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 إهداء
ل من إىل من اختار يل الطريق الذي ألتمس فيه العلم، فكان أو  

تعلمت عىل يديه، وترعرعت وأنا أهنل من فيض علمه، وتربيته، 

ة،والكفاح، والصرب، واجللد..والدي ا حلنون قادة بن طاهر رمزالقو 

أهدي هذا الكتاب راجيًا أن يكون يف   -اهللرمحه-بن حبيب 

، فاللهم تغمده برمحتك، وأسكنه فسيح جن اتك، صحيفة حسناته

عاء.  وأنزل عليه شآبيب رمحتك، إن ك سميع قريب جميب الد 

والديت احلنون، التي  من غري أن أنسى من هلا أضعاف احلقوق عل  

ت من أجل براحتها، وبذلت غاية ما يف وسعها من ضح 

وارمحها، وأختم هلا  ،اغفر هلا م.فالله.رمحة، وصرب،وعطف

احلات أعامهلا، وتوف  ا.هاها وأنت راض عنبالباقيات الص 

 آمني



 

 

 شكر وتقدير
ہ  ہ   ہ  ھ     ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   چ            

 [.٩١النمل: ] چڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ 

احلمد هلل الذي هدانا لإلسالم، وجعلنا بفضله من أتباع خري األنام، والصالة         

 .ينإىل يوم الد   تبعهم بإحسانوالسالم عىل رسول اهلل وعىل آله وصحبه ومن 

إن  اإلنسان قليل بنفسه كثري بإخوانه، وإن  عمالً كهذا ما كان لريى الن ور لوال                    

تظافر جهود عدد من املخلصني، ولذلك فإّن  أرفع أسمى عبارات الشكر 

منهم  كرواالمتنان إىل كل  من وقف إىل جانبي أثناء إنجاز هذا العمل، أخص بالذ  

ةر مححامي خمتارالدكتوأستاذي الفاضل:   ه، وتوجيهات، عىل نصائحه املهم 

 بحثي.يف احلسن كان هلا األثر  التي احلثيثة .. ومتابعته ،قي مةال

، وكامل العرفان والتقدير ألعضاء اللجنة اجلزيلكام أتوجه بالشكر           

 الفاحصة، الذين كابدوا عناء التصحيح، ومشقة التصويب.

رب، ورشيك احلياة، القلب ال أنسى أن أتق           دم بشكر خاص إىل رفيق الد 

كن  الطي ب .. الذي شاء اهلل أن يكون رشيكي يف اهلواء واملاء، ومنهل يف الس 

 ، التي كانت هلا يد كربى عىل هذا البحث.زوجتي الغاليةواملود ة والوفاء،  

كر منهم أخي العزيز، وأخوايت،  وأصدقائي أخص بالذ   وختام الشكر إىل      

م يل يد العون من قريب أو بعيد، له من ي  كل  األستاذ العارف حممد أمني،  و من قد 

 جزيل الشكر، وفائق التقدير واالحرتام.



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 مقد مة    
 

 



 مقدمة

 

 ~ و  ~
 

             

 سيئات ومن أنفسنا رشور من باهلل ونعوذ   ونستغفره، ونستعينه نحمده هلل احلمد إنّ         

 وحده اهلل إال إله ال أن وأشهد له، هادي فال ي ضلل ومن له، مضل فال اهلل هيده من ،أعاملنا

 ورسول ه. عبده حممًدا أن   وأشهد له، رشيك ال

 بعد: أما

ب ل لنا يّس   أن العلم طاّلب وعىل عل   تعاىل اهلل فضل من فإنّ      لكيّ  وحتصيله العلم طلب س 

 كام ، والّسموات األرض رّب  ورضوان اجلنّات، يف العىل الّدرجات -اهلل شاء إن-ننال

َتِمس   َطِريًقا َسَلَك  َوَمن  " قال: حيث وسلم عليه اهلل صىل النبي   بذلك أخرب اًم  فِيهِ  َيل   ِعل 

َل  ن ةِ  إىَِل  َطِريًقا بِهِ  َله   اهلل   َسه     .(٩)"اجل َ

 األنبياء؛ مرياث كان ملّا والسنة الكتاب فعلم إليه، ن سب بام يعرف اليشء ورشف      

 كره عام وينهون وأمر، أحب بام ويأمرون رشعه، يبلغون النّاس إىل اهلل رسل هم واألنبياء

 بإطالق. العلوم أرشف كان وزجر، روحذ  

قاً  علم لكّل  وإن         ر   من وإن منه، واالستفادة العلم هذا معرفة إىل العامل هبا لص  وَ تَ يَ  ط 

 وال املبتدئ حيتاجه علم فهو ،الفقه أصول علم ة،والسنّ  الكتاب علم من االستفادة ط رق

ِرم من" قديام: قالوا وهلذا املنتهي، عنه يستغني ِرم األصول ح   والعلم ،"الوصول ح 

 وملّا ،منه االستفادةو توظيفه طرق معرفة من املتخصص يتمكن مل ما همن جدوى ال النّظري

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

8207. 



 مقدمة

 

 ~ ز  ~
 

 كيفية فيه يفهم أن للطّالب يمكن  الذي املضامر هو والّّتجيح التّعارض باب كان

 غامر خوض نفيس تاقت هذا أجل من األصولية، القواعد بواسطة األدلة من االستفادة

 ألهل واستشارة ل،وتأمّ  نظر طول وبعد -اجلبال تسّلق املتدربني خوض- الباب هذا

 عىل اختياري وقع وآخرا، أوال اهلل وتوفيق واألساتذة، املشايخ من والفضل العلم

جيح طرق" بـ: موسوم بحث موضوع  أحكام كتابه خالل من املالكي العريب ابن عند الرت 

 ."القرآن

 بالبحث اجلديرة النّافعة املسائل من كثري عىل اشتامله ثالبح هبذا االهتامم دوافع ومن        

 هذا أمهية يقني علم يعلم الفقه أصول كتب يف الّّتجيح طرق باب يف فاملتأمل والتنقيب،

 عن الّدفاع من ذلك يف ملا فيه، والكتابة إحكامه عىل احلرص أشّد  العلامء وحرص البحث،

 األدلة بني الواقع الّتعارض دفع طرق أحد الّّتجيح ألنّ  نظراً  الغّراء؛ الرشيعة محى

ن دراستها عن لألصويل غنى ال التي األصولية األبواب وأحد الرشعية،  هبا، والتحص 

محة رشيعتنا بسمو   وإيامناً  يقيناً  ليزداد  والعيب، والنقص والتنافر، التناقض عن الس 

قه يف البحث إمهال و جيحالّّت  وترك !ال وكيف ر   واألحكام، األدلة تعطيل إىل يؤدي ط 

 لئال يؤّخر، وما منها يقّدم ما معرفة إىل حتتاج القوة مراتب يف متفاوتة الرشعية فاألدلة

 بذلك فتصري والتّكافؤ الّتعارض هلا يعرض كام األقوى، وجود مع منها باألضعف خذيؤ

 بالكتّاب االعتصام هو وهذا به، لعمَ لي   بالّّتجيح بعضها إظهار إىل فيحتاج كاملعدومة

 ، بينهام والواقع فيهام الّتعارض ظاهر بدفع إالّ  يتحقق ال الذي هبام، والّتمسك والّسن ة

قه الّّتجيح باب كان وملّا الّتعارض، هذا دفع سبل أحد والّّتجيح ر   وطوياًل، متشعباً  وط 

ق عىل دراستي اقترصت  املعافري العريب ابن املالكية، أئّمة من إمام عند جيحالّّت  ط ر 



 مقدمة

 

 ~ ح  ~
 

 من له ما مع والعلوم، الفنون شّتى بني مجع الذي  اجلهبذ اإلمام  ، (هـ345)ت اإلشبيل

 مهاًم، قوالً  للّراجح هواعتبارِ  األقوال، بني الّّتجيح يف األكمل واحلظّ  األوفر النّصيب

 يتعّلق الّراجح هذا كان إن سياّم  ال شخيٍص، ذوق أو هبوى له يتوصل ال ساميًا، وغرضا

 .تفسريه يف األوجه أصّح  طلب من بّد  ال الذي اهلل، بكتاب

 بلغوا الذين الفقهاء ومن املالكي، املذهب وابغن من يعّد  العريب ابن بكر وأب القايضو        

 طبقاً  والردّ  جيحوالّّت  ملسائله، االنتصار يف املعىّل  القدح هلم وكان املذهب، جمتهد درجة

وملكانة هذا العامل اجلليل وألمهية العلوم التي برع فيها كانت  وعدمه، ليلالّد  ملوافقة

ة اجلديرة بالبحث عن ِعللها،  لذلك آثرت يف هذا جيحات املهمّ من الّّت  ترجيحاته

 «أحكام القرآن»ترجيحات ابن العريب يف كتابه  ط رقى لتحليل البحث أن أتصّد 

 كريم .ودراستها، للكشف عن منهجه يف االستنباط من القرآن ال

 القوة حيث من األقوال تفاوت عن النّاجم األثر يف تكمن وأمهيته املوضوع هذا قيمة        

 ي َمك ن فيها، والنّظر الّّتجيح ط رق فاستحضار بينها، واختالف تنازع وجود عند والتأثري

 أقوال من كثري وتقويم ومنكرة، شاذة أقوال من التفسري كتب يف ما تنقّية من الباحث

 املناقشة اعتامد عىل املوضوع هذا وي سهم املحققني، من ونقد نظر حمّل  هي التي ملفّسينا

 علمّية ملكة الباحث ي كسب ممّا والتّعليل، بالّتدليل املقّتن والّّتجيح واملقارنة واملوازنة

 العامة الضوابط معرفة أنّ  كام العظيم، القرآن تفسري من الّراجح إدراك عىل تعينه قوّية

 القول صحيح وترجيح الرشعّية، للنّصوص اجلّيد الفهم عىل ت عني األساسّية لقواعدوا

ت ِهر التي واملعروفة املرموقة العلمّية املكانة إىل ي ضاف كّله هذا سقيمه، عن  ابن هبا اش 



 مقدمة

 

 ~ ط  ~
 

 منه استفاد حيث والتفسريّية، الفقهّية "القرآن أحكام" كتابه وقيمة العلامء، بني العريب

  بعده. جاءوا الذين املفّسين من كثري

 ظهر بل سابق مثال غري من خرج حمدثاً  وليداً  كالما ليس الّّتجيح طرق عن والكالم       

 الّشافعي)ت إدريس بن حمّمد القريش، اهلامم اإلمام يد عىل الفقه أصول علم تأسيس منذ

 يف أيضاً  -اهلل رمحه- كتب كام الثمرة، يانع النّضج مكتمل يكن مل أّنه غري هـ(404

 ومشكل احلديث خمتلف يف هـ(472الّدينوري)ت قتيبة ابن وكذلك ،"احلديث خمتلف"

 هذا وموضوعنا "،القرآن مشكل تأويل" كتابه يف هـ(54٩)ت الّطحاوي وكذا القرآن،

 باب يف أيضاً  ذ كر بل  ،فقط ّّتجيحوال التّعارض باب الفقه، أصول علم يف بالّذكر يفرد مل

يط التي منه،  الّدالالت  وتوّضح اإلفرادية األلفاظ فتجّل  والّّتاكيب األلفاظ عن الّلثام ُت 

 املعتزيل البرصي احلسني كأيب األصوليني عند نجده هذا وكّل  الّتعبريية، األساليب

 وأيب هـ(،474)ت اجلويني املعايل وأيب هـ(،474)ت الباجي الوليد وأيب هـ(،452)ت

 الّرازي والفخر هـ(،303)ت الغزايل حامد هـ(،وأيب47١الشريازي)ت إسحاق

 التلمساين والرشيف (،هـ240املقديس)ت قدامة وابن هـ(،202)ت

 هـ(...إلخ.77٩)ت

 رفع قواعد إرساء يف كبري أثر   ينللمفّّس  كان بل األصوليني عىل األمر يقترص  ومل       

 رّب  لكالم الّسليم الّتفسري عىل نيعِ ت   التي األساسّية املعامل وضبط لّّتجيح،وا الّتعارض

 دليل، بدون القرآن بتفسري العبث دون احليلولة عىل الّشأن هذا أهل فحرص العاملني،

 جمموعة استنباط إىل ،ألقواله ومجعٍ  ،ملعامله واستقراءٍ  ،مصادره يف تأّملٍ  طول بعد فعمدوا



 مقدمة

 

 ~ ي  ~
 

 من املقبول فسريالتّ  به فرَ ع  ي   الذي امليزان بمثابة تلَ عِ ج   التي بطوالضوا القواعد من

ث ت ،املردود كر سبيل عىل منها القرآن، علوم  كتب يف وب   علوم يف الربهان" احلرص: ال الذ 

 الّدين جالل فوألّ  هـ(،7١4الزركيش)ت الدين لبدر املاتع الكتاب ،"القرآن

 عبد حممد  أّلف ثمّ  ،"القرآن علوم يف اإلتقان" :ساّمه وافياً  كتاباً  هـ(١٩٩ )تالسيوطي

 إلخ."...القرآن علوم يف العرفان مناهل" املشهور: كتابه الزرقاين العظيم

 إىل والتفسريّية ،األصولّية الّدراسات يف نالباحثو انتبه هجري عرش الّرابع القرن يفو       

 خمتّصة كتابات فظهرت به، يتعلق وما الّّتجيحو الّتعارض  موضوع يف الكتابة أمهية

 منها: بذلك

 ،الربزنجي اللطيف عبد لدكتورل ، (٩)"الرشعّية األدّلة بني والّّتجيح الّتعارض"  -٩

 عارضالتّ  وهو اإلسالمي، الفقه أصول أبحاث من اً بحث ضرِ ع  يَ  كتاب هو و

 األمور هي وما ،املوضوع هذا ضوابط فيه عرضف ة،الرشعيّ  ةلّ األدِ  بني جيحوالّّت 

 معنى يف تكلمف يعارضه، دليلٍ  عىل دليالً  حنرج   أن خالهلا من نستطيع التي

 ه،وحكم ،وأركانه ،عارضالتّ  ورشوط ،ةالرشعيّ  ةواألدلّ  ،جيحوالّّت  عارضالتّ 

 م  ي   التي واألمور ،هوأنواع
 ،هومتن احلديث، كسند خالهلا من جيحالّّت  نكِ

 .الكثرية املباحث من ذلك وغري باحلكم، جيحوالّّت 

                                                

 م1991 سنة: ،1ط: العلمية، الكتب دار مط: بريوت، – (1)



 مقدمة

 

 ~ ك  ~
 

 إبراهيم حممد الدكتور كتبه ،(٩)"األصوليني عند والّّتجيح الّتعارض"  -4

 األصوليني. عند الّّتجيح قواعد فيه مجع ،احلفناوي

 عن عبارة وهو ،احلريب حسني للدكتور ،(4)"املفّسين عند الّّتجيح قواعد"  -5

 من منهج ألي   تتبع دون عام بشكل الّّتجيح قواعد تناولت تطبيقّية، نظرّية دراسة

  .املفّسين مناهج

 ترجيحات ضوء يف القرآين بالنّص املتعلقة الّّتجيح قواعد يف دراسات" -4

ومّي، سليامن بن الرمحن عبد بن اهلل عبد للدكتور ،(5)"ازيالرّ   من نوعاً  فيه ذكر الر 

 يف يديّ  يف الكتاب هذا وقع الّرازّي، اإلمام منهج عىل هوحرص ،جيحالّّت  أنواع

 املذكورة الكتب مجلة مع منه فاستفدت ، البحث هذا إعداد من األخرية السنّة

    .آنفاً 

بحـوث عديـدة،  هحول حامت)أحكام القرآن(البن العريب،  أّما كتاب هذه الّدراسة        

ـهِ امل   املـالكي الفقـه يف املـدارس مـن مدرسة لكونه  ة مؤل فه؛شخصي تناولت ـةرِ احلَ و ةم   ي 

 يف ومنهجه القايض ترمجة يف صّبت وحديثة قديمة دراساتب تدَ رِ أ ف   حيث ، فيها بالبحث

                                                

 م1999 ط: ،والنرش للطباعة الوفاء دار مط: القاهرة،  - (1)

 م.1991 هـ،1118 سنة: ،1ط: للنرش، القاسم دار مط: الرياض،  - (2)

 م.0212 هـ1111 سنة: ،1 ط: حزم، ابن دار التدمرية، دار مط: الرياض، – (3)



 مقدمة

 

 ~ ل  ~
 

ومــن هــذه  القــرآن وعلــوم ،والتفســري واللغــة، واحلــديث، الفقــه، أصــول  ويف ،الفقــه

 الدراسات التي تناولت كتاب ابن العريب ومنهجه فيه وشخصيته ما يأيت:  

أبو بكر ابن العريب وطريقته يف دراسة آيات الترشيع بكتابه أحكـام القـرآن،   -٩

رسالة ماجستري بجامعة األزهر ، للباحث كـامل الـدين عبـد املجيـد، سـنة 

م اطلعت  عليها مصورًة ومل يتعرض الباحث ملنهجيـة ابـن العـريب يف ٩542

 وإنام حتدث عن منهجه يف التفسري عمومًا .، االستنباط 

أحكام القرآن ، رسـالة ماجسـتري بجامعـة اإلمـام  ابن العريب يف كتابه منهج -4

هــ ٩40٩البليهـي ، سـنة  حممد بن سعود ، للباحـث صـالح عبـد الـرمحن

ومل تتعـرض ملنهجـه يف  ،اطلعت  عليها وهي عن منهج ابن العريب يف التفسري

  .االستنباط

للـدكتور مصـطفى ابن العريب املالكي اإلشبيل وتفسـريه أحكـام القـرآن ،  -5

 سـنة ودار عـامر بـاألردن ،إبراهيم املشـني، مطبوعـة بـدار اجليـل ببـريوت

هـ ، وهي عن منهجه يف التفسري عمومًا ، وخصت منهجه يف استنباط ٩4٩٩

عـىل وجـه  5٩٩حتـى  4١١األحكام بمبحث يف اثنتي عرشة صـفحة مـن 

يف االختصار واإلجياز. وهـي الرسـالة الوحيـدة التـي نصـت عـىل منهجـه 

 االستنباط ضمن مباحثها من الدراسات التي اطلعت عليها .

 ،اختيارات القايض أيب بكر بـن العـريب الفقهيـة مـن كتابـه أحكـام القـرآن -4

للطالب أمحد مصطفى سـانو. رسـالة ماجسـتري بقسـم الثقافـة اإلسـالمية 
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ومل تتعـرض  ،بجامعة امللك سعود. وهي رسالة خاصة باختياراتـه الفقهيـة

  .االستنباط من القرآنملنهجه يف 

حتقيـق  ،القـرآن ترجيحات ابن العريب يف التفسري مـن خـالل كتابـه أحكـام -3

 ودراسة من أول سـورة الفاحتـة إىل يايـة سـورة النسـاء ، رسـالة دكتـوراه

هــ . ٩4٩4باجلامعة اإلسالمية ، للباحث حممد سيدي عبـد القـادر، سـنة  

قوال عند اخـتالف املفّسـين، بني األ الّّتجيحوهي عن منهج ابن العريب يف 

 ومل تتطرق الرسالة إىل منهج االستنباط .

 من أول سورة املائدة إىل ،ترجيحات اإلمام ابن العريب يف كتابه أحكام القرآن -2

( من سـورة التوبـة، رسـالة دكتـوراه باجلامعـة اإلسـالمية، 54آخر اآلية )

 .هـ٩444آدم عثامن عل، سنة  :للباحث

ابن العريب يف كتابه أحكام القرآن عرض ودراسة مـن أول ترجيحات اإلمام  -7

مريم إىل آخر سورة العنكبوت ، رسـالة دكتـوراه بجامعـة أم القـرى  سورة

 .م٩١١7أمني البساطي، سنة  للباحثة عواطف

ِهاًم  وموضوعًا دقيقًا، يتمثل  يف                قغري أن هذه الدراسات أغفلت جانبا م   ط ر 

ابن العريب من خالل كتابه ) أحكام القرآن (، الذي مل يتطرق إليه باحث عند   الّّتجيح

عىل الرغم من اشتامل كتابه عىل استنباطات  ،تبع واالستيعابعىل وجه الت   (٩)من قبل

                                                
ة ساير الذي والبحث نقيبالت   بعد هذا – (1) راسة. مد   الد 



 مقدمة

 

 ~ ن  ~
 

دقيقة ومتباينة يف علوم متعددة من فقه وعقيدة  ولغة وإعجاز وتاريخ وتفسري،  والتي 

ع يرشطبيقية من جهة حتقيق مقاصد التّ ثمرات تام ينتج عنها من يظهر قيمتها  فت

اإلسالمي وأهدافه يف مجيع أنواع العلوم ، ومن جهة استخراج األحكام وفق املصادر 

 واألصول الرشعية .

فيها،  أملعريب، والتّ الحات املفّس ابن يترج ط رق يكون ذلك من خالل دراسة                

وتوظيفه  ؟ا ذهب إليهمل اإلمام ترجيحاته ، و كيف علّ وبيان القواعد التي بنى عليها 

علوم ) قواعد أصول التفسري هاستخدم مع طريقةللغة العرب التي نزل هبا القرآن ، 

يف علوم  _محه اهللر_ هتوّغلاكتشاف القرآن( يف اختياره لألقوال التي ذهب إليها، و

 ورصفية ، وبالغية، ستكون حمّل ذهب إليه، بقواعد نحوية،  اممّ  اً ل كثريعلّ حيث   اللغة،

 .إن شاء اهلل  ةبحثي يف هذه الدراس

جيح وكيفية الّّت  لِ لَ موضوع أصويل تفسريي يندرج ضمن عِ هذا، وموضوع البحث    

بع املنهج االستقرائي من خالل اجلمع ت  االستدالل بالّدالئل التفصيلية، لذلك سي  

وقد انَتَظَمت مسائل هذا إىل النتائج... عليل للوصولحليل واملقارنة والتّ والوصف والتّ 

 البحث بعد املقّدمة والّتمهيد يف ثالثة أبواب، ثم انتهت بخاُتة:

  البحث: خطة

 مقدمة   -

 ثالثة مباحث التمهيد وفيه  :    -       

 :، ويشتمل عىل ما يل-رمحه اهلل  -ابن العريب التعريف باإلمام : املبحث األول
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 وكنيته، ولقبه.اسمه، ونسبه،  -٩

 مولده. -4

 نشأته. -5

 طلبه للعلم. -4

 أشهر شيوخه. -3

 تالميذه. -2

 مكانته العلمية، وثناء العلامء عليه. -7

 مذهبه الفقهي وعقيدته. -4

 مؤلفاته. -١

 .وفاته -٩0

 التعريف بكتاب أحكام القرآن البن العريب ، وبيان منهجه فيه  . املبحث الثاّن:

 تعريفات أساسية.  املبحث الثالث:             

 القرآّن بالنص تعلقةم ترجيح ُطرق  : األول الباب      

  متهيد:  

 .املصحف ورسم بالقراءات متعلقة ترجيح ط رق  : األول الفصل    

 .املبحث األول: القراءة الثابتة ال ترد وهي كآية مستقلة

 .بالصواب من معنى الشاذةاملبحث الثاين: معنى القراءة املتواترة أوىل 

 .املبحث الثالث: التفسري واإلعراب املوافق لرسم املصحف أوىل من   املخالف له
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 .القرآين بالسياق متعلقة ترجيح ط رق : الثاّن الفصل

املبحث األول: إدخال الكالم يف معاين ما قبله وما بعده أوىل من اخلروج به عنهام 

                                                      .بدليل                 إال 

 .املبحث الثاين: ال ي عدل عن ظاهر القرآن إال بدليل

 .املبحث الثالث: حتمل معاين القرآن عىل أسلوبه ومعهود استعامله

 .والقرائن واآلثار بالسنة متعلقة ترجيح ُطرق  :الثاّن الباب

 .النبوية بالسنة متعلقة ط رق األول: الفصل

 .يف اآلية فال يصار إىل غريه ملبحث األول: إذا ثبت احلديث وكان نصاً ا   

املبحث الثاين: إذا ثبت احلديث وكان يف معنى أحد األقوال فهو مرجح له عىل ما           

 .خالفه

 .فهو رداملبحث الثالث: كل تفسري خالف القرآن أو السنة أو اإلمجاع                

 .باآلثار متعلقة ط رق الثاّن: الفصل         

 .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                

 طرق متعلقة بالقرائن يف السياق أو خارجيةالفصل الثالث:            

 .خارجية بقرائن الّّتجيحاملبحث األول : 

 داه.م عىل ما عد  قَ م   بقرآن د املبحث الثاين: ما تأي  
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 .ة أوىل من غريهبوّ املبحث الثالث: القول الذي يعظم مقام النّ        

جيح ُطرق  الثالث: الباب  العرب بلغة املتعلقة بالقواعد الرت 

 .واملعاين لأللفاظ العرب باستعامل تتعلق ط رق األول: الفصل

 .املبحث األول: ليس كل ما ثبت يف اللغة صح محل القرآن عليه         

 التقييد من أوىل واإلطالق التخصيص من أوىل العموم املبحث الثاين:         

 لغوية بقضايا املتعلقة الّّتجيح قواعدالفصل الثاّن: 

 الضمري بعود القولاملبحث األول:          

 والرصف االشتقاقاملبحث الثاين:          

 .باإلعراب تتعلق ط رق الثالث: الفصل       

     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 

 الضعيفة والشاذة والغريبة  دون 

   األخذ أرى وصيات التي أعرض فيها مجيع ما توصلت إليه يف بحثي، مع ذكر التّ  خامتة:  

 هبا.

دة يف الّرسالة من وجتدر اإلشارة إىل أّنني حرصت أن تكون األمثلة التطبيقّية الوار    

نصوص الوحيني دون غريمها، فعزوت اآليات القرآنّية إىل سورها من املصحف 

الرّشيف مع ذكر أرقامها، مراعيًا الرسم العثامين يف كتابتها، كام خرجت األحاديث 
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: البخاري، -مثالً –واألثار من مظايا، مع االكتفاء بام يف الّصحيحني أو أحدمها فأقول 

باب: كذا، رقم احلديث عىل حسب ما يف النّسخة املذكورة، فإن كان يف كتاب: كذا، 

غريمها خرجته مع ذكر درجته من حيث الّصحة؛ وفق الصناعة احلديثية مقترصًا يف 

الغالب عىل تصحيحات األئمة باختصار أقواهلم، هذا بعد ذكر من خّرجه من مشاهري 

ق الّّتجيح دواوين السنّة، مع مراعاة الضبط والتشكيل، واقت رصت عىل التمثيل لط ر 

غالبًا، مع عدم االستطراد يف املسائل الفقهية، كام قمت بتعريف املصطلحات املذكورة يف 

البحث إّما يف متنه إن أمكن ذلك، أو أثبته يف اهلامش إن مل حيتمله املتن، وعزوت القول 

َرة لصاحبِها أو مكاِيا بقويل:  َتبس لقائله، والِفك  ، مع ذكر معلومات "نظري"امل ق 

َؤل ف وامل َؤل ف إن تكّررت، وأي    املصن فات تأليفًا ونرشًا يف أّول مّرة، ثّم ال ألتفت إالّ للم 

ومل أترجم لألعالم يف  ،مشكول فهو "القرآن أحكام" كتاب من اقتبسته اقتباس

َعَلم يف اهلوامش لئال تكون مثقلة كثريًا، وعوّضت عنها بذكر تعريف خمترص لكّل 

 وروده.  لكثرة األعالم يف العريب ابن أذكر مل أين إالّ  فهرس األعالم امللحق يف آخر البحث

وتسهياًل عىل القارئ للوصول إىل مطلوبه أحلقت البحث بفهارس منهجّية عىل     

 الّّتتيب الّتايل:

 فهرس اآليات. -

 فهرس األحاديث. -

 فهرس األثار -

 فهرس األشعار. -

 فهرس األعالم. -
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 فهرس املصادر واملراجع. -

 فهرس املوضوعات. -

وقد وقعت بعض الرموز يف البحث وخاّصة يف اهلوامش، فرمزت             

 بـ)ج(للمجلد، و)ص( للّصفحة، و)رقم( لرقم احلديث، و)ت( لتاريخ الوفاة.

 فإن وغفلة، سهو بسب بحثي يف تقصريي وال ة،املعرفيّ  آلتي يف عجزي رأبرّ  ال           

 يول،الذ   واسع ،ةالل ج   ر  م  غَ  موضوع جيح،الّّت  قر  ط   موضوع ولكنّ  حاصل، هكلّ  ذلك

 اخللل، وجود عند العذر مقبول أكون أن أرجو فلذلك ،ركاملد يدبع الطريق، شاّق 

 لم،الث   وإصالح الفتق، لرتق جاهز وقلمي لل،والز اخلطأ يف عيووق عند سامحم  

 يمن   فلهم عّل الّسادة األساتذة، أعضاء اللجنة املناقشة، به يشري ملا ،اخلطأ وتصويب

 .كريم نصح من يقدمونه باموالّتقدير العظيم،   ،بيلالن   واالعّتاف ،اجلزيل كرالّش 

ويف اخلتام أمحد اهلل املستحق للحمد ، املحب للمدح والثناء؛ عىل ما أنعم به عّل           

مد، وأعظم  من ي مّجد، ال أحيص  من إُتام هذا البحث، فهو أهل احلمد، وأحّق من حي 

ني وأخرجني من بطن أّمي ال أعلم شيئًا، وعّلمني عليه هو كام أثنى عىل نفسه، خلق ثناءً 

 ن أعلم، وكان فضله عّل عظياًم.ما مل أك

صل فضله عّل بسبب أو نسب امتثاالً من اتّ  وأرفع اسمى عبارات الشكر إىل كّل      

 [،٩4 لقامن: ]چ  ٺڀ ڀ   ڀ   ڀ  پ  پپ پ  ٻ چ لقول اهلل عّز وجّل:

[، وقول ٩4 لقامن:] چ  ڎ  ڎ  ڌ   ڌ  ڍ  ڍ  ڇ چ  تعاىل: وقوله
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رِ  الَ  َمن  » من حديث أيب هريرة:   -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل  ك   الَ  الن اَس  َيش 

رِ  ك   .(٩)« اهلل َ َيش 

 وهلل دّر القائل:

ؤ   َلَقّل                    بقضاءِ  لـه   يرَض  امـرؤ   وقـل  ***  شاكِـراً  للـه َتلقاه   امر 

اَمء   ولـّلــهِ                         (4)عـطـاءِ  وفـضل   إحسـان   وللـهِ ***  َعـظيَمة   َعـَلينا َنع 

وأزف  أروع عبارات الشكر والعرفان إىل كّل من له عّل يد  بيضاء؛ أثمرت هذا         

مَح َحاِمي خم  تَار  ذكر أستاذي وشيخي الفاضل الدكتور:اجلهد املتواضع، وأخّص بال

خطاه؛ الذي أحتفني بعلمه، وشملني بحسن توجيهه وحلمه، ه اهلل تعاىل وسّدّد قَ وف  

 اء.اء، وأجزل له املثوبة وأحسن له العطّ فجزاه اهلل عنّي خري اجلزّ 

ة العلوم اإلنسانّية وال أنسى شكر القائمني عىل هذا الرّصح العلمي الشامخ كليّ         

 واحلضارة اإلسالمّية بوهران.

                                                

لة، الرب   كتاب: ،"صحيح حسن حديث هذا" وقال: الرتمذي، أخرجه -(1)  الشكر يف جاء ما باب والص 

 أيب عند وهو ،"صحيح حسن حديث " يقوله: شاكر أمحد عليه وعل ق ،1991 رقم: إليك، أحسن ملن

ْشُكرُ  الا  »بلفظ وغريه داود نْ  اهللها يا ْشُكرُ  الا  ما  رقم: املعروف، شكر يف باب: األدب، كتاب: ،« النهاسا  يا

1711. 

 األرقم، أيب بن األرقم دار رشكة مط: )بريوت،  الطباع، فاروق عمر حتقيق،  العتاهية، أيب ديوان – (2)

مْ   مطلعها، م(،0221 سنة: ،لعا نيا ما ُركا   بدار   الد 
 
اء  .01 ص: ،باقا
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وأختم شكري لكّل من نفعني بفائدة، وقّرب يل شاردة، وأهدى يل عيبًا، وصحح يل         

خطًأ، وناولني كتابًا، ولّقم يل أفكارًا، فأحسن اهلل مثوبته، ورفع اهلل درجته، وأخلص اهلل 

 .-آمني-عمله، وختم له ولنا باحلسنى

ينفعني، وأن جيعل عمل موافقًا ملا واهلل أسال أن ينفعني بام علمني، ويعلمني ما            

 أسأل اهلل العظيم رّب صًا، وعن القبول ليس قالصًا، و لعّلمني، وأن جيعل عمل خا

وباسمه األعظم املعّظم الذي إذا  ،ىّل وصفاته الع   ،بكّل أسامئه احلسنى العرش الكريم 

ِعّي به أجاب ئِل به أعطى وإذا د   ،قني وكّل من قرأهد خطاي إىل مرضاته، ويرزأن يسّد  ،س 

الفردوس األعىل يف جنّاته، بغري حساب وال سابقة  ،أو نظر فيه،أو نقده  ،أو صّححه

 .م األكرمني، هو حسبي ونعم الوكيلامحني وأكرإّنه أرحم الرّ  ،ابعّذ 

 وصىل اهلل وسلم عىل سيدنا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني.

                              



 

~ 22 ~ 
 

 

 التمهيد
 

 وفيه ثالثة مباحث
 

 .التعريف باإلمام ابن العربي المبحث األول:
 

التعريف بكتاب أحكام القرآن البن العربي،   المبحث الثاني:
 وبيان منهجه فيه.

 
 .تعريف ات أساسية المبحث الثالث:
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بن العريبالتعريف باإلمام ااملبحث األول:  

هوحممد بن عبد اهلل بن حممد بن عبد اهلل بن أمحد بن العريب املعافري اإلشبيل  وكنيته: مهاس

بكروأبوه)أبوحممد(من و أب يتهكناملعروف بالقايض أيب بكر بن العريب، فاملالكي، 

احلافظ املستبحر ختام علامء "قال ابن بشكوال:  ،(1)فقهاءإشبيلية وزعامئها السياسيني

 .(2)هااظ  فه األندلس وآخر أئمتها وُح 

ويشرتك ابن العريب هذا مع ابن عريب الطائي الصويف صاحب ) الفتوحات املكي ة( يف الكنية 

يلقب كل منهام بابن العريب ، غري أن أهل املرشق واللقب، فكل منهام يكنى أبا بكر، كام 

                                                
، سنة: 1الغرب اإلسالمي، ط:لُغنْياة، القايض عياض ، حتقيق: ماهر زهري جرار، )بريوت، مط: دار ا-(1)

،  سري أعالم النبالء،  اإلمام أبو عبد اهلل شمس الدين حممد الذهبي،  حتقيق 11م( ص:1970هـ/1120

، 02:م( ج1979هـ، 1129، سنة: 1شعيب األرنؤوط ورفيقه ) بريوت، مط: مؤسسة الرسالة، ط: 

هـ(، )بريوت، املكتب 891)تتاريخ قضاة األندلس، أبو احلسن عبد اهلل احلسن النبهاّن، 198ص

، الديباج املذهب يف معرفة أعيان املذهب، ابن فرحون، 129التجاري للطباعة والنرش والتوزيع(، ص

، 0هـ(، حتقيق : د. األمحدي )القاهرة، مط: دار النرص للطباعة( ج:899إبراهيم بن عل املالكي)ت:

هـ(، حتقيق عل حممد عمر، 911)ت،  طبقات املفرسين، جالل الدين عبد الرمحن السيوطي090

، طبقات املفرسين، احلافظ 122م(، ص:1981هـ/1191، سنة: 1)القاهرة ، مط: مكتبة وهبة، ط

، 1شمس الدين حممد بن عل بن أمحد الداودي، حتقيق: عل حممد عمر،)القاهرة ، مط: مكتبة وهبة، ط

الكية،حممد بن حممد بن خملوف،  ، شجرة النور الزكية يف طبقات امل110، ص:0م(،  ج1990سنة: 

 .10، ص1)بريوت، مط: دار الكتاب العريب( ج
(2)

رة، مط: ا ورفاقه، )القاهحتقيق مصطفى السق   ري ، أزهار الرياض يف أخبار القايض عياض، املق   - 

 .091صم(، 1910والنرش، سنة: جلنة التأليف والرتمجة 
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قون بينهام بأل التعريف، فيطلقونعىل  اإلشبيل ) ابن العريب( وعىل الطائي الصويف ) ابن  يفر 

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

 مولده ونشأته:

يف أرسة مجعت بني علوم الدين وبني  ،(ـه117ولد ابن العريب املالكي بإشبيلية سنة )   

هًا، تقل ب يف املناصب فكان أبوه عاملاًفقيهًا، شاعرًا ماهراً  ،مناصب الدنيا ، خطيبًا مفو 

السياسي ة حتى كان وزيرًا مفوضًا، ترأس وفد إشبيلية إىل املنترص العبايس، وكان بصحبته 

ابنه أبو بكر، فتلطفا يف القول، وأحسنا يف اإلبالغ، وطلبا من اخلليفة أن يعقد )البن 

، وتبوأ مكانة سياسية تاشفني( عىل املغرب واألندلس ، فعقد له ، وعادا إىل األندلس

قال املحدث أبو القاسم خلف بن عبد امللك بن ، (2)مرموقة عند ) املعتمد بن عباد( أيضاً 

بشكوال: قرأت عليه بإشبيلية، وسألته عن مولده، فقال يل: ولدت ليلة اخلميس لثامن بقني 

ة فاس يف ربيع من شعبان سنة ثامن وستني وأربع مائة؛ وتويف رمحه اهلل بالعدوة، ودفن بمدين

أبو بكر ابن "وجاء يف كتاب األعالم للزركل: . (1)اآلخر سنة ثالث وأربعني ومخس مائة

                                                
 :ـ والوفاة مكانًا وزمانًا ، فمولد ابن عريب الصويف كان بوخيتلف اإلشبيل عن الطائي يف املولد  -(1)

هـ( أما ابن العريب 117( وكانت وفاته بدمشق سنة ) ـه912) مرسية( من أعامل األندلس سنة ) 

دار الكتب العلمية بريوت لبنان   11، ص1تذكرة احلفاظ للذهبي: ج: ينظرهـ(، 117بإشبيلية سنة ) 

 م1997 -هـ1119الطبعة األوىل 

 الواحدالشيباين، عبد بن الكريم عبد بن حممد بن حممد الكرم أيب بن عل احلسن أبو  التاريخ، يف الكامل–(2)

 ص ،١ج  م(،٩١45 ،هـ٩405:سنة ،5ط: العلمية، الكتب دار مط: )بريوت، هـ(،250األثري)ت ابن

450. 
)القاهرة، مط: الدار املرصية هـ(، 998الصلة، ابن بشكوال، أبو القاسم خلف بن عبد امللك )ت  -(1)

 : تاريخ اإلسالم  ووفيات املشاهري واألعالم، ينظر، 992، ص:0م(، ج:1911، سنة: 1للتأليف، ط:
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شبيل بن عبد اهلل بن حممد املعافري اإلم( حممد  1117 - 1281=  ـه 191 -117العريب )

إشبيلية، ورحل إىل املرشق، باملالكي، أبو بكر ابن العريب: قاض، من حفاظ احلديث. ولد  

دب، وبلغ رتبة االجتهاد يف علوم الدين. وويل قضاء إشبيلية، ومات بقرب وبرع يف األ

وقد وجدُت بخطي أنه تويف سنة سٍت وأربعني، فام "يقول الذهبي:، (2)"ودفن هبافاس،

أدري من أين نقلته. ثم وجدت وفاته يف سنة ست يف تاريخ ابن النجار، نقله عن ابن 

 .(3)"اء اهللبشكوال، واألول الصحيح إن ش
وبني املكانة ، بة التي مجعت بني أصالة العلم والثقافةلقد نشأ  ابن العريب يف هذه البيئة الطي   

ابع ، والط  ل شخصيته العلمي ة والثقافي ةقْ ، وكان هلذه البيئة األثر الواضح يف صا (4)السياسية

حتى غدا إمامًا والتأثري عليه علاًم وتعلياًم، ه واجتاهه وخلقه وقوة شخصيته، الذي متي ز به فكرُ 

 روااسمه يف سجل  الذين سطه  ،خونمنأئمة عرصه ، شهد له بذلك أصحابالرتاجم واملؤر  

 .األعالماخلالدين

احلياة العلمية والثقافية غالبًا ما يكون هلا ارتباط وثيق باحلياة السياسية، فالشعور  إن  

واالجتهاد، وإعامل الفكر والبحث، وبالتايل  د  اء املناسبة للج  ء األجوباالستقرار واألمن هيي  

ا التفكك السيايس وانعدام االستقرار وغياب فهو املناخاملالئم لإلنتاج العلمي والثقايف،وأم  

                                                                                                                                       

د. عمر عبد السالم تدمري،)بريوت، مط: دار حتقيق،  شمس الدين حممد بن أمحد بن عثامن الذهبي، 

 128 ، ص:18ج:م(1978هـ/ 1128 ، سنة:1ط: الكتاب العريب،

 .450ص ،2ج  م(٩١44سنة:  ،3ط: للماليني، العلم دار )بريوت، ،لزركلا الدين خري ،األعالم–(2)
 (3).٩2٩ ص: ،57ج: الذهبي: واألعالم، املشاهري ووفيات  اإلسالم تاريخ–

 املكانة وبني العلم يف مالتقّد  بني  -أيضاً  – جيمع كان اهلوزين عمر بن هواحلسن العريب بن بكر أيب  وخال-(4)

 بن حممد اهلل عبد أبو والصلة، املوصول لكتايب والتكملة الذيل كتاب من اخلامس السفر:ينظر السياسية.

 سنة: الثقافة، دار مط:)بريوت،عباس، إحسان حتقيق ،املراكيش األويس األنصاري امللك عبد بن حممد

 .م(٩١23
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 ؛اإلنتاج العلمي والثقايف وشح   تؤدي إىل ندرة كل ها عواملف ،األمن، والظلم واالستبداد

، وهذا يف غ للعلم واملعرفةغالبًا ما يكون عىل حساب التفر   غ للعمل السيايسالتفر   ألن  

النتيجة قد تكون عىل خالف احلالة العادية، كام أن  العكس قد يكون صحيحًا، و

ستقرار، وانعدام األمن والظلم السيايس د الشعور بعدم اال، فقد يول  املعهودرالتصو  

 ،يكون وسيلة للتغيري واإلصالح ،علمي اً ر بركانًا ثقافي ًا ويفج   ،واالجتامعي وضعًا معيناً 

 .وتزدهر بالتايل احلركة العلمي ة، وتشمل النهضة جوانب متعددة من حياة األمة

وإذاما ،ـ(ه911 -هـ117)دولة املرابطني ترعرع وكرب ابن العريب يف فرتة حكم            

الذي  -من واالستقرارعامل األ التي عاش يف ظلها ابن العريب نجد أن هذه الدولة نظرنا إىل

عامل  -يف شتى امليادين، السياسية و االقتصادية واالجتامعية، (1)حضيت به دولة املرابطني

را طاقته وطاقة العلامء املعارصين له حكم املرابطون األندلس لقد  ،األمن واالستقرار فج 

تاشفني(الذي ) يوسف بن امللك اهلامم واملجاهد الصالح بعد عرص ملوك الطوائفبزعامة

حتت لوائه، واتصلت هزائم النصارى وتوحدت كلمتهم  انتظمت بالد  األندلس يف ملكه،

وخاطب اخلليفة العبايس املستنرص ببغداد ليعقد له الوالية عىل املغرب واألندلس  ،عىل يده

وحني ملك ": املعجب يف تلخيص أخبار املغرب فعقد له ، يقول ابن عذارى يف تارخيه

من عد   ،املسلمني جزيرة األندلس وأطاعته بأرسها، ومل خيتلف عليه يشء منها يوسف أمري

                                                
محلة مسعورة عىل  اواملرابطني، وخصوًصا األمري يوسف، وشن  حاول املسترشقون أن ُيلط خوا دولة  -(1)

م اصطدموا بحقائق التاريخ الناصعة الت دلهت عىل عظمة األمري يوسف ودولته امليمونة،  كام  يجهاده إال أهنا

اهلمة، حتركه  العزيمة عايليض  وصف املؤرخون املنصفون األمري يوسف بأنه كان حازًما ضابًطا للنفس ما

ا دولة حضارة وعلم وثقافة، عقيد ا دولة املرابطني فقد أثبت التاريخ أهنه ته اإلسالمية ورشيعته الربانية، أمه

فهو قول باطل ال تسعفه األدلة،  يوالتعصب املذهب يوصفها بالتخلف احلضار منما قام به أعداؤها و=

ين واألاْندا 
د  ح  ن املُوا

ن احلقائق، وما كان دافع خصومهم م  ُلسيني الذين محلوا عليهم محلة ظاملة إال من عاٍر م 

ينظر  .أو املذهبي، أو كراهية سياسية أو قومية حاولوا النيل من دولة املرابطني السنية يباب التعصب الدين

 .011فقه التمكني عند دولة املرابطني، عل حممد الصاليب، ص
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ى هو وأصحاهبباملرابطني وصار هو  ،يومئٍذ يف مجلة امللوك، واستحق اسم السلطنة، وتسم 

األندلس هي حارضة املغرب األقىص وأم قراه،  جزيرةألن ؛ وابنه معدودين يف أكابر امللوك

مة الفضالء من أهل كل  شأن منسوبون إليها ومعدودون ، فعاومعدن الفضائل منه

س العلوم وأقامرها، ومركز الفضائل وقطب مدارها، أعدل األقاليم وع شملمطمنها،فهي 

 ...هواًء، وأعذهبا ماًء، وأعطرها نباتاً 

 أرض يطري فؤادي من قرارته                   شوقًا هلا وملن فيها من الناس

بذكرهم                 فهل بلقياهم أجنى جنى آيسقوم جنيت جنى ورٍد   

فانقطع إىل أمري املسلمني من اجلزيرة من أهل كل علم فحوله حتى أشبهت حرضته حرضة 

 .(1)"بني العباس يف صدر دولتهم

بن يوسف الذى اهتم  عهد األمريعل دولة املرابطني يف زدهرت احلركة األدبيةيفوا           

ُلس، وكان  ع الشعراء واألدباء؛ فتوافدوا عىل بالطه من أهل األاْندا بالشعر واألدب، وشجه

بن يوسف ملدح ابنه تاشفني، كام  زمن األمري عل الشعراء يقصدون وىل عهد الدولة يف

 ،ةوكبار القاد ،عرص عىل بن يوسف بمكانة عظيمة لدى األرسة احلاكمة الشعراء يف يحظ

 .(1)وعامل الدولة عىل األقاليم املختلفة

ُلس، وأن يضم املاملك إىل دولة املرابطني،  استطاع يوسف بن تاشفني أن يفتح مدن األاْندا

ُلس الذين ثبت تعاوهنم مع النصارى، ووضعهم يف املغرب إىل أن  وأرس بعض ملوك األاْندا

دولة املرابطني قوية عزيزة، أصبحت و توفاهم اهلل، وبذلك قىض عىل مهزلة ملوك الطوائف.

                                                

-.447ص: املراكيش، عذارى ابن املغرب، أخبار تلخيص يف املعجب
(1) 

ن الذين مدحوا األمري عىل بن يوسف الشاعر الكبري أبو العبهاس أمحد بن عبد اهلل القي -(1) املعروف يس وم 

 حيث قال: يا قريع األيام عن كل مسجد ... يا سليل األذواء واألقيال باألعمى التطيل

 لك من تاشفني أو من أيب ... يعقوب ذكر مكارم وفعال

 4٩4ص الصاليب،  حممد عل املرابطني، دولة عند التمكني فقه ؛٩04 ص الديوان، التطيل، األعمى
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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.

وكانت أيامه  "يصف ابن خلدون تلك الدولة وما وصلت إليه بزعامة ابن تاشفني فيقول: 

ولته عىل الكفر وأهله ظهورًا، وأجاز إىل العدوة فأثخن يف بالد العدو قتالً فيها، وادعة، ولد

 .(1)"وسبياً 

ولذلك اهتمت بالعلامء والفقهاء الذين ال  ،كانت دولة املرابطني مبنية عىل أسس رشعية

ثون والفقهاء، د  قامت عىل ودوام لدولة تريد أن حتكم برشع اهلل بدوهنم، ولذلك كثر املُحا

 ،السياسية :والثانية ،ة بغية نرش اإلسالم وتثبيته باجلهادالدينية األخالقي   :األوىل :دعامتني

تها مهامجة النظم السياسية والظلم االجتامعي ذين أرهقا الرعية بمختلف الوسائل لال ،ومهمه

 جاء يفل بحملها ابن تاشفني ما د هذه املهام والتبعات التي تكف  ا يؤك  املادية واملعنوية، وم  

وقام بأمره من بعده ابنه عل بن يوسفبن تاشفني ": املعجب يف تلخيص أخبار املغرب

جرى عىل سنن أبيه يف اجلهاد ،فنوأصحابه املرابط ىمه ب بلقب أبيه أمري املسلمني وسا وتلق  

د الطويهة، نزيه النفس، بعيدًا عن ن السرية، جي  سا وكان حا  ،وإخافة العدو ومحاية البالد

 يف امللوك واملتغل بني، واشتده  اد واملتبتلني أقرب منه إىل أن يعد  ه  إىل أن يعده يف الز   الظلم، كان

فكان إذا  ،وكان ال يقطع أمرًا يف مجيع ملكته دون مشاورة الفقهاء ينإيثاره ألهل الفقه والد  

حكومة يف صغري من األمور  يقطع أمرًا وال يبته  ضاته كان فيام يعهد إليه أاله أحدًا من قُ  وىله 

مل يبلغوا مثله يف  ،امه مبلغًا عظيامً فبلغ الفقهاء يف أي   ،بمحرض أربعة من الفقهاء وال كبري إاله 

واتصلت حال أمري املؤمنني يوسف يف إيثار الغزو،وقمع ....الصدر األول من فتح األندلس

يف شهورسنة  س إىل أن تويفاألندلجزيرة ملوك الروم، واحلرص عىل ما يعود باملصلحة عىل 

 .(1)"هـ191

                                                
(2)

 .543ص ،٩٩ ج اللبناين(، الكتاب دار مط: )بريوت، ،خلدون ابن واخلرب، املبتدأ وديوان العرب تاريخ -

 .423 ـ452ص: املراكيش، املغرب، تاريخ تلخيص يف املعجب -(1)
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ب العلم اال غرابة أن يكون ألصح ،هذه سياستها، وهذه سرية حاكمها دولةً  فإنه ، ما تقده مه 

نهم يف مراكز  والفقه حظ   وافر  فيها، لقد حظي أهل الفقه والعلم عنده فأكرم وفادهتم، ومكه

 به هذا األمري الدولة، ليصبحوا أصحاب السيادة والسلطة، وأهل احلل والعقد  نظرًا ملا حتىله 

وارتكزت  ،من صفات حسنة وأخالق طيبة والتزام بالرشيعة، قامت عىل أساسها دولته

املراكيش يف  ما ذكرهد منزلة العلم والعلامء وأهل الفقه زمن املرابطني، يؤك  وما  ،عليها سريته

لقد كان هذا العهد عهد العلم والفقه، حتى غدا كعهد  "وصف هذا العهد الزاهر فيقول: 

عامل من العلامء والفقهاء، وال كاتب من أعيان الكتاب  بني العباس يف صدر دولتهم، فلم يبقا

 (1)"حظي عنده وفرسان البالغة إال  

ال يف دفع عجلة احلركة العلمية، اتضح جليًا كيف كان للعامل السيايس دوره الفع  ف

وعكف  ،سلطة الترشيع والتخطيط والتنفيذ وتنشيطها، واحرتام العلامء والفقهاء، وتوليتهم

األندلسيون عىل كتب املشارقةدراسة ورشحًا ومعارضة واختصارًا، إىل جانب ما ألهفوه يف 

خمتلف العلوم من فقه وأصول ولغة ونحو ومعاجم وتاريخ وحديث وكتب تراجم 

 .وغريها

البيئة الصاحلة،وما نعمت فيه من استقرار سيايس وعدالة  وإن هذه احلقبة الزمنية، 

سمت بصدق الوالء ة ومهابة اجلانب، ألهنا ات  ة والعز  ت به من القو  تع  اجتامعية، وما مت

العلامء والفقهاء، هذه احلقبة حظيت بمختلف أنواع  و  مُ ت بُس ما واالنتامء لإلسالم وسا 

املعارف والعلوم، والتآليف والتصانيف، وشهدت نبوغ علامء أسهموا يف حضارة املسلمني 

ورة عامة، حقًا إن هذه الرتبة اخلصبة هي التي نام فيها ويف احلضارة اإلنسانية بص ،بخاصة

وأخذ عن  ابن العريب وشبه وترعرع، ونال حظًا وافرًا من خمتلف العلوم واملعارف، وتلقىه 

وأساتذة العلم، ما كان له أثر واضح ملموس يف شخصيته العلمية التي  ،أفذاذ الشيوخ

 ت خل دت اسمه عىل مدار التاريخ.املكتبة العربية واإلسالمية بمصنفايف أثرت 

                                                
 .447 ص: ،السابق املصدر -(1)
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 طلبه للعلم:

: اهالعريب العلمية والثقافية، وأبرزأث رت يف شخصية ابن  ،لقد تضافرت عوامل متعددة  

.(1) ، كام سبق ذكرهايف عرصهاحلياة العلمية  -أ  

ابن العريب نشأ يف أرسة طيبة مجعت بني املكانة العلمية  م أن  تقد  البيئة اخلاصة:  -ب

أوىل والد ابن العريب  كام،  الرشعية والسياسية، وال ريب، فإن هذه مفاتيح العناية بالعلوم

أمهية فائقةالبنه، عندما حلظ فيه شدة اإلقبال عىل العلم والدرس وأدرك عنده حدة الذكاء، 

مع الرعاية  ،  الرحالت العلمية، واملهامت السياسيةحبه يفطوقوة السامع واالنتباه، فاص

 (2).ا كان لذلك أثر واضح يف تكوينه العلميم   ،والتوجيه

 ، ع بمواهب وقدرات وطاقاتوبجانب هذه الرعاية الفائقة الواعية، كان ابن العريب يتمت  

 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 حتىله به من أخالق وتربية، تأد ب ببلده إشبيلية فقرأ القرآن 

والقراءات، واحلديث واللغة والشعر واحلساب، فحذق هذه العلوم منذ نعومة أظافره، 

 ل من تتلمذ عليه.، وكان أو  يف كنف أبيه وهو يعيش

ثنا املقري عن ابن العريب عند ذكره ملشايخ القايض عياض فيقول:             القايض "حيد 

د بن عبد اهلل ابن أمحد بن العريب  د بن عبد اهلل بن حمم  الشهري احلافظ اإلمام أبو بكر حمم 

ألحد، مستهل شهر ربيع األول سنة مخس املعافري األشبيل، رحل إىل املرشق مع أبيه يوم ا

د بن الوليد الطرطويش، وتفقه عنده،  وثامنني وأربع مائة، فدخل الشام، ولقي هبا أبا بكر حمم 

سع وثامنني، ودخل بغداد مرتني، وصحب أبا بكر تورحل إىل احلجاز يف موسم سنة 

                                                
 .البحث هذا من ، 43 :ص :ينظر -(1) 
 .01:: ابن العريب اإلشبيل وتفسريه أحكام القرآن، مصطفى إبراهيم امليش، صينظر -(2)
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فأخذ عنهم، ثم صدر  الشايش، وأبا حامد الطويس الغزايل، وغريمها من العلامء واألدباء،

عن بغداد، ولقي بمرص واألسكندرية مجاعة، ثم عاد إىل األندلس سنة ثالث وتسعني، 

 .(1)"..وقدم إىل إشبيلية بعلم كثري، مل يدخل به أحد قبله، من كان له رحلة إىل املرشق

إمام يف األصول والفروع، سمع "ل الشيخ صديق حسن خان يف التاج املكلل: وقي         

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 

 . (2)"هكل   ذلك

قدم دمشق وسمع هبا الفقيه أبا الفتح "يف تاريخ دمشق: ذكر أبو القاسم بن عساكر يو

كات بن طاوس وأبا الفضل ابن الفرات وأبا حممد عبد اهلل بن عبد الرزاق املقديس وأبا الرب

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 

رص بن أمحد بن البطر واحلسني بن أمحد بن طلحة النعايل سمع ببغداد طراد بن حممد ون

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 

"بن احلسن اهلوزّنببلده خاله الفقيه أبا القاسم احلسن بن عمر 
(1)

. 

ملقري التلمساّن عن ابن العريب نفسه وهو باالشيخ العالمة أمحد بن حممد الشهريذكر و

حذقت القرآن ابن تسع سنني، ثم ثالثاً لضبط  "يصف سن ه حني حذق هذه العلوم فيقول: 

األحرف والقراءات، نحوًا من عرشة بام يتبعها من إظهار وإدغام ونحوه، ومترنت يف العربية 

                                                

 (1)11-10، ص1قايض عياض، املقري، ج أزهار الرياض يف أخبار ال -

 املطبع مط: اهلند، ) ،خان حسن صديق ، ولواأل خراآل الطراز ثرآم جواهر من املكلل التاج -(2)

 .440 ص الصديقي(،

 44ص ،34ج(،5ط العريب، الّتاث إحياء دار مط: )بريوت، ،هـ(37٩)تعساكر ابن دمشق، تاريخ -(1)
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س حتى أحكمت كتاب مل أرحل من األندل ...ىل املرشقإوالشعر واللغة ثم رحل يب 

 (2)."ورقة ةسيبويه، وكنت أحفظ بالعراق يف كل يوم سبع عرش

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

زمات العلم واملعرفة، تفرضها طبيعة البحث والتحصيل والرحلة العلمية هي من مستل

لذا كانت سجيهة وطبعًا لدى علامء املسلمني، بل إن كام ذكر هذا كثري من العلامء، العلمي، 

بعضهم يرى وجوهبا ملا تشتمل عليه من فوائد وأهداف سامية،  وتربز قيمة الرحلة العلمية 

يص والرتجيح، والتعرف عىل املذاهب واآلراء من خالل التزود باملعارف والتمييز والتمح

واألساليب والفضائل واألخالق وأنامط التفكري، ثم التعرف عىل العادات والتقاليد 

 بثروة علمية ومعرفية هائلة. املرحتل واألعراف، تزود

يا كثريًا من العلامء يف 
ق  رحل القايض أبو بكر للحج يف سنة تسع وثامنني وأربعامئة فحجه ولا

ر، فأخذ عن ووسم احلج، ثم عاد إىل بغداد مواصاًل أخذه من الشيوخ بجد ال يعرف الفتم

ة اإلسالم أبو حامد الغزايل، وقيهد احلديث واتسع يف الرواية،وأتقن  األئمة وعىل رأسهم ُحجه

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

رحل إىل املرشق كأقرانه من علامء  أن ه نجدعند تتبع ترمجته من كتب السري  و ابن العريب

األندلس الراحلني طلبًا للعلم واملعرفة، وتنقل يف حوارض املرشق اإلسالمي ومراكزه 

العلمية، والتقى بأكابر العلامء والشيوخ عىل خمتلف ختصصاهتم ومواقعهم، ورضب سهاًم 

ن  وافراً يف خمتلف العلوم، وحقق اهلدف والغاية من رحلته، بل كان ينفرد هبذه الغاية عمه

                                                
(2)

 .10، ص1بار القايض عياض، املقري، ج أزهار الرياض يف أخ -

 .444ص ،٩4ج كثري، البن والنهاية، البداية ينظر:-(1)
 .24ص ،5 ج املقري، عياض، القايض أخبار يف الرياض أزهار ينظر:–(2)
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كل من "، ويذكر املقري يف كتابه أزهار الرياض نقاًل عن أيب بكر: شاركه يف هذه الرحلة

ْيُت به أنا والقايض أبو الوليد الباجي، أو قال: مل يرحل غريي   بمثل ما أاتا
رحل مل يأت 

 .(2)"ّن عباراته اآلنرضنحو هذا ، ما مل حتأو وغريالباجي، وأما غرينا فقد تعب، 
شيوخه:  أشهر  

 ،علامء يف حوارض العلم يف املرشق اإلسالميُكُثر، والتقى ب شيوخ العلم عن ابن العريب أخذ

رحل إىل املرشق مع أبيه ويف مرص: التقى بأيب احلسن اخللعي، "يقول الداودي يف طبقاته: 

ويف الشام: لقي أبا  ،وأيب احلسن بن داود الفاريسارق، وأيب احلسن بن مرشف، ومهدي الو

أبا وأبا سعيد الرهاوي، وأبا سعيد الزنجاّن، أبا حامد الطويس الغزايل، ونرص املقديس، 

اإلمام أبا بكر الطرطويش وأخذ الفقه عنه وأبا حممد بن هبة والقاسم بن احلسن املقديس، 

ويف بغداد: لقي أبا احلسن املبارك  ، الدمشقيّن وأبا الفضل بن الفرات الدين بن أمحد األكفا

أبن احلسن عل بن أيوب البزاز، أبا بكر بن طرخان،  -ابن الطيوري -عبد اجلبار الصرييف

الرشيف أبا الفوارس طراد بن حممد الزينبي، جعفر بن أمحد الرساج، ابا احلسن عبد القادر، 

ويف مكة: لقي ، اممي ونرص بن البطر وآخرينار احلأبا زكريا التربيزي، أبا املعايل ثابت بن بند

عبد اهلل بن احلسني بن عل الطربي، ثم عاد إىل بغداد ثانية، وصحب الشايش والغزايل 

عر،  والطرطويش، وغريهم من العلامء واألدباء، فأخذ عنهم األصول والفقه، وقيد الش 

ئمة هذا الشأن، ثم صدر أواتسع يف الرواية، وأتقن مسائل اخلالف واألصول والكالم عىل 

عن بغداد إىل األندلس سنة مخسة وتسعني وأربعامئة، فقدم إشبيلية بعلم كثري مل يأت  به أحد 

 (1)."قبله

ذكر ابن العريب نخبة من شيوخه الذين لقيهم يف املرشق يف كتابه أحكام القرآن، من و            

الفتح املقديس، اإلمام أبو بكر الفهري، اإلمام أبو الفضل اجلوهري، الشيخ أبو بينهم:  

                                                
 
 .٩25ص ،4الداودي،ج املفّسين، طبقات -(1)
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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 

 (2)بكر أمحد بن عل بن بدران الصويف

 تالميذه:

يعد  حيث ه مجهور من أعالم األندلس واملغرب، وأثنوا عليه وعىل علمه وكفاءته، أخذ عن

ابن العريب من األعالم املشهورين يف خمتلف العلوم واملعارف، ذاع صيته وطارت شهرته يف 

املرشق واملغرب، بفضل علمه وتآليفه وتصانيفه، إن عاملًا كهذا ال غرو أن يكون قبلة للعلم 

ه، ألن مالزمته للسامع منه، ومداومة اجللوس معه، وتلقي العلم عىل يديه وحمط أنظار طلبت

هل من معينه الصايف، لذا فال عجب أن يكون البن د بالعلم والن هو الطريق الصحيح للتزو  

وهنلوا من علومه ومعارفه، وحدثوا  ،وأخذوا عنه ،والزموه ،العريب تالميذ قصدوه

وأبو  ،وابنه القايض حممد ،:القايض عياض اليحصبيته، ومن أبرز هؤالءريعنه،ودونوا س

والقايض أبو  ،وعبد الرمحن بن ربيع األشعري ،وأمحد بن خلف الطالعي ،زيد السهيل

 . (1)احلسن اخللعي

ومنهم  ،وأمحد بن عمر اخلزرجي، أبو احلسن بن أمحد الشقوري: ومن روى عنه إجازة 

واحلسن بن عل ، خلف اإلشبيل القايض وأمحد بن، وابن صابر الدمشقي وأخوه ،أيضاً 

 ،وحممدبن جابرالتغلبي، وحممد بن عل الكتامي، وحممد بن يوسف بن سعادة، القرطبي

 ...وغريهم.اجللوف الغرناطي ىوعبد املنعم بن حي، وأبو القاسم السهيل

                                                
 ؛٩44١،ص5ج ؛444ص ،4ج ؛334ص ،4ج ؛٩44ص،٩ج العريب، ابن القرآن، أحكام ظر:ني -(2)

 .٩١١2ص ،4ج

 دار مط: )بريوت، عمريات، زكريا حتقيق الذهبى، عثامن بن أمحد بن حممد وذيوله، احلفاظ تذكرة -(1)

 .24ص ،4ج م(،٩١١4 هـ،٩4٩١ ،سنة:٩ط: العلمية، الكتب
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ث عنه فيقول:             الق بن حدث عنه: عبد اخل"يذكر لنا الذهبي يف كتابه السري من حد 

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، 

ن جابر الثعلبي، ونجبة بن حييى الرعيني، وعبد املنعم بن حييى بن اخللوف وحممد ب

الغرناطي، وعل بن أمحد بن لبال الرشييش، وعدد كثري، وخترج به أئمة، وآخر من حدث يف 

 ئة أبو احلسن عل بن أمحد الشقوري، وأمحدجازة يف سنة ست عرشة وستامندلس عنه باإلاأل

 .)1)"اً مج   ، وعلامً ندلس إسنادا عالياً أللبن عمر اخلزرجي التاجر، أدخل 

دخل الشام ولقي هبا أبا بكر حممد بن الوليد الطرطويش وتفقه "...يقول ابن بشكوال:          

عنده، ولقي هبا مجاعة من العلامء واملحدثني.ودخل بغداد وسمع هبا من أيب احلسني املربك 

الصرييف، ومن الرشيف أيب الفوارس طراد بن حممد الزيبقي، ومن أيب بكر بن بن عبد اجلبار 

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 

ا من العلامء واألدباء فأخذ عنهم وتفقه عندهم، وسمع الشايش، وأبا حامد الطويس وغريمه

ثني، فكتب العلم منهم، ثم صدر عن بغداد ولقي بمرص واإلسكندرية مجاعة من املحد  

عنهم واستفاد منهم وأفادهم؛ ثم عاد إىل األندلس سنة ثالث وتسعني وقدم بلده إشبيلية 

 )0)"..رشق.بعلم كثري مل يدخله أحد قبله من كانت له رحلة إىل امل

 مكانته العلمية، وثناء العلامء عليه

اإلسالمية من حديث  رشيعةبثروة علمية هائلة يف خمتلف فروع ال ابن العريب أبو بكر حظيا 

مجيع حكام وأدب وشعر ولغة، فغدا من أهل التفنن يف العلوم متقدمًا يف أوفقه وأصول و

                                                
 .40٩ص ،40ج الذهبي، النبالء، أعالم سري –(1)
 .3١٩ص: ،4ج بشكوال، ابن الصلة، - (2)
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ها عريب بصفات كثرية كل  وزيادة عىل مكانته العلمية اتصف ابن ال ،املعارف متكلاًم يف أنواعها

فقد كان من أهل التفنن يف العلوم واالستبحار فيها واجلمع هلا، متقدمًا يف  ،خري وبركة

حريصًا عىل أدائها ونرشها، ثاقب الذهن يف  ،هامتكلاًم يف أنواعها، نافذًا يف مج   ،هااملعارف كل  

ع إىل ذلك كله آداب األخالق مع حسن املعارشة، وكثرة االحتامل، متيز الصواب منها، جيم

 .(1)وكرم النفس، وحسن العهد، وثبات الود

يف املعارف كلها،  كان من أهل التفنن يف العلوم، متقدماً  "..ذكره املقري يف كتابه فقال: و

قيام،  لد أمحدا متكلاًم يف أنواعها، حريصًا عىل نرشها. واستقىص بمدينة إشبيلية، فقام بام قُ 

وكان من أهل الرصامة يف احلق، والشدة والقوة عىل الظاملني، والرفق باملساكني، ثم رصف 

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

اإلمام العامل احلافظ املستبحر ختام علامء األندلس، "ابه الصلة: يقول ابن بشكوال عنه يف كت

وكان من أهل التفنن يف العلوم واالستبحار فيها واجلمع هلا، ..وآخر أئمتها وحفاظها.

متقدمًا يف املعارف كلها، متكلاًم يف أنواعها، نافذًا يف مجيعها، حريصًا عىل أدائها ونرشها، 

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

كان القايض أبو بكر من  "كعبه يف العلم، وتقدمه عىل أقرانه فيقول:  و  لُ ويشهد له الذهبي بعُ 

حدث ببغداد بيسري، "..: قوله  ابن النجار ، كام ينقل عن(4)"يقال: إنه بلغ رتبة االجتهاد

                                                

.435ص: ،4ج فرحون، ابن ،املذهب علامء أعيان معرفة يف املذهب الديباج -
(1) 

.25ص: ،5 ج املقري، ،عياض القايض أخبار يف الرياض أزهار -
(2) 

.3١٩ص: ،4ج بشكوال، ابن الصلة، -
(3) 

-.40٩ص: ،40ج الذهبي، ،النبالء أعالم سري
(4) 



 طرق ترجيح متعلقة بالقراءات و رسم المصحف

 

~ 22 ~ 
 

واتسع دب والنحو والتواريخ، صول وعلوم القرآن واألوصنف يف احلديث والفقه واأل

."..حاله، وكثر إفضاله، ومدحته الشعراء، وعىل بلده سور أنشأه من ماله
(5)

 

ومل أنقم عىل القايض رمحه اهلل "إال  أن  الذهبي له عىل ابن العريب مآخذ جيل يها بقوله:              

إال إقذاعه يف ذم ابن حزم واستجهاله له، وابن حزم أوسع دائرة من أيب بكر يف العلوم، 

نصاف ئمة، واإلوأحفظ بكثري، وقد أصاب يف أشياء وأجاد، وزلق يف مضايق كغريه من األ

"..عزيز
(1)

. 

كان ثاقب الذهن، عذب املنطق، كريم ، لقد كان ابن العريب شخصية علمية فذةحقًا 

مجع بني غزارة العلم واملعرفة وقوة الشخصية واجلرأة يف احلق، الشامئل، كامل السؤدد، 

 واجلهاد يف سبيل اهلل. والثقة بالنفس، 

ا  بثروة علمية هائلة ـ كام ذكرت كتب الرتاجم ـ وكانت بعدما رجع إليها  قضاء إشبيلية، ويل 

واعها، حصيلة رحلته العلمية داخل األندلس وخارجها، وقد مجع بني املعارف، وتكلم يف أن

ة أمجل قيام، وكان من أهل الرصامة يف احلق م  ه  وحرص عىل نرشها وأدائها،فقام هبذه املُ 

ثم رصف عن القضاء، فحمدت سياسته، والشدة والقوة عىل الظاملني، والرفق باملساكني، 

 .(3)وتدوينه وأقبل عىل نرش العلم

استقىض ببلده، فنفع أهلها، برصامته وشدة نفوذ "القايض عياض تلميذه:  يقول       

أحكامه، وكانت له يف الظاملني سورة مرهوبة وتؤثر عنه يف قضائه أحكام غريبة ثم رصف 

 .(3)"عن القضاء، وأقبل عىل نرش العلم

                                                

.40٩ص: ،40ج ،نفسه املرجع-
(5) 

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

 .3١٩ص:

.٩22ص ،4ج املفّسين، طبقات ودي،داال -
(3) 
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 ،يدركاستبحاره يف العلوم، وختصصه يف مجعاظر يف شخصية ابن العريب وسريتهإن الن 

، ما جعله يفوق ميهز صحيحها من سقيمها، وأتقن مسائل اخلالف واألصول الفنون، حيث

ر اجلامع ألنواع العلوم واملعارف، املتقدم فيها املتكلم يف  ، فهوأئمة هذا الشأن العامل املتبح 

 .أنواعها، احلريص عىل أدائها ونرشها

 تآليفه وتصانيفه

ة، مجعت   تهاظر يف ترمجالن بني غزارة العلم واملعرفة كام سبق،فابن العريب شخصية علمية فذ 

التي أدهت عىل اتساع ثقافته، وتبحره يف خمتلف فروع املعرفة سواء  لعواملا حيدرك بوضو

متثلت يف أرسته وشيوخ بلده،أم خارجية متثلت يف الرحلة إىل لعوامل داخلية أكانت هذه ا

، التي زادت يف خربته يف تولية القضاء ال ننسى كام املرشق ولقائه بأكابر العلامء والشيوخ،

ى ابن من خالل هذه الرصيده العلمي، وحنكته يف التعامل مع املستجدات،  عواملتصد 

 العريب للتأليف والتصنيف فجاءت مؤلفاته كحصيلة لتجربته العلمية والعملية.

يف التفسري وعلوم القرآن:    

:أهم مصنفاته يف   هذا الفن 

 رآن: أحكام الق -1

هو كتاب تفسري مطبوع ومتداول، يعترب أهم مرجع يف الفقه املالكي، وهو حمل دراستي، 

 .(1)حيث سأبحث عن ُطُرق ترجيحات ابن العريب من خالل هذا الكتاب

 :أنوار الفجر يف التفسري -4

ى أنوار الفجر يف جمالس ن سنة، ويقع يف ثامنني ألف ورقة، يقيل إنه أل فه يف عرش ويسم 

الذكر، وهو من أعظم الكتب املصنفة يف التفسري بحسب وصفه املنقول إلينا، وقد ذكره ابن 

نا)أنوار الفجر( ثامنني ألف ورقة أملينا يف كتاب .وقد كنا".العريب يف كتابه القبس فقال: 

                                                

 عطا،بريوت، القادر عبد حممد للمحقق العلمية، الكتب دار طبعة عىل دراستي يف تتمداع لقد -(1) 

 م.4004 الطبع سنة الرابعة، الطبعة: ،لبنان
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أن جيمعوا منها ولو  تفرقت بني أيدي الن اس، وحصل عند كل طائفة منها فنن وندبتهم إىل

"عرشين ألفا..
(1)

وُنقل أن  هذا التفسري شوهد، بيد أن  هذا الكتاب ال أثر له، وقد ذكره  ،

 .(0)ابن العريب  فيكتابه األحكام

يف دار القبلة جدة ومؤسسة  ُطبع،ـ واضح السبيل إىل معرفة قانون التأويل بفوائد التنزيل5

 السليامّن.بتحقيق حممد ، )1)علوم  القرآن 

: الناسخ واملنسوخ -4   

أورد فيه كثريًا من القواعد يف علم النسخ مع بيان لآليات املنسوخة واملخصوصة عىل 

، ُطبع بدار الكتب العلمية بتحقيق زكريا ترتيب السور، مع ما يتبعها من عوارض ولواحق

 .0221مارس1عمريات، ونرش بتاريخ

 األحكام الصغرى:  -3

من كتابه أحكام القرآن، كام ذكر املحقق أمحد فريد املزيدي، وقد نرش هو كتاب خمترص 

ك ، وقد طبع 081املحقق الكتاب عن نسخة خمطوطة حمفوظة باخلزانة العامة بالرباط برقم:

هذا الكتاب من قبل مرتني: مرة يف بريوت، ومرة نرشته املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم 

 .(1)الثقافية)إيسيسكو(

                                                
 أنس ابن مالك موطأ رشح القبس -)1)
 ابن القايض مع،53ص ،4ج املقري، الطيب، نفح ،ينظرو ،404ص ،4ج العريب، ابن ، القرآن أحكام- (2)

 .٩45 إىل ٩4٩ص من م(٩١47 سنة: ،٩:ط ،الغرب دار )بريوت، ، أعراب سعيد ألستاذ،لالعريب
 ،عليه والتعليق حتقيقه مع العريب بن بكر أبى للقايض التأويل قانون كتاب يف العقدية اجلوانب ينظر،-)3(

 العقيدة. / الدين وأصول الدعوة كلية / املكرمة مكة - القرى أم جامعة السليامين، احلسني  حممد حتقيق

 العلمية، الكتب دار مط: )بريوت، املزيدي، فريد أمحد حتقيق العريب، ابن ، الصغرى األحكام ،ينظر-(1)

  م(4002 هـ،٩447سنة ،٩ط:
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 ديث وعلومه:يف احل

واية وقي د احلديث، وقال إنه أدخل إىل سع يف الر  ه إمام حافظ، ات  شهد له الذهبي يف طبقاته بأن  

..كان من أهل "يف طبقاته  أمحد بن أمحد األدنروياألندلس علاًم رشيفًا وإسنادًا منيعًا، وقال 

جتهاد وأحد من أحد من بلغ رتبة اال ،هايف املعارف كل   ماً واجلمع هلا مقدا التفنن يف العلوم

 .(2).."انفرد باألندلس بعلو اإلسناد

 ومن أهم مؤلفاته يف احلديث وعلومه: 

 ط  وَ مَ  ِح رَش  ِفي س  بَ القَ  -٩
 :سِ نَ أَ  نِ ب   ِك الِ مَ  امِ مَ اإلِ أِ

، «بن العريب  اأيب بكر » ، لصاحبه الشيخ «القبس يف رشح موطأ مالك بن أنس»ُيعترب كتاب 

عرتاف العلامء ا، والتي نالت «موطأ اإلمام مالك بن أنس » من أهم رشوحات كتاب

ة األثر األندليس الذي يعد من عيون أمهي  قديمهم وحديثهم ، وترجع أمهية هذا الكتاب إىل 

شتامله عىل الكثري من األحكام التي استنبطها ، معافها أعالم املالكيةاملؤلفات التي صن 

غزارة الفوائد يف ،وق يف البيان والرشح والتفصيل للمسائلحيتوي عىل التعم  ،كام فاملؤل  

 .(1)بحسن الرتتيب وبراعة التقسيم هازيمت، وااحلديث واللغة واألصول والفقه

نسخة اخلزانة وكذا (، 108املكتبة الوطني ة /اجلزائر/ رقم ) منه يفنسخة خمطوط  توجد

اخلزانة  كام توجد نسخة منه يف ( صفحة،119( تقع يف )7229)العامة /الرباط/ رقم 

 .ورقة( 179ج( )09العامة /الرباط/ رقم )

                                                
 مكتبة مط: املنورة، )املدينة اخلزي، حممد بن سليامن حتقيق األدنروي، أمحد بن حممد املفّسين، طبقات –(2)

 م(٩١١7سنة: ،٩ط: واحلكم، العلوم
(1)

القبس رشح موطأ اإلمام مالك بن أنس، للقايض أيب بكر بن العريب اإلشبيل، حتقيق الدكتور : ينظر–

م( ؛ وذكره يف كتابه 1990،  سنة:1الغرب اإلسالمي، ط:عبد اهلل ولد كريم، )بريوت، مط: دار 

 ْبن  أاناسٍ "األحكام بقوله: 
ال ك   ما

أ  طه ح  ُموا ْ باس  يف  رشا اْلقا  وا
ْقه  ل كا يف  ُأُصول  اْلف  يهنها ذا ْد با قا : أحكام ينظر، "وا

 . 109، ص0القرآن، ابن العريب، ج
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َوذِّي: -0  َعاِرَضة  األَح 

بفتح اهلمزة وسكون احلاء املهملة، وفتح الواو، وكرس الذال املعجمة، وآخره ياء مشددة،هو 

عند ترمجة  -ذا الكتابكتاب مطبوع ومتداول: يقول ابن خلكان يف معرض التعريف هب

ومعنى عارضة األحوذي: العرضة: القدرة عىل الكالم،ويقال فالن " -حياة ابن العريب

شديد العارضة إذا كان ذا قدرة عىل الكالم، واألحوذي: اخلفيف من اليشء حلذقه، وقال 

ر يف األمور القاهر هلا، الذي ال يشذ عليه منها يشء "األصمعي: األحوذي: املشم 
(2)

. 

اعي له عىل تأليفه  ابن العريب يف مقدمة كتابه عارضة األحوذييذكر               السبب الد 

ة إىل رشح كتاب  وبعد فإن  ": فيقول طائفة من الطلبة عرضوا عله رغبة صادقة يف رصف اهلم 

اس أيب حييى الرتمذي، فصادفوا مني تباعدًا عن أمثال ذي، ويف عال م الغيوب أّن أحرص الن 

ة، وقلت: يا يه حتى قيهض اهلل يل املن ة، ويرسه يل الن  .أن تكون أوقايت مستغرقة يف باب العلم.. 

ي مع من هزل، وال تقطعن حظًا من اآلخرة بالدنيا، وال تقبلن من خملوق وتذر د  نفس ج  

"...جانب اخلالق األعىل
(1)

. 

لثمرة الباقية اخلالدة التي ال ينقطع أوضح ابن العريب أن هذا العلم هو ا ،ويف هناية الكالم

 كام أخرب الصادق املصدوق عليه الصالة والسالم.  ،وال بعد املامت ،خريها وثواهبا يف احلياة

 :ِك الِ مَ  أِ ط  وَ ح م  ك يف رَش  الِ َس املَ  -1

فقه يف آن واحد، الديث ومجع بيناحل فهو كتاب ،هذا الكتاب عىل أساس املسائل الفقهية ُأل فا 

د عىل ارشح مسائل الفقه، وه ببن العريب فيواهتم  ا؛  ق الالذع عندما تتعل  لظاهرية، ونقده الر 

املكتبة الوطنية/اجلزائر/رقم)  منه يف  خمطوطيوجد ، بالرأي عند اإلمام مالكاملسألة 

                                                
 .4١2ص ،4ج األعيان، وفيات خلكان، ابن –(2)

 .5،ص٩للجميع(،ج مالعل دار مط: )بريوت، ،العريب ابن ،الّتمذي  صحيح برشح األحوذي عارضة–(1)
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(، مكتبة احلمزاوية 172/100( يف ثالثة جملدات، نسخة مكتبة القرويينرقم)109/101

 .(0)( األول والرابع01زانة العامة/ الرباط/ رقم )/ميكروفيلم/اخل

ين يف رَش  النّ  -1 ِ يَح حِ الص   ِح ري   : ني 

حيث ذكره فيه يف أكثر ، "أحكام القرآن" كام فعل يف كتابه نيوسامه أحيانا رشح الصحيح

يث  املْاْوُسوم  : "من موضع،  منها قوله ح  احْلاد  ْ ة  يف  رشا ُْموعا ْت جما قاعا ْيُث وا ح  حا ْ ْين  يف  رشا ا النهري 
ب 

نْي   يحا
ح  واقترص أحياًنا عىل تسميته ، "العواصم من القواصم"وذكره يف كتابه  ."الصه

 .(1)"ينري  بالن "

 ت:اَل َس ل  َس امل   يث  ادِ َح األَ  -3

ريض اهلل -حدثني هبا ":فقال شبيل يف فهرست ما رواه عن شيوخهأبو بكر بن خري اإل ذكره

 ،عمرهاهلل باإلسالم بني املغرب والعشاء ،يف املسجد اجلامع بإشبيلية ،قراءة مني عليه -عنه

 .(0)"والعيديات منها يف يوم عيد األضحى
 :اِت يَ اعِ بَ الس   يث  ادِ َح األَ  -2

درسه عليه، الذي شبيل، أبو بكر بن خري اإلصاحب كتاب إيضاح املكنون، و نسبه إليه

 .(1)"الطيب نفح"وذكره أيًضا املقري يف 

                                                
 وسامه ،"444 صـ ،4ج الطيب: نفح" يف واملقري ،"444 صـ الديباج:" فرحون ابن إليه نسبه– (2)

 ٩4١ص التأويل، قانون حتقيق مقدمة ،السلامين :ينظرو ،"مالك اإلمام موطأ رشح يف املسالك ترتيب"

 عرش، اثنى القرآن أحكام كتابه يف ذكره عدد بلغ ،434ص ،4 ج فرحون، ابن املذهب، الديباج :ينظر– (1)

 4١ص ،5ج ،2٩4 ،20٩ ،343ص ،4ج منها:

(2)
هـ(، حتقيق 989فهرسة ابن خري االشبيل ، أبو بكر حممد بن خري بن عمر بن خليفة األموي )ت  - 

: ينظر، و118 م(، ص1997هـ/1119العلمية، سنة:  حممد فؤاد منصور، )بريوت، مط: دار الكتب

 .010، ص0نفح الطيب ، املقري، ج
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 ."نفح الطيب"نسبه إليه املقري  ة:اعَ فَ  الش  ر يِف ابِ َج  يِث دِ َح  ح  رَش   -7

 .(1)"نفح الطيب"نسبه إليه املقري :ِك ف  اإلِ  يِث دِ َح  ح  رَش   -4

عٍ ر  زَ  م  أ   يِث دِ َح  ح  رَش   -١
(4). 

 س  م  ي وَ ارِ َخ الب   ةِ َح افَ َص م   اب  تَ كِ  -٩0
 م:لِ

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

 :اِب َج احلِ وَ  اِت َح بَ الس   يِث دِ َح  لِ كِ ش   م  ىَل عَ  م  اَل الكَ  -٩٩

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

 يف الفقه وأصوله:  

 أما تصانيفه يف جمال أصول الفقه فأمهها:

 :هِ ق  الفِ  ولِ ص  أ   ول يِف ص  ح  املَ  -٩

 اْختالافا "، منها قوله: "أحكام القرآن"كتابه أشار إليه املؤلف يف 
ْقه  ْن ُأُصول  اْلف  ُهوا أاْصل  م  وا

ب  يف  املْاْحُصول   جا  ب اْلعا
ْيناا ف يه  ْد أاتا قا  ، وا

الديباج املذهب يف "ابن فرحونفي كرهكام ذ "النهاُس ف يه 

                                                                                                                                       
(2)

الكتب والفنون، مصطفى بن عبداهلل : إيضاح املكنون يف الذيل عىل كشف الظنون عن أسامي ينظر –

؛ 1، ص0م(، ج1990هـ/1111القسطنطيني الرومي احلنفي، )بريوت، مط: دار الكتب العلمية، سنة: 

 .010، ص0؛ نفح الطيب ، املقري، ج189فهرسة ، ابن خري االشبيل ، ص

(1)
كتاب  : حتقيقينظر؛  و010، ص0: نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب ، املقري، جينظر– 

وحممود مهدي االستانبويل )بريوت، مط: دار اجليل  -العواصم من القواصم، ملحب الدين اخلطيب 

 .02م(، ص1978 -هـ 1128بريوت ، سنة: 

 .444ص ،4ج املقري، ، الرطيب األندلس غصن من الطيب نفح كتابه يف املقري إليه نسبه – (2)

 .٩22 ص: ، االشبيل خري ابن فهرسة -(3)

  .444ص ،4ج الطيب، نفح ؛22ص ،5ج املقري، ،الرياض أزهار -(4)
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وهو خمطوط يف مكتبة فيض اهلل أفندي ، "نفح الطيب"يف  ، واملقري"معرفة أعيان املذهب

 .(1)ورقة.18اسطانبول 

 : ِف اَل اخلِ  لِ ائِ َس  مَ يِف  اف  َص ن  األِ  -4

كتاب "يقع هذا الكتاب يف عرشين جملًدا، أشار إليه مؤلفه يف بعض مصنفاته، وسامه 

اف   "ه سام  ، وتارة  "املسائل رْشا
لاة  اإْل  تاْكم 

اف  ل  ْنصا  .(0)"اإْل 

 ي:اهِ وَ ي الد  اهِ وَ نَ  -5 

اُء "يف موضعني، حيث يقول يف إحدامها: "األحكام"وقد ذكره يف كتابه  ها فا ُكْم الس  ضا ارا إ ْن عا فا

اىلا  عا اءا اهللهُ تا اُء إْن شا فا  الش 
يه  ف  ي ، فا اه  وا ي الده

اه  تااب  ناوا
لاُة إىلا ك  جا ُة اْلعا لا جا اْلعا  .(1)"..فا

 :يص  حِ م  الت   -4

ُهْم "..بقوله:  "أحكام القرآن"ذكره املؤلف يف  ادا ها
يص  أانه اْجت  تااب  التهْمح 

يهنها يف  ك  ْد با قا وا

يح  
ح   .(1)"العواصم من القواصم" مقدمة ويف، "..صا

 :"الفروع"كتب الفقه 

 :ةِ الَ َس الر   يِب رِ غَ  ح  رَش   -٩

                                                
 ؛24٩ ،2٩2 ،204ص ،٩ج يف منها: القرآن، أحكام كتابه من مواطن مخسة يف العريب ابن ذكره –(1)

 .444ص ،4ج املقري، الطيب، نفح ،4١4ص فرحون، ابن الديباج،

 ،23ص ،٩ج األحوذي، عارضة ؛٩4ص ،4ج ،24٩ ،٩ج األحكام، كتابه يف العريب ابن ذكره– (2)

 .444ص ،4ج املقري، الطيب، نفح ،434ص ،4ج فرحون، ابن الديباج،

(2)
 ، ص0ج :"نفح الطيب" يف ؛ ونسبه إليه املقري981، ص1: أحكام القرآن، ابن العريب، جينظر–

 .191، ص 1ج: "كشف الظنون"وذكره حاجي خليفة  ؛010

 حمب حتقيق العريب، ابن القواصم، من العواصم .402ص ،4ج العريب، ابن القرآن، أحكام :ينظر- (4)

 .44ص ،االستانبويل مهدي وحممود - اخلطيب الدين
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أيب زيد القريواّن املالكي ن ة من رسالة ابيبوهو رشح لأللفاظ اللغوية والفقهية الغر

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

بِيِح: َتب ينِي  -4 ِحيِح يِف َتع ينِِي الذ   الص 

اُق أاْو  "ذكره ابن العريب يف كتابه أحكام القرآن بقوله: ْل ُهوا إ ْسحا ب يح  ،ها فا يف  الذه
اُْخُتل 

يح  يف  تا 
ح  ْبي ني  الصه تا

ة  ْسأالا  ما
يهنهاُه يف  ْد با رًيا قا

ث  ًفا كا ْد اْختالافا النهاُس ف يه  اْخت الا قا يُل ؟ وا
ع  ْعي ني  إْساما

ب يح    .(0)نسبه إليه املقري يف نفح الطيبو،"..الذه

ِ ِس  اب  تَ كِ  -5  رَ و  العَ  ّت 
 :ةِ

 010 ، ص0ذكره املقري يف نفح الطيب: ج

 :يصِ خِ ل  الت   يص  لِ َت   -4

يص   "بقوله:  ،"أحكام القرآن"ذكره مؤلفه يف كتابه  ا يف  تاْلخ  ْينااها ة  اْستاْوفا له
ُْم أاد  هلا ة  وا له

ناا أاد  لا وا

يص   ْل يص  التهْلخ  ا يف  ختا نْها
ْبك  م  لاْصناا ب السه خا يٍع ، وا

ْجٍه باد  ىلا وا تانْي  عا يقا  . (1)"الطهر 

 تليص الطريقتني: -3

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

 ش  م  
 :يِث دِ احلَ آن وَ ر  الق   ل  كِ

يف  "أحكام القرآن"، ذكره يف "نْي  لا ك  ْش املُ "يدخل حتت هذا القسم كتاب واحد وهو كتاب 

 . (1)أكثر من موضع

                                                
 .444ص ،4ج املقري، الطيب، نفح  ،43ص القواصم، من العواصم حتقيق :ينظر– (1)

 .444ص ،4ج املقري، الطيب، نفح ،50ص ،4ج العريب، ابن القرآن، أحكام – (2)

 .43٩ ص ،٩ج،نفسه املرجع–(3)
 .43٩ ،٩ج ،نفسه أحكام – (4)

 .4٩ ،34 ،44ص ،٩ج ينظر: وأربعون، مخس األحكام كتابه يف ذكره عدد بلغ – (1)
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 وأهم ماصنف يف هذا املجال:اللغة والنحو:

 : نييِ وِ غَ الل  وَ  ني  يِ وِ ح  الن   ضِ امِ وَ غَ  ةِ فَ رِ ع   مَ ىَل إِ  ني  هِ قِ فَ تَ امل   ة  ئَ جِ ل  م   -1

أحكام "به، اذكرها أبو بكر بن العريب يف عدة مواضع من كت ،رسالة له يف النحو واللغة

 .(0) "القرآن

ِرَفِة َغَواِمِض األ َدَباءِ  -0 َقَهاِء إىَِل َمع  اَء  الف   "كتابه: ذكره ابن العريب يف موضع واحد من إجِل 

ة  "بقوله:  "أحكام القرآن فا ْعر   إىلا ما
 
اء ها ْلُفقا

 ل 
 
جْلااء  اإْل 

ة  الا سا
ل كا يف  ر  ْقناا ذا قه ْد حا قا  وا

اء با ض  اأْلُدا
ام  وا  .(1)"غا

 :ويِس ي  لِ ط  البَ  دِ ي  الس   نِ  اب  ىَل عَ  ه  د  رَ  -5

يف رشحه عىل (1)هـ(901)تأيب حممد عبد اهلل بن السيد البطليويس رد أبو بكر بن العريب عىل

 أيب بكر بن  ابن السيد عىل رد   العالء املعري املسمى بلزوم ما ال يلزم، ورد  ديوان أيب 

 .(1)"االنتصار عمن عدل عن االستبصار"ه العريب بكتاب سام  

 تاريخ: -

 ر  تَ  -٩
  ةِ لَ ح  الر   يب  تِ

 :ةِ ل   املِ يِف  يِب غِ ّت   للِ

                                                
 434ص ،4ج ،444 ،٩١٩ص ،٩ج ينظر: مرة، ثالثون األحكام كتابه يف ذكره عدد بلغ - (2)

 .5١3ص ،4ج العريب، ابن القرآن، أحكام -(3)

 وكتاب الكتاب، أدب رشح يف االقتضاب كتاب منها: اجلليلة، التصانيف له َبلِن سيّة، سكن العاّلمة اإلمام- (4)

َلل   َمل أبيات عىل احل   رشح وله مذاهبهم، يف الناس بني للخالف املوجبة األسباب عىل التنبيه وكتاب للزجاجي، اجل 

 ينظر: للمعري، الزند سقطحورش النبوات، وإثبات واألجوبة، املسائل وكتاب لقطرب، املثلث وكتاب املوطأ،

 مجعية مط: )الكويت، ،املرصي حممد : حتقيق ،الفريوزأبادي يعقوب بن حممد ،واللغة النحو أئمة تراجم ىف البلغة

 5٩ص: ،هـ(٩407سنة: ،٩ط: اإلسالمي، الّتاث إحياء

 .42ص العريب، ابن القواصم، من العواصم حتقيق ينظر:مقدمة  -(1)
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ْد "ذكره ابن العريب يف كتابه األحكام يف موضعني، حيث قال:  قا ا يف  وا ها ا ربا خا ا وا تاها فا
ْرت ص  كا ذا

يب  يف  املْ لهة   غ  ْ لرته
ْحلاة  ل  ْرت يب  الر  تااب  تا

تااب  "،ويف املوضع الثاّن قال: "ك 
ا يف  ك  يهنهاها  با

ىلا ُرْتباة  عا

يب  يف  املْ لهة   غ  ْ لرته
ْحلاة  ل  ْرت يب  الر   .(0)، ونسبه إليه املقري نفح الطيب"تا

 :انِ يَ ع  األَ  ان  يَ ع  أَ  -4

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

 اجلدل واخلالفات:

 :الكايف يف أن ال دليل عىل النايف -٩

 نفح يف املقري نسبه إليه صاحب إيضاح املكنون، وكذا الباباّن يف هدية العارفني، و

 ."010، صـ 0ج: (1)الطيب

 العقيدة وأصول الدين: 

 :عىل ركنني أساسيني مها،التي تقوم العريب هي عقيدة أهل السنة واجلامعةعقيدة ابن 

مواقفه ومناقشاته وردوده عىل الفرق اإلسالمية ، وبي نها أتم  بيان يف والسنة ،الكتاب

 .بإذن اهللالبحث وغريها، ما سنعرضه يف ثنايا هذا  ،واجلربية ،والقدرية ،كاملعتزلة

 : فيها وأهم مصن فاته

 :مِ اِص وَ القَ  نَ مِ  م  اِص وَ العَ  -٩

                                                
 .444ص ،4ج املقري، الطيب، نفح ؛5١4ص ،4ج ،334ص ،4ج العريب، ابن القرآن، أحكام – (2)

 .444ص ،4ج املقري، الطيب، نفح - (3)

 ،4ج املقري، الطيب، نفح الباباين؛ العارفني، ؛هدية324ص ،5ج والفنون، الكتب أسامي عن املكنون إيضاح- (4)

 .444ص
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اسمه العواصم من القواصم يف حتقيق مواقف الصحابة بعد موت النبي  صىل اهلل عليه 

ع  يف فن ه، جي د ليفهآيف عدة كتب من ت هذا أشار املؤلف نفسه إىل كتابه وسلم،
، وهو كتاب مات 

 .(1)يف تصنيفه، مطبوع ومتداول مشهور

 :َص ق  األَ  د  مَ األَ  -4

ى ة عرشا ه بكتابه هذا يف األمد األقىص بأسامء اهلل احلسنى وصفاته العليانو   ويسم   عاً موض سبعا

د  "، منها قوله:ه أحكام القرآنف  من مصنه  اأْلاما
ب  يف  ْعناى اْسم  الره يلا ما

اص  فا يهنها تا ْد با قا وا

 .(0)"اأْلاْقىصا 

 -:ق( 1ورقـة( وحتـت رقـم )110).د( 1089وهو خمطوط/اخلزانةالعامة/الرباط رقـم)

 ورقة(.111( )0911ورقة(، مكتبة احلاج سليم آغا باسكدار استانبول رقم)172)

ِط: ِح  رَش  يِف  امل  ق ِسط   -5  امل  تََوس 

ْليانُْظْر يف  "..منها قوله: ، يف سبعة مواطن "أحكام القرآن"ذكره يف كتابه  ط   :فا  ،املُْْقس 

ط   س  املُْتاوا املُْْشك لانْي   ،وا  .(1)..وا

طِفي معرفة صحة االعتقاد -4  :امل  َتَوس 

 .(0)ة، وذوي البدع واإلحلادالرد  عىل من خالف السن يف هذا الكتاب  

َهة  -3 ز   الن اظِِر: ن 

                                                
 احلفاظ، تذكرة ؛434ص ،4ج فرحون، ابن الديباج، ؛ ص ، ج العريب، ابن األحوذي، عارضة :ينظر– (1)

 .444ص ،5ج الذهبي،

 .557ص ،4ج ،523،527ص ،٩ج العريب، البن القرآن، أحكام –(2)

 .540ص ،4ج العريب، البن القرآن، أحكام -(1)

 .540ص ،4ج ،نفسه املرجع –(2)
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ا "أشار إليه يف كتابه األحكام مرة واحدة بقوله:  نْها
ْلناا م  صه ة  حا يما

ظ  ة  عا كا ُمنااظارا
ل  ْت يف  ذا را جا وا

ة  النهاظ ر   ا يف  ُنْزها هًة أاْثباْتنااها دا مجا
ائ  وا فا

(1). 

 ة:ر  الغ   ة  الَ َس رِ  -2

ه:  وأنا ما بني إعراض عنهم وتشغيب هبم وقد جاءّن "..ذكر الذهبي يف تذكرة احلفاظ ما نص 

اإلسالم، فيه دواٍه، فجردت عليه نواهي، وجاء آخر رجل بجزء البن حزم سامه نكت 

 .(1)برسالة يف االعتقاد فنقضتها برسالة الغرة

 :رِ غَ ص  األَ  ِب ل  قَ ل  لِ  رَبِ ك  األَ  د  ق  العِ  -

 .(3)نفح الطيب،و أزهار الرياض يف أخبار القايض عياضفي نسبه إليه املقري

َ بَ  يلِ ِض ف  الت   يل  ِص ف  تَ  -4  ه  الت  وَ  يدِ مِ ح  الت   ني 
 :يلِ لِ

أزهار الرياض يف أخبار القايض في نسبه إليه املقري صاحب إيضاح املكنون، كام ذكره

 .(٩)نفح الطيب ،و عياض

 كَِتاب  الن ب َواِت:  -3

ْن .."أشار إليه ابن العريب يف كتابه أحكام القرآن، بقوله:  ات  م  تااب  الن ُبوه
ا يف  ك  يهنهاها ُوُجوٍه با

ل 

ين  ُأُصول    .(4).."الد 

 هي:وأهم مؤلفاته يف الزهد كتب الزهد:

 :  يندِ تَ ه  يل امل  بِ ين يف َس يدِ رِ امل   اج  ِسَ  -٩

                                                
 .١4ص ،٩ج  نفسه، املرجع–(3)

 .44١ص ،5ج الذهبي، احلفاظ، تذكرة -(4)

 .444ص ،4ج املقري، الطيب، نفح ؛24ص ،5ج ،املقري ،القايض أخبار يف الرياض أزهار :ينظر–(5)

(1)
 نفح ؛24ص ،5ج ،املقري ،القايض أخبار يف الرياض أزهار ؛5٩0،ص5املكنون،ج إيضاح :ينظر

 .444ص ،4ج املقري، الطيب،
(2)

 .51 ص ،4ج العريب، ابن القرآن، أحكام-
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وقد أوضحنا يف كتاب رساج املريدين يف ..."ذكره يف كتابه العواصم من القواصم بقوله: 

القسم الرابع من علوم القرآن أي املنازل أفضل من هؤالء األصناف،وترتيب 

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

 ين:دِ تَ ه  امل   اج  ِسَ  -4

نسبه إليه ابن ، و(ورقة 12( )1181) :رقم ،اخلزانة امللكية املغربيف  خمطوط يوجد منه 

 .(9)واملقري يف نفح الطيب، الديباجيف فرحون 

 الرشعية،يف خمتلف العلوم  املفيدة، التصانيفوالتآليف ماتركه ابن العريب منهذا وبجانب 

مطلعًا عىل أنواع من ، مليح املجالس ،كثري املخرب ،شاعراً  ،فصيحاً  ،ه كان أديباً ًأن   هعن لا ق  نُ 

 -التي تعد  رضورية الستكامل جوانب الشخصية العلمية وتأصيلها-املعارف العلمية البحتة

 .(1)والطبيعة، (0)وفيمجااللطب ،(1)يف جمال النفسيف جماالت وميادين خمتلفة، منها:

ناان، فوكام مجع ابن العريب بني جهاد القلم،              الرب اني ني قد كان من العلامء جهاد الس 

ووطنه،فحينام تداعت ، تهوأم   ،ومل يرصفه التفرغ للعلم عن تأدية واجبه نحو دينه ،العاملني

أيدي نصارى األندلس، هب  رمحه اهلل ثغور األندلس من جهة املرشق، وأخذت تتساقط يف 

                                                
 .٩١١ص العريب، ابن القواصم، من العواصم –(3)

 .434ص ،4ج فرحون، ابن املذهب، الديباج :ينظر–(4)

 قانون ؛444ص ،4ج املقري، الطيب، نفح ؛434ص ،4ج فرحون، ابن املذهب، الديباج :ينظر– (5)

 ٩4٩ص السلامين، حتقيق العريب، ابن التأويل،

 .24-20 ص ،5ج ،العريب ابن القرآن، أحكام ،27آية: ،يوسف سورة تفسريه عند :ينظر -(1)

 سورة تفسري وعند ؛ 7١ص ،5ج العريب، ابن القرآن، أحكام ،4آية: ،الرعد سورة تفسري عند:ينظر– (2)

 .573،572ص ،4ج العريب، ابن القرآن، أحكام ،2،3 آية: ،الطارق

مِ  َوَعاَلَماٍت }تعاىل: قوله عند :ينظر–(3) م   َوبِالن ج  ونَ  ه  َتد   العريب، ابن القرآن، أحكام ،[٩2 : ]النحل {هَي 

 .٩50-٩47 ص ،5ج
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ى هلذه احلمالت بيضة  والذود عن ،اري  محاية الد  ،وارواجهة الكف  ملفوف م الص  وتقده  ،يتصد 

ٍة ؛ "املسلمني، حيث يقول:  ئا ْسام  مخا ينا وا رْش 
ع  ْبٍع وا ناةا سا ُه اهللهُ سا ما ُدو  قاصا لا ب ناا اْلعا ْد نازا قا لا وا

ناا ، وا  ارا يا
اسا د  ْ فاجا إ ْن ملا رًيا ، وا

ث  انا كا كا ُه ، وا دا دا الا النهاُس عا ٍد ها دا ناا يف  عا دا طا ب الا سه وا تا ناا ، وا تا ريا
ا ج  أارسا

ا  وا
ك  ا لا يف  الرشه صا ْد حا قا ُدو  اهلله  ، وا ا عا ذا  : ها

ْيه  لا ىله عا املُْوا ايل  وا ْلوا
ُقْلت ل  ُدوُه ، فا ده ا حا ْبُلْغ ما ة  ، يا باكا لشه

ْلتاكُ  ْلياْخرُ فا ة  ، فا كا را ْيُكْم حا لا  عا
ي ناة  ْين  اهلله  املُْتاعا  دا

ة  نُْكْم إىلا ُنرْصا ْر م  ْلتاْظها ة  ، وا كا ُكْم بارا نْدا
يْه  ْن ع  ْج إلا

ال ك  الا  إ نهُه ها  فا
اُط ب ه  ُيحا  اأْلاْقطاار  فا

ه  ذ  يع  ها
 
د  يف  مجا نُْهْم أاحا

ى م  ْبقا تهى الا يا ةا إْن مجا يُع النهاس  حا االا  حما

ْن النهاس   ٍد م  ارا ُكل  أاحا صا  ، وا
اِص  ْت اْلُقُلوُب ب املْاعا فا جا وا ُنوُب ، وا باْت الذ  لا غا ُه ؛ فا ُكُم اهللهُ لا ا يارسه

ُعونا  اج   را
ْيه  ا إلا إ نه إ نها هلل ه  وا  ؛ فا

ه  ار  أاى املْاْكُروها ب جا إ ْن را  ، وا
ه  ار  جا ي إىلا و  ْأو  ًبا يا ْعلا ْسبُناا اهللهُ  ثا حا ، وا

ك يُل  ْعما اْلوا
ن   .(1)وا

 وفاته: 

يف شهر ربيع األول سنة ثالث وأربعني ،(1)قرب مدينة فاس، (0)ةيلا غ  بمُ رمحه اهلل أتاه أجله 

فُه من ما .ومخسامئة  سنة  ،يوم األحد السابع من ربيع األول، ومحل إىل فاس (1)شاكُ ره ُمنرْصا

                                                
(1)

 .3٩7ص ،4ج العريب، القرآن،ابن أحكام–
(2)

 جبل عىل القلعة وهذه يومني، مسرية مستغانم مدينة وبني بينها" فقال: املعطار، الروض صاحبذكرها-

 حممد ،األقطار خرب يف املعطار الروض ،"ماء عني وهبا فراسخ، مخسة البحر وبني بينها احلصانة شديد منيف

 دار مطابع عىل عبِ ط  ، للثقافة نارص مؤسسة مط: ،بريوت) ،عباس إحسان حتقيق: ،احِلمريي املنعم عبد بن

 ،اهلل عبد أبو احلموي اهلل عبد بن ياقوت ،البلدان معجم :ينظرو ،470ص (،م ٩١40سنة: ،4ط: ،الّساج

 .٩25ص ،3ج ،(بريوت دار مط:  بريوت، )

(2)
مدينة فاس مدينة مغربية متميزة ذات شخصية خاصة ينطق هبا كل جزء فيها، ابتداء من املساجد  -

وهي يف األصل مدينتان، أنشأ أوالمها األمري واألسواق والساحات العامة، وانتهاء بالبيوت واألحياء ، 

ابنه إدريس الثاّن بن إدريس األول عام هـ، بينام أنشأ الثانية منهام 180إدريس بن عبداهلل احلسني عام 

هـ، وسامها أوالً العالية قبل أن يغلب عليها اسم فاس، ثم بعد مرور الزمن واتساع البنيان وكثرة 190

ْدوتني)أي جانبني( عدوة األندلسيني نسبة إىل  السكان اتصلت املدينتان لتصبحا مدينة واحدة ذات عا
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رمحه ، فيهانف  دُ ، وأبو احلكم بن حجاج ، عليه صاحبهصىل  حيث  ،امئةسثالث وأربعني ومخ

 .اهلل رمحة واسعة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                       

: معجم البلدان، ياقوت ينظر ني نسبة إىل جالية من أهل القريوان.جالية اندلسية سكنتها، وعدوة القروي

 .81نزهة املشتاق يف اخرتاق اآلفاق، اإلدرييس، ص؛  012،011، 1احلموي،ج

 بالد وسط يف أيام عرشة البحر وبني بينها ،األعظم الرب يف هي ،هاوأجلّ  باملغرب مدينة أعظم شاك  ر  مَ  -(4)

 درن جبل وبني بينها ،املسلمني بأمري امللقب ،امللثمني من تاشفني بن يوسف اختطها من أول وكان ،الرببر

 ذلك قبل مراكش موضع وكان جنوبيها، يف هو، فراسخ ثالثة باملهدي ىاملسمّ  تومرت ابن منه ظهر الذي

 أسع بالرببرية: معناه مراكش، : قالوا إليه القوافل انتهت إذا وكان القوافل، عىل اللصوص فيه يقطع خمافة

 أمر عن مراكش مدينة تسكن ال اليهود وكانت النعم، كاملة  اخلصب، كثرية حسنة، مدينة وهي امليش.

 ألمور إال إليها النّهار يف دخوهلم وليس عشية، عنها وتنرصف يارا إال تدخلها وال يوسف، بن عل أمريها

 هبا املبيت ينافرون فكانوا ودمه،  ،ماله استبيح  فيها، بات منهم واحد عىل عثر ومتى  به، تتص له،وخدم

 اخّتاق يف املشتاق نزهة ؛ ١4ص ،3 احلموي،ج ياقوت البلدان، معجم :ينظروأنفسهم. أمواهلم عىل حياطة

 .7٩ص اإلدرييس، اآلفاق،
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 : التعريف بكتاب أحكام القرآن البن العريب، وبيان منهجه فيه.املبحث الثاين

(، من أهم التفاسري التي ُعنيت هـ911 بكر بن العريب )ت:أليب أحكام القرآن             

، وطريقته يف ذلك أن يذكر (1)األحكام فقط، فهو كتاب تفسري فقهي بتفسري آيات

  :ثم يبدأ يف رشحها آية، آية، قائالً  األحكام، السورة ثم يذكر عدد ما فيها من آيات

فيها تسع مسائل مثاًل.... وهكذا، اآلية األوىل وفيها سبع مسائل مثاًل، اآلية الثانية و

 حتى يفرغ من ذكر األحكام املوجودة يف السورة، بتفصيل ماتع.

االهتامم  به من زُ يتميه  ، مع ماكام يعترب مرجعًا مهاًم للتفسري الفقهي عند املالكية          

، حيث يوظف اللغة بمختلف أقسامها)نحو، بالل غة يف استنباط املعاّن من اآليات

 ف، بالغة( يف استنباط األحكام الرشعية من اآلية. رص

عل البيجاوي، وهو يقع يف أربعة أجزاء، خرج يف أكثر من طبعة بتحقيق حممد 

  .متداول

 .يف مطبعة احللبي عا ب  وطُ  -

 .وقبلها يف مطبعة السعادة يف جملدين -

 .بتحقيق حممد عبد القادر عطا بمكتبة دار الباز بمكة املكرمة عا ب  وطُ  -

وبنفس التحقيق )عبد القادر عطا( طبعته دار الكتب العلمية، وهي النسـخة التـي  - 

 اعتمدهتا يف دراستي

                                                
 هـ(،570)ت للجصاص القرآن أحكام هي: العريب البن  القرآن أحكام سبقت التي املصنفات أهم من – (1)

 بتحقيق مطبوع هـ(،304)ت هرايس للكيا القرآن أحكام هـ،٩0١5 سنة بمرص كبار جملدات ثالث يف مطبوع

 العريب. ابن منها أخذ التي املصادر ذكر يف ذلك إىل وسنشري جملدات، أربع يف عل حممد موسى
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 : الكتاب صادرم 

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 

أا  ث ره بتلك املصادر، ثم لتوضيح أثرها عىل ميوله واجتاهاته، الضوء عىل مدى اعتامده وتا

، نجدأن  مصادره والبحث فيه -أحكام القرآن –االطالع عىل تفسري ابن العريب  عندو

 ،كثرية ومتنوعة، فمنها ما هو من كتب التفسري، ومنها ما هو من كتب احلديث، والفقه

ريوك ،والتوحيد، ومنها ما هو من كتب اللغة والنحو    .، وكتب التاريختب املغاري والس 

مع اختالف فنوهنا، ، املعتمد عليها عرض أهم هذه املصادر هو هنا ذكربالواجلدير         

ق إىل مدى تأث ر منهج ابن العريب هبذه املصـادر يف كتابـه أحكـام  وتعدد مشارهبا، والتطر 

 مصادره فيام يل: القرآن، وما الذي أخذه منها، وما الذي انتقده، وتكمن

 مصادر ابن العريب يف كتب التفسري

امع ( املوسوم )جــه112تفسري اإلمام حممد بن جرير الطربي )ت تفسري الطربي:  -٩ 

هو تفسري مشهور، مطبوع ومتداول، وهو مـن أهـم كتـب البيان عن تأويل آي القرآن( 

، وإمـام املفرسـينصـاحبه شـيخ هو األصل الذي اليستغني عنه أي مفرس، التفسري، و

 .(1)بال منازعالدين 

                                                
ي  " عنه: العريب ابن قال – (1) ينِ  َشي ِخ  الط رَبِ َل بَاِب  َأل بَاَب  فِيهِ  َوَنثَرَ  ، ال ع َجاِب  بِال َعَجِب  فِيهِ  َفَجاءَ  الد   فِيهِ  َوَفتََح  ، األ 

ل   َده   َجاءَ  َمن   لِك  ل   ؛ ال بَاَب  َمَعاِرفِهِ  إىَل  َبع  رِ  َعىَل  ِمن ه   َغَرَف  َأَحدٍ  َفك  ظَم   ، َمائِهِ  ِمن   َقط َرة   َنَقَصت   َوَما ، إَنائِهِ  َقد   َوَأع 

تََقى َمن   كَ  ِمن ه   ان  َح  َحاَق  َأب و ال َقايِض  : َبِصرَيةً  امَ األ  َرَج  ، إِس  تَخ  َرَرَها َفاس  َلَب  ، د  تَح  َ  َقد   َكانَ  َوإِن   ، ِدَرَرَها َواس   َغري 

ا َيأ ِت  َومَل   ، َمَعاقَِدَها َرَبطَ  لََقد   َأَسانِيَدَها َ َدمه  َحق   َمن   َبع   . 5ص ،٩ج العريب، ابن القرآن، أحكام ،"هِباَِم  َيل 
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ه إكبـار، والشـهادة لصـاحبموقف إجالل و ،وموقف ابن العريب من هذا التفسري      

ا ": النظر، يقول ابن العـريبوالفكر  وقوةبعلو كعبه يف العلوم واملعارف  ـْدنا ـْد أاْوعا قا وا

ُكْم ،  اما ُلوا اْلُقْرآنا إما عا ْ ياًة أاْن جتا
ْوص  ْيُكْم تا ـْيسا إلا ا لا ا ما ْيها لا ُلوا عا

م  ْ ُكْم ، فاالا حتا اما ُه أاما ُحُروفا وا

 
 
اء ـفا صا  ، وا

ه  ْدر  ة  قا لا الا ي  ب جا ا إاله الطهربا  اذا
يا هل 

ا ُهد  ما ا، وا نْها
ْيسا م  ا لا ا ما يها

ْرب ُطوا ف  الا تا ا ، وا يها
 ف 

 وا 
ه  د  اع   سا

ة  ده
ش  ْلم  ، وا

ه  يف  اْلع  اع   با
ة  عا سا  ، وا

ه  ا ف ْكر  ـذا ـارا إىلا ها ـُه أاشا أانه كا  النهظاـر  ؛ وا
ه  يف  اع  را

ذ 

ـا  ٍة ُكل ها ريا
ثـ  ـاٍت كا ايا وا كا ر 

ل  را يف  ذا كا ا ذا ما ْعدا ْرطاسا با قا ا املْاْرماى فا ذا ىلا ها با عا وه صا ض  ، وا را اْلغا

طارا  الا سا د  وا ا أاحا اها وا ب ك ملااا را اءا را ْو شا لا اا ، وا لاة  ، الا أاْصلا هلا
اط  يـُد ، با ال  مل اـا ُير  عه نهُه فا

لاك  ا ، وا ها

اُكمْ  إ يه ناا اهللهُ وا ما صا يد   عا التهْسد  يق  وا
  .(0) "ب التهْوف 

ـالا : ":عنه يقولويف موضع آخر               ـُه قا إ نه ي  ؛ فا ْهما الطهربا  د  فا ما املْاْقُصودا أاحا ه  ا فا ما وا

ةُ  قا دا نيا  الصه
د  ُخلهة  املُْْسل م  سا

م  ؛، ل  ْسالا د  ُخلهة  اإْل  سا
ل  ْفُهوم  وا ْن ما

ل كا م  ذا ذ  اْلُقْرآن  وا ْأخا  ما
مْ  ه  يد  ْعد  تا  وا

ياان  اأْلاْصنااف   .(1)"يف  با
ينا } وجاء يف املسألة الرابعة عند تفسري قوله تعاىل:             

ـذ  ـيبانه اله
ُقوا ف ْتناًة الا ُتص  اته وا

ـاب   قا يُد اْلع  ـد  اْعلاُمـوا أانه اهللها شا ـًة وا اصه نُْكْم خا
ُهـوا "....، [09]األنفـال :  {ظالاُموا م  وا

ْلم   تاُه يف  اْلع  لا نْز  ي  ، فاالا ُيْشب ُه ما
 
اُب الطهربا وا ينا ظا  ؛جا

ـذ  يُب اله ُه :الا ُتص  اازا انه جما
ْ أل  ملا لاُمـوا ، وا

ل كا  ذا ْد كا  .(1)" ...ُير 
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 عرفاناً  مها ابن العريب تأكيدًا ويقد   تفتك من فم أسد، وهذه شهادة واضحة           

مرتبة اإلمامة يف الدين، فنجده يأخذ عنه، ويقتبس من علمه  إلمام الطربي ببلوغهل

ويسرتشد بفكره النري  يف كثري من املواضع نذكر منها عىل سبيل التمثيل ال احلرص: 

ل كا مل اْن  } عند تفسري قول اهلل تعاىل: اب  ذا ذا نا اْلعا
ناات  م  ىلا املُْْحصا ا عا نه ن ْصُف ما ْيه  لا فاعا

ناتا م   ا اْلعا
يش  يم  خا

ح  ُفور  را اهللهُ غا ُكْم وا رْي  لا وا خا ُ أاْن تاْصرب  ، املسألة  [09]النساء :  {نُْكْم وا

ُل : أانهُه ال" اخلامسة: اٍل : اأْلاوه  أاْقوا
ة  ْسا ىلا مخا  عا

نات  ُه اْبُن اْختالافا النهاُس يف  اْلعا الا ا ؛ قا نا ز 

بهاسٍ  ْثمُ  .عا ُه اإْل  : أانه ةُ الثهال ُث  .الثهاّن  اب عُ : اْلُعُقوبا كُ .الره ُس  .: اهْلاالا ي  : ُكل  خْلاام  الا الطهربا   : قا

يح  
ح  ا صا ذا ها ُتُه، وا

ا ُتْعن   ُكل ها
ه  ذ  ها ، وا نات  ُت املْاْرءا عا

ا ُيْعن  نْ ما ْيًئا م  افا شا ْن خا ما ْد  ؛ فا قا ل كا فا ذا

ُطهُ  ْ دا رشا به ُوج  الا اْبُن عا اما قا ا كا نا أاْصُلُه الز  لا ، وا  ُعو 
ْيه  لا عا   .(0)"اٍس فا

ل عليـه. وكثـريًا مـا كـان برأي الطربي هأخذ هنا يلحظ            ، حيث يصححه ويعو 

نقل ابن العـريب مـا  ومن ذلك عىل سبيل املثال: اسمه رصاحة بجانب ما ينقله،يذكر 

ُكْم  } اختاره الطربي من القراءات يف قوله تعاىل:  ُلوا ُوُجوها
اْغس  اف ق  فا ُكْم إ ىلا املْارا يا

أاْيد  وا

ــنْي   ْعبا أاْرُجلاُكــْم إ ىلا اْلكا ــُكْم وا
ــُحوا ب ُرُءوس  اْمسا ــارا "....فقــال:   [1]املائــدة :  {وا اْختا وا

ـ  ُيْعما
 
 اخْلاربا

تانْي  يف  ايا وا الر   كا
نْي  تا اءا را

لا اْلق  عا جا املْاْسح  ، وا ْسل  وا نْيا اْلغا ريا با
ي  التهْخي  ُل هب  ـاما الطهربا 

ا تانااقاضا ْ يا ا ملا  ..(1).".إذا

: أخذ ابن العريب برأي اإلمـام الطـربي يف مسـألة مكـان إخـراج  أيضاً  ومثاله           

كفارة قتل الصيد للمحرم وقد اختلف الفقهاء أين تكون؟ وقد اختار ابن العريب رأي 
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اءا . .."قال: حه، الطربي ورج   ْيُث شا ُر حا ف  ي  : ُيكا الا الطهربا  قا ـالا : إنهـُه ..، وا ـْن قا ـا ما أامه وا

ـا هنه
إ  ـٍة ، فا ْديا

ف  ـاٍم وا باار  ب ُكل  طاعا
ُه اْعت  إ نه ُهوا املُْْختااُر ، فا ٍع ، وا

ْوض  ـوُز ب ُكـل  ياُكوُن ب ُكل  ما ُ ا جتا

عٍ  ْوض  ااهللهُ أاْعلامُ  ،ما  . (0)"وا

دون  ،يقتبس من تفسـريهوينقل من الطربي تارًة أخرى هذا و كان ابن العريب             

عند تفسـري   ، واملثال عىل ذلك:قل والعبارةف يف الن ه ترص  عىل أن   اعتامداً  ،أن يشري إليه

ُكُم اخْلا  }: قوله تعاىل ا لا تابانيه تهى يا ُبوا حا ارْشا ُكُلوا وا ُكْم وا تابا اهللهُ لا ا كا اْبتاُغوا ما ْيُط اأْلاْبـياُض وا

ْجر   نا اْلفا
د  م   اأْلاْسوا

نا اخْلاْيط 
: بن العريب ثالثة أقوال يف تفسريذكر ا [178]البقرة :  {م 

تابا اهللهُ لاُكمْ  } ا كا اْبتاُغوا ما اىلا املْاْسأالا  ": فيقول " {وا عا ْوله تا ُة قا اب عا تابا  }: ُة السه ا كا اْبتاُغوا ما وا

الٍ : ف  { اهللهُ لاُكمْ  ُة أاْقوا ثا  ثاالا
ل  يه  ْن احْلاالا

ُكْم م  تابا اهللهُ لا ا كا ُل : ما تاـبا الثهاّن  .: اأْلاوه ـا كا اهللهُ  : ما

لاد   ْن اْلوا
ُكْم م  ْدر  .الثهال ُث .لا ُة اْلقا ْيلا  : لا

ـاصٌّ  الثهـاّن  خا ْيٍس ، وا يُث قا د  ُه حا ُد لا ْشها امٌّ يا ُل عا ْوُل اأْلاوه اْلقا ـ فا ُد لا ْشـها ـرا يا يُث ُعما ـد  ، ُه حا

اأْلاْجر   اب  وا امٌّ يف  الثهوا ُث عا
الثهال    . (1)"وا

يف التاـأاث ر  توقد متثلـ وتفسريه، مواقف ابن العريب جتاه اإلمام الطربيهذه هي            

بشخصيته العلمية وبفكره وآرائه، وقد ترجم تأثره هذا بمجاالت كثرية بعد أن شـهد 

 . متفسري كام تقد  له بالعلم واملعرفة واإلمامة يف ال

بل  دائاًم يقف موقف الناقل املتأثر،وجتدر اإلشارة هنا، أن  ابن العريب مل يكن            

 فكان يعرضها عىل الرشع والعقل، ثم  ،امتمور مسل  كان ينقد ويتعقب، وال يأخذ األ
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د ومن أمثلة الر   ،صهاحها ويمح  يناقشها وفق ضوابط وموازين علمية دقيقة، ثم ينق  

ُهنه  }ب عند تفسري قوله تعاىل:والتعق   آُتوُهنه ُأُجورا نه وا ه 
ُحوُهنه ب إ ْذن  أاْهل 

اْنك  فا

رْيا مُ  نااٍت غا  حُمْصا
اٍن ب املْاْعُروف   أاْخدا

ات  ذا الا ُمتهخ  اٍت وا حا
اف  ، فيذكر [09]النساء :  {سا

ْوُل "للطربي قوالً يف املهر بعدم الوجوب، كام يذكر تساؤله، فريد عليه بقوله:  ا قا أامه وا

 ؟ وا 
ْيه  لا با عا ي أاْوجا

ْن الهذ  ي  : ما
 
هُ الطهربا اُل لا ُيقا با ؟ فا جا اْن وا

ث  عا مل 
ال  ْسم  ثا

كا ق  صا ْلتا : ناقا دا

نُْه أاْو  ْلب يًساعا ُه تا ْركا ْدتا تا مه عا ىلا تا ْوُج عا يا الزه
ه   وا
ة  أْلاما

ُهوا أاْن جيا با ل  ي  : وا ْبد  الهذ  اْلعا

ا ها جا وه زا ااتا ُة هلا قا  النهفا
ْيه  لا اما جتا ُب عا   .(0)"، كا

ـات ُلوا  }يقول أيضًا رادًا عىل الطـربي، يف قولـه تعـاىل:            قا ـاما وا ـًة كا افه نيا كا
ـك  املُْرْش 

ـنيا 
عا املُْتهق  اْعلاُموا أانه اهللها ما ًة وا افه ُلوناُكْم كا

ات  ـا "، يف املسـألة األوىل، [11]التوبـة :  {ُيقا أامه

،  اجْلار 
ْرف  ى ب حا ده تاعا ُه يا اْحتاجه ب أانه ي  فا اُل  الطهربا  ُيقا أا اهللهُفا اما تا : أاْنسا ك، كا

ل  ادا اهللهُ  يف  أاجا ُقـوُل: زا

ُقوُل  تا ك، وا
ل  ـد  يف  أاجا ـى ب أاحا اْكتافا ًة ، وا ُه ُمـده ادا ل ـك أاْي زا أا اهللهُ يف  أاجا ـْن : أاْنسا نْي  عا املْاْفُعـولا

نْ الثهاّن   ناعا م  ما  اهْلاْمز   ، وا
رْي  ت ه  ب غا اءا را

را ق  الا ، وا قا ٍع، وا
اف  ىلا نا  اهْلاْمـده عا

ك  ْ ـْن ز  إاله : الا ياُكوُن ب رتا م 

الا  اما قا ، كا
ياُهْم  }: الن ْسياان 

ناس  ا، {ناُسوا اهللها فا اذا
ب  هل  را رُي ب ناْقل  اْلعا

ُه التهْأخ  ما أانه عا ْن زا اْحتاجه ما  وا

ا ها
ائ ل  ْن أاوا ري  عا

ا نا التهْفس  الا اهللهُ : ما ْد قا قا ب  ، وا را ُة اْلعا ْشياخا نُْهْم ما كا عا
ل  يهدا ذا قا ـٍة نْسا ، وا ْن آيا

ْخ م 

ـُف اهْلاْمـزُ  ـْد خُتافه قا ، وا ة  ْهُمـوزا ـا، ما ْرها خ  ا، أاْي ُنؤا ْأها نْسا ـاما أاْو نا يئاـة  ، كا
ط  خا يهـة  وا

ط  ـاُل خا ،  ُيقا

                                                
 غالب بن كثري بن يزيد بن جرير بن حممد ،القرآن تأويل يف البيان جامع ؛٩4١ص ،٩ج نفسه، املصدر – (2)

 األوىل، ط: الرسالة، مؤسسة :مط بريوت، ) شاكر، حممد أمحد حتقيق: هـ(،٩0الطربي،)ت جعفر أبو اآلمل،

 .304ص ،5ج م(،4000 هـ،٩440سنة:



 التعريف بكتاب أحكام القرآن البن العربي                    المبحث الثاني         

 

~ 22 ~ 
 

اب ُئونا  الصه اب ُيونا وا الصه يُف اهْلاْمز  وا ْف  ختا ة  أاْصـل  ، وا كا ناْقُل احْلارا ، وا الْ أاْصل  ُل وا اْلباـدا ْلـُب ، وا قا

يٌّ أاْصل   و  ُه ُلغا ي  ُكل  ىلا الطهربا  ا عا ذا ْفاى ها ي أاْن خيا
نْباغ  انا يا ا كا ما  .(1)"، وا

ُهنه  }ويتعجب منه ومن قوله تارًة أخرى، فعند قوله تعاىل:         ااُفونا ُنُشوزا يت  ختا الاله وا

ع   اج  اْهُجُروُهنه يف  املْاضا ُظوُهنه وا
ع   معنى اهلجر، أن ه الطربيتار ، مل ا خي[11]النساء :  {فا

ة   "، فيقول: يف البيوت وهي املراد باملضاجع -وهو احلبل -يربطن باهلجار ْفـوا اا ها ا هلا يا

ْن عا 
نهة  م  الس   وا

ٍ ب اْلُقْرآن  إ  امل  ل كا ، وا ْن ذا باُكْم م  اْعجا ي أاْج ّن  ألا يـل  ؛ إنه الهذ  ا التهْأو  ـذا ىلا ها أاُه عا ، را

ْد أاْن يُ  ْ ُير  ملا نْهُ رصا  وا ُه م  ذا ُه أاخا ٍك.. حا ب أانه الـ  ـْن ما ْهـٍب عا اُه اْبـُن وا وا يـب  را ر  يث  غا ـد  ، ُهوا حا

ْيفا با  ب  كا را  اْلعا
ة  يف  ُلغا  يف  اْلُعُلوم  وا

ه  ر  باح  عا تا ُه ما ًبا لا جا عا ـْول  وا اُب اْلقا وا  صا
ْيه  لا ـادا ُعدا عا حا ، وا

دا  ْن سا ُكْن ُبدٌّ اد  النهظار  عا ْم يا لا ـاد   ؛ فا ها
ْجت  يـق  اال  ـْن طار  تانْي  م   املْاْسـأالا

ـْن أاْخـذ  ه  م  ذ  ُة ها احْلاالا وا

اد   دا ا إىلا السه ها
ال ك   ب سا

ياة 
 (1)"..املُْْفض 

يفا  }عند تفسري قوله تعاىل:  يف املسألة الرابعة، تعقبه أيضاً                 ةا طاـرا ـالا ـم  الصه
أاق  وا

نا 
ًفا م  ُزلا ار  وا ينا النهها ر 

اك  ى ل لـذه ْكرا
ل كا ذ  ي ئاات  ذا ْبنا السه

ناات  ُيْذه  ْيل  إ نه احْلاسا ]هـود :  {الله

ـار   " ، يقول ابن العريب:[111 ْ النهها يفا ُقـوُل : إنه طاـرا ي يا
ـذ  ي  اله ـْن الطهـربا 

ـُب م  جا اْلعا وا

لابا اْلقا  قا ا اللهْيل  ، فا فا ا طارا مُها ُب وا املْاْغر  ْبُح وا ةً الص  ْلوا اس  غا ْن اْلرُبْجا
ادا م  حا ًة ، وا ْكوا  .(0)ْوسا را
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، عـىل اعتبـار أنـه أهـم إمام املفرسينموقف ابن العريب من تفسري  جتىلذا كه             

 اقـد املتـأثراملصادر املرشقية التي تأثر هبا وأفاد منها يف تفسريه، سواء أكان موقـف الن 

 قش.اقد املناأم موقف الن  والن اقل منه،

ومن سجل ابن العريب أقواهلم وآراءهم يف تفسريه، القايض أبو اص: تفسري اجلّص  -4

 -أحكـام القـرآن -وكتابـه (1)(ـهـ182اص احلنفـي )تبكر الرازي املعروف باجلص  

 اتسـم بـالرد   اجلصـاصامللحوظ هنـا أن نقـل ابـن العـريب عـن ومطبوع ومتداول، 

اا النهاُس إ ْن ُكنُْتْم } ذلك: عند قوله تعاىل:ومن أمثلة والتعقيب يف الغالب األعم،  ا أاهي  يا

ٍة  ـْن ُمْضـغا ـٍة ُثـمه م  لاقا ْن عا
ٍة ُثمه م  ْن ُنْطفا

اٍب ُثمه م  ْن ُترا
ْقنااُكْم م  لا إ نها خا  فا

نا اْلباْعث 
ْيٍب م   را

يف 

ا ر  يف  اأْلاْرحا
ُنق  ُكْم وا ا لا نُباني 

ٍة ل  رْي  خُمالهقا غا ٍة وا ُجُكْم خُمالهقا ى ُثـمه ُنْخـر  ـمى ٍل ُمسا اُء إ ىلا أاجا ا ناشا م  ما

ـْيالا  د  إ ىلا أاْرذال  اْلُعُمر  ل كا ْن ُيرا نُْكْم ما
م  َّفه وا ْن ُيتاوا نُْكْم ما

م  ُكْم وا تاْبُلُغوا أاُشده
ْفاًل ُثمه ل 

ْعلاـما ط  يا

ا أانْ  إ ذا ًة فا دا
ام  ى اأْلاْرضا ها را تا ْيًئا وا ْلٍم شا

ْعد  ع  ْن با
أاْنباتاـْت م  ـْت وا با را ْت وا ا املْااءا اْهتاـزه ْيها لا ْلناا عا زا

                                                
(2)

أمحد 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 

عبد الباقي بن قانع وله طريقة من الزهد والورع، وخرج إىل نيسابور ثم عاد، وتفقه عليه مجاعة وروى عن 

كتاب أحكام القرآن، ورشح خمترص الكرخي، ورشح خمترص الطحاوي، ورشح اجلامع ملحمد بن احلسن، 

يوم األحد سابع ذي  الفقه، وكتاب جوابات مسائل، تويف ورشح األسامء احلسنى، وله كتاب يف أصول

عبد القادر بن أيب الوفاء حممد ، طبقات احلنفيةاجلواهر املضية يف : ينظراحلجة سنة سبعني وثالثامئة ببغداد . 

؛ 71، كراتيش، صالنارش مري حممد كتب خانههـ(، حتقيق: 889، )تبن أيب الوفاء القريش أبو حممد

 . 091، ص11؛ والبداية والنهاية، ابن كثري، ج 191، ص1عالم، الزركل،جواأل
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ْوٍج هبا يٍج  ْن ُكل  زا
ةُ "...، يقول ابن العريب: [9]احلج :  {م  سا

ُة اخْلاام  ا املْاْسأالا ـذا باتا ها ا ثا : إذا

نْ  تا
ةا املْاْرأاة  ده

إ نه ع  ْقط  املْاْوُضوع  فا  ب السه
ـقاِض  يُل اْلقا ع  ُه إْساما را كا اْحـ، ذا ، وا

 ب أانهـُه ايض 
ْيـه  لا تاجه عا

الا اهللهُ ْد قا قا ، وا ْل  ُلهُ  }: محا  أاجا
ُت اأْلامْحاال  ُأوالا ْلاُهنه وا ْعنا محا : الا {نه أاْن ياضا ـالا ل كا قا ـذا كا ، وا

لادٍ   ُأمه وا
ب طُ تاُكوُن ب ه  ْرتا الا يا ه   ، وا ام  بـ  ْن اأْلاْحكا ء  م  ْ ـاىلا  ، إاله أاْن ياُكـونا يشا عا  تا

ه  ْولـ        : خُمالهًقـا ل قا

ٍة خُما } ْن ُمْضغا
ٍة ُثمه م  لاقا ْن عا

ٍة ُثمه م  ْن ُنْطفا
اٍب ُثمه م  ْن ُترا

ْقنااُكْم م  لا إ نها خا ـٍة فا رْي  خُمالهقا غا ٍة وا ، {لهقا

 أانهُه 
ْيه  لا ُيْطلاُق عا ْل  فا اما أانهُه محا ، كا ْلق  ْعـُض  .خا  با

ْيه  لا اضا عا اْعرتا أا  وا يهة  بـ 
ـاف ع  ـْيسا الشه ـدا لا لا نه اْلوا

ةٍ  ة  .ب ُمْضغا ىلا اْلُقْدرا نْب يًها عا اىلا تا عا تا اناُه وا ُه اهللهُ ُسْبحا را كا إ نهاما ذا ي ُقْلناـا ، وا ـذ  ـأاْينا املْاْقـُدوُر اله : فا

يُف  رْص  ْل ُهوا تا ُة ؟ ها  اْلُقْدرا
ْت ب ه  لهقا عا ال   تا نْيا اأْلاْحوا  با

د  لا نا اْلوا ةٍ ، وا ـفا ٍة إىلا ص  ـفا ـْن ص    ؟ْقل ه  م 

ُه الن  را أانه أاْصلا كا ةُ فاذا اُد  ،ْطفا املُْرا ُض: وا
الا املُْْعرتا  ْاًل.قا محا ْلًقا وا ياُكوُن خا اُت، فا فا ُلُه الص  اوا تادا ُثمه تا

ْول ه   لُ  }: ب قا  أاجا
ُت اأْلامْحاال  ُأوالا ًدا {ُهنه وا لا ى وا مه ا ُيسا ْل ُقْلناا. ما ْاًل  : با ى محا مه ا ُيسا  ما

اُد ب ه   املُْرا

ا . ها
ْن ُشْغل  ُم م  ح  ئاْت الره ر  طا با قا ا سا إ ذا م  ؛ فا

ح  ْغل  الره شا
ْلًقا ل  خا يُل :  وا ع   إْسـاما

ـايض  ـالا اْلقا قا

ْلًقا ، ىلا ُوُجود ه  خا له عا اُه ، فادا ُث أابا ر  ُه يا كا أانه
ل  ة  ذا حه

ىلا ص  يُل عا
ل  الده ه   وا ْونـ  كا ْـاًل وا محا ـًدا وا لا . وا

ُض  الا املُْْعرتا  ْ قا ـْو ملا ـًة .ُقْلناـا لا ه  ُنْطفا ْونـ  ال  كا ًدا إىلا حا
اءا ُمْستان  انهُه جا

اث  ؛ أل  ريا
ةا يف  املْ  : الا ُحجه

ُه ب ه   ا لا
الا ُقِض  اٍل وا اُثُه إىلا حا ريا

دا م 
ا ُأْسن  ُْسوًبا ما ًدا حما لا الا وا ْوُجوًدا ، وا ْلًقا ما ُكْن خا  .(1) "يا

كيـا العي عـل بـن حممـد الطـربي املعـروف باملفرس الشاف : الكيا اهلرايستفسري  -5

 هو مطبوع ومتداول.أيضًا،  -حكام القرآنأ -وكتابه (0)(ـه921هرايس )ت 

                                                
 .474-475ص ،5ج العريب، ابن القرآن، أحكام - (1)

(2)
        العالمة، عل بن حممد بن عل، أبو احلسن الطربي، امللقب بعامد الدين، املعروف بالكيا اهلرايس - 

م(: فقيه شافعي، مفرس، ومدرس النظامية، رحل، وتفقه عىل إمام احلرمني أيب املعايل  1112 -هـ  921)

وإىل أن مات، خترج به االئمة،  191ة اجلويني ، وبرع يف املذهب وأصوله، وقدم بغداد، فُويل  ا النظامية سن
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ي  "ومن األمثلة التي تشري عىل ذكره يف كتابه، قوله:             ا الهذ  ذا ها يب   : وا را الا اْبُن اْلعا قا

ـٍد    ْبـُن حُمامه
ـل   عا

ْيه  لا ده عا را ةا ، ...وا يفا
ن  أايب  حا ي  وا

اف ع  ُب الشه ْذها يلا ُهوا ما
ع   إْساما

ايض  ُه اْلقا را كا ذا

اُس يف  ك   ي  اهْلاره
 
ـام  اْلُقـْرآن   "تااب  الطهربا ـرْي  "أاْحكا  يف  ُصـُفوف ه  ب غا

 
ـاء ْرت قا ُضـوا ل ال  ره تاعا ، فا

ْي يزٍ   .(1)"..متا

يلا ْبـن   "... موطن آخر يرد عليه بقوله: ويف ع  ـْن إْسـاما ي  عا
 
ـٍد الطهـربا   ْبـُن حُمامه

ل  را عا كا ذا

ُخول  يف   ْن الد 
 م 
 
اء نْع  الن سا ىلا ما  أانهُه اْحتاجه عا

ايض  اقا اْلقا ـاإ ْسحا نْها
ـٍة، م  ك يكا  ب ُوُجوٍه را

ة  :  اآْليا

ىلا   عا
ه  ر  ه يف  ظااه  يل  د  التهْذك ري  أانه اْلوا

اح  ُهوا وا ى  وا نْس  اْسـتاوا ْعناى اجْل  انا ب ما ا كا ْم أانه ما ْعلا ْ يا ملا ؛ وا

نهُث ف يه  املُْ  املُْؤا ُر وا كه ـايض   .ذا الا اْلقا ْ قا ـُه ملا نه
ا أا ـُدمُها  : أاحا

ـنْي  ْجها ـْن وا
ي  م  ـْف الطهـربا  ْ ُينْص   : ملا

يلا  ع  ما إْساما الا  كا
ْستاْوف  كه يا ا اْسرتا بْ ، وا ائ ه  ُه قا اُم لا اْست يفا ـا متا مه ؛ وا

ت  ْ يا ي ملا
ْوُلُه الهذ  ك يُك ُهوا قا الره ، فا

يلا  ع   إْسـاما
ْول  ـالا ا...قا يُل قا ع  ـالا إْسـاما : قا ي 

 
، : املْاـْرأاُة الا لطهـربا ـاص  صا

ق  ُكـله اْلق  ْسـتاح                تا

هُ و اُص الا باْعضا لا صا
ل كا اْلق  ْن ذا ُه م  ما لاز  ة  إْخرا  ؛ فا يا الا ْن اْلو 

ْوج  م   .اُج الزه

ق             ْسـتاح  ي  : إنهـاما الا تا
يُل املْاـال ك  ع  ـُه إْسـاما الا ا قا ي  ما

 
اا الطهربا ْ أاهي  بارصه يب   : تا را الا اْبُن اْلعا قا

ادا  ـها لاـٍة ، الا يف  شا
ام  ـْت ب كا ْيسا ا لا ـا هنه

ا ـا ؛ أل  ـةا ُكلهها يا الا ْيـفا املْاْرأاُة اْلو  ـيٍب ؛ فاكا ْعص  الا يف  تا ٍة وا

ْثُبُت الْ  يا ام  ، وا  اأْلاْحكا
ف   يف  أاْضعا

ل  اما ْن اْلكا ل  تاْضُعُف عا ـاما ـىلا اْلكا اا عا اُص هلا صا
ـا ق  ، أاْيـنا يا

                                                                                                                                 

وكان أحد الفصحاء، ومن ذوي الثروة واحلشمة، له تصانيف حسنة، ) والكيا ( بكرس الكاف وفتح الياء 

ترمجته، سري أعالم النبالء،  ينظروبعدها ألف ، معناها يف اللغة العجمية: الكبري القدر ،املقدم بني الناس، 

 .109، ص1الزركل، ج؛ األعالم، 192، ص19الذهبي، ج

(3)
 .30١-304ص ،٩ج العريب، ابن القرآن، أحكام - 
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ام  احْلا  ك إما
ْيخ  يُق شا ق  ْ ي  حتا م  طاربا  ـالا ا اْلكا ذا ْن ها

نْي  م  ما ْوج  فا را الزه اُجـك بـ  جا
ـا اْحت  أامه  ُهـوا ، وا

ْول   ْن اْلقا ك يُك م  م  .الره  الده
ة  يا الا ُه يف  و  لا لا ْدخا ْوجا الا ما إ نه الزه  ؛ فا

يُل  ع  الا إْساما : قا ي 
 
الا الطهربا نْ قا ْتـل   : املْاْقُصوُد م  ْقل يـُل اْلقا ـاص  تا صا

ة  اْلق  ْثـرا املْاْقُصـوُد ب كا ، وا

تْ   اْلقا
 
اء اُل ُدونا الن سا جا ىلا ل  الر  ُم عا ْلزا يا  .، وا

 
اء الن سا  وا

ال  جا نْيا الر  اُص با صا
يا اْلق  ْر  ا أااله جيا ذا   ها

الا  ْكرٍ قا  أاُبو با
ايض  نْ اْلقا ا عا ُعفا ْيك ضا ا أانه فاكه ْيـت  : إمه اما عا ـا تا إ مه يُل، وا

ع  ـُه إْسـاما الا ا قا  ما
ْوك  لا

ْمًدا نْهُ ...، عا ْلت عا ْيف ُذه  ُل يف  فاكا و  ُتعا  وا
ْك يه  أاْنتا حتا ْيه  ، وا لا ك عا

ان يف    (1)..تاصا

 (1)(ـه191بكر حممد بن احلسن بن زياد املوصل )ت  يبأل تفسري الن قاش:  -4 

خمطوط بدار الكتب املرصية حتت رقم  "شفاء الصدور"وتفسريه املوسوم 

  . يف فن التفسري 111، 112

                                                
 .٩١2-٩١3ص ،5ج العريب، ابن القرآن، أحكام :ينظر – (1)

(1)
حممد بن احلسن بن حممد بن زياد املوصل، ثم البغدادي، أبو بكرالنقاش، املقرىء، املفرس، الرحال،  - 

ومائتني، وهو مصنف كتاب شفاء الصدور يف التفسري،  اجلوال، أحد األعالم: مولده سنة ست وستني

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 

وحاله يف القراءات أمثل، قال أبو عمرو الداّن: النقاش مقبول الشهادة. وأما طلحة بن فهو مرتوك احلديث 

حممد بن جعفر فقال: النقاش يكذب يف احلديث والغالب عليه القصص. وقال الربقاّن: كل حديثه منكر. 

ال وقال الاللكائي: تفسريه شفاء الصدور ال شفاء الصدور. قلت: يعني ما فيه من املوضوعات. وق

قال الشيخ تقي الدين ؛ صاحب كتاب طبقات الشافعية: اخلطيب: يف حديثه مناكري بأسانيد مشهورة. 

معزى بالغرائب ، مكثر من رواية املناكري ، وال يتجاوز أمره إىل التكذيب ، وما ذكرناه  -رمحه اهلل  -النقاش 

يس فيه تكذيب ، وليس فيه أكثر من أن عن احلفاظ كالربقاّن ، وهبة اهلل الطربي الاللكائي ، واخلطيب ، ل

 مات النقاش يف شوال سنة إحدى ومخسني وثالثامئة. نسبوه إىل رواية املناكري وما ال يثبت ،
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اا}ذكره ابن العريب يف املسألة األوىل عند قوله تعاىل:      ا أاهي  ـكا إ ْن  يا اج  اْزوا
ي  ُقـْل أل  النهبـ 

اًحا مجا ياًل  ا ْحُكنه رسا ُأرسا  ت ْعُكنه وا نْيا ُأما الا تاعا ا فا يناتاها ز  ْنياا وا ْدنا احْلايااةا الد  ]األحزاب  {ُكنُْتنه ُتر 

ًا عليــه: [07:  ــ .."، راد  ٍة م  ــدا
اح  ُكــل  وا ــةا وا ائ شا ــْيًئا، إاله عا ــُه شا نْ

ــْت م  با را نُْهنه طالا ــأاما ؛ فا

اُش  اُه النهقه كا نه حا
ه  اط ـل  ب تاْخي ري   با

ا اللهْفـظ  اذا ا هب  ذا ها يث   ...، وا ا احْلاـد  ـذا ـْن ها
جا م  ـرا ـْد خا قا فا

باْتُه أاْيًضا . ةا طالا شا
ائ  يح  أانه عا

ح  ـاش   ..الصه ْول  النهقه ُن قا ا ُبْطالا تابانيه ، وأعـاد ذكـره يف (1)".. فا

 .(0)س اآلية، واصفًا قوله باخلطأ العظيماملسألة اخلامسة من نف

، ويـرده الكتـاب والسـن ةقول النقاش ثم يعرضـه عـىل  لابن العريب ينق نعم كان      

 بمقتىض ما ثبت يف احلديث الصحيح.

وبجانب ما ذكر من املصادر، فإن هناك مصادر أخرى مل يذكرها ابن العـريب عـىل        

كـان يكتفـي بالنقـل عـن مجلـة مـن املفرسـين أو ام وجه التعيني أو التخصيص، وإن ـ

                                                                                                                                 

؛ املوضوعات ابن اجلوزي؛ ميزان 70، ص1ترمجته: تذكرة احلفاظ، الذهبي، حتقيق زكريا عمريات، ج ينظر

لشافعية،  تقي الدين أبو عمرو عثامن بن عبد الرمحن طبقات الفقهاء ا، 902، ص 1االعتدال، الذهبي، ج

)بريوت، مط: دار البشائر اإلسالمية،  هـ(، حتقيق حميي الدين عل نجيب،111ابن الصالح)ت

حتقيق: سليامن بن   ؛ طبقات املفرسين، حممد بن أمحد األدنروي،110-119، ص1ج م ( 1990سنة،

 .72؛ طبقات املفرسين، السيوطي، حتقيق: عل حممد عمر، ص89صالح اخلزي، ص

ابن العريب كان يدرك ما عند النقاش من ضعف احلديث، والقصص واألخطاء العلمية، ولذا كان يعرض  -

 آلرائه وأقواله ثم حيكم عقله فيها، وينبه عىل خطئها وضعفها.

 

(1)
 .33٩ص ،5ج العريب، ابن القرآن، أحكام - 

(2)
 .337ص ،5ج نفسه، املصدر :ينظر - 
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رب  عن ذلك بعبارات تفيد ذلك ،بعضهم قال علامء ، أو (1)قال أهل التفسريومثل:  ،وُيعا

  .(1)قال مجيع املفرسين ،  (9)روى املفرسون ،(1)التفسري

 مصادره من القراءات

، يستعني هبا كام هو معلوم أن القراءات تعترب منجم نفيس لتفسري القرآن        

مجيع املفرسين لكشف داللة ألفاظ القرآن الكريم، وابن العريب واحد من 

واستعان هبا  ات الواردة يف األلفاظ القرآنيةض للقراءره عا تا  املفرسين نجده

د مصادره ه مل حيد  د أن  يْ لتحقيق أغراضه التي قصدها يف تفسريه أحكام القرآن، با 

يف ذكر القراءات الصحيحة  يف هذا الفن،فات املعتمدة من الكتب واملصن 

اء السبع أو عن غريهم من الواردة يف اللفظ القرآّن سواء وردت عن القر  

ام وإن  ، يشري إىل املصدر الذي استقى منه دون أن ، أصحاب القراءات الصحيحة

كان يكتفي بذكر القراءات الواردة يف اللفظ القرآّن سواء ما كان منها صحيحاً 

ىلا  "مستعماًل لفظ ن شاذًا، أو ما كا  عا
 
اء ُة اْلُقره امه عا كأن يقول: قرأه ، أو (1)" وا

ذا ديدنه املكي واملدّن والبرصي والشامي، أو قراءة الكوفيني والبرصيني،  وه

اء، كأن يقول: الذي درج عليه يف كتابه ةُ "..، وقل ام كان يذكر أسامء الُقره  املْاْسأالا

ات  الثهال ثاُة: يف   اءا را
ْمٍرو: اْلق  أاُبو عا رٍي وا

ث  أا اْبُن كا را عا  قا ا وا ها تاحا فا ، وا نْي  م  اْلغا ُغل  ب ضا م  يا
اص 

                                                
        ...300 ،434ص ،5ج ،5٩4 ،44٩ص ،٩ج نفسه، املصدر :ينظر - (3)

  .500 ،423 ،420ص ،4ج نفسه، املصدر :ينظر - (4)

 .33،22ص ،4ج ،373ص ،5ج ،520 ،43ص ،٩ج نفسه، املصدر :ينظر - (5)

 .474ص ،4ج نفسه، املصدر :ينظر - (6)

 .55٩ص ،5ج العريب، ابن القرآن، أحكام :ينظر - (1)
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ْعنًىاْلبااُقونا  ما ًة وا اءا را
تاان  ق  يحا

ح  ا صا مُها ا "...، وقال يف موطن آخر: (0)"..، وا ذا كا ها وا

هُ  رْيُ غا  وا
ة  ْبعا  السه

 
اء ْن اْلُقره

ْمٍرو م  أا أاُبو عا را   .(1)"قا

املحتاسـْب  ذكر الدكتور مصطفى إبراهيم املشني أن  ابن العريب كان يأخذ من كتـاب       

 . (0)، دون أن يشري إىل ذلك(1)واإليضاح عنها يف تبيني وجوه شواذ القراءات

 مصادره يف اللغة والنحو

يف  كثـرية ومتنوعـة عـىل مصـادر - فسريه أحكام القرآنتيف  -اعتمد ابن العريب         

 ، وابـنكسـيبويه، صحاب هذه الصناعة وأرباب هذا الفـنترجع أل ، اللغة وعلومها

اج، وابن قتيبة، واخلليل بن أمحـد الفراهيـدي، كـام السكيت اء، والزج   اعتمـد، والفر 

قهـني ملجئة املتف :أحال عليها ، وأمهها كتابانالتي  -اللغةيف  -ُكُتُبه وتآليُفهعىل أيضًا 

 .(1)الفقهاء إىل معرفة غوامض األدباءوإجلاء ، (1)النحوينيإىل معرفة غوامض 

                                                
 .5١4ص ،5ج نفسه، املصدر :ينظر - (2)

 .405ص ،4ج نفسه، املصدر :ينظر - (3)

 النحوي جنّي ابن عثامن الفتح أيب تأليف عنها واإليضاح القراءات شواذ وجوه تبيني يف املحتَسب   كتاب – (1)

 عبد بتحقيق وط بع عطا، القادر عبد حممد  بتحقيق العلمية الكتب دار طبعته هـ(.5١4 ) اهلل رمحه املوصل

 العبيكان، بدار املجيد عبد وعاصم حافظ أسامة وحتقيق لبنان، جبيل بيبليون ومكتبة دار يف النجار احلليم

 النجار. احلليم وعبد ناصيف، النجدي عل بتحقيق جدة، املنارة، دار طبعته كام الرياض،

 .3١-34ص املشني، إبراهيم مصطفى القرآن، أحكام وتفسريه اإلشبيل املالكي العريب ابن :ينظر - (2)

 البحث. هذا من ،5١ص: يف ذكره سبق – (3)

 .البحث هذا من ،5١ ص: :ينظر – (4)
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دون  والنحـو ةاللغـم، فقد كان ابـن العـريب ينقـل عـن علـامء وبجانب ما تقد             

: قال علامء اللغة ، وقال أرباب اللغة، وقال أهـل العربيـة ، فيقولختصيص أو تعيني، 

النحويني أو قال أهل الصناعة ، وقـال : قال علامء النحويني، وقال كرباء أيضاً  ويقول

 أهل البرصة وأهل الكوفة ويقصد بذلك نحاة املدرستني البرصية والكوفية.

 مصادره من كتب احلديث

؛ إذ هـي عىل السنة كأصل قام عليه تفسـريهيلحظ يف تفسري ابن العريب اعتامده             

الصحاح السـتة هي  التي اعتمدها كتبال ويف املرتبة الثانية يف تفسري القرآن الكريم، 

مضافًا إليهـا مـن مشـهور الكتـب التـي اشـتملت عـىل  يف احلديث النبوي الرشيف

ام الصحيح من األحاديث، وتأيت بعدها يف الرتتيب واألمهية، مثل املوطأ، ومسند اإلم

 كاآليت: حسب الرتتيب الزمني ملصنفيها ، وهي عىلأمحد، واملستدرك عىل الصحيحني

 ، ذكره أربع وعرشون مرة.(ـه189اإلمام مالك بن أنس )ت  -وطأامل -1

 ، ذكره مرتني.(ـه011املسند لإلمام أمحد بن حنبل )ت  -0

، (ـهـ091لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسامعيل البخاري ) ت -اجلامع الصحيح -1

 ذكره تسع وستون مرة.

، (ـه011سابوري )ت لإلمام أيب احلسني مسلم بن حجاج الني -املسند الصحيح -1

 ذكره ثالث وأربعون مرة.

 ، ذكره مرة واحدة.(ـه081حممد بن يزيد بن ماجه القزويني )ت -السنن -9

، ذكـره (ـهـ089لإلمام أيب داود سليامن بن األشـعث السجسـتاّن )ت  -السنن -1

 اثنان وستون مرة.
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اثنتـان ، ذكـره (ـهـ089لإلمام أيب عيسى حممد بن عيسى الرتمذي )ت  -السنن -8

 وتسعون مرة.

، ذكره ثامن (ـه121لإلمام أيب عبد الرمحن أمحد بن شعيب النسائي )ت  السنن -7

 وعرشون مرة.

، ذكره أربع وعرشون (ـه179لإلمام عل بن عمر الدارقطني )ت  السنن -9

 مرة.

أليب عبد اهلل حممد بن عبد اهلل بن عبد اهلل النيسابوري  املستدرك عىل الصحيحني -12

 .(ـه129اكم )ت احل

، ذكـره مـرًة (ـهـ197لإلمام أيب بكر بن احلسـني البيهقـي )ت  السنن الكربى -11

 واحدة.

هـا فأمه  ، أما كتبه ومؤلفاته التي رجع إليها يف رشح احلديث واعتمد عليها يف تفسريه 

 ذكرها يف تفسريه اثنا عرشة مرة.النريين يف رشح الصحيحني  :كتاب

 ذكره ثالث مرات. مام مالك بن أنسأ اإلالقبس رشح موطو كتاب  

 مصادره من الفقه وأصوله

 ،وجمتهديـه وفقيهًا مـن فقهائـه ،ابن العريب إمامًا من أئمة املذهب املالكي تربيع          

فات واملصــادر املالكيــة، كاملوطــأ، هــات املصــن أم  وقــد اســتمده مادتــه الفقهيــة مــن 

مـن أقـوال وآراء أئمـة الفقـه ، ووغريهـا ،واملخترصدونة، والعتبية، والواضحة، وامل

 املالكي.
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أصياًل رجع إليـه يف ( وقد جعله مصدرًا ـه189املوطأ: لإلمام مالك بن أنس )ت  -

 .مواضع متعددة

  .(ـه011عبد اهلل بن احلكم  )ت : لاملخترص -

 وقد استشهد ابن العـريب ،(ـه017عبد امللك بن حبيب األندليس )ت ل :الواضحة -

 .بكالم ابن حبيب يف مواطن كثرية من تفسريه، وأخذ بآرائه  الفقهية

أصـاًل  ااعتربهـ ،(ـهـ012املعروف بسحنون )ت  ،عبد السالم بن سعيدل :املدونة - 

 .ته الفقهية واألصولية يف تفسريهملاد

أقوال وآراء أئمة وأعالم املذهب املالكي، وجعل أقوال هؤالء األئمـة  كام اعتمد عىل

م عامده األسايس يف جمال الفقه وأصوله، وكان يذكرهم باالسم أحيانًا، فيـذكر األعال

املسألة الفقهية ويشري إىل اسم قائلها، وأهم هؤالء األعـالم الـذين أخـذ عـنهم ابـن 

ن آراءهم يف تفسريه باإلضافة إىل من تقدم ذكرهم من أصحاب املصنفات  العريب ودو 

 هم:

 (.ـه171اهلل بن نافع ) ت أبو حممد عبد ، ابن نافع -1

       مسكني بن عبد العزيز بن داود بن ابراهيم القييس العامري ، أشهب  -0

 (.ـه021)ت 

 لعزيز بن داود بن ابراهيم القييسعبد امللك بن عبد ا، ابن املاجشون -1

 (.ـه010العامري )ت 

 (.ـه002مطرف بن يسار اليساري اهلاليل )ت ،مطرف -1

 (.ـه009عبد اهلل أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع )تأبو ، أصبغ -9
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از -1  (.ـه019براهيم بن زياد السكندري )تإحممد بن  ،ابن املو 

 (.ـه089أبو حممد عبد اهلل بن وهب بن مسلم القريش )ت ،ابن وهب -8

 (.ـه171عبد اهلل بن حممد بن القاسم )ت ، ابن القاسم -7

 (. ـه199اهلل بن صالح )ت حممد بن عبد ، أبو بكر األهبري -9

  .(ـه928) الشايشحممد بن أمحد بن احلسني أبو بكر  ، الشايش -12

الفقيـه ف سـليامن بـن أيـوب القـريش أبو بكر حممد بن خل، الطرطويش -11

 (.ـه902املالكي الزاهد )

 : العقيدةكتب مصادره من 

، -هيف تفسري –أهم املصادر التي أفاد منها ابن العريب العقيدة، من  يف ميدان          

مد ، ومن أبرز هذه الكتب: األمعظم القضايا واملسائل العقدية تناولتالتي  ُكُتُبه؛

 .(1)قانون التأويلو ،(1)تالنبواو، (0)املقسط :وكتاب ،(1)األقىص يف أسامء اهلل احلسنى

 مصادره من التاريخ والسري

ري جمالابن العريب يف  عليها اعتمداملصادر التي إن من أهم           سـرية  :التاريخ والس 

، (ـهـ192أليب بكـر حممـد بـن إسـحق املطلبـي )ت  ،الرسول صىل اهلل عليه وسلم

              أليب بكــر عبــد اهلل بــن عمــر الواقــدي ، صــىل اهلل عليــه وســلم مغــازي الرســولو

 (. ـه028)ت 

                                                
 البحث. هذا من ،30 ص  :ينظر – (1)

 البحث. هذا من ،3٩-30 ص  :ينظر – (2)

 البحث. هذا من ،34ص  :ينظر – (3)

 البحث. هذا من ،40 ص  :ينظر – (4)
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أحكـام  -املختلفـة واملتنوعـة أعطـت لكتابـه هذه املصـادر إن  اعتامد ابن العريب عىل

ةا توثيق، ومتانةً  قوةً  ،-القرآن ادا يا ز  مصدرًا يرجع إليه يف كثـري  الكتابهذا جعل  ما، وا

  املتشعبة. من قضايا العلم ومسائله

 منهجه املتّبع

ا، حيـث دهتمـاعو سار عليهـاالتي  ة ط  اخليف مقدمة تفسريه ، ابن العريب   حدد           

قا عا "..قال:  فا اما اته ُر أاْثباْتنااهُ فا  النهظا
ْيه  ضا لا ارا عا ا تا ما ْرنااهُ ، وا جا ُلـف يه  شا تهى خا اُه حا ْذنا حا شا صا ، وا

اُرهُ  را
قا ع  ر  وا اُرُه وا ةا  .ُنضا ناْذُكُر اآْليا ىلا فا ُف عا

ا، ُثمه ناْعط  ها
ْل ُحُروف  ا با ا

هت  اما
ل  ناأْ  كا ا ُخُذ ، فا ها

ت  فا ْعر  ب ما

ةً  دا ُبها ُمْفرا ك  ةً ، ُثمه ُنرا افا اا ُمضا
اهت  وا ىلا أاخا ُظ يف  ا عا ناْحفا ـة  ، وا غا ْسما اْلباالا

ل كا ق  ـْن  ذا ُز عا ـره تاحا نا ، وا

ة  يف   ة  املُْنااقاضا ضا ارا املُْعا ام  وا نا  اأْلاْحكا ة  ، وا ان ب  الل غا ىلا جا ا يف  اْلُقْرآن  ْحتااُط عا اب ُلها ُنقا اءا ب اما جا ، وا

ة   يحا
ح   الصه

نهة   الس 
يع   ،يف  ْجها اجْلام  ى وا ره تاحا نا نْـد  اهلله  ؛ إْذ اْلُكل  وا ْن ع  ـد  م  إ نهـاما ُبع ـثا حُمامه ، وا

ا  ُيباني 
لهما ل  سا  وا

ْيه  لا ىله اهللهُ عا مْ صا ْيه  لا إلا ا ُنز  عا الا ُبـل لنهاس  ما ابـ  كا ب تاوا
لـ  ىلا ذا ُب عا ق  ُنعا ـْن ، وا ده م 

 ْ احتا نْها
ا م  ا ْلم  هب 

يل  اْلع  ـْوُل ص  ا اْلقا ْأيت  ىلا أاْن يا ْرًصا عا
ـه   ، ح  الى ب ناْفس  ـْن ُمْسـتاق  ْـُرجا عا ، إاله أاْن خيا

ب نيا 
 جُماان 

ه  ْوُضوع   ما
ْيه  يف  لا يلا عا

نُح  ْكثاـار  اْلبااب  فا اإْل  ـري  وا
لتهْقص 

ي، وا  ل   اهلله  ناْسـتاْهد 
ـيئاة 

ش  ، ب ما

هُ فا  رْيُ به غا ي الا را
ُهوا املُْْهتاد   اهللهُ فا

ْد  ْن هيا  .(1)"ما

ضـح التزامـه بالتفسـري املـأثور مـن يته  املقدمة هذه  يفابن العريب كالممن خالل          

ـ األساسيان يف تفسري كالم اهلل تعاىل؛املصدران وومها األصالن  القرآن والسنة، ام ألهن 

 ،هومها طريق الوصول إىل معرفـة مـراد ،"من عند اهلل الكل  إذ "  :من عند اهلل كام قال

متمثلة يف  ،من غري خالف أهل السن ة واجلامعةمجاع إهي حمل ،وهذه املصادر املعتمدة 

                                                
 .4-5ص ،٩ج العريب، ابن القرآن، أحكام – (1)
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حيحة، ةوالسن  اهلل، كتاب املأثور، الذي ببالتفسري  :لم التفسريى يف عوهذا ما يسم   الص 

، وكـذا قواعـد وأصـول اللغـة العربيـة قوال الصـحابة والتـابعنيأيندرج حتته أيضًا 

التفسري يأيت بعد ذلك ثم   ،عىل تفصيل يف ذلك وعلومها، من نحو، ورصف، وبالغة 

ج بحـال عـن الرأي وفق رشوط وقواعد ال ختـرالعقل و إعامل املحمود، وهو بالرأي

 .ةمقتضيات الكتاب والسن 

ح ابن العريب بام ال يدع للشك   ولقد          تفسري النبي صىل اهلل عليه وسلم هو  بأن   رص 

ص القـاطع الـن  هـو إذ ؛غريهإىل القول الفصل بعد القرآن، وهو العمدة ال يعدل عنه 

وهبـذا تظهـر قيمـة التفسـري ويدفع كل  وهـم، الذي يرفع اإلشكال ويزيل كل لبس، 

 باحلديث عند ابن العريب.

، حابة رضـوان اهلل علـيهمالصـويف موطن آخر نجد ابـن العـريب يـذكر أقـوال         

ه منصف، ومن له مسكة عقـل؛  دها، ويثني عليها، ويعتربها العلم الذي ال يرد  ويمج 

الذين شاهدوا نزول الوحي، وسمعوا التفسري من املعصـوم صـىل اهلل  كيف ال، وهم

رائ ن واألحـوال، ، عليه وسلم  وشـاهدوا أسـباب النـزول، واختصـوا باإلملـام بـالقا

ام وفصاحة اللسان، والعلم الصحيح ال سي ام كرباؤهم، كاخللفـاء م الت  وانفردوا بالفه

ــ ــن عب  ــعود، واب ــن مس ــدين، واب ــة الراش ــب، األربع ــن كع ــن اس، وأيب  ب ــد ب وزي

ُْم اْجتاما "...وغريهم، فيقول عنهم: ثابت إ هنه كا فا
ل  ف  ذا الا ُة ب خ  ابا حا الصه ان  وا ْم أاْمـرا يه 

عا فـ 

ن   ياما
ظ  ُدمُها عا ةُ ا: : أاحا غا اْلباالا ُة وا احا ب  اْلفاصا را ُتُهْم عا ب له

ة  ؛ إْذ ج  ل يقا ُتُهْم سا ُلغا ، وا الثهاّن   .يهة  ُْم وا : أاهنه

ىله اهللهُ ْولا النهب ي  صا ُدوا قا اها ف ْعلاهُ  شا لهما وا سا  وا
ْيه  لا اها عا ْم املُْشا هْتُ ادا أافا ْقلا املْاْعناـى مُجْلاـةً ، فا ُة عا ، دا

اءا املْا  يفا
اْست  اهُ وا را ايانا .أاالا تا ْن عا ما ا كا ْن أاْخربا ْيسا ما لا  ؛ وا

د  ُكل ه  يٍث ْقص  ـد  ُقوُلونا يف  ُكل  حا : ْم يا
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ىله اهللهُ ُسوُل اهلله  صا را را اأاما ذا لهما ب كا سا  وا
ْيه  لا ىله اهللهُ عا ُسوُل اهلله  صا اى را هنا ـْن  ، وا ـلهما عا سا  وا

ْيـه  لا عا

ْذُكُرو الا يا ا، وا ذا ْفظاهُ كا ً نا لا ربا ل كا خا انا ذا كا ًمـا، وا ز  ناْقـاًل الا يًحا وا
ح  ـي أاْن ا صا نْباغ  ا الا يا ـذا ها ؛ وا

يبا ف ي باياان ه  ياْسرتا 
ف  ل   .(1)"ه  ُمنْص 

جانب اللغة العربية كام أسلفنا ذكره، وكام أشـار هـو يف  -رمحه اهلل–كام مل هيمل          

ُظ يف  "..جوع إليه، واالعتامد عليه، فيقول: مقدمته؛ إذ يعتربها أصل البد  من الر   ناْحفا  وا

ة   غا ْسما اْلباالا
ل كا ق  ة  يف  ذا ْن املُْنااقاضا ُز عا ره تاحا نا ام  ، وا ة    اأْلاْحكا ضا ارا املُْعا نا وا ان ب  ، وا ىلا جا ْحتااُط عا

ة    .(0)"..الل غا

بعه  املنهج ات أهم خطوهي  هذه       كـام  هوقيمته عنـديف تفسريه،  ابن العريبالذي ات 

 ، وجتلياهتا هي كاآليت:دهارسمها وحد  

 تفسري القرآن بالقرآن:

 ،دقيقـة كاملـة دة، ومقـاييسوفق معـايري مضـبوطة حمـد   ابن العريب تفسري جاء         

وموازين سليمة، أحكمها بالكتاب والسنة الصحيحة، فكان منهجًا وطريقًا يسـتحق 

ففي تفسري القرآن بالقرآن نجد أن  ابن العـريب، مـا تـرك مسـألة  ،ناء والذكر بسببهالث  

 لفظية، أو نحوية، أو بالغية إال  استدل  عليها بالقرآن الكريم، وتوضيح ذلك كالت ايل:

تفسري األلفاظ القرآنية الكريمة واالستدالل عىل معانيها بـام ورد ب العريب لقد قام ابن -أ

 عىل سبيل التمثيل ال احلرص:األمثلة هذه  و ،من تلك املعاّن يف آيات أخرى

                                                
  .52-53ص ،٩ج العريب، ابن القرآن، أحكام – (1)

 .5ص ،٩ج نفسه، املصدر – (2)
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ـُة }: عند تفسري قوله تعاىل -1 ُكـْم هبا يما لهـْت لا اْلُعُقود  ُأح  نُـوا أاْوُفـوا بـ  ينا آما
اا الهذ  ا أاهي  يا

ُْكُم  أاْنُتْم ُحُرم  إ نه اهللها حيا  وا
ْيد  ل  الصه

رْيا حُم  ْيُكْم غا لا ا ُيْتىلا عا اله ما
ام  إ  يـدُ اأْلاْنعا ا ُير  ]املائـدة :  {ما

ـيا .."قال ابن العريب:  [1
ما ه  الا : إنه الـنهعا ْن قا ا ما  : أامه

ةا : يف  املُْْختاار  رْشا ثاةا عا
ُة الثهال  املْاْسأالا

ْعـض   نْـدا با
ما ع  ُهوا أانه النهعا ياًل ، وا

ل  كا دا
ل  ةا ذا حه

ل ْمت ص  ْد عا قا ناُم ، فا اْلغا ُر وا اْلباقا ب ُل وا أاْهـل   اإْل 

ُه . رْيُ غا ْيٍد وا ُه اْبُن ُدرا الا نهُث ؛ قا ُيؤا ُر وا كه ب ل  ُيذا إْل 
اصٌّ ل   اْسم  خا

ة   الل غا

اىلا :  عا الا اهللهُ تا ْد قا قا ا  }وا يها
ُكْم ف  لا ْأُكُلونا وا ا تا نْها

م  ُع وا
نااف  ما ْفء  وا

ا د  يها
ُكْم ف  ا لا ها لاقا اما خا اأْلاْنعا وا

حُيونا  نيا ُتر 
اال  ح  ُح  مجا رْسا نيا تا

ح  ُكْم وا الا ُل أاْثقا م  ْ حتا : [1-9:  النحل]{ونا وا ـاىلا عا ـالا تا قا    ، وا

ُه لاكُ  }  إنه
ْيطاان  ات  الشه تهب ُعوا ُخُطوا الا تا ُكْم اهللهُ وا قا زا ها را

ْرًشا ُكُلوا م  فا ًة وا ُولا ام  محا ْن اأْلاْنعا
م  ْم وا

ْن  اٍج م  ياةا أاْزوا
ن  اما ُدوٌّ ُمب ني  ثا ْأن  اْثنانْي  عا ْن املْاْعـز  اْثناـنْي  الضه م   ،[111-110:  األنعـام]{ وا

الا  قا ب ل  اْثنانْي   }: وا ْن اإْل  م  ر  اْثنانْي  وا ْن اْلباقا
م  ْول ه  .{ وا ب ط  ب قا ا ُمْرتا ذا ها ـْن افا م  ـًة : وا ُولا ـام  محا أْلاْنعا

ْرًشا فا ام  وا ْن اأْلاْنعا
لاقا م  خا نهاٍت وا لاقا جا رْ ، أاْي خا فا ًة وا ُولا اًرا، ُثـمه محا ـغا

ص  باـاًرا وا
ي ك  ْعنـ  ًشـا يا

الا  قا ا فا ها ا اٍج  } :فارسه ياـةا أاْزوا
ن  اما :  {ثا ه  ْولـ  ا  }إىلا قا اـذا ـاُكْم اهللهُ هب  صه اءا إْذ وا دا  {أاْم ُكنْـُتْم ُشـها

:  ،[111:  األنعام] اىلا عا الا تا قا ام  بُ  }وا  اأْلاْنعا
ْن ُجُلود  ُكْم م  لا لا عا جا ـْوما وا اا يا وهنا ف 

ْستاخ  ُيوًتا تا

ا  ها
اف  ـْن أاْصـوا

م  ُكْم وا
ت  ـاما ـْوما إقا يا ُكْم وا

ْعن  ـ {ظا ه  ـناُم وا ـا  } يا اْلغا ها ار  أاْوبا ُل {وا بـ  ـيا اإْل 
ه               وا

ا } ها ار  أاْشعا ى ،  {وا ْعزا
يا املْ 

ه  تااًعا إىلا ح   }وا ما اًثا وا ثاةُ [72:  النحل]{نٍي أاثا ه  ثاالا ذ  ها ٍة  ،.فا أاد له

نام   اْلغا ر  وا اْلباقا ب ل  وا  : اإْل 
ة  ثا ه  اأْلاْجنااس  الثهالا اذ 

م  هل  ن  اْسم  النهعا م  ْن تاضا ل كا  ُتنْب ُئ عا تاْأن يس  ذا
؛ ل 

 .(1)"..ُكل ه  

                                                
 ٩5-٩4ص ،4ج العريب، ابن القرآن، أحكام – (1)
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ًما }: عند تفسري قوله تعاىل - الا اُلوا سا ى قا يما ب اْلُبرْشا
اه  ْت ُرُسُلناا إ ْبرا اءا ْد جا قا لا قاالا وا

ن يذٍ  ْجٍل حا
اءا ب ع  ب ثا أاْن جا اما لا م  فا الا ياُة : "قال ابن العريب: ، [19]هود :  {سا

ُة الثهان  املْاْسأالا

ْوُلُه :  ا قا ُؤنا الا ُعلااما م  قا  }قا الا الا سا ًما قا الا ئ  . {اُلوا سا يهةا املْاالا
ىلا أانه حتا  ن ي ياُدل  عا يهُة با

يا حتا 
ة  ه  كا

ما  ا .آدا امُ قا ما  اإْل 
ايض  يُح أانه لا اْلقا ح  ًما  ": الصه الا اُهناا ما  "سا ْفُظُه، ها ْم الا لا ه  م  الا ْعناى كا

ْول ه   كا ُهوا يف  قا
ل  ذا كا باُهْم ا }: وا اطا ا خا إ ذا ًما وا الا ُلونا قااُلوا سا

ْو  [11: الفرقان] {جْلااه  لا ، وا

إ نه  ْيُكْم فا لا م  عا الا ْم سا ه 
م  الا ْفُظ كا انا لا ْكرا اللهْفظ   هُ كا

ْد ذ  ْ ياْقص  ي ملا ْكرا املْاْعناى الهذ 
دا ذ  إ نهاما قاصا ، وا

مٍ  الا ْفُظ سا  لا
ْيه  لا ادا ذ   .ياُدل  عا ُه ملاها أارا انا ى أانه اهللها ُسْبحا را ْين ه  أاالا تا الا ب عا  قا

ً ْكرا اللهْفظ  الا خُمرْب  قا ا ، فا

 : ة  ئ كا ْن املْاالا م  }عا الا لاْيكُ  سا ُتْم عا ْ ربا ْيُكْم ط بْ  }. [01الرعد، آية: ] {ْم ب اما صا لا م  عا الا ُتْم سا

ينا 
ال د  ا خا اْدُخُلوها نْهُ [81: الزمر] {فا ُع م  أاْبدا :  ، وا الا  أانهُه قا

ة  لا الا اما يف  }يف  الده ْيه  لا ْكناا عا را تا وا

ينا سا  ر 
اُرونا اآْلخ  ها ى وا ىلا ُموسا م  عا الا أاْيًضا: . [102 -119الصافات: ] {الا قا وا

نيا }
اس  ىلا إْل يا م  عا الا ينا سا ر 

ْيه  يف  اآْلخ  لا ْكناا عا را تا  .    (0)"[112 -109: الصافات] {وا

( نعاممن لفظ )األ  عىل تفسري كل  يستعني ابن العريب -ويف هذين املثالني -هكذا             

مـن ذلـك يف آيـات كريمـة  هام  بـام ورديويستدل عىل معنيـ، يف هاتني اآليتنيو)سالم( 

 .، ويف كتابه اليشء الكثري من ذلكأخرى

االستدالل عىل قضية لغوية وردت يف آية بام يشهد هلا ويؤكدها من آيـات يقوم ب -ب

 أخرى: 

                                                
 .٩١ص ،5ج ، نفسه املصدر – (2)
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ـه   } :عند قوله تعاىلما جاء يف املسألة الثالثة عرشة  ومثال ذلك ُم 
أل  ة  فا ُه إ ْخوا انا لا إ ْن كا فا

ْن  ُدُس م  ْيٍن الس  ا أاْو دا ا  هب 
يهٍة ُيوِص 

ص   وا
ْعد  يستعني ابن العريب هنـا  ؛ إذ[11]النساء :  {با

باآليات القرآنية الكريمة لتأكيد إطالق لفـظ اجلمـع عـىل االثنـني فصـاعدًا إلثبـات 

ُل وا "فيقول: املسألة   أاْوُجٍه: اأْلاوه
ة  ثا ْن ثاالا ل كا م  ْخوا ذا ْفُظ اإْل  ُق لا

نْطال  ُه يا ْين  : أانه وا ىلا اأْلاخا  عا
؛ ة 

ْفظُ  نْطال ُق لا ْد يا ْل قا ْلناا با عا ُب: ناْحُن فا را ُقوُل اْلعا ، تا
د  اح  ىلا اْلوا  عا

ة  عا ه  اجْلااما ائ ُل ل ناْفس  يُد اْلقا ُتر  ، وا

ًة. اصه : خا اىلا عا الا تا ْد قا قا  اْختا  }وا
ن  ْصـاما ان  خا ذا هب  ـمْ ها  را

ـُموا يف  ـالا  [19احلـج: ] {صا قا         :وا

ابا  } ْحرا
ُروا املْ  وه باُأ اخْلاْصم  إْذ تاسا اكا نا ْل أاتا ها :  {وا الا ن   }ُثمه قا ْصـاما ـىلا  خا ْعُضـناا عا ـى با غا با

ْعٍض  ْت ُقُلوُبُكاما  }، وقال: [00ثم قال )سورة ص، آية:  [01ص، آية: ]{با غا ْد صا قا  {فا

الا  [1التحريم، آية: ] قا ْم شا  }: وا ه  ُْكم  ُكنها حل  ينا وا
د  الا :   [19النمل، آية: ]{اه  قا ما  }وا بـ 

ُلونا  ُع املُْْرسا
ْرج  ـد  . ، [87األنبياء، آيـة: ]{يا

اح  ُسـوُل وا الره ـاىلا  وا عا ـالا تا قا ئ ـكا  }: وا ُأولا

ُقوُلونا  ها يا
ُءونا م  ه ْعن ي  [01النور، آية: ]{ُمربا انُ  يا ْفوا صا ُة وا شا

ائ  يلا عا
ق  ، وا ةا شا

ائ  : .عا ـالا قا  }وا

احا وا  ى اأْلاْلوا : [.112طه، آية: ]{أاْلقا الا قا افا النهها  }وا أاْطرا  [192األعراف، آيـة: ]{ار  وا

ان   فا ا طارا مُها : .وا الا قا ا ما  }وا ُعونا إنه ُكْم ُمْستام  : [19الشعراء، آية: ]{عا الا قا ـانا  }وا ـْن كا ما أافا

ْن كا  ما نًا كا
ْستاُوونا ُمْؤم  ًقا الا يا

اس  : [17ة: السجدة، آي]{انا فا الا قا ُْم النهاُس  }وا الا هلا ينا قا
الهذ 

ْوُهْم  اْخشا ُكْم فا اُعوا لا ْد مجا دً 181آل عمران، آية: ]{إنه النهاسا قا اح  انا وا كا ا ُكل ُه  .ا[ وا ذا ها وا

يح  
ح  ائ غ   صا  سا

ة  ل يُل ؟يف  الل غا أاْينا الده يل  ؛ فا
ل   دا
ْيه  لا اما عا ا قا ْن إذا

 . (1)"..، لاك 

يذكر ابن العريب وجه اإلعراب لأللفاظ والتعابري القرآنية يف اآلية الكريمة ثم كام  -ج

عىل دليل اآلية القرآنية الكريمة فيجعل   يعزز هذا اإلعراب بام ورد مثله يف آية أخرى،
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ينا ظالاُمـ} قوله تعاىل:عند مسألة نحوية ومن أمثلة ذلك: 
ـذ  يبانه اله

ُقوا ف ْتناًة الا ُتص  اته وا وا

ـاب   قا يُد اْلع  ـد  اْعلاُموا أانه اهللها شا ًة وا اصه نُْكْم خا
ناـا " ، يقـول:  [09]األنفـال :  {م  ـالا لا قا

ْعناى جا   ما
ْي  ف يه  ا هنا ذا ي  : ها ْبد  اهلله  النهْحو  ْيُخناا أاُبو عا اُل شا اما ُيقا اب  اأْلاْمر  ، كا ـْن وا ـُزْل م  : الا تا

نهكا  حا ْطرا  الا تا
ة  ابه قادْ  الده ْثُلُه يف  اْلُقْرآن   ، وا اءا م  نه }: جا ما

ْط  ناُكْم الا حيا
اك  سا ُن ُاْدُخُلوا ما ْياما ُكْم ُسلا

ُجنُوُدُه   .(0)"[17النحل:] {وا

وهكذا فإن ابن العريب جيعل من اآليـات القرآنيـة شـواهد نحويـة عـىل أوجـه            

 اإلعراب يف األلفاظ والتعابري القرآنية الكريمة.

عنـد ف ،  يدل عليه ويؤكده مـن آيـة أخـرىل عىل معنى بالغي ورد يف آية بامستدي -د

ـسا } :تفسري قوله تعاىل ـْن أاسه رْي  أاْم ما اٍن خا ْضوا ر  نا اهلله  وا
ى م  ْقوا ىلا تا سا ُبنْيااناُه عا ْن أاسه ما أافا

نهما  ها  جا
 يف  ناار 

اهْناارا ب ه  اٍر فا ا ُجُرٍف ها فا ىلا شا نيا  ُبنْيااناُه عا
امل   ْوما الظه ي اْلقا

ْد  اهللهُ الا هيا ]التوبة :  {وا

ـة  "، يقول ابن العريب: [129 يقا ق  : إنهـُه حا يلا
ـلهما إْذ  }، ق  سا  وا

ْيـه  لا ـىله اهللهُ عا يه صا إ نه النهبـ  وا

ما ُرئ  
ُهد  ْيه  فا لا إلا نُْه أاْرسا ُْرُج م  اُن خيا خا  سا {يا الد 

ة  ايا وا ْن ر 
يد  ْبن  ، م  ه   ع  رْي  غا وا ـيا ُجبارْيٍ

تهى ُرئ  : حا

ما   زا
اُن يف  خا ٍر املْانُْصور  الد  ْعفا  أايب  جا

ق يلا  .ان  ااز  ، املْاْعناى أانه وا ا جما ذا ،  : ها ـنهما ها  جا
ـُه إىلا ناـار  آلا ما

ْيه   ُه اهْناارا إلا نه
أا ى ف يه  .فاكا وا ها ْول ه  ، وا قا ا كا ذا ها ة   }: وا يا او  ُه ها ُأم  ة   {فا ـارا ـُت ،  إشا ْ إىلا أانه النهـارا حتا

ْوُق  اما أانه اجْلانهةا فا   .(1)"كا

                                                
 .5١5ص ،4ج نفسه، املصدر – (2)
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تفسري القرآن بالقرآن ب تأثرههذه نامذج من واقع تفسري ابن العريب، دلت عىل                

 .لتأكيد املعاّن املختلفة فيه

 تفسري القرآن باحلديث

تفسـري القـرآن بالسـنة  ه؛ إذتفسري لقد اعتمد ابن العريب عىل احلديث الرشيف يف           

جعله ركيزة أساسية من ركائز التفسري لذا ، الكريم بعد القرآن  الثاّنصل ة يعد  األالنبوي

عنايتـه الفائقـة بـام ورد يف كان واضحًا، جتـىل يف من هذا التفسري  هباملأثور عنده، وموقف

االلتـزام باحلـديث الصـحيح وتتمثل هذه العنايـة يف ا، كتب الصحيح واالقتصار عليه

والتعويل عليه واعتامده أصاًل من أصول الدين يف املجاالت املختلفة التي ختـدم القـرآن 

حفاظـًا عليـه ، الكريم ، ثم الدعوة إىل التمسك باحلديث الصحيح من خالل مصـنفاته

س وال ، لذلك مل يقبل الرشيعة املطهرة وضع، لئال يتسلل ذلك إىل أصلمن الكذب والد 

؛ إذ من احلديث إاله ما صح سنده، وثبت   يف هذا الصدد:يقول عند فحول أهل هذا الفن 
ُمْسـل ٍم ، " ي  ، وا ـار  تاـاُب اْلُبخا

ـيا ك 
ه   ؛ وا

ـة  نُْكْم إاله ب اما يف  اْلُكُتـب  اخْلاْمسا
د  م  نه أاحا ْدُعوا  االا يا

ذ   ها ي  ؛ فا
ائ  النهسا اُود ، وا أايب  دا ي  ، وا

ذ  م  ْ الرت  ا يف  وا ا ما يها
لا ف  ْد داخا قا م  ، وا ْسالا ْدُء اإْل  يا با

ه  اْلُكُتُب ه 

ا اها وا
ُروا س  ذا  ؛ وا

ان يف  ي ُهوا أاْصُل التهصا
إ  الهذ  طه       . (1)"املُْوا

ـىله اهللهُ " ويف موضع  آخر يقول:          ي  صا ْن النهبـ   عا
اياات  وا ْن الر 

ُذ م  ين  الا ُيْؤخا كا يف  الد 
ل  ذا

ْيـ لا ـىله اهللهُ عا  اهلله  صا
ُسـول  ىلا را ب  عا

ذ  ربا  اْلكا ئااله ياْدُخلا يف  خا
ناُدُه ل  حه سا ا صا لهما إاله ما سا  وا

ْيه  لا ه  عا
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ْضلا  ْطُلُب اْلفا باْينااما ُهوا يا لهما فا سا ـابا الـنهْقصا  وا ـْد أاصا  قا
ه  ا بـ  ـابا اخْلُرْسـإذا ـاما أاصا ـْل ُربه ان ، با

 .(0)"املُْب نيا 

عىل ذكر احلديث من هبذا الكالم يتضح للعيان، احلرص الشديد من ابن العريب           

مصدره من كتب الصحاح عند االستشهاد به يف التفسري، ثم التنبيه عىل أنـه صـحيح 

ي بذلك أئمـة احلـديث وحفاظـه الـذين أمجـع مجهـور األمـة عـىل ويعن، رواه األئمة

إاله ما صـح سـنده، ـ  صىل اهلل عليه وسلمـ  وأال  يكتب عن النبي   عدالتهم وتوثيقهم،

  ابن العـريب استعانو .حي ز الكذب عىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلملئال يدخل يف 

 جماالت متعددة أمهها: باحلديث يف التفسري يف

واألمثلـة للداللة عىل حكم رشعي أو مسـألة فقهيـة:  النبوي االستشهاد باحلديث -أ

،  وما هذا التفسري إال  تفسري فقهي جمال األحكام واملسائل الفقهية ألهنا يفجدًا؛ كثرية 

ْوُلُه : "منها: قوله:  ُة : قا سا
اد  ُة السه ـي ئاات   }املْاْسأالا ْبنا السه

ـناات  ُيـْذه  ـالا اْبـُن  {إنه احْلاسا قا

طااء  ، ه   عا د  ، وا
جُمااه  ي ب  ، وا انا ااملُْسا ااُت: ُسْبحا

احل  يااُت الصه
احْلاْمُد  هلل،يا اْلبااق  ها هللوا الا إلا ، وا

ُ  اهللإاله  ااهللهُ أاْكربا ة   .، وا ااعا الا مجا قا ـُدل  وا  يا
ْيـه  لا عا ك  ، وا

ال  الا ما  قا
ب ه  اُت اخْلاْمُس ، وا لاوا يا الصه

 : ه 

ْيـه   لا عا ـا ، وا ُرها
ـُع آخ  ْرج   يا

ْيـه  لا عا  ، فا
ة  الا ْكر  الصه

ة  يف  ذ  ُل اآْليا يُح  أاوه ـح  يُث الصه ـُدل  احْلاـد             : يا
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ْيناُهنه ما } اا با
ة  مل  ارا فه  كا

ة  ُة إىلا اجْلُُمعا اجْلُُمعا اُت اخْلاْمُس ، وا لاوا باْت املْاْقتالاُة الصه
يا .{ا ُاْجُتن  ُرو  : وا

باْت  }
ا ُاْجُتن  باائ ُر  ما  . (0)"...(1){اْلكا

يـر  }ويف املسألة اخلامسة عند قوله تعاىل:             نْز  ُْم اخْل  حلا ُم وا الده ْيُكُم املْاْيتاُة وا لا ْت عا ما ُحر 

ُة  يا د  ا املرُْتا ُة وا املْاْوُقوذا ُة وا قا
ن  املُْنْخا  وا

رْي  اهلله  ب ه  له ل غا ا ُأه  ما ـا وا ـُبُع إ اله ما ـلا السه ـا أاكا ما ـُة وا يحا
النهط  وا

ْيُتْم  كه ةُ  "..، يقول:[1]املائدة :  {ذا يا ـاٍق املُْتاناد  ثا ـْن وا
تاـْت م  لا ا اْنفا ـُة إذا ابه ْت الده اُل : ناده ُيقا : فا

ْل ياُكـوُن  ها تاْت ، فا اما ْيٍف فا ياْت ب ُرْمٍح أاْو سا
ُرم  ا فا ها اءا را جا وا را ْت فاخا ناده ـاًة أاْم الا ؟ فا كا ـا ذا ْمُيها را

ياـارُ 
ُهـوا اْخت   ، وا

اًة ف يـه  كا ل كا ذا ُه ياُكوُن ذا ْعُضُهْم إىلا أانه با با ها كا ؛ فاذا
ل  ُء يف  ذا اْختالافا اْلُعلااما  فا

ب يٍب  اْبن  حا ي  وا
اف ع  ى ب ه   .الشه كه ُرونا : الا ُيذا الا آخا قا ال ٍك  وا يااُر ما

ُهوا اْخت   . ، وا

ْد را  قا ى وا ْن وا ُه عا رْيُ غا ي  وا
ار  الا }اْلُبخا يٍج قا د  اف ع  ْبن  خا ْيه  را لا ىله اهللهُ عا عا النهب ي  صا  : ُكنها ما

ة   ْيفا ي احْلُلا لهما ب ذ  سا ابا النهاسا ُجوع  وا أاصا نااًم ، وا غا ْبناا إب اًل وا أاصا نا، فا ُبوهُ ، فا ري  فاطالا
ع  ا با نْها

 ده م 

رُ  ْقد  ْم يا لا يْ فا لا الا النهه  وا عا قا ُه اهللهُ ؛ فا باسا ْهٍم فاحا ُجل  ب سا  را
ْيه  ى إلا أاْهوا ْيه  ، فا لا ىله اهللهُ عا   ب ي  صا

 

لهما  سا ب ل  وا ه  اإْل  اذ 
ْحش  : إنه هل   اْلوا

اب د  أاوا اب دا كا اأاوا ذا كا  ها
اْصناُعوا ب ه  لايُْكْم فا اما ناده عا ، فا

(1)..." (0).  
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 الرشيف يف بيان معاّن األلفاظ القرآنية وتفسري نصوصـه، االعتامد عىل احلديث -ب

عند  اإلحسان ابن العريب يستعني باحلديث يف تفسريمنها: أن   كثريةعىل ذلك واألمثلة 

ـانُ }: تفسري قوله تعاىل ْحسا  إ اله اإْل 
ـان  ْحسا اُء اإْل  ـزا ْل جا قـال ابـن  ،[12]الـرمحن :  {ها

يح  "العريب:  ح   الصه
يث   احْلاد 

باتا يف  ْد ثا قا ـلهما  }وا سا  وا
ْيه  لا ىله اهللهُ عا أالا النهب يه صا يلا سا

رْب  أانه ج 

اك  ـرا ـُه يا إ نه اُه فا را ُكْن تا ْ تا إ ْن ملا اُه ، فا را أانهك تا ْعُبدا اهللها كا الا : أاْن تا قا  ، فا
ان  ْحسا ْن اإْل  ا  .(1){عا ـذا ها فا

ْبد   اُن اْلعا يا اجْلانهةُ إْحسا
ه  ُهوا ُدُخوُل احْلُْسناى وا اُن اهلله  فا ا إْحسا أامه  ..(1)"... وا

عنـد  وأمثلـة هـذا: االستدالل باحلديث الرشيف للرتجيح بني األقـوال الفقهيـة -ج

: املْاْسأالا  وقوع البيع يف وقت اجلمعة يفسخ أوال؟ فيقول: اىلا عا ْوله تا ُة قا عا
ُروا  }ُة التهاس  ذا وا

الا {اْلباْيعا   ، وا
ل  ب ه  ما ىلا اْلعا ع  عا ا جُمْما ذا ها يم  اْلباْيع  : وا ـر  ْ فا يف  حتا الا ا خ  ُء إذا اْختالاـفا اْلُعلاـاما .وا

قاعا  ُخ وا  ُيْفسا
ناة  وه ي املُْدا

ف  ـريا  .؛ فا
الا املُْغ  قا ُفـْت وا ْ يا ـا ملا ـُخ ما ـُه اْبـ .ُة : ُيْفسا الا قا ـم  يف  وا اس  ُن اْلقا

، وا 
ة  حا

اض  ة  اْلوا الا يف  املْاْجُموعا قا ُب، وا اضٍ أاْشها ْيُع  .: اْلباْيُع ما ُخ با  : ُيْفسا
ُشون  الا اْبُن املْااج  قا وا

ْن  ُتُه ب ه  ما ادا ْت عا را الٍ  .جا ُخ ب ُكل  حا : الا ُيْفسا ي 
اف ع  الا الشه قا ْسخ  يف   .وا ُقوُل ب اْلفا ةا يا يفا

ن  أاُبو حا وا

ي ْن املْاال ك  تاْفص  يٍب م  ر  ْقناا أانه ال .يهة  ٍل قا قه حا  ، وا
ْقه  ل كا يف  اْلف  يها ذا

ْوج  يهنها تا ْد با قا ْسُخُه وا يحا فا
ح   صه
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 .44ص ،٩ج ،٩04رقم ومسلم، ،47ص ،٩ج ،30 رقم البخاري، أخرجه – (3)

 .٩75ص ،4ج العريب، ابن القرآن، أحكام - (4)
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الٍ  يْ ب ُكل  حا لا  عا
ْول ه  يح  ؛ ل قا ح  ُم يف  الصه الا  السه

ُهـوا  ) :ه   أاْمُرناـا فا
ْيـه  لا ـْيسا عا اًل لا ما لا عا

م  ْن عا     ما

دٌّ   (.9تعاىل )سورة اجلمعة، آية: عند تفسري قوله ، (0)"...(1)(را

أكثـر يف هـذا املجـال مـن  ، حيـثعىل السنة الصحيحة يف أسباب النزول هعتامدا -د

)سـورة  :يف سبب نـزول قولـه تعـاىل الصحاح ، ومن أمثلة ذلك:الكتب الرواية عن 

ى "..( فيقول: 91املائدة، آية:  وا الا را ْن أاناٍس قا ي  عا ار  يا اْلُبخا
اق  ل  : ُكنْت سا نْـز   ما

ْوم  يف  اْلقا

را ُمنااد ًيا يُ  أاما يُم اخْلاْمر  ، فا ر  ْ لا حتا نازا ةا ، فا ةا أايب  طاْلحا الا أاُبو طاْلحا قا ي ؛ فا
ـا نااد  ـاْنُظْر ما : ُاْخُرْج فا

ذا  ُقْلت : ها ْجت ، فا را الا : فاخا ْوُت ؛ قا ا الصه ذا ْت ا ُمنااٍد ُينااد يها ما ْد ُحر   . : أاالا إنه اخْلاْمرا قا

ا ، وا  ْقها أاْهر  ْب فا الا يل  : اْذها قا يخ  فا ْن اْلفاض  انا اخْلاْمُر م  الا : فا  .كا يناـة  قا ك  املْاد  ـكا ْت يف  س  را  .جا

ْوم  : ُقت لا  ْعُض اْلقا الا با قا يا يف  ُبُطوهن  مْ  فا
ه  ْوم  وا ـاىلا :  .قا عا لا اهللهُ تا ـأاْنزا ـالا : فا ـىلا  }قا ـْيسا عا لا

نُوا وا  ينا آما
 ُجنااح  الهذ 

اات 
احل  ُلوا الصه

م  ُموا عا ياما طاع 
:  {ف  ه  ْولـ  نيا  }إىلا قا

ـن  ـْد  .(1){املُْْحس  قا وا

 أاْيًضا
 
اء ا ْن اْلربا يًحا عا

ح  يا ناْحُوُه صا  . (1)"..ُرو 

باعتباره أصاًل من أصول تفسري  ،لقد استعان ابن العريب باحلديث الرشيف      

ه وبيان أحكا ،القرآن ما كا
 ،اقترص عىل احلديث الصحيحوأغراضه ومراميه، ومه وح 

ليكون موضع الشاهد يف  بهكان يأيت ف ،الذي يسلك سباًل متعددة يف االستشهاد به

                                                
 فحكمه لمع غري من الرسول خالف فأخطأ احلاكم أو العامل اجتهد إذا باب باب: البخاري، أخرجه – (1)

َكامِ  َنق ضِ  باب ومسلم،    ؛4273 ص ،2ج ،مردود وِر، حم  َدَثاِت  َوَرد   ال بَاطَِلةِ  األَح   .٩54ص ،3ج األ م 

 .430-44١ص ،4ج العريب، ابن القرآن، أحكام - (2)

ِريمِ  باب ومسلم، ؛42١ص ،4ج ،الطريق يف اخلمر صب باب البخاري، أخرجه - (3) رِ  حَت  م  َا َوَبيَانِ  اخل َ  َأي 

ون   رِ  َوِمنَ  ال ِعنَِب  َعِصريِ  ِمن   َتك  ِ  الت م  بِيِب  َوال ب ّس  َها َوالز  ِ ، مِم ا َوَغري  ر 
كِ  .47ص ،2ج ي س 

 .١5ص ،4ج العريب، ابن القرآن، أحكام - (4)
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وهذا هو املنهج الصحيح السليم الذي  ،ديث الضعيفنفس املسألة التي رد فيها احل

 ث الصحيح، ال ُيْعنى ببيان الضعف ورده وإنكاره فحسب، بل يأيت بالدليل من احلدي

ه عليه، وأوىص بعدم نب  يبني  الضعيف ويُ و، ض إىل نقد احلديث سندًا ومتناً عر  تي ثم  

 االشتغال به والتعويل عليه ألنه مردود ال تنهض عليه أحكام الرشيعة.

يف االستشهاد باحلديث يف تفسري القرآن مل يكن موقف الناقـل فقـط، وإنـام  هموقفف    

ه كان يشري إىل احلديث الصحيح ذاكرًا مصـدره مـن فبجانب أن  ، قدانال موقفله كان 

ه عىل احلـديث الضـعيف، مبينـًا سـبب ضـعفه، سـواء أكـان كتب الصحاح كان ينب  

بحـره يف علـم داللـة واضـحة عـىل مـدى ت الضعف يف السند أم يف املتن، وهذا يدل  

يـذكر مـا ض للحديث الضعيف من جهة سنده فكان يتعر  ، كام احلديث دراية ورواية

 .(1)فيه من ضعف

، تـارًة يف ذكـر طريقة ابن العريب يف االستشهاد باحلديث يف جمال التفسري وتتمث ل        

باإلشـارة إىل مضـمون احلـديث، أو  وتارًة أخرى، يكتفيمن كتب الصحاح،  مضانه

 أو االكتفاء بموضع االستشهاد فقط. ،معناه

 تفسري القرآن بأقوال الصحابة والتابعني

ها عني به ابن العريب من التفسري باملأثور، تفسري القرآن بأقوال الصحابة             
م 

، فنقل كثريًا من أقواهلم وآرائهم والتابعني، وقد جعله أصاًل من أصول التفسري عنده،

كان يشهد ه أن اجلدير ذكره يف هذا املقام أن  غري وخل دها بتبيني العلم الصحيح فيها، 

صحابة والتابعني ويقرهنا بأقوال غريهم من املفرسين، مقارنًا بني هذه بأقوال ال

                                                
(1)

 .٩45-٩4٩ص املشني، إبراهيم مصطفى القرآن، أحكام وتفسريه اإلشبيل املالكي العريب ابن :ينظر - 
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لدليل، وما يثبت باحلديث يقتضيه اا ا عىل بعض وفق ماألقوال مجيعها، مرجحًا بعضه

 .الصحيح

من أبرز الصحابة الذين نقل عنهم ابـن العـريب، اخللفـاء األربعـة، وأيب  بـن و            

اس، وابن عمر، وزيد بن ثابت، وأبو موسى األشعري، كعب، وابن مسعود، وابن عب

وأنس بن مالك، وعبد اهلل بن عمرو بن العاص، كام كان عـىل رأس التـابعني الـذين 

وعطاء بن أيب  جماهد بن جبري،ونقل آراءهم واعتمد أقواهلم: عكرمة موىل ابن عباس، 

اك بـن لم، والضـح  ، وأبو العالية رفيع بن مهران، وزيد بن  أسرباح، وسعيد بن جرب

مزاحم، وقتادة بن دعامة السدويس، والسدي، واحلسن البرصي، وسعيد بن املسي ب 

 وغريهم.

 

 

 

 

 

 

  

 

 منهجه يف إيراد األقوال، ورد الرأي املخالف
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قبل احلديث عىل منهج ابن العريب يف مناقشـته للمسـائل وحتقيقهـا، البـد مـن           

من العلم واملعرفة إىل  إليه وما هيدف ،إيصال ما يقصدهالتعرف عىل أسلوبه؛ إذ به يتم  

اخـتالف  ، ألن  آلخـروهذا بدوره خيتلف من مؤلـف آلخـر، ومـن فـن  ، طلبة العلم

م فيـه عوامـل أمههـا: اخـتالف املـادة العلميـة واملوضـوعات، ثـم األساليب تتحك  

ر يف تـؤث  اختالف مدارك املخاطبني، وتفاوت مستويات أفهامهم، ولعل  هذه النقطـة 

ثم الـتمكن ، بسيطًا أو تعقيدًا أو ما إىل ذلكاألسلوب من جهة عرض املادة؛ ارتقاًء وت

من املادة العلمية واستيعاهبا، واإلحاطة بكلياهتا وجزئياهتا، األمر الذي يستطيع معـه 

فاألسـلوب هـو ، ووضـعها يف قوالـب وأسـاليب مناسـبة املؤلف، بلورة تلك املادة

 تا الوسيلة التي هبا 
ألن املنهج هو  ؛املعلومات، وهو خيتلف عن املنهج عملية إيصال مُ ت 

وعىل هذا فاألسـلوب وسـيلة نقـل ، املادة العلمية دراسة اخلطة العامة التي تقوم عىل

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

أن يلحـظ   -أحكـام القـرآن–طالع والبحث يف تفسري ابن العـريب االهذا، ويف         

ق غرضه أسلوبه يف هذا التفسري يعرب  به عن طريقته ووسيلته التي سلكها يف سبيل حتق  

ن هــذا األســلوب إمجــاالً:  عرضــه آلرائــه يف الفقــه وهدفــه مــن تفســريه، ويتضــم  

عىل خمالفيـه مـن  والربهان عىل صحة ما ذهب إليه، والرد   ،وإقامة الدليل ،واألصول

قشات العلمية املسـتندة إىل الكتـاب والسـنة الصـحيحة واللغـة وغريهـا، خالل املنا

ه  أحيانًا، متعصبًا ملذهبه يف غالب األحيان رْي  وكثريًا ما كان حييل القارئ إىل  ،منصفًا ل غا

 ، أو تشتيت الذهن.خشية التطويل -السيام كتبه-مظان  املوضوعات

                                                
(1)

 .44-47ص املشني، إبراهيم مصطفى القرآن، أحكام وتفسريه اإلشبيل املالكي العريب ابن ينظر: – 
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مها إىل مسائل، وهذه كان ابن العريب يذكر اآلية الكريمة من السورة  القرآنية، ثم يقس 

، فيها األعىلفكان يقول: سورة  وهي آية من آيات القرآن، املسائل فقهية يف معظمها،

، -فيهـا مسـألتان -واآلية الثانيـة والثالثـة، -فيها مسألتان- اآلية األوىل ،آيات أربع

 .(1) -فيها ثالث مسائل -اآلية الرابعة

ق إىل املعنـى التفصـيل لآليـة، فيتنـاول االسـتنباط كان يتطـر   وهبذا األسلوب:         

ونحـو، ، ةمفردات، وبالغـمن األصويل، والوضع اللغوي لأللفاظ الفقهي والدليل 

علوم القرآن، كأسباب النزول، واملكي واملدّن والقراءات... ورصف، كام يتطرق إىل 

حيح ، كـل واحلديث الص   ليل من الكتاب،حه بالد  ويرج   ،ويستشهد عىل ما يصل إليه

ذلك بغية حتقيق هدفه وغرضه وهو األحكام الفقهية وبخاصة عىل املذهب املـالكي، 

 وهذا عىل الغالب األعم.

، ايل لآليـات يف مواضـع مـن تفسـريهض ابن العريب للمعنى اإلمجـتعر  ي أحياناً و         

أو مـا  دات أو اإلعرابفكان يفرس  اآلية الكريمة دون أن يتعرض إىل بيان معاّن املفر

 .إىل ذلك من قضايا تفصيلية

وسـورة العاديـات، إذ يقـول يف هـذه ، (1)الزلزلـةومثال ذلك: عند تفسري سورة         

ـالا " األخرية: قا ـلهما فا سا  وا
ْيـه  لا ـىله اهللهُ عا ـٍد صا مه ـما اهللهُ ب ُمحا  أاْقسا

ياات 
اد  ُة اْلعا يـس } :ُسورا

 احْلاك يم  
اْلُقْرآن   .{وا

                                                

 .545-574ص ،4ج العريب، ابن القرآن، أحكام ينظر: – (1)

 .440-45١ ،4ج السابق، املرجع :ينظر – (1)
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ـالا وا  قا ، فا ه  يااتـ  ما ب حا ُـْم لا  }: أاْقسا ْمـُركا إهنه عا ُهـونا لا ْعما  ْم يا
هت  ـْكرا ـي سا

ْيل ـه  . {ف  ـما ب خا أاْقسا وا

الا :  قا ر  ، فا ْن احْلاجا
ار  م  ا الده ها ر 

اف  وا قاْدح  حا ا وا ها ُغباار  ا وا ها
يل  ه  صا ـات   }وا يا

اد  اْلعا ـْبًحا  وا  {ضا

اُت اخْلاْمُس  املُْقْ  .اآْليا ْيـه  وا لا ـُم عا نُـود  إنه اإْل   }: سا  لاكا
ـه  ب  را

ـانا ل  ُـب  اخْلاـرْي  }.{ْنسا
إ نهـُه حل   وا

يد  
د  ُهوا املْااُل  {لاشا اُل املْا . وا ما ] حا ده قا ياما تا

ا ف  بانيه ْد تا قا الرشه وا  [ يف  اخْلارْي  وا
ـ ، ال  الرض   النهْفع  وا ، وا

اخْلاْيباة    وا
ة  دا
ائ  اْلفا  . (0)"وا

نْدا غريه من يأن  را دُ ه أسلوبا فريداً ً نا ع ابن العريب بجانب ما تقدم كل  لقد مج         
كون ع 

  ، وجتىل  ذلك فيام يل:املفرسين

آلراء  –أحكـام القـرآن  –تعرض ابن العريب يف تفسريه  : املسائل قوال ولأل هعرض -

غري أن اجلانب الذي برز ..، والقراءاتخمتلفة، يف الفقه والنحو  العلامء يف موضوعات

وقـد متيـز ، واملناقشة الكتاب والسنة ثم اللغة هو اجلانب الفقهي، وكان سنده يف الرد  

ـُته  ه بأسلوب فريد قل  أن يلحظ عند غريه مـن املفرسـين وُخالصا كـان يعـرض  –رد 

ندًا ثم يرشع يف املناقشة ثم يأيت بالرأي الراجح مسـت -املسألة املقصودة ثم يأيت بأدلتها 

 .إىل الدليل

نجـدها  بـارزة واضـحة، و –عند ابن العـريب  –وتبدو هذه الظاهرة بالنفس:  الثقة -

وأسـلوب  يعـرب  بألفـاظ ومجـل خمتلفـة،حيث  مبثوثة يف جنبات كتابه أحكام القرآن،

الة يسوق العبارات الد  الدينية، ضليع يف العلوم نحرير،  ه عاملمنها عىل أن   ُل دُ تا ْس يُ راٍق، 

عنــد املســائل الصــعبة التــي وقــف عنــدها العلــامء، وطــال فيهــا النظــر عــىل ذلــك 

نيا }واالختالف. من ذلك عىل سبيل املثـال، عنـد تفسـري قولـه تعـاىل: 
ـْأت  يت  يا الـاله وا

                                                
 .44٩ص ،4ج ،نفسه املرجع – (2)



 التعريف بكتاب أحكام القرآن البن العربي                    المبحث الثاني         

 

~ 21 ~ 
 

ـُكو أاْمس  ُدوا فا ـه  ـإ ْن شا ـنُْكْم فا ـًة م  عا نه أاْربا ْيه  لا ُدوا عا اْستاْشه  ُكْم فا
ائ  سا
ْن ن  ةا م  شا اح  ُهنه يف  اْلفا

ب ياًل  ُنه سا لا اهللهُ هلا ْعا اُهنه املْاْوُت أاْو جيا فه تاوا تهى يا  حا
ـالا " ، يقـول: [19]النسـاء :  {اْلُبُيوت  قا

ا لاة  يف  اآْليا
ه  ُمْعض  ذ   : ها

ايض  ااْلقا ُفها ْعر  ْن يا ْد ما
ْ أاج  له اهللهات  ملا عا لا ـا، وا ها

ْلم  ـىلا ع  ـنيا عا
،  أاْن ُيع 

ا ثا  يها
ف  ةٍ وا ْسأالا ةا ما رْشا ّن  عا  .(1)"اما

ينا }يف املسألة التاسعة عرشة من قوله تعاىل: ويف موضع آخر يقول           
ـذ  اـا اله ـا أاهي  يا

ي  ـاب ر  الا ُجنًُبـا إ اله عا ُقوُلـونا وا ـا تا ْعلاُموا ما تهى تا ى حا ارا أاْنُتْم ُسكا ةا وا الا ُبوا الصه ْقرا نُوا الا تا آما

تهى  ب يٍل حا ـائ ط  أاْو سا ـنا اْلغا
ـنُْكْم م  ـد  م  اءا أاحا ٍر أاْو جا فا ىلا سا إ ْن ُكنُْتْم ماْرَضا أاْو عا ُلوا وا

ْغتاس  تا

يُكْم إ نه  أاْيـد  ُكْم وا
ُحوا ب ُوُجوه  اْمسا ي ًبا فا يًدا طا

ع  ُموا صا تايامه اًء فا ُدوا ما
لاْم جتا  اءا فا ْسُتُم الن سا ما الا

ُفورً  ا غا ُفوى انا عا نْدا "..، [11]النساء :  {ااهللها كا
 ع 
ٍ
اء وا ْن دا

ا م  ها
ائ  دا
ْدت ل  جا ا وا لاة  ما

يا ُمْعض 
ه  وا

دٍ   .(0)"..أاحا

 "يف نفـس اآليـة: يف مسألة مسح الرأس قول وي
 
ْأس  يف  اْلُوُضـوء ْسـح  الـره ُة ما ْسـأالا ما وا

امُ  يا ، وا لاة 
ي اْعض  نـ  لهما تهى عا اا حا يطا هب 

ُح  ا أل  تابهْعتها املااا تا ـاهللهُطا اها  إيه
ْضـل ه  ـاىلا ب فا عا ُخـ تا ا ؛ فا ُذوها

ا ها
ْلم  لاًة يف  ع  جه جُمْما ا، ُمسا ها

اب  يف  ُحْكم  وا ًة ب الصه ائ ل  لا ا يف  ُكُتب  املْاسا اُؤها يفا
اْست   (1)..؛ وا

                                                

 .437ص ٩ج العريب، ابن القرآن، أحكام -(1)

 .437ص ٩ج العريب، ابن القرآن، أحكام ينظر: -(2)

 .437ص ٩ج ،السابق املرجع ينظر: -(1)
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ى االعتـداد بـالنفس ه األمثلةذيف ه            ـدا واالعـتامد  ،نلحظ األلفاظ الدالة عىل ما

الصـعبة  عليها يف البيان والقدرة عىل جتلية الصواب واحلق، ثم إن كثريًا من املسـائل 

وكشـف ها، شـكلخمرج هلا، ُوف ـق إىل حـل  م التي الو عىل فحول الرجال، املستعصية

ها، وتبسيط تعقيدهاغامضها،  ر  عـىل أن ـه فـذٌّ مـن مـا يؤكـد ، والغوص يف أعامق ُدرا

ن األفراد ال يشق له غبار، يف الوثوق بنفسـه، واالعتـداد بشخصـيته األفذاذ، وفرد م

يات التي شاكت واستعصت بدا واضحًا من خالل  تعرضه لتفسري اآل العلمية، حيث

 .عىل غريه

ما يعرف يف البحوث األكاديمية، بالتقميش، أو اهلامش، التي تنبـُئ  وهياإلحالة:  -

 ،هايرجع القارئ يف مسألة معينة أشري إلحيث هبا ي عىل حتل الباحث باألمانة العلمية ،

وأماكنها يف الكتـب واملؤلفـات، بغيـة االطـالع عليهـا  ،أو ذكرت خمترصة إىل مظاهنا

لة،  تشكل أسلوبًا علميًا يدفع الباحث إىل الرجوع إىل املصادر واملراجع فيـزداد ومفصه

لقضايا العلمية، وتزيده أيضـًا ائل واسأثناء وقوفه عىل قواعد وأصول املعلاًم وتوثيقًا 

ابـن العـريب يف  معظم الكتب التـي أحـال عليهـاوطالعًا عىل مصنفات من الكتب؛ ا

وقـد تقـدم " ، أو"وقـد بينهـاه" ، مستعماًل عبـارةهي كتبه ومصنفاته املختلفة تفسريه

 .(1)ينظر، أو "بيانه

، وُأُسس علمية، متثل ت ومبادىء تربوية ،قواعد  هامة تعاىل -رمحه اهلل-كام بني             

نـه ونقلـه  متناهية ة وأمانةاحلرص عىل نقل املعلومات  بدق  يف:  من خالل ما كتبه ودوه

                                                
 ،555ص ،4ج ،234 ،5٩٩ ،٩العريب،ج ابن القرآن، أحكام ينظر: -(1)
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التحذير من اتباع البدع والضالالت واالنحرافات، وعن غريه من املفرسين والعلامء، 

ن اإلرسائيليـات وما أدخله املغرضون يف التفسري ، ويربز هذا اجلانب عند احلديث ع

العلميـة وتثبيتهـا إيثـار الفائـدة ، مـع ورد األحاديث الضـعيفة واملوضـوعة وردها،

اخلطاب، وهذا يدفع السأم وامللل عن نفس طالب العلـم،  ، بتغري نمطوالتأكيد عليها

متـأثرًا بـام يقـرأ ومتفـاعاًل مـع مـا  ،ه مشدود الذهن حـارض القلـب والعقـلوجيعل

تـودد  ، باسـتعامله أللفـاظيبقى معه يف تفكـريه واسـتنتاجاتهيشد انتباهه ل، ستوعبا

حتمل معاّن الشفقة والرمحة عليه؛ كي ال ينزلـق يف رساديـب اجلهالـة،  ،لطالب العلم

 .(0)ومتاهات احلامقة، وظلامت الضاللة

مهيـة كـربى، ال أبني الرتبية والعلم، ملا هلام من  ابن العريب يف أسلوبه وهكذا مجع         

 ال متعلم.يستغنى عنهام عامل و

                                                
 .١7-١4ص املشني، إبراهيم مصطفى القرآن، أحكام وتفسريه اإلشبيل املالكي العريب ابن ينظر: – (2)
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 تعريفات أساسية: املبحث الثالث

 وبيان أمهيتهام. اللغة واالصطالحمفهوم الطريق والعّلة يف 

 ،يرضب :أي ؛الذي يطرق باألرجل بيل: الس  يف اللغة تأيت ويراد هبا الطريقالطريق لغة: 

بيل: الط ريُق األْعظام ، والُيقال أطرقة،  وجتمع عىل .ط ريُق الُعْظمى، وكذلك الس 

ع األشياءا ، والطريقة: اخلط يف اليشء، : مجع اجلمعوطرقات ،، وطرقوأطرقاء ووضا

ًة طاريقةً ُطْرقا  ًة، وطاريقا ْق يل تاْطريقاً  ،فوقا بعض: بعُضه ًة ُطْرقا ،  : اْخُرْج .وطر  قاني همٌّ وطرا

ق سْمعي كذا ، وطارا يال  رْي  ،وطرقاني خا عي بخا قات ماسام  ق  وأخذا ُفالن  يف الط رْ  ،وُطر 

ن امُم : تتاباع ،والت ْطريق: اْحتالا وتكه  قا الظ الُم والغا قات علينا األْخباُر  ،وتطارا وتطارا
(1) . 

نُو فالن ياطاُؤهم الطريُق، قال: سيبويه، إ نام هو عىل »  :) طرق (قال ابن منظور يف مادة  ...با

ة الكالم؛ أاي أاهُل الطريق، وقيل الطريق هنا الساب لُة،  عا قاء، ...سا قة، وأاْطر  واجلمع أاْطر 

قا إ ىل األامر تاني  من  وُطُرق، وُطُرقات...وتاطاره كه ابتغى إ ليه طاريقاً، والطريق: ما بني الس 

يقة ...النهْخل،  ْذهبه، يقال: ما زال فالن عىل طار  رية، وطريقة الرجل ما والطهُريقة: الس 

يقة: احلال، يقال: هو عىل  يقة، والطهر  واحدة؛ أاي عىل حالة واحدة، وفالن حسن الطهر 

ي ئة. نة، وطاريقة سا يقة حسا ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ   ٹ  ٹ  چ .. وقوله تعاىل: طار 

يقة اهلُ ]  11اجلن: [ چڤ  
و  استقاموا عىل طار   ..دى، وقيل: عىل طاريقة الُكْفر، أاراد لا

                                                
(1)

ب بمرتىض ، تاج العروس من جواهر  –  اق احلسيني ، أبو الفيض ، امللق  د بن عبد الرز  د بن حمم  القاموس، حمم 

بيدي، حتقيق جمموعة من املحققني، النارش دار اهلداية. املحكم واملحيط األعظم، أبو احلسن عل بن إسامعيل بن  الزه

، 1م(، ج0222لمية، سنة: هـ(، حتقيق عبد احلميد هنداوي )بريوت، مط: دار الكتب الع197سيده املريس)ت

 088-081ص
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يقة: ، ] 11طه:  چېئ  ېئ    ىئ   ىئ  چ وقوُله تعاىل:  جاء يف التفسري أان الطهر 

تكم األارشاف، والعرب تقول للرجل الفاضل هذا  امع  الرجاُل األارشاف، معناه: بجا

ياُرُهم،  ة القوم أاماث ُلهم وخ  يقا ه، وطار  ة قوم  يقا هم أايضًا: الرجاُل ...طار  وطارائ ُق قوم 

تكم املُْثىل أاي بُسنهتك: األرشاف،... وقال األاخفش يقا ودينكم، وما أانتم عليه،  وقال  مبطار 

قًا خمتلفة أاْهواؤنا ؛ ]11اجلن: [ چائ          ەئ  ەئ  وئ   چالفراء:  را
 .(1)"أاي ُكنها ف 

أستعري كل مسلك يسلكه اإلنسان يف فعل  -أي عن الطرق -وعنهقال الراغب:            

 .(0)حممودًا كان أو مذموماً 

 صطالحاً:الطريق ا

وعند الصوفية مراسم اهلل  .(1)التوصل بصحيح النظر فيه إىل املطلوب ما يمكن         

السرية املختصة  ،وقيل الطريق يف عرفهم ،وأحكامه املرشوعة التي ال رخصة فيها

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

ل يلوالطريق تطلق وُيراد هبا        ل يُل لغًة: ، الده الده ُد إىل املاْطلُ "وا ة  ُهوا املُْرش  الما ، ألنهُه عا  وب 

ْيه   لا  .(1)عا

                                                
 .443ص ،٩0ج ،املرصي األفريقي منظور بن مكرم بن حممد العرب، لسان - (1)

 .505ص للراغب، املفردات ينظر: – (2)

 هـ٩407 سنة: ،ببلرشز الصدف مط: ،كراتيش) ،الربكتي املجددي اإلحسان عميم حممد ،الفقه قواعد  - (3)

 52٩ص م(،٩١42 -

 الرسول رب عبد بن النبي رب عبد القايض ،الفنون اصطالحات يف العلوم جامع أو العلامء دستور - (4)

 ،٩ط: ، العلمية الكتب دار مط: بريوت،) ،فحص هاين حسن الفارسية: عباراته عرب ،نكري األمحد

 .٩١١ص ،4ج (،م 4000 - هـ ٩44٩سنة:
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ْطُلوٍب وأم   يٍح النهظار  فيه إىل ما
ح  ُن التهوُصُل بصا

يا اصطالحًا: فهو ما يمك  ربا   .(0) خا

وتعني كلمة الطريقة: املظهر الشكل للطريق الذي سلكه ابن العريب يف كتابه أحكام 

التي ترتسم يف خمي لة الباحث بعد قراءته  -التصور-الشكلية، بمعنى الناحية  القرآن

 لتفسريه.

 تعريف العّلة لغًة:

ه بحلوله يتغري احلال ألن   ؛املرض علة مي  ومنه ُس  ،معنى حيل باملحل فيتغري به حال املحل

لال: تكراروُتطلق عىل سبب اليشء والداعي إليه.، من القوة إىل الضعف  .(1)الرشب والعا

لهةُ "قال اجلوهري:  : املرض، وحدث  يشغل صاحبه عن وجهه، كأنه تلك العلهةا والع 

لهكا اهلل، أي  . وال أعا ليل  ، أي مرض، فهو عا ه ُشغله األول. واعتله صارت ُشغاًل ثانيًا مناعا

لهٍة واْعتالهُه، إذا اعتاقاه عن أمر. واْعتالهُه:
لهٍة. واعتاله عليه بع 

 .(1)جتنهى عليه ال أصابك بع 

 ويف االصطالح:

                                                                                                                                 
(1)

درويش، حممد املرصي، )بريوت، مط: مؤسسة ، حتقيق: عدنان يالبقاء الكفوم كتاب الكليات، أليب - 

 171م(، ص1997 -هـ 1119، سنة: 1الرسالة، ط:

 هـ،٩445 سنة: حزم، ابن مط: )بريوت، الشنقيطي، األمني حممد السعود، مراقي عىل الورود نثر  – (2)

 .70ص م(4004

 احلديث، دار مط: قاهرة،)ال هـ(،4٩7)ت الفريوزآبادي يعقوب بن الدين جمد املحيط، القاموس ينظر: – (3)

 الفيومي، عل بن حممد بن أمحد املنري، املصباح .٩٩52-٩٩53ص )علل(، مادة م(،4004 هـ،٩44١سنة:

 .435 ص ل(، ل )ع مادة م(،4005 هـ،٩444سنة: احلديث، دار مط: )القاهرة،

 مط: )بريوت، ـ(،ه5١4اجلوهري)ت محاد بن إسامعيل نرص أبو )الصحاح(، العربية وصحاح اللغة تاج – (4)

 ٩024ص ،4ج )علل(، مادة م(،400١ هـ،٩450سنة: ،3 ط: العريب، الّتاث إحياء دار
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فها بقوله: هي  اختلفت عبارات األصوليني يف تعريف العلة عىل أقوال، فمنهم من عره

ف للحكم ، ومنهم من قال: هي الباعث عىل رشع احلكم، وقيل: هي  الوصف املُعر 

الشنقيطي خ حممد األمني الوصف املؤثر يف احلكم بجعل الشارع ال بذاته . وعرفها الشي

  (1)"حلكمة الباعثة عىل ترشيع احلكمالوصف املشتمل عىل ا" بأهنا:

واحلامل، ، والباعث، مارةواأل، والدليل، أسامء خمتلفة، فهي تسمى: السبب وللعلة

 . (0)، واملؤثرواملقتض ، واملوجب ، واملناط،والداعي، واملستدعي

 بالدليل الّراجح.مفهوم الّتجيح يف اللغة واالصطالح وحكم العمل 

ورجحت ، قلت كفته باملوزون، تقول رجحت امليزان، زيادة املوزون الّتجيح لغًة:

، فهو إثبات الفضل يف أحد جانبي املتقابلني، أو جعل اليشء اليشء بالتثقيل فضلته

."جاء يف الصحاح:  ،(1)راجحاً  ُح، ُرْجحانًا، أي مالا ُح وياْرُجُح ويرج  ْرجا حا امليزاُن يا جا  را

ُة بالغالم،  ْت األُْرجوحا حا جه را ْحُت تاْرجيحًا، إذا أعطيته راجحًا. وتا جه ْحُت لفالن، ورا وأاْرجا

ْلم راجيح يف احل  ْحُتُه، أي كنت أرزنا منه. وقوم ما جا را ْحُته فا  .(1)أي مالت. وراجا

                                                

 .474ص الشنقيطي، األمني حممد الفقه، أصول مذكرة – (1)

 حممد حتقيق: (،هـ7١4 )ت الزركيش اهلل عبد بن هبادر بن حممد الدين بدر ،الفقه أصول يف املحيط البحر - (2)

 .٩04 ص ،4ج (،م4000 - هـ٩44٩ سنة: العلمية، الكتب دار مط: )بريوت، ،تامر

 .240 ص آبادي، الفريوز املحيط، القاموس ينظر: – (3)

 .445ص ،٩ج اجلوهري، الصحاح، – (4)
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ليلني عىل اآلخر صطالحًا:الّتجيح ا  اجب: هواحل، وقال ابن (1)هو: بيان مزي ة أحد الد 

، وعرب بعضهم بزيادة وضوح يف أحد الدليلني ،(0)اقرتان األمارة بام تقوى به عىل معارضها

تقوية أحد الدليلني ، بمعنى: وبعضهم بالتقوية ألحد املتعارضني أو تغليب أحد املتقابلني

 .بوجه معترب

 رشوط الّتجيح:

 يشرتط يف الرتجيح ما يل :

ع ي وبينة ـ أْن يكونا بني األدل ة ال بني  1 البي نات أو الدعاوى، فال ترجيحا بني بي نة املده

ن أنكر. عى عليه؛ ألن البي نةا عىل املدعي واليمني عىل ما  املده

ح  أحدمها، فال ترجيحا بني دليلني متهفقني  0 ُق التعاُرض  يف الظاهر بني الدليلني املرجه ـ حتق 

 يف املدلول.

ُر اجلمع  بني الدليل 1 ني، فإْن أمكنا اجلمُع بينهام والعمُل هبام معًا مل يانتقل املجتهُد إىل ـ تعذ 

الرتجيح؛ ألن الرتجيحا ُيفِض إىل ترك الدليل املرجوح، واجلمع فيه عمل  بكال الدليلني 

مها. -ولو من وجٍه  -يف اجلملة، والعمُل بالدليلني          أوىل من إمهاهلام أو إمهال أحد 

                                                
 )بريوت، تركي، املجيد عبد حتقيق: هـ(،475)ت: الباجي الوليد أبو األصول، أحكام يف الفصول إحكام -(1)

  .١ فقرة ،٩74ص م(،٩١47  سنة: اإلسالمي، الغرب دار مط:

 دار مط: )بريوت: هـ(،242 ت: احلاجب) ابن واجلدل، األصول علمي يف واألمل الوصول منتهى – (2)

 تاج ،احلاجب ابن خمترص عن احلاجب رفع .444ص م(،٩١43 هـ،٩403 ة:سن ،٩ ط: العلمية، الكتب

 سنة: ،٩ط: الكتب، عامل مط: بريوت، ) ،املوجود عبد أمحد عادل معوض، حممد عل : حتقيق ،السبكي الدين

 .204ص ،4ج (،م ٩١١١ - هـ ٩4٩١
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رشوط الرتجيح التي ال بد من اعتبارها أن ال يمكن اجلمع بني  من"قال الشوكاّن: 

 .(1)املتعارضني بوجه مقبول، فإن أمكن ذلك تعني املصري إليه، ومل جيز املصري إىل الرتجيح

م. -1 ُر ناسخ  للمتقد   عدم معرفة تاريخ كلٍّ من الدليلني، فإْن ُعرفا التاريُخ فاملتأخ 

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 الن صني ناسخًا لآلخر. 

 : العمل بالدليل الّراجح  حكم 

املجتهد إذا تعارض عنده دليالن يف الظاهر، ومل يتمكْن من اجلمع بينهام، وال جيب عىل 

كى اإلمجاعا عىل  مها؛ ليعملا بالراجح. وقد حا ُح أحدا القول  بالنسخ أْن يبحثا عام  ُيرج 

أنه متفق  "، قال الشوكاّن: (0)العمل بالراجح من الدليلني عند تعارضهام غرُي واحدٍ 

ومن نظر يف أحوال الصحابة، والتابعني، ، ذلك إال من ال يعتد بهخيالف يف عليه، ومل 

 .(1)"وتابعيهم، ومن بعدهم، وجدهم متفقني عىل العمل بالراجح وترك املرجوح

ا  :جح وترك املرجوح كثرية نذكر منهاوأدلتهم عىل وجوب العمل بالدليل الر 

                                                
 ،هـ(٩430 : )املتوىف الشوكاين حممد بن عل بن حممد ،األصول علم من احلق حتقيق إىل الفحول إرشاد - (1)

 ،4ج (،م٩١١١ - هـ٩4٩١ سنة: ،٩ط: ،العريب الكتاب دار مط: بريوت، ) ،عناية عزو أمحد حتقيق:

 .424ص

 عل أمحد حتقيق هـ(،434)ت البغدادي الفراء احلسني بن حممد عىلي أبو الفقه، أصول يف العدة – (2)

 علم من املستصفى ،٩٩0١ص ،5ج م(،٩١40 هـ،٩400سنة: الرسالة، مؤسسة مط: بريوت، املباركي،)

 ،5١4ص  ،4ج هـ(،٩402سنة: العلمية، الكتب دار مط: )بريوت، (،303الغزايل)ت حامد أليب األصول،

 .425ص ،4ج الشوكاين، الفحول، إرشاد

 .425ص ،4ج الشوكاين، الفحول، إرشاد – (3)
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حني بعثه إىل اليمن قاضيًا،  -ريض اهلل عنه–تقرير النبي صىل اهلل عليه وسلم ملعاذ  -1

، م ا يدل عىل اعتبار الرتجيح والعمل (1)عىل ترتيب األدلة وتقديم بعضها عىل بعض

اجح بالر 
(0). 

اجح، فقد رجحوا خرب أم  -0 إمجاع الصحابة والسلف عىل وجوب العمل بالن ص الر 

الا را املؤمنني عائشة ريض اهلل عنها يف التقاء اخلتانني، حيث قالت:  ىله اهللهُ قا ُسوُل اهلله  صا

                                                
(1)

يْ  –  لا ىله اهللهُ عا ُسولا اهلله  صا ن  قاالا روي أانه را اًذا إ ىلا اْلياما ثا ُمعا بْعا ادا أاْن يا ما ملاها أارا له سا  وا
ضا  :ه  را ا عا  إ ذا

يْفا تاْقِض  كا

 اهلله  صا 
ُسول   را

ب ُسنهة  ْد يف  ك تااب  اهلله  قاالا فا ْ جتا  إ ْن ملا الا فا الا أاْقِض  ب ك تااب  اهلله  قا اء  قا له لاكا قاضا سا  وا
يْه  لا الا ىله اهللهُ عا ما قا

ُد را  الا أاْجتاه  الا يف  ك تااب  اهلله  قا لهما وا سا  وا
يْه  لا ىله اهللهُ عا  اهلله  صا

ُسول   را
ْد يف  ُسنهة  ْ جتا  إ ْن ملا ُسوُل فا با را ا الا آُلو فارضا ْأي ي وا

ي وا 
الا احْلاْمُد هلل ه  الهذ  قا ُه وا ْدرا لهما صا سا  وا

يْه  لا ىله اهللهُ عا ُسولا اهلله . أخرجه أبو اهلله  صا  را
ُسول  اهلله  مل اا ُيْريض  ُسولا را فهقا را

، ؛ الرتمذي يف سننه عن أصحاب معاذ، 53١4داود، كتاب األقضية، باب اجتهاد الرأي يف القضاء، رقم: 

، رق يْفا ياْقِض   كا
ايض  اءا يف  اْلقا ا جا ، وقال 1019م:كتاب األحكام عن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم بااب ما

لٍ "فيه:  ي ب ُمتهص  نْد  يْسا إ ْسنااُدُه ع  لا  وا
ْجه  ا اْلوا ذا ْن ها

ُفُه إ اله م  ْعر  يث  الا نا د  ا حا ذا التاريخ "، وقال البخاري يف "ها

ن كان الفقهاء كلهم يذكرونه إ[: ال يصح، وقال عنه ابن اجلوزي: هذا حديث ال يصح و088/ 0] "الكبري

يه ولعمري إن كان معناه صحيحا إنام ثبوته ال يعرف ألن احلارث بن عمرو جمهول يف كتبهم ويعتمدون عل

وأصحاب معاذ من أهل محص ال يعرفون وما هذا طريقه فال وجه لثبوته، العلل املتناهية يف األحاديث 

هـ(،  حتقيق: خليل امليس، )بريوت، مط: دار الكتب 998الواهية، عبد الرمحن بن عل بن اجلوزي)ت 

 899، ص0هـ ( ج1121لمية، سنة: الع

 دار مط: )بريوت، اجلميل سيد حتقيق: هـ(،25٩)ت اآلمدي حممد بن عل ،األحكام أصول يف اإلحكام - (2)

 .442ص ،4ج هـ(٩404 سنة: ،٩ط: ،العريب الكتاب
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لهما  سا  وا
ْيه  لا نْيا إ  " :عا لاسا با ا جا با اْلُغْسُل  ذا جا ْد وا قا تاانا فا

تااُن اخْل 
ماسه اخْل  ا اأْلاْرباع  وا ب ها ، (1)"ُشعا

 إن  "ريض اهلل عنه وهوقوله: سعيد اخلدري  عىل حديث أيب
 
أي إن ام  (0)"ام املاُء من املاء

 -سلمعىل آله وصىل اهلل عليه و-أزواج رسول اهلل  الرتجيح: أنالغسل من املني؛ ووجه 

اجح ما قدمت  أعلم بفعله من الرجال األجانب؛ فلو مل جيب الرتجيح والعمل بالر 

  .سعيدالصحابة خرب عائشة عىل خرب أيب 
ومن صور الدليل عىل وجوب العمل بالراجح: أن  عمر ابن اخلطاب قبل خرب أيب           

اُن "االستئذان حيث أخرب عن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم أن ه قال: موسى يف  االْست ْئذا

ثاً  صىل اهلل عليه  -سمعت رسول اهلل"بقوله: ، ووافقه أبو سعيد اخلدري يف الرواية (1)"ثاالا

 .(1)"سلم يقول هذاعىل آله وو

كانوا  -رضوان اهلل عليهم-إىل غري ذلك من الوقائع التي تدل عىل أن  الصحابة           

يأخذون بمبدأ الرتجيح والعمل به يف ترجيح بعض النصوص عىل بعض، يقول الغزايل 

ن الصحابة كانوا يرجحون األدلة ويقدمون بعض املصالح عىل بعض إ"يف املنخول:  

                                                
 له، واللفظ ومسلم ،444 رقم: اخلتانان، التقى إذا باب الغسل، كتاب هريرة، أيب حديث من البخاري - (1)

ِخ  َباب احليض، كتاب وِب  امل َاءِ  ِمن   امل َاء   َنس  ج  لِ  َوو  ِ  بِال تَِقاءِ  ال غ س  تَاَنني 
ِ  وغريمها ،342رقم ،اخل 

 .3٩١-3٩4رقم املاء، من املاء إّنام َباب احليض، كتاب اخلدرّي، سعيد أيب حديث من مسلم – (2)

 ،3772 رقم: ثالثاً، واالستئذان التسليم باب االستئذان، كتاب ، اخلدريّ  سعيد أيب حديث من البخاري - (3)

-4004رقم ،االستئذانِ  َباب اآلداب، كتاب األشعري، موسى وأيب اخلدرّي، سعيد أيب حديث من ومسلم

400١- 40٩0. 

 .4007رقم ،االستئذانِ  َباب اآلداب، كتاب اخلدرّي، سعيد أيب حديث من مسلم - (4)
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ق عىل رواية معقل بن يسار وغريه وال معنى للرتجيح ويقدمون رواية أيب بكر الصدي

 .(1)"سواه

اجح،  اجح لزم العمل باملرجوح، ويف هذا ترجيح للمرجوح عىل الر  وإذا مل يعمل بالر 

 وذلك متنع عقاًل.

، وبعض الظاهرية، وبعض املعتزلة إىل (0)وذهب أبو بكر الباقالّن من املالكية               

، وأدلتهم عىل (1)جيح، وقالوا يلزم عند التعارض التخيري أو التوقفإنكار العمل بالرت

ار   }هذا قوله تعاىل:  ا ُأويل  اأْلاْبصا وا يا ُ اْعتارب  ، ووجه الداللة من هذه اآلية، [0]احلرش :  {فا

أن  اهلل تعاىل أمر باالعتبار مطلقًا من غري تفصيل؛ وعليه فال وجه لوجوب العمل 

صىل -، فالعمل باملرجوح رضب من االعتبار، كام استدلوا بقوله بالراجح دون املرجوح

                                                
 ،5ط: املعارص، الفكر دار )بريوت، هيتو، حسني حممد حتقيق هـ(،303)ت الغزايل حامد أبو املنخول، – (1)

 .355ص م(٩١١4 هـ،٩4٩١ سنة:

(2)
 املتكلمي القايض أبو بكر حممد بن الطيب بن حممد بن جعفر بن القسم، املعروف بالباقالّن البرص - 

املشهور؛ كان عىل مذهب الشيخ أيب احلسن األشعري، ومؤيدا اعتقاده ونارصا طريقته، وسكن بغداد، 

انه وانتهت إليه ( ، وكان يف علمه أوحد زم1وصنف التصانيف الكثرية املشهورة يف علم الكالم وغريه )

بجودة االستنباط ورسعة اجلواب، وكان كثري التطويل يف املناظرة مشهورا  الرياسة يف مذهبه، وكان موصوفاً 

؛ األعالم 019، ص1، ابن خلكان، جهـ، ينظر: وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان121تويف سنة  بذلك، 

 . 181، ص 1للزركل، ج

 إسامعيل حممد املجيد عبد اإلسالمي، الفقه يف وأثره احلديث خمتلف بني ّتجيحوال التوقيف منهج ينظر: – (3)

 نثر ؛53٩ص م(،٩١١7 هـ،٩4٩4 سنة: ،٩ط: والتوزيع، للنرش النفائس دار مط: )األردن، السوسوة،

 .347ص: الشنقيطي، الورود،
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ائ رُ ": -اهلل عليه وعىل آله وسلم ىله الرسه  تاوا ر  واهلل يا
،فإن دل  عىل (1)"ناْحُن ناْحُكُم ب الظهاه 

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

ال تصلح دلياًل عىل عدم وجوب العمل  واعرتض عىل الدليل األول، أن  اآلية       

بالراجح، وإن ام تفيد األمر بالنظر واالعتبار، وم ا الشك فيه أن  النظر واالعتبار يقتضيان 

ا عن الدليل الثاّن فقد استدلوا   العمل بالراجح؛ ألن ه أقوى من غريه يف نظر املرجح، أم 

ذي جيب العمل به هو ما ترجح بحديث ال أصل له، ولو افرتضنا صحته، فإن  الظاهر ال

اجح عماًل بالظاهر وخمالفته يف العمل  أحد طرفيه عىل اآلخر؛ فيكون العمل بالر 

  .(1)باملرجوح يكون عكس الظاهر

                                                

(1)
الفوائد ؛ 190جلوّن، صاخلفاء ومزيل االلباس عام اشتهر من االحاديث عىل ألسنة الناس، العكشف  – 

هـ(، حتقيق عبد الرمحن بن حييى املعلمي 1092املجموعة يف األحاديث املوضوعة لألمام حممد بن عل الشوكاّن )ت:

، 022م(، ص1912هـ، 1172، سنة:1اليامّن وعبد الوهاب عبد اللطيف، )القاهرة، مط: السنة املحمدية، ط:

ةا  لاما الا إ نه وصح  يف معناه  عن ُأم  سا قا ْم فا ْيه  لا جا عا را  فاخا
اب ه  نْدا با

اٍم ع  صا
باةا خ  لا لهما جا سا  وا

ْيه  لا ىله اهللهُ عا عا النهب ي  صا
م  ْت سا الا ا قا اما أانا

ُب  أاْحس  كا وا
ل  ُه ب ذا ْن باْعٍض أاْقِض  لا

ُكونا أاْبلاغا م  ْعًضا أاْن يا له با لاعا ي اخْلاْصُم فا
ْأت ين  ُه يا إ نه ق   بارشا  وا ُه ب حا ْيُت لا ْن قاضا ق  فاما

اد  ُه صا أانه

ا ْعها يادا
ا أاْو ل  ْلياْأُخْذها ْن النهار  فا

ة  م  ْطعا
يا ق 

اما ه  إ نه ٍم فا
اُء يف  "ُمْسل  ضا ، البخاري من حديث أم  سلمة، كتاب األحكام،  باب اْلقا

، رقم  اء  وا  سا
ه  ث ري  كا  وا

ل يل  امْلاال   .1117قا

  .420ص ،4ج الشوكاين، ،الفحول إرشاد – (2)

 هامش عىل األنصاري، الدين نظام بن حممد العلّ  عبد الثبوت، مسلم رشح الرمحوت فواتح – (3)

  .404ص ،4ج هـ(٩544 سنة: ،٩ ط: األمريية، طبعة مط: )بوالق، الغزايل، حامد أليب املستصفى
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يظهر أن  مذهب مجهور القائلني بوجوب العمل  أمل فيام استدل به كال الفريقنيوبالت  

اجح هو األوىل؛ وذلك لقوة أدلتهم؛ وألن  الت اجح واملرجوح، أو بالر  سوية بني الر 

 . (1)التوقف عن العمل هبام، أمر ال يقبله عقل، وال يقره منطق

اجح ال ينهض باحلجي ة عىل ما ادعوه،         ما  استدل به القائلون بعدم وجوب العمل بالر 

 .ومذهب مجهور العلامء هو القول الذي يعتد به وال  ُيصار إىل غريه

جيح يتاحلديث عىل و     ث عنه؛ عني  مسألة الرت  أن يكون هناك تعارض، فلزم أن نتحد 

ن مراحل دفع التعارضن  الرت  أل نْي  وأن ه ال ُبد  منه إذا مل  ،جيح واحد م  ن اجلمع با
نتمكن م 

  أو معرفة تارخييهام ل نعمل باملتأخر ناسخًا واملتقدم منسوخًا . املتعارضنيالدليلني

 

 تعريف التعارض لغًة : 

ن ، بلة عىل سبيل املامنعة واملواقعة، وهي املقاعارضة امل التعارض لغًة : مصدر تعارض  م 

والتعارض عىل وزن تفاعل من )الُعرض (، وهو اجلهة أو الناحية، كأن  املتعارضني يقف 

 .(0)كل منهام يف عرض اآلخر؛ أْي ناحيته وجهته، فيمنعه من النفوذ إىل وجهته

م يكون    التعارض لغًة : التقابل والتامنع واملواقعة .وما تقد 

 تعريف التعارض اصطالحًا :    

                                                

 إسامعيل حممد املجيد عبد اإلسالمي، قهالف يف وأثره احلديث خمتلف بني والّتجيح قيفالتو منهج :ينظر -(1)

 .435 ص السوسوة،

 جيب، أبو سعدي الفقهي، القاموس ؛٩075ص )عرض(، مادة أبادي الفريوز املحيط، القاموس ينظر – (2)

 .447ص (،م ٩١44 - هـ ٩404 سنة: ،4ط: ،الفكر دار مط: ،دمشق)



 أساسية تعريف ات                                                              الثالث  لمبحثا

 

~ 132 ~ 
 

ف األصوليون التعارض بتعريفات عدة ، منها:   ،(1) عىل سبيل املامنعةتقابل دليلني عر 

تني الشوكاّن، وقيل:وهو تعريف الزركيش ، واختاره   عىل وْجه  املتساويتنيتقابل احلُج 

ب ُكله واحد منهام ل  واحلرمة ، والنفي واإلثبات يوج  به األخرى : كاحل   . (0)ضد  ما توج 

عىل وجه يمنع كل  واحد منهام حجتني وتقابلهام، تدافع فالتعارض هو عبارة عن          

ا مفهوم الت عارض عند املفرسين، فهو أشمل وأوسع مقتىض صاحبه ، عند األصوليني، أم 

ا عند  من مفهومه عند األصوليني؛ ألن  موضوع التعارض عندهم هو األدل ة الرشعي ة، أم 

فهو األقوال املختلفة يف التفسري، خالف تضاد، أو  -موضوع جمال بحثي -أهل التفسري

 (1)خالف تنوع من باب محل اآلية عىل أوىل الوجوه، وأقوى األقوال.

ن طرفني متقابلني أو متعارضنيو       ح الرتجيح ال ُبد  فيه م  ْيناُهاما  حتى نرج  ال وهذا  ،با

ه بحصوليكون إال   أي أن  التعارض قد ال  ؛والعكس ليس كذلك ،التعارض أو تاومه 

نْي األدل   ْيناُهاما أو بالعمل بالن  ة وتم  حيتاج إىل الرتجيح ، خاصة إذا كان با اسخ دفعه باجلمع با

جد إال به ، وترك املنسوخ، كام هو معلوم، فالتعارض أساس ل لرتجيح وأْصل له ال يو

فهو  مبني  عليه،  ل ذلك أصبح التعارض والرتجيح، متقابلنْي متامًا كاملنطوق واملفهوم، 

، ونحوها .  واملطلق واملقيد، والعام  واخلاص 

 استقراء ترجيحات املفّسين

                                                
   .434ص ،4ج الشوكاين، الفحول، إرشاد ؛407ص ،4ج الزركيش، الفقه، أصول يف املحيط، البحر - (1)

 (،م ٩١١5 -هـ ٩4٩4 سنة: ،٩ط: العلمية، الكتاب دار مط: بريوت، ) الّسخيس، الّسخيس، أصول - (2)

 .٩4ص ،4ج

 .54ص ،٩ج احلريب، حسني املفّسين، عند الّتجيح قواعد ينظر: - (3)
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ة عىل تعليالت علمية إن املتتبع ألقوال أهل التفسري جيد ترجيحاهتم واختياراهتم مبني       

ية معينة عىل الفهم الصحيح ملدلول اآلية املبحوث فيها، صاحلة أن  التواستدال نص 

دوها، فجعلوا الضابط، واألمر الكل  املنطبق عىل مجيع  تكون ُطرقًا سلكوها وقواعداً قع 

بب  ح املفرس  قوالً يذكر بعده الس  بعثهم عىل الرتجيح بني األقوال، فتارة يرج  جزئياته، ما

أو  ،ل محل الن ص عىل ظاهره إال بدليلاألص": ، فيقول مثالً املوجب للرتجيح عنده

إىل غري ذلك، من ذكره للقواعد والضوابط  بعموم اللفظ ال بخصوص السببالعربة 

اجح يف كالم اهلل تعاىل ل هبا  ملعرفة الر  والُطرق األغلبية التي توص 
(1) . 

ْثنا يف تفسري عميد املفرسين ابن جرير الطربي        عىل سبيل املثال،   -رمحه اهلل-فإْن باحا

ها، أو معناها، أو مرجحا بمقتضاها ً هائال من القواعد التي أشار إليها إما بنص  نجد كام 
(0). 

 

، (0)ية، وكذا ابن تيم(1)وكذلك  الشأن  عند ابن كثري، الذي سلك ُطرقًا كثرية يف ترجيحاته

 وغريهم.  (9)، والشنقيطي(1)، والشوكاّن(1)والبغوي

                                                

 املتعلقة الّتجيح قواعد يف دراسات ؛5١ ،٩ج للحريب، املفّسين، عند الّتجيح قواعد ينظر: -(1)

 434ص ،٩ج ، الرومي سليامن بن الرمحن عبد بن اهلل عبد الرازي، ترجيحات ضوء يف القرآين بالنص

 يف الطربي اإلمام ترجيحات" بعنوان السحيباين، احلميد عبد إعداد من دكتوراه رسالة هناك -(2)

 أصول كلية اإلسالمية، سعود بن حممد اإلمام بجامعة احلريب، حسني مع املوضوع مقتسام ،"تفسريه

 .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 

سالة بعض اإلشارات عىل ُطرق وأوجه لقول ما، أو اعتامدهم عل حكم ما، ويف هذه الر

ترجيحات ابن العريب التي سلكها يف ترجيحاته، من خالل كتابه أحكام القرآن، واهلل 

 املستعان وعليه الت كالن.  

 

 

                                                                                                                                 
 اإلسالمية اجلامعة العواجي، اهلل لعبد دكتوراه، رسالة تفسري، يف اآليات ملعاين كثري ابن احلافظ ترجيحات -(1)

  .الكريم القرآن كلية املنورة، باملدينة

 درجة لنيل رسالة األنبياء، سورة آخر إىل الفاحتة سورة أول من التفسري، يف تيمية ابن اختيارات -(2)

 الدين أصول كلية اإلسالمية، سعود بن حممد اإلمام جامعة هندي، ملحمد الدكتوراه،

 الدوسي. فهد إعداد من اإلمام، جامعة من املاجستري درجة لنيل رسالة تفسريه، يف البغوي ترجيحات -(3)

 اإلسالمية  اجلامعة من السناين، عل إعداد من راه،دكتو رسالة ،التفسري يف الشوكاين اإلمام اختيارات -(4)

 املنورة. باملدينة

 اإلمام جامعة من اهلويمل، تركي إعداد من ماجيسّت، درجة لنيل رسالة تفسريه، يف الشنقيطي ترجيحات -(5)

 الدين. أصول كلية اإلسالمية، سعود بن حممد
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ال حتىصـ وال تعـد،  ولعـل   ة مج ـله فوائد  القدر عظيم املنزلة، جليل القراءات علم   علم

حفظ كتاب اهلل تعـاىل ،  مع التيسري والتخفيف يف حفظ القرآن وفقه معانيه برز فوائده:أ

باإلضـافة إىل أن قـراءة ، من التحريف والتبديلباشتامله عىل األوجه املتعـددة للقـراءات

حقق عىل الوجه األكمل  إاله بمعرفة كيفيـة تالقرآن والتعبد بتالوته كام أمر اهلل تعاىل ال ت

حـن ص مـن الل  فـاظ والوقـوف عـىل أداء الكلـامت القرآنيـة، لـيحفظ الـن لالنطـق باأل

، ناهيك عىل اإلبانة عن اإلعجـاز بتنـوع وجـوه واالنحراف عن مقتضياهتا ومدلوالهتا

التالوة، فإن  االختالف يف احلرف رب ام دل  عـىل معـاّن مـن العلـم ال توجـد يف احلـرف 

اآلخر، فتكون الكلمة الواحدة تؤد ى عىل صورتني أو أكثر مـن الن طـق تـدل عـىل كـل  

تنـوع القـراءات " لذي دل ت عليه األخرى. يقول الزرقاّن:صورة منها عىل معنى غري ا

يبتدئ من مجال هذا اإلجياز  ،وذلك رضب من رضوب البالغة ،يقوم مقام تعدد اآليات

أضف إىل ذلك ما يف تنوع القراءات مـن الرباهـني السـاطعة ، وينتهي إىل كامل اإلعجاز

صـىل -جاء به وهو رسول اهلل واألدلة القاطعة عىل أن القرآن كالم اهلل وعىل صدق من 

ال تـؤدي إىل  ،هذه االختالفـات يف القـراءة عـىل كثرهتـا فإن   ، -وسلموعىل آهلاهلل عليه 

ع قراءاتـه ه عـىل تنـو  بـل القـرآن كل ـ ،وال إىل هتافت وختاذل ،تناقض يف املقروء وتضاد

لـو ويشهد بعضه لبعض عىل نمط واحـد يف ع ، بعضه بعضاً ويبني   ،ق بعضه بعضاً يصد  

 .(1)"وهدف واحد من سمو اهلداية والتعليم ،األسلوب والتعبري

                                                
(1)

 ،1ط: املعرفة، دار مط: )بريوت، الزرقاّن، العظيم عبد حممد القرآن، علوم يف العرفان مناهل -

 .110-111ص م(،1999 هـ،1102 سنة:
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ـ هبذه املرتبة هذه األمهية هلذا العلم مل ا كانت          ة املفرس  بـه ، ففال عجب أن يكون ُعـده

صل إىل مراد اهلل، و ق منهـا حقق أغراض ومقاصد كثرية من التفسري،  سواء ما تعل  تا تا ُيتاوا

 أغراض التفسري. مجيعأو  ،أو الدالالت ،املعاّنأو ،األحكامب

ـ ُت أْ را وقا : مجـع قـراءة، مصـدر قـرأ يف اللغـة،لغـةً  القراءاتو ه مجعُتـ :أيُقْرآنـًا ء اليشا

ألنه مجع القصص واألمـر والنهـي  ؛القرآن قرآناً  وسمي  ، (1)بعضه إىل بعض وضممُت 

ثمـرة كتـب اهلل أاو ألانهـه جـامع ، والوعد والوعيد واآليات والسور بعضـها إىل بعـض

 .(0)املنزلة، أاو جلمعه ثمرة مجيع العلوم

ا  أو مذاهب العلـامء يف  ،صطالحي: العلم بكيفيات أداء كلامت القرآن الكريممعناها االأم 

ختلفة، بحيث يذهب كل إمام من أئمـة املواملذاهب والكيفيات ، (1)النطق بالقرآن الكريم

اء مذهبًا خيتلف عن غريه القراءات ثابتة بأسانيدها عـن النبـي صـىل اهلل عليـه وهذه ، القر 

لتزام هبا حكم رشعي ثابت بالسـنة النبويـة، أي بالنقـل ال بالعقـل، فضـابطها وسلم فاال

علـم :القـراءات، والرصفية(، فعلـم  القواعد النحويةقياسًا) ثبوت صحتها سامعًا وليس

ومواضـع  ،تفـاق نقلتهـاومواضـع ا ،وكتابتهـا ،يبحث يف كيفيـة النطـق بألفـاظ القـرآن

                                                

 .11ص ،1ج اجلوهري، العربية، وصحاح اللغة تاج –(1)

 هـ،1117 سنة: ،19ط: الرسالة، مؤسسة مط: )بريوت، القطان، مناع القرآن، علوم يف مباحث -(2)

  110-111ص م(،1997

(3)
 دار مط: )بريوت، هـ(،891)ت الزركيش اهلل عبد بن حممد الدين بدر القرآن، علوم يف الربهان– 

 القرآن، علوم يف العرفان مناهل ؛191-199ص ،1ج م(،0229 هـ،1101 سنة: ط، بدون الفكر،

 .111ص الزرقاّن، العظيم عبد حممد
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وصـحيحه مـا مل يصـح مـا  ،ومتييز متواتره من آحاده ،ذلك إىل ناقله امع عزو ،اختالفهم

اء عىل أنه قرآن روي   ، أو هي مذهب من مذاهب الن طق يف القرآن يذهب به إمام مـن القـر 

وعىل  عليه مذهبًا خيالف غريه، مع املوافقة لرسم املصحف، وثبوت اإلسناد للنهبي  صىل اهلل

 .(1)وسلم آله

ما  هيمنا يف هذا البحث، أن  ماقدمه ابن العريب يف جمال القراءات يدل داللة واضحة عىل    

ُعُلو  كعبه يف هذا العلم، الذي ال غنى ألحد عنه يف جمال التفسري، فلـم يقترصـ دوره عـىل 

العامل املبني واملفرس  فحسب، وإنام كان بجانب ذلك موجهـًا ومرشـدًا، ملعرفـة القـراءات 

واعها، وطرق توجيهها عىل املعاّن وترتيب األحكـام، حيـث سـأبني  يف هـذا الفصـل وأن

الُطرق التي تتبعها ابـن العـريب يف تـرجيح  املسـائل التـي هلـا عالقـة بـالقراءات ورسـم 

 .نة متثلت فيام يأيتاملصحف، و ذلك بتتُبعه لقواعد أساسية، وضوابط واضحة بي  

 

                                                
مات انظر: –(1)  مؤسسة مط: )بريوت، ع،يْ دا اجلُ  يوسف بن اهلل عبد القرآن، علوم يف األساسية املقد 

ان،  .181ص م(،0221 هـ،1108 سنة: ،1ط: الري 
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َرد ال الثابتة القراءة األول: املبحث  مستقلة. كآية وهي ت 

حيث ، الثابتة، موقف واضح بنّي  من القراءات الصحيحة ابن العريب موقف              

الصحيحة التي أمجعت عليها األمة، وقرأ هبا مجهور القراءات التي يقرأ هبا، وهي وّضح 

ام ا مل تكتب عبثًا، وإنّ القراء، ثم أشار إىل احلكمة من كتابتها باألوجه املختلفة فذكر أّي 

قرأ هبا مجيعًا عىل سبيل التخفيف والتوسعة والتيسري، فال يتعني عىل أحد كتبت حتى ي  

لكن ليس يف آية واحدة لئال يكون ذلك باعثًا ، وبجميعها، بل يقرأ ةواحد قراءةلتزام باال

 .(٩)واجلدال، بل كّل ماَثب ت جازت القراءة به بس واخللط فيؤدي إىل املنازعةعىل الل  

بالقراءات الصحيحة، وهي التي ثبتت بالتواتر  اً غيبل اً واهتاممفائقة ً عنايةً كام أبدى          

بع، ومن شهد هلم اء الّس اها، وقرأ هبا القرّ عن املعصوم عليه السالم من مبدئها إىل منته

، فاختالف القراءات من باب اختالف الّتنوع، ال اءمجهور األمة من مشاهري القرّ 

ختالف الّتضاد، وحيث تصح القراءة، كقراءات القّراء الّسبع؛ فإّن هلا من املعاين شيئاً ا

 وه قراءاته من عند هلل.عظيَم األثر، توقن معه نفس العارف أّن هذا القرآن بجميع وج

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

 ها.ة سندها وتواترة ثبتت عن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم بصّح أليا سنّ 

                                                

(1)
 ،111ص ،0ج العريب، ابن ، القرآن أحكام :ينظر – 
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ا قـرآن وهـي بمثابـة ها، ألّيـفال جيوز ألحد أن يطعن فيها أو يردّ  ،قراءة ما صحتإذا ف

القراءة ثالثـة  وصحة ويشّتط يف ثبوت، اآلية املستقلة التي تدل عىل معنى أو حكم آخر

 :رشوط

: أي أن يـروي تلـك القـراءة وسـلم وعىل آله إىل النبّي صىل اهلل عليه داسنصحة اإل -٩

 تواشتهر توتكون مع ذلك مما عرف إىل رسول اهلل، الضابط عن مثلة حتى تنتهيالعدل 

 عند أئمة الشأن الضابطني له غري معدودة عندهم من الغلط أو مما شذ به بعضهم.

لعربية ولو بوجه سواء كان الوجه فصيحا أم أفصح جممعا عليه أم خمتلفـا ل تهاموافق -4

هــو خــارج عـن العربيــة، يقــول ابــن  عـروفني مــايوجــد يف قــراءة القــراء امل فيـه، وال 

 ويعرفـه ،الضـبط وعـدم والغلـط السـهو وجـه عىل إال هذا مثل يصدر وال" :(٩)اجلزري

 .(4)"يوجد يكاد ال بل جداً  قليل وهو ،الضابطون واحلفاظ ،وناملحققّ  األئمة

أن  فمـن رشط صـّحة القـراءة، ولو احـتامالً  العثامنية أحد املصاحف تها لرسمموافق -5

 تكون موافقة لرسم واحٍد من هذه املصاحف التي عليها قراءات األئمـة املعتمـدين، أو

 عىل سبيل القطع واليقني.حمتملة تقديرا.

                                                
(1)

الدمشقي ثم حممد بن حممد بن حممد بن عل بن يوسف، أبو اخلري، شمس الدين، العمري  - 

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، 

از فويل قضاءها، ومات ودخل بالد الروم، وسافر مع تيمورلنك إىل ما وراء النهر، ثم رحل إىل شري

 .43، ص7م(. األعالم ، الزركل، ج ٩44١  -هـ 455فيها سنة: )

 دار مصورة )بريوت، ،عل حممد الضباع حتقيق: ،ابن اجلزري ،النرش يف القراءات العش  - (2)

 .18ص  ،1ج ،الفكر(
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فهذه الرشوط الثالثة، البـّد مـن اجتامعهـا كـي تكـون القـراءة صـحيحة معـدودة مـن 

   .(٩)القرآن

ى ابن العريب لإلجابة عن تساؤالت             ة يف هذا املوضوع، مثـل السـؤال ثم َتَصد  مهم 

حكـم  ثـمّ  (5) ؟وما احلكمة من ذلـك (4) عن حكم القراءة بالقراءات املختلفة يف القرآن؟

إن شـجرة "ام بـام يسـاوهيا يف املعنـى كقـراءة وإّنـ ،القراءة بغري األلفاظ الواردة يف اآلية

 .(4)"األثيم"بدل  "الزقوم طعام الفاجر

                                                
 القرآن، علوم يف العرفان مناهل ؛191-199ص ،1ج الزركيش  القرآن، علوم يف الربهان - (1)

مات112 -197ص القطان، من اع القرآنن علوم يف مباحث  ؛111ص الزرقاّن،  يف األساسية ؛املقد 

ْيع، يوسف بن اهلل عبد القرآن، علوم  .181-181ص اجلُدا

(2)
 .111ص ،0ج العريب، ابن القرآن، أحكام :ينظر – 

(3)
 .111-110ص نفسه، املرجع – 

(4)
ق ومِ  َشَجَرةَ  إن   }ذكر ابن العريب يف املسألة الثانية عند قوله تعاىل:  –  َثِيمِ  َطَعام   الز  )الدخان،  { األ 

ِويَ  " :  (44، 45 ع ودٍ  اب نَ  َأن   ر  َرأَ  َمس  اًل  َأق  َثِيمَ  َطَعامَ  َرج  َها َفَلم   األ  َهم   ، ال َفاِجرِ  َطَعام   : َله   َفَقاَل  ؛ َيف 

ٍب  اب ن   َرَوى َحت ى ، قَِراَءةً  الن اس   َفَجَعَلَها َرأَ  : َقاَل  َمالٍِك  َعن   َوه  ع ودٍ  اب ن   َأق  اًل  َمس  ق ومِ  َشَجَرةَ  إن   َرج   الز 

َثِيمِ  َطَعام   َل  َفَجَعَل  األ  ج  ودٍ  ب ن   اهلل ِ َعب د   َله   َفَقاَل  ، ال َيتِيمِ  َطَعام   : َيق ول   الر  ع  َِالٍِك  َفق ل ت ،رِ ال َفاجِ  َطَعام   : َمس   مل

َحِف  َفِفي : قِيَل  َفإِن  .... َنَعم   : َقاَل  ؟ َكَذلَِك  َيق وَل  َأن   َأَتَرى : ِل   امل  ص  َص  َراَءات   األ 
تاَِلَفات   قِ َرأ   َفبَِأي   َواخ  ق   ي 

نَا: ؟ ل  َأَلة   : َوِهيَ  ق  اعٍ  بَِجِميِعَها الث الَِثة   امل َس  َ ةِ  ِمن   بِإمِج  ِضَعت   َفاَم  ، األ  م  ظِ  إال   و  ف  آنِ  حِلِ ر  تَِبت   َواَل  ، ال ق   إال   ك 

ِقَراَءةِ  ا لِل  َزم   َلي َس  َوَلكِن   ، هِبَ َ  َأن   َيل  وء   ي َعني  ر  َرأَ  ، ِمن َها بِهِ  امل َق  ِف  َفي ق  لِ  بَِحر  لِ  ، امل َِدينَةِ  َأه  ام   َوَأه  لِ  ، الش   َوَأه 

ةَ  اَم  ، َمك  َزم   َوإِن  َج  َأال   ه  َيل  ر  ِف  آَيةً  َقَرأَ  َفإَِذا ، َعن َها ََي  لِ  بَِحر  َدَها ال تِي َوَقَرأَ  ، امل َِدينَةِ  َأه  ِف  َبع  لِ  بَِحر  امِ  َأه   الش 

اَم  ، َجائًِزا َكانَ  ل   َضَبطَ  َوإِن  ل   َأه  َراَءََت م   َبَلدٍ  ك 
َحِفِهم   َعىَل  بِنَاءً  قِ ص  ل   ، َسَلِفِهم   ن  عَ  َنَقل وه   َما َوَعىَل  ، م   َوال ك 

 .٩40- ٩٩١ ص ،4ج العريب، ابن القرآن، أحكام . اهلل ِ ِعن دِ  ِمن  
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مـن كثـري ممـا  ،أو طالب العلم ،التساؤالت أراح ابن العريب الباحثوباإلجابة عن هذه 

فبـدا مـن  يدور يف خلده من أسئلة حمتملة، وهذا من حماسن العلم ومن صفات العلـامء،

تفسريه هبذه الفوائد، وهضم هذه املصطلحات، فبفهمهـا تـدرك  قارىءصنيعه هذا إملام 

 .إشارات املؤلف التي أوردها يف طّيات تفسريه

 النقاط التالية:يمكن حرص أوجه ترجيحاته للقراءة الصحيحة يف  و

ذكر القراءات الصحيحة الواردة  يف اللفظ القرآين وتوجيهها عىل املعاين، والتنبيه عىل  -أ

َوَما َكاَن لِنَبِي  } تفسري قوله تعاىل: ال ترد، ومن األمثلة عىل ذلك، عند صحيحة ةا قراءأّي 

مَ  َأن  َيغ ل  َوَمن   ل ل  َيأ ِت باَِم َغل  َيو  ذكر ابن العريب  ،[٩2٩]آل عمران :  {ال ِقَياَمِة  َيغ 

 فهو ثابت   وبني  أن ما ورد فيه من القراءات "َيغ ل   "القراءات الواردة يف اللفظ القرآين 

 َكثرِيٍ  اب ن   َقَرأَ .." فقال: عليه وتبي نه التي تدّل  صحيح، ثم وجه هذه القراءات عىل املعاين

ٍرو َوَأب و ، بَِضم   َيغ ل   َوَعاِصم   َعم  ِ وَن، َوَفَتَحَها ال َغني  ا ال َباق  َ  قَِراَءةً  َصِحيَحَتانِ  َومه 

نًى ا..َوَمع  ِ  بَِضم   َقَرَأَها َمن   .َفَأم  : ال َغني  نَاه  نَمٍ  يِف  ََي ونَ  َأن   لِنَبِي   َكانَ  َما َفَمع  ه   َمغ   َلي َس  َفإِن 

ت هَ  ٍي، يِف  َواَل  ٍم.بِم  ه   َوح  ت َهمٍ  َلي َس  َأي   َضننٍِي، َواَل  بَِظننِيٍ  َلي َس  َفإِن  ه   فِيِه، بَِخي لٍ  َواَل  َعَلي هِ  بِم   َفإِن 

ِمننِيَ  َعىَل  َحِريًصا َأِمينًا َكانَ  إَذا وَ  ََي ون   َفَكي َف  امل  ؤ  ذ   َوه   ال َغنِيَمةِ  َرأ سِ  ِمن   َأَحب   َما َيأ خ 

م   فِيهِ  َله   ون  َوَيك   ؛ َسه  ِفي  َطِفيَ  َأن   َله   َكانَ  إَذا الص  َذ  ث م   أََراَد، َما ال َغنِيَمةِ  َرأ سِ  ِمن   َيص   َيأ خ 

َس  م  ونَ  اخل   َمة   َوَتك  َد  ال ِقس  َعَل  َكانَ  َفاَم  َذلَِك؟ َبع  اَلٍق  َكَراَمةَ  َذلَِك  لَِيف  َراٍق، َوَطَهاَرةَ  َأخ   َأع 

ةِ  َتَبةِ َمر   َمعَ  َفَكي َف  َمةِ  الن ب و  َساَلة َوِعص  َغل   َقَرأَ  َوَمن   .الر  ِب  ي  ِ  بِنَص  َبَعة   َفَله   ال َغني   َمَعاٍن: َأر 

: ل  َو  ، ي وَجد   األ  ت   :َتق ول   َكاَم  َغاالا َد  اَلًنا َأمح  ِويَ  َوَقد   ،َأَحد   ََي وَنه   أَن   لِنَبِي   َكانَ  َما الث ايِن: .ف   ر 

ِلَ  اَذ هَ  َأن   َ  ،َعب اسٍ  اب نِ  َعىَل  ت  َذا َوَفّس  ع ودٍ. َواب ن   ِلي عَ  هِبَ . َنَعم   :َفَقاَل  َمس  ت ل   َيِصح   اَل  َوَهَذا َوَيق 



 ترد وهي كآية مستق لة القراءة الثابتة ال                                    المبحث األول

 

~ 112 ~ 
 

ِسريِ  ال ِعل مِ  يِف  َباَعه   َفإِن   ؛ ِعن َدَنا ِق، ِمن   َأَحد   َيب وَعه   اَل  َوالت ف  ل  ه   اخل َ نَى َلي َس  َفإِن  لِِه: امل َع   َوَما بَِقو 

َغل   َأن   لِنَبِي   َكانَ  ، بَِفت ِح  ي  ِ وًدا، َأَحد   ََي وَنه   َأن   ال َغني  ج  اَم  و  ًعا، َأَحد   ََي وَنه   َأن   بِهِ  امل  َراد   إن   َنَعم   رَش 

ون   وًرا فِيِهم   َذلَِك  َيك  ًيا، ف ج  رِ بِالذ   َوَسل مَ  َعَلي هِ  اهلل   َصىل   الن بِي   َوَخص   َوَتَعد  ظِياًم  ك  ِرِه، َتع   لَِقد 

ه   َكانَ  َوإِن   وَ  َوَلكِن   ََي وَن، أَن   جَي وز   اَل  َأي ًضا َغري   َظم   ه  : َأع  َمًة.الث الِث  ر  ت َهمَ  َأن   لِنَبِي   َكانَ  َما ح   ي 

ه   أ   َفإِن  رَب  ل   َوَهَذا َذلَِك، ِمن   م  ط اَلنِ  َعىَل  َيد  لِ  ب   اهلل    َصىل   الن بِي   َعىَل  َلب َس  طَاًناَشي   إن   َقاَل: َمن   َقو 

يَ  َوَسل مَ  َعَلي هِ  وَرةِ  يِف  َوَجاَءه   ال َوح  ابِع   َقط ًعا... َباطِل   َوَهَذا َمَلٍك، ص   َأن   لِنَبِي   َكانَ  َما : الر 

َغل   ، بَِفت ِح  ي  ِ ، َواَل  ال َغني  َلم  اَم  ي ع  ر   َوإِن  َتَصو  ِ  يِف  َذلَِك  ي  ا ؛َوَسل مَ  َعَلي هِ  اهلل   ىل  َص  الن بِي   َغري   الن بِي   َأم 

َلَعه   َأَحد   َخاَنه   َفإَِذا َوَسل مَ  َعَلي هِ  اهلل   َصىل   ب َحاَنه   اهلل   َأط  وهِ  َأق َوى َعَلي ِه.َوَهَذا س  ج  َيةِ  َهِذهِ  و   ؛ اآل 

ِحيِح  يِف  َثَبَت  َفَقد   ل   َثَقلِهِ  َعىَل  َكانَ  َوَسل مَ  َعَلي هِ  اهلل   َصىل   الن بِي   َأن  } الص  َقال   َرج  َكَرة   َله   ي   َكر 

: َعَلي هِ  الن بِي   َفَقاَل  َفاَمَت، اَلم  وَ  الس  ونَ  َفَذَهب وا  (٩){ الن ارِ  يِف  ه  وه   إلَي هِ  َين ظ ر   َغل   َقد   َفَوَجد 

 .(4)"..َعَباَءًة.

عريب وبنّي فيه داللة اللفظ القرآين،  بـام فيـه مـن قـراءات الذي أورده ابن اليف هذا املثال 

 :صحيحة ثابتة، يلحظ مايل

( مع استعراض القراء الذين قرؤوا هبا. ذكر -٩  القراءات الواردة يف اللفظ القرآين )َيغ ل 

ابن  :اء املشهورون مثلقرأ هبا القرّ  وهي قراءات صحيحة،التنبيه عىل نوع القراءات  -4

 كثري وأبو عمرو وعاصم.

                                                
(1)

 الغلول، من القليل باب والسري، اجلهاد كتاب عمرو، بن اهلل عبد حديث من البخاري أخرجه – 

 .0719رقم:

(2)
 .191-190ص ،1ج العريب، ابن القرآن، أحكام – 



 ترد وهي كآية مستق لة القراءة الثابتة ال                                    المبحث األول

 

~ 112 ~ 
 

 توجيه القراءات عىل املعاين. -5

 بسط األحكام املّتتبة عن معاين اآليات. -4

 ترجيح املعاين املّتتبة عىل القراءة بالدليل من احلديث الصحيح. -3

القراءات الواردة يف اللفظ القرآين مع التنبيه عىل أيا قراءة ب رضورة التمسك-ب

ل يف املعاين واألحكام وغريها، وعليها املعوّ  واالعتامد،ة االتباع واجبوهي اجلمهور، 

م  ِمن  }. ومن أمثلة ذلك: عند تفسري قوله تعاىل:ثابتة  ا صحيحة ألّي  نَاَها لَك  َن َجَعل  َوال ب د 

َم اهلل ِ َعَلي َها َصَواف  َفإَِذا َوَجبَ  وا اس  ر  م  فِيَها َخري   َفاذ ك  ل وا ِمن َها َشَعائِِر اهلل ِ َلك  ا َفك  َ ن وهب  ت  ج 

ونَ  ر  ك  م  َتش  ك  م  لََعل  َناَها لَك  ر  َّت  َكَذلَِك َسخ  ع 
وا ال َقانَِع َوامل   ِعم  ، يقول ابن [52]احلج :  {َوَأط 

ط َلَقةٍ  بَِفاءٍ  َصَواف   : قَِراَءاٍت  َثاَلث   فِيَها  العريب يف املسألة الرابعة: ورِ  قَِراَءة   ، م  ه  م   .اجل  

ع ودٍ  اب نِ  قَِراَءة   ، بِن ونٍ  َصَوافِنَ   . َمس 

َجَمةٍ  بَِياءٍ  َصَوايف   ع  ِ  م  نََتني  تَِها ِمن   بِاث  يَب   قَِراَءة   ، حَت 
 َكع ٍب. ب نِ  أ 

ا ل   َفَأم  ف   َصف   َفِمن   َصَواف   َقو  َلةً  َكاَنت   إَذا َيص  ع ودٍ  َأو   َمَقامٍ  ِمن   ؛ مج   َشـاةٍ  َأو   ، ق  ـَها ، م   َبع ض 

تَِواءِ  َعىَل  َبع ضٍ  َجانِِب  إىَل  ون   ، ااِلس  نَاَها َوَيك  نَا َمع  ت   َهاه  ِرَهـا َحالِ  يِف  َقَوائَِمَها َصف   َأو   ، َنح 

ت   ا َصف  ِدهَيَ . َقاَل  َأي  َاِهد  ا جم  افِن   َصَوافِن   َوَأم  وَ  َفالص  . ه  وَ  : َوقِيَل  ال َقائِم  ـَدى َيث نِـي ال ِذي ه   إح 

َلي هِ رِ   . ج 

ا وَ  َصَوايف   َوَأم  َلَصت   ال تِي َوِهيَ  ، َصافَِيةٍ  مَج ع   َفه  َعاًرا َوَجاَلاًل، نِي ةً  هللِ ِ َأخ  لِيًدا َوإِش   (٩)"...َوَتق 

. 

                                                
(1)

 .091ص ،1ج العريب، ابن القرآن، أحكام - 
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ِـم  }: ويقول عند تفسري قوله تعاىل  م  إىَِل َرهب  ـ  ـوهب  م  َوِجَلـة  َأي  ل  ا َوق  ت وَن َمـا آَتـو  ؤ   َوال ِذيَن ي 

ا َسابِق ونَ  َراِجع ونَ  م  هَلَ اِت َوه  َ ري  وَن يِف اخل َ َساِرع  وَلئَِك ي 
  . [2٩-20]املؤمنون :  {أ 

َبي دِ  َمعَ  َدَخل ت َقاَل: َعَطاء   َرَوى.." ٍ  ب نِ  ع  َمري  ا: َفَقاَل  ، َعائَِشةَ  َعىَل  ع  وَن، َكان وا َكي َف  هَلَ َرء   َيق 

ت ونَ  } ؤ  ا َما ي  : ؟{آَتو  ا، َما أ ت ونَ يَ  َقاَلت  نَا َفَلام   َأَتو  َبي د   يِل  َقاَل  ِعن ِدَها ِمن   َخَرج  : ب نَ  ع  ٍ َمـري   أَلَن   ع 

ونَ  نِي الن َعمِ  مح  رِ  ِمن   إيَل   َأَحب   َقاَلت   َكاَم  َيك  ا: َيع  هِلَ ا َما َيأ ت ونَ  بَِقو   َيـأ ت ونَ  َأي   امل َِجـيءِ  ِمـن   َأَتو 

ن وَب  م   الذ  ونَ  َوه   . (٩)َخائِف 

َأَلة   ل   : الث الَِثة   امل َس  ورِ  قَِراَءةِ  َعىَل  واَعو  ه  م  ق واَتتَعَ  َواَل  ،اجل   َضاءِ  ل  اَم  ،ال َكِسريِ  بَِأع  م   َكانَ  إن   إَذا ال َقو 

م   َعىَل  َغَلَب 
اَمهِلِ اَلص   أَع  ِخ  ب   اإل  مَ  واَخاف   َوال ق ر  ، ال َفَزعِ  َيو  رَبِ َك  َأَلة   َوِهيَ  األ   َوِهيَ  ،َكبرَِية   َمس 

                                                
لاف أيب رواية من أمحد أخرجه – (1) ْوىلا  خا  فرواية العريب، ابن ذكر كام عطاء عن أجده  ومل ، مُجاٍح  بان ي ما

نْ  "قال: أمحد ٍف  أيب عا لا ْوىلا  خا ن ي ما لا  انههُ  ، مُجاٍح  با عا  داخا رْيٍ  ْبن   ُعباْيد   ما ىلا  ُعما ةا  عا ائ شا نيا  أم عا
ن  ة   يف   املُْؤم  يفا ق   سا

ما  ْمزا ْيسا  زا د   يف   لا ا ظ لٌّ  املْاْسج  رْيها الاْت: ، غا ًبا فاقا ْرحا اْهالً  ما مٍ  ب ايب   وا اص  ْعن ي عا رْيٍ  اْبنا  ُعباْيدا  يا ا ، ُعما  أانْ  يْمناُعكا  ما

ا نا ُزورا ما  وْ أ تا
الا  ؟ ب ناا ُتل  ىأ : فاقا لهك   أانْ  ْخشا الاْت: ، ام  ا فاقا لا  ُكنْتا  ما ْفعا الا  ؟ تا ْئناا : قا نْ  لاك  أل ناْس  ج  ةٍ آ عا  يف   يا

تااب  
زه  اهلل  ك  له  عا جا ْيفا  وا انا  كا ُسوُل  كا ا -سلمو آله عىلو عليه اهلل صىل- اهلل    را ُؤها ْقرا الاْت: ؟يا ةُ آ فاقا ةٍ آ يه  ؟يا

الا  ينا  ) : فاقا
ذ  ْؤُتونا  اله ا يا ْواأ ما ينا  ) و  أ ( تا

ذ  ْاُتونا  اله ا يا ْواأ ما ْت  ( تا الا ُتُهاما أ : فاقا ب  أ يه ْيكا  حا الا  ؟ إ لا  : ُقْلُت  : قا

ي الهذ  ه   نْفيس   وا ا . ب ياد  امُها ْحدا ب  أ إل  ه  حا نا  إ يلا
ْنياا م  ا و  أ ، مجا يًعا الد  ْنيا ا الد  ما ا وا يها

ْت  ، ف  الا ُتُهاما أ : قا            : ُقْلُت  ، يه

ينا  )
ذ  ْاُتونا  اله ْوا ما يا ْت  ( اتا الا دُ  : قا ُسولا  أانه  اْشها ال كا  -وسلم آله وعىل  عليه اهلل صىل- اهلل    را ذا انا  كا  كا

ا ُؤها ْقرا ل كا  يا ذا كا ْت.أُ  وا لا ْت  وْ أ ْنز  الا دُ  : قا ال   اْشها ذا كا ْت أُ  كا لا لا ال كا  ْنز  ذا كا انا  وا ُسوُل  كا  وعىل عليه اهلل صىل -اهلل     را

ا -وسلم آله ُؤها ْقرا نه  يا
ك  لا اءا  وا جا

. اهْل  ْرف   اهليثمي قال ،01179 رقم: عائشة، مسند أمحد، اإلمام مسند حا

 ،الفوائدجممع الزوائد ومنبع  ،رواه أمحد وفيه إسامعيل بن مسلم املكي وهو ضعيف الزوائد: جممع يف
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َف َضَل  َأن   ت ِقنيَ  األ  َجاءِ  َمَقام   َعَلي ِهم   َيغ لَِب  َأن   لِل م  لَِب  َأو   ، الر  ِف  َمَقام   َعَلي ِهم   َيغ  و   َفَهِذهِ  ؛ اخل َ

َية   َهد   اآل  لِ  َتش  ِف  َمَقامِ  َغَلَبةِ  بَِفض  و  لِهِ  اخل َ م   ال ِذينَ  إن   } :َتَعاىَل  لَِقو  َيةِ َخ  ِمن   ه  ِم   ش  ونَ  َرهب  ِفق  ش   م 

م   َوَال ِذينَ  ِم   بِآَياِت  ه  ِمن ونَ  َرهب  ؤ  م   َوَال ِذينَ  ي  ِم   ه  ونَ  اَل  بَِرهب  ك  ِ ت ونَ  َوَال ِذينَ  ي رش  ؤ  ا َما ي   آَتو 

ل وهب  م   ِم   إىَل  َأي  م   َوِجَلة   َوق  ونَ  أ وَلئَِك  َراِجع ونَ  َرهب  اِت اخل َ  يِف  ي َساِرع  َ م   ري  ا َوه   {َسابِق ونَ  هَلَ

َتاج   َلي َس  : ال َقايِض  َقاَل  ..[2٩-3١]املؤمنون :  َيةِ  َهِذهِ  يِف  حي   تاَِلِف  إىَل  اآل  َ  ال ِقَراَءةِ  اخ   َبني 

ت وَن، َيأ ت ونَ  ؤ  : َفإِن   َوي  َله  ت ونَ  } َقو  ؤ  ع طِي { ي  َري ِن، ي  َم  : َتق ول   األ  يِس  ِمن   آَتي ت ال َعَرب   َنف 

َناَبَة، ِمن َها َوآَتي ت ل َقب وَل،ا ِ ِريد   اإل  َطي ت ت  يِس  ِمن   ال ِقَيادَ  َأع  نِي َنف  َطي ت َأَطاعَ  إَذا َيع   ال ِعنَادَ  َوَأع 

يِس  ِمن   نِي َنف  نَاه   َعَص، إَذا َيع  ت ونَ  َفَمع  ؤ  ا َما ي  َيةِ  َظاِهر   َوَلكِن   َمع ِصَيٍة، ِمن   َأو   َطاَعةٍ  ِمن   َأَتو   اآل 

َتِض  ال َكاَلمِ  َوِسَياق   ه   َيق  يِت  َأن  ؤ  ه   الط اَعَة؛ ي  م   أِلَن  َيةِ  َوَصَفه  ش  ِ  بِاخل َ ياَمنِ  ، م  لَِرهب  ِ  ،بِآَياتِهِ  َواإل 

كِ  َعن   َوَتن ِزهيِهِ  فِِهم   ، الرش   م   ال َقب ولِ  َعَدمَ  َوَخو  ، لَِقائِهِ  ِعن َد  ِمن ه  م   ِذهِ هِبَ  َكانَ  َمن   َجَرمَ  َفاَل  هَل 

َفةِ  َساِرع   الص  اِت، يِف  ي  َ ري  ا اخل َ َيانِ  َعىَل  َكانَ  َمن   َوَأم  َتاَمدِ  ال ِعص  اَلِف  يِف  ًيام  ِ ا اخل  تَِمرا س   َفَكي َف  ،م 

ه   ي وَصف   َساِرع   بَِأن  ا يِف  ي  َ ري  َيةِ  َأو   ِت اخل َ ش  هِ  بِاخل َ ِ  ،لَِرب  َفاِت  ِمن   َذلَِك  َوَغري  مَ  الص   فِيهِ  ةِ امل  َتَقد 

لِ .. َكالِ  َوأِلَج  لِِه: إش  ت ونَ  }َقو  ؤ  ا َما ي  م   َقاَل  {آَتو  ه  نِي : َبع ض  َفاَق  بِهِ  َيع  َكاةِ  إن  ه   ؛ الز   َيظ َهر   مَل   أِلَن 

ظِ  َصاَلِحَية   إَلي هِ  ظَ  َأن   َبي ن ا امل َاِل.َوَقد   يِف  إال   ال َعَطاءِ  َلف  نًى: ل  ك   يِف  َين طَلِق   ال َعَطاءِ  َلف   َمالٍ  َمع 

ِه، ِ ل   َويِف  َوَغري  ، َوات َضَحت   َوَمع ِصَيٍة، َطاَعةٍ  ك  َية  َلم   َوَاهلل   اآل   .(٩)"أَع 

ابن العريب القراءات الواردة يف اللفظ القرآين، مع ذكر  ّسدي وسابقه املثال هذا يف           

 ؛عىل رضورة التمسك هبا والوقوف عندهاه ب  نَ ي  كام ،  معانيها وداللتها بنّي ي   قراءَتا ثمّ 
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عدل عنه إىل غريه ال ي   اتباعها حكم رشعيّ  وألنّ  ؛ا هي القراءة املعتمدة واجبة االتباعألّي 

 السالم.و الصالة ا واردة عن املعصوم عليهال سي ام وأّي 

 ، فالناظربعضها عىل بعضّتجيح ب ابن العريبإذا ثبتت قراءات يف لفظ واحد، يقوم  -ج

لفـاظ اسـتعامله ألللقـراءات  ابن العريب يف مواضع متفرقة من تفسريه،  جيد عند تعرض

 .وهكذا، (5)األقوى، (4)،  األصح(٩)الّتجيح مثل: األفصح

ا األفشـى يف القـراءة وهنا يرجح ابن العريب القراءة األوىل )هو موالهـا(  بنـاء عـىل أّيـ

 واألشهر يف الرواية واألصح يف املعنى.

وا  } : عند تفسري قوله تعاىل:األولاملثال  ع ِرض  وا َأو  ت  و  ِدل وا َوإِن  َتل  َوى َأن  َتع  َفاَل َتت بِع وا اهل َ

َمل وَن َخبرًِيا وا َأو   }"يقول ابن العريب:  . [٩53]النساء :  {َفإِن  اهلل َ َكاَن باَِم َتع  و  َوإِن  َتل 

وا  ع ِرض  ت م   إن  املعنى: {ت  ا َمطَل  وه   َفَلم   َحقا ذ  نَف  َد  إال   ت  ءٍ  َبع  ت م   َأو   ، ب ط   َخبرِي   َفَاهلل   مج  َلةً  َعن ه   َعَرض 

. م  َقال   بَِعَملِك  رَ  َلَوي ت ي  َم  ته إَذا ، َولِي اًنا َلياا أَل ِويه األ  َغي اَلن   َقاَل  َمَطل 
(4):                

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

(2)
َو "، قال: 22، ويف نفس اجلزء، ص2، ص٩املرجع نفسه، ج –  َراَءةِ َمن  َقَرَأ ه 

.. َوَكَذلَِك َقب ل  يِف قِ

ل  أََصح  يِف الن َظِر ، وَ  َو  َوَها ؛ َواأل  ه  َنح  َتَوج  َو م  َ ه  ًضا َأن  امل  َصل  نَى َأي  َول يَها ؛ إن  امل َع  َهر  يِف ال ِقَراَءةِ م  َأش 

 ."رَبِ َواخل َ 

 .121ص ،0ج نفسه، املرجع – (3)

(4)
هو  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 

 للزركل، األعالم ،427ص ،3ج النبالء، أعالم سري :ينظر هـ(،٩٩7) كهال سنة سبع عرشة ومئة

 .55ص ،5ج



 ترد وهي كآية مستق لة القراءة الثابتة ال                                    المبحث األول

 

~ 122 ~ 
 

طِيلنِيَ                 ِسن      َملِي ة   َوأَن ِت  لَي ايِن  ت   (٩)الت َقاِضَيا ال ِوَشاِح  َذاَت  َيا َوأ ح 

َزة   َوَقَرأَ  : مَح  َمش  َع  ل   َتل وا، َوإِن   َواأل  َو  ، َواأل  َثـر   َأف َصح  د   َوَقـد   ،َوَأك  لِ  إىَل  ر  َو  ـهٍ  األ   ؛َعـَريِب   بَِوج 

ب ِدَل  َأن   َوَذلَِك  ِخرَ  ال َواوِ  ِمن   ت  َزةً  ةِ اآل  ونَ  مَه  وا َفَتك  و  ِذَفت   ث م   ،َتل  ـَزةِ  ح  م   َحَرَكت َهـا َوأ ل ِقَيـت   اهل َ

َعل َوال َعَرب   ،وِ ال َوا َعىَل  نَاه   إن   َوقِيَل: َذلَِك. َتف  ت م   َأي   ال ِواَلَيِة، ِمن   َتل وا َمع  َلل  ـَتق  رِ  اس  َم   َأو   بِـاأل 

ت م   ف   .(4)"َك بَِذلِ  َخبرِي   َفَاهلل   َعن ه   َضع 

ا األفصح، ثـم ترجيح ابن العريب القراءة األوىل )تلووا( ألّي  من هذا املثال، يلحظ           

ه القراءة الثانية وبني  وجهها يف العربية  .وج 

ـوا َوإِن  اهلل َ َعـىَل } :: عند تفسري قولـه تعـاىليناملثال الثا لِم  َقـاَتل وَن بِـَأي  م  ظ  ـِذيَن ي  أ ذَِن لِل 

ِهم  َلَقِدير   ِ َقـاَتل ونَ )  ، استعرض القراءة الواردة يف[5١]احلج :  {َنرص  (، ورّجـح قـراءة ي 

ِرئَ "قال: الكّسف َقاتِل ونَ  ق  ِ  ي  ت َفإِن   َوَفت ِحَها، الت اءِ  بَِكّس  ا َكـانَ  الت اءَ  َكَّس  ـلِ  َعـن   َخـرَبً  فِع 

، امل َأ ذ ونِ  م  َتَها َوإِن   هَل  ا َكانَ  َفَتح  ِهم   فِع لِ  َعن   َخرَبً ِ ، َغري  نَ  َوإِن   هِبِم  ذ  ِ لِ  ِمن   َوَقعَ  اإل  ، َذلَِك  َأج  م   هَل 

ار   َكانَ  َوَقد   ال ِقَتاِل، َسَبِب  َبَيان   الت اءِ  َفت ِح  َفِفي ف  ونَ  ال ك  د   َوَسـل مَ  َعَلي ـهِ  اهلل   َصـىل   الن بِـي   َيَتَعم 

ِمننِيَ  َذاَيِة، َوامل  ؤ  ِ عَ  بِاإل  ونَ  َخنََقه   َلَقد   بِالن َكاَيِة: اِمل وَي م  َوي  ك  ِ ـه   َكاَدت   َحت ى امل  رش  س  ، َنف  َهب   َتـذ 

ٍر، َأب و َفَتَداَرَكه   ـونَ  } َوَقاَل: َبك  ت ل  ـاًل  َأَتق  ـوَل  َأن   َرج   َبَلـغَ  َوَقـد   ، [44:  غـافر] ،{ اهلل   َريب   َيق 

َحابِهِ  ِت  إىَل  بَِأص  لٍ  َأب و َل َقتَ  َفَقد   ؛ امل َو  َمي ةَ  َجه  رِ  أ م   س  َب  َوَقد   ،َياِسٍ  ب نِ  َعام  ذ  ، ع  ـَد  َوَما باَِلل   َبع 

تَِصار   إال   َهَذا  . بِال ِقَتالِ  ااِلن 

                                                
ْت منازلهُ  القصيدة: مطلع – (1) حُل مْن مي  فمحه  .911ص ،الرمة ذي ديوان ينظر ،عفا الده
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َق َوى ِ  قَِراَءة   ِعن ِدي َواأل  َد  َوَسل مَ  َعَلي هِ  اهلل   َصىل   الن بِي   أِلَن   ؛ الت اءِ  َكّس  وعِ  َبع  ق  وِ  و  ِح  ال َعف  ف   َوالص 

َراِرهِ  ِعن َد  ال ِقَتالِ  يِف  َله   اهلل   َأذِنَ  َفَعل وا َعام   تِق  َرَج  ، بِامل َِدينَةِ  اس  ـم   ، ع وَث ال ب   َفَأخ  ِسـهِ  َخـَرَج  ث   ،بِنَف 

َهَره   َحت ى مَ  اهلل   َأظ  رٍ  َيو  ل ه   َوَذلَِك  ، َبد  ِهم   َعىَل  اهلل َ َوإِن   } : َقو  ِ  .(٩){ َلَقِدير   َنرص 

ح قراءة ّج فريح ابن العريب بني القراءتني الواردتني يف اللفظ القرآين )يقاتلون( رّج ي   هنا

يحه هذا عىل الدليل العقل الذي اقتىض هي األقوى، وقد بنى ترّج  يقول:، و(4)الكّس

  .غ َحَكم عىل القراءةو  َس كم   رضةالنظر يف السرية العطرة واأليام النّ 

ذكر القراءات الواردة يف اللفظ القرآين وتوجيهها عىل املعاين، ثم بيان ما يّتتب عليها  -د

 ومن أمثلة ذلك:من أحكام رشعية، 

َأَلة   يفيقول ابن العريب  - : امل َس  ابَِعة  له الس  م   اَل } َتَعـاىَل: َقو  ك  َؤاِخـذ  وِ  اهلل   ي  غ  ـم   يِف  بِـالل  اَمنِك   َأي 

َؤاِخذ   َوَلكِن   م  ي  ت م   باَِم  ك  ـد  ـاَمنَ  َعق  َي  ت م   قِـَراَءاِت: َثـاَلث   فِيـهِ  ".. ،[4١ : ]املائـدة { األ  ـد   َعق 

ِديدِ  ت م   ال َقاِف، بَِتش  ِفيِف  َوَعَقد  ت م   ال َقاِف، بَِتخ  َلِِف. َوَعاَقد  ا بِاأل  ِفيف   َفَأم  وَ  الت خ  َها َفه  ـَعف   َأض 

َواَها ِرَواَيةً  نًى؛ َوَأق  ه   َمع  ت م   أِلَن  ِد، ِمن   َفَعل  وَ  ال َعق  .َوإَِذا َوه  ِرئَ  امل َط ل وب  ت م   ق  وَ  َعاَقد  ، َفه  ت م   َفـاَعل 

ون   َوَذلَِك  ِ  ِمن   َيك  نَني  ون   َوَقد   ، اث  لِهِ  َحَلَف  ِمن   الث ايِن  َيك  ـود   َوَقـد   ، َمَعـه   َوَقعَ  َكاَلمٍ  يِف  أِلَج   َيع 

ل وِف  إىَل  َذلَِك  ه   َلي هِ عَ  امل َح  ون   َوَقد   ال َيِمنَي، بِهِ  َرَبطَ  َفإِن  نَى َفاَعَل  َيك  لِك: َفَعَل، بَِمع   َطاَرَق  َكَقو 

َل  ، َوَعاَقَب  ، الن ع  ِ  َأَحدِ  يِف  الل ص  َهني  ًة.َوإَِذا الل ص   يِف  ال َوج  ت م   َقَرأَ  َخاص  د  ِديدِ  َعق   ال َقـاِف  بَِتش 

                                                
 .121-122ص ،1ج السابق، املرجع – (1)

(، بالنصب جعفر، وأبو وحفص، عامر، وابن ، نافع قرأ – (2) اتاُلونا  الباقون وقرأ )ُيقا

،) ات ُلونا  دار مط: املنورة، )املدينة راجح، كريم حممد املتواترة، العرش القراءات :ينظر بالكرس)ُيقا

 .118ص م(،1991 هـ،1111 سنة: ،1ط: املهاجر،
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َتَلَف  َفَقد   َلاَمء   اخ  َبَعةِ  َعىَل  َتأ ِويلِهِ  يِف  ال ع  َواٍل: َأر  : َأق  ل  َو  : َقـاَل  األ  َاِهـد  .الث ايِن: جم  ت م  ـد   َقـاَل  َتَعم 

: َسن  نَاه   احل َ ت َما َمع  د  اَرة . فِيهِ  َفَعَلي ك امل َأ َثمَ  بِهِ  َتَعم  : ال َكف  ـن   َقـاَل  الث الِث  َمـَر: اب  ـِديد   ع   الت ش 

َتِض  َرارَ  َيق  اَرة   َعَلي هِ  جَتِب   َفاَل  ،الت ك  رَ  إَذا إال   ال َكف  : ال َيِمنَي. َكر  ابِع  : َقـاَل  الر  َاِهـد  ـِديد   جم   الت ش 

وَ  لِلت أ كِيِد، : َوه  ل ه  و. إال   إَلهَ  اَل  ال ِذي َوَاهلل ِ َقو  : اب ن   َقاَل  ه  ا ال َعَريِب  ل   َأم  َاِهٍد: َقو  ت م   َمـا جم  ـد   َتَعم 

نِي َصِحيح   وَ َفه   ت م   َما َيع  اًزا إَلي هِ  َقَصد  ِّتَ ِو. ِمن   اح  غ  ا الل  ل   َوَأم  َسنِ  َقو  ت م   َما احل َ د   امل َـأ َثمَ  فِيهِ  َتَعم 

نِي َاَلَفةَ  بِهِ  َفَيع  ون   َفِحينَئِذٍ  ، ال َيِمنيِ  خم  اَرة   َتك  اَلنِ  َوَهَذانِ  ال َكف  َتِقَرانِ  َحَسنَانِ  ال َقو  ِقيٍق، إىَل  َيف   حَت 

وَ  هِ  َبَيان   َوه  ـِديِد، َوج  ـنَ  َفـإِن   الت ش  َمـرَ  اب  َلـه   ع  ـَراِر، َعـىَل  مَحَ ـوَ  الت ك  ل   َوه   َعن ـه   َيِصـح   مَل   َقـو 

ِفِه.َفَقد   لِـف   اَل  اهلل   َشـاءَ  إن   َوَاهلل ِ َوإيِن  } َوَسل مَ  َعَلي هِ  اهلل   َصىل   الن بِي   َقاَل  لَِضع   َيِمـنيٍ  ىَل َعـ َأح 

َها َفَأَرى َ ا َغري  ً وَ  ال ِذي َأَتي ت إال   ِمن َها َخري  ت َخري    ه  ـر  ـوَب  .َفـَذَكرَ (٩){ َيِمينِـي َعـن   َوَكف  ج   و 

اَرةِ  . مَل   ال تِي ال َيِمنيِ  يِف  ال َكف  ر  ا َتَتَكر  ل   َوَأم  َاِهدٍ  َقو  ِديَد  إن   : جم  ول   الت أ كِيدِ  يِف  الت ش  َرارِ  َعىَل  حَم م   َتك 

َفاِت  َلنَا َفإِن   ؛ الص  َتِض  " َوَاهلل ِ " : َقو  اَمءِ  مَجِيعَ  َيق  نَى اهلل ِ َأس  س  َيا َوِصَفاتِهِ  احل   ل   َذَكـرَ  َفـإَِذا ، ال ع 

نَه   َفَقد   َذلَِك  ِمن   َشي ًئا ل ه   َتَضم  لِيظِ  َفائَِدة   َفاَم  قِيل: َفإِن   َوَاهلل ِ. : َقو  َل َفاِظ؟بِ  الت غ  نَا: األ  ل  لِيظَ  اَل  ق   َتغ 

َل َفاِظ.. ِعن َدَنا  بِاأل 

                                                
 الدجاج، حلم باب: والصيد، الذبائح كتاب  ي،األشعر موسى أيب حديث من البخاري أخرجه – (1)

 من ومسلم ؛1110 ،1112 ،1120 ،1081 ،1019  رقم: والنذور، األيامن وكتاب ،9199 رقم:

ى   ،أيضاً  األشعري موسى أيب حديث ذ  ىا اله
ْأت  ا أاْن يا ْنها

ا م  رْيً ا خا ها رْيا أاى غا را ينًا فا
م  لافا يا ْن حا باب: ناْدب  ما

رْي   ، رقم: ُهوا خا ين ه  م  ْن يا را عا ف  ُيكا  1191وا
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ل   َوَال ِذي ِديَد  َأن   َذلَِك  ِمن   َيَتَحص  هٍ  َعىَل  الت ش  ءَ  َفإِن   ؛ َصِحيٍح  َوج  ِقد   امل َر  نَىامل َ  َعىَل  َيع  دِ  ع   بِال َقص 

د   ث م   ،إَلي هِ  َؤك  لَِف  ي  دٍ  احل َ وَ  اَفَهَذ  ، آَخرَ  بَِقص  د   ه  َرار   بِهِ  َحَصَل  ال ِذي الث ايِن  ال َعق   الت أ كِيـد   َأو   الت ك 

وِ  بِِخاَلِف  ، غ  ه   الل  دِ  الت أ كِيد   َوَفاَته   ال َيِمنيَ  َقَصَد  َفإِن  ِحيِح  بِال َقص  ل وِف  إىَل  الص  َعَلي هِ  امل َح 
(٩) . 

ـدتم(ستعرض ابـن العـريب القـراءات الـواردة ايف هذا املثال  ، (4)يف اللفـظ القـرآين )عق 

عليهـا مـن أحكـام  ي  نِـيرشع يف توجيهها عىل املعاين املحتملة، ومـا ب   ثمّ ، (5))وعاقدتم(

ح بينها بالدليل، اليمني، والكفارة املّتتبة عىل ذلك. ثم أخذ يناقش املعاين املحتملة ويرّج 

التشديد، وعليها يّتتب احلكـم ويف ياية ذكر حمصلة هذه املناقشات وهي ترجيح قراءة 

الرشعي وهو يقتض املؤاخذة عىل اليمني املنعقدة التي تنعقد بقصدين األول القصـد إىل 

ا غـو فإّيـ، بخـالف اللّ -وهو القصد اآلخر -املعنى املعقود عليه، الثاين تأكيده باحللف 

 ه.أكيد بالقصد الصحيح إىل املحلوف عليها خالية عن التّ يمني مقصودة لكنّ 

م  بِإِياَمٍن }: عند تفسري قول اهلل عّز وجّل  ، ومن ذلك أيضاً  - ت ه  ي  ر  م  ذ  َبَعت ه  َوال ِذيَن آَمن وا َوات 

م   َته  ي  ر  نَا هِبِم  ذ  ق  ِرٍئ باَِم َكَسَب َرِهني   َأحل َ ل  ام  ٍء ك  م  ِمن  َعَملِِهم  ِمن  يَش  ]الطور :  {َوَما َأَلت نَاه 

ِرَئ:"لعريب: قال ابن ا .[4٩ م   َوق  نَاه  َبع  ـاَِتِم   َوَأت  ي  ر  ـَأَلة   ) فِيَهـا بِـإِياَمٍن. ذ   ال ِقَراَءَتـانِ  (: َمس 

: ِ نََيني  ا ملَِع  م   َكانَ  إَذا َأم  َبَعت ه  ونَ  َأن   َعىَل  ات  ةِ  ال ِفع ل   َيك  ي  ر  َتِض  لِلذ  ونَ  َأن   َفَيق  ـة   َيك  ي  ر  ةً  الذ  ـَتِقل  س   م 

ِس  ِقل   َهابِنَف  ياَمنَ  َتع  ِ ظ   اإل  ا بِِه. َوَتَتَلف  ِ  َوَجل   َعز   اهلل ِ ِمن   هِبِم   َواقًِعا ال ِفع ل   َكانَ  إَذا َوَأم   َواِسَطةٍ  بَِغري 

                                                
 .191-192ص ،0ج العريب، ابن القرآن، أحكام – (1)

ْدُتمُ   – (2) قا ْدُتمُ ) الباقون، وقرأ وخلف، والكسائي، ومحزة، شعبة، قراءة: ()عا قه  القراءات :ينظر ،(عا

 .100ص راجح، كريم العرش،

(3)
 .100ص نفسه، املصدر :ينظر ذكوان، ابن قراءة - 
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َبةً  ون   إَلي ِهم   نِس  َغرِ  ِمن   َكانَ  ملَِن   َذلَِك  َفَيك  ِقل   اَل  َحد   يِف  الص  اَلَم، َيع  س  ِ  َلـه   هلل  ا َجَعـَل  َوَلكِـن   اإل 

مَ  ك  لِهِ  َأبِيهِ  ح  َيا يِف  لَِفض  ن  َمةِ  ِمن   الد  ا ال ِعص  َمِة.َفَأم  ر  َباع   َواحل   ِغريِ  إت  َكامِ  يِف  أِلَبِيهِ  الص  اَلمِ  َأح  س  ِ  اإل 

ـا . فِيهِ  ِخاَلَف  َفاَل  ـهِ  َتَبِعي ت ـه   َوَأم  َتَلَف  أِل م  َلـاَمء   فِيـهِ  َفـاخ  ـَطَرَب  ال ع  ل  َقـ فِيـهِ  َواض   َمالِـٍك. و 

ِحيح   ينِ  يِف  َوالص  ه   الد  َلمَ  َمن   َيت َبع   َأن  ِه، َأَحدِ  ِمن   َأس  َحِديِث  َأَبَوي  ِحيِح  لِل  ـنِ  َعن   الص   َعب ـاسٍ  اب 

ن ت َقاَل: ي َأَنا ك  َعِفنيَ  ِمن   َوأ م  َتض  ِمننَِي، ِمن   امل  س  ه   َأن   َوَذلَِك  امل  ؤ  َلَمت   أ م   ال َعب اس   لِم  ي س   َومَل   َأس 

َبعَ  ه   َفات  يِن، يِف  أ م  لَِها َوَكانَ  الد  ِمننِيَ  ِمن   أِلَج   .(٩)"امل  ؤ 

ابـن العـريب القـراءات الـواردة يف اللفـظ القـرآين ) واتبعــتهم  سديف هـذا املثـال           

فعـىل ه هذه القراءات عىل املعاين، لريتب األحكام الرشعية وفق ذلك، ثم وج   (4)ذريتهم(

م  ) قراءة ت ه  ي  ر  م  ذ  َبَعت ه  وه ونطقـوا بـه لـا تـدل عـىل أيـم عقهلم حكم املسلمني ألّيـ (َوات 

ًا هلم.  فاعتربه حق 

ي  اَبَعتَ ت  أوَ )وعىل القراءة الثانية             ر  م  ذ  م( إىل اهلل، وعـىل اه  نَـع  بَ ت  إسناد الفعـل )أَ  (م  َِتِ اه 

الصغر الذي ال يعقل معـه اإلسـالم، ويلحـق حكـم الصـغري هذه احلالة يكون يف حالة 

 .بحكم أبيه لفضله يف الدنيا من العصمة واحلرمة

التـي اعتمـدها كطريـق  -هذا ومما تناوله ابن العريب يف موضوع القراءات الثابتـة            

اء، وعـ احلكمة املّتتبة عىل تعدد القراءات واختالف -لّتجيح مسألة عن أختها دم القر 

ار إىل أن هذا من رمحة اهلل بعباده بغية التيسـري والتوسـعة االلتزام بقراءة قارئ بعينه، فأش

                                                
  .118ص ،1ج العريب، ابن القرآن، أحكام  – (1)

ْتُهمْ  ويعقوب، عامر، بن قرأ  - (2) باعا اته ْم(، )وا اهُتُ ي  ناُهمْ  عمرو أبو وقرأ ُذر  أتباعا يااهتْم(، )وا  الباقون وقرأ ُذر 

ْتُهمْ  باعا اته ُتُهْم(، )وا يه  .901ص راجح، كريم العرش، القراءات :ينظر ُذر 
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عليهم يف حفظ القرآن، وتالوته بالقراءة عىل هذه الوجوه املتعـددة مـا دامـت صـحيحة 

 ثابتة، من غري ارتباط بيشء خمصوص منها، أو االلتزام بالقراءة عىل حـرف واحـد، ألنّ 

ح هبذا فقال:ف ريم.قرآن ك الكّل  وف   َوَتَقي َدت   ، ال ِقَراَءات   َثَبَتت   إَذا" رص  ر  َزم   َفَلي َس  احل    َيل 

َرأَ  َأن   َأَحًدا صٍ  بِِقَراَءةِ  َيق  ـَرأَ  َأن   َلـه   جَي ـوز   َبل   َعاِصٍم؛ َأو   ِمث اًل، َكنَافِعٍ  َواِحٍد، َشخ  ـةَ  َيق   ال َفاحِتَ

وَفَها َفَيت ل و ر  ل   أِلَن   خم  َتلَِفاٍت؛ قَِراَءاٍت  ِث َثاَل  َعىَل  ح  آن   ال ك  ر  ـَزم   َواَل  ، ق  ؛ َيل  ـه  ـه   مَل   إذ   مَج ع  نَظ م   ي 

ولِه ال َباِري اَم  الت َعب ِد، َعىَل  َدلِيل   َقامَ  َواَل  ، لَِرس  َق  َلِزمَ  َوإِن  ل  لِيلِ  اخل َ ا َأال   بِالد  و   َما إىَل  الث ابَِت  َيَتَعد 

ا ، ب ت  َيث   مَل   ينِي   َفَأم  ِسل   الت اَلَوةِ  يِف  الث ابِِت  َتع  َّت  س  هِ  الث ابِِت  َعىَل  َفم  ل  َلم   َوَاهلل   ،ك   .(٩)"َأع 

كان يف املصـحف األصـل قـراءات واختالفـات  عام إذا ثم أجاب ابن العريب  عن مسألة

َحِف  َفِفي قِيَل: َفإِن  " فبأّي يقرأ؟  فقال: ِل   امل  ص  َص  ـَراَءات   األ 
تاَِلَفـات   قِ ـَرأ ؟ َفبِـَأي   َواخ  ق   ي 

نَا: ل  َأَلة   َوِهَي: ق  َاعٍ  بَِجِميِعَها الث الَِثة   امل َس  ِة، ِمن   بِإمِج  ِضـَعت   َفـاَم  األ  م  ـظِ  إال   و  ف  آِن، حِلِ ـر   َواَل  ال ق 

تَِبت   ِقَراَءةِ  إال   ك  َزم   َلي َس  َوَلكِن   ا،هِبَ  لِل  َ  َأن   َيل  َعني  وء   ي  ر  َرأَ  ِمن َها، بِهِ  امل َق  ِف  َفي ق  لِ  بَِحر   امل َِدينَـِة، َأه 

لِ  ، َوَأه  ام  لِ  الش  َة، َوَأه  اَم  َمك  ه   َوإِن  َزم  َج  َأال   َيل  ِف  آَيةً  َقَرأَ  َفإَِذا َعن َها، ََي ر  لِ  بَِحر   أَ َوَقـرَ  امل َِدينَِة، َأه 

َدَها ال تِي ِف  َبع  لِ  بَِحر  امِ  َأه  اَم  َجائًِزا، َكانَ  الش  ـل   َضَبطَ  َوإِن  ـل   َأه  ـَراَءََت م   َبَلـدٍ  ك 
 َعـىَل  بِنَـاءً  قِ

، َحِفِهم  ص  ، َعن   َنَقل وه   َما َوَعىَل  م  ل   َسَلِفِهم   .(4)"اهلل ِ ِعن دِ  ِمن   َوال ك 

لعريب القـراءات التـي يقـرأ هبـا، وهـي القـراءات وهبذا البيان الشايف، أوضح ابن ا        

الصحيحة التي أمجعت عليها األمة، وقرأ هبا مجهور القـراء، ثـم أشـار إىل احلكمـة مـن 

ا مل تكتب عبثًا، وإنام كتبت حتى يقـرأ هبـا مجيعـًا عـىل كتابتها باألوجه املختلفة فذكر أّي 

                                                
 .111ص ،0ج العريب، ابن القرآن، أحكام -(1)

 .102-119 ص ،1ج نفسه، املرجع – (2)
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لتزام بحرف واحد، بل يقـرأ االسبيل التخفيف والتوسعة والتيسري، فال يتعني عىل أحد 

بحرف أهل املدينة وأهل الشام وأهل مكة، ولكن ليس يف آية واحدة لـئال يكـون ذلـك 

اء لدى كل أهـل بلـد  باعثًا عىل اللبس واخللط فيؤدي إىل املنازعة، وذلك الختالف القر 

تبعًا 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            

، كـام وتفيف وتيسـري عـىل اخللـقواحلكمة املّتتبة عىل ذلك من توسعة ، (٩)والقراءة هبا

                                                

ك يم  ْبن   قال: أن ه اخلطاب، بن عمر حديث من صحيحه يف البخاري أخرج - (1) اما ْبنا حا شا
ْعُت ه  م  سا

له  سا  وا
ْيه  لا ىله اهللهُ عا  اهلله  صا

ُسول   را
اة  يا  يف  حا

ان  ةا اْلُفْرقا ُأ ُسورا ْقرا اٍم يا زا
ا ح  ُؤها ْقرا ا ُهوا يا إ ذا  فا

ت ه  اءا را
ْعُت ل ق  اْستاما ما فا

الا  ُرُه يف  الصه او  لهما فاك ْدُت ُأسا سا  وا
ْيه  لا ىله اهللهُ عا ُسوُل اهلله  صا ا را يها

ْئن  ْ ُيْقر  ٍة ملا ريا
ث  ىلا ُحُروٍف كا تهى عا ْرُتُه حا اْنتاظا  فا

ة 

أاكا  ْن أاْقرا ُقْلُت ما ْبُتُه فا با لا لهما فا ْيه  سا لا ىله اهللهُ عا ُسوُل اهلله  صا ا را يها
أان  الا أاْقرا ُأ قا ْقرا ْعُتكا تا م  ي سا

ت  ةا اله ورا  الس 
ه  ذ  ها

ه   ذ  أاّن  ها ُوا أاْقرا لهما هلا سا  وا
ْيه  لا ىله اهللهُ عا ُسولا اهلله  صا اهلله  إ نه را ْبتا فاوا ذا ُه كا ُقْلُت لا لهما فا سا م  وا ي سا

ت  ةا اله ورا ْعُتكا  الس 

م   ُسولا اهلله  إ ّن  سا ا را ُقْلُت يا لهما أاُقوُدُه فا سا  وا
ْيه  لا ىله اهللهُ عا  اهلله  صا

ُسول   إ ىلا را
لاْقُت ب ه  اْنطا ةا فا ُأ ُسورا ْقرا ا يا ذا ْعُت ها

قا  ان  فا ةا اْلُفْرقا ي ُسورا
ن  ْأتا إ نهكا أاْقرا ا وا يها

ْئن  ْ ُتْقر  ىلا ُحُروٍف ملا  عا
ان  ت ي اْلُفْرقا ةا اله اءا را

ا اْلق  أاها را ا فاقا ْأها اُم اْقرا شا
ا ه  الا يا

را  ُر فاقا ا ُعما ْأ يا الا اْقرا ْت ُثمه قا لا ا ُأْنز  ذا كا لهما ها سا  وا
ْيه  لا ىله اهللهُ عا ُسوُل اهلله  صا الا را ْعُتُه فاقا

م  ا سا يها
أان  ي أاْقرا

ت  ا اله ْأهُتا

ىله اهللهُ  ُسوُل اهلله  صا الا را لهما إ نه اْلُقْرآنا فاقا سا  وا
ْيه  لا ىله اهللهُ عا ُسوُل اهلله  صا الا را ْت ُثمه قا لا ا ُأْنز  ذا كا لهما ها سا  وا

ْيه  لا عا

نْهُ  ا م  يارسه ا تا ُءوا ما اْقرا ة  أاْحُرٍف فا ْبعا ىلا سا لا عا  عىل القرآن أنزل باب: القرآن، فضائل كتاب البخاري، ،ُأْنز 

ىلا  وقرصها، املسافرين صالة كتاب، ومسلم، ؛1127 رقم: أحرف، سبعة  أانه اْلُقْرآنا عا
ياان  بااب: با

ْعنااهُ   ما
ياان  با ة  أاْحُرٍف وا ْبعا  .1191 رقم: ،سا
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نجد ابن العريب يوجب األخذ بالقراءة الصحيحة ويعّدها قرآنا لكوّيا داخلـة يف إمجـاع 

ح بمضمون هذه القاعدة، التي قد تتعاضد مع غريها من أصول يف التفسـري  األمة، ويرج 

ىل أّنـه ال نحو: األصل توافق القراءات يف املعنى واتفاقها وعدم تضـاّدها، كـام يـذهب إ

 جيوز االحتجاج بالقراءة الشاذة كام سيأيت بيانه.
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 .املتواترة أوىل بالصواب من معنى الشاذةمعنى القراءة املبحث الثاّن:

ميزة امتاز هبا كتاب  األحكـام البـن التنبيه عىل القراءات الشاذة،واإلشارة إىل بطالهنا، 

العريب، وهذا التنبيه واجب رشعي، ورضورة حتمية ملا يرتتب عىل ذلك من عدم جواز 

 بنـى عليهـا حكـموال يُ ل عليهـا يف الصالة وخارجها، وال يعـو  القراءة الشاذة التالوةب

ا باطلة وليس هلا حظ من الثبوت أو صحة السـند، وهـي خمالفـة جلمهـور ألهن  رشعي؛ 

 القراء، وما انعقد عليه إمجاعهم.

ل عليه.، (1)الشاذ من القراءات: ما مل يصح سندهو  فال يقرأ به وال يعوه

 -القراءة الصحيحةضوابط  -مل تتحقق فيها األركان الثالثة كل  قراءة"فها بعضهم: وعر  

 وهذا هو الصحيح املشهور..(0)"كل ها أو بعضها فهي قراءة شاذة مردودة

امه صـح مـن واعترب قوم الشاذ من القراءة
: ما خـالف مصـحف عـثامن املجمـع علـيهم 

صـىل اهلل عليـه  أو املسـندة إليـالنبي   –ريض اهلل عـنهم  -القراءات املروية عن الصحابة

 ،وسل م

                                                
(1)

اء يف املفتاح:ينظر القراءة، شاذ نم ويعترب قرآنًا، يسمى ال األمصار، قراء يثبته مل ما كل  -   السبع، القر 

، مطيع بن فهد حتقيق هـ(،111القرطبي)ت حممد بن الوهاب عبد القاسم أليب  املدينة ) املغزوي 

 القرآن، علوم يف مباحث ؛191ص ،1ج هـ(1108سنة: ،1 ط: اإلسالمية، اجلامعة مط: النبوية،

 .199ص هـ(،1117 م،1997سنة: ،19 ط: الرسالة، ط:م بريوت، )                  القط ان، من اع

 سنة: ،1ط العريب، الكتاب دار )بريوت، الفتاح، عبد العرب،القايض لغة من وتوجيهها الشاذة القراءات–(2)

 .8ص هـ(،1121



 طرق ترجيح متعلقة بالقراءات و رسم المصحف

~ 122 ~ 
 

ـمع موافقتها  ، ا مـا صـح سـندهللعربيهة ، وعىل هذا فيمكن تعريف القـراءة الشـاذة بأهن 

 ووافقت 

العربيهة ولو بوجه وخالفت رسم املصحف
(1) . 

جعله يرجح بني أدلة، وينفي غريها، كـام  موقف ابن العريب من هذا النوع من القراءات

 فيام يل: يتمثل -رمحه اهلل–يثبت أحكامًا، ويزدري بأخرى، وحاصل ما قام به 

ـ نب هالتعرض للقراءة الشاذة الواردة يف اللفظ القرآّن، وقام ب -1 غـري مـردودة  ا عىل أهن 

 لية تبني ذلك:ا، واألمثلة التال يتىل هبا، حتى لو رواها العدل عن مثلهفمقبولة 

ة  "سورة املسد، قال: عند تفسري  ـورا  الس 
ه  ـذ  ْت يف  ها ره ثاُة ما

ُة الثهال  ا املْاْسأالا امُها  : إْحـدا
ـان  تا اءا را

ق 

ْوُلُه :  ـنيا  "قا نُْهْم املُْْخلاص 
ْهطاك م  را .وا ب نيا تاك اأْلاْقرا ريا

ش  ْر عا
أاْنذ  :"وا ـاىلا عا ْولـه تا ياـُة قا

الثهان   ".وا

ْد تابه  قا اٍب وا ا أايب  هلا بهْت يادا ْدل  "تا ْن اْلعا ا عا امُها وا ْدُل را انا اْلعا إ ْن كا ، وا
ان  تا اذه ا شا مُها ـاما .وا نهُه كا

لاك  ، وا

م   ْسالا ْيه  أاْهُل اإْل  لا قا عا فا اته تانْي  وا فه نْيا الده ُأ إاله ب اما با يهنها الا ُيْقرا  .(0)"با

ر  عند ذكره لقراءة ابن مسعود ) - اج  اُم اْلفا  (طاعا

ُأ يف  "...قال ابن العريب:   نُْه أانهُه الا ُيْقـرا ي ونا عا ى اْلبارْص  وا را ـْن اْبـن  وا ى عا اما ُيـْروا  بـ 
ة  ـالا الصه

ْسُعوٍد.  ما

                                                

(1)
وغريمها .ينظر : جمموع  -رمحهام اهلل  -وهذا التعريف هو الذي اعتمده ابن تيمية وابن اجلزري  -

، ينظر :  18،  11، واملنجد البن اجلزري ص  191،  11/191لشيخ اإلسالم ابن تيمية الفتاوى 

 . 1/111القراءات وأثرها يف التفسري واألحكام ملحمد عمر بازمول 

 .118ص ،1ج العريب، ابن ، القرآن أحكام –(2)
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ْعباانا  الا اْبُن شا قا وا
ا  :(1) ا ىله هب  ْن صا إ نهُه ما ْسُعوٍد فا  اْبن  ما

ة  اءا را
ىله ب ق  ٍك إنهُه الا ُيصا

ال  ْوُل ما ْف قا
تال  ْ ْ خيا ملا

. ري  ُأ ب التهْفس  ْقرا انا يا انهُه كا
ُه ؛ أل  تا الا ادا صا حه  ..أاعا ْو صا لا اـا ُسـنهًة ، وا ُة هب  اءا ـرا

اناـْت اْلق  ُتُه لاكا اءا را
ْت ق 

ـْن اْبـ ُر عا ُأ ب اما ُيْذكا ك  : الا ُيْقرا
ال  الا ما كا قا

ل  ل ذا نُْه ؛ فا حه عا
ْ ياص  ا ملا  ما

ْيه  اُفوا إلا نه النهاسا أاضا
لاك  ن  وا

ْسُعودٍ   .(0)"ما

 لإلمجاع.التنبيه عىل أن القراءة الشاذة باطلة لكوهنا خمالفة  -0

ْب }: قال عند تفسري قوله تعاىل اْنصا ْغتا فا را ا فا إ ذا أا ... [8]الرشح :  {فا را ْن قا  ما
ة  عا
ْن املُْْبتاد 

م  وا

ي  اما الهذ  ما ْب اإْل 
ْعنااُه أاْنص  اُلوا: ما قا ، وا

ل ه  اهْلاْمز  يف  أاوه  وا
اد  رْس  الصه ْب ب كا أاْنص  ةا فا  اآْليا

ه  ذ  ها

ا ذا ها ْ  ُيْستاْخلاُف؛ وا لهما ملا سا  وا
ْيه  لا ىله اهللهُ عا انه النهب يه صا

اط ل  يف  املْاْعناى؛ أل  ، با
ة  اءا را

بااط ل  يف  اْلق 

ًدا  ْف أاحا
ْستاْخل   يا

ك . لاد  ُجده إىلا با ْزو  فا ْن اْلغا
ْغت م  را ا فا ْعنااُه إذا  ما

 
 اْلبااء

يد  به ب تاْشد  اْنصا  فا
ال  ْعُض اجْلُهه ا با أاها را قا  وا

                                                

بن ربيعة العامري العالمة، أبو إسحاق، شيخ املالكية، واسمه حممد بن القاسم بن شعبان بن حممد –(1)

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: 

كبري، وكتاب  "مناقب مالك  "و  "أحكام القرآن  "يف الفقه، وهو مشهور، وكتاب  "الزاهي  "منها كتاب 

: سري أعالم النبالء،الذهبي، ينظرئة.األوىل سنة مخس ومخسني وثالثام ى، وأشياء.مات يف مجاد"املنسك"

، شجرة النور الزكية، حممد بن حممد  001ج ، ص 0للداوودي، املفرسين طبقات ، 87، ص11ج

 .72خملوف،ص

(2)
 .119ص ،1ج العريب، ابن ، القرآن أحكام - 
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ىله اهللهُ  النهب ي  صا
ْول  يح  ؛ ل قا

ح  ْعنااُه صا نه ما
مْجااع  ، لاك   اإْل 

ة  فا الا ًة مل ُخا اءا را
اط ل  أاْيًضا ق  ا با ذا ها ْيـه   وا لا عا

لهما :  سا ـ }وا ا قاىضا ـإ ذا ـُه ، فا ابا ا رشا ـُه وا اما طاعا ـُه وا ُكْم ناْوما دا ْمناُع أاحا اب  ، يا ذا ْن اْلعا
ة  م  ْطعا

ُر ق  فا السه

ُجوعا إىلا أاْهل ه  أا  ْل الر  ج  ْلُيعا تاُه فا ْما ُدُكْم هنا ْن ، (1){حا بااًء ما ما آًبا وا أاُهْم ما أاْسوا اًبا وا ذا د  النهاس  عا أاشا وا

ـىلا اهلله  ، ًبا عا
اذ  ياُكوُن كا يًثا، فا

د  ًة أاْو حا اءا را
ه  ق  بال  ناْفس 

ْن ق  ْيه  م  لا با عا كه را يًحا ، فا
ح  ْعنًى صا ذا ما  أاخا

ًباكا  ذ  ىلا اهلله  كا اى عا هْن اْفرتا
ْن أاْظلاُم م  ما ، وا

ُسول ه  ىلا را ًبا عا
اذ 

"(0). 

ينبه ابن العريب عـىل القـراءة الشـاذة الـواردة يف اللفـظ )فانصـب( ويبـني  املثال يف هذا

 -أما القراءة: فهي خمالفة ملا عليه مجهـور القـراء–بطالهنا ألهنا خمالفة يف القراءة واملعنى 

ل   وما و  قا قرأ هبا أحد من القراء املشهورين، وأما من جهة املعنى: فهي باطلة أيضًا  ألهنا تا

 عىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم بام مل يقله أو يفعله.

إىل أن القراءة الشاذة قد تكون صحيحة املعنى، غري أن هـذا ال يشـفع -رمحه اهلل-بني  ثم  

،  -القراءة الثانية هنا–ند وهذا ما تفتقده هلا، ألنه يشرتط أن تكون صحيحة الس فانصبه

أاة. را  فضاًل عن أهنا باطلة قراءة أيضًا خمالفة إلمجاع القا

، ال ا باطلةالتنبيه عىل أن القراءة الشاذة ال يقرأ هبا وال يبنى عليها حكم رشعي ألهن   -1

وزنًا ويكتفي بردها، تقوم هبا حجة، وال ُتظهر حمجة، إال  أننا نجده تارًة ال يقيم هلا 

                                                

 رقم السري، يف الرسعة باب والوصايا، اجلهاد كتاب هريرة، أيب حديث من البخاري أخرجه –(1)

اف ر  إ ىلا أاْهل ه   باب: اإلمارة، كتاب ، ومسلم ؛0889 يل  املُْسا
ْعج  ْحبااب  تا

اْست  اب  وا ذا ْن اْلعا
ة  م  ْطعا

ُر ق  فا السه

 ُشْغل ه  باْعدا قاضا 
 
 .1991 رقم: ،اء

(2)
 .111ص ،1ج العريب، ابن ، القرآن أحكام - 
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ا ال تصلح الستنباط أي حكم رشعي منها، وتارًة أخر ال يمنعه من  والتشنيع هبا، وأهن 

 ردها أن يوجه معانيها املحتملة، ويوضح دال الهتا، من ذلك عىل سبيل املثال:

نيا }توجيهه قراءة  -
املا  ب  اْلعا ريب يف ( قـال ابـن العـبنصب الدال يف )احلمدا  {احلامدا هلل   را

 بداية 

ُة "تفسري سورة الفاحتة:  ـدا
ائ  ياُكـوُن فا ْعنااُه: ُقوُلوا: احْلاْمُد هلل ه ، فا ْعُض النهاس  ما الا با .... أانهُه قا

ل كا   ذا

اذ   ال  يف  الشه أا ب ناْصب  الده را ْن قا ُة ما اءا را
ُج ق  ا خُتاره ذا ىلا ها عا ناا ، وا  .(1)"التهْكل يفا لا

وامـرأة وهبـت "يعنـي  "أن"ا نسبت البـن مسـعود وهـي بإسـقاط ل إهن  ه قراءة قيجه وا 

ت ه  "فقال:  "نفسها اءا را
ُط يف  ق  انا ُيْسق  ْسُعوٍد أانهُه كا ْبن  ما

با ال 
ْد ُنس  قا كا  "أاْن  "وا لـ  ـحه ذا إ ْن صا فا

ْن أانه احْلُْكـما يف  املْا 
ا م  ْرنا كا ا ذا ا ما يُد أاْن ُيباني  انا ُير  إ نهاما كا ُسـُقوُط فا  ، وا

باـة 
ْبـلا اهْل  ت  قا ابـ  ـة  ثا ْوُهوبا

 : ْول ه  ْن قا ْفُهوم  م   ما
اق  دا ًة لاك}الصه صا

ال  ط   {خا ْ ة  الرشه ها
ْن ج   .(0)"الا م 

تهـى }عند تفسري قوله تعاىل:  ـنيا حا ك  نيا ُمنْفا
ك  املُْرْش  تااب  وا

ْن أاْهل  اْلك  ُروا م  فا ينا كا
ْ ياُكن  الهذ  ملا

ياُهمُ 
ْأت  ٌّ : "، قال: [1]البينة :  {اْلباي ناةُ  تا ا ُأيبا أاها را ا : قا ا

هت  اءا را
ُة اأْلُوىلا يف  ق  ينا  }املْاْسأالا

ـذ  ُكْن اله ْ يا ملا

تااب  
ْن أاْهل  اْلك  ُروا م  فا ـُكونا وا  {كا ْ ياُكـن  املُْرْش  ْسـُعوٍد : ملا  اْبن  ما

ة  اءا را
يف  ق  تاـاب  ؛ وا

أاْهـُل اْلك 

                                                

(1)
 عنهم اهلل ريض عل بن احلسني ابن عل بن زيد )عن( الدال بنصب هلل( )احلمد وهي اجلزري: ابن قال -

 للشهرة، فعله وترك املصدر عىل صبالن   هاجه وا وا  ،العتكي موسى بن هارون وعن ،العجاج بن رؤبة )وعن(

 .9-7ص ،1ج العريب، ابن ، القرآن أحكام :ينظر.و11ص اجلزري، ابن العرش، القراءات يف النرش

 .991 ،1ج العريب، ابن ،القرآن أحكام–(2)
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نيا  ك  ها ،ُمنْفا يا جا وا
ه  ؛ وا ري 

ىلا التهْفس  ة  عا اءا را
ه  ق  ض  اْلباياان  ذ  ْعر   ما

ة  يف  زا
ة  ؛ ائ  وا ض  الت الا ْعر   ما

، الا يف 

سا   وا
ْيه  لا ىله اهللهُ عا أا النهب ي  صا را ْد قا قا يح  فا ح   الصه

ة  ايا وا  نه  }: لهما يف  ر 
هت  ـده

،  (1){فاطال ُقوُهنه ل ُقُبـل  ع 

ري  
ْفس  ُهوا تا ف  وا ط  املُْْصحا انا يف  خا ا كا ةا ما وا إ نه الت الا  .(0)"؛ فا

تااب   : )يف هذا املثال يوضح ابن العريب أن قراءة ابن مسعود
أاْهُل اْلك  ُكونا وا ْ ياُكن  املُْرْش  ملا

نيا  ك  هي من قبيل ما زيد عىل وجه التفسري، وهذا النوع ليس قراءة، وال يتىل به،  (ُمنْفا

ولكن ُيْستاعاُن به  يف معرض البيان والتوضيح، ثم ذكر أن ما تصح تالوته والتعبد به هو 

 ما بني دفتي املصحف ليس إاله.

ا مـن توجيههـا مل يمنعه هذ لكنذا رده ابن العريب القراءات الشاذة ونبهه عىل بطالهنا، كه

 .عىل املعاّن املحتملة

يكتفي برد ها وال يكل ف نفسه عناء توجيهها، فمثاًل يف املسألة الثالثة عرشة عند قولـه  -

أاْن  }تعاىل:  ـُه وا ـرْي  لا ُهـوا خا ا فا ـرْيً عا خا ـْن تاطاـوه ما نٍي فا
ْسك  اُم م  ة  طاعا ْديا

ُه ف  يُقونا
ينا ُيط 

ىلا الهذ  عا وا

                                                

(1)
لهما "نص احلديث:  – سا  وا

ْيه  لا ىله اهللهُ عا  اهلله  صا
ُسول   را

ْهد  ىلا عا ض  عا
ائ  يا حا

ه  ُه وا أاتا را اْمرا لهقا اْبُن ُعما .. طا

أاتاهُ  لهقا اْمرا را طا ْبدا اهلله  ْبنا ُعما الا إ نه عا لهما فاقا سا  وا
ْيه  لا ىله اهللهُ عا ُسولا اهلله  صا ُر را أالا ُعما ُه  وا فاسا الا لا ض  فاقا

ائ  يا حا
ه 

لهما  سا  وا
ْيه  لا ىله اهللهُ عا أا  :النهب ي  صا را قا را وا الا اْبُن ُعما ْك قا

ْو ل ُيْمس  ل ْق أا ْلُيطا ْت فا ا طاُهرا الا إ ذا قا ا وا ها ده را ا فا ْعها
اج  رُيا

ل 

ا طا  اا النهب ي  إ ذا ا أاهي  لهما يا سا  وا
ْيه  لا ىله اهللهُ عا  نه النهب ي  صا

هت  ده
ُقوُهنه يف  ُقُبل  ع  ل  اءا فاطا ْقُتْم الن سا ، مسلم،كتاب "له

ها 
ت  ْجعا ُر ب مرا ُيْؤما ُق وا عا الطهالا قا الافا وا ْو خا ُه لا أانه ا وا اها ضا رْي  ر   احْلاائ ض  ب غا

ق  يم  طاالا ر  ْ ا رقم:  الطالق، باب: حتا

0177. 

(2)
 .111ص ،1ج العريب، ابن ، القرآن أحكام - 
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رْي  لا  ْعلاُمونا تاُصوُموا خا ئا "..، يقول: [171]البقرة :  {ُكْم إ ْن ُكنُْتْم تا ـ  ُقـر  رْس  ـُه ب كا يُقونا
ُيط 

 
 
 اْلياـاء

يد  كا ب تاْشـد 
ل  ـذا ئا كا ُقر  ا، وا ا

مه  يد  ْشد  تا  وا
 
اْليااء  وا

 
ْتح  الطهاء ئا ب فا ُقر  ، وا

 
 اْليااء

ان  إ ْسكا  وا
 
 الطهاء

ة   ْضُموما نه اأْلُوىلا ما
، لاك  ياة 

ئا ياُطوُقوناهُ  (1)الثهان  ُقر  ، وا
ـا  (0) ما ُة اأْلُوىلا ، وا اءا ـرا

يا اْلق 
ُة ه  اءا را

اْلق  ، وا

دا 
ُأْسن  يا وا إ ْن ُرو  ا وا ها اءا را  وا

                                                
(1)

يهُقونه » وقرأ عكرمُة وطائفة  -  طه اء ، والياء ، وُتروى عن جماهد أيضًا ، « يا بفتح الياء ، وتشديد الطه

يهُقونه » وقرىء أيضًا هكذا لكن ببناء الفعل للمفُعول ،  وقد رده بعضهم هذه القراءة ، وقال ابُن «ُيطه

 يف هذه اللهفظة ضعف  وإنهام ق
 
ُهم من ذوات الواو ، وهو عطيهة تشديُد الياء ا عندا اُلوا بُبْطالن هذه؛ ألهنه

ت باطلًة ، وال ضعيفًة ، وهلا ختريج  حسن  ، وهو أن  ْيسا ْن أين جتيء الياء ، وهذه القراءُة لا
الطهوق ، فم 

يسْت من  لا » هذه القراءة لا عه فا ل » ؛ حتى يلزم ما قالوه من اإلشكال ، وإنام هي من « تا ْيعا ، « تافا

قا » واألصُل  ْيوا نا « تاطا
را » ك « الطهْوق  » م  يه ا » و « تادا ريه ا ان  » من « حتا را وا » ، واألصل « احلاْور » و « الده

را  ْيوا ْيورا » ، و « تادا ا ُكون ، فقلبت الواو ياًء ، « حتا ْت إحدامها بالس  فاجتمعت الواُو والياُء ، وسباقا

ُقوناُه » صُل وُأدغمت الياء يف الياء ، فكان األ ْيوا تاطا ُه » ، ثم ُأدغم بعد القلب  ، فمن قرأ « يا يهُقونا « تاطه

ها بناه للمفعول ، وحيتمل قراءة التشديد يف الواو ، أو الياء أن  بفتح الياء بناه للفاعل ، ومن ضمه

تاُه وذلك جماز  من الطهوق  الذي هو القال لهُفونا إطاقا تاكا دُة يف أْعناقهم ، وأبعد تكون للتكل ف ، أي : يا

يُقوناُه. « ويطيُقوناُه » حمذوفة  قبل « الا » من زعم أنه 
: البحر املحيط، أليب ينظر، وأنه التقديرا ، الا ُيط 

 .001، ص0؛ اجلامع ألحكام القرآن، للقرطبي، ج12، ص0حي ان األندليس، ج

(2)
سُعوٍد ، وسعيُد بُن ُجباريٍ  -  ختياّن ،  وقرأ ابن عبهاٍس وابن ما ، وجماهد ، وعكرمُة ، وأي وب السه

قوناُه » وعطاء   قا » مبني ًا للمعفول من « ُيطوه فًا ، عىل وزن « طوه طهعا » ُمضعه وابن عائشُة ،  ت، وقرأ« قا

ُقوناهُ » ديناٍر:  طهوه قا » بتشديد الطاء والواو من « يا قا » ، وأصله « أاْطوا يدا « تاطاوه إدغاُم التهاء يف ، فلام ُأر 
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اذٌّ  وا يا شا ه  اا أاْصل  ، فا ْثُبْت هلا ْ يا انهُه ملا
؛ أل  ا ُحْكم  ْيها لا ي عا

نْبان  ُة الا يا اذه ُة الشه اءا را
اْلق   .(1)"وا

: نفسها للنبي بفتح اهلمـزة، عنـد تفسـري قولـه تعـاىل "أاْن وهبت"قراءة ومنه أيضًا: رد 

ـْن دُ } ًة لاكا م  صا
ال  ا خا ها حا

ْستانْك  ادا النهب ي  أاْن يا لنهب ي  إ ْن أارا
ا ل  ها باْت ناْفسا ها ناًة إ ْن وا

أاًة ُمْؤم  اْمرا ون  وا

نيا 
ن  نا"،قال: [92]األحزاب :  {املُْْؤم  ُة الثهام  ْوُلُه : املْاْسأالا ةا : قا رْشا باْت  }ةا عا ها ئاْت  {إْن وا : ُقر 

ط   ْ ْعناى الرشه ىلا ما ، عا رْس  ا ب اْلكا يها
ُة ف  عا أاْت اجْلااما را قا ا، وا ها رْس  كا  وا

ْتح  يف  اأْلال ف  ى ... (0)ب اْلفا ُيْعزا وا

ْقتاِض  أانْ  كا يا
ل  ذا  ، وا

ة  ْتح  اهْلاْمزا ا ب فا أاها را ن  أانهُه قا ا  إىلا احْلاسا ُه ، أل  لهْت لا ًة حا دا
اح  أاًة وا ْجل  تاُكونا اْمرا

ا ها باْت ناْفسا ها اا أاْن وا ا : أاهنه ُدمُها  : أاحا
نْي  ْجها ْن وا

د  م 
اس  ا فا ذا ها ة  ، وا ـاذه ة  شا اءا ـرا

ـوُز  ق  ُ ـيا الا جتا
ه  ، وا

ُب ُحْكاًم  الا ُتوج  ًة ، وا وا  .ت الا

                                                                                                                                 

م تقرير ذلك يف قوله  اكن ، وقد تقده صل؛ ليمكن االبتداُء بالسه الطاء ، ُقل بت طاء واجتلبت مهزُة الوا

فا هب  اما  }تعاىل :  طهوه  .[ 197] البقرة :  {أان يا

(1)
 .111ص ،1ج العريب، ابن ، القرآن أحكام  - 

ناةً "}قال الفراء:  –(2) ْؤم  أاًة م  اْمرا ْلنا}نصبتها بـ  {وا بداهلل  {أْحلا باْت }وَّف قراءة عا ها ناًة وا
ْؤم  ًة م  أا اْمرا  {وا

ا واحد؛ كقولك يفليسا فيه ، وعبدًا إن  ا )أن( ومعنامُها قه عبدًا ُوهبا لكا الكالم: ال بأسا أن تسرتا 

باْت }ُوهب لك، سواء. وقرأ بعضهم  ها ىلا قوله: ب {أاْن وا أن يف  {اال جناح عليه أن ينكحه}الفتح عا

ليه  ْوٍم }هبتها نفسها. ومن كرس جعله جزاء. وهو مثل قوله يف وهبت، ال جناح عا نآُن قا نهُكْم شا ما ر  ْ الا جيا

وُكمْ  د  وُكمْ إْن صا }و  {أْن صا ادا النهب} {د  ا {ي  إْن أارا كريا بو زأ، معاّن القرآن، "مكسورة مل خُيتالف فيها

 .19، ص1، جهـ(028حييى بن زياد الفراء )املتوَّف : 
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اًل  با أاْن ياُكونا إْحالا
ْبلا الثهاّن  : أاْن ُتوج  ُه قا ل  لا الا اا حا هنه

إ  اط ل  فا ا با ذا ها ا ، وا ها
ا ل ناْفس  ها

بات 
اْجل  ه   أل 

اق   دا  ب الصه
باة 
 . (1)اهْل 

ا ال جتوز هكذا يمِض ابن العربيفي رد القراءات الشاذة وإبطاهلا، ثم التنبيه عىل أهن  

ا  راءة الصحيحة، والتي اختل  فيها ركن من أركان القالقراءة هبا، وال يثبت هبا حكم ألهنه

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 

ا شاذة ويدخل حتتها  اختل ركن من هذه األركان الثالثة أطلق عىل تلك القراءة أهن 

 .(1)ضعيفة أو الباطلةال

يتلخص يف هذا املبحث أن ابن العريب يعتني بداللة القراءة املتواترة، ويعتربها طريقًا من 

ُطُرق ترجيحاته، حيث ُيباني  وجهها وما قد يعارضه من معنى يف قراءة متواترة أخـرى، 

ة، وُيبني  إن كان معناها صحيح أو خاطئ؟ وهل هي  قـراءة أم ال؟ وهُيمل القراءة الشاذ 

هها وفق معايري فقهية، ولغويـة، وبـال  وهل يصح  القراءة هبا يف صالة أو غريها؟ وُيوج 

 غية إن أمكن ذلك، ما يدل عىل تقديمه معنى القراءة املتواترة الصحيحة عن غريها.

                                                
(3)

 .991ص ،1ج العريب، ابن ، القرآن أحكام - 

(1)
 ،1ج هـ(1118 سنة: ،1ط: عفان، ابن دار مط: اخلرب، ) السبت خالد ، التفسري قواعد :ينظر

 .91ص
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 .له منالمخالف أولى المصحف لرسم الموافق الثالث:التفسير المبحث

، املصـاحف العثامنيـة قا فْ املراد برسم املصحف الكيفية التي ُكتبت هبا حروفه وكلامته، و  

فتصـوير الكلمـة أو كويف أو غريه،  يوليس املقصود منه نوعية خط الكتابة سواء نسخ

أمجع هجائها، بتقدير االبتداء هبا والوقف عليهـا هـو املقصـود بالرسـم، الـذيبحروف 

صىل اهلل  -توقيفي ال جيوز خمالفته واستدلوا بأدلة كثرية منها : أن النبي  معظم العلامء أنه

كان له كت اب يكتبون الوحي كلام نزل يشء مـن القـرآن أمـرهم بكتابتـه،  -عليه وسلم 

ه، وزيادة يف التوثيق والضبط واالحتياط يف كتـاب اهلل تعـاىل، مبالغة يف تسجيله وتقييد

هبـذا الرسـم  وقد كتبوا القرآن فعـالً ،حتى تظاهر الكتابة احلفظ ويعاضد النقش اللفظ

ثم جاء الصديق أبو بكر ريض اهلل عنه فكتب القرآن هبذا ،وأقرهم الرسول عىل كتابتهم

يف خالفتـه فاستنسـخ  عنـه اهلل الرسم يف صحف، ثم حذا حذوه عثامن بن عفـان ريض

تلك الصحف يف مصاحف وأقره أصحاب النبي صـىل اهلل عليـه وسـلم عمـل أيب بكـر 

وانتهى األمر إىل التابعني وتابعي التـابعني فلـم خيـالف  ،وعثامن ريض اهلل عنهم أمجعني

ألداء  الرسم القرآّن حروف كثـرية جـاء رسـمها خمالفـاً يف و، أحد منهم يف هذا الرسم

نطق، وكلامت تأيت يف آيات قرآنية برسم خمتلف، وكلامت أخرى تأيت برسم خيتلف عن ال

وكل  ذلك ألغراض رشيفة وهـي مـن ، وكلامت تنقص أو تزيد حروفها ،الرسم املعتاد

 .(1)األرسار التي خص  اهلل هبا كتابه العزيز

                                                
 اإلتقان، ؛107،ص1ج الزرقاّن، العرفان، مناهل ؛ 112-198 ،1ج الزركيش، الربهان، :ينظر–(1)

 .912-919ص ،0ج السيوطي،
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العلامء بالكالم عىل رسم القرآن وحرص تلك الكلامت التي جاء خطها عـىل  وقد عنيه 

يف كتابـه ، (1)أفرده بعضهم بالتأليف منهم اإلمام أبو عمرو الـداّن،فغري مقياس لفظها

 .(1)يب داود سليامن بن نجاح، ألخمترص التبيني هلجاء التنزيل، و(0)املقنع

                                                
(1)

عرف بالداّن لسكناه بدانية الشهري بابن  ،احلافظ أبو عمرو عثامن بن سعيد بن عمر األموي: هو–

االقتصاد يف  :هـ ، يقال له مائة وعرشون مصنفًا منها111وتويف سنة  ، هـ180ولد سنة  ،الصرييف

ت اءاالقرالتيسري يف  ،التنبيه عىل النقط والشكل ،والتجويدد يف اإلتقان التحدي ،رسم املصحف

املحتوى يف قراءات  ،كتاب الفتن واملالحم ،طبقات القراء ،آي القرآن كذاجامع البيان يف عد ،السبع

الشواذ، املحكم يف النقط، مفردة يعقوب يف القراءة، املقنع يف رسم املصحف املكتفي يف الوقف 

؛ تذكرة احلفاظ، 021، ص1األعالم، خري الدين الزركل، ج: ينظرقراءة، واالبتداء، موضح يف ال

 .011، ص1الذهبي، ج

(2)
 مصاحف خطوط رسوم من أئمته عن ورواه مشاخيه من عهسم ما الكتاب هذا يف املؤلف ذكر - 

 خمتلفاً  قديامً  عليه املصطلح العراق وسائر والشام، والبرصة، والكوفة، ومكة، املدينة، األمصار: أهل

ان بن عثامن مصحف اإلمام عن ه منه انتسخت التي النسخ سائر وعن -عنه اهلل ريض -عف   إىل هبا املوج 

 حوور العلل بسط من أخاله ،فصوالً  وصنفه ،أبواباً  ذلك مجيع والشام،وجعل والبرصة، الكوفة،

 املصاحف وكاتبي اءةالقر طالبي من معرفته التمس من عىل متناوله وخيفف حفظه، يقرب لكي املعاّن

 ودرايته. بظنه دهراً  فيه واكتفى روايته، عن ورضب ذلك رشح أمهل قد من هموغري

 للقرآن السعودية العلمية اجلمعية مع بالتعاون بالرياض التدمرية املكتبة عن حديثاً  صدر

 كتابال وأصل ، هـ1111 األوىل الطبعة احلمي د، فهد بن حسن بنت نورة وحتقيق: وعلومه،دراسة

 سعود بن حممد اإلمام بجامعة وعلومه القرآن لقسم الباحثة هبا تقدمت للامجستري علمية رسالة

 .صفحة 819 صفحاته بلغت جملد يف الكتاب ويقع بالرياض، اإلسالمية

(3)
 ،1 ط: ،رششال معمر بن أمحد بن أمحد ،الرشيف املصحف لطباعة فهد امللك مجمعفي طبع -

  جملدات مخسة يف يقع ،هـ 1101سنة:
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 .(0)سـامه: عنـوان الـدليل يف رسـوم خـط التنزيـل ألف كتابـاً  (1)وأبو عباس املراكيش

 .وغريهم كثري

وبي نوا مزاياها ، (1)عليها العلامء وللمصحف العثامّن قواعد يف خطه ورسمهنص  

متابعة الرسم يف القراءة أمر الزم وهو من رشوط القراءة  أن  و ، (1)وفوائدها

وقد قام اإلمجاع عىل لزوم رسم املصحف يف الوقف إبداال وإثباتا وحذفا  ،الصحيحة

 ، كامووصال وقطعا

 

                                                

(1)
ابن البناء املراكيش: أمحد بن حممد بن عثامن شهاب الدين أبو العباس األزدي املعروف بابن  - 

هـ، له من التصانيف  801هـ، وتويف سنة 191كان عاملًا بالنجوم واألزياج ولد سنة  ،البناء املراكيش

،البادر اخلفيف يف حل بداية التعريف، التقريب يف أصول احلرب واملقابلة، بداية التعريف 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 

قيقة، منتهى السول يف علم األصول، منهاج الطالب يف تعداد املنطق، مراسم الطريقة يف علم احل

األعالم،  :ينظرالكواكب املنهاج امللخص من األرياج، كتاب املسيارة يف تقويم الكواكب السيارة. 

 .000، ص1خري الدين الزركل، ج

(2)
 هذه نأ فيه بني وقد اتباعه، ووجوب وداللته، للمصحف العثامّن الرسم بتعليل فيه اهتم   - 

 كلامهتا. معاّن أحوال اختالف بحسب اخلط يف حاهلا اختلف إنام األحرف

 .110-107ص ،1ج الزرقاّن، العرفان، مناهل –(3)

 .111-110ص القطان، مناع القرآن، علوم يف مباحث ؛119-110 ،1ج السابق، املرجع –(4)
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إذا تنازع املفرسون عىل قولني يف التفسري .(1)منع العلامء من تغري خطه ووجوب التزامه

لرسم املصحف وال يقتِض خمالفة له،وآخر يقتِض خمالفته فأوىل  وكان أحدمها موافقاً 

 الذي أمجع  عليهفق رسم املصحف األقوال ما وا

                                                
سئل رمحه اهلل: أرأيت من استكتب مصحفا أترى أن يكتب عىل  روى السخاوي بسنده أن مالكاً  -(1)

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، 

عد األحرى. إذ يف خالف ذلك جتهيل الناس بأولية ما يف الطبقة وال شك أن هذا هو األحرى ب

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 

مام أمحد بن حنبل: حترم خمالفة خط مصحف عثامن يف واو أو ألف أو ياء كذلك؟ قال: ال. وقال اإل

إنه ينبغي أال يكتب املصحف بغري  "أو غري ذلك. جاء يف املحيط الربهاّن يف فقه احلنفية ما نصه : 

كلمة ) الربا ( تكتب بالواو  ". جاء يف حوايش املنهاج يف فقه الشافعية ما نصه :"الرسم العثامّن 

.  "كام جاء يف الرسم العثامّن، وال تكتب يف القرآن بالياء أو األلف ، ألن رسمه سنة متبعة  واأللف،

حتريم كتابة القرآن الكريم بحروف غري عربية، صالح عل العود و تقديم حممد بن عبد الوهاب 

شاد ، أبياط، )اململكة العربية السعودية، مط: وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلر

 .11هـ(، ص1111، سنة: 1ط: 

ينبغي أن حيافظ عىل اهلجاء الذي كتبوا هبا  تلك  قال البيهقي يف شعب اإليامن: من كتب مصحفاً 

وأعظم  ولساناً  وأصدق قلباً  فإهنم كانوا أكثر علامً  املصاحف وال خيالفهم فيها وال يغري ما كتبوه شيئاً 

أبو بكر أمحد بن ، شعب اإليامنهلم.  وال سقطاً  عليهم تدراكاً أمانة من ا فال ينبغي أن نظن بأنفسنا اس

هـ(، حتقيق: عبد العل عبد احلميد حامد، )هند، بومباي، مط: دار السلفية، 197)تاحلسني البيهقي

هـ(، 1109ط: إصدار إدارة الشؤون اإلسالمية بوزارة  األوقاف والشؤون اإلسالمية بقطر، سنة: 

 .128، ص9ج
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 الصحابة أعلم الناس بتفسري القرآن ولغته.

ا القول واعتربه طريقًا من طرق ترجيح قوله عىل قول غـريه، هذ ابن العريب وقد اعتمد

ـى}من قوله تعـاىل:  "ال"ف العلامء يف :اختالات ذلكتطبيقومن  نْسا ـالا تا ُئكا فا ـنُْقر   {سا

ـينهى اهلل تعاىل نبي   :الناهية أي،  )ال( [1]األعىل :  اه ه أن ينسـى القـرآن الـذي أقـرأه إي 

، أم يكه برفـع تالوتـهس  نْواملعنى: ال تغفل عن قراءته وتكراره فتنساه إال ما شاء اهلل أن يُ 

وأوىل القولني بالصواب قول اجلمهور )ال( النافية، ضامن من اهلل أن ك لن تنسى القرآن، 

فدل عدم حذفها عـىل أهنـا ليسـت  "تنسى" إثبات األلف يف ملوافقته رسم املصحف يف

 ناهية حلذفت األلف عالمة للجزم.

ُسـول  "يقول ابن العريب يف ذلك:  ُع اْلُقْرآنا يف  قاْلب  الره ْما اناُه جيا ي ُسْبحا
ثاُة اْلباار 

ُة الثهال  املْاْسأالا

رْي   ُعُه يف  قاْلب  غا ْما جيا يغ  ، وا
لتهْبل 
رًيا ل  ْيس  اًء مل اـا تا ـفا ـا أاْن ياُكـونا ش  إ مه  ؛ فا

ة   احْلُجه
ة  اما قا  

رًيا إل  ْيس   ؛ تا
ه 

نْيا  با ْيناُه وا ا أاْن ياُكونا با إ مه ر  ، وا
ائ  اْلباصا ار  وا ًمى يف  اأْلاْبصا ا أاْن ياُكونا عا إ مه  ، وا

ُدور  ُض يف  الص  ْعر   يا

 ْ الا جيا ًيا، وا
ال  ى تا ياْبقا ، فا ْين   را

ْلم  ب ه  آاًل ، اْلع  ُمُه ما أاْسلا ااًل وا ُه حا ف  ُهوا أاخا ًيا ، وا
ان  ة  ثا فا ْن املْاْعر  ُه م  ُل لا عا

قا اهللهُ ل   قه ْد حا قا :وا ْول ه  ُه ب قا ْعدا  وا
ُسول ه  ـى}را نْسا ـالا تا ُئكا فا ـنُْقر  أاْمٍر {سا ـْيسا بـ  لا ، وا ـربا  ُهـوا خا ؛ وا

 يف  اخْلاط  إمْجاا
 
 اْليااء

يٍّ ل ُثُبوت  ْعناو  ْيسا يا ما لا يل  ًعا ، وا ْأو  ا تا ذا ْعدا ها ي با
ْيه  نْباغ  تااُج إلا انهُه الا حُيْ

 (1)"؛ أل 

. 

ـح بـأن  )ال( نافيـة واملـراد    فهنا ابن العريب ذكر األقوال املختلفة يف معنى اآليـة، ورج 

اخلرب، فتكون اجلملة إخبارًا من اهلل تعاىل لنبيه صىل اهلل عليه وسـلم ووعـدًا بـأن يقرئـه 

لقرآن فال ينساه وهو قول مؤيد بالرسم ألثبات األلف يف )تنسى( فـدل عـدم حـذفها ا

                                                
  .192-119ص ،1ج العريب، ابن لقرآن،ا أحكام -(1)
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عىل أهنا ليست ناهية، بموجـب الطريـق الـذي سـلكه وهـو: التفسـري املوافـق لرسـم 

 املصحف أوىل من املخالف له.

ــةُ أيضــًا عنــد   اب عا ُة الره ــد  }مــن قولــه تعــاىل: املْاْســأالا ا اْلبالا ــذا ا ــُم هب 
، [1البلــد : ] {الا ُأْقس 

ا يف  :"..قال ها فا ـذا ـاما حا  اخْلاـط  كا
ا يف  ها فا ـذا ْن حا نُْهْم ما

م  اْختالاُفوا؛ فا ُم فا
ُْقس  ا: ألا أاها را ْن قا ا ما أامه وا

ا  ذا ها ، وا
.الا اللهْفظ  ة  ابا حا باتا ب إ مْجااع  الصه  أاْصل  ثا

ف  طه املُْْصحا إ نه خا ُوُز؛ فا ـال: جيا ْن قا نُْهْم ما
م  وا

تاُبوا  اما كا اا، كا ُظ هب 
الا أاْلف  ا وا ـيم   "أاْكُتُبها ـونا  "و، "الا إىلا اجْلاح  ُ ْ  "الا إىلا اهلله  حُتْرشا ملا ٍف، وا

أال  بـ 

 : ْول ه  ُمُهْم يف  قا ْلزا ا يا ذا ها اا، وا ُظوا هب 
ْلف  اق ع  الن ُجـوم   }يا وا ُم ب ما

ُقوُلـوا  {فاالا ُأْقس  ْ يا ملا ، وا
ه  ـْبه  ش  وا

 . (1)"ب ه  

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.

ونا تعاىل:  هلوقوعند  ُ
ُنوُهْم خُيْرس  زا اُلوُهْم أاو وه ا كا إ ذا قال مجهور املفرسين معناه: وإذا  وا

يف موضـع نصـب ويكـون الوقـف  "هـم"زنوا هلم خيرسون، وتكـون وكالوا هلم أو 

ثـم  "وزنـوا"و  "كـالوا"عليها. وذهب بعض املفرسين إىل أهنا كلمتـان ويقـف عـىل 

 هم "يبتدئبـ 

                                                

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

مل ترسـم فـيهام األلـف  "وزنـوا"و  "كـالوا"وهذه القاعدة ترجح القـول األول ألن 

الفاصلة لواو اجلامعة يف مجيع املصاحف فدل ذلك عىل أن الفعلني مل يكتفيـا بأنفسـهام 

ا }"، فلـذلك قـال ابـن العـريب: يف موضع نصب مفعـول بـه "هم"وأن الضمري  إ ذا وا

اُلوُهمْ  ـْأيت   {كا  يا
ـال  ـْن اأْلاْفعا

ري  م 
ث  كا ُْم، وا اُلوا هلا ي كا

ْعن  ًنـا يا ْرت ُفالا ـكا ْم: شا ـْوهل   قا ل كا كا ـذا كا

ـْن أاْهـل   ْت م  اْخـرتا ًنـا وا  ُفالا
ْت أاْهل  اْخرتا ُه، وا ْحت لا ناصا ًنا وا ْحت ُفالا ناصا ُه، وا ْرت لا كا شا وا

ًيا أاْيًضا د  ا أاْو ُمتاعا ً
ي ُمْقتارص  د  ْعُل يف  التهعا

انا اْلف  اء  كا وا ًنا، سا ُفالا
(0). 

                                                

(1)
ُنوُهمْ }قوله تعاىل:  - زا اُلوُهْم أاْو وا ا كا إ ذا أي كالوا هلم أو وزنوا هلم فحذفت الالم، فتعدى الفعل  {وا

 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.  

 "كالوا"وهو من كالم أهل احلجاز ومن جاورهم من قيس. قال الزجاج: ال جيوز الوقف عىل 

 "لواكا"قال: ومن الناس من جيعلها توكيدا، وجييز الوقف عىل  "هم"حتى تصل به  "وزنوا"و

واألول االختيار؛ ألهنا حرف واحد. وهو قول الكسائي. قال أبو عبيد: وكان عيسى بن  "وزنوا"و

قال: وأحسب قراءة محزة  "هم خيرسون"ويبتدئ  "وزنوا"و "كالوا"عمر جيعلها حرفني، ويقف عىل 

وذلك أهنم واحدة من جهتني: إحدامها: اخلط؛ عبيد: واالختيار أن يكونا كلمة  كذلك أيضا. قال أبو

باأللف، واألخرى: أنه يقال:  "وزنوا"و "كالوا"كتبومها بغري ألف، ولو كانتا مقطوعتني لكانتا 

كلتك ووزنك بمعنى كلت لك، ووزنت لك، وهو كالم عريب؛ كام يقال: صدتك وصدت لك، 

، 19:تفسري القرطبي، جينظروكسبتك وكسبت لك، وكذلك شكرتك ونصحتك ونحو ذلك،

189-172. 
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عدة الرتجيح يف هذا املبحث ترجح ما ذهب إليه من تضعيف إن  ترجيحه عىل ضوء قا

القول يف معنى )كالوهم أو وزنـوهم( بجعـل الضـمريين توكيـدا ملـا يف )كـالو( ويف 

 )وزنو(، وذلك ملخالفة الرسم يف عدم وجود ألف مثبتة قبل )هم(.

معنى القراءات عىل اجلامعل قوليف تفسريه عىل ترجيح ال -رمحه اهلل–كام اعتمد 

 ".احتاد معنى القراءتني أوىل من اختالفه:"، اتباعًا لقاعدةجدوُ إن واحد معني

، كان ابن عىل اختالف القراءات الواردة يف اآلية فإذا اختلف املفرسون عىل أقوال بناءً 

العريب جينح إىل محل القراءات املختلفة عىل معنى واحد، ومن أمثلة ذلك، ما أورده  

يض  }يف املسألة السادسة عرشة، والسابعة عرشة من قوله تعاىل:  ن  املْاح  ْسأاُلوناكا عا يا وا

ته  ُبوُهنه حا ْقرا الا تا يض  وا اءا يف  املْاح  ُلوا الن سا اْعتاز  ْأُتوُهنه ُقْل ُهوا أاًذى فا ْرنا فا ا تاطاهه إ ذا ْطُهْرنا فا ى يا

ينا  ر  ب  املُْتاطاه 
حُي  اب نيا وا ب  التهوه

ُكُم اهللهُ إ نه اهللها حُي  را ْيُث أاما ْن حا
 .[000]البقرة :  {م 

مجعًا بني قراءة التخفيف  جعل استعامل املاء رشًطا يف  اإلباحة وغايًة للت حريمحيث 

ْطُهْرنا }:رن(، واستلزاموالتشديد يف )يطه تهى يا ْرنا }،لـ{حا ا تاطاهه إ ذا ومحل كال  ،{فا

املعينني عىل معنى واحد، وهو االغتسال باملاء، وبني  أن  التخفيف وإن كان ظاهرًا يف 

استعامل املاء فإن التشديد فيه أظهر، وهو مسلك سلكه يف ترجيح ما ذهب إليه 

ثم راح يدافع عىل نرصة "،اءتني أوىل من اختالفهاحتاد معنى القر"باعتامده عىل قاعدة: 

بكالم  قوله بإطالة النفس يف الرد عىل املخالف، وحشد األدلة النقلية والعقلية لذلك

: "ل: مجيل حيُسن أن أنقله كام جاء عنه، حيث قا اىلا عا ْوله تا ْطُهْرنا }قا تهى يا ُة {حا املْاْسأالا : وا

ا عا ْوله تا : قا ةا رْشا ةا عا اب عا : السه ْرنا  }ىلا ا تاطاهه إ ذا ْد اْختالافا النهاُس ف يه  {فا قا ، وا
تاان  ما ا ُمْلتاز  مُها : وا

عا  ْوله تا ْعناى قا ُل : أانه ما اٍل: اأْلاوه ُة أاْقوا ثا  ثاالا
ف يه  ياًل؛ وا

ل  ًفا ُمتابااي نًا ُنط يُل النهفاسا ف يه  قا الا
:اْخت   }اىلا
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ْطُهْرنا  تهى يا عا {حا
ط  نْقا تهى يا :  ؛ حا الا ؛ قا نْي  عا

ْوض   ما
نهُه نااقاضا يف 

لاك  ، وا ةا يفا
ن  ُه أاُبو حا الا ُمُهنه ؛ قا دا

ته  له حا
ْ حتا  اقال  احْلاْيض  ملا

ا أل  ُمها طاعا دا إ ْن اْنقا ، وا ل 
ينائ ٍذ حتا  اْكثار  احْلاْيض  ح 

ا أل  ُمها طاعا دا ا اْنقا ى إذا

: الا  .الثهاّن  ل  ام  ٍة كا الا ْقُت صا ا وا
ُه ياْمِض  الا ة  ؛ قا  ُغْسلا اجْلاناابا

 
لا ب املْااء ْغتاس  تهى تا ا حا  ياطاُؤها

ْورٍ  أاُبو ثا أامْحاُد وا اُق وا إ ْسحا ك  وا
ال  ما ْيُث وا الله ُة وا ب يعا را ي  وا ْهر  ة  ؛ . الز  الا لصه

ُأ ل  ضه تاوا ُث: تا
الثهال 

د  . جُمااه  ُه طااُوس  وا الا ة  ُيدْ ..قا ل ُق ب اآْليا التهعا اىلا وا عا ا: أانه اهللها تا ُدمُها : أاحا
نْي  ْجها ْن وا

ُع م  فا

: الا تهى ياْطُهْرنا }قا ُبوُهنه حا ْقرا الا تا ًفا {وا ئا  ،خُمافه ُقر  ْرنه  "وا تهى ياطههه ًدا "حا ده يُف ، ُمشا التهْخف  وا

يدا ف يه  أا 
إ نه التهْشد   فا

 
ل  املْااء ْعاما

ًرا يف  اْست  انا ظااه  إ ْن كا : وا اىلا عا  تا
ْول ه  ُر ل قا إ ْن ُكنْتُْم ُجنًُبا }ْظها وا

ُروا اطههه .{فا يم  لتهْحر 
ًة ل  ايا غا  وا

ة  بااحا ًطا يف  اإْل  ْ ل كا رشا لا ذا عا  .(1)"..؛ فاجا

إ ْن "..إىل أن انتهى بقوله:  ،(0)، وكالم نفيسبسيف ماضٍ  ثم  رشع بمناقشة األقوال فا

يلا وا 
ُر أاْسئ لاة  ق  ْوم  ُهوا آخ  لا هب  اما ، اْلقا ُب أاْن ُيْعما

ياج  تانْي  ، فا اآْليا  كا
ان  تا اءا را

ا : اْلق  ُدها أاْعما ، وا

                                                
 007-008ص ،1ج العريب، ابن القرآن، أحكام –(1)

: ا"أحببت أن أورد مجيع قوله صلة للكالم، وملا تضمنه من كبري فائدة:   –(2) إ ْن ق يلا ْول ه  ..فا اُد ب قا ملُْرا

: اىلا ْطُهْرنا }تاعا تهى يا ُم؛ وا  {حا نُْهنه الده عا عا
ط  نْقا تهى يا اُل: حا ُيقا ، فا يف  عا التهْخف 

ْوض  يُد ما
ُل التهْشد  ْد ُيْستاْعما قا

رٍ  ُر إىلا إْضاما
ْفتاق  انهُه الا يا

، أل  ا أاْوىلا ذا ُكوُن ها يا طهعا ، وا قا طاعا وا اُل: قا اما ُيقا ُهرا ، كا ْعناى طا را ب ما ُر تاطاهه ْفتاق  ُبُكْم يا ْذها ما ، وا

. ُقلْ 
 
ْول ك ب املْااء ر  قا ْعناى إىلا إْضاما ًدا ب ما ده طهعا ُمشا اُل قا الا ُيقا ا، وا ُمها عا دا طا ْعناى اْنقا ُة ب ما ْت املْاْرأا را اُل اطهها ناا: الا ُيقا

را با  كا ْد ذا ُه قا ُهوا أانه ُر: وا اب  آخا وا . جا
يف  رُي التهْخف 

ْكث  ْعناى [ تا يُد ] ب ما
إ نهاما التهْشد  ًفا، وا طاعا خُمافه ُدل  قا ا يا ُه ما ىلا  ْعدا عا

 : الا اد ، فاقا ْرنا  "املُْرا ا تاطاهه إ ذا ة   "فا ايا  ُهوا املْاْذُكوُر يف  اْلغا
ط  ْ ة  يف  الرشه ايا ا باْعدا اْلغا ُر أانه ما

اه  الظه  . وا
 
اُد ب املْااء املُْرا وا

ْوله ياُكوُن قا ا ، فا ْبلاها : == قا اىلا ْطُهْرنا  }تاعا تهى يا ْعناى  {حا ُهوا ما ًفا ، وا ْول ه  خُمافه ْرنا  "قا طههه ْين ه  ،  "يا ًدا ب عا ده ُمشا

ْع  با  نهُه مجا
ك  لا ة  وا تانْي  يف  اآْليا : نْيا الل غا اىلا الا تاعا اما قا ينا  }، كا ر  ب  املُْطهه 

ااهللهُ حُي  ُروا وا تاطاهه ب ونا أاْن يا
ال  حُي  جا  ر 

 {ف يه 

ْيُت:  الا اْلُكما قا  وا
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ارُ  اناْت اأْلاْبصا ا كا ما ا النهاُس ُغيهُب  وا ا إذا يها
الا ُغيهًبا ف  ًة              وا له

ا أاذ  يها
 ف 

 : اىلا عا ْوله تا : إنه قا يلا
ق  ْرنا  }وا ا تاطاهه إ ذا ىلا  {فا ا عا ْقتارصا ًة الا ادا انا إعا ْو كا لا ما ، وا ده اا تاقا

ة  مل  ادا ٍم الا إعا الا اُء كا دا
اْبت 

تهى  الا : حا  فاقا
ل  ُه اْست ْئنااُف اأْلاوه ىلا أانه له عا  دا

ْيه  لا ادا عا لاامه زا ًة ، فا اصه ُكْم اهللهُ خا را ْيُث أاما ْن حا
ْأُتوُهنه م  ْطُهْرنا فا يا

ة   ايا  ُهوا املْاْذُكوُر يف  اْلغا
ط  ْ ادا يف  الرشه إ نه املْاعا ر  ؛ فا

اه  ُف الظه الا ا خ  ذا اُب: أانه ها اجْلاوا . فا را ل  ُحْكٍم آخا ه  ، ب دا يل  ذ ْكر 

ُكونا ب   ْن أاْن يا ُجُه عا ر   فاالا خُتْ
ْيه  لا ُة عا ادا يا ا الز  أامه . وا

او   ب اْلوا
ه  ْكر  ُه ل ذ  رْيا انا غا ْو كا لا  ، وا

 
اء ْو ب اْلفا ُه لا نه ى أا ؛ أاالا تارا

ْين ه  عا

ا داخا  إ ذا ارا ، فا ْدُخلا الده تهى يا ْيًدا حا ا الثهْوبا زا ذا  ها
: الا ُتْعط  الا انا ُهوا قا كا ٍم، لا ْرها

ةا د  ائا م  أاْعط ه  الثهْوبا وا لا فا

ا ذا ْل كا اْفعا لاسا فا جا لا وا خا ا دا إ ذا ارا ، فا ْدُخلا الده تهى يا  حا
: الا ُتْعط ه  الا قا ُه لا رْيا ادا غا ْو أارا لا  ، وا

ْين ه  ا  ب عا ذا ا؛ ها ذا كا وا

ل كا أا  ذا ُر: وا اب  آخا وا .جا
ان   الل سا

يُق النهْظم  يف  ر  أاْنُتْم طا ٍر؛ وا ناا إىلا إْضاما
يل  ْأو  ُر يف  تا

ْفتاق  ا الا نا ُْم : إنه ْوهلا نه قا

الا  ة  اْلكا ورا ُ ْن رضا را م  ْضاما ا اإْل  ذا إ نه ها يح  ؛ فا
ا تاْرج  ذا ْثل  ها

ُع ب م  قا ٍر. ُقْلناا: الا يا ُرونا إىلا إْضاما
ْفتاق  ا تا ذا م  ، فاها

اب  الثا . اجلاوا
املْانُْطوق  ب ه  اىلا : كا عا ْوله تا ُم أانه قا ل  ا ناُقوُل : ُنسا  : إنه

ة  ْن اآْليا
ل ُق الثهاّن  م  ُهوا املُْتاعا : وا ث 

تهى  }ل  حا

ْطُهْرنا  ا اغْ  {يا إ ذا ْعنااُه فا ْرنا ، ما ا تاطاهه إ ذا : فا كا
ل  الا باْعدا ذا نهُه ملاها قا

ك  ، لا ُمُهنه عا دا
ط  نْقا تهى يا ْعنااُه حا  تاسا أانه ما

 
ْلنا ب املْااء

قافا احْلُكْ  . فاوا
 
اُل ب املْااء سا

ْغت  : اال  . الثهاّن  م  اُع الده طا
ا: اْنق  ُدمُها  : أاحا

نْي  طا ْ ىلا رشا لهقا احْلُْكُم عا اُز تاعا وا ُهوا جا ُم وا

ارا  صا نْي  ، وا طا ْ ىلا الرشه  عا
 
ْطء اىلا :  اْلوا  تاعا

ْول ه  ل كا ل قا ته }ذا ى حا اْبتاُلوا اْلياتااما ْسُتْم وا إ ْن آنا احا فا لاُغوا الن كا ا با ى إذا

ُْم  اهلا ْم أاْموا ْيه  اْدفاُعوا إلا نُْهْم ُرْشًدا فا
ا : ُبُلوُغ  {م  ُدمُها  : أاحا

نْي  طا ْ ىلا رشا ْفع  املْاال  عا اُز دا وا ُهوا جا لهقا احْلُْكما وا فاعا

ْيه   لا قافا عا  . فاوا
ْشد  الثهاّن  : إينااُس الر  اح  ، وا اىلا يف  الن كا ْوله تاعا كا قا

ل  ذا كا ا ، وا ا
مه  د  حه ُثُبوُتُه ب أاحا

ْ ياص  ملا اما وا

ًثا :  ة  ثاالا لهقا ُه  }املُْطا رْيا ْوًجا غا حا زا
نْك  تهى تا ْعُد حا ْن با

ُه م   ؛  {فاالا حتا ل  لا
 
ْطء  اْلوا

اط  ا
نهُة ب اْشرت  ْت الس  اءا ُثمه جا

ىلا اأْلامْ  قافا التهْحل يُل عا ْيُكْم فاوا لا ة  عا ا ُحجه ذا : ها يلا
إ ْن ق  .. فا

 
ْطء ُوُقوُع اْلوا ، وا اح  اُد الن كا قا

ا اْنع  مُها يًعا، وا
 
ْين  مجا را

ا، فاوا  ْبلاها اا قا
 خُماال ف  مل 

ة  ايا ا باْعدا اْلغا ما ، وا م  اُع الده طا
يا اْنق 

ه  ٍة، وا ايا يما إىلا غا ده التهْحر  ُه ما إ نه ُْصلا اجْلا فا با أاْن حيا اُز جا وا

ا إ ْبلاها اا قا
 خُماال ًفا مل 

ة  ايا ُكوُن ُحْكُم اْلغا . ُقْلناا: إنهاما يا
ة  ايا باب  ُحْكم  اْلغا سا

م  ل  اع  الده طا
ًة ، باْعدا اْنق  قا اناْت ُمْطلا ا كا ذا

ْوُل  عا اْلقا قا ب ُط احْلُْكُم ب اما وا ْرتا إ نهاما يا ُر فا ط  آخا ْ ا رشا ْيها مه إلا ا اْنضا ا إذا أامه : فا اىلا عا  تا
ْول ه  ط  ل قا ْ ْن الرشه ْيه  م  لا تهى  }عا حا

 : اىلا عا  تا
ْول ه  ل قا احا ؛ وا ُغوا الن كا لا ا با هُ }إذا رْيا ْوًجا غا حا زا

نْك  تهى تا ا {حا ذا ْيسا ها : لا إ ْن ق يلا يهنهاُه . فا اما با كا يدا == وا
د  ْ جتا

، كا  م  الا ة  ل ْلكا ادا إ نهاما ُهوا إعا ٍد، وا
ائ  ٍط زا ْ ؛ رشا أاْعط ه  لا فا خا ا دا إ ذا ، فا ارا ْدُخلا الده تهى يا ْيًئا حا ْيًدا شا  زا

ُقوُل: الا ُتْعط  اما تا

ا. ها
ىلا أاْصل  ا عا ها ر 

ُيق   وا
ة  ايا ُظ ُحْكما اْلغا ْفا ا: أانهُه حيا ُدمُها : أاحا

نْي  ْجها ْن وا
ا أاْوىلا م  ذا ىلا ها ُْلُه عا محا : أانه  وا الثهاّن  وا

ْن لا  را م 
اه  ا ناُقوُل: را الظه ا: أانه ُدها  أاْوُجٍه: أاحا

ة  ْسعا
ْن ت  نُْه م  اُب عا اجْلاوا . فا

ة  ايا ُه املْاْذُكوُر يف  اْلغا نه  أا
ط  ْ ى ْفظ  الرشه وا
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الا :  ُه قا بهاٍس أانه ْن اْبن  عا يهُة، عا
ط    "عا

 
ْرنا ب املْااء ا تاطاهه إ ذا . الثه "فا ةا ما ْكر 

ع  ٍد وا
ْوُل جُمااه  ُهوا قا را الا ، وا : أانه تاطاهه

اّن 

لاْيسا ب مُ  م  فا اُع الده طا
ا اْنق  أامه ، فا

 
اُل ب املْااء سا

ْغت  ُهوا اال  اُن وا ْنسا ُبُه اإْل 
ْكتاس  ياما يا

ُل إاله ف  إ ْن ق يلا : ُيْستاْعما ٍب. فا ْكتاسا

طهعا  اُل: ُتقا اما ُيقا اب  ، كا سا
ْكت  رْي  اال  لا يف  غا عه ُل تافا ل ف  .  باْل ُيْستاْعما الا تاكا اب  وا سا

ل كا اْكت  ْيسا يف  ذا لا احْلاْبُل.. وا

طهعا احْلاْبُل  ْوُلُه: تاقا قا ا ُقْلنااُه، وا  ما
ة  غا ْن الل  را م 

اه  ا: أانه الظه ُدها ْن أاْوُجٍه: أاحا
نُْه م  اُب عا اجْلاوا اُس فا ، فاالا ُيقا ر 

اد  نا

لهمْ  ْبُكْم سا ُر:ها اب  آخا وا .جا  ُحْكم 
ْيه  لا ْت عا را اُل تاطاهه ُل، فاالا ُيقا ناا الا ُيْستاْعما

ت  ْسأالا ي ما
ف  ، فا ل  ُه ُمْستاْعما ُكْم أانه ناا لا

ُلُه يف   ْعاما
ْع اْست  قا ْ يا ناا ملا

ت  ْسأالا  ما
ُلُه يف  ْعاما

ْز اْست  ُ ْ جيا ا ملا إ ذا ا. وا ُمها طاعا دا ْعناى اْنقا  ُنْكتاة  باد  املْاْرأاُة ب ما
ه  ذ  ها ا ، وا ها رْي  ة  غا يعا

از   ب يل  املْاجا ىلا سا اًل عا ْعما انا ُمْستا ا كا  إذا
 
ء ْ ىلا اليشه ُل اللهْفُظ عا ُه إنهاما حُيْما كا أانه

ل  ذا ؛ وا از  ْن املْاجا
ااز  م  ا جما أامه . وا

 ْ ياما ملا
ْفظ  ف  يل  الله ْأو  يًقا إىلا تا ر  لا طا ُوُز أاْن جُيْعا را فاالا جيا ٍع آخا

ْوض   ما
لا يف  ل كا  ُاْسُتْعم  يف  ذا  ؛ وا

ْل ف يه  ُيْستاْعما

ْفعا  أْلا
اب  ل  سا

ْكت  ُف ب اال   الا ُتوصا
ات  دا ُهوا أانه اجْلااما ، وا

ة  ورا ُ ل كا ل لرضه ىلا ذا اْلنااُه عا ع  إنهاما محا
ا، املْاْوض  ها

ل ف  تاكا  وا
ال 

 التهكا 
ال ه  يف  أاْفعا اىلا وا عا  اهلله  تا

ات  فا يُل يف  ص  ْستاح  كا يا
ل  ل ذا ْن أاْجل  وا ُه م  عا لا

ا ُوض  ىلا ما لا اللهْفُظ عا
ل ُف، فاُحم 

ر   اىلا يف  آخ  الا تاعا : قا ث 
ال  اب  ثا وا ٍة ...جا ورا ُ رْي  رضا اُه ل غا ْن ُمْقتاضا ُه عا ُب ُخُروجا

ا الا ُيوج  ذا ها  ، وا
ة  ورا ُ  الرضه

 : ة  ينا }اآْليا ر  ب  املُْتاطاه 
حُي  يْ  {وا لا أاْثناى عا ُهنه وا حا دا ؛ فاما ْدح   ما

انا ف يه  ا كا م  ما اعا الده طا
اُد ب ه  اْنق  انا امْلُرا ْو كا لا ، فا نه ه 

اُء كا  دا
ا اْبت  ذا : ها يلا

إ ْن ق  ا.. فا ذا ْثل  ها
ىلا م  مه عا ْد ذا ُه قا انا ي ُسْبحا

اْلباار  نه ، وا ه 
ل  ما رْي  عا ْن غا

ُه م  انه
ْيسا أل  لا ٍم، وا الا

ما ، ب دا  ده ا تاقا ٍع إىلا ما
اج  : ب را اىلا عا ْوله تا يل  قا

اب نيا  }ل  ب  التهوه
ْن  {حُي  اب ع  عا اب  را وا ْكر  ...جا

لتهْوباة  ذ 
ر  ل  ْ ْ جيا ملا ؛ وا

ُمْقتا   وا
ة  ايا با اْلغا

ْظناا ُموج  ف  ْد حا اما قا ا كا ذا ىلا ها ةا عا اْلناا اآْليا ْوهُلُْم: إنهاما محا ُهوا قا : وا
ال  ؤا ْو أاْصل  الس  ا لا ذا ا، فاها اها ضا

هُ  : وا س 
ام  اب  خا وا . جا ما ده اما تاقا ُم كا ْلزا كا الا يا

ل  ُط فاذا ْ ا الرشه ا نا هب  ا ُقر  ا إذا أامه ، فا
ة  ايا ىلا اْلغا ا عا ا ناُقوُل: إْن اْقتارصا وا أانه

ا  ار، فارتا ىلا التهْكرا اْلُتْم أاْنُتْم اللهْفظا عا ْد محا قا  فا
ة  ايا با اْلغا ْكناا ُموجا را ْد تا نا ُكنها ناْحُن قا ا أاْمكا إ ذا ، وا

ْود ه  ةا عا دا
ائ  ْكُتْم فا

ل يم   ُم اْلعا الا ْيف كا ، فاكا م  النهاس  الا ار  يف  كا ىلا التهْكرا ْل عا ْ حُيْما ٍة ملا دا ٍة جُماده دا
ائ  ىلا فا  عا

ُْل اللهْفظ  اب  محا وا ؟ جا يم 
 احْلاك 

 : اىلا ْوله تاعا ُْلُكْم قا ْيسا محا : لا س 
اد  ْرنا }سا ا تاطاهه إ ذا :  { فا ْول ه  ىلا قا ْطُهْرنا }عا تهى يا ْوله  {حا ْل ناا قا ْن محا

ب أاْوىلا م 

: اىلا ْطُهْرنا  }تاعا تهى يا :  {حا ْول ه  ىلا قا ْرنا  }عا ا تاطاهه إ ذا ا {فا ذا اُه؛ ها ىلا ُمْقتاضا نُْه عا
ْفٍظ م  نا ُكل  لا با أاْن ُيْقرا جا ؛ فاوا

ا وا . جا ي  از  ريا اقا الش  اُب أايب  إ ْسحا وا ْد جا  ُكنها قا
 
ة  ب املْااء ارا ىلا الطهها ْلناا اللهْفظا عا ا ا محا ا إذا كا أانه

ل  ذا : وا اب ع  ب  سا

اْلناا  ا محا إ ذا ؛ وا ْن التهنااُقض 
ةا م  اأْلاد له يص  وا ْن التهْخص 

ةا م  ْظناا اآْليا
ف  ْرنا  }حا ْد  {تاطاهه م  ُكنها قا اع  الده طا

ىلا اْنق  عا

ةا  ْصناا اآْليا صه ة   خا ْضناا يف  اأْلاد له نااقا تا ، وا
ْرق  ف يه  ُه فا ُد لا ْشها الا يا يه وا

ْقتاض  ا ب اما الا يا ها
ْفظ  ْعناى لا ىلا ما ْمناا عا كه ا حتا ؛  وا

ُهوا أانه املُْفا  ن  : وا
ام  اب  ثا وا جا . وا يب   را ْكر  ْبن  اْلعا ام  أايب  با ما اُب اإْل  وا ا جا ذا .ها ي ُقْلنااُه أاْوىلا

االهذ  ىلا رس   وا ُقوا عا ينا اتهفا
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ا إذا  ىلا ما ُة عا دا ده ُل املُْشا تُْحما ْعنًى فا ىلا ما نُْهاما عا
ٍة م  دا

اح  ُل ُكله وا
ناْحُن ناْحم  ا وا ُمها طاعا دا ا اْنقا

ا ل أْلاقال   ْطأاها ُز وا و  إ نها الا ُنجا طاعا ، فا ا اْنقا ا إذا ىلا ما ى عا ُة اأْلُْخرا اءا را
ُل اْلق  حُتْما ، وا لا

ْغتاس  تهى تا حا

ناا، وا  ًة لا نْي  ُحجه تا اءا را
ْلناا اْلق  عا ْد جا ْل.ُقْلناا: قا

ْغتاس  ْ تا ْن ملا
إ  ا وا ْطأاها ُز وا و  نُجا أْلاْكثار  ، فا

ا ل  ُمها يهنها دا با

ٍة م   دا
اح  ْن ُكل  وا

ل يل  م  ْجها الده ُة وا اءا را
ق  ، وا

 
را ب املْااء  التهطاه 

ْقتاِض   تا
يد  ةا التهْشد  اءا را

إ نه ق  ؛ فا نُْهاما

باْت  نْي  أاْوجا تا اءا را
ى اْلق  كا أانه إْحدا

ل  ذا اٍن: وا اب  ثا وا يهنهاُه.جا اما با كا كا
ل  باة  ل ذا

يف  أاْيًضا ُموج  التهْخف 

باْت ا ى أاْوجا اأْلُْخرا م  ، وا طااعا الده
ة  اْنق  ل يلا املُْطالهقا ْ اما أانه اْلُقْرآنا اْقتاىضا حتا  ، كا

 
الا ب املْااء سا

ْغت  ال 

إ نْ  .فا ْيناُهاما ْعناا با ما  ، فاجا
 
ْطء يلا ب اْلوا

نهُة التهْحل  ْت الس  اْقتاضا اح  ، وا  ب الن كا
ل  ْوج  اأْلاوه لزه

ًثا ل   ثاالا

كا  تانْي  ها اءا را
ُتْم اْلق  ْ ا اْعتاربا : إذا يلا

ٍة،ق  دا
اح  ٍة وا دا

ائ  ىلا فا ا عا اْلتُُموها ْد محا ا ُكنُْتْم قا ا ذا نااها ْ ا اْعتاربا إ ذا وا

م  يف  قاْوله  طااع  الده
بااُر اْنق 

يا اْعت 
ه  ، وا نْي  تا دا د  نْي  ُمتاجا تا دا

ائ  ىلا فا ا عا اْلنااها اما ُقْلناا محا ناْحُن كا

: اىلا عا ْرنا }تا اعْ  {تاطاهه ، وا  أاْكثار  احْلاْيض 
إ ْن ُكنها قاْد يف  .ُقْلناا: ناْحُن وا ْطُهُر يف  اأْلاقال  : يا

ْول ه  بااُر قا
ت 

ْظناا نُ  ف  حا ، وا
نهة  الس   وا

ثاااًل يف  اْلُقْرآن  ل كا م  ا ل ذا ْدنا جا ْد وا قا ٍد فا
اح  ْعنًى وا ىلا ما ا عا اْلناامُها ْطقا اآْلياة  محا

هُ  ْ ناُخصه ملا ْظناا وا ف  حا لامْ ، وا ةا فا ا اأْلاد له نُْقْضها ىلا نا تهُب عا ا يُلناا يارتا
أْو  انا تا ه  اأْلُُصول   ؛ فاكا ذ  ها

ة   ثا ا .الثهالا نْها ُْرُج عا را خيا يٍل آخا
ْأو  ْن تا

ُهوا أاْوىلا م   ؛ فا

                                                                                                                                 

ا ؛  ُفها ُهوا أاْضعا   وا
اُب الط ويس  وا  ُهناا جا

ْيه  لا ُل عا وه املُْعا  ؛ فا
 
ُر ب املْااء  التهطاه 

ة  ادا ب اآْليا ُة أانه املُْرا لا اناْت املْاْسأا ْد كا قا وا

ةا  ا اْلُقوه يها
ْلناا ف  صه ْد حا قا ُه، وا ناا لا

ائ  نْدا ل قا
ًة ع  يفا ع  ُه ضا نْدا

يف  ُكل   ع  اٍم وا ْن ُكل  إما
اىلا م   اهلله  تاعا

ْمد  ةا ب حا الن رْصا وا

ايا  ْعناى اْلغا ُكونا ب ما  أاْن يا
ط  ْ اد  يف  الرشه  املْاعا

ْن اللهْفظ  را م 
اه  ْوهُلُْم: إنه الظه : قا ع 

اس  اب  تا وا يٍق، جا ر  ا طا ل كا إذا  إنهاما ذا
ة 

ل  ؛  اأْلاوه
ْفظ  اًدا ب لا عا انا ما تهى  كا اُهناا : حا الا ها ْد قا ُهوا قا  فاالا ، وا

ْفظ ه  رْي  لا اًدا ب غا عا انا ما ا كا ا إذا ْطُهْرنا  "أامه ًفا  "يا خُمافه

ُه :  ْعدا ي با
الا يف  الهذ  ْرنا  "، ُثمه قا ا تاطاهه إ ذا ُكو "فا با أاْن يا جا ُمناا ، فاوا الا انا كا  كا

ة  اءا را
ه  اْلق  ذ  ىلا ها عا ًدا ، وا ده نا ُمشا

. أحكام القرآن، ابن العريب، ج م   التهيام 
ة  اما يف  آيا ُه كا رْيا  010-007، ص1غا
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رُ  اب  آخا وا نْـدا جا
 ع 
 
ْطء ةا اْلـوا احا  إبا

ْقتاِض  ْن اجْلاْمع  يا
ْرمُتُوُه م  كا ا ذا كا أانه ما

ل  ذا طاـاع  : وا م  اْنق  الـده

 احْلاْظرا ، وا ل أْلاْكثار  
ْقتاِض  ا ُقْلناا يا با ما ُث اإْل 

اع  با ُث احْلاْظر  وا
اع  ضا با ارا عا ا تا إ ذا ُث ؛ وا اع  لابا با ة  غا احا

: احْلاْظر   ـني   اْليام 
ْلـك  ـنْيا اأْلُْختاـنْي  ب م   اجْلاْمع  با

نُْهاما يف  ا اهللهُ عا
يض  ٌّ را

ل  عا ُن وا الا ُعْثاما اما قا  "، كا

ْتُهاما  له ة  أاحا ْتُهاما آيا ما ره حا ة  وا يُم أاْوىلا  آيا التهْحر  ـاىلا "، وا عا ْولـه تا يل: قا
إ ْن ق  ـْن }: .فا ْسـأاُلوناكا عا يا وا

يض   :  {املْاح  الا يض  }ُثمه قا اءا يف  املْاح  ُلوا الن سا اْعتاز  طاـعا  {فا تاـى اْنقا ما ، وا اُن احْلاـْيض  ما ُهوا زا وا

ُم ل ُدون  أاْكثار   يا النهْهُي  الده
باق  اٍق، فا اُن با ما الزه ُم ..احْلاْيض  فا طاعا الده ا اْنقا ُض ب اما إذا ا ُينْتاقا ذا ُقْلناا: ها

ا  ـنيه اىلا با عا ُهوا أانه اهللها تا ْقٍه؛ وا
ل كا ل ف  ذا ُزْل احْلُْكُم؛ وا ْ يا ملا لهُةوا

الاْت اْلع  إ ْن زا ؛ فا اقال  احْلاْيض 
لهـةا أل   ع 

، يم  ًطا  التهْحر  ْ ْيه  رشا مه إلا تهى ضا  حا
لهة  ال  اْلع  وا الا احْلُْكم  ب زا وا ْرب ْط زا ْ يا ُهوا ُوُجوُد اأْلاذاى، ُثمه ملا وا

ري  
ث  ع  كا ْ ل كا يف  الرشه ذا ؛ وا

 
ُهوا اْلُغْسُل ب املْااء ، وا را  .(1)..آخا

سري آية من  من هذا كل ه، أن  ابن العريب إن وجد اختالف بني املفرسين يف تفيتبنيه 

، فإنه إن وكانت مبنية عىل اختالف يف القراءات الواردة يف اآلية ،كتاب اهلل عىل أقوال

 -كام سبق-اهجيمع معنى القراءات عىل معنى واحد، وأمكن القول بمقتض د قوالً وج

وهذا من تفسري القرآن بالقرآن، فالقراءة بمنزلة  ،فهو أوىل األقوال عنده بتفسري اآلية

ة لآلية وموض   ا مفرس  حة ملعناها كي تتحد القراءات يف اآلية، واألصل يف القراءة أهن 

 .املعنى الواحد

م، فكل ما اتفقت معانيه واْختالفالقراءيف قراءته،     هذا مع اعتباره لرسم املصحف مقد 

ة تنفصل هبا من األخرى غري اختالف خط  ومل يكن عىل إحدى القراءتني دالل

                                                
 .011-011ص ،1ج السابق، املرجع –(1)
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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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 الثاني الفصل

 القرآني بالسياق متعلقة ترجيح طُرق
 

 بعده وما قبله ما معنى في الكالم إدخال  األول: المبحث

 .بدليل إال عنهما به الخروج من أولى
 

 .بدليل إال القرآن ظاهر عن ُيْعَدل ال الثاني: المبحث
 

 وَمْعُهود أَْسُلوبِه على القرآن معاني ُتْحَمل الثالث: المبحث

 .اْسِتْعَمالِه
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 ط رق ترجيح متعلقة بالسياق القرآين

يتفاوتالناس يف مراتب فهم النصوص، فمنهم من يفهم مـن اآليـة حكـاًم 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 

لذي يعترب علم عظيم املنزلة رفيع القدر وهـو مـن للسياق القرآّن، ااختالف مداركهم 

وجل، وهو يمثل الروح يف الكـالم الـذي  أهم مايوصل للفهم الصحيح لكتاب اهلل عز 

منتظاًم داالً عىل املعنـى الصـحيح، وهـو جـار يف كـالم اهلل جيري فيه؛ إذ جيعله متناسقًا 

مؤتلفًا منتظاًم عىل نحـو كـامل باتفاق العلامء؛ بل هو املنهج األسلم الذي جيعل كالم اهلل 

نظمه وإحكامه، واتفق  العلامء القدامى واملحدثون عىل اعتباره وأمهيته وأثره يف الداللة 

عىل املعنى الصحيح وحتديده، وكشف الغموض فيه؛ وعليه فإن من رام فهاًم صـحيحًا 

أعظم ما يبـني ، وإن من ر للسياق بمجموع قرائنه ودالالتهظلكتاب اهلل تعاىل فعليه بالن 

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 

ـ ُكـل   يف   ُينْظاـرُ "القرآن بالقرآن، بل هو أقوى مراتب هذا النوع، قال شيخ اإلسالم:   ةٍ آيا

يٍث  د  حا ه   وا يااق ه   ب ُخُصوص 
س  ا وا ما ُ  وا ْعنااهُ  ُيباني  نْ  ما ت   اْلُقْرآن   م  الا الا الده ا وا ذا ها يم   أاْصل   فا

ظ  مٌّ  عا  ُمه 

ع  
اف  ْهم   بااب   يف   نا تااب   فا

نهة   اْلك  الس  ل   وا ْست ْدالا اال  ع   ُمْطلاًقـا هب  ـاما  وا
ناـاف  ـة   يف   وا فا ْعر  ل   ما ْسـت ْدالا  اال 

اال   اض  وا ا
اب   ْعرت  اجْلاوا طاْرد   وا ل يل   وا ه   الده ناْقض   .(1)"وا

                                                

 19، ص1جمموع الفتاوى، ابن تيمية، ج -(1)
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  دا بُ  الا  هنه إ  فا  رس  فا املُ  ان  كا رْ أا  مُ ظا عْ أا  مُ لْ الع   وهذا"يقواللزركيش: 
 تا قْ يا  اما  اة  اعا را مُ  نْ م 

 جازعْ اإل   ه  يض 

 أْ تا وا  از  جا املا وا  ة  يقا ق  احلا  نم  
 ار  وا املا  نْيا با  ىاخ  وا يُ  نْ أا وا  م  ظْ النه يف  ل 

 تا عْ يا وا  د 
  اما  دُ م 

 ىته حا  مُ الا الكا  هُ لا  يقا س 

ا  نْ كُ يا ل  ". ويقول يف موضع آخر:  (0)"...رافا ناتا يا  الا  ْ فا املُ  رظا نا  طه حما
 ىالذ   م  الا الكا  ما ظْ نا  اة  اعا را مُ  رس 

ا وا  زْ وُ جا الته  وت  بُ ثُ ل   يو  غا الل   ع  ْض الوا  لا ْص أا  فا الا خا  نْ إ  وا  هُ لا  يقا س  
ـ اذا هل  ـ ىرا تا ـالكا  با اح  صا  اف  شه

 ْ ـ نه أا كا  ىته حا  داً ما تا عْ مُ  مُ الا الكا  هُ لا  يقا س   يالذ   ُل عا جيا يف السـيوطي  ،كـام يـرى(1)"وح  رُ ْطـما  هُ رْيا غا

مراعاة التـأليف  وآدابه، أن ه البدللمفرس من ملفرسالفصل الذي عقده يف معرفة رشوط ا

حيتاج إليه يف إيضاح املعنى، أو ، وأن يتحرز يف ذلك من نقص ملا والغرض الذي سيق له

 . (1)زيادة ال تليق بالغرض

 اً مأمونـ اً منهجـ القـرآّن، عتامدعىل السـياقالابمنهج دراسة تفسري كتاب اهلل  رب  تُ هلذا اعْ 

، (9)عند العلامء، وقد اعتمده كثري من املفرسين عـىل تفـاوت فـيام بيـنهم اً معترب اً صحيح

والنصيب األوَّف، فقد خط  هذا الطريق وسـلكه يف  وكان البن العريب منه احلظ األوفر،

ــن بعــض، ــز دالالت بعضــها ع ــرجيح األحكــام، ومتيي ــة  ت ــاظ القرآني بتفســري األلف

                                                
 .178ص ،1الزركيش،ج ، القرآن علوم يف الربهان –(2)

 .191ص ،1ج السابق، املرجع  -(3)

 179 ص ،1ج القرآن، علوم يف انظر:اإلتقان -(4)

هنا مسألة مهمة متعلقة بمصطلح السياق وإطالق املفرسين له، وهو أن بعض املفرسين كثريًا ما -(5)

يستعمل السياق بعبارات مرادفة يطلقوهنا يف معنى السياق،ومنها: نظم اآلية، نسق اآلية، روح اآلية، 

م، املعنى العام، الكالم، فحوى الكالم، اإلطار العام، اجلو العاظاهر اآلية، مالءمة الكالم، مقتىض 

، املقام، ونحوها، وهذه املصطلحات كلها معتمدة عىل النص الذي هو مناط السياق ، انظر: القرينة

، ) الرباط، نرش: كلية  أمحد أبو زيدالتناسب البياّن يف القرآن دراسة يف النظم املعنوي والصويت ،  

 .170م(، ص1990اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة حممد اخلامس، سنة: 

http://www.hadielislam.com/arabic/index.php?pg=rasael/rasael&mode=researcher&id=4713
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وتوجيههـا بـام يتفـق مـع سـياق الـنظم  ،وأصوهلا ،ومصادرها ،ذكر معانيها،والكريمة

 القرآّن وفصاحته.

السياق، وحتديد مفهومه  تعريف وقبل الرشوع يف تفصيل هذا وتبيينه، أتطرق إىل            

.ء الذين تفاوتوا يف التعبري عنهعند العلام  

ْدُو السني والواو والقاف أصل واحد،  ": يقول ابن فارستعريف السياق لغة - وهو حا

ء وقاً  ،يسوقه ،ساقه :يقال ،اليشه . ويقال ،سا ي قة: ما استيق من الدواب  سقُت إىل  :والسه

ة  من هذا، ملا ُيساق إليها من كل  يشء، واجلمع  وق مشتق  ْقُتُهوالس  اقها، وأاسا دا امرأيت صا

 أسواق. 

يت بذلك ألنه املايش ينْساق عليها .(1)"والساق لإلنسان وغريه، واجلمع ُسوق، إن ام سم   

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

                                                
(1)

معجم مقاييس اللغة، أبو احلسني أمحد بن فارس بن زكريا، حتقيق: عبد السالم حممد هارون،  -

 .118، ص1م(، ج1989 -هـ 1199ر الفكر، سنة: )بريوت، مط: دا

(2)
إبراهيم مصطفى ـ أمحد الزيات ـ حامد عبد القادر ـ حممد النجار، حتقيق:  ،املعجم الوسيط -

 .119ص ،1جم(،1980، سنة: 0دار الدعوة، ط: مط: )استنبول، ،جممع اللغة العريب

اق  العروس، تاج انظر: –(1) د بن عبد الرز  د بن حمم  بيديحمم   باب: ، احلسيني، أبو الفيض، مرتىض، الزه

 حممد حتقيق:أبو القاسم حممود بن عمرو بن أمحد، الزخمرشي جار اهلل،  البالغة، أساس سهق؛ مادة، القاف،

 ق(، و )س م(،1997-هـ1119 سنة: ن1ط: ، العلمية الكتب دار نرش مط: )بريوت، ، السود عيون باسل

 .091 ص
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ياٍق  :ومن املاجاز   ن س  يثا أاْحسا يُث  ،هو ياُسوُق احلاد  سـاُقُه إ ىل  ،وإ ليكا ُيساُق احلاد  وكالم ما

ْئُتك باحلا  ،كذا د هوج  ْ ْوقه  عىل رسا يث عىل سا را وُيقال ،د  ُسوُقه إىل ما ُقـد   يا
ر  دا ُة القا ي قا : املاْرُء سا

 .(1)"هوال ياعُدو ،له

لفظ املتكلم الفارقة  (0)تعريف السياق اصطالحًا:من العلامء من يرى السياق بأن ه قرينة-

 بني 

إذ يلعب السياق دورًا يف حتديد درجة وضوح النص،ويت ضح هذا ؛(1)النص والظاهر

 بقول

                                                
 مستعمالً  يكون أن غري من اخلطاب، من املعنى عىل مادل   القرينة: أن   حاصلها، كثرية، بتعاريف وردت –(2)

اجح، الظن   أفاد أم اليقني، أفاد سواء ألفاظه، يف  مححامي الرشعي، اخلطاب فهم يف وأثرها القرائن انظر الر 

 .121ص هامش ،11ص خمتار،

 احلامر حيتمل ال الفرس فلفظ بعد، عىل وال قرب عىل ال أصالً، احتامل إليه يتطرق ال ما هو: النص –(3)

 طريف يف نصاً  معناه إىل باإلضافة سمي   الدرجة، هذه يف معناه عىل دالالته ماكانت فكل وغريه، والبعري

: والن في؛ اإلثبات  الظاهر عىل وضوحاً  مازداد بتعبريآخر: أو معنى، القطع عىل منه يفهم الذي الل فظ أي 

 إىل الوصول كنز ؛171ص ،1ج الغزايل، حامد أبو املستصفى، انظر: الصيغة، نفس يف ال املتكلم من ىبمعن

 مط: )بريوت، البغدادي، باهلل املعتصم حممد حتقيق: هـ(،170البزدوي)ت عل   احلسن أبو األصول، معرفة

 .109 ،101ص ،1ج  ، م(1991-هـ1111 سنة: ،1ط: العريب، الكتاب دار

لا  ام والظاهر:  حات، به اقرتنت متى التأويل ُسُبل انحسام غري من الفهم، إليه وابتدر الل فظ، من ُعق   مع املرج 

امع به املراد ظهر كالم لكل اسم هو: أو للمعنى، الل فظ احتامل  يف واألمل الوصول منتهى انظر: بصيغته، للس 

 الكتب دار مط: )بريوت، هـ(،111)ت احلاجب ابن عثامن، عمرو أبو الدين واجلدل،مجا األصول علمي

 عل   احلسن أبو األصول، معرفة إىل الوصول كنز  ؛119ص  م(،1979 هـ،1129سنة: ،1ط: العلمية،

 .101 ص ،1ج البزدوي،

(1)
 الكتب دار مط: )بريوت، األفغاّن، الفداء أيب حتقيق الرسخيس، أمحد بن حممد الرسخيس، أصول - 

 .111ص ،1 ج ،م(1991 -1111 سنة: ،1ط: العلمية،
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بب الذي كان السياق له ، فال يثبت ص يكون خمتصا بالس  وقال بعضهم الن  " :الرسخيس

ن العربة لعموم اخلطاب ال خلصوص إالظاهر ، وليس كذلك عندنا ، فبه ما هو موجب 

عتبار القرينة التي كان السياق ال اً لصيغة اخلطاب ، نص    ص ظاهراً لن فيكون ا ،السبب

 .(1)"ألجلها 

املتكلم من الدالة عىل مراد  هيالقرائنوسياق فإن ه يرى بأن ال ابن دقيق العيدأما 

.(0)وهي املرشدة إىل بيان املجمالت وتعيني املحتمالتكالمه  

أما السياق القرآّن، "قال صاحب داللة السياق منهج مأمون لتفسري القرآن الكريم:

يع معاّن القرآن إىل فإننا نقصد به األغراض واملقاصد األساسية التي تدور عليها مج

 .(1)"واألسلوب البياّن الذي يشيع يف مجيع تعبرياته إلعجازيظامجانب الن 

ت عليها اآلية، وما انتظم هبا من يا ن  األغراض التي بُ هو السياق القرآّن:بذلك يتبني  أن   و

واملقصود بالقرائن اللفظية: القرائنالنصية ، القرائن اللفظية واحلالية وأحوال املخاطبني هبا

واملقصود ، والرتكيب واالرتباط بني اآليات ونحوهاوهي ما احتواه النص من التعبري 

                                                
(2)

 )ت: العيد دقيق ابن ، حممد الفتح أبو الدين تقي ،األحكام عمدة رشح األحكام إحكام -

 ،1ط: الرسالة، مط:مؤسسة سندس،)بريوت، مدثر و مصطفى شيخ مصطفى حتقيق: هـ(،820

 .087ص ،1ج م(، 0229 - هـ 1101 سنة:

(3)
، سنة: 1الوهاب رشيد، )األردن، ط:داللة السياق منهج مأمون لتفسري القرآن، عبد  -

 .77م (،  ص1979-هـ1129

 

 



 طرق ترجيح متعلقة بالقراءات و رسم المصحف

 

~ 123 ~ 
 

 . (1)بالقرائن احلالية: األسباب واألحوال التي نزلت اآلية فيها

وهذا املعنى الذي حتدد به السياق القرآّن، والعنارص التي ائتلف منها، راجعة إىل عموم 

إيراد )مقصود املتكلم يف الغرض املتكونة من: معنى السياق وعنارصه األساسية 

مع تآلف الكالم وتتابعه وجريانه عىل أسلوب واحد، و الظروف املحيطة الكالم(،

هو ، (0)واستيعاب السياق هلذه العنارص واشتامله عليها،ص، وأحوال املخاطبني فيهبالن 

 وا الذي يُ 
 .(1)هذا املصطلح العام دُ د  بني املعاّن املختلفة وحُيا  ُق ف 

السياق "كام بني  ابن القيم يف كتابه بدائع الفوائد أمهية السياق، وإرشاداته، بقوله:            

وختصيص  ،والقطع بعدم احتامل غري املراد ،(0)وتعيني املحتمل ،(1)يرشد إىل تبيني املجمل

                                                
(1)

 البيان، هبا فيقع غامضاً  دوهنا اخلطاب لكون املراد، هبا ينجل التي املبي نة، بالقرائن تسمى ما أو -

 .11ص خمتار، مححامي الرشعي، اخلطاب فهم يف وأثرها القرائن انظر:

(2)
 فيه ختتلف ما وإدراكه ودقةاالستنباط، االجتهاد عىل مبني إليه والوصول السياق عن الكشف  -

 معانيه، بعض يفهم وال للذهن، إشغاالً  فهمه العام،ويتطلب إدراكاملعنى بعد مرتبة أنه وذلك العقول،

ل   وال  ورقت ،باعه وامتد تدبره، جمال واتسع نظره، قوي  من إال   ومبانيه، أرساره عىل عيطه

 ابن يقول السياق هذا ويف ، عنهااألصوليون عرب   كام داللةذوقية، السياق داللة كانت ولذلك؛طباعه

 دقيق

داللة السياق ال يقام عليها دليل وكذلك لو فهم املقصود من الكالم وطولب بالدليل عليه  "العيد:

ام األحكام، ابن دقيق العيد، . إحك"لعرس فالناظر يرجع إىل ذوقه واملناظر يرجع إىل دينه وإنصافه

 ؛ 097ص

(3)
 سنة: ،1ط: القرى، أم جامعة منشورات: )السعودية، الطلحي، اهلل ردة السياق، داللة  -

 91،ص هـ(1101

ب  :  املجمل: –(1) الا اْبُن احْلااج  قا ، وا
 
اء وا ىلا السه أاْكثارا عا  فا

نْي  لا نْيا حُمْتاما دا با ده را اتا ْح "ما تهض  ْ تا ا ملا ُل ما املُْْجما

ُتهُ  اللا وقيل: اللفظ الذي ال يفهم  منه عند اإلطالق يشء، وال يط رد؛ للمهمل واملستحيل، وال ، "دا
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املتكلم  الة عىل مرادئن الد  وهذا من أعظم القرا، وتنوع الداللة ،(1)وتقييد املطلق ،(1)العام

 .(9)" مهله غلط يف نظره وغالط يف مناظرتهأفمن 

يف تـرجيح  ذا املنهج العظيموشدة اعتناء ابن العريب هبأمهية  يف هذا الفصلوقد أظهرت 

، املبحث األول تناولت فيه داللـة السـياق التـي هـي املسائل، فقسمته إىل ثالثة مباحث

ا املبحث  الثاّن تكلمت فيه عىل عدم اخلروج عن ظاهر مراعاة سابق الكالم والحقه، أم 

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 

 لقرآن.موضع النزاع، كل  هذا مدعومًا بتطبيقات ابن العريب من كتابة أحكام ا

                                                                                                                                 

تقي الدين أبو البقاء حممد بن النجار )املتوَّف  ،املنري.رشح الكوكب ينعكس؛ جلواز فهم أحد املحامل

 -هـ 1117، سنة: 0هـ(، حتقيق: حممد الزحيل و نزيه محاد، ) الرياض، مط: العبيكان، ط:980: 

تاج الدين أيب النرص عبد  ،رفع احلاجب عن خمترص ابن احلاجب؛ 111، ص 1م(، ج 1998

 ) ،عل حممد معوض، عادل أمحد عبد املوجود :حتقيق ،الوهاب بن عل بن عبد الكايف السبكي

 .188ص ،1ج م(،1999-هـ1119 سنة: ،1 ط: الكتب، عامل مط: بريوت،

ل، له يقال أو  –(2) ليل بسبب مرجوح معنى عىل دل   ما كل وهو: املؤو  ل فهو الد   الذي ذلك إىل املؤو 

 .992ص التلمساّن، الرشيف األصول، عىل الفروع بناء إىل الوصول مفتاح انظر: متعينًا، اآلن صار

(3)
وكب املنري، ، انظر: رشح الكالعام هو: كالم مستغرق ملا يصلح له دفعة بوضع واحد، بال حرص -

 ؛ مذكرة أصول الفقه، حممداألمني الشنقيطي120، ص1ابن الن جار، ج

(4)
ه   هو: املطلق  - نْس  لاٍة جل   ام  ٍة شا يقا ق  باار  حا

ٍ ب اْعت  نيه رْيا ُمعا ًدا غا
اح  لا وا نااوا ا تا  ،ما دل عىل احلقيقة بال قيد، أوما

عود، مراقي عىل الورود نثر ؛190 ص ،1ج الن جار، ابن املنري، الكوكب رشح  .101ص ،1ج الس 

(5)
هـ(، حتقيق:هشام عبد 891بدائع الفوائد، حممد بن أيب بكر الزرعي ابن القي م اجلوزية )ت  - 

العزيز عطا، وعادل عبد احلميد العدوي ، وأرشف أمحد، )مكة املكرمة ، مط: مكتبة نزار مصطفى 

 .719،ص1ج  م(،1991 -هـ 1111، سنة: 1الباز، ط:
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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               

ولذلك  ،باإلضافة إىل الرشوط األخرى الواجب توافرها يف املفّس -وهو علم السياق –

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 

ر  "..لتفسري: جاءت بمثابة خطة رسمها ملنهجه يف ا ك  َيةَ  َفنَذ  ا َعىَل  َنع طِف   ث م   ، اآل   َبل   َكلاَِمَِتَ

وفَِها ر  ذ  َفنَأ   ،ح  ِرَفتَِها خ  َرَدةً  بَِمع  ف  ب َها ث م   ،م  َرك  ا َعىَل  ن  َضاَفةً  َأَخَواَِتَ َفظ   ، م  مَ  َذلَِك  يِف  َوَنح   قِس 

ز   ، ال َباَلَغةِ  َكامِ ا يِف  امل  نَاَقَضةِ  َعن   َوَنَتَحر  َح  َتاط   ، َوامل  َعاَرَضةِ  أل  َغةِ  َجانِِب  َعىَل  َوَنح   .(٩)"الل 

وقد التزم ابن العريب بخطته املرسومة يف مقدمته، فعـرض قضـايا وأبحاثـًا لغويـة            

لت يف مجلها ركيزة أساسية واجتاهًا واضحًا يف التفسري،  القول املبنـي عـىل فـ خمتلفة شك 

والسياق القرآين ، ، ما مل توجد حجة جيب إعامهلا (4)حاق أوىل من غريهواللّ اق بمراعاة الّس 

                                                
(1)

 .1-1ص ،1ج العريب، ابن القرآن، أحكام – 

(2)
ى اللحاق، سياق اآلية، النظر يف ما قبل اآلية ، وُيسمى السباق ، والنظر ما  -  بعدها ويسم 

، يشمل السباق واللحاق، فمن رام تفرس آية من كتاب اهلل ينبغي  عليه والسياق هو: اجلو العام

، كي فقرات اآلية الواحدة وبني اآليات بعضها وبعضمراعاة التناسب بني السابق والالحق بني 

 ؛190ص ،1 ج ، السيوطي الدين جالل القرآن، علوم يف اإلتقان :ينظر .يسرتشد عىل مقصود الكالم

 يف األساسية املقدمات  ؛172ص ،1ج الزرقاّن، العظيم عبد حممد القرآن، علوم يف العرفان مناهل

 .122ص اجلديع، يوسف بن اهلل عبد القرآن، علوم
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له مكونات خاصة يتميز هبا، البد من  هو جزء من السياق بعمومه يف معناه العام، إال أنّ 

 الكـالم سـابق مـن املقصـود خصوصذا ما وّضحه ابن العريب؛ إذ بنّي وهاعتبارها فيه، 

 معروضة عىل النقاط التالية: وبموجبه جاءت ترجيحاته ،الحقه أو لذلك املسوق

 عليه اآلية من األغراض.  ت  يَ نِ أوالً: ما ب  

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 

، وهذا س تعدد املعاين يف اآلية واختالفها، وهلذا فالبد من اعتبار هذه اخلاصية يف (٩)اآلية

 السياق القرآين.

فالغرض هو أساس السياق، فإذا ما قرأ القارئ اآلية سأل نفسه وتفّكر وتدّبر يف               

د هذا الغرض يف مراد اهلل فيها والغرض الذي من أجله وردت اآلية، ثّم يبحث عاّم يؤك

، وهذا مسلك عظيم يف فهم السياق، وهو املوصل إىل (4)اآلية من األلفاظ واملناسبات

 فهم مراد اهلل.

                                                
 ،السورة غرض ،العظمى ومقاصده القرآن أغراض هي: اآلية تتضمنها التي واألغراض  - (1)

 اعتبارها من البد األغراض هذه فكل ،اآلية غرض ،واحد موضوع يف الواردة القصة أو املقطع غرض

 واحد. بناء عىل مبنية متكاملة متآلفة وهي هبا، إال اآلية معنى كامل يظهر وال اآلية، تفسري يف
 أو الغرض معرفة عىل مرتتبة القرآن، مجيع يف اآليات مناسبات معرفة إن" البقاعي: قال  - (2)

إبراهيم بن عمر بن حسن   ،والسور اآليات تناسب يف الدرر نظم ."السورة هلا سيقت التي األغراض

 18ص 1ج ، هـ(779 ت:الرباط بن عل بن أيب بكر البقاعي )
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 والفقه أخص من"ض ومراد املتكلم: قال ابن القيم يف بيان قيمة معرفة الغر            

غة، وبحسب الفهم، وهو فهم مراد املتكلم، وهذا قدر زائد عىل جمرد وضع اللفظ يف الل

  .(٩)"تفاوت مراتب الناس يف هذا، تتفاوت مراتبهم يف الفقه والعلم

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 

،  بخالف عىل من حيملها عىل معنى َيرجها عن معاين (4)مل توجد حجة ُتنع هذا التفسري

 "بلها وبعدها، ويف هذا الصدد يقول رمحه اهلل تعاىل راّدًا عىل من مل يراع السياق: اآليات ق

َيةِ  َمَساَق  َجِهَل  َوَقد    . (5)"َهَذا َظن   َمن   اآل 

   ظر والتأمل يف غرض اآلية وسابقهاالنّ بعد من أمثلة ما ذكره ابن العريب يف تفسريه       

اًل َأن  َين كَِح }عند قوله تعاىل:  يف املسألة الثانية ما جاء والحقها م  َطو  تَطِع  ِمن ك  َوَمن  مَل  َيس 

َلم  بِإِياَم  ِمنَاِت َواهلل   َأع  م  امل  ؤ  م  ِمن  َفَتيَاتِك  ك  اَمن  ِمنَاِت َفِمن  َما َمَلَكت  َأي  َصنَاِت امل  ؤ  م  امل  ح  نِك 

م  ِمن  َبع ٍض  ك  َألَة  ا "[، قال: 43]النساء:  {َبع ض  مِ  يِف  :الث انَِية   مل َس  َيِة: ِسَياِق  َفه  وا اآل  َلم   اع 

م   َقك  َلاَمءَ  أَن   َتَعاىَل  اهلل   َوف  وا ال ع  َتَلف  َيِة؛ هِ َهذِ  ِسيَاِق  يِف  اخ  م   اآل  َا :َقاَل  َمن   َفِمن ه   َمَساَق  ِسيَقت   إي 

َخصِ  لِِه: ،الر  َري  َش  َفِصَيام   جَيِد   مَل   َفَمن  }َكَقو  ِ  نِ ه  َتَتابَِعني  لِِه: [،١4،]النساء،{ م  وا م  َفلَ  } َوَقو   جَتِد 

وا َماءً  م  ه   [2املائدة، ؛45]النساء، ،{َفَتَيم  و  م  وَ  ....َوَنح  اًل  َجَعَلَها َمن   ِمن ه   نَِكاَح  زَ َوَجو   ،َأص 

                                                
(1)

هـ(، 891حممد بن أيب بكر الزرعي ابن القي م اجلوزية )ت ،املوقعني عن رب العاملنيعالم إ - 

 .019ص ،1ج م(،1981سعد، )بريوت، مط: دار اجليل، سنة:  الرؤوفيق: طه عبد حتق

 .109ص ،1ج املفرسين عند الرتجيح قواعد  -(2)

 .921ص ،1ج العريب، ابن القرآن، أحكام - (3)
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ََمةِ  ط َلًقا األ  تكام بالرد يرشع ثم ،(٩)"م   األََمة نكاح بحي مل تعاىل اهلل بأنّ  ويبني السياق داللة إىل حم 

ل، عدم أحدمها برشطني: إال    ذكر ثمّ  ، رشطٍ  عىل رشًطا به فجاء العنت؛ خوف والّثاين الط و 

 ذكرها املؤمنات اإلماء ذكر فلاّم  مطلقا؛ ذكرا الكتاب أهل من ائررواحل ؤمناتامل من رائراحل

 احلد هذا عند يقف ال أّنه  كام واللحاق، قالسبا مراعاة عزيز من وهذا ،امؤّكد مرشوطا ذكرا

 يف  ً إغراقا إليه جنح الذي القول ويصف الداللة، هذه يراع مل من عىل الرد يف يسّتسل بل

ت م   :قِيَل  َفإِن   "بقوله: عليه فريد له، مفهوم ال املساق ق  َطاِب ا َدلِيلِ  َعىَل  َحل  ِ  ،َهائَِلةٍ  بِأَل َفاظٍ  خل 

َيةِ  َهِذهِ  يِف  َوَلي َس  ََمةِ  نَِكاِح  يِف  َذَكرَ  َتَعاىَل  اهلل َ َأن   إال   اآل  ًفا األ  ِ  َأو   َوص  َفني  ت م   َوص  ونَ  ن  أَ  َفَأَرد   َيك 

َخر   طَاِب  َدلِيل   َوَهَذا ،بِِخاَلفِهِ  اآل  ِ نَاك   ال ِذي (4)اخل  ذ   فِيهِ  م  َناَزع  ن ا م  ن ت م   ك   ِمن   َعن ه   َواب  َفاجل َ  .َوك 

: ِ َهني  ا: َوج  َ مه  ا َأَحد  ل   َطاِب اخل ِ  َدلِيل   :َنق ول َأن  ولِنَا ِمن   أَص  نَا َوَقد   ،أ ص  ولِ  يِف  َعَلي هِ  َدل ل  هِ  أ ص   ال ِفق 

نَاه   ق  قِ  َوَحق  م   قَِبَل  اَل  يًقاحَت  َيةَ  َهِذهِ  َأن   :الث ايِن  .َدَراه   َأَرادَ  َوَمن   بِِه، َلك  وَقةً  َلي َست   اآل   يلِ َدلِ  َمَساَق  َمس 

َطاِب  ِ اَم  ؛َبي ن ا َكاَم  اخل  وَقة   ِهيَ  َوإِن  َدالِ  َمَساَق  َمس  ب  ِ اَم  ،اإل  ون   َكاَنت   َوإِن  وَقةً  َتك   لِيلِ دَ  ِشب هِ  َمَساَق  َمس 

َطاِب  ِ نَا َلو   اخل  ل  وا :ق  َصنَاِت  ان كِح  ِمنَاِت  امل  ح  لٍ  امل  ؤ  ِف  َوِعن َد  بَِطو  اَفأَ  َعنٍَت، َخو   َقاَل: َوَقد   م 

                                                
 920ص ،1،جالسابق املرجع  - (1)

يُق احْلُْكم   " :بقوله الكتاب هذا من آخر موطن يف العريب ابن عرفه -(2)
ي ُهوا تاْعل 

طااب  الهذ  ل يل  اخْل  دا

ف ه   الا را ب خ  ىلا أانه اآْلخا ياُدله عا
 ، ل 
 
ء ْ ْي اليشه ْصفا  وا

د   ،181ص ،0ج العريب، ابن ، نآالقر مأحكا ،"ب أاحا

ى وهو  املخالفة: مفهوم " قال: حيث الفحول إرشاد يف الشوكاّن  ذلك ذكر كام املخالفة، مفهوم ويسم 

حيث يكون املسكت عنه خمالفا للمذكور يف احلكم، إثباتا ونفيا، فيثبت للمسكوت عنه نقيض حكم 

ى دليل اخلطاب؛ ألن دليله من جنس اخلطاب، أو ألن اخلطاب دال عليه  إرشاد ."املنطوق به، ويسم 

 .17ص ،0ج شوكاّن، الفحول،
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َتطِع   مَل   َوَمن  } م   َيس  َرةِ  َفَقَرَنه   ؛{ِمن ك  د  َب  ال تِي بِال ق  َداَل  َعَلي َها َرت  ب  ِ يَعةِ  يِف  اإل  ِ َخَلَها الرش  ا يِف  َوَأد   َباهِبَ

ا نَاَها بِِعَباَرَِتَ ِدر   مَل   َوَمع   .(٩)"َعن َها َي  ِرَجَها َأن   َأَحد   َيق 

ده خص، ثم أيّ ا سيقت مساق الرّ غرض اآلية بأّي  رمحه اهلل تعاىل ركيف قرّ فانظر        

، مع مراعاة املقصد الذي اآلية وما تضمنته من األلفاظ والضوابط للحكم ده بنّص وأكّ 

نِي  عليه احلكم.   ب 

َف  ََي ص   قد طاباخل دليلف           ـل   َفاَل } تعاىل: كقوله ،هللت نبي بالّذكر الَوص  ـاَم  َتق   ،{أ ف   هَل 

ـه   وقـد  ، اإلثراء حالة عىل تن بيه فإن ه [،45]اإلساء،  َواَل } تعـاىل: كقولـه رف،بـالع   ََي ص 

ت ل وا م   َتق  اَلَدك  َيةَ  َأو  اَلٍق  َخش  ـأل بالن هي؛ اإِلمالِق  حالةَ  خص   حيث [،5٩]اإلساء، ،{إم   اي 

ضيتع أن يمكن اَلتي هي ه   وقد .فيها نااِلب لقتل األب ر   تعـاىل: قولـهل ،الاحل ت فاقاب ََي ص 

ل وا اَل } َبا َتأ ك  ـَعاًفا الر  َضـاَعَفةً  َأض   اإلكثـار حالـة ص  خـ حيـث [،٩50 عمـران، ]آل ،{م 

 هـذه يف احلـال هـو كـام بق درة رشط   وقع إذا امّ فأ .بالن هي النّفوس هبا ل ق  تتع تِيال   ثراءواإل

   .لّرخصةوا البدلّية يف نّص  فهو اآلية

معنّي بعدد  شهود احلّد  ال يعترب أقوال من حّدد كام نلحظ ابن العريب يف مثال آخر        

ال امعة اجلر ابأمل يف غرض اآلية اعتوالتّ  ظرح بعد النّ لعدم مراعاَتم ملقصد اآلية، ويرّج 

، وهو الواحد، حيث يّسد األقوال العدد وإن كان نص اآلية يصح بأقل عدد ذكروه

ت لَِف  "املتمثلة يف حتديد الطائفة ناسبًا القول لقائله، فيقول:  ِديدِ  يِف  َواخ   َعىَل  ئَِفةِ الط ا حَت 

َواٍل: مَخ َسةِ  : َأق  ل  َو  ، األ  َراِهيم   َقاَل  َعَلي ِه؛ َزادَ  َفاَم  َواِحد  اَلنِ  ايِن:الث   .إب   َقاَله   َفَصاِعًدا؛ َرج 
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:.طَاء  عَ  م   َقاَله   َفَصاِعًدا؛ َثاَلَثة   الث الِث  َبَعة   : ابِع  الر   .َقو  ِرَمة   َقاَل  َفَصاِعًدا؛ َأر  : .ِعك  اِمس  ه   اخل َ  َأن 

ة   َ  .(٩)"َعرش 

 غرض التشديد فريد األقوال مجيعًا، باعتبار مراعاة سياق اآلية الذي يدل عىل         

تَِقاِق ااِل  يِف  الط ائَِفةِ  َوَحِقيَقة  " فيقول: ة واالعتبارظحلصول الع  َقاَل  َوَقد   .َطاَف  ِمن   َفاِعَلة   ش 

اَل } َتَعاىَل: اهلل   ل   ِمن   َنَفرَ  َفَلو  َقةٍ  ك  م   فِر  وا َطائَِفة   ِمن ه  ه  ينِ  يِف  لَِيَتَفق  وا الد  م   َولِي ن ِذر  َمه   إَذا َقو 

م   ِهم  إَلي   َرَجع وا ه  ونَ  َلَعل   ِسَياَق  َأن   .إال  .ال َواِحدِ  يِف  َيِصح   َوَذلَِك  [،٩44 ]التوبة،.{حَي َذر 

َيةِ  نَا اآل  ون وا َأن   َيق تَِض  َهاه  ولِ  مَجَاَعةً  َيك  ص  ودِ  حِل  دِ  ِمن   امل َق ص  تِبَارِ  َوال ِعَظةِ  يدِ الت ش   .َوااِلع 

ونَ  َأن   إىَل  َأَشارَ  َوَال ِذي َبَعةً  َتك  ه   َنَزعَ  أَر  ودِهِ  َعَددِ  َأَقل   بَِأن  ه  ِحيح   .ش  ق وط   َوالص   ،ال َعَددِ  س 

تَِبار   اَمَعةِ  َواع  ِديد   هِبِم   ال ِذينَ  اجل َ ِ  ِمن   الت ش   .(4)َحد   َغري 

باعتبار غرض سياق اآلية الذي يقتض أن يكونوا مجاعة كّي يّتعض النّاس ويعتربوا،  

 اعّتافه بمدلول )الطائفة( الذي يصّح يف الواحدَجنَح ابن العريب هلذا الّتجيح، رغم 

  ثانيًا: النظم القرآين، واألسلوب البياين املعجز.

ظم القرآين، واألسلوب البياين الذي ائتلف منه القرآن يمثل البناء الشك أن النّ         

ة يف السياق ة مهمّ ز به القرآن عن سائر الكالم، وهو خاصيّ سق الذي ُتيّ املحكم املتّ 

حني  هفإنّ وهذا ظاهر  ،يمكن تفسري القرآن إال باعتباره القرآين بل هو ركن فيه؛ إذ ال

ينقدح يف  ها،والّتابط بين نته من الدالئل والقرائن،أمل يف ألفاظ اآليات وما تضمّ تّ ال
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َثر   :"قال شيخ اإلسالم ،غرض معني يتكون منه السياق ناذهاأل َلاَمءِ  ِمن   امل  َحق ِقنيَ  َأك   ع 

ث بِت ونَ  َوال َبَيانِ  ال َعَربِي ةِ  َ  امل  نَاَسَبةَ  ي  َل َفاظِ  َبني  املعاين تنتسق يف السورة من القرآن ف ،(٩)َوامل ََعايِن  األ 

كام تنتسق احلجرات يف البنيان، وتلتحم فيها كام تلتحم األعضاء يف جسم اإلنسان، كي 

 .الغرض الذي سيقت من أجلهتؤدي 

 -أحكام القرآن–القضايا التي تطرق إليها ابن العريب يف تفسريه أهم  من هذه          

: أن يأيت باللفظ القرآين ثم يذكر أصله اللغوي ثم يرشع يف بيان الذي اّتبعهوأسلوبه 

ذكر أغراضه ثم ي، واء أكان اللفظ مفردًا أم مضافاً س،معناه أو املعاين التي ترد عليه 

وأهدافه التي أقامها عىل املعاين الواضحة لأللفاظ واملفردات. ومعظم هذه األغراض 

ومن األمثلة عىل ذلك ما أورده عند قوله  .املختلف فيها لمسائلترجيحه  ل حول  تصب

وا }تعاىل: ٍر َفإِن  َفاء  ه  ش 
َبَعِة أَ ل وَن ِمن  نَِسائِِهم  َتَرب ص  َأر  ؤ  ِذيَن ي  ور  َرِحيم  لِل   {َفإِن  اهلل َ َغف 

ياَلء  " ، حيث قال: [442]البقرة :  ِ وَ  ال َعَرِب  َسانِ لِ  يِف  اإل  لِف   ه  ء   ،احل َ وَ  َوال َفي  وع   ه  ج   ، الر 

م   وَ  َوال َعز  ِريد   ه  َواطِرِ  َعن   ال َقل ِب  جَت  أََلة   .ِمن َها َواِحدٍ  إىَل  فِيهِ  امل  تََعاِرَضةِ  اخل َ  َنظ م   :ث الَِثة  ال امل َس 

َيةِ  ِذينَ  :اآل  َتِزل ونَ  لِل  َلِي ةِ  نَِسائِِهم   ِمن   َيع  ت رِصَ  َأن   ال َفَصاَحةِ  مِ َعظِي ِمن   َفَكانَ  ،بِاأل   آىَل  َومح  َل  ،ا خ 

نَى َتَزَل  َمع  َلِي ةِ  الن َساءَ  اع  لِك آىَل  َيت ِصَل  َأن   ل َغةَ  َساغَ  َحت ى بِاأل  ه  َونَ  ،ِمن   بَِقو  اَلِق  يِف  ظ م  ِط   َأن   اإل 

ل ك بِآىَل  َيت ِصَل   َعىَل  َوَحَلَفت   َوآَلي ت ،َكَذا َوَعن   َكَذا ِمن   َتَزل تاع   :ال َعَرب   َتق ول   َعىَل، َقو 

ِمَل  َأن   ال َعَرِب  َعاَدة   َوَكَذلَِك  ،َكَذا َعالِ  َمَعايِنَ  حَت  َف  َعالِ  َعىَل  األ  َف  اَم  ملَِا األ  تِبَاطِ  ِمن   َبي نَه   ااِلر 

ة   َوَجِهَلت   ، َوااِلت َصالِ  ِوي  م   َكثرِي   َفَقاَل  َهَذا الن ح  وَف  إن   :ِمن ه  ر  ر   ح  ب َدل   اجل َ َها ي   ِمن   َبع ض 
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َها َوحَي ِمل   ،َبع ضٍ  ٍل، َمَكانَ  فِع لٍ  ع  َوض   َعَلي ِهم   َفَخِفيَ  ،ال بَع ضِ  َمَعايِنَ  َبع ض  وَ  فِع  َسع   َوه   َأو 

َيس  َوأَ  وا ،ق  لِِهم   َوجَل  وِف  إىَل  بَِجه  ر  تاَِملِ  [ ال َكاَلمِ  ] نِطَاق   فِيَها َيِضيق   ال تِي احل    .(٩)"َوااِلح 

وِف  }وعند قوله تعاىل:  ر  م  بِامل َع  ا َبي نَه  ن  إَِذا َتَراَضو  َواَجه  َن َأز  ن  َأن  َين كِح  ل وه   {َفاَل َتع ض 

َأَلة  "، قال: [454]البقرة :  : امل َس  له الث انَِية  ن   َفاَل } َتَعاىَل: َقو  ل وه  ل   {َتع ض  ف   ال َعض   َعىَل  َيَترَص 

ج   َها وهٍ و  ِجع  وَ  امل َن ِع، إىَل  َمر  نَا امل  َراد   َوه  لَِياءَ  َتَعاىَل  اهلل   َفنََهى ؛َهاه  َأةِ  َأو   نَِكاِح  َعن   َمن ِعَها ِمن   امل َر 

َضاه   َمن   َأةَ  َأن   َعىَل  َقاطِع   َدلِيل   َذاَوهَ  .َتر  ةِ  يِف  اهلََ  َحق   اَل  امل َر  َبارَشَ اَم وَ  ،الن َكاِح  م  وَ  إِن  ، َحق   ه   ال َويِل 

اَل  ،َحنِيَفةَ  أِليَِب  ِخاَلًفا َبب   :قِيَل  َفإِن  ....َمن ِعَها َعن   اهلل    َيَاه   ملََا َذلَِك  َولَو  ت م   ال ِذي الس  ب طِل   َرَوي   ي 

َيةِ  َنظ مَ  وَ  َكانَ  إَذا ال َويِل   أِلَن   ؛اآل  َقال   َفَكي َف  ن كَِح امل    ه  ِسك، فِع لِ  ِمن   َُت َتنِع   اَل  :لَه   ي   َوَهَذا َنف 

َال   ل نَا: .حم  ت م   َكاَم  َلي َس  ق  أَ  ،َذَكر  َمر  َويِل   ،لِلن َكاِح  الط َلِب  َحق   ةِ لِل  دِ  ةِ امل  َبارَشَ  َحق   َولِل  ِعق   َفإَِذا ؛لِل 

َض  َمن   َأَراَدت   دِ  ِمن   ال َويِل   َوَأَبى ،َحال ه   ي ر  َراَدَها َمنََعَها َفَقد   ال َعق  َبني    َوَهَذا ، م 
(4) . 

لهعند الرابعة املسألة يف  ذكره ما وأيضاً   ـوا َما} َتَعاىَل: َقو  ـَياطنِي   َتت ل   [٩04 ]البقـرة، ،{الش 

َتَلَف " ِف  يِف  الن اس   اخ  م   :" َما " َحر  ه   َقاَل: َمن   َفِمن ه  م   ، َنف ي إن  ـه   َقاَل: َمن   َوِمن ه  ، إن  ـول  ع   َمف 

وَ  ِحيح   َوه  هَ  َواَل  .الص  لِ  َوج  : َمن   لَِقو  ه   َيق ول  ، إن  ي  ةِ  يِف  َواَل  ال َكاَلِم، نَِظامِ  يِف  اَل  َنف  نَى ِصح   ،امل َع 

نِهِ  ن  مِ  َيَتَعل ق   َواَل  ع واًل  َكو  َحالٍ  ال َكاَلمِ  ق  ِسَيا َمف  اًل، بِم  َتنِع   َواَل  َعق  ًعا َيم  ه   .رَش  ِرير  َبـعَ  :َوَتق   َوات 

ود   َياطنِي   َتَلت ه   َما ال َيه  رِ الس   ِمن   الش  ِك  َعىَل  ح  ل  َلي اَمنَ  م  ـرَبَت   َلي ـهِ إ َنَسـَبت ه   َأي   ،س   ،َعن ـه   بِـهِ  َوَأخ 

لِهِ  َسَلنَا َوَما} :َتَعاىَل  َكَقو  ـولٍ  ِمـن   َقب لَِك  ِمن   َأر  ـي َطان   َأل َقـى َُتَن ـى إَذا إال   َنبِـي   َواَل  َرس   يِف  الش 
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نِي تِهِ  ي َطان   َأل َقى َتاَل  إَذا َأي   [؛34]احلج، ،{أ م  ِقهِ  مَل   َما هِ تاَِلَوتِ  يِف  الش  ل  َاكِيـهِ  ،الن بِي   ي  َلـب س   حي   َوي 

اِمعِ ال َعىَل  َباَم  بِهِ  نيَ س    .(٩)"َبي ن اه   َحس 

النّاظر يف هذه األمثلة، يتبنّي له الطريق الذي سلكه ابن العريب يف ترجيحاته بني            

 للسياق و علمه بأصوله وقواعده، وما يستلزم السليم األقوال، وذلك بفهمه الصحيح

النظر يف مفردات ب ذلك كّله ، وأويتّ ليه من القواعد والضوابط واألصولالوصول إ

  .عىل الغرض أصول معناها اللغوي، وداللتهاتتبع  ألفاظ اآلية و

كام ذكره يف  مقصودة يف اآلية، عىل معان دقيقة نظر يف الكلمة وأصلها اللغوي يدلال فإن

ياَلء  )لفظ  ِ ل  (، )اإل   .(4)(، واألمثلة عىل ذلك كثريةال َعض 

ــاً  ــوال ثالث ــر إىل األح ــت: النظ ــي نزل ــة،  الت ــا اآلي ــاطبنيفيه ــوال املخ ــا وأح  .هب

 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 

،  قـال السـيوطي يف املعنـى معني عىل فهـم؛ ألن ه السياق القرآن اعتبار هذه اخلاصية يف

ـ"اإلتقـان: تها وبيــان قـال الواحـدي: ال يمكـن تفسـري اآليـة دون الوقـوف عـىل قص 

 .(1)"نزوهلا

ُتثلت يف كثـرة روايتـه ، وأواله عناية فائقة لسبب النزولوقد تعرض ابن العريب              

ثم تـوخى  ألسباب نزول اآليات، فقلام تعرض لتفسري آية ثبت هلا سبب نزول إال  ذكره،
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 واستعمل يف ذلك صيغًا خمتلفـة غلـب عليهـا الـنّص ، قلة املصدر ودقة النّ يف نقله صح

بذكر أسباب نزول اآليات الكريمة، لتوضيح  استعان ابن العريبو، (٩)الرصيح يف السببية

معاين األلفـاظ أو الّتاكيـب ثـم لبيـان املـراد مـن اآليـات الكريمـة وذكـر مقاصـدها 

 .ومراميها ومدلوالَتا

لهفعىل سبيل املثال: عند  ا َيا} :َتَعاىَل  َقو  َ ِفق وا آَمن وا ال ِذينَ  َأهي  ا َكَسـب ت م   َمـا َطي َباِت  ِمن   َأن  ـ   َومِم

نَا َرج  م   َأخ  ضِ  ِمنَ  َلك  َر  وا َواَل  األ  م  بِيَث  َتَيم  ن ِفق ونَ  ِمن ه   اخل َ ت م   ت  ِمض   َأن   إاِل   بِآِخِذيهِ  َوَلس  غ   فِيهِ  وات 

وا َلم  ـَأَلة   َمَسـائَِل: ِست   فِيَها " قال: ،[427 : ]البقرة {مَحِيد   َغنِيي  اهلل َ َأن   َواع   يِف  األ  وىَل: امل َس 

ا َسَبِب  وهِلَ ز  َ  ِخاَلَف  اَل  :ن  لِ  َبني  ِسريِ  َأه  َا الت ف  د َأب ـو َرَوى فِياَم  َنَزَلت   َأي  ه   َداو  ـَل  َأن   َوَغـري   ج   الر 

َشِف  ِمن   بِال ِقن وِ  َيأ يِت  َكانَ  ه   احل َ ق  ِجدِ  يِف  َفي َعل  ل   امل َس  َقَراء   ِمن ه   َيأ ك  ال ف 
َأَلة  .. (4) : امل َس   امل  ـَرادِ  يِف  الث انَِية 

اَلنِ  َوفِيهِ  بِالن َفَقِة: َ  :َقو  مه  َا : اَأَحد  ضِ  َصَدَقة   َأي  اَميِن   َدة  َعبِي َقاَله   ؛ال َفر  ل  ه   الس  َـ :الث ايِن  .َوَغري    اَأي 

ة   ل   يِف  َعام  َا :َقاَل  َفَمن   َصَدَقٍة؛ ك  ضِ  يِف  إي  َا َق َتَعل   ال َفر  ور   بَِأي  م 
ا، َمأ  ر   هِبَ َم  وِب  َعىَل  َواأل  ج   ،ال و 

                                                

(1)
 ،0ج  ،912ص ،121ص ،190 ص  ،108ص ،19ص ،1ج العريب، ابن األحكام، :ينظر - 

 .029ص ،119ص ،1ج ،129ص ،018 ،1ج ،991ص ،991ص ،011ص ،111ص ،18ص

(2)
َم  –  ول  اهلل ِ َصىل  اهلل   َعَلي ِه َوَسل  أخرحه أبو داوود من رواية عوف بن مالك قال: َدَخَل َعَلي نَا َرس 

ل  َقنَا َحَشًفا َفَطَعَن بِال َعَصا يِف َذلَِك ال ِقن ِو َوَقاَل َلو  َشاَء   َعَصا َوَقد  َعل َق َرج 
ِجَد َوبَِيِدهِ َرب  َهِذهِ امل َس 

َدقَ  َم ال ِقَياَمةالص  َشَف َيو  ل  احل َ َدَقِة َيأ ك   الص 
َيَب ِمن َها َوَقاَل إِن  َرب  َهِذهِ َق بَِأط  سنن أيب داوود،  "ِة َتَصد 

من رواية يف مستدركه،  ؛ واحلاكم ٩2٩0كتاب الزكاة، باب: ما الجيوز من الثمرة يف الصدقة، رقم: 

وقال: حديث صحيح عىل  5٩42ة البقرة، رقم:الرباء بن عازب، كتاب التفسري، باب: من سور

 رشط مسلم ومل َيرجه.
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ه  َوبِ  دِيءِ  َعن   َي ي   َأن  ـوص   َوَذلِـَك  ،الر  ضِ  خَم ص  ـِحيح   .بِـال َفر  َـا َوالص  ـة  َعا َأي  ضِ  يِف  م   ال َفـر 

لِيل   ؛َوالن َفلِ  ولِ  َسَبَب  َأن   َعَلي هِ  َوالد  ز  َيةِ  ن  عِ  يِف  َكانَ  اآل    .(٩)"الت َطو 

ل عند العريب ابن ذكره ما  أيضاً  األمثلة ومن     اَم }: َتَعاىَل  اهلل َقو  ِمن ونَ  إِن   بِـاهلل ِ آَمن وا ال ِذينَ  امل  ؤ 

ولِهِ  رٍ  َعىَل  َمَعه   َكان وا َوإَِذا َوَرس  َهب وا مَل   َجـاِمعٍ  َأم  ـَتأ ذِن وه   َحت ـى َيـذ  ـَتأ ذِن وَنَك  ال ـِذينَ  ن  إِ  َيس   َيس 

ِمن ونَ  ال ِذينَ  أ وَلئَِك  ؤ  ولِهِ  بِاهلل ِ ي  َتأ َذن وكَ  َفإَِذا َوَرس  ِيِم   لَِبع ضِ  اس 
َـن   َفـأ َذن   َشـأ 

م   ِشـئ َت  ملِ  ِمـن ه 

َتغ   م   ِفر  َواس  ور   اهلل َ إِن   اهلل َ هَل  َأَلَتاِن: يَهاف ِ" قال: ،[24 : ]النور {َرِحيم   َغف  ـَأَلة   َمس   :األ  وىَل  امل َس 

ولِ  َسَبِب  يِف  ز  َيةِ  ن  ـَواٍل: َثاَلَثـة   َذلِـَك  يِف  باَِم  َوامل  َراد   :اآل  ل   َأق  َو  ـرَ ا َأن   :األ  َم  ـاِمعَ  أل  ، اجل َ َعـة  م   اجل  

َقاء   َوال ِعيَداِن، تِس  ل   ،َوااِلس  ون   ءٍ يَش   َوك  ؛ فِيهِ  َيك  َطة  ل  مٍ  ب ن   حَي َيى َقاَله   اخل   ـه   الث ايِن: .َسال  ـل   َأن   ك 

. َقاَله   هللِ ِ؛ َطاَعةٍ  َاِهد  : جم  ه   الث الِث  َهاد   َأن  ِ د   َقاَله   ؛اجل  َلمَ  ب ن   َزي  ، َرَوى َوَقد   .َأس  َهب  ـن   َيىَوحَي   َأش   ب 

َكري   َكمِ  َعب دِ  ب ن   اهلل ِ َوَعب د   ،ب  َيةَ  َهِذهِ  َأن   َمالٍِك  َعن   احل َ اَم  اآل  ِب  يِف  َكاَنت   إن  ولِ  َحر   َصـىل   اهلل ِ َرس 

مَ  َوَسل مَ  هِ َعَلي   اهلل   ن َدِق  َيو  ـد   َقاَل  َوَكَذلَِك  ،اخل َ َم  ـن   حم  ـَحاَق  ب  َ  َوَال ـِذي .إِس  ـَرانِ  لِـَك ذَ  َبـني   َأم 

ا َصِحيَحاِن: ا َأم  َ مه  وَ  :َأَحد  له َفه  َيةِ  يِف  َعاىَل تَ  َقو  َرى اآل  َلـم   َقد   } :األ  خ  ل ونَ  ال ـِذينَ  اهلل   َيع   َيَتَسـل 

م   ذ ونَ  واَكان   امل  نَافِِقنيَ  َأن   َوَذلَِك  { لَِواًذا ِمن ك  ونَ  ،َيَتَلو  ج  اَمَعةِ  َعن   َوََي ر  ـونَ َويَ  ،اجل َ ك  ـوَل  ّت    َرس 

م   اهلل   َفَأَمرَ  َوَسل مَ  َعَلي هِ  اهلل   َصىل   اهلل ِ َج  بَِأال   مَجِيَعه  ـول   َله   َيأ َذنَ  َحت ى [ َأَحد   ] ََي ر   َصـىل   اهلل ِ َرس 

ه   َيَتَبني    َك َوبَِذلِ  َوَسل مَ  َعَلي هِ  اهلل   ا .إياَمن  وَ  الث ايِن: َوَأم  له َفه  َهب وايَ  مَل  } َتَعاىَل: َقو  َتأ ذِن وه   َحت ى ذ   {َيس 

نٍ  َفَأي   َدِث  يِف  إذ  َمام   احل َ ِ َِمامِ  َوَلي َس  ،ََي ط ب   َواإل  َقائِِه، َواَل  َمن ِعهِ  يِف  ِخَيار   لإِل   َفأ َذن  } َقاَل: َوَقد   إب 

م   ِشئ ت ن  ملَِ  َ  {ِمن ه  ه   بَِذلَِك  َفَبني  وص   َأن  ِب احل َ  يِف  خَم ص  َثر   ال تِي ر  ؤ  ق   فِيَها ي  ا الت َفر  َيةَ  إن   َأم  ل   اآل   َتد 

ةِ  و  نَاَها بِق  اَعةً  َحرَضَ  َمن   َأن   َعىَل  َمع  ج   اَل  مَجَ رٍ  إال   ََي ر  ٍ  لِع ذ  نٍ  َأو   َبني  اَمَعـةِ  ِك َمالِـ ِمن   َقائِمٍ  بِإِذ   اجل َ

                                                
 .110ص ،1ج العريب، ابن القرآن، أحكام  -(1)
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ِمَها َقد  تاَِمعَ  َأن   َوبَِذلَِك  ؛َوم  ن   مَل   ال َغَرض   َيتِم   مَل   َفاَم  ،لَِغَرضٍ  َكانَ  ااِلج  ِق  َيك  ـل   لِلت َفـر   َوإَِذا ،َأص 

ق   َجازَ  ال َغَرض   َل َكم    .(٩)"الت َفر 

لَحظ  يف هذا املثال كيفية ترجيح ابن العريب عند                   مع  تنازع داللة السياقي 

)اجلهاد( مع السياق اخلاص يف اآلية  )اجلامعة( تعارض القول بالعموم، حيث العموم

القول بام يوافق السياق هو األصل ، وال يعارض له   تبني  عند الّتجيح ، وبالنظر والتأمل 

  .ذلك القول بالعموم فيام هو يف حكمه ، وبذلك يتفق العموم مع السياق اخلاص

 لـه تلخصي  ،يف كتابه األحكام أسباب النزولب املتعلقة ّتجيحاتملة الجل واملتتبع، هذا

 ما يل:

مبنية عىل االجتهاد وغلبة الظن، وعليه فيكون حتديـد  عند ابن العريب معرفة السياق -٩

 . السياق أمرًا ظنيًا ال قطعيًا، وهلذا جتد االختالف يف حتديد السياق يف اآلية الواحدة

 معنى اآلية، ويكون القول يأيت يف املرتبة األوىل من حيث االعتبار يف عنده السياق -4

 .-كام تقدم–الذي يتوافق مع سياق اآلية هو القول املعتمد يف ترجيح معنى عىل آخر 

ال جيوز بحال إخراج اآلية عن سياقها إىل عموم غري مناسب للسياق ألن ذلك َيرج -5

 اق هو املحدد للعموم واملوجهالسي القول بأنّ فاآلية عن مقصودها وغرضها وسياقها ، 

 .(4)، نجده كثريًا يف املسالك التي سلكها يف ترجيحاتهله

 ي هتيستعرض األقوال يف سبب النزول، ثم يرشع يف تفنيدها رواية رواية، ثم ين -4

                                                
(1)

 .109-107ص ،1ج السابق، املرجع -

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

 .(٩)استند إىل ما روي يف الصحيحما  تعدد الروايات يف سبب النزول، فاملعتمد دائامً 

بسبب النزول يف تفسري اآليات القرآنية الكريمـة وبيـان معانيهـا وكشـف  استعانته -3

 املذكورة.األمثلة يف ام تقدم كاألحكام واملسائل الفقهية،  للّتجيح بنيدالالت ألفاظها 

: لقوله تعـاىلعند تفسريه ف ،العربة بعموم اللفظ ال بخصوص السبباعتباره لقاعدة  -2

وا بِ } م  ك  َ الن اِس َأن  حَت  ت م  َبني  لَِها َوإَِذا َحَكم  ََماَناِت إىَِل َأه  َؤد وا األ  م  َأن  ت  ك  ر  م 
ِل إِن  اهلل َ َيأ  ال َعـد 

م  بِِه إِن  اهلل َ َكاَن َسِميًعا َبِصرًيا ذكر الروايات يف سـبب  ،[34]النساء :  {إِن  اهلل َ نِِعام  َيِعظ ك 

َأَلة  "قال: ثّم نزوهلا  نَاَها َلو   :الث الَِثة   امل َس  ـة   َفِهـيَ  َسـَبٍب  يِف  َنَزَلـت   َفَرض  ـا َعام  هِلَ  َشـاِمَلة   ،بَِقو 

ل   بِن ظ ِمَها َداد   َوِهيَ  َأَماَنٍة؛ لِك  ا ،َكثرَِية   َأع  َ َهاَت  م 
َكاِم: يِف  أ  َح  ، األ  قَ  ال َودِيَعـة  ، َطـة،َوالل  ن  ه   َوالـر 

َجاَرة ، ِ ة   َواإل   .(4)"َوال َعاِري 

 باعتباره السياقجتدر اإلشارة إىل  اهتامم وتركيز ابن العريب عىل  يف ختام القول                  

ثابت يف كل آية من كتاب اهلل تعاىل، وهو أصل  يف بيان معناها؛ ألنه ال يتعارض مع أي 

رمحه –، فاحتكم اآلية عام دل عليه لفظها وسياقهاقرينة من القرائن، وال جيوز اخلروج ب

إىل السياق للخروج من االختالفات يف التفسري، وهذا يبني صلة هذه القاعدة عنده  -اهلل

جح من األقوال عند النزاع، كام يرى أّن التفسري الذي هيمل السباق واللحاق يف بيان الرا

                                                
كحضور القصة  ،ينظر إذا وجد وجه من وجوه الّتجيح ،فإن تساوت الروايات يف الصحة - (1)

ح اعتامدًا عىل اعتبار األولوية يف كتب الصحاح، فيقدم البخاري عىل غريه ملا أو كون أحدمها أّص ، مثالً 

 عليه األمة من تلقيه وترجيحه عىل غريه من الصحاح.

(2)
 .981ص ،1ج القرآن، أحكام – 
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وينتزع اآلية من نظمها، أّنه تفسري جي  ِحف بالقرآن الكريم؛ ألنه يقتض ورود تفسريا 

 آليات ال تتعلق ببعضها البعض، مما جيعله عرضة للطعن فيه من قبل مرض القلوب. 

ل الكالم يف معنى ما قبله وما بعده أوىل من اخلروج به عنهام ويرى ابن العريب أّن إدخا     

إال بدليل، يتعاضد مع غريه من قواعد  جليلة نّص عليها علامء التفسري كالعربة بعموم 

اللفظ ال بخصوص السبب، والقول باالستقالل مقدم عىل القول باإلضامر، كام حيمي 

دية فذة، فيقارن بني السياق الوارد يف داللة السياق من أن َيتل النظم فيه، بشخصية نق

 القرآن، والسياق الوارد يف غريه، ويربز األثر املّتتب يف األحكام الفقهية.
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 .القرآن إال بدليلل عن ظاهر دا املبحث الثاّن: ال ُيعْ 

، وتفرسه عىل حسب ما يقتضيه ظـاهر حقيقتهااألصل يف نصوص القرآن، أن حتمل عىل 

قـال ابـن تيميـة: ، إال بدليل صحيح جيـب الرجـوع إليـهه اللفظ، وال جيوز العدول عن

ا ".. ا
مه  ر  ىلا أاْظها ُْلُه عا با محا جا ْعنايانْي  وا لا ما ا اْحتاما ما إذا الا إ نه اْلكا ـْد فا قا كا فا لـ  ـرْيا ذا لهفا غا ْن تاكا ما وا

ُر  ْيـه  ظاـاه  لا ـُدل  عا امه يا اْلُعُدوُل عا كا وا
ل  ْن ذا ه  عا اْلُقْرآُن ُمنازه  وا

ب  املْاْعُروف  را م  اْلعا الا ْن كا جا عا را خا

ُوُز أاْلباتهةا  يٍل الا جيا
ل   ب الا دا

ْيه  لا ا الا ياُدل  عا م  إىلا ما الا  ر القـرآن فقولـهفمـن خـالف ظـاه(1)".اْلكا

 جوح. مر

 التعريف بالقاعدة

، وأظهرت اليشء: بي نته  ، (0)الظاهر يف اللغة: هو ضد الباطن، وظهر اليشء ظهورا: تبني 

 .(1)والظاهر ضد اخلفي، وهو الواضح

فالظاهر هو ما انجىل واتضح املراد منه للسامع مـن غـري تأمـل وتفكـر؛ كقولـه تعـاىل: 

له اهللهُ } أاحا اوا با ما الر  ره حا ، وضده اخلفي، وهو الذي اليظهر معنـاه [089]البقرة:  {اْلباْيعا وا

 إال  بالطلب.

ألنام هو معنى اللفظ يف الكل ال والظاهر، واملفرس، والنص، سواء من حيث اللغة، 

 .(1)خيفى عىل السامعإذا كان من أهل اللسان

                                                
(1)

 .191ص ،12ج تيمية، ابن الفتاوى، جمموع –

(2)
 .191ص ،0ج الظاء، فصل لراء،ا باب الصحاح–

(3)
 بريوت، ) ، مبارك مازن حتقيق: األنصاري، زكريا الدقيقة، والتعريفات األنيقة احلدود ينظر-

 .72ص هـ(،1111 سنة: ،1 ط: املعارص، الفكر مط:دار
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  ادُ را املُ  ُف را عْ ا يُ ما  "عند الرسخيس هو:  (1)(وتعريف )الظاهر
  ع  اما السا  س  فْ ناب   هُ نْم 

 رْي  غا  نْ م 

  ام  ها وْ األا وا  ول  قُ  العُ ىلا إ  قُ ب  ْس ي يا الذ   وا هُ ،وا لٍ مُ أا تا 
 .(0)"ادُ را املُ  وا  هُ ياما ف   وعاً ُض وْ ما  ه  ور  هُ ظُ ل 

فه الشايش بأن ه: اْس    م  وعر 
 ب   ادُ را املُ  را ها ظا  مٍ الا كا  ل  كُ ل 

  ع  اما السه  س  فْ ناب   عْ ام  لسه ل   ه 
 رْي  غا  نْ م 

 . (1)"لٍ مُ أا تا 

ُة املْاْعناى هلا ": كام جاء يف البحر املحيط القايض الباقالّن قالو ْعُقولا ْفظاة  ما ُر هو لا
الظهاه 

از  كانت   املْاجا
ة  ها
لاْت إىلا ج  دا إ ْن عا ًرا وا

ا كانت ظااه  ها
ت  يقا ق  داْت عىل حا را ااز  فإذا وا جما ة  وا يقا

ق  حا

                                                                                                                                 
 .991ص للكفوي، الكليات،-(4)

(1)
الذي ال حيتمله  ذكر الغزايل رمحه اهلل يف املستصفى الظاهر هو الذي حيتمل التأويل والنص هو -

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 

ليه احتامل أصال ال عىل الظبية رأسها إذا رفعت وأظهرت. الثاّن: وهو األشهر هو ما ال يتطرق إ

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. 

يعضده دليل أما االحتامل الذي ال يعضده الثالث التعبري: بالنص عام ال يتطرق إليه احتامل مقبول 

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 

أوجه وأشهر وعن االشتباه بالظاهر أبعد. املستصفى يف عىل هذه املعاّن الثالثة لكن اإلطالق الثاّن 

 .191علم األصول، الغزايل، ص 

(2)
 .100ص،1جالرسخيس،  املحرر  يف أصول الفقه، -

(3)
 .17ص الشايش، أصول -
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ب  ًة وعق  لا وه ر  ُمؤا اه  يح  يف باْعض  الظهوا
ح  ا صا ذا ها ، قال ابن (1)"عليه الزركيش بقوله: وا

م  "تيمية: الا را اْلكا
ة   :ظااه  ُم ب ت ْلكا الل غا ْفها اْن يا

نُْه مل  ل يم  م  ْقل  السه ْسب ُق إىلا اْلعا ا يا ُهوا ما
(0). 

بالدليل ويسمى وقيل: الظاهر ما حيتمألمرين أحدمها أظهر من اآلخر، ويؤول الظاهر 

 .(1)ظاهراً 

من هذه التعريفات يتضح مدلول الظاهر املراد من الصيغة نفسها فمجرد سامع اللفظ 

عليذكاء حيث ال يتوقف فهم املراد منه ، كاف للحكم عىل املعنى الذي يدل عليه اللفظ

 استنباط، أو حس ذوقي.أو 

من غري مقتٍض، ومحـل  غريهإىل ظاهر القرآن عن ابن العريب أنه ال رضورة للعدول يرى 

اللفظ عىل حقيقته أوىل من محله عىل املجاز وإن احتمله؛ ألن يف ذلك حفاظًا عىل ظـاهر 

رصف اللفظ عن ظـاهره ال جيـوز املصـري إليـه إال لـدليل نقـل أو والقرآن وهو املقدم، 

ح وقـد ذا تنوزع يف تأويل الكالم كان أوىل معانيه به  أغلبـه عـىل الظـاهر، إ، وعقل رصه

ـة  إىلا "بذلك يف أكثر من موضع، من ذلك عىل سبيل املثال قوله:  يقا ْن احْلاق  ا اْلُعُدوُل عا أامه فا

يه 
ْيه  الا س  تااُج إلا  فاالا حُيْ

از  ر  املْاجا ُف الظهاه  الا ف يه  خ  ُـْز اما وا ْ جيا ُر ملا
الظهاه  ُة وا يقا

ْت احْلاق  دا اضا عا ا تا إ ذا ؛ وا

                                                
 .181 ،1ج الزركيش، ،البحر املحيط يف أصول الفقه-(1)

 .191 ص ،1ج تيمية، ابن الفتاوى، جمموع -(2)

(3)
 الرياض، ) النملة، بن حممد عل الكريم عبد حتقيق: الشافعي، املارديني الزاهرات، األنجم– 

 .180 ص: (،1ط: الرشاد، مط:مكتبة
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نْهُ  ْيه  "..ويف موطن آخر يقول: .(1)"اْلُعُدوُل عا را اْلُقـْرآن  ُاْنُظُروا إلا
نُْه ظاـاه  افاقا م  اما وا ُهـوا  ، فا فا

يح  
ح  اط ل  ، وا صا ُهوا با ُه فا فا الا ا خا ُهوا حُمْ ما ْكر  فا

ُه ف يه  ذ  ْد لا ر  ْ يا ا ملا ما ُم ب ه  ، وا ب ك أاْعلا ، را ل   .(1)"تاما

ْيُتون  }ويقول عن تفسري الزه الت ني  وا ة  ":[1لتني : ]ا {وا يقا ق  : ُهوا حا يلا
ق يلا .ق  ـْن وا  عا

ه  ا بـ  ـربه : عا

ا ها
بال  ْشقا أاْو جا ما

ل يلٍ د  دا ـاز  إاله بـ   إىلا املْاجا
ـة  يقا ْن احْلاق  ُل عا الا ُيْعدا ا، وا ها

د  ْسج  ، أاْو ما
ـك (0) . فتمس 

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 رشوطًا:

وكل أوالً: أن يكون موافقًا لوضع اللغة أو عرف االستعامل أو عادة صاحب الرشع 

 تأويل خرج عن هذا فليس بصحيح.

ثانيًا: أن يقوم الدليل عىل أن  املراد بذلك اللفظ هو املعنى الذي محل عليه إذا كان 

 اليستعمل كثريًا فيه، فرصف اللفظ عن ظاهره بغري دليل باطل بإمجاع املسلمني.

 .(1)بد أن يكون جليا، ال خفياإذا كان التأويل بالقياس فال ثالثًا: 

ى بعض العلامء رصف اللفظ عن ظاهره بال دليل: باللعب، قال الرازي:  واعلم "وسمه

 ،إذا ثبت بالدليل امتناع العقل محل هذا اللفظ عىل ظاهرهأن املصري يف التأويل إنام حيسن 

كان املصري إىل التأويل يف  ،وأما ملا ثبت بالدليل أنه ال حق إال ما دل عليه ظاهر اللفظ

                                                
(4)

 .323ص ،4ج العريب، ابن القرآن، أحكام– 

(1)
 .019ص ،1ج ، السابق املرجع– 

 .111ص ،1ج ، نفسه املرجع–(2)

 .11ص ،0جالشوكاّن، الفحول، إرشاد ينظر:–(3)
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ى باللعب عند علامء "،وقال عطية حممد سامل: (1)"ام عبثاً مثل هذا املق التأويل املسم 

 .(0)"التفسري وهو رصف اللفظ عن ظاهره ال لقرينة صارفة وال عالقة رابطة

؛ عديدة ، ورده أقواالً  يف تفسريه بداللة ظاهر القرآن يف مواطن كثرية ابن العريبرجحه 

استعامله هلذا الوجه يف الرتجيح ، تفسري قوله ومن أمثلة ، ا خمالفة لذلكألهن  

ْشُكُرونا }:تعاىل لهُكْم تا عا لا اُكْم وا دا ا ها ىلا ما وا اهللها عا ُ رب  ُتكا
ل  ، عند مسألة [179]البقرة : {وا

ح  عُ ما جُيْ أا  ،التكبري بعد الصالة بني التهليل والتكبري والتحميد، أم التكبري فقط، فرج 

اْختاارا ُعلااما "قال: ، ومناقشتها ألقوال العلامءالتكبري املطلق، بعد عرضه  ريا وا
ُؤناا التهْكب 

يُل  ْيه  أام  إ لا ، وا
ُر اْلُقْرآن  ُهوا ظااه  ، وا ااهللهُ أاْعلامُ ، املُْْطلاقا  .(1)"وا

ا}ما جاء يف اآلية ، ومن أمثلة ذلك أيضاً  يها
يهُتُهْم ف 

حتا  اناكا اللهُهمه وا ا ُسبْحا يها
اُهْم ف  ْعوا  دا

نيا 
املا  ب  اْلعا  احْلاْمُد هلل ه  را

اُهْم أان  ْعوا ُر دا
آخ  م  وا الا ا حُتمل عىل [12]يونس :  {سا ، أهن 

التفسريين الواردين فيها: تسليم املالاك عليهم مل ا يأتيهم بام يشتهون، فريدون عليه، فإذا 

رمحه -بعضهم بعًضا، فقال ي ةحتا   ي تهمأنه معنى حت، أوأكلوا قالوا احلمد هلل رب العاملني

ااهللهُ أاْعلامُ ":-اهلل ،وا
ُر اْلُقْرآن  انهُه ظااه 

ُر؛ أل  ا أاْظها ذا ها ، وا
ن  الا  حُمْتاما

ن  ْوالا اْلقا  . (1)وا

                                                
 .90ص ،19ج الرازي، الغيب، مفاتيح-(1)

ة –(2) مه
ت   سامل،) حممد عطية تلميذه عمل من الشنقيطي، ،بالقرآن القرآن إيضاح يف البيان أضواء تا

 .119ص ،9جم(،0221 هـ،1101 سنة: احلديث، دار مط: القاهرة،

(3)
 .101ص ،1ج العريب، ابن القرآن، أحكام– 

 .8 ،1ص ،0العريب،ج ابن القرآن، :أحكامينظر–(1)
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ح قـول عـن  فيلحظ من هذا ترجيحه للقولني، الحتامل القولني ظاهر القرآن، ومل يـرج 

 قول كي

ار إ  ليه، و ال قول ُيعتمد عليه.ال يرصف اللفظ عن ظاهره بدون دليل ُيصا

ا }وجاء يف املسألة الثامنة من قوله تعاىل: اما اْستاْيرسا ُتْم فا ْ
ةا هلل ه  فاإ ْن ُأْحرص  اْلُعْمرا  وا احْلاجه وا

أامت  وا

لهُه  ْبُلغا اهْلاْدُي حما  تهى يا ُكْم حا ُقوا ُرُءوسا
ل  ْ الا حتا نا اهْلاْدي  وا

: ، قوله[191]البقرة :  اآلية، {م 

اب  ".. وا يق  جا
ق  ْ : حتا اىلا عا ْن قاْوله تا

ط  م  ْ ُتمْ }الرشه ْ
إ ْن ُأْحرص  ْوُلهُ  {فا ُرُه قا ظااه  ا فا  }: وا اما اْستاْيرسا

ْن اهْلاْدي  
اس  ، {م  ى اْبُن اْلقا وا را ٍك ، وا

ال  ْن ما ٍد عا تااب  حُمامه
ُب يف  ك  الا أاْشها ا قا اذا هب  ْديا وا م  أانهُه الا ها

ْيه   لا انه ؛ عا
يط  أل  ْفر  نُْه تا

ُكْن م  ْ يا إ نهاما اُه ملا يط  ؛ وا ي التهْفر 
ىلا ذ  : ؛ هْلاْدُي عا نْي  ْجها ْن وا

ع يف  م  ا ضا ذا ها وا

ا ُدمُها الا : أانه اهللهاأاحا اىلا قا عا ْن اهْلاْدي  فا }:  تا
ا م  هُ {اما اْستايْرسا ق  ؛ فا ل  عا تا ، وا

ر  اْلُقْرآن  ْرك  ل ظااه  وا تا

ْن أاْصحا الثهاّن  .ىب املْاْعنا عا  وا
ه  ْن ناْفس  ى عا لهما أاْهدا سا  وا

ْيه  لا ىله اهللهُ عا ْن : أانه النهب يه صا ناةا عا  اْلبادا
اب ه 

ةٍ  ْبعا ةٍ ، وا سا ْبعا ْن سا ُة عا را ُقوُلوا.اْلباقا ُْم أاْن يا هلا له وا سا  وا
ْيه  لا ىله اهللهُ عا الا اهْلاْديا : إنه النهب يه صا ما محا

انا تاطا  ل كا كا ذا كا ًعا، وا رُ و  ا ظااه  أامه ما ف يه   ؛ فا الا  فاالا كا
لا ، اْلُقْرآن  ْعا ُع أاْن جيا

ْمتان  ا املْاْعناى فاالا يا أامه وا

رْي  سا  غا
ل  باٍب وا سا

نُْه ل  ًة م  باادا
ه  ع  م  دا عا عا ما  وا

يط  عا التهْفر  بًا ما
اج  اىلا اهْلاْديا وا عا ي تا

باٍب يف  اْلباار 

نْي   ْجها  .(0) مجا يًعااْلوا

يف هذا املوضع يرجح ابن العريب وجوب اهلدي من املفرط ومن غريه، متسـكًا بالظـاهر، 

ـ اآليـة  ومتاشيًا مع القاعدة هذه، حيث محل معنى اآلية عىل ظاهرها، ورد  قول مـن فرس 

 عىل خالف الظاهر.

                                                
(2)

 .181ص ،1ج ،نفسه املرجع– 
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ز رمحه اهلل أن يكون اجلاّن الذي  تلبس بمحظور يف اإلح رام وهو الصيد،أحد كام مل جُياو 

ا عىل الشافعي الذي مل يعمل بظاهر اآلية بحذفه بعض العدد املنصوص  احلكمني رد 

دا "عليه         )جاّن، وحكمني(، فيقول هبذا الصدد:  ُوُز أاْن ياُكونا اجْلااّن  أاحا الا جيا

نْي   ما ةا احْلاكا ن يفا الا أاُبو حا  قا
ب ه  ي  يف  ، ، وا

اف ع  قاالا الشه دا وا ُوُز أاْن ياُكونا اجْلااّن  أاحا  : جيا
ْيه  ْولا د  قا أاحا

ْذُف باْعض   نْي  ، فاحا ما كا حا ًيا وا
ان   جا

ْقتاِض   يا
ة  را اآْليا

إ نه ظااه  نُْه ؛ فا اُمح  م  ا تاسا ذا ها  ، وا
نْي  ما احْلاكا

 
 
انه ُحْكما املْاْرء

ْعناى أل  ْلما
اد  ل  إ ْفسا ر  ، وا

اط  ل لظهاه  د  إْسقا دا ُوزُ  اْلعا  الا جيا
ه   .(1)ل ناْفس 

يتلخص من هذا املبحث أن ابن العريب اختذ قاعدة: )ال يعدل عن ظاهر القرآن إال   

ح هبا ونص  عليها، ورد    بدليل(، طرقًا من ُطرق ترجيحات األقوال املتنازع حوهلا، ورج 

امء، فهذا إمام ما جاء من األقوال يف تفسري آية عىل خالف الظاهر، متاشيًا مع مجهور العل

من  وتأويل القرآن عىل املفهوم الظاهر الفرسين ابن جرير الطربي يقول يف هذا الشأن:  

 -من الوجه الذي جيب التسليم له  -اخلطاب دون اخلفي الباطن منه، حتى تأيت داللة 

 .(0)"بمعنًى خالفا دليله الظاهر املتعارف يف أهل اللسان الذين بلساهنم نزل القرآن أوىل

إذا مل تكن  ،وتأويل القرآن عىل ما كان موجوًدا يف ظاهر التالوة ويف موطن آخر يقول: 

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

 

                                                
 .199ص ،0ج  العريب، ابن القرآن، أحكام-(1)

(2)
 198ص ،0ج شاكر، حممد أمحد حتقيق: الطربي، القرآن، تأويل يف البيان جامع -

(1)
 .971ص ،1ج ،السابق املرجع -
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 اما عْ ت  ود اْس هُ عْ ه وما وب  لُ ْس عىل أا ل معاّن القرآن ما املبحث الثالث: حُتْ 
 هل 

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:

 تعامالً أغلبيًا.اس -

 أو مطردًا بأن يكون االستعامل يف مجيع موارد القرآن متفق عليه.  -

عـرف عـادات القـرآن مـن حيق عىل املفرس أن يت" أو عادة يف أسلوب القرآن، قال ابن عاشور:  -

س يف القرآن فاملراد أا، فعن ابن عباس: كل كوقد تعرض بعض السلف ليشء منه، نظمه وكلمه

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

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

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

                                                

، 1)بريوت، مؤسسة التاريخ العريب، ط:هـ(، 1191التحرير والتنوير، حممد الطاهر بن عاشور التونيس )ت: -(1)

 .100، ص 1م(، ج0222هـ، 1102سنة: 

(2)
 .110 ،1ج الشاطبي، املوافقات، - 

(3)
 .71 ،0ج الشاطبي، املوافقات،- 



 

~ 122 ~ 
 

ه  }يقول ابن القي م يف معرض ترجيحه ألحد األقوال هبذه القاعدة يف تفسري قوله تعاىل:  ْجع  ىلا را إ نهُه عا

ر  
اد  قا : والقول الصواب هو األول لوجوه: أحدها: أن ه هو املعهود من طريقة القرآن [7]الطارق :  {لا

 .(1)من االستدالل باملبدأ عىل املعاد

القاعدة يلزم منه تتبع املفردة يف سـياقات القـرآن للوصـول إىل األغلـب يف وال شك  أن  إعامل هذه 

 استعامهلا ومعرفة املعهود من نظم القرآن.

مضمون هذه القاعدة كان حارضًا عند ابن العريب يف تفسريه، واعتربها طريقا من طـرق ترجيحاتـه  

يعهـد اسـتعامله يف املعنـى عـاّن، ومل ملا اختاره من األقوال، فاللفظ املطرد االستعامل يف معنى من امل

 ، ال جيوز القول به.املؤول أو عهد استعامله فيه نادرا ، فحمله عىل خالف املعهود من استعامله باطل

ه  [، 121املائدة: ]چڌ   ڌ    چقال ابن العريب عند قوله تعاىل:   ذ  يٍد ( يف  ها ه  ْعناى ) شا ما ما ده قا ْد تا قا وا

ا اىلا ب أاْنوا عا تااب  اهلله  تا
داْت يف  ك  را ْد وا قا ا ، وا ها

اع  فا أاْنوا يهنها اْخت الا با ا ، وا ها
ْين   أاْيًضا ب عا

ة  ورا ٍة الس  ، ثم   بد (0)ٍع خُمْتال فا

ا  ڈ  ژ   ژ  چ جاءت عند قوله: أيعدد مواطنها، ويتتبع األغلب يف استعامهلا، فذكر أهن 

 وا .: معناه أحرض يلق[،070البقرة: ،]چمئ     ڑڑ

 [.17آل عمران: ]چٿ   ٿ  ٹ     ٹ   ٹ   ٹ     ڤ    ڃ  چ ، عند قوله تعاىل::قاىضا ووردت بمعنى

ْول ه  : ومنها شهد ، أي قا ره ، كا  [.111النساء: ]چں    ڱڳ  ڱچ أاقا

                                                
قول جماهد  ة منها، ضعيف ، وذكر أقواالً عىل رجعه إليه يوم القيامة كام هو قادر عىل خلقه من ماء هذا شأنه :أي- (1)

قاتل : إن شئت ملوقول ثالث  ،قول عكرمة والضحاك عىل رد املاء يف الصلب، وحليل لقادر: عىل رد املاء يف اإل

)  ،اجلوزية . ينظر: التبيان يف أقسام القرآن، ابن القيمرددته من الكرب إىل الشباب ومن الشباب إىل الصبا إىل النطفة

 .11بريوت، مط: دار الفكر (، ص 

(2)
 .235ص ،2ج العريب، ابن القرآن، أحكام -
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اىلا : ومنها شهد بمعن عا الا تا ما ؛ قا كا  .[01يوسف: ]چڻ  ڻ  ۀ      ۀ    ۓ  چ ى حا

ان  .ومنها شهد بمعن اءا يف  الل عا اما جا لافا ، كا  ى حا

الا : ومنها شهد بمعن اما قا ما .كا
ل   .[121املائدة: ]چے   ے  ۓ  ۓ  ڭ        ۇ  چ ى عا

اُهناا : ا شهد بمعنهومن  ها
ْول ه  قا ىصه ، كا  .[121املائدة: ]چڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ    ۇ  چ ى وا

بعد االنتهاء من رسد األقوال التي محلت عليه معاّن لفظ ) شهد( عىل ما جرى استعامله يف القرآن، 

ل كا "يرشع يف حتقيق القول وترجيحه عن غريه فيقول:  يُق ذا ق  ْ ُهوا أانه ب نااءا  :حتا دا  "وا ه  ْوُضوع   "شا ما

اما أانه  اس  ، كا  احْلاوا
ْرك  ُم ب دا امه ُيْعلا  عا

ة  باارا
يهبا  "ل ْلع  ل كا ُقْلناا : إنه  "غا ل ذا ا وا ا ْك هب  ْ ُيْدرا امه ملا  عا

ة  باارا
ْوُضوع  ل ْلع  ما

ا ها الشه ْيب  وا ُ اْلغا
امل  سا عا ده قا تا اىلا وا عا ي تا  فاما اْلباار 

ة  ْدتدا ه  ه  ْعناى شا اذ  ل ْمت هب  ايس  ، أاْي عا وا ْكت ب حا : أاْدرا

ْعنا  ، فاما
ات ه  لهقا ااًزا إىلا ُمتاعا ُل جما ي ، ُثمه ُينْقا

ْلم  اناُه ُطُرًقا ل ع  ا اهللهُ ُسْبحا لاها عا ي جا
ت  يق  اله ما الطهر 

ل  دا اهللهُ : عا ه  ى شا

ل   امه عا ا عا أاْخربا ًة ، وا دا اها ْوُلُه : ُمشا قا ا فا ذا باتا ها ا ثا إ ذا  ، فا
ث  د  ا ياُكوُن يف  املُْحا ذا ها  ، وا

ه  م  الا ُدوا }ما ب كا اْستاْشه   وا

ال ُكْم  جا ْن ر 
ْين  م  يدا ه  ُم لاُكمْ  :أاْي {شا ْعلا ْن يا وا ما ُ

ُكمْ  أاْحرض  ْقد  ْن عا
ُد م  اه  ا ُيشا ْوُلهُ  .ما قا دا اهللهُ  }: وا ه  ْي  {شا أا

ا  أاْخربا ما وا
ل  ل   عا ا عا ا ما بانيه  ، وا

ه  ْلم  ْن ع  تابايهناهُ عا تهى نا ناا حا اناُه . ما لا  ُسْبحا
ه  ْلم  ُع إىلا ع  ج  ْ  ، فاريا

ه  ْن ُحْكم  ا عا أاْخربا فا

ْلم  . اْلع   اخْلاربا  وا
بااط 
ْرت  نُْه ، ال  ُ عا خُيْرب  امه  عا

ا ْن حا ا عا ُه أاْخربا انه
ْثُلُه ؛ أل  لافا م  ْعناى حا دا ب ما ه  شا يما وا

ْعظ   تا
ه  ربا  نا ب خا را قا  ، وا

اىلا  ل ه  عا تا اناُه وا ْوُلهُ . اهلله  ُسْبحا قا  }: وا

ةا اهلله   ادا ها الا ناْكُتُم شا ًبا ،  {وا ذ  ْلم  اهلله  كا ْن ع  ُه عا ُ ربا انا خا إ اله كا قا وا دا إ ْن صا ناا ، فا عا ُه اهللهُ ما ما
ل  عا ْمنااُه وا

ل  ا عا يُد ما ُير 

ااهللهُ ُسْبحا  اد ُق وا الصه ُل ، وا ْها ي الا جيا
ُ الهذ  امل  ُه اْلعا ب   انا ذ  ْن اْلكا ُس عا د  ْعناى املُْتاقا ىصه فاالا ما ْعناى وا دا ب ما ه  ا شا أامه .وا

ىلا  ُه إاله عا ْيه  لا تااُج إلا اىلا . ُبْعٍد الا حُيْ عا ْوله تا ا قا أامه ْين ُكْم  }: وا ُة با ادا ها يا ع   {شا ه   فا
ة   اآْليا

ه  ذ  ىلا يف  ها  عا
 
ء نْدا اْلُعلااما

الٍ   أاْقوا
ة  ثا لافا  ثاالا ْعناى حا ا ب ما ُدها الثهاّن  : .: أاحا ل  وا م  لتهحا

ا ل  رضا ْعناى حا ْعنا. ب ما ُث : ب ما
الثهال  نْدا وا

 ع 
 
اء ى اأْلادا
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أادا .احْلااك م   ل ْمت ، وا ا عا ك ما نْدا
د يا ع  ُؤا

ت أل  ْ رضا ك ، أاْي حا نْدا
ُد ع  ُقوُل : أاْشها يد  الا تا

ع   با
ة  ادا ها  الشه

ا ب لاْفظ  اُؤها

نْهُ  ُه عا رْيُ ي غا
الا جُيْز  اْعنااُه ، وا

 مل 
 
ء نْدا اْلُعلااما

ْركا ع   .(1)"دا

هكذا كان ديدنه يف تفسريه،  يرشع يف تتبع اللفظ الذي يوصل إىل معرفة األغلب يف استعامل  

رتاه يبني يف مواضع كثرية داللة املفردة القرآن، كي يرجح قوالً عن قول، أوحكام رشعيا عن غريه، ف

ح هبا يف غري  يف القرآن عىل حسب سياقاهتا التي وردت فيه، مع إملامه بورودها، ويتعقب من رج 

 .(0)موضعها

                                                
(1)

 .019ص ،0 ج العريب، ابن القرآن، أحكام -

(2)
 .911ص ،0ج ،198ص  ،011ص ،1 ج نفسه، املرجع –
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 الثاني الباب
 

 .والقرائن واآلثار بالسنة متعلقة ترجيح ُطرق
 

 

 

 .النبوية بالسنة متعلقة طُرق :األول الفصل
 .طُرق متعلقة باآلثار :الفصل الثاني

طُرق متعلقة  بالقرائن في   :الفصل الثالث
 .السياق أو خارجية
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 الفصل الثاني
 ُطرق متعلقة باآلثار

 
 

مرجح   المبحث األول: سبب النزول الصحيح الصريح    
 .لما وافقه

 .بعدهم فهم السلف حجة على من :المبحث الثاني   
على   المبحث الثالث:  تفسير جمهور السلف مقدم  

 .كل تفسير شاذ
 

           
 



 طرق ترجيح متعلقة بالقراءات و رسم المصحف
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 الفصل الثاين

رق  متعلقة باآلثار ط 

ن العـريب ره اب، هذا ما قر  تفسري السلف وفهمهم لنصوص الوحي حجة عىل من بعدهم

وافـق يف كتابه، وجعله منهجا يسري عليه عند تعارض األقوال، وكثرة اخلالف، فأي  قول

رصيح سبب نزول قال بـه صـحابة رسـول اهلل فهـو راجـح عـىل غـريه مـن وصحيح 

، هـذا مـا تفسـري شـاذ م عىل كل  مقد  فهو  تفسري مجهور السلف ، وأي  قول وافقاألقوال

د من طرف الشيخ  وبيان ذلك يف املباحث التالية. -رمحه اهلل تعاىل -اعُتم 
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 سبب النزول الصحيح الرصيح مرجح ملا وافقه املبحث األول:

 

إذا تنازع العلامء يف تفسري آية من كتاب اهلل وتعددت أقواهلم فيهـا فـأوىل األقـوال 

ترجيحًا ما وافق سبب النزول الصحيح الرصيح يف السببية، فال تعويل عىل سبب نزول 

واضعيف   وال عىل سبب نزول غري رصيح يف السببية فال يعترب مرجحا. ،يةالر 

واقعة ،  نزل بصدده قرآن وقت وقوعه، وقد يكون  سبب النزول: هو ماو               

ه النبي  أو  ،حادثةأو لا زول خري ، ومعرفة سبب الن -وسلمصىل اهلل عليه وآهل-سؤاالً ُسؤ 

سبيل لفهم معاّن القرآن، وكشف الغموض الذي يكتنف بعض اآليات يف تفسريها ما 

سباب، إذ هي أوَّف ما األإبانة ما أنزل فيه من "مل ُيعرف سبب نزوهلا، قال الواحدي: 

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، 

واإال ب ، (1)مهاسباب، وبحثوا عن علزيل، ووقفوا عىل األامع من شاهدوا التنة والس  ي  الر 

وقال ابن  ،قوي يف فهم معاّن القرآن بيان سبب النزول طريقدقيق العيد:  وقال ابن

معرفة سبب النزول يعني عىل فهم اآلية فإن العلم بالسبب يورث العلم تيمية: 

 .(0)باملسبب

                                                

 .4ص: الواحدي، النزول، أسباب-(1)

 .72ص: القطان، مناع القرآن، علوم يف مباحث  ؛11 ص: ،1ج السيوطي، تقان،اإل-(2)
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متثلت يف كثرة روايته ألسباب نـزول ، ذا املبحث وأواله عناية فائقةتعرض ابن العريب هل

فقلام تعرض لتفسري آية ثبت هلا سبب نزول إاله ذكره، ثم توخى يف نقلـه صـحة اآليات، 

، وجعله طريقًا انتهجه يف ترجيحه بني األقوال املتعارضة يف تفسريه، قلاملصدر ودقة الن 

ن يقول: سبب أا النص الرصيح يف السببية، كواستعمل يف ذلك صيغًا خمتلفة غلب عليه

لتنصـيص عـىل  سبب نزوهلا أو مـا إىل ذلـك مـن رصيـح انزول هذه اآلية، أو القول يف

ح القول بام صح  ، وثبت عند أهل العلم، ففي تفسريه عند قوله تعـاىل:   }السببية، ويرج 

ا ـْن أاْبوا
ْأُتوا اْلُبُيـوتا م  ى وا قا ن  اته ه ما نه اْلرب 

لاك  ا وا ها ْن ُظُهور 
ْأُتوا اْلُبُيوتا م  ْيسا اْلرب   ب أاْن تا لا اـوا ا هب 

لهُكْم ُتْفل ُحونا  عا ُقوا اهللها لا اته ـا يف  تا  "..:، قال حتت املسألة العـارشة[179]البقرة :  {وا ها
يل  ْأو 

ُل  اٍل: اأْلاوه ُة أاْقوا ثا ل   :ثاالا اا ُبُيوُت املْانااز  نْ الثهاّن   ، أاهنه  نه م 
ا ب إ ْتيااهن  نا را اُء أاما اا الن سا ـْن  : أاهنه اْلُقُبل  الا م 

ُبر   ـاالثهال ُث .الد  ها
ْن ُوُجوه  ْأُتوا اأْلُُمورا م  را النهاسا أاْن يا ثال  ؛ أاما اا ما ـة  ..: أاهنه  اآْليا

ه  ـذ  ـُة ها يقا
ق  حا وا

ةُ  ـاْلُبُيوُت املْاْعُروفا ْرنا كا ٍة ذا دا ـد  ْن ُطـُرٍق ُمتاعا
اا م 
باب  ُنُزوهل   سا

يا يف  ا ُرو  يل  ما
ل  ـْن ، ب دا ـا عا باها ا أاْوعا

هْ  ي  الز   .(1)ر 

                                                

(1)
اىلا  التاسعة عندذكره حتت املسألة  - ْوله تاعا ا  } :قا ها ْن ُظُهور 

ْأُتوا اْلُبُيوتا م  ْيسا اْلرب   ب أاْن تا لا ]البقرة {وا

ي  : ،[179:  ْهر  ى الز  وا ياما را
اا ف 
باُب ُنُزوهل  انا سا ُْل  }كا ْ حيا  ملا

ة  ل وا ب اْلُعْمرا ا أاها اُنوا إذا  كا
ار  ْن اأْلاْنصا

اًسا م  أانه ُأنا

ْيناُهْم وا  نْ با ْدُخُل م  ٍة الا يا ااجا
عا حل  جا  فارا

ْيت ه  ْن با
ل كا م  ْعدا ذا ْنُهْم با

ُجُل م  جا الره را ا خا إ ذا ء  ، فا ْ  يشا
 
ء اما نْيا السه اب   با با

ائ ه   را ْن وا
ارا م  دا

ما اجْل 
ياْقتاح   ؛ فا

 
ء اما نْيا السه با ْيناُه وا ُولا با  أاْن حيا

 اْلباْيت 
ْقف  ْن أاْجل  سا

ة  م  ُقوما يف   احْلُْجرا ؛ ُثمه يا

ت ه  ُحجْ  اجا ْأُمرا ب حا يا  فا
ت ه  ة  را له ب اْلُعْمرا لهما أاها سا  وا

ْيه  لا ىله اهللهُ عا ناا أانه النهب يه صا غا لا تهى با  ، حا
ْيت ه  ْن با

ْيه  م  تاْخُرجا إلا  ، فا

ْن اأْلاْنصا 
ُجل  م  لا را خا ُه ، فادا تا لا ُحْجرا خا  فادا

ْيب ياة  نا احْلُدا ما ُه النهب ي  زا الا لا ةا ، فاقا ما
ل  ي سا

ن  ْن با
انا م  ه  كا ر  ىلا أاثا ار  عا

 ٌّ
: إّن  أامْحايس  لهما سا  وا

يْه  لا ىله اهللهُ عا أاناا . صا ي  : وا ار  الا اأْلاْنصا كا قا
ل  اناْت احْلُْمُس الا ُيبااُلونا ذا كا ي  : وا ْهر  الا الز  قا

ىلا د ين ك فا  ي عا
ْعن  ٌّ يا

لا أامْحايس  ةا = أاْنزا اىلا اآْليا عا قال ،110، ص: 1، أحكام القرآن البن العريب، ج"اهللهُ تا
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ة    اُد ب اآْليا اا املُْرا قا أاهنه قه  .(1)..فاحا

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

بذكر سبب نزول اآليات  نيستعاألول بداعي ثبوت سبب النزول يف هذه اآلية، كام أن ه ي

املراد مـن اآليـات  توضيحاأللفاظ أو الرتاكيب ثم لاّن مع كشف الُلبس عنالكريمة، ل

روايات املتعددة يف سـبب النـزول للذكره ، هذا مع اصدها ومدلوالهتاالكريمة وذكر مق

األحاديـث النبويـة، ومثـال ذلـك: ثم الرتجيح بينها استنادًا إىل ما ورد يف الصحيح من 

ُزنْ }عند قوله تعاىل:  ْ ُسوُل الا حيا اا الره ا أاهي  نها يا اُلوا آما ينا قا
نا الهذ 

ُعونا يف  اْلُكْفر  م  ار  ينا ُيسا
كا الهذ 

ْومٍ  ُعونا ل قا امه ب  سا
ذ  ُعونا ل ْلكا امه اُدوا سا ينا ها

نا الهذ 
م  ْن ُقُلوهُبُْم وا

ْ ُتْؤم  ملا ْم وا ه 
اه  إىل قولـه  {ب أاْفوا

ْسط  إ نه اهللها }: ْيناُهْم ب اْلق  اْحُكْم با ْمتا فا كا إ ْن حا نيا وا
ـط  ب  املُْْقس 

، يف [10 -11]املائـدة: { حُي 

 املسألة األوىل والثانية يقول:

                                                                                                                                 

سا الرشه  اشتده ابن منظور: 
 
سا الرجُل إ ذا تاعاىصا ..محا مه ا ُس التشدد حتا باُة والتهحم  ة املانُْع واملُحارا واحلاامسا

وا واقتتلوا... اسًا تشاد 
اُمسًا ومح  اماسا القوُم حتا ُس  وحتا ُس الشديد واألامْحا م  ُس واملُتاحا

واألامْحاُس واحلام 

د عىل نفسه يف الدين  واحلُْمُس قريش ألاهنم كانوا يتشددون يف دينهم وشجاعتهم فال ....أايضًا املتشد 

وكانت ...يطاقون وقيل كانوا ال يستظلون أايام منى وال يدخلون البيوت من أابواهبا وهم حمرمون 

احلرم وكانوا ال خيرجون أايام املوسم إ ىل عرفات إ نام يقفون باملزدلفة ويقولون نحن  احلُْمُس سكان

ُع من الرجال الذي يتشدد يف دينه واألامْحاُس الشديد ...أاهل اهلله وال نخرج من احلرم  ر  واألامْحاُس الوا

ْلب يف الدين   .98،ص، 1، لسان العرب، ابن منظور، ج"والقتالالص 

 .111-110ص ،1ج العريب، ابن القرآن، أحكام–(1)
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ا ..."
باب  ُنُزوهل   سا

الٍ يف  ُة أاْقوا ثا  ثاالا
ُل : ا : ف يه  ْأن  : اأْلاوه لاْت يف  شا اا نازا ُه  أاهنه لا نيا أاْرسا

ةا ح  أايب  ُلباابا

لهما إىلا  سا  وا
ْيه  لا ىله اهللهُ عا ُه  النهب ي  صا انا ْيظاةا فاخا ي ُقرا

ن  ْيظاةا ا،با ي ُقرا
ن   با
ْأن  لاْت يف  شا لثهاّن  : نازا

ري   النهض  لاْت يف  الثه  ... وا اا نازا ُث : أاهنه
ُسول  اهلله  ال  اُءوا إىلا را  جا

ما اْلياُهود  له سا  وا
ْيه  لا ىله اهللهُ عا صا

ياا نا أاًة زا اْمرا نها وا
ُجاًل م  ُه : إنه را اُلوا لا قا سا ..فا  وا

ْيه  لا ىله اهللهُ عا را النهب ي  صا أاما اا.فا ُرمج  اما فا ه 
مْج  يف  ..لهما ب را

 أايب  ُلباابا 
ْأن  اا يف  شا الا : إهنه ْن قا ا ما أامه كا : وا

ل  ْن ذا ْيظاةا املُْْختاار  م  ي ُقرا
بان 
ْن النهب ي  ل  ٌّ عا

ل  الا عا ا قا ما ةا وا

ُه . ع يف  الا أاْصلا لا  فاضا

ْيناُهمْ  يل  با
ْن التهْفض 

ْوُه م  كا ا شا ما ري  ، وا
النهض  ْيظاةا وا  ُقرا

ْأن  لاْت يف  شا اا نازا الا : إهنه ْن قا ا ما أامه  وا

اىلا أاْخ  عا انه اهللها تا
ع يف  ؛ أل  إ نهُه ضا ـلهما الا فا سا  وا

ْيـه  لا ـىله اهللهُ عا ي  صا ـنُْهْم ل لنهبـ  ْك ياًم م  انا حتا ا أانهُه كا ربا

ْكًوى .  شا

ْص  ا يف  وا مُها ْبد  اهلله  ، ك الا اب ر  ْبن  عا جا را ، وا  اهلله  ْبن  ُعما
ْبد  ْن عا ُة ، عا عا اُه اجْلااما وا ا را يُح ما

ح  الصه ف  وا

ما أا  ده قا اما تا  كا
ة  صه

ا اْلق  ْرنا كا ا ذا انا ما ُموُه ، فاكا كه حا لهما وا سا  وا
ْيه  لا ىله اهللهُ عا اُءوا إىلا النهب ي  صا نه اْلياُهودا جا

 .(1)يف  اأْلاْمر  

يف تفنيدها رواية  األقوال يف سبب النزول، ثم يرشع يف هذا املثال يستعرض ابن العريب

وابرتجيح  خيلصرواية، ثم  حاح وهذا هو السبيل روي يف الص   ية التي تستند إىل ماالر 

واد إىل الرتجيح عند تعد   يف  ما استند إىل ما روي   زول، فاملعتمد دائامً يات يف سبب الن الر 

وافإن تساوت ،  الصحيح حة ينظر إذا وجد وجه من وجوه الرتجيح يات يف الص  الر 

ة يف كتب اعتامدًا عىل اعتبار األولوي ة مثالً أو كون أحدمها أصح  كحضور القص  

                                                
(1)
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يه وترجيحه عىل غريه من ة من تلق  الصحاح، فيقدم البخاري عىل غريه ملا عليه األم  

 الصحاح.

ح بعضـها عـىل يوازن بني روايات أس من جهة أخرى نجده              باب النـزول ويـرج 

عىل سبيل املثال، الرتجيح بني روايـات سـبب نـزول  ، العقل الدليل عىلستندًا مبعض 

يُدونا }:ىلقوله تعا ْبل كا ُير  ْن قا لا م  ا ُأْنز  ما ْيكا وا لا إ لا نُوا ب اما ُأْنز  ُْم آما ْزُعُمونا أاهنه ينا يا
را إ ىلا الهذ  ْ تا أاملا

اًل  ـالا ـلهُهْم ضا اُن أاْن ُيض  ْيطا يُد الشه ُير   وا
ْكُفُروا ب ه  ُروا أاْن يا

ْد ُأم  قا  وا
ُموا إ ىلا الطهاُغوت  اكا تاحا أاْن يا

يدً  ع  ح [12]النساء :  {ابا ارها سببًا للنزول بناًء رواية املنافق اليهودي وقد اخت، حيث رج 

الدليل العقل وهو نزاهُة الرسول عن احليف وامليل يف احلكم، ثـم عـدم دل  عليه عىل ما 

ــه كــل مــن  املجاملــة واملداهنــة عــىل حســاب الــدين والرشــع، ثــم إن هــذا الــذي ظنه

ومهمة  املحمدية، وتعاليم الرسالة يعة اإلسالميةالرشقواعد  واألنصاري يتناَّف معاملنافق

وعدالته يف احلكم، فمـن اهتمـه فهـو كـافر، وأمـا  -وسلم وآلهصىل اهلل عليه -الرسول

 -وسـلم وآلـهصىل اهلل عليه-الرسول وإن كانت زلته كبرية يف حقه، إاله أن   ،األنصاري

 .(1)اعتقاد أو يقنيا ليست صادرة عن أعرض عنها وأقاهلا لعلمه أهن  

واجيمع بني كام                      يات املتعددة يف سبب نزول اآلية، لتقارب الزمان بينها، الر 

فتنزل اآلية أو اآليات يف اجلميع وبذلك يتعذر ترجيح بعضها عىل بعض، كام حصل يف 

ْبتُ }:أسباب نزول قوله تعاىل  ا ا رضا نُوا إ ذا ينا آما
اا الهذ  ا أاهي  ُقوُلوا يا الا تا تابايهنُوا وا ب يل  اهلله  فا  سا

ْم يف 

ث   ان ُم كا غا نْدا اهلله  ما
ع  ْنياا فا  الد 

ضا احْلايااة  را ْبتاُغونا عا نًا تا
ما لاْستا ُمْؤم  الا ْيُكُم السه ى إ لا اْن أاْلقا

ة  مل  ريا

تابايهنُوا  ْيُكْم فا لا نه اهللهُ عا بُْل فاما ْن قا
ل كا ُكنُْتْم م  ذا ب رًياكا ُلونا خا ْعما انا ب اما تا ]النساء :  {إ نه اهللها كا

                                                
(1)
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تل رجالً ا من املسلمني ق أن   ،ذكر يف سبب نزول هذه اآلية مخس روايات مفادها، ف[91

وكانت شهادته هذه لدرء القتل عن نفسه ُنطقه بالشهادتني، رجاًل من املرشكني بعد 

واوليس إسالمًا منه، وبعد ذكر  را اأْلاْمرا " ال ابن العريب:يات اخلمس قالر  وه اما تاصا ْيفا كا وا

ي ف  لاْت  فا  نازا
ه  ذ  ْن ها

ٍة م  دا
اح  ها وا رْيُ غا ا، وا ْعنااها ا ب ما يها

ْدُخُل ف  يا .ا يا
ق  ا لا ما إذا

ُة اأْلاْمر  أانه املُْْسل  مُجْلا وا

ُه  ْهدا لا را الا عا
اف  ازا اْلكا اف ُر  جا ُه اْلكا الا لا إ ْن قا ْتُلُه ؛ فا ُه قا ها إاله اهللهُ  ": لا ْد  "الا إلا قا ْتُلُه ؛ فا ْز قا ُ ْ جيا ملا

نْ  م  املْاان ع  م  ْسالا ام  اإْل  صا
ما ب ع  أاْهل ه   اْعتاصا  وا

ال ه  ما  وا
ه  م  ل كا ُقت لا ب ه  ،دا ْعدا ذا ُه با تالا إ ْن قا  .(1)"فا

وايورد  كام نجده تارة                       ح بـني  دة يفيات املتعد  الر  سبب النزول دون أن يـرج 

وا وايات مقبولة ومجيع ه أن  يات، وهذا يعني هذهالر  عنـد   مثالـهال مرجح عنده،  ذه الر 

ْعتاـُدوا إ نه اهللها الا }قوله تعاىل:   الا تا ُكـْم وا له اهللهُ لا ا أاحا  ما
ي باات  ُموا طا ر  نُوا الا حُتا ينا آما

اا الهذ  ا أاهي  يا

ب  املُْ 
ينا حُي 

ُل : ".... ، يف املسألة األوىل، يقول:[78]املائدة :  {ْعتاد  اٍل : اأْلاوه ُة أاْقـوا ثا  ثاالا
ف يه 

ْبـُد اهلله  عا اُد ، وا ْقـدا
املْ  ٌّ ، وا

ـل  نُْهْم عا
لهما م  سا  وا

ْيه  لا ىله اهللهُ عا اب  النهب ي  صا ْن أاْصحا
ًة م  ااعا  ْبـُن أانه مجا

ُن بْ  ُعْثاما را ، وا لاُسـوا يف  اْلُبُيـوت  ، ُعما ةا ، جا ْيفا ْوىلا أايب  ُحذا   ما
امل  سا ْسُعوٍد ، وا اْبُن ما ْظُعوٍن ، وا ُن ما

 ، 
 
ـاء  الن سا

ال  زا
اْعت  بااس  وا الل  ام  وا  الطهعا

ي باات  يم  طا ر  ْ ْن حتا
ى م  ارا ْعل  النهصا

ف  ُلوا كا ْفعا اُدوا أاْن يا أارا وا

ُبه نا  ْعُضُهْم أاْن جيا مه با ها ـىلا وا يناـةا عا الز  ـاءا وا ما الن سا ـره هْن حا
انا م  ْظُعوٍن كا نا ْبنا ما أانه ُعْثاما ُه ، وا ْفسا

نا  ا ، وا نا ريا
اك  ذا اُلوا : ناْقطاُع ما قا ًكا ؛ وا دا الا وا ْاًم وا ْأُكُلوا حلا الا يا ُبوا ، وا هه ا اُدوا أاْن يارتا أارا  ، وا

ه  ـيُح ناْفس  س 

لا  عا اما فا ْهبااُن يف  اأْلاْرض  ، كا ْبدا اهلله ..الثهاّن  ...الر  ـْيف   : أانه عا ُه ضا ـافا ةا ضا احا وا لاـبا ْبنا را اْنقا ، فا

شه ابْ  تاعا ْ يا ملا ةا وا احا وا ت ه  ، ُن را ْوجا زا
الا ل  قا ل ياًل فا اُم قا انا الطهعا الاْت : كا قا ْيت يه  ؟ فا شه ا عا اْنتاظاْرُتك : ما ، فا

ا  ْأيت  ْمت .أاْن تا را الا : حا امُ قا  ، فاطاعا
ْن أاْجل  ي م  ْيف  ام  إْن ُذْقتـهضا ـرا ه حا ـلا ـُة ...ك عا ـْت اآْليا لا نازا وا

                                                
(1)
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بهاٍس ... ْن اْبن  عا ي  عا
ذ  م  ْ ى الرت  وا ُث : را

لهما  }الثهال  سا  وا
ْيه  لا ىله اهللهُ عا اءا إىلا النهب ي  صا ُجاًل جا أانه را

ُسولا اهلله  ؛ إّن  إ ا را ُه : يا الا لا قا ْمت فا ره ة  ، فاحا ْهوا ي شا
ْتن  ذا أاخا  وا

 
اء لن سا

ت ل  ْ ْبت اللهْحما اْنتارشا ا أاصا ذا

ةُ  لاْت اآْليا نازا ه اللهْحما ، فا لا ال  ،  عا ْرسا ُة اإْل  يحا
ح  ي  : صا

ذ  م  ْ الا الرت   .(1)قا

املتتبع لطرق ترجيح ابن العريب يف تفسريه جيـده، أن ـه جعـل سـبب نـزول اآليـة              

الثابت أصل من أصول الرتجيح، كام أن  سبب النـزول الصـحيح الرصـيح مـرجح ملـا 

واملسـائل  ،عرفـة األحكـامبسبب النـزول مل -رمحه اهلل-ستعانوافقه من أقوال، وهبذا ا

 ،حيث قالعربة بعموم اللفظ ال بخصوص السببالاعتبار قاعدة  باإلضافة إىلالفقهية، 

ـنْيا إ نه اهللها}:عند تفسريه لقوله تعاىل ْمـُتْم با كا ا حا إ ذا ا وا ها
اناات  إ ىلا أاْهل  د وا اأْلاما ْأُمُرُكْم أاْن ُتؤا  يا

رًيا يًعا باص 
م  انا سا  إ نه اهللها كا

ُظُكْم ب ه  ع  امه يا
ْدل  إ نه اهللها ن ع  ُكُموا ب اْلعا ْ [ 97]النساء :  {النهاس  أاْن حتا

وافبعد أن ذكر  ـة  ": اليات يف سبب نزوهلا قالر  امه ـيا عا ه  ـباٍب فا  سا
ـْت يف  لا ا نازا ْضـنااها را ْو فا لا

د   ـام  : اْلوا اهُتاـا يف  اأْلاْحكا ها ة  ، ُأمه ريا
ث  اد  كا يا أاْعدا

ه  اناٍة ؛ وا ُكل  أاما
ا ل  ها

لاة  ب نُُظم  ام  اا ، شا
ْوهل  ـُة ، ب قا يعا

ةُ  يه ار  اْلعا ُة ، وا ارا جا اإْل  ْهُن ، وا الره طاُة ، وا الل قا  .(0)"وا

ا      ن املرفوع املسند عىل حد  قول مجاعة من يف سبب الن زول قد اعتربمه حايبقول الص  أم 

حات عند تعارض األقوال.ثنياملحد    ، يصح  االحتجاج به، واختاذه مرجحًا من املرج 

                                                

(1)
الا  قال: أن ه الرتمذي سنن يف جاء - ا قا ذا يث   ها د  ن   حا سا اهُ  حا وا را .وا يب  ر  نْ  باْعُضُهمْ  غا نا  عا ْعدٍ  ْبن   ُعْثاما  سا

الً  ْيسا  ُمْرسا ن   ف يه   لا بهاسٍ  اْبن   عا اهُ  عا وا را د   وا
ال  اءُ  خا نْ  احْلاذه ةا  عا ما ْكر 

اًل. ع   أمحد حتقيق:  الرتمذي، سنن ُمْرسا

-111ص ،0ج القرآن، أحكام ،1291 رقم: ،املائدة سورة باب: القرآن، تفسري شاكر،كتاب حممد

111. 

(2)
 .891 ص ،1ج العريب، ابن القرآن، أحكام
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 ف حجة عىل من بعدهمالّسل فهم  املبحث الثاّن:

فهم وتفاسري الصحابة وتا بيعهم بإحسان، يرّد فهم وتفاسري أهل األهـواء                        

هذه األمة، وتقديم تفسري الصـحابة عـىل تفسـري غـريهم  (٩)والبدع، الذين خالفوا سلف

وجعلوا تفسري الصحايب من أحسن  مسألة معلومة مشتهرة، ذكرها أهل العلم يف كتبهم،

تفسـري ". وقاعـدة: (4)طرق التفسري جودة ومرتبة، حيث تل رتبته رتبة التفسـري النبـوي

، وجـه معتمـد يف طـرق "الّسلف وفهمهم لنصوص الـوحي حّجـة عـىل مـن بعـدهم

ف الصالح الّسلوبعد ذلك ينظر يف تفسري .."الّتجيح عند األصوليني، يقول الشاطبي: 

 القرآن هلم شهد الذين وهم. كيف ال (5) "..أعوزته السنة؛ فإيم أعرف به من غريهمله إن 

 وّدقـة الفهـم، وعمـق العقـل، برجاحـة هلـم يشـهد عنهم واملنقول واالستقامة، بالعدالة

 وال وتعلـيم، معانـاة إىل حاجـة غـري من يفهمويا وفرسايا، اللغة أبناء وهم االستنباط،

 النصـوص معاين تنطبع ولذا اَتم،فَ ل  كَ وتَ  وتفريعاَتم املتأخرين تقسيامت أذهايم يشّوش

 للكتـاب، فهـاًم  النـاس أحسـن فهـم الصـافية، املرآة عىل الصورة تنطبع كام نفوسهم عىل

 مـن ويلـوا عنهم، أخذوا التابعني، من وتالميذهم اهلوى. عن وأبعدهم نفًسا، وأصفاهم

                                                
(1)

 الذين املتبوعني واألئمة بإحسان، هلم ابعنيالت   عيانأو عليهم، اهلل رضوان الكرام الصحابة وهم -

 عرفوايُ  ومل سلف، عن خلفاً  كالمهم الن اس وتلقى الدين، يف شأهنم عظم وعرف باإلمامة هلم ُشهد

  .والرافضة...إلخ ، واملعتزلة واجلهمية، واجلربية، كالقدرية، مريض، غري بلقب اشتهروا أو ببدعة

(2)
 ،0ج: السيوطي، اإلتقان، ؛ 188-181ص ،0 ج: الزركيش، الدين بدر الربهان،  :ينظر -

 .99-91ص ،1ج: الذهبي، واملفرسون، التفسري  ؛ 991-990ص

(3)
 سنة: ،1 ط: عفان، ابن دار مط: ) سلامن، آل حسن بن مشهور  حتقيق الشاطبي، املوافقات، -

 .171ص ،1ج م(،1998-هـ1118
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 أنـاروا هـدى، مصـابيح بذلك فكانوا علمهم، نقلة وهم هدهيم، من واستفادوا وردهم،

    بعدهم. جاء من لكّل  احلّق  طريق

قول اهلل يف حمكم  من النصوص الّدالة عىل مكانة الصحابة وتابعيهم كثرية، منها               

َبع  } تنزيله: َن َصاِر َوال ِذيَن ات  ل وَن ِمَن امل  َهاِجِريَن َواأل  َو  ابِق وَن األ  َساٍن َريِضَ اهلل   َوالس  م  بِإِح  وه 

ز   َار  َخالِِديَن فِيَها َأَبًدا َذلَِك ال َفو  َي  َتَها األ  ِري حَت  م  َجن اٍت جَت  وا َعن ه  َوَأَعد  هَل  م  َوَرض  َعن ه 

، ووجه الّداللة أّن اهلل أثنى عىل من اتبعهم، واالتباع عام يف كّل [٩00]التوبة :  {ال َعظِيم  

التي حيصل فيها االتباع من أصول الدين بام يف ذلك تفسري كالم اهلل، وقال تعاىل: األمور 

َول ِه َما تَ } ِمننَِي ن  َ َسبِيِل امل  ؤ  َدى َوَيت بِع  َغري  َ َله  اهل   ِد َما َتَبني  وَل ِمن  َبع  س  َشاقِِق الر  َوىل  َوَمن  ي 

لِِه َجَهن َم َوَساَءت  َمِصرًيا ، فتفسري القرآن بمعان ال تدل عليها [٩٩3ساء : ]الن {َون ص 

ألفاظه، ومل يسلك ذلك أحد من سلف هذه األمة، وإّنام ف ّس  من باب اهلوى، أو زيغ يف 

معتقد خالف به سبيل املؤمنني)سلف األمة(، فهذا من اّتباع غري سبيلهم، املستوجب 

لنبّي صىل اهلل عليه وسلم أّن للعقوبة العظيمة املذكورة يف اآلية الكريمة،  كام أخرب ا

يِن  الن اسِ  َخري    "،اخلريية فيهم ويف من جاء بعدهم  ال ِذينَ  ثم   َوي م  ل  يَ  ال ِذينَ    ثم   قر 
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 باب كل يف تقديمهم يقتض وهذا اس،النّ  خري مبأّي  هلم عظيمة شهادة   وهذه ،(٩)"َيل وَي م

 .(٩)اخلري أبواب من

بأقوال  الكريم تفسري القرآنب أوىل اهتامما ابن العريب  من أجل هذا كّله نجد                    

فنقل كثريًا  جعله أصاًل من أصول التفسري عنده، حيث، هلم بإحسان الصحابة والتابعني

 جيعلهم ما والصفات امليزات من هلم – عليهم اهلل رضوان – فالصحابة، من أقواهلم وآرائهم

 عليه اهلل صىل املصطفى وصحبوا التنزيل، ا عارصو الذين فهم، بعدهم جاء من كّل  فوق

                                                
(1)

نْ  قال: أن ه عنه، اهلل ريض مسعود بن اهلل عبد حديث من البخاري أخرجه -  ْبد   عا الا  اهلله  عا الا  قا  قا

ُسوُل  رْيُ  » -وسلم عليه اهلل صىل- اهلله  را ْرن ى النهاس   خا ينا  ُثمه  قا
ذ  ُمْ  اله ُلوهنا ينا  ُثمه  يا

ذ  ُمْ  اله ُلوهنا ينا  ُثمه  يا
ذ   اله

ُمْ  ُلوهنا ْأت ى ُثمه  يا ل كا  باْعدا  يا ْوم   ذا ْسب ُق  قا اهُتُمْ  تا ادا ها ُمْ  شا هنا هُنُمْ  أاْياما أاْياما اهت  مْ  وا ادا ها  ال باب: الشهادات، كتاب: ،« شا

 فاْضل    باب: الصحابة، فضائل كتاب: م،ومسل ،0929 رقم:  ،أشهد إذا جور شهادة عىل يشهد

اباة   حا ينا  ُثمه  الصه
ذ  ُمْ  اله ُلوهنا ينا  ُثمه  يا

ذ  ُمْ  اله ُلوهنا  .1119 رقم: ،يا

(1)
 واحدة درجة يف ليس فهو بينها، اخللط جيوز ال درجات – عنهم اهلل ريض – فالّسل عن واملنقول -

 هي: أقسام إىل ينقسم بل حجّيته، حيث من

صىل اهلل عليـه  النبيّ  إىل املرفوع حكم يف فهو واالجتهاد، بالرأي يدرك ال فيام الصحابة، عن املنقول -٩

 وسلم

 منهم. أحد فيه َيالف ومل عليه، كلمتهم أمجعت ما -4

 تفسريه. يف أقواهلم وتعّددت فيه، الصحابة اختلف ما -5

 الصحابة. عن املنقول دون وهو التابعني، عن املنقول -4

كت عىل كتاب ابن الصالح، ابن حجر العسقالين، حتقيق:ربيع بن هادي املدخل، )عجـامن، : النّ ينظر

قـد يف علـوم احلـديث، نـور ؛  مـنهج النّ 40، ص:4م(، ج:4005، سـنة:5مط: مكتبة الفرقان، طك

 .544م(، ص:٩١١7، سنة:5الدين عّت، )دمشق، مط: دار الفكر، ط:

 



 المبحث الثاني: فهم السلف حجة على من بعدهم

~ 122 ~ 
 

 بني تنزل القرآن آيات وكانت األهواء، تكّدره مل الصايف، املنبع من فأخذوا ،وسّلم

 واقًعا املعاين هذه عاشوا مألّي  ملعانيها، فقًها وأصّحهم هلا، فهاًم  الناس أقرب فهم ،أظهرهم

 معه، وعاشوا عليه، وتتلمذوا ،وسّلم عليه اهلل صىل النبيّ  عن أخذوا وقد حياَتم، يف

 خري بمالزمة فكيف وفكره، املتّعلم شخصيّة عىل األثر أكرب هلا ومالزمته، املريب ومعايشة

من أبرز الصحابة الذين نقل عنهم ابن العريب، اخللفاء و ،بأيب هو وأمي! ؟ومعّلم قدوة

األربعة، وابن عمر، وابن مسعود، وابن عباس، وأيّب بن كعب، وزيد بن ثابت، وأبو 

موسى األشعري، وأنس بن مالك، وعبد اهلل بن عمرو بن العاص، كام كان عىل رأس 

طاء بن أيب رباح، وسعيد ، وعءهم واعتمد أقواهلم: جماهد بن جربالتابعني الذين نقل آرا

حاك بن مزاحم، وعكرمة موىل ابن عباس، وقتادة بن بن جبري، وزيد بن  أسلم، والّض 

البرصي، وسعيد بن ي، واحلسن ّد دعامة السدويس، وأبو العالية رفيع بن مهران، والّس 

 : رضبني عىلالصحابة والتابعني يف التفسري  ُتثّل اعتامده عىل أقوالو ،(٩)املسّيب وغريهم

                                                

(1)
 وعكرمة وجماهد، جبري، بن سعيد بمكة: تالميذه من واشتهر عباس ابن مدرسة نشأت مكة يف  - 

 وهم املوايل، من مجيًعا وهؤالء رباح، أيب بن وعطاء اليامين، كيسان بن سووطاو عباس، ابن موىل

 اشتهر املدينة ويف عكرمة، هو بال ذو يشء فيه ورد والذي وكثرة، قلة عباس ابن عن الرواية يف َيتلفون

يَب  
 الذين التابعني من تالميذه من واشتهر ذلك. يف عنه ن ِقل ما وكثر غريه، من أكثر بالتفسري كعب بن أ 

 العراق يف أّما القرظي. كعب بن وحممد العالية، وأبو أسلم، بن زيد بالواسطة: أو مبارشة عنه أخذوا

رف الرأي: أهل مدرسة نواة العلامء يعتربها التي مسعود ابن مدرسة نشأت  أهل من بالتفسري وع 

 اهلمذاين، ومرة يزيد، بن واألسود ومّسوق، قيس، بن علقمة منهم اشتهر التابعني. من كثري العراق

 من املفّسين مشاهري هم هؤالء السدويس. دعامة بن وقتادة البرصي، واحلسن الشعبي، وعامر
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الصحابة والتابعني من تفسري لآليات القرآنية الكريمة دون تعقيب، وهذا  يورد قول  -٩

حات يف تفسري اآلية، والقبول هلذه األقوال التسليميعني  ومن أمثلة ، واعتبارها من املرج 

  ذلك:

َصنَات  ِمـَن الن َسـاِء إاِل  َمـا َمَلَكـت  }: عند تفسري قوله تعاىل -أ ـم  كَِتـاَب اهلل ِ َوامل  ح  ك  اَمن  َأي 

َتم   َسافِِحنَي َفاَم اس  َ م  م  حم  ِصننَِي َغري  َوالِك  م  َأن  َتب َتغ وا بَِأم  م  َما َوَراَء َذلِك  ِحل  َلك 
م  َوأ  ت م  َعَلي ك  َتع 

م  فِياَم َتَراَضي   نَاَح َعَلي ك  ن  َفِريَضًة َواَل ج  وَره  ن  أ ج  ن  َفآت وه  ِد ال َفِريَضـِة إِن  بِِه ِمن ه  ت م  بِِه ِمن  َبع 

حتـت املسـألة الرابعـة يف سد  -رمحـه اهلل -يرشع . [44]النساء :  {اهلل َ َكاَن َعلِياًم َحكِياًم 

ل   ": يقـول،ف أقـوالسـتة  ه، وقد بلغـتعند تحتصل تيال األقوال َو  َصـنَاِت  َأن   :األ   امل  ح 

َز   َذَوات   ـع ودٍ  َواب ن   ،َعب اسٍ  اب ن   َقاَله   ؛ َواِج األ  ـن  وَ  ، َمس  . امل  َسـي ِب  اب  م  ه   َمالِـك   ه  َوَقاَلـ َوَغـري  

َتاَره   َواِج  َذَوات   :الث ايِن  .َواخ  َز  كنِيَ  ِمن   األ  ِ ا َوَأَنس   ِلي عَ  َقاَله   ؛ امل  رش  َ مه   مَجِيعِ  ِمن   : الث الِث   .َوَغري  

َبعِ  الن َساءِ  َر  َوايِت  األ  َبي َدة   َقاَله   ؛ َله   ل نَ لَ َح  الل  ابِع   .ع  ـاَلِق  َعىَل  الن َساءِ  مَجِيع   َأي  ن   :الر  ِط   َقاَلـه   ؛ اإل 

س   ه   َطاو  اِمس   َوَغري   نَى :.اخل َ َأة   ن كِح  تَ  اَل  امل َع  ِ  امل َر  َجني  ادِس   .َزو  َصنَاِت  َأن   :الس  َرائِـر   امل  ح   ؛ احل َ

َوة   َقاَله   ر  " ِشَهاٍب  َواب ن   ع 
(1)

 

                                                                                                                                 

 علوم يف مباحث :ينظر ًدا.خال علمياا تراًثا لنا خل فوا الذين اإلسالمية األمصار يف والتابعني الصحابة

 30-4١ص: القطان، مناع القرآن،

 

(1)
 192ص ،1ج: العريب، ابن القرآن، أحكام  - 
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دون تعقيـب  "املحصنات"يف هذا املثال، يكتفي ابن العريب بّسد األقوال يف تفسري         

، بخالف ما ذكره يف نفـس اآليـة، ها حمتملة عندهأن هذه املعاين كلّ أو تعليق، وهذا يعني 

م   َمَلَكت   َما إال   } حيث سد األقوال التي جاءت يف تفسري ك  اَمن  حتت املسألة اخلامسـة، { َأي 

وجعل املسألة السادسة يف تنزيل األقوال وتقديرها، وتالها يف السابعة بـاالعّتاض عـىل 

 .(٩)األقوال، وختم الثامنة باملختار من األقوال

َقـَراِء َوامل ََسـاكنِِي َوال َعـاِملنَِي َعَلي َهـا }عند تفسري قوله تعاىل:  ف  ـَدَقات  لِل  اَم الص  َوامل  َؤل َفـِة إِن 

ـبِيِل َفِريَضـًة ِمـَن اهلل ِ َواهلل   َعلِـيم   ـِن الس  َقاِب َوال َغاِرِمنَي َويِف َسـبِيِل اهلل ِ َواب  ل وهب  م  َويِف الر   ق 

ينقل ابن العريب أقـوال بعـض الصـحابة والتـابعني وغـريهم يف ، [20]التوبة :  {َحكِيم  

ـا "سألة اخلامسة: حتت امل تفسري الفقري واملسكني فيقول ـَوالٍ  َثاَمنَِيـة   َفِفيـهِ  : ال َفِقـري   َأم   : َأق 

ل   َو  َتاج   ال َفِقريَ  َأن   : األ  ف   امل  ح  ِ  ، امل  َتَعف  كنِيَ َوامل  ائِل   ال َفِقري   : س   اب نِ  كَِتاِب  يِف  َمالِك   َقاَل  َوبِهِ  .الس 

ن ونٍ  َأَلة   :َوِهيَ  َسح  ادَِسة   امل َس  ِري   َعب اسٍ  اب ن   اَله  قَ  : الس  ه  َتاَره   ، َوالز  َبانَ  اب ن   َواخ   : .الث ـايِن  َشـع 

وَ  ال َفِقري   َتاج ه  ِمن   امل  ح  كنِي   الز  وَ  .َوامل ِس  َتاج   ه  ِحيح   امل  ح   ال َفِقـريَ  َأن   : .الث الِـث   َقَتاَدة   َقاَله   ؛ الص 

َتاج   كنِيَ  ، امل  ح  َراِهيم   َقاَله   اسِ الن   َسائِر   َوامل ِس  ه   إب  ابِع   َوَغري   لِم   ال َفِقري   ، .الر  كنِي   ، امل  س  ل   َوامل ِس   َأه 

اِمس   ال كَِتاِب  ءَ  اَل  ال ِذي ال َفِقري   : .اخل َ ـكنِي   ، َلـه   يَش  ء   َلـه   ال ـِذي َوامل ِس  ـافِِعي   َقاَلـه   ؛ يَش   .الش 

ادِس   ه   : الس  س  ـاِب  َعب د   َوال َقايِض  ، َحنِيَفةَ  َأب و َقاَل  ؛ َعك  ـابِع   ال َوه  ـه   : .الس   َذَكـَره   ، َواِحـد   َأن 

َقَراء   : .الث اِمن   لِلت أ كِيدِ  ونَ  ال ف  َراب   َوامل ََساكنِي   ، امل  َهاِجر  َع   .(4)"األ 

                                                
(1)

 190-192ص: ،1ج: العريب، ابن القرآن، أحكام :ينظر -  

(2)
 .901-901ص ،0ج نفسه، املرجع - 
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بـذكر  -سـكنيالفقـري وامل–يف هذا املثال ذكـر ابـن العـريب األقـوال يف تفسـري           

هـذه  ، ولعّل عىل أي  قول دون أن يذكر تعقيباً  صاحب القول تارة، وبإغفاله تارة أخرى،

 كّلها حمتملة عنده، قد رضيها فلم يعقب عليها.األقوال 

لآليات القرآنية الكريمة، مع مناقشة هذه املـأثورات  الصحابة والتابعني تفسري يورد -4

مثلـة األ من، وهذا مسلكه يف معظم تفسريه ،الدليلّتجيح بينها استنادًا إىل واألقوال وال

 : عىل ذلك

وا هللِ ِ َقـانِتنِيَ }عند تفسري قوله تعاىل:  - وم  َطى َوق  س   ال و 
اَلةِ َلَواِت َوالص   {َحافِظ وا َعىَل الص 

وا "يقول ابن العريب:، [454]البقرة :  َلم  م   اع  َقك  ن وَت  َأن   َتَعاىَل  اهلل   َوف   ، َمَعـانٍ  َعىَل  ِرد  يَ  ال ق 

ا َ َهاَت  م 
َبع   أ  ل   : َأر  َو  َمـرَ  اب ن   َقاَله   ال ِقَيام   : .الث ايِن  َعب اسٍ  اب ن   َقاَله   الط اَعة   : األ  ـن   } : َوَقـَرأَ  ، ع   َأم 

وَ  ي لِ  آَناءَ  َقانِت   ه  ـاَلةِ  َأف َضـل   } : َوَسـل مَ  َعَلي ـهِ  اهلل   َصىل   الن بِي   َوَقاَل  { َوَقائاًِم  َساِجًدا الل   الص 

ن وِت  ط ول   ه   : .الث الِث   { ال ق  وت   إن  ك  َاِهد   َقاَله   الس  ِحيِح  َويِف . جم  د   َقاَل  الص  ن ـا " : َزي   َنـَتَكل م   ك 

اَلةِ  يِف  وا } : َنَزَلت   َحت ى الص  وم  َنا { َقانِتنِيَ  هللِ ِ َوق  ِمر 
وِت  َفأ  ـك  ابِـع  . (٩)" بِالس  ن ـوَت  َأن   : الر   ال ق 

وع   ش  َها امل ََعايِن  .َوَهِذهِ  اخل   ل  ونَ  َأن   َيِصح   ك  َها َيك  َراًدا مَجِيع  ه   ؛ م  رَ  اَل  أِلَن  ـه   ، ال ِقَيام   إال   فِيهِ  َتنَاف   َفإِن 

د   ونَ  َأن   َيب ع  نَى َيك  َيةِ  َمع  وا : اآل  وم  ـٍف  َعـىَل  إال   ، ِمنيَ َقائِ  هللِ ِ َوق  ـن   َصـىل   َوَقـد  . َتَكل   َعب ـاسٍ  اب 

ب َح  اَلة   ِهيَ  َهِذهِ  : َقاَل  ِمن َها َفَرغَ  َفَلام   ، فِيَها َوَقنََت  الص  ـَطى الص  س  َيـةَ  َوَقـَرأَ  ، ال و  لـه إىَل  اآل   َقو 

                                                
(1)

ْيبااّن   عمرو أبى حديث من ملسلم واللفظ الشيخان، أخرجه  نْ   الشه ْيد   عا ْرقا  ْبن   زا الا  ما أا لهمُ  ُكنها قا تاكا  يف   نا

الاة   ل مُ  الصه ُجُل  ُيكا اح   الره ُهوا  باهُ صا نْب ه   إ ىلا  وا الاة   يف   جا تهى الصه ْت  حا لا زا ُقوُموا نا ( هلل ه  )وا نيا
ان ت  ا قا ْرنا

ُأم  ُكوت   فا  ب الس 

هُن يناا ن   وا . عا الام   رقم: مطيعني، ،{ قانتني هلل وقوموا } باب باب: ،التفسري كتاب: البخاري، اْلكا

يم   باب باب: املساجد، كتاب: مسلم، ؛1012 ر  ْ الام   حتا الاة   َّف   اْلكا ْسخ   الصه نا ا وا انا  ما نْ  كا ، م  ت ه   رقم: إ بااحا

1011. 
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ِحيح   { َقانِتنِيَ  } : َتَعاىَل  دِ  ِرَواَية   َوالص  َقمَ  ب نِ  َزي  َا ؛ َأر   َعَلي ـهِ  اهلل   َصىل   الن بِي   َعن   َثابِت   َنصي  أِلَي 

َتَفت   َفاَل  َوَسل مَ  ل   .(4)"ِسَواَها حم  َتَملٍ  إىَل  ي 

 "القنـوت"ي هذا املثال يستعرض ابن العريب أقوال الصحابة والتابعني يف تفسري فف       

السـكوت اسـتنادًا إىل مـا ورد يف احلـديث  ، وهو يوّجه هذه األقوال، ويرجح أقواهاثم 

 الصحيح الذي معه ال يلتفت إىل معنى سواه.

ٍم َأَحق  َأن  } :عند تفسري قوله تعاىل - ِل َيو  َس َعىَل الت ق َوى ِمن  َأو  ِجد  أ س  اَل َتق م  فِيِه َأَبًدا ملََس 

وا وَ  ر  ِب وَن َأن  َيَتَطه  ِرينَ َتق وَم فِيِه فِيِه ِرَجال  حي  ِب  امل  ط ه  يـذكر ، نجده [٩04]التوبة :  {اهلل   حي 

ٍم }األقوال يف تفسري قوله  ِل َيو  َس َعىَل الت ق َوى ِمن  َأو  ِجد  أ س  املقصود باملسـجد؟  وما {ملََس 

ثم يوجه هذه األقوال مع  ؟. جد رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلمأم مس؟ أهو مسجد قباء

يف النهاية القول بأن املقصود باملسجد هو مسجد رسول اهلل صىل اهلل ح ويرّج ذكر الدليل،

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

حابة والتابعني رضـوان أقوال الصوح عىل مدى اهتامم ابن العريب بت بوضوهذه أمثلة دلّ 

ق ترجيحاته.اهلل عليهم  ، واتاذها طريقًا من ط ر 

هلم  شهد بأقوال الصحابة والتابعنيستابن العريب كان ي أنّ  هنا،ذكره وممّا جيب                  

 امرجحًا بعضها عىل بعض وفق مريا بأقوال غريهم من املفّسين، اويق بإحسان،

 ويف تعليل هذه الظاهرة يمكن القول:، دليل، وما يثبت باحلديث الصحيحيقتضيه ال

                                                
(2)

 .120-121ص ،1ج العريب، ابن القرآن، أحكام – 

(1)
 .971-971ص ،0ج: العريب، ابن القرآن، حكام أ :ينظر  
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الصحابة والتابعني وأقوال غريهم من املفّسين، ثم املفاضلة بينها أن اجلمع بني أقوال 

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 

َفاضاًل وموازناً هبا. لذا فإن ابن العريب كان يقرن أق واهلم مع أقوال غريهم من املفّسين م 

 بينها مجيعها.

عىل أن فريقًا من العلامء عّدوا أقوال الصحابة حجة وجب األخذ هبا، وهي وإن كانت  -

من قبيل االجتهاد والرأي إال  أيا مبنية عىل ما اختصوا به عن غريهم من الوقوف عىل 

ية، مع سيالن أذهايم وصفاء نفوسهم، وسامعهم من أسباب النزول، وُتكنهم من العرب

م، ولذا فإن أقواهلم من قبيل املرفوع، مثل أسباب الّسالالنبي املعصوم علية الصالة و

 .مما ال جمال للرأي واالجتهاد فيهالنزول ونحوه 

ا ، ومـكتابـهبنقل تفسري الصحابة يف اآليات التي احتاج إىل تفسريها يف  بكراهتم أبو        

زيل، وتلقوا علومهم من ك، فالصحابة هم الذين حرضوا التنذلك إال  دراية منه بأمهية ذل

مهم يف فهم معاين القـرآن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم، وهم العرب الذين حيتج بكال

وتفسري الذين اعتمدوا عىل أقوال الصـحابة ، تفسري التابعني، ويعترب تفسريهم، والكريم

وإذا كان ابن العريب يذكر أقوال الصـحابة والتـابعني يف ، سانيد الصحيحة والتابعني باأل

التفسري، ثم يذكر بجانبها أقوال غريهم من املفّسين ثم يوازن بينها ويرجح، فإنه بالتايل 

يعّد هذه األقوال من قبيل املوقوف ال املرفوع، وعىل هذا يكـون قـد سـار عـىل يـج أيب 

فهو عىل الرأس والعني،  -وسلم وآله صىل اهلل عليه- النبيّ  حنيفة الذي قال: ما جاء عن
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وحّقـا  ،(٩)وما جاء عن الصحابة ترينا، وما جاء عن غريهم فهم رجـال ونحـن رجـال

األخذ بأقوال الّسلف  واعتامدها كتفسري صحيح ومناقشتها وقت اللزوم ظاهرة واضحة 

، وهو ال يقل يف هذا العلم عن بتفاسري الّسلفعامل فيعترب هبذا  –رمحه اهلل  –بينة يف كتابه 

لتفسـري غنى ألهـل ا رًرا نفيسة، الد   ى كتابه )األحكام(قد حوف معرفته بالفقه وأصوله.

 .من الرجوع إليه

 

                                                
(1)

 جاء وما ،والعينني الرأس فعىل تعاىل اهلل عن جاء ما يقول حنيفة أبو هذا ثم "... :حزم ابن قال - 

 -عنهم اهلل ريض- الصحابة عن جاء وما ،وطاعة فسمعا -سلم و وآله عليه اهلل صىل -اهلل رسول عن

 عن ينكر فلم ،رجال ونحن رجال فهم التابعني عن جاء وما ،عنهم نخرج ومل أقواهلم من ناختري   =

 أصول رشح اإلحكام  ."هلم توقريا الصحابة أقوال عن اخلروج ير مل وإنام التابعني خمالفة نفسه

 .979-977ص ،1ج األحكام،
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 تفسري شاذم عىل كل لف مقد  تفسري مجهور الس  :ثالثاملبحث ال

لف يف تفسري آية من كتاب اهلل، ومل يكـن يرتكـز عـىل  إن ُوجد  قول خمالف جلمهور الس 

دليل قوي، أو مل توجد فيه داللة واضحة جلي ة، فيعترب هذا القـول املخـالف للجمهـور 

مردود عىل صاحبه، ويعترب قول اجلمهـور عمـدة وأصـل يرجـع إليـه عنـد  ،(1)قول شاذ

لعلامء عىل شذوذ قول معني، وُوجد من خالف مجهـور املفرسـين، فتنصيص ا ،(0)اخلالف

وال دليل له، فهذه قاعدة هي املرجحة لقـول اجلمهـور، واألدلـة  التـي تقِضـ بصـحة 

 القاعدة كثرية جدًا، منها:

الذي يعترب واضح الداللة  عىل تقوية القول األكثر، حيث  ، (1)حديث )ذو اليدين(

يالنبي  صىل اهلل عليه ق ول ذي اليدين بقول الصحابة، فوافقوه  عىل ما قال فأخذ قو 

 بقوهلم تاركًا لظنه بأن ه صىل أربعًا.

                                                
(1)

 روي ما خيالف حديثاً  الثقة رواية فهو احلديث، مصطلح يف املحدثني عند الشاذ يشبه هنا الشاذ -

 شذوذا، يعد حفظ زيادة أو عدد بكثرة منه أوىل هو ومن الثقات لرواية الثقة الراوي فمخالفة الناس

 رشح احلثيث الباعث :ينظر املفرسين، عامة خالف إذ املفرس عىل ينطبق والقول الرد، حكمه ويكون

 .91ص احلديث، علوم اختصار

 أصول يف املحيط البحر ينظر األكثر، قول وترك الواحد قول الشذوذ بقوهلم: األصوليني بعض وعرفه

 917ص ،1ج الفقه،

(2)
 .077ص ،1ج املفرسين، عند الرتجيح قواعد :ينظر -

(3)
ةا  أاب ى حديث من البخاري خرجهأ - ْيرا ُسولا  أانه  ُهرا فا  - لموس وآلهعليه اهلل صىل - اهلله  را ا نا  اْنرصا

 م 

الا  ،اْثناتانْي   هُ  فاقا ْين   ُذو لا ت   اْليادا الاةُ  أاقارُصا يتا  أامْ  الصه ا ناس  ُسولا  يا الا  اهلله  را ُسوُل  فاقا  عليه اهلل صىل - اهلله  را

قا  »- وسلموآهل دا ْين   ُذو أاصا الا  . « اْليادا مْ  النهاُس  فاقا عا اما  . نا ُسوُل  فاقا ىله  - وسلم عليه اهلل صىل - اهلله  را  فاصا

نْي   اْثناتانْي   يا لهما  ُثمه  ُأْخرا ا  ُثمه  ، سا ربه دا  كا جا ْثلا  فاسا لا  أاوْ  ُسُجود ه   م   ياخذ هل باب واإلمامة، عةاجلام كتاب .أاْطوا
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خرب املغرية بن شعبة مل ا عضـده خـرب حممـد بـن  -ريض اهلل عنه-وترجيح أيب بكر          

حوا بكثرة العدد، وكانوا  ،(1)مسلمة وأمثال هذا كثري عند الصحابة والتابعني، الذين رج 

يعتربون رواية األكثر أقوى يف الظن وأبعد عن اخلطأ وأقـرب إىل الصـواب مـن روايـة 

وما "وقول األقل، وتقديم األرجح واألغلب يف الظن متعني، يقول ابن جرير الطربي: 

اض به عىل ما جاءت به اجلامعة التـي تقـوم هبـا احلجـة جاء به املنفرد، فغري جائز االعرت

 .(0)وعمالً  وقوالً  نقالً 

كام  نص  ابن العريب عـىل هـذا الوجـه واعتـربه وجهـا مـن أوجـه الرتجـيح يف كتابـه    

الثالث: أن يكون أحد األثـرين "املحصول من الباب الذي عقده كتاب الرتجيح  فقال: 

                                                                                                                                 

 والسجود الصالة يف هوالس   باب املساجد، كتاب يف ومسلم ؛170رقم ، الناس بقول شك   إذا اإلمام

 .1111 رقم له،

(1)
ةا   حديث من املوطأ يف لكما أخرجه - ب يصا ْيٍب  ْبن   قا الا  أانههُ  ُذؤا اءات  " : قا ةُ  جا ْكرٍ  أاب ى إ ىلا  اجْلاده يق   با د   الص 

ْسأاُلهُ  ا تا ها اثا ريا
الا  م  اا فاقا ْكرٍ  أاُبو هلا تااب   يف   لاك   اما  با

ا ء  يشا  اهلله  ك  ما ل ْمُت  وا ُسول   ُسنهة   يف لاك   عا  اهلل صىل- اهلله  را

ْيًئا -وسلم وآلهليهع ع   شا اْرج  تهى يفا أالا  النهاسا  أاْسأالا  حا . فاسا الا  النهاسا ةُ  فاقا ريا
ُت  ُشْعباةا  ْبنُ  املُْغ  ْ رضا ُسولا  حا  را

ا -وسلم وآلهعليه اهلل صىل- اهلله  اها . أاْعطا ُدسا الا  الس  ْل  باْكرٍ  أاُبو فاقا عاكا  ها كا  ما رْيُ اما  غا دُ  فاقا ةا  ْبنُ  حُمامه ما ْسلا  ما

ار   الا  ياألاْنصا ْثلا  فاقا ا م  الا  ما ةُ  قا ريا
هُ  املُْغ  ذا أاْنفا اا فا ْكرٍ  أاُبو هلا يُق  با د   اجلدة، مرياث باب الفرائض، كتاب ،"الص 

 والرتميذي، ؛0791رقم اجلدة، يف باب الفرائض، كتاب سننه، يف وددا أبو وأخرجه ؛1272 رقم

 أصح وهو أحسن وهذا بريدة عن الباب ويف  وقال: ،0121 رقم اجلدة، مرياث باب الفرائض، كتاب

 عيينة. ابن حديث من

(2)
 .107ص ،0الطربي،ج ،القرآن تأويل يف البيان جامع -
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ألصول أن  كثرة الرواة من املرجحـات، والقـول بعـدم ، وهذا ما تقرر يف ا(1)"أكثر رواة

 .(1)الرتجيح بالكثرة ضعيف

ح عند ابن العريب، تفسريه للفظة) ( التي هي الواحدة دنالبُ ومن أمثلة هذا الوجه املرج 

من اإلبل، سميت بذلك من البدانة وهي السمن، وهو قول مجهور املفرسين، خالف يف 

الذي يعترب الغنم بدنة، فقال (1)ذلك جابر وعطاء باعتبارهم البقرة بدنة وكذا ابن شجرة 

                                                
(3)

 سعيد عليه علق البدري، عل حسني به، واعتنى أخرجه العريب، ابن الفقه، أصول يف املحصول -

 .119ص م(،1999-هـ1102 سنة: ،1 ط: البيارق، دار مط: )األردن، فودة، اللطيف عبد

(4)
 لو احلقه  أن فكام كالشهادات، البي نات عىل  الرواية  وقاسوا بالكثرة، الرتجيح يف احلنفيةُ  خالف -

ُح  ال فكذلك بمعارضتهم، أو أربعٍة، أو ثالثة بشهادة هثبوتُ  يزيدُ  وال ثبت، شاهدان به شهد  ُيرجه

 الرواية. يف بالكثرة

ةُ  هو العلم أهل عليه الذي  اجحوالر  =  عن ختتلف األخبارا  ألن األخبار؛ يف بالكثرة الرتجيح صحه

، هلا ادةُ فالشه هذا، يف الشهادة  ن صاب   اهل فليس الرواية وأما القايض، هبا وقىضمت ت ُوجد إذا ن صاب 

، د   الفقه أصول :ينظراآلحاد. درجة عند تقُف  وقد االستفاضة، أو التواتر إىل وايةُ الر   تصُل  قد وهلذا حمده

 سنة: ،1 ط: حزم، ابن دار مط: )بريوت، ،السلمي نامي بن جهُله،عياض الفقيها  يسع ال الذي

 .091ص م(،0229

(1)
 ،والنحو، القرآن وعلوم باألحكام، العلامء من شجرة، بن خلف بن كامل بن أمحد بكر أبو هو -

 قضاء ويل الطربي، جرير بن حممد عن العلم مصنفات،أخذ فيها وله واألدب، الناس، والتاريخ،وأيام

 وأبويالدارقطن عنه روى وغريمها رقايشال قالبة وأيب الصيمري اجلهم بن حممد عن وحدث الكوفة

 :ينظر احلديث. يف متساهال وكان مائة وثالث سنيمخ سنة رمحم يف مات ،وغريمها املرزباّن اهلل عبيد

 .919ص ،19ج الذهبي، النبالء، أعالم سري ،199ص ،1ج للزركل، األعالم
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ةا يُ "أبو بكر يف الرد  عليهم:  را  أانه اْلباقا
ٍ
اء طا عا اب ٍر وا ْن جا يا عا ْد ُرو  قا ى اْبُن وا كا حا ناة  وا دا اا با اُل هلا قا

ب ُل  يا اإْل 
اْلُبْدُن ه  اذٌّ ، وا ُهوا قاْول  شا نام  ، وا اُل يف  اْلغا ُه ُيقا ةا أانه را جا  .(0)"شا

ويف مسألة نسخ آية املتوَّف عنها زوجها وعدم نسخها يرجح قول األكثر، فريوي         

پ   پ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ قوالن يف نسخ  قوله تعاىل: 

پ    ڀڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ   

ا ناسخة لقوله تعاىل:[،011]البقرة: چڤ  ڤ   ڤ  ڄ  ڄ  چ  قول األكثرين  بأهن 

ڄ  ڄ  ڃڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   

[، حيث كانت عدة الوفاة يف صدر 012]البقرة: چڍڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  

ا  تعاىل ذلك بأربعة أشهر وعرشهللكانت يف اجلاهلية، ثم نسخ ااإلسالم حوالً، كام  ، أهن 

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  چ   چمنسوخة بقوله تعاىل: 

 [،012]البقرة: چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  

تعتد حيث شاءت، مروي عن ابن عباس وعطاء، فيقول بعدما اعترب القول الثاّن 

ْقنااُه وا " ت  ويصح عن من قالوا به :ضعيف ،وقد ال يثب قه اما حا ل كا ْوُل اأْلاوه ح  ُهوا اْلقا اأْلاصا

ْن  م  الثهاّن  م  سا
املْانْ "يف  اْلق  خ  وا

 . "ُسوخ  النهاس 

يف كتابه الناسخ واملنسوخ: هذه اآلية مشكلة وبياهنا يف -رمحه اهلل -حيث قال

، واملتعلق هبذا القسم منها أهنا منسوخة. ثبت أن  ابن الزبري قال لعثامن ريض (1)األحكام

                                                
(2)

 .091ص ،1ج العريب، ابن القرآن، أحكام -
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ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ    ڀڀ     چاهلل عنهام 

نسختها اآلية األخرى، فلم تكتبها، قال: يا ابن أخي ال أغري منه شيئًا، وروى  چڤ

أهلها فتعتد حيث  عطاءعن ابن عباس ريض اهلل عنهام )نسخت( هذه اآلية عدهتا عند

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ    چ شاءت، وقال جماهد: 

ڀڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ   ڤ  

چ قال: كانت هذه املعتدة تعتد عند أهل زوجها واجب فأنزل اهلل تعاىل: چڤ   ڤ

وإن شاءت خرجت، جعل اهلل  إن شاءت سكنت  چڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ    ڈ  

ام السنة سبعة أشهر وعرشين ليلة، وصية إن شاءت عىل الوجه األول، فجعلها هلا مت

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 

 ، ثم بعد ذلك قال:ثيشء، فنسخ ذلك بآية املواري

                                                                                                                                 
ىلا  األحكام: كتابه يف قال-(1) ا عا ى ما وا ةُ  را مه

يح   يف   اأْلائ  ح  رْي   اْبنا  أانه  الصه با الا  الز  نا  قا ُعْثاما
ا  ل 

يض  نْهُ  اهللهُ را ْوله : عا  قا

اىلا  ينا  } : تاعا
ذ  االه ْونا  وا فه نُْكمْ  ُيتاوا ُرونا  م  ذا يا اًجا وا يهةً  أاْزوا

ص  مْ  وا ه  اج  اْزوا
ا { أل  ْتها خا ةُ  ناسا ى اآْليا ما  اأْلُْخرا

ل  ا فا ْكُتْبها  تا

ا : الا قا  ؟ ي اْبنا  يا ا  الا  ؛ أاخ  ري  نْهُ  ُأغا ْيًئا م  نْ  شا ان ه   عا كا دْ  ، ما قا الا  وا ةُ  قا مه
ىله  النهب يه  إنه  اأْلائ  ْيه   اهللهُ صا لا لهما  عا سا الا  } وا  قا

ة   ْيعا ْلُفرا
ال ك   ب نْت   ل  ناانٍ  ْبن   ما نيا  س 

ا ُقت لا  ح  ْوُجها ْيت ك يف   ُاْمُكث ي : زا تهى با بْ  حا تااُب  ُلغا يا
لاهُ  اْلك  را  { أاجا ره تاقا نْ  فا ا م  ذا  ها

َّفه  أانه  ا املُْتاوا نْها ا عا ْوُجها اناْت  زا ياار   كا
نْيا  ب اخْل  ُرجا  أانْ  با ْ نْ  ختا ا م  ها

ْيت  نْيا  با با ى أانْ  وا ْبقا ة   تا اج   ب آيا ْخرا ا ُثمه  ، اإْل  ها خا  اهللهُ  ناسا

اىلا  ة   تاعا ت ي ب اآْليا ا اله يها
ا  ف  دا  ُثمه  ، ب ُص الرته ل كا  أاكه ُسوُل  ذا ىله  اهلله  را ْيه   اهللهُ صا لا لهما  عا سا ه   وا ة   ب أاْمر  ْيعا ْلُفرا

 يف   ب املُْْكث   ل 

ا ها
ْيت  انا  ؛ با ل كا  فاكا يااًنا ذا ْكناى با لس 

َّفه  ل  ْلُمتاوا
ا ل  نْها ا عا ْوُجها ُسنهةً  ُقْرآًنا زا  ،1ج العريب، ابن القرآن، أحكام . وا

 .089ص
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يهة  املْاْرأاةأن   "وحتقيق القول فيه ما ثبت يف الصحيح من: 
ل   اجلااه 

ـا يف  ْوُجها ـا زا نْها ا عا ا ُتُوَّف  إ ذا

ناة  ُثـمه ُتـْؤتاى ب   اا سا ُره هب  تهى متا ْيًئا حا الا شا يًبا وا
اسه ط  ْ متا ملا اا وا يااهب 

ه ث  ْت رشا ب سا لا ْفًشا وا
لاْت ح  ـداخا ابه ٍة دا

تاْفتاض   اٍة أاْو طارْيٍ فا ااٍر أاْو شا
ْفتاض  ب يشا مح  لهاما تا قا  فا

ـى ب ه  م  ْ ًة فارتا ـرا عا ُتْعطاى با ُْرُج فا اتا ُثمه ختا  إ اله ما
ٍ
ء

ه   ـرْي  ْن ط يٍب أاْو غا ْت م  اءا ا شا ْعُد ما ُع با
اج  ا ُثمه ُترا ا ، فلـام جـاء اإلسـالم أبقـى اهلل تعـاىل (1)"هب 

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 

آن وال مقتىض صحيح احلديث وظاهر القرآن، فأما األخذ من مال الزوج فليس يف القـر

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 

خلطاب(، وليس ذلك بغريب فإن إثبات )اآلي، والسور( يف الكتـاب قبل املنسوخ يف )ا

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 

، "انكحـي مـن شـئت فقـد حللـت" فقال هلـا: -صىل اهلل عليهوآله وسلم -رسول اهلل

ةفخص من املرتبصات للمدة احلوامل يف سـقوط  ـد 
، فصـارت هـذه اآليـة ناسـخة الع 

ريض اهلل  -لغريها خمصوصة بالنسبة يف نفسها، وخفي هذا عىل مجاعة منهم ابـن عبـاس

                                                
(1)

 رقم: وعرشا، أشهر أربعة زوجها عنها املتوَّف حتد باب:  الطالق، كتاب: البخاري، أخرجه -

اد   ُوُجوب   باب: الطالق، كتاب: ومسلم، ،9201 ْحدا ة   َّف   اإل  ده
اة   ع  فا ه   اْلوا يم  ر  ْ حتا رْي   َّف   وا ل كا  غا ثاةا  إ اله  ذا  ثاالا

اٍم،  .1721 رقم: أايه
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ة ئـوإما انقضـاء ما ،ا الوضعإم   ،ألجلنيآخر ا إن  املتويف عنها زوجها تعتد   "فقال: -عنه

يه ضـوإذا مل يبلغهم فالذي يقت ،وا عنهولو بلغهم هذا احلديث ما ختلف "لة وثالثني ليلةلي

 .(1)اس ما ذكروه واهلل أعلمالقي  

 

                                                
(1)

 ،رباط)ال ري،غاملد العلوي الكبري عبد حتقيق: العريب، ابن ،الكريم القرآن يف واملنسوخ الناسخ -

 .11-11ص ،0ج   (،م1977 سنة: ،1ط: ،اإلسالمية والشؤون األوقاف وزارة :نارش
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 متعلقة  بالقرائن يف السياق أو خارجية : ط رقالفصل الثالث

ع  قبل احلديث عن ُطرق الرتجيح بالقرائن، ومدى حجي ة القرينة، ومعرفة حكم الرش 

يف اعتبارها طريقًا من ُطرق احلكم أو عدم اعتبارها، ال بد  من تعريف القرينة وبيان رأي 

 أهل اللغة وأهل االصطالح يف مدلوهلا.

نا عىل وزن فعل، مؤنث القرين، ومجعها قرائن عىل وزن مفاعل، والثالثي قا  القرينة لغة: را

ه ووصله، والقرن، مجعك بني داتني وغريمها يف  ن اليشء باليشء وقرنه إليه قرنا شد  را وقا

  ڭ  ۓ  ۓ   ے  ے  ھچ حبل واحد، ومنه قوله سبحانه وتعاىل:

  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ   ڀ چ  تعاىل: وقوله   ،]19 إبراهيم:[ چ ڭ

 بعض، إىل بعضهم ومصفدين ومشدودين مكتوفني أي مقرنني: ،    ]11 الفرقان:[ چ   ٿ

  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائچ تعاىل: وقوله ،(1)شيطانه إىل منهم واحد كل قرن وقيل:

عن  للتأديب والكف   أي مربوطني بعضهم مع بعض يف القيود والسالسل ،]17 ص:[چ

 .(0) الفساد

ارن بني الزوجني ق رانًا مجع  اقرتن بهوقارن اليشء اليشء ُمقارنة وق رانًا        وصاحبه وقا

بينهام يف العقد، واقرتن الشيئان وتقارنا تالزما وتصاحبا، والقرين الصاحب، والقرين 

  ىت چالشيطان املقرون باإلنسان ال يفارقه فهو مصاحبه، ومالزمه، ومنه قول اهلل تعاىل: 

                                                
 .7ص ،11ج البخاري، سمري هشام حتقيق: القرطبي، القرآن، ألحكام جلامعا - (1)

 .01ص ،1ج  الزخمرشي، الكشاف،- (2)
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  ٹ  ٹ     ٹ  ٹ چ         تعاىل: وقوله ،   ]91 الصافات:[ چ   مج  حج  يث           ىث  مث  جث  يت

، وقرن بني احلج والعمرة مجع ]52 الزخرف:[ چ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ   ڤ     ڤ  ڤ  ڤ

 .(1)بينهام بنية واحدة وطواف واحد وسعي واحد

ارة، وهي ما يلزم من العلم به الظن بوجود  اصطالحا: عرفها الفقهاء بمعنى األاما

 للمطر، فإن ه يلزم من العلم به الظن بوجود املطر.املدلول، كالغيم بالنسبة 

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

 .(1)تعريفها بـ: األمارة التي يفهام القايض مقارنة للحق دالة عليهوجاء 

فها األستاذ مصطفى الزرقاء بقوله:  القرينة كل  أمـارة ظـاهرة تقـارن شـيئًا خفيـًا "وعر 

 .(1)فتدل عليه

 .(9)دل عليهيصاحب شيئًا خفيًا في : هي كل  أمارة ظاهرالقرينة "وقيل: 

                                                
 . 118ص ،11ج منظور، ابن العرب، لسان ،0171ص ،1ج اجلوهري، حاح،الص   - (1)

 11ص اجلرجاّن، التعريفات، - (2)

 سنة: باألزهر، صبح عىل حممد مط: القاهرة، ) والسايس، شلتوت الفقه، يف املذاهب مقارنة - (3)

 .118ص م(،1991

 ،0ج م(،1917 سنة: الفكر، دار مط: )بريوت، زرقا، أمحد مصطفى العام، الفقهي املدخل - (4)

 .917ص

(5)
 ن1 ط: عامر، دار مط: عامن، ) عزايزة، حسن عدنان اإلسالمية، الرشيعة يف القرائن ةحجي   -  

 .11ص ، (1992سنة:
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ن ص ا لـه عالقـة بـالمـ  الكـالمرة يف معنى اق هو قرينة من القرائن املؤث  السي  وكام أن        

ر ظر والتدب  ىل كثري من الن إحيتاج  الواضحًا جليًا  هو يف بعض األحيان يكون ظاهراً ذاته، 

 .قاميااليا أو ما قا ا أن يكون ما ، وهو إم   بعض الت وضيحىل إأحيانا حيتاج ليظهر، و

صـوص دراسـة الن لتـه أمهي  خيتلـف العلـامء يف  مالحظة السـياق بأنواعـه أمـر الو        

ه ، لـذى ورد عـن الفقهـاء أن ـ اخلطـأىل الوقـوع يف إألن إمهال السياق يـؤدي ؛ وحتليلها

عتباره، فمعرفته رضورية لكل من يتعامـل اتأويل من دون  وال، عنى من دون سياقالم

 .مع النصوص الرشعية

وم ا عل ل به أهل التفسري  ومنهم ابن العريب ترجيحاهتم قرائن متعلقـة بالسـياق أو          

خارجية عنه، هبا يتضح املـراد مـن الـن ص، ويـنجل القـول األصـح  عنـد االخـتالف، 

ح هذا كل ه بمباحث  ثالث وهي: وسأوض 

 الّتجيح  بقرائن خارجية.املبحث األول : 

 اه.عد مقدم عىل ما تأّيد بآيات من القرآن املبحث الثاين: ما 

 .أوىل من غريه  ة م مقام النبوّ ظ  عَ املبحث الثالث: القول الذي ي         
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 الرتجيح بقرائن خارجيةاملبحث األول : 

القول الذي تؤيده القرينة أوىل األقوال بتفسري اآلية، عند اختالف العلامء يف                

ا قرينة لفظية، أو مجلة، أو غريها تؤيد أجد األقوال املقولة يف  تفسريها، وكان فيها إم 

ح أرجح القرينتني وأقوا  مها.اآلية، فإن تنازع يف املثال قرينتان، كل قرينة تؤيد قوالً، ُرج 

ال عىل ح املراد ال بالوضع، تؤخذ من الحق الكالم الد  والقرينة : هي ما يوض             

دا }ففي قوله تعاىل:  (1)خصوص املقصود، أو سابقه ه  شا  وا
ْن ناْفيس  ي عا

ْتن  دا اوا يا را
قاالا ه 

قاْت  دا ْن ُقبٍُل فاصا
يُصُه ُقده م 

انا قام  ا إ ْن كا ها
ْن أاْهل  د  م  اه  ب نيا شا

اذ  نا اْلكا
ُهوا م  ]يوسف :  اآلية {وا

بحكمه اعتامدًا عىل القرائن،  مكاهلل فيها حكم شاهد يوسف، حني ح ، هنا أقر[01-07

من ُقُبل قرينة عىل أن ه كان مقباًل، فيكون  "قد القميص "حيث جعل قرينة احلال

ينة عىل أن ه كان هواملراود هلا، وهي صادقة يف دعواها، وإن كان القد من دبر، فهذه قر

فاستحق يوسف الرباءة  موليًا مدبرا عنها وتكون هي املراودة، وهوصادق يف دعواه،

 .(0)عند سيده هبذا احلكم املبني عىل القرائن

يصا ...": يقول ابن العريب حتت  املسألة األوىل من هذه اآلية               م  ل كا أانه اْلقا ذا وا

 أانه 
ُة ف يه  ادا ْت اْلعا را قا جا ازه اما متا ْن ُقده

با م 
ا ُجذ  إ ذا  ، وا

ة  ها ْن ت ْلكا اجْل  قا م  ازه  متا
ه  ْلف  ْن خا با م 

ا ُجذ  ُه إذا

انا ُمْدب ًرا ا كا ب س  إاله إذا ْلف  الاله ْن خا يُص م  م  ُب اْلقا الا جُيْذا  ، وا
ة  ها ْن ت ْلكا اجْل  ،  م ا يدل "..م 

األقوال وتصحيح الصحيح منها يف األحكام عىل صحة اعتامد القرائن يف الرتجيح بني 

أن  هذه األحوال، واملصالح والعادات ال   -رمحه اهلل تعاىل–والدعاوى، وُيضيف ُمبي نًا 

دت ال بد من األخذ هبا يف الرتجيح، حيث قال ا  ..":ختتلف فيها الرشائع، وإن ُوج  إ ذا فا

                                                
(1)

 حممود درويش، عدنان حتقيق: الكفوي، احلسيني موسى بن أيوب البقاء بوأ الكليات، كتاب- 

 .811ص: م(،1997هـ،1119 سنة: الرسالة، مؤسسة مط: )بريوت، املرصي،

(2)
 122ص: املفرسين، عند الرتجيح قواعد-
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ْد اْستادا  قا ا.وا ها باار 
ْن اْعت  ْت فاالا ُبده م  دا ةا ملاها ُوج  ْخوا ُء أانه اإْل  ى اْلُعلااما وا را  ، فا

ة  ما الا ْعُقوُب ب اْلعا له يا

يصا  م  : أاُروّن  اْلقا الا ُه [ قا ْئب  ] لا ْوا أاْكلا الذ  عا ْئُب . اده ا الذ  ذا انا ها ْد كا قا : لا الا ياًم قا
ل  آُه سا لاامه را فا

اطهرا  ا فا ذا كا ها ياًم.وا
ل  ما حا الا اْلعا ُة وا ادا ْول ه  ةُ داْت اْلعا ا ب ُمنااق ٍض ل قا ذا ْيسا ها لا  صىل اهلل عليه وسلم ، وا

را  } ْن أاْنكا ىلا ما نُي عا
اْليام  ي وا

ع  ىلا املُْده اُت اْلباياان  (1){اْلباي ناُة عا جا دارا يا اْلبايااُن، وا
اْلباي ناُة إنهاما ه  .وا

ى؛  ٍة ُأْخرا ارا ب أاما ًة، وا ارا ٍة تا ما الا ُف ب عا
تال  ْ ْين  ُثمه ب أاْرباعٍ ختا دا

اه  ب شا ٍد أاْيًضا، وا
اه  ب شا  .(0)"وا

، فوجوه الرتجيح هبا عديدة منها: معاضدة دليل (1)والرتجيح بحسب األمور اخلارجية 

آخر ألحد املتعارضني سواء أكان الدليل املوافق من كتاب أو سن ة أو قياس؛ وذلك ألن  

اصل من دليل واحد؛ وألن  تقديم ما الظن احلاصل من الدليلني أقوى من الظن  احل

ا تقديم ما ال يعضده غريه فهو ترك لشيئني:  عضده دليل آخر ترك لدليل واحد، أم 

 .(1)الدليل املتعارض وما عضده

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

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

                                                
جاه احلديث هذا صُل أ -(1)  ابن عن ، ُمليكة أيب ابن عن ، جريج ابن حديث من " الصحيحني " يف خره

 دماءا  ناس   الدهعى ، بدعواهم النهاُس  ُيعطى لو" : قال ، - وسلم عليه اهلل صىل - النهبي   عن ، عباس

عى عىل اليمني ولكن ، وأمواهلم رجالٍ   آل سورة التفسري، كتاب ، يالبخار أخرجه  ،"عليه املده

نيُ  باب باب: األقضية، كتاب يف مسلم أخرجه ؛1088 رقم ،عمران ىلا  اْليام  ى عا عا . املُْده ْيه  لا  عا

(2)
 .92ص ،1ج العريب، ابن القرآن، أحكام -

(3)
 املتعارضني. الدليلني عن اخلارجة األمور هي -

(4)
 .119ص طه، صبح محدي منه، التخلص وطرق الترشيع أدلة تعارض -

(1)
ب ه  "قول مجهور العلامء، وخالف يف ذلك عطاء فقال:   هذكر ابن العريب أن   - وا

 
 
ء ُةاْلُعلااما افه كا الا اء  .قا طا عا الا قا :  وا
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ْقلا  ْأُخُذوااْلعا ب واأاْنياْقُتُلواأاْويا إ ْنأاحا ،فا نْي  تا ا ريا
أاْهُلُهبايْناخ  ياًلفا

ت  تالاقا نْقا ، فقال رمحه اهلل بعدما (0){ ما

ساق احلديث: 

كا " ة  ياادا ز  يه 
جيا بُف  ،فاالا م  يالده

ُف  اف ًئاهلا تالاُمكا ْدقا قا فا ملْاْرأاةا تاالا اقا ذا ُجإلا إ نهالره ُدُه؛فا ض  املْاْعنايُيعا ُجلانْي  وا الره
(1) . 

                                                                                                                                 

ُأعْ  اءا إ ْنشا ا،وا تاها يا
د  ذا أاخا اءا إ ْنشا ا،فا ي ها

ل  وا ا ُخري  ُجاُلملْاْرأاةا لره تاالا اقا ذا
إ  ،فا اُجع  ا ْيناُهْمب الرته ُمبا ْقل  حُيْكا اْلعا ْصفا

يان 
، ط 

ُجلا  لره تاالا قا  .112، ص0، أحكام القرآن، ابن العريب، ج"وا

ة البدر: يف نامللق   ابن قال -(2) مه
يثأخرجهاأْلائ  ااحلاد  ذا ي ف ي : ها

ُقْطن  ارا اُودب لاْفظ«سنانه» الده أاُبودا ك،وا
ل  ذا  :كا

يلفأهلهباينخريتينباينأانياأْ »
ت  هقا ذ  تيها الا قا ُهبعدما يعاقله،فامنقتللا إ ن  ْيلوا يلمنُهذا

ت  ااْلقا ذا ةقتلتمها اعا أاالإ نهُكممعرشُخزا

ينأانيقتُلوا با م  «ُخُذوااْلعقل،وا ْ الرت  ب لاْفظوا ي 
 : ذ 

اأانيقتلُ ) يلبعداْلياْوم،فأهلهباينخريتينإ مه
ت  إ ن يعاقله،فامنقتللاُهقا ْيل،وا االرجلمنُهذا ذا ةقتلتمها اعا إ نهُكممعرشُخزا ثمه

ْأُخُذوا الا  . « (اْلعقل) واأاويا قا يح : ثمه ح  يثحسنصا
د  احا ذا الا  . ها نالنهب ي : قا ،عا ي 

اع  حْياخْلُزا نأبيرُشا عا يا ُرو   - وا

سلم وا ْيه  لا ياللهعا له الا  - صا  : قا

يالفأهلهباينخريتني»
ت  اللهعاقله،فامنقتلبعدهقا أاناوا ْيل،وا يلمنُهذا

ت  ااْلقا ذا ةقتلتمها اعا أاْنُتميااُخزا  ثمه

إ نأاحب واأخُذوااْلعقل()  (فاظااهر) إ نأاحب واقتلواوا

لا  اغرياألول،وا ذا حْيها ارُشا با اُيْعطيأانأا اذا هي 
ذ  م  ْ مالرت  الا اكا ْعًبابطنمنُخزا انكا

كعبيخزاعي؛أل  ُهوا اه،وا إ يه ك،بلُهوا
ل  ذا كا ْيسا

ة ي . عا يثف  ااحلاد  ذا نْي  » وأصلها يحا
ح  نْه«الصه ُهعا ياالله

ض  ةرا ْيرا يثأبيُهرا
د  ُسوالهلل» منحا سلم - أانرا وا ْيه  لا ياللهعا له  صا

الا  - ُسوله - قا لاريا ة، وسلم عليه اهلل صىل ملافتحاللهعا كه  ما

نقُ  اأانيفدىقال:ما إ مه اأانيقتل،وا ريالنظرينإ مه ب خا ُهوا يلفا
ت   . تللاُهقا

 ، البدراملنريفيتخرجياألحاديثواألثارالواقعةفيالرشحالكبري

 : املحقق ، (هـ721 : ت) ابنامللقنرساجالدينأبوحفصعمربنعليبنأمحدالشافعياملرصي

 ط: داراهلجرةللنرشوالتوزيع، مط: ، الرياض  ) مصطفيأبوالغيط،وعبداللهبنسليامن،ويارسبنكامل،

 .111- 112 ص ،7ج  (،م0221-هـ1109 سنة: ،1

(1)
 .112ص ،0ج العريب، ابن القرآن، أحكام -
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، فذكر ملعنى [12]ق: چژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  چ وكذلك عند قوله تعاىل: 

ملوافقة احلديث، حيث اآلية أربعة أقوال، منها: تسبيح اهلل يف الليل 

الٍ "...قال: ُةأاْقوا عا أاْربا يه 
ياللهْيل  :  ف  ف  تاْسب يُحاللهه  هُلُوا ُةاللهْيل  :  الثهاّن  . اأْلاوه الا ااصا :  الثهال ُث . أاهنه

ْجر   تاااْلفا ْكعا اارا ة  .أاهنه ريا
اأْلاخ 

 
اء ُةاْلع شا الا ااصا هنه

اب ُعأا ُالتهْسب يُح،يُ ...الره هنه اإلا نْقا يما ح  يُثالصه
ُدُهاحْلاد  ض  عا

الا  }:  ُح  قا ْيل فا نْالله م  اره نْتاعا :  ما

احْلا  انااهلله ،وا ،ُسْبحا ير 
قاد 
ٍ
ء ْ لايُكل يشا عا ُهوا ُاحْلاْمُدوا هلا ُاملُْْلُكوا لاُه،هلا يكا رشا  ُهالا ْحدا اللهُهوا اإاله إهلا ْمُدهلل ه ،وا الا

حا  الا ،وا ُ ُهأاْكربا االله اهللهُ،وا اإاله إهلا هُ الا لا را
ُغف  نُْهوا عا را ُكف  ب االلهه  إاله ةا ُقوه الا وا  .(1)"(0){ْولا

ومن وجوه الرتجيح بحسب األمور اخلارجية: كون أحد املتعارضني موافقًا لعمل 

اخللفاء األربعة، أو لعمل الشيخني أيب بكر وعمر، أو لعمل أهل املدينة، أو لعمل بعض 

؛ وذلك لقوة الظن بصدق اخلرب املوافق ليشء الصحابة، أو األكثر من العلامء دون اآلخر

 .(1)من ذلك

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 

أوجه الرتجيح عمل أهل املدينة، حيث قال: 

أاْوُجهٍ " ة  ثا ل ثاالا ة ف يه  اءا را
ياْلق  لا ب يإلا سا ااجْلاْهُرفاالا أامه ا:  وا ُدها يناة  :  أاحا ملْاد  أُلاْهال  ما ُعا :  لثهاّن  . اأاهنه

اناهُ  للهُهُسْبحا االا قا
ُُحْكاُمْلُقْرآن  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  چ :  أاهنه

                                                
(2)

  .1121 رقم: فصىل، الليل من تعار من فضل باب: التهجد، أبواب كتاب: البخاري، أخرجه -

(3)
 .17-18ص ،1ج العريب، ابن القرآن، أحكام -

(4)
 .112ص طه، صبح محدي منها، التخلص وطرق الترشيع أدلة تعارض :ينظر -
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يثانْي  [،021األعراف: ،]چۅ  ۅ   د  نهُةب حا هْتُالس  دا ضه قاْدعا ْجُهالثهال ُث ....وا :  اْلوا

يح   ج  ْ يالرته
ُأ؟:  ف  تايياْقرا افاما ْيها لا ب يإلا سا الا ام  ما اإْل  ْهر  جا عا ما ةا اءا را

اْلق   .(1)"إنه

وعند مسألة التكبري يف صالة العيد، فقد بسط القول فيها، وحشد ما حيفظ من           

صىل اهلل عليه وسلم، وعن السلف عليهم الرضوان فقال: مرويات عن النبي 

يثاوا "..
اد  اأْلاحا كا

ل  ْينااف يذا وا را لاًفا،وا خا لاًفاوا ُءسا اْلُعلااما كا
ل  يذا ف  ْداْختالافا قا فا

ة اْلع يد  الا يصا
ْكب رُيُهف  اتا أامه اأْلا وا

لا  نْالسه أاْخبااًراعا وا لهما سا وا ْيه  لا لهياللهُهعا نْالنهب ي صا عا ا...ف  ْخباارا ي وا
اف ع  الشه وا ك 

املااال  قا ؛فا
 
اء ها ْأُياْلُفقا را اْختالافا وا

ْورٍ  أاُبوثا وا
نْبالٍ أامْحاُدْبنُحا ْيُثوا ياة  :  لله

ًْساف يالثهان  مخا ،وا ياأْلُوىلا
ْبًعاف  الا .سا ل ًكاقا أانهاما :  إاله

ي  
اف ع  لشه االا قا ،وا ام  ْحرا اإْل 

ة  ريا
يب تاْكب  ياأْلُولا

ْبًعاف  :  سا

وا 
ام  س  ْحرا اإْل 

ة  ريا
ا،فاصا ....ويتاْكب  ُدوها اها ُْمشا إ هنه ُدفا أاْقعا

ين  ُْمب الد  اهنه
اْجأل  ُح؛أل  أاْرجا

يناة  ملْاد  أاْهال  ةا ايا وا إنهر 

اا هلا
اُتر  التهوا ْقُلُهْمكا نا ل ًكا.ارا انهاما

؛أل  ي 
اف ع  لشه ْوال  لايقا عا

ْوملُاال كٍ ُحقا جه ا يارتا ْن وا تاأالهُف م  ْكب رًيا يا أاى تا را

يُل  ْيه  أام  إ لا ْترا  وا ب  اْلو 
ْتر  حُي 

ااهللهُ و  ْتر  ، وا
ه  و  ُْموع   . (0)جما

اُمهُ وكذا ترجيحه لتفسري لفظة ) طاعا بام وافق قول  فيها الرتجيح(، حيث اعترب وجه وا

ا"فقال: الشيخني أيب بكر وعمر . ْوهلتاعا يقا
النهاُسف  اُمهُ  }:  ىلا اْختالافا طاعا الٍ :  { وا أاْقوا

ة  ثا يثاالا لا :  عا

ُل  نْهُ :  اأْلاوه عا را زا اجا الثهاّن  . ما :  وا

،قاالا  نُْسْفياانا ْعنٍعا ُةما ايا وا ريا 
ه  ُة،وا تاادا قا ُروا ُعما ْكٍروا ُأاُبوبا ؛قااهلا

ْيه  لا اعا اطافا :  ما

ْيتاُتهُ  اُمُهما طاعا ،وا يدا
اص  ما ْيُداْلباْحر  :  الثهال ُث .صا

ْلُ  يُدْبنُُجبارْيٍ ما
ع  سا بهاٍسوا ُاْبنُعا اهلا اُلوا...وُحُه؛قا يناقا الهذ  ةا ن يفا اُبأاب يحا أاْصحا لهقا عا تا :  وا

اىلا  ْوهلتاعا قا
ب ُعُموم  ام  را حا اْلباْحر  ْيتاةا ْيُكاْمملْاْيتاةُ  }:  إنهما لا ْتعا ما  { ُحر 

                                                
(1)

 .118ص ،0الج العريب، ابن القرآن، أحكام -

(2)
 .109-101ص ،1ج نفسه، املرجع -
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اةٍ  ذاكا رْي  نْغا م  ه  أاْنف  ْتفا ا حتا اناٍما ياوا ياُكل حا
ه  . وا

رُ  ُعما ْكٍروا أاُبوبا
تاان  اخْلال يفا ب ه  الا قاْدقا وا يهاما

س  ،الا ااْلُعُموما ذا ها يثاياُخص 
ااحْلاد  اذا يهنهاأاهنه ْدبا قا وا

(1). 

ويف ختام هذا املبحث جيدر يب أن أشـري إىل أن  ابـن العـريب كـان يعتـرب أقـوال اخللفـاء 

لف ما ال جيب تركها أو احليد  عنها، بل جيب مع العمـل هبـا وأقضيتهم، وكالم أكثر الس 

 .<واالنصياع هلا التوقري والتبجيل.

 

 

                                                
(1)

 .198-191ص ،0ج السابق، املرجع -
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 املبحث الثاين: ما تأيد بقرآن مقدم عىل  ما عداه

ڳ   ڳ    گگچ وصف اهلل كتابه باإلحكام والتفصيل آلياته، فقال عز  من قائل: 

ٱ  ٻ  ٻ  چ [، وقال: 1هود: ]چڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ   ڱ   ں  ں   

[، والتفصيل هو 90األعراف: ]چٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ  ڀ  

اإليضاح والبيان، واإلحكام هو الظهور والوضوح، وتفصيل اآليات تبيينها ورشحها 

وإيضاح معانيها، سواء كان هذا البيان واإليضاح ابتداًء؛ أي معاّن اآليات واضحة بي نة 

 آيات أخر ، أو كانمن أول خطابه تعاىل، أو أن  القرآن يوضح بعضه بعضا، وآياته ُتبي نها 

  .اإليضاح والبيان من النبي  صىل اهلل عليه وسلم

وقد فرس  النبي القرآن بالقرآن، وصحح فهم الصحابة آليات بمقتىض هذا املعنى، فقد 

لاْت :مل االجاء من حديث عبد اهلل بن مسعود ريض اهلل عنه ق  نازا

ُْمب ُظْلمٍ ) هنا ملاْياْلب ُسواإ ياما نُواوا يناآما
لاي( الهذ  عا كا

ل  ذا قه هُ شا ُمناْفسا
ْظل  نااالايا أاي  وا للهه  ُسوالا ارا اُلوايا قا ينافا

. املُْْسل م 

الا  ْبن ه  »  قا ُنال  ُلْقاما الا اقا ُعواما ُكأاملاْتاْسما ْ الرش  ُهوا إ نهاما كا
ل  ذا يْسا  لا

يم  )
ظ  عا لاُظْلم  كا ْ إ نهالرش  ْكب اللهه  اُبنايهالاُترْش  قرآن ، فهذا احلديث وأمثاله أصل يف تفسري ال(1)(يا

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

فإن اختلف العلامء يف تفسري آية من كتاب اهلل، وكان أحد األقوال تؤيده آية من كتاب 

ته          اهلل، فهو أوىل بحمل اآلية عليه؛ ألن  تأييد القرآن هلذا القول يدل  عىل صح 

استقامتهوموافقته للحق، كام إذا كانت اآليات ترد  أحد األقوال، وتقِض وسالمته و

                                                
(1)

 هلل اشكر أن احلكمة لقامن آتينا ولقد } تعاىل اهلل قول باب باب: األنبياء، كتاب: البخاري، أخرجه -

 5442 رقم: ،{

(2)
 4٩5ص احلريب، حسني   املفّسين، عند الّتجيح قواعد :ينظر -
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ه، ترجيح القول اآلخر، أو انحصار  نُْجم من تضعيف القول أو رد  ببطالن مقتضاه، يا

اجح يف بقية األقوال.  الر 

ه لألقوال التي ال              بمقتىض هذه القاعدة تسل ح ابن العريب يف ترجيحاته، ويف رد 

تتامشى مع رصيح بعض اآليات، واعترب 

طرقالتفسري(1)تفسريالقرآنبالقرآن ها؛منأصح  وهوم،أل هنيستندإليالقرآننفسهفيالتفسريوأمه 

دل عليه هنجت

؛طبيعةالنص   لفيآخر،ومااخترصفيموضعقدُبسطفيغريهالقرآّن  ، ألن امأمجلفيمكانقُدفص 

ه،وتقييدمطلقه، امُيعتمدعليهفيتفصيلمجماللقرآن،وختصيصعام  فتفسريالقرآنبالقرآنمنأمه 

بعضهبعضا،وهذاأوليامُيفرسه ، وإزالةاإلشكالعنمشكله به،  فالقرآنيفرس 

منها ما  حمكموما هو كامأن ترصحيالقرآنبأن آياهتمنها

عإليهافيتفسريكل اميتشاهبومتشهو الكتاب،أيأصلهوعامدهالتيرُيجا ابه،وأن اآلياتاملحكمةهيأم 

ي ةتفسريالقرآنبالقرآنومكانت ڳ   چ ه، قال تعاىل: ُيشكلمعنامهنآياته،ألوضحدليلعليحج 

ۀ  ہ  ہ    ۀڳ    ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ

   ۆڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ڭہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ  ۓ

ې  ې     ې   ى  ى  ائ    ېۆ  ۈ  ۈ    ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ       ۅ  ۉ  ۉ

 .[8آل عمران: ]چ

ومضمون هذه القاعدة اعتمدها ابن العريب كبقية األصوليني يف الرتجيح بني            

األدلة املتعارضة، بأن يكون أحد الدليلني موافقا لظاهر القرآن، فيقدم ألجل 

                                                

(1)
 .البحث هذا من ،44-77ص :ينظر -
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را ، ففرس )(1)موافقته آلية أو آيات من كتاب اهلل ك  ُتذا ( بالتنبيه حني الغفلة؛ ألن   فا

اىلا :  -رمحه اهلل–أويل قال القرآن يشهد هلذا الت ْوهلتاعا ى }:قا ااأْلُْخرا امُها إْحدا را ك  ُتذا  {فا

ان   تا اءا را
ق  وا
ن  يالا تاْأو  يه 

ا: ف  امُها يف  : إْحدا ُةالتهْخف  اءا را
ق  ه  ذ  ها ْكًرا،وا

اذ  لاها ْنتاْجعا : الثهاّن  .أا

ي التهْأو  ُهوا ؛وا يل 
ُةالتهْثق  اءا را

ياق 
ه  تْوا لا فا اغا اإذا ها ْنُتناب ها اىلا أا ْوهلتاعا ُياْعُضُدُهقا اهنه

يُح،أل  ح   }:  اُللصه

ا امُها ْحدا إله ْنتاض   { أا

ْعنااهُ  يما
ياُللثهان يف  ْدُخاُللتهْأو  يا ْكُر،وا الذ  ةا ْفلا اْلغا وا لا الا ْنياْعُقباالضه أا ح 

يياص 
ذ  له اا  .(0)وا

عا وعند تفسريه)
نااف  ها بام يعضده القرآن ويشهد له، فذكر فيها أربعة ما ( فقد فرس 

ُك أقوال:  ةُ ،املْانااس  را
ةُ ،املْاْغف  ارا ، واألخري: من األموال واعترب ه هو القول الت جا

ب عليه بقوله  ة  الصحيح، وعق  را
آخ  ٍةُدْنيااوا عا نْفا ما ٍةوا را

ْغف  ما ٍةوا ارا ا
جت  نْنُُسٍكوا

ُهم  ُكل  ل كا ذا ، وا

ل يلُ  الده ْول  وا ُعُموُمقا ْيه  لا عا  }: عا
نااف   { ما

قاْول ه   ري  يتاْفس 
ف  ة  را ياْلباقا

اف  ُدمُها ض  اُيعا ذا ها ْوُل،وا ااْلقا ذا ها ْيه  لا ُلعا
ياْشتام  كا

ل  ذا ُكل   }:  فا

ب ُكمْ  نْرا
ْنتاْبتاُغوافاْضاًلم  أا ْيُكْمُجنااح  لا عا ْيسا   { لا

 
ء نْاْلُعلااما

ُةب إ مْجااٍعم  ارا الت جا ُهوا كا
ل  ذا  .(1)وا

ة  كام فرس  ) ( بعدم اخلروج بغري زاد، رغم أن  فيها ستة أقوال، وسبب التهْهُلكا

ۀۀ  ہ  ہ      چ ترجيحه هلذا القول لشهادة القرآن له، فقال عند قوله تعاىل: 

ة  "[: 199البقرة: ]چھ    ھ  ے    ے  ۓ    ھھہہ التهْهُلكا ري 
يتاْفس 

:  ف 

                                                

(1)
 .٩4١ص ،4ج الّسخيس، املحرر، ،٩4١ص العريب، ابن صول،حامل -

(2)
 .557ص ،٩ج العريب، ابن ،القرآن أحكام -

(1)
 .444ص ،5ج السابق، املرجع -
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الٍ  تهُةأاْقوا
س  اىلا : الثهاّن  :..ف يه  ْوهلتاعا ُقا ُدهلا ْشها اٍد،يا زا رْي  ُْرُجواب غا ختا  }: الا

ى التهْقوا
اد  الزه رْيا نهخا

إ  ُدوافا وه زا تا  . (0)"{ وا

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  چ :وكذلك عند قوله تعاىل

[، ففرس الوسط باخليار الذي هو 111البقرة: ]چڱ    ڃڄ  ڄ  ڄ  ڄ

-فقالقول من قال بأن  الوسط هو: وسط اليشء، أي: ملتقى الطرفني،  ورد   ،العدل

ة  : "..-رمحه اهلل تعاىل يالل غا ُطف  سا ْدُل : اْلوا اْلعا ُهوا يااُر،وا
باْعُضُهمْ ، اخْل  الا قا : وا

ا  ؛أل  ُهنااُدُخول  ها
ْين  فا يالطهرا ْعنايُمْلتاقا ب ما هُيوا

ذ  ط اله سا ْلوا
ل  ْيسا لا ،وا

 
ء ْ ط اليشه سا نْوا

م  رُ ُهوا آخ  ةا اأْلُمه
ه  اذ  هنه

هُ  يباْعدا الا ْوهلتاعا قا ْيه  لا عا ُدل  ،يا ْدلا اْلعا ياارا
هب  اخْل  ادا أارا إ نهاما ؛وا م  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  چ : اأْلُما

ڱ    ڃڄ  ڄ  ڄ  ڄ

يات ه  چ
ْول  تا ،وا

ة  الا دا ْلعا نااب اْسام  لا ه 
يل  نْتاْفض 

ْيناام  لا عا ب ه  ما ْنعا أا يب اما الا عا نااتا ب  ارا نا ْنباأا أا م  فا يجا لا عا
ة  ادا ها الشه ةا ُخطه

ما  له سا وا ْيه  لا ُهعا لهيالله لنهب ي صا قااالا اما اًنا،كا ما ًرازا
إ ْنُكنهاآخ  اًنا،وا كا اًلما نااأاوه لا عا ،فاجا

ة  اخْلال يقا
: يع 

اب ُقونا " ُروناالسه
ْحنُاآْلخ  قاوْ ،(1)"نا رْي  ياْلغا لا نُْفُذعا يا الا اْلُعُدوُل،وا ُدإاله ْشها يا اُلا يأاهنه لا عا يل 

ل  ادا ذا ها وا

ْداًل  أاْنياُكوناعا إاله رْي   .(0)"اُلْلغا

                                                
(2)

 ٩23ص ،٩ج نفسه، املرجع-

(1)
ول   َقاَل  :َقاَل  هريرة أيب طريق من الشيخان أخرجه ن   » : -وسلم عليه اهلل صىل- اهلل ِ َرس  ونَ  َنح   اآلِخر 

ابِق ونَ  مَ  الس  ِدِهم   ِمن   َوأ وتِينَاه   َقب لِنَا ِمن   ال كَِتاَب  أ وت وا َأي  م   َبي َد  ال ِقَياَمةِ  َيو  م   َوَهَذا َبع  ه  م  ِرَض  ال ِذى َيو   ف 

وا َعَلي ِهم   َتَلف  م   َله   اهلل   َفَهَداَنا فِيهِ  َفاخ  ود   َتَبع   فِيهِ  َلنَا َفه  َد  َوالن َصاَرى َغًدا َفال َيه   كتاب: البخاري، ،« َغدٍ  َبع 

 اجلمعة، ليوم األمة هذه هداية باب: اجلمعة، كتاب: مسلم، ؛452 رقم: اجلمعة، فرض باب: اجلمعة،

 .40٩4رقم:

(2)
 .2٩ص ،٩ج القرآن، حكامأ -
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 ويف ختام هذا املبحث يتلخص ما يل:

 -كامقااللسلف - نهآياتالقرآنالكريمأ -

بعضهابعضا،ويدل بعضهاعليبعض،وماُأمج لفيمكانفد فيمكا ُ يفرس  وهذا ما  نآخر،فرس 

جيح بني األقوال.  سلكه ابن العريب يف كتابه األحكام للرت 

 :االستعاماللقرآني لهاواستقراء بيانمعنيالكلمةمنخاللتتب ع  -

به ابن العريب  وهوماكانُيعنى. هاوبياناملرادمنهاأويلفتتب عاالستعاماللقرآني للمفردةأساسفيت

 قمعناهامعمعنياآليةالتيوردتبيانمعنيالكلمةمنخالآلياتكريمةأخريي تفيف 

 .فيهاالكلمةالتيرُيادتفسريها

، بدراستها عىل ما وردت عليه يف القـرآن إلشكالعنمعنياآليةكام كان ُيميط الل ثام وُيزيال

املتعارضـة  أثرهالبالغفيالرتجيحبينـأقوالالكريم يف نفس اآلية أو آية أخرى، وهـذا لـه 

ـد بـالقرآن يقـدم عـىل غـريه(، طريقـًا  واملختلفة، وهبذا يكون ابن العريب اعترب ) أن ام تأي 

جيح بني األقوال املختلفة.  ومسلكًا من مسالك الرت 
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 .أوىل من غريه النّبّوةمقام  يعّظماملبحث الثالث: القول الذي 

ث القرآن عن  قصص األنبياء ، وتكلمت اآليات عن أخبارهم وإيامهم، فجاء  حتد 

ذكرهم بأحسن ذكر ، ونعتوا بأمجل اخلصال وأحىل السجايا، فلم يوصف أي نبي  بام ال 

ة ومنزلة الرسالة، كام مل يوصف أي نبي أن ه فعل أوترك أمرًا خالف  يليق بمقام الن بو 

األوىل، أو وصف بأوصاف ينزه عن مثلها كل  مؤمن فضاًل عن نبي، أو يطعن فريسالته 

 أو تبليغه هلا، كنسبة األنبياء إىل اخلديعة واملكر، والفاحشة والرجس.

األنبياء والرسل كثرية، نقلية وعقلية قررها أهل العقائد، ومن  (1)واألدلة عىل عصمة

كل ه فال جيوز أن يفرس  القرآن بتفسري فيه قدح يف فإذا تقرر ذلك  ،(0)كتب يف الديانات

ة، وله يف غري ذلك حممل سليم نحمله عليه كي ال نخدش يف عصمتهم.  مقام الن بو 

تناوله يف تفسريهعصمة أمهام،ومن ابنالعربيفيموضوعالنبواتعىل هذا النهج سار 

الصالة  فأثبتأهنمعليهم،األنبياء

منخالإلثباهتبي نثم،سالةبالرشفوالر  زهونعنكلامخيل  السالمعصومونعناخلطأوالصغائر،منو

                                                
(1)

 ملكة العصمة  وقيل: وترهيب، ترغيب من املعصوم عن املعصية دواعي رصف هي العصمة -

 ؛3٩2ص املناوي، التعاريف، مهامت عىل التوقيف :ينظر منها، التمكن مع املعايص اجتناب

 .٩١3ص اجلرجاين، التعريفات،

(2)
 تيمية: ابن قال -

َذاَكاَنالن  .." ؛َوهِلَ ِمن ه  َبَته  َذَكَرَتو  ًباإال  بَِياِءَذن  َن  َعن نَبِي ِمن األ  ر  ك  َيذ  ب َحاَي َوَتَعاَليَلم  َهس  الل  بَِياِءَعَليقَ إن  َن  َمِةاأل  ِفيِعص  اس 

 ِ َلني   : و 

َمِةِمن ا َيق ول وابِال ِعص  اَأن  لَِهاَوإِم  َمِةِمن ِفع  َيق ول وابِال ِعص  اَأن  ةَ إم  األ  م  َساَلِةَفإِن  بَِتب لِيِغالر  ق  َراِرَعَلي َها؛اَلِسي اَمفِياَمَيَتَعل  ق  ِ إل 

جِ  ل واَلمل  ع  َساَلِةَوَمد  وَدالر  َمق ص  ض 
َكي نَاقِ

فِيِهَعَليَخَطأٍَفإِن َذلِ ي ِقر  َأن  وم  َعَليَأن َذلَِكَمع ص  ت ِفَقة   جمموع "...َزةِ م 

 مط: )بريوت، احلنفي، العز أبو ابن الطحاوية، العقيدة رشح  ؛47ص ،٩3 ؛جيميةت ابن الفتاوى،

 .٩2٩ص  م(،٩١١2-هـ٩4٩2 سنة: ،5ط: اإلسالمي، املكتب
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أساحةاألنبياءعليهمصلواتالله،فذهالصفةألولئكاملتقولينعلياألنبياءكذبًاوافرتاءً  وسالمربه

 دمزاعمهم،تفنيدفعشبههمووكريم خصاهلم، ب وعظيممنزلتهمشأهنم  اليليقبقْدرام  مه

 وبيان زيف أغالطهم.

: فيتربئةآدمعليهالسالمودحضامقيلبحقهمنأهنأكلمنالشجرةوهوسكران-رمحه اهلل- قال

يُح ".. ْقاًل :  التهنْق  عا ناْقاًلوا د 
اس  فا انافا ْكرا اسا لاها أاكا ما ْوُلب أانهآدا ااْلقا :  أامه

بهاسٍ  عا
نْاْبن  لاعا

ْدُنق  قا اٍل،وا ب حا حه
املاْياص  اذا اهنه

أل  االنهْقُلفا ت ينُ ":  أامه اله ةا را جا ْرمُ أانهالشه ااْلكا نْها ياعا  " ه 

ُتو يْفا ا،فاكا يها
ف  ْول  غا ااالا هنه

ب أا اجْلانهة  ْمرا اللهُهخا فا صا قاْدوا ا،وا يها
يْطااُنف  ُيوق ُعُهالشه اوا نْها يعا ُينْها ْيفا رْي  ،فاكا ُفب غا صا

اف ياْلُقْرآن   نْها اعا يب ها الا ُهتاعا الله ا يأاْخربا
ت  االه ها

ت  فا ، ص 

اأْلا  انه
ْقُل؛فاأل  ااْلعا أامه ائ م  وا اجْلارا

ام  حا
اْقت  وا

ائ ض  را ب اْلفا
ل  ياإْل ْخالا يإلا د  ُيؤا امه ُهوناعا ُمنازه

ة  الن ُبوه ْعدا با ْنب يااءا
(1). 

ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  چ : ودفعشبهةالنسيانأيضاًفقالعندتفسريقوهلتعاىل

[: 119طه: ]چڤ  ڦ  ڦ  ڦ  

ي" ْمف  ه  نُْوُقوع  ْمم  ْيه  لاُةإلا ُباجْلاها
نْس  يا امه

ْمم  ت ه  لا نْز  يُقب ما
ل  يا يالا

نْالهذ  عا
 
هي اأْلاْنب يااء يتانْز 

ف  الا قا اما نْ كا ْمًدام  ُنوب عا الذ 

اشا  حا ا،وا ب ها
ْلم  اْلع  عا ااما اًماهلا حا

اْقت  ا،وا ْيها إلا ره ل لههمُهْ يناياتاوا
نْاملُْْسل م  اطام  إ نهاأْلاْوسا ب ال،فا ْيفا ،فاكا ل كا نْذا ُعوناعا

ة   فا الا ياملُْخا إلا ما آدا ،أاْسلاما
اب ق  السه ه 

ائ  قاضا ،وا
النهاف ذ  ه  يب ُحْكم  الا عا تا ُوا اهنا ُسبْحا ئا

نهاْلباار 
لاك  ،وا ب ي نيا ف  نه عا قا وا ،فا

ه   د  م  يتاعا
يلاف  ق  ًيا،فا ًدانااس  م  هُ  }: هيااُمتاعا به يآدامرا صا عا يباياان عُ ، { وا

ق يلاف  ه  وا  }:ْذر 

ا 
نايس  ْبُلفا ما نْقا يآدا اإلا ْدنا ه  ْدعا قا لا ، { وا

،أاوْ  ين ه  يام 
يًال 
ًدانااس  م  اُمتاعا ياْدُخلاها ًدا،فا اًراأابا ْدُخُلدا يا ُجُلالا الره فا

أاْنياْحل 
ت  نْالتهْمث يالا

ناظ رُيمُه  يتاأْو  وا
خُمْط ًئاف 

ُمتا  رْيُ غا
ْمد  ل ُقاْلعا ُمتاعا نااٍس،وا د 

ام  عا ُهوا ،فا
ه  يل ه  ْبد  يعا

ف  يأاْنياُقولا ْولا ْلما
ل  ازا جا ،وا

الن ْسياان 
ل ق  :  عا

ياُقولا  فا ه 
ْضل  ب فا ْيه  لا عا ُعودا يا يبًا،وا

ْعذ  تا رًياوا
يتاْحق  صا :  عا

نُْه، عا للهه 
ْوال  قا

 
يأاْثنااء ْرنااُهف  كا اذا إذا ،إاله ما نْآدا عا كا

ل  ب ذا ا نهاأاْنُيْخرب 
ٍدم  احا

ُوُزأل  جيا الا هيًا،وا
ياتانْز 

ناب ي ه  ناس 
ْول  وا .أاْوقا

                                                
(1)

 .5٩ص ،٩ج العريب، ابن القرآن، أحكام -
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نا ْين لا ث لا ْيناا،املُْاما ْيناإلا ناااأْلاْدنا
ائ  يآبا

نااف  ائ ٍزلا ب جا ْيسا لا ناافا
اْنُفس  باأل 

نْق  م  ل كا يذا ف  ئا اأاْنناْبتاد  اأْلا أامه م  ب أاب يناااأْلاْقدا ْيفا ا،فاكا

غا  ،وا
ْيه  لا عا ابا تا ُهاهللهُ،وا را ذا يعا

،الهذ  م  ده ،النهب ي املُْقا هُ ْعظام  لا را ، فا

اأا  نا نْدا
اع  نْها

ُكم  املُْْدرا ُف،وا ه تاتارصا
ت  الا اما

ْحت  اال  نهُوُجوها
لاك  ،وا ٍ نيه ُمتاعا رْيُ غا ما آدا

ة  صه
ْجُهاخْلاطاأ ف يق  وا لا وا ْنُيْذها

ة   را جا لشه نْأاْكال  لاُه،أاْوتا ...عا اللهه  ير 
نْتاْحذ 

يام 
يناس  الهذ  ُهوا ُل،وا املْاْعناياأْلاوه يُحُهوا

ح  الصه يل ه ،وا يتانْز 
يُلُهف  ْأو 

يُث  احْلاد  ارا دا ْيفا ب كأاْعلاُمكا را تا ،وا يا الا ،وا ْعُذور  ما
نْث  ياحْل  ياف 

النهاس  ُقْلنااإنه كا
ل  ذا كا ،وا

يل ه  يتاْأو  ُرإلا
التهْعي ينُياْفتاق  وا

ُحْكم   ُقب ه  له ُهأاْعلامُ .عا االله  .(1)وا

ر  ، ابنالعربيعصمةاألنبياءهبذا يقر 

، منهجاملسل  املحويؤكدها،ويدحضُشبهامللحدينويبطلها،ثميوض  هاويمضييدافععن

 واليتطرقإليهيشك  ال  أكيفيةتعاملهمعهذهالقضايا،فعليهوالطريق القويم  للقارء يف 

ون  منزهون ومعصومياءنباألبأن  ،يبأدنري

مؤيد يساورالبرشمنالوقوعفياخلطاياواآلثام،فضاًلعنوجوبالتسليمواالعتقادبأنالنبي  عام  

،فاليليقبمنزلتهمومكانتهمامابتأييد وجل  علي،اجلهلةإليهم،أويتسورونبهعليهمهنسبيللهعزه

 (0)امينسبههؤالءاجلهلةاليليقبآحادالناسوأوساطهمفكيفبالنبييناملصطفني؟أن  

في بإليهس  حممدصلياللهعليهوسلممامنُ نبي نا ضلهابنالعربيأيضًاعصمةعر  توما

، فقال: قصةالغرانيق

صا ".. ْدعا قا ،أانهاللهها يه  ْمف  ه  يناب إ مْجااع 
ين املُْْسل م  نْد  م  ل كا ذا ره اْستاقا ،وا

ك  ْ نْالرش  ناُهم  آما ،وا نْاْلُكْفر 
ُم  ُسوهلا را ما

لاعا  ْدخا قا ،فا نْيٍ عا ةا ْرفا طا يه 
ف  ُشكه ب ااهلله ،أاْويا أاْنياْكُفرا ْيه  لا ُياُجوُزعا يأاهنه عا نْاده ؛فاما

ْيه  لا ْمعا ه 
إ ْطبااق  ْسالا وا اإْل  ةا ْبقا ر 

املُْ م    ْلُهوا ؛با
اد  ْعت قا ف ياال  ياْلُكْفر  باإلا نْأاْنُينْسا ،فاْضاًلعا ال  ياأْلاْفعا

يف  اص  املْاعا ْيه  لا ُوُزعا جتا ؛باْلالا
ه  ل  نُْعنُق  نْذا ُهعا نازه

اًدا اْعت قا ْعاًلوا
ف   .(1)"كا

                                                
(1)

 .420-43١ص ،5ج السابق، املرجع -

(2)
 .557 ص املشني، إبراهيم مصطفى وتفسريه، العريب ابن :ينظر -

(1)
 504ص ،5ج العريب، ابن القرآن، أحكام -
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، ويقرر عصمة النبي  صىل اهلل عليه وسلم، يفن داملقولةاملزعومةعليلسانامللحدينثم رشع

ب إليه  املعصوم هبا من اهلل، وأن ه ال جيوز يف حقه صىل اهلل عليه وسلم أن ينسب إىل ما ُنس 

كذبًا وهبتانًا، وأن  األصل براءة ساحته وهي سنة اهلل يف أنبيائه وسريته يف رسله، فقال 

رمحه اهلل وأجزل له 

إ  "..املثوبة: ،وا ُةاْلُعالا قا
ان  را اْلغا ْلكا

ان ت  ْيطا لشه ْوالا نْ أانهقا ب لاُهم  قا لهما سا وا ْيه  لا لهياللهُهعا لنهب ي صا
يل  ا اُتْرجتا تاها اعا فا نهشا

ْقبايْناُهاما  ر  ْمُيفا تهيلا ،حا يُدب اْلُكْفر 
التهْوح  ْيه  لا اْختالاطاعا ،وا

يْطااُنب املْالاك  الشه ْيه  لا عا اْلتاباسا ن  ،ُه؛فا نْأاْدناياملُْْؤم 
أاناام  وا

ْمما  ل ه  أاقا ًة،وا لا نْز  ُوُزُوُرويناما جيا الا اُكْفر  اذا هنه
ْيُكْمأا لا عا يهوا لا يعا ْفا خيا ،الا ه  ْلم  نْع  ان يم  آتا ُهلاُه،وا يالله

ن  قا فه وا ًةب اما فا ْعر 

اهلله  نْد  نْع  ، ُدمُه 

الته  يب وا التهْثر  ،وا ْدع  الره وا
ار  ْنكا ب اإْل  لتهْفك ري  بْالا قا ْيه  لا اْلُكإل  را تاباادا ُكْملا لا د  ُأاحا اهلا ْوقا لا نْأاْنياجْ وا ،فاْضاًلعا يع 

ْشن 

ب أا  اأْلاْصناام  ة  فا نُل ص  طه تافا يا الا ْوُلُه،وا قا ْيه  لا يعا ْفا خيا ،وا
ْول  ْلقا االا حا لهما سا وا ْيه  لا لهياللهُهعا لنهب ي صا الا ةُ ها ان قا را اااْلغا هنه

اى اُتْرجتا تاها اعا فا أانهشا ،وا ... اْلُعالا

 ُ هنه
يأا الا عا تا ُوا اهنا اللهُهُسْبحا ا أاْخربا آفا ،وا

ة  ْصما
اْلع  اد قا رُسا

ْيه  لا عا با ا رضا ،وا
ْلب ه  ف يقا فاةا املْاْعر  وا يدا

التهْوح  را ره قا ثابهتاُه،وا

ة   احْلُْرما
ناف  يكا اُهف  اُموهُ ، وا را تب اما املْاما لاْحظاًةألا ه 

ت  ْصما
نُْهظ لهع  عا فاعا را ،وا

ه  يناْفس  ُهإلا لا كه ْووا لا  (1)". ..وا

تكلم بكالم [81احلجر: ]چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ              پ  پ  چ وعندتفسريقوهلتعاىل

جانب  ه،وينزاألنبياءيحمي محيمجيل

فيأهبيصورةوأجالها،فعصمةاألنبياءعنالكبائروالصغائروماخيلبالرشفوالكرامةعقيالرسل

إليالفااكيفيتصورأنيصدرعننبياميدعوفدةمقطوعبصحتها،وهيماميعلممنالدينبالرضورة،

: يقوالبنالعريب، عنأنتكونفيمحارمةفضالً والرذيلة ، حشة

ف  " ة  شا اح  ْصًدال ْلفا هت  ْم؛قا ارا شا
ُحْسن  ،وا

اْضيااف ه 
أل  اما ُعواب جا

م  سا أاْواوا ينارا
يُلوطٍح  إلا يناة  يأاْهاُلملْاد  اعا يملاهاتادا

اة   اعا إ ْتياانااملُْرا ،وا
ة  يحا

اْلفاض  كا ْ ُْمرتا أاهلا سا ،وا
ة  ياافا لاُهْمُلوط ب الض  ما ره ا ْم،حتا

هُ ه  اُلوالا قا لاامه  }:  ،فا

                                                
(1)

 .502-503ص ،5ج السابق، املصدر –
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نيا 
املا  نْاْلعا عا كا ملاْنانْها لاُهْمُلوط   { أاوا الا ل نيا :  قا

اع  يإْنُكنْتُْمفا
ناات  با
 
ء ُؤالا فاها

ة  ْهوا الشه اءا ضا يُدوناقا ، إْنُكنُْتْمرُت 

نا ُضوابا يناأاْنياْعر 
ْمأامْجاع  لايْه  يعا الا تاعا اُناللهه  ْضوا ر 

 
ياأْلاْنب يااء لا ُوُزعا جيا الا ٍةأُ وا شا اح  اًءل فا دا

ف  ة  شا اح  لاياْلفا  ْمعا
اهت 

ْمبانااُتُه،فا  نااهُتُ با ،وا
ت ه  اُتُأمه ها اُجُهُأمه ناب يٍّأاْزوا انهُكله

ت ي؛أل  ُأمه
ناات  با
 
ء ُؤالا ْعنااُهها ما إ نهاما ى؛وا ْمب التهزْ ْخرا ْيه  لا عا ارا أاشا

رْسً  كا اجْلاائ ز 
اح  لايالن كا الاُهْمعا محا ،وا ي 

ع  ْ جي الرشه ة  و  ْهوا الشه ناار 
اًءل  إ ْطفا ،وا

ة  اْلُغْلما
ة  ْورا سا

 .(0).."ال 

عوةإليالفاحشةوإثباتعصملوطعليهالسالمامنسبإليهمنالد  امتقدمتربئةساحةالنبي  حاصلو

ته،وهذاالتفسرييتناسبمععصمةاألنبياءوتنزهيم  منبناهتأوبناتأُ ته،فكانتدعوهتللزواجالرشعي  

واإلحسان هم،ويتالءمعطبيعةدعوهتمورسالتهاملتيتقومفيأصوهلاعليقواعداألخالق

يبني األنفس  الذيالرباّن، السلوك، و،وااللتزامباملنهجاإلهليالتقوى  الربوو

ويرب يها عىل األخالق، طهارةالعلي

 .عأركانهاميقوضبنياهنأويصدالنفسواملجتمعمنكل  وحيمي

نصب أعيننا،  امقاهلابنالعربيفيهذاالصددليكونأشري إليجيدرأنختام هذا املبحث  ويف

: ومادة كل مسلم أسلم وجهه هلل

ف ي" إمْجااًعا،وا ر 
باائ  نْاْلكا ْعُصوُموناعا ما اأْلاْنب يااءا ٍعأانه

ْوض  ما رْي  يغا
ْحنااف  أاْوضا ،وا لافا سا ياما

ُكْمف  ْمناالا ده ْدقا القا

اأاُقوُل  أانا ؛وا ف  اْخت الا ائ ر  غا : صه

تااب الن ُبوه 
اف يك  ُوُجوٍهبايهنهاها

،ل  باائ ر  اْلكا وا ر 
ائ  غا نْالصه ْعُصوُموناعا ُْمما ين  إهنه لد 

ال...امت  نُْأُصوال  يأاْوقاعا
االهذ  وا

ا نْدا
ع  ْدرا قا باالا

ائ  ماصا
 
اأْلاْنب يااء

ص  صا يقا يناف  نْاملُْْسل م  م  ري  أاْهاُللتهْقص  يناوا ُةاملُْفارس   ايا وا ر  كا
ل  يذا ف  نْاعْ نهاسا ما

ل  للهه 

اأْلا  عا ب ما اأْلادا
نُْحْسن  انام  ْدكا قا لا ،وا با

اه  ذا ما اتٍوا ايا وا
ار  ها دا قا ثارُ تا ْملاْوعا اهُتُ ثارا ُتباث عا ْمأااله ْيه  لا عا اُتاللهه  لاوا صا

 
ْنب يااء

ُتوا ْواْستاْفلا ْملا تااهُتُ لا ُتباث فا الا ْماما ...وا،وا ْيه  نُْسُبإلا تا ُلوا،وا ملاْياْفعا نُْهْماما كتاُقوُلعا
أاْحباار  كوا

يأاْنب ياائ  لا ْفتعا كا عا وا

، ُثواب ه  ُتلاوه الا ،وا
بهُسواب ه  اْلُعلا ملاْياتالا يناوا

املُْْسل م  وا
 
ياأْلاْنب يااء

ين ف  الد 
ة  يقا ق  ب حا

اجْلاْهل  يوا د  االتهعا ذا نْها
م  ناُعوُذب االلهه 

نيا 
احل   الصه وا

 
اء اأاْخ ...ما ْعُدواما تا ُهْمأااله صا صا يناقا اك ر  أهْن  ْمذا يشا يناف  ذ  آخ  ُبده اُكنُْتْمالا ْينااُكْمإذا صه ْدوا قا وا

                                                
 .٩04ص ،5ج نفسه، املصدر–(2)
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نُْهْم،وا  اللهُهعا را ُدُكمْ با نهأاحا ُقولا يا الا ْم،وا ْيه  ُهإلا باالله اناسا ما رْي  نْغا هي عا التهنْز  لاُهْموا
التهْعظ يم 

ة  فا ب ص  ل كا ُقوُلواذا  تا

را :  فا كا كا
ل  ذا را كا إ ْنذا ناْحُن،فا ْيفا ياأْلاْنب يااُءفاكا صا  .(1)"قاْدعا

 : ن كالم الشيخ رمحه اهلل تعاىلمامتقدمستخلصوي

، وهي عقيدة أهل السنة اءمعصومونعنالكبائروالصغائروجوباالعتقادبأناألنبي -

 .واجلامعة، جعلنا اهلل منهم

 .من اخلذالن ضاللوالعياذباهللوكفراملبثوثة، احلواجز، و املذكورةاحلدود  مهذهااقتح -

صحيح  القرآنورصيح  منتستخرج قصصهموسريهتمواألنبياءوالرسل،أخبار  -

 ، وال يؤبه له.،وماوافقهام،وخالفذلكاليلتفتإليهاملطهرةالسنة

-

اإليامنباألنبياءيقتضيالتسليامملطلقبعصمتهمونزاهتهم،كاميتطلبتوقريمهواحرتامهموحسنال

تأدبوالتلطفمعهم،وعدمالتطاولعليهمباماليليقبعظمتهمواليتناسبمعجاللةقدرهم،والنس

 .بةمايتنافيمعنبوهتموأصولرساالهتمسفهًاوجهالةبغريعلم

ةممقامالقواللذييعظ  ام يت ضح لنا جليًا التزام ابن العريب بأصل )ك - مـن  أوليمنغريهالن بو 

 األقوال(، واختاذه منهجا وطريقا من ُطرق ترجيحاته.

                                                
(1)

 34-3٩ص ،4ج  العريب، ابن القرآن، أحكام -
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 الباب الثالث:  

 المتعلقة بلغة العربُطرق الترجيح بالقواعد  
 

الفصل األول: طُرق تتعلق باستعمال العرب لأللف اظ  
 والمعاني.

الفصل الثاني: قواعد الترجيح المتعلقة بمرجع  
 الضمير

 الفصل الثالث: ُطرق تتعلق باإلعراب.
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باستعمال  الفصل األول: ُطرق تتعلق  
 .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                         ى م                         ن التقيي                         د
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 دالالَتا وإلغاء للمعاين، قوالب ت عترب التي راد،امل عن امل فِصَحة باأللفاظ يكون التخاطب

 ألفاظه عليه تدل عاّم  القرآن بمعاين خرج تفسري وأيّ  وفائدته، التخاطب للغة إبطال

 تضمنًا، أو مطابقة، الداللة: أنواع من نوع بأيّ  ،(٩)املعنى هذا عىل اللفظ يدل ومل وسياقه،

 صاحبه. عىل مردود تفسري فهو خمالفًا، مفهوماً  أو موافقًا، مفهوماً  أو التزامًا، أو

 استعامل يف عاداَتم معرفة له ىيتسن   حتى وآداهبا باللغة حاذقاً  يكون أن فّّس امل فعىل        

 وقبل واملجاز، باحلقيقة يعرف وهوما ،له وضع ما غري يف و له، وضع فيام اللفظ هذا

 واملجاز. احلقيقة تعريف من البد الفصل هذا مباحث يف اخلوض

 :اللغة يف  احلقيقة تعريف

 اليشء حق من فاعل، بمعنى فعيلة، وزن عىل احلقيقة التحبري: و التقرير صاحب قال -

،  أحقه، اليشء حققت من  مفعول بمعنى أما و ثبت، إذا كّسها، ويصح احلاء بضم حيِق 

 .(4)ةاالسميّ  إىل ةالوصفيّ  من للنقـل اءوالتّ  الثابتة(، )الكلمة املعنى  فيكون أثبته، إذا

 شيئني: يف تستعمل احلقيقة و

 بةبالنس اللفظ و العلم، به يقوم من العامل حقيقة يقال: ومعناه، وماهيته اليشء ذات يف ـ٩

 حقيقته.و اليشء ذات بمنزلة معناه إىل

                                                

 بني والتالزم حمسوس، أو مدرك معنى من الذهن يف اللفظ هذا إليه ينرصف ما هي: اللفظ داللة  - (1)

علت وإّنام الناس، بني التفاهم ليتم اللغة يف منه البد أمر َتاال ودال الكلمة  عىل هبا يستدل أدّلة األلفاظ ج 

 47ص ،4ج املوافقات، ؛4٩4ص ،٩ج املوقعني، أعالم :ينظر املتكلم، مراد

(2)
 .70ص ،٩ ج ،الّسخيس أصول :ينظر ،5ص ،4 ج ،احلاج أمري ابن والتحبري، التقرير - 
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  فإىل اصطالحًا، احلقيقة تعريف يف يدخلنا وهذا اللغة يف الكلمة له وضعت ما أصل يف ـ4

  .(٩)هناك

 االصطالح: يف احلقيقة تعريف -

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

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

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

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

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

 شيئني: يف احلقيقة تستعمل : يعىل أبو قال

 العلم. به قام من العامل حقيقة مثل: ومعناه، اليشء صفة -٩

 موضوعه. عىل بقي لفظ وهي الكالم: حقيقة

                                                

 ،٩ج ،غالييني مصطفى العربية، الدروس جامع ؛2٩ص ،٩0ج ، منظور ابن العرب، لسان - (1)

 474،٩١ص ، أمحد احلاج يوسف بديوي، يوسف اإلعراب، و القواعد يف املستشار ،٩0٩،٩44ص

 .5ص ،4ج ،احلاج أمري ابن والتحبري، التقرير - (2)

(3)
 .٩3١، ص٩، جكشف األسار، عبد العزيز النجاري - 

 .4١ ص الباجي األصول، إحكام - (4)

 .٩44ص ،٩ج ، اجلويني التلخيص، - (5)
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 احلقيقة: أقسام

 وعرفية. ورشعية، لغوية، حقيقة :(٩)أقسام ثالثة إىل احلقيقة تقسم

 عنها. يتفرع عداها ما وكل األساس، وهي اللغوية: احلقيقة -٩

 فاستعملت غريه إىل اللغوي مسامها من انتقلت التي وهي العامة: العرفية احلقيقة

 ثم األرض عىل يدب ما لكل لغة وضع الدابة فلفظ األول، االستعامل وهجر عموماً 

 فقط. احلافر بذات العام العرف خصصها

 النقض كلفظ  االختصاص علامء وضعها مصطلحات وهي اخلاصة: العرفية احلقيقة

 الفقهاء. عند والفرق

 املخصوصة، لألفعال كالصالة الشارع، وضعها التي اللفظة هي الرشعية: احلقيقة

 يلغ ومل جديد، ىمعن إىل نقلها الشارع ولكن اللغوي املعنى يف تستعمل فالصالة

 .(4)٩بينهام العالقة

                                                

والسبب يف انقسامها أن احلقيقة ال بد هلا من وضع، وهو أن يتعني اللفظ بإزاء املعنى، وبالتايل  - (1)

ال بد من واضع، فاحلقيقة اللغوية وضعها لغوي، واحلقيقة الرشعية وضعها الرشع، واحلقيقة العرفية 

إىل لغوية تنقسم احلقيقة   :.  قال الزركيشوضعها العرف، وبذلك نسبت كل حقيقة إىل واضعها 

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، 

: البحر املحيط ينظرامل. وأما احلقيقة العرفية فهي املنقولة عن موضعها األصل إىل غريه بعرف االستع

  .5، ص4ج ،؛ التقرير والتحبري، ابن أمري احلاج3٩5، ص٩ج ،يف األصول، الزركيش

 .40١ص ،٩ج ،الرازي املحصول، ؛444ص ، ٩ج ،سنوياأل السول، ياية - (2)
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 غري اللغوية احلقيقة يف الوضع إن ثم الكل، أصل هي اللغوية أن علمنا إذا هذا             

 وأما املعنى، بإزاء كان إنام اللغوية احلقيقة يف اللفظ فوضع والعرفية، الرشعية يف الوضع

 .(٩)ابقالّس  املعنى إىل ظرالنّ  دون االستعامل فبغلبة والرشعية العرفية احلقيقة يف اللفظ وضع

 عن لتعديه جمازاً  سمي جيوز، جاز من مفعل املجاز ،عرب إذا جاز، من لغة: املجاز تعريف    

 به املتكلم ألنّ  أيضًا، مستعاراً  يسمىّ  هلذا و غريه، إىل األصل يف له وضع الذي املوضع

 .(4) اآلخر إىل جانبيه أحد من قطع إذا الطريق عىل يطلق و احلقيقة، خالف املجازف ،استعاره

 االصطالح: يف املجاز تعريف 

 وجه عىل أول وضع غري يف املستعمل  اللفظ هو وقيل: ، له وضع ما غري به أريد ما املجاز:

 .(5) له وضع عام نقل لفظ كل هو أو ،يصح

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

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

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

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

 بنا القواعد، ؛٩70ص ،٩ج ، الّسخيس أصول ؛54٩ص ،3ج ، رمنظو ابن العرب، لسان - (2)

 .5١١ص ،٩ج ،اللحام

(3)
 حاشية ؛٩70ص ،٩ج  ،الّسخيس أصول ؛٩2٩ص ،٩ج البخاري العزيز عبد سار،األ كشف -  

 .4٩4ص ،البغدادي اخلطيب املتفقه، و الفقيه  ؛٩4٩ص ،٩ج التفتازاين، ، التفتازاين

(4)
 .47ص  ،اإلشارات كتابه يف ذلكك و ، 4١ص ،الباجي األصول، إحكام -  

(5)
 .٩42ص ،٩ج  ،الغزايل املستصفى، -  

(6)
 .٩43ص ،٩،ج اجلويني التلخيص، -  
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 .(٩)قرينة مع لعالقة له وضع ما غري يف املستعمل اللفظ هو املجاز الفحول: إرشاد يف و

 مـا كـل ولـيس بـه، الالئق املعنى عىل القرآن محل عىل الفصل هذا يف الكالم وسيكون      

 الثـاين املبحث أّما األول، املبحث يف هذا اهلل، كالم عليه حيمل املجاز بداعي اللغة يف جيوز

 تيّس. إن اإلطالق وعىل أمكن، إن العموم عىل فيه الكالم خصصت

 

 

                                                
(1)

قرينة املجاز: ال بد لكل جماز من عالقة و قرينة، فالعالقة هي املجوزة لالستعامل، و القرينة هي  - 

اللغويون: القرينة داخلة يف مفهوم املجاز، املوجبة للحمل عليه، بحيث تدخله حتت حكم املراد،  قال 

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، 

دلت قرينة )سلمت( عىل أنه رجل، و أدخلته حتت حكم و إنام هو رجل شجاع كاألسد يف الشجاعة، 

ينظر:  مراد املتكلم، و هو املعنى املجازي لكلمة )أسد(، و القرينة بذلك أخرجته عن املعنى احلقيقي

حـر املحيط يف الب ؛424ص ،إجابـة السـائل، األمري الصنعاين؛ 4١ص ،الفحول، الشوكاينإرشاد 

املوجز  ؛4١7، ص٩جظر: أصول الفقه، وهبة الزحيل، ينو  ؛343، ص٩جاألصول، الزركيش، 

 .٩05ص، الكايف، نايف معروف 
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ن عليه.آكل ما ثبت يف اللغة صح محل القراملبحث األول: ليس   

، فمن أراد فهم القرآن وتفسريه فمن هذه سبيلمعرفةمعانيالقرآهنواللسانالعربيالذيبهنزل

ثبت يف كالم العرب ولغتهم محل الكالم عىل أكثر من  اجلهة، ال جهة له غري هذا؟، وم ا

فهو حيتمل وجوهًا أكثر ما  ،ه القرآن الكريم قرآن عريب نزل بلغة العربوجه، وطاملا أن  

ين من حيمل ألفاظ اآلية عىل حيتمله كالم العرب بسبب غزارة معانيه، فمن املفرس  

ا عىل الوجه املالزم واملقابل ، ومنهم من حيملههو وجه من وجوه املعاّناحلقيقة،  و

ه يشري إىل أقرب محل القرآن عىل حقيقته ألن   األصح  وجوبللحقيقة، وهو املجاز، و

قال ابن عبد الرب:  املعاّن وأوضحها وأظهرها وأجالها،

يقصاألهن  هصلياللهعليهوسلمعلياحلقيقةأوليبذويالدينواحلق  ومحلكالماللهتعاليوكالمنبي  "

، وهبذا الصدد يقول ابن العريب: (1)وقوهلاحلقتباركوتعاليعلواكبرياحلق  

ل يلٍ " دا رْي  ب غا
ة  يقا اُطاحْلاق  إ ْسقا ،وا

از  ياملْاجا لا عا
ْماُلللهْفظ  حا ح 

ياص  الا وقلام ُيعدإلىل املعنى ، (0)"وا

 : رشوط توفر وإن عدل فال بد له منجازي،امل

.امتناع إرادة احلقيقة – 1  

.بيان صالحية اللفظ لذلك املعنى املُعدل إليه – 0  

.بيانتعيينذلكاملجمإلنكانلهعدة-1  

.اجلوازعنالدليالملوجبإلرادةاحلقيقة -1  

                                                

 حتقيق، ، هـ(425الرب)ت عبد ابن واألسانيد، املعاين من املوطأ يف ملا التمهيد - (٩)

 ٩2ص ،3ج البكري،وحممدعبدالكبري،مصطفيبنأمحدالعلوى

(2)
 .3١4ص ،٩ج العريب، ابن القرآن، أحكام -
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ره ابن قيم رمحه اهلل يف كتابه ، وبني  أن  األصل محل اللفظ عىل بدائع الفوائد هذا ما قر 

 ". يقول ابن تيمية: (1)حقيقته وال يعدل عنه إال هبذه الرشوط

 .(0)"منقساملكالمإليحقيقةوجمازمتفقونعليأناألصلفيالكالمهواحلقيقة

الذي جعله ابن العريب نصب  األصلف

نةحسباميقتضيهظاهرها،والجيوزالعدولعنالظاهرإاللدليعينيه، نصوصالكتابوالس  أنتفرس 

 - سبحانه–فاهلل، ل

يالكتابوظي أنزلكتاهبهديللناس؛إلنقاذمهمنالضالل،وإلخراجهممنالظلامتإليالنور،واليؤد 

، فتهفيهدايةالناسإالإذاا تبعوه،فالكتابينبغيأنيكونمتبوًعاالتابًعا

لطأهواءالبرشفتكوهنياملتبوعةويكونفهاملكتابتابًعاهلا عند  -رمحه اهلل-، يقولوالجيوزأنتتس 

ا  وجه ال عىل ، االلتفاف يف الثياب، وهي: حتمل عىل حقيقتهاتفسري لفظة )املزمل(، وأهن 

از  فاالا ...":االلتفاف بالنبوة(منها ) املجاز ة  إىلا املْاجا يقا ْن احْلاق  ا اْلُعُدوُل عا أامه فا

تااُج  نْهُ حُيْ ُرملاْياُجْزاْلُعُدوُلعا
الظهاه  ُةوا يقا

ْتاحْلاق  دا اضا عا اتا إ ذا ؛وا ر 
ُفالظهاه  الا خ  ف يه  وا يهاما

س  الا ْيه   .(1)"إلا

                                                

(1)
 مكة،)العدوي احلميد عبد عادل - عطا العزيز عبد هشام : حتقيق القيم، ابن الفوائد، بدائعينظر:–

 .403ص ،4ج م،٩١١2 - هـ٩4٩2 سنة: ،الباز مصطفى نزار مكتبة مط: املكرمة،

(2)
 لكالمه وتكملة  -

هِبَِش  َراد  َوَهَذاي  ِقيَقة  َواحل َ َلِفيال َكاَلِمه  َص  األ  وَنَعَليَأن  ت ِفق  اَمل َكاَلَمإَليَحِقيَقٍةَوجَمَاٍزم   :ي َئانِ َوَمن َقس 

ظَِوقِيَل  نَيالل ف  ِرَفَمع  هِبَِأي  إَذاع  َراد  قِيَل  :ي  اَممل ََجاز  تِع  ِقيَقة   :َهَذاااِلس  حل َ ال  َص  أل   .َبال 

َتِدل َتاَرًةبِ َوإَِذاع   ؛َفَيس  ِقيِقي  احل َ نَاه  َمَلَعَليَمع  ي ح  ن  َ أل  َص  َفاأل  ل واَلنَِحِقيِقييَوجَمَاِزيي ظَِمد  لِل ف  وفَِعَليَداَلَلةِ ِرَفَأن  ر  نَيامل َع  امل َع 

ل ولَِعَلي هِ  نَيامل َد  َعَليامل َع  وفَِداَلَلت ه  ر  ظِامل َع  ظَِعَلي ِهَوَتاَرًةبِالل ف   .437ص ،40ج تيمية، ابن الفتاوى، جمموع ،الل ف 

(3)
 .545ص ،4ج العريب، ابن القرآن، أحكام -
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كام استعمل لفظ املجاز وأطلقه عىل ما 

ٺ  چ عند تفسري قوله تعاىل: قال، ف،وفيهذاإشارةإليأناملجازمبنيعليالتشبيهيسميبالتشبيه

اإلرساء: ]چٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ    ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  

09 ] :

ثااًلاْلُغاله ".. لاُهما با ا فارضا هل   نْاما
م 
ٍ
ء ْ يشا

اج  لايإْخرا عا ْلب ه  نْقا
ُرم  ْقد  يا يالا

لهذ  يال  نْاْلباخ  هب  عا ا ربه ،عا ااز  اجما ذا يياْمنا ها
لهذ 

ْين   اْليادا
ف  نْتارصا 

 .(1)"ُعم 

يلا واعترب ما خرج خمرج الغالب جمازًا، وأطلق عليه لفظ املجاز         إ ْنق  :  فا

الا  ُقا أاهنه لهما سا وا ْيه  لا لهياللهُهعا نْالنهب ي صا باتاعا ْدثا  }:  قا

ُتْقطاُعياُدهُ  فا ةا ُقاْلباْيضا يارْس  ُعياُدُهوا ُتْقطا ُقاحْلاْبلافا يارْس  قا ار  نااللهُهالسه عا :  ُقْلناا(0){ لا

ْوهل    ف يقا ث ري  نْاْلكا عا
ل يل  يب ب اْلقا غ  ْ الرته

ض  ْعرا يما
ف  اءا جا اما ،كا ري 

ث  نْاْلكا عا
ل يل  ب اْلقا ير  التهْحذ  جا اْخرا مجا را اخا ذا لهيالها صا

لهما  سا وا ْيه  لا ُعا ياجْلانهة   }:  هله
ُهبايًْتاف  ُهلا نايالله با

اة  طا قا ص  ْفحا ْثلاما
ْوم  لا ًداوا

ْسج  ما لهه 
نْبانايل  ق يلا .(1){ ما : وا

                                                

(1)
 .٩١٩ص ،5ج العريب، ابن القرآن، أحكام  -

(2)
 )والسارق تعاىل: قوله باب: احلدود، كتاب: البخاري، هريرة، أيب حديث من الشيخان أخرجه -

 رقم: ونصاهبا، الّسقة حد باب: احلدود، كتاب: مسلم، ؛24٩4 رقم: (،أيدهيام فاقطعوا والسارقة

4305. 
(3)

رٍ  َأبِى َعن   ال َباِب  َوىِف ".. قال:  عفان بن عثامن حديث الّتمذيعمن أخرجه - َمرَ  َبك   اهلل ِ َوَعب دِ  َوَعىِل   َوع 

ٍرو ب نِ  َقعِ  ب نِ  َوَواثَِلةَ  َعَبَسةَ  ب نِ  ِروَوَعم   َذر   َوَأبِى َحبِيَبةَ  َوأ م   َوَعائَِشةَ  َعب اسٍ  َواب نِ  َوَأَنسٍ  َعم   َوَأبِى األَس 

َرةَ  َري  ث اَمنَ  َحِديث   ِعيَسى َأب و َقاَل  اهلل ِ. َعب دِ  ب نِ  َوَجابِرِ  ه   كتاب: الّتمذي، سنن ،"َصِحيح   َحَسن   َحِديث   ع 

 .5٩١ رقم  الصالة، فضل يف جاء ما باب: الصالة،
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نْتا  اتا ذا ب ها ْتياُدُه؛فا عا
ُقط  فا ريا

ث  اْلكا قا ا رسا
ل يل  اْلقا ة  قا ب رسا  را

اظاف  ُإذا أاهنه كا
ل  ذا ؛وا را ْجٍهآخا نْوا

م  ااز  اجما اذا اد يإهنه اُمأْلاحا
ظ 

اب   وا الصه
ين ظاام  ف  النهص  ُعاملْاْعنايوا

تام  ْ جيا  .  (1)"ُث،وا

عىل هذه الشاكلة يف مواطن عدة،  (0)ملجازوأشري هنا، إىل أن  ابن العريب قال با       

، 901، و111، و111، و102رصدت يف اجلزء األول من كتابه يف الصفحات التالية: 

ا اجلزء الثالث كانت يف الصفحة77واجلزء الثاّن يف الصفحة ، واجلزء الرابع يف 028، أم 

ا يف بقية الكتاب كان ي121، و11الصفحة،  ر، أم  القول باحلقيقة  قر 

التفسري كقوله عند اآلية:  أقواألهلاأساًساحياكمإليهافيمواضعكثريةمنتفسريه،وجعله

يلا "[: 11النور: ]چڳ    ڍچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇچ  إ ْنق  ا:  فا ذا يها
ف  الا ُْسنُأاْنُيقا :  حيا

ْيه   إلا ةا هب  اْلُقْربا دا قاصا ،وا
ة  يه نْاحْلُر 

م  اللهه  ق  حا
بال  جا ُوا اهنه

اُلهلله ؛أل  اُما :  ُقْلناا. إهنه

ةٍ  ورا ُ ل رضا إاله ْيه  اُرإلا ُيصا ،الا ااز  اجما ذا  . (1)"ها

لاُهنه  } "..وقال يف موطن آخر: ْغناأاجا بالا ا { فا يها
ف  اازا جما الا ة  يقا ق  اُهنااحا اْلُبُلوُغها  .(1)"وا

اع  "..وقال أيضًا:   جا
ْضط  ْقتُاال  ُلوا حُيْتاما از  ،وا جا نهُهما

لاك  ُةأاْوىلا .وا يقا احْلاق   .(1)"وا

                                                

 .٩04 ،ص4ج العريب، ابن القرآن، أحكام -(1)

(2)
 أم جماز تعاىل اهلل كتاب يف هل اسالنّ  اختلف" : الفقه أصول يف  املحصول كتابه يف العريب ابن قال -

 اهلل، رمحه اإلسفراييني إسحاق أبو األستاذ قدراً  منعه من جلأ ومن األكثر، وجوزه األقل فمنعه ال؟

 نفي تاذساأل عنى إن فنقول، كافية نبذة ىلإ نشري هذا مع لكن ،الدين أصول فباهبا املسألة حتقيق فأّما

 فيها فإنّ  السالم، عليه يوسف سورة يف سيام ال عليه يرد القرآن من فكثري االستعارة بنفي املجاز

 .5٩ص "،الرشيعة من فليس احلقيقة جمرى جير ومل به جتوز أمراً  باملجاز عنى وإن عظيمة، استعارات

 .400-5١١ص ،5ج العريب، ابن القرآن، أحكام -(3)

 .081،ص1املرجع نفسه، ج -(2)
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التني: ]چٱ  ٻ  ٻ  چ وأختم بام قاله يف سورة التني مل ا فرس  قوله تعاىل:        

ة  :  ق يلا "[:1 يقا ق  حا ق يلا  .ُهوا :  وا

ل يلٍ  ب دا إاله از  ياملْاجا إلا
ة  يقا نْاحْلاق  ُلعا ُيْعدا الا ا،وا ها

د  ْسج  ا،أاْوما ها
بال  أاْوجا ْشقا ما

نْد  هب  عا ا ربه  . (0)"عا

 للمعنيالظاهر،العربيمنخالالألمثلةالسابقةنالحظاملكانةالتيكانيعطيهاابن

 ولكنهلميكنيقفعندالداللةاحلرفية،بليتجاوزذلكإلياملعنيالعميق،الذييعتمدعىل

جب ويكان كام، (1)-سبق ذكره–مقتضياتسياقي ة،م اينسجممعسعةاملعنيوالسياقالذيوردفيه

العرب، حيث يعرفونه ويستحسنونه وال حيمل محل القرآن عىل أحسن املحامل من كالم 

ألن العرب األقحاح  ، وأبعده من املعنى املراد منه؛ومنكره ،وضعيفه،عىل غريب الكالم

لفـاظ، فهو يـؤدي املعنـى بأسـهل األ ،ال يستعملون إال الفصيح من الكالم والبليغ منه

ىل قدر عقول النـاس بل وأمر األنبياء بالتحدث ع ،فاهلل تعاىل خاطب العرب بام يعرفون

ة، وتظهر املحجة.وبام يفهمونه  ، كي تتم  احلج 

 

 

                                                                                                                                 

 .910، ص1أحكام القرآن، ابن العريب، ج -(1)

(2)
 .4٩4ص ،4ج نفسه، املرجع -

(3)
 .٩44 -٩33 ص –
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 املبحث الثاين: العموم أوىل من التخصيص واإلطالق أوىل من التقييد

واختذها سببًا يف  ابنالعربيفيثناياتفسريه،ذكره من الُطرق التي سلكها  باإلضافةإليامتقدم

ترجيحاهتا التي قال هبا، 

هناكموضوعاتأصوليةعرضلهاوهيموضوعاتاقتضتهاطبيعةالبحثفيتفسريآياتاألحكام،وا

العام واخلاص، املطلق دالالتاأللفاظ،: ستنباطاملسائاللفقهية،ومنهذهاملوضوعات

واملقي د، وغريها، 

بفعالملكلفالبعينهوذاته،لكنلامكانتالذاهتيسببالفعلوعنهايصأنالتحليلوالتحريميتعلقاً عتربم

، قال: در،أضيفإليهاالتحليلوالتحريمعليسبيالملجازاملرساللذيعالقتهالسببية

اأْلا " أانه ،وا
أْلاْعياان 

اتٍل  فا ب ص  لاْيسا يما التهْحر  لاُكْمأانه أاما
ْلم  ياْلع  ُكْمف  لهغا با ُهلاُكْموا يهناالله يهنهابا ْدبا ْور  قا ْتما ْيسا ْعياانالا

ا النهْهي ب أاْفعا وا يُفب اأْلاْمر 
لهُقالتهْكل  تاعا يا إ نهاما ًرا،وا ْصدا ما الا وا

يم  التهْحر  وا
لتهْحل يل 

ُسكُ ًدال  ٍةوا كا را نْحا
ينام  لهف  ملُْكا ال 

اازً  اجما ب ها ُعل قا اوا ْيها احْلُْكُمإلا النهْهُيوا اأْلاْمُروا يفا
ُض  األ  أْلاْفعا

ًدال  ْور  اناْتما كا نهاأْلاْعياانالاامه
عْ وٍن،لاك  لايما يًعاعا

اباد 

لته  ْسام 
نْبااب ق 

م  ب ه  ل  يياح 
لهذ  ْعال  نْاْلف  ل عا

ب املْاح  ة  ناايا
از  ناياْلك  ياملْاجا

 .(1)"ْسب يب ف 

ح العامواخلاص)دالالتاأللفاظلها يف عرضالتي األمثلةكثريةو ( والتي بموجبها رج 

، وبقاء العام عىل عمومه أوىل من رددعويمنقالبالتخصيصحكام رشعيا عىل آخر، و

 :ختصيصه بدون دليل قوي ُيثلج الصدرأذكر منها 

وئ  ۇئ  ۇئ    وئەئ     ەئ ې  ىى  ائ    ائ چ ما جاء عند قوله تعاىل: -

حيث [،072البقرة: ]چۈئ  ۈئ    ېئ  ېئ     ۆئۆئ

: ذكرثالثةأقوالفياملعنياملقصودبالدينمنها

القولينالذينحملواين،عامفيكلدين،نص  رباالد   ( دين)لفظ فيدينالربا،فرد 

                                                
(1)

 .474ص ،٩ج العريب، ابن القرآن، أحكام -
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الٍ .. ": عليالتخصيصوأبقيعليالقولبالعمومقال ُةأاْقوا ثا اثاالا يها
ُل :  ف  :  اأْلاوه

املْاْقُص  ي  أانه
ع  النهخا يوا

اض  اْلقا حْي  رُشا بهاٍسوا ُاْبنُعا اهلا ْنظااُر؛قا ياُكوُناإْل  يه 
ف  ًة،وا اصه خا

ْين  االده با اار  هب  : الثهاّن  . ودا

ة   امه قاْواُلْلعا ُهوا ْيٍن،وا يُكل دا
ف  امٌّ ُعا ئ ناا: الثهال ُث . أاهنه ُروُعلااما املاُتاأاخ  : قا

رْيُ  غا باا،وا الر 
ْين  يدا

ف  ناصٌّ ْيه  ُهوا لا عا يس 
ق  ما
ُيون  نْالد 

يح  ....مُه  يالتهنْق 
الا : ف  نْقا اما : أامه

اعا  ها را
إ نهآخ  ا،فا اصى هُلااخا اناأاوه ْنكا

إ  ،وا ةا إ نهاآْليا بهاٍس؛فا عا
نْاْبن  عا ح 

ياص  الا ،وا ع يف  باافاضا الر 
ْين  يدا

ُف  ُخ إهنه ،وا امٌّ

يه 
س  ا،الا ها ر 

آخ  نُْعُموم  ْمناُعم  يا ااالا
هل  ه  ُصوُصأاوه ب ناْفس  الى ُْستاق  ام  اْلعا انا اكا إذا  . (1)"اما

ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ         ٹ  ٹ   چ وعند قوله تعاىل:   -

[، اعترب العموم يف كل سارق وسارقة، ورد  علة 17املائدة: ]چڤ  ڤ    ڤ   ڤ    ٹٹ

ةٍ ": -رمحه اهلل -من يعتربها من األلفاظ املجملة، فقال قا ار  سا وا
قٍ ار  يُكل سا

ف  امٌّ  عا

ةا .... قا إ نهالرسه  ؛فا امه اْلعا الا ،وا لا اْمملُْْجما ْمياْفها نْلا ما كا
ل  ذا ،وا

لاة  املُْْجما
اظ  نْاأْلاْلفا ُم  يأاهنه ا نرْيا لايما اعا دى اناتْما را اكا إذا

الاله  وا
اٍقُرب طاتْب اأْلال ف  فا يهًةب ات 

ع  ْ ْتلاْفظاًةرشا ْيسا ًةإْذلا ًةُلغا ْبطً ْعُروفا را
ب احْلُْكم  ُ ااخْلاربا ْيها لا عا ُعل قا يًصا،وا

تاْخص 
م 

نْاْبن   يعا وا رُيْ كا
ل  ذا كا يُل،وا

ل  ُهالده صه خا ياما
ف  ،إاله اْلُعُموم  وا

ال  سا ْ
ْسرت  لاياال  ْتعا را جا ْتاملْاْقُصودا،وا ادا ْدأافا قا ْس ا،فا ما

ا أاها را ُقا  ":  ُعوٍدأاهنه

ُيباي  
اُت؛ل  قا ار  السه ُقوناوا

ار  السه يدا وا ُْلوأاْنرُي  خيا اُلا أاهنه
ة اْلُعُموم  ادا إرا

ة  حه
ُعلاكب ص  يياْقطا

االهذ  ،وا اْلُعُموم  ةا ادا ناإرا

ُهوا  ،وا نْس  اجْل  رْص  حا
ُل  أاهنه إاله ْمياْبقا لا ،فا كا

ل  نْذا م  ء  ْ يشا
يه  ْمف  ده ُلاْمياتاقا اهنه

؛أل  ال  ُمحا كا
ل  ذا اْلُعُمومُ هب  املْاْعناى،وا

"(0) . 

[، 000البقرة: ]چۀ  ۀ  ہ  ۅ     ڻڻ   ڻ  ڻچ تعاىل:   أيضًا عند قوله  -

ح بلطيفة   تعرض ملسألة نجاسة قليل دم احليض، هل كسائر الدماء يعفى عن قليله،فرج 

                                                

(1)
 .543ص ،٩ج السابق، املرجع -

(2)
 .٩05ص ،4ج نفسه، املرجع -
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ح عىل عام خمصوص بحال:  بليغة، وقال ببقاء العموم معتربه عام خمصوص بمعني، يرج 

باْعُضُهمْ .." الا قا ل يل ه  :  فا نْقا يعا ُيْعفا
 
اء ما الد  ر 

ائ  سا كا الا . ُهوا نْقا نُْهْمما
م  :  وا

يم   يالتهْحر 
ف  اء  وا رُيُهسا

ث  كا يُلُهوا
ل  اىلا ...قا ْوهلتاعا قا ُعُموم 

ل  ْجُهاأْلاوه ْسُفوًحا }:  وا ًماما  { أاْودا

ل يل   اْلقا ُدونا ريا
ث  اُلْلكا تانااوا ايا ذا ها اىلا .وا ْوهلتاعا يقا

ْجُهالثهان  وا أاًذى }:  وا  { ُقْلُهوا

نْيٍ  عا
يُخُصوص  ف  ُُعُموم  ب أاهنه ر  لاياآْلخا ااْلُعُموُمعا ذا ُحها جه ا يارتا ،وا ريا

ث  اْلكا يلاوا
ل  ْلقا ُعام  ايا ذا ها هُلُ .وا اأْلاوه كا

ل  ذا وا

يح   ج  ْ الرته
يب ُفنُون  ر  نْغا ام  ذا ها ،وا

حْلاال 
اال  نْحا

ُحم  أاْرجا
يهن  ااُلملُْعا حا اٍل،وا حا

يُخُصوص  ف  ُعُموم   .(1)"وا

، إال  أن ه كان حيمل اخلاص عىل (0)واألمثلة عىل ذلك كثرية مبثوثة يف كتابه األحكام      

العام ويقول بالتخصيص، عند وجود دليل قاطع وبرهان ساطع ال يرتاب فيه من له 

ْسكة علم، يقول يف هذا الشأن:  اخْلااص  "..ما ْيه  لا يعا
ياْقض  امه اْلعا أانه فا الا

خ  ومن األمثلة  ،(1)الا

 التطبيقية عىل ذلك:

، چۀ      چڃ  ڃ     چ  چ  چچ :عندتفسريقوهلتعاىل - 

البقرة: ]

ق ب ا""[:007 ة الطهالا يُسورا
ف  ةا ريا

غ  الصه وا ةا ااآْلي سا نْها
م  صه نهاْلُقْرآناخا

ٍة،لاك  ف يُكل ُمطالهقا ة  امه ُةعا اآْليا
ه  ذ  ها

ا لقوهلتعاىل ْلب ها يلاْمُيْدخا
ت  االه نْها

م  صه خا ،وا    گڑ  ک  ک  ک  ک  گ  چ: أْلاْشُهر 

 [.4٤: األحزاب]چگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  

                                                

(1)
 .444ص ،٩ج العريب، ابن القرآن، أحكام -

(2)
 .٩5١ص ،5ج ،٩54ص ،5ج ،57٩ص ،4ج ،٩٩١ص ،4ج نفسه، املرجع -

(3)
 .427ص ،5 ج نفسه، املرجع -
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ٱ  ٻ  چ :وأماقوله": قال،حترياممليتةعموم  إخرامجايْتاةالبحرمنحكم: ومنهأيضاً 

هُ  "[:1املائدة: ]چٻ  گ    صا اصه اخمٌّ عا ُهوا :  فا

ْيتاُتهُ  ل ما
اُؤُهاحْل  الطهُهوُرما ُهوا

ةً (1) اصه خا
 
املْااء ْيتاة  يما

 .(0)"،ف 

)ختصيص  إخراجبعضأفرادالعامنحكاملعامبدليلالسابقني، فياملثاليننلحظ 

،كانفياألواللتخصيصبالقرآن،وفيالثانيكانالتخصيصبالسنة،والتخصيصبالقرآنمالعموم(

ولو كانت خرب آحاد  برشطأنتكونصحيحةنة  بالسوكذا، فقال به كبقية العلامء،حالتفاق

 .(1)عنده

ر من محل املطلق عىل املقي د بدون دليل املطلقواململبحث  أيضاً تعرض  هذاوقد قي د، وحذ 

هذا من العبث يف كتاب اهلل، وأن  محل املطلق عىل املقي د قد حرره أي ام حترير يف  واعترب

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)
. َجابِرٍ  َعن   ال َباِب  َوىِف  " الّتمذي: وقال هريرة، أيب حديث من الّتمذي خرجهأ-  َأب و َقاَل  َوال ِفَراِسى 

. َحَسن   َحِديث   َهَذا ِعيَسى وَ  َصِحيح  ل   َوه  َثرِ  َقو  َقَهاءِ  َأك  َحاِب  ِمن   ال ف   -وسلم عليه اهلل صىل- الن بِى   َأص 

م   رٍ  َأب و ِمن ه  َمر   َبك  ا مَل   َعب اسٍ  َواب ن   َوع  رِ  باَِمءِ  َبأ ًسا َيَرو   جاء ما باب: الطهارة، كتاب: الّتمذي، سنن ،ال َبح 

 .2١رقم: ،طهور أنه البحر ماء يف

(2)
 .٩١4ص ،4ج القرآن، أحكام -

(2)
إن خرب الواحد مظنون أصله مقطوع بفحواه، والقرآن مقطوع أصله مظنون "قال يف املحصول:  -

فحواه فتعارضا، فوجب التوقف وهذا ال يصح فإن خرب الواحد مقطوع عىل وجوب العمل به 

-77، املحصول، ابن العريب، ص"مقطوع عىل فحواه يصح يف التخصيص فريجح عىل عموم القرآن

79. 
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ې  ې        ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ  چ تعاىل: عند قوله   -

رد  قول احلسن وعكرمة يف مقدار الصيام الذي حددوه [،191البقرة: ]چحض     ېئۈئ

بعرشة أيام، وذلك لتقييده اإلطالق الذي جاء يف هذه اآلية، بآية التمتع التي حددت 

اُلوا "...الصيام بعرشة، فقال: يهد  : قا ياملُْقا لا اُلملُْْطلاُقعا ُيْحما اٍم،فا أايه
ة  ا ب عارشا

ت ع  يالتهما
ُهف  يهدا قا : ُقْلناا.وا

نْي   ْجها نْوا
م  د 
اس  افا ذا ا: ها ُدمُها : أاحا

ها  ؛وا
ْقه  ْلف  يُأُصوال  يهنهاُهف  با ْسبااما ٍةحا دا

اح  ٍةوا لا ينااز 
ل يلٍف  ب دا إاله

يهد  ياملُْقا لا ُلعا حُيْما الا تاان  أانهاملُْْطلاقا لا نااز 
ان  الثها.اتا

يح  :  ّن   ح  الصه
يث  ياحْلاد 

يهناف  ْدبا قا لهما سا وا ْيه  لا لهياللهُهعا النهب يهصا أانه
امٍ (1) ُةأايه ثا ثاالا كا

ل  ذا ،وا ياام  الص   .(0)"قاْدرا

ًا ال بد للعامل        كام كان يرجح تارة بحمل املطلق عىل املقي د بالدليل، ويعتربه مسلكا قوي 

ليل، بل جيب عليه، قال: أن  يصري إليهلام  حيرضه الد 

ائ ل  " املْاسا وا ْقه 
ْلف  يُأُصوال  يُقُهف  ق  ْ حتا ،وا

يهد  ياملُْقا لا عا
ملُْْطلاق  ْمال  يهنهاُوُجوباحا ْدبا قا ومن الشواهد عىل ، (1)وا

 ذلك:

                                                

(1)
ةا أخرجه الشيخان من حديث   - ُعْجرا

ْعب ْبن  النهب ىه واللفظ ملسلم،  –رضياللهعنه - كا - أانه

 -صلياللهعليهوسلم

يوا  لا ُتعا افا ْمُلياتاها اْلقا ْدٍروا
تاق  ْ ُدحتا

ُيوق  ُهوا وا م  حُمْر  ُهوا وا ةا كه اْنياْدُخلاما ْبألا قا
ْيب ياة  ب احْلُدا ُهوا هب  وا ره الا ما قا فا ه  »  ْجه 

ه  أاُيْؤذ ي ذ  ها كا ام  وا ها مْ «.  كا ناعا الا الا . قا نيا »  قا
اك  سا ما

تهة 
ْيناس  ًقابا را ْمفا

أاْطع  وا كا ْأسا ْقرا
اْحل  ُقثاالاثاُةآُصعٍ  - فا را اْلفا  - وا

ةً  يكا اْنُسْكناس  اٍمأاو  أايه يٍح «.  أاْوُصْمثاالاثاةا ْبنُأاب يناج  االا اةً »  قا اْذباْحشا . البخاري: كتاب: املحرص،  باب:  « أاو 

، مسلم، كتاب: احلج،  باب:  1719قوله تعاىل: ) أو صدقة(، رقم: 

ا ها ْدر  قا
ياان  با وا ه 

اْلق 
حل  ة  ْديا

ُوُجوب اْلف  أاًذيوا ب ه  انا اكا إ ذا
م  ل ْلُمْحر  ْأس  الره

ْلق  حا از  وا  .0917، رقم: بابجا

(2)
 .٩77ص ،٩ج يب، العر ابن القرآن، أحكام -

(1)
 .404ص ،٩ج العريب، ابن القرآن، أحكام -
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ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  چ :عند تفسري قوله تعاىل قاالبنالعريب

ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ    ڻڳ  ڱ      ڱ       ڱ  ڱ    ں  ں  ڻ     ڻ  ڳگ  گ  گ    ڳ  ڳ

[: 181البقرة: ]چ

اُهنااُمْطلا " يها الا ُهتاعا يهناُهالله قاْدعا ،وا
ُعب ه  ُينْتافا الا ُلوا ُيْؤكا الا س 

ناج  ام  ارا حما يأانهالده لا ُءعا اْلُعلااما قا فا يُس اته يهناُهف  عا ًقا،وا

إمْجااًعا
يهد  ياملُْقا لا عا اُهناااملُْْطلاقا ُءها ْلُعلااما االا محا ،وا يهًداب املْاْسُفوح  ُقا

ام  اأْلاْنعا
ة   .(0)"ورا

وهاهناجاءالتقييدبالقرآننفسه،فلفظالدمفيآيةالبقرةمطلق،وفياألنعامقيهدبالدماملسفوح،

 .فخرجالدماجلامدوهوالكبدوالطحال

ھ       ھہ  ھ  ہڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ہ  ہچ : قوهلتعاىل: ومنهذاأيضاً 

احلرش: ، ]چھ  ے  ے  ۓ   

ْول ه  ":قال[،8 ب قا لهما سا وا ْيه  لا لهياللهُهعا ُهالنهب ي صا يهدا قا ،وا كا
ل  ْوهُلااُهنااُمْطلاًقاب ذا اْلقا قاعا : وا

فااْجتان ُبوهُ 
ٍ
ء ْ نيْشا اْيُتُكْمعا اهنا ذا

إ  ْعتُْم،وا اْستاطا نُْهاما
ْأُتوام  ْرُتُكْمب أاْمٍرفا اأاما فيهذااملثالكانتقييدمطلف.(1)"إذا

، -صىل اهلل عليه وآهلوسلم-دل  عىل مطلق األمر باتباع النبي   القرآنف ،قالقرآنبالسنة

مقي دة هلذا ةالسن عام  هنى عنه، وجاءت  واالنتهاءما جاء به،  أخذو

 .باالستطاعةفياألخذ(1)املطلق

                                                
(2)

 .7١ص ،٩ج نفسه، املرجع -

(3)
 .4٩3ص ،4ج نفسه، املرجع -

(1)
 مما فهذا الرشيعة، أنواع كسائر وسببا ذاتا َيتلفا أن أحدها: أقسام: ثالثة إىل املطلق العريب ابن مقّس –

 والظهار، القتل ككفارة سببا وَيتلفا ذاتا يتفقا أن الثاين: اآلخر، عىل أحدمها حيمل ال أّنه يف َيتلف ال

 إطالقه عىل منهام واحد كل ..ويكون.املرافق إىل والتيمم كالوضوء ذاتاً  وَيلفا سببا يتفقا أن الثالث:

 .121ص العريب، ابن املحصول، :ينظر باآلخر. أحدمها إحلاق عىل الدليل يدل حتى وتقييده
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–ابن العريب يف تفسريه  اعتربهاالتي  يف داللة األلفاظ، املوضوعات األصولية منبني هذه

ا قضية املعاّن فقد تطرق هلا بقوة، فكان  طريقا من -أحكام القرآن ُطرق ترجيحاته ، أم 

 يأيت

باللفظ القرآّن ثم يذكر أصله اللغوي ثم يرشع يف بيان معناه أو املعاّن التي ترد عليه 

أغراضه وأهدافه التي أقامها عىل ، ثم يعقب بذكر اً سواء أكان اللفظ مفردًا أم مضاف

ور حول املسائل ومعظم هذه األغراض تد ،تعاّن الواضحة لأللفاظ واملفرداامل

 :منها كثريةعىل ذلك  واألمثلة  ،واألحكام الفقهية

  ۀڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻچ  عند تفسري قوله تعاىل: -

]البقرة: چھ  ھ    ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ    ھۀ  ہ  ہ  ہ  ہ

ثمرشعفيبياناملعانيالواردةعليهمستدالًلكلمعنيبدليلمنا(العفو)عرضللفظالقرآّنت،[187

لقرآنالكريم،أواالستعامالللغوي،ثموازنبينتلكاملعانيبناءعليامينسجمويتالءمعسياقاآليةال

وماتعضدهاألدلةالواردةعلياملعانيليصلبالتاليإليرتجيحاحلكاملرشعيالذيقصدمهنت،كريمة

: استنادًاإليرتجيحمعنيالعفووفيهذااملثالرجحقوالملالكية. فسرياآليةالكريمة

دا .."، يقول: اإلسقاط،ثمللوجوهالتيذكرها ار  وا ُةما ْسا مخا
ة  يالل غا ُف  هلا ،وا ْفو  اْلعا ري 

ُةتاْفس  فا ْعر  ما : ُهوا

ُل  اُل : اأْلاوه اُء،ُيقا طا ضٍ : اْلعا وا
ع  رْي  نْغا ْبُذواًلم  ْفًوا،أاْيما ْفًواصا عا

ب املْاال  ادا  جا

ناحْ :الثهاّن  . اُط،وا ْسقا نها }: ُوهُ اإْل  اْعُفعا اىلا : الثهال ُث ،{ وا ْوهلتاعا نُْهقا
م  ُة،وا ْثرا ْوا } اْلكا فا تهيعا  { حا

اُل  ُيقا ُثُروا،وا ْرُع،أاْيطاالا :  أاْيكا االزه فا اب عُ ، عا ْوُلهُ : الره نُْهقا م  اُب،وا ها ارُ : الذه يا ْتالد  فا ُس . عا : اخْلاام 

اُل  ْوُلهُ : الطهلاُب،ُيقا نُْهقا م  ْيُتُه،وا أاْعفا ْيتُُهوا فه : عا

ة   قا دا صا ياُةفاُهوا
اف  ْتاْلعا لا اأاكا ة ،...ما اآْليا

اق  سا لايما اعا ْرُضها باعا جا وا
ة  دا د  ياملُْتاعا

ان  املْاعا
ه  ذ  ْيناها ًكابا ا اناُمْشرتا اكا إ ذا وا

طااُءأاْواإْل   ااْلعا نْها
م  ل كا ييال يُقب ذا

االهذ  ؛فا ة  ياأْلاد له ُمْقتاضا بْلا وا قا را
ُُذك  اهنه

؛أل  اطا ْسقا ي اإْل 
اف ع  الشه حا جه اُط؛فارا ْسقا

رُ  أاْظها
اط  ْسقا ياإْل  اناف  كا

ة  اْلُعُقوبا ْعدا ْفُوبا اْلعا را
اُذك  إ ذا اُص،وا صا

. ُهاْلق 
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ة   ما
ل  ب كا لا اط ُوص  ْسقا ْعناياإْل  اناب ما اكا إذا ْفوا اْلعا انه

؛أل  طااءا اهُبُاْلعا أاْصحا وا ك 
ل  اما حا جه را نْ  " وا  " عا

اىلا  تاعا
ْوهل   قا : كا

نها} اْعُفعا ل  ..{وا يلااما
أانهتاْأو  ُهوا ْجٍهثااٍن،وا ب وا ا؛وا ذا ب ها كا

ل  ذا حا اجه لاتاُهلاُه؛فارتا
اناْتص  كا

 
طااء ْعناياْلعا ْتب ما انا اكا إ ذا وا

أانهالظه  ُهوا ٍث،وا
ْجٍهثاال  ب وا ؛وا ما ده قا تا اما ُهكا عا نْتاابا ما ،وا

اْلُقْرآن  ربا  يااُرخا
اْخت  ُهوا

اكٍ كا لاياما عا أاْنياُعودا
 
اء ياجْلازا

ف  را
اه 

ادُ  ياُكوُناملُْرا ُط،وا ْ الرشه ْيه  ْلياُعْدإلا ،فا يل   ياْلوا إلا د 
ائ  اُءعا اجْلازا ُط،وا ْ الرشه ْيه  لا بااب  ناعا ت 

ب اال  اُدب اأْلاْمر  انااملُْرا نْكا ما

 . (1)"ع  

ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ      ڦ  چ : عند تفسري قوله تعاىل -ب

: احلج]چ

،ثمتعرضلبيانمعناهاللغويوحقيقتهومتعلقاته،ثمذكراملع(الشعائر)ذكراللفظالقرآّن[،10

ليصلبالتاليإليغايتهوهوبياناملقصودمنذلك،وهواملرا،انياالصطالحيةوالرشعيةالتيرتدعليه

مةالتوجهإلياهلل،ألنذدمنالشعائرهنا،وهيمناسكاحلجالتييجبتعظيمهامعإخالصالنيةوسال

، وهذا كان ديدنه يف معظم األلفاظ التي كان يسوقها لكأصاللتعظيمباجلوارحواألعامل

اهلله )"..ُبغية إماطة اللثام عنها، قال: را
ائ  عا ُ : (شا

امل  اااملْاعا ُفواأاهنه
ملاْياْختال  ة ،وا ريا

ع  اشا ُدها
اح  ، وا

ةٍ  ْفُعولا ْعنايما ْت،ب ما را عا نْشا
،م  يلاة  ع  اافا اأاهنه ُتها يقا

ق  حا ْرُت ،وا عا شا : وا

ياْلُعْرف   اُتف  ل قا نُاملُْتاعا تاباايا تا ،وا ياأْلاْصل 
ٍدف  اح  ْعنًيوا ُهب ما ْقُت؛ُكله قه ا حتا ل ْمُت،وا عا طهنُْت،وا فا تا ْيُت،وا را ها ،دا

ةً  ْعنااُهُلغا اما ْ ،ذا ااف يالرشه اُدهب  ااملُْرا أامه ُل ... ع  فا : اأْلاوه

ت يق   اْلعا
ياْلبايْت  إلا ر 

ائ  عا لشه اال  حما ُة،وا املْاْروا ا،وا فا الصه ُة،وا فا
ل  املُْْزدا ُة،وا فا را ااعا ناا...أاهنه يُعما

 
اامجا هنه

يُحأا ح  الصه وا

احْلاج  
ك   (1). س 

                                                
(1)

 .١7-١2 ص ،٩ج العريب، ابن الفرآن، أحكام -

(1)
 .444-447ص ،5ج السابق املرجع -
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جمـال تطرقـه القول أن ابن العـريب كـان دقيقـًا يف أن أختم هذا الفصل ب ما تقدم يمكن

جـاء كالمـه موثقـًا  حيـث ،للطرق التي تتعلق بكالم العرب من جهة األلفاظ واملعـاّن

األلفـاظ فكانت شواهده عـىل  ، وطريقة حمكمةوقائاًم عىل قواعد ثابتة وحمكمة مؤصاًل،

 .سان العريب شعرًا ونثراً ة، الل  املعاّن من مصادرها املعتمدة القرآن، السن و

 



 

~ 121 ~ 
 

 
 

ثاني: قواعد الترجيح المتعلقة  الفصل ال
 قضايا لغويةب

 
 

 الضميرالقول بعودالمبحث األول:  
 

 االشتق اق والصرفالمبحث الثاني:  



 تمهيد  

~ 121 ~ 
 

 الثاّن: قواعد الرتجيح املتعلقة بمرجع الضمريالفصل 

 

 ومعرفة وفهمه، لتعلمه الوحيدة الوسيلة هي فالعربية ،العرب بلغة الكريم القرآن نزل    

 فال األكمل. وجهها عىل اهلل عبادة تتحقق هبا التي ،ترشيعاتو أحكامو عقائد من فيه ما

 واإلحاطة ومقاصدها، أسارها وفهم ومعانيها، ألفاظها عىل والوقوف تعلمها. من بد

 القرآنية بالدراسات ثراء ازداد كلام وفنويا باللغة علامً  املرء ازداد وكلام وفروعها. بأصوهلا

 أن أراد ملن وفروعها أصوهلا ملعرفة شدوأ أمس احلاجةف البالغية، وأساره معانيه بخاصة

 من املراد فهم وسيلة هي اللغة أن إذ الكريم، القرآن كتفسري وخطرية دقيقة مهمة عىل يقدم

 نحرافاال ألن مؤهل، غري من الباب هذا ليدخ أن ألحد وليس ،عبادهل تعاىل اهلل خطاب

  .هدى وال علم غريب اهلل عىل قوالً ت يكون املسائل هذه مثل يف والصواب احلق عن

اض كي العربية، اللغة بعلم التسّلح  ّمن بد فال هذا تقّرر إذا              باري كالم تفسري غامر َي 

 وهو – عنده الرشط هذا توافر بوضوح لحظي هفإن مفّسًا، باعتباره العريب ابنو الربّية،

 جعل ولذلك ،ّساملف يف توافرها الواجب األخرى الرشوط إىل باإلضافة -العربية علم

 عليه قام الذي منهجه أسس من وأساساً  عنده، التفسري أصول من أصالً  العربية اللغة

 ذكره. تقدم كام ،تفسريه

 خمتلفة لغوية وأبحاثاً  قضايا فعرض مقدمته، يف املرسومة بخطته العريب ابن التزم وقد       

 من ُتكنه ىمد عىل دل ت ثم التفسري، يف واضحاً  واجتاهاً  أساسية ركيزة مجلها يف شك لت

  وفروعها. أصوهلا يف قدمه ورسوخ باعه، وكرَِب  ،طالعها وسعة ،العربية اللغة

 وجعلهـا ترجيحاته، يف لغوية قضايا من اعتمده ما بعض الفصل هذا يف أتناولوس هذا      

 قول. عىل قول ترجيح عىل محلته التي األسباب من سببا
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 الضمري دوالقول بعاملبحث الثاّن: 

 

رإذا احتمل السياق إعادة الضمري إىل مذكور أو إعادته إىل  ، واختلف العلامء عىل مقد 

راالحتاملني، فإعادته إىل املذكور أوىل وأحسن؛ ألن اإلعادة إىل امل مع إمكان اإلعادة  قد 

الة احتامل الضمري هذا يف حه إخراج لآلية عن نظمها دون موجب، إىل املذكور في

، أما إذا مل يقع خالف بني العلامء يف إعادة أو أكثر ف العلامء عىل القولنيلألمرين واختل

الضمري إىل أحدمها فليس داخاًل حتت هذه القاعدة؛ ألهنا قاعدة ترجيحية بني األقوال 

 .أمثلة توضيحية، وسأوضحه باملختلفة، وال خالف هنا

و مسلك وهوالعلامء العظام ، الكبار األئمة اعتمده  وهناك طريق من طرق الرتجيح  

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 

ذكور، برشط عدم وجود دليل صارف عن ذلك جيب الرجوع إليه ، ومن إىل أقرب م

يف  هافقد حرراعتمدوا هذه القاعدة يف الرتجيح، أبو بكر ابن العربي الذينبني العلامء 

ه لقول جماهد ہ  ھ    ہۀ  ہ  ہچ وغريه يف تفسري قوله تعاىل: واحلسن معرض رد 

الا ) "قال:  ،[19النحل: ] ،چھ  ھ  ھ    ے  ے   قا اء  ل لنهاس  (...وا فا
ف يه  ش 

ْول ه  :  اُك : إنه اهْلااءا يف  قا حه الضه ُن ، وا احْلاسا د  ، وا
ىلا اْلُقْرآن  ، أا  "ف يه   "جُمااه  ُعوُد عا ْي اْلُقْرآُن يا

اء  ل لنهاس   فا
ْ ش  حه ناْقاًل ملا ْو صا لا نُْهْم ؛ وا ح  عا

اُه ياص  ا أارا يد  ، ما
ْول  باع  ا قا ذا ها إ نه .وا ْقاًل ؛ فا حه عا

 ياص 

 ْ ا ملا ٍم إىلا ما الا  كا
ري  يف 

م  ُع ضا ْرج  ْيفا يا كا ْكر  ؛ وا
ْيسا ل ْلُقْرآن  ف يه  ذ  ل  ، لا سا ْلعا

م  ُكل ه  ل  الا اقا اْلكا سا  ما

الا  اُق اْلكا ى ماسا اعا نهُه إنهاما ُيرا
لاك  نُْه ؟ وا

انا ُكلهُه م  إ ْن كا  ، وا
ْكر  ف يه 

ُه ذ  ْر  لا ْد جيا قا  ، وا
ْول  ى اْلقا نْحا ما م  وا
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ْطناُه  ي با
ْشتاك  ي يا

را الهذ  نيا أاما
ل  ح  اما

ْحت  ْجها اال  احا وا أازا  ، وا
ال  ْشكا ا اإْل  ل كا ذا ما النهب ي  يف  ذا سا حا

ُه إاله اْس  ادا ا زا اُه ما اُه إيه قا لا ملاها سا سا ُه ب أانه اْلعا ا لاامه أاْخربا ل  ، فا سا ب  اْلعا رُشْ
ىله ب  ُه النهب ي  صا را ًقا أاما ْطالا

ت 

ُه :  الا لا قا ُه ، وا ب  لا ْ ْود  الرش  لهما ب عا سا  وا
ْيه  لا يك  }اهللهُ عا ْطُن أاخ  با با ذا كا قا اهللهُ ، وا دا  .(0)"..(1){صا

ح وفق مقتىض قاعدة عود الضمري، وهو الرشاب، ال عىل   فابن العريب  يف هذا املثال رج 

ر وهو القرآن القول الذي تؤيده ، ثم بمقتىض ما يعضدها من قاعدة  ما سبق ذكره)مقد 

(، وإذا ثبت احلديث وكان يف معنى أحد األقوال ح عىل ما خالفهئن يف السياق مرج  قرا

صىل اهلل عليهوآله -فهو مرجح له عىل ما خالفه، فالقول الذي يؤيده خرب عن النبي  

 الرشاب.، هنا عود الضمري إىل العسل الذي هو -وسلم

قال:  [،99املائدة: ]،چەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  يت   چ عند قوله تعاىل: 

ْيه  ، ".. رُي إلا م  ُع الضه ْرج  اُه يا وا
ْكر  س 

ْم ذ  ده تاقا ْ يا انهُه ملا
م  ؛ أل  ْن النهعا

ْثل  م  ع  إىلا م 
اج  ري  را

م  ا ضا ذا ها  وا

 

                                                
(1)

ُجل  أخرجه البخاري ومسلم من حديث أيب سعيد اخلدري قال:  - اءا را الا جا صىل اهلل -إ ىلا النهب ى  قا

ُسوُل اهلله   -عليه وسلم الا را ْطنُُه. فاقا ى اْستاْطلاقا با
الا إ نه أاخ  اًل »  -صىل اهلل عليه وسلم-فاقا سا  عا

ه  «. اْسق 

ُه ثا  الا لا ْدُه إ اله اْست ْطالاًقا. فاقا ز  ْم يا لا اًل فا سا ْيُتُه عا قا الا إ ن ى سا ُه فاقا اءا اُه ُثمه جا قا ةا فاسا اب عا اءا الره اٍت ُثمه جا ره الاثا ما

الا  اًل » فاقا سا  عا
ه  ُسوُل اهلله  «. اْسق  الا را ْطالاًقا. فاقا

ْدُه إ اله اْست  ز  ْم يا لا ْيُتُه فا قا ْد سا قا الا لا صىل اهلل عليه -فاقا

يكا »  -وسلم ْطُن أاخ  با با ذا كا قا اهللهُ وا دا أا.«. صا ا اُه فاربا قا : الطب، باب: دواء املبطون، البخاري، كتاب فاسا

 .9921؛ ومسلم، كتاب: السالم، باب: التداوي بسقى العسل، رقم:9171رقم: 

(2)
 117، ص1أحكام القرآن، ابن العريب،  ج -
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ْكر  
اا ذ  ْم هلا ده تاقا ْ يا ا ملا ْيها رُي إلا

م  ُع الضه ْرج  ُه يا ُف أانه
ال  ْزُعُم املُْخا ي يا

ت  ُة اله يما
اْلق   .(1)وا

فرصف الضمري يف هذا املثال إىل مثل الن عم؛ ألن ه أقرب مذكور، ومل يرصفه إىل قيمة 

ا مل يرد هلا ذكر يف اآلية.  الن عم؛ ألهن 

ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ           ھۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھ  ھچ ىل: ومثال آخر عند قوله تعا

ْعن ي  (ب ه  )" قال:  : [121املائدة: ]چڭ     ڭ  ڭ  ۇ   ُل : يا اٍل : اأْلاوه ُة أاْقوا ثا  ثاالا
ف يه 

نْ  ظهناا م  ب يُع حا . املْاْعناى : الا نا اىلا عا ىلا اهلله  تا  : أانه اهْلااءا تاُعوُد عا
ي ُقْلنااُه. الثهاّن  ْولا الهذ  اىلا اْلقا  اهلله  تاعا

. الثهال   ْرض  ا اْلعا اذا هُ هب  ، وا
ة  عا رُي اجْلااما

م  ةُ ُث : ُهوا ضا ثا را ُْم ْم اْلوا ينا هلا
ُمونا الهذ  ُهْم املُْتهه  الطهلاُب ، وا

ُْم التهْحل يُف  هلا ي : أانهُه وا
نْد  يُح ع  ح  الصه . وا  احْلاق 

 
اء نُْهْم يف  إيفا يانُوُب عا ُْم وا  هلا

ْقتاِض  ُم يا
احْلااك  ، وا

الا حُيْ  ُن املْاْعناى وا كه تاما  يا
ب ه  ْول  ، فا ىلا اْلقا ُعوُد عا اهُ يا وا

 .(0)"تااُج إىلا س 

ض ملسألة  د ي  كام أ   القول الذي ابن العريب ترجيحاته، بكل  ما يتعل ق هبذه القاعدة، فتعر 

رجيعل املشار إليه مذكورًا أوىل من القول الذي جيعله  والعدول باإلشارة من ًا.مقد 

حالظاهر إىل املضمر مع إمكان احلمل عىل الظاهر خالف األصل، ولقد ا  عتمدها، ورج 

فعند تعرضه ملسألة دخول املرشكني للحرم، ومتى هبا بني األقوال املختلفة يف التفسري، 

ا  }... "منعوا من الدخول، قال: ذا ْم ها ه 
ام  ْعدا عا ا{با ُدمُها : أاحا

ن  ْوالا ناُة ت ْسٍع : ف يه  قا ُه سا : أانه

ْكرٍ اله  ا أاُبو با يها
جه ف  ي حا

ةُ  .ت  تاادا ُه قا الا ؛ قا رْشٍ ناُة عا : أانهُه سا
ي ُيْعط يه  الثهاّن  يُح الهذ  ح  ُهوا الصه ، وا

                                                

(1)
 .171ص ،0ج العريب، ابن القرآن، أحكام -

(2)
 .018، ص0املرجع نفسه، ج -
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را املسلك الذي ُمْقتاىضا اللهْفظ   اختذه، والطرق ، ثم يرشع يف التعليللام ذهب إليه، مقر 

ناُة ت ْسٍع ، فيقول: اهنجه تيال الا ] إنهُه [ سا ب  أاْن ُيقا جا ْن اْلعا
إ نه م  قاعا ف يه  وا ي وا

اُم الهذ  ُهوا اْلعا ، وا

ْعدا ياْوم   ارا با  الده
ه  ذ  ْدُخْل ها ُه : الا تا ْوالا ُه ما الا لا قا ْوًما ، فا  يا

ه  ار  ُجٍل دا ُم را لا ُغالا لاْو داخا اُن وا ك اأْلاذا

لا ف يه  . ي داخا
 اْلياْوما الهذ 

اُد ب ه  انا املُْرا ا لاكا ذا  ها

يُح أانه النهْهيا 
ح  الصه ْو  فا لا اُء ، وا  الن دا

قاعا ف يه  ي وا
ْقُت الهذ   ُهوا اْلوا

ْيه  ارا إلا أانه املُْشا ياما ُيْستاْقباُل ، وا
ف 

اعُ  ا الن زا ذا ْثُل ها
قاعا م  ا وا ْعلاُم ما امه الا يا ٍد عا كا ُكل  أاحا أاْمسا  احْلاق  ، وا

فا النهاُس يف  نااصا  .(1)"تا

دة من تفسريه ، يف مواضع متعد  لضامئرلباب ا  ض ابن العريبتعر  بمثل هذا وغريه 

فذكرها وما تعود عليه مع توجيه ذلك عىل املعاّن بغية ترتيب حكم أو مسألة فقهية. 

ْدل   }"آية املداينة: ومن أمثلة ذلك: يقول عند تفسري  ي ُه ب اْلعا
ل  ْل وا

ْلُيْمل  اْختالافا النهاُس  {فا

ي  
ل  رُي وا

م  ُعوُد ضا ا يا ىلا ما نْي  : عا ْولا ىلا قا  عا
 ه 

يرُ  ىلا احْلاق  ؛ التهْقد  ُعوُد عا يلا يا
ُل : ق  يل   احْلاق   اأْلاوه ْل وا

ْليُْمل   .فا

 احْلاق  املْا 
ْيه  لا ي عا

يل   الهذ  ْل وا
ْلُيْمل  يُر فا  احْلاق  ؛ التهْقد 

ْيه  لا ي عا
ىلا الهذ  ُعوُد عا ُه يا ْن الثهاّن  : أانه ْمنُوُع م 

ْجز  . اْلعا  وا
ْعف  الضه  وا

ه  فا  ب السه
 
ء ْمالا  اإْل 

يل    اُل : وا  ، ُيقا
ق  يل   يف  اإْل ْطالا ُب اْلوا

اح  انهُه صا
 احْلاق  ؛ أل 

ْيه  لا ي عا
ىلا الهذ  ُعوُد عا ُه يا ُر أانه

الظهاه   وا

يل   احْلاق  ، إنه  اُل وا الا ُيقا  ، وا
ع يف  يل   الضه وا  وا

يه  ف  ُب احْلاق  اما يُ السه
اح  اُل صا  .قا

ياما 
ْوُلُه ف  ذا قا ْد نافا قا ا أاْمىلا فا انهُه إذا

ه  ؛ أل  ت يم  ىلا يا ز  عا
ائ    جا

ِص  ارا اْلوا ىلا أانه إْقرا ا ياُدل  عا ذا ها هُ وا  . (1) أاْمالا

                                                

(1)
 .181ص ،0ج العريب، ابن القرآن، أحكام انظر:-
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ا صاحب  يرجع الضمري يف هذا املثال إىل املدين، ألنه صاحب الويل عند اإلطالق، أم 

 له، كام هو متعارف عليه.احلق ال ويل 

ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ      ڦڤ  ڤ  ڦ  ڦچ :ومنه أيضًا عند تفسري قوله تعاىل

ڍ  ڌ  ڌ  ڎ     ڍچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چڃ  ڃ  ڃ  چ  چ

ْوُلُه : "..[، قال: 127التوبة: ]چ قا ان  إىلا مُ (ف يه  ف يه  )فا عا
ْرج   يا

ان  ريا
م  رْي  : ضا ٍد ب غا اح  ٍر وا ْضما

اعٍ  زا
ي ن  ل كا الهذ  ُد ُقبااءا ؛ فاذا

ْسج  ينا ُهوا ما ر  الا املُْتاطاه  جا  الر 
ْقتاِض  ي يا

رُي الظهْرف  الهذ  م  ضا ، وا

ريُ  م  ينا ُهوا ضا ر   املُْتاطاه 
ال  جا ريا الر 

م  ىلا أانه ضا يُلعا
ل  الده ُد ُقبااءا .وا

ْسج  ُهوا ما ى ، وا ىلا التهْقوا سا عا  ُأس 

د    ُقبااءا حا
د  ْسج   أاْهل  ُقبااءا : ما

 اآْلياُة يف 
ه  ذ  لاْت ها الا : نازا ةا ؛ قا ْيرا ال   }يُث أايب  ُهرا جا  ر 

ب ونا ف يه 
حُي 

ُروا  تاطاهه مْ (0){أاْن يا ُة ف يه   اآْليا
ه  ذ  لاْت ها نازا  ، فا

 
اُنوا ياْستانُْجونا ب املْااء الا : كا  . (1).قا

وكشف الُلبس  ين، لبيان املعاّنعود الضمري ابن العريب حمل  يبني   األخريين  يف املثالني

دت االحتامالت يف إذا جاء ضمري يف سياق قرآّن، وتعد  احلاصل يف اآلية،وأن ه 

قصود ه هو املث عنه يف السياق أوىل من رجوعه إىل غريه؛ ألن  د  حا مرجعه،فرجوعه إىل املُ 

ح ىل املعنى الذي ترج  ل إىل احلكم الفقهي القائم عص  توي، وه اخلطاببالكالم، وإليه يتج  

 لديه.

                                                                                                                                 

(1)
 .111ص ،1ج السابق، املرجع -

(2)
 تفسري كتاب: الرتمذي، ؛11 رقم: باملاء، اإلستنجاء باب: ، الطهارة كتاب: داود، أبو أخرجه -

 صحيح. شاكر أمحد وقال ،1122 رقم: التوبة، سورة تفسري من باب: القرآن،

(3)
 .971ص ،0ج العريب، ابن القرآن، أحكام -
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أوىل األقـوال بتفسـري اآليـة هـو القـول  ويعلم أن  ابن العريب، ترجيح  مسلك هبذا ُيعلم

را، الذي جيعل املشار إليه مذكورًا،  وهـي أو يكون الضـمري ظـاهرا أوىل أن يكـون مقـد 

اختلفـت  في الرتجيح بني األقوال ، غري أنه قدعد لغوية استعملها أئمة تفسري القرآنواق

ح بوجـوب إعـادة الضـمري إىل أقـرب ، فمنهم مـن رص  اعدوعباراهتم يف تقرير هذه الق

مذكور، ومنهم من جعل ذلك أوىل وأحسن، ومنهم مـن عـربه بلفـظ حمتمـل للوجـوب 

يف الرتجـيح، سـواء ذا املسـلك ، وكل هؤالء معتمدون هلـ"ينبغي"واالستحباب كلفظ 

يح بتقـديم الـراجح وتضـعيف مـا أو كـان الرتجـ، كان الرتجيح من باب تقديم األوىل

 .سواه
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 االشتقاق

نزع لفظ من آخر برشط مناسبتهام معنى وتركيبا ومغايرهتام  :االشتقاق"قال اجلرجاّن: 

 .(0)رشيطة أن يكون بينهام تناسب نزع لفظ من آخر، وقيل: (1)"يف الصيغة

توليد األلفاظ من بعضها البعض ورجوعها إىل أصل واحد. هو  يعترب االشتقاقو

وتنطوي عليه  "املادة"دة تنزع إىل معنى األصل واملعاّن اجلديدة  لأللفاظ املتول    "املادة"

 مثلام حتمل معناها اخلاص اجلديد.

ل هلا بأمثلة كثرية، قصد بذلك مجلة من وقد تعرض ابن العريب هلذه القضية اللغوية، ومث  

 أغراض أمهها: 

بيان معنى األلفاظ املشتقة واالستعانة هبا يف توضيح وتفسري معاّن األلفاظ  -

 القرآنية ومدلوالهتا.

 الوصول إىل حكم رشعي أو تعزيزه وتعضيده باالشتقاق.  -

 ومن أمثلة ذلك:  

                                                

مه -(1)  ،النهق من نعق نحو املخرج يف ناسبت اللفظني بني يكون أن هو األكرب االشتقاق إىل: وقس 

 ،رضبال من رضب نحو والرتكيب احلروف يف تناسب اللفظني بني يكون أن هو الصغري شتقاقاال

 من جبذ نحو الرتتيب دون واملعنى اللفظ يف تناسب اللفظني بني يكون أن هو الكبري االشتقاق

 11ص اجلرجاّن، التعريفات،  ،اجلذب

(2)
 .11ص املناوي، ،التوقيف عىل مهامت التعاريف :ينظر -
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  ې  ې ې   ى  ى  ېۉ  ۉچ عند تفسري قوله تعاىل:  -

يف هذه اآلية مل ا تصدي  ذكر [،19النساء: ]چائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   

دة منه، ومعنى كل لفظ رشع يف ذكر األلفاظ املتول   مادة اللفظ وهي أصله ثم  لتفسريها، 

، اإلهليذكر املقصود من األمر ثم  ، الكاملوالتامموهووهيمعانيتنزعإليمعنياألصلجديد 

ۉ  والترشيع الرباّن)

 .دامةالصحبةبيناألزواجعليالتامموالكامملستعينًاباأللفاظاملشتقةومعانيهاإوهو(ۉ

ُة "قال: يقا ق  حا ا )وا رشا ُملا أاْمُرُهْم  (عا ل كا كا ُه ب ذا إ نه ُة ، فا ريا
ش  نُْه اْلعا

م  ُم ، وا التهاما ُل وا اما  اْلكا
ب يهة  را  اْلعا

يف 

اُدُهمْ  ْبدا
حه اْست  صا مْ  وا ه  رْي  ْن غا ا عا ة  متا ا رشا عا ُ .وا ُيعارشه  ، وا

د  دا ْقد  يف  اْلعا ل ه   اُم اْلعا اما كا
املْااُل ل 

اًبا صا
ُصْحباُتُهْم .ن  ْيناُهْم وا ا با ُة ما  أاْن ياُكونا ُأْدما

 
اء ىلا الن سا ُدوا عا قا ا عا اجا إذا ُه اأْلاْزوا انا را اهللهُ ُسْبحا أاما فا

اْلكا  م  وا ىلا التهاما ُأ ل لنهفْ عا ُه أاْهدا إ نه ، فا ل  ْيش  اما ْلعا
أاْهناُأ ل  ، وا نْي  ْلعا

ر  ل  أاقا ، وا ىلا ، س  ب  عا
اج  ا وا ذا ها وا

ْوج   هت  ْم الزه ادا  عا
 
ىلا ُسوء كا عا

ل  يا النهاُس يف  ذا ْر   إاله أاْن جيا
 
اء ضا ل كا يف  اْلقا ُمُه ذا ْلزا الا يا ، وا

ْن ُسُقوط  اْلع   م  نٍي ، وا
ُه ب يام  ْرب ُطونا يا ُطوناُه وا ياْشرتا  ةُ رْشا فا عا الا ُأ املُْخا نْشا  تا

اُق ، ة  قا ُع الش  قا ا يا ا هب  ، وا

اىلا  عا اءا اهللهُ تا يااُنُه إْن شا  با
ْأيت  ا يا ىلا ما باُب اخْلُْلع  عا ُهوا سا قٍّ ، وا

ْوُج يف  ش  رُي الزه ياص   . (1)فا

ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ   چ  چ عند قوله تعاىل: -ب

م برشح لفظ النقيب وكيف وردت يف اللغة، يقو. [10، آية:املائدة]چچ   ڇڇ  ۀ  

ح معنى عىل معنى   برضب أمثلة توضيحية، مع إحصاء املعاّن التي ترد هبا، وكي يرج 

                                                
(1)

 .117ص ،1ج العريب، ابن القرآن، أحكام -
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يطل.."بداللة السياق، فيقول: ة  وا يل   ُق يف  الل غا ف  اْلكا ني  وا
ىلا اأْلام  اُل : عا اُقُه ؛ ُيقا اْشت قا .وا

ْوم   ىلا اْلقا ُجُل عا باالره ل كا ناقا ذا كا با ، وا ْد ناقا قا لا يًبا ، وا
ُجُل ناق  انا الره ا كا ما يًبا ، وا

ارا ناق  ا صا نُْقُب إذا يا

يلاةا أاْمر   ُف داخ  ْعر  ُه يا انه
يب  ؛ أل  ُه ناق  يلا لا

إ نهاما ق  فا ، وا را ْد عا قا لا يًفا ، وا ر  ارا عا ا صا ْم إذا ْيه  لا فا عا را  عا

املْانا باُهْم ، وا
نااق  ما ْوم  وا ناة  .اْلقا  احْلاسا

ق  ىلا اأْلاْخالا عا  وا
يلاة   اجْلام 

ة  ْلقا ىلا اخْل  ُب ُتْطلاُق عا
ا ..اق  ذا ىلا ها عا وا

ين  وا  ام  الد  أاْحكا  وا
ة  يعا ائ ل  الرشه  سا ْن ما

ا م  اها ُغُه إيه ي ُيبال 
ا يف  الهذ  ها

ْوج  زا
بُوُل املْاْرأاة  ل  ُدُخول  اْنباناى قا

ار  ب إ ْذن  اآْلذ ن   نْب يه  عا الده ا تا ذا ي ها
ف  ا ؛ فا ا ُل هب  ٍة الا ُنطاو  ريا

ث  اٍم كا أاْحكا ا، وا ها
اع  ىلا أاْنوا عا ا وا ْيها ، لا

باا لهما الن قا سا  وا
ْيه  لا ىله اهللهُ عا اذا النهب ي  صا اُهناا اخته ْن ها

م  ا ، وا نْها
ه  م  نْس   ب ج 

ٍ
ء ْ ْق ُكله يشا أاحْل  ْيلاةا فا ءا لا

باة   قا  .  (1)"اْلعا

األمر وحكمته وذلك من خالل  معاّنيف هذا املثال يوضح لنا جانبًا مهاًم يتلخص يف 

املعاّن املرتتبة عىل اشتقاق األلفاظ )ملاذا سمي النقيب نقيبًا( لينتهي بالتايل إىل ترتيب 

حكم رشعي توصل إليه من خالل الوقوف عىل املعنى املشتق. وهذا احلكم هو قبول 

 بلغها من أمور الرشيعة ومسائل األحكام وقواعد الدين.الزوجة لزوجها فيام ي

من كتابه  كثرية ومواطن عديدة يف مواضع كام كان

، معتربًا االشتقاق طريقًا من ُطرق الرتجيح بني حمناملعانياميعززهاالشتقاقويعضدهيرج  

ٺ  ٺ   ٺ  ٿ   ٿ   چ : عندتفسريقوهلتعاىل: منذلكعليسبيالملثالاألقوال املختلفة

[، رشع يف 9: ]احلرشچٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  

رشح لفظ)اللينة( وما ورد فيها من أقوال منسوبة إىل قائليها:الن خل كل ه، العجوة، 

                                                

(1)
 .71ص ،0ج السابق، املرجع -
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زه  ح ما عز  الن خل إال  العجوة، الن خل الصغار، كرائم الن خل،األشجار، ثم  رج 

ىلا  اْختالافا "يقول ابن العريب: االشتقاق،  يناُة ، عا ُهوا الل  عا ، وا
ي ُقط  النهاُس يف  النهْوع  الهذ 

كْ  ع  ك  ، وا
ال  ما ي  ، وا ْهر  ُه الز  الا ةا ؛ قا ْجوا إ اله اْلعا ُه النهْخُل ُكل ُه ، وا ُل : أانه اٍل : اأْلاوه  أاْقوا

ة  ْبعا ُة ، سا ما ر 

ُه النهْخُل ُكل ُه ؛  اخْلال يُل .الثهاّن  : أانه ُه اْبُن وا الا ائ ُم النهْخل  ؛ قا را ُه كا ُث : أانه
ُن .الثهال  ُه احْلاسا الا قا

ارُ  غا اا النهْخُل الص  ُس أاهنه
ٍد .اخْلاام  ُر ْبُن حُمامه ْعفا ُه جا الا ًة ؛ قا اصه ُة خا ْجوا ُه اْلعا اب ُع أانه ْعباانا .الره  ، شا

اد ُس  ا .السه ُلها يا أاْفضا
ه  ارُ وا اا اأْلاْشجا ا أاهنه ي  .قاالا : .ُكل ها

ع  ُه اأْلاْصما الا ُل ؛ قا قا اا الده ُع أاهنه
اب  السه

قالا . ْعنُونا الده انا يا دا اأْلاْلوا
تهى ناج  دا حا

ائ  ي املْاوا ُقوُلونا : الا ُنناح   يا
يناة  أاْهُل املْاد   وا

ُدمُها   : أاحا
نْي  ْجها وا

ال ك  ل  ما ي  وا ْهر  ُه الز  الا ا قا يُح ما
ح  الصه ا وا ها ر  اما

ث  ا وا ا
مه  ُف ب بالاد  اُما أاْعرا ا أاهنه

أاْهُل الل   ُدُه ، وا ض  اقا ُيعا قا
ْشت  ا .الثهاّن  أانه اال  ها ار  أاْشجا اُلواوا ُحوناُه ، قا ح   ُيصا

ة  ْزهُناا غا يناُة وا : الل 

ْونا 
مْ ل  ىلا أاْصل ه  اْعُتلهْت عا ، وا ْون  .ة  ُهوا لا ْيناٍة [، فا آلاْت إىلا لا هُلاا ؛ ] فا ا أاوه

لاْت اهْلااُء ُكرس  ا داخا إ ذا ، فا

 ْ ربا  كا
 
ْتح  اْلبااء ْدر  ب فا  الصه

 ك 
 
اْجل  اهْلااء

ا أل  ها رْس  ب ْرك ه  ب كا  .(1)، وا

زه االشتقاق عز   د ترجيح ابن العريب ملعنًى عىل غريه ألن  املثال يتأك  هذا  من خالل 

ح املتفرعة عىل االشتقاق أو أن يوازن ويرج  ذكر املعاّن املختلفة عليهيلحظ  ، كاموعضده

ومن هنا فإن املسائل اللغوية التي عرض هلا  ،بينها إاله إذا شهد هلا دليل من هذه األدلة

ع عليهادة باألدل  ابن العريب، وما تفرع عنها جاءت عنده موثقة ومؤك   ، ة املُْعتربة املُْجما

 .والتي كان من بينها الرصف

 الرصف

                                                
 .012 ،029ص ،1ج العريب، ابن القرآن، أحكام -(1)
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وترصيف الرياح رصفها  ،أو إبداله بغريه ،تح رد اليشء من حالة إىل أخرىف بالفالرصا 

والرصيف اللبن إذا سكنت رغوته  ،ومنه ترصيف الكالم والدراهم ،من حال إىل حال

ف بالكرس صبغ أمحر خالص ثم قيل لكل خالص من والرص   ،كأنه رصفت الرغوة عنه

 الرصف الذائب الذي مل يمزج ويقال لكل   و ،ف عنه ما يشوبهه رُص ف كأن  غريه رص  

 .(1)ه رصف عن اخللطخالص من شوائب الكدر رصف ألن  

ويف  ،دالدفع والر  :ويف اللغة  ،علم يعرف به أحوال الكلم من حيث اإلعالل :الرصفو

 .(0)بيع األثامن بعضها ببعض :الرشيعة

الرتجيح بني األقوال،  يف لباب الرصف، واعتربه شاهدًا  لغويًا قويًا  ض ابن العريبعر  ت

أكثر من موضع  وذلك يف

ليسهمهذااملوضوعفيامهدفإليهمنتفسريهبوجهعاموهواألحكامال؛فيتفسريهأحكامالقرآن

ق إليها يف مسالك ترجيحاته. ينتظمفيسلكاملوضوعاتالتيوفقهية،  تطر 

ۈئ          ىۉ  ې  ې  ې   ېچ :ابن العريب عند تفسري قوله تعاىليقول 

ام  ": [109 البقرة:]،چ يق  املْاقا ق  ْ ْتح  يف  حتا ٍب ب فا رْضا ما اما ، كا ْن قا
نْي  ، م  ْتح  اْلعا ُل ب فا ْفعا : ُهوا ما

ىلا عُ  الاُه عا ْن محا نْالنهاس  ما با ؛ فام  ا ْن رضا نْي  أاْيًضا ، م   احْلاج  اْلعا
ك  نااس   ما

ه  يف  يرُ ُموم  التهْقد  : ؛ وا

ك   نااس  ْن ما
ا خته ُذوا م  يما يف  وا

اه  ةً  إْبرا ُقْدوا ًة وا باادا
ْعنااُه ...احْلاج  ع  الا : ما ىلا اْلُعُموم  قا الاُه عا ْن محا ما فا

                                                
(1)

 .191ص املناوي، التعاريف، :ينظر -

(2)
 181ص اجلرجاّن، التعريفات، -



 المبحث الثاني: االشتق اق و الصرف  

~ 122 ~ 
 

ًعا ل   ْوض  ى أاْي ما ْدعا ىلى : ما ْمناا ُمصا ده اما قا  كا
 
اء عا ة  .لد  الا لصه

ًعا ل  ْوض  ْعنااُه ما الا : ما ُه قا صا صه ْن خا ما وا

يُح ؛ ح  ُهوا الصه  ؛ وا
ة  يٍق  املْاْعُهودا ْن ُكل  طار  باتا م   .(1)"..ثا

ْفعال"وزن عىل  حيث ذكر أن ه يأيتلالسم من الثالثي وأوزانه،  يف هذا املثالعرض   "ما

 .وأحكام ّنامع منوما يرتتب عىل ذلك ،بفتح امليم والعني

 [000: البقرة]چۅ          ڻڻ   ڻ  ڻچ :قوله تعاىللعند تفسري أيضًا  -

يُض ، ": يقول ْ املْاح  ْن أاي  يشا اضا ، فاعا ْن حا
ُل ، م  ْفعا ْونُ ما  كا

ٍ
ْن ، ء  أاْم عا

ان  ما ْن الزه ة  عا باارا
ع 

ما  ْن زا ة  عا باارا
يلا : إنهُه ع 

ْد ق  قا ااز  ؟ وا ة  أاْم جما يقا
ق  ر  حا ْن املْاْصدا  أاْم عا

ان  ، املْاكا ان ه  كا ْن ما عا  احْلاْيض  وا
ان 

ه   ْن احْلايْض  ناْفس  عا ي. وا ق  ْ حتا ُل وا لا ياْفع  عا ْن فا
يه م 
ْسما املْاْبن 

اُلوا : إنه اال  ة  قا نْعا  الصه
ة  ْشياخا نْدا ما

ُقُه ع 

ْتح  ا ُل ب فا ْفعا ىلا ما نُْه عا
ي  م 

ْسُم املْاْبن  اال  يل  ، وا
املْاق   وا

املْاب يت  نْي  كا رْس  اْلعا ُل ب كا ْفعا ع  ما
ْوض  ْلما

نْي  ل  ْلعا

ْن املْاْصدا   عا
ُ ب ه  ربه ب  ُيعا املْارْضا رْس  اْلعا  ...ر  كا ُل ب كا ْأيت  املْاْفع  ْد يا قا ْول نااوا قا ان  ، كا ما لزه

ُب نْي  ل  رْض  : ما

االنه ا اهب  ا
اُن رض  ما  أاْي زا

ة  ْيه  ، إاله . اقا لا ُر أاْيًضا عا ْد ُيْبناى املْاْصدا قا ما  وا ده قا ا تا ل كا  .أانه اأْلاْصلا ما ذا وا

اىلا  عا  تا
ْول ه  ُعُكْم إىلا  }: ل قا ْرج  اىلا :  { اهلله  ما عا  تا

ْول ه  ل قا ْن  }أاْي ُرُجوُعُكْم ، وا عا ْسأاُلوناكا يا وا

يض  املْا  ْن احْلايْض   {ح  ي أانه ُكله ف ْعٍل الا . أاْي عا نْد  يُح ع  ح  الصه ْم ، فا
ْوهل   ْن قا ا م  ذا ل ْمت ها ا عا إ ذا وا

ات ه   ل قا ْن ُمتاعا
ل ٍق م  ُكل  ُمتاعا

اّن  ب اُبده ل  لتهْمي يز  بانْيا املْاعا
ْصًدا ل  ْتاص  ب ه  قا  خيا

ٍ
ْن ب نااء ة  م   املُْْختاصه

اظ  أْلاْلفا

انُ  املْاكا اُن، وا ما الزه املْاْفُعوُل، وا ُل، وا
اع  : اْلفا ة  ْبعا يا سا

ه  ، وا اُل الْ ب ها أاْحوا اٍض، ، وا ْن ما
ة  م  ثا ْعل  الثهالا ف 

تادا  يا اٍل، وا حا ُمْستاْقبال، وا ن  وا الا سا اخا ا ب حا نْها
إ ىلا أاْكثارا م  ٍة وا ا رشا ُع إىلا عا ره تافا اُيد  ، ُثمه يا زا ب  تا

                                                

(1)
 .12-99ص ،1ج العريب، ابن القرآن، أحكام -
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ات   ل قا اي ُزُه .املُْتاعا  مُت
ه  رْي  ْن غا  عا

يهة 
يهت ه  اللهْفظ 

يهُز ب ُخُصص  تاما  يا
ياة 
ه  اأْلاْبن  ذ  ْن ها

ٍد م  اح  ُكل  وا ْعنااهُ وا ، ب ما

يهُز ب ب ناائ   تاما ْد يا قا لا وا ُه ، وا عا ك : ما
ْول  قا لاة  ، كا ات ه  املُْنْفاص  دا د  را تا  وا

لاة   املُْتهص 
ات ه  دا د  را تا  وا

ات ه  كا را  حا
ُه ، ه  يف 

ل كا  رْيُ ذا غا ، وا
ب ه  يب   أاحا .وا را عا اْلعا ضا ا وا إ ذا ازا فا ر  جا عا اآْلخا

ْوض  ا ما مُها ة  دا ارا عا
ْست  ة  اال  ها

ىلا ج  ا عا ذا ها ، وا

ا باني    ذا ها ف  ، وا اىلا :  ... ل ْلُمنْص  عا ْوله تا ْعناى قا ُقْلت ما ا وا ذا باتا ها ا ثا إ ذا ْن  }فا ْسأاُلوناكا عا يا وا

يض   باُب  {املْاح   السه
ْيه  لا ُْذوٍف داله عا ير  حما

ْقد  ىلا تا ااًزا عا ٍذ جما
ينائ  ياُكوُن ح  حه ، وا  احْلاْيض  صا

ان  ما زا

باب ه  ، اُل ب سا ؤا انا الس  ي كا
ْن  الهذ  ياْسأاُلوناك عا يُرُه : وا

ْقد   احْلايْض  تا
ان  ما  زا

 يف 
 
ْطء إ ْن ُقْلت : اْلوا .وا

ير   ْقد  ىلا تا ااٍز عا ااًزا يف  جما انا جما ُع احْلاْيض  كا
ْوض  ْعنااُه ما يُرهُ  إنه ما ْقد  نْي  تا ُْذوفا ْن  ..يسألونكحما عا

ا  ةا احْلايْض  ؛ أل  الا ع  احْلاْيض  حا
ْوض   ما

 يف 
 
ْطء الا اْلوا إ ْن زا  وا

ْيه  لا ى عا ْبقا ع  يا
نه أاْصلا اْسم  املْاْوض 

ُظُهور  املْاجا 
ل  ، ل  اما

ْحت  ا اال  ذا يٍق يف  ها
ق  ْ ير  حتا

ْقد  ْن تا
 ؛ فاالا ُبده م 

يا ب ه   ُسم 
اْجل ه  ي أل  إ ْن ، از  ف يه  الهذ  وا

ااًزا انا جما ْن احْلاْيض  ، كا ْسأاُلوناك عا يا ْعنااُه : وا يُرُه :  ُقْلت ما ْقد  ٍد ، تا
اح  ُْذوٍف وا ير  حما

ْقد  ىلا تا عا

ر   ر  ر  ُمتاقا وه ُه ُمتاصا ا ُكل  ذا ها نْع  احْلايْض  ؛ وا ْن ما ْسأاُلوناك عا يا  .(1)" وا

ذكر بناء )ف ع ل( ومتعلقاته، حيث البيان الشايف من الترصيف، يف املثال هذا نلحظ  

ة هبا، ثم ينتقل به مقصدًا للتمييز بني املعاّن باأللفاظ املختص   ق بناء خيتص  متعل   وأانه لكل  

ير واملكان، والفعل ثم تقدمان، قاته من الز  حيض وبيان متعل  إىل تطبيق ذلك عىل لفظ امل

ضوعان مان واملكان، ومها اسامن موُيشري إىل اسمي الز  ، وقاتاملعاّن يف ضوء تلك املتعل  

يأيت الوزن ما كان من الثالثي وكان ، منالثالثي(حميضو،)لزمان وقوع الفعل أو مكانه

،وما مضارعه مضموم العني، أو مفتوحها أو معتل  الالم مطلقًا؛ مث نْرصا هب، ذْ ل: ما

                                                
(1)

 .001-000ص ،1ج السابق، املصدر –
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ْل "ويأيت الثاّن عىل وزن ، عىْس عى، وما رْ وما  ْفع  بكرس العني، ويأيت عىل هذا الوزن  "ما

تل أو كان مثاالً مطلقًا يف غري معأيضًا ما كان من الثالثي وكانت عني مضارعه مكسورة 

كيف استخدم الترصيف إليضاح  ، وهبذايظهرالالم مثل: جمل س ومبيع وموعد

متعلقاته، وما يرتتب عىل ذلك من معاّن حمتملة، بغية الوصول إىل ما يقصد من 

ماألحكام الفقهية كام   .تقد 

ں    ںڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳک  گ       گ    گ   گچ :عندتفسريقوهلتعاىلو -

ة  ": قال. [111: آلعمران] ،چڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ      ۀ  ہ  ہ  ہ   يقا ق  يف  حا

ُف يف  الاْلُغُلول   له يانرْصا  ُكْم اهللهُ أاْن غا قا فه انٍ : اْعلاُموا وا عا  ما
ة  ثا ىلا ثاالا  عا

ة  يااناة  : اأْلا ل غا
ُل: خ  وه

ة   قْ الثهاّن  .ُمْطلاقا يف  الثه : يف  احْل  نْي  ، وا م  اْلغا ُغل  ب ضا ل  تا اُل يف  اأْلاوه رْس  د  ، ُيقا اّن  ياغ ل  ب كا

نْي   ة   :الثهال ُث .اْلغا يما
ن  ُة اْلغا ياانا

انههُ أانهُه خ 
ا أل  ُدمُها  : أاحا

نْي  ْجها وا
ل كا ل  يا ب ذا ُسم  ىلا  ؛ وا ى عا را جا

 
ٍ
اء فا الا اْبُن ُقتاْيباةا : ا.خا ُه ف يه  لثهاّن  : قا ا رتا  فاسا

ه  تااع   ما
لاُه يف  ا أاْدخا انا ف يه  إذا ْن خا انا أاْصُلُه ما  . (1)"كا

ُل، ثم بني املعاّن  "غله "،(0)فاملضع  ن الفعل الثالثي اوزأهنا ذكر  ْفع  لا يا عا فا ُل، وا ْفعا لا يا عا فا

ُلبالكرساملرتتبة عىل صيغة األول يفُعل   .بالضم،والثانييفع 

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

(2)
ُف  أو املضع ف - ْينُه كانا  ما : الثالثي من املُضاعا نْ  والاُمهُ  عا نْسٍ  م  دٍ  ج  اح  مٍ  وا ه  : ،كـ ُمْدغا . ، رسا ره  إال وفا

لا  إذا اءُ  ب ه   اتهصا : يف ، الضمري تا ْرُت  ناْحو  ا  عل حتقيق: اجلرجاّن، القاهر عبد ،الرصف يف املفتاح  ، رسا

د توفيق  .11 ص ،م(1978 - هـ 1128 سنة: ،1 ط: الرسالة، مؤسسة مط: بريوت، ) ،احلاما
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 ،الرصفية جاءت يف مجلتها لتخدم الغرض الذي قصده من تفسريههذه املوضوعات 

عرض هلا وهو املادة الفقهية، بصورة عامة، وانتقاء أرجح التفاسري يف لفظ متنازع حوهل

ابن العريب يف مواضع خمتلفة من تفسريه، وأوضح معانيها مع أدلتها ثم ناقش هذه املعاّن 

ح من املعاّن ما شهد ، ثم رج  املستقيمة أصوهلاو السليمة مع أدلتها يف ضوء قواعد اللغة

 له الدليل من الكتاب والسنة أو اللغة.

دتـه اللغويـة عـىل املصـادر يف ماابن العـريب اعـتامد ،ليـه هنـاحيسنذكره، والتنبيه عوما 

سان العريب شعرًا ونثرًا، والل   ،ةالسن صحيح و ،القرآن و رصيح، وهاألصليةيف هذا الفن  

، االشتقاقية والرصفيةة االستشهاد املعتمدة عىل القواعد واملسائل هي أدل  وهذه املصادر 

 .وكذا القضايا اللغوية
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 .باإلعراب تتعل ق ُطرق الفصل الثالث:

لعالماته  ة اإلعراب، وأن  منهم أمهي   من شذ   إال   الن حاةيرى علامء العربية ومجيع 

ر  ْعتاو  وألقابه دالالٍت معينًة، وأغراضًا معنوية؛ فهي تدل عىل املعاّن املختلفة التي تا

 األسامء من فاعلية، أو مفعولية، أو غري ذلك.

عراب الذي جعله اهلل وْشياً اإل... ":قال ابن قتيبة وأقواهلم يف ذلك كثرية جداً،

ملتكافئني، واملعنيني لكالمها، وحليًة لنظامها، وفارقاً يف بعض األحوال بني الكالمني ا

 (1)..املختلفني

ت ي ُخ  من العلوم اجلليلة "قال ابن فارس:  ي هو  -ا العرب ت هبصه اله اإلعراُب الهذ 

ئاة يف  اللفظ، وبه 
نْيا املعاّن املتكاف  ا الفارق با ي هو أصل الكالم، ولواله ما

يعرف اخلرب الهذ 

ْدر من  ب  من استفهام، وال صا ج  عا نْعوت، وال تا ُمي ز فاعل من مفعول، وال مضاف من ما

ر، وال نعت  من تأكيد  .(0)مصدا

ة العربية باإلعراب وتفوقها فيه،  كالم ابن قتيبة، وابن فارس ينبئ عن اختصاص األم 

وزعم ناس  "ىل من اد عى معرفة اإلعراب قبل العرب فقال: حتى أن   السيوطي أنكر ع

قهُف عن قبول أخبارهم وهو كالم   ،الفالسفة قد كان هلم إعراب  ومؤلفاُت نحو أن   ،ُيتاوا

ج عىل مثله ره وا  ،ال ُيعا وإنام تشبهه القوم آنفًا بأهل اإلسالم فأخذوا من كتب علامئنا وغريه

                                                
 .11ص  قتيبة، ابن القرآن، مشكل تأويل - (1)

 املعارف مكتبة دار مط: )بريوت، الطب اع، فاروق عمر حتقيق، فارس، ابن اللغة، فقه يف الصاحبي - (2)

 .89ص م(،1991-هـ1111سنة: ،1ط: والنرش، للطباعة
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 قوٍم ذوي أسامء ُمنكرة برتاجم باشعة ال يكاد لساُن ذي ونسبُوا ذلك إىل ،بعضا ألفاظها

وا مع ذلك أن للقوم شعراً  ،ديٍن ينطق هبا عا وقد قرأناه فوجدناه قليل املآثر واحلالوة ، واده

ْزن  .(1)"غري مستقيم الوا

باإلعراب، فنقلت كالم ابن  تتعّلقمّر معي يف بعض املباحث السابقة ذكر مسائل             

قة بالسياق، والقضايا العريب فيها، كمصادره يف النحو، و بعض طرق ترجيحاته املتعلّ 

طريقة من  املوطن، وسأتكلم يف هذا الفصل عىلاللغوية، ممّا يغني عن إعادَتا يف هذا 

محل كتاب اهلل عىل  وجوب تعلقة باإلعراب، والتي منها:امل ابن العريب اتترجيح طرق

عىل األوجه  همحل ، ووجوبواملوافقة ألدلة الرشع ،األوجه اإلعرابية الالئقة بالسياق

. اإلعرابية القوية واملشهورة دون الضعيفة والشاذة والغريبة

                                                
 الكتب دار مط: ، )بريوت منصور، عل فؤاد : حتقيق السيوطي، وأنواعها، اللغة علوم يف املزهر - (1)

  .097ص ،1ج م(،1997 سنة: ،1ط: ، العلمية
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 واملوافقة ألدلة الرشع  جيب محل كتاب اهلل عىل األوجه اإلعرابية الالئقة بالسياقاملبحث األول: 

 

م ا قرره ابن العريب يف كتابه ونافح عنه، هو أن حيمل كتاب اهلل عىل األمثل من األوجه، وأن 

اجح من األقوال، والقول بصحيح اإلعراب  يراعى الدليل الرشعي، وسياق الكالم يف الر 

ح قوي  ال بد من أخذه بعني االعتبار، فعند تعرضه لتفسري قوله تع ڳ  ڳ  چ اىل:مرج 

ذكر للمفرسين فيها ثالثة أقوال منها: أوفوا بالعقود [، 1املائدة: ]چڻ    ڱڱ  ڱ  ڱ

غري حمل الصيد، والثاّن: أحلت لكم هبيمة األنعام الوحشية غري حمل الصيد وأنتم حرم، 

ال والثالث: أحلت لكم هبيمة األنعام إال ما يتىل عليكم إال  ما كان منها وحشيا فإن ه صيد 

ه لفساده تركيبا وإعرابا، فقال: ا "حيل لكم وأنتم حرم، فنسب القول األول لقائليه ورد  أامه

اأْلا  ي  وا ُه الطهربا  اْختاارا أاْنتُْم ُحُرم  فا  وا
ْيد  ل  الصه

رْيا حُم   غا
ْعنااُه أاْوُفوا ب اْلُعُقود  ْوُلُه : إنه ما ُش ، قا ْخفا

أْ  تا يم  وا
ْقد   تا

االا : ف يه  قا فا وا الا د  ؛ إْذ الا خ 
اس  ا فا ذا ها  ؛ وا

اب ه  إ ْعرا م  وا الا ظاام  اْلكا
ز  يف  ن 

ائ  ُهوا جا ري  ، وا
خ 

ال  ؛  إ نهُه حا ل  فا
اع  انا ب اْسم  اْلفا ا كا ْثنااءا إذا

ْست  ة  : أانه اال  يُر اآْليا
ْقد  ياُكوُن تا أاْوُفوا ب اْلُعُقود  الا  )       فا

ل نيا 
ْيد  يف  حُم  لصه

ُكْم  ل  ام  رٌّ يف  (، إْحرا
 ُمْستام 

 
اء فا اأْلاْمُر ب اْلوا م  ، وا  حُماره

ْقد  ناْقُض اْلعا  وا
ْهد  ناْكُث اْلعا وا

الٍ  يف  ُكل  حا  وا
 احْلاال 

ه  ذ   .(1)"ها

ب عىل القول الثاّن بأن ه تفسري بمعنى مرادف خمتلف فيه، فقال: ْل  " ثم  عق  الثهاّن  : أانهُه محا  وا

 هبا  
ال لاْفظ  اعا

 ب املْاْعناى التهاب ع  مل 
ري  ل لهْفظ 

ْفس  كا تا
ل  ذا  ، وا

يهة 
ْنس  يهة  ُدونا اإْل 

ْحش  ىلا اْلوا ام  عا  اأْلاْنعا
ة   ن يه  يما

                                                

(1)
 .11،ص1أحكام القرآن، ابن العريب، ج -
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ا ف يه   نْها
 . (1)"املُْْختالاف  م 

ح القول الثالث ووجهه بام يستقيم مع اللغة، وقانون الن حو، فقال:  ا "وصح  ا أاْشباُهها ذا ها وا

تا ما  ا الا حُيْ  ما
را ف يه  ُه أاْضما إ نه  فا

ب يهة  را  اْلعا
ان ني  وا ىلا قا اٍر عا يْسا ب جا ه  لا ير  ْقد  ظااما تا

ْيه  ، ْعنًى ، إاله أانه ن  اُج إلا

يْ  لا ا ُيْتىلا عا ام  إاله ما ُة اأْلاْنعا ُكْم هبا يما لهْت لا يُرُه [ : ُأح  ْقد  الا ] تا ي أاْن ُيقا
نْباغ  إ نهاما يا ل نيا وا

رْيا حُم  ُكْم ، غا

اُنون  النهْحو   ىلا قا ي عا ْر  جيا م  ، وا الا ل  ُفُضوُل اْلكا
ق  يا ح  املْاْعناى ، وا

ياص  أاْنُتْم ُحُرم  ، فا ا وا ها ْيدا  . (0)"صا

ومن بني األمثلة أيضًا التي تدل عىل اعتنائه بحمل كتاب اهلل عىل أليق األوجه اإلعرابية، 

[،محل )من( عىل املعنى 99املائدة: ]چې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ     چ عند تفسريه لقول تعاىل: 

م  السليم، وهو بيان اجلنس، وأن ال حتمل عىل التبعيض إال  بقرينة فقال:  ) ْن النهعا
ْد  (م  يهنها قا با

قا  .. نْس  ، كا يااُن اجْل  ا با ها
ت  ْن مُجْلا

أانه م  ْن ، وا
ْرف  م   حا

ات  جا يٍد دارا د  ْن حا
م  م  اتا ك : خا

اا الا ...ْول  إهنه

ْت  اءا  ، فاجا
يناة  ر  ا ب اْلقا يها

يُض ف  ُع التهبْع  قا إ نهاما يا ٍع ، وا
ْوض   ما

الا يف  اٍل ، وا لتهْبع يض  ب حا
ًة تاُكوُن ل  نا ُمْقرتا 

ْول ه   م   ):  ب قا ْن النهعا
ااهللهُ  (م  نام  وا اْلغا ر  وا اْلباقا ب ل  وا ْن اإْل 

أانهُه م  ى ، وا ْثل  املْاْقُتول  املُْْفدا
نٍْس م  باياان  ج 

ل 

 .(1)"أاْعلامُ 

[، قال: 90النساء: ]چٱ  ٻ ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پپچ وعند قوله تعاىل: 

اىلا : " عا ْوله تا ًأ  )قا طا اُة  (إاله خا ُقوُل الن حا ُه يا لا نْس  ، وا رْي  اجْل  ْن غا ْثنااء  م 
ا اْست  ذا ا : ها ُؤنا الا ُعلااما : قا

ب   را  اْلعا
ان  سا

ري  يف  ل 
ث  ل كا كا ذا  ؛ وا

ل  نْس  اأْلاوه ْن ج  ُكْن م  ْ يا ا ملا ُع إذا
ط  ْست ْثنااُء املُْنْقا ْوُلُه  ...اال  ل كا قا ذا كا وا

                                                
 .11،ص1ج بق،السا عجاملر–(1)

 .18،ص1ج نفسه، املرجع -(2)

 .172ص ،0ج ،نفسه املرجع-(3)
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انا ):  ا كا ما نًا  وا ْقتُلا ُمْؤم  ٍن أاْن يا
ْسب ه  إاله أاْن  (مل ُْؤم  ٍن ب كا تا ناْفسا ُمْؤم  ٍن أاْن ُيفاو 

انا مل ُْؤم  ا كا ؛ املْاْعناى ما

يًعا ْبُه جتا ْدُه باد  ك  را ْمُه وا اْفها  ؛ فا
ه  ْصف   إىلا وا

ه  رْي  قاْصد   . (1)ياُكونا ب غا

ة عىل ثم  يرد   ، وأجاز القتل  يف بعض صالستثناء عىل االت  االومحل  ،بغري هذا من قالبشد 

ا عليهم قوهلم:  نْ "األحيان، فقال راد  ا م  ذا جا ها ي  أاْن خُيْر 
اف ع  اب  الشه ادا باْعضا أاْصحا  أارا

ط ع    املُْنْقا
 
ْست ْثنااء وْ اال  كا  وا

ة  اْهل ه  ب الل غا
اًل جل  ُه ُمتهص  لا ْعا جيا لاف  ؛ وا  السه

يىا يف 
م   أاْعجا

ان ه  قا ْثنااء  ؛ فا
: ُهوا اْست  لا

يح  
ح  ْقُتلاهُ ، صا ُه أاْن يا ُتُه أانه لا دا

ائ  فا ياا هلل ه  وا ، فا
ال  طاًأ يف  باْعض  اأْلاْحوا م  خا الا ا اْلكا ذا ْن ها

نيا م 
امل   ْلعا

ا ل  يا ، وا

طاأً  ْقتُلاُه خا ُه أاْن يا ُقولا : ُأب يحا لا ٍل أاْن يا
اق  ْقل  عا ح  يف  عا

ْيفا ياص  ة   ، كا احا با اإْل   وا
ْذن  ط  اإْل  ْ ْن رشا م  ، وا

ْعُقواًل  ُل ما صه تاحا ُم الا يا الا اْلكا  ، فا
د  اخْلاطاأ 

ل كا ض  ذا ْصُدُه ، وا قا لهُف وا  . (0)املُْكا

ح بام ير اه موافقًا للسياق والدليل  يستعرض معانيحرفه نجد كام من احلروف، ثم  يرج 

فريى [،1املائدة: ]چڀ  ڀ  ڀ  چ :  وخمالفًا ملذهب من مذاهب الن حو، ففي آية

ما جاءت تدل عليه ية الكريمة من سورة املائدة، مع الوارد يف هذه اآل (إىل)اجلر أن  حرف 

وأصول اللغة، يتوافق ملعاّن وحتقيقها بام الكتاب الكريم واللغة، ثم يبدأ بتوجيه هذه ا يف

وصل إليه لينتهي بالتايل إىل املقدار املطلوب يف احلكم الرشعي )غسل اليدين( معززًا ما 

ُء يف  ُوُج "، فيقول: بالدليل اللغوي والرشعي اْختالافا اْلُعلااما ْسل  وا اما يف  اْلغا
اهل   ْن ، وب  إْدخا عا وا

كا  ذا  ، وا
تاان  ايا وا ٍك ر 

ال  ثا ما ل كا ثاالا يل  يف  ذا يلا را أاْهُل التهْأو  او  ُل : أانه ةا أاقا عا ،  {إىلا  }: اأْلاوه ْعناى ما ب ما

اىلا :  عا الا اهللهُ تا اما قا ال ُكْم  }كا ُْم إىلا أاْموا اهلا ْأُكُلوا أاْموا الا تا ال ُكمْ  {وا عا أاْموا ْعنااُه ما  {إىلا  }الثهاّن  : أانه .ما

                                                
(1)

 998-991ص ،1ج العريب، ابن القرآن، أحكام  -

(2)
 .998ص ،1ج نفسه، املرجع -
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اُهناا إىلا  ْن ها
انا م  ده ا اْلفا ذا ُقوُل : ب ْعُتكها  ، تا

لا ف يه   داخا
نْس  املْاْحُدود  ْن ج  انا م  ا كا احْلاد  إذا دٌّ ، وا حا

اهُ  ياْدُخُل احْلاد  ف يه  ها  .ناا ، فا

ا   ما
ة  را جا ه  الشه ذ   إىلا ها

ة  را جا ه  الشه ذ  ْن ها
ْو ُقْلت : م  لا ان  دا وا ده لا احْلاد  يف  اْلفا اف قا .خا ُث : أانه املْارا

الثهال 

د  ال د  املْاْفُروض  حا  الا حا
اق ط  ُه : ...سه ْولا يُقُه أانه قا ق  ْ حتا ُكْم  }.وا يا

أاْيد  ْن الظ ْفر   {وا ه  م  ْقتاِض  ب ُمْطلاق  يا

الا :  لاامه قا ب  ، فا
اف ق   }إىلا املْانْك  ًة أاْس  {إىلا املْارا ْغُسولا ُق ما

اف  ياْت املْارا
ق  با ْرفاق  ، وا

املْ  ب  وا
نْيا املْاْنك  ا با طا ما قا

ْعنًى ما ًة وا  ُلغا
ىلا اأْلُُصول  ي عا ْر  يح  جيا

ح  م  صا الا ا كا ذا ها  . (1)"إىلا الظ ْفر  ؛ وا

ام لكل مع الفريق القائل بعدم إنابة حروف اجلر بعضها عن بعض،  وإن   عليه أن هويلحظ 

ويعترب إنابة معنى حرف حلرف تكلفًا خيالف أصول الن حو نى يترصف له، حرف مع

ْوهُلُْم : إنه الصحيحة، وذلك بقوله: ا قا أامه ْرٍف  {إىلا  }وا ْضع  حا ب يلا إىلا وا عا فاالا سا ْعناى ما ب ما

اّن  اأْلا  عا ُف ما ه تاتارصا ْعنااُه ، وا ْرٍف ب ما ْرٍف ، إنهاما ياُكوُن ُكل  حا عا حا
ْوض  ْعناى ما ياُكوُن ما  ، وا

ال  ْفعا

 احْلُُروف  التهْأو  
ا الا يف  يها

ْول ه  : .يل  ف  ْعناى قا ما اف ق   }وا ُلوا  {إىلا املْارا اْغس  ل  : فا يل  اأْلاوه ىلا التهأْو  عا

ْوُلُه :  ل كا قا ذا كا ق  ، وا
اف  ًة إىلا املْارا افا ُكْم ُمضا يا

ُْم إىلا  }أاْيد  اهلا ْأُكُلوا أاْموا الا تا ال ُكْم وا ْعناا { أاْموا ُه ما

ال ُكمْ  ًة إىلا أاْموا افا  .(0)"ُمضا

حيث اعترب إبدال حروف اجلر بعضها ببعض جهاًل، وقد رصح بذلك يف غري هذا املوضع، 

 ": من ذلك مثاًل يقولوإن ام ا ألفعال حتمل معاّن متعددة، فيقوم معنى فعل مقام فعل آخر،  

ْلت  ُب : اْعتازا را ُقوُل اْلعا ب  تا را ُة اْلعا ادا كا عا
ل  ذا كا ا ، وا ذا ىلا كا ْت عا لافا حا ْيت وا آلا ا ، وا ذا ْن كا عا ا وا ذا ْن كا

م 

                                                

(1)
 .97ص ،0ج القرآن، أحكام-

 .99ص ،0ج نفسه، املرجع- (2)
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لاْت النه ه  جا  ، وا
ال  ت صا

اال   وا
بااط 
ْرت  ْن اال  ْيناُهاما م  اا با

ال  مل  ىلا اأْلاْفعا  عا
ال  ا اأْلاْفعا

اّن  عا لا ما
م  ْ ُة أاْن حتا يه ْحو 

نُْهْم  ري  م 
ث  الا كا قا ا فا ذا ا ها

اّن  عا ا ما ُل باْعُضها
ْم  حيا ْعٍض ، وا ْن با

ا م  ْعُضها ُل با : إنه ُحُروفا اجْلار  ُيْبدا

ْم إىلا  ْهل ه  جلا وا ب جا ْقياُس ، وا أا ُع وا ُهوا أاْوسا ْعٍل ، وا
انا ف  كا ْعٍل ما

ْضُع ف  ْم وا ْيه  لا يا عا
ف  اْلباْعض  ، فاخا

ا ن طااُق ] اْلكا  يها
يُق ف  ي ياض 

ت  ل  احْلُُروف  اله اما
ْحت  اال  م  [ وا  . (1)"الا

، من ذلك الن حوالسياق، وال قواعد  يراه بعدم خمالفة ا مل املعاّن املختلفة معًا،وتارة يرجح 

ا "[، قال: 18الذاريات: ]چڑ  ڑ  ک  ک    ک  ک  گ  چ عند قوله تعاىل:   ) ما
ْول ه  يف  قا وا

اة  :  نْيا الن حا ف  با ْعُضُهْم :( اْخت الا الا با لاة   قا يا ص 
يل  .ه  ْعل  ب تاْأو 

عا اْلف  يا ما
ْعُضُهْم : ه  الا با قا وا

يح  
ح  اْلُكل  صا ر  ؛ وا  . (0)"املْاْصدا

، فقد أوالها اهتامما كبريًا، واعترب يةالن حوباملسائل جيده غني ا عىل تفسري ابن العريباملط لع

حاتوجه اإلعراب يف اللفظ القرآّن أو الرتكيب،  حا من املرج  التي ال بد للعامل أن  مرج 

 يصري إليها، وأن ال يقول بغريها.

                                                

(1)
 .011ص ،1جالقرآن، أحكام -

(2)
 .119ص ،1نفسه،ج املرجع -
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جيب محل كتاب اهلل عىل األوجه اإلعرابية القوية واملشهورة دون املبحث الثاّن:

 والغريبةالضعيفة والشاذة 

 

، جيب محل كالم اهلل عىل املعروف من كالم العرب دون الشاذ والضعيف واملنكركام 

، ة واملشهورة دون الضعيفة والشاذة والغريبةعىل األوجه اإلعرابية القوي  فكذلك جيب محله 

ره أهل األلفاظ املفردة والرتاكيب واألساليب منورد  يف ما يف كل ما هو ، هذا ما قر 

 .(1)وعملوا بهالتفسري 

جتنب األعاريب املحمولة عىل اللغات  يف املعىل  القدح من مجلة الذين حازوا  ابن العريبو

هإال  باألفصح من  الشاذة، فاعترب القرآن الكريم الذي نزل بالفصيح من لغة قريش، ال يوج 

 .عىل مراتب البالغة والفصاحةه إال   وال ينبغي محلالكالم واملعاّن، 

دور املتأثر الناقل يف جمال اإلفادة من آراء النحويني هعىل مل يقترص دورفلذا نجده  

ده الدليل ، فام أي  عليهاحيكم  ثم   ،ام كان بجانب ذلك ينقل آراءهم وأقواهلمواملعربني، وإن  

فه ورده.  أخذ به وقيهده، وما مل يؤيده الدليل ضعه

ڑ     ژڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ڌچه تعاىلاألمثلة يف هذا اجلانب عند تفسري قولمن  و

ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں    ڳڑ  ک  ک  ک    ک  گ  گ  گ  گ   ڳ

فا ".. [، فيقول: 197البقرة: ]چں    أااله ياطهوه
ْيه  لا  : ) الا ُجنااحا عا

ْول ه  ْعناى قا اُء [ : ما ره الا اْلفا ] قا

                                                

(1)
 .119ص ،0ج احلريب، حسني املفرسين، عند الرتجيح قواعد نظر:ي -
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ْعنااُه أاْن ياُطوفا هب    ْرُف اما ( ما حا ْجها  "الا  "، وا ْن وا
ع يف  م  ا ضا ذا ها ة  ، وا دا

ائ  يهنها نْي  زا ْد با ا قا ا : أانه ُدمُها : أاحا

ْبُعُد أاْن تاُكونا  ُه يا عا أانه
اض  وا  ما

ًة . "الا  "يف  دا
ائ   زا

هْتاا غا  را را ْد قا قا ا وا نْها ا اهللهُ عا
يض  ةا را شا

ائ  ُل عا
اد  يه  ُيعا

ق  الا فا يٌّ وا و  ٍة الثهاّن  : أانهُه الا ُلغا دا
ائ  رْيا زا

ْد ، (1) قا وا

ه   رْي  الا غا  وا
 
اء ره ْلفا

ْأيا ل  ا ، فاالا را ْعنااها يهناْت ما  .(0)"با

ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  چ ومن األمثلة أيضًا، ما جاء ذكره عند قول اهلل تعاىل: 

النساء: ]چڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چچ  چ      چ  ڇ  ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  

حا )[، قال: 00 ا ناكا ة   (ما ما
ل  ُء يف  كا ا  "اْختالافا اْلُعلااما يهنها  "ما ْد با قا ُل أاْم الا ؟ وا

ْعق  امه يا اا عا ُ هب  ْل خُيْربا ها

ة  . ... يعا يف  الرشه  ا ، وا يها
ع  ف 
ائ  ة  شا ل  يف  الل غا كا ُمْستاْعما

ل   أانه ذا

                                                
(1)

ةا  ما جاء عنيشري إىل   - اىلا :  قال ُعْروا تاعا كا وا باارا ْولا اهلله  تا  قا
أاْيت  ا : أارا نْها ا اهللهُ عا

يض  ةا را شا
ائ  عا
إنه  }ُقْلت ل 

ائ ر  اهلله   عا ْن شا
ةا م  املْاْروا ا وا فا ُة فاوا  {الصه ا اهللهُ ااآْليا

يض  ُة را شا
ائ  ْت عا الا فا هب  اما قا طهوه ٍد ُجنااح  أااله يا ىلا أاحا ا عا ا : هلله  ما نْها عا

لا  انا فاالا ُجنااحا عا كا ا لا ْلتاها أاوه اتا ىلا ما اناْت عا ْو كا اا لا ي ، إهنه
ا اْبنا ُأْخت  ا ُقْلت يا فا هب  اما ب ْئسا ما طهوه  أااله يا

ا ْيه  ذا انا ها ، إنهاما كا

ياة  اله 
اغ  انااةا الطه

ْبلا أاْن ُيْسل ُموا هُي ل ونا مل  ار  قا ْن اأْلاْنصا
اُنوا احْلاي  م  لهل  ت ي كا نْدا املُْشا

ْعُبُدونا ع  انااةا يا
له مل  ْن أاها انا ما ، فاكا

سا   وا
ْيه  لا ىله اهللهُ عا ُسولا اهلله  صا أاُلوا را ُموا سا لاامه أاْسلا  ، فا

ة  املْاْروا ا وا فا ُطوفا ب الصه ُج أاْن يا ره تاحا اُلوا : يا ل كا ، فاقا ْن ذا لهما عا

ُسولا اهلله  ، ا را ة   يا املْاْروا ا وا فا ُج أاْن ناُطوفا ب الصه ره تاحا ا ُكنها نا اىلا  إنه لا اهللهُ تاعا أاْنزا ةا  }: ، فا املْاْروا ا وا فا نه  {الصه ُثمه سا

سا   وا
ْيه  لا ىله اهللهُ عا ُسوُل اهلله  صا ْيناُهاما را افا با ٍد أانْ {لهما الطهوا احا

نْباغ ي أل  لاْيسا يا عا الطهوا  ، فا دا ْيناُهاما يا ، أخرجه افا با

؛ مسلم، 1911، رقم: وجوب الصفا واملروة وجعل من شعائر اهللالبخاري، كتاب: احلج، باب: 

عي الصفا واملروة ركن ال يصح  احلج  إال  به، رقم:   .1112كتاب: احلج، باب: بيان أن   الس 

 .81ص ،1ج العريب، ابن القرآن، أحكام -(2)
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ْت  اْختالافا ارا ، وا ْقدا
ا املْ  ذا ونا ها ُ لا املُْفارس  ه  جا الا وا ة  : املْاْعناى وا فا

ائ  الاْت طا قا ل كا ، فا اهُتُْم يف  ذا باارا
ع 

ْد أاْحكا  ُه قا انا ين  اهلله  ؛ إْذ اهللهُ ُسْبحا
ال فا ل د  دا املُْخا

اس  احا اْلفا ي الن كا
ْعن  ُكْم يا

ائ  احا آبا كا
نْك ُحوا ن  ْجها تا ما وا

وطاهُ ال لا رُشُ فاصه اح  ، وا ح   .ن كا املْاْعناى الصه الا يُح وا ائ ُكمْ : وا اءا آبا سا
نْك ُحوا ن  الا تاُكوُن  تا ا( ُهناا ما )، وا

ْعل   اا ب اْلف 
اهل  ت صا

؛ ال  ر  ْعناى املْاْصدا ي، وا ب ما ْعناى الهذ  يا ب ما
ْن ، إ نهاما ه  ْعناى ما ب ما ْيه  ، وا لا يُل عا

ل  الده وا

ان    : أاْمرا

لاقه  ةا إنهاما تا ابا حا ا : أانه الصه ُدمُها  أاحا
 
اح  اأْلاْبنااء نْع  ن كا ىلا ما لهْت عا نُْه اْستادا

م  ا املْاْعناى ، وا ذا ىلا ها ةا عا ْت اآْليا

. 
 
اء لا اآْلبا

ئ  الا  حا

ُه : ّن  الثها ْولا ب ياًل  }: أانه قا اءا سا سا ْقًتا وا ما ًة وا شا
اح  انا فا با النهْهيا ب الذه  {إنهُه كا قه عا غ  املُْتاتااب ع  تا

؛ م  اْلباال 

ئ  وا  الا ىلا حا  عا
 
لاُف اأْلاْبنااء كا ُهوا خا

ل  ذا  ، وا
ة  ايا ْن اْلُقْبح  إىلا اْلغا

اء  م  ها
ُه اْنت  ىلا أانه يل  عا

ل  ا دا ذا  ها
 
اء ؛ إْذ ل  اآْلبا

ُه املْاْقت   ونا م  ُيسا لاُه وا
نُونا فااع  ياْستاْهج   ياْستاْقب ُحوناُه وا

يهة 
ل  ياجْلااه 

اُنوا ف  ُبوُه إىلا كا ا ، املْاْقت  يه ؛ ناسا أامه فا

ا احْلاد   ذا ْبُلُغ إىلا ها الا يا ُهْم وا نْدا
ُكْن ع  ْم يا لا ُد فا

اس  اُح اْلفا  .(1)الن كا

 مستدالً عىل زيادهتا ببيت شعر،  زائدة (كانمن جعل)قول  وعند نفس اآلية أيضًا رد  

ْول ه  : "..فقال:  ْعناى قا ُؤناا : ما الا ُعلااما انا  }قا ُه  {كا اْلُفحْ أانه  وا
ْقت  ْلما

ة  ل  فا اط عُ ص  ل يُلُه اْلقا  }: ش  ، دا

ك ي يًزا حا ز  انا اهللهُ عا كا ل كا {اًم وا ذا ُهوا ياُكوُن كا ا ، ، وا ْيها لا ن  عا
ائ  ي ُهوا كا

ت  ت ه  اله فا ْن ص  ا عا إ نهاما أاْخربا ، وا

نْ ا اهللهُ عا
يض  اْلباْحُر را ُه احْلارْبُ وا ا ُكله ذا ا ها ل كا فارسه ذا االا  ،هُ كا ُد فاقا املرُْبا  اقا وا  أاُبو إ ْسحا

ايض  ما اْلقا ها قاْد وا وا

يا  إ نهاما املْاْعناى يف  ز  ة  ُهناا ، وا دا
ائ  انا ( زا رُ : إنه ) كا اع  الا الشه اما قا اا كا

 : اداهت 

                                                
(1)

 189-181ص ،1القرآن،ج أحكام -
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ام   را
اُنوا ك  ناا كا اٍن لا ريا

ج  ْوٍم وا ار  قا ْرت ب دا را ا ما ْيفا إذا  (1)فاكا

ْهل   ا جا ذا ها الشه وا  وا
ة  يم  ب الل غا

ظ  ُ ْعر  عا ْل الا جيا اُهناا؛ با انا ها ُة كا ياادا ام  وُز ز  را
ان  ك  ريا

ج  إ نهاما املْاْعناى وا ، وا

انُ  ما ُهْم الزه ادا أابا ينا ، فا
ر  ناا جُمااو  اُنوا لا انا كا ا كا نُْهْم ما طاعا عا اْنقا  .(0)"وا

ک  ک  گ      کژ  ژ  ڑ  ڑ  کچوعند تفسريه لقول اهلل تعاىل:

[، 1املائدة: ]چں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ    ڱگ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ

حيمل إعراهبا عىل  الوجه القوي يف لغة العرب، معززا ما ذهب إليه بالشاهد القرآّن، قال: 

نْي  " ْسما
ىلا ق  ُد عا ر  يا تا

ه   وا
ة  دا
اح   اْلوا

 اجْلُْملاة 
 يف 
 
ْست ْثنااء ياُة اال 

ْثن  يا تا
ه  را  : وا ره تاكا ْن يا ا : أا ُدمُها ، أاحا

اىلا :  عا  تا
ْول ه  قا ل  ، كا ْن اأْلاوه

ياُكونا الثهاّن  م  ُه  }وا أاتا نيا إاله اْمرا
وُهْم أامْجاع  ا ملاُناج   . {إاله آلا ُلوٍط إنه

                                                
(1)

  : القصيدة مطلع  ، الفرزدق شعر من  -

ْسُتمْ  نيا  ألا ائ ج  ى ب ناا عا ن انارا عا ات   لا صا را را  أوْ  العا ياام   أثا
 اخل 

 بقوله: وردت لكن

ْيفا  أْيُت  إذا فكا ارا  را يا
ْومي د  انٍ قا ريا

ج  ناا وا اُنوا لا ام   كا را
 ك 

 أمحد  العصور، مر   عىل العريب الشعر اويندو ،جرير وهجاء امللك عبد بن هشام حمد يف قصيدة وهي   

  ،1812 القصيدة: رقم م(،0221سنة: ،1 ط: والتوزيع، للنرش الضياء دار  مط: عامن، ) اجلدع،

 .017ص

(2)
 181ص ،1ج العريب،  ابن القرآن، أحكام -
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ا الثهاّن   اُهناا : إاله ما  ها
ْول ه  قا ل  ، كا ْن اأْلاوه

أا : أاْن ياُكونا مجا يًعا م  ْيدا وا ْيُكْم إاله الصه لا ْنُتْم ُيْتىلا عا

ْوُلهُ  قا ، فا ُمونا ْيُكْم  }: حُمْر  لا ا ُيْتىلا عا ا  {إاله ما ْرمُها أاْظها  وا
نْي  ْولا د  اْلقا ىلا أاحا ام  عا  اأْلاْنعا

ة  ْن هبا يما
ْثنااء  م 

اْست 

ُه  عا ُر أاْيًضا ما ْثنااء  آخا
ْيدا اْست  ْوُلُه : إاله الصه قا ، وا

(1). 

د ما تقدم من األمثلة، أن  ابن العريب كان يستعرض األقوال واآلراء النحوية يف  يتأكه

املفردات القرآنية ثم حيكم فيها العقل، ويناقشها مناقشة علمية دقيقة، يف ضوء األدلة 

الصواب،  خالفاللغوية التي وردت عنده، فريجح ما وقف الدليل بجانبه، ويرد ما 

حو الن ئمةعىل ألسنة أ جرمليأو  ،يعززه اللسان العريبمل ينهض دليل عليه و ه ملألن   ؛فهويضع  

بيان ما  يف اللفظ القرآّن أو الرتكيب، ثم   يةوجه اإلعرابه األذكر  هذا بعد،وأاهل الصناعة

 املعاّن. فرع اإلعراب، واإلعراب فرع ّناإذ املع ،يرتتب عليها من املعاّن
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ال بّد لكّل يشء من ياية يوصل إليها، وال بّد لكّل عمل من ختام، وهذه هي                  

 ختام الرسالة، وبدر ُتام هالهلا، فأسأل اهلل يل ولقارئها حسن اخلتام. 

ق الّّتجيح التي سلكها ابن العريب يف كتابه  تقّدم معنا يف ثنايا هذا البحث                  ط ر 

لقرآن، وبسط القول يف معاملها، وملِا رّجح قوالً عن قوٍل، وإجيازًا ملا تقدم أذكر أهم أحكام ا

 النتائج املستخلصة من هذا البحث عىل سبيل اإلشارة يف العبارة يف النّقاط التالية:

يب املعافري اإلشبيل املالكي، املعروف بالقايض، ولد يف أسة رأبو بكر ابن الع -

وبني مناصب الدنيا ، عاش يف النصف الثاين من القرن  مجعت بني علوم الدين

رزق  ،هـ(345 -هـ 424اخلامس اهلجري وأوائل القرن السادس هجري، ما بني )

ه أحد أئمة عرصه املتميزين يف أنّ  َد ي  بَ ، احلظوة يف تصانيفه وانترشت يف األقاليم

 واملّتمجني  يوحي بذلك إمجاع املؤرخنيامك ،وأحد األعالم املجتهدين ،لتفسريا

 حلياته.

وبني الورع  ،قة االستنباطيةمجع ابن العريب بني القوة العلمية واملعرفة الشمولية والد   -

 واملواعظ املؤثرة. ،ر احلكمرَ ود   ،فسة القلب، وصفاء النّ هد، ورقّ والزّ 

كان رمحه اهلل عاملًا بلغة العرب وأساليبها، واقفًا عىل دقائق النّحو ومدارسه، عاملاً  -

بالقراءات مميزًا صحيحها من شاذها، رافضًا للحديث الضعيف موصيًا بذلك؛ ألنه 

فال يصلح مصدرًا لألحكام وال دلياًل عليها، كام  ،ال أصل له وال يّتتب عليه حكم

 برز يف علم الفقه وأصوله وتبحر فيه.

شهرة واسعة يف خمتلف األوساط العلمية، وشهد له   "أحكام القرآن"نال كتابه  -

اجلميع بعلو الكعب، ودقة التحقيق ملا ُتتع به مؤلفه من قوة نظر ونفاذ بصرية، 

ف ق الستيعاب أحكام وسعة إدراك وتنوع مواهب، وقوة اعتداد بشخصيته،  وو 
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، فقد مجع مصنفه ذخرية علمية ألئمة القرآن، عىل ِغرار كثري من الكتب التي تقدمته

عرصه من شيوخ خمتلف املذاهب الّسنّية آخر القرن اخلامس، وأضاف إىل ذلك 

اجتهادات فذة يف االستنباط من اآليات، وإن القارئ لكتابه جيد فيه فوائد عّز 

لعناية املصنّف بأساليب البيان العريب يف مجيع ما  نظريها يف كتب التفسري الفقهي،

ب، وطريقته اجلامعة املخترصة يف بيان منهجه، وحترزه عن  عدم ربط كتابه يكت

 بمذهب معني يتعصب له.

مجع يف أسلوبه بني الّتبية والعلم، ملا هلا من أمهية كربى ال يستغنى عنهام عامل وال  -

  متعلم.

جيح عند األصوليني جيح عند املفّسين ال َيرج عن اإلطار العام للّّت مفهوم الّّت  -

تقوية إحدى األمارتني عىل األخرى لدليل، وإن كان استعامل املفّسين من 

للّّتجيح أوسع وأشمل من خالل ترجيحاَتم لقول عىل آخر، أو ترجيحهم بني 

املعاين املختلفة يف اآلية الواحدة، أو اختيار األوىل واألنسب من بني األقوال املتقاربة 

. 

ق يف الّّتجيح عند  - جيح عند ابن العريب:تتباين وتتعدد الط ر   املفّسين ومن ط رق الّت 

 : طرق ترجيح متعلقة بالنّص القرآين:أوالً  -

ح بموجبه كثريًا من املسائل، ومن القواعد التي  سلك ابن العريب هذا الطريق، ورج 

ح عىل ضوئها يف هذا املسلك.  رج 

ال ترد وهي طرق ترجيح متعلقة بالقراءات ورسم املصحف: اعترب القراءة الثابتة  -

كآية مستقلة، كام اعتنى بمعنى القراءة املتواترة واعتربها أوىل وأقرب للصواب من 

 القراءة الشاذة، واّتضح من خالل تفسريه أّنه رّجح األقوال ملوافقتها رسم املصحف

 .اإلمام
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طرق ترجيح متعلقة بالسياق القرآين: ملّا كان السّياق يرشد إىل تبيني املجمل،  -

ياق أوىل السياق واللحاق أوىل من غريه و جب إدخال الكالم  ومراعاة يف معنى  الس 

َمل الن صوص عىل  ،من خروجه وال يعدل عن ظاهر القرآن إال  بدليل، فت ح 

مل معاين  األقوال عىل حسب ما يقتضيه ظاهر اللفظ، حرّج حقيقتها، وت   كام حت 

 يف االستعامل عىل غريه . القرآن عىل أسلوبه األغلبي، وتقدم مفهومه اجلاري

 : طرق ترجيح متعلقة بالسنة واآلثار والقرائن.ثانيًا  -

ابن العريب ترجيحاته عىل صحيح السنّة النبوّية واعتربها أساس التفسري،  ىبن - 

ًا يف اآلية فال يصار إىل غريه  وتقديم قول عىل غريه، فإذا ثبت احلديث وكان نص 

معنى احلديث الصحيح إذا وافق قوالً من األقوال فهو كام أن  ويتعني القول به،

 مرّجح له عىل ما خالفه.

ح ملا وافقه، ويكون الّتجيح باآلثار: فسبب النّزول الّصحيح الرّصيح مرّج  - 

جد ما يعارضه  وفهم السلف حّجة عىل من بعدهم، وتفسري مجهور السلف راجح و 

 ة.ه داللة واضحة جليّ أو ال توجد في من قول ال يرتكز عىل دليل قويّ 

القول الذي تؤيده قرينة  بالقرائن الداخلية أو أمر خارجي: تتعلقطرق ترجيح  -

أوىل األقوال بتفسري اآلية عند اختالف العلامء يف تفسريها، وما تأّيد بقرآن مقّدم عىل 

 ة أوىل من غريه يف الّّتجيح.م مقام النبوّ كام أن القول الذي يعظّ  ما عداه من قول،

 ثالثًا: طرق الّتجيح بالقواعد املتعلقة بلغة العرب. -

التفسري اللغوي جزء من علم التفسري، ولذا ال يمكن أن َيلوا منه كتاب يف  

التفسري، فهو من أكرب مصادره،  و قد بنّي ابن العريب ما حيتاجه املفّّس من تعلم اللغة 
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عن خطأ من خالف لغة العربية، فأوضح وجهة ترجيح كثري من املفّّسين، ونّبه 

ما يتعلق العرب، وفّّسها بام ال يوجد فيها، فكانت علل ترجيحاته مبنّية عىل 

 باستعامل العرب لأللفاظ واملعاين ويّتتب عىل ذلك أن:

 كّل ما ثبت يف اللغة وصح  محل القرآن عليه يعترب مرّجح من املرّجحات.-

العام عىل عمومه أوىل من وبقاء  غة العموم أوىل من صيغة التخصيص،صي -

ثلج الصدر  .تصيصه بدون دليل قوي ي 

 ، وال ي رّجح بحمل املطلق عىل املقّيد إالّ بدليل.وىل من التفسريكام أن اإلطالق أ

يكون الّتجيح بقضايا لغوية، كالقول بعود الضمري، واألصل إعادة منها ما  و

 حيتاج إىل تقدير أرجح وأوىل ، وما الالضمري إىل أقرب مذكور ما مل يرد دليل خالفه

 -اهلل رمحه –ف كام سلك يكون الّتجيح باالشتقاق والرّص ممّا حيتاج إىل تقدير، كام 

 :يف ُتثلت باإلعراب تتعلق طرقاً 

وجوب محل كتاب اهلل عىل األوجه اإلعرابية القرية واملشهورة دون الضعيفة  -

 والشاذة والغريبة.

اإلعرابية الالئقة بالسياق، واملوالفقة ألدلة وجوب محل كتاب اهلل عىل األوجه  -

 الرشع.

 ومن بني التوصيات التي أرى أخذها بعني االعتبار ما يل:

دراسة ط رق الّتجيح يف مجيع كتب ابن العريب املشهورة واملشهود هلا بالغزارة  -

 العلمية، كالعارضة، والقبس...إلخ.
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ل كتاب ابن العريب، كأصول دراسة كّل  فّن من علوم الرشيعة عىل حدى من خال -

الفقه من خالل كتاب األحكام البن العريب، وعلوم القرآن يف كتاب األحكام 

 البن العريب...إلخ.

دراسة كّل  فّن من علوم الرشيعة عىل حدى من خالل كتب العلامء الراسخني يف  -

 العلم من سلفنا الصالح.

بيان معنى نزاع املفّسين ل ،فسري مجيعهاراسة عىل كتب التّ تطبيق مثل هذه الّد  -

 بمسالك الّتجيح.

 جيح عىل حدى يف ضوء ما كتبه املفّسون .رق الّّت طريق من ط   دراسة كّل  -

 

وأخريًا احلمد هلل الذي تتم بحمده الصاحلات، أن يّّس وأعان عىل هذا املشوار               

كام ، وعدم اإلملام باملوضوع ،قصرياالعّتاف بالتّ طور إال  وال ينبغي يف هذه الّس الطويل، 

 ،فأرجوا اإلضافة والتصويب -واهلل صدقًا ال تواضعاً -عّتف بعدم كامل هذه الدراسة أ

وهو جهّد مقّل، توخيت الصواب قدر اإلمكان، فام كان فيه من حق فمن اهلل وحده، وما 

رب  كان فيه من خطأ فمن نفيس ومن الشيطان، وأستغفر اهلل منه، وأسأل اهلل العظيم

  العرش الكريم، أن ينفعني وكّل ناظر فيه بام فيه من خري.

 واحلمد هلل محدًا كثريًا طيبًا مباركًا فيه، كام ينبغي جلالل وجهه وعظيم سلطانه.              

نا حممد وعىل آله وصحبه م عىل نبي  وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني وصىل اهلل وسلّ 

 .أمجعني
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111 

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ    ڳک  گ       گ    گ   گچ 

ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ      ۀ  ہ    ںڱ  ڱ

 چہ  ہ  

آل عمران:  71، 72

181 

ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  چ 

ی      جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  

 چحب  خب   

ائ  ەئ    ائې  ې        ې  ې     ى  ىچ  11النساء :   72

 چۆئەئ  وئ    وئ  ۇئ  ۇئ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ  19النساء:   90

ڀ  ڀ    ڀپ    پ  پ  پ

ڀ  ٺ       ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  

 چٿ  ٿ  ٹ  ٹ    ٹ  

ھ  ھ      ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  چ  19النساء:  090

ڭ    ۇ    ۇ  ۆ   ۆ      ڭڭ  ڭ
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  ۅۈ  ۈ      ٴۇ  ۋ  ۋ      ۅ

ې  ې           ې   ى    ېۉ  ۉ

 چى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  

   پٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  چ 01النساء :  008

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ    ڀڀ  ڀ  ڀ

ڤ    ٹٿ       ٿ  ٹ  ٹ  ٹ

  ڦڤ  ڤ     ڤ  ڦ  ڦ  ڦ

ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  

 چچ  چ  ڇ       ڇ   ڇ  ڇ    چچ

99 ،11 ،

119 

ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ     چ  09النساء : 

ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  

  ڳگ  گ  گ  گک    ک  ک

ڱ  ڱ  ڱ    ڱڳ  ڳ   ڳ

ں  ں    ڻ  ڻ  ڻ  

ہ  ہ  ھ    ہڻ  ۀ  ۀ   ہ

ھ  ھ   ھ  ے    ے  ۓ  ۓ  

ۈ    ۈڭ  ۇ   ۇ   ۆ  ۆ  ڭڭ  ڭ

 چۅ  ۉ  ۉ    ې    ۅٴۇ  ۋ  ۋ

ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  چ  11النساء :  10

ڦ    ڦڤ  ڤ  ڦ     ڦ
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 چڃڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ

ہ     ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ چ  11النساء :  119، 90

ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ       ڭ    

ۇ  ۆ            ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ     ۇڭ  ڭ  ڭ

ۋ    ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  

ى  ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ  

 چۇئ      ۆئ  ۆئ          ۈئ  ۈئ  ېئ    ۇئوئ  وئ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  چ  12النساء:  

ڀ         ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    

ٿ     ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  

 چڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ  ڦ  

ۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ    چ 97النساء :  001

ى    ائ  ائ  ەئ     ىۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې

 چوئ    ۇئ  ۇئ           ۆئ   ۆئ  ۈئ    وئەئ

ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ    ڍچ  90النساء، 121، 119

 چک   ک  ک  ک      ڑژ  ژ  ڑ

ۀ   ۀ  ہ  ہ    ہ  ہ  ھ  ھ  چ  91 النساء: 019

ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ   ڭ  

ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  

ۋ  ۅ  ۅ     ۋۆ  ۈ  ۈ    ٴۇ
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ى     ى    ېۉ  ۉ  ې  ې   ې

 چائ        ائ  ەئ  ەئ  وئ   

  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃچ  ٩٩3النساء :  001

ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  

 چڇ   ڍ  ڍ    ڇڇ

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ    چ   119النساء :   100

ٺ    ٺپ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ

ڤ  ڤ    ٹٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ

ڦ   ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ          ڦڤ  ڤ  ڦ

 چڃ  ڃ  ڃ  چ  

ڳ    گک  ک  ک  گ   گ  گچ  111النساء:   178

ڱ  ڱ  ں    ڱڳ  ڱ   ڳڳ

 چں  

87، 121 ،

111 

 

ک  ک    کژ  ژ  ڑ  ڑ  کچ  1املائدة،

گ    گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ 

 چں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ    ڱڱ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  چ  1املائدة :  887، 71

پ      ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ 

 چٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ    ٿ  ٿ  

99 ،12 ،

119  ،129 

ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  ٱ  ٻ  چ  1املائدة : 



 فهرس اآليات

~ 231 ~ 
 

پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  

 چٿڀ  ٺ      ٺ  ٺ  ٺ

ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ    ڄچ  10املائدة:  090

ڇ  ڇ   ڍ    ڇچ  چ   چ  چ   ڇ

ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ      ڌڍ

ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  

ک   ک  ک  گ  گ  

  ڱگ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ

ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  

 چڻ  ڻ  ۀ  

ٿ  ٿ   ٺ  ٺ  ٺ   ٿ چ  17املائدة:  089

 چڤ  ڤ    ڤ   ڤ    ٹٿ         ٹ  ٹ   ٹ

گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ    گچ  11املائدة:  018

ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  

ۀ  ہ     ۀڻ  ڻ  ڻ  ڻ

ہ  ھ  ھ  ہہ

ۓ  ڭ  ڭ  ڭ    ۓھ    ھ  ے  ے

ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ     ۇڭ

ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې     ۅۋ   ۋ  ۅ

ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ     ەئى  ى  ائ  ائ
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ىئ  ی    ىئېئ  ېئ   ېئ   ىئ  ۈئۆئ   ۈئ

 چی  ی  ی  جئ   

پ    ٻٱ  ٻ  ٻ  ٻچ  10املائدة:  018

ٺ  ٺ    ڀپ   پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ

ٿ  ٹ  ٹ    ٿٺ  ٺ   ٿ  ٿ

 چڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ     ڤٹ  ٹ

ک  گ  گ   گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  چ  78املائدة:  002

 چں   ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ    ڱڱ  ڱ  ڱ

ڭ  ۇ  ۇ  ۆ    ڭ  ڭ  ڭ چ  79 : املائدة  101

 چۋۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ

ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  چ  91املائدة:  71

ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ   گ  گ  

 چڱ  ڱ    ں     ں    ڱڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ

199-022، 

078 ،121 

ۉ  ې    ۉۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅچ  99 املائدة:

ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ     ەئ  وئ  وئ  

ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ        ېئ   ېئ  

حئ  مئ  ىئ     جئىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی

حت  خت  مت  ىت    جتحب  خب  مب  ىب  يب  جبيئ

 چيت   

ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  چ  121 املائدة: ، 178، 171
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ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ   ک  ک  ک  

ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  

ڱ  ں  ں  ڻ     ڱڱ  ڱ

ڻ  ڻ  ڻ     ۀ   ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  

ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ        ڭ     ڭ  ڭ     ھھ  ھ

 چۇ  

 :  األنعام 87

110- 111 

 

ې  ى    ېۉ  ۉ   ې  ېچ 

ۇئ   ۇئ    وئى       ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ

 چۆئ  ۆئ  ۈئ   

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  چ  192األعراف:   72

ٿ    ٺٺ  ٺ  ٺ  ڀڀ   ڀ  ڀ

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ    ٹٿ  ٿ  ٿ    ٹ  ٹ  ٹ

ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  

 چڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  

ڃ  چ    ڃڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃچ  172األعراف:   198

ڇ  ڇ  ڇ         ڍ    ڇچ  چ   چ

 چڍ  

ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  چ  021األعراف:  018

 چۋ  ۅ  ۅ  

ېئ     ۇئ  ۆئ  ۆئ     ۈئ  ۈئ  ېئچ  09األنفال :   71، 99
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 چىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی     ىئېئ

ک  ک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  چ  19التوبة:  021

ڱ  ڱ  ڱ    ڱڳ  ڳ   ڳ

 چں  ں  ڻ  ڻ                  ڻ  ڻ  

ۅ  ۉ  ۉ        ې    چ  11التوبة :   10

ى  ى  ائ  ائ  ەئ    ېې  ې

 چەئ   

ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ    چ 20التوبة :   

ہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ  

  ڭڭ  ڭ  ڭ   ۓھ  ھ  ے  ے  ۓ

 چۇ  ۇ    ۆ  ۆ  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ  ٩00التوبة :  010

پ   پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  

ڀ  ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ          

 چٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ٹٿ  ٿ  ٹ

ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ    ڦڤ  ڤ  ڦ  ڦچ  ٩04التوبة :  079

چ  ڇ  ڇ  ڇ    چڃ    ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ

 چڍ  ڌ  ڌ  ڎ     ڍڇ

ڎ  ڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑ   ڑ  چ  129التوبة :  ، 71

ک  ک  ک  ک  گ  گ    گ  گ  ڳ  
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ں  ں  ڻ   ڻ    ڱڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ     ڱ

 چڻ  ڻ  

ەئ  وئ  وئ  ۇئ           ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  چ  100 التوبة،   117

ۈئ  ېئ     ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   ی   

 چی  ی   

  ڇڃ  چ  چ   چ  چ  ڇ  ڇچ  12يونس :   171

ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  

 چڈ  

ڳ           ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ   ڱ     گگچ  1هود:  019

 چں  ں   

ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ    چ  19هود :   89

 چۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې      ې    ۋٴۇۋۈۈ

ۓ     ۓہ  ھ  ھ  ھ     ھ  ے       ےچ  111هود :  11

 چۇ  ۇ  ۆ     ڭڭ  ڭ  ڭ

ڻ  ڻ  ۀ        ڻڱ  ڱ  ں  ں  ڻچ  01يوسف :  011، 178

ۀ  ہ  ہ         ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  

 چے    ے  ۓ  

 چڻ  ۀ  ۀ   ہ    ڻں  ں  ڻ  ڻچ  01الرعد:  89

پ    پٱ  ٻ  ٻ     ٻ  ٻچ  11الرعد:  021

پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  
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 چٺ  ٺ  ٺ   

ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  چ  19إبراهيم:  012

 چڭ  

 چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ              پ  پ  چ  81احلجر:  099

ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ    ۈۆ   ۆچ  1-9:  النحل  87

 چۅ  ۅ   ۉ  

 چٺ  ٺ  ٺ   ٿ    ٺڀچ  11النحل :  91

ڄ     ڄ  ڄ     ڄڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦچ  17النحل:  71

 چڃ  ڃ   

ٿ   ٹ     ٹ  ٹ    ٿٿ  ٿچ  11النحل:  199

 چٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ   ڦ  

  ںگ  ڳ          ڳ  ڳ      ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱچ  19النحل:  079

ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  

 چہ  ھ  ھ  ھ  ھ    ے  ے    ہہ

 چٹ  ٹ  ٹ    ڤ     چ 72:  النحل  87

ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے     چ 01اإلرساء،  118

 چۓ  ۓ  

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ    ٿ   ٹ  چ  09 اإلرساء: 081

 چٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  

  ڍڇ  ڇ  ڍ  ڇچ  چ   چ  چ  ڇچ  11اإلرساء،  118
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 چڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ     ڈ  

 چېئ  ېئ    ىئ   ىئ  چ  11 طه:  91

ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  چ  119 طه: 091

 چڦ  ڦ  

ڎ  ڎ   ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  چ  112طه:   72

گ  گ  گ    ڳ  ڳ     گک    ک     ک

 چڳ   ڳ  ڱ  ڱ  

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ       چ   87األنبياء:  72

ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  

 چۀ   

ڑ  ڑ  ک  ک          ک   ک  گ  گ  گ  چ  9احلج :   11

گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ   ڱ  ڱ  ں  

ہ  ہ     ہں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ

ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ   

ۇ  ۇ    ڭۓ  ڭ  ڭ  ڭ

ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  

ې  ى    ېۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې

ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ  وئ  وئ  

 چۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   

ۀ  ۀ    ڻں  ں  ڻ     ڻ  ڻ  چ 19احلج:   89
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ہ  ہ  ہ  ہ  ھ     ھ   ھ  ھ  ے  

 چے  ۓ  

ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   چ  10احلج:  071

 چڦ      ڦ  

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  چ  11احلج :   119

ڭ  ۇ     ڭے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ےھ  ھ

ۋ     ۋۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ

 چۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  

پ  پ  پ    پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻچ  19احلج :   101

 چڀ   ڀ  ڀ  

ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک     ک  ک       ک      چ  90احلج،  181

 چگ   گ  گ  گ  ڳ    

-99املؤمنون :   101، 102

11 

ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  چ 

ىئ   يئ  جب  حب  خب  مب  ىب  يب  جت  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  حت  خت   

پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  

 چٺ  ٿ  ٿ  

ۈ  ۈ  ٴۇ  چ   01النور:   72

  ېۅ  ۅ  ۉ  ۉۋۋ

ائ  ائ        ەئ    ىې  ې   ې  ى
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 چەئ  وئ  

ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  چ  11النور:  080

ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ     ڦڦ

چ  چ  ڇ  ڇ    چڃ  ڃ    ڃ  ڃ  چ

ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ    ڍڇ  ڇ

ک  ک  گ  گ    کژ  ژ      ڑ  ڑ         ک

 چگ  گ  ڳ   ڳ  ڳ   ڳ  

ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  چ  10 : النور  181

ٿ    ٺپ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺ

ٿ  ٿ   ٿ  ٹ     ٹ  ٹ  

ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ     ڤٹ

ڃ  ڃ  ڃ    ڃڦ  ڄ  ڄ     ڄ   ڄ

 چچ  چ  

ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  چ  11 :فرقانال 012

 چٿ   ٿ   

ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ   ۇ              ۇ  چ  11الفرقان:   89

 چۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  

 چى  ائ  ائ  ەئ  چ  19الشعراء:   72

ہ  ہ   ہ  ھ     ھ  ھ  ھ  ے  چ  [19النمل:] 1

ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  
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 چۇ  ۇ  ۆ  ۆ 

ی  جئ  حئ   مئ    ىئ     يئ    جب  چ   19النمل:   72

 چحب  خب   

پ    پٻ  ٻ  ٻ  پ   پ ٱ  ٻ چ  10لقامن: ن

ٺ  ٺ                ٺ  ٿ  ٿ    ٺڀ      ڀ   ڀ    ڀ

 چٿ  ٿ  

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ    چ  چ  چ  11لقامن: ن

چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ     ڍ  ڌ   ڌ  

 چڎ  ڎ  

ڭ  ۇ     ڭے  ے         ۓ  ۓ     ڭ        ڭچ  17السجدة:   72

 چۇ  

ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ            ۓ   ڭ  چ  07األحزاب :   17

ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  

 چۆ  ۈ  

ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  چ  19األحزاب:  088

ڈ      ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  

 چگ  گ  ڳ  ڳ       گک  گ

ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ      ۈ  ۈ  ٴۇ     چ 92األحزاب :   117

 چېۋ  ۋ    ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې

 چىت  يت  جث  مث  ىث           يث  حج  مج   چ  91الصافات:  011
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 :الصافات  89

119- 102 

ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  چ 

 چۓ  ڭ   ڭ  

الصافات:   89

109- 112 

ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  چ 

 چ

 چڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ    چ 0ص:  72

   ڎڌ  ڌ  ڎ  ڍچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍچ  01ص:   72

ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  

 چک   گ    گ      گ  گ     ڳ  

 چائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  چ  17ص:  011

 چې  ې  ې  ې  ى  ى   چ  81الزمر:   89

چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ    چ  07غافر :   101

  ڑڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڎڍ  ڌ  ڌ
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 الصفحة الراوي  طرف احلديث 

ثاً  اُنثاالا  موسىوأب االْست ْئذا

 األشعري

120 

ُقْلت يفا أاخ  اوا نا أا لهما سا وا ْيه  لا ُهعا لهيالله ْيتالنهب يهصا تا ة  :  أا ْجرا
ياهْل  لا يعا

اي ْعن  . با

الا  قا ا:  فا ها
اْهل  ُةأل  ْجرا

ْتاهْل  تُبااي ُعناا؟قاالا : ُقْلت. ماضا ما الا :  عا

اد   ها اجْل  وا
م  ْسالا لاياإْل   عا

ع  199 جُمااش 

ُكْمياْخُدُمن ى
ن  ْلاما
نْغ  ْسل يُغالاًمام  أبو طلحة  اْلتام 

 األنصاري

022 

بااْلُغْسُل  جا ْدوا قا فا تاانا
تااُناخْل 

اخْل  سه ما وا
ااأْلاْرباع  ب ها بايْناُشعا لاسا اجا  عائشة  إ ذا

 

120 

لاْلت   ْد حا قا  فا
ْئت  ْن ش  ي ما

سبيعة  اْنك ح 

 األسلمية

017 

ا  ُه : يا الا لا قا ما فا له سا  وا
ْيه  لا ىله اهللهُ عا اءا إىلا النهب ي  صا ُجاًل جا أانه را

ْتن ي  ذا أاخا  وا
 
اء لن سا

ت ل  ْ ْبت اللهْحما اْنتارشا ا أاصا ُسولا اهلله  ؛ إّن  إذا را

ة   ْهوا  شا

 001 ابن عباس

ياا.. نا ًة زا أا اْمرا نها وا
ُجاًل م  را النهب ي  إنه را أاما ما  .فا له سا  وا

ْيه  لا ىله اهللهُ عا صا

اا ما فاُرمج  ه 
مْج   ب را

ْبد  اهلله  ْبن   عا

را ،  ُعما

اب ر  ْبن   جا وا

ْبد  اهلله   عا

 

اًذا إ ىلا  ْبعاثا ُمعا ْن يا ادا أا ما ملاها أارا له سا  وا
ْيه  لا ىله اهللهُ عا ُسولا اهلله  صا أانه را

: ن  قاالا ْيفا تاْقِض  إ ذا اْلياما تااب  كا
الا أاْقِض  ب ك  اء  قا ضا لاكا قاضا را ا عا

بن  معاذ

 جبل

121 
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ىله اهللهُ   اهلله  صا
ُسول   را

ب ُسنهة  الا فا تااب  اهلله  قا
ْ جتا ْد يف  ك  إ ْن ملا الا فا اهلله  قا

يْه   لا ىله اهللهُ عا  اهلله  صا
ُسول   را

ْ جتا ْد يف  ُسنهة  إ ْن ملا لهما قاالا فا سا  وا
يْه  لا عا

ما وا  له سا با وا ا الا آُلو فارضا ْأي ي وا ُد را الا أاْجتاه  تااب  اهلله  قا
الا يف  ك 

ي  ذ  قاالا احْلاْمُد هلل ه  اله ُه وا ْدرا لهما صا سا  وا
ْيه  لا ىله اهللهُ عا ُسوُل اهلله  صا را

ُسولا اهلله    را
ُسول  اهلله  مل اا ُيْريض  ُسولا را فهقا را  وا

ُسولا  نا اْثناتانْي  ،  -صىل اهلل عليه وسلم  -اهلله  أانه را
فا م  ا اْنرصا

ُسولا اهلله  ا را يتا يا الاُة أاْم ناس   الصه
ت  ْين  أاقارُصا ُه ُذو اْليادا الا لا قا  فا

ة وأاب ْيرا  002 ُهرا

هلله  ُسوالا نهرا  -صلياللهعليهوسلم- أا

الا  قا ْماًلفا تُقا افا ْأُسُهياتاها را وا ْيه  لا عا فا قا ام كا أا »  وا وا ها يكا
مْ «.  ُيْؤذ  . ُقْلُتناعا

الا  كا »  قا ْأسا ْقرا
 « فااْحل 

كعب بن 

 ُعجرة

198 ،

087  

ااوا  يااهب 
ث  ه ْترشا ب سا لا ْفًشاوا

تْح  لا اداخا ْوُجها ازا نْها ياعا اُتُوف  يهةإ ذا
ل  ياجلااه 

املْاْرأاةف  أن 

ناة   ااسا هب  تهيتاُمره يًْئاحا الاشا يًباوا
ط  سه  ملاْتاما

 018 أم سلمة

ىله  النهب يه  أنه  ْيه   اهللهُ صا لا ما  عا له سا انا  وا ىلا  كا ل ه   عا قا ُجل   ثا اُل  را هُ  ُيقا ةُ  لا را ْركا  كا

، تا الا  فااما قا ْيه   النهب ي   فا لا ُم: عا الا  النهار   يف   ُهوا  السه

عبد اهلل بن 

 عمرو

128 

ا ذا كا اْصناُعواهب  ها ْيُكْمفا لا عا ناده ،فااما ْحش  اْلوا
اب د  أاوا كا اب دا اوا

ب أل  اإْل  ه  ذ  ها
ل  رافع بن  إنه

 خديج

79 

جْلانهةا  الا اداخا اها نْأاْحصا ينااْساًمما
ت ْسع  ًةوا ْسعا

ت  ه  ل له  197 أبو هريرة إ نه

يٌّبااهُباا
ل  عا وا

ْلم  يناُةاْلع  د  اما نا  021 ابن عباس أا

ليٌّبااهُباا عا وا
ة  ْكما

اُراحل  ادا نا عل بن أيب  أا

 طالب

021 

 
 
 120سعيد  وأب إن ام املاُء من املاء
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 اخلدري

اىلا  ُهتاعا لله الا ْنزا أا ،فا
ة  املْاْروا اوا فا ب الصه ُجأاْنناُطوفا ره تاحا اُكنهانا  }:  إنه

ةا  املْاْروا اوا فا يْ  { الصه لا ُهعا لهيالله صا ُسواُلللهه  نهرا سا باْيناُهاما ُثمه افا لطهوا لهاما سا وا  ه 

 129 عائشة

ا  يثا ُرْؤيا د  ُه حا را لا كا ما فاذا له سا  وا
ْيه  لا ىله اهللهُ عا ُجل إىلا النهب ي  صا را اءا جا

يًْئا  أاْيت شا را الا : وا  قا
ف يه  ْمنًا، وا سا اًل وا سا ُف عا

نْط  ي تا
ت  ة  اله له الظ 

 إىلا اأْلاْرض  
 
ء اما ْن السه

اًل م  اص   وا

 028 أبو هريرة

يالنهب ى   لا ُجإل   را اءا  -صلياللهعليهوسلم- جا

باْطنُهُ  قا ياْستاْطلا
نهأاخ  اإلا  قا ُسواُلهلله . فا را الا قا »  -صلياللهعليهوسلم- فا

الً  سا عا ه 
 .« اْسق 

أبو سعيد 

 اخلدري

071 

ْدعا  قا اوا صا عا
ه  ب ياد  وا دا

ملْاْسج  لهاما سا وا ْيه  لا ُهعا لهيالله صا ُسواُلللهه  ْيناارا لا عا لا خا دا

قا  دا الصه
ه  اذ  هب  را اءا لاْوشا قاالا وا نْو 

اْلق  ل كا اف يذا ناب اْلعاصا ًفافاطاعا شا نااحا قا ُجل  را قا له

ْأكُ  يا
ة  قا دا الصه

ه  اذ  هبه نهرا قااإلا  اوا نْها
ب أاْطيابام  قا ده تاصا

ةة  يااما
اْلق  ياْوما فا  اُلحْلاشا

عوف بن 

 مالك

180 

قا  ْمفا ْيه  لا عا جا را خا اهب  فا با نْدا
اٍمع  صا

خ  باةا لا جا لهما سا وا ْيه  لا ُهعا يالله له النهب ي صا عا
م  سا

 : الا

ُهب   يلا نْباْعٍضأاْقض 
م  ْبلاغا أا ْنياُكونا باْعًضاأا له عا لا ياخْلاْصُمفا

ُياْأت ين  إ هنه وا ابارشا  نا أا اما إ نه

ل   فا ذا نْالنهار  م  ة  ْطعا
ياق 
ه  إ نهاما ٍمفا

ُمْسل  ق  ُهب حا ْيتُلا ضا نْقا ما فا ق 
اد  ُصا ُبأاهنه

أاْحس  وا كا

ا ْعها يادا
اأاْول   ْلياْأُخْذها

 121 أم سلمة

ا  يارسه تا اْنُسْكاما
اك يناأاو  سا ما

تهة 
باْيناس 

قٍ را ْقب فا ده اٍمأاْوتاصا يه أا ةا كعب بن  ُصْمثاالاثا

 عجرة

198 

ُر  فا ُه، السه ابا ا رشا ُه وا اما طاعا ُه وا ْوما ُكْم نا دا ْمناُع أاحا اب  ، يا ذا ْن اْلعا
ة  م  ْطعا

ق 

ُجوعا إىلا أاْهل ه   ْل الر  ج  ْلُيعا تاُه فا ْما ُدُكْم هنا ا قاىضا أاحا إ ذا  فا

 111 هريرةو أب
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لله  ُسوال  را
يااة  يحا

ان ف  اْلُفْرقا ةا ُأُسورا اٍمياْقرا زا
بْن ح 

ك يم  ْبناحا اما شا ْعُته 
م  صا سا ه 

ٍةملاْ  ريا
ث  لايُحُروفٍكا اعا ُؤها ْقرا يا اُهوا إ ذا  فا

هت  اءا را
ْعُتل ق  اْستاما فا لهما سا وا ْيه  لا ُهعا يالله له

ا فا ة  الا يالصه
ُرُهف  او  ْدُتُأسا

ك  فا لهما سا وا يْه  لا ُهعا لهيالله صا ُسواُلللهه  ارا يها
ْئن  ُيْقر 

أا  نْأاْقرا ُقْلُتما بابُْتُهفا لا فا لهما تهيسا اْنتاظاْرهُتُحا ُأقا تاْقرا ْعُتكا
م  يسا

ت  اله ةا ورا الس 
ه  ذ  ها كا

ُسو إ نهرا ه  الله وا ْبتافا ذا ُقْلُتلاُهكا فا لهما سا وا ْيه  لا ُهعا لهيالله صا ُسواُلللهه  ارا يها
ن  أا اْقرا ألا

اْنطالا  فا ْعُتكا م  يسا
ت  اله ةا ورا الس 

ه  ذ  يها
ن  أا أاْقرا ُهوا لا لهما سا وا ْيه  لا ُهعا لهيالله صا للهه  الا

إ لا  يْقُتب ه  إ ن  ه  لله ُسوالا ُقْلُتياارا أاُقوُدُهفا لهما سا وا ْيه  لا ُهعا يالله له صا للهه  ُسوال  ريا

يُسورا 
ن  ْأتا ْقرا أا إ نهكا اوا يها

ْئن  ْمُتْقر  لايُحُروفٍلا عا
ان  اْلُفْرقا ةا ُأُسورا ْقرا ايا ذا ْعُتها

م  سا

يسا 
ت  اله ةا اءا را

ااْلق  أاها را قا افا ْأها اُماْقرا شا
يااه  الا قا فا

ان  اْلُفْرقا ُسواُللله ةا را الا قا ْعُتُهفا
م 

ن ي أا ْقرا يأا
ت  االه ْأهُتا را قا ُرفا اُعما ْأيا ْقرا االا قا ْتُثمه لا اُأْنز  ذا كا ها لهما سا وا ْيه  لا ُهعا يالله له صا

ه 

ُسواُلللهه   الارا قا ْتُثمه لا اُأْنز  ذا كا ها لهما سا وا ْيه  لا ُهعا يالله له صا ُسواُلللهه  را الا قا افا ها

له  سا وا ْيه  لا ُهعا يالله له نْهُ صا م  ا يارسه اتا ُءواما اْقرا أاْحُرفٍفا
ة  ْبعا يسا لا عا لا ُأْنز  اْلُقْرآنا إ نه  ما

عمر بن 

 اخلطاب

109 

له  سا وا ْيه  لا ياللهُهعا له صا للهه  ُسوال  را
ْهد  لايعا عا ض 

ائ  ياحا
ه  ُوا أاهتا اْمرا را اْبنُُعما قا له طا

له  طا را ْبناُعما اللهه  ْبدا عا نه اإلا  قا فا لهما سا وا يْه  لا ُهعا لهيالله صا للهه  ُسوالا ُررا ُعما لا أا سا فا ما

ُهعا  يالله له ُهالنهب ي صا لا الا قا فا ض 
ائ  ياحا

ه  ُوا أاهتا اْمرا لهما قا سا وا ْيه  : لا

النهب   أا را قا وا را ْبنُُعما االا ْكقا
ْقأاْول ُيْمس  ْليُطال  ْتفا اطاُهرا ذا قااإلا  اوا ها ده افارا ْعها

اج  رُيا
ل 

هت    ده
يُقبُل ع 

ُقوُهنهف  فاطال  اءا ْقُتاْملن سا له اطا االنهب ي إ ذا ا يااأاهي  لهما سا وا
يْه  لا ُهعا لهيالله ي صا

 نه 

عمر بن 

 اخلطاب

111 

ُه، ظهما عا وا اْلُغُلولا را كا يًبافاذا
ط  خا لهما سا وا ْيه  لا ُهعا لهيالله صا ُسواُلللهه  يناارا

ف  اما قا

الا  قا  }:  وا

ا لاها س  را فا ه 
بات  قا لاريا عا ،وا اء  ااُثغا هلا اة  شا

بات ه  قا لاريا عا
ة  يااما

اْلق  ُكْمياْوما دا يانهأاحا
ُأْلف  الا

-199 أبو هريرة

191 
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ُقوُل  يا ة  ما ْحا ثْن ي: محا هلله ،أاغ  ُسوالا ارا أاُقوُل . يا : فا

لهْغت ْدبا يًْئاقا شا نْاللهه 
م  أاْمل ُكلاكا  الا

ُسوُل اهلله   انا را ْيه  -كا لا ىله اهللهُ عا لهما  وآلهصا سا نْدا  -وا
اًل ع  سا ُب عا رْشا يا

ُة  ْفصا حا ا وا ْيت أانا اصا تاوا ا فا ها نْدا
ْمُكُث ع  يا ْحٍش، وا  جا

ْينابا ب نْت  زا

نْك  ُد م  ، إّن  أاج  ريا
اف  غا ْلت ما ُه: أاكا ْلتاُقْل لا ا فا ْيها لا لا عا خا ناا دا

ت  يه ىلا أا عا

قاالا  ريا
اف  غا يحا ما

ْينا :ر  نْدا زا
اًل ع  سا ْبت عا ك ن ي رشا  لا .وا با ب نْت  الا

بْتاغ ي  ًدا يا ي أاحا لاْفت الا خُتْرب   ْد حا قا ُه.وا ْن أاُعودا لا لا ْحٍش، وا جا

ه   اج  اةا أاْزوا ْرضا  ما

 021 عائشة

ا ُكنْت نا ُأم ي أا نْ  وا نيا  م 
ف  نْ  املُْْستاْضعا ، م  نيا

ن  ل كا  املُْْؤم  ذا هُ  أانه  وا  ُأمه

ْت  ْ  أاْسلاما ملا بهاُس  ُيْسل مْ  وا باعا  اْلعا اته هُ  فا ، يف   ُأمه ين  انا  الد  كا ا وا ها
اْجل  نْ  أل   م 

نيا 
ن   املُْْؤم 

بهاسٍ  اْبن    111 عا

ُهْمف   ْكلا باار  اللهُهمه ةا كه يُمما
اه  إ ْبرا ب ه  ما ره حا ثْلااما

ام  ْيها بالا ْيناجا ُماابا ر  يُأحا إ ن  ُهمه الله

مْ  ه  اع  صا وا ْ
مه   يُمد 

أبو طلحة 

 األنصاري

022 

ه  نيا
ىلا الا ُأْلف  عا ، وا اء  اا ُثغا اة  هلا  شا

بات ه  قا ىلا را  عا
ة  يااما

ْوما اْلق  ُكْم يا دا أاحا

ة   ما ْحا اا محا س  هلا  فارا
بات ه  قا  را

ة وأاب ْيرا  199 ُهرا

ْت  لا زا ُْمب ُظْلمٍ ) مل انا هنا ملاْياْلب ُسواإ ياما نُواوا يناآما
ذ  ( اله

هُ  ُمناْفسا
ْظل  نااالايا ي  أا وا للهه  ُسوالا ارا اُلوايا قا ينافا

ياملُْْسل م  لا عا كا
ل  ذا قه »  قاالا . شا

ْبن ه   ُنال  ُلْقاما الا اقا ُعواما ملاْتاْسما ُكأا ْ الرش  ُهوا إ نهاما كا
ل  ذا ْيسا  لا

عبد اهلل بن 

 مسعود

019 

رجالٍوأمواهلم،ولكناليمين دماءا لوُيعطيالنهاُسبدعواهم،الدهعيناس 

عيعليه  علياملده

عبد اهلل ابن 

 عباس

011 

تُْقطاُعياُدُه. فا ةا ُقاْلباْيضا رْس  يا تُْقطاُعياُدُهوا فا ُقاحْلاْبلا يارْس  قا ار  ُهالسه ناالله عا  081 أبو هريرة لا
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ْلاًمسا 
ع  يه  ُسف  ْلتام  يًقايا طار  لاكا نْسا ما ياجْلانهة  وا يًقاإ لا طار  ُهب ه  ُهلا لله الا  أ أبو هريرة هه

اهللها  ْشُكر  الايا النهاسا ْشُكر  ناْلايا  س أبو هريرة ما

. ياجْلانهة 
ُهبايًْتاف  ُهلا نايالله با

اة  طا قا ص  ْفحا ْثلاما
ْوم  لا ًداوا

ْسج  ما لهه 
نْبانايل  عثامن بن  ما

 عفان

081 

اهلل وحده ال رشيك له، له  من تعاره من الليل فقال: ال إله إال

 امللك وله احلمد وهو عىل كل يشء قدير

 011 

قابْ 
ة  يااما

اْلق  ْوما ايا ُبها
اح  اصا ُبب ها ذه ُيعا حا

ائ  فا ْتصا لا
ٍُجع  ْرمها ف د  آالا ةا ا عارشا كا ا نْرتا ما

اء ضا ْلقا  الا

ة وأاب ْيرا  021 ُهرا

ْقلا  ْأُخُذوااْلعا ْنياْقتُُلواأاْويا ب واأا إ ْنأاحا ،فا نْي  تا ا ريا
أاْهُلُهباْيناخ  ياًلفا

ت  قا تالا نْقا  019 أبو هريرة ما

يد   ه  شا ُهوا فا
هل   ُدونااما لا

نُْقت  عبد اهلل بن  ما

 عمرو 

191 

ب يل  اهلله   سا
ُة اهلله  اْلُعْلياا فاُهوا يف  ما

ل  تاُكونا كا
اتالا ل  ْن قا اهلل بن عبد  ما

 عمرو

191 

نْناا م  ة  يحا
ف  اطٍصا ريا

ُهب ُكل ق  لا لا ُجع  ْبياُضإاله ُهأامْحاُرأاْوأا نْدا
ع  ُجٍلياُموُتوا نْرا

ام  ما

ب   ذه أاْوُمعا كا
ل  ذا ُباْعدا هلا ْغُفور  ،ما

ه  م  دا
يق  إلا ْرق ه  نْفا ام  يب ها ُيْكوا  ٍرفا

انا  ْوبا  020 ثا

دٌّ  ا فاُهوا را  أاْمُرنا
ْيه  لا ْيسا عا اًل لا ما لا عا

م  ْن عا  021، 71 عائشة ما

ائ ُر  ىله الرسه  تاوا ر  واهلل يا
ْحُكُم ب الظهاه  ْحُن نا  121 أبو هريرة نا

ُأو نااوا
بْل  نْقا

تاابام 
ُْمُأوُتوااْلك  أاهنه ْيدا با

ة  يااما
اْلق  ياْوما اب ُقونا السه ُرونا

ناْحنُاآلخ 

مْ  ه  نْباْعد 
 ت يناامُه 

 091 أبو هريرة

ب هُ 
ُنح  ب نااوا

يُح  بال  اجا ذا  022 أبو طلحة ها

اذْ  ْو اخته ُسولا اهلله  ؛ لا ا را ٍث : ُقْلُت : يا يب  يف  ثاالا ْقُت را افا ْن وا رت م    029بن  ُعما
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ىلى  يما ُمصا
اه  ام  إْبرا قا ْن ما

ا خته ُذوا م  ْت : وا لا نازا ىلى فا يما ُمصا
اه  ام  إْبرا قا  اخلط اب ما

ُا هتا ارا فه ياكا
ْنيُْعط  نْأا م  اللهه  نْدا

ُهع  ُملا آثا يأاْهل ه  ف  ين ه  ُدُكْمب يام  أاحا ألاْنيالاجه اللهه  وا

اهللهُ  ضا را يفا
ت   له

 027 أبو هريرة

إ ّن   ااهلله   وا اءا  إنْ  وا ىلا  أاْحل ُف  الا  اهللهُ شا نيٍ  عا م  ى يا أارا ا فا ها رْيا ا غا رْيً ا خا نْها
 م 

ي أاتاْيت إاله  رْي   ُهوا  الهذ  فهْرت خا كا نْ  وا ين ي عا م   يا

موسى  وأب

 األشعري

109 

يباْعدا 
ياْأت  ُْمُثمه يناياُلوهنا

ذ  له ُْمثاُمه يناياُلوهنا
ذ  له ُْمثاُمه يناياُلوهنا

ذ  له يُثامه
ْرن  قا النهاس  رْيُ خا

اهت  مْ  ادا ها هُنُْمشا أاْياما ُْموا هنا ْياما اهُتُْمأا ادا ها تاْسب ُقشا ْوم  قا كا
ل   ذا

عبد اهلل بن 

 مسعود

001 

ُة إىلا " اجْلُُمعا اُت اخْلاْمُس ، وا لاوا ا الصه ْيناُهنه ما اا با
ة  مل  ارا فه  كا

ة   اجْلُُمعا

باْت املْاْقتالاةُ 
باائ ُر " ويف رواية "ُاْجُتن  باْت اْلكا

ا ُاْجُتن   "ما

 71 أبو هريرة

ته  حا
الاة  يالصه

ف  نْب ه  يجا إ لا ُهوا باُهوا
اح  ُجُلصا ل اُملره ُيكا

الاة  يالصه
ُمف  له تاكا ُكنهانا

ْت: لا نيا ) ينازا
ان ت  قا ُقوُموال لهه  الام  ( وا ن اْلكا ينااعا هُن  وا

ُكوت  اب الس  ْرنا
ُأم   .فا

زيد بن 

 األرقم

009 
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 الصفحة القائل طرف األثر 

ىلا  ي عا
اي ْعن  ُقْلت : با ي فا أاخ  ا وا لهما أانا سا  وا

ْيه  لا ىله اهللهُ عا ْيت النهب يه صا ة . أاتا ْجرا
اهْل 

ا. ها
اْهل  ُة أل  ْجرا

ْت اهْل  الا : ماضا قا  فا

عٍ   170 جُمااش 

اهللااُ  ا؛فاقا ْمها لاْمياْفها فا يما
اأْلاث  اما ُجاًلطاعا أارا ْسُعوٍدأاْقرا اْبناما :  أانه

الا  ل كٍقا ناْما ْهبٍعا ياْبنُوا وا تهريا ًة،حا اءا را
االنهاُسق  لاها عا ،فاجا ر 

اج  اُماْلفا :  طاعا

ياُقوُل  ُجلا لره الا عا فاجا
اُماأْلاث يم  طاعا

ق وم  الزه ةا را جا ُجاًلإنهشا ْسُعوٍدرا أااْبنُما :  أاْقرا

ْسُعودٍ  ْبنُما ْبُداللهه  لاُهعا الا قا ،فا يم 
اُماْليات  ل ٍك :  طاعا اما

ُقْلتل  ،فا ر  اج  اُماْلفا :  طاعا

الا  ؟قا ل كا ذا يأاْنياُقولاكا را مْ :  أاتا  ناعا

ابن 

 وهب

111 

 أانه ُأنا 
 
ء اما نْيا السه با يْناُهْم وا ُْل با ْ حيا  ملا

ة  ل وا ب اْلُعْمرا ا أاها اُنوا إذا  كا
ار  ْن اأْلاْنصا

اًسا م 

ْدُخُل  ٍة الا يا ااجا
عا حل  جا را  فا

ْيت ه  ْن با
ل كا م  ْعدا ذا نُْهْم با

ُجُل م  جا الره را ا خا إ ذا ء  ، فا ْ يشا

 اْلباْيت  
ْقف  ْن أاْجل  سا

ة  م  ْن بااب  احْلُْجرا
  م 

 
ء اما بانْيا السه ْيناُه وا ُولا با  أاْن حيا

ي   ْهر   011 الز 

: أناملكًاسئلرمحهاهلل

. أرأيتمناستكتبمصحفاأتريأنيكتبعلياماستحدثهالناسمناهلجاءاليوم

 الأريذلكولكنيكتبعليالكتبةاألوىل: فقال

خاو الس 

 ي

111 

ْسأاُلُه  يق  تا د  ْكٍر الص  ُة إ ىلا أاب ى با  اجْلاده
اءات  ا جا ْكٍر ما اا أاُبو با الا هلا قا ا فا ها اثا ريا

م 

ُسول  اهلله    را
ل ْمُت لاك  َّف  ُسنهة  ا عا ما ْىء  وا تااب  اهلله  شا

صىل اهلل -لاك  َّف  ك 

ع ى -عليه وسلم ْيًئا فااْرج   شا

ة ب يصا  قا

ْبن  

ْيٍب   ُذؤا

011 

ا لاها الا قا ،فا ةا شا
ائ  لايعا عا رْيٍ ُعما

ْبن  ُعباْيد  عا ْلتما ، :داخا ُءونا اُنواياْقرا كا ْيفا  } كا

ْوا آتا الاْت {ُيْؤُتونااما رْيٍ  :؟قا يُعباْيُدْبناُعما
ل  الا اقا ها

نْد  نْع  ْجناام  را خا لاامه ْوا،فا أاتا ْأُتونااما  :يا

اا
ْوهل  ياْعن يب قا

م  النهعا نُْحُمر 
يهم  ب إلا ْتأاحا الا قا اما اْنياُكوناكا  :ألا

ْيياْأتُ  أا
 
يء نْاملْاج  ْوام  أاتا ْأُتونااما ائ ُفونا يا خا مُهْ ُنوباوا  وناالذ 

طااء  102 عا

ابا النهاسا ُجوع  ،  أاصا  ، وا
ة  ْيفا ي احْلُلا لهما ب ذ  سا ىله اهللهُ وا عا النهب ي  صا اف ع  ْبن  ُكنها ما  79را
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ُروا  ْقد  ْم يا لا ري  فاطالابُوُه فا
ع  ا با نْها

ناده م  نااًم ، فا غا  وا
ْيه  لا ْبناا إب اًل عا أاصا فا

ْيه   لا يْ ،عا يإلا أاْهوا ُهاهللهُفا باسا ْهٍمفاحا ب سا ُجل  را  .ه 

يٍج  د   خا

ا  األا قا ُمنااد ًياُينااد ي؛فا را أاما ،فا ياُمخْلاْمر  تاْحر  لا نازا ،فا ةا اب يطاْلحا
أل  نْز  يما

ف  ْوم  يااْلقا
اق  ُكنْتسا

ةا  الا : ُبوطاْلحا ْوُت؛قا االصه ذا اها اْنُظْرما ُقْلت: ُاْخُرْجفا ْجت،فا را : فاخا

اُمنااٍدُينااد ي ذا ْت : ها ما قاْدُحر  اخْلاْمرا إنه الال  .أاالا قا : فا

يخ   نْاْلفاض  اخْلاْمُرم  انا كا ا،وا ْقها أاْهر  ْبفا الا . اْذها يناة  :  قا ك املْاد  كا يس  ْتف  را . فاجا

ْوم   باْعُضاْلقا الا قا يُبُطوهن  مْ :  فا ياف 
ه  وا ْوم  لاقا

الا . ُقت  اىلا :  قا ُهتاعا لله الا أاْنزا  }:  فا

طاع ُموا ياما
ف  نااح  ُ

ااجت 
احل  ُلواالصه

م  عا نُواوا يناآما
يالهذ  لا عا ْيسا   { لا

بن  أاناس

 مالك

71 

ُأم ي أاناا ُكنْت نْ  وا نيا  م 
ف  نْ  املُْْستاْضعا ، م  نيا

ن  ل كا  املُْْؤم  ذا هُ  أانه  وا ْت  ُأمه ْ  أاْسلاما ملا  وا

بهاُس  ُيْسل مْ  باعا  اْلعا اته هُ  فا ، يف   ُأمه ين  انا وا  الد  ا كا ها
اْجل  نْ  أل  نيا  م 

ن   املُْْؤم 

 اْبن  

بهاسٍ   عا

108 

ام   قا ْن ما
اْذت م  ْو اخته ُسولا اهلله  ؛ لا ا را ٍث : ُقْلُت : يا يب  يف  ثاالا ْقُت را افا وا

ىلى  يما ُمصا
اه  ام  إْبرا قا ْن ما

ا خته ُذوا م  لاْت : وا نازا ىلى فا يما ُمصا
اه   إْبرا

را  ُعما

ا 
يض  را

نْ  هُ اهللهُ عا

199 ،

191 

لاك   ينااًراوا
د  يناار 

الاد  اوا ً ْرمها
د  ْرمها 

د  س  ياما ُجاًلبكنزفا ُباللهُهرا ذ  ُهالاُيعا رْيُ اغا يالاإهلا
االهذ  وا

ت ه   دا
د ينااٍرعليح  وا

ٍ ْرمها ُكل د  عا ُهحتيُيوضا ْلدا
ُعج  س   ْنُيوا

عبد اهلل 

بن 

 مسعود

020 
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 فهرس األشعار

 الشعر القائل الصفحة

أبو  س

 العتاهية

 
 
اء ل  امُرؤ  تالقاُه هلل شاك راً؛ وقله امرؤ  يرَضا لُه بقضا قا  لا

 
 
ة  ، وهلل  إحسان  وفضُل عطاء ظيما لاينا عا ء  عا  وهلل   ناْعاما

 

يُْت  119 الا ُغيهًبا  الُكما ًة              وا له
ا أاذ  يها

اُر ف  اناْت اأْلاْبصا ا كا ما ا النهاُس ُغيهُب وا ا إذا يها
 ف 

ة ذو 101 يل نيا  الرم 
يهاّن   ُتط  أاْنت   لا يهة   وا

ل  نُ  ما ُأْحس  ا وا اتا  يا اح   ذا شا ي اْلو  اض   االتهقا

 ْس ما  ل  ن كُ عا  ام  األيه  يعا ر  يا قا  يس  القي 08
 وا ذْ ألا يالا ل  د  يا سا ج 

 
 يالقْ األا وا  اء

 العا ف  ارم وا كا ر ما كْ وب ذ  قُ عْ يب  يا ن أا و م  ني أا اشف  تا نْم   كا لا 

ياام   الفرزدق 111
اخل  را أْوأثا

ات  صا را يالعا ن انارا عا يناب ناالا
ائ ج  ْسُتْمعا  ألا

ام   الفرزدق 111 را
اُنواك  نااكا انٍلا ريا

ج  ْوٍموا قا ار  ْرتب دا را اما إذا يْفا  فاكا

 يا  ض  رْ أا  املراكيش   01
 ؤا فُ  ريُ ط 

 ارا را قا  نْ ي م  اد 
 اس  النه نا ا م  يها ف   نْ مل ا ا وا قًا هلا وْ شا      ه    ت 

 تُ يْ نا جا  م  وْ قا 
 ى آيس  ناى ج  ن  ْج أا  مْ اهُ يا قْ لُ ب   ْل ها فا م        ه  ر  كْ ذ  ٍد ب  رْ ى و  ناج 
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 فهرس األعالم

 االسم الصفحة

117 ،007 هـ(19إبراهيم: أبو عمران إبراهيم بن مالك األشرت النخعي )ت:    

01 

 

احلسن عل بن أيب الكرم حممد بن حممد بن عبد الكريم  :ابن األثري 

هـ(. 112بن عبد الواحد الشيباّن.)ت:   

ابن أيب العز احلنفي: عليبنعليبنمحمدبنأبيالعز، قايض قضاة   099

هـ(890دمشق،)ت  

ابن البناء املراكيش: أمحد بن حممد بن عثامن شهاب الدين أبو  110

هـ. 801املعروف بابن البناء املراكيش، وتويف سنة العباس األزدي   

119 ،110 ،119 : ابن اجلزري 

: حممدبنعليبنيوسف،الدمشقيثاملشريازيالشافعي،الشهريبابناجلزري

 هـ(711:نه، )تشيخاالقراءفيزما

18 ،121 )ت:  ، احلنبل الواعظابن اجلوزي: عبد الرمحن بن عل بن اجلوزي 

هـ(998  

99 ،197 ،111 ابن احلاجب: مجال الدين أبو عمرو عثامن بن عمر، فقيهاملكي،  

 هـ( 111)ت 

،)ت: عبدالوهاببنعبدالواحدبنمحمدابنعليالشريازي:ابن احلنبل 192

 هـ( 911

 :أبو عمرو عثامن بن عبد الرمحن )تابن الصالح ، تقي الدين  18
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هـ(.110  

هـ(.922: ابن الطيوري، املبارك بن عبد اجلبار الصرييف )ت 192  

ابن امللقن: رساج الدين أبو حفص عمر بن عل بن أمحد الشافعي  019

هـ(721املرصي )ت:   

01 ،111 ،111 هـ(980ابن النجار: تقي الدين أبو البقاء حممد بن النجار)ت:    

التميمي الرازي، )ت:  عبدالرمحنبنمحمدأبيحاتم:ابن أيب حاتم 021

هـ( 108  

، صاحب الرسالة يف الفقه القريواّن املالكيابن أيب زيد  18

هـ( 179:)تاملالكي  

: عبداللهبنعبيداللهالتيمياملكي:ابن أيب مليكة 021،011

هـ( 118) ت:قاض،منرجاالحلديثالثقات  

 980ابن أمري حاج: حممد بن حممد املشتهر احللبي احلنفي )ت:  011،019،011

 هـ(

00،01 ،01،11،18 هـ(.998اسم خلف بن عبد امللك )ت: ابن بشكوال: أبو الق   

127 ،110 ،199 ،

191 ،119 ،188 ،

189 ،019 ،

099،082 

احلنبل، امللقب  ابن تيمية: أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية

هـ(.807) ت:  بشيخ اإلسالم  

هـ(190)ت: ، اللغوي الشهريالفتح عثامن ابن جني ابن جني: أبو 82  

هـ(.017امللك بن حبيب األندليس )ت: ابن حبيب، عبد  71  
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الشافعي،  ابن حجر: أبو الفضل أمحد بن عل بن حجر العسقالّن 009

هـ(.790)ت: صاحب كتاب الفتح الباري  

، صاحب عليبنأمحدبنسعيدبنحزمالظاهري،أبوحممد:ابن حزم 91

هـ( 191املحىل  )ت:  

)ت:  عبدالرمحنبنمحمدبنمحمد،ابنخلدونأبوزيد،: ابن خلدون 08

هـ( 727  

10 ،121 هـ(171)ت:  أمحدبنمحمدبنإبراهيمبنأبيبكر: ابن خلكان   

11 ،19، ، )ت: حممدبنخريبنعمربنخليفةاللمتونياالموي:ابن خري اإلشبيل 

هـ( 989  

199 ،112 هـ(820: تقي الدين أبو الفتح حممد )ت: ابن دقيق العيد   

)ت: أمحدبنإبراهيمبنالزبريالثقفيالغرناطي،أبوجعفر:ابن الزبري 011

هـ( 827  

: أمحدبنعبداللهبنذكوان،أبوالعباس:ابن ذكوان 101

هـ(111، )ت: ندلسباألقاضيالقضاة  

، إمام يف اللغة يعقوببنإسحاق،أبويوسف:ابن السكيت 82

هـ( 011)ت:  

هـ(191)ت:  عبدالوهاببنأمحدبنسحنونالتنوخي،:ابن سحنون 007  

ابن شجرة: أبو بكر أمحد بن كامل بن خلف بن  019

هـ( 192)ت:  بنمنصورالبغداديالشجريشجرة  

، )ت: حممدبنعبدامللكبنشعبان،عالءالديناللخمي:ابن شعبان 110،007
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هـ( 111  

101 ،108 ، إسامعيلبنمحمدبنأمحدبنعامراحلمريينسبااالشبيليسكنا:ابن عامر 

هـ(112)ت:   

يوسف بن عبد اهلل بن عبد الرب النمريي )ت:  ابن عبد الرب: أبو عمر 019

هـ(.111  

01 ،07 أمحدبنمحمد :املراكيش ابن عذارى 

هـ( 199، )ت: ،أبوعبداهلل،املعروفبابنعذاريمؤرخ  

 ابن عساكر: أبو القاسم بن عساكر )ت: 11،10

هـ(1191عاشور: طاهر بن عاشور التونيس )ت:  ابن 179  

فقبه، مفرس،  عبداحلقبنغالببنعبدالرمحنبنعطيةاملحاريب،:ابن عطية 118

هـ(910)ت:   

: سفيانبنعيينةبنميموناهلالليالكويف،أبوحممد:ابن عيينة 011

هـ( 197، )ت: حمدثاحلرماملكي  

، )ت: أمحدبنفارسبنزكرياءالقزوينيالرازي،أبواحلسني: ابن فارس 198،121

هـ(199  

18،11،11،19 ،

11 ،92 ،90  

هـ(.899: إبراهيم بن عل املالكي )ت: ابن فرحون  

81 ،79 ،170 ،022 هـ(171ابن القاسم : عبد اهلل بن حممد بن القاسم )ت:    

121، 82د،  ابن قتيبة: أبو حممد عبد اهلل بن مسلم بن قتيبة الدينوري )ت:  

هـ(.081  
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 الصاحلي املقديس أمحدبنعيسيبنعبداهلل،: ابن قدامة املقديس د

هـ(102)ت:  

111 ،119 ،

171،082 

ابن القيم اجلوزية: شمس الدين حممد بن أيب بكر بن قيم اجلوزية 

هـ(.891)ت:   

11 ،11 ،19 ،127 ،

118 ،117  

هـ(881ابن كثري: أبو الفداء إسامعيل بن كثري )ت:   

، فقيه حنبل، عليبنمحمدبنعباسبنشيبان،أبواحلسن: ابن اللحام 018

هـ(721)ت:   

، سعيدبناملسيببنحزنبنأبيوهباملخزوميالقريش،أبوحممد:ابن املسيب 71

هـ( 192)ت:  

81 ،79 ،022 براهيم إابن املاجشون : عبد امللك بن عبد العزيز بن داود بن  

هـ(.010القييس العامري )ت   

11 ،81 هـ(081ابن ماجه، حممد بن يزيد بن ماجه القرويني )ت:    

81 ،77 ،111 ،

118 ،119 ،110 ،

111 ،119 ،111 ،

020 ،

002،001،008،01

9 

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

هـ(.10)ت:   

99 ،91 ، األفريقي  ابن منظور: مجال الدين حممد بن مكرم بن منظور 
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هـ(.811)ت: املرصي 018،011،019  

10 ،81 ابن وهب: أبو حممد عبد اهلل بن وهب بن مسلم القريش  

هـ(.089)ت  

هـ(.019حممد بن إبراهيم بن زياد السكندري )تابن املواز:  81  

هـ(171ابن نافع: أبو حممد عبد اهلل بن نافع ) ت  81  

أبو  080

إبراهيمبنمحمدبنإبراهيمبنمهران،أبوإسحاقعاملبالفقهواالإسحاق:

هـ( 117، )تصول  

أبو أسحاق: حممد بن القاسم بن شعبان بن حممد بن ربيعة العامري  111

هـ( 199)ت: املرصي  

11 ،81 هـ(.199أبو بكر األهبري: حممد بن عبد اهلل بن صالح )ت    

19 ،11 ، مقرئ، حممدبنخريبنعمربنخليفةاللمتونياالموياالشبيل:أبو بكر 

هـ( 989)ت:   

101 ،112 ،028 ،

011،011،017،08

8،078 

أبو بكر: الصديق بن أيب قحافة أول خليفة لرسول اهلل صىل اهلل 

هـ(.11ه وسلم )ت: علي  

هـ(.989أبو بكر: حممد بن خري بن عمر بن خليفة األموي ) ت:  11،121  

 أبو بكر: حممد بن عبد اهلل الفهري 19

هـ( 012)ت: ابراهيمبنخالدبنأبياليامنالكلبيالبغدادي،:أبو ثور 117،018  

هـ(.197سامعيل بن سيده املريس )ت: إأبو احلسن: عل بن  99  
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هـ(.170احلسن: عل البزدوي )ت: أبو   197  

79 ،117 ،171 ، هـ(192أبو حنيفة: النعامن بن ثابت التيمي والء الكويف )ت:    

11،10 ،11 ،11 ،

122 ،120 ،121 ،

121 

هـ( 929أبو حامد الطويس الغزايل )ت:   

أبو حيان: أثري الدين أبو حيان حممد بن يوسف األندليس )ت:  

هـ(.819  

صاحب املذهب احلنفي،  التيميبالوالء،الكويف،،أبو حنيفة النعامن 007،011،017

هـ(192)ت:   

71 ،121 ،180 ،

011،079 

أبو داود: أبو داود سليامن بن األشعث السجستاّن احلافظ )ت: 

هـ(.089  

صحايب، )ت:  جندببنجنادةبنسفيانبنعبيد،منبنيغفار،: أبو ذر 081

هـ(10  

ن مالك بن سنان اخلدري األنصاري أبو سعيد اخلدري: سعد ب 120،071

هـ(.81صحايب )ت:   

، )ت: فقيهشافعي، الكازروّنأبو العباس: أمحد بن عبد اهلل  08

هـ(971  

أبو عبد اهلل: حممد بن حممد بن عبد امللك األنصاري األويس  01

، فقيه رحالة مالكياملراكيش  

 أبو عبد اهلل النحوي 71
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هـ(.101اهلل احلموي )ت: أبو عبد اهلل: ياقوت بن عبد  11  

111 ،019 ، حممد بن عمران بن موسى، أبو عبيد اهلل املزرباّن 

هـ( 171، ) ت: إخباريمؤرخأديب  

111 ،111 هـ(.111أبو عمرو الداّن: عثامن بن سعيد بن عمر األموي )ت:    

19 ،118 ،117 ،

108 

هـ(.191أبو عمرو: أبو عمرو بن العالء بن عامر املقرئ )ت:   

هـ(901أبو حممد بن عبد اهلل بن السيد البطليويس )ت:  19  

أبو حممد: عبد القادر بن أيب الوفاء حممد بن أيب الوفاء القريش )ت:  99

هـ(.889  

77 ،120 ،109 أبو موسى: عبد اهلل بن قيس بن سليم األشعري صحايب )ت:  

هـ(.92  

111 ،199 ،197 ،

021 ،028 ،

011،019،091،08

1،088،079 

 

هريرة: عبد الرمحن بن صخر اليمني الدويس صحايب )ت:  أبو

هـ(.98  

هـ(.10)ت:  البغدادي أبو يعىل: حممد بن احلسني الفراء القايض 122  

191د،  هـ(189إسحاق الشريازي )ت: أبو   

، )ت: عليبنإسامعيلبنإسحاق،أبواحلسن، احلسن األشعري أبو 121

هـ( 101  
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هـ( 111)ت:  أصويل، احلسني البرصي املعتزيل أبو د  

، )ت: حممدبنيوسفبنعليبنيوسفابنحيانالغرناطي:حيان األندليس أبو 118

هـ( 819  

هـ(028بكر عبد اهلل بن عمر الواقدي )ت: أبو 81  

11 ،81 هـ(192بكر: حممد بن إسحاق املطلبي )ت:  وأب   

018، 187، 197د، (÷ه929حامد الغزايل )ت: أبو   

هـ(191)ت: مويبالوالء،االندليس،، األداود سليامن بن نجاح أبو 111  

هـ( 920، )حيييبنعليبنمحمدالشيباّن:زكريا التربيزي وأب 11  

17 ،100 ، )ت: أمحدبنعبداللهبنسليامن،التنوخياملعري:العالء املعري أبو 

هـ( 119  

هـ(.108)ت:  ، صحايبلبابة: عبدة بن أيب لبابة وأب 017  

81 ،77 ،119 ،

119،001 

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

هـ(.10  

هـ(801)ت:  إبراهيمبنهبةاللهبنعلياحلمريي،األسنوي: 011  

تابع،سليامنبنمهراناالسديبالوالء،أبوحممد،امللقبباالعمش:األعمش 101

هـ( 117)ت: ي،مشهور  

هـ(901)ت: األكفاّن: هبة اهلل بن أمحد األنصاري األكفاّن    

هـ(.111اآلمدي: أبو احلسني عل بن حممد اآلمدي )ت:  121  

األمري  017

حممدبنإسامعيلبنصالحبنمحمداحلسني،الكحالنيثاملصنع:الصنعاّن
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هـ( 1170)ت:  اّن،أبوإبراهيم،عزالدين،  

71 ،77 ،008،081 أنس: أبو محزة أنس بن مالك بن الن رض األنصاري صحايب )ت:  

هـ(91  

: أيوببنأبيتميمةكيسانالسختيانيالبرصي،أبوبكر:أيوب السخيتاّن 118

هـ( 111، )ت: سيدفقهاءعرصه  

، 11د، 

99،019،018 

هـ(.181الباجي: أبو الوليد سليامن بن خلف الباجي )ت:   

121 ،187 الباقالّن: القايض أبو بكر حممد بن الطيب الباقالّن )ت:  

هـ(.121  

19،81 ،70 ،79 ،

71 ،121 ،120، 

121 ،117 ،109 ،

109 ،111 ،189 ،

199 ،191 ،198 ،

197 ،022 ،027 ،

029 ،

001،009،011،01

8،012،011،011،

019،091،081،08

7،071،129 

البخاري: أبو عبد اهلل حممد بن إسامعيل اجلعفي والء البخاري 

هـ(.091)ت:   
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71 ،180 الرباء: أبو عامرة الرباء بن عازب بن احلارث األويس األنصاري  

هـ(.80صحايب )ت:   

هـ(901البطيلويس: أيب حممد عبد اهلل بن السيد البطيلويس )ت: 17  

،)ت: عبداللهبنمحمدبنعبدالعزيزابناملرزبان،أبوالقاسم:البغوي 127

هـ( 118  

البقاعي: إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن عل بن أيب بكر  111

هـ(779البقاعي )ت:   

80 ،111 أمحد بن احلسني اخلرسجردي البيهقي الشافعيالبيهقي: أبو بكر    

هـ(.197)ت:    

، )ت: مسعودبنعمربنعبداللهالتفتازانى،سعدالدينفتازاّن:الت 018

هـ(891  

11 ،81 ،71 ،

121،021،001،01

1،019،081،088 

الرتمذي: أبو عيسى حممد بن عيسى بن سورة السلمي الرتمذي 

هـ(.089)ت:   

01 ،01 ،08،07 ،

91 ،  

تاشفيناللمتوّن: عل يوسف عل بن أمحد بن تاشفيناللمتوّن )ت: 

هـ(.918  

جابر بن عبد اهلل: أبو عبد اهلل جابر بن عبد اهلل بن عمرو السلمي  020،017،081

هـ(.87األنصاري صحايب )ت:   

011،099،019،09

1،099 

هـ( 711اجلرجاّن: عل بن حممد اجلرجاّن )ت:   
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هـ( 182أمحد بن عل أبو بكر الرازي )ت: اجلصاص:   11، 11، 91  

98 ،97 ،110 ،011 هـ(.197اجلوهري )ت:  بن محاد اجلوهري: أبو نرص إسامعيل   

19،019،017د،  هـ(178)ت:  األشعري األصويل املعايل اجلوينيأبواجلويني:    

77 ،109،001 احلسن البرصي: أبو سعيد احلسن بن أيب احلسن يسار البرصي  

هـ(.112 تابعي )ت:  

القاسم احلسن بن عمر بن احلسن  احلسن اهلوزّن: أبو 10

 هـ(112، )ت: أندلسيمنأهإلشبيلية ،اهلوزّن،عاملباحلديث

 

هـ(891احلسن النبهاّن: أبو احلسن عبد اهلل احلسن النبهاّن )ت:  00  

81 ،

102،111،018 

هـ(.011أمحد : أبو عبد اهلل أمحد بن حنبل الشيباّن )ت:   

91 ،111 ـ األخفش سعيدبنمسعدةاملجاشعيبالوالء:األخفش 

هـ( 019األوسط)ت:  

18 ،021،018 اخلطيب  

: أمحدبنعليبنثابتالبغدادي،أبوبكر،املعروفباخلطيبالبغدادي:

هـ(911)ت: أحداحلفاظاملؤرخيناملقدمني  

اخلليل: أبو عبد الرمحن اخلليل بن أمحد الفراهيدي البرصي )ت:  82

هـ(.182  

80 ،192 ،

021،019 

الدارقطني: أبو احلسن عل بن عمر أبو احلسن الدارقطني 

هـ(.179البغدادي )ت:   
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00 ،11،11،17 ،

111 

 الداودي: احلافظ شمس الدين حممد بن عل بن أمحد الداودي 

00 ،01 ،

01،19،11 ،

18،17 ،91 ،19 ،

18 ،100 ،111 ،

111 ،192 ،

021،001،019 

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

هـ(817  

هـ( 118) ت:  ذو الرمة: غيالن بن عقبة بن هبيس مرضي 100  

171،011د، ازي )ت:   ازي: فخر الدين حممد بن عمر بن احلسني الر  الر 

هـ(.121  

82 ،111 ، النحوي الزجاج : أبو إسحاق إبراهيم بن الرسي بن سهل 

ه،(111)ت: املشهور  

، 110، 121، 97ه، 

111 ،112 ،191 ،

189 ،

001،011،098،01

7 

الزركيش: بدر الدين حممد بن هبدار بن عبد اهلل الزركيش )ت: 

هـ(.891  

197 ،012 ، جار اهلل، )ت: الزخمرشي: أبو القاسم حممود بن عمرو بن أمحد 

هـ( 971  
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81 ،77 هـ(19، الصحايب جامع القرآن، )ت: ثابت زيد بن   

هـ( 100بن أيب طالب ) زيد بن عل ابن احلسني بن عل  119  

99 ،111 السبكي: تاج الدين أيب النرص عبد الوهاب بن عل بن عبد الكايف  

 السبكي 

السجستاّن: أيب داود سليامن بن األشعث السجستاّن  81

هـ(089)ت:  

هـ(107، )إسامعيلبنعبدالرمحنالسديالسدي: 77،021،001  

121 ،

199،187،091،01

1،018 

: عبدالرمحنبنمحمدالرسخيس،أبوبكرالرسخيس:

هـ(119)فقيهحنفي،منأهلرسخس  

، 112، 18، 00ه، 

191 ،111 ،181 ،

021 ،019 ،

001،120 

هـ(.911السيوطي: جالل الدين عبد الرمحن السيوطي )ت:   

هـ(.012سحنون: عبد السالم بن سعيد  )ت:  81  

71 ،77 ،118 ،

001،017 

هـ(.99أبو عبد اهلل سعيد بن جبري بن هشام التابعي )ت:  سعيد:  

، زوجة النبي  صىل اهلل عليه وآله وسلم، )ت: سودة بنت زمعة 021

هـ( 91  

82 ،99 هـ(.172سيبويه: أبو برش عثامن بن قنرب سيبويه )ت:    
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11،10،11،11 ،

81 ،187  

هـ(928الشايش: أبو بكر حممد بن أمحد بن احلسني الشايش )ت:   

179 ،001 الشاطبي: أبو إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي )ت:  

هـ(.892  

، 71د، 

79022،007،018 

الشافعي: أبو عبد اهلل حممد بن إدريس الشافعي املطلبي )ت: 

هـ(.021  

111د،  هـ( 881الرشيف التلمساّن )ت:   

122 ،121 ،121 ،

127 ،111 ،191 ،  

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

)ت: رشحيبناحلارثبنقيسبناجلهاملكندي،أبوأمية:رشيح القايض 089

هـ( 87  

81 ،79 ،181 ،

170 ،022،021  

أشهب: مسكني بن عبد العزيز بن داود بن إبراهيم القييس 

هـ(.021العامري )ت:   

هـ(.002أصبغ: أبو عبد اهلل أصبغ بن فرج بن سعيد بن نافع )ت:  81  

77 ،171 ،001 (129) مفرس: لبلخياخلراساّن،أبوالقاسم: االضحاك بن مزاحم   

98 ،97 ،99 ،12 ،

11 ،10 ،11 ،128 ،

171 ،191 ،019  

)ت:  حممد بن جرير بن يزيد ين كثري بن غالب اآلملالطربي: 

هـ(.112  

117 ،001،008 : طاووس بن كيسان اليامّنطاووس   

11 ،11،11،11 ، أبو بكر حممد بن خلف سليامن بن أيوب القريشالطرطويش:   
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هـ(902)ت:   81  

121 ،102 ،118 ،

021 ،081،129  

 97عائشة بنت أيب بكر الصديق  القرشية التميمية صحابية )ت: 

 هـ(

19 ،118 ،117 ،

107 

هـ(.181عاصم: عاصم بن ضمرة السلويل تابعي )ت:   

109 ،111 ،

020،017،002،00

1،009،081 

 

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

هـ(81القريش صحايب )ت:   

77 ،001 عبد اهلل:أبو حممد عبد اهلل بن عمرو بن العاص السهمي القريش  

هـ( 11صحايب )ت:   

81 ،181 هـ(.011عبد اهلل بن احلكم )ت:    

99 ،81 ،77 ،118 ،

108 ،118 ،117 ،

192 ،

021،001،001،00

8،007،009،

011،017،081،08

9،088 

 عبد اهلل: عبد اهلل ابن عباس 

 عبد القادر: عبد القادر بن أيب الوفاء حممد بن أيب الوفاء القريش 11
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هـ(889)ت:   

هـ(017عبد امللك بن حبيب األندليس )ت:  81  

112 ،111 ،

190021 ،011  

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

هـ( بن عفان19الراشدين القريش صحايب )ت:   

، الصحايبعثامن بن مظعون 002  

71 ،77 ،102 ،

118 ،

117،019001 

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

هـ(121عباس)ت:  

77 ،118 ،192 ،

171،001،001 

، وأحد تالمذته املشهورين، عكرمة موىل ابن عباس

هـ( 129)ت:  .سريواملغازيكانمنأعلاملناسبالتف  

118 ،190 ،

021،002،008،08

1 

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

هـ(12الراشدين )ت:   

11 ،120 ،109 ،

021،027،011،01

7،081،088 

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

هـ(.01اخللفاء الراشدين صحايب )ت:   

82 ،117 ،

111،127 

هـ(028الفراء: أبو زكريا حيي بن زياد الفراء )ت:   

98 ،97 ،129 هـ(.718بادي )ت: آدي: جمد الدين  بن يعقوب الفريوزباآالفريوز   

 الفيومي: أمحد بن حممد بن عل الفيومي. 98
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00 ،12،11 ،

10،11 ،18،17 ،

12،11،19 ،11 ،

18،19،91 ،90 ،

11 ،90  ،191 ،

020 ،  

 القايض عياض املقري:

 قبيصة بن ذؤيب 011

77 ،001 قتادة: أبو اخلطاب قتادة بن دعامة بن عبد العزيز الدويس )ت:  

هـ(.118  

111 ،118 ،111 ،

191 

هـ( 111القرطبي: أيب القاسم عبد الوهاب بن حممد القرطبي )ت:   

99 ،11 ، )ت: الكرخي: أبو احلسن عبيد اهلل بن احلسني الكرخي احلنفي  

هـ(.112  

101 ،111 ، ، عل بن احلسن النحوي الكويفالكسائي   

198 ،087 ، الصحايبكعب بن عجرة   

الكلبي: حممد بن السائب بن برش بن عمرو ابن احلارث الكلبي: )  021

هـ( 111ت:   

91 ،19 ،11 أبو احلسن الطربي الشافعي )ت: عل بن حممد  الكياهرايس:  

هـ(.921  

زوجة رسول اهلل صىل اهلل عليه  أم سلمة 232
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هـ12)ت:وسيةثامالشهليةاألأسامءبنتيزيدبنالسكناالنصاريةوسلم،

 ) 

12،10 ،11 ،81 ،

80،71 ،108  ،

111  ،170 ،

008،007،011،01

8 

مالك: أبو عبد اهلل مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي 

هـ(.189)ت:   

71 ،77 ،

119،109 ،118 ،

117 ،192 ،

181،011،009،01

1،018 

جماهد: أبو احلجاج جماهد بن جرب املكي موىل بني خزيمة )ت: 

هـ(.122  

98 ،97 ،121 ،

127 ،111 ،171  

هـ(.122حممد األمني بن حممد املختار اجلكني الشنقيطي )ت:   

، صاحب املذهب املعروفحممد بن إدريس الشافعي 191  

19 ،81 ،70 ،71 ،

79،71 ،120 ،

109 ،109 ،111 ،

111 ،180 ،198 ،

197 ،022،021 ،

مسلم: أبو احلسني مسلم بن حجاج القشريي النيسابوري )ت: 

هـ(.011  
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027 ،029 ،

001،009،011،01

8،011،091،081،

087،071،129 

81 ، هـ(.002مطرف: مطرف بن يسار اهلاليل )ت:    

معاذ: أبو عبد الرمحن معاذ بن جبل بن عمرو اخلزرجي صحايب  121

هـ(.17)ت:   

هـ( 19)ت: بنعبداللهاملزنيصحايب: امعقل بن يسار 121  

بن شعبة الصحايباملغرية   022، 79  

10،  املقري التلمساّن: أمحد بن حممد املقري التلمساّن 

املناوي: حممد عبد الرؤوف بن عبد الشكور املناوي )ت:  099،091،099

هـ(.1211  

001،089 هـ( 89، )ت: االسودبنيزيدبنقيسالنخعي:النخعي   

101 ،107 نافع: أبو حممد نافع بن جبري بن مطعم بن عدي تابعي )ت:  

هـ(.99  

هـ(191النقاش: حممد بن احلسن بن زياد املوصل )ت:  18  

هـ(121النسائي: أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب )ت:  80  

النيسابوري: أيب عبد اهلل حممد بن عبد اهلل النيسابوري احلاكم )ت:  80

هـ(.129  

 هبة اهلل األكفاّن: هبه اهلل بن أمحد األنصاري األكفاّن الدمشقي 192
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: بنخويلدالقرشياالسدي،هشام بن حكيم بن حزام 109

هـ( 19، )ت: صحابيابنصحايب  

، ثانيملوكالدولةاالمويةباالندلسن، ابن مرو هشام بن عبد امللك 111

 هـ( 172)ت: 

102 ،020 ،021 عليبنأبيبكربنسليامناهليثمي،أبواحلسن،نورالدين،املرصيالقااهليثمي: 

هـ(728، )هري  

181 ،019 ، هـ(178الواحدي:أبو القاسم عبد الرمحن بن أمحد الواحدي )ت:   

91 ،99 ،  ياقوت بن عبد اهلل احلموي امللقب بأيب عبد اهلل 

181 ، ، حيي بن سالم 

) مفرس،فقيه،: بنأبيثعلبة،التيميبالوالء،منتيمربيعة،البرصيثامالفريقي

هـ( 022ت:   

حيي بن  181

ري النيسابحيييبنيحييبنبكريبنعبدالرمحن،التميمياحلنظل،أبوزكريا،:ُبكا

هـ( 001وري، )ت:   
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 فهرس املصادر واملراجع

 القرآن الكريم

 حرف األلف

 .اإلتقان يف علوم القرآن، السيوطي – 1

 إجابة السائل، األمري الصنعاّن. -0

األحكام الصغرى ، ابن العريب، حتقيق أمحد فريد املزيدي، )بريوت، مط:   - 5

 م(0221هـ، 1108، سنة1دار الكتب العلمية، ط:

هـ( حتقيق 181)ت:  إحكام الفصول يف أحكام األصول ألبو الوليد الباجي – 1

 م.1978عبد املجيد تركي بريوت، مط: دار الغرب اإلسالمي سنة: 

هـ( حتقيق سيد 112اإلحكام يف أصول األحكام، عل بن حممد اآلمدي )ت:  -9

 هـ.1121، سنة: 1اجلميل بريوت: مط: دار الكتاب العريب ط: 

صطفى إبراهيم محتقيق أحكام القرآن،  البن العريب املالكي اإلشبيل،   -1

 .ـه1111املشني، مطبوعة بدار اجليل ببريوت، ودار عامر باألردن، سنة 

هـ(، مطبوع يف ثالث جملدات كبار بمرص 182أحكام القرآن للجصاص )ت -8

 .هـ1291سنة 

يق موسى حممد عل هـ(، مطبوع بتحق921أحكام القرآن للكيا هرايس )ت   -7

 /يف أربع جملدات
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رشح عمدة األحكام، تقي الدين أبو الفتح بن دقيق العيد إحكام األحكام  -9

، 1ه(، حتقيق، مصطفى وسندس ، بريوت مط: مؤسسة الرسالة ط:820)ت: 

 م.0229هـ/ 1110سنة 

هـ(،  حتقيق: عامر 021اختالف احلديث، حممد بن إدريس الشافعي )ت:  -12

 م.1991، سنة: 0أمحد حيدر، بريوت، مط: مؤسسة الكتب الثقافية، ط:

إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول، حممد بن عل بن حممد  -11

هـ( ،حتقيق: أمحد عزو عناية ، بريوت مط: دار الكتاب 1092الشوكاّن )ت: 

 م.1999هـ /1119، سنة: 1العريب ط:

أزهار الرياض يف أخبار القايض عياض املقري، حتقيق: مصطفى السقا  -10

 م.1910نة التأليف والرتمجة والنرش، سنة ورفاقه القاهرة، مط: جل

 أسباب النزول للواحدي. -11

أبو القاسم حممود بن عمرو بن أمحد، الزخمرشي جار اهلل، أساس البالغة،  -11

 1حتقيق: حممد باسل عيون السود ، )بريوت، مط: نرش دار الكتب العلمية ، ط:

 .م(1997-هـ1119سنة: 

 اإلشارات، الباجي. -19

الرسخيس، حممد بن أمحد الرسخيس حتقيق أيب الفداء األفغاّن  أصول -11

 م.1991هـ /1111، سنة: 1،بريوت مط: دار الكتب العلمية ط: 

أصول الفقه الذي ال يسع الفقيه  جهله، عياض ين ناجي السهمي بريوت،  -18

 م.0229، سنة: 1مط: دار ابن حزم، ط:

 أصول الفقه، وهبة الزحيل. -17
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بيان يف إيضاح القرآن بالقرآن، حممد األمني الشنقيطي )ت: أضواء ال -19

ه(، خرج آياته وأحاديثه: حممد عبد العزيز اخلالدي، الرياض، مط: مكتبة 081

 املعارف للنرش والتوزيع.

إعالم املوقعني عن رب العاملني حممد بن أيب بكر الزرعي ابن القيم اجلوزية  -02

سعد بريوت، مط: دار اجليل، سنة: هـ( حتقيق: طه عبد الرؤوف 891)ت:

 م.1981

، سنة: 9األعالم خري الدين الزركل ، بريوت مط: دار العلم للماليني، ط:  -01

 م.1971

األنجم الزاهرات للامرديني الشافعي، حتقيق: عبد الكريم عل حممد بن  -00

 .1النملة الرياض، مط: مكتبة الرشاد، ط:

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، إيضاح املكنون يف الذيل عىل  -01

مصطفى عبد اهلل القسطنطيني الرومي احلنفي، ) بريوت، مط: دار الكتب 

 م(.1990/ـه1111العلمية، سنة: 

 حرف الباء

 الباعث احلثيث رشح اختصار علوم احلديث. -01

 عبد حتقيق األندليس حيان بن يوسف بن حممد الدين ألثري املحيط البحر -43

 هـ/٩45٩ سنة: ،٩ط: ، العريب الّتاث إحياء دار مط: بريوت، املهدي الرزاق

 م.40٩0



 المصادر والمراجعفهرس  

~ 222 ~ 
 

 الزركيش اهلل عبد بن هبادر بن حممد الدين بدر ،الفقه أصول يف املحيط البحر -42

 سنة: العلمية، الكتب دار مط: )بريوت، ،تامر حممد حتقيق: (،هـ7١4 )ت

 .(م4000/ هـ٩44٩

هـ( حتقيق: 891الزرعي ابن القيم اجلوزية )ت:بدائع الفوائد حممد بن أيب  -08

هشام عبد العزيز عطا وعادل عبد احلميد وأرشف أمحد، مكة املكرمة، مط: مكتبة 

 م.1991هـ/ 1111، سنة: 1نزار ومصطفى الباز، ط:

 البداية والنهاية، البن كثري. -07

، رساج البدر املنري يف ختريج األحاديث واآلثار الواقعة يف الرشح الكبري -09

هـ(، حتقيق: أبو عبد اهلل حميي الدين 721الدين أبو حفص عمر بن امللقن )ت: 

ومصطفى أبو الغيط عبد احلي وأبو عامر يارس بن كامل، ط: األوىل، الرياض، مط: 

 م.0221هـ/ 1109دار اهلجرة للنرش والتوزيع، سنة: 

زركيش )ت: الربهان يف علوم القرآن، بدر الدين حممد بن عبد اهلل ال -12

 م.0229هـ/ 1101ه(، ط: الثالثة، بريوت، مط: دار الفكر، سنة، 891

البلغة َّف تراجم أئمة النحو واللغة، حممد بن يعقوب الفريوزأبادي، حتقيق :  -11

، 1حممد املرصي، )الكويت، مط: مجعية إحياء الرتاث اإلسالمي، ط:

 .هـ(1128سنة:

 حرف التاء

 قتيبة.تاويل مشكل القرآن، ابن  -10
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اق احلسيني  -11 د بن عبد الرز  د بن حمم  تاج العروس من جواهر القاموس، حمم 

بيدي، حتقيق جمموعة من املحققني، النارش دار  ب بمرتىض ، الزه ، أبو الفيض ، امللق 

 .اهلداية

 محاد بن إسامعيل نرص أبو )الصحاح(، العربية وصحاح اللغة تاج -54

 ،3 ط: عريب،ال الّتاث إحياء دار مط: )بريوت، هـ(،5١4اجلوهري)ت

 .م(400١ هـ،٩450سنة:

 مط: اهلند خان، صديق واألول، اآلخر الطراز مآثر جواهر من املكلل التاج -53

 الصديقي. املطبع

 الّتاث إحياء دار مط: بريوت، هـ(،37٩ عساكر)ت: البن دمشق تاريخ -52

 .5ط: العريب،

 عثامن أمحد بن حممد الدين شمس عالم،واأل املشاهري ووفيات اإلسالم تاريخ -57

 ،٩ط: العريب الكتاب دار مط: بريوت، تدمري السالم عبد عمر د. حتقيق: الذهبي،

 م.٩١47 هـ/٩407 سنة:

 الكتاب دار مط: بريوت خلدون، ابن واخلرب املبتدأ وديوان العرب تاريخ -54

 اللبناين.

 املكتب بريوت، هـ(،7١5 )ت: النبهاين احلسن أبو األندلس، قضاة تاريخ -5١

 والتوزيع. والنرش للطباعة التجاري

 . الفكر دار مط: بريوت، اجلوزية، القيم ابن القرآن، أقسام يف التبيان -40

 عمل من الشنقيطي األمني  حممد بالقرآن، القرآن إيضاح يف البيان أضواء تتمة -4٩

 م.4002 هـ/٩442 سنة: احلديث، دار مط: القاهرة، سامل حممد عطية تلميذه،
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 دار مط: تونس، ه(،٩5١5 )ت: عاشور بن الطاهر حممد والتنوير، التحرير -44

 م.٩١١7 سنة: والتوزيع، للنرش سحنون

 األوىل الطبعة لبنان بريوت العلمية الكتب دار للذهبي، احلفاظ تذكرة -45

 م(.٩١١4 ،ـه٩4٩١)

 زكريا حتقيق الذهبي، عثامن بن أمحد بن حممد وذيوله، احلفاظ تذكرة -44

 م(.٩١١4 ه،٩4٩١ سنة: ، ٩ط: العلمية، الكتب دار مط: )بريوت، عمريات،

 مط: الكويت، طه، صبح محدي منها، التخلص وطرق الترشيع أدلة تعارض -43

 م.4004 هـ/٩443 سنة: ،٩ط: العلمي، النرش جملس

 اجلرجاين. التعريفات، -42

 األوىل، ط: ه(،774 )ت: كثري بن إسامعيل الفداء أبو العظيم، القرآن تفسري -47

 م.٩١40 ه/٩400 سنة: الفكر، دار مط: بريوت،

هـ(، 191تفسري النقاش أليب حممد بن احلسن بن زياد املوصل )ت:  -17

 خمطوط بدار الكتب املرصية يف فن التفسري .

 التفسري واملفرسون، الذهبي. -19

 رير والتحبري، ابن أمري احلاج.التق -92

 التلخيص للجويني. -91

هـ( ، 111التمهيد ملا يف املوطأ من املعاّن واألسانيد البن عبد الرب )ت: -90

 حتقيق: مصطفى بن أمحد العلوي وحممد عبد الكبري البكري.

 التوقيف عىل مهامت التعاريف، املناوي. -91

 حرف اجليم



 المصادر والمراجعفهرس  

~ 221 ~ 
 

 قرطبي، حتقيق: هشام سمري البخاري.اجلامع ألحكام القرآن، ال -91

 غالب بن كثري بن يزيد بن جرير بن حممد ،القرآن تأويل يف البيان جامع -33

 :مط بريوت، ) شاكر، حممد أمحد حتقيق: هـ(،٩0الطربي،)ت جعفر أبو اآلمل،

 .م(4000 هـ،٩440سنة: األوىل، ط: ،الرسالة مؤسسة

أبو عبداهلل البخاري اجلعفي، حتقيق: اجلامع الصحيح، حممد بن إسامعيل،  -91

 -هـ 1128مصطفى ديب البغا، )بريوت،  مط: دار ابن كثري، الياممة ، سنة: 

 0299 ،9189م(، برقم: 1978

 بن احلجاج بن مسلم احلسني أبو ،مسلم صحيح املسمى الصحيح اجلامع -37

 اجلديدة قاألفا دار بريوت، اجليل دار مط: بريوت،) ،النيسابوري القشريي مسلم

  ،374 رقم ،(

 رب عبد النبي رب عبد القايض ، الفنون اصطالحات يف العلوم جامع -34

 دار مط: بريوت، فحص هاين حسن الفارسية، عباراته عرب نكري األمحد الرسول

 م.4000 هـ/٩44٩ سنة: ،٩ط: العلمية، الكتب

 مع العريب ابن بكر أيب للقايض التأويل قانون كتاب يف العقدية اجلوانب -3١

 املكرمة مكة القرى، أم جامعة السليامين، حسني حممد حتقيق عليه، والتعليق حتقيقه

 العقيدة. الدين/ وأصول الدعوة كلية

اجلواهر املضيئة يف طبقات احلنفية عبد القادر ابن أيب الوفاء حممد بن أيب  -12

كتب خانة  هـ( ، حتقيق: النارش  مري حممد889الوفاء القريش أبو حممد )ت: 

 كراتيش.

 حرف احلاء
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 حاشية التفتازاّن، التفتازاّن. -11

حجية القرائن يف الرشيعة اإلسالمية، عدنان حسن عزايزة، عامن مط: دار  -24

 م.1992، سنة: 1عامر، ط:

احلدود األنيقة والتعريفات الدقيقة زكريا األنصاري، حتقيق مازن مبارك  -11

 هـ.1111، سنة: 1ط:،بريوت مط: دار الفكر املعارص، 

 حرف الدال

 الدر املنثور، السيوطي. -11

دراسات يف قواعد الرتجيح املتعلقة بالنص القرآّن عىل ضوء ترجيحات  -19

الرازي عبد اهلل بن عبد الرمحن سليامن الرومي/ الرياض مط: دار التدمرية، 

 م.0212هـ/ 1111، سنة: 1ط:

آن، عبد الوهاب رشيد، األردن داللة السياق منهج مأمون لتفسري القر -11

 م.1979هـ/ 1129، سنة 1ط:

، 1داللة السياق، ردة اهلل طاحي السعودية، منشورات جامعة أم القرى، ط: -18

 هـ.1101سنة: 

الديباج  املذهب يف معرفة أعيان املذهب: ابن فرحون، إبراهيم بن عل  -17

 : دار النرص للطباعة(.ه(، حتقيق: د. األمحدي ) القاهرة، مط899املالكي ) ت: 

 حرف الراء

رفع احلاجب عن خمترص ابن احلاجب، تاج الدين السبكي حتقيق، عل حممد  -19

هـ/ 1119، ينة: 1عوض عادل أمحد عبد املوجود، بريوت مط: عامل الكتب، ط:

 م.1999
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الروض املعطار يف خرب األقطار، حممد بن عبد املنعم احلمريي، حتقيق  -82

بريوت، مط: مؤسسة نارص للثقافة طبع عىل مطابع دار الرساج، إحسان عباس 

 م.1972، سنة: 0ط:

 حرف السني

هـ(، 089سنن أيب داوود، أبو داوود سليامن بن األشعث السجستاّن )ت: -81

 حتقيق: حممد حميي الدين عبد احلميد، بريوت مط: دار الفكر.

هـ(، حتقيق 089ني )ت: سنن ابن ماجه، أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزوي -80

 هـ.1180حممد فؤاد عبد الباقي، بريوت، مط: دار إحياء الرتاث العربية ، سنة: 

ه(، 089سنن الرتمذي، أبو عيسى حممد بن عيسى بن سورة الرتمذي )ت:  -81

 حتقيق: أمحد شاكر، بريوت، مط: دار إحياء الرتاث العريب.

دارقطني البغدادي سنن الدارقطني، عل بن عمر أبو احلسن ال -81

هـ(، حتقيق: عبد اهلل هاشم يامّن املدّن، بريوت، مط: دار املعرفة، سنة: 179)ت:

 م.1911هـ/1171

السفر اخلامس من كتاب الذيل والتكملة لكتايب املوصول والصلة، أبو عبد  -89

اهلل حممد بن حممد بن عبد امللك األنصاري األويس املراكيش، حتقيق إحسان 

 م.1919ت مط: دار الثقافة، سنة: عباس، بريو

سري أعالم النبالء، اإلمام عبد اهلل شمس الدين حممد الذهبي ، حتقيق  -81

ه، 1129، سنة: 1شعيب األرنؤوط ورفيقه ) بريوت، مط: مؤسسة الرسالة، ط: 

 م (1979

 حرف الشني
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 ،شجرة النور الزكية يف طبقات املالكية، حممد بن حممد بن خملوف، )بريوت -88

 .مط: دار الكتاب العريب(

 شذرات الذهب، ابن احلنبل. -87

رشح العقيدة الطحاوية، ابن أبو العز احلنفي، بريوت، مط: املكتب  -89

 م.1991هـ/1111، سنة: 1اإلسالمي، ط:

هـ( 980رشح الكوكب املنري تقي الدين أبو البقاء حممد بن النجار )ت:/ -72

هـ/ 1117، سنة: 0لرياض مط: العبيكان، ط:حتقيق: حممد الزحيل ونزيه محاد، ا

 م.1998

هـ( حتقيق: عبد 197شعب اإليامن أبو بكر أمحد بن احلسني البيهقي )ت:  -71

العل عبد احلميد حامد ، اهلند بومباي مط: دار السلفية، ط: إصدار إدارة الشؤون 

 هـ.1109اإلسالمية بوزارة األوقاف اإلسالمية يقطر سنة: 

 

 

 حرف الصاد

الصاحبي يف فقه اللغة، ابن فارس، حتقيق: عمر فاروق الطب اع، بريوت،  -70

 م.1991هـ/ 1111، سنة: 1مط: دار مكتبة املعارف للطباعة والنرش، ط:

(، ) ـه998الصلة، ابن شكوال، أبو القاسم خلف بن عبد امللك )ت  -71

 م(.1911، سنة: 1القاهرة، مط: الدار املرصية للتأليف، ط:

 اءحرف الط
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طبقات املفرسين، حممد بن أمحد األدنروي، حتقيق سليامن بن حممد اخلزي،  -71

 م(.1998، سنة: 1)املدينة املنورة، مط: مكتبة العلوم واحلكم، ط: 

طبقات املفرسين، حممد بن أمحد األدنروي، حتقيق سليامن بن حممد اخلزي،  -79

 م(.1998سنة: ، 1)املدينة املنورة، مط: مكتبة العلوم واحلكم، ط: 

طبقات الفقهاء الشافعية تقي الدين أبو عمرو عثامن بن عبد الرمحن ابن  -71

هـ( حتقيق: حميي الدين عل نجيب، بريوت مط: دار البشائر 111الصالح )ت: 

 م.1990اإلسالمية سنة: 

(، حتقيق ـه911طبقات املفرسين، جالل الدين عبد الرمحن السيوطي ) ت -78

 .م1981/  ـه1191، سنة: 1ة وهبة، ط قاهرة، مط: مكتبعل حممد عمر، ال

 

طبقات املفرسين، احلافظ شمس الدين حممد بن عل بن أمحد الداودي،  -77

 .م(1990، سنة: 1وهبة، ط  حتقيق: عل حممد عمر، ) القاهرة، مط: مكتبة

 حرف العني

 ه(،911عارضة األحوذي رشح جامع الرتمذي، أبو بكر ابن العريب )ت: -79

 بريوت، مط: دار الكتب العلمية.

العدة يف أصول الفقه أبو يعىل حممد بن احلسني الفراء البغدادي )ت:  -92

هـ( حتقيق: أمحد أمحد عل املباركي، بريوت مط: مؤسسة الرسالة سنة: 197

 م1972هـ/ 1122

العلل املتناهية يف األحاديث الواهية، عبد الرمحن بن عل بن اجلوزي )ت:  -91

 هـ.1121هـ( حتقيق: خليل امليس، بريوت مط: دار الكتب العلمية سنة: 998
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العواصم من القواصم ملحب الدين اخلطيب وحممود مهدي اإلستانبويل،  -90

 م.1978هـ/ 1128بريوت ط: دار اجليل بريوت، سنة: 

 حرف الغني

الُغنية، القايض عياض، حتقيق: ماهر زهري جرار، ) بريوت، مطبعة: دار  -91

 م(.1970ه / 1120، سنة: 1لغرب اإلسالمي، ط ا

 حرف الفاء

فتح القدير اجلامع بني فني الرواية والدراية من علم التفسري، حممد بن عل  -91

هـ( حتقيق: سيد إبراهيم القاهرة، مط: دار 1092بن حممد الشوكاّن )ت:

 م.0228هـ/ 1108، سنة: 1احلديث، ط:

 ، عل حممد الصاليب .فقه التمكني عند دولة املرابطني -99

فهرسة ابن خري االشبيل، أبو بكر حممد بن خري بن عمر بن خليفة األموي  -22

ه(، حتقيق حممد فؤاد منصور، ) بريوت، مط: دار الكتب العلمية، سنة: 989)ت 

 م(.1997ه/1119

فواتح الرمحوت رشح مسلم الثبوت، عبد العل بن نظام الدين األنصاري  -98

، 1ستصفى أليب حامد الغزايل، بوالق، مط: املطبعة األمريية، ط:عىل هامش امل

 هـ.1100سنة: 

الفوائد املجموعة يف األحاديث املوضوعة لإلمام حممد بن عل الشوكاّن  -97

هـ( حتقيق: عبد الرمحن بن حيي املعلمي اليامّن وعبد الوهاب عبد 1092)ت: 

 م.1912هـ/ 1172نة: ، س1اللطيف ، القاهرة مط: السنة املحمدية، ط: 
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 حرف القاف

القبس رشح موطأ مالك بن أنس، للقايض أيب بكر ابن العريب اإلشبيل،  -22

، 1غرب اإلسالمي، ط: حتقيق الدكتور عبد اهلل ولد كريم، ) بريوت، مط: دار ال

 .م(1990سنة: 

هـ(، 718القاموس املحيط، جمد الدين بن يعقوب الفريوزآبادي )ت -122

 م(0227هـ، 1109دار احلديث، سنة:)القاهرة، مط: 

 القراءات وأثرها يف التفسري واألحكام ملحمد عمر بازمول. -121

القراءات الشاذة وتوجيهها من لغة العرب، القايض عبد الفتاح، بريوت  -120

 هـ.1121، سنة: 1مط: دار الكتب العريب، ط:

القراءات العرش املتواترة، حممد كريم راجح ، املدينة املنورة، مط: دار  -121

 م.1991هـ/ 1111، سنة: 1املهاجر، ط:

 القرائن وأثرها يف فهم اخلطاب الرشعي، مححامي خمتار. -121

 القواعد، ابن اللحام. -129

، سنة: 1عفان ، ط:قواعد التفسري، خالد السبت، اخلرُب، مط: دار ابن  -121

 هـ.1118

 قواعد الرتجيح عند املفرسين، حسني احلريب. -128

قواعد الفقه، حممد بن عميم إحسان املجددي الربكتي، ط: األوىل،  -127

 م.1999هـ/ 1111كراتيش، مط: السوق بليرشز، سنة: 

 حرف الكاف
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الكريم بن الكامل يف التاريخ، أبو احلسن عل بن ايب الكرم حممد بن عبد  -129

هـ(، ) بريوت، مط: دار الكتب 112عبد الواحد الشيباّن، ابن األثري ) ت 

 م.1971هـ/ 1121، سنة: 1العلمية، ط:

كتاب الكليات، أبو البقاء أيوب بن موسى الكفومي حتقيق: عدنان  -112

هـ/ 1119درويش حممود املرصي، بريوت مط: مؤسسة الرسالة، سنة: 

 م.1997

 الزخمرشي.الكشاف،  -111

 كشف األرسار، عبد العزيز البخاري. -110

كشف اخلفاء ومزيل اإللباس عام اشتهر عن أحاديث عىل ألسنة الناس ،  -111

 العجلوّن.

الكشف والبيان ، أبو إسحاق أمحد بن حممد بن إبراهيم الثعلبي   -111

ساعدي، النيسابوري، حتقيق: أبو حممد بن عاشور مراجعة وتدقيق األستاذ نظري ال

 م.0220هـ/ 1100، سنة: 1بريوت مط: دار إحياء الرتاث العريب، ط: 

هـ(، 170كنز الوصول إىل معرفة األصول، أبو احلسن عل  البزدوي)ت -119

، 1حتقيق: حممد املعتصم باهلل البغدادي، )بريوت، مط: دار الكتاب العريب، ط:

 .م(1991-هـ1111سنة: 

 حرف الالم

 مد بن مكرم بن منظور اإلفريقي املرصي.لسان العرب ، حم -111

 حرف امليم
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مباحث يف علوم القرآن، مناع القطان، بريوت مط: مؤسسة الرسالة، ط:  -118

 م.1997هـ/ 1117، سنة: 19

هـ(، 728جممع الزوائد ومنبع الفوائد، عل بن أيب بكر اهليثمي )ت:  -117

 هـ.1110بريوت، مط: دار الفكر، سنة: 

 الفتاوى البن تيمية.جمموع  -119

املحتسب يف تبيني وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها تأليف أيب الفتح  -102

هـ( ، مطبعة: دار الكتب 190ابن عثامن ابن جني النحوي املوصل رمحه اهلل )ت:

العلمية حتقيق: حممد عبد القادر عطا، ُطبع بتحقيق عبد احلليم النجار يف دار 

بنان، وحتقيق أسامة حافظ وعاصم عبد املجيد بدار ومكتبة بيبلون جبيل ل

العبيكان ، الرياض، كام طبعته دار املنارة، جدة، بتحقيق عل النجدي ناصيف، 

 وعبد احلليم النجار. 

 املحرر يف أصول الفقه، الرسخيس. -101

املحصول يف أصول الفقه ، ابن العريب أخرجه واعتنى به حسني عل  -100

سعيد عبد اللطيف فودة، األردن ،مط: دار البيارق،  البدري، علق عليه

 م.1999هـ/1102سنة:1ط:

 سيده بن إسامعيل بن عل احلسن أبو األعظم، واملحيط املحكم-٩45

 العلمية، الكتب دار مط: ، )بريوت هنداوي احلميد عبد حتقيق هـ(،434املريس)ت

 .4000 سنة:

 سنة: الفكر، مط:دار وت،بري رزق أمحد ،مصطفى العام الفقهي املدخل -٩44

 م.٩١44
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 الشنقيطي. األمني حممد الفقه، أصول مذكرة -٩43

 منصور، عل فؤاد حتقيق: السيوطي، وأنواعها، اللغة علوم يف املزهر -٩42

 م.٩١١4 سنة: ،٩ط: العلمية، الكتب دار مط: بريوت،

 حتقيق: هـ(،403)ت: احلاكم اهلل عبد أبو الصحيحني، عىل املستدرك -٩47

 هـ/٩4٩٩ سنة: العلمية، الكتب دار مط: األوىل، ط: عطا، القادر عبد مصطفى

 م.٩١١0

 مط: بريوت، هـ(303)ت: الغزايل حامد أيب األصول، علم من املستصفى -٩44

 هـ.٩402 سنة: العلمية، الكتب دار

 إحياء دار مط: بريوت، هـ(،44٩ )ت: الشيباين حنبل بن أمحد املسند، -٩4١

 م.٩١١٩ سنة: ،العريب الّتاث

 هـ(.407)ت: الفراء زكريا ،أبو القرآن معاين -٩50

 املراكيش. عذارى ابن املغرب، تاريخ تلخيص يف املعجب -٩5٩

 عبد حتقيق: زكريا، بن فارس بن أمحد احلسني أبو اللغة، مقاييس معجم -٩54

 .م(٩١7١ - هـ٩5١١ سنة: الفكر، دار مط: )بريوت، هارون، حممد السالم

 دار مط: بريوت، األسيوطي، حممد أبو حتقيق: للطرباين، الكبري عجمامل -٩55

 م.4007 سنة: العلمية، الكتب

 دار مط: بريوت، احلموي، اهلل عبد بن ياقوت اهلل عبد أبو البلدان، معجم -٩54

 بريوت.

 عبد حتقيق: زكريا، بن فارس بن أمحد احلسني أبو اللغة، مقاييس معجم -٩53

 م.٩١7١ هـ/٩5١١ سنة: الفكر، دار مط: بريوت ،هارون حممد السالم



 المصادر والمراجعفهرس  

~ 221 ~ 
 

 ،حممد القادر عبد حامد الزيات، أمحد مصطفى، إبراهيم الوسيط، املعجم -٩52

 سنة: ،4ط: الدعوة، دار مط: استانبول، العريب، اللغة جممع : حتقيق النجار،

 م.٩١74

 الرازي. الغيب، مفاتيح -٩57

 صبح عل مط:حممد القاهرة، والسايس، شلتوت الفقه، يف املذاهب مقارنة -٩54

 م.٩١35 سنة: باألزهر،

 بريوت، اجلديع يوسف بن اهلل عبد القرآن، علوم يف األساسية املقدمات -٩5١

 م.4002هـ/٩447سنة: ،5ط: الريان، مط:مؤسسة

 مط: بريوت، الزرقاين، العظيم عبد حممد القرآن، علوم يف العرفان مناهل -٩40

 .م٩١١١ هـ،٩440 نة:س ،٩ط: املعرفة، دار

 عمرو أبو الدين مجال واجلدل، األصول علمي يف واألمل الوصول منتهى -٩4٩

 سنة: ،٩ط: العلمية، الكتب دار مط: بريوت هـ(،242)ت: احلاجب ابن عثامن

 .٩١43هـ/٩403

 اجلزري. البن املنجد -٩44

 هيتو، حسن حممد حتقيق: هـ(،303)ت: الغزايل حامد أبو املنخول، -٩45

 م.٩١١4هـ/٩4٩١سنة: ،5ط: املعارص، الفكر دار مط: بريوت،

 اإلسالمي،عبد الفقه يف وأثره احلديث خمتلف بني والّتجيح التوقيف منهج -٩44

 هـ/٩4٩4سنة: ٩والتوزيع،ط: للنرش النفائس مط:دار األردن، السوسوة املجيد

 م.٩١١7



 المصادر والمراجعفهرس  

~ 222 ~ 
 

 ،5ط: الفكر، دار مط: دمشق عّت، الدين نور احلديث، علوم يف النقد منهج -٩43

 م.٩١١7 سنة:

 ابن مط:دار سليامن، آل حسن بن مشهور حتقيق: للشاطبي، املوافقات-٩42

 م.٩١١7 هـ/٩4٩7 سنة: ٩ط: عفان،

 معروف. نايف الكايف، املوجز -٩47

 النون حرف

 العلوي الكريم عبد حتقيق: العريب، ابن الكريم، القرآن يف واملنسوخ الناسخ -٩44

 م.٩١44 سنة: ،٩ط: اإلسالمية، والشؤون األوقاف وزارة نارش طالربا املدغري،

 ابن مط: بريوت الشنقيطي، األمني حممد السعود، مراقي عىل الورود نثر -٩4١

 م.4004 هـ/٩445 سنة: حزم،

 اإلدرييس. اآلفاق، اخّتاق يف املشتاق نزهة -٩30

 بريوت الضباع، حممد عل حتقيق: اجلزري ابن العرش، القراءات يف النرش -٩3٩

  الفكر. دار مط:

 بن الرباط حسن بن عمر بن إبراهيم والسور، اآليات تناسب يف الدرر نظم -٩34

 هـ(.443 )ت: البقاعي بكر أيب بن عل

 ريب،الع ابن القايض مع املقري، الرطيب، األندلس غصن من الطيب نفح -٩35

 م.٩١47 سنة: ،٩ط: الغرب، دار بريوت، أعراب، سعيد لألستاذ

 هادي بن ربيع حتقيق: العسقالين، حجر ابن الصالح، ابن كتاب عىل النكت -٩34

 م.4005 سنة: ،٩ط: الفرقان، مط: عجامن املدخل،

 األسنوي. السول، ياية -٩33
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 اهلاء حرف

 الباباين. العارفني، هدية -٩32

 الواو حرف

وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، أبو العباس شمس الدين أمحد بن  - 198

 .حممد بن أيب بكر بن خلكان، املحقق: إحسان عباس، )بريوت، مط: دار صادر(
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