ْل ُع ُلوم اويف ُل اغة ا ْل اع ارب اك ْي ا
اب ا ْل اق ْ
ف اب ُعدا اع ال ْيه اص او ُ
احلا ال ُة اهذه مـ ْن اأ ْخـذ املْا ْس ا
ـأ الت ْاني مـ ْن اطريـق اال ْجت اهـاد
اع ْن اسدا اد النه اظر؛ اف ال ْم اي ُك ْن ُبدٌّ او ْ ا
السدا اد"..
املُْ ْفض اية ب اسالك اها اإىل ه

( )1

الص ا
ـال اة اط اـر ايف
تعقبه أيض ًا يف املسألة الرابعة ،عند تفسري قوله تعاىل { :او اأقـم ه
السي ائات اذل اك ذك اْرى ل ه
لـذاكري ان} [هـود :
احل اسناات ُي ْذه ْب ان ه
الن اههار او ُز ال ًفا م ان ال هل ْيل إ هن ْ ا
ـول  :ه
ـربي ا هلـذي اي ُق ُ
إن اط اـر ا ْيف الن اههـار
 ،]111يقول ابن العريب " :اوا ْل اع اج ُ
ـب مـ ْن ال هط ا
رب اجاس اغ ْل او ًة(.)0
مها اط ار افا ال هل ْيل  ،اف اق ال ا
ب ا ْل اق ْو اس ارك اْو ًة  ،او احا اد م ْن ا ْل ُ ْ
الص ْب ُح اواملْا ْغر ُب او ُ ا

( - )1ينظر :أحكام القرآن ،ابن العريب ،ج ،4ص.304-30٩
( - )1ينظر :املرجع السابق ،ج ،4ص.354-355
( - )2ينظر :املصدر نفسه ،ج.4١ ،5
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هكذا جتىل موقف ابن العريب من تفسري إمام املفرسين ،عـىل اعتبـار أنـه أهـم
املصادر املرشقية التي تأثر هبا وأفاد منها يف تفسريه ،سواء أكان موقـف الناقـد املتـأثر
والناقل منه ،أم موقف الناقد املناقش.
اجلصاص :ومن سجل ابن العريب أقواهلم وآراءهم يف تفسريه ،القايض أبو
 -4تفسري ّ
بكر الرازي املعروف باجلصاص احلنفـي (ت182هــ)( )1وكتابـه -أحكـام القـرآن-
مطبوع ومتداول ،وامللحوظ هنـا أن نقـل ابـن العـريب عـن اجلصـاص اتسـم بـالرد
هاس إ ْن ُكنْت ُْم
والتعقيب يف الغالب األعم ،ومن أمثلة ذلك :عند قوله تعاىل { :ايا اأ اهيا الن ُ
ٍ
ٍ
ب م ان ا ْل اب ْعث افإنها اخ ال ْقنااك ُْم م ْن ت اُر ٍ
يف ار ْي ٍ
ـم مـ ْن ُم ْضـ اغ ٍة
اب ُث هم م ْن ُن ْط افة ُث هم م ْن اع ال اقـة ُث ه
ـم ن ْ
ُخـر ُجك ُْم
ُخم ا هل اق ٍة او اغ ْري ُخم ا هل اق ٍة لنُ اب ا
ـمى ُث ه
ني الك ُْم اونُقر يف ْاألا ْر احام اما ن ااشا ُء إ اىل اأ اج ٍل ُم اس ى
ـم
ط ْف ًال ُث هم ل ات ْب ُل ُغوا اأ ُشده ك ُْم اومنْك ُْم ام ْن ُيت ااو هَّف اومنْك ُْم ام ْن ُي ارد إ اىل اأ ْر اذل ا ْل ُع ُمر لكاـ ْي اال اي ْع ال ا
اـت
ـت او اأ ْن ابت ْ
اـز ْت او ار اب ْ
م ْن اب ْعد ع ْل ٍم اش ْي ًئا اوت اارى ْاألا ْر اض اهامدا ًة افإ اذا اأ ْن از ْلناا اع ال ْي اها املْاا اء ْاهت ه

( - )2أمحد بن عل أبو بكر الرازي ،املعروف باجلصاص ،ولد سنة مخس وثالثامئة ،وسكن بغداد ،وانتهت
إليه رياسة احلنفية ،وسئل العمل يف القضاء فامتنع ،تفقه عىل أيب احلسن الكرخي وخترج به ،وكان عىل
طريقة من الزهد والورع ،وخرج إىل نيسابور ثم عاد ،وتفقه عليه مجاعة وروى عن عبد الباقي بن قانع وله
كتاب أحكام القرآن ،ورشح خمترص الكرخي ،ورشح خمترص الطحاوي ،ورشح اجلامع ملحمد بن احلسن،
ورشح األسامء احلسنى ،وله كتاب يف أصول الفقه ،وكتاب جوابات مسائل ،تويف يوم األحد سابع ذي
احلجة سنة سبعني وثالثامئة ببغداد  .ينظر :اجلواهر املضية يف طبقات احلنفية ،عبد القادر بن أيب الوفاء حممد
بن أيب الوفاء القريش أبو حممد( ،ت889هـ) ،حتقيق :النارش مري حممد كتب خانه ،كراتيش ،ص71؛
واألعالم ،الزركل،ج ،1ص 191؛ والبداية والنهاية ،ابن كثري ،ج ،11ص. 091
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اخلام اس ُة :إ اذا اث اب ات اه ا
م ْن كُل از ْو ٍج اهب ٍ
ـذا
يج} [احلج  ،]9 :يقول ابن العريب..." :املْا ْس اأ ال ُة ْ ا
احـت هاج اع ال ْيـه ب اأنهـ ُه
إس اامع ُيل ا ْل اقـايض ،او ْ
الس ْقط املْا ْو ُضوع ،اذك اار ُه ْ
افإ هن عده اة املْا ْر اأة اتنْ اقِض ب ه
محل ،او اقدْ اق اال اهللهُ { :او ُأ ا
اـذل اك اق ا
مح ال ُه هن } ،اوك ا
ـال :اال
محال اأ اج ُل ُه هن اأ ْن اي اض ْع ان ا ْ
وال ُت ْاألا ْ ا
اْ
ٍ
يشء م ْن ْاألا ْحكاام بـه ،هإال اأ ْن ايك ا
اتك ُ
ُـون ُخم ا هل ًقـا ل اق ْولـه ات اع ا
ـاىل:
ُون به ُأ هم او الد ،او اال اي ْرتاب ُط ا ْ
اب ُثم من ُن ْط اف ٍة ُثم من اع ال اق ٍة ُثم من م ْض اغ ٍة ُخم ا هل اق ٍة و اغري ُخم ا هل اق ٍ
ـة }،
ه ْ
{ افإنها اخ ال ْقنااك ُْم م ْن ت اُر ٍ ه ْ
ا ْ
ه ْ ُ
الشـافع هية ب ا
ـض ه
ـأ هن ا ْل او الـدا الـ ْي اس
رت اض اع ال ْيه اب ْع ُ
اف ُي ْط ال ُق اع ال ْيه اأ هن ُه اخ ْلق ،ك ااام اأ هن ُه ا ْ
محل .اوا ْع ا ا
ٍ
يها اع اىل ا ْل ُقدْ ارة ُ .ق ْلناـا :اف ا
ور ا هلـذي
ب ُم ْض اغة ،اوإن اهام اذك اار ُه اهللهُ ُس ْب احا ان ُه او ات اع ااىل اتنْب ً
ـأ ْي ان املْا ْقـدُ ُ
ني ْاألا ْح اوال ،او ان ْقله مـ ْن صـ اف ٍة اإىل صـ اف ٍة؟
ات اع هل اق ْت به ا ْل ُقدْ ار ُة ؟ اه ْل ُه او ت ْارص ُ
يف ا ْل او الد اب ْ ا
ات ،اف ايك ُ
مح ًال .اق اال املُْ ْع ارت ُض :اواملُْ ارا ُد
اف اذك اار اأ هن اأ ْص ال ُه الن ْط اف ُةُ ،ث هم اتتادا ااو ُل ُه الص اف ُ
ُون اخ ْل ًقا او ا ْ
ب اق ْوله { :او ُأ ا
مح ًال
محال اأ اج ُل ُه هن } اما ُي اس همى او الدً اُ .ق ْلناا :اب ْل املُْ ارا ُد به اما ُي اس همى ا ْ
وال ُت ْاألا ْ ا
الرح ُم م ْن ُش ْغل اها  .اق ا
إس اـامع ُيل :
الرحم ؛ افإ اذا اس اق اط ابرئ ْ
ـال ا ْل اقـايض ْ
ات ه
او اخ ْل ًقا ل اش ْغل ه
مح ً
اوالده ل ُيل اع اىل ص هحة اذل اك اأ هن ُه اير ُ
ـال.
ث اأ ابا ُه  ،افدا هل اع اىل ُو ُجوده اخ ْل ًقا  ،اوك ْاونـه او الـدً ا او ا ْ
اق اال املُْ ْع ارت ُض :اال ُح هج اة يف املْ ارياث ؛ ألا هن ُه اجا اء ُم ْستاندً ا اإىل احال ك ْاونـه ُن ْط افـ ًة ُ .ق ْلناـا ال ْ
ـو امل ْ
ٍ
ِض ال ُه به" (.)1
اي ُك ْن اخ ْل ًقا ام ْو ُجو ًدا  ،او اال او الدً ا احم ْ ُسو ًبا اما ُأ ْسندا م اريا ُث ُه اإىل احال او اال ُق ا
 -5تفسري الكيا اهلرايس :املفرس الشافعي عـل بـن حممـد الطـربي املعـروف بالكيـا
هرايس (ت 921هـ)( )0وكتابه -أحكام القرآن -أيض ًا ،هو مطبوع ومتداول.
( - )1أحكام القرآن ،ابن العريب ،ج ،5ص.474- 475
( - )2العالمة ،عل بن حممد بن عل ،أبو احلسن الطربي ،امللقب بعامد الدين ،املعروف بالكيا اهلرايس
( 921هـ  1112 -م) :فقيه شافعي ،مفرس ،ومدرس النظامية ،رحل ،وتفقه عىل إمام احلرمني أيب املعايل
فويلا النظامية سنة  191وإىل أن مات ،خترج به االئمة،
اجلويني  ،وبرع يف املذهب وأصوله ،وقدم بغدادُ ،
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ومن األمثلة التي تشري عىل ذكره يف كتابه ،قوله " :اق اال ا ْب ُن ا ْل اع اريب  :او اه اذا ا هلذي
الشافعي و اأيب حني اف اة ... ،ورد اع اليه اعـل بـن ُحمام ٍ
ب ه
ـد
اا ه ْ
ا
ا
إس اامع ايل ُه او ام ْذ اه ُ
ْ ُ ه
اذك اار ُه ا ْل اقايض ْ
ـري
ال هط اربي ْاهل ا هر ُ
اس يف كتااب " اأ ْحكاـام ا ْل ُق ْـرآن " ،اف ات اع هر ُضـوا لال ْرت اقـاء يف ُصـ ُفوفه ب اغ ْ
امتْي ٍيز.)1("..
ٍ
إس اـامع ايل ْبـن
ـربي اعـ ْن ْ
ويف موطن آخر يرد عليه بقوله ..." :اذك اار اعل ْبـ ُن ُحم ا همـد ال هط ا
وه ركيك ٍ
ٍ
إ ْس اح ا
اـة ،من اْهـا:
اق ا ْل اقايض اأ هن ُه ْ
احت هاج اع اىل امنْع الن اساء م ْن الد ُخول يف ْاآل اية ب ُو ُج ا
اان ب ام ْعناى ْ
اأ هن ا ْل او هيل يف اظاهره اع اىل الت ْهذكري او ُه او اواحد؛ او امل ْ اي ْع ال ْم اأ هن اما ك ا
اسـت ااوى
اجلنْس ْ
ـني  :اأ احـدُ ُ ا ا
املُْ اذك ُهر اواملُْ اؤن ُ
هث فيه .اق اال ا ْل اقـايض :امل ْ ُينْص ْ
ـربي مـ ْن او ْج اه ْ
ـف ال هط ا
مها أنهـ ُه امل ْ
الرك ُ
يك ُه او اق ْو ُل ُه ا هلذي امل ْ ايت هم ؛ او امتاـا ُم
استي افائه ،اف ه
رت هك ُه اق ْب ال ْ
اس ا ا
إس اامع ايل ،او ْ
اي ْست ْاوف ك ااال ام ْ
إس اـامع ُيل :املْا ْـر اأ ُة اال ت ْاسـتاحق ك ه
ـربي :اق ا
إس اـامع ايل  ...اق ا
ُـل ا ْلق اصـاص،
ـال ْ
ـال ال هط ا
اق ْول ْ
اص اال اب ْع اض ال ُه؛ اف الز ام ُه م ْن اذل اك ْ
الز ْوج م ْن ا ْلو اال اية.
اج ه
إخ ار ُ
وا ْلق اص ُ
إس اـامع ُيل املْاـالكي  :إن اهـام اال ت ْاسـتاحق
رص اأ اهيا ال هط اربي اما اقا الـ ُه ْ
اق اال ا ْب ُن ا ْل اع اريب  :ات اب ه ْ
ٍ
ـها اد ٍة او اال يف ات ْعص ٍ
ـف
ـيب ؛ اف اك ْي ا
املْا ْر اأ ُة ا ْلو اال ايـ اة ُك هل اهـا ؛ ألا ههناـا ال ْي اس ْ
ـت بكاام الـة  ،اال يف اش ا
اص اهلاا اع ا
اـامل ،اأ ْيـ ان ايـا
ت ْاض ُع ُ
ف اع ْن ا ْلك ااامل يف اأ ْض اعف ْاألا ْحكاام  ،او اي ْث ُب ُت ا ْلق اص ُ
ـىل ا ْلك ا

وكان أحد الفصحاء ،ومن ذوي الثروة واحلشمة ،له تصانيف حسنة ( ،والكيا ) بكرس الكاف وفتح الياء
وبعدها ألف  ،معناها يف اللغة العجمية :الكبري القدر ،املقدم بني الناس ،ينظر ترمجته ،سري أعالم النبالء،
الذهبي ،ج ،19ص192؛ األعالم ،الزركل ،ج ،1ص.109
( - )3أحكام القرآن ،ابن العريب ،ج ،٩ص.30١-304
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احل ار ام ْني م ْن اه اذا ا ْلك ا
ـو
اجـك ب ه
اط اربي ا ْ
ـالز ْوج اف ُه ا
احت اج ُ
اـالم ،او اأ همـا ْ
حتق ُيق اش ْيخك إ امام ْ ا
الرك ُ
الز ْو اج اال امدْ اخ ال ال ُه يف و اال اية الده م .
يك م ْن ا ْل اق ْول؛ افإ هن ه
ه
إس اامع ُيل :املْا ْق ُصو ُد م ْن ا ْلق اصـاص ات ْقل ُ
يـل ا ْل اقتْـل ،اواملْا ْق ُصـو ُد ب اك ْث اـرة
اق اال ال هط اربي :اق اال ْ
ا ْل اق ْتل الر اج ُال ُد ا
ني الر اجال اوالن اساء .
اص اب ْ ا
جير اي ا ْلق اص ُ
ون الن اساء ،او اي ْل از ُم اع اىل اه اذا اأ هال ا ْ
إس اـامع ُيل ،اوإ همـا ات اعا ام ْيـت
اق اال ا ْل اقايض اأ ُبو ابك ٍْر :إ هما اأ هن اف هك ْيك اض ُع افا اع ْن ال ْوك اما اقا الـ ُه ْ
حتكيه او ُت اعو ُل يف ت ااصانيفك اع ال ْيه..
اع ْمدً ا ... ،اف اك ْيف ُذه ْلت اعنْ ُه ،او اأن ا
ْت ا ْ

( )1

 -4تفسري النقاش :أليب بكر حممد بن احلسن بن زياد املوصل (ت 191هـ)

( )1

وتفسريه املوسوم "شفاء الصدور" خمطوط بدار الكتب املرصية حتت رقم
 111 ،112يف فن التفسري.

( – )1ينظر :أحكام القرآن ،ابن العريب ،ج ،5ص.٩١2-٩١3
( - )1حممد بن احلسن بن حممد بن زياد املوصل ،ثم البغدادي ،أبو بكرالنقاش ،املقرىء ،املفرس ،الرحال،
اجلوال ،أحد األعالم :مولده سنة ست وستني ومائتني ،وهو مصنف كتاب شفاء الصدور يف التفسري،
وكتاب غريب القرآن ،واملوضح يف معاّن القرآن ،واملناسك ،وأخبار القصاص ،وذم احلسد ،واملعجم األكرب
يف أسامء القراء ،وكتاب علل القراءات ،وكتاب السبعة ،وكتاب دالئل النبوة ،وأشياء ،ومع جاللته ونبله
فهو مرتوك احلديث وحاله يف القراءات أمثل ،قال أبو عمرو الداّن :النقاش مقبول الشهادة .وأما طلحة بن
حممد بن جعفر فقال :النقاش يكذب يف احلديث والغالب عليه القصص .وقال الربقاّن :كل حديثه منكر.
وقال الاللكائي :تفسريه شفاء الصدور ال شفاء الصدور .قلت :يعني ما فيه من املوضوعات .وقال
اخلطيب :يف حديثه مناكري بأسانيد مشهورة .قال الشيخ تقي الدين ؛ صاحب كتاب طبقات الشافعية:
النقاش  -رمحه اهلل  -معزى بالغرائب  ،مكثر من رواية املناكري  ،وال يتجاوز أمره إىل التكذيب  ،وما ذكرناه
عن احلفاظ كالربقاّن  ،وهبة اهلل الطربي الاللكائي  ،واخلطيب  ،ليس فيه تكذيب  ،وليس فيه أكثر من أن
نسبوه إىل رواية املناكري وما ال يثبت  ،مات النقاش يف شوال سنة إحدى ومخسني وثالثامئة.
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ذكره ابن العريب يف املسألة األوىل عند قوله تعاىل {:ايا اأ اهيا النهبـي ُق ْ
ـل ألا ْز اواج ا
ـك إ ْن
احا امج ًيال} [األحزاب
احل ايا اة الد ْن ايا اوزينات ااها اف ات اعا ال ْ ا
رس ً
ُكنْ ُت هن تُر ْد ان ْ ا
ني ُأ امت ْع ُك هن او ُأ ارس ْح ُك هن ا ا

 ،]07 :راد ًا عليــه.." :

ـت منْ ـ ُه اش ـ ْي ًئا ،هإال اعائ اش ـ اة؛ افـ ا
ـأ ام ار
او ُكــل اواحــدا ٍة م ـن ُْه هن اط ال ابـ ْ

اش ،او اه اذا اهب اذا ال هل ْفـظ اباطـل ...اف اقـدْ اخ اـر اج مـ ْن اه ا
بت ْ
اخيريه هن احكاا ُه النه هق ُ
احلـديث
ـذا ْ ا
ني ُب ْط اال ُن اق ْول النه هقـاش  ،)1("..وأعـاد ذكـره يف
الصحيح اأ هن اعائ اش اة اط ال اب ْت ُه اأ ْي ًضا  ...اف ات اب ه ا
ه
املسألة اخلامسة من نفس اآلية ،واصف ًا قوله باخلطأ العظيم(.)0
نعم كان ابن العريب ينقل قول النقاش ثم يعرضـه عـىل الكتـاب والسـنة ،ويـرده
بمقتىض ما ثبت يف احلديث الصحيح.
وبجانب ما ذكر من املصادر ،فإن هناك مصادر أخرى مل يذكرها ابن العـريب عـىل
وجه التعيني أو التخصيص ،وإنـام كـان يكتفـي بالنقـل عـن مجلـة مـن املفرسـين أو

ينظر ترمجته :تذكرة احلفاظ ،الذهبي ،حتقيق زكريا عمريات ،ج ،1ص70؛ املوضوعات ابن اجلوزي؛ ميزان
االعتدال ،الذهبي ،ج ،1ص  ،902طبقات الفقهاء ا لشافعية ،تقي الدين أبو عمرو عثامن بن عبد الرمحن
ابن الصالح(ت111هـ) ،حتقيق حميي الدين عل نجيب( ،بريوت ،مط :دار البشائر اإلسالمية،
سنة1990،م ) ج ،1ص110-119؛ طبقات املفرسين ،حممد بن أمحد األدنروي ،حتقيق :سليامن بن
صالح اخلزي ،ص89؛ طبقات املفرسين ،السيوطي ،حتقيق :عل حممد عمر ،ص.72
 ابن العريب كان يدرك ما عند النقاش من ضعف احلديث ،والقصص واألخطاء العلمية ،ولذا كان يعرضآلرائه وأقواله ثم حيكم عقله فيها ،وينبه عىل خطئها وضعفها.
( - )1أحكام القرآن ،ابن العريب ،ج ،5ص.33٩
( - )2ينظر :املصدر نفسه ،ج ،5ص.337
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بعضهم ،و ُي اعرب عن ذلك بعبارات تفيد ذلك ،مثل :وقال أهل التفسري( ،)1أو قال علامء
التفسري( ،)1روى املفرسون( ، )9قال مجيع املفرسين(.)1
مصادره من القراءات
كام هو معلوم أن القراءات تعترب منجم نفيس لتفسري القرآن ،يستعني هبا
مجيع املفرسين لكشف داللة ألفاظ القرآن الكريم ،وابن العريب واحد من
املفرسين نجده ات اع هرض للقراءات الواردة يف األلفاظ القرآنية واستعان هبا
لتحقيق أغراضه التي قصدها يف تفسريه أحكام القرآن ،اب ْيد أنه مل حيدد مصادره
من الكتب واملصنفات املعتمدة يف هذا الفن ،يف ذكر القراءات الصحيحة
الواردة يف اللفظ القرآّن سواء وردت عن القراء السبع أو عن غريهم من
أصحاب القراءات الصحيحة ،دون أن يشري إىل املصدر الذي استقى منه ،وإنام
كان يكتفي بذكر القراءات الواردة يف اللفظ القرآّن سواء ما كان منها صحيح ًا
أو ما كان شاذ ًا ،مستعم ً
ال لفظ " او اعا هم ُة ا ْل ُق هراء اع اىل "( ،)1أو كأن يقول :قرأه
املكي واملدّن والبرصي والشامي ،أو قراءة الكوفيني والبرصيني ،وهذا ديدنه
الذي درج عليه يف كتابه ،وقلام كان يذكر أسامء ال ُق هراء ،كأن يقول.." :املْا ْس اأ ال ُة
ال هثال اث ُة :يف ا ْلق ارا اءات :اق ار اأ ا ْب ُن كاث ٍري او اأ ُبو اع ْم ٍرو او اعاصم اي ُغل ب اضم ا ْل اغ ْني ،او افت ااح اها
( - )3ينظر :املصدر نفسه ،ج ،٩ص ،5٩4 ،44٩ج ،5ص...300 ،434
( - )4ينظر :املصدر نفسه ،ج ،4ص.500 ،423 ،420
( - )5ينظر :املصدر نفسه ،ج ،٩ص ،520 ،43ج ،5ص ،373ج ،4ص.33،22
( - )6ينظر :املصدر نفسه ،ج ،4ص.474
( - )1ينظر :أحكام القرآن ،ابن العريب ،ج ،5ص.55٩
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ا ْل ابا ُق ا
يحتاان ق ارا اء ًة او ام ْعنًى ،)0("..وقال يف موطن آخر ..." :او اهك ااذا
مها اصح ا
ون ،او ُ ا
الس ْب اعة او اغ ْ ُري ُه"(.)1
اق ار اأ اأ ُبو اع ْم ٍرو م ْن ا ْل ُق هراء ه
اسـب
ذكر الدكتور مصطفى إبراهيم املشني أن ابن العريب كان يأخذ من كتـاب املحت ْ
يف تبيني وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها( ،)1دون أن يشري إىل ذلك(.)0
مصادره يف اللغة والنحو
اعتمد ابن العريب  -يف تفسريه أحكام القرآن  -عـىل مصـادر كثـرية ومتنوعـة يف
اللغة وعلومها  ،ترجع ألصحاب هذه الصناعة وأرباب هذا الفـن ،كسـيبويه ،وابـن
السكيت ،والفراء ،والزجاج ،وابن قتيبة ،واخلليل بن أمحـد الفراهيـدي ،كـام اعتمـد
أيض ًا عىل ُك ُت ُبه وتآلي ُفه -يف اللغة -التي أحال عليها  ،وأمهها كتابان :ملجئة املتفقهـني
إىل معرفة غوامض النحويني( ،)1وإجلاء الفقهاء إىل معرفة غوامض األدباء(.)1

( - )2ينظر :املصدر نفسه ،ج ،5ص.5١4
( - )3ينظر :املصدر نفسه ،ج ،4ص.405
( – )1كتاب املحتَسب يف تبيني وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها تأليف أيب الفتح عثامن ابن جنّي النحوي
املوصل رمحه اهلل ( 5١4هـ) .طبعته دار الكتب العلمية بتحقيق حممد عبد القادر عطا ،وطبع بتحقيق عبد
احلليم النجار يف دار ومكتبة بيبليون جبيل لبنان ،وحتقيق أسامة حافظ وعاصم عبد املجيد بدار العبيكان،
الرياض ،كام طبعته دار املنارة ،جدة ،بتحقيق عل النجدي ناصيف ،وعبد احلليم النجار.
( - )2ينظر :ابن العريب املالكي اإلشبيل وتفسريه أحكام القرآن ،مصطفى إبراهيم املشني ،ص.3١-34
( – )3سبق ذكره يف ص ،5١:من هذا البحث.
( – )4ينظر :ص ،5١ :من هذا البحث.
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وبجانب ما تقدم ،فقد كان ابـن العـريب ينقـل عـن علـامء اللغـة والنحـو دون
ختصيص أو تعيني ،فيقول :قال علامء اللغة  ،وقال أرباب اللغة ،وقال أهـل العربيـة ،
ويقول أيض ًا :قال علامء النحويني ،وقال كرباء النحويني أو قال أهل الصناعة  ،وقـال
أهل البرصة وأهل الكوفة ويقصد بذلك نحاة املدرستني البرصية والكوفية.
مصادره من كتب احلديث
يلحظ يف تفسري ابن العريب اعتامده عىل السنة كأصل قام عليه تفسـريه؛ إذ هـي
يف املرتبة الثانية يف تفسري القرآن الكريم ،و الكتب التي اعتمدها هي الصحاح السـتة
يف احلديث النبوي الرشيف مضاف ًا إليهـا مـن مشـهور الكتـب التـي اشـتملت عـىل
الصحيح من األحاديث ،وتأيت بعدها يف الرتتيب واألمهية ،مثل املوطأ ،ومسند اإلمام
أمحد ،واملستدرك عىل الصحيحني ،وهي عىل حسب الرتتيب الزمني ملصنفيها كاآليت:
 -1املوطأ -اإلمام مالك بن أنس (ت 189هـ) ،ذكره أربع وعرشون مرة.
 -0املسند لإلمام أمحد بن حنبل (ت 011هـ) ،ذكره مرتني.
 -1اجلامع الصحيح -لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسامعيل البخاري ( ت091هــ)،
ذكره تسع وستون مرة.
 -1املسند الصحيح -لإلمام أيب احلسني مسلم بن حجاج النيسابوري (ت 011هـ)،
ذكره ثالث وأربعون مرة.
 -9السنن-حممد بن يزيد بن ماجه القزويني (ت 081هـ) ،ذكره مرة واحدة.
 -1السنن -لإلمام أيب داود سليامن بن األشـعث السجسـتاّن (ت 089هــ) ،ذكـره
اثنان وستون مرة.
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 -8السنن -لإلمام أيب عيسى حممد بن عيسى الرتمذي (ت 089هــ) ،ذكـره اثنتـان
وتسعون مرة.
 -7السنن لإلمام أيب عبد الرمحن أمحد بن شعيب النسائي (ت 121هـ) ،ذكره ثامن
وعرشون مرة.
 -9السنن لإلمام عل بن عمر الدارقطني (ت 179هـ) ،ذكره أربع وعرشون
مرة.
 -12املستدرك عىل الصحيحني أليب عبد اهلل حممد بن عبد اهلل بن عبد اهلل النيسابوري
احلاكم (ت 129هـ).
 -11السنن الكربى لإلمام أيب بكر بن احلسـني البيهقـي (ت 197هــ) ،ذكـره مـر ًة
واحدة.
أما كتبه ومؤلفاته التي رجع إليها يف رشح احلديث واعتمد عليها يف تفسريه  ،فأمههـا
كتاب :النريين يف رشح الصحيحني ذكرها يف تفسريه اثنا عرشة مرة.
و كتاب القبس رشح موطأ اإلمام مالك بن أنس ذكره ثالث مرات.
مصادره من الفقه وأصوله
يعترب ابن العريب إمام ًا من أئمة املذهب املالكي ،وفقيه ًا مـن فقهائـه وجمتهديـه،
وقــد اســتمده مادتــه الفقهيــة مــن أمهــات املصــنفات واملصــادر املالكيــة ،كاملوطــأ،
والواضحة ،واملدونة ،والعتبية ،واملخترص ،وغريهـا ،ومـن أقـوال وآراء أئمـة الفقـه
املالكي.
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 املوطأ :لإلمام مالك بن أنس (ت 189هـ) وقد جعله مصدر ًا أصي ًال رجع إليـه يف
مواضع متعددة.
 املخترص :لعبد اهلل بن احلكم (ت 011هـ). الواضحة :لعبد امللك بن حبيب األندليس (ت 017هـ) ،وقد استشهد ابن العـريببكالم ابن حبيب يف مواطن كثرية من تفسريه ،وأخذ بآرائه الفقهية.
 املدونة :لعبد السالم بن سعيد ،املعروف بسحنون (ت 012هــ) ،اعتربهـا أصـ ًال
ملادته الفقهية واألصولية يف تفسريه.
كام اعتمد عىل أقوال وآراء أئمة وأعالم املذهب املالكي ،وجعل أقوال هؤالء األئمـة
األعالم عامده األسايس يف جمال الفقه وأصوله ،وكان يذكرهم باالسم أحيان ًا ،فيـذكر
املسألة الفقهية ويشري إىل اسم قائلها ،وأهم هؤالء األعـالم الـذين أخـذ عـنهم ابـن
العريب ودون آراءهم يف تفسريه باإلضافة إىل من تقدم ذكرهم من أصحاب املصنفات
هم:
 -1ابن نافع ،أبو حممد عبد اهلل بن نافع ( ت 171هـ).
 -0أشهب ،مسكني بن عبد العزيز بن داود بن ابراهيم القييس العامري
(ت 021هـ).
 -1ابن املاجشون ،عبد امللك بن عبد العزيز بن داود بن ابراهيم القييس
العامري (ت 010هـ).
 -1مطرف ،مطرف بن يسار اليساري اهلاليل (ت002هـ).
 -9أصبغ ،أبو عبد اهلل أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع (ت009هـ).
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 -1ابن املواز ،حممد بن إبراهيم بن زياد السكندري (ت019هـ).
 -8ابن وهب ،أبو حممد عبد اهلل بن وهب بن مسلم القريش (ت089هـ).
 -7ابن القاسم ،عبد اهلل بن حممد بن القاسم (ت 171هـ).
 -9أبو بكر األهبري ،حممد بن عبد اهلل بن صالح (ت 199هـ).
 -12الشايش ،أبو بكر حممد بن أمحد بن احلسني الشايش (928هـ).
 -11الطرطويش ،أبو بكر حممد بن خلف سـليامن بـن أيـوب القـريش الفقيـه
املالكي الزاهد (902هـ).
مصادره من كتب العقيدة:
يف ميدان العقيدة ،من أهم املصادر التي أفاد منها ابن العريب – يف تفسريه،-
ُك ُت ُبه؛ التي تناولت معظم القضايا واملسائل العقدية ،ومن أبرز هذه الكتب :األمد
األقىص يف أسامء اهلل احلسنى( ،)1وكتاب :املقسط( ،)0والنبوات( ،)1وقانون التأويل(.)1
مصادره من التاريخ والسري
إن من أهم املصادر التي اعتمد عليها ابن العريب يف جمال التاريخ والسري :سـرية
الرسول صىل اهلل عليه وسلم ،أليب بكـر حممـد بـن إسـحق املطلبـي (ت 192هــ)،
ومغــازي الرســول صــىل اهلل عليــه وســلم ،أليب بكــر عبــد اهلل بــن عمــر الواقــدي
(ت 028هـ).
( – )1ينظر :ص  ،30من هذا البحث.
( – )2ينظر :ص  ،3٩-30من هذا البحث.
( – )3ينظر :ص ،34من هذا البحث.
( – )4ينظر :ص  ،40من هذا البحث.
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إن اعتامد ابن العريب عىل هذه املصـادر املختلفـة واملتنوعـة أعطـت لكتابـه -أحكـام
القرآن ،-قو ًة ومتان ًة ،اوز ايا اد اة توثيق ،ما جعل هذا الكتاب مصدر ًا يرجع إليه يف كثـري
من قضايا العلم ومسائله املتشعبة.

منهجه املتّبع
حدد ابن العريب يف مقدمة تفسريه  ،اخلطة التي سار عليهـا واعتمـدها ،حيـث
ص
قال .." :اف اام ا هت اف اق اع ال ْيه النه اظ ُر اأ ْث اب ْتناا ُه ،او اما ات اع اار اض فيه اش اج ْرناا ُه ،او اش اح ْذناا ُه احتهى اخ ُلـ ا
ف اع اىل كال اام اهتا اب ْل ُح ُروف اها ،افن ْاأ ُخ ُذ ب ام ْعر افت اها
ن اُض ُار ُه او اور اق ع ار ُار ُه .افن ْاذك ُُر ْاآل اي اةُ ،ث هم ان ْعط ُ
اهتا ُم اضا اف ًة ،اون ْاح اف ُظ يف اذل اك ق ْس ام ا ْل اب اال اغـة ،او انت ااح هـر ُز اعـ ْن
ُم ْف ار اد ًةُ ،ث هم ن اُرك ُب اها اع اىل اأ اخ او ا
املُْناا اق اضة يف ْاألا ْحكاام اواملُْ اع اار اضة ،او ان ْحت ُ
ااط اع اىل اجانب الل اغة ،او ُن اقاب ُل اها يف ا ْل ُق ْرآن ب اام اجا اء
اجلميع؛ إ ْذ ا ْلكُل م ْن عنْـد اهلله ،اوإن اهـام ُبع ا
ـث ُحم ا همـد
الصح ا
يف السنهة ه
يحة ،او انت ااح هرى او ْج اه ْ ا
ب اع اىل اذل ا
ـع اال ُبـده مـ ْن
اص هىل اهللهُ اع ال ْيه او اس هل ام ل ُي اب ا
ـك بت ااواب ا
ني للنهاس اما نُز ال إ ال ْيه ْم ،او ُن اعق ُ
ْـر اج اعـ ْن
اْ
يت ا ْل اق ْ
حتصيل ا ْلع ْلم اهبا من اْها ،ح ْر ًصا اع اىل اأ ْن اي ْأ ا
ـو ُل ُم ْسـتاق ىال بنا ْفسـه ،هإال اأ ْن اخي ُ
ني لل هت ْقصـري او ْاإل ْك اثـار ،اوب امشـي ائة اهلله ن ْاسـت ْاهدي،
ا ْل اباب افنُح ايل اع ال ْيه يف ام ْو ُضوعه ُجماانب ا
اف ام ْن ا ْهيد اهللهُ اف ُه او املُْ ْهتادي اال ار هب اغ ْ ُري ُه"(.)1
من خالل كالم ابن العريب يف هذه املقدمة ي هتضـح التزامـه بالتفسـري املـأثور مـن
القرآن والسنة ،ومها األصالن واملصدران األساسيان يف تفسري كالم اهلل تعاىل؛ ألهنـام
من عند اهلل كام قال" :إذ الكل من عند اهلل" ،ومها طريق الوصول إىل معرفـة مـراده،
وهذه املصادر املعتمدة ،هي حمل إمجاع أهل السنة واجلامعة من غري خالف ،متمثلة يف
( – )1أحكام القرآن ،ابن العريب ،ج ،٩ص.4-5
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كتاب اهلل ،والسنة الصحيحة ،وهذا ما يسمى يف علم التفسري :بالتفسري باملأثور ،الذي
يندرج حتته أيض ًا أقوال الصـحابة والتـابعني ،وكـذا قواعـد وأصـول اللغـة العربيـة
وعلومها ،من نحو ،ورصف ،وبالغة عىل تفصيل يف ذلك ،ثم يأيت بعد ذلك التفسري
بالرأي املحمود ،وهو إعامل العقل والرأي وفق رشوط وقواعد ال ختـرج بحـال عـن
مقتضيات الكتاب والسنة.
ولقد رصح ابن العريب بام ال يدع للشك بأن تفسري النبي صىل اهلل عليه وسلم هو
القول الفصل بعد القرآن ،وهو العمدة ال يعدل عنه إىل غريه؛ إذ هـو الـنص القـاطع
الذي يرفع اإلشكال ويزيل كل لبس ،ويدفع كل وهـم ،وهبـذا تظهـر قيمـة التفسـري
باحلديث عند ابن العريب.
ويف موطن آخر نجد ابـن العـريب يـذكر أقـوال الصـحابة رضـوان اهلل علـيهم،
ويمجدها ،ويثني عليها ،ويعتربها العلم الذي ال يرده منصف ،ومن له مسكة عقـل؛
كيف ال ،وهم الذين شاهدوا نزول الوحي ،وسمعوا التفسري من املعصـوم صـىل اهلل
عليه وسلم  ،وشـاهدوا أسـباب النـزول ،واختصـوا باإلملـام بـال اقرائن واألحـوال،
وانفردوا بالفهم التام وفصاحة اللسان ،والعلم الصحيح ال سيام كرباؤهم ،كاخللفـاء
األربعــة الراشــدين ،وابــن مســعود ،وابــن عبــاس ،وأيب بــن كعــب ،وزيــد بــن
اجت اام اع فـيه ْم اأ ْم اـران
الص احا اب ُة بخ االف اذل اك افإ ههنُ ْم ْ
ثابت...وغريهم ،فيقول عنهم " :او ه
اح ُة اوا ْل اب اال اغ ُة؛ إ ْذ جب هلت ُُه ْم اع ارب هية ،او ُل اغت ُُه ْم اسلي اقة .اوال هثاّن :اأ ههنُ ْم
مها :ا ْل اف اص ا
اعظ ايامن :اأ احدُ ُ ا
مج الـ ًة،
اهدا ُة اع ْق ال املْا ْعناـى ُ ْ
اهدُ وا اق ْو ال النهبي اص هىل اهللهُ اع ال ْيه او اس هل ام اوف ْع ال ُه ،اف اأ افا اد ْ ُهت ْم املُْ اش ا
اش ا
ون يف كُل حـد ٍ
رب ك اام ْن اعا اي ان  .اأ اال ت اار ُاه ْم اي ُقو ُل ا
يث:
ا
استي افا اء املْا ْقصد كُله ؛ او ال ْي اس ام ْن اأ ْخ ا ا
او ْ
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ول اهلله اص هىل اهللهُ اع ال ْيه او اس هل ام بك ااذا ،او اهناى ار ُس ُ
اأ ام ار ار ُس ُ
ول اهلله اص هىل اهللهُ اع ال ْيـه او اسـ هل ام اعـ ْن
ـال االز ًمـا؛ او اه ا
يحا او ان ْق ً
ك ااذا ،او اال اي ْذك ُُرو ان ال ْف اظ ُه ،اوك ا
ـذا اال اينْ ابغـي اأ ْن
ربا اصح ً
اان اذل اك اخ ا ً
يب فيه ُمنْصف ل اب ايانه"(.)1
اي ْس ارت ا
كام مل هيمل –رمحه اهلل -جانب اللغة العربية كام أسلفنا ذكره ،وكام أشـار هـو يف
مقدمته؛ إذ يعتربها أصل البد من الرجوع إليه ،واالعتامد عليه ،فيقول .." :اون ْاح اف ُظ يف
اذل اك ق ْس ام ا ْل اب اال اغة ،او انت ااح هر ُز اع ْن املُْناا اق اضة يف ْاألا ْحكاام اواملُْ اع اار اضة ،او ان ْحت ُ
ااط اع اىل اجانب
الل اغة.)0("..
هذه هي أهم خطوات املنهج الذي اتبعه ابن العريب يف تفسريه ،وقيمته عنـده كـام
رسمها وحددها ،وجتلياهتا هي كاآليت:
تفسري القرآن بالقرآن:
جاء تفسري ابن العريب وفق معـايري مضـبوطة حمـددة ،ومقـاييس كاملـة دقيقـة،
وموازين سليمة ،أحكمها بالكتاب والسنة الصحيحة ،فكان منهج ًا وطريق ًا يسـتحق
الثناء والذكر بسببه ،ففي تفسري القرآن بالقرآن نجد أن ابن العـريب ،مـا تـرك مسـألة
لفظية ،أو نحوية ،أو بالغية إال استدل عليها بالقرآن الكريم ،وتوضيح ذلك كالتايل:
أ -لقد قام ابن العريب بتفسري األلفاظ القرآنية الكريمة واالستدالل عىل معانيها بـام ورد
من تلك املعاّن يف آيات أخرى ،و هذه األمثلة عىل سبيل التمثيل ال احلرص:

( – )1أحكام القرآن ،ابن العريب ،ج ،٩ص.52-53
( – )2املصدر نفسه ،ج ،٩ص.5
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يمـ ُة
 -1عند تفسري قوله تعاىل { :ايا اأ اهيا ا هلذي ان آ امنُـوا اأ ْو ُفـوا بـا ْل ُع ُقود ُأح هل ْ
ُـم اهب ا
ـت الك ْ
حيك ُُم اما ُيريـدُ } [املائـدة :
ْاألا ْن اعام إ هال اما ُيت اْىل اع ال ْيك ُْم اغ ْ اري ُحمل ه
الص ْيد او اأ ْنت ُْم ُح ُرم إ هن اهللها ا ْ
رش اة  :يف املُْ ْختاار  :اأ هما ام ْن اق اال  :ه
ـي
إن الـنه اع ام ه ا
 ]1قال ابن العريب.." :املْا ْس اأ ال ُة ال هثال اث اة اع ْ ا
ْاإلب ُل اوا ْل اب اق ُر اوا ْل اغن ُام  ،اف اقدْ اعل ْمت ص هح اة اذل اك ادل ًيال  ،او ُه او اأ هن النه اع ام عنْـدا اب ْعـض اأ ْهـل
اص ل ْإلبل ُي اذك ُهر او ُي اؤن ُ
هث ؛ اقا ال ُه ا ْب ُن ُد ار ْي ٍد او اغ ْ ُري ُه .
اسم اخ ٌّ
الل اغة ْ
فء او امنااف ُع اومن اْها ت ْاأ ُك ُل ا
يها
يها د ْ
ون او الك ُْم ف ا
او اقدْ اق اال اهللهُ ات اع ااىل  { :او ْاألا ْن اعا ام اخ ال اق اها الك ُْم ف ا
حتم ُل اأ ْث اقا الك ُْم }[النحل  ،]1-9 :او اق ا
ارس ُح ا
حي ا
ـال ات اع ا
ـاىل:
ون او ا ْ
ون اوح ا
مجال ح ا
اا
ني تُر ُ
ني ت ْ ا
محو ال ًة او اف ْر ًشا ُك ُلوا مها ار از اقك ُْم اهللهُ او اال اتتهب ُعوا ُخ ُط اوات ه
الش ْي اطان إ هن ُه ال ُك ْم
{ اوم ْن ْاألا ْن اعام ا ُ
عادُ ٌّو ُمبني اث اامن اي اة اأ ْز او ٍ
اـني }[األنعـام ،]111-110 :
اج م ْن ه
الض ْأن ا ْثن ْاني اوم ْن املْا ْعـز ا ْثن ْ
محو الـ ًة
او اق اال { :اوم ْن ْاإلبل ا ْثن ْاني اوم ْن ا ْل اب اقر ا ْثن ْاني } .اف اه اذا ُم ْرتابط ب اق ْوله :اومـ ْن ا ْألا ْن اعـام ا ُ
و افر ًشا ،اأي اخ ال اق جن ٍ
ـم
هات او اخ ال اق م ْن ْاألا ْن اعام ا ُ
ا
ْ
ـارا اوصـ اغ ًاراُ ،ث ه
محو ال ًة او اف ْر ًشـا اي ْعنـي ك اب ً
ا ْ
ـهدا ا اء إ ْذ او هصـاك ُْم اهللهُ اهب ا
رس اها اف اق اال { :اث اامن ايـ اة اأ ْز او ٍ
ـذا }
اج } اإىل اق ْولـه { :اأ ْم ُكنْـت ُْم ُش ا
اف ه ا
ـو ام
وهناا اي ْ
[األنعام  ،]111 :او اق اال ات اع ااىل { :او اج اع ال الك ُْم م ْن ُج ُلود ْاألا ْن اعام ُب ُيوتًا ت ْاستاخف ا
ـي ْاإلب ُ
ـل
ـو ام إ اقـا امتك ُْم اومـ ْن اأ ْص ا
اظ ْعنك ُْم او اي ْ
ـواف اها } اوهـ اي ا ْل اغـن ُام { او اأ ْو ابار اهـا } اوه ا
{ او اأ ْش اعار اها } اوه اي املْ ْع ازى  { ،اأ اثا ًثا او امتاا ًعا اإىل ح ٍ
ني }[النحل  .،]72 :اف اهذه اث اال اث ُة اأد هل ٍة
اسم النه اعم هلاذه ْاألا ْجنااس ال هث اال اثة ْ :اإلبل اوا ْل اب اقر اوا ْل اغنام ؛ لت ْاأنيس اذل اك
ُتنْب ُئ اع ْن ت ااضمن ْ
كُله.)1("..

( – )1أحكام القرآن ،ابن العريب ،ج ،4ص٩5-٩4
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رشى اقا ُلوا اس اال ًما اق اال
 عند تفسري قوله تعاىل { :او ال اقدْ اجا اء ْت ُر ُس ُلناا إ ْب اراه ايم با ْل ُب ْ ا
س االم افام الب اث اأ ْن جاء بعج ٍل حن ٍ
يذ} [هود  ،]19 :قال ابن العريب" :املْا ْس اأ ال ُة ال هثان اي ُة :
ا ا ْ ا
ا
ا
اق اال ُع ال اام ُؤناا اق ْو ُل ُه  { :اقا ُلوا اس اال ًما اق اال اس االم } .ايدُ ل اع اىل اأ هن احت هي اة املْا االئكاة ه اي احت هي ُة ابني
اهناا ام ْعناى ك ااالمه ْم اال ال ْف ُظ ُه،
يح اأ هن " اس اال ًما " اه ُ
الصح ُ
آ اد ام .اقا ال ا ْل اقايض ْاإل اما ُم :ه
جلاه ُل ا
ون اقا ُلوا اس اال ًما } [الفرقان ، ]11 :او ال ْو
اوك ااذل اك ُه او يف اق ْوله { :اوإ اذا اخا اط اب ُه ْم ا ْ ا
ك ا
اان ال ْف ُظ ك ااالمه ْم اس االم اع ال ْيك ُْم افإ هن ُه امل ْ اي ْقصدْ ذك اْر ال هل ْفظ ،اوإن اهام اق اصدا ذك اْر املْا ْعناى ا هلذي
ربا
ايدُ ل اع ال ْيه ال ْف ُظ اس اال ٍم .اأ اال ت اارى اأ هن اهللها ُس ْب احا ان ُه ملاها اأ ارا اد ذك اْر ال هل ْفظ اق اال ب اع ْينه ،اف اق اال ُخم ْ ً
ربت ُْم } [الرعد ،آية {. ]01 :اس االم اع ال ْيك ُْم ط ْبت ُْم
اع ْن املْا االئكاة { :اس االم اع ال ْي ُك ْم ب اام اص ا ْ
وها اخالدي ان } [الزمر ،]81 :او اأ ْبدا ُع منْ ُه يف الده اال الة اأ هن ُه اق اال { :اوت اار ْكناا اع ال ْيه اام يف
افا ْد ُخ ُل ا
وسى او اه ُار ا
ون } [الصافات .]102 -119 :او اق اال اأ ْي ًضا:
ْاآلخري ان اس االم اع اىل ُم ا

ني } [الصافات. "]112 -109 :
{ اوت اار ْكناا اع ال ْيه يف ْاآلخري ان اس االم اع اىل ْإل اياس ا
()0

هكذا -ويف هذين املثالني -يستعني ابن العريب عىل تفسري كل من لفظ (األنعام)
و(سالم) يف هاتني اآليتني ،ويستدل عىل معنيـيهام بـام ورد مـن ذلـك يف آيـات كريمـة
أخرى ،ويف كتابه اليشء الكثري من ذلك.
ب -يقوم ب االستدالل عىل قضية لغوية وردت يف آية بام يشهد هلا ويؤكدها من آيـات
أخرى:

( – )2املصدر نفسه  ،ج ،5ص.٩١
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اان ال ُه إ ْخ اوة اف ُ
ومثال ذلك ما جاء يف املسألة الثالثة عرشة عند قوله تعاىل { :افإ ْن ك ا
ألمـه
السدُ ُس م ْن اب ْعد اوص هي ٍة ُيوِص اهبا اأ ْو اد ْي ٍن } [النساء ]11 :؛ إذ يستعني ابن العريب هنـا
باآليات القرآنية الكريمة لتأكيد إطالق لفـظ اجلمـع عـىل االثنـني فصـاعد ًا إلثبـات
املسألة فيقول " :او اذل اك م ْن اث اال اثة اأ ْو ُج ٍهْ :األا هو ُل :اأ هن ُه اينْ اطل ُق ال ْف ُظ ْاإل ْخ اوة اع اىل ْاألا اخ او ْين؛
اجل اام اعة اع اىل ا ْل اواحد ،ات ُق ُ
ول ا ْل اع ار ُب :ن ْاح ُن اف اع ْلناا ،اوتُريدُ ا ْل اقائ ُل لنا ْفسه
اب ْل اقدْ اينْ اطل ُق ال ْف ُظ ْ ا
ـم} [احلـج ]19 :او اق ا
اص ًة .او اقدْ اق اال ات اع ااىل {:اه اذان اخ ْص اـامن ْ
ـال:
اخ ه
ـموا يف ارهب ْ
اخ ات اص ُ
{ او اه ْل اأت ا
اب } ُث هم اق اال { :اخ ْص اـامن اب اغـى اب ْع ُضـناا اع ا
ـىل
اخل ْصم إ ْذ ت ااس هو ُروا املْ ْح ار ا
ااك ان اب ُأ ْ ا
اب ْع ٍ
ض }[ص ،آية ]01 :ثم قال (سورة ص ،آية ،]00 :وقال { :اف اقدْ اص اغ ْت ُق ُلو ُبك اُام}
ـم
حلكْمه ْم اشاهدي ان }[النمل ،آية ]19 :او اق اال  { :ب ا
[التحريم ،آية ]1 :او اق اال { :او ُكنها ُ
ـول اواحـد  .او اق ا
الر ُس ُ
اي ْرج ُع املُْ ْر اس ُل ا
ـاىلُ { :أو الئ ا
ـال ات اع ا
ـك
ون }[األنبياء ،آيـة ،]87 :او ه
ان .او اق ا
ون }[النور ،آية ]01 :اي ْعني اعائ اش اة ،اوق ايل اعائ اش ُة او اص ْف او ُ
ون مها اي ُقو ُل ا
رب ُء ا
ـال{:
ُم ا ه
اف الن اههار }[األعراف ،آيـة]192 :
اح }[طه ،آية .]112 :او اق اال {:او اأ ْط ار ا
او اأ ْل اقى ْاألا ْل او ا
ون }[الشعراء ،آية ]19 :او اق اال {:اأ اف امـ ْن ك ا
مها اط ار افان .او اق اال {:إنها ام اعك ُْم ُم ْستام ُع ا
اـان
او ُ ا
ان افاس ًقا اال اي ْست ُاو ا
ُم ْؤمنًا ك اام ْن اك ا
هاس
ون }[السجدة ،آية ]17 :او اق اال {:ا هلذي ان اق اال اهل ُ ْم الن ُ
اخ اش ْو ُه ْم }[آل عمران ،آية ]181 :اوك ا
ه
مج ُعوا الك ُْم اف ْ
اان اواحدً ا .او اه اذا كُل ُه
هاس اقدْ ا ا
إن الن ا
اصحيح يف الل اغة اسائغ ،الك ْن إ اذا اقا ام اع ال ْيه ادليل ؛ اف اأ ْي ان الده ل ُيل ؟. )1("..
ج -كام يذكر ابن العريب وجه اإلعراب لأللفاظ والتعابري القرآنية يف اآلية الكريمة ثم
يعزز هذا اإلعراب بام ورد مثله يف آية أخرى ،فيجعل اآلية القرآنية الكريمة دليل عىل
( – )1املصدر السابق ،ج ،٩ص.44٩
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مسألة نحوية ومن أمثلة ذلك :عند قوله تعاىل { :اوا هت ُقوا ف ْتنا ًة اال تُصي اب هن ا هلـذي ان اظ ال ُمـوا
اص ًة اوا ْع ال ُموا اأ هن اهللها اشـديدُ ا ْلع اقـاب} [األنفـال  ، ]09 :يقـول " :اق ا
ـال الناـا
منْك ُْم اخ ه
اـز ْل مـ ْن
اش ْي ُخناا اأ ُبو اع ْبد اهلله الن ْهحوي  :اه اذا اهنْي فيه ام ْعناى اج اواب ْاألا ْمر  ،ك ااام ُي اق ُال :اال ت ُ
حيط امنهك ُْم ُس ال ْي اام ُن
الده ا هبة اال ات ْط ار احن اهك  ،او اقدْ اجا اء م ْث ُل ُه يف ا ْل ُق ْرآنُ { :ا ْد ُخ ُلوا ام اساكناك ُْم اال ا ْ

او ُجنُو ُد ُه } [النحل. "]17:
( )0

وهكذا فإن ابن العريب جيعل من اآليـات القرآنيـة شـواهد نحويـة عـىل أوجـه
اإلعراب يف األلفاظ والتعابري القرآنية الكريمة.
د -يستدل عىل معنى بالغي ورد يف آية بام يدل عليه ويؤكده مـن آيـة أخـرى ،فعنـد
ٍ
ـس
تفسري قوله تعاىل { :اأ اف ام ْن اأ هس اس ُبنْ ايا ان ُه اع اىل ات ْق اوى م ان اهلله اور ْض اوان اخ ْري اأ ْم امـ ْن اأ هس ا
بنْيا انه اع اىل اش افا جر ٍ
ف اه ٍ
ني} [التوبة :
ار اف ْاهنا اار به يف ناار اج اهن اهم اواهللهُ اال ا ْهيدي ا ْل اق ْو ام ال هظامل ا
ُ ا ُ
ُُ
ـي اص ه
ـىل اهللهُ اع ال ْيـه او اسـ هل ام إ ْذ
 ،]129يقول ابن العريب" :ق ايل :إنهـ ُه احقي اقـة { ،اوإ هن النهب ه
اأ ْر اس ال إ ال ْيه اف ُهد ام ُرئ اي الد اخ ُ
ـي
ان اخي ُْر ُج منْ ُه } ،م ْن ر اوا اية اسعيد ْبن ُج اب ْ ٍري او اغ ْريه :احتهى ُرئ ا
الد اخ ُ
ان يف از امان اأيب اج ْع اف ٍر املْان ُْصور .اوق ايل :اه اذا اجمااز  ،املْا ْعناى اأ هن امآ الـ ُه اإىل ناـار اج اهـن اهم،
ـت ،
حت ُ
هـار ا ْ
ـارة اإىل اأ هن الن ا
افك ااأ هن ُه ْاهنا اار إ ال ْيه ،او اه اوى فيه  .او اه اذا اك اق ْوله { :اف ُأم ُه اهاو اية } اإش ا

اجلنه اة اف ْو ُق"(.)1
ك ااام اأ هن ْ ا
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هذه نامذج من واقع تفسري ابن العريب ،دلت عىل تأثره بتفسري القرآن بالقرآن
لتأكيد املعاّن املختلفة فيه.
تفسري القرآن باحلديث
لقد اعتمد ابن العريب عىل احلديث الرشيف يف تفسريه؛ إذ تفسـري القـرآن بالسـنة
النبوية يعد األصل الثاّن بعد القرآن الكريم ،لذا جعله ركيزة أساسية من ركائز التفسري
باملأثور عنده ،وموقفه من هذا التفسري كان واضح ًا ،جتـىل يف عنايتـه الفائقـة بـام ورد يف
كتب الصحيح واالقتصار عليها ،وتتمثل هذه العنايـة يف االلتـزام باحلـديث الصـحيح
والتعويل عليه واعتامده أص ً
ال من أصول الدين يف املجاالت املختلفة التي ختـدم القـرآن
الكريم  ،ثم الدعوة إىل التمسك باحلديث الصحيح من خالل مصـنفاته ،حفاظـ ًا عليـه
من الكذب والدس والوضع ،لئال يتسلل ذلك إىل أصل الرشيعة املطهرة ،لذلك مل يقبل
من احلديث إاله ما صح سنده ،وثبت عند فحول أهل هذا الفن؛ إذ يقول يف هذا الصدد:
اـاب ا ْل ُب اخـاري  ،او ُم ْسـل ٍم ،
ـي كت ُ
" ااال ايدْ ُع او هن اأ احد منْك ُْم هإال ب اام يف ا ْل ُكتُـب ْ ا
اخل ْم اسـة ؛ اوه ا
يها اما يف
ُب ه اي ابدْ ُء ْاإل ْس االم  ،او اقدْ اد اخ ال ف ا
الرتمذي  ،او اأيب اد ُاود  ،اوالن اهسائي ؛ اف اهذه ا ْل ُكت ُ
او ْ
املُْ او هطإ ا هلذي ُه او اأ ْص ُل الت اهصانيف ؛ او اذ ُروا س او ااها"(.)1
ويف موضع آخر يقول " :اذل اك يف الدين اال ُي ْؤ اخ ُذ م ْن الر اوا ايات اع ْن النهبـي اص ه
ـىل اهللهُ
اع ال ْيه او اس هل ام هإال اما اص هح اسنادُ ُه ل ائ هال ايدْ ُخ ال يف اخ ارب ا ْلكاذب اع اىل ار ُسـول اهلله اص ه
ـىل اهللهُ اع ال ْيـه
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ص  ،اب ْ
اخل ْرسـان
ـاب ْ ُ
ـل ُر هب اـام اأ اص ا
ـاب الـنه ْق ا
ب ا ْل اف ْض ال إ اذا بـه اقـدْ اأ اص ا
او اس هل ام اف اب ْين ااام ُه او اي ْط ُل ُ
ني"(.)0
املُْب ا
هبذا الكالم يتضح للعيان ،احلرص الشديد من ابن العريب عىل ذكر احلديث من
مصدره من كتب الصحاح عند االستشهاد به يف التفسري ،ثم التنبيه عىل أنـه صـحيح
رواه األئمة ،ويعني بذلك أئمـة احلـديث وحفاظـه الـذين أمجـع مجهـور األمـة عـىل
عدالتهم وتوثيقهم ،وأال يكتب عن النبيـ صىل اهلل عليه وسلم ـ إاله ما صـح سـنده،
لئال يدخل يف حيز الكذب عىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم .واستعان ابن العـريب
باحلديث يف التفسري يف جماالت متعددة أمهها:
أ -االستشهاد باحلديث النبوي للداللة عىل حكم رشعي أو مسـألة فقهيـة :واألمثلـة
كثرية جد ًا؛ ألهنا يف جمال األحكام واملسائل الفقهية ،وما هذا التفسري إال تفسري فقهي
السـي ائات } اق ا
احل اسـناات ُي ْ
الساد اس ُة  :اق ْو ُل ُه  { :ه
ـال ا ْبـ ُن
ـذه ْب ان ه
إن ْ ا
منها :قوله" :املْا ْس اأ ال ُة ه
اتُ :س ْب اح ا
احل ْمدُ هلل ،او اال إ ال اه
الصاحلا ُ
املُْ اسيب  ،او ُجمااهد  ،او اع اطاء  ،ه اي ا ْل اباق اي ُ
ات ه
ان اهلل ،او ْ ا
اخل ْم ُس  ،اوبه اق اال امالك  ،او اع ال ْيـه ايـدُ ل
الص ال او ُ
ْرب .او اق اال ا ا
ات ْ ا
مجا اعة :ه اي ه
هإال اهلل ،او ااهللهُ اأك ا ُ
احلـد ُ
يح:
الصـح ُ
يث ه
الص االة  ،اف اع ال ْيـه اي ْرج ُ
اأ هو ُل ْاآل اية يف ذكْر ه
ـع آخ ُر اهـا  ،او اع ال ْيـه ايـدُ ل ْ ا
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اجل ُم اعة اك هف اارة ملاا اب ْين ُاه هن اما ُا ْجتُن اب ْت املْا ْق ات ال ُة } .او ُرو اي:
الص ال او ُ
ات ْ ا
{ ه
اجل ُم اع ُة اإىل ْ ُ
اخل ْم ُس  ،او ْ ُ
{ اما ُا ْجتُن اب ْت ا ْل اك ابائ ُر }(.)0("...)1
حل ُم ْ
اخلنْزيـر
ويف املسألة اخلامسة عند قوله تعاىلُ { :حر ام ْت اع ال ْيك ُُم املْا ْي ات ُة اوالده ُم او ا ْ
يحـ ُة او امـا اأك ا
السـ ُب ُع إ هال امـا
رتد اي ُة اوالنهط ا
اـل ه
او اما ُأه هل ل اغ ْري اهلله به اواملُْن اْخن اق ُة اواملْا ْو ُقو اذ ُة اواملُْ ا ا
اـت مـ ْن او اث ٍ
ـاق
اذ هك ْيت ُْم } [املائدة  ،]1 :يقول ..":املُْ اتناد اي ُة :اف ُي اق ُال  :ناده ْت الده ا هبـ ُة إ اذا ا ْن اف الت ْ
افناده ْت اف اخرج وراءها افرمي ْت برم ٍح اأو سي ٍ
ات  ،اف اه ْل ايك ُ
ُـون ار ْم ُي اهـا اذكاـا ًة اأ ْم اال ؟
ف اف اامت ْ
ا ا اا اا ُ ا ُ ْ ْ ا ْ
ب اب ْع ُض ُه ْم اإىل اأ هن ُه ايك ُ
ـو ْ
اف ْ
ـار
اخ ات ال ا
ُون اذل اك اذكاا ًة فيـه  ،او ُه ا
ف ا ْل ُع ال اام ُء يف اذل اك ؛ اف اذ اه ا
اخت اي ُ
الشافعي اوا ْبن احب ٍ
آخ ُر ا
ون  :اال ُي اذكهى به  ،او ُه او ْ
يب .او اق اال ا
ه
اخت اي ُار امال ٍك.
او اقدْ ار اوى ا ْل ُب ا
خاري او اغ ْ ُري ُه اع ْن { ارافع ْبن اخد ٍ
يج اق االُ :كنها ام اع النهبي اص هىل اهللهُ اع ال ْيه
هاس ُجوع ،اف اأ اص ْبناا إب ًال او اغن ًاام ،افناده منْ اها ابعري اف اط ال ُبو ُه
اب الن ا
احل ال ْي افة ،او اأ اص ا
او اس هل ام بذي ْ ُ
اف ال ْم اي ْقد ُروا اع ال ْيه ،اف اأ ْه اوى إ ال ْيه ار ُجل ب اس ْه ٍم اف اح اب اس ُه اهللهُ ؛ اف اق اال النهبي اص هىل اهللهُ اع ال ْيه

او اس هل ام :ه
اصنا ُعوا به اهك ااذا(.)0( "...)1
إن هلاذه ْاإلبل اأ اوابدا ك ااأ اوابد ا ْل او ْحش ،اف اام ناده اع اليْك ُْم اف ْ
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ب -االعتامد عىل احلديث الرشيف يف بيان معاّن األلفاظ القرآنية وتفسري نصوصـه،
واألمثلة عىل ذلك كثرية منها :أن ابن العريب يستعني باحلديث يف تفسري اإلحسان عند
تفسري قوله تعاىل { :اه ْل اج اـزا ُء ْاإل ْح اسـان إ هال ْاإل ْح اس ُ
ـان} [الـرمحن  ،]12 :قـال ابـن
الصحيح { اأ هن ج ْرب ايل اس اأ ال النهب هي اص هىل اهللهُ اع ال ْيه او اسـ هل ام
احلديث ه
العريب " :او اقدْ اث اب ات يف ْ ا
اع ْن ْاإل ْح اسان  ،اف اق اال  :اأ ْن ات ْع ُبدا اهللها ك ااأنهك ت اارا ُه  ،افإ ْن امل ْ ات ُك ْن ت اارا ُه افإنهـ ُه اي اـراك }( .)1اف اه ا
ـذا
ان اهلله اف ُه او ُد ُخ ُ
إح اس ُ
إح اس ُ
اجلنه ُة..)1("..
ان ا ْل اع ْبد .او اأ هما ْ
ْ
احل ْسناى اوه اي ْ ا
ول ْ ُ
ج -االستدالل باحلديث الرشيف للرتجيح بني األقـوال الفقهيـة وأمثلـة هـذا :عنـد
وقوع البيع يف وقت اجلمعة يفسخ أوال؟ فيقول :املْا ْس اأ ال ُة التهاس اع ُة اق ْوله ات اع ااىل { :او اذ ُروا
.و ْ
ـف ا ْل ُع ال اـام ُء إ اذا
اخ ات ال ا
ا ْل اب ْي اع } :او اه اذا ُجم ْ امع اع اىل ا ْل اع امل به  ،او اال خ اال ا
ف يف ا ْ
حتـريم ا ْل اب ْيع ا
ـري ُة ُ :ي ْف اس ُ
ـت .او اقا الـ ُه ا ْبـ ُن ا ْل اقاسـم يف
ـخ امـا امل ْ اي ُف ْ
او اق اع ؛ اففي املُْدا هوناة ُي ْف اس ُخ .او اق اال املُْغ ا
ب ،او اق اال يف املْا ْج ُمو اعة :ا ْل اب ْي ُع ام ٍ
اض .او اق اال ا ْب ُن املْااج ُشون ُ :ي ْف اس ُخ اب ْي ُع
ا ْل اواض احة ،او اأ ْش اه ُ
الشافعي :اال ُي ْفس ُخ بكُل اح ٍ
ال .او اأ ُبو احني اف اة اي ُق ُ
ام ْن اج ار ْت اعا اد ُت ُه به .او اق اال ه
ول با ْل اف ْسخ يف
ا
ات ْفصي ٍل اقر ٍ
يح اف ْس ُخ ُه
يب م ْن املْاالك هية .او اقدْ اب هينها ت ْاوجي اه اذل اك يف ا ْلف ْقه  ،او اح هق ْقناا اأ هن ال هصح ا
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مط :دار ابن كثري ،الياممة  ،سنة٩407 :هـ ٩١47 -م) ،برقم ،3٩7١ :ج ،3ص .40١3
( - )2أحكام القرآن ،ابن العريب ،ج ،4ص.44
( – )3أخرجه البخاري ،رقم  ،30ج ،٩ص ،47ومسلم ،رقم ،٩04ج ،٩ص.44
( - )4أحكام القرآن ،ابن العريب ،ج ،4ص.٩75
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ٍ
ـو
الصحيح ( :ام ْن اعم ال اع ام ًال الـ ْي اس اع ال ْيـه اأ ْم ُرناـا اف ُه ا
الس اال ُم يف ه
بكُل احال؛ ل اق ْوله اع ال ْيه ه
ار ٌّد )( ،)0("...)1عند تفسري قوله تعاىل (سورة اجلمعة ،آية.)9 :
د -اعتامده عىل السنة الصحيحة يف أسباب النزول ،حيـث أكثـر يف هـذا املجـال مـن
الرواية عن الكتب الصحاح  ،ومن أمثلة ذلك :يف سبب نـزول قولـه تعـاىل( :سـورة
املائدة ،آية )91 :فيقول .." :ار اوى ا ْل ُب اخاري اع ْن اأن ٍ
اس اق االُ :كنْت اساق اي ا ْل اق ْوم يف امنْـزل
اخل ْمر  ،اف اأ ام ار ُمنااد ًيا ُيناادي ؛ اف اق اال اأ ُبو اط ْل اح اةُ :ا ْخ ُر ْج افـا ْن ُظ ْر امـا
اأيب اط ْل اح اة  ،افن ااز ال ا ْ
يم ْ ا
حتر ُ
ه اذا الصو ُت ؛ اق اال  :اف اخرجت  ،اف ُق ْلت  :ه اذا من ٍ
إن ْ
ااد ُيناادي :اأ اال ه
اخلا ْم ار اقدْ ُحر ام ْت .
ا
ا ْ
ه ْ
ا ُ
ب اف اأ ْهر ْق اها  ،اوك ا
اخل ْم ُر م ْن ا ْل افضيخ .اق اال  :اف اج ار ْت يف سـكاك املْاديناـة.
اان ْ ا
اف اق اال يل  :ا ْذ اه ْ
ـال  :اف ا
اف اق اال اب ْع ُض ا ْل اق ْوم ُ :قت ال اق ْوم اوه اي يف ُب ُطوهن ْم .اق ا
ـاىل  { :الـ ْي اس اع ا
ـأن اْز ال اهللهُ ات اع ا
ـىل
ني }( .)1او اقـدْ
الصاحلاات ُجنااح ف ايام اطع ُموا } اإىل اق ْولـه { :املُْ ْحسـن ا
ا هلذي ان آ امنُوا او اعم ُلوا ه
رباء اأ ْي ًضا. )1("..
ُرو اي ن ْاح ُو ُه اصح ً
يحا اع ْن ا ْل ا ا
لقد استعان ابن العريب باحلديث الرشيف ،باعتباره أص ً
ال من أصول تفسري
القرآن ،وبيان أحكامه وحك اامه وأغراضه ومراميه ،واقترص عىل احلديث الصحيح،
الذي يسلك سب ً
ال متعددة يف االستشهاد به ،فكان يأيت به ليكون موضع الشاهد يف

( – )1أخرجه البخاري ،باب :باب إذا اجتهد العامل أو احلاكم فأخطأ خالف الرسول من غري علم فحكمه
ض األَحكَا ِم الباطِ َل ِة ورد حمدَ َث ِ
ات األم ِ
مردود ،ج ،2ص 4273؛ ومسلم ،باب نَق ِ
ور ،ج ،3ص.٩54
َ
َ َ
( - )2أحكام القرآن ،ابن العريب ،ج ،4ص.430-44١
اخلم ِر َو َب َي ِ
( - )3أخرجه البخاري ،باب صب اخلمر يف الطريق ،ج ،4ص42١؛ ومسلم ،باب َحت ِري ِم َ
ان َأيَا
يب َوغ ِ
َب َو ِم َن التم ِر َوالب ِ
ّس َوالزبِ ِ
تَكون ِمن َع ِص ِري ال ِعن ِ
َري َها ِمما يسكِر ،ج ،2ص.47
( - )4أحكام القرآن ،ابن العريب ،ج ،4ص.١5
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نفس املسألة التي رد فيها احلديث الضعيف ،وهذا هو املنهج الصحيح السليم الذي
ال ُي ْعنى ببيان الضعف ورده وإنكاره فحسب ،بل يأيت بالدليل من احلديث الصحيح،
ثم يتعرض إىل نقد احلديث سند ًا ومتن ًا ،و ُيبني الضعيف وينبه عليه ،وأوىص بعدم
االشتغال به والتعويل عليه ألنه مردود ال تنهض عليه أحكام الرشيعة.
فموقفه يف االستشهاد باحلديث يف تفسري القرآن مل يكن موقف الناقـل فقـط ،وإنـام
كان له موقف الناقد ،فبجانب أنه كان يشري إىل احلديث الصحيح ذاكر ًا مصـدره مـن
كتب الصحاح كان ينبه عىل احلـديث الضـعيف ،مبينـ ًا سـبب ضـعفه ،سـواء أكـان
الضعف يف السند أم يف املتن ،وهذا يدل داللـة واضـحة عـىل مـدى تبحـره يف علـم
احلديث دراية ورواية ،كام كان يتعرض للحديث الضعيف من جهة سنده فيـذكر مـا

فيه من ضعف .
()1

وتتمثل طريقة ابن العريب يف االستشهاد باحلديث يف جمال التفسري ،تـار ًة يف ذكـر
مضانه من كتب الصحاح ،وتار ًة أخرى ،يكتفي باإلشـارة إىل مضـمون احلـديث ،أو
معناه ،أو االكتفاء بموضع االستشهاد فقط.
تفسري القرآن بأقوال الصحابة والتابعني
مها عني به ابن العريب من التفسري باملأثور ،تفسري القرآن بأقوال الصحابة
والتابعني ،وقد جعله أص ً
ال من أصول التفسري عنده ،فنقل كثري ًا من أقواهلم وآرائهم،
وخلدها بتبيني العلم الصحيح فيها ،غري أن اجلدير ذكره يف هذا املقام أنه كان يشهد
بأقوال الصحابة والتابعني ويقرهنا بأقوال غريهم من املفرسين ،مقارن ًا بني هذه
( - )1ينظر :ابن العريب املالكي اإلشبيل وتفسريه أحكام القرآن ،مصطفى إبراهيم املشني ،ص.٩45-٩4٩
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األقوال مجيعها ،مرجح ًا بعضها عىل بعض وفق ما يقتضيه الدليل ،وما يثبت باحلديث
الصحيح.
ومن أبرز الصحابة الذين نقل عنهم ابـن العـريب ،اخللفـاء األربعـة ،وأيب بـن
كعب ،وابن مسعود ،وابن عباس ،وابن عمر ،وزيد بن ثابت ،وأبو موسى األشعري،
وأنس بن مالك ،وعبد اهلل بن عمرو بن العاص ،كام كان عـىل رأس التـابعني الـذين
نقل آراءهم واعتمد أقواهلم :عكرمة موىل ابن عباس ،وجماهد بن جبري ،وعطاء بن أيب
رباح ،وسعيد بن جرب ،وأبو العالية رفيع بن مهران ،وزيد بن أسلم ،والضـحاك بـن
مزاحم ،وقتادة بن دعامة السدويس ،والسدي ،واحلسن البرصي ،وسعيد بن املسيب
وغريهم.

منهجه يف إيراد األقوال ،ورد الرأي املخالف
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قبل احلديث عىل منهج ابن العريب يف مناقشـته للمسـائل وحتقيقهـا ،البـد مـن
التعرف عىل أسلوبه؛ إذ به يتم إيصال ما يقصده ،وما هيدف إليه من العلم واملعرفة إىل
طلبة العلم ،وهذا بدوره خيتلف من مؤلـف آلخـر ،ومـن فـن آلخـر ،ألن اخـتالف
األساليب تتحك م فيـه عوامـل أمههـا :اخـتالف املـادة العلميـة واملوضـوعات ،ثـم
اختالف مدارك املخاطبني ،وتفاوت مستويات أفهامهم ،ولعل هذه النقطـة تـؤثر يف
األسلوب من جهة عرض املادة؛ ارتقا ًء وتبسيط ًا أو تعقيد ًا أو ما إىل ذلك ،ثم الـتمكن
من املادة العلمية واستيعاهبا ،واإلحاطة بكلياهتا وجزئياهتا ،األمر الذي يستطيع معـه
املؤلف ،بلورة تلك املادة ووضـعها يف قوالـب وأسـاليب مناسـبة ،فاألسـلوب هـو
الوسيلة التي هبا اتت ُم عملية إيصال املعلومات ،وهو خيتلف عن املنهج؛ ألن املنهج هو
اخلطة العامة التي تقوم عىل دراسة املادة العلمية ،وعىل هذا فاألسـلوب وسـيلة نقـل

املنهج الذي يلحظ فيه جانب التطبيق وفق خطة مدروسة حمكمة .
( )1

هذا ،ويف االطالع والبحث يف تفسري ابن العـريب –أحكـام القـرآن -يلحـظ أن
أسلوبه يف هذا التفسري يعرب به عن طريقته ووسيلته التي سلكها يف سبيل حتقق غرضه
وهدفــه مــن تفســريه ،ويتضــمن هــذا األســلوب إمجــاالً :عرضــه آلرائــه يف الفقــه
واألصول ،وإقامة الدليل ،والربهان عىل صحة ما ذهب إليه ،والرد عىل خمالفيـه مـن
خالل املنا قشات العلمية املسـتندة إىل الكتـاب والسـنة الصـحيحة واللغـة وغريهـا،
منصف ًا ل اغ ْريه أحيان ًا ،متعصب ًا ملذهبه يف غالب األحيان ،وكثري ًا ما كان حييل القارئ إىل
مظان املوضوعات-السيام كتبه -خشية التطويل ،أو تشتيت الذهن.
( – )1ينظر :ابن العريب املالكي اإلشبيل وتفسريه أحكام القرآن ،مصطفى إبراهيم املشني ،ص.44-47
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كان ابن العريب يذكر اآلية الكريمة من السورة القرآنية ،ثم يقسمها إىل مسائل ،وهذه
املسائل فقهية يف معظمها ،وهي آية من آيات القرآن ،فكان يقول :سورة األعىل ،فيها
أربع آيات ،اآلية األوىل -فيها مسألتان ،-واآلية الثانيـة والثالثـة -فيهـا مسـألتان،-
اآلية الرابعة -فيها ثالث مسائل.)1( -
وهبذا األسلوب :كان يتطـرق إىل املعنـى التفصـيل لآليـة ،فيتنـاول االسـتنباط
الفقهي والدليل األصويل ،والوضع اللغوي لأللفاظ من مفردات ،وبالغـة ،ونحـو،
ورصف ،كام يتطرق إىل علوم القرآن ،كأسباب النزول ،واملكي واملدّن والقراءات...
ويستشهد عىل ما يصل إليه ،ويرجحه بالدليل من الكتاب ،واحلديث الصحيح  ،كـل
ذلك بغية حتقيق هدفه وغرضه وهو األحكام الفقهية وبخاصة عىل املذهب املـالكي،
وهذا عىل الغالب األعم.
وأحيان ًا يتعرض ابن العريب للمعنى اإلمجـايل لآليـات يف مواضـع مـن تفسـريه،
فكان يفرس اآلية الكريمة دون أن يتعرض إىل بيان معاّن املفردات أو اإلعراب أو مـا
إىل ذلك من قضايا تفصيلية.
ومثال ذلك :عند تفسري سورة الزلزلـة( ،)1وسـورة العاديـات ،إذ يقـول يف هـذه
األخرية" :سور ُة ا ْلعاديات اأ ْقسـم اهللهُ بمحم ٍ
ـىل اهللهُ اع ال ْيـه او اسـ هل ام اف اق ا
ـد اص ه
ـال{ :يـس
ُ ا ا ا
ُ ا ه
ا ا
احلكيم}.
اوا ْل ُق ْرآن ْ ا

( – )1ينظر :أحكام القرآن ،ابن العريب ،ج ،4ص.545-574
( – )1ينظر :املرجع السابق ،ج.440-45١ ،4
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ـم الفـي اسـك اْرهت ْم اي ْع ام ُه ا
او اأ ْق اس ام ب اح اياتـه ،اف اق ا
ـم ب اخ ْيلـه
ـون } .او اأ ْق اس ا
ـال { :ال اع ْم ُـر اك هإهنُ ْ
احل اجر  ،اف اق اال  { :اوا ْل اعاد ايـات اضـ ْب ًحا }
او اصهيل اها او ُغ ابار اها او اقدْ ح اح اوافر اها الده ار م ْن ْ ا
إن ْاإلن اْس ا
ـم اع ال ْيـه { :ه
ـري
ْاآل اي ُ
ـان ل اربـه ال اكنُـود } {.اوإنهـ ُه حلُـب ْ ا
ات ْ ا
اخل ْ
اخل ْم ُس .اواملُْ ْق اس ُ
الرش ،اوالنه ْفع اوالرضـ ،
اخل ْري او ه
ال اشديد} او ُه او املْا ُال .او اقدْ ات اب ه ا
ني ف ايام ات اقده ام [ اح ُال املْاال ] يف ْ ا
اخل ْي ابة"(. )0
اوا ْل افائدا ة او ْ ا
لقد مجع ابن العريب بجانب ما تقدم كله أسلوبا فريد ًا اندُ ار أن يكون عنْدا غريه من
املفرسين ،وجتىل ذلك فيام يل:
 عرضه لألقوال و املسائل :تعرض ابن العريب يف تفسريه – أحكـام القـرآن – آلراءالعلامء يف موضوعات خمتلفة ،يف الفقه والنحو والقراءات ،..غري أن اجلانب الذي برز
هو اجلانب الفقهي ،وكان سنده يف الرد واملناقشة الكتاب والسنة ثم اللغة ،وقـد متيـز
رده بأسلوب فريد قل أن يلحظ عند غريه مـن املفرسـين ُ
الصـتُه – كـان يعـرض
وخ ا
املسألة املقصودة ثم يأيت بأدلتها  -ثم يرشع يف املناقشة ثم يأيت بالرأي الراجح مسـتند ًا
إىل الدليل.
 الثقة بالنفس :وتبدو هذه الظاهرة – عند ابن العـريب – بـارزة واضـحة ،ونجـدهامبثوثة يف جنبات كتابه أحكام القرآن ،حيث يعـرب بألفـاظ ومجـل خمتلفـة ،وأسـلوب
ٍ
راقُ ،ي ْس اتدُ ُل منها عىل أنه عامل نحرير ،ضليع يف العلوم الدينية ،يسوق العبارات الدالة
عــىل ذلــك عنــد املســائل الصــعبة التــي وقــف عنــدها العلــامء ،وطــال فيهــا النظــر
الـاليت اي ْ
واالختالف .من ذلك عىل سبيل املثـال ،عنـد تفسـري قولـه تعـاىل { :او ه
ني
ـأت ا
( – )2املرجع نفسه ،ج ،4ص.44٩
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است ْاشهدُ وا اع ال ْيه هن اأ ْر اب اعـ ًة مـنْك ُْم افـإ ْن اشـهدُ وا اف اأ ْمسـكُو ُه هن يف
ا ْل افاح اش اة م ْن ن اسائك ُْم اف ْ
جي اع ال اهللهُ اهل ُ هن اسب ًيال} [النسـاء  ،]19 :يقـول " :اق ا
ـال
ا ْل ُب ُيوت احتهى ايت ااو هف ُ
اه هن املْا ْو ُت اأ ْو ا ْ
ـني اع ا
ـىل ع ْلم اهـا،
ا ْل اقايض  :اهذه ُم ْعض الة يف ْاآل ايات امل ْ اأجدْ ام ْن اي ْعر ُف اها ،او ال اع هل اهللها اأ ْن ُيع ا

رش اة ام ْس اأ ال ٍة" .
اوف ا
يها اث اامّن اع ْ ا
( )1

ويف موضع آخر يقول يف املسألة التاسعة عرشة من قوله تعاىل { :ايـا اأ اهيـا ا هلـذي ان
اارى احتهى ات ْع ال ُموا امـا ات ُقو ُل ا
ـون او اال ُجنُ ًبـا إ هال اعـابري
آ امنُوا اال ات ْق ار ُبوا ه
الص اال اة او اأ ْنت ُْم ُسك ا
اسب ٍ
يل احتهى ات ْغتاس ُلوا اوإ ْن ُكنْت ُْم ام ْر اَض اأ ْو اع اىل اس اف ٍر اأ ْو اجا اء اأ احـد مـنْك ُْم مـ ان ا ْل اغـائط اأ ْو
اال ام ْست ُُم الن اسا اء اف ال ْم اجتدُ وا اما ًء اف ات اي هم ُموا اصعيدً ا اطي ًبا افا ْم اس ُحوا ب ُو ُجوهك ُْم او اأ ْيـديك ُْم إ هن
ٍ
اهللها ك ا
ورا} [النساء  .." ،]11 :اوه اي ُم ْعض الة اما او اجدْ ت لدا ائ اها م ْن اد اواء عنْدا
اان اع ُف ىوا اغ ُف ً

اأ اح ٍد. "..
( )0

ويقول يف مسألة مسح الرأس يف نفـس اآليـة " :او ام ْس ا
الـر ْأس يف ا ْل ُو ُضـوء
ـأ ال ُة ام ْسـح ه
تها ألُح ا
يط اهبا احتهى اع هل امنـي اهللهُ ات اع ا
وها
اهـا؛ اف ُخـ ُذ ا
ـاىل ب اف ْضـله إ هي ا
ُم ْعض الة ،او ايا اطاملاا ات ات هب ْع ا
اؤ اها يف ُكتُب املْا اسائل..
استي اف ُ
ُجم ْ ام ال ًة يف ع ْلم اهاُ ،م اس هج ال ًة ب ه
الص اواب يف ُحكْم اها؛ او ْ

( -)1أحكام القرآن ،ابن العريب ،ج ٩ص.437
( -)2ينظر :أحكام القرآن ،ابن العريب ،ج ٩ص.437
( -)1ينظر :املرجع السابق ،ج ٩ص.437
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يف هذه األمثلة نلحظ األلفاظ الدالة عىل امـدا ى االعتـداد بـالنفس ،واالعـتامد
عليها يف البيان والقدرة عىل جتلية الصواب واحلق ،ثم إن كثري ًا من املسـائل الصـعبة
املستعصية عىل فحول الرجال ،والتي ال خمرج هلاُ ،وفـق إىل حـل مشـكلها ،وكشـف
غامضها ،وتبسيط تعقيدها ،والغوص يف أعامق ُد اررها ،مـا يؤكـد عـىل أنـه ٌّ
فـذ مـن
األفذاذ ،وفرد م ن األفراد ال يشق له غبار ،يف الوثوق بنفسـه ،واالعتـداد بشخصـيته
العلمية ،حيث بدا واضح ًا من خالل تعرضه لتفسري اآليات التي شاكت واستعصت
عىل غريه.
تنبـئ
 اإلحالة :وهي ما يعرف يف البحوث األكاديمية ،بالتقميش ،أو اهلامش ،التيُ
عىل حتل الباحث باألمانة العلمية  ،حيث هبا يرجع القارئ يف مسألة معينة أشري إليها،
أو ذكرت خمترصة إىل مظاهنا ،وأماكنها يف الكتـب واملؤلفـات ،بغيـة االطـالع عليهـا
مفصلة ،وتشكل أسلوب ًا علمي ًا يدفع الباحث إىل الرجوع إىل املصادر واملراجع فيـزداد
ه
عل ًام وتوثيق ًا أثناء وقوفه عىل قواعد وأصول املسائل والقضايا العلمية ،وتزيده أيضـ ًا
اطالع ًا عىل مصنفات من الكتب؛ ومعظم الكتب التـي أحـال عليهـا ابـن العـريب يف
تفسريه هي كتبه ومصنفاته املختلفة ،مستعم ً
ال عبـارة "وقـد بينهـاه" ،أو "وقـد تقـدم

بيانه" ،أو ينظر .
( )1

كام بني -رمحه اهلل -تعاىل قواعد هامة ،ومبادىء تربوية ،و ُأ ُسس علمية ،متثلت
ودونـه ونقلـه
يف :احلرص عىل نقل املعلومات بدقة وأمانة متناهية من خالل ما كتبه ه

( -)1ينظر :أحكام القرآن ،ابن العريب،ج ،234 ،5٩٩ ،٩ج ،4ص،555
~~22

المبحث الثاني

التعريف بكتاب أحكام القرآن البن العربي

عن غريه من املفرسين والعلامء ،والتحذير من اتباع البدع والضالالت واالنحرافات،
وما أدخله املغرضون يف التفسري  ،ويربز هذا اجلانب عند احلديث عن اإلرسائيليـات
وردها ،ورد األحاديث الضـعيفة واملوضـوعة ،مـع إيثـار الفائـدة العلميـة وتثبيتهـا
والتأكيد عليها ،بتغري نمط اخلطاب ،وهذا يدفع السأم وامللل عن نفس طالب العلـم،
وجيعله مشدود الذهن حـارض القلـب والعقـل ،متـأثر ًا بـام يقـرأ ومتفـاع ً
ال مـع مـا
استوعب ،يشد انتباهه ليبقى معه يف تفكـريه واسـتنتاجاته ،باسـتعامله أللفـاظ تـودد
لطالب العلم ،حتمل معاّن الشفقة والرمحة عليه؛ كي ال ينزلـق يف رساديـب اجلهالـة،

ومتاهات احلامقة ،وظلامت الضاللة .
( )0

وهكذا مجع ابن العريب يف أسلوبه بني الرتبية والعلم ،ملا هلام من أمهيـة كـربى ،ال
يستغنى عنهام عامل وال متعلم.

( – )2ينظر :ابن العريب املالكي اإلشبيل وتفسريه أحكام القرآن ،مصطفى إبراهيم املشني ،ص.١7-١4
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املبحث الثالث :تعريفات أساسية
مفهوم الطريق والع ّلة يف اللغة واالصطالح وبيان أمهيتهام.
الطريق لغة :الطريق يف اللغة تأيت ويراد هبا :السبيل الذي يطرق باألرجل؛ أي :يرضب،
ريق ال ُع ْظمى ،وكذلك السبيل .وجتمع عىل أطرقة،
ريق األ ْع اظم  ،والط ُ
ُيقال :الط ُ
ووضع األشيا اء
وأطرقاء ،وطرق ،وطرقات :مجع اجلمع ،والطريقة :اخلط يف اليشء ،ا
بعضه ا
فوق بعض ،وطر ْق يل ات ْطريق ًاْ :
هم،
ُط ْر اق ًة ُط ْر اق ًة ،و اطري اق ًة اطريق ًةُ :
وطر اقني ٌّ
اخ ُر ْج  .ا
ا
سمعي كذا ،و ُطر اقت امسامعي ا
وأخذ ُفالن يف الط ْرق
بخ ْري ،
وطر اقني اخيال ،و اط ارق ْ
اح ا
وتطار اقت علينا ْ
بار (.)1
وتطار اق الظال ُم وال اغام ُم  :تتا ابع،
تال وتكهن،
والت ْطريقْ :
األخ ُ
ا
ا
الطريق ،قال :سيبويه ،إنام هو عىل
ُ
قال ابن منظور يف مادة ( طرق ) ... « :ابنُو فالن اي اط ُؤهم
اس اعة الكالم؛ اأي اأ ُ
هل الطريق ،وقيل الطريق هنا السابل ُة... ،واجلمع اأ ْطرقة ،و اأ ْطرقاء،
و ُط ُرق ،و ُط ُرقات...و ات اط هر اق إىل األامر ابتغى إليه اطريقاً ،والطريق :ما بني الس هكتاني من
الن ْهخل... ،وال هط ُريقة :السرية ،وطريقة الرجل ام ْذهبه ،يقال :ما زال فالن عىل اطريقة
واحدة؛ اأي عىل حالة واحدة ،وفالن حسن ال هطريقة ،وال هطريقة :احلال ،يقال :هو عىل
حسنة ،و ا
طريقة اسيئة ...وقوله تعاىل :ﭽ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ
اطريقة ا
ﭪ ﭼ ]اجلن ، [11 :اأراد الو استقاموا عىل اطريقة اهل ُدى ،وقيل :عىل اطريقة ال ُك ْفر..

( – )1تاج العروس من جواهر القاموس ،حممد بن حممد بن عبد الرزاق احلسيني  ،أبو الفيض  ،امللقب بمرتىض ،
الزه بيدي ،حتقيق جمموعة من املحققني ،النارش دار اهلداية .املحكم واملحيط األعظم ،أبو احلسن عل بن إسامعيل بن
سيده املريس(ت 197هـ) ،حتقيق عبد احلميد هنداوي (بريوت ،مط :دار الكتب العلمية ،سنة0222 :م) ،ج،1
ص088-081
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وقو ُله تعاىل :ﭽﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﭼ طه ، [11 :جاء يف التفسري اأن ال هطريقة:
ُ
بجامعتكم األارشاف ،والعرب تقول للرجل الفاضل هذا
الرجال األارشاف ،معناه :ا
ُ
الرجال
يار ُهم... ،و اطرائ ُق قومهم اأيض ًا:
اطري اقة قومه ،و اطري اقة القوم اأماث ُلهم وخ ُ
بسنهتكم ودينكم ،وما اأنتم عليه ،وقال
األرشاف ...،وقال األاخفش :ب اطري اقتكم املُ ْثىل اأي ُ
الفراء :ﭽ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﭼ ]اجلن[ 11 :؛ اأي ُكنها ف ارق ًا خمتلفة اأ ْهواؤنا"(.)1
قال الراغب :وعنه -أي عن الطرق -أستعري كل مسلك يسلكه اإلنسان يف فعل

حممود ًا كان أو مذموم ًا .
( )0

الطريق اصطالح ًا:
ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إىل املطلوب( .)1وعند الصوفية مراسم اهلل
وأحكامه املرشوعة التي ال رخصة فيها ،وقيل الطريق يف عرفهم ،السرية املختصة

بالسالك إىل اهلل يف قطع املنازل والرتقي يف املقامات .
( )1

والطريق تطلق و ُيراد هبا الده ليل ،اوالده ل ُيل لغ ًةُ " :ه او املُ ْرشدُ إىل املا ْط ُلوب ،أل هن ُه اعال امة
اع ال ْيه(.)1
( - )1لسان العرب ،حممد بن مكرم بن منظور األفريقي املرصي ،ج ،٩0ص.443
( – )2ينظر :املفردات للراغب ،ص.505
( - )3قواعد الفقه ،حممد عميم اإلحسان املجددي الربكتي( ،كراتيش ،مط :الصدف ببلرشز ،سنة٩407 :هـ
 ٩١42م) ،ص52٩( - )4دستور العلامء أو جامع العلوم يف اصطالحات الفنون ،القايض عبد رب النبي بن عبد رب الرسول
األمحد نكري ،عرب عباراته الفارسية :حسن هاين فحص( ،بريوت ،مط :دار الكتب العلمية  ،ط،٩:
سنة ٩44٩:هـ  4000 -م) ،ج ،4ص.٩١١
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يح النه اظر فيه إىل ام ْط ُل ٍ
بصح ٍ
وب اخ اربي (.)0
هوص ُل ا
وأما اصطالح ًا :فهو ما يمك ُن الت ُ
وتعني كلمة الطريقة :املظهر الشكل للطريق الذي سلكه ابن العريب يف كتابه أحكام
القرآن  ،بمعنى الناحية الشكلية-التصور -التي ترتسم يف خميلة الباحث بعد قراءته
لتفسريه.
تعريف الع ّلة لغ ًة:
معنى حيل باملحل فيتغري به حال املحل ،ومنه ُسمي املرض علة؛ ألنه بحلوله يتغري احلال
من القوة إىل الضعف ،وتُطلق عىل سبب اليشء والداعي إليه.وال اع الل :تكرار الرشب(.)1
قال اجلوهري" :والع هل ُة :املرض ،وحدث يشغل صاحبه عن وجهه ،ه
كأن تلك الع هل اة
ه
صارت ُشغ ً
واعتل ،أي مرض ،فهو اعليل .وال أ اع هل اك اهلل ،أي
ال ثاني ًا منا اعه ُشغله األول.
ال أصابك بع هل ٍة .واعت هال عليه بع هل ٍة وا ْع ات هل ُه ،إذا اعتا اقه عن أمر .وا ْع ات هل ُه :جتنهى عليه(.)1

ويف االصطالح:

( - )1كتاب الكليات ،أليب البقاء الكفومي ،حتقيق :عدنان درويش ،حممد املرصي( ،بريوت ،مط :مؤسسة
الرسالة ،ط ،1:سنة1119 :هـ 1997 -م) ،ص171
( – )2نثر الورود عىل مراقي السعود ،حممد األمني الشنقيطي( ،بريوت ،مط :ابن حزم ،سنة٩445 :هـ،
4004م) ص.70
( – )3ينظر :القاموس املحيط ،جمد الدين بن يعقوب الفريوزآبادي (ت4٩7هـ)( ،القاهرة ،مط :دار احلديث،
سنة٩44١:هـ4004 ،م) ،مادة (علل) ،ص .٩٩52-٩٩53املصباح املنري ،أمحد بن حممد بن عل الفيومي،
(القاهرة ،مط :دار احلديث ،سنة٩444:هـ4005 ،م) ،مادة (ع ل ل) ،ص .435
( – )4تاج اللغة وصحاح العربية (الصحاح) ،أبو نرص إسامعيل بن محاد اجلوهري(ت5١4هـ)( ،بريوت ،مط:
دار إحياء الّتاث العريب ،ط ،3 :سنة٩450:هـ400١ ،م) ،مادة (علل) ،ج ،4ص٩024
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عرفها بقوله :هي
اختلفت عبارات األصوليني يف تعريف العلة عىل أقوال ،فمنهم من ه
الوصف املُعرف للحكم  ،ومنهم من قال :هي الباعث عىل رشع احلكم ،وقيل :هي
الوصف املؤثر يف احلكم بجعل الشارع ال بذاته  .وعرفها الشيخ حممد األمني الشنقيطي
بأهنا" :الوصف املشتمل عىل احلكمة الباعثة عىل ترشيع احلكم"

( )1

وللعلة أسامء خمتلفة ،فهي تسمى :السبب ،والدليل ،واألمارة ،والباعث ،واحلامل،
والداعي ،واملستدعي ،واملناط ،واملقتض  ،واملوجب ،واملؤثر(.)0

الراجح.
مفهوم الّتجيح يف اللغة واالصطالح وحكم العمل بالدليل ّ
الّتجيح لغ ًة :زيادة املوزون ،تقول رجحت امليزان ،قلت كفته باملوزون ،ورجحت
اليشء بالتثقيل فضلته ،فهو إثبات الفضل يف أحد جانبي املتقابلني ،أو جعل اليشء
امليزان اي ْر اج ُح و اي ْر ُج ُح ويرج ُحُ ،ر ْجحان ًا ،أي ا
ُ
مال.
راجح ًا( ،)1جاء يف الصحاح " :ار اج اح
جوح ُة بالغالم،
ور هج ْح ُت ت ْارجيح ًا ،إذا أعطيته راجح ًا .وت اار هج اح ْت األُ ْر ا
و اأ ْر اج ْح ُت لفالن ،ا
ا
أرزن منه .وقوم امراجيح يف احل ْلم(.)1
وراج ْحتُه اف ار اج ْح ُت ُه ،أي كنت
أي مالت.
ا

( – )1مذكرة أصول الفقه ،حممد األمني الشنقيطي ،ص.474
( - )2البحر املحيط يف أصول الفقه ،بدر الدين حممد بن هبادر بن عبد اهلل الزركيش (ت 7١4هـ) ،حتقيق :حممد
تامر( ،بريوت ،مط :دار الكتب العلمية ،سنة٩44٩ :هـ 4000 -م) ،ج ،4ص .٩04
( – )3ينظر :القاموس املحيط ،الفريوز آبادي ،ص .240
( – )4الصحاح ،اجلوهري ،ج ،٩ص.445
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الّتجيح اصطالح ًا :هو :بيان مزية أحد الدليلني عىل اآلخر( ،)1وقال ابن احلاجب :هو
اقرتان األمارة بام تقوى به عىل معارضها( ،)0وعرب بعضهم بزيادة وضوح يف أحد الدليلني،
وبعضهم بالتقوية ألحد املتعارضني أو تغليب أحد املتقابلني ،بمعنى :تقوية أحد الدليلني
بوجه معترب.
رشوط الّتجيح:
يشرتط يف الرتجيح ما يل :
ا
1ـ ْ
ترجيح بني بينة املده عي وبينة
يكون بني األدلة ال بني البينات أو الدعاوى ،فال
أن
ا
املده عى عليه؛ ألن البين اة عىل املدعي واليمني عىل امن أنكر.
ترجيح بني دليلني متهفقني
املرجح أحدمها ،فال
 0ـ حتق ُق
ا
التعارض يف الظاهر بني الدليلني ه
ُ
يف املدلول.
ُ
 1ـ تعذ ُر اجلمع بني الدليلنيْ ،
والعمل هبام مع ًا مل اينتقل املجتهدُ إىل
اجلمع بينهام
فإن أمك ان
ُ
الرتجيح ُيفِض إىل ترك الدليل املرجوح ،واجلمع فيه عمل بكال الدليلني
الرتجيح؛ ألن
ا
والعمل بالدليلني  -ولو من ٍ
ُ
وجه  -أوىل من إمهاهلام أو إمهال أحدمها.
يف اجلملة،

( -)1إحكام الفصول يف أحكام األصول ،أبو الوليد الباجي (ت475:هـ) ،حتقيق :عبد املجيد تركي( ،بريوت،
مط :دار الغرب اإلسالمي ،سنة٩١47 :م) ،ص ،٩74فقرة .١
( – )2منتهى الوصول واألمل يف علمي األصول واجلدل ،ابن احلاجب( ت242 :هـ)( ،بريوت :مط :دار
الكتب العلمية ،ط ،٩ :سنة٩403 :هـ٩١43 ،م) ،ص .444رفع احلاجب عن خمترص ابن احلاجب ،تاج
الدين السبكي ،حتقيق  :عل حممد معوض ،عادل أمحد عبد املوجود ( ،بريوت ،مط :عامل الكتب ،ط ،٩:سنة:
 ٩4٩١هـ  ٩١١١ -م) ،ج ،4ص.204
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قال الشوكاّن" :من رشوط الرتجيح التي ال بد من اعتبارها أن ال يمكن اجلمع بني
املتعارضني بوجه مقبول ،فإن أمكن ذلك تعني املصري إليه ،ومل جيز املصري إىل الرتجيح(.)1
كل من الدليلنيْ ،
 -1عدم معرفة تاريخ ٍّ
ُ
التاريخ فاملتأخ ُر ناسخ للمتقدم.
رف
فإن ُع ا
فيتضح أن الرتجيح هو :بيان املجتهد للقوة الزائدة يف أحد الدليلني الظنيني املتعارضني
ليعمل به ،ويشرتط لصحة الرتجيح استواء النصني املتعارضني يف احلجية ،وعدم إمكان
اجلمع بينهام ،وأن ال يكون أحد النصني ناسخ ًا لآلخر.
الراجح :
حكم العمل بالدليل ّ
جيب عىل املجتهد إذا تعارض عنده دليالن يف الظاهر ،ومل يتمك ْن من اجلمع بينهام ،وال
ا
ا
القول بالنسخ ْ
اإلمجاع عىل
ليعمل بالراجح .وقد احكى
يبحث عام ُيرج ُح أحدا مها؛
أن
ا
ٍ
واحد( ،)0قال الشوكاّن " :أنه متفق
غري
العمل بالراجح من الدليلني عند تعارضهام ُ
عليه ،ومل خيالف يف ذلك إال من ال يعتد به ،ومن نظر يف أحوال الصحابة ،والتابعني،
وتابعيهم ،ومن بعدهم ،وجدهم متفقني عىل العمل بالراجح وترك املرجوح"(.)1
وأدلتهم عىل وجوب العمل بالدليل الراجح وترك املرجوح كثرية نذكر منها:
( - )1إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول ،حممد بن عل بن حممد الشوكاين (املتوىف ٩430 :هـ)،
حتقيق :أمحد عزو عناية ( ،بريوت ،مط :دار الكتاب العريب ،ط ،٩:سنة٩4٩١ :هـ ٩١١١ -م) ،ج،4
ص.424
( – )2العدة يف أصول الفقه ،أبو يعىل حممد بن احلسني الفراء البغدادي (ت434هـ) ،حتقيق أمحد عل
املباركي (،بريوت ،مط :مؤسسة الرسالة ،سنة٩400:هـ٩١40 ،م) ،ج ،5ص ،٩٩0١املستصفى من علم
األصول ،أليب حامد الغزايل(ت( ،)303بريوت ،مط :دار الكتب العلمية ،سنة٩402:هـ) ،ج ،4ص،5١4
إرشاد الفحول ،الشوكاين ،ج ،4ص.425
( – )3إرشاد الفحول ،الشوكاين ،ج ،4ص.425
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 -1تقرير النبي صىل اهلل عليه وسلم ملعاذ –ريض اهلل عنه -حني بعثه إىل اليمن قاضي ًا،
عىل ترتيب األدلة وتقديم بعضها عىل بعض( ،)1ما يدل عىل اعتبار الرتجيح والعمل
بالراجح(.)0
 -0إمجاع الصحابة والسلف عىل وجوب العمل بالنص الراجح ،فقد رجحوا خرب أم
املؤمنني عائشة ريض اهلل عنها يف التقاء اخلتانني ،حيث قالت :اق اال ار ُس ُ
ول اهلله اص هىل اهللهُ

( – )1روي اأ هن ار ُس ا
ف ات ْقِض إ اذا ع اار اض
ول اهلله اص هىل اهللهُ اع ال ْيه او اس هل ام ملاها اأ ارا اد اأ ْن اي ْب اع اث ُم اعا ًذا إ اىل ا ْل اي امن اق اال :اك ْي ا
ال اك اق اضاء اق اال اأ ْقِض بكتااب اهلله اق اال افإ ْن امل ْ اجتدْ يف كتااب اهلله اق اال افب ُسنهة ار ُسول اهلله اص هىل اهللهُ اع ال ْيه او اس هل ام اق اال
رض اب ار ُس ُ
ول
افإ ْن امل ْ اجتدْ يف ُسنهة ار ُسول اهلله اص هىل اهللهُ اع ال ْيه او اس هل ام او اال يف كتااب اهلله اق اال اأ ْجتاهدُ ار ْأيي او اال آ ُلو اف ا ا
ول ار ُسول اهلله ملاا ُي ْريض ار ُس ا
احل ْمدُ هلله ا هلذي او هف اق ار ُس ا
ول اهلله .أخرجه أبو
اهلله اص هىل اهللهُ اع ال ْيه او اس هل ام اصدْ ار ُه او اق اال ْ ا
داود ،كتاب األقضية ،باب اجتهاد الرأي يف القضاء ،رقم ،53١4 :؛ الرتمذي يف سننه عن أصحاب معاذ،
ف اي ْقِض ،رقم ،1019:وقال
كتاب األحكام عن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم اباب اما اجا اء يف ا ْل اقايض اكيْ ا
فيه " :اه اذا احديث اال ان ْعر ُف ُه إ هال م ْن اه اذا ا ْل او ْجه او اليْ اس إ ْسناا ُد ُه عنْدي ب ُمتهص ٍل" ،وقال البخاري يف "التاريخ
الكبري" [ :] 088 /0ال يصح ،وقال عنه ابن اجلوزي :هذا حديث ال يصح وإن كان الفقهاء كلهم يذكرونه
يف كتبهم ويعتمدون عل يه ولعمري إن كان معناه صحيحا إنام ثبوته ال يعرف ألن احلارث بن عمرو جمهول
وأصحاب معاذ من أهل محص ال يعرفون وما هذا طريقه فال وجه لثبوته ،العلل املتناهية يف األحاديث
الواهية ،عبد الرمحن بن عل بن اجلوزي(ت 998هـ) ،حتقيق :خليل امليس( ،بريوت ،مط :دار الكتب
العلمية ،سنة1121 :هـ ) ج ،0ص899
( - )2اإلحكام يف أصول األحكام ،عل بن حممد اآلمدي (ت25٩هـ) ،حتقيق :سيد اجلميل (بريوت ،مط :دار
الكتاب العريب ،ط ،٩:سنة٩404 :هـ) ج ،4ص.442
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اخلت ا
اان ْ
اخلت ُ
ني ُش اعب اها ْاألا ْر ابع او ام هس ْ
ب ا ْل ُغ ْس ُل"
اع ال ْيه او اس هل ام" :إ اذا اج ال اس اب ْ ا
اان اف اقدْ او اج ا

()1

،

عىل حديث أيب سعيد اخلدري ريض اهلل عنه وهوقوله" :إنام املا ُء من املاء"( )0أي إنام
الغسل من املني؛ ووجه الرتجيح :أن أزواج رسول اهلل -صىل اهلل عليه وعىل آله وسلم-
أعلم بفعله من الرجال األجانب؛ فلو مل جيب الرتجيح والعمل بالراجح ما قدمت
الصحابة خرب عائشة عىل خرب أيب سعيد.
ومن صور الدليل عىل وجوب العمل بالراجح :أن عمر ابن اخلطاب قبل خرب أيب
االست ْئ اذ ُ
ان
موسى يف االستئذان حيث أخرب عن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم أنه قالْ " :
اث االث ًا"( ،)1ووافقه أبو سعيد اخلدري يف الرواية بقوله" :سمعت رسول اهلل -صىل اهلل عليه
وعىل آله وسلم يقول هذا"(.)1
إىل غري ذلك من الوقائع التي تدل عىل أن الصحابة -رضوان اهلل عليهم -كانوا
يأخذون بمبدأ الرتجيح والعمل به يف ترجيح بعض النصوص عىل بعض ،يقول الغزايل
يف املنخول" :إن الصحابة كانوا يرجحون األدلة ويقدمون بعض املصالح عىل بعض

( - )1البخاري من حديث أيب هريرة ،كتاب الغسل ،باب إذا التقى اخلتانان ،رقم ،444 :ومسلم واللفظ له،
اء ِ
وب الغس ِل بِالتِ َق ِ
كتاب احليض ،باب نَسخِ املَاء ِمن املَ ِ
اخلتَان ِ
اء َووج ِ
َني ،رقم ،342وغريمها
َ
اخلدري ،كتاب احليضَ ،باب إنّام املاء من املاء ،رقم.3٩١-3٩4
( – )2مسلم من حديث أيب سعيد
ّ
اخلدري  ،كتاب االستئذان ،باب التسليم واالستئذان ثالثاً ،رقم،3772 :
( - )3البخاري من حديث أيب سعيد
ّ
ِ
االستئذان ،رقم-4004
اخلدري ،وأيب موسى األشعري ،كتاب اآلدابَ ،باب
ومسلم من حديث أيب سعيد
ّ
.40٩0 -400١
ِ
االستئذان ،رقم.4007
اخلدري ،كتاب اآلدابَ ،باب
( - )4مسلم من حديث أيب سعيد
ّ
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ويقدمون رواية أيب بكر الصديق عىل رواية معقل بن يسار وغريه وال معنى للرتجيح
سواه"(.)1
وإذا مل يعمل بالراجح لزم العمل باملرجوح ،ويف هذا ترجيح للمرجوح عىل الراجح،
وذلك متنع عقالً.
وذهب أبو بكر الباقالّن من املالكية( ،)0وبعض الظاهرية ،وبعض املعتزلة إىل
إنكار العمل بالرتجيح ،وقالوا يلزم عند التعارض التخيري أو التوقف( ،)1وأدلتهم عىل
اربوا ايا ُأويل ْاألا ْب اصار} [احلرش  ،]0 :ووجه الداللة من هذه اآلية،
هذا قوله تعاىل { :افا ْعت ُ
أن اهلل تعاىل أمر باالعتبار مطلق ًا من غري تفصيل؛ وعليه فال وجه لوجوب العمل
بالراجح دون املرجوح ،فالعمل باملرجوح رضب من االعتبار ،كام استدلوا بقوله -صىل

( – )1املنخول ،أبو حامد الغزايل (ت303هـ) ،حتقيق حممد حسني هيتو( ،بريوت ،دار الفكر املعارص ،ط،5:
سنة٩4٩١ :هـ٩١١4 ،م) ص.355
( - )2القايض أبو بكر حممد بن الطيب بن حممد بن جعفر بن القسم ،املعروف بالباقالّن البرصي املتكلم
املشهور؛ كان عىل مذهب الشيخ أيب احلسن األشعري ،ومؤيدا اعتقاده ونارصا طريقته ،وسكن بغداد،
وصنف التصانيف الكثرية املشهورة يف علم الكالم وغريه ( ، )1وكان يف علمه أوحد زمانه وانتهت إليه
الرياسة يف مذهبه ،وكان موصوف ًا بجودة االستنباط ورسعة اجلواب ،وكان كثري التطويل يف املناظرة مشهورا
بذلك ،تويف سنة 121هـ ،ينظر :وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان ،ابن خلكان ،ج ،1ص019؛ األعالم
للزركل ،ج ،1ص .181
( – )3ينظر :منهج التوقيف والّتجيح بني خمتلف احلديث وأثره يف الفقه اإلسالمي ،عبد املجيد حممد إسامعيل
السوسوة( ،األردن ،مط :دار النفائس للنرش والتوزيع ،ط ،٩:سنة٩4٩4 :هـ٩١١7 ،م) ،ص53٩؛ نثر
الورود ،الشنقيطي ،ص.347:
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الرسائ ُر"(،)1فإن دل عىل
اهلل عليه وعىل آله وسلم" :-ن ْاح ُن ن ْاحك ُُم بال هظاهر واهلل ايت ااو هىل ه

األخذ بالظاهر ،والدليل املرجوح ظاهر فجاز العمل به .
( )0

واعرتض عىل الدليل األول ،أن اآلية ال تصلح دلي ً
ال عىل عدم وجوب العمل
بالراجح ،وإنام تفيد األمر بالنظر واالعتبار ،وما الشك فيه أن النظر واالعتبار يقتضيان
العمل بالراجح؛ ألنه أقوى من غريه يف نظر املرجح ،أما عن الدليل الثاّن فقد استدلوا
بحديث ال أصل له ،ولو افرتضنا صحته ،فإن الظاهر الذي جيب العمل به هو ما ترجح
أحد طرفيه عىل اآلخر؛ فيكون العمل بالراجح عم ً
ال بالظاهر وخمالفته يف العمل

باملرجوح يكون عكس الظاهر .
( )1

( – )1كشف اخلفاء ومزيل االلباس عام اشتهر من االحاديث عىل ألسنة الناس ،العجلوّن ،ص190؛ الفوائد
املجموعة يف األحاديث املوضوعة لألمام حممد بن عل الشوكاّن (ت1092:هـ) ،حتقيق عبد الرمحن بن حييى املعلمي
اليامّن وعبد الوهاب عبد اللطيف( ،القاهرة ،مط :السنة املحمدية ،ط ،1:سنة1172:هـ1912 ،م) ،ص،022
وصح يف معناه عن ُأم اس ال ام اة اقا ال ْت اسم اع النهبي اص هىل اهللهُ اع ال ْيه او اس هل ام اج ال اب اة خ اصا ٍم عنْدا ابابه فاخا ار اج عا ال ْيه ْم اف اق اال إ هن اام اأناا
ون اأ ْبلاغا م ْن اب ْع ٍ
اخل ْص ُم اف ال اع هل اب ْع ًضا اأ ْن اي ُك ا
ب اأ هن ُه اصادق اف ام ْن اق اض ْي ُت ال ُه ب احق
ض اأ ْقِض ال ُه ب اذل اك او اأ ْحس ُ
اب ارش اوإ هن ُه اي ْأتيني ْ ا
ُم ْسل ٍم افإن اهام ه اي ق ْط اعة م ْن النهار اف ْل اي ْأ ُخ ْذ اها اأ ْو ل ايدا ع اْها" ،البخاري من حديث أم سلمة ،كتاب األحكام ،باب ا ْل اق اضا ُء يف
اقليل ا ْاملال اوكاثريه اس اواء ،رقم .1117

( – )2إرشاد الفحول ،الشوكاين ،ج ،4ص.420
()3
العل حممد بن نظام الدين األنصاري ،عىل هامش
– فواتح الرمحوت رشح مسلم الثبوت ،عبد ّ

املستصفى أليب حامد الغزايل( ،بوالق ،مط :طبعة األمريية ،ط ،٩ :سنة٩544 :هـ) ج ،4ص.404
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وبالتأمل فيام استدل به كال الفريقني يظهر أن مذهب مجهور القائلني بوجوب العمل
بالراجح هو األوىل؛ وذلك لقوة أدلتهم؛ وألن التسوية بني الراجح واملرجوح ،أو
التوقف عن العمل هبام ،أمر ال يقبله عقل ،وال يقره منطق(.)1
ما استدل به القائلون بعدم وجوب العمل بالراجح ال ينهض باحلجية عىل ما ادعوه،
ومذهب مجهور العلامء هو القول الذي يعتد به وال ُيصار إىل غريه.
واحلديث عىل مسألة الرتجيح يتعني أن يكون هناك تعارض ،فلزم أن نتحدث عنه؛
ألن الرتجيح واحد من مراحل دفع التعارض ،وأنه ال ُبد منه إذا مل نتمكن من اجلمع اب ْني
الدليلني املتعارضني أو معرفة تارخييهام لنعمل باملتأخر ناسخ ًا واملتقدم منسوخ ًا .

تعريف التعارض لغ ًة :
التعارض لغ ًة  :مصدر تعارض من املعارضة  ،وهي املقابلة عىل سبيل املامنعة واملواقعة،
والتعارض عىل وزن تفاعل من (ال ُعرض ) ،وهو اجلهة أو الناحية ،كأن املتعارضني يقف
أي ناحيته وجهته ،فيمنعه من النفوذ إىل وجهته(.)0
كل منهام يف عرض اآلخر؛ ْ
وما تقدم يكون التعارض لغ ًة  :التقابل والتامنع واملواقعة .
تعريف التعارض اصطالح ًا :

( -)1ينظر :منهج التوفيق والّتجيح بني خمتلف احلديث وأثره يف الفقه اإلسالمي ،عبد املجيد حممد إسامعيل
السوسوة ،ص .435
( – )2ينظر القاموس املحيط ،الفريوز أبادي مادة (عرض) ،ص٩075؛ القاموس الفقهي ،سعدي أبو جيب،
(دمشق ،مط :دار الفكر ،ط ،4:سنة ٩404 :هـ  ٩١44 -م) ،ص.447
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عرف األصوليون التعارض بتعريفات عدة  ،منها :تقابل دليلني عىل سبيل املامنعة(،)1
وجه
حلجتني املتساويتني عىل ْ
وهو تعريف الزركيش  ،واختاره الشوكاّن ،وقيل :تقابل ا ُ
يوجب ك هُل واحد منهام ضد ما توجبه األخرى  :كاحلل واحلرمة  ،والنفي واإلثبات(. )0
فالتعارض هو عبارة عن تدافع حجتني وتقابلهام ،عىل وجه يمنع كل واحد منهام
مقتىض صاحبه ،عند األصوليني ،أما مفهوم التعارض عند املفرسين ،فهو أشمل وأوسع
من مفهومه عند األصوليني؛ ألن موضوع التعارض عندهم هو األدلة الرشعية ،أما عند
أهل التفسري -موضوع جمال بحثي -فهو األقوال املختلفة يف التفسري ،خالف تضاد ،أو
خالف تنوع من باب محل اآلية عىل أوىل الوجوه ،وأقوى األقوال.

()1

والرتجيح ال ُبد فيه من طرفني متقابلني أو متعارضني حتى نرجح اب ْين ُاه اام ،وهذا ال
يكون إال بحصول التعارض أو تاومهه ،والعكس ليس كذلك؛ أي أن التعارض قد ال
حيتاج إىل الرتجيح  ،خاصة إذا كان اب ْني األدلة وتم دفعه باجلمع اب ْينا ُه اام أو بالعمل بالناسخ
وأصل له ال يوجد إال به ،
وترك املنسوخ ،كام هو معلوم ،فالتعارض أساس للرتجيح ْ
متقابلني متام ًا كاملنطوق واملفهوم،
فهو مبني عليه ،لذلك أصبح التعارض والرتجيح،
ْ
واملطلق واملقيد ،والعام واخلاص ،ونحوها .
استقراء ترجيحات املفّسين

( - )1البحر املحيط ،يف أصول الفقه ،الزركيش ،ج ،4ص407؛ إرشاد الفحول ،الشوكاين ،ج ،4ص.434
( - )2أصول الّسخيس ،الّسخيس ( ،بريوت ،مط :دار الكتاب العلمية ،ط ،٩:سنة ٩4٩4 :هـ ٩١١5 -م)،
ج ،4ص.٩4
( - )3ينظر :قواعد الّتجيح عند املفّسين ،حسني احلريب ،ج ،٩ص.54
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إن املتتبع ألقوال أهل التفسري جيد ترجيحاهتم واختياراهتم مبنية عىل تعليالت علمية
واستدالالت نصية معينة عىل الفهم الصحيح ملدلول اآلية املبحوث فيها ،صاحلة أن
تكون ُطرق ًا سلكوها وقواعد ًا قعدوها ،فجعلوا الضابط ،واألمر الكل املنطبق عىل مجيع
جزئياته ،امبعثهم عىل الرتجيح بني األقوال ،فتارة يرجح املفرس قوالً يذكر بعده السبب
املوجب للرتجيح عنده ،فيقول مث ً
ال" :األصل محل النص عىل ظاهره إال بدليل ،أو
العربة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب إىل غري ذلك ،من ذكره للقواعد والضوابط

وال ُطرق األغلبية التي توصل هبا ملعرفة الراجح يف كالم اهلل تعاىل(. )1
ْ
فإن اب اح ْثنا يف تفسري عميد املفرسين ابن جرير الطربي-رمحه اهلل -عىل سبيل املثال،
نجد ً
كام هائال من القواعد التي أشار إليها إما بنصها ،أو معناها ،أو مرجحا بمقتضاها(.)0

وكذلك الشأن عند ابن كثري ،الذي سلك ُطرق ًا كثرية يف ترجيحاته( ،)1وكذا ابن تيمية(،)0
والبغوي( ،)1والشوكاّن( ،)1والشنقيطي( )9وغريهم.

( - )1ينظر :قواعد الّتجيح عند املفّسين ،للحريب ،ج5١ ،٩؛ دراسات يف قواعد الّتجيح املتعلقة
بالنص القرآين يف ضوء ترجيحات الرازي ،عبد اهلل بن عبد الرمحن بن سليامن الرومي  ،ج ،٩ص434
( - )2هناك رسالة دكتوراه من إعداد عبد احلميد السحيباين ،بعنوان "ترجيحات اإلمام الطربي يف
تفسريه" ،مقتسام املوضوع مع حسني احلريب ،بجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ،كلية أصول
الدين.
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إن هذه القواعد املستخرجة من استقراء لرتجيحات املفرسين ،بالنص عليها تارة،
أو بالعمل بمقتضاها تارة أخرى ،هلي خري دليل عىل الطريق الذي سلكوه يف ترجيحهم
لقول ما ،أو اعتامدهم عل حكم ما ،ويف هذه الرسالة بعض اإلشارات عىل ُطرق وأوجه
ترجيحات ابن العريب التي سلكها يف ترجيحاته ،من خالل كتابه أحكام القرآن ،واهلل
املستعان وعليه التكالن.

( -)1ترجيحات احلافظ ابن كثري ملعاين اآليات يف تفسري ،رسالة دكتوراه ،لعبد اهلل العواجي ،اجلامعة اإلسالمية
باملدينة املنورة ،كلية القرآن الكريم.
( -)2اختيارات ابن تيمية يف التفسري ،من أول سورة الفاحتة إىل آخر سورة األنبياء ،رسالة لنيل درجة
الدكتوراه ،ملحمد هندي ،جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ،كلية أصول الدين
( -)3ترجيحات البغوي يف تفسريه ،رسالة لنيل درجة املاجستري من جامعة اإلمام ،من إعداد فهد الدوسي.
( -)4اختيارات اإلمام الشوكاين يف التفسري ،رسالة دكتوراه ،من إعداد عل السناين ،من اجلامعة اإلسالمية
باملدينة املنورة.
( -)5ترجيحات الشنقيطي يف تفسريه ،رسالة لنيل درجة ماجيسّت ،من إعداد تركي اهلويمل ،من جامعة اإلمام
حممد بن سعود اإلسالمية ،كلية أصول الدين.
~~132

الباب األول
طُرق ترجيح متعلقة بالنص القرآني
الفصل األول:

طُرق ترجيح متعلقة بالقراءات ورسم المصحف.
الفصل الثاني:
طُرق ترجيح متعلقة بالسياق القرآني.

~~132

الفصل األول
طُرق ترجيح متعلقة بالقراءات ورسم المصحف
المبحث األول :القراءة الثابتة ال ترد وهي كآية مستق لة.
المبحث الثاني :معنى القراءة المتواترة أولى بالصواب من
معنى الشاذة.

المبحث الثالث :التفسير الموافق لرسم المصحف أولى من
المخالف له.

~~113

طرق ترجيح متعلقة بالقراءات و رسم المصحف
علم القراءات علم جليل القدر عظيم املنزلة ،له فوائد مجـة ال حتىصـ وال تعـد ،ولعـل
أبرز فوائده :التيسري والتخفيف يف حفظ القرآن وفقه معانيه ،مع حفظ كتاب اهلل تعـاىل
من التحريف والتبديلباشتامله عىل األوجه املتعـددة للقـراءات ،باإلضـافة إىل أن قـراءة
القرآن والتعبد بتالوته كام أمر اهلل تعاىل ال تتحقق عىل الوجه األكمل إاله بمعرفة كيفيـة
النطـق باأللفـاظ والوقـوف عـىل أداء الكلـامت القرآنيـة ،لـيحفظ الـنص مـن اللحـن
واالنحراف عن مقتضياهتا ومدلوالهتا ،ناهيك عىل اإلبانة عن اإلعجـاز بتنـوع وجـوه
التالوة ،فإن االختالف يف احلرف ربام دل عـىل معـاّن مـن العلـم ال توجـد يف احلـرف
اآلخر ،فتكون الكلمة الواحدة تؤدى عىل صورتني أو أكثر مـن النطـق تـدل عـىل كـل
صورة منها عىل معنى غري الذي دلت عليه األخرى .يقول الزرقاّن" :تنـوع القـراءات
يقوم مقام تعدد اآليات ،وذلك رضب من رضوب البالغة ،يبتدئ من مجال هذا اإلجياز
وينتهي إىل كامل اإلعجاز ،أضف إىل ذلك ما يف تنوع القراءات مـن الرباهـني السـاطعة
واألدلة القاطعة عىل أن القرآن كالم اهلل وعىل صدق من جاء به وهو رسول اهلل -صـىل
اهلل عليه وعىل آهلوسلم ،-فإن هذه االختالفـات يف القـراءة عـىل كثرهتـا ،ال تـؤدي إىل
تناقض يف املقروء وتضاد ،وال إىل هتافت وختاذل ،بـل القـرآن كلـه عـىل تنـوع قراءاتـه
يصدق بعضه بعض ًا ،ويبني بعضه بعض ًا ،ويشهد بعضه لبعض عىل نمط واحـد يف علـو
األسلوب والتعبري ،وهدف واحد من سمو اهلداية والتعليم"(.)1

( -)1مناهل العرفان يف علوم القرآن ،حممد عبد العظيم الزرقاّن( ،بريوت ،مط :دار املعرفة ،ط،1:
سنة1102 :هـ1999 ،م) ،ص.110-111
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ملا كانت هذه األمهية هلذا العلم هبذه املرتبة فال عجب أن يكون عُـده ة املفرسـ ،فبـه
ُيت ااوصل إىل مراد اهلل ،و ات اتحقق أغراض ومقاصد كثرية من التفسري ،سواء ما تعلق منهـا
باألحكام،أو املعاّن ،أو الدالالت ،أو مجيع أغراض التفسري.
اليشـء ُق ْرآنـ ًا أي :مجعتُـه
والقراءات لغـ ًة :مجـع قـراءة ،مصـدر قـرأ يف اللغـة،و اق ار ْأ ُت ا
وضممت بعضه إىل بعض( ،)1وسمي القرآن قرآن ًا؛ ألنه مجع القصص واألمـر والنهـي
ُ
والوعد والوعيد واآليات والسور بعضـها إىل بعـض ،اأو ألانهـه جـامع ثمـرة كتـب اهلل
املنزلة ،اأو جلمعه ثمرة مجيع العلوم(.)0
أما معناها االصطالحي :العلم بكيفيات أداء كلامت القرآن الكريم ،أو مذاهب العلـامء يف
النطق بالقرآن الكريم( ،)1واملذاهب والكيفيات املختلفة ،بحيث يذهب كل إمام من أئمـة
القراء مذهب ًا خيتلف عن غريه ،وهذه القراءات ثابتة بأسانيدها عـن النبـي صـىل اهلل عليـه
وسلم فااللتزام هبا حكم رشعي ثابت بالسـنة النبويـة ،أي بالنقـل ال بالعقـل ،فضـابطها
ثبوت صحتها سامع ًا وليس قياس ًا(القواعد النحوية  ،والرصفية) ،فعلـم القـراءات:علـم
يبحث يف كيفيـة النطـق بألفـاظ القـرآن ،وكتابتهـا ،ومواضـع اتفـاق نقلتهـا ،ومواضـع
( –)1تاج اللغة وصحاح العربية ،اجلوهري ،ج ،1ص.11
( -)2مباحث يف علوم القرآن ،مناع القطان( ،بريوت ،مط :مؤسسة الرسالة ،ط ،19:سنة1117 :هـ،
1997م) ،ص110-111
(– )3الربهان يف علوم القرآن ،بدر الدين حممد بن عبد اهلل الزركيش (ت891هـ)( ،بريوت ،مط :دار
الفكر ،بدون ط ،سنة1101 :هـ0229 ،م) ،ج ،1ص191-199؛ مناهل العرفان يف علوم القرآن،
حممد عبد العظيم الزرقاّن ،ص.111
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اختالفهم ،مع عزوا ذلك إىل ناقله ،ومتييز متواتره من آحاده ،وصـحيحه مـا مل يصـح مـا
روي عىل أنه قرآن ،أو هي مذهب من مذاهب النطق يف القرآن يذهب به إمام مـن القـراء
مذهب ًا خيالف غريه ،مع املوافقة لرسم املصحف ،وثبوت اإلسناد للنهبي صىل اهلل عليه وعىل
آله وسلم(.)1
ما هيمنا يف هذا البحث ،أن ماقدمه ابن العريب يف جمال القراءات يدل داللة واضحة عىل
ُع ُلو كعبه يف هذا العلم ،الذي ال غنى ألحد عنه يف جمال التفسري ،فلـم يقترصـ دوره عـىل
العامل املبني واملفرس فحسب ،وإنام كان بجانب ذلك موجهـ ًا ومرشـد ًا ،ملعرفـة القـراءات
وأنواعها ،وطرق توجيهها عىل املعاّن وترتيب األحكـام ،حيـث سـأبني يف هـذا الفصـل
ال ُطرق التي تتبعها ابـن العـريب يف تـرجيح املسـائل التـي هلـا عالقـة بـالقراءات ورسـم
املصحف ،و ذلك بتت ُبعه لقواعد أساسية ،وضوابط واضحة بينة متثلت فيام يأيت.

()1
جلدا ْيع( ،بريوت ،مط :مؤسسة
– انظر :املقدمات األساسية يف علوم القرآن ،عبد اهلل بن يوسف ا ُ

الريان ،ط ،1:سنة1108 :هـ0221 ،م) ،ص.181
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القراءة الثابتة ال ترد وهي كآية مستق لة

املبحث األول :القراءة الثابتة ال ت َرد وهي كآية مستقلة.
موقف ابن العريب من القراءات الصحيحة الثابتة ،موقف واضح ّبني ،حيث
ّ
وضح القراءات التي يقرأ هبا ،وهي الصحيحة التي أمجعت عليها األمة ،وقرأ هبا مجهور
القراء ،ثم أشار إىل احلكمة من كتابتها باألوجه املختلفة فذكر ّأيا مل تكتب عبث ًا ،وإ ّنام
كتبت حتى يقرأ هبا مجيع ًا عىل سبيل التخفيف والتوسعة والتيسري ،فال يتعني عىل أحد
االلتزام بقراءة واحدة ،بل يقرأ بجميعها ،ولكن ليس يف آية واحدة لئال يكون ذلك باعث ًا
عىل اللبس واخللط فيؤدي إىل املنازعة واجلدال ،بل ّ
كل ما َثبت جازت القراءة به(.)٩
كام أبدى عناي ًة فائقة ًواهتامم ًا بليغ ًا بالقراءات الصحيحة ،وهي التي ثبتت بالتواتر
السبع ،ومن شهد هلم
القراء ّ
عن املعصوم عليه السالم من مبدئها إىل منتهاها ،وقرأ هبا ّ
القراء ،فاختالف القراءات من باب اختالف التّنوع ،ال
مجهور األمة من مشاهري ّ
فإن هلا من املعاين شيئ ًا
السبع؛ ّ
القراء ّ
اختالف التّضاد ،وحيث تصح القراءة ،كقراءات ّ
أن هذا القرآن بجميع وجوه قراءاته من عند هلل.
عظيم األثر ،توقن معه نفس العارف ّ
َ
و تقررت هذه العناية يف اعتامد هذه القراءات والتأكيد عىل التمسك هبا والتعويل
عليها وعدم االلتفات لغريها من القراءات ،وهي املعتمدة يف التالوة واألحكام الرشعية؛
بصحة سندها وتواترها.
أليا سنّة ثبتت عن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم
ّ

( – )1ينظر :أحكام القرآن  ،ابن العريب ،ج ،0ص،111
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المبحث األول

أليـا قـرآن وهـي بمثابـة
فإذا صحت قراءة ما ،فال جيوز ألحد أن يطعن فيها أو ير ّدهاّ ،
اآلية املستقلة التي تدل عىل معنى أو حكم آخر ،ويشّتط يف ثبوت وصحة القراءة ثالثـة
رشوط:
النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وسـلم :أي أن يـروي تلـك القـراءة
 -٩صحة اإلسناد إىل ّ
العدل الضابط عن مثلة حتى تنتهي إىل رسول اهلل ،وتكون مع ذلك مما عرفت واشتهرت
عند أئمة الشأن الضابطني له غري معدودة عندهم من الغلط أو مما شذ به بعضهم.
 -4موافقتها ل لعربية ولو بوجه سواء كان الوجه فصيحا أم أفصح جممعا عليه أم خمتلفـا
فيـه ،وال يوجــد يف قــراءة القــراء املعـروفني مــا هــو خــارج عـن العربيــة ،يقــول ابــن
اجلزري  ":وال يصدر مثل هذا إال عىل وجـه السـهو والغلـط وعـدم الضـبط ،ويعرفـه
( )٩

األئمة املحق ّقون ،واحلفاظ الضابطون ،وهو قليل جد ًا بل ال يكاد يوجد"(.)4

صـحة القـراءة أن
 -5موافقتها لرسم أحد املصاحف العثامنية ولو احـتامالً ،فمـن رشط
ّ
ٍ
واحد من هذه املصاحف التي عليها قراءات األئمـة املعتمـدين ،أو
تكون موافقة لرسم
حمتملة تقديرا.عىل سبيل القطع واليقني.

( - )1حممد بن حممد بن حممد بن عل بن يوسف ،أبو اخلري ،شمس الدين ،العمري الدمشقي ثم
الشريازي الشافعي ،الشهري بابن اجلزري نسبته إىل (جزيرة ابن عمر)  :شيخ االقراء يف زمانه ،من
حفاظ احلديث ،ولد ونشأ يف دمشق ،وابتنى فيها مدرسة سامها (دار القرآن) ورحل إىل مرص مرارا،
ودخل بالد الروم ،وسافر مع تيمورلنك إىل ما وراء النهر ،ثم رحل إىل شرياز فويل قضاءها ،ومات
فيها سنة 455( :هـ ٩44١ -م) .األعالم  ،الزركل ،ج ،7ص.43
( - )2النرش يف القراءات العش ،ابن اجلزري ،حتقيق :عل حممد الضباع( ،بريوت ،مصورة دار
الفكر) ،ج ،1ص.18
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فهذه الرشوط الثالثة ،البـدّ مـن اجتامعهـا كـي تكـون القـراءة صـحيحة معـدودة مـن

القرآن .
( )٩

ثم ت ََصدى ابن العريب لإلجابة عن تساؤالت مهمة يف هذا املوضوع ،مثـل السـؤال
( )5
ثـم حكـم
عن حكم القراءة بالقراءات املختلفة يف القرآن؟ ( )4وما احلكمة من ذلـك؟
ّ

القراءة بغري األلفاظ الواردة يف اآلية ،وإنّـام بـام يسـاوهيا يف املعنـى كقـراءة "إن شـجرة
الزقوم طعام الفاجر" بدل "األثيم"(.)4

( - )1الربهان يف علوم القرآن ،الزركيش ج ،1ص191-199؛ مناهل العرفان يف علوم القرآن،
الزرقاّن ،ص111؛ مباحث يف علوم القرآنن مناع القطان ،ص112 -197؛املقدمات األساسية يف
جلدا ْيع ،ص.181-181
علوم القرآن ،عبد اهلل بن يوسف ا ُ
( – )2ينظر :أحكام القرآن ،ابن العريب ،ج ،0ص.111
( – )3املرجع نفسه ،ص.111-110

( – )4ذكر ابن العريب يف املسألة الثانية عند قوله تعاىل { :إن َش َج َر َة الزقو ِم َط َعام األَثِي ِم } (الدخان،
ِ
ٍ
يم َف َلم َيف َهم َها ؛ َف َق َال َله َ :ط َعام ال َف ِ
اج ِر ،
 " : )44 ،45ر ِو َ
ي َأن اب َن َمسعود َأق َر َأ َرج ًال َط َع َام األَث َ
ب عن مالِ ٍ
ِ
ك َق َال َ :أق َر َأ ابن َمسعودٍ َرج ًال إن َش َج َر َة الزقو ِم
َف َج َع َل َها الناس ق َر َاء ًة َ ،حتى َر َوى ابن َوه ٍ َ َ

اج ِرَ ،فقلت َمل ِالِ ٍ
َط َعام األَثِي ِم َف َج َع َل الرج َل َيقول َ :ط َعام ال َيتِي ِم َ ،ف َق َال َله َعبد اهللِ بن َمسعودٍ َ :ط َعام ال َف ِ
ك
يل َ :ف ِفي املصح ِ
َ :أت ََرى َأن َيق َ
ول ك ََذلِ َك ؟ َق َال َ :ن َعم َ ....فإِن قِ َ
ف األَص ِل قِ َر َاءات َواخت ِ َال َفات َفب ِ َأي يق َرأ
َ
يعها بِإِمجا ٍع ِمن األم ِة َ ،فام و ِضعت إال ِحلف ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ظ القر ِ
آن َ ،و َال كت ِ َبت إال
؟ قلنَاَ :وه َي  :املَس َأ َلة الثال َثة ب ِ َجم َ
َ
َ
َ
لِل ِقراءةِ ِهبا  ،و َلكِن َليس يلزَ م َأن يعني َاملقروء ب ِ ِه ِمنها َ ،فيقرأَ بِحر ِ
ف َأه ِل َامل ِدين َِة َ ،و َأه ِل الشام َ ،و َأه ِل
َ
َ َ
َ َ
َ َ َ َ
َ َ

ف َأه ِل املَ ِدين َِة  ،و َقرأَ التِي بعدَ ها بِحر ِ
مك َة  ،وإِنام يلزَ مه َأال ََيرج عنها َ ،فإ ِ َذا َقر َأ آي ًة بِحر ِ
ف َأه ِل الشا ِم
َ َ َ
َ َ َ
َ َ َ
َ َ
َ َ َ
َ
ٍ ِ
ك َ ِ
َاء َع َىل مص َح ِف ِهم َ ،و َع َىل َما َن َقلوه َعن َس َل ِف ِهم َ ،والكل
َان َجائزً ا َ ،وإِن َام َض َب َط َأهل كل َب َلد ق َر َاء ََتم بِن ً
ِمن ِعن ِد اهللِ  .أحكام القرآن ،ابن العريب ،ج ،4ص .٩40- ٩٩١
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وباإلجابة عن هذه التساؤالت أراح ابن العريب الباحث ،أو طالب العلم ،مـن كثـري ممـا
يدور يف خلده من أسئلة حمتملة ،وهذا من حماسن العلم ومن صفات العلـامء ،فبـدا مـن
صنيعه هذا إملام قارىء تفسريه هبذه الفوائد ،وهضم هذه املصطلحات ،فبفهمهـا تـدرك
إشارات املؤلف التي أوردها يف ط ّيات تفسريه.
و يمكن حرص أوجه ترجيحاته للقراءة الصحيحة يف النقاط التالية:
أ -ذكر القراءات الصحيحة الواردة يف اللفظ القرآين وتوجيهها عىل املعاين ،والتنبيه عىل
َان لِ َنبِي
ّأيا قراءة صحيحة ال ترد ،ومن األمثلة عىل ذلك ،عند تفسري قوله تعاىلَ { :و َما ك َ
َأن يغل ومن يغلل يأ ِ
ت بِ َام غَل َيو َم ال ِق َي َام ِة } [آل عمران  ،]٩2٩ :ذكر ابن العريب
َ
ََ َ
َ
القراءات الواردة يف اللفظ القرآين " َيغل " وبني أن ما ورد فيه من القراءات فهو ثابت
صحيح ،ثم وجه هذه القراءات عىل املعاين التي ّ
تدل عليه وتبينه فقالَ .." :ق َر َأ ابن كَثِ ٍري
ِ
و َأبو عم ٍرو وع ِ
يحت ِ
اصم َيغل بِ َضم الغ ِ
َان قِ َر َاء ًة
َنيَ ،و َفت ََح َها ال َباق َ
مها َصح َ
َ َ
َ
َ
ونَ ،و َ
َو َمعنًىَ ...ف َأما َمن َق َر َأ َها بِ َضم الغ ِ
ون ِيف َمغنَ ٍم َفإِنه َلي َس
َان لِنَبِي َأن ََي َ
َني َف َمعنَاهَ :ما ك َ
ني َو َال َضن ِ ٍ
بِمت َهمٍَ .و َال ِيف َوح ٍيَ ،فإِنه َلي َس بِ َظن ِ ٍ
نيَ ،أي َلي َس بِمت َه ٍم َع َلي ِه َو َال بِخَ ي ٍل فِ ِيهَ ،فإِنه
ف ََيون وهو يأخذ ما َأحب ِمن رأ ِ ِ
ِِ
إ َذا ك َ ِ
ني َفكَي َ
يم ِة
يصا َع َىل املؤمن َ
َ َ
َان َأمينًا َح ِر ً
س الغَن َ
َ
َ َ َ
َان َله َأن يص َط ِفي ِمن رأ ِ ِ
يم ِة َما أَ َرا َد ،ثم َيأخ َذ
َو َيكون َله فِ ِيه َسهم الص ِفي؛ إ َذا ك َ
س الغَن َ
َ
َ
َ
ك؟ َف َام كَا َن لِ َيف َع َل َذلِ َ
ون ال ِقس َمة َبعدَ َذلِ َ
ك ك ََر َام َة َأخ َال ٍق َو َط َه َار َة َأع َر ٍاق،
اخلم َس َوتَك َ
َني َف َله َأر َب َعة َم َع ٍ
ب الغ ِ
ف َم َع َمر َت َب ِة النبوةِ َو ِعص َم ِة الر َسا َلةَ .و َمن َق َر َأ يغَل بِنَص ِ
َفكَي َ
ان:
َان لِنَبِي أَن ََيونَه َأ َحدَ ،و َقد ر ِو َي
محدت ف َالنًا .الث ِاينَ :ما ك َ
وجد غ اَاال ،ك ََام تَقولَ :أ َ
األَول :ي َ
َأن َه َذا ت ِ َل َع َىل اب ِن َعب ٍ
ّس ِ َهب َذا َع ِ يل َوابن َمسعودٍَ .ف َق َالَ :ن َعم َو َيقتلَ .و َه َذا َال َي ِصح
اسَ ،و َف َ
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ِعندَ نَا ؛ َفإِن َبا َعه ِيف ال ِعل ِم َوالتف ِس ِري َال َيبو َعه َأ َحد ِمن َ
اخلل ِقَ ،فإِنه َلي َس املَعنَى بِ َقولِ ِهَ :و َما
َان لِنَبِي َأن يغَل بِ َفتحِ الغ ِ
َنيَ ،أن ََيونَه َأ َحد وجو ًدا ،إن َام امل َراد بِ ِه َأن ََيونَه َأ َحد َرش ًعاَ ،ن َعم
ك َ
ك فِ ِ
َيكون َذلِ َ
ورا َو َت َعد ًياَ ،و َخص النبِي َصىل اهلل َع َلي ِه َو َسل َم بِالذك ِر تَعظِ ًيام لِ َقد ِر ِه،
يهم فج ً
َان لِنَبِي َأن يت َه َم
ونَ ،و َلكِن ه َو َأع َظم حر َم ًة.الثالِثَ :ما ك َ
َان غَريه َأي ًضا َال َجيوز َأن ََي َ
َوإِن ك َ
َفإِنه م َربأ ِمن َذلِ َ
كَ ،و َه َذا َيدل َع َىل بط َال ِن َقو ِل َمن َق َال :إن َشيطَانًا َلب َس َع َىل النبِي َصىل اهلل
ع َلي ِه وسلم الوحي وجاءه ِيف صورةِ م َل ٍ
َان لِنَبِي َأن
كَ ،و َه َذا َباطِل َقط ًعا ...الرابِع َ :ما ك َ
َ َ
َ َ َ َ َ َ َ َ َ
يغَل بِ َفتحِ الغ ِ
ك ِيف غ ِ
َنيَ ،و َال يع َلمَ ،وإِن َام يت ََصور َذلِ َ
َري النبِي َصىل اهلل َع َلي ِه َو َسل َم؛ َأما النبِي
صىل اهلل ع َلي ِه وسلم َفإِ َذا َخانَه َأحد َأط َلعه اهلل سبحانَه ع َلي ِه.وه َذا َأقوى وج ِ
وه َه ِذ ِه اآل َي ِة ؛
َ
َ َ َ َ
َ
َ
َ
َ َ َ َ
ت ِيف الص ِ
َان َع َىل َث َقلِ ِه َرجل ي َقال َله كَرك ََرة
َف َقد َث َب َ
حيحِ { َأن النبِي َصىل اهلل َع َلي ِه َو َسل َم ك َ
َفام َتَ ،ف َق َال النبِي َع َلي ِه الس َالم :ه َو ِيف الن ِ
ار }
َ

( )٩

ون إلَي ِه َف َو َجدوه َقد َغل
َف َذ َهبوا َينظر َ

اءةً.)4("...
َع َب َ
وبني فيه داللة اللفظ القرآين ،بـام فيـه مـن قـراءات
يف هذا املثال الذي أورده ابن العريب ّ
صحيحة ثابتة ،يلحظ مايل:
 -٩ذكر القراءات الواردة يف اللفظ القرآين ( َيغل) مع استعراض القراء الذين قرؤوا هبا.
القراء املشهورون مثل :ابن
 -4التنبيه عىل نوع القراءات ،وهي قراءات صحيحة قرأ هبا ّ
كثري وأبو عمرو وعاصم.
( – )1أخرجه البخاري من حديث عبد اهلل بن عمرو ،كتاب اجلهاد والسري ،باب القليل من الغلول،
رقم.0719:
( – )2أحكام القرآن ،ابن العريب ،ج ،1ص.191-190
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 -5توجيه القراءات عىل املعاين.

 -4بسط األحكام املّتتبة عن معاين اآليات.
 -3ترجيح املعاين املّتتبة عىل القراءة بالدليل من احلديث الصحيح.
ب-رضورة التمسك ب القراءات الواردة يف اللفظ القرآين مع التنبيه عىل أيا قراءة
املعول يف املعاين واألحكام وغريها،
اجلمهور ،وهي واجبة االتباع واالعتامد ،وعليها ّ
َاها لَكم ِمن
أليا صحيحة ثابتة .ومن أمثلة ذلك :عند تفسري قوله تعاىلَ {:والبد َن َج َعلن َ
ّ
ِ
ِ
وهبا َفكلوا ِمن َها
َش َعائ ِر اهللِ َلكم ف َيها َخري َفاذكروا اس َم اهللِ َع َلي َها َص َواف َفإِ َذا َو َج َبت جن َ
َو َأط ِعموا ال َقان ِ َع َواملع َّت ك ََذلِ َ
ون} [احلج  ،]52 :يقول ابن
َاها لَكم َل َعلكم تَشكر َ
ك َسخرن َ
ات  :صواف بِ َف ٍ
العريب يف املسألة الرابعة :فِيها َث َالث قِراء ٍ
اء مط َل َق ٍة  ،قِ َر َاءة اجلمه ِ
ور.
َ
َ َ
َ َ
َص َوافِ َن بِن ٍ
ون  ،قِ َر َاءة اب ِن َمسعودٍ .
صوايف بِي ٍ
اء مع َج َم ٍة بِاثنَت ِ
َني ِمن َحتتِ َها  ،قِ َر َاءة أ َيب ب ِن كَع ٍ
ب.
َ َ َ
ٍ
ٍ
ِ
ِ
ـها
َف َأما َقول َص َواف َفمن َصف َيصف إ َذا كَانَت مج َل ًة ؛ من َم َقا ٍم َأو قعود َ ،أو م َشـاة َ ،بعض َ
ِ ِ ِ
َاها َهاهنَا َصفت َق َوائِم َها ِيف َح ِ
َإىل َجانِ ِ
ب َبع ٍ
ال نَح ِر َهـا َ ،أو
ض َع َىل االست َواء َ ،و َيكون َمعن َ
َ
جم ِ
اهدَ .و َأما َص َوافِن َفالصافِن ه َو ال َقائِمَ .وقِ َ
يل  :ه َو ال ِذي َيثنِـي إحـدَ ى
َصفت َأي ِد َ َهيا َق َال َ
ِرج َلي ِه .
َو َأما َص َوايف َفه َو َمجع َصافِ َي ٍة َ ،و ِه َي التِي َأخ َل َصت هللِ نِي ًة َو َج َال ًالَ ،وإِش َع ًارا َوتَقلِيدً ا"...
.
( - )1أحكام القرآن ،ابن العريب ،ج ،1ص.091
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ِ
ون َمـا آتَـوا َوقلـوهبم َو ِج َلـة َأيـم إِ َىل َرهبِـم
ين يؤت َ
ويقول عند تفسري قوله تعاىلَ { :والذ َ
اخلري ِ
ارع َ ِ
َر ِ
ك ي َس ِ
ون أو َلئِ َ
ون} [املؤمنون .]2٩-20 :
ات َوهم َهلا َسابِق َ
اجع َ
ون يف َ َ
"َ ..ر َوى َع َطاء َق َالَ :د َخلت َم َع ع َبي ِد ب ِن ع َم ٍري َع َىل َعائِ َش َة َ ،ف َق َال َهلا :كَي َ
ون،
ف كَانوا َيق َرء َ
ون َما َأتَواَ ،ف َلام َخ َرجنَا ِمن ِعن ِد َها َق َال ِيل ع َبيد ب َن ع َم ٍ
ـريَ :ألَن
ون َما آتَوا}؟ َقا َلتَ :يأت َ
{ يؤت َ
ج ِ
ون َما َأتَوا ِمـن املَ ِ
ون
ـيء َأي َيـأت َ
ون ك ََام َقا َلت َأ َحب َإيل ِمن مح ِر الن َع ِم َيعنِي بِ َقو َ ِهلاَ :يأت َ
َيك َ
ون(. )٩
وب َوهم َخائِف َ
الذن َ
ور ،و َال َتتَعلقوا بِ َأع َض ِ
ِ ِ
ِ
َان ال َقوم إ َذا
اء الك َِس ِري ،إن َام ك َ
َ
املَس َأ َلة الثال َثة َ :عولوا َع َىل ق َر َاءة اجلمه ِ َ
ب َع َىل أَع َام ِهلم ِ
اإلخ َالص َوالقرب خَ افوا َيو َم ال َف َز ِع األَك َ ِربَ ،و ِه َي َمس َأ َلة َكبِ َريةَ ،و ِه َي
َغ َل َ

() 1
مج ٍح  ،ومل أجده عن عطاء كام ذكر ابن العريب ،فرواية
– أخرجه أمحد من رواية أيب اخ الف ام ْو اىل ابني ُ ا
أمحد قال ":اعن أيب اخ ال ٍ
ني يف اسقي افة
مج ٍح  ،ا هن ُه اد اخ ال ام اع ُع اب ْيد ْبن ُع ام ْ ٍري اع اىل اعائ اش اة أم املُْؤمن ا
ف ام ْو اىل ابني ُ ا
ْ

از ْم از ام ال ْي اس يف املْا ْسجد ظ ٌّل غا ْري اها  ،اف اقا ال ْت :ام ْر اح ًبا او ْاه ً
يمنا ُع اك اأ ْن
ال بايب اعاص ٍم اي ْعني ُع اب ْيدا ا ْب ان ُع ام ْ ٍري  ،اما ْ
ورناا أ ْو تُل ام بناا ؟ اف اق اال  :أ ْخ اشى اأ ْن ام هلك  ،اف اقا ال ْت :اما ُكن اْت ات ْف اع ال ؟ اق اال  :ج ْئناا لن ْاسأ الك اع ْن آ اي ٍة يف
ت ُاز ا
اان ار ُس ُ
فك ا
ول اهلل -صىل اهلل عليه وعىل آله وسلم -اي ْق ار ُؤ اها؟ اف اقا ال ْت :آ هي ُة آ اي ٍة؟
كتااب اهلل اع هز او اج هل اك ْي ا
ين اي ْات ا
ين اي ْؤت ا
ُون اما أت ْاوا ) اف اقا ال ْت  :أ هيت ُُه اام أ احب إ ال ْي اك ؟ اق اال ُ :ق ْل ُت :
ُون اما أت ْاوا ) أو ( ا هلذ ا
اف اق اال  ( :ا هلذ ا
امها أ احب إ ا هيل م ان الد ْن ايا امجي ًعا  ،أو الد ْن ايا او اما ف ايها  ،اقا ال ْت  :أ هيت ُُه اام ُ ،ق ْل ُت :
اوا هلذي ن ْفيس ب ايده  .إل ْحدا ُ ا
ول اهلل -صىل اهلل عليه وعىل آله وسلم -ك ااذال اك ك ا
ُون ما ات ْاوا ) اقا ال ْت ْ :اش اهدُ اأ هن ار ُس ا
ين اي ْات ا
اان
( ا هلذ ا
اان ار ُس ُ
كاذال اك ُأنْز ال ْت اوك ااذال اك ك ا
اي ْق ار ُؤ اها اوك ااذل اك ُأنْز ال ْت .أ ْو اقا ال ْت ْ :اش اهدُ ال ا
ول اهلل  -صىل اهلل عليه وعىل
آله وسلم  -اي ْق ار ُؤ اها او الك هن ْاهل اجا اء اح ْرف .مسند اإلمام أمحد ،مسند عائشة ،رقم ،01179 :قال اهليثمي
يف جممع الزوائد :رواه أمحد وفيه إسامعيل بن مسلم املكي وهو ضعيف ،جممع الزوائد ومنبع الفوائد،
نور الدين عل بن أيب بكر اهليثمي( ،بريوت ،مط :دار الفكر ،سنة1110 :هـ) ،ج.181 ،8
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اخلو ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ب َع َلي ِهم َم َقام َ
ف ؛ َف َه ِذ ِه
َأن األَف َض َل للمتق َ
ب َع َلي ِهم َم َقام الر َجاء َ ،أو َيغل َ
ني َأن َيغل َ
ِ
اآلية تَشهد بِ َفض ِل َغ َلب ِة م َقا ِم َ ِ ِ ِ ِ
ون
ين هم ِمن َخش َي ِة َرهبِم مش ِفق َ
َ
اخلوف ل َقوله َت َع َاىل { :إن الذ َ
َ َ
َ
ِ
ِ
و َال ِذين هم بِآي ِ
ين هم بِ َرهبِم َال ي ِ
ون َما آتَوا
ين يؤت َ
رشك َ
ات َرهبِم يؤ ِمن َ
ون َو َالذ َ
ون َو َالذ َ
َ
َ
َ
اخلري ِ
ارع َ ِ
َوقلوهبم َو ِج َلة َأيم َإىل َرهبِم َر ِ
ك ي َس ِ
ون أو َلئِ َ
ون}
ات َوهم َهلا َسابِق َ
اجع َ
ون يف َ َ
ِ ِ ِ ِ
ِِ ِ
ِ
ني
[املؤمنون َ ..]2٩-3١ :ق َال ال َقايض َ :لي َس حيتَاج ِيف َهذه اآل َية َإىل اخت َالف الق َر َاءة َب َ
ون } يعطِي األَم َري ِن ،تَقول ال َع َرب :آتَيت ِمن نَف ِيس
ونَ ،فإِن َقو َله { :يؤت َ
ون َويؤت َ
َيأت َ
ِ
ِ
ِ ِ
ولَ ،وآتَيت ِمن َها ِ
ال َقب َ
اع َو َأع َطيت ال ِعنَا َد
اإلنَا َب َة ،ت ِريد َأع َطيت الق َيا َد من نَفيس َيعني إ َذا َأ َط َ
ون ما َأتَوا ِمن َطاع ٍة َأو ِمن مع ِصي ٍة ،و َلكِن َظ ِ
ِ
ِ
ِ
اهر اآل َي ِة
َ َ َ
َ
من نَفيس َيعني إ َذا َع َصَ ،ف َمعنَاه يؤت َ َ
اخلش َي ِة لِ َرهبِم َ ،و ِ
َو ِس َياق الك ََال ِم َيقت َِض َأنه يؤ ِيت الطا َع َة؛ ِألَنه َو َص َفهم بِ َ
اإل َيام ِن بِآ َياتِ ِه،
َوتَن ِزهيِ ِه َعن الرش ِك َ ،و َخوفِ ِهم َعدَ م ال َقب ِ
َان ِ َهب ِذ ِه
ول ِمنهم ِعندَ لِ َقائِ ِه َهلمَ ،ف َال َج َر َم َمن ك َ
َ
اخل َال ِ
ان متَامدِيا ِيف ِ
ِ
اخلري ِ
ِ
ِ ِ
ف مست َِم اراَ ،فكَي َ
ف
اتَ ،و َأما َمن ك َ
َان َع َىل العص َي ِ َ ً
الص َفة ي َسارع يف َ َ
ك ِمن الص َف ِ
اخلريا ِ
ِ ِ
َ
اخلش َي ِة لِ َرب ِهَ ،وغ ِ
ت َأو بِ َ
َري َذلِ َ
ات امل َت َقد َم ِة فِ ِيه
ي َ
وصف بِأنه ي َسارع يف َ َ
َ ..و ِألَج ِل إشك ِ
ون َما آتَوا} َق َال َبعضهم َ :يعنِي بِ ِه إن َف َ
اق الزكَاةِ ؛ ِألَنه َمل َيظ َهر
َال َقولِ ِه {:يؤت َ
ِ
ظ الع َط ِ
إ َلي ِه ص َال ِحية َلف ِ
اء ينطَلِق ِيف كل معنًى :م ٍ
اء إال ِيف املَ ِ
ال
ال َ
َ
َ
َ
َ
.و َقد َبينا َأن َلف َظ ال َع َط َ
َ
َوغ ِ
َري ِهَ ،و ِيف كل َطا َع ٍة َو َمع ِص َي ٍةَ ،وات َض َحت اآل َيةَ ،و َاهلل أَع َلم"(.)٩
يف هذا املثال وسابقه يّسد ابن العريب القراءات الواردة يف اللفظ القرآين ،مع ذكر
ثم ي ّبني معانيها وداللتها ،كام ي َنبه عىل رضورة التمسك هبا والوقوف عندها؛
قراءَتا ّ

( - )1أحكام القرآن ،ابن العريب ،ج ،1ص.544 - 101
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رشعي ال يعدل عنه إىل غريه
وألن اتباعها حكم
أليا هي القراءة املعتمدة واجبة االتباع؛ ّ
ّ
ّ
وأيا واردة عن املعصوم عليه الصالة والسالم.
ال سيام ّ
ج -إذا ثبتت قراءات يف لفظ واحد ،يقوم ابن العريب بّتجيح بعضها عىل بعض ،فالناظر
يف مواضع متفرقة من تفسريه ،جيد عند تعرض ابن العريب للقـراءات اسـتعامله أللفـاظ
الّتجيح مثل :األفصح( ،)٩األصح( ،)4األقوى( ،)5وهكذا.
وهنا يرجح ابن العريب القراءة األوىل (هو موالهـا) بنـاء عـىل ّأيـا األفشـى يف القـراءة
واألشهر يف الرواية واألصح يف املعنى.
املثال األول :عند تفسري قوله تعاىلَ { :ف َال تَتبِعوا َاهل َوى َأن تَع ِدلوا َوإِن تَلووا َأو تع ِرضوا
ون َخبِ ًريا} [النساء  .]٩53 :يقول ابن العريبَ {" :وإِن تَلووا َأو
َان بِ َام تَع َمل َ
َفإِن اهللَ ك َ
تع ِرضوا }املعنى :إن َمطَلتم َح اقا َف َلم تنَفذوه إال َبعدَ بط ٍء َ ،أو َع َرضتم َعنه مج َل ًة َف َاهلل َخبِري

بِ َع َملِكم .ي َقال َل َويت األَم َر أَل ِويه َل ايا َولِيانًا  ،إ َذا َم َطلته َق َال غَي َالن :
()4

( - )1أحكام القرآن ،ابن العريب ،ج ،1ص ،917ص.240

( – )2املرجع نفسه ،ج ،٩ص ،2ويف نفس اجلزء ،ص ،22قالَ .." :وك ََذلِ َك َقبل ِيف قِ َر َاءةِ َمن َق َر َأ ه َو
موليها ؛ إن املَعنَى َأي ًضا َأن املصل هو متَوجه نَحوها ؛ واألَول أَصح ِيف الن َظ ِر  ،و َأشهر ِيف ال ِقراءةِ
َ َ
َ َ
َ
َ َ َ
َ َ َ َ
َ َ
اخل َ ِ
َو َ
رب".
( – )3املرجع نفسه ،ج ،0ص.121
( - )4هو الشاعر املشهور ذو الرمة ،من فحول الشعراء واسمه غيالن بن عقبة بن هبيس ،مرضي
النسب ،قال أبو عمرو بن العالء :افتتح الشعراء بامرئ القيس ،وختموا بذي الرمة،مات بأصبهان
كهال سنة سبع عرشة ومئة (٩٩7هـ) ،ينظر :سري أعالم النبالء ،ج ،3ص ،427األعالم للزركل،
ج ،5ص.55
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ات ال ِو َشاحِ الت َق ِ
تطِيلِني لَي ِاين و َأن ِ
اض َيا
ت َملِية َوأح ِسن َيا َذ َ
َ
َ

()٩

و َقر َأ محزَة واألَعمش :وإِن تَلوا ،واألَول َأفصح ،و َأك َثـر ،و َقـد رد َإىل األَو ِل بِوج ٍ
ـه َع َـر ِيب؛
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ َ َ َ
َ
َو َذلِ َ
ون تَلووا ،ثم ح ِذ َفت َاهلمـزَةِ َوأل ِق َيـت َح َركَت َهـا
ك َأن تب ِد َل ِمن ال َو ِاو اآل ِخ َرةِ َمه َز ًة َفتَك َ
كَ .وقِ َ
َع َىل ال َوا ِوَ ،وال َع َرب تَف َعل َذلِ َ
يل :إن َمعنَاه تَلوا ِمن ال ِو َال َي ِةَ ،أي اسـتَق َللتم بِـاألَم ِر َأو

َضعفتم َعنه َف َاهلل َخبِري بِ َذلِ َك" .
( )4

أليا األفصح ،ثـم
يلحظ من هذا املثال ،ترجيح ابن العريب القراءة األوىل (تلووا) ّ
وجه القراءة الثانية وبني وجهها يف العربية.
ِ ِ ِ
ون بِ َ
ـأيم ظلِمـوا َوإِن اهللَ َع َ
ـىل
ين ي َقـاتَل َ
املثال الثاين :عند تفسري قولـه تعـاىل{ :أذ َن للـذ َ
ن ِ
ورجـح قـراءة
َرص ِهم َل َق ِدير} [احلج  ،]5١ :استعرض القراءة الواردة يف ( ي َقـاتَل َ
ون)ّ ،
ِ
ِ
ون بِك ِ
ـربا َعـن فِع ِ
ـل
اء ك َ
الكّسفقال" :ق ِرئَ ي َقاتِل َ
َّس التاء َو َفتح َهاَ ،فإِن ك ََّست الت َ
َـان َخ َ ً
ِ
َان َخ َربا َعن فِع ِل غ ِ
ِ
َري ِهم ِهبِمَ ،وإِن ِ
اإلذ َن َو َق َع ِمن َأج ِل َذلِ َ
ك َهلم،
املَأذون َهلمَ ،وإن َفتَحت ََها ك َ ً
ون النبِـي صـىل اهلل ع َلي ِ
َف ِفي َفتحِ الت ِ
ب ال ِقت ِ
اء َب َيان َس َب ِ
ـه َو َسـل َم
َان الكفار َي َت َعمد َ
َالَ ،و َقد ك َ
َ
َ
ِ
واملؤ ِمنِني بِ ِ ِ
ويم بِالنكَا َي ِةَ :ل َقد َخنَ َقه امل ِ
ون َحتى كَا َدت نَفسـه تَـذ َهب،
رشك َ
َ
اإل َذا َيةَ ،وي َعامل َ
َ
ـال َأن َيق َ
ـون َرج ً
ـول َريب اهلل }[ ،غـافر َ ،]44 :و َقـد َب َلـغَ
َفتَدَ َاركَه َأبو َبك ٍرَ ،و َق َالَ { :أتَقتل َ
بِ َأصحابِ ِه َإىل املَو ِ
ت ؛ َف َقد َق َت َل َأبو َجه ٍل س َمي َة أم َعام ِر ب ِن َي ِ ٍ
اسَ ،و َقد عذ َب بِ َاللَ ،و َما َبعـدَ
َ
َه َذا إال ِاالنتِ َصار بِال ِقت ِ
َال .

( – )1مطلع القصيدة :عفا الده ُ
فمح ْت منازل ُه ،ينظر ديوان ذي الرمة ،ص.911
من مي ه
حل ْ
( - )2أحكام القرآن ،ابن العريب ،ج ،1ص.112 -119
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َّس الت ِ
َواألَق َوى ِعن ِدي قِ َر َاءة ك ِ
اء ؛ ِألَن النبِي َصىل اهلل َع َلي ِه َو َسل َم َبعدَ وقو ِع ال َعف ِو َوالصفحِ
وث  ،ثـم َخـرج بِنَف ِس ِ
َعام َف َعلوا َأذِ َن اهلل َله ِيف ال ِقت ِ
َال ِعندَ استِق َر ِار ِه بِاملَ ِدين َِة َ ،ف َأخ َر َج البع َ
ـه،
َ َ
ك َقوله َ { :وإِن اهللَ َع َىل ن ِ
َحتى َأظ َه َره اهلل َيو َم َبد ٍر َ ،و َذلِ َ
َرص ِهم َل َق ِدير }(.)٩
رجح ابن العريب بني القراءتني الواردتني يف اللفظ القرآين (يقاتلون) فري ّجح قراءة
هنا ي ّ
ترجيحه هذا عىل الدليل العقل الذي اقتىض
الكّس( ،)4ويقول :هي األقوى ،وقد بنى ّ
النظر يف السرية العطرة واأليام النّرضة كم َسوغ َحكَم عىل القراءة.
د -ذكر القراءات الواردة يف اللفظ القرآين وتوجيهها عىل املعاين ،ثم بيان ما يّتتب عليها
من أحكام رشعية ،ومن أمثلة ذلك:
ـاىلَ { :ال ي َؤ ِ
 يقول ابن العريب يف املَس َأ َلة السابِ َعةَ :قوله َت َع َاخـذكم اهلل بِـاللغ ِو ِيف َأي َامنِكـم
ـالث قِـراء ِ
اخذكم بِام عقـدتم األَيـام َن } [املائـدة  .." ،]4١ :فِ ِ
و َلكِن ي َؤ ِ
يـه َث َ
اتَ :عقـدتم
َ َ
َ
َ َ
َ
اف ،وعا َقدتم بِاألَلِ ِ
يف ال َق ِ
اف ،وع َقدتم بِتَخ ِف ِ
يد ال َق ِ
بِتَش ِد ِ
فَ .ف َأما التخ ِفيف َفه َو َأضـ َعف َها
َ َ
َ َ
ِ
ِ
ِ
.وإِ َذا ق ِرئَ َعا َقدتم َفه َو َفـا َعلتم،
ِر َوا َي ًة َو َأق َو َاها َمعنًى؛ ألَنه َف َعلتم من ال َعقدَ ،وه َو املَطلوب َ
ك َيكون ِمن اثن ِ
َو َذلِ َ
َني َ ،و َقد َيكون الث ِاين ِمن َح َل َ
ف ِألَجلِ ِه ِيف ك ََال ٍم َو َق َع َم َعـه َ ،و َقـد َيعـود
ِ ِ
ِ
ِ
َذلِ َ
نيَ ،و َقد َيكون َفا َع َل بِ َمعنَى َف َع َلَ ،ك َقولِكَ :ط َار َق
ك َإىل املَحلوف َع َليه َفإِنه َر َب َط بِه ال َيم َ
يد ال َق ِ
ني ِيف اللص َخاص ًة.وإِ َذا َقر َأ عقدتم بِتَش ِد ِ
ب اللصِ ،يف َأ َح ِد ال َوج َه ِ
ـاف
َ َ
َ
النع َل َ ،و َعا َق َ
( – )1املرجع السابق ،ج ،1ص.121-122
( – )2قرأ نافع  ،وابن عامر ،وحفص ،وأبو جعفر ،بالنصب ( ُي اقا ات ُل ا
ون) ،وقرأ الباقون
بالكرس( ُي اقات ُل ا
ون) ،ينظر :القراءات العرش املتواترة ،حممد كريم راجح( ،املدينة املنورة ،مط :دار
املهاجر ،ط ،1:سنة1111 :هـ1991 ،م) ،ص.118
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جم ِ
ف الع َلامء ِيف تَأ ِويلِ ِه َع َىل َأر َب َع ِة َأق َو ٍ
اهـدَ :ت َعمـدتم.الث ِاينَ :ق َ
ال :األَولَ :ق َ
َف َقد اخ َت َل َ
ـال
ـال َ
َ
ـال ابـن عمـر :التش ِ
َ
احل َسنَ :معنَاه َما َت َعمدت بِ ِه املَأ َث َم َف َع َليك فِ ِيه الكَف َارة .الثالِثَ :ق َ
ـديد
َ َ
اهـد :التش ِ
جم ِ
ِ
ِ
ِ
ني .الرابِعَ :ق َ
ـديد
ـال َ
َيقتَض التك َر َارَ ،ف َال َجتِب َع َليه الكَف َارة إال إ َذا كَر َر ال َيم َ
جم ِ
لِلتأكِ ِ
اه ٍدَ :مـا َت َعمـدتم
يدَ ،وه َو َقولهَ :و َاهللِ ال ِذي َال إ َل َه إال هوَ .ق َال ابن ال َع َر ِيبَ :أما َقول َ
ِ
ِ
ِ ِ
ّتازًا ِمن اللغ ِوَ .و َأما َقول َ
احل َس ِن َما َت َعمدتم فِ ِيه املَـأ َث َم
َفه َو َصحيح َيعني َما َق َصدتم إ َليه اح َ
ني َ ،ف ِ
َان َيفت َِق َر ِ
ان ال َقو َال ِن َح َسن ِ
حينَئِ ٍذ تَكون الكَف َارة َو َه َذ ِ
خما َل َف َة ال َي ِم ِ
ان َإىل َحت ِق ٍ
َف َيعنِي بِ ِه َ
يق،
ِ ِ
ِ
مح َلـه َع َ
ـو َقـول َمل َي ِصـح َعنـه
ـىل التك َـر ِارَ ،وه َ
ـن ع َم َـر َ َ
َوه َو َب َيان َوجه التشـديدَ ،فـإِن اب َ
ِ
ِ ِِ
ـاء اهلل َال َأحلِـف َعـ َىل َي ِم ٍ
ـني
ل َضعفهَ .ف َقد َق َال النبِي َصىل اهلل َع َليه َو َسل َم { َوإِين َو َاهللِ إن َش َ
َ
َري َها َخ ًريا ِمن َها إال َأتَيت ال ِذي ه َو َخري َوكَفـرت َعـن َي ِمينِـي }(َ .)٩ف َ
ـوب
ـذك ََر وج َ
َفأ َرى غ َ
اه ٍد  :إن التش ِديدَ ِيف التأكِ ِ
جم ِ
الكَف َارةِ ِيف ال َي ِم ِ
يد َحممول َع َىل تَك َر ِار
ني التِي َمل َت َتكَررَ .و َأما َقول َ
ِ ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َـر
الص َفات ؛ َفإِن َقو َلنَا َ " :و َاهللِ " َيقتَض َمج َ
يع َأس َامء اهللِ احلسنَى َوص َفاته العل َيا َ ،فـإِ َذا َذك َ
يظ بِاألَل َف ِ
ك َف َقد ت ََضمنَه َقوله  :و َاهللَِ .فإِن قِيلَ :فام َفائِدَ ة التغلِ ِ
اظ؟ قلنَاَ :ال تَغلِ َ
َشيئًا ِمن َذلِ َ
يظ
َ
َ
ِعندَ نَا بِاألَل َف ِ
اظ..

( – )1أخرجه البخاري من حديث أيب موسى األشعري ،كتاب الذبائح والصيد ،باب :حلم الدجاج،
رقم ،9199 :وكتاب األيامن والنذور ،رقم1110 ،1112 ،1120 ،1081 ،1019 :؛ ومسلم من
ف ايمينًا اف ار اأى غا ْ اري اها اخ ْ ًريا من اْها اأ ْن اي ْأت اى ا هلذى
حديث أيب موسى األشعري أيض ًا ،باب :نادْ ب ام ْن اح ال ا
ُه او اخ ْري او ُيكاف ار اع ْن ايمينه ،رقم1191 :
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ك َأن التش ِديدَ ع َىل وج ٍه ص ِ
َو َال ِذي َيت ََحصل ِمن َذلِ َ
حيحٍ ؛ َفإِن املَر َء َيع ِقد َع َىل املَعنَى بِال َقص ِد
َ
َ َ
إ َلي ِه ،ثم ي َؤكد َ
احللِ َ
آخ َر َ ،ف َه َذا ه َو ال َعقد الث ِاين ال ِذي َح َص َل بِ ِه التك َرار َأو التأكِيـد
ف بِ َقص ٍد َ
حيحِ َإىل املَحل ِ
ف اللغ ِو َفإِنه َقصدَ الي ِمني و َفاتَه التأكِيد بِال َقص ِد الص ِ
خ َال ِ
 ،بِ ِ
وف َع َلي ِه(. )٩
َ َ َ َ
يف هذا املثال استعرض ابـن العـريب القـراءات الـواردة يف اللفـظ القـرآين (عقـدتم)(،)4
( )5
ثم يرشع يف توجيهها عىل املعاين املحتملة ،ومـا بنِـي عليهـا مـن أحكـام
(وعاقدتم) ّ ،

ويرجح بينها بالدليل،
اليمني ،والكفارة املّتتبة عىل ذلك .ثم أخذ يناقش املعاين املحتملة
ّ
ويف ياية ذكر حمصلة هذه املناقشات وهي ترجيح قراءة التشديد ،وعليها يّتتب احلكـم
الرشعي وهو يقتض املؤاخذة عىل اليمني املنعقدة التي تنعقد بقصدين األول القصـد إىل
فإيـا
املعنى املعقود عليه ،الثاين تأكيده باحللف  -وهو القصد اآلخر ،-بخـالف ال ّلغـو ّ
يمني مقصودة لكنّها خالية عن ال ّتأكيد بالقصد الصحيح إىل املحلوف عليه.
ِ
 ومن ذلك أيض ًا ،عند تفسري قول اهلل ع ّز ّين َآمنوا َوات َب َعتهم ذريتهم بِإِ َيام ٍن
وجل َ { :والذ َ
ٍ
ِ ِ
ِ
ب َر ِهني} [الطور :
َأ َحلقنَا ِهبِم ذريتَهم َو َما َأ َلتنَاهم من َع َمل ِهم من َيشء كل ام ِر ٍئ بِ َام ك ََس َ
 .]4٩قال ابن العريبَ " :وق ِرئَ َ :و َأت َبعنَاهم ذري ِ
ـأ َلة ) :ال ِق َر َاءت ِ
ـاَتِم بِـإِيام ٍن .فِ َيهـا ( َمس َ
َـان
َ
ملَ ِعنَ َي ِ
ون الذريـة مسـت َِقل ًة
ون ال ِفعل لِلذري ِة َف َيقت َِض َأن َيك َ
َان ات َب َعتهم َع َىل َأن َيك َ
نيَ :أما إ َذا ك َ
َري و ِ
ِ
ِ
اإليام َن و َت َت َلفظ بِ ِه .و َأما إ َذا ك َ ِ
ِ
ِ
اس َط ٍة
َان الفعل َواق ًعا ِهبِم من اهللِ َعز َو َجل بِغ ِ َ
َ
بِنَفس َها تَعقل ِ َ َ
( – )1أحكام القرآن ،ابن العريب ،ج ،0ص.191-192
() 2
(ع اقدْ ت ُُم) قراءة :شعبة ،ومحزة ،والكسائي ،وخلف ،وقرأ الباقون ( ،اع هقدْ ت ُُم) ،ينظر :القراءات
– ا

العرش ،كريم راجح ،ص.100
( - )3قراءة ابن ذكوان ،ينظر :املصدر نفسه ،ص.100
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َان ِمن الصغ َِر ِيف َحد َال َيع ِقل ِ
اإلس َال َمَ ،و َلكِـن َج َع َ
نِس َب ًة إ َلي ِهم َف َيكون َذلِ َ
ـل اهلل َلـه
ك َمل ِن ك َ
حك َم َأبِ ِيه لِ َفضلِ ِه ِيف الدن َيا ِمن ال ِعص َم ِة َواحلر َم ِةَ .ف َأما إت َباع الص ِغ ِري ِألَبِ ِيه ِيف َأحكَا ِم ِ
اإلس َال ِم
يـه َقـول مالِ ٍ
يـه الع َلـامء واضـ َطرب فِ ِ
ف فِ ِ
ف فِ ِيه  .و َأمـا َتب ِعيتـه ِألم ِ
ـه َفـاخ َت َل َ
ـك.
َف َال ِخ َال َ
َ َ
َ َ
َ
َ
َ
يث الص ِ
ين َأنه يتبع من َأس َلم ِمن َأح ِد َأبوي ِه ،لِلح ِد ِ
ِ
ـن َعب ٍ
حيحِ َعن اب ِ
ـاس
َ
َ ََ
َ
َوالصحيح ِيف الد ِ َ َ َ
ِِ
َق َال :كنت َأنَا وأمي ِمن املستَضع ِف ِ
نيَ ،و َذلِ َ
ك َأن أمه َأس َل َمت َو َمل يسلِم ال َعباس
ني من املؤمن َ
َ َ
َ
ِِ
ِ ِ
َفات َب َع أمه ِيف الد ِ
ني"(.)٩
ينَ ،وك َ
َان ِألَجل َها من املؤمن َ
يف هـذا املثـال سد ابـن العـريب القـراءات الـواردة يف اللفـظ القـرآين ( واتبعــتهم
ذريتهم)( )4ثم وجه هذه القراءات عىل املعاين ،لريتب األحكام الرشعية وفق ذلك ،فعـىل
أليـا تـدل عـىل أيـم عقلـوه ونطقـوا بـه
قراءة ( َوات َب َعتهم ذريتهم) هلم حكم املسلمني ّ
فاعتربه حق ًا هلم.
وعىل القراءة الثانية ( َوأت َب َع َتاهم ذريا َِتِم) إسناد الفعـل َ
(أت َبعنَـاهم) إىل اهلل ،وعـىل
هذه احلالة يكون يف حالة الصغر الذي ال يعقل معـه اإلسـالم ،ويلحـق حكـم الصـغري
بحكم أبيه لفضله يف الدنيا من العصمة واحلرمة.
هذا ومما تناوله ابن العريب يف موضوع القراءات الثابتـة -التـي اعتمـدها كطريـق
لّتجيح مسألة عن أختها -احلكمة املّتتبة عىل تعدد القراءات واختالف القراء ،وعـدم
االلتزام بقراءة قارئ بعينه ،فأشار إىل أن هذا من رمحة اهلل بعباده بغية التيسـري والتوسـعة
( – )1أحكام القرآن ،ابن العريب ،ج ،1ص.118
() 2
هتم) ،وقرأ الباقون
(وأت اب اع ُ
اهت ْم) ،وقرأ أبو عمرو ا
 قرأ بن عامر ،ويعقوب ،اناه ْم ُذري اا ْ
(وا هت اب اعت ُْه ْم ُذري ُ ُ

(وا هت اب اعت ُْه ْم ُذر هيت ُُه ْم) ،ينظر :القراءات العرش ،كريم راجح ،ص.901
ا
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عليهم يف حفظ القرآن ،وتالوته بالقراءة عىل هذه الوجوه املتعـددة مـا دامـت صـحيحة
ألن
ثابتة ،من غري ارتباط بيشء خمصوص منها ،أو االلتزام بالقراءة عىل حـرف واحـدّ ،
ّ
الكل قرآن كريم .فرصح هبذا فقال" :إ َذا َث َبتَت ال ِق َر َاءات َ ،و َت َقيدَ ت احلروف َف َلي َس َيلزَم
اح ٍدَ ،كنَافِ ٍع ِمث ًالَ ،أو ع ِ
صو ِ
ِ ِ
احتـ َة
اصمٍ؛ َبل َجيـوز َلـه َأن َيق َـر َأ ال َف ِ َ
َ
َأ َحدً ا َأن َيق َر َأ بِق َر َاءة َشخ ٍ َ
ات خمتَلِ َف ٍ
ث قِراء ٍ
ِ
ات؛ ِألَن الكل قرآن َ ،و َال َيلـزَم َمجعـه؛ إذ َمل ينَظمـه
َف َيتلو حرو َف َها َع َىل َث َال َ َ
ال َب ِ
اخلل َق بِالدلِ ِ
اري لِ َرسولِه َ ،و َال َقا َم َدلِيل َع َىل الت َعب ِدَ ،وإِن َام َل ِز َم َ
ت َإىل َما
يل َأال َي َت َعدوا الثابِ َ
ت ِيف الت َالوةِ َفمس َّت ِسل ع َىل الثابِ ِ
َمل يثبت َ ،ف َأما تَعيِني الثابِ ِ
ت كل ِهَ ،و َاهلل َأع َلم"(.)٩
َ
َ
َ
ثم أجاب ابن العريب عن مسألة عام إذا كان يف املصـحف األصـل قـراءات واختالفـات
يلَ :ف ِفي املصح ِ
ف األَص ِل قِ َـر َاءات َواختِ َال َفـات َفبِ َ
فبأي يقرأ؟ فقالَ " :فإِن قِ َ
ـأي يق َـرأ؟
َ
ّ
يعها بِإِمجا ٍع ِمن األم ِةَ ،فـام و ِضـعت إال ِحلف ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ـظ القـر ِ
آنَ ،و َال
قلنَاَ :وه َي :املَس َأ َلة الثال َثة بِ َجم َ
َ
َ
َ
ف َأه ِل املَ ِدين ِ
كتِبت إال لِل ِقراءةِ ِهبا ،و َلكِن َليس يلزَم َأن يعني املَقروء بِ ِه ِمنهاَ ،فيقر َأ بِحر ِ
َـة،
َ
َ َ
َ َ
َ َ َ َ
َ
َ َ
و َأه ِل الشام ،و َأه ِل مك َة ،وإِنام يلزَمه َأال ََيرج عنهاَ ،فإِ َذا َقر َأ آي ًة بِحر ِ
ف َأه ِل املَ ِدين َِةَ ،و َق َـر َأ
َ َ َ
َ َ َ
َ
َ
َ َ َ
َ
ٍ ِ
ف َأه ِل الشا ِم ك َ ِ
التِي بعدَ ها بِحر ِ
َـاء َع َ
ـىل
َ َ َ
َان َجائزًاَ ،وإِن َام َض َب َط َأهـل كـل َب َلـد ق َـر َاء ََتم بِن ً
مص َح ِف ِهمَ ،و َع َىل َما َن َقلوه َعن َس َل ِف ِهمَ ،والكل ِمن ِعن ِد اهللِ"(.)4
وهبذا البيان الشايف ،أوضح ابن العريب القـراءات التـي يقـرأ هبـا ،وهـي القـراءات
الصحيحة التي أمجعت عليها األمة ،وقرأ هبا مجهور القـراء ،ثـم أشـار إىل احلكمـة مـن
كتابتها باألوجه املختلفة فذكر ّأيا مل تكتب عبث ًا ،وإنام كتبت حتى يقـرأ هبـا مجيعـ ًا عـىل
( -)1أحكام القرآن ،ابن العريب ،ج ،0ص.111
( – )2املرجع نفسه ،ج ،1ص .102-119
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سبيل التخفيف والتوسعة والتيسري ،فال يتعني عىل أحد االلتزام بحرف واحد ،بل يقـرأ
بحرف أهل املدينة وأهل الشام وأهل مكة ،ولكن ليس يف آية واحدة لـئال يكـون ذلـك
باعث ًا عىل اللبس واخللط فيؤدي إىل املنازعة ،وذلك الختالف القراء لدى كل أهـل بلـد
تبع ًا لضبط مصاحفهم ،فلكل أهل بلد قراءة خاصة هبم ،بنيت عىل ضبط مصحفهم وما
تلقوه من القراء مشافهة من أسالفهم ،فإذا قرأ آية بحرف أهل املدينة ،وقرأ التي بعـدها
بحرف أهل الشام أو بحرف آخر جاز وال حرج يف ذلك.
من خالل هذا التوضيح والبيان نـدرك أمهيـة نـزول القـرآن عـىل سـبعة أحـرف
والقراءة هبا( ،)٩واحلكمة املّتتبة عىل ذلك من توسعة وتفيف وتيسـري عـىل اخللـق ،كـام

() 1
ام ْب ان احكيم ْبن
 -أخرج البخاري يف صحيحه من حديث عمر بن اخلطاب ،أنه قال :اسم ْع ُت ه اش ا

است اام ْع ُت لق ارا اءته افإ اذا ُه او اي ْق ار ُؤ اها
ور اة ا ْل ُف ْر اقان يف اح اياة ار ُسول اهلله اص هىل اهللهُ اع ال ْيه او اس هل ام اف ْ
ح ازا ٍم اي ْق ار ُأ ُس ا
اع اىل حر ٍ
وف كاث اري ٍة امل ْ ُي ْقرئْن ايها ار ُس ُ
الص االة افا ْن ات اظ ْر ُت ُه احتهى
ول اهلله اص هىل اهللهُ اع ال ْيه او اس هل ام افكدْ ُت ُأ اساو ُر ُه يف ه
ُ ُ
ور اة ا هلتي اسم ْعت اُك ت ْاق ار ُأ اق اال اأ ْق ار اأن ايها ار ُس ُ
ول اهلله اص هىل اهللهُ اع ال ْيه
اس هل ام اف ال اب ْب ُت ُه اف ُق ْل ُت ام ْن اأ ْق ار اأ اك اهذه الس ا
كاذ ْب ات اف اواهلله إ هن ار ُس ا
او اس هل ام اف ُق ْل ُت ال ُه ا
ور اة ا هلتي اسم ْعت ا
ُك
ول اهلله اص هىل اهللهُ اع ال ْيه او اس هل ام اهل ُ او اأ ْق ار اأّن اهذه الس ا
افا ْن اط ال ْق ُت به إ اىل ار ُسول اهلله اص هىل اهللهُ اع ال ْيه او اس هل ام اأ ُقو ُد ُه اف ُق ْل ُت ايا ار ُس ا
ور اة
ول اهلله إّن اسم ْع ُت اه اذا اي ْق ار ُأ ُس ا
ا ْل ُفر اقان اع اىل حر ٍ
وف امل ْ ت ُْقرئْن ايها اوإن ا
ام ا ْق ار ْأ اها اف اق ار اأ اها ا ْلق ارا اء اة ا هلتي
ور اة ا ْل ُف ْر اقان اف اق اال ايا ه اش ُ
هك اأ ْق ار ْأتاني ُس ا
ُ ُ
ْ
اسم ْع ُت ُه اف اق اال ار ُس ُ
ول اهلله اص هىل اهللهُ اع ال ْيه او اس هل ام اهك ااذا ُأنْز ال ْت ُث هم اق اال ا ْق ار ْأ ايا ُع ام ُر اف اق ار ْأ ُ اهتا ا هلتي اأ ْق ار اأن ايها
ول اهلله اص هىل اهللهُ اع ال ْيه او اس هل ام إ هن ا ْل ُق ْر ا
ول اهلله اص هىل اهللهُ اع ال ْيه او اس هل ام اهك ااذا ُأنْز ال ْت ُث هم اق اال ار ُس ُ
اف اق اال ار ُس ُ
آن
ٍ
رس منْ ُه ،البخاري ،كتاب فضائل القرآن ،باب :أنزل القرآن عىل
ُأنْز ال اع اىل اس ْب اعة اأ ْح ُرف افا ْق ار ُءوا اما ات اي ه ا
سبعة أحرف ،رقم1127 :؛ ومسلم ،كتاب ،صالة املسافرين وقرصها ،اباب :اب ايان اأ هن ا ْل ُق ْر ا
آن اع اىل
اس ْب اعة اأ ْح ُر ٍف او اب ايان ام ْعناا ُه ،رقم.1191 :
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لكويا داخلـة يف إمجـاع
نجد ابن العريب يوجب األخذ بالقراءة الصحيحة ويعدّ ها قرآنا
ّ
األمة ،ويرجح بمضمون هذه القاعدة ،التي قد تتعاضد مع غريها من أصول يف التفسـري
نحو :األصل توافق القراءات يف املعنى واتفاقها وعدم تضـا ّدها ،كـام يـذهب إىل أنّـه ال
جيوز االحتجاج بالقراءة الشاذة كام سيأيت بيانه.
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املبحث الثاّن:معنى القراءة املتواترة أوىل بالصواب من معنى الشاذة.
التنبيه عىل القراءات الشاذة،واإلشارة إىل بطالهنا ،ميزة امتاز هبا كتاب األحكـام البـن
العريب ،وهذا التنبيه واجب رشعي ،ورضورة حتمية ملا يرتتب عىل ذلك من عدم جواز
التالوةبالقراءة الشاذة يف الصالة وخارجها ،وال يعـول عليهـا وال ُيبنـى عليهـا حكـم
رشعي؛ ألهن ا باطلة وليس هلا حظ من الثبوت أو صحة السـند ،وهـي خمالفـة جلمهـور
القراء ،وما انعقد عليه إمجاعهم.
يعول عليه.
والشاذ من القراءات :ما مل يصح سنده( ،)1فال يقرأ به وال ه
وعرفها بعضهم" :كل قراءة مل تتحقق فيها األركان الثالثة -ضوابط القراءة الصحيحة-
كلها أو بعضها فهي قراءة شاذة مردودة"(.)0وهذا هو الصحيح املشهور.
واعترب قوم الشاذ من القراءة :ما خـالف مصـحف عـثامن املجمـع علـيهم هام صـح مـن
القراءات املروية عن الصحابة -ريض اهلل عـنهم – أو املسـندة إليـالنبي صـىل اهلل عليـه
وسلم،

( - )1كل ما مل يثبته قراء األمصار ،ال يسمى قرآن ًا ،ويعترب من شاذ القراءة ،ينظر:املفتاح يف القراء السبع،
أليب القاسم عبد الوهاب بن حممد القرطبي(ت111هـ) ،حتقيق فهد بن مطيع املغزوي ( ،املدينة
النبوية ،مط :اجلامعة اإلسالمية ،ط ،1 :سنة1108:هـ) ج ،1ص191؛ مباحث يف علوم القرآن،
مناع القطان،

( بريوت ،مط :الرسالة ،ط ،19 :سنة1997:م1117 ،هـ) ،ص.199

(–)2القراءات الشاذة وتوجيهها من لغة العرب،القايض عبد الفتاح( ،بريوت ،دار الكتاب العريب ،ط ،1سنة:
1121هـ) ،ص.8
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مع موافقتها للعرب هية  ،وعىل هذا فيمكن تعريف القـراءة الشـاذة بأهنـا مـا صـح سـنده،
ووافقت
العرب هية ولو بوجه وخالفت رسم املصحف(. )1
موقف ابن العريب من هذا النوع من القراءات جعله يرجح بني أدلة ،وينفي غريها ،كـام
يثبت أحكام ًا ،ويزدري بأخرى ،وحاصل ما قام به –رمحه اهلل -يتمثل فيام يل:
 -1قام بالتعرض للقراءة الشاذة الواردة يف اللفظ القرآّن ،ونبه عىل أهنـا مـردودة غـري
مقبولة فال يتىل هبا ،حتى لو رواها العدل عن مثله ،واألمثلة التالية تبني ذلك:
امها
ـورة ق ارا اءتاـان ْ :
إحـدا ُ ا
عند تفسري سورة املسد ،قال" :املْا ْس اأ ال ُة ال هثال اث ُة ام هر ْت يف اهـذه الس ا
.وال هثان ايـ ُة اق ْولـه ات اع ا
ـاىل":
.و ار ْه اطك من ُْه ْم املُْ ْخ الص ا
اق ْو ُل ُه  " :او اأنْذ ْر اعش اريتاك ْاألا ْق ارب ا
ـني " ا
ني ا
ات هب ْت ايدا ا اأيب اهل ا ٍ
مها اشا هذتاان ،اوإ ْن ك ا
اـام
اب" ا
ب او اقدْ ت ه
امها اع ْن ا ْل اعدْ ل ،او الكنه ُه ك ا
اان ا ْل اعدْ ُل ار او ُ ا
.و ُ ا

اب هينها اال ُي ْق ار ُأ هإال ب اام اب ْ اني الده هفت ْاني اوا هت اف اق اع ال ْيه اأ ْه ُل ْاإل ْس االم" .
( )0

 عند ذكره لقراءة ابن مسعود ( اط اعا ُم ا ْل افاجر)الص ا
قال ابن العريب ..." :او ار اوى ا ْل اب ْرصي ا
ـالة ب اـام ُي ْـر اوى اعـ ْن ا ْبـن
ون اعنْ ُه اأ هن ُه اال ُي ْق اـر ُأ يف ه
مس ع ٍ
ود.
ا ْ ُ

( -)1وهذا التعريف هو الذي اعتمده ابن تيمية وابن اجلزري  -رمحهام اهلل  -وغريمها .ينظر  :جمموع
الفتاوى لشيخ اإلسالم ابن تيمية  ، 191 ، 191/11واملنجد البن اجلزري ص  ، 18 ، 11ينظر :
القراءات وأثرها يف التفسري واألحكام ملحمد عمر بازمول . 111/1
( –)2أحكام القرآن  ،ابن العريب ،ج ،1ص.118
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ف اقو ُل مال ٍك إ هنه اال يص هىل بقراءة ابن مسع ٍ
او اق اال ا ْب ُن اش ْع اب ا
ود افإ هن ُه ام ْن اص هىل اهبا
ان( :)1امل ْ ا ْ
ا ا ْ ا ْ ُ
ُ ُ ا
خيتال ْ ْ ا
اأ اعا اد اص اال ات ُه ؛ ألا هن ُه ك ا
اـت ا ْلق اـرا اء ُة اهبـا ُسـنه ًة ،
اان اي ْق ار ُأ بال هت ْفسري ...او ال ْو اص هح ْت ق ارا اء ُت ُه الكاان ْ
هاس اأ اضا ُفوا إ ال ْيه اما امل ْ ايص هح اعنْ ُه ؛ افل اذل اك اق اال امالك  :اال ُي ْق ار ُأ ب اام ُي ْذك ُار اعـ ْن ا ْبـن
او الك هن الن ا
مس ع ٍ
ود"(.)0
ا ْ ُ
 -0التنبيه عىل أن القراءة الشاذة باطلة لكوهنا خمالفة لإلمجاع.
ب} [الرشح  ...]8 :اوم ْن املُْ ْبتاد اعة ام ْن اق ار اأ
قال عند تفسري قوله تعاىل { :افإ اذا اف ار ْغ ات افان اْص ْ
ب ْاإل اما ام ا هلذي
الصاد او ْاهل ا ْمز يف اأ هوله ،او اقا ُلوا :ام ْعناا ُه اأنْص ْ
ب بك ْارس ه
اهذه ْاآل اي اة اف اأنْص ْ
ا
ُي ْست ْ
اخ ال ُ
ف؛ او اه اذا اباطل يف ا ْلق ارا اءة ،اباطل يف املْا ْعناى؛ أل هن النهب هي اص هىل اهللهُ اع ال ْيه او اس هل ام امل ْ
اي ْست ْ
ف اأ احدً ا
اخل ْ
ب بت ْاشديد ا ْل اباء ام ْعناا ُه إ اذا اف ار ْغت م ْن ا ْل اغ ْزو اف ُجده اإىل اب الدك .
اجل ههال افان اْص ه
او اق ار اأ اها اب ْع ُض ْ ُ

(–)1العالمة ،أبو إسحاق ،شيخ املالكية ،واسمه حممد بن القاسم بن شعبان بن حممد بن ربيعة العامري
املرصي ،من ولد عامر بن يارس ،ويعرف بابن القرطي نسبة إىل بيع القرط .كان صاحب سنة واتباع ،وباع
مديد يف الفقه ،مع برص باألخبار ،وأيام الناس ،مع الورع والتقوى ،وسعة الرواية ،له التصانيف البديعة:
منها كتاب " الزاهي " يف الفقه ،وهو مشهور ،وكتاب " أحكام القرآن " و " مناقب مالك " كبري ،وكتاب
"املنسك" ،وأشياء.مات يف مجادى األوىل سنة مخس ومخسني وثالثامئة.ينظر :سري أعالم النبالء،الذهبي،
ج ،11ص ،87طبقات املفرسين للداوودي0 ،ج  ،ص  ، 001شجرة النور الزكية ،حممد بن حممد

خملوف،ص.72
( - )2أحكام القرآن  ،ابن العريب ،ج ،1ص.119
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مجاع  ،الك هن ام ْعناا ُه اصحيح ؛ ل اق ْول النهبي اص هىل اهللهُ اع ال ْيـه
او اه اذا اباطل اأ ْي ًضا ق ارا اء ًة ملُ اخا ال افة ْاإل ْ ا
رشا ابـ ُه  ،افـإ اذا اق اىضـ
او اس هل ام  { :ه
الس اف ُر ق ْط اعة م ْن ا ْل اع اذاب  ،اي ْمن ُاع اأ احدا ك ُْم ن ْاو امـ ُه او اط اعا امـ ُه او ا ا
وع اإىل اأ ْهله}( ،)1او اأ اشد النهاس اع اذا ًبا او اأ ْس او اأ ُه ْم امآ ًبا او ام ابا ًء ام ْن
اأ احدُ ك ُْم اهنْ ام ات ُه اف ْل ُي اعج ْل الر ُج ا
هب اع ال ْيه م ْن ق ابل ان ْفسه ق ارا اء ًة اأ ْو احدي ًثا ،اف ايك ُ
ُون كااذ ًبا اع ا
ـىل اهلله ،
يحا  ،اف ارك ا
اأ اخ اذ ام ْعنًى اصح ً
رتى اع اىل اهلله كاذ ًبا"(.)0
اكاذ ًبا اع اىل ار ُسوله ،او ام ْن اأ ْظ ال ُم م ه ْن ا ْف ا ا
يف هذا املثال ينبه ابن العريب عـىل القـراءة الشـاذة الـواردة يف اللفـظ (فانصـب) ويبـني
بطالهنا ألهنا خمالفة يف القراءة واملعنى –أما القراءة :فهي خمالفة ملا عليه مجهـور القـراء-
وما قرأ هبا أحد من القراء املشهورين ،وأما من جهة املعنى :فهي باطلة أيض ًا ألهنا ات اقول
عىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم بام مل يقله أو يفعله.
ثمبني-رمحه اهلل-إىل أن القراءة الشاذة قد تكون صحيحة املعنى ،غري أن هـذا ال يشـفع
فانصب،
هلا ،ألنه يشرتط أن تكون صحيحة السند وهذا ما تفتقده –القراءة الثانية هنا-
ه
فض ً
ال عن أهنا باطلة قراءة أيض ًا خمالفة إلمجاع ال اق ار اأة.
 -1التنبيه عىل أن القراءة الشاذة ال يقرأ هبا وال يبنى عليها حكم رشعي ألهنا باطلة ،ال
تقوم هبا حجة ،وال تُظهر حمجة ،إال أننا نجده تار ًة ال يقيم هلا وزن ًا ويكتفي بردها،

( –)1أخرجه البخاري من حديث أيب هريرة ،كتاب اجلهاد والوصايا ،باب الرسعة يف السري ،رقم
الس اف ُر ق ْط اعة م ْن ا ْل اع اذاب او ْاست ْح اباب ات ْعجيل املُْ اسافر إ اىل اأ ْهله
0889؛ ومسلم  ،كتاب اإلمارة ،باب :ه
اب ْعدا اق اضاء ُشغْله ،رقم.1991 :
( - )2أحكام القرآن  ،ابن العريب ،ج ،1ص.111
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والتشنيع هبا ،وأهنا ال تصلح الستنباط أي حكم رشعي منها ،وتار ًة أخر ال يمنعه من
ردها أن يوجه معانيها املحتملة ،ويوضح دال الهتا ،من ذلك عىل سبيل املثال:
ني} بنصب الدال يف (احلمدا ) قـال ابـن العـريب يف
 توجيهه قراءة {احلامدا هلل ارب ا ْل اعاملا ابداية
احل ْمدُ هلله ،اف ايك ُ
ُـون افائـدا ُة
تفسري سورة الفاحتة ...." :اأ هن ُه اق اال اب ْع ُض النهاس ام ْعناا ُهُ :قو ُلوا ْ :ا
اذل اك
يف الناا  ،او اع اىل اه اذا ُخت هار ُج ق ارا اء ُة ام ْن اق ار اأ بن ْاصب الده ال يف ه
الشاذ" .
ال هتكْل ا
( )1

او هجه قراءة قيل إهنا نسبت البـن مسـعود وهـي بإسـقاط "أن" يعنـي "وامـرأة وهبـت
نفسها" فقال" :و اقدْ نُسب البن مسع ٍ
ود اأ هن ُه ك ا
ـح اذل ا
ـك
اان ُي ْسق ُط يف ق ارا اءته " اأ ْن " افإ ْن اص ه
ا ْ ا ْ ُ
ا
ـل ْاهل ابـة  ،او ُسـ ُق ُ
ْـم يف املْا ْو ُهو ابـة اثابـت اق ْب ا
افإن اهام ك ا
وط
اان ُيريدُ اأ ْن ُي اب ا
احلك ا
ني اما اذك ْارناا م ْن اأ هن ْ ُ

الرشط" .
ه
الصدا اق ام ْف ُهوم م ْن اق ْوله { :اخال اص ًة الك} اال م ْن ج اهة ه ْ
( )0

ـني احتهـى
ني ُمنْ افك ا
عند تفسري قوله تعاىل { :امل ْ ايكُن ا هلذي ان اك اف ُروا م ْن اأ ْهل ا ْلكتااب اواملُْ ْرشك ا
ت ْاأت اي ُه ُم ا ْل ابينا ُة} [البينة  ،]1 :قال" :املْا ْس اأ ال ُة ْاألُ ا
يب  { :امل ْ اي ُك ْن ا هلـذي ان
وىل يف ق ارا اء اهتا  :اق ار اأ اها ُأ ا ٌّ
اك افروا من اأهل ا ْلكتااب } ؛ ويف قراءة ابن مسـع ٍ
ُون او اأ ْه ُ
ود  :امل ْ ايكُـن املُْ ْرشـك ا
ـل ا ْلكتاـاب
ْ ْ
ا ا ا ْ ا ْ ُ
ُ
()1

 -قال ابن اجلزري :وهي (احلمد هلل) بنصب الدال (عن) زيد بن عل ابن احلسني بن عل ريض اهلل عنهم

(وعن) رؤبة بن العجاج ،وعن هارون بن موسى العتكي ،او او هجها النصب عىل املصدر وترك فعله للشهرة،
النرش يف القراءات العرش ،ابن اجلزري ،ص.11وينظر :أحكام القرآن  ،ابن العريب ،ج ،1ص.9-7
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ني ،او اهذه ق ارا اءة اع اىل ال هت ْفسري؛ اوه اي اجائ ازة يف ام ْعرض ا ْل اب ايان ،اال يف ام ْعرض الت اال اوة ؛
ُمنْ افك ا
وه هن ل ُق ُبـل عـده هت هن }(، )1
الصحيح { :اف اطل ُق ُ
اف اقدْ اق ار اأ النهبي اص هىل اهللهُ اع ال ْيه او اس هل ام يف ر اوا اية ه
او ُه او ات ْفسري؛ افإ هن الت اال او اة اما ك ا
اان يف اخط املُْ ْص احف" .
( )0

يف هذا املثال يوضح ابن العريب أن قراءة ابن مسعود ( :امل ْ ايكُن املُْ ْرشك ا
ُون او اأ ْه ُل ا ْلكتااب
ني ) هي من قبيل ما زيد عىل وجه التفسري ،وهذا النوع ليس قراءة ،وال يتىل به،
ُمنْ افك ا
ولكن ُي ْست ُ
اعان به يف معرض البيان والتوضيح ،ثم ذكر أن ما تصح تالوته والتعبد به هو
ما بني دفتي املصحف ليس إاله.
هكذا ر هد ابن العريب القراءات الشاذة ون هبه عىل بطالهنا ،لكن مل يمنعه هذا مـن توجيههـا
عىل املعاّن املحتملة.
 يكتفي بردها وال يكلف نفسه عناء توجيهها ،فمث ًال يف املسألة الثالثة عرشة عند قولـه
تعاىل { :او اع اىل ا هلذي ان ُيطي ُقو ان ُه فدْ اية اط اعا ُم م ْسك ٍ
ـري الـ ُه او اأ ْن
ـريا اف ُه ا
ني اف امـ ْن ات اط ه
ـو اخ ْ
ـو اع اخ ْ ً

( –)1نص احلديث .." :اط هل اق ا ْب ُن ُع ام ار ا ْم ار اأ ات ُه اوه اي احائض اع اىل اع ْهد ار ُسول اهلله اص هىل اهللهُ اع ال ْيه او اس هل ام
اف اس اأ ال ُع ام ُر ار ُس ا
ول اهلله اص هىل اهللهُ اع ال ْيه او اس هل ام اف اق اال إ هن اع ْبدا اهلله ْب ان ُع ام ار اط هل اق ا ْم ار اأ ات ُه اوه اي احائض اف اق اال ال ُه
النهبي اص هىل اهللهُ اع ال ْيه او اس هل ام :ل ُ ارياج ْع اها اف ار هد اها او اق اال إ اذا اط ُه ار ْت اف ْل ُي اطل ْق اأ ْو ل ُي ْمس ْك اق اال ا ْب ُن ُع ام ار او اق ار اأ
وه هن يف ُق ُبل عده هت هن" ،مسلم،كتاب
النهبي اص هىل اهللهُ اع ال ْيه او اس هل ام ايا اأ اهيا النهبي إ اذا اط هل ْقت ُْم الن اسا اء اف اطل ُق ُ
مر ْج اعت اها رقم:
اها او اأ هن ُه ال ْو اخا ال ا
احلائض بغ ْاري ر اض ا
ف او اق اع ال هط اال ُق او ُي ْؤ ام ُر ب ا
الطالق ،باب :ا ْحتريم اط االق ْ ا
.0177
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~~122

طرق ترجيح متعلقة بالقراءات و رسم المصحف
ت ُاصو ُموا اخ ْري الك ُْم إ ْن ُكنْت ُْم ات ْع ال ُم ا
ون} [البقرة  ،]171 :يقولُ .." :قـر ائ ُيطي ُقوناـ ُه بك ْارسـ
مها ،او ُقر ائ ك ا
اـذل اك بت ْاشـديد ا ْل ايـاء
ال هطاء اوإ ْسكاان ا ْل اياء ،او ُقر ائ ب افتْح ال هطاء اوا ْل اياء اوت ْاشديد ا
وىل ام ْض ُمو امة( ، )1او ُقر ائ اي ُطو ُقو ان ُه( ، )0اوا ْلق ارا اء ُة ه اي ا ْلق اـرا اء ُة ْاألُ ا
ال هثان اية ،الك هن ْاألُ ا
وىل  ،او امـا
او ارا اء اها اوإ ْن ُرو اي او ُأ ْسندا

ُ
عكرمة وطائفة « اي هط هي ُقونه » بفتح الياء  ،وتشديد ال هطاء  ،والياء  ،وتُروى عن جماهد أيض ًا ،
( - )1وقرأ
ابن
وقرىء أيض ًا هكذا لكن ببناء الفعل للمف ُعول ُ « ،ي هط هي ُقونه »وقد ر هد بعضهم هذه القراءة  ،وقال ُ
ألهنا عندا ُهم من ذوات الواو  ،وهو
عط هية تشديدُ الياء يف هذه ال هلفظة ضعف وإنهام قا ُلوا ب ُب ْطالن هذه؛ ه
ً
ً
ضعيفة  ،وهلا ختريج حسن  ،وهو أن
باطلة  ،وال
ال هطوق  ،فم ْن أين جتيء الياء  ،وهذه القراء ُة ال ْي است
يست من « ات اف هع ال » ؛ حتى يلزم ما قالوه من اإلشكال  ،وإنام هي من « ات اف ْي اعل » ،
هذه القراءة ال ْ
ُ
حل ْور »  ،واألصل «
واألصل « ات اط ْي او اق » م ان « ال هط ْوق » ك « تادا هي ار » و « ا احت ه اري » من « الده او اران » و « ا ا
الواو واليا ُء  ،وس اب اق ْت إحدامها بالسكُون  ،فقلبت الواو يا ًء ،
ور » فاجتمعت ُ
تادا ْي او ار »  ،و « ا احت ْي ا
و ُأدغمت الياء يف الياء  ،فكان األ ُ
صل « اي ات اط ْي او ُقو ان ُه »  ،ثم ُأدغم بعد القلب  ،فمن قرأ « ات هط هي ُقو ان ُه »
ضمها بناه للمفعول  ،وحيتمل قراءة التشديد يف الواو  ،أو الياء أن
بفتح الياء بناه للفاعل  ،ومن ه
تكون للتكلف  ،أي  :اي ات اك هل ُف ا
أعناقهم  ،وأبعد
ون إطا اق ات ُه وذلك جماز من ال هطوق الذي هو القالد ُة يف ْ
ويطيقو ان ُه »  ،ه
ُ
من زعم ه
التقدير  ،الا ُيط ُيقو ان ُه .ينظر :البحر املحيط ،أليب
وأن
أن « الا » حمذوفة قبل «
ا
حيان األندليس ،ج ،0ص12؛ اجلامع ألحكام القرآن ،للقرطبي ،ج ،0ص.001
ٍ
( - )2وقرأ ابن ع هب ٍ
ُ
السختياّن ،
بن ُج اب ٍري  ،وجماهد ،
اس وابن امس ُعود  ،وسعيدُ ُ
وعكرمة  ،وأيوب ه
ُ
عائشة  ،وابن
طو اق » ُمض هعف ًا  ،عىل وزن « اق هط اع »  ،وقرأت
طوقو ان ُه » مبني ًا للمعفول من « ه
وعطاء « ُي ه
ٍ
إدغام التهاء يف
دينار « :اي هط هو ُقو ان ُه» بتشديد الطاء والواو من « اأ ْط او اق »  ،وأصله « ات اط هو اق »  ،فلام ُأريدا
ُ
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افه اي اش اوا ٌّذ ،اوا ْلق ارا اء ُة ه
الشا هذ ُة اال اينْ ابني اع ال ْي اها ُحكْم؛ ألا هن ُه امل ْ اي ْث ُب ْت اهلاا اأ ْصل" .
( )1

ومنه أيض ًا :رد قراءة " اأ ْن وهبت" نفسها للنبي بفتح اهلمـزة ،عنـد تفسـري قولـه تعـاىل:
{ اوا ْم ار اأ ًة ُم ْؤمنا ًة إ ْن او اه اب ْت ان ْف اس اها للنهبي إ ْن اأ ارا اد النهبي اأ ْن اي ْس اتنْك اح اها اخال اص ًة ال اك مـ ْن ُدون
رش اة  :اق ْو ُل ُه ْ { :
ات
إن او اه اب ْت } ُ :قرئ ْ
املُْ ْؤمن ا
ني} [األحزاب ،]92 :قال" :املْا ْس اأ ال ُة ال هثامنا اة اع ْ ا
الرشط( ...)0او ُي ْع ازى
اجل اام اع ُة ف ا
با ْل افتْح يف ْاألالف اوك ْارس اها ،او اق ار اأ ْت ْ ا
يها با ْلك ْارس ،اع اىل ام ْعناى ه ْ
احل اسن اأ هن ُه اق ار اأ اها ب افتْح ْاهل ا ْم ازة  ،او اذل اك اي ْقتاِض اأ ْن اتك ا
ُون ا ْم ار اأ ًة اواحدا ًة اح هل ْت ال ُه  ،ألا ْجل
اإىل ْ ا
ـوز
جت ُ
ـي اال ا ُ
مها  :اأ ههناا ق اـرا اءة اشـا هذة  ،اوه ا
اأ ْن او اه اب ْت ان ْف اس اها ،او اه اذا افاسد م ْن او ْج اه ْني  :اأ احدُ ُ ا
ب ُحك ًْام.
ت اال او ًة  ،او اال تُوج ُ

بالساكن  ،وقد تقده م تقرير ذلك يف قوله
الطاء ُ ،قلبت طاء واجتلبت مهز ُة ا
الوصل؛ ليمكن االبتدا ُء ه
ف هب اام } [ البقرة .] 197 :
تعاىل  { :اأن اي هط هو ا
( - )1أحكام القرآن  ،ابن العريب ،ج ،1ص.111
()2
أح ال ْلنا} وَّف قراءة اعبداهلل { اوا ْم ار اأ ًة م ْؤمن ًاة او اه اب ْت}
– قال الفراء {" :اوا ْم ار اأ ًة م ْؤمن ًاة} نصبتها بـ { ْ

هب ا
لك ،وعبد ًا إن
ليس فيها (أن)
بأس أن ا
تسرت هق عبد ًا ُو ا
ومعنامها واحد؛ كقولك يف الكالم :ال ا
ا
ُا
ُوهب لك ،سواء .وقرأ بعضهم { اأ ْن او اه اب ْت} بالفتح اع اىل قوله{ :ال جناح عليه أن ينكحها} يف أن
جير امنهك ُْم اش ُ
نآن اق ْو ٍم
وهبت ،ال جناح اعليه يف هبتها نفسها .ومن كرس جعله جزاء .وهو مثل قوله {الا ا ْ
إن اصدوك ُْم} { ْ
أن اصدوك ُْم} و { ْ
ْ
فيها" ،معاّن القرآن ،أبو زكريا
إن اأ ارا اد النهبي} مكسورة مل ُخيتالف ا
حييى بن زياد الفراء (املتوَّف 028 :هـ) ،ج ،1ص.19
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ب اأ ْن ايك ا
إح اال ًال ألا ْجل ه ابت اها لنا ْفس اها  ،او اه اذا اباطل افإ ههناا اح االل ال ُه اق ْب ال
ُون ْ
ال هثاّن  :اأ ْن تُوج ا
الصدا اق(. )1
ْاهل ابة ب ه
هكذا يمِض ابن العربيفي رد القراءات الشاذة وإبطاهلا ،ثم التنبيه عىل أهنا ال جتوز
ألهنا اختل فيها ركن من أركان القراءة الصحيحة ،والتي
القراءة هبا ،وال يثبت هبا حكم ه
هي :موافقة العربية ولو بوجه من الوجوه ،وموافقة املصاحف العثامنية ولو احتامالً،
وصح سندها ،فهذه أركان القراءة الصحيحة التي ال جيوز ردها وال حيل إنكارها ،ومتى
اختل ركن من هذه األركان الثالثة أطلق عىل تلك القراءة أهنا شاذة ويدخل حتتها

الضعيفة أو الباطلة .
( )1

يتلخص يف هذا املبحث أن ابن العريب يعتني بداللة القراءة املتواترة ،ويعتربها طريق ًا من
ُط ُرق ترجيحاته ،حيث ُي ابني وجهها وما قد يعارضه من معنى يف قراءة متواترة أخـرى،
وهيمل القراءة الشاذة ،و ُيبني إن كان معناها صحيح أو خاطئ؟ وهل هي قـراءة أم ال؟
ُ
وهل يصح القراءة هبا يف صالة أو غريها؟ و ُيوجهها وفق معايري فقهية ،ولغويـة ،وبـال
غية إن أمكن ذلك ،ما يدل عىل تقديمه معنى القراءة املتواترة الصحيحة عن غريها.

( - )3أحكام القرآن  ،ابن العريب ،ج ،1ص.991
()1ينظر :قواعد التفسري  ،خالد السبت ( اخلرب ،مط :دار ابن عفان ،ط ،1:سنة1118 :هـ) ج،1
ص.91
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المبحث الثالث:التفسير الموافق لرسم المصحف أولى منالمخالف له.
املراد برسم املصحف الكيفية التي كُتبت هبا حروفه وكلامته ،و ْف اق املصـاحف العثامنيـة،
وليس املقصود منه نوعية خط الكتابة سواء نسخي أو كويف أو غريه ،فتصـوير الكلمـة
بحروف هجائها ،بتقدير االبتداء هبا والوقف عليهـا هـو املقصـود بالرسـم ،الـذيأمجع
معظم العلامء أنه توقيفي ال جيوز خمالفته واستدلوا بأدلة كثرية منها  :أن النبي  -صىل اهلل
عليه وسلم  -كان له كتاب يكتبون الوحي كلام نزل يشء مـن القـرآن أمـرهم بكتابتـه،
مبالغة يف تسجيله وتقييده ،وزيادة يف التوثيق والضبط واالحتياط يف كتـاب اهلل تعـاىل،
حتى تظاهر الكتابة احلفظ ويعاضد النقش اللفظ،وقد كتبوا القرآن فعـ ً
ال هبـذا الرسـم
وأقرهم الرسول عىل كتابتهم،ثم جاء الصديق أبو بكر ريض اهلل عنه فكتب القرآن هبذا
الرسم يف صحف ،ثم حذا حذوه عثامن بن عفـان ريض اهلل عنـه يف خالفتـه فاستنسـخ
وأقر أصحاب النبي صـىل اهلل عليـه وسـلم عمـل أيب بكـر
تلك الصحف يف مصاحف ه
وعثامن ريض اهلل عنهم أمجعني ،وانتهى األمر إىل التابعني وتابعي التـابعني فلـم خيـالف
أحد منهم يف هذا الرسم ،ويف الرسم القرآّن حروف كثـرية جـاء رسـمها خمالفـ ًا ألداء
النطق ،وكلامت تأيت يف آيات قرآنية برسم خمتلف ،وكلامت أخرى تأيت برسم خيتلف عن
الرسم املعتاد ،وكلامت تنقص أو تزيد حروفها ،وكل ذلك ألغراض رشيفة وهـي مـن

األرسار التي خص اهلل هبا كتابه العزيز .
( )1

(–)1ينظر :الربهان ،الزركيش ،ج 112-198 ،1؛ مناهل العرفان ،الزرقاّن ،ج،1ص107؛ اإلتقان،
السيوطي ،ج ،0ص.912-919
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عني العلامء بالكالم عىل رسم القرآن وحرص تلك الكلامت التي جاء خطها عـىل
وقد ه
غري مقياس لفظها،فأفرده بعضهم بالتأليف منهم اإلمام أبو عمرو الـداّن( ،)1يف كتابـه

املقنع  ،وخمترص التبيني هلجاء التنزيل ،أليب داود سليامن بن نجاح .
( )1

( )0

(–)1هو :احلافظ أبو عمرو عثامن بن سعيد بن عمر األموي ،عرف بالداّن لسكناه بدانية الشهري بابن
الصرييف ،ولد سنة 180هـ ،وتويف سنة 111هـ  ،يقال له مائة وعرشون مصنف ًا منها :االقتصاد يف
رسم املصحف ،التحديد يف اإلتقان والتجويد ،التنبيه عىل النقط والشكل ،التيسري يف القراءات
السبع ،جامع البيان يف عدآي القرآن كذا ،طبقات القراء ،كتاب الفتن واملالحم ،املحتوى يف قراءات
الشواذ ،املحكم يف النقط ،مفردة يعقوب يف القراءة ،املقنع يف رسم املصحف املكتفي يف الوقف
واالبتداء ،موضح يف القراءة ،ينظر :األعالم ،خري الدين الزركل ،ج ،1ص021؛ تذكرة احلفاظ،
الذهبي ،ج ،1ص.011
( - )2ذكر املؤلف يف هذا الكتاب ما سمعه من مشاخيه ورواه عن أئمته من رسوم خطوط مصاحف
أهل األمصار :املدينة ،ومكة ،والكوفة ،والبرصة ،والشام ،وسائر العراق املصطلح عليه قدي ًام خمتلف ًا
عن اإلمام مصحف عثامن بن عفان -ريض اهلل عنه -وعن سائر النسخ التي انتسخت منه املوجه هبا إىل
الكوفة ،والبرصة ،والشام،وجعل مجيع ذلك أبواب ًا ،وصنفه فصوالً ،أخاله من بسط العلل وروح
املعاّن لكي يقرب حفظه ،وخيفف متناوله عىل من التمس معرفته من طالبي القراءة وكاتبي املصاحف
وغريهم من قد أمهل رشح ذلك ورضب عن روايته ،واكتفى فيه دهر ًا بظنه ودرايته.
صدر حديث ًا عن املكتبة التدمرية بالرياض بالتعاون مع اجلمعية العلمية السعودية للقرآن
وعلومه،دراسة وحتقيق :نورة بنت حسن بن فهد احلميد ،الطبعة األوىل 1111هـ  ،وأصل الكتاب
رسالة علمية للامجستري تقدمت هبا الباحثة لقسم القرآن وعلومه بجامعة اإلمام حممد بن سعود
اإلسالمية بالرياض ،ويقع الكتاب يف جملد بلغت صفحاته  819صفحة.
( -)3طبع فيمجمع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف ،أمحد بن أمحد بن معمر رششال ،ط،1 :
سنة 1101:هـ ،يقع يف مخسة جملدات
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وأبو عباس املراكيش ألف كتابـ ًا سـامه :عنـوان الـدليل يف رسـوم خـط التنزيـل .
( )0

( )1

وغريهم كثري.
وللمصحف العثامّن قواعد يف خطه ورسمهنص عليها العلامء( ،)1وبينوا مزاياها
وفوائدها( ،)1و أن متابعة الرسم يف القراءة أمر الزم وهو من رشوط القراءة
الصحيحة ،وقد قام اإلمجاع عىل لزوم رسم املصحف يف الوقف إبداال وإثباتا وحذفا
ووصال وقطعا ،كام

( - )1ابن البناء املراكيش :أمحد بن حممد بن عثامن شهاب الدين أبو العباس األزدي املعروف بابن
البناء املراكيش ،كان عامل ًا بالنجوم واألزياج ولد سنة 191هـ ،وتويف سنة  801هـ ،له من التصانيف
أصول احلرب واملقابلة ،بداية التعريف ،البادر اخلفيف يف حل بداية التعريف ،التقريب يف أصول
الدين ،تلخيص أعامل احلساب خلص كتاب احلساب الصغري ،تنبيه األلباب عىل مسائل احلساب،
رفع احلجاب يف علم البديع ،عنوان الدليل يف مرسوم خط التنزيل ،الكليات يف العربية ،الكليات يف
املنطق ،مراسم الطريقة يف علم احل قيقة ،منتهى السول يف علم األصول ،منهاج الطالب يف تعداد
الكواكب املنهاج امللخص من األرياج ،كتاب املسيارة يف تقويم الكواكب السيارة .ينظر :األعالم،
خري الدين الزركل ،ج ،1ص.000
( - )2اهتم فيه بتعليل الرسم العثامّن للمصحف وداللته ،ووجوب اتباعه ،وقد بني فيه أن هذه
األحرف إنام اختلف حاهلا يف اخلط بحسب اختالف أحوال معاّن كلامهتا.
( –)3مناهل العرفان ،الزرقاّن ،ج ،1ص.110-107
( –)4املرجع السابق ،ج119- 110 ،1؛ مباحث يف علوم القرآن ،مناع القطان ،ص.111-110
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منع العلامء من تغري خطه ووجوب التزامه(.)1إذا تنازع املفرسون عىل قولني يف التفسري
وكان أحدمها موافق ًا لرسم املصحف وال يقتِض خمالفة له،وآخر يقتِض خمالفته فأوىل
األقوال ما وافق رسم املصحف الذي أمجع عليه

( -)1روى السخاوي بسنده أن مالك ًا سئل رمحه اهلل :أرأيت من استكتب مصحفا أترى أن يكتب عىل
ما استحدثه الناس من اهلجاء اليوم .فقال :ال أرى ذلك ولكن يكتب عىل الكتبة األوىل .قال
السخاوي :والذي ذهب إليه مالك هو احلق إذ فيه بقاء احلالة األوىل إىل أن تعلمها الطبقة األخرى،
وال شك أن هذا هو األحرى بعد األحرى .إذ يف خالف ذلك جتهيل الناس بأولية ما يف الطبقة
األوىل ،قال أبو عمرو الداّن :ال خمالف ملالك من علامء األمة يف ذلك .وقال أبو عمرو الداّن أيضا:
سئل مالك عن احلروف يف القرآن مثل الواو واأللف أترى أن يغري من املصحف إذا وجد فيه
كذلك؟ قال :ال .وقال اإل مام أمحد بن حنبل :حترم خمالفة خط مصحف عثامن يف واو أو ألف أو ياء
أو غري ذلك .جاء يف املحيط الربهاّن يف فقه احلنفية ما نصه  " :إنه ينبغي أال يكتب املصحف بغري
الرسم العثامّن "  .جاء يف حوايش املنهاج يف فقه الشافعية ما نصه  ":كلمة ( الربا ) تكتب بالواو
واأللف ،كام جاء يف الرسم العثامّن ،وال تكتب يف القرآن بالياء أو األلف  ،ألن رسمه سنة متبعة " .
حتريم كتابة القرآن الكريم بحروف غري عربية ،صالح عل العود و تقديم حممد بن عبد الوهاب
أبياط( ،اململكة العربية السعودية ،مط :وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد ،
ط ،1 :سنة1111 :هـ) ،ص.11
قال البيهقي يف شعب اإليامن :من كتب مصحف ًا ينبغي أن حيافظ عىل اهلجاء الذي كتبوا هبا تلك
املصاحف وال خيالفهم فيها وال يغري ما كتبوه شيئ ًا فإهنم كانوا أكثر عل ًام وأصدق قلب ًا ولسان ًا وأعظم
أمانة منا فال ينبغي أن نظن بأنفسنا استدراك ًا عليهم وال سقط ًا هلم .شعب اإليامن ،أبو بكر أمحد بن
احلسني البيهقي(ت 197هـ) ،حتقيق :عبد العل عبد احلميد حامد( ،هند ،بومباي ،مط :دار السلفية،
ط :إصدار إدارة الشؤون اإلسالمية بوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بقطر ،سنة1109 :هـ)،
ج ،9ص.128
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الصحابة أعلم الناس بتفسري القرآن ولغته.
وقد اعتمد ابن العريب هذا القول واعتربه طريق ًا من طرق ترجيح قوله عىل قول غـريه،
ُك اف ا
ومن تطبيقات ذلك:اختالف العلامء يف "ال" من قوله تعـاىل { :اسـنُ ْقرئ ا
ـال اتن اْسـى}
[األعىل ( ،]1 :ال) الناهية أي :ينهى اهلل تعاىل نبيه أن ينسـى القـرآن الـذي أقـرأه إيـاه
واملعنى :ال تغفل عن قراءته وتكراره فتنساه إال ما شاء اهلل أن ُينْسيكه برفـع تالوتـه ،أم
(ال) النافية ،ضامن من اهلل أنك لن تنسى القرآن ،وأوىل القولني بالصواب قول اجلمهور
ملوافقته رسم املصحف يف إثبات األلف يف "تنسى" فدل عدم حذفها عـىل أهنـا ليسـت
ناهية حلذفت األلف عالمة للجزم.
جي ام ُع ا ْل ُق ْر ا
الر ُسـول
يقول ابن العريب يف ذلك" :املْا ْس اأ ال ُة ال هثال اث ُة ا ْل اباري ُس ْب احا ان ُه ا ْ
آن يف اق ْلب ه
احل هجة ؛ افإ همـا اأ ْن ايك ا
ُـون شـ افا ًء ملاـا
ات ْيس ًريا لل هت ْبليغ  ،او ا ْ
جي ام ُع ُه يف اق ْلب اغ ْريه ؛ ات ْيس ًريا إل اقا امة ْ ُ
ُون اع ًمى يف ْاألا ْب اصار اوا ْل اب اصائر  ،اوإ هما اأ ْن ايك ا
اي ْعر ُض يف الصدُ ور  ،اوإ هما اأ ْن ايك ا
ني
ُون اب ْينا ُه او اب ْ ا
جي اع ُل ال ُه م ْن املْا ْعر افة اثان ًيا  ،او ُه او اأ اخف ُه اح ًاال او اأ ْس ال ُم ُه ام ًآال ،
ا ْلع ْلم به ار ْين ،اف اي ْب اقى تاال ًيا ،او اال ا ْ
ـرب ،او الـ ْي اس ب ا
ُك اف ا
او اقدْ اح هق اق اهللهُ ل ار ُسوله اوعْدا ُه ب اق ْوله {:اسـنُ ْقرئ ا
ـأ ْم ٍر
ـال اتن اْسـى}؛ او ُه ا
ـو اخ ا
ااج إ ال ْيه"
اخلط ْ ا
حيت ُ
ام ْعناو ٍّي ل ُث ُبوت ا ْل اياء يف ْ ا
إمجا ًعا  ،او ال ْي اس اينْ ابغي اب ْعدا اه اذا ت ْاأويل؛ ألا هن ُه اال ُ ْ

( )1

.
فهنا ابن العريب ذكر األقوال املختلفة يف معنى اآليـة ،ورجـح بـأن (ال) نافيـة واملـراد
اخلرب ،فتكون اجلملة إخبار ًا من اهلل تعاىل لنبيه صىل اهلل عليه وسـلم ووعـد ًا بـأن يقرئـه
ا لقرآن فال ينساه وهو قول مؤيد بالرسم ألثبات األلف يف (تنسى) فـدل عـدم حـذفها
( -)1أحكام القرآن ،ابن العريب ،ج ،1ص.192-119
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عىل أهنا ليست ناهية ،بموجـب الطريـق الـذي سـلكه وهـو :التفسـري املوافـق لرسـم
املصحف أوىل من املخالف له.
أيضـ ًا عنــد املْا ْسـ ا
ـم اهبـ ا
ـذا ا ْل اب الــد} [البلــد ،]1 :
الراب اعـ ُة مــن قولــه تعــاىل {:اال ُأ ْقسـ ُ
ـأ ال ُة ه
اـام اح ا
اخ ات ال ُفوا؛ افمن ُْه ْم ام ْن اح ا
قال ..":او اأ هما ام ْن اق ار اأ اها :األُ ْقس ُم اف ْ
ـذ اف اها يف
ـذ اف اها يف ْ ا
اخلـط ك ا
الص احا ابة .اومن ُْه ْم ام ْن اقـال:
وز؛ افإ هن اخ هط املُْ ْص احف اأ ْصل اث اب ات بإ ْ ا
جي ُ
مجاع ه
ال هل ْفظ ،او اه اذا الا ا ُ
ا ٍ
رش ا
اجلحـيم " ،و" اال اإىل اهلله ُ ْ
اأ ْك ُت ُب اها او اال اأ ْلف ُظ اهبا ،ك ااام اك ات ُبوا " اال اإىل ْ ا
حت ا ُ
ـون " بـألف ،او امل ْ
اي ْلف ُظوا اهبا ،او اه اذا اي ْل از ُم ُه ْم يف اق ْوله { :اف اال ُأ ْقس ُم ب ام اواقع الن ُجـوم } اوشـ ْبهه ،او امل ْ اي ُقو ُلـوا
به"(. )1
فابن العريب يف هذا املثال يرجح التفسري املؤيد بالرسـم لعـدم حـذف األلـف يف
املصحف اإلمام ،واتباع اخلط أصل ثبت بإمجاع الصحابة ،واعتـرب (ال) صـلة زائـدة
واملعنى أقسم بيوم القيامة.
ْرس ا
ون قال مجهور املفرسين معناه :وإذا
وه ْم اأو هو ازن ُ
وعند قوله تعاىل  :اوإ اذا كاا ُل ُ
ُوه ْم ُخي ُ
كالوا هلم أو وزنوا هلم خيرسون ،وتكـون "هـم" يف موضـع نصـب ويكـون الوقـف
عليها .وذهب بعض املفرسين إىل أهنا كلمتـان ويقـف عـىل "كـالوا" و "وزنـوا" ثـم
يبتدئبـ "هم

(-)1املرجع السابق ،ج ،1ص .199
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خيرسون" فجعل هم يف موضع رفع .
( )1

وهذه القاعدة ترجح القـول األول ألن "كـالوا" و "وزنـوا" مل ترسـم فـيهام األلـف
الفاصلة لواو اجلامعة يف مجيع املصاحف فدل ذلك عىل أن الفعلني مل يكتفيـا بأنفسـهام
وأن الضمري "هم" يف موضع نصب مفعـول بـه ،فلـذلك قـال ابـن العـريب {" :اوإ اذا
وه ْم} اي ْعني كاا ُلوا اهل ُ ْم ،اوكاثري مـ ْن ْاألا ْف اعـال اي ْ
ـأيت ك ا
ـوهل ْم :اشـك ْارت ُف االنًـا
كاا ُل ُ
اـذل اك اك اق ْ
رتت اأ ْهل ُف االنًـا او ْ
او اشك ْارت ال ُه ،اون ااص ْحت ُف االنًا اون ااص ْحت ال ُه ،او ْ
ـرتت مـ ْن اأ ْهـل
اخ ا ْ
اخ ا ْ
ُف االنًا ،اس اواء ك ا
ارصا اأ ْو ُم ات اعد ًيا اأ ْي ًضا .
اان ا ْلف ْع ُل يف ال هت اعدي ُم ْقت ً
( )0

()1
ُوه ْم} أي كالوا هلم أو وزنوا هلم فحذفت الالم ،فتعدى الفعل
وه ْم اأ ْو او ازن ُ
 -قوله تعاىل { :اوإ اذا كاا ُل ُ

فنصب؛ ومثله نصحتك ونصحت لك ،وأمرتك به وأمرتكه؛ قاله األخفش والفراء.
قال الفراء :وسمعت أعرابية تقول إذا صدر الناس أتينا التاجر فيكيلنا املد واملدين إىل املوسم املقبل.
وهو من كالم أهل احلجاز ومن جاورهم من قيس .قال الزجاج :ال جيوز الوقف عىل "كالوا"
و"وزنوا" حتى تصل به "هم" قال :ومن الناس من جيعلها توكيدا ،وجييز الوقف عىل "كالوا"
و"وزنوا" واألول االختيار؛ ألهنا حرف واحد .وهو قول الكسائي .قال أبو عبيد :وكان عيسى بن
عمر جيعلها حرفني ،ويقف عىل "كالوا" و"وزنوا" ويبتدئ "هم خيرسون" قال :وأحسب قراءة محزة
كذلك أيضا .قال أبو عبيد :واالختيار أن يكونا كلمة واحدة من جهتني :إحدامها :اخلط؛ وذلك أهنم
كتبومها بغري ألف ،ولو كانتا مقطوعتني لكانتا "كالوا" و"وزنوا" باأللف ،واألخرى :أنه يقال:
كلتك ووزنك بمعنى كلت لك ،ووزنت لك ،وهو كالم عريب؛ كام يقال :صدتك وصدت لك،
وكسبتك وكسبت لك ،وكذلك شكرتك ونصحتك ونحو ذلك،ينظر:تفسري القرطبي ،ج،19
.172- 189
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إن ترجيحه عىل ضوء قاعدة الرتجيح يف هذا املبحث ترجح ما ذهب إليه من تضعيف
القول يف معنى (كالوهم أو وزنـوهم) بجعـل الضـمريين توكيـدا ملـا يف (كـالو) ويف
(وزنو) ،وذلك ملخالفة الرسم يف عدم وجود ألف مثبتة قبل (هم).
كام اعتمد –رمحه اهلل -يف تفسريه عىل ترجيح القول اجلامعلمعنى القراءات عىل
معنيواحد إن ُوجد ،اتباع ًا لقاعدة":احتاد معنى القراءتني أوىل من اختالفه".
فإذا اختلف املفرسون عىل أقوال بنا ًء عىل اختالف القراءات الواردة يف اآلية ،كان ابن
العريب جينح إىل محل القراءات املختلفة عىل معنى واحد ،ومن أمثلة ذلك ،ما أورده
يف املسألة السادسة عرشة ،والسابعة عرشة من قوله تعاىل { :او اي ْس اأ ُلون ااك اعن املْاحيض
ُوه هن
وه هن اح هتى اي ْط ُه ْر ان افإ اذا ات اط هه ْر ان اف ْأت ُ
ُق ْل ُه او اأ ًذى افا ْعتاز ُلوا الن اسا اء يف املْاحيض او اال ات ْق ار ُب ُ
ني او ُحيب املُْ ات اطهري ان} [البقرة .]000 :
م ْن اح ْي ُث اأ ام ارك ُُم اهللهُ إ هن اهللها ُحيب الت ههواب ا
حيث جعل استعامل املاء رش ًطا يف اإلباحة وغاي ًة للتحريم مجع ًا بني قراءة التخفيف
والتشديد يف (يطهرن) ،واستلزام {:احتهى اي ْط ُه ْر ان}،لـ{ افإ اذا ات اط هه ْر ان} ،ومحل كال
املعينني عىل معنى واحد ،وهو االغتسال باملاء ،وبني أن التخفيف وإن كان ظاهر ًا يف
استعامل املاء فإن التشديد فيه أظهر ،وهو مسلك سلكه يف ترجيح ما ذهب إليه
باعتامده عىل قاعدة" :احتاد معنى القراءتني أوىل من اختالفه"،ثم راح يدافع عىل نرصة
قوله بإطالة النفس يف الرد عىل املخالف ،وحشد األدلة النقلية والعقلية لذلك بكالم
حيسن أن أنقله كام جاء عنه ،حيث قال " :اق ْوله ات اع ااىل {:احتهى اي ْط ُه ْر ان} :اواملْا ْس اأ ال ُة
مجيل ُ
مها ُم ْلتاز امتاان ،او اقدْ ْ
هاس فيه
اخ ات ال ا
ف الن ُ
رشةا :اق ْوله ات اعا اىل { :افإ اذا ات اط هه ْر ان} :او ُ ا
ه
الساب اع اة اع ْ ا
اخت اال ًفا م ات اباينًا نُط ُيل النه اف اس فيه اقل ًيال؛ اوفيه اث اال اث ُة اأ ْق او ٍ
ْ
الْ :األا هو ُل  :اأ هن ام ْعناى اق ْوله ات اع ااىل{:
ُ
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احتهى اي ْط ُه ْر ان }؛ احتهى اينْ اقط اع اد ُم ُه هن ؛ اقا ال ُه اأ ُبو احني اف اة ،او الكنه ُه ناا اق اض يف ام ْوض اع ْني؛ اق اال:
ٍ
احل ْيض امل ْ احت هل اح هتى
احل ْيض حينائذ احتل ،اوإ ْن ا ْن اق اط اع اد ُم اها ألا اقل ْ ا
إ اذا ا ْن اق اط اع اد ُم اها ألا ْك اثر ْ ا
ٍ
اجلناا ابة ؛ اقا ال ُه
ِض او ْق ُت اص االة كاامل.ال هثاّن :اال اي اط ُؤ اها احتهى ات ْغتاس ال باملاْاء ُغ ْس ال ْ ا
اي ْم ا
الز ْهري او اربي اع ُة اوال هل ْي ُث او امالك اوإ ْس اح ُ
لص االة ؛
اق او اأ ْمحادُ او اأ ُبو اث ْو ٍر .ال هثال ُث :اتت ااو هض ُأ ل ه
مها :اأ هن اهللها ات اع ااىل
اقا ال ُه اط ُ
اوس او ُجمااهد  ...اوال هت اعل ُق ب ْاآل اية ُيدْ اف ُع م ْن او ْج اه ْني :اأ احدُ ُ ا
يف
وه هن احتهى اي ْط ُه ْر ان} ُخم ا هف ًفا ،او ُقر ائ " احتهى اي هط هه ْر هن " ُم اشده ًدا ،اوالت ْهخف ُ
اق اال {:او اال ات ْق ار ُب ُ
اوإ ْن ك ا
است ْع اامل املْااء افإ هن الت ْهشديدا فيه اأ ْظ اه ُر ل اق ْوله ات اع ااىل { :اوإ ْن ُكنْت ُْم ُجنُ ًبا
اان اظاه ًرا يف ْ
احة او اغا اي ًة للت ْهحريم.)1("...
رش ًطا يف ْاإل اب ا
افا هط هه ُروا}؛ اف اج اع ال اذل اك ا ْ
ٍ
ماض ،وكالم نفيس( ،)0إىل أن انتهى بقوله .." :افإ ْن
ثم رشع بمناقشة األقوال بسيف
ب أا ْن ُي ْع ام ال هب اام ،
ق ايل او ُه او آخ ُر اأ ْسئ الة ا ْل اق ْوم ،او اأ ْع امدُ اها  :ا ْلق ارا اءتاان ك ْااآل ايت ْاني  ،اف ايج ُ
( –)1أحكام القرآن ،ابن العريب ،ج ،1ص007-008
( –)2أحببت أن أورد مجيع قوله صلة للكالم ،وملا تضمنه من كبري فائدة .." :افإ ْن ق ايل :املُْ ارا ُد ب اق ْوله
ات اع ااىل {:احتهى اي ْط ُه ْر ان } احتهى اين اْقط اع اعن ُْه هن الده ُم؛ او اقدْ ُي ْس ات ْع ام ُل الت ْهشديدُ ام ْوض اع الت ْ
هخفيف ،اف ُي اق ُال:
ات اط هه ار ب ام ْعناى اط ُه ار  ،ك ااام ُي اق ُال :اق اط اع او اق هط اع  ،او ايك ُ
إض اام ٍر ،او ام ْذ اه ُبك ُْم اي ْفتاق ُر
ُون اه اذا اأ ْو اىل ،ألا هن ُه اال اي ْفتاق ُر اإىل ْ
إض اامر اق ْولك باملْااءُ .ق ْلناا :اال ُي اق ُال ا هط اه ار ْت املْا ْر اأ ُة ب ام ْعناى ان اْق اط اع اد ُم اها ،او اال ُي اق ُال اق هط اع ُم اشده ًدا ب ام ْعناى
اإىل ْ
اق اط اع ُخم ا هف ًفا ،اوإن اهام الت ْهشديدُ [ ب ام ْعناى ] ات ْكث ُري الت ْهخفيف .اج اواب ا
آخ ُر :او ُه او اأ هن ُه اقدْ اذك اار اب ْعدا ُه اما ايدُ ل اع اىل
ور يف ا ْلغاا اية
الرشط ُه او املْا ْذكُ ُ
املُْ اراد ،اف اق اال " :افإ اذا ات اط هه ْر ان " اواملُْ ارا ُد باملْااء  .اوال هظاه ُر اأ هن اما اب ْعدا ا ْلغاا اية يف ه ْ
اق ْب ال اها  ،اف ايك ُ
ُون اق ْوله== ات اع ااىل { :احتهى اي ْط ُه ْر ان} ُخم ا هف ًفا  ،او ُه او ام ْعناى اق ْوله " اي هط هه ْر ان " ُم اشده ًدا ب اع ْينه ،
ني الل اغت ْاني يف ْاآل اية ،ك ااام اق اال ات اع ااىل { :فيه ر اجال ُحيب ا
ين}
مجع اب ْ ا
او الكنه ُه ا ْ
ون اأ ْن اي ات اط هه ُروا او ااهللهُ ُحيب املُْ هطهر ا
او اق اال ا ْلك اُم ْي ُت:
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ات ْاألا ْب اص ُار ف ايها اأذ هل ًة
او اما كاان ْ

ب
هاس غُ هي ُ
او اال غُ هي ًبا ف ايها إ اذا الن ُ

إعا ادة ملاا ت ااقده ام  ،او ال ْو ك ا
إن اق ْوله ات اع ااىل { :افإ اذا ات اط هه ْر ان } ا ْبتدا ا ُء ا
اوق ايل :ه
ارص اع اىل
اان ا
كاال ٍم اال ا
إعا اد ًة اال ْقت ا ا
ااف
اص ًة  ،اف ال هام ازا اد اع ال ْيه اد هل اع اىل اأ هن ُه ْاست ْئن ُ
ْاألا هول اف اق اال  :احتهى اي ْط ُه ْر ان اف ْأت ُ
ُوه هن م ْن اح ْي ُث اأ ام ارك ُْم اهللهُ اخ ه
ُح ْك ٍم ا
ور يف ا ْلغاا اية ،بدا ليل ذكْره
اب :اأ هن اه اذا خ اال ُ
اجل او ُ
الرشط ُه او املْا ْذكُ ُ
آخ ار .اف ْ ا
ف ال هظاهر ؛ افإ هن املْا اعا اد يف ه ْ
اان غا ْ اري ُه لذكْره با ْل اواو .او اأ هما الز ايا اد ُة اع ال ْيه اف اال ُختْر ُج ُه اع ْن اأ ْن اي ُك ا
با ْل افاء  ،او ال ْو ك ا
ون ب اع ْينه؛ اأ اال ت اارى اأ هن ُه ال ْو
اق اال :اال ُت ْعط اه اذا ال هث ْو اب از ْيدً ا احتهى ايدْ ُخ ال الده اار  ،افإ اذا اد اخ ال اف اأ ْعطه ال هث ْو اب اومائ ااة د ْر اه ٍم ،الك ا
اان ُه او
ب اع ْينه  ،او ال ْو اأ ارا اد غا ْ اري ُه ال اق اال :اال ُت ْعطه احتهى ايدْ ُخ ال الده اار  ،افإ اذا اد اخ ال او اج ال اس افا ْف اع ْل ا
كاذا اوك ااذا؛ اه اذا

.ج اواب ا
إض اام ٍر؛ او اأ ْنت ُْم
آخ ُر :او اذل اك اأ هن اق ْو اهل ُ ْم  :إنها اال ان ْفتاق ُر يف ات ْأويلناا اإىل ْ
اطر ُيق النه ْظم يف الل اسان ا
ون اإىل ْ ٍ
ورة ا ْل ا
ات ْفتاق ُر ا
كاالم  ،اف اه اذا
رض ا
إض اامرُ .ق ْلناا :اال اي اق ُع بم ْثل اه اذا ت ْارجيح ؛ افإ هن اه اذا ْاإل ْض اام ار م ْن ا ُ
جل اواب الثالث :او ُه او املُْ ات اعل ُق ال هثاّن م ْن ْاآل اية  :إنها ن ُاق ُ
ول  :ن اُسل ُم اأ هن اق ْوله ات اع ااىل  { :احتهى
كااملْانْ ُطوق به .ا ا
اي ْط ُه ْر ان } اأ هن ام ْعناا ُه احتهى اين اْقط اع اد ُم ُه هن ،الكنه ُه ملاها اق اال اب ْعدا اذل اك :افإ اذا ات اط هه ْر ان  ،ام ْعناا ُه افإ اذا اغْ ت ااس ْل ان باملْااء
احل ْك ُم او ُه او اج او ُاز
اع الده م .ال هثاّن :االغْ ت اس ُال باملْااء .اف او اق ا
مها :انْق اط ُ
ف ُْ
رش اط ْني  :اأ احدُ ُ ا
ات اع هل اق ْ ُ
احلك ُْم اع اىل ا ْ
اح افإ ْن آن ْاست ُْم
الرش اط ْني  ،او اص اار اذل اك ل اق ْوله ات اع ااىل  { :اوا ْب ات ُلوا ا ْل ايتاا امى اح هتى إ اذا اب الغُوا الن اك ا
ا ْل او ْطء اع اىل ه ْ
مها ُ :ب ُلو ُغ
رش اط ْني  :اأ احدُ ُ ا
من ُْه ْم ُر ْشدً ا افا ْد اف ُعوا إ ال ْيه ْم اأ ْم او ااهل ُ ْم } اف اع هل اق ْ ُ
احلك اْم او ُه او اج او ُاز اد ْفع املْاال اع اىل ا ْ
مها  ،اوك ااذل اك اق ْوله ات اع ااىل يف
ااس الر ْشد  .اف او اق ا
النكااح  ،اوال هثاّن  :إين ُ
ف اع ال ْيه اام او امل ْ ايص هح ُث ُبو ُت ُه ب اأ احد ا
املُْ اط هل اقة اث اال ًثا  { :اف اال احتل ال ُه م ْن اب ْعدُ احتهى اتنْك اح از ْو ًجا غا ْ اري ُه } ُث هم اجا اء ْت السن ُهة ب ْ
رتاط ا ْل او ْطء ؛
اش ا
وع ا ْل او ْطء ..افإ ْن ق ايل :اه اذا ُح هجة اع ال ْيك ُْم
اف او اق ا
مها انْع اقا ُد النكااح ،او ُو ُق ُ
ف الت ْهحل ُيل اع اىل ْاألا ْم ار ْين امجي ًعا ،او ُ ا
ٍ
اجل او ُاز
اع الده م ،او اما اب ْعدا ا ْلغاا اية ُخماالف ملاا اق ْب ال اها ،اف او اج ا
يم اإىل غا ا اية ،اوه اي انْق اط ُ
حي ُص ال ْ ا
ب اأ ْن ا ْ
افإ هن ُه امده الت ْهحر ا
اب ْعدا انْق اطاع الده م ل اس ابب ُحكْم ا ْلغاا ايةُ .ق ْلناا :إن اهام اي ُك ُ
ات ُم ْط ال اق ًة ،
ون ُحك ُْم ا ْلغاا اية ُخماال ًفا ملاا اق ْب ال اها إ اذا كاان ْ
رشط ا
الرشط ل اق ْوله ات اع ااىل {:احتهى
آخ ُر افإن اهام اي ْرتاب ُط ْ ُ
احلك ُْم ب اام او اق اع ا ْل اق ْو ُل اع ال ْيه م ْن ه ْ
اف اأ هما إ اذا ان اْض هم إ ال ْي اها ا ْ
ااح ؛ اول اق ْوله ات اع ااىل { :احتهى اتنْك اح از ْو ًجا غا ْ اري ُه} اوكا اام اب هينها ُه  .افإ ْن ق ايل :ال ْي اس اه اذا== ا ْجتديدا
إ اذا اب الغُوا النك ا
ارش ٍ
إعا ادة ل ْلك ااالم ،اك اام ت ُاق ُ
ول :اال ُت ْعط از ْيدً ا اش ْي ًئا احتهى ايدْ ُخ ال الده اار ،افإ اذا اد اخ ال اف اأ ْعطه؛
ط ازائ ٍد ،اوإن اهام ُه او ا
ْ
حي اف ُظ ُحك اْم ا ْلغاا اية او ُيقر اها اع اىل اأ ْصل اها .اوال هثاّن :اأ هن
او ا ْ
مها :اأ هن ُه ا ْ
مح ُل ُه اع اىل اه اذا اأ ْو اىل م ْن او ْج اه ْني :اأ احدُ ُ ا
اب اعنْ ُه م ْن ت ْس اعة اأ ْو ُج ٍه :اأ احدُ اها :اأنها ن ُاق ُ
ول :ار اوى
اجل او ُ
ور يف ا ْلغاا اية .اف ْ ا
الرشط اأ هن ُه املْا ْذكُ ُ
ال هظاه ار م ْن ال ْفظ ه ْ
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اعط هي ُة ،اع ْن ا ْبن اع هب ٍ
اس اأ هن ُه اق اال  " :افإ اذا ات اط هه ْر ان باملْااء " ،او ُه او اق ْو ُل ُجمااه ٍد اوعكْر ام اة .ال هثاّن :اأ هن ات اط هه ار اال
اع الده م اف ال ْي اس ب ُم ْكت ااس ٍ
ُي ْس ات ْع ام ُل هإال ف ايام اي ْكتاس ُب ُه ْاإلن اْس ُ
ب .افإ ْن ق ايل :
ان او ُه او االغْ ت اس ُال باملْااء ،اف اأ هما انْق اط ُ
احل ْب ُل ..او ال ْي اس يف اذل اك اكْت اساب او اال ات اكلف .
اب ْل ُي ْس ات ْع ام ُل ات اف هع ال يف غا ْري االكْت اساب  ،ك ااام ُي اق ُال :ت اُق هط اع ْ ا
اب اعنْ ُه م ْن اأ ْو ُج ٍه :اأ احدُ اها :اأ هن ال هظاه ار م ْن اللغاة اما ُق ْلناا ُه ،او اق ْو ُل ُه :ت ااق هط اع ْ
اف ْ
اس
احلا ْب ُل ناادر ،اف اال ُي اق ُ
اجلا او ُ
.ج اواب ا
:ه ْبك ُْم اس هل ْمناا الك ُْم اأ هن ُه ُم ْس ات ْع امل ،اففي ام ْس اأ التناا اال ُي ْس ات ْع ام ُل ،اف اال ُي اق ُال ات اط هه ار ْت
آخ ُر ا
اع ال ْيه ُحكْم ا
جي ْز ْاست ْع اام ُل ُه يف ام ْس اأ التناا امل ْ اي اق ْع ْاست ْع اام ُل ُه يف غا ْري اها  ،او اهذه ُن ْكتاة ابدي اعة
املْا ْر اأ ُة ب ام ْعناى ان اْق اط اع اد ُم اها .اوإ اذا امل ْ ا ُ
اليشء إ اذا ك ا
اان ُم ْس ات ْع ام ًال اع اىل اسبيل املْا اجاز .او اأ هما اجمااز
م ْن املْا اجاز؛ او اذل اك اأ هن ُه إن اهام ُ ْ
حي ام ُل ال هل ْف ُظ اع اىل ه ْ
ُا ْس ُت ْعم ال يف ام ْوض ٍع ا
جي اع ال اطر ًيقا اإىل ات ْأويل ال هل ْفظ ف ايام امل ْ ُي ْس ات ْع ام ْل فيه ؛ اويف اذل اك
جي ُ
وز اأ ْن ُ ْ
آخ ار اف اال ا ُ
ف باالكْت اساب ل ْ ا
أل ْف اعال او اتكالف اها،
ُوص ُ
املْا ْوضع إن اهام ا ا
اجل اام ادات اال ت ا
ورة ،او ُه او اأ هن ْ ا
لرض ا
مح ْلناا ُه اع اىل اذل اك ل ه ُ
ف ،اف ُحم ال ال هل ْف ُظ اع اىل اما ُوض اع ال ُه م ْن اأ ْجل
اول اذل اك اي ْستاح ُيل يف ص افات اهلله ات اع ااىل اويف اأ ْف اعاله ال هت اكل ُ
الرضورة  ،وه اذا اال يوجب ُخروجه اعن م ْقت ااضاه لغاري ارض ٍ
...ج اواب اثالث :اق اال ات اع ااىل يف آخر
ه ُ ا ا ا
ورة ا
ُ
ُ ْ ُ ا
ُ ُ ا ُ ْ ُ
اع الده م اما ك ا
ين} اف امدا اح ُه هن او اأ ْثناى اع ال ْيه هن ،اف ال ْو ك ا
اان فيه امدْ ح؛
اان ا ُْمل ارا ُد به انْق اط ا
ْاآل اية { :او ُحيب املُْ ات اطهر ا
ألا هن ُه م ْن غا ْري اع امله هن  ،اوا ْل اباري ُس ْب احا ان ُه اقدْ اذ هم اع اىل م ْثل اه اذا ..افإ ْن ق ايل :اه اذا ا ْبتدا ا ُء اك اال ٍم ،او ال ْي اس
...ج اواب ارابع اع ْن
ب اراج ٍع اإىل اما ت ااقده ام  ،بدا ليل اق ْوله ات اع ااىلُ { :حيب الت ههواب ا
جير للت ْهو ابة ذكْر ا
ني } ؛ او امل ْ ا ْ
اها ،اف اه اذا ال ْو
اأ ْصل الس اؤال :او ُه او اق ْو ُهل ُ ْم :إن اهام ا ا
ب ا ْلغاا اية او ُم ْق ات اض ا
مح ْلناا ْاآل اي اة اع اىل اه اذا ك ااام اقدْ احف ْظناا ُموج ا
ولْ :
الرش ُط اف اذل اك اال اي ْل از ُم ك ااام ت ااقده ام .اج اواب اخامس :او ُه او اأنها ن ُاق ُ
إن
ارص اع اىل ا ْلغاا اية ،اف اأ هما إ اذا ُقر ان اهبا ه ْ
ا ْقت ا ا
ان
ب ا ْلغاا اية اف اقدْ ا ا
رت ْكت ُْم افائدا اة اع ْوده ،اوإ اذا اأ ْمك ا
وج ا
ُكنها ن ْاح ُن اقدْ ت اار ْكناا ُم ا
مح ْلت ُْم اأ ْنت ُْم ال هل ْف اظ اع اىل ال هتك اْرار ،اف ا ا
ٍ
ٍ
احلكيم؟ اج اواب
اْ
حي ام ْل اع اىل ال هتك اْرار يف ك ااالم النهاس ،اف اك ْيف ك ااال ُم ا ْل اعليم ْ ا
مح ُل ال هل ْفظ اع اىل افائدا ة ُجم اده ادة امل ْ ُ ْ
محلناا اق ْوله
مح ُلك ُْم اق ْوله ات اع ااىل { :افإ اذا ات اط هه ْر ان } اع اىل اق ْوله { :احتهى اي ْط ُه ْر ان} ب اأ ْو اىل م ْن ا ْ
اسادس :ال ْي اس ا ْ
اتع ااىل {:حتهى ي ْطهر ان} اع اىل اقوله { :افإ اذا ات اطهر ان }؛ افوجب اأ ْن ي ْقر ان كُل ال ْف ٍ
ظ منْ ُه اع اىل ُم ْقت ااضا ُه؛ اه اذا
ا ا ا
ْ
ا
ُ ا
هْ
ا ا ُْ
اب اأيب إ ْس اح ا
مح ْلناا ال هل ْف اظ اع اىل ال هط اه اارة باملْااء ُكنها اقدْ
اق الش اريازي .اج اواب اسابع :او اذل اك اأنها إ اذا ا ا
اج او ُ
احف ْظناا ْاآل اي اة م ْن الت ْ
مح ْلناا { ات اط هه ْر ان } اع اىل انْق اطاع الده م ُكنها اقدْ
هخصيص او ْاألاد هل اة م ْن ال هتناا ُقض؛ اوإ اذا ا ا
اخ هص ْصناا ْاآل اي اة او ا احتك ْهمناا اع اىل ام ْعناى ال ْفظ اها ب اام اال اي ْقتاضيه او اال اي ْش اهدُ ال ُه اف ْرق فيه ،او اتناا اق ْضناا يف ْاألاد هلة ؛
ين ا هت اف ُقوا اع اىل
او اا هلذي ُق ْلناا ُه اأ ْو اىل ا
اب ْاإل امام اأيب ابكْر ْبن ا ْل اع اريب .او اج اواب اثامن  :او ُه او اأ هن املُْ افرس ا
.ه اذا اج او ُ
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اون ْاح ُن ن ْاحم ُل ك هُل اواحدا ٍة منْ ُه اام اع اىل ام ْعنًى افت ُْح ام ُل املُْ اشده اد ُة اع اىل اما إ اذا ا ْن اق اط اع اد ُم اها
لْ ا
حت ام ُل ا ْلق ارا اء ُة ْاألُ ْخ ارى اع اىل اما إ اذا ا ْن اق اط اع
أل اقل ،افإنها اال ن اُجو ُز او ْط اأ اها احتهى ات ْغتاس ال ،او ُ ْ
اد ُم اها ل ْ ا
أل ْك اثر  ،افن اُجو ُز او ْط اأ اها اوإ ْن امل ْ ات ْغتاس ْلُ .ق ْلناا :اقدْ اج اع ْلناا ا ْلق ارا اءت ْاني ُح هج ًة الناا ،او اب هينها
او ْج اه الده ليل م ْن كُل اواحدا ٍة من ُْه اام؛ افإ هن ق ارا اء اة الت ْهشديد ات ْقتاِض ال هت اطه ار باملْااء ،اوق ارا اء ُة
ٍ
الت ْ
إحدا ى ا ْلق ارا اءت ْاني اأ ْو اج اب ْت
.ج اواب اثان :او اذل اك اأ هن ْ
هخفيف اأ ْي ًضا ُموج ابة ل اذل اك ك ااام اب هينها ُه ا
حتل ايل املُْ اط هل اقة
انْق اطا اع الده م  ،او ْاألُ ْخ ارى اأ ْو اج اب ْ
ت اال ْغت اس اال باملْااء  ،ك ااام اأ هن ا ْل ُق ْرآ ان ا ْقت ااىض ا ْ
اث اال ًثا ل هلز ْوج ْاألا هول بالنكااح  ،اوا ْقت ااض ْت السنه ُة الت ْهحل ايل با ْل او ْطء  ،اف اج ام ْعناا اب ْين ُاه اام .افإ ْن
ٍ
ٍ
ااها
اربت ُْم ا ْلق ارا اءت ْاني اه اك اذا ُكنْت ُْم اقدْ ا ا
اربن ا
مح ْلت ُُم ا
وها اع اىل افائدا ة اواحدا ة ،اوإ اذا ا ْعت ا ْ
ق ايل :إ اذا ا ْعت ا ْ
ااها اع اىل افائدا ت ْاني ُمت ااجد ادت ْاني ،اوه اي ا ْعت اب ُار انْق اطاع الده م يف اق ْوله
ن ْاح ُن ك ااام ُق ْلناا ا ا
مح ْلن ا
ات اع ااىل {:ات اط هه ْر ان} يف اأ ْكثار ْ
احلا ْيض ،اوا ْعتبا ُار اق ْوله :اي ْط ُه ُر يف ْاألا اقلُ .ق ْلناا :ن ْاح ُن اوإ ْن ُكنها اقدْ
اامها اع اىل ام ْعنًى اواح ٍد اف اقدْ او اجدْ ناا ل اذل اك م اث ًاال يف ا ْل ُق ْرآن اوالسنهة ،او احف ْظناا ُن ْط اق ْاآل اية
اا
مح ْلن ُ ا
اخ هص ُه ،او احف ْظناا ْاألاد هل اة اف ال ْم اننْ ُق ْض اها؛ افك ا
او امل ْ ن ُ
هب اع اىل اهذه ْاألُ ُصول
رتت ُ
اان ت ْاأوي ُلناا اي ا ا
ال هث اال اثة؛ اف ُه او اأ ْو اىل م ْن ت ْاأو ٍ
يل ا
آخ ار اخي ُْر ُج اعن اْها .

ات املْا ْس اأ ال ُة
اب الطويس او ُه او اأ ْض اع ُف اها ؛ او اقدْ كاان ْ
اأ هن املُْ ارا اد ب ْاآل اية ال هت اطه ُر باملْااء ؛ افاملُْ اع هو ُل اع ال ْيه ُهناا اج او ُ
رص اة ب اح ْمد اهلله ات اع ااىل م ْن كُ ل إ اما ٍم اويف كُل
عنْدا ُه اضعي اف ًة عنْدا ل اقائناا ال ُه ،او اقدْ اح هص ْلناا ف ايها ا ْل ُق هو اة اوالن ْ ا

الرشط اأ ْن ايك ا
اطر ٍيق ،اج اواب تااسع :اق ْو ُهل ُ ْم :ه
ُون ب ام ْعناى ا ْلغاا اية إن اهام اذل اك إ اذا
إن ال هظاه ار م ْن ال هل ْفظ املْا اعاد يف ه ْ
اان ام اعا ًدا ب ال ْفظ ْاألا هول ؛ اأ هما إ اذا ك ا
ك ا
اهناا  :احتهى " اي ْط ُه ْر ان " ُخم ا هف ًفا
اان ام اعا ًدا بغ ْاري ال ْفظه اف اال  ،او ُه او اقدْ اق اال اه ُ
ُ ،ث هم اق اال يف ا هلذي اب ْعدا ُه  " :افإ اذا ات اط هه ْر ان " ُم اشده ًدا  ،او اع اىل اهذه ا ْلق ارا اءة ك ا
ب اأ ْن ايكُو ان
اان ك ااال ُمناا  ،اف او اج ا
غا ْ اري ُه ك ااام يف آ اية ال هت ايمم .أحكام القرآن ،ابن العريب ،ج ،1ص010- 007
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اج اواب ا
ـو ْطء عنْـدا انْق اطـاع الـده م
اح اة ا ْل ا
اجل ْمع اي ْقتاِض إ اب ا
آخ ُر :او اذل اك اأ هن اما اذك ْار ُمتُو ُه م ْن ْ ا
لْ ا
ب اباع ُث
احة اغ ال ا
احل ْظر او اباع ُث ْاإل اب ا
احل ْظ ار؛ اوإ اذا ات اع اار اض اباع ُث ْ ا
أل ْك اثر ،او اما ُق ْلناا اي ْقتاِض ْ ا
اـني بم ْلـك ا ْل ايمـني" :
اجل ْمع اب ْ ا
ـني ْاألُ ْخت ْ
يض اهللهُ اعن ُْه اام يف ْ ا
ْا
احل ْظر ،ك ااام اق اال ُع ْث اام ُن او اع ٌّل ار ا
ـاىل { :او اي ْس ا
يم اأ ْو اىل" .افإ ْن قيل :اق ْولـه ات اع ا
ـأ ُلون ااك اعـ ْن
اأ اح هلت ُْه اام آ اية او اح هر امت ُْه اام آ اية ،اوالت ْهحر ُ
املْاحيض} ُث هم اق اال { :افا ْعتاز ُلوا الن اسا اء يف املْاحيض} او ُه او از ام ُ
ـع
احلـ ْيض ،او امتاـى ا ْن اق اط ا
ان ْ ا
ان اب ٍ
الز ام ُ
اق ،اف ابق اي الن ْهه ُيُ ..ق ْلناا :اه اذا ُينْ ات اق ُض ب اام إ اذا ا ْن اق اط اع الده ُم
احل ْيض اف ه
الده ُم لدُ ون اأ ْك اثر ْ ا
ـني ع هلـ اة
احلك ُْم؛ او اذل اك لف ْق ٍه؛ او ُه او اأ هن اهللها ات اع ااىل اب ه ا
احل ْيض؛ افإ ْن ازا ال ْت ا ْلع هل ُة او امل ْ اي ُز ْل ْ ُ
ألا اقل ْ ا
رش ًطا
الت ْهحريم ،او ُه او ُو ُجو ُد ْاألا اذىُ ،ث هم امل ْ اي ْرب ْط از او اال ْ ُ
احلكْم ب از اوال ا ْلع هلة احتهى اض هم إ ال ْيه ا ْ
ا
الرشع كاثري .)1(..
آخ ار ،او ُه او ا ْل ُغ ْس ُل باملْااء؛ او اذل اك يف ه ْ
يتبني من هذا كله ،أن ابن العريب إن وجد اختالف بني املفرسين يف تفسري آية من
ه
كتاب اهلل عىل أقوال ،وكانت مبنية عىل اختالف يف القراءات الواردة يف اآلية ،فإنه إن
وجد قوالً جيمع معنى القراءات عىل معنى واحد ،وأمكن القول بمقتضاه-كام سبق-
فهو أوىل األقوال عنده بتفسري اآلية ،وهذا من تفسري القرآن بالقرآن ،فالقراءة بمنزلة
اآلية ،واألصل يف القراءة أهنا مفرسة لآلية وموضحة ملعناها كي تتحد القراءات يف
املعنى الواحد.
هذا مع اعتباره لرسم املصحف مقدم ،فكل ما اتفقت معانيه ْ
واختالفالقراءيف قراءته،
ومل يكن عىل إحدى القراءتني داللة تنفصل هبا من األخرى غري اختالف خط

( –)1املرجع السابق ،ج ،1ص.011-011
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املصحف ،فالذي ينبغي أن تؤثر قراءته منها ما وافق رسم املصحف ،فهو احلق املتفق
عىل إنزاله ،املقطوع به.
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الفصل الثاني
طُرق ترجيح متعلقة بالسياق القرآني
المبحث األول :إدخال الكالم في معنى ما قبله وما بعده
أولى من الخروج به عنهما إال بدليل.

المبحث الثاني :ال يُ ْعدَل عن ظاهر القرآن إال بدليل.
وم ْع ُهود
أَسلُوبِه َ
المبحث الثالث :تُ ْح َمل معاني القرآن على ْ
استِ ْع َمالِه.
ْ
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طرق ترجيح متعلقة بالسياق القرآين
يتفاوتالناس يف مراتب فهم النصوص ،فمنهم من يفهم مـن اآليـة حكـ ًام أو حكمـني،
ومنهممن يفهم مايزيد عن عرشة أحكام أوأكثر من ذلك ،ومنهم من يقترصـ يف الفهـم
عىل جمرد اللفظدون سياقه ،ودونإيامئه ،وإشارته ،وتنبيهه ،واعتبـاره ،ويرجـع ذلـك إىل
اختالف مداركهم للسياق القرآّن ،الذي يعترب علم عظيم املنزلة رفيع القدر وهـو مـن
أهم مايوصل للفهم الصحيح لكتاب اهلل عزوجل ،وهو يمثل الروح يف الكـالم الـذي
جيري فيه؛ إذ جيعله متناسق ًا منتظ ًام داالً عىل املعنـى الصـحيح ،وهـو جـار يف كـالم اهلل
باتفاق العلامء؛ بل هو املنهج األسلم الذي جيعل كالم اهلل مؤتلف ًا منتظ ًام عىل نحـو كـامل
نظمه وإحكامه ،واتفق العلامء القدامى واملحدثون عىل اعتباره وأمهيته وأثره يف الداللة
عىل املعنى الصحيح وحتديده ،وكشف الغموض فيه؛ وعليه فإن من رام فه ًام صـحيح ًا
لكتاب اهلل تعاىل فعليه بالنظر للسياق بمجموع قرائنه ودالالته ،وإن من أعظم ما يبـني
منزلة هذا العلم أنه مرتبط حقيقة بالقرآن نفسه من حيث إنـه تفسـري للقـرآن بـالقرآن،
ذلك أنه تفسري لآلية بام تضمنه نصها ،أو بام سبقها وحلقها من اآليات ،وهذا من تفسري
القرآن بالقرآن ،بل هو أقوى مراتب هذا النوع ،قال شيخ اإلسالمُ " :ينْ اظ ُـر يف كُـل آ ايـ ٍة
وحد ٍ
ني ام ْعناا ُه م ْن ا ْل ُق ْرآن اوالده اال االت اف اه اذا اأ ْصل اعظيم ُمه ٌّم
يث ب ُخ ُصوصه اوس اياقه او اما ُي اب ُ
ا ا
ناافع يف اباب اف ْهم ا ْلكتااب اوالسنهة اواال ْستدْ االل هب اـام ُم ْط ال ًقـا اوناـافع يف ام ْعر افـة اال ْسـتدْ االل
اجل اواب او اط ْرد الده ليل او ان ْقضه"(.)1
رتاض او ْ ا
اواال ْع ا

( -)1جمموع الفتاوى ،ابن تيمية ،ج ،1ص19
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يقواللزركيش" :وهذا الع ْل ُم اأ ْع اظ ُم اأ ْر اكان املُ افرس افإ هنه اال ُبدا م ْن ُم ارا اعاة اما اي ْق اتضيه اإل ْعجاز
ني املا اوارد او اي ْع اتمدُ اما س ايق ال ُه ال اك ا
ال ُم اح هتى
حلقي اقة اواملا اجاز او ات ْأليف النه ْظم او اأ ْن ُي اواخى اب ْ ا
من ا ا
( )0
رس ُم ارا اعاة ان ْظ ام ال اك االم الذى
اال اي اتناا افر . "...ويقول يف موضع آخر" :ل اي ُك ْن احم ا هط ان اظر املُ اف ْ

ب ال اك هشـاف
س ايق ال ُه اوإ ْن اخا ال ا
الو ْضع الل اغوي ل ُث ُبوت ال هت اج ُو ْز اوهل ا اذا تاـ ارى اصـاح ا
ف اأ ْص ال ا
جي اع ُل الذي س ايق ال ُه ال اك اال ُم ُم ْع ات امد ًا اح هتى اك اأ هن اغـ ْ اري ُه ام ْطـ ُروح"(،)1كـام يـرى السـيوطي يف
اْ
الفصل الذي عقده يف معرفة رشوط املفرس وآدابه ،أنه البدللمفرس من مراعاة التـأليف
والغرض الذي سيق له ،وأن يتحرز يف ذلك من نقص ملا حيتاج إليه يف إيضاح املعنى ،أو
زيادة ال تليق بالغرض(.)1
هلذا ا ْع ُترب منهج دراسة تفسري كتاب اهلل باالعتامدعىل السـياق القـرآّن ،منهجـ ًا مأمونـ ًا
صحيح ًا معترب ًا عند العلامء ،وقد اعتمده كثري من املفرسين عـىل تفـاوت فـيام بيـنهم(،)9
وكان البن العريب منه احلظ األوفر ،والنصيب األوَّف ،فقد خط هذا الطريق وسـلكه يف
تــرجيح األحكــام ،ومتييــز دالالت بعضــها عــن بعــض ،بتفســري األلفــاظ القرآنيــة
( –)2الربهان يف علوم القرآن  ،الزركيش،ج ،1ص.178
( -)3املرجع السابق ،ج ،1ص.191
( -)4انظر:اإلتقان يف علوم القرآن ،ج ،1ص 179
(-)5هنا مسألة مهمة متعلقة بمصطلح السياق وإطالق املفرسين له ،وهو أن بعض املفرسين كثري ًا ما
يستعمل السياق بعبارات مرادفة يطلقوهنا يف معنى السياق،ومنها :نظم اآلية ،نسق اآلية ،روح اآلية،
ظاهر اآلية ،مالءمة الكالم ،مقتىض الكالم ،فحوى الكالم ،اإلطار العام ،اجلو العام ،املعنى العام،
القرينة  ،املقام ،ونحوها ،وهذه املصطلحات كلها معتمدة عىل النص الذي هو مناط السياق  ،انظر:
التناسب البياّن يف القرآن دراسة يف النظم املعنوي والصويت  ،أمحد أبو زيد  ( ،الرباط ،نرش :كلية
اآلداب والعلوم اإلنسانية ،جامعة حممد اخلامس ،سنة1990 :م) ،ص.170
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الكريمة،وذكر معانيها ،ومصادرها ،وأصوهلا ،وتوجيههـا بـام يتفـق مـع سـياق الـنظم
القرآّن وفصاحته.
وقبل الرشوع يف تفصيل هذا وتبيينه ،أتطرق إىل تعريف السياق ،وحتديد مفهومه
عند العلامء الذين تفاوتوا يف التعبري عنه.
 تعريف السياق لغة :يقول ابن فارس" السني والواو والقاف أصل واحد ،وهو احدْ ُوسقت إىل
والسيقة :ما استيق من الدواب .ويقال:
ُ
ه
اليشء ،يقال :ساقه ،يسوقه ،اسوق ًا ،ه
امرأيت اصدا اقها ،و اأ اس ْقت ُُهوالسوق مشتقة من هذا ،ملا ُيساق إليها من كل يشء ،واجلمع
أسواق.
والساق لإلنسان وغريه ،واجلمع ُسوق ،إنام سميت بذلك ه
ألن املايش ينْساق عليها"

( . )1

وجاء يف (املعجم الوسيط) " :سياق الكالم تتابعه وأسلوبه الذي جيري عليه"(.)0

( -)1معجم مقاييس اللغة ،أبو احلسني أمحد بن فارس بن زكريا ،حتقيق :عبد السالم حممد هارون،
(بريوت ،مط :دار الفكر ،سنة1199 :هـ 1989 -م) ،ج ،1ص.118
( -)2املعجم الوسيط ،إبراهيم مصطفى ـ أمحد الزيات ـ حامد عبد القادر ـ حممد النجار ،حتقيق:
جممع اللغة العريب( ،استنبول ،مط :دار الدعوة ،ط ،0:سنة1980 :م)،ج ،1ص.119
( –)1انظر :تاج العروس ،حممد بن حممد بن عبد الرزاق احلسيني ،أبو الفيض ،مرتىض ،الزه بيدي  ،باب:
القاف ،مادة ،سهق؛ أساس البالغة ،أبو القاسم حممود بن عمرو بن أمحد ،الزخمرشي جار اهلل ،حتقيق :حممد
باسل عيون السود ( ،بريوت ،مط :نرش دار الكتب العلمية  ،ط1:ن سنة1119 :هـ1997-م)( ،س و ق)،
ص .091
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يث اأ ْحسن س ٍ
حلد ُ
ليك ُي ُ
حلد ا
ومن املاجاز :هو اي ُس ُ
ياق ،وإ ا
يث ،وكالم امسـا ُق ُه إىل
ساق ا ا
ا
وق ا ا
رسده ،و ُيقال :املا ْر ُء اسي اق ُة ال اقدا ر اي ُسو ُقه إىل ما ُقـد ار
كذا ،وج ْئتُك با ا
حلديث عىل اس ْوقه عىل ا ْ
له ،وال ايعدُ وه"(.)1
تعريف السياق اصطالح ًا:من العلامء من يرى السياق بأنه قرينة( )0لفظ املتكلم الفارقةبني
النص والظاهر()1؛إذ يلعب السياق دور ًا يف حتديد درجة وضوح النص،ويتضح هذا
بقول

( –)2وردت بتعاريف كثرية ،حاصلها ،أن القرينة :مادل عىل املعنى من اخلطاب ،من غري أن يكون مستعمالً
يف ألفاظه ،سواء أفاد اليقني ،أم أفاد الظن الراجح ،انظر القرائن وأثرها يف فهم اخلطاب الرشعي ،مححامي
خمتار ،ص ،11هامش ص.121
( –)3النص هو :ما ال يتطرق إليه احتامل أصالً ،ال عىل قرب وال عىل بعد ،فلفظ الفرس ال حيتمل احلامر
والبعري وغريه ،فكل ماكانت دالالته عىل معناه يف هذه الدرجة ،سمي باإلضافة إىل معناه نص ًا يف طريف
اإلثبات والنفي؛ أي :اللفظ الذي يفهم منه عىل القطع معنى ،أو بتعبريآخر :مازداد وضوح ًا عىل الظاهر
بمعنى من املتكلم ال يف نفس الصيغة ،انظر :املستصفى ،أبو حامد الغزايل ،ج ،1ص171؛ كنز الوصول إىل
معرفة األصول ،أبو احلسن عل البزدوي(ت170هـ) ،حتقيق :حممد املعتصم باهلل البغدادي( ،بريوت ،مط:
دار الكتاب العريب ،ط ،1:سنة1111 :هـ1991-م)  ،ج ،1ص.109 ،101
والظاهر :ما عُق ال من اللفظ ،وابتدر إليه الفهم ،من غري انحسام ُس ُبل التأويل متى اقرتنت به املرجحات ،مع
احتامل اللفظ للمعنى ،أو هو :اسم لكل كالم ظهر املراد به للسامع بصيغته ،انظر :منتهى الوصول واألمل يف
علمي األصول واجلدل،مجا الدين أبو عمرو عثامن ،ابن احلاجب (ت111هـ)( ،بريوت ،مط :دار الكتب
العلمية ،ط ،1:سنة1129:هـ1979 ،م) ،ص119؛ كنز الوصول إىل معرفة األصول ،أبو احلسن عل
البزدوي ،ج ،1ص .101

( - )1أصول الرسخيس ،حممد بن أمحد الرسخيس ،حتقيق أيب الفداء األفغاّن( ،بريوت ،مط :دار الكتب
العلمية ،ط ،1:سنة1991 -1111 :م) ،ج  ،1ص.111
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الرسخيس " :وقال بعضهم النص يكون خمتصا بالسبب الذي كان السياق له  ،فال يثبت
به ما هو موجب الظاهر  ،وليس كذلك عندنا  ،فإن العربة لعموم اخلطاب ال خلصوص
السبب ،فيكون النص ظاهر ًا لصيغة اخلطاب  ،نص ًا العتبار القرينة التي كان السياق
ألجلها "(.)1
أما ابن دقيق العيد فإنه يرى بأنالسياق والقرائنهي الدالة عىل مراد املتكلم من
كالمهوهي املرشدة إىل بيان املجمالت وتعيني املحتمالت(.)0
قال صاحب داللة السياق منهج مأمون لتفسري القرآن الكريم":أما السياق القرآّن،
فإننا نقصد به األغراض واملقاصد األساسية التي تدور عليها مجيع معاّن القرآن إىل
جانب النظامإلعجازي واألسلوب البياّن الذي يشيع يف مجيع تعبرياته"(.)1
و بذلك يتبني أن السياق القرآّن :هواألغراض التي ُبنيات عليها اآلية ،وما انتظم هبا من
القرائن اللفظية واحلالية وأحوال املخاطبني هبا ،واملقصود بالقرائن اللفظية :القرائنالنصية
وهي ما احتواه النص من التعبري والرتكيب واالرتباط بني اآليات ونحوها ،واملقصود

( -)2إحكام األحكام رشح عمدة األحكام ،تقي الدين أبو الفتح حممد  ،ابن دقيق العيد (ت:
820هـ) ،حتقيق :مصطفى شيخ مصطفى و مدثر سندس(،بريوت ،مط:مؤسسة الرسالة ،ط،1:
سنة 1101 :هـ  0229 -م) ،ج ،1ص.087
( -)3داللة السياق منهج مأمون لتفسري القرآن ،عبد الوهاب رشيد( ،األردن ،ط ،1:سنة:
1129هـ 1979-م ) ،ص.77
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بالقرائن احلالية :األسباب واألحوال التي نزلت اآلية فيها(.)1
وهذا املعنى الذي حتدد به السياق القرآّن ،والعنارص التي ائتلف منها ،راجعة إىل عموم
معنى السياق وعنارصه األساسية املتكونة من :الغرض (مقصود املتكلم يف إيراد
الكالم)،مع تآلف الكالم وتتابعه وجريانه عىل أسلوب واحد ،و الظروف املحيطة
بالنص ،وأحوال املخاطبني فيه،واستيعاب السياق هلذه العنارص واشتامله عليها( ،)0هو
وحيد ُد هذا املصطلح العام(.)1
الذي ُي اوف ُق بني املعاّن املختلفة ُ ا
كام بني ابن القيم يف كتابه بدائع الفوائد أمهية السياق ،وإرشاداته ،بقوله" :السياق
يرشد إىل تبيني املجمل( ،)1وتعيني املحتمل( ،)0والقطع بعدم احتامل غري املراد ،وختصيص
( -)1أو ما تسمى بالقرائن املبينة ،التي ينجل هبا املراد ،لكون اخلطاب دوهنا غامضاً فيقع هبا البيان،
انظر :القرائن وأثرها يف فهم اخلطاب الرشعي ،مححامي خمتار ،ص.11
( -)2الكشف عن السياق والوصول إليه مبني عىل االجتهاد ودقةاالستنباط ،وإدراكه ما ختتلف فيه
العقول ،وذلك أنه مرتبة بعد إدراكاملعنى العام،ويتطلب فهمه إشغاالً للذهن ،وال يفهم بعض معانيه،
وال ي هطلع عىل أرساره ومبانيه ،إال من قوي نظره ،واتسع جمال تدبره ،وامتد باعه ،ورقت
طباعه؛ولذلك كانت داللة السياق داللةذوقية ،كام عرب عنهااألصوليون  ،ويف هذا السياق يقول ابن
دقيق
العيد ":داللة السياق ال يقام عليها دليل وكذلك لو فهم املقصود من الكالم وطولب بالدليل عليه
لعرس فالناظر يرجع إىل ذوقه واملناظر يرجع إىل دينه وإنصافه" .إحكام األحكام ،ابن دقيق العيد،
ص097؛
( -)3داللة السياق ،ردة اهلل الطلحي( ،السعودية ،منشورات :جامعة أم القرى ،ط ،1:سنة:
1101هـ) ،ص91
()1
احلاجب " :املُْ ْج ام ُل اما امل ْ اتتهض ْح
– املجمل :امات اار هد اد اب ْ ا
الس اواء ،او اق اال ا ْب ُن ْ ا
ني ُحمْت اام ال ْني اف اأ ْك اث ار اع اىل ه

ادال ال ُت ُه" ،وقيل :اللفظ الذي ال يفهم منه عند اإلطالق يشء ،وال يطرد؛ للمهمل واملستحيل ،وال
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العام( ،)1وتقييد املطلق( ،)1وتنوع الداللة ،وهذا من أعظم القرائن الدالة عىل مراد املتكلم
فمن أمهله غلط يف نظره وغالط يف مناظرته "(.)9
وقد أظهرت يف هذا الفصل أمهية وشدة اعتناء ابن العريب هبذا املنهج العظيم يف تـرجيح
املسائل ،فقسمته إىل ثالثة مباحث ،املبحث األول تناولت فيه داللـة السـياق التـي هـي
مراعاة سابق الكالم والحقه ،أما املبحث الثاّن تكلمت فيه عىل عدم اخلروج عن ظاهر
القرآن إىل بدليل ،ويف آخر مبحث كـان الكـالم عـىل محـل معـاّن القـرآن عـىل معهـود
استعامله؛ أي :أوىل األقوال بالصواب هو :القول الذي يوافـق اسـتعامل القـرآن يف فـري
موضع النزاع ،كل هذا مدعوم ًا بتطبيقات ابن العريب من كتابة أحكام القرآن.
ينعكس؛ جلواز فهم أحد املحامل.رشح الكوكب املنري ،تقي الدين أبو البقاء حممد بن النجار (املتوَّف
 980 :هـ) ،حتقيق :حممد الزحيل و نزيه محاد ( ،الرياض ،مط :العبيكان ،ط ،0:سنة1117 :هـ -
 1998م) ،ج ،1ص 111؛ رفع احلاجب عن خمترص ابن احلاجب ،تاج الدين أيب النرص عبد
الوهاب بن عل بن عبد الكايف السبكي ،حتقيق :عل حممد معوض ،عادل أمحد عبد املوجود( ،
بريوت ،مط :عامل الكتب ،ط ،1 :سنة1119 :هـ1999-م) ،ج ،1ص.188
( –)2أو يقال له املؤول ،وهو :كل ما دل عىل معنى مرجوح بسبب الدليل فهو املؤول إىل ذلك الذي
صار اآلن متعين ًا ،انظر :مفتاح الوصول إىل بناء الفروع عىل األصول ،الرشيف التلمساّن ،ص.992
( -)3العام هو :كالم مستغرق ملا يصلح له دفعة بوضع واحد ،بال حرص ،انظر :رشح الكوكب املنري،
ابن النجار ،ج ،1ص120؛ مذكرة أصول الفقه ،حممداألمني الشنقيطي
()4
ااو ال اواحدً ا غا ْري ُم اع ه ٍ
اعت ابار احق ايق ٍة اشام ال ٍة جلنْسه،
ني ب ْ
 املطلق هو :ما دل عىل احلقيقة بال قيد ،أو اما اتن اا

رشح الكوكب املنري ،ابن النجار ،ج ،1ص 190؛ نثر الورود عىل مراقي السعود ،ج ،1ص.101
( - )5بدائع الفوائد ،حممد بن أيب بكر الزرعي ابن القيم اجلوزية (ت891هـ) ،حتقيق:هشام عبد
العزيز عطا ،وعادل عبد احلميد العدوي  ،وأرشف أمحد( ،مكة املكرمة  ،مط :مكتبة نزار مصطفى
الباز ،ط ،1:سنة 1111 :هـ1991 -م) ،ج،1ص.719
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دخول الكالم يف معنى السياق أوىل من خروجه

نلحظ بوضوح عند التأمل يف كتاب التفسري البن العريب توافر هذا الرشط عنده
– وهو علم السياق -باإلضافة إىل الرشوط األخرى الواجب توافرها يف املفّس ،ولذلك
جعل ابن العريب فهم فحوى اخلطاب الرشعي طريقاً من طرق التفسري عنده ،وأساساً
من أسس منهجه الذي قامت عليها ترجيحاته يف كتابه يقول يف مقدمة تفسريه التي
جاءت بمثابة خطة رسمها ملنهجه يف التفسريَ .." :فنَذكر اآل َي َة  ،ثم نَعطِف َع َىل كَلِ َام ِ ََتا َبل
ِ
ِ
َ ِ
اَتا م َضا َف ًة َ ،ونَح َفظ ِيف َذلِ َ
ك قِس َم
حروف َهاَ ،فنَأخذ بِ َمع ِر َفت َها مف َر َد ًة ،ثم ن َركب َها َع َىل أ َخ َو َ
ال َب َالغ َِة َ ،و َنت ََحرز َعن املنَا َق َض ِة ِيف األَحكَا ِم َوامل َع َار َض ِة َ ،ونَحتَاط َع َىل َجانِ ِ
ب اللغ َِة"(.)٩
وقد التزم ابن العريب بخطته املرسومة يف مقدمته ،فعـرض قضـايا وأبحاثـ ًا لغويـة
خمتلفة شكلت يف مجلها ركيزة أساسية واجتاه ًا واضح ًا يف التفسري ،فـالقول املبنـي عـىل
السباق وال ّلحاق أوىل من غريه( ، )4ما مل توجد حجة جيب إعامهلا ،والسياق القرآين
مراعاة ّ

( – )1أحكام القرآن ،ابن العريب ،ج ،1ص.1-1
( - )2سياق اآلية ،النظر يف ما قبل اآلية  ،و ُيسمى السباق  ،والنظر ما بعدها ويسمى اللحاق،
والسياق هو :اجلو العام  ،يشمل السباق واللحاق ،فمن رام تفرس آية من كتاب اهلل ينبغي عليه
مراعاة التناسب بني السابق والالحق بني فقرات اآلية الواحدة وبني اآليات بعضها وبعض ،كي
يسرتشد عىل مقصود الكالم .ينظر :اإلتقان يف علوم القرآن ،جالل الدين السيوطي  ،ج  ،1ص190؛
مناهل العرفان يف علوم القرآن ،حممد عبد العظيم الزرقاّن ،ج ،1ص172؛ املقدمات األساسية يف
علوم القرآن ،عبد اهلل بن يوسف اجلديع ،ص.122
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أن له مكونات خاصة يتميز هبا ،البد من
هو جزء من السياق بعمومه يف معناه العام ،إال ّ
اعتبارها فيه ،وهذا ما ّ
وضحه ابن العريب؛ إذ ّبني خصوص املقصـود مـن سـابق الكـالم
املسوق لذلك أو الحقه ،وبموجبه جاءت ترجيحاته معروضة عىل النقاط التالية:
أوالً :ما بن ِ َيت عليه اآلية من األغراض.
من أعظم ما ُتيز به القرآن تضمنه ألغراض متعددة يف اآلية الواحدة ،وال شك
أن هذا من كامل القرآن ،فإنه حمتمل للوجوه بحسب اختالف األغراض التي تضمنتها
اآلية( ،)٩وهذا س تعدد املعاين يف اآلية واختالفها ،وهلذا فالبد من اعتبار هذه اخلاصية يف
السياق القرآين.
فالغرض هو أساس السياق ،فإذا ما قرأ القارئ اآلية سأل نفسه وتفكّر وتد ّبر يف
عام يؤكد هذا الغرض يف
مراد اهلل فيها والغرض الذي من أجله وردت اآليةّ ،
ثم يبحث ّ
اآلية من األلفاظ واملناسبات( ،)4وهذا مسلك عظيم يف فهم السياق ،وهو املوصل إىل
فهم مراد اهلل.

( - )1واألغراض التي تتضمنها اآلية هي :أغراض القرآن ومقاصده العظمى ،غرض السورة،
غرض املقطع أو القصة الواردة يف موضوع واحد ،غرض اآلية ،فكل هذه األغراض البد من اعتبارها
يف تفسري اآلية ،وال يظهر كامل معنى اآلية إال هبا ،وهي متآلفة متكاملة مبنية عىل بناء واحد.
( - )2قال البقاعي" :إن معرفة مناسبات اآليات يف مجيع القرآن ،مرتتبة عىل معرفة الغرض أو
األغراض التي سيقت هلا السورة" .نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور ،إبراهيم بن عمر بن حسن
الرباط بن عل بن أيب بكر البقاعي (ت779 :هـ)  ،ج 1ص18
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قال ابن القيم يف بيان قيمة معرفة الغرض ومراد املتكلم" :والفقه أخص من
الفهم ،وهو فهم مراد املتكلم ،وهذا قدر زائد عىل جمرد وضع اللفظ يف اللغة ،وبحسب
تفاوت مراتب الناس يف هذا ،تتفاوت مراتبهم يف الفقه والعلم"(.)٩

نجد ابن العريب يف تفسري آية أو مجلة من كتاب اهلل تعاىل حيملها عىل معنى ال
َيرجها عن سيا ق اآليات؛ ألنه أوفق للنظم ،وأليق بالسياق الذي يعني أحد املحتملني ما
مل توجد حجة ُتنع هذا التفسري  ،بخالف عىل من حيملها عىل معنى َيرجها عن معاين
( )4

اآليات قبلها وبعدها ،ويف هذا الصدد يقول رمحه اهلل تعاىل را ّد ًا عىل من مل يراع السياق" :
ِ

اق اآل َية َمن َ
َو َقد َج ِه َل َم َس َ
ظن َه َذا"(.)5
من أمثلة ما ذكره ابن العريب يف تفسريه بعد النّظر والتأمل يف غرض اآلية وسابقها
والحقها ما جاء يف املسألة الثانية عند قوله تعاىلَ { :و َمن َمل َيستَطِع ِمنكم َطو ًال َأن َينكِ َح
َات َف ِمن ما م َلكَت َأيامنكم ِمن َف َتياتِكم املؤ ِمن ِ
َات املؤ ِمن ِ
املحصن ِ
َات َواهلل َأع َلم بِإِ َيامنِكم
َ
َ
َ َ
َ
ض } [النساء ،]43 :قال " :املَس َأ َلة الثانِ َيةِ :يف َفه ِم ِس َي ِ
َبعضكم ِمن َبع ٍ
اق اآل َي ِة :اع َلموا
َوف َقكم اهلل َت َع َاىل َأن الع َلامء اخ َت َلفوا ِيف ِسيَ ِ
اق َه ِذ ِه اآل َي ِة؛ َف ِمنهم َمن َق َال :إيَا ِسي َقت َم َس َ
اق
َ َ
صَ ،ك َقولِ ِهَ {:ف َمن َمل َجيِد َف ِص َيام َشه َري ِن م َتتَابِ َع ِ
الر َخ ِ
ني }[،النساءَ ،]١4،و َقولِ ِهَ { :ف َلم َجتِدوا
ِ
ِ
َاح
اء َف َت َيمموا}[ ،النساء45،؛ املائدةَ ]2،ونَحوهَ ....ومنهم َمن َج َع َل َها َأص ًالَ ،و َجو َز نك َ
َم ً

( - )1إعالم املوقعني عن رب العاملني ،حممد بن أيب بكر الزرعي ابن القيم اجلوزية (ت891هـ)،
حتقيق :طه عبد الرؤوف سعد( ،بريوت ،مط :دار اجليل ،سنة1981 :م) ،ج ،1ص.019
( -)2قواعد الرتجيح عند املفرسين ج ،1ص.109
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بأن اهلل تعاىل مل يبح نكاح األَ َمة
األَ َم ِة مط َل ًقا"( ،)٩ثم يرشع بالرد حمتكام إىل داللة السياق ويبني ّ
ٍ
ثم ذكر
إال برشطني :أحدمها عدم الطول ،وال ّثاين خوف العنت؛ فجاء به رش ًطا عىل رشط ّ ،
فلام ذكر اإلماء املؤمنات ذكرها
احلرائر من املؤمنات واحلرائر من أهل الكتاب ذكرا مطلقا؛ ّ
ذكرا مرشوطا مؤكّدا ،وهذا من عزيز مراعاة السباق واللحاق ،كام أنّه ال يقف عند هذا احلد
بل يسّتسل يف الرد عىل من مل يراع هذه الداللة ،ويصف القول الذي جنح إليه إغراقا ً يف
اب بِأَل َف ٍ
يل ا ِخل َط ِ
يلَ :حلقتم َع َىل َدلِ ِ
املساق ال مفهوم له ،فريد عليه بقولهَ ":فإِن قِ َ
اظ َهائِ َل ٍة،
َو َلي َس ِيف َه ِذ ِه اآل َي ِة إال َأن اهللَ َت َع َاىل َذك ََر ِيف نِكَاحِ األَ َم ِة َوص ًفا َأو َوص َف ِ
ون
ني َف َأ َردتم َأن َيك َ
خ َالفِ ِه ،وه َذا دلِيل ِ
اآل َخر بِ ِ
اخلطَ ِ
اب( )4ال ِذي نَازَعنَاكم فِ ِيه مذ كنا َوكنتمَ .ف َ
اجل َواب َعنه ِمن
َ َ َ
نيَ :أحدمهاَ :أنا نَقول :دلِيل ِ
اب َأصل ِمن أصولِنَاَ ،و َقد َدللنَا َع َلي ِه ِيف أص ِ
اخل َط ِ
ول ال ِفق ِه
َ
َوج َه ِ َ َ
اق َدلِ ِ
َو َحققنَاه َحت ِقي ًقا َال قِ َب َل َلكم بِ ِهَ ،و َمن َأ َرا َد َد َراه .الث ِاينَ :أن َه ِذ ِه اآل َي َة َلي َست َمسو َق ًة َم َس َ
يل
ِ
اإلبدَ ِ
اق ِ
اخل َط ِ
اق ِشب ِه َدلِ ِ
الَ ،وإِن َام كَانَت تَكون َمسو َق ًة َم َس َ
اب ك ََام َبينا؛ َوإِن َام ِه َي َمسو َقة َم َس َ
يل
ف عن ٍ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
اخل َط ِ
َتَ ،ف َأما َو َقد َق َال:
اب َلو قلنَا :انكحوا املح َصنَات املؤمنَات بِ َطو ٍل َوعندَ َخو َ

( - )1املرجع السابق،ج ،1ص920
( -)2عرفه ابن العريب يف موطن آخر من هذا الكتاب بقوله " :ادليل ْ
احلكْم
اخل اطاب ا هلذي ُه او ات ْعل ُيق ْ ُ
اليشء  ،ل ايدُ هل اع اىل اأ هن ْاآل اخ ار بخ االفه" ،أحكام القرآن  ،ابن العريب ،ج ،0ص،181
ب اأ احد او ْص اف ْي ه ْ
ويسمى مفهوم املخالفة ،كام ذكر ذلك الشوكاّن يف إرشاد الفحول حيث قال " :مفهوم املخالفة :وهو
حيث يكون املسكت عنه خمالفا للمذكور يف احلكم ،إثباتا ونفيا ،فيثبت للمسكوت عنه نقيض حكم
املنطوق به ،ويسمى دليل اخلطاب؛ ألن دليله من جنس اخلطاب ،أو ألن اخلطاب دال عليه" .إرشاد
الفحول ،شوكاّن ،ج ،0ص.17
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اإلبدَ َال ِيف ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
ب َع َلي َها ِ
اهبا
{ َو َمن َمل َيستَطع منكم}؛ َف َق َرنَه بِالقد َرة التي َرت َ
الرشي َعة َو َأد َخ َل َها ِيف َب ِ َ

بِ ِع َب َار ِ ََتا َو َمعن ََاها َمل َيق ِدر َأ َحد َأن َي ِر َج َها َعن َها" .
( )٩

الرخص ،ثم أ ّيده
فانظر كيف ّقرر رمحه اهلل تعاىل غرض اآلية ّ
بأيا سيقت مساق ّ
بنص اآلية وما تضمنته من األلفاظ والضوابط للحكم ،مع مراعاة املقصد الذي
وأ ّكده ّ
بنِي عليه احلكم.
ف ّ
الوص َ
بالذكر للتنبيه ،كقوله تعاىلَ { :ف َال تَقـل َهل َـام أف}،
فدليل اخلطاب قد ََيص َ
[اإلساء ،]45،فإنه تنبيه عىل حالة اإلثراء  ،وقـد ََيصـه بـالعرف ،كقولـه تعـاىلَ { :و َال
إل ِ
تَقتلوا َأو َال َدكم َخش َي َة إم َال ٍق}[ ،اإلساء ،]5٩،حيث خص حال َة ا ِ
مالق بالنهي؛ أليـا
هي ا َلتي يمكن أن يتعرض األب لقتل ِاالبن فيها .وقد ََيصه باتفاق احلال ،لقولـه تعـاىل:
{ َال تَأكلوا الر َبا َأضـ َعا ًفا م َضـا َع َف ًة}[ ،آل عمـران ،]٩50 ،حيـث خـص حالـة اإلكثـار
واإلثراء التِي تتعلق هبا النّفوس بالنهي .فأ ّما إذا وقع رشط بقدرة كـام هـو احلـال يف هـذه
نص يف البدل ّية وا ّلرخصة.
اآلية فهو ّ
معني
كام نلحظ ابن العريب يف مثال آخر ال يعترب أقوال من حدّ د شهود احلدّ بعدد ّ
ويرجح بعد النّظر وال ّتأمل يف غرض اآلية اعتبار اجلامعة ال
لعدم مراعاَتم ملقصد اآلية،
ّ
العدد وإن كان نص اآلية يصح بأقل عدد ذكروه ،وهو الواحد ،حيث يّسد األقوال
ف ِيف َحت ِد ِ
املتمثلة يف حتديد الطائفة ناسب ًا القول لقائله ،فيقولَ " :واختلِ َ
يد الطائِ َف ِة َع َىل
اهيم .الث ِاين :رج َال ِن َفص ِ
احدَ ،فام زَاد ع َلي ِه؛ َق َال إبر ِ
ال :األَول :و ِ
َمخس ِة َأق َو ٍ
اعدً ا؛ َقا َله
َ
َ َ َ
َ
َ
َ
َ
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اخل ِ
اعدً ا؛ َقا َله َقوم .الرابِع َ :أربعة َفص ِ
عطَاء.الثالِثَ :ث َال َثة َفص ِ
اعدً ا؛ َق َال ِعك ِر َمةَ .
امسَ :أنه
ََ َ
َ
َ

رشة" .
َع َ
( )٩

فريد األقوال مجيع ًا ،باعتبار مراعاة سياق اآلية الذي يدل عىل غرض التشديد
اق َف ِ
حلصول العظة واالعتبار فيقولَ " :و َح ِقي َقة الطائِ َف ِة ِيف ِاالشتِ َق ِ
افَ .و َقد َق َال
اع َلة ِمن َط َ
اهلل َت َع َاىلَ { :ف َلو َال َن َف َر ِمن كل فِر َق ٍة ِمنهم َطائِ َفة لِ َي َت َفقهوا ِيف الد ِ
ين َولِين ِذروا َقو َمهم إ َذا
ك ي ِصح ِيف الو ِ
ِ
اح ِد..إال َأن ِس َي َ
اق
َر َجعوا إ َلي ِهم َل َعلهم َحي َذر َ
َ
ون}[.التوبةَ ،]٩44 ،و َذل َ َ
ول املَقصودِ ِمن التش ِد ِ
ِ
ِ
مجا َع ًة ِحلص ِ
يد َوال ِع َظ ِة َو ِاالعتِبَ ِ
ار.
اآل َية َهاهنَا َيقتَض َأن َيكونوا َ َ
ون أَربع ًة َنزَع بِ َأنه َأ َقل عدَ دِ شهودِ ِه .والص ِ
ِ
حيح سقوط ال َعدَ دِ،
َ
َ
َ
َو َالذي َأ َش َار َإىل َأن تَك َ َ َ
َواعتِ َبار َ
اجل َام َع ِة ال ِذ َين ِهبِم التش ِديد ِمن غ َِري َحد .
( )4

كي يتّعض النّاس ويعتربوا،
باعتبار غرض سياق اآلية الذي يقتض أن يكونوا مجاعة ّ
يصح يف الواحد
َجنَح ابن العريب هلذا الّتجيح ،رغم اعّتافه بمدلول (الطائفة) الذي
ّ
ثاني ًا :النظم القرآين ،واألسلوب البياين املعجز.
الشك أن النّظم القرآين ،واألسلوب البياين الذي ائتلف منه القرآن يمثل البناء
مهمة يف السياق
املحكم امل ّتسق الذي ُت ّيز به القرآن عن سائر الكالم ،وهو خاص ّية ّ
القرآين بل هو ركن فيه؛ إذ ال يمكن تفسري القرآن إال باعتباره ،وهذا ظاهر فإ ّنه حني
تضمنته من الدالئل والقرائن ،والّتابط بينها ،ينقدح يف
ال ّتأمل يف ألفاظ اآليات وما ّ

( - )1املرجع السابق ،ج ،1ص119
( -)2املرجع نفسه ،ج ،1ص.111
~~122

طرق ترجيح متعلقة بالقراءات و رسم المصحف
ِ
ني ِمن ع َل َام ِء
األذهان غرض معني يتكون منه السياق ،قال شيخ اإلسالمَ ":أك َثر امل َحقق َ
ون املنَاسب َة بني األَل َف ِ
ال َع َربِي ِة َوال َب َي ِ
اظ َواملَ َع ِاين( ،)٩فاملعاين تنتسق يف السورة من القرآن
ان يثبِت َ َ َ َ َ
كام تنتسق احلجرات يف البنيان ،وتلتحم فيها كام تلتحم األعضاء يف جسم اإلنسان ،كي
تؤدي الغرض الذي سيقت من أجله.
هذه من أهم القضايا التي تطرق إليها ابن العريب يف تفسريه –أحكام القرآن-
وأسلوبه الذي اتّبعه :أن يأيت باللفظ القرآين ثم يذكر أصله اللغوي ثم يرشع يف بيان
معناه أو املعاين التي ترد عليه ،سواء أكان اللفظ مفرد ًا أم مضاف ًا ،ثم يذكر أغراضه
وأهدافه التي أقامها عىل املعاين الواضحة لأللفاظ واملفردات .ومعظم هذه األغراض
تصب حول ترجيحه للمسائل املختلف فيها .ومن األمثلة عىل ذلك ما أورده عند قوله
ِ ِ
ون ِمن نِ َسائِ ِهم ت ََربص َأر َب َع ِة أَشه ٍر َفإِن َفاءوا َفإِن اهللَ غَفور َر ِحيم}
ين يؤل َ
تعاىل{:للذ َ
اإل َيالء ِيف لِ َس ِ
ان ال َع َر ِ
[البقرة  ،]442 :حيث قالِ " :
ب ه َو َ
احللِفَ ،وال َفيء ه َو الرجوع ،
ار َض ِة فِ ِيه َإىل و ِ
اخل َواطِ ِر امل َت َع ِ
َوال َعزم ه َو َجت ِريد ال َقل ِ
ب َعن َ
اح ٍد ِمن َها .املَسأَ َلة الثالِ َثة :نَظم
َ
ِ
ِ ِ ِ
َان ِمن َعظِي ِم ال َف َص َ ِ َ
رصَ ،ومح َل َآىل
ون ِمن نِ َسائِ ِهم بِاألَلِي ِةَ ،فك َ
ين َيعت َِزل َ
اآل َية :للذ َ
احة أن اخت َ
اء بِاألَلِي ِة َحتى َسا َغ ل َغ َة َأن َيت ِص َل َآىل بِ َقولِك ِمنَ ،و َنظمه ِيف ِ
اإلط َال ِق َأن
َمعنَى اع َتز ََل الن َس َ
َيت ِص َل بِ َآىل َقولك َع َىل ،تَقول ال َع َرب :اع َتزَلت ِمن ك ََذا َو َعن ك ََذاَ ،وآ َليت َو َح َل َفت َع َىل
ال َمل ِا بينَهام ِمن ِاالرتِب ِ
ال َع َىل األَف َع ِ
ب َأن َحت ِم َل م َع ِاين األَف َع ِ
ك َعا َدة ال َع َر ِ
ك ََذاَ ،وك ََذلِ َ
اط
َ
َ َ
َ َ
َو ِاالت َص ِ
وف َ
اجلر يبدَ ل َبعض َها ِمن
ال َ ،و َج ِه َلت النح ِوية َه َذا َف َق َال كَثِري ِمنهم :إن حر َ

( – )1جمموع الفتاوى ابن تيمية ،ج ،02ص.117
~~122

طرق ترجيح متعلقة بالقراءات و رسم المصحف
ِ
اين ال َبع ِ
َبع ٍ
َان فِع ٍلَ ،وه َو َأو َسع
ضَ ،فخَ ِف َي َع َلي ِهم َوضع فِع ٍل َمك َ
ضَ ،و َحيمل َبعض َها َم َع ِ َ
و َأقيس ،و َجلوا بِجهلِ ِهم َإىل احلر ِ
وف التِي َي ِضيق فِ َيها نِطَاق [ الك ََال ِم ] َو ِاالحتِ َام ِل"(.)٩
َ
َ
َ َ
اضوا بينَهم بِاملَعر ِ
ِ
وف }
اجهن إِ َذا ت ََر َ َ
وعند قوله تعاىلَ { :ف َال تَعضلوهن َأن َينكح َن َأز َو َ
[البقرة  ،]454 :قال" :املَس َأ َلة الثانِ َيةَ :قوله َت َع َاىلَ { :ف َال تَعضلوهن} ال َعضل َيت ََرصف َع َىل
ِ
ٍ
اء املَر َأةِ ِمن َمن ِع َها َعن نِكَاحِ
وجوه َمر ِجع َها َإىل املَنعَِ ،وه َو امل َراد َهاهنَا؛ َفن ََهى اهلل َت َع َاىل َأول َي َ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
ارشةِ النكَاحِ َ ،وإِن َام ه َو َحق ال َو ِيل،
َمن تَر َضاهَ .و َه َذا َدليل َقاطع َع َىل أن املَرأ َة َال َحق َهلا يف م َب َ َ
ك ملَا َيَاه اهلل َعن َمن ِع َهاَ ....فإِن قِ َ
ِخ َال ًفا ِألَ ِيب َحنِي َف َةَ ،و َلو َال َذلِ َ
يل :الس َبب ال ِذي َر َويتم يبطِل
َان ه َو املنكِ َح َفكَيفَ ي َقال لَهَ :ال َُتتَنِع ِمن فِع ِل نَف ِسكَ ،و َه َذا
نَظ َم اآل َي ِة؛ ِألَن ال َو ِيل إ َذا ك َ
ِ
حمال .قلنَاَ :ليس كَام َذكَرتم ،لِلمر َأةِ حق الط َل ِ ِ
ارشةِ لِل ِعق ِد؛ َفإِ َذا
َ
َ
َ
ب للنكَاحِ َ ،ولل َو ِيل َحق امل َب َ َ
َ َ
َأ َرا َدت َمن ير َض َحالهَ ،و َأ َبى ال َو ِيل ِمن ال َعق ِد َف َقد َمنَ َع َها م َرا َد َها َ ،و َه َذا َبني(. )4
وأيض ًا ما ذكره يف املسألة الرابعة عند َقوله َت َع َاىلَ { :ما تَتلـوا الشـ َياطِني}[ ،البقـرة]٩04 ،
ف الناس ِيف حر ِ
"اخ َت َل َ
ف " َما "َ :ف ِمنهم َمن َق َال :إنه نَفي َ ،و ِمنهم َمن َق َال :إنـه َمفعـول،
َ
وهو الص ِ
حيحَ .و َال َوج َه لِ َقو ِل َمن َيقول :إنه نَفيَ ،ال ِيف نِ َظا ِم الك ََالمَِ ،و َال ِيف ِصح ِة املَعنَى،
َ َ
ِ
ِِ
ِ
وال ِسياق الك ََال ِم بِم َح ٍ
ـع
ال َعق ًالَ ،و َال َيمتَنع َرش ًعاَ .وتَق ِريرهَ :وات َب َ
َو َال َي َت َعلق من كَونه َمفع ً َ
ـه و َأخـربت بِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
َ
ِ
ـه َعنـه،
ال َيهود َما َت َلته الش َياطني من السحر َع َىل ملك س َلي َام َن ،أي ن ََسـ َبته إ َلي َ َ َ
ك ِمـن رس ٍ
َك َقولِ ِه َت َع َاىلَ { :و َما َأر َس َلنَا ِمن َقبلِ َ
ـول َو َال َنبِـي إال إ َذا َُتَنـى َأل َقـى الشـي َطان ِيف
َ
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أمنِيتِ ِه}[ ،احلج]34،؛ َأي إ َذا ت ََال َأل َقى الشي َطان ِيف تِ َالوتِ ِه ما َمل يل ِق ِه النبِي ،حياكِ ِ
يـه َوي َلـبس
َ
َ َ
ِ ِ
ني بِ ِه َحس َب َام َبيناه"(.)٩
َع َىل السامع َ
يتبني له الطريق الذي سلكه ابن العريب يف ترجيحاته بني
النّاظر يف هذه األمثلةّ ،
األقوال ،وذلك بفهمه الصحيح السليم للسياق و علمه بأصوله وقواعده ،وما يستلزم
وأويت ذلك ك ّله بالنظر يف مفردات
الوصول إليه من القواعد والضوابط واألصول،
ّ
ألفاظ اآلية و تتبع أصول معناها اللغوي ،وداللتها عىل الغرض .

فإن النظر يف الكلمة وأصلها اللغوي يدل عىل معان دقيقة مقصودة يف اآلية ،كام ذكره يف
لفظ ( ِ
اإل َيالء)( ،ال َعضل) ،واألمثلة عىل ذلك كثرية(.)4
ثالثــ ًا :النظــر إىل األحــوال التــي نزلــت فيهــا اآليــة ،وأحــوال املخــاطبني هبــا.
معرفة أسباب النزول واألحوال التي نزلت فيها اآلية من أعظـم مـا يـدل عـىل حتديـد
الغرض واملعنى املقصود يف اآلية ،وهذا هو الركن الثالث للسـياق ،وعليـه فالبـد مـن
اعتبار هذه اخلاصية يف السياق القرآن؛ ألنه معني عىل فهـم املعنـى ،قـال السـيوطي يف
اإلتقـان":قـال الواحـدي :ال يمكـن تفسـري اآليـة دون الوقـوف عـىل قصـتها وبيــان
نزوهلا"(.)1
وقد تعرض ابن العريب لسبب النزول وأواله عناية فائقةُ ،تثلت يف كثـرة روايتـه
ألسباب نزول اآليات ،فقلام تعرض لتفسري آية ثبت هلا سبب نزول إال ذكره ،ثم تـوخى
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الـنص
يف نقله صحة املصدر ودقة النّقل ،واستعمل يف ذلك صيغ ًا خمتلفـة غلـب عليهـا
ّ
الرصيح يف السببية( ،)٩واستعان ابن العريب بذكر أسباب نزول اآليات الكريمة ،لتوضيح
معاين األلفـاظ أو الّتاكيـب ثـم لبيـان املـراد مـن اآليـات الكريمـة وذكـر مقاصـدها
ومدلوالَتا ومراميها.
فعىل سبيل املثال :عند َقوله َتع َاىل{ :يا َأهيا ال ِذين آمنوا َأن ِفقوا ِمن َطيب ِ
ات َمـا ك ََسـبتم َو ِممـا
َ
َ
َ َ
َ َ
ون و َلستم بِ ِ
اخلبِ َ ِ ِ
َأخ َرجنَا َلكم ِم َن األَر ِ
ض َو َال َت َيمموا َ
آخ ِذ ِيه إِال َأن تغ ِمضوا فِ ِيه
يث منه تنفق َ َ
َواع َلموا َأن اهللَ غَن ِ يي َمحِيد} [البقرة  ،]427 :قال " :فِ َيها ِست َم َسـائِ َل :املَس َ
ـأ َلة األ َ
وىلِ :يف
ب نز َ ِ
َس َب ِ
ني َأه ِل التف ِس ِري َأيَا َن َز َلت فِ َيام َر َوى َأبـو َداود َوغَـريه َأن الرج َ
ـل
وهلاَ :ال ِخ َال َ
ف َب َ
ج ِد يأكل ِمنه الف َقراء(.. )4املَس َأ َلة الثانِيةِ :يف املـرادِ
َان يأ ِيت بِال ِقن ِو ِمن َ ِ
َ
َ
َ
احل َشف َفي َعلقه ِيف املَس ِ َ
ك َ َ
ِ ِ ِ
مها َ :أيَا َصدَ َقة ال َفر ِ
ض؛ َقا َله َعبِيدَ ة السل َام ِين َوغَريه .الث ِاينَ :أيَـا
بِالن َف َقةَ :وفيه َقو َال ِنَ :أ َحد َ
ض َت َعل َق بِ َأيَا َمأمور ِ َهباَ ،واألَمر َع َىل الوج ِ
َعامة ِيف كل َصدَ َق ٍة؛ َف َمن َق َال :إيَا ِيف ال َفر ِ
وب،

( - )1ينظر :األحكام ،ابن العريب ،ج ،1ص ،19ص ،108ص  ،190ص ،121ص ،912ج،0
ص ،18ص ،111ص ،011ص ،991ص ،991ج ،018 ،1ص ،129ج ،1ص ،119ص.029
( – )2أخرحه أبو داوود من رواية عوف بن مالك قالَ :د َخ َل َع َلينَا َرسول اهللِ َصىل اهلل َع َلي ِه َو َسل َم
املَس ِجدَ وبِي ِدهِ عصا و َقد عل َق رجل َقنَا ح َش ًفا َف َطعن بِالعصا ِيف َذلِ َك ال ِقن ِو و َق َال َلو َشاء رب ه ِذهِ
َ َ َ
َ
َ َ َ َ
َ
َ َ َ َ َ َ َ
ِ
ب ِمن َها َو َق َال إِن َرب َه ِذهِ الصدَ َق ِة َيأكل َ
احل َش َ
ف َيو َم ال ِق َي َامة" سنن أيب داوود،
الصدَ َقة ت ََصد َق ب ِ َأط َي َ

كتاب الزكاة ،باب :ما الجيوز من الثمرة يف الصدقة ،رقم٩2٩0 :؛ واحلاكم يف مستدركه ،من رواية
الرباء بن عازب ،كتاب التفسري ،باب :من سورة البقرة ،رقم 5٩42:وقال :حديث صحيح عىل
رشط مسلم ومل َيرجه.
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ض .والص ِ
وبِ َأنه يي عن الردِ ِ
ـحيح َأيَـا َعامـة ِيف ال َفـر ِ
يءَ ،و َذلِ َ
ض
ـك َخمصـوص بِـال َفر ِ َ
َ َ
َ
ِ
ِ
ب نز ِ
َان ِيف الت َطو ِع"(.)٩
ول اآل َي ِة ك َ
َوالن َف ِل؛ َوالدليل َع َليه َأن َس َب َ
ومن األمثلة أيض ًا ما ذكره ابن العريب عند َقول اهلل َتع َاىل {:إِنام املؤ ِمن َ ِ
ين َآمنوا بِـاهللِ
ون الذ َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ين َيسـتَأذِنون َ
َك
َو َرسوله َوإِ َذا كَانوا َم َعه َع َىل َأم ٍر َجـام ٍع َمل َيـذ َهبوا َحتـى َيسـتَأذنوه إِن الـذ َ
أو َلئِ َ ِ
وك لِ َبع ِ
ون بِاهللِ َو َرسولِ ِه َفإِ َذا استَأ َذن َ
ت ِمـنهم
ض َشـأ ِ ِيم َفـأ َذن ملَ ِـن ِشـئ َ
ين يؤ ِمن َ
ك الذ َ
َان :املَس َ
"ف َيها َمس َأ َلت ِ
ـأ َلة األ َ
وىل:
َواستَغ ِفر َهلم اهللَ إِن اهللَ غَفور َر ِحيم} [النور  ،]24 :قالِ :
اجل ِ
ـو ٍ
ب نز ِ
ِيف َس َب ِ
ال :األَولَ :أن األَم َـر َ
ول اآل َي ِةَ :وامل َراد بِ َام ِيف َذلِ َ
ـام َع اجلم َعـة،
ـك َث َال َثـة َأق َ
َوال ِعيدَ ِ
انَ ،و ِاالستِس َقاءَ ،وكل َيش ٍء َيكون فِ ِيه اخلل َطة؛ َقا َله َحي َيى بن َسال ٍم .الث ِاينَ :أنـه كـل
جم ِ
اهد .الثالِثَ :أنه ِ
اجل َهاد؛ َقا َله زَيد بن َأس َل َمَ .و َقد َر َوى َأش َهبَ ،و َحي َيى بـن
َطا َع ٍة هللِِ؛ َقا َله َ
ِِ
ِ ٍ
ب رس ِ
بكَريَ ،و َعبد اهللِ بن َعب ِد َ
ول اهللِ َصـىل
احل َك ِم َعن َمالك َأن َهذه اآل َي َة إن َام كَانَت ِيف َحر ِ َ
ِ
ـك َأم َـر ِ
اهلل َع َلي ِه َو َسل َم َيو َم َ
ـح َ
ـني َذلِ َ
اخلندَ ِقَ ،وك ََذلِ َ
ان
ك َق َال َ
اقَ .و َالـذي َب َ
حممـد بـن إِس َ
ِ
ِ
ِ
يح ِ
ون
ين َيت ََسـلل َ
مهاَ :فه َو َقوله َت َع َاىل ِيف اآل َية األخ َرىَ { :قد َيع َلـم اهلل الـذ َ
َصح َ
انَ :أما َأ َحد َ
ِِ
ون َعن َ
ـون َرس َ
ِمنكم لِ َوا ًذا } َو َذلِ َ
ـول
اجل َام َع ِةَ ،و َيّتك َ
ونَ ،و ََيرج َ
ني كَانوا َي َت َلوذ َ
ك َأن املنَافق َ
اهللِ َصىل اهلل َع َلي ِه َو َسل َم َف َأ َم َر اهلل َمجِي َعهم بِ َأال ََير َج [ َأ َحد ] َحتى َيأ َذ َن َله َرسـول اهللِ َصـىل
اهلل َع َلي ِه َو َسل َم َوبِ َذلِ َ
إيامنهَ .و َأما الث ِاينَ :فه َو َقوله َت َع َاىلَ { :مل َيذ َهبوا َحتى َيستَأذِنوه}
ك َي َت َبني َ
احلدَ ِ
اإل َمام ََيطبَ ،و َلي َس لِ ِ
ث َو ِ
َف َأي إذ ٍن ِيف َ
إل َما ِم ِخ َيار ِيف َمن ِع ِه َو َال إب َقائِ ِهَ ،و َقد َق َالَ { :فأ َذن
ِ
ِ ِ
احلر ِ
ك َأنه َخمصوص ِيف َ
ني بِ َذلِ َ
ب التِي يؤ َثر فِ َيها الت َفرق َأما إن اآل َي َة تَدل
َملن شئت منهم} َف َب َ
اجلامع ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
مجا َع ًة َال ََيرج إال لِعذ ٍر َب ٍ
َ
ـة
ني َأو بِإِذ ٍن َقائ ٍم من َمالـك َ َ َ
رض َ َ
بِقوة َمعن َ
َاها َع َىل أن َمن َح َ َ
( -)1أحكام القرآن ،ابن العريب ،ج ،1ص.110
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َان لِغ ََر ٍ
َوم َقد ِم َها؛ َوبِ َذلِ َ
ضَ ،ف َام َمل َيتِم الغ ََرض َمل َيكن لِلت َفـر ِق َأصـلَ ،وإِ َذا
ك َأن ِاالجتِ َام َع ك َ

كَم َل الغ ََرض َجا َز الت َفرق" .
( )٩

لحظ يف هذا املثال كيفية ترجيح ابن العريب عند تنازع داللة السياق مع
ي َ
العموم ،حيث تعارض القول بالعموم (اجلامعة) مع السياق اخلاص يف اآلية (اجلهاد)
عند الّتجيح  ،وبالنظر والتأمل تبني له القول بام يوافق السياق هو األصل  ،وال يعارض
ذلك القول بالعموم فيام هو يف حكمه  ،وبذلك يتفق العموم مع السياق اخلاص.
هذا ،واملتتبع جلملة الّتجيحات املتعلقة بأسباب النزول يف كتابه األحكام ،يتلخص لـه
ما يل:
 -٩معرفة السياق عند ابن العريب مبنية عىل االجتهاد وغلبة الظن ،وعليه فيكون حتديـد
السياق أمر ًا ظني ًا ال قطعي ًا ،وهلذا جتد االختالف يف حتديد السياق يف اآلية الواحدة.
 -4السياق عنده يأيت يف املرتبة األوىل من حيث االعتبار يف معنى اآلية ،ويكون القول
الذي يتوافق مع سياق اآلية هو القول املعتمد يف ترجيح معنى عىل آخر –كام تقدم.-
-5ال جيوز بحال إخراج اآلية عن سياقها إىل عموم غري مناسب للسياق ألن ذلك َيرج
بأن السياق هو املحدد للعموم واملوجه
اآلية عن مقصودها وغرضها وسياقها  ،فالقول ّ

له ،نجده كثري ًا يف املسالك التي سلكها يف ترجيحاته .
()4

 -4يستعرض األقوال يف سبب النزول ،ثم يرشع يف تفنيدها رواية رواية ،ثم ينتهي

( -)1املرجع السابق ،ج ،1ص.109-107
( -)2املرجع نفسه ،ج ،1ص ،009ج ،0ص ،108ج.111 ،1
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بّتجيح الرواية التي تستند إىل ما روي يف الصحاح وهذا هو السبيل إىل الّتجيح عند

تعدد الروايات يف سبب النزول ،فاملعتمد دائ ًام ما استند إىل ما روي يف الصحيح .
( )٩

 -3استعانته بسبب النزول يف تفسري اآليات القرآنية الكريمـة وبيـان معانيهـا وكشـف
دالالت ألفاظها للّتجيح بني األحكام واملسائل الفقهية ،كام تقدم يف األمثلة املذكورة.
 -2اعتباره لقاعدة العربة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب ،فعند تفسريه لقوله تعـاىل:
ِ
ِ
ني الن ِ
اس َأن َحتكموا بِال َعـد ِل
{إِن اهللَ َيأمركم َأن ت َؤدوا األَ َمانَات إِ َىل َأهل َها َوإِ َذا َحكَمتم َب َ
َان َس ِمي ًعا َب ِص ًريا} [النساء  ،]34 :ذكر الروايات يف سـبب
إِن اهللَ نِ ِعام َي ِعظكم بِ ِه إِن اهللَ ك َ
ب َف ِهـي عامـة بِ َقو َ ِهلـاَ ،ش ِ
ِ
َاها َن َز َلـت ِيف َسـ َب ٍ
ـام َلة
َ َ
ثم قال" :املَس َأ َلة الثال َثةَ :لو َف َرضن َ
نزوهلا ّ
ِ
ِ ِ َ ٍ ِ َ
اَتا ِيف األَحكَامِ :ال َودِي َعـةَ ،والل َق َطـةَ ،والـرهن،
بِنظم َها لكل أ َمانَة؛ َوه َي أعدَ اد كَث َرية ،أم َه َ
َو ِ
اإل َج َارةَ ،وال َع ِارية" .
( )4

يف ختام القول جتدر اإلشارة إىل اهتامم وتركيز ابن العريب عىل السياق باعتباره
ثابت يف كل آية من كتاب اهلل تعاىل ،وهو أصل يف بيان معناها؛ ألنه ال يتعارض مع أي
قرينة من القرائن ،وال جيوز اخلروج باآلية عام دل عليه لفظها وسياقها ،فاحتكم –رمحه
اهلل -إىل السياق للخروج من االختالفات يف التفسري ،وهذا يبني صلة هذه القاعدة عنده
أن التفسري الذي هيمل السباق واللحاق
يف بيان الراجح من األقوال عند النزاع ،كام يرى ّ
( - )1فإن تساوت الروايات يف الصحة ،ينظر إذا وجد وجه من وجوه الّتجيح ،كحضور القصة
مث ً
أصح اعتامد ًا عىل اعتبار األولوية يف كتب الصحاح ،فيقدم البخاري عىل غريه ملا
ال ،أو كون أحدمها ّ
عليه األمة من تلقيه وترجيحه عىل غريه من الصحاح.
( – )2أحكام القرآن ،ج ،1ص.981
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وينتزع اآلية من نظمها ،أنّه تفسري جي ِ
حف بالقرآن الكريم؛ ألنه يقتض ورود تفسريا
آليات ال تتعلق ببعضها البعض ،مما جيعله عرضة للطعن فيه من قبل مرض القلوب.
أن إدخا ل الكالم يف معنى ما قبله وما بعده أوىل من اخلروج به عنهام
ويرى ابن العريب ّ
نص عليها علامء التفسري كالعربة بعموم
إال بدليل ،يتعاضد مع غريه من قواعد جليلة ّ
اللفظ ال بخصوص السبب ،والقول باالستقالل مقدم عىل القول باإلضامر ،كام حيمي
داللة السياق من أن َيتل النظم فيه ،بشخصية نقدية فذة ،فيقارن بني السياق الوارد يف
القرآن ،والسياق الوارد يف غريه ،ويربز األثر املّتتب يف األحكام الفقهية.
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املبحث الثاّن :ال ُي ْعدا ل عن ظاهر القرآن إال بدليل.
وتفرس عىل حسب ما يقتضيه ظـاهر
األصل يف نصوص القرآن ،أن حتمل عىل حقيقتها ،ه
اللفظ ،وال جيوز العدول عنه إال بدليل صحيح جيـب الرجـوع إليـه ،قـال ابـن تيميـة:
ـري اذل ا
مها او ام ْن ات اك هل ا
ـك اف اقـدْ
ب اْ
احت اام ال ام ْعنا اي ْني او اج ا
" ..افإ هن ا ْلك ااال ام إ اذا ْ
مح ُل ُه اع اىل اأ ْظ اهر ا
ف اغ ْ ا
آن ُمن هازه اع ْن اذل اك اوا ْل ُعدُ ُ
اخ ار اج اع ْن ك ااالم ا ْل اع ارب املْا ْع ُروف اوا ْل ُق ْر ُ
ول اع هام ايـدُ ل اع ال ْيـه اظـاه ُر
ا ْلك ااالم اإىل اما اال ايدُ ل اع ال ْيه ب اال ادل ٍ
وز اأ ْل اب هت اة)1(".فمـن خـالف ظـاهر القـرآن فقولـه
جي ُ
يل اال ا ُ
مرجوح.
التعريف بالقاعدة
الظاهر يف اللغة :هو ضد الباطن ،وظهر اليشء ظهورا :تبني ،وأظهرت اليشء :بينته (،)0
والظاهر ضد اخلفي ،وهو الواضح(.)1
فالظاهر هو ما انجىل واتضح املراد منه للسامع مـن غـري تأمـل وتفكـر؛ كقولـه تعـاىل:
{ او اأ اح هل اهللهُ ا ْل اب ْي اع او اح هر ام الر ابا} [البقرة ،]089 :وضده اخلفي ،وهو الذي اليظهر معنـاه
إال بالطلب.
والظاهر ،واملفرس ،والنص ،سواء من حيث اللغة ،ألنام هو معنى اللفظ يف الكل ال

خيفى عىل السامعإذا كان من أهل اللسان .
( )1

( –)1جمموع الفتاوى ،ابن تيمية ،ج ،12ص.191
(–)2الصحاح باب الراء ،فصل الظاء ،ج ،0ص.191
(-)3ينظر احلدود األنيقة والتعريفات الدقيقة ،زكريا األنصاري ،حتقيق :مازن مبارك  ( ،بريوت،
مط:دار الفكر املعارص ،ط ،1 :سنة1111 :هـ) ،ص.72
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الس اامع م ْن اغ ْري
وتعريف (الظاهر)( )1عند الرسخيس هو " :اما ُي ْع ار ُ
ف املُ ارا ُد منْ ُه بنا ْفس ا

ات اأ ُم ٍل ا،و ُه او الذي اي ْسب ُقإ اىل ال ُع ُقول اواألا ْو اهام ل ُظ ُهوره ام ْو ُضوع ًا ف ايام ُه او املُ ارا ُد" .
( )0

الس اامع م ْن اغ ْري
لسام ْع بنا ْفس ه
اسم ل ُكل اك اال ٍم اظ اه ار املُ ارا ُد به ل ه
وعرفه الشايش بأنهْ :

ات اأ ُم ٍل" .
( )1

وقال القايض الباقالّن كام جاء يف البحر املحيط" :ال هظاه ُر هو ال ْف اظة ام ْع ُقو ال ُة املْا ْعناى هلا
احقي اقة او اجمااز فإذا او ار اد ْت عىل احقي اقت اها كانت اظاه ًرا اوإ ْن عادا ال ْت اإىل ج اهة املْا اجاز كانت
(-)4الكليات ،للكفوي ،ص.991
( -)1ذكر الغزايل رمحه اهلل يف املستصفى الظاهر هو الذي حيتمل التأويل والنص هو الذي ال حيتمله
ثم قال النص يطلق يف تعريف العلامء عىل ثالثة أوجه :األول ما أطلقه الشافعي ،فإنه سمى الظاهر
نصا فهو منطلق عىل اللغة وال مانع يف الرشع والنص يف اللغة بمعنى الظهور تقول العرب نصت
الظبية رأسها إذا رفعت وأظهرت .الثاّن :وهو األشهر هو ما ال يتطرق إليه احتامل أصال ال عىل
قرب وال عىل بعد كاخلمسة مثال ،فإنه نص يف معناه ال حيتمل شيئا آخر فكل ما كانت داللته عىل
معناه يف هذه الدرجة سمي باإلضافة إىل معناه نصا يف إثبات املسمى ونفي ما ال ينطلق عليه االسم.
الثالث التعبري :بالنص عام ال يتطرق إليه احتامل مقبول يعضده دليل أما االحتامل الذي ال يعضده
دليل فال خيرج اللفظ عن كونه نصا فكان رشط النص بالوضع الثاّن أن ال يتطرق إليه احتامل أصال
وبالوضع الثالث أن ال يتطرق إليه احتامل خمصوص ،وهو املعتضد بدليل وال حجر يف إطالق النص
عىل هذه املعاّن الثالثة لكن اإلطالق الثاّن أوجه وأشهر وعن االشتباه بالظاهر أبعد .املستصفى يف
علم األصول ،الغزايل ،ص .191
( -)2املحرر يف أصول الفقه ،الرسخيس ،ج،1ص.100
( -)3أصول الشايش ،ص.17
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ُم اؤ هو ال ًة وعقب عليه الزركيش بقوله :او اه اذا اصحيح يف اب ْعض ال هظ اواهر"( ،)1قال ابن
السليم منْ ُه ملا ْن اي ْف اه ُم بت ْل اك الل اغة(.)0
تيمية ":اظاه ار ا ْلك ااالمُ :ه او اما اي ْسب ُق اإىل ا ْل اع ْقل ه
وقيل :الظاهر ما حيتمألمرين أحدمها أظهر من اآلخر ،ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى
ظاهر ًا(.)1
من هذه التعريفات يتضح مدلول الظاهر املراد من الصيغة نفسها فمجرد سامع اللفظ
كاف للحكم عىل املعنى الذي يدل عليه اللفظ ،حيث ال يتوقف فهم املراد منه عليذكاء
أو استنباط ،أو حس ذوقي.
ٍ
مقتض ،ومحـل
يرى ابن العريب أنه ال رضورة للعدول عن ظاهر القرآن إىل غريه من غري
اللفظ عىل حقيقته أوىل من محله عىل املجاز وإن احتمله؛ ألن يف ذلك حفاظ ًا عىل ظـاهر
القرآن وهو املقدم ،ورصف اللفظ عن ظـاهره ال جيـوز املصـري إليـه إال لـدليل نقـل أو
رصح
عقل ،وإذا تنوزع يف تأويل الكالم كان أوىل معانيه به أغلبـه عـىل الظـاهر ،وقـد ه
بذلك يف أكثر من موضع ،من ذلك عىل سبيل املثال قوله " :اف اأ هما ا ْل ُعدُ ُ
احلقي اقـة اإىل
ول اع ْن ْ ا
جي ْـز
ااج إ ال ْيه اال س هي اام اوفيه خ اال ُ
ف ال هظاهر؛ اوإ اذا ات اع ا
حيت ُ
احلقي اق ُة اوال هظاه ُر امل ْ ا ُ
املْا اجاز اف اال ُ ْ
اضدا ْت ْ ا

(-)1البحر املحيط يف أصول الفقه ،الزركيش ،ج.181 ،1
( -)2جمموع الفتاوى ،ابن تيمية ،ج ،1ص .191
(– )3األنجم الزاهرات ،املارديني الشافعي ،حتقيق :عبد الكريم عل حممد بن النملة ( ،الرياض،
مط:مكتبة الرشاد ،ط ،)1:ص.180 :
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ا ْل ُعدُ ُ
ـو
ول اعنْ ُه"( .)1ويف موطن آخر يقولُ ..":ا ْن ُظ ُروا إ ال ْيه ،اف اام اوا اف اق منْ ُه اظـاه ار ا ْل ُق ْـرآن اف ُه ا
اصحيح ،او اما اخا ال اف ُه اف ُه او اباطل ،او اما امل ْ اير ْد ال ُه فيه ذكْر اف ُه او ُحم ْت اامل ،اربك اأ ْع ال ُم به"(.)1
ـرب بـه اعـ ْن
ويقول عن تفسري{ اوالتني او ه
الز ْيتُون} [التني ":]1 :ق ايلُ :ه او احقي اقة .اوق ايل :اع ه ا
احلقي اقـة اإىل املْا اجـاز هإال بـدا ل ٍ
يل( .)0فتمسـك
د ام ْش اق اأ ْو اج ابل اها ،اأ ْو ام ْسجد اها ،او اال ُي ْعدا ُل اع ْن ْ ا
بظاهر اللفظ (التني والزيتون) ،وهذا قسم عظيم جليل ،ومل يـرجح األقـوال األخـرى،
وحيمل اللفظ عليها لعدم وجود دليل صارف يصار إليه.
واشرتط العلامء لصحة التفسري عىل خالف الظاهر رشوط ًا:
أوالً :أن يكون موافق ًا لوضع اللغة أو عرف االستعامل أو عادة صاحب الرشع وكل
تأويل خرج عن هذا فليس بصحيح.
ثاني ًا :أن يقوم الدليل عىل أن املراد بذلك اللفظ هو املعنى الذي محل عليه إذا كان
اليستعمل كثري ًا فيه ،فرصف اللفظ عن ظاهره بغري دليل باطل بإمجاع املسلمني.
ثالث ًا :إذا كان التأويل بالقياس فال بد أن يكون جليا ،ال خفيا(.)1
وسمى بعض العلامء رصف اللفظ عن ظاهره بال دليل :باللعب ،قال الرازي" :واعلم
ه
أن املصري يف التأويل إنام حيسن إذا ثبت بالدليل امتناع العقل محل هذا اللفظ عىل ظاهره،
وأما ملا ثبت بالدليل أنه ال حق إال ما دل عليه ظاهر اللفظ ،كان املصري إىل التأويل يف

(– )4أحكام القرآن ،ابن العريب ،ج ،4ص.323
(– )1املرجع السابق  ،ج ،1ص.019
(–)2املرجع نفسه  ،ج ،1ص.111
(–)3ينظر :إرشاد الفحول ،الشوكاّن،ج ،0ص.11
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مثل هذا املقام عبث ًا"(،)1وقال عطية حممد سامل" :التأويل املسمى باللعب عند علامء
التفسري وهو رصف اللفظ عن ظاهره ال لقرينة صارفة وال عالقة رابطة"(.)0
رجح ابن العريب بداللة ظاهر القرآن يف مواطن كثرية يف تفسريه  ،ور هد أقواالً عديدة؛
ه
ألهنا خمالفة لذلك ،ومن أمثلة استعامله هلذا الوجه يف الرتجيح  ،تفسري قوله
اربوا اهللها اع اىل اما اهدا اك ُْم او ال اع هلك ُْم ت ْاشك ُُر ا
ون}[البقرة  ،]179 :عند مسألة
تعاىل {:اول ُتك ُ
جي ام ُع بني التهليل والتكبري والتحميد ،أم التكبري فقط ،فرجح
التكبري بعد الصالة ،اأ ُ ْ
التكبري املطلق ،بعد عرضه ألقوال العلامء ومناقشتها ،قال " :او ْ
اخت ااار ُع ال اام ُؤناا ال هتكْب اري
املُْ ْط ال اق ،او ُه او اظاه ُر ا ْل ُق ْرآن ،اوإ ال ْيه اأم ُيل ،او ااهللهُ اأ ْع ال ُم"(.)1
يها
يها ُسبْ احان ااك ال هل ُه هم او احتيهت ُُه ْم ف ا
ومن أمثلة ذلك أيض ًا ،ما جاء يف اآلية { اد ْع او ُاه ْم ف ا
ني} [يونس  ،]12 :أهنا ُحتمل عىل
احل ْمدُ هلله ارب ا ْل اعاملا ا
اس االم اوآخ ُر اد ْع او ُاه ْم اأن ْ ا
التفسريين الواردين فيها :تسليم املا الك عليهم ملا يأتيهم بام يشتهون ،فريدون عليه ،فإذا
أكلوا قالوا احلمد هلل رب العاملني ،أو ه
بعضا ،فقال-رمحه
أن معنى حتيتهم احتية بعضهم ً
،و ااهللهُ اأ ْع ال ُم(. )1
اهلل ":-اوا ْل اق ْو االن ُحمْت اام االن ،او اه اذا اأ ْظ اه ُر؛ ألا هن ُه اظاه ُر ا ْل ُق ْرآن ا

(-)1مفاتيح الغيب ،الرازي ،ج ،19ص.90
( –)2تات همة أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن ،الشنقيطي ،من عمل تلميذه عطية حممد سامل(،
القاهرة ،مط :دار احلديث ،سنة1101 :هـ0221 ،م)،ج ،9ص.119
(– )3أحكام القرآن ،ابن العريب ،ج ،1ص.101
(–)1ينظر:أحكام القرآن ،ابن العريب،ج ،0ص.8 ،1
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فيلحظ من هذا ترجيحه للقولني ،الحتامل القولني ظاهر القرآن ،ومل يـرجح قـول عـن
قول كي
ال يرصف اللفظ عن ظاهره بدون دليل ُي اصار إليه ،و ال قول ُيعتمد عليه.
رس
رصت ُْم اف اام ْ
وجاء يف املسألة الثامنة من قوله تعاىل {:او اأمتوا ْ ا
اس ات ْي ا ا
احل هج اوا ْل ُع ْم ار اة هلله افإ ْن ُأ ْح ْ
وسك ُْم احتهى اي ْب ُل اغ ْاهلادْ ُي احم هل ُه } اآلية[ ،البقرة  ،]191 :قوله:
م ان ْاهلادْ ي او اال ا ْ
حتل ُقوا ُر ُء ا
رس
" ..ا ْ
رصت ُْم} او اظاه ُر ُه اق ْو ُل ُه { :اف اام ْ
اس ات ْي ا ا
الرشط م ْن اق ْوله ات اع ااىل {:افإ ْن ُأ ْح ْ
حتقيق اج اواب ه ْ
ب يف كتااب ُحم ا هم ٍد اع ْن امال ٍك  ،او ار اوى ا ْب ُن ا ْل اقاسم اأ هن ُه اال اهدْ اي
م ْن ْاهلادْ ي} ،او اهب اذا اق اال اأ ْش اه ُ
اع ال ْيه؛ ألا هن ُه امل ْ اي ُك ْن منْ ُه ات ْفريط؛ اوإن اهام ا ْهلادْ ُي اع اىل ذي ال هت ْفريط؛ او اه اذا اضعيف م ْن او ْج اه ْني:
رس م ْن ْاهلادْ ي}؛ اف ُه او ت ْارك ل اظاهر ا ْل ُق ْرآن ،او ات اعلق
مها :اأ هن اهللها ات اع ااىل اق اال { :اف اام ْ
اأ احدُ ُ ا
اس اتيْ ا ا
باملْا ْعناى.ال هثاّن :اأ هن النهب هي اص هىل اهللهُ اع ال ْيه او اس هل ام اأ ْهدا ى اع ْن ان ْفسه او اع ْن اأ ْص احابه ا ْل ابدا ان اة اع ْن
اس ْب اع ٍة ،اوا ْل اب اق ار ُة اع ْن اس ْب اع ٍة .او اهل ُ ْم اأ ْن اي ُقو ُلوا :ه
مح ال ْاهلادْ اي
إن النهب هي اص هىل اهللهُ اع ال ْيه او اس هل ام ا ا
ات اطو ًعا ،اوك ااذل اك ك ا
جي اع ال
اان؛ اف اأ هما اظاه ُر ا ْل ُق ْرآن اف اال ك ااال ام فيه ،او اأ هما املْا ْعناى اف اال اي ْمتان ُع اأ ْن ا ْ
ب اول اغ ْري اس اب ٍ
ا ْل اباري ات اع ااىل ْاهلادْ اي اواجبًا ام اع ال هت ْفريط او ام اع عادا مه ع ابا اد ًة منْ ُه ل اس اب ٍ
ب يف
ا ْل او ْج اه ْني امجي ًعا(.)0
يف هذا املوضع يرجح ابن العريب وجوب اهلدي من املفرط ومن غريه ،متسـك ًا بالظـاهر،
ومتاشي ًا مع القاعدة هذه ،حيث محل معنى اآلية عىل ظاهرها ،ورد قول مـن فرسـ اآليـة
عىل خالف الظاهر.

(– )2املرجع نفسه ،ج ،1ص.181
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جيوز رمحه اهلل أن يكون اجلاّن الذي تلبس بمحظور يف اإلحرام وهو الصيد،أحد
كام مل ُ ا
احلكمني ردا عىل الشافعي الذي مل يعمل بظاهر اآلية بحذفه بعض العدد املنصوص
عليه

ُون ْ
وز اأ ْن ايك ا
اجلااّن اأ احدا
جي ُ
(جاّن ،وحكمني) ،فيقول هبذا الصدد " :اال ا ُ

وز اأ ْن ايك ا
احلك اام ْني  ،اوبه اق اال اأ ُبو احني اف اة  ،او اق اال ه
اجلاّن اأ احدا
جي ُ
الشافعي يف اأ احد اق ْو ال ْيه  :ا ُ
ُون ْ ا
ْا
ف اب ْعض
احلك اام ْني  ،او اه اذا ت ااسا ُمح منْ ُه ؛ افإ هن اظاه ار ْاآل اية اي ْقتاِض اجان ًيا او احك اام ْني  ،اف اح ْذ ُ
ْا
وز(.)1
جي ُ
إس اقاط لل هظاهر  ،اوإ ْف اساد ل ْل ام ْعناى ألا هن ُحك اْم املْا ْرء لنا ْفسه اال ا ُ
ا ْل اعدا د ْ
يتلخص من هذا املبحث أن ابن العريب اختذ قاعدة( :ال يعدل عن ظاهر القرآن إال
بدليل) ،طرق ًا من ُطرق ترجيحات األقوال املتنازع حوهلا ،ورجح هبا ونص عليها ،ورد
ما جاء من األقوال يف تفسري آية عىل خالف الظاهر ،متاشي ًا مع مجهور العلامء ،فهذا إمام
الفرسين ابن جرير الطربي يقول يف هذا الشأن :وتأويل القرآن عىل املفهوم الظاهر من
اخلطاب دون اخلفي الباطن منه ،حتى تأيت داللة  -من الوجه الذي جيب التسليم له -
خالف دليله الظاهر املتعارف يف أهل اللسان الذين بلساهنم نزل القرآن أوىل"(.)0
ا
بمعنى
ً
ويف موطن آخر يقول :وتأويل القرآن عىل ما كان موجو ًدا يف ظاهر التالوة  ،إذا مل تكن

حجة تدل عىل باطن خاص أوىل من غريه ،وإن أمكن توجيهه إىل غريه"(.)1

(-)1أحكام القرآن ،ابن العريب ،ج ،0ص.199
( -)2جامع البيان يف تأويل القرآن ،الطربي ،حتقيق :أمحد حممد شاكر ،ج ،0ص198
()1

 -املرجع السابق ،ج ،1ص.971
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است ْع اامله
املبحث الثالثْ ُ :
حت امل معاّن القرآن عىل اأ ْس ُلوبه و ام ْع ُهود ْ
إذا تنازع املفرسون يف تفسري آية ،فأوىل األقوال بالصواب هو القول الذي يوافق استعامل القرآن
يف غري موضع النزاع ،فإعامل األغلب يف القرآن وتقديم املفهوم اجلاري يف استعامله مقدم عىل غريه،
سواء كان ذلك االستعامل:
 استعامالً أغلبي ًا. أو مطرد ًا بأن يكون االستعامل يف مجيع موارد القرآن متفق عليه. أو عادة يف أسلوب القرآن ،قال ابن عاشور " :حيق عىل املفرس أن يتعـرف عـادات القـرآن مـننظمه وكلمه ،وقد تعرض بعض السلف ليشء منها ،فعن ابن عباس :كل كأس يف القرآن فاملراد

هبا اخلمر،وذكر ذلك الطربي عن الضحاك أيضا .
( )1

ألن الغالب هو الذي له احلكم( ،)0والغالب األكثري معترب يف الرشيعة اعتبار العام القطعي؛ ألن

املتخلفات اجلزئية ال ينتظم منها كل يعارض هذا الكل الثابت .
( )1

(-)1التحرير والتنوير ،حممد الطاهر بن عاشور التونيس (ت1191 :هـ)( ،بريوت ،مؤسسة التاريخ العريب ،ط،1:
سنة1102 :هـ0222 ،م) ،ج ،1ص .100
( - )2املوافقات ،الشاطبي ،ج.110 ،1
(- )3املوافقات ،الشاطبي ،ج.71 ،0
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يقول ابن القيم يف معرض ترجيحه ألحد األقوال هبذه القاعدة يف تفسري قوله تعاىل{ :إ هن ُه اع اىل ار ْجعه
ال اقادر} [الطارق  :]7 :والقول الصواب هو األول لوجوه :أحدها :أنه هو املعهود من طريقة القرآن

من االستدالل باملبدأ عىل املعاد .
( )1

وال شك أن إعامل هذه القاعدة يلزم منه تتبع املفردة يف سـياقات القـرآن للوصـول إىل األغلـب يف
استعامهلا ومعرفة املعهود من نظم القرآن.
مضمون هذه القاعدة كان حارض ًا عند ابن العريب يف تفسريه ،واعتربها طريقا من طـرق ترجيحاتـه
ملا اختاره من األقوال ،فاللفظ املطرد االستعامل يف معنى من املعـاّن ،ومل يعهـد اسـتعامله يف املعنـى
املؤول أو عهد استعامله فيه نادرا  ،فحمله عىل خالف املعهود من استعامله باطل ،ال جيوز القول به.
قال ابن العريب عند قوله تعاىل :ﭽ ﮄ ﮅ ﭼ[املائدة ،]121 :و اقدْ ات اقده م معناى ( اشه ٍ
يد ) يف اهذه
ا اْ
ا
ورة اأ ْي ًضا ب اع ْين اها  ،او اب هينها ْ
ف اأن اْواع اها  ،او اقدْ او ار اد ْت يف كتااب اهلله ات اع ااىل ب اأن اْوا ٍع ُخمْتال اف ٍة ( ،)0ثم بد
اخت اال ا
الس ا
أيعدد مواطنها ،ويتتبع األغلب يف استعامهلا ،فذكر أهنا جاءت عند قوله :ﭽ ﮉ ﮊ ﮋ
ﮌﮍ ﰂ ﭼ[،البقرة،]070 :قيل  :معناه أحرضوا .
ووردت بمعنى :اق اىض ،عند قوله تعاىل:ﭽ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭷ ﭼ[آل عمران.]17 :
ومنها شهد  ،أي اأ اق هر  ،اك اق ْوله :ﭽﮙ ﮚﮛ ﮟ ﭼ[النساء.]111 :

(- )1أي :عىل رجعه إليه يوم القيامة كام هو قادر عىل خلقه من ماء هذا شأنه ،وذكر أقواالً ضعيفة منها ،قول جماهد
 :عىل رد املاء يف اإلحليل لقادر ،وقول عكرمة والضحاك عىل رد املاء يف الصلب ،وقول ثالث ملقاتل  :إن شئت
رددته من الكرب إىل الشباب ومن الشباب إىل الصبا إىل النطفة  .ينظر :التبيان يف أقسام القرآن ،ابن القيم اجلوزية( ،
بريوت ،مط :دار الفكر ) ،ص .11
( -)2أحكام القرآن ،ابن العريب ،ج ،2ص.235
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ومنها شهد بمعنى احك اام ؛ اق اال ات اع ااىل  :ﭽ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮰ ﭼ[يوسف.]01 :
ف  ،ك ااام اجا اء يف الل اعان .
ومنها شهد بمعنى اح ال ا
ومنها شهد بمعنى اعل ام .ك ااام اق اال  :ﭽ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯗ ﭼ[املائدة.]121 :
اهناا  :ﭽ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﯗ ﭼ[املائدة.]121 :
ىص  ،اك اق ْوله اه ُ
ومنها شهد بمعنى او ه
بعد االنتهاء من رسد األقوال التي محلت عليه معاّن لفظ ( شهد) عىل ما جرى استعامله يف القرآن،
حتق ُيق اذل اك :او ُه او اأ هن بناا اء " اشهدا " ام ْو ُضوع
يرشع يف حتقيق القول وترجيحه عن غريه فيقول " :ا ْ
ب " ام ْو ُضوع ل ْلع اب اارة اع هام امل ْ ُيدْ ار ْك اهبا اول اذل اك ُق ْلناا  :ه
إن
احل اواس  ،ك ااام اأ هن " اغ هي ا
ل ْلع اب اارة اع هام ُي ْع ال ُم بدا ْرك ْ ا
ا ْل اباري ات اع ااىل او ات اقده اس اعامل ُ ا ْل اغ ْيب او ه
الش اها ادة اف ام ْعناى اشهدْ ت :اأ ْد اركْت ب اح اوايس  ،اأ ْي اعل ْمت اهبذه
ال هطريق ا هلتي اج اع ال اها اهللهُ ُس ْب احا ان ُه ُط ُر ًقا لع ْلمي ُ ،ث هم ُينْ اق ُل اجم ا ًازا اإىل ُم ات اع هل اقاته  ،اف ام ْعناى اشهدا اهللهُ  :اعل ام
رب اع هام اعل ام بك ااالمه  ،او اه اذا ايك ُ
است ْاشهدُ وا
ُم اش ا
ُون يف املُْ احدث  ،افإ اذا اث اب ات اه اذا اف اق ْو ُل ُه  { :او ْ
اهدا ًة  ،او اأ ْخ ا ا
رضوا ام ْن اي ْع ال ُم ال ُك ْم اما ُي اشاهدُ م ْن اع ْقدك ُْم .او اق ْو ُل ُه { :اشهدا اهللهُ } اأ ْي
اشهيدا ْين م ْن ر اجالك ُْم } اأ ْي :اأ ْح ُ
رب اع ْن ُحكْمه  ،اف ا ْريج ُع اإىل ع ْلمه ُس ْب احا ان ُه
رب اع ْن ع ْلمه  ،او اب ه ا
ني اما اعل ام الناا احتهى ان ات ابيهنا ُه .اف اأ ْخ ا ا
اعل ام او اأ ْخ ا ا
اخل ارب اوا ْلع ْلم .
ْرب اعنْ ُه  ،ال ْرت اباط ْ ا
اع هام ُخي ُ
يم اهلله ُس ْب احا ان ُه او ات اع ااىل .او اق ْو ُل ُه{ :
او اشهدا ب ام ْعناى اح ال ا
رب اع ْن احاله  ،او اق ار ان ب اخ اربه ات ْعظ ا
ف م ْث ُل ُه ؛ ألا هن ُه اأ ْخ ا ا
او اال ان ْكت ُُم اش اها اد اة اهلله } ُيريدُ اما اعل ْمناا ُه او اعل ام ُه اهللهُ ام اعناا  ،افإ ْن اصدا اق اوإ هال ك ا
رب ُه اع ْن ع ْلم اهلله كاذ ًبا ،
اان اخ ا ُ
ىص اف اال ام ْعناى
الصاد ُق املُْ ات اقد ُس اع ْن ا ْلكاذب ا
جي اه ُل  ،او ه
او ااهللهُ ُس ْب احا ان ُه ا ْل اعامل ُ ا هلذي اال ا ْ
.و اأ هما اشهدا ب ام ْعناى او ه
ٍ
ااج إ ال ْيه .او اأ هما اق ْوله ات اع ااىل { :اش اها اد ُة اب ْينك ُْم } يف اهذه ْاآل اية افه اي عنْدا ا ْل ُع ال اامء اع اىل
حيت ُ
ال ُه هإال اع اىل ُب ْعد اال ُ ْ
اث اال اثة اأ ْق او ٍ
ال  :اأ احدُ اها ب ام ْعناى اح ال ا
رض للت اهحمل  .اوال هثال ُث  :ب ام ْعناى ْاألا اداء عنْدا
ف .اوال هثاّن  :ب ام ْعناى اح ا ا

~~122

احلاكم  .ات ُق ُ
رضت ألُ اؤد اي عنْدا ك اما اعل ْمت  ،او اأ اد ُاؤ اها ب ال ْفظ ه
الش اها ادة ابعيد اال
ْا
ول  :اأ ْش اهدُ عنْدا ك  ،اأ ْي اح ا ْ

اد ْر اك عنْدا ا ْل ُع ال اامء ملا ْعناا ُه  ،او اال ُ ْجيزي اغ ْ ُري ُه اعنْ ُه" .
( )1

هكذا كان ديدنه يف تفسريه ،يرشع يف تتبع اللفظ الذي يوصل إىل معرفة األغلب يف استعامل
القرآن ،كي يرجح قوالً عن قول ،أوحكام رشعيا عن غريه ،فرتاه يبني يف مواضع كثرية داللة املفردة
يف القرآن عىل حسب سياقاهتا التي وردت فيه ،مع إملامه بورودها ،ويتعقب من رجح هبا يف غري
موضعها(.)0

( -)1أحكام القرآن ،ابن العريب ،ج  ،0ص.019
( –)2املرجع نفسه ،ج  ،1ص ،011ص ،198ج ،0ص.911
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الباب الثاني
طُرق ترجيح متعلقة بالسنة واآلثار والقرائن.
الفصل األول :طُرق متعلقة بالسنة النبوية.
الفصل الثاني :طُرق متعلقة باآلثار.
الفصل الثالث :طُرق متعلقة بالقرائن في
السياق أو خارجية.
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الفصل الثاني
طُرق متعلقة باآلثار

المبحث األول :سبب النزول الصحيح الصريح مرجح
لما وافقه.

المبحث الثاني :فهم السلف حجة على من بعدهم.

المبحث الثالث :تفسير جمهور السلف مقدم على
كل تفسير شاذ.
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طرق ترجيح متعلقة بالقراءات و رسم المصحف

الفصل الثاين
طرق متعلقة باآلثار
تفسري السلف وفهمهم لنصوص الوحي حجة عىل من بعدهم ،هذا ما قرره ابن العـريب
يف كتابه ،وجعله منهجا يسري عليه عند تعارض األقوال ،وكثرة اخلالف ،فأي قولوافـق
صحيح و رصيح سبب نزول قال بـه صـحابة رسـول اهلل فهـو راجـح عـىل غـريه مـن
األقوال ،وأي قول وافقتفسري مجهور السلف فهو مقدم عىل كل تفسـري شـاذ ،هـذا مـا
اعتُمد من طرف الشيخ -رمحه اهلل تعاىل -وبيان ذلك يف املباحث التالية.
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المبحث األول  :سبب النزول الصحيح الصريح مرجح لما وافقه

املبحث األول:

سبب النزول الصحيح الرصيح مرجح ملا وافقه

إذا تنازع العلامء يف تفسري آية من كتاب اهلل وتعددت أقواهلم فيهـا فـأوىل األقـوال
ترجيح ًا ما وافق سبب النزول الصحيح الرصيح يف السببية ،فال تعويل عىل سبب نزول
ضعيف الرواية ،وال عىل سبب نزول غري رصيح يف السببية فال يعترب مرجحا.
وسبب النزول :هو ما نزل بصدده قرآن وقت وقوعه ،وقد يكون واقعة ،
أوحادثة ،أو سؤاالً ُسؤ اله النبي -صىل اهلل عليه وآهلوسلم ،-ومعرفة سبب النزول خري
سبيل لفهم معاّن القرآن ،وكشف الغموض الذي يكتنف بعض اآليات يف تفسريها ما
مل ُيعرف سبب نزوهلا ،قال الواحدي" :إبانة ما أنزل فيه من األسباب ،إذ هي أوَّف ما
جيب الوقوف عليها ،وأوىل ما ترصف العناية إليها ،المتناع معرفة تفسري اآلية وقصد
سبيلها ،دون الوقوف عىل قصتها وبيان نزوهلا ،وال حيل القول يف أسباب نزول الكتاب،
إال بالرواية والسامع من شاهدوا التنزيل ،ووقفوا عىل األسباب ،وبحثوا عن علمها ،
( )1

وقال ابن دقيق العيد :بيان سبب النزول طريق قوي يف فهم معاّن القرآن ،وقال ابن
تيمية :معرفة سبب النزول يعني عىل فهم اآلية فإن العلم بالسبب يورث العلم

باملسبب .
( )0

(-)1أسباب النزول ،الواحدي ،ص.4:
(-)2اإلتقان ،السيوطي ،ج ،1ص11 :؛ مباحث يف علوم القرآن ،مناع القطان ،ص.72:
~~121

المبحث األول  :سبب النزول الصحيح الصريح مرجح لما وافقه
تعرض ابن العريب هلذا املبحث وأواله عناية فائقة ،متثلت يف كثرة روايته ألسباب نـزول
اآليات ،فقلام تعرض لتفسري آية ثبت هلا سبب نزول إاله ذكره ،ثم توخى يف نقلـه صـحة
املصدر ودقة النقل ،وجعله طريق ًا انتهجه يف ترجيحه بني األقوال املتعارضة يف تفسريه،
واستعمل يف ذلك صيغ ًا خمتلفة غلب عليها النص الرصيح يف السببية ،كأن يقول :سبب
نزول هذه اآلية ،أو القول يف سبب نزوهلا أو مـا إىل ذلـك مـن رصيـح التنصـيص عـىل
السببية ،ويرجح القول بام صح  ،وثبت عند أهل العلم ،ففي تفسريه عند قوله تعـاىل{ :
ـوت مـ ْن اأ ْب اوا اهبـا
رب امن ا هت اقى او ْأتُوا ا ْل ُب ُي ا
او ال ْي اس ا ْلرب ب اأ ْن ت ْاأتُوا ا ْل ُب ُي ا
وت م ْن ُظ ُهور اها او الك هن ا ْل ه
اوا هت ُقوا اهللها ال اع هلك ُْم ُت ْفل ُح ا
ون} [البقرة  ،]179 :قال حتت املسألة العـارشة ..":يف ات ْأويل اهـا
اث اال اث ُة اأ ْق او ٍ
وت املْاناازل ،ال هثاّن :اأ ههناا الن اسا ُء اأ ام ارناا بإ ْت اياهن هن م ْن ا ْل ُق ُبل اال مـ ْن
الْ :األا هو ُل :اأ ههناا ُب ُي ُ
ور م ْن ُو ُجوه اهـا ..او احقي اقـ ُة اهـذه ْاآل ايـة
الد ُبر.ال هثال ُث :اأ ههناا ام اثل ؛ اأ ام ار الن ا
هاس اأ ْن اي ْأتُوا ْاألُ ُم ا
وت املْا ْع ُرو اف ُة ،بدا ليل اما ُرو اي يف اس ابب ن ُُزوهلاا م ْن ُط ُـر ٍق ُم ات اعـد اد ٍة اذك ْارناـا اأ ْو اع اب اهـا اعـ ْن
ا ْل ُب ُي ُ

الز ْهري .
( )1

()1
وت م ْن ُظ ُهور اها }[البقرة
 -ذكره حتت املسألة التاسعة عند اق ْوله ات اع ااىل { :او ال ْي اس ا ْلرب ب اأ ْن ات ْأتُوا ا ْل ُب ُي ا

،]179 :ك ا
حي ْل
اان اس اب ُ
ااسا م ْن ْاألان اْصار كاانُوا إ اذا اأ اهلوا با ْل ُع ْم ارة امل ْ ا ُ
ب ن ُُزوهلاا ف ايام ار اوى الز ْهري  { :اأ هن ُأن ً
اج ٍة اال ايدْ ُخ ُل م ْن اباب
اب ْين ُاه ْم او اب ْ ا
حل ا
الر ُج ُل من ُْه ْم اب ْعدا اذل اك م ْن اب ْيته اف ار اج اع ا
يشء  ،افإ اذا اخ ار اج ه
ني ه
الس اامء ا ْ
الس اامء ؛ اف اي ْقتاح ام ْ
حي ا
وم يف
ول اب ْينا ُه او اب ْ ا
اجلدا اار م ْن او ارائه ؛ ُث هم اي ُق ا
ني ه
احل ْج ارة م ْن اأ ْجل اس ْقف ا ْل اب ْيت اأ ْن ا ُ
ُْ
اجته ،افت ْاخ ُر اج إ ال ْيه م ْن اب ْيته  ،احتهى اب ال اغناا اأ هن النهب هي اص هىل اهللهُ اع ال ْيه او اس هل ام اأ اه هل با ْل ُع ْم ارة
ُح ْج ارته اف اي ْأ ُم ار ب اح ا
احلدا ْيب اية افدا اخ ال ُح ْج ار ات ُه  ،افدا اخ ال ار ُجل م ْن ْاألان اْصار اع اىل اأ اثره اك ا
ان م ْن ابني اسل ام اة  ،اف اق اال ال ُه النهبي
از ام ان ْ ُ
احل ْم ُس اال ُي ابا ُل ا
ون اذل اك اق اال ْاألان اْصاري  :او اأناا
يس  .اق اال الز ْهري  :اوكاان ْ
اص هىل اهللهُ اع ال ْيه او اس هل ام :إّن اأ ْ ا
ات ْ ُ
مح ٌّ
يس اي ْعني اع اىل دينك اف اأن اْز ال = اهللهُ ات اع ااىل ْاآل اي اة " ،أحكام القرآن البن العريب ،ج ،1ص،110 :قال
اأ ْ ا
مح ٌّ
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اف اح هق اق اأ ههناا املُْ ارا ُد ب ْاآل اية. ..
( )1

يلحظ من هذا املثال وغريه  ،الطريق الذي سلكه ابن العريب يف تـرجيح القـول
( )0

األول بداعي ثبوت سبب النزول يف هذه اآلية ،كام أنه يستعني بذكر سبب نزول اآليات
الكريمة ،لكشف ال ُلبس عن معاّن األلفاظ أو الرتاكيب ثم لتوضيح املراد مـن اآليـات
الكريمة وذكر مقاصدها ومدلوالهتا ،هذا مع ذكره للروايات املتعددة يف سـبب النـزول
ثم الرتجيح بينها استناد ًا إىل ما ورد يف الصحيح من األحاديـث النبويـة ،ومثـال ذلـك:
حي ُز ْن اك ا هلذي ان ُي اسار ُع ا
الر ُس ُ
ون يف ا ْل ُك ْفر م ان ا هلذي ان اقا ُلوا آ امنها
ول اال ا ْ
عند قوله تعاىل { :ايا اأ اهيا ه
ون ل ْلكاذب اس هام ُع ا
وهب ْم اوم ان ا هلذي ان اها ُدوا اس هام ُع ا
ون ل اق ْو ٍم} إىل قولـه
ب اأ ْف اواهه ْم او امل ْ ت ُْؤم ْن ُق ُل ُ ُ
ني} [املائـدة ،]10 -11:يف
احك ُْم اب ْين ُاه ْم با ْلق ْسط إ هن اهللها ُحيب املُْ ْقسـط ا
 {:اوإ ْن احك ْام ات اف ْ
املسألة األوىل والثانية يقول:

ُ
اعاىص
حار اب ُة والتهحم ُس التشدد ا احت هم اس
ابن منظور :امح اس ه
الرجل إذا ت ا
امسة املان ُْع واملُ ا
حل ا
الرش اشتده ..وا ا
مح ُس
حتا ام اس
مح ُس واحلام ُس واملُت ااحم ُس الشديد واألا ْ ا
القوم احتا ُمس ًا ومحاس ًا تشادوا واقتتلوا واألا ْ ا
...و ا
ُ
حل ْم ُس قريش ألاهنم كانوا يتشددون يف دينهم وشجاعتهم فال
اأيض ًا املتشدد عىل نفسه يف الدين ....وا ُ
يطاقون وقيل كانوا ال يستظلون اأيام منى وال يدخلون البيوت من اأبواهبا وهم حمرمون ...وكانت
احلُ ْم ُس سكان احلرم وكانوا ال خيرجون اأيام املوسم إىل عرفات إنام يقفون باملزدلفة ويقولون نحن
مح ُس الشديد
الور ُع من الرجال الذي يتشدد يف دينه واألا ْ ا
اأهل اهلله وال نخرج من احلرم ...واألا ْ ا
مح ُس ا
الص ْلب يف الدين والقتال" ،لسان العرب ،ابن منظور ،ج،1ص.98 ،
(–)1أحكام القرآن ،ابن العريب ،ج ،1ص.111-110
(–)2املرجع نفسه ،ج ،1ص..108 ،19 ،90ج ،0ص ،101ص ،107ص...118إىل غري ذلك.
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"...يف س ابب ن ُُزوهلا  :فيه اث اال اث ُة اأ ْق او ٍ
ني اأ ْر اس ال ُه
الْ :األا هو ُل  :اأ ههناا ن ااز ال ْت يف اش ْأن اأيب ُل ابا اب اة ح ا
ا
ا
النهبي اص هىل اهللهُ اع ال ْيه او اس هل ام اإىل ابني ُق ار ْي اظ اة اف ا
خا ان ُه ،ال هثاّن  :ن ااز ال ْت يف اش ْأن ابني ُق ار ْي اظ اة
اوالنهضري ...ال هثال ُث  :اأ ههناا ن ااز ال ْت يف ا ْل اي ُهود اجا ُءوا اإىل ار ُسول اهلله اص هىل اهللهُ اع ال ْيه او اس هل ام
اف اقا ُلوا ال ُه  :ه
مجا..يف
إن ار ُج ًال منها اوا ْم ار اأ ًة از ان ايا ...اف اأ ام ار النهبي اص هىل اهللهُ اع ال ْيه او اس هل ام ب ار ْمجه اام اف ُر ا
املُْ ْختاار م ْن اذل اك  :او اأ هما ام ْن اق اال  :هإهناا يف اش ْأن اأيب ُل ابا اب اة او اما اق اال اع ٌّل اع ْن النهبي ل ابني ُق ار ْي اظ اة
اف اضعيف اال اأ ْص ال ال ُه .
او اأ هما ام ْن اق اال  :هإهناا ن ااز ال ْت يف اش ْأن ُق ار ْي اظ اة اوالنهضري  ،او اما اشك ْاو ُه م ْن ال هت ْفضيل اب ْينا ُه ْم
رب اأ هن ُه ك ا
حتك ًيام مـن ُْه ْم للنهبـي اص ه
ـىل اهللهُ اع ال ْيـه او اسـ هل ام اال
اان ا ْ
افإ هن ُه اضعيف ؛ ألا هن اهللها ات اع ااىل اأ ْخ ا ا
اشك ًْوى .
مها يف او ْصف
الصح ُ
او ه
اجل اام اع ُة  ،اع ْن اع ْبد اهلله ْبن ُع ام ار  ،او اجابر ْبن اع ْبد اهلله  ،ك اال ُ ا
يح اما ار اوا ُه ْ ا
ا ْلق هصة ك ااام ات اقده ام اأ هن ا ْل اي ُهو اد اجا ُءوا اإىل النهبي اص هىل اهللهُ اع ال ْيه او اس هل ام او احك ُهمو ُه  ،افك ا
اان اما اذك ْارناا
يف ْاألا ْمر(.)1
يستعرض ابن العريب يف هذا املثال األقوال يف سبب النزول ،ثم يرشع يف تفنيدها رواية
رواية ،ثم خيلص برتجيح الرواية التي تستند إىل ما روي يف الصحاح وهذا هو السبيل
إىل الرتجيح عند تعدد الروايات يف سبب النزول ،فاملعتمد دائ ًام ما استند إىل ما روي يف
الصحيح ،فإن تساوت الروايات يف الصحة ينظر إذا وجد وجه من وجوه الرتجيح
كحضور القصة مثالً أو كون أحدمها أصح اعتامد ًا عىل اعتبار األولوية يف كتب

( -)1أحكام القرآن ،ابن العريب ،ج ،0ص .100-101
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الصحاح ،فيقدم البخاري عىل غريه ملا عليه األمة من تلقيه وترجيحه عىل غريه من
الصحاح.
من جهة أخرى نجده يوازن بني روايات أسباب النـزول ويـرجح بعضـها عـىل
بعض مستند ًا عىل الدليل العقل ،عىل سبيل املثال ،الرتجيح بني روايـات سـبب نـزول
ون اأ ههنُ ْم آ امنُوا ب اام ُأنْز ال إ ال ْي اك او اما ُأنْز ال م ْن اق ْبل اك ُيريدُ ا
قوله تعاىل {:اأ امل ْ ت اار إ اىل ا هلذي ان اي ْز ُع ُم ا
ون
ان اأ ْن ُيضـ هل ُه ْم اض ا
الش ْي اط ُ
اأ ْن ايت ااحاك ُاموا إ اىل ال هطا ُغوت او اقدْ ُأم ُروا اأ ْن اي ْك ُف ُروا به او ُيريدُ ه
ـال ًال
ابعيدً ا} [النساء  ،]12 :حيث رجح رواية املنافق اليهودي وقد اختارها سبب ًا للنزول بنا ًء
عىل ما دل عليه الدليل العقل وهو نزاه ُة الرسول عن احليف وامليل يف احلكم ،ثـم عـدم
املجاملــة واملداهنــة عــىل حســاب الــدين والرشــع ،ثــم إن هــذا الــذي ظنهــه كــل مــن
املنافقواألنصاري يتناَّف مع قواعد الرشيعة اإلسالمية وتعاليم الرسالة املحمدية ،ومهمة
الرسول -صىل اهلل عليهوآله وسلم -وعدالته يف احلكم ،فمـن اهتمـه فهـو كـافر ،وأمـا
األنصاري ،وإن كانت زلته كبرية يف حقه ،إاله أن الرسول -صىل اهلل عليهوآلـه وسـلم-

أعرض عنها وأقاهلا لعلمه أهنا ليست صادرة عن اعتقاد أو يقني .
( )1

كام جيمع بني الروا يات املتعددة يف سبب نزول اآلية ،لتقارب الزمان بينها،
فتنزل اآلية أو اآليات يف اجلميع وبذلك يتعذر ترجيح بعضها عىل بعض ،كام حصل يف
رض ْب ُت ْم يف اسبيل اهلله اف ات ابيهنُوا او اال ات ُقو ُلوا
أسباب نزول قوله تعاىل  {:ايا اأ اهيا ا هلذي ان آ امنُوا إ اذا ا ا
الس اال ام ال ْس ات ُم ْؤمنًا ات ْب ات ُغ ا
احل اياة الد ْن ايا افعنْدا اهلله ام اغان ُم كاث ارية
ون اع ار اض ْ ا
ملا ْن اأ ْل اقى إ ال ْيك ُُم ه
اان ب اام ات ْع ام ُل ا
ك ااذل اك ُكنْت ُْم م ْن اق ْب ُل اف ام هن اهللهُ اع ال ْيك ُْم اف ات اب هينُوا إ هن اهللها ك ا
ون اخب ًريا} [النساء :
( -)1املرجع السابق ،ج ،1ص.998
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 ،]91فذكر يف سبب نزول هذه اآلية مخس روايات مفادها ،أن رجالًا من املسلمني قتل
رج ً
ال من املرشكني بعد نُطقه بالشهادتني ،وكانت شهادته هذه لدرء القتل عن نفسه
وليس إسالم ًا منه ،وبعد ذكر الروايات اخلمس قال ابن العريب " :او اك ْي اف اام ت ااص هو ار ْاألا ْم ار
ٍ
مج ال ُة ْاألا ْمر اأ هن املُْ ْسل ام إ اذا الق اي
ااها .او ُ ْ
يها ب ام ْعن ا
اففي اواحدا ة م ْن اهذه ن ااز ال ْت ،او اغ ْ ُري اها ايدْ ُخ ُل ف ا
جي ْز اق ْت ُل ُه ؛ اف اقدْ
ا ْلكااف ار اال اع ْهدا ال ُه اج ااز ال ُه اق ْت ُل ُه ؛ افإ ْن اق اال ال ُه ا ْلكااف ُر  " :اال إ ال اه هإال اهللهُ " امل ْ ا ُ
ا ْعت ااص ام بع اصام ْاإل ْس االم املْاانع م ْن ادمه او اماله او اأ ْهله ،افإ ْن اق ات ال ُه اب ْعدا اذل اك ُقت ال به "(.)1
كام نجده تارة يورد الروايات املتعددة يف سبب النزول دون أن يـرجح بـني
هذهالروايات ،وهذا يعني أن مجيع هذه الروايات مقبولة و ال مرجح عنده ،مثالـه عنـد
ُـم او اال ات ْعتاـدُ وا إ هن اهللها اال
قوله تعاىل { :ايا اأ اهيا ا هلذي ان آ امنُوا اال ُ ا
حتر ُموا اطي ابات اما اأ اح هل اهللهُ الك ْ
ـو ٍ
ال ْ :األا هو ُل :
ُحيب املُْ ْعتادي ان} [املائدة  ،]78 :يف املسألة األوىل ،يقول...." :فيه اث اال اث ُة اأ ْق ا
ـل  ،اواملْ ْقـدا ا ُد  ،او اع ْبـدُ اهلله ْبـ ُن
اأ هن ا ا
مجا اع ًة م ْن اأ ْص احاب النهبي اص هىل اهللهُ اع ال ْيه او اس هل ام من ُْه ْم اع ٌّ
ون  ،وابن مسع ٍ
ُعمر  ،و ُع ْثام ُن بن م ْظع ٍ
ود  ،او اسامل ام ْو اىل اأيب ُح اذ ْي اف اة  ،اج ال ُسـوا يف ا ْل ُب ُيـوت ،
ا ْ ُ ا ْ ُ
اا ا ا ْ ُ ا ُ
حتريم اطي ابات ال هط اعام اوالل اباس اوا ْعت ازال الن اسـاء ،
او اأ ارا ُدوا اأ ْن اي ْف اع ُلوا كاف ْعل الن اهص اارى م ْن ا ْ
وهم بع ُضهم اأ ْن اجيب ان ْفسه  ،و اأ هن ُع ْثام ان بن م ْظع ٍ
ون ك ا
اان م ه ْن اح هـر ام الن اسـا اء اوالزيناـ اة اع ا
ـىل
ا ْ ا ا ُ
ُ ه ا ُ ا
ا ا ه اْ ُ ْ
ـيح
حل ًام او اال او ادكًا ؛ او اقا ُلوا  :ان ْق اط ُع ام اذاك اريناا  ،او انس ُ
رت هه ُبوا  ،او اال اي ْأ ُك ُلوا ا ْ
ان ْفسه  ،او اأ ارا ُدوا اأ ْن اي ا ا
يف ْاألا ْرض  ،ك ااام اف اع ال الر ْه اب ُ
ـب
اح اة اضـا اف ُه اضـ ْيف ،افا ْن اق ال ا
ان ...ال هثاّن :..اأ هن اع ْبدا اهلله ْب ان ار او ا
اح اة او امل ْ اي ات اع هش ،اف اق اال ل از ْو اجته :اما اع هش ْيتيه ؟ اف اقا ال ْت  :ك ا
اان ال هط اعا ُم اقل ًيال  ،افا ْن ات اظ ْرتُك
ا ْب ُن ار او ا
ـل اح اـرام ْ
ـت ْاآل ايـ ُة
إن ُذ ْقتـه ...اون ااز ال ْ
اأ ْن ت ْاأ ا
يت .اق اال  :اح ار ْمت اض ْيفي م ْن اأ ْجل  ،اف اط اعا ُمك اع ا ه
( -)1أحكام القرآن ،ابن العريب ،ج ،1ص.128
~~122

المبحث األول  :سبب النزول الصحيح الصريح مرجح لما وافقه
الرتمذي اع ْن ا ْبن اع هب ٍ
اس { اأ هن ار ُج ًال اجا اء اإىل النهبي اص هىل اهللهُ اع ال ْيه او اس هل ام
...ال هثال ُث  :ار اوى ْ
اف اق اال ال ُه  :ايا ار ُس ا
ارشت للن اساء او اأ اخ اذتْني اش ْه اوة  ،اف اح هر ْمت
ول اهلله ؛ إّن إ اذا اأ اص ْبت ال هل ْح ام ا ْنت ا ْ
يح ُة ْاإل ْر اسال .
الرتمذي  :اصح ا
اع ا هل ال هل ْح ام  ،افن ااز ال ْت ْاآل اي ُة ،اق اال ْ
( )1

املتتبع لطرق ترجيح ابن العريب يف تفسريه جيـده ،أنـه جعـل سـبب نـزول اآليـة
الثابت أصل من أصول الرتجيح ،كام أن سبب النـزول الصـحيح الرصـيح مـرجح ملـا
وافقه من أقوال ،وهبذا استعان-رمحه اهلل -بسبب النـزول ملعرفـة األحكـام ،واملسـائل
الفقهية ،باإلضافة إىل اعتبار قاعدة العربة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب،حيث قال
ـني
عند تفسريه لقوله تعاىل{:إ هن اهللها اي ْأ ُم ُرك ُْم اأ ْن ت اُؤدوا ْاألا اماناات إ اىل اأ ْهل اها اوإ اذا احك ْامـت ُْم اب ْ ا
حتك ُُموا با ْل اعدْ ل إ هن اهللها نع هام ايع ُظك ُْم به إ هن اهللها ك ا
اان اسمي ًعا ابص ًريا} [النساء ]97 :
النهاس اأ ْن ا ْ
ـت يف اسـ اب ٍ
ـي اعا همـة
ااها ن ااز ال ْ
فبعد أن ذكر الروايات يف سبب نزوهلا قال " :ال ْو اف ار ْضـن ا
ب افه ا
ٍ
اهتـا يف ْاألا ْحكاـام  :ا ْل اودي اعـ ُة ،
ب اق ْوهلاا  ،اشام الة بنُ ُظم اها لكُل اأ اماناة ؛ اوه اي اأعْدا اد كاث ارية ُ ،أ هم اه ُ ا
ار ُة  ،اوا ْل اعار هي ُة"(.)0
الر ْه ُن  ،او ْاإل اج ا
اوالل اق اط ُة  ،او ه

أما قول الصحايب يف سبب النزول قد اعتربمهن املرفوع املسند عىل حد قول مجاعة من
املحدثني ،يصح االحتجاج به ،واختاذه مرجح ًا من املرجحات عند تعارض األقوال.

()1
.و ار اوا ُه اب ْع ُض ُه ْم اع ْن ُع ْث اام ان ْبن اس ْع ٍد
 -جاء يف سنن الرتمذي أنه قال :اق اال اه اذا احديث اح اسن غا ريب ا

ال ال ْي اس فيه اعن ا ْبن اع هب ٍ
ُم ْر اس ً
احل هذا ُء اع ْن عكْر ام اة ُم ْر اسالً .سنن الرتمذي ،حتقيق :أمحد
اس او ار اوا ُه اخالد ْ ا
حممد شاكر،كتاب تفسري القرآن ،باب :سورة املائدة ،رقم ،1291 :أحكام القرآن ،ج ،0ص- 111
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()2أحكام القرآن ،ابن العريب ،ج ،1ص .891
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المبحث الثاني :فهم السلف حجة على من بعدهم

املبحث الثاّن:

السلف حجة عىل من بعدهم
فهم ّ

فهم وتفاسري الصحابة وتا بيعهم بإحسان ،ير ّد فهم وتفاسري أهل األهـواء
والبدع ،الذين خالفوا سلف( )٩هذه األمة ،وتقديم تفسري الصـحابة عـىل تفسـري غـريهم
مسألة معلومة مشتهرة ،ذكرها أهل العلم يف كتبهم ،وجعلوا تفسري الصحايب من أحسن
طرق التفسري جودة ومرتبة ،حيث تل رتبته رتبة التفسـري النبـوي( .)4وقاعـدة" :تفسـري
حجـة عـىل مـن بعـدهم" ،وجـه معتمـد يف طـرق
السلف وفهمهم لنصوص الـوحي ّ
ّ
السلف الصالح
الّتجيح عند األصوليني ،يقول الشاطبي.." :وبعد ذلك ينظر يف تفسري ّ
له إن أعوزته السنة؛ فإيم أعرف به من غريهم .)5( "..كيف ال وهم الذين شهد هلم القرآن
بالعدالة واالستقامة ،واملنقول عنهم يشـهد هلـم برجاحـة العقـل ،وعمـق الفهـم ،و ّدقـة
االستنباط ،وهم أبناء اللغة وفرسايا ،يفهمويا من غـري حاجـة إىل معانـاة وتعلـيم ،وال
يشوش أذهايم تقسيامت املتأخرين وتفريعاَتم و َت َكل َفاَتم ،ولذا تنطبع معاين النصـوص
ّ
فهـام للكتـاب،
عىل نفوسهم كام تنطبع الصورة عىل املرآة الصـافية ،فهـم أحسـن النـاس ً
نفسا ،وأبعدهم عن اهلوى .وتالميذهم من التابعني ،أخذوا عنهم ،ويلـوا مـن
وأصفاهم ً
( -)1وهم الصحابة الكرام رضوان اهلل عليهم ،وأعيان التابعني هلم بإحسان ،واألئمة املتبوعني الذين
ُشهد هلم باإلمامة وعرف عظم شأهنم يف الدين ،وتلقى الناس كالمهم خلف ًا عن سلف ،ومل ُيعرفوا
ببدعة أو اشتهروا بلقب غري مريض ،كالقدرية ،واجلربية ،واجلهمية ،واملعتزلة  ،والرافضة...إلخ.
( -)2ينظر :الربهان ،بدر الدين الزركيش ،ج ،0 :ص 188-181؛ اإلتقان ،السيوطي ،ج،0:
ص 991-990؛ التفسري واملفرسون ،الذهبي ،ج ،1:ص.99-91
( -)3املوافقات ،الشاطبي ،حتقيق مشهور بن حسن آل سلامن ( ،مط :دار ابن عفان ،ط ،1 :سنة:
1118هـ 1998-م) ،ج ،1ص.171
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المبحث الثاني :فهم السلف حجة على من بعدهم
وردهم ،واستفادوا من هدهيم ،وهم نقلة علمهم ،فكانوا بذلك مصـابيح هـدى ،أنـاروا
احلق ّ
لكل من جاء بعدهم.
طريق ّ
من النصوص الدّ الة عىل مكانة الصحابة وتابعيهم كثرية ،منها قول اهلل يف حمكم
ٍ ِ
اج ِرين واألَنص ِ ِ
ون األَول َ ِ
يض اهلل
تنزيلهَ { :والسابِق َ
ار َوالذ َ
َ
ون م َن امل َه ِ َ َ
ين ات َبعوهم بِإِح َسان َر َ
ِِ
ٍ
ين فِ َيها َأ َبدً ا َذلِ َ
ك ال َفوز
َعنهم َو َرضوا َعنه َو َأ َعد َهلم َجنات َجت ِري َحتت ََها األَيَار َخالد َ
أن اهلل أثنى عىل من اتبعهم ،واالتباع عام يف ّ
كل
ال َعظِيم} [التوبة  ،]٩00 :ووجه الدّ اللة ّ
األمور التي حيصل فيها االتباع من أصول الدين بام يف ذلك تفسري كالم اهلل ،وقال تعاىل:
ِِ
ِ
{ومن ي َشاقِ ِق الرس َ ِ
َري َسبِ ِ
ني ن َول ِه َما َت َوىل
يل املؤمن َ
ول من َبعد َما َت َب َ
ََ
ني َله اهلدَ ى َو َيتبِع غ َ
ِِ
اءت َم ِص ًريا} [النساء  ،]٩٩3 :فتفسري القرآن بمعان ال تدل عليها
َونصله َج َهن َم َو َس َ
ألفاظه ،ومل يسلك ذلك أحد من سلف هذه األمة ،وإنّام فّس من باب اهلوى ،أو زيغ يف
معتقد خالف به سبيل املؤمنني(سلف األمة) ،فهذا من اتّباع غري سبيلهم ،املستوجب
أن
لنبي صىل اهلل عليه وسلم ّ
للعقوبة العظيمة املذكورة يف اآلية الكريمة ،كام أخرب ا ّ
ِ
ِ
اخلريية فيهم ويف من جاء بعدهمَ "،خري الن ِ
ين
ين َيل َويم ثم الذ َ
اس قر ِين ثم الذ َ
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بأيم خري النّاس ،وهذا يقتض تقديمهم يف كل باب
ويم"( ،)٩وهذه شهادة عظيمة هلم ّ
َيل َ
من أبواب اخلري(.)٩
من أجل هذا ك ّله نجد ابن العريب أوىل اهتامما بتفسري القرآن الكريم بأقوال
الصحابة والتابعني هلم بإحسان ،حيث جعله أص ً
ال من أصول التفسري عنده ،فنقل كثري ًا
من أقواهلم وآرائهم ،فالصحابة – رضوان اهلل عليهم – هلم من امليزات والصفات ما جيعلهم
فوق ّ
كل من جاء بعدهم ،فهم الذين عارصو ا التنزيل ،وصحبوا املصطفى صىل اهلل عليه
( - )1أخرجه البخاري من حديث عبد اهلل بن مسعود ريض اهلل عنه ،أنه قال :اع ْن اع ْبد اهلله اق اال اق اال
ار ُس ُ
ين
وهن ُ ْم ُث هم ا هلذ ا
وهن ُ ْم ُث هم ا هلذ ا
ول اهلله -صىل اهلل عليه وسلم « -اخ ْ ُري النهاس اق ْرنى ُث هم ا هلذ ا
ين اي ُل ا
ين اي ُل ا
اهت ْم اأ ْي اام اهن ُ ْم او اأ ْي اام ُهن ُ ْم اش اها اداهت ْم » ،كتاب :الشهادات ،باب :ال
وهن ُ ْم ُث هم اي ْأتى اب ْعدا اذل اك اق ْوم ت ْاسب ُق اش اها اد ُ ُ
اي ُل ا
يشهد عىل شهادة جور إذا أشهد ،رقم ،0929 :ومسلم ،كتاب :فضائل الصحابة ،باب :اف ْضل
وهن ُ ْم ،رقم.1119 :
وهن ُ ْم ُث هم ا هلذ ا
الص احا ابة ُث هم ا هلذ ا
ه
ين اي ُل ا
ين اي ُل ا
()1
السلف – ريض اهلل عنهم – درجات ال جيوز اخللط بينها ،فهو ليس يف درجة واحدة
 -واملنقول عن ّ

من حيث حج ّيته ،بل ينقسم إىل أقسام هي:
النبي صىل اهلل عليـه
 -٩املنقول عن الصحابة ،فيام ال يدرك بالرأي واالجتهاد ،فهو يف حكم املرفوع إىل ّ
وسلم
 -4ما أمجعت كلمتهم عليه ،ومل َيالف فيه أحد منهم.
 -5ما اختلف الصحابة فيه ،وتعدّ دت أقواهلم يف تفسريه.
 -4املنقول عن التابعني ،وهو دون املنقول عن الصحابة.
ينظر :النّ كت عىل كتاب ابن الصالح ،ابن حجر العسقالين ،حتقيق:ربيع بن هادي املدخل( ،عجـامن،
مط :مكتبة الفرقان ،طك ،5سـنة4005:م) ،ج ،4:ص40:؛ مـنهج النّقـد يف علـوم احلـديث ،نـور
الدين عّت( ،دمشق ،مط :دار الفكر ،ط ،5:سنة٩١١7:م) ،ص.544:
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وس ّلم ،فأخذوا من املنبع الصايف ،مل تكدّ ره األهواء ،وكانت آيات القرآن تنزل بني
أليم عاشوا هذه املعاين واق ًعا
فهام هلا،
وأصحهم ً
فقها ملعانيهاّ ،
ّ
أظهرهم ،فهم أقرب الناس ً
النبي صىل اهلل عليه وس ّلم ،وتتلمذوا عليه ،وعاشوا معه،
يف حياَتم ،وقد أخذوا عن ّ
ومعايشة املريب ومالزمته ،هلا أكرب األثر عىل شخص ّية املت ّعلم وفكره ،فكيف بمالزمة خري
قدوة ومع ّلم؟! بأيب هو وأمي ،ومن أبرز الصحابة الذين نقل عنهم ابن العريب ،اخللفاء
وأيب بن كعب ،وزيد بن ثابت ،وأبو
األربعة ،وابن عمر ،وابن مسعود ،وابن عباسّ ،
موسى األشعري ،وأنس بن مالك ،وعبد اهلل بن عمرو بن العاص ،كام كان عىل رأس
التابعني الذين نقل آراءهم واعتمد أقواهلم :جماهد بن جرب ،وعطاء بن أيب رباح ،وسعيد
والضحاك بن مزاحم ،وعكرمة موىل ابن عباس ،وقتادة بن
بن جبري ،وزيد بن أسلمّ ،
والسدّ ي ،واحلسن البرصي ،وسعيد بن
دعامة السدويس ،وأبو العالية رفيع بن مهرانّ ،
املس ّيب وغريهم( ،)٩وُتثّل اعتامده عىل أقوال الصحابة والتابعني يف التفسري عىل رضبني:

( - )1يف مكة نشأت مدرسة ابن عباس واشتهر من تالميذه بمكة :سعيد بن جبري ،وجماهد ،وعكرمة
موىل ابن عباس ،وطاووس بن كيسان اليامين ،وعطاء بن أيب رباح ،وهؤالء مجي ًعا من املوايل ،وهم
َيتلفون يف الرواية عن ابن عباس قلة وكثرة ،والذي ورد فيه يشء ذو بال هو عكرمة ،ويف املدينة اشتهر
أ َيب بن كعب بالتفسري أكثر من غريه ،وكثر ما ن ِقل عنه يف ذلك .واشتهر من تالميذه من التابعني الذين
أخذوا عنه مبارشة أو بالواسطة :زيد بن أسلم ،وأبو العالية ،وحممد بن كعب القرظيّ .أما يف العراق
نشأت مدرسة ابن مسعود التي يعتربها العلامء نواة مدرسة أهل الرأي :وعرف بالتفسري من أهل
العراق كثري من التابعني .اشتهر منهم علقمة بن قيس ،ومّسوق ،واألسود بن يزيد ،ومرة اهلمذاين،
وعامر الشعبي ،واحلسن البرصي ،وقتادة بن دعامة السدويس .هؤالء هم مشاهري املفّسين من
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 -٩يورد قول الصحابة والتابعني من تفسري لآليات القرآنية الكريمة دون تعقيب ،وهذا
يعني التسليم والقبول هلذه األقوال ،واعتبارها من املرجحات يف تفسري اآلية ،ومن أمثلة
ذلك:
ِ
ِ
ِ
َـاب اهللِ
ـن الن َسـاء إِال َمـا َم َلكَـت َأي َامنكـم كت َ
أ -عند تفسري قوله تعاىلَ { :واملح َصنَات م َ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ني َف َام استَمتَعتم
َري م َسافح َ
َع َليكم َوأحل َلكم َما َو َر َاء َذلكم َأن تَبتَغوا بِ َأم َوالكم حمصن َ
ني غ َ
يض ِ
ِ ِ
َاح َع َليكم فِ َيام ت ََر َ
ـة إِن
اضيتم بِ ِه ِمن َبع ِد ال َف ِر َ
ورهن َف ِر َ
يض ًة َو َال جن َ
بِه منهن َفآتوهن أج َ
َان َعلِ ًيام َحكِ ًيام} [النساء  .]44 :يرشع -رمحـه اهلل -حتـت املسـألة الرابعـة يف سد
اهللَ ك َ
األقوال التي حتصلت عنده ،وقد بلغـت سـتة أقـوال ،فيقـول " :األَولَ :أن املحصـن ِ
َات
َ
اسَ ،وابن َمسـعودٍ َ ،وابـن امل َسـي ِ
َذ َوات األَز َواجِ ؛ َقا َله ابن َعب ٍ
ب َوغَـريهمَ .و َقا َلـه َمالِـك
واختَاره .الث ِاينَ :ذوات األَزواجِ ِمن امل ِ ِ
ِ
مها .الثالِث ِ :من َمجِي ِع
رشك َ
َ
َ
َ
ني ؛ َقا َله َع يل َو َأنَس َوغَري َ
َ
اء األَرب ِع اللو ِايت ح َللن َله ؛ َقا َله عبيدَ ة .الرابِعَ :أين مجِيع النس ِ
النس ِ
اء َع َىل ِ
اإلط َ
ـال ِق ؛ َقا َلـه
َ
َ
َ َ َ
َ
َ
َ
ني .السادِسَ :أن املحصن ِ
.اخل ِ
امس :املَعنَى َال َتنكِح املَر َأة زَو َج ِ
َات َ
َطاوس َوغَريه َ
احل َرائِـر ؛
َ
َقا َله عر َوة َوابن ِش َه ٍ
اب "

()1

الصحابة والتابعني يف األمصار اإلسالمية الذين خلفوا لنا ترا ًثا علم ايا خالدً ا .ينظر :مباحث يف علوم
القرآن ،مناع القطان ،ص30-4١:

( - )1أحكام القرآن ،ابن العريب ،ج ،1:ص192
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يف هذا املثال ،يكتفي ابن العريب بّسد األقوال يف تفسري "املحصنات" دون تعقيـب
أو تعليق ،وهذا يعني أن هذه املعاين ك ّلها حمتملة عنده ،بخالف ما ذكره يف نفـس اآليـة،
حيث سد األقوال التي جاءت يف تفسري { إال َما َم َلكَت َأي َامنكم }حتت املسألة اخلامسـة،
وجعل املسألة السادسة يف تنزيل األقوال وتقديرها ،وتالها يف السابعة بـاالعّتاض عـىل

األقوال ،وختم الثامنة باملختار من األقوال .
( )٩

ـاملِني ع َليهـا وامل َؤل َف ِ
ني والع ِ
ِ
ِ
ِ
ـة
َ َ َ َ
عند تفسري قوله تعاىل{ :إِن َام الصـدَ َقات للف َق َـراء َواملَ َسـاك ِ َ َ
يل َف ِر َ ِ
اب والغ ِ ِ
ـن السـبِ ِ
يل اهللِ َواب ِ
ني َو ِيف َسـبِ ِ
ـن اهللِ َواهلل َعلِـيم
َارم َ
يضـ ًة م َ
قلوهبم َو ِيف الر َق ِ َ
َحكِيم} [التوبة  ،]20 :ينقل ابن العريب أقـوال بعـض الصـحابة والتـابعني وغـريهم يف
ِ ِ ِ
ِ
ـو ٍ
ال :
تفسري الفقري واملسكني فيقول حتت املسألة اخلامسةَ " :أمـا ال َفقـري َ :ففيـه َث َامن َيـة َأق َ
ِ ِ
ِ
ني  :ال َف ِقري السائِلَ .وبِ ِه َق َال َمالِك ِيف كِت ِ
َاب اب ِن
األَول َ :أن ال َفق َري املحتَاج امل َت َعفف َ ،واملسك َ
ان .الث ِ
َسحن ٍ
ون َو ِه َي :املَس َأ َلة السادِ َسة َ :قا َله ابن َعب ٍ
ـاين :
َاره ابن َشـع َب َ
اس َوالزه ِري َ ،واخت َ
ِ
ِ
ِ
ال َف ِقري هو املحتَاج الز ِمن ِ ِ
َ
ـري
َ
َ
.واملسكني ه َو املحتَاج الصحيح ؛ َقا َله َقتَا َدة .الثالـث  :أن ال َفق َ
اس َقا َله إبر ِ
ِ ِ
ني َسائِر الن ِ
اهيم َوغَريه .الرابِع  ،ال َف ِقري املسلِم َ ،واملِسكِني َأهل
املحتَاج َ ،واملسك َ
َ
امس  :ال َف ِقري ال ِذي َال َيشء َلـه  ،واملِسـكِني ال ِ
.اخل ِ
الكِت ِ
َاب َ
ـذي َلـه َيشء ؛ َقا َلـه الشـافِ ِعي.
َ
َ
ِ
السادِس  :عكسه ؛ َق َال َأبو حنِي َف َة  ،وال َق ِ
ايض َعبد ال َوه ِ
َـره
َ
َ
َ
ـاب .السـابِع َ :أنـه َواحـد َ ،ذك َ
يد .الث ِ
لِلتأكِ ِ
امن  :الف َق َراء امل َه ِ
ون َ ،واملَ َساكِني األَع َراب" .
اجر َ
( )4

( - )1ينظر :أحكام القرآن ،ابن العريب ،ج ،1:ص190- 192:
( - )2املرجع نفسه ،ج ،0ص.901- 901
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يف هذا املثال ذكـر ابـن العـريب األقـوال يف تفسـري –الفقـري واملسـكني -بـذكر
صاحب القول تارة ،وبإغفاله تارة أخرى ،دون أن يذكر تعقيب ًا عىل أي قولّ ،
ولعل هـذه
األقوال ك ّلها حمتملة عنده ،قد رضيها فلم يعقب عليها.
 -4يورد تفسري الصحابة والتابعني لآليات القرآنية الكريمة ،مع مناقشة هذه املـأثورات
واألقوال والّتجيح بينها استناد ًا إىل الدليل ،وهذا مسلكه يف معظم تفسريه ،من األمثلـة
عىل ذلك:
ِِ
ِ
ِ
ِ
ني}
 عند تفسري قوله تعاىلَ { :حافظوا َع َىل الص َل َوات َوالص َالة الوس َطى َوقوموا هللِ َقـانت َوت َي ِرد َع َىل َم َع ٍ
ـان ،
[البقرة  ،]454 :يقول ابن العريب ":اع َلموا َوف َقكم اهلل َت َع َاىل َأن القن َ
اَتا َأر َبع  :األَول  :الطا َعة َقا َله ابن َعب ٍ
اس .الث ِاين  :ال ِق َيام َقا َله ابن ع َم َـر َ ،و َق َـر َأ َ { :أمـن
أم َه َ
ـالةِ
اجدً ا و َقائِام } و َق َال النبِي صىل اهلل ع َلي ِ
ِ
ـه َو َسـل َم َ { :أف َضـل الص َ
َ
َ
َاء اللي ِل َس ِ َ ً َ
ه َو َقانت آن َ
اهد .و ِيف الص ِ
جم ِ
طول القن ِ
حيحِ َق َال زَيد  " :كنـا نَـ َتكَلم
وت } .الثالِث  :إنه السكوت َقا َله َ
َ
ِيف الص َالةِ حتى َن َز َلت  { :وقوموا هللِ َقانِتِني } َفأ ِمرنَا بِالسـك ِ
ـوت
وت "(. )٩الرابِـع َ :أن القن َ
َ
َ
َ
ون َمجِيع َها م َرا ًدا ؛ ِألَنه َال َتنَاف َر فِ ِيه إال ال ِق َيام َ ،فإِنـه
.و َه ِذ ِه املَ َع ِاين كل َها َي ِصح َأن َيك َ
اخلشوع َ
ـىل َتكَل ٍ
ِِ
ِ
ـف َ .و َقـد َصـىل ابـن َعب ٍ
ني  ،إال َع َ
ـاس
َيبعد َأن َيك َ
ون َمعنَى اآل َية َ :وقوموا هللِ َقائم َ
َت فِ َيها َ ،ف َلام َف َر َغ ِمن َها َق َال َ :ه ِذ ِه ِه َي الص َالة الوسـ َطى َ ،و َق َـر َأ اآل َيـ َة َإىل َقولـه
الصب َح َو َقن َ
( )1أخرجه الشيخان ،واللفظ ملسلم من حديث أبى عمرو ه
الش ْي اباّن اع ْن از ْيد ْبن اأ ْر اق ام اق اال ُكنها ان ات اك هل ُم يف
ني) اف ُأم ْرناا بالس ُكوت
(و ُقو ُموا هلله اقانت ا
الصالاة احتهى ن ااز ال ْت ا
الر ُج ُل اصاح اب ُه او ُه او إ اىل اجنْبه يف ه
ه
الصالاة ُيكال ُم ه
او ُهنيناا اعن ا ْل اكالام .البخاري ،كتاب :التفسري ،باب :باب { وقوموا هلل قانتني } ،مطيعني ،رقم:
الصالاة اون ْاسخ اما اك ا
احته ،رقم:
ان م ْن إ اب ا
1012؛ مسلم ،كتاب :املساجد ،باب :باب ا ْحتريم ا ْل اكالام َّف ه
.1011
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المبحث الثاني :فهم السلف حجة على من بعدهم
حيح ِرواية زَي ِد ب ِن َأر َقم ؛ ِألَيا نَص َثابِت عن النبِي صىل اهلل ع َلي ِ
َتع َاىل َ { :قانِتِني } والص ِ
ـه
َ
َ
َ
َ ي
َ َ
َ
َ
َ َ
َو َسل َم َف َال يل َت َفت َإىل حمت ََم ٍل ِس َو َاها"(.)4
ففي هذا املثال يستعرض ابن العريب أقوال الصحابة والتابعني يف تفسري "القنـوت"
يوجه هذه األقوال ،ويرجح أقواها ،وهو السـكوت اسـتناد ًا إىل مـا ورد يف احلـديث
ثم ّ
الصحيح الذي معه ال يلتفت إىل معنى سواه.
 عند تفسري قوله تعاىلَ { :ال تَقم فِ ِيه َأ َبدً ا ملَس ِجد أس َس َع َىل التق َوى ِمن َأو ِل َيو ٍم َأ َحق َأن
ِ
ين} [التوبة  ،]٩04 :نجده يـذكر
تَقو َم فِ ِيه فِ ِيه ِر َجال حيِب َ
ون َأن َي َت َطهروا َواهلل حيب املطه ِر َ
األقوال يف تفسري قوله {ملَس ِ
جد أس َس َع َىل التق َوى ِمن َأو ِل َيو ٍم } وما املقصود باملسـجد؟
أهو مسجد قباء؟ أم مسجد رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم؟ .ثم يوجه هذه األقوال مع
ويرجح يف النهاية القول بأن املقصود باملسجد هو مسجد رسول اهلل صىل اهلل
ذكر الدليلّ ،

عليه وسلم استناد ًا إىل ما ورد يف احلديث الصحيح الذي ذكره .
( )٩

وهذه أمثلة د ّلت بوضوح عىل مدى اهتامم ابن العريب بأقوال الصحابة والتابعني رضـوان
اهلل عليهم ،واتاذها طريق ًا من طرق ترجيحاته.
أن ابن العريب كان يستشهد بأقوال الصحابة والتابعني هلم
وممّا جيب ذكره هناّ ،
بإحسان ،ويقاريا بأقوال غريهم من املفّسين ،مرجح ًا بعضها عىل بعض وفق ما
يقتضيه الدليل ،وما يثبت باحلديث الصحيح ،ويف تعليل هذه الظاهرة يمكن القول:

( – )2أحكام القرآن ،ابن العريب ،ج ،1ص.120-121
( )1ينظر :أ حكام القرآن ،ابن العريب ،ج ،0:ص.971- 971
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المبحث الثاني :فهم السلف حجة على من بعدهم
أن اجلمع بني أقوال الصحابة والتابعني وأقوال غريهم من املفّسين ،ثم املفاضلة بينها
مع الّتجيح ،يرجع إىل اعتبار تفسري الصحايب من قبيل املوقوف ،فهو جمرد رأي ،وليس
قوالً لرسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم وجب قبوله وااللتزام به ،أو أنه حجة وجب األخذ
هبا .لذا فإن ابن العريب كان يقرن أقواهلم مع أقوال غريهم من املفّسين م َفاض ً
ال وموازن ًا
بينها مجيعها.
 عىل أن فريق ًا من العلامء عدّ وا أقوال الصحابة حجة وجب األخذ هبا ،وهي وإن كانتمن قبيل االجتهاد والرأي إال أيا مبنية عىل ما اختصوا به عن غريهم من الوقوف عىل
أسباب النزول ،وُتكنهم من العربية ،مع سيالن أذهايم وصفاء نفوسهم ،وسامعهم من
السالم ،ولذا فإن أقواهلم من قبيل املرفوع ،مثل أسباب
النبي املعصوم علية الصالة و ّ
النزول ونحوه مما ال جمال للرأي واالجتهاد فيه.
اهتم أبو بكر بنقل تفسري الصحابة يف اآليات التي احتاج إىل تفسريها يف كتابـه ،ومـا
ذلك إال دراية منه بأمهية ذلك ،فالصحابة هم الذين حرضوا التنزيل ،وتلقوا علومهم من
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ،وهم العرب الذين حيتج بكالمهم يف فهم معاين القـرآن
الكريم ،ويعترب تفسريهم ،وتفسري التابعني ،وتفسري الذين اعتمدوا عىل أقوال الصـحابة
والتابعني باألسانيد الصحيحة  ،وإذا كان ابن العريب يذكر أقوال الصـحابة والتـابعني يف
التفسري ،ثم يذكر بجانبها أقوال غريهم من املفّسين ثم يوازن بينها ويرجح ،فإنه بالتايل
يعدّ هذه األقوال من قبيل املوقوف ال املرفوع ،وعىل هذا يكـون قـد سـار عـىل يـج أيب
النبي -صىل اهلل عليه وآله وسلم -فهو عىل الرأس والعني،
حنيفة الذي قال :ما جاء عن ّ
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المبحث الثاني :فهم السلف حجة على من بعدهم
وما جاء عن الصحابة ترينا ،وما جاء عن غريهم فهم رجـال ونحـن رجـال( ،)٩وح ّقـا
السلف واعتامدها كتفسري صحيح ومناقشتها وقت اللزوم ظاهرة واضحة
األخذ بأقوال ّ
السلف ،وهو ال يقل يف هذا العلم عن
بينة يف كتابه – رمحه اهلل –فيعترب هبذا عامل بتفاسري ّ
ررا نفيسة ،ال غنى ألهـل التفسـري
معرفته بالفقه وأصوله .فقد حوى كتابه (األحكام) د ً
من الرجوع إليه.

( - )1قال ابن حزم ..." :ثم هذا أبو حنيفة يقول ما جاء عن اهلل تعاىل فعىل الرأس والعينني ،وما جاء
عن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وآله و سلم -فسمعا وطاعة ،وما جاء عن الصحابة -ريض اهلل عنهم -
= خترينا من أقواهلم ومل نخرج عنهم ،وما جاء عن التابعني فهم رجال ونحن رجال ،فلم ينكر عن
نفسه خمالفة التابعني وإنام مل ير اخلروج عن أقوال الصحابة توقريا هلم" .اإلحكام رشح أصول
األحكام ،ج ،1ص.979-977
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المبحث الثالث :تفسير جمهور السلف مقدم على كل تفسير شاذ

املبحث الثالث:

تفسري مجهور السلف مقدم عىل كل تفسري شاذ

إن ُوجد قول خمالف جلمهور السلف يف تفسري آية من كتاب اهلل ،ومل يكـن يرتكـز عـىل
دليل قوي ،أو مل توجد فيه داللة واضحة جلية ،فيعترب هذا القـول املخـالف للجمهـور
قول شاذ  ،مردود عىل صاحبه ،ويعترب قول اجلمهـور عمـدة وأصـل يرجـع إليـه عنـد
( )1

ووجد من خالف مجهـور املفرسـين،
اخلالف  ،فتنصيص العلامء عىل شذوذ قول معنيُ ،
( )0

وال دليل له ،فهذه قاعدة هي املرجحة لقـول اجلمهـور ،واألدلـة التـي تقِضـ بصـحة
القاعدة كثرية جد ًا ،منها:
حديث (ذو اليدين)  ،الذي يعترب واضح الداللة عىل تقوية القول األكثر ،حيث
( )1

قويالنبي صىل اهلل عليه قول ذي اليدين بقول الصحابة ،فوافقوه عىل ما قال فأخذ
بقوهلم تارك ًا لظنه بأنه صىل أربع ًا.

( -)1الشاذ هنا يشبه الشاذ عند املحدثني يف مصطلح احلديث ،فهو رواية الثقة حديث ًا خيالف ما روي
الناس فمخالفة الراوي الثقة لرواية الثقات ومن هو أوىل منه بكثرة عدد أو زيادة حفظ يعد شذوذا،
ويكون حكمه الرد ،والقول ينطبق عىل املفرس إذ خالف عامة املفرسين ،ينظر :الباعث احلثيث رشح
اختصار علوم احلديث ،ص.91
وعرفه بعض األصوليني بقوهلم :الشذوذ قول الواحد وترك قول األكثر ،ينظر البحر املحيط يف أصول
الفقه ،ج ،1ص917
( -)2ينظر :قواعد الرتجيح عند املفرسين ،ج ،1ص.077
( -)3أخرجه البخاري من حديث اأبى ُه ار ْي ار اة اأ هن ار ُس ا
ف م ان
ْرص ا
ول اهلله  -صىل اهلل عليهوآله وسلم  -ان ا ا
ول اهلله اف اق اال ار ُس ُ
يت ايا ار ُس ا
الص ا
ول اهلله  -صىل اهلل عليه
ال ُة اأ ْم ناس ا
رصت ه
ا ْثنات ْاني ،اف اق اال ال ُه ُذو ا ْل ايدا ْين اأ اق ُ ا
ام ار ُس ُ
ول اهلله  -صىل اهلل عليه وسلم  -اف اص هىل
وآهلوسلم  «-اأ اصدا اق ُذو ا ْل ايدا ْين »  .اف اق اال الن ُ
هاس ان اع ْم  .اف اق ا
ارب اف اس اجدا م ْث ال ُس ُجوده اأ ْو اأ ْط او ال .كتاب اجلامعة واإلمامة ،باب هل ياخذ
ا ْثنات ْاني ُأ ْخ ار اي ْني ُث هم اس هل ام ُ ،ث هم ك ه ا
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وترجيح أيب بكر-ريض اهلل عنه -خرب املغرية بن شعبة ملا عضـده خـرب حممـد بـن
مسلمة( ،)1وأمثال هذا كثري عند الصحابة والتابعني ،الذين رجحوا بكثرة العدد ،وكانوا
يعتربون رواية األكثر أقوى يف الظن وأبعد عن اخلطأ وأقـرب إىل الصـواب مـن روايـة
وقول األقل ،وتقديم األرجح واألغلب يف الظن متعني ،يقول ابن جرير الطربي" :وما
جاء به املنفرد ،فغري جائز االعرتاض به عىل ما جاءت به اجلامعة التـي تقـوم هبـا احلجـة

نق ًال وقوالً وعم ًال .
( )0

كام نص ابن العريب عـىل هـذا الوجـه واعتـربه وجهـا مـن أوجـه الرتجـيح يف كتابـه
املحصول من الباب الذي عقده كتاب الرتجيح فقال" :الثالث :أن يكون أحد األثـرين

اإلمام إذا شك بقول الناس  ،رقم170؛ ومسلم يف كتاب املساجد ،باب السهو يف الصالة والسجود
له ،رقم .1111
()1
يص اة ْبن ُذ اؤ ْي ٍ
اجلده ُة إ اىل اأبى ابك ٍْر الصديق
 أخرجه مالك يف املوطأ من حديث اقب اب اأ هن ُه اق اال  " :اجا اءت ْ ا

ت ْاس اأ ُل ُه م اريا اث اها اف اق اال اهلاا اأ ُبو ابك ٍْر اما الك يف كتااب اهلله ايشء او اما اعل ْم ُت الك يف ُسنهة ار ُسول اهلله -صىل اهلل
رض ُت ار ُس ا
ول
هاس اف اس اأ ال الن ا
عليهوآله وسلم -اش ْي ًئا اف ْارجعي احتهى اأ ْس اأ ال الن ا
هاس .اف اق اال املُْغ اري ُة ْب ُن ُش ْع اب اة اح ا ْ
ام ُحم ا همدُ ْب ُن ام ْس ال ام اة
اهلله -صىل اهلل عليهوآله وسلم -اأ ْع اط ا
اها السدُ اس .اف اق اال اأ ُبو ابك ٍْر اه ْل ام اع اك غا ْ ُري اك اف اق ا
األان اْصاري اف اق اال م ْث ال اما اق اال املُْغ اري ُة اف اأ ْن اف اذ ُه اهلاا اأ ُبو ابك ٍْر الصد ُيق" ،كتاب الفرائض ،باب مرياث اجلدة،
رقم 1272؛ وأخرجه أبو داود يف سننه ،كتاب الفرائض ،باب يف اجلدة ،رقم0791؛ والرتميذي،
كتاب الفرائض ،باب مرياث اجلدة ،رقم  ،0121وقال :ويف الباب عن بريدة وهذا أحسن وهو أصح
من حديث ابن عيينة.
( -)2جامع البيان يف تأويل القرآن ،الطربي،ج ،0ص.107
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أكثر رواة"( ،)1وهذا ما تقرر يف األصول أن كثرة الرواة من املرجحـات ،والقـول بعـدم
الرتجيح بالكثرة ضعيف(.)1

ومن أمثلة هذا الوجه املرجح عند ابن العريب ،تفسريه للفظة(ال ُبدن) التي هي الواحدة
من اإلبل ،سميت بذلك من البدانة وهي السمن ،وهو قول مجهور املفرسين ،خالف يف
ذلك جابر وعطاء باعتبارهم البقرة بدنة وكذا ابن شجرة ()1الذي يعترب الغنم بدنة ،فقال

( -)3املحصول يف أصول الفقه ،ابن العريب ،أخرجه واعتنى به ،حسني عل البدري ،علق عليه سعيد
عبد اللطيف فودة( ،األردن ،مط :دار البيارق ،ط ،1 :سنة1102 :هـ1999-م) ،ص.119
ُ
احلق لو
( -)4خالف
احلنفية يف الرتجيح بالكثرة ،وقاسوا الرواية عىل البينات كالشهادات ،فكام أن ه
ٍ
رج ُح
شهد به شاهدان ثبت ،وال يزيدُ ثبو ُته بشهادة ثالثة أو أربعة ،أو بمعارضتهم ،فكذلك ال ُي ه
بالكثرة يف الرواية.
األخبار ختتلف عن
صح ُة الرتجيح بالكثرة يف األخبار؛ ألن
=والراجح الذي عليه أهل العلم هو ه
ا
الشهادة يف هذا ،فالشهاد ُة هلا نصاب ،إذا ُوجد متتوقىض هبا القايض ،وأما الرواية فليس هلا نصاب
تصل الر ُ
حمده د ،وهلذا قد ُ
تقف عند درجة اآلحاد.ينظر :أصول الفقه
واية إىل التواتر أو االستفاضة ،وقد ُ
الذي ال يسع الفقي اه جه ُله،عياض بن نامي السلمي( ،بريوت ،مط :دار ابن حزم ،ط ،1 :سنة:
0229م) ،ص.091
( -)1هو أبو بكر أمحد بن كامل بن خلف بن شجرة ،من العلامء باألحكام ،وعلوم القرآن ،والنحو،
والتاريخ،وأيام الناس ،واألدب ،وله فيها مصنفات،أخذ العلم عن حممد بن جرير الطربي ،ويل قضاء
الكوفة وحدث عن حممد بن اجلهم الصيمري وأيب قالبة الرقايش وغريمها روى عنه الدارقطنيوأبو
عبيد اهلل املرزباّن وغريمها ،مات يف حمرم سنة مخسني وثالث مائة وكان متساهال يف احلديث .ينظر:
األعالم للزركل ،ج ،1ص ،199سري أعالم النبالء ،الذهبي ،ج ،19ص.919
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أبو بكر يف الرد عليهم" :و اق روي عن جاب ٍر وع اط ٍ
اء أا هن ا ْل اب اق ار اة ُي اق ُال اهلاا ابدا ناة او احكاى ا ْب ُن
ا دْ ُ ا ا ْ ا ا ا

اش اج ار اة اأ هن ُه ُي اق ُال يف ا ْل اغنام  ،او ُه او اق ْول اشا ٌّذ  ،اوا ْل ُبدْ ُن ه اي ْاإلب ُل" .
( )0

ويف مسألة نسخ آية املتوَّف عنها زوجها وعدم نسخها يرجح قول األكثر ،فريوي
قوالن يف نسخ قوله تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ
ﭪ ﭫ ﭬ ﭼ[البقرة،]011 :قول األكثرين بأهنا ناسخة لقوله تعاىل :ﭽ ﭲ ﭳ
ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ
ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﭼ[البقرة ،]012 :حيث كانت عدة الوفاة يف صدر
اإلسالم حوالً ،كام كانت يف اجلاهلية ،ثم نسخ اهلل تعاىل ذلك بأربعة أشهر وعرش ،أهنا
منسوخة بقوله تعاىل :ﭽ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ
ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﭼ[البقرة،]012 :
تعتد حيث شاءت ،مروي عن ابن عباس وعطاء ،فيقول بعدما اعترب القول الثاّن
ضعيف ،وقد ال يثبت ويصح عن من قالوا به  ":او ْاألا اصح ُه او ا ْل اق ْو ُل ْاألا هول ك ااام اح هق ْقناا ُه
يف ا ْلق اسم الثهاّن م ْن " النهاسخ اواملْانْ ُسوخ " .
حيث قال -رمحه اهلل-يف كتابه الناسخ واملنسوخ :هذه اآلية مشكلة وبياهنا يف
األحكام( ،)1واملتعلق هبذا القسم منها أهنا منسوخة .ثبت أن ابن الزبري قال لعثامن ريض

( -)2أحكام القرآن ،ابن العريب ،ج ،1ص.091
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اهلل عنهام ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ
ﭬﭼ نسختها اآلية األخرى ،فلم تكتبها ،قال :يا ابن أخي ال أغري منه شيئ ًا ،وروى
عطاءعن ابن عباس ريض اهلل عنهام (نسخت) هذه اآلية عدهتا عند أهلها فتعتد حيث
شاءت ،وقال جماهد :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ
ﭫ ﭬﭼ قال :كانت هذه املعتدة تعتد عند أهل زوجها واجب فأنزل اهلل تعاىل:ﭽ
ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﮈ ﭼ إن شاءت سكنت وإن شاءت خرجت ،جعل اهلل
هلا مت ام السنة سبعة أشهر وعرشين ليلة ،وصية إن شاءت عىل الوجه األول ،فجعلها
جماهد عىل هذا القول ثابتة ،وذكر قوم أن احلرة كانت إذا توَّف عنها زوجها خريت إن
شاءت أن تقيم يف بيت زوجها وينفق عليها من ماله سنة ،فإن أبت إال اخلروج مل يكن هلا
يشء ،فنسخ ذلك بآية املواريث ،ثم بعد ذلك قال:

()1
يض اهللهُ اعنْ ُه  :اق ْوله
قال يف كتابه األحكام :اع اىل اما ار اوى ْاألائ هم ُة يف هالصحيح اأ هن ا ْب ان الز اب ْري اق اال ل ُع ْث اام ان ار ا

ين ُيت ااو هف ْو ان منْك ُْم او اي اذ ُر ا
اجا اوص هي ًة ألا ْز اواجه ْم } ن ااس اخت اْها ْاآل اي ُة ْاألُ ْخ ارى افل ام ات ْك ُت ْب اها
ون اأ ْز او ً
ات اع ااىل  { :او اا هلذ ا
؟ اق اال  :ايا ا ْب ان اأخي ؛ اال ُأغا اري منْ ُه اش ْي ًئا اع ْن امكاانه  ،او اقدْ اق اال ْاألائ هم ُة ه
إن النهب هي اص هىل اهللهُ اع ال ْيه او اس هل ام { اق اال
ل ْل ُفريعة بنْت مالك بن سن ٍ
ااب اأ اج ال ُه } افت ااق هر ار م ْن اه اذا
اان ح ا
ني ُقت ال از ْو ُج اها ُ :ا ْمكُثي يف اب ْيتك احتهى اي ْبلُغا ا ْلكت ُ
ْ
اْا
ا
ات ب ْ
هلل
ني اأ ْن ات ْب اقى بآ اية ْاإل ْخ اراج ُ ،ث هم ن ااس اخ اها ا هُ
ني اأ ْن اخت ُْر اج م ْن اب ْيت اها او اب ْ ا
اخل ايار اب ْ ا
اأ هن املُْت ااو هَّف اعن اْها از ْو ُج اها كاان ْ
ص ُ ،ث هم اأ هكدا اذل اك ار ُس ُ
ول اهلله اص هىل اهللهُ اع ال ْيه او اس هل ام ب اأ ْمره ل ْل ُف ار ْي اعة باملُْكْث يف
الرتب ُ
ات اع ااىل ب ْاآل اية ا هلتي ف ايها ه ا
اب ْيت اها ؛ افك ا
اان اذل اك اب ايانًا للس ْكناى ل ْل ُمت ااو هَّف اعن اْها از ْو ُج اها ُق ْرآنًا او ُسن ًهة  .أحكام القرآن ،ابن العريب ،ج،1
ص.089
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جلاهل هية إ اذا ت ُُو اَّف اعن اْهـا از ْو ُج اهـا
وحتقيق القول فيه ما ثبت يف الصحيح من " :أن املْا ْر اأة يف ا ا
ُـؤتاى بدا ا هبـ ٍة
ـم ت ْ
اهبا او امل ْ امت ا هس طي ًبا اوالا اش ْي ًئا احتهى امت ُ هر اهبا اسناة ُث ه
رش ث اي ا
اد اخ ال ْت ح ْف ًشا او الب اس ْت ا ه
ٍ
ار اأو اش ٍ
رتمـى
اة اأ ْو اط ْ ٍري اف ات ْفتاض به اف اق هل اام ات ْفتاض ب ايشء إاله ام ا
ا
مح ٍ ْ
ات ُث هم اخت ُْر ُج اف ُت ْع اطى اب اع اـر ًة اف ا ْ
اهبا ُث هم ت اُراج ُع اب ْعدُ اما اشا اء ْت م ْن ط ٍ
ـريه"( ،)1فلـام جـاء اإلسـالم أبقـى اهلل تعـاىل
يب اأ ْو اغ ْ
الرتبص كام كانوا يفعلون ،ثم أسقط اهلل ذلك إىل أربعة أشهر وعرش فكـان هـذا نسـخا،
وإن كان من نقصان فعندنا الزيادة ،والنقصان نسخ كام تقدم إيضـاحه وتفصـيله ،فهـذا
مقتىض صحيح احلديث وظاهر القرآن ،فأما األخذ من مال الزوج فليس يف القـرآن وال
حديث ،وكذلك السكنى يف املنزل ال يؤخذ من هذه اآلية بنص ،ألن قوله ( :يرتبصـن)
ال يعطي مقتضاه لزوم املسكن وإنام استفيد اللزوم من آية النساء الصغرى ،وسرتاه مبينا
يف هذا القسم ويف قسم األحكام هناك إن شاء اهلل ،وقد استغرب النـاس كـون الناسـخ
قبل املنسوخ يف (اخلطاب) ،وليس ذلك بغريب فإن إثبات (اآلي ،والسور) يف الكتـاب
مل يكن عىل الرتتيب يف النزول ،وربك أمل برتتيب اإلنزال وترتيب الكتـاب ،وهـو بكـل
يشء عليم ،ثم جاء حديث سبيعة األسلمية أهنا ولدت بعد وفاة زوجها بليال فاستأذنت
رسول اهلل -صىل اهلل عليهوآله وسلم -فقال هلـا" :انكحـي مـن شـئت فقـد حللـت"،
فخص من املرتبصات للمدة احلوامل يف سـقوط العـدة ،فصـارت هـذه اآليـة ناسـخة
لغريها خمصوصة بالنسبة يف نفسها ،وخفي هذا عىل مجاعة منهم ابـن عبـاس -ريض اهلل

( -)1أخرجه البخاري ،كتاب :الطالق ،باب :حتد املتوَّف عنها زوجها أربعة أشهر وعرشا ،رقم:
 ،9201ومسلم ،كتاب :الطالق ،بابُ :و ُجوب اإل ْحدا اد َّف عده ة ا ْل او افاة او ا ْحتريمه َّف غا ْري اذل اك إاله اث ا
ال اث اة
اأ هيا ٍم ،رقم.1721 :
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عنه -فقال ":إن املتويف عنها زوجها تعتد آخر األجلني ،إما الوضع ،وإما انقضـاء مائـة
ليلة وثالثني ليلة" ولو بلغهم هذا احلديث ما ختلفوا عنه ،وإذا مل يبلغهم فالذي يقتضـيه
القياس ما ذكروه واهلل أعلم(.)1

( -)1الناسخ واملنسوخ يف القرآن الكريم ،ابن العريب ،حتقيق :عبد الكبري العلوي املدغري( ،الرباط،
نارش :وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ،ط ،1:سنة1977 :م) ،ج ،0ص.11-11
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الفصل الثالث :طرق متعلقة بالقرائن يف السياق أو خارجية
قبل احلديث عن ُطرق الرتجيح بالقرائن ،ومدى حجية القرينة ،ومعرفة حكم الرشع
يف اعتبارها طريق ًا من ُطرق احلكم أو عدم اعتبارها ،ال بد من تعريف القرينة وبيان رأي
أهل اللغة وأهل االصطالح يف مدلوهلا.
القرينة لغة :مؤنث القرين ،ومجعها قرائن عىل وزن مفاعل ،والثالثي اق ار ان عىل وزن فعل،
و اق ارن اليشء باليشء وقرنه إليه قرنا شده ووصله ،والقرن ،مجعك بني داتني وغريمها يف
حبل واحد ،ومنه قوله سبحانه وتعاىل :ﭽﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ
ﯔ ﭼ ]إبراهيم ،[19 :وقوله تعاىل :ﭽ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ
ﭣ ﭼ ]الفرقان ، [11 :مقرنني :أي مكتوفني ومشدودين ومصفدين بعضهم إىل بعض،
وقيل :قرن كل واحد منهم إىل شيطانه( ،)1وقوله تعاىل :ﭽﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ
ﭼ]ص ،[17 :أي مربوطني بعضهم مع بعض يف القيود والسالسل للتأديب والكف عن

الفساد .
( )0

وقارن اليشء اليشء ُمقارنة وقران ًا اقرتن به وصاحبه و اقارن بني الزوجني قران ًا مجع
بينهام يف العقد ،واقرتن الشيئان وتقارنا تالزما وتصاحبا ،والقرين الصاحب ،والقرين
الشيطان املقرون باإلنسان ال يفارقه فهو مصاحبه ،ومالزمه ،ومنه قول اهلل تعاىل :ﭽﰏ

( - )1اجلامع ألحكام القرآن ،القرطبي ،حتقيق :هشام سمري البخاري ،ج ،11ص.7
(- )2الكشاف ،الزخمرشي ،ج ،1ص.01
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ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﭼ ]الصافات ، [91 :وقوله تعاىل :ﭽﭦ ﭧ ﭨ ﭩ
ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭼ ]الزخرف ،[52 :وقرن بني احلج والعمرة مجع

بينهام بنية واحدة وطواف واحد وسعي واحد .
( )1

اصطالحا :عرفها الفقهاء بمعنى األا امارة ،وهي ما يلزم من العلم به الظن بوجود
املدلول ،كالغيم بالنسبة للمطر ،فإنه يلزم من العلم به الظن بوجود املطر.

وعرفها اجلرجاّن بقوله" :القرينة أمر يشري إىل املطلوب" .
( )0

وجاء تعريفها بـ :األمارة التي يفهام القايض مقارنة للحق دالة عليه(.)1
وعرفها األستاذ مصطفى الزرقاء بقوله" :القرينة كل أمـارة ظـاهرة تقـارن شـيئ ًا خفيـ ًا

فتدل عليه .
( )1

وقيل" :القرينة  :هي كل أمارة ظاهر يصاحب شيئ ًا خفي ًا فيدل عليه(.)9

( - )1الصحاح ،اجلوهري ،ج ،1ص ،0171لسان العرب ،ابن منظور ،ج ،11ص. 118
( - )2التعريفات ،اجلرجاّن ،ص11
( - )3مقارنة املذاهب يف الفقه ،شلتوت والسايس ( ،القاهرة ،مط :حممد عىل صبح باألزهر ،سنة:
1991م) ،ص.118
( - )4املدخل الفقهي العام ،مصطفى أمحد زرقا( ،بريوت ،مط :دار الفكر ،سنة1917 :م) ،ج،0
ص.917
( - )5حجية القرائن يف الرشيعة اإلسالمية ،عدنان حسن عزايزة ( ،عامن ،مط :دار عامر ،ط1 :ن
سنة ، )1992:ص.11
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الفصل الثالث :طرق متعلقة بالقرآن في السياق أو خارجية
وكام أن السياق هو قرينة من القرائن املؤثرة يف معنى الكـالم مـا لـه عالقـة بـالنص
ذاته ،هو يف بعض األحيان يكون ظاهر ًا واضح ًا جلي ًا ال حيتاج إىل كثري من النظر والتدبر
ليظهر ،وأحيانا حيتاج إىل بعض التوضيح  ،وهو إما أن يكون ام اقاليا أو امقاميا.
ومالحظة السـياق بأنواعـه أمـر ال خيتلـف العلـامء يف أمهيتـه لدراسـة النصـوص
وحتليلها؛ ألن إمهال السياق يـؤدي إىل الوقـوع يف اخلطـأ  ،لـذى ورد عـن الفقهـاء أنـه
المعنى من دون سياق ،وال تأويل من دون اعتباره ،فمعرفته رضورية لكل من يتعامـل
مع النصوص الرشعية.
وما علل به أهل التفسري ومنهم ابن العريب ترجيحاهتم قرائن متعلقـة بالسـياق أو
خارجية عنه ،هبا يتضح املـراد مـن الـنص ،ويـنجل القـول األصـح عنـد االخـتالف،
وسأوضح هذا كله بمباحث ثالث وهي:
املبحث األول  :الّتجيح بقرائن خارجية.
املبحث الثاين :ما تأ ّيد بآيات من القرآن مقدم عىل ما عداه.
النبوة أوىل من غريه.
املبحث الثالث :القول الذي ي َعظم مقام ّ
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المبحث األول :الترجيح بقرائن خارجية
املبحث األول  :الرتجيح بقرائن خارجية
القول الذي تؤيده القرينة أوىل األقوال بتفسري اآلية ،عند اختالف العلامء يف
تفسريها ،وكان فيها إما قرينة لفظية ،أو مجلة ،أو غريها تؤيد أجد األقوال املقولة يف
اآلية ،فإن تنازع يف املثال قرينتان ،كل قرينة تؤيد قوالًُ ،رجح أرجح القرينتني وأقوامها.
والقرينة  :هي ما يوضح املراد ال بالوضع ،تؤخذ من الحق الكالم الدال عىل
خصوص املقصود ،أو سابقه()1ففي قوله تعاىل { :اق اال ه اي ار ااو ادتْني اع ْن ان ْفيس او اشهدا
ني} اآلية [يوسف :
يص ُه ُقده م ْن ُقبُ ٍل اف اصدا اق ْ
ت او ُه او م ان ا ْلكااذب ا
اشاهد م ْن اأ ْهل اها إ ْن كاا ان اقم ُ
 ،]07-01هنا أقر اهلل فيها حكم شاهد يوسف ،حني حكم بحكمه اعتامد ًا عىل القرائن،
حيث جعل قرينة احلال" قد القميص" من ُق ُبل قرينة عىل أنه كان مقبالً ،فيكون
هواملراود هلا ،وهي صادقة يف دعواها ،وإن كان القد من دبر ،فهذه قرينة عىل أنه كان
مولي ًا مدبرا عنها وتكون هي املراودة ،وهوصادق يف دعواه ،فاستحق يوسف الرباءة
عند سيده هبذا احلكم املبني عىل القرائن(.)0
يص
يقول ابن العريب حتت املسألة األوىل من هذه اآلية ..." :او اذل اك اأ هن ا ْل اقم ا
اج ار ْت ا ْل اعا اد ُة فيه اأ هن ُه إ اذا ُجذ اب م ْن اخ ْلفه امت ا هز اق م ْن ت ْل اك ْ
اجل اهة  ،اوإ اذا ُجذ اب م ْن ُقده ا ام امت ا هز اق
الالبس هإال إ اذا ك ا
يص م ْن اخ ْلف ه
م ْن ت ْل اك ْ
اان ُمدْ ب ًرا ،"..ما يدل
جي اذ ُب ا ْل اقم ُ
اجل اهة  ،او اال ُ ْ
عىل صحة اعتامد القرائن يف الرتجيح بني األقوال وتصحيح الصحيح منها يف األحكام
والدعاوى ،و ُيضيف ُمبين ًا –رمحه اهلل تعاىل -أن هذه األحوال ،واملصالح والعادات ال
ختتلف فيها الرشائع ،وإن ُوجدت ال بد من األخذ هبا يف الرتجيح ،حيث قال ..":افإ اذا

(- )1كتاب الكليات ،أبو البقاء أيوب بن موسى احلسيني الكفوي ،حتقيق :عدنان درويش ،حممود
املرصي( ،بريوت ،مط :مؤسسة الرسالة ،سنة1119 :هـ1997،م) ،ص.811:
(-)2قواعد الرتجيح عند املفرسين ،ص122:
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المبحث األول :الترجيح بقرائن خارجية
وب با ْل اع اال امة  ،اف ار اوى ا ْل ُع ال اام ُء اأ هن ْاإل ْخ او اة ملاها
استادا هل اي ْع ُق ُ
ُوجدا ْت اف اال ُبده م ْن ا ْعت ابار اه ا
ا.و اقدْ ْ
يص .اف ال هام ارآ ُه اسل ًيام اق اال :ال اقدْ ك ا
ْب
اان اه اذا الذئ ُ
ا هد اع ْوا اأك اْل الذئْب [ ال ُه ] اق اال :اأ ُروّن ا ْل اقم ا
.و اهك ااذا افا هط ار اد ْت ا ْل اعا اد ُة اوا ْل اع اال ام ُة ،او ال ْي اس اه اذا ب ُمنااق ٍ
ض ل اق ْوله صىل اهلل عليه وسلم
احل ًيام ا
.وا ْل ابينا ُة إن اهام ه اي ا ْل اب اي ُ
ات ا ْل اب ايان
ان ،او اد ار اج ُ
{ ا ْل ابينا ُة اع اىل املُْده عي اوا ْليام ُ
ني اع اىل ام ْن اأ ْنك اار }( )1ا
ٍ
اْ
اارةً ،اوب اأ ام اار ٍة ُأ ْخ ارى؛ اوب اشاه ٍد اأ ْي ًضا ،اوب اشاهدا ْين ُث هم ب اأ ْر اب ٍع"(.)0
ختتال ُ
ف ب اع اال امة ت ا
والرتجيح بحسب األمور اخلارجية( ،)1فوجوه الرتجيح هبا عديدة منها :معاضدة دليل
آخر ألحد املتعارضني سواء أكان الدليل املوافق من كتاب أو سنة أو قياس؛ وذلك ألن
الظن احلاصل من الدليلني أقوى من الظن احلاصل من دليل واحد؛ وألن تقديم ما
عضده دليل آخر ترك لدليل واحد ،أما تقديم ما ال يعضده غريه فهو ترك لشيئني:
الدليل املتعارض وما عضده(.)1

ومن تطبيقات ابن العريب عىل ذلك ،وجوب قتل الرجل احلر باملرأة احلرة مطلقا ،
()1

بدليل عموم اآلية ،وملوافقة معنى قول صىل اهلل عليه وسلم{:

( -)1أ ُ
خرجاه يف " الصحيحني " من حديث ابن جريج  ،عن ابن أيب ُمليكة  ،عن ابن
صل هذا احلديث ه
هاس بدعواهم  ،ال هدعى ناس دما اء
عباس  ،عن النهبي  -صىل اهلل عليه وسلم  ، -قال " :لو ُيعطى الن ُ
ٍ
رجال وأمواهلم  ،ولكن اليمني عىل املده عى عليه" ،أخرجه البخاري  ،كتاب التفسري ،سورة آل
ني اع اىل املُْده اعى اع ال ْيه.
عمران ،رقم 1088؛ أخرجه مسلم يف كتاب األقضية ،باب :باب ا ْل ايم ُ
( -)2أحكام القرآن ،ابن العريب ،ج ،1ص.92
( -)3هي األمور اخلارجة عن الدليلني املتعارضني.
( -)4تعارض أدلة الترشيع وطرق التخلص منه ،محدي صبح طه ،ص.119
( -)1ذكر ابن العريب أنه قول مجهور العلامء ،وخالف يف ذلك عطاء فقال:
اقا الكاا هف ُةا ْل ُع ال اامء .او اقا ال اع اطاء

" اوبه
:
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المبحث األول :الترجيح بقرائن خارجية
امنْ اق ات ال اقت ًيال اف اأ ْه ُل ُه ابيْناخ ا اريت ْاني ،افإن اْأ احبوا اأ ْن اي ْق ُت ُلوا اأ ْو اي ْأ ُخ ُذواا ْل اع ْق ال }( ،)0فقال رمحه اهلل بعدما
ساق احلديث:
هالر ُج اإل اذا اقت ااالملْا ْر اأ اة اف اقدْ اق ات ال ُمكااف ًئ ا
الر ُج ال ْني(. )1
اهلُفيالده م ،اف اال اجي ُبفيهز ايا ادة اك ه
" اواملْا ْعناي ُي اعضدُ ُه؛ افإن ه

ا،وإن اْشا اء ُأ ْعط اين ْص افا ْل اع ْقل،
اجع ،افإ اذا اقت ااال هلر ُج ُالملْا ْر اأة ُاخ اري اولي اها ،افإن اْشا اء اأ اخ اذد ايت ااه ا
الرت ُ
حيك ُام اب ْين ُاه ْمب ه ا
ُْ
او اقت ااال هلر ُج ال" ،أحكام القرآن ،ابن العريب ،ج ،0ص.112
()2
ْ
ك،و اأ ُبو اد ُاودب ال ْفظ:
حلد
يثأخرجهاألائ همة  :الده اار ُق ْطنيفي «سنانه»ك ااذل ا
 -قال ابن امللقن يف البدر :اه اذاا ا

تيهذ ا
ُ
هقتيلفأهله ابينخريتين ابين اأن اي ْأ
اع
« اأالإ هنك
ُممعرشخ از ا
لوإنيعاقله ،افمنقتل ال ُهبعد ام اقا ال ا
يلمنه اذ ْي ا
ةقتلتمه اذاا ْل اقت ُ
ا
الرتمذيب ال ْفظ
ُخ ُذواا ْل
ا
عقل،و ابين اأنيقت ُلوا» او ْ

:

ُ
ل،وإنيعاقله ،افمنقتل ال ُه اقتيلبعدا ْل اي ْوم،فأهله ابينخريتينإ هما اأنيقت ُل
ةقتلتمه اذ
اع
ثمإ هنك
ُممعرشخ از ا
االرجلمنه اذ ْي ا
ُ
ا
( ه
،عنالنهبي -
احد
اخل ازاعي ا
نأبيرش ْحي ْ ُ
ا
ثم اق اال  :اه اذ ا
وا اأو اي ْأ ُخ ُذوا (ا ْلعقل) »  .ه
يثحسنصحيح  .اق اال  :او ُرو اي اع ُ ا
اص هليالله اع ال ْيه اوسلم

اق اال

-

:

ا
ثم اأ ْنتُم اي ُ
منقتلبعدهقتيالفأهله ابينخريتني
ناواللهعاقله ،اف
اع
اخ از ا
ل،و اأ ا
يلمنه اذ ْي ا
ةقتلتمه اذاا ْل اقت ُ
ا
« ه
ُ
واأخذواا ْلعقل)
واقتلواوإن اأحب
(إن اأحب
ا

( اف اظاهر)

ُ
ابطنمنخ ازا
اه،و ُه اوكعبيخزاعي؛ألانكا ْع ًب
اغرياألول،و ال ْي اسك ااذل
ارش ْحي اه اذ
ك،بله اوإ هي ا
ُ
ا
ك ااال ْ
مالرتمذ اهي اذا ُي ْعطي اأن اأ اب ُ ا
ةرض ايال هل ُه اعنْه « اأ انر ُسوالهلل  -اص هليالله اع ال ْيه اوسلم
اعة .
منحد ُ
يح ْني» ا
الصح ا
وأصله اذااحلاديثفي « ه
ا
يثأبيه ار ْي ار ا
-

اق اال

-

ملافتحالله اع ال اري ُسوله

صىل

اهلل

عليه

وسلم

امكهة،

نيقتل،وإ هما اأنيفدى
قال :ام ُنقتل ال ُه اقتيل اف ُه اوب اخريالنظرينإ هما اأ
ا

.

البدراملنريفيتخرجياألحاديثواألثارالواقعةفيالرشحالكبري

،

ابنامللقنرساجالدينأبوحفصعمربنعليبنأمحدالشافعياملرصي (ت 721 :هـ)  ،املحقق

:

مصطفيأبوالغيط،وعبداللهبنسليامن،ويارسبنكامل ( ،الرياض  ،مط :داراهلجرةللنرشوالتوزيع ،ط:
 ،1سنة1109 :هـ0221-م)،

ج ،7ص .111- 112

( -)1أحكام القرآن ،ابن العريب ،ج ،0ص.112
~~122

المبحث األول :الترجيح بقرائن خارجية
وكذلك عند قوله تعاىل :ﭽ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﭼ[ق ،]12 :فذكر ملعنى
اآلية أربعة أقوال ،منها :تسبيح اهلل يف الليل ملوافقة احلديث ،حيث
قال...":فيه اأر اب اع ُة اأ ْق او ٍ
اص االةُال هل ْيل .الثهال ُث :
يحال هلهفيال هل ْيل .ال هثاّن  :اأ ههنا ا
ال ْ :األا هو ُهل ُ اوت ْاسب ُ
ْ
الصحي
احلدي ُث ه
اص االةُا ْلع اشاء ْاألاخ ارية ...امنْ اق ااإل ههنُالت ْهسب ُ
الراب ُع اأ ههنا ا
يحُ ،ي اعضدُ ُه ْ ا
اأ ههنا اار ْك اعتااا ْل اف ْجر .ه
امنْ ات اع هارمنْال هل ْيل اف اق اال
{
:
ُح
احلم وهوع اليكُل ٍ
اال اإهل ا هإالال هل ُه او ْحدا ُه اال ارشي اك ال ُه ا
،و
،هلُاملُْ ْلك اُو اهل ُ ْ ا ْ دُ ا ُ ا ا
احل ْمدُ هلله ا
،س ْب احانااهلله ا
،و ْ ا
يشء اقدير ُ
ا ْ

:

،و اال اح ْو ال او اال ُق هوة هاإالب اال هلهكُف ار اعن ُْه او ُغف ار ال ُه}(.)1(")0
ْرب ا
اال اإهل ا هإالاهلله ا
ُ،و اال هل ُه اأك ا ُ
ومن وجوه الرتجيح بحسب األمور اخلارجية :كون أحد املتعارضني موافق ًا لعمل
اخللفاء األربعة ،أو لعمل الشيخني أيب بكر وعمر ،أو لعمل أهل املدينة ،أو لعمل بعض
الصحابة ،أو األكثر من العلامء دون اآلخر؛ وذلك لقوة الظن بصدق اخلرب املوافق ليشء

من ذلك .
()1

من األمثلة التطبيقية عىل ُطرق ترجيحات ابن العريب لعمل أهل املدينة يف كتابه
األحكام ،هو ترجيحه االستامع وعدم القراءة مع اإلمام يف الصالة اجلهرية ،ملوافقة أحد
املدينة،

حيث

قال:

أهل
عمل
الرتجيح
أوجه
ااجل ْه ُر اف اال اسب ايإل اليا ْلق ارا اءةفيهل اث اال اثة اأ ْو ُج ٍه  :اأ احدُ اها  :اأ ههنُ اع ام ُ ا
أل ْهالملْاديناة .ال هثاّن :
" او اأ هم ْ ا
اأ ههنُ ُحك ُْام ْل ُق ْرآن اق ااالل هل ُه ُس ْب احا ان ُه  :ﭽ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ

( -)2أخرجه البخاري ،كتاب :أبواب التهجد ،باب :فضل من تعار من الليل فصىل ،رقم.1121 :
( -)3أحكام القرآن ،ابن العريب ،ج ،1ص.17- 18
( -)4ينظر :تعارض أدلة الترشيع وطرق التخلص منها ،محدي صبح طه ،ص.112
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المبحث األول :الترجيح بقرائن خارجية
ﯠ ﯡ ﭼ[،األعراف ،]021 :او اقدْ اع هضدا ْ ُهتالسنه ُةب احدي اث ْني....ا ْل او ْج ُهال هثال ُث :

يالرتجيح  :إنها ْلق ارا اء اة ام اع اج ْهر ْاإل امام اال اسب ايإل ال ْي اها اف امتاي اي ْق ار ُأ؟" .
ف هْ
()1

وعند مسألة التكبري يف صالة العيد ،فقد بسط القول فيها ،وحشد ما حيفظ من
مرويات عن النبي صىل اهلل عليه وسلم ،وعن السلف عليهم الرضوان فقال:
ااألا احاديثا او ْاألا
يذلك ْ
ا،و ار او ْينااف ا
اخ ات ال افف ا
يص االةا ْلعيد اف اقدْ ْ
او اخ ال ًف ا
يذلكاا ْل ُع ال اام ُء اس ال ًف ا
" ..او اأ هما اتكْب ُري ُهف ا
ْالس الف ...او ْ
اخ ات ال اف ار ْأ ُيا ْل ُف اق اهاء؛ اف اقاملاالك او ه
الشافعي اوا
ْخ اب اار اعنْالنهبي اص هليال هل ُه اع ال ْيه او اس هل ام او اأ ْخ اب ًارا اعن ه

ل هل ْي ُث او اأ ْمحادُ ْبن اُحنْ ابلٍ او اأ ُبو اث ْو ٍر

:

اس ْب ًعاف ْ
ياألُ ا
مخ ًسافيال هثان اية .هإال اأن اهاملكًا اق اال
،و ا ْ
وىل ا

اس ْب ًعاف ْ
،و اق ااال ه
لشافعي
ياألُو اليب اتكْب ارية ْاإل ْح ارام ا

:
:

س اوي اتكْب ارية ْاإل ْح ارام....وإنهر اوا اي اة اأ ْهالملْاديناة اأ ْر اج ُح؛ألا ْج ا
وها ،اف اص
اهدُ ا
أل ههنُ ْمبالدينأا ْق اعدُ افإ ههنُ ْم اش ا
رت هج ُح اق ْوملُاالكٍ اع الي اق ْوال ه
ف م ْن
لشافعي؛ألان اهاملكًا ار اأى اتكْب ًريا ايت ااأ هل ُ
اار ان ْق ُل ُه ْمكاالت اهواتُر اهلاا .او اي ا ا
اجم ْ ُموعه وتْر  ،او ااهللهُ وتْر ُحيب ا ْلوت اْر اوإ ال ْيه اأم ُيل (. )0
وكذا ترجيحه لتفسري لفظة ( او اط اعا ُم ُه) ،حيث اعترب وجه الرتجيح فيها بام وافق قول
اخ ات ال افالنهاسفي اق ْوهل ات اعا اىل  { :او اط اعام ُه }  :اع الي اث اال اثة اأ ْق او ٍ
الشيخني أيب بكر وعمر  .فقالْ ":
ال :
ُ
ُ

اج از ار اعنْ ُه
:
ْاألا هو ُل
ام ا
ُ،وه اري اوا اي ُة ام ْعنٍ اعن ُْس ْف اي ا
اما اط افا اع ال ْيه؛ اق ا
ان ،اق اال
اهل ُ اأ ُبو ابك ٍْر او ُع ام ُر او اقتاا ادة ا

 .اوال هثاّن

:

،و اط اعا ُم ُه ام ْي ات ُت ُه.الثهال ُث
اص ْيدُ ا ْل اب ْحر اماصيدا ا
ٍ
وح ُه؛ اق ا
يحني اف اةا هلذينا اقا ُلوا
اهلُا ْبنُ اع هباس او اسعيدُ ْبن ُُج اب ْ ٍري ...او ات اع هل اق اأ ْص احا ُب اأب ا
ام ْ ُل ُ
إن اهم ْي ات اةا ْلبا ْحر اح ارامب ُع ُموم اق ْوهلتا اع ااىل

:

( -)1أحكام القرآن ،ابن العريب ،الج ،0ص.118
( -)2املرجع نفسه ،ج ،1ص.109-101
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{

:

ُحر ام ْت اع ال ْيك ُْامملْا ْي ات ُة

:
:
}

المبحث األول :الترجيح بقرائن خارجية
حت ْت اف اأنْفهمنْ اغري اذك ٍ
ااة.
اوه ايكُل اح اي اوانٍ اام ا ا
ْ

اخللي افتاان اأ ُبو ابك ٍْر او ُع ام ُر .
ااحلدي اث اي ُخص اه اذاا ْل ُع ُمو ام ا،الس هي اام او اقدْ اقا البه ْ ا
او اقدْ اب هينها اأ ههنا اذ ْ ا
( )1

ويف ختام هذا املبحث جيدر يب أن أشـري إىل أن ابـن العـريب كـان يعتـرب أقـوال اخللفـاء
وأقضيتهم ،وكالم أكثر السلف ما ال جيب تركها أو احليد عنها ،بل جيب مع العمـل هبـا
واالنصياع هلا التوقري والتبجيل.>.

( -)1املرجع السابق ،ج ،0ص.198-191
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المبحث الثاني :ما تأيد بالقرآن مقدم على ما عداه
املبحث الثاين :ما تأيد بقرآن مقدم عىل ما عداه
وصف اهلل كتابه باإلحكام والتفصيل آلياته ،فقال عز من قائل :ﭽ ﮔﮕ ﮖ ﮗ
ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﭼ[هود ،]1 :وقال :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ
ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭼ[األعراف ،]90 :والتفصيل هو
اإليضاح والبيان ،واإلحكام هو الظهور والوضوح ،وتفصيل اآليات تبيينها ورشحها
وإيضاح معانيها ،سواء كان هذا البيان واإليضاح ابتدا ًء؛ أي معاّن اآليات واضحة بينة
من أول خطابه تعاىل ،أو أن القرآن يوضح بعضه بعضا ،وآياته تُبينها آيات أخر  ،أو كان
اإليضاح والبيان من النبي صىل اهلل عليه وسلم.
وقد فرس النبي القرآن بالقرآن ،وصحح فهم الصحابة آليات بمقتىض هذا املعنى ،فقد
جاء من حديث عبد اهلل بن مسعود ريض اهلل عنه قال:ملان ااز ال ْت
ُواوملاْ اي ْلب ُسواإ ايام اهنُ ْمب ُظ ْل ٍم) اش هق اذل اك اع الياملُْ ْسلمينا اف اقا ُلوا اي اار ُس ا
والل هله او اأينااالا اي ْظل ُمنا ْف اس ُه.
(ا هلذيناآ امن ا
اق اال

«

الرشك اُأملاْت ْاس ام ُعوا اما اقا ال ُل ْق اامنُال ْبنه
ال ْي اس اذلكاإن اهام ُه او ْ

( ايا ُبنا هي ا
هالرش اك ال ُظ ْلم اعظيم)( ،)1فهذا احلديث وأمثاله أصل يف تفسري القرآن
الت ُْرشكْبال هلهإن ْ

بالقرآن ،والفهم إذا وافق القرآن فهو أوىل من غريه ،وهو أجود التفسري وأعظمه .
( )0

فإن اختلف العلامء يف تفسري آية من كتاب اهلل ،وكان أحد األقوال تؤيده آية من كتاب
اهلل ،فهو أوىل بحمل اآلية عليه؛ ألن تأييد القرآن هلذا القول يدل عىل صحته
وسالمته واستقامتهوموافقته للحق ،كام إذا كانت اآليات ترد أحد األقوال ،وتقِض

( -)1أخرجه البخاري ،كتاب :األنبياء ،باب :باب قول اهلل تعاىل { ولقد آتينا لقامن احلكمة أن اشكر هلل
} ،رقم5442 :
( -)2ينظر :قواعد الّتجيح عند املفّسين ،حسني احلريب ،ص4٩5
~~121

المبحث الثاني :ما تأيد بالقرآن مقدم على ما عداه
ببطالن مقتضاه ،اين ُْجم من تضعيف القول أو رده ،ترجيح القول اآلخر ،أو انحصار
الراجح يف بقية األقوال.
بمقتىض هذه القاعدة تسلح ابن العريب يف ترجيحاته ،ويف رده لألقوال التي ال
تتامشى

مع

رصيح

اآليات،

بعض

واعترب

تفسريالقرآنبالقرآن()1منأصحطرقالتفسريوأمهها؛ألهنيستندإليالقرآننفسهفيالتفسري،وهوم
عليه

هنجتدل
طبيعةالنصالقرآّن؛ألنامأمجلفيمكانقدُ فصلفيآخر،ومااخترصفيموضعقد ُبسطفيغريه،

فتفسريالقرآنبالقرآنمنأمهام ُيعتمدعليهفيتفصيلمجماللقرآن،وختصيصعامه،وتقييدمطلقه،
وإزالةاإلشكالعنمشكله،

فرس
فالقرآنيفرسبعضهبعضا،وهذاأوليام ُي ه

به،

منها

ما

كامأنترصحيالقرآنبأنآياهتمنهاما

هو

حمكمو

الكتاب،أيأصلهوعامدهالتيري اجعإليهافيتفسريكلاميتشاهبو
هومتشابه،وأناآلياتاملحكمةهيأم
ُ

ُيشكلمعنامهنآياته،ألوضحدليلعليحجيةتفسريالقرآنبالقرآنومكانته ،قال تعاىل :ﭽ ﮗ
ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ
ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ
ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ
ﭼ[آل عمران.]8 :
ومضمون هذه القاعدة اعتمدها ابن العريب كبقية األصوليني يف الرتجيح بني
األدلة املتعارضة ،بأن يكون أحد الدليلني موافقا لظاهر القرآن ،فيقدم ألجل

( -)1ينظر :ص ،44-77من هذا البحث.
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المبحث الثاني :ما تأيد بالقرآن مقدم على ما عداه

موافقته آلية أو آيات من كتاب اهلل( ،)1ففرس ( افت اُذك ار) بالتنبيه حني الغفلة؛ ألن
امه ْ
ااألُ ْخ ارى}
القرآن يشهد هلذا التأويل قال –رمحه اهلل :-اق ْوهلتا اع ااىل {:افت اُذك ار ْ
إحدا ُ ا
فيه ات ْأو ايالن اوق ارا اءتاان:

ا،و اهذهق ارا اءةُالت ْهخفيف.ال هثاّن:
اأ ْنت ْاج اع ال اهاذك ًْر ا

امها:
ْ
إحدا ُ ا

يح،ألا ههنُ اي ْع ُضدُ ُه اق ْوهل ات اع ااىل { :
لصح ُ
؛و ُه اوال هت ْأوي ُال ه
اأ ْن ُتناب اه اهاإ اذا اغ اف الت اْوه ايق ارا اءةُال هت ْثقيل ا
امها
اأ ْنتاض هإل ْحدا ُ ا

}

الض اال ال اوا ْل اغ ْف ال اةالذك ُْر ا،و ايدْ ُخ ُالل هت ْأو ُيالل هثانيف ايم ْعناا ُه .
او اا هلذي ايصح اأ ْن اي ْع ُقبا ه
( )0

وعند تفسريه( امنااف اع) فقد فرسها بام يعضده القرآن ويشهد له ،فذكر فيها أربعة
أقوال :املْانااس ُك،املْاغْف ار ُة،الت اج اار ُة ،واألخري :من األموال واعترب ه هو القول
الصحيح ،وعقب عليه بقوله او اذل اككُل ُهمنْن ُُس ٍك او اجت اار ٍة او امغْف ار ٍة او امنْ اف اع ٍة ُد ْن اي ااوآخ ارة،
اوالده لي ُل اع ال ْيه ُع ُمو ُم اق ْول:

{

امنااف اع

}

مهافيا ْلبا اق ارةفي ات ْفسري اق ْوله
افكُل اذل اك اي ْشتام ُل اع ال ْيه اه اذاا ْل اق ْو ُل ا
،و اه اذا ُي اعضدُ ُ ا
مج ٍ
اعمنْا ْل ُع ال اامء(.)1
ال ْي اس اع ال ْيك ُْم ُجنااح اأ ْنتا ْب اتغُوا اف ْض ًالمن اْربك ُْم } او اذلك ُاه اوالت اج اارةُبإ ْ ا
:

{

كام فرس (الت ْهه ُلكاة) بعدم اخلروج بغري زاد ،رغم أن فيها ستة أقوال ،وسبب
ترجيحه هلذا القول لشهادة القرآن له ،فقال عند قوله تعاىل :ﭽ ﮤﮥ ﮦ ﮧ

ﮨﮩﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﭼ[البقرة" :]199 :في ات ْفسريالت ْهه ُلكاة :

( -)1املحصول ،ابن العريب ،ص ،٩4١املحرر ،الّسخيس ،ج ،4ص.٩4١
( -)2أحكام القرآن ،ابن العريب ،ج ،٩ص.557
( -)1املرجع السابق ،ج ،5ص.444
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المبحث الثاني :ما تأيد بالقرآن مقدم على ما عداه

اال اختْرجوابغاري از ٍ
اد ،اي ْش اهدُ اهل ُ اق ْوهل ات اع ااىل:
ُ ُ
ْ

فيهس هت ُة اأ ْق او ٍ
ال..:ال هثاّن:

{

اوت ااز هو ُدوا افإن ا
الزادال هت ْق اوى }"(. )0
هخ ْ اري ه
وكذلك عند قوله تعاىل:ﭽ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ
ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﮛ ﭼ[البقرة ،]111 :ففرس الوسط باخليار الذي هو
العدل ،ورد قول من قال بأن الوسط هو :وسط اليشء ،أي :ملتقى الطرفني ،فقال-
رمحه

اهلل

"..ا ْل او اس ُطفياللغاة:

تعاىل:-

ْ
،و ُه اوا ْل اعدْ ُل،
اخل اي ُار ا

او اقا ال اب ْع ُض ُه ْم:

ايم ْل ات اقيال هط ار اف ْين اه ُهناا ُد ُخول؛ألا ههناذه ْاألُ هم اةآخ ُر
اليشء ا
،و ال ْي اسل ْل او اسطا هلذ ُهي اوب ام ْعن ُ
ُه اومن اْو اسط ه ْ
؛وإن اهام اأ ارا ادهب ْ
ارا ْل اعدْ ال ،ايدُ ل اع ال ْيه اق ْوهل ات اعا الي اب ْعدا ُه :ﭽ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ
ْاألُ امم ا
اخل اي ا
ﭲ

ﭳ

ﭴ

ﭵﭶ

ﮛ

،وت ْاول ايته ُخ هط اة ه
يجم
الش اها ادة اع ال ا
اسام ْل اعدا ا الة ا
ااربناا ات اعا اليب اام اأ ْن اع امبه اع ال ْيناام ْن ات ْفضيله النااب ْ
ﭼ اف اأ ْن اب اأن ا
يع ْ
ًا،وإ ْن ُكنهاآخ ًر ااز امانًا،ك ااام اق اااللنهبي اص هليال هل ُه اع ال ْيه او اس هل ام:
اخلالي اقة ،اف اج اع الناا اأ هو ًال امكاان ا
االساب ُقو ان"( ،)1او اه اذا ادليل اع الي اأ ههنُ اال اي ْش اهدُ هإالا ْل ُعدُ ُ
،و اال اينْ ُف ُذ اع اليا ْلغ ْاري اق ْو
ول ا
"ن ْاحن ُْاآلخ ُرون ه

ُال ْلغ ْاري هإال اأ ْن ايكُو ان اعدْ ًال" .
( )0

(-)2املرجع نفسه ،ج ،٩ص٩23
()1أخرجه الشيخان من طريق أيب هريرة َق َالَ :ق َال رسول اهللِ -صىل اهلل عليه وسلم « : -نَحن ِ
ون
اآلخر َ
َ
ِ
ِ ِ
َاب ِمن َقبلِنَا َوأوتِينَاه ِمن َبع ِد ِهم َو َه َذا َيومهم ال ِذى ف ِر َض
السابِق َ
ون َيو َم الق َي َامة َبيدَ َأيم أوتوا الكت َ
يه َتبع َفاليهود غَ دً ا والنصارى بعدَ ٍ
ِ ِ
ِ ِ
غَد » ،البخاري ،كتاب:
َ َ َ َ
َع َلي ِهم َفاخ َت َلفوا فيه َف َهدَ انَا اهلل َله َفهم َلنَا ف َ
َ
اجلمعة ،باب :فرض اجلمعة ،رقم452 :؛ مسلم ،كتاب :اجلمعة ،باب :هداية هذه األمة ليوم اجلمعة،
رقم.40٩4:
( -)2أحكام القرآن ،ج ،٩ص.2٩
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المبحث الثاني :ما تأيد بالقرآن مقدم على ما عداه
ويف ختام هذا املبحث يتلخص ما يل:
-

أنهآياتالقرآنالكريم

كامقااللسلف-

-

يفرسبعضهابعضا،ويدلبعضهاعليبعض،وما ُأمجلفيمكانفد ُفرسفيمكانآخر ،وهذا ما
سلكه ابن العريب يف كتابه األحكام للرتجيح بني األقوال.
-

بيانمعنيالكلمةمنخاللتتبع

واستقراءاالستعاماللقرآنيلها:

فتتبعاالستعاماللقرآنيللمفردةأساسفيتأويلهاوبياناملرادمنها .وهوماكان ُيعنى به ابن العريب
يف بيانمعنيالكلمةمنخالآلياتكريمةأخرييتفقمعناهامعمعنياآليةالتيوردت
فيهاالكلمةالتيريادتفسريها.
ُ
كام كان ُيميط اللثام و ُيزيالإلشكالعنمعنياآلية ،بدراستها عىل ما وردت عليه يف القـرآن
الكريم يف نفس اآلية أو آية أخرى ،وهـذا لـه أثرهالبالغفيالرتجيحبينـأقوال املتعارضـة
واملختلفة ،وهبذا يكون ابن العريب اعترب ( أنام تأيـد بـالقرآن يقـدم عـىل غـريه) ،طريقـ ًا
ومسلك ًا من مسالك الرتجيح بني األقوال املختلفة.
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املبحث الثالث :القول الذي يع ّظم مقام الن ّّبوة أوىل من غريه.
حتدث القرآن عن قصص األنبياء  ،وتكلمت اآليات عن أخبارهم وإيامهم ،فجاء
ذكرهم بأحسن ذكر  ،ونعتوا بأمجل اخلصال وأحىل السجايا ،فلم يوصف أي نبي بام ال
يليق بمقام النبوة ومنزلة الرسالة ،كام مل يوصف أي نبي أنه فعل أوترك أمر ًا خالف
األوىل ،أو وصف بأوصاف ينزه عن مثلها كل مؤمن فض ً
ال عن نبي ،أو يطعن فريسالته
أو تبليغه هلا ،كنسبة األنبياء إىل اخلديعة واملكر ،والفاحشة والرجس.
واألدلة عىل عصمة( )1األنبياء والرسل كثرية ،نقلية وعقلية قررها أهل العقائد ،ومن
كتب يف الديانات( ،)0فإذا تقرر ذلك كله فال جيوز أن يفرس القرآن بتفسري فيه قدح يف
مقام النبوة ،وله يف غري ذلك حممل سليم نحمله عليه كي ال نخدش يف عصمتهم.
عىل هذا النهج سار ابنالعربيفيموضوعالنبوات،ومن أمهامتناوله يف تفسريهعصمة
الصالة

األنبياء،فأثبتأهنمعليهم

والسالمعصومونعناخلطأوالصغائر،منزهونعنكلامخيلبالرشفوالرسالة،ثمبينمنخالإلثباهت

( -)1العصمة هي رصف دواعي املعصية عن املعصوم من ترغيب وترهيب ،وقيل :العصمة ملكة
اجتناب املعايص مع التمكن منها ،ينظر :التوقيف عىل مهامت التعاريف ،املناوي ،ص3٩2؛
التعريفات ،اجلرجاين ،ص.٩١3
(-)2

ابن

قال

تيمية:

يعصم ِةاألَنبِي ِ
اء َذنباإال َذكَرتَوبتَه ِمنه؛و َ ِهل َذاكَانَالناس ِف ِ
ِ
ِ
اء َع َلي َق
َ
َ َ
"..إنالل َهسب َح َاي َو َت َعا َلي َلم َيذكر َعننَبِيمناألَنب ِ َي ً
َ
َ
و َل ِ
ني

:

ا؛ال ِسيامفِيامي َتعلقبِتَبلِ ِ
إم َاأن َيقولوابِال ِعص َم ِة ِمن ِفعلِ َه َاوإِم َاأن َيقولوابِال ِعص َم ِة ِمنا ِ
يغالر َسا َل ِة َفإِناألم َة
إلق َر ِار َع َلي َه َ َ َ َ َ
والملع ِ
مت ِف َقة َع َل َيأن َذلِك ََمعصوم َأني ِقرف ِ ِ
يه َع َليخَ َطأ ٍ َفإِن َذلِكَينَاقِض َمقصو َدالر َسا َل ِة َو َمدل َ
جمموع
جزَ ةِ"...
الفتاوى ،ابن تيمية؛ج  ،٩3ص47؛ رشح العقيدة الطحاوية ،ابن أبو العز احلنفي( ،بريوت ،مط:
املكتب اإلسالمي ،ط ،5:سنة٩4٩2 :هـ٩١١2-م) ،ص.٩2٩
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ربأساحةاألنبياءعليهمصلواتاللهوسالم
ذهالصفةألولئكاملتقولينعلياألنبياءكذب ًاوافرتا ًء،ف ه
مهاماليليقبقدْ ر شأهنم وعظيممنزلتهم وكريم خصاهلم ،بدفعشبههموتفنيدمزاعمهم،
وبيان زيف أغالطهم.
قال -رمحه اهلل-فيتربئةآدمعليهالسالمودحضامقيلبحقهمنأهنأكلمنالشجرةوهوسكران:
:

يح
"..ال هتنْق ُ

اسك اْرا ان اف افاسد ان ْق ًال او اع ْق ًال
اأ هماا ْل اق ْو ُلب اأنهآ اد ام اأ اك ال اه ا

:

ألهن اذاملاْ ايص هحب اح ٍ
،و اقدْ نُق ال اعنْا ْبن اع هب ٍ
اس  " :اأن ه
هالش اج ارةاا هلتينُه اي اعنْ اهاا ْلك ْار ُم "
ال ا
اأ هماالنه ْق ُل اف ا ه ا
ا،و اقدْ او اص افال هل ُه ا
او ُيوق ُع ُه ه
يها ،اف اك ْي افتُو اص ُفب اغ ْري
اجلنهةب اأ ههنا ااال اغ ْولف ا
يه ا
الش ْي اطانُف ا
 ،اف اك ْي اف ُين اْهي اعنْ اه ا
خ ْم ار ْ ا
ربال هل ُهتا اعا اليب اها اعن اْهافيا ْل ُق ْرآن،
ص افت اهاا هلت ايأ ْخ ا ا
او اأ هماا ْل اع ْق ُل؛ اف ا
ألن ْهاألانْب ايا اء اب ْعدا الن ُب هوة ُمن هاز ُهو ان اع هام ُي اؤديإ ال ْ
اجل ارائم .
ياإل ْخ االلبا ْل اف ارائض اوا ْقت احام ْ ا
( )1

ودفعشبهةالنسيانأيضاًفقالعندتفسريقوهلتعاىل :ﭽ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ
ﭭ

ﭮ

ﭯ

ﭼ[طه:

ﭰ
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اجل اه ال ُةإ ال ْيه ْممن ُْو ُقوعه ْمفيالذنُوب اع ْمدً امنْ
"ك ااام اقا الفي اتنْزهي ْاألانْب اياء اعنْا هلذ ايال ايلي ُقب امنْز الته ْمم هام اينْس ُب ْ ا
ا،وا ْقت احا ًم ا
ا،و اح ا
اشل هله ،افإن ْهاألا ْو اسا اطمنْاملُْ ْسلمينا ايت ااو هر ُعو ان اعن اْذل اك ،اف اك ْي افبال
اهلاا ام اعا ْلع ْلمب اه ا
مهإ ال ْي اه ا
ُْ
السابق ،اأ ْس ال امآ اد امإ الياملُْ اخا ال افة ،اف او اق اعف
نهبي ا
،و الكنها ْل ابارئ ُاسبْ اح ااهن ُ او ات اعا اليب ُحكْمهالنهافذ ا
ني ا
،و اق اضائه ه
اهيا ُم ات اعمدً انااس ًيا ،افقي الفي ات اعمده:

{

مر هب ُه
او اع اصيآ اد ا

}،

اوقي الفي اب ايان ُع ْذره{:

ايس
او ال اقدْ اعهدْ نااإ اليآ اد امنْ اق ْب ُل افن ا
الر ُج ُل اال ايدْ ُخ ُلدا ًارا اأ ابدً ا ،اف ايدْ ُخ ال اها ُم ات اعمدً انااس ًيال ايمينه ،اأ ْو ُخمْط ًئافيت ْاأو
اوناظ ُري ُمهنْالت ْهمث ايالت اأ ْن اي ْحل اف ه

}،

يله ،اف ُه او اعامدن ٍ
،و اج اازل ْل ام ْو ال ايأ ْن اي ُقو الفي اع ْبده
،و ُم ات اعل ُقا ْل اع ْمد اغ ْ ُري ُمتا اعلقالن ْس ايان ا
ااس ا

:

ا،و اي ُعو اد اع ال ْيهب اف ْضله اف اي ُق ا
ول
اع اصيت ْاحق ًري ااو ات ْعذي ًب ا
ٍ
ربب اذل اك اعنْآ اد ام ه
ااهف ايأ ْثنااء اق ْوالل هله اعنْ ُه ،اأ ْو اق ْولنابيه .او
جي ُ
،إالإ اذا اذك ْارن ُ
ناس اي اتنْز ًهي ا
ا،و اال ا ُ
وزألا احدمنها اأ ْن ُي ْخ ا

:

( -)1أحكام القرآن ،ابن العريب ،ج ،٩ص.5٩
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اااألا ْقدا م ْاألا
يذلكامنْق اب ا
اااألا ْد ان ْيناإ ال ْيناا،املُْ اامث ال ْين الناا ،اف اك ْي افب اأبين ْ
أل ْن ُفسناا اف ال ْي اسب اجائ ٍز الناافيآ ابائن ْ
اأ هما اأ ْننا ْبتادئاف ا
،و اغ اف ار ال ُه،
ُ،وتاا اب اع ال ْيه ا
ْع اظم،النهبياملُْ اقده م،ا هلذي اع اذ ار ُهاهلله ا
اخل اطأفيق هصةآ اد ام اغ ْري ُم ات اع ه ٍ
،واملُْدْ اركُمن اْهاعنْدا ناا اأ ْن ُي ْذ اه ال
ارص ُ
،و الكن ُهو ُج ا
ف ا
ني ا
او او ْج ُه ْ ا
وهاال ْحت اام االت اتت ا ه
ُ
يح ُه اواملْا ْعن ْ
اعن اْأكْال ه
،و ُه اوا هلذيناسيامنْت ْاحذيرال هله ال ُه ،اأ ْو ات ْأوي ُل ُهفي اتنْزيله،
اياألا هو ُل ا
الصح ُ
لش اج ارة ...او ه
او ارب ا
،وك ااذل اك ُق ْلنااإنهالنهاس ايف ْ
احلد ُ
،و اال اي ات
ياحلنْث ام ْع ُذور ا
يث ،اوال هت ْعيينُ اي ْفتاق ُرإ اليت ْاأويله ا
كأ ْع ال ُم اك ْي افدا اار ْ ا
اع هل ُقبه ُحكْم .او اال هل ُه اأ ْع ال ُم(.)1
هبذا

ابنالعربيعصمةاألنبياء،

يقرر

ُ
ويؤكدها،ويدحضشبهامللحدينويبطلها،ثميوضحاملنهجاملسلم،
ويمضييدافععنها
والطريق القويم

للقارء يف كيفيةتعاملهمعهذهالقضايا،فعليهأاليشكواليتطرقإليه
ومنزهون

أدنرييب،بأناألنبياءمعصومون

عاميساورالبرشمنالوقوعفياخلطاياواآلثام،فضالًعنوجوبالتسليمواالعتقادبأنالنبيمؤيد
للهعزوجل،فاليليقبمنزلتهمومكانتهمامينسبهاجلهلةإليهم،أويتسورونبهعليهم،علي
بتأييدا ه
أنامينسبههؤالءاجلهلةاليليقبآحادالناسوأوساطهمفكيفبالنبييناملصطفني؟

()0

وماتعرضلهابنالعربيأيض ًاعصمةنبينا

حممدصلياللهعليهوسلممام ُنسبإليهفي
فقال:

قصةالغرانيق،

" ..اأنهال هل اه اقدْ اع اص ام ار ُس ا
مجاعه ْمفيه،
استا اق هر اذلكامنْديناملُْ ْسلمينابإ ْ ا
ْالرشك ا
وهلُمنْا ْل ُك ْفر ا
،و ْ
،وآ امن ُاهمن ْ

وز اع ال ْيه اأ ْن اي ْك ُف ارب ااهلله ،اأ ْو اي ُشكهفيه اط ْر اف اة اع ْ ٍ
ني ،اف اقدْ اخ ال اعر ْب اق اة ْاإل ْس اال
اوإ ْط اباقه ْم اع ال ْيه؛ اف امنْا هد اع ايأ ههنُ اي ُج ُ

وز اع ال ْيهاملْا اعاصيف ْ
ياألا ْف اعال ،اف ْض ًال اعن اْأ ْن ُين اْس ابإ اليا ْل ُك ْفرفياال ْعت اقاد؛ اب ْل ُه اواملُْن هاز ُه اعن اْذل
جت ُ
منْ ُعنُقه؛ اب ْل اال ا ُ
كاف ْع ًال اوا ْعت اقا ًدا"(.)1
( -)1املرجع السابق ،ج ،5ص.420-43١
( -)2ينظر :ابن العريب وتفسريه ،مصطفى إبراهيم املشني ،ص .557
( -)1أحكام القرآن ،ابن العريب ،ج ،5ص504
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ثم رشعيفنداملقولةاملزعومةعليلسانامللحدين ،ويقرر عصمة النبي صىل اهلل عليه وسلم،
املعصوم هبا من اهلل ،وأنه ال جيوز يف حقه صىل اهلل عليه وسلم أن ينسب إىل ما نُسب إليه
كذب ًا وهبتان ًا ،وأن األصل براءة ساحته وهي سنة اهلل يف أنبيائه وسريته يف رسله ،فقال
اهلل

رمحه

له

وأجزل

املثوبة ..":اأ هن اق ْو اال ه
جتيللنهبي اص هليال هل ُه اع ال ْيه او اس هل ام اقب ال ُهمنْ
،وإن اهش افا اعت ااهات ُْر ا ا
لش ْي اطانت ْلكاا ْل اغ اران اق ُةا ْل ُع اال ا
،و ْ
ُه؛ افا ْل ات اب اس اع ال ْيه ه
،حتهي ال ْم ُي افر ْق اب ْين ُاه اام ،او اأناامن اْأ ْدناياملُْ ْؤمن
اخ ات ال اط اع ال ْيهالت ْهوحيدُ با ْل ُك ْفر ا
الش ْي اطانُباملْا الك ا
وز ُو ُرو
،وآتاانيمنْع ْلمه ا،ال ا ْ
جي ُ
،و اأ اقله ْم ام ْعر اف ًةب اام او هف اقنيال هل ُه ال ُه ا
ين اامنْز ال ًة ا
خي افي اع ال هي او اع ال ْيك ُْم اأ ههنا اذا ُك ْفر اال ا ُ
ُد ُمهنْعنْداهلله،
او ال ْو اق ا
،وال هت ْثريب اوال هت ْشنيع ،اف ْض ًال اعن اْأ ْنيا ْج
الر ْدع ا
اهل ُ اأ احد الك ُْم ال ات ابا اد ارا ْلكُإل ال ْيه اقبْ االل هت ْفكريب ْاإل ْنكاار او ه
،و اال اي ات اف هطنُلص افة ْاألا ْصناامب اأ ههنااا ْل اغ اران اق ُة
،و ا ْ
خي افي اع ال ْيه اق ْو ُل ُه ا
اه االلنهبي اص هليال هل ُه اع ال ْيه او اس هل ام اح ااال ْل اق ْول ا
جتى...
،و اأن اهش افا اعت ااهات ُْر ا ا
ا ْل ُع اال ا
،وآ
رساد اقا ْلع ْص امة ا
،و اق هر ارالت ْهوحيدا اواملْا ْعر اف اةفي اق ْلبه ا
ربال هل ُه ُس ْب اح ااهنُ او ات اعا ال ايأ ههن ُ اث هب ات ُه ا
اف اأ ْخ ا ا
رض اب اع ال ْيه ُ ا
،و ا ا
،و ار اف اع اعن ُْهظ هلع ْص امته ال ْح اظ ًة األاملْا امتب اام ارا ُمو ُه". ..
احل ْر امة ،او ال ْو او هك ال ُهإ الينا ْفسه ا
او ُاهفي اكناف ْ ُ

()1

وعندتفسريقوهلتعاىلﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭼ[احلجر]81 :تكلم بكالم
مجيليحمي

جانب

محياألنبياء،وينزه

الرسلفيأهبيصورةوأجالها،فعصمةاألنبياءعنالكبائروالصغائروماخيلبالرشفوالكرامةعقي
دةمقطوعبصحتها،وهيماميعلممنالدينبالرضورة،فكيفيتصورأنيصدرعننبياميدعواإليالفا
حشة

والرذيلة

،فض ً
العنأنتكونفيمحارمة،

يقوالبنالعريب:

ٍ
،و ُح ْسن اش اارهت ْم؛ اق ْصدً ال ْل افاح اشةفي
"ملاهاتادا ا اع ايأ ْه ُالملْاديناةإ الي ُلوطحين اار اأ ْو ااو اسم ُعواب اج اامألا ْض ايافه ا
،وإ ْت ايانااملُْ ارا اعاة ،اف ال هام اقا ُلوا ال ُه
ه ْم ا ا
يحة ا
رتكاا ْل افض ا
،حت هر ام ال ُه ْم ُلوطبالض ايا افة ا
،و اس اأ اهل ُ ْم ا ْ
( –)1املصدر السابق ،ج ،5ص.502-503
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المبحث الثالث :القول الذي يعظم مق ام النبوة أولى من غيره
ني } اقا ال ال ُه ْم ُلوط  :إ ْن ُكنْت ُْم ُرتيدُ و ان اق اضا اء ه
ني،
الش ْه اوة اف اه ُؤ االء ابنااتيإ ْن ُكنْت ُْم افاعل ا
اأ او اْملنان اْه اك اعنْا ْل اعا امل ا
مجعين ااأ ْن اي ْعر ُضوا ابنااهت ْم اع اليا ْل افاح اشةفدا ا ًءل افاح اش ٍةأُ
وز اع ال ْ
ياألانْبيااءر ْض اوانُال هله ات اعا الي اع اليْه ْم اأ ْ ا
جي ُ
او اال ا ُ
ااهت ْم ابناا ُت ُه ،اف اأ اش اار اع ال ْيه ْمبالت ْهز
ى؛وإن اهام ام ْعن ُ
اج ُه ُأ هم اهات ُُأ همته ا
ااه اه ُؤ االء ابناات ُأ همتي؛ألا هن ُك هلناب ٍّي اأ ْز او ُ
ْخ ار ا
،و ابن ُ ُ
،وإ ْط افا ًءلناار ه
الش ْه اوة. "..
،و ا ا
ارسال اس ْو ارةا ْل ُغ ْل امة ا
الرشعي ا
مح ال ُه ْم اع اليالنكااح ْ ا
اجلائزك ْ ً
وجي ه ْ
( )0

وحاصلامتقدمتربئةساحةالنبيلوطعليهالسالمامنسبإليهمنالدعوةإليالفاحشةوإثباتعصم
ُ
منبناهتأوبناتأمته،وهذاالتفسرييتناسبمععصمةاألنبياءوتنزهي
ته،فكانتدعوهتللزواجالرشعي
هم،ويتالءمعطبيعةدعوهتمورسالتهاملتيتقومفيأصوهلاعليقواعداألخالقواإلحسان
والربو التقوى ،وااللتزامباملنهجاإلهلي ،والسلوك الرباّن،الذي يبني األنفس
عليالطهارةويربيها

األخالق،

عىل

وحيميالنفسواملجتمعمنكلاميقوضبنياهنأويصدعأركانه.
ويف ختام هذا املبحث جيدرأنأشري إليامقاهلابنالعربيفيهذاالصددليكون نصب أعيننا،
ومادة

كل

أسلم

مسلم

وجهه

هلل:

ا،وفيال
" اقدْ اقده ْمناا الك ُْمف ايام اس ال ا
،و اأ ْو اض ْحناافي اغ ْري ام ْوض ٍع اأن ْهاألانْب ايا اء ام ْع ُصو ُمو ان اعنْا ْل اك ابائر ْ ا
إمجا ًع ا
ف ا
؛و اأنااأا ُق ُ
هص اغائر ْ
ول:
اخت االف ا
إهنممعصومو انعنْالص اغائروا ْل اكبائر،لوج ٍ
هاهافيكتاابالن ُب هوامتن ُْأ ُصواللدين ...او اا هلذ ايأ ْو اق اعال
وه اب هين ا
ُ ُ
ا ا
هُْ ا ْ ُ ُ ا ه
هاسف ا
يذلكار اوا اي ُةاملُْ افرسين ااو اأ ْه ُالل هت ْقصريمنْاملُْ ْسلمينافي اق اصص ْاألانْبيااء ام اصائ اب اال اقدْ ارعنْدا ال هلهل امنْا ْع
ن ا
ٍ
اهت ْم ال ْو اع اث ُر
ب ا
ات اقدا اهار اوا ايات او ام اذاه ا
،و ال اقدْ كاانامن ُْح ْسن ْاألا ادب ام اع ْاألانْب اياء اص ال اواتُال هله اع ال ْيه ْم اأ هال ُت ابث اع اث ار ُ ُ
وا،و اتن ُْس ُبإ ال ْيه ْم اام
كو اأ ْحباارك ات ُقو ُل اعنْ ُه ْم اامملاْ اي ْف اع ُل ا
اس ات ْف التُوا ...او اع اك ْفت اع ال ايأنْب ايائ ا
ا
ااهت ْم ال ْو ْ
وا،و اال ُت ابث اف الت ُ ُ
اجلا ْهلب احقي اقةالدينف ْ
،و اال ُت ال هو ُثوابه ،ان ُعو ُذب اال هلهمن اْه اذاالته اعد ايو ْ
ياألانْب اياء اواملُْ ْسلمين ااوا ْل ُع ال
ملاْ اي ات ال هب ُسوابه ا
ني ...او اقدْ او هص ْينااك ُْمإ اذا ُكنْت ُْم اال ُبده آخذيناف ا
يشأْهن ْم اذاكرينا اق اص اص ُه ْم اأ هال ات ْعدُ وا اما اأ ْخ
الصاحل ا
اماء او ه
(–)2املصدر نفسه ،ج ،5ص.٩04
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المبحث الثالث :القول الذي يعظم مق ام النبوة أولى من غيره
،و اال اي ُقو الن اهأ احدُ ك ُْم
،و ات ُقو ُلوا اذلكابص افةال هت ْعظيم ال ُه ْم اوال هتنْزهي اعنْ اغ ْري امان ااس ابال هل ُهإ ال ْيه ْم ا
اب ارال هل ُه اعن ُْه ْم ا
 :اقدْ اع اص ْ
ياألانْبياا ُء اف اك ْي افن ْاح ُن ،افإن اْذك اار اذل اك اك اف ار" .
( )1

ويستخلصمامتقدمن كالم الشيخ رمحه اهلل تعاىل:
 وجوباالعتقادبأناألنبياءمعصومونعنالكبائروالصغائر ،وهي عقيدة أهل السنةواجلامعة ،جعلنا اهلل منهم.
 اقتحامهذه احلدود املذكورة  ،واحلواجز املبثوثة،كفروضاللوالعياذباهلل من اخلذالن. أخبار األنبياءوالرسل،وقصصهموسريهتمتستخرج من رصيح القرآنو صحيحالسنةاملطهرة،وماوافقهام،وخالفذلكاليلتفتإليه ،وال يؤبه له.
اإليامنباألنبياءيقتضيالتسليامملطلقبعصمتهمونزاهتهم،كاميتطلبتوقريمهواحرتامهموحسنال
تأدبوالتلطفمعهم،وعدمالتطاولعليهمباماليليقبعظمتهمواليتناسبمعجاللةقدرهم،والنس
بةمايتنافيمعنبوهتموأصولرساالهتمسفه ًاوجهالةبغريعلم.
 كام يتضح لنا جلي ًا التزام ابن العريب بأصل (القواللذييعظممقامالنبوةأوليمنغريه مـناألقوال) ،واختاذه منهجا وطريقا من ُطرق ترجيحاته.

( -)1أحكام القرآن ،ابن العريب ،ج ،4ص34-3٩
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الباب الثالث:
طُرق الترجيح بالقواعد المتعلقة بلغة العرب
الفصل األول :طُرق تتعلق باستعمال العرب لأللف اظ
والمعاني.

الفصل الثاني :قواعد الترجيح المتعلقة بمرجع
الضمير

الفصل الثالث :طُرق تتعلق باإلعراب.

~~121

الفصل األول :طُرق تتعلق باستعمال
العرب لأللف اظ والمعاني.

المبحث األول :ليس كل ما ثبت في اللغة صح
حمل القرآن عليه

المبح ث الث اني :العم وم أول ى م ن التخص يص
واإلط

الق أول

ىم

~~121

ن التقيي

د

تمهيد
التخاطب يكون باأللفاظ امل ِ
فص َحة عن املراد ،التي تعترب قوالب للمعاين ،وإلغاء دالالَتا
عام تدل عليه ألفاظه
إبطال للغة التخاطب وفائدتهّ ،
وأي تفسري خرج بمعاين القرآن ّ
بأي نوع من أنواع الداللة :مطابقة ،أو تضمن ًا،
وسياقه ،ومل يدل اللفظ عىل هذا املعنى(ّ ،)٩
أو التزام ًا ،أو مفهوم ًا موافق ًا ،أو مفهوم ًا خمالف ًا ،فهو تفسري مردود عىل صاحبه.
فّس أن يكون حاذق ًا باللغة وآداهبا حتى يتسنى له معرفة عاداَتم يف استعامل
فعىل امل ّ
هذا اللفظ فيام وضع له ،و يف غري ما وضع له ،وهوما يعرف باحلقيقة واملجاز ،وقبل
اخلوض يف مباحث هذا الفصل البد من تعريف احلقيقة واملجاز.
تعريف احلقيقة يف اللغة:
 قال صاحب التقرير و التحبري :احلقيقة عىل وزن فعيلة ،بمعنى فاعل ،من حق اليشءحيِق ،بضم احلاء ويصح كّسها ،إذا ثبت ،و أما بمعنى مفعول من حققت اليشء أحقه،

إذا أثبته ،فيكون املعنى (الكلمة الثابتة) ،وال ّتاء للنقـل من الوصف ّية إىل االسم ّية .
( )4

و احلقيقة تستعمل يف شيئني:
٩ـ يف ذات اليشء وماهيته ومعناه ،يقال :حقيقة العامل من يقوم به العلم ،و اللفظ بالنسبة
إىل معناه بمنزلة ذات اليشء وحقيقته.
( - )1داللة اللفظ هي :ما ينرصف إليه هذا اللفظ يف الذهن من معنى مدرك أو حمسوس ،والتالزم بني
الكلمة ودال الَتا أمر البد منه يف اللغة ليتم التفاهم بني الناس ،وإنّام جعلت األلفاظ أد ّلة يستدل هبا عىل
مراد املتكلم ،ينظر :أعالم املوقعني ،ج ،٩ص4٩4؛ املوافقات ،ج ،4ص47
( - )2التقرير والتحبري ،ابن أمري احلاج ،ج  ،4ص ،5ينظر :أصول الّسخيس ،ج  ،٩ص.70
~~121

تمهيد
4ـ يف أصل ما وضعت له الكلمة يف اللغة وهذا يدخلنا يف تعريف احلقيقة اصطالح ًا ،فإىل

هناك .
( )٩

 -تعريف احلقيقة يف االصطالح:

 هي اللفظ املستعمل فيام وضع له أو ما صدق عليه .( )4

 و عرفت احلقيقة بأيا اللفظ املستعمل فيام وضع له .()5

وعرفها الباجي  :احلقيقة هي كل لفظ بقي عىل موضوعه .
 ّ()4

وعرفها اجلويني :احلقيقة هي اللفظ املستعمل فيام وضع له يف أصل وضع اللغة :فمن
ّ -

يقول :هذه العبارة حقيقة يف هذا املعنى فمعناه أيا مستعملة فيام وضعت له أصالً .
( )3

قال أبو يعىل  :تستعمل احلقيقة يف شيئني:
 -٩صفة اليشء ومعناه ،مثل :حقيقة العامل من قام به العلم.
حقيقة الكالم :وهي لفظ بقي عىل موضوعه.

( - )1لسان العرب ،ابن منظور  ،ج ،٩0ص2٩؛ جامع الدروس العربية ،مصطفى غالييني ،ج،٩
ص ،٩0٩،٩44املستشار يف القواعد و اإلعراب ،يوسف بديوي ،يوسف احلاج أمحد  ،ص474،٩١
( - )2التقرير والتحبري ،ابن أمري احلاج ،ج ،4ص.5
( - )3كشف األسار ،عبد العزيز النجاري ،ج ،٩ص.٩3١
( - )4إحكام األصول ،الباجي ص .4١
( - )5التلخيص ،اجلويني  ،ج ،٩ص.٩44
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تمهيد
أقسام احلقيقة:
تقسم احلقيقة إىل ثالثة أقسام( :)٩حقيقة لغوية ،ورشعية ،وعرفية.
 -٩احلقيقة اللغوية :وهي األساس ،وكل ما عداها يتفرع عنها.
احلقيقة العرفية العامة :وهي التي انتقلت من مسامها اللغوي إىل غريه فاستعملت
عموم ًا وهجر االستعامل األول ،فلفظ الدابة وضع لغة لكل ما يدب عىل األرض ثم
خصصها العرف العام بذات احلافر فقط.
احلقيقة العرفية اخلاصة :وهي مصطلحات وضعها علامء االختصاص كلفظ النقض
والفرق عند الفقهاء.
احلقيقة الرشعية :هي اللفظة التي وضعها الشارع ،كالصالة لألفعال املخصوصة،
فالصالة تستعمل يف املعنى اللغوي ولكن الشارع نقلها إىل معنى جديد ،ومل يلغ
العالقة بينهام .
)4(٩

()1

 -والسبب يف انقسامها أن احلقيقة ال بد هلا من وضع ،وهو أن يتعني اللفظ بإزاء املعنى ،وبالتايل

ال بد من واضع ،فاحلقيقة اللغوية وضعها لغوي ،واحلقيقة الرشعية وضعها الرشع ،واحلقيقة العرفية
وضعها العرف ،وبذلك نسبت كل حقيقة إىل واضعها  .قال الزركيش :تنقسم احلقيقة إىل لغوية
وعرفية ورشعية ،وسميت بذلك نسبة إىل واضعيها ،فام وضعته اللغة فهو لغوي ،كاألسد للحيوان
املفّتس .وما استعمله الشارع فهو رشعي ،كالصالة للعبادة املعروفة ،وقد كانت يف اللغة للدعاء،
وأما احلقيقة العرفية فهي املنقولة عن موضعها األصل إىل غريه بعرف االستعامل .ينظر :البحر املحيط
يف األصول ،الزركيش ،ج ،٩ص3٩5؛ التقرير والتحبري ،ابن أمري احلاج ،ج ،4ص.5
( - )2ياية السول ،األسنوي ،ج ، ٩ص444؛ املحصول ،الرازي ،ج ،٩ص.40١
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تمهيد
هذا إذا علمنا أن اللغوية هي أصل الكل ،ثم إن الوضع يف احلقيقة اللغوية غري
الوضع يف الرشعية والعرفية ،فوضع اللفظ يف احلقيقة اللغوية إنام كان بإزاء املعنى ،وأما

السابق .
وضع اللفظ يف احلقيقة العرفية والرشعية فبغلبة االستعامل دون النّظر إىل املعنى ّ
( )٩

تعريف املجاز لغة :من جاز ،إذا عرب ،املجاز مفعل من جاز جيوز ،سمي جماز ًا لتعديه عن
ألن املتكلم به
املوضع الذي وضع له يف األصل إىل غريه ،و هلذا
يسمى مستعار ًا أيض ًاّ ،
ّ
استعاره ،فاملجاز خالف احلقيقة ،و يطلق عىل الطريق إذا قطع من أحد جانبيه إىل اآلخر .
( )4

تعريف املجاز يف االصطالح:
املجاز :ما أريد به غري ما وضع له  ،وقيل :هو اللفظ املستعمل يف غري وضع أول عىل وجه
يصح ،أو هو كل لفظ نقل عام وضع له .
( )5

قال الباجي :هو كل لفظ جتوز به عن موضوعه .
()4

قال صاحب املستصفى :ما استعمله العرب يف غري موضوعه .
( )3

قال اجلويني :هو ما استعمل يف غري ما وضع له يف أصل وضع اللغة .
()2

( - )1البحر املحيط يف األصول ،الزركيش ،ج  ،٩ص.3٩5
()2

 -لسان العرب ،ابن منظور  ،ج ،3ص54٩؛ أصول الّسخيس  ،ج ،٩ص٩70؛ القواعد ،ابن

اللحام ،ج ،٩ص.5١١
()3

 -كشف األسار ،عبد العزيز البخاري ج ،٩ص٩2٩؛ أصول الّسخيس ،ج ،٩ص٩70؛ حاشية

التفتازاين  ،التفتازاين ،ج ،٩ص٩4٩؛ الفقيه و املتفقه ،اخلطيب البغدادي ،ص.4٩4
( - )4إحكام األصول ،الباجي ،ص ، 4١و كذلك يف كتابه اإلشارات ،ص.47
( - )5املستصفى ،الغزايل ،ج ،٩ص.٩42
()6

 التلخيص ،اجلويني ،ج ،٩ص.٩43~~122

تمهيد

و يف إرشاد الفحول :املجاز هو اللفظ املستعمل يف غري ما وضع له لعالقة مع قرينة .
( )٩

وسيكون الكالم يف هذا الفصل عىل محل القرآن عىل املعنى الالئق بـه ،ولـيس كـل مـا
جيوز يف اللغة بداعي املجاز حيمل عليه كالم اهلل ،هذا يف املبحث األولّ ،أما املبحث الثـاين
خصصت الكالم فيه عىل العموم إن أمكن ،وعىل اإلطالق إن تيّس.

( - )1قرينة املجاز :ال بد لكل جماز من عالقة و قرينة ،فالعالقة هي املجوزة لالستعامل ،و القرينة هي
املوجبة للحمل عليه ،بحيث تدخله حتت حكم املراد ،قال اللغويون :القرينة داخلة يف مفهوم املجاز،
و قال األصوليون :بل هي رشط لصحة املجاز .فال بد لصحة املجاز من وجود قرينة ُتنع من إرادة
املعنى احلقيقي ،فمن يقول :سلمت عىل أسد ،يعلم من كالمه ،أنه ليس األسد ذلك احليوان املفّتس،
و إنام هو رجل شجاع كاألسد يف الشجاعة ،دلت قرينة (سلمت) عىل أنه رجل ،و أدخلته حتت حكم
مراد املتكلم ،و هو املعنى املجازي لكلمة (أسد) ،و القرينة بذلك أخرجته عن املعنى احلقيقي ينظر:
إرشاد الفحول ،الشوكاين ،ص4١؛ إجابـة السـائل ،األمري الصنعاين ،ص424؛ البحـر املحيط يف
األصول ،الزركيش ،ج ،٩ص343؛ و ينظر :أصول الفقه ،وهبة الزحيل ،ج ،٩ص4١7؛ املوجز
الكايف ،نايف معروف  ،ص.٩05
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املبحث األول :ليس كل ما ثبت يف اللغة صح محل القرآن عليه.
سبيلمعرفةمعانيالقرآهنواللسانالعربيالذيبهنزل ،فمن أراد فهم القرآن وتفسريه فمن هذه
اجلهة ،ال جهة له غري هذا؟ ،وما ثبت يف كالم العرب ولغتهم محل الكالم عىل أكثر من
وجه ،وطاملا أنه القرآن الكريم قرآن عريب نزل بلغة العرب ،فهو حيتمل وجوه ًا أكثر ما
حيتمله كالم العرب بسبب غزارة معانيه ،فمن املفرسين من حيمل ألفاظ اآلية عىل
احلقيقة ،وهو وجه من وجوه املعاّن ،ومنهم من حيملها عىل الوجه املالزم واملقابل
للحقيقة ،وهو املجاز ،واألصح وجوب محل القرآن عىل حقيقته ألنه يشري إىل أقرب
املعاّن

وأوضحها

وأجالها،

وأظهرها

قال

ابن

عبد

الرب:

"ومحلكالماللهتعاليوكالمنبيهصلياللهعليهوسلمعلياحلقيقةأوليبذويالدينواحلقألهنيقصا
وهبذا

حلقوقوهلاحلقتباركوتعاليعلواكبريا(،)1

الصدد

يقول

ابن

العريب:

احلقي اقةب اغ ْري ادل ٍ
يل"( ،)0وقلام ُيعدإلىل املعنى
" او اال ايصح اح ْم ُالل هل ْفظ اع الياملْا اجاز ا
،وإ ْس اقا ُط ْ ا
املجازي،وإن عدل فال بد له من توفر رشوط:
 – 1امتناع إرادة احلقيقة.
 – 0بيان صالحية اللفظ لذلك املعنى املُعدل إليه.
-1بيانتعيينذلكاملجمإلنكانلهعدة.
 -1اجلوازعنالدليالملوجبإلرادةاحلقيقة.

( - )٩التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد ،ابن عبد الرب(ت425هـ)  ،حتقيق،
مصطفيبنأمحدالعلوى،وحممدعبدالكبريالبكري ،ج ،3ص٩2
( -)2أحكام القرآن ،ابن العريب ،ج ،٩ص.3١4
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هذا ما قرره ابن قيم رمحه اهلل يف كتابه بدائع الفوائد ،وبني أن األصل محل اللفظ عىل
حقيقته وال يعدل عنه إال هبذه الرشوط( .)1يقول ابن تيمية" :
منقساملكالمإليحقيقةوجمازمتفقونعليأناألصلفيالكالمهواحلقيقة"(.)0
فاألصل

الذي

ابن

جعله

نصب

العريب

عينيه،أنتفرسنصوصالكتابوالسنةحسباميقتضيهظاهرها،والجيوزالعدولعنالظاهرإاللدلي
ل،

-

فاهلل–سبحانه

أنزلكتاهبهديللناس؛إلنقاذمهمنالضالل،وإلخراجهممنالظلامتإليالنور،واليؤديالكتابوظي
فتهفيهدايةالناسإالإذااتبعوه،فالكتابينبغيأنيكونمتبو ًعاالتاب ًعا،
والجيوزأنتتسلطأهواءالبرشفتكوهنياملتبوعةويكونفهاملكتابتاب ًعاهلا ،يقول-رمحه اهلل -عند
تفسري لفظة (املزمل) ،وأهنا حتمل عىل حقيقتها ،وهي :االلتفاف يف الثياب ،ال عىل وجه
املجاز منها (االلتفاف بالنبوة) ...":اف اأ هما ا ْل ُعدُ ُ
احلقي اقة اإىل املْا اجاز اف اال
ول اع ْن ْ ا
ْاحلقي اق ُة اوال هظاه ُرملاْ اي ُج ْزا ْل ُعدُ و ُل اعنْ ُه"(.)1
؛وإ اذا ات اع ا
ااجإ ال ْيه االس هي اام اوفيهخ اال ُفال هظاهر ا
حيت ُ
ُْ
اضدا ت ْ ا

(–)1ينظر:بدائع الفوائد ،ابن القيم ،حتقيق  :هشام عبد العزيز عطا  -عادل عبد احلميد العدوي(،مكة
املكرمة ،مط :مكتبة نزار مصطفى الباز ،سنة٩4٩2 :هـ ٩١١2 -م ،ج ،4ص.403
(-)2

وتكملة

لكالمه

احل ِقي َقة َو َه َذاي َراد ِهبِ َشيئ ِ
جم ٍ
ازمت ِفقو َن َع َل َيأناألَص َل ِفيالك ََال ِمه َو َ
َان:
يح ِقي َق ٍة َو َ َ
َو َمن َقس َاملك ََال َمإ َل َ
ي َراد ِهبِ َأيإ َذاع ِر َف َمعنَياللفظِ َوقِ َ
يل:

ه َذ ِ
ااالستِع َامملَ َجازقِ َ
يل:
َ

َبالألَصال َحل ِقي َقة.

ِ
ألنيحم َلع َليمعنَاه َ ِ ِ
جم ِ
َوإ ِ َذاع ِر َف َأنلِلفظِ َمدل َ
َار ًةب ِاملَعنَياملَعروف ِ َع َليدَ َال َل ِة
والنِ َح ِق ِيق يي َو َ َ
احلقيقي؛ َف َيستَدلت َ
از يي َفاألَص َ َ َ َ
ِ
َار ًةبِاللفظِاملَعروفِدَ َال َلته َع َلياملَعنَياملَدلولِ َع َلي ِه ،جمموع الفتاوى ،ابن تيمية ،ج ،40ص.437
اللفظ َع َلي ِه َوت َ
( -)3أحكام القرآن ،ابن العريب ،ج ،4ص.545
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استعمل

كام

املجاز

لفظ

وأطلقه

عىل

ما

يسميبالتشبيه،وفيهذاإشارةإليأناملجازمبنيعليالتشبيه ،فقال عند تفسري قوله تعاىل:ﭽ ﭞ
ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭼ[اإلرساء:
:

]09

يإخراج ٍ
رض اب ال ُه ام اث ًالا ْل ُغ هال هلذي اي ْمنا
" ..اه اذ ا
اجمااز ،اع ه ا
يشءمن اْامهل اف ا ا
ربهب اعنْا ْل ابخيال هلذ ايال اي ْقد ُرمنْ اق ْلبه اع ال ْ ا ا ْ
ُعمنْت اارصفا ْل ايدا ْين"(.)1
واعترب ما خرج خمرج الغالب جماز ًا ،وأطلق عليه لفظ املجاز افإنْق ايل :
اقدْ اث اب ات اعنْالنهبي اص هليال هل ُه اع ال ْيه او اس هل ام اأ ههنُ اق اال

:

احل ْب ال اف ُت ْق اط ُع ايدُ ُه او اي ْرس ُقا ْلبا ْي اض اة اف ُت ْق اط ُعيادُ ُه
السار اقيا ْرس ُق ْ ا
ال اعناال هل ُه ه

{
}(ُ )0ق ْلناا

:

اه اذ ا
الرتغيببا ْل اقليل اعنْا ْلكاثريفي اق ْوهل اص هليال
اخ ار ا ا
يم ْع ارض ه ْ
مج ْخ ار اجالت ْهحذيربا ْل اقليل اعنْا ْلكاثري،ك ااام اجا اءف ا
ياجلنهة }( .)1اوق ايل:
ههل ُ اع ال ْيه او اس هل ام  { :امنْ ابنايل هله ام ْسجدً ااو ال ْوم ْث ال ام ْف احص اق اطاة ابنايال هل ُه ال ُه ابيْتًاف ْ ا

( -)1أحكام القرآن ،ابن العريب ،ج ،5ص.٩١٩
( -)2أخرجه الشيخان من حديث أيب هريرة ،البخاري ،كتاب :احلدود ،باب :قوله تعاىل( :والسارق
والسارقة فاقطعوا أيدهيام) ،رقم24٩4 :؛ مسلم ،كتاب :احلدود ،باب :حد الّسقة ونصاهبا ،رقم:
.4305
( -)3أخرجه الّتمذيعمن حديث عثامن بن عفان قالَ .." :و ِىف ال َب ِ
اب َعن َأبِى َبك ٍر َوع َم َر َو َع ِىل َو َعب ِد اهللِ
َس َواب ِن َعب ٍ
ب ِن َعم ٍرو َو َأن ٍ
اس َو َعائِ َش َة َوأم َحبِي َب َة َو َأبِى َذر َو َعم ِرو ب ِن َع َب َس َة َو َواث ِ َل َة ب ِن األَس َق ِع َو َأبِى
هرير َة وجاب ِ ِر ب ِن عب ِد اهللَِ .ق َال َأبو ِعيسى ح ِديث عثام َن ح ِديث حسن ص ِ
حيح" ،سنن الّتمذي ،كتاب:
َ َ َ
َ َ
َ َ
َ
َ َ َ َ
الصالة ،باب :ما جاء يف فضل الصالة ،رقم .5٩١
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اجماازمن اْو ْج ٍه ا
رس اقا ْلكاث اري اف ُقط اع ْت ايدُ ُه؛ افب اه اذا اتنْ اتظ ُام ْألا احادي
هإهنا اذ ا
آخ ار ا
؛و اذلك ااأ ههنُإ اذا اظف ارب ارس اقةا ْل اقليل ا ا
ُ
الص اواب"(. )1
جيتام ُعاملْا ْعن اايوالنهصفين اظام ه
ث ا
،و ا ْ
وأشري هنا ،إىل أن ابن العريب قال باملجاز( )0عىل هذه الشاكلة يف مواطن عدة،
رصدت يف اجلزء األول من كتابه يف الصفحات التالية ،102 :و ،111و ،111و،901
واجلزء الثاّن يف الصفحة ،77أما اجلزء الثالث كانت يف الصفحة ،028واجلزء الرابع يف
الصفحة ،11 ،و ،121أما يف بقية الكتاب كان يقرر القول باحلقيقة
أساساحياكمإليهاأقواألهل التفسري كقوله عند اآلية:
فيمواضعكثريةمنتفسريه،وجعلها ً
يه اذا :
حي ُسن اُأ ْن ُي اقا الف ا
ﭽ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮙ ﭼ[النور " :]11 :افإنْق ايل  :ا ْ
،و اق اصدا هبا ْل ُق ْر اب اةإ ال ْيه
ْاحلر هية ا
هإهنُ اام ُالهلله؛ألا ههنُ او اج ابل احقال هلهمن ْ ُ
ور ٍة"(. )1
اه اذ ا
رض ا
اجمااز ا،ال ُي اص ُارإ ال ْيه هإالل ا ُ

ُ .ق ْلناا

:

ااحقي اقة اال اجم ا اازفي اها"(.)1
وقال يف موطن آخر { ..":اف اب ال ْغن ااأ اج ال ُه هن } اوا ْل ُب ُلو ُغ اه ُ
اهن ا

احلقي اق ُة اأ ْو اىل" .
وقال أيض ًا .." :او ُ ْ
حيت اام ُل او ْقتُاال ْضط اجاع ،او الكنه ُه ام اجاز .او ْ ا
( )1

( -)1أحكام القرآن ،ابن العريب ،ج،4ص .٩04
( -)2قال ابن العريب يف كتابه املحصول يف أصول الفقه " :اختلف النّاس هل يف كتاب اهلل تعاىل جماز أم
ال؟ فمنعه األقل وجوزه األكثر ،ومن أجل من منعه قدر ًا األستاذ أبو إسحاق اإلسفراييني رمحه اهلل،
فأما حتقيق املسألة فباهبا أصول الدين ،لكن مع هذا نشري إىل نبذة كافية فنقول ،إن عنى األستاذ نفي
ّ
فإن فيها
املجاز بنفي االستعارة فكثري من القرآن يرد عليه ال سيام يف سورة يوسف عليه السالمّ ،
استعارات عظيمة ،وإن عنى باملجاز أمر ًا جتوز به ومل جير جمرى احلقيقة فليس من الرشيعة" ،ص.5٩
()3

 -أحكام القرآن ،ابن العريب ،ج ،5ص.400-5١١

( -)2املرجع نفسه ،ج،1ص.081
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وأختم بام قاله يف سورة التني ملا فرس قوله تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭼ[التني:
":]1ق ايل

:

ُه او احقي اقة.

اوق ايل

:

ْاحلقي اقةإ الياملْا اجاز هإالبدا ل ٍ
يل"(. )0
ربهب اعنْد ام ْش اق اأ ْو اج ابل اها ،اأ ْو ام ْسجد اه ا
ا،و اال ُي ْعدا ُل اعن ْ ا
اع ه ا
منخالالألمثلةالسابقةنالحظاملكانةالتيكانيعطيهاابنالعربيللمعنيالظاهر،
ولكنهلميكنيقفعندالداللةاحلرفية،بليتجاوزذلكإلياملعنيالعميق،الذييعتمدعىل
مقتضياتسياقية،ماينسجممعسعةاملعنيوالسياقالذيوردفيه–سبق ذكره ،)1(-كامكان يوجب
محل القرآن عىل أحسن املحامل من كالم العرب ،حيث يعرفونه ويستحسنونه وال حيمل
عىل غريب الكالم،وضعيفه ،ومنكره ،وأبعده من املعنى املراد منه؛ ألن العرب األقحاح
ال يستعملون إال الفصيح من الكالم والبليغ منه ،فهو يـؤدي املعنـى بأسـهل األلفـاظ،
فاهلل تعاىل خاطب العرب بام يعرفون ،بل وأمر األنبياء بالتحدث عىل قدر عقول النـاس
وبام يفهمونه ،كي تتم احلجة ،وتظهر املحجة.

( -)1أحكام القرآن ،ابن العريب ،ج ،1ص.910
( -)2املرجع نفسه ،ج ،4ص.4٩4
( –)3ص .٩44 -٩33
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المبحث الثاني :العموم أولى من التخصيص و اإلطالق أولى من التقييس
املبحث الثاين :العموم أوىل من التخصيص واإلطالق أوىل من التقييد
باإلضافةإليامتقدم ذكره من ال ُطرق التي سلكها ابنالعربيفيثناياتفسريه ،واختذها سبب ًا يف
ترجيحاهتا

قال

التي

هبا،

هناكموضوعاتأصوليةعرضلهاوهيموضوعاتاقتضتهاطبيعةالبحثفيتفسريآياتاألحكام،وا
ستنباطاملسائاللفقهية،ومنهذهاملوضوعات :دالالتاأللفاظ،العام واخلاص ،املطلق
وغريها،

واملقيد،

معترب ًاأنالتحليلوالتحريميتعلقبفعالملكلفالبعينهوذاته،لكنلامكانتالذاهتيسببالفعلوعنهايص
قال:

در،أضيفإليهاالتحليلوالتحريمعليسبيالملجازاملرساللذيعالقتهالسببية،
يم ال ْي اسبص افاتٍل ْ ا
،و اأن ْهاألا ْع ايا ان ال ْي است اْم ْور
أل ْعياان ا
" اقدْ اب هينها اب هيناال هل ُه الك ُْم او اب هل اغك ُْمفيا ْلع ْلم اأ ام الك ُْم اأنهالت ْهحر ا
ا،وإن اهام ايتا اع هل ُقال هتكْلي ُفب ْاألا ْمر اوالن ْههيبأا ْف اعاالملُْ اك هلفينامن اْح ارك ٍاة او ُس ُك
ًداللت ْهحليل اوالت ْهحريم او اال ام ْصدا ًر ا
ٍ
ون ،الكن ْهاألا ْعياا ان ال هامكاا انت اْم ْور ًدال ْ ا
يم ْع
او ُعل اقب اه ا
احلك ُْمإ ال ْي اه ا
اجم ا ًازا ابدي ًعا اع ال ا
أل ْف اعاألُضي اف ْاألا ْم ُر اوالن ْهه ُي او ْ ُ
نايا ْلكناا ايةباملْاحل اعنْا ْلف ْعال هلذي ايحلبهمنْ ابابق ْسامل هت ْسبيبفياملْا اجاز"(.)1

واألمثلةكثريةالتي عرضلها يف دالالتاأللفاظ(العامواخلاص) والتي بموجبها رجح
حكام رشعيا عىل آخر ،ورددعويمنقالبالتخصيص ،وبقاء العام عىل عمومه أوىل من
ختصيصه بدون دليل قوي ُيثلج الصدرأذكر منها :
 ما جاء عند قوله تعاىل:ﭽ ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲﯳ

ﯴ

ﯵ

ﯶ

ﯷ

ﭼ[البقرة،]072 :حيث

ذكرثالثةأقوالفياملعنياملقصودبالدينمنها:
رباالدين،عامفيكلدين،نصفيدينالربا،فردالقولينالذينحملوالفظ

( -)1أحكام القرآن ،ابن العريب ،ج ،٩ص.474
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المبحث الثاني :العموم أولى من التخصيص و اإلطالق أولى من التقييس
يها اث اال اث ُة اأ ْق او ٍ
ال
عليالتخصيصوأبقيعليالقولبالعمومقال .." :ف ا
ٍ
،وفيه ايكُون ُْاإل ْن اظ ُار؛ اق ا
رش ْحيا ْل اقاض ايوالن اهخعي .ال هثاّن:
اص ًة ا
اأنهاملْا ْق ُصو اد اهبار اباالده ْين اخ ه
اهلُا ْبنُ اع هباس او ُ ا
ال هثال ُ
اقاملاُت ااأخ ُرو ُع ال اامئناا:
ث:
،و ُه او اق ْو ُال ْل اعا همة.
اأ ههنُ اعا ٌّمفيكُلدا ْي ٍن ا
:

ا،و اغ ْ ُري ُمهنْالد ُيون امقيس اع ال ْيه....فيال هتنْقيح:
ُه اون ٌّاصفيدا ْينالر اب ا

ْاألا هو ُل

:

اأ هما امنْ اق اال:

،و اال ايصح اعنْا ْبن اع هب ٍ
،وإ ْنكاان ااأ هو ُهل ا ا
،و ُخ
اصا ،افإنهآخ ار اها اعا ٌّم ا
اخ ى
اس؛ افإن ْهاآل اي اة ا
هإهنُفيدا ْينالر ابا اف اضعيف ا
وص اأ هوهل ا ااال اي ْمنا ُعمنْ ُع ُمومآخر اه ا
ا،الس هي اامإ اذاكااناا ْل اعام ُ ْستاق ىالبنا ْفسه"(. )1
ُص ُ
 وعند قوله تعاىل :ﭽ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭼ[املائدة ،]17 :اعترب العموم يف كل سارق وسارقة ،ورد علة
من يعتربها من األلفاظ املجملة ،فقال -رمحه اهلل " :-اعا ٌّمفيكُل اسارقٍ او اسار اق ٍة
هالرس اق اةإ اذاكاا انت اْم
،و اذلك اامنْ ال ْم اي ْف اه ْامملُْ ْج ام ال ا
يمن ا اْري ايأ ههنُمن ْْاألا ْل افاظاملُْ ْج ام الة ا
،و االا ْل اعا هم؛ افإن ه
 ....ار ىدا اع ال ا

ْعرو اف ًة ُل اغ ًةإ ْذ اليس ْت ال ْف اظ ًة ارشعي ًةبات اف ٍ
اق ُرب اطتْب ْاألالف او ه
الالمت ْ
احلكْم ار ْب ًط
ا،و ُعل اق اع ال ْي اه ْ ا
يص ا
اخص ً
ْ ه
ربب ْ ُ
ااخل ا ُ
ْا
ُ

رت اسال اوا ْل ُع ُموم ه
اري اوي اعنْا ْبن ام ْس
،إالف ايام اخ هص ُهالده ل ُيل ا
ا ،اف اقدْ اأ افا ادتْاملْا ْق ُصو اد ا
،و اج ار ْت اع الياال ْس ْ
،وك ااذلك ُ ْ
ُع ٍ
ود اأ ههنُ اق ار اأ اها " :
،و اا هلذي اي ْق اط ُع الكبص هحة اإرا ادةا ْل ُع ُموم اأ ههن ُ اال ا ْ
خي ُلو اأن ُْرييدا
السار اق ُ
ات؛ل ُي ابين ااإرا ادةاا ْل ُع ُموم ا
السار ُقون ااو ه
او ه
يشءمن اْذل اك ،اف ال ْم اي ْب اق هإال اأ ههنُل اح ْرص ْ
،و ُه اوا ْل ُع ُمو ُم
اجلنْس ا
هباملْا ْعن ا
اى،و اذلك ُام احال؛ألا ههنُ ال ْم اي ات اقده ْمفيه ا ْ
"( . )0
 أيض ًا عند قوله تعاىل :ﭽ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﯠ ﭼ[البقرة،]000 :تعرض ملسألة نجاسة قليل دم احليض ،هل كسائر الدماء يعفى عن قليله،فرجح بلطيفة

( -)1املرجع السابق ،ج ،٩ص.543
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المبحث الثاني :العموم أولى من التخصيص و اإلطالق أولى من التقييس
بليغة ،وقال ببقاء العموم معتربه عام خمصوص بمعني ،يرجح عىل عام خمصوص بحال:
" ..اف اقا ال اب ْع ُض ُه ْم ُ :ه اوك ااسائرالد اماء ُي ْع افي اعنْ اقليله .اومن ُْه ْم امنْ اق اال :
وحا }
اقلي ُل ُه اوكاث ُري ُه اس اواءفيالت ْهحريم ...او ْج ُه ْاألا هول ُع ُموم اق ْوهل ات اع ااىل  { :اأ ْو اد ًما ام ْس ُف ً
ااو ُال ْلكاث اري ُدوناا ْل اقليل .او او ْج ُهال هثاني اق ْوهل ات اع ااىل ُ { :ق ْل ُه او اأ ًذى }
او اه اذا اي اتن ا

يخ ُصوص اع ْ ٍ
ني .او اذلك ْ
رت هج ُح اه اذاا ْل ُع ُمو ُم اع ال ْ
ياآل اخرب اأ ههن ُ ُع ُمومف ُ
او اه اذا اي ُعام ْل اقلي ال اوا ْلكاث اري ا
،و اي ا ا
ااألا هو ُهل ُ
يخ ُصوص اح ٍ
او ُع ُمومف ُ
الرتجيح"(.)1
حلال ا
ال ا
،و اه اذامنْ اغريب ُفنُون ه ْ
،و اح ُاالملُْ اع هين اأ ْر اج ُحمن اْحاال ْ ا
واألمثلة عىل ذلك كثرية مبثوثة يف كتابه األحكام( ،)0إال أنه كان حيمل اخلاص عىل
العام ويقول بالتخصيص ،عند وجود دليل قاطع وبرهان ساطع ال يرتاب فيه من له

ام ْسكة علم ،يقول يف هذا الشأن .." :االخ اال اف اأنها ْل اعا هم اي ْقضي اع ال ْيه ْ
اخلااص( ،)1ومن األمثلة
التطبيقية عىل ذلك:
 عندتفسريقوهلتعاىل:ﭽ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﮥ ﭼ،[البقرة:
اخ هصمنْ اه ْ
 "":]007اهذه ْاآل اي ُة اعا همةفيكُل ُم اط هل اق ٍة ،الكنها ْل ُق ْرآن ا
ورةال هط االقبا
ااآلي اس اة او ه
يس ا
الصغ اريةاف ُ

،و اخ هصمنْ اهاا هلتي ال ْم ُيدْ اخ ْلب اها لقوهلتعاىل :ﭽ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ
ْألا ْش ُهر ا
ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﭼ[األحزاب.]4٤ :

( -)1أحكام القرآن ،ابن العريب ،ج ،٩ص.444
( -)2املرجع نفسه ،ج ،4ص ،٩٩١ج ،4ص ،57٩ج ،5ص ،٩54ج ،5ص.٩5١
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المبحث الثاني :العموم أولى من التخصيص و اإلطالق أولى من التقييس
مج ْيتاةالبحرمنحكم عموم حترياممليتة،قال" :وأماقوله:ﭽ ﭑ ﭒ
ومنهأيض ًا :إخرا ا
ﭓ

ﮓ

ﭼ[املائدة:

":]1

اف ُه او اع ٌّ
اخم ا هص اص ُه

:

اؤ ُه ْ
اص ًة"(.)0
ور ام ُ
يم ْيتاةاملْااء اخ ه
احلل ام ْي ات ُت ُه(،)1ف ا
ُه اوال هط ُه ُ
نلحظ

فياملثالينالسابقني،

إخراجبعضأفرادالعامنحكاملعامبدليل

(ختصيص

العموم)،كانفياألواللتخصيصبالقرآن،وفيالثانيكانالتخصيصبالسنة،والتخصيصبالقرآنم
حالتفاق ،فقال به كبقية العلامء،وكذابالسنةبرشطأنتكونصحيحة ولو كانت خرب آحاد
عنده(.)1
هذاوقد تعرض أيض ًا ملبحث املطلقواملقيد ،وحذر من محل املطلق عىل املقيد بدون دليل
واعترب هذا من العبث يف كتاب اهلل ،وأن محل املطلق عىل املقيد قد حرره أيام حترير يف
كتابه املحصول يف أصول الفقه وكان كثريا ما حييل القارء إليه ،ومن األمثلة التطبيقية
التي تبني تشدده رمحه اهلل ومتسكه بقاعدة اإلطالق أوى من التقييد ما جاء عند تفسريه:

()1
اب عن جاب ِ ٍر وال ِفر ِ
اسىَ .ق َال َأبو
-أخرجه الّتمذي من حديث أيب هريرة ،وقال الّتمذيَ " :و ِىف ال َب ِ َ َ َ َ

حيح .وهو َقول َأك َث ِر الف َقه ِ
ِعيسى ه َذا ح ِديث حسن ص ِ
اء ِمن َأص َح ِ
اب النبِى -صىل اهلل عليه وسلم -
َ
َ َ
َ َ َ
َ َ َ
ِمنهم َأبو َبك ٍر َوع َمر َوابن َعب ٍ
اس َمل َي َروا َبأ ًسا ب ِ َام ِء ال َبح ِر ،سنن الّتمذي ،كتاب :الطهارة ،باب :ما جاء
يف ماء البحر أنه طهور ،رقم.2١:
( -)2أحكام القرآن ،ج ،4ص.٩١4
( -)2قال يف املحصول" :إن خرب الواحد مظنون أصله مقطوع بفحواه ،والقرآن مقطوع أصله مظنون
فحواه فتعارضا ،فوجب التوقف وهذا ال يصح فإن خرب الواحد مقطوع عىل وجوب العمل به
مقطوع عىل فحواه يصح يف التخصيص فريجح عىل عموم القرآن" ،املحصول ،ابن العريب ،ص-77
.79
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المبحث الثاني :العموم أولى من التخصيص و اإلطالق أولى من التقييس
 عند قوله تعاىل :ﭽ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﯵﯶ ﰣ ﭼ[البقرة،]191 :رد قول احلسن وعكرمة يف مقدار الصيام الذي حددوه
بعرشة أيام ،وذلك لتقييده اإلطالق الذي جاء يف هذه اآلية ،بآية التمتع التي حددت
رشة اأ هيا ٍم ،اف ُي ْح ام ُالملُْ ْط ال ُق اع الياملُْ اق هيدُ .ق ْلناا:
الصيام بعرشة ،فقال ...":اقا ُلوا :او اق هيدا ُهفيالت اهمتعب اع ا ا
مها:
اأ احدُ ُ ا

اه اذا افاسدمن اْو ْج اه ْني:

ٍ
ٍ
؛و اهاتااننااز التاان.ال هثا
حي ام ُل اع الياملُْ اق هيد هإالبدا ليلٍفينااز الة اواحدا ة اح ْس اب اام اب هين ُ
هاهف ُيأ ُصوال ْلف ْقه ا
اأنهاملُْ ْط ال اق اال ُ ْ
،و اذل اك اث اال اث ُة اأ هيا ٍم"(.)0
الصحيح( )1اقدْ ارالص ايام ا
ياحلديث ه
ّن  :اأنهالنهب هي اص هليال هل ُه اع ال ْيه او اس هل ام اقدْ اب هيناف ْ ا

كام كان يرجح تارة بحمل املطلق عىل املقيد بالدليل ،ويعتربه مسلكا قوي ًا ال بد للعامل
أن يصري إليهلام حيرضه الدليل ،بل جيب عليه ،قال:
حتقي ُق ُهف ُيأ ُصوال ْلف ْقه اواملْا اسائل( ،)1ومن الشواهد عىل
،و ا ْ
هاو ُجو اب اح ْمالملُْ ْط الق اع الياملُْ اق هيد ا
" او اقدْ اب هين ُ
ذلك:

( -)1أخرجه الشيخان من حديث اك ْعب ْبن ُع ْج ار اة  -رضياللهعنه– واللفظ ملسلم ،اأنهالنهب هى -
صلياللهعليهوسلم-
احلدا ْيب اية اق ْب ا ا
أل ْن ايدْ ُخ ال امك اهة او ُه او ُحمْرم او ُه او ُيوقدُ ا ْحتتاقدْ ٍر اوا ْل اق ْم ُل ايت ااها اف ُت اع ال ايو ْجهه اف اق اال
ام هرهب او ُه اوب ْ ُ

«

ني  -اوا ْل اف ار ُق اث ا
آص ٍع -
احل ْق ار ْأ اسك ااو اأ ْطع ْم اف ار ًقا اب ْيناستهة ام اساك ا
ال اث ُة ُ
اأ ُي ْؤذيك ااه اوامك ااهذه » .اقا ال ان اع ْم .اق اال « اف ْ
ال اث اة اأ هي ٍام اأوان ُْس ْكناسيك ًاة » .اق ااال ْب ُن اأبيناج ٍ
اأ ْو ُص ْم اث ا
يح « اأوا ْذ اب ْح اشا ًة » .البخاري :كتاب :املحرص ،باب:
قوله

تعاىل:

(

أو

صدقة)،

رقم:

، 1719

مسلم،

كتاب:

احلج،

الر ْأسل ْل ُم ْحرمإ اذاكاانابه اأ ًذ ايو ُو ُجوبا ْلفدْ ايةحلا ْلقه او اب ايان اقدْ ر اها ،رقم.0917 :
ا
بابج اواز اح ْلق ه
( -)2أحكام القرآن ،ابن العر يب ،ج ،٩ص.٩77
( -)1أحكام القرآن ،ابن العريب ،ج ،٩ص.404
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باب:

المبحث الثاني :العموم أولى من التخصيص و اإلطالق أولى من التقييس
قاالبنالعريب عند تفسري قوله تعاىل:ﭽ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ
ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ
ﭼ[البقرة:

:]181

يس
يه ُ
اهناا ُم ْط ال ًق ا
،و اقدْ اع هين ُاهال هل ُه ات اعا ال ا
"ا هت اف اقا ْل ُع ال اام ُء اع ال ايأنهالده احم ا ارامناجس اال ُي ْؤ اك ُل او اال ُينْ ات اف ُعبه ا
ا،و اع هين ُاهف ُ
إمجا ًعا"(.)0
اهناااملُْ ْط ال اق اع الياملُْ اق هيد ْ ا
،و ا ا
مح اال ْل ُع ال اام ُء اه ُ
ورة ْاألا ْن اعام ُ اق هيدً اباملْا ْس ُفوح ا
ا
وهاهناجاءالتقييدبالقرآننفسه،فلفظالدمفيآيةالبقرةمطلق،وفياألنعامق هيدبالدماملسفوح،
فخرجالدماجلامدوهوالكبدوالطحال.
ومنهذاأيض ًا :قوهلتعاىل :ﭽ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ
ﮭ

ﮮ

ﮰ

ﮯ

ﭼ،

[احلرش:

،و اق هيدا ُهالنهبي اص هليال هل ُه اع ال ْيه او اس هل امب اق ْوله:
،]8قال ":او اق اعا ْل اق ْو ُهل ا ُ
اهناا ُم ْط ال ًقاب اذل اك ا
إ اذا اأمرتكُمب اأم ٍر اف ْأتُوامنْهاماست اطعتُم،وإ اذاهنيتكُمعن ٍ
اجتان ُبو ُه"(.)1ففيهذااملثالكانتقييدمطل
ْيشء اف ْ
اُْ ْ ْ
ُ ا ْ ا ْ ْ ا ا اُْ ْ ا ا ْ
قالقرآنبالسنة ،فالقرآن دل عىل مطلق األمر باتباع النبي -صىل اهلل عليه وآهلوسلم،-
وأخذ ما جاء به ،واالنتهاء عام هنى عنه ،وجاءت السنةمقيدة هلذا
املطلق()1باالستطاعةفياألخذ.

( -)2املرجع نفسه ،ج ،٩ص.7١
( -)3املرجع نفسه ،ج ،4ص.4٩3
()1
قسم ابن العريب املطلق إىل ثالثة أقسام :أحدها :أن َيتلفا ذاتا وسببا كسائر أنواع الرشيعة ،فهذا مما
– ّ

ال َيتلف يف أنّه ال حيمل أحدمها عىل اآلخر ،الثاين :أن يتفقا ذاتا وَيتلفا سببا ككفارة القتل والظهار،
الثالث :أن يتفقا سببا وَيلفا ذاتاً كالوضوء والتيمم إىل املرافق...ويكون كل واحد منهام عىل إطالقه
وتقييده حتى يدل الدليل عىل إحلاق أحدمها باآلخر .ينظر :املحصول ،ابن العريب ،ص.121
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هذه منبني املوضوعات األصولية يف داللة األلفاظ ،التي اعتربها ابن العريب يف تفسريه –
أحكام القرآن -طريقا من ُطرق ترجيحاته  ،أما قضية املعاّن فقد تطرق هلا بقوة ،فكان
يأيت
باللفظ القرآّن ثم يذكر أصله اللغوي ثم يرشع يف بيان معناه أو املعاّن التي ترد عليه
سواء أكان اللفظ مفرد ًا أم مضاف ًا ،ثم يعقب بذكر أغراضه وأهدافه التي أقامها عىل
املعاّن الواضحة لأللفاظ واملفردات ،ومعظم هذه األغراض تدور حول املسائل
واألحكام الفقهية ،واألمثلة عىل ذلك كثرية منها:
 عند تفسري قوله تعاىل :ﭽ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﭼ[البقرة:
،]187تعرضللفظالقرآّن(العفو)ثمرشعفيبياناملعانيالواردةعليهمستدالًلكلمعنيبدليلمنا
لقرآنالكريم،أواالستعامالللغوي،ثموازنبينتلكاملعانيبناءعليامينسجمويتالءمعسياقاآليةال
كريمة،وماتعضدهاألدلةالواردةعلياملعانيليصلبالتاليإليرتجيحاحلكاملرشعيالذيقصدمهنت
فسرياآليةالكريمة.

وفيهذااملثالرجحقوالملالكيةاستناد ًاإليرتجيحمعنيالعفو:

مخ اس ُة ام اوار اد:
،و اهلُفيالل اغة ا ْ
اإلسقاط،ثمللوجوهالتيذكرها ،يقولُ .." :ه او ام ْعر اف ُة ات ْفسريا ْل اع ْفو ا
ْاألا هو ُل:

ا ْل اع اطا ُءُ ،ي اق ُال:

والمنْ اغ ْريع او ٍ
اص ْف ًوا ،اأ ْي ام ْب ُذ ً
ض
اجا ادباملْاال اع ْف ًو ا

.ال هثاّنْ :اإل ْس اق ُ
ُ،ومن ُْه اق ْوهل ات اع ااىل { احتهي اع اف ْوا }
،ون ْاح ُو ُه { :اوا ْع ُف اعنها }،ال هثال ُث :ا ْل اك ْث ارة ا
اط ا
الراب ُع :ه
اخلام ُس:
وا،و ُي اق ُال  :اع اف ه
،ومن ُْه اق ْو ُل ُه :اع افتْالد اي ُار ْ .ا
اب ا
الذ اه ُ
اأ ْي اك ُث ُر ا
االز ْر ُع ،اأ ْي اط اال ،ه
،ومن ُْه اق ْو ُل ُه:
اع هف ْيت ُُه او اأ ْع اف ْي ُت ُه ا

بُ ،ي اق ُال:
ال هط ال ُ

يم اساق ْاآل اية،
رتكًا اب ْين ااهذهاملْا اعانياملُْ ات اعد ادة او اج اب اع ْر ُض اها اع ال ا
اما اأ اك التْا ْل اعاف اي ُة اف ُه او اصدا اقة ...اوإ اذاكاان ُام ْش ا ا
او ُم ْقت ااض ْ
الشافعي ْاإل ْس اق ا
ياألاد هلة؛ اف اا هلذي ايلي ُقب اذلكامن اْهاا ْل اع اطا ُء اأ ْو ْاإل ْس اق ُ
اط؛ اف ار هج اح ه
اط؛ألا ههنُ ُذك ار اق ْب ال
،وإ اذا ُذك ارا ْل اع ْف ُو اب ْعدا ا ْل ُع ُقو ابةكااناف ْ
ياإل ْس اقاط اأ ْظ اه ُر.
اص ا
ُها ْلق اص ُ
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اهبا ْل اع اطا اء؛ألانها ْل اع ْف اوإ اذاكااناب ام ْعن ْ
اياإل ْس اقاط ُوص البكال امة
او ار هج اح ااملك او اأ ْص اح ُ ُ

"

اع ْن

"

اك اق ْوهل ات اع ااىل:

ٍ
،و ُه او اأ هنت ْاأوي ال اامل
ا؛وب او ْج ٍه اثان ا
رت هج اح اذلكاب اه اذ ا
{ اوا ْع ُف اعنها} ..اوإ اذاكاا انتْب ام ْعنايا ْل اع اطاءكاا انتْص الت ُاه ال ُه؛ اف ا ا
ٍ
كٍ ُه او ْ
ياجل ازاء اأ ْنيا ُعو اد اع ال ايامكاا
؛وب او ْج ٍه اثالث ا
،و امنْتاا اب اع ُهك ااام ات اقده ام ا
اخت اي ُار اخ اربا ْل ُق ْرآن ا
،و ُه او اأنهال هظاه ارف ْ ا
،و ايكُونُاملُْ ارا ُدب امنْكاانااملُْ ارا ُدب ْاألا ْمرباالت ابا
الرش ُط ا
الرش ُط ا
،و ْ ا
اجل ازا ُء اعائدإ اليا ْل اويل ،اف ْل اي ُعدْ إ ال ْيه ه ْ
ان اع ال ْيه ه ْ
ع"(. )1
ب -عند تفسري قوله تعاىل :ﭽ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ
ﭼ[احلج:
،]10ذكراللفظالقرآّن(الشعائر)،ثمتعرضلبيانمعناهاللغويوحقيقتهومتعلقاته،ثمذكراملع
انياالصطالحيةوالرشعيةالتيرتدعليه،ليصلبالتاليإليغايتهوهوبياناملقصودمنذلك،وهواملرا
دمنالشعائرهنا،وهيمناسكاحلجالتييجبتعظيمهامعإخالصالنيةوسالمةالتوجهإلياهلل،ألنذ
لكأصاللتعظيمباجلوارحواألعامل ،وهذا كان ديدنه يف معظم األلفاظ التي كان يسوقها
ُبغية إماطة اللثام عنها ،قال (..":اش اعائ اراهلله) :اواحدُ اه ا
،وملاْ اي ْختال ُفوا اأ ههناااملْا اعامل ُ،
اشع ارية ا
ايم ْف ُعو ال ٍة ،او اش اع ْر ُت:
او احقي اقت اُها اأ ههناا افعي الة،من اْش اع ار ْت،ب ام ْعن ا
حت هق ْق ُت؛ ُك هل ُهب ام ْعن اًيواح ٍدف ْ
،و ات ات ابا اينُاملُْ ات اعل اقاتُفيا ْل ُع ْرف ،اه
،و ا ا
ياألا ْصل ا
،و اعل ْم ُت ا
،و ات اف هطن ُْت ا
اد ار ْي ُت ا
ْ ...األا هو ُل:

يالرشع
اذا ام ْعن ُ
ااه ُل اغ ًة ،اف اأ همااملُْ ارا ُد اهباف ه ْ

ُ،و احماال ه
امجي ُع امناا
يح اأ ههنا ا
الصح ُ
لش اعائرإ اليا ْل اب ْيتا ْل اعتيق ...او ه
ا،واملْا ْر اوة ا
الص اف ا
،و ه
،واملُْ ْز ادل اف ُة ا
اأ ههناا اع ار اف ُة ا
احلج.
سك ْ ا

()1

( -)1أحكام الفرآن ،ابن العريب ،ج ،٩ص .١7-١2
( -)1املرجع السابق ج ،5ص.444-447
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ما تقدم يمكن أن أختم هذا الفصل بالقول أن ابن العـريب كـان دقيقـ ًا يف جمـال تطرقـه
للطرق التي تتعلق بكالم العرب من جهة األلفاظ واملعـاّن ،حيـث جـاء كالمـه موثقـ ًا
مؤصالً ،وقائ ًام عىل قواعد ثابتة وحمكمة ،وطريقة حمكمة فكانت شواهده عـىل األلفـاظ
واملعاّن من مصادرها املعتمدة القرآن ،السنة ،اللسان العريب شعر ًا ونثر ًا.
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الفصل الثاني :قواعد الترجيح المتعلقة
بقضايا لغوية

المبحث األول :القول بعودالضمير
المبحث الثاني :االشتق اق والصرف
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تمهيد
الفصل الثاّن :قواعد الرتجيح املتعلقة بمرجع الضمري
نزل القرآن الكريم بلغة العرب ،فالعربية هي الوسيلة الوحيدة لتعلمه وفهمه ،ومعرفة
ما فيه من عقائد وأحكام وترشيعات ،التي هبا تتحقق عبادة اهلل عىل وجهها األكمل .فال
بد من تعلمها .والوقوف عىل ألفاظها ومعانيها ،وفهم أسارها ومقاصدها ،واإلحاطة
بأصوهلا وفروعها .وكلام ازداد املرء عل ًام باللغة وفنويا كلام ازداد ثراء بالدراسات القرآنية
بخاصة معانيه وأساره البالغية ،فاحلاجة أمس وأشد ملعرفة أصوهلا وفروعها ملن أراد أن
يقدم عىل مهمة دقيقة وخطرية كتفسري القرآن الكريم ،إذ أن اللغة هي وسيلة فهم املراد من
خطاب اهلل تعاىل لعباده ،وليس ألحد أن يدخل هذا الباب من غري مؤهل ،ألن االنحراف
عن احلق والصواب يف مثل هذه املسائل يكون تقوالً عىل اهلل بغري علم وال هدى.
تقرر هذا فال بد ّمن التس ّلح بعلم اللغة العربية ،كي َياض غامر تفسري كالم باري
إذا ّ
الرب ّية ،وابن العريب باعتباره مفّس ًا ،فإنه يلحظ بوضوح توافر هذا الرشط عنده – وهو
علم العربية -باإلضافة إىل الرشوط األخرى الواجب توافرها يف املفّس ،ولذلك جعل
اللغة العربية أص ً
ال من أصول التفسري عنده ،وأساساً من أسس منهجه الذي قام عليه
تفسريه ،كام تقدم ذكره.
وقد التزم ابن العريب بخطته املرسومة يف مقدمته ،فعرض قضايا وأبحاثاً لغوية خمتلفة
شكلت يف مجلها ركيزة أساسية واجتاه ًا واضح ًا يف التفسري ،ثم دلت عىل مدى ُتكنه من
اللغة العربية ،وسعة اطالعه ،وكِ َرب باعه ،ورسوخ قدمه يف أصوهلا وفروعها.
هذا وسأتناول يف هذا الفصل بعض ما اعتمده من قضايا لغوية يف ترجيحاته ،وجعلهـا
سببا من األسباب التي محلته عىل ترجيح قول عىل قول.
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املبحث الثاّن :القول بعود الضمري
إذا احتمل السياق إعادة الضمري إىل مذكور أو إعادته إىل مقدر ،واختلف العلامء عىل
االحتاملني ،فإعادته إىل املذكور أوىل وأحسن؛ ألن اإلعادة إىل املقدر مع إمكان اإلعادة
إىل املذكور فيه إخراج لآلية عن نظمها دون موجب ،هذا يف حالة احتامل الضمري
لألمرين واختلف العلامء عىل القولني أو أكثر ،أما إذا مل يقع خالف بني العلامء يف إعادة
الضمري إىل أحدمها فليس داخ ً
ال حتت هذه القاعدة؛ ألهنا قاعدة ترجيحية بني األقوال
املختلفة ،وال خالف هنا ،وسأوضحه بأمثلة توضيحية.
وهناك طريق من طرق الرتجيح اعتمده األئمة الكبار ،والعلامء العظام وهو مسلك
من املسالك اللغوية الدقيقة ،فإن اختلف أهل التفسري يف عائد أحد الضامئر يف القرآن،
وكان الضمري صاحلا ألن يعود عىل أقرب مذكور ،فأرجح األقوال التي يرجع الضمري
إىل أقرب مذكور ،برشط عدم وجود دليل صارف عن ذلك جيب الرجوع إليه  ،ومن
بني العلامء الذين اعتمدوا هذه القاعدة يف الرتجيح ،أبو بكر ابن العربيفقد حررها يف
معرض رده لقول جماهد واحلسن وغريه يف تفسري قوله تعاىل:ﭽ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ
)...و اق اال
ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﭼ[ ،النحل ،]19 :قال (" :فيه ش افاء للنهاس
ا
الض هح ُ
إن ْاهلاا اء يف اق ْوله  " :فيه " اي ُعو ُد اع اىل ا ْل ُق ْرآن  ،اأ ْي ا ْل ُق ْر ُ
اك  :ه
آن
احل اس ُن  ،او ه
ُجمااهد  ،او ْ ا
.و اه اذا اق ْول ابعيد  ،اما اأ ارا ُه ايصح اعن ُْه ْم ؛ او ال ْو اص هح ان ْق ًال امل ْ ايص هح اع ْق ًال ؛ افإ هن
ش افاء للنهاس ا
ام اس ا
اق ا ْلك ااالم كُله ل ْل اع اسل  ،ال ْي اس ل ْل ُق ْرآن فيه ذكْر ؛ او اك ْي ا
ف اي ْرج ُع اضمري يف ك ااال ٍم اإىل اما امل ْ
اان ُك هل ُه منْ ُه ؟ او الكنه ُه إن اهام ُي ارا اعى ام اس ُ
جير ال ُه ذكْر فيه  ،اوإ ْن ك ا
اق ا ْلك ااالم او امن اْحى ا ْل اق ْول  ،او اقدْ
اْ
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ني اأ ام ار ا هلذي اي ْشتاكي اب ْطنا ُه
اح او ْج اه اال ْحت اامل ح ا
اح اس ام النهبي يف اذل اك اذا ْاإل ْشكاال  ،او اأ از ا
است ْط اال ًقا اأ ام ار ُه النهبي اص هىل
رب ُه ب اأ هن ا ْل اع اس ال ملاها اس اقا ُه إ هيا ُه اما ازا اد ُه هإال ْ
رشب ا ْل اع اسل  ،اف ال هام اأ ْخ ا ا
بُْ

الرشب ال ُه  ،او اق اال ال ُه  { :اصدا اق اهللهُ  ،اوك ااذ اب اب ْط ُن اأخيك } . "..
اهللهُ اع ال ْيه او اس هل ام ب اع ْود ْ
( )1

( )0

فابن العريب يف هذا املثال رجح وفق مقتىض قاعدة عود الضمري ،وهو الرشاب ،ال عىل
مقدر وهو القرآن ،ثم بمقتىض ما يعضدها من قاعدة ما سبق ذكره(القول الذي تؤيده
قرائن يف السياق مرجح عىل ما خالفه) ،وإذا ثبت احلديث وكان يف معنى أحد األقوال
فهو مرجح له عىل ما خالفه ،فالقول الذي يؤيده خرب عن النبي-صىل اهلل عليهوآله
وسلم ،-هنا عود الضمري إىل العسل الذي هو الرشاب.
عند قوله تعاىل :ﭽ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﰐ ﭼ[،املائدة ،]99 :قال:
الضم ُري إ ال ْيه ،
" ..او اه اذا اضمري اراجع اإىل م ْثل م ْن النه اعم ؛ ألا هن ُه امل ْ اي ات اقده ْم ذكْر س اوا ُه اي ْرج ُع ه

( -)1أخرجه البخاري ومسلم من حديث أيب سعيد اخلدري قال :اق اال اجا اء ار ُجل إ اىل النهبى -صىل اهلل
عليه وسلم -اف اق اال إ هن اأخى ْاس ات ْط ال اق اب ْطنُ ُه .اف اق اال ار ُس ُ
ول اهلله -صىل اهلل عليه وسلمْ « -اسقه اع اس ً
ال ».
ٍ
ال ًقا .اف اق اال ال ُه اثال ا
ال اف ال ْم ايز ْد ُه إاله ْاست ْط ا
اف اس اقا ُه ُث هم اجا اء ُه اف اق اال إنى اس اق ْي ُت ُه اع اس ً
الراب اع اة
اث ام هرات ُث هم اجا اء ه
ال ًقا .اف اق اال ار ُس ُ
ال » .اف اق اال ال اقدْ اس اق ْي ُت ُه اف ال ْم ايز ْد ُه إاله ْاست ْط ا
اف اق اال « ْاسقه اع اس ً
ول اهلله -صىل اهلل عليه
وسلم « -اصدا اق اهللهُ او ا
كاذ اب اب ْط ُن اأخ ا
رب اأ .البخاري ،كتاب :الطب ،باب :دواء املبطون،
يك » .اف اس اقا ُه اف ا ا
رقم 9171 :؛ ومسلم ،كتاب :السالم ،باب :التداوي بسقى العسل ،رقم.9921:
( -)2أحكام القرآن ،ابن العريب ،ج ،1ص117
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المبحث األول :القول بعود الضمير
يم ُة ا هلتي اي ْز ُع ُم املُْ ا
الضم ُري إ ال ْي اها امل ْ اي ات اقده ْم اهلاا ذكْر (.)1
خال ُ
ف اأ هن ُه اي ْرج ُع ه
اوا ْلق ا
فرصف الضمري يف هذا املثال إىل مثل النعم؛ ألنه أقرب مذكور ،ومل يرصفه إىل قيمة
النعم؛ ألهنا مل يرد هلا ذكر يف اآلية.
ومثال آخر عند قوله تعاىل :ﭽ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ
ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﭼ[املائدة :]121 :قال( " :به ) فيه اث اال اث ُة اأ ْق او ٍ
ال ْ :األا هو ُل  :اي ْعني
يع اح هظناا م ْن اهلله ات اع ااىل
ا ْل اق ْو ال ا هلذي ُق ْلناا ُه .ال هثاّن  :اأ هن ْاهلاا اء ات ُعو ُد اع اىل اهلله ات اع ااىل .املْا ْعناى  :اال ناب ُ
اجل اام اعة ،او ُه ْم ا ْل او ار اث ُة ،او ُه ْم املُْتهه ُم ا
ب
ون ا هلذي ان اهل ُ ْم ال هط ال ُ
اهب اذا ا ْل اع ْرض .ال هثال ُث ُ :ه او اضم ُري ْ ا
يح عنْدي  :اأ هن ُه
او اهل ُ ْم الت ْهحل ُ
الصح ُ
احلق .او ه
احلاك ُم اي ْقتاِض اهل ُ ْم او اين ُ
ُوب اعن ُْه ْم يف إي افاء ْ ا
يف ،او ْ ا
ااج اإىل س اوا ُه"(.)0
حيت ُ
اي ُعو ُد اع اىل ا ْل اق ْول  ،افبه ايت اام هك ُن املْا ْعناى او اال ُ ْ
كام أيد ابن العريب ترجيحاته ،بكل ما يتعلق هبذه القاعدة ،فتعرض ملسألة القول الذي
جيعل املشار إليه مذكور ًا أوىل من القول الذي جيعله مقدر ًا.والعدول باإلشارة من
الظاهر إىل املضمر مع إمكان احلمل عىل الظاهر خالف األصل ،ولقد اعتمدها ،ورجح
هبا بني األقوال املختلفة يف التفسري ،فعند تعرضه ملسألة دخول املرشكني للحرم ،ومتى
مها :اأ هن ُه اسنا ُة ت ْس ٍع
منعوا من الدخول ،قال {... ":اب ْعدا اعامه ْم اه اذا } :فيه اق ْو االن :اأ احدُ ُ ا
يها اأ ُبو ابك ٍْر .ال هثاّن :اأ هن ُه اسنا ُة اع ْ ٍ
يح ا هلذي ُي ْعطيه
الصح ُ
رش؛ اقا ال ُه اقتاا اد ُة ،او ُه او ه
ا هلتي اح هج ف ا

( - )1أحكام القرآن ،ابن العريب ،ج ،0ص.171
( -)2املرجع نفسه ،ج ،0ص.018
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المبحث األول :القول بعود الضمير
ُم ْقت ااىض ال هل ْفظ ،ثم يرشع يف التعليللام ذهب إليه ،مقررا املسلك الذي اختذه ،والطرق
التي هنجها ،فيقول :اوإ هن م ْن ا ْل اع اجب اأ ْن ُي اق اال [ إ هن ُه ] اسنا ُة ت ْس ٍع  ،او ُه او ا ْل اعا ُم ا هلذي او اق اع فيه
ْاألا اذ ُ
ان او ال ْو اد اخ ال ُغ اال ُم ار ُج ٍل اداره اي ْو ًما  ،اف اق اال ال ُه ام ْو اال ُه  :اال تادْ ُخ ْل اهذه الده اار اب ْعدا اي ْومك
اه اذا الك ا
اان املُْ ارا ُد به ا ْل اي ْو ام ا هلذي اد اخ ال فيه .
ت ا هلذي او اق اع فيه الندا ا ُء  ،او ال ْو
يح اأ هن الن ْهه اي ف ايام ُي ْس ات ْق اب ُل  ،او اأ هن املُْ اش اار إ ال ْيه ُه او ا ْل او ْق ُ
الصح ُ
اف ه
ٍ
اع"(.)1
ااص ا
احلق  ،او اأ ْم اس اك كُل اأ احد اع هام اال اي ْع ال ُم اما او اق اع م ْث ُل اه اذا الن از ُ
ف الن ُ
اتن ا
هاس يف ْ ا
بمثل هذا وغريه تعرض ابن العريب لباب الضامئريف مواضع متعددة من تفسريه ،
فذكرها وما تعود عليه مع توجيه ذلك عىل املعاّن بغية ترتيب حكم أو مسألة فقهية.
ومن أمثلة ذلك :يقول عند تفسري آية املداينة {" :اف ْل ُي ْمل ْل اولي ُه با ْل اعدْ ل } ْ
هاس
اخ ات ال ا
ف الن ُ
اع اىل اما اي ُعو ُد اضم ُري اوليه اع اىل اق ْو ال ْني :
احلق.
احلق ؛ ال هت ْقد ُير اف ْليُ ْمل ْل اويل ْ ا
ْاألا هو ُل  :ق ايل اي ُعو ُد اع اىل ْ ا
ُوع م ْن
احلق املْا ْمن ُ
احلق ؛ ال هت ْقد ُير اف ْل ُي ْمل ْل اويل ا هلذي اع ال ْيه ْ ا
ال هثاّن  :اأ هن ُه اي ُعو ُد اع اىل ا هلذي اع ال ْيه ْ ا
الض ْعف اوا ْل اع ْجز .
الس افه او ه
ْاإل ْم االء ب ه
ب ا ْل اويل يف ْاإل ْط االق ُ ،ي اق ُال  :اويل
احلق ؛ ألا هن ُه اصاح ُ
اوال هظاه ُر اأ هن ُه اي ُعو ُد اع اىل ا هلذي اع ال ْيه ْ ا
احلق.
السفيه او اويل ه
احلق  ،إ هن اام ُي اق ُال اصاح ُ
ب ْا
الضعيف  ،او اال ُي اق ُال اويل ْ ا
ه
او اه اذا ايدُ ل اع اىل اأ هن إ ْق ار اار ا ْل اوِص اجائز اع اىل ايتيمه ؛ ألا هن ُه إ اذا اأ ْم اىل اف اقدْ ان اف اذ اق ْو ُل ُه ف ايام اأ ْم اال ُه(. )1
(-)1انظر :أحكام القرآن ،ابن العريب ،ج ،0ص.181
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يرجع الضمري يف هذا املثال إىل املدين ،ألنه صاحب الويل عند اإلطالق ،أما صاحب
احلق ال ويل له ،كام هو متعارف عليه.
ومنه أيض ًا عند تفسري قوله تعاىل:ﭽ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ
ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ
ﭼ[التوبة ،]127 :قال .." :اف اق ْو ُل ُه ( :فيه فيه) :اضم اريان اي ْرج اعان اإىل ُم ْض ام ٍر اواح ٍد ب اغ ْري
ن ازا ٍع ،او اضم ُري ال هظ ْرف ا هلذي اي ْقتاِض الر اج اال املُْ ات اطهري ان ُه او ام ْسجدُ ُق ابا اء ؛ اف اذل اك ا هلذي
.والده لي ُل اع اىل اأ هن اضم اري الر اجال املُْ ات اطهري ان ُه او اضم ُري
ُأس اس اع اىل ال هت ْق اوى  ،او ُه او ام ْسجدُ ُق ابا اء ا
يث اأيب ُه ار ْي ار اة ؛ اق اال  :ن ااز ال ْت اهذه ْاآل اي ُة يف اأ ْهل ُقباا اء  { :فيه ر اجال ُحيب ا
ام ْسجد ُق ابا اء احد ُ
ون
اأ ْن اي ات اط هه ُروا }( .)0اق اال  :كاانُوا اي ْس اتن ُْج ا
ون باملْااء  ،افن ااز ال ْت اهذه ْاآل اي ُة فيه ْم(. )1
يف املثالني األخريين يبني ابن العريب حمل عود الضمريين ،لبيان املعاّن وكشف ال ُلبس
احلاصل يف اآلية،وأنه إذا جاء ضمري يف سياق قرآّن ،وتعددت االحتامالت يف
مرجعه،فرجوعه إىل املُ احدث عنه يف السياق أوىل من رجوعه إىل غريه؛ ألنه هو املقصود
بالكالم ،وإليه يتجه اخلطاب ،ويتوصل إىل احلكم الفقهي القائم عىل املعنى الذي ترجح
لديه.

( -)1املرجع السابق ،ج ،1ص.111
( -)2أخرجه أبو داود ،كتاب :الطهارة  ،باب :اإلستنجاء باملاء ،رقم11 :؛ الرتمذي ،كتاب :تفسري
القرآن ،باب :من تفسري سورة التوبة ،رقم ،1122 :وقال أمحد شاكر صحيح.
( -)3أحكام القرآن ،ابن العريب ،ج ،0ص.971
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هبذا ُيعلم مسلك ترجيح ابن العريب ،ويعلم أن أوىل األقـوال بتفسـري اآليـة هـو القـول
الذي جيعل املشار إليه مذكور ًا ،أو يكون الضـمري ظـاهرا أوىل أن يكـون مقـدرا ،وهـي
قواعد لغوية استعملها أئمة تفسري القرآنفي الرتجيح بني األقوال  ،غري أنه قد اختلفـت
عباراهتم يف تقرير هذه القواعد ،فمنهم مـن رصح بوجـوب إعـادة الضـمري إىل أقـرب
عـرب بلفـظ حمتمـل للوجـوب
مذكور ،ومنهم من جعل ذلك أوىل وأحسن ،ومنهم مـن ه
واالستحباب كلفظ "ينبغي" ،وكل هؤالء معتمدون هلـذا املسـلك يف الرتجـيح ،سـواء
كان الرتجيح من باب تقديم األوىل ،أو كـان الرتجـيح بتقـديم الـراجح وتضـعيف مـا
سواه.

~~122

المبحث الثاني :االشتق اق و الصرف
االشتقاق
قال اجلرجاّن" :االشتقاق :نزع لفظ من آخر برشط مناسبتهام معنى وتركيبا ومغايرهتام
يف الصيغة"( ،)1وقيل :نزع لفظ من آخر رشيطة أن يكون بينهام تناسب(.)0
ويعترب االشتقاق توليد األلفاظ من بعضها البعض ورجوعها إىل أصل واحد .هو
"املادة" واملعاّن اجلديدة لأللفاظ املتولدة تنزع إىل معنى األصل "املادة" وتنطوي عليه
مثلام حتمل معناها اخلاص اجلديد.
وقد تعرض ابن العريب هلذه القضية اللغوية ،ومثل هلا بأمثلة كثرية ،قصد بذلك مجلة من
أغراض أمهها:
 بيان معنى األلفاظ املشتقة واالستعانة هبا يف توضيح وتفسري معاّن األلفاظالقرآنية ومدلوالهتا.
 الوصول إىل حكم رشعي أو تعزيزه وتعضيده باالشتقاق.ومن أمثلة ذلك:

( -)1وقسمه إىل :االشتقاق األكرب هو أن يكون بني اللفظني تناسب يف املخرج نحو نعق من النهق،
االشتقاق الصغري هو أن يكون بني اللفظني تناسب يف احلروف والرتكيب نحو رضب من الرضب،
االشتقاق الكبري هو أن يكون بني اللفظني تناسب يف اللفظ واملعنى دون الرتتيب نحو جبذ من
اجلذب ،التعريفات ،اجلرجاّن ،ص11
( -)2ينظر :التوقيف عىل مهامت التعاريف ،املناوي ،ص.11
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 عند تفسري قوله تعاىل :ﭽ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﭼ[النساء،]19 :ذكر يف هذه اآلية ملا تصدي
لتفسريها ،مادة اللفظ وهي أصله ثم رشع يف ذكر األلفاظ املتولدة منه ،ومعنى كل لفظ
جديد وهيمعانيتنزعإليمعنياألصلوهوالكاملوالتامم ،ثم ذكر املقصود من األمراإلهلي،
الرباّن(ﯢ

والترشيع

ﯣ)وهوإدامةالصحبةبيناألزواجعليالتامموالكامملستعين ًاباأللفاظاملشتقةومعانيها.
رش ) يف ا ْل اع ارب هية ا ْلك ااام ُل اوالت اهام ُم  ،اومنْ ُه ا ْل اعش اري ُة  ،افإ هن ُه ب اذل اك ك ُام ال اأ ْم ُر ُه ْم
قال ":او احقي اق ُة ( اع ا ا
رش املْا ُال لك ااامله
است ْبدا ا ُد ُه ْم اع ْن اغ ْريه ْم ا
او اص هح ْ
رشة امت اا ُم ا ْل اع ْقد يف ا ْل اعدا د  ،او ُي اع ه ُ
.و اع ا ا
اج إ اذا اع اقدُ وا اع اىل الن اساء اأ ْن ايك ا
ُون ُأ ْد ام ُة اما اب ْين ُاه ْم او ُص ْح ابت ُُه ْم
ن اصا ًبا .اف اأ ام ار اهللهُ ُس ْب احا ان ُه ْاألا ْز او ا
اع اىل الت اهامم اوا ْل اك اامل ،افإ هن ُه اأ ْهدا ُأ للنه ْفس ،او اأ اقر ل ْل اع ْني ،او اأ ْهن ُاأ ل ْل اع ْيش ،او اه اذا اواجب اع اىل
هاس يف اذل اك اع اىل ُسوء اعا ادهت ْم
ه
جير اي الن ُ
الز ْوج ،او اال اي ْل از ُم ُه اذل اك يف ا ْل اق اضاء هإال اأ ْن ا ْ
ٍ
رشة اتن اْش ُأ املُْ اخا ال اع ُة ،او اهبا اي اق ُع الش اق ُ
اق ،
اف اي ْش ارت ُطو ان ُه او اي ْرب ُطو ان ُه ب ايمني  ،اوم ْن ُس ُقوط ا ْلع ْ ا
اخل ْلع اع اىل اما اي ْأيت اب ايا ُن ُه ْ
إن اشا اء اهللهُ ات اع ااىل(. )1
اف ايص ُري ه
ب ُْ
الز ْو ُج يف ش ٍّق  ،او ُه او اس اب ُ
ب -عند قوله تعاىل:ﭽ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ
ﭽ ﭾﭿ ﮤ ﭼ[املائدة ،آية .]10:يقوم برشح لفظ النقيب وكيف وردت يف اللغة،
برضب أمثلة توضيحية ،مع إحصاء املعاّن التي ترد هبا ،وكي يرجح معنى عىل معنى

( -)1أحكام القرآن ،ابن العريب ،ج ،1ص.117
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المبحث الثاني :االشتق اق و الصرف
.و ْاشت اقا ُق ُه ؛ ُي اق ُال :
بداللة السياق ،فيقول ..":اويطل ُق يف الل اغة اع اىل ْاألامني اوا ْلكافيل ا
ب إ اذا اص اار ناقي ًبا  ،او اما ك ا
ب  ،اوك ااذل اك
الر ُج ُل ناقي ًبا  ،او ال اقدْ ان اق ا
الر ُج ُل اع اىل ا ْل اق ْوم اينْ ُق ُ
اان ه
ان اق اب ه
ف ادخي ال اة اأ ْمر
ف  ،اوإن اهام ق ايل ال ُه ناقيب ؛ ألا هن ُه اي ْعر ُ
ف اع ال ْيه ْم إ اذا اص اار اعري ًفا  ،او ال اقدْ اع ار ا
اع ار ا
ب ُت ْط ال ُق اع اىل ْ
احل اسناة  ...او اع اىل اه اذا
ا ْل اق ْوم او امنااق اب ُه ْم  ،اواملْانااق ُ
اجلمي الة او اع اىل ْاألا ْخ االق ْ ا
اخل ْل اقة ْ ا
ا ْن ابناى اقبُ ُ
الرشي اعة او اأ ْحكاام الدين او ُد ُخول
اها م ْن ام اسائل ه
ول املْا ْر اأة ل از ْوج اها يف ا هلذي ُي ابل ُغ ُه إ هي ا
الده ار بإ ْذن ْاآلذن  ،او اأ ْحكاا ٍم كاث اري ٍة اال ُن اطو ُل اهبا ؛ اففي اه اذا اتنْبيه اع ال ْي اها او اع اىل اأن اْواع اها،
اف اأ ْحل ْق ك هُل ا ٍ
اهناا هاخت ااذ النهبي اص هىل اهللهُ اع ال ْيه او اس هل ام الن اق ابا اء ال ْي ال اة
يشء بجنْسه من اْها  ،اوم ْن اه ُ
ْ
ا ْل اع اق ابة"(. )1
يف هذا املثال يوضح لنا جانب ًا مه ًام يتلخص يف معاّن األمر وحكمته وذلك من خالل
املعاّن املرتتبة عىل اشتقاق األلفاظ (ملاذا سمي النقيب نقيب ًا) لينتهي بالتايل إىل ترتيب
حكم رشعي توصل إليه من خالل الوقوف عىل املعنى املشتق .وهذا احلكم هو قبول
الزوجة لزوجها فيام يبلغها من أمور الرشيعة ومسائل األحكام وقواعد الدين.
كام

كان

يف

مواضع

كثرية

ومواطن

عديدة

من

كتابه

يرجحمناملعانياميعززهاالشتقاقويعضده ،معترب ًا االشتقاق طريق ًا من ُطرق الرتجيح بني
األقوال املختلفةمنذلكعليسبيالملثال :عندتفسريقوهلتعاىل :ﭽ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ
ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭼ[احلرش ،]9 :رشع يف
رشح لفظ(اللينة) وما ورد فيها من أقوال منسوبة إىل قائليها:النخل كله ،العجوة،
( -)1املرجع السابق ،ج ،0ص.71
~~122

المبحث الثاني :االشتق اق و الصرف
النخل إال العجوة ،النخل الصغار ،كرائم النخل،األشجار ،ثم رجح ما عززه
االشتقاق ،يقول ابن العريبْ " :
هاس يف الن ْهوع ا هلذي ُقط اع  ،او ُه او اللينا ُة  ،اع اىل
اخ ات ال ا
ف الن ُ
س ْب اعة اأ ْق او ٍ
ال ْ :األا هو ُل  :اأ هن ُه الن ْهخ ُل كُل ُه  ،اوإ هال ا ْل اع ْج او اة ؛ اقا ال ُه الز ْهري  ،او امالك  ،اوع ْكر ام ُة ،
ا
احل اس ُن .ال هثال ُث  :اأ هن ُه ك اارائ ُم الن ْهخل ؛ اقا ال ُه ا ْب ُن
او ْ ا
اخلل ُيل .ال هثاّن  :اأ هن ُه الن ْهخ ُل كُل ُه ؛ اقا ال ُه ْ ا
ٍ
اش ْع اب ا
.اخلام ُس اأ ههناا الن ْهخ ُل الص اغ ُار ،
اص ًة ؛ اقا ال ُه اج ْع اف ُر ْب ُن ُحم ا همد ْ ا
.الراب ُع اأ هن ُه ا ْل اع ْج او ُة اخ ه
ان ه
الساب ُع اأ ههناا الده اق ُل ؛ اقا ال ُه ْاألا ْص امعي  .اق اال :
.الساد ُس اأ ههناا ْاألا ْش اج ُار كُل اها .ه
اوه اي اأ ْف اض ُل اها ه
ان اي ْعن ا
ون  :اال ُنناحي املْا اوائدا احتهى ناجدا ْاألا ْل او ا
او اأ ْه ُل املْاديناة اي ُقو ُل ا
ُون الده اق ال .
مها اوث اامر اها
مها اأ ههنُ اام اأ ْع ار ُ
الصح ُ
او ه
ف ب اب الد ا
يح اما اقا ال ُه الز ْهري او امالك ل او ْج اه ْني  :اأ احدُ ُ ا
او اأ ْش اجار اها .ال هثاّن اأ هن اال ْشت اق ا
اق ُي اعضدُ ُه  ،او اأ ْه ُل الل اغة ُي اصح ُحو ان ُه  ،اقا ُلوا :اللينا ُة او ْز ُهناا
ٍ
ُرس اأ هو ُهلاا ؛
ل ْو انة ،اوا ْع ُت هل ْت اع اىل اأ ْصله ْم [.افآ ال ْت اإىل ال ْيناة ] ،اف ُه او ال ْون ،افإ اذا اد اخ ال ْت ْاهلاا ُء ك ا
الصدْ ر ب افتْح ا ْل اباء ،اوب ْركه بك ْارس اها ألا ْجل ْاهلااء(.)1
اربك ه
كاْ
ملعنى عىل غريه ألن االشتقاق عززه
من خالل هذا املثال يتأكد ترجيح ابن العريب
ً
وعضده ،كام يلحظ عليهذكر املعاّن املختلفة املتفرعة عىل االشتقاق أو أن يوازن ويرجح
بينها إاله إذا شهد هلا دليل من هذه األدلة ،ومن هنا فإن املسائل اللغوية التي عرض هلا
ابن العريب ،وما تفرع عنها جاءت عنده موثقة ومؤكدة باألدلة املُ ْعتربة املُ ْج امع عليها،
والتي كان من بينها الرصف.
الرصف
( -)1أحكام القرآن ،ابن العريب ،ج ،1ص.012 ،029
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الرصف بالفتح رد اليشء من حالة إىل أخرى ،أو إبداله بغريه ،وترصيف الرياح رصفها
ا
من حال إىل حال ،ومنه ترصيف الكالم والدراهم ،والرصيف اللبن إذا سكنت رغوته
كأنه رصفت الرغوة عنه ،والرصف بالكرس صبغ أمحر خالص ثم قيل لكل خالص من
غريه رصف كأنه ُرصف عنه ما يشوبه ،و الرصف الذائب الذي مل يمزج ويقال لكل
خالص من شوائب الكدر رصف ألنه رصف عن اخللط(.)1
والرصف :علم يعرف به أحوال الكلم من حيث اإلعالل ،ويف اللغة :الدفع والرد ،ويف
الرشيعة :بيع األثامن بعضها ببعض(.)0
تعرض ابن العريب لباب الرصف ،واعتربه شاهد ًا لغوي ًا قوي ًا يف الرتجيح بني األقوال،
وذلك

يف

أكثر

من

موضع

فيتفسريهأحكامالقرآن؛ليسهمهذااملوضوعفيامهدفإليهمنتفسريهبوجهعاموهواألحكامال
فقهية،وينتظمفيسلكاملوضوعاتالتي تطرق إليها يف مسالك ترجيحاته.
يقول ابن العريب عند تفسري قوله تعاىل:ﭽ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ

ﯴ

رض ٍ
ب ب افتْح
ﭼ[،البقرة" :]109 :يف ا ْ
حتقيق املْا اقامُ :ه او ام ْف اع ُل ب افتْح ا ْل اع ْني  ،م ْن اقا ام  ،ك اام ْ ا
احلج؛ اوال هت ْقد ُير:
رض اب ؛ افمنْالنهاس ام ْن ا ا
مح ال ُه اع اىل ُع ُمومه يف امنااسك ْ ا
ا ْل اع ْني اأ ْي ًضا  ،م ْن ا ا
يم يف ْ
مح ال ُه اع اىل ا ْل ُع ُموم اق اال  :ام ْعناا ُه
احلاج ع ابا اد ًة او ُقدْ او ًة ...اف ام ْن ا ا
اوا هخت ُذوا م ْن امنااسك إ ْب اراه ا

( -)1ينظر :التعاريف ،املناوي ،ص.191
( -)2التعريفات ،اجلرجاّن ،ص181
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لص االة
ك ااام اقده ْمناا ُم اص ىىل  :امدْ اعى اأ ْي ام ْوض ًعا للد اعاء  .او ام ْن اخ هص اص ُه اق اال  :ام ْعناا ُه ام ْوض ًعا ل ه

الصح ُيح ؛ اث اب ات م ْن كُل اطر ٍيق. "..
املْا ْع ُهو ادة ؛ او ُه او ه
( )1

عرض يف هذا املثال لالسم من الثالثي وأوزانه ،حيث ذكر أنه يأيت عىل وزن " ام ْف اعل"
بفتح امليم والعني،وما يرتتب عىل ذلك من معاّن وأحكام.
 أيض ًا عند تفسري لقوله تعاىل:ﭽ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﯠ ﭼ[البقرة]000 :يقول" :املْاحيض  ،م ْفع ُل  ،من حاض  ،افعن اأي ا ٍ
الز امان اأ ْم اع ْن
يشء ك ْاو ُن ،ع اب اارة اع ْن ه
ْ ا ا
ُ
ا ْ
ا ا
ْ
احل ْيض او اع ْن امكاانه،
املْاكاان اأ ْم اع ْن املْا ْصدا ر احقي اقة اأ ْم اجمااز ؟ او اقدْ ق ايل  :إ هن ُه ع اب اارة اع ْن از امان ْ ا
الصنْ اعة اقا ُلوا  :ه
إن اال ْس ام املْا ْبن هي م ْن اف اع ال اي ْفع ُل
احليْض ان ْفسه  .او ا ْ
حتقي ُق ُه عنْدا ام ْشيا اخة ه
او اع ْن ْ ا
ل ْل ام ْوضع ام ْف اع ُل بك ْارس ا ْل اع ْني كااملْابيت اواملْاقيل  ،اواال ْس ُم املْا ْبني منْ ُه اع اىل ام ْف اع ُل ب افتْح ا ْل اع ْني
رضب ...او اقدْ اي ْأيت املْا ْفع ُل بك ْارس ا ْل اع ْني ل هلز امان  ،اك اق ْولناا :ام ْرض ُب
ُي اع ه ُ
رب به اع ْن املْا ْصدا ر كااملْا ْ ا
النها اقة اأ ْي از ام ُ
اهبا .او اقدْ ُي ْبناى املْا ْصدا ُر اأ ْي ًضا اع ال ْيه  ،هإال اأ هن ْاألا ْص ال اما ات اقده ام .او اذل اك
رض ا
ان ا
ل اق ْوله ات اع ااىل { :اإىل اهلله ام ْرج ُعك ُْم } اأ ْي ُر ُجو ُعك ُْم  ،اول اق ْوله ات اع ااىل  { :او اي ْس اأ ُلو ان اك اع ْن
يح عنْدي اأ هن ك هُل ف ْع ٍل اال
الصح ُ
احل ْيض .اوإ اذا اعل ْمت اه اذا م ْن اق ْوهل ْم  ،اف ه
املْاحيض } اأ ْي اع ْن ْ ا
ب لكُل متعل ٍق من متعل اقاته من بن ٍ
ني املْا اعاّن با ْألا ْل افاظ املُْ ْ
خت هاصة
ااء ا ْ
ُ ده
خيتاص به اق ْصدً ا للت ْهمييز اب ْ ا
ْ
ْ ُاا
ُاا
اان ،او اأ ْح او ُال ا ْلف ْعل ال هث اال اثة م ْن ام ٍ
ان ،اواملْاك ُ
الز ام ُ
ب اه ،اوه اي اس ْب اعة :ا ْل افاع ُل ،اواملْا ْف ُع ُ
اض،
ول ،او ه
اومس ات ْق ابل ،او اح ٍ
ال ،او ايتادا ا
رش ٍة اوإ اىل اأ ْك اث ار من اْها ب اح اسب ت اازا ُيد
ُ ْ
اخ االنُ ،ث هم اي ات اف هر ُع اإىل اع ا ا

( -)1أحكام القرآن ،ابن العريب ،ج ،1ص.12- 99
~~122

المبحث الثاني :االشتق اق و الصرف
املُْ ات اعل اقات .اوكُل اواح ٍد م ْن اهذه ْاألا ْبن اية ايت اام هي ُز ب ُخ ُصص هيته ال هل ْفظ هية اع ْن اغ ْريه ُمتاي ُز ُه ب ام ْعناا ُه،
او اقدْ ايت اام هي ُز ببناائه يف اح اركااته اوت اارد اداته املُْتهص الة اوت اارد اداته املُْنْ افص الة  ،اك اق ْولك  :ام اع ُه  ،او ال ُه ،
مها ام ْوض اع ْاآل اخر اج ااز ،او اه اذا اع اىل ج اهة اال ْست اع اارة
اوبه ،او اغ ْ ُري اذل اك .افإ اذا او اض اع ا ْل اع اريب اأ احدا ُ ا
 ،او اه اذا ابني ل ْل ُمنْصف  ...افإ اذا اث اب ات اه اذا او ُق ْلت ام ْعناى اق ْوله ات اع ااىل  { :او اي ْس اأ ُلون ااك اع ْن
ٍ
ٍ
احل ْيض اص هح  ،او ايك ُ
ب
الس اب ُ
ُون حينائذ اجم ا ًازا اع اىل ات ْقدير احم ْ ُذوف اد هل اع ال ْيه ه
املْاحيض } از امان ْ ا
.وإ ْن ُق ْلت :
احليْض ا
ا هلذي كاا ان الس اؤ ُال ب اس اببه  ،ات ْقد ُير ُه  :او اي ْس اأ ُلوناك اع ْن ا ْل او ْطء يف از امان ْ ا
اان اجم ا ًازا يف اجم ا ٍ
احل ْيض ك ا
ه
از اع اىل ات ْقدير احم ْ ُذو اف ْني ات ْقد ُير ُه..يسألونك اع ْن
إن ام ْعناا ُه ام ْوض ُع ْ ا
ا ْل او ْطء يف ام ْوضع ْ
اسم املْا ْوضع اي ْب اقى اع ال ْيه اوإ ْن از اال
احل ْيض ؛ ألا هن اأ ْص ال ْ
احلا ْيض احا ال اة ْ ا
حتق ٍيق يف اه اذا اال ْحت اامل  ،ل ُظ ُهور املْا اجاز فيه  ،اوإ ْن
ا هلذي ألا ْجله ُسم اي به ؛ اف اال ُبده م ْن ات ْقدير ا ْ
اان اجم ا ًازا اع اىل ات ْقدير احم ْ ُذ ٍ
احل ْيض  ،ك ا
وف اواح ٍد  ،ات ْقد ُير ُه :
ُق ْلت ام ْعناا ُه  :او اي ْس اأ ُلوناك اع ْن ْ ا
احل ْيض ؛ او اه اذا كُل ُه ُمت ااص هور ُم ات اقرر" (.)1
او اي ْس اأ ُلوناك اع ْن امنْع ْ ا
يف املثال هذا نلحظ البيان الشايف من الترصيف ،حيث ذكر بناء (ف ع ل) ومتعلقاته،
و اأ هن لكل متعلق بناء خيتص به مقصد ًا للتمييز بني املعاّن باأللفاظ املختصة هبا ،ثم ينتقل
إىل تطبيق ذلك عىل لفظ املحيض وبيان متعلقاته من الزمان ،واملكان ،والفعل ثم تقدير
املعاّن يف ضوء تلك املتعلقات ،و ُيشري إىل اسمي الزمان واملكان ،ومها اسامن موضوعان
لزمان وقوع الفعل أو مكانه(،وحميض)منالثالثي ،يأيت الوزن ما كان من الثالثي وكان
مضارعه مضموم العني ،أو مفتوحها أو معتل الالم مطلق ًا؛ مثل :امن اْرص،و ام ْذهب،

( –)1املصدر السابق ،ج ،1ص.001-000
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و ام ْرعى ،و ام ْسعى ،ويأيت الثاّن عىل وزن " ام ْفع ْل" بكرس العني ،ويأيت عىل هذا الوزن
أيض ًا ما كان من الثالثي وكانت عني مضارعه مكسورة أو كان مثاالً مطلق ًا يف غري معتل
الالم مثل :جملس ومبيع وموعد ،وهبذايظهر كيف استخدم الترصيف إليضاح
متعلقاته ،وما يرتتب عىل ذلك من معاّن حمتملة ،بغية الوصول إىل ما يقصد من
األحكام الفقهية كام تقدم.
 وعندتفسريقوهلتعاىل:ﭽ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﭼ[ ،آلعمران .]111 :قال" :يف احقي اقة
ف يف الل اغة اع اىل اث اال اثة مع ٍ
انْ :األا هو ُل :خ اياناة
ا ْل ُغ ُلول :ا ْع ال ُموا او هف اقك ُْم اهللهُ اأ ْن اغ هل اين اْرص ُ
اا
ُم ْط ال اقة.ال هثاّن :يف ْ
احل ْقد ُ ،ي اق ُال يف ْاألا هول ات ُغل ب اضم ا ْل اغ ْني  ،اويف ال هثاّن ايغل بك ْارس
مها ألا هن ُه اج ارى اع اىل
يمة؛ او ُسم اي ب اذل اك ل او ْج اه ْني  :اأ احدُ ُ ا
ا ْل اغ ْني.ال هثال ُث :اأ هن ُه خ ايا ان ُة ا ْل اغن ا
اخ اف ٍ
اان اأ ْص ُل ُه ام ْن اخ ا
اء.ال هثاّن  :اق اال ا ْب ُن ُق ات ْي اب اة  :ك ا
رت ُه فيه"(. )1
ان فيه إ اذا اأ ْد اخ ال ُه يف امتااعه اف اس ا ا
هنا ذكر أوزان الفعل الثالثي املضعف( "،)0ه
غل" اف اع ال اي ْف اع ُل ،او اف اع ال اي ْفع ُل ،ثم بني املعاّن
املرتتبة عىل صيغة األول يف ُعل بالضم،والثانييفع ُلبالكرس.

(–)1أحكام القرآن ،ابن العريب ،ج ،0ص.190

()2
ٍ
كان اع ْينُه والا ُم ُه م ْن جن ٍ
ف من الثالثي  :ما ا
رس  ،و اف هر .إال
ضاع ُ
 املضعف أو املُ اْس اواحد ُمدْ غا ٍم ،كـ  :ا ه

رس ْر ُت  ،املفتاح يف الرصف ،عبد القاهر اجلرجاّن ،حتقيق :عل
إذا ات اهص ال به تاا ُء الضمري  ،يف ن ْاحو :ا ا
حل امد ( ،بريوت ،مط :مؤسسة الرسالة ،ط ،1 :سنة 1128 :هـ 1978 -م) ،ص .11
توفيق ا ا
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المبحث الثاني :االشتق اق و الصرف
هذه املوضوعات الرصفية جاءت يف مجلتها لتخدم الغرض الذي قصده من تفسريه،
وهو املادة الفقهية ،بصورة عامة ،وانتقاء أرجح التفاسري يف لفظ متنازع حوهلعرض هلا
ابن العريب يف مواضع خمتلفة من تفسريه ،وأوضح معانيها مع أدلتها ثم ناقش هذه املعاّن
مع أدلتها يف ضوء قواعد اللغة السليمة وأصوهلا املستقيمة ،ثم رجح من املعاّن ما شهد
له الدليل من الكتاب والسنة أو اللغة.
وما حيسنذكره ،والتنبيه عليـه هنـا ،اعـتامدابن العـريب يف مادتـه اللغويـة عـىل املصـادر
األصليةيف هذا الفن ،وهو رصيح القرآن ،وصحيح السنة ،واللسان العريب شعر ًا ونثر ًا،
وهذه املصادر هي أدلة االستشهاد املعتمدة عىل القواعد واملسائل االشتقاقية والرصفية،
وكذا القضايا اللغوية.
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الفصل الثالث :طُرق تتعلق باإلعراب.

المبحث األول :يجب حمل كتاب اهلل على األوجه

اإلعرابية الالئقة بالسياق والموافقة ألدلة الشرع

المبحث الثاني :يجب حمل كتاب اهلل على األوجه
اإلعرابية القوية والمشهورة دون الضعيفة
والشاذة والغريبة.
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الفصل الثالث :طرق تتعلق باإلعراب
الفصل الثالثُ :طرق تتعلق باإلعراب.
يرى علامء العربية ومجيع النحاة إال من شذ منهم أمهية اإلعراب ،وأن لعالماته
ٍ
دالالت معين ًة ،وأغراض ًا معنوية؛ فهي تدل عىل املعاّن املختلفة التي ات ْعتاور
وألقابه
األسامء من فاعلية ،أو مفعولية ،أو غري ذلك.
وشياً
وأقواهلم يف ذلك كثرية جد ًا ،قال ابن قتيبة... ":اإلعراب الذي جعله اهلل ْ
لكالمها ،وحلي ًة لنظامها ،وفارقاً يف بعض األحوال بني الكالمني املتكافئني ،واملعنيني
املختلفني..

()1

اإلعراب ا هلذي هو
قال ابن فارس " :من العلوم اجلليلة ا هلتي ُخ هصت هبا العرب -
ُ
ني املعاّن املتكاف ائة يف اللفظ ،وبه يعرف اخلرب ا هلذي هو أصل الكالم ،ولواله اما
الفارق اب ْ ا
ُميز فاعل من مفعول ،وال مضاف من امنْعوت ،وال ات اعجب من استفهام ،وال اصدْ ر من
مصدا ر ،وال نعت من تأكيد(.)0
كالم ابن قتيبة ،وابن فارس ينبئ عن اختصاص األمة العربية باإلعراب وتفوقها فيه،
حتى أن السيوطي أنكر عىل من ادعى معرفة اإلعراب قبل العرب فقال" :وزعم ناس
ومؤلفات نحو ،وهو كالم
ف عن قبول أخبارهم ،أن الفالسفة قد كان هلم إعراب
ُيت ااو هق ُ
ُ
وغريوا
ال ُي اع هرج عىل مثله ،وإنام تش هبه القوم آنف ًا بأهل اإلسالم فأخذوا من كتب علامئنا ه

( - )1تأويل مشكل القرآن ،ابن قتيبة ،ص.11
( - )2الصاحبي يف فقه اللغة ،ابن فارس ،حتقيق ،عمر فاروق الطباع( ،بريوت ،مط :دار مكتبة املعارف
للطباعة والنرش ،ط ،1:سنة1111:هـ1991-م) ،ص.89
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الفصل الثالث :طرق تتعلق باإلعراب
ُ
لسان ذي
بعض ألفاظها ،ونس ُبوا ذلك إىل قو ٍم ذوي أسامء ُمنكرة برتاجم ابشعة ال يكاد
ا
ٍ
دين ينطق هبا ،وا هد اعوا مع ذلك أن للقوم شعر ًا ،وقد قرأناه فوجدناه قليل املآثر واحلالوة

الو ْزن" .
غري مستقيم ا
( )1

مر معي يف بعض املباحث السابقة ذكر مسائل تتع ّلق باإلعراب ،فنقلت كالم ابن
ّ
العريب فيها ،كمصادره يف النحو ،و بعض طرق ترجيحاته املتع ّلقة بالسياق ،والقضايا
اللغوية ،ممّا يغني عن إعادَتا يف هذا املوطن ،وسأتكلم يف هذا الفصل عىل طريقة من
طرق ترجيحات ابن العريب املتعلقة باإلعراب ،والتي منها :وجوب محل كتاب اهلل عىل
األوجه اإلعرابية الالئقة بالسياق ،واملوافقة ألدلة الرشع ،ووجوب محله عىل األوجه
اإلعرابية القوية واملشهورة دون الضعيفة والشاذة والغريبة.

( - )1املزهر يف علوم اللغة وأنواعها ،السيوطي ،حتقيق  :فؤاد عل منصور( ،بريوت  ،مط :دار الكتب
العلمية  ،ط ،1:سنة1997 :م) ،ج ،1ص.097
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المبحث األول :يجب حمل كتاب اهلل على األوجه اإلعرابية الالئقة بالسياق ألدلة الشرع
املبحث األول :جيب محل كتاب اهلل عىل األوجه اإلعرابية الالئقة بالسياق واملوافقة ألدلة الرشع

ما قرره ابن العريب يف كتابه ونافح عنه ،هو أن حيمل كتاب اهلل عىل األمثل من األوجه ،وأن
يراعى الدليل الرشعي ،وسياق الكالم يف الراجح من األقوال ،والقول بصحيح اإلعراب
مرجح قوي ال بد من أخذه بعني االعتبار ،فعند تعرضه لتفسري قوله تعاىل:ﭽ ﮘ ﮙ
ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮣ ﭼ[املائدة ،]1 :ذكر للمفرسين فيها ثالثة أقوال منها :أوفوا بالعقود
غري حمل الصيد ،والثاّن :أحلت لكم هبيمة األنعام الوحشية غري حمل الصيد وأنتم حرم،
والثالث :أحلت لكم هبيمة األنعام إال ما يتىل عليكم إال ما كان منها وحشيا فإنه صيد ال
حيل لكم وأنتم حرم ،فنسب القول األول لقائليه ورده لفساده تركيبا وإعرابا ،فقال ":اأ هما
اق ْو ُل ُه  :ه
الص ْيد او اأ ْنت ُْم ُح ُرم اف ْ
اخت ااار ُه ال هط اربي او ْاألا ْخ اف ُش ،
إن ام ْعناا ُه اأ ْو ُفوا با ْل ُع ُقود اغ ْ اري ُحمل ه
ف
او اق ااال  :فيه ات ْقديم اوت ْاأخري  ،او ُه او اجائز يف ن اظام ا ْلك ااالم اوإ ْع ارابه ؛ او اه اذا افاسد ؛ إ ْذ اال خ اال ا
اسم ا ْل افاعل افإ هن ُه احال ؛ اف ايك ُ
اأ هن اال ْست ْثناا اء إ اذا ك ا
ُون ات ْقد ُير ْاآل اية :
اان ب ْ

( اأ ْو ُفوا با ْل ُع ُقود اال

إح ارامك ُْم ) ،او انك ُ
ْث ا ْل اع ْهد او ان ْق ُض ا ْل اع ْقد ُحم ا هرم  ،او ْاألا ْم ُر با ْل او افاء ُم ْستام ٌّر يف
ُحمل ا
لص ْيد يف ْ
ني ل ه
احلال اويف كُل اح ٍ
ال"(.)1
اهذه ْ ا
محل
ثم عقب عىل القول الثاّن بأنه تفسري بمعنى مرادف خمتلف فيه ،فقال ":اوالثهاّن  :اأ هن ُه ا ْ
يمة ْاألا ْن اعام اع اىل ا ْل او ْحش هية ُد ا
ون ْاإلنْس هية  ،او اذل اك ات ْفسري ل هل ْفظ باملْا ْعناى التهابع ملا اعانيه
ل ال ْفظ اهب ا

( -)1أحكام القرآن ،ابن العريب ،ج،1ص.11
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المبحث األول :يجب حمل كتاب اهلل على األوجه اإلعرابية الالئقة بالسياق ألدلة الشرع

املُْ ْخ ات الف من اْها فيه" .
( )1

وصحح القول الثالث ووجهه بام يستقيم مع اللغة ،وقانون النحو ،فقال " :او اه اذا اأ ْش اب ُه اها
ام ْعنًى  ،هإال اأ هن ن اظا ام ات ْقديره ال ْي اس ب اج ٍ
اج إ ال ْيه ،
حي ات ُ
ار اع اىل اق اوانني ا ْل اع ارب هية افإ هن ُه اأ ْض ام ار فيه اما اال ُ ْ
ني
يم ُة ْاألا ْن اعام هإال اما ُيت اْىل اع ال ْيك ُْم  ،اغ ْ اري ُحمل ا
اوإن اهام اينْباغي اأ ْن ُي اق اال [ ات ْقد ُير ُه ] ُ :أح هل ْت الك ُْم اهب ا
اص ْيدا اها او اأ ْنت ُْم ُح ُرم  ،اف ايصح املْا ْعناى  ،او ايقل ُف ُض ُ
جيري اع اىل اقانُون الن ْهحو"(. )0
ول ا ْلك ااالم  ،او ا ْ
ومن بني األمثلة أيض ًا التي تدل عىل اعتنائه بحمل كتاب اهلل عىل أليق األوجه اإلعرابية،
عند تفسريه لقول تعاىل :ﭽ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﭼ[املائدة،]99 :محل (من) عىل املعنى
السليم ،وهو بيان اجلنس ،وأن ال حتمل عىل التبعيض إال بقرينة فقال( :م ْن النه اعم ) اقدْ اب هينها
اجلنْس  ،اك اقولك  :اخاتام من حد ٍ
ان ْ
مج الت اها اب اي ُ
يد  ...هإهناا اال
 ..اد ار اجات اح ْرف م ْن  ،او اأ هن م ْن ُ ْ
ْ ا
ْ
ُون لل هت ْبعيض ب اح ٍ
اتك ُ
يها با ْل اقريناة  ،اف اجا اء ْت ُم ْق ارتن ًاة
ال  ،او اال يف ام ْوض ٍع  ،اوإن اهام اي اق ُع التهبْع ُ
يض ف ا
ب اق ْوله  ( :م ْن النه اعم ) ل اب ايان جن ٍ
ْس م ْثل املْا ْقتُول املُْ ْفدا ى  ،او اأ هن ُه م ْن ْاإلبل اوا ْل اب اقر اوا ْل اغنام او ااهللهُ

اأ ْع ال ُم" .
( )1

وعند قوله تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙﭼ[النساء ،]90 :قال:
اجلنْس  ،او ال ُه اي ُق ُ
است ْثنااء م ْن اغ ْري ْ
ول الن احا ُة
" اق ْوله ات اع ااىل  ( :هإال اخ اط ًأ )  :اق اال ُع ال اام ُؤناا  :اه اذا ْ
اال ْست ْثناا ُء املُْنْ اقط ُع إ اذا امل ْ اي ُك ْن م ْن جنْس ْاألا هول ؛ او اذل اك كاثري يف ل اسان ا ْل اع ارب  ...اوك ااذل اك اق ْو ُل ُه
(–)1املرجع السابق ،ج،1ص.11
( -)2املرجع نفسه ،ج،1ص.18
(-)3املرجع نفسه ،ج ،0ص.172
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المبحث األول :يجب حمل كتاب اهلل على األوجه اإلعرابية الالئقة بالسياق ألدلة الشرع
اان ملُ ْؤم ٍن اأ ْن اي ْقت اُل ُم ْؤمنًا ) ؛ املْا ْعناى اما ك ا
 ( :او اما ك ا
اان ملُ ْؤم ٍن اأ ْن ُي افو ات ان ْف اس ُم ْؤم ٍن بك ْاسبه هإال اأ ْن
ايك ا
ُون ب اغ ْري اق ْصده اإىل او ْصفه ؛ افا ْف اه ْم ُه او ارك ْب ُه اجتدْ ُه ابدي ًعا(. )1
ثم يرد بشدة عىل من قال بغري هذا ،ومحل االستثناء عىل االتصال ،وأجاز القتل يف بعض
األحيان ،فقال رادا عليهم قوهلم " :اأ ارا اد اب ْع اض اأ ْص احاب ه
الشافعي أا ْن ُخيْر اج اه اذا م ْن
است ْثنااء
اال ْست ْثنااء املُْنْ اقطع؛ او ا ْ
الس الف؛ اف اقا الُ :ه او ْ
جل ْهله بالل اغة اوك ْاونه أا ْع اجم ىيا يف ه
جي اع ال ُه ُمتهص ًال ا
ني م ْن اه اذا ا ْلك ااالم
اصحيح ،او افائدا ُت ُه اأ هن ال ُه اأ ْن اي ْق ُت ال ُه اخ اط ًأ يف اب ْعض ْاألا ْح اوال ،اف ايا هلله ،او ايا ل ْل اعامل ا
ف ايصح يف اع ْقل اعاق ٍل اأ ْن اي ُق ا
احة
 ،اك ْي ا
رشط ْاإل ْذن او ْاإل اب ا
ول ُ :أب ا
يح ال ُه أا ْن اي ْق ُت ال ُه اخ اط ًأ  ،اوم ْن ا ْ
اخل اطأ  ،افا ْلك ااال ُم اال ايت ااح هص ُل ام ْع ُق ً
وال(. )0
املُْ اك هل ُ
ف او اق ْصدُ ُه  ،او اذل اك ضد ْ ا
كام نجده يستعرض معانيحرف من احلروف ،ثم يرجح بام ير اه موافق ًا للسياق والدليل
وخمالف ًا ملذهب من مذاهب النحو ،ففي آية :ﭽ ﭚ ﭛ ﭜ ﭼ[املائدة،]1 :فريى
أن حرف اجلر (إىل) الوارد يف هذه اآلية الكريمة من سورة املائدة ،مع ما جاءت تدل عليه
يف الكتاب الكريم واللغة ،ثم يبدأ بتوجيه هذه املعاّن وحتقيقها بام يتوافق وأصول اللغة،
لينتهي بالتايل إىل املقدار املطلوب يف احلكم الرشعي (غسل اليدين) معزز ًا ما وصل إليه
بالدليل اللغوي والرشعي ،فيقول " :او ْ
ف ا ْل ُع ال اام ُء يف ُو ُجوب إ ْد اخاهل اام يف ا ْل اغ ْسل ،او اع ْن
اخ ات ال ا
امال ٍك ر اوا ايتاان  ،او اذ اك ار اأ ْه ُل الت ْهأويل يف اذل اك اث اال اث اة اأ اقاو ايلْ :األا هو ُل  :اأ هن { اإىل } ب ام ْعناى ام اع ،
ك ااام اق اال اهللهُ ات اع ااىل  { :او اال ت ْاأ ُك ُلوا اأ ْم او ااهل ُ ْم اإىل اأ ْم اوالك ُْم } ام ْعناا ُه ام اع اأ ْم اوالك ُْم.ال هثاّن  :اأ هن { اإىل }

( -)1أحكام القرآن ،ابن العريب ،ج ،1ص998-991
( -)2املرجع نفسه ،ج ،1ص.998
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المبحث األول :يجب حمل كتاب اهلل على األوجه اإلعرابية الالئقة بالسياق ألدلة الشرع
ُكه اذا ا ْل افده ا
اان م ْن جنْس املْا ْحدُ ود اد اخ ال فيه  ،ات ُق ُ
احلد إ اذا ك ا
اهناا اإىل
ان م ْن اه ُ
ول  :ب ْعت ا
احدٌّ  ،او ْ ا
احلد فيه.
اه ُ
اهناا  ،اف ايدْ ُخ ُل ْ ا
الش اج ارة اإىل اهذه ه
او ال ْو ُق ْلت  :م ْن اهذه ه
احلد يف ا ْل افده ان.ال هثال ُث  :اأ هن املْا اراف اق
الش اج ارة اما اد اخ ال ْ ا
حتقي ُق ُه اأ هن اق ْو ال ُه  { :او اأ ْيد ايك ُْم } اي ْقتاِض ب ُم ْط القه م ْن الظ ْفر
.و ا ْ
احد ال هساقط اال احد املْا ْف ُروض ...ا
ني املْانْكب اواملْ ْر افق  ،او ابق اي ْت املْا اراف ُق ام ْغ ُسو ال ًة
اإىل املْانْكب  ،اف ال هام اق اال  { :اإىل املْا ارافق } اأ ْس اق اط اما اب ْ ا

اإىل الظ ْفر ؛ او اه اذا ك ااالم اصحيح ا ْجيري اع اىل ْاألُ ُصول ُل اغ ًة او ام ْعنًى" .
( )1

ويلحظ عليه أنه مع الفريق القائل بعدم إنابة حروف اجلر بعضها عن بعض ،وإنام لكل
حرف معنى يترصف له ،ويعترب إنابة معنى حرف حلرف تكلف ًا خيالف أصول النحو
الصحيحة ،وذلك بقوله :او اأ هما اق ْو ُهل ُ ْم  :ه
إن { اإىل } ب ام ْعناى ام اع اف اال اسب ايل اإىل او ْضع اح ْر ٍف
ٍ
موضع حر ٍ
ف ام اعاّن ْاألا ْف اعال  ،او ايك ُ
ف  ،إن اهام ايك ُ
ُون ام ْعناى
ارص ُ
اْ ا اْ
ُون كُل اح ْرف ب ام ْعناا ُه  ،او اتت ا ه
احل ُروف .او ام ْعناى اق ْوله  { :اإىل املْا ارافق } اع اىل الت ْهأويل ْاألا هول  :افا ْغس ُلوا
الت ْهأويل ف ا
يها اال يف ْ ُ
اأ ْيد ايك ُْم ُم اضا اف ًة اإىل املْا ارافق  ،اوك ااذل اك اق ْو ُل ُه  { :او اال ت ْاأ ُك ُلوا اأ ْم او ااهل ُ ْم اإىل اأ ْم اوالك ُْم } ام ْعناا ُه

ُم اضا اف ًة اإىل اأ ْم اوالك ُْم" .
( )0

وقد رصح بذلك يف غري هذا املوضع ،حيث اعترب إبدال حروف اجلر بعضها ببعض جهالً،
وإنام ا ألفعال حتمل معاّن متعددة ،فيقوم معنى فعل مقام فعل آخر ،من ذلك مث ً
ال يقول" :
ات ُق ُ
ول ا ْل اع ار ُب  :ا ْعت ااز ْلت م ْن ك ااذا او اع ْن ك ااذا  ،اوآ ال ْيت او اح ال اف ْت اع اىل ك ااذا  ،اوك ااذل اك اعا اد ُة ا ْل اع ارب

(-)1أحكام القرآن ،ج ،0ص.97
(- )2املرجع نفسه ،ج ،0ص.99
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المبحث األول :يجب حمل كتاب اهلل على األوجه اإلعرابية الالئقة بالسياق ألدلة الشرع
اّن ْاألا ْف اعال اع اىل ْاألا ْف اعال ملاا اب ْينا ُه اام م ْن اال ْرت اباط اواالت اصال  ،او اجه ال ْت النه ْحو هي ُة
اأ ْن ا ْ
حتم ال ام اع ا
اجلر ُي ْبدا ُل اب ْع ُض اها م ْن اب ْع ٍ
اه اذا اف اق اال كاثري من ُْه ْم  :ه
اّن
إن ُح ُر ا
ض  ،او ا ْ
وف ْ ا
حيم ُل اب ْع ُض اها ام اع ا
ا ْل اب ْعض  ،اف اخف اي اع ال ْيه ْم او ْض ُع ف ْع ٍل امك ا
اان ف ْع ٍل  ،او ُه او اأ ْو اس ُع او اأ ْق اي ُس  ،او اجلوا ب اج ْهله ْم اإىل

احل ُروف ا هلتي ايض ُيق ف ايها ن اط ُاق [ ا ْل اك االم ] اواال ْحت اامل" .
ُْ
( )1

وتارة يرجح املعاّن املختلفة مع ًا ،ملا يراه بعدم خمالفة السياق ،وال قواعد النحو ،من ذلك
عند قوله تعاىل :ﭽ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﭼ[الذاريات ،]18 :قال " :اويف اق ْوله ( اما
) ْ
ني الن احاة  :اق اال اب ْع ُض ُه ْم  :ه اي ص الة .او اق اال اب ْع ُض ُه ْم  :ه اي ام اع ا ْلف ْعل بت ْاأويل
اخت االف اب ْ ا

املْا ْصدا ر ؛ اوا ْلكُل اصحيح" .
( )0

املطلععىل تفسري ابن العريب جيده غنياباملسائل النحوية ،فقد أوالها اهتامما كبري ًا ،واعترب
وجه اإلعراب يف اللفظ القرآّن أو الرتكيب ،مرجحا من املرجحات التي ال بد للعامل أن
يصري إليها ،وأن ال يقول بغريها.

( -)1أحكام القرآن،ج ،1ص.011
( -)2املرجع نفسه،ج ،1ص.119
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المبحث الثاني :يجب حمل كتاب اهلل على األوجه اإلعرابية القوية و المشهورة دون
الضعيفة و الشاذة و الغريبة.
املبحث الثاّن:جيب محل كتاب اهلل عىل األوجه اإلعرابية القوية واملشهورة دون
الضعيفة والشاذة والغريبة

كام جيب محل كالم اهلل عىل املعروف من كالم العرب دون الشاذ والضعيف واملنكر،
فكذلك جيب محله عىل األوجه اإلعرابية القوية واملشهورة دون الضعيفة والشاذة والغريبة،
يف كل ما هو يف ما ورد من األلفاظ املفردة والرتاكيب واألساليب ،هذا ما قرره أهل

التفسري وعملوا به .
( )1

وابن العريب من مجلة الذين حازوا القدح املعىل يف جتنب األعاريب املحمولة عىل اللغات
الشاذة ،فاعترب القرآن الكريم الذي نزل بالفصيح من لغة قريش ،ال يوجهإال باألفصح من
الكالم واملعاّن ،وال ينبغي محله إال عىل مراتب البالغة والفصاحة.
فلذا نجده مل يقترص دورهعىل دور املتأثر الناقل يف جمال اإلفادة من آراء النحويني
واملعربني ،وإنام كان بجانب ذلك ينقل آراءهم وأقواهلم ،ثم حيكم عليها ،فام أيده الدليل
أخذ به وق هيده ،وما مل يؤيده الدليل ض هعفه ورده.
و من األمثلة يف هذا اجلانب عند تفسري قوله تعاىلﭽﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ
ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ
ف
ااح اع ال ْيه اأ هال اي هط هو ا
ﮟ ﭼ[البقرة ،]197 :فيقول [ .." :اق اال ا ْل اف هرا ُء ]  :ام ْعناى اق ْوله  ( :اال ُجن ا

( -)1ينظر :قواعد الرتجيح عند املفرسين ،حسني احلريب ،ج ،0ص.119
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المبحث الثاني :يجب حمل كتاب اهلل على األوجه اإلعرابية القوية و المشهورة دون
الضعيفة و الشاذة و الغريبة.
مها  :اأنها اقدْ اب هينها
وف ،او اح ْر ُ
هب اام ) ام ْعناا ُه اأ ْن اي ُط ا
ف " اال " ازائدا ة  ،او اه اذا اضعيف م ْن او ْج اه ْني :اأ احدُ ُ ا
يف ام اواض اع اأ هن ُه اي ْب ُعدُ اأ ْن اتك ا
ُون " اال " ازائدا ًة .
يض اهللهُ اعن اْها او اقدْ اق ار ار ْ اهتا اغ ْ اري ازائدا ٍة ( ،)1او اقدْ
ال هثاّن  :اأ هن ُه اال ُل اغو ٌّي او اال افقيه ُي اعاد ُل اعائ اش اة ار ا

اب هين ْات ام ْعن اااها  ،اف اال ار ْأ اي ل ْل اف هراء او اال اغ ْريه" .
( )0

ومن األمثلة أيض ًا ،ما جاء ذكره عند قول اهلل تعاىل :ﭽ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ
ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﭼ[النساء:
 ،]00قال ( :اما انك ااح ) ْ
ْرب اهبا اع هام اي ْعق ُل اأ ْم اال ؟ او اقدْ اب هينها
اخ ات ال ا
ف ا ْل ُع ال اام ُء يف كال امة " اما " اه ْل ُخي ا ُ
الرشي اعة .
يها  ،اويف ه
 ...اأ هن اذل اك ُم ْس ات ْع امل يف الل اغة اشائع ف ا
()1
يض اهللهُ اعن اْها  :اأ ار اأ ْيت اق ْو ال اهلله ات اب اار اك او ات اع ااىل  { :ه
إن
 -يشري إىل ما جاء عن ُع ْر او اة قال ُق ْلت ل اعائ اش اة ار ا

يض اهللهُ اعن اْها :
الص افا اواملْا ْر او اة م ْن اش اعائر اهلله } ْاآل اي ُة اف اواهلله اما اع اىل اأ اح ٍد ُجنااح اأ هال اي هط هو ا
ه
ف هب اام اقا ال ْت اعائ اش ُة ار ا
ف هب اام ،إن اهام اك ا
ات اع اىل اما ات اأ هو ْلت ااها الك ا
ان اه اذا
ااح اع ال ْيه اأ هال اي هط هو ا
ب ْئ اس اما ُق ْلت ايا ا ْب ان ُأ ْختي  ،هإهناا ال ْو كاان ْ
اان اف اال ُجن ا
ون عنْدا املُْ اش هلل ،افك ا
ون ملاناا اة ال هطاغ اية ا هلتي كاانُوا اي ْع ُبدُ ا
احلي م ْن ْاألان اْصار اق ْب ال اأ ْن ُي ْسل ُموا ُهيل ا
اان ام ْن اأ اه هل ملاناا اة
ْا
الص افا اواملْا ْر اوة  ،اف ال هام اأ ْس ال ُموا اس اأ ُلوا ار ُس ا
ول اهلله اص هىل اهللهُ اع ال ْيه او اس هل ام اع ْن اذل اك  ،اف اقا ُلوا :
ايت ااح هر ُج اأ ْن اي ُط ا
وف ب ه
ايا ار ُس ا
الص افا اواملْا ْر او اة } ُث هم اس هن
ول اهلله  ،إنها ُكنها انت ااح هر ُج اأ ْن ان ُط ا
الص افا اواملْا ْر اوة  ،اف اأن اْز ال اهللهُ ات اع ااىل { :ه
وف ب ه
ار ُس ُ
اف اب ْين ُاه اام ،أخرجه
اف اب ْين ُاه اام } ،اف ال ْي اس اينْباغي ألا اح ٍد اأ ْن ايدا اع ال هط او ا
ول اهلله اص هىل اهللهُ اع ال ْيه او اس هل ام ال هط او ا
البخاري ،كتاب :احلج ،باب :وجوب الصفا واملروة وجعل من شعائر اهلل ،رقم1911 :؛ مسلم،
كتاب :احلج ،باب :بيان أن السعي الصفا واملروة ركن ال يصح احلج إال به ،رقم.1112 :
( -)2أحكام القرآن ،ابن العريب ،ج ،1ص.81
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المبحث الثاني :يجب حمل كتاب اهلل على األوجه اإلعرابية القوية و المشهورة دون
الضعيفة و الشاذة و الغريبة.
رس ا
ون اه اذا املْ ْقدا اار  ،او ْ
اهت ْم يف اذل اك  ،اف اقا ال ْت اطائ افة  :املْا ْعناى او اال
اخ ات ال اف ْت ع اب اار ُ ُ
او اجه ال املُْ اف ُ
ف لدين اهلله ؛ إ ْذ اهللهُ ُس ْب احا ان ُه اقدْ اأ ْح اك ام او ْج اه
ااح ا ْل افاسدا املُْ اخال ا
ااح آ ابائك ُْم اي ْعني النك ا
اتنْك ُحوا نك ا
يح :او اال اتنْك ُحوا ن اسا اء آ ابائك ُْم ،او اال اتك ُ
ُون ( اما) ُهناا
الصح ُ
رشو اط ُه .اواملْا ْعناى ه
النكااح  ،او اف هص ال ُ ُ
ب ام ْعناى املْا ْصدا ر؛ الت اصاهلاا با ْلف ْعل ،اوإن اهام ه اي ب ام ْعناى ا هلذي ،اوب ام ْعناى ام ْن  ،اوالده ل ُيل اع ال ْيه
اأ ْم اران:
استادا هل ْت اع اىل امنْع نكااح ْاألا ْبنااء
مها  :اأ هن ه
الص احا اب اة إن اهام ات ال هق ْت ْاآل اي اة اع اىل اه اذا املْا ْعناى  ،اومنْ ُه ْ
اأ احدُ ُ ا
اح االئ ال ْاآل اباء .
ب الن ْهه اي ب ه
ال هثاّن :اأ هن اق ْو ال ُه  { :إ هن ُه ك ا
الذم ا ْل ابالغ املُْ اتتاابع؛
اان افاح اش ًة او ام ْقتًا او اسا اء اسب ًيال } ات اع هق ا
ف ْاألا ْبنااء اع اىل اح االئل ْاآل اباء؛ إ ْذ
او اه اذا ادليل اع اىل اأ هن ُه انْت اهاء م ْن ا ْل ُق ْبح اإىل ا ْل اغا اية  ،او اذل اك ُه او اخ ال ُ
ياجلاهل هية اي ْس ات ْقب ُحو ان ُه او اي ْست ْاهجنُو ان افاع ال ُه او ُي اسمو ان ُه املْا ْقت هي ؛ ن ااس ُبو ُه اإىل املْا ْقت ،اف اأ هما
كاانُوا ف ْ ا

احلد .
النك ُ
ااح ا ْل افاسدُ اف ال ْم اي ُك ْن عنْدا ُه ْم او اال اي ْب ُل ُغ اإىل اه اذا ْ ا
( )1

وعند نفس اآلية أيض ًا رد قول من جعل(كان) زائدة مستدالً عىل زيادهتا ببيت شعر،
فقال .." :اق اال ُع ال اام ُؤناا  :ام ْعناى اق ْوله  { :ك ا
اان } اأ هن ُه ص افة ل ْل ام ْقت اوا ْل ُف ْحش  ،ادلي ُل ُه ا ْل اقاط ُع{ :
اان اهللهُ اعز ًيزا احكي ًام } ،او ُه او ايك ُ
اوك ا
رب اع ْن ص افته ا هلتي ُه او كاائن اع ال ْي اها ،
ُون ك ااذل اك ،اوإن اهام اأ ْخ ا ا
يض اهللهُ اعنْ ُه ،او اقدْ او اه ام ا ْل اقايض اأ ُبو إ ْس اح ا
اق اواملُْ ارب ُد اف اق ااال
احل ْ ُ
رس اه اذا ُك هل ُه ْ ا
رب اوا ْل اب ْح ُر ار ا
ك ااذل اك اف ه ا
إن ( ك ا
 :ه
اان ) ازائدا ة ُهناا  ،اوإن اهام املْا ْعناى يف ز ايا اد اهتا ك ااام اق اال ه
الشاع ُر:

( -)1أحكام القرآن،ج ،1ص189- 181
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المبحث الثاني :يجب حمل كتاب اهلل على األوجه اإلعرابية القوية و المشهورة دون
الضعيفة و الشاذة و الغريبة.
ف إ اذا مررت بدا ار اقو ٍم وجري ٍ
ان الناا كاانُوا ك ارام
اف اك ْي ا
اا ْ
ْ ا ا

()1

وز ز ايا اد ُة ك ا
او اه اذا اج ْهل اعظيم بالل اغة او ه
اهناا ،اوإن اهام املْا ْعناى اوج اريان ك ارام
جي ُ
اان اه ُ
الش ْعر؛ اب ْل اال ا ُ

الز اما ُن اوا ْن اق اط اع اعن ُْه ْم اما كاا ان" .
كاانُوا الناا ُجمااوري ان  ،اف اأ ابا اد ُه ْم ه
( )0

وعند تفسريه لقول اهلل تعاىل:ﭽﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ
ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﭼ[املائدة،]1 :
حيمل إعراهبا عىل الوجه القوي يف لغة العرب ،معززا ما ذهب إليه بالشاهد القرآّن ،قال:
مها  :اأ ْن اي اتك هار ار،
اجل ْم الة ا ْل اواحدا ة اوه اي تار ُد اع اىل ق ْس ام ْني  :اأ احدُ ُ ا
" اوه اي ات ْثن اي ُة اال ْست ْثنااء يف ْ ُ
ٍ
او ايك ا
ني هإال ا ْم ار اأ ات ُه } .
مجع ا
وه ْم اأ ْ ا
ُون ال هثاّن م ْن ْاألا هول  ،اك اق ْوله ات اع ااىل  { :هإال اآل ُلوط إنها ملاُناج ُ

( -)1من شعر الفرزدق  ،مطلع القصيدة :
ني بناا ال اعنان اارى ال اع ار اصات ْأو أ اث ار اخل ايام
أ ال ْست ُْم اعائج ا
لكن وردت بقوله:
ف إذا رأي ُت ديار اقوميوجري ٍ
ان الناا كاانُوا ك ارام
ف اك ْي ا
ا ْ
ا ا ْ ا ا
وهي قصيدة يف مدح هشام بن عبد امللك وهجاء جرير ،دواوين الشعر العريب عىل مر العصور ،أمحد
اجلدع ( ،عامن ،مط :دار الضياء للنرش والتوزيع ،ط ،1 :سنة0221:م) ،رقم القصيدة،1812 :
ص.017
( -)2أحكام القرآن ،ابن العريب ،ج ،1ص181
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المبحث الثاني :يجب حمل كتاب اهلل على األوجه اإلعرابية القوية و المشهورة دون
الضعيفة و الشاذة و الغريبة.
الص ْيدا او اأ ْنت ُْم
ال هثاّن :اأ ْن ايكُو ان امجي ًعا م ْن ْاألا هول  ،اك اق ْوله اه ُ
اهناا  :هإال اما ُيت اْىل اع ال ْيك ُْم هإال ه
ُحمْر ُم ا
مها
يمة ْاألا ْن اعام اع اىل اأ احد ا ْل اق ْو ال ْني او اأ ْظ اه ْر ُ ا
است ْثنااء م ْن اهب ا
ون ،اف اق ْو ُل ُه { :هإال اما ُيت اْىل اع ال ْيك ُْم } ْ

الص ْيدا ْاست ْثنااء اآخ ُر اأ ْي ًضا ام اع ُه .
 ،او اق ْو ُل ُه  :هإال ه
( )1

يتأكهد ما تقدم من األمثلة ،أن ابن العريب كان يستعرض األقوال واآلراء النحوية يف
املفردات القرآنية ثم حيكم فيها العقل ،ويناقشها مناقشة علمية دقيقة ،يف ضوء األدلة
اللغوية التي وردت عنده ،فريجح ما وقف الدليل بجانبه ،ويرد ما خالف الصواب،
ويضعفه؛ ألنه مل ينهض دليل عليه ومل يعززه اللسان العريب ،أو مليجر عىل ألسنة أئمةالنحو
و اأهل الصناعة،هذا بعد ذكر ه األوجه اإلعرابية يف اللفظ القرآّن أو الرتكيب ،ثم بيان ما
يرتتب عليها من املعاّن ،إذ املعاّن فرع اإلعراب ،واإلعراب فرع املعاّن.

()1

–أحكام القرآن ،ج ،0ص. 18

~~122

خاتمة
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خ ات م ة
لكل يشء من ياية يوصل إليها ،وال بدّ ّ
ال بدّ ّ
لكل عمل من ختام ،وهذه هي
ختام الرسالة ،وبدر ُتام هالهلا ،فأسأل اهلل يل ولقارئها حسن اخلتام.
الّتجيح التي سلكها ابن العريب يف كتابه
تقدّ م معنا يف ثنايا هذا البحث طرق ّ
ِ
رجح قوالً عن ٍ
قول ،وإجياز ًا ملا تقدم أذكر أهم
أحكام القرآن ،وبسط القول يف معاملها ،وملا ّ
النتائج املستخلصة من هذا البحث عىل سبيل اإلشارة يف العبارة يف النّقاط التالية:
 أبو بكر ابن العريب املعافري اإلشبيل املالكي ،املعروف بالقايض ،ولد يف أسةمجعت بني علوم الدين وبني مناصب الدنيا  ،عاش يف النصف الثاين من القرن
اخلامس اهلجري وأوائل القرن السادس هجري ،ما بني (424هـ 345 -هـ) ،رزق
احلظوة يف تصانيفه وانترشت يف األقاليمَ ،بيدَ أ ّنه أحد أئمة عرصه املتميزين يف
التفسري ،وأحد األعالم املجتهدين ،كام يوحي بذلك إمجاع املؤرخني واملّتمجني
حلياته.
 مجع ابن العريب بني القوة العلمية واملعرفة الشمولية والدقة االستنباطية ،وبني الورعوال ّزهد ،ور ّقة القلب ،وصفاء النّفس ،ود َرر احلكم ،واملواعظ املؤثرة.
 كان رمحه اهلل عامل ًا بلغة العرب وأساليبها ،واقف ًا عىل دقائق النّحو ومدارسه ،عامل ًابالقراءات مميز ًا صحيحها من شاذها ،رافض ًا للحديث الضعيف موصي ًا بذلك؛ ألنه
ال أصل له وال يّتتب عليه حكم ،فال يصلح مصدر ًا لألحكام وال دلي ً
ال عليها ،كام
برز يف علم الفقه وأصوله وتبحر فيه.
 نال كتابه "أحكام القرآن" شهرة واسعة يف خمتلف األوساط العلمية ،وشهد لهاجلميع بعلو الكعب ،ودقة التحقيق ملا ُتتع به مؤلفه من قوة نظر ونفاذ بصرية،
وسعة إدراك وتنوع مواهب ،وقوة اعتداد بشخصيته ،ووفق الستيعاب أحكام
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خ ات م ة
القرآن ،عىل ِغرار كثري من الكتب التي تقدمته  ،فقد مجع مصنفه ذخرية علمية ألئمة
السن ّية آخر القرن اخلامس ،وأضاف إىل ذلك
عرصه من شيوخ خمتلف املذاهب ّ
اجتهادات فذة يف االستنباط من اآليات ،وإن القارئ لكتابه جيد فيه فوائد ع ّز
نظريها يف كتب التفسري الفقهي ،لعناية املصنّف بأساليب البيان العريب يف مجيع ما
يكتب ،وطريقته اجلامعة املخترصة يف بيان منهجه ،وحترزه عن عدم ربط كتابه
بمذهب معني يتعصب له.
 مجع يف أسلوبه بني الّتبية والعلم ،ملا هلا من أمهية كربى ال يستغنى عنهام عامل والمتعلم.
للّتجيح عند األصوليني
الّتجيح عند املفّسين ال َيرج عن اإلطار العام ّ
 مفهوم ّمن تقوية إحدى األمارتني عىل األخرى لدليل ،وإن كان استعامل املفّسين
للّتجيح أوسع وأشمل من خالل ترجيحاَتم لقول عىل آخر ،أو ترجيحهم بني
ّ
املعاين املختلفة يف اآلية الواحدة ،أو اختيار األوىل واألنسب من بني األقوال املتقاربة
.
الّتجيح عند املفّسين ومن طرق الّتجيح عند ابن العريب:
 تتباين وتتعدد الطرق يف ّ أوالً :طرق ترجيح متعلقة بالنّص القرآين:سلك ابن العريب هذا الطريق ،ورجح بموجبه كثري ًا من املسائل ،ومن القواعد التي
رجح عىل ضوئها يف هذا املسلك.
 طرق ترجيح متعلقة بالقراءات ورسم املصحف :اعترب القراءة الثابتة ال ترد وهيكآية مستقلة ،كام اعتنى بمعنى القراءة املتواترة واعتربها أوىل وأقرب للصواب من
رجح األقوال ملوافقتها رسم املصحف
القراءة الشاذة ،واتّضح من خالل تفسريه أنّه ّ
اإلمام.
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خ ات م ة
 طرق ترجيح متعلقة بالسياق القرآين :ملّا كان الس ّياق يرشد إىل تبيني املجمل،ومراعاة السياق واللحاق أوىل من غريه و جب إدخال الكالم يف معنى السياق أوىل
من خروجه ،وال يعدل عن ظاهر القرآن إال بدليل ،فتح َمل النصوص عىل
رجح األقوال عىل حسب ما يقتضيه ظاهر اللفظ ،كام حتمل معاين
حقيقتها ،وت ّ
القرآن عىل أسلوبه األغلبي ،وتقدم مفهومه اجلاري يف االستعامل عىل غريه .
 ثاني ًا  :طرق ترجيح متعلقة بالسنة واآلثار والقرائن. بنى ابن العريب ترجيحاته عىل صحيح السنّة النبو ّية واعتربها أساس التفسري،وتقديم قول عىل غريه ،فإذا ثبت احلديث وكان نص ًا يف اآلية فال يصار إىل غريه
ويتعني القول به ،كام أن معنى احلديث الصحيح إذا وافق قوالً من األقوال فهو
مرجح له عىل ما خالفه.
ّ
مرجح ملا وافقه،
الرصيح ّ
 ويكون الّتجيح باآلثار :فسبب النّزول ّالصحيح ّ
حجة عىل من بعدهم ،وتفسري مجهور السلف راجح وجد ما يعارضه
وفهم السلف ّ
قوي أو ال توجد فيه داللة واضحة جل ّية.
من قول ال يرتكز عىل دليل ّ
 طرق ترجيح تتعلق بالقرائن الداخلية أو أمر خارجي :القول الذي تؤيده قرينةأوىل األقوال بتفسري اآلية عند اختالف العلامء يف تفسريها ،وما تأ ّيد بقرآن مقدّ م عىل
الّتجيح.
النبوة أوىل من غريه يف ّ
ما عداه من قول ،كام أن القول الذي يع ّظم مقام ّ
 ثالث ًا :طرق الّتجيح بالقواعد املتعلقة بلغة العرب.التفسري اللغوي جزء من علم التفسري ،ولذا ال يمكن أن َيلوا منه كتاب يف
املفّس من تعلم اللغة
التفسري ،فهو من أكرب مصادره ،و قد ّبني ابن العريب ما حيتاجه ّ
~~122

خ ات م ة
املفّسين ،ون ّبه عن خطأ من خالف لغة
العربية ،فأوضح وجهة ترجيح كثري من ّ
وفّسها بام ال يوجد فيها ،فكانت علل ترجيحاته مبن ّية عىل ما يتعلق
العربّ ،
باستعامل العرب لأللفاظ واملعاين ويّتتب عىل ذلك أن:
 ّاملرجحات.
مرجح من ّ
كل ما ثبت يف اللغة وصح محل القرآن عليه يعترب ّ
 صيغة العموم أوىل من صيغة التخصيص ،وبقاء العام عىل عمومه أوىل منتصيصه بدون دليل قوي يثلج الصدر.
رجح بحمل املطلق عىل املق ّيد إالّ بدليل.
كام أن اإلطالق أوىل من التفسري ،وال ي ّ
و منها ما يكون الّتجيح بقضايا لغوية ،كالقول بعود الضمري ،واألصل إعادة
الضمري إىل أقرب مذكور ما مل يرد دليل خالفه ،وما ال حيتاج إىل تقدير أرجح وأوىل
والرصف كام سلك – رمحه اهلل-
ممّا حيتاج إىل تقدير ،كام يكون الّتجيح باالشتقاق ّ
طرق ًا تتعلق باإلعراب ُتثلت يف:
 وجوب محل كتاب اهلل عىل األوجه اإلعرابية القرية واملشهورة دون الضعيفةوالشاذة والغريبة.
 وجوب محل كتاب اهلل عىل األوجه اإلعرابية الالئقة بالسياق ،واملوالفقة ألدلةالرشع.
ومن بني التوصيات التي أرى أخذها بعني االعتبار ما يل:
 دراسة طرق الّتجيح يف مجيع كتب ابن العريب املشهورة واملشهود هلا بالغزارةالعلمية ،كالعارضة ،والقبس...إلخ.
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خ ات م ة
 دراسة ّفن من علوم الرشيعة عىل حدى من خالل كتاب ابن العريب ،كأصول
كل ّ
الفقه من خالل كتاب األحكام البن العريب ،وعلوم القرآن يف كتاب األحكام
البن العريب...إلخ.
 دراسة ّفن من علوم الرشيعة عىل حدى من خالل كتب العلامء الراسخني يف
كل ّ
العلم من سلفنا الصالح.
 تطبيق مثل هذه الدّ راسة عىل كتب ال ّتفسري مجيعها ،لبيان معنى نزاع املفّسينبمسالك الّتجيح.
 دراسة ّالّتجيح عىل حدى يف ضوء ما كتبه املفّسون .
كل طريق من طرق ّ
يّس وأعان عىل هذا املشوار
وأخري ًا احلمد هلل الذي تتم بحمده الصاحلات ،أن ّ
السطور إال االعّتاف بال ّتقصري ،وعدم اإلملام باملوضوع ،كام
الطويل ،وال ينبغي يف هذه ّ
أعّتف بعدم كامل هذه الدراسة -واهلل صدق ًا ال تواضعاً -فأرجوا اإلضافة والتصويب،
وهو جهدّ ّ
مقل ،توخيت الصواب قدر اإلمكان ،فام كان فيه من حق فمن اهلل وحده ،وما
كان فيه من خطأ فمن نفيس ومن الشيطان ،وأستغفر اهلل منه ،وأسأل اهلل العظيم رب
العرش الكريم ،أن ينفعني ّ
وكل ناظر فيه بام فيه من خري.
واحلمد هلل محد ًا كثري ًا طيب ًا مبارك ًا فيه ،كام ينبغي جلالل وجهه وعظيم سلطانه.
وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني وصىل اهلل وس ّلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه
أمجعني.
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الفهارس
 فهرس اآليات. فهرس األحاديث. فهرس اآلثار. فهرس األشعار. فهرس األعالم.فهرس المصادر والمراجع.
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فهرس اآليات
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فهرس اآليات
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االست ْئ اذا ُن اث االث ًا
ْ

أبوموسى

120

األشعري
ااو اأخي اف ُق ْلت  :اباي ْعني اع ال ْ
ياهل ْج ارة.
اأ ات ْيتالنهب هي اص هليال هل ُه اع ال ْيه او اس هل ام اأن ا

ُجمااشع

199

اف اق اال  :ام اضت ْ
ْاهل ْج ارةُألا ْهل اهاُ .ق ْلت :اع اال امتُ اباي ُعناا؟ اق اال :
ياإل ْس االم او ْ
اع ال ْ
اجل اهاد
ا ْلتام ْسلي ُغ ا
ال ًمامنْغ ْل اامنك ُْم اي ْخدُ ُمنى

أبو طلحة

022

األنصاري
اخلتاان ْ
ااألا ْر ابع او ام هس ْ
اج ال اس ابيْن ُاش اعب اه ْ
ُاخلتاا ان اف اقدْ او اج ابا ْلغ ُْس ُل
إ اذ ا

عائشة

120

انْكحي ام ْن ش ْئت اف اقدْ اح ال ْلت

سبيعة

017

األسلمية
اأ هن ار ُج ًال اجا اء اإىل النهبي اص هىل اهللهُ اع ال ْيه او اس هل ام اف اق اال ال ُه  :ايا

ابن عباس

001

ار ُس ا
ارشت للن اساء او اأ اخ اذتْني
ول اهلله ؛ إّن إ اذا اأ اص ْبت ال هل ْح ام ا ْنت ا ْ
اش ْه اوة
ه
إن ار ُج ًال منها اوا ْم ار اأ ًة از ان ايا ...اف اأ ام ار النهبي اص هىل اهللهُ اع ال ْيه او اس هل ام

اع ْبد اهلله ْبن

مجا
ب ار ْمجه ام اف ُر ا

ُع ام ار ،
او اجابر ْبن
اع ْبد اهلله

اأ هن ار ُس ا
ول اهلله اص هىل اهللهُ اع ال ْيه او اس هل ام ملاها اأ ارا اد اأ ْن اي ْب اع اث ُم اعا ًذا إ اىل

معاذ بن

ف ات ْقِض إ اذا اع ار اض ال اك اق اضاء اق اال اأ ْقِض بكتااب جبل
ا ْل اي امن اق اال :اك ْي ا
~~212
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اهلله اق اال افإ ْن امل ْ اجتدْ يف كتااب اهلله اق اال افب ُسنهة ار ُسول اهلله اص هىل اهللهُ
اع ال ْيه او اس هل ام اق اال افإ ْن امل ْ اجتدْ يف ُسنهة ار ُسول اهلله اص هىل اهللهُ اع ال ْيه
رض اب
او اس هل ام او اال يف كتااب اهلله اق اال اأ ْجتاهدُ ار ْأيي او اال آ ُلو اف ا ا
ار ُس ُ
احل ْمدُ هلله ا هلذي
ول اهلله اص هىل اهللهُ اع ال ْيه او اس هل ام اصدْ ار ُه او اق اال ْ ا
ول ار ُسول اهلله ملاا ُي ْريض ار ُس ا
او هف اق ار ُس ا
ول اهلله
اأ هن ار ُس ا
ف م ان ا ْثنات ْاني ،
ْرص ا
ول اهلله  -صىل اهلل عليه وسلم  -ان ا ا

اأبو ُه ار ْي ارة

002

يت ايا ار ُس ا
الص ا
ول اهلله
ال ُة اأ ْم ناس ا
رصت ه
اف اق اال ال ُه ُذو ا ْل ايدا ْين اأ اق ُ ا
اأن اهر ُس ا
والهلله -صلياللهعليهوسلم-

كعب بن

،198

او اق اف اع ال ْيه او ار ْأ ُس ُه ايت ااها اف ُت اق ْم ً
ال اف اق اال « اأ ُي ْؤذيك ااه اوام اك »ُ .ق ْل ُت ان اع ْم.

ُعجرة

087

احل ْق ار ْأ اس اك »
اق اال « اف ْ
اهب ااو أم سلمة
ْرشث اي ا
أناملْا ْر اأةفياجلااهليهةإ اذات ُُوف اي اعن اْه ااز ْو ُج اها اد اخ التْح ْف ًش ااو الب است ا ه

018

اسناة
ملاْت اام هسطي ًب ااوالا اشيْ ًئ ا
احتهيت ُام هر اهب ا
أن النهب هي اص هىل اهللهُ اع ال ْيه او اس هل ام ك ا
ه
اان اع اىل اث اقله ار ُجل ُي اق ُال ال ُه ك ْارك اار ُة عبد اهلل بن
الس اال ُمُ :ه او يف النهار
اف اام ات ،اف اق اال النهبي اع ال ْيه ه

عمرو

إنهل اهذه ْاإلب ا
اصنا ُعواهب اهك ااذا
أل اوابدا اك اأ اوابدا ْل او ْحش ،اف اامناده اع ال ْيك ُْم اف ْ

رافع بن

128
79

خديج
اها اد اخ اال ْجلانه اة
ااس ًام امنْ اأ ْح اص ا
إنهل هلهت ْس اع ًة اوت ْسعين ْ

أبو هريرة

197

اهبا
اأناا امدينا ُةا ْلع ْلم او اعليٌّ اب ُ ا

ابن عباس

021

اهبا
اأناا اد ُاراحلك اْمة او اعل ٌّيبا ُ ا

عل بن أيب

021

طالب
أبو سعيد

إنام املا ُء من املاء
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اخلدري
الص اف ااواملْا ْر اوة ،اف اأن اْز االل هل ُه ات اع ااىل:
إنها ُكنها انت ااح هر ُج اأ ْننا ُطو افب ه

{ عائشة

129

الص اف ااواملْا ْر او اة } ُث هم اسن اهر ُس ُ
والل هله اص هليال هل ُه اع ال ْيه او اس هل اامل هط اوا اف اب ْين ُاه اام
ه
اجا اء ار ُجل اإىل النهبي اص هىل اهللهُ اع ال ْيه او اس هل ام اف اذك اار ال ُه احد ا
يث ُر ْؤ ايا أبو هريرة

028

ف اع اس ًال او اس ْمنًا ،اوفيه اق اال  :او ار اأ ْيت اش ْي ًئا
الظ هلة ا هلتي اتنْط ُ
الس اامء اإىل ْاألا ْرض
اواص ًال م ْن ه
اجا اء ار ُجإل اليالنهبى -صلياللهعليهوسلم-

أبو سعيد

071

ياس ات ْط ال اق اب ْطنُ ُه .اف اقا ال ار ُس ُ
والهلله -صلياللهعليهوسلم « -اخلدري
اف اق ااإل هن اأخ ْ
اسقه اع اس ً
ال ».
ْ
اد اخ ال اع ال ْين ااار ُس ُ
والل هله اص هليال هل ُه اع ال ْيه او اس هل اامملْا ْسجدا اوب ايده اع اص ااو اقدْ اع عوف بن

180

ااح اش ًفا اف اط اعنابا ْل اع اصاف ا
الصدا اق مالك
يذلكاا ْلقنْو او اقا ال ال ْو اشا اء ار اهبذه ه
هل اق ار ُجل اقن ا
حل اش افيا ْو اما ْلق ايا امة
ةت ااصده اقب اأ ْط اي ابمن اْه ااو اق ااإلن اهر ه اهبذه ه
الصدا اقة اي ْأ ُك ُال ْ ا
اسم اعالنهبي اص هليال هل ُه اع ال ْيه او اس هل ام اج ال اب اةخ اص ٍامعنْدا اباهب اف اخ ار اج اع ال ْيه ْم اف اق أم سلمة

121

اال:
إن اهام اأناا اب ارش اوإ ههنُ اي ْأتين ْ
ياخلا ْص ُم اف ال اع هل اب ْع ًضا اأ ْن ايكُو ان اأ ْب الغامنْ اب ْع ٍض اأ ْقضي ال ُهب
اذلك ااو اأ ْحس ُب اأ ههنُ اصادق اف امنْ اق اض ْيتُ ال ُهب احق ُم ْسل ٍم افإن اهامه ايق ْط اعةمنْالنهار اف
ْل اي ْأ ُخ ْذ اها اأ ْول ايدا ْع اها
ٍ
ٍ
ُص ْم اث ا
رس
ال اث اة اأ هيام اأ ْوت ااصده ْقب اف ارق اب ْيناستهة ام اساكينا اأوان ُْسك اْام ات اي ه ا

كعب بن

198

عجرة
رشا اب ُه ،أبو هريرة
ه
الس اف ُر ق ْط اعة م ْن ا ْل اع اذاب  ،اي ْمن ُاع اأ احدا ك ُْم ن ْاو ام ُه او اط اعا ام ُه او ا ا
وع اإىل اأ ْهله
افإ اذا اق اىض اأ احدُ ك ُْم اهنْ امتا ُه اف ْل ُي اعج ْل الر ُج ا
~~212
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ٍ
يح اياة ار ُسوالل هله اص عمر بن
ورةاا ْل ُف ْر اقانف ا
اسم ْعتُه اشا ام ْبن ااحكيم ْبنح ازام اي ْق ار ُأ ُس ا
يح ُروفٍكاث اري ٍةملاْ اخلطاب
است اام ْعتُلق ارا اءهت افإ اذ ُاه او اي ْق ار ُؤ اها اع ال ُ
هليال هل ُه اع ال ْيه او اس هل ام اف ْ

109

ُي ْقرئْن ايه اار ُس ُ
يالص االة افا
والل هله اص هليال هل ُه اع ال ْيه او اس هل ام افكدْ ُت ُأ اساو ُر ُهف ه
يسم ْع ُت اك ات ْق ار ُأ اقا
ورةاا هلت ا
هيس هل ام اف ال اب ْبت ُُه اف ُق ْلت اُمنْ اأ ْق ار اأك ااهذهالس ا
ْن ات اظ ْر ُ ُهت احت ا
األا ْق ار اأن ايه اار ُس ُ
والل هله اص هليال هل ُه اع ال ْيه او اس هل ام اف ُق ْل ُت ال ُهك ااذ ْبتا اف اوال هلهإن اهر ُسو
يسم ْع ُت اك افا ْن اط ال
ورةاا هلت ا
االل هله اص هليال هل ُه اع ال ْيه او اس هل ام ال ُه او اأ ْق ار اأن ايهذهالس ا
ْقتُبهإ ال اري ُسوالل هله اص هليال هل ُه اع ال ْيه او اس هل ام اأ ُقو ُد ُه اف ُق ْل ُت اي اار ُس ا
والل هلهإني
ٍ
ور
ورةاا ْل ُف ْر اقان اع ال ُ
يس ا
يح ُروف ال ْم ُت ْقرئْن ايه ااوإ هن اك اأ ْق ار ْأتان ُ
اسم ْعت اُه اذا اي ْق ار ُأ ُس ا
يسم ْعت ُُه اف اقا ال ار ُس ُ
والل هل
ةاا ْل ُف ْر اقان اف اقا ال اياه اشا ُما ْق ار ْأ اها اف اق ار اأ اهاا ْلق ارا اءةاا هلت ا
ه اص هليال هل ُه اع ال ْيه او اس هل ام اهك ااذا ُأنْز ال ْت ُث هم اق ااال ْق ار ْأ ايا ُع ام ُر اف اق ار ْأ ُ اهتاا هلتي اأ ْق ار اأني
والل هله اص هليال هل ُه اع ال ْيه او اس هل ام اهك ااذا ُأنْز ال ْت ُث هم اقا ال ار ُس ُ
اها اف اقا ال ار ُس ُ
والل هله
ٍ
رسمنْ ُه
اص هليال هل ُه اع ال ْيه او اس هل امإنها ْل ُق ْرآ ان ُأنْز ال اع ال ا
يس ْب اعة اأ ْح ُرف افا ْق ار ُءوا اما ات اي ه ا
اط هل اقا ْبنُ ُع ام ارا ْم ار اأ ا ُهت اوه اي احائض اع الي اع ْهد ار ُسوالل هله اص هليال هل ُه اع ال ْيه او اس هل عمر بن

111

ام اف اس اأ ال ُع ام ُر ار ُس ا
والل هله اص هليال هل ُه اع ال ْيه او اس هل ام اف اق ااإل هن اع ْبدا ال هله ْبنا ُع ام ار اط هل اخلطاب
اقا ْم ار اأ ا ُهت اوه اي احائض اف اقا ال ال ُهالنهبي اص هليال هل ُه اع ال ْيه او اس هل ام:
ل ُ ارياج ْع اها اف ار هد اه ااو اق ااإل اذا اط ُه ار ْت اف ْل ُي اطل ْق اأ ْول ُي ْمس ْك اق ااال ْبنُ ُع ام ار او اق ار اأالنهب
وهنهفي ُقبُلعده هت
ي اص هليال هل ُه اع ال ْيه او اس هل ام ايا اأ اهياالنهبيإ اذا اط هل ْقت ُْاملن اسا اء اف اطل ُق ُ
هن
اقا امفين ااار ُس ُ
والل هله اص هليال هل ُه اع ال ْيه او اس هل ام اخطي ًبا اف اذك اارا ْل ُغ ُلو ال او اع هظ ام ُه ،أبو هريرة
او اق اال

:

{

،و اع ال اري اق ابته اف ارس ال اها
اال ُأ ْلف اينه اأ احدا ك ُْم اي ْو اما ْلق ايا امة اع ال اري اق ابته اشاة اهلاا ُثغااء ا
~~212
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مح اح امة اي ُق ُ
ول:
اْ

اي اار ُس ا
والهلله ،اأغثْني.

اف اأ ُق ُ
ول:

اال اأ ْمل ُك الكامنْال هله اش ْي ًئا اقدْ اب هلغْت
اان ار ُس ُ
ك ا
رش ُب اع اس ًال عنْدا عائشة
ول اهلله  -اص هىل اهللهُ اع ال ْيهوآله او اس هل ام -اي ْ ا

021

اب بنْت اج ْح ٍ
ش ،او اي ْمك ُ
اص ْيت اأناا او اح ْف اص ُة
ُث عنْدا اها افت ااو ا
از ْين ا
اع اىل اأ هيتناا اد اخ ال اع ال ْي اها اف ْلتا ُق ْل ال ُه :اأ اك ْلت امغااف اري ،إّن اأجدُ منْك
ب بنْت
.و الكني ارش ْبت اع اس ًال عنْدا از ْينا ا
يح امغااف اري اق اال :اال ا
ر ا
اج ْح ٍ
.و اقدْ اح ال ْفت اال ُختْربي اأ احدً ا اي ْبتاغي
ش ،او ال ْن اأ ُعو اد ال ُه ا
ام ْر اضا اة اأ ْز اواجه
ني ،او اذل اك اأ هن ُأ هم ُه
ني م ْن املُْ ْؤمن ا
ُكنْت اأناا او ُأمي م ْن املُْ ْست ْاض اعف ا

ا ْبن اع هب ٍ
اس

111

اس افا هت اب اع ُأ هم ُه يف الدين ،اوك ا
اان ألا ْجل اها م ْن
اأ ْس ال ام ْت او امل ْ ُي ْسل ْم ا ْل اع هب ُ
ني
املُْ ْؤمن ا
يم ام هك اةال هل ُه هم ابار ْك ال ُه ْمف أبو طلحة
ال هل ُه همإني ُأ احر ُماا اب ْين ااج اب ال ْي اهامثْ ال اام اح هر امبهإ ْب اراه ُ
مه او اصاعه ْم
يمد ْ
ُ

022

األنصاري

ني اأ احدا ك ُْم اي ْو ام ا ْلق ايا امة اع اىل ار اق ابته اشاة اهلاا ُثغااء ،او اع اىل اأبو ُه ار ْي ارة
اال ُأ ْلف ا ه

199

مح اح امة
ار اقباته اف ارس اهلاا ا ْ
ملان ااز ال ْت

ُواوملاْ اي ْلب ُسواإ ايام اهنُ ْمب ُظ ْل ٍم) عبد اهلل بن
(ا هلذيناآ امن ا

019

اش هق اذل اك اع الياملُْ ْسلمينا اف اقا ُلوا اي اار ُس ا
والل هله او اأينااالا اي ْظل ُمنا ْف اس ُه .اق اال « مسعود
الرش ُك اأملاْت ْاس ام ُعوا اما اقا ال ُل ْق اامنُال ْبنه
ال ْي اس اذلكاإن اهام ُه او ْ

هاسبدعواهم،ال هدعيناسدما اءرجالٍوأمواهلم،ولكناليمين عبد اهلل ابن 011
لو ُيعطيالن ُ

علياملده عيعليه

عباس

السار اق اي ْرس ُق ْ
احلا ْب ال افتُ ْق اط ُع ايدُ ُه او اي ْرس ُقا ْل اب ْي اض اة افتُ ْق اط ُع ايدُ ُه.
ال اعناال هل ُه ه

أبو هريرة

~~212
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ياجلنهة
او امن اْس ال اك اطري ًقا اي ْلتام ُسفيهع ْل ًام اس هه االل هل ُه ال ُهبه اطري ًقاإ ال ْ ا

أبو هريرة

أ

هاس ا
امنْ ا
هلل
ال اي ْشكُرا ها
ال اي ْشكُرالن ا

أبو هريرة

س

امنْ ابنايل هله ام ْسجدً ااو ال ْوم ْث ال ام ْف احص اق اطاة ابنايال هل ُه ال ُه اب ْيتًاف ْ
ياجلانهة.

عثامن بن

081

عفان
تعار من الليل فقال :ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له ،له
من ه

011

امللك وله احلمد وهو عىل كل يشء قدير
ٍ
اصاح ُب اها اي ْو اما ْلق ايا امة اق ْب اأبو ُه ار ْي ارة
رشة ااآالفد ْر امه ُجع الت اْص افائ اح ُي اع هذ ُبب اه ا
امن ا ا
ْرت اك اع ا ا

021

اال ْل اق اضاء
ام ْن اق ات ال اقت ًيال اف اأ ْه ُل ُه اب ْيناخ ا اريت ْاني ،افإ ْن اأ احبوا اأ ْن اي ْق ُت ُلوا اأ ْو اي ْأ ُخ ُذواا ْل اع ْق ال

أبو هريرة

019

امنْ ُقت الدُ ون ااامهل اف ُه او اشهيد

عبد اهلل بن

191

عمرو
ام ْن اقات اال ل اتك ا
ُون كال ام ُة اهلله ا ْل ُع ْلياا اف ُه او يف اسبيل اهلله

عبد اهلل بن

191

عمرو
ٍ
يحةمنْناا اث ْو ابا ان
امامن اْر ُج ٍل اي ُموت اُوعنْدا ُه اأ ْ ا
مح ُر اأ ْو اأ ْب اي ُض هإال ُجع ال ال ُهبكُلق ارياط اصف ا

020

ٍر اف ُيك اْويب اهامنْ اف ْرقهإ اليقدا مه ،ام ْغ ُفور اهل ُ اب ْعدا اذل اك اأ ْو ُم اع هذب
ام ْن اعم ال اع ام ًال ال ْي اس اع ال ْيه اأ ْم ُرناا اف ُه او ار ٌّد

عائشة

021 ،71

الرسائ ُر
ن ْاح ُن ن ْاحك ُُم بال هظاهر واهلل ايت ااو هىل ه

أبو هريرة

121

االساب ُقو ان اي ْو اما ْلق ايا امة اب ْيدا اأ ههنُ ْم ُأوتُواا ْلكتاا ابمنْ اقبْلن اااو ُأو
ن ْاحنُاآلخ ُرون ه

أبو هريرة

091

تين ُ
اامهنْ اب ْعده ْم
اج ابل ُيحبن اااونُحب ُه
اه اذ ا

وا اف ْق ُت ريب يف اث اال ٍ
ث ُ :ق ْل ُت  :ايا ار ُس ا
ول اهلله ؛ ال ْو هاخت ْاذت م ْن
ا
ا
~~212

أبو طلحة

022

ُع امر بن

029

فهرس األحاديث

يم ُم اص ىىل
يم ُم اص ىىل افن ااز ال ْت  :اوا هخت ُذوا م ْن ام اقام إ ْب اراه ا
ام اقام إ ْب اراه ا

اخلطاب

اوال هله ا
أل ْن اي ال هج اأ احدُ ك ُْمب ايمينهفي اأ ْهلهآ اث ُم ال ُهعنْدا ال هلهمنْ اأ ْن ُي ْعط اي اك هف اار ا ُهتا أبو هريرة

027

هلتي اف ار اضاهللهُ
ف اع اىل ايم ٍ
هلل ْ
ني اف اأ ارى اغ ْ اري اها اخ ْ ًريا من اْها أبو موسى
اوإّن او اا ه
إن اشا اء اهللهُ اال اأ ْحل ُ
هإال اأ ات ْيت ا هلذي ُه او اخ ْري او اك هف ْرت اع ْن ايميني

األشعري

وهن ُ ْم ُث هم اي ْأتي اب ْعدا
وهنُ ْم ُث هام هلذينا اي ُل ا
وهنُ ْم ُث هام هلذينا اي ُل ا
اخ ْ ُريالنهاس اق ْرني ُث هام هلذينا اي ُل ا

عبد اهلل بن

اهت ْم اأ ْي اام اهنُ ْم او اأ ْي اام ُهنُ ْم اش اها اداهت ْم
اذل اك اق ْومت ْاسب ُق اش اها اد ُ ُ

مسعود

اجل ُم اعة اك هف اارة ملاا اب ْين ُاه هن اما
الص ال او ُ
ات ْ ا
" ه
اجل ُم اع ُة اإىل ْ ُ
اخل ْم ُس  ،او ْ ُ

أبو هريرة

109
001
71

ُا ْجتُن اب ْت املْا ْق ات ال ُة" ويف رواية" اما ُا ْجتُن اب ْت ا ْل اك ابائ ُر"
يالصالاة احته
يجنْبهف ه
يالصالاة ُيكال ُام هلر ُج ُل اصاح اب ُه او ُه اوإ ال ا
ُكنها ان ات اك هل ُمف ه

زيد بن

ني) اف ُأم ْرناابالسكُوت او ُهنيناا اعنا ْل اكالام.
ين ااز ال ْت ( :او ُقو ُموال هله اقانت ا

األرقم

~~223

009

فهرس اآلثار

طرف األثر

القائل

الصفحة

اأ ات ْيت النهب هي اص هىل اهللهُ اع ال ْيه او اس هل ام اأناا او اأخي اف ُق ْلت  :اباي ْعني اع اىل ْاهل ْج ارة.

ُجمااش ٍع

170

اف اق اال  :ام اض ْت ْاهل ْج ار ُة ألا ْهل اها.
ٍ
يم اف ال ْم اي ْف اه ْم اها؛ اف اقاهللاُ
اأنها ْبن اام ْس ُعود اأ ْق ار اأ ار ُج ًال اط اعا ام ْاألاث ا

 :ابن

111

ً،حت اهري اويا ْبن اُو ْهبٍ اعن اْاملكٍ اق اال
هاسق ارا اءة ا
اط اعا ُما ْل افاجر ،اف اج اع ال اهاالن ُ
اأ ْقر اأابنُمسع ٍ
االزقوم اط اعا ُم ْاألاثيم اف اج اع اال هلر ُج ال اي ُق ُ
:
ول
ود ار ُج ًالإن اهش اج ارة ه
ا ْ ا ْ ُ
اطعاما ْليتيم ،اف اقا ال الهعبدُ ال هلهبنُمسع ٍ
ود  :اط اعا ُما ْل افاجر ،اف ُق ْلتل اامل ٍك :
ْ ا ْ ُ
ُ اْ
ا ُ ا
اأت اار ايأ ْن اي ُقو الك ااذل اك؟ اق اال  :ان اع ْم

 :وهب

الس اامء الز ْهري
حي ْل اب ْين ُاه ْم او اب ْ ا
اسا م ْن ْاألان اْصار كاانُوا إ اذا اأ اهلوا با ْل ُع ْم ارة امل ْ ا ُ
ني ه
اأ هن ُأ ان ً
اج ٍة اال ايدْ ُخ ُل
الر ُج ُل من ُْه ْم اب ْعدا اذل اك م ْن اب ْيته اف ار اج اع حلا ا
يشء  ،افإ اذا اخ ار اج ه
ا ْ
حي ا
الس اامء
ول اب ْينا ُه او اب ْ ا
احل ْج ارة م ْن اأ ْجل اس ْقف ا ْل اب ْيت اأ ْن ا ُ
ني ه
م ْن اباب ْ ُ

011

أناملك ًاسئلرمحهاهلل:

السخاو

111

أرأيتمناستكتبمصحفاأتريأنيكتبعلياماستحدثهالناسمناهلجاءاليوم.

ي

فقال :الأريذلكولكنيكتبعليالكتبةاألوىل
اجلده ُة إ اىل اأبى ابك ٍْر الصديق ت ْاس اأ ُل ُه م اريا اث اها اف اق اال اهلاا اأ ُبو ابك ٍْر اما
اجا اءت ْ ا

يصة
اقب ا

الك َّف كتااب اهلله اش ْىء او اما اعل ْم ُت الك َّف ُسنهة ار ُسول اهلله -صىل اهلل

ْبن

عليه وسلم -اش ْي ًئا اف ْارجعى

ُذ اؤ ْي ٍ
ب

تم اع ُع اب ْيد ْبن ُع ام ْ ٍري اع الي اعائ اش اة ،اف اقا ال ال اها:
اد اخ ْل ا
ُي ْؤتُون ااامآت ْاوا}؟ اقا ال ْت:

اك ْي افكاانُوا اي ْق ار ُء ا
ون،

{ اع اطاء

011

102

اي ْأتُون ااام اأت ْاوا ،اف ال هام اخ ار ْجناامنْعنْد اها اقا اللي ُعبا ْيدُ ْبنا ُع ام ْ ٍري:

األا ْن ايكُو انك ااام اقا الت اْأ احبإ ال هيمن ُْح ُمرالنه اعم اي ْعنيب اق ْوهلاا:
مه اخائ ُفو ان
اي ْأتُون ااام اأت ْاوامنْاملْاجيء اأ ْي اي ْأ ُتوناالذنُو اب او ُ ْ
هاس ُجوع  ،ارافع ْبن
اب الن ا
احل ال ْي افة  ،او اأ اص ا
ُكنها ام اع النهبي اص هىل اهللهُ او اس هل ام بذي ْ ُ
~~221
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فهرس اآلثار
اف اأ اص ْبناا إب ًال اع ال ْيه او اغن ًاام  ،افناده من اْها ابعري اف اط البُو ُه اف ال ْم اي ْقد ُروا اخد ٍ
يج
اع ال ْيه ،اف اأ ْه اويإ ال ْيه ار ُجلب اس ْه ٍم اف اح اب اس ُهاهللهُ.
يمنْزألابي اط ْل اح اة ،افن ااز الت ْاحر ُيام ْخلا ْمر ،اف اأ ام ار ُمنااد ًيا ُيناادي؛ اف اق ااألا
ْتساق ايا ْل اق ْومف ا
ُكن ا
االص ْو ُت؛ اق اال:
ُا ْخ ُر ْج افا ْن ُظ ْر ام ا
اه اذ ه

ُبو اط ْل اح اة:
ه اذامن ٍ
ااد ُيناادي:
ا ُ
ا،وكاان ْ
ااخلا ْم ُرمنْا ْل افضيخ.
ا ْذ اه ْب اف اأ ْهر ْق اه ا

اأناس بن

71

اف اخ ار ْجت ،اف ُق ْلت :مالك

هاخل ْم ار اقدْ ُحر ام ْت .اف اقا الل:
اأ االإن ْ ا
اق اال :

اف اج ارتْفيسكاكاملْاديناة.

اف اقا ال اب ْع ُضا ْل اق ْوم ُ :قت ال اق ْوم اوه ايفي ُب ُطوهن ْم .اق اال  :اف اأن اْز االل هل ُه ات اع ااىل { :
اجتنااحف ايام اطع ُموا }
واالصاحلا ُ
ُواو اعم ُل ه
ال ْي اس اع اليا هلذيناآ امن ا
ني ،او اذل اك اأ هن ُأ هم ُه اأ ْس ال ام ْت او امل ْ ا ْبن
ني م ْن املُْ ْؤمن ا
ُكنْت اأناا او ُأمي م ْن املُْ ْست ْاض اعف ا
اع هب ٍ
اس افا هت اب اع ُأ هم ُه يف الدين ،اوك ا
اس
ني
اان ألا ْجل اها م ْن ا ُْمل ْؤمن ا
ُي ْسل ْم ا ْل اع هب ُ

108

وا اف ْق ُت ريب يف اث اال ٍ
ث ُ :ق ْل ُت  :ايا ار ُس ا
ول اهلله ؛ ال ْو هاخت ْاذت م ْن ام اقام
ا
ا

ُع ام ار

،199

يم ُم اص ىىل
يم ُم اص ىىل افن ااز ال ْت  :اوا هخت ُذوا م ْن ام اقام إ ْب اراه ا
إ ْب اراه ا

يض
ار ا

191

اهللهُ اعنْ ُه
او اا هلذيال ااإهل ا اغ ْ ُري ُه ا
اوالادينااردين ًاار ااو الك عبد اهلل 020
مه ا
ال ُي اعذ ُبال هل ُه ار ُجالًبكنز اف اي امسد ْر امهد ْر ا ً
وضعكُلدر ا ٍ
مه اودين ٍ
بن
اارعليحدا ته
ْن ُي اوس ُعج ْلدا ُهحتي ُي ا ا
ْ
مسعود

~~222
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فهرس األشعار
القائل

الصفحة

الشعر
امرؤ تالقا ُه هلل شاكر ًا؛
ال اقل ُ

ه
بقضاء
يرَض ل ُه ا
وقل امرؤ ا

أبو

س

ظيمة ،
وهلل ان ْع اامء اع الينا اع ا

ُ
وفضل عطاء
وهلل إحسان

العتاهية

يها اأذ هل ًة
او اما كاان ْ
ات ْاألا ْب اص ُار ف ا

هاس ُغ هي ُب الك اُميْ ُت
او اال ُغ هي ًبا في اها إ اذا الن ُ

119

ات ا ْلو اشاح ال هت اقاضيا
ني ال هياّن او اأنْت امل هية او ُأ ْحس ُن ايا اذ ا
تُطيل ا

ذو الرمة

101

يع األ هيام اعن ُكل ام ْسجد يا اسل ايالألا ْذ اواء اواألا ْقيال
يا اقر ا

القييس

08

ال اك منْ اتاشفني اأو من اأيب اي ْع ُقوب ذ ْكر ام اكارم اوف اعال
أوأ اث اراخلياام
أ ال ْست ُْم اعائجينابناا ال اعنان ااريال اع ار اصات ْ

الفرزدق

111

اف اكيْ افإ اذا ام ار ْرتبدا ار اق ْو ٍم اوج اريانٍ النااكاانُواك ارام

الفرزدق

111

املراكيش

01

اأ ْرض ايط ُري ُف اؤادي م ْن اق ار اارته
اق ْوم اجنا ْي ُتجناى و ْر ٍد بذ ْكرهم

اش ْوق ًا هل اا اوملا ْن في اها م ان النهاس
اه ْم اأ ْجنى جناى آيس
اف اه ْل ب ُل ْق اي ُ

~~222
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فهرس األعالم
الصفحة

االسم

إبراهيم :أبو عمران إبراهيم بن مالك األشرت النخعي (ت19 :هـ) 007 ،117
ابن األثري  :احلسن عل بن أيب الكرم حممد بن حممد بن عبد الكريم 01
بن عبد الواحد الشيباّن(.ت112 :هـ).
ابن أيب العز احلنفي :عليبنعليبنمحمدبنأبيالعز ،قايض قضاة

099

دمشق(،ت890هـ)
ابن البناء املراكيش :أمحد بن حممد بن عثامن شهاب الدين أبو 110
العباس األزدي املعروف بابن البناء املراكيش ،وتويف سنة  801هـ.
119 ،110 ،119

ابن اجلزري:
حممدبنعليبنيوسف،الدمشقيثاملشريازيالشافعي،الشهريبابناجلزري:
شيخاالقراءفيزمانه( ،ت711:هـ)

ابن اجلوزي :عبد الرمحن بن عل بن اجلوزي ،احلنبل الواعظ (ت121 ،18 :
998هـ)
ابن احلاجب :مجال الدين أبو عمرو عثامن بن عمر ،فقيهاملكي111 ،197 ،99 ،
(ت 111هـ)
ابن

احلنبل:عبدالوهاببنعبدالواحدبنمحمدابنعليالشريازي(،ت192 :

911هـ)
ابن الصالح  ،تقي الدين أبو عمرو عثامن بن عبد الرمحن (ت:
~~222

18

فهرس األعالم

110هـ).
ابن الطيوري ،املبارك بن عبد اجلبار الصرييف (ت922 :هـ).

192

ابن امللقن :رساج الدين أبو حفص عمر بن عل بن أمحد الشافعي

019

املرصي (ت721 :هـ)
ابن النجار :تقي الدين أبو البقاء حممد بن النجار(ت980 :هـ)

111 ،111 ،01

ابن أيب حاتم:عبدالرمحنبنمحمدأبيحاتم التميمي الرازي( ،ت:

021

108هـ)
ابن أيب زيد القريواّن املالكي ،صاحب الرسالة يف الفقه

18

املالكي(ت179:هـ)
ابن أيب مليكة:عبداللهبنعبيداللهالتيمياملكي:

021،011

قاض،منرجاالحلديثالثقات( ت118:هـ)
ابن أمري حاج :حممد بن حممد املشتهر احللبي احلنفي (ت980 :

011،019،011

هـ)
ابن بشكوال :أبو القاسم خلف بن عبد امللك (ت998 :هـ).

01،11،18 ،00،01

ابن تيمية :أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلنبل ،امللقب ،199 ،110 ،127
،188 ،119 ،191

بشيخ اإلسالم ( ت807 :هـ).

،019 ،189
099،082
ابن جني :أبو الفتح عثامن ابن جني ،اللغوي الشهري (ت190:هـ) 82
ابن حبيب ،عبد امللك بن حبيب األندليس (ت017 :هـ).
~~222
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فهرس األعالم

ابن حجر :أبو الفضل أمحد بن عل بن حجر العسقالّن الشافعي،

009

صاحب كتاب الفتح الباري(ت790 :هـ).
ابن حزم:عليبنأمحدبنسعيدبنحزمالظاهري،أبوحممد ،صاحب

91

املحىل (ت191:هـ)
ابن خلدون :عبدالرمحنبنمحمدبنمحمد،ابنخلدونأبوزيد( ،ت:

08

727هـ)
ابن خلكان :أمحدبنمحمدبنإبراهيمبنأبيبكر (ت171 :هـ)

121 ،10

ابن خري اإلشبيل:حممدبنخريبنعمربنخليفةاللمتونياالموي( ،ت:

،19 ،11

989هـ)
ابن دقيق العيد :تقي الدين أبو الفتح حممد (ت820 :هـ)

112 ،199

ابن الزبري:أمحدبنإبراهيمبنالزبريالثقفيالغرناطي،أبوجعفر(ت:

011

827هـ)
ابن ذكوان:أمحدبنعبداللهبنذكوان،أبوالعباس:

101

قاضيالقضاةباألندلس( ،ت111 :هـ)
ابن السكيت:يعقوببنإسحاق،أبويوسف ،إمام يف اللغة

82

(ت011:هـ)
ابن سحنون:عبدالوهاببنأمحدبنسحنونالتنوخي( ،ت191 :هـ)

007

ابن شجرة :أبو بكر أمحد بن كامل بن خلف بن

019

شجرةبنمنصورالبغداديالشجري (ت192 :هـ)
ابن شعبان:حممدبنعبدامللكبنشعبان،عالءالديناللخمي( ،ت:
~~222

110،007

فهرس األعالم

111هـ)
ابن عامر:إسامعيلبنمحمدبنأمحدبنعامراحلمريينسبااالشبيليسكنا،

108 ،101

(ت112 :هـ)
ابن عبد الرب :أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن عبد الرب النمريي (ت019 :
111هـ).
07 ،01

ابن عذارى املراكيش:أمحدبنمحمد
،أبوعبداهلل،املعروفبابنعذاريمؤرخ( ،ت199 :هـ)
ابن عساكر :أبو القاسم بن عساكر (ت:

11،10

ابن عاشور :طاهر بن عاشور التونيس (ت1191 :هـ)

179

ابن عطية:عبداحلقبنغالببنعبدالرمحنبنعطيةاملحاريب ،فقبه ،مفرس،

118

(ت910 :هـ)
ابن عيينة:سفيانبنعيينةبنميموناهلالليالكويف،أبوحممد:

011

حمدثاحلرماملكي( ،ت197 :هـ)
ابن فارس :أمحدبنفارسبنزكرياءالقزوينيالرازي،أبواحلسني( ،ت:

198،121

199هـ)
ابن فرحون :إبراهيم بن عل املالكي (ت899 :هـ).

،18،11،11،19
90 ،92 ،11

ابن القاسم  :عبد اهلل بن حممد بن القاسم (ت171 :هـ)

022 ،170 ،79 ،81

ابن قتيبة :أبو حممد عبد اهلل بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ت:

د121 ،82 ،

081هـ).
~~222
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ابن قدامة املقديس :أمحدبنعيسيبنعبداهلل ،الصاحلي املقديس

د

(ت102:هـ)
ابن القيم اجلوزية :شمس الدين حممد بن أيب بكر بن قيم اجلوزية

،119 ،111

(ت891 :هـ).

171،082

ابن كثري :أبو الفداء إسامعيل بن كثري (ت881 :هـ)

،127 ،19 ،11 ،11
117 ،118

ابن اللحام :عليبنمحمدبنعباسبنشيبان،أبواحلسن ،فقيه حنبل،

018

(ت721 :هـ)
ابن املسيب:سعيدبناملسيببنحزنبنأبيوهباملخزوميالقريش،أبوحممد،

71

(ت192:هـ)
ابن املاجشون  :عبد امللك بن عبد العزيز بن داود بن إبراهيم

022 ،79 ،81

القييس العامري (ت 010هـ).
ابن ماجه ،حممد بن يزيد بن ماجه القرويني (ت081 :هـ)

81 ،11

ابن مسعود :عبد اهلل بن مسعود بن غافل بن حبيب اهلذيل صحايب

،111 ،77 ،81

(ت10 :هـ).

،110 ،119 ،118
،111 ،119 ،111
،020
002،001،008،01
9

ابن منظور :مجال الدين حممد بن مكرم بن منظور األفريقي
~~222

،91 ،99

فهرس األعالم

املرصي(ت811 :هـ).

018،011،019

ابن وهب :أبو حممد عبد اهلل بن وهب بن مسلم القريش

81 ،10

(ت089هـ).
ابن املواز :حممد بن إبراهيم بن زياد السكندري (ت019هـ).

81

ابن نافع :أبو حممد عبد اهلل بن نافع ( ت 171هـ)

81

أبو

080

إسحاق:إبراهيمبنمحمدبنإبراهيمبنمهران،أبوإسحاقعاملبالفقهواال
صول( ،ت117هـ)
أبو أسحاق :حممد بن القاسم بن شعبان بن حممد بن ربيعة العامري 111
املرصي (ت199:هـ)
أبو بكر األهبري :حممد بن عبد اهلل بن صالح (ت 199هـ).

81 ،11

أبو بكر:حممدبنخريبنعمربنخليفةاللمتونياالموياالشبيل ،مقرئ،

11 ،19

(ت989 :هـ)
أبو بكر :الصديق بن أيب قحافة أول خليفة لرسول اهلل صىل اهلل

،028 ،112 ،101

عليه وسلم (ت11 :هـ).

011،011،017،08
8،078

أبو بكر :حممد بن خري بن عمر بن خليفة األموي ( ت989 :هـ).

11،121

أبو بكر :حممد بن عبد اهلل الفهري

19

أبو ثور:ابراهيمبنخالدبنأبياليامنالكلبيالبغدادي(،ت012 :هـ)

117،018

أبو احلسن :عل بن إسامعيل بن سيده املريس (ت197 :هـ).

99

~~222

فهرس األعالم

أبو احلسن :عل البزدوي (ت170 :هـ).

197

أبو حنيفة :النعامن بن ثابت التيمي والء الكويف (ت192 :هـ)

،171 ،117 ،79

أبو حامد الطويس الغزايل (ت929 :هـ)

،11 ،11 ،11،10
،121 ،120 ،122
121

أبو حيان :أثري الدين أبو حيان حممد بن يوسف األندليس (ت:
819هـ).
أبو حنيفة النعامن،التيميبالوالء،الكويف ،صاحب املذهب احلنفي،

007،011،017

(ت192 :هـ)
أبو داود :أبو داود سليامن بن األشعث السجستاّن احلافظ (ت:

،180 ،121 ،71

089هـ).

011،079

أبو ذر :جندببنجنادةبنسفيانبنعبيد،منبنيغفار ،صحايب( ،ت:

081

10هـ)
أبو سعيد اخلدري :سعد بن مالك بن سنان اخلدري األنصاري

120،071

صحايب (ت81 :هـ).
أبو العباس :أمحد بن عبد اهلل الكازروّن ،فقيهشافعي( ،ت:

08

971هـ)
أبو عبد اهلل :حممد بن حممد بن عبد امللك األنصاري األويس

01

املراكيش ،فقيه رحالة مالكي
71

أبو عبد اهلل النحوي
~~223

فهرس األعالم

أبو عبد اهلل :ياقوت بن عبد اهلل احلموي (ت101 :هـ).

11

أبو عبيد اهلل املزرباّن ،حممد بن عمران بن موسى،

019 ،111

إخباريمؤرخأديب ( ،ت171 :هـ)
أبو عمرو الداّن :عثامن بن سعيد بن عمر األموي (ت111 :هـ).

111 ،111

أبو عمرو :أبو عمرو بن العالء بن عامر املقرئ (ت191 :هـ).

،117 ،118 ،19
108

أبو حممد بن عبد اهلل بن السيد البطليويس (ت901 :هـ)

19

أبو حممد :عبد القادر بن أيب الوفاء حممد بن أيب الوفاء القريش (ت99 :
889هـ).
أبو موسى :عبد اهلل بن قيس بن سليم األشعري صحايب (ت:

109 ،120 ،77

92هـ).
أبو هريرة :عبد الرمحن بن صخر اليمني الدويس صحايب (ت:

،197 ،199 ،111

98هـ).

،028 ،021
011،019،091،08
1،088،079

أبو يعىل :حممد بن احلسني الفراء القايض البغدادي (ت10 :هـ).

122

أبو إسحاق الشريازي (ت189:هـ)

د191 ،

أبو احلسن األشعري ،عليبنإسامعيلبنإسحاق،أبواحلسن( ،ت:

121

101هـ)
~~221

فهرس األعالم

أبو احلسني البرصي املعتزيل ،أصويل (ت111 :هـ)

د

أبو حيان األندليس:حممدبنيوسفبنعليبنيوسفابنحيانالغرناطي( ،ت118 :
819هـ)
أبو بكر عبد اهلل بن عمر الواقدي (ت028:هـ)

81

أبو بكر :حممد بن إسحاق املطلبي (ت192 :هـ)

81 ،11

أبو حامد الغزايل (ت929:ه÷)

د018 ،187 ،197،

أبو داود سليامن بن نجاح ،األمويبالوالء،االندليس(،ت191 :هـ) 111
أبو زكريا التربيزي:حيييبنعليبنمحمدالشيباّن920( ،هـ)

11

أبو العالء املعري:أمحدبنعبداللهبنسليامن،التنوخياملعري( ،ت:

100 ،17

119هـ)
أبو لبابة :عبدة بن أيب لبابة ،صحايب (ت108 :هـ).

017

أيب :أبو املنذر أيب بن كعب بن قيس اخلزرجي صحايب (ت:

،119 ،77 ،81

10هـ).

119،001

األسنوي:إبراهيمبنهبةاللهبنعلياحلمريي( ،ت801 :هـ)

011

األعمش:سليامنبنمهراناالسديبالوالء،أبوحممد،امللقبباالعمش،تابع 101
ي،مشهور(ت117 :هـ)
األكفاّن :هبة اهلل بن أمحد األنصاري األكفاّن (ت901 :هـ)
اآلمدي :أبو احلسني عل بن حممد اآلمدي (ت111 :هـ).

121

األمري

017

الصنعاّن:حممدبنإسامعيلبنصالحبنمحمداحلسني،الكحالنيثاملصنع
~~222

فهرس األعالم

اّن،أبوإبراهيم،عزالدين( ،ت1170 :هـ)
أنس :أبو محزة أنس بن مالك بن النرض األنصاري صحايب (ت:

008،081 ،77 ،71

91هـ)
أيوب السخيتاّن:أيوببنأبيتميمةكيسانالسختيانيالبرصي،أبوبكر:

118

سيدفقهاءعرصه( ،ت111 :هـ)
الباجي :أبو الوليد سليامن بن خلف الباجي (ت181 :هـ).

د،11 ،
99،019،018

الباقالّن :القايض أبو بكر حممد بن الطيب الباقالّن (ت:

187 ،121

121هـ).
البخاري :أبو عبد اهلل حممد بن إسامعيل اجلعفي والء البخاري

،79 ،70 ،19،81

(ت091 :هـ).

،120 ،121 ،71
،109 ،117 ،121
،189 ،111 ،109
،198 ،191 ،199
،027 ،022 ،197
،029
001،009،011،01
8،012،011،011،
019،091،081،08
7،071،129
~~222

فهرس األعالم

الرباء :أبو عامرة الرباء بن عازب بن احلارث األويس األنصاري

180 ،71

صحايب (ت80 :هـ).
البطيلويس :أيب حممد عبد اهلل بن السيد البطيلويس (ت901:هـ)

17

البغوي:عبداللهبنمحمدبنعبدالعزيزابناملرزبان،أبوالقاسم(،ت:

127

118هـ)
البقاعي :إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن عل بن أيب بكر

111

البقاعي (ت779 :هـ)
البيهقي :أبو بكر أمحد بن احلسني اخلرسجردي البيهقي الشافعي

111 ،80

(ت197 :هـ).
التفتازاّن:مسعودبنعمربنعبداللهالتفتازانى،سعدالدين( ،ت:

018

891هـ)
الرتمذي :أبو عيسى حممد بن عيسى بن سورة السلمي الرتمذي

،71 ،81 ،11

(ت089 :هـ).

121،021،001،01
1،019،081،088

تاشفيناللمتوّن :عل يوسف عل بن أمحد بن تاشفيناللمتوّن (ت:

،08،07 ،01 ،01

918هـ).

،91

جابر بن عبد اهلل :أبو عبد اهلل جابر بن عبد اهلل بن عمرو السلمي

020،017،081

األنصاري صحايب (ت87 :هـ).
اجلرجاّن :عل بن حممد اجلرجاّن (ت 711 :هـ)

011،099،019،09
1،099

~~222

فهرس األعالم

اجلصاص :أمحد بن عل أبو بكر الرازي (ت 182 :هـ)

11 ،11 ،91

اجلوهري :أبو نرص إسامعيل بن محاد اجلوهري (ت197 :هـ).

011 ،110 ،97 ،98

اجلويني :أبواملعايل اجلويني األشعري األصويل (ت178 :هـ)

د19،019،017 ،

احلسن البرصي :أبو سعيد احلسن بن أيب احلسن يسار البرصي

109،001 ،77

تابعي (ت112 :هـ).
احلسن اهلوزّن :أبو القاسم احلسن بن عمر بن احلسن

10

اهلوزّن،عاملباحلديث ،أندلسيمنأهإلشبيلية( ،ت112 :هـ)
احلسن النبهاّن :أبو احلسن عبد اهلل احلسن النبهاّن (ت891 :هـ)

00

أمحد  :أبو عبد اهلل أمحد بن حنبل الشيباّن (ت011 :هـ).

،81
102،111،018

األخفش:سعيدبنمسعدةاملجاشعيبالوالءـ األخفش

111 ،91

األوسط(ت019:هـ)
021،018 ،18

اخلطيب
البغدادي:أمحدبنعليبنثابتالبغدادي،أبوبكر،املعروفباخلطيب:
أحداحلفاظاملؤرخيناملقدمني(ت911 :هـ)
اخلليل :أبو عبد الرمحن اخلليل بن أمحد الفراهيدي البرصي (ت:

82

182هـ).
الدارقطني :أبو احلسن عل بن عمر أبو احلسن الدارقطني

،192 ،80

البغدادي (ت179 :هـ).

021،019
~~222

فهرس األعالم

الداودي :احلافظ شمس الدين حممد بن عل بن أمحد الداودي

،11،11،17 ،00
111

الذهبي:شمس الدين حممد بن أمحد بن عثامن الذهبي (ت:

،01 ،00

817هـ)

،01،19،11
،19 ،91 ،18،17
،111 ،100 ،18
،192 ،111
021،001،019

ذو الرمة :غيالن بن عقبة بن هبيس مرضي ( ت118 :هـ)

100

الرازي :فخر الدين حممد بن عمر بن احلسني الرازي (ت:

د171،011،

121هـ).
الزجاج  :أبو إسحاق إبراهيم بن الرسي بن سهل ،النحوي

111 ،82

املشهور (ت111:ه)،
الزركيش :بدر الدين حممد بن هبدار بن عبد اهلل الزركيش (ت:

ه،110 ،121 ،97 ،

891هـ).

،191 ،112 ،111
،189
001،011،098،01
7

الزخمرشي :أبو القاسم حممود بن عمرو بن أمحد ،جار اهلل( ،ت:
971هـ)
~~222

012 ،197

فهرس األعالم

زيد بن ثابت ،الصحايب جامع القرآن( ،ت19 :هـ)

77 ،81

زيد بن عل ابن احلسني بن عل بن أيب طالب (100هـ)

119

السبكي :تاج الدين أيب النرص عبد الوهاب بن عل بن عبد الكايف

111 ،99

السبكي
السجستاّن :أيب داود سليامن بن األشعث السجستاّن

81

(ت089:هـ)
السدي:إسامعيلبنعبدالرمحنالسدي107( ،هـ)

77،021،001

الرسخيس:عبدالرمحنبنمحمدالرسخيس،أبوبكر:

،121

فقيهحنفي،منأهلرسخس(119هـ)

199،187،091،01
1،018

السيوطي :جالل الدين عبد الرمحن السيوطي (ت911 :هـ).

ه،112 ،18 ،00 ،
،181 ،111 ،191
،019 ،021
001،120

سحنون :عبد السالم بن سعيد (ت012 :هـ).

81

سعيد :أبو عبد اهلل سعيد بن جبري بن هشام التابعي (ت99 :هـ).

،118 ،77 ،71
001،017

سودة بنت زمعة ،زوجة النبي صىل اهلل عليه وآله وسلم( ،ت:

021

91هـ)
سيبويه :أبو برش عثامن بن قنرب سيبويه (ت172 :هـ).
~~222

99 ،82

فهرس األعالم

الشايش :أبو بكر حممد بن أمحد بن احلسني الشايش (ت928 :هـ)

،11،10،11،11
187 ،81

الشاطبي :أبو إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي (ت:

001 ،179

892هـ).
الشافعي :أبو عبد اهلل حممد بن إدريس الشافعي املطلبي (ت:

د،71 ،

021هـ).

79022،007،018

الرشيف التلمساّن (ت881:هـ)

د111 ،

الشوكاّن :حممد بن عل بن حممد الشوكاّن (ت 1092:هـ)

،121 ،121 ،122
،191 ،111 ،127

رشيح القايض:رشحيبناحلارثبنقيسبناجلهاملكندي،أبوأمية(ت:

089

87هـ)
أشهب :مسكني بن عبد العزيز بن داود بن إبراهيم القييس

،181 ،79 ،81

العامري (ت021 :هـ).

022،021 ،170

أصبغ :أبو عبد اهلل أصبغ بن فرج بن سعيد بن نافع (ت002 :هـ)81 .
الضحاك بن مزاحم :البلخياخلراساّن،أبوالقاسم :مفرس ()129

001 ،171 ،77

الطربي :حممد بن جرير بن يزيد ين كثري بن غالب اآلمل (ت:

،12 ،99 ،97 ،98

112هـ).

،128 ،11 ،10 ،11
019 ،191 ،171

طاووس :طاووس بن كيسان اليامّن

001،008 ،117

الطرطويش :أبو بكر حممد بن خلف سليامن بن أيوب القريش

،11،11،11 ،11

~~222

فهرس األعالم

(ت902 :هـ)

81

عائشة بنت أيب بكر الصديق القرشية التميمية صحابية (ت97 :

،118 ،102 ،121

هـ)

081،129 ،021

عاصم :عاصم بن ضمرة السلويل تابعي (ت181 :هـ).

،117 ،118 ،19
107

عبد اهلل :أبو عبد الرمحن عبد اهلل بن عمر بن اخلطاب العدوي

،111 ،109

القريش صحايب (ت81 :هـ)

020،017،002،00
1،009،081

عبد اهلل:أبو حممد عبد اهلل بن عمرو بن العاص السهمي القريش

001 ،77

صحايب (ت11 :هـ)
عبد اهلل بن احلكم (ت011 :هـ).

181 ،81

عبد اهلل :عبد اهلل ابن عباس

،118 ،77 ،81 ،99
،117 ،118 ،108
،192
021،001،001،00
،8،007،009
011،017،081،08
9،088

عبد القادر :عبد القادر بن أيب الوفاء حممد بن أيب الوفاء القريش
~~222

11

فهرس األعالم

(ت889 :هـ)
عبد امللك بن حبيب األندليس (ت017 :هـ)

81

عثامن :عثامن بن عفان بن أيب العاص بن أمية ثالث خلفاء

،111 ،112

الراشدين القريش صحايب (ت19 :هـ) بن عفان

011 ،190021

عثامن بن مظعون ،الصحايب

002

عطاء بن أيب رباح ،تابعي جليل ،من تالمذة عبد اهلل بن

،102 ،77 ،71

عباس(ت121:هـ)

،118
117،019001

عكرمة موىل ابن عباس ،وأحد تالمذته املشهورين،

،192 ،118 ،77

كانمنأعلاملناسبالتفسريواملغازي( .ت129 :هـ)

171،001،001

عل بن أيب طالب :بن عبد املطلب القريش اهلاشمي رابع خلفاء

،190 ،118

الراشدين (ت12 :هـ)

021،002،008،08
1

عمر :أبو حفص عمر بن اخلطاب بن نفيل العدوي القريش ثاّن

،109 ،120 ،11

اخللفاء الراشدين صحايب (ت01 :هـ).

021،027،011،01
7،081،088

الفراء :أبو زكريا حيي بن زياد الفراء (ت028 :هـ)

،117 ،82
111،127

الفريوزآبادي :جمد الدين بن يعقوب الفريوزآبادي (ت718 :هـ)129 ،97 ،98 .
الفيومي :أمحد بن حممد بن عل الفيومي.
~~223

98

فهرس األعالم

،12،11 ،00

القايض عياض املقري:

،18،17 ،10،11
،11 ،12،11،19
،90 ،18،19،91
،191 ،90 ،11
،020
قبيصة بن ذؤيب

011

قتادة :أبو اخلطاب قتادة بن دعامة بن عبد العزيز الدويس (ت:

001 ،77

118هـ).
القرطبي :أيب القاسم عبد الوهاب بن حممد القرطبي (ت111 :هـ) ،111 ،118 ،111
191
الكرخي :أبو احلسن عبيد اهلل بن احلسني الكرخي احلنفي (ت:

،11 ،99

112هـ).
الكسائي ،عل بن احلسن النحوي الكويف

،111 ،101

كعب بن عجرة ،الصحايب

087 ،198

الكلبي :حممد بن السائب بن برش بن عمرو ابن احلارث الكلبي( :

021

ت111 :هـ)
الكياهرايس :عل بن حممد أبو احلسن الطربي الشافعي (ت:

11 ،19 ،91

921هـ).
أم سلمة زوجة رسول اهلل صىل اهلل عليه
~~221

232

فهرس األعالم

وسلم،أسامءبنتيزيدبنالسكناالنصاريةاألوسيةثامالشهلية(ت12:هـ
)
مالك :أبو عبد اهلل مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي

،81 ،11 ،12،10

(ت189 :هـ).

،108 ،80،71
،170 ،111
008،007،011،01
8

جماهد :أبو احلجاج جماهد بن جرب املكي موىل بني خزيمة (ت:

،77 ،71

122هـ).

،118 ،119،109
،192 ،117
181،011،009،01
1،018

حممد األمني بن حممد املختار اجلكني الشنقيطي (ت122 :هـ).

،121 ،97 ،98
171 ،111 ،127

حممد بن إدريس الشافعي ،صاحب املذهب املعروف

191

مسلم :أبو احلسني مسلم بن حجاج القشريي النيسابوري (ت:

،71 ،70 ،81 ،19

011هـ).

،120 ،79،71
،111 ،109 ،109
،198 ،180 ،111
،022،021 ،197
~~222

فهرس األعالم

،029 ،027
001،009،011،01
8،011،091،081،
087،071،129
مطرف :مطرف بن يسار اهلاليل (ت002 :هـ).

،81

معاذ :أبو عبد الرمحن معاذ بن جبل بن عمرو اخلزرجي صحايب

121

(ت17 :هـ).
معقل بن يسار :ابنعبداللهاملزنيصحايب(ت19 :هـ)

121

املغريةبن شعبة الصحايب

022 ،79

املقري التلمساّن :أمحد بن حممد املقري التلمساّن

،10

املناوي :حممد عبد الرؤوف بن عبد الشكور املناوي (ت:

099،091،099

1211هـ).
النخعي:االسودبنيزيدبنقيسالنخعي( ،ت89 :هـ)

089،001

نافع :أبو حممد نافع بن جبري بن مطعم بن عدي تابعي (ت:

107 ،101

99هـ).
النقاش :حممد بن احلسن بن زياد املوصل (ت191 :هـ)

18

النسائي :أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب (ت121 :هـ)

80

النيسابوري :أيب عبد اهلل حممد بن عبد اهلل النيسابوري احلاكم (ت80 :
129هـ).
هبة اهلل األكفاّن :هبه اهلل بن أمحد األنصاري األكفاّن الدمشقي
~~222

192

فهرس األعالم

هشام بن حكيم بن حزام،بنخويلدالقرشياالسدي:

109

صحابيابنصحايب( ،ت19 :هـ)
هشام بن عبد امللك بن مروان ،ثانيملوكالدولةاالمويةباالندلس111 ،
(ت172 :هـ)
اهليثمي:عليبنأبيبكربنسليامناهليثمي،أبواحلسن،نورالدين،املرصيالقا 021 ،020 ،102
هري728( ،هـ)
الواحدي:أبو القاسم عبد الرمحن بن أمحد الواحدي (ت178:هـ)

،019 ،181

ياقوت بن عبد اهلل احلموي امللقب بأيب عبد اهلل

،99 ،91

حيي بن سالم،

،181

بنأبيثعلبة،التيميبالوالء،منتيمربيعة،البرصيثامالفريقي :مفرس،فقيه(،
ت022 :هـ)
181

حيي بن
ُبكاري:حيييبنيحييبنبكريبنعبدالرمحن،التميمياحلنظل،أبوزكريا،النيساب
وري( ،ت001 :هـ)

~~222

فهرس المصادر والمراجع

فهرس املصادر واملراجع
القرآن الكريم
حرف األلف
 – 1اإلتقان يف علوم القرآن ،السيوطي.
 -0إجابة السائل ،األمري الصنعاّن.
 - 5األحكام الصغرى  ،ابن العريب ،حتقيق أمحد فريد املزيدي( ،بريوت ،مط:
دار الكتب العلمية ،ط ،1:سنة1108هـ0221 ،م)
 – 1إحكام الفصول يف أحكام األصول ألبو الوليد الباجي (ت181 :هـ) حتقيق
عبد املجيد تركي بريوت ،مط :دار الغرب اإلسالمي سنة1978 :م.
 -9اإلحكام يف أصول األحكام ،عل بن حممد اآلمدي (ت112 :هـ) حتقيق سيد
اجلميل بريوت :مط :دار الكتاب العريب ط ،1 :سنة1121 :هـ.
 -1أحكام القرآن ،البن العريب املالكي اإلشبيل ،حتقيق مصطفى إبراهيم
املشني ،مطبوعة بدار اجليل ببريوت ،ودار عامر باألردن ،سنة 1111هـ.
 -8أحكام القرآن للجصاص (ت182هـ) ،مطبوع يف ثالث جملدات كبار بمرص
سنة 1291هـ.
 -7أحكام القرآن للكيا هرايس (ت921هـ) ،مطبوع بتحقيق موسى حممد عل
يف أربع جملدات/

~~222

فهرس المصادر والمراجع

 -9إحكام األحكام رشح عمدة األحكام ،تقي الدين أبو الفتح بن دقيق العيد
(ت820 :ه) ،حتقيق ،مصطفى وسندس  ،بريوت مط :مؤسسة الرسالة ط،1:
سنة 1110هـ0229 /م.
 -12اختالف احلديث ،حممد بن إدريس الشافعي (ت021 :هـ) ،حتقيق :عامر
أمحد حيدر ،بريوت ،مط :مؤسسة الكتب الثقافية ،ط ،0:سنة1991 :م.
 -11إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول ،حممد بن عل بن حممد
الشوكاّن (ت 1092 :هـ) ،حتقيق :أمحد عزو عناية  ،بريوت مط :دار الكتاب
العريب ط ،1:سنة1119 :هـ 1999/م.
 -10أزهار الرياض يف أخبار القايض عياض املقري ،حتقيق :مصطفى السقا
ورفاقه القاهرة ،مط :جلنة التأليف والرتمجة والنرش ،سنة 1910م.
 -11أسباب النزول للواحدي.
 -11أساس البالغة ،أبو القاسم حممود بن عمرو بن أمحد ،الزخمرشي جار اهلل،
حتقيق :حممد باسل عيون السود ( ،بريوت ،مط :نرش دار الكتب العلمية  ،ط1:
سنة1119 :هـ1997-م).
 -19اإلشارات ،الباجي.
 -11أصول الرسخيس ،حممد بن أمحد الرسخيس حتقيق أيب الفداء األفغاّن
،بريوت مط :دار الكتب العلمية ط ،1 :سنة1111 :هـ 1991/م.
 -18أصول الفقه الذي ال يسع الفقيه جهله ،عياض ين ناجي السهمي بريوت،
مط :دار ابن حزم ،ط ،1:سنة0229 :م.
 -17أصول الفقه ،وهبة الزحيل.
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 -19أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن ،حممد األمني الشنقيطي (ت:
081ه) ،خرج آياته وأحاديثه :حممد عبد العزيز اخلالدي ،الرياض ،مط :مكتبة
املعارف للنرش والتوزيع.
 -02إعالم املوقعني عن رب العاملني حممد بن أيب بكر الزرعي ابن القيم اجلوزية
(ت891:هـ) حتقيق :طه عبد الرؤوف سعد بريوت ،مط :دار اجليل ،سنة:
1981م.
 -01األعالم خري الدين الزركل  ،بريوت مط :دار العلم للماليني ،ط ،9:سنة:
1971م.
 -00األنجم الزاهرات للامرديني الشافعي ،حتقيق :عبد الكريم عل حممد بن
النملة الرياض ،مط :مكتبة الرشاد ،ط.1:
 -01إيضاح املكنون يف الذيل عىل كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون،
مصطفى عبد اهلل القسطنطيني الرومي احلنفي ( ،بريوت ،مط :دار الكتب
العلمية ،سنة1111 :هـ1990/م).
حرف الباء
 -01الباعث احلثيث رشح اختصار علوم احلديث.
 -43البحر املحيط ألثري الدين حممد بن يوسف بن حيان األندليس حتقيق عبد
الرزاق املهدي بريوت ،مط :دار إحياء الّتاث العريب  ،ط ،٩:سنة٩45٩ :هـ/
40٩0م.
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 -42البحر املحيط يف أصول الفقه ،بدر الدين حممد بن هبادر بن عبد اهلل الزركيش
(ت 7١4هـ) ،حتقيق :حممد تامر( ،بريوت ،مط :دار الكتب العلمية ،سنة:
٩44٩هـ 4000/م).
 -08بدائع الفوائد حممد بن أيب الزرعي ابن القيم اجلوزية (ت891:هـ) حتقيق:
هشام عبد العزيز عطا وعادل عبد احلميد وأرشف أمحد ،مكة املكرمة ،مط :مكتبة
نزار ومصطفى الباز ،ط ،1:سنة1111 :هـ1991 /م.
 -07البداية والنهاية ،البن كثري.
 -09البدر املنري يف ختريج األحاديث واآلثار الواقعة يف الرشح الكبري ،رساج
الدين أبو حفص عمر بن امللقن (ت721 :هـ) ،حتقيق :أبو عبد اهلل حميي الدين
ومصطفى أبو الغيط عبد احلي وأبو عامر يارس بن كامل ،ط :األوىل ،الرياض ،مط:
دار اهلجرة للنرش والتوزيع ،سنة1109 :هـ0221 /م.
 -12الربهان يف علوم القرآن ،بدر الدين حممد بن عبد اهلل الزركيش (ت:
891ه) ،ط :الثالثة ،بريوت ،مط :دار الفكر ،سنة1101 ،هـ0229 /م.
 -11البلغة َّف تراجم أئمة النحو واللغة ،حممد بن يعقوب الفريوزأبادي ،حتقيق :
حممد املرصي( ،الكويت ،مط :مجعية إحياء الرتاث اإلسالمي ،ط،1:
سنة1128:هـ).
حرف التاء
 -10تاويل مشكل القرآن ،ابن قتيبة.
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 -11تاج العروس من جواهر القاموس ،حممد بن حممد بن عبد الرزاق احلسيني
الزبيدي ،حتقيق جمموعة من املحققني ،النارش دار
 ،أبو الفيض  ،امللقب بمرتىض  ،ه
اهلداية.
 -54تاج اللغة وصحاح العربية (الصحاح) ،أبو نرص إسامعيل بن محاد
اجلوهري(ت5١4هـ)( ،بريوت ،مط :دار إحياء الّتاث العريب ،ط،3 :
سنة٩450:هـ400١ ،م).
 -53التاج املكلل من جواهر مآثر الطراز اآلخر واألول ،صديق خان ،اهلند مط:
املطبع الصديقي.
 -52تاريخ دمشق البن عساكر(ت37٩ :هـ) ،بريوت ،مط :دار إحياء الّتاث
العريب ،ط.5:
 -57تاريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم ،شمس الدين حممد بن أمحد عثامن
الذهبي ،حتقيق :د .عمر عبد السالم تدمري بريوت ،مط :دار الكتاب العريب ط،٩:
سنة٩407 :هـ٩١47 /م.
 -54تاريخ العرب وديوان املبتدأ واخلرب ابن خلدون ،بريوت مط :دار الكتاب
اللبناين.
 -5١تاريخ قضاة األندلس ،أبو احلسن النبهاين (ت7١5 :هـ) ،بريوت ،املكتب
التجاري للطباعة والنرش والتوزيع.
 -40التبيان يف أقسام القرآن ،ابن القيم اجلوزية ،بريوت ،مط :دار الفكر .
 -4٩تتمة أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن ،حممد األمني الشنقيطي من عمل
تلميذه ،عطية حممد سامل القاهرة ،مط :دار احلديث ،سنة٩442 :هـ4002 /م.
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 -44التحرير والتنوير ،حممد الطاهر بن عاشور (ت٩5١5 :ه) ،تونس ،مط :دار
سحنون للنرش والتوزيع ،سنة٩١١7 :م.
 -45تذكرة احلفاظ للذهبي ،دار الكتب العلمية بريوت لبنان الطبعة األوىل
(٩4٩١هـ٩١١4 ،م).
 -44تذكرة احلفاظ وذيوله ،حممد بن أمحد بن عثامن الذهبي ،حتقيق زكريا
عمريات( ،بريوت ،مط :دار الكتب العلمية ،ط ، ٩:سنة٩4٩١ :ه٩١١4 ،م).
 -43تعارض أدلة الترشيع وطرق التخلص منها ،محدي صبح طه ،الكويت ،مط:
جملس النرش العلمي ،ط ،٩:سنة٩443 :هـ4004 /م.
 -42التعريفات ،اجلرجاين.
 -47تفسري القرآن العظيم ،أبو الفداء إسامعيل بن كثري (ت774 :ه) ،ط :األوىل،
بريوت ،مط :دار الفكر ،سنة٩400 :ه٩١40 /م.
 -17تفسري النقاش أليب حممد بن احلسن بن زياد املوصل (ت191 :هـ)،
خمطوط بدار الكتب املرصية يف فن التفسري .
 -19التفسري واملفرسون ،الذهبي.
 -92التقرير والتحبري ،ابن أمري احلاج.
 -91التلخيص للجويني.
 -90التمهيد ملا يف املوطأ من املعاّن واألسانيد البن عبد الرب (ت111:هـ) ،
حتقيق :مصطفى بن أمحد العلوي وحممد عبد الكبري البكري.
 -91التوقيف عىل مهامت التعاريف ،املناوي.
حرف اجليم
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 -91اجلامع ألحكام القرآن ،القرطبي ،حتقيق :هشام سمري البخاري.
 -33جامع البيان يف تأويل القرآن ،حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب
اآلمل ،أبو جعفر الطربي(،ت٩0هـ) ،حتقيق :أمحد حممد شاكر ( ،بريوت ،مط:
مؤسسة الرسالة ،ط :األوىل ،سنة٩440:هـ4000 ،م).
 -91اجلامع الصحيح ،حممد بن إسامعيل ،أبو عبداهلل البخاري اجلعفي ،حتقيق:
مصطفى ديب البغا( ،بريوت ،مط :دار ابن كثري ،الياممة  ،سنة1128 :هـ -
1978م) ،برقم0299 ،9189 :
 -37اجلامع الصحيح املسمى صحيح مسلم ،أبو احلسني مسلم بن احلجاج بن
مسلم القشريي النيسابوري( ،بريوت ،مط :دار اجليل بريوت ،دار األفاق اجلديدة
) ،رقم ،374
 -34جامع العلوم يف اصطالحات الفنون  ،القايض عبد رب النبي عبد رب
الرسول األمحد نكري عرب عباراته الفارسية ،حسن هاين فحص بريوت ،مط :دار
الكتب العلمية ،ط ،٩:سنة٩44٩ :هـ4000 /م.
 -3١اجلوانب العقدية يف كتاب قانون التأويل للقايض أيب بكر ابن العريب مع
حتقيقه والتعليق عليه ،حتقيق حممد حسني السليامين ،جامعة أم القرى ،مكة املكرمة
كلية الدعوة وأصول الدين /العقيدة.
 -12اجلواهر املضيئة يف طبقات احلنفية عبد القادر ابن أيب الوفاء حممد بن أيب
الوفاء القريش أبو حممد (ت889 :هـ)  ،حتقيق :النارش مري حممد كتب خانة
كراتيش.
حرف احلاء
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 -11حاشية التفتازاّن ،التفتازاّن.
 -24حجية القرائن يف الرشيعة اإلسالمية ،عدنان حسن عزايزة ،عامن مط :دار
عامر ،ط ،1:سنة1992 :م.
 -11احلدود األنيقة والتعريفات الدقيقة زكريا األنصاري ،حتقيق مازن مبارك
،بريوت مط :دار الفكر املعارص ،ط ،1:سنة1111 :هـ.
حرف الدال
 -11الدر املنثور ،السيوطي.
 -19دراسات يف قواعد الرتجيح املتعلقة بالنص القرآّن عىل ضوء ترجيحات
الرازي عبد اهلل بن عبد الرمحن سليامن الرومي /الرياض مط :دار التدمرية،
ط ،1:سنة1111 :هـ0212 /م.
 -11داللة السياق منهج مأمون لتفسري القرآن ،عبد الوهاب رشيد ،األردن
ط ،1:سنة 1129هـ1979 /م.
 -18داللة السياق ،ردة اهلل طاحي السعودية ،منشورات جامعة أم القرى ،ط،1:
سنة1101 :هـ.
 -17الديباج املذهب يف معرفة أعيان املذهب :ابن فرحون ،إبراهيم بن عل
املالكي ( ت899 :ه) ،حتقيق :د .األمحدي ( القاهرة ،مط :دار النرص للطباعة).
حرف الراء
 -19رفع احلاجب عن خمترص ابن احلاجب ،تاج الدين السبكي حتقيق ،عل حممد
عوض عادل أمحد عبد املوجود ،بريوت مط :عامل الكتب ،ط ،1:ينة1119 :هـ/
1999م.
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 -82الروض املعطار يف خرب األقطار ،حممد بن عبد املنعم احلمريي ،حتقيق
إحسان عباس بريوت ،مط :مؤسسة نارص للثقافة طبع عىل مطابع دار الرساج،
ط ،0:سنة1972 :م.
حرف السني
 -81سنن أيب داوود ،أبو داوود سليامن بن األشعث السجستاّن (ت089:هـ)،
حتقيق :حممد حميي الدين عبد احلميد ،بريوت مط :دار الفكر.
 -80سنن ابن ماجه ،أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويني (ت089 :هـ) ،حتقيق
حممد فؤاد عبد الباقي ،بريوت ،مط :دار إحياء الرتاث العربية  ،سنة1180 :هـ.
 -81سنن الرتمذي ،أبو عيسى حممد بن عيسى بن سورة الرتمذي (ت089 :ه)،
حتقيق :أمحد شاكر ،بريوت ،مط :دار إحياء الرتاث العريب.
 -81سنن الدارقطني ،عل بن عمر أبو احلسن الدارقطني البغدادي
(ت 179:هـ) ،حتقيق :عبد اهلل هاشم يامّن املدّن ،بريوت ،مط :دار املعرفة ،سنة:
1171هـ1911/م.
 -89السفر اخلامس من كتاب الذيل والتكملة لكتايب املوصول والصلة ،أبو عبد
اهلل حممد بن حممد بن عبد امللك األنصاري األويس املراكيش ،حتقيق إحسان
عباس ،بريوت مط :دار الثقافة ،سنة1919 :م.
 -81سري أعالم النبالء ،اإلمام عبد اهلل شمس الدين حممد الذهبي  ،حتقيق
شعيب األرنؤوط ورفيقه ( بريوت ،مط :مؤسسة الرسالة ،ط ،1 :سنة1129 :ه،
1979م )
حرف الشني
~~222

فهرس المصادر والمراجع

 -88شجرة النور الزكية يف طبقات املالكية ،حممد بن حممد بن خملوف( ،بريوت،
مط :دار الكتاب العريب).
 -87شذرات الذهب ،ابن احلنبل.
 -89رشح العقيدة الطحاوية ،ابن أبو العز احلنفي ،بريوت ،مط :املكتب
اإلسالمي ،ط ،1:سنة1111 :هـ1991/م.
 -72رشح الكوكب املنري تقي الدين أبو البقاء حممد بن النجار (ت980/:هـ)
حتقيق :حممد الزحيل ونزيه محاد ،الرياض مط :العبيكان ،ط ،0:سنة1117 :هـ/
1998م.
 -71شعب اإليامن أبو بكر أمحد بن احلسني البيهقي (ت197 :هـ) حتقيق :عبد
العل عبد احلميد حامد  ،اهلند بومباي مط :دار السلفية ،ط :إصدار إدارة الشؤون
اإلسالمية بوزارة األوقاف اإلسالمية يقطر سنة1109 :هـ.

حرف الصاد
 -70الصاحبي يف فقه اللغة ،ابن فارس ،حتقيق :عمر فاروق الطباع ،بريوت،
مط :دار مكتبة املعارف للطباعة والنرش ،ط ،1:سنة1111 :هـ1991 /م.
 -71الصلة ،ابن شكوال ،أبو القاسم خلف بن عبد امللك (ت 998هـ)( ،
القاهرة ،مط :الدار املرصية للتأليف ،ط ،1:سنة1911 :م).
حرف الطاء
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 -71طبقات املفرسين ،حممد بن أمحد األدنروي ،حتقيق سليامن بن حممد اخلزي،
(املدينة املنورة ،مط :مكتبة العلوم واحلكم ،ط ،1 :سنة1998 :م).
 -79طبقات املفرسين ،حممد بن أمحد األدنروي ،حتقيق سليامن بن حممد اخلزي،
(املدينة املنورة ،مط :مكتبة العلوم واحلكم ،ط ،1 :سنة1998 :م).
 -71طبقات الفقهاء الشافعية تقي الدين أبو عمرو عثامن بن عبد الرمحن ابن
الصالح (ت111 :هـ) حتقيق :حميي الدين عل نجيب ،بريوت مط :دار البشائر
اإلسالمية سنة1990 :م.
 -78طبقات املفرسين ،جالل الدين عبد الرمحن السيوطي ( ت911هـ) ،حتقيق
عل حممد عمر ،القاهرة ،مط :مكتبة وهبة ،ط  ،1سنة1191 :هـ 1981 /م.
 -77طبقات املفرسين ،احلافظ شمس الدين حممد بن عل بن أمحد الداودي،
حتقيق :عل حممد عمر ( ،القاهرة ،مط :مكتبة وهبة ،ط  ،1سنة1990 :م).
حرف العني
-79عارضة األحوذي رشح جامع الرتمذي ،أبو بكر ابن العريب (ت911 :ه)،
بريوت ،مط :دار الكتب العلمية.
 -92العدة يف أصول الفقه أبو يعىل حممد بن احلسني الفراء البغدادي (ت:
 197هـ) حتقيق :أمحد أمحد عل املباركي ،بريوت مط :مؤسسة الرسالة سنة:
1122هـ1972 /م
 -91العلل املتناهية يف األحاديث الواهية ،عبد الرمحن بن عل بن اجلوزي (ت:
 998هـ) حتقيق :خليل امليس ،بريوت مط :دار الكتب العلمية سنة1121 :هـ.
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 -90العواصم من القواصم ملحب الدين اخلطيب وحممود مهدي اإلستانبويل،
بريوت ط :دار اجليل بريوت ،سنة1128 :هـ1978 /م.
حرف الغني
 -91ال ُغنية ،القايض عياض ،حتقيق :ماهر زهري جرار ( ،بريوت ،مطبعة :دار
الغرب اإلسالمي ،ط  ،1سنة1120 :ه 1970 /م).
حرف الفاء
 -91فتح القدير اجلامع بني فني الرواية والدراية من علم التفسري ،حممد بن عل
بن حممد الشوكاّن (ت1092:هـ) حتقيق :سيد إبراهيم القاهرة ،مط :دار
احلديث ،ط ،1:سنة1108 :هـ0228 /م.
 -99فقه التمكني عند دولة املرابطني ،عل حممد الصاليب .
 -22فهرسة ابن خري االشبيل ،أبو بكر حممد بن خري بن عمر بن خليفة األموي
(ت  989ه) ،حتقيق حممد فؤاد منصور ( ،بريوت ،مط :دار الكتب العلمية ،سنة:
1119ه1997/م).
 -98فواتح الرمحوت رشح مسلم الثبوت ،عبد العل بن نظام الدين األنصاري
عىل هامش املستصفى أليب حامد الغزايل ،بوالق ،مط :املطبعة األمريية ،ط،1:
سنة1100 :هـ.
 -97الفوائد املجموعة يف األحاديث املوضوعة لإلمام حممد بن عل الشوكاّن
(ت 1092 :هـ) حتقيق :عبد الرمحن بن حيي املعلمي اليامّن وعبد الوهاب عبد
اللطيف  ،القاهرة مط :السنة املحمدية ،ط ،1 :سنة1172 :هـ1912 /م.
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حرف القاف
 -22القبس رشح موطأ مالك بن أنس ،للقايض أيب بكر ابن العريب اإلشبيل،
حتقيق الدكتور عبد اهلل ولد كريم ( ،بريوت ،مط :دار الغرب اإلسالمي ،ط،1 :
سنة1990 :م).
 -122القاموس املحيط ،جمد الدين بن يعقوب الفريوزآبادي (ت718هـ)،
(القاهرة ،مط :دار احلديث ،سنة1109:هـ0227 ،م)
 -121القراءات وأثرها يف التفسري واألحكام ملحمد عمر بازمول.
 -120القراءات الشاذة وتوجيهها من لغة العرب ،القايض عبد الفتاح ،بريوت
مط :دار الكتب العريب ،ط ،1:سنة1121 :هـ.
 -121القراءات العرش املتواترة ،حممد كريم راجح  ،املدينة املنورة ،مط :دار
املهاجر ،ط ،1:سنة1111 :هـ1991 /م.
 -121القرائن وأثرها يف فهم اخلطاب الرشعي ،مححامي خمتار.
 -129القواعد ،ابن اللحام.
 -121قواعد التفسري ،خالد السبت ،اخلُرب ،مط :دار ابن عفان  ،ط ،1:سنة:
1118هـ.
 -128قواعد الرتجيح عند املفرسين ،حسني احلريب.
 -127قواعد الفقه ،حممد بن عميم إحسان املجددي الربكتي ،ط :األوىل،
كراتيش ،مط :السوق بليرشز ،سنة1111 :هـ1999 /م.
حرف الكاف
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 -129الكامل يف التاريخ ،أبو احلسن عل بن ايب الكرم حممد بن عبد الكريم بن
عبد الواحد الشيباّن ،ابن األثري ( ت 112هـ) ( ،بريوت ،مط :دار الكتب
العلمية ،ط ،1:سنة1121 :هـ1971 /م.
 -112كتاب الكليات ،أبو البقاء أيوب بن موسى الكفومي حتقيق :عدنان
درويش حممود املرصي ،بريوت مط :مؤسسة الرسالة ،سنة1119 :هـ/
1997م.
 -111الكشاف ،الزخمرشي.
 -110كشف األرسار ،عبد العزيز البخاري.
 -111كشف اخلفاء ومزيل اإللباس عام اشتهر عن أحاديث عىل ألسنة الناس ،
العجلوّن.
 -111الكشف والبيان  ،أبو إسحاق أمحد بن حممد بن إبراهيم الثعلبي
النيسابوري ،حتقيق :أبو حممد بن عاشور مراجعة وتدقيق األستاذ نظري الساعدي،
بريوت مط :دار إحياء الرتاث العريب ،ط ،1 :سنة1100 :هـ0220 /م.
 -119كنز الوصول إىل معرفة األصول ،أبو احلسن عل البزدوي(ت170هـ)،
حتقيق :حممد املعتصم باهلل البغدادي( ،بريوت ،مط :دار الكتاب العريب ،ط،1:
سنة1111 :هـ1991-م).
حرف الالم
 -111لسان العرب  ،حممد بن مكرم بن منظور اإلفريقي املرصي.
حرف امليم
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 -118مباحث يف علوم القرآن ،مناع القطان ،بريوت مط :مؤسسة الرسالة ،ط:
 ،19سنة1117 :هـ1997 /م.
 -117جممع الزوائد ومنبع الفوائد ،عل بن أيب بكر اهليثمي (ت728 :هـ)،
بريوت ،مط :دار الفكر ،سنة1110 :هـ.
 -119جمموع الفتاوى البن تيمية.
 -102املحتسب يف تبيني وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها تأليف أيب الفتح
ابن عثامن ابن جني النحوي املوصل رمحه اهلل (ت190:هـ)  ،مطبعة :دار الكتب
العلمية حتقيق :حممد عبد القادر عطاُ ،طبع بتحقيق عبد احلليم النجار يف دار
ومكتبة بيبلون جبيل لبنان ،وحتقيق أسامة حافظ وعاصم عبد املجيد بدار
العبيكان  ،الرياض ،كام طبعته دار املنارة ،جدة ،بتحقيق عل النجدي ناصيف،
وعبد احلليم النجار.
 -101املحرر يف أصول الفقه ،الرسخيس.
 -100املحصول يف أصول الفقه  ،ابن العريب أخرجه واعتنى به حسني عل
البدري ،علق عليه سعيد عبد اللطيف فودة ،األردن ،مط :دار البيارق،
ط1:سنة1102:هـ1999/م.
-٩45املحكم واملحيط األعظم ،أبو احلسن عل بن إسامعيل بن سيده
املريس(ت434هـ) ،حتقيق عبد احلميد هنداوي (بريوت  ،مط :دار الكتب العلمية،
سنة.4000 :
 -٩44املدخل الفقهي العام ،مصطفى أمحد رزق بريوت ،مط:دار الفكر ،سنة:
٩١44م.
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 -٩43مذكرة أصول الفقه ،حممد األمني الشنقيطي.
 -٩42املزهر يف علوم اللغة وأنواعها ،السيوطي ،حتقيق :فؤاد عل منصور،
بريوت ،مط :دار الكتب العلمية ،ط ،٩:سنة٩١١4 :م.
 -٩47املستدرك عىل الصحيحني ،أبو عبد اهلل احلاكم (ت403:هـ) ،حتقيق:
مصطفى عبد القادر عطا ،ط :األوىل ،مط :دار الكتب العلمية ،سنة٩4٩٩ :هـ/
٩١١0م.
 -٩44املستصفى من علم األصول ،أيب حامد الغزايل (ت303:هـ) بريوت ،مط:
دار الكتب العلمية ،سنة٩402 :هـ.
 -٩4١املسند ،أمحد بن حنبل الشيباين (ت44٩ :هـ) ،بريوت ،مط :دار إحياء
الّتاث العريب ،سنة٩١١٩ :م.
 -٩50معاين القرآن ،أبو زكريا الفراء (ت407:هـ).
 -٩5٩املعجب يف تلخيص تاريخ املغرب ،ابن عذارى املراكيش.
 -٩54معجم مقاييس اللغة ،أبو احلسني أمحد بن فارس بن زكريا ،حتقيق :عبد
السالم حممد هارون( ،بريوت ،مط :دار الفكر ،سنة٩5١١ :هـ ٩١7١ -م).
 -٩55املعجم الكبري للطرباين ،حتقيق :أبو حممد األسيوطي ،بريوت ،مط :دار
الكتب العلمية ،سنة4007 :م.
 -٩54معجم البلدان ،أبو عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل احلموي ،بريوت ،مط :دار
بريوت.
 -٩53معجم مقاييس اللغة ،أبو احلسني أمحد بن فارس بن زكريا ،حتقيق :عبد
السالم حممد هارون ،بريوت مط :دار الفكر ،سنة٩5١١ :هـ٩١7١ /م.
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 -٩52املعجم الوسيط ،إبراهيم مصطفى ،أمحد الزيات ،حامد عبد القادر ،حممد
النجار ،حتقيق  :جممع اللغة العريب ،استانبول ،مط :دار الدعوة ،ط ،4:سنة:
٩١74م.
 -٩57مفاتيح الغيب ،الرازي.
 -٩54مقارنة املذاهب يف الفقه ،شلتوت والسايس ،القاهرة ،مط:حممد عل صبح
باألزهر ،سنة٩١35 :م.
 -٩5١املقدمات األساسية يف علوم القرآن ،عبد اهلل بن يوسف اجلديع بريوت،
مط:مؤسسة الريان ،ط ،5:سنة٩447:هـ4002/م.
 -٩40مناهل العرفان يف علوم القرآن ،حممد عبد العظيم الزرقاين ،بريوت ،مط:
دار املعرفة ،ط ،٩:سنة٩440 :هـ٩١١١ ،م.
 -٩4٩منتهى الوصول واألمل يف علمي األصول واجلدل ،مجال الدين أبو عمرو
عثامن ابن احلاجب (ت242:هـ) ،بريوت مط :دار الكتب العلمية ،ط ،٩:سنة:
٩403هـ.٩١43/
 -٩44املنجد البن اجلزري.
 -٩45املنخول ،أبو حامد الغزايل (ت303:هـ) ،حتقيق :حممد حسن هيتو،
بريوت ،مط :دار الفكر املعارص ،ط ،5:سنة٩4٩١:هـ٩١١4/م.
 -٩44منهج التوقيف والّتجيح بني خمتلف احلديث وأثره يف الفقه اإلسالمي،عبد
املجيد السوسوة األردن ،مط:دار النفائس للنرش والتوزيع،ط ٩:سنة٩4٩4:هـ/
٩١١7م.
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 -٩43منهج النقد يف علوم احلديث ،نور الدين عّت ،دمشق مط :دار الفكر ،ط،5:
سنة٩١١7 :م.
-٩42املوافقات للشاطبي ،حتقيق :مشهور بن حسن آل سليامن ،مط:دار ابن
عفان ،ط ٩:سنة٩4٩7 :هـ٩١١7 /م.
 -٩47املوجز الكايف ،نايف معروف.
حرف النون
 -٩44الناسخ واملنسوخ يف القرآن الكريم ،ابن العريب ،حتقيق :عبد الكريم العلوي
املدغري ،الرباط نارش وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ،ط ،٩:سنة٩١44 :م.
 -٩4١نثر الورود عىل مراقي السعود ،حممد األمني الشنقيطي ،بريوت مط :ابن
حزم ،سنة٩445 :هـ4004 /م.
 -٩30نزهة املشتاق يف اخّتاق اآلفاق ،اإلدرييس.
 -٩3٩النرش يف القراءات العرش ،ابن اجلزري حتقيق :عل حممد الضباع ،بريوت
مط :دار الفكر.
 -٩34نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور ،إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن
عل بن أيب بكر البقاعي (ت443 :هـ).
 -٩35نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب ،املقري ،مع القايض ابن العريب،
لألستاذ سعيد أعراب ،بريوت ،دار الغرب ،ط ،٩:سنة٩١47 :م.
 -٩34النكت عىل كتاب ابن الصالح ،ابن حجر العسقالين ،حتقيق :ربيع بن هادي
املدخل ،عجامن مط :الفرقان ،ط ،٩:سنة4005 :م.
 -٩33ياية السول ،األسنوي.
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حرف اهلاء
 -٩32هدية العارفني ،الباباين.
حرف الواو
 - 198وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان ،أبو العباس شمس الدين أمحد بن
حممد بن أيب بكر بن خلكان ،املحقق :إحسان عباس( ،بريوت ،مط :دار صادر).

~~222

فهرس الموضوعات

فهرس املوضوعات
الصفحة

املوضوعات
إهداء

2

شكر وتقدير

1

املقدمة

أ-ز

التمهيد

01

املبحث األول :التعريف باإلمام ابن العريب

22

مولده ونشأته

01

طلبه للعلم

12

أشهر شيوخه

11

تالميذه

11

مكانته العلمية وثناء العلامء عليه

11

تآليفه وتصانيفه

19

وفاته

91

املبحث الثاّن :التعريف بكتاب أحكام القرآن البن العريب ،وبيان منهجه

91

مصادر ابن العريب يف كتب التفسري

98

مصادره من القراءات

17

مصادره يف اللغة والنحو

82

مصادره من كتب احلديث

81

مصادره من الفقه وأصوله

80

مصادره من العقيدة

81
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مصادره من التاريخ والسري

81

منهجه املتبع

89

تفسري القرآن بالقرآن

88

تفسري القرآن باحلديث

70

تفسري القرآن بأقوال الصحابة والتابعني

78

منهجه يف إيراد األقوال ،ورد الرأي املخالف

79

املبحث الثالث :تعريفات أساسية

99

مفهوم الطريق والعلة يف اللغة واالصطالح وبيان أمهيتهام

99

مفهوم الرتجيح يف اللغة واالصطالح وحكم العمل بالدليل الراجح

97

رشوط الرتجيح

99

استقراء ترجيحات املفرسين

121

الباب األول :طرق ترجيح متعلقة بالنص القرآّن

111

الفصل األول :طرق ترجيح متعلقة بالنص القرآّن

111

املبحث األول :القراءة الثابتة ال ترد وهي كآية مستقلة

121

املبحث الثاّن :معنى القراءة املتواترة أوىل بالصواب من معنى الشاذة

111

املبحث الثالث :التفسري املوافق لرسم املصحف أوىل من املخالف له

112

الفصل الثاّن :طرق ترجيح متعلقة بالسياق القرآّن

199

املبحث األول :إدخال الكالم يف معنى ما قبله وما بعده أوىل من اخلروج

111

به عنهام إال بدليل
املبحث الثاّن :ال يعدل عن ظاهر القرآن إال بدليل

188

املبحث الثالث :احت ُمل معاّن القرآن عىل أسلوبه ومعهود استعامله

179

الباب الثاّن :طرق ترجيح متعلقة بالسنة واآلثار والقرائن

179
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الفصل األول :طرق متعلقة بالسنة النبوية

192

املبحث األول :مكانة التفسري عىل أساس السنة النبوية

190

املبحث الثاّن :إذا ثبت احلديث وكان نصا يف اآلية فال يصار إىل غريه

199

املبحث الثالث :إذا ثبت احلديث وكان يف معنى أحد األقوال فهو مرجح

021

له عىل ما خالفه
الفصل الثاّن :طرق متعلقة باآلثار

011

املبحث األول :سبب نزول الصحيح والرصيح ومرجح ملا وافقه

019

املبحث الثاّن :فهم السلف حجة عىل من بعدهم

001

املبحث الثالث :تفسري مجهور السلف مقدم عىل كل تفسري شاذ

002

الفصل الثالث :طرق متعلقة بالقرائن يف السياق أو خارجية

011

املبحث األول :الرتجيح بقرائن خارجية

011

املبحث الثاّن :ما تأيد بقرآن مقدم عىل ما عداه
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املبحث الثالث :القول الذي يعظم مقام النبوة أوىل من غريه

099

متهيد :طرق تتعلق باستعامل العرب لأللفاظ واملعاّن

011

املبحث األول :ليس كل ما ثبت صح محل القرائن عليه

019

املبحث الثاّن :العموم أوىل من التخصيص واإلطالق أوىل من التقييد

081

الفصل الثاّن :قواعد الرتجيح املتعلقة بقضايا لغوية

071

املبحث األول :القول بعود الضمري

079

املبحث الثالث :االشتقاق والرصف

091

الفصل الثالث :طرق تتعلق باإلعراب

121

املبحث األول :جيب محل كتاب اهلل عىل األوجه اإلعرابية الالئقة

121

بالسياق واملوافقة ألدلة الرشع
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