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 ملخص

العريب من خالل تفسريه  هذه الدراسة املوسومة ب"قواعد الرتجيح عند القاضي أيب بكر بن
، وكان اإلشكال الرئيس فيها هو: ما -قواعد الرتجيح املتعلقة ابلنص القرآين أمنوذجا–أحكام القرآين 

هي أنواع قواعد الرتجيح اليت اعتمدها ابن العريب يف تفسريه، وما هي جماالهتا؟ وقد سعيت لإلجابة 
كاتب وصاحب الكتاب، قواعد الرتجيح عن هذا اإلشكال من خالل ثالثة مباحث: التعريف ابل

عند ابن العريب من خالل أحكام القرآن )دراسة نظرية(، وقواعد الرتجيح املتعلقة ابلنص القرآين 
 )دراسة تطبيقية(.

 يف العريب ابن عند خمتلفة أصناف الرتجيح وقد توصلت إىل مجلة من النتائج، لعل أمهها: قواعد
 ابللغة يتعلق ما ومنها والقرائن، واآلاثر ابلسنة يتعلق ما ومنها قرآين،ال ابلنص يتعلق ما منها تفسريه،
، وقواعد الرتجيح املتعلقة ابلسياق وظاهر القرآن والنسخ واملتعلقة ابللغة ولسان العرب العرب ولسان

 هي أكثر القواعد استعماال عند ابن العريب يف تفسريه.
Summary 

 
This study, entitled "The Rules of Weighting by Judge Abi Bakr Bin Al 

Arabi, through his interpretation of the Qur'anic rulings - the weighting rules 
related to the Qur'anic text as a model - and the main problem is: What are 
the types of weighting rules adopted by Ibn al-Arabi in his interpretation and 
what are their fields? I sought to answer this problem through three aspects: 
the definition of the author and the author of the book, the rules of weighting in 
Ibn al-Arabi through the provisions of the Koran (theoretical study), and the 
weighting rules related to the Koranic text (applied study). 

It has reached a number of results, the most important of which are: The 
rules of weighting are different in Ibn al-Arabi's interpretation, including those 
related to the Qur'anic text, including the Sunnah, the effects and the evidence, 
including the language and the language of the Arabs. 
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 أ

من  ،ئات أعمالناونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا ومن سي   ،احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره إن  
وأشهد  ،وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له ،ومن يضلل فال هادي له ،له ضل  يهده هللا فال م  

  حممدا عبده ورسوله. أن  
 أما بعد: 

أهم مناذج التفاسري الفقهية )تفاسري آايت األحكام(، إذ هو  يعد كتاب أحكام القرآن واحد من 
حوى التفسري واللغة واألحكام وقواعد األصول، كما أنه حيتسب من الكتب املعتمدة يف  تابك

 املذهب املالكي.
وقد اعتمد أبو بكر بن العريب يف تفسريه على مجلة من املسالك، لعل أمهها وأجودها الرتجيح 

ء من الفقهاء واملفسرين يف أايت األحكام، ألجل ذلك استعمل ابن العريب مجلة من بني أقوال العلما
قواعد الرتجيح كوسيلة لتمحيص األقوال الواردة يف اآلية، وتقدمي القول األصح الدال على مراد هللا عز 

 وجل من كالمه.
م التفسريية، مثلما وإذا كان قدماء املفسرين قد اكتفوا ابستعمال قواعد الرتجيح يف ثنااي نصوصه

هو صنيع اإلمام ابن جرير الطربي يف تفسريه، فإن املتأخرين منهم من أمثال ابن العريب وابن عطية 
واملعاصرين منهم كاإلمام ابن عاشور قد احتفوا هبذه القواعد تقريرا وتطبيقا، كما اهتم بدراستها 

 ريب ومساعد بن سليمان الطيار.املنظرون املعاصرون من أمثال: خالد عثمان السبت وحسني احل
يف هذا السياق جاء هذا البحث إسهاما يف بيان أنواع قواعد الرتجيح عند اإلمام ابن العريب، 
وأثرها على العملية التفسريية يف جمال النص القرآين والقراءات والنسخ والسنة واآلاثر واللغة وكالم 

من خالل تفسريه أحكام القرآن  أيب بكر بن العريب العرب.. واملوسوم بـ: "قواعد الرتجيح عند القاضي
 ".-قواعد الرتجيح املتعلقة ابلنص أمنوذجا-

وقبل الشروع يف تفاصيل املوضوع البد من توضيح أمهيته وإشكاليته وأسباب اختياره وأهدافه 
 ومناهج إجنازه ومسلك كتابته.

 :أمهية املوضوع -أوال
لتفسري عند اإلمام ابن العريب، نذكر بعض مظاهرها فيما هلذا املوضوع أمهية ابلغة يف عملية ا

 يلي:
 شرف املوضوع؛ الرتباطه بتفسري القرآن الكرمي. -1
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أثر قواعد الرتجيح يف التفسري من حيث متحيص األقوال الصحيحة املتعلقة ببيان مراد هللا  -2
 تعاىل من كالمه.

 كل أحد أصول التفسري.كون قواعد الرتجيح قسما من قواعد التفسري اليت تش  -3
قواعد الرتجيح من املسالك الرئيسية املتعلقة ابلنص التفسريي املتعلقة أببعاده املختلفة عند  -4

 ابن العريب يف أحكام القرآن.
ختصيص قواعد الرتجيح يف أحكام القرآن ابلبحث هو خدمة مضافة يف إبراز جهود ابن  -5

 العريب املتعلقة بتفسري القرآن الكرمي.
 ة املوضوع:إشكالي -اثنيا

يعد مسلك الرتجيح بني أقوال املفسريين الواردة يف آايت األحكام من أهم وأجل مسالك ابن 
العريب يف أحكام القرآن، ويف هذا السياق استعمل ابن العريب مجلة من قواعد الرتجيح كان هلا األثر 

 رئيس، وهو: الكبري يف هتذيب نصوصه التفسريية، ومن هنا أييت اإلشكال ال
 ما هي أنواع قواعد الرتجيح اليت اعتمدها ابن العريب يف تفسريه، وما هي جماالهتا؟

 ويتفرع عنه إشكاالت عدة:
 ما هي القواعد الرتجيحية األكثر استعماال يف أحكام القرآن؟ -1
 أي قواعد الرتجيح قررها ابن العريب واستعملها، وأيها اكتفى ابستعماهلا؟ -2
 ألثر العملي لقواعد الرتجيح يف النص التفسريي عند اإلمام ابن العريب؟ما هو ا -3
 ما العالقة بني قواعد الرتجيح وقواعد التفسري؟ -4
ما هي الصيغ الرتجيحية اليت يستعملها ابن العريب يف تفسريه من خالل تطبيقاته لقواعده  -5

 الرتجيحية؟
 املوضوع:سباب اختيار أ -اثلثا

 يف اختيار املوضوع وأخرى موضوعية: هناك أسباب ذاتية
 أسباب ذاتية: -أ
 الرغبة يف املسامهة يف خدمة كتاب هللا تعاىل. -
املسامهة يف خدمة وإحياء الرتاث العلمي املغاريب أمام موجة احلفول بكل ما هو مشرقي  -

 .بسبب التأثر حبيوية احلركة العلمية املتعلقة ابلعلوم الشرعية يف بلدان املشرق العريب
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 التطلع إىل دراسة موضوع يتعلق بعلم التفسري. -
التشجيع الذي لقيته من مشريف األستاذ غريسي حممد الصاحل عندما انقشت معه فكرة  -

 البحث. 
 أسباب موضوعية: -ب

 قيمة املوضوع الشرعية لتعلقه بعلم تفسري القرآن وبيان مراد هللا من كالمه. -
 د ابن العريب ومدى أثرها يف خدمة نصه التفسريي.التطلع إىل معرفة قواعد الرتجيح عن -
التطبيق على أحكام القرآن لشهرته وأمهيته وقيمته العلمية اجلليلة وعالقته ابلفقه املالكي  -

 ومذهب الداير.
 ندرة الدراسات املتعلقة مبوضوع قواعد الرتجيح يف تفسري أحكام القرآن.-
ه املوسوعية وشهرته يف جمايل التفسري واألحكام مكانة اإلمام ابن العريب العلمية وشخصيت -

 ساقت إىل الرغبة يف دراسة أحد مؤلفاته.
 :البحث أهداف -رابعا

 للبحث جمموعة من األهداف تتمثل فيما أييت:
 التعريف بقواعد الرتجيح وبيان مدى عالقتها بقواعد التفسري وأصول التفسري. -
 ها يف عملية التفسري عند ابن العريب.الوقوف على وظيفة قواعد الرتجيح وفوائد -
 معرفة أنواع قواعد الرتجيح وجماالت استعماهلا عند اإلمام ابن العريب يف تفسريه. -
 معرفة قواعد الرتجيح األكثر استعماال يف تفسري أحكام القرآن. -
ت قواعد الوصول إىل تفسري ظاهرة الثراء املعريف وتنوعه يف تفسري ابن العريب من خالل دالال -

 الرتجيح والنصوص التفسريية.
 الدراسات السابقة: -خامسا

يف حدود علمي  –مل أجد  ،املتعلقة ابملوضوع ،من خالل حبثي يف املصادر واملراجع املطبوعة 
حسب درجة  ،من أفرده بدراسة أكادميية خاصة . ومع ذلك ميكن تقسيم الدراسات السابقة  –

 إىل قسمني : ،صلتها مبوضوع " قواعد الرتجيح" 
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  دراسات عامة: -1
 هم الكتب املتعلقة هبا هي:وأ

وإن كان موضوعها  -، وقد أفادتين هذه الدراسة :، حسني احلريبد الرتجيح عند املفسرينقواع -أ
يف التعرف على صور كثري من قواعد الرتجيح، وتقريرات العلماء هلا، وخاصة إذا تعلق  –عاما 

 أيب بكر بن العريب. األمر إبدراجه تقريرات اإلمام
وهو وإن كان جمال دراسته ، قواعد التفسري، إال أنه  :قواعد التفسري، خالد عثمان السبت -ب

 أفادين إبدراجه لكثري من قواعد الرتجيح، ومنها ماهو من قواعد ابن العريب.
كتاب وهذا العبري عبد هللا النعيم:  قواعد الرتجيح املتعلقة ابلنص عند الطاهر ابن عاشور، -ج
 ،عديد اإلفادات ،إال أنين أفدت من هذه الدراسة –وإن كان يعرض لقواعد الرتجيح يف تفسري آخر–

كما أفدت منها يف بيان صور بعض   ،ت املتعلقة مبظان قواعد الرتجيحمن ذلك كثري من اإلحاال
 ويف الوقوف على املصطلحات املتضمنة يف قواعد الرتجيح. ،القواعد

 شرة:دراسات ذات صلة مبا -2
مسعود  ، خالل القرن السادس اهلجري،لتفسري عند مفسري الغرب اإلسالميقواعد ا -

، يف د التفسري عند اإلمام ابن العريبخصص املؤلف الفصل الثالث فقط، لتناول قواعالركييت: 
يف حني خصص الفصل  احملرر الوجيز"،ابع لإلمام ابن عطية يف تفسريه "حني خصص الفصل الر 

ورغم هذه الصفة ، إال أن دراسته بدت خمالفة  القرآن.ابن الفرس يف أحكام  اخلامس لإلمام
ضافة جديدة، متعلقة بقواعد إلدراسيت من عدة جوانب، جتعل من حبثي هذا، عمال مميزا، و 

 اط التالية :ام القرآن"، وذلك مبراعاة النقــأحكأيب بكر بن العريب ، يف تفسريه "الرتجيح عند 
 دون أية إشارة إىل متايزمها. ،وقواعد الرتجيح ،ييت ختلط بني قواعد التفسريركدراسة األستاذ  -1
فهي يف  ،أما دراسيت ،كما أن دراسته يف قواعد التفسري عامة  ،عمله ليس خاصا اببن العريب -2

 قواعد الرتجيح خاصة.
هناك بعض ف ،رغم أن جمال دراسته القرآن كله ،توعب كثريا من القواعد التفسريية والرتجيحيةمل يس -3

مثل القواعد املتعلقة ابلقراءات  ،ورغم ذلك مل يوردها ،أحكام القرآن"يف " كانت ابرزة  ،القواعد
  !.ورسم املصحف

 املتضمنة يف القواعد. ،مل يقدم أي شرح للمصطلحات األصولية  -4
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وأمهل  ،دون أن ينبه عليها ،من إشارات تقريرية لبعض القواعد ،اكتفى مبا يف أحكام القرآن -5
مثل  ،وخاصة األصولية منها ،الستفادة من تقريرات ابن العريب لكثري من قواعده يف كتبه األخرىا
كما أنه مل يرفق أمثلته بقراءات توضيحية   ،الناسخ واملنسوخ يف القرآن الكرمي" وكتاب " احملصــول""

 لكيفية استعمال ابن العريب للقاعدة الرتجيحية يف النص التفسريي. ،مميزة
 منهج البحث:  -سادسا

 املناهج التالية : –وحسب احلاجة العلمية  –استخدمت يف هذا البحث 
تتبعت قواعد الرتجيح يف التفسري يف الربع األول من "أحكام القرآن"،  املنهج االستقرائي: -1

ومجعت كل القواعد أبمثلتها، إال أنين قدمت األمثلة األكثر وضوحا يف املنت، وأحلت على بقية 
 .يف اهلامش ابعتبار أنه ليس كل ما جيمع من املادة يكتب يف البحث األمثلة

من خالل حتليل قواعد الرتجيح املستخرجة، مث تصنيفها،  :املنهج التحليلي   -2
 وشرحها،وتقريرها، والتمثيل هلا، وقراءهتا..                                                          

ل املعلومات املعرفية ، مثل التعريفات، والرتاجم، والتحديدات، من خال املنهج الوصفي:   -3
 واألعالم...

 منهجية البحث: -سابعا
 :أييت فيما عناصرها أهم اذكر معينة، منهجية ، هذا حبثي يف التزمت

 ابن شيوخ من مشاهري ترمجة على اقتصرت بل املنت، يف أمساؤهم الواردة األعالم لكل أترجم ال -1
 والشخصيات، األعالم ولبعض ،مكتفيا بذكر سنة الوفاة تالميذه مشاهري ومن ،مشيف اهلا العريب

 .ابلرتاجم اهلوامش إثقال خشية وذلك ترمجتهم، إىل املاسة البحث حاجة رأيت اليت
 .للتغيري أمساؤها تعرضت اليت أو ، منها املغمورة على ابألماكن، التعريف يف اقتصرت -2
 رقم ،-وجد إن – اجلزء رقم املؤلف،:  كاآليت  يكون ، ابهلوامش نت،امل يف الواردة املعلومات توثيق -3

 املصادر فهرس ويف مرة، أول استعماله عند كاملة،  الكتاب معلومات اذكر أن على الصفحة،
 النشر، دار الطبعة، رقم و -وجد إن– التحقيق املؤلف، املؤلف،: التايل الرتتيب وفق واملراجع،

 .اترخيه مكانه،
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 عنوان: أييت كما  يكون ، واملراجع املصادر قائمة على التوثيق فإن إلكرتونيا، مقاال رجعامل كان  إذا -4
 .التصفح اتريخ اإللكرتوين، املوقع املقال، صاحب املقال،

 عنوان: كاآليت  يكون ، واملراجع املصادر قائمة على التوثيق ،فإن أكادميية رسالة املرجع كان  إذا -5
 .الصفحة املناقشة، سنة مكاهنا، امعة،اجل الدرجة، الباحث، الرسالة،

 ثالثة أدرج حني يف تفسريه، يف العريب ابن عند للقاعدة، واحد مبثال اكتفيت النظري، املبحث يف -6
 فأكتفي ،(ابملصدر النماذج من املطلوب العدد يتوفر ال أن إال) القاعدة، على للتطبيق مناذج

 .البحث من التطبيقي املبحث يف وذلك ابملوجود،
 موفيا كان  إذا - ، االصطالحي ابلتعريف أكتفي ورمبا ، اهلامش يف القاعدة مصطلحات أشرح -7

 .اهلوامش إلثقال جتنبا -ابلغرض
: اجلزء ، تح: التحقيق ، ط:الطبعة:  لالختصار طلبا ، البحث يف الرموز، من جمموعة استخدمت -8

 .م:  امليالدي التاريخ ه،: اهلجري التاريخ ص،:  الصفحة ج،
 وذكر التخريج، معلومات كامل  مع مصدره، إىل احلديث بعزو أكتفي األحاديث، ختريج يف -9

 .عليه احلكم
 التقريرية ألفاظه من مستوحاة أو العريب، ابن اإلمام بلفظ تكون أن إما القواعد صياغة -10

 – القاعدة شرح يلي الذي – للقاعدة تقريره ضمن االعتبار هذا أدرج احلالة، هذه ويف للقواعد،
 .غريه عند له وقفت ما إىل القواعد صياغة  يف اعمد قد كما  و هلا استعماله على أنبه وأ
 املوافق التفسري"  قاعدة خبصوص جلأت العريب، ابن عند الرتجيح القواعد لذكر استكماال -11

 االستعانة إىل املصحف، ورسم ابلقراءات املتعلقة القواعد ضمن ،" غريه من أوىل املصحف لرسم
 .البحث جمال خارج من سرييةتف بنصوص

 حدود البحث: -اثمنا
 يكون هذا البحث منحصرا يف عناصر معينة وهي: 

 إبراز شخصية ابن العريب ومكانته العلمية. -
 التعريف بكتابه أحكام القرآن وقيمته العلمية. -
 عرض نظري لقواعد الرتجيح يف تفسري أحكام القرآن. -
 جيح املتعلقة ابلنص القرآين.عرض تطبيقي يقصر على قواعد الرت  -



 مقدمة

 

 ز

 جمال الدراسة هو الربع األول من القرآن الكرمي من تفسري أحكام القرآن -
 صعوابت البحث:-اتسعا

 .التفسري قواعد ابب من هو مما الرتجيح قواعد قبيل من هو ما متييز .1
 نصوصه يف هلا وتقريراته ، العريب ابن تطبيقات خالل من واستخراجها، ، الرتجيح قواعد تتبع .2

 يكتب الذي القوي العلمي واألسلوب الدقيقة، والتعابري الرصينة اللغة اعتربان إذا خاصة التفسريية،
 وأحكامه اللغوية، معانيه وفهم ، التفسريي النص الستقراء كبريا  جهدا تتطلب مما األقدمون، به

 .القاعدة استخراج على اإلقدام قبل ، وغريها األصولية، ته ومصطلحــا الفقهية،
 مصادر ومراجع البحث: -عاشرا

 : أمههـــــا أييت فيما أعرض ، واملراجع املصادر من جمموعة على البحث هذا إجناز يف اعتمدت
 .للبحث الرئيس املصدر وهو العريب، بن بكر أليب ، القرآن أحكام  -1
 : أمههــــا ، الرتجيح بقواعد متعلقة كتب  -2
 السبت انعثم خالد ، التفسري قواعد -
 احلريب حسني املفسرين، عند الرتجيح قواعد -
 . النعيم هللا عبد عبري عاشور، بن الطاهر عند ابلنص املتعلقة الرتجيح قواعد  -
 : صلة ذات أخرى كتب  -3
 العريب بن بكر أبو ، الكرمي القرآن يف واملنسوخ الناسخ -
 العريب بن بكر أبو احملصول، كتاب  -
 العريب بن بكر أبو ، التأويل قانون -
 النجـــار ابن املنري، الكوكب شرح -

 خطة البحث: -حادي عشر
 عرض أييت وفيما وفهارس، وخامتة، مباحث، وثالثة مقدمة، عن عبارة كانت  البحث خطة

 : عناصرهـــا ألهم موجز



 مقدمة

 

 ح

 توالدراسا وأهدافه، اختياره، أسباب وإشكاليته،وذكر املوضوع، ألمهية بيان وفيها: املقدمة -1
 فيه،وأهم املعرتضة والصعوابت وحدوده، حتريره، يف املتبعة واملنهجية البحث، ومنهج ، السابقة
 .خلطته وعرض واملراجع، املصادر

 العلمية، مكانته وإبراز ،"العريب بن بكر أيب"  ابملؤلف للتعريف خصصته وقد:  األول املبحث -2
 االجتماعية العريب ابن إلماما حلياة األول، املطلب خصصت مطالب، أربعة إىل وقسمته

 ويف وأاثره، الفقهي ومذهبه العقدي، منهجه فيه فصلت فقد الثاين املطلب أما والعلمية،
أما املطلب الرابع  .العلمية وقيمته"  القرآن أحكام"  ابملؤلف للتعريف الثالث،جعلته املطلب

 فقد أوردت فيه شرح مصطلحات العنوان.
 من العريب، ابن القاضي عند الرتجيح قواعد لبيان أفردته ،[النظرية الدراسة: ]  الثاين املبحث -3

 وتقريرا، شرحا، الرتجيح، قواعد فيه فتناولت –نظرية دراسة– القرآن مأحكا تفسريه خالل
 ابلنص املتعلقة الرتجيح قواعد: األول املطلب يف فذكرت مطالب، ثالثة إىل وقسمته ومتثيال،
 قواعد ملعاجلة الثاين املطلب وخصصت ،"التطبيقي املبحث إىل التفصيل مؤجلة" القرآين

 الرتجيح قواعد فيه أورد فقد و الثالث املطلب أما والقرائن، واآلاثر ابلسنة املتعلقة الرتجيح
 .العرب بلسان املتعلقة

 املتعلقة الرتجيح قواعد على للتطبيق خصصته وقد ،[التطبيقية الدراسة] الثالث املبحث -4
 األول، املطلب أما مطالب، ثالثة يف موزعة القواعد، من مجلة فيه أوردت وقد ،القرآين ابلنص

 فقد الثاين املطلب أما القرآن، وظاهر ابلسياق، املتعلقة الرتجيح قواعد على للتطبيق كان  فقد
خصصته  فقد الثالث املطلب أما ،سخابلن املتعلقة الرتجيح قواعد على للتطبيق خصصته

 .املصحفتعلقة ابلقرآن ورسم لقواعد الرتجيح امل
 .التوصيات بعض واقرتاح البحث إليها توصل اليت النتائج فيها ذكرت:  اخلامتة -5
 .واحملتوايت واملراجع، واملصادر األحاديث، اآلايت،:  لـــ بفهارس البحث ذيل: الفهارس -6

 قواعد مبوضوع أحطت أنين أبدا أدعي فلست العلمي، العمل هذا يف جهدي بذلت وإذ
 القرآن من األول الربع تفسري يف ما على مقتصرا حبثي جمال كان  فقد القرآن، أحكام يف لرتجيح،ا

 جديدة، ولبنة علمية، إضافة البحث هذا ليكون جهدي بذلت أنين حسيب ولكن منها، الكرمي
 .لبنات من سبقها ما إىل تضاف
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 :املبحث األول
 التعريف ابملؤل ِّف واملؤلَّف

 طالب:م أربعةوفيه 

 حياته اإلمام ابن العريب االجتماعية والعلميةاملطلب األول: 
 املطلب الثاين: منهجه العقدي ومذهبه الفقهي وآاثره

 املطلب الثالث: التعريف ابملؤلَّف )أحكام القرآن(
  املطلب الرابع: شرح مصطلحات العنوان
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 املطلب األول: حياته اإلمام ابن العريب االجتماعية والعلمية
 الفرع األول: امسه ونسبه

هو أبو بكر حممد بن عبد هللا بن حممد بن عبد هللا األندلسي اإلشبيلي املالكي املعافري، 
 .(1)املعروف ابلقاضي ابن العريب

 الفرع الثاين: مولده ونشأته

شعبان  22إحدى كربى عواصم األندلس يوم اخلميس  (2)ولد أبو بكر بن العريب يف إشبيلية
يف بيت علم وجاه ورائسة، ونشأ يف أسرة حمفوفة ابملكانة العلمية واحلظوة االجتماعية،  ،(3)هـ468

، وزيرا لدى األمري (4)فوالده أبو حممد عبد هللا بن حممد بن العريب، كان من فقهاء إشبيلية ورؤسائها
سة وشاعرا ، وأمه من أسرة أيب حفص عمر بن احلسن اهلوزين الذي كان رجل سيا(5)املعتمد ابن عباد
 .(6)وعاملا ابحلديث

                                                                 

. شجرة النور 11م، ص1955ه، 1374؛ مكتبة اخلاجني، 2( ينظر: الصلة يف اتريخ أئمة األندلس، ابن بشكوال، ط:(1
 .136، ص1ه، ج1349الزكية يف طبقات املالكية، حممد خملوف، الط؛ املطبعة السلفية ومكتبتها، القاهرة، 

كلم. ينظر:   531ية تقع على الوادي الكبري جنوب غرب مدريد، تبعد عنها بنحو : مدينة أسبان Seville( إشبيلية: (2
Atlas classiqe. Paris1980. P:34. 

: سألته )أي ابن العريب( عن مولده فقال يل: ولدت ليلة اخلميس لثمان بقني من 559( قال ابن بشكوال يف الصلة ص(3
 شعبان، سنة مثان وستني وأربعمئة.

 .16ص الحقا يف شيوخه ( انظر ترمجته(4
ه، مبدينة ابجة، كان ملكا 431( أبو القاسم املعتمد على هللا حممد بن عباد اثلث وآخر ملوك بين العباد يف األندلس، ولد (5

ه. مبدينة آغمات. ينظر: وفيات األعيان، 488على إشبيلة وقرطبة يف عصر ملوك الطوائف، قضى املرابطون على دولته، توىف 
. نفح الطيب يف غصن األندلس الرطيب، 21، ص5، ج1994؛ بريوت، دار صادر، 1تح: إحسان عباس، ط: ابن خلكان،

 .94، ص2، ج490، ص1م، ج1997؛ بريوت، دار صادر، 1املقري التلمساين، تح: إحسان عباس، ط
نفح الطيب ظر: (، أندلسي إشبيلي، قتله املعتضد العبادي. ين1068-م1002ه( )460-ه392( جد ابن العريب ألمه )(6

 .93، ص2يف غسن األندلس الرطيب، ج
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كما متيز الوضع السياسي الذي نشأ فيه ابن العريب ابالضطراابت السياسية واحلروب األهلية، 
حيث متزقت األندلس إىل دويالت ( 1)م1031ه، 422وخاصة بعد سقوط اخلالفة األموية يف 

 .(2))ملوك الطوائف(

سلح بني هذه الدويالت يف سبيل مطامع وقد أورد ابن خلدون مشاهد رهيبة من التطاحن امل
 .(3)التوسع والنفوذ، ولو ابالستعانة ابلنصارى عن املسلمني

عن أتثري هذا اجلو املضطرب، فقد ارتبطت كثري من  أىومل تكن أسرة آل ابن العريب مبن
ابن  األحداث يف حياة اإلمام ابن العريب مبصري دولة بين العباد، قال ابن فرحون: "حصلت له ]والد

العريب[ عند العبادلة أصحاب إشبيلة رائسة ومكانة، فلما انقضت دولتهم خرج إىل احلج مع ابنه 
 .(4)القاضي أيب بكر"

 الفرع الثالث: مسريته العلمية والعملية

 مسريته العلمية -أ

 أتثري بيئته العلمية: .1

لمه األول على شب ابن العريب يف بيت علم وجاه حمبا للعلم طموحا إليه، فقد حرص والده ومع
بناء شخصيته العلمية، والنشغاله ابلوزارة فقد عني له ثالثة أستاذة أحدهم يدرسه القراءات، والثاين 

، وقد سجل يف قانون التأويل خالصة حتصيله العلمي يف األندلس، (5)علم العربية، والثالث الرايضيات
، حىت أنه مل يغادر األندلس حىت أحكم  (6)فقد أتقن القرآن بقراءاته العشر، ومجع فنوان من العربية

                                                                 

 .32م، ص2005ه، 1426؛ دار الكتب العلمية، بريوت، 1( انبعاث اإلسالم يف األندلس، حممد الكتاين، ط(1
 .32( املرجع نفسه، ص(2
م، 1988ه، 1408؛ دار الفكر، بريوت، 2( ينظر: اتريخ ابن خلدون، عبد الرمحن بن خلدون، تح: خليل شحادة، ط(3
 . 285، ص1. ج195، ص1ج
 .252، ص2( الديباج املذهب يف معرفة أعيان علماء املذهب، تح: حممد األمحدي، الط؛ دار الرتاث للطبع والنشر، دت، ج(4
 .415(  قانون التأويل، أبو بكر بن العريب، تح: حممد السليماين، دار القبلة للثقافة اإلسالمية، جدة، ص(5
 .116( املصدر نفسه، ص(6
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، كما سجل ابن العريب مجلة هامة من الكتب اليت درسها يف بلده، منها: اإليضاح (1)كتاب سيبويه
أليب على الفارسي، وكتاب اجلمل للزجاجي، وكتاب ثعلب، وكتاب النحاس، وكتاب األصول 

يف بلده عن مجلة من الشيوخ، منهم: ، كما أخذ العلم (2)للسراج، وإصالح املنطق البن السكيت..
، وأخذ القراءات وغريها من فنون العلم على كثري من علماء (3)ينوالده، وخاله احلسن بن عمر اهلوز 
 .(4)بلده، منهم أيب عبد هللا السرقسطي

 رحلته يف طلب العلم: .2

ف سقوط دولة قام ابن العريب ووالده برحلة إىل املشرق حتت داوفع خمتلفة، منها السياسية كظرو 
 .(5)بين العباد، والعلمية كاالستفادة من احلركة العلمية ابملشرق، والدينية كآداء فريضة احلج

، (6)ه485انطلق الوزير الفقيه مع ولده ذي السبعة عشر عاما من إشبيلية حنو الشرق عام
يت جالس هبا القاضي ال (10)، ووصل إىل أملرية(9)، مث مر بغرانطة(8)، وقابل هبا الشعيب(7)فدخل مالقة

                                                                 

 .93( بغية امللتمس يف اتريخ رجال أهل األندلس، أبو جعفر الضيب، دار الكاتب العريب، القاهرة، ص(1
 .12م، ص1987، 1407؛ دار الغرب اإلسالمي، بريوت، 1( مع القاضي أيب بكر بن العريب، سعيد أعراب، ط:(2
 .16ص ( انظر ترمجته الحقا ضمن شيوخه(3
ه. ينظر، الصلة، 500ملقرئ من أهل سرقسطة، أخذ عنه ابن العريب القراءات، تويف بعد ( هو حممد بن عبد الرمحن ا(4
 .582ص
؛ مكتبة الثقافة الدينية، 1( ينظر: الناسخ واملنسوخ يف القرآن الكرمي، أبو بكر بن العريب، تح: عبد الكبري العلوي املدغري، ط(5

 .421، 89، 85، 77. قانون التأويل، ص19، ص1، ج2006مصر، 
ه، 1402؛ دار الغرب اإلسالمي، بريوت، 1( الغنية يف شيوخ القاضي عياض، القاضي عياض، تح، ماهر زهري جرار، ط:(6

 .66، ص1982
7) )Malaga؛ الزهراء 1: مدينة إسبانية تقع جنوب شرق مدينة إشبيلية، ينظر: أطلس اتريخ اإلسالم، حسني مؤنس، ط

 .158م، ص1987ه، 1407لإلعالم العريب، القاهرة، 
 .329ه. ينظر: الصلة، ص497( عبد الرمحن القاسم الشعيب، فقيه من أهل مالقة، تويف سنة: (8
9) )Grenade :مدينة إسبانية داخلية، تقع مشال شرق مالقة، جنوب إسبانيا. ينظر :Atlas classiqe. Paris1980. 

P:34. 
كلم عن   425ع يف أقصى جنوب شرق إسبانيا، تبعد حنو : مدينة إسبانية على ساحل املتوسط، تقAlmeria( أملرية: (10

 .34مدريد، ينظر: املرجع نفسه، ص
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، وقرأ سنن أيب (2)، ووصل إىل جباية وقابل علماء منهم: حممد بن عمار املايورقي(1)املقرئ ابن شفيع
، مث دخل مصر أواخر ربيع الثاين (4)، وملا دخل تونس لقي علماء منهم: أبو عبد هللا املازري(3)داود

، مث نزل ابن العريب ووالده يف (6)عي، وأخذ عن علماء أمههم: القاضي أبو احلسن اخلل(5)ه485
، ويف (7)القدس، ومكث هبا أكثر من ثالث سنوات يتفقه على يد العالمة أبو بكر الطرطوشي وغريه

، وجلس إىل حلقة أيب (9)ه489، ووصل بغداد يف شعبان (8)دمشق لقي احلافظ أبو الفتح املقدسي
ه، واتصل مبكة جبمهرة من العلماء 489دة ، مث رحل إىل احلجاز أواخر ذي القع(10)سعيد احللواين

 . (11)منهم: أبو الفوارس طراد أبو حممد الزينيب وغريه

 

                                                                 

؛ مكتبة 1( أبو احلسن عبد العزيز بن شفيع أملري، قاضي أملريية ومقرؤها. ينظر: النهاية يف طبقات القراء، حممد بن اجلزري، ط(1
 .394، ص1ه، ج1351بن تيمية، 

؛ 1تأويل، له ترمجة يف ترتيب املدارك وتقريب املسالك للقاضي عياض، تح: سعيد أعراب، ط:( ذكره ابن العريب يف قانون ال(2
 .159، ص8م، ج1983املغرب، مطبعة فضالة، 

 .428( قانون التأويل، ص(3
 .16ص ( انظر ترمجته الحقا يف شيوخه(4
 .19( مع القاضي أيب بكر بن العريب، ص(5
ه. ينظر: سري أعالم النبالء، 482ه، وتويف يف405الفوائد العشرين، ولد سنة  ( علي بن احلسن املصري الشافعي، صاحب(6

 .76-74، ص19م، ج1985ه، 1405، مؤسسة الرسالة، 3الذهيب، شعيب األرانؤوط، ط:
 .16ص ( انظر ترمجته الحقا يف شيوخه(7
ه، 377ة على اترك احملجة، ولد:( نصر بن إبراهيم املقدسي الفقيه الشافعي، أبو احلافظ، له كتب كثرية منها: احلج(8

؛ دار هجر، السعودية، 2ه. ينظر: طبقات الشافعية الكربى، اتج الدين السبكي، تح: حممد الطناحي، ط:490وتوىف
 .352،ص5ه، ج1413

 .33(  ينظر: مع القاضي أيب بكر بن العريب، ص(9
ه، طبقات 520ويح يف فقه املذهب، تويف سنة ( حيي بن علي البزاز احللواين، من أئمة الفقهاء الشافعية، صنف التل(10

 .333، ص7الشافعية الكربى، ج
ه. ينظر: تذكرة احلفاظ، 493( طراد بن حممد بن علي اهلامشي الزينيب، إمام حنفي، قرأ عليه ابن العريب ببغداد، تويف (11

 .19، ص4ه، ج1419؛ دار الكتب العلمية، بريوت، 1الذهيب، ط:
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، كما لقي عامل (1)وملا عاد اثنية إىل بغداد لقي هبا فخر اإلسالم أبو بكر الشاشي وتفقه عنه
 .(3)، ومسع منه كتاب اإلحياء وغريمن كتبه(2)العراق أبو حامد الغزايل

، عاد ابن العريب إىل إشبيلة (4)ه493لصلييب لبيت املقدس وموت والده مبصر وبسبب الغزو ا
 .(5)وقد استقبلته األندلس استقباال حافال ابلتمجيد واإلجالل

 مسريته العملية )نشاطاته(: -ب

 واليته للقضاء: -

 ،(6)ه528توىل ابن العريب قضاء إشبيلية مبرسوم من السلطان املرابطي يف مجادى الثانية سنة 
، إال أن فساد األوضاع  (7)وتتفق كلمة املؤرخني على أنه كان مثال العدل واالستقامة والصرامة يف احلق

كان أكرب من جهده اإلصالحي، فثارت الغوغاء يف وجهه ونكب، فصرف عن القضاء بعد سنة 
 .(8)وبضعة أشهر

 

 

 

 

                                                                 

 .16ص  شيوخه( انظر ترمجته الحقا يف(1
 .16ص ( انظر ترمجته الحقا يف شيوخه(2
 .450( قانون التأويل، ص(3
 .66( مع القاضي أيب بكر بن العريب، ص(4
 .150، ص1983( مطمح األنفس، الفتح بن خاقان، الط؛ مؤسسة الرسالة، بريوت، (5
؛ دار الغرب 1ح: بشار عواد معروف، ط( البيان املغرب يف اختصار أخبار األندلس واملغرب، ابن عذارة املراكشي، ت(6

 .48، ص3، ج2003، 1434اإلسالمي، 
 .255، ص2. الديباج املذهب، ج559( ينظر: الصلة، ص(7
 .93، ص3( البيان املغرب، ج(8
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 اشتغاله ابلتدريس والتأليف: -

، مث عاد (2)أين انقطع للعلم أتليفا وتدريسا (1)عريب بقرطبةبعد انصرافه عن القضاء التحق ابن ال
 .(3)إىل إشبيلية، فصار مسجده كعبة لطالب املعرفة

 مشاركته يف أعمال اجلهاد: -

شارك ابن العريب يف مواجهة اخلطر الصلييب على األندلس بلسانه وسنانه، فكان حيرض 
شارك بسيفه يف كثري من غزوات أمراء إشبيلية  ، كما(4)املسلمني على نصرة إخواهنم يف شرق األندلس

 .(5)ضد الصليبني يف الساحل الشرقي

 الفرع الرابع: شيوخه وتالميذه

تعود كثرة شيوخ ابن العريب إىل كثافة نشاطه العلمي، وخاصة رحلته إىل املشرق، إذ أخذ شيوخه:  -أ
عي، وقد اعتىن ابن العريب عنهم خمتلف فنون العلم، وهو ما أعطى شخصيته العلمية الطابع املوسو 

 .(7)كما اعتىن تالميذه بذلك  (6)نفسه بذكر شيوخه

وقد رتب عبد الكرمي العلوي املدغري معجما أبمساء شيوخه يف قسم الدراسة من حتقيقه لكتاب 
 ، ونظرا لكثرهتم سأكتفي بذكر املشاهري منهم:(8)شيخا له 98الناسخ واملنسوخ البن العريب، أورد فيه 

                                                                 

: مدينة إسبانية، تقع جنوب غرب إسبانيا على الوادي الكبري، عامة إقليم األندلس، عاصمة األندلس corodoba( قرطبة: (1
 . 171لعهد األموي. أطلس اتريخ اإلسالم، صيف ا
 .94( قانون التأويل، ص(2
 .68( الغنية يف شيوخ القاضي عياض، ص(3
، 2003، 1424؛ دار الكتب العلمية، بريوت، 3( ينظر: أحكام القرآن، أبو بكر بن العريب، تح: حممد عبد القادر عطا، ط(4
 .518ص
 .100( قانون التأويل، ص(5
 .227-180ب الرحلة الذي مجعه سعيد أعراب ابسم "مع القاضي أبو بكر ين العريب"، ص( ينظر: ترتي(6
. الديباج املذهب، ابن 92. بغية امللتمس، ص558. والصلة، ابن بشكوال، ص67( ينظر: الغنية يف شيوخ القاضي، ص(7

 .252، ص2فرحون، ج
 .60-44( ينظر: الناسخ واملنسوخ، ص(8
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، وأبو القاسم احلسن بن عمر (1)د عبد هللا بن حممد بن العريب املعافري اإلشبيليأبو حمم
، وأبو عبد هللا (5)، وأبو بكر الشاشي(4)، أبو بكر الطرطوشي(3)، وأبو حامد الغزايل(2)اهلوزين
 .(6)املازري

 تالميذه: -ب

ميذ العلم هم مثرة تعد كثرة تالميذ اإلمام ابن العريب مظهرا جليا ملكانته العلمية، إذ أن تال
لنشاطه العلمي، وقد قضى اإلمام ابن العريب عمرا طويال يف التدريس والتعليم خاصة بعد عزله من 

 القضاء.

وقد اهتم العلماء واملؤلفون إبحصاء تالميذه قدميا وحديثا كما هو صنيع الذهيب يف تذكرة 
 العلوي املدغري معجما أحصى فيه ، كما جرد عبد الكرمي(7)تلميذا له 16احلفاظ؛ إذ أورد قائمة ب

 ، ونظرا لكثرهتم فسوف أكتفي بذكر بعض املشاهري منهم: (8)تلميذا له 254

                                                                 

ه، روى عنه ابن العريب القصيدة الرائية 493شيوخه، من علماء وأعيان إشبيلية، تويف ابإلسكندرية سنة ( والد ابن العريب وأول (1
 .66. الغنية يف شيوخ القاضي عياض، ص279البن اجلزيري. ينظر، الصلة، ص

ه. ينظر: الديباج 512( خال ابن العريب، فقيه وحمدث إشبيلي، روى عنه ابن العريب عقائد أهل السنةوخمتصر القراءات، تويف (2
؛ دار الغرب اإلسالمي، 2. فهرسة ابن عطية، ابن عطية األندلسي، تح: حممد بن أبو األجفان، ط329، ص1املذهب، ج
 .121بريوت، ص

( حممد بن حممد بن أمحد الغزايل الطوسي الشافعي، له تصانيف كثرية منها إحياء علوم الدين، لقيه ابن العريب يف بغداد، تويف (3
 .191، ص6ه. ينظر: طبقات الشافعية الكربى، ج505

( حممد بن الوليد بن حممد بن خلف الفهري األندلسي، الفقيه املالكي، أكرب شيوخ ابن العريب، لقيه ببيت املقدس (4
 . 545. ينظر: الصلة، ص520واالسكندرية، تويف سنة 

ابن العريب، له مصنفات حسنة، أمهها كتاب احللية، ( حممد بن أمحد بن حسني بن عمر القفال الشافعي، من أكرب شيوخ (5
 .45، ص6ه. ينظر: طبقات الشافعية الكربى، ج507تويف
( حممد بن علي بن أمحد التميمي املعروف ابإلمام، إمام إفريقيا، شرح كتاب مسلم، والربهان للجويين، أخذ عنه ابن العريب (6

 .250، ص2الديباج املذهب، ج .371ص. ينظر: شجرة النور الزكية، ه586، تويف ابملهدية
 .62، ص4ذكرة احلفاظ، جت( ينظر: (7
 .190 -135، ص1( ينظر: الناسخ واملنسوخ، ج(8
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، وأبو الفضل عياض بن موسى اليحصيب السبيت (1)ه(528أبو نصر الفتح بن خاقان )ت:
، وأبو القاسم خلف بن عبد امللك بن بشكوال األنصاري (2)ه(544)القاضي عياض، ت: 

، وأبو حممد عبد هللا بن (4)ه(521، وأبو بكر حممد بن عبد هللا بن حيي اجلد )ت:(3)ه(578)ت:
، وأبو بكر حممد بن خري بن خليفة )ت: (5)ه(561حممد الصنهاجي، ويعرف اببن األشريي )ت: 

 .(6)ه(575

 الفرع اخلامس: ثناء العلماء عليه

، (7)مامة واإلتقان حىت بلغ درجة االجتهادتبوأ القاضي ابن العريب املكانة الرفيعة من العلم واإل
 وشهد له بذلك شيوخه وتالميذه والعلماء من بعدهم، فال تكاد ختلو ترمجة من الثناء عليه.

قال عنه شيخه أبو حامد الغزايل: "...والشيخ اإلمام أبو بكر بن العريب قد أحرز من العلم 
ص به من صفاء الذهن، وذكاء احلس واتقاد وقت تردده إيل ما مل حيرزه غريه مع طول األمد ملا خ

 .(8)القرحية، وما خيرج من العراق إال وهو مستقل بنفسه، حائز قصب السبق بني أقرانه"

 

 

                                                                 

 .107، ص20. سري أعالم النبالء، ج23، ص4( ينظر: وفيات األعيان، ج(1
 .183، ص3. وفيات األعيان، ج140( ينظر: شجرة النور الزكية، ص(2
 .559. الصلة، ص154ية، ص( ينظر: شجرة النور الزك(3
 .286، ص2. الديباج املذهب، ج159( ينظر: شجرة النور الزكية، ص(4
التكملة لكتاب الصلة، ابن األابر، حممد بن عبد هللا بن أيب بكر القضاعي، تح: عبد السالم اهلراس، الط؛ دار الفكر  ( ينظر:(5

 .304، ص2م، ج1995 -هـ1415للطباعة، لبنان، ، 
 .49، ص2. التكملة لكتاب الصلة، ج152جرة النور الزكية، ص( ينظر: ش(6
 .62، ص4( ينظر: تذكرة احلفاظ، ج(7
 . إذ جعل الغزايل هذا النص جزءا من رسالته إىل األمري املرابط يوسف بن اتشفني.450( قانون التأويل، ص(8
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وقال عنه شيخه أبو بكر الطرطوشي: "الفقيه أبو بكر بن العريب، فمن صحبناه أعواما يدارس 
ه مث حتقق فيه ووعاه، وانظر فيه وجد حىت فاق العلم وميارسه، بلوانه وخربانه، وهو ممن مجع العلم ووعا

 .(1)أقرانه ونظراه"

وقال عنه تلميذه ابن بشكوال: "اإلمام العامل احلافظ املستبحر ختام علماء األندلس، وآخر 
أئمتها وحفاظها... وكان من أهل التفنن يف العلوم واالستبحار فيها واجلمع هلا، متقدمًا يف املعارف  

أنواعها، انفذًا يف مجيعها، حريصًا على أدائها ونشرها، اثقب الذهن يف متييز  كلها، متكلمًا يف
الصواب منها، وجيمع إىل ذلك كله آداب األخالق، مع حسن املعاشرة ولني الكنف، وكثرة االحتمال 

 .(2)وكرم النفس، وحسن العهد، وثبات الوعد"

... وصنف ومجع ويف فنون العلم برع، وقال عنه اإلمام الذهيب: "اإلمام العالمة احلافظ القاضي
 .(3)وكان فصيحا بليغا خطيبا"

 املطلب الثاين: منهجه العقدي ومذهبه الفقهي وآاثره

 الفرع األول: منهجه العقدي

من خالل آراء ابن العريب العقدية املثبتة يف كتبه يتبني أن منهجه أشعري يف أغلب مساته، فهو 
، فهو يف (4)زا رأي أئمته، مطنبا يف مدح نظرايهتم واختياراهتمدائما يسري على اخلط األشعري مرب 

اعتقاده هو املنهج الصحيح الذي اختاره لطالبه موصال إىل احلقيقة، قال يف العواصم: "وعلى كل 
 .(5)حال فالذي أراه لكم على اإلطالق أن تقتصروا على كتب علمائنا األشعرية..."

                                                                 

؛ دار الغرب اإلسالمي، بريوت، 1، ط(  دور املرابطني يف نشر اإلسالم يف غرب إفريقيا، عصمة عبد اللطيف دندش(1
 .71. مع القاضي أيب بكر، ص216م، ص1988ه، 1408

 .558( الصلة، ص(2
 .197، ص20( سري أعالم النبالء، ج(3
 .232، ص1( قانون التأويل، ج(4
. ينظر أيضا: 108، ص2، ج2003( آراء أيب بكر بن العريب الكالمية، عمار طاليب، الط؛ الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، (5
 .158، ص1ج
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 غالب آرائه الكالمية، مثل:  وقد هنج ابن العريب هنج األشاعرة يف

مذهب ابن العريب يف هذه املسألة أشعري املشرب، وقوله بنظرية الكسب مبعىن نظرية الكسب:  .1
 .(1)أن أفعال العباد فعل هللا وليست للعبد، ولكنها تسند إليه لكسبه إايها

ا، فقد قال: : وقف ابن العريب يف هذه املسألة موقفا أشعراي واضحالتحسني والتقبيح العقليان .2
"اإلحسان مأخوذ من احلسن، وهو كل ما مدح فاعله، وليس احلسن صفة للشيء، وإمنا احلسن 

 .(2)خرب من هللا تعاىل عنه مبدح فاعله"

يذهب ابن العريب مع األشاعرة قوال واحدا يف وجوب التأويل يف الصفات، بل  مسألة الصفات: .3

ڈ     ژ  چ ، ففي قوله تعاىل: (3)نون التأويلنراه حيض على التأويل حبماس شديد يف كتابه قا

أورد مجلة من األقوال يف معىن االستواء على العرش، مث قال: ، 5طه:  چژ  ڑ  ڑ  
 .(4)"وأشبه قول فيه ثالثة: قول سفيان، وقول من قال أنه مبعىن استوىل"

 .(5)ا بشيوخههنج ابن العريب يف بيان أنواع التوحيد منهج األشاعرة متأثر  مسألة التوحيد: .4

                                                                 

 .160، ص1( قانون األويل، ج(1
 .167، ص1( أحكام القرآن، ج(2
 .333، ص1( قانون التأويل، ج(3
 .353، ص1( املصدر نفسه، ج(4
؛ دار احلديث الكتانية، املغرب، 1( األمد األقصى يف أمساء هللا احلسىن، أبو بكر بن العريب،ى تح: عبد هللا التورايت، ط(5

 .313، ص1، ج2005، 1436
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 الفرع الثاين: منهجه الفقهي وأثره يف التفسري

يؤكد حممد حسني الذهيب على أن ابن العريب مالكي املذهب، وأن تفسريه أتثر مبذهبه الفقهي، 
، مث بني أن ابن العريب تراوح موقفه يف ذلك بني (1)فظهرت يف تفسريه روح التعصب له والدفاع عنه

مل يشتط يف تعصبه إىل الدرجة اليت يتغاضى فيها كل زلة علمية تصدر اإلنصاف واالعتساف، فهو 
، ومل يبلغ به التعسف إىل احلد الذي جيعله يفند كالم خمالفه إذا كان وجيها (2)من جمتهد مالكي

ومقبوال، والذي يتصفح تفسريه يلمس منه روح اإلنصاف ملخالفيه أحياان، ما يلمس منه روح 
تويل على صاحبها فتجعله أحياان يرمي خمالفه، وإن كان إماما له قيمته التعصب املذهيب اليت تس

. ويظهر أن الرجل كان يستعمل (3)ومركزه ابلكلمات املقذعة الالذعة اترة ابلتصريح واترة ابلتلويح
عقله احلر مع تسلط روح التعصب عليه، فأحياان يتغلب العقل على التعصب فيصدر حكمه عادال، 

 .(4)تتغلب العصبية املذهبية على العقل فيصدر حكمه مشواب ابلتعسف -غالبوهو ال-وأحياان 

وتكاد جتمع كلمة الباحثني واملرتمجني أن أاب بكر بن العريب يف كتبه يبدو فقيها مالكيا جمتهدا 
 .(5)يتبع الدليل حيث أوصله، وال حيجم عن اجلهر مبخالفته لإلمام إذا رأى الدليل خيالفه

 ؤلفاته وآاثره العلميةالفرع الثالث: م

خلف القاضي ابن العريب ترااث إسالميا عظيما متنوعا ينم عن شخصيته العلمية املوسوعية، متثل 
يف مصنفاته الكثرية يف خمتلف الفنون والعلوم، فقد كان فقيها وحمداث ومتكلما ولغواي، وقد شارفت 

                                                                 

. وتفسريه أحكام القرآن حافل 331، ص2( ينظر: التفسري واملفسرون، حممد حسني الذهيب، الط؛ مكتبة وهبة القاهرة، ج(1
. 109، ص2. ج239، ص1. ج177، ص1أبقوال أصحاب املذهب وتصحيحها والدفاع عنها. ينظر: أحكام القرآن، ج

 .36، ص2. ج539، ص1ج
، أين قال: "وعن مالك يف املدونة أنه يصليها ]صالة اجلنازة[ ما مل تصفر الشمس، 171، ص2قرآن، ج( ينظر يف أحكام ال(2

 وال وجه له عندي".
 ، كالمه عن اإلمام الشافعي.412-410، ص1( ينظر: أحكام القرآن، ج(3
 .313، ص2( التفسري واملفسرون، ج(4
 .114، ص1الناسخ واملنسوخ، جمقدمة حتقيق ( (5
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ما الكثري منها يف عداد مؤلفاته املائة مصنف، بعضها مطبوع وبعضها اآلخر خمطوط، بين
 . وسأقتصر فيما يلي على ذكر مناذج من العناوين املطبوعة واملخطوطة.(1)املفقودات

 يف علوم القرآن والتفسري: .1

، خامس (3)، األحكام الصغرى )مطبوع((2)أحكام القرآن )مطبوع عدة طبعات( 
 .(5)، الناسخ واملنسوخ يف القرآن الكرمي )مطبوع((4)الفنون)خمطوط(

 يف علوم احلديث: .2

، عارضة األحوذي يف شرح جامع الرتمذي (6)املسالك يف شرح موطأ مالك )مطبوع(
 .(8)، القبس يف شرخ موطأ مالك بن أنس )مطبوع((7))مطبوع(

 الفقه وأصوله: .3

 .(10)، تلخيص التلخيص )خمطوط((9)احملصول يف علم األصول )مطبوع(

 
                                                                 

. عبد الكبري املدغري، 156 -110ب أغلب مصنفاته األساتذة: حممد سليماين يف مقدمة حتقيقه لقانون التأويل، ص( استوع(1
. سعيد أعراب يف مجعه لرتتيب الرحلة، مساه مع القاضي أيب بكر بن 129-115، ص1مقدمة حتقيق الناسخ واملنسوخ، ج

 .173-121العريب، ص
؛ دار 3ه، تح: حممد جباوي. ط1378؛ دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، 2ه. ط1331؛ دار السعادة، القاهرة، 1( ط(2

 ه.1424الكتب العلمية بريوت، تح: حممد عبد القادر عطا، 
ه. ينظر: مقدمة أحكام القرآن البن العريب، عبد 1415( صدر يف جزئني عن املنظمة اإلسالمية للرتبية والثقافة والعلوم، (3

 .14ه، ص1432 آغادير، املغرب، كلية اآلداب، جامعة ابن زهر،  الرزاق هرماس، الط؛
 .123( ينظر: قانون التأويل، ص(4
 ، تح: عبد الكبري مدغري.2006( طبع مبصر، مكتبة الثقافة الدينية مبصر، (5
 .139( ينظر: مع القاضي أيب بكر، ص(6
 جملد. 14ه، تح: مجال مرعشلي، 1418( طبعة دار الكتب العلمية، (7
 م.1992؛ دار الغرب اإلسالمي، بريوت، 1( ط(8
 ه، تح حسنب علي البدري وسعيد فودة.1420؛ دارالبيارق، عمان، 1( ط:(9

 .265، ص1. أحكام القرآن، ج143( مع أيب بكر بن العريب،ص(10
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 يف علم الكالم: .4

، األمد األقصى يف شرح أمساء هللا احلسىن وصفاته العلى (1)العواصم من القواصم)مطبوع(
 .(4)، الوصول إىل معرفة األصول )خمطوط((3)، كتاب األفعال )خمطوط((2))مطبوع(

 يف اللغة واآلداب: .5

، ترتيب الرحلة للرتغيب (5)ملجئة املتفقهني إىل معرفة عوامض النحويني )منشور مجعا ودراسة(
 .(6)يف امللة )مطبوع مجعا(

 يف التذكري والزهد والرقائق: .6

، أحكام اآلخرة والكشف عن أسرارها الباهرة (7)سراج املهتدين يف آداب الصاحلني )مطبوع(
 .(8))خمطوط(

 .(9)ون له فكثريةورة يف إحاالته أو يذكرها املرتمجأما كتبه املذك

                                                                 

ية، عمار طاليب خصص ، يف جزئني بعنوان: آراء أيب بكر بن العريب الكالم1974( الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، اجلزائر، (1
؛ وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد، 1اجلزء القاين للعواصم، ونشره حمب الدين اخلطيب معلقا عليه، ط

1419. 
 ، تح: عبد هللا التورايت.2015، 1436؛ دار احلديث الكتانية املغرب، 1( ط(2
 .120( ينظر: قانون التأويل، ص(3
 .174فسه، ص( ينظر: املصدر ن(4
، حتت 1151، ص2، العدد10( نشرهتا جملة العلوم العربية واإلنسانية، اجمللة العلمية جلامعة القصيم، جملة حمكمة، اجمللد(5

، فريد عبد العزيز -مجعا ودراسة-عنوان: مسائل كتاب ملجئة املتفقهني إىل معرفة غوامض النحويني واللغويني، أليب بكر بن العريب
 .2017مارس  1438م. اتريخ: رجب الزامل السلي

( نسبه إليه أغلب من ترجم له، خلصه يف مقدمة قانون التأويل، ومجعه سعيد أعراب وطبعه ابسم: مع القاضي أيب بكر بن (6
 م.1987ه، 1407؛ دار الغرب اإلسالمي، بريوت، 1العريب، ط

 ، تح: حممد بن األمني خببزة احلسيين.2009( طبعته دار ابن حزم، (7
 .131( ينظر: املصدر نفسه، ص(8
جملدا، كتاب املشكلني، اإلنصاف يف مسائل اخلالف، نبيه الغيب على مقدار النيب،  80( منها: أنوار الفجر يف جمالس الذكر، (9

 تبيني الصحيح على تبيني الذبيح.
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 الفرع الرابع: وفاته

، فقبل طاعتهم، (1)املؤمن بن علي كان ابن العريب هو رئيس وفد إشبيلة إىل األمري عبد
ه، وفيها توىف منصرفه من مراكش، ومحل إىل فاس بعد أن 543وانصرفوا ابجلوائز واإلقطاعات سنة 

 .(3)، ودفن بباب احملروق، وقربه هناك معروف(2)صلى عليه صاحبه أبو احلكم بن احلجاج

 .(4)ميال 12فاس مبسافة  وكانت وفاته يف طريق عودته إىل إشبيلية ببلدة تسمى مغيلة قبل

 املطلب الثالث: التعريف ابملؤلَّف )أحكام القرآن(

 الفرع األول: التعريف ابلكتاب

 أمهيته: .1

، (5)يعد كتاب أحكام القرآن أليب بكر بن العريب مرجعا مهما للتفسري الفقهي عند املالكية
ت األحكام مرتبة حسب ، عرض فيه املؤلف آاي(6)وهو من أمهات كتب الشريعة واللغة والتفسري

، (7)ورودها يف السور، والكتاب هبذا يعد من أمهات الكتب اليت تبني أسرار القرآن ومآخذ األحكام
 متييزا له عن األحكام الصغرى الذي هو خمتصره. (8)ويسمى األحكام الكربى

 

                                                                 

ما للشريعة، سفاكا للدماء، تويف يف: ( عبد املؤمن بن علي التومريت املؤسس لدولة املوحدين، كان سلطاان حازما شجاعا معظ(1
م، 1986ه، 1407ه. ينظر:البداية والنهاية، ابن كثري، الط، دار الفكر، 558 -ه487ه، امتدت فرتة حكمه من  558

 .170، ص4. األعالم للزركلي، ج246، ص12ج
 .30، ص2( ذكره شهاب الدين املقري التلمساين يف نفح الطيب، ج(2
 .137، ص1ج ( شجرة النور الزكية،(3
 .34، ص1( األمد األقصى يف شرح أمساء هللا احلسىن، ج(4
 .131، ص1( التفسري واملفسرون، ج(5
 .3، ص1ه، ج1392( ينظر: مقدمة أحكام القرآن، حممد البجاوي، ط: دار املعرفة، (6
 .3، ص1( املصدر نفسه، ج(7
 . 123( ينظر: قانون التأويل، ص(8
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 طبعاته: .2

ه يف 1331، فقد طبع طبعته األوىل يف والكتاب مطبوع متداول متت طباعته مرات عديدة
بتحقيق علي حممد البيجاوي، صدرت عدة مرات اثنية  اسطة مطبعة سعادة ابلقاهرة، وطبعجملدين بو 

ه، وطبعة دار الكتب العلمية ببريوت 1392طبعات أخرى للكتاب منها: طبعة دار املعرفة ببريوت 
 .اسة، وهي النسخة املعتمدة يف هذه الدر (1)م بتعليق حممد عبد القادر عطا2003ه، 1424

 نسبته إىل مؤلفه: .3

وهي نسبة معلومة مشهورة مؤكدة، فقد نسبه إليه تلميذه أبو بكر بن خري اإلشبيلي يف 
، وقد نسبه ابن العريب لنفسه (4)، والشاطيب يف االعتصام(3)، وابن فرحون يف الديباج املذهب(2)فهرسته

ين نسبه إىل نفسه صراحة، ، وكتاب قانون التأويل أ(5)يف مواضع من كتبه، مثل: كتاب احملصول
 .(6)فقال: "وحتقيق ذلك قد مضى يف سوريت النساء والقصص من كتابنا، أعين كتاب أحكام القرآن"

 املآخذ عليه: .4

اعترب حممد حسني الذهيب أن غلبة العصبية املذهبية على العقل يف غالب أحكام ابن العريب 
 .(7)الكتابومواقفه جتاه خمالفيه هو أكرب مأخذ ميكن تسجيله عن 

 

 

                                                                 

 .121، صمقدمة احملقق . قانون التأويل36-31البن العريب، ص ( ينظر: مقدمة أحكام القرآن(1
 .49( ينظر: فهرسة ابن خري، ص(2
 .254، ص2( ينظر: الديباج املذهب، ج(3
، 3م، ج2008ه، 1429؛ دار ابن اجلوزي، السعودية، 1( ينظر: االعتصام، الشاطيب، تح: هشام بن إمساعيل الصيين، ط(4
 .25ص
 .77ل، ص( احملصول يف علم األصو (5
 .607( قانون التأويل، ص(6
 .131، 1( التفسري واملفسرون، ج(7
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 الفرع الثاين: منهج ابن العريب يف تفسريه

، ومبراعاة صنيعه يف (1)أمجل ابن العريب مسالك منهجه يف أحكام القرآن يف أواخر مقدمته عليه
 كتابه ميكن أن نتمثل منهجه يف املسالك التالية:

األحكام، مث  طريقته يف تناول آايت األحكام: يذكر السورة، مث يذكر عدد ما فيها من آايت .1
أيخذ يف شرحها آية آية، قائال: اآلية األوىل: وفيها مخس مسائل مثال، وهكذا حىت يفرغ من 

 .(2)آايت األحكام املوجودة يف السورة

وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ       چ يتعرض إىل سبب النزول إن وجد، مثاله: قوله تعاىل:  .2

 .190البقرة:  چۈئ  ېئېئ  ېئ    ىئ  ىئ  ىئ  ی

 .(3)ملا سار اىل العمرة زمن احلديبية..." الثانية يف سبب نزوهلا: روي أن النيب قال: املسألة 

يتحاكم إىل اللغة، وذلك بشرح الغريب واإلعراب، والتعرض للناحية البالغية والبيانية، مثل: شرح  .3

 چقوله تعاىل:  (5)، وإعراب238البقرة:  چپ  پ   پ  چيف قوله تعاىل:  (4)معىن القنوت

ٱ  ٻ  ٻ  چ يف قوله تعاىل:  (6)، والتعرض للبالغة والبيان50ألحزاب: ا چۅ  ۅ 

 .12املمتحنة:  چ...ٻ  ٻ  پ    پ  پ  پ   ڀ    ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  

                                                                 

 .53هرماس، ص الرزاق( ينظر: مقدمة أحكام القرآن، عبد (1
 .331( التفسري واملفسرون، ص(2
 .339، ص2. ج561، ص1. ينظر أيضا: ج144، ص1( أحكام القرآن، ج(3
 .301، ص1، جنفسه( املصدر (4
 .576، ص2( املصدر نفسه، ج(5
 .235، ص4( املصدر نفسه، ج(6
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ٱ  چ، مثل: تفسريه لآلية: (1)يصدره غالبا بقوله: كقول هللا تعاىلتفسري القرآن ابلقرآن:  .4

 .102البقرة:  چٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ

ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ    چ  :(2)كتفسريه لقوله تعاىلالواردة يف أحكام اآلية:  حشد األحاديث .5

. يورد أقوال العلماء من الصحابة فمن بعدهم مع أدلتها ومناقشتها، 196البقرة:  چۉ  ې

قال: "قال ابن عباس: لو  .67البقرة:  چۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہچ ففي تفسري قوله تعاىل: 
 .(3)بقرة، ابدروا إىل أي بقرة، فذحبوها ألجزأ ذلك عنهم" أن بين إسرائيل قيل هلم اذحبوا

: وقد فصل هذا املسلك حممد حسني تقريراته الفقية يف التفسري بني اإلنصاف واالعتساف .6
. ومن أمثلة محالته على خمالفيه: محلته على رأي (4)الذهيب يف التفسري واملفسرون مبا سبق ذكره

 .(6)شافعي، وعن اإلمام ال(5)أصحاب أيب حنيفة

يستعني ابن العريب ابلقراءات يف تفسريه، وال يغادر ذكر القراءات املختلفة لآلية إن وجدت:  .7
،  مثل: صنيعه يف (7)آية فيها قراءات إال وذكرها، إال أنه غالبا ال يعزوها إال أصحاهبا إال اندرا

ل عمران: آ چک  گ       گ    گ   گڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ چ تفسري قوله تعاىل: 

، -بضم الغني–قال: "املسألة الثالثة: يف القراءات: قرأ ابن كثري وأبو عمرو وعاصم: يغل . 161
 .(8)وفتحها الباقون"

                                                                 

 .17، ص2. ج26، ص1(. ينظر أيضا: ج52. أحال على آية احلج )44، ص1( ينظر: املصدر نفسه، ج(1
، 4. ج187، ص1. فقد أورد يف احللق حديث: رحم هللا احمللقني..، وانظر أيضا: ج172، ص1، جالسابق( ينظر: املصدر (2
 .266ص
 .41، ص1( املصدر نفسه، ج(3
 .331، ص1( التفسري واملفسرون، ج(4
 .333، ص2( أحكام القرآن، ج(5
 .334، ص2( املصدر نفسه، ج(6
 .54، ص2012( تفسري آايت األحكام بني النظرية والتطبيق، منصور كايف، الط؛ دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، (7
 .298، ص1( أحكام القرآن، ج(8
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ٺ   ٺ  ٿ  چ كما يف تفسريه لقوله تعاىل: االستشهاد ابلشعر:  .8

 يقول: "املسألة السادسة:... قال شريح:. 34النساء:  چٿ  ٿ  ٿ  ٹ

 .(1)ءهم ... فشلت مييين يوم أضرب زينب"رأيت رجاال يضربون نسا

؛ فهو يورد األقوال مث يناقشها مث (2)هذا أجود ما يف أحكام ابن العريبالرتجيح بني األقوال:  .9
، وقد أشار إىل مسلكه هذا يف آخر (3)يرجح أصحها، مستعمال يف ذلك مجلة من قواعد الرتجيح

والصحيح،  املصطلحات الرتجيحية منها:وهو يستعمل يف ذلك مجلة من  (4)مقدمته على تفسريه
 .(5)واألظهر، أمجع فقهاء األمصار، وهو األوىل، التنقيح، واملختار

 الفرع الثالث: مصادره يف تفسريه

لقد دأب أعالم املفسرين على جتريد مصادرهم يف تفاسريهم، أما مقدمة ابن العريب على أحكام 
ادره، واليت ميكن تقسيمها إىل مصادر مكتوبة ومصادر القرآن فال متدان إال مبعطيات حمدودة على مص

 مساعية؛ أما املكتوبة فقد اكتفى منها يف مقدمته بذكر كتابني كما برر اقتصاره عنهما:

، قال عنه: "ومل يؤلف يف (6)ه(310جامع البيان يف أتويل آي القرآن، ابن جرير الطربي )ت: .1
شيخ الدين، فجاء فيه ابلعجب العجاب، ونثر  الباب أحد كتااب فيه احتفال إال حممد بن جرير

 .(7)فيه لباب األلباب"

                                                                 

 .532، ص1، جالسابق( املصدر (1
 .25، ص1هرماس، جلرزاق دمة أحكام القرآن، عبد ا( مق(2
 ( تدرس تفصيال يف املبحثني القادمني.(3
 .53، ص1هرماس، جلرزاق ( مقدمة أحكام القرآن، عبد ا(4
، 1. ج218، ص1. ج204، ص1. ج199، ص1. ج197، ص1. ج255، ص3( ينظر: أحكام القرآن، ج(5
 .295ص
. األعالم 103ه، ص1403؛ دار اآلفاق اجلديدة، 4يين، تح: عادل النويهض، ط( ترمجته يف الوفيات، ابن قنفذ القسنط(6

 .223، ص3للزركلي، ج
 .51، ص1( أحكام القرآن، ج(7
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، قال عنه: "وأعظم من أنتقي منه (1)ه(283أحكام القرآن، للقاضي إمساعيل بن إسحاق )ت: .2
فهو يعتربمها ذروة ما ألف يف التفسري، لذلك مل يشر إىل  .(2)األحكام بصرية القاضي أبو إسحاق"

 غريمها.

: أحكام (3)أخرى يف التفسري أحال عليها ومل يذكرها يف املقدمة، منهاكما اعتمد مصادر 
مقاتل بن حبان، جماز القرآن أليب  التفسري الكبري ليحىي بن سليمان اجلعفي،، القرآن للجصاص

 .عبيدة، معاين القرآن للفراء، معاين القرآن للزجاج

، : كتب اجلويين(4)، منهااء فكثريةأما املصادر املكتوبة احملال عليها يف تفسريه من كتب العلم
وكتب القاضي عبد الوهاب يف الفقه، ومنها كتب السنن والصحيحني يف احلديث، ومنها كتب اللغة 

 مثل: سيبويه وثعلب وعبد القاهر اجلرجاين.

 .(5)أما كتبه يف خمتلف العلوم اليت حييل عليها يف تفسريه فكثرية

 

 

 

                                                                 

 .48، ص1( ترمجته يف الديباج املذهب، ج(1
 .52، ص1( أحكام القرآن، ج(2
 ،4. ج290، ص3. ج133، ص3. ج313، ص3. ج232، ص2. ج504، ص1( ينظر: املصدر نفسه، ج(3
 .144ص
 .218، ص1. ج290، ص3. ج262، ص1. ج59، ص2. ج279، ص2( ينظر: املصدر نفسه، ج(4
)اإلنصاف يف مسائل  191، ص4)الناسخ واملنسوخ(. ج 340، ص2)احملصول(. ج 504، ص1( ينظر: املصدر نفسه، ج(5

نريين يف شرح )خمتصر ال 620، ص3)ملجأة املتفقهني(. ج 410، ص1)أنوار الفجر(. ج 595، ص1اخلالف(. ج
 الصحيحني(.
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ينقله عن شيوخه، وخاصة الذين مسع منهم يف املشرق، مثل: أما مصادره السماعية فتتمثل فيما 
، حممد (3)، أبو بكر الفهري )الطرطوشي((2)، وأبو بكر الشاشي(1)أبو حامد الغزايل )الطوسي األكرب(

 .(4)بن عبد احلكم البسيت

 الفرع الرابع: القيمة العلمية لتفسريه

 اهر:تتجلى القيمة العلمية ألحكام القرآن يف مجلة من املظ

يعترب كتاب أحكام القرآن من الكتب املعتمدة يف املذهب  اعتماده يف كتب املذهب املالكي: .1
املالكي، يتبني ذلك يف كثرة نقول علماء املذهب منه، مثل: اإلمام القرطيب يف اجلامع ألحكام 

اإلمام ، (7)، اإلمام اخلرشي يف شرح خمتصر خليل(6)، اإلمام احلطاب يف مواهب اجلليل(5)القرآن
، اإلمام (9)، اإلمام بن انجي التنوخي يف شرح بن انجي على شرح الرسالة(8)عليش يف منح اجلليل

 .(10)زروق يف شرحه على منت الرسالة

                                                                 

. ورمبا مساه دانشمند مبعىن احلكيم ابلفارسية. ينظر: قانون التأويل، 245، ص3. ج270، ص2، جالسابق( ينظر: املصدر (1
 .450ص
 . ورمبا مساه فخر اإلسالم.107، ص2. ج94، ص1( ينظر: املصدر نفسه، ج(2
 ابلفهري . وهو ينسبه470، 4. ج251، ص2( ينظر: املصدر نفسه، ج(3
 .605، ص2( ينظر: املصدر نفسه، ج(4
( ينظر: اجلامع ألحكام القرآن، مشس الدين القرطيب، تح: هشام مسري البخاري، ط؛ دار عامل الكتب، الرايض، اململكة العربية (5

 .106، ص6. ج160، ص2. ج88، ص1م، ج2003هـ، 1423السعودية، 
م، 2003ه، 1423اب الرعيين، تح: زكراي عمريات، الط؛ دار عامل الكتب، ( ينظر: مواهب اجلليل شرح خمتصر خليل، احلط(6
 .536، 1. ج49، ص1ج
 .260، ص2. ج68، ص1( ينظر: شرح خمتصرخليل، حممد بن عبد هللا اخلرشي، الط؛ دار الفكر بريوت، ج(7
. 242، ص3م، ج1998ه، 1409( منح اجلليل شرح خمتصر خليل، حممد بن أمحد عليش، الط؛ دار الفكر، بريوت، (8
 .364، ص6ج
؛ دار الكتب العلمية، بريوت، 1( شرح بن انجي التنوخي على من الرسالة، بن انجي التنوخي، تح: أمحد فريد املزيدي، ط(9

 .49، ص2. ج381، ص1م، ج2007ه، 1428
ه، 1427مية، بريوت، ؛ دار الكتب العل1( شرح زروق على منت الرسالة، شهاب الدين زروق، تح: أمحد فريد املزيدي، ط(10

 . 884، ص2. ج119، ص1، ج2006
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قال حمققه علي حممد البيجاوي يف مقدمته على الكتاب: "فهذا كتاب  تقييم العلماء للكتاب: .2
 .(1)شريعة واللغة والتفسري"أحكام القرآن البن العريب، وهو من أمهات كتب ال

وقال عنه حممد حسني الذهيب: "هذا وإن الكتاب يعترب مرجعا مهما للتفسري الفقهي عند 
 .(2)املالكية"

قال عنه علي بن سليمان العبيد: "أرى أنه ]كتاب ابن العريب[ يعد من أفضل الكتب املؤلفة 
 .(3)يف أحكام القرآن

-مة للقسم الثالث من علوم القرآن ة ضرورية جاءت متمواعتربه مؤلفه يف مقدمته عليه إضاف
، فقال: "وقد جنز القول يف القسم األول من علوم القرآن وهو التوحيد، ويف -حسب تقسيمه هلا

القسم الثاين وهو الناسخ واملنسوخ... فتعني االعتناء ابلقسم الثالث وهو القول يف أحكام املكلفني 
 .(4)الشرعية"

 اية الدراسات احلديثة بهالفرع اخلامس: عن

ظل كتاب أحكام القرآن حمل عناية الدارسني، خاصة يف التفسري واللغة والفقه وأصوله، نذكر 
 منها النماذج التالية على سبيل املثال:

 .(5)اإلسالمي )خالل القرن السادس اهلجري( بر غقواعد التفسري عند مفسري ال .1

 .(6)-عليققراءة وت–مقدمة أحكام القرآن البن العريب  .2

 

                                                                 

 . 3، ص1( أحكام القرآن، ج(1
 .331، ص1( التفسري واملفسرون، ج(2
 .312ص ،2ج ومناهجها، األحكام آايت تفاسري ((3
 .50، ص1( أحكام القرآن، ج(4
 .260-109لفصل الثالث: م. ا2012ه، 1435؛ وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، املغرب، 1( مسعود الركييت، ط(5
 ( عبد الرزاق هرماس، سبق ذكره.(6
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 .(1)-دراسة وحتليل–ابن العريب املالكي اإلشبيلي وتفسريه أحكام القرآن  .3

 .(2)ابن العريب وجهوده النحوية واللغوية يف كتابه أحكام القرآن .4

 .(3)املسائل النحوية يف كتاب أحكام القرآن البن العريب .5

 .(4)منهج ابن العريب يف تفسري أحكام القرآن .6

 .(5)ابن العريب يف تفسريه أحكام القرآنالتفسري املقاصدي عند  .7

 املطلب الرابع: شرح مصطلحات العنوان

 الفرع األول: قواعد الرتجيح

 القواعد: .1

. وتكون القواعد يف (6)مجع قاعدة، وهي األصل واألساس، وكل قاعدة هي أصل لليت فوقهالغة:  -أ

ٻ  ٻ  پ      ٱ  ٻ  ٻ چ احلسيات واملعنوايت، وقواعد البيت أساسه، ويف التنزيل: 

وقواعد اهلودج هي اخلشبات األربع املعرتضة يف أسفله تركب عيدانه . 127البقرة:  چپ 
، وقواعد الباب يف العلم (7)فيها، وقواعد السحاب أصوله املعرتضة يف اآلفاق شبهت بقواعد البناء

 .(8)هي األصل اليت تبىن عليه مسائله
                                                                 

 ه.1411؛ دار اجليل، األردن، 1( مصطفى إبراهيم املشيين، ط(1
 .1154م. ينظر: مسائل ملجئة املتفقهني، ص1998( ضامن حممد الكبيسي، جامعة اببل، العراق، (2
 .1154ل ملجئة املتفقهني، صه. ينظر مسائ1420( سعيد العمري، جامعة أم القرى، السعودية، (3
 م.2010ه، 1431؛ دار احلامد للطباعة والنشر، 1( منصور كايف، ط(4
. 1432، 08، 24( أطروحة دكتوراه يف التفسري وعلوم القرآن، زهري هاشم رايالت، جامعة الريموك، األردن، (5

28،07،2011. 
 .728ري، الط؛ موسسة الرسالة، بريوت، ص( الكليات، أبو البقاء الكفوي، تح: عدانن درويش وحممد املص(6
، 5م، ج1979ه، 1399( ينظر: معجم مقاييس اللغة، ابن فارس، تح: عبد السالم حممد هارون، الط؛ دار الفكر بريوت، (7
 .109ص
 .37، ص1( قواعد الرتجيح عند املفسرين، ج(8
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 .(1)هنا حكم كلي أو أغليبعرفت بتعاريف كثرية تدور بني كو  اصطالحا: -ب

 .(2)وعرفها ابن النجار: "هي أمر كلي ينطبق على جزئيات كثرية تفهم أحكامها منه"

ولقد اخرتت هذا التعريف لكونه أقرب إىل مجع الصورة املختلف فيها، وهي اجلزئيات املستثناة، فقوله 
ستثناة تدخل يف األصل حتت ينطبق على جزئيات كثرية أكثر دقة ووضوحا يف أن جزئيات القاعدة امل

 القاعدة، وإمنا خرجت العتبار معني.

  ،الفرق بني القاعدة والضابط: الفرق اجلوهري بينهما أن القاعدة جتمع فروعا من أبواب شىت
مثل: "األمور مبقاصدها"، أما الضابط فيجمعها من ابب واحد، مثل: "ما جاز يف الفريضة 

 .(3)من الصلوات جاز يف النفل"

 جيحالرت  .2

قال ابن فارس: "الراء واجليم واحلاء أصل واحد يدل على رزانة وزايدة، يقال رجح الشيء إذا  لغة: -أ
 .(4)رزن

... ويقال: زن وأرجح... وترجحت وقال ابن منظور: وأرجح امليزان إذا أثقله حىت مال
 .(5)األرجوحة ابلغالم أي مالت

 ن والرزانة.فمعىن الرتجيح يف اللغة يدور على الزايدة وامليال

 

                                                                 

. 171م، ص1983ه، 1403علمية، بريوت، ؛ دار الكتب ال1. التعريفات، اجلرجاين، ط728، ص1( ينظر: الكليات، ج(1
 . 246، ص2م، ج2004ه، 1425؛ دار القلم، دمشق، 2املدخل الفقهي العام، مصطفى أمحد الزرقا، ط

، 1م، ج1993ه، 1413( شرح الكوكب املنري، ابن النجار، تح: حممد الزحيلي، الط؛ مكتبة العبيكان، الرايض، (2
 .130ص
 .137م، ص1999ه، 1419؛ دار الكتب العلمية، بريوت، 1املصري، تح: زكراي عمريات، ط ( األشباه والنظائر، ابن جنيم(3
 .489، ص2( معجم مقاييس اللغة، ج(4
 .357، ص3؛ دار صادر، بريوت، د.ت، ج1( لسان العرب، ابن منظور، ط(5
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 ، منها:(1)عرفه علماء األصول بتعريفات كثريةاصطالحا:  -ب

 .(2)"هو عبارة عن وفاء أحد الظنني عن اآلخر"تعريف ابن العريب:  .1

"هو تقوية إحدى األمارتني على األخرى بدليل، وال يكون إال مع وجود تعريف ابن النجار:  .2
 .(3)التعارض"

 دق وأوضح.والظاهر أن تعريف ابن النجار أمجع وأ

ويف اصطالح املفسرين عرفه حسني احلريب، فقال: "هو تقوية أحد األقوال يف تفسري اآلية 
 .(4)لدليل أو قاعدة تقويه، أو لتضعيف أو رد ما سواه"

 التعريف ابملركب اإلضايف قواعد الرتجيح )عند املفسرين(: .3

املختلفة يف تفسري كتاب  "هي ضوابط وأمور أغلبية يتوصل هبا إىل معرفة الراجح من األقوال
 .(5)هللا"

 الفرق بني االختيار والرتجيح: .4

 .(6)االختيار لغة: "االصطفاء، وخار الشيء واختاره، أي انتقاه"

 .(7)واصطالحا: "ترجيح الشيء وختصيصه وتقدميه على غريه"

                                                                 

. احملصول، فخر 257، ص2م، ج1999ه، 1419؛ دار الكتاب العريب، بريوت، 1( ينظر: إرشاد الفحول، الشوكاين، ط(1
 .397، ص5م، ج1997ه، 1418؛ مؤسسة الرسالة، بريوت، 3الدين الرازي، تح: طه جابر العلواين، ط

 .149( احملصول، ابن العريب، ص(2
 .616، ص4( شرح الكوكب املنري، ج(3
 .35، ص1( قواعد الرتجيح عند املقسرين، ج(4
 .39، ص1( املصدر نفسه، ج(5
 .257، ص4( لسان العرب، ج(6
 .119م، ص1996؛ مكتبة لبنان انشرون، بريوت، 1( كشف اصطالحات الفنون والعلوم، التهانوي، تح: علي دحروح، ط(7
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أحد  ويرى بعض الباحثني أن االختيار والرتجيح يف التفسري مبعىن واحد، واملراد هبما تقوية
 األقوال يف تفسري اآلية وتقدميه على غريه لدليل.

وقد فرق بينهما بعض الباحثني، فجعل الرتجيح هو تقوية أحد األقوال يف تفسري اآلية على 
غريه لدليل، أو تضعيف ما سواه من األقوال، واالختيار هو امليل إىل أحد األقوال يف اآلية مع 

من فرق بينهما من املتقدمني، بل إهنم احلميضي أنه مل ير ويضيف إبراهيم  تصحيح بقية األقوال،
يوقعون أحدمها مبعىن اآلخر، وقد درج على عدم التفريق بني املصطلحني الفقهاء والنحويون 

 .(1)وغريهم

 الفرع الثاين: التفسري

قال ابن منظور: "فسر: الفسر البيان، فسر الشيء يفسره ابلكسر، ويفسره ابلضم فسرا، لغة:  -أ
 .(2)ره أابنه"وفس

 .(3)وقال مرتضى الزبيدي: الفسر: اإلابنة وكشف املغطى، أو كشف املعىن املعقول"

وذهب آخرون إىل أن فسر مقلوب سفر، ومعناه أيضا الكشف، يقال: أسفر الصبح إذا أضاء 
 .(4)إضاءة ال يشك فيها"

ا يف معىن أصل قال مساعد الطيار: "ودعوى القلب خالف األصل... وإشراك اللفظة مع غريه
 . (5)املادة ال يعين أهنا مشتقة منها..."

 

                                                                 

( ينظر: هل هناك فرق بني االختيار والرتجيح يف التفسري، إبراهيم احلميضي، مقال منشور على الشبكة العنكبوتية، ملتقى أهل (1
 م.2005 /9 /7ه، املوافق: 1426، 8، 3يخ التصفح: ، اتر https/vp.tafsir.netالتفسري 

 .55، 5( لسان العرب، ج(2
 .323، ص13( اتج العروس من جواهر النفوس، الط، دار اهلداية، د.ت، ج(3
 .278، ص12م، ج2001؛ دار إحياء الرتاث، بريةت، 1( هتذيب اللغة، األزهري، تح: حممد عوض مرعب، ط(4
 .53ه، ص1427؛ دار ابن اجلوزي، السعودية، 2االستنباط، مساعد الطيار، ط( مفهوم التفسري والتأويل و (5
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وجعل الصحيح يف املسألة ما قاله الراغب األصفهاين يف مقدمة تفسريه: "الفسر والسفر 
يتقارب معنامها كتقارب لفظهما، لكن جعل الفسر إلظهار املعىن املعقول، وجعل السفر إلبراز 

 .(1)األعيان لألبصار"

 ور يف اللغة على الكشف والبيان واإليضاح.فمعىن التفسري يد

 .(2)"هو بيان املعىن الذي أراده هللا بكالمه" اصطالحا: -ب

،  (3)وبنحو هذا التعريف عرفه حممد بن صاحل العثيمني، فقال: "هو بيان معاين القرآن الكرمي"
 .(4)كما عرفه العلماء بعبارات خمتلفة

 :الفرق بني القواعد التفسريية والرتجيحية 

عرفها مساعد الطيار، فقال: "هي األحكام والضوابط األغلبية اليت تعريف قواعد التفسري:  -
 .(5)يتوصل هبا إىل معرفة معاين القرآن الكرمي معرفة صحيحة"

وميكن أن نفرق بني قواعد التفسري وقواعد الرتجيح إنطالقا من تعريفيهما السابقني، حيث تتبني 
 الفروق التالية:

موضوع قواعد التفسري تفسري القرآن، أما قواعد الرتجيح فموضوعها أقوال  وع:من حيث املوض .1
 .(6)املفسرين املختلفة يف التفسري

 

                                                                 

 .10ه، ص1420؛ جامعة طنطا، كلية اآلداب، مصر، 1( تفسري الراغب األصفهاين، الراغب األصفهاين، حممد بسيوين، ط(1
 .54( مفهوم التفسري والتأويل واالستنباط، ص(2
 .23ه، ص1422؛ املكتبة اإلسالمية، السعودية، 1ني، ط( أصول يف التفسري، حممد بن صاحل العثيم(3
 .34، ص11( ينظر: لسان العرب، ج(4
 . 292( التحرير يف أصول التفسري، ص(5
( ينظر: قواعد الرتجيح املتعلقة ابلنص عند ابن عاشور يف تفسريه التحرير والتنوير، عبري بنت عبد هللا النعيم، أطروحة دكتوراة، (6

 .123-120م، ص 2015 -هـ  1436؛ 1اململكة العربية السعودية، ط -رايض دار التدمرية، ال
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 .(1)خيتلفان يف كثري من مصادر االستمدادمن حيث املصادر )االستمداد(:  .2

كرمي إذا كانت فائدة القواعد التفسريية هي استنباط معاين القرآن المن حيث الوظيفة والفائدة:  .3
وفهمه على الوجه الصحيح وضبط التفسري بقواعد صحيحة، فإن فائدة قواعد الرتجيح هي معرفة 
أصح األقوال وأوالها ابلقبول يف تفسري كتاب هللا وتصفية كتب التفسري من األقوال الشاذة 

 .(2)والضعيفة

لتفسري أمور مما تقدم يتبني: "أن قواعد التفسري أمشل من قواعد الرتجيح؛ ذلك أن قواعد ا
منضبطة يستخدمها املفسر وتصري منهجا يسري عليه يف استنباط معاين القرآن، بينما قواعد الرتجيح 
انجتة عن قواعد التفسري ومبنية عليها، وعليه فإن كل قاعدة من قواعد الرتجيح هي يف األصل قاعدة 

 .(3)من قواعد التفسري"

ى قواعد الرتجيح، فعند تفسريه لقول هللا تعاىل: يطلق أبو بكر بن العريب مصطلح "الوجوه" علو 

. قال رمحه [102النساء: ] چٱ  ٻ ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀچ
 فرجحنا والشافعي، مالك مذهب وهو فيها، عدالتهم مزيد أو هلا الرواة بكثرة األخبار هللا: "ترجيح

 .(4)الرتجيحات" من بوجوه ذلك بعد بينهما رجحنا مث وصاحل، سهل خرب

يطلق على القواعد العامة ومنها قواعد التفسري مصطلح "القانون"، قال يف قانون التأويل: و 
 مأخذ يف قانوان ويعطيك املعارف، من حيصى ال ما إىل التفسري من أبوااب لك يفتح كله  هذا"

 .(5)"التأويل

 

                                                                 

 .123-120، ص1املرجع السابق، ج ((1
 .123، نفسه( املرجع (2
 . 34ص ،1ج م،2005ه، 1426؛ دار ابن القيم، 1، خالد عثمان السبت، ط-مجعا ودراسة–( ينظر: قواعد التفسري (3
 .621، ص1، جالقرآن أحكام ((4
 .533ن التأويل، صقانو  ((5
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مان العبيد ، ومساه علي بن سلي(1)وقد جعله كتااب يف قانون أتويل التفسري مجلة من الباحثني
 .(2)"قانون التأويل يف تفسري القرآن"

 الفرع الثالث: النص

االرتفاع والظهور، والنص رفعك للشيء، وكل ما أظهر فقد نص، واملنصة ما تظهر عليه لغة: " -أ
 .(3)العروس لرتى، لظهورها وارتفاعها"

ا عند الفقهاء "هو ما دل على معىن واحد من غري احتمال لغريه، أماصطالحا: عند األصوليني:  -ب
فقد يطلقونه على كل ملفوظ مفهوم املعىن من الكتاب والسنة سواء كان ظاهرا أو نصا أو تفسريا 

 .(4)عاما أو خاصا، وهذا على أساس أن النص هو الظهور واالرتفاع"

 وهذا املعىن األخري هو املقصود يف هذا البحث إذ يتعلق مصطلح النص فيه ابلدليل القرآين.

 إبراز املكانة العلمية املرموقة لشخصية ابن العريب وطابعها املوسوعي، حث:خالصة املب 
وتكوينه العلمي املميز، كما تربز القيمة العلمية لتفسريه أحكام القرآن، بثرائه املعريف، إذ هو  

 كتاب تفسري ولغة وأحكام وأصول.

                                                                 

 قانون" بـ تسميته إىل(: العريب األدب اتريخ) بركلمان األملاين املستشرق ذهب: "124قال حمقق كتاب قانون التأويل، ص ((1
 احملفوظة النسخ على بناء( 68 ،67: الكالمية العريب بن بكر أيب آراء) طاليب عمار. د ذهب األسم هذا وإىل" التفسري يف التأويل

 التطواين بكر أيب بن حممد فالشيخ املغرب، يف هبم اتصلت الذين املغاربة الباحثني بعض أما املصرية، الكتب بدار التفسري هذا من
 . "التفسري يف القانون" فسماه الصغريي الدكتور أما" التأويل قانون" مساه -هللا حفظه-

، 2م، ج2010ه، 1431ار التدمرية الرايض، ؛ د1تفاسري آايت األحكام ومناهجها، علي بن سليمان العبيد، ط ((2
 .254، ص2. كما ساه ابن فرحون "القانون يف تفسري القرآن العزيز". ينظر: الديباج املذهي، ج256ص
 .97، ص7( لسان العرب، ج(3
 .137؛ دار ابن اجلوزي السعودية، ص1( تيسري الوصول إىل قواعد األصول ومعاقد الفصول، عبد املؤمن البغدادي، ط(4
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 املبحث الثاين:

كام قواعد الرتجيح عند ابن العريب من خالل تفسريه أح
 القرآن 

 )دراسة نظرية(
 

 مطالب: ثالثةوفيه 
 املطلب األول: قواعد الرتجيح املتعلقة ابلنص القرآين
املطلب الثاين: قواعد الرتجيح املتعلقة ابلسنة واآلاثر 

 والقرائن
 

 



 (نظرية دراسة) القرآن أحكام تفسريه خالل من العريب ابن عند الرتجيح قواعداملبحث الثاين: 

 

39 
 

 قواعد الرتجيح املتعلقة ابلنص القرآيناملطلب األول: 

 يفصل يف املبحث التطبيقي. مالحظة:

 ملتعلقة ابلسياق وظاهر القرآنالقواعد ا -1

القاعدة األوىل: ال جيوز العدول عن ظاهر القرآن إال بدليل مسلم، ألن األصل إطالق  -
 األصل عن ظاهره

القاعدة الثانية: القول املبين على مراعاة النظم وإدخال الكالم يف معاين ما قبله وما بعده  -
 مرجح على القول إبخراجه عنهما إال بدليل

 قاعدة الثالثة: القول الذي يدل عليه السياق القرآين مرجح على من خالفهال -

 القاعدة الرابعة: إعمال األغلب يف القرآن وتقدمي اجلاري يف استعماله أوىل من غريه -

 القاعدة اخلامسة: إذا احتمل اللفظ معان عدة ومل ميتنع إرادة اجلميع محل عليها -

 القواعد املتعلقة ابلنسخ  -2

قاعدة األوىل: ال تصح دعوى النسخ يف آية من كتاب هللا إال إذا صح التصريح بنسخها أو ال
 .انتفى حكمها من كل وجه

 .القاعدة الثانية: الزايدة على النص ال تعد نسخا
 .القاعدة الثالثة: احلكم املمدود إىل غاية التكون الغاية انسخة له

 .إذا تعذر اجلمعإال القاعدة الرابعة: ال يصح القول ابلنسخ 
 .والتخصيص فالقول ابلتخصيص أوىل القاعدة اخلامسة: إذا تعارض النسخ

 .القاعدة السادسة: إذا تعارض القول ابلنسخ والبيان فالقول ابلبيان أوىل

 .القاعدة السابعة: إذا تعارض النسخ والتأكيد فالتأكيد أوىل
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 قواعد الرتجيح املتعلقة ابلقراءات ورسم املصحف -3

 .لقاعدة األوىل: معىن القراءة املتواترة أوىل من القراءة الشاذةا

 .أوىل من اختالفه القاعدة الثانية: احتاد معىن القراءتني

 .القاعدة الثالثة: اختالف القراءات يف ألفاظ القرآن يكثر املعاين يف اآلية الواحدة
 .من التفاسري: التفسري املوافق لرسم املصحف مقدم على غريه الرابعةالقاعدة 
 : قواعد الرتجيح املتعلقة ابلسنة واآلاثر والقرائنالثايناملطلب 

يف هذا املطلب سيتناول البحث قواعد الرتجيح اليت قررها أو استعملها أبو بكر بن 
العريب يف أحكام القرآن، واليت تتعلق ابلسنة الشريفة أو خمتلف اآلاثر أو القرائن املتنوعة يف 

 الرتجيح.

 األول: قواعد الرتجيح املتعلقة ابلسنة الشريفةالفرع 

مهمة بيان القرآن، مبا يف ذلك األحكام الشرعية، إذ ال ميكن أن  أوكل هللا للنيب 
يفهم القرآن على حقيقته، وأن يعلم مراد هللا من كثري من األحكام فيه إال ابلرجوع إىل رسول 

ڤ     ٿ   ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤچ، قال تعاىل: هللا 

. وحىت يفهم القرآن البد من فهم السنة، ألهنا مبينة له، وهذا ما [44النحل: ] چڦ
عليه األصوليون خيصصون ابلسنة عموم الكتاب ويقيدون مطلقه... وكذلك بيان اجململ  

 .(1)كاألحاديث اليت فصلت أحكام الصالة والصيام والزكاة واحلج والبيوع واملعامالت

 

 

                                                                 

ينظر: أضواء البيان يف إيضاح القرآن ابلقرآن، حممد األمني الشنقيطي، الط؛ دار الفكر للطباعة والنشر،  ((1
 .270-38، ص8م، ج1995
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 فال يصار إىل غريه (1)ا ثبت احلديث وكان نصا يف تفسري اآليةالقاعدة األوىل: إذ

اعترب ابن العريب السنة الطراز األول يف التفسري ال يستغين عنها مفسر، وال جيوز تركها، 
 هو وهذا  النيب عن النقل: األوىل :ثالث أمهاهتا كثرية  مآخذ القرآن يف للناظر فقال: "إن

 .(2)األول..." الطراز

أقوال خمتلفة للمفسرين يف تفسري اآلية، وثبت احلديث يف مورد التفسري  إذا وردت
أعلم الناس بتفسري وبيان كالم  والبيان لآلية، فيجب املصري إليه ومحل اآلية عليه، فالنيب 

الطيار: "التفسري النبوي املباشر  مساعد هللا، ويعترب التفسري يف هذه احلال تفسريا نبواي، قال
، وال جيوز ملفسر جتاوزه حبال، وإليه املصري عند العلماء فيما إذا جاء ما حجة بال خالف

 .(3)خيالفه"

ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  چوقد قرر ابن العريب هذه القاعدة عند تفسريه لقول هللا تعاىل: 

 السور، من السبع يكون أن حيتمل فقال: " [.87احلجر: ] چۅ  ۉ   ۉ
 شعاع وأوضح اإلشكال، قناع كشف  دق   النيب لكن اآلايت؛ من يكون أن وحيتمل
 حسبما العظيم والقرآن الكتاب، أم أهنا طريق كل  ومن فريق كل  عند الصحيح ففي البيان،

 .(4)«أوتيت الذي العظيم والقرآن املثاين، السبع هي: »كعب  بن أليب  النيب قول من تقدم
                                                                 

نص يف تفسري األية: أن يكون احلديث مسوقا يف تفسري ألفاظ اآلية دون بيان أحكامها كالصالة واحلج، فتعلق   ((1
 .193، ص1ألفاظ اآلية. ينظر: قواعد الرتجيح يف التفسري، ج كونه نصا يف تفسري اآلية بتفسري

كما أن النص يف اصطالح األصوليني هو ما يفيد بنفسه من غري احتمال، وقد يطلق النص على الظاهر، وهو ما 
احتمل معنيني فأكثر هو يف أحدمها أرجح الشرتاك النص معه يف املعىن اللغوي إذ معىن النص يف اللغة يدور على 

 .97، ص7. لسان العرب، ج384لظهور. ينظر: معامل أصول الفقه عند أهل السنة واجلماعة، صا
 اإلسالميَّة، للثقافة القبلة دار؛ 1، ط:الس ليماين حمم د: ، تحالعريب بن بكر أبو هللا عبد بن حممد، التَّأوْيل قَانون((2

 .659، ص م 1986 - هـ 1406 بريوت القرآن، ع لوم مؤَسَسة َجد ة،
 -ه1435؛ مركز الدراسات واملعلومات القرآنية، 1التحرير يف أصول التفسري، مساعد بن سليمان الطيار، ط: ((3

 . 74م، ص2014
 .1913، ص4، ج4720صحيح البخاري، كتاب فضائل القرآن، ابب فضل فاحتة الكتاب، رقم احلديث:  ((4
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 التكليف أراد مبن قاطع ابملراد، قاطع والنص حمتمل، والكل كثري،  املثاين فالسبع هذا وبعد
 كان  وقد .النكري إال غريه إىل للمتعرض وليس. تفسري فال  النيب تفسري وبعد والعناد،

 إال إبريزا، املعارف سنام من وأسبك وجيزا، مقاال ذلك يف أحرر أن  النيب تفسري لوال ميكن
 .(1)وأعلى" أوىل  النيب عند من األغلى اجلوهر أن

 مثال:

ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ    ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی     یی  چ ىل: قال هللا تعا

 [.180آل عمران: ] چی  جئ  حئ                 مئىئ  يئ  جب  حب  خب  مب  ىب 

: أحدمها: قولني على اآلية هبذه املراد يف الناس اختلف: األوىل قال ابن العريب: "املسألة
 يروى وصفته؛  النيب خرب من معنده مبا خبلوا الكتاب، أهل أهنم: الثاين. الزكاة مانعو أهنم
 الواجب، منع البخل: ]يقصد علماء املالكية[ علماؤان قال: الثانية املسألة .عباس ابن عن

چ : تعاىل فقوله الكتاب أما والسنة؛ الكتاب عليه والدليل. املستحب منع والشح

ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ىئ     ی    یی   ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  

 املختار يف الثالثة .. املسألة.شحا منعه ومسي مستحب، ، واإليثارچجب
 املقرتن والوعيد ملانعها، وعيد هذا ألن الزكاة؛ وجوب على دليل اآلية هذه أن: الصحيح

 ابلعقاب الوعيد وهذا التحرمي؛ أو الوجوب اقتضاء حسب على عنه واملنهي به املأمور ابلفعل
 يؤدى ال مال من ما: »قال هأن عنه األئمة ؛ روى النيب عن الصحيح احلديث يف مفسر
  أان مالك، أان: يقول بشدقيه أيخذه زبيبتان له أقرع شجاعا القيامة يوم جاء إال زكاته

                                                                 

 .113، ص3أحكام القرآن، ج ((1
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. چۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ    ېئ  ېئ  ىئ  ىئچ: اآلية هذه تال مث (1)«كنزك

 .(2)غريه" إىل عنه يعدل ال نص وهذا. آخرها إىل

مهد له مبا يفيد أنه مفسر وممهد  ونالحظ أنه مل يقتصر على إيراد األحاديث، وإمنا
 احلديث يف مفسر ابلعقاب الوعيد حلكم تضمنته اآلية وهو وجوب الزكاة، فقال: "وهذا

"، كما أكد أن احلديث نص يف تفسريها، فقال: "وهذا نص ال يعدل  النيب عن الصحيح
 عنه إىل غريه".

قوال فهو مرجح على من القاعدة الثانية: إذا ثبت احلديث وكان مؤيدا ملعىن أحد األ
 خالفه

إذا اختلف املفسرون يف تفسري آية من كتاب هللا وتعددت أقواهلم فيها، فالقول الذي 
 مقدم على غريه، وذلك ألن ورود معىن هذا القول يف قول النيب  يؤيده اخلرب عن النيب 

اعدة السابقة يدل على صحته، وترجيح غريه ترجيح بال مرجح، والفرق بني هذه القاعدة والق
أن احلديث الوارد هنا مل يرد مورد التفسري أللفاظ اآلية، بل ورد لسبب آخر، لكن معناه 
يوافق معىن أحد األقوال يف اآلية، أما احلديث الوارد يف القاعدة السابقة فهو وارد مورد 

 .(3)التفسري والبيان أللفاظ اآلية

 مثال:

   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ         چ قال تعاىل: 

 [.200البقرة: ] چۀ  ۀ  ہ  ہ  

                                                                 

 .106، 2، ج1403زكاة، ابب إمث مانع الزكاة، رقم احلديث: صحيح البخاري، كتاب ال ((1
 . 196، 2. ج135، ص1. ج130، ص1. وينظر أيضا: ج397 ، ص1أحكام القرآن، ج ((2
 .206، ص1ينظر: قواعد الرتجيح عند املفسرين، ج ((3
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 أنه: أحدمها :قولني على هاهنا ابملناسك املراد يف العلماء قال ابن العريب: "اختلف
:  لقوله احلج، معاين مجيع أو الرمي أهنا عندي واألظهر .احلج شعائر أهنا: الذبح، والثاين

 فاذكروا احلج مناسك من منسكا فعلتم إذا: كلها  ابآلية واملعىن .(1)«مناسككم عين خذوا»
 .(2)الذبح" عند والتسمية الرمي، عند والتكبري اإلحرام، عند كالتلبية:  تعاىل هللا

 فقد رجح القول املوافق للفظ احلديث الثابت ولفظ اآلية الكرمية.

القاعدة الثالثة: ال يصح حل اآلية على تفسريات وتفصيالت ألمور غيبية ال دليل عليها 
 سنةمن الكتاب وال

كبدء اخللق -مما ال تعلق له ابألحكام التكليفية-ال سبيل ملعرفة األمور املبهمة املغيبة 
وأخبار األمم املاضية وما مل يقع كالبعث وصفة اجلنة والنار، فكل هذا ال يصح تفسريه 

 .(3)ابجتهادات ال دليل عليها أو إبخبار إسرائيلية ال تعلم صحتها

يف اآلية ومحلها بعضهم على تفسريات ألمور غيبية ال  فإذا اختلفت أقوال املفسرين
دليل عليها من الكتاب والسنة، فإن مثل هذه األقوال مردودة ويرجح غريه من األقوال املوافقة 

 لألدلة الشرعية.

وقد حرص ابن العريب على أتصيل هذا املعىن وترك االشتغال مبا ال طائل منه، فقد 
تقرير هذه القاعدة يف سياق رده لإلسرائليات يف قصة أيوب نقل القرطيب قول ابن العريب ب

 األوىل آيتني؛ يف كتابه  يف عنه هللا أخربان ما إال أمره يف أيوب عن يصح عليه السالم: "ومل

                                                                 

. قال 125ص، 5، ج9307سنن البيهقي الكربى، كتاب احلج، ابب اإليضاع يف وادي حمسر، رقم احلديث:  ((1
. صحيح. وأخرجه مسلك 1070. احلديث رقم 271، ص4األابين يف إرواء الغليل: ختريج أحاديث منار السبيل، ج

، 4. ج51بلفظ: لتأخذوا مناسككم. كتاب احلج، ابب استحباب  رمي مجرة العقبة يوم النحر راكبا، رقم احلديث: 
 .79ص
 .197، ص1أحكام القرآن، ج ((2
 .149، صوالتنوير التحرير تفسريه يف عاشور ابن عند ابلنص املتعلقة الرتجيح قواعد ((3
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 يف ص: والثانية [83األنبياء: ] چٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ      چ : تعاىل قوله

 عليه هللا صلى النيب وأما. [41ص: ] چمئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب      مب  ىب    چ
 من رِّجل عليه خر إذ يغتسل أيوب بينا: "قوله إال واحد حبرف ذكره أنه عنه يصح فلم وسلم
 الذي فمن ذكرانه، ما إال سنة وال قرآن فيه عنه يصح مل وإذ. احلديث (1)..."ذهب من جراد

 العلماء عند فوضةمر  واإلسرائيليات مسعه؟ لسان أي على أم خربه، أيوب إىل السامع يوصل
 فكرك تعطي ال فإهنا أذنيك، مساعها عن وأصمم بصرك، سطورها عن فأعرض البتات؛ على

 .(2)خباال" إال فؤادك تزيد وال خياال، إال

 مثال:

ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  چقال تعاىل: 

 [.35البقرة: ] چۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ېې 

 كيف  الناس اختلف چۉ  ۉچ : تعاىل قوله: الثانية قال ابن العريب: " املسألة
 .املسيب بن سعيد سكران قاله أكلها أنه: األول: أقوال مخسة على الشجرة من آدم أكل
 أول وهي ابلظاهر، ابألخذ غره إبليس كأن  عينها، من ال الشجرة جنس من أكل أنه: الثاين

 الشريعة هدم وجهه على اهرالظ اتباع يف فإن فاجتنبوه؛ القول هذا على هبا هللا عصى معصية
 أنه: الثالث .(3)الدواهي عن النواهي كتاب  يف وخصوصا موضع، ما غري يف بيناه حسبما

                                                                 

، رقم أفضل فالتسرت تسرت ومن اخللوة، يف وحده عرايان اغتسل من ابب صحيح البخاري، كتاب الغسل، ب ((1
 . 64، ص1، ج279احلديث: 

 العربية اململكة الرايض، الكتب، املع دار، البخاري مسري هشام ، تح: القرطيب الدين مشس، القرآن ألحكام اجلامع ((2
 . مل نعثر عليه يف مظانه من كتاب أحكام القرآن الذي بني أيدينا.210، ص15، جم2003/ هـ1423، السعودية

رسالة مفقودة رد فيها على ابن حزم يف مسائل تشريعية، ذكرها ابن العريب يف األحكام، وسعيد أعراب يف  كتابه:  ((3
 .144بن العريب، صمع القاضي أيب بكر 
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 ما أتويل جيوز وال اخللد، لرغبة متأوال؛ أكل أنه: الرابع .التحرمي دون التنزيه على النهي محل
 .(1)انسيا" أكل أنه: اخلامس .ابإلسقاط املتأول على يعود

 أما: (2)ل يف مسألة اعتبار السكران يف أقوال علماء مذهبه قال: "التنقيحعد أن فصب
 وقد حبال، يصح مل هذا فألن النقل أما: وعقال نقال ففاسد سكران أكلها آدم أبن القول
 الشيطان ويوقعه عنها ينهى فكيف ،"الكرم عنها هني اليت الشجرة أن: "عباس ابن عن نقل

 هللا أخرب اليت صفتها بغري توصف فكيف فيها، غول ال أبهنا ةاجلن مخر هللا وصف وقد فيها،
 إىل يؤدي عما منزهون النبوة بعد األنبياء فألن العقل؛ وأما .القرآن يف عنها هبا تعاىل

 .(3)اجلرائم" واقتحام ابلفرائض اإلخالل

 فقد رد القول األول؛ ألنه فسر اآلية أبمر غييب ال دليل عليه من الكتاب والسنة، بل
 إن الدليل فيهما يناقضه كما أشار إليه ابن العريب يف تنقيحه.

                                                                 

 .29، ص1أحكام القرآن، ج ((1
النقح: تشذيبك عن العصا أبنها، وكذلك يف كل شيء من أذى حنيته عن شيء فقد نقحته، قال: واملنقح من  ((2

الكالم الذي ينقش عنه وحيسن النظر فيه، يقال كالم منقح أي ال حشو فيه. فمعناه يدور على التهذيب والتمييز 
. اصطالحا: اصطالح األصوليني: قال 142. إرشاد الفحول، ج، ص41، ص4: هتذيب اللغة، جوالتمحيص. ينظر

ابن تيمية: التنقيح هو أن ينص الشارع على احلكم عقيب أوصاف يعرف فيها ما يصلح للتعليل وما ال يصلح، فينقح 
. 346، الناشر املدين، القاهرة، صاجملتهد الصاحلة، ويلغي ما سواه. ينظر: املسودة، ابن تيمية، تح: حممد حمي الدين

وحسب استقراء صنيع ابن العريب يف التنقيح أبحكام القرآن ميكن أن نعرفه: قيام املفسر بتمحيص وهتذيب األقوال 
 .414، ص3. ج95، ص2. ج325، ص1الواردة يف اآلية، فريد الضعيف منها، ويبقي على احملتمل. ينظر: ج

 .43، 1. ج32، 1ر أيضا، جينظ .31ص ،1ج املصدر السابق، ((3
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 ابآلاثر قواعد الرتجيح املتعلقةالفرع الثاين: 

حيتوى هذا الفرع على قواعد الرتجيح املتعلقة ابملروايت يف سبب النزول وأقوال السلف 
 وإمجاعات العلماء واملفسرين يف التفسري.

 ايت يف سبب النزول اقتصر على الصحيحالقاعدة األوىل: إذا تعددت املرو 

إذا اختلفت أقوال املفسرين يف سبب نزول اآلية فإن القول الذي يطابق احلديث 
 الصحيح مقدم على غريه من األقوال.

 وقد استعمل ابن العريب هذه القاعدة يف مواضع عديدة من تفسريه.

 مثال:

املائدة: ] چگ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  چقوله تعاىل: 

41.] 

 النيب أرسله حني لبابة أيب» شأن يف نزلت أهنا: األول :أقوال ثالثة فيه: نزوهلا سبب يف
 إىل شكوا أهنم وذلك والنضري، قريظة بين» شأن يف نزلت: الثاين .«فخانه قريظة بين إىل 

 أهنا: .. الثالث.خراجهم من النصف على خراجنا جيعلون النضري إن: له فقالوا  النيب
 هلم فقال زنيا؛ وامرأة منا رجال إن: له فقالوا  هللا رسول إىل جاءوا اليهود» :يف نزلت
 ومسلم والبخاري مالك رواه هكذا. «الرجم؟... شأن يف التوراة يف جتدون ما:  هللا رسول

 أعلم ائتوين: هلم قال  النيب إن: »هللا عبد بن جابر عن داود أبو قال. داود وأبو والرتمذي
 . (1)«فرمجا برمجهما  النيب فأمر. .. مفيك رجلني

املسألة الثانية: يف املختار من ذلك: وأما من قال: إهنا يف شأن أيب لبابة وما قال علي 
عن النيب لبين قريظة فضعيف ال أصل له. وأما من قال: إهنا نزلت يف شأن قريظة والنضري، 

                                                                 

. احملرر يف أسباب نزول القرآن من خالل الكتب التسعة، 339، ص10ينظر: جامع البيان عن أتويل القرآن، ج ((1
 .448، ص1. ج2006ه، 1427خالد بن سليمان املزيين، دار ابن اجلوزي، 
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أخرب أنه كان حتكيما منهم للنيب وما شكوه من التفضيل بينهم فإنه ضعيف؛ ألن هللا تعاىل 
  ال شكوى. والصحيح ما رواه اجلماعة، عن عبد هللا بن عمر، وجابر بن عبد هللا، كالمها

وحكموه، فكان ما ذكران يف  يف وصف القصة كما تقدم أن اليهود جاءوا إىل النيب 
 .(1)"األمر

حيحة اليت راوها فقد رجح من مروايت سبب النزول الواردة يف اآلية الرواية الص
 اجلماعة.

 القاعدة الثانية: إذا صح سبب النزول الصريح فهو مرجح ملا وافقه من أوجه التفسري
قرر كثري من العلماء أن من أهم فوائد سبب النزول أنه يعني على فهم اآلية على وجه 

 .(2)صحيح
أوىل األقوال فإذا تنازع العلماء يف تفسري آية من كتاب هللا وتعددت أقواهلم فيها، ف

 الصحيح الصريح يف السببية. (3)لتفسري اآلية ما وافق سبب النزول
 مثال:

 چٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ     ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ېچ قال تعاىل: 

 [.125البقرة: ]
 رجله عليه إبراهيم جعل الذي احلجر هو: قوم فقال: فيه قال ابن العريب: "...واختلفوا

 .رأسه  إمساعيل زوج غسلت حني
 هذا: كلهم  فقالوا واخلولق، امنحى قد قدم أثر عليه حجر، فيه صندوقا مبكة رأيت دوق

 .الكعبة إبزاء موضوع وهو  إبراهيم قدم أثر
                                                                 

 .315، ص1. ينظر أيضا: ج122، ص2أحكام القرآن، ج ((1
ميكن تفسري اآلية دون الوقوف على قصتها وبيان نزوهلا، وقال ابن دقيق العيد: "بيان سبب قال الواحدي: ال  ((2

؛ 2النزول طريق قوي يف فهم معاين القرآن". ينظر: أسباب نزول القرآن، أبو احلسن الواحدي، تح: عصام احلميدان، ط
 .8م، ص1992ه، 1412دار افصالح، الدمام، 

 . 458، ص1شيئ يتوصل به إىل غريه. ينظر: لسان العرب، جسبب النزول: السبب لغة: كل  ((3
 .417، ص5النزول لغة: هبوط شيء ووقوعه. ينظر: معجم مقاييس اللغة، ج

 يف العرفان مناهل مادة النزول اصطالحا: هو ما نزلت اآلية أو اآلايت متحدثة عنه أو مبينة حلكمه أايم وقوعه.ينظر:
 .106، ص1، ج3، ط:وشركاه احلليب البايب عيسى مطبعة، ْرقاينالز   العظيم عبد حممد، القرآن علوم
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 فيه ربه تعاىل حني استودع ذريته. قال آخرون: هو املوضع الذي دعا إبراهيم 
 ء.منا مصلى: مدعى أي موضعا للدعافمن محله على العموم قال: معناه كما قد

ومن خصصه قال: معناه موضعا للصالة املعهودة؛ وهو الصحيح؛ ثبت من كل طريق 
قال: وافقت ريب يف ثالث: قلت: اي رسول هللا؛ لو اختذت من مقام إبراهيم  أن عمر »

طوافه  فلما قضى النيب »احلديث،  «.مصلى فنزلت: واختذوا من مقام إبراهيم مصلى
وصلى فيه  چۉ  ې  ې  ې   ېچ وقرأ: مشى إىل املقام املعروف اليوم، 

 .(2)"«(1)ركعتني
 القاعدة الثالثة: تفسري السلف وفهمهم لنصوص الوحي مقدم على من بعدهم

وتفسريهم للوحي مقدم على من بعدهم، ملزااي فيهم دون  (3)ال شك أن فهم السلف
ة، ومنها أهنم كانوا غريهم، منها أهنم شهدوا التنزيل أو مسعوا ممن شهده، ومنها أهنم أهل اللغ

 أتقى قلواب.
إذا اختلفت أقوال املفسرين يف آية من القرآن، وكان قول بعض السلف أحدها، فإنه 

 مرجح عليه.و  ،على غريه مقدم
وهلذا يعظم ابن العريب قول السلف ويقدمه ويذم خمالفه، قال عند تفسريه لقول هللا 

النساء: ] چجت   حت  ختمتحئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب      ىب   يب    چتعاىل: 

حب  چ: قوله يف مت قد الكالم إن: قالوا أن إىل آخرين بقوم اجلهل انتهى "ولقد[: 101

: قوله يف زائدة الواو وإن ، چمب      ىب   يب  جت   حت  خت  چ: بقوله وابتدأ ، چخب
 ويف. معهما أمية بن يعلى وال ابنه وال عمر إليه يفتقر مل كله  وهذا ، چٱ  ٻ          ٻ چ

                                                                 

 .89، ص1، ج402صحيح البخاري، كتاب الصالة، ابب ما جاء يف القبلة، رقم:  ((1
 .594. ص515. ص312. ص143، ص1. ينظر أيضا: ج60، ص1أحكام القرآن، ج ((2
: "خري الناس قرين، مث لذين قال فيهم الرسول السلف: القوم املتقدمون، واملراد ابلسلف هنا السلف اخلري ا ((3

، رقم الذين يلوهنم، مث الذين يلوهنم.." احلديث رواه البخاري، كتاب املناقب، ابب فضل أصحاب النيب 
. انطالقا من هذا احلديث ذهب كثري من العلماء إىل 2533. ومسلم، كتاب فضائل الصحابة، رقم: 3651احلديث:

 .83ري الصاحل جبيل الصحابة والتابعني وأتباعهم. ينظر: التحرير يف أصول التفسري، صحتديد مصطلح السلف اخل
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 وأكثره الناس كان  ما آمن مبىن،  النيب بنا صلى: »قال وهب بن حارثة عن الصحيح
 من عظيم نوع وهذا. هللا كتاب  يف برأيهم تكلموا والسنة القرآن جهلوا ملا فهؤالء ؛(1)«ركعتني
 عمر وابن عمر قول بعد وليس مذموم، وقول علم، بغري تعاىل هللا كتاب  يف القول تكلف
 .(2)متخلف" مبتدع أو متكلف، فارغ أو متعسف اهلجل إال ألحد مطلب
 مثال: 

املائدة: ] چۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  چ قوله تعاىل: 

44.] 

ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  چ : تعاىل قوله: عشرة احلادية قال ابن العريب:"املسألة

 والظاملون الكافرون: قال من فمنهم املفسرون؛ فيه اختلف چھ  ھ  ھ
 والفاسقون لليهود، والظاملون للمشركني، الكافرون: قال من ومنهم لليهود، كله  نوالفاسقو 

 أيب وابن زيد، بن وجابر عباس، ابن اختيار وهو اآلايت، ظاهر ألنه أقول؛ وبه للنصارى،
 .(3)شربمة" وابن زائدة،

 استعمل ابن العريب قاعدته بعد أن قررها فرجح يف هذه اآلية اختيار علماء السلف عن
 بدليل". إال القرآن ظاهر عن العدول جيوز غريهم، ودعم اختياره بقاعدة: "ال

                                                                 

 .483، ص1، ج696صحيح مسلم، كتاب صالة املسافرين وقصرها، ابب قصر الصالة مبىن، رقم:  ((1
 .617، ص1أحكام القرآن، ج ((2
 .520، ص1. ج589، 1. ج465، ص1. ج307، ص1. ينظر أيضا: ج127، ص1املصدر نفسه، ج ((3
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 العلماء واملفسرين على قول جيعله مقدما على غريه (1)القاعدة الرابعة: إمجاع

إذا انفرد مفسر أو أكثر بقول خالف فيه عامة املفسرين وعلى رأسهم مفسري السلف، 
 .(2)ول شاذ، وقول اجلماعة أوىل وأصوبومل يكن لقوله هذا داللة واضحة فهو ق

ومال ابن العريب يف احملصول إىل أنه إمجاع أهل كل عصر فيما نزل هبم وجعله اتفاق 
 .(3)أهل العلم واحلل والعقد

وقد استعمل ابن العريب هذه القاعدة يف الرتجيح يف مواضع عديدة من أحكام القرآن 
داللة التقرير، فهو يسمي اتفاق العلماء واملفسرين ، وعرب عنها بعبارات خمتلفة حتمل (4)وغريه

على قول أحياان إمجاعا، فيقول: "وقد أمجع العلماء واملفسرون"، واتفاقا أحياان أخرى، 
فيقول: "وقد اتفق املفسرون"، ومحال ألهل التأويل على القول، فيقول: "وعليه محله أهل 

 االت املرفقة.التأويل"، كما يف املثال املختار للقاعدة، واإلح

 مثال:

ی  جئ  حئ         مئ   ىئ  يئ  جب   حبخب  مب      ىب  يب         جت  حت        چ قال تعاىل: 

 [.86النساء: ] چخت  مت  ىت   

 أراد اهلدية، هاهنا التحية: حنيفة أيب أصحاب قال: اخلامسة املسألة قال ابن العريب: "
 ردوها أو: قال ألنه ابملال؛ الكرامة أعلم هللاو هبذا واملراد: آخر واهلبة... وقال ابملال الكرامة
 قال أشهرها وهو السالم، امللك... ومنها .. ومنها.بعينه السالم رد ميكن وال منها، أبحسن

                                                                 

 .األمور من أمر على األعصار من عصر يف وفاته بعد وسلم عليه هللا صلى حممد أمة جمتهدي اتفاق فهواإلمجاع:  ((1
 دار عناية، عزو أمحد الشيخ: ، تحالشوكاين هللا عبد بن حممد، األصول علم من احلق حتقيق إيل الفحول إرشادينظر: 
 .193، ص1، جم1999 - هـ1419 ؛1: ، طالعريب الكتاب

 .288، ص1قواعد الرتجيح عند املفسرين، ج ((2
 .123، 121، ص1ينظر: احملصول، ج ((3
 .614. قانون التأويل، ص237، ص1انظر مثال: أحكام القرآن، ج ((4
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گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ      ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  چ: تعاىل هللا

 .(1)السالم" ابلتحية هاهنا املراد أن واملفسرون العلماء أمجع وقد. چۀ 

صرح ابن العريب بقاعدته هذه يف الرتجيح، بقوله أمجع العلماء واملفسرون، واستعملها 
 يف ترجيح أخد األقوال الواردة يف اآلية.

 الفرع الثالث: قواعد الرتجيح املتعلقة ابلقرائن 

تتناول الدراسة يف هذا الفرع القواعد الرتجيحية املتعلقة مبختلف القرائن سواء كانت 
 السياق، أو بتأييد اآلايت القرآنية أو بتعظيم مقام النبوة. من خالل

 القاعدة األوىل: القول الذي تؤيده قرائن يف السياق مرجح على ما خالفه

قرينة قوية إما  (2)إذا اختلف املفسرون يف أتويل آية من كتاب هللا، وكان يف السياق
ية، فالقول الذي تؤيده القرينة أوىل لفظة أو مجلة أو غريها تؤيد أحد األقوال الواردة يف اآل

 .(3)األقوال بتفسري اآلية

 مثال:

 چڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻچ  قوله تعاىل:

 [.178البقرة: ]

: مالك بعدما أورد ابن العريب اخلالف بني العلماء يف مقتضى العفو، قال: "وقال
 قيل للويل، اخلطاب هذا فعلى ف؛ابملعرو  فليتبعه العقل من شيئا أخيه من أعطي من تفسريه

: الشافعي أصحاب وقال .واتبعه منه ذلك فاقبل املعروفة الدية القاتل أخوك أعطاك إن: له
                                                                 

 . 386، ص1. ج259، ص1. ج237، ص1. ج199، ص1. ينظر أيضا: ج591، ص1أحكام القرآن، ج ((1
، 1، جالوسيط املعجم. ينظر: االحتضار السياق يف هو يقال والنزع عليه جيري الذي سلوبهوأ تتابعه الكالم سياق ((2
 ، ويسمى ما قبله سباقا، وما بعده حلاقا.465ص
 .734، صالكليات ((3
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 اجلاين أيها ذلك على فاتبعه الدية له الواجبني من له وعني القصاص، الويل أسقط إذا تفسريه
 العفو، وله تفسري عرفةم وهو حرف، على يدور وهذا .إبحسان إليه وأد املعروف، هذا على

 غري من مبذوال أي صفوا، عفوا ابملال جاد: يقال العطاء،: األول: موارد مخسة اللغة يف

 اخليل صدقة عن لكم وعفوت»  چمئ  ىئچ: وحنوه اإلسقاط،: الثاين. عوض

 الزرع، عفا: ويقال كثروا،  أي چجئ  حئچ تعاىل قوله ومنه الكثرة،: الثالث (1)«والرقيق
، يقال: عفيته الطلب، : اخلامس. الداير عفت: قوله ومنه الذهاب،: بعالرا. طال أي

 .(2)"...وأعفيته، ومنه قوله: ما أكلت العافية فهو صدقة

 املتعددة املعاين هذه بني مشرتكا كان  مث قال ابن العريب مستعمال هذه القاعدة: "وإذا
ذلك أن الالئق  ، فتحصل لديه من(3)األدلة" ومقتضى اآلية، مساق على عرضها وجب

ابلسياق هو القول األول: "العطاء" والقول الثاين: "اإلسقاط، مث استعمل قاعدة قرائن 
 قبله ذكر ألنه اإلسقاط؛ الشافعي السياق يف الرتجيح بني أحد هذين القولني، فقال: "فرجح

 وأصحابه مالك ورجح .أظهر اإلسقاط يف كان  العقوبة بعد العفو ذكر وإذا القصاص،

مئ  چ: تعاىل كقوله"  عن" بكلمة وصل اإلسقاط مبعىن كان  إذا العفو ألن اء؛العط

 كانت  العطاء مبعىن كانت  وإذا ،(4)«اخليل صدقة عن لكم عفوت: » وكقوله  چىئ
 . (5)هبذا" ذلك فرتجح له؛ صلته

                                                                 

. قال حمققه شعيب 10، ص3، ج1790سنن ابن ماجة، أبواب الزكاة، ابب زكاة الورق والذهب، رقم احلديث:  ((1
 األرانؤوط: حسن.

 .96، ص1، جالقرآن أحكام ((2
 .449 ، ص1. ج295 ، ص1. ج287 ، ص1ينظر أيضا: ج .97ص ،1ج القرآن، أحكام ((3
 سبق خترجيه. ((4
 .97، ص1املصدر نفسه، ج ((5
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على القول  وظف ابن العريب القاعدة اليت حنن بصدد التمثيل هلا ليصحح القول الثاين
جه ذلك أن يف اآلية قرينة لغوية تدل على رجحان القول الثاين، وهي أن العفو األول، وو 

 صلته له )إذا كان مبعىن العطاء(، وهي الواردة يف اآلية.

 القول الذي تؤيده آية قرآنية مقدم على من ليس كذلكالقاعدة الثانية: 

 آايت أو آية يدهتؤ  األقوال أحد وكان هللا، كتاب  من آية تفسري يف العلماء تنازع إذا
 على يدل له القرآن تقوية ألن عليه، اآلية حبمل األقوال أوىل فهو هللا، كتاب  من أخرى
 .(1)والصواب الصدق إىل تعاىل هللا كالم  تفسري يف الطرق أقرب وكونه واستقامته، صحته

 هل وكان هبا، عمل أنه إال عليها ينص   مل وهو إن القاعدة، هبذه العريب ابن اعتىن وقد
توضحه، وهو ما  أخرى آية من آخر مبعىن املعىن بتوضيح عنايته حيث من فيها منهجه

 يسمى عادة بتفسري القرآن ابلقرآن.

 مثال:

ژ  ژ  ڑ  ڑ  کک  ک  ک  گ    گ  گ  چ   قال تعاىل:

 [.1املائدة: ] چگ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ

ک  ک  گ    چ  :: تعاىل قوله: ةعشر  الثانية املسألة قال ابن العريب: "

 والربيع، السدي، قاله األنعام؛ كل  إنه: األول: أقوال ثالثة على فيها اختلف چگ
 الظباء، إنه: الثالث. واحلسن عباس، ابن قاله والغنم؛ والبقر، اإلبل، إنه: الثاين. والضحاك

 اإلبل هي النعم إن: قال نم أما: املختار يف: عشرة الثالثة املسألة. الوحشيان واحلمر والبقر،

                                                                 

 عبد بنت عبري، تطبيقية أتصيلية دراسة - والتنوير التحرير تفسريه يف عاشور ابن عند ابلنص املتعلقة الرتجيح قواعد ((1
، السعودية العربية اململكة - الرايض التدمرية، دار، دكتوراة أطروحة، الرومي الرمحن عبد بن فهد. د. أ: تقدمي، النعيم هللا
 .154، صم 2015 - هـ 1436 ؛1ط:
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 خاص اسم اللغة أهل بعض عند النعم أن وهو دليال، ذلك صحة علمت فقد والغنم، والبقر

ۆ   ۆۈ  ۈ  چ: تعاىل هللا قال وقد .وغريه دريد ابن قاله ويؤنث؛ يذكر لإلبل

ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ

ۉ  ۉ   ې  چ : تعاىل وقال [7-6]النحل:  چٱ  ٻائ   

ٱ  ٻٻ  چ  ،چېې  ې  ى  ى       ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ

ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   چ : وقال .چٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ

األنعام  من وخلق جنات خلق أي وفرشا، محولة األنعام ومن: بقوله مرتبط فهذا. چڦ  

ڇ    چ: قوله إىل چٱ  ٻچ : فقال فسرها مث وصغارا، كبارا  يعين وفرشا محولة

ٿ  ٿ   چ: تعاىل وقال. چڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ

  چ اإلبل وهي چٿ چ الغنم وهي چٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ڤ 

 تضمن عن تنبئ أدلة ثالثة . فهذهچٹ  ٹ  ٹ    ڤ  چ املعزى، وهي چٹ
 فلم الوحشية فأما كله،  ذلك لتأنيس والغنم؛ والبقر اإلبل: الثالثة األجناس هلذه النعم اسم

 .(1)اللغة" ألهل اتباعا إال اآلن إىل أعلمه

قد استعمل ابن العريب هذه القاعدة ورجح القول الذي توافقه آايت قرآنية أخرى يف ف
 معناه مما يدل على قوته وصحته.

                                                                 

 .591، ص1. ج524، ص1. ج123، ص1. ينظر أيضا: ج13، ص2أحكام القرآن، ج ((1
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القاعدة الثالثة: القول الذي يعظم مقام النبوة وال ينسب إليها ما ال يليق هبا أوىل بتفسري 
 اآلية من قول يطعن يف عصمة النبوة ومقام الرسالة

ل املفسرين بني القول الذي يعظم مقام النبوة ويشيد بسمعة األنبياء، إذا اختلفت أقوا
وينسب إليهم ما يليق هلم من املدح، وقول يورد على أنه وجه يف تفسري اآلية، لكنه متضمن 
للطعن يف عصمة النبوة ومقام الرسالة، كأن يصف بعض األنبياء أبوصاف ينزه عن مثلها كل 

 رسالته أو تبليغه هلا أو يلفق له قصصا وحوادث تطعن يف مؤمن فضال عن نيب، أو يطعن يف
 .(1)نبوته كنسبته إىل اخلنا والفحش، أو اخلديعة واملكر

ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ  چقال القاضي ابن العريب رادا أقوال املفسرين يف قوله تعاىل: 

 تعرض معتمدا على جانب العصمة: "...فما[. 24يوسف: ] چڦ      ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ 
 هبا، خص حكمة منها؛ وفر عنها، أدبر بل املراودة؛ حبكم املراودة إىل أانب وال العزيز، ةالمرأ

 من والغفلة الناس من اجلهلة وجوه يطمس وهذا سبحانه؛ هللا علمه ما مبقتضى وعمال
 وهم السراويل، هتك أنه ذلك من اقتحموا ما وأقل به، يليق ال ما إليه نسبتهم يف العلماء
 .(2)منه برأه مما أبرئه بل سوء، من عليه علمت ما هلل وحاش أتويل، من أوهر  فيما ابلفتك

 مثال:

 [.161آل عمران: ] چک  گ       گ    گ   گچ قوله تعاىل: 

 أن روي: األول: أقوال ثالث وفيها: نزوهلا سبب يف: األوىل قال ابن العريب: "املسألة
: قوم فقال فقدت، محراء قطيفة أن وروي من،املغا من بشيء  النيب اهتموا املنافقني من قوما

                                                                 

 .328، ص1ينظر: قواعد الرتجيح عند املفسرين، ج ((1
 .47، ص2أحكام القرآن، ج ((2
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 غلوا قوما أن: الثاين .(1)اآلية سبحانه هللا فأنزل ذلك، يف وأكثروا أخذها،  هللا رسول لعل
 هللا هنى: الثالث .(2)الرتمذي رواه ذلك، عن وهناهم مهوا فيما اآلية هللا فأنزل مهوا أو املغنم من
 .(3)الثاين القول هو والصحيح. الوحي من شيئا يكتم أن

نالحظ أن ابن العريب وظف هذه القاعدة فرجح القول الثاين، لكونه يربئ ساحة النيب 
  :من نسبة الغلول إىل الغنيمة إليه، واستعمل عبارته األكثر ورودا يف الرتجيح، وهي

"والصحيح" ليدل هبا على رجحان القول الذي اختاره، ومرجوحية األقوال األخرى اليت تشم 
 نها رائحة الطعن يف مقام النبوة.م

 املطلب الثالث: قواعد الرتجيح املتعلقة بلسان العرب

يعاجل هذا املبحث قواعد الرتجيح اليت قررها ابن العريب واستعملها يف تفسريه واملتعلقة 
مبرجع الضمري، وتوحيد مرجع الضمائر يف السياق الواحد وإعادة الضمري إىل مذكور، وإعادة 

 ىل أقرب مذكور.الضمري إ

 الفرع األول: قواعد الرتجيح املتعلقة مبرجع الضمري

 القاعدة األوىل: إعادة الضمري إىل املتحدث عنه أوىل من إعادته إىل غريه

إذا تعددت احتماالت املفسرين يف مرجع الضمري يف اآلية، فإن القول برجوعه إىل 
 .(4)املتحدث عنه يف السياق أوىل من رجوعه إىل غريه

                                                                 

. قال الرتمذي: 230، ص5، ج3009سنن الرتمذي، أبواب تفسري القرآن، ابب: من سورة آل عمران، رقم:  ((1
 حديث حسن غريب.

مل أقف عليه ال يف اجلامع وال يف السنن للرتمذي هبذا اللفظ كسبب يف نزول هذه اآلية، وإمنا الذي يف سنن  ((2
". ينظر: سنن الرتمذي، عظيم عذاب أخذمت فيما ملسكم سبق هللا من كتاب  لواللقوله تعاىل: " الرتمذي أنه سبب

 .271، ص5، ج3085أبواب تفسري القرآن، سورة األنفال، رقم احلديث: 
 .31، ص1. ج357، ص1ينظر أيضا: ج .392ص ،1ج القرآن، أحكام ((3
 .229ينظر: قواعد التفسري عند مفسري الغرب اإلسالمي، ص ((4



 (نظرية دراسة) القرآن أحكام تفسريه خالل من العريب ابن عند الرتجيح قواعداملبحث الثاين: 

 

58 
 

 وقد اعتىن ابن العريب هبذه القاعدة يف تفسريه واستعملها يف مواضع عديدة منه.

 مثال:

ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅۉ  ۉ  ې  ې  ې  چ قال هللا تعاىل: 

ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ     ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ        ېئ   

 [.95املائدة: ] چېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی    

: "فجزاء مثل ما قتل من النعم"، انقش ابن العريب املثل يف اخللقة يف تفسري قوله تعاىل
ويف القيمة، ورجح القول ابملثل يف اخللقة، وجعل قوله تعاىل: "حيكم به ذوا عدل منكم" أحد 

ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  چ : الثالث )الوجه الثالث(  األدلة املرجحة ملا ذهب إليه، فقال: "

 يرجع سواه ذكر يتقدم مل ألنه النعم؛ من لمث إىل راجع ضمري وهذا چۆئ  ۆئ  ۈئ
 .(1)ذكر هلا يتقدم مل إليها الضمري يرجع أنه املخالف يزعم اليت والقيمة. إليه الضمري

فلم يكتف ابن العريب بتوظيف القاعدة، بل فصل وجه استعماله هلا، فجعل عودة 
 الضمري إىل املتحدث عنه أوىل ابلصواب من قول يرجعه إىل غريه.

 عدة الثانية: توحيد مرجع الضمائر يف السياق الواحد أوىل من تفريقهاالقا

إذا جاءت الضمائر متعددة يف سياق واحد، واحتملت يف مرجعها أقواال متعددة، 
فتوحيد مرجعها وإعادهتا إىل شيء واحد أوىل وأحسن؛ لئال ينتج عن عودها إىل أقرب 

ول، وضمري يعود إىل الثاين، مث يرجع مذكور تشتت يف عود الضمائر، فضمري يعود إىل األ
 . (2)الضمري الثالث إىل األول

 
                                                                 

 .332، ص1. ينظر أيضا: ج181، ص2أحكام القرآن، ج ((1
 .613، ص2. قواعد الرتجيح عند املفسرين، ج324ينظر: التحرير يف أصول التفسري، ص ((2
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 مثال:

ڻ   ۀ  ۀ  ہہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے    ۓ  چ قوله تعاىل: 

 [. 4النساء: ] چۓ  ڭ  

 ذلك يف الناس اختلف وقد: ابإليتاء؟ املخاطب من: األوىل قال ابن العريب: "املسألة
. صاحل أبو قاله األولياء؛ به املراد أن: الثاين .األزواج بذلك داملرا أن: أحدمها: قولني على

 على بعضها معطوفة هي إذ واحدة؛ الضمائر ألن الصحيح؛ وهو األول؛ على الناس واتفق
: قال تعاىل ألنه هاهنا؛ املراد فهم األزواج؛ جبملته تقدم فيما وهي واحد، نسق يف بعض

ک  ک  ک  گگ  گ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک چ

ڻ   ۀ  ۀ  چ ،چگ  ڳ   ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ  ڻ 

 .(1)منها" أو فيها اآلخر هو األول يكون وأن الضمائر، تناسق فوجب چہ

فلقد وظف ابن العريب قاعدة توحيد الضمائر يف السياق الواحد، وأكد على ذلك 
 بقوله: " فوجب تناسق الضمائر".

 دة الضمري إىل مذكور أوىل من إعادته إىل مقدرالقاعدة الثالثة: إعا

حرر ابن العريب هذه القاعدة يف معرض رده لقول جماهد وغريه يف تفسريه لقول هللا 

، قالوا: اهلاء فيه تعود على القرآن، قال ابن العريب:  [69النحل: ] چۀ  ہ  ہچتعاىل: 
ال؛ فإن مساق الكالم كله وهذا قول بعيد، ما أراه يصح عنهم؛ ولو صح نقال مل يصح عق"

للعسل، ليس للقرآن فيه ذكر؛ وكيف يرجع ضمري يف كالم إىل ما مل جير له ذكر فيه، وإن  
 .(2)ل"كان كله منه؟ ولكنه إمنا يراعى مساق الكالم ومنحى القو 

                                                                 

 .136، ص2. ينظر أيضا: ج413، ص1أحكام القرآن، ج ((1
 .138، ص3املصدر نفسه، ج ((2
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نفهم من تقرير ابن العريب للقاعدة أنه إذا اختلفت أقوال املفسرين يف إعادة الضمري إىل 
اآلية أو سياقها أو إعادته إىل مقدر فيها، فإن إعادته إىل املذكور أوىل يف تفسري  املذكور يف

 اآلية.

 مثال:

ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  چ قوله تعاىل: 

ژ  ڑ   ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  

ڱ  ڱڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ     ۀ   ۀ  ہ  ہ   ہ  

 [.106املائدة: ] چۓ  ۓ  ڭ        ڭ     ڭ  ڭ  ۇ  ہ  ھ  ھ  ھھ   ے   ے  

: األول: أقوال ثالثة فيه (به): تعاىل قوله: والعشرون السادسة قال ابن العريب: "املسألة
 هللا من حظنا نبيع ال: املعىن. تعاىل هللا على تعود اهلاء أن: الثاين. قلناه الذي القول يعين

 الطلب هلم الذين املتهمون وهم الورثة، وهم اجلماعة، ضمري هو: الثالث. العرض هبذا تعاىل
 يعود أنه: عندي والصحيح .احلق إيفاء يف عنهم وينوب هلم يقتضي واحلاكم التحليف، وهلم
 .(1)سواه" إىل حيتاج وال املعىن يتمكن فبه القول، على

سم نالحظ أن ابن العريب رجح عودة الضمري إىل القول املذكور يف سياق الكالم )الق
 والشهادة( على عودته إىل اهللا تعاىل أو إىل الورثة الذي قدره بعض املفسرين.

 

 

 

                                                                 

 .136، ص2. ج331، ص1. ينظر: ج247، ص2املصدر السابق، ج ((1



 (نظرية دراسة) القرآن أحكام تفسريه خالل من العريب ابن عند الرتجيح قواعداملبحث الثاين: 

 

61 
 

 القاعدة الرابعة: األصل عود الضمري أو ما كان مبنزلته إىل أقرب مذكور

قد يقع قبل الضمري )أو اسم االشارة( مذكوران ظاهران يتنازعان ذلك الضمري، إذ  
ذا تساوى املذكوران يف عود الضمري فإن أقرب مذكور كالمها يصلح أن يعود إليه الضمري، وإ

 .(1)أوىل من غريه يف عود الضمري إليه

 مثال:

ڍ  ڌ  ڌ    ڎ  ڎ  ڈ  چقال تعاىل: 

ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک    ک    ک  

گ  گ  گ  گ       ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  

 [.23النساء: ] چڱ      ڱ  ڱ  ں

تالف النحاة يف الوصف: "الاليت دخلتم عند تفسري ابن العريب هلذه اآلية، أورد اخ
هبن"، فقيل يرجع إىل الرابئب واألمهات، وهو اختيار أهل الكوفة، وقيل يرجع إىل الرابئب 
خاصة، وهو اختيار أهل البصرة، مث أعاد املسألة إىل مخسة أوجه، مال يف الوجه األول إىل 

 فريد مجيعا؛ إليها يرجع أن لاستعمال قاعدة عودة الضمري إىل أقرب مذكور، فقال: "وحيتم
 عند فيها السلف مقطوع هو وهكذا الفروج، يف التحليل على للتحرمي تغليبا مذكور أقرب إىل

 .(2)عليها" والتحليل ابلتحرمي األدلة تعارض

 

 

 
                                                                 

 .323-322التحرير يف أصول التفسري، ص ((1
 .276، ص1. ينظر أيضا: ج485، ص1أحكام القرآن، ج ((2
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 الفرع الثاين: قواعد الرتجيح املتعلقة ابستعمال األلفاظ واملعاين

 (1)ملشهور من كالم العرب دون الضعيف والشاذالقاعدة األوىل: حل ألفاظ اآلية على ا

جيب أن يفسر القرآن حبمله على أحسن احملامل وأفصح الوجوه، فال حيمل على معىن 
ركيك وال لفظ ضعيف، وإمنا حيمل على املعروف عند العرب من األوجه املطردة دون الشاذة 

ذلك ألن القرآن هو أفصح والضعيفة، وحيمل على األكثر استعماال دون القليل والنادر... و 
الكالم، ونزل على أفصح اللغات وأشهرها، فال يعدل به عن ذلك كله وله فيها وجه 

 .(2)صحيح

ڳ  ڱ    ڱ      ڱ  چ قال ابن العريب مقررا هذه القاعدة يف تفسري قوله تعاىل: 

ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  

 [.50األحزاب: ] چ   ...ھ  ھ  

 العم أن ]أي يف ذكر بنات العم وبنات اخلال إبفراد العم واخلال[ ذلك يف كمة"واحل
 .واخلالة العمة يف كذلك  وليس والراجز، كالشاعر  جنس اسم اإلطالق يف واخلال

 دقيق وهذا اإلشكال؛ لرفع البيان بغاية عليه الكالم فجاء لغوي؛ عرف وهذا
 .(3)فتأملوه"

 

 
                                                                 

هو . اصطالحا: 494، ص3الشاذ: لغة: شذ عنه...انفرد عن اجلمهور وندر فهو شاذ. ينظر: لسان العرب، ج ((1
تح: فؤاد لوم اللغة وأنواعها، جالل الدين السيوطي، ما فارق عليه بقية اببه وانفرد عن ذلك إىل غريه. ينظر: املزهر يف ع

 .181، ص1م، ج1998ه، 1418؛ دار الكتب العلمية، بريوت، 1علي منصور، ط
 .369، ص2قواعد الرتجيح عند املفسرين، ج ((2
 .393، 3أحكام القرآن، ج ((3
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 مثال: 

ٻ  ٻ  پ  پ   پ   ٱ  ٻ  ٻ چ قال تعاىل: 

  [.20النساء: ] چپ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀٺ  ٺ    ٺ  ٺ  ٿ

 يف اختلف: علماؤان قال{ قنطارا: }سبحانه قوله: الثالثة املسألة قال ابن العريب: "
 .عباس وابن احلسن عن روي درهم؛ ألف عشر اثنا أنه: األول :أقوال عشرة على القنطار

 أحدكم؛ دية أنه: الثالث .للصواب األوىل وهو. سناحل قاله دينار؛ ومائتا ألف أنه: الثاين
 عشر اثنا أنه: اخلامس .هريرة أيب عن روي أوقية؛ ومائتا ألف أنه: الرابع .عباس ابن عن روي
 وابن عباس ابن عن روي درهم؛ ألف مثانون أنه: السادس .أيضا هريرة أبو قاله أوقية؛ ألف

 .جماهد قاله دينار؛ ألف سبعون أنه: الثامن .قتادة قاله رطل؛ مائة أنه: السابع .املسيب
 من الكثري املال أنه: العاشر .ذهب من ثور مسك ملء وهو: اخلدري سعيد أبو قال: التاسع

 .حتديد غري

 وال  النيب عن بعضها روي األكثر، وقد يف حتكم كلها  األقوال هذه: الرابعة املسألة
 .(1)عريب" عرف هذا الوزن، الكثري املال أنه ذلك يف يصح والذي. شيء الباب هذا يف يصح

استعمل ابن العريب هذه القاعدة يف تفسريه استعماال معتربا، نالحظ ذلك من كثرة املواضع 
 .(2)اليت أوردها

 

 

 

                                                                 

 .472، ص1املصدر السابق، ج ((1
 .74، ص2. ج510، ص2. ج177، ص2. ج591، 1ينظر: املصدر نفسه، ج ((2
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 إال بقرينة (2)وال يصار إىل اجملاز (1)القاعدة الثانية: جيب حل نصوص الوحي على احلقيقة

قيقة، وال جيوز العدول به عنها، وله فيها حممل األصل يف الكالم أن حيمل على احل
صحيح، فيجب محل نصوص الوحي وتفسريها على حقائقها، فإذا تنازع املفسرون يف تفسري 
آية من كتاب هللا تعاىل فمنهم من حيمل ألفاظها على حقائقها، ومنهم من يدعي عليها 

ل من محلها على حقائقها هو اجملاز وحيملها على معان خمالفة ملا تدل عليه حقائقها، فقو 
 .(3)الصواب، وهو الذي جيب أن يعتمد ويصار إليه

قرر ابن العريب هذه القاعدة يف مواضع كثرية من تفسريه، فقال: "وال يصح محل اللفظ 
 .(4)على اجملاز وإسقاط احلقيقة بغري دليل"

يما وفيه خالف وقال أيضا: "فأما العدول عن احلقيقة إىل اجملاز فال حيتاج إليه، ال س
 .(5)الظاهر، وإذا تعاضدت احلقيقة والظاهر مل جيز العدول عنه"

 .(6)وقال: "...وال يعدل عن احلقيقة إىل اجملاز إال بدليل"

 

 

 
                                                                 

 الفقه أصول يف احملصولاحلقيقة: هي كل ما دل مبوضوعه عن املراد أصال. ينظر:  ((1
 - هـ1420 ؛1، ط:عمان – البيارق دار، فودة سعيد - اليدري علي حسني ، تح:العريب بن بكر أبو: املؤلف

 .29، ص1999
. ويعرفه 30فائدته املقصودة منه. ينظر: احملصول: صاجملاز: هو تسمية الشيء بسببه املتقدم عليه أو تسميته ب ((2

 .95، ص1الشوكاين أبنه اللفظ املستعمل يف غري ما وضع له لعالقة مع قرينة. إرشاد الفحول، ج
 .387، ص2ينظر: قواعد الرتجيح عند املفسرين، ج ((3
 . 592، ص1أحكام القرآن، ج ((4
 .323، 4املصدر نفسه، ج ((5
 .414، ص4املصدر نفسه، ج ((6
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 مثال:

ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅۉ  ۉ  ې  ې  ې  چ قال هللا تعاىل: 

ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ     ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ        ېئ   

ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  یجئ  حئ  مئ  ىئ   يئجب  حب  خب  مب  ىب  يبجت    ېئ

 [.95املائدة: ] چحت  خت  مت  ىت  يت   

 الظاهرة، اخللقة يف شبهه وهو حقيقته الشيء قال ابن العريب يف تفسريها: "ومثل
 الصوري الشبه على محله بظاهره اقتضى املثل أطلق فإذا جمازه؛ وهو معىن، يف مثله ويكون

 ما الدليل يقتضي حىت اجملاز قبل األلفاظ مطلق يف ابحلقيقة االبتداء وجوبل املعىن، دون
 .(1)الشافعي" قال وبه اخللقي؛ املثل هو فالواجب جمازه؛ إىل حقيقته عن صرفه من فيه يقضي

مل يكتف ابن العريب برتجيح محل املثل على احلقيقة استعماال لقاعدة محل ألفاظ 
 قبل األلفاظ مطلق يف ابحلقيقة االبتداء بقوله: لوجوب الوحي عليها، بل علل استعماله

 اجملاز.

 أوىل بتفسري اآلية (2)القاعدة الثالثة: القول الذي يؤيده تصريف الكلمة واشتقاقها
إذا اختلف املفسرون يف تفسري آية من كتاب هللا، وأيد تصريف الكلمة أو أصل 

ل بتفسري اآلية؛ ألن التصريف واالشتقاق اشتقاقها أحد األقوال، فهذا القول هو أوىل األقوا
يعيدان األلفاظ إىل أصوهلا، فتتضح األلفاظ واملعاين املتفرعة عنها، وقد يدل تصريف الكلمة 

 .(3)واشتقاقها على ضعف أحد األقوال يف تفسري اآلية ألجل خمالفته هلما
                                                                 

، 1. ج236، ص2. ج592، ص1. ج560، ص1. ينظر أيضا: ج180 ، ص2املصدر السابق، ج ((1
 .503ص
، 1االشتقاق: هو رد لفظ إىل آخر ملوافقته له يف احلروف األصلية، ومناسبته يف املعىن. ينظر: الكوكب املنري، ج ((2
 .49. التعريفات للجرجاين، ص206ص
 .511، ص2، جقواعد الرتجيح يف التفسري ((3
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 مثال:
ڄ   ڄ    ٹ  ٹ           ڤ  ڤ    ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ ...چقوله تعاىل: 

ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  

 [.6املائدة: ] چ...ڇ  ڇ
املسألة احلادية والثالثون: قوله تعاىل: قال ابن العريب يف تفسري هذه اآلية: "

الثاين: األرض املستوية؛ قاله  فيه أربعة أقوال: األول: وجه األرض؛ قاله مالك. چچچ
واختاره الشافعي. والذي  الرتاب؛ قاله ابن عباس. الرابع: الثالث: األرض امللساء. ابن زيد.

يعضده االشتقاق وهو صريح اللغة أنه وجه األرض على أي وجه كان من رمل أو حجر أو 
 .(2)"أو تراب (1)مدر

يف هذا املثال مل يقتصر ابن العريب على استعمال هذه القاعدة يف التفسري، بل صرح هبا 
 الشتقاق.مقررا أنه رجح القول الذي يعضده ا

 (4)ما مل يرد نص يف التخصيص (3)القاعدة الرابعة: جيب حل نصوص الوحي على العموم
إذا اختلفت أقوال املفسرين يف تفسري آية من كتاب هللا تعاىل، فمنهم من حيملها على 
عموم ألفاظها، ومنهم من خيصصها ويقصرها على بعض أفراد العموم، فالصواب هو محلها 

 .(5)على العموم
ولقد اعتىن ابن العريب هبذه القاعدة تقريرا واستعماال، فقد قال يف تقريرها عند تفسري 

   [.141األنعام: ] چڭ  ڭ  ۇ     ۇ چ  قول هللا تعاىل:

                                                                 

املدر: قطع الطني اليابس املتماسك أو الطني العلك الذي ال رمل فيه، واحدته هبا أي املدرة، وقول عامر بن  ((1
الطفيل: "لنا الوبر ولكم املدر" إمنا عىن به املدن أو احلضر؛ ألن مدانيها ابملدر... وقيل هو كالقرمدة، إال أن القرمدة 

 .95، ص15: اتج العروس، جابجلص، واملدر ابلطني. ينظر
 .280، ص2. ج206، ص2. ج610، ص1. ينظر أيضا: ج569، ص1أحكام القرآن، ج ((2
 .101ص ،3ج املنري، الكوكب شرح: ينظرالعموم: لفظ دال على مجيع أجزاء ماهية مدلوله.  ((3
 . 267، ص3التخصيص: قصر العام على بعض أجزائه. ينظر: شرح الكوكب املنري، ج ((4
 .527، ص2ينظر: قواعد الرتجيح عند املفسرين، ج ((5
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 املتناول من الغالب أو املطلق العموم على حيمل هل ورد، إذا تعاىل هللا كالم  "...إن
 .(1)املطلق..." العموم على: محله والصحيح فيه؟

 [.4املائدة: ] چں  ں   ڻ  ڻ  ڻ چ  وقال أيضا يف تفسري قول هللا تعاىل:
 .(2)عنه" صرفنا يقتضي لفظ  النيب من أييت حىت العموم على وحنن "

 مثال:
 [.106آل عمران: ] چۇ  ۇ  ۆ  ۆ    ۈچ قوله تعاىل: 

 .احلسن قاله ؛املنافقون أهنم: األول: أقوال مخسة فيه العلماء قال ابن العريب: "أورد
 مجيع أهنم: الرابع .الزجاج قاله الكتاب؛ أهل: الثالث .جماهد قاله املرتدون؛ أهنم: الثاين

 رواه: اخلامس .كعب  بن أيب قاله ذلك؛ بعد كفروا  مث آدم صلب يف ابلتوحيد أقروا الكفار؛
 قاله لذيا وهذا هذا؟ من أبني كالم  وأي: مالك قال.األهواء أهل أهنم مالك عن القاسم ابن

 .(3)اجلميع" يف عام أنه والصحيح. بدليل إال منها واحد يتعني ال لكن اآلية، معىن يف ممكن

 رجح ابن العريب محل اآلية على العموم الذي تدخل حتته كل األقوال.

 القاعدة اخلامسة: العربة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب
نزوهلا، واختلف العلماء إذا صح لآلية سبب نزول، وجاءت ألفاظها أعم من سبب 

فيها، فمنهم من جعلها قاصرة على سبب نزوهلا ال تتعداه إىل ما سواه، وآخرون محلوها على 
عموم ألفاظها شاملة ألفراد السبب، وألفراد غريه مما شاهبه، فالقول احلق هو قول من محلها 

ينطبق عليه لفظ  على عموم ألفاظها ومل يقصرها على سبب نزوهلا، بل تعداه إىل غريه مما
اآلية ما مل يدل دليل على ختصيص عموم اللفظ، وما مل تكن هناك قرينة تعميم، فإن كانت 

 .(4)فالقول ابلتعميم ظاهر كل الظهور، بل ينبغي أن ال يكون يف التعميم خالف
                                                                 

 .285، ص2أحكام القرآن، ج ((1
 .36، ص2املصدر نفسه، ج ((2
، 1، ج320، ص1. ج317، ص1، ج80، ص1. ج50، ص1. ج385 ، ص1املصدر نفسه، ج ((3
. 490، ص1. ج458، ص1. ج429، ص1. ج398، ص1. ج384، ص1. ج371، ص1. ج367ص
 .587، ص1ج
 .545، ص1رتجيح عند املفسرين، جقواعد ال ((4
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ہ  چوقد أورد ابن العريب حديثا يف أتصيلها عند تفسريه لقول هللا تعاىل: 

ےۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆ             ھ  ھ  ھ     ھ  ے  

 [.114هود: ]  چۆ  
 يف امرأة عاجلت إين: فقال   النيب إىل رجل جاء: »قال مسعود بن هللا عبد روى "
 له فقال. قضيت مبا يف فاقض أان وها أمسها، أن دون ما منها أصبت وإين املدينة، أقصى
 الرجل فانطلق .هللا رسول شيئا عليه يزد فلم. نفسك على سرتت لو هللا سرتك لقد: عمر

 وأقم: }عليه فتال فدعاه رجال  هللا رسول فأتبعه .{الصالة وأقم: } النيب على فأنزلت
 .(2)"(1)«عامة كلهم  للناس بل: فقال. خاصة له هذا: القوم من رجل فقال{. الصالة

ۆ  ۈ  ۈ     ۆ چ وقد صرح ابن العريب بقاعدته هذه عند تفسريه لقول هللا تعاىل: 

فبعد أن ذكر سبب نزوهلا يف أمر السرااي يف قول  [.58النساء: ] چٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  
يوم الفتح، قال عن  [الكعبة مفتاح] ويف قصة عثمان بن أيب طلحة الذي دفع إليه النيب 

 بنظمها شاملة بقوهلا، عامة فهي سبب يف نزلت فرضناها لو: الثالثة املسألة "هذه اآلية: 
 .(3)انة"أم لكل

 مثال:
ەئ  وئ  وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ    ې  ې        ى  ى  ائ  ائ  ەئچ قوله تعاىل: 

  [.196البقرة:] چۈئ
ې  ې        ى  ى  ائ  ائ  چ املسألة احلادية والعشرون: قوله تعاىل: قال ابن العريب: "

زمن احلديبية  مر يب النيب »هذه اآلية نزلت يف كعب بن عجرة قال:  چەئ  ەئ  وئ  
 فأمره أان أوقد حتت قدر يل والقمل يتناثر من رأسي فقال: أيؤذيك هوامك؟ قلت: نعم.و 

                                                                 

 حديث. وقال الرتمذي: 289، ص5، ج3112سنن الرتمذي، أبواب تفسري القرآن، ابب سورة هود، رقم:  ((1
 .صحيح حسن

 .27، ص3أحكام القرآن، ج ((2
 .571ص ،1ج ،املصدر نفسه ((3
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 وتعاىل سبحانه هللا فأنزل مكة، دخول من طمع على وهم ،«غريه أيمر ومل حيلق أن   النيب
 كما  وافتدى، فعله اإلحرام حمظورات من حمظور فعل إىل واحتاج مريضا كان  من فكل .اآلية
: (1)آخره إىل أوله من عليه متفق صحيح حديث وهو عجرة؛ بن كعبل   النيب قال

 .(2)"«أايم ثالثة صم أو شاة، اهد أو مساكني، ستة بني فرقا أطعم»
نالحظ من خالل املثال أن ابن العريب اعترب أن رخصة حلق الرأس ابلنسبة للمحرم 

ظها لكل من كان الذي أصابه أذى يف اآلية اليت نزلت بسبب حالة كعب بن عجرة يعم لف
مريضا واحتاج لفعل حمظور من حمظورات اإلحرام، يفعله ويفتدي، واستعمال ابن العريب هلذه 
 القاعدة وتصرحيه بذلك جاء مقررا يف لفظ احلديث نفسه، قال كعب عن الرخصة: "فنزلت

 عامة". لكم وهي خاصة، يف
 الفرع الثالث: القواعد املتعلقة ابلبالغة واإلعراب

لبحث يف هذا الفرع القواعد الرتجيحة اليت اعتمدها ابن العريب يف تفسريه ذات يتناول ا
املنحى البالغي واإلعرايب، وفيها تعاجل قاعدة تقدمي اجملاز واحلقيقة ابلقرينة، ومحل اللفظ على 

 احلقيقة واجملاز معا، وترجيح اإلطالق يف حالة دوران الكالم بينه وبني التقييد.
 )الدليل( (3)يقدم اجملاز على احلقيقة إذا وجدت القرينةالقاعدة األوىل: 

األصل محل ألفاظ الوحي على احلقيقة يف الرتجيح بني األقوال، ولكنه ميكن أن يرجح 
 .(4)القول ابجملاز على القول ابحلقيقة إذا توفرت قرينة قوية لفظية أو معنوية تدل على ذلك

                                                                 

. صحيح مسلم،  129ص ،5. ج4190صحيح البخاري، كتاب املغازي، ابب غزوة احلديبة، رقم احلديث:  ((1
 .859، ص2، ج1201كتاب احلج، ابب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى، رقم احلديث: 

. 312، ص1. ج201ص .312ص ،1ج، 1. ج138، ص2ينظر أيضا: ج .177، ص1أحكام القرآن، ج ((2
 .365، ص1ج
 تفسريه يف عاشور ابن عند ابلنص ملتعلقةا الرتجيح قواعدالقرينة: وهي الصارف من احلقيقة إىل اجملاز. ينظر:  ((3

. ويسميها ابن العريب الدليل كما يف األمثلة املساقة أعاله. والقرينة عموما هي: هي ما 271، صوالتنوير التحرير
يصاحب النص ويالزمه عند وروده ويؤثر يف معناه من قول أو معىن. ينظر: القرائن وأثرها يف التفسري، حممد بن زيلعي 

 .32م، ص2010ه، 1431؛ دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع، السعودية، 1طهندي، 
 .412 ، ص1ينظر: احملصول للرازي، ج ((4
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كثرية من كتابه، مثل قوله: "...وال يعدل وقد قرر ابن العريب هذه القاعدة يف مواضع  
 .(1)عن احلقيقة إىل اجملاز إال بدليل"

كحكم الباري تعاىل يف أنه   كما قرر ذلك يف احملصول فقال: "حكم رسول هللا 
 .(2)حممول على احلقيقة يف األصل، وال حيمل على اجملاز إال بدليل"

 مثال:

 [.11النساء: ] چگ  گ   گ  ڳڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱچقال تعاىل: 

 كان  ولد كل  يتناول  چگ  ڳ چ: قوله: الثالثة قال ابن العريب: "املسألة
 من علمائنا فمن اجلميع؛ فيعم متيم؛ بنو بعيدا... ويقال أو دنيا الرجل صلب من موجودا

 ألنه اجلميع؛ يف حقيقة هو: قال من ومنهم. األبعدين يف جماز األدنني يف حقيقة ذلك: قال
 يف االستعمال جماز غلب فقد اجلميع يف حقيقة ذلك أن الصحيح كان  إنف التولد، من

 البعداء يف جماز أنه عندي احلقيقة. والصحيح تلك على األدنني يف األعيان على إطالقه
 .(3)نفيه" ساغ ملا حقيقة كان  ولو بولد، ليس فيقال عنه؛ ينفي أنه بدليل

احلقيقة، وجعل قرينته يف ذلك جواز  استعمل ابن العريب هذه القاعدة فقدم اجملاز على
 نفي نسبة الولد فيه.

 القاعدة الثانية: إذا احتمل اللفظ أن حيمل على احلقيقة واجملاز حل عليهما

 قاطعاً، احلقيقي املعىن يكن مل أبن واجملازي، احلقيقي املعىن إلرادة صاحلا املقام كان  إذا
 .(4)القولني بكال العمل األوىل من إنهف الصرف، يف قاطعا احلقيقي عن الصارف يكن ومل

                                                                 

 .414، ص4أحكام القرآن، ج ((1
 .99احملصول، ص ((2
 .524، ص1. ينظر أيضا: ج434، ص1أحكام القرآن،، ج ((3
 .237، صتطبيقية أتصيلية دراسة - والتنوير التحرير تفسريه يف عاشور ابن عند ابلنص املتعلقة الرتجيح قواعد ((4
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قرر ابن العريب هذه القاعدة جبواز محل اللفظ على كلتا معنييه احلقيقي واجملازي، فقال 
وقال القاضي وأبو املعايل ال يصح محله  يف هذا السياق يف احملصول رادا على من أنكرها: "

ة ضد اجملاز واللون مشرتك من الضدين ألن احلقيق ؛على أنواع املشرتك وال على احلقيقة واجملاز
وهذا ال يصح ألن الضدين إمنا يتضادان يف حمل واحد فأما يف  ،أيضا فال جيوز اجلمع بينهما

 .(1)"اللفظ أو يف قصد القائل فال يستحيل اجتماعهما فضعف ما قاله القاضي

على نالحظ أن ابن العريب يف هذا النص قد صحح قاعدة جواز محل اللفظ القرآين 
 احلقيقة واجملاز يف نفس الوقت إذا كان ممكننا.

 مثال: 

املائدة: ] چڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈچقوله تعاىل: 

106.] 

ولفظ   چڎ   ڎ  ڈ  ڈچ املسألة السادسة: قوله تعاىل: قال ابن العريب: "
يعرب به عن الوجود مشاهدة، وضده غاب، وهو أيضا عبارة عن الوجود الذي مل  }حضر{

يشاهد، وقد يعرب بقولك: "غاب" عن املعدوم. والباري سبحانه عامل الغيب والشهادة؛ أي 
وقد وردت هذه اللفظة عبارة عن  عامل املوجود واملعدوم؟ ألنه مثل الوجود يف عدم املشاهدة.

ک  ک  گ      گ  چاملوت يف كتاب هللا حقيقة، وهو يف قوله تعاىل: 

ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  چويف قوله:  چگ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ

وأما ورودها جمازا فبأن  فهو يف هذين املوضعني حقيقة الوجود مشاهدة.  چھ  ے   ے

                                                                 

 .76احملصول البن العريب، ص ((1



 (نظرية دراسة) القرآن أحكام تفسريه خالل من العريب ابن عند الرتجيح قواعداملبحث الثاين: 

 

72 
 

يعرب عن حضور سببه حبضوره، وهو املرض، فيعرب عن املسبب ابلسبب، وهو أحد قسمي 
 .(1)"اجملاز

حد استخدم ابن العريب هذه القاعدة، فرجح احلقيقة واجملاز معا يف اللفظ القرآين الوا
 وهو املوت.

 حل على اإلطالق (3)أو مطلقا (2)بني أن يكون مقيداالقاعدة الثالثة: إذا دار الكالم 
 املطلق هذا بتقييد بعضهم يقول وقد إطالقه، على املطلق بقاء املفسرين بعض يرى قد

 89مطلقة يف اآلية  وردت فقد الظهار وكفارة اليمني كفارة  يف الرقبة عتق ذلك من: ما بقيد
 على املطلق املفسرين بعض من سورة اجملادلة. فحمل 3من سورة املائدة، ومقيدة يف اآلية 

 املطلق بقاء إطالقه، واألوىل على املطلق بعضهم وأبقى الكافرة، الرقبة جتزئ ال وقالوا املقيد
 على حيمل فإنه والتقييد اإلطالق بني اللفظ دار وإذا يقيده، ما يرد مامل إطالقه على

 .(4)عليه كان  ما على الشيء بقاء األصل ألن ق؛اإلطال
 على املطلق فصل ابن العريب مسألة محل املطلق على املقيد يف احملصول فقال: "محل

أقسام:  ثالثة على وهو منه، وليس العموم ختصيص يف بذكره علمائنا عادة جازت مما املقيد
 أحدمها حيمل ال أنه يف خيتلف مماال فهذا الشريعة أنواع كسائر  وسببا ذاات خيتلفا أن أحدمها:

 يتفقا أن والظهار. الثالث: القتل ككفارة  سببا وخيتلفا ذاات يتفقا أن اآلخر. الثاين: على
 على منهما واحد كل  يكون قال من املرافق. ومنهم إىل والتيمم كالوضوء  ذاات وخيتلفا سببا

 .(5)"ابآلخر أحدمها إحلاق على الدليل يدل حىت وتقييده إطالقه
                                                                 

 .480، ص2. ج590، ص1. ج434، ص1. ينظر أيضا: ج238، ص2أحكام القرآن، ج ((1
املقيد: هو املتناول ملعني، أو لغري معني موصوف أبمر زائد على احلقيقة الشاملة جلنسه. شرح الكوكب املنري،  ((2
 .392ص ،3ج
، 2. اإلتقان، ج120، ص3املطلق: هو املتناول لواحد ال بعينه حقيقة شاملة جلنسه. معجم مقاييس اللغة ج ((3
 .31ص
قواعد . 49ص ،1419 ،4:ط الرايض، التوبة، مكتبة الرومي، فهد ومناهجه، التفسري أصول يف حبوثينظر:  ((4

 ..621، ص2التفسري، خالد عثمان السبت، ج
 .108، ص1، جاحملصول ((5
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 مثال:
ې  ې        ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ  چ   قال تعاىل:

 [.197البقرة: ] چۈئ
. أايم عشرة صوم هو: وعكرمة احلسن قال والعشرون الثانية قال ابن العريب: "املسألة

 ملطلقا فيحمل أايم، بعشرة التمتع يف وقيده مطلقا، هاهنا الصيام ذكر تعاىل هللا ألن: قالوا
 بدليل إال املقيد على حيمل ال املطلق أن: أحدمها :وجهني من فاسد هذا: قلنا. املقيد على

 بني قد  النيب أن: الثاين .انزلتان وهااتن ؛(1)الفقه أصول يف بيناه حسبما واحدة انزلة يف
 .(2)أايم" ثالثة وذلك الصيام، قدر الصحيح احلديث يف

فرجح محل الكالم على إطالقه، لعدم وجود الدليل  استعمل ابن العريب هذه القاعدة
على التقييد، متبعا يف ذلك ما قرره يف احملصول من عدم محل املطلق على املقيد يف مثل هذه 

 احلالة.
بية القوية واملشهورة الالئقة ابلسياق اعر القاعدة الرابعة: حل كتاب هللا على األوجه اإل

 ىل من غريهاأو  القرآين واملوافقة ألدلة الشرع
إذا اختلفت األقوال يف إعراب اآلية من القرآن وجب محل كتاب هللا تعاىل على أقوى 
الوجوه اإلعرابية وأشهرها وأفصحها، وجتنيبه األوجه الضعيفة والشاذة والغريبة وما ال تعرفه 

املوافقة العرب من لساهنا، كما تقدم يف ذلك األوجه اإلعرابية الالئقة بسياق اآلية ومعناها، و 
 .(3)ألدلة الشرع دون األوجه اجلافية عنها

 مثال:
 [.102البقرة: ] چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پچ قال تعاىل: 

 يف الناس ، اختلفچٱ  ٻ  ٻچ: تعاىل قوله: الرابعة املسألةقال ابن العريب: "
 وجه وال .الصحيح وهو مفعول، إنه: قال من ومنهم نفي، إنه: قال من فمنهم": ما" حرف

                                                                 

 كما نقلته من احملصول سابقا.  ((1
 .44، ص2. ج11، ص2. ج523، ص1. ج383، ص1. ينظر أيضا: ج177، ص1أحكام القرآن، ج ((2
 .635، 645قواعد الرتجيح يف التفسري، ص ((3
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 مفعوال كونه  من يتعلق وال املعىن، صحة يف وال الكالم، نظام يف ال نفي، إنه: يقول من وللق
 .(1)شرعا" ميتنع وال عقال، مبحال الكالم سياق

رجح ابن العريب الوجه الصحيح من إعراب "ما" يف اآلية، وجعله الوجه الالئق يف وجه 
عرايب الضعيف الذي ال مسوغ له ال يف الكالم فيها، واملوافق لألدلة الشرعية، ورد الوجه اإل

 هلا يف نفس الوقت. نظم الكالم وال يف صحة املعىن، ويعترب هذا منه تقرير للقاعدة واستعمال

 :توصلت يف هذا املبحث أبن ابن العريب استعمل مجلة من أنواع  خالصة املبحث
 ه ابلتقارير.، صاغ بعضها وقررها، واستعمل أخرى مرفقة بتعليقات أشبقواعد الرتجيح

 
 

 

                                                                 

 .72، ص2. ج475، ص1. ينظر أيضا: ج44، ص1أحكام القرآن، ج ((1



 
 

 املبحث الثالث:
  املتعلقة ابلنص القرآين قواعد الرتجيح

 )دراسة تطبيقية(
 مطالب: ثالثةوفيه  

 
املطلب األول: القواعد املتعلقة ابلسياق وظاهر القرآن املطلب 

 الثاين: قواعد الرتجيح املتعلقة ابلنسخ
سم املطلب الثالث: قواعد الرتجيح املتعلقة ابلقراءات ور 

املصحف
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 يف هذا املبحث التطبيقي اعتمدت منهجية كما يلي:

 ذكر نص القاعدة. .1

 شرح صورة القاعدة. .2

 شرح مصطلحات القاعدة ابهلامش. .3

 إيراد تقرير أيب بكر ابن العريب للقاعدة أو التأكيد على استعماله إايها. .4

 ذكر مناذج للقاعدة. .5

 التعليق على النماذج. .6

 (1)لقة ابلسياق وظاهر القرآناملطلب األول: القواعد املتع

القاعدة األوىل: ال جيوز العدول عن ظاهر القرآن إال بدليل مسلم، ألن األصل إطالق األصل 
 ظاهره على

إذا اختلف املفسرون يف تفسري آية من كتاب هللا فاألصل يف نصوص القرآن أن حتمل على 
يعدل أبلفاظ الوحي عن ظاهرها إال ظواهرها، وتفسر على حسب ما يقتضه ظاهر اللفظ، وال جيوزأن 

 .(2)بدليل واضح جيب الرجوع إليه

 ذلك وجود على قال ابن العريب يف احملصول يقرر قاعدة الرتجيح مبقتضى الظاهر: "...فالدليل

مج  جح    چ  تعاىل: قوله التعليق ]تعليق احلكم على الظاهر[ يف وأمثلها الكتاب ظواهر الشرع يف

 أراد قيل فإن[ 44 -42املدثر: ] چحس    خس   مس    حص  مص  جض  حض  خض  مض     مح  جخ       حخ  مخ  جس  
                                                                 

، 1ر إىل األفهام من األلفاظ، ونعين ابلباطن ما يفتقر إىل نظر. قانون التأويل، جظاهر القرآن: يعىن ابلظاهر ما تباد ((1
. هو اسم لكالم ظهر املراد منه للسامع بنفس الصيغة، وضده اخلفي: وهو ما ال ينال املراد منه إال ابلطلب. ينظر: 114ص

 .185ه، ص1405، دار الكتاب العريب، 1التعريفات للجرجاين، تح: إبراهيم األنباري، ط
 - والتنوير التحرير تفسريه يف عاشور ابن عند ابلنص املتعلقة الرتجيح قواعد. 147، ص2ينظر: شرح الكوكب املنري، ج ((2

 .199، ص1، جتطبيقية أتصيلية دراسة
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 ها ضرورة وال داعية لضرورة الظاهر علن يعدل إمنا قلنا: املصلني اعتقاد على تك مل تعاىل
 .(1)..."هنا

قرير هذه القاعدة يف مواضع عديدة من أحكام القرآن، ورد بسبب توقد صرح ابن العريب ب

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چريا من أقوال املفسرين، فقال يف تفسري قوله تعاىل: العدول عنها كث

 [.203البقرة: ] چپ

املسألة الثالثة: يف املراد هبذا الذكر: بعدما أورد األقوال األربعة يف املراد به قال معلقا على القول 
 تعاىل هللا ألن ؛الظاهر عن خرج فقد النحر يوم العصر ويقطع عرفة يكرب إنه: قال من الثاين: "فأما

 لغري الظاهر فرتكوا يومني؛ يف يكرب: هؤالء قال وقد ثالثة، وأقلها چٻ  ٻ  پ چ: قال
 .(2)ظاهر"  دليل

 .[23ص: ] چڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ      ڱ  ڱ    ں  ں  چ ويف تفسري قوله تعاىل: 

 التسعة ذكر مناوإ امرأة، مائة لداود يكن مل: املفسرين بعض قال الثالثة قال ابن العريب: "املسألة
 أن أحدمها: وجهني من فاسد وهذا إليها، مفتقر وأان الزوجة عن غين هذا املعىن. والتسعني مثال

 .(3)..."له معىن ال دليل بغري الظاهر عن العدول

 

 

 

 

                                                                 

 .27احملصول، ص ((1
 .199، ص1أحكام القرآن، ج ((2
 .25، ص4. ج504، ص3ج. 363، ص1. ج229، ص1. ينظر أيضا: ج49، ص4املصدر نفسه، ج ((3
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 (:1مثال)

 .[176النساء:  ]چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پچ قال تعاىل: 

 وابنه أابه فقد من الكاللة أن القرآن وظاهر ...:املختار يف: الرابعة قال ابن العريب: "املسألة
 .(1)..."اإلخوة وترك والزوجات

استعمل ابن العريب قاعدته يف بني الراجح من األقوال الستة اليت أوردها يف معىن الكاللة، فبعد 
 أن وجهها مال إىل اختيار معىن الكاللة الظاهر من لفظ القرآن، وأكد ذلك بقوله: "وظاهر القرآن".

 (:2ل)مثا

ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ      ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ  ڦ   چقال تعاىل: 

 .[93آل عمران: ] چڦ  ڦ  ڄ         ڄ

 هللا إبذن كان:  فقيل نفسه؛ على إسرائيل حترمي يف اختلفوا: الثانية قال ابن العريب: "املسألة
صحيح أن للنيب أن جيتهد؛ والاألنبياء...  اجتهاد جواز على مبين وذلك ابجتهاد، كان:  وقيل. تعاىل

وإذا أداه اجتهاده إىل شيء كان دينا يلزم اتباعه لتقرير هللا سبحانه إايه على ذلك، وكما يوحى إليه 
والظاهر من اآلية مع ويلزم اتباعه، كذلك يؤذن له وجيتهد، ويتعني موجب اجتهاده إذا قدر عليه. 

 .(2)"م إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراةبقوله إال ما حر  أن هللا سبحانه أضاف التحرمي إليه

فيما اختلفوا فيه حول حترمي  يف هذا املثال استعمل ابن العريب القاعدة يف ترجيح القول الثاين
 ل على نفسه يف اآلية، فصرح أنه فعل ذلك؛ ألن هذا القول يطابق الظاهر من اآلية.يإسرائ

 

 

                                                                 

 .449، ص1املصدر السابق، ج ((1
 .170، ص1املصدر نفسه، ج ((2
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 (:3مثال)

ٹ  ٹ  ٹ    ڤ       ڤ  ڤ  ڤ      ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   چ  قوله تعاىل:

 [.183البقرة: ] چڦ   ڦ  ڦ  ڦ  

 فيه چٹ    ڤ       ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   چ: تعاىل قوله الثالثة: قال ابن العريب: "املسألة
 األخري القول وهذا .الناس مجيع هم: وقيل. النصارى هم: وقيل الكتاب أهل هم: قيل: أقوال ثالثة

 فصار شرعنا؛ يف يكن ومل الكالم، عن اللسان إبمساك قبلنا من ىعل الصوم كان  قد ألنه ساقط؛
الثاين: أن الصوم يف صدر إلينا.  األدنون أهنم: أحدمها: ألمرين النصارى إىل راجعا القول ظاهر

 .(1)"اإلسالم كان إذا انم الرجل مل يفطر، وهو األشبه بصومهم

لنصارى من األقوال الواردة يف اآلية، ومل رجح ابن العريب ابستعمال هذه القاعدة أن املراد هم ا
 يكتف بذلك بل صرح أن ذلك  ظاهر القول الكرمي، ووجهه ابلتوجيهني املذكورين.

القاعدة الثانية: القول املبين على مراعاة النظم وإدخال الكالم يف معاين ما قبله وما بعده مرجح 
 على القول إبخراجه عنهما إال بدليل

يف تفسري آية أو مجلة من كتاب هللا، فمنهم من حيملها على معىن ال خيرجها  ذا تنازع املفسرونإ
من السياق، ومنهم من حيملها على معىن خيرجها عن معاين اآلايت قبلها وبعدها وجيعلها معرتضة يف 
السياق، فحمل اآلية على التفسري الذي جيعلها داخلة يف معاين ما قبلها وما بعدها أوىل وأحسن؛ 

 .(2)وفق للنظم وأليق ابلسياق ما مل يرد دليل مينع هذا التفسري أو يصحح غريهألنه أ

، فمرة يقول إن هذه اجلملة أرفق ابن العريب تطبيقاته هلذه القاعدة عبارات هي أقرب إىل تقريرها
 .(3)نسقت على ما قبلها وربطت هبا، فواجب أن يكون حكمها حكمه

                                                                 

 .181، ص2. ج595، ص1. ج592، ص1ج 386، ص1. ينظر أيضا: ج106، ص1أحكام القرآن، ج ((1
 .25، ص1قواعد الرتجيح عند املفسرين، ج ((2
 .603، ص1أحكام القرآن، ج ((3
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 .(1)ا، مرتبطة معها، حمالة ابلضمري عليها..."وأخرى يقول: "ملا جاءت اآلية منوطة هب

 .(2)واثلثة يقول: "ليكون آخر الكالم على نظام أوله"

 (:1مثال)

ڻ   ڻ  ڻڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھھ   ھ  چقوله تعاىل: 

ھ  ے  ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   

 .[222البقرة: ] چۋ

 العشرين ثالثة أقوال يف تفسري قوله تعاىل املتطهرين: ذكر ابن العريب يف املسألة الثانية و 

جماهد،  قاله أدابرهن؛ يف النساء أيتون ال الذين: للصالة، والثاين ابملاء املتطهرين: القول األول
  الذي الباطل من عنه رجعوا ما إىل العود عن أنفسهم طهروا التوبة، ينقضون ال الذين: أما الثالث

 .(3)فيه كانوا

 وعليه أظهر، فيه وهو أخص، به فاألول ذكر ما مجيع حيتمل كان  وإن العريب: "اللفظ قال ابن
 .(4)معها املنتظم اآلية سابق على املنعطف وهو التأويل، أهل محله

استعمل ابن العريب يف هذا املثال القاعدة اليت حنن بصددها، فاعتمد يف ترجيح القول األول 
 القول على سابق الكالم فيها وانتظامه معها. على سياق اآلية، وذلك ابنعطاف هذا

 

 

                                                                 

 .465، ص1املصدر السابق، ج ((1
 .178، ص1ملصدر نفسه، جا ((2
 .237، ص1ينظر: املصدر نفسه، ج ((3
 .237، ص1املصدر نفسه، ج ((4
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 (:2مثال)

ٹ  ڤ  ڤ  ڤڤ  ڦ  ڦ      ڦ  ڦ  ڄڄ  چ قال تعاىل:  

 [.16النساء: ] چڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ     ڃ  

: أقوال ثالثة فيها: األوىل املسألة ختالف العلماء يف هذه اآلية، فقال: "أورد ابن العريب ا
 .والنساء الرجال يف عامة أهنا: الثاين .زيد وابن والسدي قتادة لهقا األبكار يف اإلذاية أن: األول

 فاقتضى مؤنث؛ األوىل اآلية لفظ أبن واحتج جماهد؛ قاله وثيبهم الرجال أبكار يف عامة أهنا: الثالث
 .(1)الرجال" فاقتضى مذكر، لفظ وهذا النساء؛

 ضىفاقت والثيب، البكر يف عام  چٹ  ڤ  ڤ  ڤچ : قوله مث قال: "إن
 على الرجال زان يف وجعل البيوت، يف اإلمساك عقوبة النساء زان يف جعل تعاىل هللا أن اآليتني مساق

 :وهي فاحتمل اإليذاء، مجيعا فيهما اإلطالق

 واحتمل اإلمساك، دون[ عقوبة] هلم عقوبة هللا جعل الذي اإليذاء يكون أن: الثالثة املسألة
 .(2)أظهر" واألول النساء، على محال واإلمساك اإليذاء

جح ابن العريب القول الثالث حمتجا ابلسياق الذي يربط اآلية األوىل اليت اعتربها ختص النساء، ر 
والثانية ايل اعتربها ختص الرجال. وبناء عليه فصل ترجيحه ذلك يف املسألة الثانية، فجعل قوله تعاىل: 

تضاه مساق عام يف البكر والثيب من الرجال على ما اق  چٹ  ڤ  ڤ  ڤچ
اآليتني، وترجيح القول املبين  على مراعاة النظم وإحلاق آخر الكالم أبوله ظاهر يف استعمال ابن 

 العريب للقاعدة يف هذا املثال.

 

                                                                 

 .464، ص1املصدر السابق، ج ((1
 .464، ص1املصدر نفسه، ج ((2
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 (:3مثال)

چ  چ  چ   ڇ   ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ چ قوله تعاىل: 

 [.92النساء: ] چڇ  ڇ  ڇ  ڍ

ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ     ڄ  ڃچ : تعاىل قولهيف املسألة الرابعة عشرة: 

ساق اخلالف الفقهي يف املراد ابملقتول  چچ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ
 ولقومه له الذي الكافر هو هذا: عباس ابن من أهل العهد يف اآلية املؤمن أم الكفار، فقال: "قال

 الوق. والشافعي التابعني من مجاعة قال وبه سبحانه، هلل والكفارة ألهله الدية قاتله فعلى العهد،
 من الكافر املقتول به املراد يكون أن الطربي واختار .مؤمن وهو به، املراد: واحلسن زيد وابن مالك
 أهل ومن املؤمنني من القتيل يف قال كما  مؤمن، وهو يقل ومل أمهله سبحانه هللا ألن العهد أهل

 .(1)خالفه" أنه دليل ذلك قبل قيد ما وإطالقه احلرب،

 نسقت اجلملة هذه أن: أحدمها: وجهني من قبله ما على حممول ئناعلما عند مث قال: "وهذا
 .(2)حكمه" حكمها يكون أن فوجب هبا؛ وربطت قبلها ما على

استعمل ابن العريب هذه القاعدة عندما أخذ يف االعتبار ما قبل اآلية اليت هي موضوع اخلالف 
ه على أن مجلة اآلية نسقت على ما الفقهي، والذي البد من مراعاته لبيان املعىن املطلوب، وأتكيد

 قبلها وربطت هبا هو كالتقرير هلذه القاعدة اليت استعملها.

وقد أكد ابن العريب على تقصده الستعمال هذه القاعدة ابلتدليل على محل هذه اجلملة على 
 .(3)ما قبلها، ومحل املطلق على املقيد

                                                                 

 .603، ص1املصدر السابق، ج ((1
 .603، ص1املصدر نفسه، ج ((2
. 296، ص1. ج238، ص1. ج210، ص2. ج178، ص1. ينظر أيضا: ج603، ص1ينظر: املصدر نفسه، ج ((3
 .416، ص1ج
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 ين مرجح على من خالفهالقاعدة الثالثة: القول الذي يدل عليه السياق القرآ

إذا اختلفت أقوال املفسرين بني قول يؤيده سياق اآلية أو السورة ويوافق معناه سباقها وحلاقها، 
وينتظم يف النسق العام للنص الكرمي، فإن هذا القول مقدم على قول غريب عن السياق، جيعل اآلية 

نظم الكالم، فإن من الضوابط املهمة يف أو اللفظة كاملعرتضة اليت ال متت للسياق بصلة وال يوافقها 
متييز األقوال الصحيحة يف تفسري القرآن مراعاة سياق اآلية يف موقعها من السورة أو اآلايت، وسياق 

 .(1)اجلملة يف موقعها من اآلية

وقد استعمل ابن العريب هذه القاعدة يف مواضع عديدة يف تفسريه، حمكما للسياق يف متييز 

قوال هو أقرب إىل  [69النحل: ] چۀ  ہ  ہ چ فقد قال يف تفسري قوله تعاىل: القول الصحيح، 
 القرآن، على يعود" فيه: "قوله يف اهلاء إن: والضحاك واحلسن، جماهد، وقال تقرير هذه القاعدة: "

 فإن عقال؛ يصح مل نقال صح ولو عنهم؛ يصح أراه ما بعيد، قول وهذا. للناس شفاء القرآن أي
 ذكر له جير مل ما إىل كالم  يف ضمري يرجع وكيف ذكر؛ فيه للقرآن ليس للعسل، كله  الكالم مساق

 .(2)القول" ومنحى الكالم مساق يراعى إمنا ولكنه منه؟ كله  كان  وإن فيه،

 (:1مثال)

ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ     ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  چقوله تعاىل: 

 .[25النساء: ] چک  ک    ک  ک  

الرخص، أم هي ريه هلذه اآلية محل العلماء هلا، وهل هي مسوقة مساق ذكر ابن العريب يف تفس
 أصل يف نكاح األمة؟

 سياق يف اختلفوا العلماء أن تعاىل هللا وفقكم اعلموا: اآلية سياق فهم يف: الثانية املسألة قال: "

ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  چ: كقوله  الرخص، مساق سيقت إهنا: قال من فمنهم اآلية؛ هذه

                                                                 

 .125، ص1ينظر: قواعد الرتجيح عند املفسرين، ج ((1
 .138، ص3أحكام القرآن، ج ((2
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  كانت  فإذا. وحنوه چڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چچ  :وقوله چڈ  ڈ
 اجلواز يف يسرتسل وال وأوقاهتا، احلاجة أبحوال مقرونة تكون اليت ابلرخص تلحق أن وجب كذلك

 وجوز أصال، جعلها من ومنهم مالك؛ واختاره الصحابة، من مجاعة مال هذا وإىل العزائم؛ اسرتسال
 .(1)".حنيفة أبو إليه ومال مطلقا، األمة نكاح

 . (2)"وقد جهل مساق اآلية من ظن هذامث قال: "

مث انقش احلنفية يف أخذهم بدليل اخلطاب يف املسألة ليدللوا به على قول جواز نكاح األمة 
 مسوقة ليست اآلية هذه مطلقا، منكرا عليهم األخذ به، ويف سياق جوابه للرد عليهم قال: "أن

 شبه مساق مسوقة تكون كانت  وإمنا اإلبدال، ساقم مسوقة هي وإمنا بينا؛ كما  اخلطاب دليل مساق
 مل ومن: }قال وقد فأما عنت، خوف وعند بطول املؤمنات احملصنات انكحوا: قلنا لو اخلطاب دليل

 مل ومعناها بعبارهتا ابهبا يف وأدخلها الشريعة يف اإلبدال عليها رتب اليت ابلقدرة فقرنه ؛{منكم يستطع
 .(3)واضع" هللا حكمه لرجل يسفل عنها، خيرجها أن أحد يقدر

رجح ابن العريب القول أبن نكاح األمة مباح بشرطني: عدم الطول وخوف العنت، وليس مباحا 
إابحة مطلقة كاحلرائر، معتمدا يف ذلك على أن هذا القول هو الذي يؤيده السياق أبن اآلية ليست 

آلية جاءت يف سياق الرخصة مسوقة مساق دليل اخلطاب، بل هي مسوقة مساق اإلبدال، أي أن ا
يف حكم نكاح األمة بشروطها املذكورة فيها، وليس يف سياق العزمية إبابحة نكاحها مطلقا كما ذهب 

 إليه احلنفية، وقد أكد على استعماله للقاعدة بتخصيص املسألة الثانية يف فهم سياق اآلية.

 

 

 
                                                                 

 .501، ص1املصدر السابق، ج ((1
 .502، ص1املصدر نفسه، ج ((2
 .502، ص1املصدر نفسه، ج ((3
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 (:2مثال)

 [.229البقرة:] چہ  ہہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ھچقال تعاىل: 

تناول ابن العريب يف تفسريه هلذه اآلية كثريا من األقوال الفقهية املتعلقة ابلطالق وانقشها، مثل 
بيان عدد الطالق، والطالق املسنون، ومعىن التسريح، وألفاظ الطالق، وأحكام اخللع، وغريها. أي 

 الطالق وأنواعه وأحكامه.

 چې  ى  ى  ائ   ائ  ېچ مث قال: ة: "ويف كالمه عن اخللع قال يف املسألة الثانية عشر 

أي فيما فدت به نفسها من نكاحها مباهلا، وال بد يف ذلك من طالق فتكون املفاداة طالقا مبال،  

حىت ال يلزمنا ترك القول ابلرتتيب الذي  چہ  ہچوذلك هو املذكور يف قوله تعاىل: 
وأحكام الواقع  دد الطالقيقتضيه حرف الفاء، وعليه يدل مساق اآلية، ألهنا سيقت لبيان ع

 .(1)"منه

يالحظ هنا أنه رجح القول الذي مال إليه مبقتضى الرتتيب يف اآلية الذي يدل عليه حرف 
الفاء يف قوله تعاىل: "فإمساك"، كما يدل عليه سياق اآلية الذي ذكره يف اختياره، مث أحال عليه يف 

آلية ونظم مساقها مبا يقتضيه لفظها، ال مبا ال قد بينا قبل هذا تقدير اختامه لتفسري اآلية بقوله: "
 .(2)"يقتضيه وال يدل عليه كما فعلوا

فقد رجح ابن العريب هذا القول حتاكما منه إىل السياق الذي يقويه دون غريه استعماال 
للقاعدة، وقد صرح بذلك يف ترجيحه، فقال: وعليه يدل مساق اآلية؛ ألهنا سيقت لبيان عدد 

الواقع منه، مث أكد ترجيحه هذا ابستعمال قاعدته يف تقوية السياق للقول الذي الطالق وأحكام 
 اختاره دون سواه، وذلك يف آخر شرحه لآلية.

 

                                                                 

 .66، ص1املصدر السابق، ج ((1
 .267، ص1املصدر نفسه، ج ((2
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 (:3مثال)

 چڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چچ قوله تعاىل: 

 .[22النساء: ]

ألب أو االبن بعدما انقش ابن العريب مسألة مشول النهي للعقد والوطء معا يف حرمة زوجة ا
اليت عقد عليها عقدا فاسدا، تطرق يف املسألة الثامنة إىل اختالف العلماء حول مسألة تعلق التحرمي 
بلمس )الوطء( زوجة األب أو االبن إذا تعلق األمر ابلنكاح الفاسد، مث ذكر االختالف يف تفسري 

ىن العقد كما يراه ألحناف، أم هو مبعالنكاح الوارد يف اآلية، هل هو مبعىن اجلماع كما يرى املالكية وا
 الشافعية؟

فكان ابن العريب يرى النكاح لفظا مشرتكا، يقتضي عرضه على السياق، فقال يف ذلك: "ال 
نسلم ذلك ]يقصد قول الشافعية أبن النكاح هو يف عرف الشريعة مبعىن العقد فقط[، بل مها سواء 

 مبعىن الوطء[، ينصرف املعىن فيهما حتت اللفظ يف ]يقصد أن النكاح قد أييت مبعىن العقد، وقد أييت
. وهو يعين بذلك أن معىن (1)كل موضع حبسب أدلتهخ واحتماالته وانتظام املعىن واحلكم معه"

 فقا للسياق والقرائن احملتفة به.النكاح إمنا حيدد و 

فقد رجح ابن العريب أن سياق اآلية يقوي أن النكاح فيها جاء لفظا عاما هو أظهر يف اجلماع، 
فال سبيل لتخصيصه ابلتحكم يف العقد، وذلك ليشمل لفظه حكم التحرمي فيما يقع من الوطء )ومنه 

تعلق اللمس( يف األنكحة الفاسدة، فالنكاح الفاسد وإن كان خمتلف فيه يتعلق به من احلرمة ما ي
ابلصحيح الحتمال أن يكون نكاحا، فيطلق حتت مطلق اللفظ، والفروج إذا تعارض فيه التحليل 
والتحرمي، غلب التحرمي، وأكد على استعمال قاعدته يف أن مراعاة السياق ضرورية يف الرتجيح بني 

لعقد يف القرآن، املعاين املشرتكة يف اللفظ، فإذا كان النكاح قد أييت مبعىن الوطء وقد أييت مبعىن ا
فالتحاكم إىل السياق هو الفيصل الذي يرجح أيهما هو املراد، ولذلك رد اعتبار أن النكاح ال أييت يف 

 سياقات القرآن إال مبعىن العقد، ونبه إىل أن معناه يتصرف حسب سياقه الوارد فيه.

                                                                 

 .477، ص1السابق، ج املصدر ((1
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  من غريهالقاعدة الرابعة: إعمال األغلب يف القرآن وتقدمي اجلاري يف استعماله أوىل

"إذا تنازع املفسرون يف تفسري آية أو مجلة من كتاب هللا، فأوىل األقوال ابلصواب هو القول 
الذي يوافق استعمال القرآن ومعهوده يف غري موضع النزاع، سواء كان ذلك يف األلفاظ املفردة أو يف 

اع نظائر وقع فيها النزاع، كيب. وسواء كان ذلك االستعمال استعماال أغلبيا أبن كان ملوضع النز ا الرت 
ولكن الكثرة الكاثرة يف االستعمال هي مما اتفق على معناه، أو مطردا أبن يكون استعماهلا يف مجيع 

 .(1)مواردها يف القرآن متفقا عليه"
حيق على املفسر أن قال ابن عاشور يف املقدمة العاشرة من تفسريه يف أمهية هذه القاعدة: "

ف لشيء منها، فعن ابن عباس: كل  وقد تعرض بعض السل. ن نظمه وكلمهيتعرف عادات القرآن م
. وعن ابن ..ما مسى هللا مطرا يف القرآن إال عذااب قال ابن عيينة: ...س يف القرآن فاملراد هبا اخلمرأك

 .(2)"عباس أن كل ما جاء من اي أيها الناس فاملقصود به أهل مكة املشركون
قاعدة يف تفسريه، واستعملها يف مواضع ابرزة منه، وأرفق استعماله وقد اعتىن ابن العريب هبذه ال

ذلك منه بعبارات توحي بتقريره للقاعدة، كقوله: "وهذا نظام القرآن"، وقوله: "وحيث ورد ذكر كذا 
 يف القرآن".

 (: 1مثال)
ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې     چ قوله تعاىل: 

 [.180البقرة: ] چى  ىائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  

 وقد ماال، يعين چۉ  ې  ې  ېچ : تعاىل قوله السادسة املسألةقال ابن العريب: 
 عليها، برهان ال دعاوى كلها  أقواال واألحكاميون املفسرون وذكر تقديره، يف  الصحابة اختلف

  الكثري ومن قليال، القليل من يوصي بل وكثرته، املال بقلة خيتلف وال خيتلف مل احلكم أن والصحيح
 .(3)ابخلري" يسمى فهو القرآن يف املال ذكر ورد وحيث كثريا،

                                                                 

 .172، ص1قواعد الرتجيح عند املفسرين، ج ((1
 .125، ص1، جهـ 1984، تونس ،للنشر التونسية الدار، عاشور بن الطاهر حممد، والتنوير التحرير ((2
 .102، ص1أحكام القرآن، ج ((3
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نالحظ يف هذا املثال أن ابن العريب محل لفظ اخلري يف اآلية على معناه املعهود يف القرآن، وهو 
ذلك قاعدة األغلب يف القرآن يف الرتجيح. وقد صرح بقاعدته هذه يف قوله: مال بعاملال، مست

 لقرآن"."وحيث ورد ذكر املال يف ا

 (:2مثال)

 [.1املائدة: ] چک  ک  گ    گ    چقوله تعاىل: 

اختلف  چک  ک  گ    گ   چاملسألة الثانية عشرة: قوله تعاىل:  قال ابن العريب: "
فيها على ثالثة أقوال: األول: إنه كل األنعام؛ قاله السدي، والربيع، والضحاك. الثاين: إنه اإلبل، 

 . (1)"عباس، واحلسن. الثالث: إنه الظباء، والبقر، واحلمر الوحشيان والبقر، والغنم؛ قاله ابن

املسألة الثالثة عشرة: يف املختار: أما من قال: إن النعم هي اإلبل والبقر والغنم، فقد مث قال: "
 .(2)"...علمت صحة ذلك دليال

 اسم تضمن عن بئتن أدلة ثالثة هذه وبعدما أورد ثالثة آايت يف معىن النعم يف القرآن، قال: "
 اآلن إىل أعلمه فلم الوحشية فأما كله،  ذلك لتأنيس والغنم؛ والبقر اإلبل: الثالثة األجناس هلذه النعم

 .(3)اللغة" ألهل اتباعا إال

ام على اإلبل والغنم والبقر فقط اتباعا لعرف القرآن عرجح ابن العريب محل األنففي هذا املثال 
 وتقدميا للجاري يف استعماله.

 (: 3مثال)

 .[196البقرة: ] چوئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئچقال تعاىل: 

                                                                 

 .12، ص2املصدر نفسه، ج ((1
 .12، ص2املصدر نفسه، ج ((2
 .13، ص2املصدر نفسه، ج ((3
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: وقيل .موضع كل  يف[ الطعام] جيزئ: علماؤان قال: والعشرون الثالثة املسألة قال ابن العريب: "
 اهلدي منفعة ألن كاهلدي؛  الطعام: الشافعي وقال .حنيفة أبو قال وبه اهلدي، إال مبكة منها خيتص ال

: قلنا وإن مبكة، فيختص الفور على إنه: قلنا كذلك، وإذا  عوضه هو الذي الطعامف مكة؛ ملساكني
 .(1)الصحيح" وهو شاء؛ حيث هبما فيأيت الرتاخي على إنه

 النسك، بلفظ فيه القرآن جاء فإمنا اهلدي مث رجح يف مسألة موضع ذبح اهلدي، فقال: "وأما
 .(2)موضع" كل  يف عام النسك لفظ فإن شاء؛ حيث يذبح أن يقتضي وهذا

ذا املثال استعمل ابن العريب معهود القرآن أن اهلدي هو النسك، ومبقتضاه رجح القول يف ه
 بعموم املوضع الذي يذبح فيه.

 القاعدة اخلامسة: إذا احتمل اللفظ معان عدة ومل ميتنع إرادة اجلميع حل عليها

و بعضها معاين حمتملة فيها، فإن إذا ذهب املفسرون إىل أقوال خمتلفة يف اآلية، وكانت كلها أ
الصواب أن حتمل عليها مجيعا، ويكون ذلك هو الراجح يف اآلية، وليس محلها على معىن دون 

 .(3)آخر

وقد استعمل ابن العريب هذه القاعدة يف تفسريه بصورة واسعة، وهو وإن مل يقررها تقرير 
تقرير، فيقول مثال: "وهذه األقوال السبعة القاعدة، إال أنه كان يرفق ترجيحاته هبا بعبارات أقرب لل

 ، يقول:ن، وهو أثناء ترجيحه هبا إما أن يصرح ابحتمال اآلية لكل األقوال، كأ(4)حتتمل اآلية مجيعا"

 

 

                                                                 

 .177، ص1املصدر السابق، ج ((1
 .522، ص2. ج367، ص2. ينظر أيضا: ج177، ص1املصدر نفسه، ج ((2
 .851، ص-دراسة تطبيقية أتصيلية-ينظر: قواعد الرتجيح املتعلقة ابلنص عند ابن عاشور  ((3
 .52، ص1أحكام القرآن، ج ((4
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، أو يورد األقوال مث يسقط أو يضعف ما ال حيتمل منها،  (1)"وأما سائر الرتجيحات فمحتملة"
 .(2)اد قطعا، والثاين حمتمل"ا، واألول مر طعكقوله: "فالثالث ابطل ق

وقد وجه ابن عاشور الصفة الرتجيحية هلذه القاعدة يف املقدمة التاسعة يف تفسريه، فقال: 
 (3)القانون هذا هبا... وعلى مرادة تعترب القرآن مجل تتحملها اليت املعاين أن "املقدمة التاسعة: يف

 املفسرون كان  وقد بعض، على بعضها ترجيح أو املفسرون، يذكرها اليت املعاين بني اجلمع طريق يكون
 من آية لفظ حيتملها اليت املعاين من معىن يرجح الذي كان  فلذلك األصل هذا أتصيل عن غافلني
 حيتملها اليت املتعددة املعاين نرى بل ذلك على نتابعهم ال وحنن. ملغى املعىن ذلك غري جيعل القرآن،
 .(4)اآلية" تفسري يف معاين البليغ، ريبالع الكالم مهيع عن خروج بدون اللفظ

 (: 1مثال)

 [.196البقرة: ] چۓ  ڭ  ڭ  ڭچ قوله تعاىل: 

 هبما أحرموا: األول: أقوال سبعة فيه چۓ  چ  تعاىل قوله: األوىل املسألة قال ابن العريب: "
 حبدودمها: لثالثا [.مسعود ابن قاله] البيت إىل أمتومها: الثاين .وسفيان وعلي، عمر، قاله دايركم؛ من

 أشهر يف ابلعمرة حيرم أال: اخلامس .جبري ابن قاله بينهما؛ جيمع أال: الرابع .جماهد قاله وسننهما؛
 .(5)معهما" يتجر أال: السابع .مسروق قاله فيهما؛ دخل إذا إمتامهما: السادس .قتادة قاله احلج؛

                                                                 

 .19املصدر السابق، ج، ص ((1
 .45، ص1املصدر نفسه، ج ((2
 وصريح ، وجماز وحقيقة اشرتاك من ، وداللته وإعرابه وتراكيبه القرآن كلمات  هبا تسمح اليت احملامل فمختلففصله فقال: " ((3

 والوقف كالوصل  مجيعها على الكالم محل جيب ، السياق من املقصود خالف إىل تفض مل إذا ، ووقف ، ووصل ، وبديع ، وكناية
 .97، ص1ينظر: التحرير والتنوير: ج (.فيه) على أو) ريب ال( على وقف إذا) متقنيلل هدى فيه ريب ال) تعاىل قوله يف
 .100-93، ص1التحرير والتنوير: ج ((4
 .168، ص1أحكام القرآن، ج ((5
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 من وحفظه وشروطه، أجزائه يعجبم استيفاؤه للشيء اإلمتام حقيقة قال ابن العريب مرجحا: "
 .(1)فيه" خمتلف بعضها أن إال اآلية؛ معىن يف حمتمل األقوال وكل ومنقصاته، مفسداته

صرح ابن العريب بوجه من وجوه استعمال هذه القاعدة وهو تساوي األقوال يف كوهنا مرادة من 
 اآلية.

 (:2مثال)

 .[226البقرة: ] چٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ    ٹ  ٹ چ قوله تعاىل: 

 :قولني على فيها العلماء اختلف: اإليالء مدة يف: الثامنة املسألة قال ابن العريب: "

 ألجلها؛ معه كالم  وال فيها عليه حرج ال للزوج، فسحة األشهر األربعة: األكثر قال: أحدمها
: نآخرو  وقال .انقضائه عند حاله وتعترب األمد، له ويوقت احلكم، عليه يكون حينئذ عليها زاد فإن
وظاهر اآلية يقتضي أهنا ملن آىل أكثر من أربعة أشهر؛ ألهنا ال ختلو احلكم.  موجب أشهر أربعة ميني

الثاين:  األول: للذين يؤلون من نسائهم أكثر من أربعة أشهر؛ تربص أربعة أشهر. من ثالثة تقديرات:
ن من نسائهم أقل من الثالث: للذين يؤلو  للذين يؤلون من نسائهم أربعة أشهر تربص أربعة أشهر.

 .(2)"أربعة أشهر تربص أربعة أشهر

 .(3)حمتمل" والثاين قطعا، مراد واألول قطعا، ابطل فالثالث قال مرجحا: "

نالحظ أن ابن العريب استعمل القاعدة لرتجيح األقوال احملتملة يف اآلية، فأسقط الثالث ورجح 
 الباقي.

 

 

                                                                 

 .168، ص1املصدر السابق، ج ((1
 .245، ص1املصدر نفسه، ج ((2
 .245، ص1املصدر نفسه، ج ((3
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 (:3مثال )

 .115البقرة:  چڱ  ڱ  ڱ  گ  گ  ڳڳ   ڳ  ڳچ قوله تعاىل: 

املسألة األوىل: يف سبب نزوهلا: ويف ذلك سبعة أقوال: األول: أهنا نزلت يف قال ابن العريب: "
قبل بيت املقدس، مث عاد فصلى إىل الكعبة؛ فاعرتضت عليه اليهود، فأنزهلا هللا تعاىل  صالة النيب 

وأصحابه ليصلوا حيث  ت يف ختيري النيب الثاين: أهنا نزل له كرامة وعليهم حجة قاله ابن عباس.
الثالث: أهنا نزلت يف صالة التطوع، يتوجه املصلي يف السفر إىل  شاءوا من النواحي، قاله قتادة.

الرابع: أهنا نزلت فيمن صلى الفريضة إىل غري القبلة يف ليلة  حيث شاء فيها راكبا قاله ابن عمر.
ومل يصل إىل قبلتنا قاله  ا نزلت يف النجاشي، آمن ابلنيب اخلامس: أهن مظلمة قاله عامر بن ربيعة.

السابع: أن معناها أينما كنتم وحيثما كنتم من مشرق أو مغرب  السادس: أهنا نزلت يف الدعاء. قتادة.
 .(1)"فلكم قبلة واحدة تستقبلوهنا

 .(2)"هذه األقوال السبعة لقائليها حتتمل اآلية مجيعها": مث قال مرجحا

مال املعاين مجيعا فيها، وهو أحد الوجوه اليت يستعمل هبا تالعريب يف هذه اآلية احرجح ابن 
 للرتجيح هبذه القاعدة.

 

 

 

 

 
                                                                 

 .52، ص1املصدر السابق، ج ((1
، 1. ج245، ص1. ج165، ص1. ج108، ص1. ج19، ص1. ينظر أيضا: ج52، ص1صدر نفسه، جامل ((2
 .520، ص1. ج385ص
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 (1): قواعد الرتجيح املتعلقة ابلنسخاملطلب الثاين

تعد قواعد الرتجيح املتعلقة ابلنسخ من أهم القواعد الرتجيحية اليت اعتىن هبا أبو بكر بن العريب 
 واليت سنتناوهلا ابلتفصيل يف هذا املطلب.يف تفسريه، 

القاعدة األوىل: ال تصح دعوى النسخ يف آية من كتاب هللا إال إذا صح التصريح بنسخها أو 
 انتفى حكمها من كل وجه

إذا تنازع املفسرون يف آية من كتاب هللا، فمدع عليها النسخ ومانع منه، فأصح األقوال املنع 
نسخها، أو انتفاء حكمها من كل وجه، وامتناع اجلمع بينها وبني انسخها، منه، إال بثبوت التصريح ب

 .(2)أو كان انتفاء احلكم يف بعض األوجه دون بعض

 .(3)"فإذا دار األمر بني نسخ احلكم وبقائه... فيحمل على بقائه دون نسخه إال لدليل راجح"

حيحا ال يبقى معه أي احتمال؛ واخلالصة أنه ال يقبل القول ابلنسخ إال إذا نقل إلينا نقال ص
ذلك ألن األحكام الشرعية إذا ثبتت فادعاء النسخ فيها ال يكون إال أبمر حمقق، ورفعها بعد العلم 

 .(4)بثبوهتا ال يكون إال مبعلوم حمقق

                                                                 

النسخ لغة: "الرفع واإلزالة، يقال: نسخت الشمس الظل وانتسخته أزالته، ونسخت الريح آاثر الداير، غريهتا، ونسخ الكتاب  ((1
خمتار الصحاح، حممد بن أيب بكر آلية إزالة مثل حكمها". ينظر: وانتسخه سواء، والنسخة اسم املنتسخ منه، ونسخ اآلية اب

 .688م، ص1995ه، 1415الرازي، تح: حممد خاطر، الط؛ مكتبة لبنان انشرون، بريوت، 
 . 197، ص1. ينظر: الناسخ واملنسوخ، جالنسخ اصطالحا: "هو رفع الشارع حكما شرعيا بدليل شرعي متأخر عنه"

 لواله وجه على املتقدم ابخلطاب الثابت احلكم ارتفاع على الدال اخلطاب: "أنه أقرهبا من العلماء، اذكره أخرى تعريفات وهناك
 . ذكره أبو بكر الباقالين وارتضاه الغزايل.288، ص3". ينظر: احملصول للرازي، جعنه تراخيه مع اثبتا لكان
، 1. ينظر: الناسخ واملنسوخ، جاخلطاب بدل تعريفه يف النص لفظ استعمل أنه إال العريب، بن بكر أيب تعريف منه وقريبا

 .196ص
 72، ص1ينظر: قواعد الرتجيح عند املفسرين، ج ((2
 .299، ص1شرح الكوكب املنري، ج ((3
 .136قواعد التفسري عند مفسري الغرب اإلسالمي، ص ((4
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قال ابن العريب مقررا هذه القاعدة: "... إمنا يكون النسخ يف القولني املتعارضني من كل وجه 
 .(1)اجلمع بينهما يف كل حال" اللذين ال ميكن

ور اليت ال تعد نسخا، كالتخصيص، والبيان، صوحىت ال تلتبس قضية النسخ بغريها من ال
غاية، فقد كان ابن العريب من أشد املفسرين احتياطا  إىلوالتأكيد، والتقييد، واجملاز، واحلكم، املمدود 

ن دعاوي النسخ على آايت كثرية منبها على للقول ابلنسخ يف تفسريه، ولذلك رد ابن العريب كثريا م
ورة ليست نسخا، وأن اآلية حمكمة وليست منسوخة، فقد قال يف الناسخ واملنسوخ: "احلكم صأن ال

 .(2)املمدود إىل غاية ال تكون الغاية انسخة له"

كما نبه على أن مفهوم النسخ عند املتقدمني قد أشكل على كثري من املتأخرين الذين اعتربوا 
 بسبب ذلك آايت عديدة منسوخة وليست كذلك، قال وهو يرد على مدعي النسخ يف قوله تعاىل: 

  .[233البقرة: ] چ  ەئ  وئ  وئ  ۇئچ 

ولكن وجهه أن علماء املتقدمني من الفقهاء واملفسرين كانوا يسمون التخصيص نسخا؛ ألنه "
أشكل ذلك على من بعدهم، رفع لبعض ما يتناوله العموم ومساحمة، وجرى ذلك يف ألسنتهم حىت 

 .(3)"وهذا يظهر عند من اراتض بكالم املتقدمني كثريا

، (4)وابن العريب من القائلني ابلنسخ إذا توفرت شروطه اليت أثبتها يف كتابه الناسخ واملنسوخ
فإن شروط النسخ أربعة منها: معرفة التاريخ بتحصيل املتقدم وأشار إليها يف أحكام القرآن بقوله: "

سخ فعال يف تفسريه لبعض اآلايت، مثل قوله تعاىل: ن، ولقد ذهب إىل القول ابل(5)"تأخروامل

 .16النساء: چ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤچ
                                                                 

 .457، ص1أحكام القرآن، ج ((1
نسخ بني العام واخلاص، بل اخلاص يقضي على العام إمجاعا. ينظر: . وقال: "ال يصح ال227، ص1الناسخ واملنسوخ، ج ((2

 .228، ص1الناسخ واملنسوخ، ج
 .276، ص1أحكام القرآن، ج ((3
 .9، ص1الناسخ واملنسوخ ((4
 .137، ص2أحكام القرآن، ج ((5
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ن اجللد ابآلية والرجم ابحلديث نسخ هذا اإليذاء يف الرجال؛ إاملسألة الرابعة: قال ابن العريب: "
خ، ومل ميكن اجلمع، فوجب القضاء ألنه مل يكن ممدودا إىل غاية، وقد حصل التعارض؛ وعلم التاري

 .(1)"ابلنسخ

 (: 1مثال)

ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   چ قال تعاىل: 

ې  ى  ى  ائ  ائەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ    ېئېئ  ېئ  ىئ       ىئ  ىئ  

 .[49املائدة: ] چی  

چ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹچ بعدما ذكر ابن العريب سبب نزول قوله تعاىل: 

، وهو أن أحبار اليهود عرضوا عليه أن يقضي هلم على خصومهم، على أن يصدقوه [42ملائدة: ا]
املسألة الثانية: قال قوم: هذا انسخ للتخيري، وهذه دعوى عريضة؛ فإن شروط  ويؤمنوا به، مث قال: "

ني، فامتنع أن النسخ أربعة منها: معرفة التاريخ بتحصيل املتقدم واملتأخر. وهذا جمهول من هاتني اآليت
 .(2)"يدعى أن واحدة منهما انسخة لألخرى، وبقي األمر على حاله

اآليتني ابمتناع كون األوىل انسخة، والثانية  يف يف هذا املثال رد ابن العريب دعوى النسخ
 منسوخة، وبرر ذلك بعدم توفر مجلة من شروط النسخ أوردها يف رده.

 

 

 

 

                                                                 

 .465، ص1املصدر السابق، ج ((1
 .137، ص2املصدر نفسه، ج ((2
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 (: 2مثال)

ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ    ٱ  ٻ  ٻ  ٻچ قال تعاىل: 

 .[20النساء: ] چڀ  ڀ  ڀٺ  ٺ    ٺ  ٺ  ٿ  

املسألة الثالثة: قال بكر بن عبد هللا املزين: ال أيخذ الزوج من املختلعة شيئا "قال ابن العريب: 

ڤ  ڤ  ڤ    چإىل قوله: .[20النساء: ] چڀ  ڀ  ڀ  ڀچلقوله: 

چ  ې  ې  ى  ى  ائ   ائچ  . قال ابن زيد: رخص بعد ذلك فقال:[21النساء: ] چڦ

، فنسخ ذلك. قال الطربي: بل هي حمكمة. وال معىن لقول بكر إن أرادت هي العطاء،  [229البقرة: ]
إمنا يكون النسخ عند تعذر  (1)«لثابت أن أيخذ من زوجته ما ساق إليها وصدق جوز النيب »فقد 

 .(2)"ماجلمع واجلمع ممكن، وبه يتم البيان، وتستمر يف سبلها األحكا

استعمل ابن العريب هده القاعدة ابلقول الذي ذهب إليه الطربي وهو إحكام اآلية، رادا القول 
 ابلنسخ أبحد شروط امتناع النسخ، وهو تعذر اجلمع.

                                                                 

. قال شعيب األرانؤط: صحيح. وقال األلباين يف 544، ص3، ج2227ابب اخللع، رقمسنن أيب داود، كتاب الطالق،  ((1
. 432، ص45، ج27444. وأمحد يف املسند، ابب حبيبة بنت سهل، رقم 426، ص6صحيح أيب داود، حديث صحيح. ج

، 9، ج2369رقم . البغوي يف شرح السنة، ابب اخللع، 809، ص4، ج514ومالك يف املوطأ، ابب ما جاء يف اخللع، رقم: 
. بلفظ اقبل احلديقة وطلقها تطليقة. قال البغوي هذا حديث صحيح. صحيح ابن حبان، كتاب الطالق، ابب اخللع، 194ص

. قال األرانؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخني، والنسائي يف السنن، ابب ما جاء يف 110، ص10، ج4280رقم: 
لسنن الكربى، كتاب اخللع والطالق، ابب الوجه الذي حتل به الفدية، رقم: . البيهقي يف ا169، ص6، ج3462اخللع، رقم 
. قال 208، ص3، ج2057. ابن ماجة يف السنن، أبواب الطالق، ابب املختلعة أيخذ ما أعطاها، 511، ص7. ج14636

 األرانؤوط: حسن لغريه. وغريها..
 . 474، ص1أحكام القرآن، ج ((2
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 (:3مثال)
ڦ  ڦ  ڦ    ڦ    ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃڃ  چ  چ  چ  چ   چ قوله تعاىل: 

ڑڑ  ک  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ     ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  ژ  

 .[217البقرة: ]  چ ک  ک       ک  گ  گ  گ  گ  ڳ

اختلف الناس يف نسخ هذه اآلية؛ فكان عطاء حيلف أهنا اثبتة؛ ألن اآلايت قال ابن العريب: "
 اليت بعدها عامة يف األزمنة وهذا خاص؛ والعام ال ينسخ ابخلاص ابتفاق.

وقال احملققون: نسخها قوله تعاىل:  ...وقال سائر العلماء: هي منسوخة؛ واختلفوا يف الناسخ

ہ  ہ  ھ    ھ    ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  چ

والصحيح أن  يعين أشهر التسيري، فلم جيعل حرمة إال لزمان التسيري.، [5]التوبة:  چڭ  ڭ 
القتال واحلماية يف الشهر احلرام؛ فقال هللا  هذه اآلية رد على املشركني حني أعظموا على النيب 

چ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ     ڎ  ڎچ : تعاىل

وهي الكفر يف الشهر احلرام أشد من القتل؛ فإذا فعلتم ذلك كله يف الشهر احلرام تعني  [217البقرة: ]
 .(1)"قتالكم فيه

رد ابن العريب دعوى النسخ بني اآليتني مستعمال هاته القاعدة، وموضحا أن اآلية ال عالقة هلا 
خبصوص القتال يف الشهر احلرام،  بل هي رد على املشركني الذين أعظموا القول للنيب  ابلنسخ،

 وبيان املربر من حاهلم على قتاهلم. فكأن اآلية عنده جاءت يف سياق الدفاع عن مسعة النيب 

                                                                 

، 1. ج474، ص1. ج457، ص1، ج428، ص1. ج151، ص1ينظر أيضا: ج. 207، ص1املصدر السابق، ج ((1
 .516ص
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 القاعدة الثانية: الزايدة على النص ال تعد نسخا
ته تبديل ورفع للحكم املشروع، أما الزايدة فهي إن حقيقة النسخ ال توجد يف الزايدة، ألن حقيق

 .(1)تقرير للحكم املشروع وضم حكم آخر إليه
ومثاله أن يوجد هناك نص شرعي من الكتاب أو السنة يفيد حكما، مث أييت نص آخر أو ما 
يف حكمه يف إفادة نفس احلكم الشرعي السابق، مث يضيف زايدة مل يتضمنها النص األول، فهذه 

 .(2)ليست بنسخ لألول الزايدة
قول أن الزايدة على النص نسخ، أن اآلية منسوخة القاعدة يف االستعمال: إذا ادعى وصورة 

إذا مل  (3)به، وقال غريه إبحكامها، فالصواب أن اآلية حمكمة، وأن الزايدة على النص ال تعد نسخا
 صل على ما يذهب إليه ابن العريب.تغري األ

قال أصحاب أيب حنيفة رمحه ذه القاعدة وقررها يف احملصول، فقال: "وقد اعتىن ابن العريب هب
هللا الزايدة على النص نسخ وقالوا إن هللا تعاىل شرط اإلميان يف كفارة القتل وأطلق القول يف كفارة 
الظهار فلو محلناه عليه لكانت زائدة يف النص وذلك نسخ فوجب أن حيمل هذا على إطالقه وخيلى 

  .(4)"وقال علماؤان الزايدة على النص ال تكون نسخا. ذلك تقييده
إن غريت الزايدة حكم  وبعض املتأخرين وهو القاضي هذه املسألة فقال (5)وحنلمث قال: "

األصل كانت نسخا فإن أبقته على حالة وأفادت غريه مل يكن نسخا احتجوا أبن قالوا إن احلكم كان 
اجلواب أن . جزاء كانت تبديال وذلك هو النسخعت من اإلة فإذا جاءت الزايدة فمنجيزي قبل الزايد

لى أهنم قد نقضوا ع نقول هذا أن صح يلزم النيب أن يبني الشرائع دفعة واحدة وذلك ساقط إمجاعا
هذا فإهنم قالوا ال جتزى األخرس يف الظهار وذلك زايدة يف النص وشرطوا السالمة من العيوب 

                                                                 

 .568، ص2ينظر: إرشاد الفحول، ج ((1
 .426، ص2، جوالتنوير التحرير تفسريه يف عاشور ابن عند ابلنص املتعلقة الرتجيح قواعدينظر:  ((2
 .90. احملصول، ص226، ص1ينظر: الناسخ واملنسوخ، ج ((3
 .90أحكام القرآن، ص ((4
حنل: ... النحلة الدعوة، انتحل فالن شعر فالن، إذا ادعاه أنه قائله، وتنحله ادعاه وهو لغريه، وحنلته القول إذا أضفت له  ((5

 .464، ص30. اتج العروس، ج649، ص11قوال قاله غريه وادعيته عليه.  ينظر: لسان العرب، ج
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نص وقالوا جبواز إعتاق املكاتب يف كفارة الظهار وذلك نقصان من املنقصة اجملحفة وذلك زايدة يف ال
 .(1)"النص فما راعوا اللفظ يف طرق الزايدة وال يف طرق النقصان

ويف هذا السياق قال ابن عاشور مؤكدا هذا التقرير: "الزايدة على النص ليست بنسخ عند 
 .(2)احملققني، وتسميتها ابلنسخ اصطالح القدماء"

 (:1مثال)
 .[15النساء: ] چٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ    چ وله تعاىل: ق

خذوا »قال:  أن النيب  بعدما أورد ابن العريب حديث مسلم وغريه عن عبادة ابن الصامت 
، «جعل هللا هلن سبيال، البكر ابلبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب ابلثيب جلد مائة والرجم عين، قد

 ال: ومحاد حنيفة أبو وقال .وأمحد الشافعي قال وبه ويغرب، دجيل البكر: عشرة الرابعة : "املسألةقال
ڀ  ڀ  ڀ  ٺ   ٺ    چ: تعاىل بقوله واحتجا ،[تعزيرا] احلاكم يراه أن إال حدا ابلنفي يقضى

 .(3)نسخ" النص على تغريبا والزايدة يذكر ومل [2: النور] چٺ  ٺ    ٿ
 .(4)موضع" غري يف بيناه وقد خ،نس النص على الزايدة أن نسلم ال: "قلنا مث رجح فقال:

استعمل ابن العريب هذه القاعدة يف ترجيح اإلحكام يف اآلية، وأن ورود حكم التغريب على 
حكم اجللد يف ذكر الزاين ال يعد هذا النص نسخا يف اآلية وال تغيريا يف أصل حكمها، بل هي تقرير 

 للحكم املشروع )اجللد( وضم حكم جيد إليه.
بيناه يف غري موضع" إشارة إىل أنه قد استعمل هذه القاعدة وقررها بصورة واسعة  ويف قوله: "قد

 يف تفسريه.
 (: 2مثال)

ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ         ٹ  ٹ   ٹٹ  ڤ  چ قوله تعاىل: 

 .[38املائدة: ] چڤ    ڤ   ڤ  

                                                                 

 .88، ص2لفحول، ج، وملزيد التفصيل انظر: إرشاد ا90أحكام القرآن، ص ((1
 .552، ص1التحرير والتنوير، ج ((2
 .462 ، ص1أحكام القرآن، ج ((3
 .462، ص1املصدر نفسه، ج ((4
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 ورد عليه قطعال وجب السارق سرق إذا: علماؤان قال: عشرة الثامنة املسألة قال ابن العريب: "
 وقال. عليه شيء فال معسرا كان  وإن موسرا كان  إن القيمة القطع مع فعليه تلفت فإن العني؛

 هللا ألن حبال؛ الغرم مع القطع جيتمع ال: حنيفة أبو وقال. احلالني يف ذمته يف اثبت الغرم: الشافعي
 ،[38املائدة: ] چٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   چ : قال وتعاىل سبحانه

متواتر،  خبرب أو مثله، بقرآن إال جيوز ال القرآن ونسخ نسخ، وهي النص، على والزايدة غرما، يذكر ومل
 .(1)جيوز" فال بنظر وأما

قلنا: ال نسلم أن الزايدة على النص نسخ؛ وقد بينا ذلك يف  مث قال مستعمال القاعدة: "
 .(3)"(2)مسائل األصول فلينظر هناك

القاعدة يف نفي اعتبار الزايدة على النص نسخا يف اآلية، فإن  وابإلضافة إىل اعتماده هلذه
قوله: "وقد بينا ذلك يف مسائل األصول" قرينة أخرى على عنايته هبذه القاعدة أتصيال واستعماال، 
فقد قرر ابن العريب أن اآلية تظل حمكمة بورود زايدة حكم الغرم الثابت يف ذمة السارق بناء على 

 القاعدة.
 الثالثة: احلكم املمدود إىل غاية التكون الغاية انسخة لهالقاعدة 

إذا اختلفت أقوال املفسرين يف احلكم املغي بغاية الوارد يف اآلية هل هو من قبيل النسخ أم أنه 
 ليس بنسخ، أي هل تعد اآلية بذلك حمكمة أم منسوخة، فالصواب أنه ليس بنسخ وأن اآلية حمكمة.

دة وقررها يف آايت كثرية ادعي عليها النسخ يف كتابه احملصول، إذ أورد ابن العريب هذه القاع
 .(4)مثلت القاعدة اخلامسة عشر من قواعد النسخ وضوابطه عنده

كما استعملها يف أحكام القرآن مرجحا القول ابإلحكام وانفيا للنسخ، وأرفق ترجيحه ذلك 
 بعد الغاية بيان وقع مث غاية، إىل وداممد احلكم كان  إذا أمابعبارت هي من قبيل التقرير، كقوله: "

 .(5)عليه" اعرتاض وال قبله، ما بعده ما يرفع مل متصل منتظم كالم  ألنه بنسخ؛ فليس ذلك

                                                                 

 .113، ص2املصدر السابق، ج ((1
 .90يشري إىل تقريره للقاعدة املذكور يف كتابه احملصول، ص ((2
 .337، ص4، ج533، ص2. ينظر أيضا: ج113، ص1أحكام القرآن، ج ((3
 .227نظر: احملصول، صي ((4
 .457 ، ص1أحكام القرآن، ج ((5
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 مثال:
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    پ  پ  چ قوله تعاىل: 

پڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ       ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ    

 .[15النساء: ] چٹ  
 هللا أمر چڀ  ٺ       ٺچ : تعاىل قوله: عشرة الثانية لةقال ابن العريب: "املسأ

 اجلناة كثر  فلما اجلناة، تكثر أن قبل اإلسالم صدر يف فيها وحبسهن البيوت يف إبمساكهن تعاىل
: قولني على ابحلد توعد أو حد هو هل السجن، هذا يف واختلف. سجن هلم اختذ فوهتم وخشي
 النكاح من منعوا أهنم زيد ابن زاد: واحلسن عباس ابن قال. حد نهأ: والثاين. ابحلد توعد أنه: أحدمها

 :عباس ابن وقال. ابحلد ذلك نسخ مث. وجهه غري من النكاح طلبوا حيث هلم عقوبة يعين ميوتوا حىت
 بكرا كان  ومن رجم، حمصنا كان  فمن  چڀ  ڀ  چ: ذلك بعد سبحانه هللا أنزل

 .(1)جلد"
. النهاية هي أبخرى مؤذنة غاية إىل ممدودة عقوبة هللا جعله حد أنه "والصحيح مث قال مرجحا:

 حد، وإيالم إيذاء وكل اجللد، من أشد أنه يرى من الناس ومن وإيالم، إيذاء، ألنه حد، إنه: قلنا وإمنا
 . (2)وزجر" منع ألنه

 من رأى من لقول إبطاال غاية إىل ممدود إنه: قلنا مث برر ترجيحه ابستعمال القاعدة: "وإمنا
 .(3)نسخ" إنه: واملتأخرين املتقدمني

يكون يف اآلية نسخ ابعتبار الغاية، فقرر أن اآلية حمكمة مستعمال ال رجح ابن العريب أن 
القاعدة يف ذلك، رادا هبا القول ابلنسخ يف اآلية على املتقدمني واملتأخرين مقررا أن املمدود لغاية ال 

 يعترب نسخا.
 إذا تعذر اجلمع إال لقول ابلنسخالقاعدة الرابعة: ال يصح ا

 إذا تعارض القول ابلنسخ والقول ابإلحكام، وأمكن اجلمع بني اآليتني فالقول ابإلحكام أوىل.
                                                                 

 .461، ص1املصدر السابق، ج ((1
 .461، ص1املصدر نفسه، ج ((2
 .461، ص1املصدر نفسه، ج ((3
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 .(1)وقد أشار إليها ابن العريب يف مواضع من تفسريه، كقوله: "إمنا يكون النسخ عند تعذر اجلمع"
رضني من كل وجه اللذين ال ميكن اجلمع بينهما وقال أيضا: "ألن النسخ إمنا يكون يف القولني املتعا

 .(2)حبال"
 مثال:

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ    ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  چ قوله تعاىل: 

 .[21النساء: ] چڤ    ڦ  ڦ  

ذكر ابن العريب مسألة االختالف يف أخذ الزوج من املختلعة شيئا، فقال يف املسألة الثالثة: 

 چڀ  ڀ  ڀ  ڀچ: لقوله شيئا املختلعة من جالزو  أيخذ ال: املزين هللا عبد بن بكر "قال

ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  چ : فقال ذلك بعد رخص: زيد ابن قال چڤ    ڦ   چ : قوله إىل

 .(3)ذلك" فنسخ[ 229البقرة:] چې  ې  ى  ى  ائ   ائ 

 إن بكر لقول معىن وال. حمكمة هي بل: الطربي مث قال مرجحا قول الطربي ابإلحكام: "قال
  .(5)"(4)«وصدق إليها ساق ما زوجته من أيخذ أن لثابت  النيب جوز» فقد ،العطاء هي أرادت

 ممكن، واجلمع اجلمع تعذر عند النسخ يكون مث قال معلال ترجيحه ابستعمال القاعدة: "إمنا
 .(6)األحكام" سبلها يف وتستمر البيان، يتم وبه

                                                                 

 .474، ص1املصدر السابق، ج ((1
 .457، ص1املصدر نفسه، ج ((2
 .474، ص1املصدر نفسه، ج ((3
 .95سبق خترجيه ص ((4
 .474ص ،1أحكام القرآن، ج ((5
 .474، ص1املصدر نفسه، ج ((6
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 أوىل والتخصيص فالقول ابلتخصيص القاعدة اخلامسة: إذا تعارض النسخ

لنسخ، وأن األصل هو أن تكون ابتعين هذا القاعدة أن القول ابلتخصيص مقدم على القول 
اآلية حمكمة، والنسخ ال يلجأ إىل القول به إال إذا ثبت وأتكد ما يدل عليه، وكل ما وجد ما يدفع 

 .(1)القول ابلنسخ من ختصيص، أو اشرتاك، أو بيان، أو أتكيد، أو مجع فهو أوىل

ىن ابن العريب هبذه القاعدة برتجيح اإلحكام على اآلايت املدعى عليها ابلنسخ، وقد اعت
، واستعملها يف مواضع عديدة، كما (2)فصاغها يف كتابه الناسخ واملنسوخ كإحدى ضوابطه يف النسخ

 چٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦچ يف قوله تعاىل: 

 .(3)[8النساء: ]

 (:1مثال)

ڍ  ڍ  ڌ     چ    چ      چ   چڇ  ڇ  ڇ  ڇ      ڃ  ڃ  ڃ  ڃچ قوله تعاىل: 

 .[193البقرة: ] چڌڎ

 لقتاهلم إابحة{ فتنة تكون ال حىت وقاتلوهم} تعاىل قوله: الرابعة قال ابن العريب: "املسألة
 فلذلك قال ابن املاجشون وابن وهب: ال تقبل من مشركي العرب جزية. اإلميان؛ هي غاية إىل وقتلهم

 .(4)"نا: تؤخذ اجلزية من كل كافر؛ وهو الصحيحوقال سائر علمائ

چ  ڇ   ڇ  چ   مث نقل شرحا لآلية املدعى عليها أهنا انسخة، وهي قوله تعاىل:

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  

 . [29التوبة: ] چک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  
                                                                 

 .144قواعد التفسري عند مفسري الغرب اإلسالمي، ص ((1
 .228، ص1ينظر: الناسخ واملنسوخ، ج ((2
 .146، ص2ينظر: املصدر نفسه، ج ((3
 .156، ص1املصدر نفسه، ج ((4
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: قلنا ختصيصا؟ أو نسخا هذا يكون فهل: قيل مث قال مرجحا بني النسخ والتخصيص: "فإن

گ  گ  چ : تعاىل قال مث كفر،  يكون ال حىت به وأمر قتاهلم أابح سبحانه ألنه ختصيص؛ هو

 غاية األوىل الغاية إىل وزاد خاصة، أخرى حالة العامة احلالة من فخصص ؛ چگ  ڳ  ڳ 
 .(1)أخرى"

 عند تعارضه مع النسخ. استعمل ابن العريب هاته القاعدة يف ترجيح التخصيص

 (:2مثال)

 .[233البقرة: ] چەئ  وئ  وئ  ۇئچقوله تعاىل: 

 عن القاسم ابن قال چەئ  وئ  وئ  ۇئچ: قوله: العاشرة قال ابن العريب: "املسألة
 .(3)منسوخة هي: (2)مالك

مث قال مرجحا التخصيص على النسخ، ومبينا أن مصطلح املتقدمني يف النسخ يعين 
 من املتقدمني علماء أن وجهه ولكن مرتبتها، يف كان  ما إال نسخها ما ثبتت لو: التخصيص: "نقول

 وجرى ومساحمة، العموم يتناوله ما لبعض رفع ألنه نسخا؛ التخصيص يسمون كانوا  واملفسرين الفقهاء
  املتقدمني بكالم اراتض من عند يظهر وهذا بعدهم، من على ذلك أشكل حىت ألسنتهم يف ذلك

 .(4)كثريا"

القول ابلنسخ والتخصيص يف هذه اآلية، فحملها ابن العريب على التخصيص استعماال  تعارض
 لقاعدته، ومحال على أن النسخ املدعى هو يف عرف السلف مبعىن التخصيص.

                                                                 

 .157، ص1املصدر السابق، ج ((1
؛ معهد البحوث العلمية وإحياء الرتاث اإلسالمي، جامعة أم القرى، 1ي، طينظر: اجلامع ملسائل املدونة، أبو بكر الصقل ((2

 .523، ص9م، ج2013ه، 1434
 .276، ص1أحكام القرآن، ج ((3
 .276، ص1املصدر نفسه، ج ((4
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 (:3مثال)

 .[2املائدة:]چڭ    ڭ  ڭ    ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  چقوله تعاىل: 

: قوهلم من له، قاصدين يعين چڭ ڭ  ڭ     ڭ  چ: اخلامسة قال ابن العريب: "املسألة
 كالكافر،  أهلها، من يكن مل وإن العبادة، ابسم قصده من كل  يف عام وهذا قصدته، أي كذا،  أممت

 قول يف[ 5: التوبة] چھ  ھ  ے  ے چ : تعاىل بقوله نسخ قد وهذا
 .(1)املفسرين"

ناه يف القسم على ما بينسخ  غري ختصيص مث قال مرجحا أولوية التخصيص عن النسخ: "وهو
 .(3)للمؤمنني" احلرمة بقيت قد الكفار بقتل أمر كان  إن فإنه ،(2)الثاين

رجح ابن العريب التخصيص على القول ابلنسخ يف اآلية مستعمال قاعدته، وقد فصل ذلك يف 

خ ص منه املشركون الذين   [2املائدة:]چڭ    ڭ ڭ ڭچالناسخ واملنسوخ فقال: "قوله تعاىل: 

[ وبقيت چھ  ھ  ے  ے چ ابسم احلج، فال ي عرض هلم ]آبية كانوا خيرجون 
ا للبيت أو غري إميانه، ووجب قتل املشرك كان آم حرمة كل قاصد للبيت معظمة زايدة على حرمة

 .(4)آم.."

 القاعدة السادسة: إذا تعارض القول ابلنسخ والبيان فالقول ابلبيان أوىل

أقوال املفسرين يف اآلية، فادعى  تفإذا تعارضإن القول ابلبيان مقدم على القول ابلنسخ، 
عليها قول ابلنسخ، وذهب آخر إىل أهنا بيان جململ اآلية، فالقول الصواب أهنا بيان أوىل من القول 

 بنسخها.

                                                                 

 .20، ص2املصدر السابق، ج ((1
 .193، ص2ينظر: الناسخ واملنسوخ، ج ((2
 .218، ص1، ج428، ص1. ينظر أيضا: ج20، ص2أحكام القرآن، ج ((3
 .193، ص2الناسخ واملنسوخ، ج ((4
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الناسخ  وتبدو صورة هذه القاعدة واضحة يف تطبيقات ابن العريب يف كتبه، وخاصة يف كتابيه:
 واملنسوخ وأحكام القرآن.

ٱ  چ بن العريب يف الناسخ واملنسوخ عند تناوله للقول ابدعاء النسخ يف قوله تعاىل: قال ا

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ      

، "كان النساء ال يورثن يف اجلاهلية، فنزلت... مث نسخ بعد [7النساء: ] چٺٿ  ٿ   ٿ  ٿ  

 .(1)"[11نساء: ال] چگ  گ   گ  ڳڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱچ قوله تعاىل: 

گ  گ   گ  ڳڳ  ڳ   ڳ  ڱ  چ مث قال: "وال يصح أن يكون قوله تعاىل: 

انسخا بتفسريه للنصيب اجململ يف تلك اآلية ]اآلية األوىل[؛ ألن املفسر ال يقضي على  چڱ
اجململ بنسخ، وإمنا هو بيان له، ولكن القوم يستعملون ألفاظا وال يوفوهنا معانيها حىت توجب 

 .(2)على من ال بصر له"اإلشكال 

 (:1مثال)

ۈئ  ېئ  ېئېئ  ىئ   ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  چ قوله تعاىل: 

 .[215البقرة: ] چحئ    مئ  ىئ

فيها قوالن:أحدمها: أهنا منسوخة آبية الزكاة كما تقدم يف غريها؛ فإن الزكاة قال ابن العريب: "
الثاين: أهنا مبينة  ف الثمانية.]كانت[ موضوعة أوال يف األقربني، مث بني هللا مصرفها يف األصنا

 .(3)"مصارف صدقة التطوع

 

                                                                 

 .146، ص2املصدر السابق، ج ((1
 .146، ص2املصدر نفسه، ج ((2
 .204، ص1املصدر نفسه ، ج ((3
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 .(1)هنا" معدومة وشروطه دعوى، النسخ ألن األوىل؛ وهو مث قال مرجحا القول الثاين: "

 رجح ابن العريب القول ابلبيان يف اآلية على القول بنسخها بناء على قاعدته يف ذلك.
 (:2مثال)

ڤ  ڤ  ڦ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   چ قوله تعاىل: 

 .[8النساء: ] چڦ  ڦ  ڦ  ڄ     ڄ  
... الثاين: أهنا حمكمة... يف هذه اآلية ثالثة أقوال: األول: أهنا منسوخةقال ابن العريب: "

 .(2)..."الثالث: أهنا انزلة يف الوصية
والصحيح أهنا مبينة استحقاق الورثة لنصيبهم، واستحباب املشاركة ملن ال مث رجح فقال: "

 .(3)"منهم أبن يسهم هلم من الرتكة ويذكر هلم من القول ما يؤنسهم وتطيب به نفوسهمنصيب له 
 رجح ابن العريب القول ابلبيان على القول ابلنسخ فيها استعماال للقاعدة.

 القاعدة السابعة: إذا تعارض النسخ والتأكيد فالتأكيد أوىل
ية أن تكون حمكمة، فإذا تعارضت القول ابلتأكيد مقدم على القول ابلنسخ؛ ألن األصل يف اآل

أقوال املفسرين والفقهاء يف آية بني مدع عليها ابلنسخ ومانع من ذلك وقائل ابلتأكيد، فالقول 
 ابلتأكيد أوىل.

وهذا الشرح لصورة القاعدة مستفاد من تطبيقات ابن العريب عليها يف كتبه، وخاصة أحكام 
 القرآن، وهو مبثابة تقريره هلا.

 (:1مثال)
 .[6النساء: ] چىئ  ىئ       ی  یی  ی  جئ      حئ  مئ  ىئچ وله تعاىل: ق

اختلف  چىئ  ىئ       ی  یچ : املسألة الثانية عشرة: قوله تعاىلقال ابن العريب: "
 العلماء يف هذه املسألة على أربعة أقوال:

                                                                 

 .204، ص1املصدر السابق، ج ((1
 .248، ص1املصدر نفسه، ج ((2
 .248، ص1املصدر نفسه، ج ((3
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مئ  چاألول: أنه ال أيكل من مال اليتيم شيئا حبال، وهذه الرخصة يف قوله سبحانه: 

 [1النساء: ] چڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  چ منسوخة بقوله تعاىل:  چىئ
 .(1)"واختاره زيد بن أسلم، واحتج به

أما من قال: إنه منسوخ فهو بعيد، ال أرضاه؛ ألن هللا تعاىل مث ذكر بقية األقوال ورجح فقال: "

ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  چ وهو اجلائز احلسن؛ وقال:  چمئ  ىئچيقول: 

عروف؟ بل هو أتكيد له يف التجويز؛ ألنه خارج عنه مغاير له؛ وإذا  فكيف ينسخ الظلم امل چڈ
 .(2)"كان املباح غري احملظور مل يصح دعوى نسخ فيه؛ وهذا أبني من اإلطناب

قرر ابن العريب اإلحكام يف اآلية اعتمادا على القاعدة، فرجح القول ابلبيان فيها على القول 
 ابلنسخ.

 (: 2مثال)

 .[25النساء: ] چڻ   ڻ  ڻ چ قوله تعاىل: 

عرض ابن العريب ملسألة نكاح الزانية، وأورد القول على من استدل ابآلية على حرمة نكاحها، 
 .(3)وقول من قال جيوز نكاحها اليوم ملن زان هبا البارحة، مث انقش ذلك ابألدلة

.فقال فهي آية مشكلة [3النور: ] چڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇچ مث عرض لقوله تعاىل: 
سعيد الرابع: قال ختلف فيها السلف قدميا وحديثا، واملتحصل فيها أربعة أقوال، مث أوردها، مث قال: "ا

                                                                 

 .422، ص1املصدر نفسه، ج ((1
 .423، ص1ج املصدر السابق، ((2
 .516، ص1ينظر: املصدر نفسه، ج ((3
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النور: ]  چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پچ  بن املسيب: نسخها قوله:

32]"(1). 

 بني إال يكون ال أنه بينا إذ النسخ؛ فهم فما منسوخة اآلية إن: قال من مث قال مرجحا: "وأما
 تعاىل هللا ألن هلا؛ وموافقة اآلية هلذه عاضدة هبا احتج اليت اآلية بل وجه؛ كل  من تعارضتنيامل اآليتني

 .(2)والصاحلني" الصاحلات بنكاح وأمر والزواين، الزانة نكاح حرم

رجح ابن العريب القول ابالتأكيد يف اآلية عن القول ابلنسخ، وعرب عن التأكيد ابلعضد 
 قاعدة اليت حنن بصددها.واملوافقة، وذلك احتكاما لل

 : قواعد الرتجيح املتعلقة ابلقراءات ورسم املصحفاملطلب الثالث

املطلب التطبيقات على قواعد الرتجيح املتعلقة ابلقراءات ورسم املصحف عند ابن  يتناول هذا
 العريب.

                                                                 

 .516، ص1املصدر نفسه، ج ((1
 .516، ص1املصدر نفسه، ج ((2
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 (3)أوىل من القراءة الشاذة (2)املتواترة (1)القاعدة األوىل: معىن القراءة

ت القراءة الشاذة القراءة املتواترة يف مدلوهلا، ووقع اخلالف بني العلماء يف تفسري اآلية إذا خالف
بناء على اختالف معىن القراءاتني، ومل ميكن محل معىن القراءة الشاذة على معىن القراءة املتواترة، 

ل ها على مدلو ري اآلية تفسريها ومحلحبيث يتحد معىن القراءاتني، فأوىل األقوال ابلصواب يف تفس
 .(4)القراءة املتواترة؛ ألن الشاذ ال يقوى على منازعة الثابت اجملمع عليه

 .(5)قال ابن العريب يف احملصول: "القراءة الشاذة ال توجب علما وال عمال"

 (:1مثال)

 .[6املائدة: ] چچ  چ  چ   چ قوله تعاىل: 

. فاقصدوا معناه چچ  چچ  :تعاىل قوله: ثالثني املوفية املسألة قال ابن العريب: "
  (6)فائتموا" قرأها أنه هللا عبد عن روي وقد

                                                                 

، 1القراءة لغة: تدور على معنيني، الضم واجلمع يقال: ما قرأت الناقة جنينا، أي مل يضم رمحها ولدا. ينظر: لسان العرب، ج ((1
 .722، ص2قراءة وقرآان، تبع كلماته نظرا ونطق هبا. املعجم الوسيط، ج . التالوة والنطق ابلكالم: قرأ الكتاب120ص

اصطالحا: عرفها علماء القراءات بتعريفات متعددة، أختار منها تعريف ابن اجلزري: "علم بكيفية آداء كلمات القرآن واختالفها 
م، 1999ه، 1420الكتب العلمية، بريوت،  ؛ دار1بعزو الناقلة. ينظر: منجد املقرئني ومرشد الطالبني، حممد ابن اجلزري، ط

 .9ص
[ واحد بعد واحد. ينظر: لسان 44]املؤمنون:  چ پ  ڀ  ڀ  ڀچ التواتر لغة: التتابع، ترتا وترتا أي متواترين، ومنه  ((2

 .276، ص5العرب، ج
 .264، ص1جاصطالحا: هو ما نقله مجع ال ميكن تواطؤهم على الكذب عن مثلهم إىل منتهاهم. ينظر: اإلتقان، 

. اتج 266، ص2الشاذة لغة: شذ الشيء يشذ شذا وشذوذا، ندر عن اجلمهور، والشاذ: النادر. ينظر: لسان العرب، ج ((3
 .423، ص9العروس، ج

 .20اصطالحا: هي "ما نقل قرآان من غري تواتر واستفاظة متلقاة ابلقبول من األمة". ينظر: منجد املقرئني ومرشد الطالبني، ص
 .104، ص1الرتجيح عند املفسرين، ج قوعد ((4
 .120احملصول، ص ((5
 .568، ص1أحكام القرآن، ج ((6
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 اختذوه من أملح"  اقصدوا"  فإن وأملح؛ أفصح مث قال مرحجا معىن القراءة املتواترة: "واألوىل
 .(1)إماما"

 رجح ابن العريب معىن القراءة املتواترة على معىن القراءة الشاذة تطبيقا للقاعدة، وقوله: "أفصح
 وأملح" إشارة جلعلها أوىل ابلصحة والصواب.

 (:2مثال)

 .[89املائدة: ] چوئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ   چقوله تعاىل: 

 وأيب مسعود ابن قرأها چۇئ   ۆئ  ۆئ  چقال ابن العريب: "املسألة الرابعة والعشرين: 
  .(2)التفريق ]على قراءة اجلمهور[" جيزئ: والشافعي مالك وقال. متتابعات

 وقد منصوص، على قياس أو بنص إال جتب ال صفة التتابع إذ الصحيح، جحا: وهومث قال مر 
 .(3)مسألتنا" يف عدما

اختلفت القراءة املتوترة والقراءة الشاذة يف مدلوهلما على تتابع الصيام وتفريقه، فرجح ابن العريب 
 مدلول القراءة املتواترة تطبيقا لقاعدته.

 أوىل من اختالفه راءتنيالقاعدة الثانية: احتاد معىن الق

إذا اختلف املفسرون يف تفسري آية من كتاب هللا على أقوال بناءا على اختالف القراءات 
الواردة يف اآلية، فإذا وجد قول جيمع معىن القراءات يف اآلية على معىن واحد، وأمكن القول مبقتضاها 

 .(4)القرآن ابلقرآن؛ فكل قراءة مبنزلة آيةقبيل تفسري  مجيعا، فهو أوىل األقوال بتفسري اآلية، وهذا من

 وقد اعتىن ابن العريب هبذه القاعدة واستعملها يف مواضع عديدة يف تفسريه.
                                                                 

 .568، ص1املصدر السابق، ج ((1
 .162، ص2املصدر نفسه، ج ((2
 .162، ص2املصدر نفسه، ج ((3
 .100، ص1قواعد الرتجيح عند املفسرين، ج ((4
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 (: 1مثال)

 .[6املائدة: ] چڄ  ڄ  ڃچ قوله تعاىل: 

أورد ابن العريب اخلالف  چڄ  ڄ  ڃچ ن: قوله تعاىل: ياملسألة الثانية والعشر  يف
، مث قال مرجحا: (1)ل اللمس واملالمسة بني قراءيت: "المستم"، "ملستم"اللغوي والشرعي حول مدلو 

 .(2)المستم": كقوله  مجيعا، للمعنيني حمتمل( ملستم وإن) سواء؛ كله  أنه النقل "حقيقة

 كىن:  يعف كرمي  حيي تعاىل هللا إن: عباس ابن مث بني اخلالف يف القراءتني، فقال: "قال
 ابن قال وكذلك املالمسة، من بيده وجسها امرأته الرجل قبلة: رعم ابن وقال. اجلماع عن ابللمس
 .(3)خالفه" حنيفة أيب ابل فما كويف،  وهو مسعود،

 لكل جلعلنا خمتلفني القراءتني معىن كان  مث أكد على ترجيحه ابحتاد معىن القراءتني، فقال: "ولو
 .(4)رض"تعا وال ذلك يتناقض ومل اآليتني، مبنزلة وجعلنامها حكمها، قراءة

نالحظ يف هذا املثال أن ابن العريب طبق قاعدة القول ابحتاد معىن القراءتني أوىل من اختالفه، 
 فرجح القول ابحتاد معىن "المستم" و"ملستم".

 (:2مثال)

 [.222البقرة: ]چ  ھ  ھ  ے  ےچ قوله تعاىل: 

                                                                 

 أي ابلقصر؛ املائدة ويف هنا «النساء المستم أو: »تعاىل قوله يريد (معا)شفاء...قال ابن اجلزري:  معا...  قصر المستم ((1
، القراءات يف النشر طيبة شرح. ينظر: لفظه على األلف إثبات وهو ابملد والباقون وخلف، والكسائي محزة( 2) األلف حبذف

 .215ص
 .564، ص1أحكام القرآن، ج ((2
 .564، ص1املصدر نفسه، ج ((3
 .564ص، 1املصدر نفسه، ج ((4
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دمها: أن هللا تعاىل قال: أحبعدما ذكر ابن العريب اخلالف يف اآلية، شرع يف الرد عليها، فقال: "

خمففا. وقرئ مشددا. والتخفيف وإن كان ظاهرا يف استعمال املاء  چھ  ھ  ے  ےچ

؛ فجعل ذلك شرطا [6]املائدة:  چٿ  ٿ ٿ  ٹچفإن التشديد فيه أظهر لقوله تعاىل: 

د حىت ينقطع عنهن الدم؛ وق چے  ےچ إن قيل: املراد بقوله تعاىل: . يف اإلابحة وغاية للتحرمي
يستعمل التشديد موضع التخفيف، فيقال: تطهر مبعىن طهر، كما يقال: قطع وقطع، ويكون هذا 

 أوىل، ألنه ال يفتقر إىل إضمار، ومذهبكم يفتقر إىل إضمار قولك ابملاء.

قلنا: ال يقال اطهرت املرأة مبعىن انقطع دمها، وال يقال قطع مشددا مبعىن قطع خمففا، وإمنا 
بعده ما يدل على املراد، فقال: جواب آخر: وهو أنه قد ذكر  كثري التخفيف.التشديد ]مبعىن[ ت

والظاهر أن ما بعد الغاية يف الشرط هو املذكور يف الغاية قبلها، فيكون  فإذا تطهرن " واملراد ابملاء."

، ولكنه مجع بني (1)" مشددا بعينهخمففا، وهو معىن قوله "يطهرن چے  ےچقوله تعاىل: 
 .(2)"...اآليةاللغتني يف 

 حجة القراءتني جعلنا قد: قلنا ن العريب ردوده عن األقوال الثالثة، مث قال مرجحا: "بمث واصل ا
 التخفيف وقراءة ابملاء، التطهر تقتضي التشديد قراءة فإن منهما؛ واحدة كل  من الدليل وجه وبينا لنا،

نقطاع الدم، واألخرى أوجبت جواب اثن: وذلك أن إحدى القراءتني أوجبت الذلك.  موجبة أيضا
االغتسال ابملاء، كما أن القرآن اقتضى حتليل املطلقة ثالاث للزوج األول ابلنكاح، واقتضت السنة 

 التحليل ابلوطء، فجمعنا بينهما.

فإن قيل: إذا اعتربمت القراءتني هكذا كنتم قد محلتموها على فائدة واحدة، وإذا اعتربانها حنن  
ى فائدتني متجددتني، وهي اعتبار انقطاع الدم يف قوله تعاىل: }تطهرن{ يف كما قلنا محلناها عل

                                                                 

 وابن عمرو وأبو وانفع كثري  ابن فقرأ، {يطهرن حىت} قوله من اهلاء وفتح الطاء وتشديد اهلاء وضم الطاء ختفيف يف واختلفوا ((1
 عاصم عن حفص وقرأ، مشددة{ يطهرن} والكسائي ومحزة واملفضل بكر أيب رواية يف عاصم وقرأ، خفيفة{ يطهرن} عامر

 .182. ينظر: السبعة، صخفيفة{ يطهرن}
 .228، ص1أحكام القرآن، ج ((2
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قلنا: حنن وإن كنا قد محلنامها على معىن واحد فقد  أكثر احليض، واعتبار قوله: يطهر يف األقل.
وجدان لذلك مثاال يف القرآن والسنة، وحفظنا نطق اآلية ومل خنصه، وحفظنا األدلة فلم ننقضها؛ فكان 

 .(1)"نا يرتتب على هذه األصول الثالثة؛ فهو أوىل من أتويل آخر خيرج عنهاأتويل

 القاعدة الثالثة: اختالف القراءات يف ألفاظ القرآن يكثر املعاين يف اآلية الواحدة
إذا كان للقراءة تفسري يغاير تفسري القراءة األخرى ومها يف مكان واحد، ومل ميكن اجتماعهما 

 .(2)ان من وجه آخر ال يقتضي التناقض، فإن القراءتني آيتني يؤخذ هبما معايف شيء واحد، بل يتحد
 مثال:

 .[6املائدة: ]چ ڀ  ٺ      ٺ  ٺ  ٺچقوله تعاىل: 
 فيها القراءة ثبتت چ ٺ چ: تعاىل قوله: واألربعون احلادية قال ابن العريب: "املسألة

 والنصب، .واحلسن األعمش قراءة وهي سلم،م بن الوليد عنه رواه انفع، به قرأ الرفع، :رواايت بثالث
فسمع  چٺ چاحلسن أو احلسني فقرأ قوله: علي  قرأ: قال السلمي الرمحن عبد أبو روى

علي ذلك، وكان يقضي بني الناس، فقال: وأرجلكم ابلنصب، هذا من مقدم الكالم ومؤخره. وقرأ 
 .(4)"(3)ابن عباس مثله. وقرأ أنس وعلقمة وأبو جعفر ابخلفض

 الغسل بني التخيري الطربي عد تفصيله احلكم املرتتب عن اختالف القراءات، قال: "واختاروب
 .(5)يتناقضا" مل إذا هبما يعمل اخلرب يف كالروايتني  القراءتني وجعل واملسح،

 تقضي اللغة وأن حمتملتان، القراءتني نإ مث بني احتمال املسألة لغة وشرعا، مث رجح فقال: "
 .(6)جائزاتن" أبهنما

                                                                 

 .233، ص1املصدر السابق، ج ((1
. وانظر أيضا: التحرير والتنوير، 595، ص2، جوالتنوير التحرير تفسريه يف عاشور ابن عند ابلنص املتعلقة الرتجيح قواعد ((2
 .88، ص1. قواعد التفسري، ج93، ص1. ج55، ص1ج
 عن بكر أبو وروى، نصبا{ وأرجلكم} والكسائى عامر وابن انفع وقرأ، خفضا{ جلكموأر } عمرو وأبو ومحزة كثري  ابن قرأ ((3

 .243. ينظر: السبعة، صنصبا{ وأرجلكم} عاصم عن حفص وروى، خفضا{ وأرجلكم} عاصم
 . 70، ص2أحكام القرآن، ج ((4
 .71، ص2املصدر نفسه، ج ((5
 .72، ص2املصدر نفسه، ج ((6
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 حديث بنا قطع فلما مسحا، الرأس إىل الصحابة وبرر احتمال املعنيني وجوازمها، فقال: "فردمها
 الوجه على العطف يوجب النصب أبن قاضية السنة جاءت: قلنا وعيده، وجوهنا يف ووقف  النيب

 ال لنيالرج قبل مفعول ألنه كوظيفتهما؛  وظيفته تكن مل وإن الرأس، مسح بينهما ودخل واليدين،
 ميسحان الرجلني أن ليبني اخلفض وجاء التطهري، صفة يف ليشرتكا ال الرتتيب لبيان فذكر بعدمها،

 على مغسوال ابلنصب فعطف األعضاء، سائر خبالف اخلفان ومها حائل، على االختيار حال
 .(1)فيه" املعىن وصح ممسوح، على ممسوحا ابخلفض وعطف مغسول،

ذه القاعدة أن اختالف قراءات لفظ أرجلكم كثر معاين اآلية، قرر ابن العريب يف تطبيق ه
 ورجح أن تلك املعاين مل تتعارض، وأن كلها حمتملة ينبغي العمل هبا.

 (:3مثال)
 [.191البقرة: ] چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ     ٿچ قوله تعاىل: 

   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ  چاملسألة الثانية: قوله تعاىل قال ابن العريب: "

 .(2)"قرئ: وال تقتلوهم وال تقاتلوهم...  چٿ
 

، ]يف القتال[ فإن قرئ وال تقتلوهم فاملسألة نصقال ابن العريب جامعا بني معىن القراءتني: "
وإن قرئ وال تقاتلوهم فهو تنبيه؛ ألنه إذا هنى عن القتال الذي هو سبب القتل كان دليال بينا ظاهرا 

 .(4)"(3)على النهي عن القتل

حظ أن ابن العريب استعمل هذه القاعدة يف هذا املثال، فقرر أن اختالف القراءات يف اآلية  نال
كثر معانيها من التنصيص على القتال إىل التنبيه عليه، ورجح أن ال تعارض بينهما، إذ أن كال 

 القراءتني يف مسألة القتال.
                                                                 

 .72، ص2املصدر السابق، ج ((1
 .151، ص1املصدر نفسه، ج ((2
 وطرحها األلف إثبات يف{  قاتلوكم فإن فيه يقاتلوكم حىت احلرام املسجد عند تقاتلوهم وال} قوله يف واختلفوا ((3
ابأللف،  كلها{  قاتلوكم فإن فيه يقاتلوكم حىت احلرام املسجد عند تقاتلوهم وال} عامر وابن عمرو وأبو وعاصم وانفع كثري  ابن فقرأ
 نفس يف{ فاقتلوهم} وقوله، ألف بغري كلها/   قتلوكم فإن فيه يقتلوكم حىت احلرام املسجد عند تقتلوهم وال/  والكسائي محزة أوقر 

 .180. ينظر: السبعة، صمنهم ابتفاق ألف بغري وحدها هذه فإن اآلية
 .151، ص1أحكام القرآن، ج ((4
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 غريه من التفاسريمقدم على  (1): التفسري املوافق لرسم املصحفرابعةالقاعدة ال
إذا تنازع املفسرون يف تفسري آية من كتاب هللا أو يف إعراهبا، وكان أحد األقوال موافقا لرسم 
املصحف وال يقتضي خمالفة له، وآخر يقتضي خمالفته، فأوىل األقوال بتفسري اآلية ما وافق الرسم 

 .(2)العثماين الذي أمجع عليه الصحابة
 .[1يس: ] چڤ  چ قوله تعاىل: 

  املصحف يف وهي اآلن، سطرانها اليت الصورة على كتب  هكذا األوىل قال ابن العريب: "املسألة
 على يثبت ومل ؛ [1القلم: ] چڈژ  ژچ : قوله وثبت [1ق: ] چٱچ : قوله ثبت وكذلك كذلك،
 .(3)والقلم" نون وال اجمليد، والقرآن قاف قيل وال ايسني، فيه فيقال التهجي،

 لقلت الصورة هبذه ثبت وجه التفسريي املوافق لرسم املصحف على غريه: "ولومث قال مرجحا ال
 وذلك بديعة، حكمة ذلك يف فكانت الدواة؛ أو احلوت نون وإن جبل، قاف إن: يقول من قول فيها
 يقطع وال اإلخفاء، حجاب حتت لتبقى مطلقة كتبوها  القرآن كتب  تولوا الذين والصحابة اخللفاء أن

 ذلك يف للنظر ليس إذ خرب؛ بدليل يكون إمنا عليها القطع فإن احملتملة؛ املعاين نم مبعىن عليها
 .(4)أثر"

تفسري يس اسم علم، وبني أن تكون حرفا من فواتح السور، فرجح أن اختار ابن العريب بني 
فواتح السور، وبني أن يكون اسم ملوافقته لرسم املصحف، وبني أن يكون تفسري ق حرفا من  الثاين

رجح األول، وبني أن يكون تفسري نون حرفا من فواتح السور خفي املعىن أو مبعىن احلوت أو ف بل،ج
 الدواة فاختار األول ملوافقته رسم املصحف، وقد أشار إىل ذلك بقوله: "وهي يف املصحف كذلك.

 

                                                                 

ثر واآلخر ضرب من السري. فاألول الرسم أثر الشيء، ويقال ترمست الدار إذا الرسم لغة: الراء وامليم والسن أثالن إحدامها األ ((1
 .393، ص2نظرت إىل رسومها وماقة رسوم تؤثر يف األرض من شدة الوطء ينظر: معجم مقاييس اللغة، ج

عبد العظيم الزرقاين،  اصطالحا: الوضع الذي ارتضاه عثمان رضي هللا عنه يف كتابة كلمات القرآن وحروفه. ينظر: مناهل العرفان،
 .360، ص1؛ مطبعة عيسى البايب احلليب وشركاؤه، مصر، ج3ط
 .653، ص2، جوالتنوير التحرير تفسريه يف عاشور ابن عند ابلنص املتعلقة الرتجيح واعدق ((2
 .18، ص4أحكام القرآن، ج ((3
 .18، ص4املصدر نفسه، ج ((4
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 (:2مثال)

 .[3الليل: ] چں  ں  ڻ       ڻ   ڻ   چ قوله تعاىل: 

 چں  ں  ڻ       ڻ   ڻ   چ  املصحف وصورة العامة قراءة الثانية لةقال ابن العريب: "املسأ
 .(2)"(1)واألنثى والذكر: يقرآن كاان  مسعود، وابن الدرداء أاب أن الصحيح يف ثبت وقد

خلوقاته، فهل حتمل اآلية على اختالف القراءتني ينتج وجهني تفسرييني، القسم ابهلل والقسم مب
 قول أم على الثاين؟ ال

جتوز خمالفته  صحف؛ فالهذا مما ال يلتفت إليه بشر، إمنا املعول عليه ما يف املابن العريب: "قال 
 .(3)"ألحد

 :نسنتتج أن ابن العريب قد طبق قواعد الرتجيح اليت صاغها وقررها يف كتبه. خالصة املبحث 

                                                                 

 الدرداء وأبو مسعود وابن طالب أيب بن وعلي" وسلم عليه هللا صلى" النيب -" م" بغري" َواأْل نـَْثى والذََّكرَ  جَتَلَّى إَِّذا َوالنـََّهارِّ " ((1
. قال أبو حيان يف البحر 364، ص2، جعنها واإليضاح القراءات شواذ وجوه تبيني يف احملتسب .عنهم هللا رضي عباس، وابن

 نقل: واألنثى والذكر. قراءة من احلديث يف ثبت وما واألنثى، لذكرا خلق وما واملتواتر األمصار مصاحف يف والثابتاحمليط: "
 – الفكر دار، مجيل حممد صدقي ، تح: األندلسي حيان أبو، التفسري يف احمليط البحر ."قرآان يعد فال للسواد، خمالف آحاد

 .492، ص10، جهـ 1420: ، طبريوت
 .405، ص4أحكام القرآن، ج ((2
 .404 ، ص4املصدر نفسه، ج ((3
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ند القاضي أيب ع بعد هذا اجلهد العلمي الذي قمت به يف موضوع ط قواعد الرتجيح
 كان ماتعا، بقدر ما كان مضنيا  ، من خالل تفسري أحكام القرآن ، والذيبكر بن العريب

 توصل البحث إىل نتائج سأذكرها فيما أييت متبوعة ببعض التوصيات:
 النتائج:أهم  -أوال

 ، مرده إىل تكوينه العلميلقاضي أيب بكر بن العريب العلميةالطابع املوسوعي يف شخصية ا -1
 .ماملميز، وخاصة رحلته إىل املشرق، ونوعية شيوخه الذين أخذ عنه

واضحة، ، وتالميذه، هي مؤشرات كثرة مؤلفات ابن العريب، وتنوعها، وكثرة تعداد شيوخه -2
 .وما مييزها من غزارة عطائه ،على حيوية حياته العلمية

، هي أكثر ولسان العرب قة ابللغة، وظاهر القرآن ، واملتعلقواعد الرتجيح املتعلقة ابلسياق -3
 . يف تفسريهالقواعد استعماال عند ابن العريب

أجود ما يف تفسري أحكام القرآن من املسالك، إذ هو وسيلة التمحيص يف  يعترب الرتجيح  -4
 النص التفسريي، وجتريد القول املوافق ملراد هللا تعاىل من كالمه.

تفي ابستعماهلا مرفقة بتعليقات هي يقرر ابن العريب الكثري من قواعده الرتجيحية أو يك -5
 أقرب إىل تقريرها.

، منها ما يتعلق ابلنص القرآين، عند ابن العريب يف تفسريه قواعد الرتجيح أصناف خمتلفة -6
 ومنها ما يتعلق ابلسنة واآلاثر والقرائن، ومنها ما يتعلق ابللغة ولسان العرب.

ها: الرتجيح والتنقيح واالختيار استعمل ابن العريب يف الرتجيح عبارات خمتلفة، أشهر  -7
للداللة  على القول الذي يراه أقرب إىل الصحة يف بيان مراد هللا تعاىل من كالمه، 

 يستعمل بعضها يف اختالف التضاد، وأخرى يف اختالف التنوع.
يطلق ابن العريب مصطلح الوجوه على قواعد الرتجيح، ومصطلح القانون على القواعد   -8

 اعد التفسري.عامة مبا فيها قو 
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 :أهم التوصيات -اثنيا

استكمال البحث يف موضوع قواعد الرتجيح عند اإلمام ابن العريب على مستوى القرآن كامال،  -1
 وذلك بتقسيم هذا العمل املقرتح على جمموعة من الطلبة من ذوي اهلمة العالية، واجلدية املميزة.

اعد الرتجيح يف النص التفسريي نظرا حث الطلبة على تناول مذكرات علمية تتعلق مبوضوع قو  -2
 حملدودية الدراسات يف هذا اجملال.

 توجيه الدراسات العلمية حنو العناية أكثر خبدمة تراث املغاربة، وخاصة يف جمال قواعد التفسري. -3
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 الصفحة رقم  اآلية اسم السورة اآلية

 ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ

 ةالبقر 

35 45 

 26 67 ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ

 25 102 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ

 91 115 گ  گ  ڳڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ

 48 125 ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ     ۉ

 31 127 ٱ  ٻ  ٻ     ٻ

 52 178 ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں

 86 180 ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ   ۅ  ۉ

 78 183 ٿ  ٿ  ٿ  ٹ       ٹ  ٹ

 25 190 وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ

 ۓ  ڭ  ڭ  ڭ

 

196 89 

 26 196 ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ    ۉ  ې

 68 197 ې  ې        ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ

 43 200 ں  ں  ڻ  

 76 203 ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ

 79 222 ڻ   ڻ  ڻ

 90 226 ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ    ٹ  ٹ



 فهــارس

 

121 
 

 84 229 ہ  ہ

 25 238 پ  پ   پ

  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ      ٹ
 

 آل عمران
 

93 77 

 67 106 ۇ  ۇ  ۆ  ۆ    ۈ

 26 161 ک  گ       گ    گ   گ

 42 180 ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ    ېئ  ېئ

  ڻ   ۀ  ۀ  ہ
4 59 

 70 11 گ  گ   گ  ڳ

 80 16  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ

 النساء

20 95 

 85 22 ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ 

 61 23 ڍ  ڌ  ڌ

 82 25 ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ

 26 34 ٿ  ٿ ٺ   ٺ 

 68 58 ۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ

 51 86 ی  جئ  حئ         مئ   ىئ  يئ  جب   حب

ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  

 چ  چ
92 81 

 49 101 حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب
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 38 102 ٱ  ٻ ٻ  ٻ  ٻ  پ

 77 176 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ

 ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک

 املائدة

1 54 

 67 4 ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ

 66 6 ڤ  ڤ    ڤ  ڤ         ٹ  ٹ  

 47 41 گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ

ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  

 ھ
44 50 

 65-58 95 ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅۉ

ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  

 ڈ
106 60-71 

 66 141 األنعام ڭ  ڭ  ۇ     ۇ

 68 114 هود ہ  ھ  ھ  ھ     ھ  ے       ے

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ  ڦ      

 ڃ
 56 24 يوسف

 41 87 احلجر ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ

 40 44 النحل ڤ  ڤٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ٿ   
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 59 69  ۀ  ہ  ہ

 19 5 طه ڈ     ژ  ژ  ڑ

 44 83 األنبياء ٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ

 62 50 األحزاب ڳ  ڱ    ڱ      ڱ  ڱ  ں

 76 23  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ      ڱ  ڱ    ں  ں

 44 41 ص يئ  جب  حب  خب      مب  ىبمئ  ىئ  

 25 12 املمتحنة ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ

 115 4 الليل ں  ں  ڻ       ڻ
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 الصفحة طرف الحديث

 57 إن قوما غلوا من املغنم
 68 إين عاجلت امرأة يف أقصى املدينة

 45 ذهب نم جراد من رِّجل عليه خر إذ يغتسل أيوب بينا
 47 زنيا وامرأة منا رجال إن: له فقالوا  هللا رسول إىل جاءوا

 101-95 لثابت أن أيخذ من زوجته جوز النيب 
 44 مناسككم عين خذوا

 56 روي أن قطيفة محراء فقدت
 50 ركعتني وأكثره الناس كان  ما آمن مبىن،  النيب بنا صلى

 53 عفوت لكم عن صدقة اخليل والرقيق
 49 لما قضى النيب صلى هللا عليه وسلم طوافهف

 42 أقرع شجاعا القيامة يوم جاء إال زكاته يؤدى ال مال من ما
 68 زمن احلديبية وأان أوقد مر يب النيب 

 42 هي السبع املثاين والقرآن العظيم
 49 وافقت ريب يف ثالث: قلت: اي رسول هللا
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 16-10 بن حممد بن العريب أبو حممد  عبد هللا
 23 أبو احلكم بن احلجاج 

 101 بكر بن عبد هللا املزين أبو عبد هللا 
 16-12 احلسن بن عمر اهلوزين أبو القاسم 
 18-17 خلف بن عبد امللك بن بشكوال 
 13 طراد بن حممد الزينيب أبو حممد 

 12 عبد الرمحن القاسم الشعيب 
 13 شفيع املري أبو احلسن  عبد العزيز بن

 17 عبد هللا بن حممد الصنهاجي "ابن األشريي"
 13 علي بن احلسن اخللعي أبو احلسن 
 10 عمر بن احلسن اهلوزين أبو حفص 

 17 عياض بن موسى اليحصيب "القاضي عياض"
 17 الفتح بن خاقان أبو نصر 

 16-14 حممد بن أمحد القفال الشاشي أبو بكر 
 29-18-16-13 ن الوليد أبو بكر الطرطوشي حممد ب

 17 حممد بن خري بن خليفة أبو بكر 
 17 حممد بن عبد هللا بن حيي اجلد أبو بكر 

 16-13 حممد بن علي التميمي املازري، أبو عبد هللا
 13 حممد بن عمار املايورقي 

 29-17-16-14 حممد بن حممد الغزايل الطوسي 
 10 لقاسم املعتمد بن عباد أبو ا

 13 نصر بن إبراهيم املقدسي أبو احلافظ 
 13 حيي بن علي احللواين 
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 .القرآن الكريم 

اإلتقان يف علوم القرآن، جالل الدين السيوطي، تح: حممد أبو الفضل إبراهيم، اهليئة املصرية  .1
 .م 1974هـ/ 1394العامة للكتاب، 

 – اإلسالمي األلباين، املكتب الدين انصر حممد، السبيل منار أحاديث جختري يف الغليل إرواء .2
 .1985 – 1405 ،1بريوت، ط

؛ دار الكتب العلمية، 3أحكام القرآن، أبو بكر بن العريب، تح: حممد عبد القادر عطا، ط .3
 .2003، 1424بريوت، 

 .2003لنشر والتوزيع، آراء أيب بكر بن العريب الكالمية، عمار طاليب، الط؛ الشركة الوطنية ل .4

إرشاد الفحول إيل حتقيق احلق من علم األصول، حممد بن عبد هللا الشوكاين، تح: الشيخ أمحد  .5
 .م1999 -هـ 1419؛ 1عزو عناية، دار الكتاب العريب، ط: 

 الدمام، افصالح، دار ؛2ط احلميدان، عصام: تح الواحدي، احلسن أبو القرآن، نزول أسباب .6
 م.1992 ه،1412

؛ دار الكتب العلمية، بريوت، 1شباه والنظائر، ابن جنيم املصري، تح: زكراي عمريات، طاأل .7
 .م1999ه، 1419

 .ه1422؛ املكتبة اإلسالمية، السعودية، 1أصول يف التفسري، حممد بن صاحل العثيمني، ط .8

والنشر،  أضواء البيان يف إيضاح القرآن ابلقرآن، حممد األمني الشنقيطي، الط؛ دار الفكر للطباعة .9
 م.1995

ه، 1407؛ الزهراء لإلعالم العريب، القاهرة، 1أطلس اتريخ اإلسالم، حسني مؤنس، ط .10
 .م1987



 فهــارس

 

127 
 

؛ دار ابن اجلوزي، السعودية، 1االعتصام، الشاطيب، تح: هشام بن إمساعيل الصيين، ط .11
 .م2008ه، 1429

 م.2002؛ دار العلم للماليني، بريوت، 5األعالم للزركلي، ط .12

؛ دار 1يف أمساء هللا احلسىن، أبو بكر بن العريب،ى تح: عبد هللا التورايت، ط األمد األقصى .13
 .2005، 1436احلديث الكتانية، املغرب، 

ه، 1426؛ دار الكتب العلمية، بريوت، 1انبعاث اإلسالم يف األندلس، حممد الكتاين، ط .14
 .م2005

 هـ1414 ؛1الكتيب، ط دارالزركشي،  الدين بدر هللا عبد أبو، الفقه أصول يف احمليط البحر .15
 م.1994 -

البحر احمليط يف التفسري، أبو حيان األندلسي، صدقي حممد مجيل، الط، دار الفكر،  .16
 ه.1420

 .1419 ،4:ط الرايض، التوبة، مكتبة الرومي، فهد ومناهجه، التفسري أصول يف حبوث .17

 علي: الدمشقي، تح مث البصري القرشي كثري  بن عمر بن إمساعيل الفداء أبو، والنهاية البداية .18
 م. 1988 - هـ ،1408 ؛1العريب، ط الرتاث إحياء شريي، دار

 .بغية امللتمس يف اتريخ رجال أهل األندلس، أبو جعفر الضيب، دار الكاتب العريب، القاهرة .19

البيان املغرب يف اختصار أخبار األندلس واملغرب، ابن عذارة املراكشي، تح: بشار عواد  .20
 .2003، 1434غرب اإلسالمي، ؛ دار ال1معروف، ط

 .اتج العروس من جواهر النفوس، الط، دار اهلداية، د.ت .21



 فهــارس

 

128 
 

؛ دار الفكر، بريوت، 2ريخ ابن خلدون، عبد الرمحن بن خلدون، تح: خليل شحادة، طات .22
 .م1988ه، 1408

؛ مركز الدراسات واملعلومات 1التحرير يف أصول التفسري، مساعد بن سليمان الطيار، ط: .23
 .م2014 -ه1435القرآنية، 

 هـ. 1984 تونس، للنشر، التونسية الدار عاشور، بن الطاهر حممد والتنوير، التحرير .24

 الذهيب، دار قَامْياز بن عثمان بن أمحد بن حممد هللا عبد أبو الدين مشس، احلفاظ تذكرة .25
 .م1998 -هـ1419 ،1لبنان، ط-بريوت العلمية الكتب

؛ املغرب، مطبعة 1عياض، تح: سعيد أعراب، ط:ترتيب املدارك وتقريب املسالك للقاضي  .26
 .م1983فضالة، 

 ه.1405 العريب، الكتاب دار ،1ط األنباري، إبراهيم: تح للجرجاين، التعريفات .27

 الرايض، التدمرية دار ؛1ط العبيد، سليمان بن علي ومناهجها، األحكام آايت تفاسري .28
 .م2010 ه،1431

؛ جامعة طنطا، كلية 1ين، حممد بسيوين، طتفسري الراغب األصفهاين، الراغب األصفها .29
 .ه1420اآلداب، مصر، 

تفسري آايت األحكام بني النظرية والتطبيق، منصور كايف، الط؛ دار العلوم للنشر والتوزيع،  .30
 .2012عنابة، 

 .التفسري واملفسرون، حممد حسني الذهيب، الط؛ مكتبة وهبة القاهرة .31

بن عبد هللا بن أيب بكر القضاعي، تح: عبد السالم التكملة لكتاب الصلة، ابن األابر، حممد  .32
 .م1995 -هـ1415اهلراس، الط؛ دار الفكر للطباعة، لبنان، ، 
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ت، و ؛ دار إحياء الرتاث، بري 1هتذيب اللغة، األزهري، تح: حممد عوض مرعب، ط .33
 .م2001

ن ؛ دار اب1تيسري الوصول إىل قواعد األصول ومعاقد الفصول، عبد املؤمن البغدادي، ط .34
 .اجلوزي السعودية

 جعفر أبو اآلملي، غالب بن كثري  بن يزيد بن جرير بن حممد، القرآن أتويل يف البيان جامع .35
 .الرسالة مؤسسة، شاكر حممد أمحد: تح ،الطربي

 إحياء دار، السلمي الرتمذي عيسى أبو عيسى بن حممد، الرتمذي سنن الصحيح اجلامع .36
 .وآخرون شاكر حممد أمحد، تح: بريوت – العريب الرتاث
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 .م2003هـ/ 1423الرايض، اململكة العربية السعودية، 
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 م.2013ه، 1434اإلسالمي، جامعة أم القرى، 
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 عمرو بن شداد بن بشري بن إسحاق بن األشعث بن سليمان داود أبو، داود أيب سنن .42
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