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 مستخلص البحث

لتسهيل  عنوان البحث: ا مقدمة  الرتجيح يف  لكل]قواعد  ا نزيل البن جزي  ت ل ا -ه([147بي )ت:لعلوم 

لية قية حتلي ي تطب  .-دراسة 

يم عبدالكريم عبدالرمحن عبدالكريم صالح، الباحث بقسم التفسري وعلوم القرآن، كلية القرآن الكر اسم الباحث:

 والدراسات اإلسالمية، اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة.

 يدور حول قواعد الرتجيح، التي ورد ذكرها يف مقدمة التسهيل لعلوم التنزيل البن جزي. موضوع البحث:

 : تطبيقي حتلييل.منهج البحث

والوقوف عىل تلك  يل(،، ومنهجه يف تفسريه )التسهيل لعلوم التنز-رمحه اهلل-التعريف باإلمام ابن جزي الكلبي :أهداف البحث

 قدمة، واحاولة تطبيقها عىل التفسري  ملعرةة كيفية الرتجيح ب ن اقأقوال التفسريية.القواعد الرتجيحية املهمة يف تلك امل

ن جزي لتلك القواعد : كثرة القواعد الرتجيحية يف مقدمة التسهيل لعلوم التنزيل البن جزي، وإعامل ابأبرز نتائج البحث

املصادر  كثرٍي من العلوم، رغم صغر حجمه، وكثرةيف تفسريه عند الرتجيح ب ن اقأقوال، واشتامل كتاب التسهيل البن جزي ل

 التي اعتمد عليها ابن جزي يف تفسريه، ويظهر جليًا اهتامم ابن جزي بعلم اقأصول، مما يظهر تأثري ذلك يف تفسريه.

ع القواعد التفسريية والرتجيحية من تفسري ابن جزي، واالستنباطات التي ذكرها يف تأهم التوصيات سة فسريه، ودرا: َجم

 املسائل اقأصولية التي تعرض هلا ابن جزي كذلك أثناء تفسريه، مع َجع ودراسة تساؤالته يف هذا التفسري وجوابه عنها.

 جيح.: ابن جزي، مقدمة التسهيل، منهجه يف تفسريه، قواعد الرتالكلمات املفتاحية للبحث

اإليـميل اجلامعي:
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 دقمم امل

 وعىل آله وصحبه وااله.احلمد هلل، والصالة والسالم عىل رسول اهلل 

 أما بعد:

ُلِم وتعليم كتاِب رِب اقأنام، كام قال النب طَُّر ةيه اقأقالم، هو تمعَّ  يةإن خريم ما ُتقىض ةيه اقأوقات، وُتفنى ةيه اقأعامر، وُتسم

)يف هذه اخلريية، ويشتمل أولياً دخوالً  داخل  تفسري القرآن تعلم   ومن هذا املنطلق ةإن 7: )خريكم من تعلَّم القرآن وعلمه 

ُتسمى بعلم الرتجيح ب ن أقوال املفرسين، و عىل علوم كثرية، ومن تلك العلوم، تلك القواعد التي ينبني عليهاعلم التفسري 

أو كام ُيطلق عليها بعض العلامء ب )وجوه الرتجيح( أو )موجبات الرتجيح( كام أطلق عليها ذلك ابن جزي ( )قواعد الرتجيح

دم ن واملتأخرين، وهي مبثوثة يف كتب التفسري ويف ثنايا كالم العلامء املتقنزيل(، يف مقدمة تفسريه املُسمى ب )التسهيل لعلوم الت

ن هيتم هبا  ولذلك الب التفسري أولكن مل يبدأ التأصيل هلا والتنظري إال قبل سنوات، وهي من املواضيع املهمة، التي ينبغي لط

بن جزي الكلبي اليار عىل مقدمة التسهيل لعلوم التنزيل منه، ةكان االخت الرتجيحيار كتاٍب الستخراج قواعد عىل اختعمدُت 

ط وأمور أغلبي  )ضوابه الرتجيح لدراستها دون ما سواها، واملقصود بقواعد الرتجيح هي: ، وقد اقترصُت منها ةقط عىل وجوه( 147ت )

 .2(ُيتوصل بها إىل معرف  الراجح من األقوال املختلف  يف التفسري

                                                           
 (.7211) 6/791ينظر: صحيح البخاري، كتاب ةضائل القرآن، باب خريكم من تعلم القرآن وعلمه  7

 (.99ينظر: قواعد الرتجيح عند املفرسين، للدكتور: حس ن احلريب )ص: 1
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 أسباب اختيار املوضوع

ابةم يف وجوه الرتجيح ب ن أقوال املفرسين  ولذلك آثمْرُت الكتيف مقدمة تفسريه عىل ذكر -رمحه اهلل-ابن جزي يصنصت -7

 وجوه الرتجيح عنده دون ما سواها، ولوضوح اقأمثلة عليها.

 كثرة الفوائد والقواعد املوجودة يف تلك املقدمة رغم قرصها. -1

 يف تلك املقدمة الناةعة. القواعد الرتجيحية أقف عىل من قام بدراسةمل  -9

 أهمي  املوضوع

 خصوصًا.هلم عمومًا، وقيمة هذه املقدمة  للمفرسين قيمة تفسري ابن جزي -7

 عىل قواعد مهمة يف الرتجيح ب ن اقأقوال.-رمحه اهلل-اشتامل مقدمة ابن جزي -1

جيح ب ن مة، واحاولة تطبيقها عىل التفسري  ملعرةة كيفية الرتاملهمة يف تلك املقد الوقوف عىل تلك القواعد الرتجيحية -9

 اقأقوال التفسريية.
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 المراسات السابدق 

 أما الكتابة حول ابن جزي خصوصاً ةمنها:

 = ))اإلمام ابن جزي الكلبي وجهوده يف التفسري من خالل التسهيل لعلوم التنزيل(( لألستاذ: عبد احلميد احمد ندا.

 للباحث: عيل بن احمد الزبريي، مطبوع يف جملدين. يف التفسري(( = ))ابن جزي ومنهجه

 للدكتور: مساعد بن سليامن الطيار، مطبوع يف جملد واحد. لتسهيل لعلوم التنزيل البن جزي(())رشح مقدمة ا= 

للباحث: مصطفى  ودراسة،= ))القواعد والضوابط الفقهية وتطبيقاهتا عند ابن جزي من خالل كتابه القوان ن الفقهية(( َجع وترتيب 

 بن أمحد الزاهد.

 .اعند ابن جزي يف تفسريه، ةلم أقف عىل أحد كتب ةيه والتفسريية الرتجيحيةوأما بالنسبة للقواعد 

 عموماً عند بعض املفرسين ةمنها: والتفسري الرتجيح وأما بالنسبة للكتابة يف قواعد

عيل احلريب، رسالة ماجستري بجامعة اإلمام احمد بن سعود اإلسالمية، عام = ))قواعد الرتجيح عند املفرسين(( للباحث: حس ن بن 

 ـ.ه7477

نعم، = ))قواعد الرتجيح املتعلقة بالنص عند ابن عاشور يف تفسريه التحرير والتنوير، دراسة تأصيلية تطبيقية(( للباحثة: عبري بنت عبد امل

 ه.7496وهي رسالة دكتوراه بجامعة امللك سعود، عام 

عام  ،)قواعد التفسري عند اإلمام الطربي من خالل جامع البيان(( للباحث: منعم السنون، وهي رسالة دكتوراه يف جامعة القروي ن= )

 م. 1271

= ))قواعد التفسري عند ابن عطية اقأندليس من خالل سورة البقرة وآل عمران نموذجاً(( للباحث: أمحد بنداوي، وهي رسالة ماجستري 

 ه.7497عام  ،د اخلامس باملغربيف جامعة احم

 إىل غري ذلك من الدراسات التي تناولْت َجع ودراسة قواعد التفسري عند املفرسين.
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 منهج البحث

 ، وذلك عىل النحو التايل:التحلييل التطبيقي هذا البحث املنهجيف  سلكُت 

ي نص عليها بقوله )وجوه الرتجيح( وعددها اثنا عرش، بن جزي، التالتسهيل ال الرتجيحية من مقدمةذكرُت القواعد  -7

 .املبحث الثاينوجعلُت ُكلم وجٍه منها يف مطلٍب من مطالب 

ابن  لذكرُت لكل وجٍه من تلك الوجوه الرتجيحية مثاالً عليه من تفسري ابن جزي  للتطبيق عليها، ومعرةة مدى إعام  -1

واحٍد غالبًا لالختصار، وقد اقترصُت عىل دراسة وجوه الرتجيح دون ما  ذكر مثالٍ جزي لتلك الوجوه يف تفسريه، وأكتفي ب

 سواها عنده  نظرًا لتنصيصه عليها، ولوقويف عىل أمثلة هلا من خالل تفسريه للتطبيق عليها. 

 القواعدوجوه والتلك بعض عىل  د الطيار، بالتوضيح والرشح والنقد والتحليلكالم الدكتور: مساع ذكرُت خمترصاً  -9

 ها يف كتابه )رشح مقدمة التسهيل(، ةهو الرشح الوحيد الذي وقفُت عليه لتلك املقدمة.من خالل رشحه علي الرتجيحية،

 نقلُت القواعد بنصها من مقدمة التسهيل البن جزي، مع إيضاح ما حيتاج منها إىل توضيح. -4

 كتبُت اآلياِت الواردِة بالبحث بالرسم العثامين. -7

جُت اقأحاديثم خم  -6  الواردة بالبحث من مصادرها. رَّ
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 خط  البحث

 ، وخامتٍة، وةهارس، وهي كالتايل:، ومبحث نيشتمل البحث عىل مقدمةٍ 

 :املقدمة: واشتملْت عىل 

 أسباب اختيار املوضوع. 

 أمهية املوضوع. 

 الدراسات السابقة. 

 منهج البحث. 

 خطة البحث. 

 وةيه مطلبان: ومنهجه يف كتابه، ،التعريف باملؤلف :املبحث اقأول 

 .-رمحه اهلل-املطلب اقأول: ترَجة موجزة البن جزي الكلبي 

 املطلب الثاين: منهج ابن جزي يف كتابه التسهيل لعلوم التنزيل. 

 اثنا عرش مطلبًا، وهي كالتايل: املبحث الثاين: وجوه الرتجيح، وةيه 

ضع من القرآن عىل املراد بموضع آخر املطلب اقأول: تفسري بعض القرآن ببعض، ةإذا دل مو 

 محلناه عليه، ورجحنا القول بذلك عىل غريه من اقأقوال.

: ةإذا ورد عنه عليه السالم تفسري يشء من القرآن عّولنا عليه، ال املطلب الثاين: حديث النبي  

 سيام إن ورد يف احلديث الصحيح.

 فرسين  ةإّن كثرة القائل ن بالقول يقتيضاملطلب الثالث: أن يكون القول قول اجلمهور وأكثر امل 

 ترجيحه.

قتدى به من الصحابة كاخللفاء اقأربعة، وعبد اهلل بن املطلب الرابع: أن يكون القول قول من يُ  

املطلب اخلامس: أن يدل عىل صحة القول  -  .7«اللهم ةقهه يف الدين وعلمه التأويل: »عباس: لقول رسول اهلل 

 واإلعراب أو الترصيف أو االشتقاق.كالم العرب من اللغة 

 املطلب السادس: أن يشهد بصحة القول سياق الكالم ويدل عليه ما قبله أو ما بعده. 

 املطلب السابع: أن يكون ذلك املعنى املتبادر إىل الذهن ةإّن ذلك دليل عىل ظهوره ورجحانه. 

                                                           
 (، قال احققه العالمة: أمحد شاكر: )إسناده صحيح(.1996) 9/97رواه أمحد يف املسند عن ابن عباس   7
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ولي ن، حُيمل عليها اللفظ عند اقأص املطلب الثامن: تقديم احلقيقة عىل املجاز، ةإّن احلقيقة أوىل أن 

ح املجاز إذا كثُر استعامله حتى يكون أغلب استعامالً من احلقيقة ويُ  سمى جمازًا راجحًا واحلقيقة وقد يرتجَّ

ام ُيقدم: ةمذهب أيب حنيفة تقديم احلقيقة قأهنا اقأصل، ومذهب أيب يوسف  مرجوحة، وقد اختلف العلامء أهيه

 رجحانه، وقد يكون املجاز أةصح وأبرع ةيكون أرجح.تقديم املجاز الراجح ل

ةإّن العمومي أوىل قأنه اقأصل إاّل أن يدل دليل  ،املطلب التاسع: تقديم العمومي عىل اخلصويص 

 عىل التخصيص.

 املطلب العارش: تقديم اإلطالق عىل التقييد، إاّل أن يدل دليل عىل التقييد. 

 ىل اإلضامر إاّل أن يدل دليل عىل اإلضامر.املطلب احلادي عرش: تقديم االستقالل ع 

 املطلب الثاين عرش: محل الكالم عىل ترتيبه إاّل أن يدل دليل عىل التقديم والتأخري. 

 .اخلامتة: وةيها أهم النتائج والتوصيات 

 املراجع.و املصادر ةهرس 

 .ةهرس املوضوعات 
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 : يل()التسهيل لعلوم التنز جه يف كتابهومنه ،التعريف باملؤلف :املبحث األول

 وفيه مطلبان:

 .7-رمحه اهلل-ترمج  موجزة البن جزي الكليب املطلب األول:

وسف بن جزي الكلبي احمد بن أمحد بن عبد اهلل بن حييى بن عبد الرمحن بن ي أبو القاسم هو :وكنيته امسه ونسبه

 اقأندليس.

م(، يف مدينة غرناطة عاصمة 7194، املواةق )ه(699عام ) ولد ابن جزي يف يوم اخلميس تاسع ربيع الثاين مولده:

 .اقأندلس يف ذلك العهد

لكتاب اهلل، وله  اةظاً ح عكف عىل طلب العلم واكتساب القوت احلالل، وكان عاملاً عاش يف غرناطة، و حياته العلمية:

فاسري طالع عىل التوقد كان واسع اال واقأدب والشعر، مشاركة قوية يف علوم العربية والفقه، واقأصول والقراءات واحلديث

أوه ، وخطب منذ نشأته باجلامع اقأعظم يف بلده، ثم استمر شملحارضةللكتب، وكان يف تدريسه ممتع ا لألقوال جامعاً  مستوعباً 

 عىل سنن اقأصالة والنبالة، وأورث ذلك البنه عبد اهلل كاتب رحلة ابن بطوطة. يف ارتفاع، ماضياً 

كام روى  يث والقرآن،قه واحلدل أساتذته، وأخذ عنه العربية والفجزي عىل أيب جعفر بن الزبري وهو أجم قرأ ابن  مشاخيه:

 عن ابن عصفور، وروى أيضا القرآن عن القارئ املكثر أيب عبد اهلل بن الكاّمد وغريهم كثري.

ان أشهر أوالده أبو يم اخلزرجي، وكوعبد اهلل، ولسان الدين بن اخلطيب وابراهذ عنه أبناؤه احمد وأبو بكر أخ تالميذه:

 باحلديث واقأصول. ، بصرياً ، عاملاً ، وذا رأي ةقيهاً جميداً  عبد اهلل احمد الذي أخذ عن أبيه، وصار ةيام بعد كاتباً 

والقراءات،  التفسريو كالفقه واحلديث ،من اآلثار يف خمتلف ةنون العلوم كثرياً -رمحه اهلل-ابن جزي ترك مؤلفاته:

 .وغريها

 ومن أهم كتبه:

 )التسهيل لعلوم التنزيل(. -7

 )وسيلة املسلم يف هتذيب صحيح مسلم(. -1

 .(كتاب الدعوات واقأذكار املخرجة من صحيح اقأخبار) -9

                                                           
(، ونفح الطيب من غصن اقأندلس الرطيب، لشهاب الدين التلمساين 7/71ينظر ترَجته: اإلحاطة يف أخبار غرناطة البن اخلطيب ) 7

 (.7/917(، واقأعالم للزركيل )7/774)
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وقد  ارنة ةيام بينها،اقأربعة مع املق املطبوع يف بريوت، وهو من الكتب املعتربة يف الفقه، قأنه خلص آراء املذاهب (القوان ن الفقهية) -4

 تاذ اجلليل عبد العزيز سيد اقأهل.حققه اقأس

 )تقريب الوصول إىل علم اقأصول(. -7

 )اقأنوار السنية يف الكلامت السنية(. -6

 )البارع يف قراءة ناةع(. -1

 )الفوائد العامة يف حلن العامة(.  -8

ثن ن تاسع َجادى ضحوة يوم االيف  يف بالده اقأندلس يف معركة )طريف(، استُشهد ذكر صاحب نفح الطيب أنه وفاته:

 م(.7942عام ) (، املواةق الثالث ن من أكتوبرـه147)اقأوىل عام 
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 :(التسهيل لعلوم التنزيل)املطلب الثاني: منهج ابن جزي يف كتابه 

ا بعد ةإنَّ علم القرآن العظيم: هو أرةع العلوم  :7تفسريه قائالً  يف مقدمةِ  قد نصَّ ابن جزي عىل منهجه بكل وضوٍح  أمَّ

قدرًا، وأجلها خطرًا، وأعظمها أجرًا، وأرشةها ذكرًا، وإنَّ اهلل أنعم عيلَّ بأن شغلني بخدمة القرآن، وتعلهمه وتعليمه، وشغفني 

نف العلامء ريض اهلل عنهم يف تفسري ال ختلفِة اقأوصاِف، قرآن من التصانيف املبتفهم معانيه وحتصيل علومه، ةاطَّلعُت عىل ما صَّ

لم يف بعض ةنون العلم دون  ل حتى كثَّر اقأسفار، ومنهم من تكَّ املتباينة اقأصناف، ةمنهم من آثر االختصار، ومنهم من طوَّ

ل عىل النظر والتحقيق والتدقيق، وكُل أحٍد سلك طريقاً  حاه، ن بعض، ومنهم من اعتمد عىل نقل أقوال الناس، ومنهم من عوَّ

، ةرغبُت يف سلوِك طريقهم، واالنخراِط يف مساق ةريقهم، (97)النساء: ( ڤٹ  ڤ  ڤ  ڤ )وذهب مذهبًا ارتضاه،

نَّفُت هذا الكتاب يف تفسري القرآن العظيم، وسائر ما يتعلق به من العلوم، وسلكُت مسلكًا ناةعًا، إذ جعلتُه وجيزاً  امعاً، ج وصم

 بع ةوائد:قصدُت به أربع مقاصد: تتضمن أر

لراغب ن، ةلقد احتوى هذا َجع كثري من العلم، يف كتاٍب صغري احلجم تسهيالً عىل الطالب ن، وتقريبًا عىل ا الفائدة األوىل:

الكتاب عىل ما تضمنته الدواوين الطويلة من العلم، ولكن بعد تلخيصها ومتحيصها، وتنقيح ةصوهلا، وحذف حشوها 

اب املرغوب ةيه، دون القرش املرغوب عنه، من غري إةراٍط وال وةضوهلا ولقد أودعتُه من كل ةٍن من ةنون علم القرآن: اللب

 تفريط، ثم إين عزمُت عىل إجياز العبارة، وإةراط االختصار، وترك التطويل والتكرار.

يع ذكرى، ومما أخذُته ذِْكر نكت عجيبة، وةوائد غريبة، قملامَّ توجد يف كتاب قأهنا من بنات صدري، ويناب الفائدة الثانية:

 وخي ريض اهلل عنهم، أو مما التقطتُه من مستظرةات النوادر، الواقعة يف غرائب الدةاتر.عن شي

 بيان املجمالت.إيضاح املشكالت، إما بحل العقد املقفالت، وإما بحسن العبارة ورةع االحتامالت، و الفائدة الثالثة:

جح من املرجوح. وذلك أن أقوال الناس عىل ز الراحتقيُق أقوال املفرسين، السقيم منها والصحيح، ومتيي الفائدة الرابعة:

هذا  م إنَّ ث ه، ومنها ما حيتمل الصحة والفساد،إلي لتفُت ل عليه، ومنها الباطل الذي ال يُ عوَّ مراتب: ةمنها الصحيح الذي يُ 

لفة، تعرف هبا ام عبارات خمتهلذه اقأقس ، وإين جعلُت أو كثرياً  ، والتفاوت قد يكون قليالً أو متفاوتاً  االحتامل قد يكون متساوياً 

أو  غريه أرجح رصح بأنه خطأ أو باطل، ثم ما أقول ةيه إنه ضعيف أو بعيد، ثم ما أقول إنَّ ةأدناها ما أُ  ،كل مرتبة وكل قول

ا ، وأمَّ هللخروج من عهدت م أو بالقول ةيه: قيل كذا، قصداً برتجيح املتقد   م غريه عليه إشعاراً قد  أقوى أو أظهر أو أشهر ثم ما أُ 

دى به، قترصته إذا كان قائله ممن يُ هدته، وإما لنُ باسم قائل القول ةإين أةعل ذلك قأحد أمرين: إما للخروج عن عُ  حُت إذا رصَّ 

ا هم، وأمَّ إسنادها إليهم، أو الختالف الناقل ن يف نسبتها إلي صحةِ  ، وذلك لقلةِ قليالً أنسب اقأقوال إىل أصحاهبا إالَّ  عىل أين لسُت 

اره من كالم ا أختقلده وأرتضيه سواء كان من تلقاء نفيس، أو ممَّ ةذلك إشارة إىل أين أتم  دون حكاية قوله عن أحدٍ  شيئاً  إذا ذكرُت 

                                                           
 (.77-7/72ينظر: التسهيل لعلوم التنزيل البن جزي ) 7
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رتجيح ا الذي من المنه، وهذ ه حتذيراً للكتاب، وربام ذكرتُ  مل أذكره تنزهياً  والبطالنِ  غريي، وإذا كان القول يف غاية السقوطِ 

 ن اقأقوال إن جيح بالرت يف موجباِت  ، أو ما تقتضيه اللغة العربية، وسنذكر بعد هذا باباً العلميةِ  عىل القواعدِ  والتصحيح مبني  

 ،معةمت ن: إحدامها يف أبواب ناةعة، وقواعد كلية جاقدِ مُ  لهِ يف أوَّ  مُت دَّ وقم  ((لعلوم التنزيل ه ))كتاب التسهيلوسميتُ  شاء اهلل،

 ربورًا،م أن جيعل تصنيف هذا الكتاب عمالً  أنا أرغب إىل اهلل العظيم الكريمو اللغات الواقعة،ر دوره من واقأخرى ةيام كثُ 

 .7نقذين من عذاب اجلحيم، وال حول وال قوة إاّل باهلل العيل العظيمتوصلني إىل جنات النعيم، وتُ  ، ووسيلةً مشكوراً  وسعياً 

  

                                                           
من  كتاب )ابن جزي ومنهجه يف التفسري( للباحث عيل بن أمحد الزبريي  ةهو أةضلولالستزادة يف معرةة منهج ابن جزي يف التفسري، يُرجع إىل  7

 ب نَّ منهج ابن جزي يف تفسريه.
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  :م  )التسهيل لعلوم التنزيل(يف مدقم الرتجيح قواعماملبحث الثاني: 

 اثنا عشر مطلبًا، وهي كالتالي: وفيه

خر محلناه عليه، موضع من الدقرآن على املراد مبوضع آ األول: تفسري بعض الدقرآن ببعض، فإذا دلاملطلب 

 ورجحنا الدقول بذلك على غريه من األقوال.

ةهي اثنا عرش(، ثم ذكرها، وبدأ هبذه القاعدة، ومثاله عليها من ابتدأ ابن جزي هذه القواعد بقوله: )وأما وجوه الرتجيح 

ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى   ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ                چ  قوله تعاىل:عند  تفسريه،

(، يقول ابن جزي وهو يفرس )من مثله(: الضمري عائد  عىل ما أنزلنا وهو القرآن، وِمْن لبيان 19البقرة: ) چۈئ  ېئ  

، ةمِمْن عىل هذا: البتداء الغاية من برش مثله، واقأول أرجح  لتعيينه يف يونس وهود، وبمعنى اجلنس، وقيل: يعود عىل النبي 

 .7والرباه ن الواضحةمثله يف ةصاحته وةيام تضمنه من العلوم واحلكم العجيبة 

ٻ  پ  پ    پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ    ٻٱ   ٻ   ٻچ قلُت: ويقصُد بآية يونس قوله تعاىل: 

 (، والضمري يعود ةيهام عىل القرآن بال ريب.79)هود:  چٺ  ٺ  ٺ  ٿ                ٿ  ٿ   

من  الرتجيح بالقرآن االجتهادقال الشيخ مساعد الطيار: هذه القاعدة أو الوجه من وجوه الرتجيح ليس وجهاً مطلقاً  قأن العمدة يف 

فرس، أما ما خيرج عن هذا مما ال ُيمكن أن يقع ةيه خالف يف أنه من باب تفسري القرآن بالقرآن، ةمثل تفسري الطارق بأنه النجم الثاقب امل

 .1(9 – 7)الطارق: چٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ     پ  پ  ڀ  ڀ  چ  سبحانه وتعاىل يف قوله

ال سيما إن  ،يء من الدقرآن عّولنا عليه: فإذا ورد عنه عليه السالم تفسري ش: حميث النيب املطلب الثاني

 .ورد يف احلميث الصحيح

 اليهود، والضال ن: النصارى، قاله ابن عباس ومثال ذلك قوله يف املغضوب عليهم وال الضال ن، قال: املغضوب عليهم

، وقيل ذلك عام  يف كل مغضوب عليه، وكل ضال، 9له وسلَّم اهلل عليه وآوابن مسعود وغريمها، وقد ُرويم ذلك عن النبي صىلَّ 

 ، نالطائفتاير ، وجاللة قائله، وذكر وال يف قوله: وال الضال ن دليل  عىل تغواقأول أرجح قأربعة أوجه: روايته عن النبي 

والضالل صفة ، (92)البقرة: چڍ  ڍ  ڌ  ڌچ  وأن الغضب صفة اليهود يف مواضع من القرآن  كقوله تعاىل:

                                                           
 (.7/16ينظر: التسهيل لعلوم التنزيل البن جزي ) 7

 (.719ينظر: رشح مقدمة التسهيل لعلوم التنزيل، للدكتور: مساعد بن سليامن الطيار. ص ) 1

 (.7881أخرجه مسلم يف صحيحه، يف باب أرواح الشهداء يف اجلنة، برقم ) 9
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ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   چ  :مالنصارى الختالف أقواهلم الفاسدة يف عيسى بن مريم عليه السالم، ولقول اهلل ةيه

 .7(11املائدة: ) چٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  

 مساعد الطيار: ةإذا وقع خالف ب ن املفرسين، وكان عندنا تفسري نبوي مبارش، ةال شك أنه إذا ثبتم عن النبيقال الشيخ   

 ا بإَجاع، لكن إن وقع تفسري النبي ةإنه ُيقدم عىل قول غريه بال ريب، وهذ هناك  يف حديٍث من أحاديثه دون أن يكون

ْن قع اخلالفنص  أهنا تفسري لآلية ةقد ي مم سري خالف ال يكون خمالفاً للتفسري النبوي، ولكي يتضح اقأمر نقول: إذا ورد يف تف، وم

وي  فرس له واختياره لقوٍل آخر، ال ُيعد من باب ترك التفسري النبه معنى اآلية، ومل  ُيفرس به امليواةق معنا  آية حديث  عن النبي

 .رأي املفرس وب ن احلديثإال إذا كان هناك تناقض ب ن  .1قأن املسألة رجعْت لالجتهاد

 ني بالدقول يدقتضي ترجيحه.فإّن كثرة الدقائل ؛ثر املفسرينالثالث: أن يكون الدقول قول اجلمهور وأكاملطلب 

  پٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ قوله تعاىل:كثرية، ما ذكره عند اقأ ن جزي لبعض اقأقوال بسبب أنه قولمن ترجيحات اب

(،  يقول: احلسنى اجلنة، والزيادة النظر إىل 16)يونس:  چٿ  ٿ  ٿ  ٿ    ٺٺ  ٺ  ٺ  ڀپ  پ  پ  ڀ   ڀ    ڀ

وجه اهلل، وقيل: احلسنى جزاء احلسنة بعرش أمثاهلا والزيادة التضعيف ةوق ذلك إىل سبعامئة، واقأول أصح لوروده يف احلديث 

 .9وكثرة القائل ن به

 .4النفس إليه أسكن واتباعه أوىلقال الشيخ مساعد الطيار: ال شك أن كونه قول اجلمهور ةإن 

عبم اهلل بن عباس: لدقول تمى به من الصحاب  كاخللفاء األربع ، ودقالرابع: أن يكون الدقول قول من ُياملطلب 

 .5«اللهم فدقهه يف المين وعلمه التأويل: »رسول اهلل 

 ُيقدم قوهلم يف التفسري عىل غريهم.-رضوان اهلل عليهم-ةهؤالء الصحابة الكرام

اجلارياِت و: بالسحاب، والذاريات ذروًا: بالرياح، واحلامالت وقراً  تفسري :-ريض اهلل عنه-عن عيل ابن جزي، وردأةقد 

ِدم تفسري عيلابن جزي قوالً آخر يف اآلية، نجده قسامت أمرًا: باملالئكة، وبعد أن ذكر ُيرسًا: بالسفن، وامل -ريض اهلل عنه-ُيقم

                                                           
 (.7/66ينظر: التسهيل لعلوم التنزيل البن جزي ) 7

 (.779ينظر: رشح مقدمة التسهيل ص ) 1

 (.7/977ينظر: التسهيل لعلوم التنزيل البن جزي ) 9

 (.719ينظر: رشح مقدمة التسهيل ص ) 4

 (.4تقدم خترجيه ص )  7
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 .7عيل بن أيب طالببقوله: واقأول أشهر وهو قول 

البن عباس ريض اهلل عنهام، جعل بعض العلامء يعتمد قول  وهو دعاء النبي -قال الشيخ مساعد الطيار: هذا احلديث

ابن عباس إذا كان يف اآلية خالف كالواحدي يف )الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز(، وكذلك ابن الوزير يف كتابه )إيثار احلق عىل 

نه صحيح  يف اجلملة، ةإ-ريض اهلل عنهام-قده يف كتابه يف التفسري...وما ذكره ابن جزي من تقديم ابن عباساخللق( يف ةصٍل ع

ووجود ابن عباس يف قول من أقوال التفسري، مع استشعار الدعاء النبوي له، ُيورُث قرينة الصحة، لكنها ليسْت ُمطلقًة، بل إن 

نة، ، ةوجودهم يف قوٍل ُيعد قري-ريض اهلل عنهم-أبوبكر أو عمر أو عثامن أو عيل هذا يوجد يف القول الذي يذهُب إليه اقأربعة:

وقاعدة وحجة مطلقة، وال يكاد ُيوجد قول قال به أحد اقأربعة خاصة، ويكون خُمالفًا ملعنى اآلية، أو يكون ةيه  وليس أصالً 

قول أحدهم اُحتمالً، ومن  تبع قوهلم املحتمل ضعف  شديد، بحيث ال ُيقبل إطالقًا  لكن قد يكون غريه أرجح منه، ويكون 

ة عترب، وأرى أن من الرضوري التنبيه عىل كيفية التعامل مع كالم السلف من الصحابقتدي به، ةمِفْعُله صحيح مُ عىل أنه قول من يُ 

 .1عترب، وأنه ال جيوز خالةهوالتابع ن وتابعي التابع ن وأقول: عندنا قاعدة كلية وهي أن قول السلف مُ 

 و االشتدقاق.رب من اللغ  واإلعراب أو التصريف أاخلامس: أن يمل على صح  الدقول كالم العاملطلب 

هذا  قال: (،19 – 11)القيامة: چپ  ڀ    ڀ    ڀ   ڀ      ٺ  ٺ        ٺ  چ عند قول اهلل تعاىل:  وهذا مثل قول ابن جزي

من النظر بالع ن، وهو نص يف نظر املؤمن ن إىل اهلل تعاىل يف اآلخرة، وهو مذهب أهل السنة، وأنكره املعتزلة وتأولوا ناظرة بأن 

معناه منتظرة، وهذا باطل قأن نظر بمعنى انتظر يتعدى بغري حرف جر، تقول نظرتك أي انتظرتك، وأما املتعدي بإىل ةهو من 

 9.(49)يونس:  چپ  پ  پ  پ  ڀ              ڀ  ڀ  ڀ    ٻٱ  ٻ  ٻ  ٻچ  تعاىل:ومنه قوله نظر الع ن، 

قال الشيخ مساعد الطيار: عند اختالف اللغوي ن، واشرتكْت اللفظة يف معني ن ةأكثر، ةالتعامل مع االختالف ةيهام ال 

 خيلو من أحوال:

اقأوىل: إذا كانت اللفظة التي ةرس هبا القرآن ليست من لغة العرب، ةال شك أهنا ُترد كام يف تفسري )استوى( يف قوله 

بمعنى )استوىل( نقول: )استوىل( هذه ليسْت من لغة العرب ةهي   (،7)طه:  چڈ     ژ  ژ  ڑ  ڑ  چ  تعاىل:

 مردودة.

، ةإن كان السياق يدل عىل صحة هذا املعنى قبلناه،  الثانية: إذا كانْت اللفظة صحيحة من جهة لغة العرب وةيها اشرتاك 

                                                           
 (.1/926نظر: التسهيل لعلوم التنزيل البن جزي )ي 7

 ( بترصف يسري.787-719ينظر: رشح مقدمة التسهيل ص ) 1

 (.1/494ينظر: التسهيل لعلوم التنزيل البن جزي ) 9
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ا احتمل السياق املعني ن ةنحن أمام أمرين: إمَّ وإن مل يدل عليها رددناه، حتى لو كان املعنى يف ذاته من جهة اللغة صحيحًا، وإذا 

رجح أحدها حلاجتنا للرتجيح يف مثل القرء  قأنه اختالف ا أن نُ  سبيل اقأخذ بجميع اقأقوال، وإمَّ أن ُنعمل َجيع املعاين عىل

ح أحدمها بتقديم اقأوىل بالسياق، ويكون الثاين صحيحًا، وليس مردودًا  لكنه أقله قوة من اقأول، وإن تضاد، وإمَّ  ا أن ُنرج 

(، ةيجوز 6)الطور: چھ  ے      ے  چ أوىل من إمهاهلا، مثال هذا  وهي مشرتكة ةإعامهلاأمكن اجلمع ب ن هذه اقأقوال 

يع املوقد واململوء واملحبوس، وكل واحد منها بالنظر إىل وقٍت أو مرحلة من مراحل هذا البحر، ةجاز إعامل َج أن ُيقال: إنه

 .7شرتك اللغويهذه اقأقوال، وهي من باب امل

 .لكالم ويمل عليه ما قبله أو ما بعمهاالسادس: أن يشهم بصح  الدقول سياق املطلب 

وئ  وئ      ۇئ  ۇئ    ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  چ قوله تعاىل: إنَّ من ترجيحات ابن جزي بسبب السياق، ما ذكره عند 

يف معناه قوالن: أحدمها: أنه شاهد عىل نفسه بأعامله، إذ تشهد عليه جوارحه يوم القيامة، قال: (، 77 – 74)القيامة:  چ

أنه حجة بينة قأن ِخلقته تدل عىل خالقه، ةُوصف بالبصارة جمازًا  قأن من نظمر ةيه أبرص احلق، واقأول أليق بام قبله واآلخر: 

ويكون ۈئ   ېئ    ۈئنبأ اإلنسان يومئٍذ بأعامله، بل هو يشهد بأعامله وإن مل ينبأ هبا، وكذلك يلتئم مع قوله: وما بعده كأنه قال: يُ 

 هو جواب لو حسبام نذكره.

ةيه قوالن، أحدمها: أن املعاذير اقأعذار أي اإلنسان يشهد عىل نفسه بأعامله ولو اعتذر عن قبائحها، واآلخر ۈئ  ۈئ   ېئ  

 .1أن املعاذير: الستور، أي اإلنسان يشهد عىل نفسه يوم القيامة ولو سدل الستور عىل نفسه يف الدنيا، ح ن يفعل القبائح

 .9أن مواةقة القول للسياق القرآين من أقوى املرجحات عىل صحتهقال الشيخ مساعد الطيار ما معناه: 

 ه ورجحانه.فإّن ذلك دليل على ظهور ،ىل الذهنالسابع: أن يكون ذلك املعنى املتبادر إاملطلب 

    ی  ی        جئ  حئچ ن جزي بسبب وضوح املعنى وظهوره، ما ذكره عند قوله تعاىل: من اقأمثلة الدالة عىل ترجيح اب

البالد البعيدة من  :(، قيل: الربم 47)الروم:  چمئ  ىئ  يئ               جب  حب   خب       مب  ىب   يب  جت  حت  خت   

 القلب وهذا ضعيف، والصحيح أن الرب :والبحر ،اللسان :هو البالد التي عىل ساحل البحر، وقيل: الربم  :البحر، والبحر

 بالقحط والفتن وشبه ذلك، وظهور الفساد يف البحر بالغرق وقلة الصيد وكساد فساد يف الربم والبحر املعروةان، ةظهور ال

                                                           
 (.779-771ينظر: رشح مقدمة التسهيل ص ) 7

 (.1/499ينظر: التسهيل لعلوم التنزيل البن جزي ) 1

 ( بترصف.717ص )ينظر: رشح مقدمة التسهيل  9
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 .7التجارات وشبه ذلك، وكل ذلك بسبب ما يفعله الناس من الكفر والعصيان

قال الشيخ مساعد الطيار: املتبادر إىل الذهن قضية نسبية، يصعب احلكم هبا  قأن املتبادر إىل ذهني قد ال يكون ُمتبادرًا 

عاىل: مثال عىل االختالف املتبادر للذهن قوله تإىل ذهنك، لكن لو وقع االتفاق عىل املُتبادر للذهن، أو قال به اجلمهور قبلناه، 

(،  ةاملراد بالرجم قيل: السب، 46)مريم:  چڭ  ڭ  ڭ    ۓھ  ے  ے  ۓ  ھہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھچ 

 .1الرمي باحلجارة-بسبب كثرة االستعامل-وقيل: الرجم باحلجارة، واملتبادر للذهن

 :الثامن: تدقميم احلدقيدق  على اجملازاملطلب 

ح املجاز  تعامالً إذا كثُر استعامله حتى يكون أغلب اسةإّن احلقيقة أوىل أن حُيمل عليها اللفظ عند اقأصولي ن، وقد يرتجَّ

ام ُيقدم: ةمذهب أيب حنيفة تقديم احلقيقة قأهنا  من احلقيقة ويسمى جمازًا راجحًا واحلقيقة مرجوحة، وقد اختلف العلامء أهيه

 .9اقأصل، ومذهب أيب يوسف تقديم املجاز الراجح لرجحانه، وقد يكون املجاز أةصح وأبرع ةيكون أرجح

: وقد اختلف موقف ابن جزي بالنسبة لرتجيح احلقيقة عىل املجاز 4لزبريي يف وصف منهج ابن جزي يف هذه القاعدةيقول ا

أو العكس، ةتارة نراه يرجح احلقيقة، وتارة املجاز، وتارة يذكر االحتامل ن دون ترجيح، وإن كان الغالب عليه ترجيح احلقيقة، 

 وهذه أمثلة توضح ذلك:

 (،92ق: ) چېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  چ عند قوله تعاىل: = من ترجيحه احلقيقة عىل املجاز ما ذكره 

 لف هل تتكلم جهنم حقيقة أو جمازاً واختُ  ،حيث يقول: الفعل مسند إىل جهنم، وقيل: إىل خزنتها من املالئكة، واقأول أظهر

 .7بلسان احلال؟ واقأظهر أنه حقيقة، وذلك عىل اهلل يسري

گ     ک  ک  ک  ک  گ  گچ  :تفسري قوله تعاىل= ومن ترجيحه للمجاز عىل احلقيقة بقرينة السياق، ما ذكره يف 

 (، حيث يقول: ةيها ثالثة أقوال:8)يس:  چگ  ڳ  ڳ  ڳ  

ههم بمن جعل يف عنقه غل يمنعه من االلتفات، اهلل هلم من اإليامن، ةشبَّ  عِ نْ اقأول: أهنا عبارة عن متادهيم عىل الكفر، ومم  

 ى عىل برصه ةصار ال يرى.وغطَّ 

                                                           
 (.1/794ينظر: التسهيل لعلوم التنزيل البن جزي ) 7

 (.781ينظر: رشح مقدمة التسهيل ص ) 1

 قلُت: وهذه قاعدة ةيها طول، واقأصل يف صياغة القواعد االختصار. 9

 (.1/611ينظر: ابن جزي ومنهجه يف التفسري، لعيل احمد الزبريي ) 4

 (.1/929ينظر: التسهيل لعلوم التنزيل البن جزي ) 7
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 ح ن أراد أبو جهل أن يرميه بحجر، ةرجع عنه ةزعًا مرعوبًا. والثاين: أهنا عبارة عن كفهم عن إذاية النبي  

 چ وقوله بعدها،  چژ  ژ  ڑ  ڑ  چ والثالث: أن ذلك حقيقة يف حاهلم يف جهنم، واقأول أظهر وأرجح لقوله قبلها 

 .7 چہ   ہ  ہ  ہ   ھ  ھ     ھ  ھ  ے  

ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ          ۉ  ې  ې  ې     ۈچ : تعاىل= ومن ذكره لالحتامل ن دون ترجيح، ما ذكره عند قوله 

(،  7 )الرعد: چېئ  ېئ   ىئ  ىئ     ېئۆئ  ۈئ  ۈئ  ۆئوئ  وئ   ۇئ  ۇئ  ەئى  ائ  ائ    ەئ  ىې

تمل أن يريد اقأغالل يف اآلخرة ةيكون حقيقة، أو يريد أهنم حُي   ۆئ چ وئ  وئ   ۇئ  ۇئ چحيث يقول يف تفسري َجلة 

، ةيكون جمازًا جيري (8)يس:  چک  ک  ک  ک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  چ  :من اإليامن كقولممنوعون 

 .1الطبع واخلتم عىل القلوبجمرى 

إّلا أن يمل دليل على  ، العمومي أوىل ألنه األصلالتاسع: تدقميم العمومي على اخلصوصي فإّناملطلب 

 التخصيص.

م ةيه ابن جزي العموم عىل  : )اإلنسان چىت   يت   جث  مث  ىث     يث          حج  چ  اخلصوص، ما ذكره عند قوله تعاىل:مثال ما قدَّ

أو هنا للتنويع، ةاملعنى ال تطع النوع ن، ةاعالً لإلثم وال كفورًا، وقيل: هي بمعنى الواو أي جامعًا للوصف ن قأن ،  قال: (14

هذه هي حالة الكفار، وروي أن اآلية نزلت يف أيب جهل، وقيل: أن اآلثم عتبة بن ربيعة، والكفور الوليد بن املغرية، واقأحسن 

 .9وإن كان سبب نزوهلا خاصاً أهنا عىل العموم، قأن لفظها عام، 

 راد به اخلصوص، وذلك مثل ما ذكره عند قوله تعاىل: يُ ومنها ما جعل ةيه اللفظ عامًا 

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    ٿ    ٱچ 

: (، قال47)اقأنفال:   چڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ    ڦٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ   ڤ

س: وهو ما ُأخذ عىل وجه الغلبة بعد القتال، ومنها: مَّ ؤخذ من الكفار منها ما خُي ُيراد به اخلصوص  قأن اقأموال التي تُ لفظه عام 

س بل يكون َجيعه ملن أخذه، وهو ما أخذه من كان ببالد احلرب من غري إجياف، وما طرحه العدو خوف الغرق، مَّ ما ال خُي 

 .4سائره يف مصالح املسلم ن وهي الفيءنه حاجته، ويرصف عه لإلمام يأخذ مومنها: ما يكون َجي

                                                           
 (.1/719ينظر: املصدر السابق ) 7

 (.7/422ينظر: املصدر السابق ) 1

 (.1/442ينظر: املصدر السابق ) 9

 (.7/916ينظر: املصدر السابق ) 4
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 ا أن يمل دليل على التدقييم.العاشر: تدقميم اإلطالق على التدقييم، إّلاملطلب 

ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  چ ومثاله: ما ذكره ابن جزي عند قوله تعاىل: 

 (،  قال: ليس نفي الشفاعة مطلقًا، ةإّن مذهب أهل احلق ثبوت الشفاعة لسيدنا احمد 48)البقرة:  چجئ  حئ  مئ  ىئ   

(، 9)يونس:  چڎ  ڎ  ڈ   ڈ      ژ  ژ  ڑچ ولقوله: (،  177)البقرة:  چۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅچ لقوله تعاىل: 

ٹ  ٹ  ٹ   ڤ    ٹٿ  ٿ  ٿڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  پٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پچ  ولقوله:

، ةكل ما ورد 7له وسّلم يستأذن يف الشفاعة ةيقال له: اشفع تشفعاهلل عليه وآاهلل صىّل  وانظر ما ورد أّن رسول(، 19)سبأ:  چ

ىل ععىل هذا قأّن املطلق حيمل عىل املقيد، ةليس يف هذه اآليات املطلقة دليل للمعتزلة  ملحُي  يف القرآن من نفي الشفاعة مطلقاً 

 .1نفي الشفاعة

قال الشيخ مساعد الطيار: إن اقأصل هو اإلطالق وعدم التقييد، إال إذا دل عىل التقييد دليل، كام هو يف إطالق الرقبة يف 

 .9سورة املجادلة، وتقييدها بالرقبة املؤمنة يف سورة النساء، وهذا الوجه داخل  يف تفسري بعض القران ببعض

 إلضمار.ا ى اإلضمار إّلا أن يمل دليل علىلاالستدقالل عاحلادي عشر: تدقميم املطلب 

 :4تناول توضيح هذه القاعدة ورشحها ورضب اقأمثلة عليها الشيخ مساعد الطيار، يف رشحه عىل مقدمة التسهيل قائالً 

ر، وُترك اماملراد باإلضامر: أن يكون يف الكالم يشء أضمره املتكلم ومل يذكره، ويوجد يف السياق ما يدل عىل هذا اإلض

 ثقًة بالسامع، وهذا اقأسلوب موجود بلغة العرب.

أما االستقالل ةمعناه: أن الكالم ال حيتاج أن يكون ةيه إضامر، بل مفهوم عىل ظاهر ألفاظه، وليس هناك كالم قد أخفي 

 أو أضمر.

 من اقأمثلة عىل ذلك من تفسري ابن جزي:

: قال ابن جزي: حيتمل وجه ن أحدمها(، 79)اقأنعام:  چ  ڀڀ  ڀ  ڀ  پپ  پ  پٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ چقوله تعاىل: ند ع

                                                           
يف الشفاعة، ثم ُيؤذن له يف ذلك ةيسجد ويدعو بام شاء اهلل ةيقال: )يا احمد، ارةع رأسك، قل تسمع، سل تعطه، اشفع  حديث استئذانه  7

فَّع...احلديث( رواه مسلم يف صحيحه )  (.7/787ُتشم

 (.7/89ينظر: التسهيل لعلوم التنزيل البن جزي ) 1

 ( بترصف.776ينظر: رشح مقدمة التسهيل ص ) 9

 (.778-771قدمة التسهيل ص )ينظر: رشح م 4
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أن يكون اهلل مبتدأ وشهيد خربه، واآلخر: أن يكون متام اجلواب عند قوله: قل اهلل، بمعنى أن اهلل أكرب شهادة، ثم يبتدئ عىل 

ن يقول: من السؤال بمنزلة متقدير: هو شهيد بيني وبينكم، واقأول أرجح لعدم اإلضامر، والثاين أرجح ملطابقته للسؤال، قأّن 

 .7أكرب الناس؟ ةيقال يف اجلواب، ةالن وتقديره ةالن أكرب

ُه 1: )مريم چ   پ   پ  پ  ٻ  ٻ   ٻ چ تعاىل:مثال آخر: يف قوله  بْدم (،  قال ابن جزي: ذِْكُر تقديره هذا ذكر عم

ِريَّا وصفه بالعبودية ترشيفًا له، وإعالمًا له بتخصيصه وتقريبه، ونصب عبده عىل أنه مفعول لرمحة، ةإهنا مصدر أضيف إىل  كم زم

ةيه ف عىل ما قبله وهذا ضعيف، والفاعل، ونصب املفعول، وقيل: هو مفعول بفعل مضمر، تقديره: رمحة عبده وعىل هذا يوق

 .1تكلف اإلضامر من غري حاجة إليه

 .ا أن يمل دليل على التدقميم والتأخريالثاني عشر: محل الكالم على ترتيبه إّلاملطلب 

  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ چ تلك القاعدة، ما ورد عنه عند قوله تعاىل:من اقأمثلة يف تفسري ابن جزي عىل 

(،  قال: ةقوله: )من آل ةرعون( صفة للمؤمن، وقيل: كان من بني إرسائيل، ةقوله: من آل ةرعون عىل 18)غاةر:  چ چ

هذا يتعلق بقوله يكتم إيامنه، واقأول أرجح قأنه ال حيتاج ةيه إىل تقديم وتأخري، ولقوله: )ةمن ينرصنا من بأس اهلل( قأن هذا 

 .9ئذ كانوا أذاِلء، بحيث ال يتكلم أحد منهم بمثل هذا الكالمكالم قريب شفيق، وقأن بني إرسائيل حين

 لم املقدم واملؤخر عىل نوع ن:قال الشيخ مساعد الطيار: ُمعلقًا عىل إيراد ابن جزي هلذه الوجه من الرتجيح، أن عِ 

 .4نوع  يرتبط بعلم البالغة -7

 ونوع يرتبط باملعنى والتفسري. -1

هذا الوجه من الرتجيح، هو مرتبط  باملعنى والتفسري وليس بالبالغة، كام تقدم يف املثال، والكالم الذي يناقشه املؤلف يف 

ةاملؤلف ُيرجح أن يكون املؤمن من آل ةرعون، وليس من بني إرسائيل  قأن اقأصل أن يكون الكالم عىل ترتيبه، وال ُيقال 

ه أوىل من كن ما دام الكالم ُيفهم عىل ترتيبه ةهاًم سلياًم، ةالقول ببالتقديم والتأخري إال إذا مل ُيفهم إال بالتقديم والتأخري....ول

                                                           
 (.7/176ينظر: التسهيل لعلوم التنزيل البن جزي ) 7

 (.7/411ينظر: املصدر السابق ) 1

 (.1/192ينظر: املصدر السابق ) 9

(، قال: ويف الكالم تقديم 19)الكهف:  نَّ مي زيري  ٰى ين ىن نن  من زن رن ممىل يل ام  مل يك  ىك  ٱهٱومثاله عند ابن جزي كام يف قوله تعاىل:  4

: مؤخر يف املعنى عن ذكر غصبها  قأن خوف الغصب سبب يف أنه عاهبا وإنام قدم للعناية به. ينظر:تفسري ابن جزي َّمن زن رن ٱهٱوتأخري، قأن قوله 

 الكالم ةُقِدمم املؤخر للعناية به.(. واملقصود أن هذا التقديم هبذا املثال، ليس له أثر يف املعنى، بل هو مرتبط  ببالغة 7/411)
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 .7القول بالتقديم والتأخري

  

                                                           
 ( بترصف يسري.769-761ينظر: رشح مقدمة التسهيل ص ) 7
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 م ـاخلات

 وةيها أهم النتائج والتوصيات:

 

 :نتائج البحث 

 = كثرة القواعد الرتجيحية يف مقدمة التسهيل لعلوم التنزيل البن جزي.

 القواعد يف تفسريه عند الرتجيح ب ن اقأقوال.إعامل ابن جزي الكلبي لتلك = 

 كتاب التسهيل البن جزي لكثرٍي من العلوم، رغم صغر حجمه. عم = َجم 

 = كثرة املصادر التي اعتمد عليها ابن جزي يف تفسريه.

 يظهر جليًا اهتامم ابن جزي بعلم اقأصول، مما يظهر تأثري ذلك يف تفسريه.= 

 

 :توصيات البحث 

 التفسريية والرتجيحية من تفسري ابن جزي.= َجع القواعد 

 = َجع االستنباطات من تفسري ابن جزي.

 = َجع ودراسة املسائل اقأصولية التي تعرض هلا ابن جزي يف تفسريه.

 = َجع ودراسة تساؤالت ابن جزي يف تفسريه وجوابه عنها.
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 فهرس املصادر واملراجع

 ،7مشق، طالقلم، دابن جزي ومنهجه يف التفسري، للباحث: عيل بن احمد الزبريي، مطبوع يف جملدين، دار  -7

 .ه 7421

اإلحاطة يف أخبار غرناطة، املؤلف: احمد بن عبد اهلل بن سعيد السلامين اللويش اقأصل، الغرناطي اقأندليس، أبو عبد  -1

هـ، عدد  7414هـ(، النارش: دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة: اقأوىل، 116اهلل، الشهري بلسان الدين ابن اخلطيب )املتوىف: 

 (.4اقأجزاء: )

هـ(، دار العلم 7996اقأعالم للزركيل، خلري الدين بن احمود بن احمد بن عيل بن ةارس، الزركيل الدمشقي )املتوىف:  -9

 م. 1221أيار / مايو  - 77للمالي ن، ط

هـ(، 147قاسم، احمد بن أمحد بن احمد بن عبد اهلل، ابن جزي الكلبي الغرناطي )املتوىف: التسهيل لعلوم التنزيل قأيب ال -4

 .بريوت –حتقيق: الدكتور عبد اهلل اخلالدي، رشكة دار اقأرقم بن أيب اقأرقم 

اجلامع املسند الصحيح املخترص من أمور رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم وسننه وأيامه = صحيح البخاري، لإلمام  -7

 .احمد بن إسامعيل أبو عبداهلل البخاري اجلعفي، حتقيق: احمد زهري بن نارص النارص

ه، دار ابن 7491 1رشح مقدمة التسهيل لعلوم التنزيل البن جزي، للدكتور: مساعد بن سليامن الطيار، ط -6

 ( )القسم الذي حققه أمحد شاكر(.8هـ.عدد اقأجزاء: ) 7476 -7اجلوزي.ط

ار القاسم، ، للدكتور: حس ن بن عيل بن حس ن احلريب، النارش: د-دراسة نظرية تطبيقية-فرسينقواعد الرتجيح عند امل -1

 ه(.7477م، وأصل الكتاب رسالة ماجستري للباحث، نوقشت عام )7996 -ه7471، 7ط

هـ( حتقيق: 147مسند اإلمام أمحد بن حنبل، قأيب عبد اهلل أمحد بن احمد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباين )املتوىف:  -8

ـ  7476، 7، طالقاهرة –أمحد احمد شاكر، دار احلديث   .م7997 -ه

احلجاج أبو  بناملسند الصحيح املخترص بنقل العدل عن العدل إىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم، لإلمام مسلم  -9

زاء: ت، عدد اقأجبريو –هـ(، حتقيق: احمد ةؤاد عبد الباقي، دار إحياء الرتاث العريب 167احلسن القشريي النيسابوري )املتوىف: 

 .(9)هـ، عدد اقأجزاء: 7411، 7.النارش: دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية بإضاةة ترقيم احمد ةؤاد عبد الباقي(، ط7

غصن اقأندلس الرطيب، وذكر وزيرها لسان الدين بن اخلطيب، لشهاب الدين أمحد بن احمد املقري نفح الطيب من  -72

 .لبنان –بريوت  -هـ(، حتقيق: إحسان عباس، دار صادر7247التلمساين )املتوىف: 


