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ابـن العــربي المالكـي ومنهجه فـي كتابه: )أحــكام 

 القـرآن(

 أ. د. أحمد عباس البدوي() 
َمــة:   ُمـقَــد ِّ

بالهدددو ود ددن الحدد   الحمددد ر  ا العددالمأنس أ سدده  سدداله محمدددا  

 المبأنس ختم به األنبأاء والمرسلأنس وجعه  سالته باقأة إلى  ام الد ن. 

رة واألدلة الباهرةس الحسأة منهدا والعقلأدةس وفدي أ َّده بالمعجزات الظاه

مقدمتها القرآن الكر م الذي ال  أتأه الباطه من بأن  د ه وال من خلفدهس ألنَّده 

                
 

[س أنزله هللا علأده بلسدان عربدي مبدأنس كمدا هدي سدنته سدبحانه 42]فصلت: 

       وتعدددالى مددد،  سدددلهس حأددد  قدددا  تعدددالى 

            

    

عدرا ُخلَّد س  [س وقامده الدذ ن بعد  فدأهم 4]إبدراهأم:    

أصحاا فصداحة وبغةدة وبأدانس لدذا اقتكدت حكمدة البدا ع جدهَّ وعدغ أن  

 نز  القرآن الكر م على  ساله باساطة أمأن الاحي جبر ه بلسدان عربدي 

        مبأنس كما أخبر سبحانه بذلك حأ  قدا : 

              

                              
()  المحاضددر بكلأددة الةددر عة والد اسددات ااسددغمأة جامعددة الةددا قةس دولددة اامددا ات العربأددة

 المتحدة.



ــــــا                                                                            ــــــد عســ أ. د. أحمـ
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بأان هذا  [. وأناط هللا سبحانه وتعالى برساله محمد 195-192]الةعراء: 

 القددددددددددددددددددددددرآن للندددددددددددددددددددددداسس فقددددددددددددددددددددددا  م اطبددددددددددددددددددددددا  لدددددددددددددددددددددده: 

            

 [.44]النحه:      

      وفددي مقددام آخددر خاطبدده سددبحانه بقالدده : 

لنحدددددددددده: ]ا             

64.] 

بدأمر تبلأدا الرسدالة وبأدان القدرآن الكدر م قداال  وفعدغ س أي بأَّنده  فقدام 

بالقا  كمدا بأَّنده بالعمدهس إلدى أن  بلَّدا  سدالة هللا كاملدة ةأدر منقاصدةس كمدا 

     : أخبر سبحانه وتعالى بذلك في آ ة سا ة المائددة

            

              

             

            

 [.3]المائدة:          
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صحابته الكرام علدأهم  ضداان هللاس انتةدروا  وحمه الرا ة من بعده 

في األ ض  بلغان دعاة ااسغمس  علمدان القدرآن و بأنانده للنداسس فكاندت 

مأة؛ فمد سة التفسأر في هناك مدا س للتفسأر في م تلف األمصا  ااسغ

المد نة وعلى  أسها الصحابي الجلأه أُبي بن كعد،س ومد سدة التفسدأر فدي 

العراق نهه تغمأذها من شأ هم  جه القرآن الصحابي عبد هللا بن مسعادس 

ددة عبددد هللا بددن عبدداس علددى  أس مد سددة التفسددأر بمكددة  وكددان حبددر األُمَّ

 المكرمة. 
هم في أقطا  األ ض الم تلفةس مرو ا  وتازع تغمذتهم وتغمذة تغمذت

بالةام ومصر وبغد المغرا العربي إلى األندلسس حأ  برز علماء أجدغء 

نهكدداا بددأمر الدددعاة إلددى هللا  نةددرون القددرآن وعلامدده والحددد   الةددر ف 

 والفقه وأصاله. 

-468)ومن هؤالء عالِّمنا الفقأه المدالكي القاضدي أبدا بكدر بدن العربدي 

 حمة هللا ـس الدذي نهده مدن علدم أهده المغدراس واسدتفاد مدن ـ علأه  هـ(543

علماء المةرق العربيس وترجم لنا ذلك عملأا  في كتبه التي خلفها من بعدهس 

والتي منها كتابه: "أحكدام القدرآن" فدي أ بعدة مجلدداتس والدذي كتد، هللا لده 
سدنةس القبا  عند أهه العلم من طغا وعلماء وتداولته األ ديس وتناقلتده األل

 ووعته القلاا.

وكنُت ممن حباه هللا على االطغع على بعض كت، هذا العالِّم منذ أ دام 

الد اسة الثانا ةس حأ  عةت معه في كتابه: "العااصدم مدن القااصدم"س  دم 

كانت أ ام الد اسة الجامعأةس وكان كتابه: "أحكام القرآن" من المراج، التي 

س مدادة: "منداه  كثأرا  ما  جعنا إلأهاس واستفدنا منها س  م فأما بعد كنُت أد  ِّ

المفسر ن" لطلبة الجامعات في السُّـادان والمملكدة العربأدة السدعاد ة وفدي 
المملكة األ دنأةس ولفت نظري منه  ابن العربي في كتابه: "أحكام القرآن" 

فأحببُت أن  أبأ ِّن منهجده فأدهس وقدد كدان. فكاندت هدذه الد اسدة بعنداان: "ابدن 

 مالكي ومنهجه في كتابه: "أحكام القرآن". العربي ال

 جعُت فأها في األساس إلى مقدمة ابن العربي في كتابهس واست لصت 

منهجدده منهدداس واسددتفدت مددن كتدداا أسددتاذنا الدددكتا ه محمددد حسددن الددذهبي 
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ددرون"س الددذي أ و أنَّ كدده مددن جدداء بعددده قددد اسددتفاد منددهس  "التفسددأر والمفس ِّ

 "ابن العربي ومنهجه في التفسأر".  وكتاا الدكتا ه مصطفى المةني

 محاو  الد اسة: 

أهم محاو  هذه الد اسة هي: ترجمُت للمؤلفس  م ذكرُت أهم مصاد ه 

التي  ج، إلأها والتي اعتمدها في كتابه هذاس  م وقفُت م، منهجه في وقفات 

 مانَيس وفي كه وقفة أذكر  أ ه وأو د مثاال  مما كتبهس ألنَّده بالمثدا   تكد  

 مقا . ال
تناولت فأها بأان ابدن العربدي لكده سدا  القدرآن الكدر م  الاقفة األولى:

 من الفاتحة إلى الناسس ولكنه ال  فسر إالَّ آ ات األحكام في السا ة. 

بأَّنُت فأهدا اهتمدام ابدن العربدي بدذكر سدب، ندزو  ا  دةس  :الاقفة الثانأة

 متى وجد إلى ذلك سبأغ . 

دددحُت  الاقفدددة الثالثدددة: فأهدددا مددددو اهتمدددام ابدددن العربدددي بدددالقراءات وضَّ

 وتاجأهها. 

 . بأَّنُت فأها إنصاف ابن العربي لمن   الفه الرأي الاقفة الرابعة:
أظهرُت فأها شددته فدي بعدض األحأدانس ونقدده الدغذع  :الاقفة ال امسة

 لمن   الفه الرأي.

للُّغدة  بأَّنُت اهتمامه باللُّغدةس ومناقةدته مدن خدغ  فهمده الاقفة السادسة:

 العرا. 

ددحت ماقددف ابددن العربددي مدددن  الاقفددة السددابعة: فددي هددذه الاقفددة وضَّ

 ااسرائألأات.

أظهدرُت فأهدا أنَّ ابدن العربدي  دذكر تجا بده مدن خدغ   الاقفة الثامندة:
 تفسأر ا  ة ـ إن  وجد مناسبة لذلك ـ. 

هدذا والكتدداا فأدده كثأددر مددن مجداالت الد اسددةس فهددا ماسدداعة علمأددةس 

سبحانه وتعالى  اف  اظها  عمه علمي آخر مدن كتداا: "أحكدام ولعه هللا 

 القرآن"س ودونك عز زي القا ع الد  اسة. 
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 .. وباهلل التوفيق ..
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 التعر ف بابن العربي المالكي:
ها محمد بن عبدد هللا بدن أحمدد بدن العربديس  كندى أبدا بكدر األشدبأليس 

لصدافيس صداح، و ةترك ابن العربي ـ صاح، الترجمة ـ م، ابن عربي ا

كتاا: "الفتاحات المكأة"س فدي الكنأدة واللقد،س فكده منهمدا  كندى أبدا بكدرس 

ق بأنهمدا بدـ "أ " التعر دفس فأقدا   كما  لق، كده منهمدا بدابن العربدي. و فدرَّ

 للفقأه المالكي: ابن العربيس و قا  للصافي: ابن عربي. 

أ بعمائدة مدن "ُولِّدَ ابن العربي ـ  حمه هللا تعالى ـ عدام  مدان وسدتأن و
الهجرة ببلده أشدبألأةس وقدرأ القدراءاتس  دم  حده إلدى مصدر والةدام وبغدداد 

ومكةس وكان  أخذ من علماء كه بلد  رحه إلأهس حتى أتقدن الفقده واألصدا  

 وقأَّد الحد   واتس، في الروا ة. 

   حلته إلى المةرق:
هددـ فددي مسددتهه جمددادو 485 حدده القاضددي أبددا بكددر مدد، والددده سددنة 

وقصددد الةددامس وقصددد أبددا بكدر محمددد بددن الالأددد الطرطدداني وتفقَّدده  األولدىس

 عندهس وقد لَقَِّي بالةام كثأرا  من العلماء وأهه الحد  . 

ولمددا كانددت بغددداد ـ حماهددا هللا وأقددا  عثرتهددا ـ حأنددذاك تعدد  بالعلمدداء 
والمحد أن الذ ن طا  ذكرهم في البغدس فقد ودَّع القاضي أبا بكر الةام بعد 

ى إ بدده منهدداس وقصددد بغددداد ودخلهدداس وسددم، بهددا مددن أبددي الحسددأن أن  قكدد

 المبا ك عبد الجبا  الصأرفيس كما سم، من ةأره من الةأاخ. 

 حده القاضددي أبدا بكددر للحد  فددي سدنة تسدد، و مدانأن وأ بعمائددة فحدد َّ 

ولَقَِّي كثأرا  من العلماء في ماسم الح س  م عاد إلى بغداد مااصغ  أخذه من 

دة ااسدغم  الةأاخ بجد ال  عرف الفترس فأخدذ عدن األئمدة وعلدى  أسدهم ُحجَّ

أبا حامد الغزاليس وقأَّد الحد   واتس، في الروا دةس وأتقدن مسدائه ال دغف 
 واألصا  واألحكام على أئمة العلم في بغداد.
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وبعد هذا  حه القاضي قاصدا  وطنه األندلسس وفي طر قه دخه مصر 

دَي علمداء آخدر ن وأقام بااسكند  ة عند شأ ه الطاس ي وكت، عندهس كمدا لَقِّ
 .(1)من المحد أنس فكت، عنهم وكتباا عنهس فأفادهم واستفاد منهم

  علم ابن العربي وُخلُقه:
كان ابن العربي من أهه التفنن في م تلف العلامس قد أخذ مدن كده فدن 

بطددرف مدد، براعددة فائقددة فددي الحددد   والفقددهس متقدددما  فددي المعددا ف كلهدداس 

م تلف أنااعهاس  اق، الذهن حاضر البد هةس حر صا  علدى نةدر متكلما  في 

العلددم وأدائددهس وكددان فصددأحا س حافظددا س أد بددا س شدداعرا س كثأددر الملدد س خفأددف 

المجلسس فقد جم، إلى سعة علمه ُخلُقا  فر دا  ومعةرا  طأبا س م،  بات وكثرة 
 احتما . 

اضي ابن العربدي و ذكر ابن الزبأر في كتابه: "الصلة" فأقا : "إنَّ الق

كان في مقامه بأشبألأة ملتزما  لألمر بالمعروف والنهدي عدن المنكدرس حتدى 

 أصأ، من جراء ذلك بذهاا كتبه ومالهس فاحتمه ذلك وأحسن الصبر.

وز دادة علدى مكانتده العلمأددة اتصدف ابدن العربددي بصدفات كثأدرة كلهددا 

ها والجم، لهاس خأر وبركة. فقد كان من أهه التفنن في العلام واالستبحا  فأ

متقدما  في المعا ف كلها متكلما  في أنااعهاس نافدذا  فدي جمهدا حر صدا  علدى 

أدائها ونةرهاس  اقد، الدذهن فدي تمأدز الصدااا منهداس  جمد، إلدى ذلدك كلده 
آداا األخغق م، حسن المعاشرةس وكثرة االحتما س وكدرم الدنفسس وحسدن 

 .(2)العهدس و بات الاد"

عا  اجتماعأدا  متمأدزا  وسده أهلده وعةدأرتهس هذه الصفات هأأت له وضد

حأ  سكن بلده وشا  فأهس وسدم، ود س الفقده واألصدا س وجلدس للداع  

ددَه إلأدده للسدماعس قددا  الددذهبي: "قدا  القاضددي عأدداضس وهددا  والتفسدأرس وُ حِّ

ممن أخذوا عنه: استقكى ببلددهس فنفد، هللا بده أهلهدان لصدرامته وشددة نفداذ 

                              
 .558ه2كتاا الصلةس  (1)
 المرج، الساب . (2)
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أن سا ة مرهابةس وتؤ ر عنه في قكأاه أحكام أحكامهس كانت له في الظالم

 .(1)ةر بةس  م صرف عن القكاء وأقبه على نةر العلم وبثه"

  مؤلَّفاته:
هذا التكا ن العلمي لعالِّمنا ابن العربيس والذي أبرزنا بعكا  منهس أ مر 

 ما ا  طأبة ظهر بعض منها في كتبه التي خلفها من بعدهس والتي منها علدى 

ال الحصرس حأ  إنَّ طبأعة هذا البحد  ال تسدم  بسدرد كده مدا سبأه المثا  

 ألَّفه ابن العربي: 
 [ كتابه: "أحكام القرآن"س الذي نحن بصدد الحد   عنه ا ن. 1]

 [ المسالك في شرح ماطأ مالك. 2]

 [ عا ضة األحاذي على كتاا الترمذي. 3]

 [ العااصم من القااصم. 4]

 [ الناسخ والمنساخ. 5]

 نان في تفسأر القرآن. [ القا6]

 [ أناا  البحر في تفسأر القرآن. 7]

 وةأر ذلك مما لم نذكره وها كثأرس للعلة السابقة التي ذكرتها. 
  التعر ف بمصاد  ابن العربي:

 ُعَدُّ هدذا الكتداا مدن أهدم كتد، التفسدأر الفقهديس خاصدة عندد المالكأدةس 

محمدد البأجداويس حأد   و ق، في أ بعة أجزاءس وقد طب، محققا س حقَّقه علدي

م هدذه الطبعدة الجد ددةس وأبدذ  فأهدا جهددا    قا  في مقدمتده: "وهدا أندا ذا أقدد ِّ

جد ددا  فددي الكدبه والةددرح والتحقأدد س  اجأدا  أن   كددان ذلددك كفداء  لمددا لقأدده 

 .(2)الكتاا من تقد ر الباحثأن وإقبالهم"

 أهم مصاد  ابن العربي المالكي لكتابه: "أحكام القرآن":

                              
س القاضي عأاض وجهاده في علمي الحد  س د. بةأر الترابديس ص 448المرج، الساب س ص  (1)

139-140. 
مة المحق .(2)   مقد ِّ
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ت المصاد  التي  ج، إلأهدا ابدن العربدي فدي إعدداد هدذا الكتدااس تناع

فقد  ج، إلى كت، التفسأر بالروا ةس وعلدى  أس مدن أخدذ عدنهم محمدد بدن 
هـ" فدي كتابده: "جدام، البأدان فدي تفسدأر القدرآن"س 310جر ر الطبري "ت 

ومدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددن أمثلتددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددده 

قالدددددددددددده

 [.52]الح :  

أرا  من الروا ات الباطلدة التدي اةتدر بهدا بعدض الدرواة فبعد أن  ذكر كث

و دها على أعقابها قا  ـ  حمه هللا تعالى ـ: "وقدد أعدددنا إلدأكم تاصدأة أن  

تجعلاا القرآن إمامكم وحروفه أمامكمس فغ تحملاا علأها ما لأس فأهداس ومدا 

مس ُهدي لهذا إالَّ الطبري بجغلة قدد هس وصدفاء فكدرهس وسدعة باعده فدي العلد

 وشدة ساعده وذ اعه في النظر". 
ا على هذا المرمى فقطرس بعد  (1)وكأنَّه أشا  إلى هذا الغرض وصاَّ

ما ذكر في ذلك  وا ات كثأرة كلها باطلةس ال أصه لهاس ولدا شداء  بدك لمدا 

  واها أحد وال سطرهاس لكنه فعَّا  لما  ر دس عصمنا هللا بالتافأ  والتسد د.

ترو مدو اعتزاز ابن العربي بالطبري و قته  فأنت ـ عز زي القا ع ـ

فأهس وهدا محد  فدي هدذا. ومدن مصداد ه كتداا: "شدفاء الصددو " للنقدا س 

والنقا  ها أبا س 634و 140وها م طاط بدا  الكت، المصر ة تحت  قم 

 هـ. 361بكر محمد بن الحسن بن ز اد الماصليس تافى عام 

 د تفسدأره لقالده تعدالى: ومن أمثلة ما نقلده ابدن العربدي عدن النقدا  عند

            

                              
 فقطرس: أي أصاا القرطاس. (1)



ــــــا                                                                            ــــــد عســ أ. د. أحمـ

 الســـدوي 
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-28]األحدددددددددزاا:   

29.] 

إنَّ أزواجه طالبنه بما ال  ستطأ،س فكان أولهدنَّ  الثالث: قا  العربي: "

ته أم سلمة سألته سترا  ُمع لما  فلم  قد  علأهس وسألته مأمانة ُحلة  مانأةس وسأل

ز ن، بنت جحش  ابا  م ططا س وسألته أم حبأبة  ابا  سحالأا س وسألته سادة 

بنت زمعة قطأفدة خأبر دةس وكده واحددة مدنهن طلبدت منده شدأعا  إالَّ عائةدةس 

. َر بت أأرهنَّ  فأُمِّ

قددا  ابددن العربددي: "حكدداه النقددا س وهددذا بهددذا اللفدد  باطددهس  ددم قددا : 
ن عبد هللا قا : جاء أبدا بكدر والصحأ  ما جاء في صحأ  مسلم عن جابر ب

فاجد الناس جلاسا  عند بابه لم  ؤذن ألحدد مدنهمس   ستأذن على  سا  هللا 

 قا : فأُذن ألبي بكرس  م أقبه عمر فاستأذن فأُذن له بالدخا س فاجد النبدي 
جالسا  وحاله نساؤه واجما  ساكتا س قا : فقا  أبا بكدر: ألقدالنَّ شدأعا   كدحك 

أ أ ت  ا  سدا  هللا بندت خا جدة سدألتني النفقدة فقمدت إلأهدا  س فقا :النبي 

س وقا : هنَّ حالي كما ترو  سدألنني النفقدةس فاجأت عنقهاس فكحك النبي 
فقددام أبددا بكددر إلددى عائةددة  جددأ عنقهدداس وقددام عمددر إلددى حفصددة  جددأ عنقهدداس 

مددا لددأس عندددهس  ددم اعتددزلهنَّ شددهرا س  ددم  كغهمددا  قددا : تسددألن  سددا  هللا 

 آ ة الت أأر.  نزلت

 قا  ابن العربي: "فقد خرج من هذا الحد   الصحأ  أنَّ عائةة 

 .(1)طلبته أ كا س فتبأَّن بطغن قا  النقا "

ا مدا  ِّ فابن العربي ال  نقه عن النقا  نقه المسل م لدهس بده  نقدده و صدا 
  راها خطأ .

                              
 .1518ه5أحكام القرآنس  (1)



 ن العربي المالكي ومنهجه في كتابه: )أحكام القرآن(اب
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ففددي المسددألة السددابقة الددذكر ـ الت أأددر ـ  قددا : "وذكددر جماعددة مددن 

تسعا س وذكر النقا  أنَّ أم حبأبة  فسر ن أنَّ الم أرات من أزواج النبي الم

النفقدةس ونزلدت ألجلهدنَّ آ دة الت أأدرس وهدذا كلده  وز ن، ممن سدألن النبدي 

 .(1)خطأ عظأم"

 قددا  الدددكتا ه مصددطفى المةددني معلقددا  علددى مددا ذكددره ابددن العربددي: 
ى النقه والعقهس و رده "وهكذا  نقه ابن العربي قا  النقا س  م  عرضه عل

بمقتكى ما  ثبت في الحد   الصحأ س وبذا  مأ ِّز ابن العربي أ ناء نقله بأن 

الغدد  والثمددأنس وفدد  قااعددد علمأددة دقأقددة تقددام علددى مددا  بددت مددن الكتدداا 

. تفسددأر الجصدداص الحنفدديس وتفسددأر الكأددا الهراسددي (2)والسُّددـنَّة الصددحأحة"

فسدددأره أحكدددام القدددرآن تفسدددأر الةددافعيس ومدددن مصددداد  ابدددن العربدددي فددي ت

هدـ"س 370الجصاص الحنفديس وهدا القاضدي أبدا بكدر الدرازي الحنفدي "ت 

وتفسددأره أحكددام القددرآن. والكأددا الهراسددي هددا علددي بددن محمددد الطبددري "ت 
 هـ". 504

وابن العربي في نقله عن هذ ن العدالمأن لدم  كدن  نقده نقدغ  مسدل ما  فدي 

د أنَّ الملحدداظ هنددا أنَّ نقدده ابددن كدده حددا س بدده كددان كمددا  قددا  المةددني: "بأدد

العربددي عددن هددذ ن المفسددر  ن اتسددم بددالرد والتعقأدد، فددي الغالدد، األعددمس  ددم 

 .(3)بالماافقة أحأانا  م، العلم أنَّ أخذه عنهما بقد  محدود"

 :         فمثغ  عند قدا  هللا عدزَّ وجدهَّ

                 

 ا  ابن العربي: "فأها عةر مسائه: [س ق53-52]النساء: 

 :  المسألة األولى

                              
 المصد  الساب . (1)

 ما .ابن العربي المالكي وتفسأره أحكام القرآنس دا  ع (2)
 المرج، الساب . (3)



ــــــا                                                                            ــــــد عســ أ. د. أحمـ

 الســـدوي 
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ج عبده  قا  إسماعأه القاضي: زعم بعض أهه العراق أنَّ السأد إذا زوَّ

مددن أََمتدده أنَّدده ال  جدد، فأدده صددداقس وكأددف  جدداز هددذا ونكدداح بغأددر صددداق 

سددفاحو وبددالا فددي الددردس وبددأَّن أنَّ هللا ذكددر نكدداح كدده امددرأة فقرندده بددذكر 

       ا  في اامداء: وقدا  تعدالى الصداقس فق

             

           

             

        [س وقددددددددا  3]المائدددددددددة:   

 [.10]الممتحنة:   

فأكف   لا عنه عقد َحَكَم الةرع فأه بأن   ج، في كه ناع منهس حتى  

 د عنه لاج، بالاطءو!أنَّه لا سكت في العق

قددا  ابددن العربددي: وهددذا الددذي ذكددره القاضددي إسددماعأه هددا مددذه، 

 الةافعي وأبا حنأفة. 

ض الحنفأان والةافعأان للرد علدى إسدماعأهس فدرد علأده أبدا  وقد تعرَّ
بكر الرازي في كتابه: "أحكام القرآن"س و د علأه علدي بدن محمدد الطبدري 

فتعرضداا لغ تقداء فدي صدفافه بغأدر الهراسي في كتابه: "أحكام القدرآن"س 

 تمأأز. 

ده ابدن العربدي قدالي  الدرازي والهراسدي وقدا : "قدا  الدرازي:   م فصَّ

 ج، المهر و سقهس فقا  ال تكدان اسدتباحة البكد، بغأدر بدد س و سدقه فدي 

الثاني حأ   ستحقه المالىس ألنَّها ال تملكهس والمالى ها الدذي  ملدك مالهدا. 

 بده د ن. وال  ثبت للمالى على ع



 ن العربي المالكي ومنهجه في كتابه: )أحكام القرآن(اب
 

هـ 1426العـــدد الحــادي عشــر         مجلة جامعة القرآن الكريم والعلوم اإلسالمية                    

 م2005ـــ 

 
25 

وقا  الطبري: إنَّ المهدر لدا وجد، لةد   علدى شد  س فمدن الدذي 

أوجبهو وعلى من وج،و فإن  قلت: وجد، للسدأد علدى العبدد فهدذا محدا  أن  
 ثبت له د ن على عبدهس ووجابه ال على أحد محا س وكما أنَّ العقد  قتكدي 

س كما اا جاا؛ كذلك الملك  قتكي ااسقاطس ولأس إ جابه ضرو ة ااسقاط

دا   قدا : إنَّ إ بدات الملدك لغبدن ضدرو ة العتد س ال  تصدا  بددون الملدكس أمَّ

 إسقاط المهر فغ  قتكي إ باتهس فاج، أالَّ  ج، بحا . 

قد د َّ الدلأه على أنَّ العبد ال  ملك بالتملأك أصغ س وإذا لم  ملك وال بُدَّ 

عاد الكغم إلى أصه من مالك واستحا  أن   كان السأد مالكا س فامتن، لذلك و

 آخرس وها أنَّ العبد هه  ملك أم الو
ا قا  الرازي أنَّده  جد، و سدقه فكدغم لده فدي  قا  القاضي أبا بكر: أمَّ

الةرع أمثلةس منها متف  علأهاس ومنها م تلف فأهدا. فمدن المتفد  علأده بأنندا 

وبأن الةافعأة والحنفأة ها فأما إذا قا  لرجه: أعت  عبدك عني علدى ألدف 

د همس فقا  سأده: ها حرس فإنَّ هذا القا  ـ وهدا كلمدة: هدا حدر ـ  تكدمن 

عقددد البأدد، ووجدداا الددثمن علددى المبتدداع وخروجدده عددن  ددد البددائ، وملكدده 

 .(1)والعت س و ج، الملك  م  سقهس كه ذلك بصحة البأ، والعت 

دددم  هدددذا والبدددن العربدددي ـ  حمددده هللا تعدددالى ـ مصددداد  أخدددرو لدددم  ُس ِّ

 كتفي بالنقه عنهمس  قدا  د. المةدني: "وبجاند، مدا ذكدر  أصحابهاس به كان
من المصاد ؛ فإنَّ هناك مصاد  أخرو لدم  دذكرها ابدن العربدي علدى وجده 

التعأددأن أو الت صددأ س وإنَّمددا كددان  كتفددي بالنقدده عددن جملددة المفسددر ن أو 

بعكهم و عب ِّر عن ذلك بعبا ة تفأد ذلكس مثه:  وو المفسرونس وقدا  أهده 

 .(2)ا  علماء التفسأر ...إلخ"التفسأرس وق

                              
 .398-397ه1أحكام القرآنس  (1)
 .55-54مصطفى المةنيس ص  (2)



ــــــا                                                                            ــــــد عســ أ. د. أحمـ

 الســـدوي 
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    ومن أمثلة ذلك عندد تفسدأره لقدا  هللا تبدا ك وتعدالى 

 [.17]الذا  ات:      

     تكلَّم المفسرون في قاله   المسألة الثانية:قا : "

   
 

.  ألجده أنَّ ظدداهره  عطددي أنَّ ندامهم باللأدده كددان قلددأغ س 

هللا عزَّ وجهَّ من  صلي قلأغ س ألنَّ األو  لأس فدي ولم  كن كذلكس إنَّما مدح 

اامكانس وإنَّما معناه كاناا  هجان قلأغ  مدن اللأدهس ومددح هللا تعدالى السدهر 

 .(1)بالقلأهس ألنَّ عمه العبادة كله قلأه"

   ومن أمثلة ذلك أ كا  عندما تعرض لتفسأر قا  هللا تعالى

              

 [.9]الجمعة:         

   قالده تعدالى  المسـألة الثانيـة عشـر :قا  ابدن العربدي: "

  

ت ددت  باجدداا الجمعددة علددى القر دد، الددذي  سددم، النددداءس فددغ  

تدخه تحت ال طاا. واختلف الناس فأمن  أتي الجمعة من الداني والقاصي 

. وجملدة القدا  إنَّ اختغفا  متبا نا  بأ نداه فدي المسدائه وةأرهدا مدن ال غفأدات

                              
 .1729الجزء الراب،س ص  (1)



 ن العربي المالكي ومنهجه في كتابه: )أحكام القرآن(اب
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المحققأن من علمائنا قالاا: إنَّ الجمعة تلدزم مدن كدان علدى  غ دة أمأدا  مدن 

 .(1)المد نة ..."
ونجد أنَّ ابن العربي في بعض المسائه ال  سلم لهؤالء المفسدر ن بكده 

مددا  نقدده عددنهمس فهددا  تعقددبهم و ددرد علددأهم  بمددا  دا  فأدده عنددف فددي بعددض 

 بذلك القا  من علماء السادة المالكأة.  األحأان وإن كان القائلان

     فمثغ  عند تفسأره لقاله تبا ك وتعالى 

[س 1]عبس:  

 قا  ابن العربي: "فأها مسألتان: 

ال خغف فدي أنَّهدا نزلدت فدي ابدن أم مكتدام األعمدىس  المسألة األولى:

َي في الصحأ س قا  مالك: إنَّ هةام بن عروة حد ده عدن عدروة أ نَّده وقد ُ وِّ

 في ابن أم مكتامس جاء إلى النبدي      قا : نزلت       

 جه من عظماء  فجعه  قا :  ا محمد علمني مما علمك هللاس وعند النبي 

 عرض عنه و قبه على ا خدرس و قدا :  دا فدغن  المةركأنس فجعه النبي 

هللا عدزَّ  بأسا س فأقا : الس مدا أ و بمدا تقدا  بأسدا س فدأنز   هه ترو بما أقا

 .    وجهَّ 

قددا  المالكأددة مددن علمائنددا: "اسددم ابددن مكتددام عمددروس و قددا : عبددد هللاس 

والرجه من عظماء المةركأن ها الالأد بن المغأرةس و كنى أبا عبد شمسس 

أخرجه الترمذي مسندا س قا : أنبأنا سعأد بن  حأى بن سعأد األمداي حدد ني 

ن عروة عدن أبأده عدن عائةدةس قالدت: أبي قا : هذا ما عرضنا على هةام ب

 س فذكر مثله.    نزلت 

                              
 .1806ه4أحكام القرآنس  (1)



ــــــا                                                                            ــــــد عســ أ. د. أحمـ

 الســـدوي 
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    هددذا مثدده قالدده تبددا ك وتعددالى المســألة الثانيــة: 

[س معندداه نحدداه حأنمددا وقدد،س 52]األنعددام:      

إنَّما قصد تألف الرجه الطا ع  قة بمدا فدي قلد، ابدن أم مكتدام  وأنَّ النبي 

الرجه وةأره أح، إلديَّ مندهس م افدة أن   من اا مانس كما قا : إني ألعطي

 .(1) كبه هللا في النا  على وجهه

ا قا  علمائنا: إنَّده الالأدد بدن المغأدرةس وقدا  آخدرون: إنَّده أمأدة بدن  وأمَّ

خلفس فهذا كله باطه وجهه من المفسر ن الذ ن لم  تحققاا الد نس وذلك أنَّ 
مد ندةس مدا حكدر معهمدا وال أمأة والالأد كانا بمكةس وابن أم مكتدام كدان بال

حكرا معهس وكان ماتهما كافر  ن أحدهما قبه الهجرة وا خر في بد س ولم 

  قصد قه أمأة المد نةس وال حكر معه مفردا  وال م، أحد.

فأنت ترو أنَّ ابن العربي قد نقه عدن مفسدر ن لدم  سدمهمس وأشدا  فدي 

لدأهم آ اءهدم مسدتندا  مناقةته إلى علماء من المالكأة ولم  سمهم أ كا س  د ع

 إلى صحأ  المروي والتا  خ. 

   جاع ابن العربي إلى أمهات كت، المالكأة:
إضافة إلى ما أو دناه من مصاد  ابدن العربدي فإنَّدا نجدد أنَّ عالمندا قدد 

  ج، إلى كثأر من كت، المالكأةس في مقدمتها: 

 هدـ"س وقددد179[ الماطدأس امدام المدذه، اامدام مالدك بدن أندس "ت 1]

جعله كما  قا  الدكتا ه مصطفى المةني: "مصد ا  أصدأغ   جد، إلأده فدي 

   مااضدد، متعددددةس فمددثغ  عنددد تفسددأره لقددا  هللا تبددا ك وتعددالى 

                              
س ومسلم في كتاا اا مانس باا تألف قل، من خاف على 18ه1س 27 واه الب ا يس حد    قم  (1)

 إ مانه لكعفه.



 ن العربي المالكي ومنهجه في كتابه: )أحكام القرآن(اب
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[س  قدددددا : 173]البقدددددرة:             

ا بإكراه  من ظالم أو بجاع المسألة التاسعة: هذا الكر  الذي بأَّناه  لح س إمَّ

في م مصة أو بفقر ال  جد فأده ةأدرهس فدإنَّ التحدر م  رتفد، عدن ذلدك بحكدم 
دا  ا ااكراه فأبأ  ذلك كله إلدى آخدر ااكدراه. وأمَّ االستثناء و كان مباحا س فأمَّ

 الم مصة فغ   لا أن  تكان دائمةس فغ خغف في الةب، منها. 

ن: أحدهما:  أكه حتى  ةدب، وإن  كانت ناد ة فاختلف العلماء على قالأ

و تكل،س قاله مالكس وقا  ةأره:  أكه علدى قدد  سدد الرمد س وبده قدا  ابدن 

 حبأ، وابن الماجةانس ألنَّ ااباحة ضرو ة تقد  بقد  الكرو ة.

وقد قا  مالك في ماطعه الدذي ألَّفده بأدده وأمدغه علدى أصدحابه وأقدرأه 

الكرو ة ترف، التحر م فأعاد وقرأه عمره كله:  أكه حتى  ةب،س ودلأله أنَّ 
مباحا س ومقدا  الكدرو ة إنَّمدا هدا مدن حالدة عددم القدات إلدى حالدة وجداده 

 حتى  جدس وةأر ذلك ضعأف. 

ومدددن مصددداد  ابددددن العربدددي المددددالكي مدددن كتدددد، المالكأدددةس كتدددداا: 

 هـ". 214"الم تصر"س لعبد هللا بن الحكم "ت 

  وتعددالى  ومثددا  مددا أخددذ مندده: عنددد تفسددأره لقددا  هللا تبددا ك
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[س قددددددا  ابددددددن 6]المائدددددددة:        

 العربي ـ  حمه هللا تعالى ـ: 

ذكر هللا تعالى أعكاء الاضاء وترتأبها  المسألة السابعة واألربعون:

بغسدلها معقبدةس فهده  لدزم كده مكلدف أن  تكدان مفعالدة مجماعدة فدي  وأمر

 الفعه كجمعها في الذكر أو  جزع التفر   فأها و 

فقا  في المدونة وكتاا محمدد: إنَّ التداالي سداقهس وبده قدا  الةدافعيس 

قه متعمدا  لم  جدزه و جز ده ناسدأا س وقدا  ابدن  وقا  مالك وابن القاسم: إنَّ فرَّ

ناسأا  وال متعمدا س وقا  مالك في  وا ة ابن حبأد،:  جز ده  وه،: ال  جز ه
في المغسا  وال  جز ه في الممساحس وقدا  ابدن عبدد الحكدم:  جز ده ناسدأا  

 .(1)ومتعمدا  

هذا ومن مصاد  ابن العربدي المدالكي كدذلك كتداا: "الااضدحة" لعبدد 

أد هدـ"س و"المدوندة" لعبدد السدغم بدن سدع238الملك بن حبأ، األندلسي "ت 

هدـ"س وكتداا: "العتبأدة" لمحمدد بدن أحمدد 240المعروف بـ: "سحنان" "ت 

 هـ". 254بن عبد العز ز العتبي "ت 

وةأر ذلك كثأر  عصد، استقصداؤهم فدي هدذه الا قدة البحثأدةس ولكنندا 

أ دنا أن  نةأر إشا ة سر عة إلى المصاد  التي اسدتقى منهدا الفقأده المدالكي 
القددرآن"س وهددي مصدداد  أصددألةس ةنأددةس  ابددن العربددي مددادة كتابدده: "أحكددام

دسمةس متناعة. فجاءت  مراتها في هذا الكتاا المبدا ك القدأم الدذي  تداولده 

 العلماء وطغا العلمس فأفأدون منه فاائد جمة.

  منه  ابن العربي في تفسأره:

                              
 .581ه2أحكام القرآنس  (1)



 ن العربي المالكي ومنهجه في كتابه: )أحكام القرآن(اب
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خأر مدن بدأَّن مدنه  ابدن العربدي المدالكي فدي تفسدأره هدا ابدن العربدي 

تددبر فدي مقدمتده التدي صدد  بهدا كتابده هدذاس قدا  ـ نفسهس فلننظر نظدرة الم
 حمه هللا تعالى ـ: "... ولما َمنَّ هللا سبحانه وتعالى باالستبصا  في استثا ة 

العلام من الكتاا العز زس حسبما مهدتده لندا المةدأ ة الدذ ن لقأنداس نظرناهدا 

مددن ذلددك المطددرحس  ددم عرضددناه علددى مددا جلبدده العلمدداءس وسددبرناه بعأددا  

اخس فما اتف  علأه النظر ا بتناهس وما تعا ض فأه شدجرناه وشدحذناه"س األشأ

حتى خل  نكا ه و ق عرا هس فندذكر ا  دة  دم نعطدف علدى كلماتهدا بده 

حروفهاس فنأخذ بمعرفتها مفردة  م نركبها على أخااتها مكافةس ونحف  في 

ذلك قسم البغةةس ونحترز عن المناقكة في األحكام والمعا ضةس ونحتداط 
على جان، اللُّغةس ونقابلها في القرآن بما جاء في السُّـنَّة الصأحةس ونتحدرو 

لأبدأ ِّن للنداس مدا ندز   وجه الجمأ، إذ الكه من عند هللاس وإنَّما بُعد  محمدد 

إلأهمس ونعق، على ذلك بتااب، ال بُدَّ من تحصأه العلم بها منها حرصا  على 

   ددرج عددن البدداا فنحأدده علأدده فددي أن   ددأتي القددا  مسددتقغ  بنفسددهس إالَّ أن  

ماضعهس مجانبأن للتقصأر وااكثا س وبمةأعة هللا نهتدي فمن  هده هللا فهدا 

 المهتدي ال  ا ةأره".
إنَّ ابن العربي ـ  حمه هللا تعالى ـ  تناو  تفسأر القرآن من الفاتحة إلى 

 سا ة الناسس سا ة سا ةس ولكنه  قف م، آ ات األحكام التدي فدي السدا ةس

وها في عمله هذا  بدأ ببأان معنى المفردة القرآنأة إن  كانت مما  حتاج إلى 

بأدانس  دم  بأ نهدا مركبدة وال  تجداوز النكدات البغةأدة إن ظهدرت فدي الدن  

القرآنيس و ستفأد من اللُّغة العربأة و ناقش في بعض األحأدان القدراءات.... 

 إلخ.

ي عنددد المالكأددةس كمددا كتدداا والكتدداا مهددم و ُعَدددُّ مرجعددا  للتفسددأر الفقهدد
"الجصاص" عند األحنافس وكتاا "الكأا هراسي" عند الةدافعأةس وكغهمدا 

 كتاا ماسام بـ: "أحكام القرآن".

وكمدا  قددا  الدددكتا ه محمددد حسددأن الدذهبي ـ  حمدده هللا تعددالى ـ: "إنَّ 

الكتاا  عتبر مرجعا  مهمدا  للتفسدأر الفقهدي عندد المالكأدةس وذلدك ألنَّ مؤلفده 

د، والددفاع عندهس م الكي تأ َّر بمذهبه فظهرت علأه في تفسدأره  وح التعصُّ



ــــــا                                                                            ــــــد عســ أ. د. أحمـ

 الســـدوي 
 

هـ 1426مجلة جامعة القرآن الكريم والعلوم اإلسالمية                           العـــدد الحــادي عشــر  

 م2005ـــ 

 
32 

ةأر أنَّه لم  ةته في تعصًّبه إلى الد جة التي  تقاضى فأها عدن زلدة علمأدة 

تصد  من مجتهد مالكيس ولدم  بلدا بد، التعسُّدف إلدى الحدد الدذي  جعلده  فندد 

 كغم م الفأه إذا كان وجأها  مقباال ".

التفسأر  لمس منه  وح اانصاف لم الفأده أحأاندا س  والذي  تصف  هذا

كما  لمس منه  وح التعصُّ، المذهبي التي تستالي على صداحبهاس فتجعلده 

أحأانددا  كثأددرة  رمددي م الفدده وإن  كددان إمامددا  لدده قأمتدده بالكلمددات المقذعددة 

 .(1)الغذعة تا ة بالتصر   وأخرو بالتلمأ 
ن بنا أن  نذكر بعض األمثلدة ممدا وقد قأه: بالمثا   تك  المقا س فأحس

ذكره هذا العالِّم الجلأه حتى نبأ ِّن مقالته مدن تفسدأرهس بقدد  مدا  فدت  هللا بدهس 

م، مراعاة طبأعة هذا البح  التي ال تسم  لنا بااطالة واالستطرادس ولكدنَّ 

عزاءنا أنَّ الكتاا متداو  بأن أ دي العلماء وطغا العلم وكه من له اهتمام 

 ةأنس ولأكن ذلك في وقفات : بهذا ال

ولددتكن هددذه الاقفددة مددن سددا ة البقددرةس حأدد  بدددأ با  ددة الاقفددة األولددى:

    الثالثددددة منهدددداس وهددددي قددددا  هللا تبددددا ك وتعددددالى 

[س 3]البقددددددددددرة:        

 قا : فأها مسألتان:

 ؤمندان"س قدد بأ ندا حقأقدة اا مدان فدي كتد، األصدا  " المسألة األولى:

 .ومنها تؤخذ

بالغأ،" وحقأقته ما ةاا عن الحااس مما ال  اصده " المسألة الثانأة:

 .(2)إلأه إالَّ ال بر دون النظرس فأفهماه

                              
 .450ه2التفسأر والمفسرونس  (1)
 .8ه1أحكام القرآنس  (2)



 ن العربي المالكي ومنهجه في كتابه: )أحكام القرآن(اب
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 م ذكر اختغف العلماء و جَّ  بعد ذلك الرأي الذي اختا ه وبه استقهس 

 فقا : وقد اختلف فأه ـ أي الغأ، ـ على أ بعة أقاا : 
د الجنددة ونعأمهدداس والندددا  مددا ذكرندداه كاجدداا البعدد س ووجددا األو :

 وعذابها والحساا.

 بالقد . الثاني:
 بار. الثال :

 ؤمنددان بقلددابهم الغائبددة عددن ال لدد س بألسددنتهم التددي  ةدداهدها  الرابدد،:

 الناسس معناه لأساا بمنافقأن. 

 م قا : وكلها قا ةس إالَّ الثاني والثال س فإنَّه  د ك بصحأ  النظرس فدغ 
ا األوسددده وإن  كدددان عامدددا  فدددإنَّ م رجددده علدددى  كدددان ةأبدددا  حقأقدددة وهدددذ

ال صدداصس واألقدداو هددا األو  أنَّدده الغأدد، الددذي أخبددر بدده الرسددا  علأدده 

الصغة والسغم ممدا ال تهتددي إلأده العقدا س واا مدان بدالقلاا الغائبدة عدن 

 ال ل س و كان ماض، المجرو  على هذا  فعا .

بز دددس و جدداز أن  وعلددى التقددد ر األو   كددان نصددبا س كقالددك: مددر ُت 

 كددان األو  مقددد ا  نصددبا س كأنَّدده  قددا : جعلددت قلبددي محددغ  ل  مددانس وذلددك 

اا مان بالغأ، عن ال ل س  م قا : وكه هذه المعاني صدحأحةس ال  حكدم لده 

باا مان وال بحمى الذما س وال  اج، له االحترام إالَّ باجتماع هذه الثغثس 
 رمة وال  ستح  عصمة.فإن  أخهَّ بةيء منها لم  كن له ح

وبدأ سا ة آ  عمران من ا  ة الااحدة والعةدر نس وهدي قالده تعدالى 

           

         

  [س وسددا ة النسدداء بدددأها مددن قالدده تبددا ك وتعددالى 21]آ  عمددران: 
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]النسددداء:                

 نَّه تطرق فأها إلى حكم ذوي األ حامس وهكذا م، كه سا  القرآن.[س أل1

اهتمام ابن العربي بذكر سب، نزو  ا  ة متى وجد لذلك الاقفة الثانأة:

دد  إحدددو  سددبأغ س وإن  وجددد لأ ددة أكثددر مددن  وا ددة فددي سددب، النددزو   جَّ

 الروا ات بما ظهر لد ه من مرجحات.

    فددي ا  ددة األولددى مثدا  ذلددك فددي تفسددأره لسددا ة المددد رس قددا

 [س فأها مسألتان:1]المد ر:    

 وو العد  في الصحأ س واللفد  للب دا يس قدا   حأدى  المسألة األولى:

بن أبي كثأر: سألُت أبا سلمة بن عبد الرحمن عن أو  ما ندز  مدن القدرآنس 

فقددا :
      

    

 

      س قلددُت: إنَّهددم  قالددان:   

س فقددا  أبددا سددلمة: سددألُت جددابر بددن عبددد هللا عددن ذلددكس [1]العلدد :    

س وقلُت له مثه الذي قلدتس فقدا  جدابر: ال أحدد ك إالَّ مدا حدد نا  سدا  هللا 

قا : )جاو ت بحراءس فلما قكأت جاا ي هبطدتس فناد دتس فنظدرت عدن 

 مأني فلم أ  شأعا س فرفعت  أسي فرأ ُت شأعا س فأتأُت خد جة فقلت: د روني 

         يَّ ماء  بدا دا س فنزلدت      وصباا عل

              

 

 [.7-1]المد ر:  



 ن العربي المالكي ومنهجه في كتابه: )أحكام القرآن(اب
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من عقبة بن  بأعة أمرس  وقا  بعض المفسر ن: إنَّه جرو على النبي 

 .    فرج، إلى منزله مغماما  فتلفف واضطج،س فنزلت 

ز بعأددس ألنَّده لدم وهذا باطهس وقأده: أ اد بمدن تدد ر بدالنباةس وهدذا مجدا

 كن نبأا  بعدس على أنَّها أو  القرآنس ولم  كن تمكَّن منها بعدد أن  كاندت  داني 

 ما نز .

ومثا  آخر على اهتمام ابن العربدي بدذكر سدب، الندزو س عندد تفسدأره 

 [:2]المؤمنان:         لقا  هللا تعالى 

 فأها ست مسائه: 
  المسألة األو : في سب، نزولها:

 وو الزهري عن عروة بن الزبأر عن عبد الرحمن عبد القا ع قا : 

إذا نز  علأه الاحي  سم، عند  سمعُت عمر بن ال طاا  قا : كان النبي 

َي عندهس فاسدتقبه  وجهه كدوي النحهس فأنز  علأه  اما س فلبثنا ساعةس  م ُسر ِّ

تهناس وأعطندا  القبلة و ف،  د هس وقا : )اللهم زدنا وال تنقصناس وأكرمنا وال

وال تحرمندداس وآ رنددا وال تددؤ ر علأندداس وأ ضددنا وا ض عندداس  ددم قددا : أُنددز  

     علدديَّ عةددر آ ددات مددن أقددامهنَّ دخدده الجنددةس  ددم قددا  

س وهدددا (1)حتدددى خدددتم عةدددر آ دددات.  واه الترمدددذي وةأدددره     

ن صحأ س وإن  كان قد تكلَّم فأه أبا عأسى وقطعه.  م قا  ابن العربي: "وكا

 كان  قل، بصره  سب، نزولها في  وا ة محمد أنَّ النبي 

                              
 .117ه5صحأ  مسلمس  (1)
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 الســـدوي 
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    في السماء إذا صلىس فنزلت آ ةس قا  محمدد: إن  لدم تكدن 

 س فغ أد ي أ ة آ ة هيو    

قا  القاضي: ها محمد بن سأر نس وهذا الحد   مقطاع مظنانس 

سااء  فمقصاده ةأر مقطاعس فسقناه على حاله لكم حتى نكان في معرفته

 .(1)معكم

 الاقفة الثالثة: اهتمام ابن العربي بالقراءات:
إنَّ الفقأه ابن العربي ـ  حمه هللا تعالى ـ  هتم بأوجده القدراءة التدي فدي 

الن  القرآني بأانا  لها وتاجأها . فمن ذلك مثغ  في ا  دة األولدى مدن سدا ة 

 النا س  قا :
أدف الدراء وتةدد دهاس فمدن (  قدرأ بت ففرضـناهاقالده ) المسألة الثانأة:

صددقة  خفَّف فمعناه أوحأناها معأنة مقد ةس كما  قدا : فدرض  سدا  هللا 

 الفطر على كه حر وعبد ذكر وأنثى من المسلمأن.

ددا علددى معنددى وضددعناه فددرائض  ومددن شدددَّد فمعندداه علددى وجهددأن: إمَّ

لت فغنا س قد ت له المناز  واحد دا  فرائضس أو فرضا  فرضا س كما تقا : نزَّ
لني ز دس أي  ت، لي مناز  كثأرة.   بعد واحدس وفي صحأ  مسلم فنزَّ

ومدن ذلدك . (2)الثاني على معنى التكثأرس وها صحأ  ال اعتراض علأه

        أ كا  عند تفسدأره لقدا  هللا تبدا ك وتعدالى 

 [.6]المزمه:    

                              
 .1307ه3أحكام القرآنس  (1)
 .1324ه3المرج، الساب س  (2)



 ن العربي المالكي ومنهجه في كتابه: )أحكام القرآن(اب
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كذلك: نداف، قا  ابن العربي: قرع بفت  الااو وإسكان الطاءس فمن قرأه 

وابن كثأر والكافأانس وقدرع بكسدر الطداء مددودا س وممدن قدرأه كدذلك أهده 
 الةام وأبا عمرو. 

ا من قرأه بفت  الااو وإسكان الطاء؛ فإنَّه أشا  إلى  قله على النفس  فأمَّ

 لسكانها إلى الراحة في اللأه وةلبة النام فأه على المرء. 

ا من قرأه بكسر الفاء وفت  العأن س فإنَّه من المااطأة وهي الماافقةس وأمَّ

ألنَّه  تااف  فأه السم، لعدم األصااتس والبصر لعدم المرئأاتس والقل، لفقد 

 ال طراتس قا  مالك: هدوا  من القل، وفراةا  له. 

قا  ابن العربي: المعنأدان فأده صدحأحانس ألنَّده  ثقده علدى العبددس وأنَّده 
 .(1)المااف  للقصد

  ي إنصافه لمن   الفه الرأي:الاقفة الرابعة: ف
وإذا أ دت أن  أض،  دك على شديء مدن إنصداف الرجده ـ  عندي لمدن 

  الفه ـ واستعماله لعقله كمدا  قدا  الددكتا ه محمدد حسدأن الدذهبي: فدانظر 

ض لقالدددده تبددددا ك وتعددددالى مددددن سددددا ة البقددددرة    إلأدددده عندددددما تعددددرَّ

          

[. قدددددددا : 187]البقدددددددرة:         

االعتكاف في اللُّغة ها اللب س وها ةأر مقد  عند الةافعي وأقله لحظة وال 

حد ألكثره. وقا  مالك وأبا حنأفة: ها مقد  بأام ولألةس ألنَّ الصام عنددهم 

 من شرطه. 

قا  علماؤندا: ألنَّ هللا تبدا ك وتعدالى خاطد، الصدائمأنس وهدذا ال  لدزم 
ا اشدتراط الصدام ف أده ب طابده تعدالى فدغ  لدزم بظداهره وال في الاجهأن. أمَّ

دا تقدد ره بأدام ولألدةس ألنَّ الصدام  باطنهس ألنَّها حا  واقعة ال مةدترطةس وأمَّ

                              
 .1877ه4أحكام القرآنس  (1)
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 الســـدوي 
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مددن شددرطه فكددعأفس فددإنَّ العبددادة ال تكددان مقددد ة بةددرطهاس أال تددرو أنَّ 

 .(1)الطها ة شرط في الصغة وتنقكي الصغة وتبقى الطها ة

لمؤلف ـ  حمده هللا تعدالى ـ لدم  رقده هدذا  قا  الذهبي: فأنت ترو أنَّ ا

االسددتدال  الددذي أظهددر بطغنددهس وهددذا دلأدده علددى أنَّدده  سددتعمه عقلدده الحددر 

أحأانا س فغ  سكت عن الذلة العلمأة فأما  عتقدس وإن  كان فأها ترو   لمذهبهس 

أما في مقام إنصاف ابن العربي لمن خالفده الدرأي فأظهدر ذلدك علدى سدبأه 

     ر في تفسأره لقا  هللا تعالى المثا  ال الحص

         

 [.6]المائدة:      

قا  ـ  حمده هللا تعدالى ـ بعدد أن ذكدر فدي تفسدأر هدذه ا  دة كثأدرا  مدن 
 األحكام است رجها منهاس قا : 

 المسألة السابعة والعةرون: 
ندداس ( الدرأس عبددا ة عدن الجملدة التددي  علمهدا البرؤســكمقالده تعدالى )

ضرو ة ومنها الاجهس فلما ذكدره هللا سدبحانه وتعدالى فدي الاضداءس وعدأن 

الاجه للغسه بقدي باقأده للمسد س ولدا لدم  دذكر الغسده أوال  فأده للدزم مسدحه 

جمأعهس ما علأه شعر من الرأس وما فأه العأنان واألنف والفمس انتزاع بد ، 

ي  ترك بعدض  أسده من ا  ةس وما أشا  مالك إلى نحاهس فإنَّه سعه عن الذ

في الاضاءس فقا : أ أ ت لا ترك بعض وجهه أكان  جز هو ومسألة مسد  
الرأس في الاضاء معكلة و دا طالمدا تتبعتهدا ألحدأه بهدا حتدى علمندي هللا 

بفكددله إ اهدداس ف ددذوها مجملددة فددي علمهددا مسددجلة بالصددااا فددي حكمهدداس 

                              
 .95ه1أحكام القرآنس  (1)



 ن العربي المالكي ومنهجه في كتابه: )أحكام القرآن(اب
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: اختلدف العلمداء واستأفائها في حكم المسدائه: "...  دم قدا   حمده هللا تعدالى

 في مس  الرأي على أحد عةر قاال :
 إنَّه إن  مس  منه شعرة واحدة أجزأته. األو :
  غث شعرات. الثاني:

ما  ق، علأه االسم.  م قا  ـ  حمده هللا ـ: ذكدر لندا هدذه األقداا   الثال :

 .الثغ ة ف ر ااسغم بمد نة السغم في الد س عن الةافعي
 .(1)ة:  مس  الناصأةقا  أبا حنأف الراب،:

 .قا  أبا حنأفة: إنَّ الغرض أن   مس  الرب، ال امس:
قا  أ كا  أبا حنأفة في  وا ته الثالثة: ال  جز ه إالَّ أن   مس   السادس:

 .(2)الناصأة بثغث أصاب، أو أ ب،

  مس  الجمأ،س قاله مالك. الساب،:

 إن  ترك الأسأر من ةأر قصد أجزأه. الثامن:
 .  محمد بن سلمة: إن  مس   لثه أجزأهقا التاس،:

 .قا  أبا الفرج: إن  مس   لثه أجزأه العاشر:

 .قا  أشه،: إن  مس  مقدمه أجزأه :الحادي عةر
قا  ابدن العربدي: "فهدذه إحدد عةدر قداال س ومنزلدة الدرأس فدي األحكدام 

منزلتدده فددي األبدددانس وهددا عظددأم ال طددر فأهددا جمأعددا س ولكدده قددا  مددن هددذه 
 .(3)ل، من القرآن والسُّـنَّة.."األقاا  مط

وبعد أن  تتب، ابن العربي هذه المطال، واحدا  واحددا  و لدتمس لكده منهدا 

متكأ قا : ".. إنَّ القام لم   رج اجتهدادهم عدن سدبأه الددالالت فدي مقصداد 

 الةر عةس وال جاوزوا طرفأها ل فراطس فإنَّ للةر عة طرفأن: 

 طرف الت فأف في التكلأف. أحدهما:

                              
 وما بعدها. 346ه3أحكام القرآنس للجصاصس  (1)

 المرج، الساب . (2)
 .568ه2 أحكام القرآنس (3)
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طرف االحتأاط في العاداتس فمن احتاط استافى الكدهس ومدن  وا خر:

 .(1)خفَّف أخذ بالبعض

في هذا الن   ظهر لنا سماحة ابن العربي وإنصدافه لم الفأدهس وسدعة 

أفقه في استأعاا آ اء ا خر نس وعدم تعصُّبه لمدا   دالف فأده ةأدره. ومد، 

المااقف مد، مدن   الفده ذلك فالرجه ـ  حمه هللا تعالى ـ قد اشتد في بعض 

 الرأيس نرو هذا من خغ  هذه الاقفةس وهي:

 الاقفة ال امسة: 
حأنمددا تعددرض ابددن العربددي لتفسددأر آ ددة سددا ة النسدداءس وهددي قددا  هللا 

            تعدددالى 

          

       

 [س قا  ابن العربي ـ  حمه هللا تعالى ـ : 34]النساء:   

 المسألة الحاد ة عةرة:

قاله تعالى 
 

 فأه أ بعة أقاا :    

 .  الأها ظهره في الفرا  األو :

 . ال  كلمها وإن  وطأهاس قاله عكرمة وأبا الكحى والثاني:
ال  جمعها وإ اه فرا  وال وطء حتى ترجد، إلدى الدذي  ر ددس  والثال :

ه ابددن وهدد، وابددن قالدده إبددراهأم والةددعبي وقتددادة والحسددن البصددريس و وا

 القاسم عن مالك وةأرهم. 

                              
 .570المصد  الساب س ص  (1)



 ن العربي المالكي ومنهجه في كتابه: )أحكام القرآن(اب
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 كلمهددا و جامعهدداس ولكددن بقددا  فأدده ةلدد  وشدددة إذا قددا  لهددا:  والرابدد،:

 تعاليس قاله سفأان.
قا  الطبري: ما ذكره من تقدم معترضس وذكر ذلك واختا  أنَّ معناه: 

 ربطن بالهجا س وها الحبه في البأداتس وهدي المدراد بالمكداج،س إذ لدأس 

جروهن" إالَّ أحد  غ ة معانس فغ  ص  أن   كان من الهجر الدذي لكلمة "اه

ها الهذ انس فإنَّ المرأة ال تداوو بهس وال من الهجر الذي ها مستفحش مدن 

القددا س ألنَّ هللا ال  ددأمر بددهس فلددأس لدده وجدده إالَّ أن  تربطدداهنَّ بالهجددا س  ددم 

 أ دف عق، ذلك.

ها من هفاة من عالِّم بالقرآن قا  ابن العربي ـ  رد على الطبري ـ:  ا ل
والسُّـنَّة!! وإني ألعجبكم من ذلدك!! إنَّ الدذي أجدراه علدى هدذا التأو دهس ولدم 

 رد أن   صرح بأنه أخذ منهس وها حد   ةر ،  واه ابن وه، عن مالكس 

أنَّ أسماء بنت أبي بكر الصد   امرأة الزبأر بن العداام كاندت ت درج حتدى 

أهددا وعلددى ضددرتهاس فعقددد شددعر واحدددة عاتدد، فددي ذلددكس قددا : وعتدد، عل

بدداألخروس وضددربهما ضددربا  شددد دا س وكانددت الكددرة أحسددن اتقدداء س وكانددت 

أسماء ال تتقي فكان الكرا بها أكثر أ را س فةكته إلى أبأها أبي بكدرس فقدا  

لها: أي بنأة اصبريس فإنَّ الزبأر  جه صال س ولعله أن   كدان زوجدك فدي 

 ه إذا ابتكر بالمرأة تزوجها بالجنة. الجنةس وقد بلغني أنَّ الرج
فرأو الربه والعقد مد، احتمدا  اللفد  مد، فعده الزبأدر فأقددم علدى هدذا 

 التفسأر لذلك. 

ره ـ أي الطبري ـ في العلام وفي   قا  ابن العربي: وا عجبا  له م، تبحُّ

لغة العرا كأف بَعُدَ علأه صااا القا س وحاد عن سداد النظرو فلم  كن بُدٌّ 

حالددة هددذه مددن أخددذ المسددألة مددن طر دد  االجتهدداد المفكددأة بسددالكها إلددى وال

 السداد.

فنظرنا في ماا د )هـ جـ  ( في لسان العرا على هذا النظام فاجدناه 

سبعة: ضد الاصهس ما ال  نبغي من القا س مجانبدة الةديءس ومنده الهجدرةس 
واحدد هذ ان المر ض. ونظرنا في هذه الماا د فألفأناها تددو  علدى حدرف 

وها البعد عن الةيءس فالهجر قدد بعدد عدن الاصده الدذي  نبغدي مدن األلفدة 
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 الســـدوي 
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وجمأه الصحبةس ومدا ال  نبغدي مدن القدا  قدد بعدد عدن الصداااس ومجانبدة 

الةيء بعد الفراغ منه وأخذ في جان، آخر عندهس وهدذ ان المدر ض قدد بعدد 

عتدا  عن نظام الكغمس وانتصاف النها  قد بعد عن طرفأه المحماد ن في ا

 .(1)الهااء وإمكان التصرفس والةاا الحسن قد بعد عن العاا

والحبدده الددذي  ةددد بدده البعأددر قددد أبعددده عددن استرسدداله فددي تصددرفه 

واسترساله ما  به عن تقلقله وتحركهس وإذا  بت هدذا وكدان مرجد، الجمأد، 

إلددى البعدددس فمعنددى ا  ددة: أبعدددوهن فددي المكدداج،س ال  حتدداج هددذا إلددى هددذا 
الدذي ذكدره العدالِّمس وهدا ال  نبغدي لمثده السددي والكلبديس فكأدف أن  التكلُّف 

   تا ه الطبريو!!

 

 

  الاقفة السادسة: مناقةاته اللُّغا ة:
كثأرا  ما  حت  ابن العربدي المدالكي باللُّغدة و نداقش علدى ضدائها كثأدرا  مدن 

المسددائهس و ددرج  مددا  ددراه مددن خددغ  اقتناعدده بمددا سدداق مددن أدلددةس و بمددا 

بآ اء آخر ن   الفانه الرأيس ولكن إن  وجد الح  فأما  عتقدد معهدم استةهد 
 أخذ برأ هم. 

ومن أمثلة ذلك تفسأره لسا ة العصرس ولم  فسر منها إالَّ كلمدة واحددة 

 [.1]العصر:     هي قاله تعالى 

قا  ابن العربي: من حلف أال  كلدم  جدغ  عصدرا  لدم  كلمده سدنةس ولدا 

 لم  كلمه أبدا س ألنَّ العصر ها الدهر... حلف أال  كلمه العصر 

ا   م قا  ابن العربي: بناء )ع ص  (  نطل  على كثأر من المعانيس فأمَّ

 ما  تعل  بالزمان؛ ففأه أ بعة أقاا : 

 .: العصر الدهراألو 

                              
 العاا: العأ، والذم. (1)



 ن العربي المالكي ومنهجه في كتابه: )أحكام القرآن(اب
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 :(1)اللأه والنها س قا  الةاعر: والثاني

 ألددةولددن  لبدد  العصددران  ددام ول
 

 إذا طلبددددا أن   ددددد كا مددددا  تممددددا 
 

 العصر الغداة والعةيس قا  الةاعر: والثال :

 وأمطلدده العصددر ن حتددى  ملنددي
 

و رضدددى بنصدددف الددددَّ  ن واألندددف  

  اةددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددم
 

 وقأه: إنَّ العصر مثه الدهرس قا  الةاعر:

سبأه الهاو وعدر وبحدر الهداو 

 ةمددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددر
 

و ام الهاو شهر وشدهر الهداو  

 دهدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددر
 

  ر د: عاما .

 عات النها س قاله مطرف وقتادة.إنَّ العصر ساعة من سا والراب،:

: إنَّمدا حمده مالددك  مدأن الحدالفس أال  كلدم امدرأ عصددرا  قدا  القاضدي 

على السنةس ألنَّه أكثر ما قأه فأهس وذلدك علدى أصدله فدي تغلدأ  المعندى فدي 

 األ مان. وقا  الةافعي:  بر بساعة إالَّ أن تكان له نأة.
الحدالف عربأدا س فأقدا  لده: مدا  قا  ابن العربي: وبه أقا س إالَّ أن   كان

أ دتو فإذا فسَّره بما  حتمه قأه فأهس وإن  كدان األقدهس و جد، علدى مدذه، 

ر  .(2)مالك أن   حمه على ما  فس ِّ

فأنت ترو ـ عز زي ـ القا ع ـ إنَّ ابن العربدي انتصدر لمدا  ر دد بأانده 

 بالمنافسات اللُّغا ة واالستةهاد بأشعا  العرا.

 بن العربي وااسرائألأات:الاقفة السابعة: ا
تقه  وا ة ااسرائألأات عند ابن العربي و تعقبها فدي بعدض األحأدانس 

و بما  وو ال بر من ةأر أن   عل ِّ  علأهس فمثغ  عند تفسأره لقا  هللا تعالى    

                              
 وها حمأد بن نا . (1)
 .1979ه4أحكام القرآنس البن العربيس  (2)



ــــــا                                                                            ــــــد عســ أ. د. أحمـ

 الســـدوي 
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 [.67]البقرة:         

َي عن بندي إسدرائأه أنَّده كدان في سب، ذل المسألة األولى: قا :" ك ُ وِّ

فأها من قته  جغ  ةألة بسب، م تلف فأه بأن قامس وكان قر بده فدادعى بده 

فقا  له القاته: قته قر بي هؤالء القامس وقدد  علأهمس وترافعاا إلى ماسى 

وجدتدده بددأن أظهددرهمس فددانتفاا مددن ذلددك ـ  عنددي نفدداا ذلددك عددنهم ـس وسددألاا 

برةبة إلى هللا تعالى في تبأأن الحد س فددعا ماسدى  أن   حكم بأنهم ماسى 

  بددهس فددأمرهم بددذب  بقددرة وأخددذ عكددا مددن أعكددائها  كددرا بدده المأددت 

 فأحأا و  برهم بقاتله ... إلخ.

فدي الحدد   عدن بندي إسدرائأه: المسألة الثانيـة:  م قا  ابن العربي: "
النبدي كثر استرسا  العلماء في الحد   عنهم في كه طر  س وقد  بدت عدن 

  .)أنَّه قا : )حد اا عن بني إسرائأه وال حرج 

ومعندددى هدددذا ال بدددر الحدددد   عدددنهم بمدددا   برونددده بددده عدددن أنفسدددهم 

وقصصهمس ال بما   برون به ةأرهمس ألنَّ إخبا هم عن ةأرهم مفتقدر إلدى 

العدالة والثبات إلى منتهى ال برس وما   برون بده عدن أنفسدهم فأكدان مدن 
نفسه أو قامه فها أعلم بذلكس وإذا أخبروا عن شدرع  باا إقرا  المبدأ على

وأندا  أنَّه قا :  آندي  سدا  هللا  لم  لزم قالهس ففي  وا ة مالك عن عمر 

أمسك مصحفا  قد تةرمت حااشأهس فقا : ما هذاو قلدُت: جدزء مدن التدا اةس 

 فغك،س وقا : )وهللا لا كان ماسى حأا  ما وسعه إالَّ اتباعي(.     

ـــــــــــ ـــــــــــا  ف ـــــــــــم   قالددددددددددده تعدددددددددددالى ي المســـــــــــألة الرابعـــــــــــة: ث

 [.69]هاد:  



 ن العربي المالكي ومنهجه في كتابه: )أحكام القرآن(اب
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 قدمه إلأهم نزال  وضأافةس وها أو  من ضأَّف الكأف. 

 م قا : وفي ااسرائألأات أنَّه كدان ال  أكده وحددهس فدإذا حكدر طعامده 
أ سه  طل، من  أكه معهس فلقدي  امدا   جدغ  فلمدا جلدس معده علدى الطعدام 

م ِّ هللاس قا  له الرجه: ال أد ي ما هللاو قا  له: فاخرج عدن قا  له إبراهأم: سَ 

طعاميس فلما خرج الرجه نز  إلأه جبر ده فقدا  لدهس  قدا  هللا: إنَّده  رزقده 

علدى كفدره مددو عمدرهس وأندت ب لدت علأده بلقمدةس ف درج إبدراهأم مسدرعا  

فردهس فقا : ا ج،س فقا : ال أ ج،س ت رجني  م تردني لغأر معندى. فدأخبره 

ى هللا وأكه مؤمنا  ب األمرس فقا : هذا  ا كر مس آمنتس ودخه وسمَّ
(1). 

 
 

 

 

  الاقفة الثامنة: تجا ا ابن العربي:

   عندددد تفسدددأره لقالددده هللا تعدددالى فدددي سدددا ة هددداد: 

              

 [.87]هاد:       

المسـألة ا: قا   بأ ِّن آ اء العلماء فدي حكدم مدن  كسدر الددنانأر و  زنهد

  الرابعة:
"إذا كددان هددذا معصددأة وفسددادا   ددرد الةددهادةس فإنَّدده  عاقدد، مددن  فعدده ذلددكس 

 واختلف في عقابته على  غ ة أقاا : 
قددا  مالددك:  عاقبدده السددلطان علددى ذلددكس هكددذا مطلقددا  مددن ةأددر  :األو 

 تحد د للعقابة. 

                              
 .1061ه3أحكام القرآنس  (1)



ــــــا                                                                            ــــــد عســ أ. د. أحمـ

 الســـدوي 
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س فقدا  قا  ابن المسأ، ونحاه عن سفأان: أنَّه أمر بجلد  جده: والثاني

ابن المسأ،: ما هذاو فقالاا:  جه كان  قط، الد اهمس قا  ابن المسأ،: هذا 

 من الفساد في األ ض ولم  نكر جلده. 

قا  أبا عبد الرحمن التمأمي: كنت عند عمر بن عبد العز دز  والثال :

قاعدا  وها إذ ذاك أمأر المد نةس فأتي برجه  قط، الد اهمس وقد شدهد علأدهس 

س فددأمر فطأددف بدده وأمددره أن   قددا : هددذا جددزاء مددن  قطدد، فكددربه وحلقدده
الد اهمس  م أمر به أن   رد إلأهس فقا  له: إنَّه لم  منعني أن  أقط،  دك إالَّ أنَّي 

 لم أكن تقدمت في ذلك قبه الأامس فقد قدمت في ذلكن فمن شاء فلأقط،. 
فعلده قا  ابن العربي: أمدا أدبده بالسداط فدغ كدغم فأدهس وأمدا حلقده فقدد 

عمر كما تقدم. وقد كنت أ ام الحكم بأن النداس ـ  عندي أ دام تالأده القكداء ـ 

أضرا وأحل س وإنَّمدا فعلدت ذلدك بمدن  ربدي شدعره عاندا  علدى المعصدأةس 

ه به في الفساقس وهدذا هدا الااجد، فدي كده طر قدة إلدى  وطر قا  إلى التجمُّ

 المعصأةس أن   قط، إذا كان ذلك ةأر مؤ ر في البدن.
ـ عز زي القا ع ـ تدرو أنَّ ابدن العربدي إن  وجدد فرصدة  حكدي  فأنت

 تجا به التربا ة لمعالجة قكا ا المجتم،.

 ال اتمة:
وبعد هذه السأاحة م، ابن العربي المالكي في كتابده: "أحكدام القدرآن"س 

التي قصدت من و ائها بأان منهجه الذي سدلكه فدي كتابده: "أحكدام القدرآنس 

نت للقا ع الكر م ال ه الذي  سمه عالمنا لنفسه للسأر أ جا أن  أكان قد بأَّ 

 في تفسأر كتاا هللا تعالى.

وإن  كان است راج المنه  من كتاا ـ مهمدا كدان ـ لأتاقدف علدى مددو 
فهم المطل، وتجاوبه مد، مدادة الكتداا. والدذي أعدانني علدى هدذا العمده بعدد 

َمة ابن العربي نفسهس حأ  كانت هي الكاء الدذي سدرت  تافأ  هللا ها ُمقَد ِّ

 على شعاعه.

آمه أن   جد القا ع مدا  دفعده لمز دد مدن االطدغع واالسدتفادة مدن هدذا 

 الكتاا القأم.



 ن العربي المالكي ومنهجه في كتابه: )أحكام القرآن(اب
 

هـ 1426العـــدد الحــادي عشــر         مجلة جامعة القرآن الكريم والعلوم اإلسالمية                    

 م2005ـــ 

 
47 

 .. والحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات ..


