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  �ل��ال

ت�اول ال��� �الع�ض وال��ل�ل �عـ� معـال� ال�ـ�هج فـي تف�ـ�� "أح�ـام القـ�آن" للقاضـي 

وت����ـــه العل�ـــي وأحـــ�اث ع�ـــ�ه  تـــهض ح�اعـــ�َ و ـ)، ــــه543ال�ـــال�ي األن�ل�ـــي (تابـــ� الع��ـــي 

ال�عـال� ال��ه��ــة ال��ـ� ت�ـاول ، ��ـا ال�ار���ـة ال�ـي تفاعـل معهـا ����قـة فـّ�ة مـ� خـالل تف�ـ��ه

م�ه�ـه فـي ال�ال�ة: اس�فادته ال�ق��ة م� ال��اث ال�ف���� ق�له، وم�ه�ـه فـي ال�عامـل مـع اللغـة، و 

ادر ال�ف�ـ�� �ال�ـأث�ر، واألحادیـ� ال����ـة، واإلسـ�ائ�ل�ات، ومـ�� اع��ـاده علـى م�ـال�عامل مـع 

ال�ف�ــ�� �ــال�أ�، وقــان�ن ال�ــ�ج�ح فــي ال�ف�ــ��، وم�ه�ــه فــي ال�عامــل مــع م�ال��ــه، وم�قفــه مــ� 

وقــ�  ت���ـ� ال�ــ�هج ال�صـفي لل��ــام �ـإج�اءات ال��ــ� وت�ق�ـ� أه�افــه. . وقـ� تــ�ّ أحـ�اث ع�ــ�ه

 واسـ��عا�هد اب� الع��ي على ال��هج ال��ل�لي في تف�ـ��ه، ااع��أب�زها:  وصل ال��� إلى ن�ائج

مع ه�ا ال��اث ����قة ت��ُّ عـ� اح�ـ�ام ع��ـ� لـه مـع اح�فا�ـه  هت�اث ال�ف���� م� ق�له، وتعامل

اع��ــ� ابــ� الع��ــي علــى م�ه�ــي األثــ� ، ��ــا ل�ف�ــه فــي ال�قــ� ذاتــه ��ــ� ال��اق�ــة وال�قــ� والــ�دِّ 

ه، مع مالح�ة أنه �ان أك�� ت�سعًا ودقًة ونق�ًا في م��ان األث� واألخ�ـار، هـ�ا وال�أ� في تف��� 

؛ ومـ� �اإلضافة إلى أنه ق� ات�� م�قفًا نق��ًا إزاء األحادی� ال���فة وال��ض�عة واإلسـ�ائ�ل�ات

ل����ـه علـى ال��ــ��� الفقهـي والعقـ��، و�ــان  ���ــ��ـان ین�ـائج ال��ـ� أ��ـًا أن ابــ� الع��ـي 

ام�ـاز ابـ� الع��ـي بـ��� تف�ـ��ه للقـ�آن ال�ـ���، ، ��ـا ال�يء في ال�ّد على  م�ال��ـه �ع� ����ّ 
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ب�اقـــع م�ـــل�ي ع�ـــ�ه وم�ـــاكله�، وهـــ�ه ال��ـــ�ة زادت مـــ� قـــ�رة هـــ�ا ال�ف�ـــ�� علـــى ال�فاعـــل مـــع 

  .ع��ه وال�أث�� في أح�اثه

.م�هج ،تف��� ،أح�ام الق�آن، اب� الع��ي: ال�ل�ات ال�ف�اح�ة  

  الرحيم�سم اهللا الرحمن 

  �ق�مةال

  ... ال��� � وسالم على ��اده ال�ی� اص�فى

ی�جــ� فــي تــار�خ �ــّلِ علــ� ات�اهــاٌت ومــ�ارُس أساســ�ة ���ُِّلهــا أعــالم �ــارزون 

�ق�مـــــ�ن �اس���ـــــار تـــــار�خ هـــــ�ا العلـــــ� واســـــ��الص ع�ـــــارة خ��تـــــه ال��ه��ـــــة 

وال�ع���ة وف� رؤ�ة م�ض���ة ت��� �ال��اجعة وال�قـ� واإلضـافة؛ وفـي العـادة فـإن 

  ���ِّل ذروة ن�اجه� العل�ي. ه�الء األعالم ی�دع�ن ن�ائج ع�له� ه�ا في ��اٍب له� 

)، ه 543ه�ا األم� ی���ـ� ��ـ�ل ���ـ� علـى القاضـي ابـ� الع��ـي ال�ـال�ي (ت 

وتف�ـــ��ه الفـــّ� (أح�ـــام القـــ�آن)، الـــ�� ت�ـــعى هـــ�ا ال�راســـة إلـــى ب�ـــان وت�ل�ـــل أهـــ� 

خ�ائ�ـــه ومعال�ـــه ال��ه��ـــة ال�ـــي أك�ـــ��ه ال��انـــة العل��ـــة ال��م�قـــة فـــي تـــار�خ 

      �خ ال�ف��� الفقهي ��اصة.   ال�ف��� �عامة، وتار 

  م��لة ال�راسة

��ــاول هــ�ه ال�راســة ��ــيء مــ� ال�ف�ــ�ل وال��ل�ــل وال�ق�ــ�� �عــ� معــال� ال�ــ�هج ت

 ، وم�ا�عـةال�ف���� ال�ي ال�ـ�م بهـا القاضـي ابـ� الع��ـي فـي تف�ـ��ه "أح�ـام القـ�آن"

  .أث�ها ال����قي ��ه

  أه�اف ال�راسة 

ـــ� ���ـــ� مـــ� أئ�ـــة ت�ـــعى هـــ�ه ال�راســـة إلـــى ت��یـــ�  أهـــ� الع�اصـــ� ال��ه��ـــة ل�فّ�ِ

ال�ف�ـــــ�� الفقهـــــي، وز�ـــــادة ح�ـــــ�رها فـــــي وعـــــي ال�ارســـــ�� لعلـــــ� ال�ف�ـــــ�� ع��مـــــا 

  في ال�ف��� الفقهي خ��صًا.  وال�اح��� ولل���غل��
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  أه��ة ال�راسة

���� أن �أخ� �ه ال�ارس�ن وال�ف��ون  ل معال� ال��هج ال��روسة ه�ا ن��ذجاً ت��ِّ 

 الق�ــ�ر �عــ� ال�ــّ�ِ مــ� ��ــاه� فــيال�عاصــ�ون ال�ه��ــ�ن �ال�ف�ــ�� الفقهــي،  و 

فـــي الع�ـــل ال�ف�ـــ��� ال�عاصـــ� فـــي م�ـــال  ال�ـــ�مالعل�ـــي وال��ه�ـــي الـــ�� ن�ـــه�ه 

  ال�ف��� الفقهي.

  ال�راسات ال�ا�قة ذات ال�لة:م� 

، أك�فـــي بـــ��� تف�ـــ��هابـــ� الع��ـــي و ال�ـــي ت�اولـــ�  ال��ـــ� األكاد���ـــةت�جـــ� �عـــ� 

  :ال��اب�� ال�ال��� م�ها

 م�ــ�فى إبــ�ا���  .ابــ� الع��ــي ال�ــال�ي اإلشــ��لي وتف�ــ��ه أح�ــام القــ�آن

  م. 1991ع�ان،  ،، دار ال��ل، دار ع�ار، ب��وت1 � ،ال���ي

  م�ـــادر ال�ف�ـــ�� الفقهـــي ع�ـــ� ابـــ� الع��ـــي ال�ـــال�ي فـــي ��ا�ـــه "أح�ـــام

، دار الف��ف�ــــاء، �ــــ�ابل�، 1 � ،ال���ــــع دمحم م��ــــف الق�ــــا�ي .القــــ�آن"

م� فـي ق�ــ� �ّ وهـ�ا ال��ــاب فـي األصــل رسـالة ماج�ـ���، ُقــ م.2009ل���ـا، 

  .م�2008/2009ل�ة اآلداب، جامعة الفاتح، ال�راسات اإلسالم�ة في 

  في ه�ا ال���. ه�ی� ال��اب��وق� اس�ف�ت م� 

  م�هج ال�راسة

ال�صــفي الــ�� �ع��ــي �ــال���ع ال��ــ�ي لل�ــادة العل��ــة ل�ف�ــ�� تــّ� اســ���ام ال�ــ�هج 

  "أح�ام الق�آن" ����قة عل��ة تق�م على ال����� وال��ل�ل واالس���اج وال�ق���.

          
  

  ����هال

القـــ�آن ال�ـــ��� ل��ق�ـــ� مقاصـــ� ���ـــ�ة، ���ـــ� ج�عهـــا فـــي مق�ـــ�ی�  أنـــ�ل هللا  

  ع����� ه�ا:
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، وق�ــا�ا اإلن�ــان، ت�ــ��ح ال��ــ�ر ال��ــ�� حــ�ل ق�ــ�ة وجــ�د هللا  أوله�ــا:

م� ح�� ال���أ وال����، وص�اغة رؤ�ة ج�ی�ة لل�ـ�ن والعـال�، و��ـان ال��ـ�دات 

   والع�اصـــ� ال��ه��ـــة ال��ـــ�� لل�عامـــل معه�ــــا وت�ـــ���ه�ا فـــي إ�ـــار ع��د�ــــة هللا

لـــ� آ�ـــات العق�ـــ�ة وال�ـــ�ن  -ســـ��انه- وم�ه�ـــه، وم�فعـــة خلقـــه أج�عـــ��. وقـــ� ت�فَّ

وال�ــار�خ والق�ــ� ال�ــ���رة فــي القــ�آن ال�ــ��� ب��ــان �ــل مــا ی�علــ� بهــ�ا ال�ق�ــ� 

  األول.

تقــ��� و�صــالح ســل�ك اإلن�ــان فــي هــ�ه األرض فــ�دًا �ــان أم ج�اعــًة،  ثان�ه�ــا:

تغ��ـ� ح�اتـه وت�ج�ههـا ن�ــ�  وم���عـًا �ـان أم أمـًة، وه�ای�ـه إلـى مــا ��ـاع�ه علـى

  األف�ل في �ل األم�ر، وعلى �افة الُ�ُع�. 

لـــ� بهـــ�ا ال�ق�ـــ� آ�ـــات ال��ـــ��ع واألخـــالق وال����ـــة وال�ـــل�ك ال�ـــي  وقـــ� ت�فَّ

كانـــ� م�ضـــع اه��ـــام  ال�ف�ـــ��� م�ـــ� ن�ـــأة علـــ� ال�ف�ـــ�� ن�ـــ�ًا ل�اجـــة ال����ـــع 

ال��ــادات  � ه علــى م�ــ�� اإلســالمي ال�ل�ــة م�ــ� ن�ــأته ل�ع�فــة شــ�ع هللا واالل�ــ�ام �ــ

  والعق�د وال�عامالت، و�ل وج�ه الفعل اإلن�اني في �ل م�احي ال��اة. 

وفــي ال���قــة فإنــه ��ــ�� ���ــة داللــة ���ــ� مــ� آ�ــات األح�ــام علــى أح�امهــا فقــ� 

اخ�لف� اس���ا�ات العل�اء م�ها، اب��اًء م� ع�ـ� ال�ـ�ا�ة وال�ـا�ع��، واخ�لفـ� 

ــــاهج ����عــــة ال�ــــال االج�هــــادات الف ــــى هــــ�ه اآل�ــــات ح�ــــ� م� قه�ــــة ال��ــــ���ة إل

.�   االج�هاد وأص�له ال�ي �ع���ها و���� عل�ها �ل ف��ه ومفّ�ِ

وق� سار األم� على ه�ا ال��ـ�ال فـي ع�ـ� االج�هـاد الفقهـي وتـ�و�� العلـ�م، أ� 

في الق�ون اله���ة ال�الثة األولى، أما �ع� ذل�، أ� في ع�� اسـ�ق�ار ال�ـ�اه� 

ل أصــ�لها االج�هاد�ـــة، و�عــ� �هـــ�ر ال��لفــات الفقه�ـــة وال�ف�ـــ���ة الفقه�ــة، واك��ـــا

ال��ــــ�� فقــــ� �هــــ�ت م���عــــة مــــ� ال�فاســــ�� اخ��ــــ� ب�ف�ــــ�� آ�ــــات ال��ــــ��ع،  

واســ���ا� األح�ــام م�هــا، وفــ� أصــ�ل وم��ــ�ر ال�ــ�ه� الفقهــي الــ�� ی��ــ�ه� �ــه 

ــ� الف��ــه مــع انف�ــاح وحــ�ار ونقــ� ل���ــة ال�ــ�اه� ِب�َ�ــ� م��لفــة ح �ــ� �ــل ال�فّ�ِ

�، واس��� ه�ا األم� ح�ى وصل�ا إلى الع�� ال��ی�.   مفّ�ِ
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، ال�ــي ت�ــه� 1وه�ــ�ا فإن�ــا ن�ــ� بــ�� أیــ�ی�ا ال�ــ�م عــ�دًا مــ� ��ــ� ال�ف�ــ�� الفقهــي

��ــ�� ع�ا�ــة األمــة �ــالق�آن ال�ــ���، ومــ�� ع�ای�هــا وح�صــها  علــى ضــ�� وت��ــ�� 

ل�ــ�� الق�آن�ــة ال�ــي كــل تفاصــ�ل ح�ــاة أف�ادهــا وم���عاتهــا وفــ� م���مــة األح�ــام وا

مـ� ال�ل�ـات  ج��عـاً  أن�لها هللا تعالى ل���ن رح�ة وشفاء لل��م��� ول���ج ال�ـاس

َـ� الن�ـورِ بِـ�ِذِْن  ر، �ق�ل هللا تعالى:إلى ال��  �ِ لَُمـاِت إ َج الن�ـاَس ِمـَن الظ� اَلر كَِتاٌب أَنزَْلَناُه إَِلْيَك لُِتْ�ِ

 ِ اِط اْلَعزِيز َ�ِ �َ�ِ   .2اْلَحمِيدِ َرب��ِْم إ

وق� شه�ت ح��ة ال�ف��� الفقهي ال���لة مقار�ات م�ه��ة م���عة وم�ع�دة 

مــ� ح�ــ� ال�ــ�� وال��ــادر و���قــة العــ�ض وال�ــ�هج ��ــ�� ع�امــل ع�یــ�ة م�هــا 

ـ� مـ� ع�لـه،  �، واخـ�الف ق�ـ� �ـل مفّ�ِ ال�ل��ة ال��ه��ة ال�الم�ة والفقه�ة لل�فّ�ِ

اته� العل��ة، وت����ه� العل�ي ال�اص، ف�ًال ع� اخ�الف ع��ر ال�ف���� و���

والعلـــ� الـــ�� غلـــ� علـــى �ـــل واحـــ� مـــ�ه�، ومـــ�� تـــأث�ه واه��امـــه �ع�ـــ�ه وأح�الـــه 

  .3ال�ار���ة

          

  

                                                           
نـــ��� مـــ� بـــ�� أبـــ�ز هـــ�ه ال�فاســـ�� ع�ـــ� العل�ـــاء ال��قـــ�م��: "أح�ـــام القـــ�آن" إلســـ�اع�ل بـــ� إســـ�� ال�ه�ـــ�ي  )1

ه)، "أح�ــام القــ�آن" لل��ــا اله�اســي ال�ــافعي  371"أح�ــام القــ�آن" لل��ــاص ال��فــي (ت ه)،  282ال�ــال�ي (ت 

ه)، "ال�ــــامع ألح�ــــام القــــ�آن" للق���ــــي ال�ــــال�ي 543ه)، "أح�ــــام القــــ�آن" البــــ� الع��ــــي ال�ــــال�ي (ت 405(ت 

عـــة واألح�ـــام ه)، "ال��ـــ�ات ال�ان 826(ت ه)، "ك�ـــ� الع�فـــان فـــي فقـــه القـــ�آن" ل�قـــ�اد ال�ـــ��ر� اإلمـــامي 671(ت

ه). ونـ��� مـ� بـ�� أبـ�ز هـ�ه ال�فاسـ�� فـي الع�ـ� ال�ـ�ی�:  832ال�اض�ة القا�عة" ل��سف ال�الثي ال��ـ�� (ت

"ن�ــل ال�ــ�ام فــي تف�ــ�� آ�ــات األح�ــام" ل���ــ� صــ�ی� خــان، "تف�ــ�� آ�ــات األح�ــام" ل���ــ� علــي ال�ــا�� وآخــ���، 

  "تف��� آ�ات األح�ام" ل��اع الق�ان، ""
ـــ�. ان�ـــ�، دمحم ح�ـــ�� الـــ�ه�ي،آ�ـــات األح�ـــام+ ـــ�ی� ع� ، 6 �ال�ف�ـــ�� وال�ف�ـــ�ون،  : تف�ـــ�� واســـ���ا�" ل�ـــ�ر ال

 ، ع�ـ� الغفـ�ر جعفـ�، �ال�ف��� وال�ف��ون في ث��ه ال��ی�؛  473-2/467م)،  1995(ب��وت، م���ة و��ة، 

ال�ـ�ی�: ق�ـا�ا أصـ�ل�ة ال�ف�ـ�� الفقهـي ؛ ع�� رب ال��ي عال�، 532-525م)، 2007(القاه�ة، دار ال�الم،  1

  .37-1/12)، 2005، (م���رات جامعة ع�� ال�ال� ال�ع��، ت��ان، وفقه�ة
  .1 اآل�ة: س�رة إب�ا���، )2
؛ نائلــة 95-91) 1413 ، ( ال��ــاض: م���ــة ال���ــة،1 ، �أصــ�ل ال�ف�ــ�� وم�اه�ــهقــارن بــــــ: فهــ� ال�ومــي،  )3

ب�ـــــ�وت: ال���ــــــ� ال�قــــــافي ء، ( الـــــ�ار ال���ــــــا1 ، �األســــــ�ة واخــــــ�الف ال�فاســــــ�� ق�ـــــا�ا ال�ـــــل��ي ال�اضــــــ��،

 . 27-24)، 2002الع��ي،
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  ��ي: ح�اته وت����ه العل�ي وع��هالقاضي اب� العال���� األول: 

  والدته ون�أته ال��ل� األول:

هـــ� أبـــ� ��ـــ� دمحم بـــ� ع�ـــ� هللا بـــ� دمحم بـــ� ع�ـــ� هللا بـــ� أح�ـــ� بـــ� الع��ـــي 

  ال�عاف��، ی��هي ن��ه إلى ق��ان.

) فـي م�ی�ـة إشـ��ل�ة، فـي �ـالد األنــ�ل�، ـهــ 468ُولـ� ابـ� الع��ـي فـي عـام (

في ب�� علٍ� وس�اسة، ف�ال�ه أب� دمحم ع�� هللا ب� الع��ي، �ان م� وجهـاء وأ��ـان 

ال�ــارز��، ح�ــ� �ــان وز�ــ�ًا لل�ع��ــ� بــ� ��َّــاد آِخــ� ملــ�ك إشــ��ل�ة وعل�ــاء إشــ��ل�ة 

ق�ـل سـق��ها علـى یـ� ال�ـ�ا����، و�ـان مـ� أهـل اآلداب ال�اسـعة وال�فـ�� وال��اعـة 

فـي علــ�م شـ�ى، و�ــان مــ� ��ـار أصــ�اب ابـ� حــ�م ال�ــاه��، و�ـان ب��ــه م��ــ�ً� 

له اب�ه أب�  ��� م� عل�م ومعارف، للعل�اء واألد�اء، و�ل�ه ی�جع الف�ل ���ا ح�َّ

  ).ــه 493وما ته�أ له م� لقاء أئ�ة العل� وال�ی� في ع��ه، ت�في في عام (

لــي،  بــ�أ ابــ� الع��ــي ت��ــ�له العل�ــي علــى یــ� والــ�ه، فع�ــه أخــ� تعل��ــه األوَّ

ول�ــ� ل��ــ�ة أشــغال والــ�ه وارت�ا�ــه ��هــام ال�ولــة �اع��ــاره وز�ــ�ًا ألم�ــ� إشــ��ل�ة فــي 

فقــ� عهــ� �ــه إلــى ثالثــة معل�ــ��، أحــ�ه� ل�ــ��  -بــ� ��ــادال�ع��ــ� -ذلــ� ال�قــ� 

القــ�آن ال�ــ��� �أح�فــه ال�ــ�عة، وال�ــاني ل�عل��ــه الع���ــة، وال�الــ� ل��ــاد� ال��ــاب، 

ف��ق الق�آن، وه� اب� ت�ع س���، ول� ی�لـغ ال�ادسـة ع�ـ�ة مـ� ع�ـ�ه ح�ـى أتقـ� 

  .1دب وال�ع�الق�اءات الع��، وج�ع ف��نًا م� الع���ة، وَمَه� في اللغة واأل

  رحل�ه العل��ة إلى ال���ق  ال��ل� ال�اني:

ما إن بلغ اب� الع��ي ال�ا�عة ع��ة م� ع��ه، ح�ى ش�ع ��ـ��ة والـ�ه فـي      

رحلــة عل��ــة إلــى ح�اضــ� الغــ�ب اإلســالمي، وم�اكــ� العلــ� فــي ال�ــ�ق اإلســالمي 

ه). فـــ�ار وأخـــ� العلـــ� علـــى أیـــ��  495-485ل�ـــ�ة زادت علـــى ع�ـــ� ســـ��ات (

اء: مالقة، غ�نا�ة ، ال���ـة، ��ا�ـة، ع�ا�ـة، س�سـة، الق�ـ�وان، ب�قـة، القـاه�ة، عل�

                                                           
 ،، ب��وت1 ، ت�ق�� إح�ان ��اس، �و��ات األ��ان وأن�اء أب�اء ال�مان ان��، أح�� ب� دمحم ب� خل�ان، )1

 اؤو� �دمحم، ت�ق��: شع�� األرنس�� أعالم ال��الء. ش�� ال�ی� ال�ه�ي، 297-4/296، م1971دار صادر، 

  .20/198، م1985، ب��وت، م�س�ة ال�سالة، 1 ن��� الع�ق��سي، �
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القـــ�س، دم�ـــ�، �غـــ�اد، م�ـــة ال���مـــة، ال��ی�ـــة ال��ـــ�رة، اإلســـ���ر�ة. وفـــي هـــ�ه 

َل اب� الع��ي قاع�ته العل��ة ال�اس�ة وال�املة في �ل العل�م  ال��ائ� العل��ة ح�َّ

ـ� فـي علـ�م القـ�آن وال�ف�ـ�� والقـ�اءات، اإلسالم�ة واللغـة الع���ـة وآدابهـا.  فقـ� ت��َّ

ـــَ�ق، وال��ـــ�ف، وعلـــ�م  وعلـــ�م ال�ـــ�ی� درا�ـــًة وروا�ـــًة، وعلـــ� ال�ـــالم والعقائـــ� والِف

ال��ـــ� وال�ـــ�ف وال�الغـــة، وال�ـــع� واألدب وال�ـــار�خ. وعـــاد مـــ� رحل�ـــه إلـــى �ـــالد 

العلـ�  األن�ل� ب�اٍد عل�ي ل� ���� أن عـاد �ـه أ�  عـال� أن�ل�ـي آخـ� زار و�لـ�

  .1في �الد ال��ق اإلسالمي

إلـى بلـ�ه  ]ابـ� الع��ـي[: ".. وعـاد قـال ع�ـه ال�ـ���ي فـي ��ا�ـه ��قـات ال�ف�ـ���

�عل� ���� ل� ُی�خله أحٌ� م� ق�له م�� �ان� له رحلة إلى ال���ق، و�ان م� أهل 

مًا فـي ال�عـارف �لهـا.ال�ف�� في العل�م واالس���ار ف�هـا وال��ـع لهـ مـْ�  أحـ� ا مقـ�َّ

مــ� انفــ�د �األنــ�ل� �علــ� اإلســ�اد، ثاقــ� الــ�ه� مالزمــًا  �بلــغ رت�ــة االج�هــاد، وأحــ

  . 2ل��� العل�، صارمًا في أح�امه ه���ا على ال�ل�ة"

  ش��خه ال��ل� ال�ال�:

ذ��نا في الفق�ة ال�ا�قة أن اب� الع��ي تلقى العل� على أكاب� عل�اء ع�ـ�ه 

مي، ون�ـــ� ه�ـــا نـــ��� مـــ� بـــ�� هـــ�الء الـــ�ی� ال�قـــى بهـــ� فـــي �ـــالد ال�ـــ�ق اإلســـال

العل�ــاء األســ�اء ال�ال�ــة فقــ�: الف��ــه أبــ� ��ــ� ال����شــي ال�ــال�ي، والقاضــي أبــ� 

ال��ـــ� م�ـــ�م بـــ� مـــ�زوق، وأبـــ� الفـــ�ح ال�ق�ســـي الـــ�� أخـــ� ع�ـــه ��ـــ� ال�ـــ�اح 

وغ��ها، وأب� الف�ل األب��رد� األدی� ال��ه�ر، وأب� دمحم ال���� ال��ـ��، وأبـ� 

أح�ــــ� ال�اشــــي رئــــ�� ال�ــــاف��ة فــــي �غــــ�اد ومــــ� عل�ــــاء ال��رســــة  ��ــــ� دمحم بــــ�

ال��ام�ــة، وح�ــة اإلســالم أبــ� حامــ� الغ�الــي ح�ــ� قــ�أ عل�ــه م���عــًة مــ� ���ــه، 

وه� ال�� َأدخَل إلى األن�ل� ��ا�ـه إح�ـاء علـ�م الـ�ی�؛ وأبـ� القاسـ� إسـ�اع�ل بـ� 

                                                           
��قات أح�� ب� دمحم األدنه و�، . 199-20/197، س�� أعالم ال��الءان��، ش�� ال�ی� ال�ه�ي،  )1

، م1997ه/���1417ة العل�م وال���، ال��ی�ة ال���رة: م ،1 ، ت�ق�� سل��ان ب� صالح ال���، �ال�ف����

180-181.  
، 1396/1976القاه�ة: م���ة و��ة، ، 1 ، ت�ق�� علي دمحم ع��، ���قات ال�ف����جالل ال�ی� ال����ي،  )2

105.  
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شـ�خ �غـ�اد فـي  ع�� ال�ل� ال�اك�ي ال��سي، وأب� ز���ا ���ى ب� علي ال����ـ�� 

اللغة و األدب، وال�اف� أبـ� عـام� دمحم بـ� سـع�ون ال��ـ�رقي ال�غـ�اد� ال�ـاه��، 

وأبــ� ال��ــ�� دمحم بــ� �علــى الفــ�اء ال���لــي، وال�ــاف� أبــ� دمحم جعفــ� بــ� أح�ــ� بــ� 

. وه�ـ�ا فإن�ـا نــ�رك مـ� ت�ـّ�ع شــ��خ ابـ� الع��ـي، مــا 1ال�ـ�اج ال���لـي مقـ�� �غــ�اد

ي ومال�ي و�اه��، وم� ت�ّ�ع ما ام�ازوا �ـه مـ� قـ�اءٍة، ب�� ح�في وشافعي وح��ل

وتف�ـــ��، وت�ـــ�ی�، وفقـــه، وأصـــ�ل، ولغـــٍة، وأدب، وت�ـــ�ٍف، وعلـــ� �ـــالم، ح�ـــَ� 

  وت�ّ�َع وش��ل العل� ال�� أحا� �ه  أث�اء رحل�ه العل��ة ال����رة.

  ع�له في الق�اء وال�عل�� ال��ل� ال�ا�ع:

د مـ� م�اكـ� العلـ� فـي العـال� عاد اب� الع��ي إلى  بلـ�ه إشـ��ل�ة �عـ � أن تـ�وَّ

اإلســالمي فــي ع�ــ�ه، وأخــ� ن�ــ��ه مــ� معــارف زم�ــه، وفــي ال���قــة فقــ� ســ�ق�ه 

س�ع�ه العل��ة ال����ة إلـى و��ـه،  ح�ـ� ت�ـاب� ال�ـاس إلـى ال��ح�ـ� �ـه واالل�قـاء 

�ه، وش�َّ �الب العل� م� �ل أن�اء األن�ل� ال�حال إل�ـه ل�أخـ�وا العلـ� بـ�� ی��ـه. 

ه أم�� إش��ل�ة "س�� بـ� ح�ام وأم�اء و��ه، ووالَّ  -أ��اً – � ع�ف  ق�ره العل�يوق

ـــهأ ـــه إال بـــي ��ـــ� الل��ـــ�ني" م��ـــ� ال�ـــ�ر� ل ، وهـــ� م��ـــ� ر��ـــع ال ��ـــل إل�

ال�ـف�ة مــ� العل�ـاء والفقهــاء، و��علهــ� فـي م�ــاّفِ الــ�زراء و��ـ�اء رجــال ال�ولــة، 

الــ�ز��. ثــ� ولــيَّ الق�ــاء ومــ� ه�ــا فقــ� وجــ�نا �عــ� معاصــ��ه ��لــ� عل�ــه لقــ� 

علــــى إشــــ��ل�ة، ف�انــــ� لــــه ســــ�رٌة م�ه��ــــة فــــي ال�ــــال���، مــــع ال�فــــ� �ال��ــــاك��، 

،ول�ـــ� و��ـــ�� هـــ�ه األســـ�اب 2وصـــ�امٌة �ـــاألم� �ـــال�ع�وف وال�هـــي عـــ� ال���ـــ�

م���عــة لــ� ی���ــ� لــه ال�قــاء مــ�ة ���ــة فــي هــ�ا ال���ــ� ل��ــ�ة ال���ــ�ر�� م�ــه 

ال�� ال ���ى فـي  ة ال�ي سل�ها ه�ا القاضي ال���هال�ی� ل� ی�تاح�ا لل���ة العادل

لــ�ل� ع�ــل هــ�الء ال���ــ�رون علــى ت����ــه، وهــ�ا لألســف مــا  ،ال�ــ� ل�مــة الئــ�

�ــ� إذا اســ��اع هــ�الء ت�قــ� لهــ� �عــ� ث�ان�ــة أشــه� مــ� ت�ل�ــه هــ�ا ال���ــ�. ول

� م��ــ� الق�ــاء، فــإنه� لــ� ��ــ���ع�ا إ�عــاده عــ� حلقــات العلــ� عــال�ــاس ع�لــه 

                                                           
 .199-20/198، س�� أعالم ال��الء؛ ال�ه�ي، 4/296 ،و��ات األ��اناب� خل�ان،  ان��، )1
  .   201-20/200، س�� أعالم ال��الء؛ ال�ه�ي، 4/297، و��ات األ��ان ان��، اب� خل�ان، )2
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فقــ� تفــ�َّغ  ذلــ� � ون�ــ� ال�عــارف بــ�� أب�ــاء األنــ�ل�، بــل علــى الع�ــ� مــ�وال�علــ�

�عــ� ع�لــه، أك�ــ� فــأك��، لهــ�ه ال�ه�ــة العل��ــة، وخّلــف ل�ــا جــ�ًال مــ� العل�ــاء ح�ــل 

ن���ة م�  ل�اء العل� �ع�ه في األن�ل�، ��ا أنه ت�ك لل��ارة اإلسالم�ة م���عةً 

���ـه ور��ـع مقامـه  �ـه� علـى علـ�ِّ ال��لفات في م��لف ف�وع العل�م اإلسالم�ة، ت

ورســ�خ فه�ــه، ودقــة ت���قــه فــي �ــل الق�ــا�ا وال��ــائل ال�ــي تعــ�َّض لهــا �ال��ــ� 

  وال�أل��.

  م�لفاته العل��ة ال��ل� ال�ام�:

ثـ�وة عل��ـة ضـ��ة، سـاع�ه  الع��ي ق� ت�ك لل��ل��� م� �ع�ه قل�ا إّن اب�

ـــ��  ـــه عـــ� الق�ـــاء، وتفّ�غـــه لل�عل علـــى إن�ازهـــا االب�عـــاد عـــ� ال��اصـــ� �عـــ� ع�ل

واالشــ�غال �ال�ــأل�� العل�ــي. وفــي ال���قــة فــإن م�لفاتــه ت��ــ� علــى ال��ــع�� م�لفــًا 

في ال�ف��� وال��ی� والعق�ـ�ة والفقـه واألصـ�ل وال�ـار�خ وال��ـ� واألدب وال��اسـة، 

ومـا زال ق�ـٌ�  ��ی�، فق� فق�نا ق��ًا ال �أس �ه مـ� هـ�ه ال��لفـات،ول�� لألسف ال

ك��� م�ها ح�ـ�� ال�����ـات وخـ�ائ� ال��ـ� ح�ـى اآلن، ولـ� �عـ�ف ���قـه إلـى 

. غ�ـــ� أن هـــ�ه ال��ـــ� ال���ـــ�رة، وعلـــى الـــ�غ� مـــ� 1ال��ـــ� م�هـــا إال ��ـــعة ��ـــ�

ال�ــي قــام بهــا ابــ�  قّل�هــا، �ا��ــٌة لل�اللــة علــى ال��ــاه�ة العل��ــة ال���ــ�ة واألصــ�لة

ـــ�ان العلـــ�م اإلســـالم�ة فـــي �ـــالد األنـــ�ل� ��ـــ�ل خـــاص، والعـــال�  ـــي فـــي م� الع��

اإلسالمي ���ل عام في ع��ه، وال�ي مازال� حاض�ة �����ها وثقلها العل�ـي فـي 

  ح�ات�ا العل��ة ال�عاص�ة.

 :2سأك�في ه�ا �اإلشارة إلى م�لفاته في م��ان تف��� الق�آن وعل�مه

                                                           
، 1 ، �مـع القاضـي أبـي ��ـ� بـ� الع��ـي؛ سع�� أعـ�اب، 201، 20/199، س�� أعالم ال��الءان��، ال�ه�ي، ) 1

ــــف (173-121، ص: 1407/1987ب�ــــ�وت، دار الغــــ�ب اإلســــالمي،  ) ��ا�ــــًا البــــ� 92. ح�ــــ� أح�ــــى ال��ل

 الع��ي.
مــع ضــ�ورة اإلشــارة إلــى أن ابــ� الع��ــي �ــان، ف�ــًال عــ� جهــ�ده فــي ال�ف�ــ�� وعلــ�م القــ�آن، مــ� أبــ�ز عل�ــاء  )2

ال��ی� ال���� وش�احه في األن�ل� في ع��ه، م� أب�ز م�لفاته في هـ�ا ال��ـال: عارضـة األحـ�ذ� ��ـ�ح جـامع 

مالــــ�، ال��ــــ��� فــــي شــــ�ح ال��مـــ��، ال�ــــ�� فــــي شــــ�ح م��ــــأ مالــــ� بــــ� أنــــ�، ت�ت�ــــ� ال��ــــال� فــــي شــــ�ح م��ــــأ 

  ال������. 



  

  
  من معالم المنھج في  تفسیر "أحكام القرآن"  للقاضي ابن العربي

 

  : العلوم الشرعیة واإلنسانیةمجلة الجامعة األسمریة
32 

وه� تف���ه ال�� ن��ه ه�ا به�ه ال�راسة؛ األح�ام ال�غ��: وه�  :أح�ام الق�آن

م���ــ� تف�ــ��ه" أح�ــام القــ�آن"؛ ال�اســخ وال���ــ�خ فــي القــ�آن؛ قــان�ن ال�أو�ــل فــي 

تف��� الق�آن؛ ال�ق��� م� الق�اءات؛ أن�ار الف�� في م�ال� الـ���، وهـ� تف�ـ�� 

�ـ� إلقائـه دروسـا فـي م�ـال� كامل للق�آن ال����، قام  اب� الع��ي ب�أل�فه عـ� �� 

عامة في ال��اج� خـالل ع�ـ��� سـ�ة، وهـ�ا ال�ف�ـ�� �قـع فـي ث�ـان�� م�لـ�ا، فـي 

كل م�ل� ألف ورقة. (مفق�د)؛ الُ���ل��. أ� ُم��ل الق�آن ال���� وال��ة ال���فة. 

؛ "ت�ت�ـــ� آ� 1(مفقـــ�د)؛ شـــ�ح حـــ�ی� "أنـــ�ل القـــ�آن علـــى ســـ�عة أحـــ�ف" (مفقـــ�د)

�ه "ال�اسخ وال����خ" أث�اء ت�ـ�ی�ه ل�ـ�رة األنعـام، ح�ـ� قـال: الق�آن" ذ��ه في ��ا

ـــاب  ـــا وجهـــه فـــي "ت�ت�ـــ� آ� القـــ�آن"، وهـــ� �� ـــل، لعـــارض ب�� "واألح�ـــام ف�هـــا قل�

أخف��اه �ع� أن ج�ع�اه، ل�ا رأی�ا ��ه م� عل�ه علـى أقـ�ار أهـل ال�مـان، وأنـه لـ�� 

 ف�ضع�اه في َسَ�ب خفي"
ّ
  . 2له في ه�ه األق�ار حفي

  �ه� اب� الع��ي الفقهي والَعَق��م ال�ادس: ال��ل�

عــاش ابــ� الع��ــي فــي الــ�ور ال�ــام� مــ� أدوار الفقــه اإلســالمي الــ�� ی�ــ�أ 

مــ� م���ــف ال�ائــة ال�ا�عــة إلــى حــ�ود أواســ� القــ�ن ال�ــا�ع اله�ــ��، وهــ� ��ــ�ل 

ه)  310عام ع�� ال���د وال�قل�� الفقهي، فلـ� �ـأت �عـ� أبـي جعفـ� ال��ـ�� (ت

�ـــة االج�هـــاد ال��لـــ�، ل�ـــ� �هـــ� رجـــال لـــ� �قفـــ�ا ع�ـــ� حـــ�ود ال�قل�ـــ� مـــ� أئ إمـــامٌ 

ثــار ال����ــة وأقــ�ال ال�ــلف، ال��ــ�، بــل ســاروا علــى ب�ِّ�ــة مــ� األمــ�، ف��عــ�ا اآل

ال�وا�ات، واس�����ا األح�ام م� ی�اب�عهـا، وحـاول�ا أن یـ�دوا الفـ�وع إلـى  مّ���او 

�اللـة عل�ـه. و���ـ� ل�ـا أن أص�لها، و�ان� له� م�اقف م�ه�رة في ب�ـان ال�ـ� وال

  مــ� هــ�ه ال��قــة مــ� العل�ــاء، القاضــي أبــ� ��ــ� بــ� الع��ــي الــ�� تلقَّــى العلــ�  نعــ�َّ 

علـى أیـ�� عل�ـاء مع�ـ� ال�ـ�ارس الفقه�ـة  -على ال�غ� مـ� أنـه مـال�ي ال�ـ�ه�-

                                                           
ب�ـ�وت: دار ال��ـ�  ،، د.�،ال�ی�اج ال��ه� فـي مع�فـة أ��ـان ال�ـ�ه�ان��، ب�هان ال�ی� إب�ا��� ب� ف�ح�ن،  )1

، ابـ� الع��ـي ال�ـال�ي اإلشـ��لي وتف�ـ��ه أح�ـام القـ�آن؛  م��فى إب�ا��� ال���ي، 284-281 ،د.ت)(العل��ة، 

 .   34-27 ،1411/1991دار ع�ار، -ال��لع�ان، دار -، ب��وت1 �
، م��ع ال�ل� فه� 1 ، ت�ق�� م��� ال�راسات الق�آن�ة، �اإلتقان في عل�م الق�آن جالل ال�ی� ال����ي، )2

 .5/1837، ه 1426ل��اعة ال���ف ال����، ال��ی�ة ال���رة، 
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في ع��ه م� شاف��ٍة وأح�اٍف ومال��ـٍة وح�ابلـٍة و�اه��ـٍة، ��ـا أنـه احـ�ف� ل�ف�ـه 

�ة ��ـ� االخـ�الف عـ� إمـام م���ـه، �اإلضـافة إلـى م�اق�ـاته ال�ـ�ة في ق�ا�ا ���ـ

  وال�ق��ة ل�ل ال��اه� األخ��.

وأما م� ح�ـ� م���ـه الَعَقـ��، فقـ� �ـان ابـ� الع��ـي أشـع�� ال�ـ�ه�، یـ�ه� إلـى 

ما ذه� إل�ه  أهـل ال�ـ�ة وال��اعـة، و�ـ�د علـى أصـ�اب الفـ�ق األخـ��، و�هـاج� 

��هــــ� ذلـــــ� جل�ــــا فــــي ��ا�ـــــه "الع�اصــــ� مـــــ� الفالســــفة وغــــالة ال���ـــــ�فة، ��ــــا 

الق�اصـــ�"، و��هـــ� ��ـــ�رة أو �ـــأخ�� فـــي تف�ـــ��ه أح�ـــام القـــ�آن ��ـــا ســـ��� �عـــ� 

  1قل�ل.

  ل�ار���ة ال�ي عاص�ها اب� الع��يألح�اث اا ال��ل� ال�ا�ع:

ُولــ� ابــ� الع��ــي فــي ال�قــ� الــ�� �انــ� ��ــه �ــالد األنــ�ل� م��َّقــة ضــ��فة، 

ارة خاصــة �ــه، و��ــ�� فــي حالــة نــ�اٍع وِشــقاق مــع ���ــة ی�فــ�د �ــلُّ أم�ــ� ف�هــا �إمــ

اإلمـــارات، و�ـــ�خل أح�انـــًا فـــي عقـــ�د ت�ـــالف ون�ـــ�ة مـــع اإلفـــ�نج ل��ـــ�ف� �ُ�ل�ـــه، 

�غــــ� ال��ــــ� عــــ� الع�اقــــ� ال�خ��ــــة ال�ــــي ���ــــ� أن ت�ــــلَّ �ــــه و�إمارتــــه و��ــــل 

ال��ل��� في األن�ل� م� ج�َّاء ه�ا ال��الف وال���ة، وق� أ�ل� ال��رخـ�ن علـى 

ه�ه ال���ة م� تـار�خ ال��ـل��� فـي األنـ�ل�، اسـ� عهـ� ملـ�ك ال��ائـف. ومـا إن 

بلغ اب� الع��ي ال�ا�عة ع��ة م� ع��ه ح�ى شه� �أم ع���ه سق�� ه�ه ال��الـ�، 

ال�اح�ة إث� األخ�� علـى یـ� ال�ـ�ا���� ���ـادة ز�ـ��ه� ی�سـف بـ� تاشـف��، ووالدة 

�عاد ال��ـــل��ن عـــ� ���ـــ� هـــ�ه دولـــة ال�ـــ�ا���� فـــي ال�غـــ�ب واألنـــ�ل�، وقـــ� اســـ

ال�ولة ش��ًا غ�� قل�ل م� وح�ته� وق�ته� وه��ـ�ه� ال��اسـ�ة، لـ�ل� فقـ� سـاه� ابـ� 

�ما قاما أث�ـاء في ت���� أر�ان ح�� ه�ه ال�ولة، ع� الع��ي ووال�ه رح�ه�ا هللا 

ابـــ� �إ�هـــار وتقـــ��� والء  وج�ده�ـــا فـــي �غـــ�اد ب��ل�ـــ� مـــ� األم�ـــ� ابـــ� تاشـــف��

ل�ل�فـة ال��ـل��� آنــ�اك" ال��ـ��ه� �ـا�"، وح�ـ�له�ا م�ـه علــى  �ـهو�اعتاشـف�� 

��ــــ���ة إمـــارة ابــــ� تاشـــف�� علــــى ال�غــــ�ب  ���ج�ـــه ال�ل�فــــةُ  خ�ـــاب رســــ�ي ُ�قـــ�ّ 

                                                           
�ـ�رات ال����ــة اإلسـالم�ة لل����ــة ، م�1 ، �األح�ــام ال�ـغ�� ان�ـ�، مق�مـة ســع�� أعـ�اب ل��ـاب ابــ� الع��ـي،   )1

  .1409/1989والعل�م وال�قافة، 
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واألنـ�ل�، وفــي هــ�ا ال��ــاب مـا ��ــه مــ� ت���ــ� ح�ـ� دولــة ال�ــ�ا����، و�ع�ــائه� 

ال��ـل��� فـي ذلـ� ال����ة ال�ا��ة لالس���ار ��ه، م� جهـٍة، وت�ث�ـ� ُعـ�� َوَحـ�ة 

الع�ــ�، مــ� جهــة أخــ��. وه�ــا ��ــ� أن ن�ــ�� إلــى أن حالــة اســ��داد شــيٍء مــ� 

ال�قـ�، فـي الق�ة وال�ح�ة اإلسالم�ة ال�ـي ع�ف�هـا �ـالد ال�غـ�ب واألنـ�ل� فـي ذلـ� 

ال�ام� اله���، �ان� تقابلهـا حالـة مـ� ال�فـ�ُّق وال��ـ�ذم  ال��ع األخ�� م� الق�ن 

المي ت�ــ� ح�ـ� ال�ــل��ق���، الـ�ی� �ــان أمــ�اؤه� وال�ـعف فــي �ـالد ال�ــ�ق اإلسـ

ل�فـة ال�غلـ�ب علـى أمـ�ه في ح�ب دائ�ة لل����ة على دفة ال��ـ�، و�ـان علـى ال�

ــع ل�ــل غالــ� وم�غلِّــ� علــى ال��ــ� م�ســ�مًا �ق�ــي �ال���ــة لــه  فــي �غــ�اد أْن ی�قِّ

��انــ� اســ�ه مــ� فــ�ق م�ــاب� �غــ�اد. و�ــان مــ� أســ�أ آثــار هــ�ا ال�غالــ� وال��ــازع 

أْن اســ��لى ال�ــل����ن علــى القــ�س،  ل��قي علــى ال�ــل�ة و�ضــعاف ال�الفــةل�ــا

ل�هــا إلــى إمــارٍة صــل���ٍة عــام ( ) فــي أ�ــام ال�ل�فــة ال��ــ��ه� م1098ه/ 492وح�َّ

�ـا�، الــ�� لــ� ��ــ��ع آنـ�اك، ��ــ� مــا آلــ� إل�ـه أوضــاعه وأوضــاع ال�الفــة، أْن 

��فهــا ال�ــل����ن فــي القــ�س. ��ــ�ِّك ســاك�ًا فــي م�اجهــة ال��ــازر ال�ح�ــ�ة ال�ــي اق

فهـ� سـق�� دولـة  شه�ه اب� الع��ي في أواخ� ح�اته وأما آخ� َحَ�ث س�اسي ����

ال�ــ�ا���� أ��ــًا علـــى یــ� أم�ــ� ال��ِحـــ�ی� ع�ــ� ال�ـــ�م� بــ� علــي. وقـــ� �ــان هـــ� 

ش��ــ�ًا علــى رأس وفــ� إشــ��ل�ة الــ�� ســاف� إلــى مــ�اك� عاصــ�ة ال��حــ�ی� عــام 

  1وال�اعة وال��عة ألم�� ال�ولة ال��ی�ة.) ل�ق��� ال�الء ـه 542(

  وفاة اب� الع��ي:

أث�ــاء وجــ�ده فــي ال�غــ�ب  أســَلَ� ابــ� الع��ــي روحــه ال�ــاه�ة إلــى �ارئهــا 

ل�أد�ة ال��عة ألم�� ال��ح�ی�، في م��قة ق���ة م� فاس ُت�عى "مغ�لـة"، فـي سـ�ة 

اإلسـالم ، وجـ�اه عـ� ه)، وُح�ل إلى فاس ح�� ُدفـ� ه�ـاك، رح�ـه هللا  543(

  .2والعل� خ�� ال��اء

                                                           
"، تقــ��� الع�اصــ� مــ� الق�اصــ�،  ال�ــي ���هــا ل����قــه ل��ــاب ابــ� الع��ــي "مق�مــة م�ــ� الــ�ی� ال���ــ�ان�ــ�،  )1

. 57-56، ص:مـــع القاضـــي ابـــ� الع��ـــي. ســـع�� أعـــ�اب، 54-31)، .ت.د(خالــ� العـــ�، دم�ـــ�، دار ال��ـــائ�، 

  .40-39، اب� الع��ي وتف���هوم��فى ال���ي، 
 .20/203، س�� أعالم ال��الءان��، ال�ه�ي،  )2
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  ع�� اب� الع��ي ال��هج ق�ا�ام� ال���� ال�اني: 

ق�ل ال�ـ�ض فـي �عـ� ق�ـا�ا ال�ـ�هج ع�ـ� ابـ� الع��ـي فـي تف�ـ��ه" أح�ـام 

  لى أسل��ه و���ق�ه في تف���ه. الق�آن"، ن�� م� ال��ور� اإلشارة العامة إ

ت�اول في تف���ه �امل س�ر الق�آن ال���� وفـ� ت�ت�ـ� ال��ـ�ف الع��ـاني مـا  )1

عـــ�ا ��ـــع ســـ�ر فقـــ� (الق�ـــ�، ال�اقـــة، ال�ازعـــات، ال��ـــ���، االنف�ـــار، القارعـــة، 

اله��ة، ال�اف�ون)، ول��ه �ان �ق��� في تف��� �ل س�رة على اآل�ات ال�ـي یـ�� 

  أنها ت���� على أح�ام ش���ة.

قل�لة، ق�ل أن ���ع ب�ف��� س�رة ما، ی��� مق�مة عامة ع� �ان، في حاالت  )2

ال�ـــ�رة  ی��ـــاول ف�هـــا علـــى ســـ��ل ال��ـــال: م�ان�هـــا وف�ـــلها، واســـ�ها أو أســـ�ائها 

  .1هاوم�انومعاني ه�ه األس�اء، وأس�اب ال����ة بها، وتار�خ ن�ول ال��رة 

ا فقـ�. فقـ� هـی��أ ب���ی� ع�د آ�ات األح�ـام  ال�ـي ی�ـ�� أن �ق�ـ� تف�ـ��ه عل� )3

أنَّ س�رة ال�ق�ة ت�� ت�ع�� آ�ة م� آ�ات األح�ـام، وسـ�رة  ذ�� على س��ل ال��ال

ـ2ال���ة ت�� س�ًا وع���� آ�ة فق� �ه . و��اء على ه�ا ال���یـ� فـإّن م��ـ�ع مـا ف�َّ

  أر�عًا وثالث�� وس��ائة آ�ة فق�. م� الق�آن ال���� ل� ی��اوز

ر تف�ــ��ها، ی�ــ�أ، وفــ� ال�ــ�هج ال��ل�لــي،  )4 �عــ� أن ��ــ�د عــ�د اآل�ــات ال�ــي �قــ�ِّ

�اآل�ات واح�ًة  إث� أخ��، ح�� ی��أ  �ع�ض ال��ائل ال�ي ���ـ� اسـ���ا�ها مـ�  

�ًا �ل واح�ة م�ها إلى م�ائل، �عالج في �ل م�ألٍة م�هـا ق�ـ�ة مـ�  كل آ�ة، مقّ�ِ

سـ�� ن�ولهـا، وأوجـه القـ�اءات ف�هـا، : م�ـل الق�ا�ا ال�ي ت��اولها اآل�ـة ال��روسـة،

ومعان�هـــا اللغ��ـــة وال�ال��ـــة، واآلثـــار الـــ�اردة ف�هـــا، وال��ـــائل الفقه�ـــة واألصـــ�ل�ة 
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ال���فادة م�ها، وق� �عـ�ِّج إلـى م�ـائل ت�علـ� �العق�ـ�ة وال��ـ�ف، وال�ـار�خ، وواقـع 

�ها   . 1ع��ه ع�� وج�د أدنى إشارة إل�ها في س�اق اآل�ة ال�ي �فّ�ِ

كــان ُ���ــ� مــ� اإلشــارة إلــى ���ــه ال�ــا�قة، م�ــل: تف�ــ��ه ال���ــ� أنــ�ار الف�ــ�، ) 5

وال�اسخ وال����خ، وال����ل في أص�ل الفقه، واإلن�اف فـي م�ـائل ال�ـالف، 

ـــة القـــار�  ـــى مع�فـــة غـــ�ام� ال��ـــ����؛  و�حال ـــة ال��فقهـــ�� إل وال��ـــ�ل��، ومل��

تعـ�َّض لهـا فـي تف�ـ��ه ��ـ�ل  لل��سع واالس��ادة م�ها فـي ���ـ� مـ� ال��ـائل ال�ـي

على أن ابـ� الع��ـي  ا ت�ل. و�ن �ان له�ه اإلشارة واإلحالة م� داللة، فإنه2م�ج�

قـــ� صـــ�َّف تف�ـــ��ه هـــ�ا فـــي ف�ـــ�ة  اســـ���اله ألدواتـــه العل��ـــة، واك��ـــال خ��تـــه فـــي 

م�ــ�ان ال�ــأل��، وهـــ� األمــ� الـــ�� نل��ــه ��ــل وضـــ�ح وجــالء فـــي �ــل صـــف�ات 

  تف���ه.

�ــل ت�ــاول �عــ� معــال� ال�ــ�هج ع�ــ� ابــ� الع��ــي أن ن�ــ�� إلــى ق ��ــ�ر ب�ــاو 

 أنه ق� نّ� ���ل عام في مق�مة تف���ه علـى الع�اصـ� ال��ه��ـة األساسـ�ة ال�ـي

ت�ل�ــل ال�ل�ــات ال�فــ�دة وت�ق�ــ� معان�هــا، ثــ�  :ـاع��ــ�ها فــي ع�لــه، وال�ــي ت���ــل بــ

لل��� الق�آني، ث� اس���ا� ت�ل�ل ال��اك�� وت��ی� معان�ها، والع�ا�ة ب�ج�ه ال�الغة 

األح�ـــام ال�ـــ���ة مـــع ال�فـــا� علـــى االن�ـــ�ام واالت�ـــاق بـــ�� ال�عـــاني واألح�ـــام 

ال������ة، ث� ذ�� ما جاء في الق�آن ال���� وال��ة ال����ة ���ا ی�عل� �اآل�ة، 

ثـــ� إیـــ�اد �عـــ� الق�ـــا�ا وال��ـــائل ال�ـــي ت���هـــا اآل�ـــة مـــع ع�ا�ـــة خاصـــة �ال�ـــار�خ 

اث ع�ـ�ه. �قـ�ل ابـ� الع��ـي: ".. ف�ـ��� اآل�ـة، ثـ� نع�ـف علـى وم�اه�اته وأحـ�

كل�اتهـــا بـــل ح�وفهـــا، ف�أخـــ� ��ع�ف�هـــا مفـــ�دة، ثـــ� ن���هـــا علـــى أخ�اتهـــا م�ـــافة، 

ز عــ� ال��اق�ــة فــي األح�ــام وال�عارضــة،  ون�فــ� فــي ذلــ� ق�ــ� ال�الغــة، ون��ــ�َّ

�ــا جــاء فــي ون��ــا� علــى جانــ� اللغــة، ونقابلهــا [أ� اآل�ــة ال����ــة] فــي القــ�آن �

 ـ ال�ــ�ة ال�ــ���ة، ون��ــ�� وجــه ال���ــع، إذ ال�ــل مــ� ع�ــ� هللا، و�ن�ــا ُ�عــ� دمحم
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ل��ـ�� لل�ـاس مـا نـ�ِّل إلـ�ه�، ونعقِّـ� علـى ذلـ� ب��ا�ـع ال بـّ�  ـ صلى هللا عل�ه وسل�

  .1م� ت���ل العل� بها م�ها"

�هــــًا نالحـــ� مـــ� هـــ�ا الـــ�ّ�ِ أن ابـــ�َّ الع��ـــي یـــ�لي اللغـــة مفـــ�داٍت وت�اك�ـــَ� ووج

�ال��ـــة م�انـــة ال�ـــ�ارة فـــي م�ه�ـــه، ثـــ� ی��لـــ� �عـــ� ذلـــ� إلـــى اســـ���ا� األح�ـــام 

ال�ـــ���ة مع��ـــ�ًا ��ـــ�ل رئـــ�� علـــى القـــ�آن ال�ـــ��� وال�ـــ�ة ال�ـــ��فة مـــع االه��ـــام 

ال�عـــــال� �ع�ــــ�ه وم�ـــــاكله.وفي ����ـــــا هــــ�ا س�ق��ـــــ� فقـــــ� علــــى دراســـــة �عـــــ� 

  ال�ال�ة:  ��ال�وف� ال ،ال��ه��ة ال����رة أعاله

  ل�ق��ة م� ت�اث ال�ف���� م� ق�لهاالس�فادة ال� األول: ال��

اع��ـ� ابــ� الع��ــي فــي تف�ــ��ه علــى جهــ�د �عــ� ال�ف�ــ��� مــ� ق�لــه، شــأنه 

� للق�آن ال����، وذل� أم� ضـ�ور� مـ� ال�اح�ـة ال��ه��ـة،  في ذل� شأن �ل مفّ�ِ

� م� نق�ة ال�ف�، ف�ل ��اب في ال�ف��� ه� ��ـ�رة  فال ���� أن ی��أ أ�ُّ  مفّ�ِ

أو �أخ�� ح��لة ما س�قه م� جهـ�د فـي حقـل ال�ف�ـ��، �اإلضـافة إلـى مـا ���ـ� 

أن ُ���فه صاح� ه�ا ال�ف�ـ�� إلـى هـ�ه ال�هـ�د، وهـ�ا أمـ� �عـ�د إلـى مـ�� علـ� 

ــ� ومــ�� ت��ُّــ� واســ�قالل ش��ــ��ه العل��ــة. وهــ�ا مــا حــ� ث مــع وثقافــة هــ�ا ال�فّ�ِ

ل �أمانة عل��ة آراء  عل�اء ال�ف��� ال�ی� س�ق�ه، �ع� اب� الع��ي، فق� نقل وس�َّ

وتعامــل معهــا فــي ال�قــ� نف�ــه تعــامًال نقــ��ًا ع�ــ� ال�اجــة. أشــار ابــ� الع��ــي إلــى 

ع�لــه هــ�ا فــي مق�مــة تف�ــ��ه أح�ــام القــ�آن ع�ــ�ما قــال: ".. ولّ�ــا مــ�َّ هللا ســ��انه 

�تــه ل�ــا ال��ــ��ة �االس���ـار فــي اســ��ارة العلــ �م مــ� ال��ــاب الع��ـ� ح�ــ� مــا مهَّ

الـــ�ی� لق��ـــا، ن��ناهـــا مـــ� ذلـــ� ال��ـــ�ح، ثـــ� ع�ضـــ�اها علـــى مـــا جل�ـــه العل�ـــاء، 

وس��ناها ���ار األش�اخ، ف�ا اتفـ� عل�ـه ال��ـ� أث���ـاه، ومـا تعـارض ��ـه شـ��ناه 

ال�ق��ـة . وف� ه�ه االس�فادة 2[أ�ع�ناه]، وش��ناه ح�ى خل� ُن�اره، وورق ع�اره"

ه)، والقاضي أبـي إسـ��  310رأی�اه ی�عامل مع آراء ش�خ ال�ف���� ال���� (ت

ه)، و�ــــــ�ل� األمــــــ� مــــــع ال��ــــــاص  282إســــــ�اع�ل ال�ه�ــــــ�ي ال�ــــــال�ي (ت
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ــــا اله�اســــي ال�ــــافعي 370ال��فــــي(ت ــــ�ی� ســــ�قاه فــــي  504(ت ه)، وال�� ه) الل

ــأل�� فــي م�ــ�ان أح�ــام القــ�آن وفــ� أصــ�ل مــ�ه��ه�ا ــ1ال� اًال علــى . ول��ــ�ب م�

ذل�، ن��� م�قفه م� ال���� الـ�� �ـان ����مـه، و�ـ�ق�ه تـ�ق��ًا عل��ـًا قائ�ـًا علـى 

إق�اره له �اإلمامة، ورس�خ الق�م في م��ان ال�ف���، فهـا هـ� �قـ�ل ع�ـه فـي مق�مـة 

ك�ا�ه: "ال���� ش�خ ال�ی�، ف�اء ��ه [�ق�� في ال�ف���] �الع�� الُع�اب، ون�� 

ح ��ــه ل�ــّلِ مــْ� جــاء �عــ�ه إلــى معارفــه ال�ــاَب، ف�ــلُّ أحــ� ��ــه أل�ــاب األل�ــاب، وفــ�

. و�الفعـل فقـ� أك�ـَ� ابــ� 2غـ�ف م�ـه علـى قـْ�ر إنائـه، ومـا نق�ــ� ق�ـ�ٌة مـ� مائـه"

الع��ــي مــ� ال�قــل واالغ�ــ�اف مــ� ��ــ� ال��ــ�� فــي م��لــف م�ــاالت ال�ف�ــ�� مــ� 

، إلـــى آراٍء أســـ�اب نـــ�وٍل، وقـــ�اءاٍت، وأخ�ـــاٍر وآثـــاٍر، إلـــى ت���قـــات لغ��ـــة ون���ـــة

وأح�ــاٍم فقه�ــة..، ول��ــه لــ� ��ــ� ���فــي �ال�قــل الــ�ق�� واألمــ�� ع�ــه، وم�افق�ــه فــي 

بــل �ــان فــي �عــ� األح�ــان ی�اق�ــه، و���قــ�ه نقــ�ًا عل��ــًا صــارمًا  ؛مع�ــ� األح�ــان

  كان ��ل �ه أح�انا إلى درجة غ�� مق��لة.

مـــ� األم�لـــة علـــى هـــ�ا ال�قـــاش العل�ـــي ال��ـــ�وج �ال�ـــ�ة وال�ق��ـــع، ردُّ ابـــ� الع��ـــي 

ِــ� اْلَمَضــاِجِع ل�ف�ــ�� ال��ــ�� له�ــ� ال��ــاء فــي ق�لــه تعــالى:   ،ال��ــاء[ َوا�ْجُــرُو�ُن� �

ع��ما اخ�ار أن �ف��ه �أن "ُی���� �الِهَ�ار، وه� الَ�ْ�ـل فـي ال��ـ�ت، وهـي  ،]34

�� ل�ل�ــة "اه�ــ�وه�" إال أحــ� ثالثــة معــان. فــال ��ــح أن ال�ــ�اد �ال��ــاجع، إذ لــ

ــ�او� بــ�ل�، وال مــ� الُهْ�ــ�  ��ــ�ن مــ� الَهْ�ــ� الــ�� هــ� الهــ��ان، فــإن ال�ــ�أة ال ُت

الـــــ�� هـــــ� م�ـــــ�ف�� مـــــ� القـــــ�ل، ألن هللا ال �ـــــأم� �ـــــه، فلـــــ�� لـــــه وجـــــه إال أن 

م� عالٍ� �الق�آن ت����ه� �الِهَ�ار." وه�ا ردَّ عل�ه اب� الع��ي �ق�له: "�ا لها هف�ة 

وال�ــ�ة، و�نــي َألع�ــ��� مــ� ذلــ�، إن الــ�� أجــ�أه علــى هــ�ا ال�أو�ــل، ولــ� ُیــ�د أن 

���ِّح �أنه أخ�ه م�ه، ه� ح�یٌ� غ��� رواه اب� وه� عـ� مالـ� أن أسـ�اء ب�ـ� 

أبي ��� ال��ی� ام�أة ال���� ب� الع�ام، �ان� ت��ج ح�ى ُع�ت� فـي ذلـ�. قـال: 

فعقـ� شـع� واحـ�ة �ـاألخ��، وضـ��ه�ا ضـ��ا شـ�ی�ًا،  وع�� عل�ها وعلـى َضـّ�تها،
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و�ان� ال��ة أح�� اتقاء، و�ان� أس�اء ال ت�قي، ف�ان ال��ب بهـا أك�ـ� وآثـ�، 

ف���ه إلى أب�هـا أبـي ��ـ�، فقـال لهـا: أ� ُب��َّـة اصـ���، فـإن ال���ـ� رجـل صـالح، 

أة ت�وَّجهـا ولعله أن ���ن زوَجـ� فـي ال��ـة. ولقـ� بلغ�ـي أن ال�جـل إذا اب��ـ� �ـال�� 

فــي ال��ــة. فــ�أ� [أ� ال��ــ��] الــ��� والعقــ� مــع اح��ــال اللفــ� مــع ِفْعــل ال���ــ�، 

ـ�ه فـي العلـ�م، وفـي لغـة العـ�ب،  فأق�م على هـ�ا ال�ف�ـ�� لـ�ل�. وع��ـًا لـه مـع ت��ُّ

، وال�الـة هـ�ه  ك�� �ُعـ� عل�ـه صـ�اب القـ�ل، وحـاد عـ� سـ�اد ال��ـ�، فلـ� ��ـ� بـ�ٌّ

َ�ة ��ال�ها إلى ال��اد، ف���نـا فـي مـ�ارد (ه جـ�) فـي م� ���� االج�هاد الُ�فِ� 

ل�ــان العــ�ب علــى هــ�ا ال��ــام، ف�جــ�ناها ســ�عة: ضــ� ال�صــل، مــا ال ی��غــي مــ� 

القــ�ل، م�ان�ــة ال�ــيء، وم�ــه اله�ــ�ة، هــ��ان ال�ــ���، ان��ــاف ال�هــار، ال�ــاب 

نا في ه�ه ال���، ال�ْ�ل ال�� ُ���ُّ في حق� ال�ع�� ث� ُ���ُّ في أح� ُرْس��ه. ون�� 

ال��ارد، فألف��اها ت�ور على ح�ف واحـ�، وهـ� الُ�عـ� عـ� ال�ـيء، فـاله�� قـ� َ�ُعـ� 

ع� ال�صل ال�� ی��غي مـ� األُلفـة وج��ـل ال�ـ��ة، ومـا ال ی��غـي مـ� القـ�ل قـ� 

�ُعـ� عــ� ال�ـ�اب، وم�ان�ــة ال�ـيء ُ�ْعــٌ� م�ـه وأخــ� فـي جانــ� آخـ� ع�ــه، وهــ��ان 

وان��اف ال�هار ق� �ُع� ع� ����ه ال����دی� ال���� ق� �ُع� ع� ن�ام ال�الم، 

فـي اع�ـ�ال الهـ�اء و�م�ـان ال��ـ�ف، وال�ــاب ال��ـ� قـ� �ُعـ� عـ� العـاب، وال��ــل 

الــ�� ُ��ــ�ُّ �ــه ال�ع�ــ� قــ� أ�عــ�ه عــ� اس��ســاله فــي ت�ــ�فه واس��ســال مــا ُر�ــ� عــ� 

تقلقلـــه وت���ــــه. و�ذا ث�ـــ� هــــ�ا و�ـــان م�جــــع ال���ـــع إلــــى الُ�عـــ�، ف�ع�ــــى اآل�ــــة: 

عــ�وه� فــي ال��ــاجع. وال ُ���ــاج إلــى هــ�ا ال��لُّــف الــ�� ذ�ــ�ه العــاِل�، وهــ� ال أ�

نالحــ� مــ� هــ�ا الــ��  1ی��غــي ل��ــل ال�ــ�� وال�ل�ــي ف��ــ� أن ���ــاره ال��ــ��!"

ال���ل ��� أن ه��ة ال��ـ�� وم�ان�ـه العل��ـة ال���عـة ال�ـي �قـ�ُّ بهـا ابـ� الع��ـي 

ج ال��ل�ــــل اللغــــ�� الــــ�ق�� ل�ــــادة لــــ� ت��عــــه مــــ� نقــــ�ه والــــ�د عل�ــــه م�ــــ���مًا مــــ�ه

  .(ه��)، ل�� مع ج��حه في رده عل�ه إلى أسل�ب ال�ق��ع غ�� الالئ�
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  م�ه�ه في ال�عامل مع اللغة ال��ل� ال�اني:

الح��ا ���ا قاله اب� الع��ي في مق�مة تف���ه أنَّ ع�ای�ه �اللغة ت��ِّل 

الق�آن تعامال ی���  ح�� ال�او�ة في ع�له ال�ف����. وق� �ان تعامله مع لغة

�ال���ل مع إ��از واخ��ار في أغل� ال�االت. ونق�� �ال���ل ت�اوَله للغة 

الق�آن ال���� ��ل م����اتها ال�ف�دات وال��اك�� وال��� وال�الغة، ول�� ب��� 

  م�فاوتة.

كـان  �قـ�م فـي األغلـ� ب��ل�ـل ال�ل�ـات ال�فـ�دة وت�ق�ـ� م� ح�� ال�ف�دات:  )1

واس�ع�اًال ع�� الع�ب،  وق� �ع�ِّج على اس�ع�ال الق�آن لها، و�قـ�م معان�ها وضعًا 

فــي أث�ــاء ذلــ� ب���یــ� ال�ع�ــى ال�ــ�اد م�هــا فــي اآل�ــة ال�ــي وردت ف�هــا، �ــل ذلــ� 

�إ��ــاز وت���ــ� یــ�ع� إلــى اإلع�ــاب ��قــ�رة ابــ� الع��ــي علــى اإلحا�ــة ��ع�ــى 

ت��یـُ�ه مع�ـى ال�فقـة فـي ال�ف�دة ��ل�ات قل�لة �ا��ة ووا��ة. م� األم�لة على ذلـ� 

ا َرَ�ْقَنا�ُْم يُنفِ  :ق�له تعالى فـي اشـ�قاق ال�فقـة،  لـى: "ال��ألة األو ]3 ،ال�ق�ة[ ُقوَن َوِمم�

ــــ�) فــــي ل�ــــان العــــ�ب معــــاٍن، أصــــ�ها  ــــأل�� (َنَف ــــارة عــــ� اإلتــــالف ول� وهــــي ��

اإلتــالف، وهــ� ال�ــ�اد  هــا ه�ــا، ُ�قــال: َنِفــ� الــ�اُد ی�فــ� إذا فِ�ــي، وأنفقــه صــاح�ه: 

َْمَسكُْتْم َخْشَيَة اإلِ�َفاِق أف�اه، وأنف� الق�م: ف�ي زاده�، وم�ه ق�له تعالى    .1"2إِذًا أل�

ألن ال�ل�ـة ال�فـ�دة ال ُتق�ـ� لـ�اتها،  :م� ح�� ال��اك�� اللغ��ة ون�� ال�ـالم )2

بل م� خالل إضـاف�ها لغ��هـا وت����هـا ون��هـا معـه  ،وال ت�ّل على ال�ع�ى ب�اتها

����قة تامة مف��ة ل�ع�ى م��د، ل�ل� اع��ى اب� الع��ي ب��ـان وت�ل�ـل ال��اك�ـ�، 

ل���یـــ� ال�ع�ـــى  ال��ـــائ� الق�آن�ـــةثـــ� یل�ـــأ إلـــى وقـــ� ت�عـــ�د ال�عـــاني ��قـــ�م بـــ���ها 

َوإِذْ ال�اجح ب��ها. م� ذل� ت��ی�ه ل�ع�ى ت���� (اس��وا آلدم) فـي ق�لـه تعـالى: 

ـــَجُدواْ إِال� إِبْلـِــيَس  ـــِة اْســـجُُدواْ آلَدَم َفَس  أن : "اتفقـــ� األمـــة علـــى]34 ال�قـــ�ة،[ ُقْلَنـــا لِْلَمالÒََِك

ال�ـــ��د آلدم لـــ� ��ـــ� ســـ��د ��ـــادة، و�ن�ـــا �ـــان علـــى أحـــ� وجهـــ��: إمـــا ســـالم 

األعـــاج� �ـــال��فِّي واالن��ـــاء وال�ع�ـــ��، و�مـــا َوْضـــعه ِقْ�لـــة �ال�ـــ��د لل���ـــة و��ـــ� 
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ــــ ــــة األخــــ�� ال�قــــ�س، وهــــ� األق ــــه تعــــالى فــــي اآل� ــــاِجِديَن  ��، لق�ل ــــ�ُ َس ــــواْ َل  َفَقُع

جه اإللـ�ام لل��ـادة و�ن�ا ص�ر على و  ، ول� ��� على مع�ى ال�ع���،]29[ال���،

. و����ًا ما �ـان �ع��ـ� علـى 1وق� ن�خ هللا ج��ع ذل� في ه�ه ال�لة" ،وات�اذه ق�لة

اإلع�اب وال��اق ون�� ال�الم  وال��ائ� الق�آن�ة ل��� داللة مع�ى ت���� ما �عـ� 

رد ف�هـا م�اق�ة لالح��االت األخ��، ثـ� �قـ�م ب�ق��ـ� مع�ـى ال��لـة الق�آن�ـة ال�ـي و 

هـــ�ا ال����ـــ� فـــي ضـــ�ء ال�ع�ـــى الـــ�اجح الـــ�� وصـــل إل�ـــه. قـــال ابـــ� الع��ـــي فـــي 

َن  تعالى: تف���ه لق�له ـَياطِ�ُ� َع�َـ� ُمْلـِك ُسـَلْ�َ "اخ�لـف ال�ـاس فـي  :َوات�َبُعـواْ َمـا َتْتلُـواْ الش�

، وم�ه� م� قال: إنه مفع�ل، وه� ال�ـ��ح. 
ٌ
ح�ف (ما): ف��ه� م� قال: إنه نفي

، ال فـي ن�ـام ال�ـالم وال فـي صـ�ة ال�ع�ـى، وال وال و 
ٌ
جه لق�ل مـ� �قـ�ل: إنـه نفـي

: وات�ـع �ی�هی�عل� م� ��نه مفع�ًال س�اُق ال�الم �ُ��ال عقًال، وال ����ع ش�عًا، وتقـ

ال�ه�د ما تل�ه ال��ا��ُ� م� ال��� على ُمل� سل��ان أ� ن�ـ��ه إل�ـه وأخ�ـ�ت �ـه 

ــلْ وع�ــه، �ق�لــه تعــالى:  ــا أَْرَس ـِـ� ََم ــْيَطاُن � ــ� الش� �ــ� أَْلَ� ــّ�ٍ إِال� إَِذا َتَم� ــوٍل َوَال نَِ� ُس ــن ر� ـِـَك ِم ــن َقْبل َنا ِم

، ��اك�ــه و�لــ�ِّ� أُْمنِ��تـِـ�ِ  ، أ� إذا تــال ألقــى ال�ــ��ان فــي تالوتــه مــا لــ� ُیلقــه ال��ــيٌّ

  .2على ال�امع�� �ه ح���ا بّ��اه"

ال ی�قى اه��ام اب� الع��ي ب��ل�ل وج�ه �الغة القـ�آن إلـى  م� ح�� ال�الغة: )3

اه��امه ب��ل�ل مف�دات الق�آن وت�اك��ـه، ول���ـا علـى الـ�غ� مـ� ذلـ� ن�ـ� أنـه فـي 

�عــ� ال�ــاالت ��ــ���م  ال��ل�ــل ال�الغــي ل�ق��ــ� مع�ــى مــا. فهــا هــ� ��ــ�� إلــى 

لـى تق��ـ� ف�احة �عـ� ال��اك�ـ� واآل�ـات الق�آن�ـة ��ـ�ل سـ��ع وخـا�ف ل��ـل إ

�ال��ــائ� الق�آن�ــة. مــ� األم�لــة علــى  -أ��ــا–ال�ع�ــى ال�ــ�اد، و��ــ�ع�� علــى ذلــ� 

ْ� َأ�َّـاٍم ُأَخـَ� .. :ذل� ق�له في تف��� ق�له تعالى ٌة ّمِ : "قـال ]184 ،ال�قـ�ة[ ..َفِع�َّ

ی�ه: فـأف�� فعـ�ة مـ� أ�ـام أخـ�، �ا الق�ل م� ل��� الف�احة، ألن تقـعل�اؤنا: ه�

أِْس�ِ َفِفْدَيٌة : ك�ا قال تعالى ن ر� رِ�ضًا أَْو بِ�ِ أًَذى م�   3، تق�ی�ه فَ�َل� فف��ة"َفَمن �َاَن ِمنكُم م�
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و�ــان ��ــ�ع�� �ال�الغــة فــي �عــ� ال�ــاالت ل�ــ�ج�ح مع�ــى مــ� بــ�� عــ�ة معــان  

م���لــة ل�ل�ــة أو ت���ــ� ق�آنــي وذلــ� �ـــال��� إلــى أن القــ�آن ال�ــ��� نــ�ل بل�ـــان 

  . 1أسال�� الع�ب في الف�احة وال��ان ع��ي م��� وأنه جار على

م� األم�لة على ذل� تف��ُقه ب�� مع�ى ال�اغي والعـاد�، وت��یـ� داللـة �ـل م�ه�ـا 

ِ الّلـ�ِ َفَمـِن : ب�قة في ق�له تعالى  ِ َوَمـا أُ�ِـل� بِـ�ِ لَِغ�ْـ� َم َوَلْحـَم اْلخِنزِيـر َم َعَلْيكُُم اْلَمْ�َتـَة َوالـد� �َما َ�� إِن

ــُ�� غَ  ٍ اْض ــاد ــاٍغ َوالَ َع ــَ� بَ ْ � ]خ�ــ�َة ال�قــ�ع فــي ال��ــ�ار الــ�� ال ��ــ��  ، ]173 ،ال�قــ�ة

  . مع�ى، وه�ا أم� ال یل�� �ف�احة الق�آن ال����

ٍ  :: "ق�لــه تعــالىابــ� الع��ــي �قــ�ل ــاد ــاٍغ َوالَ َع ْــَ� بَ أقــ�ال ���ــ�ة ن���هــا اث�ــان: ��ــه  غَ�

أو ل�ــ�، إال أنــه ُخــّ� ه�ــا أن ال�ــاغي فــي اللغــة هــ� ال�الــ� ل��ــ� �ــان : األول

��ال� ال��، وم� �ال� ال�� ال�ارُج على اإلمام ال�فارُق لل��اعـة، وهـ� ال�ـ�اد 

ى: �ق�له تعالى والعاد�، وه� ال��اوز ما ���ز إلـى مـا  َف�ِن َ�َغْت إِْحَدا�َُما َع�َ� اْألُْ�َ

ال ��ـــ�ز، وُخـــّ� ه�ـــا �قـــا�ع ال�ـــ��ل، وقـــ� قالـــه م�اهـــ� وابـــ� ُج��ـــ�. ال�ـــاني: أن 

، قالــه ج�اعــة اال�ــاغي آكــل ال���ــة فــ�ق ال�اجــة، والعــاد� آكلهــا مــع وجــ�د غ��هــ

 م�ه� ق�ادة وال��� وع��مة. وت�ق�� الق�ل في ذل� أنَّ العاد� �اٍغ، فل�ا أف�د هللا

 غ�� مع�ى اآلخـ�، لـ�ال ��ـ�ن ت�ـ�ارًا 
ً
تعالى �ل واح� م�ه�ا �ال��� تعّ�� له مع�ى

ع�ــاه غ�ــ� �الــٍ� ��ــ�ج عــ� الف�ــاحة ال�اج�ــة للقــ�آن. واألصــح وال�الــة هــ�ه أن م

(غ�ـ� �الـ� شـ�ًا) ف�ـ�خل ت��ـه �ـل خـارج علـى : ًا، فأمـا ق�لـهحـ�ّ  شـ�ًا وال م��ـاوز

ـــ� ومـــا فـــي مع�ـــاه. وأ ـــ� اإلمـــام وقـــا�ع لل��� ـــ� م��ـــاوز حـــ�ًا) ف�ع�ـــاه غ� مـــا (غ�

  .  2م��اوز ح�َّ ال��ورة إلى ح� االخ��ار"

وفــي هــ�ا ال�ــ�اق ال بــّ� أن  ن�ــ�� إلــى أن ابــ� الع��ــي �ــان ����ــه�  ال�ــع�: )4

�ال�ع� و����ه �ل�ا س��� له ف�صة إلى ذل�، إما م� أجل ت�ضـ�ح مع�ـى �ل�ـة 

ـ�ها   أشـارت إل�ـه اآل�ـة ال�ـي �فّ�ِ
ً
م� ال�اح�ـة اللغ��ـة، و�مـا مـ� أجـل أن ی��ـ� مع�ـى
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�ف�ـه ��ـ�� ف�هـا نــ�رة وضـ�حًا وقـ�ًة. مـ� م�ـل مــا ذ�ـ�ه مـ� أب�ـات شـع��ة ن��هــا ب

  : ]61 ،ال��ر[ .. َأْو َصِ��ِقُ�ْ�  ..ال��ی� ال���قي، ع�� تف���ه لق�له تعالى: 

ه                و�ذا ت�حَّ ــــــــــَمْ� لي ��� ی�    ل ل� ی�ْغ ع� عه�ه ـــــــــــ� الف�اُد بُ�ّدِ

  اء ِ�ُقْ��ه ال ُ�ْعِ�هــــــــــــــ�ا ب�س نف�ي ِمْ� أٍخ لي �اذل                 ُحْ�َ� ال�ف 

  ا�ًا في حالوة شْه�هــــــه                  و�ُ�سُّ صـــــقــــــُی�لي ال�فاء بُ�ْ�ِقه ال ُخل 

  ه تغلي م�اِجُل ِحْق�ه  ـــــــــــــــــ�ه                   وَجَ�انــ�اه� ِعقْ ــــــــــــــــــَفل�انه ُی��� ج 

  ��1 أس�ع�� م� ال���د وَ�ْ�ِ�ه           � ف�اسًة        ـــــــــــــــال ُه�َّ إني ال ُأ�� 

  �عامل مع م�ادر ال�ف��� �ال�أث�رم�ه�ه في الال��ل� ال�ال�: 

ألنـه إمـا أن  ال ش�َّ أن ال�ف�ـ�� �ال�ـأث�ر هـ� أف�ـل وأقـ�م م�ـاهج ال�ف�ـ��،

أعلـ� ��ـ�اده.  -تعـالى–نف�ـه، �هللا  -تعـالى–���ن تف���ًا للقـ�آن ال�ـ��� ��ـالم هللا 

وهــ� ال��ــ�ِّ�  -صــلى هللا عل�ــه وســل�-و�مــا أن ��ــ�ن تف�ــ��ًا لــه ��ــالم رســ�ل هللا 

ال�ــارح ل�ــالم هللا تعــالى. و�مــا أن ��ــ�ن �ــأق�ال ال�ــ�ا�ة الــ�ی� شــاه�وا ال����ــل، 

ل�� نـ�ل �ـه القـ�آن ال�ـ���، وت��ـ�وا عـ� غ�ـ�ه� ��ـا شـاه�وه مـ� وه� أهل الل�ان ا

الق�ائ� واألح�ال ح�� نـ�ول الـ�حي. و�مـا �ـأق�ال ال�ـا�ع�� تالمـ�ة ال�ـ�ا�ة، وَنَقلـة 

  2عل�مه�.

وفي ال���قة فإّن ال�اح� في تف��� اب� الع��ي ��� ال��امًا واض�ًا م�ه �االع��اد 

ال�ـــ���، وال�ـــ�ة ال����ـــة ال�ـــ��فة، وأقـــ�ال  علـــى م�ـــادر ال�ف�ـــ�� �ال�ـــأث�ر: القـــ�آن

  ال��ا�ة وال�ا�ع��.

إّن م�ــ�أ تف�ــ�� القــ�آن �ــالق�آن وال�ــ�ة هــ� مــ� الع�اصــ� ال��ه��ــة ال��ــ�� 

ال�ي ال ی�ف�ُّ أحـ�ها عـ� اآلخـ� فـي ع�ل�ـة تف�ـ�� ابـ� الع��ـي للقـ�آن ال�ـ���، وقـ� 

تف�ـ��ه ��ـا أشـ�نا  أشار إلى هـ�ا ال��ـ�أ ال�ـأو�لي ال���ـ�� وأف�ـح ع�ـه فـي مق�مـة

إلى ذل� م� ق�ُل. واألدلة على ال��امه به�ا ال���أ أك�� م� أن ُت��ى في تف���ه 

  إذ ه� ���ِّل ق�ام م�ه�ه ال�ف����، ل���ا ه�ا س���في ب��� أم�لة قل�لة عل�ه فق�.
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إال ما  م� األم�لة على تف���ه الق�آن �الق�آن تف��ُ�ه  "االس���اء" في ق�له تعالى:

��� �ق�له: "��ه ثالثة أق�ال: األول: أنه اس���اء مق�ـ�ع ع�ـا ق�لـه  ]3 ،ال�ائ�ة[ ذ�َّ

غ�� عائ� إلى شيء مـ� ال�ـ���رات، و ذلـ� م�ـه�ر فـي ل�ـان العـ�ب، و��علـ�ن 

مع�اه: ل�� إْن  َوَما �َاَن لُِمْؤِمٍن أَن َ�ْقُتَل ُمْؤِمنًا إِال� َخَطئاً  إال ��ع�ى ل��، م� ذل� ق�له:

م �الم�ـــا عل�ـــه..."ق�لـــ ـــ� �ل�ـــة "ال�ـــادق��" فـــي ق�لـــه  .1ه خ�ـــأ، وقـــ� تقـــ�َّ وقـــ� ف�َّ

ُقواْ الّل�َ تعالى:  ـادِقِ�َ�  يَا أَي�َ�ا ال�ِذيَن آَمنُواْ ا�� �ـالق�آن ع�ـ�ما  ]119، ال���ـة[ َوُكونُـواْ َمـَع الص�

ــاٌل "ال�ــادق�ن هــ� ال��فــ�ن ��ــا عاهــ�وا، وذلــ� �ق�لــه تعــالى:  قــال: ــا رَِج ــَدُقوا َم َص

  ."2َعاَ�ُدوا اهللاَ َعَلْي�ِ 

فــي وقــ�  �ال�ــ�ی� ال�ــ����ــالق�آن و ومــ� أم�لــة تف�ــ�� ابــ� الع��ــي القــ�آن ال�ــ��� 

 َوَقاتِلُواْ �ِ� َسـ�ِيِل الّلـ�ِ  ه "س��ل هللا" في ق�له تعالى:، تف���ُ واح� في مع�� ال�االت

هللا تعــالى إال ُ�قاتــل عل�هــا وف�هــا،  مــ� ُســُ�ل �ق�لــه: "مــا مــ� ســ��ل ]244 ،ال�قــ�ة[

ــوأولهــا وأع��هــا دیــ� اإلســالم، قــال هللا ســ��انه:  ــ�ِي�ِ� أَْدعُ ِ َس ـــِذه ــْل َ� َــ� ُق ــ�ِ َع� ـَـ� الّل �ِ و إ

 ٍ وزاد صــلى هللا عل�ــه وســل� ت�امــًا فقــال: (َمــْ� قاتــل ل��ــ�ن �ل�ــة هللا العل�ــا  ،َ�ِصــ�َ�ة

َ�ا َأیَُّها الَِّ�یَ� اعة في ق�له تعالى: . و��ل� تف���ه مع�ى ال�3")فه� في س��ل هللا

ُســــ�َل َوُأْوِلــــي اَألْمــــِ� ِمــــ�ُ��ْ   ، �ق�لــــه:]59 ،ال��ــــاء[ آَمُ�ــــ�ْا َأِ��ُعــــ�ْا ّ�َ َوَأِ��ُعــــ�ْا ال�َّ

، ��ـــا أن ال�ع�ـــ�ة ضـــ�ها، وهـــي م�الفـــة ""ح��قـــة ال�اعـــة، وهـــي ام��ـــال األمـــ�

األمــ�. وال�اعـــة مــأخ�ذة مـــ� �ــاع إذا انقـــاد، وال�ع�ــ�ة مـــأخ�ذة مــ� ع�ـــى .. 

ف�ع�ــى ذلــ� ام��لــ�ا أمــ� هللا تعــالى وأمــ� رســ�له صــلى هللا عل�ــه وســل�. وقــ� قــال 

أ�ــاع�ي  �ْ أ�ــاع أم�ــ�� فقــ� أ�ــاع�ي، وَمــ �ْ : (َمــ-صــلى هللا عل�ــه و ســل�-ال��ــي 

ع�ـاني فقـ� ع�ـى  �ْ ع�ى أم��� فقـ� ع�ـاني، وَمـ تعالى، وم�ْ  فق� أ�اع هللا

َهــــْل َجــــَ�اء  . وقــــ� فّ�ــــ� ابــــ� الع��ــــي "اإلح�ــــان" فــــي ق�لــــه تعــــالى:4هللا تعــــالى)

ْحَ�ــانُ  ْحَ�ــاِن ِإالَّ اْإلِ �االع��ــاد علــى ال�ــ�ی� ال�ــ���، ح�ــ�  ]60 ،الــ�ح��[ اْإلِ
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صـــلى هللا عل�ـــه -قـــال: "وقـــ� ث�ـــ� فـــي ال�ـــ�ی� ال�ـــ��ح أن ج���ـــل ســـأل ال��ـــي 

ع� اإلح�ان فقال: أن تع�� هللا �أن� ت�اه فإن ل� ت�� ت�اه فإنه ی�اك. فه�ا  -وسل�

إح�ـــان الع�ـــ�. وأمـــا إح�ـــان هللا فهـــ� دخـــ�ل ال��ـــ�ى و هـــي ال��ـــة ، ولل��ـــ�ى 

 وه�ا م� أجلها ق�رًا و أك�مها أم�ًا، وأح��ها ث�ا�ًا، فق� قال هللا تعالى: درجات ...

 َْحَسنُواْ اْلُحْس�َ� َوزِيَـاَدةٌ ل�ل�ِذيَن أ "وه�ـ�ا فإن�ـا نالحـ� مـ� خـالل األم�لـة 1فهـ�ا تف�ـ��ه .

ال�ـــا�قة أّن ابـــ� الع��ـــي ���ـــع فـــي تف�ـــ��ه لآل�ـــات الق�آن�ـــة بـــ�� القـــ�آن وال�ـــ�ی� 

ال�ــ��ح فـــي آٍن واحـــ�، وج�عــه هـــ�ا �ع���ـــا داللـــة واضــ�ة علـــى ال��امـــه ال�ـــ�ی� 

  ����أ تف��� الق�آن �الق�آن وال��ة. 

ال���ــــ� علــــى أقــــ�ال ال�ــــ�ا�ة  أمــــا األم�لــــة ال�ــــي ت�ــــ�� إلــــى اع��ــــاد ابــــ� الع��ــــي

لـ�ل� فـإني سـأك�في  ، ت�ـ�ن م�جـ�دة فـي �ـل صـف�ات تف�ـ��ه وال�ا�ع�� فهي ت�اد

  ب��� م�ال واح� م�ها فق�.

�ق�لـه:  ]238 ،ال�قـ�ة[ َوُقوُمواْ لِّل�ِ َقانِتِ�َ�  فّ�� اب� الع��ي الق��ت في ق�له تعـالى:

ن، أمهاتها أر�ع: األول: ال�اعة، "اعل��ا وفق�� هللا تعالى أن الق��ت ی�د على معا

ْيِل َساِجدًا  :قاله اب� ��اس. ال�اني: ال��ام،  قاله اب� ع��، وقـ�أ ْن �َُو َقانٌِت آنَاء الل� أَم�

. ال�ال�: )أف�ل ال�الة ��ل الق��ت( :وقال ال��ي صلى هللا عل�ه وسل� ،َوَقاÒِماً 

إنــه ال�ــ��ت، قالــه م�اهــ�. وفــي ال�ــ��ح قــال ز�ــ�: ��ــا نــ��ل� فــي ال�ــالة ح�ــى 

ــانِتِ�َ� ن�لــ�:  ــ�ِ َق ــواْ لِّل ، فُأم�نــا �ال�ــ��ت. ال�ا�ــع: أن الق�ــ�ت ال��ــ�ع. وهــ�ه َوُقوُم

ل��ام فإنـه ی�عـ� اال�عاني �لها ��ح أن ���ن ج��عها م�ادًا، ألنه ال ت�اف� ��ه إال 

أن ���ن مع�ـى اآل�ـة: وق�مـ�ا � قـائ���، إال علـى ت�ّلـف. وقـ� صـلى ابـ� ��ـاس 

ال�ــ�ح وق�ــ� ف�هــا، فل�ــا فــ�غ م�هــا قــال: هــ�ه هــي ال�ــالة ال�ســ�ى، وقــ�أ اآل�ــة  

ــانت��إلــى ق�لــه تعــالى  . وال�ــ��ُح روا�ــة ز�ــ� بــ� أرقــ� ألنهــا نــ�ٌّ ثابــ� عــ� ق

  . 2" ُیل�ف� إلى م��َ�ل س�اهاال��ي صلى هللا عل�ه وسل�، فال
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مــــ� هــــ�ا ال��ــــال نالحــــ� ��ــــالء ��ــــ� ��ــــ�ع�� ابــــ� الع��ــــي �ال��ــــادر األر�عــــة 

ـ� ل�ـا مع�ـى �ل�ـة ق�آن�ـة واحـ�ة. و مـ� ه�ـا �����ـا أن ن��ــ�  لل�ف�ـ�� �ال�ـأث�ر ل�فّ�ِ

��ــ� ان��ــاب ابــ� الع��ــي إلــى م�رســة ال�ف�ــ�� �ال�ــأث�ر، و�ن لــ� ���ــف بهــا، ��ــا 

  �ا �ع�.س�الح� ذل� ��

  في ال�عامل مع األحادی� ال����ة م�ه�ه :ال��ل� ال�ا�ع

ابــ� الع��ــي �ــان مــ� ال�ّفــا�، و��ــار عل�ــاء  مــ�َّ مع�ــا فــي فقــ�ة ســا�قة أن

وشــ�َّاح ال�ــ�ی� ال��ــ��،  ومــ� ال�ل�ــ�م�� ��ــ�هج م�رســة األثــ� فــي ال�ف�ــ��، لــ�ل� 

ع�ا�ـــة خاصـــة �االس��ـــهاد واالســـ��الل �ال�ـــ�ی�  كـــان مـــ� ال���عـــي أن ن�ـــ� لـــه

ون�ــ�  ،فــي ال��ــائل الفقه�ــة ال�ــي تعــّ�ض لهــا ال�ع��ــ�ة هال��ــ�� مــ� أوثــ� م�ــادر 

ــ�ًا فــي ال�عامــل مــع األحادیــ� ال�ــي ی�ردهــا فــي تف�ــ��ه. و���ــ�  ع�ــ�ه م�ه�ــًا م��ّ�

  تل��� ع�اص� ه�ا ال��هج م� خالل ال�قا� ال�ال�ة:

��ــعى جهــ�ه أن ال یــ��� مــ� األحادیــ� إال ال�ــ���ة ال�اب�ــة م�هــا، ال�ــ���رة  )1

فـــي ��ـــ� ال�ـــّ�ة ال�ـــ���ة ال��لقـــاة �ـــالق��ل ع�ـــ� األمـــة، وهـــي صـــ���ا ال��ـــار� 

فهــا هـ� فـي تعل�قــه علـى ال�وا�ـات الــ�اردة  ،1وم�ـل� وال���ـأ و��ــ� ال�ـ�� األر�عـة

� وال����ــــ� بــــ�� ال�ــــ��ح فـــي ال�ــــل�ات اإلب�ا����ــــة یــــ�ع� ال��ــــل��� إلـــى ال���ــــ

والفاس� أث�اء تعامله� مع ال�وا�ات ���ل عام: "م� هـ�ه ال�وا�ـات صـ��ح، وم�هـا 

ســـ���... و�ن�ـــا علـــى ال�ـــاس أن ی��ـــ�وا فـــي أد�ـــانه� َنَ�ـــ�ه� فـــي أمـــ�اله�، وهـــ� ال 

�أخ�ون في ال��ـع دی�ـارًا مع��ـًا، و�ن�ـا ���ـارون ال�ـال� ال��ـ�، �ـ�ل� فـي الـّ�ی� ال 

إال مــا صــحَّ ســ��ه لـــ�ال  -ال��ــي صــلى هللا عل�ــه وســل�-وا�ــات عــ� ی�خــ� مــ� ال� 

، ف����ـا هـ� ��لـ� -صلى هللا عل�ه وسل�-ی�خل في خ�� ال��ب على رس�ل هللا 

  2الف�ل إذا �ه ق� أصاب ال�ق�، بل ر��ا أصاب ال���ان ال����."

                                                           
أشــار األســ�اذ ال���ــع الق�ــا�ي إلــى أن ال��ــادر ال��ی��ــة األساســ�ة ال�ــي اع��ــ� عل�هــا ابــ� الع��ــي  فــي تف�ــ��ه،  )1

هي ال��ادر ال�ال�ة: ال���أ لإلمام مال�، وص���ا اإلمام�� ال��ار�  وم�ـل�، وسـ�� أبـي داود وم�ـل� وال��ـائي. 

 ، 1 ال���ــع دمحم م��ــف الق�ــا�ي، � م�ــادر ال�ف�ــ�� الفقهــي ع�ــ� ابــ� الع��ــي فــي ��ا�ــه أح�ــام القــ�آن،ان�ــ�، 

  .143، ��2009ابل�، دار الف��ف�اء 
 .3/1584، أح�ام الق�آناب� الع��ي،  )2
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، اة وال��ضــ�عة، و�ــان �قــ�م �ان�قادهــكــان شــ�ی� الُ�فــ�ة مــ� األحادیــ� ال�ــ��ف) 2

. فها ه� �ق�ل ألص�ا�ه و�ال�ه �عـ� أن تعـّ�ض لـ��� �عـ� اوت��ی� ال�اس م�ه

: "قل�ـا: هــ�ه األحادیـ� لـ� ت�ــح، األحادیـ� ال�ـ��فة الـ�اردة فــي وضـ�ء ال��ـي 

وق� ألق�ـُ� إلـ��� وصـ��ي فـي �ـل وقـ� وم�لـ� أالَّ ت�ـ�غل�ا مـ� األحادیـ� ��ـا ال 

:  آخ� . و�ق�ل في م�ان��1ح س��ه" َولِّلـ�ِ في سـ�اق تف�ـ��ه لقـ�ل هللا عـ� وجـلَّ

، األعـ�اف[ زَْوَن َمـا �َـانُواْ َ�ْعَملُـوَن األَْسَماء اْلُحْس�َ� َفاْدعُوُه بَِ�ا َوَذُرواْ ال�ِذيَن يُْلِحُدوَن �ِ� أَْسـَمآÒِ�ِ َسـيُجْ 

م�ص�ًا أص�ا�ه �االق��ار على ��� ال��ة ال����ة فقـ� فـي دعـاء هللا  ]180

واإلل�ـــاد ��ـــ�ن بـــ�جه��: �ال��ـــادة  ف�هـــا،  ،�: إذا مـــالَ�ـــولَ  : "�قـــال: أل�ـــ�ســـ��انه

ــال الـــ�ی� ����عــ�ن أد��ـــةً  ��ــ�ُّ�ن ف�هـــا ال�ـــار�  وال�ق�ــان م�هـــا، ��ــا �فعلـــه ال�هَّ

�غ�ــ� أســ�ائه، و����ونــه ��ــا لــ� یــ���ه مــ� أفعالــه إلــى غ�ــ� ذلــ� م�ــا ال یل�ــ� �ــه، 

ـــاب عُ م�هـــا، وال یـــ�ْ  ارِ ف�ـــ�َ  َ�نَّ أحـــٌ� مـــ��� إال ��ـــا فـــي ال��ـــ� ال���ـــة، و هـــي ��

ال��ار� وم�ل� و ال��م�� و أبي داود و ال��ائي، فه�ه ال��� هـي بـ�ء اإلسـالم، 

وق� دخل ف�ها ما في ال���ـأ الـ�� هـ� أصـل ال��ـان��، وذروا سـ�اها، وال �قـ�لّ� 

  .2ل�ل� رس�له" أحٌ�: أخ�ار دعاء ��ا، فإن هللا ق� اخ�ار له، وأرسل ب�ل� إلى ا

إذا ذ�ــ� حــ�ی�ًا فإنــه ���ــ�ًا مــا یــ��� م��ِّجــه وراو�ــه معــًا، قــال ابــ� الع��ــي فــي  )3

َ�اِ� اْلَ�ْ�لِ تف���ه لق�له تعالى:  وْا َلُه� مَّا اْسَ�َ�ْعُ�� ّمِ� ُق�ٍَّة َوِم� رِّ ، األنفـال[ َوأَِع�ُّ

نفـــ� مـــ� أْســـَل� : ".. رو� ال��ـــار� عـــ� ســـل�ة بـــ� األكـــ�ع ، قـــال: مـــ�َّ علـــى ]60

 ، فــإنَّ ي إســ�اع�لَ ِ�ــ�ا بَ ُمــعل�ــه وســل�: (ارْ  ی���ــل�ن �ال�ــهام، فقــال ال��ــي صــلى هللا

(مـا ، فقال الف��ق�� �أی�یه� أح�ُ  �َ �َ قال: فأمْ �ًا، وأنا مع ب�ي فالن). رامِ  � �انَ أ�اكُ 

ا مع�� �ا وأنَ مُ ! فقال رس�ل هللا: (ارْ �ْ هُ معَ  مي وأن�َ �ْ نَ  : و���َ ؟) قال�ا�نَ ال ت�مُ  �ْ �ُ لَ 

�َما . و���في أح�انًا ب��� درجة ال��ی�، فع��ما فّ�� ق�له تعالى: 3"�)�ُ لِّ كُ  َواْعَلُمواْ أَن

                                                           
 . 2/583 ،أح�ام الق�آن اب� الع��ي، )1
 .2/816، ال���ر ال�اب�اب� الع��ي،  )2
  .  2/872، ال�اب� ال���ر اب� الع��ي، )3
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ُسـولِ  ن َ�ْ�ٍء َف�َن� لِّل�ِ ُخُمَس�ُ َولِ�� إن�ـا أنـا قـال: "وفـي ال�ـ��ح: (  ]41 ،األنفـال[ َغنِْمُتم م�

  .1) "لل�ل� ، وال��ُّ قاس�ٌ  وال��يُّ ، �ٌ ب����، فا� حاكِ  �َ قاس�، ُ�ع�� أن أق�ِ 

ناقـ�ًا خ��ـ�ًا لل�ـ��  ـ أ��ـاً ـ ل� ��� اب� الع��ي م��د ناقل لألحادیـ�، بـل �ـان  )4

وال��� إذا اق��ى األم� ذلـ� ال�قـ�. فعلـى سـ��ل ال��ـال ع�ـ� تف�ـ��ه لق�لـه تعـالى: 

 ِجَبا�ُُ�ْم َوُجنوبُُ�ْم َوُظُ�وُر�ُْم َ�ـَذا َمـا َكَنـزْتُْم ألَ�ُفِسـكُْم َفـُذوُقواْ َمـا يَْوَم يُْحَمى َعَلْيَ�ا �ِ� نَارِ َجَ�ن�َم َفُتكَْوى بَِ�ا

 ُ ـِـز ــُتْم َتكْن قــال رح�ــه هللا:" ُرو� عــ� أبــي ه��ــ�ة قــال: مــ� تــ�ك ، ]35، ال���ــة[ وَن ُكن

ع�ــ�ة آالف درهــ� جعلــ� صــفائح ُ�عــ�َّب بهــا صــاح�ها یــ�م ال��امــة ق�ــل الق�ــاء. 

أنه قال: و هللا ال �ع�ب هللا رجًال ���� ���� دره� دره�ًا،  ورو� ع� اب� م�ع�د

وال دی�ــار دی�ــارًا، و ل�ــ� ی�ســع جلــ�ه ح�ــى ی�ضــع �ــل دی�ــار ودرهــ� علــى ح�تــه. 

: (مـا مـ� رجـل ��ـ�ت وع�ـ�ه أح�ـ� أو أبـ�� وع� ث��ان قـال: قـال رسـ�ل هللا 

لـه  ق�مـه، مغفـ�رٌ ��� بها م� َفْ�ِقه إلى إال ُجعل له ��ل ق��ا� ص���ة م� نار ��ُ 

ــ� ��ــح ســ��ُ ب)�عــ� ذلــ� أو معــ�َّ   ، وهــي �عــ�ُ ها. قــال القاضــي: هــ�ه األحادیــ� ل

. وق� ضعَّف اب� الع��ـي حـ�ی�: (أنـا م�ی�ـة العلـ� 2ه"ز�اتُ  ُت�دّ ل� على ما  م���لةٌ 

وعلــي �ابهــا) مــ� ح�ــ� م�ُ�ــه، ع�ــ�ما قــال: "وهــ� حــ�ی� �ا�ــل، ال��ــي صــلى هللا 

�ابهــا أصــ�ا�ه، ومــ�ه� ال�ـاب ال��ف�ــح، ومــ�ه� ال���ســ� عل�ـه وســل� م�ی�ــُة علـٍ� وأب

  . 3على قْ�ر م�ازله� م� العل�م"

أما ���ا ی�عل� �أحادی� ف�ائل ال��ر فق� رف� ابـ� الع��ـي مع��هـا مع��ـ�ًا  )5

إ�اه غ�� ص��ح، ح�ـ� �قـ�ل: "ولـ�� فـي القـ�آن حـ�ی� صـ��ح فـي ف�ـل سـ�رة 

. و�الفعـــل �4 مـــ��� أن یل�فـــ� إل�هـــا"إال قل�ـــل س��ـــ�� إل�ـــه، و�اق�هـــا ال ی��غـــي ألحـــ

فع��ما ش�ع فـي تف�ـ�� سـ�رة ال�قـ�ة، أشـار ��ـل وضـ�ح إلـى أنـه "لـ�� فـي ف�ـلها 

أنــه  -ســل�صـلى هللا عل�ــه و -حـ�ی� صــ��ح إال مــ� ���ــ� أبـي ه��ــ�ة عــ� ال��ــي 

                                                           
 .2/858أح�ام الق�آن ، اب� الع��ي،  )1
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قـــال: (ال ت�علـــ�ا ب�ـــ�ت�� مقـــاب�، و�ن ال��ـــ� الـــ�� ُتقـــ�أ ��ـــه ســـ�رة ال�قـــ�ة ال ی�خلـــه 

  .1جه ال��م��"ش��ان). خ�َّ 

  �ه�ه في ال�عامل مع اإلس�ائ�ل�اتم :ال�ام�ال��ل� 

رفــ� ابــ� الع��ــي االس��ســال فــي روا�ــة اإلســ�ائ�ل�ات ��ــ�ل عــام، و��ــ�ل 

خــاص ال�وا�ــات ال�ــي ت�ــالف �ــاه� القــ�آن وال�ــ�ة ال�ــ���ة ال�اب�ــة، أو ال�ــي ال 

أسـان��ها،  وال ت�ـح ��ه�ان لها �ال��ة، واع���هـا روا�ـات سـاق�ة ال أصـل لهـا،

فال ��ح االس��الل وتف��� الق�آن بها. �ق�ل اب� الع��ـي فـي سـ�اق تف�ـ��ه لق�لـه 

ــا لُِحكْ  :تعــالى ــْومِ َوُكن� ــَنُم اْلَق ــ�ِ َغ ــْت فِي ِث إِذْ َ�َفَش ــَ�ْ ـِـ� اْل ــاِن � َن إِذْ يَْحكَُم ــَلْ�َ ــا�ِِديَن َوَداُووَد َوُس ـِـْم َش  مِ�

"أن هللا ذ�ــ� ل�ســ�له مــا جــ�� مــ� األمــ� وعل�هــا، وأقــ�ال األن��ــاء  :]78 ،األن��ــاء[

لـة و���ــادة  وهـ� أصــ�قه، فـإنّ  ،وأفعالهـا فأح�ـَ� الق�ــ� اإلسـ�ائ�ل�ات ذ��وهــا م��َّ

�ا�لــة م�صــ�لة، أو ب�ق�ــان م�ــ�ِّف لل�ق�ــ� م�ق�لــة، ومــا ُنقــل مــ� حــ�ی� نْفــ� 

م�ــه �ــاه� القــ�آن فهــ� الغــ��، وق�ــاء داود وســل��ان ف�هــا، ان�ــ�وا ��ــه ف�ــا وافــ� 

.  2"، ر�ـ� أعلـ� �ـهص��ح، وما خالفه فه� �ا�ل، وما ل� ی�د ��ه ذ�� فه� م���ل

وال  ،وه� ال �ق�ـل مـ� اإلسـ�ائ�ل�ات إال ال�ـي  ُت�ِ�ـ� عـ� ب�ـي إسـ�ائ�ل أنف�ـه� فقـ�

مـ� �ـاب إقـ�ار ال�ـ�ء علـى نف�ـه،  �الف �اه� الق�آن، ألنها في هـ�ه ال�الـة ُتعـ�ّ ت

ه� عـ� غ�ـ�ه� � �ه ع� غ��ه� فهـي مـ�دودة، ألن إخ�ـارَ ا ���ا ُت��ِ وه�ا مق��ل. أم

إلــى ر��ــي ال��ــ� ال�ـ��ح، وه�ــا الع�الــة وال��ــ�ت إلـى أصــل ال��ــ�. �قــ�ل  ُمف�قـ�ٌ 

َوإِذْ َقـاَل ُموَ�ـ� لَِقْوِمـ�ِ إِن� الّلـَ� َيـ�ُْمرُُكْم أَْن َتـْذبَُحواْ اب� الع��ي في س�اق تف���ه لق�له تعالى:

ًة  خُِذنَا �ُزُوًا َقاَل أَعُوذُ بِالّلـ�ِ أَْن أَُكـوَن ِمـَن اْلَجـا�ِلِ�َ� َ�َ�َ � اس��سـال : "ك�ُـ]67 ،ال�قـ�ة[ َقالُواْ أََتت�

العل�ــاء فــي ال�ــ�ی� عــ�ه� فــي �ــل ���ــ�، وقــ� ث�ــ� عــ� ال��ــي صــلى هللا عل�ــه 

ث�ا عــ� ب�ــي إســ�ائ�ل وال حــ�ج). ومع�ــى هــ�ا ال��ــ� ال�ــ�یُ�  وســل� أنــه قــال: (حــّ�ِ

ه� ��ا ����ون �ه ع� أنف�ه� وق��ـه� ال ��ـا ���ـ�ون �ـه عـ� غ�ـ�ه�، ألن ع�

أخ�اره� ع� غ��ه� مف�ق�ة إلى الع�الة وال���ت إلى م��هى ال���، وما ����ون �ه 
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. 1علــى نف�ــه أو ق�مــه، فهــ� أعلــ� بــ�ل�" ءعــ� أنف�ــه� ���ــ�ن مــ� �ــاب إقــ�ار ال�ــ� 

ائ�ل�ات بهـ�ف ال��ـ�ی� م�هـا وق� وج�ناه  في �ع� األح�ان یـ��� شـ��ًا مـ� اإلسـ� 

و��ـــان ف�ـــادها، ��ـــا فعـــل ع�ـــ�ما ذ�ـــ� ال�وا�ـــة اإلســـ�ائ�ل�ة عـــ� الَ�َل�ـــ�� هـــاروت 

ـ "... و�ن�ـا سـق�ا هـ�ا ال��ـ�  ها ال���ـل، قـال:وماروت، ��عـ� أن ذ��هـا ��امـل نّ�ِ

ن�ه ف����ا أن �قع ِلَ�ْ� ��لُّ �ه. وت�ق�ـ� القـ�ل ��ـه أنـه لـ�  ألن العل�اء رَوْوه ودوَّ

  . 2ح س��ه"��

  م�� اع��اده على ال�ف��� �ال�أ� ال��ل� ال�ادس:

ـــ�م أن ال�ف�ـــ�� �ـــال�أ� أ� �العقـــل واالج�هـــاد مق�ـــ�ل ع�ـــ� عل�ـــاء  مـــ� ال�عل

الق�آن ال���� وال�ف��� �ال�ا �ان ه�ا ال�ف��� یل��م ���و� الـ�أ� ال���ـ�د، وهـي 

ـــأ� شـــ�ل مـــ� إع�ـــاء األول��ـــة فـــي ال�ف�ـــ�� لل��ـــاب وال�ـــ�ة، وعـــ�م م�الف�ه�ـــا  �

األش�ال، واألخ� ��ق���ات اللغة الع���ة ودالالتهـا، وأسـال�� العـ�ب، ومعهـ�ده� 

فـي ال��ـاب، والعلـ� �أصـ�ل الفقـه، وال�عـ� عـ� ال��ـ�ح للهـ��، وال��ـل معـه ح�ــ� 

. ون�� إذا دقق�ا ال��� في تف��� ابـ� الع��ـي وجـ�ناه �اإلضـافة إلـى ال��امـه 3مال

�ع�� ��ـــ�ل واضـــح �ال�ف�ـــ�� �ـــال�أ� ال���ـــ�د فـــي ��ـــ�هج ال�ف�ـــ�� �ال�ـــأث�ر، ��ـــ

ر مـــ� األخـــ� �ـــال�أ�  ،مـــ� اآل�ـــات الق�آن�ـــة ال�ـــي فّ�ـــ�ها اســـ���ا�اته الفقه�ـــة و��ـــ�ِّ

ى َقــالُواْ ال�ـ�م�م. فقـ� قــال ع�ـ� تف�ــ��ه لق�لـه تعــالى:  َوَلَقـْد َجــاءْت ُرُســلَُنا إِبـْـَرا�ِيَم بِاْلبـُــْ�َ

:"قــال �عــ� عل�ائ�ــا: �انــ� ]69 ،هــ�د[ أَن َجــاء �ِِعْجــٍل َحنِيــذٍ  َســالَمًا َقــاَل َســالٌَم َفَمــا َلبـِـَث 

ـ� �ـال��، فـي م�ضـع الق�ـع،  ض�افة قل�لة ف���ها ال���� م� ال����، وه�ا ت��ُّ

و�ال��ــاس فــي م�ضــع ال�قــل، مـــ� أیــ� َعِلــ� أنــه قل�ـــل؟ بــل قــ� نقــل ال�ف�ـــ�ون أن 

ل�الثــة ع�ــ��، ف�ــا هــ�ا  لٌ ْ�ــ، وعِ ائ�ــل و�ســ�اف�لال�الئ�ــة �ــان�ا ثالثــة: ج���ــل وم��

                                                           
  .1/23، ال���ر ال�اب�اب� الع��ي، )1
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ال�ف�ــ�� فــي ��ــاب هللا �ــال�أ�؟ هــ�ا �أمانــة هللا هــ� ال�ف�ــ�� ال�ــ�م�م، فــاج����ه فقــ� 

  .1عل����ه"

 وم� أم�لة اس���ام اب� الع��ي ال�أ� في تف���ه، ما قاله في تف�ـ��ه لق�لـه تعـالى:

 ــا�ِكُْم َج ــن ر� ــ�ِيَديِْن م ــ�ُِدواْ َش : "قــال م�اهــ�: أراد مــ� األحــ�ار. ]282 ،ال�قــ�ة[ َواْسَتْش

واخ�اره أب� إس�� وأ��ـ� ��ـه. وق�ـل: ال�ـ�اد �ـه مـ� ال��ـل���، ألن ق�لـه تعـالى: 

مــن الرجــال  ــان �غ�ــي ع�ــه، فــال بــّ� لهــ�ه اإلضــافة مــ� خ���ــة، وهــي إمــا�

أح�ار�� و�ما م�م����، وال��م��ن �ه أخـ� مـ� األحـ�ار، ألن هـ�ه اإلضـافة هـي 

الـــ��  الـــ���َ  ال�ـــ�لَ  �ُ ��ِّ � الـــ�� ���ـــع ال�ـــ�ات وُ�ـــال َف�ـــْ� هـــإضـــافة ال��اعـــة، و�

�� م�ـــــه اإلضـــــافة. وال�ـــــ��ح ع�ـــــ�� أن ال�ـــــ�اد �ـــــه ال�ـــــالغ�ن مـــــ� ذ�ـــــ�رِ  ��ـــــحُّ 

. وقـ� ا ال�ـ�أة ال ُ�قـال لهـا رجـل أ��ـاً ، ألن ال�فل ال ُ�قـال لـه رجـل، و�ـ��ن ال��ل�

مـــن  :ي ق�لـــه تعـــالى� �اإلضـــافة فـــبـــ�َّ� هللا تعـــالى �عـــ� ذلـــ� شـــهادة ال�ـــ�أة، وعـــ�َّ 

ــا�كم ال��ــَل�، وألن ال�ــاف� ال قــ�َل لــه، وَعَ�ــى ال���ــَ� أ��ــًا، ألن ال�ــغ�� ال  رج

 َ� اآلن  م���ل له. و�ن�ا أم� هللا تعالى �إشـهاد ال�ـالغ، ألنـه الـ�� ��ـح أن ُیـ�ّدِ

اهــا وهــ� رجــل جــازت، وال خــالف  ال�ــهادة، فأمــا ال�ــغ�� �ــ��ف� ال�ــهادة، فــإذا أدَّ

� م� ه�ا ال��ال نالح� ��� اس�ع�ض اب� الع��ي األق�ال ال�اردة في تف�� ��2ه"

علـــى  ، ثـــ� ��ـــ� ناق�ـــها م�اق�ـــة د��قـــة مع��ـــ�اً كل�ـــة ال�جـــال فـــي اآل�ـــة ال�ـــ���رة

، و���قــة إی�ادهــا (أســل�ب اإلضــافة) و�ــ�ل� ســ�اق ال�ع�ــى اللغــ�� ل�ل�ــة ال�جــال

الل ذلـ� �لـه إلـى رأ�ـه العل�ـي ���ـا �عـ�، ل��ـل مـ� خـ اآل�ة (ِذْ�ُ� شهادة ال�ـ�أة )

  ال�ق��ل لغًة وش�عًا.و ال���قل، 

  قان�ن ال��ج�ح في تف���ه  ال��ل� ال�ا�ع:

إنَّ ق�ة ش���ة اب� الع��ي العل��ة واس�قاللها م�ألة ش�ی�ة ال�ضـ�ح فـي تف�ـ��ه، 

وال غ�ا�ـــة فـــي ذلـــ�، فهـــ� عـــالٌ� راســـٌخ فـــي �ـــل العلـــ�م ال�ـــي ت�هلـــه لهـــ�ا ال��ـــ��� 

��اٍب وس�ٍة و لغـٍة وفقـٍه وأصـ�ل دیـ� وأصـ�ل فقـه وتـار�خ وخ�ـ�ة فـي العل�ي، م� 
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، واألخ�ــــار �قــــ�م ب����قهــــا وت����ــــهاالق�ـــاء ..، فهــــ� حــــ�� �عــــ�ض ال�وا�ــــات 

وع��ما ی��� اآلراء واألق�ال الفقه�ة ی�اق�ها و��د عل�ها ع�ـ� ال�اجـة، و���هـي فـي 

�ـ� القـ�ل علـى وجـه خات�ة ال��اف إلى تق��� وت�ج�ح ما �ع�ق� أنـه صـ��ح. و��

  اإلج�ال إنه �ق�م �ال��ج�ح ب�اًء على الق�آن وال��ة واللغة.

الـــ�أ� واالل�فـــات ال�ــ�ی� و  ومــ� أم�لـــة ت�ج��ـــه �ــالق�آن ال�ـــ��� دون أن �غفـــل دور

يَـا أَي�َ�ـا ال�ـِذيَن آَمنُـواْ أَطِيُعـواْ الّلـَ� َوأَطِيُعـواْ لل�اقع ، تف��ُ�ه "أولـي األمـ�" فـي ق�لـه تعـالى: 

ِ ِمـنكُْم  "ف�هـا قـ�الن: األول: قـال م��ـ�ن بـ� مهـ�ان:  :]59 ،ال��ـاء[ الر�ُسوَل َوأُْو�ِ� األَْمر

ه� أص�اب ال��ا�ا، ورو� في ذل� ح�ی�ًا، وهـ� اخ��ـار ال��ـار�. ورو� عـ� ابـ� 

��اس أنها ن�ل� في ع�� هللا ب� ُح�افـة، إذ �ع�ـه ال��ـي صـلى هللا عل�ـه وسـل� فـي 

ال جــاب�: هــ� العل�ــاء، واخ�ــاره مالــ�، قــال م�ــّ�ف وابــ� م�ــل�ة: َســِ��َّة. ال�ــاني: قــ

س�ع�ا مال�ًا �قـ�ل: هـ� العل�ـاء. وقـال خالـ� بـ� نـ�ار: وقفـُ� علـى مالـ� فقلـُ�: �ـا 

ِ ِمـنكُْم  أ�ا ع�� هللا، ما ت�� فـي ق�لـه تعـالى: ِـ� األَْمـر ؟ قـال: و�ـان ُم����ـًا ف�ـلَّ َوأُْو�

�ح ع���ــه فــي وجهــي، وعل�ــُ� مــا أراد، حْ��تــه، و�ــان ع�ــ�ه أصــ�اب ال�ــ�ی� ففــ

 و�ن�ا َع�ى أهل العل�. واخ�اره ال����، واح�ج له �ق�له صلى هللا عل�ه وسل�: (م�ْ 

أ�ــاع أم�ــ�� فقــ� أ�ــاع�ي ...) ال�ــ�ی�. وال�ــ��ح ع�ــ�� أنهــ� األمــ�اء والعل�ــاء 

العل�ـــاء فـــألن  ج��عــًا، أمـــا األمـــ�اء فــألن أصـــل األمـــ� مــ�ه�، وال��ـــ� إلـــ�ه�. وأمــا

� علــى ال�لــ�، وجــ�ابه� الزم، وام��ــال ف�ــ�اه� واجــ�، و�ــ�خل �ِّ �اله� واجــ� م�َعــســ

، و قـ� سـ�اه� هللا تعـالى هـ�الء حـاك� ��ه ال�وج لل�وجة، الس��ا وق� قـ�م�ا أن �ـل

وَن  ، فقال:ب�ل� وَن ال�ِذيَن أَْسَلُمواْ لِل�ِذيَن َ�ادُواْ َوالر�ب�انِي� . فأخ�� تعـالى َواألَْحَباُر يَْحكُُم بَِ�ا الن��ِي�

أن ال��ي حاك�، وال��اني حاك�، والَ�ْ�� حاك�. واألم� �له ی�جع إلى العل�اء، ألن 

األم� ق� أف�ى إلى ال�هال، و تعّ�� عل�ه� سـ�ال العل�ـاء، لـ�ل� ن�ـ� مالـ� إلـى 

خالـ� بـ� نــ�ار ن�ـ�ًة م��ــ�ة، �أنـه ��ـ�� بهــا إلـى أن األمــ� قـ� وقـف فــي ذلـ� علــى 

إلـــى العـــال�  ، وزال عـــ� األمـــ�اء ل�هلهـــ� واع�ـــ�ائه�، والعـــادل مـــ�ه� مف�قـــ�ٌ العل�ـــاء

  .1كاف�قار ال�اهل"
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ِ وأما ت�ج��ه �ال��ی� ال����، ف��اله في تف���ه لق�له تعـالى:  َ�ْسـ�َلُونََك َعـِن اْلَخْمـر

"ال��ـألة ، ]219، ال�قـ�ة[ ..ِمـن ��ْفِع�َِمـا أَْك�َـ�ُ َواْلَمْيِ�ِ ُقْل فِي�َِما إِثٌْم َكبِ�ٌ� َوَمَنافُِع لِلن�اِس َوإِثُْمُ�َما 

ال�ان�ة: في ت�ق�� اس� ال��ـ� ومع�ـاه: وقـ� اخ�لـف العل�ـاء فـي ذلـ� علـى قـ�ل��: 

أح�ه�ا: أن ال��ـ� شـ�اب ُ�ع��ـ� مـ� الع�ـ� خاصـة، وأمـا مـا اُع��ـ� مـ� غ�ـ� 

ال��فـــة. أهـــل . قالـــه أبـــ� ح��فـــة و � وال��ـــ� وغ��ه�ـــا �قـــال له�ـــا ن��ـــ�الع�ـــ� �ال���ـــ

ب. قاله أهل ال��ی�ـة وأهـل م�ـة، وتعلَّـ� أبـ� ّ� ُم��ِ : أن ال��� �لُّ ش�اب ُملِ ال�اني

ـــة ذ��ناهـــا فـــي شـــ�ح ال�ـــ�ی� وم�ـــائل  ـــ�� لهـــا ُخُ�ـــ�، وال أزمَّ ـــة �أحادیـــ� ل ح��ف

مـ� ال��ـ� ُح�ِّ (أن�ـًا قـال:  ال�الف فال ُیل�ف� إل�ها. وال�ـ��ح مـا رو� األئ�ـة أنَّ 

. )، وعامـة خ��هـا الُ�ْ�ـ� وال��ـ��ال��ی�ـة خ�ـ� األع�ـاب إال قل�ـلا ومـ ،م�ی�م ُح�ِّ 

��ــ� مــ� ال��ــ� لــ� . واتفــ� األئ�ــة علــى روا�ــة أن ال�ــ�ا�ة إذ ُح�ِّ خّ�جــه ال��ــار� 

، و�ن�ا �ان�ا �����ن خ�� ال����، ف���وا ِدنانه�، و�ادروا ع��ه� ی�م�� خ�� ع��

أنـه قـال علـى ال���ـ�: إن االم��ال الع�قاده� أن ذل� �له خ��. وصّح عـ� ع�ـ� 

ت�ـــــ��� ال��ـــــ� نـــــ�ل، وهـــــي مـــــ� خ��ـــــة: الع�ـــــ� و ال��ـــــ� والع�ـــــل وال���ـــــة و 

  .1ال�ع��"

 وأمـــا م�ـــال ت�ج��ـــه �اللغـــة ���هـــ� فـــي ت���قـــه مع�ـــى ال�ـــع�� فـــي ق�لـــه تعـــالى:

 ََ�َ��َُّ�ــ�ْا َصــِع��ًا َ��ِّ�ــاً ف ]ق�لــه تعــالى ]43 ،ال��ــاء" : ًــعيدا ��ــه أر�عــة أقــ�ال:  ص

، قاله مال�. ال�اني: األرض ال�����ة، قاله اب� ز�ـ�. ال�الـ�: وجه األرض: األول

األرض ال�ل�اء. ال�ا�ع: ال��اب، قاله اب� ��ـاس واخ�ـاره ال�ـافعي. والـ�� �ع�ـ�ه 

االشــ�قاق، وهــ� صــ��ح اللغــة، أنــه وجــه األرض علــى أ� وجــه �ــان مــ� رمــل أو 

  .2ح�� أو ت�اب"
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ال��ـه فـي م���ـه الفقهـي ي تعاملـه مـع م�م�هج اب� الع��ي فـ ال��ل� ال�ام�:

  والَعَق��

في ال���قة إن اب� الع��ي ق� وقع في ���� م� ال�االت ت�� تأث�� ال���ة 

ال��ه��ـة ال�ــ�قة، بــل قــ� دفع�ـه هــ�ه ال��ــ�ة فــي �عـ� األح�ــان إلــى ��ــ� ل�ــانه، 

ورمي م�ال��ه �ألفاٍ� ال یل�� أن ت��ر م� عالٍ� ���ـ� ��ـ� عل�ـاء آخـ��� ح�ـى 

ي ف�هاُده وأدلُ�ه. ول���ا نالح� اجول� اخ�لف�ا معه في ال��ه� وال�أ�، فل�ٍل م�ه� 

مقابل ذل� أن اب� الع��ي �ان فـي �عـ� األح�ـان �قـ�م �إن�ـاف م�ال��ـه ع�ـ�ما 

ی��قــ� مــ� قــ�ة دلــ�له�، وهــ�ا م�ــ�ٌع ح�ــ� ��ــا ن���ــى أن نــ�اه ��ــ�ل أك�ــ� وضــ�حًا 

فــي تف�ــ��ه، و��ــ� أن ن�ــ�� ه�ــا أ��ــًا إلــى أن ابــ� الع��ــي �ــان علــى الــ�غ� مــ� 

ــة �ه ال�اضــح، تعّ�ــ ون�ــ�ته ال�ــ�ی�ة ل����ــه ال�ــال�ي، �ــان �قــ�م فــي أح�ــان قل�ل

���اق�ــة م���ــه، وتــ�ج�ح غ�ــ�ه عل�ــه إذا ت�ــ�� لــه ضــعف دل�ــل م���ــه، وقــ�ة دل�ــل 

ر لــه فــي م�ــ�ان ح�ــ�اته � لــه، وُ�قــ�َّ ال�ــ�ه� اآلخــ�، وهــ�ا لع�ــ� ال�ــ� م�قــف ُ��َ�ــ

  العل��ة وال��ه��ة.

ـــ�ه إلمامـــه، ورفعـــه ل� ـــة علـــى تعّ�ِ قامـــه علـــى ح�ـــاب مقـــام غ�ـــ�ه مـــ� مـــ� األم�ل

 َذلَِك أَْد�َ� أَال� َ�ُعولُواْ  األئ�ة، ق�له ع� تف��� اإلمام ال�افعي للع�ل في ق�له تعالى:

هـ� : "قل�ا أُع�� أص�اب ال�افعي ��المـه هـ�ا، وقـال�ا :����ة ال��ال ]3 ،ال��اء[

لــه �الف�ــاحة ُح�ــٌة ل���لــة ال�ــافعي فــي اللغــة، وُشــه�ته فــي الع���ــة، واالع�ــ�اف 

ح�ى لق� قال ال����ي: ه� أف�ـح َمـْ� ن�ـ� �ال�ـاد، مـع غ�صـه علـى ال�عـاني، 

ومع�ف�ـــه �األصـــ�ل ... قـــال ابـــ� الع��ـــي: �ـــل مـــا قالـــه ال�ـــافعي أو ق�ـــل ع�ـــه أو 

ُوصف �ه فه� �له ج�ء مـ� مالـ� وَنْ��ـة [ج�عـة] مـ� ��ـ�ه، ومالـ� أوعـى سـ�عًا، 

ًا، وأبــ�ع وصـفًا، و�ــ�لُّ� علـى ذلــ� مقابلــة وأثقـ� فه�ــًا، و أف�ـح ل�ــانًا، وأبـ�ع ب�انــ

ه علــى  اإلمــام أبــي 1قــ�ٍل �قــ�ٍل فــي �ــل م�ــألة و َفْ�ــل" . ومــ� األم�لــة أ��ــًا، ردُّ

� (األشّ�) في ق�له تعالى: بُواْ َماَل اْلَ��ِيِم إِال� بِال��ِ� �َِ� أَحْ و ح��فة ع��ما ف�َّ � َالَ َ�ْ�َ ـ� َسُن َح�

هُ  ����ـة وع�ــ��� عامـًا، ح�ـ� قـال: "قـال أبـ� ح��فــة:  ]152 ،عـاماألن[ َيْبلُـَغ أَُشـد�
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رات ال األشــّ� خ��ــة وع�ــ�ون عامــًا، وع��ــًا مــ� أبــي ح��فــة فإنــه یــ�� أن ال�قــ�َّ 

�ـاه فـي أصـ�ل الفقـه، وهـ� ی���هـا ت��� ن��ًا وال ��اسًا، و�ن�ا ت��� نقًال علـى مـا ب�َّ 

�غ�اد] ف��� ع�ـ�ه ال�ـ�ل�، �األحادی� ال���فة، ول��ه س�� دار ال��ب [�ق�� 

ولــ� ســ�� دار ال�عــ�ن [�ق�ــ� ال��ی�ــة ال��ــ�رة] ��ــا �ــ�َّ� هللا ل�الــ�، َلَ�ــا صــ�ر 

  .1ع�ه إال إب��� ال�ی�، و�ك��� ال�لة ��ا ص�ر ع� مال�"

ع�یــ�ة ام�ــ�ج ف�هــا الــ�د  ال��ــاَص ال��فــي بــ�دودأ�ــا ��ــ� بــُ� الع��ــي وقــ� خــَ� ا

نقـل ابـ� الع��ـي فـي تف�ـ��ه  ،علـى سـ��ل ال��ـالس�ة الالذعـة، العل�ي �األلفا� القا

ـن  :لق�له تعالى ا َمَلَكـْت أَيَْمـانُكُم م� ْم َ�ْسَتِطْع ِمنكُْم طَْوًال أَن َينِكَح اْلُمْحَصَناِت اْلُمْؤِمَناِت َفمِن م� َوَمن ل�

ـن َ�ْعـ ، قـ�َل ال��ـاص ]25 ،ال��ـاء[ ٍض َف�ََياتِكُُم اْلُمْؤِمَنـاِت َوالّلـ�ُ أَْعَلـُم بِ�ِيَمـانِكُْم َ�ْعُضـكُم م�

�أنه "ل�� ن�اح األَمـة ضـ�ورة، ألن ال�ـ�ورة مـا ُ��ـاف م�ـه تلـف الـ�ف� أو تلـف 

ع��، ول�� في م�أل��ا شيء م� ذل�. قل�ا: ه�ا �الم جاهل ���هـاج ال�ـ�ع أو 

م�ه�ِّ� ال ی�الي ��ا َی�د الق�ل. ن�� ل� نقل إنه ح�ٌ� ن�� �ال��ورة، إن�ا قل�ا: إنـه 

�ـه، وحالـٌة  � �ال�خ�ة ال�ق�ونة �ال�اجة، ول�ّلِ واح� م�ه�ا ح�� ��ـ��ُّ علِّ  �ٌ �ْ حُ 

ق بــ�� ال�ــ�ورة وال�اجــة ال�ــي ت�ــ�ن معهــا ال�خ�ــة فــال ُ�ع��ــ� ف�هــا، ومــ� لــ� �فــ�ِّ 

ُ�ع�ــى �ــال�الم معــه، فإنــه معانــٌ� أو جاهــل، وتقــ�ی� ذلــ� إتعــاب للــ�ف� ع�ــ� مــ� ال 

  . 2ی��فع �ه"

ــ� ومــ� أم�لــة إن�ــاف ابــ� ال ع��ــي ل��ال��ــه ق�لــه فــي أبــي ح��فــة ع�ــ�ما ف�َّ

ِ ق�له تعالى:  �ُ يَْوَم َحَصادِه ِ إَِذا أَثَْمَر َوآتُواْ َحق� �ق�لـه: "وأمـا أبـ�  ]141 ،األنعام[ �ُلُواْ ِمن ثََمرِه

ح��فــة ف�عــل اآل�ــة م�آتــه فأ��ــ� ال�ــ�، وقــال: إن هللا أوجــ� ال��ــاة فــي ال�ــأك�ل 

ـــ�َّ� ال��ـــي  ـــًا �ـــان أو غ�ـــ�ه، و� ـــ� فـــي ع�ـــ�م  ُق�ت ـــه: (ذل ���ـــا ســـق� ال�ـــ�اء ق�ل

  .  3)الُعْ��

ا َوَلَقْد آَتْ�َنا َداُووَد ِمن� وم� أم�لة م�الف�ه إلمامه، ق�له في تف��� ق�له تعالى: 

�َْ� َوأََلن�ا َل�ُ اْلَحِديَد  �ِ� َمَع�ُ َوالط� ... ��ه دل�ل على فضالً "ق�له  :]10 ،س�أ[ َفْضًال يَا ِجَباُل أَو�
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اإلع�اب ���� ال��ت... واس���� ���� م� فقهاء األم�ار القـ�اءة �األل�ـان 

 عل��ُ وال��ج�ع، و��هه مال�. وه� جائ� لق�ل أبي م�سى لل��ي عل�ه ال�الم: ل� 

وهـ� ال�ل�ـ�� مـأخ�ذ  ،�ـاناأن� ت��ع َل�ّ��ته ل� ت����ًا، ی��ـ� َل�عل�ـه لـ� أن�اعـًا حِ 

ـــ� وهـــ� ال���ـــ� �ـــاألل�ان.. واألصـــ�ات ال��ـــ�ة نع�ـــة مـــ� هللا  مـــ� ال�ـــ�ب ال���َّ

تعـــالى، وز�ـــادة فـــي ال�لـــ� ومّ�ـــة، وأحـــ� مـــا ل��ـــ� هـــ�ه ال�لـــة ال����ـــة وال����ـــة 

  . �1ي بها ح�ُّ ال�ع�ة"إذا ُص�ف� في ال�اعة فق� قُ  � هللال����ة ��اب هللا، َفِ�عَ 

وأما أسل��ه م� ح�� ال�عامل مع م�ال��ه في م���ه العقـ��، فقـ� أشـ�نا فـي فقـ�ة 

ســـا�قة إلـــى أّن ابـــ� الع��ـــي �ـــان علـــى عق�ـــ�ة أهـــل ال�ـــ�ة وال��اعـــة (األشـــاع�ة)، 

فـي تف�ـ�� اآل�ـات وفـ�  ���هـ� اضٌح �ـل ال�ضـ�ح فـي تف�ـ��ه، فهـ�واع�قاده ه�ا و 

فــي ال�قــ� نف�ــه  و�قــ�م شــاع�ة �ل�ــا وجــ� إلــى ذلــ� ســ��ًال، مق��ــ�ات وأصــ�ل األ

���ــالت رٍد ق��ــة علــى م�ال��ــه مــ� أهــل ال�ــ�اه� األخــ��، و��ــ�ل خــاص علــى 

 فــي تف�ــ��ه لق�لــه تعــالى: ال�ع��لــة. ومــ� األم�لــة علــى ذلــ� تف�ــ��ه ل�ؤ�ــة هللا 

ـــم ـــ��ى اهللا عملك ، فأمـــا : "ال�ـــار� راٍء م�ئـــي، یـــ�� ال�لـــ� و��ونـــه]94 ،ال���ـــة[ وس

�ق�� [وم� ق�ٍم م���ص��  ،]�ق�� في ال��ة[رؤ��ه� له ففي م�ل م���ص 

�. وقــال ج�اعــة مــ� ، وأمــا رؤ��ــه لل�لــ� ف�ائ�ــٌة، فهــ� تعــالى �علــ� و�ــ� ]ال�ــ�م���

إلـى العلـ�، وقـ�  عل� وال ُی��، وم�ى أخ�� ع�ه �ال�ؤ�ة فإنهـا راجعـةٌ �ال����عة: إنه 

ل� �علــ�، ألنـه أخ�ـ� عــ� دلل�ـا فـي ��ـ� األصــ�ل علـى أنـه راٍء ب�ؤ�ــة، ��ـا أنـه عـا

عاهة]، ألن  صاح�رائ�ًا َل�ان م�وفًا [أ�  ��� ه صادق، ول� ل�، وخ��ُ نف�ه ب�ل�

ال�ــي إذا لــ� ��ــ� ُمــْ�ِر�ًا �ــان م�وفــًا، وهــ� ال��قــّ�ِس عــ� اآلفــات وال�قــائ�، وهــ�ه 

لعل�ائ�ا، فق� أخ�� س��انه ع� نف�ه ��ا ��� له مـ� صـف�ه، وقـام الُع��ة العقل�ة 

  .2ال�ل�ل عل�ه م� نع�ه، فل�م�ا اع�قاده واإلخ�ار �ه"
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  م��� اب� الع��ي م� أح�اث ع��ه ال��ل� ال�اسع:

��ا�ــه ال�ــ��� ِلُ��ــ�ج ال�ــاس مــ� ال�ل�ــات، ول�هــ�یه� إلــى أقــ�م  أنــ�ل هللا 

الُ�ــُ�ل ال�ــي تأخـــ� �أیــ�یه� إلـــى ت�ق�ــ� م�ــال�ه�، ودفـــع ال�فاســ� عـــ�ه� فــي هـــ�ه 

الـــ�ن�ا والـــ�ار اآلخـــ�ة علـــى ال�ـــ�اء. وآ�ـــات القـــ�آن ال�ـــي ت�ـــ�� إلـــى هـــ�ه ال���قـــة، 

آَن يِْ�ـِدي ى: واض�ٌة في دالالتها، وال ت���ل أ�َّ تأو�ل. م�ل ق�له تعال إِن� َ�ــَذا اْلـُ�ْ

ـالَِحاِت أَن� َلُ�ـْم أَْجـرًا َكبِ�ـ�اً  ُ اْلُمْؤِمنِ�َ� ال�ِذيَن َ�ْعَملُـوَن الص� . لـ�ل� ]9 ،اإلسـ�اء[ لِل��ِ� �َِ� أَْقَوُم َويَُب��

أدرك أهل ال�� م� عل�اء اإلسالم أّن عل�ه� واج�ًا ����ًا، ی���ل في أدنى درجاته 

أح�ام اإلسالم في الق�ـا�ا ال��ـ�� ال�ـي ی�عـّ�ض لهـا ال��ـل��ن، و��ـ�ل  في ب�ان

خاص في أوقات األزمات ال�ي تع�ف ��ـ�ادته� علـى أراضـ�ه�، وتهـ�د وجـ�ده� 

���ل عام، وفي دع�ته� إلى ُن��ة وم�ازرة �ع�ه� �ع�ًا إذا أح�ق ال��� �أ� 

لع��ـي، وقـ� ع�ف�ـا ��ٍف م�ه�. وه�ا �الفعل مـا ���ـ� أن نل��ـه ��ـالء ع�ـ� ابـ� ا

أنه عاص� أح�اثًا تار���ًة وس�اسـ�ًة دام�ـًة، فقـ� أدَّ� أمانـة ال��ـان وال��ـ��ة ال�ـي 

�العل�ــــاء، ع�ــــ�ما وجــــ�ناه فــــي أك�ــــ� مــــ� م�ــــان فــــي تف�ــــ��ه ُی�ــــ��  أنا�هــــا هللا 

و����هـا �ـأح�اله�، و�ـ�ع�ه� لل�قـ�ف یـ�ًا واحـ�ًة فـي وجـه  لل��ل��� أح�ـام هللا 

وا �الدهـــ�، وف��ـــ�ا �ـــأرواحه�، فهـــا هـــ� �قـــ�ل فـــي تف�ـــ��ه لق�لـــه الف�ن�ـــة الـــ�ی� غـــ� 

كـُـْم إِن ُكنــتُ  تعــالى: ِــ� َســ�ِيِل الّلــ�ِ َذ�ِكـُـْم َخ�ـْـٌ� �� واْ خَِفافــًا َوِ�َقــاًال َوَجا�ـِـُدواْ بـِـ�َْمَوا�ِكُْم َوأَ�ُفِســكُْم � ْم اْ�ــِ�ُ

ــوَن  "اْخُ�ِلــف فــي إح�ــام هــ�ه اآل�ــة أو ن�ــ�ها علــى قــ�ل��...  :]41 ،ال���ــة[ َ�ْعَلُم

وال�ـــ��ح أنهـــا غ�ـــ� م��ـــ�خة، وقـــ� ت�ـــ�ن حالـــٌة ��ـــ� ف�هـــا نف�ـــ� ال�ـــل إذا تعـــ�َّ� 

ال�هـــاد علـــى األ��ـــان �غل�ـــة العـــ�و علـــى ق�ـــٍ� مـــ� األق�ـــار، أو ��ل�لـــه �ـــالُعْق�، 

ـ�وا  ع�ـ�ا. ولقـ � نـ�ل ب�ـا ���� على �افة ال�ل� ال�هاد وال�ـ�وج إل�ـه؛ فـإن ق�َّ

س�ة س�ع وع���� وخ���ائة، ف�ـاس د�ارنـا، وأسـ� ج��ت�ـا،  -ق��ه هللا-الع�و، 

ــ� �الدنــا فــي عــ�ٍد هــالَ  دوه،  وت�سَّ ال�ــاس عــ�ُده، و�ــان ���ــ�ًا، و�ن لــ� ی�لــغ مــا حــ�َّ

ـ��ة، فلـ���  ـَ�ك وال�َّ فقل� لل�الي وال��لى عل�ه: هـ�ا عـ�و هللا، وقـ� ح�ـل فـي ال�َّ

�� إلى ن��ة دی� هللا ال��ع�ِّ�ة عل��� ح��ة، فل���ج إل�ـه ع���� ب��ة، ول��ه� م�

ج��ــع ال�ــاس ح�ــى ال ی�قــى مــ��� أحــ�ٌّ فــي ج��ــع هــ�ه األق�ــار، �ُ��ــا� �ــه، فإنــه 
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ـــ��� هللا لـــه؛ فغل�ـــ� الـــ�ن�ب، ورجفـــ� القلـــ�ب �ال�عاصـــي،  هالـــٌ� ال م�الـــة إن ��َّ

�ـ�وه ��ـاره؛ فإنـا � وصار �ل أح� م� ال�اس ثعل�ًا �أو� إلى ِوَجـاره، و�ن رأ� ال�

و�نــا إل�ــه راجعــ�ن، وح�ــ��ا هللا ونعــ� ال���ــل... إذا �ــان ال�ف�ــ� عامــًا لغل�ــة العــ�و 

علــى ال�ــ�زة أو اســ��الئه علــى األســار�، �ــان ال�ف�ــ� عامــا ووجــ� ال�ــ�وج ِخفافــًا 

وِثقاًال، وُرك�انًا ورجاًال، ع���ًا وأح�ارًا، مْ� �ان له أب م� غ�� إذنـه، ومـ� ال أب 

، ح�ى ��ه� دی� هللا، وُت��ى ال���ة، وُت�ف� ال��زة، و���� الع�و، و��ـ��ق� له

األس��، وال خالف فـي هـ�ا. ولقـ� ُرو� أن �عـ� األمـ�اء عاهـ� �فـارا أالَّ ����ـ�ا 

أســ��ًا، فــ�خل رجــل مــ� جه�ــه �الدهــ�، ف�ــ�َّ علــى ب�ــ� مْغلــ�، ف�ادتــه امــ�أة: إنــي 

ـــ�ه، وت�اذ�ـــا ذیـــل أســـ��ة، فـــأبِلْغ صـــاح�� خ�ـــ��. فل�ـــا اج��ـــع  �ـــه، اســـ��ع�ه ع�

ال��ی�، ح�ى ان�هى ال��ـُ� إلـى هـ�ه ال�ع�َّ�ـة، فألقـاه إل�ـه، ف�ـا أك�ـل ح�ی�ـه ح�ـى 

ـــ� ح�ـــى أخـــ�ج  ـــى ال�ل ـــًا مـــ� فـــ�ره، وم�ـــى إل ـــى ق�مـــه، وخـــ�ج غاز� ـــ� عل ـــام األم� ق

األس��ة، واس��لى على ال��ضع. ف��ـ� ب�ـا وع�ـ�نا عهـُ� هللا أالَّ ن�ـلِّ� إخ�ان�ـا إلـى 

�اء، وَنْ�ع� وه� في ال�قاء، أو ن�ل� ال���ة وه� أرقَّـاء. �ـا �، ولهـ�ا ال��ـ� األع

  . 1ة ��الح اآلم� وال�أم�ر"ال����! ن�أل هللا ال��ف�� لل��ه�ر، وال��ّ 

و�ان �غ��� أ�ة م�اس�ة تل�ح له، ل���� م� خاللها إلى م�قٍع جغ�افي رآه، أو واقع 

ل��ة أو س�اس�ة أو تار���ة، �ان ه� ��فًا اج��اعي شاه�ه، أو ح�اٍر أو حادثٍة ع

ف�هـــا. ون�ـــ�ًا ل��ـــ�ة إشـــاراته هـــ�ه، ���ـــ� أل� مـــ�رٍخ إذا قـــام �اس�ق�ـــائها وت�ل�لهـــا 

م ل�ـا صـ�رًة، ولـ� �انـ� م�ـ�ودة،  ور��ها ���اقها العل�ي وال�ـار��ي العـام، أن �قـّ�ِ

الع��ـــي عـــ� ال���ـــة العل��ـــة وال�ار���ـــة وال�غ�ا��ـــة ال�ـــي عـــاش وشـــارك ف�هـــا ابـــ� 

�فعال�ـــٍة، ســـ�اء فـــي �ـــالد ال�ـــ�ق اإلســـالمي ال�ـــي عـــاش ف�ـــ�ًة فـــي مـــ�نها وم�اك�هـــا 

العل��ة، أم في ح�اض� األن�ل� في نها�ـة القـ�ن ال�ـام� اله�ـ��، وال�لـ� األول 

م� الق�ن ال�ادس اله���. وم� األم�لة على ذلـ�، ق�لـه فـي تف�ـ�� ق�لـه تعـالى: 

 ْاَم َ�ْعـَد َعـاِم�ِْم َ�ــَذا َوإِْن خِْفـُتْم َعْيَلـًة يَا أَي�َ�ا ال�ِذيَن آَمنُوا بُـواْ اْلَمْسـجَِد اْلـَ�َ ُكوَن نََجٌس َفالَ َ�ْ�َ �َما اْلُمْ�ِ إِن

ــيٌم  ـِـيٌم َحِك ــَ� َعل ــاء إِن� الّل ــلِ�ِ إِن َش ــن َفْض ــ�ُ ِم ـِـيكُُم الّل ــْوَف �ُْغن "ولقــ� ��ــُ� أر�  :]28 ،ال���ــة[ َفَس

                                                           
 .955-2/954، أح�ام الق�آناب� الع��ي،  )1
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ا�ان: �اب ش�قي، وهـ� �ـاب َجْ�ـ�ون، و�ـاب غ��ـي، ب�م�� ع��ًا، �ان ل�امعها �

و�ان ال�اس ��عل�نه ���قًا ����ن عل�ها نهاره� �ّلـه فـي حـ�ائ�ه�، و�ـان الـ�ميُّ 

 :
ّ
إذا أراد ال��ور، وقف علـى ال�ـاب ح�ـى ��ـّ� �ـه م�ـل�، م��ـاز، ��قـ�ل لـه الـ�مي

ار عالمـة �ا م�ل� أتأذن لي أن أمـّ� معـ�؟ ��قـ�ل: نعـ�، ف�ـ�خل معـه، وعل�ـه الِ�َ�ـ

أهل ال�مة، فإذا رآه ال��ِّ�، صاح �ه: ارجع، ارجع، ��ق�ل له ال��ل�: أنـا أِذنـُ� لـه، 

َوِمْنُ�م . وم� األم�لة على ذل� أ��ًا، ق�له في تف��� ق�له تعـالى: 1ف����ه ال�ّ��"

َقن� َوَلَنكُونَن� ِمَن  د� ْن َعاَ�َد الّلَ� َل�ِْن آَتانَا ِمن َفْضلِ�ِ َلَنص� الِِح�َ�  م� ـن َفْضـلِ�ِ بَخِلُـواْ بِـ�ِ  الص� ا آَتـا�ُم م� َفَلم�

ْعرُِضـوَن  �ُـم م� َـ� يَـْومِ َيْلَقْونَـ�ُ بَِمـا أَْخَلُفـواْ الّلـَ� َمـا َوَعـُدوُه َوبَِمـا �َـانُواْ َوَتَول�واْ و� �ِ ِـ� ُقلُـوبِ�ِْم إ َفـ�َْعَقَبُ�ْم �َِفاقـًا �

ــِذبُوَن  ذ�ــ� هــ�ه اآل�ــة أن�ــُ��� أنــي ��ــُ� ���لــ� "... وعلــى  :]77-75ال���ــة[ َيكْ

ت�ت�ـ� ال�حلـة ( ال�ز�� العـادل أبـي م��ـ�ر بـ� ح��ـ� علـى ُرت�ـة ب�َّ�اهـا فـي ��ـاب

، و��ـُ� فـي ]44 ،األحـ�اب[ َتِح��ُتُ�ْم يَْوَم َيْلَقْونَ�ُ َسـَالٌم  )، فق�أ القار�:لل��غ�� �ال�لة

ق�ــل إمــام ال���ل�ــة بهـــا ال�ــف ال�ــاني مــ� ال�َلقــة، ف�هــ� أبــ� ال�فــاء علــي بــ� ع

[�غ�اد]، و�ان مع��لي األص�ل، فل�ا س�عُ� اآل�ة قلُ� ل�احٍ� لـي ��لـ� علـى 

��ــار�: هــ�ه اآل�ــة دل�ــٌل علــى رؤ�ــة هللا فــي اآلخــ�ة، فــإنَّ العــ�ب ال تقــ�ل: لق�ــُ� 

فالنًا، إال إذا رأته، ف��ف وجهه أب� ال�فاء ال�ـ���ر إل��ـا م�ـ�عًا، وقـال: ت���ـ� 

َـ� ال في أنَّ هللا ال ُی�� في اآلخ�ة، فق� قـال: ل��ه� االع��  �ِ ِـ� ُقلُـوبِ�ِْم إ َف�َْعَقَبُ�ْم �َِفاقـًا �

، وع��ك أن ال��افق�� ال ی�ون هللا فـي اآلخـ�ة. وقـ� شـ�ح�ا وجـه اآلی�ـ�� يَْومِ َيْلَقْونَ�ُ 

  2في الُ��ِ�ل�� (�ق�� في ��ا�ه ال���ل��: أ� ُم�ِ�ل ال��اب وال��ة)."

          
  

  

  

                                                           
 .2/914، أح�ام الق�آن اب� الع��ي،  )1
 . 988-2/987، ال���ر ال�اب�اب� الع��ي،  )2
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  ال�ف��� و����هأث� : ال���� ال�ال�

��� م� �ع�هم�� تأث�� اب� ال��ل� األول:    الع��ي على ال�فّ�ِ

ـــار�خ  ـــه فـــي ت ـــ�، وم�ان� مـــ� ال�عـــای�� ال��فـــ� عل�هـــا ل�ع�فـــة ���ـــة أ� مفّ�ِ

ـ��� مـ�  ال�ف���، ه� م�� �قاء وح��ر ما أن��ه فـي تف�ـ��ه، فـي إن�ـازات ال�فّ�ِ

ون���ــة هــ�ا ال��ــ�ر. و��هــ� ذلــ� مــ� خــالل ات�ــاذه� إ�ــاه ، قــ���ًا وحــ�ی�اً  �عــ�ه

م�جعــًا ال غ�ــى ع�ــه فــي تفاســ��ه�، �أخــ�ون م�ــه، و��قلــ�ن ع�ــه، و��ادل�نــه، بــل 

و��ق�ونه. �ل ه�ه ال��ائ� م� ال�فاعل ُتف�ح ع� ق�ة ه�ا ال�ف��� وق�ة صاح�ه، 

ابـ� الع��ـي، و����ه�ا العل��ة. ون�� إذا أردنا أن ن��� ه�ا ال���ار على تف�ـ�� 

فإن�ا س��� أن مع�� ال�ف���� ال�ی� أت�ا م� �ع�ه اس�فادوا م�ـه ب�جـه مـ� ال�جـ�ه 

ال�ــا�قة. ول�ــ� لل�ــ� نقــ�ل: إن أك�ــ� َمــْ� اســ�فاد م�ــه، وتــأث� �ــه، و���ه�ــه هــ� 

ه) صــاح� تف�ــ�� "ال�ــامع ألح�ــام القــ�آن"، وهــ�ا أمــ�  671اإلمــام الق���ــي (ت

��ان، وف�ق ه�ا وذاك ص�َّا اه��امه�ا فـي م�ـ�ان م��قع، فال�جالن أن�ل��ان، ومال

ـــ�  ال�ف�ـــ�� علـــى مـــا ���ـــ� اســـ���ا�ه مـــ� أح�ـــام القـــ�آن ال�ـــ���. ومـــ� ه�ـــا فإنـــا ل

ن�ــ�غ�ب أبــ�ًا ع�ــ�ما الح��ــا اه��ــام واح�فــاء الق���ــي ب�ف�ــ�� ابــ� الع��ــي اح�فــاًء 

ــــ�ها ابــــ� الع��ــــي، وت�اولهــــا �ال�ف�ــــ�� مــــ� �عــــ�ه  ��هــــ� للــــ�ارس فــــي �ــــل آ�ــــة ف�َّ

الق���ي، س�اء صـ�َّح فـي ذلـ� الق���ـي أم لـ� ��ـ�ِّح. وت�ـاد ت�ـ�ن وجـ�ه اسـ�فادة 

الق���ي م� اب� الع��ي ت��ل �ل م�ادی� ال�ف���، فه� ق� اس�فاد م�ه فـي ال�قـام 

األول في م�ال األح�ام الفقه�ة، وم� َث�َّ في ال��االت األخ�� م� أس�اب نـ�ول 

. وت�ـــ� اإلشـــارة ه�ـــا إلـــى أن اســـ�فادة اءات ولغـــة ون�ـــ� وأخ�ـــار وأصـــ�ل فقـــهوقـــ� 

الق���ي م� اب� الع��ي، و�ن �ان� في مع��هـا اسـ�فادة نقـل وم�افقـة، ول��هـا لـ� 

ـــ� ابـــ�  ـــ� ال���ـــ�، ی�عقَّ تق��ـــ� علـــى ذلـــ� بـــل �ـــان الق���ـــي، وهـــ� اإلمـــام ال�فّ�ِ

  الع��ي في �ع� األح�ان �ال�ق� وال�����.

ا ي فـي تف�ـ��ه لق�لـه تعـالى: وم� األم�لة علـى هـ�ا ال�عقُّـ�، قـ�ل الق���ـ يـَ

: "قـال ]78 ،ال�قـ�ة[ ْلُ�� َواْلَعْبـُد بِاْلَعْبـدِ أَي�َ�ا ال�ِذيَن آَمنُواْ ُكتَِب َعَلْيكُُم اْلقَِصاُص �ِ� اْلَقْت�َـ� اْلـُ�� بِـا

ه، ورووا اب� الع��ي : لقـ� بلغـ� ال�هالـة �ـأق�ام إلـى أن قـال�ا ُ�ق�ـل ال�ـ� �ع�ـ� نفِ�ـ
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ه ق�ل�ـاه) ق�ـل ع�ـ�َ  (مـ�ْ  :قـالفي ذل� ح�ی�ًا ع� ال��ـ� بـ� سـ��ة أن رسـ�ل هللا 

وهــ�ا حــ�ی� ضــ���. قلــُ�: هــ�ا ال�ــ�ی� الــ�� ضــعَّفه ابــ� الع��ــي، هــ� صــ��ح 

 جــ�ع أنــف ع�ــ�ه جــ�ع�اه، ومــ�ْ  أخ�جــه ال��ــائي وأبــ� داود، وت��ــ�� م��ــه: (ومــ�ْ 

سـ�اع ال��ـ� بـ� سـ��ة أخ�اه أخ���اه)، وقال ال��ار� ع� علـي بـ� ال�ـ�ی�ي: 

صــ��ح، وأخــ� بهــ�ا ال�ــ�ی�، وقــال ال��ــار�: وأنــا أذهــ� إل�ــه. فلــ� لــ� ��ــح ل�ــا 

  . 1ذه� إل�ه ه�ان اإلمامان، وح�ُ�� به�ا"

  �ق���الم�اولة في : ال�انيال��ل� 

�ع� ه�ه ال��لة  ال��ج�ة مع القاضي اب� الع��ي و�ع� معال� ال�ـ�هج فـي 

  ل�ا، على س��ل ال�ق���، اإلدالء �ال�الح�ات ال�ال�ة:تف���ه "أح�ام الق�آن"، ���� 

اس��اع اب� الع��ي أن یل��م ��ا أخ�ه على نف�ه م� ع�اص� م�ه��ة أف�ح ) 1

ع�هــا فــي مق�مــة ��ا�ــه ��ــا ذ��نــا مــ� ق�ــُل. و�الفعــل، و��ــا ُت��ــ� ذلــ�  الفقــ�ات 

  ل�����.ال�ا�قة، فق� أع�ى اب� الع��ي �لَّ ع�اص� م�ه�ه حقها م� اإلع�ال وا

على ال�غ� م� أن اع��اء ابـ� الع��ـي فـي تف�ـ��ه ان�ـ�َّ علـى ناح�ـة األح�ـام  )2

ـ�ها مـ� ج��ـع ال�ـ�احي،  ال����ة، إال أنه لـ� �ـأُل ُجهـ�ًا فـي ت�ـاول اآل�ـات ال�ـي ف�َّ

وال�قــ�ف علــى ج��ــع دالالتهــا و���اءاتهــا، �اإلضــافة إلــى ذ�ــ� �ــل مــا ی�علــ� بهــا 

. و�ه�ا ن����ع أن نق�ل: إن تف��� اب� الع��ي، م� أحادی� وأخ�ار وأق�ال سلف

وعلـــى الـــ�غ� مـــ� ، انـــه الـــ�� یـــ�حي �ال�ـــا�ع الفقهـــيوعلـــى الـــ�غ� مـــ� �ـــاه� ع�� 

�����ـا أن ُن�رجـه فـي ��ـ�  اق��اره علـى اآل�ـات ال�ـي قـّ�ر أنهـا ت��ـ�� أح�امـًا،

�ــام �األح ال���ــ�ةال�ف�ــ�� ال��ل�لــي العــام، مــع لفــ� األن�ــار إلــى اه��امــه وع�ای�ــه 

  الفقه�ة.

ـــار�خ ال�ف�ـــ��، واســـ��اع أن  )3 ـــًة فـــي ت ـــ� الع��ـــي م�انـــًة م�م�ق ت�ـــ�أ القاضـــي اب

�ف�ض تف���ه ���جع ض�ور� ل�ل م� ت�ـ�َّ� ل�ف�ـ�� القـ�آن ال�ـ��� �عـ�ه وح�ـى 

آل�ـــات القـــ�آن ال�ـــ��� ال�ـــي  أ�ام�ــا ال�اه�ـــة، علـــى األقـــل مـــ� ح�ـــ� ال�راســـة الفقه�ـــة

                                                           
أح�ام . وان�� اب� الع��ي، 2/249، ر إح�اء ال��اث الع��يدا ،ب��وت، ال�امع ألح�ام الق�آنالق���ي،  )1

 .63ـ1/62، الق�آن
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اع��ار تف���ه عالمة �ـارزة مـ� عالمـات ت�ـ�ر م�رسـة ها في تف���ه. و���� ت�اول

ــ�ت ال���ــ� ل�هــ�ر اإلمــام الق���ــي وتف�ــ��ه"  ال�ف�ــ�� الفقهــي، وخ�ــ�ة رئ��ــة مهَّ

ال�امع ألح�ـام القـ�آن" الـ�� ُ�عـ� عالمـة ن�ـج م�رسـة ال�ف�ـ�� الفقهـي فـي تـار�خ 

  ال�ف��� ���ل عام.

          

  ال��ائج

اإلمـــام ابـــ� الع��ـــي رح�ـــه هللا وتف�ـــ��ه  مـــ� خـــالل رحل��ـــا ال���اضـــعة مـــع

  "أح�ام الق�آن"، ���� ل�ا أن ن��ل ال��ائج ال�ال�ة:

اع��ـــ� ابـــ� الع��ـــي علـــى ال�ـــ�هج ال��ل�لـــي فـــي تف�ـــ��ه، وهـــ� ال�ـــ�هج الـــ��  )1

مــازال ���ــى �ال��ــ�ر القــ�� ح�ــى اآلن فــي م�ــ�ان تف�ــ�� القــ�آن ال�ــ���، 

فقـ� اق��ــ� ابــ� الع��ــي فــي ��ا�ــه علـى تف�ــ�� آ�ــات األح�ــام  ال�احــ�ة �عــ� 

ــ�ًا جهــ�ه علــى تف�ــ�� ُ�ْعــ�ها ا لفقهــي األخــ�� ح�ــ� ت�ت��هــا فــي ســ�رها، م��ِّ

�األ�عاد األخ�� لآل�ات م� ـ أ��ًا ـ ���ل عام، مع مالح�ة أنه �ان یه�� 

ـــــة و  ـــــ� تف�ـــــ��ها العـــــام، ومـــــا ف�هـــــا مـــــ� دالالت عق�� ـــــٍة �شـــــارات ح� تار���

  وس�اس�ٍة.

اس��ع� اب� الع��ي ت�اث ال�ف���� م� ق�له وان��� في داخله، وتعامل مع  )2

ع اح�فا�ـه ل�ف�ـه فـي ال�قـ� ه�ا ال��اث ����قة ت��ُّ ع� اح�ـ�ام ع��ـ� لـه مـ

  ذاته ��� ال��اق�ة وال�ق� وال�ّدِ ع��ما ی�� م�ج�ًا ل�ل�. 

اع��� ابـ� الع��ـي علـى م�ه�ـي األثـ� والـ�أ� فـي تف�ـ��ه، مـع مالح�ـة أنـه   )3

كان أك�� ت�سعًا ودقًة ونقـ�ًا فـي م�ـ�ان األثـ� واألخ�ـار، هـ�ا �اإلضـافة إلـى 

  ی� ال���فة وال��ض�عة واإلس�ائ�ل�ات.أنه ق� ات�� م�قفًا نق��ًا إزاء األحاد

 �غلـــ�ل����ــه و�مامـــه علــى ال��ــ��� الفقهـــي والعقــ��، و�ــان  ���ــ�كــان ی )4

�هـ�ر روح ، مـع فـي �عـ� ال�ـاالت �ع� ال�يء في ال�ّد علـى  م�ال��ـه

  .األح�ان ال�ق�ی� واإلن�اف ع��ه للعل�اء اآلخ��� في �ع�
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واضـــح مـــ� خـــالل  �هـــ�ت ش��ـــ�ة ابـــ� الع��ـــي العل��ـــة ال�ف�ـــ���ة ��ـــ�ل )5

ج�عــــه لألخ�ــــار واآلثــــار، وال�عامــــل معهــــا ����قــــة نق��ــــة، وع�ضــــه ألقــــ�ال 

الفقهاء وم�اق��ها وت�ج�ح األق�� دل�ًال ف�ها، ح�ى ولـ� �ـان م�الفـًا ل����ـه 

في �ع� ال�االت، ول��ئه، في �ع� األح�ان، إلى اس���ا� ح�ـٍ� خـاص 

ـــه فـــي عـــ�د مـــ� ال��ـــائل والق�ـــا�ا. وأك�ـــ� ال�ـــ� ع�ـــ�� أن أســـاس قـــ�ة  �

�ــه مــ� علــ�م ال�ــ�ی� ونقــ�ه روا�ــًة  ال���ــ�ة العل��ــة ع�ــ�ه، �عــ�د إلــى ت��ُّ

ودرا�ــًة، �اإلضــافة إلــى رســ�خ ق�مــه فــي علــ�م اللغــة واألصــ�ل، وهــ�ه �لهــا 

أدوات ال غ�ـــى ع�هـــا ل�ـــل مـــ� ی��ـــ�َّ� لالج�هـــاد أو علـــى األقـــل لل�ـــ�ج�ح 

  .العل�ي

�ل�ــا وجــ� إلــى ذلــ� ســـ��ًال  ال�ــ���ع��ــي  بــ��� تف�ــ��ه للقــ�آن ام�ــاز ابــ� ال )6

زادت م� ق�رة هـ�ا  اإلصالح�ة ب�اقع م�ل�ي ع��ه وم�اكله�، وه�ه ال���ة

ال�ف��� على ال�فاعـل مـع ع�ـ�ه وال�ـأث�� فـي أح�اثـه، وجعلـ� م�ـه �ال��ـ�ة 

ل�ـــــا صــــــ�رًة صـــــادقة عــــــ� �عـــــ� أحــــــ�ال ع�ـــــ�ه مــــــ� ال�اح�ـــــة ال��اســــــ�ة 

ال�اح�ــة العل��ــة والف���ــة.  عــ�ـ  ����عــة ال�ــال ـ ً◌ــ �ــة، ف�ــالواالج��ا�

ــ� ـ أ��ــًا ـ وقــ�َّم� ل�ــا  ن��ذجــًا  ُ�ق�ــ�� �ــه ِل�ــا ��ــ� أن �قــ�م �ــه أ�ُّ مفّ�ِ

  ی���ل م��ول��ه العل��ة وال�ی��ة إزاء الع�� ال�� ���� ��ه.

إلى ب�ل ال���� مـ� ال��ـ� واالج�هـاد  ال�اح��� وفي نها�ة ه�ا ال��� ن�ع�

الق�اعــــ� واألصــــ�ل الع�اصــــ� ال��ه��ــــة و  اســــ���اج مــــا ���ــــ� اســــ���اجه مــــ�فــــي 

القـ��� وال�ـ�ی�  ،قام على ه�� ووحي م�ها ت�اث�ا ال�ف���� الع��ـ�ال�ف����ة ال�ي 

ل خ�ـ�ة ضــ�ور�ة علــى ���ــ� ن�ـ�ًا ألن هــ�ا االســ���اج ��ــ�ِّ  وذلــ�علـى ال�ــ�اء، 

� ل��اء عل� أص�ل ال�ف��� ال�� مـا زال ی���ـ� ال���ـ� ��َ مُ عل�ي  س���ال ت����ٍ ا

إلن�ـــاجه وت�ســـ��ه، و�ع�ائـــه ال��انـــة العل��ـــة  ة�ـــمـــ� ال�هـــ�د ال����ـــة وال�����

  .ال����ة ال�ي ����قهاال���ر�ة 
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Abstract 

This study presents and analyses some methodical aspects of Tafsīr 
"Ahkam Al Quran by judge Ibn Al Arabi Maliki  al-Andalusi (543 H), 
and his scientific formation as well as the historical events of his era 
that he interacted with in a brilliant way through his interpretation. In 
addition, this research studies some methodological aspects as follows: 
enhancing his knowledge of criticism by studying preceding 
Interpretive heritage, how he deals with language, how he deals with 
the sources of interpretation based on maxims, Prophetic Hadiths, and 
Jewish narrations, how much he depends on rational exegesis, and the 
rules of weighting in interpretation, his way of treating his opponents, 
and his attitude towards historical events.  Descriptive method was 
utilized to achieve the goals of this study. The findings of the study 
reveals that Ibn Al Arabi relies on the analytical method in his exegesis, 
assimilating respectably and critically the heritage of the previous 
interpreters, as well as Ibn Al Arabi relies on methods of tradition and 
opinion interpretations. Also, he depends on the methodologies of 
tradition and opinion in his interpretation, and he emphasizes on textual 
criticism especially when dealing with weak, forged, and Jewish 
narrations. Moreover, he has a tendency to his doctrine on levels 
doctrine and jurisprudence. Finally, his interpretation of Quran is 
connected to Muslims issues in his era. Thus this feature augmented the 
status of this exegesis and increased its impact on its historical context 

Keywords: Ahkam Al Quran, Ibn Al Arabi, Tafsir, methodology. 

  

 


