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اإلھداء 
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عمرهما في طاعته.

*إلى األهل واألقارب وأبنائي فاطمة ومحمد الطاهر 
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وبركته .

فاللهم اجز  إلى كل من علمنا حرفا أووجهنا لُخلق, *

الجميع عنا خير الجزاء .

*إلى كل األصدقاء ومن تربطني بهم أخوة العلم.

فاللهم تقبله بقبول حسن. *أهــدي ثمرة هذا العمل ,



( أ) مقدمـــــــــــــــــــــــــــــة

َمــةـــمُ  :ـَقــدِّ

�ÁƔƈƅŕŸƅ§�̈ ±�ĺ �̄ ƈţƅ§هو أهل الثناء ,حمدا یوافي نعمه ویكافئ مزیده

.حصي ثناًء علیه هو كما أثنى على نفسهنُ  ال, والشكر الجزیل

سید ,محمد بن عبد هللا,وأصلي وأسلم على من خصه هللا بجوامع الكلم

ن متالزمین عدد الحصى وماال صالة وسالما دائمی,األولین واآلخرین

.یحصى

:وبعد 

والتدبر ,لقد ظّل القرآن الكریم منذ نزوله موضوعا للدراسة والتفسیر

چ  :وسیظّل كذلك إلى یوم الدین,والتأویل

یوجد كتاب سماوي بله ما كتبه  الو  ,)53:فصلت (چ   

.أو یقرب منه ,تب عن القرآنشار ماكُ معبلغ من العنایة والدراسة,البشر

فألفاظه هي لب , بأن جعلها لغة القرآن,ولقد كّرم هللا عز وجل لغة العرب

وعلیها اعتماد الفقهاء واألصولیین في الوصول للداللة ,كالم العرب وزبدته

.شعراء والبلغاء في نظمهم ونثرهموٕالیها مفزع ال, امكاألحواستنباط 

في جمع له الفضلَ ف, لكّن منن وفضل القرآن الكریم على لغة العرب كثیر

وله الفضل في ,بعد أن كان لكل قبیلة لهجتها ولغتها,العرب على لغة واحدة

بها تختلف أو , بها األودیةب دون أن تتشعّ ,وَضْبط أصالتهاحفظ هذه اللغة

ومنه تستمد ,)3:الزخرف(چژ    ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژچ :قال تعالى,األلسن

.فهي باقیة مابقي القرآن,العربیة حیاتها ونضارتها

یتوقف على إدراك ,استنباط أحكامهوٕاذا كان فهم الخطاب القرآني و 

,ثم داللة هذه المفردات والجمل على المباني,ومعاني جمله,معاني مفرداته

من أولویات اهتماماتهم لتفسیر كتاب هللا علماء التفسیر جعلوا ذلك وغیره  فإن

.



( ب) مقدمـــــــــــــــــــــــــــــة

قّل أن ,ومیزاتِ ثّم إن للحروف والكلمات والتراكیب العربیة خصائَص 

,عتبر الكلمة هي أصل الدقة في التعبیروتُ ,تجدها لغیرها من اللغات

دركون شأن هذا كان العرب یُ ول, والصدق في الداللة,والوضوح في المعنى

ون ألفاظ تقوین,فیستثنون من بلیغ كالمهم ما استوحش من األلفاظ,الكلمة

فإذا , خالصامن بین فرث ودمكما ُیستخلص اللبن,بدقةخطبهم وأشعارهم

لو , ن كالم هللا عز وجلبل إ,فكیف بكالم رب البشر,كان هذا بكالم البشر

غني أو ینوب فلن یُ , العربللت تقلب لسان وظَ ,عت منه حرفا أو لفظةزَ نَ 

ŠÃ�²¿ها أو المرادَ نفسَ ؤدي الداللةَ ولن یُ ,أو مثیل,عنها مرادف ŷ�ĺ, ألنه

ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ  چ  :عز وجل قال

.88:اإلسراء(چڦ  ڦ   (

,فیه األوقاتغتنم هي خیر ما تُ لالدراسات المتعلقة بكتاب هللا عز وجل وٕان 

ألنها تتعلق بأعظم كتاب ,ویتنافس فیه المتنافسون,ستثمر فیه الجهودوتُ 

واللغویین واألصولیین وهي مائدة تجتمع علیها جهود المفسرین ,ُأنزل

وترشف ,هللا عزوجلإن العلوم بأسرها تغرف من بحر كالمبل ,انیین وغیرهموالبی

.من دیمة غیثه

وأن یزیل ,أن یبین المعنى القریب لآلیة القرآنیةفإذا كانت غایة المفسر 

,فإن غایة جهد اللغوي ال تقف عندما یعنیه األول,یكتنفها من غموضما

أما علماء البیان فالزاویة ,وٕانما یبحث في الكلمات من حیث اإلفراد والتركیب

هي روعة األسلوب وجمال الصورة وبراعة ,التي تشغلهم طویال وتوقفهم

وحاجته ماسة إلى ,وأما األصولي فغایته الحكم الشرعي والوصول إلیه, اللفظ

,توصل إلیه اللغویونولهذا نجد أن األصولیین وٕان بنوا على ما,سابقیه

 ألن ,توسعا ال نجده عند غیرهم,لكنهم فصلوا وتوسعوا في الداللة وأقسامها



( ج) مقدمـــــــــــــــــــــــــــــة

عملیة و , األصولي یبحث عن استنباط الحكم وال یقف عند مجرد المعنى

.االستنباط تحكمها قواعد وضوابط داخل النص وخارجه 

علیه رحمة , )هـ543-468(ي بكر بن العربباالقاضي أهنا فإنومن 

الذي نهل من علم أهل المغرب، واستفاد من ,المفسرالفقیه األصولي ، هللا

علماء المشرق العربي، وترجم لنا ذلك عملیًا في كتبه التي خلفها من بعده، 

والذي كتب هللا له القبول عند أهل العلم من ,"أحكام القرآن":والتي منها كتابه

وكنُت ممن ,وتناقلته األلسنة، ووعته القلوبطالب وعلماء وتداولته األیدي،

"وكان كتابه,االطالع على بعض كتب هذا العاِلمبحباه هللا "أحكام القرآن:

كلمنحصص ثبمعدل ثال,ا في المسجدسهكنت أدرّ من الكتب التي 

اإلقناع وقدرته على ,ه الداللیةثومباح,وكم كانت تستوقفني لغته,أسبوع

.من الشدة أحیانافیه شيء, ابجذّ والحجاج بأسلوب رائق

,بجامعة سیدي بلعباس,الدكتوراهولما مّن هللا علي بالنجاح في مسابقة 

راودتني فكرة البحث ,الخطابتحلیل في مقیاس علم الداللة و ,أدام هللا نفعها

,وماكان یستوقفني فیه من مادة داللیة بین الفیئة واألخرى,في هذا الكتاب

كام القرآن ألبي بكر بن البحث الداللي في أح":هذه الدراسة بعنوانجاءتف

. ")ه543ت (العربي اإلشبیلي 

:لتناول هذا البحثوكان من أهم األسباب الدافعة

,كونه من أهم كتب التفسیر الفقهي,مكانة الكتاب في المكتبة العلمیة-1

.سة األحكام تتوقف على فهم المعنىوالشك أن درا,التي درست أحكام القرآن

قیاسا مع ,هذا الكتاب رغم أهمیتهالخاصة باللغویة قلة الدراسات-2

.الدراسات الشرعیة 

الجوانب الداللیة بمختلف مستویاتها التي یزخر ان یستوقفني من كما-3

.هذا الكتاب بها



( د) مقدمـــــــــــــــــــــــــــــة

بیة لشخصیة ابن ضف إلى ذلك اكتشاف الجوانب اللغویة واألد-4

.أیضالغویا وأدیبًا بل ,لیس مفسرا أو أصولیا فحسب  فهو, العربي رحمه هللا

وأسباب ذاتیة ترجع باعتبار وظیفتي إلى حبي ومیلي للدراسات المتعلقة 

.بكتاب هللا عز وجل

.ومن هنا جاءت إشكالیة هذا البحث

مادة داللیة جدیرة بالبحث والدراسة ؟"أحكام القرآن"في كتاب هل 

  ؟لغیرهمخالفةموافقة أوهللا جهود داللیة وهل البن العربي رحمه 

وهل یمكن إعطاء تصّور داللي ولو تقریبي من خالل ذلك لفكر هذا 

اإلمام ؟

تُبین قیمة هذا ، ما في كتابه من مادة داللیةوقد بذلت الجهد إلجالء

 ولو ةصور إلى إعطاء  غیة التوصلبُ , وفكره الداللي, ومكانة صاحبه,الكتاب

ؤى داللیة في اتفّرد به من رُ ٕابراز مو , عن الفكر الداللي لهذا اإلمام ةتقریبی

.الوصول إلى المعنى واستنباط األحكام 

خّصت ,ع في حدود علمي على دراسةفلم اطلّ الدراسات السابقةأّما

وٕانما ضمن فصول بعض الدراسات ,الجانب الداللي لكتاب ابن العربي

:لعت على دراستین منهاوقد اطّ ,عیةالشر 

طرق الترجیح عند ابن العربي من خالل كتابه أحكام القرآن :األولى

وهي رسالة تقدم بها صاحبها لنیل ,للباحث بالطیر تاج,"دراسة وتحلیل"

نوقشت سنة ,1جامعة وهران,شهادة الدكتوراه في الكتاب والسنة كلیة الشریعة

ق لبض طرق فتطرّ ,لتمهید وثالثة أبواب اصاحبه اوقد قسمه, م2014

ولبعض الطرق المتعلقة بالسیاق ,یح المتعلقة بالقراءات ورسم المصحفالترج

ولبعض الطرق المتعلقة ,ولبعض الطرق المتعلقة بأسباب النزول,القرآني

ومسائل تتعلق باالشتقاق ,القول بعود الضمیر:خص منها,بقضایا لغویة



( ه) مقدمـــــــــــــــــــــــــــــة

طبیعة التخصص تجعلها مرتبطة أكثر بالفروع ولكّن , واإلعراب, والصرف

,عند القضایا اللغویة ذاتها الوقوفوالوقوف عندها أهم من ,الفقهیة استدالالً 

نحوي أو تستند على ترتیبُنَتفا متناثرة ال,فیهااألمثلة اللغویة جاءتولهذا 

.صرفي أو صوتي

النصوص عند القواعد األصولیة المتعلقة بتفسیر  فهي؛: الثانیةأما

للباحث حفاف ,القاضي أبي بكر بن العربي من خالل كتابه أحكام القرآن

وهي رسالة تقدم بها صاحبها لنیل شهادة الدكتوراه في الفقه وأصوله من ,نبیل

واستفدت منه ,بصاحبهاوقد التقیت , م2016نوقشت سنة ,1جامعة وهران

.ومنها على السواء 

,ألصولیةاألول بابن العربي وكتابه والقواعد اها لبابین؛ خص وقد قسمّ 

تطّرق فیها على التوالي ,مقسما إیاه لخمسة فصول,وتطرق في الباب الثاني

واألمر والنهي ,وقواعد المطلق والمقید,والخاص وقواعده, للعام وقواعده

من جانب ها كسابقتهالكنّ ,والمفهوم وقواعدهماالمنطوقوداللة , وقواعدهما

واالستدالل لها,تركیزه على شرح القاعدة األصولیةلهذا كان جّل ,أصولي

.وهذا طبیعي تقتضیه طبیعة الموضوع وتخصصه ,فقهیا

العربي وجهوده في خدمة الفقه ثالثة هي؛ القاضي أبو بكر بنهناك دراسة و 

وهو كتاب مطبوع في ,لألستاذ الدكتور أحمد أمحرزي علوي,المالكي

ت تكلم على مظاهر اضطرابا,قائمة مصادر هذه الرسالة ه فيذكرت,مجلدین

من ,اللغة في مبحثین من المجلد األولوفي , ابن العربي في أصول الفقه

لكن كل ما ذكره من اضطراباته في اللغة ,395إلى الصفحة ,381الصفحة

؛ أي المختلفةتعقبه علیها في كتبه,حقائق لغویة أو ,تتعلق بمسائل اشتقاقیة

حقیقة أو ,وفي كتاب آخر له كذا,یقول في األحكام اشتقاق الكلمة كذانه إ

م لصاحب عند التمعن الُیسلّ ,قالوالحق یُ ,وفي كتاب آخر كذا,الشيء كذا



( و) مقدمـــــــــــــــــــــــــــــة

ألن ما من ,واعتبار كل ذلك اضطرابا,ى ابن العربيالكتاب في نقده عل

بكل استكمل العلوم وأحاطیكون قد,مؤلف یؤلف في فترة ما من حیاته

درك ال محالة وهذا یُ ,شك تبصّرا وُمكنةیزداد بمرور األیام بالوٕانما,شيء

.یقتضي البیان أكثرومقام المقدمة ال,من تتبع تآلیف أي مَؤلِّف بعینه

فعة التي بعدنا في أن الد, سمعت بعد تسجیلي لهذا الموضوع بسنةو 

غوي في أحكام اللتسجیل موضوع للدكتوراه حول البحث تّم ,جامعة تیارت

وقد اتصلت ,مشروع األستاذ الدكتور أحمد عرابي,القرآن البن العربي

یتعلق بالبحث اللغوي بأن الموضوع تقدمت به باحثة وأخبرني,باألستاذ

.والتأویل في أحكام القرآن ألبي بكر بن العربي

رة فهي كثی,أما الدراسات المتعلقة بالبحث الداللي عند غیر ابن العربي

في إنارة الطریق لي في ,وقد استفدت من رسالتین على وجه الخصوص

:وهماأیضاواالستفادة منها في عرض مادته,ومنهجیته,خطة هذا البحث

ت ( للبقاعي البحث الداللي في نظم الدرر في تناسب اآلیات والسور-

أطروحة دكتوراه في فلسفة ,القریشيعزیز سلیم علي للباحث , )هـ  885

 2004 –ه1425, الجامعة المستنصریة كلیة التربیة,اللغة العربیة وآدابها

  .م

لقرآن ألبي جعفر بن الحسن البحث الداللي في التبیان في تفسیر او -

,جامعة بغدادطروحة دكتوراهأ, د یاسر الزبیديابتهال كاصللباحثة ,الطوسي

  .م 2003, بناتكلیة التربیة لل

وذلك بتتبع ,وقد اعتمدت في هذه الدراسة على المنهجین االستقرائي والتحلیلي

ثم تحلیلها ومناقشة ,حسب مواضیعهاالمباحث الداللیة وجمعها وترتیبها

.أفكار صاحبها بعد ذلك 

:وأما المنهج المتبع في التوثیق والتخریج 



( ز) مقدمـــــــــــــــــــــــــــــة

ورقمها بعد اآلیة مباشرة  فقد كتبت اسم السورة ,أما بالنسبة لآلیات القرآنیة-

.من أجل تقلیل الهوامش 

.خرجت األحادیث من كتب السنن المشتهرة -

.واستثنیت المشهورین ,ترجمت لبعض األعالم ترجمة مختصرة-

 اقدم لهعلى الطبعة التي,اعتمدت النقوالت من أحكام القرآن البن العربي-

.محمد عبد القادر عطا ,اوعلَّق علیه

:فكانت كاآلتيهذا البحثجواب عن إشكالال طة المتبعة فيأّما الخو 

قسمته إلى مقدمة وتمهید وأربعة فصول وخاتمة لخصت فیها أهم ما

.توصل إلیه البحث 

وأسباب ,وٕاشكاالته,فیها إلى أهمیة الموضوعفقد تطرقتالمقدمةأما

والمنهج ,والخطة المتبعة في البحث,والدراسات السابقة,اختیاره ودوافعه

.والتخریجالمتبع في البحث والتوثیق 

لحیاة ابن ,خصصت األول منه,فقسمته إلى ثالثة مباحثأما التمهید و 

؛ت خطته كاآلتيفجاء,العربي

  ؛وفیه ثالثة مطالب,حیـــــــــــــــــاة ابن العربي:األولـــــــــــالمبحث 

نسبه ونشأته ورحالته:المطلب األول

اسمه وكنیته ومولده:األول فرعال

نشأته وتعلیمـــــــــــــــــــــه:الثاني فرعال

رحالته في طلب العلم: ثلالثا فرعال

ومصنفاتهشیوخه وتالمیذه :المطلب الثاني

شیوخه :الفرع األول

تالمیذه:الفرع الثاني

مصنفاته:فرع الثالثال



( ح) مقدمـــــــــــــــــــــــــــــة

وأدبهثناء العلماء علیه وفاته و :ثالثالمطلب ال

وفاته وثناء العلماء علیه:الفرع األول

نماذج من أدبه النثري والشعري:فرع الثانيال

:كاآلتيجاءف, صصته لكتابه أحكام القرآن ومنهجهفخ,أما المبحث الثانيو 

كتاب أحكام القرآن ومنهجه :المبحث الثانـــي

وصف عام للكتاب :األولالمطلب

منهج ابن العربي في تفسیر آیات األحكام:المطلب الثاني

.األحكامفي  صادرهم:الثالثالمطلب 

  ؛ته للداللة وأقسامها فجاء كاآلتيأّما المبحث الثالث فقد خصصو 

داللة وأقسامهاـــال: ــثلالمبحث الثا

مفهوم الداللة:المطلب األول

أقســــــــــــــــــــامها:المطلب الثاني

.عناصر الداللة:المطلب الثالث

  ؛بین الداللتین الصوتیة والصرفیةأما الفصل األول فقد جمعت فیهو 

الداللة الصوتیة والصرفیة:الفصل األول

الــداللة الصوتیة:ــــث الــــأولالمبح

 بین الصوامت:المطلب األول
ّ
االستبدال الصوتي

ستبدال الصوتي بین الصوائتاال :المطلب الثاني

الــــــداللة الصرفیة:المبـــحـث الثـــاني

االشتقاق:المطلب األول

الصیغ الصرفیةداللة  :المطلب الثاني

داللة أبنیة األسماء:الفرع األول

األفعالداللة أبنیة :الفرع الثاني



( ط) مقدمـــــــــــــــــــــــــــــة

.كاآلتي  فهو, ثاني فكان مخصصا للداللة النحویةوأّما ال

الداللة النحویة :الفصــــل الثاني

داللة حروف المعاني:ـــأوللالمبحــث ا

حروف الجر:المطلب األول

حروف العطف:المطلب الثاني

مسائل خاصة:المطلب الثالث

ةداللة المفرد والجمل:المبحـث الثــاني

داللة التعریف والتنكیر:األولالمطلب

داللة التعریف:الفرع األول

داللة التنكیر:الفرع الثاني

داللة أوجه اإلعراب :المطلب الثاني

داللة معاني الكالم :المطلب الثالث

  ؛فكان كاآلتي,ا الثالث فخصصته للداللة اللغویةوأمّ 

الداللة اللغویة :الفصل الثالث

الحقیقة والمجاز :المبحث األول

.الحقیقة وأقسامها:المطلب األول

.المجاز و أقسامه:المطلب الثاني

مسائل خاصة:المطلب الثالث

داللة العام والخاص:المبحث الثاني

داللة العام وأقسامه :المطلب األول

.داللة الخاص وأقسامه:المطلب الثاني

  ؛فجاء كاآلتي,النزولق وأسباب ّما الرابع فكان للحدیث عن السیاوأ

داللة السیاق وأسباب النزول :الفصل الرابع



( ي) مقدمـــــــــــــــــــــــــــــة

المشترك السیاق وأثره في توجیه داللة اللفظ :المبحث األول

السیاق وأنواعه :المطلب األول

أهمیته في تحدید المقصود من النص القرآني:المطلب الثاني

اللفظ المشترك داللة أثره في توجیه :لثالمطلب الثا

أثر أسباب النزول في توجیه الداللة:المبحث الثاني

السیاق وعالقته بأسباب النزول :المطلب األول

.سبب النزول في تحدید الداللةأثر:المطلب الثاني

,مما رجوته ابتداء,توصلت إلیهجمعت فیها ما,وخاتمة أرجو هللا حسنها

بفهارس لآلیات لت ذلك ثم ذیّ ,من خال ل هذه الخطة,سعیت إلیهو 

.واألحادیث واألعالم والمواضیع 

، وقد عانیت وَنَصبومشاقّ صعوباتمنوال یخلو أي بحث دراسي  هذا 

خاصة ما یتعلق ببعض المراجع التي تعّذر علي ,منها شیئًا لیس بالقلیل

بقي ,أخبرني بها بعض األحبة في بعض الدول العربیة الشقیقة,التمكّن منها

شفى هللا وانشغاالت العمل والمرض لألهل أحیاناً ,علیها حسرةفي القلب مني 

عز وجل على ĺالحمد والشكرو  ,وعافى كل مبتلى,وجل كل مریض عز

:وكما قیل ,كل حال

فأكثر ما یجني علیه اجتهاُده***إذا لم یكن عون من هللا للفتى 

الدكتور األستاذ لفضیلة ,ومن كل قلبي, األوفى وفي األخیر أتقدم بالشكر

وقد سبق وأن تحمل ,رسالةه باإلشراف على هذا اللى تفضلّ ع, فرعونبخالد 

,قبل العلم,تعلمنا منها األدب الجم,اإلشراف على رسالة الماسترقبلها أعباء

ما علمنا أبلغ م,ما أجد كلمة شكرف, هوالدتقبل الولد من اتهتوجیهتلقینا و 

تقدم به من مافكل ,زاك هللا عني كل خیرج,رسولنا الكریم أبلغ الثناء

األكبر في تكامل مادة هذا كان له األثر,م به من نصحوتكرّ ,توجیهات



( ك) مقدمـــــــــــــــــــــــــــــة

على حد وصف ابن ,ر التحیةبَ نْ ولة من عَ مُ حّمل زورقي حَ أُ  كما,البحث

:المعتزّ 

1َبرنْ َوقَـْد َأثَقلتُه َحُمولًة ِمن عَ ***َفانُظر ِإَلْیه َكَزْوَرٍق ِمن ِفّضٍة 

,وٕاظهار عیوبها,ولها مناقشة هذه الرسالةبُ بقَ , ةلجنة المناقشة الموقرّ ها لأزفّ 

كل القامات من والشكر موصول ل,یعتورها من نقصوالتكرم بإسداء ما

,بواسطة وأو استفدنا مباشرة أ,منهمالدكاترة واألساتذة والعلماء الذین تعلمنا 

ي فتحت لنا أبواب وال أنسى فضل جامعة الجیاللي لیابس بسیدي بلعباس الت

وكل الدكاترة ,یسها ونائبه في رئفلها الشكر المضاعف متمثال,العلم والمعرفة

,بعیدولكل من أعان من قریب أو,كل بلقبه وباسمه, واألعوان, ذةتاواألس

لقادر للعلوم الشرعیة أشقاء الروح في مدرسة األمیر عبد ا ؛خصوصا اإلخوة

مین ستاذ أاألواإلخوة عبد العالي وسفیان و ,بدئا بشیخها الشیخ بلقرد,بوهران

ƅ§�ĺª°والحمد,أمین والهواريوالجوزي و  ŕţƅŕŰ ƅ§�Àśś�ƌśƈŸƊŗ�Å, وصلى هللا

.وصحابته أجمعین ,وآل بیته الطیبین,وسلم على خاتم النبیئین

  وــــالحاج اسباغ

 ه1438رجب 01 :رانــوه

.247الدیوان ص :ینظر-1



1البحث الداليل يف أحكام القرآن أليب بكر بن العريب

ـدـــــــــهــــــــــيمالت

:ث ـــــاحـــة مبــــــــــالثـــــه ثـــیـــوف                

حیاة ابن العربي:المبحث األول

أحكام القرآن ومنهجه هكتاب:المبحث الثانـــي

الداللة وأقسامها:المبحث الثالث



2البحث الداليل يف أحكام القرآن أليب بكر بن العريب

  ؛ 1حیاة ابن العربي:المبحث  األول 

نسبه ونشأته ورحالته:المطلب األول

  ؛ اسمه وكنیته ومولده:الفرع األول

بن أحمد بن محمد بن عبد هللا بنهو محمد بن عبد هللا بن محمد بن عبد هللا

أدیب  ,رمتفنن أصولي محدث مشهو فقیه حافظ,اإلشبیلي,القاضي,2الَمَعاِفري,العربي

.3تهـرائق الشعر رئیس وق

.وهوغیر ابن عربي الصوفي المعروف,وُیعرف بابن العربي,4بكر اأبُیكنى 

,سعید أعراب:تحقیق ,للقاضي أبي بكر بن العربي ,مختصر ترتیب الرحلة للترغیب في الملة:تنظر ترجمته في-1

, ) ه544ت(نیة للقاضي عـیاضوالغ, 187ص, م1987 -هـ1407, 1ط ,لبنان-دار الغرب اإلسالمي بیروت

والصلة في تاریخ أئمة , 66ص, هـ 1140 - 2ط, بیروت–دار الغرب اإلسالمي,ماهر زهیر جرار:تحقیق

دار الغرب , معروفبشار عواد :تحقیق,الألبي القاسم ابن َبشكوَ األندلس وعلمائهم ومحدثیهم وفقهائهم وأدبائهم 

لمكتبة ا, )ه599ت(وبغیة الملتمس في تاریخ رجال أهل األندلس ألبي جعفر الضبي,2/227,اإلسالمي  تونس

البن خلكان ,مانووفیات األعیان وأنباء أبناء الز , 88ص, م2005 - ه1426, 1ط , بیروت-العصریة صیدا

والمغرب في حلى  ,297- 4/296, م1994, 1ط, بیروت-صادردار , باسإحسان ع:تحقیق, )ه681ت(

–دارالمعارف ,شوقي ضیف:تحقیق, )هـ685ت (أبو الحسن على بن موسى بن سعید المغربي األندلسي ,المغرب

مجموعة من المحققین بإشراف :تحقیق, )هـ748ت(للذهبيوسّیرأعالم النبالء , 1/254, م1955 ،3ط , القاهرة

ة أعیان علماء والدیباج المذهب في معرف, 20/198, م1985 -هـ 1404, 3ط , مؤسسة الرسالة,األرناؤوطشعیب 

,2/252,دار التراث للطبع والنشر، القاهرة ,محمد األحمدي أبو النور:تحقیق, )ه799ت(المذهب البن فرحون

ط , القاهرة –تبة وهبة مك,حمد عمرعلي م:تحقیق, )ه911ت(رین لجالل الدین السیوطي وطبقات المفسرین العش

إحسان:تحقیق, )ه1041ت(للشهاب المقري ,الرطیبونفح الطیب من غصن األندلس , 105ص, ه1396, 1

, 15ط , دار العلم للمالیین, )ه1396ت(واألعالم للزركلي, 2/25, م1997, 1ط , بیروت–دار صادر,عباس

  . 6/230, م 2002
نسبة إلى المعافر بن یعفر بن مالك بن الحارث بن مرة بن ُأَددبن ,مكسورة بعد األلف وراءلعین وفاء بفتح المیم وا"-2

عامتهم ,، قبیل ُینسب إلیه كثیربن سبإ بن یشجب بن یعرب بن قحطانبن عریب بن زید بن كهالن زید بن یشجب 

حیدر –عارف العثمانیة الممجلس دائرة,تحقیق عبد الرحمن بن یحیى المعلمي ,البن السمعانياألنساب"بمصر

ألبي الحسن علي بن أبي,واللباب في الجمع بین السنة والكتاب, 12/328, م1962-ه1382, 1ط, آباد

.3/229,بیروت-دار صادر, )ه630ت(الكرم
.88بغیة الملتمس ص-3
.2/459الصلة البن بشكوال-4



3البحث الداليل يف أحكام القرآن أليب بكر بن العريب

كما أخبر به ,)هـ468(شعبان سنة22كان مولده بإشبیلیة باألندلس لیلة الخمیس 

من كبار أصحاب أبي ":؛ أبو محمد كما قال الذهبيأبوه وكان, 1تلمیذه ابن بشكوال 

، ُمِحط علیه ، فإنه منافر البن حزمالظاهري بخالف ابنه القاضي أبي بكرمحمد بن حزم

.2"بنفس ثائرة 

تحقیقه لكتاب مقدمةإلى ما قام به األستاذ محمد السلیماني فيهنا اإلشارة جدر وت

,البن العربي تترجمصادر التيملل, قام بدراسة نقدیةفقد , 3المسالك في شرح موطأ مالك

,مقارنا بینها,إلى غیرهم,وابن بشكوال4مذته؛ كالقاضي عیاضبدئا بتال,مستقرئا إیاها

.ومبدیا للفروقات ,ر من المتأثر في النقلاكرا المؤثِّ ذ

نشأته وتعلیمه :الفرع الثـــاني

معلمًا فرّتب له والده ,وعلى غیره من علماء األندلس,ید والده أبي محمد ىتتلمذ عل

احدًا لضبط و , المعلمینثم قرن به ثالثة من ,فیه وهو ابن تسع سنینفمهر,لكتاب هللا

على فلم یأت ,والثالث للتدرب على الحساب,والثاني لعلم العربیة,القرآن بأحرفه السبعة

,5بیةإال وقد ضبط القراءات العشر والحساب والعر ,ابن العربي العام السادس عشر

، بیة فنونًا، وتصرفت فیها تمریناً وقد جمعت من العر ":یقول ابن العربي عن نفسه

.2/228المرجع نفسه-1
.20/198المرجع السابق -2
السلیماني محمد :تحقیق, )ه553ت(ابن العربي أبوبكر محمد بن عبد هللا ,المسالك في شرح موطأ مالك:ینظر-3

.ومابعدها 1/53, م2007 - هـ 1428, 1ط , لبنان–دار الغرب اإلسالمي بیروت ,وعائشة السلیماني
.تأتي ترجمته في مبحث تالمیذه -4
دار القبلة للثقافة ,محمد السلیماني:تحقیق, )هـ543(أبوبكر محمد بن عبد هللابن العربي ,قانون التأویل:ینظر-5

مع القاضي و  ,416-415ص ص, م1996 -هـ1406, 1 ط, بیروت–مؤسسة علوم القرآن ,جدة–اإلسالمیة 

  . 187صأبي بكر بن العربي 



4البحث الداليل يف أحكام القرآن أليب بكر بن العريب

رَّاج، و 2والجمل، وكتاب الّنحاس,1سياإلیضاح للفار منها كتاب ، 3األصول البن السَّ

إلى  6الذي أنهى الخلیل,وكتاب الصناعة األصلي،5كتاب الثَُّماِليوسمعت4َرْیَودوالدُّ 

، وقرأت من األشعار جملة، منها الستة، ى سیبویه نظمه وترتیبهتصنیفه، ثم تولّ 7سیبویه

 8وشعر الطَّاِئي
ّ
 وقرأت في اللغة, من أشعار العرب والُمْحَدِثینَ ، وكثیراً 9، والُجَعِفي

من تالمذته ابن جني وعلي بن , فنیإمام النحو وصاحب التصا,أبوعلي الفارسي؛ الحسن بن أحمد بن عبد الغفار-1

الفهرست ص :ینظر".الحجة "عن تسع وثمانین سنة من أهم مصنفاته كتاب , ه377توفي ببغداد ,عیسى الربعي

.26والعقد الثمین ص,2/80ووفیات األعیان,64
الفضالء، من أهّم أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعیل بن یونس المرادي، النحوي المصري؛ كان من النحاس؛ -2

معجم األدباء :ترجمته في:تنظر. ه337ه أو338نة وكتاب في االشتاق، توفي س,كتاب إعراب القرآن:تصانیفه

.1/99ووفیات األعیان,4/224
أحد األئمة المشاهیر، المجمع على فضله وُنبله ,البغدادي النحوي,أبو بكر محمد بن السري بن سهلابن السراج؛ -3

وجاللة قدره في النحو واألدب، أخذ األدب عن أبي العباس المبرد، وأخذ عنه أبو سعید السیرافي وعلي بن عیسى 

توفي ,كتاب األصول، وكتاب االشتقاقمن أشهر تصانیفه؛,الرماني وغیرهما، ونقل عنه الجوهري في الصحاح

3/145و إنباه الرواة ,55والعقد الثمین ص ,340-4/339وفیات األعیان:ینظر. ه316سنة 
الملقب بَدْرَود، :هو عبد هللا بن سلیمان بن المنذر بن عبد هللا بن سالم األندلسي القرطبي النحوي، قال السیوطي-4

"فقیلبفتح الدال والواو بینهما راء ساكنة، وربما ُصغر   .ه325توفي سنة,وله كثیرمن الشعر,كان أعمى,"ُدَرْیَود:

.243وجذوة المقتبس ص, 257ص والبلغة في تراجم أئمة النحو واللغة,2/44بغیة الوعاة: فيترجمته :تنظر
,أهل النحو والعربیة، صاحب الكاملشیخ ,البصري النحوي,المعروف بالُمَبرد,زید األْزِديأبو العباس محمد بن ی-5

العقد الثمین في :ینظر.ه286: سنةوتوفي ببغداد, ه210ولد بالبصرة سنة ,فصیحا مفوها,كان آیة في النحو

 7/144واألعالم للزركلي , 164، ونزهة األِلباء ص 101وطبقات النحویین للزبیدي ص,188تراجم النحویین ص

.
, ه100ولدسنة ,كان رأسا في لسان العرب,الخلیل بن أحمد الَفَراِهیِدي، صاحب العربیة، ومنشئ علم العروض-6

ونزهة األلَباء ,48والفهرست ص,142العقد الثمین في تراجم النحویین ص :ینظر.ه170وتوفي بالبصرة سنة 

 .54ص 
:ینظر .ه 180: وحجة العرب وتوفي سنة,إمام النحوسیبویه؛هو عمرو بن عثمان بن قْنَبرالفارسي، أبو بشر،-7

 .5/81واألعالم , 66، وطبقات النحویین واللغویین ص 54ونزهة األلّباء ص ,217العقد الثمین ص
الفهرست :ینظر. ه231وتوفي سنة  ,ه188شامي األصل، ولد سنة ,لشاعرأبو تّمام حبیب بن أوس الطائي ا-8

.11/63، وسیر أعالم النبالء 2/11ووفیات األعیان ,123، ونزهة األلباء ص190ص 
، وطلب ه، ونشأ بالشام، وأقام بالبادیة303بالكوفة، سنة الحسین الجعفي، ولدالمتنبي؛ أبو الطیب أحمد بن -9

,عصرهق فیه أهل ، وفاغ فیه الغایة، وأنهي فیه النهایة، حتى بلبیة، وتعاطى قول الشعر في حداثتهاألدب وعلم العر 

 .1/115واألعالم, 195والفهرست ص,219لباء ص نزهة األ. ه 354سنة قتل
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.2"ٕاصالح المنطق واألمالي وغیرهاو , 1كتاب َثْعَلب

مرحالته في طلب العل :الثـــثالفرع ال

وتحصیل ,الرحلة في طلب العلم البد منها الكتساب الفوائد و الكماللما كانت

إن الرحلة في طلب العلوم ولقاء ":كما قال العّالمة ابن خلدون,الَملَكات ورسوِخها

كمال في التعلم، والسبب في ذلك أّن البشر یأخذون معارفهم وأخالقهم وما ْشیخة مزیدُ المَ 

، وتارة محاكاة وتلقینًا بالمباشرة، علمًا وتعلیمًا وٕالقاءً ینتحلون به من المذاهب والفضائل تارًة 

، فعلى قدر سوخاً استحكامًا وأقوى رُ أشدُّ ,كات عن المباشرة والتلقینلَ إالَّ أنَّ حصول المَ 

,فالرحلة ال بدَّ منها في طلب العلم..... ها یكون حصول الملكات ورسوخُ ,الشیوخكثرة 

.3"الكتساب الفوائد والكمال بلقاء المشایخ ومباشرة الرجال 

كان , علمیة مختلفةوحواضر ,شّتىفإن اإلمام ابن العربي كانت له رحالت ألقطار 

، ةونذرت في نفسي طیّ ":قائالً التأویللك في كتابه قانون رح بذقد نذرها في نفسه كما ص

بما ، وألتمرسنّ على أوالء الرجاالتنّ ، وألِفدهاجرن إلى هذه المقاماتأمري أللِئن ملكتُ 

.4"ها عزیمة غیر مْثنوّیة واكَتَتْمتُ ,لدیهم من العقائد والمقاالت

,یـَخ لحیاته بنفسهوالتْأر ,أنه توّلى تدوین رحالته,ا یمتاز به ابن العربي رحمه هللاومم

رصة  لذكر حادثة أو كلما ُسنحت له الف,وفي طّیات كتاباته األخرى,في كتب خاصة

كان إمام الكوفیین في النحو واللغة، ولد ,النحوي المحدث,أبو العباس أحمد بن یحیى بن زید المعروف بَثْعَلب-1

القدیم، مقدمًا عند الشیوخ منذ كان ثقة حجة صالحًا مشهورًا بالعربیة وروایة الشعر , ه291وتوفي في , ه200سنة 

:ینظر.ما تقول یا أبا العباس في هذا ثقة بغزارة حفظه:هو حدث، وكان ابن األعرابي إذا شك في شيء قال له

.1/141وطبقات النحویین,204والعقد الثمین ص,2/536األدباء ومعجم , 173ص نزهة األلباء
.ومابعدها 187تیب الرحلة  صومختصر تر ,ومابعدها416قانون التأویل ص -2
بتصرف  541ص, م2010 -ه1431, 1ط , جمهوریة مصر العربیة-القاهرة, يدار ابن الجوز ,مقدمة ابن خلدون-3

.

.ومابعدها421المرجع السابق ص- 4
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ترتیب الرحلة للترغیب في "فكتابه,1أو لقاء جمعه بالعلماء في حّله وترحاله,مذاكرة علمیة

 وهذا ":عنه سعید أعراب في مقدمة التحقیققال ,الذي دّون فیه لرحالته,2"الملة 

الذي أثبت خالصته في مقدمة هو )أي من رحالته المدّونة في كتابه المذكور (؛ الجانب

.3"عندما ضاع منه أصل الكتاب"قانون التأویل "

ومقدمة قانون التأویل بتحقیق ,في ما حققه سعید أعراب من الرحلةلكّن الناظر 

.4السلیماني یرى التطابق التاّم بینهما متنا وعنوانا

؛ ُمحب الدین الخطیب في تحقیقه تطّرقوا لتفصیل رحالت ابن العربيومن الذین 

أراء أبي بكر بن (؛ والدكتور عّمار طالبي في كتابه 5)العواصم من القواصم(لكتاب 

؛ واألستاذ 7)مع القاضي أبي بكر بن العربي(وسعید أعراب في كتابه,6)العربي الكالمیة

والدكتور محمد عبد هللا ولد كریم ,8)قانون التأویل (واألستاذ السلیماني في تحقیقه لكتاب 

وحتى ال أقع في التكرار أكتفي باإلشارة ,9)القبس في شرح الموطأ (في تحقیقه لكتاب 

له  كما أخبره الُمترَجم,نهج تلمیذه ابن بشكوال في الصلةمتبعا,إلى رحالته باختصار

.عنها بنفسه

.1/53والمسالك في شرح موطأ مالك ,29أرآء أبي بكر بن العربي الكالمیة ص:ینظر-1
. 187ص, لسعید أعراب "مع القاضي أبي بكر بن العربي "ُحقق في القسم الثاني من كتاب -2
.183المرجع نفسه ص:ینظر-3
.ومابعدها69وقانون التأویل ص ,بعدهاوما  187ص , لسعید أعراب"أبي بكر بن العربي مع القاضي:ینظر-4
,قدم له محب الدین الخطیب , )هـ543ت(ابن العربي أبوبكر محمد بن عبد هللا ,العواصم من القواصم :ینظر-5

 10ص , هـ1419, 1ط , المملكة العربیة السعودیة-إلرشادزارة الشؤون اإلسالمیة واألوقاف والدعوة واو : الناشر

.ومابعدها
.ومابعدها 39ص   أبي بكر بن العربي الكالمیةأرآء : ینظر-6
.ومابعدها 12المرجع نفسه  ص :ینظر-7
.ومابعدها 77قانون التأویل ص:ینظر-8
محمد عبد هللا :تحقیق, )هـ543ت(حمد بن عبد هللابن العربي أبوبكر م,القبس في شرح موطأ مالك بن أنس:ینظر-9

.ومابعدها 30ص, م1992, 1ط , ب اإلسالميدار الغر , كـریم ولد
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ضحوَة یوم )هـ516(ترَجم له بمدینة إشبیلیَة سنة بالمُ أنه لّما التقى :یذكر ابن بشكوال

.1أخبره عن رحالته بنفسه,ن لَلیلتین خلتا من جمادى اآلخرةاإلثنی

وكانت بدایة هذه الرحلة مستهل ,ن األندلس إلى المشرق رفقة والدهفابتدأ الرحلة م

وعمره إذ ,)م1092/ه485(؛ربیع األول من سنة خمس وثمانین وأربع مئة من الهجرة 

إفریقیا على مدینتي بجایة وبونة؛ عنابة حالیًا فمر بشمال,2سبع عشرة سنة, ذاك

.3فأخذ عن أكابر علمائهم,ثم سوسة والمهدیة بتونس,بالجزائر

, لغرقوارتّج بهم البحر حتى أوشكو على ا,ثم أبحر من ساحل تونس إلى مصر-

بعد أن قضى ثمانیة أشهر ,من القبر تخروج المیّ ":بقولهصّورحالهموخرجو منه كما

.4"بین علمائها وقّرائها

,فبقي بهاما یزید عن الثالث سنین,5ثم رحل عن مصر إلى األرض المقدسة-

.ومشاهدها التاریخیة ,مستنیرًا بعلمائها

فأخذ عن عدة شیوخ منهم أبو بكر ,6ثم رحل من فلسطین إلى دمشق-

.صاحب اإلحیاء 8الغزاليوالتقى بأبي حامد ,7الطرطوشي

.ودخل بغداد وسمع بها من أكابر شیوخها وعلمائها ,9العراقثم رحل بعدها إلى -

.2/459الصلة البن بشكوال :ینظر-1
.2/459الصلة:ینظر-2
.424قانون التأویل ص :ینظر-3
.بتصرف 427المرجع نفسه ص-4
.433المرجع نفسه ص:ینظر-5
.444المرجع نفسه ص-6
.تأتي ترجمته في مبحث  شیوخه -7
نسبته ,أبو حامد، حجة اإلسالم، فیلسوف، متصوف محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي،؛ أبوحامد الغزالي-8

.طوس بخراسانب:مولده,لمن قال بالتخفیف)من قرى طوس(أوٕالى غَزالة,)عند من یقول بتشدید الزاي(إلى الغزل 

 . 22/ 7األعالم : ینظر.له نحو المائتي مصنف,505وتوفي فیها سنة 
.بتصرف 2/459الصلة -9
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تسع وثمانین وأربعمائة في موسم سنة فزارمكة وحجّ ,1ثم رحل بعدها إلى الحجاز-

.علمائها وسمع من ,من الهجرة

ه فأخذ عنهم وتفقّ ,واألدباءالعلماء بها من وصحب من ,2ثم عاد إلى بغداد ثانیة-

.ثم صدر عن بغداد إلى مصر, همعند

ثم , دفكتب عنهم واستفاد منهم وأفا,ر واإلسكندریة جماعة من المحدثینلقي بمصف

وقدم بلده إشبیلیَة بعلم كثیر لم ُیْدخله أحد ,ندلس سنة ثالث وتسعین وأربعمائةعاد إلى األ

.3قبله ممن كانت له رحلة إلى المشرق 

.2/459المرجع نفسه -1
.2/459الصلة -2
.500-2/459المرجع نفسه :ینظر-3
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ومصنفاته وتالمیذهشیوخه:ثانيالمطلب ال

,والمشاربمختلفي المذاهب ,أجلةلقد حظي ابن العربي بتلقي العلم على ید شیوخ 

,ین علماء زمانهوتبوئه تلك المكانة ب,ع ثقافتهر في نبوغه وتنوّ یكبمما كان له األثر ال

یكن من تالمیذه إال القاضي  ولولم, حوب وصوبكل جعل طلبة العلم یقصدونه من و 

ترك تراثا فقد , جمع بین التعلیم والتألیفكما أن هللا عزوجل ,وابن بشكوال لكفى,عیاض

.ومنه ماُفقد,ومنه مازال في رفوف الخزائن,بعمنه ما طُ ,ضخما متنوعا

األستاذ الدكتور أحمد أمحرزي علوي في ذكر شیوخه بدعلقد أف, ونبدأ بذكر شیوخه

في حدود ماطالعت غیره ممن كتب عن ابن العربيا عند بطریقة لم نجده1اهبهمحسب مذ

بدئا بوالده تغمد هللا الجمیع بواسع رحمته ,مع ذكر البعض منهم قفأ, حتى ال أكررو , له

.

  ؛شیــــــــــوخه:ولالفرع األ 

ي والد القاضي أبي اإلشبیلفريهللا بن محمد بن عبد هللا المعاعبد-1

وكان بإشبیلیة بدرًا في , من فقیهًا ظاهریًا مالزما البن حز كا, العربيبكر بن 

.2)هـ493(توفي بمصر سنة, كهالِ وصدرًا في مجلس مَ , فلكها

.3أبوبكر الطَّْرُطوشي-2

اإلمام القدوة شیخ ,خلف بن سلیمان الِفْهري األندلسيمحمد بن الولید بن 

ودخل  ,رحل إلى المشرق وحجّ , دقةنْ وُیعرف بابن أبي وَ ,المالكیة نزیل اإلسكندریة

–بیروت ,دار ابن حزم, يأحمد أمحرزي علو ,ري وجهوده في خدمة الفقه المالكيالقاضي أبوبكر بن العربي المعاف-1

.ومابعدها 1/93,م 2013 - هـ1434, 1ط , لبنان
.19/130وسیر أعالم النبالء ,313بغیة المْلَتمس ص:ینظر-2
السیوطي  ,المحاضرة في أخبار مصر والقاهرةوحسن,4/262ووفیات األعیان,2/449الصلةالبن بشكوال:ینظر-3

, م2007 - هـ1427, 1ط , القاهرة  - مكتبة الخانجي,علي محمد عمر:تحقیق, ) هـ911ت(جالل الدین

.14/356و سیر أعالم النبالء ,1/421-422
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ذكر ابن العربي سماعه منه في ,وسكن الشام مدة ودرس بها,البصرة فتفقهبغداد و 

وقال ,)هـ520(توفي باإلسكنذریة في شعبان سنة ,1مواطن عدیدة من كتابه األحكام

.2)ه525(ة السیوطي في جمادى األولى سن

دخل ,الحسن بن أحمد بن عبد هللا بن موسى الغافقيأبو علي-3

سمعت شیخنا القاضي أبا ":قال عنه ابن بشكوال,شیوخ عدةبغداد وأخذ بها عن

وَیذكر أنه صحبه ,ل والذكاء والدین والفضل والعفافبكر بن العربي یصفه بالُنب

.3"هنالك وقد حّدث وأخذ الناس عنه 

 ؛ 4أبو الحسن الخوالني-4

المقرئ كان من , ادمحمد بن ثابت الخوالني المهدوي المعروف بالحدّ علي بن

قال عنه ,ین والفقهاء واألصولیین البارعینجملة العلماء المنقطعین واألدباء المجید

وكان , وغیرها من تآلیفه)اإلشارة وشرحها (كنت أحضر علیه كتابه ":ابن العربي 

.5"ه 475ذالك بالمهدیة في شهور سنة 

:6)هـ  536 -  453(أبو عبد هللا محمد بن علي بن عمر المازري-5

بجزیرة )مازر(نسبته إلى ,، من فقهاء المالكیةبحر المتفنناإلمام العالمة ال

.، ووفاته بالمهدیة صقّلّیة

.179,4/370–173-267,3/69-2/228أحكام القرآن :ینظر-1
.1/421المرجع نفسه -2
.1/127الصلة -3
,عبد المجید خیالي:تعلیق, )هـ1360ت (محمد بن سالم مخلوف ,النور الزكیة في طبقات المالكیةشجرة :ینظر-4

.365ترجمة رقم , 175-1/174:م  2003 -هـ  1424,  1ط , لبنان-دار الكتب العلمیة 

.1/144والعارضة ,427قانون التأویل ص-5
.20/105وسیر أعالم النبالء ,2/250الدیباج المذهب ,4/285وفیات األعیان :ینظر-6



11البحث الداليل يف أحكام القرآن أليب بكر بن العريب

وٕایضاح المحصول في , فقهوشرح التلقین في ال,المعلم بفوائد مسلم :ارهـــمن آث

.األصول

  ـذه؛تــــالمیـــ:الفرع الثاني

ذكر الذهبي منهم اثني عشر عالمًا ,ئمةوتخرج به أ,أخذ عنه جمع كثیر من العلماء

.منهم بعضأذكر الو , 1ممن حدث عنه

:2)هـ  544 -  476(القاضي عیاض-1

، عالم بن عیاض بن عمرون الیحصبي السبتي؛ عیاض بن موسى أبو الفضل

كان من أعلم الناس بكالم العرب وأنسابهم وأیامهم ,المغرب وٕامام أهل الحدیث في وقته

سّمه :؛ قیل وتوفي بمراكش مسموماً ,ضاء سبتة، ومولده فیها، ثم قضاء غرناطةولي ق

.یهودي 

وترتیب ،والغنیة ترجم فیه لشیوخه,الشفا بتعریف حقوق المصطفى:نیفه من تصا

شرح صحیح مسلم ، و مالكرفة أعالم مذهب اإلمام المدارك وتقریب المسالك في مع

.وغیرها

:3)هـ567ت(أبوبكر محمد بن عبد هللا بن میمون العبدي-2

من آثاره؛ شرحان على ,روى عن ابن العربي وغیره,العالم العّالمة الفقیه الفهامة

,وشرح على مقامات الحریري,وشرح على أبیات اإلیضاح للفارسي,جمل الزنجاني

.كانت وفاته بمراكش 

.20/200سیر أعالم النبالء :ینظر-1
وسیر أعالم النبالء ,)1264(ترجمة رقم,الملتمسوبغیة ,3/483ووفیات األعیان ,2/359الصلة :ینظر-2

20/212.
.بتصرف )485(ترجمة رقم ,1/116شجرة النور الزكیة :ینظر-3



12البحث الداليل يف أحكام القرآن أليب بكر بن العريب

:1)هـ  578 -  494(ابن بشكوال -3

الحافظ ,خلف بن عبد الملك بن مسعود بن بشكوال الخزرجي األنصاري األندلسي

.ولي القضاء في بعض جهات إشبیلیة,المحدث  المؤرخ، من أهل قرطبة والدًة ووفاةً 

الصلة في تاریخ أئمة األندلس وعلمائهم ومحدثیهم وفقهائهم:من أشهرتصانیفه 

.وأدبائهم

:2)هـ586-496(بن عبد هللا الفهريأبو بكر محمد-4

,بي بكر بن العربي بإشبیلیة وغیرهسمع من أ,الفقیه الخطیباإلمام الحافظ 

ومع إمامته قّلماصنف ":قال عنه الذهبي في السیر,انتهت إلیه ریاسة الحفظ في الفتیا

"3.

  ؛مصنفــــــــــــاته  : الثـالفرع الث

ث وفقه وأصوله من تفسیر وحدیوشملت علومًا شّتى؛,تنوعت آثار ابن العربي

آراء أبي بكر (4الدكتور عّمار طالبي في كتابهكل من وقد أجاد ,ولغة وتاریخ وسلوك

اني األستاذ محمد السلیمو , بن العربي والتعلیق علیها بتتبع مؤلفات ,)بن العربي الكالمیة 

بن آثار اهذا األخیر في تتبع أبدعقد ول, )قانون التأویل ( ؛ابن العربي5في تحقیقه لكتاب

,ب منها مما لیس لهحتى المنسو ,الموجود منها والمفقود,العربي المطبوع منها والمخطوط

-دار ابن الهیثم,ودة محمد جودة ومحمد حسني شعراويج:تحقیق, )ه774ت(بن كثیرال البدایة والنهایة:ینظر-1

.21/139سیر أعالم النبالءو ,  114ذهب صوالدیباج الم,  6/250,  م2006, 1ط , القاهرة
:تحقیق, )هـ1089ت(البن العماد ,وشذرات الذهب في أخبار من ذهب,21/177سیر أعالم النبالء :ینظر-2

  . 6/470, م1986 -هـ 1406,  1ط , بیروت –دمشق,دار ابن كثیر,األرناؤوطمحمود
.21/179المرجع نفسه-3
,عمار طالبي:دراسة وتحقیق,صمالعربي الكالمیة ومعه النص الكامل لكتاب العواصم من القواآراء أبي بكر بن -4

.ومابعدها  1/65, م2014 ,الجزائر-ـردادة للنشر والتوزیع دار ك
.ومابعدها 107قانون التأویل ص:ینظر-5



13البحث الداليل يف أحكام القرآن أليب بكر بن العريب

فقد , 1)المسالك في شرح الموطأ (وأتّم ما استجّد من تراث ابن العربي في تحقیقه لكتابه 

.هنا بذكر أسمائها حسب المواضیع  واكتفي,أجاد وأغنى وأوفى

:في القرآن وعلومه 

فّسر فیه القرآن ,تاب لههذا أعظم ك :أنوار الفجر في مجالس الذكر-1

.لكّنه في حكم المفقود , لف ورقةبه ثمانون أ,عشرین عاماً أّلفه في ,الكریم

.أحكام القرآن-2

.اختصار لسابقه  وهو :األحكام الصغرى-3

.التأویل قــــانون -4

.النـــا سح والمنسوخ -5

.كتاب خامس الفنون -6

.كتاب واضح السبیل إلى معرفة قانون التأویل بفوائد التنزیل -7

:في الحدیث و شروحه

.شرح صحیح الترمذي عارضة األحوذي في-8

.وطأ اإلمام مالك المسالك في شرح م-9

.نسموطأ مالك بن أالقبس على-10

.رسالة في أحادیث المصافحة -11

."صیام في أم سفـر أم لیس من أم بر"رسالة في طرق حدیث -12

.رسالة في طرق حدیث عقبة بن عامر -13

.رسالة مجلس الروضة  -14

.ومابعدها 1/97المسالك في شرح الموطأ:ینظر-1



14البحث الداليل يف أحكام القرآن أليب بكر بن العريب

  :في علم الكـــــالم 

.كتاب العواصم من القــواصم -15

.كتاب األفـعال-16

.كتاب الوصول إلى معرفة األصول  -17

.بأسماء هللا الحسنى وصفاته العلى كتاب األمد األقصى -18

كتاب المتوسط في معرفة صحة االعتقاد والرد على من خالف -19

.السنة وذوي البدع واإللحاد 

في الفروع الفقهیة 

.الرسالة الحاكمة على األیمان الّالزمة -20

.التقریب والتبیین في شرح التلقین -21

في أصول الفقه 

.المحصول في أصول القفه -22

:الــلغة واألدب والنحوفي  

معرفة ملجئة المتفقهین إلى (الة في النحو واللغة أطلق علیهارس-23

.)غوامض النحویین واللغویین 

.شعرا ء األنـدلـس -24

.أشعار البن العـربي -25

في السیر والتاریخ والرحلة 

 . ان األعیان في مشاهد اإلسالم والبلدشواهد الجلة و -26

.أعیان األعیان -27

.شیوخه فهرست -28



15البحث الداليل يف أحكام القرآن أليب بكر بن العريب

ترتیب الرحلة للترغیب في الملة  -29

  في الزهد واآلداب  

وموفي سبیل المهتدین لالستنارة باألسماء كتاب سراج المریدین-30

والصفات في المقامات والحاالت الدینیة والدنیویة باألدلة العقلیة والشرعیة القرآنیة 

.والسنیة 

.سراج المهتدین -31

.الباهرة أحكام اآلخرة والكشف عن أسرارها -32



16البحث الداليل يف أحكام القرآن أليب بكر بن العريب

وأدبهعلیهثناءالو  وفاته:ثالثالمطلب ال

وفــــــاته والثناء علیه:ولالفرع األ 

ودفن بها في ربیع اآلخر سنة ثالث وأربعین , ساتوفي رحمه هللا قرب مدینة ف

.1وخمسمائة

.2"كان من أهل اآلداب الواسعة والبراعة والكتابة ":قال عنه ابن خّلكان

اصطفاه معتمد , كهالِ وصدرًا في مجلس مَ ,كان بإشبیلیة بدًرا في فلكها":ريقّ المَ وقال

وبّوأَه المراتب المنیفة ,ه الوالیات الشریفةووالّ ,3اد اصطفاء المأمون البن أبي داؤدبني عب

"4.

أدائها دَّمًا في المعارف كلها، حریصًا على قَ كان مُ ":وال فقد قالأّما تلمیذه ابن َبْشك

ق مع آداب األخال,ثاقب الذهن في تمییز الصواب فیها، ویجمع إلى ذلك كله، ونشرها

.5"د وثبات الوُ ,وحسن العهد,وكرم النفس,حتمالوكثرة اال,حسن المعاشرة ولین الَكَنف

مة الح":أما ابن فرحون فیقول فیه ,افظ المتبّحر ختام علماء األندلسهو اِإلمام العالَّ

وأتقن ,وقّید الحدیث واتسع في الروایة,درس الفقه واألصول....وحّفاظهاأئمتهاوآخر 

.6"مسائل الخالف واألصول والكالم على أئمة هذا الشأن 

  ب ذْ ، وكان ثاقب الذهن عَ لمًا جّماً أدخل األندلس إسنادًا عالیًا وعِ ":الذهبيعنهوقال

.99یة الملتمس صوبغ,559الصلة ص:ینظر-1
.4/297وفیات األعیان -2
أبو عبد هللا أحمد بن أبي داؤد، ممن جرد مذهب المعتزلة وذب عن أهله واعتنى به، كان مولده ابن أبي داؤد-3

.212الفهرست ص:ینظر.في خالفة المتوكل, ه 240ووفاته سنة , ه 160بالبصرة سنة 
.2/34نفح الطیب -4
.558الصلة ص-5
.بتصرف 253-2/252الدیباج -6



17البحث الداليل يف أحكام القرآن أليب بكر بن العريب

.1"كامل السؤدد ,كریم الشمائل,المنطق

.2"إنه بلغ رتبة االجتهاد :قالكان القاضي أبوبكر ممن یُ ":وقال في موضع آخر

نماذج من أدبه النثري والشعري:ــانيثـالفرع ال

فهو , انصاعت للسانه وقلمه ناصیة اللغةإن اإلمام ابن العربي رحمه هللا ممن 

,ولغة ُتسّهل العلم وُتشّوقه,ویجذبه إلیه جذباً ,لوب أدبي بدیع یشّد وجدان القارئیكتب بأس

ومن ِحَكِم هللا سبحانه وتعالى أن وهب لسلفنا رضي هللا عنهم ":قال الدكتور سلیمان دنیا

ال یعیا به ، یجعلون بها العلم خفیفًا محمُلهقدرة نفسیة عجیبة, ةوابن العربي بخاصّ  ةبعامّ 

نجدها حین نزاول تصانیفنا ، بل یتنقل بین فنونه في شوق ولهفة ال ُمَعایُنه وُمَزاوُله

.3"الحدیثة 

والغرَو فقد سبق في بدایة طلبه وتعلیمه ما قرأ وضبط من أّمهات كتب العربیة 

,أیضاً ومما یدل على مكانته األدبیة,وهو لم یتعد بعد الثامنة عشر ربیعا,واللغة والشعر

وابن السید هو من ,لدیوان أبي العالء المعري,ابن السید البطلیوسيشرح اعتراضاته على 

الدكتور حققها,ابن السید على هذه االعتراضات في رسالةوقد ردّ ,أدباهو نحوا وفقها و 

.4أعداد مجلة الذخائرأحدولید السراقبي في 

:قف مع نمادج من أدبه النثري أو 

,ترجمته البن العربيفي مسندًة التي ذكرها أبوجعفر الضبي ةخطبهذه الونبدأ ب

لم یكن أحٌد :مراكش قال ليأخبرني العالمة أبو الحسن بن یحیى بن ُنْجبة بحضرة":قال 

مد بن ، وكان أبو الحسن ُشریح بن محخطب من الحافظ أبي بكر بن العربيوال أ أفصحَ 

.20/200سیر أعالم النبالء-1
.20/201نفس المرجع -2
.بتصرف  9ص" قانون التأویل"كلمته في مقدمة كتاب -3
,بیروت–لبنان  ,م2003- ه1424, خریف,صیف ,والسادس عشرالعددان الخامس عشر,مجلة الدخائر:ینظر-4
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18البحث الداليل يف أحكام القرآن أليب بكر بن العريب

حافظ وكان ال, ه عذر منعه من الخطبة یوم الجمعةفأصاب,شریح الخطیب بجامع إشبیلیة

أن یتسّور على ، فلما لم یخرج الخطیب لم یكن ألحد أبو بكر هو القاضي بإشبیلیه

فلما سكت المؤذن ,فصعد المنبر وهو الخطیب الِمصَقع,الخطبة غیر القاضي أبي بكر

س قولوا ال إله إال هللا أیها النا:فقال,یجد حرفًا من الخطبة وارتّج علیهقام لیخطب فلم 

"صلى هللا علیه وآله وسلم أنه قالعن رسول هللا روینا:فقال: فقالوها إله  إذا قال العبد ال:

له  ، فیقولت العرش وآخره تحت األرض السابعة، أوله تحإال هللا اهتّز عمود من نور

الجلیل :فیقول,وأنت لم تغفر لقائلها؛ أي رب وكیف أسكنالجلیل جّل جالله اسكن فیقول

فقال الرسول صلى هللا علیه وآله ,"أني قد غفرت لقائلهاحملة عرشيُأشهدكم یا مالئكتي و 

�ÊċǗ::، یقول هللا العظیم"أكثروا من هّز ذلك العمود: " لموس œÊŕ�Ì̄ÊŶÈřÌŪœÈż�ÈÀ¡Ì°ÉƀÌƃ¦�È©Ì¢È°Èſ�¦È̄
ÊŎÈż

ْیَطاِن الرَِّجیِم  روینا عن :، ثم قال"علیم "ثم تال آیة الكرسي إلى ،]97:النحل[9ِمَن الشَّ

::العروة الوثقى ال إله إال هللا، ثم تال:عكرمة وابن عباس رضي هللا عنهما أنهما قاال 

�ÊÀœÈŪ Ìš ÊÌƗ¦ÈÂ�Ê¾Ì®ÈŶÌƃœÊŕ�É°ÉƆÌŋÈƒ�ÈċǗ ¦�ċÀ
Ê¤.9]اذكروا هللا : إلى آخر اآلیة ، ثم قال ,]90:النحل

.1"یذكركم وُأقیمت الصالة 

من القرآن الكریم الممزوج باقتباسات ,طّیات كتاباتهالنثري المنثور فيومن أدبه 

.في قالب من السجع البدیع  ,والسنة النبویة

َعجبًا لقوم ُیقادون ":واصفا حالهم في الرحلةفي كتابه قانون التأویلما قاله-

ي بالعدل على االسترسال ف، وآخرین مهمِلیَن إلى الِحْكَمِة، وٕالى العلم بالسالسلبالَحَكَمةِ 

، ثم َنَتٍن َوَقَذٍر بسابق الَقَدرِ ، ولّما ُخلق اِإلنسان منالشهوات، والتخلِّي في غمرة الِبطاالت

 بعقل وسمع وبصر، كانت الرذیلُة صفًة الزمة، وعادْت الفضیلُة ُمكتسبةً 
َ
، وقد ُخلق ُحلِّي

.2"، وفرع ُیعاد إلیه الفطرة ، وصار من أصل یكون علیه على

.93المرجع السابق ص-1
.415-414قانون التأویل ص ص -2
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.في أسلوب رائع یغلب علیه السجع ,نّمق بدرر من البدیعالبیان المُ ا نظر لهذاف

فخرجنا ُمْكَرِمیَن، أو ُقل ُمْكرِهین، ":وقال في موضع آخر عن رحلته في البحر-

، فَوَهب لي ربي ُحْكمًا وجعلني من آمِنین وٕان شئَت خائِفین، وَفَررُت منكم لما خفتكم

.1"العالمین 

والقدرة الفائقة على إدراجه بین كالمه ,روعة االقتباس من القرآن الكریمفأنت ترى

.من غیر إخالل وال ُلبس 

لت لحال ثم َكمُ ....":في سیاق كالمه عن الخالفة الراشدة  القرآنوقال في أحكام -

وانجّرت، باللُّباب2رُ ، فاختلط الُخَشالت لعمر، وُكِسر البابمُ ثم كَ ,أبي بكر فاتحًة وخاتمةً 

إیثارا ، ُمعتَرضا علیها من الَحْمقى، ثم َنفَذ الَقدر بقتله الحاُل مع عثمان واضحًة للعقالء

د ، ولكنه وجقیام لو ساعده الَنْقض واإلبرام، ثم قام عليٌّ أحسنللخلق منه على نفسه وأهله

ْنَتِشٍر إال عارضه علیه َخْصٌم، وال حاول َطيَّ مُ 3َخْصٍم إالَّ اْنَفَتقَ ، وما رام َرْتقاألمور َنْشرا

الدََّنس، والماِء من الَقَبس، ، وُنسبت إلیه أمور هو منها بريء براءة الشمس منعلیه َأِشرُ 

، وأخرى رت الدنیا ِمْلكا تارة لمن َغلبَ ، وصاوطالَبه األجُل حتى غلبه، فانقطعت الخالفة

.4"ابتداُؤه وانتهاُؤه لمن َخلَب ، حتى انتهى الوعد الصادق

.422المرجع نفسه ص-1
من َخَشْرُت الشيَء َأْخُشُرُه َخْشرًا ؛ ِإذا ,أوَما َبِقي على المائدة مما ال خیر ِفیِه ,الردئ من كل شيء:الُخَشارواْلُخشارةُ -2

,محمد عوض مرعب:تحقیق,)ـه370:ت(ي أبومنصورمحمد بن أحمداألزهر  ,تهذیب اللغة:ینظر.َنفیَت الرَّديء منه

؛ أبو الفضل محمد لسان العرب، ابن منظورو , 7/39) خ ش ر( ,م2001، 1ط , بیروت–لتراث العربي دار إحیاء ا

.4/239)خشر(مادة , هـ 1414 - 3ط , بیروت –دار صادر, ) هـ711ت(بن مكرم 
.فإذا انفصل فهوَفْتقٌ ,َرْتِق كل شيء متصل مستونِفتاُق او , وهویدل على الفتح في شيء ,الفتق خالف الرتق-3

 و إبراهیم مهدّي :تحقیق, )هـ 175ت (د الفراهیدّي أبو عبد الرحمن الخلیل بن أحم,العینمعجم:ینظر
ّ
المخزومي

 
ّ
ابن فارس أحمد بن,مقاییس اللغةو , 5/130) باب القاف والتاء والفاء(د ت  ،ط د, دار ومكتبة الهالل,السامّرائي

)ومایثلثهماباب الفاء والتاء (م1979 -هـ1399, دار الفكر, عبد السالم محمد هارون:تحقیق, )ه395ت(فارس 

 . 834ص 
.3/410أحكام القرآن -4



20البحث الداليل يف أحكام القرآن أليب بكر بن العريب

ظ بزخارف من ي األلفالْ والقدرة الفائقة على طَ ,فانظرلحالوة هذا اإلبداع األدبي

   .ه فلله درّ ,لبدیعا

إلى كتاب له في جمع ,أن أشرنا في مبحث آثارهو فقد سبق  عرهأّما ما یتعلق بشِ -

ُیسندها إلیه إذ ,شعرهبذًا من وذكر أبو جعفر الضبي في ترجمته البن العربي نُ ,أشعاره

:ومما أنشدت من شعره قصیدة طویلة یخاطب بها إخوانه ببغداد أولها:1یقول

*َصبرُت وَصبري في الُمِلمَّات أَعجُب  * وللّصبر في َظْهِر النَّوائِب َمْركبُ *

*َذَكرُت اْصِطباري في الُمِلمَّات عــّدًة  * وَملجُأ َمْن فاَت الطبیَب التطیُّبُ *

*ّما رأیُت الذُّّل في القـــــــــــــــــــــوم ُســـّبًة ول * وجاء من األهوال یوم َعَصْبَصبُ *

بـــُت ُأْنــســًا بالــتبــاعــــــــــــِد عنــــــــهُم  *تغــرَّ * ْئـــباِل إال التــــــــــــــغــــرُّبُ * وال ُأنـــَْس للــرِّ

:ومــــــنها

*الَحبارى َوَصـــــْلـــتـــــــــــه َولیٍل كإبهام * بیوٍم كیوِم الَهْجر في الطُّول ُیحَسبُ *

*َبدا وْهَو مصقوُل الرداء فلم أَزْل  * ُأَسایــــــــــُره حتى َمضى َوْهو َأْكَهبُ *

*بَمْجَهلٍة فیه َصَبْت َفْوَقها الَصــــَبا  * وهو أْشَهبُ ِبَرْیَعـــــــــــــانــها حتى َبَدا *

*كَأنَّ الَفَال و اللَّْیُل ُیرِخي ُسُدوَله  * ْوِن بیٌت ُمَحّجبُ * َفتـــــــاٌة لها في الصَّ

*كأنَّ سراَب القفِر َبحٌر ُغطاِمـــــٌط  * َله الـــــــــــــآُل َمْوٌج والَعراِفُج ُطْحُلبُ *

*كأّن ركاَب القوِم فیه َســــَفایـــــــــٌن  * یر َطْورا وتـُجـْــــذبُ تُقا* د بَأیدي السَّ

*كأّن ُرؤوَس الرَّْكب َوْدٌع َیـحــثـُّـه  *  َتْطُفو َوَتْرُسبُ *
َ
َمَدافُع َسیٍل َفْهي

*كأّن َرَذایا ُمْبِدَعاٍت َتَساَقَطْت  * َهـــَدایا إلى الَبْیِت الُمعّظِم تُـجــْــَنبُ *

.ومابعدها بتصرف 89بغیة الملتمس ص -1
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:ومـــنــها

*ا لَك َمْوِضعًا مَ :َتقوُل ابنُة الُعْمري * روِر َوَمْلعبُ *  ِللسُّ
ً
وَقْد َراَق َمْلهى

*َأِفي ُكِل َعاٍم َرائَع القلِب َرْوعـــــــــــــــــًة  * ِمن الَبْیِن َال ُتْخِطى َوال َتتَكّذبُ *

*َدِعیني َال َأَباَلك َوانُظري :َفُقلُت  * ْخِطى الُمَعّقبُ فقْد َیْخَسُر الَبادي َویُ *

*َوُكفِّى َعن الَتْأنیِب شیئا فُرّبـــــــــــــــــــما  * َتَبـــــــــــــّیـــــــــَن أَعقاَب اُألُموِر الُمَؤّنبُ *

*َقّصرُت في َنیِل لــــــــــــّذِتي ًءاَهبیِني اْمرَ  *  في الّطاَعاِت َأْوَفى َوَأْجَنبُ *
َ
َفحّقي

*ـــــــــــٍف اِقـــــــــــــَوَما َأَنا بالدَّار الَخَالء ِبوَ  * اَألْجَفاِن فیَها َوَأْنُدبُ  ىأُكفُّ ِعدَ *

*َوَال َأَنا َعن َشرِّ الِجَوار ِبَباحــــــــــــــٍث  * .َوَال أَنا في َثْوِب الَخَنا َأتَقّلبُ *

وهي قصیدة طویلة ذكر منها أبو جعفر الضبي قسما كبیرًا في ترجمته البن 

.1العربي

ورأى كثرَة الناس فیه ,وقد نظر إلى الُمصلى یوم العید,له أیضًا 2الضبيذكر و 

:واحتفاَلهم وتضرَعهم فأنشَد 

*ــدًا  عبُّــــــــــــــــــــِإلیَك ِإلَه الَخْلِق َقاُموا تَ  * َوذلُّوا ُخُضوعًا َیْرَفُعوَن َلَك الَیَدا*

*ِبإخالِص َقْلٍب واْنتَصاِب َجَوارٍح   وَن لَألْذقاِن َیبُكوَن ُسّجَدا** َیِخرُّ

*َنَهاُرُهم َلْیٌل َوَلْیُلُهم ُهــــــــــــــــــــــــــــــــدًى   *  َوُدْنَیاُهم ُسَدى*
ٌ
ِودینُهُم َرْعي

ِئي تَ  *وّلْت ِنـــــَظاَمُهم   ِفَبالِحَكـم الالَّ * َنِن الّالِئي َأَراَمتُهُم الُهَدى* وَبالسُّ

*اِد عنِّي ِبَكْبتِهْم   ِزْل َحَسَد الُحسَّ أَ  * َدا*  ُحسَّ
َ
َفَأْنَت الِذي َصیَّرَتُهْم ِلي

.ومابعدها 89المرجع نفسه ص-1
.93المرجع نفسه ص-2
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الظاهر والجلي خالل ,یته بالشاهد الشعري في االستداللهذا باإلضافة إلى عنا

كقصیدة لحسان بن ثابت ,جده بعض المّرات یذكر قصائد طوالبل ت,1كتابه األحكام

:2مطلعها

َكَخطِّ اْلَوْحِي ِفي اْلَوَرِق اْلَقِشیِب ***ِدَیاَر َزْیَنَب ِباْلَكِثیِب َعَرْفت 

َیاُح َوُكلُّ َجْوٍن  ِ ُمْنَهِمٍر َسُكوِب ***َتَداَوَلَها الرِّ
ّ
ِمْن اْلَوْسِمي

َیَباًبا َبْعَد َساِكِنَها اْلَحِبیِب ***َفَأْمَسى َرْبُعَها َخِلًقا َوَأْمَسْت 

ضرة المصطفى قصیدة كعب بن مالك التي ذكرها بحو , عشر بیتاً فیها قرابة الستة 

:3مطلعها,والعشرین بیتا ذكرها بأكملهافیها قرابة الخمسة,علیه الصالة والسالم

ُیوَفا***َقَضْیَنا ِمْن ِتَهاَمَة ُكلَّ إْرٍب  َوَخْیَبَر ثُمَّ َأَجَمْمَنا السُّ

َقَواِطُعُهنَّ َدْوًسا َأْو َثِقیَفا***ْت ــــــــــُنَساِئُلَها َوَلْو َنَطَقْت َلَقالَ 

.وعنایته الفائقة به ,مما یدل على ذوقه األدبي للشعروهذا  

  .  26 - 4/23, 462 -3/543, 2/24, 1/448, 1/262القرآن أحكام :على سبیل التمثیل:ینظر-1
.2/385أحكام القرآن :ینظر-2
.2/466المصدر نفسه :ینظر-3
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كتاب أحكام القرآن ومنهجه:المبحث الثاني

وصف عـــــــام للكتاب :لالمطلب األو

,كتب التفاسیر الفقهیةمن أهم,ُیعد كتاب أحكام القرآن البن العربي رحمه هللا

بن وهذا الكتاب من أجّل كتب ا,1ومرجعا مهما للتفسیر الفقهي على المذهب المالكي

طبع ,2أعین العلماء قدیما وحدیثاً الكتاب فيم هذا ظُ ، وقد عَ ، وأقدمها نشراً اً العربي قدر 

بأمر موالي عبد الحفیظ العلوي سلطان المغرب )السعادة:مطبعة(بمصر أول مرة

,بجاوي رحمه هللال، وهو اآلن مطبوع في أربعة أجزاء بتحقیق األستاذ علي محمد 3آنذاك

.وقد طبع عدة طبعات ,أول من حققه وهو

فإذا ذكر رأي , لقرآن الكریم بوجهة نظر المالكیةفهو یفسر آیات األحكام الواردة في ا

827( ؛آیةخّص كتابه بالوقوف عند سبع وعشرین وثمانمائةو , 4جاجحِ فللمقارنة والغیرهم 

ابتدأ ف, بأنه ال یستفاد منها أحكام فقهیةالسور التي یرى أو  وقف عند اآلیاتولم یت,)آیة 

:لم یتعرض لثمان سور من القرآن وهي و , سور القرآن من الفاتحة إلى الناسمتبعا كتابه

ویمكن اعتبار,5الكافرون ؛الهمزة ؛القارعة ؛االنفطار ؛التكویر ؛النازعات ؛الحاقة ؛القمر

ثم أحال الحدیث عنها إلى ما ,ألنه ذكر فیها آیة واحدة,سورة الملك كذالك من هذا القبیل

.2/331التفسیر والمفسرون :ینظر-1
122-121قانون التأویل ص ص:ینظر-2
.121هامش ص,المرجع نفسه:ینظر-3
–القبة القدیمة -دار الخلدونیة للنشر والتوزیع,مصطفى أكرور,وتطورهنهج التفسیر الفقهي نشأته أصول م:ینظر-4

  .350ص, م2014-هـ1435,الجزائر
, 1ط, العراق –رة التعلیم العاليوزا, مسلم آل جعفر ومحیي هالل السرحانلمساعد ,مناهج المفسرین:ینظر-5

.351وأصول منهج التفسیر ص, 150ص  ,م1981
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,أحكامه الصغرى مع سورة النازعاتَر نفَسه في وفعل األم,1ذكره في سور أخرى قبلها

.2"اعلم أن سورة النازعات ال كالم فیها " :على قوله ذكرها ولم یزد عندهاحیث 

فقد رتبها حسب ,اآلیاتأّما,ره سوَر القرآن حسب ترتیب المصحففاتبع في تفسی

یة فاآل, أن في السورة مثال خمس آیاتفإذا ذكر , في السورة من أحكامما استحضره 

یذكر السورة ف, األولى في السورةلضرورة أن تكون ولیس با,األولى التي فیها أحكام فقهیة

مقّسمًا كل آیة إلى ,ثم یتبعها آیة آیة,ما استحضره فیها من آیات األحكامثم یذكر 

,و لیس عدد آیات السورة في المصحفه, ا یذكره من عدد اآلیات في السورةفم,مسائل

:فیقول مثالً ,األحكاموٕانما هو لما یراه هو فیها من آیات ,وال رقم آیاتها

:بسم هللا الرحمن الرحیم:قوله تعالى:اآلیة األولى....فیها خمس آیات:سورة الفاتحة"

.ومعلوم أن سورة الفاتحة فیها سبع آیات  ,3"فیها مسألتان

"ویقول- قوله  :اآلیة األولى....یها تسعون آیة ف :سورة البقرة:

.4"فیها مسألتان :یؤمنون بالغیب:تعالى

واآلیة األولى التي ,بقرة فیها ست وثمانون ومائتا آیةسورة الأیضا أن ومن المعلوم 

.المصحفترتیبهي اآلیة الثالثة منها في,طه ألحكامهاذكرها في بس

، متعلقة بأحكام المكلفین وهو تفسیر خمسمائة آیة:"قال عنه صاحب كشف الظنون

"5.

.4/303أحكام القرآن:ینظر-1
-بیروت,دارالكتب العلمیة,أحمد فرید المزیدي:تحقیق, )هـ 553ت(عربي ألبي بكربن ال,أحكام القرآن الصغرى -2

  .548ص, م 2006 -هـ1427,  1ط , لبنان
.بتصرف 1/5أحكام القرآن -3
.بتصرف 1/15المصدر نفسه -4
.1/20كشف الظنون -5
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  ؛ تفسیر آیات األحكاممنهج ابن العربي في :المطلب الثاني

ولّما مّن هللا ":ا قالمنهجه في مقدمة كتابه لّمـح ابن العربي رحمه هللا بصرّ لقد 

مّهدته لنا المشیخة حسب ما,سبحانه باالستبصار في استثارة العلوم من الكتاب العزیز

ثم عرضناها على ما جلبه العلماء، وسبرناها بعیار ،رحطْ ، نظرناها من ذلك المَ الذین لقینا

تى َخُلص ، وَشَحذناه حفما اتفق علیه النظر أثبتناه، وما تعارض فیه َشَجرناه,األشیاخ

، فنأخذ بمعرفتها ، ثم نعطف على كلماتها بل حروفهافنذكر اآلیة,ُنضاره وَوِرق ُعَراره

، ونتحرز عني ذلك قسم البالغةكبها على أخواتها مضافة، ونحفظ فر ، ثم نُ مفردة

رآن بما ، ونقابلها في القعلى جانب اللغة، ونحتاط المناقضة في األحكام و المعارضة

.1"الكُل من عند هللا إذ؛ جاء في السنة الصحیحة، ونتحّرى وجه الجمیع

:2وذهب  الدكتورعبد الرزاق هرماس إلى أن منهجه یقوم على ثالث دعامات

.استیعاب مادة التفسیر من مختلف المصادر والمظان  :األولى

.تنقیح المادة والترجیح بین األقوال واآلراء:الثانیة

نطاق خرج البحث في أحكام القرآن عن خل الذي یُ االحتراز من التوسع المُ :الثالثة

  . لكاحث الفروع أو األصول وما شابه ذالتفسیر إلى مب

:أن له منهجین,یرى المتتبع لكتاب أحكام القرآن,و من حیث العموم

  ؛في تناول السور:ـأولالــــــــ

یقّسم اآلیة إلى مسائل ثم,ا یظهر له  فیها من آیات األحكامیذكر السورة ثّم یذكر م

, والزلزلة, باستثناء سبع سور؛ النجم,ع غالب السوروهذا المنهج التزمه م,أقوالأو 

–الدار البیضاء ,مطبعة النجاح, سعبد الرزاق هرما:قراءة وتعلیق, )هـ543(بي حكام القرآن البن العر مقدمة أ-1

.4–1/3وأحكام القرآن البن العربي , 54 -53ص ص , م2011 - هـ 1432,  1ط , المغرب
.25المرجع نفسه ص-2
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,فقد قّسم الحدیث فیها إلى مسائل,والفلق والناس,واإلخالص,والمسد,والفیل, اتوالعادی

.والبقیة إلى أقوال ,ذتینكسورة المسد واإلخالص والمعو 

:وٕالیك نماذج من باب التمثیل 

:اآلیة األولى,فیها خمس آیات:سورة الفاتحة":في تفسیر سورة الفاتحة:یقول مثالً 

.1"......فیها مسألتان,بسم هللا الرحمن الرحیم

فیها ثالث ,سورة النصر فیها آیة واحدة":ویقول في تفسیر سورة النصر

.2"....مسائل

لم یختلف قول مالك إن :رضي هللا عنهمقال علماؤنا ":عند سورة النجمویقول

، وكان مالك یسجدها في سجدة النجم لیست من عزائم القرآن، ورآها ابن وهب من عزائمه

.3".....خاصة نفسه

فیه ثالث ,وقیل التوحید ؛سورة اإلخالص":ویقول في تفسیر سورة اإلخالص

.4":...المسألة األولى في سبب نزولها:مسائل

في وقوفه مع اآلیات؛ :الثــــــــــــــــــــاني

ولهذا قال ,اللغویة والفقهیةحسب إشكاالتها ,وهذا الذي یتغیر من آیة ألخرى

ل في منهج ابن العربي في تناول اآلیات الحكمیة ال إن المتأمّ ":الدكتور منصور كافي

.5"یكاد یقف على طریقة واحدة متبعة في كل آیة یتعرض لتفسیرها 

.ویمكن إیجاز ذلك في النقاط اآلتیة 

.1/5أحكام القرآن -1
.4/463المصدر نفسه-2
.4/172المصدر نفسه -3
.4/468أحكام القرآن -4
–عنابة ,دار العلوم للنشر والتوزیع,منصور كافي,تفسیر آیات األحكام من القرآن الكریم بین النظریة والتطبیق-5

  .43ص, م 2012,الجزائر
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.1النزول إن كان لها سبب نزولسبب ,أول مایذكره في تفسیر اآلیة-1

.في اآلیة عرض أوجه القراءات -2

ومالها من معان في لسان ,وأوجه إعراب الكلماتض الشتقاق التعر -3

 .  العرب

الوقوف مع أحكام اآلیة وسرد األقوال الواردة فیها عن أئمة المذاهب -4

.وأصحابهم

.وٕابداء رأیه,توجیه تلك األقوال وتنقیح أدلتها-5

,جد الذي تفرضه اآلیةوالوُ ,نهج تقدیمًا وتأخیرًا حسب الحاجةثم هو مع هذا الم

بذكر األحكام فیكتفي , لةأومشكلفظة غریبة أو  ,أوجه قراءاتأو  ,فإذا لم یكن لها سبب نزول

أسباب النزول والقراءات إن بعد ذكر ":قال الدكتور منصور كافي, ألدلةواألقوال مع ا

.2"آلخروطریقته في ذالك متباینة من موضع ,یشرع ابن العربي في التفسیر,وجدت

لف ولوكان من أئمة ثم ال یخفى على المطلع لتراث ابن العربي حدته مع المخا

, وال الفقهوال أئمة اللغة ,والده ابن حزم الظاهريفماسلم من لسانه شیخ, اللغة الفقه أو

"قال,الُنقره هو والغیره علیها,بألفاظوأئمة النحو ,فیصف بعض علماء الفقه سخیف :

ظن جهلة من الناس أن الفاء هنا ":وقال في موضع آخر,3"من جملة المغاربة 

وقد دخل فیه جهلة یتوسمون ":في سیاق الحدیث عن اشتقاق الدجال، وقال4"للتعقیب

عند بسطه ألحكام سورةوقال,5"بالعلم، فجعلوا الدجال مشدد السین بالخاء المعجمة

"الفاتحة ووددنا أن الشافعي لم یتكلم في هذه المسألة، فكل مسألة له ففیها إشكال :

.44وتفسیر آیات األحكام من القرآن بین النظریة والتطبیق ص,350أصول منهج التفسیر الفقهي ص:ینظر-1
.44رجع نفسه ص الم-2
.2/338أحكام القرآن-3
.1/261المصدرنفسه -4
.1/650المصدر نفسه-5
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أراد بعض أصحاب الشافعي أن یخرج هذا من االستثناء :"في موضع آخروقال,1"عظیم

"وقال,2"المنقطع؛ ویجعله متصال لجهله باللغة وكونه أعجمیا في السلف وجهلت النحویة :

ظن بعض :"وقال,3"یبدل بعضها من بعضإن حروف الجر:هذا فقال كثیر منهم

.4"الشافعیة وحشویة النحویة أن الباء للتبعیض

ولكن , ه یواجه عّواما الصلة لهم بالعلموكأن,فأمثال هذه األلفاظ القارئ لها یخیل له

وماكنت ألنبه لها لوال كثرتها وشهرة ,عه في حلبة األحكام أئمة مجتهدونهؤالء الذین هم م

.فرحمة هللا على الجمیع وأحاطنا وٕایاهم بصفحه وعفوه ,لحدةبهذه اابن العربي 

.1/5أحكام القرآن-1
.1/597المصدرنفسه-2
.1/243المصدرنفسه -3
.2/64أحكام القرآن-4
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في األحكام المصادر التي اعتمدها:المطلب الثالث

عن كتب وأعالم  ,نقوالت صاحبهع إن طبیعة كتاب أحكام القرآن تقتضي تنوّ 

:بكتابین ة كتابهوقد أشاد  في مقدم,التفسیر والفقه واللغة والقراءات

. )هـ310ت(جامع البیان عن تأویل القرآن البن جریر الطبري-1

. )هـ282ت(وأحكام القرآن للقاضي إسماعیل بن إسحاق-2

فیه احتفال إال ,اباً ف في الباب أحد كتؤلِ ولم یُ ":یقول عنهما في مقدمة األحكام

، األلبابجاب، ونثر فیه ألباب شیخ الدین فجاء فیه بالعجب العُ ,الطبريمحمد بن جریر

كل أحد َغَرف منه على قْدر إنائه، وما ؛ فكل من جاء بعده إلى معارفه البابوفتح فیه ل

حاق، القاضي أبو إس,عظم َمن انتقى منه األحكام بصیرة، وأ نقصت قطرة من مائه

، ولم یأت قد غیر أسانیدها لقد ربط معاقدها، وٕان كان فاستخرج ُدررها، واستحلب ِدررها

.1"ق بهما بعدهما من یلح

:فمثالً ,ل التفسیر فنجده ینقل عن غیرهماأّما من خال

. )هـ 270ت(أحكام القرآن ألبي بكر الرازي الجصاص -3

قال أبو بكر الرازي :المسألة الخامسة":من سورة النساء 25یقول في تفسیر اآلیة 

,ألن الضرورة,لیس نكاح اَألَمة ضرورة: له " أحكام القرآن"إمام الحنفیة في كتاب 

.2"ولیس في مسألتنا شيٌء من ذلك ,أوتلف عضو,ماُیخاف منه تلف النفس

.3)هـ202ت(مجاز القرآن ألبي عبیدة معمر بن المثنى -4

.52-51مقدمة أحكام القرآن البن العربي ص ص-1
.1/504أحكام القرآن -2

 البصرىّ أبو عبیدة -3
ّ
 التیمى

ّ
یقال إنه ولد فى سنة عشر ومائة، فى اللیلة التى مات ,النحوّى العالمة,معمر بن المثنى

 :وقال الجاحظ,فیها الحسن البصرىّ 
ّ
 وال جماعى

ّ
:ینظر.أعلم بجمیع العلوم من أبي عبیدةلم یكن فى األرض خارجى

.3/276ٕانباه الرواة و ,  24والعقد الثمین في تراجم النحویین ص ,19/154معجم األدباء
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فرأیت أبا عبیدة , لغة )الّتَفث(ت عثم تتب":من سورة الحج29یقول في اآلیة 

وكل ما یحرم على ، إنه قص األظفار، وأخذ الشارب:المعمر بن المثنى قد ق

.1"ه شعر یحتج به، ولم یجيء فیالُمحرم، إال النكاح

.2)ه207ت(قرآن ألبي زكریاء الفّراء معاني ال-1

الذي لم الحج المبرور هو :وقال الفّراء":من سورة البقرة197أحكام اآلیة یقول في

.3"یعص هللا بعده

 ) .هـ338( معاني القرآن ألبي جعفر النحاس-2

,إلى جّل أعالم اللغة والعربیةفنجده یرجع,وتصاریفها اتفي اشتقاقات الكلمأّما 

, )هـ170ت(والخلیل بن أحمد,)هـ154ت (فینقل عن أبي عمرو بن العالء

,)هـ311( الزّجاجو , )هـ216( واألصمعي,)هـ210( األخفش األوسطو ) هـ189ت(والكسائي

وهذا النقل ,)هـ370ت( واألزهري, )هـ328ت( وابن األنباري,)هـ321ت( ابن دریدو 

هذا بغض النظر ,تنوع مشاربه اللغویة وسعة اطالعهیدل على , الءالمتنوع عن هؤ 

مشافهة ه مشایخوما سمعه من,ة المذاهب وأتباعهم من المجتهدینعن نقله ألقوال أئم

وما حضره من المناظرات العلمیة في حله ,4مختلفةضعاصّرح بذلك في مو كما 

.5وترحاله

.3/284أحكام القرآن -1
علمهم بالنحو واللغة زیاد بن عبد هللا الكوفي، المعروف بالفراء، كان أبرع الكوفیین وأ أبو زكریا یحیى بن  الفراء - 2

في طریق  ,ه207ا كانت عربیة، توفي الفراء سنةلوال الفراء لم:؛ حكي عن أبي العباس ثعلب أنه قالوفنون األدب

-6/176ووفیات األعیان ,9/20معجم األدباء:ینظر. القرآن من أهم تصانیفه معاني,)سنة63(مكة، وعمره 

181.
.1/190المصدر نفسه -3
.110-141,4/4-462,3/69-94,2/453-93-57-1/15أحكام القرآن :ینظر-4
.248,3/47-91-1/90المصدر نفسه:ینظر-5
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في الداللة وأقسامها:المبحث الثالث

:توطئـــــــة

بل هم أكثر ,كبیر في تطویرعلم الداللة العربيالفضل ال,أصول الفقهن لعلماءإ 

على  معتمدین,النص الشرعيألنهم حاولوا فهم,الطوائف اإلسالمیة عنایة بدراسة المعنى

یه اللغویون والبالغیون من توصل إلبمامستعیِنین,قراء األسالیب والمفردات العربیةاست

ُیتوصل بها إلى فهم األحكام من النصوص الشرعیة ,فانتهوا إلى قواعد وضوابط,نتائج

.1یةیوافق ما یفهمه العربي سلیقة من خال ل مخاطبته بلغته العرب,فهما صحیحاً 

الوقوف على  ىلفاظ لذاتها بل یتغیال یقصد األ,ٕاذا كان الدارس في المجال اللغويو     

لذلك بحثو ,رهین بفهم السبل المؤدیة لألحكاماألصولیین د فإن البحث الداللي عن, امعانیه

.2في األلفاظ ودالالتها

حث دالالت االیجده یخلوا من مب,أي كتاب من كتب أصول الفقهفي  ولعل الناظر

والعموم,والحقیقة والمجاز, قاقواالشت,على نشأة اللغة والكالم, وأقسام الداللة, لفاظاأل

وعلیه ,لنحو واللغة نجدها في كتب االوتقسیمات بتوسع ,عاني الحروفوم,والخصوص

.عندهم  اوأقسامه الداللة نقف مع

,اإلسكنریة,والنشروالتوزیعالدار الجامعیة للطباعة,طاهر سلیمان حموده,دراسة المعنى عند األصولیین:نظری-1

كتوراه رسالة د,محمد علي فالح مقابلة,صولیین في ضوء اللسانیات الحدیثةوالداللة التركیبیة لدى األ, 11ص , دت

 . 16ص , م  2006,دراسات العلیا الجامعة األردنیة كلیة ال,اللغة العربیة وآدابها في
,وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمیة,عبد الحمید العلمي, )ه790(منهج الدرس الداللي عند اإلمام الشاطبي:ینظر-2

 .   156ص , م 2001 –ه 1422, المغرب
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مفهومها:المطلب األول

وقد َدلَُّه على الطریق َیُدلُُّه َدالَلًة وِدالَلًة ,َیُدلُّ ِإذا َهَدىالداللة في اللغة من َدلَّ 

لفتح وا, 1فهو ُمثلث الّدال,وأصل الداللة مصدر كالكتابة,؛ أي سدده إلیه وأرشدهوُدلوَلةً 

.4والعكبري,3الجوهريكل من2أعلى وأفصح كما قال

ویأتي في اللغة بمعان ,معناهأي یهدي ویرشد إلى,فاللفظ یدل على معناه في اللغة

.5اإلرشاد ؛لمصطلحات المناطقة واألصولیین هو اأقربه,كثیرة

:واصطالحا

هي كون الشيء بحالة یلزم من العلم به العلم بشيء : الداللة":6عرفها الجرجاني

,على الذات الموضوعة له"الكتاب  "ولفظ , على ذاته المعینة" القلم"لة لفظ كدال ,7"آخر

,439والكلیات ص ,1000والقاموس المحیط ص ,4/1698)دلل(ادةوالصحاح م,14/48تهذیب اللغة :ینظر-1

 . 11/249ُولسان العرب 
, ) هـ616ت ( العكبري أبو البقاء عبد هللا بن الحسین,وشرح دیوان المتنبي,4/1698)دلل(الصحاح مادة:ینظر-2

 . 3/97, د ت, د ط, بیروت–دار المعرفة ,عبد الحفیظ شلبي,إبراهیم األبیاري,مصطفى السقا:تحقیق
، كان من أعاجیب الزمان ذكاء وفطنة إمام اللغة وصاحب الصححاح,الجوهري؛ أبو نصر إ سماعیل بن حماد-3

واألدب، توفي متردیا من سطح داره بنیسابور سنةلغة وعلما، أصله من بالد الترك من فاراب، وهو إمام في علم ال

.7/81وسیرأعالم النبالء,1/229وٕانباه الرواة ,2/656معجم األدباء:ینظر. ه393

ه، وكان ذا حظ 616وتوفي , ه538 ، النحوي البارع الضریر، ولد سنة؛ أبو البقاء عبد هللا بن الحسینالعكبري-4

2/38وبغیة الوعاة, 168واللغة ص والبلغة في تراجم أئمة النحو ,7/2908معجم األدباء:ینظر.من دین وتعبد وأوراد
,السعودیة–الریاض,دار التدمریة,الباحسینیعقوب بن عبد الوهاب,الت األلفاظ في مباحث األصولییندال: ینظر-5

 . 1/17, م2013-ه1434 ,1ط 
وله تصانیف ,صاحب التعریفات,وعالم بالد الشرق,عالمة دهره,الشریف الجرجاني؛ علي بن محمد بن علي-6

 . 5/7واألعالم, 2/196بغیة الوعاة :ینظر. ه 814توفي سنة ,مفیدة
,دار الكتب العلمیة,مجموعة من العلماء:تحقیق, )ه814ت(بن محمدالشریف الجرجاني علي:التعریفات-7

:تحقیق,التهانوي محمد علي,وكشاف اصطالحات الفنون والعلوم, 104ص, م1973-ه1403, لبنان-روتبی

 . 1/787,م 1996,  1ط , بیروت –مكتبة لبنان ناشرون ,جورج زیناتي:ترجمة–علي دحروج 
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وماُحمل ,فاللفظ هو الّدال,ه الذات المعینة له في الواقعهم منفُ ,فإذا ُأطلق لفظ أحدهما

:1رتصور أربع صو بالشیئین ما یعّم اللفظ وغیره فتُ والمراد,هو المدلول,علیه وضعا

كون كّل من الّدال والمدلول لفظا كأسماء األفعال الموضوعة أللفاظ : األولى-

.األفعال على رأي

.كون الّدال لفظا والمدلول غیر لفظ كزید الّدال على الشخص اإلنساني:نیةوالثا-

.عكس الثانیة كالخطوط الّدالة على األلفاظ:والثالثة-

.كون كّل منهما غیر لفظ كالعقود الّدالة على األعداد:والرابعة-

واآلخر مدلول  ؛أحدهما دالّ  ؛یجب توفرعنصرین ,داللةهناك لكي تكون عني وهذا ی

.2علیه

ات من فهم كفهم المسمیّ ,3فهم أمر من أمر: نیرف المناطقة واألصولیّ هي عُ وقیل 

.المراد بأسمائها

واء كان عن س,وهذه التعریفات للداللة عامة تشمل كل مافیه إرشاد إلى غیره

بأن الداللة أعم من اإلرشاد , الكفويالبقاء أبو ولهذا ذكر ,4أوالوضع,أوالعقل,طریق اللفظ 

.5شاد ُلَغة دون الّداللةر ُمْعَتبر ِفي اإلِ بالفعلألن االتصال ,اإلرشاد والهدایة

.161ومنهج الدرس الداللي عند اإلمام الشاطبي ص ,1/787كشاف اصطالحات الفنون :ینظر-1
ط , دار البشائر اإلسالمیة,علي حسن الطویل,الدالالت اللفظیة وأثرها في استنباط األحكام من القرآن الكریم:ینظر-2

 . 19ص, م 2006 –ه 1467, 1
,دار الكتب العلمیة,عبد الحلیممحمد أحمد:تحقیق, )ه468ت (أبوعلي بن سینا,نطقالهدایة في الم:ینظر-3

دار منار للنشر ,أبوعبد الرحمن األخضر األخضري,ومبادئ علم المنطق, 1/14, م2017, 1ط, لبنان–بیروت 

 .  26ص, م2005 –ه 1426, 2ط , دمشق,والتزیع
.17دالالت األلفاظ في مباحث األصولیین ص:ینظر-4
.439المرجع السابق ص :ینظر-5
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، ثم ُیعین م الداللةلزم أن تُقسّ ,وقد یكون غیر لفظ,ال تارة یكون لفظاولما كان الدّ 

.المقصود منها
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أقسامها:المطلب الثاني

وكل ,*لفظیة وغیر لفظیة,1إلى قسمین,أولیاً  الداللة ونة واألصولیالمناطققسم

.الوضعیةوالتي تعنینا هنا هي الداللة اللفظیة , ةعقلیو , ةوضعیو , ةكون طبیعیتمنهما 

التي یكون أو  ,فهي كون اللفظ بحیث إذا ُأطلق ُفهم منه المعنى:أما الداللة اللفظیة

"األسد"، وكداللة لفظ قعلى الحیوان الناط"إنسان" لفظ كداللة , 2الدال فیها لفظًا أوصوتا

.على الحیوان المفترس 

.، وطبیعیة وضعیة، وعقلیة:3ثالثةنواعوهي أ

:فالداللة اللفظیة الوضعیة

واء كان ذلك س,للعلم بوضعه اهمنه معنهم فُ , ُأطلق متىهي كون اللفظ بحیث 

ولفظ الثعلب ,الجناح على معنى التواضعلة خفض كدال, المجازعلى سبیل الحقیقة أو 

.على الحیوان المعروف وعلى الماكر

،  1ط, دار الكتبي, )هـ794ت( ,الزركشي بدر الدین محمد بن عبد هللا,البحر المحیط في أصول الفقه:ینظر-1

,عبد هللا ربیع عبد هللا محمد:یحتدقیق وتصح,محمد أبو النور زهیر,صول الفقهأو , 2/269: م1994 -هـ 1414

دالالت األلفاظ في مباحث األصولیین و  ,2/4ج ,م2011 –ه 1432, 1ط, مصر -القاهر, المكتبة األزهریة للتراث

, 3ط , لبنان -وت بیر ,دار المنهاج للنشر والتوزیع,عبد هللا بن بیة,وأمالي الدالالت ومجالي االختالفات,1/18

قطب , وتحریر القواعد المنطقیة في شرح الرسالة الشمسیة,1/16والهدایة في المنطق  ,76ص , م2014 –ه 1435

ومبادئ علم  ,61- 60ص ص , م 2013, 1ط , إسطمبول,المكتبة الهاشمیة, )ه766(الرازي الدین محمد بن محمد

.27-26المنطق ص ص 

كداللة الدخان على النار، وكداللة ,هي ما كان الدال فیها غیر لفظ ؛ أي إشارة أوماشابهها :الداللة غیر اللفظیة-*

الهدایة في :ینظر".ال"أو " نعم"اإلشارة الخاصة على معنى ُحمرة الخّد على الخجل، أوُصفرته على الوجل، وكداللة 

.21والدالالت اللفظیة ص,1/17المنطق 
.20والدالالت اللفظیة ص ,2/4أصول الفقه ألبي النورزهیرج:ینظر-2
المنطق والهدایة في ,ومابعدها20والدالالت اللفظیة ص,5-2/4أصول الفقه ألبي النورزهیرج:تنظر هذه األقسام-3

, 12ط, دمشق, دارالقلم, عبد الرحمن حسن حبنكة المیداني,وضوابط المعرفة وأصول االستدالل والمناظرة,1/16

 .27 - 26ص صومبادئ علم المنطق , 26ص, م2011-ه 1432
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كداللة الصوت على ,"العقل"أي قوامها  ؛ما كان الدال فیه النظر العقلي:والعقلیة

.وكداللة المقدمتین في القیاس على النتیجة ,حیاة الفظه

ول زمة بین الدال والمدلأي ما كانت المال,"الطبع"ما كان الدال فیها :والطبیعیة

وداللة الُسعال على مرض ,كداللة التأّوه على الوجع,یقرها اإلنسان بطبعه,طبیعیة

.الصدر 

أقسام الداللة اللفظیة الوضعیة ؛

إلى , وأخذها عنهم األصولیون وغیرهم,عند المناطقةتنقسم الداللة اللفظیة الوضعیة 

.والتزامیة ، وتضمنیة, قةُمطاب:1أقسام ثالثة

:أو المطابقیة داللة الُمطابقة -1

اللة اإلنسان على كد, الذي وضع لهوهي داللة اللفظ على تمام مسّماه

.2؛ أي تساویهماوسمیت مطابقیة؛ لتطابق اللفظ والمعنى,الحیوان الناطق

:داللة التضمن-2

إال في مسمى له هي التتحقق و , اللفظ على جزء معناه الموضوع لهوهي أن یدل

ى عل" البیت"وكداللة , على الناطق فقطعلى الحیوان فقط، أو "اإلنسان"ة داللك, أجزاء

الناطق ن أو فالحیوا,میت تضمنیة؛ ألن الكل متضمن ألحد أجزائهوسُ ,الجدارالسقف أو 

لیدل على "إنسان"إنما وضع لفظ جزء من معنى اإلنسان، وداخل في ضمنه ألن الواضع

فداللة اإلنسان ,لیدل على جمیع أجزائه"بیت"لفظ  ضعكما وُ ,الحیوانیة والناطقیة معا

وضوابط المعرفة ,1/21ودالالت األلفاظ في مباحث األصولیین ,2/269البحرالمحیط في أصول الفقه:ینظر-1

.ومابعدها  27ص
, د ط, المكتبة األزهریة للتراث,حامد عونى,المنهاج الواضح للبالغةو , 2/269البحرالمحیط في أصول الفقه:ینظر-2

.28ومبادئ علم المنطق ص, 1/40, د ت
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كما أن داللة البیت على السقف ,على الناطق فقط داللة تضمنیةأو  ،على الحیوان فقط

.1فقط، أو الجدار فقط تضمنیة

:داللة االلتزام-3

هي داللة اللفظ :بمعنى آخرأو , اه الموضوع لهعلى الزم مسمّ وهي أن یدل اللفظ 

میت التزامیةوسُ ,على الضحك"ساناإلن"كداللة  ,معنى مالزم للمعنى الذي وضع له على

الزمٌ إلنسان، وال جزء معناه، وٕانما هو أمر خارج عن معناها ؛ ألن الضحك لیس معنى

.2له

,التضمنیة وااللتزامیة تستلزمان الداللة المطابقیةالداللة بین أن تهذا التقسیم یمن و  

والتابع الوجود له من ,ولكونهما تالیین لتلك الداللة,باالتفاقألنهما ال یوجدان إال معها

لجواز أن یكون مسّمى اللفظ  ,فالتستلزم الداللتین,بخالف الداللة المطابقیة,دون المتبوع

,النتفاء األجزاء,فتكون الداللة مطابقیة والتضمن, ةكالوحدة والنقط,ال أجزاء له,بسیطا

.3فتكون الداللة مطابقیة دون التزامیة,ولجواز أن الیكون للمعنى الزم 

,فظیتین أوعقلیتین أومختلفتینل في كون هذان الداللتانوانبنى على هذا الخالف

:4ثالثة مذاهب

بعد تعقل معنى اللفظ وٕانما,مباشرةدركان من اللفظ الیُ ألنهما,أنهما عقلیتان:األول

.5في المحصول )ه606ت(والرازي )ه771ت(وذهب إلیه التاج السبكي,الوضعي

.2/5وأصول الفقه ألبي النورزهیر ج,1/40البحرالمحیط في أصول الفقه :ینظر-1
.29ومبادئ علم المنطق ص ,1/40والمنهاج الواضح للبالغة , 2/5ج ألبي النورزهیرأصول الفقه :ینظر-2
.1/23دالالت األلفاظ في مباحث األصولیین:ینظر-3
, 1ط, لبنان-بیروت,دارالكتب العلمیة,مولود السریري,منهج األصولیین في بحث الداللة اللفظیة الوضعیة:ینظر-4

 . 73ص, م 2003- ه1424
.1/24ودالالت األلفاظ في مباحث األصولیین,مع الهامش73المرجع نفسه ص : رینظ-5
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فال یخرجهما عن , ةدركا بواسطوٕان أُ ,ألنهما یفهمان من اللفظ,أنهمالفظیتان:الثاني

.1وهذا مذهب أكثر المناطقة,ن من اللفظمفهومتیكونهما

 وذلك ,أماااللتزامیة فإنهاعقلیة,ابقیةالتضمنیة لفظیة كالمطإن الداللة  :الثالث

 الغزاليوهذا مذهب , زمأن الجزء داخل فیماوضع له اللفظ بخالف الالّ باعتبار

مة العضدالعالّ و  ,)ه646ت(الحاجبابن و , )ه631ت(واآلمدي ,)ه505ت(

.2)ه756ت(

فالمعروف عندهم مدرستان؛ ,باعتباراختالف المدارس األصولیة,ثانیاً  وهاوقسمّ 

.ولكل منهما منهجه في تقسیمات دالالت األلفاظ ,متكلمینمدرسة الحنفیة ومدرسة ال

:3يـــــوه, عة تقاسیم باعتبارات مختلفةالمشهور عندهم أربمدرسة الحنفیة:اـأول

:باعتباروضع اللفظ للمعنى؛ ویتناول عندهم-1

والمؤول-المشترك -

.والجمع المنكر -                 والعام-                  والخاص -

:ویتناول عندهم,في المعنىباعتباراستعمال اللفظ-2

والمجاز -الحقیقة -

.والمنقول -والمرتجل -

  :لى قسموه إ,باعتبارظهور المعنى وخفائه-3

محكم  -مفسر -نص -                    ظاهر -

.73منهج األصولیین في بحث الداللة الوضعیة ص :ینظر-1
.73ومنهج األصولیین في بحث الداللة الوضعیة ص ,1/24دالالت األلفاظ في مباحث األصولیین-2
.36-1/35دالالت األلفاظ في مباحث األصولیین:ینظر-3
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:ماخفي معناه إلىوقسموا

.متشابه -مجمل -مشكل-خفي -

:داللة األلفاظ على المعنى إلى مادل على معناهباعتبار-4

.اقتضاء-نصًا            -إشارة                -عبارة-

:1داللة اللفظ على المعنى قسمینفجعلوا المتلكمینأماعند :ثانیا

.مفهوم داللة ال :ب.منطوقة الــــــدالل: أ

صریح وهوقسمان ,هو مادل علیه اللفظ في محل النطق:المنطوق- أ

.2وغیر صریح

,أوالتضمنفیدل علیه بالمطابقةوضع له اللفظهوما:المنطوق الصریح-/1

.3ثابتا بعبارة النصكونه به ؛ أي الثابتویسمى عند الحنفیة؛

:4فیقسمون المنطوق الصریح قسمین

.داللـــــــــــــــة التضمـــــــن -2.داللـــــــــــــــــــــة المطابقة -1

البإحدى الداللتین ,فهو مادل علیه اللفظ:وق غیر الصریحالمنط-/2

.5؛ بل بااللتزامأي المطابقة والتضمنالمذكورتین؛

:6ثالثة أقسام)داللة االلتزام(فقسموا داللة المنطوق غیر الصریح 

الریاض ,مكتبة دارالمنهاج للنشر والتوزیع,عبد العزیزبن محمد الُعوّید,تعارض دالالت األلفاظ والترجیح بینها:ینظر-1

 . 69ص, ه1431, 1ط, السعودیة–
.1/36دالالت األلفاظ في مباحث األصولیین-2
.بتصرف 1/36المرجع نفسه -3
.70تعارض دالالت األلفاظ ص-4
.1/36دالالت األلفاظ في مباحث األصولیین -5
.70تعارض دالالت األلفاظ ص -6
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داللة اإلشارة -3.داللة اإلیماء-2.داللة االقتضاء-1

المفهـــــــــــــوم ؛-  ب

.1؛ أي داللته ما ُسكت عنهمادل علیه اللفظ ال في محل النطقوهو 

:2ت مدرسة المتكلمین المفهوم إلى قسمینسمّ وقَ 

.مفهوم المخالفة -2.مفهوم الموافقة -1

:3وا مفهوم الموافقة إلى قسمینكما قسمّ 

مفهوم موافقة مساوٍ -2.مفهوم موافقة أولى -1

:4المشهور منها اآلتي,فهوم المخالفة فهوعندهم أقسام كثیرة أّمام

.مفهوم الغایة -3.مفهوم الشرط -2.مفهوم الصفة -1

.مفهوم العلة -6.            لقبمفهوم ال-5.مفهوم العدد -4

.مفهوم االستثناء-9.ال مفهوم الح-8.مفهوم الحصر-7

.قسیممفهوم الت-12.مفهوم المكان -11.مفهوم الزمان -10

.1/36دالالت األلفاظ في مباحث األصولیین -1
.70تعارض دالالت األلفاظ ص-2
.70المرجع نفسه ص-3
.70المرجع نفسه ص-4
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عناصر الداللة:المطلب الثالث

ال ُبدَّ أن نستخدم الطرق ,معنى في صورته الشاملةاللوصول إلى إذا أردنا ا

الصوتي والصرفي أي المستوى  ؛فروع الدراسات اللغویة المختلفةالتحلیلیة التي تقدمها لنا

تبقى والحقائق التي نصل إلیها بواسطة التحلیل على هذه المستویات ,والنحوي والمعجمي

فوق  یتطّلبالمعنى الدالليألن الوصول إلى ,زئیة بالنسبة إلى المعنى الدالليحقائق ج

,أوالسیاق الذي جاء فیه الكالمالذي هو المقامو , عياالجتماكل ما تقدَّم مالحظة العنصر 

ƅƛوهذا  ƅ̄§�ƑƊŸƈƅ§�ÀƎſƅ�§Ď̄Š�Å±Ã±Ų �±ƔŦƗ§1ي.

لغة كأصوات یتعلق بالبعضها داخلي؛,في تحدید المعنىتسهمذه العناصر التي ه     

,وبعضها خارجي,ووضعها المعجمي,ابهاواختالف حركات إعر ,وتغییر بنیتهاالكلمة 

ومتالحمةهذه المستویات مترابطةف, 2یتعلق بالمقام والسیاق الذي ورد أو دار فیه الكالم

.3والفصل بینها أثناء التحلیل اللغوي یبدو مستحیال ,كمل بعضها البعضویُ ,فیما بینها

,قوف مع أحكام القرآن البن العربيیمكن الو ,الداللیةهذه المستویات فعلى ضوء

 الفكر إعطاء تصور عام حولمن خاللها إلى نصل,إلبراز مافیه من مباحث داللیة

.الداللي لهذا اإلمام 

 -341ص ص, م2006-هـ1427, 5ط , عالم الكتب,تمام حسان عمر,اللغة العربیة معناها ومبناها:ینظر-1

342.
.50النظریة اللغویة عند العرب ص :ینظر-2
المؤسسة ,مخایلمیشال عازار,واهتمامات علم الداللة في النظریة والتطبیق,13علم الداللة لمختارعمر ص:ینظر-3

دار الحكمة للنشر ,مسعود بودوخة,والسیاق والداللة, 21-20ص ص , م2012, 1ط , لبنان,الحدیثة للكتاب

 .23ص  ,م2012, 1ط , الجزائر–العلمة , عوالتوزی
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الصرفیة و  الصوتیة الداللة :األوللــالفص

الداللة الصوتیة:المبحث األول

بین الصوامتاالستبدال :المطلب األول 
ّ
  ؛الصوتي

بین الصوا:المطلب الثاني 
ّ
  ؛تئاالستبدال الصوتي

الداللة الصرفیة:المبحث الثاني
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الداللة الصوتیة:المبحث األول

  :ـةــــتوطئــــ

 ألنه ع,الكالم صوتیةإن طبیعة 
ً
نه إأي  ؛بارة عن ذبذبات صوتیة تؤدي معنى

ون العرب ولهذا اهتم الباحث,1وصله إلى المتلقيقولب المعنى المجرد وتُ أصوات مجتمعة تُ 

أوالمادة الخام التي ,تشكل اللغةاألولى التياللبناتهي ُتعد و  ,باألصوات اهتماما شدیدا

.2العباراتبنى منها الكلمات أو تُ 

قد  كما,واختالف الداللةكبیر في تحدید المعنى الصوتي للكالم له دورواألداءُ 

هذه الداللة , 3السخریةاللة التودیع إلى داللة الطرد أو من د"مع السالمة"تتحول عبارة ؛ 

وُتعد ،)اللفظیة(الداللة في كتابه الخصائص ب4)ه392ت (التي عّبر عنها ابن جني 

":یقول ابن جني,)النحویة( ؛والمعنویة,)الصرفیة( ؛لتین الصناعیةأقوى من الدالعنده 

في القوة والضعف على إال أنها ,راعلم أن كل واحد من هذه الدالالت معتد مراعى مؤثِّ 

أول من  فهو, 5"ثم تلیها المعنویة,ثم تلیها الصناعیة,فأقواهن الداللة اللفظیة,ثالث مراتب

وتحدث عنها في ,"صناعة اإلعرابسر"سّماه,األصوات العربیة بكتاب مستقلرد أف

.عدة كتابه الخصائص في أبواب مختلفة وأماكن 

 .7ص , د ت , د ط , لبنان-بیروت ,دار الصداقة العربیة,یزیرة سقال,الصرف وعلم األصوات:ینظر-1
, 401ص , م1997-ه1418,مصر -لقاهرة ا ,عالم الكتب,ارعمرأحمد مخت,دراسة الصوت اللغوي:ینظر-2

القاهرة , مكتبة اآلداب,أحمد طاهر حسنین,النحو-المعاجم -الصرف -صوات والنظریة اللغویة عند العرب األ

 . 18ص , م2010-ه1431, 1ط , مصر–
,األنجلومكتبة,كریم حسان الدین,)التواصل في ودوره الصوت لداللة لغویةدراسة(,الصوتیة الداللة: ینظر-3

   .15 ص ،م 1990 ،المصریة
ولد , وصاحب التصانیف,إمام العربیة,من أحذق أهل األدب وأعلمهم بالنحو والتصریف,أبوالفتح عثمان بن جني-4

والعقد الثمین ,3/246وفیات األعیان,4/1585معجم األدباء:تنظرترجمته في. ه392وتوفي سنة , ه330قبل 

.77في تراجم النحویینً ص
الهیئة المصریة العامة ,محمد علي النجار:تحـقیق, )هـ392ت (ابن جني أبو الفتح عثمان بن جني,الخصائص-5

 .3/100,  4ط , للكتاب
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وذلك لما ,1"ستمد من طبیعة بعض األصواتهي التي تُ ":والداللة الصوتیة

الداللة الصوتیة م الُمحَدثون ولقد قسّ ,2أو نغمة معینة,حالیة ونبرة صوتیكتنفها من قرائن 

  ـ:  3إلى قسمین

  ؛أمریند على موتعت:الداللة الصوتّیة المطردة:األول

فعلى سبیل ,ني األلفاظتغییرًا في معامما یتسبب عنه، استبدال مواقع الفونیمات-1

وبین ,)حلْ طَ ( و)  علْ طَ (في لفظتي )اءحال(و )لعینا(االستبدال الحاصل بین إن  :المثال

أّدى إلى تغییر في معنى)الِكالم( و ) المالكَ (في لفظتي)الكسرة(و )الفتحة(الصامتین 

.اللفظتین

ة التي تؤدي وظیفة داللیة كالنبروتعتمد هذه الداللُة أیضًا على المالمح الصوتی-2

.والتنغیم

.دة مطرّ ال غیرالداللة الصوتیة :ثانيال

، فهي قائمة على قواعد ثابتةلنظام معّین أو لعدم خضوعها؛ وهي داللة غامضة

فما إن یتّم النطق بهذا ،داللة طبیعّیة على معنى معّینٍ أّن لكل صوتتصّور وافتراض

.معناه إلى الذهِن مباشرًة  زیقفحتى ,الصوت

قد اعتنى بأوجهاإلمام ابن العربي رحمه هللامن خالل كتاب األحكام وجدت و 

والتي ,هذا االختالف في تغیر المعنىزا أثر مبر ,اآلیات القرآنیة في اتالقراء اختالف

.التي مهدت لهذا المبحثالسابقةالصوتیة في سیاق التقسیمات عنها یمكن الحدیث 

 . م 1980, 4ط , مكتبة األنجلو المصریة ,إبراهیم أنیس, داللة األلفاظ -  1
,نادیة رمضان النجار,في ضوء الدراسات اللغویة الحدیثة ومناهجها"سف یو "الداللة الصوتیة والصرفیة في سورة -2

 .3ص
,ومابعدها 166ص , م 1985, عّمان-دار الضیاء ,عبد الكریم مجاهد,الداللة اللغویة عند العرب:ینظر-3

طروحة أ, الزبیديابتهال كاصد یاسر ,وسيوالبحث الداللي في التبیان في تفسیر القرآن ألبي جعفر بن الحسن الط

  .  33ص , م2003, كلیة التربیة للبنات,جامعة بغداد,دكتوراه
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؛االستبدال الصوتّي بین الصوامت:لالمطلب األو

أو ، ، فقد یكون في فاء الكلمة، أو عینهالصوامتتنوع االستبدال الصوتي بین ایقد 

.المها

نشر/سّیر ؛  الكلمةوعین فاءاالستبدال في -1

]22:یونس[9ُهَو الَِّذي ُيَسريُُِّكْم ِيف اْلبَـرِّ َواْلَبْحرِ ::فعند قول هللا تبارك وتعالى

ركم بالنون والشین شُ نْ ، ویبالیاء والسین المهملة)ُيَسريُُِّكْم (: رئقُ ":قال ابن العربي

.1"الیحصبي یبسطكم برا وبحرا، وأراد غیره من السیر، وهو الذي أختاره، وأراد المعجمة

یجعلكم  أي ؛بأنها من السیر,2)ُيَسريُُِّكْم (ابن العربي في هذه اآلیة إلى قراءة أشار 

َنْشرًا َیْنُشرُ نَشرَ من,والّنْشر في اللغة؛ الطي دضشر من النّ ,3)ْنُشركم يَـ (وقراءة  ,تسیرون

 الَجَربُ ، یقال نشَر وُنُشوراً 
َ
یت أر أو  ,؛ َأي ُمتفّرِقینوجاء الجیش َنَشراً ,َبعد ذهابهِإذا َحِیي

.4؛ أي منتشرینالقوم َنَشراً 

.3/4أحكام القرآن -1
أبو القاسم یوسف بن علي بن ,الكامل في القراءات العشر واألربعین الزائدة علیها:ینظر.وهي قراءة جمهور القراء-2

1428، 1ط , مؤسسة سما للتوزیع والنشر,رفاعي الشایبجمال بن السید بن :تحقیق, )هـ465ت (بارة الُهَذلي ج

صدقي :تحقیق, )هـ745ت (لدین علي بن محمد أبو حیان أثیر ا,وتفسیرالبحر المحیط, 566ص , م 2007 - هـ 

ابن عادل أبو حفص سراج ,واللباب في علوم الكتاب, 6/32,  هـ1420, لبنان-بیروت, دار الفكر, محمد جمیل

دار الكتب ,حمد عبد الموجود وعلي محمد معوضأ عادل:تحقیق, )هـ775ت(علي بن عادللدین عمر بن ا

 . 10/291 :م  1998 -هـ 1419،  1ط , لبنان–بیروت ,العلمیة
الرحمن وشیبة والحسن و ابن وقرأ بها زید بن ثابت وأبو العالیة وزید بن علي وأبوجعفر وعبد هللا بن جبیر وأبوعبد-3

؛ عبد ابن عطیة,ر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیزالمحر و , 566ص , لكامل في القراءات العشرا: ینظر.عامر

,بیروت–دار الكتب العلمیة ,عبد السالم عبد الشافي محمد:قیقتح, )هـ542ت (الحق بن غالب بن عبد الرحمن 

.6/32وتفسیرالبحر المحیط ,  3/113, هـ  1422 - 1ط 
أحمد عبد :تحقیق, )هـ393ت (بونصر إسماعیل بن حماد الجوهري أ,والصحاح,11/232تهذیب اللغة:ینظر-4

.2/828)نشر(مادة , م 1987 -  هـ 1407, 4ط , بیروت –دار العلم للمالیین , الغفور عطار
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خبّ سَ / ح بّ سَ ؛ االستبدال في الم الكلمة-2

.]7:المزمل [9ِإنَّ َلَك ِيف النـََّهاِر َسْبًحا َطِويًال ::وذالك في قوله تعالى -

إذا تصرف واضطرب، ومنه سباحة الماء، ومنه :بحسْ ح یَ بَ سَ ...":العربيقال ابن 

9َوالسَّاِحبَاِت َسْبحاً ::وقال ,رونجْ َـ یعنى ی؛ ] 33:  األنبیاء[9وَُكلٌّ ِيف فـََلٍك َيْسَبُحونَ ::قوله

بالخاء)سبخا(قرئ و  ....،المالئكة تسبح بین السماء واألرض:؛ قیل]3:النازعات[

أي نام بالخاء ؛ خیقال سبّ النوم الشدید،:والتسبیخ,ومعناه راحة وقیل نوماجمة،المع

سمع عائشة «أنه 1وفي الحدیث,؛ أي تصرف كما تقدمح بالحاء المهملةالمعجمة، وسبّ 

أي ال تخففي عنه، فإن السارق أخذ  ؛» ال تسبخي عنه بدعائك:تدعو على سارق، فقال

ة كان تخفیفا مما لها علیه من حق مالها، وهي أخذت من عرضه، فإذا وقعت المقاصّ 

.2"السرقة

ح إذا تصرفمن سبّ ,3ُقرئت بالحاء,في اآلیة)َسْبحاً (ابن العربي أن لفظة  فذكر

,نام ؛ أيسّبخمن ,4وُقرئت بالخاء المعجمة,ومنه السباحة في الماء,واضطرب

.المعنى أّدى إلى اختالفهوالذي االستبدال في المواقع بین الصوامت إذن هذا

].38:اإلسراء[9ِعْنَد رَبَِّك َمْكُروًهاَسْيَئةً ُكلُّ َذِلَك َكاَن ::وعند قوله تعالى-

برفع الهمزة وبالهاء، وبنصب الهمزة والتاء، فمن؛ )َسيُِّئهُ (:  رئقُ ":قال ابن العربي

ن مأمور به، وفیه سیئ منهي عنه، سَ برفع الهمزة والهاء أراد أن الكالم المتقدم فیه حَ  قرأه

.7/6)7318(وسنن النسائي برقم,2/80باب الدعاء ,وسنن أبي داود,)24183(مسند أحمد برقم-1
.بتصرف 4/330أحكام القرآن -2
القرطبي أبوعبد هللا محمدبن ,والجامع ألحكام القرآن,653الكامل في القراءات العشر ص:ینظر.قرأ بها عاّمة القّراء-3

والبحر , 1/4,م2000- ه1420, 1ط,لبنان-بیروت,دارالكتب العلمیة,سالم مصطفى البدري:تحقیق,أحمد

.10/315المحیط
,19/42تفسیر القرطبي و , 652الكامل في القراءات العشرص: رینظ.قرأبها ابن یعمر وعكرمة وابن أبي عبلة-4

.10/315المحیط والبحر
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بالهمزة المنصوبة والتاء رجع إلى ما نهي  قرأه ومن,فرجع الوصف بالسوء إلى السيء منه

.1"ا عنه منه

الضمیر إلى كلتفید رجوع ,بفتح الهمزة والتاء,2)َسيَِّئةً (یذكر ابن العربي أن قراءة 

إضافة سيٍء فتفید ,بضم الهمزة والهاء3)َسيُِّئُه (قراءةأّما و , مانهي عنه بأنه سیئٌة ال حسنةٌ 

إلى ما تقدم ذكره مما )َسيَِّئةً (قراءة قد ذهب ابن عطیة إلى أن اإلشارة على و ,إلى الضمیر

إلى جمیع )َسيُِّئهُ (قراءة ، واإلشارة على وقذف الناس والمرح وغیر ذلكنهي عنه كقول أفٍ 

ء منه بأنه مكروه عند هللا ما ذكر في هذه اآلیات من بِ 
ّ
ر ومعصیة، ثم اختص ذكر السي

.4تعالى

بین ,)سیئة(في لفظة  نیميناتج عن التعاقب الفو  ,ليالتغیر الدالإذن هذا 

.الصامتین الهاء والتاء 

«�ċفَاذُْكُروا اْسَم ::وفي قوله تعالى - ¦ÈȂ ÈǏ �ƢÈȀ ÌºȈÈǴÈǟ �
ÊċɎ .]36:الحج[9¦

:فیها ثالث قراءات":بن العربياقال 

.الجمهورقراءة  ،بفاء مطلقةصوافّ 

.5ابن مسعود قراءة صوافن بنون،

.3/203المصدر نفسه -1
وتفسیر ابن ,587الكامل في القراءات العشرص:ظرین.ابن كثیر ونافع وأبو عمرو وأبوجعفر واألعرج قراءة - 2

.10/262و تفسیر القرطبي ,3/457عطیة
وتفسیر ابن عطیة ,587الكامل في القراءات العشرص:ینظر.وابن عامر وحمزة والكسائي ومسروقعاصم بها  قرأ-  3

.10/262وتفسیر القرطبي ,3/457
.3/457ینظر تفسیر ابن عطیة-4
من أوائل من ,كان أبوه حلیفا لبني زهرة في الجاهلیة,صاحب رسول هللا,عبد هللا بن مسعود بن غافل بن حبیب-5

وأسد ,4/200اإلصابة :ینظر.للهجرة32توفي في خالفة عثمان سنة ,وأول من جهر بالقرآن بمكة,دخل اإلسالم

.3/280الغابة 
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.1أبي بن كعب قراءة صوافي بیاء معجمة باثنتین من تحتها،

إذا كانت جملة؛ من مقام أو قعود، أو مشاة، فّ صِ یَ فّ فأما قول صواف فمن صَ 

ت قوائمها في حال بعضها إلى جانب بعض على االستواء، ویكون معناها هاهنا صفّ 

هو الذي : وقیل,وأما صوافن فالصافن هو القائم,2ها قال مجاهدت أیدیَ صفّ ، أو نحرها

Ɗ�ĺ�ª,ثني إحدى رجلیهیُ  Ű ƆŦ£�Ɠśƅ§�ƓƍÃ��řƔžŕŰ �ŶƈŠ�ÃƎž�Ɠž§ÃŰ �ŕƈ£Ã��ƛƜŠÃ�řƔ

.3"وٕاشعارا وتقلیدا

برزام,ثالث قراءات مع نسبتها ألصحابها,في هذه اآلیةابن العربي رحمه هللا ذكر

,4بفاء مطلقة)صوافّ (فذكر أن قراءة الجمهور,المعنى بناء على ذلكفي ختالف اال

ثني إحدى من یَ أو  ,من القائم5)صوافن(وقراءة , حال نحرهاصفت قوائمهافمعناها من 

ŕƎŗ�̈,6)صوافي(وأّما قراءة ,رجلیه  ±Ƃśƅ§�řƔƊ�Ɠž�µ ƜŦƙ§Ã�¡ŕſŰ ƅ§�Áƈžĺ.

وافُّ  :ففي اللغة, قد تأتي بمعنى واحد)صوافن(وقراءة  ,وقراءة الجمهور :الُبْدُن الصَّ

قدمیه ,قدمیهاقد َصفَّْت بین  ؛وَصواِفنُ َصوافُّ وخیل,ُتَصّفف ثم تُْنَحرالتي  وكل صافّ ٍ

ĺ�ÆřŰ,صافن ƅŕŦ�̄ Ɣ±Ɣ�¡ŕƔƅŕŗ�
É
Ɠž§ÃŰ Ã7.

.االستبدال بین الصامتین النون والیاء ذاك نتیجة هو , فهذا االختالف في الداللة

,وعمر بأبي الطفیل,كناه الرسول بأبي المنذر,بي بن كعب بن قیس بن عبید من بني النجار األنصاري الخزرجيأ- 1

.1/61وأسد الغابة,1/27اإلصابة :ینظر.للهجرة30توفي سنة ,من كتاب الوحي وقارئ رسول هللا 
توفي ,أخذ القرآن عن كبار الصحابة رضي هللا عنهم أجمعین,التابعي ,هومجاهد بن جبرالمكي القرشي المخزومي-2

.4/449سیرأعالم النبالء:ینظر.وهوساجد رحمه هللا,للهجرة102سنة 
.3/291المصدر نفسه-3
.12/62وتفسیرالقرطبي ,4/122ن عطیة وتفسیراب,604الكامل في القراءات العشرص :ینظر .ورالقراءقراءة جمه-4
,604شرص الكامل في القراءات الع:ینظر.وابن عباس وأبو جعفر محمد بن عليقرأ ابن مسعود وابن عمر -5

.12/62وتفسیر القرطبي ,4/122وتفسیر ابن عطیة 
الكامل في :ینظر.واألعرجقرأ بها الحسن ومجاهد وزید بن أسلم وأبو موسى األشعري وشقیق وسلیمان التیمي -6

.12/61وتفسیرالقرطبي ,4/122وتفسیر ابن عطیة ,604القراءات العشرص
.12/83)صف(مادة,وتهذیب اللغة,7/77,7/134معجم العین:ینظر-7
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  ؛االستبدال الصوتّي بین الصوائت:المطلب الثاني

قد تختلف دالالتها إنها ف، ختالف مواقع األصواتالاأللفاظ  تاختلفت دالال إذا

على )والكسرة  ؛والضمة  ؛الفتحة (الثالث الحركات : أي ؛القصیرةالصوائت بتغّیر  كذلك

  .ا ن ثبات الحروف الصوامت في مواقعهالرغم م

 ؛االستبدال بین الفتحة والضمة -1

ر یّ وأثره في تغ,"نّ حصِ أُ " توقف ابن العربي رحمه هللا عند االختالف في قراءة 

فَِإَذا ُأْحِصنَّ فَِإْن َأتـَْنيَ بَِفاِحَشٍة فـََعَلْيِهنَّ ِنْصُف َما َعَلى ::قول هللا عزوجل في ,المعنى

.]25:النساء[9اْلُمْحَصَناِت ِمَن اْلَعَذاِب 

بضمها، فمن قرأ بالفتح قال نَّ صِ حْ بفتح الهمزة وأُ نَّ صَ حْ رئ أَ وقُ ":ابن العربيقال

جنوِّ زُ :قال معناهبالضمّ حصنّ ومن قرأ أُ ,أسلمن، واإلسالم أحد معاني اإلحصان:معناه

"1.

نّ (ذكر لـــ ف على قراءة فتح ف, برزا اختالف المعنى بناء على ذلكم,تینءقرا )ُأحصِّ

.جن وّ تعني زُ ,3وعلى قراءة ضم الهمزة,أسلمنمعناها,2الهمزة

أن ُیقال لها قد جاز,سلمتأَ وكذلك إذاأُعِتقت ة إذا ُزّوجت أو مَ أن األَ :4وذكر األزهري

.5لها ها إحصانٌ وٕاسالمَ , هاها قد أعفّ وعتقَ ,ألن تزویجها قد أحصنها,نتُأحصِ 

.1/517أحكام القرآن-1
2- 

ّ
.5/143وتفسیرالقرطبي,2/39تفسیر ابن عطیة:ینظر.قرأ بها َأُبو بكر َعن َعاِصم وَحْمَزة َواْلكَساِئي

وتفسیر ,2/39تفسیرابن عطیة .قرأ بها ابن كثیر َوَناِفع َوَأُبو َعْمرو َوعبد هللا بن َعامر َوَیْعُقوب وحفص عن عاصم -3

.5/143القرطبي 
ت اإلمام اللغوي المشهور؛ كان فقیها شافعي المذهب غلب,أبو منصور محمد بن أحمد بن األزهر، األزهري الهروي-4

من ,)سنة88(عن , ه370توفي سنة ,علیه اللغة فاشتهر بها، وكان متفقا على فضله وثقته ودرایته وورعه

.114والعقد الثمین ص ,4/334ووفیات األعیان,17/164معجم األدباء :ینظر.تهذیب اللغة,تصانیفه
.4/145تهذیب اللغة -5
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االستبدال الذي حدث بین  هو, ى إلى هذا االختالف في الداللةأدّ إذن الذي 

.الصائتین الفتحة والضمة 

َنُكْم ::َوِمْنُه َقْوله َتَعاَلى- ]94:األنعام[9َلَقْد تـََقطََّع بـَيـْ

.2الرفعو , 1النصب:تینءقرا"  َبْیَنُكمْ "عربي في لفظ لابن ا ذكر

لقد تقطع تباعدكم وافتراقكم بحیث ال یكون له :المعنى,مرفوعا ومنصوبا....":قال 

رجى له ، ومنه ما ال یُ رجى له اتصال، منه ما یُ على قسمینینُ بِ ؛ فإن الذي یَ تصالا

ر ذلك حتى ، وكثُ للظرف" بین "ل أهل الصناعة هنا وقد جع,بالتقطععبر عنه ، فیُ اتصال

,)كملقد تقطع بينُ (:عبر به عنها، وعلیه ُیخرج، مجازا یُ عل اسما في األهواء المتباینةجُ 

.3"لقد تفرقت أهواؤكم وأخالقكم :المعنى, على قراءة الرفع

.4فهو من األضداد,الوصل:؛ ویأتي بمعنىالفراق: یأتي بمعنى؛ في اللغة نُ یْ البَ 

وعلى قراءة , تقطع الذي كان بینكم من الشركلقد  :المعنى,فعلى قراءة النصب

فاختلف المعنى بسبب االستبدال الصوتي بین ,5؛ لقد تقطع وصلكمالرفع؛ المعنى

.الصائتین الضمة والفتحة 

وتفسیر ,544لعشروالكامل في القراءات ا,2/190المحتسب :ینظر.وحفص وأیوبقرأ بهامجاهد ونافع والكسائي-1

.7/43وتفسیر القرطبي,2/324ابن عطیة 
ابن جني  أبو ,المحتسبو , 544الكامل في القراءات العشر:ینظر.ابن كثیر وأبو عمرو، وابن عامر وحمزةقرأ بها-2

 ,هـ1381, القاهرة –؛ دار التحریر للطباعة وجماعةعلي النجدي ناصف :تحقیق) هـ392ت (الفتح عثمان بن جني

.7/43وتفسیر القرطبي ,2/324وتفسیرابن عطیة ,2/190
.2/237أحكام القرآن-3
.5/2072)بین(والصحاح ,15/375تهذیب اللغة :ینظر-4
وسفیأحمد:تحقیق ,)ه 207ت (الفّراء أبو زكریا یحیى بن زیاد ,معاني القرآنو , 15/375تهذیب اللغة :ینظر-5

, د ت, 1ط , مصر–دار المصریة للتألیف والترجمة ,محمد علي النجار وعبد الفتاح إسماعیل الشلبيالنجاتي و 

عبد المنعم خلیل إبراهیم، دار : هعلق علی, )هـ338ت(النحاس أبو جعفر أحمد بن محمد ,وٕاعراب القرآن,1/345

 . 2/22 ,هـ  1421،  1ط , ، بیروت الكتب العلمیة
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َلى َعَلْيُكْم ::وعند قوله تعالى- َفُكْنُتْم َعَلى َأْعَقاِبُكْم تـَْنِكُصوَن ُمْسَتْكِربِيَن ِبِه َقْد َكاَنْت آيَاِيت تـُتـْ

.]67:المؤمنون[9ُمْسَتْكِربِيَن ِبِه َساِمًرا تـَْهُجُرونَ 

رئ برفع التاء وكسر الجیم، قُ  ؛)َتْهُجُرونَ (":قال ابن العربي في قوله تعالى

والثاني من هجر ,بالفحشإذا نطق وضم الجیم؛ فاألول عندهم من أهجروبنصب التاء 

وال یتعلق به؛ إنما ,صلى هللا علیه وسلموس، وال یضر النبيإذا هذى، ومعناه تتكلمون بهَ 

.1"ضرره نازل بكم

" قراءة و , من أهجر إذا نطق بالفحش,2بضم التاء"ُتهِجرون  "قراءة فبین بأن 

, اللغةوهذا الذي ذكره من إطالقات الهجر في , هذى إذا هجرمن3بفتح التاء"تـَهُجرون 

,هَذى إذا؛ أو الرجل في منامه,ر المریضجَ قال هَ یُ ,ما الینبغي من الكالمبمعنىیأتيف

؛ أي 4الرجل في منطقهیقال أهجر ,یْهِجرمن أهجر , انَ وبمعنى اإلفحاش في المنطق والخَ 

     . داللة في الاختالف نتج عنه ,ف الصوائتفاختال,قال قوال قبیحًا 

 ؛بین الفتحة والكسرة ّ االستبدال -2

تبدال الصوتياالس,خالل أحكامهكذلك من النماذج التي توقف عندها ابن العربي 

.ذلك في اختالف الداللة مجلیا أثر,بین الفتحة والكسرة

]12:النساء[9َوِإْن َكاَن رَُجٌل يُوَرُث َكَالَلةً ::فعند قول الباري عز وجل-

رئ بتشدیدها مكسورة، فإن رئ بفتح الراء وكسرها، وقُ قُ :في قراءتها":قال ابن العربي

.حاال من الضمیر في یورث؛ )كاللةً (:كان بالفتح فذلك عائد للمیت، ویكون قوله

.3/326أحكام القرآن-1
وتفسیر ابن عطیة ,606الكامل في القراءات العشر ص:ینطر.ابن ُمَحْیِصن، َوُحَمْید، ونافعالّزعفراِني، و قرأ بها -2

4/150.
.4/150وتفسیر ابن عطیة ,606الكامل في القرءات العشر ص:ینظر.قرأبها الباقون-3
 . 6/36, 1/468)ج ر ه(ومقاییس اللغة مادة ,6/28تهذیب اللغة :ینظر-4
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مفعوال یتعدى الفعل "كاللةً "ت بالكسر فمعناه عائد إلى الورثة، ویكون قوله ئوٕاذا قر 

.1"وكذلك بالتشدید؛ وٕانما فائدته تضعیف الفعل إلیه,إلیه

رئت فقُ ,)يُوَرث(هنا االستبدال الصوتي في عین الكلمة بین الفتح والكسر في  ذكر

.3ث وراثة كاللةورَ یُ ؛ أي أنه هوووجه ذلك بعود الضمیر للمیت,2بفتح الراء

هذا ف, یرثون كاللةنهم إ فیعود الضمیر إلى الورثة؛ أي,4وقرئت بكسر الراء

.بین الفتح والكسر  الحادثاالستبدالهونتیجة,المعنىفي ف ختالالا

 ؛بین االضمة والسكوناالستبدال -3

]6:المدثر[9َتْسَتْكِثرْ َوَالَمتُْنْن ::تعالى قولهفي وذلك -

وروي بضم الراء، ,القراءات بالروایات فیه بإسكان الراء وردت قد":قال ابن العربي

مت الراء كان وٕان ضم,5، فیكون األول الثانيلفإذا أسكنت الراء كانت جوابا لألمر بالتقلّ 

.6"تكثراسْ وال تمنن مُ :والتقدیر,، وكان بمعنى الحالالفعل بتقدیر االسم

.448–1/447أحكام القرآن -1
وتفسیر ,2/19وتفسیر ابن عطیة ,525ینظرالكامل في القراءات العشرص .األعمش وأبورجاءقرأ بها -2

.5/77القرطبي
.5/77المرجع السابق :ینظر-3
وتفسیر ابن ,525والكامل في القراءات العشرص, 1/172ب المحتس:ینظر.قسممُ قرأ بها الحسن وأیوب وابن-4

.5/77وتفسیر القرطبي,2/19عطیة 
"في معنى األیة ستة أقوال:ذكرابن العربي-5 ال تعط األغنیاء :والثاني,ال تعط عطیة فتطلب أكثر منها:األول:

"عطیة لتصیب منهم أضعافها هذین القولین في معنى ,باألول الثانيبتصرف؛ فهو یعني 4/341أحكام القرآن....

.وتقاربهما في المعنى ظاهر,اآلیة
.4/342أحكام القرآن-6
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والمعنى؛ التعط العطیة لتطلب أكثر ,1الراء بجــزم األولى, تینءقرا" رثتستك"فذكر ل

,3أي راكضاً  ؛ركضزید یكقولهم جاء,فیكون الفعل بمعنى الحال,2والثانیة بضمها,منها

.معنىختالف في الالى إلى اأدّ ,بدال بین الصائتین السكون والضمةفاالست

.19/69وتفسیر القرطبي ,10/327وتفسیر البحر المحیط ,2/337المحتسب :ینظر.قرأ الحسن بجزم الراء-1
.19/69وتفسیر القرطبي,10/327یط وتفسیر البحر المح,2/337المحتسب :ینظر.والرفع قراءة عامة القّراء-2
.19/69المرجع السابق :ینظر-3
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الداللة الصرفیة:المبحث الثاني

االشتقــــــــــــــــــــــــــــــــــــاقداللة : المطلب األول

داللة الصیغ الصرفیة:المطلب الثاني
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یةـداللة الصرفـال :المبحث الثاني

؛ةــــــــتوطئ

م اللغة صلة و فروع عل ولعّل أكثر,ض وثیقـها البعـاط علوم اللغة ببعضّ ـإن ارتب

وجود لعلم  البل قیل ,1علم الصرفحاجة للتحلیل الصوتي هوأو  ,بعلم األصوات

.2الصرف بدون علم األصوات 

مثل الجانب الدقیق لكونه یُ ,لصرفي من أشرف المستویات اللغویةعد الجانب ایُ و 

یختبر بعضهم بعضا في هذا الجانب ,القدامى من مفسرین ولغویینالعلماء وكان, امنه

.3اللغوي المهم

إیثار صیغة ومن ,المستفادة من صیغة اللفظ وقالبه الداللةهي فالداللة الصرفیة أّما

.4أووضع مشتق موضع آخر,على أخرى

بنسبة كبیرة في الوصول ,على المستوى الصرفيرحمه هللا وقد اعتمد ابن العربي 

فارتكازه على ,الوصول إلى الحكم الشرعي,والذي كان هدفه من وراء ذلك,المعنىإلى 

ثقافته وسعة,ام من جهةاستباط األحكالجانب الصرفي یبین مدى أهمیته عنده في 

,لبعض المواطنلمسه من خالل جمعيوهذا مان,أخرىمن جهةوٕالمامه بهذا الجانب

بناء على ,لتي كان األثر في اختالف الداللةمن خاللها التماس المعاني االتي حاولت 

.الجانب الصرفي 

  قاـقــاالشتداللة  :األولـلب المط

 . 347ص , م1997-ه 1418 ,مصر –القاهرة , عالم الكتب,أحمد مختار عمر,دراسة الصوت اللغوي:ینظر-1
 .185ص , م 1985, بغداد –دار إسحاق العربیة,یل یوسف عزیزیوئ:ترجمة,دوسوسیر, علم اللغة العام: ینظر-2
, األردن –إربد ,عالم الكتب الحدیث للنشر والتوزیع ,هادي نهر,التفسیراللغوي االجتماعي للقراءات القرآنیة:ینظر-3

 . 97ص,  م2008 –ه 1429, 1ط 
,المكتبة األزهریة للتراث,أحمد عبد التواب الفیومي,علم الداللة اللغویة دراسة تطبیقیة على القرآن الكریم:ینظر-4

 .143ص , م2010, 1ط , القاهرة
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؛ وشقیقه الرجل,نصفه أي لشيء؛شق ا ذأخ:یقال,االقتطاع:االشتقاق في اللغة

فیه یمینًا األخذ: الكالم واشتقاق,؛ أخذه منهالحرف من الحرفواشتقاق,أي أخوه

.1وشماالً 

في أخذ كلمة من أخرى مع تناسب بینهما في المعنى واختالف :واصطالحاً 

.2الصیغة

وهوالفارق  ,3عتبراالشتقاق من أهم وسائل النمو اللغوي والتعبیرعن الدالالت الجدیدةویُ 

وهوفي  ,4واللغة التراكمیة المتغیرة,بین اللغة النامیة المتطورة؛ أي المتابعة لمسار المجتمع

وحي بمعناها ویُ ,د مادتهاوحِّ وٕارجاع بها إلى أصل یُ ,تولید لبعض األلفاظ من بعضجوهره 

:6قسامأربعة أهو و  ,5األصیل المشترك

  .ریصغالأو  صغراالشتقاق األ-

.االشتقاق الكبیر أو القلب -

.اإلبدال األكبر أو االشتقاق-

.النحت أو االشتقاق الكّبار -

.117والكلیات ص,10/184لسان العرب :ینظر-1
بیروت ,دار الجیل, هارونعبد السالم محمد :تـحقیق, )هـ 321ت (رید أبو بكر بن الحسن ابن د,االشتقاق:ینظر-2

جالل الدین عبد الرحمن السیوطي,المزهر في علوم اللغة وأنواعهاو , 26ص, م1991 -ه1411, 1ط , لبنان–

 1/275: م998 -ه1418, 1ط , بیروت-دار الكتب العلمیة,منصورفؤاد علي : تحقیق, )هـ911ت(بن أبي بكر

 . 174ص  ,م1960 - هـ 1379 ,1ط , دار العلم للمالیین,هیم الصالحصبحي إبرا ,ودراسات في فقه اللغة,
- ه1433, لبنان–بیروت ,صیدا,المكتبة العصریة,لنائليمحمد أسعد ا,فقه اللغة مناهله ومسائله:ینظر-3

 . 257ص, م2012
 . 235ص, م1996, سوریة-دمشق, دار الفكر, فایز الدایة,علم الداللة العربي النظریة والتطبیق-4
.174دراسات في فقه اللغة ص :ینظر-5
.233لم الداللة العربي فایز الدایة صوع,  257وفقه اللغة مناهله ومسائله ص ,174المرجع نفسه ص:ینظر-6
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أنواع االشتقاق هوأهمّ و  ,فالمراد بها االشتقاق األصغر,طلقت كلمة االشتقاقوٕاذا أُ 

.1علماء اللغةمحتجٌّ به لدى أكثر، و في العربیةأكثرها تداوالو 

االشتقاُق أْخُذ صیغٍة من أخرى مع ":2وذكر السیوطي تعریفه ونسبه البن دحیة

بزیادة ,لیدل بالثانیة على معنى األصل,وهیئة تركیب لها,اتفاقهما معنى ومادة أصلیة

.3"كضارب من ضرب وَحِذٌر من َحِذر,هیئةاختلفا حروفا أو مفیدة ألجلها 

تصاریِف الكلمة حتى یرجع منها تقلیبتكون ب,معرفتهل طریقبأن ال4ذكرالسیوطيو  

دال على  "برْ ضَ "فالمصدر,حروفا غالباأو  اطرادٍ یغة هي أصل الصیغ داللةَ منها إلى ص

وأكثر فكلُّها أكثُر داللة ,أما ضارب ومضروب وَیْضرب واْضِرب,ُمطلق الضرب فقط

في  شتركتوكلها , حروفا وأكثُر داللةللمصدر مساٍو فهو , ب الماضيرَ ضَ أما,حروفا

.5وفي هیئة تركیبها وهذا هو االشتقاق األْصغر المحتجُّ به,)ض ر ب(األصل 

 امبینا أثره,شتقاق العدید من الكلماتا معرحمه هللا ابن العربي اإلمام وقفتولقد  

من باب البعض منهافي هذا المطلب مع قفوأ ,واختالف المعنىفي تولید الداللة 

.االستشهاد ال الحصر

وفقه اللغة مناهله ومسائله ,174دراسات في فقه اللغة ص و , 233علم الداللة العربي فایزالدایة ص :ینظر-1

 . 257ص
من أعیان العلماء ومشاهیر ,الجافظ األندلسي,الُجَمّیلأبو الخطاب عمر بن الحسن بن علي بن محمدابن ِدحیة -2

:تنظرترجمته في.ه بالقاهرة 633وتوفي سنة , ه546ولدسنة ,عارفا بالنحو واللغة وأیام العرب وأشعارها,الفضالء

.2/99ونفح الطیب,3/448وفیات األعیان
.1/275المزهر-3
, ه849ولد سنة ,حر في شتى الفنونمب,إمام حافظ مؤرخ أدیب,بن أبي بكرالسیوطي؛ جالل الدین عبد الرحمن -4

 .  3/301واألعالم,   4/65الضوء الالمع . ه911وتوفي سنة 
.175-174ودراسات في فقه اللغة ص ص ,1/275المزهر:ینظر-5
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السفر-1

َفَمْن َكاَن ::الشتقاقها عند قول هللا تعالىتطرق اإلمام ابن العربي رحمه هللا 

.]184:البقرة[9َأْو َعَلى َسَفرٍ ِمْنُكْم َمرِيًضا  

مأخوذ من  ,في اللغةوالسفر ":أن السفر مشتق من مطلق االنكشاف فذهب إلى

االنكشاف والخروج من حال إلى حال؛ وهو في عرف اللغة عبارة عن خروج یتكلف فیه 

.1"مؤنة

:لف في اشتقاقهاوهذه اللفظة اختُ 

,بین ویوضح أحوالهمیُ أي  سفرا ألنه یكشف عن أخالق الرجال؛السفرميسُ فقیل -

وعندئذ تعرف أخالقه ,ال تعرف سیرته إال إذا سافرت معهإنسان ال تعرفه و فكم من 

قال ":األنباريابن قول ی, األزهريمنصور وأبو ,2األنباريابن إلیهذهب  ما وهو ,وسیرته

یكشفها : أي ؛إنما ُسمي السفر سفرًا، ألّنه ُیْسِفُر عن أخالق الرجال:العباسأبو 

.3"وضحهاویُ 

مي السفر سفرًا؛ ألنه یسفر عن وجوه المسافرین وأخالقهم سُ ": اللغة تهذیبوفي 

.4"فیظهر ما كان خافیا فیها

أن رجًال قال لعمر بن «: وهــو ؛وارد عن عمروهذا القول یمكن االستئناس له بأثر

:؟ قالهل سافرت معه:فقال له عمر,إن فالنا رجل صدق:رضي هللا عنهالخطاب

.1/111أحكام القرآن -1
له عدة , ه328وتوفي سنة , ه272ولد سنة ,الُمقرئ النحوي,أبوبكر محمد بن القاسم بن بشار بن األنباري-2

وٕانباه ,112رست ص ووالفه, 41الثمین في تراجم النحویین ص العقد :ینظر".األضداد"و"الزاهر"مصنفات منها 

.18/306ومعجم األدباء, 3/201الرواة
,حاتم صالح الضامن:تحقیق, )ه328ت(ابن األنباري أبوبكر محمد بن القاسم, سلناالزاهر في معاني كلمات ا-3

 . 2/247, م 1992 –ه 1412, 1ط , ت و بیر –مؤسسة الرسالة 
.12/279تهذیب اللغة -4
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, ال: فهل ائتمنته على شيء؟ قال:قال , ال: كان بینك وبینه معاملة؟ قالفهل:قال, ال

.1»، أراك رأیته یرفع رأسه ویخفضه في المسجدفأنت الذي ال علم لك به:قال

السین والفاء والراء أصل واحد ":فقال,ووافقهم ابن درید في االشتقاق ال في معناه

ینكشفون عن سمي بذلك ألن الناس ,من ذلك السفر,یدل على االنكشاف والجالء

ّص وَساَفَر خُ ":قاللّما,یضاً أ 3ذهب إلیه الراغب األصفهانيوهو قریب مما,2"أماكنهم

.4"بالمفاعلة اعتبارا بأّن اإلنسان قد َسَفَر عن المكان، والمكان سفر عنه

في السفر من الذهاب لما,اشتقاقه من ذهاب الریح بالورق أنإلى  5وذهب الزبیدي-

مي به لما فیه من الذهاب والمجيء، كما تذهب سُ ":السفرفقال في,والمجيء

.6"بالسفیر من الورق وتجيء، كذا في المحكمالریح

 ؛ألن الریح َسَفرت به,في الخریف سفیراً لعرب تطلق على ما تساقط من الشجروا

.7أي درجت به على وجه األرض

أبو عبیدة مشهور بن حسن آل :تحقیق, )هـ333ت(أبو بكر أحمد بن مروان الدینوري ,المجالسة وجواهر العلم-1

  . 3/86, )708(رقمتحت , ه1419, لبنان–بیروت,البحرین و دار ابن حزم,جمعیة التربیة اإلسالمیة,سلمان
.3/82)سفر(مقاییس اللغة مادة-2
,أدیب من الحكماء العلماء,العالمة الماهرالمحقق ,المعروف بالراغب األصفهاني,الحسین بن محمد بن المفضل-3

البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة و , 18/120سیرأعالم النبالء:ینظر .ه502ة توفي سن,كان ُیقرن بالغزاليحتى

 . 2/255واألعالم , 122ص
وائل :راجعه وقدم له, )ه502ت (لحسین بن محمد بن المفضل؛ االراغب األصفهاني,المفردات في غریب القرآن-4

 .412ص, م2013, 3ط, مصر- القاهرة, المكتبة الوقفیة,أحمد عبد الرحمن
عّالمة باللغة والحدیث ,الزبیدي؛ محمد بن محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسیني، أبو الفیض، الملقب بمرتضى-5

:ینظر".تاج العروس"من مصنفاته , ه1205بالطاعون في مصر سنة توفي, ه1145ولد سنة,ال واألنسابوالرج

 . 7/70األعالم
بیدي أبوالف,من جواهر القاموستاج العروس-6 :تحقیق, )هـ1205 ت(یض محمد بن محمد بن عبد الرزاقالزَّ

.12/38)سفر(مادة, دت, دط ,دار الهدایة ,المحققینمجموعة من
:تحقیق, )ه321ت(بن الحسن األزديابن درید محمد,جمهرة اللغةو , 7/246) س رف(معجم العین باب : ظرین-7

.2/717)رسف(مادة, م1987,  1ط , بیروت–دار العلم للمالیین ,رمزي منیر بعلبكي
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,ذهاب وٕایابوفیه,كشف ألخالق الناسألن السفر فیه,صحیحكال االشتقاقین و 

خالق فقد بخالف  الكشف عن األ,قصرطال أمالزم لكل ظعنخیر األالمعنى لكّن و 

.خلیقةلیظهر ماخفي من,المخالطةإلى وقت تمكن فیه یحتاج

الیتیم-2

َوَال تـَْقَربُوا َماَل ::لك عند قوله ح بذصرّ ,من الغفلةإلى أن اشتقاقه ابن العربي ذهب 

ه ُلَغ َأُشدَّ .]34:اإلسراء[9اْلَيِتيِم ِإالَّ بِالَِّيت ِهَي َأْحَسُن َحىتَّ يـَبـْ

بهذا الشرط في هذا الذكر لغفلة الناس عنه، وافتقاد اآلباء الیتیم صوخُ ":فقال

.1"لبنیهم، فكان اإلهمال لفقید األب أولى

:واختلف في  أصل اشتقاقه 

2ونسبه الزبیدي ,هافل عن برِّ تغَ مي الیتیم یتیما؛ ألنه یُ سُ وبه,قیل من الغفلةف -

.3للمفّضل

.5وألبي عمر 4وقیل اشتقاقه من اإلبطاء ألن البر ُیبطئ عنه ونسبه الزبیدي-

.3/199أحكام القرآن-1
.34/136تاج العروس :ینظر-2

كان من أكابر علماء الكوفة، :عبد الرحمن الضبي الراویة األدیب النحوي اللغويبن محمد بن یعلىالمفضل-3

معجم األدباء:ینظر .ه168توفي سنة ,هو أوثق من روى الشعرمن الكوفیین,عالما باألخبار والشعر والعربیة

 . 7/280واألعالم, 296والبلغة في تراجم أئمة النحو واللغة ص,6/2710

.34/137سه المصدر نف:ینظر-4
وشیخ القّراء وكان أعلم ,أحد القّراءالسبعة,ثم المازني البصري,بن العریان التمیميأبوعمروبن العالء ابن عمار-5

والفهرست ,225العقد الثمین ص:ینظر .ه157أو , ه154توفي سنة ,الناس بالقرآن الكریم والعربیة والشعر

.3/466ووفیات األعیان , 48ص
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التحیة -3

َها َأْو َوِإَذا ُحيِّيُتْم بَِتِحيٍَّة َفَحيُّوا::الشتقاقها عند قول هللا تعالى ابن العربيأشار  بَِأْحَسَن ِمنـْ

ƢÅƦȈ
Êǈ ÈƷ �

Ç  ÌȆ Èǋ � ÊËǲ Éǯ�Ȅ ÈǴÈǟ �ÈÀƢÈǯ�ÈċɎ ¦�
ċÀÊ¤�ƢÈǿÂČ®É°9]86:النساء.[

  ؛نطلق في لسان في العرب على وجوهالتحیة تفعلة من الحیاة، وهي ت:قلنا":قالف

:قال زهیر بن جناب,منها البقاء-

1ةَ التحیّ الّ ه إِ لتُ قد نِ ***تىالفَ الَ ا نَ ل مَ ن كُ مِ 

.إنه المراد هاهنا في  بیت زهیر:، وقیلكلْ ومنها المُ -

:، وهو أشهرهاومنها السالم-

�ÉċɎ::قال هللا تعالى ¦�
ÊǾÊƥ� ÈǮ ÊËȈÈÉŹ �ÌÈŃ�ƢÈÊŠ�È½ÌȂ ċºȈÈƷ � È½ÂÉ ƢÈƳ �¦È̄

Ê¤ÈÂ9] 2"]8:المجادلة.

االستقبال :یعني ؛حّیاك هللاُ :وقول العرب":قالفهو یوافق الخلیل في اشتقاقها لما

أفرحك :حّیاك هللا وبّیاك، أي:وتقول,یحتمل أن یكون اشتقاقه من الحیاةبالُمَحیَّا، و 

.3"وأضحكك

:وَحیَّاَك هللا,والُمْلكُ والَبقاُء،وَحیَّاُه تحیًة،السالُم،:والتَِّحیَّةُ ":وفي القاموس المحیط

.4"أبقاَك، َأو َملََّككَ 

، ولسان 5/299وبال نسبة في خزانة األدب ,8/322المعجم المفصل في شواهد العربیة:البیت لزهیربن جناب في-1

.100وشرح دیوان الحماسة للمرزوقي ص, 46/ 11العرب 
.1/591أحكام القرآن-2
.3/318)باب اللفیف من الحاء(العین -3
مكتب تحقیق التراث في :تحقیق, )هـ  817ت (یروزآبادّي یعقوب الفمجد الدین محّمد بن ,القاموس المحیط-4

،  8ط , لبنان–الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت مؤسسة ,محمد نعیم العرقُسوسي:لة بإشرافمؤسسة الرسا

 .1278ص) فصل الخاء,باب الواو والیاء(, م 2005 -هـ  1426
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وقد  ": قال ابن العربيكما,ة اإلطالق األخیر وهو السالمآلیفي الكّن المقصود بها 

.1"د هاهنا بالتحیة السالم أجمع العلماء والمفسرون أن المرا

                 ماغَ رَ مُ ال-4

��ƢÅǸÈǣ::الشتقاقها عند قول هللا تعالىأشار ¦ÈǂÉǷ� Êµ Ì°ÈÌȋ ¦� ÊĿ � Ìƾ ÊÈŸ�
ÊċɎ ¦� Êǲ ȈÊƦÈǇ � ÊĿ � Ìǂ

ÊƳ ƢÈȀÉºȇ� ÌǺ ÈǷÈÂ َكِثريًا

.]100: نساءال[ 9َوَسَعةً 

ام بفتح غَ مأخوذ من الرَ هو : فقالت طائفة,اشتقاقهاواختلف في ":ابن العربيفقال

هو مأخوذ منه بضم الراء، وهو ما :وقالت أخرى,وهو التراب ؛لراء والغین المعجمةا

..2"یسیل من أنف الشاة

معناها لى أنإ هم ذهبواأن إال ,ةاللغبین أهل ف في اشتقاق المراغم ختالالا وقع وٕان

ألن المسافر یراغم ,أن الُمراغمة والهجران بمعنى واحدو  ,المتسع والمذهب من األرض

الهجراُن، هو ُیراِغُم أهله أیاما ثم یرجع:والُمراَغمةُ ":الخلیلقال,قومه ومن هجرهم بسفره

في  5ووافقه الزجاج,4المضطرب والمذهب ِفي األرض ؛المراغم إلى أن الفّراء ذهبو , 3"

راغم ههنا ِإال المضطرب في حال هجرة، وإِن كان مشتقًا من ولیس المُ ":هذا المعنى فقال

.6"والرََّغام الُتراب ؛الرََّغام

.1/591المصدر نفسه-1
.1/610المصدر نفسه-2
.4/418العین -3
.1/284معاني القرآن :ینظر-4
القرآن  معاني"تابصاحب ك,إمام نحوي زمانه,الزجاج؛ أبوٕاسحاق إبراهیم بن محمد بن السري الزجاج البغدادي-5

.1/411الوعاة بغیةو  ,149الثمین في تراجم النحویین صوالعقد , 1/130معجم األدباء:ینظر .ه311توفي سنة
عالم , عبد الجلیل عبده شلبي:تحقیق, )هـ311ت(، الزجاج أبو إسحاق إبراهیم بن السري القرآن وٕاعرابهمعاني -6

 . 2/96, م  1988 - هـ  1408, 1ط , بیروت–الكتب 
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وتحقیقه أن اللفظة ترجع إلى ":فقال,رجوع اشتقاقه إلى الترابورجح ابن العربي 

هللا یجد في األرض مكانا للذهاب،ومن یهاجر في سبیل :المعنى ؛الراءام بفتح غَ الرَّ 

.1"وضرب التراب له مثال؛ ألنه أسهل أنواع األرض

أى یفارقهم على رغم  ؛ُمراَغمًا مهاجرًا وطریقا یراغم بسلوكه قومه":2قال الزمخشري

.3"أنوفهم

المسیح-5

َا اْلَمِسيُح ِعيَسى اْبُن َمْرَميَ َرُسوُل ::عن اشتقاقها عند قوله سبحانه تحدث ابن العربي  ِإمنَّ

�ÉǾÌǼ
ÊǷ�Æ¬ÂÉ°ÈÂ�ÈÈŉ ÌǂÈǷ� Èń Ê¤�ƢÈǿ ƢÈǬÌǳÈ¢�ÉǾÉƬÈǸ

ÊǴÈǯÈÂ�
ÊċɎ .]171:النساء [:9¦

فعیل بمعنى مفعول أوهو  ,أنه اسم علم له":اشتقاقه لّما قال عنهابن العربي  ذكرف 

فعیل بمعنى فاعل  أو ,ىحین ولد یحی، أو مسحه و بالبركةولد دهینا ألنه ُمسح بالدهن أ

یمسح الطائر فیحیا، و ن فیبرأ أمِ یمسح الزَ أو  ن جمیل،فال: ، كما یقالعلیه مسحة جمال

.4"یمسح األرض بالمشي؛ وٕالیه ذهب مالك أو 

سبعة  لهاابن العربي  فذكر ,اشتقاقهاأصل لفاظ التي اختلف فيسم المسیح من األا

":األنباريابن  وزاد ,األنباري في جلهابن بكر یوافق أبا فهو ,نا قال بأنها أمهاتأوجه ه

.1/610المرجع نفسه-1
واسع العلم , واألدبة كان إماما في التفسیر والنحوواللغ,الزمخشري؛ محمود بن عمر بن أحمد أبو القاسم جار هللا -2

وبغیة ,6/2687معجم األدباء:تنظرترجمته في .ه538توفي سنة ,ننافي شتى العلوممتف,كبیر الفضل

 .2/279الوعاة
–دار الكتاب العربي , )هـ538ت(الزمخشري جار هللا محمود بن عمرو,الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل-3

 .1/556,ه 1407, 3ط , بیروت
 . 649/ 1القرآن أحكام -4
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ال أخمص ،جلمسیحًا، ألنه كان أمسح الرِّ :ميسُ :2عن ابن عباس1وقال عطاء

واألمر نفسه ,فیه نظرفي اشتقاق المسیح عیسى ابن مریم علیه السالممعنىال اوهذ ,3"له

ورجل ممسوح الوجه ومسیح إذا لم یبق على أحد شقي وجهه عین وال ":الخلیل هقال لما

والمسیح عیسى بن مریم علیه ,والمسیح الدجال على هذه الصفة,استوىحاجب إال 

وقال بعضهم المسیح هو الذي " :قوله, یضاً ذكره الراغب األصفهاني أكذلك ماو  ,4"السالم

وعیسى ممسوح الیسرى,ممسوح الیمنىإن الدجال «:5، وقد ُرويسحت إحدى عینیهمُ 

,لورود النص في ذلك,ال إشكال فیه,المسیح الدجالالوجه في شأنهذا ألن , 6"»

:ثالثة أوجهمن فیه نظر فعیسى علیه السالم المسیح شأن أّما في ,ولعدم نبّوته

.لعدم ورود النص الصحیح :أوالً 

إلى  أّما األمراض والعیوب التي تؤدي,والُخلقالِخلقة كاملوألن األنبیاء:وثانیاً 

األنباري ینقل لهذا نجد أبابكرو  ,جوزفال تفینتقصهم بها الناس,ص في مراتبهم العلیةقْ نَ 

أما عیسى ,ألنه ممسوح العینین,أصل الدجال ممسوح أن ,بي عبید القاسم بن سالمعن أ

.7بته العرب أبدلت الشین سینًا فلّما عرّ ,بالعبرانیة"المشیح"فأصله ,علیه السالم

,من أجالء الفقهاء,ین من الصحابةأدرك أكثر من مائت,شیخ اإلسالم ومفتي الحرم,بومحمدأ, عطاء بن أبي رباح-1

.5/78وسیرأعالم النبالء,3/262وفیات األعیان .ه 115توفي سنة ,وتابعي مكة وزهادها
2-ŗ̄ŷ�Áŗ�ÀŮŕƍ�Áŗ�̈ Ɔ· ƈƅ§�̄ ŗŷ�Áŗ�³ ŕČŗÉŷ�ÁÍŗ�ČǙ§�̄ ŗŷالهاشمي 

ّ
�ƑČƆÉŰ.مناف، َأُبو اْلَعبَّاس اْلُقَرِشي �ËČǙ§�¿ÃÊŬÉ±�Àŷ�ÊÁÍŗ§

řƔƅƜƎƅ§�Á² ţ�ÁÍŗ�«±ŕţƅ§�ª ÍƊËŗ�Ä±ŗƄƅ§��řŗŕŗƅ�ƌƈ£Ã��Ƌ̄ƅÃ�±ŗƄ£�ÃƍÃ��³ ŕČŗÉŸÍƅ§��ƌƊŗŕŗ�ƓƊƄ��ÉÀ
ČƆÉŬÉÃ�

ËƌÍƔÉƆÉŷ�ÊČǙ§. وهو ابن

أسد :ینظر.ابن سبعین سنة وهو, لهجرةل 68توفي بالطائف سنة,حبر هذه األمة ,خالة خالد بن الولید

.3/62ووفیات األعیان,3/187الغابة
 .1/377الزاهر -  3
 .3/156)ح س م(مادة:العین-4
كتاب ,والمستدرك للحاكم,20/364مسندأحمد,4/2248)باب ذكر الدجال وصفته ومامعه(,صحیح مسلم-5

.1/478الكسوف 
.1/767)مسح(المفردات مادة-6
 .1/388الزاهر -  7
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ما ف,  عز وجل اه هللاسم سمّ ألنه ,إلى عدم الخوض في اشتقاقه1دابن دریوذهب  

,شتقاقات هي من باب المجازأن بعض هذه اال,الزمخشرياعتبرو , 2هتكلم فیأن یبّ حَ  أ

ممسوح الوجه؛ ال ورجل,تبّركأي یُ ؛ وفالن ُیتمّسح به,به مسحة من جمال:كأن یقال

.3علیهأطلس ال نقَش  ؛هم مسیحرْ ودِ ,عین وال حاجب

اسماشتقاقترجیحمالكًا رحمه هللا ذهب إلىأنّ من ذكر ابن العربي ما :ثالثًا 

 انه كان في زمانه قوم تسّمو أل ,4من مسحه لألرض بالمشيعلیه السالم المسیح 

كان یذهب ,ألن عیسى علیه السالمأو  ,5األرضفي وذهابهم ین والسّیاحین لسیرهم ئالمشاب

.6قدمیه وصلى حتى الصباحفي األرض فأینما أدركه اللیل صفّ 

النقیب -6

ُهُم اثـَْينْ َعَشَر نَِقيًبا::هللا عز وجلعند قولعن اشتقاقهاابن العربي م تكلّ  9َوبـََعثْـَنا ِمنـْ

.]12:المائدة[

ب إذا صار نقیبا، وما نقّ ب الرجل على القوم یُ نقّ :واشتقاقه؛ یقال":فقال رحمه هللا

رف علیهم إذا صارعریفا، ولقد عرف، وٕانما قیل له كان الرجل نقیبا، ولقد نقب، وكذلك عُ 

وعلى , لقة الجمیلةطلق على الخِ ؛ ألنه یعرف دخیلة أمر القوم ومناقبهم، والمناقب تُ نقیب

.7"األخالق الحسنة

وكان أحفظ الناس وأوسعهم علما ,انتهى إلیه علم لغة البصریین,ابن درید؛ أبوبكر محمد بن الحسن بن درید-1

.4/323ووفیات األعیان ,6/2490معجم األدباء:ترجمته فيتنظر .ه 321مات سنة ,وأقدرهم شعرًا 
.1/535)مسح(جمهرة اللغة مادة:ینظر-2
دارالكتب ,سل عیون السودمحمد با:تحقیق, )ه538ت(اسم محمود بن عمروالزمخشري أبو الق,أساس البالغة-3

 .2/212) م س ح(مادة, م1998-ه1419, 1ط , بنانل–بیروت ,العلمیة
.650–1/649أحكام القرآن:ینظر-4
.1/767)مسح(المفردات للراغب األصفهاني :ینظر-5
.2/493)فصل السین(لسان العرب :ینظر-6
.2/83أحكام القرآن -7
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، ُینقب عن أمورهمألنه ":3وقال ابن فارس,2بیديالزّ و  ,1األزهريوافق في اشتقاقه فهو یُ 

.4"ینقب كما ینقب عن األسرار أو 

الفساد-7

َنا َعَلى َبِين ::ى اشتقاقها عند قوله تعالىق إلتطرّ  ِإْسَرائِيَل َأنَُّه َمْن قـََتَل ِمْن َأْجِل َذِلَك َكَتبـْ

].32:المائدة[9اْألَْرضِ نـَْفًسا بَِغْريِ نـَْفٍس َأْو َفَساٍد ِيف 

في لسان العرب تعذر المقصود وزوال المنفعة؛ فإن " دسَ فَ "وأصل ":رحمه هللافقال

�ÉċɎ::كان فیه ضرر كان أبلغ، والمعنى ثابت بدونه قال هللا سبحانه ¦� ċȏ Ê¤�ÆƨÈ
ÊŮ ¡� ƢÈǸ ÊȀ Ȉ

Êǧ�ÈÀƢÈǯ� ÌȂÈǳ

َوِإَذا تـََوىلَّ َسَعى ِيف ::وقال هللا سبحانه,أي لُعدمتا، وذهب المقصود ؛] 22: األنبیاء[9َلَفَسَدتَا

اإلذایة للخلق، واإلذایة أعظم من سد وهو الشرك أو  ؛] 205:البقرة [9اْألَْرِض لِيُـْفِسَد ِفيَها

یضره ، أو ویشبه أن یكون الفساد المطلق ما یزیف مقصود المفسد,السبیل، ومنع الطریق

.5"بغیرهأو ما یتعلق 

,ف ابن درید كسرهعّ وض-بضم ثالثه-من َفَسَد یفُسُد ,وأصل الفساد في اللغة

.6الصالحوهونقیض,والمصدر منه فساد وفسود

.9/159تهذیب اللغة -1
.4/297)نقب(مادة :تاج العروس-2
,كان رأسا في األدب,لغوي المحدثال, أبوالحسین أحمدبن فارس بن زكریا بن محمد بن حبیب القزوینيابن فارس؛-3

,1/118ووفیات األعیان,4/80األدباءمعجم :ینظر .ه395توفي سنة,"المجمل"صاحب كتاب ,را بفقه مالكبصی

.93والعقد الثمین في تراجم النحویین ص 
.5/466)نقب(مادة:مقاییس اللغة-4
.2/89أحكام القرآن -5
.2/645)دسف(مادة,وجمهرة اللغة,7/231العین :ینظر-6
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كاّفة-8

9َوقَاتُِلوا اْلُمْشرِِكَني َكافَّةً ::تكلم ابن العربي عن اشتقاقها عند قول هللا تعالى

].36:التوبة[

ه زیادة فه الذي ال یبقى بعدرْ ، وهو حَ اشُتق من ُكّفة الشيء":یقول ابن العربي

.1"وال ُیثّنى شيء من ذلك وال ُیجمعة وخاصة، علیه، ومثله عامّ 

,، تطلق على كل ما استطالوُكفٌَّة بالضم,فذكر بأنها مشتقة من ُكّفة الشيء

,ّف عن الزیادةكَ فه الذي إذا انتهى إلیهرْ طَ فه أو رْ وهي حَ ,أي حاشیته ؛كُكّفة الّثوب

.2ِكّفة المیزان:وكل ما استدار ُیقال له ِكّفة بالكسر نحو

، وال یمتنع أن د ذلك إلى االعتقاد، فرّ معناه مؤتلفین غیر مختلفین":قال الطبري

.3"یرجع إلى الفعل واالعتقاد

مصدر في موضع الحال؛وبأنهاجمیعا، تعني  ؛"ةكافّ " أنإلى القرطبي ذهب و 

.4محیطین بهم ومجتمعین:والمعنى

  األعراب-9

.]97:التوبة [9اْألَْعَراُب َأَشدُّ ُكْفًرا َونَِفاقًا::تكلم عن اشتقاقهاعند قول هللا تعالى

على معان ال تنتظم لسان العربینطلق في" عرب " أن بناء ذكر ابن العربي

ن لفظ األعراب وبین أ,ربط معانیه به همما لم یتفق لأن هذا البناءفي مساق واحد، و 

,في أحادیث كثیرة,وجاء ذكر العرب في السنة النبویة المطهرة,جاء ذكره في اآلیة

.2/501أحكام القرآن-1
 .4/1422)كفف(مادة,والصحاح, 24/324)ك ف ف(مادة,تاج العروس:ینظر-2
مؤسسة ,أحمد محمد شاكر:تحقیق, )هـ310ت(ألبي جعفر محمد بن جریر الطبري ,جامع البیان في تأویل القرآن-3

 . 14/241 ,م 2000 - هـ  1420، 1ط , الرسالة
.8/136الجامع ألحكام القرآن :ینظر-4
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:روه أسقطوا الهاء فقالواصغّ فإذا , والعرب اسم مؤنث,وذكر أن لغة العرب منسوبة لهم

.1ریبعُ 

ابن فذكر قول, اللغةونقوالته عن أئمة ,قد أطال النفس في ذكر اشتقاقهاو 

وكأنه یشیر إلى أن ,لزیم البادیة، والعربي منسوب إلى العرب هو األعرابيبأن ,2قتیبة

هذه النسبة قد تكون نسبة جنس كاألعرابي، وقد تكون نسبة لسان، وٕان كان من 

.3األعاجم إذا تعّلمها

"ثم قال ملخصاذلك الواحد وتحقیق القول أن األعراب جمع، وهو بناء له في :

ل وأحمال، مْ س وأفالس، وحِ لْ ل وأقفال، وفَ فْ ل، كقُ عَ ل وفَ عْ ل وفِ عْ ل وفَ عْ فُ :أمثال منها

ل وأجمال، ولم أجد عربا بكسر الفاء إال في نوع من النبات ال یستجیب مع سائر مَ وجَ 

، كون األعرابي منسوبا إلى األعراب، ما الذي یمنع أن یاألبنیة، ویا لیت شعري

.، ویكون األعراب هم العربمنسوبا إلى العربعربي وال

يَا :قـُْلتُ ,»ْبِغْضِين؛ فـَتـَُفاِرَق ِديَنكَ يَا َسْلَماُن، َال تُـ «:4قال النبي صلى هللا علیه وسلموقد  

� È¾ƢÈǫ�� �ċǲ ÈƳ ÈÂ�ċǄÈǟ �ÉċɎ ¦� Êň ¦Èƾ Èǿ �ÌƾÈǫÈÂ�� ÈǮ Éǔ
ÊǤÌƥÉ¢�ÈǦ ÌȈÈǯ��

ÊċɎ ¦�È¾Ȃ ÉǇ È°:» ُتْبِغُضِين تـُْبِغُض اْلَعَرَب؛ .5"»فـَ

، وهم ن العروبةبي بیّ جیل من الناس، والنسبة إلیهم عر : العرب":قال الجوهري

، وجاء في الشعر الفصیح,سكان البادیة خاصةواألعراب منهم ,أهل األمصار

.2/567أحكام القرآن:ینظر-1
ولد ببغداد "أدب الكاتب "صاحب كتاب ,النحوي اللغوي,قتیبة أبو جعفر الكاتبأحمد بن عبد هللا بن مسلم بن -2

وسیرأعالم ,3/42ووفیات األعیان,1/293معجم األدباء, ه322بمصر وهو على قضائها سنة ومات

.13/296النبالء
.2/567المصدر نفسه:ینظر-3
والمستدرك على الصحیحین , 23731قم ومسندأحمد تحت ر ,5/723)باب في فضل العرب(أخرجه الترمذي -4

.4/96)فضل كافة العرب(
.2/567أحكام القرآن -5
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ولیس األعراب جمعا لعربوالنسبة إلى األعراب أعرابي، ألنه ال واحد له,األعاریب

"1.

؛ النفقة-10

ُتْم َمتِْلُكوَن َخَزاِئَن َرْمحَِة َريبِّ ِإًذا َألَْمَسْكُتْم َخْشَيَة ::تحدث عن اشتقاقها عند قول هللا ُقْل َلْو َأنـْ

نـَْفاِق  ].100:اإلسراء[9اْإلِ

)نـََفقَ (ولتألیف ,وهي عبارة عن اإلتالف ؛في اشتقاق النفقة:ألة األولالمس":فقال

,ال َنِفق الزاد َیْنَفُق إذا فنيُیق,المراد هاهناوهو  ,أصحها اإلتالفن العرب معاٍن،في لسا

.2"وأنَفَق القوم ؛َفِني زادهم ,أفناه ؛وأنفقه صاحبه

.3"وأنفَق ماَله إنفاقًا، ِإذا أْتلفه":قالهو یوافق ابن درید في الجمهرة حیث ف

َأنَفَق :قالیُ ,)افتقر(بمعنى )أنَفقَ (إلى أن ؛ وذهب كل من الجوهري وابن فارس

.4وَمّثال له بهذه اآلیة,الرجل؛ أي افتقر وذهب ماله

ولهذا قال ,وهو یؤد إلى الفقر,والتعارض بین المعنیین ألن اإلتالف للمال اذهاب له

ْنفاِق المعروف ذهاب المال وهو مؤد إلى ":في تفسیر هذه اآلیة,اإلمام ابن عطیة واْإلِ

وقال بعض اللغویین أنفق الرجل معناه افتقر كما ,خشیة عاقبة اإلنفاقالفقر فكأن المعنى 

.5"تقول أترب وأقتر 

الفصیلة-11

].13:المعارج[9َوَفِصيَلِتِه الَِّيت تـُْؤِويهِ ::أشار ال شتقاقها عند قول هللا تعالى 

 . 1/178)عرب(مادة,الصحاح-1
.بتصرف1/18المرجع نفسه -2
.2/967جمهرة اللغة -3
 . 1038ص) نفق(مادة ,ومقاییس اللغة,4/1560)نفق(مادة ,الصحاح :ینظر-4
.3/488تفسیرابن عطیة -5
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أي  ؛والذي عندي أن الفصیلة من فصل,طعة من اللحموأصل الفصیلة الق":فقال

أي مفصولة كاألكیلة من أكل، واألخیذة من أخذ؛ وكل شيء فصلته من شيء فهو ،  قطع

.1"فصیلة؛ فهذا حقیقة فیه یشهد له االشتقاق

:وأخبرني المنذري عن ثعلب أنه قال":قال األزهري,أهل اللغةفهو یوافق جلّ 

.2"القطعة من أعضاء الجسد، وهي دون القبیلة ؛الفصیلة

.4للهروي 3ونسبه الزبیدي,أصلها القطعة من لحم الفخذلیوق

وكان  ,أقرب آبائه إلیه:أقرب عشیرته إلیه ورهطه األدنون، وقیل ؛وفصیلة الرجل

وبه فسرت اآلیة ,فصیلُة رسول هللا صلى هللا علیه وسلم,عنهرضي هللا5قال العباسیُ 

.6كما قال الزبیدي

مراد من الفصیلة ن الإ؛ أي عیلة بمعنى مفعولةباب فأنها من إلى  7ذهب ابن عادلو 

ن وأل, صل عنهم وینتمي إلیهمبون الذین فُ ؛ أقرباؤه األقر ففصیلة الرجل,الفصیلة المفصولة

.4/308أحكام القرآن-1
.7/135تهذیب اللغة -2
.11/522ولسان العرب,30/164)فصل(تاج العروس:ینظر-3
حاذق مناظر، كان أدیبا فاضال عالما بأصول اللغة صائتا ,آدم بن أحمد بن أسد الهروي أبو سعد النحوي اللغوي-4

.1/404وبغیة الوعاة,1/35معجم األدباء:ینظر. ه536توفي سنة ,حسن السیرة
�ÉÀ,ْبن عبد المطلب بن هاشم بن عبد منافالعباس-5

ČƆÉŬÉÃ�
ËƌÍƔÉƆÉŷ�ÊČǙ§�Ƒ

ČƆÉŰ �ËČǙ§�¿ÃÊŬÉ±�Àŷ,یكنى أبا الفضل، ,وصنو أبیه

وكانت له عمارة امسجد الحرام ,رئیس قریش في الجاهلیة,وكان أسن من رسول بسنیتن وقیل بثالث,بابنه

أسد :ینظر .ه32هللا عنه في خالفة عثمان سنة توفي رضي ,وقیل قبل الهجرة,ب بدرأسلم عقی,والسقایة

.2/78وسیرأعالم النبالء ,3/60الغابة
.30/164)فصل (وتاج العروس ,7/135تهذیب اللغة :ینظر-6
، أبو حفص، سراج الدینعمر بنابن عادل؛ -7

ّ
اللباب في "الكبیر صاحب التفسیر ,علي بن عادل الحنبلي الدمشقي

 . 5/58األعالم: ینظر .ه 880توفي سنة "علوم الكتاب
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یا مَ فلما كان مفصوال منهما كانا أیضا مفصولین منه، فسُ ,الولد یكون مفصوال من األبوین

.1فصیلة لهذا السبب

؛ المحاربة-11

َا َجَزاُء الَِّذيَن ::عن اشتقاقها عند قول هللا تعالى,العربي رحمه هللاتحدث ابن  ِإمنَّ

�ÉǾÈǳȂ ÉǇ È°ÈÂ�ÈċɎ ¦�ÈÀȂÉƥÊ°ƢÈÉŹ9]33:المائدة[.

وهي إشهار السالح قصد  ؛المحاربةفي تحقیق:المسألة الرابعة":فقال رحمه هللا

.2"السلب، مأخوذ من الحرب

فلم یزد ,لم یذكر فیه خالفاو , بأنه من الحرب,شتقاقهاهللا الق ابن العربي رحمه تطرّ 

أنَّثوا الَحْرب َألنهم ذهبوا فذهب األزهري إلى أنهم ,اذكره علماء اللغة في اشتقاقهاعلى م

ْلم ُیذهب بهما ِإلى الُمسالمةالُمَحاربةِإلى .3، َوكذلك الِسْلم والسَّ

.4"رابا، وتحاربوا واحتربوا وحاربوا بمعنىحاربة وحِ وقد حاربه مُ ":قال ابن منظور

العتیق ؛-12

 ]29: جالح[9َوْلَيطَّوَُّفوا بِاْلبَـْيِت اْلَعِتيقِ ::قول الباري عز وجلعندتكلم عن اشتقاقها

.

:وِفي َتسمیته بالعتیق قوالن":فقال رحمه هللا 

  .رضُوضع ِفي األَ إذ هو أول مسجدَقُدَم؛ أنه من َعُتَق أي:َأحدهما

.19/361اللباب في علوم الكتاب:ینظر-1
.2/94أحكام القرآن -2
.2/249)حرب(وتاج العروس ,5/16تهذیب اللغة :ینظر-3
.1/303لسان العرب -4
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، حسبما َعن الهوان إلى انِقَضاء الزمانمن الجبابرةَخُلَص  أي ؛َعَتقَ أنه:الثـــــــاني

.1"اُه ِمن قبلبینّ 

م ل ,أقوالخمسةإن كلمة العتیق من األلفاظ التي اختلف أهل اللغة في اشتقاقها إلى 

  :ــــــــناثنیــــــیذكر منها ابن العربي إال 

 ا ألنهبالبیت العتیق الَكْعَبُة میتوسُ ,ل شيءمن كالقدیمُ أن العتیق:األول-

.2ذهب إلیه الخلیل واألزهري,أول بیت وضع للناس-

.3أبوبكر األنبارياألزهري و ذكره  ,َخُلص من الجبابرة:الثاني-

.4ذكره ابن درید,لم یملكُه أحد من بني آدمنَُّه مي بذلك ِألَ سُ :الثالث-

,األنبارين باو  ,األزهريذكره  ,أعتقه من الغرق زمن الطوفان هللاألن :رابعال-

.5الثانيوقال بأن اشتقاقه یشبه اشتقاق 

إذا كان : ب عتیقٌ سَ حَ :من قول العرب,مي عتیقا لكرمهقیل سُ :الخامس-

.6األنباريابنذكره كذلك , َكریماً 

ماذهب إلیه الخلیل ولعّل أرجحها,رغم اختالفها وتداخل بعضهاوهذه االشتقاقات

.ألنه یشهد له القرآن والسنة ,الذي ذكره ابن العربيواألزهري وهواألول

َة ُمَبارًَكا َوُهًدى ::أما القرآن فقول الباري عزوجل ِإنَّ َأوََّل بـَْيٍت ُوِضَع لِلنَّاِس َللَِّذي بَِبكَّ

.]96:آل عمران[9لِْلَعاَلِمنيَ 

سألت رسول هللا صلى هللا علیه «:عن أبي ذر قالوأما السنة ماثبت في الصحیح

.3/285المصدر نفسه -1
.1/142وتهذیب اللغة,1/146العین:ینظر-2
 .2/178والزاهر, 1/142المصدر نفسه :ینظر-3
.1/402)ت ع ل(مادة,الجمهرة:ینظر-4
 . 2/178والزاهر, 1/142تهذیب اللغة:ینظر-5
.2/178المصدر نفسه :ینظر-6
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المسجد :ثم أي؟ قال: قلت ,المسجد الحرام:وسلم عن أول مسجد وضع في األرض قال

ثم األرض لك مسجد فحیثما أدركتك ,أربعون عاما:كم بینهما؟ قال: قلت ,األقصى

.1»الصالة فصل

.771,1/384ئي برقموالسنن الكبرى للنسا,1/370)كتاب المساجد ومواضع الصالة(صحیح مسلم -1
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لصرفیةداللة الصیغ ا:مطلب الثانيال

  ؛أبنیة األسماءداللة  :رع األولـــــفال

  ؛ولعُ صیغة فَ -1

واسم للشيء ,منه الفعللمنالفارابي أن فعوال ذكر ,1لمبالغةول لعُ صیغة فَ تأتي 

لمن كان قویًا على  اوذكر أبو هالل العسكري أنه,2قودوالوَ ,مثل الَوضوءالذي یفعل به

.4منه الفعل رلمن كثُ ول عُ فَ :خرونوقال آ,3الفعل

::تعالىقول هللاعند ؛ في أماكن عدةالصیغةوابن العربي رحمه هللا وقف مع هذه 

�Èś Ê
Êū Ƣċǐ ǳ¦�ÈǺ

ÊǷ�ƢčȈÊƦÈǻÈÂ�¦Å°Ȃ Éǐ ÈƷ ÈÂ�¦Åƾ
ÊËȈÈǇ ÈÂ9]39:آل عمـران[.

قال ,ول في اللغة من صیغ الفاعلینعُ فَ وبناء,والً عُ فَ ورًا؛صُ حَ  نإ ":فقال

وهذا بناء ,والكاتم السر ؛حجم عن الشيءوالهیوب الذي یُ  ؛البخیل ؛الحصور:اعلماؤن

بمعنى مرسل، ولكن رسول :تقولعل،فْ بمعنى مُ ولعُ فَ وقد جاء :إلى أن قال......,فاعل

درة في شرعه، فأما شرعنا ا عن النساء عن قُ وٕاذا ثبت هذا فیحیى كان كافّ ,الغالب ما تقدم

.5"فالنكاح

.4/28دراسات ألسلوب القرآن :ینظر-1
مؤسسة دار الشعب ,أحمد مختارعمر:تحقیق, )هـ350ت(إبراهیم إسحاق بن إبراهیمالفارابي أبو,دیوان األدب-2

 .1/85,م 2003 -هـ  1424 ,القاهرة  - للصحافة والطباعة والنشر
إلسالمي مؤسسة النشر ا,بیت هللا بیات:تحقیق, )هـ395ت(بن عبد هللا العسكري أبوهالل الحسن,الفروق اللغویة-3

.115-114ومعاني األبنیة ص ص, 24 ص, هـ1411 ,2ط ,التابعة لجماعة المدرسین
المكتبة ,مید هنداويعبد الح:تحقیق, )هـ911 ت(السیوطي جالل الدین ,الجوامعشرح جمعهمع الهوامع في-4

عدنان درویش ومجمد :تحقیق, )ه1094ت(اء أیوب بن موسى الكفوي أبو البق,والكلیات,3/75,مصر-التوفیقیة

.114ومعاني األبنیة ص, 843ص, م2012 –ه1433, 2ط , سوریا–دمشق,سسة الرسالةمؤ ,المصري
.بتصرف 1/326أحكام القرآن-5
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ثم نجده ,وًال لمن كان قویا على الفعلعُ من یرى أن فَ رأي یؤید المعنى وهو بهذا 

9َطُهورًانـَْزْلَنا ِمَن السََّماِء َماءً َوأَ ::عند قوله تعالى س أكبرفَ بنَ یتحدث عن هذه الصیغة

.]48: الفرقان[

هذا منتهى لباب كالم العلماء، وهو بالغ ":بعد عرضه ألقوال الفقهاءرحمه هللا فقال 

.شریفاً العربیة فوجدت فیها مطلعاً تأملته من طریقفي فنه، إال أني

للمبالغة، إال أن المبالغة قد تكون في الفعل المتعدي كما قال "ولعُ فَ "وهو أن بناء -

:1رــــالشاع

.2....***.......................هاانُ مَ سِ وقَ سُ ل السیفِ صْ بنَ وبٌ رُ ضَ 

:3وقد تكون في الفعل القاصر كما قال الشاعر-

.4لن تفضّ ق عَ نتطِ حى لم تَ الضُّ ومَ ئُ نَ .................................***

صفه األول بالمبالغة في الضرب، وهو فعل یتعدى، ووصفها الثاني بالمبالغة في فوَ 

هوریة الماء لغیره من الحسن نظافة، ومن الشرع النوم، وهو فعل ال یتعدى، وٕانما تؤخذ طَ 

.5» ورهُ بغیر طَ هللا صالةً ال یقبلُ «:)أي النبي علیه الصالة والسالم ( ؛طهارة، كقوله

لوجه آخر، لیس من هذا كله، وهو العبارة به عن آلة الفعل "ولعُ فَ "وقد یأتي بناء -

فإنه عبارة عن الحطب وعن الطعام ,ور بفتح الفاءحُ ود وسَ قُ وَ :ال عن الفعل، كقولنا

زوج , من قصیدة یرثي فیها أبا أمیة بن المغیرة ,عم النبي صلى هللا علیه وسلم,بن عبد المطلبقائله أبوطالب-1

.عاتكة بنت عبد المطلبأخته 
,1/57وهومن شواهد سیبویه,11الدیوان ص :ینظر.إذا َعِدمُوا زادًا فإّنَك عاِقرُ :وعجزه,البیتهذا صدر-2

.4/242وخزانة األدب ,2/346وأمالي ابن الشجري,2/14والمقتضب 
.امرؤ القیس یصف امرأة -3
.23شرح القصائد العشرص :ینظر..."َوُیْضِحى َفتِیُت الِمْسِك فْوَق ِفراَشها":البیت وصدرهعجز-4
وصحیح ابن ,139,1/87وسنن النسائي برقم, 1/100)هورصالة بغیر طباب ال یقبل هللا (سنن ابن ماجه -5

.1/8)باب نفي قبول الصالة بغیر طهور(خزیمة
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هور یكون بفتح الطاء أیضا خبرا عن اآللة التي بأنه طَ ر به، وكذلك وصف الماء المتسحّ 

.1"یتطهر بها

الغالب علیهاّ إذا كانت هو , "ولعُ فَ "وهذا الوجه األخیر الذي ذكره ابن العربي لبناء

ونحن مع من یرى أن هذا البناء في المبالغة ":السامرائي في معاني األبنیةقال ,للمبالغة

,كالَوضوءول غالباً عُ یكون على فَ فعل بهاسم الشيء الذي یُ  فإن ,منقول من أسماء الذوات

ماتوقد والوقود هو ,بهالماء الذي ُیتوضأضوء هوفالوَ ,خورسول والبَ والغَ حورقود والسَّ والوَ 

.2".....به النار

وال من عُ فإن ذكرت فَ ":فقالفي وجوه هذه الصیغةوقد أشار المبرد إلى فارق دقیق 

ألنك  ,روبول ولیس بمنزلة ضَ سُ وذلك نحو قولك هذا رَ ؛ علیجر مجرى الفل لمعْ غیر فِ 

,علكثر الضرب منه فإذا قلت رسول لم ترد به معنى فِ روب لمن یُ تقول رجل ضارب وضَ 

را من ثّ كَ ولیس رسول مُ ,سلرْ رسل والمفعول مُ سل یُ رْ إنما ترید أن غیره أرسله والفعل منه أَ 

.3"رسل مرة واحدة فلیس للمبالغةأن یكون أُ ألن رسوال قد یستقیم,سلرْ مُ 

سیبویه  قول العرب قد یكون مصدرا فیما حكى, وراهُ وذكر الراغب األصفهاني أن طَ 

ویكون  ,عوط طور والسَّ ویكون اسما غیرمصدر كالفَ ,وتوضأت َوضوءاتطهرت َطهورا :

حفظ منها كما قال ، لم یُ عول قلیلةلكن المصادر التي جاءت على فَ ,4سولصفة كالرَّ 

هور ضوء والطَ والوَ الَوقود ؛ سوى5الحسن بن عصفورستاذ أبيألل اهذكر  ناسبا,أبوحیان

.3/437أحكام القرآن-1
.115معاني األبنیة ص-2
دارالكتب ,محمد عبد الخالق عضیمة:تحقیق, )ه285ت(عباس محمد بن یزیدالمبّرد أبوال,كتاب المقتضب-3

 .2/116, م 2013- ه1434 ,القاهرة-المصریة
.4/30ودراسات ألسلوب القرآن ,526المفردات في غریب القرآن ص :ینظر-4
حامل لواء العربیة باألندلس :علي بن مؤمن بن محمد، الَحْضَرمي اإلشبیلي، أبو الحسن المعروف بابن عصفور-5

 . 5/27واألعالم, 2/210الوعاة بغیة:ینظر.ه 669وتوفي سنة, ه597ولد سنة ,في عصره
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,الباب في المصدر منهاهو الضم أنإلى أبو الفتح ابن جني  ذهبو , 1بوللوع والقَ والوَ 

:یقول في قولهم)أي ابن األنباري(؛وكان أبو بكر":قال,وبالفتح هوصفة لمصدر محذوف

:إن هذا المفتوح لیس مصدًرا؛ وٕانما هو صفة مصدر محذوف، قال:توضأت َوضوًءا

توضأت ُوضوًءا حسًنا؛ ألن الَوضوء عنده صفة :توضأت ُوضوًءا َوُضوًءا؛ لقولك:وتقدیره

.2"من الوضاءة

  ؛ الــعّ ـفَ صیغة -2

,قلت فّعالالفعل؛ثیرأردت تكإذا ف ,3وقوعا في القرآن صیغ المبالغةأكثرمن وهي 

وقتًا بعد وقت قیل فّعالالفعلعلإذا فُ ":هالل العسكريوقال أبو,4كقّتال وضّراب وشّتام

.6ّعاًال لمن صار له  كالصناعةوجاء في الهمع أن فَ ,5"مثل عّالم وصّبار

منقوال عن فّعال في ,فاضل السامرائي مذهب من یرى أن فّعاال في المبالغة حرجّ و 

.7إلى آخرألن األصل في المبالغة هو النقل من شيء,الصنعة 

9الّرَِجاُل قـَوَّاُموَن َعَلى النَِّساءِ ::تعالى قوله تكلم عنها ابن العربي عند"قّوام"لفظ و  

.]34:النساء [

عل من قام، المعنى هو أمین علیها یْ ال وفَ عّ فَ م، وهوام وقیّ قال قوّ یُ ":رحمه هللاقالف 

.8"ه ابن عباس، وعلیها له الطاعة صلحها في حالها؛ قالیتولى أمرها، ویُ 

.6/147دراسات ألسلوب القرآنو , 1/166البحر المحیط :ینظر-1
.1/63المحتسب -2
.4/3دراسات ألسلوب القرآن :ینظر-3
.2/112كتاب المقتضب :ینظر-4
.107ومعاني األبنیة ص,24الفروق اللغویة ص-5
.3/75همع الهوامع-6
.108األبنیة صمعاني :ینظر-7
.1/530أحكام القرآن-8
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وهذا , 1وقد ذكره الشیخ عبد الخالق عضیمة مع ماجاء في القرآن على صیغة فّعال

,2مداوم على صنعته مالزم لهاالبناء یقتضي المزاولة والتجدید ألن صاحب الصنعة 

,3"ب عنهنأي یقومون بالنفقة علیهن والذَ ":؛ قال القرطبي على النساءفالرجال قّوامون 

على  استرعاه هللا وهو الذي ,مة للزوج على الزوجة مدة الزوجیةومعلوم بأن النفقة الز ,

  .أهله وولده 

  ؛لةعْ صیغة فَ -3

,كما جاءوا بتمرٍة على تمرٍ علةٍ فَ فإذا جاءوا بالمرة جاءوا بها على ":قال سیبویه

ه على أتیته إتیانًة، ولقیته لقاءًة واحدًة، فجاءوا ب: وقالوا ,دًة وأتیت أتیةً عْ قعدت قَ  ؛وذلك

ونحو إتیانٍة ,اءًة واستدرج استدراجةً أعطى إعط: كما قالوا,المصدر المستعمل في الكالم

.4"على َفْعلةٍ قلیٌل، واالطراد 

كما یؤتى ,، وشتمته َشْتمةةضربته َضْرب"نحو ,"َفْعلة"ة الواحدة من الفعل الثالثيفالمرّ 

.5السم الهیئة كِجلسة وِمیتة"ِفْعلة "ب

].229:البقرة[9الطََّالُق َمرَّتَانِ ::قوله تعالىعند ابن العربي رحمه هللایقول

لة الواحدة في األصل، لكن غلب علیها عْ اللغة عن الفَ وهي عبارة في  ؛مرة":فقال

.1"ستعمال فصارت ظرفااال

.4/4لمرجع نفسها: ینظر-1
إمیل بدیع : قدم له, )هـ643ت(ابن یعیش أبو البقاء موفق الدین األسدي,وشرح المفصل,3/161المقتضب :نظری-2

 .109صومعاني األبنیة  ,  6/3, م 2001 - هـ 1422،  1ط , لبنان–ار الكتب العلمیة، بیروت د, یعقوب
.5/110تفسیر القرطبي -3
محمد بن عبد :وعّلق علیهقّدم له , )ه1315(حمد بن محمد الحمالويأ, وشذا العرف,4/45الكتاب لسیبویه-4

.38ومعاني األبنیة ص,  61- 60ص  الریاض,دار الكیان للطباعة والنشر ,المعطي
, م 1954-هـ 1373, 1ط , إحیاء التراث القدیمدار , )هـ392ت(ن جني أبو الفتح عثماناب,المنصف:ینظر-5

علي توفیق :حققه وقّدم له, )هـ471ت(القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني أبوبكر عبد ,المفتاح في الصرفو , 179ص

شرح المفصل البن یعیشو ,  66-65ص ص , م 1987 - هـ  1407, 1ط , بیروت–الَحَمد ، مؤسسة الرسالة 

. 39- 38صومعاني األبنیة ص ,4/68
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فقال هذا ,عترض فیها أبوحّیان على الزمخشريالتي ا من المواضعوهذه اآلیة 

, كیْ ك وهذا ذَ یْ لبیك وسعدَ :وجعلها مثل ,ریبها التكر راد إنها من باب التثنیة التي یُ :األخیر

.2في نفس األمرما مخالف لقبل، ویلالظاهر لـِما قأبو حیان بأن ذلك مناقض في وردّ 

؛ عیلة بمعنى مفعولةفَ -4

فدخلت علیه التاء فحولته من ,أصل فعیلة فعیل التي هي من أبنیة الصفة المشبهة

.3كیلة كالذبیحة والنطیحة واأل,سمیةاال الصفة إلى

ِيت ِيف ُحُجورُِكْم ِمْن ::عند قوله تعالىالعربي رحمه هللا ابن تكلم عنها َورَبَائُِبُكُم الالَّ

�ċǺ ÊÊđ �ÌǶÉƬÌǴÈƻ È®� Êļ ċȐ ǳ¦�ÉǶ Éǰ
ÊƟƢÈǈ
Êǻ9.]23:النساء[.

:من قولك,مفعولةواحدتها ربیبة، فعیلة بمعنى  ؛)وربائبكم(:قوله تعالى":قال ف

حجر الرجل أو في في ى أمرها، وهي محرمة بإجماع األمة، كانت ربها، إذا تولّ ها یَ ربّ 

.4" هاأمّ حجر حاضنتها غیرِ 

المربوبة، وهى بمنزلة :امرأته، ویقال لهابنت:ربیبة الرجل":وفي مجاز القرآن

.5"قتیلة ومقتولة

,فالربیبة هي بنت امرأة الرجل من غیره، وهي بمعنى مربوبة، ألن الرجل هو َیُربَُّها

.6ویجوز تسمیتها ربیبة ألنه تولى تربیتها

.1/259أحكام القرآن -1
, ) ه1096ت(ألبي زكریا یحیى بن محمد الشاوي ,حاكمات بین أبي حیان وابن عطیة والزمخشريالم:ینظر-2

 .1/88, م 2009- ه1430, 1ط , لبنان -بیروت,دار الكتب العلمیة,محمد عثمان:تحقیق
 .65صومعاني األبنیة ,2/142الرضي على الشافیة :ینظر-3
.1/486أحكام القرآن -4 .
 1381,القاهرة  –مكتبة الخانجى,سزگین ادؤ محمد ف:تحقیق, )هـ209ت(أبوعبیدة معمر بن المثنى ,مجاز القرآن-5

 .1/121,ه 
.2/34معاني القرآن للزجاج -6
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يَةُ ::في اآلیةیضاً فعیلة بمعنى مفعولة أوجاء الحدیث عن- 9َوالنَِّطيَحةُ َواْلُمتَـَردِّ

 وقرأ ,تنطحها األخرى بقرونهاوهي الشاة :النطیحة":فقال رحمه هللا,]3:المائدة [

.1"مفعولةالمنطوحة، وهي فعیلة بمعنى:میسرةأبو 

�Æǂ::عند قوله تعالىوتحدث عنها- ÌºȈÈƻ �ƢÈȀ Ȉ
Êǧ�ÌǶ Éǰ Èǳ�

ÊċɎ ¦�ÊǂÊƟƢÈǠÈǋ � ÌǺ
ÊǷ�ÌǶ Éǰ Èǳ�ƢÈǿ ƢÈǼÌǴÈǠÈƳ �ÈÀÌƾÉƦÌǳ¦ÈÂ9] الحج

:39[.

أنها :وحقیقتها,یختلفوا أنها المعالم، ولم شعیرةواحدها :"شعائر هللا":  قوله ":فقال

نت، وعلمت، وتحققت؛ كله دریت، وتفطّ  ؛وشعرت,مفعولةرت، بمعنى عَ من شَ فعیلة

.2"متعلقات في العرف، هذا معناه لغةبمعنى واحد في األصل، وتتباین ال

  ؛ ل بمعنى مفعولعَ فْ مَ -5

َوَجَعْلَنا اْبَن َمْرَميَ َوُأمَُّه آيًَة ::تعالىام ابن العربي رحمه هللا عند قول هللاإلمتطرق لها

.]50:المؤمنون [9َوآَويـَْناُمهَا ِإَىل رَبـَْوٍة َذاِت قـََراٍر َوَمِعنيٍ 

معن الماء :ویقال,مفعولل بمعنى عَ فْ یرید به الماء، وهو مَ  ؛)ومعین(: قوله ":فقال

 فقد ,اءوافق فیهما الفرّ وهذان الوجهان ,3"إذا سال، فیكون فعیل بمعنى فاعلوأمعن

، ولك أن َتجعل المعین مفعوًال من العیون,الماء الظاهر والجاري:وقوله ومعین":قال

لكنه استبعد الوجه ,یضاً أ الزجاجو  ,4" نعْ ـوأن تجعله َفعیًال من الماعون ویكون أصله المَ 

"َفِعیال "بعضهم یجوز أن یكون وقال,ماء جار من العیون ؛)ینٍ عِ مَ (و ":لّماقال,الثاني

.5"الشيء القلیل؛ ْعن في اللغة ـید ألن المَ وهذا بع,ونِ اعمن المْعِن، مشتقا من الم

.2/23أحكام القرآن -1
.2/19أحكام القرآن -2
3/321المصدر نفسه -3
.2/237معاني القرآن -4
.4/15معاني القرآن وٕاعرابه -5
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الماء الظاهر الجاري على وجه األرض، وهو وصف جرى على المعین؛:قیلو 

.1موصوف محذوف، أي ماء معین، لداللة الوصف علیه

؛یلة بمعنى مفعول عِ فَ -6

َوَحَالِئُل َأبـَْناِئُكُم ::قوله تعالى:المسألة التاسعة":قال اإلمام ابن العربي رحمه هللا 

,أي محللة لة؛مفعّ واحدتها حلیلة، وهي فعیلة بمعنى  ؛]23:لنساءا[ :9الَِّذيَن ِمْن َأْصَالِبُكمْ 

فابن ,2"آبائهمم هللا على اآلباء نكاح أزواج أبنائهم، كما حرم على األبناء نكاح أزواجرّ حَ 

.والیذكر غیره,یها مذهب الزجاجالعربي رحمه هللا یذهب ف

ابن الرجل، ال تحل لألب، زوجةجمع حلیلة وهي  ؛الحالئل أنب:یرىالزجاجف 

.3مشتق من الحالل)أي محّللة( ؛َحّلةوحلیلة بمعنى مُ 

، فهي حیث حلّ  جألنها تحل مع الزو ,میت حلیلةسُ :إلى أن الحلیلةأبوحّیانوذهب 

.4كر قول الزجاجوذ ,فعیلة بمعنى فاعلة

ومرجع ,5بمعنى المفعولأو  ,بمعنى الفاعلفعیلة تكون  ؛قال الرازيكما حلیلة هناالف 

.ومرجع الوجهین إلى االشتقاق 

,ما ذهب إلیه الزجاج وابن العربيو وه ,ن الحلیلة بمعنى المفعولإ:إذا قلنا-

:ذكرهما الرازي,وجهینفهذا بناًء على أنها مشتقة من 

أي  ؛حّلةتكون بمعنى المُ ل الذي هواإلباحة، فأن تكون الحلیلة مشتقة من الحِ :ولاأل

.المحّللة

.18/67لتحریر والتنویرا-1
.1/487أحكام القرآن-2
.1/35معاني القرآن وٕاعرابه -3
.3/554البحر المحیط في التفسیر:ینظر-4
-بیروت,التراث العربيدار إحیاء , )هـ606ت(الرازي فخرالدین أبوعبد هللا محمد بن عمر ,مفاتیح الغیب:ینظر-5

 .10/29 ,هـ  1420,  3ط , لبنان
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.1محل الحلوللول، فالحلیلة عبارة عن شيء یكون من الحُ أن تكون مأخوذة:ثانيال

فه ضعّ یُ ,فعیل بمعنى مفعول أي وجه؛إلى أن هذا ال تفسیر اللبابوذهب صاحب 

.2مجرى الجوامد كالنطیحة، والذبیحةى رَ إنه جَ :قالاللهم إال أن یُ ,تاء التأنیثدخول 

ففیه ,ذهب إلیه أبوحیانما هوو  ,الحلیلة بمعنى الفاعل إن:أما إذا قلنا-

:وجهان أیضا

حالن في ثوب واحد وفي كأنهما یَ ,كل واحد منهما باآلخرأنها لشدة اتصال:األول

.منزل واحد لحاف واحد وفي 

في قلب صاحبه وفي روحه لشدة ما بینهما أن كل واحد منهما كأنه حالّ :الثاني

.3 فةـــمن المحبة واألل

؛ال عَ فْ صیغة تِ -8

" على ,إذا أرید به التكثیر والمبالغة,المصدر من الفعل الثالثي المجردصاغیُ 

یان بْ بكسر التاء إال التِّ "ِتْفعال"المصادرولیس في,4والتَّرداد,والتَّلعاب,كالتَّهدار,"َتْفعال

.5بالفتح"عالَتفْ "عداهما وما ,قاءلْ والتِّ 

.10/29المصدر السابق -1
.6/294اللباب في علوم الكتاب :ینظر-2
وذكرالرازي هنا أن جاریة االبن تدخل في الحرمة كحلیلة االبن بمجموع هذه ,بتصرف 10/29مفاتیح الغیب -3

.رفت في كالمه ولذلك تص,وهذا محله األحكام الفقهیة ,األوجه
.31ومعاني األبنیة ص,326والكلیات ص ,4/67شرح ابن یعیش على المفصل:ینظر-4
.4/67شرح ابن یعیش على المفصل :ینظر-5
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يـَْعَمُلوَن َلُه َما َيَشاُء ِمْن ::المسألة الثالثة قوله تعالى":رحمه هللاقال اإلمام ابن العربي 

فإن األسماء التي جاءت غریب؛ ال، وهو بناء ثَ مْ واحدتها تِ  ؛ ]13: سبأ [9َحمَارِيَب َوَمتَاثِيلَ 

.1"قلیلة منحصرة"ال عَ فْ تِ " على

كلها  ,وٕان ذكر بأنها ستة عشر,عشر مثاالً خمسة"ِتْفعال"لذكر ابن العربي ف

":قالبأنه بن درید ال ناسبا إیاهاوذكرها  ,أسماء ماعدا التِّْبیان والتِّْلقاء فمصادر

.كثیر الكالم م؛الَ كْ رجل تِ -1

 . مقْ اللّ قام؛ كثیر لْ وتِ -2

 . اباح؛ كذّ سَ مْ ورجل تِ -3

 . رابراب؛ قریبة العهد بالضِ ضْ وناقة تِ -4

 .اممَ راد؛ بیت صغیر للحَ مْ والتِ -5

.خاط أحدهما باآلخرثوبان یُ  اق؛فَ لْ وتِ -6

.معروف: اففَ جْ والتِ -7

.معروف:ثالمْ وتِ -8

.من البیان:یانبْ وتِ -9

.بالتكقُ  ؛اءٌ قَ لْ وتِ -10

.للیل؛ قطعةمن ااءٌ وَ هْ وتِ -11

.؛ موضعارٌ شَ عْ وتِ -12

.ال؛ قصیربَ نْ تِ ورجل-13

.؛ كثیر اللعبابٌ عَ لْ وتِ -14

الم ابن هذا ك, 2"فهذه ستة عشر مثاال , قالدة ؛1ارٌ صَ قْ وتِ -15

رجعت وقد  ,لكنه لم یذكر إال خمسة عشر مثاالً ,العربي نقال عن ابن درید

.4/7أحكام القرآن-1
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الثانیة و  ,التي حققها األستاذ محمد البجاوي؛ األولى ,ث نسخ مختلفة للكتابلثال

بتحقیق األستاذ والثالثة ؛التي ,محمد  عبد القادر عطاالشیخ التي علّق  علیها 

فوجدتها متفقة على ,قلت لّعله اختالف نسخ ف, سماعیلإالدكتور محمد بكر 

المثال أما,ي بستة عشرمع تصریح ابن العرب ,فقط ذكر خمسة عشر مثاال

:الذي ذكره ابن درید هوعشرالسادس

.3عموض: راكِتبْ -16

لي أو ب من الحُ رْ ضَ  ؛مارِتعْ  وهو ,حیانيموضعا آخرنسبه للِّ أي ابن درید  ؛وزاد

.4القالدة

  ؛لى وفُـعْ  لىعْ ـصیغة فَ -9

"َفْعلى"وصیغة ,وقد تجمع جمع تكسیر,األصل في الصفات أن تجمع جمعا سالما

.5من أبنیة جمع التكسیر للصفات

أّما ما كان على َفْعَلى من ذوات الیاء فإن یاءه تُقلب واوا ِإذا كان ":دقال المبرّ 

.6"فأما االسم فالَفْتوى َوالتَّقوى والَدْعوى,وتترك یاء على هیئتها ِإذا كان نعتا,اسما

واوا لیفّرقوا بین االسم قلبوها,والمها یاء,اسمافإذا كانت َفْعلى":7قال الثمانینيو  

ولو كانت وصفا لقالوا ,وهو من شریت ووقیت وثنیتَثْنوىو َتْقوى وَشْروى : قالوا, والصفة

.1"َخْزیا: ا قالوامك َشْریا وَتْقیا وثَْنیا

.2/1250الجمهرة :ینظر.؛ ِمخنقة ُتطیف بالُعُنق"ِتْقَصار"أن  :ذكر ابن درید-1
.بتصرف8-4/7أحكام القرآن -2
.2/1250)باب ماجاء على ِتْفعال(جمهرة اللغة :ینظر-3
.2/1250المرجع نفسه:ینظر-4
.148معاني األبنیة ص :ینظر-5
.1/306المقتضب -6
قریة من نواحي "ثمانین"أبو القاسم عمر بن ثابت الثمانیني الضریر النحوي؛ والَثَماِنیني نسبة لقریة الثمانیني؛-7

سمیت بعددالذین خرجوا من السفینة مع نوح ,وهي أول قریة بنیت بعد الطوفان ,عند جبل الجوديجزیرة ابني عمر 
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  ؛"َفْعلى"أّما صیغة -

�Ìǲ::تعالى قولهعند ,ابن العربي رحمه هللا لها أشار ÈǠÌÈŸ�ÈċɎ ¦�¦Ȃ ÉǬ ċºƬÈºƫ�ÌÀ
Ê¤�¦ȂÉǼÈǷ¡�ÈǺ ȇ

Êǀ ċǳ¦�ƢÈȀ ČºȇÈ¢�ƢÈȇ

.]29:األنفال [9َلُكْم فـُْرقَاناً 

 قَ من وَ  لىَفعْ وأنها ,قد تقدم القول في التقوى وحقیقتهاو  ":فقال
َ
وواقیة، ي وقایةً قِ یَ ى

.2"ومعصیته وقایة وحجاباأبدلت الواو تاء لغة؛ وذلك بأن یجعل بینه وبین مخالفة هللا

نَـُهْم َوِممَّا َرَزقْـَناُهْم يـُْنِفُقونَ َوَأْمُرُهْم ::في قوله تعالى"ُفْعلى"وأشار إلى .]37:شورىال[9ُشوَرى بـَيـْ

رض األمر على إذا عُ ؛ ور شوراشُ یَ شارَ لى منُفعْ الشورى :الثانیةالمسألة ":فقال

.3"وفي حدیث أبي بكر الصدیق أنه ركب فرسا یشوره,، حتى یعلم المراد منهالخیرة

وذلك ُفعلى إذا كانت اسما وذلك ":واوا فیه الیاءقال سیبویه في باب ما تقلب 

جریت مجرى األسماء التي الألنها ال تكون وصفًا بغیر ألف والم، فأُ والُكوسى ,الطوبى

ا ما كان من ذلك اسما فإن یاءه تقلب واوا لضمة أمّ ":وقال المبرد,4"تكون وصفاً 

.5"وسىى والكُ وبَ وذلك نحو قولك الطُّ ,ما قبلها

یاء قلبت الیاء وتكون اسًما، فإذا كانت اسًما وعینها,تكون وصًفا"ُفْعَلى"فصیغة

انت وٕان ك ,بیِّ من الَكْیس والطَ الُكوَسى والُطوبى : فقالوا, لسكونها وانضمام ما قبلها,واًوا

من من دنا یْدنو و ,الُعلیا و الدُّنیا: قالواف ,قلبت واوها یاء ,واًوا واستعملت اسًما"ُفْعلى"الم 

"، وشرح كتاب أخذ النحو عن أبي الفتح ابن جني,كان عالما بالنحو عارفًا بقوانینه,علیه السالم وكانوا ثمانین

2/217وبغیة الوعاة,3/343ألعیانوفیات ا:ینظر. ه442توفي ,تامًا حسنًا أجاد فیهالبن جني شرحًا "اللمع 
,مكتبة الرشد ,بن سلیمان البعیميإبراهیم:تحقیق ,)هـ442ت(الثمانیني أبو القاسم عمربن ثابت ,شرح التصریف-1

 .536ص: م 1999-هـ1419 , 1ط 
.2/393أحكام القرآن -2
.4/91المصدر نفسه -3
.4/364الكتاب -4
.1/168المقتضب -5
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أخّف من الّصفةلكونه بین االسم والّصفة، وكان التغییر في االسم أولى للتفرقة ,عال َیْعُلو

.1على كّل وجه 

  ؛ لعَ فْ صیغة مَ -11

إن كان المضارع ,صاغ من الثالثىفیُ ,صیغ اسم الزمان والمكانمن )َمْفَعل(

قى، وْ مى، ومَ رْ هب، ومَ ذْ صر، ومَ نْ كمَ م مطلقا، معتل الالّ ، أو مضموم العین، أو مفتوحها

.2ضىرْ اف، ومَ خَ ام، ومَ قَ عى، ومَ سْ ومَ 

:منها عن هذه الصیغة في عدة مواطن ابن العربي رحمه هللا  متكلّ 

Ȅ::قوله تعالىعند - čǴÈǐ ÉǷ�ÈǶ Ȉ
Êǿ¦Èǂ Ìºƥ
Ê¤�Ê¿ƢÈǬÈǷ�ÌǺ

ÊǷ�¦ÂÉǀ Êċţ ¦ÈÂ9] 125:البقرة[.

بفتح العین، من لعَ فْ مَ  هو: في تحقیق المقام: األولىالمسألة :فیها مسألتان":فقال 

.3"ب بفتح العین أیضا، من ضرب رَ ضْ ، كمَ قام

.المقام هنا مكان القیام، وهو یصلح للزمان والمصدر أیضاً :"وفي تفسیر ابن عادل

اكن قبلها، وقلبها  "الواو" بنقل حركة لّ عِ فأُ  " َمْقَوم":صلهأو   عبر به عن لفًا، ویُ أإلى السَّ

:4عبر عنهم بالمجلس؛ قال زهیرالجماعة مجازًا؛ كما یُ 

.5"َوَأْندَیٌة َیْنَتاُبَها الَقْوُل َوالِفْعلُ ***وِفیِهْم َمَقاَماٌت ِحَساٌن ُوُجوُهُهمٍ 

َوَيْسأَُلوَنَك ::وهي قوله تعالى,لها عند اآلیة الحادیة والستین من سورة البقرةوأشار-

.]222:البقرة [9اْلَمِحيِض ُقْل ُهَو َأًذى فَاْعَتزُِلوا النَِّساَء ِيف اْلَمِحيضِ َعِن 

.مابعدها و  533شرح التصریف للثمانیني ص:ینظر-1
.41ومعاني األبنیة ص,71وشذا العرف ص,3/326همع الهوامع -2
.1/59أحكام القرآن -3
.6/245والمعجم المفصل ,113البیت في دیوانه ص-4
.2/463اللباب في علوم الكتاب-5
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,1"من حاض یحیض إذا سال حیضا,لعَ فْ مَ في تفسیر المحیض وهو ":فقال

,راد به المصدریُ ,فعلى األول,بالفتح وبالكسر)لَمفع(قد یكون من,فالمحیض هنا

، ن، والزماروُیراُد به المصد":قال ابن عادل,الزمان والمكانیراد به ,الثانيوعلى 

ٍل حاِضت المرأَُة تحیُض، َحیضًا وَمِحیضًا، وَمحاضًا، َفَبَنْوه على َمْفعِ :، تقولنوالمكا

.2"والفتحِ وَمْفَعل بالَكسرِ 

:"فقال,في المعنىفي البنیة الناتج عنه تعدد وقدأشار ابن العربي لهذا اإلشكال

عبارة عن الزمان أم عن المكان أم  ؛كونیل، من حاض، فعن أي شيء المحیض، َمْفعَ 

إنه عبارة عن زمان الحیض وعن مكانه، وعن :عن المصدر حقیقة أم مجاز؟ وقد قیل

.3"الحیض نفسه

:4الَمْفَعل ِمْن َیْفِعل بكسر العیِن ثالثة مذاهبأن في  ذكرو 

مرادا به المصدر، وتكسر مرادا به الزمان أنه كالصحیح، فتفتح عینه : اـــأحده

.والمكان

المحیض:لمصدر خاصة، كما جاء هنار بین الفتح والكسر في اأن یتخیّ :والثاني

.أعني، الكسر، والفتح فاقتاسا:أنه كثر هذان الوجهان:والمحاض، ووجه هذا القول

.مع فیه الكسر، أو الفتحأن یقتصر على السماع، فیما سُ :والثالث

:ثالث تأویالت ,یحتمل معنى اآلیة "مفعل"فعلى اختالف بنیة 

.؛ أي موضع الحیض أن یراد به المكان-1

.؛ أي زمن الحیض أن یراد به الزمان-2

.1/221أحكام القرآن -1
.4/63الكتاباللباب في علوم -2
.1/222أحكام القرآن -3
.4/64المرجع نفسه-4
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.أن یراد به المصدر؛ أي الحیض -3

؛ أعني وكلها متقررة,ینتظم به المعنى,هذه المعاني تستلزم تقدیر محذوفوكل

,أنس الذي ذكره في سبب هذه اآلیةوحدیث,معنى اآلیةمرویة عن السلف في

.1كماذكر ابن العربي,متقدرعلیها كلها تقدیرا صحیحاً 

  ؛أْفَعل في التفضیل-12

من المصدر للداللة على أن شیئین اشتركا فى صفة، وزاد صاغ اسم التفضیلیُ 

.2"من عمرومُ رَ كْ أَ  زیدٌ "ـــك :"أْفَعل"على   ویأتي,أحدهما على اآلخر فى تلك الصفة

َس ::عند بسط أحكام قول هللا تعالىابن العربي  ق لهاتطرّ  َال تـَُقْم ِفيِه َأبًَدا َلَمْسِجٌد ُأّسِ

.]108:التوبة [9َعَلى التـَّْقَوى ِمْن َأوَِّل يـَْوٍم َأَحقُّ َأْن تـَُقوَم ِفيهِ 

ل ال یدخل إال بین عَ فْ الحق، وأَ ل من عَ فْ هو أَ  ,"َأَحقُّ :"قوله تعالى":فقال رحمه هللا 

.3"لعَ ى بأفْ حلّ شیئین مشتركین، ألحدهما في المعنى الذي اشتركا فیه مزیة على اآلخر، فیُ 

,المسجد النبوي في الحقأو  ,شكل هنا مشاركة مسجد الضرار مسجد قباءوقد استُ 

اعتقاد  يأ ؛اعتقاد بانیهفذهب ابن العربي إلى أن تخّریج ذلك على,وهو مسجد باطل

أو  صلى هللا علیه وسلمواعتقاد أهل مسجد النبي  ,حقمسجد الضرار أنه على الذین بنو

.4قباء أنه حق

إْذ ،حقیقٌ :لیس للتفضیل، بل بمعنى,هنافي اآلیة)َأَحقُّ (وذهب البعض إلى أن 

.5ال مفاضلة بین المسجدینِ 

.ومابعدها 1/220أحكام القرآن:ینظر-1
.66شذا العرف ص:ینظر-2
.2/587أحكام القرآن -3
.8/261والجامع ألحكام القرآن ,2/587المصدر نفسه:ینظر-4
.10/208اللباب في علوم الكتاب :ینظر-5
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ْجُن َأَحبُّ ِإَيلَّ ِممَّا َيْدُعوَنِين ِإلَْيِه ::وكذالك عند قول هللا تعالى- 9قَاَل َربِّ الّسِ

.]33:یوسف[

في التفضیل یكون للمشتركین في الشيء، وألحدهما )أفعل(بناء بُّ أحَ : قوله ":فقال

المزید في المشترك فیه على اآلخر، ولم یكن المدعو إلیه حبیبا إلى یوسف، ولكنه كنحو 

.1"إلى قلبي من البالءإلي من النار، والعافیة أحبُّ الجنة أحبُّ :القول

أبنیة األفعالداللة  :الثاني فرعال

؛فعلاستصیغة -1

استسقى :نحو,األمر للطلبأكثر في "استفعل"أنهم جعلوا ومن ذلك":قال ابن جني

واستفعل ":وفي الشافیة,2"واستصرخ جعفًرا,واستقدم عمًرا,واستطعم واستوهب واستمنح

.3"تقدیرا نحو استخرجتهأو  ؛إما صریحا نحو استكتبته؛ للسؤال غالبا

.52-3/51أحكام القرآن -1
.2/155الخصائص -2
محمد نور الحسن ومحمد :تحقیق, )هـ686ت(األستراباذي محمد بن الحسن الرضي ,شرح شافیة ابن الحاجب-3

 .1/110,  م 1975 - هـ  1395, لبنان–دارالكتب العلمیة بیروت ,الزفزاف ومحمد محي الدین عبد الحمید
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و أصریحًا  كانسواء ,و السؤال والطلبعلى استفعل هالمعنى الذي یغلب إذن 

ألنه ,فالطلب هنا مجازي,والثاني نحو استخرجت الوتد,فاألول نحو استغفرت هللا,تقدیراً 

.1وهكذا أمثاله,واالجتهاد في تحریكه كأنه طلب منه الخروج,بمزاولة إخراج الوتد

والمطاوعة والوجودهي التحول واالعتقاد واالتخاذ:معان أخرىل "استفعل"أتي وت

وقد جاء استفعل ,3معنى ةعشر  يتوقد أوصلها أبوحّیان الثن,2علتَ ل وافْ عَ فْ ل وأَ عَ وبمعنى فَ 

�¤È̄Ê¦�::تعالىوهي قول هللا ,في هذه اآلیة بمعنى أفعل Ê¾Ȃ ÉǇ ċǂ Ǵ
ÊǳÈÂ�
ÊċÊɎ �¦ȂÉƦȈ

Êƴ ÈƬÌǇ ¦�¦ȂÉǼÈǷ¡�ÈǺ ȇ
Êǀ ċǳ¦�ƢÈȀ ČºȇÈ¢�ƢÈȇ

].24:األنفال[9َدَعاُكْم ِلَما ُحيِْييُكمْ 

هي اإلجابة، وقد یكون استفعل بمعنى أفعل، حسبما :االستجابة":ابن العربيفقال

:4اه في غیر موضع، وقد قال شاعر العرببینّ 

.5"جیبُ مُ اكَ ذَ عندَ بهُ ستجِ لم یَ فَ ***  ىدَ ى النّ إلَ جیبُ یا من یُ ا عَ دَ اعٍ ودَ 

ُهَو ::معاني استفعل عند قول هللا تعالىبعض  ىعلاإلمام ابن العربي وقد تكلم-

.]61: هود [ 9َأْنَشَأُكْم ِمَن اْألَْرِض َواْستَـْعَمرَُكْم ِفيَها

:على معان، منها استفعل بمعنى في لسان العرب كلمة استفعل تأتي":فقال

.النامْ استحملت فالنا أي طلبت منه حِ :طلب الفعل، كقوله-1

أي اعتقدته سهال، أو  ؛استسهلت هذا األمر:ومنها استفعل بمعنى اعتقد، كقولهم-2

.أي اعتقدته عظیما ؛وجدته سهال، واستعظمته

.144المغني في تصریف األفعال ص:ینظر-1
144والمغني في تصریف األفعال ص ,ومابعدها3/306وهمع الهوامع,1/110شرح الرضي على الشافیة -2

.ومابعدها
.42-1/41البحر المحیط -3
10/426وخزانة األدب ,1/104، وشرح األشموني2/705جمهرة أشعارالعرب:ینظر.البیت لكعب بن سعد الغنويّ -4

.
.2/389أحكام القرآن -5
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ه جیدا، وقد أي أصبتُ  ؛استجدته:ومنها استفعل بمعنى أصبت الفعل، كقولك-3

.یكون طلبته جیدا

،إن قوله یستهزئون: وقالوا ,في المكان واستقركقوله، قرّ )فعل(ومنها بمعنى-4

.1"منهویستحسرون

:أذكرها إتماما للفائدة,أما أمثلة باقي المعاني

ٕان ر الطین، و جَ حْ نحو استَ ,ق منه الفعل حقیقةما اشتُ أي لتحویل فاعله إلى -5

 ؛وٕاما مجازاً ,أي صار حجراً  ؛مثال الطینك ,ل إما حقیقةوالتحوّ ,سرنْ بأرضنا یستَ 2اثغَ البُ 

.3الطین كالحجر في الصالبةصارأي 

.4یراً ه اتخذه أجواستأجرَ ,ه عبداأي اتخذَ فالنا؛ فالن مثل استعبدَ :االتخاذ-6

.5ه عظیماً ه إذا وجدتُ مثل استعظمتُ :الوجود-7

.6استعصم بمعنى اعتصم:مثل ؛بمعنى افتعلأن تأتي -8

.8ه فاستقاموأقمتُ ,ه فاستحكمأحكمتُ :نحو,أفعل7ویجيء استفعل لمطاوعة-9

  ؛سیفعل صیغة -2

.3/18أحكام القرآّن -1
.1/274والصحاح,8/105تهذیب اللغة:ینظر.وهو من طیر الماء,الُبَغاث؛ ماالیصید من الطیر-2
.145والمغني في تصریف األفعال ص,1/111شرح الرضي على الشافیة:ینظر-3
.146والمغني في تصریف األفعال ص,3/306همع الهوامع :ینظر-4
.3/306امع همع الهو :ینظر-5
.148المغني في تصریف األفعال ص:ینظر-6
أو هي أن یدل أحد الفعلین ,؛ هي صدور فعل عن فعل، نحو صدور التكّسر عن التكسیرومعنى المطاوعة-7

,ابن الحاجبشرح شافیة :ینظر.ویدل اآلخر على قبول فاعله لذلك التأثیر,المتالقیین في االستقاق على تأثیر

.153المغني في تصریف األفعال صو ,  1/259األسترآبادي
.146والمغني في تصریف األفعال ص,3/307همع الهوامع :ینظر-8
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�ÊÊŃƢÈǟ::عند قول هللا تعالىابن العربيتحدث عنها � Èń Ê¤�ÈÀÂČ®ÈǂÉºƫ�ċÉĽ �ÉǾÉǳȂ ÉǇ È°ÈÂ�ÌǶ Éǰ ÈǴÈǸ Èǟ �ÉċɎ ¦�ÃÈǂ ÈºȈÈǇ ÈÂ

َنبُِّئُكْم ِمبَا ُكْنُتْم تـَْعَمُلونَ اْلغَْيِب  .]94:التوبة [9َوالشََّهاَدِة فـَيـُ

�ÌǶ::قوله تعالى":لفقا Éǰ ÈǴÈǸ Èǟ �ÉċɎ ¦�ÃÈǂ ÈºȈÈǇ ÈÂ9  االستقبال؛ ألن األعمال بصیغةذكره

مستقبلة، والباري یعلم ما یعمل قبل أن یعمل، ویراه إذا عمل؛ ألن العلم یتعلق بالموجود 

«:1عن جبریلفي الحدیث الصحیحوالمعدوم، والرؤیة ال تتعلق إال بالموجود، وقد قال

إن لم تكن أن تعبد هللا كأنك تراه؛ فإنك:هللا علیه وسلمما اإلحسان؟ قال النبي صلى 

.2"»تراه فإنه یراك

  ؛ لعِ تُ افْ اْفَتَعل و صیغة -3

ه مزجتُ و  ,وانغمّ ه فاغتمّ غممتُ و  ,ه فاجتمعجمعتُ :نحو,غالباً للمطاوعة"اْفَتَعل"أتي ی

.3ه فانكسررتُ وكسّ ,ه فاشتوىشویتُ و  ,فامتزج

لسیوطي فيوا ,4منها أربعةالشافیةالحاجب فيابن  ذكر ,جاءت لمعان أخرىو 

:6اشتهر مجیئها لستة معانو  ,5الهمع ثمانیة

أو , أو راء ,في مطاوعة مافاؤه الم"انفعل" عن" افتعل"ویكثر إغناء :المطاوعة-1

 ال ه فاتصلووصلتُ  ,مالَ انْ :والتقول,أي أصلحتهفالتأم؛الجرحتُ مْ َألَ :نحو,نونأو , ووا

.7صلوَ انْ 

.خاتمًا وخادماً  له ؛ أي اتخذمثل اختتم واختدم:االتخاذ-2

باب معرفة اإلیمان واإلسالم (ومسلم,1/19)باب سؤال جبریل النبي صلى هللا علیه وسلم(أخرجه البخاري-1

 . 1/36)والقدر
.2/564أحكام القرآن -2
.32وشذا العرف ص,3/306وهمع الهوامع ,1/108وشرح الرضي على الشافیة ,2/102المقتضب :ینظر-3
.1/108شرح الرضي على الشافیة-4
.306-3/305همع الهوامع -5
.141والمغني في تصریف األفعال ص,32شذا العرف في فن الصرف ص:ینظر-6
.141والمغني في تصریف األفعال ص,109-1/108شرح الرضي على الشافیة:ینظر-7
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ا بمعنى رَ وَ تَ واجْ ,أي اختلفامثل اختصم الشخصان؛ :اركالتشالتفاعل الدال على -3

.تجاورا

:مثل,وتعمُل في تحصیل أصل الفعل,للتصرف باجتهاد ومبالغة"لافتعَ "مجیئ -4

واكتسبفكسب بمعنى أصاب ,وقد فرق سیبویه بینهما ,بسَ تَ اكْ ب و سَ كَ مل و تَ اعْ ل ومَ عَ 

.اجتهدبمعنى 

.كاعتصم واستعصم  ؛وبمعنى استفعل,مثل ابتسم وتبسم,لمجیئه بمعنى تفعّ -5

.1ر واقتدروقدَ ,اعتدلل و دَ مثل عَ :مجیئه بمعنى المجرد َفَعلَ -6

َجنَْعَلُهْم  َأْم َحِسَب الَِّذيَن اْجتَـَرُحوا السَّيَِّئاِت َأْن ::تعالىعند قول هللا,"افَتَعل"أشار لــــــ-

.]21:الجاثیة [9َكالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِحلَاِت َسَواًء َحمَْياُهْم َوَممَاتـُُهْم َساَء َما َحيُْكُمونَ 

البدن  رح فيالجُ وضرب تأثیر,من الجرح"اْفَتَعلوا"؛ معناه"اجترحوا":قوله ":فقال

.2"األمثالفي الدین مثال، وهو من بدیع السیئاتكتأثیر

ح إذا اكتسب، ومنه رَ تَ ح فالن واجْ رَ جَ :یقال، االكتساباالقتراف و یعنياالجتراح؛و 

.3أهله؛ أي كاسبهم، ومنه اجتراح السیئاتكتسب بها، وفالن جارحةُ الجارحة ألنها یُ 

,4للمبالغةن صیغة االفتعال في االجتراح هناأإلى طاهر بن عاشور الالشیخ  ذهبو 

.عل معنى التصرف باجتهاد ومبالغة افتفكأنه رأى في,4للمبالغة

 هذه    ,ومابعدها141في تصریف األفعال صوالمغني,33-32شذا العرف في فن الصرف ص ص:ینظر-1

,ألني وجدت خالفا في التمثیل بینه وبین صاحب شذا العرف ,المعاني اتبعت فیها الشیخ عبد الخالق عضیمة 

في معنى ,بینما عبد الخالق عضیمة,مّثل بها صاحب شذا العرف في معنى المبالغة في معنى الفعل"اقتدر"فمثال

في "اقتدر"فقد مّثال ب,3/306والسیوطي في الهمع ,  1/90و,  1/58متبعا في ذلك أباحّیان في البحر"َفَعلَ "المجرد

".فعل"معنى المجرد 
.4/123أحكام القرآن -2
والجامع ألحكام القرآن ,27/676ومفاتیح الغیب ,5/85والمحررالوجیز,3/47معاني القرآن للفّراء :ینظر-3

 . 6/66و,  16/165
.25/353التحریر والتنویر:ینظر-4
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َر بَاٍغ َوَال َعاٍد َفَال ِإْمثَ َعَلْيِه ِإنَّ ::ق لها عند قوله تعالىتطرّ ,"اْفُتِعل"أما - َفَمِن اْضطُرَّ َغيـْ

�ÆǶ Ȉ
ÊƷ È°�Æ°Ȃ ÉǨÈǣ �ÈċɎ .173:البقرة [9¦ [

أدركه ضرر، : أي ؛الفتنةن منتِ افتُ :من الضرر، كقولهلعِ افتُ :وتصریفه":فقال

.1"جد بهوُ وَ 

ل من الضرورة، وأصله من الضرر، عِ ئ، وهوافتُ لجِ ج وأُ وِ حْ أُ : رّ اضطُ ":وقال الرازي

.2"وهو الضیق

دغمت بكسر الراء األولى، فلما أُ "رَ رِ طُ اضْ "وأصله  ,الطاء بكسر"رَّ طِ اضْ  ": أَ رِ وقُ 

ي فمن اضطر إلى شي من أ ؛حركتهاقلت حركتها إلى الطاء بعد سلبها الراء في الراء، نُ 

.3ج إلیهاحوِ أي أُ  ؛هذه المحرمات

  ؛لصیغة تفعّ -4

,وهّذبته فتهّذب,وأّدبته فتأّدب,كّسرته فتكّسر:نحول لمطاوعة فعّ )تفّعل(تأتي

,كتهجد :بوالتجنّ ,كتوسد:واالتخاذ,كتشجع:منها التكلف,وتأتي لمعان أخرى

.4مر وتعظّ كتكبّ :واستفعل,ى الشيءَ كتعدّ :والفعل المجرد,المرأةُ كتأیمتِ :الصیرورةو 

:منهاشّتى مواضع  في هللا  رحمهابن العربياإلمام تحدث عنها

].75:الحجر[9ِإنَّ ِيف َذِلَك َآليَاٍت لِْلُمتَـَومسِِّنيَ ::عند قول هللا تعالى-

بها على مطلوب ستدلالتي یُ مةمن الوسم، وهو العالَ لفعّ وهو ت: مالتوسّ ":قالف

:یمدح النبي  صلى هللا علیه وسلم :1رقال الشاع,غیرها

.1/81أحكام القرآن -1
.5/192مفاتیح الغیب -2
.3/177واللباب في علوم الكتاب ,2/118وتفسیرالبحر المحیط ,225-2/224الجامع ألحكام القرآن :ینظر-3
ابن ,تصریفوالممتع الكبیر في ال,107-1/106وشرح الرضي على الشافیة ,3/305همع الهوامع :ینظر-4

والمغني في ,33وشذا العرف ص, 126ص, م 1996, 1ط , مكتبة لبنان, ) هـ669 ت(عصفور علي بن مؤمن 

.وما بعدها135تصریف األفعال ص



95البحث الداليل يف أحكام القرآن أليب بكر بن العريب

.2"صرِ البَ ادقُ ي صَ أنّ یعلمُ وهللاُ ***نافلةً الخیرَ فیكِ متُ إني توسّ 

المتوسمون النظَّاُر المتثَبِّتون في نظرهم حتى:وحقیقته في اللغة":قال الزجاج

ْمتتقول,یعرفوا حقیقة سمة الشيء م ذلك سْ وَ في فالن كذا وكذا؛ أي عرفتُ تَوسَّ

.3"فیه

بوحیان واستشهد ببیت ابن رواحةأذكره  ,مابن العربي لتوسّ وهذا المعنى الذي ذكره

.4السابق

َعَثَك رَبَُّك َمَقاًما ::وجل عز عند قول الباري- َوِمَن اللَّْيِل فـَتَـَهجَّْد بِِه نَاِفَلًة َلَك َعَسى َأْن يـَبـْ

.]79:اإلسراء [9َحمُْموًدا

فّعل، وهوالنوم، والتهجد توالهجود؛,بهْر یعني اسهَ  ؛"فتهجد به": قوله ":فقال

:وٕاثباته في األصل، وقد یأتي لنفیه في حروف معدودة، جماعها سبعةفعلالكتساب ال

ألقى النجاسة عن  ؛سث، تنجّ نْ نفى الحِ ث؛ نفى الخوف، تحنّ  ؛فنفى الهجود، تخوّ  ؛دتهجّ 

وفي  ,نفى القذر ؛رتقذّ ,نفى العذر ؛رتعذّ ،نفى اإلثم ؛مأثّ نفى الحرج، ت ؛جتحرّ ,نفسه

.5"نفى الجزع ؛عتجزّ :البخاري

أي ":ال أبوعبیدةق ,للهجود وهوالنومأوالسلبل بمعنى التجنب تفعّ  ؛فتهجد في اآلیة

.الهجود، قال لبید بن ربیعة وهو ,ت أیضامْ نُ : دتجَ اسهر بصالة أو بذكر هللا، وهَ 

.1"نّومنا:یقول,***....6رىالسُّ طالَ دنا فقدْ جِّ هَ قال

.6/481البحرالمحیط:ینظر.ونسبه لعبد هللا بن رواحة ,كره أبوحیانهذا البیت ذ-1
.3/106أحكام القرآن -2
.3/184معاني القرآن وٕاعرابه -3
.6/481البحرالمحیط  :ینظر-4
.3/213أحكام القرآن -5
ودیوان لبید ص ,456الكاتب وأدب , 2/368خزانة األدب .وَقَدْرنا إْن َخَنى َدْهٍر َغَفلْ :هذا صدر البیت وعجزه-6

92.
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صلى من  ؛د الرجلجَ هَ :رابيابن األعوذكر قول ,قول أبي عبیدةأبوحیان وقد ذكر

وقال بأن المعروف ,استیقظ للصالة ؛دتهجّ :وقول اللیث,نام باللیل ؛، وهجداللیل

.2الهاجد هو النائمفي كالم العرب 

بمعنىنام، و بمعنى هجد وهو من ,التهجد من األضدادإلى أن  3القرطبيذهب و 

:4الشاعرواستشهد بقول,سهر على الضد

.5ودُ ـعُ ى یَ منَ ها بِ الَ خیَ ولیتَ ***ودٌ جُ ى هُ نَ مِ أهلُ زارتْ أالَ 

دُ ":عادلابنقال  لبترك الهجود، وهو النُّوُم، وتَفعَّل:التَهجُّ تحرَّج، : و، نحیأتي للسَّ

.6"وتأثَّم

َوتـَوَكَّْل َعَلى اْحلَيِّ الَِّذي َال َميُوُت َوَسبِّْح ِحبَْمِدِه ::وجلعند قول هللا عز)تفّعل(وتحدث عن-

  ] .58: الفرقان [9وََكَفى ِبِه ِبُذنُوِب ِعَباِدِه َخِبريًا

وقد  ,الوكالة؛ أي اتخذه وكیالل من عّ فَ وهو تَ :في التوكل:المسألة األولى":فقال

.7"راه في كتاب األمد، وهو إظهار العجز واالعتماد على الغیبینّ 

 ؛معنى كما سبق في كالم ابن العربيوال ,ل في هذه اآلیة جاء بمعنى االتخاذفعّ فتَ 

.أي اتخذه وكیال

  ؛صیغة تفاعل-5

.1/379مجاز القرآن-1
.7/95تفسیرالبحر المحیط :ینظر-2
.10/308الجامع ألحكام القرآن:ینظر-3
.قائله جریر یهجو الفرزدق -4
.201منتهى الطلب من أشعار العرب ص:ینظر.البیت من قصیدة لجریر-5
.12/360اللباب في علوم الكتاب -6
 .3/448م القرآنأحكا-7
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ألن ، وفي المفعولیة معنى اوفیه,الفاعلیة لفظاً لالشتراك فيأي  ؛تفاعل للمشاركة

ضارب زید أو  ,زید وعمروكتضارب ,ٕالى المفعولضاف إما إلى الفاعل أو المشاركة تُ 

.1عمراً 

.]282:البقرة [9َوَال ُيَضارَّ َكاِتٌب َوَال َشِهيدٌ ::عند قوله تعالىابن العربي  ق لهاتطرّ 

یحتمل "ضارّ یُ "قوله تعالى ,تفاعل من الضررضارّ یُ تحقیقه أنَّ و  ":هللافقال رحمه 

أن یكون تفاعل بكسر العین، ویحتمل أن یكون بفتحها، فإن كان بكسر العین فالكاتب 

بما یشهدان علیه، وٕان هیهما عن الضرر بما یكتبان به أو والشاهد فاعالن، فیكون المراد ن

ا رّ ضُ أال یَ كان بفتح العین فالكاتب والشاهد مفعول بهما، فیرجع النهي إلى المتعاملین 

.2"بأدائه وكتابته ما سمعال شهید في دعائه في وقت شغل والبكاتب و 

والدلیل علیه قراءة ,یحتمل البناء للفاعل والمفعول:وال ُیَضارّ ":وقال الزمخشري

ƌƊŷ�ČǙ§�ƑŲ ±�±ƈŷ:وال یضاِرر، باإلظهار والكسر,ƌƊŷ�ČǙ§�ƑŲ ±�³ ŕŗŷ�Áŗ§�©¡§±ƁÃ:

الكاتب والشهید عن ترك اإلجابة إلى ما  يوالمعنى نه,باإلظهار والفتحوال یضاَرر، 

عن الضرار بهما بأن ُیعَجال عن  ي، أوالنهوعن التحریف والزیادة والنقصان,طلب منهمایُ 

.3"ال ُیعطى الكاتب حقه من الجعل، أو َیحِمل الشهید مؤنة مجیئه من بلدأو  ا،لزّ هم، ویُ مُ 

بأن لوعلّ ,اختاره الزجاج,وهو الفاعل,للكاتب والشاهدالنهيأي  ؛والقول األول

بمن العدل و أشبه بغیر اسم الفسق و ,]282:البقرة [9مكُ بِ وقٌ سُ ه فُ نّ إِ وا فَ لُ عَ فْ ن تَـ إِ وَ ::اآلیة بعدها

سّمى هذا فال یُ ,وشاهدا لیشهد وهومشغول,ممن دعا كاتبا لیكتبمنه حرف الكتابة، یُ 

.4فاسقاً 

.134والمغني في تصریف األفعال ص,1/100وشرح الرضي على الشافیة,3/304همع الهوامع :ینظر-1
.1/473أحكام القرآن -2
.1/327الكشاف -3
.2/740وتفسیرالبحر المحیط ,1/366عاني القرآن وٕاعرابه م:ینظر-4
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فالخطاب من بدایة ,اآلیةذلك بسیاق خطاب معلال ,القول الثانيالطبريواختار

,م أوعلیهملمشهود له، واهل الحقوق والمكتوب بینهم الكتابأل نما هولى نهایتها إإاآلیة 

فتوجیُه ,وٕان یفعال فإنه فسوٌق بهما، ألنهما اثنان:لقال,ان الخطاب للكاتب والشاهدولو ك

.1لما في سیاق اآلیة، أولى من توجیهه إلى ما كان ُمنعِدال عنهالكالم إلى ما كان نظیًرا 

ضارّ ألن یُ ":قال الشیخ الطاهر بن عاشوركما,التعلیلوكال االختیارین وجیه

كمین، یحتمل البناء للمعلوم وللمجهول، ولعل اختیار هذه المادة هنا مقصود، الحتمالها حُ 

.2"لعدم تنافیهما، وهذا من وجه اإلعجازحمل على كال معنییهفیُ ,لیكون الكالم موجها

  ؛لعَ صیغة أفْ -6

.]21:النساء[9وََكْيَف تَْأُخُذونَُه َوَقْد َأْفَضى بـَْعُضُكْم ِإَىل بـَْعضٍ ::تحدث عنها عند قوله تعالى

كل موضع ، وهو الفضاءمن لعَ فْ أ ؛َضىفْ أَ : قوله تعالى":قال ابن العربي رحمه هللا

.3"خال

":وقال الزجاج,4اإلفضاء أن یخلو بها وٕان لم یجامعهایرى ألنه ,اءالفرّ فهو یوافق 

.5" لموقال بعضهم إذا خال فقد أفضى غشي أو ,یانشَ اإلفضاء أصله الغَ 

عن  قلونُ ,6باشر وجاوز أقصى المجاوزة:َأْفضى معناهذهب ابن عطیة إلى أن و   

:اإلفضاء في هذه اآلیة الجماع، قال ابن عباس ؛وغیرهم7ديابن عباس ومجاهد والسُ 

.1كنيهللا كریم یُ ولكنّ 

.2/741وتفسیرالبحرالمحیط ,91-6/90الطبريتفسیر :ینظر-1
.3/117التحریر والتنویر:ینظر-2
.1/473أحكام القرآن -3
.1/259معاني القرآن :ینظر-4
.2/31معاني القرآن وٕاعرابه -5
.2/30المحررالوجیز :ینظر-6
ّدِيموالهمالهاشميكریمةأبيبنالرحمنعبدبنإسماعیلمحمدأبو دي؛ هوالسُّ -7 ,التفسیرإمام في , الكوفي السُّ
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  ؛غة یستفعل صی-7

�ÈÀȂÉƥċǂ::عند قوله تعالى لهاأشار  ÈǬÉǸ Ìǳ¦�ÉƨÈǰ
ÊƟ ÈȐ ÈǸ Ìǳ¦� Èȏ ÈÂ�

ÊċÊɎ �¦Åƾ ÌƦÈǟ �ÈÀȂ Éǰ Èȇ�ÌÀÈ¢�Éƶ Ȉ
Êǈ ÈǸ Ìǳ¦�ÈǦ

Êǰ ÌǼÈºƬÌǈ Èȇ�ÌǺ Èǳ9

..]172:النساء[

، من فعلهو یست:في اللغة؟ قلنا"َیْستنِكفُ "ما معنى:فإن قیل":فقال رحمه هللا

بعد عنه، وال التقدیر لن یتنحى من ذلك، وال یُ كذا إذا نحیته، وهو مشهور المعنى؛نكفت 

.2"یمتنع منه

ِإذا ؛الدَّْمعَ ، وأصله في اللغة من َنَكْفتَ أي لن یْأنف ؛ومعنى یستنكف":اجقال الزجّ 

:3الشاعرقال ,نحیته بِإصبعك من خدك

ِمَن الِحْلِف َلْم ُیْنَكْف ِلَعْیَنْیَك َمْدَمعُ ***فَباُنوا ُفُلوًال ما َتَذكَُّر ِمْنُهمُ 

.�ČǙ§�Ëř"4یلن ینقبض، ولن یمتنع من عبودَ ؛ فتأویل َلْن یستنكف

.5ةفَ بأنَ بایةٌ إِ :االستنكافإلى أن ابن عطیة  ذهب و 

لنَّْكِف، والنَّْكُف أن ُیقال لهاستفعاٌل من ا:االْستْنَكافُ و  ,ستفعل مضارع استفعلویَ 

"سوء، ومنه النَّْكَف ى دفعَ هنا بمعنستفعلوا، "َنْكٌف وال َوْكفٌ ي هذا األمروما علیه ف:

.6نهع

:لفصل یمكن إجمال نتائجه في اآلتيوخالصة لهذا ا

.5/264وسیرأعالم النبالء,1/110طبقات المفسرین للداودي:ینظر .ه 127توفي سنة ,له تفسیر
.2/30المرجع نفسه:ینظر-1
.1/652أحكام القرآن -2
.24/437)نكف(؛ وتاج العروس10/277؛ وتهذیب اللغة 1/127المخصص البیت بال نسبة في -3
.2/136معاني القرآن وٕاعرابه -4
.2/140المحرر الوجیز:ینظر-5
.7/148اللباب في علوم الكتاب :ینظر-6



100البحث الداليل يف أحكام القرآن أليب بكر بن العريب

مبدیا أثرها في ,من خالل اهتمامه بأوجه القراءاتعنایته بالجانب الصوتي-

.اختالف الداللة

ثر ذلك في تجلیة واختالف مبرزا أ,باالستبدال بین الصوائت والصوامت ههتماما -

.المعنى

,الشتقاق األصغروالذي تمثل في اهتمامه الكبیر با,عنایته بالجانب الصرفي-

.ووقوفه عنده بدقة وبسط النعهدها في كتب األحكام 

وتبادل صیغ اشتقاقها في ,بأثر اختالف بنیة الكلمةوكذلك من خالل عنایته -

.اختالف المعنى 

داللة النحویةــــال :انيـــــــــل الثــــالفصــ

يداللة حروف المعان:ـــأوللالمبحــث ا

حروف الجرداللة  :المطلب األول

نیابة حروف الجر:المطلب الثاني

حروف العطفداللة  :المطلب الثالث

داللة المفرد والجملة:المبحـث الثــاني
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داللة التعریف والتنكیر:المطلب األول

داللة أوجه اإلعراب:المطلب الثاني

داللة معاني الكالم:المطلب الثالث

داللة النحویةــــال :انيــــــــل الثـلفصــا  

توطئـــة

,ة واألحكام الدینیةیالدالالت الشرعلما ُیقتدى به للوصول إلى عِ وال زال كان النحو

ولقد اتخذ علماء األصول والتفسیر من الداللة النحویة طریقا للوصول إلى الداللة 

كانت بمثابة األساس الذي تستند إلیه ,شك أن القواعد اللغویة والنحویةوال, الشرعیة

للوصول إلى حكم ,والدعامة لوجهات نظر الفقهاء,تفسیرات النصوص الشرعیة المختلفة

.1شرعي مبرهن یقرع ببرهانه أي تفسیر آخر

وٕاعفاء النفس من ,وٕان التحلل منه,بل هوُمهجة الروح, إن اإلعراب هوروح اللغة ثم

ألنه یمثل خلًال في ,لبتةوح به اممسغیر و , أمر الوجود له في لغة العرب,ضوابطه وقیوده

.2اللغة وٕاخالًال بمبادئها األساسیة

,والتوزیعللطباعة والنشرالتنویر دار, علي حاتم الحسن,)الغزالي نموذجا(التفكیرالداللي في الفكر اإلسالمي :ینظر-1

 . 152- 151ص ص, م 2012,  1ط , لبنان -بیروت
.27دراسة تطبیقیة على القرآن الكریم ص علم الداللة اللغویة:ینظر-2
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,بمختلف تخصصاتهمولقد حظیت الداللة النحویة بعنایة علماء التراث العربي 

وجعلوها من األسس المقدمة في ,1وُعني بهااألصولیون والمفسرون على وجه الخصوص

َعَراءِ [9بِِلَساٍن َعَرِيبٍّ ُمِبنيٍ ::تفسیر القرآن ألنه نزل بلغة العرب والیمكن للمفسر ,]195:الشُّ

كل معنى مستنبط من و , إال بالرجوع إلیهم,بماورد في لسان العرب,تفسیرهط أن یضب

من علوم القرآن في شيء، ال مما یستفاد  سغیر جار على اللسان العربي؛ فلی, القرآن

.2ذلك؛ فهو في دعواه مبطلمنه، وال مما یستفاد به، ومن ادعى فیه

من الخروج عن النمط المستفادة هي الداللة المستوحاة و ٕان الداللة النحویةو   

,ٕاضافة حرف بین أصل جنبات التركیبومن زیادة أو , هود في اإلعرابالمألوف والمع

وترتیبها وحركات من نظام الجملةأو هي الداللة المستفادة ,3أوٕاقامة حرف مقام آخر

.4إعرابها

الحروف التي منها مایرجع إلى نحوي للغة العربیة ینبني على أسس؛ٕان النظام الو   

؛ )الجمل (ها مایرجع إلى التراكیبومن ؛)األلفاظ(ومنها مایرجع إلى المفردات  ؛لها معانٍ 

.5ومنها مایرجع إلى األسالیب

:من خالل كتابه األحكام في اآلتيولقد تمثلت الداللة النحویة عند اإلمام ابن العربي

.214البحث الداللي في التبیان في تفسیر القرآن ص :ینظر-1
,أبو عبیدة مشهور بن حسن آل سلمان:تحقیق, )هـ790ت(راهیم بن موسى بن محمد الشاطبي إب,الموافقات:ینظر-2

مكتبة ,الكبیسيخلیل,وعلم التفسیر أصوله وقواعده ,225-4/224 ,م1997 -هـ 1417, 1ط , دار ابن عفان

 . 167ص, م 2007 –ه 1427, 1ط , الشارقة–اإلمارات ,الصحافة
.28علم الداللة اللغویة دراسة تطبیقیة على القرآن الكریم ص :ینظر-3
.214البحث الداللي في التبیان في تفسیر القرآن ص -4
.178ومبناهاص اللغة العربیة معناها :ینظر-5
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حروف المعانيداللة :المبحث األول

ومنه حرُف ,وشفیره وحّدهوحرف كل شيء طرفه, في اللغة هو الطرف :الحرف

وِمَن ::یقول هللا عز وجل,واحد حروف التهّجي:والحرف,الجبل، وهو أعاله المحّدد

، وهو أن یعبده على على وجه واحد: ؛ قالوا] 11: الحج[9الناِس َمْن يـَْعُبُد َهللا على َحْرفٍ 

.1السّراء دون الّضراء

.2فهو كل كلمة دلت على معنى  في غیرها  فقط:أّما حده

 . 23/128)ح ر ف:(وتاج العروس ,4/1242)حرف:(الصحاح :ینظر-1
 –دار الفكر , إبراهیم السامرائي:تحقیق, )هـ384ت(الرماني أبو الحسن علي بن عیسى، منازل الحروف:ینظر-2

, ) هـ749ت(المرادي  أبو محمد بدر الدین حسن بن قاسم,في حروف المعانيوالجنى الداني, 67ص عمان

 :م 1992 - هـ  1413،  1ط , لبنان –، بیروت دار الكتب العلمیة,فخر الدین قباوة ومحمد ندیم فاضل:تحقیق

تحقیق المتولي , )ه972ت(لإلمام عبد هللا بن أحمد الفاكهي النحوي ,لحدود في النحووشرح كتاب ا, 20ص

 . 97ص, م 1993 –ه 1414, 2ط , مصر –القاهرة , مكتبة وهبة, ريالدمیرمضان أحمد 
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والثانیة أبعاض ,ألن األولى كلمات,هي غیر حروف المباني,وحروف المعاني

 ؛أحادي:نواعفي خمسة أ هاوحصر ,على المائةبأنها التزیدوقد ذكرالمرادي,1كلمات

.2وخماسي ؛ورباعي ؛وثالثي ؛وثنائي

,كحروف الجر,هذه الحروف هي التي تعتبر عند النحاة من أقسام الكالمو 

ابن العربي بداللة حروف ولقد اعتنى,وغیرهاوالنهي والنواصب والجوازم,والنفي, والعطف

.یراألحكام وتغا أهمیتها وأثرها في تحدید المعنىمبرز ,بمختلف أنواعها,المعاني

:رـالجحروف داللة :  المطلب األول

 األفعال إلى أوتُ ألنها تجر,اإلضافةحروفوُتسّمى حروف الجر أو 
َ
ضیف معاني

وسّماها الكوفیون حروف الصفات ألنها تحدث صفة في ,األسماء؛ أي توصلها إلیها

.3االسم كالظرفیة 

.4بهه أومعناه إلى ما یلیه وهواالسم الصریحوهي ماوضع لإلفضاء بفعل أوشِ -

.فالباء أفضى معنى الفعل إلى االسم الصریح زید ,مررت بزید:فالفعل نحو

.إلى زید "مارٌّ "فالباء أفضى معنى شبه الفعل ,أنا ماٌر بزید:وشبه الفعل نحو

.20الجنى الداني ص:ینظر-1
.29المرجع نفسه ص:ینظر-2
:تحقیق,الجاربردي؛ أبو المكارم أحمد بن الحسن,المغني في النحوو , 8/7شرح ابن یعیش على المفصل :ینظر-3

وشرح الرضي , 82ص, م2007- ه1428,  1ط , لبنان  –روت بی,دار صادر,قاسم الموشي أبو محمد أنس

.3/5ومعاني النحو,2/354على الكافیة 
, ) ه 905ت(شرح الجرجاوي خالد األزهري,شرح العوامل المائة النحویة في أصول العربیة لعبد القاهر للجرجاني -4

 . 22ص , م 2014, 1 ط, لبنان –دار الكتب العلمیة بیروت ,محمد عبد السالم شاهین:تحقیق
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.1أي استقر فیهاله  ؛زید في الدار إلكرامك: وومعنى الفعل نح

بعض مبرزاً مع داللة حروف الجر,امهوقف ابن العربي رحمه هللا خالل أحكت وقد

.فمن هذه المواطن ,الداللة واختالف األحكاموأثرها في, هامعانی

الجارة ؛نْ مِ -1

  ذكر لها , 2االبتداء والتعلیل والبدل والتبعیض وبیان الجنس:تأتي لمعان عدة منها

.4معنىعشرخمسةهشام إلىوبّلغها ابن,3المرادي أربعة عشر معنى

َما قـََتَل ِمَن ِمْثلِ َفَجَزاءُ ::عند قول هللا تعالى,بیان الجنسم ابن العربي عن معنىتكل

.95:المائدة [9النـََّعمِ  [

درجات حرف من، وأن من جملتها بیان "ملجئة المتفقهین "قد بینا في ":فقال

ل ثْ لبیان جنس مِ -نها في اآلیةإ: إلى أن قال-....خاتم من حدید :الجنس، كقولك

.5"وهللا أعلم , ر والغنم، وأنه من اإلبل والبقالمفدىالمقتول 

,ها بیانا لما قبلها مقّدرة بالذيوقوع, ؛ قیل بأن عالمته"من"ومعنى بیان الجنس في

.2ابن أبي الربیع1ورّده

.22المرجع نفسه ص :ینظر-1
:تحقیق, )ه672ت(جمال الدین محمد بن عبد هللا بن مالك الطائي ,شرح تسهیل الفوائد وتكمیل المقاصد:ینظر-2

أبو محمد ,وأوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك,3/3,مصر –القاهرة , المكتبة التوفیقیة,أحمد السید سید أحمد علي

دار الفكر للطباعة والنشر ,بركات یوسف هبود:راجعه وصححه, )ه761ت(جمال الدین عبد هللا بن هشام األنصاري

علي موسى :تحقیق,عبد العزیز بن جمعة الموصلي,وشرح ألفیة ابن معطي, 3/18, م2007- ه1428,والتوزیع

.ومابعدها  1/379, م2007, 1ط , الجزائر–حسین داي ,دار البصائر للنشر والتوزیع,الشوملي

.1/308الجنى الداني -3
مازن :تحقیق, )هـ761ت(أبو محمد جمال الدین عبد هللا بن هشام األنصاري,مغني اللبیب عن كتب األعاریب-4

 . 1/318, م1985، 6ط , دمشق –دار الفكر , المبارك و محمد علي حمد هللا 
.بتصرف 2/180أحكام القرآن -5
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نَ وا مِ ضُ غُ ُقْل ِللُموِمِنَني يَـ ::في قوله تعالى,عن معنى التبعیضابن العربي وتكّلم -

.3"المقتضیة للتبعیض "من "فأدخل حرف ":رحمه هللا فقال, ] 30:رالنو [9مهِ ارِ صَ اَبْ 

عالمة و , ر فیهاوهو األظه, " من"وهذا المعنى كما قال الشاطبي متفق علیه في 

.4صالحیة بعٍض مكانها,للتبعیضكونها 

اإلنسان وٕانما یغض فیما بعد وذلك أن أول نظرة ال یملكها...":قال ابن عطیة

من قوله علیه السالم لعلي بن أبي 5، ویؤید هذا التأویل ما رويتبعیضفقد وقع ال, ذلك

.6"»فإن األولى لك ولیست لك الثانیة ,ال ُتتبع النظرة النظرة «طالب 

  إلى-2

.8د لمعان أخرى أبلغها المرادي لثمانرِ وتَ ,7وهي النتهاء الغایة زمانیة أو مكانیة

9ل يْ  اللّ َىل إِ امَ صيَ وا الِ متُّ أَ مثَُّ ::في قوله تعالى,جاء معنى انتهاء الغایة الزمانیةو        

.]187:البقرة[

ما جّوز األكَل ، كإتماَم الصوم حتى یتبیَن اللیلُ فَشَرط رُبنا تعالى":قال ابن العربي

.1"الفطر، ولكن إذا تبین اللیُل فالسنُة تعجیُل حتى یتبین النهار

:تحقیق, )790ت(الشاطبي أبو إسحاق إبراهیم بن موسى,في شرح الخالصة الكافیةالمقاصد الشافیة :ینظر-1

 ,1ط ,مكة المكرمة-القرىجامعة أم ,معهد البحوث العلمیة وٕاحیاء التراث اإلسالمي,مجموعة من األساتذة

 .  3/586, م2007- ه1428
إمام ,القرشي القرشي اإلشبیلي,أبوالحسین بن أبي الربیع,د هللا بن محمدابن أبي الربیع؛ عبد هللا بن أحمد بن عبی-2

.2/125بغیة الوعاة. ه688ومات سنة , ه599ولد سنة ,نهأهل النحو في زما
.3/377أحكام القرآن -3
.4/177والمحرر الوجیز ,3/585المقاصد الشافیة :ینظر-4
باب (وسنن الترمذي ,2/269)باب مایؤمربه من غض البصر(داودوسنن أبي ,1369,2/464مسند أحمد برقم -5

.5/101)ماجاء في نظرة الفجأة
.4/177المرجع السابق -6
.609-3/607والمقاصد الشافیة ,3/44وأوضح المسالك ,3/13شرح التسهیل :ینظر-7
.ومابعدها 1/385الجنى الداني :ینظر-8
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9قِ ـفَاْغِسُلوا ُوُجوَهُكْم َوَأْيِدَيُكْم ِإَىل اْلَمَرافِ ::عالىقوله ت وهي, آیة الوضوءوكذلك عند-

.]6:المائدة[

هل یدخل اللیل في الحد كما ,عن داللة معنى الغایة فیهماابن العربي تسائل 

.؟ التحاد حرف الجر فیهما دخلت المرافق في الوضوء 

، والحد إذا كان من جنس المحدود حدفي آیة الوضوء " إلى"ن ذلك؛ بأن فأجاب ع

بل من السنة تعجیل ,لیس من جنس النهار فخرج عن حكمهفاللیل,2دخل فیه

.بل إدخالها من تمام الوضوء ,ق في حكم الید ألنها من جنس الیدودخلت المراف, الفطر

، وأن ظاهر آیة الصوم النتهاء الغایةفي آیة الصوم " لىإ"وذهب الرازي إلى أن   

ة الوضوء ، أما في آیك ألن غایَة الشيء مقطعه ومنتهاه، وذلي عند دخول اللیلأن ینته

أن اللیل لیس من جنس :فهي عنده لیست لالنتهاء، والفرق بین الصورتین كما قال

.3اخال فیه، والمرافق من جنس الید فیكون دفیكون اللیل خارجا عن حكم النهار، النهار

 عـن-3

 ؛البدل  ؛التعلیل  ؛االستعالء :منها وتأتي لمعان أخرى,المجاوزة وهي للبعد و 

زائدةتكونأنْ  ؛االستعانة ؛" الباء"مرادفة  ؛ "ِمن"مرادفة ؛الظرفیة  ؛بعد مرادفة

.4للتعویض

.]16:السجدة :[9تـََتَجاَىف ُجُنوبـُُهْم َعْن اْلَمَضاِجعِ ::ففي قوله تعالى -

:إلى أي طاعة هللا تتجافى ؟ وفیه قوالن":قال ابن العربي

.1/130أحكام القرآن -1
.59-2/58لمصدر نفسه ا: ینظر-2
.2/274مفاتیح الغیب :ینظر-3
.3/53ومعاني النحو ,4/499وشرح المفصل البن یعیش ,4/231الكتاب :ینظر-4
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، واآلخر وكالهما صحیح، إال أن أحدهما عام,واآلخر الصالة, هللاذكر: أحدهما

.1"خاص

 في -4

ولمعان أخرى؛ منها ,2سواء أكانت مكانیًة أم زمانیة,وتأتي للظرفیة حقیقة ومجازًا 

.3وغیرها  ؛والتعلیل ؛والمقایسة ؛واالستعالء ؛والمصاحبة ؛السببیة

Åǂ¦�::تحدث عنها ابن العربي عند قول هللا  تعالى ÌȀ Èǋ �Èǂ Èǌ Èǟ �ƢÈǼÌºƯ¦�
ÊċɎ ¦�Èƾ ÌǼÊǟ �Ê°Ȃ ÉȀ Čǌ ǳ¦�È̈ċƾ

Êǟ �ċÀÊ¤

�ÊċɎ ¦� Ê§ ƢÈƬÊǯ� ÊĿ9]36:التوبة[.

، ال یتعلق بقوله "في" ، وهو"في كتاب هللا : " قوله كما أن حرف الجر من":فقال

و ، كأنه قال معدودًة أال بینهما، ولكنه یتعلق بمحذوف صفة للخبرألن الخبر قد ح ؛عدة

.4"، وذلك مبین في ملجئة المتفقهینزید في الدار:مكتوبة في كتاب هللا، كقولكمؤّداة أو 

الباء-5

؛ والسببیة ؛ولمعان أخرى منها؛ التعدیة,5وهو أعّم معانیها,وتأتي لإللصاق

وقد تطرق ابن ,6ذكر لها ابن مالك في التسهیل واأللفیة عشرة معان,والتبعیض وغیرها

.العربي رحمه هللا لبعض معانیها 

.6:المائدة[9َواْمَسُحوا ِبُرُءوِسُكمْ :فجاءت بمعنى اإللصاق في قوله- [

.3/532أحكام القرآن -1
.3/57ومعاني النحو ,3/34وأوضح المسالك ,3/26شرح التسهیل :ینظر-2
.3/26هیل وشرح التس,36-3/35أوضح المسالك :ینظر-3
.2/498أحكام القرآن -4
.1/388شرح ألفیة ابن معطي :ینظر-5
.وما بعدها3/622المقاصد الشافیة و , 3/21وشرح التسهیل ,145التسهیل ص:ینظر-6
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وحشویة النحویة أن الباء ظن بعض الشافعیة ":فقال ابن العربي رحمه هللا

ار الكالم  فیها إجالال لسان رطب إال وقد أفاض في ذلك حتى ص، ولم یبق ذو للتبعیض

، وال یجوز لمن شذا طرفا من العربیة أن یعتقد في الباء ذلك وٕان كانت ترد في بالمتكلم

، مررت بزید:تاج إلیها فیه لربط الفعل باالسم، فلیس ذلك إال لمعنى؛ تقولموضع ال یح

.1"فهذا إللصاق الفعل باالسم

:داللة باء الجر هنا على ثالثة أوجه واختلف في 

والمراد كماذهب إلیه ,وذهب إلیه ابن العربي رحمه هللاأنها لإللصاق:األول

إنها تدل على تضمین الفعل :؛ أن یقالوقیل وجهه,2؛ إلصاق المسح بالرأسالزمخشري

.3وألصقوا المسح برءوسكم:فكأنه قیل,معنى اإللصاق

مریم [9َوُهزِّي ِإلَْيِك ِجبِذِْع النَّْخَلةِ ::كما في قول هللا تعالى,مؤكِّدةأنهازائدة :الثاني

هد له بما ألنه استش,وهو ظاهر اختیار أبي حیان,والمعنى؛ وامسحوا رءوسكم,]25:

وبماحكاه سیبویه من ,وحّز برأسه,وحّز رأسه,هّزه  وهّز به:نقله الفّراء عن العرب؛ قولهم

.4وقال بأنه نص في المسأله,ومسحُت برأسه بمعنى واحد,مسحُت رأس: كأن قولَ 

نكره أكثر وكونها للتبعیض یُ ":قال أبوحیان,أضعفهاللتبعیض وهوأنها:الثالث

,الباء في مثل هذا للتبعیض:حتى قال بعضهم؛ وقال من ال خبرة له بالعربیة,النحاة

، كل ماسح بعض الرأس ومستوعبه بالمسحوقیل بأن,5"ولیس بشيء یعرفه أهل العلم 

.2/64أحكام القرآن -1
.1/610الكشاف :ینظر-2
.2/116تفسیر البیضاوي :ینظر-3
.4/190البحر المحیط :ینظر-4
.4/190المصدر نفسه :ینظر-5
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أكثره على لك باالحتیاط فأوجب االستیعاب أوفأخذ ما,ملصق للمسح برأسهمنهما 

.1ما یقع علیه اسم المسح، وأخذ الشافعي بالیقین فأوجب أقلّ اختالف الروایة

�Èƾ::وجاءت بمعنى القسم في قوله تعالى - ÌȀ ÈƳ �
ÊċɎ ƢÊƥ�¦Ȃ ÉǸ Èǈ ÌǫÈ¢ÈÂ�ÌǶ

ÊÊĔ ƢÈÌŻÈ¢9]109:األنعام. [

.2"وٕان كان غایة أیمان الكفار على اعتقادهم الذي قدمنا ":فقال ابن العربي

الّالم-6

,وتأتي لمعان أخرى؛ منها االستحقاق,3بغیرهامعناها االختصاص إما بالملكیة أو و 

.4معنىرادي إلى ثالثین أوصلها المُ ,والتوكید وغیرها,والتعلیل,والتعدیة 

�ÊċÊɎ::تكلم ابن العربي عن معنى الملك لها عند قول الباري عز وجل- ÈÂ اْلَمْشِرُق

.]115:البقرة[9واْلَمْغِربُ 

؛ ذلك له ِملك وَخلق لجواز الصالة إلیه وٕاضافته إلیه تشریفا أي":فقال

.5"وتخصیصا 

؛ أي هما له موضع الغروبوالمغرب ، والمشرق موضع الشروق":قال ابن عطیة

؛ أي الرازي إلى أنها تفید االختصاصوذهب , 1"ِملك وما بینهما من الجهات والمخلوقات

.2هو خالقهما ومالكهما

.1/610الكشاف :ینظر-1
.2/267أحكام القرآن -2
,عمان,توزیع دار الفكر للطباعة والنشر وال,فاضل صالح السامرائي,عاني النحووم,96الجنى الداني ص :ینظر-3

 .64ص, م 2000 –ه 1420, 1ط 
.ومابعدها 96المرجع نفسه ص :ینظر-4
 . 1/53رآنأحكام الق-5
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َا الصََّدقَاُت ِلْلُفَقَراِء ::وعند قوله تعالى- .]60:التوبة[9ِإمنَّ

الم : هذه الالم فقیلواختلف العلماء في المعنى الذي أفادت":فقال رحمه هللا

:منهم من قالو , ، والباب للدار؛ وبه قال مالك وأبو حنیفةابةهذا السرج للدّ :األجل؛ كقولك

.3"؛ وبه قال الشافعي هذا المال لزید:التملیك؛  كقولك إن هذه الم

ثم االختیار,رج عنهمخْ حیث ال تَ ,ف الزكاة ومحلهایین لمصار بْ فعلى األول أنها تَ 

من التسویة بین وعلى الثاني فالبد ,وعلیه مالك وأبوحنیفة وأصحابهما,ُیقسملمن

في األربعة " في "إلى  "الالم"وُعدل عن ,4وعلیه الشافعي وأصحابه,األصناف الثمانیة

لكا، فكان دخول الّالم ، ألن األصناف األربعة األوائل ما یدفع إلیهم یأخذونه مِ األخیرة

، بل لغیرهم أو في مصالح صرف نحوهموأما األربعة األواخر فال یملكون ما یُ ,الئقا بهم

.5تتعلق بهم

.1/199تفسیر ابن عطیة -1
.4/21تفسیرالرازي :ینظر-2
.2/521المصدر نفسه -3
.8/167تفسیر القرطبي :ینظر-4
.4/118وٕاعراب القرآن وبیانه ,10/371الجدول في إعراب القرآن :ینظر-5
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  ؛حروف العطف داللة :المطلب الثاني

تابع یتوسط بینه وبین متبوعه أحد وهو  ,1حروف عطف النسقأو حروف العطف 

.2هااألحرف اآلتي ذكر 

ولهذا المعنى ,3هي الحروف التي ُیشترك بها بین المتبوع والتابع في اإلعراب :أو-

.4"باب الَشَركة "عّبر عنها سیبویه بــ 

.5وغیرها....وال, بل,وأمْ , وأو, وحتى,وثُمّ , والفاء, الواو :وهذه الحروف هي

، 5ط , فخر الدین قباوة :تحقیق, )هـ170 ت(أبو عبد الرحمن بن أحمد الفراهیدي الخلیل,الجمل في النحو:ینظر-1

 . 303 ,م 1995هـ 1416
دار الكتب ,)هـ905ت(خالد بن عبد هللا بن أبي بكر الجرجاويالوقاد زین الدین,شرح التصریح على التوضیح-2

.2/134, م 2000 -هـ1421, 1ط , نلبنا-بیروت,العلمیة

.75والبحث الداللي في نظم الدررص,2/202اإلیضاح في شرح المفصل :ینظر-3
.1/441الكتاب -4
.318-3/317وأوضح المسالك ,3/231شرح التسهیل :ینظر-5
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األحكام قد توقف اإلمام ابن العربي عند داللتها في مواطن مختلفة من كتابه لو  

:منها 

الواو-1

لمتعاطفین من وتأتي لمطلق الجمع واالشتراك بین ا,1وهي أصل حروف العطف

لكن , و فمعناه أنهما اشتركا في المجيءفإذا قیل جاء زید وعمر ,غیر ترتیب وال معیة

.2عكسه فمن دلیل آخرة مجیئهما معا أوعلى الترتیب أو معرف

َواْمَسُحوا ِبُرُءوِسُكْم َوَأْرُجَلُكْم ِإَىل ::قول هللا تعالىالعطف بها عند  لىتكلم ابن العربي ع

.]6:المائدة[9اْلَكْعبَـْنيِ 

، فقد ینصب  سبحانه عطف الِرجلین على الرأسجملة القول في ذلك أن هللا:"فقال

، وأصحابه رءوسهم والقرآن نزل بلغة العرب,یخفض مثلهإعراب الرأس أو  خالفعلى 

.3"وعلماؤهم لغة وشرعا 

.4فاغسلوا وجوهكم وأیدیكم وأرجلكم:والتقدیر,العطف هنا على األیدي:وقیل

,اعتراضیةبجملة غیر ,لفصل بین المتعاطفینما یلزم من ا,هذا التخریج ُیفسده:وقیل

.5ولیس فیها تأكید لألول,ألنها منشئة لحكم جدید

,محمود جاسم محمد الدرویش:تحقیق, )هـ381ت(محمد بن عبد هللابن الوراق أبو الحسن,علل في النحو:ینظر-1

 . 377 ص, م1999 -هـ  1420، 1ط , السعودیة–الریاض ,الرشدمكتبة 
,5/70والمقاصد الشافیة ,5/6وشرح المفصل البن یعیش ,302وشرح قطر الندى ص,1/10المقتضب:ینظر-2

.3/557والنحو الوافي ,3/226وشرح ابن عقیل على األلفیة 
.2/71أحكام القرآن -3
-القاهرة, دار التوفیقیة للتراث,محمود رأفت الجمال:تحقیق,ابن األنباري, لقرآنالبیان في غریب إعراب ا: ظرین-4

دار  ,لمحي الدین الدرویش,وٕاعراب القرآن الكریم وبیانه,7/223واللباب في علوم الكتاب, 1/247,م2010,مصر

 .2/185, م 2011- ه1432,  11ط , لبنان–بیروت ,للطباعة والنشرابن كثیر
.بتصرف7/223اللباب في علوم الكتاب :ینظر-5
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، هو معطوف على الوجوه واألیدي:؛ أحدهمافیه وجهان":العكبريوقال أبو البقاء 

  . قوي ذلك لة على وجوب غسل الرجلین تُ ا، والسنة الدالعربیة بال خالفوذلك جائز في

؛ ألن العطف على اللفظ على موضع برءوسكم، واألول أقوىأنه معطوف:والثاني

.1"أقوى من العطف على الموضع 

.]6:التحریم[9يَا َأيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُقوا َأنـُْفَسُكْم َوَأْهِليُكْم نَارًا::سبحانهوكذلك عند قوله -

، وهو م بفعالكم وأهلیكم بوصیتكم إیاهم؛ قاله علي بن أبي طالب؛ أنفسكأي":فقال

طوف والمعطوف ، والفقه الذي یعطیه العطف الذي یقتضي التشریك بین المعالصحیح

:، كقولهالفعلعلیه في معنى 

.2.......***.............داارِ اء بَ نا ومَ بْ ها تِ لفتُ عَ 

.3احً مْ رُ فا وَ یْ دا سَ تقلّ مُ *** ىغَ ي الوَ فِ كِ جَ وْ زَ رأیتِ وَ  :وكقوله

.4"، ویصلح أهله إصالح الراعي للرعیة فعلى الرجل أن یصلح نفسه بالطاعة

المستفاد من واو ,معنى الوقایةفي فذكر ابن العربي اشتراك األهل مع النفس 

.باب العطف على معنى الفعل ذلك من جوخرّ  ,العطف

الفاء-2

تفید الداللة وقیل,1فالمعطوف بها یكون مؤخرًا بال مهلة,وهي تفید الترتیب والتعقیب

.2إن كان المعطوف بها جملة أوصفة,الداللة على السببیة غالبأ

عیسى ,علي محمد البجاوي :تحقیق, )هـ 616ت(هللا بن الحسینالعكبري أبو البقاء عبد ,التبیان في إعراب القرآن-1

.بتصرف 1/422,البابي الحلبي وشركاه 
اَلًة َعْیَناَها ؛البیت وعجزهصدر هذا- 2 ,2/501واإلنصاف,2/433ُیذكر بالنسبة في الخصائص ,حتى َشَتْت َهمَّ

.2/245وأوضح المسالك 
وخزانة ,3/142وشرح دیوان المتنبي,1/245إیضاح شواهد اإلیضاح:نظری.هذا البیت عبد هللا بن الزبعريقائل-3

.2/275األدب البن حجة الحموي
.4/300أحكام القرآن -4
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َفاْغِسُلوا ُوُجوَهُكْم ::والسببیة للفاء عند  قوله تعالىصّرح ابن العربي بمعنى التعقیب

.]6:لمادةا[ 9

، وقد بینا ذلك في الربط والسبب وهو بمعنى التعقیبالفاء حرف یقتضي":فقال

، وال لمشروط به وجعلته جوابه أو جزاءه، وهي هاهنا جواب للشرط ربطت ارسالة الملجئة

.3"خالف فیه

، وٕاذا وجب اء بغسل الوجهیقتضي وجوب االبتد,أن التعقیب هناوذهب الرازي إلى 

.4الترتیب في هذا العضو وجب في غیره ألنه ال قائل بالفرق

  .] 9: القلم[9َودُّوا َلْو تُْدِهُن فـَُيْدِهُنونَ ::وتكلم عن العطف بالفاء عند قوله تعالى -

، وٕانما أراد أنهم فیدهنواجاء به جواب التمني لقال ، ولو فساقه على العطف":فقال

، وٕانما هو تمثیل ا لو فعلت فیفعلون مثل فعلك عطفا، ال جزاء علیه، وال مكافأة لهتمنو 

.5"وتنظیر

؛ خبُر مبتدأ مضمر)نونـدهفیُ  (وهو أن , ابن عادل في هذه اآلیة وجها آخر وذكر

.6فهم یدهنون:تقدیره

].229:البقرة[9فَِإْمَساٌك ِمبَْعُروٍف َأْو َتْسرِيٌح بِِإْحَسانٍ الطََّالُق َمرَّتَاِن ::وعند قوله تعالى-

:في إعراب الفاء ثالثة أوجه رحمه هللاذكرابن العربي

.خرج زید فعمرو:، تقولوذلك في العطف ،أنها للتعقیب:أحدها

والمقاصد الشافیة ,3/323وأوضح المسالك ,3/240وشرح التسهیل ,5/12ن یعیش شرح المفصل الب:ینظر-1

.3/573والنحو الوافي ,5/80
.324-3/323وأوضح المسالك ,3/240شرح التسهیل-2
.2/52أحكام القرآن -3
.11/299تفسیر الرازي :ینظر-4
.4/306أحكام القرآن -5
.19/273اللباب في علوم الكتاب :ینظر-6
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Ƌ̄Ÿŗ�ÃƎž��¾Ɣ²:السبب، وذلك في الجزاء، تقول:الثاني ŠƔ�ĺŕž�§±ƔŦ�¿Ÿſś�Á¥ ؛ لكن

.لیس معقبا علیه 

.1زید فمنطلق:، كقولكزائدة:الثالثة

أن الذي یعقب الطالق ، وفسر ناس أن الفاء هنا للتعقیبجهلة من الظنّ ":ثم قال

معنى فلیست الرجعة عقیب أما جهل ال,؛ وهذا جهل بالمعنى واللسانمن اإلمساك الرجعة

لزمت حكم التعقیب في اآلیة ، ولو الثانیةواحدة كما هي عقیبعقیب الهي ، وٕانماالطلقتین

.2"ت بالطلقتین الختصّ 

معلال ,ون الفاء في اآلیة بمعنى التعقیبأن استبعاد أن تكذهب ابن العربي إلى 

ولذلك , ولیس بعد كل طلقة,ل به من كون الرجعة بعد الطلقتینذلك بما یلزم من القو 

,النقّره علیها,في وصفهم بالجهلةوهذه الحدة ,ائلین به بالجهل بالمعنى واللسانوصف الق

  .ن من القائلین به علماء مفسریخاصة وأن 

إما ف, التعریف بسنة الطالق، أي من طلق اثنتین فلیتق هللا في الثالثة؛ المراد باآلیةو 

.3غیر مظلومة شیئا من حقهاأن یسرحهإاما و  ,مسكها محسنا عشرتهان یُ أ

في وجود الفاء للتعقیب في مجرد الذكر، الذهب صاحب التحریر والتنویر إلى أن و 

وٕاذ قد كان اإلمساك ,]18:یوسف[9يلٌ مجَِ رٌ بْـ صَ فَ ::آیةعلى طریقة وبأن اآلیة ,الحكم

تسریح في كل كان المعنى فإمساك أو تي الطالق،والتسریح ممكنین عند كل مرة من مر 

.4مرة من المرتین

.1/262أحكام القرآن :ینظر-1
.262-1/261أحكام القرآن -2
.1/306تفسیرابن عطیة:ینظر-3
.2/405التحریروالتنویر:ینظر-4
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 أو-3

الجمع بین المتعاطفین امتناع ,والفرق بینهما,وتـأتي بعد الطلب للتخییر أولإلباحة

,أوللتقسیم,أو للتفصیل,بهامأو لإل, وبعد الخبر للشك,زه في اإلباحةوجوا,في التخییر

.1ومَعاقبة الواو

َال ::ها للتفصیل في قول هللا تعالىفذكر أن,العربي عن بعض معانیهاتحدث ابن 

].236:البقرة[9ُجَناَح َعَلْيُكْم ِإْن طَلَّْقُتُم النَِّساَء َما َملْ متََسُّوُهنَّ َأْو تـَْفِرُضوا َهلُنَّ َفرِيَضةً 

، وتكون على بابها" أو" الكالم حذف تقدر به اآلیة، وتبقىكون في أن ی":فقال

مْ نهُ مِ عْ طِ تُ الَ وَ ::تعالى، كقوله ، وال ترجع إلى معنى الواولبیانبمعنى التفصیل والتقسیم وا

.2"فإنها للتفصیل,]24:اإلنسان [9ورافُ كَ وْ أَ اً آمثِ 

أن : والثاني,ولم تفرضوا لهن فریضةمعناه:وفیه قوالن؛ أحدهما":3قال الماوردي

.4"لم تفرضوا لهن فریضة فرضتم أو :الكالم حذفًا وتقدیرهفي 

؛ بمعنى التفصیل وقیل هي على بابها, الواو في اآلیة؛ قیل هي بمعنى" أو" فــــــــ 

.والتقسیم والبیان كما ذكر ابن العربي 

.5/117والمقاصد الشافیة ,وما بعدها3/340وأوضح المسالك ,3/246شرح التسهیل :ینظر-1
 .1/290القرآنأحكام -2
من المعلماء الباحثین، أصحاب ,أْقضى ُقَضاة عصره:علي بن محمد حبیب، أبوالحسن الماورديالماوردي؛-3

,وكان یمیل إلى االعتزال,وولي القضاء في بلدان كثیرة,وانتقل إلى بغداد,ولد في البصرة,التصانیف الكثیرة النافعة

,5/1955م األدباءمعج:ینظر".النكت والعیون"سیرصاحب تف, ه450وتوفي سنة, ه364ولدسنة 

  4/327واألعالم
,د ابن عبد المقصود بن عبد الرحیمالسی:تحقیق, )ه450ت (الماوردي أبو الحسن علي بن محمد ,النكت والعیون-4

 .1/305, د ت, د ط , لبنان-بیروت ,دار الكتب العلمیة
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يَا َأيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َال تـَْقتـُُلوا الصَّْيَد َوَأنـُْتْم ::ث عن معنى التخییر في قوله تعالى وتحدّ -

قـََتَل ِمَن النـََّعِم َحيُْكُم بِِه َذَوا َعْدٍل ِمْنُكْم َهْديًا بَاِلَغ اْلَكْعَبِة َأْو  ُحُرٌم َوَمْن قـَتَـَلُه ِمْنُكْم ُمتَـَعّمًِدا َفَجَزاٌء ِمْثُل َما 

].95:المائدة [9َكفَّارٌَة َطَعاُم َمَساِكنيَ 

، فقد قدمنا أنه على التخییر ن لم یجد هدیا فإطعام ستة مساكینفإ: فأما قوله":فقال

.1"في لسان العرب " أو " ال على الترتیب بما یقتضیه حرف 

َا َجَزاُء ::وتحدث عن احتمال معنیي التخییر والتفصیل في قول هللا عز وجل - ِإمنَّ

�ÉǴċºƬÈǬÉºȇ� ÌÀÈ¢�¦Å®ƢÈǈ Èǧ� Êµ Ì°ÈÌȋ ¦� ÊĿ �ÈÀÌȂÈǠ Ìǈ ÈȇÈÂ�ÉǾÈǳȂ ÉǇ È°ÈÂ�ÈċɎ ¦�ÈÀȂÉƥÊ°ƢÈÉŹ �ÈǺ ȇ
Êǀ ċǳ¦ وا َأْو ُيَصلَُّبوا َأْو تـَُقطََّع َأْيِديِهْم َوَأْرُجُلُهْم ِمْن

َفْوا ِمَن اْألَْرضِ  .]33:المائدة[9ِخَالٍف َأْو يـُنـْ

.2"أنها على التفصیل :الثاني....أنها على التخییر:األول؛ النفیها قو ":فقال

وٕان ,إن شاء قتل,ن اإلمام مخیر في المحاربإ؛ أي والمعنى على القول األول-

.وٕان شاء قطع األیدي واألرجل من خالف ,شاء صلب

تل ولم وٕان قتل ولم یأخذ المال قُ , لبتل وصُ ؛ إن قتل وأخذ المال قُ وعلى الثاني-

وٕان أخاف السبیل ولم ,داه ورجاله من خالفطعت یقتل قُ وٕان أخذ المال ولم یَ ,صلبیُ 

.3یأخذ ماًال ُنفي من األرض

9َوَال يـُْبِديَن زِيَنتَـُهنَّ ِإالَّ لِبـُُعولَِتِهنَّ َأْو آبَائِِهنَّ ::عند قوله تعالى,4اإلباحةوجاءت بمعنى-

.31:النور[ [

.2/188أحكام القرآن-1
.بتصرف 2/97المصدر نفسه -2
.7/308اللباب في علوم الكتاب :ینظر-3
.قال ومن عالماتها استحسان وقوع الواو موقعها,جاءت في هذه اآلیة بمعنى اإلباحة"أو" بأن :ابن مالك ذكر - 4 "

.3/252شرح التسهیل :ینظر
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, ةلحق بالزوج في اللذّ وال خالف أن غیر الزوج ال یُ :أو آبائهن":فقال ابن العربي

ورك كان قد شُ لحق غیر الزوج بالزوج في النظر، وٕان وكذلك أجمعت األمة على أنه یُ 

.1"، ولكن فرقت بینهم السنة ف الذي یقتضي التشریك في ذلك كلهبینهم في لفظ العط

ألن اطالعهم یقع على أعظم ,إلى أن هللا سبحانه بدأ  باألزواج 2وذهب أبوحّیان

في الحرمة ولكن تختلف مراتبهم ,ارم وسّوى بینهم في إبداء الزینةبالمحم ثّنى ث، ینةمن الز 

فقد ُیْبدى لألب ما ال ُیْبدى ,، فاألب واألخ لیس كابن الزوج بحسب ما في نفوس البشر

.3البن الزوج

.3/383أحكام الفرآن -1

من كبارالعلماء ,محمد بن یوسف بن علي بن یوسف ابن َحیَّان الغرناطي األندلسي ، أثیر الدین، أبو حیانأبوحیان-2

وتنقل إلى أن ,ورحل إلى مالقة, ه654ولد في إحدى جهات غرناطة سنة ,بالعربیة والتفسیر والحدیث والتراجم واللغات

.المحیطالبحر"صاحب تفسیر, ه745وتوفي فیها سنة,أقام بالقاهرة  .  7/152واألعالم, 1/281بغیة الوعاة "

.8/34البحر المحیط :ینظر-3
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مسائل خاصة:لمطلب الثالثا

  ؛نیابة حروف الجر بعضها عن بعض :اً ـــأول

 أن كما,بقیاسٍ مذهب البصریین أن حروف الجر ال ینوب بعضها عن بعض

یقبلهتأویالً مؤولإماعندهم فهو ذلك أوهم وما ,كذلك النصبوأحرفالجزمأحرف

.1التضمینوٕاما على ,اللفظ

وتحامل كعادته على المخالف ,ابن العربي منحى البصریین في ذلكوقد نحى 

كذلك عادة العرب أن تحمل معاني األفعال على األفعال لما بینهما من االرتباط ":فقال

إن حروف الجر ُیبدل بعضها من :النحویة هذا فقال كثیر منهمجهلت ، و تصالواال

 البعض، فخفي علیهم وضع فعل مكان فعل، وهوأوسع 
َ
بعض، وَیحمل بعضها معاني

.2"، ولّجوا بجهلهم إلى الحروف التي یضیق فیها نطاق الكالم واالحتمال وأقیس

خاصة ,هللا مع جاللة قدرهه علیه رحمه النقرّ ,من ابن العربيالمعتاد وهذا التحامل 

المفسرین بله , هافي اللغة وأعمدتَ مراجعَ ,وال شك أن من القائلین به,وأنه مذهب الكوفیین

.نسأل هللا العفو عن الجمیع ,قبل وصفهم بالجهلفكیف یُ ,وأجلة أهل العلم

بأن حروف الجر ینوب ,مهورهم كما قال السامرائي فقالواوأّما الكوفیون أو ج

َوَنَصْرنَاُه ِمَن اْلَقْوِم الَِّذيَن  ::كما في قوله تعالى" على"بمعنى "ِمن"فتأتي ,بعضها عن بعض

بُوا بِآيَاتَِنا .3وغیرها,]77:األنبیاء[9َكذَّ

لّما قال في باب استعمال الحروف بعضها ,ن جني إلى توهین هذا المذهبوذهب اب

وما أبعد الصواب عنه ,الناس مغسوًال ساذًجا من الصنعةهذا باب یتلقاه":مكان بعض

.3/7ومعاني النحو ,1/42ومغني اللبیب,1/46الجنى الداني :ینظر-1
.1/243أحكام القرآن-2
.3/6معاني النحو:ینظر-3
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ویحتّجون لذلك بقول هللا ,"مع"تكون بمعنى " إلى "إن : قولونیوذلك أنهم؛وأوقفه دونه

�ÊċɎ::سبحانه ¦� Èń Ê¤�ÄÊ°ƢÈǐ ÌǻÈ¢�ÌǺ ÈǷ9]1"...مع هللا: ؛ أي]14:الصف.

في كل موضع ,أنه یرفض إطالق القول بالنیابةابن جنيوالظاهر من سیاق كالم

وهذا مایوضحه ,لكن إن كان هناك مسوغات ودواٍع للنیابة فالإشكال,وعلى كل حال

إنه یكون بمعناه :ا نقوللكنّ ,یكون ذلك كما قالواولسنا ندفع أن":لّما قال,بعد ذلككالمه

أّما في كل ف, والمسّوغة لهحوال الداعیة إلیه على حسب األ,في موضع دون موضع

,ذا القول َغفًال هكذا ال مقّیًدا، أال ترى أنك إن أخذت بظاهر هموضع وعلى كل حال فال

؛ وأنت زید في  الفرس:وأن تقول ,وأنت ترید؛ معه,سرت إلى زید:لزمك علیه أن تقول

.2"ترید علیه 

قولهم ینوب بعض ":وافقه فیه ابن هشام لّما قال,إلیه ابن جني وهذا الذي ذهب     

وهذا أیضا مما یتداولونه ویستدلون به وتصحیحه بإدخال قد ,حروف الجر عن بعض

.3"على قولهم ینوب 

,ذه القضیة؛ وأن الحق في هنظًراأن في القولین,5عن ابن السید4ونقل الزركشي

،زید؛ یرید معهألن من أجاز مطلقا لزمه أن یجیز سرت إلى ,أنه موقوف على السماع

.2/308الخصائص-1
.2/310المرجع نفسه -2
.1/861مغني اللبیب -3
تركي ,قه الشافعیة واألصولعالم بف,، بدر الدیني، أبو عبد هللامحمد بن بهادر بن عبد هللا الزركشالزركشي؛-4

البحر "منها كتاب ,له تصانیف كثیرة , ه794وتوفي سنة , ه745ولد سنة ,مصري المولد والوفاة ,األصل

 .6/60 واألعالم, 5/133الكامنة  الدرر :ینظر".المحیط في أصول الفقه
االقتضاب في شرح "له كتا ب,صاحب التصانیف,البطلیوسي؛ أبومحمدعبد هللا بن محمد بن السید النحوي اللغوي-5

وفیات :ینظر .ه521توفي سنة,ونظم فائق,"األئمةاألسباب الموجبة الختالف "وكتاب "أدب الكتاب

.324وبغیة الملتمس ص , 2/55الوعاةوبغیة ,119والعقد الثمین في تراجم النحویین ص ,3/96االعیان



122البحث الداليل يف أحكام القرآن أليب بكر بن العريب

.1ف في التأویل الكثیرلزمه أن یتعسّ ,ومن منع مطلقا

فتقیم بعضها مقام بعض إذا ,توّسعت في الحروف,ابن السّراج ذكروألن العرب كما 

التعاقب أّما إذا تباین معنى الحرفین فال یجوز,كفالن بمكة وفي مكة,ربت المعانيتقا

أن معلال ذلك؛ ب,السامرائيصّوبه ,وهذا الذي ذهب إلیه ابن السّراج,2كمررت في زید

.3أن لكل حرف معناه واستعمالهو  ,صل في حروف الجر عدم النیابةاأل

ح وقد صرّ ,إبدال حروف المعاني بعضها من بعضال یجوزن وابن العربي ممن 

من باب نقل هو , ألحكامالنیابة في كتابه اوما نقله من ,4بذلك في غیر ما موضع

:ومن أمثلة ذلك ,ثم ُیعّقب علیها بعد ذلك,لغیرهالتأویالت األقوال أو 

تـُُهنَّ َثَالثَُة ::عند قول هللا عز وجل- ِئي يَِئْسَن ِمَن اْلَمِحيِض ِمْن ِنَساِئُكْم ِإِن اْرتـَْبُتْم َفِعدَّ َوالالَّ

.] 4:الطالق[9َأْشُهرٍ 

:ابنا في تأویلها على ثالثة أقوال، واختلف أصحوهذه آیة مشكلة: "هللا رحمهقال 

إلى أن -...,وحروف المعاني یبدل بعضها من بعض,أن معناها إذا ارتبتم:األول

أما وضع حروف المعاني إبداال بعضها من :لمسألة الثانیة في تحقیق المقصودا :قال

.5"وٕان اختلفوا في حروف الخفض ,ذلك مما ال یجوزبعض فإن 

:"مع"بمعنى "إلى"مجيء :وأشار إلى نیابة حروف الجر-

9فَاْغِسُلوا ُوُجوَهُكْم َوَأْيِدَيُكْم ِإَىل اْلَمَراِفقِ ::حكام قول هللا تعالىألعند بسطه 

.]6:المائدة[

.3/249البحر المحیط :ینظر-1
.1/414األصول في النحو :ینظر-2
.3/7معاني النحو :ینظر-3
.1/243,2/59,3/277,4/284أحكام القرآن:ینظر-4
.بتصرف 4/284المصدر نفسه -5
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مالك  وعن, علماء في وجوب إدخالهما في الغسلواختلف ال":فقال رحمه هللا

:، وذكر أهل التأویل في ذلك ثالثة أقاویلروایتان

َوَال تَْأُكُلوا َأْمَواَهلُْم ِإَىل َأْمَواِلُكم::، كما قال هللا تعالى"مع"بمعنى " ىإل" أن  :األول

:ثم قال موجهًا تلك األقوال ومنقحاً ....؛ معناه مع أموالكم]2:النساء[9

فال سبیل إلى وضع حرف موضع حرف، إنما "مع"؛ بمعنى)إلى( إن : وأما قولهم

، ویكون معنى التأویل فیها ال في رف معاني األفعال، وتتصحرف بمعناهیكون كل

.1"الحروف 

,التضمینالمعروف بء الحروف على معانیها هو وٕابقا,وهذا التصرف في األفعال

2:النساء[9َأْمَواَهلُْم ِإَىل َأْمَواِلُكمَوَال تَْأُكُلوا ::ذلك عند قول هللا تعالىبصرحوقد 

.[

، وألجل ذلك عوا وتضّموا أموالهم إلى أموالكمتجم"تأكلوا"معنى:قال علماؤنا":فقال

وا أن هُ نُ :عنى الذي یسلم معه اللفظ ما قلناوالم,معناه مع أموالكم:ال بعض الناسق

.2"یعتقدوا أن أموال الیتامى كأموالهم ویتسلطون علیها باألكل واالنتفاع 

وكان , عنى فعل آخراعلم أن الفعل إذا كان بم":وهذا ما عناه ابن جني بقوله

فإن العرب قد تتسع فتوقع أحد الحرفین موقع صاحبه ,أحدهما یتعدَّى بحرف واآلخر بآخر

.3"ذلك اآلخرإیذاًنا بأن هذا الفعل في معنى

.بتصرف 59-2/58المصدر نفسه-1
.1/403أحكام القرآن -2
.2/310الخصائص -3
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شراب لفظ معنى لفظ إ"أو ؛1"یقاع لفظ موقع غیره لتضمّنه معناهإ "هو: والتضمین 

وأصله أن ,فعّدى سمع بالّالم,سمع هللا لمن حمده؛ أي استجاب :كقولهم ,عطونه معناهفیُ 

.2"یتعّدى بنفسه

، غیر جیدا ، وهذ"مع"بمعنى "ِإلى "وقالت طائفة من المتأخرین ":قال ابن عطیة

؛ وهي تتضّمن اإلضافة,ابهاهي على ب" إلى :"  -أن قال ِإلى-....وُروي عن مجاهد 

�ÊċɎ::وا أموالهم إلى أموالكم في األكل، كما قال تعالىال تضیف:التقدیر ¦� Èń Ê¤�ÄÊ°Ƣǐ ÌǻÈ¢� ÌǺ ÈǷ9

.3"؛ أي من ینضاف إلى هللا في نصرتي ]14:الصف-52:آل عمران[

؛موقفه من الحروف الزوائد في القرآن :ثانیا 

,فقد ذهب أكثر,اخُتلف في وقوع الحروف الزوائد في القرآن الكریم بین مثبت ومنكر

,ي وأبوحیانومن المفسرین الزمخشر ,؛ وابن جنيوأبوعبیدة؛ والفّراء؛ سیبویه ؛أهل اللغة

والرازي وابن األثیر إلى القول باألصالةوذهب آخرون منهم الطبري ,إلى القول بالزیادة

,4وحمل كالم هللا على اللغو بخالف األصل,ألنهالغو,وعدم حمل كالم هللا على الزیادة

وكثیرا ما یقع في كالمهم إطالق الزائد على بعض الحروف كما في ":یقول الزركشي

9ءٌ يْ شَ لهِ ثْ مِ كَ سَ يْ لَ ::نحو والكاف في,]159:آل عمران[�Êƅ9اَ نَ مِ ةٍ محَْ ا رَ مَ بِ فَ ::نحو

إذ الزائد ما ال ,محققون تجنب هذا اللفظ في القرآنوالذي علیه ال,ونحوه ]11:الشورى[

.5"معنى له وكالم هللا منزه عن ذلك 

.439الكلیات ص-1
.3/12معاني النحو-2
.بتصرف 2/6تفسیر ابن عطیة -3
,عباس فداهیفاء عثمان ,منع وأسرارها البالغیة في القرآنوزیادة الحروف بین التأیید وال,1/96تفسیر الرازي :ینظر-4

 . 343ص, م2000 –ه 1421, 1ط , مكتبة القاهرة للكتاب
 .  2/177هان البر -5
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الحروف جاه القول بالمتتبع ألحكام القرآن الیجد البن العربي موقفا صریحا تُ ٕانّ و 

أنه یمیل إلى القول بعدم ,من أقواله في األحكام الظاهر لكنّ ,الزائدة في القرآن الكریم

األخیر وهذا الحكم ,أو أنه مع القائلین باألصالة,ائد في القرآن الكریمو ز الحروف ال مجيء

:بناء على أمــــــــــــــــرین 

وتحامله على قائلیه ولوكانو من أرباب ,تضعیفه وتوهینه القول بالزیادةتكررُ :أولهما

  .اللغة 

�È¬ƢÈǼÉƳ::فعند قول هللا تعالى- � ÈȐ Èǧ�Èǂ ÈǸÈƬÌǟ ¦�ÊÂÈ¢�Èƪ ÌȈÈºƦÌǳ¦�ċƲ ÈƷ �ÌǺ ÈǸÈǧ�
ÊċɎ ¦�ÊǂÊƟƢÈǠÈǋ � ÌǺ

ÊǷ�È̈ÈÂÌǂ ÈǸ Ìǳ¦ÈÂ�ƢÈǨċǐ ǳ¦�ċÀÊ¤

�ÆǶ Ȉ
ÊǴÈǟ �Æǂ

Êǯ ƢÈǋ �ÈċɎ ¦�ċÀÊƜÈǧ�¦Åǂ ÌºȈÈƻ �Ȩ̀ċȂÈǘ Èƫ�ÌǺ ÈǷÈÂ�ƢÈǸ
ÊÊđ �È» ċȂ ċǘ Èȇ�ÌÀÈ¢�

ÊǾÌȈÈǴÈǟ9]158:البقرة[

(معنى قوله:قال الفراء:وتنبیهوهمٌ ":قال معناه )یه أال یطوف بهماال جناح عل:

:، وهذا ضعیف من وجهینزائدة "ال " ، وحرف أن یطوف

.زائدة"  ال" أنا قد بینا في مواضع أنه یبعد أن تكون :أحدهما

،زائدةوقد قررتها غیر,رضي هللا عنهاأنه ال لغوي وال فقیه یعادل عائشة:الثاني

.1"نت معناها، فال رأي للفراء وال غیره وقد بیّ 

ّراء قال بزیادتها توجیها ألن الف, اء فیه نظرلقول الفرّ منه رحمه هللا التوهین وهذا

,هذه اآلیةعندكالم الفّراء هنا  واذكر, 2؛ وهي قراءة ابن مسعود)طّوف بهماأّال یَ ( :لقراءة

ین مَ نَ كان المسلمون قد كرهوا الطواف بین الصفا والمروة لصَ ":رحمه هللاقال,لزیادة البیان

ƑƅŕŸśÃ�¾±ŕŗś�ČǙ§�¿²رهوا أن یكون ذلك تعظیما للصنمین، فككانا علیهما Ɗōž��:: ِإنَّ الصَّفا

ƢǸÊÊđ � È» ċȂ ċǘ Èȇ�ÌÀÈ¢�
ÊǾÌȈÈǴÈǟ �È¬ƢǼÉƳ �Ȑ Èǧ�Èǂ ÈǸÈƬÌǟ ¦�ÊÂÈ¢�Èƪ ÌȈÈºƦÌǳ¦�ċƲ ÈƷ � ÌǺ ÈǸÈǧ�

ÊċɎ ¦�ÊǂÊƟƢǠÈǋ � ÌǺ
ÊǷ�È̈ÈÂÌǂ ÈǸ Ìǳ¦ÈÂ9] وقد  ,] 158:البقرة

فَ (قرأها بعضهم :على وجهین وهذا یكون,)أّال َیَطوَّ

.1/71أحكام القرآن -1
.1/95معاني القرآن :ینظر-2
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ما َمنَـَعَك َأالَّ ::كما قال,صلة على معنى اإللغاء" أن " مع " ال " أن تجعل :أحدهما

.ما منعك أن تسجد:والمعنى] 11:األعراف [9َتْسُجَد ِإْذ َأَمْرُتكَ 

.1"واألول المعمول به ,عل الطواف بینهما ُیرخص ِفي تركهأن تج:والوجه اآلخر

ء في سیاق توجیه قراءة ابن جا, "ال " بزیادة أن القول ,فأنت ترى من سیاق كالمه

یمكن االعتراض علیهابن العربي قوَل الفّراء ماف بهضعّ اللتانالوجهان بل حتى ,مسعود

.من وجهین فیهما

وال , بخالف ابن العربي,ویقول بالزیادة للحروف في القرآنالفّراء كوفي أن  :األول

.إنكار في مسائل الخالف

ت به ماردّ هوعینُ ,في توجیه قراءة ابن مسعود,الوجه الثاني للفّراءأن  :الثاني

؛ الحدیثنّص و , رضي هللا عنهم أجمعین2ُعروةابن أختها عائشة رضي هللا عنها فهم 

�ƢÈȀ«:َروى اْبُن ِشَهاٍب َعْن ُعْرَوَة  ÌºǼÈǟ �ÉċɎ ¦�ÈȆ
ÊǓ È°�ÈƨÈǌ

ÊƟƢÈǠ
Êǳ�ƪ ÌǴÉºǫ,�Èń ƢÈǠÈºƫÈÂ�È½È°ƢÈƦÈºƫ�

ÊċɎ ¦� È¾ÌȂ Èºǫ�
Êƪ ÌȇÈ¢È°È¢:

:�ÊċɎ ¦�ÊǂÊƟƢÈǠÈǋ � ÌǺ
ÊǷ�È̈ÈÂÌǂ ÈǸ Ìǳ¦ÈÂ�ƢÈǨċǐ ǳ¦� ċÀÊ¤9]فـَوَ ,اْآليَةُ ] 158: البقرة� ċȏ È¢�Æ¬ƢÈǼÉƳ �

Çƾ ÈƷ È¢�Ȅ ÈǴÈǟ �ƢÈǷ�
ÊċɎ È¦

�ÉƨÈǌ ÊƟƢÈǟ � Ìƪ ÈǳƢÈǫ�ƢÈǸ
ÊÊđ �È» ċȂ ċǘ Èȇ�ƢÈȀ ÌºǼÈǟ �ÉċɎ ¦�ÈȆ

ÊǓ È°: َيَا اْبَن ُأْخِيت ، إنـََّها َلْو َكاَنْت َعَلى َما بِْئَس َما قـُْلت

ƢÈǸتََأوَّْلتَـَها َلَكاَن َفَال ُجَناَح َعَلْيِه 
ÊÊđ �È» ċȂ ċǘ Èȇ� ċȏ È¢«3.

وهو الوجه الثاني من,مسعودفأنت ترى أن عائشة ألزمْت فهَم عروة لقراءة ابن

.فتدبره توجیه الفّراء لقراءة ابن مسعود

.]22:النساء[9ِإنَُّه َكاَن فَاِحَشًة َوَمْقًتا َوَساَء َسِبيًال ::وعند قوله تعالى-

.1/95المصدر نفسه -1
، ؛ أحد أبو عبد هللا عروة بن الزبیر بن العوام بن خویلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كالب القرشي األسدي-2

وأمه أسماء بنت أبي بكر الصدیق، ,المبشرین بالجنةعوام أحد العشرة وأبوه الزبیر بن ال,الفقهاء السبعة بالمدینة

طبقات ابن :ینظر. ه93وتوفي سنة , ه22ولد سنة ,جنةرضي هللا عنه، ذات النطاقین وٕاحدى عجائز ال

.3/258وفیات األعیان,5/178سعد
.3140برقم ,)كتاب الحج(ومسلم ,1561برقم ,)كتاب الحج(أخرجه البخاري -3
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 )كان(إن :القاضي أبو إسحاق والمبرد فقاالوقد وهم  ":قال ابن العربي رحمه هللا

:1هنا، وٕانما المعنى في زیادتها كما قال الشاعرزائدة

وجیراٌن لَنا َكاُنوا ِكرامَ ***فكیَف إذا مررُت بداِر قومٍ 

.2"وهذا جهل عظیم باللغة والشعر؛ بل ال یجوز زیادة كان هاهنا 

إلى أن قال -....ولقد انتهى الجهل بقوم آخرین ":وقال رحمه هللا -

.3"]102:النساء[9مْ يهِ فِ نتَ ا كُ ذَ إِ وَ ::في قولهزائدة وٕان الواو-

.25:الحج[9مٍ لْ ظُ بِ ادٍ حلَْ إِ بِ يهِ فِ دْ رِ يُ نْ مَ وَ ::قوله تعالىوعند- [

، زائدةإنها:تكلم الناس في دخول الباء هاهنا، فمنهم من قال":فقال رحمه هللا 

:4، وعلیه حملوا قول الشاعر]20:المؤمنون[9نِ هْ الدُّ بِ تُ نبُ تَ ::كزیادتها في قوله

َنضرُب بالسیف ونرجو بالَفرج***الَفلجْ نحُن بُنو َجعدَة أصحاُب 

؛ ألن حمل المعنى على ال ُیحتاج إلیه في سبیل العربیةوهذا مما,أراد؛ ونرجو الفرج

.5"الفعل أولى من حمله على الحرف 

ي مقدمة األحكام وأشاد بها ف,المصادر التي اعتمدها ابن العربيأن من :وثانیهما

لزیادة وعدم القول با,ر من المفسرین القائلین باألصالةعتبوالطبري یُ ,هو تفسیر الطبري

.ر به فلعله تأثّ ,كما سبق 

,1/251وأوضح المسالك ,1/58وشرح التسهیل ,9/217، وخزانة األدب 835ینظرالدیوان ص . ققائله الفرزد-1

.1/242وشرح األشموني على األلفیة 
.1/370أحكام القرآن -2
.بتصرف 1/490المصدرنفسه -3
؛ واإلنصاف 522؛ وأدب الكاتب ص 15/443؛ وبال نسبة في لسان العرب 216الدیوان ص .هوالنابغة الجعدي -4

.9/521؛ وخزانة األدب 1/230
.3/277المصدر نفسه -5
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داللة المفرد والجملة:لمبحـث الثــانيا
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داللة التعریف والتنكیر:المطلب األول

داللة أوجه اإلعراب :المطلب الثاني

داللة معاني الكالم:المطلب الثالث

والجملةداللة المفرد :المبحث الثاني

داللة التعریف والتنكیر:المطلب األول
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؛ ألّن النكرة ناشدُّ تمكُّ وأعلم أن النكرة أخفُّ علیهم من المعرفة، وهي أ":قال سیبویه

.1"فمن َثّم أكثُر الكالم ینصرف في النكرة ,، ثم َیْدخُل علیها ما ُتَعرَّف به أولّ 

المعنى الذي وضعت له إلى ألنها ال تحتاج في داللتها على ,النكرةوأصل األسماء 

.2، وما یحتاج إلى شيء فرع عما ال یحتاجقرینة، بخالف المعرفة

وغیره ,أویقع موقع ما یقبل أل,هي مایقبل أل وتؤثر فیه التعریف:وحّد النكرة

:لما قال,4تعریف ابن مالك في األلفیة وهذا,  3المعرفة

أو واقع موقع ما قد ذكرا***قابل أل مؤثرانكرة

وهند وابني والغالم والذي***وغیره معرفة كهم وذي 

أنت، وهذا، واألمیر، :ّین من أفراد جنسه فهو معرفة مثلوقیل كل اسم دل على مع

.5، وأمیررجل، وبلد:"عّین من أفراد جنسه فهو نكرة مثلوما لم یدّل على م,وشقیقي

عن عجز ,ّدِ المعرفةض لحَ إلى أن كل من تعرّ :مالك في شرح التسهیلذهب ابن و      

 ؛كقولهم ,لفظا، ألن من األسماء ما هو معرفة معنى نكرة الوصول إلیه دون استدراك علیه

وما هو في استعمالهم على ,كقولهم لألسد أسامة ؛كان ذلك أول من أمس، وعكسه

.1/22الكتاب-1
.1/91والتصریح ,1/98وأوضح المسالك,4/267المقتضب :ینظر-2

وشرح األشموني على ,1/87وشرح ابن عقیل على األلفیة ,1/98أوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك :ینظر-3

.1/85األلفیة 
ابن مالك أبوعبد هللا محمد بن عبد ,ألفیة ابن مالك في النحووالصرف.ي والثالث والخمسون من األلفیةالبیتان الثان-4

,نهاج للنشروالتوزیع مكتبة دار الم,عبد العزیز بن عبد هللا العیونيسلیمان بن:حققها وخدمها , ) ه672ت (هللا 

 . 77-76ص ص, ه 1432,السعودیة –الریاض 1ط 
–بیروت , دار الفكر, )ـ ه1417ت(ألفغاني ا سعید بن محمد بن أحمد,الموجز في قواعد اللغة العربیة:ینظر-5

 .101ص, م 2003 - هـ  1424, لبنان
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أقسامه فأحسُن ماُیَبین به ذكر,لمثابةالمعرفة بهذه اولّما كان االسم , هكواحد أمّ ,وجهین

.1وما سوى ذلك  فهو نكرة:ثم ُیقال,ستقصاةمُ 

ــعریف؛التــــداللــة  :ولالفـــــــــــــــــرع األ -

كذا وذي ، ، واإلشارةم كزید وهندلَ المضمر كأنا وهم، والعَ :وأقسام المعارف سبعة

، والمضاف لواحد منها كابني وغالمي، والموصول كالذي والتي، وذو األداة كالغالم والمرأة

"والمنادى نحو  ,3؛ كابن هشام في القطر وابن مالكومن عّدها ستة,2لمعین"یا رجل:

أغفل ,غنيكالمبّرد وأبي حّیان وصاحب المُ  ؛ومن عّدها خمسة,أسقط منها المعّرف بالنداء

قال ابن مالك وهم ,4عّبر عن اسم اإلشارة والموصول باالسم المبهمو , المعّرف بالنداء

.5األكثر

والمنادى، ثم الموصول، وذو ,اإلشارة، ثم اسم الضمیُر، ثم الَعَلم:أعرُف المعارفو  

وذهب ابن مالك إلى تقدیم الَعَلم على ضمیر ,6، والمضاُف بحسب المضاف إلیهاألداة

.7الغائب السالم من اإلبهام

تحدید نواع المعارف مبرزا أثرها في لعربي رحمه خالل كتابه ألق ابن اوقد تطرّ 

.المعنى 

.129-1/128شرح التسهیل:ینظر-1
.1/99أوضح المسالك-2
.1/87وشرح ابن عقیل على األلفیة ,94شرح قطر الندى ص:ینظر-3
لكن في بعض نسخه عّد المعرف,لهامش للمحققمع ا52المغني في النحو ص و , 276/ 4المقتضب:ینظر-4

ألبي , بوارتشاف الضرب من لسان العر ,"أو بالنداء"لیس فیها ,ض النسخ وفي بع,بالالم أو بالنداء ضربًا واحداً 

,مصر -القاهرة مكتبة الخانجي و ,التّوابب عثمان محمد ورمضان عبد رج:تحقیق, )ه745ت (حیان األندلسي 

  .2/908, م1997-ه1418, 1ط 
.1/129شرح التسهیل -5
.1/115وشرح التسهیل ,2/908ارتشاف الضرب:ینظر-6
.99واللمع البن جني ص ,1/115المرجع نفسه :ینظر-7
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  ؛داللة الضمیر  -1

أواسم جامد ,1؛ هو الموضوع لتعیین ُمسّماه ُمشعرا بتكّلمه أوخطابه أوغیبتهالضمیر

.2یدل على متكلم أو مخاَطب أو غائب

ومن خالل كتاب األحكام ,3والمتصل بارز ومستتر,ومنفصل وهوقسمان متصل 

مبرزا أثره في ,وقف عند داللة عود الضمیر كثیرا ,نجد أن اإلمام ابن العربي رحمه هللا 

.المعنى 

:فمن المسائل التي وقف عندها ابن العربي رحمه هللا 

    ؛عود الضمیر على مذكورین یحتملهما المعنى: أ 

.]282:البقرة [9لِ دْ عَ الْ بَ هُ يُّ لِ وَ لْ لِ مْ يُ لْ فَـ :: تعالىعند قول هللا-

:على قولین"َوِلیُّهُ "اختلف الناس على ما یعود ضمیر ":فقال

.قیل یعود على الحق؛ التقدیر فلیملل ولي الحق:األول

؛ التقدیر فلیملل ولي الذي علیه الحق الممنوعأنه یعود على الذي علیه الحق:الثاني

.4"من اإلمالء بالسفه والضعف والعجز

�ċǺ:::وكذلك عند قوله تعالى- ÊÊđ �ÌǶÉƬÌǴÈƻ È®� Êļ ċȐ ǳ¦9]23:النساء[.

�ċǺ::واختلف النحاة في الوصف في قوله:"قال ابن العربي ÊÊđ �ÌǶÉƬÌǴÈƻ È®� Êļ ċȐ ǳ¦9,فقیل:

إلى الربائب خاصة، وقیل یرجع ,، وهو اختیار أهل الكوفةیرجع إلى الربائب واألمهات

العامل ممنوعا ، وجعلوا رجوع الوصف إلى الموصوفین المختلفي وهو اختیار أهل البصرة

.1/358وتوضیح المقاصد ,1/133شرح التسهیل :ینظر-1
.1/261النحو الوافي -2
.1/359المرجع نفسه:ینظر-3
.1/331أحكام القرآن -4
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، ورأوا أن عامل اإلضافة غیر عامل كله أهل الكوفةوجّوز ذلك ,كالعطف على عاملین

؛ فُیرد إلى أقرب مذكور تغلیبا ویحتمل أن یرجع إلیها جمیعا....الخفض بحرف الجر

.1"على التحلیل في الفروج للتحریم 

]19:یوسف [9ةً اعَ ضَ بِ وهُ رُّ سَ أَ وَ ::وعند قوله تعالى -

وهُ "قیل الضمیر في ":قال رحمه هللا  یرجع إلى :وقیل,یرجع إلى الُملتقطین"َأَسرُّ

معنى الكالم أنهم كتموا ُأخّوته، وأظهروا مملوكیته، اإلخوة ، فإن رجع إلى اإلخوة كان

نى الكالم أنهم وٕان عاد الضمیر إلى الُملتقطین كان مع,وقطعوه عن القرابة إلى الرق

وساعد ,ا عنهم، وجحدوها منهم، وباعوه دون علمهم بضاعة اقتطعوهأخفوه عن أصحابهم

.2"یوسُف على ذلك كلِّه تحت التخویف والتهدید

,إلیهمایصح عود الضمیر,لعود الضمیر في اآلیتین احتمالینابن العربي  فذكر

عود الضمیر وٕانما جّلى أثر ,أوألحد المذهبین,لكن من غیر ترجیح ألحدهما على اآلخر

وقد أكثر الوقوف مع نظائر هذه المسألة من داللة الضمیر خالل ,في اختالف الداللة

.3كتابه األحكام

  ؛مذكور وغیرمذكورعود الضمیر على :ب

فابن ,عود الضمیر على مذكور وغیر مذكور, ق لها كذلكمن المسائل التي تطرّ 

ففي اآلیة ,ته على غیر مذكور سابق في الكالمالعربي یرى بأن الضمیر الیمكن إعاد

وأن , حرمالنهى فیها عن قتل الصید للمُ التي ورد,مسة والتسعین من سورة المائدةالخا

ة ال في أن مثله هنافي الِخلق ؛ح ماذهب إلیه الشافعيرجّ ,العمد ِمثُل ماقتلجزاَءه في 

]95:المائدة[9َحيُْكُم ِبِه َذَوا َعْدٍل ِمْنُكْم ::َأنَُّه َقالَ :الثَّاِلثُ ":فقال,القیمة كما قال أبوحنیفة

.بتصرف1/484أحكام القرآن -1
.3/42أحكام القرآن -2
.1/430,2/136,2/247,2/554,2/284,3/54,3/255,3/601,4/110فسهالمصدر ن:للمزید ینظر-3
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والقیمة ,الضمیر إلیهیتقدم ذكر سواه یرجع ؛ ألنه لم یر راجع إلى ِمْثِل من النََّعمِ وهذا ضم

.1"التي یزعم المخالف أنه یرجع الضمیر إلیها لم یتقدم لها ذكر

.]69:النحل[9ِفيِه ِشَفاٌء لِلنَّاسِ ::وأكدها أیضا عند قول هللا تعالى-

یعود )ِفیِه ( إن الهاء في قوله  : 3والضحاك2وقال مجاهد والحسن":فقال رحمه هللا

ولوصّح نقال لم ,ما أراه یصح عنهم,وهذا قول بعید,شفاء للناس أي القرآن لى القرآن ؛ع

وكیف یرجع ضمیر في ,ولیس للقرآن فیه ذكر,فإن مساق الكالم كله للعسل,یصح عقال

.4"كالم إلى مالم یجر له ذكر فیه 

فكم في القرآن الكریم من ,ابن العربي في الحقیقة لیس بشرطوهذا الذي ذهب إلیه

ال ُیشترط أن یكون الضمیر ":قال ابن الحاجب, رعلى غیر مذكو ر یالضممواطن عود 

::، ویدل علیه قوله تعالىیس إال، بل على مذكور وغیر مذكورعائدًا على مذكور ل

�ÌǶ Éǯ
Ê®Èȏ ÌÂÈ¢� ÊĿ �ÉċɎ ¦� ÉǶ Éǰ Ȉ

ÊǏ ȂÉȇ9]على فإن الضمیر عائد ,)وألبویه(: إلى قوله] 11 :النساء

، فیعود الضمیر یوصیكم، ُعلم أن ثّم مّیتا:ال، إال أنه لما قالمیت، وٕان لم یتقدم له ذكر

.5"، وٕان لم یكن ُمصّرحًا به إذا كان في الكالم ما یرشد إلیهعلى مذكور وغیر مذكور

.2/171المصدرنفسه -1
كان مولده ,زمانهشیخ اإلسالم وحبر,إمام أهل البصرة,یكنى أبا سعید,أم سلمةالحسن بن أبي الحسن یسار مولى -2

كان فصیحا بلیغا زاهدا عابدا صادقا عالما ,الزم الجهاد والعلم والعمل,لسنتین خلتا من خالفة عمر رضي هللا عنه

 . 2/226مواألعال, 2/29ووفیات األعیان,3/1023معجم األدباء:ینظر .ه110توفي سنة ,عامال 
فیقال كان في مكتبه ثالثة ,كان یؤدب األطفال:أبو القاسم البلخي المفسر المحّدث النحوي,الضحاك بن مزاحم-3

,لقي الضحاك ابن عباس وأبا هریرة وأخذ عن سعید بن جبیر التفسیر,وكان یطوف علیهم على حمار,أآلف صبي

.4/1453معجم األدباء:ینظر.105توفي 
.3/138ر نفسه المصد-4
فخر :دراسة وتحقیق, )هـ646ت(ابن الحاجب جمال الدین عثمان بن عمر بن أبي بكر ,أمالي ابن الحاجب-5

. 1/118, م  1989 -هـ  1409 ,بیروت–دار الجیل ,صالح سلیمان قدارة
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؛ عود ضمیر المذكر على المؤنث: ج

َرًة ُنْسِقيُكْم ِممَّا ::عند قول هللا تعالى- َعاِم َلِعبـْ :النحل[9ِيف ُبطُونِهِ َوِإنَّ َلُكْم ِيف اْألَنـْ

66.[

.فجاء الضمیر بلفظ التذكیر عائدا على جمع مؤنث":فقال

:وأجاب العلماء عن ذلك بستة أجوبة

أراه عول علیه إال ، ومانعام بخبر الواحدخبر عن األالعرب تُ :قال سیبویه:األول

.، وال یلیق بإدراكهوهذا ال یشبه منصبه,في هذه اآلیة

معناه نسقیكم مما في بطون ما ذكرنا، وهذا تقدیر بعید ال :قال الكسائي:الثاني

.یحتاج إلیه

هذا نعم : رب، والنعم مذكر، ولهذا تقول العاألنعام والنعم واحد: اءقال الفرّ :الثالث

.، وهذا تركیب طویل مستغنى عنهلفظ النعم الذي هو معنى األنعام، فرجع إلىوارد

إنما یرید نسقیكم مما في بطون بعضه، وهو الذي عول :أیضا1قال الكسائي:الرابع

.معناه نسقیكم مما في بطون أیها كان له لبن منها:، فإنه قالعلیه أبو عبیدة

جيء به ألنه راجع على ذكر النعم؛ ألن اللبن للذكر أن التذكیر إنما:الخامس

حل حین أنكرته عائشة  ؛ ولذلك قضى النبي صلى هللا علیه وسلم بأن اللبن للفمنسوب

إنما أرضعتني المرأة ولم «:رضي هللا عنها في حدیث أفلح أخي أبي القعیس ؛ فقالت 

.2»إنه عمك فلیلج علیك :فقال لها النبي صلى هللا علیه وسلم ,یرضعني الرجل 

وأحد القّراء السبعة ,النحو واللغةإمام الكوفیین في ,مولى بني أسد,هوأبوالحسن علي بن حمزة الكسائيالكسائي؛-1

 الوعاة وبغیة,13/167معجم األدباء:ینظر.له عدة مصنفات,لنفسه قراءةثم اختار,على حمزة رأق, المشهورین

2/167.
باب تحریم الرضاعة (وصحیح مسلم ,5239برقم )باب مایحل من الدخول والنظر إلى النساء(صحیح البخاري -2

 . 601ص ) باب رضاعة الصغیر(وموطأ مالك,1445برقم )الرجلمن فحل 
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، فجرى االشتراك علیه وسلم ألن اللبن للمرأة سقي، وللرجل إلقاحبیان منه صلى هللا

.نظر هنالك إن شاء هللا ، فلیُ یّناه في كتب الخالف وشرح الحدیثوقد ب,بینهما فیه 

، والتأنیث الجمعإنما یرجع التذكیر إلى معنى:قال القاضي اإلمام أبو بكر:السادس

، وأّنث في آیة المؤمن النحل باعتبار لفظ الجمع المذكرإلى معنى الجماعة، فذّكر في آیة

.1"ظ الجماعة، وینتظم المعنى بهذا التأویل انتظاما حسناباعتبار تأنیث لف

وذهابه إلى أن األنعام من ,ألقوال اللغویین ورّده لبعضهامتنوعفانظر لهذا النقل ال

,أي الجماعة ؛والتأنیث باعتبار المعنى,لتذكیر فیها باعتبار لفظ األنعاما, سماء األجناسأ

أسماء  فيلوم من العربیة المعوهو , 2ماذهب إلیه الزجاجوهذا الذي اختاره ابن العربي هو 

أن أسماء :ومعلوم في العربیة":قال صاحب أضواء البیان, القرآن وما جرى به,األجناس

إلى معنى الجماعة الداخلة ، والتأنیث نظراً ا إلى اللفظاألجناس یجوز فیها التذكیر نظرً 

وجاء فیه ,ألنعام وتأنیثها كما ذكرناه آنفاار وقد جاء في القرآن تذكی,اسم الجنستحت 

َقِعرٍ ::فالتذكیر في قوله;تذكیر النخل وتأنیثها ، والتأنیث ]20:القمر[9َكأَنـَُّهْم َأْعَجاُز َخنٍْل ُمنـْ

السماء وجاء في القرآن تذكیر ,، ونحو ذلك]7:الحاقة[9َكأَنـَُّهْم َأْعَجاُز َخنٍْل َخاِويَةٍ ::في قوله

َفِطٌر ِبهِ ::فالتذكیر في قوله;وتأنیثها ::، والتأنیث في قوله]18:المزمل[9السََّماُء ُمنـْ

َناَها بِأَْيٍد  .3"، ونحو ذلك من اآلیات]47:الذاریات[؛اْآلَیةَ 9َوالسََّماَء بـَنَـيـْ

  ؛ یانیةعود الضمیر لمعان ب:د 

.131-3/130أحكام القرآن -1
.3/209معاني القرآن وٕاعرابه -2
.2/396أضواء البیان -3



137البحث الداليل يف أحكام القرآن أليب بكر بن العريب

  ؛یم والتشریفإفادة التكر -

ْن ِيف النَّاِس بِاحلَْجِّ ::في قول هللا تبارك وتعالى,الرواحلفي رد إسناد اإلتیان إلى - َوَأذِّ

.27:الحج[9يَْأتُوَك رَِجاًال َوَعَلى ُكلِّ َضاِمٍر يَْأِتَني ِمْن ُكلِّ َفجٍّ َعِميٍق  [

، كما ؛ لقصدها الحج مع أربابهارّد الضمیر إلى اإلبل تكرمة لها":فقال رحمه هللا

في خیل الجهاد تكرمًة لها حین سعت في ,]1:العادیات[9َواْلَعاِديَاِت َضْبًحا::قال تعالى

.1"سبیل هللا 

وذهب , صفة لكل ضامر,)یـَْأِتیَن (وهذا التوجیه البن العربي بناء على أن جملة 

حاًال ثانیة من ضمیر الجمع )یأتین(إلى أنه یجوز أن ُتجعل جملة ,الشیخ ابن عاشور

وهو أظهر عنده من الوجه األول ألنه یتضمن زیادة التعجیب من تیسیر ,)َیْأُتوكَ (في 

.2الحج حتى على المشاة

؛ إفادة التعظیم-

,ل لنبیه محمد صلى هللا علیه وسلمأشارابن العربي لذلك في مخاطبة هللا عزوج

  ].1: الطالق[9النَِّسآءَ طَلَّْقُتُم ِإَذا يَا َأيـَُّها النَِّيبُّ ::بضمیر الجمع في  قوله تعالى

بلفظ اإلفراد على الحقیقة ,أحدهما أنه خطاب للنبي علیه السالم:فیه قوالن":فقال

.3"؛  خبر عنه على جهة التعظیم بلفظ الجمع )طَلَّْقُتمُ (:، وقولهله

؛ اسم اإلشارة-2

.233:البقرة [9َوَعَلى اْلَواِرِث ِمْثُل َذِلكَ ::وذلك في قوله تعالى [

.3/281أحكام القرآن -1
.17/245التحریر والتنویر:ینظر-2
.4/269أحكام القرآن -3
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؛ فمن الناس إشارة إلى ما تقدم": )ذلك  (ابن العربي رحمه هللا في اسم اإلشارة قال

، منهم أبو حنیفة من الفقهاء، ومن ضرارمن إیجاب النفقة وتحریم اإلمن رّده إلى جمیعه

فأوجبوا على قرابة المولود الذین د إلى عمر رضي هللا عنهسنَ ، ویُ السلف قتادة والحسن

.یرثونه نفقته إذا عدم أبوه في تفصیل طویل ال معنى له 

,]233:البقرة[9َوَعَلى اْلَواِرِث ِمْثُل َذِلكَ ::ىإن قوله تعال:وقالت طائفة من العلماء

وعلى الوارث : ؛ المعنى ضرارال یرجع إلى جمیع ما تقدم كله ؛ وٕانما یرجع إلى تحریم اإل

فمن ادعى أنه یرجع العطف ,وهذا هو األصل,تحریم اإلضرار باألم ما على األبمن 

وهو یدعي على اللغة العربیة ما لیس منها ، وال یوجد ,ه إلى جمیع ما تقدم فعلیه الدلیلفی

.1"له نظیر فیها

د یری ؛)وهذا هو األصل(: قوله: قلت":ي بعد نقله لكالم ابن العربي هذاقال القرطب

إلرضاع ، إذ لو أراد الجمیع الذي هو ا، وهو صحیحفي رجوع الضمیر إلى أقرب مذكور

، فدل على أنه معطوف على المنع وعلى الوارث مثل هؤالء:واإلنفاق وعدم الضرر لقال

.2"ه كافة المفسرینة ، وعلى ذلك تأولّ من المضارّ 

.30:النساء[9يـَْفَعْل َذِلَك ُعْدَوانًا َوظُْلًماَوَمْن ::وعند قول هللا تعالى- [

:3هــفي هذه اآلیة إلى ثالثة أوج"ذلك"لف في مرد اسم اإلشارة اختُ 

.نفس ألنه أقرب مذكورفقیل إشارة إلى قتل األ-

.لنفس ألن النهي جاء في سیاق واحدوقیل إلى أكل المال بالباطل وقتل ا-

.وقیل إلى كل ماُنهي عنه من القضایا من أول السورة -

1/276المصدر نفسه-1
 .3/170ي تفسیر القرطب-2
.2/42وتفسیر ابن عطیة ,1/525أحكام القرآن:ینظر-3
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؛ ومن یفعل ما حّرم هللا علیه رأى بأنه الصواب ُمحّصلتهرابعا زاد الطبري وجها-

إلى , ] 19:النساء[9يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال حيَِلُّ َلُكْم َأْن َترِثُوا النَِّساَء َكْرًها::من قوله تعالى

على النواهي "ذلك"وعّلل عدم حمله اسم اإلشارة ,]30:النساء[9كَ لِ ذَ لْ عَ فْ ن يـَّ مَ وَ ::قوله

.1المذكورة من أول السورة القترانها بالوعید

":عقلیة فقال أدلةب,یح رجوعه إلى قتل األنفسوابن العربي رحمه هللا دهب إلى ترج

هل كان ذلك بعد استقرار ما ؛ وذلك أنها إذا نزلت ال نعلمءهاهنا دقیقة أغفلها العلما

، أم نزل جمیعه بعد نزولها ؟ وٕاذا علمنا أن ل السورة إلى هنا ُمنّزال مكتوباسبقها من أو 

,أول السورةإشارة إلى جمیع ما تقدم من "ذلك"ذلك كله تقدم نزوال وكتابة ال یقتضي قوله 

"فاألصح أن قوله,ن دون جمیع ما فیه من ممنوع محرمدون ما تقدم من أول القرآ "ذلك:

یره ُمْحَتَمٌل ؛ وغیقینا]29:النساء[9َوال تـَْقتـُُلوا َأنـُْفَسُكمْ ::یرجع إلى قوله,]30:النساء [

.2"وهللا أعلم  ,موقوف على الدلیل

رجوع اسم اإلشارة إلى أول یقتضیه ,كره ابن العربي من احتماٍل الزمٍ وهذا الذي ذ 

  :ـنــــیـــس بالزم من وجهلی,السورة

.3لعدم نقله تأویال لهذه اآلیة عن السلف:أوالً 

,من خلط للفهم,مایستلزم من اطّرادة على كل أسماء اإلشارة الواردة في القرآن:ثانیا

وٕالى كل ,رجوع اسم اإلشارة هنا إلى القتل,4ولهذا جّوز أجلٌة من العلماء,وٕافساد للمعنى

ولم یجوزو رجوعه إلى كل مانزل قبل هذه ,عنه من أول السورة من غیر ترجیحمانهي

.اآلیة في القرآن الكریم من ممنوع محرم كما احتمله ابن العربي في تعلیل ترجیحه

.8/231تفسیر الطبري :ینظر-1
.1/525المصدر نفسه -2
.2/442وأحكام القرآن للكیا هراسي ,1/475والنكت والعیون ,8/231تفسیر الطبري :ینظر-3
وأحكام القرآن ,2/42وتفسیر ابن عطیة ,1/210وٕاعراب القرآن للنحاس ,8/230تفسیر الطبري :ینظر-4

.5/25والتحریر والتنویر ,6/340وتفسیر ابن عادل ,2/442للكیاهراسي 
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؛ المعّرف باألداة-3

والهمزة عندهم أصلیة ,1على ما ذهب إلیه الخلیل وسیبویه وابن كیسان"أل" وهي 

.2فهي عنده وصلیة معتدًا بها في الوضع,خالفا لسیبویه 

وذكر ابن مالك في التسهیل ,4إلى أن الّالم وحدها هي أداة التعریف3وذهب المازني-

ونقله أبوحیان عن جمیع ,6ونسبه في شرح الكافیة لسیبویه,5أنه المشتهر عند المتأخرین

.7النحویین

,8وانتصرا له بأوجه كثیرة,السیوطيالخلیل كل من ابن مالك و ح صحة مذهب ورجّ 

.9الَیسلم أكثرها من االعتراض:قال المرادي

كان یحفظ ,الموصوفین بالفهم,أحد المذكورین بالعلم,النحوي ,ابن كیسان؛ أبوالحسن محمد بن أحمد بن كیسان-1

,89الفهرست ص:ینظر.إنه أنحى منهما:حتى قیل,رد وثعلب أخذ عن المب,مذهب البصریین والكوفیین في النحو

.3/57وٕانباه الرواة,5/2306ومعجم األدباء
محمد بن ل, شرح الكافیة الشافیةو ,  1/273وشرح التسهیل ,2/985ارتشاف الضربو , 1/192الجنى الداني :ینظر-2

جامعة أم القرى مركز البحث العلمي وٕاحیاء ,هریديعبد المنعم أحمد :تحقیق, )هـ672ت(عبد هللا، ابن مالك الطائي 

,1/180وأوضح المسالك ,  1/319, د ت , 1ط , التراث اإلسالمي كلیة الشریعة والدراسات اإلسالمیة مكة المكرمة 

.1/306وهمع الهوامع ,1/550والمقاصد الشافیة 

قال عنه ,والتصانیف"التصریف "وصاحب,یةإمام العرب,البصري,مد بن عديأبوعثمان بكربن محالمازني؛-3

,62الفهرست ص :رینظ .ه248ه أو 247توفي سنة ,بویه أعلم بالنحو من المازنيلم یكن أحد بعد سی:المبرد

.186والعقد الثمین في تراجم النحویین ص ,2/380ومعجم األدباء
.1/78همع الهوامع :ینظر-4
.1/273المرجع نفسه :ینظر-5
.1/177وشرح ابن عقیل على األلفیة ,1/319شرح الكافیة الشافیة :ینظر-6
.1/307همع الهوامع -7
شرح اآلجرومیة و ,  1/307وهمع الهوامع ,1/319وشرح الكافیة الشافیة ,274-1/273شرح التسهیل :ینظر-8

السالم للطباعة والنشروالتوزیع  دار, محمد خلیل عبد العزیز شرف:تحقیق, )ه889(في علم العربیة للسنهوري

 . 1/433, م 2006 -ه 1427, 1ط , مصر -القاهرة , والترجمة
.1/193الجنى الداني:ینظر-9
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ن أذاة التعریف إ؛ أي 1وقال بأنه األقرب للصواب,واختار المرادي مذهب سیبویه

,ونحوه"استمع"بهمزة الوصل فيتدّ بها في الوضع كما ُیعُیعتدّ ,وهمزتها وصلیة,ثنائیة

.فالُیعد رباعیا 

3وذهب أبو الحجاج یوسف بن معزوز,2التعریف إما جنسیة أو عهدیة"أل "وتأتي

3معزوز

,إلى اختصاص العهدیة باألبدان5ابن بابشاذو , 4إلى أنها ال تكون إال عهدیة

.6والجنسیة باألذهان

تخلفها فإن لم , 7، تفید معنى الجنس المحضهي الداخلة على اسم نكرة:فالجنسیة

، ]3:األنبیاء [9َوَجَعْلَنا ِمَن اْلَماِء ُكلَّ َشْيٍء َحيٍّ ::نحو، فهي لبیان الحقیقة"كل "تخلفها 

ْنَساُن َضِعيًفا::، نحوفهي لشمول أفراد الجنس"كل"فتها وٕان خل ، ]28:النساء[9َوُخِلَق اْإلِ

؛ أي الكامل في هذه أنت الرجل علما:نس مبالغة، نحووٕان خلفتها مجازا فلشمول الج

.8الصفة

.193-1/139الجنى الداني-1
.1/423والنحو الوافي ,554–1/553والمقاصد الشافیة ,181-1/180أوضح المسالك :ینظر-2
من أهل الجزیرة ,كان نحویا جلیال,عالم بالعربیة,القیسي المرسي، أبو الحجاجیوسف بن معزوز ابن معزوز؛-3

له  ,ه 625توفي سنة,أخذ عنه الكثیر من العلماء,وكان متصرفا في علم العربیة حسن النظر,الخضراء باألندلس

"شتى منهامصنفات  ".وما خالف فیه سیبویهفي المفصل والتنبیه على أغالط الزمخشريّ ,شرح اإلیضاح للفارسي:

 . 8/254واألعالم ,  2/362بغیة الوعاة:ینظر
.2/987ارتشاف الضرب :ینظر-4
أصله من الدیلم، إمام عصره في علم ,المصري الجوهري,أبو الحسن طاهر بن أحمد بن بابشاذ النحويابن بابشاذ؛-5

تنظر ترجمته .رحمه هللا تعالىالقرافة الكبرىه بمصر، ودفن في 469توفي سنة ,وله المصنفات المفیدة,النحو

.2/95وٕانباه الرواة , 70-69ص والعقد الثمین ,2/515ووفیات األعیان ,12/17معجم األدباء : في
.1/309همع الهوامع :ینظر-6
.1/425النحو الوافي :ینظر-7
.310-1/309وهمع الهوامع , اوما بعده1/322وشرح الكافیة الشافیة ,1/180أوضح المسالك :ینظر-8
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، یجعل مدلولها هي التي تدخل على النكرة، فتفیدها نوعا من التعریف:والعهدیة

َأْرسلَنا ِإَىل َكَمآ::نحو  ير كْ والعهد إما ذِ ,1معینا بعد أن كان مبهما لما یأتي من أسباب

ِإْذ ُمهَا ِيف ::مى نحوِعلْ ، أو ]16:المزمل[9ِفْرَعْون َرُسوال فـََعَصى ِفْرَعْوُن الرَُّسولَ 

.2]5:المائدة[9اْليَـْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكمْ ::حضوري نحوأو , ]40:التوبة[،9اْلَغارِ 

.التعریف"أل " داللة وقد تكّلم اإلمام ابن العربي عن 

.]222:البقرة[9فَاْعَتزُِلوا النَِّساَء ِيف اْلَمِحيضِ ::عند قوله تعالى-

، وقال مبینا أثر ذلك في 3"م المحتملة للجنس والعهد فَذكرهن باأللف والالّ ":قال

، فعاد األزواجفإن حملتها على العهد صّح ؛ ألن السؤال وقع عن معهود من ": الداللة

، فیكون اب أعّم من السؤال، وٕان حملتها على الجنس جاز ویكون الجو الجواب علیه طبقا

، خاصا عاما في كل امرأة زوجا أوغیر زوج ؛]222:البقرة[9فَاْعَتزُِلوا النَِّساءَ ::قوله تعالى

، وتكون األجنبیات لزوجة محرمة في حال الحیض بالحیض، وتكون افي حال الحیض

.4"، ویتعلق التحریم بالعّلتین ل الحیض باألجنبیة وبالحیض جمیعامحرمات في حا

�È¿¦ÈǂÈÌū::وعند قول هللا تعالى- ¦�Èǂ ÌȀ ċǌ ǳ¦� Èȏ ÈÂ�
ÊċɎ ¦�Èǂ

ÊƟƢÈǠÈǋ �¦Ȃ ČǴ
ÊÉŢ � Èȏ �¦ȂÉǼÈǷ¡�ÈǺ ȇ

Êǀ ċǳ¦�ƢÈȀ ČºȇÈ¢�ƢÈȇ9]المائدة:

إن " براءة "، وهي أربعة أشهر یأتي بیانها مفصلة في سورة فهذه الم الجنس":فقال ,]2

.5"شاء هللا تعالى

القعدة وهي أربع؛ رجب وذو ,الحرمهر الستغراق جنس كل األشهر في الش"أل" فــــــــ  

َة الشهور ِعنَد هللا اثنا َعَشَر َشْهرًا ::المشار لها في قول هللا تعالى,وذو الحجة والمحرم ِإنَّ ِعدَّ

َهآ َأْربـََعٌة ُحُرمٌ  .36:التوبة[9ِيف ِكَتاِب هللا يـَْوَم َخَلَق السماوات واألرض ِمنـْ [

1/423النحو الوافي:ینظر-1
.1/309وهمع الهوامع ,وما بعدها1/320یة الشافیة وشرح الكاف,1/181أوضح المسالك :ینظر-2
.1/226أحكام القرآن -3
.227-1/226المرجع نفسه -4
.2/19المرجع نفسه -5
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فیكون ,لجنس في جمیع أشهر الُحرم األربعإذن الشهر؛ اسم مفرد یدل على ا

، ویجوز أن یكون المراد هو 1طلق اسم الواحد على الجنسكما یُ ,الشهر إشارة إلى جمیعها

اإلشارة إلیه وحده والمراد وقیل لعّل ,2رجب ألنه أكمل األشهر األربعة في هذه الصفة

.3الحرم كلها في الحرمة سواءأن األشهر إشارة إلى,الجمع

].38:المائدة[9َوالسَّاِرُق َوالسَّارَِقُة فَاْقَطُعوا َأْيِديـَُهَما ::وعند قول هللا تعالى-

,ّینا معناهما في الرسالة الملجئةاأللف والالم من السارق والسارقة ب":فقال رحمه هللا 

وكالهما ،م وَیردان علیه للتخصیص وللتعیینإن األلف والالم یجتمعان في االس:وقلنا

وائدها صالحیة االسم ؛ فإن دخلت لتخصیص الجنس فمن فتعریف بمنكور على مراتب

.4"كما في هذه اآلیة ,لالبتداء له

�:::وعند قول هللا تعالى- ÌǶ
ÊÊĔ ƢÈÌŻÈ¢� Èƾ ÌȀ ÈƳ �

ÊċɎ ƢÊƥ� ¦Ȃ ÉǸ Èǈ ÌǫÈ¢ÈÂ9]فقال رحمه ,]109:األنعام

، فإن العهدُیراد بها هاهنا الجنس أو یخلو أنوأما طریق األدلة فألن األلف والّالم ال ":هللا

�ÃƁ� Ã̄ƎŸƈƅŕž� Ǝ̄ŸƆƅ�ª ƆŦ¯Å±Ǝſƅ§�ƌƅŕƁ�ŕƈ�ÁÃƄƔž��ĺŕŗ�¾ƅ5, وٕان دخلت للجنس فالطالق

.6"جنس 

األیمان :الم في سیاق تقریر مسألة األیمان؛ أي من قالجاء ابن العربي بهذا الك

ما حكمه ؟ ,تلزمه إن كان كذا وكذا

.11/280ومفاتیح الغیب ,6/39الجامع ألحكام القرآن :ینظر-1
.7/177واللباب في علوم الكتاب ,11/280المرجع نفسه :ینظر-2
محمد عبد :تـحقیق, )ه885ت(البقاعي إبراهیم بن عمر بن حسن,نظم الدرر في تناسب اآلیات والسور:ینظر-3

 .6/7 ,م 1969,  1ط , الهند -در آباد الركن حی,طبعة مجلس المعارف اإلسالمیة,ینالمع
.بتصرف 2/103أحكام القرآن -4
ترجمته في مبحث شیوخه:تنظر-5
.2/268أحكام القرآن -6
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؛ كانوا اإلسالم معروفة بغیر هذه الصورةكانت في صدر,الیمینهذه فذهب إلى أن 

، وكان أبو بكر ليَّ أشّد ما أخَذه أحٌد على أحد، فكان مالك ُیفتي بطالق نسائهع: یقولون

.1یلزمه إطعام ثالثین مسكینا إذا حنث:یقول  الفهري

  ؛ المعرف باإلضافة-4

 المستفادة منها,لة اإلضافة في مواطن عدةأشار ابن العربي لدال
َ
,مبرزا المعاني

  :فادت نها أأذكر ف

  ؛التشریفالتخصیص والتعظیم أو - أ

َرا بـَْيِيتَ لِلطَّائِِفَني َواْلَعاِكِفنيَ ::وذلك بإضافة الكعبة إلى هللا تعالى في قوله 9َأْن َطهِّ

.]125:البقرة[

.2"والكعبة بیت هللا تخصیصا وتعظیما ":رحمهقال ابن العربي 

ولكن  ":فقال ,كإضافة المساجد,ل في موضع آخر بأنها إضافة تشریفوقا

َرا بـَْيِيتَ لِلطَّائِِفنيَ ::جعل لها شرف اإلضافة بقوله .3"]125:البقرة[9َأْن َطهِّ

التملیك؛    - ب

].24:النساء[9َفآتُوُهنَّ ُأُجوَرُهنَّ َفرِيَضةً ::وذلك في قوله تعالى

.4"فأضاَف األجوَر إلیهن إضافَة تملیك ":رحمه هللاقال ابن العربي 

-ƑƅŕŸś�ƌƅÃƁ�Ɠž�ĺ�¶ ±Ɨ§�řžŕŲ ¥�Ɠž�¾ƅ°ƄÃ::�ÊǽÊ®ƢÈƦ
Êǟ �ÌǺ

ÊǷ�É ƢÈǌ Èȇ�ÌǺ ÈǷ�ƢÈȀÉºƯÊ°ȂÉȇ�
ÊċÊɎ �Èµ Ì°ÈÌȋ ¦�ċÀÊ¤

  .]  128: األعراف[9

.2/267المصدر نفسه :ینظر-1
.4/320أحكام القرآن -2
.2/206المصدر نفسه -3
.1/511المصدر نفسه-4
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¶�ŕƂƆÉŦÃ�ŕƄƆËƈ�ĺ�ŕƎƆƄ":العربي مبینًا داللة هذه اإلضافةقال ابن  ±Ɨ§"1.

َال َتْدُخُلوا ::وكذلك في إضافة البیوت للنبي صلى هللا علیه وسلم في قوله تعالى-

.]53:األحزاب[9بـُُيوَت النَِّيبِّ 

هذا یقتضي أن البیت بیت الرجل إذ جعله مضافا ":قال ابن العربي رحمه هللا

بدلیل أنه جعل فیها ,إضافة ِملك, علیه وسلمصلى هللاوٕاضافة البیوت إلى النبي ,إلیه

.2"، واإلذن إنما یكون للمالك صلى هللا علیه وسلماإلذن للنبي

 ؛ اإلسكانالمحل أو- ج

�ÊƨÈǸ::وذلك في قوله تعالى Ìǰ
ÊÌū ¦ÈÂ�

ÊċɎ ¦� Ê©ƢÈȇ¡� ÌǺ
ÊǷ� ċǺ Éǰ ÊƫȂÉȈÉºƥ� ÊĿ �Ȅ ÈǴÌºƬÉºȇ�ƢÈǷ�ÈÀÌǂ ÉǯÌ̄¦ÈÂ9]األحزاب:

34.[

.3"وٕاضافة البیوت إلى األزواج إضافة محل ":حمه هللاقال ابن العربي ر 

�ÈǺ::تعالىوكذلك في قوله ÌƳ ÉǂÌÈź � Èȏ ÈÂ�ċǺ
ÊÊē ȂÉȈÉºƥ�ÌǺ

ÊǷ�ċǺ ÉǿȂ ÉƳÊǂÌÉţ � Èȏ9]1: الطالق[.  

وت للنساء المطلقات في هذه عن داللة إضافة البی, هللا ابن العربي رحمهتكلم 

.4تملیكضافة، ولیست إبأنها إضافة إسكان,اآلیة

�::وذلك في قوله تعالى:الرفعة والتشریف- د ÈȐ Èǧ� ÊċÊɎ � Èƾ ÊƳ ƢÈǈ ÈǸ Ìǳ¦� ċÀÈ¢ÈÂ

�¦Åƾ ÈƷ È¢�
ÊċɎ ¦�ÈǞ ÈǷ�¦ȂÉǟ ÌƾÈƫ9]18:الجن[.

ƛ �̄ŕƊƔŗƈ�ǲ �ƌƈţ±�¿ŕƂž¿ŠÃ�² ŷ�ĺ� Š̄ŕŬƈƅ§�řžŕŲ ¥�řƅ:"�řŸž±�ĺ� Š̄ŕŬƈƅ§Ã

.1"وتشریفا

.320/أحكام القرآن -1
.بتصرف 3/612نفسه المصدر -2
.3/612أحكام القرآن -3
.4/276المصدر نفسه -4
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  ؛دلـالة التنكـــــــر:الفــــرع الثـــاني-

كالعموم والتقیید ,وقد تطّرق ابن العربي لبعض دالالتها,تعریف النكرةسبق لنا

.في  مواطن مختلفة منها والتعیین 

دالالتها على التعیین ؛-1

.]178:البقرة[9َفَمْن ُعِفَي َلُه ِمْن َأِخيِه َشْيءٌ ::عند قول هللا عز وجل-

ف؛ وٕانما ألنه معرّ نّكره المَ فنكر، ولو كان المراد القصاص :"قال ابن العربي

.2"یتحقق التنكیر في جانب الدیة وما دونه

,جاءت نكرة"شيء"فبین بأن ,اآلیة جاءت في سیاق الحدیث عن القصاص

وٕاال لعرفت ألن القصاص جاء ,وهوالدیة ,فعینت أن المقصود بالعفو هناغیر القصاص

.معرفًا 

تَـَيمَُّموا َصِعيًدا طَيًِّبا::وعند قوله تعالى- َلْم جتَُِدوا َماًء فـَ .]43:النساء[9فـَ

  ؛ دالالتها على العموم-2

لغة؛ فیكون مفیدا ، وهو یعمّ نكرةهذا نفي في:قال أبو حنیفة":قال ابن العربي

.3"جواز الوضوء بالماء المتغیر وغیر المتغیر؛ النطالق اسم الماء علیه

منكرًا في اآلیة یفید "ماءً "إلى أن مجئ ,أن أباحنیفة ذهبذكر ابن العربي

عربي لكن ابن ال,فأجاز الوضوء بالماء المتغیر وغیره لدخوله تحت عموم اللفظ ,العموم

.والمتغیرلیس من جنس الماء المطلق ,بإفادة النكرة للعموم في الجنس,رّد هذا الفهم

.4/320أحكام القرآن -1
.1/97المصدر نفسه -2
.1/566المصدر نفسه-3
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إفادتها التقیید للداللة ؛-3

 �Ç::تعالى هللا قولعند - ÌȆ Èǋ � Ȅ ÈǴÈǟ �É°
Êƾ ÌǬÈºȇ� Èȏ � ƢÅǯȂÉǴÌÈŲ �¦Åƾ ÌƦÈǟ � ÅȐ ÈưÈǷ�ÉċɎ ¦� È§ ÈǂÈǓ9]النحل:

75[.

، فلیس یقتضي الشمول، وال یعطي العموم؛ وٕانما نكرةإثبات في":قال ابن العربي

.1"یفید واحدا بهذه الصفة

وٕانما ,لكنها التفید العموم هنا,في هذه اآلیة,جاءت نكرة"عبدًا "بن العربي أن بّین ا

.یدت معینًا موصوفًا بصفات محددة ق

َوَمن :بـــأبو جهل، و :لوك عبد معیَّن، قیلالمم:المراد بالعبد:وقیل:"قال ابن عادل

َناُه ِمنَّا رِْزقاً َحَسناً  عامٌّ في كل :وقیل,رضي هللا عنهأبو بكر الصدیق  ؛]75: النحل[9رَّزَقـْ

.2"الصفة، وفي كل حرٍّ بهذه الصفةعبد بهذه 

داللة أوجه اإلعراب :المطلب الثاني

  ؛مایحتمله اللفظ من أوجه الرفع -1

فَِإْن ُعِثَر َعَلى َأنـَُّهَما اْسَتَحقَّا ِإْمثًا فَآَخَراِن يـَُقوَماِن َمَقاَمُهَما ِمَن الَِّذيَن ::تعالىعند قول هللا-

.107:المائدة[9اْسَتَحقَّ َعَلْيِهُم اَألْولََياِن  [

.3/146أحكام القرآن-1
.12/123تفسیراللباب-2
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,فذكر لها أربعة أوجه كلها بالرفع)األْوَلَیانِ (تحدث ابن العربي عن أوجه إعراب 

:أما إعرابه ففیه أربعة أقوال":فقال

فاألولیان یقومان مقام :ویكون التقدیر"یقومان"أنه بدل من الضمیر في :األول

.األولین

بعدما حال بینهما من طویل ؛ لكّنه فیه رد البعید إلى القریب في البدلیة وهذا حسن

الحق أوالوصیة أواإلیصاء :مضمرا تقدیره -التاء بضم-"اسُتحق"ون فاعل ، ویكالكالم

.المال أو 

.، كما قدمناهرم للمالعائد على االثم المتقدم ذكره، وهو الغُ "استحق"فاعل :وقیل -

الیمین بأن یحلفا من یشهد ، یرید األولیان بفاعل باسُتحق"األولیان " أن : الثاني

األولیان النصرانیین، واآلخران من غیر بیت صرانیین كان ، فإن جازت شهادة النبعدهما

من الذین :؛ وٕانما یكون تقدیر اآلیة على هذاهذا قول بعضهم وال أقول به,المیتأهل

.استحق علیهم األول وبالحق 

.آخران :أن یكون بدال من قوله:الثالث

والصحیح من ,، تقدیره فاألولیان آخرانخبر مقدم، والأن یكون على االبتداء:الرابع

.1"، وأكملنا تقدیر اآلیة فیههذا هو األول، وقد بیناه في الملجئة

,الرفع التي یحتملها النص القرآنيفأنت ترى كیف جلى أثر كل وجه من وجوه 

.علیه مرجحا مایراه صوابا وكیف قّدر معنى اآلیة بناءً 

.250-2/249أحكام القرآن -1



149البحث الداليل يف أحكام القرآن أليب بكر بن العريب

يًعا ِإلَْيِه َيْصَعُد اْلَكِلُم الطَّيُِّب َمْن َكاَن يُرِيُد ::وعند قول هللا تبارك وتعالى- اْلِعزََّة َفِللَِّه اْلِعزَُّة مجَِ

  ].10: فاطر[9َواْلَعَمُل الصَّاِلُح يـَْرفـَُعهُ 

في هذه اآلیة وجهین عن السلف دون ,"یرفعه"ابن العربي رحمه هللا لفاعل  ذكر

:فقال,ترجیح بینهما

على هللا أي هو الذي یرفع العمل الصالح، الفاعل في یرفعه مضمر یعود :األول"

.كما أنه إلیه یصعد الكلم الطیب 

، وقد قال الح هو الذي ُیصِعد الكلَم الطیبالفاعل یعود على العمل الص:الثاني

.، وهما صحیحانالسلف بالوجهین

.1"؛ ولكنه جائز سائغ هو الرافع الخافض والثاني مجاز؛ ألن هللافاألول حقیقة

ن إ؛ أي 2وهوأن الفاعل الكالم الطیب,ثالث ذكره الماوردي والزمخشريوهناك وجه

.الكلم الطیب یرفع  العمل الصالح 

وقد اقتصر الطبري على الوجه ,3وابن عطیة,جواز الوجهین اتبع فیهما الفّراءو 

.5وذكر األوجه الثالثة اإلمام الرازي والقرطبي وابن عادل,4الثاني في تأویل اآلیة

مایحتمله اللفظ من جهة النصب -2

َوَلَقْد َجاَءْت ُرُسُلَنا ِإبـَْراِهيَم بِاْلُبْشَرى قَاُلوا َسالًما قَاَل َسالٌم َفَما لَِبَث ::عند قول هللا تعالى-

].69: هود[9َأْن َجاَء بِِعْجٍل َحِنيذٍ 

.بتصرف 4/16المصدر نفسه -1
.3/602والكشاف ,4/464یون النكت والع:ینظر-2
.4/431والمحرر الوجیز ,2/367معاني القرآن :ینظر-3
.20/445تفسیر الطبري :ینظر-4
.16/111وتفسیر اللباب ,14/331وتفسیر القرطبي ,26/226مفاتیح الغیب:ینظر-5
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قد بینا في الرسالة :"األول في اآلیة فقال)سالم (تكلم ابن العربي عن العامل في

:نه قال، كأالقولُ  ؛األول"سالم "إنه عمل في :، وقد قال الطبريآلیةإعراب االملجئة 

إّن :قال شیخنا أبو عبد هللا المغربي,معناه سالما:وقال الزجاج,قالوا قوال وسلموا سالما

السالم، ولم ل فیه القول كان على معنى ؛ ألنه إن عمنصبه على المصدر أظهر وجوهه

، ولم ینطق بالحاء قلت حقا:على المعنى، كما تقول، كأنه أخبر أنه یكن عمل لفظه

، وعلى هذا بسالم، ولذا أجابهم بالسالم، وهم إنما تكلموا ، وٕانما قلت قوال معناه حقالقافو 

.1"، أجابهم على المعنى فإنه یقول أمري سالم:قال, قرأجرى قراءة من 

:وجهینفي اآلیة "سالماً  "فذكر في إعراب 

صاحب و  ,3وذهب إلیه أبوعبیدة,2أنها منصوبة بالقول ونسبه للطبري:األول-

,حكایة لمعنى قولهم ال للفظه"سالمًا "فعلى هذا القول تكون ,4الجدول في إعراب القرآن

.5وٕاال لماعمل فیه القول

من باب من ناب فیه ,بفعل مضمرمن لفظه,أنه منصوب على المصدر:الثاني-

وسلمنا تسلیما ,6ُأسلم تسلیما على تقدیر ابن عطیة:كأنه قال,المصدر عن العامل

.9وابن عادل,8وذكر القولین النحاس,7على تقدیر الزجاج

.3/19أحكام القرآن-1
.15/382تفسیر الطبري:ینظر-2
.1/291مجاز القرآن:ینظر-3
.12/310الجدول في إعراب القرآن :ینظر-4
.3/187تفسیر ابن عطیة :ینظر-5
.3/187المصدر نفسه :ینظر-6
.3/60معاني القرآن :ینظر-7
 .2/175إعراب القرآن : ینظر-8
.10/519تفسیر اللباب :ینظر-9
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النَِّيبُّ َأْن َواْمَرَأًة ُمْؤِمَنًة ِإْن َوَهَبْت نـَْفَسَها لِلنَِّيبِّ ِإْن َأرَاَد ::وعند قول هللا عز وجل-

.50:األحزاب[9َيْستَـْنِكَحَها َخاِلَصًة َلَك ِمْن ُدوِن اْلُمْؤِمِننيَ  [

، وغلب علیهم الوهم "َخاِلَصًة َلكَ : "قوله إعراب تكلم الناس في":فقال ابن العربي

.المتفقهین، وقد شرحناه في ملجئةفیه

علیه المظهر، تقدیره ر متصل بفعل مضمر دل وحقیقته عندي أنه حال من ضمی

، غیر صداق، أحللناها خالصة بلفظ الهبة وبأحللنا لك أزواجك، وأحللنا لك امرأة مؤمنة

.1"وعلیه انبنى معنى الخلوص هاهنا 

:واألوجه المذكورة في إعرابها أربع 

؛ أي حال كونها خالصًة لك "َوَهَبْت "أنه منصوب على الحال من فاعل: هاأحد

.ُدوَن َغْیِركَ 

ألنها ُوصفت فتخصصت، وهو بمعنى األول، وٕالیه "اْمَرَأٌة "أنها حال من :الثاني

.ذهب الزجاج

.َوَهَبتْ "أنها نعت مصدر مقدر أي هبة خالصة فنصبها بــــــــ :الثالث "

�ËČǙ§�É̄ـأنها مصدر مؤكد كـــَوعْ :الرابع
2.

].5:محمد[9الَِّذيَن َكَفُروا َفَضْرَب الّرِقَابِ فَِإَذا َلِقيُتُم ::وعند قوله عزوجل -

هو منصوب بفعل :قال المعربون:إعرابهاالمسألة األولى في":فقال ابن العربي

اقصدوا :وعندي أنه مقدر بقولك,صدر، تقدیره فاضربوا الرقاب ضربامضمر دل علیه الم

.3"ضرب الرقاب 

.3/600أحكام القرآن -1
.3/551والكشاف ,8/35وٕاعراب القرآن للدرویش ,15/569تفسیر اللباب البن عادل :ینظر-2
.4/129المصدر نفسه -3
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:وجهین"َضْرَب "في إعراب المصدرفذكر 

.فاضربو الرقاب ضربا :بفعل مضمر تقدیره,أنه منصوب على المصدر:األول

.تقدیره اقصدوا ضرب الرقاب ,لى اإلغراءأنه منصوب ع:الثاني

ومنع أبو البقاء أن یكون المصدر نفسه ,2والزمخشري,1اجوٕالى األول ذهب الزجّ 

معا وذكر القولین ,ورجحه ابن العربي,4الفراءذهب وٕالى الثاني ,3دكّ ألنه مؤَ ,فیهعامًال 

.5النحاس

  ؛ما یحتمله اللفظ من أوجه الرفع والنصب -3

�ÆƨÈǟ::عند قول هللا عزوجل- ƢÈǗ �¦Ȃ ÉǸ
Êǈ ÌǬÉºƫ� Èȏ �Ìǲ Éǫ� ċǺ ÉƳ Éǂ ÌƼ ÈȈÈǳ�ÌǶ ÉȀÈºƫÌǂÈǷÈ¢�ÌǺ

ÊƠÈǳ�ÌǶ
ÊÊĔ ƢÈÌŻÈ¢�Èƾ ÌȀ ÈƳ �

ÊċɎ ƢÊƥ�¦Ȃ ÉǸ Èǈ ÌǫÈ¢ÈÂ

.53:النور[9َمْعُروَفةٌ  [

من هذه 9طَاَعٌة َمْعُروَفةٌ ::العربي رحمه هللا عند إعراب قوله تعالىتوقف ابن 

:وفیها ثالثة تأویالت":فقال,تأویالت بناًء على قراءة الرفعفذكر لها ثالثة,اآلیة

.طاعة معروفة أمثل:األول

، أي هي طاعة هللا معروفة قوال، باطلةطاعة معروفة بینكم فیها الكذب: يالثان

.ولو لم یؤمروا ما فعلوا,؛ ال یفعلونها إال إذا أمرتهمقطعا

أنكم تكذبون یعني لیست لكم طاعة ,طاعة معروفة:معنى قوله:قال مجاهد:الثالث

"1.

.5/6معاني القرآن وبیانه :ینظر-1
.4/316الكشاف :ینظر-2
علي محمد :تحقیق, )ه  616ت (العكبري أبو البقاء عبد هللا بن الحسین ,التبیان في إعراب القرآن:ینظر-3

.17/427وتفسیر اللباب البن عادل,2/1160,الناشر عیسى الحلبي وشركاه,البجاوي
.3/57معاني القرآن :ینظر-4
 . 4/118إعراب القرآن : ینظر-5
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تقدیره أمثُل أو,مبتدأ والخبر محذوف"طاعة معروفة" ؛ أن فعلى التأویل األول

  .أولى 

.أو أمُرنا طاعٌة , هي طاعة: تقدیره؛ أنها خبر مبتدأ مضمر الثانيوعلى 

.2تقدیره لتكن طاعة أو لیست لكم طاعة,وعلى الثالث؛ أنها فاعل لفعل محذوف

ألنه ال ,ولتكن طاعة معروفة,وضّعف أبو حیان تقدیر بعضهم الرفع على إضمار

مبنیا 3"سبحیُ "بعد "رجال"نحو,، إال إذا كان ثّم مشعر بهالفعل ویبقى الفاعلیحذف 

,ما جاء أحد:لمن قال,بلى زید:، أو یجاب به نفي نحوللمفعول أي یسبحه رجال

:4استفهام نحو قولهأو 

؛ أي أتاها َبَلى َخاِلٌد إْن َلْم َتُعْقه الَعَواِئق***َأَال َهْل َأَتى ُأمَّ الُحَوْیِرِث ُمْرَسل 

.5خالد

، بالنصب على المصدر"طاعة "رئت وقد قُ ":قال ابن العربي,6أما قراءة النصب-

، إال أن7ویرجع المعنى فیه إلى قول مجاهد،منصوبة ابتداُء كالم" طاعة"ویكون قول 

.3/408أحكام القرآن -1
م القرآن وأحكا,مع الهامش 18/283ي إعراب القرآن والجدول ف,14/434تفسیر اللباب البن عادل :ینظر-2

3/408.
�Ê¾œÈŮ::وذلك في قوله تعالى -3 ÌƓ¦ÈÂ�ÊËÂÉ®ÉźÌƃœÊŕ�œÈƌƒ

Êż�ÉƊÈƃ�ÉŠÊËŕÈŪÉƒ�ÉƊÉƆÌŪ ¦�œÈƌƒ
Êż�È°ÈƂÌ̄ÉƒÈÂ�ÈŴÈżÌ°Éř�ÌÀÈ¢�ÉċǗ ¦�ÈÀ

Ê̄È¢�Ç©ÂÉƒÉŕ�Ƒ
Êż)36( ِرَجاٌل

.37-36:النور[9 [
.26/225تاج العروس:ینظر.أبو الفیض َألُبي ُذَؤْیب الُهَذلي البیت نسبه الزبیدي-4
.14/434وتفسیر اللباب البن عادل ,7/64البحر المحیط :ینظر-5
.14/434وتفسیر اللباب البن عادل ,7/64البحر المحیط :ینظر.ن علي والیزیديقرأ بها زید ب-6
إمام في التفسیر وفي ثقة ,من كبار التابعین,هو مجاهد بن جبر أبو الحجاج المخزومي موالهم المكيمجاهد؛ -7

.5/2272معجم األدباء:ینظر.وله ثالث وثمانون سنة ,أوأربع ومائة,أواثنتین,نة إحدىالعلم مات س
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أطیعوا : ؛ أيفتكون منصوبة على المصدر، تقدیره,1"یختلف، والمعنى واحد اإلعراب

.2والً ــــــــــــــــولوا قــــطاعًة وق

معاني الكالم داللة : المطلب الثالث

من خالل إبرازه لبعض ,رحمه هللا بدالالت معاني الكالمتظهر عنایة ابن العربي

وهذه المسألة من المسائل ,األصلیةبدل داللته هاالمعاني التي یخرج لها الخبر ویكتسب

.3/408المصدر نفسه -1
.14/434وتفسیر اللباب البن عادل ,7/64البحر المحیط :ینظر-2
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,األمرو أفتارة یصرح بداللة الخبر على النهي ,التئ اضطرب موقف ابن العربي منها

.وقوع ذلك بالبطالن یسم وتارة ینكر و 

أوالنهي،1جواز ورود صیغة الخبر، والمراد بها األمرعند األصولیینالمشهورو 

:وكقوله تعالى,اكتف به: أي ؛ه وحسبك درهمٌ علیه ثیابَ مع رجلٌ جَ :ومنه قولهم

,اإلرضاعالوالدات بأمرفإن المقصود من هذا الخبر,]228:البقرة[9َواْلُمطَلََّقاُت يـَتَـَربَّْصنَ :

والعالقة بین ,والمعنى؛ لیرضعن أوالدهن,ألنه معلوم بداهة,ال اإلخبار عن إرضاعهن

,اآلیة اآلتیة بعدك, وقد یستعمل الخبر في النهي,ر والفعل أن كال منهما فیه الفعلالخب

لورود , فالحدیث ورد بصیغة الخبر,»نفسهاوال المرأةُ ,المرأَة التُنكُح المرأةُ «:حدیثو 

,والحكم علیهولتوضیح موقف ابن العربي,2فاقتضى أن الالم نافیة,الحاء مضمومة 

  : واطــــــــــــــــــــــــــــنمن هذه الم,توضح ذلكمن كتابه األحكام له بنماذج نستهل أونوطئ

؛ أو النفيالنهي علىالخبر  داللة:أوال

  .] 79: الواقعة[ 9َال َميَسُُّه إالَّ اْلُمَطهَُّرونَ ::تعالى هقول فعند-

، الخبرلفظه لفظ : نهي أو نفي؟ فقیل, " هال یمسّ ":هل قوله:"قال ابن العربي

.3")ما یمسه إال المطهرون(:وكان ابن مسعود یقرؤها,هو نفي:وقیل,ومعناه النهي

,الخبرمستفاد أودّل علیه لفظ ,النهي في اآلیةح هنا بأن صرّ ابن العربي رحمه هللا

,4في أنه هل هو بمعنى النهيكما قال الرازي إخبار، لكن الخالفاآلیة صیغة صیغة و 

اختیار القاضي أبي بكر بن  وه عن الشرع،خبر هو , اآلیة ظاهر قولبأن :وذكر القرطبي

من ,المهدويوذكر قول,الخبر ومعناه األمرلفظَ ,اآلیةبطل أن یكون لفظنه أوأ ,العربي

.3/296البحرالمحیط في أصول الفقه:ینظر-1
.2/132وأصول الفقه ألبي النورزهیرج,3/296لمحیط في أصول الفقهالبحرا:ینظر-2
.175–4/174أحكام القرآن -3
.29/431مفاتیح الغیب :ینظر-4
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وتكون ضمة ,ز أن یكون نهیااوجو ,ز أن یكون أمرا وتكون ضمة السین ضمة إعراباجو 

وٕانما ,لیس من هذا الكالموتأكید البطالن البن العربي,1السین ضمة بناء والفعل مجزوم

,عند مس المصحف األمر بالوضوء یستفاد منهان اآلیة إ :عن من قالإثر كالمه,جاء

إن لفظه لفظ الخبر ومعناه األمر، وقد بینا فساد ذلك في كتب :فمنهم من قال":فقال

أي ال یمسه ,األصول، وفیما تقدم من كالمنا في هذا الكتاب، وحققنا أنه خبر عن الشرع

أن ناًء على وهذا الكالم ب,2"إال المطهرون شرعا، فإن وجد بخالف ذلك فهو غیر الشرع

وقد , وهي مسألة اضطرب موقف ابن العربي فیها؛ أمر بضدهالنهي عن الشيء

أي , 3ذكرهااألستاذ الدكتورأحمد أمحرزي علوي في اضطرابات ابن العربي في أصول الفقه

وٕانمابسطت ,أمر بالوضوء عند مسه وه, الطاهرن النهي عن عدم مس المصحف لغیر إ

لفظ الخبر صیغة ابطاله ,نقل القرطبي عن ابن العربيستشكلحتى الیُ ,الكالم هنا

في هذا الفرع الذي نحن ,إفادة الخبر النهي عنعالقته بالحدیث و , ومعنى األمر من اآلیة

.بصدده

  ؛األمر علىالخبر  اللةد :ثانیا

َوالزَّانَِيُة ال يـَْنِكُحَها ِإال زَاٍن الزَّاِين ال يـَْنِكُح ِإال زَانَِيًة َأْو ُمْشرَِكًة ::قول الباري عز وجلعند-

.]3: النور[ 9َأْو ُمْشِرٌك َوُحّرَِم َذِلَك َعَلى اْلُمْؤِمِننيَ 

:هذه اآلیة من مشكالت القرآن من وجهین":قال ابن العربي

.17/226تفسیر القرطبي:ینظر-1
.4/175أحكام القرآن-2
.1/384القاضي أبوبكر بن العربي وجهوده في خدمة الفقه المالكي :ینظر-3
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موضع وشرحناه، ، كما بیناه في غیر وهو على معناه,أن هذه صیغة الخبر:أحدهما

أن الزاني ال ینكح إال عنى األمر؛ وذلك أن هللا أخبرالخبر یرد بمإن : ردا على من یقول

.1"ونحن نرى الزاني ینكح العفیفة,زانیة أو مشركة 

:ردا على من یقول,الخبر في هذه اآلیة على معناهیغةصأن  ,ابن العربي هنایؤكد 

مخالفة أمر ,األمرم من القول بأن معنى الخبر یلز وعلل ذلك بما ,مرإنه ورد بمعنى األ

.الزاني من العفیفة بزواج, هللا في الواقع

]102: الصافات[ 9ِإّينِ َأَرى ِيف اْلَمَناِم َأّينِ َأْذَحبُكَ ::وعند قوله سبحانه-

فإن معناها األمر ضرورة ؛ ألن ,صیغة الخبروٕان كانت صیغته":قال ابن العربي

، ومعناه ویل ینتظر، وٕانما هو بصیغة الخبرلو كان عبارة عن خبر واقع لما كان له تأ

؛ فعبر ]102:الصافات[9افْـَعْل َما تـُْؤَمرُ ::فقال إسماعیل ألبیه إبراهیم,األمر ضرورة

.2"األمر وهو ؛عن نفسه باالنقیاد إلى معنى خبر أبیه

نفاه ما هوعین ,بأن معنى الخبر في هذه اآلیة األمر,وهذا الكالم من ابن العربي

ن فرؤیا األنبیاء م,هذه المسألةموقفه من  بااضطر وهللا أعلم یبدو  ولهذا, وأبطله قبل

وألزم ابن ,بل اإلخبار المؤكد,بصیغة اإلخبار بالشك,أخبر ابنهوٕابراهیم لما,الوحي

,هذا هو عین مانفاه,قالوٕاال لما كان له تأویل كما,مر ضرورةالعربي كغیره إفادته األ

.قبل هذه اآلیة وبعدها كماسیأتي ,وأكد بطالنه

.]228: البقرة[ 9َواْلُمطَلََّقاُت يـَتَـَربَّْصَن بِأَنـُْفِسِهنَّ َثالثََة قـُُروءٍ ::قوله سبحانهوعند-

.3/338المصدر نفسه -1
.4/33أحكام القرآن -2
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فإن ؛  خبر معناه األمر، وهذا باطل؛ بل هو خبر عن حكم الشرع":قال ابن العربي

یلزم من ذلك وقوع خبر هللا تعالى خالف قة ال تتربص فلیس من الشرع، فال طلّ وجدت مُ 

.1"مخبره

وأنه خبر ,یفید األمرن العربي فیه ببطالن كونه خبراً ح ابصرّ فقد أّماهذا النص القرآني 

.فهو یؤكد فكرته السابقة ,عن حكم الشرع

بل ,بأن الخبرالیأتي بمعنى األمر,ح ابن العربيخالل هذه النصوص یصرّ فمن 

على أنها إخبار بحكم  احمله,وماورد من النصوص في ذلك,ببطالنهوقال أنكرمجیئه

واضطرب موقفه هذا في آیة أمر ,لما أمر هللا,ذلك لمایلزم من مخالفة في الواقعو , الشرع

,وقد اضطربت أنا أیضا في الحكم علیه باالضطراب في هذه المسألة,إبراهیم بذبح ابنه

,حتى وجدت الدكتورأحمد أمحرزي ذكر هذه المسألة,ورسوخ قدمه في العلم,لمكانة الرجل

لیس إلیه ابن العربي ذهب ذي هذا الو  ,2ابن العربي في أصول الفقهفي اضطراباتبعینها

ال ذهب إلى أنه و  ,3كما قال الزركشي,ي والقرطبيبل هو مذهب السهیل,فیههو بدعا

.؛ أي كما ادعاه ابن العربي 4هللا  تعالى على خالف مخبرهیلزم من ذلك وقوع خبر

 ؛ داللة األمر على التهدید:ثالثاً 

°�ÊƉÊ::عند قول هللا عز وجل- ÌƆÈŋÊŕ�ÉċǗ ¦�ÈƑ
ÊřÌŋÈƒ�ƏċřÈš�¦ÂÉŮ ċŕÈ°ÈřÈż9]24:التوبة[.

.5"فتربصوا صیغته األمر، ومعناه التهدید: قوله ":بن العربيقال ا

.1/253المصدر نفسه -1
.1/385القاضي أبو بكر وجهوده في خدمة الفقه المالكي :ینظر-2
.3/296البحر المحیط :ینظر-3
.المرجع والصفحة أنفسهما-4
.2/464أحكام القرآن-5
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�¢�Ì¿ÉƂÊ°œÈŕÌŤÈ::قوله عزوجل وعند - ÌÀ
ÊƆ�ÉċǗ ¦�œÈƈÈŋċŕÈƈ�Ì®Èſ�Ì¿ÉƂÈƃ�ÈÀ

ÊƆÌ£Éƈ� ÌÀÈƃ�¦ÂÉ°
Ê̄ÈřÌŶÈř�ƙ�Ì¾Éſ

�ÉƊÉƃÂÉŪÈ° ÈÂ�Ì¿ÉƂÈƄÈƆÈŵ�ÉċǗ ¦�ÃÈ°ÈƒÈŪ ÈÂ9]94:التوبة[.

هذه اآلیة نزلت بعد ذكر المنافقین هاهنا، ونزلت بعد ذكر ":قال ابن العربي

.1"د هذه التي أعقبت ذكر المنافقین فمعناها التهدیالمؤمنین بعد هذا بآیات، فأما

أما اآلیة األولى في المنافقین فهي على رسم التهدید، كما بیناه، ومعناها أن 

المنافقین یعتقدون الكفر، ویظهرون أعمال اإلیمان كأنها أعمال بر، وهي ریاء وسمعة 

�ŕƎƔƆŷ�ŶƆ· ƔÃ��¾ƅ°Ƅ�ŕƍ§±Ɣ�ĺŕž��řƔƊ�ƛÃ�̄ ŕƂśŷ§�±Ɣżŗ�ƌƅÃŬ±�¹ Ɯ· §�ŕƈōž��ÁƔƊƈ¤ƈƅ§�Ƌ̄ŕŗŷ

، فبعینیه، وأما اطالع المؤمنین فبالعالمات من األعمال واألمارات الدالة على االعتقاد

.2ها، إن خیرا فخیر وٕان شرا فشررداءَ ه هللاُ سریرة ألبسَ رّ من أس:وذلك كما قال

:ن أن نستشف منه النتائج اآلتیة یمك,الثانيوخالصة لهذا الفصل

یوافق مذهب جمهور البصریین في عدم جواز ,أن اإلمام ابن العربي رحمه هللا-

تضمین ویرى بأن ,وال حروف الجر,عمومانیابة حروف المعاني عن بعضها البعض 

ین األفعال من االرتباط لما ب,أوسع وأقیس من الحروف,األفعال معاني بعضها البعض

,ف بمعناهفیبقى كل حر ,االحتمال فیها یضیقنطاق الكالم و بخالف الحروف ف,واالتصال

.ویكون معنى التأویل فیها ال في الحروف ,وتتصرف معاني األفعال

.وأنه من الذین یقولون بعدم وقوع الحروف الزوائد في القرآن الكریم -

,على غیر مذكوریمكن إعادتهال الضمیر إلى أن , رحمه هللابن العربي  ذهب -

لمجيء ,د على مذكور وغیر مذكوررّ بل یُ , بكماذكر ابن الحاجا أن ذلك لیس بشرط وبینّ 

.آیات القرآن بذلك صریح 

.2/563المصدر نفسه-1
.2/566المصدرنفسه:ینظر-2
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وماورد ,وقال ببطالنه,بل أنكرمجیئه,یأتي بمعنى األمروأنه یرى بأن الخبر ال-

مجيء الخبر بمعنى وأقرّ ,حملها على أنها إخبار بحكم الشرع,ن النصوص في ذلكم

.وبداللة األمر على التهدید ,النهي



161البحث الداليل يف أحكام القرآن أليب بكر بن العريب

ـغــویةـة الللــدال لا: ـالثصل الثــالف

الحـــــقیقة والمجاز:المبـــحث األول

الحقیقة وأقسامها:المطلب األول

المجاز و أقسامه :المطلب الثاني

ةمسائل خاص:المطلب الثالث

 داللة العام والخاص:الثانيالمبــــحث

داللة العام وأقسامه:المطلب األول

داللة الخاص وأقسامه:المطلب الثاني

الحـــقیقة وأقسامها:المطلب األول

  ؛تعریف الحقیقة:الفرع األول
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,الحاء والقاف أصل واحد، وهو یدل على إحكام الشيء وصحته":قال ابن فارس

وفعیل یأتي ,َحّق َیِحق فهو حّق وحاّق وحقیق؛ فعیلة منوالحقیقة,1"فالحق نقیض الباطل

؛ فعلى التقدیر األول تعني الحقیقة المثبتة وعلى الثاني الحقیقة بمعنى مفعول وفاعل

وٕالى القول الدال ,للواقع ألنه فرد من أفراد الثابتثم نقلت إلى االعتقاد المطابق ,2الثابتة

.3قع من باب إطالق اسم المدلول على الدالعلى االعتقاد المطابق للوا

  ن ؛اوُتطلق الحقیقة وُیـراد بها أمر 

، وحقیقة العالم كذا، وهذا یرجع لم كذاحقیقة الع:ذات الشيء وماهیته، فیقال:األول

.، ولیس لهذا النوع من الحقیقة مجاز إلى حده وحصره

,ولهذه الحقیقة مجاز,موضوعهكل لفظ بقي على :وَحدُّه ؛حقیقة الكالم:والثــاني

.4وبناًء علیه  اعتبر لفظ الحقیقة اسما مشتركا

   ؛ في االصطالحأّما حد الحقیقة

,ید بهاما وقعْت له في َوْضع واضعكلُّ كلمة أر :5فقد عرفها الجرجاني والسكاكي

.1وقوعا ال تستند فیه على غیره

.2/15)حــــق(,مقاییس اللغة-1
1:لبنان-بیروت,دار المعرفة, )هـ483ت(محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي , يأصول السرخس:ینظر-2

طه :دراسة وتحقیق, )هـ606ت (مر بن الحسن بن الحسین أبو عبد هللا محمد بن عالرازي , و المحصول,170/

,والبحر المحیط في أصول الفقه, 1/152:م 1997 -هـ  1418،  3ط  ,مؤسسة الرسالة,جابر فیاض العلواني

 . 3/6, م1994 -هـ 1414، 1ط , دار الكتبي, )هـ794ت ( ,بدر الدین محمد بن عبد هللا,الزركشي
,المكتبة األزهریة للتراث,محمدعبد هللا ربیع عبد هللا:تدقیق وتصحیح,محمد أبو النور زهیر,صول الفقهأ: ینظر-3

 .2/49, م 2011 –ه 1432, 1ط , مصر - القاهر
, ) هـ458ت (، محمد بن الحسین بن محمد بن خلف ابن الفراء القاضي أبو یعلى,في أصول الفقه العدة : ینظر-4

و ,  1/172,م  1990 - هـ  1410, 2ط , أحمد بن علي بن سیر المباركي ، بدون دار الطبع :تحقیق وتعلیق 

,بد هللا محمود محمد عمرع: تحقیق, )هـ505ت (أبو حامد  الغزالي محمد بن محمد ,األصولالمستصفى  من علم 

.3/5والبحر المحیط في أصول الفقه ,  296ص, م 2008،  1ط , لبنان -دار الكتب العلمیة

والبیان من أهل خوارزم، عالمة إمام في العربیة والمعاني ,أبو یعقوب یوسف بن أبي بكر بن محمد:السكاكي-5
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.3موضوعه األصليهي اللفظ الداّل على :2رـیـوعرفها ابن األث

فالحقیقة كل َما دّل :لّماقال,وهو قریب من تعریف ابن العربي في المحصول

.4بموضوعه على الُمَراد ِبِه أصال

.5ما ُأقّر في االستعمال على أصل وضعه في اللغة:وعّرفها ابن جني بقوله

صل في أهي ما أفید بها ما وضعت له  :)ه436ت(6الحسین البصريوعرفها أبو 

الحد الحقیقة الّلغویة والعرفیةوقد دخل في هذا,االصطالح الذي وقع التخاطب به

.7والشرعیة

.وهو أحد أفاضل العصر الذین سارت بذكرهم الركبان.واألدب والعروض والشعر، متكلم فقیه متفنن في علوم شتى

,2/364وبغیة الوعاة,6/2846معجم األدباء:ینظر".مفتاح العلوم"وصنف, ه626ه، وتوفي سنة554ولد سنة

 .8/222واألعالم 
:قرأه وعّلق علیه , )هـ471ت (لجرجاني أبوبكر عبد القاهربن عبد الرحمن ا, سرار البالغة في علم البیانأ: ینظر-1

یوسف السكاكي,مفتاح العلوم و, 350ص, دار المدني بجدة ,مطبعة المدني بالقاهرة,أبوفهر محمود محمد شاكر

 2ط , لبنان -دار الكتب العلمیة، بیروت,نعیم زرزور:ضبطه وعّلق علیه , )هـ626ت (أبو یعقوب ,بن أبي بكر

 . 361ص,  م 1987 - هـ  1407, 
وزیر من الكتاب ,ابن األثیر؛ ضیاء الدین نصر هللا بن محمد بن محمد بن عبد الكریم ، المعروف  بالكاتب-2

) علي(ولد في جزیرة ابن عمر، وتعلم بالموصل حیث نشأ أخواه عز الدین ومجد الدین  المؤرخ ,المسترسلین

.المثل السائر"من مصنفاته , ه 637وتوفي, ه 580ولد سنة,والمحدث واألعالم , 27/24الوافي بالوفیات:ینظر"

8/31.
محمد محي الدین عبد :حقیقت, )هـ637ت(ابن االثیر نصر هللا بن محمد,أدب الكاتب والشاعرالمثل السائر في-3

 .1/74,هـ  1420, بیروت–العصریة للطباعة والنشر المكتبة,الحمید
,حسین علي الیدري وسعید فودة :تحقیق, )هـ543ت (كر بن العربي اإلشبیلي ألبي ب,المحصول في أصول الفقه-4

.29ص ,  1999 - هـ 1420,  1ط , عمان –دار البیارق 

.2/444الخصائص -5
وتوفي بها سنة ولد في البصرة وسكن بغداد ,أحد أئمة المعتزلة,أبوالحسین البصريمحمد بن علي بن الطیب -6

.6/257واألعالم ,  1/219بغیة الوعاة:ینظر. ه436
,خلیل المیس:تحقیق, )هـ436ت (لي أبو الحسین الَبْصري المعتز ,محمد بن علي الطیب,المعتمد في أصول الفقه-7

 .1/11, ه1403,  1ط , بیروت–دار الكتب العلمیة 
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الحسین البصري هو أحسن وأجمع ما قیل ذكره أبو وما:قال الرازي وصاحب الطراز

تعریف الجرجاني وابن و , تعریفي أبي عبد هللا البصريثم اعترضا على,1في حد الحقیقة

,3واعتبراها من التعاریف الفاسدة للحقیقة,2صاحب الطراز تعریف ابن األثیر وزاد, جني

ولعّل السر في اضطراب هذه الحدود هو ما ذكره أبو الحسین البصري عند حدیثه عن 

األولى أن نقسم الحقیقة إلى اللغویة والعرفیة والشرعیة ثم نحد كل ":أقسام الحقیقة فقال

وذهب , 4"أولى من أن نحد الكل بحد عام ألنه یقتضي اضطرابا في الحد وهو , منهاواحدة 

ه أرجع,دخال الحقائق الثالثة في حد واحدوذهب الزركشي إلىّ أن السبب في عدم إ

، فإن ُخصص إلن االصطالح غیر غلبة االستعمال,بعضهم الختالف معنى الوضع فیها

، والحدود وٕاال لزم أن یكون مشتركاح خرجت الحقیقة الشرعیة والعرفیة، الوضع باالصطال

.5صان عنهتُ 

أقسام الحقیقة:الفرع الثاني

ت  (یحیى بن حمزة بن علي العلوي, غة وعلوم حقائق اإلعجازالطراز ألسرار البالو , 1/153المحصول :ینظر-1

والبحث الداللي في نظم الدرر في تناسب اآلیات , 1/28, هـ  1423، 1ط , بیروت–المكتبة العصریة , )هـ745

الجامعة,أطروحة دكتوراه في فلسفة اللغة العربیة وآدابها,عزیز سلیم علي القریشي, )هـ  885ت ( لبقاعيوالسورل

 . 108ص ,م 2004 –ه 1425, العراق, المستنصریة كلیة التربیة
 .1/29الطراز : ینظر-2
إدریس القرافي شهاب الدین أحمد بن,نفائس األصول شرح المحصولو , 157-1/154المحصول للرازي :ینظر-3

 -هـ 1416 ،1ط , فى البازمكتبة نزار مصط,عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض:تحقیق, )هـ684ت (

.29 - 1/28والطراز , ومابعدها 2/781, م1995

.1/14في أصول الفقه المعتمد  في -4
.3/9البحر المحیط في أصول الفقه :ینظر-5
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؛ لغویة وشرعیة أنواعّسم علماء البالغة واألصول الحقیقة اللفظیة إلى ثالثةق 

إلى  2والبعض,قّسمها إلى لغویة وشرعیة سالنابعضلعربي أنوذكر ابن ا,1وعرفیة

اللفظ إذا أفاد المعنى على سبیل الحقیقة فإما أن یفیده ألن , 3لغویة ودینیة وشرعیة

؛ إما أصلیة أو طارئة وهي اللغویة ضربانو , بمواضعة شرعیة أو غیر شرعیة ؛ بل لغویة 

تنع أن تدل على هو أن اللفظة تم:في انقسامها هذا كما قال السكاكيوالسبب ,4العرفیة

,في أن لها وضعا وأن لوضعها صاحبالم تُشّك ,فمتى رأیَتها دالة,مسّمى من غیر وضع

ى تعّین عندك ُنسبت فمت,على المعنى تستدعي صاحب وضع قطعافالحقیقة لداللتها 

رعیة إن كان وقلت ش,إن كان صاحَب وضعها واضُع اللغة، فقلت لغویةالحقیقة إلیه

.5ومتى لم یتعین قلت عرفیة,صاحَب وضعها الشارعُ 

:اللغویةالحقیقة -أ

والمحصول البن ,1/14,2/405والمعتمد في أصول الفقه ص, 1/30والطراز, 359مفتاح العلوم ص:ینظر-1

3/8البحر المحیط في أصول الفقه و , 289والمستصفى ص ,159-1/158ول للرازي والمحص,31العربي ص
فالدینیة مانقلته الشریعة إلى ,األسماء لغویة ودینیة وشرعیة :المعتزلة والخوارج وبعض الفقهاء قالت:" قال الغزالي-2

291المستصفى "ساد مذهبهموذكر ف, والشرعیة كالصالة والصوم والحج ,صل الدین كاإلیمان والكفر والفسقأ

,الصالة : وهي, سمة إلى أسماء أجریت على األفعالوزعموا أنها منق:"ألن الكل شرعي كما قال الرازي ,بتصرف

وهذا الضرب یسّمى , والكافر, والفاسق,كالمؤمن ؛وٕالى أسماء أجریت على الفاعلین,وغیرها,والصوم, والزكاة

"وٕان كان الكل على السواء في أنه اسم شرعي ,جري على األفعالبینها وبین ما أتفرقة, ةباألسماء الدینی

.1/161المحصول 
.31المحصول ص:ینظر-3
.1/14في أصول الفقه المعتمد  في :ینظر-4
.بتصرف 359مفتاح العلوم ص-5
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إلى أن اللغویةابن العربي  ذهبو , 1هي ما أفید به ما وضع له في أصل اللغة

نحو السماء، واألرض، ,2لم یجر لها في الشریعة ذكرو , كاأللفاظ التي انفردت اللغة بها

:3، والفرس وما أشبهها ویدّل على كونها حقائق فى وضعها أمرانواإلنسان

أنها قد دّلت على معان مصطلح علیها فى تلك المواضعة، وهذا هو فائدة :أولهما

.الحقیقة ومعناها

، إّما أن بعد ذلك، فلیس یخلو حالها ا قد استعملت فى األوضاع اللغویةألنه:ثانیهما

.، أو في غیره فهى المجاز ها األصلىي فهى الحقیقة ال محالةتستعمل فى معنا

نشیر ,حقیقة العدید من األلفاظ اللغویةوقد تطّرق اإلمام ابن العربي رحمه هللا إلى 

:للبعض منها من باب التمثیل

.3:البقرة [9الَِّذيَن يـُْؤِمُنوَن بِاْلغَْيبِ ::حقیقة الغیب في قول هللا تعالى - [

وحقیقته ما غاب عن الحواس مما ال یوصل إلیه إال بالخبر دون ":قال ابن العربي

.4"النظر 

الغین والیاء والباء ":وقال ابن فارس,5"استتر َعْنككل َما:والَغْیب":قال ابن درید

، مما ما غاب:العیون، ثم ُیقاس من ذلك الَغْیبأصل صحیح یدل على تستر الشيء عن 

.2/405المعتمد في أصول الفقه -1
.31المحصول ص:ینظر-2
ا في وأثر المجاز في فهم الوظائف النحویة وتوجیهه, 109صلي في نظم الدرر البحث الدالو , 1/30الطراز  :ینظر-3

,جمهوریة مصر العربیة - القاهرة , لطباعة والنشر والتوزیع والترجمةدار السالم ل,خذیجة محمد الصافي,السیاق

 .32ص, م2009-ه 1430, 1ط
.1/15أحكام القرآن -4
.1/381)غیب(مادة,الجمهرة-5
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وهو  قال القرطبي,2"كلُّ ما غاب عنك:الَغْیبُ ":وقال الجوهري,1"ال یعلمه إال هللا

.3المقصود بالغیب في كالم العرب 

؛ أنه هللا عز وجل:تأویل الغیب هنا على عدة تأویالتواختلف المفسرون في 

؛ والبعث والنشور والصراط والمیزان؛ اإلیمان بالجنة والنار لغیوبالقرآن ومافیه من ا

بألسنتهم التي یشاهدها الناس؛ ؛ أنهم یؤمنون بقلوبهم الغائبة عن الخلق ال والقدرالقضاء 

وهذه األقوال ال تتعارض بل یقع الغیب على ":قال ابن عطیة,4لیسوا بمنافقین: أي

.5"جمیعها 

.143:البقرة[9وََكَذِلَك َجَعْلَناُكْم ُأمًَّة َوَسطًا::وتكلم عن حقیقة الوسط في قوله تعالى- [

هو من وسط :وقال بعضهم,وهو العدل ؛الخیار:الوسط في اللغة":فقال رحمه هللا

.6"الشيء

الواو والسین ":وقال ابن فارس,7"أعَدُلُه :والوسط من كل شئ":قال الجوهري

وذهب  , 8"أوسطه ووسطه:وأعدل الشيء,بناء صحیح یدل على العدل والنصف :والطاء

وأن , وتوسطت الشمس السماء,؛ كجلس وسط الداره من وسط الشيءإلى أنالزمخشري 

,واستشهد بهذه اآلیة ,خیار:كقوم وسٌط  وأوساط,إطالقه على الخیار من باب المجاز

:وقول زهیر

 . 808ص)غیب(مادة, اللغةمقاییس -1
.1/196)غیب(الصحاح -2
.1/163الجامع ألحكام القرآن -3
.1/163والجامع ألحكام القرآن ,1/69وتفسیر الماوردي ,1/16أحكام القرآن :ینظر-4
.1/84تفسیر ابن عطیة-5
.1/61أحكام القرآن -6
.3/1167)وسط(مادة,الصحاح-7
 . 1091ص) طوس(مادة,مقاییس اللغة-8
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.1مظَ معْ ي بِ الِ یَ للَ  ى ادَ حْ إِ لتْ ا نزَ إذَ *** هم كمِ حُ بِ یرضى األنامُ طٌ وسَ مُ هُ 

؛ شيء وسط:ویقال, أعدله: من كل شيء)ُمحّركة (؛ الَوَسط ":وفي تاج العروس

؛ قال ]143: ةالبقر [9طاً سَ وَ ةً مَّ أُ مْ اكُ لنَ عَ جَ كَ لِ ذَ وكَ ::، ومنه قوله تعالىأي بین الجید والرديء

ان اللفظان مختلف,خّیارا:أي عدال، وقال بعضهم: مفیه قوالن؛ قال بعضه:الزجاج

.2"، والخیر عدلالعدل خیر، ألن والمعنى واحد

.]173:البقرة[9َفَمِن اْضُطرَّ ::وحقیقة الضرر في قوله تعالى-

أو ُیربي أن الضرر هو األلم الذي ال نفع فیه یوازیه:وبیانه":قال ابن العربي

؛ ولهذا لم یوصف شرب األدویة الكریهة وهو الذي ال ضرر فیه؛، وهو نقیض النفععلیه

رورُة و ":قال الخلیل,3"الشاقة بالضرروالعبادات  :، تقول اسم لمصدر االضطرار:الضَّ

رورة على كذا ، وقد اضُطرَّ فالن إلى كذا وكذا ، بناؤه  اْفُتِعَل فُجعلت التاء :َحَملْتني الضَّ

َوزاد العسكري ,5وذهب الجوهري وأبوهالل العسكري إلى َأن الَضرَّ خالف النفع,4"طاء 

وذهب , 6والَحَسن شرب الدَّواء المر,؛ فالقبیح الظُّلم وما بسبیلهحاوقبیالعسكري كوَنه حسنا 

ر والَضر لغتان  النفع فتحت فإذا جمعت بین الَضّر و ,من ضرّ وذهب الخلیل إلى أن الضُّ

.7كَضررت َضّراً  ؛إذا لم تجعله مصدرا,وٕاذا أفردت الُضّر ضممت,الضاد

رٌ ::ابن العربي الشتقاقها عند اآلیةتطرق- 9َوَيْسَأُلوَنَك َعِن اْلَيَتاَمى ُقْل ِإْصَالٌح َهلُْم َخيـْ

].220:البقرة[

.2/333أساس البالغة ومن شواهد ,57، وشرح المعلقات العشر ص33دیوانه ص في: ینظر-1
.20/167تاج العروس -2
.1/81أحكام القرآن -3
.7/7معجم العین-4
.197والفروق اللغویة ص,2/719)ضرر(الصحاح مادة:ینظر-5
.197المرجع  نفسه ص:ینظر-6
.7/6المرجع نفسه :ینظر-7
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,نفرد من أمه، وقد یطلق فیها على الماللغة عبارة عن المنفرد من أبیه هو في":فقال

.1"، وعلیه وردت األخبار واآلثارأظهر لغة: ولواأل

وهو یوافق ,الفاقد ألبیهي إطالق الیتیم علىوابن العربي ذهب إلى أن األظهر ف

.2"، وَأیَتَمه هللا قال یتیم إّال بفقدان األب، وَیِتَم َیْیَتم ُیتماً ال یُ ":قال الخلیل,أهل اللغةجّل 

؛ بهاوكذلك سائر ما ذكر هللا من أحكام األیتام إنما المراد ":قال الجصاص

إال على وجه المجاز لقرب ,وال یطلق ذلك علیهم بعد البلوغ,الفاقدون آلبائهم وهم صغار

.3"عهدهم بالیتیم

حتى ,5وقیل یقال لكل منفرد یتیم,4طلق على الفاقد ألمه قاله الجوهريأما في البهائم فیُ 

ویدخل ,فهو شامل لكل من فقد أحد أبویه, وعلى هذا, حتى قالوا في بیت من الشعر یتیم

وقد یطلق فیها على المنفرد من أمه ":األطالق الثاني الذي ذكره ابن العربي لّماقالفیه 

"6.

والذي فقدهما معًا ,والذي فقد أباه الیتیم,طلق على الذي فقد أّمه الَعجيُّ یُ :وقیل

.7اللَّطیمُ 

ْيُتمْ ::حقیقة التذكیة في قول هللا تعالىو - .3:المائدة[9ِإالَّ َما ذَكَّ [

، ، ومنه ذكاء السنعن التماموهي في اللغة عبارة : ةفي التذكی":فقال رحمه هللا

.1/402المصدر نفسه -1
.8/140)باب التاء والمیم(العین-2
,بیروت–دار إحیاء التراث العربي ,محمد صادق القمحاوي:تحقیق, )هـ370ت(الجصاص أبوبكر ,أحكام القرآن-3

 .2/12, هـ 1405
.5/2064)فصل الیاء(,الصحاح:ینظر-4
.6/154)یتم(,مقاییس اللغة:ینظر-5
.1/215أحكام القرآن-6
.34/134وتاج العروس للزبیدي ,1/53المخصص البن سیده :ینظر-7
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.1"ذكیُت النار إذا أتممُت اشتعالها:ویقال

.]100:المائدة[9ُقْل َال َيْسَتِوي اْخلَِبيُث َوالطَّيِّبُ ::وحقیقة االستواء في قوله تعالى-

، وضده االستمرار في جهة واحدة، ومثله االستقامة:حقیقة االستواء":فقال رحمه هللا

.2"االعوجاج

السین والواو والیاء أصل یدل على استقامة واعتدال بین شیئین ":قال ابن فارس

یساوى هذا الشئ ال :ونقل الجوهري عن الفّراء,3"؛ أي ال یعادله یساوي كذایقال هذا ال 

وهما , وىوسّویت الشئ فاست,وهذا ال یساویه؛ أي ال یعادله,، ولم یعرف َیْسوي كذاكذا

.4وقَسمت الشئ بینهما بالسویة,؛ أي على سواءاألمرعلى سویة من هذا 

.36:الحج[9َوَأْطِعُموا اْلَقانَِع َواْلُمْعتَـرَّ ::وحقیقة القانع في قول هللا تعالى - [

:أما القانع فِفعله َقَنع َیْقَنع، وله في اللغة معنیانف ":قال ابن العربي رحمه هللا

، فإنه الهما ینطلق على الفقیر، وكالذي ُیَذلّ :والثاني,ا الذي َیرضى بما عندهأحدهم

.5"، وٕان لم یرض فهو ملحف فإن وقف عند رزقه فهو قانع,لیلذ

األنباري واألزهري والجوهري وابن فارس  إلى أن ابن هب كل من الخلیل بن أحمد و ذ

.6بالكسر إذا رضيومن َقِنع َیْقَنُع قناعة ؛,؛ بالفتح إذا سألَنُع ُقُنوعاً القانع من َقَنَع َیقْ 

.2/26أحكام القرآن -1
.2/212أحكام القرآن -2
 . 496ص ) سوي(مادة ,مقاییس اللغة:ینظر-3
.ومابعدها 6/2385)سوا(مادة,الصحاح:ینظر-4
.3/296أحكام القرآن -5
,3/1272والصحاح,1/172وتهذیب اللغة,2/41والزاهر في معاني كلمات الناس ,1/170العین :ینظر-6

.5/33ومقاییس اللغة 



171البحث الداليل يف أحكام القرآن أليب بكر بن العريب

الذي :وقیل,1وذهب الفّراء إلى أنه السائل الذي یسألك فما أعطیته من شيء قبله

قال الشیخ ,2وهو مذهب أهل اللغة ؛ السائل:وقیل,، أوَیقَنع بالیسیرع بما ُتعطیهَیْقنَ 

من باب َسَأَل  َقَنَع :یقال ,لمتصف بالُقُنوع ، وهو التَذلُّلا: والقانع":الطاهر بن عاشور

وأما القناعة ففعلها من باب َتِعب ویستوي الفعل ,إذا سأل بتذلل-بضم القاف  -وعاُقنُ 

:4ومن أحسن ما جمع من النظائر ما أنشده الَخـَفاجيُّ ,مع اختالف الموجب3المضارع

والحـــُــــــّر عبد إن َقـــــَنــــــــــع ****العبُد ُحّر إن َقِنـــع 

ى الّطَمعوَ سِ َیشینْ شيءٌ ****امَ وال َتْقَنع فَ  عفاْقنِ 

، تستغن عن كل ُقنوعیا أبا القاسم اقِنع من القناعة ال من ال:مقاماتهوللزمخشري في 

.5"معطاء ومنوع

].5:اللیل[9فََأمَّا َمْن َأْعَطى::وحقیقة العطاء في قوله تعالى-

وهي في اللغة واالستعمال عبارة عن ،العطاء هي المناولةحقیقة":فقال ابن العربي

.6"كل نفع أو ضر یصل من الغیر إلى الغیر

.2/226معاني القرآن :ینظر-1
.3/428معاني القرآن وٕاعرابه :ینظر-2
ن في الماضي وكسرها في بفتح النو ,ُع ُقُنوعا إذا سألَقَنَع الرجل َیْقنِ :ُیقال:"ذكر القرطبي عندهذه اآلیة-3

ذكر صاحب وكما,لكّن المعروف عند أهل اللغة هو فتح مضارعه كما سبق,12/44الجامع ألحكام القرآن."المستقبل

.التحریر والتنویر 

توفي ,عن أبي العالءأخذ األدب ,أبو محمد عبد هللا بن محمد بن سعید بن سنان، الشاعر األدیب ؛الَخَفاجي-4

فوت : ینظر .ه466، وكانت وفاته سنة "سر الفصاحة"و, "دیوان شعر"له , بقلعة عزاز نواحي حلب مسموما

 . 4/122واألعالم , 2/220الوفیات 
.266-17/265التحریر والتنویر -5
1/64,1/69,1/82,1/84,1/96,1/104,1/106,2/38,2/53:وللمزید ینظر, 4/405ام القرآنأحك-6

,2/83,2/179,2/255,2/351,3/275,3/277,3/300,4/104,4/122,4/149,4/308.
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ألنه ; لواو، وأصله عطاٌو باُیْعطیه إعطاًء، واالسم العطاء,أعطاه ماالً :قال الجوهري

.1المناولة ؛والُمعاطاةُ ,الید؛ تناولُته بوعطوت الشئ,من عطوت

  ؛ الحقیقة الشرعیة- ب

اللفظة التي "هي :وعرفها الرازي , 2وضع له في أصل الشرعهي ما أفید به ما 

,اللفظ المستعمل في المعنى المراد له شرعاً أو , 3"استفید من الشرع وضعها للمعنى

استعملها الشرع في العبادة المفتتحة بالتكبیر والمختتمة ,والواضع لها هو الشرع كالصالة

وهو یرى,األلفاظ مبینا حقیقتها في الشرعوقد تطرق ابن العربي لمجموعة من,4بالتسلیم

إن الشرع غیر :نحن النقولف ":بأن الشرع تصرف فیها تصرف اللغة في نفسها فقال

ّمیاتها، إنه تصرف فیها تصرفها في نفسها بتخصیص بعض مس:، وٕانما نقول اللغة

.5"، كالقارورة والّدابة في بعض العقار والدواب وَقْصر بعض متناوالتها لألسماء

الدینامیكیة هي النظرة,وهذه النظرة منه إلى العالقة بین الحقیقة الشرعیة واللغویة

فإذا نظرنا إلى المعنى باعتباره :"تعبیر تمام حسان حیث قال في منهج الداللة على حد

اللة من عصر إلى عصر، لیسإن تغیر الد:لنا أن نقولعالقة بین الصیغة والفكرة، حقّ 

، فیما قبل "فرج"ربط الصیغة بفكرة جدیدة، لقد كان كلمة إال ربط الفكرة بصیغة جدیدة، أو 

:6اإلسالم تدل على انفتاح، یقول لبید

افة َخلُفها وأماُمهاخَ ى المَ َمْولَ ***ُب أّنهسَ حْ تَ نِ یْ جَ رْ الفَ الَ كِ تْ دَ غَ فَ 

.ومابعدها2430/ 6)عطا(الصحاح مادة:ینظر-1
.2/405المعتمد في أصول الفقه -2
.1/161المحصول -3
عطیة جمعة هارون ,ر المحیطحوالبحث البیاني في تفسیر الب,12الوجیز في أصول الفقه اإلسالمي ص:ینظر-4

 . 286ص, م 2012 –ه  143,  1ط , مصر –القاهرة , مكتبة اآلداب علي حسن, هارون
.2/486أحكام القرآن -5
.2/342ولسان العرب,1/407وهو من شواهد سیبویه في الكتاب,311البیت في دیوانه ص-6
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عموم هذا المعنى بالمدلول الفقهي للكلمة، الذي اإلسالم، فخصّص ثم جاء 

من "مخرج"ى كلمة وضحه أن الصیام هو اإلمساك عن شهوتي البطن والفرج، والذي نجّ یُ 

، "مكان النطق"یص األصواتي بمعنى ص، والتخ"فتحة اإلفراز"التخصیص الفقهي بمعنى 

ƢÅƳ: ؛إنما هو استعمالها في القرآن بالمعنى العام ÈǂÌÈű �ÉǾÈǳ�Ìǲ ÈǠÌÈŸ�ÈċɎ ¦� ÊǪ ċƬÈºȇ� ÌǺ ÈǷÈÂ9]2: طالقال[ 

"1.

:یةالشرعلحقیقتهاابن العربيومن األلفاظ التي تطرق

من ُیقطع هللا جزءا :، والمعنىلقطعالقرض في اللغة؛ ا ":قال ابن العربي؛القرض-

إال أنه في الشرع مخصوص بالسلف على ,فُیَضاعف له ثوابه أضعافا كثیرةمن ماله

.2"عادة الشرع في أن َیجري على أسلوب اللغة في تخصیص االسم ببعض محتمالته 

قال ابن ,اللغویة أنها عبارة عن التمام؛ سبقت اإلشارة لها في الحقیقةالتذكیة-

والنحر في ، وفري األوداج في المذبوح ، هي في الشرع عبارة عن إنهار الدمو  ":العربي

.3"؛ مقرونا ذلك بنیة القصد إلیه قر في غیر المعقور علیه كما تقدمالمنحور ، والع

یقة الضالل، فأما حق":بي مبینا حقیقته في اللغة والشرع؛ قال ابن العر الضالل-

  ص ، وخُ خذ من ضالل الطریق؛ وهو العدول عن سمت القصد، أُ فهو الذهاب عن الحق

.4"في الشرع بالعبارة عن العدول عن السداد في االعتقاد دون األعمال 

.241مناهج البحث في اللغة ص-1
.1/306المصدرنفسه -2
.2/27أحكام القرآن -3
.3/9المصدرنفسه -4
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؛الحقیقة العرفیة-ج

هي التي نقلت من مسّماها اللغوي أو , 1هي ما أفید به ما وضع له في أصل العرف

:3وقد یكون خاصا,وقد یكون العرف عاما ,2إلى غیره بعرف االستعمال

:الحقیقة العرفیة العامة-1

مطلق ما یِدب ، فلفظ الّدابة اسم لاستعمالها في غیر مسّماها اللغويوهي التي غلب 

�::ولهذا الوضع اللغوي جاء قول هللا تعالى, على األرض في اللغة ÌǺ
ÊǷ�Çƨċƥ¦È®�ċǲ Éǯ�ÈǪ ÈǴÈƻ �ÉċɎ ¦ÈÂ

ُهْم َمْن َميِْشي َعَلى َأْرَبٍع  ُهْم َمْن َميِْشي َعَلى رِْجَلْنيِ َوِمنـْ ُهْم َمْن َميِْشي َعَلى َبْطِنِه َوِمنـْ �ƢÈǷ�ÉċɎَماٍء َفِمنـْ ¦�ÉǪ ÉǴÌÈź

� Æǂ ȇ
ÊƾÈǫ� Ç  ÌȆ Èǋ � ÊËǲ Éǯ� Ȅ ÈǴÈǟ �ÈċɎ ¦�

ċÀÊ¤�É ƢÈǌ Èȇ9]ابة على ماله أربع قوائم ظ الدفقْصر لف,]45:النور

ثم نقل ,اسم للمكان المطمئن من األرض لغةوكذلك لفظ الغائط ,الَفَرسأو  كالحمار

.4فهذا وأمثاله حقیقة عرفیة مجاز لغوي,للفضلة المخصوصة 

:الحقیقة العرفیة الخاصة-2

وسمیت خاّصة الختصاصها ,وهي التي غلب استعمالها في غیر مسّماها اللغوي 

مثل الفاعل ,كمصطلحات العلوم ,ببعض الطوائف أوالجهات بخالف األولى عامة 

.5والمفعول للنحاة ، والسبب والوتد للعروضیین

.2/405المعتمد في أصول الفقه -1
.1/158والمحصول للرازي , 1/30الطراز : ینظر-2
والبحث ,1/158والمحصول للرازي ,42وشرح التنقیح ص,468ومفتاح العلوم للسكاكي ص, 1/30الطراز : ینظر-3

.286البیاني في تفسیرالبحرالمحیط ص
.286والبحث البیاني في تفسیر البحر المحیط ص,44شرح التنقیح ص:ینظر-4
.286والبحث البیاني في تفسیر البحر المحیط ص ,44شرح التنقیح ص :ینظر-5
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المجاز وأقسامه :لمطلب الثانيا

؛زتعریف المجا:ولالفرع األ 

,ذا تعّداه ونفذ وتخطاه لموضع آخرإ, لغة َمْفَعٌل من جاز الشيء یجوزهوهو في ال

وسمي مجازا لتعّدیه عن ,ز فیه كالمعاج والمزار وأشباههمااسم للمكان الذي یجافهو 

هذا الطریق ینُفذ إلى :ویقال:قال الخلیل,1الموضع الذي ُوضع له في األصل  إلى غیره

ته هي االنتقال من وحقیق":قال ابن األثیر,2مجاز؛ أي ن كذا وكذا، وفیه منَفٌذ  للقوممكا

زید أسد؛ فإن زیدا :لك لنقل األلفاظ من محّل إلى محل، كقولنافجعل ذ،مكان إلى مكان

؛ أي عبرنا زنا من اإلنسانیة إلى األسدیةد جُ ، وقإنسان، واألسد هو هذا الحیوان المعروف

هما، وتلك الوصلة هي صفة الشجاعة، وقد یكون العبور لغیر من هذه إلى هذه لوصلة بین

فإن , قال األسد، وقال الثعلب:في كتاب كلیلة ودمنة كقولهم، وصلة؛ وذلك هو االّتساع

، وٕانما ُأجرى علیهما اّتساعا محضا ال بینه وبین هذین بحال من األحوالالقول ال وصلة

.3"غیر

:ُعرف بتعاریف عدة :واصطالحاً 

أما المجاز فهو ما أرید به غیر المعنى الموضوع له في ":عرفه ابن األثیر بقوله

.4"أصل اللغة 

.5"أما المجاز فهو إسناد الفعل أو معناه إلى مالبس له غیرما هو بتأول":وقال القزویني

والمحصول للرازي ,1/174العدة في أصول الفقه  و , 1/74المثل السائر و , 395أسرار البالغة ص: رینظ-1

.1/170وأصول السرخسي,1/286
.8/179معجم العین :ینظر-2
.1/74المثل السائر -3
.1/74المرجع نفسه -4
محمد عبد :تحقیق, )هـ739ت (الرحمن بن عمرالقزویني أبو المعالي محمد بن عبد,اإلیضاح في علوم البالغة-5

 .1/82,دت , 3ط ,بیروت–دار الجیل ,المنعم خفاجي 
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هو ما أفید به معنى مصطلحا علیه غیر ما اصطلح ":وعرفه أبو الحسین البصري

.1"علیه في أصل تلك المواضعة التي وقع التخاطب فیها 

له في اصطالح ضع؛ هو اللفظ المستعمل في غیر ما و تعاریفهأبسطومن 

وعبرو باللفظ دون الكلمة ,2مع قرینة مانعة من إرادة المعنى األصلي,التخاطب لعالقةٍ 

.3لیشمل المجاز المفرد والمركب كما قال الشیخ الطاهر بن عاشور

وأما ":وقال في المحصول ,یذكرللمجاز حدا في كتابه األحكاموابن العربي لم 

ترددا یدل على تقصیر المعرفة به وأقرب عبارة فیه أن یقال المجاز فترّددت عبارتهم فیه

:إنه على وجهین 

.حمار تشبیها للعاقل بغیر العاقلأحدهما التشبیه كقولك في الشجاع أسد وفي البلید 

والثاني التسبیب وهو على وجهین ؛

.أن یعبر عن الشيء بمقدمته السابقة له:أحدهما

:4ّرمةـقال ذو ال,أن یعبر عنه بفائدته:والثاني

.5"رُ جْ ه الهَ َءتِ الي مُ ا فِ ریّ الثُّ كفُّ وَ *** ى في الثرَ ودُ وي العُ ى ذَ حتّ أقامْت به 

لكّن , افهو هنا یتحدث عن  أنواع المجاز اللغوي عند البالغیین ولم یذكر له حد

المرسل عالقاٍت أخرى ألن للمجاز ,فیه قصور أیضا,ه  للمجاز اللغوي على وجهینقصرَ 

.1/11المعتمد في أصول الفقه -1
مقاالت ورسائل ابن عاشور وجمهرة,2/62وأصول الفقه لزهیر أبي النور,236جواهر البالغة ص :ینظر-2

.287والبحث البیاني في تفسیر البحر المحیط ص,3/1231
.3/1231المرجع نفسه :ینظر-3
.3/235والمعجم المفصل في شواهد العربیة,1/110وخزانة األدب للحموي ,561في دیوانه ص:ینظر-4
.30المحصول ص-5
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,1وله عالقات كثیرة,إلطالقه عن التقیید بعالقة واحدةبل ُسمي مرسال ,غیر السببیة

.سیأتي الحدیث عن بعضها في أقسامه

؛أقسام المجاز:الفرع الثاني

.2لغوي و عقلي ؛الغة المجاز إلى قسمینقّسم علماء الب

ضع له في المستعمل في غیر ما و هو اللفظ : سبق أن المجاز؛ المجاز اللغوي-1

.ة مانعة من إرادة المعنى األصليمع قرین,اصطالح التخاطب لعالقةٍ 

میت بذلك الرتباط سُ ,لمعنى المنقول عنه والمنقول إلیههي المناسبة بین ا:والعالقة

.3؛ فینتقل الذهن من األول للثانيباألولالمعنى الثاني 

.4اللفظ عن المعنى األصلي إلى المجازيصرف هي األمر الذي یَ :والقرینة

كان المجاز ,ن األصلي والمنقول إلیه المشابهةفإذا كانت العالقة بین المعنیی

ز وباعتبار اللفظ الذي حصل فیه التجوّ ,هذا باعتبار العالقة,5وٕاال كان مرسالً ,استعارة

.6إلى مفرد ومركب

له لعالقة المشابهة بین المعنى ؛ هي استعمال اللفظ في غیر ماوضعاالستعارة:أ 

,7مع قرینة صارفة عن إرادة المعنى األصلي,لمنقول عنه والمعنى المستعمل فیها

القضیة كما قال في هذهوالصحیح ,عالقته المشابهةألنها مجاز ,أعّم من االستعارةفالمجاز

.237جواهر البالغة ص:ینظر-1
.362ومفتاح العلوم ص,408أسرار البالغة ص:ینظر-2
.236جواهر البالغة ص:ینظر-3
.289البحث البیاني في تفسیر البحر المحیط ص:ینظر-4
.236البالغة صوجواهر ,3/462بغیة اإلیضاح :ینظر-5
.526البحث البیاني في تفسیر البحر المحیط ص:ینظر-6
.244جواهر البالغة ص-7
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عدة باعتبارات ولها أقسام ,1ولیس كل مجاز استعارة,أنّ كل استعارة مجاز:الجرجاني

.2مختلفة

برًا عنها بالمجاز من غیر رها معوقد أشار ابن العربي رحمه هللا إلى بعض صوّ 

.تفصیل

تَـْقُعَد َمُلومًا ::في قوله تعالىف- َوال َجتَْعْل يََدَك َمْغُلوَلًة ِإىل ُعُنِقَك َوال تـَْبُسْطها ُكلَّ اْلَبْسِط فـَ

.]29:اإلسراء[9َحمُْسوراً 

، عّبر به عن البخیل الذي ال یقدر من قلبه على إخراج شيء من هذا مجاز":قال

قال صاحب التحریر ,3"الغل الذي یمنع من تصرف الیدین,رب له مثال فضُ ,ماله

، وهو تمثیل مبني على ح واإلمساك بَغّل الید إلى العنقوأما البالغة فبتمثیل الشّ ":والتنویر

.4"، وتخّیل بسطها كذلك وَغّلها ُشّحاللبذل والعطاءخیُّل الید مْصدرا تَ 

ه في األولى البخیل الذي حبس یده عن، شبّ استعارتان تمثیلیتانففي النهیین 

یة شّبه الَسَرف ، وفي الثان، بحیث ال یقدر على مّدهاالعطاء بمن ُشّدت یُده إلى عنقه

.5، بحیث ال ُتمسك والتحفظ  شیئاببسط الكف

ُهْم ِبَصْوِتَك َوَأْجِلْب َعَلْيِهْم ِخبَْيِلَك َوَرِجِلكَ ::تعالىوعند قوله - 9َواْستَـْفِزْز َمِن اْسَتَطْعَت ِمنـْ

.]64:اإلسراء[

:فیه قوالن 9زْ زِ فْ تَـ اسْ وَ ::قوله":قال رحمه هللا 

.اسَتِخفَُّهم :أحدهما

.298والبحث البیاني في تفسیر البحر المحیط ص,398أسرار البالغة ص:ینظر-1
.ومابعدها 246وجواهر البالغة ص,3/489وبغیة اإلیضاح ,ومابعدها373مفتاح العلوم ص:ینظر-2
.3/191أحكام القرآن -3
.15/84التحریر والتنویر-4
.6/457ومحاسن التأویل ,5/168إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم :ینظر-5
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، والخّفة تفسیر تفسیر مجازيوال یِخفَّ إال من یجهل؛ فالجهل , ملهُ هِ استجْ :الثاني

.1"حقیقي 

ما معنى استفزاز إبلیس بصوته وٕاجالبه بخیله ورجله؟ : فإن قلت":قال الزمخشري

وقعَ أُ  ,طه على من یغویه بمغوارلت حاله في تسلّ هو كالم ورد مورد التمثیل، مثّ : قلت

علیهم وأجلبَ ، ویقلقهم عن مراكزهم,أماكنهمعلى قوم فصّوت بهم صوتا یستفزهم من

.2"الة حتى استأصلهماجَ بجنده من خیالة ورِ 

به بخیله ورجله، تمثیل ، حیث أن استفزازه بصوته وٕاجالفاآلیة مّثلت حال الشیطان

َأْجمع لمن اتبعك من ذریة ":؛ كما قال الشیخ ابن عاشوروالمعنى,لتسلطه على من یغویه

فُجعلْت وسائل الوسوسة بتزیین المفاسد وتفظیع ,وسائل الفتنة والوسوسة إلضاللهم آدم

حال الشیطان وحال متبعیه من ذریة آدم ، فهذا تمثیلُ المصالح كاختالف أصناف الجیش

.3"و قوما بجیش عظیم من فرسان ورجالةبحال من یغزُ ,

يًعا ::وعند قول هللا تعالى- َا قـََتَل النَّاَس مجَِ َمْن قـََتَل نـَْفًسا بَِغْريِ نـَْفٍس َأْو َفَساٍد ِيف اْألَْرِض َفَكَأمنَّ

يًعا  َا َأْحَيا النَّاَس مجَِ .]32:المائدة[9َوَمْن َأْحَياَها َفَكَأمنَّ

دة لیس كمن ؛ ألن من قتل نفسا واحهذه مسألة مشكلة:"قال ابن العربي رحمه هللا

-قالإلى أن –.... وله وجه وفائدة,الناس في الحقیقة، وٕانما سبیل هذا الكالم المجازقتل 

، ولكّنُه ظاهره خالف مشاهدته، فإنه لم یقتل إال واحدا:في المسألة الثالثة من هذه اآلیة

.4"َتحّمَل َأوُجها من المجاز

.207-3/206أحكام القرآن -1
.2/687الكشاف -2
.15/154والتنویرالتحریر-3
.بتصرف  92 إلى 2/88أحكام القرآن -4
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ولم یذكر فائدته وهي ابن العربي أوجه هذا التشبیه  وذكر, 1ففي اآلیة تشبیه تمثیلي

  از ؛ــــــــــــــــــــــــــــبإیج

.العادل، وكذلك اإلمام أن معناه َقَتل نبیا؛ ألن النبي یعادل الخلق:األول

فال یعنیه ، من قتل الناس جمیعا عند المقتول، إما ألنه فقد نفسهأنه بمنزلة:الثاني

وله  ،الناس جمیعا على أحد القولینقتل ، وٕاما ألنه مأثوم ومخلد كمن بقاء الخلق بعده

وا على الهلكة  .أجر من أحیا جمیع الناس إذا أصرُّ

بالعفو ، ومن أحیاها إن معناه ُیقتل بمن ُقِتل، كما لو قتل الخلق أجمعین:لثالثا

.فكأنما أحیا الناس أجمعین

؛ كا فهو متعرض ألن یقتل جمیع الناس، ومن أنقذه فهو كذلأن من قتل واحد:الرابع

  .ةجاجفالخیر عادة والشر لُ 

، وكل واحد منها أن على جمیع الخلق ذم القاتل، كما علیهم إذا عفا مدحه:الخامس

.2وبعضها أقرب من بعض,مجاز

وذهب الفخر الرازي إلى أن األوجه التي ذكرها المفسرون في توجیه إشكال هذه 

الشیئین باآلخر الیقتضي الحكم أن تشبیه أحد : وهي, مبنیة على مقدمة واحدة, ةاآلی

.3بمشابهتما من كل الوجوه

هوتعظیم وتهویل قتل النفس ,الواحدة بالنفوس  قتًال وٕاحیاءً والفائدة من تشبیه النفس

,كتهما في االستعظام ال في مقدارهفهي بیان لمشار ,القلوب وتفخیم شأنهها في ئوٕاحیا

.6/334الجدول في إعراب القرآن : رینظ-1
.90–89–2/88أحكام القرآن :ینظر-2
.11/344مفاتیح الغیب :ینظر-3
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ألّن المتعّرض ,في المحاماة على حرمتهایتراغبوا، و لیشمئّز الناس عن الجسارة علیها

.1لقتل النفس إذا تصّور قتلها بصورة قتل الناس جمیعًا َعُظم ذلك علیه فثّبطه

  ؛ المجاز المرسل:ب

,المشابهةلمالحظة عالقة غیر ,ألصليهوالكلمة المستعملة قصدًا في غیر معناها ا

.2مع قرینة دالة على عدم إرادة المعنى األصلي

  ؛اتهعـــالقـــــــ :ثالثال لفرعا

وأبلغها الزركشي إلى ثمان ,یرة ذكرها علماء البالغة واألصولعالقات كثلمجازل

تكلم اإلمام ابن العربي عن بعضها خالل أحكامه منها ؛ ,3وثالثین عالقة

ابن أشاروقد , 4وهي كون الشيء المنقول عنه سببا ومؤثرًا في غیره:السببیة-1

  :هذه العالقة لالعربي رحمه هللا 

ٌر ِعْنَد رَبَِّك ::عند قول هللا تعالى- نـَْيا َواْلَباِقَياُت الصَّاِحلَاُت َخيـْ اْلَماُل َواْلبَـُنوَن زِيَنُة اْحلََياِة الدُّ

ٌر َأَمًال    . ]46: الكهف [9ثـََوابًا َوَخيـْ

ء لها ، وال فاألعمال التي تصدر عن الخلق من حسن وقبیح ال بقا":فقال رحمه هللا 

، تجدد بعد فناء الخلق، فهي باقیات صالحات وطالحات، حسنات وسیئات في الحقیقة

، وكان الثواب والعقاب دائمین ال ألعمال أسبابا في الثواب والعقابلكن لما كانت ا

صفت األعمال بالبقاء، حمال مجازیا ینقطعان، وباقیین ال یفنیان، كما قدمنا بیانه، وُ 

.5"اه في كتب األصول من وجه تسمیة المجاز، على ما بینّ علیها

.6/178والتحریر والتنویر,11/344ومفاتیح الغیب ,1/62الكشاف :ینظر-1
.237جواهر البالغة ص-2
.وما بعدها 3/67البحر المحیط :ینظر-3
.237جواهر البالغة ص-4
.3/235أحكام القرآن -5
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ند هللا عز وجل من المال ، خیر عالحة التي تبقى ثمراتها األخرویةفاألعمال الص

وما ینال بالباقیات الصالحات من ,ال آیل إلى الزوال، ألن ماُینال بهما من آموالبنین

 والنعیم األبدّي، ال یزول وال یحولمنازل 
ّ
وذهب الشیخ ابن عاشور إلى ,1القرب الرباني

؛ األعمال الصالحات تقدیره,الصالحات َجَرتا على موصوف محذوفأن صفتي  الباقیات 

.2، خیر من زینة الحیاة الدنیا الغیر باقیة؛ وهو ثوابها الخالداالباقیات التي ال زوال لخیره

.3وهي أن یكون المنقول عنه مسبَّبًا وأثرًا لشيء آخر:الُمسَببّیة -5

.23:النساء[9ُحّرَِمْت َعَلْيُكْم أُمََّهاُتُكمْ ::عند قول هللا تعالى - [

كم أن التحریم لیس بصفات قد بیّنا بین هللا لكم وبلغكم في العلم أمل":فقال رحمه هللا 

والتحریم وال مصدرا ، وٕانما یتعلق التكلیف ، وأن األعیان لیست موردا للتحلیللألعیان

باألمر والنهي بأفعال المكلفین من حركة وسكون ، لكن األعیان لما كانت موردا لألفعال 

أضیف األمر والنهي والحكم إلیها وعّلق بها مجازا بدیعا على معنى الكنایة بالمحل عن 

.4"من باب ِقسم التسبیب في المجاز,الفعل الذي یحل به 

اآلیة مجازا عالقته فابن العربي رحمه هللا یرى في إسناد التحریم لألمهات في

والمفسرون اتفقوا على أن المقصود ,عیان هي المورد والمسبب لألفعالألن األ, الُمَسببّیة

ولكن , 5وهي من باب حذف المضاف وٕاقامة المضاف إلیه,من اآلیة؛ تحریم النكاح

:ریم باألمهات وماعطف علیهن في اآلیة إلى عدة أوجه اختلفوا في داللة تعلق التح

.7/39محاسن التأویل :ینظر-1
.15/332التحریر والتنویر :ینظر-2
.238جواهر البالغة ص-3
.1/578المصدر نفسه -4
والكشاف ,2/392وأحكام القرآن للكیا هراسي,1/181أحكام القرآن للبیهقي ,8/140تفسیر الطبري :ینظر-5

نظم و , 6/283واللباب البن عادل,3/577والبحرالمحیط,5/105وتفسیر القرطبي,2/31عطیة وتفسیرابن,1/493

.4/479والجدول في اإلعراب ,4/294والتحریر والتنویر,  5/228الدرر 
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من تلك الذوات فالمراد تحریم ما ُیقصد,ن اإلباحة إذا أضیفت إلى األعیانأ :األول

َحّرم هللا ":؛ معناه ُحرم أكلها، ونحو"تة ُحرمت علیكم المی"فنحو,في العرف غالبا

.1نهُ زوجُ ؛ معناه تَ "ُحّرَِمْت َعَلْيُكْم أُمََّهاُتُكمْ "هذه اآلیة "، وفي ؛ أي ُشربها"الخمر

ألن التحریم الیمكن إضافته إلى ,عض العلماء أن اآلیة من المجملرأى ب:الثاني

، بل هذا مما حذف منه المضاف ولیس هذا من الُمجمل":ورّده أبوحیان فقال,2األعیان

ك وُحرمت علی,یك الخمر، إنما ُیفهم منه ُشربهاُحّرم عل:ألنه إذا قیل,اللة المعنى علیهلد

.3"؛ نكاح أمهاتكم ، فالمعنىوهذا من هذا القبیل,أكُلها: أي؛ المیتة

,تأكید التحریمةَ وذهب البقاعي إلى أن في إسناد التحریم إلى األعیان إفاد:الثالث

.4ألن أعظم مقصود من النساء هو النكاح

يَا َأيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َشَهاَدُة بـَْيِنُكْم ِإَذا َحَضَر َأَحدَُكُم اْلَمْوتُ ::تعالىهللا تباركعند قولو - 

.]106:المائدة[9

، وهوفبأن ُیعبر عن حضور سببه بحضورهوأما ورودها مجازا":فقال رحمه هللا

.5"، وهو أحد قسمي المجاز المرض، فیعبر عن المسبب بالسبب

ألن  ,ُعبر بالمسّبب عن السبب مجازا,والموت مسببا,الموت سبباا كان مرضفلمّ 

.ـأحكامالمشرف على الموت في حكمه من حیث بعض التصرفات وال

.4/294والتحریر والتنویر,6/283اللباب البن عادل :ینظر-1
.6/283واللبابّ البن عادل ,10/22مفاتیح الغیب :ینظر-2
.3/577البحر المحیط -3
.229-5/228نظم الدرر:ینظر-4
.2/238أحكام القرآن-5
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تسمیة الشئ بمقدمته أوفائدته ؛-3

:البقرة[9َوِإِذ ابـْتَـَلى ِإبـَْراِهيَم رَبُُّه ِبَكِلَماٍت فََأمتََُّهنَّ ::تعالى هللا  تكلم عنها عند قول-

124[.

م الباري ، ویرجع تحقیقها إلى كالجمع كلمة: هي)بكلمات (:قوله تعالى":فقال

لما كان ، لكنه تعالى عبر بها عن الوظائف التي كلفها إبراهیم علیه السالم ، و سبحانه

ما یسمى عیسى  علیه السالم  كلمة؛ ألنه صدر عن الكلمة، ، كتكلیفها بالكالم سمیت به

.1"، وتسمیة الشيء بمقدمته أحد قسمي المجاز الذي بیناه في موضعه كن: وهي

.]275:البقرة[9الَِّذيَن يَْأُكُلوَن الّرِبا::وعند قوله تعالى-

التعبیر عن الشيء بفائدته ، وهو مجاز من باب فعبر باألكل عنه":قال رحمه هللا

.2"اه في غیر موضع كما بینّ المجاز، وهو أحد قسميوثمرته

، ثم كل في الحقیقة هو ابتالع الطعامإلى أن األ, وذهب الشیخ الطاهر بن عاشور

أكل مال :على االنتفاع بالشيء وأخذه بحرص، ثم صار حقیقة عرفیة فقالوا أطلق

.3الناس

�ÊËǪÈÌū::وعند قوله تعالى- ¦�ÈǺ
ÊǷ�Ȇ ÊȈÌƸ ÈƬÌǈ Èȇ� Èȏ �ÉċɎ ¦ÈÂ�ÌǶ Éǰ ÌǼ

ÊǷ�Ȇ ÊȈÌƸ ÈƬÌǈ ÈȈÈºǧ9]53:األحزاب[.

اه هاهنا فیمسك عن كشف ، ومعنا الحیاء في كتب األصولوقد بینّ :"فقال رحمه هللا

ى معنى التعبیر عن الشيء بمقدمته، وهو أحد وجوه ، عل، فیتأذى بإقامتكممراده لكم

.4"، أو بفائدته المجاز

.1/55المصدر نفسه-1
.1/320أحكام القرآن-2
.3/79التحریر والتنویر :ینظر-3
.3/616أحكام القرآن-4
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هِ يْ لَ وا عَ لُّ وا صَ نُ آمَ ينَ ا الذِ هَ يـُّ ا أَ يَ ِيبِّ ى النَّ لَ عَ ونَ لُّ صَ يُ هُ كتَ ئِ الَ مَ وَ هللاَ نَّ إِ ::وعند قوله تعالى-

].56:األحزاب[9يماً لِ سْ وا تَ مُ لِّ سَ وَ 

خص به معنى صالة هللا على عباده، وأنه یكون بمعنى دعائهم له، واألمر":فقال

؛ إذ هو فائدة ذلك مجازا على وقد تكون بمعنى رحمته لهحقیقة؛ وتكونوذكره الجمیل

.1"معنى التعبیر عن الشيء بفائدته 

باعتبار مایكون ؛-6

�ÉċɎ::عند قول هللا تعالى - ¦ÈÂ�ÈǶ ċǼÈȀ ÈƳ �Ê°ƢÈǻ� ÊĿ �
ÊǾÊƥ�È°ƢÈȀ ÌºǻƢÈǧ�Ç°ƢÈǿ �

Ç» ÉǂÉƳ �ƢÈǨÈǋ �Ȅ ÈǴÈǟ �ÉǾÈǻƢÈȈÌºǼÉºƥ�Èǆ ċǇ È¢�ÌǺ ÈǷ�Ì¿È¢

.]109:التوبة[9ال يـَْهِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِمنيَ 

فكأنه انهار ,ر جهنمالمعنى أن مآله إلى نا,هذا مجاز:وقیل...":فقال ابن العربي

كما أن ,إشارة إلى أن النار تحت, ]9: رعةالقا[9َفأُمُُّه َهاِويَةٌ :: وهذا كقوله, وهوى فیه,إلیه

.2"الجنة فوق 

:احتمالینفي اآلیة "انهار" ـــــذكر ابن العربي هنا ل

إذ , وٕان النبي  صلى هللا علیه وسلم«:واستدل بحدیث,على الحقیقةأنها :األول

ئي حتى رُ :من روایة سعید بن جبیر وغیره، 3»أرسل إلیه فُهدم ُرئي الدخان یخرج منه

ألن اآلیة جاءت في سیاق الكالم عن بناء مسجد ,الدخان في زمان أبي جعفر المنصور

.4الضرار من قبل المنافقین

.3/620أحكام القرآن-1
.2/588أحكام القرآن -2
.م أجده بهذه الصیغة في كتب السننذكره ابن العربي لكن ل-3
.2/588المصدرنفسه:ینظر-4
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؛ أي أن مآل بانیه أن وعالقته باعتبار مایكون,أنها على المجاز المرسل:والثاني

.1یهوي به في النار

التعبیر بالمحل عن الحال فیه ؛-5

  . ]163: األعراف[9َواْسَأْهلُْم َعِن اْلَقْريَِة الَِّيت َكاَنْت َحاِضَرَة اْلَبْحرِ ::تعالى-

ا كانت مستقرا لهم وسبب فعبر بها عنهم لم؛ یعني أهل القریة":فقال ابن العربي

، وكما قال اآلیة]82:یوسف[9ايهَ ا فِ نَ  كُ الِيت ةَ يَ رْ القَ لِ أَ اسْ وَ ::، كما قال تعالىاجتماعهم

؛ یعني؛ أهل العرش من المالئكة2»العرش لموت سعداهتزّ «:صلى هللا علیه وسلم

.3"یرید استبشارهم به

  ؛المجاز بالنقصان -6

ل ّـ ومث,یة عشرة من عالقات المجاز المرسلالعالقة الثان في 4الزركشي هاذكر        

.لها بهذه اآلیة  

�ÉǾÈǳȂ::وهي قول هللا عز وجل- ÉǇ È°ÈÂ�ÈċɎ ¦�ÈÀȂÉƥÊ°ƢÈÉŹ �ÈǺ ȇ
Êǀ ċǳ¦�É ¦ÈǄ ÈƳ �ƢÈċŶ

Ê¤9]33:المائدة[

یحارب وال یغالب وال ظاهرها محال ؛ فإن هللا سبحانه ال ":قال ابن العربي رحمه هللا

:؛ لوجهینحادّ وال یُ یشاقّ 

، وما عموم القدرة واإلرادة على الكمال، و هو علیه من صفات الجاللما:أحدهما

.واألندادوجب له من التنزه عن األضداد 

لمتحاربین في جهة وفریق عن أن ذلك یقتضي أن یكون كل واحد من ا:الثاني

، وقد قال جماعة من المفسرین ِلَما وجب من حمل لوالجهة على هللا تعالى محا,اآلخر

.2/588المصدرنفسه:ینظر-1
.17/278ومسند أحمد,3803,5/35برقم )باب مناقب سعدبن معاذ(أخرجه البخاري -2
.329-2/328المصدر نفسه -3
.3/81لمحیط في أصول الفقهالبحر ا:ینظر-4
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وعّبر بنفسه العزیزة سبحانه عن أولیائه ,معناه؛ یحاربون أولیاء هللا:على المجازاآلیة

ضاً رْ قَـ هللاَ ضُ رِ قْ ي يُـ ا الذِ ذَ نْ مَ ::إكبارا إلذایتهم كما عبر بنفسه عن الفقراء في قوله تعالى

، وكشفا للغطاء عنه بقوله في الحدیث ورحمة لهملطفا بهم]245:البقرة[9ناً سَ حَ 

وكيف ذلك : سقين، فيقولفلم تُ طشتُ طعمين، وعَ عت فلم تُ فلم تعدين، وجُ عبدي مرضتُ «:1الصحیح

وذلك كله على  ,»هدتين عندَ دته لوجَ ولو عُ ,فَلم تـَُعده، عبدي فالنٌ مرضَ : وأنت رب العاملني؟ فيقول

.2"بذلك عنه تشریفا له، كذلك في مسألتنا مثله ىالباري سبحانه محال، ولكنه كنّ 

؛ أي محاربون إما أن تحمل على حذف مضاف,اآلیةهذه وذهب أبوحیان إلى أن 

لزم أن تكون محاربة هللا ورسوله جمعا وٕاال,ألن محاربة هللا غیرممكنة,سولهأولیاء هللا ور 

، ألن المراد منه تعالى كان مجازاسبت إلى هللا ا نُ ؛ فلفظ المحاربة إذ3بین الحقیقة والمجاز

قیل الجواب من ,، وذلك ممتنعالرسول كانت حقیقةمحاربة أولیاء هللا ، وٕاذا نسبت إلى

:وجهین 

إنما جزاء الذین :والتقدیر,حاربة على مخالفة األمر والتكلیفإنما تحمل الم:األول

.یخالفون أحكام هللا تعالى وأحكام رسوله 

.4أي یحاربون أولیاء هللا ؛حذف المضافبتقدیر :والثاني

وُیسّمى اإلسنادي أو الحكمي ؛ :المجاز العقلي-2

.1/503وصحیح ابن حبان,4/1990)باب فضل عیادة المریض(أخرجه مسلم في صحیحه-1
.2/91أحكام القرآن -2
.4/240البحر المحیط -3
.7/303وتفسیر اللباب البن عادل ,11/345تفسیر الرازي :ینظر-4
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,الذي یحكم  في االسناد دون اللغةوألنه هوالقاضي ,سمي بذلك ألن مأخذه العقل

.1أولُتثبت أوتنفي وَتْنقض وتُبرم,ألن اللغة لم تأت لتحكم بحكم

إسناد الفعل أومعناه إلى مالبس له غیر هو ":رفه الخطیب القزویني بقولهع 

.2"أول ـــــــماهوله بت

فأنت تقول أنبت , ةسناد ال على الحقیقة اللغویفالمجاز العقلي هوخروج عن اإل

ولكن  ,ة على حقائقها اللغویةفاأللفاظ في األمثلة باقی,وبنى األمیر المدینة,الربیع البقل

ده خالف ما عند المتكلم من هذا الكالم مفا,لألمیروفعل البناء ,بات للربیعنسبة اإلن

یتولى البناء بنفسه واألمیر طبعا ال,نبت الحقیقي هو هللایدرك أن المُ ألن العقل,الحكم

وٕاذا كان كذلك كان كلُّ وصف یستحقُّه ":الجرجانيعبد القاهراإلمام یقول ,وٕانما بأمره

، فالمرجع فیه والوجُه إلى واحتمال واستحالةُم من صحة وَفساد، وحقیقة ومجاز، هذا الحك

.3"العقل المحض ولیس للغة فیه حظٌّ 

  ؛عالقات المجاز العقلي 

فعول به والمصدر والزمان والمكانالمالمجاز العقلي؛ الفاعَل و فعل فيیالبس ال

.4والسبب

توجیه اآلیات التي جاء فیها إسناد التوفي إلى اإلمام ابن العربي رحمه هللا عن متكلّ 

، لكل شيءأن هللا هو الخالق":فقال رحمه هللا ,ٕالى المالئكةهللا وٕالى ملك الموت و 

ناسقت األفعال فالكل ، وتالفاعل حقیقة لكل فعل، في أي محل كان، ومتى ترتب المحال

؛ وقد خلق ملك كتابه مكتوب، ومن فعله محسوب، وفي نإلیه راجعون، وعلى قدرته محالو 

.249-248فسیر البحر المحیط ص ص والبحث البیاني في ت,373أسرار البالغة ص:ینظر-1
.1/82اإلیضاح -2
.383أسرار البالغة ص-3
.بتصرف 1/86اإلیضاح -4
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على كیفیة ، وٕاخراجها منهاموت، وخلق على یدیه قبض األرواح، واستاللها من األجسامال

,، یعملون عمله بأمره مثنى وفرادىندا یكونون معهاها في كتب األصول، وخلق جُ بینّ 

�::، فقالعن األحوال الثالثة بثالث عبارات، فأخبر والباري تعالى خالق الكل ċľ ÈȂ ÈºƬÈºȇ�ÉċɎ ¦

ƢÈȀ
ÊǷƢÈǼÈǷ� ÊĿ � Ìƪ ÉÈŤ� ÌÈŃ� ÊŖ ċǳ¦ÈÂ� ƢÈ

Êē ÌȂ ÈǷ� Èś
ÊƷ � Èǆ ÉǨÌºǻÈȋ ، وهو ا عن الفعل األول، إخبار ]42:الزمر[9¦

.الحقیقة

,]11:السجدة[9ُقْل يـَتَـَوفَّاُكْم َمَلُك اْلَمْوِت الَِّذي وُكَِّل ِبُكمْ ::وقال في اآلیة األخرى

.، وخلق فعله فیهالذي نیط بهخبرا عن المحل األول 

، وما أشبه ذلك من ]50:األنفال[9َوَلْو تـََرى ِإْذ يـَتَـَوىفَّ الَِّذيَن َكَفُروا اْلَمالِئَكةُ ::وقال

، یة إلهیةفاألولى حقیقة عقل,الة الثانیة التي تباشر فیها ذلكألفاظ الحدیث خبرا عن الح

ملُك الموت إن باشر مثَلها وٕان ُأمر :وقال,حقیقة عرفیة شرعیة بحكم المباشرةوالثانیة 

 حدّ : فهو كقولهم
َ
 وعاقب الجاني

َ
.1"وهذه نهایٌة في تحقیق القول ,األمیُر الزاني

,الحقیقة على فابن العربي یرى بأن إسناد التوفي إلى هللا في اآلیة األولى هو

هو من ,لكونهم أعواناأوالمالئكة , رواحوٕاسناده إلى ملك الموت لكونه المكلف بقبض األ

 حّد :"باب 
َ
وهذا , باشر إقامته بیدهألنه ال یُ ,؛ أي بأمره حراَسه بإقامة الحد"األمیُر الزاني

.صرح به ابن العربي هنا رحمه هللا وٕان لم یُ ,2من صریح المجاز العقلي

مسائل خاصة:ب الثالثالمطل

.3/534أحكام القرآن -1
ت (إبراهیم محمد المطعنيعبد العظیم,المجاز عند اإلمام ابن تیمیة وتالمیذه بین اإلنكار واإلقرار:ینظر-2

 .) 71- 28 - 27 (ص صص , م 1995 -هـ  1416, 1ط , مكتبة وهبة :الناشر, )هـ1429
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؛موقفه من وقوع المجاز في القرآن :أولـــاً   

لة وقوع المجاز المتتبع ألحكام القرآن البن العربي یظهر له جلیا موقفه من مسأإن 

أنه مع الجمهور في هذا الفصل تبین لناسیقت لهوالنماذج التي ,في القرآن الكریم

ح في بل صرّ ,عزوجل ألنه نزل بلسان عربي مبینالقائلین بوقوع المجاز في كتاب هللا

اختلف الناس هل في كتاب هللا ":المسألة بعینها لّماقالكتابه المحصول موقفه من هذه 

  ؟ تعالى مجاز أم ال

؛ األستاذ أبو إسحاق اإلسفراییني زه األكثر ومن أجل من منعه قدًرافمنعه األقل وجوّ 

لكن مع هذا نشیر إلى نبذة ,ه المسألة فبابها األصول الدینیةفأما تحقیق هذ,رحمه هللا

فكثیر من القرآن ,إن عنى األستاذ بنفي المجاز نفي االستعارة :كافیة في غرضنا فنقول

وٕان َعنى ,السالم فإن فیها استعارات عظیمةتردُّ علیه ال سیما في سورة یوسف علیه

ز به ولم یجر مجرى الحقیقة فلیس من الشریعة  .1"بالمجاز أمرًا ُتجوِّ

,وأما المجاز فاختلف في وقوعه في القرآن والجمهور على الوقوع ":وقال الزرقاني

وحكي عن ,وابن خویز منداذ من المالكیة,ماعة منهم ابن القاص من الشافعیةوأنكره ج

وُشبهتهم أن المتكلم ال یعدل عن الحقیقة إلى ,وأبي مسلم األصبهاني,هري وابنهداود الظا

,وهذا باطل,حیل على هللا سبحانه ستعیر وهو مستالمجاز إال إذا ضاقت به الحقیقة فی

القرآن من المجاز لوجب خلوه من التوكید والحذف وتثنیة القصص وغیره ولو وجب خلوّ 

.2"ولو سقط المجاز من القرآن سقط شطر الحسن

قیم عرفون بإنكاهم لوقوع المجاز في القرآن اإلمام ابن تیمیة وتلمیذه ابن الوممن یُ 

في ذلك هذا األخیر ف وقد ألّ ,صاحب أضواء البیان,محمد األمین الشنقیطيوالشیخ 

حاول من خاللها "ل للتعبد واإلعجازاز في المنزّ منع جواز المج"رسالته المشهورة 

.30المحصول ص -1
.2/255البرهان في علوم القرآن -2
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لّمارأى جّل أهل الزمان یقولون ,ذهب وقصد بها النصیحة  للمسلمیناالنتصار لما

عند اإلمامالمجاز "براهیم المطعني في كتابه إ وقد توقف الدكتور عبد العظیم,1بالمجاز

,الثالثاألعالم ملیا مع كل واحد من هؤالء "ابن تیمیة وتالمیذه بین اإلنكارواإلقرار

ثم توصل في نهایة بحثه ,ناقال ألدلتهم وناقدا,التوالي صا لكل منهم فصال علىمخصّ 

ام، وفي القرآن إن إنكار المجاز في اللغة بوجه ع:وبعد كل ما تقدم نقول":إلى القول

، ُكتب لها الذیوع مجرد دعوى بنیت على شبهات واهیة، إنما هوالحكیم بوجه خاص

.2"واالنتشار والشهرة ولكن لم ُیكتب لها النجاح 

؛مایحتمل الحقیقة والمجازمسألة:اً ثانی

والیصح حمله ,شرعي ُیحمل في األصل على الحقیقةیرى ابن العربي أن النص ال

":لّما قالح بذلك في كتابه المحصولوقد صرّ ,المجاز وٕاسقاط الحقیقة بغیر دلیلعلى 

حكم رسول هللا كحكم كالم الباري تعالى في أنه محمول على الحقیقة في األصل وال 

.3"حمل على المجاز إال بدلیلیُ 

تارة بوجوب االبتداء بالحقیقة ف, مختلفةضعااألحكام في مو في كتابه ح بذلك وصرّ 

:المائدة[9مِ عَ النـَّ نَ ل مِ تَ ا قَـ مَ لِ ثْ مِ اءُ زَ جَ فَ ::تعالى تبارك و فعند قول هللا ,في مطلق األلفاظ

95[.

قته وهو شبهه في الِخلقة الظاهرة، ویكون ، وِمثل الشيء حقیقد تقدم تحقیقه":قال

؛ فإذا أطلق الِمثل اقتضى بظاهره حمله على الشبه الصوري وهو مجازهِمثله في معنى، 

حتى یقتضي الدلیل قیقة في مطلق األلفاظ قبل المجاز ، لوجوب االبتداء بالحالمعنىدون 

, ) ه 1393ت (الشنقیطي محمد األمین بن محمد المختار,منع جواز المجاز في المنزل للتعبد واإلعجاز:ینظر-1

 . 2ص , مكتبة ابن تیمیة :الناشر
.84المجاز عند اإلمام ابن تیمیة وتالمیذه بین اإلنكار واإلقرار ص -2
.99المحصول ص -3
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؛ وبه قال ؛ فالواجب هو الِمثل الخلقيجازهما یقضي فیه من صرفه عن حقیقته إلى م

.1"الشافعي

فنجد ,المجاز وٕاهمال الحقیقة بغیر دلیلح بعدم صحة حمل اللفظ على صرّ وتارة یُ -

َها َأْو رُدُّوَها::الباري عز وجلقولعند, ذلك له :النساء[9َوِإَذا ُحيِّيُتْم بَِتِحيٍَّة َفَحيُّوا بَِأْحَسَن ِمنـْ

86[.

وال ة، فعلى هذا یصح أن ُتسمى الهدیة بها مجازا كأنها حیاة للمحب....":فقال 

.2"، وٕاسقاط الحقیقة بغیر دلیل یصح حمل اللفظ على المجاز

ما استوفى رجح منها یُ ,في اختیار أحد المعاني,ما نجده إن لم یكن من المجاز بدٌ ك

.29:النساء[9َوال تـَْقتـُُلوا َأنـُْفَسُكمْ ::فعند قول هللا عزوجل,وٕان كان مجازا,المعنى [

:فیه ثالثة أقوال":فقال رحمه هللا

.ال تقتلوا أهل ملتكم:األول

.ال یقتل بعضكم بعضا:الثاني

.قاله الطبري واألكثر من العلماء ؛تقتلوا أنفسكم بفعل ما نهیتم عنهال : الثالث

,الدین من اللفظ واستیفاء المعنىوكلها صحیح وٕان كان بعضها أقعد من بعض في

، حته، فكل ذلك داخل تتقتلوا أنفسكم بفعل ما نهیتم عنهوال : والذي یصح عندي أن معناه

هذا الذي اخترناه یستوفي المعنى، ولكنه مجاز في  ؛ وهي أنولكن هاهنا دقیقة من النظر

، فإذا لم مجازا أیضا)أنفسكم(:، وعلى حمل اآلیة على صریح القتل یكون قولهلفظ القتل

.2/180أحكام القرآن -1
.1/592المصدرالسابق -2
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َوال ::؛ وهذا كقوله تعالىیستوفي المعنى ویقوم بالكل أولىیكن بد من المجاز فمجاز

.1"، فتدبروه علیه ]11:الحجرات[9تـَْلِمُزوا َأنـُْفَسُكمْ 

وكان له أثر في تجلیة , زكن حمل اللفظ على الحقیقة والمجاكما نجده أحیانا إذا أم

.حمله على الحقیقة والمجاز ,أوتتوقف علیه, عة الداللةالمعنى وسَ 

�ȏ::فعند بسطه ألحكام قول هللا عزوجل ÈÂ�Êǂ
Êƻ Ìȉ ¦� Ê¿ÌȂ ÈºȈÌǳƢÊƥ� Èȏ ÈÂ�

ÊċɎ ÈƢÊƥ�ÈÀȂÉǼ
ÊǷ ÌƚÉºȇ� Èȏ �ÈǺ ȇ

Êǀ ċǳ¦�¦ȂÉǴÊƫƢÈǫ

¦ȂÉǘ ÌǠÉºȇ� ċŕ ÈƷ � È§ ƢÈƬ
Êǰ Ìǳ¦�¦ȂÉƫÂÉ¢�ÈǺ ȇ

Êǀ ċǳ¦�ÈǺ
ÊǷ� ÊËǪÈÌū ¦�ÈǺ ȇ

Ê®�ÈÀȂÉǼȇÊƾÈȇ�ȏ ÈÂ�ÉǾÉǳȂ ÉǇ È°ÈÂ�ÉċɎ ¦�È¿ċǂ ÈƷ �ƢÈǷ�ÈÀȂÉǷÊËǂÈÉŹ اجلِْْزيََة َعْن يٍَد َوُهْم

.]29:التوبة[9َصاِغُرونَ 

خمسة عشر ؛ )َحىتَّ يـُْعطُوا اجلِْْزيََة َعْن َيدٍ (:في قوله تعالى ,2ذكر اإلمام ابن العربي

راد إما أن یُ :، وترجع إلى معنیینمنها متنافرة، و بأن هذه األقوال منها متداخلةبّینثم , قوال

معنیي الید من غیرعلى كال ه بعض تلك األقوال ثم وجّ ,راد بها المجاز، أویُ بالید الحقیقة

.ترجیح

.ما احتمل الحقیقة والمجازمفخالصة موقفه

  .تفإن تعذرّ ,األصلالحقیقة أولى ألنها هي -1

.فمجاز یستوفي المعنى أولى-2

.ثم مایتساوى في حمله على الحقیقة والمجاز -3

موقفه من إطالق المجاز في غیر ما استعمل فیه ؛:الثاً ث

,یة المفردة یجب إقرارها حیث وردتأن المجازات اللغو ذهب صاحب الطراز إلى

ّثل لذلك بمجاز  ومَ ,یهاوقد ذهب آخرون إلى جواز تعدّ ,یها إال بإذن من اللغةالیجوز تعدّ و 

.1/524أحكام القرآن-1
.480-2/479أحكام القرآن :ینظر-2
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سل الّربعَ :"1، وقولهم"واسأل العیر",]82:یوسف[9َواْسَأِل الَقْريََة ::كقوله تعالى,النقصان

، وال یجوز تعّدیه ونقله إلى على ما وردت فیهالنقصان فیها، فهذه األمور یجب قصر "

، إّال بإذن من جهة اللغة یدل واسأل الشجرة,واسأل الجدار, رسل الدا:غیره، فال یقال

.2على جواز استعماله

,على ماورد استعماله عند العربى منحى من یرون قصر المجازحَ وابن العربي نَ 

سألتنا لم یقع استعماله في وٕاذا لم یجز استعماله في م....":وقد صّرح بذلك في قوله

إذا كان وهذه نكتة بدیعة من المجاز؛ وذلك أنه إنما یحمل اللفظ على الشيء ,غیرها

فال یجوز أن یجعل ,ُاستعمل في موضع آخروأمامجاز,سبیل المجازمستعمال على

.3"طریقا إلى تأویل اللفظ فیما لم یستعمل فیه 

,فیما نقل استعمال العرب له,مجازال فيیرى مذهب من یرون قصر اللفظ  فهو 

خاص بالمجازات فهو , على عمومهلیس لكنه ,وهذا الذي ذكره ابن العربي صحیح

یها إلى غیر محالها التي أما المركبة فاألقرب كما قال صاحب الطراز جواز تعدّ ,المفردة

.4وردت فیها

:وهومطلع لقصیدة له,هوحمید بن ثور الهاللي:القائل-1

ْبع أْن یتكلَّما***الّربَع أنيَّ یمَّمْت أمُّ سالمٍ َسِل  .7دیوانه ص:ینظر.وهْل عادٌة لِلرَّ
 .1/47الطراز: ینظر-2
.بتصرف 1/231أحكام القرآن -3
 .  1/48الطراز: ینظر-4
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داللة العام والخاص:لمبحث الثانيا

داللة العام وأقسامه:المطلب األول

داللة الخاص وأقسامه:المطلب الثاني

   صاوالخ امالعداللة  :المبحث الثاني
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العام وداللته:المطلب األول

وصیغت ضمن قواعد كلیة عامة ,القرآن الكریم باإلجمال والعمومتتسم األحكام في

واكتسب مبحث العام والخاص مكانة خاصة في أصول الفقه لما یترتب علیه ,على األكثر

.1من قواعد في االستنباط وفهم لألحكام 

ألهمیته ولمایتعلق به من ,حث حّیزا كبیرا من كتب األصولیینولقد شغل هذا المب

ر العام والخاص  وقبل الوقوف مع بعض مظاه, مقواعد لها أثر كبیر في استنباط األحكا

.ُنمهد بتعریف علماء األصول لهما قبل ذلك ,في أحكام القرآن

تعریفه:الفرع األول

:ف األصولیون العام بتعاریف عدةعرّ 

عبارة عن اللفظ الواحد الدال من جهة واحدة على : والعام ":اإلمام الغزاليیقول

.2"شیئین فصاعدا

اللفظ المستغرق لجمیع ما یصلح له من غیر حصربوضع واحد ":ویقول الزركشي

"3.

كل قول في النفس شمل اثنین ":لعربي فقد عرفه في المحصول بقولهأّما ابن ا

.4"فصاعدا 

ماعصیغ ال:رع الثانيــالف

.165الدالالت اللفظیة وأثرها في استنباط األحكام من القرآن الكریم ص :ینظر-1
.2/32المستصفى -2
.4/5البحر المحیط -3
.73المحصول ص -4
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إلى ما یفید العموم إما من 2وقد قسموها,1یونوللعام صیغ مختلفة دّونها األصول

.جهة اللغة أو من جهة العرف أومن جهة العقل

صیغ العموم التي تفید العموم لغة هي على ضربین ؛:فالقسم األول

.كل، وجمیع، وأي  " كلفظ  ,الذي یدل بنفسه على العموم وضعا:أولـــال "

,كالم الجنس في الجموع,ما یفید العموم لغة ال بالوضع، بل بواسطة قرینة:الثاني

  . ي والنكرة في سیاق النف,واالسم المفرد

9مْ كُ اتُ هَ مّ أُ مُ كُ يْ لَ عَ تْ مَ رِ حُ ::كقوله تعالى,الذي یفید العموم عرفا:القسم الثاني

، ستمتاع التي تفعل بالزوجة واألمةفإنه یفید في العرف تحریم وجوه اال]23:النساء[

  .اللغة ولیس ذلك مأخوذا من مجرد 

:الذي یفیده بطریق العقل وهو على ثالثة أضرب:القسم الثالث

حته وٕاما بوجه من وجوه إما بصرا,ن یكون اللفظ مفیدا للحكم ولعلتهأ :اـــأحده

.تضي ثبوت الحكم أینما وجدت العلة، فیقاإلیماءات

من :فقیل، ذكر جوابا عن سؤال السائل، كما إذا ُسئل عمن أفطرما یُ :وثانیهما

.علم منه أن كل مفطر علیه مثلهاأفطر فعلیه الكفارة، فیُ 

لُ طْ مُ «:علیه الصالة والسالم:الفة عند القائلین به، كقولهمفهوم المخ:هاــــثالث

.طل غیر الغني لیس بظلم فإنه یدل بمفهوم المخالفة على أن مُ ،3»م لْ ي ظُ نِ الغَ 

:مع بعض صیغ العموم منهاحمه هللا وقد وقف اإلمام بن العربي ر 

,74-73والمحصول البن العربي ص ص ,225والمستصفى ص,1/151أصول السرخسي:ینظر-1

.4/81والبحرالمحیط في أصول الفقه 
.72-4/71والبحر المحیط ,2/311المحصول للرازي:ینظر-2
باب(ومالك في الموطأ,3/1197)باب تحریم مطل الغني(ومسلم,3/118)باب مطل الغني ظلم(أخرجه البخاري-3

.14/503وأحمد في مسند أبي هریرة,2/674)جامع الدین والحول
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؛ " كل " لفظ  -1

ومدلولها ,منهاأعمُّ ولیس بعدها في كالم العرب كلمة,وهي أقوى صیغ العموم

، األجزاء إن أضیفت إلى معرفةلجزئیات إن أضیفت إلى النكرة، أو من ااإلحاطة بكل فرد 

.1، والمفرد والمثنى والمجموعالعاقل وغیره ، والمذكر والمؤنثوهي تشمل

  .]31: األعراف[9يَا َبِين آَدَم ُخُذوا زِيَنَتُكْم ِعْنَد ُكلِّ َمْسِجدٍ ::فعند قول هللا تعالى-

إنه عندنا ، فوٕان كان واردا على طواف العریان":قال اإلمام ابن العربي رحمه هللا

؛ ألن ن أنكر أن یكون المراد به الطواف؛ ومن العلماء معام في كل مسجد للصالة

، وهذا قول من والذي یعم كل مسجد هو الصالة,الطواف ال یكون إال في مسجد واحد

.2"خفي علیه مقاصد اللغة  والشریعة 

.]54:األحزاب[9يماً لِ عَ ءٍ يْ شَ لِ كُ بِ انَ كَ هللاَ نّ إِ فَ ::وعند قوله تعالى-

ظهر، وما كان خفي وما ما بدا وما البارئ تعالى عالمُ ":قال ابن العربي رحمه هللا

ح هللا تمدّ العموم، وهذا علىوما لم یكن، ال یخفى علیه ماض یمضي، وال مستقبل یأتي

.3"به

وأن , لى أن الزینة مطلوبة عند كل مسجدع, "كل"هذین اآلیتین دل لفظ العموم ففي 

.بكل شيءعلم هللا عز وجل محیط

  ؛ المعرف باأللف والالم-2

دخولهما على الجمع السالم  -أ

.4/74البحر المحیط :ینظر-1
.2/307أحكام القرآن -2
.3/618المصدر السابق -3
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.]5:التوبة[9فَاقْـتـُُلوا اْلُمْشرِِكنيَ ::فعند قوله تعالى-

��Ɠž�ÁŝÃƆƅهذا اللفظ وٕان كان مختصا بكل ك":قال ابن العربي ŗ̄ŕŷ��ĺŕŗ�±žŕ

�ƌƊƄƅÃ��ĺŕŗ�±ſƄ�Áƈ�¿Ƅƅ�řƂƔƂţƅ§�Ɠž�Àŕŷ�Ƒƅ¥�ƌƅÃŕƊś�ŶŠ±Ɣ�̧العرف ſƆƅ§�©ÃƁ�ÀƄţŗ�ƌƊ£�ŕƈ£��

م فیمن كفر من أهل الكتاب ، ویبقى الكالب الذین كان العهد لهم وفي جنسهمالعر مشركي 

لبیان بالنص ، إال أنه قد وقع اود علة القتل ، وهي اإلشراك فیهم، فیقتلون بوجغیرهم

.1"، ویأتي الكالم علیه إن شاء هللا تعالىعلیهم في هذه السورة

َا ::وعندقوله جل وعال- .]28:التوبة[9اْلُمْشرُِكوَن َجنٌَس َفال يـَْقَربُوا اْلَمْسِجَد اْحلََرامَ ِإمنَّ

جد الحرام بمنع المشركین عن قربان المسالعموم:2وقال جابر بن عبد هللا":قال

ال ُیخص بمثله العمومات ، وسند ضعیفوهذا قول باطل,مخصوص في العبد واألمة

.3"، وهي الشرك ناولة لجمیعهاالعامة المت، فكیف المعللة بالعلة المطلقة

وهي إحدى صیغ العموم ,ي اآلیتین على جمع المذكر السالمدخلت األلف والالم ف

وهویوافق مذهب جمهور ,عربي على تعمیم داللتها لكل كافرفاستدل ابن ال,سبقكما

الجمع سواء كان ":قال الزركشي في سیاق حدیثه عن صیغ العموم, في هذا 4األصولیین

، والعالِمین ، كالزیِدینواحد من لفظه أم ال كان له سالما أومكّسرا للقلة أوالكثرة، وسواء

واألرجل والرجال واألبابیل ومدلول كل منهما اآلحاد المجتمعة داال علیها داللة تكرار 

.5"الواحد 

.2/456أحكام القرآن -1
̄�§ƔƁÃ��ČǙ¿,؛ نسیبة بنت عقبةأمه,جابر بن عبد هللا بن عمرو ْبن حرام-2 ÍŗÉŷ�ŕŗ£�ƑƊƄƔ��À§±ţ�Ɠž�ƋÃŗ£Ã�Ɠƍ�ŶƈśŠś:

أسد الغابة :ینظر. ه97وقیل , ه94توفي سنة ,شهد مع النبي ثمان عشرة غزوة,َأُبو َعْبد الرحمن، صحابي جلیل

.1/545واإلصابة,1/307
.2/469المصدر نفسه -3
.4/117والبحر المحیط ,2/367المحصول للرازي :ینظر.خالفا لبعض المعتزلة والفقهاء -4
.4/114البحر المحیط -5
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ورأى , عنه وضّعف به قول جابر رضي هللا,ح هذا العموم في اآلیة الثانیةرجّ و  

.بأن العموم فیها معلل الُیخص 

؛ اسم الجنس ىدخولها عل - ب

ُهَما ِماَئَة َجْلَدةٍ ::في قوله تعالى- ].2:النور[9الزَّانَِيُة َوالزَّاِين فَاْجِلُدوا ُكلَّ َواِحٍد ِمنـْ

، وهي إذا اقتضت رة هنالكخلت للتعیین ففوائده مقرّ وٕان د":قال ابن العربي

الجنس أفادت التعمیم فیه بحكم حصرها له عن غیره إذا كان الخبر عنها تخصیص 

وقد أنكره أهل الوقف ,وهذا معلوم لغة،صالحا في ربطه بها دون ما سواهاوالمتعلق بها

,اه علیهم في التلخیصما أنكروا جمیع األوامر والنواهي، وقد بینّ في هذا الباب وغیره ك

عام في كل ,]38:المائدة[9السَّاِرُق َوالسَّارَِقُة فَاْقطَُعوا َأْيِديـَُهَما وَ ::وٕاذا ثبت هذا فقوله تعالى

.1"سارق وسارقة  

بعمومهما فیفیدان,التعریف"أل"دتان دخلت علیهما مفر ,فظتا الزانیة والسارقفل 

وابن العربي مع من یرون بأن ,وقطع ید كل من تلبس بالسرقة,جلد كل من تلبس بالزنا

 في جمعین علیهوالفقهاء كالمُ ,لعموملفید مالتعریف على اسم الجنس "أل"دخول

حیث ,خالفا للرازي في المحصول,2كماقال الزركشي,لسرقةاالستدالل له بآیتي الزنا وا

.3ذكره في المسألة األولى مما ألحق بالعموم ولیس منه

 ؛الجمع المعرف باإلضافة -3

�Êǂ::عند قول الباري عزوجل - Èǯ ċǀ ǴÊǳ�ÌǶ Éǯ
Ê®Èȏ ÌÂÈ¢� ÊĿ �ÉċɎ ¦�ÉǶ Éǰ Ȉ

ÊǏ ȂÉȇ9]11:النساء[

.104-2/103أحكام القرآن -1
.4/132البحر المحیط -2
.2/367المحصول ص :ینظر-3
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"أنه إنما قصد في قوله":قال ابن العربي .1"بیان العموم "َأْوَالِدُكْم :

فاستدل بها ابن ,ف باإلضافة وهي إحدى صیغ العمومُعرّ ,فأوالد جمع تكسیر

.وأبناء األبناءالعربي على أنها بیان لعموم حكمها لیشمل األبناء 

 ؛النكرة في سیاق النفي -7

أن حكم النكرة الواقعة في سیاق النهي حكم النكرة : واعلم ":قال الشوكاني

الواقعة في سیاق النفي، وما خرج عن ذلك من الصور فهو لنقل العرف له عن 

.2"الوضع اللغوي 

].43:النساء [9فـََلْم جتَُِدوا َماءً ::عند قول هللا تعالىف-

؛ فیكون مفیدا لغة هذا نفي في نكرة، وهو یعمّ :قال أبو حنیفة":ابن العربيقال

استنوق :قلنا,جواز الوضوء بالماء المتغیر وغیر المتغیر؛ النطالق اسم الماء علیه

، وهم ن یستدل أصحاب أبي حنیفة باللغات، ویقولون على ألسنة العرب، اآلالجمل

كما قلتم، ولكن في یعمّ النكرة، واعلموا أن النفي فيبالعراءنبذونها في أكثر المسائل ی

؛ ب أو ملح؛ فهو عام في كل ما كان من سماء أو بئر أو عین أو نهر أو بحر عذالجنس

.3"فأما غیر الجنس فهو المتغیر، فال یدخل فیه 

من وهو في هذا تبع لغیره ,لنكرة في سیاق النفي تفید العمومفابن العربي یرى بأن ا

ال رجَل في الدار، أو ما جاءني من رجل، فإن : فلو قلت ":قال أبوحیان ,4األصولیین

.5"كونها للعموم من الواضحات 

.1/438أحكام القرآن -1
أحمد :تحقیق, )هـ1250ت(الشوكاني محمد بن علي بن محمد ,إرشاد الفحول إلي تحقیق الحق من علم األصول -2

 . 1/300, م1999 -هـ 1419, 1ط , دار الكتاب العربي,عزو عنایة
.1/566أحكام القرآن -3
.4/150والبحر المحیط ,2/343والمحصول للرازي ,243المستصفى ص :ینظر-4
.4/150البحر المحیط :ینظر-5
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ولهذا رّد ماذهب إلیه أبوحنیفة ,على أنها تفید العموم في الجنسدّ لكّن ابن العربي أك

.ألنه لیس من جنس المطلق ,في الماء المطلق رمن إدخال الماء المتغی

هذه القاعدة ؛ أي النكرة في سیاق النفي تفید عموم وقد ذكر الباحث حفاف نبیل 

واستدل لها من أحكام القرآن بكالم ابن العربي في خالفه ألبي ,وشَرحها,جنسنفي ال

.1حنیفة في الوضوء بالماء المتغیر

   ؛ النكرة في سیاق اإلثبات-8

 �Ç::تعالىعند قول هللا - ÌȆ Èǋ �Ȅ ÈǴÈǟ �É°
Êƾ ÌǬÈºȇ� Èȏ �ƢÅǯȂÉǴÌÈŲ �¦Åƾ ÌƦÈǟ � ÅȐ ÈưÈǷ�ÉċɎ ¦� È§ ÈǂÈǓ9]75:النحل[

.

؛ وٕانما یفید واحدا فلیس یقتضي الشمول، وال یعطي العموم،نكرةإثبات في":فقال

.2"بهذه الصفة 

  ] 13: سبأ[9يـَْعَمُلوَن َلُه َما َيَشاُء ِمْن َحمَارِيَب َوَمتَاثِيلَ ::وعند قول هللا عز وجل-

؛ إنما العموم ، واإلثبات في النكرة ال عموم لهنكرةفإنه إثبات في":قال ابن العربي

.3"تموه في األصول في النفي في النكرة حسبما قررّ 

قد صرح بذلك و , صوصالخیرى اإلمام ابن العربي أن النكرة في سیاق اإلثبات تفید 

 للخصوص صیغة اإلثبات اتصلت بالنكرات َأو :"في المحصول لّما قال
َ
المعارف َفِهي

.4"لٌ ـــكقولك  ُكرِّم رج

أحكام عند القاضي أبي بكر بن العربي من خال ل كتابهالقواعد األصولیة المتعلقة بتفسیر النصوص:ینظر-1

.وما بعدها 167ص , م2016/م 2015, جامعة وهران,ه في الفقه وأصولهرسالة دكتورا ,حفاف نبیل, القرآن
.3/146أحكام القرآن -2
.4/38,3/256,4/350,4/430:وللمزید ینظر,4/8أحكام القرآن -3
 . 35ص  المحصول البن العربي-4
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,1هوالمشهور عند األصولیین كما قال الزركشي, يوهذا الذي ذهب له ابن العرب

فإن , ُتعمم، إذا كانت خبراالنكرة في سیاق اإلثبات ال إن؛ أي وذهب الرازي إلى التفرقة

فإنه یخرج عن العهدة بفعل "أعتق رقبة : " ؛ كقولهأمرا، فاألكثرون على أنها للعمومكانت 

التفصیل الذي ذكره الرازي یتوافق في معناه مع ماذكره ابن العربي في  وهذا,  2أیها كان

فعّقب على كالم الفخر ,افي ذهب إلى أنها من قبیل المطلقاإلمام القر لكن ,  3المحصول

، بل فال معنى لهذا الفرق":وقال,وتعجب من هذه التفرقة,غیر وجیهووسمه بأنه , الرازي

.4"، سواء كانت خبرا أو أمرا سیاق اإلثبات مطلقة ال عموم فیهاالحق أن النكرة في 

 ؛المصدر في سیاق اإلثبات -9

].14: طه[9ِلذِْكِريَوَأِقْم الصََّالَة ::فعند قول هللا عزوجل -

بل :قلنا,الذكر مصدر في اإلثبات، وال یحتمل العموم:فإن قیل":قال ابن العربي

، إذا كان الضرب الواقع به عاما في عجبت من ضربي زیدا:م، كما تقولیحتمل العمو 

، واإلثبات في النكرة لعموم في كیفیات الضرب ومتعلقاته، فیكون اأنواع الضربجمیع 

.5"ال تعم ما یتناول األشخاصالتي 

فذهب بعضهم إلى أنه یفید العموم ,ون في إفادة المصدر للعمومصولیاختلف األ

واستبعد ,وقد نسبه الزركشي للرازي,بمجرد صیغته على استیعاب األفرادألنه یدل 

.4/158البحر المحیط :ینظر-1
.2/344المحصول للرازي :ینظر-2
.36-35المحصول ص ص :ینظر-3
.4/1804نفائس الوصول إلى علم األصول -4
.256-3/255أحكام القرآن -5
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من قال و , عموم شعر بخصوص والوذهب الجویني إلى أن المصدر الیُ ,1صحته

.2بذلك فقد زلّ 

ر كْ ولفظ الذِ ,صدر في سیاق اإلثبات یفید العمومابن العربي یرى بأن مجيء المو 

یشمل طلب الصالة على كل  فهو, ورد في سیاق اإلثبات,مصدر مضاف إلى الضمیر

، ومعنى "الصالة للذكرى ، ولذكريأقم:"3فإن هللا یقول":كما قال ابن العربي,األحوال

.4"للذكرى إذا ذكرتك بها، ولتذكرني فیها، ولذكري لك بها: قوله

  ؛يیاق النهالظرف المبهم في س-10

.108:التوبة[9َال تـَُقْم ِفيِه َأبًَدا::فعند قوله تعالى- [

ظرف مقدر كالیوم :ظرف زمان، وظروف الزمان على قسمین":قال ابن العربي

.؛ كالحین والوقتلغتهم، ومطلق على لغتناوظرف مبهم على ، واللیلة

، اه في المشكلین وشرح الصحیحین، وقد بینّ واألبد من هذا القسم، وكذلك الدهر

وٕان "أبدا "، وهي أن فیه هاهنا إلى نكتة من تلك الجملوملجئة المتفقهین، بید أنا نشیر 

، ال من جهة مقتضاه,العموم، ولكنه إذا اتصل بالنهي أفادكان ظرفا مبهما ال عموم فیه

"أبدا "، فإذا قال تقم فیه لكفى في االنكفاف المطلقال : ولكن من جهة النهي فإنه لو قال

ال تقم في وقت من األوقات، وال في حین من األحیان، وقد فهم ذلك أهل :قالفكأنه 

.ومابعدها 171والقواعد األصولیة من كتاب أحكام القرآن ص ,4/174البحر المحیط :ینظر-1
.4/174المصدر نفسه :ینظر-2
؛ أي بابن العربي وكان األجدر به,هذا معنى اآلیةوقال بأن,عّقب الباحث حفاف نبیل هنا على كالم ابن العربي-3

وهذا وهم من ,175هامش ص ,لقواعد األصولیة في أحكام القرآنا :ینظر"معنى ماقاله هللا كذا وكذا "أن یقول 

"بقوله,ن العربيألن مانقله اب, ثالباح ,ذكر نسبتهاإلى عبد الرحمن السلمي,قرائتان في اآلیة"فإن هللا یقول :

.بدلیل أنه ذكر معنى القراءتین بعد ذلك ,ولیس معنى لآلیة كما وهم الباحث,وُرویت عن ابن عباس
.3/255أحكام القرآن -4
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لقت أنت طالق أبدا طُ :لو قال رجل المرأته:م ، فقالوا، وقضى به فقهاء اإلسالاللسان

.1"طلقة واحدة 

ولكن من جهة ,بهم الیفید العموم بالوضع اللغويفیرى ابن العربي أن الظرف الم

ن العربي یوافق فیه جل وهذا الذي ذكره اب,هي وأماكونه مبهما فال عموم فیهالن

....":وذكر اإلسنوي في سیاق كالمه عن العموم المستفاد من وضع اللغة ,األصولیین

:أین تجلْس أجلْس، وٕاما في األزمنة نحو:مكنة خاصة نحویكون عاما في األٕاما أن و 

.2"، وقید ابن الحاجب ذلك بالزمان المبهم كما مثلناه متى تجلس أجلس

لكنه یرى بأن الظرف المبهم الیفید ,وافق مع تقیید ابن الحاجب مبدئیافابن العربي یت

.وٕانما في سیاق النهي ,العموم بالوضع 

   ؛الخاص وداللته:لمطلب الثانيا

.2/583أحكام القرآن -1
,العلمیةدار الكتب , )هـ772ت(اإلسنوي جمال الدین عبد الرحیم بن الحسن ,نهایة السول شرح منهاج الوصول-2

. 184ص , م1999 -هـ1420, 1ط, لبنان-بیروت
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تعریفه:الفرع األول

:رف األصولیون الخاص بتعریفات عدةع

؛ أي بیان 1"هوقصر العام على بعض أفراده":فعرفه صاحب جمع الجوامع بقوله 

.2أن العام أرید به ابتداًء بعُض األفراد

.3"مخصوصةعلى كثرةٍ أوما دلّ ,هو اللفظ الدال على مسّمى واحد ":وقیل

عام یشمل سرقة كل مال ,]38:المائدة[9ةُ قَ ارِ السَ وَ قُ ارِ السَ وَ ::فقول هللا تعالى

,4»َال قطَع إال يف ربع دينار فصاعداً «:مخصص بقوله علیه الصالة والسالم، لكنهقلّ أوكثر

:5قسمینفهو عندهم الیخرج عن ,المخصص للعام لىل عولهذا تكلم علماء األصو 

.المنفصل؛ فهو إما أن یستقل بنفسه:ألولا-

قبله فهو  ي، بل یتعلق معناه باللفظ الذوٕاما أن ال یستقل:الثاني-

.المتصل

,، والشرطاالستثناء؛ خمسالیخرج عن عندهمأما التخصیص باألدلة المتصلة فهو 

.6بدل البعض من الكل:وزاد القرافي وابن الحاجب,، والغایةوالصفة

.1والحس والدلیل السمعيعقلال: هي عند جمهور األصولیین ثالثف نفصلةأما الم

عبد المنعم خلیل :تعلیق, )ه 771ت (لتاج الدین عبد الوهاب بن علي السبكي ,جمع الجوامع في أصول الفقه-1

أصول الفقه ألبي و , 47ص , م2003 –ه 1424 ,2ط , لبنان–دار الكتب العلمیة بیروت,إبراهیم

.2/234النورزهیر
.2/234المرجع السابق :ینظر-2
.1/350وٕارشاد الفحول ,4/324البحر المحیط:ینظر-3
.2/840)باب ماالقطع فیه(وموطأمالك ,10/316صحیح ابن حبان -4
.1/359وٕارشاد الفحول ,202صول ص تنقیح الفوشرح ,4/366والبحر المحیط ,200نهایة السول ص :ینظر-5
.1/265وأصول الفقه ألبي النورزهیر,1/359وٕارشاد الفحول  ,4/367البحر المحیط :ینظر-6
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العربي خالل أحكامه لبعض مخصصات العام جریا على نهج وقد تطرق ابن

:فمن مواطن التخصیص التي توقف عندها,وٕان لم یصرح بذلك,في تقسیمهااألصولیین 

أنواع المخصصات:الفرع الثاني

؛ باالستثناءالتخصیص -1

.24:النساء[9َواْلُمْحَصَناُت ِمَن النَِّساِء ِإال َما َمَلَكْت َأْميَانُُكمْ ::عند قول هللا تعالى [

؛ فذوات األزواج على  إنهن ذوات األزواج:ا من قالأمّ ":قال ابن العربي رحمه هللا 

هن التحریم على فیعمّ ، حرائر وٕاماء:مسلمات وكافرات، والمسلمات على قسمین:قسمین

إلى بعضهن وهن اإلماء، )ِإال َما َمَلَكْت َأْميَانُُكمْ (:، ویرجع االستثناء في قولههذا التأویل

.2"أو إلى بعض البعض وهن المسبیات

فعطفت علیهن ,فاآلیة جاءت في سیاق الحدیث عن المحرمات من النساء 

عزوجل ملك واستثنى هللا ,قال ابن العربيهن التحریم كما فعمّ ,المحصنات من النساء

.باالستثناء  من عموم المحصنات من النساء فخصصهن ,أوالمسبیات,اإلماء

؛ البعض من الكلبدل -2

َها َوَما َبَطَن َواِإلْمثَ َواْلبَـْغَي بَِغْريِ ::عند قوله عزوجل - َ اْلَفَواِحَش َما َظَهَر ِمنـْ َا َحرََّم َريبِّ ُقْل ِإمنَّ

  . ]33: األعراف[ 9اْحلَقِّ 

للتأكید ألمرهما ,ووجه ذكرهما بعد دخولهما في جملة الفواحش":قال ابن العربي

ةٌ هَ اكِ ا فَ مَ يهِ فِ ::بعد دخولهما في االسم العام قصد الزجر، كما قال تعالىالخاصباالسم

.1/294وأصول الفقه ألبي النورزهیرو , 1/382إرشادالفحول ,4/471البحر المحیط :ینظر-1
.1/491أحكام القرآن-2
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بعد دخولهما في االسم الخاصفذكر النخل والرمان باالسم,]68:الرحمن[9انٌ مّ رُ وَ لٌ خنَْ وَ 

.1"العام على معنى الحثّ 

ا بالذكر دون سائر لكن خصّ ,لبغي یدخالن في عموم لفظ الفواحشاالثم واف

أوتنبیها على أنهما أقبح أنواع ,قال ابن العربيكماقصد الزجر تأكید ألمرهما ,الفواحش

.2الذنوب

)أي بالكتاب أو السنة الصحیحة(؛ التخصیص بالدلیل السمعي-3

.]5:التوبة[9فَاقْـتـُُلوا اْلُمْشرِِكَني َحْيُث َوَجْدُمتُوُهمْ ::عندقول هللا تعالى-

خص منها إلنه یُ :نیفةوقد قال أبوح,هذا عام في كل موضع":قال ابن العربي

].191اآلیة[9ِعْنَد اْلَمْسِجِد اْحلََرامِ َوال تـَُقاتُِلوُهْم ::البقرةسورة في  تعالىالمسجد الحرام بقوله

.3"َوَال َتْقُتُلوُهمْ :وُقرئ 

أباحنیفة  ّ وذكر أن, أي موضعالمشركین في اآلیة أفادت قتلذكرابن العربي أن 

فعلى هذا , المسجد الحرامالتي تنهى عن قتالهم عندصة بآیة البقرة رأى أنها مخصّ 

.هوتخصیص بالقرآن الكریم 

. ]221: البقرة[9َوَال تـَْنِكُحوا اْلُمْشرَِكاِت َحىتَّ يـُْؤِمنَّ ::قوله تعالى وعند-

آیة سورة النساء خصصتهفإن حملنا اللفظ على الحقیقة فهو عام":قال ابن العربي

ولم تنسخه؛ وٕان حملناه على العرف فالعرف إنما ینطلق فیه لفظ المشرك على من لیس 

.4"له كتاب من المجوس والوثنیین من العرب

.2/313المصدر نفسه-1
.14/233تفسیر الرازي :ینظر-2
.2/456أحكام القرآن-3
.2/218المصدرنفسه -4
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,النهي عن نكاح المشركات,كماذكر ابن العربي تفید بعمومهاهذه اآلیة أیضا

اْليَـْوَم ::وهي قوله تعالى ,النساءوَخصصت عمومها آیة ,أوغیر كتابیاتكّن كتابیات 

ُأوتُوا اْلِكَتاَب ِحلٌّ َلُكْم َوطََعاُمُكْم ِحلٌّ َهلُْم َواْلُمْحَصَناُت ِمَن اْلُمْؤِمَناِت َوطََعاُم الَِّذينَ ُأِحلَّ َلُكُم الطَّيَِّباُت 

.5:النساء [9َواْلُمْحَصَناُت ِمَن الَِّذيَن ُأوتُوا اْلِكَتاَب ِمْن قـَْبِلُكمْ  [

بآیة ,ص من عموم اآلیة التي نحن بصددهاصخُ ,ن إباحة نكاح الكتابیاتإأي  

وعلیه ,من أهل الكتابار وهذا الكالم بناًء على أن لفظ المشرك یندرج تحته الكفّ ,البقرة

,1فریقأدلة كلبعد بسطه لهذا الخالف وذكرواختاره,اإلمام الرازيكماقال,األكثرون

 أن لفظ المشرك التحقیق في بأن  الذي رأى, لقاسميخالفا ل
ّ
، ألنه جاء ال یتناول الكتابي

ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن ::في قوله تعالى,خرة بینهما وعطف أحدهما على اآلالقرآن التفرق في

شرك هو من یكون الم، أن  ذلك في وذكر أن السرّ ,]6:البینة[9َأْهِل اْلِكتاِب َواْلُمْشرِِكنيَ 

 ,أصل دینه اإلشراك
ّ
بسط وقد , 2علیهوٕان طرأ,من أصله وجوهرهالشرك ونیكال والكتابي

َوِإْذ ::بقوله تعالىُمْشِكلٌ  هَأنّ وقال ب, هعلى ما استدل به القاسمي وغیرُ الرد الرازي اإلمام 

�ÊċÊɎ::وبقوله تعالى,]7:اْألَْحَزابِ [9َأَخْذنا ِمَن النَِّبيَِّني ِميثاقـَُهْم َوِمْنَك َوِمْن نُوحٍ  �¦čÂÉƾ Èǟ � ÈÀƢǯ� ÌǺ ÈǷ

ّص بالذكر تنبیها على إنما خُ , فإن قالوا, ]98: البقرة[9لَ ئَوَمالِئَكِتِه َوُرُسِلِه َوِجْربِيَل َوِميكا

األوثان في هذه ص عبدةُ هنا أیضا إنما خُ اقلنافه,مال الدرجة في ذلك الوصف المذكورك

الشیخ ابن عاشور إلى  وذهب, 3اآلیات بهذا اإلسم تنبیها على كمال درجتهم في هذا الكفر

وهذا الملمح من الشیخ ,4أن لفظ المشرك لقب ال مفهوم له إال إذا جرى على موصوف

.ابن عاشور یرفع كل تلك اإلشكاالت وردودها

Ȅُذوا ِمْن َواختََّ ::عند قول هللا عزوجل و - čǴÈǐ ÉǷ�ÈǶ Ȉ
Êǿ¦Èǂ Ìºƥ
Ê¤�Ê¿ƢÈǬÈǷ9]125:البقرة[.

.وما بعدها6/408مفاتیح الغیب : رینظ-1
.2/116محاسن التأویل :ینظر-2
.410-6/409المرجع السابق :ینظر-3
.2/360التحریر والتنویر:ینظر-4
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معناه موضعا للصالة المعهودة؛ وهو :ومن خصصه قال":قال ابن العربي

: قلت: وافقت ريب يف ثالث: رضي هللا عنه  قال أن عمر«؛ ثبت من كل طریق الصحیح

1»إبراهيم مصلىواختذوا من مقام : ؛ لو اختذت من مقام إبراهيم مصلى فنزلت يا رسول هللا

، فه مشى إلى المقام المعروف الیومفلما قضى النبي صلى هللا علیه وسلم طوا«الحدیث، 

Ȅَواختََّ ::وقرأ čǴÈǐ ÉǷ�ÈǶ Ȉ
Êǿ¦Èǂ Ìºƥ
Ê¤�Ê¿ƢÈǬÈǷ�ÌǺ

ÊǷ�¦ÂÉǀ9, ّ2"»ى فیه ركعتین وصل.

,إبراهیمالصالة المعهودة في مقام من خصصها ب,هذه اآلیةبن العربي بأنذكرابن ا

الحرم تحتملألنهاوالصحیح أنها من قبیل المطلق ,واستدل بحدیث عمر,هو الصحیح

وقیل الموضع ,دعا فیهامار؛ ألنه قام في هذه المواضع و فة والمزدلفة والجِ رَ وقیل عَ , كله

وقیدها بمقام إبراهیم ,3لوجود الحجر الذي فیه أثر قدمیه,المعروف بمقام إبراهیم

.وقراءته لآلیة ,صالة رسول هللا للركعتین خلف المقام ,المعروف

.]3:المائدة[9ُحّرَِمْت َعَلْيُكُم اْلَمْيَتةُ ::وعندقوله تعالى-

في میتة ،4»ُهَو الطَُّهوُر َماُؤُه اْلِحلُّ َمْیَتُتهُ «:فهوعام خّصصه":قال ابن العربي

.5"الماء خاصة

,حدیث الوارد في إباحة میتة البحرخصصها ال,المیتةهذه اآلیة تفید عموم حرمة 

.فهوتخصیص بالدلیل السمعي 

.]5:التوبة[9فَاقْـتـُُلوا اْلُمْشرِِكنيَ ::َقْوله َتَعاَلىوعند -

,4/1865)باب من فضائل عمر رضي هللا عنه (وصحیح مسلم,1/89)باب ماجاء في القبلة(صحیح البخاري -1

.1/297ومسندأحمد
.1/60أحكام القرآن-2
.1/187وتفسیر الماوردي,1/185البحر المحیط :ینظر-3
وسنن الترمذي ,1/21)بماء البحرباب الوضوء(وسنن أبي داود, 2/495و 1/22)باب الطهورللوضوء(موطأمالك -4

.8/403مدومسند أح,1/100
.2/198المصدرنفسه -5
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تقدم ذكره قبل هذا لكن السّنة خّصت منه من ,عام في كل مشرك":قال ابن العربي

.1"....وراهب, من امرأة وصبي

,صغیرا أو كبیراً ,أیضا تفید بعمومها قتل كل مشرك؛ ذكرًا كان أو أنثى ةذه اآلیه 

أن رسول هللا صلى هللا علیه وسلم رأى «ففي حدیث ابن عمر",لكن خصصتهاالسنة

.2»في بعض مغازیه امرأة مقتولة فكره ذلك، ونهى عن قتل النساء والصبیان

؛ بالعقلالتخصیص -4

.]6:األحزاب[9َوَأْزَواُجُه أُمََّهاتـُُهمْ ::عند قوله تعالى -

أمهات الرجال والنساء، أم هن أمهات اختلف الناس، هل هنّ ":قال ابن العربي

.والنساءذلك عام في الرجال :فقیل:الرجال خاصة، على قولین

للرجال؛ ألن المقصود بذلك إنزالهن منزلة أمهاتهم في الحرمة، حیث خاصهو : وقیل

.3"حجب بینهن بحرمةتوقع الحل، والحل غیر متوقع بین النساء، فال یُ یُ 

رجح و , یذكر بأن اآلیة تفید عموم كون أمهات المؤمنین للرجال والنساءالعربيفابنُ 

ن الحرمة تكون بین وهوأ ؛علیل عقليصص ذلك بتوخَ ,للرجال دون النساءأّمهاتٍ  هنكون

بأنهن ح في موضع آخر وقد صرّ ,المرأة عند إرادة الزواج والبینها وبین ,الرجل والمرأة

وحاتم ,الشمسقال زیدُ كما یُ ,نزلن منزلة أمهاتهن في الحرمةولكن أُ , هاتلسن لهّن بأمّ 

.4روده منزلة البحوحاتم في عموم جُ ,نزل زید في حسنه منزلة الشمسفأُ , البحر

  ؛التخصیص بالعرف -5

.2/456المصدرنفسه -1
یم قتل النساء والصبیان في باب تحر (، وصحیح مسلم4/74)ساء في الحربباب قتل الن(صحیح البخاري-2

.8/361أحمدومسند,2/447مالكوموطأ،3/1364)الحرب
.3/542أحكام القرآن-3
.3/541نفسه المصدر:ینظر-4
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9َواْلَواِلَداُت يـُْرِضْعَن َأْوَالَدُهنَّ َحْوَلْنيِ َكاِمَلْنيِ ::عزوجل تطرق ابن العربي عندقول هللا

.]233:بقرة ال[

ال  بأنها,اآلیة فقالخصص به هذه,اً في الشریفة رأیفذكر بأن لمالك رحمه هللا

.1ةالمصلحمن بابرأى بأنهو  ,رضع إذا كانت شریفةتُ 

:في اآلتي افخالصة لنتائج هذا الفصل یمكن إجماله

على  وردّ ,الكریممن الذین یرون وقوع المجاز في القرآن, هللاأن ابن العربي رحمه -

خاصة سورة ,فكثیرمن آي القرآن ترد علیهم,نكار االستعارةإبأنهم إن قصدوا ,منكریه

.لما فیها من استعارات عظیمة ,یوسف 

فإن , ألنهاهي األصل,أوالً حمله على الحقیقة,موقفه مما یحتمل الحقیقة والمجاز-

.ثم مایتساوى حمله على الحقیقة والمجاز ,ت فمجاز یستوفي المعنى تعذرّ 

المجاز فیمانقل فیرى قصر ,موقفه من إطالق المجاز في غیرمااستعمله فیه العرب-

أّما المركبة فاألقرب كما ,خاص بالمجازات المفردة,أن ما ذكرهوبیّنا,استعمال العرب له

.صاحب الطراز؛ جواز تعدیها لغیر محالها التي وردت فیها قال

.ال مطلقا,تفید العموم في نفي الجنسأنها ,النكرة في سیاق النفيموقفه من -

.ال العمومالخصوص أنها تفیدالنكرة في اإلثباتموقفه من-

جاء في  إذاولكن , الیفید العموم بالوضع اللغويأنه ,الظرف المبهمموقفه من-

.خالفا لجمهور األصولیین ,كونه مبهما فال عموم فیهل اوأمّ ,النهيسیاق 

من ذلك هو من قبیل اإلخبار بحكم وماجاء,أن الخبر الیأتي بمعنى األمریرى -

.في آیة إخبار إبراهیم بذبح ابنه في هذه المسألة  هذا واضطرا ب موقفه,الشرع

.1/275المصدر نفسه :ینظر-1
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 داللة السیــــاق وأسباب النزول:الـرابعالفصـــل

داللة اللفظ المشتركالسیاق وأثره في توجیه :لمبحث األولا

السیاق وأنواعه :المطلب األول

أهمیة السیاق في تحدید:المطلب الثاني

المقصود من النص القرآني 

المشتركتحدید داللةفي  دوره:المطلب الثالث

اللفظي

معنىأسباب النزول في توجیه الأثر:حث الثانيـالمب

 السیاق وعالقته بأسباب النزول:المطلب األول

أثرسبب النزول في تحدید الداللة:المطلب الثاني

السیاق وأثره في توجیه الداللة :المبحث األول

؛توطئــة
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إذ ال یمكن البحث في معاني األلفاظ,معنى اللفظللسیاق دور هام في تحدید 

لتي تعین في ذكر األمور اوقد ذكر الزركشي فصال,مستقال عن السیاق الذي وردت فیه

فإنها ُتْرشد إلى ":قال ,داللة السیاق:عل الرابع منهاج,المعنى عند اإلشكالفهم على 

وتنّوع وتقیید المطلق,وتخصیص العام,غیر المرادتبیین المجمل والقطع بعدم احتمال

فمن أهمله غلط في نظیره وغالط ,القرائن الدالة على مراد المتكلموهو من أعظم , الداللة

.1"في مناظراته 

,تهالُمحَدثون أدركوا مكانوعلماء اللغة,تتضح لنا أهمیة السیاق في اللغةومن هنا

ُتعامل ة یجب أال إّن اللغات الحیّ ":بقوله)بالمر(وهذا ما أكّده ,في تجلیة المعنىوأهمیته

.2"مثل اللغات المیتة المقطوعة عن سیاق حالها

ال من خالل تسییق بأن المعنى الینكشف إ,)فیرث(ح زعیم النظریة السیاقیة صرّ ویُ 

وعلیه فمعنى الكلمة یختلف ویتغیر تبعا ,3ها في سیاقات مختلفة؛ أي وضعالوحدة اللغویة

فرض لها قیمة واحدة من بین تلك ویَ ,قیمتهان والذي یعیّ ,لتي ترد فیهاللسیاقات والمواقف ا

خلق لها ویَ ,ها من الدالالت الماضیةخلصّ ویُ ,متنوعة التي بوسعها أن تدل علیهاالمعاني ال

.4السیاقإنما هو,ضوریةقیمة حُ 

كّنها قد تحمل ل, اللفظ أو معانفالكلمة في العربیة قد ُیوضع لها معنى بإزاء ذلك

قال تمام ,نى المعجمي لها بسبب تغیر المقامیتعارض مع المعمعنى آخر یختلف أو 

هوالفارق  ,وتحدده وتعینه من جهة أخرى,ولعل تعدد المعنى واحتماله من جهة":حسان

.5"األساسي بین الكلمة التي في المعجم واللفظ الذي في السیاق

.2/200البرهان في علوم القرآن- 1

. 61ص) بالمر(علم الداللة -2

.67علم الداللة لمختارعمر ص- 3

.231واللغة لجوزیف فندریس ص,69المرجع نفسه ص - 4

.  325ص, اللغة العربیة معناها ومبناها:ینظر- 5
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یظن بهم االلتباس قد , مقتضیات الحال والمقام,راِع الناظر فیهوكالم العرب إذا لم یُ 

لم َیْعِرف ,اللفظَة الواحدة معنیان مختلفانرَ توَ اعْ خاصة في حالة ما إذا ,في محاوراتهم

وهذا , وبطل بذلك معنى تعلیق االسم على هذا المسمَّى,المخاَطُب أیُّهما أراد المخاِطب

ِلُنْقصاِن حكمتهم وقلَِّة بالغتهم  ,العرب منذلك وقوع  أن, یظنواأن البعض إلى الذي دفع 

.1وكثرة االلتباس في محاوراتهم عند اتصال مخاطباتهم

كالم ألن ، حدد المقصود منهیُ عین الغرض من اللفظ، و هو الذي یُ السیاقیظلّ ف

وال ُیْعَرف معنى الخطاب فیه إال ,ط أوله بآخرهصحح بعضه بعًضا، ویرتبالعرب یُ 

باستیفائه واستكمال جمیع حروفه، فجاز وقوع اللفظة الواحدة على المعنیین المتضادین؛ 

راد ألنها تتقدمهما ویأتي بعدها ما یدل على خصوصیة أحد المعنیین دون اآلخر، فال یُ 

:2بها في حال التكلم واإلخبار إال معنى واحد، فمن ذلك قول الشاعر

لهیه األَملْ والفتى یسعى ویُ ***شيء ما خال الموت َجَللْ كلُّ 

بعده، على أن معناه كل شيء ما خال الموت یسیر، وتأخرَ "جلل"قبل ما تقدمَ فدلّ 

.3"توهم ذو عقل وتمییز أن الجلل هنا معناه عظیموال یَ 

وأنواعهالسیاق:المطلب األول

السیاق عند المفسرین:الفرع األول

.1/212المزهر:ینظر-1
,أماالبیت اآلخر,قال المحقق الُیدرى أین موقعهما أوردتهما المصادر,هذا البیت وبیت آخر معه من قصیدة للبید-2

ولسان العرب مادة ,149ینظرالدیوان هامش ص .رهٌط مرجوٌم ورهُط ابن الُمَعل**وقبیٌل من لكیز شاهدٌ : هو

.1/313والمزهر, 1/440لزاهروا, 2وبالنسبة في األضداد البن األنباري ص ,1/487)جلل(
.312ودراسات في فقه اللغة ص,213-1/312المرجع نفسه:ینظر-3
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,رجا واحداطلق على الكالم الذي خرج مختُ ,المفسرینكلمة السیاق في تعبیرإن 

,وهوالمقصود األصلي للمتكلم,وانتظمت أجزاؤه في نسق واحد,واشتمل على غرض واحد

األساسي في المعاني المقصودة بالذات هي العنصرمع مالحظة أن الغرض من الكالم أو 

.1مفهوم السیاق

وا أوبالغیین أوأصولیین لغویین كان,القدامى بداللة السیاقالعلماءلقداعتنىو 

مدّوناتهم وما وهذا مانجده جلیا في ,أهمیته ومكانته في تجلیة المعنى وأدركوا, أومفسرین

لعلوم یلزمه اإللمام بكم هائل من المعارف وا,وٕاذا كان المفسر للقرآن,2خلفوا من تراث

,وغیرهاوجه الخصوص؛ من نحو وصرف وبالغةوعلوم العربیة على ,بمختلف أنواعها

مجموعة من لمامه بتتمثل في إشروطاً للمفسروضعوا ,إن علماء التفسیر وعلوم القرآنف

هذه الشروط تكشف لنا عن ,3ذكرها السیوطي في معرفة شروط المفسر وآدابه, العلوم

.4إدراكهم الواعي لعناصر السیاق وأثرها في الكشف عن المعنى

أدرك لقد و , تب التي ربطت بین التفسیر والفقهمن الك,كتب أحكام القرآنوُتعد

دورالسیاق وأهمیته في فهم المراد من ,أیضاالتفسیر وعلوم القرآن والفقه واألصوللماء ع

, درك ذلكیُ كل منهموالمطلع على كتب ,حوا بذلك في مدّوناتهمفصرّ ,5كالم هللا عز وجل

وانظر إلى ":یقول الزركشي,على سیاق الكالم الذي ورد فیه,المعنىإدراك بل قد یتوقف 

كیف تجد سیاقه یدل على ,]49:الدخان[9ُذْق ِإنََّك َأْنَت اْلَعِزیُز اْلَكِریُم ::قوله تعالى

  . 51ص , هـ1424, 1ط , جامعة أم القرى, الطلحيردة هللا, داللة السیاق-1
 76ص, سّماه؛ السیاق في التراث العربي,فقد خصص فصال من كتابه,مسعود بودوخة,السیاق والداللة:ینظر-2

والبحث الداللي في التبیان في تفسیر القرآن ص ,ومابعدها220ودراسة المعنى عند األصولیین ص , عدهاوماب

  . 27- 26ص 
.ومابعدها 4/200اإلتقان في علوم القرآن-3

.220دراسة المعنى عند األصولیین ص:ینظر- 4

.127لة ص السیاق والدال:ینظر- 5
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لكان المعنى خالف ,ملت ألفاظ اآلیة على المعنى المعجميولوحُ ,1"أنه الذلیل الحقیر

مراعاة ,وُترتب مع عموم اآلیات,تنزل اآلیات ألسباب خاصةبل قد,المقصود تماما

قد تنزل اآلیات على األسباب و ":؛ كما قال الزركشي في موضع آخرللنظم والسیاق

رعایة لنظم القرآن وحسن ,احدة منها مع ما یناسبها من اآليوتوضع كل و ,خاصة

.2"السیاق

؛أقسام السیاق:ثانيلاالفرع 

:3إلى أربعة أقسامالتفسیره علماء قّسم

سیاق اآلیة:النوع األول

سیاق النص :النوع الثاني

سیاق السورة:النوع الثالث

سیاق القرآن :النوع الرابع

  ؛وهوسیاق اآلیة :أما النوع األول

,كان في اآلیة لفظ مشترك فإذا, یةفالنظر فیه یكون إلى الغرض من اآل

ه إلى لنظر فییرجع ا,فإن ترجیح معنى على آخر,أوتخصیص عموم أوتقیید مشترك

فال تفهم الكلمة إذا فصلت عن مفهوم ,أي إلى اآلیة التي وردت الكلمة فیها ؛4سیاق اآلیة

.201-2/200البرهان في علوم القرآن - 1

.1/113اإلتقان في علوم القرآن:وینظر,1/25المرجع نفسه- 2

والوثائق المكتباتدائرةالحارثي،صفیةأبو الوهاب عبد,الكریم القرآن لتفسیرمأمونمنهجالسیاق داللة :ینظر-3

اللفظي في قصة موسى علیه وداللة السیاق وأثرها في توجیه المتشابه, 88ص , ه 1409, 1ط, عمانالمدنیة،

سنة ,جامعة أم القرى كلیة الدعوة وأصول الدین ,رسالة ماجستیر,هد بن شتوي بن عبد المعین الشتويف, السالم

رسالة ,جرمان المطیريعبد الرحمن عبد هللا سرور,والسیاق القرآني وأثره في التفسیر, 42ص , م2005 –ه 1426

  .  104ص , م 2008 –ه 1429سنة ,ة الدعوة وأصول الدینكلی, القرىجامعة أم ,ماجیستیر
.44داللة السیاق في توجیه المتشابه اللفظي ص :ینظر-4
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ح ابن العربي باإلشارة إلیه في صرّ  الذيهو , هذ النوع من السیاقو , اآلیة التي وردت فیها

:األحكام في كتابهمثلة لسیاق اآلیة فمن األ,مواطن مختلفة

ِيت ِيف ُحُجورُِكْم ِمْن ِنَساِئُكمُ ::وجلعند قول هللا عز - ]23:النساء[9َورَبَائُِبُكُم الالَّ

:عند معنى اإلضافة في قوله تعالى,تكلم ابن العربي عند بسط أحكام هذه اآلیة

"فقال,9ِنَساِئُكمُ : ,امرأةلفظة عربیة؛ ألنه جمع ال واحد له من لفظه، والواحد منه :

وآدمیتك، فأضیفت :وامرأتك كقوله:آدمي وآدمیة، فقوله:، كقولكوامرأةٌ امرؤٌ : وقولك

ك أو حتمل أن یكون معناه التي تشبهُ إلیك، وال بد من البحث عن وجه هذه اإلضافة؛ فیَ 

واإلضافة على معنى الشبه والجوار  ,لك لها أو تحلّ ك، أوتحلّ ها أو تملكُ تجاورك أو تملكُ 

إال باب التحلیل والتحریم الذي نحن فیه ,ما قسمت لم تجد وجهاتَ وكذلك لو قسمّ محال، 

.1"وله مساق اآلیة، وهو المقصود بالبیان

فهو یرجح أن یكون وجه هذه اإلضافة للتحلیل والتحریم؛ أي إن اآلیة جاءت في 

الآلتي تحل وعطفت علیهن الربیبة من النساء ,سیاق الحدیث عن المحرمات من النساء

ُحّرَِمْت َعَلْيُكْم أُمََّهاُتُكْم ::قول هللا عزوجل هي, سابقة لهاجاءت التي واآلیة ,حل لهاوی,لمرءل

ِيت  َواُتُكْم َأْرَضْعَنُكْم َوَأخَ َوبـََناُتُكْم َوَأَخَواُتُكْم َوَعمَّاُتُكْم َوَخاَالُتُكْم َوبـََناُت اْألَِخ َوبـََناُت اْألُْخِت َوأُمََّهاُتُكُم الالَّ

.]23:النساء[9ِمَن الرََّضاَعِة َوأُمََّهاُت ِنَساِئُكْم 

�Êň::وعند قول هللا عزوجل- ÂÉ°È¢�
ÊċɎ ¦�ÊÀÂÉ®�ÌǺ

ÊǷ�ÈÀȂÉǟ ÌƾÈƫ�ƢÈǷ�ÌǶÉƬÌºȇÈ¢È°È¢�Ìǲ Éǫ َماَذا َخَلُقوا ِمَن اَألْرِض َأْم

ُتوِين ِبِكَتاٍب ِمْن قـَْبِل  ].4: األحقاف[ 9َهَذا َأْو َأثَارٍَة ِمْن ِعْلٍم ِإْن ُكْنُتْم َصاِدِقنيَ َهلُْم ِشْرٌك ِيف السََّماَواِت ائـْ

، وهي أشرف آیة في القرآن فإنها مساق اآلیةالمسألة األولى في":قال ابن العربي

.2"استوفت أدلة الشرع عقلیها وسمعیها

.1/485أحكام القرآن-1
.4/124المصدر نفسه-2
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ویعتمد ,موافقا تقسیم المفسرین للسیاق, ةسیاق اآلیفابن العربي هنا أیضا یقف مع 

.الداللةتحدید علیه في 

َنا بـََيانَهُ ::عند قول هللا عزوجلو - .]19: القيامة[9مثَُّ ِإنَّ َعَليـْ

"قال ابن العربي انتهى النظر في هذه اآلیة بقوم من الرفعاء منهم قتادة إلى أن :

َنا بـََيانَهُ ::یقولوا في قوله أحكامه، وتمییز حالله أي تفصیل؛  ]19:القیامة[9مثَُّ ِإنَّ َعَليـْ

إن منه وجوب الزكاة في مائتي درهم، وهذا وٕان :ئل عن ذلكمن حرامه، حتى قال حین سُ 

.1"فال ینفیه عمومهامساق اآلیةلم یشهد له

,مسایرته لتقسیم السیاق عند المفسرین,هذه اآلیة هي أیضا یؤكد فیها ابن العربي

.ویأخذ به في استنباطه األحكام 

  ؛سیاق النص:النوع الثاني

ویتجلى هذا كثیرا في سیاق ,المقطع المتحد في الغرضعنى بهفیُ  ؛أما سیاق النص

.2فیكون الترجیح للمعنى بناء على سیاق النص,القصص القرآني

  ؛السورةسیاق :النوع الثالث

وقد , ةلسور اورالكبرى التي تدور حولها اوأّما سیاق السورة؛ فیعنى به األغراض والمح

,كتفسیرنظم الدرر في تناسب اآلیات والسور,من السیاق ,اعتنى المفسرون بهذا الجانب

.تفسیرالتحریر والتنویر للشیخ الطاهر بن عاشورو , )ه885ت(للبقاعي

عند تفسیره سورة قول صاحب التحریروالتنویر,ومن أمثلة هذا النوع من السیاق

  ؛ محتویات هذه السورة:"البقرة

.4/350أحكام القرآن-1
.45داللة السیاق وأثرها في توجیه المشترك ص:ینظر-2
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السورة مترامیة أطرافها، وأسالیبها ذات أفنان، قد جمعت من وشائج أغراض هذه 

سطاط القرآن، فال تستطیع إحصاء محتویاتها السور ما كان مصداقا لتلقیبها فُ 

,هذا الدین على ما سبقهثبت سموّ قسم یُ :ا ینقسم إلى قسمینومعظم أغراضه....سبانبحُ 

بین شرائع هذا الدین ألتباعه وٕاصالح یُ هدیه وأصول تطهیره النفوس، وقسم وعلوّ 

.1."مجتمعهم

؛سیاق القرآن:النوع الرابع

:2عنى به أمـــــــراناق القرآن؛ فیُ وأّماسیّ 

إلى جانب , القرآن عانيعلیها جمیع متدور األغراض والمقاصد األساسیة التي :األول

.وبیان أسلوبه الشائع في جمیع تعبیراته ,إعجاز نظمه

,بین طریقة سردهااالختالف الیسیر مع ,اآلیات والمواضیع المتشابهة:الثاني

.حكمة بالغیة تتصل بأغراض السـورةول, لمناسبة المقام,وترتیب كلماتها

إلى  باعتبار تقسیمهدخل ضمن القسم اللغوي تلدى المفسرین اق ـللسینواعاأل هذهو 

.3ــويــــیر لغـلغوي وغ

:4امــسـالثة أقـى ثـإلا السیاق و ـمقسّ ـأما المحدثون ف

.بتصرف 1/203التحریروالتنویر-1
,47داللة السیاق وأثرها في توجیه المشترك صو , 89-88الكریم ص ص القرآن لتفسیرمأمونمنهجالسیاق داللة-  2

.117والسیاق القرآني وأثره في التفسیرص 
, 1ط , لندن,مؤسسة السیاب,عرفات فیصل المناع,دراسة في أسالیب النحو العربي,السیاق والمعنى:ینظر-3

 . 13ص, م2013

.288والبحث الداللي في التبیان في تفسیر القرآن ص ,69علم الداللة لمختارعمر ص :ینظر- 4
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  ؛السیاق اللغوي أو  السیاق اللفظي،-1

جراه الذي یقوم على ارتباط األلفاظ بَعالقات سیاقّیة بما قبلها وما اوُیراد به َنَسق الكالم وم

هو مما یعطي المفهوم من , ن ألفاظمأي إن ارتباط الكلمة بما قبلها وما بعدها,1بعدها

راعاه ابن العربي كثیرا في بسط ,وهذا النوع من السیاق,ویوجه المخاَطب إلى المراد,الخطاب

,ویدخل فیه القسم األول من أقسام السیاق عند المفسرین,ح بهوٕان لم یصرّ ,أحكام القرآن

.المواليفي المطلب وستأتي زیادة منها,التمثیل لهقد سبق و , وهوسیاق اآلیة

  ؛السیاق الحالي-2

.2وكتابةكان أ یشمل أنواع النشاط اللغوي جمیعا كالما:"أوالماجریات"سیاق الحال

، أوالبیئةللكالم عن نوع من التجرید ,زعیم النظریة السیاقیةعند األستاذ فیرث وهو 

.3، وهذا التجرید یقوم به اللغویون للوفاء بدراستهمالوسط الذي یقع فیه

وعلم المناسبات ,أسباب النزولالمفهوم یدخل فیهوهذا النوع من السیاق بهذا 

,تساعد على تقریب وتحدید المراد من النص القرآني,فهذه القرائن كلها,والمكي والمدني

ستأتي ,خاصة أسباب النزول,نماذج لها كثیرة في أحكام القرآنوهذا النوع أیضا نجد 

.كذلك في المبحث الثاني من هذا الفصل  

  ؛العقليالسیاق -3

ّنما هو وإ ,النص اللغوي وسیاق الحالفهو ماكان خارجا عن أما السیاق العقلي 

وَصل إلى ، وبه یُ ، ویدلُّ علیه المعنى العامّصِ ستنَبط من النویُ ، طریقه العقلشيء معنوي

كان السیاقیون وٕان,الطریق للوصول إلیه هو العقلأن  من هذاویتبین ,4المقصودةالَداللة

.289والبحث البیاني في تفسیر التبیان ص,233مناهج البحث في اللغة ص:ینظر-1
ث والبح ,252ص, م1997, 2ط , القاهرة ,دار الفكر العربي,محمود السعران,علم اللغة مقدمة للقارئ العربي-2

.294الداللي في تفسیر التبیان ص
.252المرجع نفسه ص:ینظر-3
.298البحث الداللي في تفسیر التبیان ص:ینظر-4
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إلى السیاق اللغوي وغیر اللغوي على حد ,ابتعدواعن النظرة العقلیة في تحدید المعنى

فإن األصولیین والمفسرین اعتبروا السیاق العقلي في حالة ,1تعبیر الدكتورفیصل المناع

وجعلوا العقل من مرتكزات الترجیح في الداللة ,انعدام سابقیه في الكشف عن الداللة

في الوصول رتكز على العقلوقد وجدنا اإلمام ابن العربي ی,2ومن المخصصات,اللفظیة

:مواطنال من هذه,خاصة في حالة المحاججة وتنقیح األقوال,إلى المعنى

ُلو الشََّياِطنيُ ::عند قول هللا عزوجل- اختلف :"قال ابن العربي,]102: البقرة[9َما تـَتـْ

,الصحیحإنه مفعول، وهو :ي، ومنهم من قالإنه نف:فمنهم من قال":ما "الناس في حرف

إنه نفي، ال في نظام الكالم، وال في صحة المعنى، وال یتعلق من :وال وجه لقول من یقول

.3"، وال یمتنع شرعاعقال كونه مفعوال سیاق الكالم بمحال

.السیاق العقليمفعوًال بمقتضى ,)ما(ح هنا ابن العربي في هذه اآلیة كون فرجّ 

/]80:آل عمران[9َوال يَْأُمرَُكْم َأْن تـَتَِّخُذوا اْلَمالِئَكَة َوالنَِّبيَِّني َأْربَابًا::وعند قوله تعالى-

وال آمر الخلق أن یتخذوا المالئكة والنبیین أربابا یعبدونهم؛ ألن هللا سبحانه :المعنى":قال

بالكفر ابتداء؛ ألنه محال عقال، فلما لم یتقدر وال ال یأمر بالكفر من أسلم فعال، وال یأمر 

.4"ور لم یتعلق به أمرصُ تُ 

صرح  بإعماله یُ  فهو, الستحالته عقال,استفاد عدم األمر بالكفر ابتداءوهنا أیضا

.في تجلیة المعنى 

ُهْم طَائَِفٌة ::وعند قول الباري عزوجل- ْنِذُروا فـََلْوال نـََفَر ِمْن ُكلِّ ِفْرَقٍة ِمنـْ يِن َولِيـُ لَِيتَـَفقَُّهوا ِيف الدِّ

.]122: التوبة[9قـَْوَمُهْم ِإَذا َرَجُعوا ِإلَْيِهْم َلَعلَُّهْم َحيَْذُرونَ 

.13السیاق والمعنى ص:ینظر-1
.2/83ودالالت األلفاظ في مباحث األصولیین,103منهج األصولیین في بحث الداللة اللفظیة ص:ینظر-2
.1/44أحكام القرآن-3
.1/366المصدرنفسه-4
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"قال ابن العربي واآلخر  عقال :أحدهما:وال شك أن المراد هاهنا جماعة لوجهین:

.1"فألن تحصیل العلم ال یتحصل بواحد في الغالب:أما العقل: لغة

ذكرفیها ,لطائفة في اآلیةهذا الكالم أیضا ذكره ابن العربي في ترجیح معنى ا

  :نتأویلی

.مقصود بالطائفة في اللغة الجماعةأن ال: األول

.أنها تطلق على الواحد:الثاني

:لكنه رجح األول لوجهین

.العلم ال یكون بالواحد في الغالبن تحصیل ؛ أي إحكما صرّ  عقلي ؛أولهما

؛أهمیة السیاق في تحدیدالمقصود من النص القرآني:المطلب الثاني

.2/603أحكام القرآن-1
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أصحّ من,بر تفسیر القرآن بالقرآنولهذا اعتُ , هفسرّ ویُ القرآن یوضح بعُضه بعضاً  إن

َر في موضع آخر، وما اْخُتِصر من ،تفسیرهالطرق في  فما ُأْجِمَل في مكان فإنه قد ُفّسِ

.1رــمكان فقد ُبِسَط في موضع آخ

أضواء البیان "كتفسیر,بعض المفسرین منهجا في تفسیره كلهعتمدهاوهذه الطریقة ا 

تفسیر وهذا الطریق في ال,لمحمد األمین الشنقیطي رحمه هللا,في تفسیر القرآن بالقرآن

.یدخل ضمن نوع السیاق اللفظي

عن  أن قطع اآلیة,وألهمیة السیاق في الوقوف على المعنى الصحیح للنص القرآني

ب بعیدا عن اطَ حّلق بالمخَ ویُ ,حید بالمعنى عن الغرض المرادیَ ,سیاقها المقامي والحالي

فقد روى ابن جریر ,أرشد إلیه ابن عباسوهذا الذي  ,من الخطابالمقصد األسمى

ُهْم يُرِيُدوَن َأْن َخيُْرُجوا ِمَن النَّاِر َوَما::عند تأویل قول هللا عزوجل,عن عكرمةالطبري بسنده 

َها َوَهلُْم َعَذاٌب ُمِقيمٌ  أن نافع بن األزرق قال البن عباس رحمه ",]37:مائدةال[9ِخبَارِِجَني ِمنـْ

:"، یْزُعم أن قوًما یخرجون من النار، وقد قال هللا جل وعزلبِ مى القَ عْ أَ  مى البصرِ عْ أَ : هللا

َها .2"هذه للكّفار! هاما فوقَ أقرأْ ویحك، :؟ فقال ابن عباس"َوَما ُهْم ِخبَارِِجَني ِمنـْ

وینبني علیه ,مفهوما خاطئاُیعطي ,إذن قطع اآلیة عن سیاقها الذي جاءت فیه

لكن إذا ُفهمت اآلیة في سیاق سباقها ولحاقها تجّلى المعنى ,المحالة خاطئة أیضاأحكام

الَِّذيَن َكَفُروا َلْو َأنَّ َهلُْم َما ِإنَّ ::قول هللا عزوجلوجدنا,فلو قرأناسابقة اآلیة,وتكاملت حیثیاته

ُهْم َوَهلُْم عَ  يًعا َوِمثْـَلُه َمَعُه لِيَـْفَتُدوا ِبِه ِمْن َعَذاِب يـَْوِم اْلِقَياَمِة َما تـُُقبَِّل ِمنـْ 9َذاٌب َألِيمٌ ِيف اْألَْرِض مجَِ

یعود "وماهم"وفي " أن یخرجوا"وفي " یریدون"أدركنا أن ضمیر الجمع في ,]36:مائدةال[

.على سابق یتوقف الفهم علیه 

-دار مكتبة الحیاة، بیروت,)هـ728ت(ابن تیمیة أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم ,مقدمة في أصول التفسیر-1

 . 39ص, م1980-ه1490, د ط, لبنان
.10/294تفسیرالطبري-2
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اإلمامُ ,الدقیق في فهم قصص النص القرآني على الخصوصلحظَ هذا الم قد أكدلو 

كل حكایة وقعت في القرآن؛ فال یخلو أن یقع قبلها أو بعدها وهو :"للّما قاالشاطبي 

لها، أو ال فإن وقع رد؛ فال إشكال في بطالن ذلك المحكي وكذبه، وٕان لم یقع األكثر ردٌّ 

.1"معها رد؛ فذلك دلیل صحة المحكي وصدقه

:وضرب لكالمه أمثلة على كال الحالین 

ِإْذ قَاُلوا ::ومن أمثلة ذلك قوله تعالى,أّما األول فظاهر والیحتاج إلى برهان:"فقال

�ÉċɎ ¦�È¾ÈǄ ÌºǻÈ¢�ƢÈǷ ٍ91:اْألَْنَعامِ [9َعَلى َبَشٍر ِمْن َشْيء. [

َزَل اْلِكَتاَب الَِّذي َجاَء ِبِه ُموَسى::َفَأْعَقَب ِبَقْوِلهِ  .2"]91:اْألَْنَعامِ [9ُقْل َمْن أَنـْ

كي عن المتقدمین من األمم السالفة مما كان جمیع ما حُ الثانيومن أمثلة القسمقال 

,واألولیاء، ومنه قصة ذي القرنین، وقصة الخضر مع موسىحقا؛ كحكایته عن األنبیاء 

.علیه السالم، وقصة أصحاب الكهف، وأشباه ذلك

ق على صحته بداللة السیا,وثامنهم كلبهم, عةواستدل على أن أصحاب الكهف سب

:ِبَقْوِلهِ بدلیل أن هللا أعقب قولهم بأنهم ثالثة أو خمسة ,القولین السابقین له في اآلیة  دون

یغني  ال وهو, بل مجرد الظن,أي لیس لهم دلیل والعلم ؛]22: اْلَكْهفِ [9َرْمجًا بِاْلَغْيبِ :

َعٌة َوثَاِمنـُُهْم َكْلبـُُهمْ ::َحَكى َقْوَلُهمْ لكن لّما,من الحق شیئا تبعه لم یُ ؛ ]22: اْلَكْهفِ [9َسبـْ

�ÌǶ::بإبطال بل قال
ÊÊē ċƾ ÊǠÊƥ�ÉǶÈǴÌǟÈ¢� ÊËĺ È°�Ìǲ Éǫ ٌإذن دلّ  ؛] 22: اْلَكْهفِ [9َما يـَْعَلُمُهْم ِإالَّ َقِليل

.3سابقیهمساق على صحته دونال

متخذا ,خالل استنباطه ألحكام القرآن,وقد جّلى ابن العربي رحمه هللا هذه المسألة

:من السیاق مرتكزا في تجلیة معاني اآلیات القرآنیة في مواطن مختلفة منها 

.4/158الموافقات -1
.4/158المرجع نفسه-2
.4/161المرجع نفسه :ینظر-3
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.]229:البقرة[9الطَّالُق َمرَّتَانِ ::تعالىعند قول هللا -

حتى ال یلزمنا ترك القول بالترتیب الذي یقتضیه حرف :"قال ابن العربي رحمه هللا

ن الفاء، وعلیه یدل مساق اآلیة، ألنها سیقت لبیان عدد الطالق وأحكام الواقع منه؛ فبیّ 

.1"تعالى أن العدد ثالث، وأن الصریح ال یمنع وقوع آخر

الرد على بعض الحنفیة بقولهم هذا الكالم أتى به ابن العربي رحمه هللا بصدد

فَِإْن طَلََّقَها َفال حتَِلُّ َلُه ِمْن بـَْعُد َحىتَّ تـَْنِكَح َزْوًجا ::المختلعة یلحقها الطالق بقوله تعالى

َرهُ  أي افتدت منه إذا خالعته الزوجة؛ ,ق عندهم طلقتینالمطلّ أي إن , ]230: البقرة[9َغيـْ

ولهذا قالوا یلحقها ,إال إذا طلقها ثالثة بعد الطلقتین,م علیه ثالثاً حرّ التُ ,نفسها بمال

وبّین بأنها سیقت لبیان الطالق ,َرد ابن العربي علیهم بسیاق اآلیةف, الطالق باآلیة السابقة

ن للمرأة أن تفدي وأ, وأن الطالق الصریح الیمنع الرجعة,بأنه ثالث دنت العدفبیّ ,وأحكامه

في األول والرابع على وقد أجاب علیهم بأربع أجوبة أكدّ ,ویعتبر طالقا,نفسها من الزوج

.مراعاة السیاق

تقدیر اآلیة ونظم مساقها بما ,ا قبل هذاقد بینّ :جواب رابع:"یقول في الجواب الرابع

یقتضیه لفظها، ال بما ال یقتضیه وال یدل علیه كما فعلوا؛ فقارنوا بین األمرین تجدوا البون 

.2"إن شاء هللا تعالى ناً بیّ 

 وهو, درك المعنى الذي أكده ابن العربيیُ ,في سیاق اآلیة وسبب نزولهاوالناظر

ابن مسعود وابن عباس قال :"القرطبيقال,قل عن السلفنُ و , المفسرینلّ ماذهب إلیه جُ 

.1/266أحكام القرآن-1
.1/267أحكام القرآن -2
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المراد باآلیة التعریف بسنة الطالق، أي من طلق اثنتین فلیتق هللا في :ومجاهد وغیرهم

.1"الثالثة، فإما تركها غیر مظلومة شیئا من حقها، وٕاما أمسكها محسنا عشرتها

]4:المائدة[9ِمَن اْجلََوارِِح ُمَكلِِّبنيَ َوَما َعلَّْمُتْم ::عند قول هللا تبارك وتعالىو -

م من اتفقت األمة على أن اآلیة لم تأت لبیان التحلیل في المعلَّ :"قال ابن العربي 

أحل لكم الطیبات وصید ما :تحلیل صیده، وقالوا في تأویلهمساقها، وٕانماالجوارح األكلَ 

وهو المضاف، وأقام ما بعده وهو المضاف إلیه "صید "فحذف ,علمتم من الجوارح

.2"مقامه

ل صید الكالب أن سیاق اآلیة یدل على أنها جاءت لبیان حِ العربي ذكرفابن 

::ألن اآلیة التي جاء هذا النص فیها هي قول هللا عزوجل,والدلیل هوالسیاق,المعّلمة

�ÉċɎِممَّا ُقْل ُأِحلَّ َلُكُم الطَّيَِّباُت َوَما َعلَّْمُتْم ِمَن اْجلََوارِِح ُمَكلِِّبنيَ َيْسأَُلوَنَك َماَذا ُأِحلَّ َهلُْم  ¦�ÉǶ Éǰ ÈǸ
ċǴÈǟ

�Ê§ ƢÈǈ
ÊÌū ¦�ÉǞ ȇÊǂ ÈǇ �ÈċɎ ¦�ċÀÊ¤�ÈċɎ ¦�¦Ȃ ÉǬċºƫ¦ÈÂ�

ÊǾÌȈÈǴÈǟ �
ÊċɎ ¦�ÈǶ ÌǇ ¦�¦ÂÉǂÉǯÌ̄¦ÈÂ�ÌǶ Éǰ ÌȈÈǴÈǟ �ÈǺ Ìǰ Èǈ ÌǷÈ¢�Ƣċ

ÊŲ �¦ȂÉǴÉǰ Èǧ9]المائدة:

4[.

,ویجلي أثر السیاق,د معناها بدقةیؤك,قها ولحاقهاسیاق اآلیة بالكامل بسبابل إن

�ÊǾÌȈÈǴÈǟ::وبالضبط عند قوله  �
ÊċɎ ¦�ÈǶ ÌǇ ¦�¦ÂÉǂÉǯÌ̄¦ÈÂ�ÌǶ Éǰ ÌȈÈǴÈǟ �ÈǺ Ìǰ Èǈ ÌǷÈ¢�Ƣċ

ÊŲ �¦ȂÉǴÉǰ Èǧ9]4:المائدة[.

�::عند قول هللا عزوجلو - ÊĿ �ċÀÊ¤�Ê² ƢċǼǴÊǳ�Æ ƢÈǨ
Êǋ �ÊǾȈÊǧ�ÉǾÉǻ¦ÈȂ ÌǳÈ¢�ÆǦ

ÊǴÈƬÌÉű �Æ§ ¦Èǂ Èǋ �ƢÈ
ÊĔ ȂÉǘÉƥ�ÌǺ

ÊǷ�É« ÉǂÌÈź

.]69:النحل[9َذِلَك َآليًَة ِلَقْوٍم يـَتَـَفكَُّروَن 

إن : وقال مجاهد، والحسن، والضحاكهذه اآلیة ذكر ابن العربي أن بعض التابعین 

لكنه استبعده رحمه هللا و  ,القرآن، أي القرآن شفاء للناسیعود على "فیه : " الهاء في قوله

"وقال هذا قول بعید، ما أراه یصح عنهم؛ ولو صح نقال لم یصح عقال؛ فإن مساق الكالم :

.3/126تفسیر القرطبي-1
.1/37أحكام القرآن -2
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كله للعسل، لیس للقرآن فیه ذكر؛ وكیف یرجع ضمیر في كالم إلى ما لم یجر له ذكر 

.1"الكالم ومنحى القولفیه، وٕان كان كله منه؟ ولكنه إنما یراعى مساق 

وٕان كان ,وعلل استبعاده بأن مساق اآلیة للعسل,فاستبعد عود الضمیر إلى القرآن

ولكن یراعى سیاق ,كما قال؛ وهوأیضا شفاء ورحمة بصریح القرآن,الكل من القرآن

ألن النص جاء في ,ومساق الكالم كله للعسل,فهو یحدد المقصود من النص, الكالم

ِذي ِمَن اْجلَِباِل بـُُيوتًا َوِمَن الشََّجِر َوِممَّا :: عزوجلسیاق قول هللا َوَأْوَحى رَبَُّك ِإَىل النَّْحِل َأِن اختَِّ

]69-68:النحل[9....مثَُّ ُكِلي ِمْن ُكلِّ الثََّمَراِت فَاْسُلِكي ُسُبَل رَبِِّك ُذُلًال )68(يـَْعِرُشوَن 

.

§�Æ::وهوقوله تعالى,بهالنص القرآني الذي بدأناثم یأتي  ¦ÈǂÈǋ �ƢÈ
ÊĔ ȂÉǘÉƥ�ÌǺ

ÊǷ�É« ÉǂÌÈź

.]69:النحل[9ُخمَْتِلٌف أَْلَوانُُه ِفيِه ِشَفاٌء لِلنَّاِس ِإنَّ ِيف َذِلَك َآليًَة ِلَقْوٍم يـَتَـَفكَُّروَن 

من بّینٌ ,ألقرب مذكورمن حیث السیاق وعود الضمیر,ه ابن العربيیلإذهب  وما

وٕان كان ,في عود الضمیر للقرآن,مجاهد والحسن والضحاكقولوأنّ ,التفسیر اآلخر

.لكّن سیاق اآلیة یقتضي عوده هنا للعسل,من حیث المعنى,صحیحا

الهاء یرجع على الَعَسل، المعنى في الَعَسلِ قیل ِإن ؛في هذا قوالنّ :"لزجاجقال ا

َر سّ القول إذا فُ  وهذا ,وقیل إن الهاء للقرآن، المعنى في القرآن شفاٌء للناس,شفاء للناس

القرآن وسائر القصص المعنى فیما قصصنا علیكم من قصة النحل في ؛لم أنه َحَسنٌ عُ 

.2"والتفسیر في الَعَسل حسن جًدا,د شفاء للناسجÃ�ČǙ§التي تدل على أن ا

.3/138أحكام القرآن-1
.3/211معاني القرآن-2
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أنَّ معلال ب؛ بعود الضمیر على القرآنالقولهذا ذهب ابن عادل إلى تضعیف و 

راب، وأما عوده إلى غیر مذكور، رآى ف الضمیر یجب عوده إلى أقرب مذكور وهو الشَّ

.1ال یناسببأنه

المشترك اللفظيه في تحدید داللةدور : لثمطلب الثاال

  ؛ تــوطــــئةّ 

المشترك ,توجیه الداللة عند المفسرینق في من األماكن التي یتجلى فیها أثر السیا

ال یقوم السیاقهو الذي یعین أحد المعاني المشتركة للفظ الواحد، وهذافالسیاق, اللفظي

.12/114تفسیر اللباب:ینظر-1
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وجد االرتباط بین أجزاء على كلمة تنفرد وحدها في الذهن، وٕانما یقوم على تركیب یُ 

الدقیق تحدید الفالسیاق له الدور الحاسم في ,1الجملة، فیخلع على اللفظ المعنى المناسب

أوالتباس قد یحدثها توارد المعاني المختلفة على ,ٕازالة أي تعمیة أوتغطیةو , داللة الكلمةل

.2اللفظ المشترك

مختص :ثالثة أنواع,یست إلى المعاني الموضوعة هي لهاومفردات اللغة إذا ق

.3ألفاظ العربیة نسبة متینةَرین من یوبین هذین األخ,ومشترك ومترادف

یستقل كل معنى منها عن ,هواللفظ الدال على معنیین فصاعدا:واللفظ المشترك

.4هو ما اتفق لفظه واختلف معناه أو, اآلخر

ٕان في اشتمال ع االستعمال، و تنوًعا في المعاني بسبب تنوّ في المشترك فالشك أن

لدلیًال على ,السیاقتنوع استعمالها بتنوعییستهان به من األلفاظ التي العربیة على قدر ال

.5سعتها في التعبیر عن طریق االشتراك كسعتها فیه عن طریق الترادف

اق في السیأثرعند ,مواطن عدة خالل أحكامهابن العربي رحمه في اإلمام توقف 

.من هذه المواطن,تحدید معنى المشترك اللفظي

.]228:البقرة[9قـُُروءٍ َواْلُمطَلََّقاُت يـَتَـَربَّْصَن بِأَنـُْفِسِهنَّ َثَالثَةَ ::هللا عزوجل عند قول -

وهذا , 6یصلح للطهر ویصلح للحیضو , القرء عند أهل اللغة یعني الوقت لفظ

له على الطهر ومعلوم بأن مالكا حم,ه الخالف في األحكام بین الفقهاءالخالف انبنى عن

,ذهب إلى ترجیح مذهب مالك,وابن العربي مالكي المذهب,الحیضوالشافعي على

.308دراسات في فقه اللغة ص:ینظر-1
.193اهتمامات علم الداللة ص:ینظر-2
.3/1049جمهرة مقاالت ورسائل ابن عاشور:ینظر-3
.3/1049وجمهرة مقاالت ورسائل ابن عاشور ,1/59المزهر في علوم اللغة وأنواعها:ینظر-4
.308دراسات في فقه اللغة ص :ینظر-5
.1/64)َقْرأ (والصحاح مادة ,9/210تهذیب اللغة :ینظر-6
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 والطهر, داللة على تأنیث المعدود,حیث جاء العدد مؤنثا بالتاء,یةورجحه بسیاق اآل

ره وأثبت الهاء في العدد، فدل على أنه أراد فذكّ ":فقال,بخالف الحیضة,مذكر لفظاً 

ثالث قروء؛ فإن الهاء تثبت :ألسقط الهاء، وقالالطهر المذكر، ولو أراد الحیضة المؤنثة 

.1"في عدد المذكر من الثالثة إلى العشرة وتسقط في عدد المؤنث

�ÈÌś::وعند قول الباري عزوجل- Èºƥ�ÈǦ ċǳÈƘÈǧ�Å ¦Èƾ ÌǟÈ¢�ÌǶÉƬÌǼÉǯ�Ì̄
Ê¤�ÌǶ Éǰ ÌȈÈǴÈǟ �

ÊċɎ ¦�Èƪ ÈǸ ÌǠ
Êǻ�¦ÂÉǂÉǯÌ̄¦ÈÂ�¦ȂÉǫċǂ ÈǨÈºƫ�ȏ ÈÂ

َها َكذَ  �Èȇ¡�ÌǶقـُُلوِبُكْم فََأْصَبْحُتْم  بِِنْعَمِتِه ِإْخَوانًا وَُكْنُتْم َعَلى َشَفا ُحْفَرٍة ِمَن النَّاِر فَأَنـَْقذَُكْم ِمنـْ Éǰ Èǳ�ÉċɎ ¦�ÉÊËś ÈºƦÉºȇ� ÈǮ
Êǳ اتِِه

.]103:آل عمران[9َلَعلَُّكْم تـَْهَتُدونَ 

:قال ابن العربي رحمه هللا 

,؛ أعظمها السبب الواصل بین شیئینلفظ لغوي ینطلق على معان كثیرة:اْلَحْبلُ "

2"دینه :وقیل,وقیل؛ كتابه, هوعهد هللا: فمنهم من قال,فیهوهوهاهنا مما اختلف العلماء

أن رجال جاء إلى النبي صلى هللا ,األئمة في الصحیح اهرو  ابن العربي ما ذكرو 

:منا، وفیه قالالتي تنطف عسال وسُ 3لةحدیث رؤیا الظّ  فذكر له, علیه وسلم

.4»ورأیت شیئا واصال من السماء إلى األرض«

-علیه السالم -بحضرته الرؤیا ر، عبّ بأن أبابكر الصدیق رضي هللا عنهوذكر 

وأما السبب الواصل من السماء إلى األرض فهو الحق الذي أنت علیه، فضرب هللا ":فقال

.1/252أحكام القرآن -1
.1/380المصدر نفسه-2
ْیحُة، وقیلَما سَترك ِمن َفوق، والظُّلَُّة؛:الظَّلَّة-3 الُل ِظالُل الجنَّة:وقیل,أول سحابة تظل:الصَّ الُل، والظِّ تهذیب .الظِّ

.5/1756)ظلل(والصحاح مادة, 14/257اللغة
.1/515)باب في الُقمص والبئر واللبن(وسنن الدارمي,2/225مسند أحمد -4
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تعالى على یدي ملك الرؤیا مثال للحق الذي بعث به األنبیاء بالحبل الواصل بین السماء 

.1"واألرض، وهذا ألنهما جمیعا ینیران بمشكاة واحدة

"قال ابن العربي .2"هللا، فإنه یتضمن عهده ودینهإذا ثبت هذا فاألظهر أنه كتاب :

ْلَنا َمَكاَن السَّيَِّئِة احلََْسَنَة َحىتَّ َعَفْوا::وعند قول هللا عز وجل-   . ]95: األعراف[9مثَُّ بَدَّ

:3ذكر منها خمسة,مشترك بین عدة معان"َعَفْوا"عل ذكر ابن العربي بأن الف

.ومنه جاد بالمال عفوا صفوا,یأتي بمعنى العطاء-

.]286:البقرة[9َواْعُف َعنَّا::ونحوهاِإلسقاط، ویأتي بمعنى-

.من عفا الزرع بمعنى طال ,طال أو, أي كثروا؛ كُثر:یأتي بمعنى-

.عفت الدیار:الذهاب، ومنه قولهبمعنى ویأتي-

ما أكلت العافیة فهو :عفیته وأعفیته، ومنه قوله:الطلب، یقالویأتي بمعنى-

:4صدقة، ومنه قول الشاعر

َكَطْوِف النََّصاَرى ِبَبْیِت اْلَوَثنِ ***َتُطوُف اْلُعَفاُة ِبَأْبَواِبهِ 

وٕاذا كان مشتركا بین هذه المعاني المتعددة وجب عرضها ":ربيثم قال ابن الع

اإلسقاط؛ فرجح فالذي یلیق بذلك منها العطاء أو  األدلة؛على مساق اآلیة، ومقتضى 

؛ ألنه ذكر قبله القصاص، وٕاذا ذكر العفو بعد العقوبة كان في اإلسقاط الشافعي اإلسقاط

"وصل بكلمة ,ألن العفو إذا كان بمعنى اإلسقاطورجح مالك وأصحابه العطاء؛  ,أظهر

.1/381أحكام القرآن-1
.1/381المصدرنفسه -2
.97–1/96المصدر نفسه :ینظر-3
,88البن األنباري صواألضداد,13/443ولسان العرب ,71والبیت في دیوانه ص,هو األعشى:الشاعر-4

.8/6والمعجم المفصل في شواهد العربیة
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عفوت  «:1صلى هللا علیه وسلموكقوله  ,]286: البقرة[9َواْعُف َعنَّا::كقوله تعالى"  عن

.2"؛ فترجح ذلك بهذاوٕاذا كانت بمعنى العطاء كانت صلته له،»صدقة الخیل عن لكم

عى قرائن خارجیة عن ورا , یاق اآلیة في ترجیح معنى على آخرفانظر كیف راعى س

, "عن"بحرف الجر,تعدیة الفعل عفارجع فیها إلى سیاق القرآن والسنة في,النص القرآني

.إذا كان بمعنى اإلسقاط 

َوِإَذا طَلَّْقُتُم النَِّساَء فـَبَـَلْغَن َأَجَلُهنَّ فََأْمِسُكوُهنَّ ِمبَْعُروٍف َأْو َسّرُِحوُهنَّ ::وعند قول هللا عزوجل-

ÅÂÉǄÉǿ¦ِمبَْعُروٍف َوال متُِْسُكوُهنَّ ِضَرارًا لِتَـْعَتُدوا َوَمْن يـَْفَعْل  �
ÊċɎ ¦� Ê©ƢÈȇ¡�¦ÂÉǀ

ÊƼ ċƬÈºƫ� ȏ ÈÂ�ÉǾÈǈ ÌǨÈºǻ� ÈǶ ÈǴÈǛ � Ìƾ ÈǬÈºǧ� ÈǮ
ÊǳÈ̄9

.]231:البقرة[

هو الوصول إلى الشيء، وقد یقال للدنو منه على و : البلوغ من ,في اآلیة"فبلغن"

أن یكون بمعنى ,في هذه اآلیة"َبَلْغنَ "معنى الفعل,ح ابن العربي رحمه هللاورجّ ، 3االتساع

وهي , ُذكرت في اآلیة,ل ترجیحه بقرینة مقالیةلّ وع, ب؛ أي إذا قاربن بلوغ أجل العدةقار 

ومعلوم , لعدةأوتركهن حتى تنقضي ا,أي تطلیقهن ؛أوتسریحهن,إمساكهن؛ أي إرجاعهن

":قوله تعالى":فقال رحمه هللا,ال أثناء العدة من الطالق الرجعيإ, بأن الرجعة التكون

معناه قاربن البلوغ؛ ألن من بلغ أجله بانت منه امرأته وانقطعت رجعته؛ فلهذه  ؛" نَ غْ لَ بَ 

.4"إذا بلغت مكة فاغتسل:قالالضرورة جعل لفظ بلغ بمعنى قارب، كما یُ 

َوَمْن ملَْ َيْسَتِطْع ِمْنُكْم َطْوًال َأْن يـَْنِكَح اْلُمْحَصَناِت ::وجلعز  كذلك عند قول الباري-

�Çǒاْلُمْؤِمَناِت  ÌǠÈºƥ� ÌǺ
ÊǷ� ÌǶ Éǰ Éǔ ÌǠÈºƥ� ÌǶ Éǰ

ÊǻƢÈŻÊƜÊƥ� ÉǶ ÈǴÌǟÈ¢�ÉċɎ ¦ÈÂ�
Ê©ƢÈǼ
ÊǷ Ìƚ ÉǸ Ìǳ¦� ÉǶ Éǰ

ÊƫƢÈȈÈºƬÈºǧ� ÌǺ
ÊǷ� ÌǶ Éǰ ÉǻƢÈÌŻÈ¢� Ìƪ Èǰ ÈǴÈǷ� ƢÈǷ� ÌǺ

ÊǸÈǧ9

.]25:النساء[

باب الصدقة في (والسنن الكبرى للبیهقي,1/570)باب زكاة الورق والذهب(وسنن ابن ماجة ,2/282مسند أحمد-1

.4/198)الخیل
.1/97أحكام القرآن -2
.1/143تفسیر البیضاوي :ینظر-3
.1/269أحكام القرآن-4
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اختالف األساسي فياآلیة هو المرتكز هذه سیاق ,رحمه هللابن العربياعتبر 

اعلموا وفقكم هللا :في فهم سیاق اآلیةالمسألة الثانیة ":فقال,استنباط حكم زواج األماء

إنها سیقت مساق الرخص، :تعالى أن العلماء اختلفوا في سیاق هذه اآلیة؛ فمنهم من قال

9وافـََلْم جتَُِدوا َماًء فـَتَـَيمَّمُ ::وقوله, ]92: النساء[9َفَمْن ملَْ جيَِْد َفِصَياُم َشْهَرْيِن ُمَتَتابَِعْنيِ :: كقوله

.1"ونحوه,]43:النساء[

ن نكاح األمة إ؛ أي یرون بأن اآلیة سیقت مساق الرخصوهذا الكالم یعني أن من

ونسبه لجماعة من ,وٕاال فال یجوز له نكاح األمة, تلمن عدم الطول وخاف العن,رخصة

الصیام في كاالنتقال إلى ,وذكر لهذه المسألة  نظائر,2واختیار مالك رحمه هللا,الصحابة

.أو التیمم لمن لم یجد الماء ,لمن لم یجد رقبة,الخطإكفارة القتل

.3قد جهل مساق اآلیةبأنه ز نكاح األمة مطلقا،من جعلها أصال، وجوّ ثم اعتبر 

  . ]165:  األعراف[ 9فـََلمَّا َنُسوا َما ذُكُِّروا بِهِ ::َقْوله َتَعاَلىوعند-

ان لفظ ینطلق على وهذا یدل على أن النسی,َتَرُكوُه َعْن َقْصدٍ :َأيْ ":قال ابن العربي

وهؤالء قوم  ,ردا على أهل جهالة زعموا أن الناسي والساهي لمعنى واحد,الساهي والعامد

ال معرفة لهم باللغة، وقصدهم هدم الشریعة، وقد بینا ذلك في غیر موضع، وحققنا معنى 

:وقلنا,4»عن صالة أو نسيها فليصلها إذا ذكرهامن نام «:قوله صلى هللا علیه وسلم

فالساهي له حالة ذكر، والعامد ,معناه من نام عن صالة أو تركها فلیصلها متى ذكرها

هو أبدا ذاكر؛ وكل واحد منهم یتوجه علیه فرض القضاء متى حضره الذكر دائما أو في 

.5"اإلسالمحال دون حال، وبهذا استقام نظام الكالم، واستقر حكم شریعة

.1/501المصدر نفسه-1
.1/501المصدر نفسه:ینظر-2
.1/502أحكام القرآن:ینظر-3
.1/412ومصنف ابن أبي شیبة,1/325)باب من نام عن صالة أونسیها(سنن أبي داود-4
.331–2/330أحكام القرآن-5
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وهو إطالق النسیان على ,ابن العربي معروف عند أهل اللغةإلیه ذهب هذا الذي

:وجهین

9َما نَنَسْخ ِمْنَءايٍَة َأْو نُنِسَها::وكقوله تعالى,كهذه اآلیة,مجیئه بمعنى الترك:األول 

ان والّنِْسی:َقالَ ,النسیانعاّمة الُقّراء یجعلونها من,قال الفراء:"قال األزهري,]106:بقرةال[

:على التَّْرك، نْتُرُكها َفَال َنْنَسُخها، َكَما َقاَل هللا جّل وعزّ :هماأحد:َها ُهَنا على َوْجَهْین

:�ÌǶ ÉȀ ÈºȈ
Êǈ ÈǼÈºǧ�ÈċɎ ¦�Ì¦Ȃ Éǈ Èǻ9 ]َتَرُكوُه فتَركهم:ُیِرید ؛] 67: توبةال.

9َواذُْكر رَّبََّك ِإَذا َنِسيتَ ::الَِّذي ُیْنَسى، َكَما َقاَل جّل َشْأنهالنسیانوالوجُه اآلخر من

.1"] 24: كهفال[

,بقرةالالسادسة بعد المائة من سورة یة اآلوهذا الكالم الذي نسبه األزهري للفراء عند 

.2ق لآلیة إطالقابل لم یتطرّ ,لم أجده للفراء في معاني القرآن

"ضمیر في قولهأن الوذهب ابن عطیة إلى  مي نسیانا سُ ,وهو تركٌ ,للمنهیین"َنُسوا:

.3نسى المتروكألن أقوى منازل الترك أن یُ ,مبالغة

  الداللة أثر أسباب النزول في توجیه:المبحث الثاني

.6/2508)نسا(والصحاح مادة ,13/55تهذیب اللغة -1
.ومابعدها 1/69معاني القرآن:ینظر-2
.2/469تفسیر ابن عطیة:ینظر-3
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السیاق وعالقته بأسباب النزول :المطلب األول

الداللة توجیهأثرسبب النزول في:المطلب الثاني

باب النزول في توجیه الداللةـــأسأثر:حث الثانيــــالمب

توطئة 

,لموصلة إلى فهم كالم هللا عز وجلإن سبب النزول طریق قوي من الطرق ا

"یقول اإلمام ابن تیمیة,والوقوف على المعنى المراد منه ومعرفة سبب النزول یعین على :
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أنه إذا : قولي الفقهاء العلم بالمسبب؛ ولهذا كان أصحُّ ورث فهم اآلیة؛ فإن العلم بالسبب یُ 

.1"عرف ما نواه الحالف، رجع إلى سبب یمینه وما هیجها وأثارهالم یُ 

ى فیه توظیفهم لظروف من أبرز ما یتجلّ ,وُیعتبر اهتمام المفسرین بأسباب النزول

وكان , بنزول اآلیات من ظروف ومالبساتن ما احتفّ بیّ ألنها تُ ,الخطاب ومالبساته

ماهو في الحقیقة إال ,وهذا االهتمام منهم بأسباب النزول,2العلم بها الزم لكل مفسر

.3أومظهر من مظاهرهما,محاولة لإلحاطة بسیاق الحال أو المقام

وا باكراتنبهّ ,وألهمیة أسباب النزول نجد أن علماء التراث من أصولیین ومفسرین

"الواحديعنهایقول,إلیهوأرشدوا ,األمر لهذا إذ هي أوفى ما یجب الوقوف علیها، :

اآلیة وقصد سبیلها، دون الوقوف نایة إلیها، المتناع معرفة تفسیرصرف العوأولى ما تُ 

.4"على قصتها وبیان نزولها

  :رانــــــــــوالدلیل على ذلك أم:"قالالزمة لمن أراد علم القرآن، الشاطبيها واعتبر 

عرف به إعجاز نظم القرآن فضال عن أن علم المعاني والبیان الذي یُ :أحدهما

حال الخطاب من :معرفة مقاصد كالم العرب؛ إنما مداره على معرفة مقتضیات األحوال

ومعرفة األسباب رافعة لكل ...الجمیع؛، أو بالمخاطَ ب، أو جهة نفس الخطاب، أو المخاطِ 

النمط؛ فهي من المهمات في فهم الكتاب بال بد، ومعنى معرفة السبب هو مشكل في هذا 

:معنى معرفة مقتضى الحال، وینشأ عن هذا الوجه

به واإلشكاالت، ومورد وهو أن الجهل بأسباب التنزیل موقع في الشُ :الوجه الثاني

.5"ة وقوع النزاعظنّ للنصوص الظاهرة مورد اإلجمال حتى یقع االختالف، وذلك مَ 

.16مقدمة في أصول التفسیر ص-1
.134السیاق والداللة ص:ینظر-2
.293والبحث الداللي في التبیان في تفسیر القرآن ص,172المرجع نفسه ص :ینظر-3
.10أسباب النزول للواحدي ص -4
.بتصرف 4/146الموافقات -5
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ٕایضاح ماخفي أمثلة ألهمیة أسباب النزول في بیان و ,الشاطبي رحمه هللاثم یضرب

أن عمر 1وروي ":قال,ي تعیین المعنى المراد من اآلیاتوف, من معنى خالف الظاهر

"ود على عمر، فقالارُ امة بن مظعون على البحرین؛ فقدم الجَ دّ استعمل قُ  امة شرب إن قدّ :

,"هریرة یشهد على ما أقولأبو : ودارُ من یشهد على ما تقول؟ قال الجَ :فقال عمر,فسكر

"وذكر الحدیث؛ فقال عمر كما یقولون ما وهللا لو شربتُ :قال,إني جالدك!امةدّ یا قُ :

لَْيَس َعَلى الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا ::ألن هللا یقول:ولم؟ قال:قال عمر,كان لك أن تجلدني

امة، إذا دّ إنك أخطأت التأویل یا قُ :فقال عمر ,إلخ ...]93: المائدة[9ُجَناحٌ الصَّاِحلَاتِ 

.2"اتقیت هللا اجتنبت ما حرم هللا

وأي كتاب هللا تجد :فقال عمر,تجلدني؟ بیني وبینك كتاب هللالمَ ":فقال:وفي روایة

إلى  ,]93: المائدة[9َعَلى الَِّذيَن آَمُنوالَْيَس ::إن هللا یقول في كتابه:أن ال أجلدك؟ قال

، شهدت مع ِمَن الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِحلَاِت، مثَُّ اتـََّقْوا َوآَمُنوا، مثَُّ اتـََّقْوا َوَأْحَسُنواآخر اآلیة؛ فأنا 

.حدا، والخندق، والمشاهددرا، وأُ بَ ,رسول هللا صلى هللا علیه وسلم

ذرا نزلن عُ إن هؤالء اآلیات أُ :ون علیه قوله؟ فقال ابن عباستردّ أال : فقال عمر

م علیهم الخمر، حرّ هم لقوا هللا قبل أن تُ بأنّ ,ر الماضینذْ على الباقین؛ فعُ ةً جّ للماضین، وحُ 

َا اْخلَْمُر َواْلَمْيِسرُ ::ة على الباقین ألن هللا یقولجّ وحُ  ، ثم ]90:المائدة[9يَا َأيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإمنَّ

ِمَن الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِحلَاِت، مثَُّ اتـََّقْوا َوآَمُنوا، مثَُّ اتـََّقْوا (اآلیة األخرى، فإن كانقرأ إلى آخر

.3"صدقت:قال عمر,شرب الخمر؛ فإن هللا قد نهى أن یُ )َوَأْحَسُنوا

سه في تجلیة المعنى من أهم أسواعتبرها ,ولقد اهتم ابن العربي بأسباب النزول

ومن خالل كتابه ,وسبق وأن أشرنا لذلك في مبحث منهجه في التمهید, كامواستنباط األح

.مختصرا" 4011رقم , 319/ 7كتاب المغازي، باب منه، ""صحیحه"أخرجه البخاري في -1
.4/150الموافقات-2
.4/151المرجع السابق -3
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إذا وردا  أوترجیحه على آخر,لى أسباب النزول في تحدید المعنىجده یرتكزعن,األحكام

.لذلك نقف مع عالقتها بالسیاق ,سیاق واحد في

  ؛سبب النزول وعالقته بالسیاق:المطلب األول

زیل ماقد یلحق یُ حدد أو في كون السبب یُ تتمثل ,سباب النزول عالقة بالسیاقأل

.المعنى من إشكال في حالة ما إذا التبس رجوعه لعدة معان من خالل السیاق
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أمر ضروري ,حیط بالنص القرآنيمعرفة المالبسات واألسباب المختلفة التي تُ ٕان و  

محاولة ماهو في الحقیقة إال ,واهتمام المفسرین بأسباب النزول,لفهم داللة الخطاب

.1لإلحاطة  بسیاق الحال والمقام بغیة االقتراب من الداللة

أثر یناً مب,أحایین مختلفةاإلمام ابن العربي رحمه هللا هذه العالقة في أبرزقد لو  

:المواطن همن هذ,في تحدید المعنى المرادب النزولأسبا

�Ê²::عند قول هللا عزوجل- ƢċǼǴÊǳ�Æ ƢÈǨ
Êǋ �ÊǾȈÊǧ�ÉǾÉǻ¦ÈȂ ÌǳÈ¢�ÆǦ

ÊǴÈƬÌÉű �Æ§ ¦Èǂ Èǋ �ƢÈ
ÊĔ ȂÉǘÉƥ� ÌǺ

ÊǷ�É« ÉǂÌÈź9 ]نحلال:

69[.

فیه ":وله تعالىإن الهاء في ق: ، والحَسن، َوالّضحاكاِهدٌ وقال مج":قال ابن العربي

ولو صّح ,عنهمماأراه یصح,وهذا قول بعید,یعود على القرآن؛ أي القرآن شفاء للناس

وكیف یرجع ,لیس للقرآن فیه ذكر,كله للعسلفإن مساق الكالم,نقال لم یصح عقال

ا یراعى مساق ولكنه إنم,وٕان كان كله منه ؟,في كالم إلى مالم یجر له ذكر فیهضمیر 

أمر وأزاح وجه االحتمال حین,وقد حسم النبي في ذلك ذا اإلشكال,الكالم ومنحى القول

,ا سقاه إیاه مازاده إال استطالقافلما أخبره بأن العسل لمّ ,الذي یشتكي بطنه بشرب العسل

ْرِب ,أمره النبي صلى هللا علیه وسلم  �ÉǺ«:2وقال له, له ِبَعْوِد الشُّ Ìǘ Èƥ� È§ Èǀ ÈǯÈÂ��ÉċɎ ¦� È¼Èƾ ÈǏ

.3"»َأِخيك

بالحدیث الصحیح في الذي اشتكى ,فانظر كیف رجح رجوع الضمیر للعسل

وٕان كان ,في عود الضمیر,ر اآلیة فكان سببا مزیال لإلشكالوذك, استطالق بطن أخیه

.وذكر بأن القائل به راعى سیاق الكالم ,لقول األول قال به كبار التابعینا

]:189: البقرة[ 9بَِأْن تَْأتُوا اْلبـُُيوَت ِمْن ظُُهورَِهاَولَْيَس اْلِربُّ ::وعند قول هللا عزوجل-

.172السیاق والداللة ص :ینظر-1
.4/1736)باب التداوي بسقي العسل(وصحیح مسلم,7/123)باب الدواء للعسل(صحیح البخاري-2
.3/138أحكام القرآن -3
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أن أناسا من األنصار كانوا إذا «:فیما روى الزهريسبب نزولها ":ابن العربيقال

ل بینهم وبین السماء شيء، فإذا خرج الرجل منهم بعد ذلك من بیته حُ وا بالعمرة لم یَ أهلّ 

أجل سقف البیت أن یحول بینه وبین السماء؛ فرجع لحاجة ال یدخل من باب الحجرة من

ج إلیه من بیته، حتى رَ خْ فیقتحم الجدار من ورائه؛ ثم یقوم في حجرته فیأمر بحاجته، فتُ 

بالعمرة زمن الحدیبیة فدخل حجرته، فدخل رجل أهلّ ,غنا أن النبي صلى هللا علیه وسلمبل

إني :1صلى هللا علیه وسلممن األنصار على أثره كان من بني سلمة، فقال له النبي 

 مَ حْ وأنا أَ :ال یبالون ذلك قال األنصاري2سمْ وكانت الحُ :قال الزهري,سيٌّ مَ حْ أَ 
ّ
یعني سي

.3"»على دینك فأنزل هللا تعالى اآلیة

:4ثم ذكر فیها ثالثة تأویالت,هذا سبب نزول اآلیة

.أنها بیوت المنازل :األول

.بإتیانهن من القبل دون الدبر أمرنا ,أنها النساء:الثاني

.أن یاتوا األمور من وجوهها مر الناُس أُ , لثَ أنها مَ :الثالث

حقیقة هذه اآلیة البیوت المعروفة، بدلیل ما روي في بأن ,ح التأویل األولثم رجّ 

.5اآلیةمن المراد سبب نزولها من طرق متعددة، فحقق أنها 

ُهْم َماَت َأبًَدا َوال تـَُقْم َعَلى قـَْربِِه ِإنـَُّهْم  َوال ::وعندقول الباري عزوجل- ُتَصلِّ َعَلى َأَحٍد ِمنـْ

�ÈÀȂ ÉǬ ÊǇ ƢÈǧ�ÌǶ Éǿ ÈÂ�¦ȂÉƫƢÈǷÈÂ�
ÊǾÊǳȂ ÉǇ È°ÈÂ�

ÊċɎ ƢÊƥ�¦ÂÉǂÈǨÈǯ9]84: التوبة[ .

.1/657والمستدرك على الصحیحین,22/456مسندأحمد-1

نهم أل ,سّموا بذلك ألنهم تحّمسوا في دینهم؛ أي تشددوا,ومن ولدت قریش وكنانة,الُحْمس؛ قریش-2

تهذیب :ینظر.والشجاع,واألحمس؛ الشدید الصلب,كانوا ال یستظلون أیام منى وال یدخلون البیوت من أبوابها

.3/920والصحاح , 4/206اللغة
.1/142أحكام القرآن-3
.1/141المصدر نفسه :ینظر-4
.1/143المصدرنفسه:ینظر-5
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فات حدیث عبد ـثبت في الصحاح والمصن:سبب نزولها":ابن العربي رحمه هللاقال 

لما توفي عبد هللا بن أبي :سمعت عمر بن الخطاب یقول«:هللا بن عباس وغیره قال

للصالة علیه، فلما وقف علیه یرید الصالة تحولتُ صلى هللا علیه وسلم  ,هللاعي رسول دُ 

القائل كذا یوم  ؛يبَ هللا عبد هللا بن أُ أعلى عدوّ :یا رسول هللا:في صدره، فقلتحتى قمتُ 

یتبسم، حتى إذا أكثرتُ صلى هللا علیه وسلم ,ورسول هللا :كذا وكذا یعدد علیه آثامه قال

اْستَـْغِفْر َهلُْم َأْو ال َتْستَـْغِفْر ::، قد قیل ليرت فاخترتُ یّ ر عني یا عمر، إني خُ أخّ :علیه قال

.1" فر له لزدتلو أعلم أني لو زدت على السبعین غُ ,]80:التوبة[9َهلُمْ 

وبعد تخییر هللا ,فاآلیة جاءت في سیاق الحدیث عن المنافقین وكشف أفعالهم

وماجرى بین رسول هللا صلى هللا علیه وسلم ,عزوجل نبیه بین االستغفار لهم وعدمه

ة النهي عن الصالة على لما نزلت آی لكن, ي شأن الصالة على ابن سلولوعمر ف

ات السابقة آلیة الذي فهمه عمر من سیاقات اآلی,تحدید المعنىكانت سببا في,المنافقین

ألن آیة االستغفار جاءت في صورة األمر للمبالغة في الیأس من ,النهي عن الصالة

.2المغفرة

َوَيْسأَُلوَنَك َعِن اْلَمِحيِض ُقْل ُهَو َأًذى فَاْعَتزُِلوا النَِّساَء ِيف ::وعند قول هللا عزوجل -

.]222:البقرة[9اْلَمِحيضِ 

وقد اختلف :سبب السؤال:"هذه اآلیة ذكر ابن العربي في سبب نزولها فقال

كانت الیهود إذا حاضت المرأة منهم لم «:فروى أنس بن مالك:العلماء فیه على قولین

عن  جامعوها في البیوت، فسئل النبي صلى هللا علیه وسلمشاربوها ولم یُ ؤاكلوها ولم یُ یُ 

فأمرهم ]222:البقرة[9َوَيْسأَُلوَنَك َعِن اْلَمِحيِض ُقْل ُهَو َأًذى ::ذلك، فأنزل هللا تعالى

شاربوهن، وأن یكونوا في البیت معهن، وأن ؤاكلوهن ویُ أن یُ علیه وسلم صلى هللارسول هللا

.2/556أحكام القرآن-1
.4/87وتفسیرأبي السعود,2/386تفسیر الماوردي :ینظر-2
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ما یرید محمد أن یدع من أمرنا شیئا إال :فقالت الیهود,خال النكاحیفعلوا كل شيء ما 

خالف الیهود یا رسول هللا؛ أال نُ :اد بن بشر، فقاالسید بن الحضیر، وعبّ خالفنا فیه، فجاء أُ 

حتى ظننا أنه قد ,ر وجه رسول هللا صلى هللا علیه وسلمغیّ فنطأ النساء في المحیض فت

هدیة من لبن إلى النبي صلى هللا علیه اتقبلتهمفقاما فخرجا عنه فاس:قال,وجد علیهما

.1"»سقاهما، فعلما أنه لم یجد علیهمافبعث في آثارهما ف,وسلم 

تأتي للزمان والمكان "َمْفعل"في الداللة الصرفیة أن صیغة سبق وأن ذكرنا 

وینجلي علیه الحكم في النهي عن قرب الحائض زمن الحیض أو في موضعه ,والمصدر

هذا حدیث أنس قال بأن و , ل بتقدیرمحذوفحتمَ وذكر ابن العربي بأن الكل مُ ,أوالحیض

.2متقدر علیها كلها تقدیرا صحیحا,كر في سبب نزول اآلیةالذي ذُ 

فأنت ترى أنه لم یستطع ترجیح معنى على آخرلكون سبب النزول یحتمل كل هذه 

.األقوال احتماال صحیحا

الداللة وجیهالنزول في تأثرسبب :ثانيالمطلب ال

وهذا شأن أسباب النزول في التعریف بمعاني المنزل، بحیث لو فقد :"قال الشاطبي

ل معناه على الخصوص، دون تطرق االحتماالت وتوجه نزّ عرف من المُ ذكر السبب؛ لم یُ 

.3"اإلشكاالت

.1/220أحكام القرآن-1
.1/223المصدرنفسه:ینظر-2
.4/152الموافقات :ینظر-3
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لیه في ُیعّول عوجعلها مرتكزا ,توقف عندها ابن العربي رحمه هللامن المسائل التي 

من هذه ,ل مبرزا أهمیتها في تحدید المعنىأسباب النزو ,ترجیح معنى محتمل على آخر

   .نـــــــــواطــــــــــــــالم

�Èś::عند قول هللا عزوجل - ÊǼ
Êǈ ÌƸ ÉǸ Ìǳ¦� ČƤ

ÊÉŹ �ÈċɎ ¦�ċÀÊ¤�¦ȂÉǼ
Êǈ ÌƷ È¢ÈÂ�

ÊƨÈǰ ÉǴÌȀ ċºƬǳ¦� Èń Ê¤�ÌǶ Éǰ ȇ
Êƾ ÌȇÈƘÊƥ�¦Ȃ ÉǬÌǴÉºƫ�ȏ ÈÂ9  ]البقرة: 

195[

روى الترمذي وصححه عن :في سبب نزولها:المسألة األولى":قال ابن العربي

كنا بمدینة الروم، فأخرجوا إلینا :یزید بن أبي حبیب عن أسلم أبي عمران التجیبي قال

أكثر، وعلى أهل مصر عقبة بن فخرج إلیهم من المسلمین مثلهم أو صفا عظیما من الروم، 

فضالة بن عبید، فحمل رجل من المسلمین على صف الروم حتى عامر، وعلى الجماعة 

:لقي بیده إلى التهلكة، فقام أبو أیوب فقالسبحان هللا، یُ :دخل فیهم، فصاح الناس وقالوا

لون هذه اآلیة هذا التأویل، وٕانما أنزلت هذه اآلیة فینا معشر یأیها الناس، إنكم لتتأوّ 

ون رسول هللا ا داصروه، فقال بعضنا لبعض سرّ األنصار لما أعز هللا اإلسالم وكثر ن

ر ناصروه فلو إن أموالنا قد ضاعت، وٕان هللا قد أعز اإلسالم وكثُ :صلى هللا علیه وسلم

:أقمنا في أموالنا فأصلحنا ما ضاع منها، فأنزل هللا تعالى على نبیه یرد علینا ما قلنا

:�ÈƘÊƥ�¦Ȃ ÉǬÌǴÉºƫ�ȏ ÈÂ�
ÊċɎ ¦�Êǲ ȈÊƦÈǇ � ÊĿ �¦Ȃ ÉǬ

ÊǨÌǻÈ¢Â ِ1"]195:البقرة[9ْيِديُكْم ِإَىل التـَّْهُلَكة.

والتي ذهب ,ول في تحدید المعنى في هذه اآلیةفانظر إلى أهمیة سبب النز 

لوا اآلیة وحملوها تأوّ ,ومعایشتهم لنزوله,وهم من هم في فهم الخطاب القرآنيالصحابة 

,الذي یحدد المعنىسبب النزول هو لكنّ ,فعله یقتضي ذلكوظاهرُ ,الرجلعلى فعل 

.ن المراد من الخطاب القرآني عیّ ویُ 

  .] 10: النساء[ 9ِإنَّ الَِّذيَن يَْأُكُلوَن َأْمَواَل اْلَيَتاَمى ظُْلًما ::وعند قوله سبحانه -

  . 1/164القرآن أحكام-1



246البحث الداليل يف أحكام القرآن أليب بكر بن العريب

ج الناس عن اآلیة تحرّ هذه  روي أنه لما نزلت":في سبب نزولهاقال ابن العربي

َوَيْسأَُلوَنَك َعِن اْلَيَتاَمى ُقْل ::األموال واعتزلوهم، فأنزل هللا تعالى هذه اآلیةمخالطتهم في 

ٌر  فكان إذنا :قصد إصالح أموالهم خیر من اعتزالهم:یعني] 220: البقرة[ 9ِإْصالٌح َهلُْم َخيـْ

.1"في ذلك مع صحة القصد في أن یكون المقصد رفق الیتیم ال أن یقصد رفق نفسه

ل في تحدید داللة أهمیة سبب النزو ,جّلى فیها ابن العربي رحمه هللاآلیة أیضاهذه 

جارة والمعاملة للكافل ومخالطة ماله في الت,وسیاق اآلیة في شأن الیتیم,الخطاب القرآني

فلما نزلت اآلیة العاشرة من سورة ,والتعامل معهم,والناس اعتادوا مخالطتهم,له ولغیره

,من سورة البقرة,حتى نزلت اآلیة عشرون ومائتان, وااعتزلهم الناس وتحرجّ ,النساء

م إال عالّ ع علیه یطلّ ح القصد الذي اللُ عن المخالطة إذا صَ ,فرفعت الحرج والضیر

.الغیوب 

  . ]223: البقرة[ 9ِنَساؤُُكْم َحْرٌث َلُكْم فَْأتُوا َحْرَثُكْم َأىنَّ ِشْئُتْم ::وعند قوله سبحانه-

:وفي ذلك روایات":قال ابن العربي في سبب نزولها

"قال جابر ، من أتى امرأته يف قبلها من دبرها جاء الولد أحولَ : كانت اليهود تقول:

.2"فنزلت اآلية 

ِنَساؤُُكْم ::عن النبي صلى هللا علیه وسلم في قوله تعالى«، 3سلمةقالت أمّ :ثانیةال

..4"»يَْأتِيَها ُمْقِبَلًة َوُمْدِبَرًة إَذا َكاَنْت ِيف ِصَماٍم َواِحدٍ :قال ,]223: البقرة[ 9َحْرٌث َلُكمْ 

في جواز ,وته أّم سلمة رضي هللا عنهارَ ما,في سبب نزولهاصحّ هذه اآلیة

موم وٕان كان ظاهرها یفید ع,محله المشروع في االستمتاع بالزوجة مقبلة أومدبرة إذا كان

.بتصرف 1/215أحكام القرآن -1
والسنن الكبرى للبیهقي ,3/110)باب النهي عن إتیان النساء في أدبارهن(وسنن ابن ماجة,5/215سنن الترمذي -2

7/315.
.5/68والترمذي من طریق أّم سلمة,من طریق جابر2/1058ومسلم أیضا,6/29أخرجه البخاري -3
.1/237أحكام القرآن -4
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.زال كل محتمل لآلیة غیر مقصودأو , عنىحدد المهوالذي , النزوللكّن سبب ,االستمتاع

آل [9ِت ِمبَا َغلَّ يـَْوَم اْلِقَياَمةِ اْغُلْل يَ َوَمْن يـَّ لَّ غَ َوَما َكاَن لَِنِيبٍّ َأْن يـُّ ::وعند قول الباري عزوجل-

.161:عمران [

روي أن قوما من :األول:ثالث أقوالوفیها":قال ابن العربي في سبب نزولها

، وروي أن قطیفة حمراء غانمالمنافقین اتهموا النبي صلى هللا علیه وسلم بشيء من الم

، وأكثروا في ذلك ، فأنزل هللا ل هللا صلى هللا علیه وسلم أخذهالعل رسو :فقدت، فقال قوم

.سبحانه اآلیة

، وا ونهاهم عن ذلكفأنزل هللا اآلیة فیما همّ  ,واوا من المغنم أوهمّ لّ أن قوما غَ :الثاني

.رواه الترمذي

.1".والصحیح هو القول الثاني,نهى هللا أن یكتم شیئا من الوحي:الثالث

,ح صحة القول الثانيورجّ ,بن العربي ثالثة أسباب في نزولهاهذه اآلیة ذكر لها ا

وهذا , فنهاهم هللا بهذه اآلیة,المغنمأوغّل من ,لولوهو أنها نزلت في من هّم من القوم بالغُ 

,فتح للیاءأّما على قراءة ال,ربي صحیح على قراءة الضّم للیاءالسبب الذي ذكره ابن الع

الذي اتهمه ,عن رسول هللا صلى هللا علیه وسلمألنه ینفي الغلول ,فالصحیح القول األول

.به بعض المنافقین 

:تلخیص نتائجه في اآلتيیمكن ,وخالصة لهذا الفصل الرابع

ى ویتجلّ ,وتحدید المعنى,ألثرًا كبیرا في توجیه الداللة,وأسباب النزولن للسیاق إ-

:ذلك عند المفسرین في 

.في توجیه وتحدید السیاق لداللة المشترك اللفظي:أوًال 

.ألن اللفظ ابن بیئته ,في تحدید السیاق للمعنى:ثانیاً 

.1/391المصدرنفسه -1
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والوصول ,لفهم المراد من كالم هللا,دید وتوجیه أسباب النزول للداللةفي تح:ثالثاً 

.الشرعيللحكم 
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ـةُ مِـ اتــاخل

  ؛ــــــــــــــاتــمةخـ

,وتنّسم عبیق أزهاره,ْفرالعظیملتطواف في ریاض هذاالسِ وا, وبعد هذ الرحلة الماتعة

أنكر أنني وال, من ثمارهأینعو , لنا أن ندّون ماتنسمنا من أزهارهآن , ما أینع من ثماره ذوقو 

ة في بقریته الفذّ وع, وسعة ثقافته,دیع أدبهواستمتعت بب,استنرت بضیاء فكر صاحبه

.اججة حمُ اإلقناع وال

من الذین كانت لهم و , العربيالتراثعلماءمجتهديأحدوابن العربي رحمه هللا هو 

فهاهي نتائج هذا ,في المعنىالمالبسات المؤثرة الداللي و  الراسخة في التنظیر للبحث القدم

:أوجزها في نقاط ,عن إشكالهوُزبدة الجواب , هب ثمار كور وُرطَ بَ و , البحث
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مبدیا ,من خالل اهتمامه بأوجه القراءاتعنایته بالجانب الصوتي-1

.أثرها في اختالف الداللة 

مبرزا أثر ذلك في ,بین الصوائت والصوامتباالستبدال اهتمامه-2

.اختالف المعنىتجلیة و 

ي اهتمامه الكبیروالذي تمثل ف,وكذلك عنایته بالجانب الصرفي-3

.ووقوفه عنده بدقة وبسط النعهدها في كتب األحكام ,باالشتقاق األصغر

ل صیغ وتباد,وكذلك من خالل عنایته بأثر اختالف بنیة الكلمة-4

.تالف المعنىاشتقاقها في اخ

وارتكازه علیه في ,لقارئ سعة ثقافته بالجانب الصرفيكمایدرك ا-5

.استنباط األحكام 

ابة حروف مذهب جمهور البصریین في عدم جواز نیموافقته-6

تضمین ویرى بأن ,وماذكره هو من باب النقل,المعاني عن بعضها البعض

ین األفعال من لما ب,أوسع وأقیس من الحروف,األفعال معاني بعضها البعض

فیبقى ,نطاق الكالم واالحتمال فیها یضیقبخالف الحروف ف,االرتباط واالتصال

ویكون معنى التأویل فیها ال في ,وتتصرف معاني األفعال,ف بمعناهكل حر 

.الحروف 

.من الذین یقولون بعدم وقوع الحروف الزوائد في القرآن الكریمه أن-7

على  ال یمكن إعادتهالضمیر إلى أن ,  رحمه هللاذهب ابن العربي -8

على مذكور ردُّ بل یُ , بابن الحاجوبینا أن ذلك لیس بشرط كما ذكر,غیر مذكور

.لمجيء صریح آیات القرآن بذلك ,مذكورغیرعلى و 

.ال مطلقاأن النكرة في سیاق النفي تفید العموم في نفي الجنسیرى -9

ا وبینّ ,وٕانماتدل على الخصوص,التفید العمومأن النكرة في اإلثباتو -10

.التفصیل في ذلك كما ذهب إلیه الرازي 
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جاء  إذاولكن , الیفید العموم بالوضع اللغويأنه ,الظرف المبهمموقفه من-11

.األصولیین خالفا لجمهور,كونه مبهما فال عموم فیهل اوأمّ ,النهيفي سیاق 

,طالنه وقال بب,مجیئهبل أنكر,وأنه یرى بأن الخبر الیأتي بمعنى األمر-12

وأقر مجيء , ع حملها على أنها إخبار بحكم الشر ,وماورد من النصوص في ذلك

.وبداللة األمر على التهدید ,الخبر بمعنى النهي

من الذین یرون وقوع المجاز في أنه ,موقفه من وقوع المجاز في القرآن-13

ن قصدوا انكار إ, على منكریهوردّ ,بقسمیه اللغوي والعقلي,الكریم القرآن

لما فیها من ,خاصة سورة یوسف,فكثیرمن آي القرآن ترد علیهم,االستعارة

.استعارات عظیمة 

ألنهاهي ,حمله على الحقیقة أوالً ,موقفه مما یحتمل الحقیقة والمجاز-14

ثم مایتساوى حمله على الحقیقة ,فإن تعذرت فمجاز یستوفي المعنى,األصل

.والمجاز 

فیرى قصرالمجاز ,إطالق المجاز في غیرمااستعمله فیه العربموقفه من -15

أّما ,خاص بالمجازات المفردة,أن ماذكرهوبیّنا,نقل استعمال العرب لهفیما

ها التي وردت المركبة فاألقرب كما قال صاحب الطراز؛ جواز تعدیها لغیر محالّ 

.فیها 

وتحدید ,في توجیه الداللةما أثرًا كبیرا وأن له, أهمیة السیاق وأسباب النزول-16

  :في هویتجّلى ذلك عند,المعنى

.في توجیه وتحدید السیاق لداللة المشترك اللفظي :أوًال 

.ألن اللفظ ابن بیئته ,للمعنىوتوجیههفي تحدید السیاق:ثانیاً 

والوصول ,لفهم المراد من كالم هللا,دید وتوجیه أسباب النزول للداللةفي تح:ثالثاً 

.الشرعيللحكم
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وال أدعي اإلحاطة ,والرؤوس التي قد أینعت, كلهاأُ  تْ تَ آهذه هي أهم الثمارالتي 

وكل ,وأبى علم الحادث إال النَّْقص,هي سمُة علم الخالق وحده,بها ألن هذه األخیرة

والیفوتني أن أوصي ,إال صاحب الرسالة صلى هللا علیه وسلم,ُیؤخذ من قوله وُیرد

لشخصیة وفكر اإلمام ابن العربي ,الباحثینإلى عنایة واهتمامة ماسّ بحاجة  أراهابجوانب 

:رحمه هللا 

,القت عنایة الباحثین,فكونه أصولیا وفقیها,دراسة الجانب األدبي لهذا اإلمام: أوال

.وتحقیق دوواینه الشعریة كذلك ,هي بحاجة إلى دراسة,أما كونه أدیبا

فهوحافل بذلك من خالل دفاعه ,كتاب أحكام القرآن البن العربياج في جَ الحِ :ثانیا

.وتبرز قوة شخصیته من خالله ,واالحتجاج لمذهبه,عن رأیه

فقد اعتمدها بنسبة ,اط األحكام من خالل أحكام القرآنأثر اللغة في استنب:ثالثاً 

.كبیرة 

ر فْ لسِ بها هذا ایزخرالتي ,ألممت بكل المباحث الداللیةوفي الختام ال أدعي أنني 

وكل ماالیدرك ,لكنه ُجهد المقلو , الفكر الداللي لهذا العَلم الجللد به كل ما یتفرّ و , العظیم

لإلمام ابن متكامل داللي  فكرصرح نات بناءبِ للَ ها موٕانما هي لبنة أض, هلّ ترك جُ الیُ , كله

 ولعّل أن یَ ,ضیفها لجهود من سبقأُ , العربي رحمه هللا
َ
�ĺ�¿ŕƈƄƅ§Ã,علیها من یأتبني

.بدئا وفي الختام ,الذي بنعمته تتم الصالحاتوالحمد ,وحده 



253البحث الداليل يف أحكام القرآن أليب بكر بن العريب

ـــــــــامــــــــــــــةـــــــــالعـــــالفهــــــــــــــــــــارس 

ــــــــــــــاتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــهرس اآلیـــــــــــف

فــــــــــهرس اآلحــــــــادیث النبویة

فــــــــهرس األشــــــــــــــــــــــــعار

  فــــــهرس األعـــــــــــــــــــــــــــالم



254البحث الداليل يف أحكام القرآن أليب بكر بن العريب

هرس المصادر والمراجعـــــف

اتـــــــوعــــوضـــهرس المــــف

فهرس اآلیات القرآنیة

 الصفحةقمهار  السورة  بداية اآليـة

ةالبـــقر      

3147......الَِّذيَن يـُْؤِمُنوَن بِاْلَغْيبِ :

:�Èǲȇ
ÊÌŐ
ÊƳÈÂ�
ÊǾÊǴÉǇÉ°ÈÂ�

ÊǾÊƬÈǰÊƟȐÈǷÈÂ�
ÊċÊɍ�¦čÂÉƾÈǟ�ÈÀƢǯ�ÌǺÈǷ

9لَ ئَوِميكا

98187
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9207َما نَنَسْخ ِمْنَءايٍَة أَْو نُنِسَها:

:�É§ÊǂÌǤÈǸÌǳ¦ÈÂ�É¼ÊǂÌǌÈǸÌǳ¦�
ÊċÊɍÈÂ......11598

124163...َوِإِذ ابـْتَـَلى ِإبـْرَاِهيَم َربُُّه ِبَكِلَماٍت َفَأَمتَُّهنَّ :

:ȄčǴÈǐÉǷ�ÈǶȈ
Êǿ¦ÈǂÌºƥ
Ê¤�Ê¿ƢÈǬÈǷ�ÌǺ

ÊǷ�¦ÂÉǀÊċţ¦ÈÂ........125187

رَا بـَْيِيتَ لِلطَّائِِفَني َواْلَعاِكِفَني : -12576......َأْن َطهِّ

128-129

-143147.......أُمًَّة َوَسطًاوََكَذِلَك َجَعْلَناُكْم :

148

:�ċƲÈƷ�ÌǺÈǸÈǧ�
Êċɍ¦�ÊǂÊƟƢÈǠÈǋ�ÌǺ

ÊǷ�È̈ÈÂÌǂÈǸÌǳ¦ÈÂ�ƢÈǨċǐǳ¦�ċÀ
Ê¤

�ƢÈǸ
ÊÊđ�È» ċȂċǘÈȇ�ÌÀÈ¢�

ÊǾÌȈÈǴÈǟ�È¬ƢÈǼÉƳ�ÈȐÈǧ�ÈǂÈǸÈƬÌǟ¦�
ÊÂÈ¢�Èƪ ÌȈÈºƦÌǳ¦

�ÆǶȈ
ÊǴÈǟ�Æǂ

ÊǯƢÈǋ�Èċɍ¦�ċÀÊƜÈǧ�¦ÅǂÌºȈÈƻ�Ȩ̀ċȂÈǘÈƫ�ÌǺÈǷÈÂ

158111-

112

َر بَاٍغ َوَال َعاٍد َفَال ِإْمثَ َعَلْيِه : َفَمِن اْضطُرَّ َغيـْ

��ÆǶȈ
ÊƷÈ°�Æ°ȂÉǨÈǣ�Èċɍ¦�ċÀ

Ê¤

17382-

148

75275..الَِّذيَن يَْأُكُلوَن الرِّبا:

9182117لِ دْ عَ الْ بَ هُ يُّ لِ وَ لْ لِ مْ يُ لْ فَـ :

18451.....َمرِيًضا َأْو َعَلى َسَفرٍ ِمْنُكمْ َفَمْن َكاَن :
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18795.........ُمثَّ أَمتُّوا اِلصَياَم ِإَىل الّلْيل:

9189213َولَْيَس اْلِربُّ بَِأْن تَْأُتوا اْلبـُُيوَت ِمْن ظُُهورَِها:

َوَال تـَُقاتُِلوُهْم ِعْنَد اْلَمْسِجِد احلَْرَاِم َحىتَّ :

......يـَُقاتُِلوُكْم ِفيهِ 

191186

بِأَْيِديُكْم ِإَىل التـَّْهُلَكِة َوَأْحِسُنوا ِإنَّ َوال تـُْلُقوا :

�Èś
ÊǼÊǈÌƸÉǸÌǳ¦�ČƤ

ÊÉŹ�Èċɍ¦9

195216

:�ÊċÊɍ�È̈ÈǂÌǸÉǠÌǳ¦ÈÂ�ċƲÈÌū¦�¦ȂČ
ÊŤÈ¢ÈÂ........196

20558....َوِإَذا تـََوىلَّ َسَعى ِيف اْألَْرِض لِيـُْفِسَد ِفيَها:

ُقْل ِإْصَالٌح َهلُْم َوَيْسأَُلوَنَك َعِن اْلَيَتاَمى:

رٌ  ....َخيـْ

220149-

217

221186َوَال تـَْنِكُحوا اْلُمْشرَِكاِت َحىتَّ يـُْؤِمنَّ :

َوَيْسأَُلوَنَك َعِن اْلَمِحيِض ُقْل ُهَو أًَذى :

...فَاْعَتزُِلوا النَِّساَء ِيف اْلَمِحيضِ 

22276-

126-127-

214

َوَال تـَْقَربُوُهنَّ َحىتَّ َيْطُهْرَن فَِإَذا َتَطهَّْرَن :

�Éċɍ¦�ÉǶÉǯÈǂÈǷÈ¢�ÉƮ ÌȈÈƷ�ÌǺ
ÊǷ�ċǺÉǿȂÉƫÌƘÈǧ.....

222

:�ÈǺȇÊǂ
ÊËȀÈǘÈƬÉǸÌǳ¦�ČƤ

ÊÉŹÈÂ�Èś
Êƥ¦ċȂċºƬǳ¦�ČƤ ÊÉŹ�Èċɍ¦�ċÀÊ¤222

-223217ِنَساؤُُكْم َحْرٌث َلُكْم َفْأُتوا َحْرَثُكْم َأىنَّ :
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9218ِشْئُتمْ 

َواْلُمطَلََّقاُت يـَتَـَربَّْصَن بِأَنـُْفِسِهنَّ َثَالثَةَ ::

....قـُُروءٍ 

228136-

139-204

الطََّالُق َمرَّتَاِن فَِإْمَساٌك ِمبَْعُروٍف َأْو َتْسرِيٌح :

...بِِإْحَسانٍ 

229103-

200

22969.....َفَال ُجَناَح َعَلْيِهَما ِفيَما افـَْتَدْت ِبِه  :

فَِإْن طَلََّقَها َفَال حتَِلُّ َلُه ِمْن بـَْعُد َحىتَّ تـَْنِكَح :

َرهُ  .......َزْوًجا َغيـْ

230201

َوِإَذا طَلَّْقُتُم النَِّساَء فـَبَـَلْغَن َأَجَلُهنَّ ::

َفَأْمِسُكوُهنَّ ِمبَْعُروٍف َأْو َسّرُِحوُهنَّ ِمبَْعُروفٍ 

231206

َواْلَواِلَداُت يـُْرِضْعَن َأْوَالَدُهنَّ َحْوَلْنيِ َكاِمَلْنيِ :

9

233189

233122..........َوَعَلى اْلَواِرِث ِمْثُل َذِلكَ :

َال ُجَناَح َعَلْيُكْم ِإْن طَلَّْقُتُم النَِّساَء َما َملْ :

......َمتَسُّوُهنَّ َأْو تـَْفِرُضوا َهلُنَّ َفرِيَضًة  

236104

9245165ناً سَ حَ ضاً رْ قَـ هللاَ ضُ رِ قْ ي يُـ ا الذِ ذَ نْ مَ :

-28285..َأْن َتِضلَّ ِإْحَداُمهَا فـَُتذَكَِّر ِإْحَداُمهَا اْألُْخَرى:

86
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282.........َوَال ُيَضارَّ َكاِتٌب َوَال َشِهيدٌ :

9286205َواْعُف َعنَّا:

آل 

عمران

:�Èċɍ¦�ċÀÈ¢�Êċɍ¦�ÈǺ
ÊǷ�ÇƨÈǸ

ÊǴÈǰÊƥ�ƢÅǫÊËƾÈǐÉǷ�ÈŜÌƸÈȈ
Êƥ�È½Éǂ

ÊËǌÈƦÉºȇ

�Èś
ÊÊūƢċǐǳ¦�ÈǺ

ÊǷ�ƢčȈÊƦÈǻÈÂ�¦Å°ȂÉǐÈƷÈÂ�¦Åƾ
ÊËȈÈǇÈÂ....

3965

:�Êċɍ¦�ÈńÊ¤�ÄÊ°ƢǐÌǻÈ¢�ÌǺÈǷ952110

:��Ì̄Ê¤�ÌǶÉǰÌȈÈǴÈǟ�
Êċɍ¦�Èƪ ÈǸÌǠ

Êǻ�¦ÂÉǂÉǯÌ̄¦ÈÂ�¦ȂÉǫċǂÈǨÈºƫ�ȏÈÂ

ُكْنُتْم أَْعَداًء َفأَلََّف بـَْنيَ قـُُلوِبُكْم َفَأْصَبْحُتْم  بِِنْعَمِتِه 

ِإْخَوانًا

103204

�Êƅ9159111اَ نَ مِ ةٍ محَْ ا رَ مَ بِ فَ :

يَْأِت ِمبَا َوَما َكاَن لَِنِيبٍّ َأْن يـَُغلَّ َوَمْن يـَْغُلْل :

.....َغلَّ يـَْوَم اْلِقَياَمةِ 

161218

النساء

2109......َوَال تَْأُكُلوا أَْمَواَهلُْم ِإَىل أَْمَواِلُكم:

5186اْليَـْوَم ُأِحلَّ َلُكُم الطَّيَِّباتُ :

9َوْلَيْخَش الَِّذيَن َلْو تـَرَُكوا ِمْن َخْلِفِهْم ُذرِّيًَّة :
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َخاُفوا َعَلْيِهْم النساءِضَعافًا 

910217ِإنَّ الَِّذيَن يَْأُكُلوَن أَْمَواَل اْلَيَتاَمى ظُْلًما :

:�ÊǂÈǯċǀǴÊǳ�ÌǶÉǯ
Ê®ÈȏÌÂÈ¢�ÊĿ�Éċɍ¦�ÉǶÉǰȈ

ÊǏȂÉȇ911119-

179

1246......َوِإْن َكاَن َرُجٌل يُوَرُث َكَاللَةً :

ِيت يَْأِتَني اْلَفاِحَشَة ِمْن ِنَساِئُكمْ : 15.....َوالالَّ

يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َال حيَِلُّ َلُكْم َأْن َترِثُوا :

النَِّساَء َكْرًها 

19123

وََكْيَف تَْأُخُذونَُه َوَقْد أَْفَضى بـَْعُضُكْم ِإَىل :

...بـَْعضٍ 

2186

َنَكَح آبَاؤُُكْم ِمَن النَِّساِء ِإالَّ َوَال تـَْنِكُحوا َما:

...َما َقْد َسَلفَ  .

22113

23161..........ُحّرَِمْت َعَلْيُكْم أُمََّهاُتُكْم :

-176-

196

ِيت ِيف ُحُجورُِكْم ِمْن ِنَساِئُكُم : َوَربَائُِبُكُم الالَّ

�ċǺÊÊđ�ÌǶÉƬÌǴÈƻÈ®�Êļ ċȐǳ¦.......

23117

-196
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-2369.....َوَحَالِئُل أَبـَْناِئُكُم الَِّذيَن ِمْن َأْصَالِبُكمْ :

71

َواْلُمْحَصَناُت ِمَن النَِّساِء ِإال َما َمَلَكْت :

أَْميَاُنُكْم 

24185

24129........َفآُتوُهنَّ ُأُجوَرُهنَّ َفرِيَضًة :

فَِإَذا ُأْحِصنَّ فَِإْن أَتـَْنيَ ِبَفاِحَشٍة فـََعَلْيِهنَّ :

ِنْصُف َما َعَلى اْلُمْحَصَناِت ِمَن اْلَعَذاِب 

2544

ْنَساُن َضِعيًفا: 28126.........َوُخِلَق اْإلِ

:�ƢÅǸȈ
ÊƷÈ°�ÌǶÉǰ

Êƥ�ÈÀƢÈǯ�Èċɍ¦�ċÀÊ¤�ÌǶÉǰÈǈÉǨÌºǻÈ¢�¦ȂÉǴÉºƬÌǬÈºƫ�ÈȏÈÂ29129

-171

30123َوَمْن يـَْفَعْل َذِلَك ُعْدَوانًا َوظُْلًما:

:�Éċɍ¦�ÈǲċǔÈǧ�ƢÈ
ÊŠ�Ê ƢÈǈ

ÊËǼǳ¦�ȄÈǴÈǟ�ÈÀȂÉǷ¦ċȂÈºǫ�É¾ƢÈƳÊËǂǳ¦

بـَْعَضُهْم َعَلى بـَْعٍض َوِمبَا أَنـَْفُقوا ِمْن 

..............أَْمَواهلِِمْ 

3468

ِيت َختَاُفوَن ُنُشوَزُهنَّ َفِعظُوُهنَّ َواهْ : ُجُروُهنَّ َوالالَّ

......ِيف اْلَمَضاِجعِ 

34

43179فـََلْم جتَُِدوا َماًء :

-206
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َها َأْو : َوِإَذا ُحيِّيُتْم بَِتِحيٍَّة َفَحيُّوا بَِأْحَسَن ِمنـْ

ƢÅƦȈ
ÊǈÈƷ�

Ç  ÌȆÈǋ�
ÊËǲÉǯ�ȄÈǴÈǟ�ÈÀƢÈǯ�Èċɍ¦�ċÀ

Ê¤�ƢÈǿÂČ®É°

8654

-9293َفَمْن ملَْ جيَِْد َفِصَياُم َشْهَرْيِن ُمَتَتاِبَعْنيِ :

206

:�Êµ Ì°ÈÌȋ¦�ÊĿ�Ìƾ
ÊÈŸ�Êċɍ¦�ÊǲȈÊƦÈǇ�ÊĿ�Ìǂ

ÊƳƢÈȀÉºȇ�ÌǺÈǷÈÂ

...ُمرَاَغًما َكِثريًا َوَسَعةً 

10055

102113َوِإَذا ُكنَت ِفيِهمْ :

يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكونُوا قـَوَّاِمَني بِاْلِقْسِط :

�ÊǺÌȇÈƾ
Êǳ¦ÈȂÌǳ¦�ÊÂÈ¢�ÌǶÉǰ

ÊǈÉǨÌºǻÈ¢�ȄÈǴÈǟ�ÌȂÈǳÈÂ�
ÊċÊɍ�È ¦ÈƾÈȀÉǋ

.....َواْألَقـَْرِبنيَ 

135

:�Êċɍ¦�É¾ȂÉǇÈ°�ÈÈŉÌǂÈǷ�ÉǺÌƥ¦�ȄÈǈȈ
Êǟ�ÉƶȈ

ÊǈÈǸÌǳ¦�ƢÈċŶ
Ê¤

َوُروٌح ِمْنهُ أَْلَقاَها ِإَىل َمْرَميَ :وََكِلَمُتُه 

17156

:�ÈȏÈÂ�
ÊċÊɍ�¦ÅƾÌƦÈǟ�ÈÀȂÉǰÈȇ�ÌÀÈ¢�ÉƶȈ

ÊǈÈǸÌǳ¦�ÈǦ
ÊǰÌǼÈºƬÌǈÈȇ�ÌǺÈǳ

......اْلَمَالِئَكُة اْلُمَقرَّبُوَن 

17287

املائـــــدة

:�ÈȏÈÂ�
Êċɍ¦�Èǂ

ÊƟƢÈǠÈǋ�¦ȂČǴ
ÊÉŢ�Èȏ�¦ȂÉǼÈǷ¡�ÈǺȇ

Êǀċǳ¦�ƢÈȀČºȇÈ¢�ƢÈȇ

........الشَّْهَر احلَْرَاَم 

2127

-370ُحّرَِمْت َعَلْيُكُم اْلَمْيَتُة َوالدَُّم َوحلَُْم اْخلِْنزِيِر َوَما :
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�ÊǾÊƥ�Êċɍ¦�ÊÌŚÈǤ
Êǳ�ċǲÊǿÉ¢..........150

3126.....اْليَـْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم :

94201َوَما َعلَّْمُتْم ِمَن اجلََْوارِِح ُمَكلِِّبنيَ :

:�Êċɍ¦�ÈǶÌǇ¦�¦ÂÉǂÉǯÌ̄¦ÈÂ�ÌǶÉǰÌȈÈǴÈǟ�ÈǺÌǰÈǈÌǷÈ¢�Ƣċ
ÊŲ�¦ȂÉǴÉǰÈǧ

9َعَلْيهِ 

4201

95126اْليَـْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكمْ :

-695..فَاْغِسُلوا ُوُجوَهُكْم َوأَْيِدَيُكْم ِإَىل اْلَمرَاِفقِ :

102

-696.ِإَىل اْلَكْعبَـْنيِ َواْمَسُحوا ِبُرُءوِسُكْم َوأَْرُجَلُكْم :

100

6......َوِإْن ُكْنُتْم ُجنًُبا فَاطَّهَُّروا:

ُهُم اثـَْينْ َعَشَر نَِقيًبا: 1258........َوبـََعثْـَنا ِمنـْ

َنا َعَلى َبِين ِإْسرَائِيَل أَنَُّه : ِمْن َأْجِل َذِلَك َكَتبـْ

.ِيف اْألَْرضِ َمْن قـََتَل نـَْفًسا ِبَغْريِ نـَْفٍس َأْو َفَسادٍ 

3258-

159

:�ÉǾÈǳȂÉǇÈ°ÈÂ�Èċɍ¦�ÈÀȂÉƥ
Ê°ƢÈÉŹ�ÈǺȇ

Êǀċǳ¦�É ¦ÈǄÈƳ�ƢÈ
ċŶÊ¤32165

:�ÉǾÈǳȂÉǇÈ°ÈÂ�Èċɍ¦�ÈÀȂÉƥ
Ê°ƢÈÉŹ�ÈǺȇ

Êǀċǳ¦�É ¦ÈǄÈƳ�ƢÈ
ċŶÊ¤

َوَيْسَعْوَن ِيف اْألَْرِض َفَساًدا َأْن يـَُقتـَُّلوا َأْو ُيَصلَُّبوا َأْو 

َفْوا ِمَن  تـَُقطََّع أَْيِديِهْم َوأَْرُجُلُهْم ِمْن ِخَالٍف أَْو يـُنـْ

3363-

105
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9اْألَْرضِ 

َلْو َأنَّ َهلُْم َما ِيف اْألَْرِض ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا:

يًعا مجَِ

36199

يُرِيُدوَن َأْن َخيُْرُجوا ِمَن النَّاِر َوَما ُهْم :

َها َوَهلُْم َعَذاٌب ُمِقيمٌ  9ِخبَارِِجَني ِمنـْ

37199

-38127َوالسَّارُِق َوالسَّارَِقُة فَاْقطَُعوا أَْيِديـَُهَما :

178-184

َنا : َعَلْيِهْم ِفيَها َأنَّ النـَّْفَس بِالنـَّْفِس َواْلَعْنيَ وََكَتبـْ

...بِاْلَعْنيِ 

45

89170.........َعقَّدُمتُ اْألَْميَانَ :

َا اْخلَْمُر َواْلَمْيِسرُ : 990211يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإمنَّ

-9594......َفَجزَاُء ِمْثِل َما قـََتَل ِمَن النـََّعمِ :

104-118

95150َأْو َكفَّاَرٌة طََعاُم َمَساِكنيَ :

100162.......ُقْل َال َيْسَتِوي اْخلَِبيُث َوالطَّيِّبُ :

106......يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َشَهاَدُة بـَْيِنُكمْ :

107131.......فَِإْن ُعِثَر َعَلى أَنـَُّهَما اْسَتَحقَّا ِإْمثًا:
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األنعام

:�Ç  ÌȆÈǋ�ÌǺ
ÊǷ�ÇǂÈǌÈƥ�ȄÈǴÈǟ�Éċɍ¦�È¾ÈǄÌºǻÈ¢�ƢÈǷ�¦ȂÉǳƢÈǫ�Ì̄

Ê¤991200

َنُكمْ : 9445..........َلَقْد تـََقطََّع بـَيـْ

:�ÌǶ
ÊÊĔƢÈÌŻÈ¢�ÈƾÌȀÈƳ�

ÊċɍƢÊƥ�¦ȂÉǸÈǈÌǫÈ¢ÈÂ......10997-

128

  األعراف

911112ما َمنَـَعَك َأالَّ َتْسُجَد ِإْذ أََمْرُتكَ :

يَا َبِين آَدَم ُخُذوا زِيَنَتُكْم ِعْنَد ُكلِّ َمْسِجٍد :

9

31176

ْلَنا َمَكاَن السَّيَِّئِة احلََْسَنَة َحىتَّ َعَفْوا: 995205ُمثَّ َبدَّ

:�ÊǽÊ®ƢÈƦ
Êǟ�ÌǺ

ÊǷ�É ƢÈǌÈȇ�ÌǺÈǷ�ƢÈȀÉºƯ
Ê°ȂÉȇ�

ÊċÊɍ�Èµ Ì°ÈÌȋ¦�ċÀÊ¤.128129

اْلَقْريَِة الَِّيت َكاَنْت َحاِضرََة َواْسَأْهلُْم َعِن :

9اْلَبْحرِ 

163165

9165207فـََلمَّا َنُسوا َما ذُكُِّروا بِهِ ::

األنفال 

:�¦È̄Ê¤�Ê¾ȂÉǇċǂǴ
ÊǳÈÂ�
ÊċÊɍ�¦ȂÉƦȈ

ÊƴÈƬÌǇ¦�¦ȂÉǼÈǷ¡�ÈǺȇ
Êǀċǳ¦�ƢÈȀČºȇÈ¢�ƢÈȇ2479
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9َدَعاُكْم ِلَما ُحيِْييُكمْ 

�ÌǶÉǰÈǳ�ÌǲÈǠÌÈŸ�Èċɍ¦�¦ȂÉǬċºƬÈºƫ�ÌÀيَا أَيـَُّها الَِّذينَ :
Ê¤�¦ȂÉǼÈǷ¡

....فـُْرقَا

2975

950167َوَلْو تـََرى ِإْذ يـَتَـَوىفَّ الَِّذيَن َكَفُروا اْلَمالِئَكةُ :

التوبة

-5177...................فَاقـْتـُُلوا اْلُمْشرِِكنيَ :

186

:�Éċɍ¦�È
ÊļÌƘÈȇ�ċŕÈƷ�¦ȂÉǐċƥÈǂÈºƬÈºǧ ِ924139بِأَْمرِه

َا اْلُمْشرُِكوَن َجنٌَس َفال يـَْقَربُوا اْلَمْسِجَد : ِإمنَّ

9احلَْرَامَ 

28177

::�Ê¿ÌȂÈºȈÌǳƢ
Êƥ�ÈȏÈÂ�

ÊċɍÈƢÊƥ�ÈÀȂÉǼÊǷÌƚÉºȇ�Èȏ�ÈǺȇ
Êǀċǳ¦�¦ȂÉǴÊƫƢÈǫ

�ÈÀȂÉǼȇ
ÊƾÈȇ�ȏÈÂ�ÉǾÉǳȂÉǇÈ°ÈÂ�Éċɍ¦�È¿ċǂÈƷ�ƢÈǷ�ÈÀȂÉǷÊËǂÈÉŹ�ȏÈÂ�Êǂ

Êƻ Ìȉ¦

احلَْقِّ ِمَن الَِّذيَن أُوُتوا اْلِكَتاَب َحىتَّ يـُْعطُوا اْجلِْزيََة ِديَن 

9َعْن َيٍد َوُهْم َصاِغُرونَ 

29171

:¦ÅǂÌȀÈǋ�ÈǂÈǌÈǟ�ƢÈǼÌºƯ¦�
Êċɍ¦�ÈƾÌǼÊǟ�Ê°ȂÉȀČǌǳ¦�È̈ċƾ

Êǟ�ċÀÊ¤3659-

96-126

36.........َوقَاتُِلوا اْلُمْشرِِكَني َكافَّةً :

40126................ِإْذ ُمهَا ِيف اْلَغارِ :
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َا الصََّدقَاُت لِْلُفَقرَاِء َواْلَمَساِكِني َواْلَعاِمِلَني : ِإمنَّ

َها ....َعَليـْ

6098

94140.....ُقْل ال تـَْعَتِذُروا َلْن نـُْؤِمَن َلُكمْ :

:�ÉǾÉǳȂÉǇÈ°ÈÂ�ÌǶÉǰÈǴÈǸÈǟ�Éċɍ¦�ÃÈǂÈºȈÈǇÈÂ9481

9759.....اْألَْعرَاُب َأَشدُّ ُكْفرًا َونَِفاقًا:

100......َوالَِّذيَن اتـَّبَـُعوُهْم بِِإْحَسانٍ :

َس َعَلى التـَّْقَوى : َال تـَُقْم ِفيِه أََبًدا َلَمْسِجٌد ُأّسِ

......ِمْن َأوَِّل يـَْوٍم َأَحقُّ َأْن تـَُقوَم ِفيهِ 

10878-

182

يونس

92240ُهَو الَِّذي ُيَسريُُِّكْم ِيف اْلبَـرِّ َواْلَبْحرِ :

ودــــھ

54.ِإْن نـَُقوُل ِإالَّ اْعتَـرَاَك بـَْعُض آِهلَِتَنا ِبُسوءٍ :

6179ُهَو أَْنَشَأُكْم ِمَن اْألَْرِض َواْستَـْعَمرَُكْم ِفيَها :

بِاْلُبْشَرى قَاُلوا َوَلَقْد َجاَءْت ُرُسلَُنا ِإبـْرَاِهيَم :

َسالًما قَاَل َسالمٌ 

69132

یوسف
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918103يلٌ مجَِ رٌ بْـ صَ فَ :

919118ةً اعَ ضَ بِ وهُ رُّ سَ أَ وَ :

ْجُن َأَحبُّ ِإَيلَّ ِممَّا َيْدُعوَنِين إِلَْيهِ : 3378قَاَل َربِّ الّسِ

-982165َواْسَأِل الَقْريََة الِيت ُكَنا ِفيَها:

172

الحجر

7583ِإنَّ ِيف َذِلَك َآليَاٍت لِْلُمتَـَوّمسِِنيَ :

النحل

َرًة ُنْسِقيُكْم ِممَّا ِيف : َوِإنَّ َلُكْم ِيف اْألَنـَْعاِم َلِعبـْ

9بُطُونِهِ 

66119

ِذي ِمَن اْجلَِباِل  َوَأْوَحى َربَُّك ِإَىل النَّْحِل َأِن اختَِّ

بـُُيوتًا

68202

969119ِشَفاٌء لِلنَّاسِ ِفيِه :

::�ȄÈǴÈǟ�É°
ÊƾÌǬÈºȇ�Èȏ�ƢÅǯȂÉǴÌÈŲ�¦ÅƾÌƦÈǟ�ÅȐÈưÈǷ�Éċɍ¦�È§ ÈǂÈǓ

9َشْيٍء 

75180

:�ƢÅƳ¦ÈÂÌ±È¢�ÌǶÉǰ
ÊǈÉǨÌºǻÈ¢�ÌǺ

ÊǷ�ÌǶÉǰÈǳ�ÈǲÈǠÈƳ�Éċɍ¦ÈÂ72

81..َكَذِلَك يُِتمُّ نِْعَمَتُه َعَلْيُكْم َلَعلَُّكْم ُتْسِلُمونَ :
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�ÊÀƢÈǈÌƷِإنَّ :
ÊÌȍ¦ÈÂ�

Ê¾ÌƾÈǠÌǳƢÊƥ�ÉǂÉǷÌƘÈȇ�Èċɍ¦.99017

:�ÈǺ
ÊǷ�ÊċɍƢÊƥ�ÌǀÊǠÈƬÌǇƢÈǧ�ÈÀ¡ÌǂÉǬÌǳ¦�È©Ì¢ÈǂÈºǫ�¦È̄

ÊƜÈǧ

9الشَّْيطَاِن الرَِّجيمِ 

9717

  اإلسراء

1...ُسْبَحاَن الَِّذي َأْسَرى ِبَعْبِدِه لَْيًال :

َرِفيَها: 16....َوِإَذا أََرْدنَا َأْن نـُْهِلَك قـَْريًَة أََمْرنَا ُمتـْ

َوال َجتَْعْل َيَدَك َمْغُلوَلًة ِإىل ُعُنِقَك َوال :

......تـَْبُسْطها ُكلَّ اْلَبْسطِ 

29157

َوَال تـَْقَربُوا َماَل اْلَيِتيِم ِإالَّ بِالَِّيت ِهَي َأْحَسُن :

ُلَغ َأشُ  ...دَّهَحىتَّ يـَبـْ

3453

3841ُكلُّ َذِلَك َكاَن َسْيَئًة ِعْنَد رَبَِّك َمْكُروًها:

ُهْم ِبَصْوِتَك :: 64158َواْستَـْفزِْز َمِن اْسَتطَْعَت ِمنـْ

َوِمَن اللَّْيِل فـَتَـَهجَّْد ِبِه نَاِفَلًة َلَك َعَسى َأْن :

َعَثَك َربَُّك َمَقاًما َحمُْموًدا  .......يـَبـْ

7984

ُقْل َلْو أَنـُْتْم َمتِْلُكوَن َخزَاِئَن َرْمحَِة َريبِّ ِإًذا :

ْنَساُن قـَُتورًا  نـَْفاِق وََكاَن اْإلِ َألَْمَسْكُتْم َخْشَيَة اْإلِ

10061

الكھف
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22200َرْمجًا بِاْلَغْيبِ :

:�ÆǲȈ
ÊǴÈǫ�ċȏÊ¤�ÌǶÉȀÉǸÈǴÌǠÈºȇ�ƢÈǷ�ÌǶ

ÊÊēċƾÊǠÊƥ�ÉǶÈǴÌǟÈ¢�ÊËĺÈ°�ÌǲÉǫ22200

46160.............اْلَماُل َواْلبَـُنوَن زِيَنُة اْحلََياةِ :

مریم

2597............َوُهّزِي إِلَْيِك ِجبِذِْع النَّْخَلةِ :

طھ

12..................بِاْلَواِد اْلُمَقدَّسِ :

14181َوأَِقْم الصََّالَة ِلذِْكرِي :

اللَّْيِل َفَسبِّْح َوَأْطرَاَف النـََّهاِر َلَعلََّك َوِمْن آنَاِء :

...تـَْرَضى

130

األنبیاء

:���ƢÈƫÈƾÈǈÈǨÈǳ�Éċɍ¦�
ċȏÊ¤�ÆƨÈ

ÊŮ¡�ƢÈǸ
ÊȀȈÊǧ�ÈÀƢÈǯ�ÌȂÈǳ2258

3126.....َوَجَعْلَنا ِمَن اْلَماِء ُكلَّ َشْيٍء َحيٍّ :

3341............وَُكلٌّ ِيف فـََلٍك َيْسَبُحونَ :

بُوا بِآيَاتَِنا: 77107....َوَنَصْرنَاُه ِمَن اْلَقْوِم الَِّذيَن َكذَّ

الحج
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1192وِمَن الناِس َمْن يـَْعُبُد هللاَ على َحْرٍف  :

25113..............َوَمْن يُرِْد ِفيِه بِِإْحلَاٍد ِبظُْلمٍ :

27121.......َوأَذِّْن ِيف النَّاِس بِاحلَْجِّ يَْأتُوَك رَِجاًال :

2963َوْلَيطَّوَُّفوا بِاْلبَـْيِت اْلَعِتيِق :

َها َوَأْطِعُموا : فَِإَذا َوَجَبْت ُجُنوبـَُها َفُكُلوا ِمنـْ

....اْلَقاِنَع َواْلُمْعتَـرَّ 

3642-

150

:�Èċɍ¦�ċÀÊ¤ÈÂ�¦ȂÉǸ
ÊǴÉǛ�ÌǶÉȀċºǻÈƘ

Êƥ�ÈÀȂÉǴÈºƫƢÈǬÉºȇ�ÈǺȇ
ÊǀċǴÊǳ�ÈÀÊ̄É¢

....َعَلى َنْصرِِهْم َلَقِديرٌ 

3970

  املؤمنون

20113َوَمْن يُرِْد ِفيِه بِِإْحلَاٍد ِبظُْلم:

َوَجَعْلَنا اْبَن َمْرَميَ َوأُمَُّه آيًَة َوآَويـَْناُمهَا ِإَىل :

َربـَْوٍة َذاِت قـَرَاٍر َوَمِعنيٍ 

5070

6745......ُمْسَتْكِربِيَن ِبِه َساِمرًا تـَْهُجُرونَ :

النور

ُهَما ِماَئَة : الزَّانَِيُة َوالزَّاِين فَاْجِلُدوا ُكلَّ َواِحٍد ِمنـْ

9َجْلَدٍة 

2178

-3105الزَّاِين ال يـَْنِكُح ِإال زَانَِيًة أَْو ُمْشرَِكةً :
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138

:�ÌǶÉǰÈǳ�ÆǂÌºȈÈƻ�ÈȂÉǿ�ÌǲÈƥ�ÌǶÉǰÈǳ�¦čǂÈǋ�ÉǽȂÉƦÈǈÌÈŢ�Èȏ......11

3094ُقْل لِلُموِمِنَني يـَُغُضوا ِمَن اَْبَصارِِهم:

31...آبَاِئِهنَّ َوَال يـُْبِديَن زِيَنتَـُهنَّ ِإالَّ لِبـُُعولَِتِهنَّ َأوْ :

:�Ç ƢÈǷ�ÌǺ
ÊǷ�Çƨċƥ¦È®�ċǲÉǯ�ÈǪÈǴÈƻ�Éċɍ¦ÈÂ.......45154

الفرقان

4865..َوُهَو الَِّذي أَْرَسَل الرِّيَاَح ُنُشرًا بـَْنيَ َيَدْي َرْمحَِتهِ :

......َوأَنـْزَْلَنا ِمَن السََّماِء َماًء َطُهورًا:

  الشعراء

919590َعَرِيبٍّ ُمِبنيٍ بِِلَساٍن :

  السجدة

ُقْل يـَتَـَوفَّاُكْم َمَلُك اْلَمْوِت الَِّذي وُكَِّل ِبُكْم :

9

11167

1696....تـََتَجاَىف ُجُنوبـُُهْم َعْن اْلَمَضاِجِع   :

األحزاب
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96189َوأَْزَواُجُه أُمََّهاتـُُهمْ :

:�Êċɍ¦�Ê©ƢÈȇ¡�ÌǺ
ÊǷ�ċǺÉǰÊƫȂÉȈÉºƥ�ÊĿ�ȄÈǴÌºƬÉºȇ�ƢÈǷ�ÈÀÌǂÉǯÌ̄¦ÈÂ

َواحلِْْكَمِة 

34129

50133....َواْمرَأًَة ُمْؤِمَنًة ِإْن َوَهَبْت نـَْفَسَها لِلنَِّيبِّ :

53129..يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َال َتْدُخُلوا بـُُيوَت النَِّيبِّ :

�ÊËǪÈÌū¦�ÈǺفـََيْسَتْحِيي:
ÊǷ�ȆÊȈÌƸÈƬÌǈÈȇ�Èȏ�Éċɍ¦ÈÂ�ÌǶÉǰÌǼ

ÊǷ53163

56163ِإنَّ َهللا َوَمالَِئكَتُه ُيَصلُّوَن َعَلى النَِّيبِّ :

َوتـَوَكَّْل َعَلى احلَْيِّ الَِّذي َال َميُوُت َوَسبِّْح ِحبَْمِدِه :

...وََكَفى ِبِه ِبُذنُوِب ِعَباِدِه َخِبريًا

58

سبأ

1373..ْن َحمَارِيَب َوَمتَاثِيلَ يـَْعَمُلوَن لَُه َما َيَشاُء مِ :

نَـُهْم َوِممَّ : َناُهْم يـُْنِفُقونَوأَْمرُُهْم ُشوَرى بـَيـْ 38ا َرَزقـْ

  الصافات

9102138ِإّينِ أََرى ِيف اْلَمَناِم َأّينِ أَْذَحبُكَ :
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  ـرالــزم

:�ċľÈȂÈºƬÈºȇ�Éċɍ¦�ÌƪÉÈŤ�ÌÈŃ�ÊŖċǳ¦ÈÂ�ƢÈ
ÊēÌȂÈǷ�Èś

ÊƷ�Èǆ ÉǨÌºǻÈȋ¦

.....ِيف َمَناِمَها

42167

غافر

:�Éċɍ¦�ÈÊËĺÈ°�È¾ȂÉǬÈºȇ�ÌÀÈ¢�ÅȐÉƳÈ°�ÈÀȂÉǴÉºƬÌǬÈºƫÈ¢.....28

الشورى

َناُهْم يـُْنِفُقونَ : نَـُهْم َوِممَّا َرَزقـْ 3775َوأَْمرُُهْم ُشوَرى بـَيـْ

الدخان

949194ُذْق ِإنََّك أَْنَت اْلَعزِيُز اْلَكرِميُ :

الجاثیة

2182.....أَْم َحِسَب الَِّذيَن اْجتَـَرُحوا السَّيَِّئاتِ :

  األحقاف

:�¦È̄ƢÈǷ�ÊňÂÉ°È¢�
Êċɍ¦�ÊÀÂÉ®�ÌǺ

ÊǷ�ÈÀȂÉǟÌƾÈƫ�ƢÈǷ�ÌǶÉƬÌºȇÈ¢È°È¢�ÌǲÉǫ

.......َخَلُقوا ِمَن اَألْرضِ 

4196

دــــــحمــــم

95134فَِإَذا َلِقيُتُم الَِّذيَن َكَفُروا َفَضْرَب الرَِّقابِ :
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  احلجرات

911171َوال تـَْلِمُزوا أَنـُْفَسُكْم :

الذاریات

َناَها بِأَْيٍد : 947121َوالسََّماَء بـَنَـيـْ

الرحمن

968185انٌ مّ رُ وَ لٌ خنَْ وَ ةٌ هَ اكِ ا فَ مَ يهِ فِ :

الواقعة

979137َال َميَسُُّه إالَّ اْلُمَطهَُّرونَ :

احلشر

َوَمْن يُوَق ُشحَّ نـَْفِسِه َفُأولَِئَك ُهُم :

اْلُمْفِلُحوَن 

9

المجادلة

:�Éċɍ¦�
ÊǾÊƥ�ÈǮÊËȈÈÉŹ�ÌÈŃ�ƢÈ

ÊŠ�È½ÌȂċºȈÈƷ�È½ÂÉ ƢÈƳ�¦È̄
Ê¤ÈÂ..854

الصف

�Êċɍ¦.............14110َمْن أَْنَصارِي ِإَىل :
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الطالق 

:�ÈǺÌƳÉǂÌÈź�ÈȏÈÂ�ċǺ
ÊÊēȂÉȈÉºƥ�ÌǺ

ÊǷ�ċǺÉǿȂÉƳÊǂÌÉţ�Èȏ.....1129

ِئي يَِئْسَن ِمَن اْلَمِحيِض ِمْن ِنَساِئُكْم : َوالالَّ

ِإِن اْرتـَْبُتمْ 

4109

  التحرمي

6101يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُقوا أَنـُْفَسُكْم َوَأْهِليُكْم نَارًا:

القلم

9102.........َودُّوا َلْو ُتْدِهُن فـَُيْدِهُنوَن :

احلاقة

97121َكأَنـَُّهْم أَْعَجاُز َخنٍْل َخاِويَةٍ :

  املعارج

91362َوَفِصيَلِتِه الَِّيت تـُْؤِويهِ :

الجــن

:¦ÅƾÈƷÈ¢�
Êċɍ¦�ÈǞÈǷ�¦ȂÉǟÌƾÈƫ�ÈȐÈǧ�

ÊċÊɍ�ÈƾÊƳƢÈǈÈǸÌǳ¦�ċÀÈ¢ÈÂ.18130

المزمل

6....ِإنَّ نَاِشَئَة اللَّْيِل ِهَي َأَشدُّ َوْطًئا::
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740ِإنَّ َلَك ِيف النـََّهاِر َسْبًحا َطوِيًال ::

16126.............فـََعَصى ِفْرَعْوُن الرَُّسول::

المدثر

647.....َوَال َمتُْنْن َتْسَتْكِثرُ ::

القیامة

َنا بـََيانَه:: 19197ُمثَّ ِإنَّ َعَليـْ

االنسان

24104......َوالَ ُتِطْع ِمنُهْم آِمثاً َأوَْكُفورا   ::

النازعات

341....................َوالسَّاِحبَاِت َسْبحاً ::

اللیل

5151.........َفَأمَّا َمْن أَْعَطى::

الشمس

15.................َوَال َخيَاُف ُعْقَباَها:

البینة

6187ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن أَْهِل اْلِكتاِب َواْلُمْشرِِكنيَ :



277البحث الداليل يف أحكام القرآن أليب بكر بن العريب

القارعة

99164َفأُمُُّه َهاِويَةٌ :

فهرس اآلحادیث النبویة

الصفحة  الراوي   نص الحدیث

41 ال : سمع عائشة تدعو على سارق ، فقال«

.»تسبخي عنه بدعائك 

52 أن رجًال قال لعمر بن الخطاب رضي هللا «

هل سافرت :فقال له عمر.إن فالنا رجل صدق:عنه

:فهل كان بینك وبینه معاملة؟ قال:قال, ال :معه؟ قال

فأنت :قال, ال: فهل ائتمنته على شيء؟ قال:قال. ال

الذي ال علم لك به، أراك رأیته یرفع رأسه ویخفضه في 

»المسجد

57 »إن الدجال ممسوح الیمنى «
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61 :قال.یا سلمان؛ ال تبغضني فتفارق دینك«

»تبغض العرب:هللا؟ قالوكیف أبغضك یا رسول

64 سألت رسول هللا صلى هللا «:عن أبي ذر قال

:علیه وسلم عن أول مسجد وضع في األرض قال

,المسجد األقصى :ثم أي؟ قال: قلت, المسجد الحرام 

ثم األرض لك ,أربعون عاما:كم بینهما؟ قال: قلت

»مسجد فحیثما أدركتك الصالة فصل 

66 .....هللا صالًة بغیر َطُهورال یقبُل «

94 ال تتبع النظرة فإن األولى لك ولیست لك الثانیة    «

81 :ما اإلحسان؟ قال النبي صلى هللا علیه وسلم«

»أن تعبد هللا كأنك تراه؛ فإنك إن لم تكن تراه فإنه یراك

َكان یتَحنَُّث بغاِر حراءٍ «

112 �ُقْلت ِلعَ «
É
Ɠ ËŲ É±�ÉřÉŮ

ËœŕŕÉƎÍƊÉŷ�ÊČǙ§,�ËČǙ§�É¿ÍÃÉƁ�
Ëª ÍƔÉ£É±É£

:َتَباَرَك َوَتَعاَلى :�ËČǙ§�Ë±ËœŕÉŸÉŮ�ÍÁ
Ëƈ�É©ÉÃÍ±ÉƈÍƅ§ÉÃ�ŕÉſČŰ ƅ§�ČÁË¥

120 إنما أرضعتني المرأة ولم یرضعني : فقالت«

إنه :ل لها النبي  صلى هللا علیه وسلمفقا. الرجل

.»عمك فلیلج علیك 

164 إذ أرسل إلیه ,هللا علیه وسلموٕان النبي صلى «
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»فُهدم ُرئي الدخان یخرج منه 

165 »اهتّز العرش لموت سعد «

176 »مطل الغني ظلم «

184 »َال قطَع إال في ربع دینار فصاعدًا «

187 ؛ لو یا رسول هللا: قلت: وافقت ربي في ثالث«

»اتخذت من مقام إبراهیم مصلى 

188 »الطَُّهوُر َماُؤُه اْلِحلُّ َمْیَتُتُه ُهَو «

,یا أّماه «:وقد روي أن امرأة قالت لعائشة 

»إنما أنا أم رجالكملست لك بأم ، :فقالت

188 أن رسول هللا صلى هللا علیه «حدیث ابن عمر 

وسلم رأى في بعض مغازیه امرأة مقتولة فكره ذلك ، 

»ونهى عن قتل النساء والصبیان

205 »صدقة الخیل عن عفوت لكم«

218 أم سلمة �ÉÀ«َقاَلْت ُأمُّ َسَلَمَة،
ČƆÉŬÉÃ�

ËƌÍƔÉƆÉŷ�ÊČǙ§�Ƒ
ČƆÉŰ �Ë

Ì
ƓËŗČƊƅ§�ÍÁÉŷ, ََقال:

»َیْأِتیَها ُمْقِبَلًة َوُمْدِبَرًة إَذا َكاَنْت ِفي ِصَماٍم َواِحدٍ 

207 »من نام عن صالة أو نسیها فلیصلها إذا ذكرها «
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عمر استعمل ُقّدامة بن مظعون على  أن وروي

"البحرین؛ فقدم الَجاُرود على عمر، فقال إن قّدامة :

من یشهد على ما تقول؟ قال :فقال عمر,شرب فسكر

وذكر , " أبو هریرة یشهد على ما أقول:الَجاُرود

الحدیث

»¾ƔËŦÉ£�ÊÁÍ· Éŗ�É̈É°ÉƄÉÃ��ÊČǙ§�É½É̄ÉŰ«

213 األنصار كانوا إذا أن أناسا من« : روى الزهري

أهلوا بالعمرة لم َیُحل بینهم وبین السماء شيء ، فإذا 

خرج الرجل منهم بعد ذلك من بیته فرجع لحاجة ال 

یدخل من باب الحجرة من أجل سقف البیت أن یحول 

بینه وبین السماء؛ فیقتحم الجدار من ورائه

كنا بمدینة الروم ، :أبي عمران التجیبي قال

إلینا صفا عظیما من الروم ، فخرج إلیهم من فأخرجوا 

المسلمین مثلهم أو أكثر، وعلى أهل مصر عقبة بن 

عامر، وعلى الجماعة فضالة بن عبید ، فحمل رجل 

من المسلمین على صف الروم حتى دخل فیهم ، 

سبحان هللا ، یلقي بیده إلى :فصاح الناس وقالوا

التهلكة

217 "جابر من أتى امرأته في :كانت الیهود تقول:

"قبلها من دبرها جاء الولد أحول، فنزلت اآلیة 
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........فاطمُة ِقطعٌة ِمني«

هرس األشعارـــف

حرف الباء

  الصفحـــــة  الشاعـــــــــــر  البـــــــــــــيت الشــــــعــــــــــري 

79  جميبفلم يستجبه عند ذاك ***وداع دعا يا من جييب إىل الندى

حرف الثاء

    البـــــــــــــيت الشــــــعــــــــــري

الصفحةالشاعــــــر

205َكَطْوِف النََّصاَرى بِبَـْيِت اْلَوَثنِ ***َتطُوُف اْلُعَفاُة بِأَبـَْوابِهِ 

حرف اجليم

الصفحةالشاعــــــرالشــــــعــــــــــريالبـــــــــــــيت 
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113َنضرُب بالسيف ونرجو بالَفرج***حنُن بُنو َجعدَة أصحاُب الَفلْج 

حرف احلاء

الصفحة  الشاعــــــرالبـــــــــــــيت الشــــــعــــــــــري

101متقلدا سيفا ورحما*** الوغىورأيت زوجك يف 

يُْذِكُر اْجلَارَِح َما َكاَن اْجتَـرَحْ ***َذا ُجَباٌر ُمْنِضًجا ِميَسُمهْ 

حرف الدال

الصفحة  الشاعــــــرالبـــــــــــــيت الشــــــعــــــــــري

  84    وليت خياهلا مبىن يعود***أال زارت أهل مىن هجود

الراءحرف 

الصفحةالشاعــــــرالبـــــــــــــيت الشــــــعــــــــــري

83  وهللا يعلم أين صادق البصر***إين تومست فيك اخلري نافلة

156وَكفُّ الثُّريّا ِيف ُمالَءتِه اهلَْجر*حّىت َذوي الُعوُد يف الثَرى أقامْت به

ƢĔƢũ�¼ȂǇ�ÊǦ Ȉǈǳ¦�ǲÌǐÈǼƥ�Æ§ÂÉǂÈǓ***.................66

115أو واقع موقع ما قد ذكرا*** نكرة قابل أل مؤثرا 

حرف العني

الصفحةالشاعــــــرالبـــــــــــــيت الشــــــعــــــــــري
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ُهمُ  نَـْيَك َمْدَمعُ ***فَبانُوا فـُُلوالً ما َتذَكَُّر ِمنـْ 87ِمَن احلِْلِف ملَْ يـُْنَكْف لَِعيـْ

151واحلـــُــــــّر عبد إن قَـــــنَــــــــــع****ُحّر إن قَنِـــع العبُد 

151شيٌء َيشْني ِسَوى الّطَمع****فاْقِنع وال تـَْقَنع َفَما

حرف القاف

الصفحةالشاعــــــرالبـــــــــــــيت الشــــــعــــــــــري

136بـََلى َخاِلٌد إْن َملْ تـَُعْقه الَعَواِئق***َأالَ َهْل أََتى أُمَّ اُحلَوْيِرِث ُمْرَسل 

حرف الالم

الصفحةالشاعــــــرالبـــــــــــــيت الشــــــعــــــــــري

76َوأَْند يٌَة يـَْنَتابـَُها الَقْوُل َوالِفْعلُ ***وِفيِهْم َمَقاَماٌت ِحَساٌن ُوُجوُهُهمٍ 

193  لبيديسعى ويُلهيه األَملْ والفىت ***كلُّ شيء ما خال املوت َجَللْ 

84...........................قال هّجدنا فقد طال الّسرى

66  لنئوم الضحى مل تنتطق عن تفض.......................***

حرف  امليم

الصفحةالشاعــــــرلبـــــــــــــيت الشــــــعــــــــــريا

113وجرياٌن لَنا َكانُوا ِكرامَ ***فكيَف إذا مررُت بداِر قوٍم   

148إذا نزلت إحدى الليايل مبعظم **األنام حبكمهم هم وسط يرضى
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حرف النون

الصفحةالشاعــــــرالبـــــــــــــيت الشــــــعــــــــــري

      بدا سريها من ظاهر بعد باطن***بلى وثأى أفضى إىل كّل كثبة

حرف اهلاء

لصفحةا الشاعــــــر البـــــــــــــيت الشــــــعــــــــــري

152 َخافة َخلُفها وأماُمها***فـََغَدْت ِكالَ الَفْرَجْنيِ َحتَْسُب أنّه
َ
َمْوَىل امل

101 ***......................علفتها تبنا وماء باردا 

قد نلته إال التحية*** من كل ما نال الفىت 
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  فهرس األعالم

  الصفحةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رقم ـــــــــــــــــاألعالم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  )أ(

43..............................................................ُأيب بن كعب

  45..................................................................هريزْ األَ 

  52..............................................................ابن األنباري

  15..............................................................ابن أيب داؤد

  )ب(

  108..............................................................البطليوسي

  126..............................................................ابن بابشاد

  )ت(
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04....................................................................أبومتّام

  )ث(

04....................................................................ثعلب

  )ج(

  175........................................................جابر بن عبد هللا

  29........................................................اجلرجاين الشريف 

  29.................................................................اجلوهري

  175................................................................ابن جين

  )ح(

  119..........................................................احلسن البصري

  106................................................................أبوحيان

  )خ(

  04...................................................................خلليلا

  150...............................................................اخلفاجي

  )د(

  58.................................................................ابن دريد

  04..................................................................وديُ رْ الدُّ 

51................................................................ابن ِدحية



287البحث الداليل يف أحكام القرآن أليب بكر بن العريب

  )ر(

  95.............................................................ابن أيب الربيع

95........................................................الراغب األصفهاين

  )ز(

  53.........................................................الزبيدي أبوالفيض

  56..................................................................الزجاج

  56................................................................الزخمشري

  108................................................................الزركشي

  )س(

  89.................................................................ي دَ السُّ 

  04...................................................................سيبويه

04...............................................................ابن السرّاج

  143...............................................................السكاكي

  52.................................................................السيوطي

  )ض(

  119...............................................................الضحاك

  )ط(

  71.................................................................أبوطالب

  )ع(
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  63......................................................س رضي هللا عنهالعبا

  57................................................................ابن عباس

  57..........................................................عطاءبن أيب رباح

  29..................................................................العكربي

  26..................................................................أبوعبيدة

  54..................................................................أبوعمرو

  68..............................................................ابن عصفور

  63.......................................................ابن عادل الدمشقي

  )غ(

  07...................................................................الغزايل

  )ف(

27....................................................................الفرّاء

  59................................................................ابن فارس

  04...........................................................الفارسي أبوعلي

  )ق(

  61..................................................................ابن قتيبة

  )ك(

  120................................................................الكسائي

  124..............................................................ابن كيسان
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  )ل(

  ......................................................................لبيد

  )م(

  43..............................................................ابن مسعود

  43...................................................................جماهد

  04....................................................................املربد

  125....................................................................املازين

  94.....................................................................املرادي

  54...............................................................املفضل الضيب

  )ن(

  04....................................................................النحاس

  )ه(

  94..................................................................ابن هشام

  63.....................................................................اهلروي

  )ي(

  125..........................................................يوسف بن معزوز
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  بت املصادر واملراجعث

-برواية حفص  القرآن الكرمي.  

–لفحرف األ-                             

 ,) هـ911ت(كرعبد الرمحن بن أيب بالسيوطي جالل الدين , اإلتقان يف علوم القرآن-*

 .م1974 -هـ1394, ية العامة للكتاب اهليئة املصر , حممد أبو الفضل إبراهيم : حتقيق

, دار ابن حزم , عبد الكرمي حامدي , القواعد األصولية يف استنباط أحكام القرآنأثر -*

  .م 2008 – ـه1429,  1ط, لبنان  –بريوت 

علي حممد : حتقيق, ) ه 543ت(أبوبكر حممد بن عبد هللابن العريب , أحكام القرآن-*

 .د ت , د ط , لبنان–بريوت , دار املعرفة للطباعة والنشر, البجاوي 

علق عليه قدم له و , ) ه 543ت(كر حممد بن عبد هللابن العريب أبوب, أحكام القرآن-*

 -ه 1422,  1ط, مصر –القاهرة , والنشر والتوزيع املنار للطبع دار , حممد بكر إمساعيل 

 .  م 2002

حتقيق , ) ه543ت(ابن العريب أبوبكر حممد بن عبد هللا  , أحكام القرآن الصغرى -*

 .م2006 -ه1427,  1ط , بريوت  –دار الكتب العلمية , أمحد فريد املزيدي: وتعليق 
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حممد : حتقيق , ) هـ370ت (اجلصاص أبو بكر أمحد بن علي الرازي  ,أحكام القرآن -*

 .هـ 1405, بريوت  –دار إحياء الرتاث العريب , صادق القمحاوي 

قدم  ,) هـ458: ت (مجع البيهقي أبو بكر أمحد بن احلسني ,  أحكام القرآن للشافعي-*

 1994 -هـ  1414، 2ط , مصر - القاهرة, مكتبة اخلاجني ,حممد زاهد الكوثري :له 

 .م

) هـ504: ت(الكيا اهلراسي أبو احلسن  علي بن حممد بن علي الطربي ,  أحكام القرآن-*

1405، 2ط ,  دار الكتب العلمية ، بريوت,موسى حممد علي وعزة عبد عطية :حتقيق ، 

 .هـ 

, )هـ276 :ت(ابن قتيبة  أبو حممد عبد هللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري , أدب الكاتب-*

.ت  د, ط  د,مؤسسة الرسالة ,حممد الدايل: حتقيق 

أبو السعود ؛ حممد بن حممد بن مصطفى ,  إرشاد العقل السليم إىل مزايا الكتاب الكرمي-*

 .د ت  , د ط , بريوت  –دار إحياء الرتاث العريب , ) هـ982: ت(

: ت(الشوكاين حممد بن علي بن حممد ,  إرشاد الفحول إيل حتقيق احلق من علم األصول-*

,وويل الدين صاحل فرفور ,خليل امليس : قدم له  ,أمحد عزو عناية ، : حتقيق , ) هـ1250

 .م 1999 -هـ 1419 ,1ط , دار الكتاب العريب 

,آراء أيب بكر بن العريب الكالمية ومعه النص الكامل لكتاب العواصم من القوا صم-*

 .م2014,اجلزائر - دار كـردادة للنشر والتوزيع , عمار طاليب : دراسة وحتقيق 

, ) ه745ت (أبو حيان علي بن حممد األندلسي,  ارتشاف الضرب من لسان العرب-*

 1ط , مصر-القاهرة, مكتبة اخلاجني , رجب عثمان حممد ورمضان عبد التّواب : حتقيق

 .م1997-ه1418,
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دمشق , دار الشهاب , عماد الدين حممد الرشيد ,  ا يف بيان النصوصأسباب النزول وأثره-*

   .ه 1419,  سوريا -

كمال   :حتقيق , )هـ468 ت(الواحدي أبو احلسن علي بن أمحد  ,أسباب نزول القرآن-*

  ه ـ 1411، 1 ط ,بريوت –دار الكتب العلمية  ,بسيوين زغلول

, بريوت –دار الفكر , )هـ630ت (أبو احلسن علي بن أيب الكرم ابن األثري ,أسد الغابة -*

  .م1989 - هـ 1409

, ) هـ471ت (اجلرجاين أبوبكر عبد القاهر بن عبد الرمحن ,  أسرار البالغة يف علم البيان-*

د , د ط  ,دار املدين جبدة , املدين بالقاهرة مطبعة, أبوفهر حممود حممد شاكر: قرأه وعّلق عليه 

 .ت 

حممد باسل : حتقيق,)هـ538 ت(الزخمشري أبو القاسم حممود بن عمرو  ,أساس البالغة-*

 .م1998-هـ 1419،  1ط ,لبنان –دار الكتب العلمية ، بريوت,عيون السود 

حممد عبد الغين سعودي وحمسن أمحد , األسس العلمية لكتابة رسائل املاجستري والدكتوراه -*

 .م  1992, القاهرة , األجنلو املصرية  مكتبة, اخلضريي 

, ) ه911ت(جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطيّ ,يف النحو األشباه والنظائر-*

 .م1985, بريوت ,  مؤسسة الرسالة  , 1ط , عبد العال سامل مكرم : حتقيق 

 عبد السالم حممد هارون: تـحقيق, ) هـ 321ت (ابن دريد أبو بكر بن احلسن ,  االشتقاق-*

 .م1991-هـ  1411،  1ط ,لبنان –، بريوت  دار اجليل, 

أمحد : تـحقيق, ) هـ244ت (ابن السكيت أبو يوسف يعقوب بن إسحاق , إصالح املنطق-*

 .م1970,  3ط ,مصر , دار املعارف , حممد شاكر وعبد السالم حممد هارون 

دار اخللدونية للنشر والتوزيع , مصطفى أكرور ,أصول منهج التفسري الفقهي نشأته وتطوره -*
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 .م 2014- هـ 1435, اجلزائر  –القبة القدمية , 

, دار املعرفة  , ) هـ483: ت(السرخسي حممد بن أمحد بن أيب سهل ,  أصول السرخسي-*

 .د ت  , لبنان - بريوت

املكتبة , عبد هللا ربيع عبد هللا حممد :تدقيق وتصحيح , حممد أبو النور زهري ,  أصول الفقه-*

 .م 2011 –ه 1432, 1ط , مصر  -القاهر, األزهرية للرتاث 

, دار الطليعة للطباعة والنشر , مهدي فضل هللا ,  أصول كتابة البحث وقواعد التحقيق-*

 .م 1998,  2ط , لبنان  –بريوت 

عادل أمحد عبد : حتقيق, ) هـ 852ت (ابن حجر العسقالين,متييز الصحابةاإلصابة يف -*

  .هـ  1415, 1ط , بريوت –دار الكتب العلمية , املوجود وعلى حممد معوض

:حتقيق ,) هـ316: ت(ابن السراج أبوبكر حممد بن السري بن سهل ,  األصول يف النحو-*

 .د ت  , بريوت  –لبنان مؤسسة الرسالة ، : الناشر , عبد احلسني الفتلي 

عبد املنعم : علق عليه , ) هـ338: ت(النحاس أبو جعفرأمحد بن حممد ,  إعراب القرآن-*

 .هـ  1421، 1ط , خليل إبراهيم ، دار الكتب العلمية ، بريوت 

ط , دار العلم للماليني, ) ه1396ت(الزركلي خري الدين بن حممود بن حممد ,  األعالم-*

 .م  2002,  15

, )ه672ت (ابن مالك أبوعبد هللا حممد بن عبد هللا , ألفية ابن مالك يف النحو والصرف -*

مكتبة دار املنهاج للنشر والتوزيع ,سليمان بن عبد العزيز بن عبد هللا العيوين :حققها وخدمها 

  .ه 1432,السعودية  –الرياض , 1ط ,

 - بريوت , دار املنهاج للنشر والتوزيع ,  عبد هللا بن بية ,أمايل الدالالت وجمايل االختالفات -*

  .م 2014 –ه 1435,  3ط ,  لبنان
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بريوت , دار املنهاج للنشر والتوزيع , عبد هللا بن بية ,  أمايل الدالالت وجمايل االختالفات -*

  .م 2014 –ه 1435,  3ط , لبنان  -

حممود  : حتقيق, )هـ542: ت(ضياء الدين هبة هللا بن علي بن محزة, أمايل ابن الشجري-*

  . م 1991 - هـ  1413، 1 ط, مكتبة اخلاجني، القاهرة , حممد الطناحي 

جملس دائرة املعارف , عبد الرمحن بن حيىي املعلمي : حتقيق , ابن السمعاين , األنساب-*

 .م1962-ه1382,  1ط , حيدر آباد  –العثمانية 

: ت(األنباري أبو الربكات عبد الرمحن بن حممد ,  اإلنصاف يف مسائل اخلالف بني النحويني-*

 .م 2003 -هـ1424,  1ط , املكتبة العصرية  ,)هـ577

, املؤسسة احلديثة للكتاب, رخمايل ميشال عازا, اهتمامات علم الداللة يف النظرية والتطبيق -*

 .م 2012 ,1ط , لبنان 

ابن هشام أبوحممد عبد هللا بن يوسف  , إىل ألفية ابن مالكأوضح املسالك -*

دار الفكر للطباعة والنشر , راجعه وصححه بركات يوسف هبود , ) ه761ت(األنصاري

 .م 2007- ه1428, بريوت ,والتوزيع 

, ) هـ739: ت(القزويين ، أبو املعايل حممد بن عبد الرمحن  ,اإليضاح يف علوم البالغة-*

 .د ت ,  3ط ,بريوت –دار اجليل ,عبد املنعم خفاجي  حممد:حتقيق 

, ) هـ 646ت (ابن احلاجب أبو عمرو عثمان بن أيب بكر , اإليضاح يف شرح املفصل-*

- ه1434, 3ط , دار سعد الدين للطباعة والنشر والتوزيع , إبراهيم حممد عبد هللا: ـحقيقت

  . م 2013

 –حرف الباء-

, ) ه1391ت (عبد املتعال الصعيدي ,  املفتاح يف علوم البالغةبغية اإليضاح لتلخيص -*
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.م 2005-هـ1426 , 16ط , مكتبة اآلداب 

-املكتبة العصرية صيدا, أبو جعفر  الضيب,  بغية امللتمس يف تاريخ رجال أهل األندلس-*

.م 2005 -ه1426,  1ط , بريوت 

عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي جالل الدين ,  بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحويني-*

 -ه1426, 1ط  ,القاهرة  –مكتبة اخلاجني : الناشر, علي حممد عمر : حتقيق , ) هـ911ت(

.م 2005

صدقي حممد : حتقيق , ) هـ745 ت( علي بن حممدأبو حيان أثري الدين ,  البحر احمليط-*

.هـ  1420, لبنان -بريوت, دار الفكر , مجيل 

دار , ) هـ794 ت( ,الزركشي بدر الدين حممد بن عبد هللا,  البحر احمليط يف أصول الفقه-*

.م 1994 -هـ 1414،  1ط , الكتيب 

مكتبة اآلداب علي , عطية مجعة هارون هارون ,  البحث البياين يف تفسري البحر احمليط-*

.م 2012 –ه 1433,  1ط , مصر –القاهرة , حسن 

جودة : حتقيق, ) ه77ت(أبوالفداء إمساعيل بن عمر الدمشقي , ابن كثري,  والنهايةالبداية -*

. م2006,  1ط , القاهرة  -دار ابن اهليثم , حممد جودة وحممد حسين شعراوي 

حممد : حتقيق, ) هـ794 ت(الزركشي بدر الدين حممد بن عبد هللا , القرآنالربهان يف علوم-*

 -هـ  1376،  1ط, دار إحياء الكتب العربية عيسى الباىب احلليب وشركائه , أبو الفضل إبراهيم 

  .م  1957

دار التوفيقية , حممود رأفت اجلمال: حتقيق , ابن األنباري ,  البيان يف غريب إعراب القرآن-*

  .م2010,مصر  -القاهرة , للرتاث 
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الفريوزآبادى جمد الدين أبو طاهر حممد بن يعقوب ,  أئمة النحو واللغةالبلغة يف تراجم -*

.م 2000 -هـ1421,  1ط, دار سعد الدين للطباعة والنشر والتوزيع , )هـ817ت(  

–حرف التاء-

,الزَّبيدي أبو الفيض حممد بن حممد بن عبد الرزاق ,تاج العروس من جواهر القاموس-*

 .د ت  , د ط , دار اهلداية  , جمموعة من احملققني : حتقيق , ) هـ1205: ت(امللّقب مبرتضى

 :حتقيق ,)ه  616ت (ء عبد هللا بن احلسني العكربي أبو البقا,التبيان يف إعراب القرآن-*

 .د ط ود ت  ,وشركاه  الناشر عيسى احلليب, اويعلي حممد البج

, الدار التونسية للنشر , ) هـ1393 ت(حممد الطاهر بن عاشور التونسي , التحرير والتنوير-*

 .ه  1984 ,تونس

قطب الدين حممد بن حممدالرازي ,  حتريرالقواعد املنطقية يف شرح الرسالة الشمسية-*

 .م 2013, 1ط , بول إسطمن, املكتبة اهلامشية , ) ه766ت(

ط , القاهرة , مكتبة اخلاجني , رمضان عبد التواب ,  التطور اللغوي مظاهره وعلله وقوانينه-*

 .م 1997 –ه 1417,  3

, رمضان عبد التواب : إخراج وتعليق وتصحيح , برجشرتاسر,  التطور النحوي للغة العربية-*

 .م 2003 –ه 1423,  4ط , القاهرة , مكتبة اخلاجني 

دار , جمموعة من العلماء  :حتقيق, ) ه816ت(الشريف اجلرجاين علي بن حممد,  التعريفات-*

 .م 1973 –ه 1403,بريوت , الكتب العلمية 

دار العلوم , منصور كايف ,  تفسري آيات األحكام من القرآن الكرمي بني النظرية والتطبيق-*

 .م2012,اجلزائر –عنابة ,للنشر والتوزيع 

 -ه1424 ,مكتبة مصعب بن عمري اإلسالمية, حسني الذهيب حممد, التفسري واملفسرون-*
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 .م 2002

للنشر عامل الكتب احلديث , ǂĔ�Ä®Ƣǿ,التفسري اللغوي االجتماعي للقراءات القرآنية-*

 .م 2008 –ه 1429, 1ط, والتوزيع 

للطباعة  التنوير دار, سنعلي حامت احل, )الغزايل منوذجا( التفكريالداليل يف الفكر اإلسالمي-*

  .م 2012,  1ط , لبنان -بريوت, والنشروالتوزيع 

*-ƨǤǴǳ¦�Ƥ ȇǀ ē, دار , حممد عوض مرعب :حتقيق,)هـ370 ت(األزهري أبومنصورحممد بن أمحد

  .م 2001، 1ط , بريوت  –إحياء الرتاث العريب 

–حرف اجليم -

أمحد : حتقيق, )هـ310ت (الطربي أبو جعفر حممد بن جرير , جامع البيان يف تأويل القرآن-*

  .م  2000 -هـ  1420، 1ط , مؤسسة الرسالة, حممد شاكر

سامل :حتقيق, ) ه671ت (القرطيب أبو عبد هللا حممد بن أمحد ,  اجلامع ألحكام القرآن-*

  .م 2000-ه1420,  1ط ,  لبنان-بريوت, دار الكتب العلمية , مصطفى البدري 

ومؤسسة , بريوت  - دمشق , دار الرشيد, حممود صايف, اجلُدول يف اإلعراب وصرفه وبيانه-*

  .م 1995 - ه 1416,  3ط , لبنان  -بريوت , اإلميان 

قّدم له صالح الدين , احلميدي أبو عبد هللا فتوح , جذوة املقتبس يف ذكر وّالة األندلس-*

  .م 2004 -ه 1425,  1ط , بريوت  –صيدا , املكتبة العصرية , اهلواري 

, ) ه 771ت (تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي ,  مجع اجلوامع يف أصول الفقه -*

 –ه 1424 , 2ط ,لبنان  –دار الكتب العلمية بريوت , عبد املنعم خليل إبراهيم : تعليق 

  .م 2003
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حتقيق عبد السالم , ) ه456ت (ابن حزم أبو حممد علي بن أمحد, مجهرة أنساب العرب-*

  .م2010,  7ط , القاهرة  –دار املعارف , هارون 

, رمزي منري بعلبكي : حتقيق , ) ه321ت(ابن دريد حممد بن احلسن األزدي,  مجهرة اللغة-*

  .م 1987,  1ط , بريوت  –دار العلم للماليني 

مجعها وقرأها ووثقها حممد الطاهر  ,الشيخ حممد الطاهر بن عاشور مجهرة مقاالت ورسائل -*

  .م 2010 -ه1436,  1ط , األردن –دار النفائس للنشر والتوزيع , امليساوي 

فخر : حتقيق , ) هـ170 ت(أبو عبد الرمحن بن أمحد الفراهيدي اخلليل, اجلمل يف النحو-*

.م1995 -هـ 1416،  5ط , الدين قباوة 

) هـ749: ت(املرادي أبو حممد بدر الدين حسن بن قاسم  ,  الداين يف حروف املعاين اجلىن-*

،  1ط , لبنان  –دار الكتب العلمية ، بريوت , فخر الدين قباوة وحممد ندمي فاضل : حتقيق , 

.م 1992 -هـ  1413

–رف احلاءح-

محن بن أيب بكر الر السيوطي جالل الدين عبد , حسن احملاضرة يف أخبار مصر والقاهرة-*

 . م2007 -ه1427,  1ط  ,هرةالقا ,مكتبة اخلاجني, علي حممد عمر : حتقيق, )هـ911ت(

-اءحرف اخل-

, حممد علي النجار : حتـقيق, )هـ392ت (بو الفتح عثمان بن جين ، ابن جين أاخلصائص-*

  .د ت ,  4ط , اهليئة املصرية العامة للكتاب 

, ) هـ837 ت(ابن حجة احلموي أبو بكر بن علي بن عبد هللا ,خزانة األدب وغاية األرب -*

  .م2004 ,دط , لبنان– بريوت, دار البحار ,عصام شقيو: حتقيق
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 ,  )هـ1093ت(البغدادي عبد القادر بن عمر , خزانة األدب ولب لباب لسان العرب-*

  .م1997 -هـ  1418،  4ط, ي، القاهرةمكتبة اخلاجن, عبد السالم حممد هارون: حتقيق 

 – الدحرف ال-

  .القاهرة –داراحلديث , حممد عبد اخلالق عضيمة ,  دراسات ألسلوب القرآن الكرمي-*

 - هـ 1379 , 1ط , دار العلم للماليني , صبحي إبراهيم الصاحل ,  دراسات يف فقه اللغة-*

  .م1960

ه 1420, 1ط  ,القاهرة ,مكتبة اآلداب, م علي كمال الدينحاز , دراسة يف علم األصوات-*

  .م 1999 –

, 1ط , لندن, مؤسسة السياب, فات فيصل املناععر , دراسة يف أساليب النحو العريب -*

  .م2013

-ه1418,مصر –القاهرة , عامل الكتب ,أمحد خمتار عمر, دراسة الصوت اللغوي-*

   .م1997

  .م 1980,  4ط , مكتبة األجنلو املصرية , إبراهيم أنيس ,  داللة األلفاظ-*

, عية للطباعة والنشروالتوزيعالدار اجلام, محوده  طاهر سليمان,  دراسة املعىن عند األصوليني-*

  .د ت , د ط 

 مكتبة ,كرمي حسان الدين ,) التواصل يف ودوره الصوت لداللة لغوية دراسة( الصوتية الداللة-*

  . م 1990 املصرية ، األجنلو

  .م  1985, عّمان  ,دار الضياء ,  جماهدعبد الكرمي ,الداللة اللغويّة عند العرب-*

 دائرة احلارثي ، صفية أبو الوهاب عبد ,الكرمي القرآن لتفسري مأمون منهج السياق داللة-*

  . ه  1409 , 1ط , عمان  املدنية، والوثائق املكتبات
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  .هـ 1424,  1ط , جامعة أم القرى , ردة هللا الطلحي  ,   داللة السياق-*

, دار التدمرية, يعقوب بن عبد الوهاب الباحسني ,الت األلفاظ يف مباحث األصولينيدال-*

  .م 2013-ه1434, 1ط , السعودية ,الرياض 

, علي حسن الطويل ,  الدالالت اللفظية وأثرها يف استنباط األحكام من القرآن الكرمي-*

  .م 2006 –ه 1467, 1ط , دار البشائر اإلسالمية 

برهان الدين إبراهيم بن علي ,ابن فرحون ,  املذهب يف معرفة أعيان علماء املذهب الديباج-*

 - بريوت , دار الكتب العلمية , مامون بن حميي الدين اجلنان : حتقيق ,)ه799ت(بن حممد

  .م 1996 -ه 1417, 1ط , لبنان 

أمحد خمتار : حتقيق, ) هـ350: ت(الفارايب أبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم ، ,ديوان األدب-*

  .م 2003 -هـ  1424 ,القاهرة  ,مؤسسة دار الشعب للصحافة والطباعة والنشر,عمر 

,محدو طّماس:اعتىن به, )هـ41: ت(لِبيد بن ربيعة بن مالك,ديوان لبيد بن ربيعة العامري-*

  .م 2004 -هـ  1425،  1ط, دار املعرفة

ط , لبنان –بريوت , دار الكتب العلمية , علي فاعور:شرحه وضبطه,  ديوان الفرزدق-*

.م 1987- ه1408, 1  

–بريوت , دار الكتب العلمية , أمحد حسن بسبح : قدم له وشرحه , ديوان ذي الرمة-*

.م 1995-ه1415, 1ط , لبنان   

, لبنان-بريوت, دار الكتاب العريب, مد التوجني حم: حتقيق, ديوان أيب طالب بن عبد املطلب-*

  .م 1994 –ه 1414, 1ط 

.دت , د ط , لبنان–بريوت ,دار صادر, ديوان ابن املعتز-*  

–ف الراءر ح-
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دار  , حممد حمسن بومشال , يف كتابه املسالك يف شرح موطأ مالك  ردود ابن العريب الفقهية-*

 .م 2014 -ه1435 ,1ط ,سحنون للنشر والتوزيع 

–ايز حرف ال-

, ) هـ328 ت(ابن األنباري أبو بكر حممد بن القاسم ,الزاهر يف معاين كلمات الناس-*

 . 1992-هـ  1412،  1ط  ,بريوت  –مؤسسة الرسالة , حامت صاحل الضامن : حتقيق

 – نيسحرف ال-

: دراسة وحتقيق , ) ه392ت(ابن جين ؛ أبو الفتح عثمان بن جين ,  سر صناعة اإلعراب-*

  .م1993- ه1413 ,2ط , دمشق , دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع, حسن هنداوي 

: حتقيق, ) هـ748ت( ¢ÀƢǸưǟ�Ǻƥ�ƾŧ¢�Ǻƥ�ƾǸŰ�ƅ�ƾƦǟ�Ȃƥلذهيب ا, سري أعالم النبالء-*

   .م1985  -هـ 140,  2ط , مؤسسة الرسالة, احملققني بإشراف شعيب األرناؤوط جمموعة من

مؤسسة , عرفات فيصل املناع, دراسة يف أساليب النحو العريب,  السياق واملعىن-*

. م2013, 1ط , لندن,  السياب  

 , 1ط , اجلزائر –العلمة , دار احلكمة للنشر والتوزيع , مسعود بودوخة ,  السياق والداللة-*

  . م 2012

حتقيق , )هـ303ت (عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن علي النسائي  أبو, سنن النسائي-*

  م  2001 -هـ  1421, 1ط , بريوت –مؤسسة الرسالة ,حسن عبد املنعم شليب :وخرجه

ِجْستاين ,سنن أيب داود-* حممد حميي : حتقيق, )هـ275ت (أبو داود سليمان بن األشعث الّسِ

  .دت , د ط, بريوت –املكتبة العصرية، صيدا , الدين عبد احلميد
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أمحد حممد : حتقيق وتعليق, )هـ279ت (، أبو عيسى حممد بن عيسى الرتمذي سنن الرتمذي-*

, مصر ,شركة مكتبة ومطبعة مصطفى احلليب , شاكر وحممد فؤاد عبد الباقي وإبراهيم عطوة عوض

  .م 1975 - هـ  1395، 2ط 

-حرف الشني-

عبد : تعليق, ) هـ1360ت (حممد بن سامل خملوف ,  املالكيةشجرة النور الزكية يف طبقات -*

�ŅƢȈƻ�ƾȈĐ¦ , م  2003 -هـ  1424 ,1ط  ,لبنان ,دار الكتب العلمية.

) هـ1089ت( عبد احلي بن أمحد بن حممدابن العماد ,  شذرات الذهب يف أخبار من ذهب-*

  .م 1986 -هـ 1406  , 1ط  ,بريوت  –دمشق  ,دار ابن كثري, حممود األرناؤوط : حتقيق, 

:قدم له وعّلق عليه ,)ه1315ت(أمحدبن حممد احلمالوي,  شذا العرف يف فن الصرف-*

  .د ت , د ط , الرياض  ,دار الكيان للطباعة والنشر ,حممد بن عبد املعطي 

د , إدارة الطباعة املنريية, )هـ502 ت(حيىي بن علي التربيزي أبوزكريا,شرح القصاِئد العشر-*

,تونس ,الدار التونسية للنشر  ,)هـ1393 ت(حممد الطاهر بن عاشور التونسي , هـ 1352 ,ط

  .هـ 1984

: حتقيق , )هـ 421ت(املرزوقي أبو على أمحد بن حممد بن احلسن ,  شرح ديوان احلماسة-*

  .م  2003 - هـ  1424، 1ط , لبنان  –دار الكتب العلمية ، بريوت , غريد الشيخ

إميل بديع : قدم له ,)هـ643 ت(، ابن يعيش أبو البقاء حممد بن علي املفصلشرح -*

  .م 2001 -هـ  1422،  1ط  ,لبنان –دار الكتب العلمية ، بريوت , يعقوب 

حممد :حتقيق, )هـ686 ت(اإلسرتاباذي حممد بن احلسن الرضي , شرح شافية ابن احلاجب-*

, لبنان –دار الكتب العلمية بريوت , عبد احلميد نور احلسن وحممد الزفزاف وحممد حمىي الدين 

  .م 1975 -هـ  1395
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) هـ715 ت(حسن بن حممد بن شرف شاه احلسيين األسرتاباذي ,  شرح شافية ابن احلاجب-*

 -هـ 1425 ,1ط , مكتبة الثقافة الدينية , عبد املقصود حممد عبد املقصود : حتقيق, 

.م2004

إبراهيم بن  :حتقيق ,)هـ442 ت(القاسم عمر بن ثابت الثمانيين أبو , شرح التصريف-*

م1999-هـ1419، 1ط , مكتبة الرشد , سليمان البعيمي

مصطفى : حتقيق, )هـ616 ت(العكربي أبو البقاء عبد هللا بن احلسني , شرح ديوان املتنيب-*

.د ت , د ط , بريوت  –دار املعرفة , عبد احلفيظ شليب , راهيم األبياريإب, السقا

اجلرجاوي خالد , شرح العوامل املائة النحوية يف أصول العربية لعبد القاهر للجرجاين-*

ط ,لبنان  –دار الكتب العلمية بريوت ,حممد عبد السالم شاهني  :حتقيق, )ه 905ت(األزهري

.م  2014 ,1

الوقاد زين الدين, شرح التصريح على التوضيح أو التصريح مبضمون التوضيح يف النحو-*

ط ,لبنان - بريوت, دار الكتب العلمية ,) هـ905 ت(خالد بن عبد هللا بن أيب بكر اجلرجاوي

.م 2000 - هـ1421, 1

دار , علي موسى الشوملي :حتقيق, املوصلي عبد العزيز بن مجعة , شرح ألفية ابن معطي -*

  م2007, 1ط  ,اجلزائر–حسني داي ,البصائر للنشر والتوزيع

عبد هللا بن مالك الطائي ابن مالك حممد بن , د وتكميل املقاصدشرح تسهيل الفوائ-*

  .ت د, دط  ,مصر-القاهرة,املكتبة التوفيقية , أمحد السيد سيد أمحد علي  :حتقيق, )ه672ت(

 ت(، عبد هللا بن عبد الرمحن العقيلي املصري شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك-*

القاهرة، دار مصر للطباعة ،  - دار الرتاث , حممد حميي الدين عبد احلميد : حتقيق , )هـ769

.م1980 -هـ  1400, 20ط , سعيد جودة السحار وشركاه 
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,  )هـ761 ت(، ابن هشام أبو حممد عبد هللا بن يوسف شرح قطر الندى وبل الصدى-*

  .ه 1383،  21ط  , القاهرة , حممد حمىي الدين عبد احلميد : حتقيق

: حتقيق, )هـ672 ت(بن عبد هللا بن مالك الطائي  ابن مالك حممد, شرح الكافية الشافية-*

جامعة أم القرى مركز البحث العلمي وإحياء الرتاث اإلسالمي كلية , عبد املنعم أمحد هريدي

  .د ت , 1ط , الشريعة والدراسات اإلسالمية مكة املكرمة 

املتويل : حتقيق, )ه972 ت(الفاكهي  عبد هللا بن أمحد , يف النحوشرح كتاب احلدود -*

.م 1993 –ه 1414, 2ط , مصر  –القاهرة , مكتبة وهبة , رمضان أمحد الدمريي 

 ت(األمشوين نور الدين علي بن حممد بن عيسى ,  شرح األمشوين على ألفية ابن مالك -*

.مـ1998 - هـ1419, 1ط , لبنان  -بريوت, ار الكتب العلمية د, )هـ900

حممد خليل عبد العزيز  :حتقيق ,)ه889ت(للسنهوري, شرح اآلجرومية يف علم العربية-*

 - ه1427, 1ط ,مصر  –القاهرة  ,لطباعة والنشر والتوزيع والرتمجةدار السالم ل, شرف

  .م 2006

طه عبد  :حتقيق, )هـ684 ت(القرايف شهاب الدين أمحد بن إدريس , شرح تنقيح الفصول-*

.م1973 -هـ  1393، 1ط , شركة الطباعة الفنية املتحدة , الرؤوف سعد 

  - ادصحرف ال-

احلسني أمحد بن فارس أبو  ,الصاحيب يف فقه اللغة العربّية ومسائلها وسنن العرب يف كالمها-*

 -هـ 1418 ,1ط  ,وتبري , ّيةدار الكتب العلم, أمحد حسن بسج: تعليق, )هـ 395ت (

  .م  1997

, ) هـ393ت (اجلوهري أبونصر إمساعيل بن محاد , )تاج اللغة وصحاح العربية( الصحاح-*

.م 1987 -  هـ 1407, 4ط , بريوت  ,دار العلم للماليني , أمحد عبد الغفور عطار: حتقيق
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ط ,لبنان –بريوت , عامل الكتب , أبو عبدهللا حممد بن إمساعيل البخاري , صحيح البخاري-*

  .م 1982 -هـ1402، 2

, حممد فؤاد عبد الباقي:حتقيق , )هـ261ت (أبو احلسن مسلم بن احلجاج , صحيح مسلم-*

  .دت , د ط , بريوت  –دار إحياء الرتاث العريب 

: حققه وخرج أحاديثه, )هـ354ت (أبو حامت حممد بن حبان بن أمحد , صحيح ابن حبان-*

  .م 1988 - هـ  1408، 1ط , مؤسسة الرسالة، بريوت, شعيب األرنؤوط 

  .م 1996لبنان  - بريوت, دار الصداقة العربية , يزيرة سقال , الصرف وعلم األصوات  -*

ابن بشكوال ؛ أبو , يف تاريخ أئمة األندلس وعلمائهم وحمدثيهم وفقهائهم وأدبائهم الصلة-*

 -ي دار الغرب اإلسالم, بشار عواد معروف : قيق حت, القاسم خلف بن عبد امللك بن مسعود 

  .م 2010,تونس 

, )  هـ395ت (احلسن بن عبد هللا العسكرّي أبو هالل  ,؛ الكتابة والشعر الصناعتني -*

 1971, القاهرة ,  مطبعة الباّيب احللّيب ـ,حمّمد علّي البجاوّي وحمّمد أبو الفضل ابراهيم : حتقيق

.  م 

-حرف الضاد-

دار القلم , عبد الرمحن حسن حبنكة امليداين ,  ضوابط املعرفة وأصول االستدالل واملناظرة-*

      .م 2011-ه 1432 , 12ط , و دمشق 

-اءطحرف ال-

, ) ه911ت(جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر  السيوطي,  طبقات املفسرين العشرين-*

  .ه1396, الطبعة األوىل  , القاهرة  –مكتبة وهبة , علي حممد عمر:حتقيق



306البحث الداليل يف أحكام القرآن أليب بكر بن العريب

, )هـ379ت(الزبيدي أبوبكر حممد بن احلسن بن عبيد هللا , واللغوينيطبقات النحويني -*

.د ت ,  2ط , دار املعارف , حممد أبو الفضل إبراهيم: حتقيق  

دار , )هـ945ت (الداوودي حممد بن علي بن أمحد , طبقات املفسرين للداوودي-*

.دت ,بريوت –الكتب العلمية   

العلوي  حيىي بن محزة بن علي بن , حقائق اإلعجازالطراز املتضمن ألسرار البالغة وعلوم -*

  .هـ  1423،  1ط , بريوت  ,املكتبة العصرية , ) هـ745: ت(إبراهيم

 – نيعحرف ال-

  :حتقيق وتعليق , ) هـ458 ت(القاضي أبو يعلى حممد بن احلسني,  العدة يف أصول الفقه-*

  .م  1990 -هـ  1410, 2ط ,  أمحد بن علي بن سري املباركي

, )ه748 ت(الذهيب مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان,  العقدالثمني يف تراجم النحويني-*

.م 2004- ه1425, القاهرة , احلديث  دار, حيىي مراد :حتقيق 

حممود جاسم :حتقيق , ) هـ381 ت(حممد بن عبد هللابن الوراق أبو احلسن, علل النحو-*

  .م 1999 -هـ  1420،  1ط , السعودية  –الرياض , مكتبة الرشد ,حممد الدرويش 

ط , الشارقة  –اإلمارات , مكتبة الصحافة , خليل الكبيسي ,  علم التفسري أصوله وقواعده-*

.م 2008 -ه1427,  1

  .م 1998,  5ط , القاهرة  –عامل الكتب , أمحد خمتار عمر  ,علم الداللة -*

  .طد, م 1985بغداد , املركزي لعمال مطبعة ا, باملر، ترمجة جميد املاشطة ,علم الداللة -*

  .م 1996, سورية-دمشق, دار الفكر, فايز الداية, علم الداللة العريب النظرية والتطبيق -*

  م1997, 2ط , القاهرة  ,دار الفكر العريب ,حممود السعران ,علم اللغة مقدمة للقارئ العريب -*
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بغداد  ,دار إسحاق العربية , يوئيل يوسف عزيز : ترمجة, ل دي سوسري ,  علم اللغة العام-*

  . م 1985

املكتبة , أمحد عبد التواب الفيومي ,ى القرآن الكرميعلم الداللة اللغوية دراسة تطبيقية عل-*

.م 2010,  1ط , القاهرة , األزهرية للرتاث 

مهدّي  :حتقيق, )هـ 175ت (هيدّي اخلليل بن أمحد الفرااخلليل أبو عبد الرمحن , العني-*

.د ط و د ت , دار ومكتبة اهلالل , املخزومّي و إبراهيم السامرّائّي 

قّدم له حمب  ,) ه553ت(ابن العريب أبوبكر حممد بن عبد هللا  ,  العواصم من القواصم-*

, اململكة العربية السعودية  ,زارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد و , الدين اخلطيب 

   .ه 1419,  1ط 

  – نيغحرف ال -

دار  ,ماهر زهري جرار : حتقيق , ) ه544ت(عياض بن موسىعـياض أبوالفضل ,  الغنية-*

  . ه  1140,  2ط , بريوت  – الغرب اإلسالمي

 –الفاءف حر -

بيت هللا : حتقيق , ) هـ395 ت(العسكري أبو هالل احلسن بن عبد هللا ,  الفروق اللغوية-*

  .هـ 1412،  1ط , مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة جلماعة املدرسني , بيات 

, لبنان  –بريوت , صيدا , املكتبة العصرية , حممد أسعد النادري, فقه اللغة مناهله ومسائله-*

  .م 2012 –ه 1433

دار , إبراهيم رمضان : حتقيق, )هـ438 ت(الندمي أبو الفرج حممد بن إسحاق ابن, الفهرست-*

  .م  1997 - هـ  1417,  3ط ,لبنان  –املعرفة بريوت 
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: حتقيق, )هـ764ت (صالح الدين حممد بن شاكر بن أمحد بن عبد الرمحن, فوات الوفيات-*

  .م 1974,  1ط, بريوت  –دار صادر  ,إحسان عباس

–حرف القاف-

, حممد السليماين : حتقيق , ) هـ543ت(ابن العريب أبوبكر حممد بن عبد هللا  , قانون التأويل-*

  .م  1996 -هـ  1406, 1ط  ,السعودية -جدة  ,دار القبلة للثقافة اإلسالمية 

مكتب : حتقيق , ) هـ  817ت (جمد الدين حمّمد بن يعقوب الفريوزآبادّي ,القاموس احمليط-*

مؤسسة الرسالة للطباعة , حممد نعيم العرقُسوسي : حتقيق الرتاث يف مؤسسة الرسالة بإشراف

   .م 2005 -هـ  1426،  8ط ,لبنان  –والنشر والتوزيع ، بريوت 

دار ابن , أمحد أحمرزي علوي , املالكيالقاضي أبو بكر بن العريب وجهوده يف خدمة الفقه -*

  .م 2013-ه  1434, 1ط ,لبنان  –بريوت , حزم 

 –بريوت ,دارابن كثري للطباعة والنشر , فاضل صاحل السامرائي, قبسات من البيان القرآين-*

  . م 2013 –ه 1434 , 1ط, لبنان 

, ) هـ543ت(ابن العريب أبوبكر حممد بن عبد هللا ,  القبس يف شرح موطأ مالك بن أنس-*

  .م 1992, 1ط ,دار الغرب اإلسالمي ,حممد عبد هللا ولد كـرمي : حتقيق 

دار الوعي , التوايت بن التوايت , القراءات القرءانية وآثارها يف النحو العريب والفقه اإلسالمي-*

  .م2008,اجلزائر  - الرويبة, للنشر والتوزيع 

ترمجة وتعليق هاشم ,حممد أركون ,  آن بني التفسري املوروث إىل حتليل اخلطاب الد يينالقر-*

  .م 2005, 2ط  ,لبنان  –بريوت , دار الطليعة , صاحل 

جامعة القاضي , كلية األداب , عبد الرزاق هرماس , القرآن الكرمي ومناهج حتليل اخلطاب-*

  .د ت  , د ط , املغرب  –بين مالل , عياض 
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 -افكحرف ال-

أبو القاسم يوسف بن علي بن جبارة ,  الكامل يف القراءات العشر واألربعني الزائدة عليها-*

, مؤسسة مسا للتوزيع والنشر ,مجال بن السيد بن رفاعي الشايب: حتقيق ,) هـ465 ت(اهلَُذيل 

  .م  2007 - هـ  1428، 1ط 

,عبد السالم حممد هارون : حتقيق ,)هـ180 ت(سيبويه أبو بشر عمرو بن عثمان ,الكتاب-*

.م 1988 -هـ  1408،  3ط , مكتبة اخلاجني ، القاهرة 

حممد عبد اخلالق  :حتقيق, )ه285ت(أبو العباس حممد بن يزيد املربّد,كتاب املقتضب-*

  :م2013- ه1434,القاهرة , دار الكتب املصرية, عضيمة 

 ت(الزخمشري ؛ أبو القاسم جار هللا حممود بن عمرو  ,الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل-*

 .ه1407, 3ط  , بريوت ,دار الكتاب العريب , )هـ538

  . هـ1360 ,طبع إستانبول, حاجي خليفة ,  كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون-*

: ترمجة ,علي دحروج: حتقيق, التهانوي حممد علي, كشاف اصطالحات الفنون والعلوم-*

  .م 1996,  1ط , بريوت   ,مكتبة لبنان ناشرون , جورج زينايت

عدنان درويش وحممد :حتقيق , ) ه1094ت(الكفوي أبو البقاء أيوب بن موسى ,  الكليات-*

  .م 2012 –ه 1433,  2ط , سوريا  –دمشق ,مؤسسة الرسالة , املصري 

-حرف الالم-

دار املعرفة , صربي إبراهيم السيد , الرتكيب النحوي دراسة يف , لغة القرآن يف سورة النور-*

.م 1994 -هـ 1414,اجلامعية 

مطبعة , رضوان حممد النجار ,  الآللئ املنظومة يف أمايل البحث العلمي ومناهجه املعلومة-*

  .م 2009 -ه 1430, 1ط ,اجلزائر –تلمسان , برصايل 
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, ) هـ775 ت(الدين عمر بن عليأبو حفص سراج ابن عادل , اللباب يف علوم الكتاب-*

ط ,لبنان –بريوت , دار الكتب العلمية , عادل أمحد عبد املوجود و علي حممد معوض : حتقيق

.م 1998-هـ  1419، 1

دار ,) ه630ت(أبو احلسن علي بن أيب  الكرم , اللباب يف اجلمع بني السنة والكتاب -*

  .ود ت , د ط , بريوت  –صادر 

,فائز فارس :حتقيق,  ) هـ392ت (أبو الفتح عثمان بن جين بن جين ا,  العربيةاللمع يف -*

.ود ت  , د ط , الكويت  –دار الكتب الثقافية 

مكتبة األجنلو , بد احلميد الدواخلي وحممد القصاصتعريب ع, جوزيف فندريس, اللغة -*

  .م 1950,املصرية

 –ه  1428 ,1ط , لبنان  –بريوت , دار الفارايب , عمارة ناصف ,  اللغة والتأويل-*

  م 2007

  .م  1995, عامل املعرفة , مصطفى ناصف ,  اللغة والتفسري و التواصل-*

, بريوت –دار صادر , ) هـ711 ت(، ابن منظور ؛ أبو الفضل حممد بن مكرم لسان العرب-*

  .هـ 1414 , 3ط 

 .م2006-هـ1427 , 5ط , عامل الكتب , متام حسان عمر ,ومبناها اللغة العربية معناها -*

  -حرف امليم -

, دمشق , دار منار للنشر والتزيع , أبوعبد الرمحن األخضر األخضري ,  مبادئ علم املنطق -*

  .م 2005 –ه 1426,  2ط 

.م2000, 24ط, دار العلم للماليني ,صبحي الصاحل ,مباحث يف علوم القرآن -*

 ت(, أبو الفتح نصر هللا بن حممد , ابن االثري , املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر-*
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, بريوت  –املكتبة العصرية للطباعة والنشر , حممد حمي الدين عبد احلميد :حتقيق, )هـ637

  .هـ  1420

, )هـ1332ت (سم احلالق القامسي مجال الدين حممد بن حممد سعيد بن قا, حماسن التأويل-*

  .هـ  1418, 1ط , بريوت  –دار الكتب العلميه , حممد باسل عيون السود  :حتقيق

علي النجدي ناصف : حتقيق) هـ392ت (ابن جين  أبو الفتح عثمان بن جين, احملتسب-*

  .هـ1381, القاهرة  ,؛ دار التحرير للطباعة  ومجاعة

 ت(عبد احلق بن غالب بن عبد الرمحن ابن عطية, احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز-*

  .هـ  1422 ,1ط , بريوت,لكتب العلميةدار ا, عبد السالم عبد الشايف حممد: قيقحت, )هـ542

: حتقيق ,) هـ543 ت( (ابن العريب أبوبكر حممد بن عبد هللا ,  احملصول يف أصول الفقه-*

.1999 -هـ 1420,  1ط  ,عمان  –دار البيارق , سعيد فودة  -حسني علي اليدري 

طه :دراسة وحتقيق, )هـ606 ت(الرازي أبو عبد هللا حممد بن عمر بن احلسن ,  احملصول-*

  .م  1997 -هـ  1418،  3ط , مؤسسة الرسالة , جابر فياض العلواين

أليب زكريا حيىي بن حممد الشاوي  ,احملاكمات بني أيب حيان وابن عطية و الزخمشري-*

- ه1430,  1ط , لبنان  -بريوت, دار الكتب العلمية, حممد عثمان: حتقيق, )ه1096ت(

.م 2009
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مكتبة اخلاجنى , حممد فواد سزگني :حتقيق, )هـ209ت(أبوعبيدة معمر بن املثّىن ,جماز القرآن-*

.م 1381,القاهرة ,

*-Ƕ ǴǠǳ¦�ǂ ǿ¦Ȃ ƳÂ�ƨǈ ǳƢĐ أبو عبيدة :حتقيق , ) هـ333 ت(أبو بكر أمحد بن مروان الدينوري  ,¦

.ه 1419, لبنان –بريوت  ,دار ابن حزم ,مشهور بن حسن آل سلمان

, )هـ911 ت(جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي, املزهر يف علوم اللغة وأنواعها-*

  .م1998ـ -ه1418 , 1ط  ,بريوت  -دار الكتب العلمية, فؤاد علي منصور: يقحتق

, شعيب األرنؤوط وآخرون: حتقيق, )هـ241ت (أبو عبد هللا أمحد بن حممد بن حنبل , مسند أمحد -*

  .م 2001 - هـ  1421, 1ط , مؤسسة الرسالة 

 :حتقيق, ) ه553ت(ابن العريب أبوبكر حممد بن عبد هللا  ,املسالك يف شرح موطأ مالك -*

هـ 1428, 1ط , لبنان  –بريوت , دار الغرب اإلسالمي , حممد السليماين وعائشة السليماين 

  .م 2007 -

:حتقيق, ) هـ505 ت(الغزايل أبو حامد  حممد بن حممد , املستصفى من علم األصول -*

. م2008،  1ط , لبنان  –دار الكتب العلمية , عبد هللا حممود حممد عمر 

, يإبراهيم السامرائ: حتقيق  ,)هـ384 ت(الرماين أبو احلسن علي بن عيسى ، معاين احلروف-*

  .ود ت  , د ط , عمان  –دار الفكر 

, )هـ436 ت(أبو احلسني الَبْصري املعتزيل , حممد بن علي الطيب , املعتمد يف أصول الفقه-*

.ه 1403, 1ط , بريوت  –دار الكتب العلمية , خليل امليس : حتقيق

, 1ط ,لبنان - دار الغرب اإلسالمي بريوت ,سعيد أعراب ,  القاضي أيب بكر بن العريبمع -*

  .م 1987 -ه ـ1407
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احلموي شهاب الدين أبو عبد هللا ياقوت  ,؛ إرشاد األريب إىل معرفة األديب  معجم األدباء -*

ط ,لبنان  – دار الغرب اإلسالمي، بريوت, إحسان عباس : حتقيق , ) هـ626 ت(بن عبد هللا 

  .م  1993 -هـ  1414، 1

  .  م 1982 –ه 1406, 1ط , حممد علي اخلوين ,  معجم علم األصوات-*

مهدي املخزومي ، إبراهيم : حتقيق, ) هـ170 ت(اخلليل بن أمحد الفراهيدي, معجم العني -*

  .ود ت , د ط , دار ومكتبة اهلالل , السامرائي 

  .م 1995, 1ط , بريوت  ,دار الفكر, مبارك املبارك , معجم املصطلحات األلسنية-*

أمحد يوسف النجايت و حممد : حتقيق ,)ه207ت(بو زكريا حيىي بن زيادالفرّاء أ,معاين القرآن-*

  .د ت , 1ط , مصر ,دار املصرية للتأليف والرتمجة, جار و عبد الفتاح إمساعيل الشليبعلي الن

عامل , ) ه 311ت(أبو إسحاق إبراهيم بن السري بن سهلالزجاج ؛ , معاين القرآن وإعرابه-*

  .م  1988-ه 1408, 1ط ,لبنان  –بريوت , الكتب 

حممد : حتقيق , ) ه 338ت (النحاس أبو جعفر أمحد بن حممد بن إمساعيل, معاين القرآن-*

  .م 1985 - ه1409, 1ط , مكة املكرمة , جامعة أم القرى , علي الصابوين 

هـ 1417،  1ط,دار الكتب العلمية,إميل بديع يعقوب ,يف شواهد العربيةاملعجم املفصل -*

.م1996 -

, األردن -عمان , دار عمار للنشر والتوزيع, فاضل صاحل السامرائي, معاين األبنية يف العربية-*

  .ه 1428,  2ط 

, 1ط , عمان , دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع , فاضل صاحل السامرائي , معاين النحو-*

  .م 2000 –ه 1420
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 ت(، السيوطي جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر، معرتك األقران يف إعجاز القرآن-*

.م  1988 - هـ  1408 ,1ط , لبنان  –بريوت , دار الكتب العلمية ,)هـ911

 , )هـ761 ت(أبو حممد عبد هللا بن يوسف ابن هشام ,  األعاريب مغين اللبيب عن كتب-*

.م  1985، 6ط , دمشق  –ر الفكر دا, مازن املبارك و حممد علي محد هللا : حتقيق

, قاسم املوشي أبوحممد أنس:حتقيق, أبو املكارم أمحد بن احلسن  اجلاربردي, املغين يف النحو -*

.م2007- ه1428, 1ط , لبنان –بريوت , دارصادر 

 ,حممد عبد اخلالق عضيمة , ويليه الّلباب من تصريف األفعال ,املغين يف تصريف األفعال-*

 .م 2005,القاهرة , دار احلديث 

:ضبطه وعّلق عليه ,) هـ626 ت(أبو يعقوب يوسف بن أيب بكر السّكاكي,مفتاح العلوم-*

.م  1987 -هـ  1407,  2ط ,لبنان  –دار الكتب العلمية ، بريوت , نعيم زرزور 

دار إحياء , ) هـ606 ت(, الرازي فخر الدين أبو عبد هللا حممد بن عمر ,  مفاتيح الغيب-*

  .هـ 1420 , 3ط , لبنان - بريوت, الرتاث العريب 

 ,)ه502ت (حلسني بن حممد بن املفضلالراغب األصفهاين ا,  املفردات يف غريب القرآن-*

.م 2013, 3ط , مصر  –القاهرة , املكتبة التوفيقية , وائل أمحد عبد الرمحن  :راجعه وقدم له

حققه وقدم , )هـ471 ت(اجلرجاين أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرمحن ,املفتاح يف الصرف -*

  .م  1987 - هـ  1407, 1ط, بريوت –علي توفيق اَحلَمد ، مؤسسة الرسالة :له

دار  ,)هـ728 ت(ابن تيمية أبو العباس أمحد بن عبد احلليم  ,مقدمة يف أصول التفسري-*

.م1980 -هـ1490 ,دط, لبنان - مكتبة احلياة، بريوت
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ت (بن موسى  الشاطيب أبو إسحاق إبراهيم , املقاصد الشافية يف شرح اخلالصة الكافية-*

, معهد البحوث العلمية وإحياء الرتاث اإلسالمي , جمموعة من األساتذة : حتقيق, )ه790

  . م2007-ه1428, 1ط, مكة املكرمة ,جامعة أم القرى

 -ه1431,  1ط , مجهورية مصر العربية -القاهرة , دار ابن اجلوزي ,  خلدونمقدمة ابن-*

.م 2010

مطبعة , عبد الرزاق هرماس : قراءة وتعليق, ) هـ543ت( مقدمة أحكام القرآن البن العريب-*

  .م 2011 -ه ـ1432, 1ط , املغرب  - الدار البيضاء, النجاح 

دار , عبد السالم حممد هارون :حتقيق, )ه395ت(ابن فارس أمحد بن فارس , مقاييس اللغة-*

  .م 1979 -هـ 1399, الفكر

 :الناشر, )هـ669 ت(ابن عصفور أبو احلسن علي بن مؤمن , الكبري يف التصريفاملمتع -*

.م1996,  1ط , مكتبة لبنان

 1ط ,دار إحياء الرتاث القدمي , ) هـ392 ت(ابن جين أبو الفتح عثمان بن جين , ملنصفا -*

  .  م1954-هـ 1373,

إبراهيم السامرائي : حتقيق , ) هـ384 ت(الرماين أبو احلسن علي بن عيسى ، منازل احلروف-*

  .و د ت , د ط , عمان  ,دار الفكر, 

ت (حممد بن املبارك بن حممد بن ميمون البغدادي  ,منتهى الطلب من أشعار العرب -*

.دت , د ط , ) هـ597

.دت , دط , مكتبة األجنلو املصرية ,متام حسان,مناهج البحث يف اللغة-*

, دارالكتب العلمية, مولود السريري, حبث الداللة اللفظية الوضعيةمنهج األصوليني يف -*

م2003-ه1424, 1ط,لبنان- بريوت  
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 ,وزارة التعليم العايل, السرحان  مساعد مسلم آل جعفر وحميي هالل, مناهج املفسرين-*

.م1981, 1ط ,العراق

مؤسسة , الصبور شاهني عبد , املنهج الصويت للبنية العربية رؤية جديدة يف الصرف العريب-*

  .م1980 -ه1400,لبنان –بريوت , الرسالة 

  .د ت , املكتبة األزهرية للرتاث , حامد عوىن ,ملنهاج الواضح للبالغةا-*

وزارة األوقاف , عبد احلميد العلمي, )ه790ت(منهج البحث الداليل عند الشاطيب-*

  .م 2001 –ه 1422,املغرب , والشؤون اإلسالمية

صححه , )هـ179ت( مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي, موطأ اإلمام مالك -*

 -هـ  1406, لبنان –دار إحياء الرتاث العريب، بريوت , حممد فؤاد عبد الباقي: وعلق عليه

  .م 1985

ت (امليهي علي بن عمر بن أمحد , مورد الظمئان شرح هداية الصبان لفهم مشكل القرآن -*

  .د ت ,  1ط  ,وحتقيق عبد الويل أبو بكر عبد الويل شرح , ) ه1204

أبو عبيدة مشهور : حتقيق , ) هـ790 ت(الشاطيب إبراهيم بن موسى بن حممد , املوافقات  -*

  .م 1997 -هـ 1417,  1ط , دار ابن عفان , آل سلمان  بن حسن

دار , ) هـ1417 ت(األفغاين ؛ سعيد بن حممد بن أمحد ,املوجز يف قواعد اللغة العربية-*

.م2003 - هـ 1424, لبنان  –بريوت , الفكر 

 -نحرف النو -

  . دت ,  3ط, دار املعارف مبصر, ) هـ1398 ت(عباس حسن ,  النحو الوايف-*
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, )هـ577ت (األنباري أبو الربكات عبد الرمحن بن حممد , نزهة األلباء يف طبقات األدباء-*

  .م 1985 -هـ  1405, 3ط, األردن, نار، الزرقاءاملمكتبة , إبراهيم السامرائي: حتقيق

: تـحقيق , )ه885ت(البقاعي إبراهيم بن عمر ,  نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور-*

,   1ط , اهلند  -حيدر آباد الركن, طبعة جملس املعارف اإلسالمية , حممد عبد املعني

  .م1969

, أمحد طاهر حسنني,النحو  -ملعاجم ا - الصرف  -  اللغوية عند العرب األصواتالنظرية-*

  .م 2010-ه1431 , 1ط , مصر  –القاهرة  ,مكتبة اآلداب 

, ) ه1041ت(أمحد بن حممدأبو العباس  املقري,  نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب-*

 .م1997,  1ط , بريوت  –دار صادر , إحسان عباس : حتقيق

,  )هـ684ت (ب الدين أمحد بن إدريس القرايف شها,  نفائس األصول يف شرح احملصول-*

، 1ط ,مكتبة نزار مصطفى الباز, عادل أمحد عبد املوجود، علي حممد معوض:حتقيق

  .م 1995 - هـ 1416

السيد ابن عبد : حتقيق, ) هـ450 ت(بو احلسن علي بن حممد املاوردي أ,النكت والعيون-*

.ود ت , د ط , لبنان -بريوت , دار الكتب العلمية , املقصود بن عبد الرحيم 

*-¾Ȃ Ǐ Ȃ ǳ¦� «ƢȀ ǼǷ� ¬ǂ ǋ �¾Ȃ ǈ ǳ¦� ƨȇƢĔ, ت(اإلسنوي مجال الدين عبد الرحيم بن احلسن 

  .م 1999 - هـ1420 ,1ط , لبنان -بريوت, دار الكتب العلمية , ) هـ772

  -اءحرف اهل-

دار الكتب , حممد أمحد عبد احلليم :حتقيق, )ه468ت(أبوعلي بن سينا, اهلداية يف املنطق -*

.م 2017,  1ط , لبنان –بريوت  ,العلمية 
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 ت(السيوطي جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر ,  شرح مجع اجلوامع مهع اهلوامع يف -*

  .ود ت , د ط , مصر ,املكتبة التوفيقية, عبد احلميد هنداوي :حتقيق , ) هـ911

  - اوو حرف ال -

 أمحد بن حممد بن إبراهيمأبو العباس  ابن خّلكان,وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان-*
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