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ABSTRACT 

  The study of the research revolves around the venerable scholar of interpretation 

through his interpretation of “the rulings of the Qur’an”, addressing his scientific personality 

and the importance of his interpretation and the sources he relied on. Considering him the 

owners of the doctrine, and the problem of the research lies in focusing on explaining the 

methods of the commentators, among whom is the interpreter who is about to search for Abu 

Bakr Ibn Al-Arabi, as his interpretation of the Holy Qur’an is for interpretations and the 

greatest of them is a matter, it was necessary to renew and introduce the methodology of Ibn 

Al-Arabi in the way he followed Interpretation of the Noble Qur’an, which he continued, with 

an explanation of the similarity in his name and Muhyiddin Ibn Arabi, known as the Sufi, The 

nature of defining the research methodology necessitated the descriptive approach, which 

depends on the knowledge of the descriptive effects related to the historical approach. 

Interpretation, which is derived by introducing several sciences in a statement to show his 

interpretation of the meanings of the Noble Qur’an to which he went, and shortened it to the 

extreme. 

  Keywords: curriculum, interpretation, provisions of the Noble Qur’an, Readings. 
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 الملخص

، متندداو ش صيتديتل العلميددة، ليدد  تنبعدد  "ألكدام الرددر  "تددو  د اسددة البحدد  لدال العددالم الجليدد  مدف علمدداخ التفسددير مدف  ددالل تفسددير  

 المنهجية التي سلكها في طريرل التأليف في تفسير ، ثم استد ك  أمثلة مف بعض األلكام التي تناولها مف  الل النص الرر ني، مع اعتبدا  

، وتكمدف مكدكلة البحد  فدي التركيد  علد  بيدا  منداهي المفسدريف، ومدف بيدنهم المفسدر الدذي بتددد البحد  عندل أبدابكر ابدف مالكي المذهب

ة العربي، لي  يعد تفسير  للرر   الكريم مف أج  التفاسير وأعظمها صأناش، فكا  ل امداش التجديدد والتعريدف بمنهجيدة ابدف العربدي فدي ال ريرد

   الكريم، والتي استمر عليها، مع بيا  التكابل الااقدع باسدمل وبديف محدي الدديف بدف عربدي المعدروي بالتدافي، التي اتبعها في تفسير الرر

ومدف أهدم واقتض  طبيعة تحديد منهجية البح  في المنهي الاصفي الذي يعتمد عل  معرفة اآلثا  الاصفية التي تتعلق بدالمنهي التدا ييي، 

ابف العربدي مدف ليد  لياتدل العلميدة والعمليدة، ومتداد   التدي  جدع إليهدا عندد تفسدير  آليدا  صيتية  ما  لص إليل البح  التعري عل 

 .هاالرر   الكريم، وإضافة إل  منهجل في التفسير التي تستمد بإد الل عدة علام في بيا  إظها  تفسير  لمعاني الرر   الكريم التي ذهب إلي

 .ر   الكريم، الرراخا المنهي، التفسير، ألكام الر: الكلمات المفتاحية
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 :مقـدمة

الحمد هلل لمدا كثيرا وأصلي وأسلم عل  سيدنا محمد المبعاث  لمة للعالميف وعل   لل وصحبل ومف تبعل إل  يدام الدديف، الحمدد هلل 

نِعَمتي َو ِضيُ  لَُكم اإلْسالَم دينَا﴾الياَم أْكَملُ  لُكم دينَُكم َوأتمَّمُ  عليُكم ﴿: الذي أتم دينل عل  أكم  وجل، لي  قال تعال 
[1]

، ولمد  الرايدة 

صل  هللا عليل وسلم وصحابتل الكرام  ضدي هللا عدنهم، انتكدروا فدي األ ل يبلادا  الددعاة ويعملدا  بدالرر  ، فكاند  هندا  مددا   فدي 

وفدي مكدة التدحابي الجليد  عبددهللا بدف  ميتلف األمتا ، ففي المدينة التحابي أبي بف كعب، وفي العدرا  التدحابي عبددهللا بدف مسدعاد،

هد،، الدذي ألدف كتابدة 385-868عبا ، وأن لق تالميذهم في أق ا  األ ل الميتلفة، ومف هؤ خ عالمنا الفريل المالكي أبابكر بدف العربدي 

مدنهي ابدف العربدي "يتتدر ألكام الرر   في أ بعة مجلدا ، فألبب  أ  أبيف صيئاش مف منهجل في هذا الكتاب، وسمي  هذا البح  بعنداا  م

 . ، مع بيا  الكيفية التي اعتمد  عليها في كتابل الذي سما  ألكام الرر  "في تفسير الرر   الكريم

 :أهمية البحث

 :تتليص أهمية البح  في النراط التالية

 .التعريف بابف العربي مف  الل كتابل ألكام الرر   .1

 .صهرة ابف العربي وعلا قد   عند العلماخ .2

 .اإلضافا  والريم العلمية  بف العربي التي يا يها عند تفسير الرر   الكريم .5

 .وقفا  ابف العربي الجادة، وت لعاتل الفريدة في تفسير  للرر   الكريم .8

 .إد ا  منهجية ابف العربي وإبرازها للاجاد، لت  يتعري عليها الياصة والعامة مف  الل تفسير  .3

 :مشكلة البحث

ل أ  تفسير الرر   الكريم وبيا  معانيل لدل د لدة واضدحة وجليدة فدي التددبر والتفكدر بعظمدة اليدالق سدبحانل وتعدال ، مما   صك في   

ومف هنا ينباي التركي  عل  بيا  مناهي المفسريف، ومف بينهم المفسر الذي ها بتدد البح  عندل أبدابكر ابدف العربدي، ليد  يعدد تفسدير  

وأعظمها صأناش، فكا  ل اماش التجديد والتعريف بمنهجية ابف العربي في ال ريرة التي اتبعها في تفسدير الردر   للرر   الكريم مف أج  التفاسير 

الكريم، والتي استمر عليها، مع بيا  التكابل الااقع باسمل وبيف محي الديف بف عربي المعروي بالتافي، وعليل فالسدؤال المحدا ي الدذي 

 .ألك،،ام الرر  ؟: ي ما ها منهي ابف العربي في تفسير الرر   الكريم مف  الل كتابةتدو  عليل مككلة الد اسة يتمث  ف

 

 

                                                             
 .5: اآليةسا ة المائدة،  [1]
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 :أهداف البحث

 :تتمث  أهداي البح  لال التالي

 .بيا  لياة ابف العربي ومتاد   في تفسير الرر   الكريم. 1

 .الككف عف الكيفية التي سلكها ابف العربي في تفسير الرر   الكريم. 2

 .اللاة العربية والرراخا  عند ابف العربي في تفسير الرر   الكريم دو  أثر. 5

 :الدراسات السابقة

الد اسددا  السددابرة فددي هددذا الفددف كثيددرة، و  لتددر لهددا، إ َّ أ  البالدد  يسددع  لتحريددق المعرفددة محدداو ش الاصددال إلدد  فهددم المعندد  

  عدف ابدف العربدي، إضدافة إلد  أثدر علدم الردراخا ، واللادة العربيدة فدي با ستعانة بعدة علدام كسدبب الد وال، واألقداال الفرهيدة التدي عرفد

 . التفسير

 : ومف أهم هذ  الد اسا  أذكر منها

 ".التفسير والمفسرو : "د اسة الدكتا  محمد لسف الذهبي مف  الل كتابل. 1

 ". ابف العربي ومنهجل في التفسير: "د اسة الدكتا  مت في المكيني في كتابل. 2

أ   -كذلك  –لي  ساهم  د استهما في بيا  منهجية ابف العربي بكك  كبير، وطريرتل في تفسير  يا  الرر   الكريم، ومف المعلام 

ك  مف ألف في علم تفسير الرر   الكريم بعد ابف العربي ليس لل مف سبي  إ ّ الرجاع إل  ابف العربي واأل ذ منل، فها يعدد مرجدع  دا  

 . تفة عامةلجميع المفسريف ب

 :حدود البحث

ترتك  لدود البح  لال الحدود الماضاعية مف لي  بيا  فهم وسهالة منهجية ابف العربي وا ستفادة منها، والت لع برد  اإلمكا  

 .منها بأسلاب علمي ميتتر و فيف

 :منهج البحث

  الاصفية التي تتعلدق بدالمنهي التدا ييي، فمدف اقتض  طبيعة تحديد منهجية البح  في المنهي الاصفي الذي يعتمد عل  معرفة اآلثا

 . اللل يسع  البال  إل  بيا  ال ر  المتعلرة بفهم منهجية ابف العربي في تفسير الرر   الكريم

 

 

 



ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH) VOL.4, NO.8, July 2022 

 

 
 636 

ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH)  

 
 

 :هيكلية البحث

 :قسم  البح  إل  مردمة وثالثة مبال ، وك  منها إل  فروع، و اتمة عل  النحا التالي 

 .أهمية البح ، ومككلتل، وأهدافل، إضافة إل  الحدود الماضاعية، وأهم الد اسا  السابرةلي  اصتمل  عل  : المردمة

 . حياة ابن العربي ومصادره في تفسير القرآن الكريم: المبحث األول

 .التعريف بابف العربي: الفرع األول

 .مؤلفا  ابف العربي: الفرع الثاني

 . متاد  ابف العربي: الفرع الثال 

 . منهج ابن العربي في تفسير القرآن الكريم: نيالمبحث الثا

 .طريرة ابف العربي في التفسير: الفرع األول

 .طريرة ابف العربي في األ ذ بسبب ن ول اآلية: الفرع الثاني

 .طريرة ابف العربي في التعام  مع اإلسرائيليا : الفرع الثال 

 .العربي في التفسيرأثر اللغة العربية والقراءات عند ابن : المبحث الثالث

  .اللاة العربية عند ابف العربي في تفسير ألكام الرر   أثر: الفرع األول

 .أثر الرراخا  عند ابف العربي في تفسير ألكام الرر  : الفرع الثاني

 .الياتمة

 .قائمة المتاد  والمراجع
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 .حياة ابن العربي ومصادره في تفسير القرآن الكريم: المبحث األول

الكالم عف لياة ابف العربي يستل م التعريف بهذ  الكيتية، وطريرتل في تفسير الردر   الكدريم، إضدافة إلد  بيدا  متداد   التدي قدام 

 :بتأليفها، وذلك مف  الل الفروع التالية

 :التعريف بابن العربي: الفرع األول

ف ألمد بف العربي، والمكن  بدأبي بكدر اإلصدبيلي، ويكدتر  فدي يعري ابف العربي باإلمام العالمة الحافظ الراضي محمد بف عبد هللا ب

التعريدف، " ال"، كما يلرب كد  منهمدا بدابف العربدي، ويفدر  بينهمدا ب،،د، "الفتالا  المكية: "الترجمة مع ابف عربي التافي صالب كتاب

 .لفريل المالكي، وبابف عربي التافيبا -كذلك  –ابف العربي، ويرال للتافي ابف عربي، ويفر  بينهما : فيرال للفريل المالكي

، ببلدة إصبيلية، وقد كا  يرتح  مدف مكدا  إلد  مكدا  طلبداش للعلدم، (ه،،868)وقد كان  و دتل سنة ثما  وستيف وأ بعمائة مف الهجرة 

رد ذهب إل  باداد، ثم  ل  فمف  لالتل كان  لل  للة إل  بالد المكر ، وكذلك  للة إل  بالد الكام، لي  التر  بها الكثير مف العلماخ، ف

، ثم  جع إل  بادداد مدرة أ درو، ومنهدا ان لدق إلد  ماطندل باألنددلس(ه،،884)إل   داخ فريضة الحي في سنة تسع وثمانيف وأ بعمائة 
[2]

 ،

فها يعد مف أه  التفنف والعلام، وقد صالب وضعاش اجتماعياش ممي اش، عكف عل  تعلم العلم ونكر  بيف النا  
[3]

. 

 :مؤلفات ابن العربي: الثانيالفرع 

ألف ابف العربي متنفا  كثيرة اصتمل  عل  عدة ماضاعا  ما بيف التفسير والحدي  والفرل واألصال وعلم الكالم وغيرها، أذكر 

منها ما يلي
[4]

 : 

 .كتاب ألكام الرر   في التفسير. 1

 .المسالك في صرح ماطأ مالك. 2

 .عا ضة األلاذي عل  كتاب الترمذي.5

 .العااصم والرااصم .8

 .الناسخ والمنساخ. 3

 .الرانا  في تفسير الرر  . 6

 .أناا  البحر في تفسير الرر  . 7

فرد كا  ابف العربي صالب مؤلفا  كثيرة، فها يعد مف أهد  التفدنف فدي ميتلدف الفندا ، ليد  أ دذ مدف كد  فدف  ب دري، مدع براعدة 

فائرة في علم الحدي  والفرل، متكلماش فدي ميتلدف أنااعهدا، ثابد  الددهف لاضدر البديهدة، لريتداش علد  نكدر العلدم وأدائدل، فهدا يعدد فتديحاش 

                                                             
 .338م،   1442دا  النهضة، : متر ،ةكتاب التل ،أبا الفض  عيال بف ماس  السبتيالراضي عيال،  [2]
[3]

  .  888 -882،   2المرجع السابق، ج  
 .26م،   2114مذكرة تيرج، منهي ابف العربي المالكي في تفسير  يا  األلكام، جامعة محمد باضياي، كلية العلام اإلنسانية، قسم العلام اإلسالمية،  [4]
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 .جمع إل  سعة علمل ومؤلفاتل  لراش فريداش مع إثبا  وكثرة التماللافظاش أديباش صاعراش، 

 :مصـادر ابن العربي: الفرع الثالث

يعد مف أهم كتب ابف العربي في تفسير الرر   الكريم  التفسير الفرهي،  اصة عند السادة المالكية، ليد  يردع فدي أ بعدة أجد اخ، وقدد 

هد،، 511تناع  متاد   في التفسير، فردد  جدع إلد  كتدب التفسدير بالروايدة كاإلمدام ال بدري  قام بتحريرل السيد علي محمد البيجاوي، ولرد

، "صدفاخ التددو : "مي داط –كدذلك  –، وقد أوص  مف بعد  باأل دذ بدل، ومدف متداد   "جامع البيا  في تفسير الرر  : "مف  الل كتابل

للنراش، وغيرها 
[5]

. 

﴿يأيُّها النبديُّ قُد  ألزواِجدَك إ  كندتفَّ تدردَ  الحيداةَ الددنيا : عف النراش عند تفسير  لرالل تعال ومف األمثلة عل  ذلك ما نرلل ابف العربي 

﴾كفَّ أجدراش عظيمداش وزينتهَا فتعاليَف أمتْعكَف وأسرلكَف سرالاش جميالش وإ  كنتفَّ تردَ  هللاَ و سالَلُ والداَ  اآل رةَ فإ  هللا أعدَّ للمحسدناِ  مدن
[6]

 

بي ذلك عل  أ  أزواجل صل  هللا عليدل وسدلم طالبندل بمدا   يسدت يع، فدأولهف أم سدلمة سدألتل سدتراش، فلدم يردد  عليدل، وسدألتل يفسر ابف العر

ميمانة  لة يمانية، وزينب بن  جحش ثاباش مي  اش، وسألتل أم لبيبة ثاباش سحالياش، وسدألتل سدادة بند  زمعدة ق يفدة  يبريدة، وكد  والددة 

  عائكة فأمر بتيييرها، وهذا ما لكا  النراش، واللفظ عند  باط منهف طلب  منل صيئاش إ
[7]

. 

جداخ أبدا بكدر يسدتأذ  علد   سدال هللا صدل  هللا عليدل وسدلم، فاجدد الندا  : "وقد جاخ في مسند أبي يعل  عف جابر بف عبد هللا، قدال

 ، فأذ  لل بالد ال، فاجد النبي صل  هللا عليل وسلم جالسدا فأذ  ألبي بكر، ثم أقب  عمر، فاستأذ: جلاساش عند بابل لم يؤذ  أللد منهم، قال

أ أي  يا  سال هللا بن   ا جدة سدألتني : فرال أبابكر ألقال صيئا يضحك النبي صل  هللا عليل وسلم، فرال: ولالل نسائل واجماش ساكتاش، قال

لالي يسألنني النفردة، فردام أبدابكر إلد  عائكدة يجدأ عنرهدا، هف : النفرة، فرم  إليها فاجأ  عنرها، فضحك النبي صل  هللا عليل وسلم، وقال

تسألف  سال هللا صل  هللا عليل وسلم ما ليس عند ، ثم اعت لهف صهراش، ثدم ن لد  عليدل  يدة : وقام عمر إل  لفتة يجأ عنرها، كالهما يرال

" التييير
[8]

ضاش، فتبيف بذلك ب ال  قال النراشفرد  رج مف هذا الحدي  التحيح أ  عائكة طلبتل أي: ، يرال ابف العربي
[9]

. 

هذا و بف العربي متاد  أ رو متناعدة لدم يدذكرها علد  وجدل التعيديف، أو التيتديص، وإنمدا كدا  يكتفدي بالنرد  منهدا كرالدل مدثالش 

.... وو المفسريف، وقال أه  التفسير، وقال علماخ التفسير
 

﴿َكانُاا قَلِيال ِمدَف اللَّْيدِ  َمدا يَْهَجُعداَ ﴾ : ، ومف أمثلة ذلك قالل تبا   وتعال 
[10]

 ،

مف يتلي قليالش، أل  األول ليس  ألج  ظاهرة هذ  اآلية أ  نامهم باللي  كا  قليالش، وإنما مدح  هللا ع  وج : فرد نر  تفسير هذ  اآلية برالل

                                                             
 .318،   5 دا  عما ، ج: ابف العربي، ألكام الرر  ، محمد بف عبد هللا المالكي، لبنا ، بيرو  [5]
 .24،28: سا ة األل اب، اآلية [6]
 .283،   1ابف العربي، ألكام الرر  ، ج  [7]
 .875،   2أ رجل أبا يعل  الماصلي في مسند ، باب مسند جابر بف عبد هللا، ج  [8]

[9]
 .111، 33،   2دا  الكتب، ج : ألكام الرر  ، لبنا ، بيرو  أبابكر محمد بف يحي بف زكريا،الرازي،  

 .17: سا ة الذا يا ، اآلية [10]
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  قليالش مف اللي ، ومدح هللا تعال  السهر بالرلي ؛ أل  عم  العبادة كلل قلي في المكا ، وإنما معنا  كاناا يهجعا
[11]

 . 

اَلِة ِمف يَْاِم اْلُجُمَعِة فَاْسَعْاا إِلَٰ  ِذْكدِر : عندما تعرل لتفسير قالل هللا تعال  -أيضاش  -ومف أمثلة ذلك  ﴿يَا أَيُّهَا الَِّذيَف  َمنُاا إَِذا نُاِدَي لِلتَّ

﴾ِ هللاَّ
[12]

عندما تعدرل لتفسدير هدذ  اآليدة أنهدا تيدتص باجداب الجمعدة علد  الرريدب الدذي يسدمع الندداخ فدال تدد   تحد  : ، قال ابف العربي

: ااالي اب، وأ تلف النا  في مف يأتي الجمعة مف الداني والراصي، وا تالفل متبايناش بينا ، وجملة الردال فيدل أ  المحررديف مدف علمائندا قدال

كا  عل  ثالثة أميال مف المدينة ترريباش  إ  الجمعة تل م مف
[13]

. 

ونجد أ  ابف العربي في بعض المسائ    يسلّم لهدؤ خ المفسدريف بكد  مدا ينرد  عدنهم، فهدا يتعردبهم، ويدرد علديهم  داش فيدل عندف فدي 

 .بعض األليا ، وإ  كاناا مف علماخ السادة المالكية

 :التفسيررجوعه إلى كتب المالكية في : الفرع الثالث

هد،، فيعتبدر متدد اش أصديالش، ليد   جدع إليدل فدي 174فرد  جع ابف العربي إل  الكثير مف كتب السادة المالكية كالماطأ لإلمدام مالدك 

 . مااضع متعددة

َم َولَْحَم اْلِينِ يِر َوَما أُِه َّ : فمثال عند تفسير  قالل تعال  َم َعلَْيُكُم اْلَمْيتَةَ َوالدَّ ِ فََمِف اْض ُرَّ َغْيَر بَاغٍ َو  َعداٍد فَدال إِْثدَم  ﴿إِنََّما َلرَّ بِِل لَِاْيِر هللاَّ

َ َغفُاٌ  َ ِليٌم﴾  َعلَْيِل إِ َّ هللاَّ
[14]

يرال في هذا ا ض را  الذي بينا  يلحق بإكرا  مف ظدالم، أو بجداع فدي ميمتدل، ويرتفدع بحكدم ا سدتثناخ ، 

  دائمددة، فدال  ددالي فددي الكدبع منهددا يأكد  لتدد  يكدبع، وقددال مالدك يأكدد  علد  قددد  سددد ويكدا  مبالدداش، وإمدا الميمتددة، فدال ييلددا أ  تكدا

الرمق
[15]

. 

هدد،، ومددف متدداد   كددذلك كتدداب 218كتدداب الميتتددر لعبددد هللا بددف الحكددم  -كددذلك  –ومددف متدداد  ابددف العربددي مددف كتددب المالكيددة 

ه،، وكتداب العتبدة لمحمدد  281السالم بف سعيد، المعروي بحسنا  ه،، وكذلك المدونة لعبد  258الااضحة لعبد الملك بف لبيب األندلسي 

 .ه،، وغير ذلك مف الكتب التي تعد متاد  أصلية غنية دسمة ومتناعة 238بف أل،مد 

 .منهج ابن العربي في تفسير القرآن الكريم: المبحث الثاني

 :يدو  الكالم عف هذا المبح  في أ بعة فروع وفق التالي

:طريقة ابن العربي في التفسير: الفرع األول
 

التدي صددَّ  بهدا  أفض  مف تكلم عف منهي ابف العربدي المدالكي فدي تفسدير  هدا ابدف العربدي نفسدل، فلننظدر نظدرة المتددبر فدي مردمتدل

أ ببيدا  معند  ألكام الرر   في تفسير ، فها يتناول تفسير الرر   الكريم مف سا ة الفاتحة إل  سا ة النا  سدا ة، سدا ة، ليد  يبدد: كتابل

                                                             
 .1724، 8ابف العربي، ألكام الرر  ، ج  [11]
 .4: سا ة الجمعة، اآلية [12]
 .267منكا ا  مكتبة المثن ،   : ا  في الذي  عل  ككف الظنا ، العرا ، بادادنمكال ، إيضاحإسماعي  باصابادادي، ال [13]
[14]

 .175: سا ة البررة، اآلية 
 .81، 1، متر، الراهرة، ج 2إبراهيم بسياني، ط: ، تحريق، ل ائف اإلصا ا الكريم بف هازا  بف عبد الملكعبد الركيري،  [15]
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ندا المفردة فدي اآليدة الرر نيدة، ثدم يبينهدا مركبدة، و  يتجداوز النكدا  البالغيدة إ  ظهدر ، ويسدتفيد مدف اللادة العربيدة، وينداقش الفردل، وأليا

الرراخا ، ويعد هذا الكتاب مهم ويعتبر مرجعاش للتفسير الفرهي عند المالكية 
[16]

. 

اإلنتداي لميالفيدل أليانداش، كمدا يلدتمس مندل  وح التعتدب المدذهبي، فتجعلدل أليانداش يرمدي   هدذا التفسدير يلدتمس مندل  وح إوليد  

ميالفيل، وإ  كا  ليس لل قيمة، ويتناول ذلك بالكلما  الالذعة تا ة بالتتريح، وتا ة بالتلميح
[17]

. 

﴿الَِّذيَف يُْؤِمنُاَ  بِاْلَاْيِب﴾: وهي قال هللا تعال : وبالمثال يتضح المرال
[18]

ريرتل الايب ما غاب عف الحاا ، مما   ياصد  إليدل إ  ول 

ما ذكرنا  كاجاب البع ، ووجداد الجندة، : وهي األول: باليير، دو  النظر، فأفهما ، وقد ا تلف العلماخ فيل، أي الايب عل  أ بعة أقاال

يؤمندا  برلدابهم الاائبدة عدف اليلدق بألسدنتهم التدي : رابدعهللا تعدال ، وال: الرد ، وأما الثال : ونعيمها والنا ، وعذابها والحساب، وأما الثاني

رلاب يكاهدها النا ، بمعن  ليساا بمنافريف؛ أل  الايب الذي أ بر بل الرسال عليل التالة والسالم مما   تهتدي إليل العرال، واإليما  بدال

منهدا لدم يكدف لدل لرمدة، و  يسدتحق عتدمل، وبددأ  باجتمداع هدذ  الثالثدة، فدإ  أضد  بكديخالاائبة عف اليالق، وك  هذ  المعاني صدحيحة 

َ الَِّذي تََساَخلُاَ  بِِل َواأْلَْ َلاَم﴾: قالل بسا ة  ل عمرا ، ثم سا ة النساخ ﴿َواتَّرُاا هللاَّ
[19]

وهكذا مدع  ؛ وألنل ت ر  فيها إل  لكم ذوي األ لام،

ك  سا  مف سا  الرر   الكريم 
[20]

. 

 :في األخذ بسبب نزول اآلية طريقة ابن العربي: الفرع الثاني 

فرد اهتم ابف العربي بذكر أسباب الن ول لآليا  الرر نية مت  وجد لذلك سبيال، لت  ولا وجد لآلية أكثر مف سببيف يذكرهما، وعدادة 

ر   الكدريم، سأل  أبا سلة عدف أول مدا ند ل مدف الرد: ما يرجح ألد األسباب لسب وجهة نظر ، ومثال ذلك في تفسير  لسا ة المدثر برالل

ث ُر﴾: فرال ﴿يَا أَيُّهَا اْلُمدَّ
[21]

﴿اْقَرأْ بِاْسدِم َ ب دَك﴾: ، قل  أنهم يرالا 
[22]

سدأل  جدابر بدف عبدد هللا عدف ذلدك، وقلد  لدل مثد  الدذي : فردال أبدا سدلمة 

جداا ي هب د  فناديدد  جداو   بحدراخ، فلمدا قضدي  :   ألددثك إ  مدا لددثنا  سدال هللا صدل  هللا عليددل وسدلم، قدال: عملد ، فردال جدابر

يَددا أَيُّهَددا ﴿: دثرونددي وصددباا علددي مدداخش بددا داش، فن لدد : فرفعدد   أسددي فرأيدد  صدديئا، فأتيدد   ديجددة، فرالدد : فنظددر  عددف يمينددي فلددم أَ  صدديئا

ث رُ  ﴾اْلُمددَّ
[23]

ددا إنددل جدرو علدد  النبددي صدل  هللا عليددل وسددلم مدف عربددل ابددف  بيعدة أمددر فرجددع إلد  من لددل : ، وقددد قددال بعدض المفسددريف مامامش

ث رُ ﴿: فاض جع، فن ل  ﴾ يا أَيُّهَا اْلُمدَّ
[24]

، وهدذا باطد ، وقيد  أ اد بمدف تددثر بدالنباة وهدذا إنجداز بعيدد؛ ألندل لدم يكدف نبيداش بعدد علد  أنهدا أول 

                                                             
 .18،   2ابف العربي، ألكام الرر  ، ج  [16]
 .122،   5المرجع السابق، ج  [17]
 .2: سا ة البررة، اآلية [18]
 .21: سا ة النساخ، اآلية [19]
 .381دا  المعرفة،   : لبنا ، بيرو  ،الككاي محمد بف عمر، ال ميكري، [20]
 .1: سا ة المدثر، اآلية [21]
 .1: سا ة العلق، اآلية [22]
[23]

 .1: سا ة المدثر، اآلية 
 .1: سا ة المدثر، اآلية [24]
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الرر  ، ولم يكف تمكف منها بعد أ  كان  ثاني ما ن ل 
[25]

. 

﴿الَّدِذيَف هُدْم فِدي َصداَلتِِهْم﴾:  ول، وذلك عند تفسير  لرالل تعدال وكذلك نذكر مثال   ر يبيف اهتمام ابف العربي بذكر سبب الن
[26]

، فردد 

كا  النبي صل  هللا عليل وسلم إذا ن ل عليل الدالي، يسدمع عندد :  وو ال هري عف عروة بف ال بير، قال سمع  عمر بف الي اب، يرال

اللهدم زدندا و  تنرتدنا، وأكرمندا، و  : رب  الربلدة، و فدع يديدل وقدالوجهل كدوو النح ، فأن ل عليل ياما، فلبثنا ساعة، ثم سرو عنل، فاست

﴿قَدْد أَْفلَدَح اْلُمْؤِمنُداَ ﴾: أن ل علي عكدر  يدا  مدف أقدامهف د د  الجندة، ثدم قدال: تهنا، وأع نا، و  تحرمنا، وا ضنا وا ل عنا، ثم قال
[27]

 

لت   تم عكر  يا 
[28]

﴿الَّدِذيَف هُدْم فِدي : ا  يرلدب بتدر  فدي السدماخ إذا صدل ، فن لد  اآليدة، وفي  واية أ  النبدي صدل  هللا عليدل وسدلم كد

َصاَلتِِهْم َ اِصُعاَ ﴾ 
[29]

. 

 : طريقة ابن العربي في التعامل مع اإلسرائيليات: الفرع الثالث

في بعض األليا  نجد ابف العربي يتعرب اإلسرائيليا ، وألياناش يروي  برها دو  التعليق عليل، وقد ثب  عدف النبدي صدل  هللا عليدل 

" لدثاا عف بني اسرائي  و  لرج: "وسلم أنل قال
[30]

، والمعن  ذلك ييبروندل عدف أنفسدهم وقتتدهم؛ أل  أ بدا هم عدف غيدرهم مفتردرة 

وإني  سال هللا صل  هللا عليل وسلم وأنا أمسدك : "ل  منته  اليير، ففي  واية مالك عف عمر  ضي هللا عنل أنل قالإل  العدالة والثبا  إ

 ".وهللا لا كا  ماس  لياش ما وسعل إ  اتباعي: ج خ مف التا اة فاضب، وقال: متحف قد تكرم  لااصيل فرال ما هذا؟، قل  

أ ذ بها وتحدث عنها؛ لما لها مف األهمية بمكا  مف أ با  النبدي صدل  هللا عليدل وسدلم فيدل مف  الل عرضل عل  ا سرائيليا  أنل 

 .عف اإلسرائيليا 

﴾فََمددا لَبِددَ  أَ  َجدداَخ بِِعْجددٍ  َلنِيددذٍ ﴿: ومددف ذلددك قالددل تعددال 
[31]

وفددي : "، فرددد قدمددل ندد   وضدديافة وهددا أول مددف ضدديف الضدديف ثددم قددال

سدم : ا سرائيليا  أنل كا    يأك  والد، فإذا لضر طعامل أ س  ي لب مف يأك  معل، فلرَي ياما  جالش معل عل  ال عدام، قدال لدل إبدراهيم

يرال هللا إنل يرزقل عل  كفدر  : ، ن ل إليل جبري ، فرال لللل الرج    أد ي ما هللا؟ قال لل فا رج عف طعامي، فلما  رج الرج : هللا، قال

مدو عمر  وأن  بيل  عليل بلرمل، فيرج إبراهيم مسرعاش فرد ، فرال   أ جع، تيرجني ثدم تردندي لايدر معند  فدأ بر  بداألمر، فردال هدذا 

"  بي كريم  من ، ود   وسم  هللا وأك  مؤمنا
[32]

. 

 :والقراءات عند ابن العربي في التفسير أثر اللغة العربية: المبحث الثالث

 :يمكف بيا  ذلك وفق الفروع التالية

                                                             
 .524،   2منكا ا  مكتبة المثن ، ج : ، العرا ، بادادهدية العا فيفإسماعي  باصا، ، البادادي [25]
 .2: اآليةسا ة المؤمنا ،  [26]
 .1: سا ة المؤمنا ، اآلية [27]
 .1885،   8ابف العربي، ألكام الرر  ، ج  [28]
 .1: سا ة المؤمنا ، اآلية [29]
 .171،   8ه،، ج 1822، دا  طا  النجاة، 5861: أ رجل البيا ي في صحيحل، كتاب الجمعة، باب مف انتظر لت  تدفف،  قم الحدي  [30]
[31]

 .64: سا ة هاد، اآلية 
 .1161،   5ابف العربي، ألكام الرر  ، ج  [32]
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:اللغة العربية عند ابن العربي في تفسير أحكام القرآن أثر: الفرع األول
 

كثيراش ما يحتي ابف العربي المالكي باللاة، ويناقش كثيراش مدف المسدائ  عدف طريدق اسدتيدام اللادة العربيدة، وعدادة يدرجح مدا يدرا  مدف 

 الل اقتناعل بما سا  مف أدلل، و بما استكهد بآ اخ   ريف ييالفانل الرأي، ولكف إ  وجد الحق معهم أ ذ برأيهم وأقر بذلك في كثير مدف 

ا ما ييتلف العلماخ في اللاة؛ أل  مجالها واسع ومفهامها يتسع لسب قيمها الدقيق وهدي األسدا  األول فدي معرفدة مااقع وقع ف يها، وكثيرش

العلام 
[33]

. 

﴿واْلَعْتدِر﴾: ومف أمثلل ذلك تفسير  لسا ة العتر، لي  لم يفسر منها إ  كلمة والددة هدي قالدل تعدال 
[34]

، فردد قدال ابدف العربدي أ  

:  يكلم  جال عتراش لم يكلمل سنة، ولا للف أ    يكلمل العتر، لم يكلمل أبداش؛ أل  العتر هدا الددهر، ثدم قدال ابدف العربديمف للف أ   

ين بق عل  كثير مف المعاني، وأما ما يتعلق بال ما  ففيل أ بعة اقاال (   -  -ع )بناخ 
[35]

 : 

 الدهر  –العتر : األول

 : لميد بف ثا : الي  والنها ، لي  قال الكاعر: الثاني

 إذا طلبا أ  يد كا ما تيمما....     ولف يلب  العترا  يام وليلل      

 : الاداة والعكي، فرد  قال الكاعر: الثال 

 ويرض  بنتف الديف واألنف  اغم.....     أم لل العتريف لت  يلمني      

 .عا  النها إ  العتر ساعة مف سا: الرابع

إنما لم  مالدك يمديف الحدالف، أ  يكلدم ألدداش عتدراش علد  السدنة، ألندل أكثدر مدا قيد  فيدل، وذلدك علد  أصدلل فدي تالديظ : قال القاضي

ل مدا إ  أ  يكا  الحالف عربياش، فيرال ل: وبل أقال: يمر بساعة، إ  أ  يكا  لل نية، فرد قال ابف العربي: المعن  في اإليما ، وقال الكافعي

أو د ، فإذا فسر  بما يحم  قي  فيل، وإ  كا  األق ، ويجئ عل  مذهب مالك أ  يحملل عل  ما يفسر
[36]

. 

 :أثر القراءات عند ابن العربي في تفسير أحكام القرآن: الفرع الثاني

اهتم ابف العربي مثلل مث  غير  مف المفسدريف بعلدم الردراخا  وتاجيهدل؛ أل  الردراخا  تع دي المعند  الااضدح فدي كثيدر مدف معداني 

الرر   الكريم وأدلتها، لي  إ  ا تالي المفسريف في أوجل الرراخا   يع ي د لل أكثر فدي المدراد الم لداب، وتعدد الردراخا  فدي لريرتهدا 

ا هللا ج  جاللل عند ن ول الرر   الكريم، وكذلك تعري الرراخا  فدي لدد ذاتهدا بأنهدا مفسدر  للردر   الكدريم وماضدحل بأنها لهجا  ا تا ه

 . لل، وإنما زادتل  ونق وبهجة ومتعة، ثم أصبح  الرراخا  منذ بداية ن ول الرر   الكريم، لي  عرف  وأصتهر الرراخ برراخاتهم بها

                                                             
 .1877،   8المرجع السابق، ج  [33]
 .1: سا ة العتر، اآلية [34]
[35]

 .1877،   8ابف العربي، ألكام الرر  ، ج  
 .1474،   8، ج ابف العربي، ألكام الرر   [36]
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يلجأ بد اية الرراخا  مف لي  ألكامها، وقد تعرل كثيراش في التدقيق فيها، واستيراج معانيهدا وفدق وابف العربي كا    بد عليل أ  

 :المعن  الم لاب عند كثير مف المفسريف، ويمكف بيا  منهي ابف العربي مف  الل األمثلة التالية

﴿فََرْضنَا َ﴾: قالل تعال  :المثال األول
[37]

 فف فمعنا  أوليناهدا معيندة، مردد ة، كمدا يردال فدرل فيررأ بتيفيف الراخ وتكديدها، فمف  

أما علد  معند  :  سال هللا صل  هللا عليل وسلم صدقة الف ر، عل  ك  لر وعبد وذكر وأنث  مف المسلميف، ومف صدد فمعنا  عل  وجهيف

وضعناها فرائض أو فرضاش، عل  معن  التكثير، وها صحيح   اعترال عليل
[38]

. 

﴾: تعال قالل  :المثال الثاني ﴿إِ َّ نَاِصئَةَ اللَّْيِ  ِهَي أََصدُّ َوْطئشا َوأَْقَاُم قِي ش
[39]

تكدا  بفدتح الدااو، " وطئدا"، فرد قال ابدف العربدي فدي قدراخة 

وإسكا  ال اخ، وكذلك ذهب إل  ذلك اإلمام نافع، وابف كثير، والكافيا ، وقرئ بكسر ال اخ ممدوداش أه  الكام، وأبا عمر، فأمدا مدف قدرأ  

تح الااو وإسكا  ال اخ، فإنل أصا  عل  ثرلل عل  النفس، لسكانها إل  الرالة فدي الليد ، وغلبدة الندام فيدل علد  المدرخبف
[40]

، وأمدا مدف قدرأ  

 بكسر، الفاخ وفتح العيف، فإنل مف المااطأة، وهي الماافرة؛ ألنل يتاافدق فيدل السدمع لعددم األصداا ، والبتدر لعددم المرئيدا ، والرلدب لفردد

المعنيا  فيل صحيحا ؛ ألنل يثر  عل  العبد، وإنل الماافق للرتد: هدوخ مف الرلب وفراغاش لل، وقال ابف العربي: ا ، قال مالكالي ر
[41]

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 .1: سا ة النا ، اآلية [37]
 .1883،   8ابف العربي، ألكام الرر  ، ج  [38]
 .6: سا ة الم م ، اآلية [39]
[40]

 .31،   1الركيري، ل ائف اإلصا ا ، ج  
 .48،   5، صفاة التفاسير، ج محمد بف عليالتاباني،  [41]
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 الخاتمة

أكدا  ألكام الرر   قتد  مف و ائها بيا  منهجل الذي سلكل في كتابل، أ جدا أ  : بعد هذ  الجالة مع ابف العربي في منهجل وكتابل

قد بين  بعض الميتتر المفيد، فدي الي دة التدي  سدمها عالمندا لنفسدل؛ للسدير فدي تفسدير كتداب هللا، وإ  كدا  اسدتيراج المدنهي مدف كتابدل 

التفسير؛ ليتاقف عل  مدو فهم الُم َّلع، وتجا بدل مدع مدادة الكتداب، والدذي أعدانني علد  هدذا العمد  بعدد تافيدق هللا هدا مردمدة ابدف العربدي 

 غم طباعتل الرديمة، وأ رج  األيسر مف معانيل، لي  كان  هي الضاخ الذي سر  عل  صعاعل، ومف أهم النتائي أذكدر منهدا مدا نفسل، 

 :يلي

 .التعري عل  صيتية ابف العربي مف لي  لياتل العلمية والعملية، ومتاد   التي  جع إليها عند تفسير  آليا  الرر   الكريم. 1

ي تفسدير  تسدتمد بإد الدل عددة علدام فدي بيدا  إظهدا  تفسدير  لمعداني الردر   الكدريم التدي ذهدب إليهدا، ليد  منهجية ابف العربي ف. 2

 . الف الكثير مف علماخ التفسير في بعض المسائ ، و أيل  اجحاش في ما ذهب إليل

ا مأثا اش، ويرجع كذلك إل  التفسير بالرأي، لي  صا كل مع. 5 ظم المفسريف في طريرتدل التدي مكد  يعد تفسير  للرر   الكريم تفسيرش

 .عليها

استعمال ابف العربي للاة العربيدة والردراخا  فدي تفسدير ألكدام الردر   الكدريم كدا  لدل د لدة واضدحة فدي فهدم المعند  الم لداب، . 8

 .والاصال إل  األلكام الكرعية بك  يسر وسهالة

 :التوصيات

 :مف أهم التاصيا  التي ياصي بها البال  ما يلي

 .ا طالع عل  صيتية ابف العربي؛ لكانل  م  مف  ماز العلماخ، وإبراز تفسير  في الاق  الحاضر، واأل ذ بتفسير . 1

 .ا طالع عل  الكيفية التي  ثر بها ابف العربي تفسير ، و تاصاش عند بيا  األلكام الفرهية. 2
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