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 د القرانمقاص منهجية القنوجي يف الرتجيح يف تفسريه فتح البيان يف

 2األستاذ املشارك الدكتور رضوان مجال األطرش، 1األستاذ سامل سعيد عبد هللا ايسر الكعيب

 :ملخص البحث

طِّلَع على كتاب 
ُ
د ففس  جيفتح البيان يف مقاصد القران للمفسر صديق حسن القنوجي، إن امل

حيث ففس الوقت.  ديييَّة يفاحلفقهيَّة، و وال ة، التفسرييوموسوعٍة ضخمٍة يف دراسات أماَم كتابِ 
القران وعلوم ،  و مؤلَِّف  قد ألـمَّ إملاماً واسعاً مبختلف فنون العلم، أمّهها واحلديث ومصطلح  أن 

ؤلَِّف  مكتاب فتح البيان يف مقاصد القران، قد أعتىن ب    واللغة وعلومها؛ جند الفق  وأصول و 
التعددية من هذه العلوم يف كتاب    قد جعلت  لذا جند أن مجع أفواعًا متعدَّدة من الشرح، و 

للمفسر منهجية يف الرتجيح، حيث اختذ منهجًا خاصًا أتبع  يف كتاب ، وتتضح منهجية يف 
الرتجيح من  خالل وجوه الرتجيح ، وصيغ الرتجيح، وهذا املنهجية جندها عند كيريًا من 

ملفسرين ، قواعد الرتجيح لدى ااملفسرين ولكن الذي مييز القنوجي يف منهجية اف  يستخدم 
فيجعلها ميزة لتقوية حجت  ، لذا سيربز الباحث من خالل البحث استقراء و إظهار هذا 

 واملنهجية يف الرتجيح لدي ، يف كتاب  فتح البيان يف مقاصد القران.

 . مقاصد القرآن-التفسري، القنوجي الكلمات املفتاحية: منهجية
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ABSTRACT 

In his life, man follows various ways in his endeavor to research anything which would 

please him and develop his life socially, scientifically, ethically and behaviorally. 

Education remains the basis of human development and civilizational construct. Since 

the time immemorial, man has paid a special attention to educational matters through 

different methods, and specifically, it received a great attention in the Islamic 

civilization. We have sought to add the educational matters which could benefit 

Muslims in particular and non-Muslims in general, based on the most miraculous book 

witnessed in history, the Noble Qur’an, the last of the revealed scriptures. In an effort 

to achieve the objectives of this research, the inductive and analytical methods were 

employed to draw out some educational rules from the Qur’anic chapter called Sūrat 

Al-Isrā̕ in order to be presented in the form of thesis. The chapter was presented with 

its exegesis from the authorized books of Tafsīr. Afterwards, substantiated by both the 

Qur’an and Sunnah, educational rules were deduced. Also, we were keen on having 

valid inferences far from interpretations and distortions. Moreover, the term ‘rule’ was 

defined both literally and operationally, as well as its classifications and requirements. 

The occasion of revelation of the chapter (Sūrat Al-Isrā̕ ) was highlighted. The 

educational rules which comprise four aspects (worship (Al-̕ Ibādah), faith (Al-Īmān), 

ethics (Al-Akhlāq), and behavior (Al-Sulūq)) were discussed and their effects on 

individuals and the society. Then, we moved to practical applications in some aspects, 

shedding light on the contemporary challenges and how they are addressed by the 

chapter. 

Keywords:   Methodology of Qunnuji- Tafsir- Objectives of Quran.
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 املطلب األول: التعريف ابلتفسري
 اواَل: وصف الكتاب 

يعترب تفسري فتح البيان يف مقاصد القران من أحسن مؤلفات صديق حسن خان، ومن أروع 
 املفسرين، واستفاد من كتب 1يةابني علم الرواية الدر ، حيث مجع هللاكتب يف تفسري كتاب   ما

لى  ابن تيمية، واألمام ويل هللا الدهلوي، ولكن  املطلع ع اإلسالمالقدامى واحملدثني ومنهم شيخ 
د أن صديق حسن خان كان معتمدا على كتاب فتح القدير للعالمة محمد جيكتب التفاسري 

لة عبارة فات كيرية، وفوائد لغوية، وفقهية، وجعبن على الشوكاين، ولكن املؤلف اضف يف إضا
كتاابً يف " ي القنوجقال ، كما سهلة، وهو كتاابَ متوسط ليس ابلطويل اململ وال القصري املخل

أيسر زمان وأحسن تقدير، متوسطاً بني الطويل اململ والقصري املخل، ومجعت  مجعاً حسناً بعبارة 
 .2"ني التفاسري املعارضة يف مواضع كيريةسهلة وألفاظ يسرية مع تعرض للرتجيح ب

 
 سباب أتليفه:أاثنيا: 

 بني رمح  هللا اسباب أتليف  هلذا التفسري يف مقدمت  يرجع إىل أمرين :
األول: إجابت  لألهل العلم من محبي  وخملصي  الذين اصروا علي  وطلبوا من  كتابة تفسري خاصاً 

 ب  على منهج القران والسنة.
حىت سألين مجاعة من أهل العلم ممن يتحرى إتباع السنة والكتاب، وجيتنب  هللا "وقال رمح   

اإلبتداع يف كل ابب، وأحلوا علي وأظهروا الفقر إيل ومل يسعين إال إسعاف ما أِملوه، وإجناح ما 
صلى هللا علي  وسلم  - سألوه، فأجبتهم معتمداً على فضل هللا وتيسريه ممتيالً بوصية رسول هللا

                                                           
ضعف، ومن من حيث الصحة والملسو هيلع هللا ىلص : وهو العلم الذي يبحث في  عن كيفية اتصال احلديث برسول هللا علم الرواية 1

حيث أحوال رواهتا ضبطاً وعدالة، وأحوال رجاهلا جرحاً وتعدياًل، ومن حيث كيفية السند اتصاالً وافقطاعاً، وغري ذلك. 
ابط واملراد منها مبنيًا على قواعد العربية، وضو  : هو علم يبحث عن املعىن املفهوم من ألفاظ احلديث،وعلم الدراية

، )بريوت: ادةمفتاح السعادة ومصباح السي، هزاد يطاش كرب أمحد مصطفى الشهري بملسو هيلع هللا ىلص. الشريعة، ومطابقاً ألحوال النيب 
 .113-52ص، 2(، جم1985ه/ 1،1405طدار الكتب العلمية، 

، حتقيق: القرآن فتح البيان يف مقاصدن لطف هللا احلسيين البخاري الِقنَّوجي، بمحمد صديق خان بن حسن بن علي  2
 .21، 20ص،1جم(، 1992هـ/1412عبد هللا بن إبراهيم األفصاري، )بريوت: املكتبة العصرية، د.ط، 
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تفقهون إن رجاالً أيتوفكم من أقطار األرض ي» فيهم فيما يروي  أبو سعيد اخلدري ويرفع : "  -
"  ومقتدايً ابلسلف املاضني يف تدوين علوم الدين 3«يف الدين فإذا أتوكم فاستوصوا هبم خرياً 

 إبقاء على اخللق وإيفاء للحق.
  .األمر الياين: التجديد يف التفسري

ال ريب أن التجديد حاجة ضرورية لألمة، تزداد كلما بعد الناس عن الدين، وكلما 
 التفسري لدعوة للتجديد يف للقنوجي تطور العصر، وقد اجتمعت مجلة من األسباب والبواعث

ي الفق  وقال "وعمدة بضاعتهم اليوم هكما وصفها ده  البلة الدفية اليت كافت عليها احلاوامهها 
  على طريق التقليد دون التحقيق، إال ما شاء هللا تعاىل يف أفراد منهم، وألجل هذا يتوارثاحلنفي 

أوهلم عن آخرهم، ويتناقل  كابرهم عن كابرهم، حىت كيرت فيهم الفتاوى والرواايت، وعمَّت 
البلوى بتعامل هذه التقليدات، وتركت النصوص احملكمات، وهجرت سنن سيد الربايت، 

 .4  على احلديث، وتطبيق اجملتهدات ابلسنن، ودرج على ذلك زمان كيري"ورفض عرض الفق
عوة الد ، مما توجب علي يف عصره وكذلك ظهور الفرق الضالة، واملذاهب الفكرية املنحرفة

. وهذا ما  ائهموآلر الضالة تلك الفرق لفريسة  املسلمني،،كي ال يقع الدين  يف أمر لتجديدل
سري اليت جعلت القنوجي يدعوا اىل التجديد يف التفسري، ألن التف يره الباحث من اهم األسباب
، من األسباب األخر  إيقاظ مهم النائمني عن العلم الشرعي. وقال يشمل مجيع العلوم الشرعية

وليس على ما مجعوه وصنفوه مزيد، ولكن ال بد يف كل زمان من جتديد ما طال ب   "رمح  هللا
 "5اجلد واجلهد، إيقاظاً للنائمني، وحتريضاً للمتيبطنيالعهد وقصر للطالبني في  

 

                                                           
شاكر،  ، حتقيق ،أمحد محمدسنن الرتمذيمحمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك، الرتمذي، أبو عيسى،  3

، 5م(ج 1975هـ /  1395، 2ومحمد فؤاد عبد الباقي، واخرون، )مصر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب، ط
 .2650، رقم احلديث 30ص
، ستةاحلطة يف ذكر الصحاح المحمد صديق خان بن حسن بن علي بن لطف هللا احلسيين البخاري الِقنَّوجي،  4

 .135، ص1م(، ج1985-هـ1405، 1)بريوت: دار الكتب التعليمية، ط
 .20، ص1، جاملصدر السابق، فتح البيان يف مقاصد القرانالقنوجي،  5
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 طبعات الكتاب:اثلثا: 
الف القنوجي رمح  هللا كتاب  يف عشر جملدات ضخمة ابللغة العربية، وطبع أول مرة يف املطبع 

ه،  وقد طبع يف 1300ه، وطبع يف مصر بوالق عام 1290الصديقي إبانرة هبوابل سنة 
م، وأعتىن هبذا الطبعة وقدم هلا وراجعها، 1992ه/ 1412ية سنة بريوت يف املكتبة العصر 

 خادم العلم عبدهللا بن ابراهيم األفصاري، وعدد أجزائها مخسة عشر.
واملالحظ أن هذا الطبعة ختتلف عن الطبعة األوىل من حيث األجزاء فقد جاءت األوىل  

 واليافية اليت يف مصر بعشرة أجزاء وهذه خبمسة عشر جزء.
 

 :الكتاب رابعا تسمية
 6)فتح البيان يف مقاصد القرآن(قد اختار القنوجي رمح  هللا امساً  لتفسريه مساه " 

 ومل ينب مح  هللا اتريخ البداية يف كتابت ، ولكن بني اتريخ النهاية وكم كان عمره آن ذاك 
الدراية، الرافع من ية و وإىل هنا افتهى هذا التفسري اجلامع بني فين الروا"إما هناية قال القنوجي: 

ألوية التحقيق والتنقيح أعظم راية، وكان الفراغ من  يف ضحوة يوم اجلمعة لعل  التاسع والعشرون 
وحني  .7"من شهر ذي احلجة أحد شهور سنة تسع ومثافني بعد مائتني وألف من اهلجرة النبوية

ختتم لن" اخلامس من عمريوقد طعنت يف العشر سنة، وقال القنوجي"15افتهى من  كان عمره 
الكالم ابحلمد هلل رب العاملني كما بدأان ب  أول مرة، وصلى هللا تعاىل وسلم وابرك على خري 

 8"خلق  محمد وآل  وصحب  كرة بعد كرة.افتهى الكتاب بعون هللا
 

  هتفسري يف الرتجيح يف   منهجهالثاين املطلب 
 وجوه الرتجيح لدى القنوجي:الفرع األول: 

 الرتجيح بداللة الكتاب -1

                                                           
 .24، ص1املصدر السابق، ج 6
 .471،ص15املصدر السابق،ج 7
 .472، ص15املصدر السابق، ج 8
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القران وهذا دئب  وكيريا ما خيذا بظاهر، بداللة الكتابرمح  هللا يف ترجيحات   اهتم ب  القنوجي
؛  قوي ترجيح  آبايت تأو  ،بداللة اآليةاملفسرين ، وكان يعتمد يف ترجيح  بسياق القران إما 

 واستقامت . صحة  قول  ابلقرآن يدل علىالتايد ألن 
 :9على ذلكاألميلة 

َ َغُفوٌر رَحِ ﴿  .[226]البقرة  ﴾يمٌ لِلَِّذيَن يُ ْؤُلوَن ِمْن ِنَساِئِهْم تَ َربُُّص َأْربَ َعِة َأْشُهٍر فَِإْن فَاُءوا فَِإنَّ اَّللَّ
على املوىل إذا فاء جبماع امرأت  الكفارة، ولكن  بني رمح  أن اجلمهور وقد أوجب اجلمهور 

خلفهم بداللة من الكتاب وقال وقال احلسن والنخعي: ال كفارة علي ، وللصحابة والتابعني يف 
هذا أقوال خمتلفة متناقضة، واملتعنّي الرجوع إىل ما يف اآلية الكرمية وهو ما عرّفناك واشدد علي  

َ َغُفورٌ ﴿يديك   .[226:]البقرة﴾رَِحيمٌ ﴿ للزوج إذا اتب من إضراره ابمرأت  .[226البقرة ]﴾فَِإنَّ اَّللَّ
لى علكل التائبني. حيث استدل القنوجي بقرفتني من اآلية تدل على عدم وجوب الكفارة 

 .املوىل إذا فاء جبماع امرأت  
 أما امليال الياين على ترجيح القنوجي بداللة الكتاب: 

 .[6]النساء ﴾ِإلَْيِهْم َأْمَواََلُْم فََأْشِهُدوا َعَلْيِهْم وََكَفى اِبَّللَِّ َحِسيًبافَِإَذا َدفَ ْعُتْم ﴿
وضح القنوجي مشروعية األشهاد  على ما دفع لليتيم من مال واستدل بداللة الكتاب علي  
وقال ظاهر النظم القرآين مشروعية اإلشهاد على ما دفع إليهم من أمواهلم، وهو يعّم اإلففاق 

 ل الرشد والدفع للجميع إليهم بعد الرشد، وهذا أمر إرشاد وليس للوجوب.قب
 

 الرتجيح بداللة احلديث: -2

 كيريا يف فلذا اهتم ب  القنوجي رمح  هللايعترب احلديث وج  من وجوه الرتجيح لدى املفسرين 
 ترجيحات ، وبني منهج  و قال مقدمة تفسريه: "وكذلك إذا ثبت تفسري ذلك من الرسول صلى

 .10هللا علي  وآل  وسلم فهو أقدم من كل شيء بل حجة متبعة ال يسوغ خمالفتها لشيء آخر"

                                                           
 .62، ص5، ج70، ص 3، ج29،ص3. ج21، ص3، ج11، ص2القنوجي ، املصدر السابق،ج 9

 .18،  ص 1القنوجي، املصدر السابق،ج 10
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  :11واميلة ذلك
ُتمْ ﴿: قال تعاىل  .[223]البقرة ﴾ِنَساؤُُكْم َحْرٌث َلُكْم فَْأُتوا َحْرَثُكْم َأَّنَّ ِشئ ْ

 ينب حرمة اتيان املرأة يف دبرها واستدل ابألحاديث على حرمة ذلك.

 : " ال ينظر هللا إىل رجل أتى امرأة من الدبر " -صلى هللا علي  وسلم  -قال رسول هللا 
اللوطية  قال: " الذي أييت امرأت  يف دبرها هي -صلى هللا علي  وسلم  -عن ابن عمرو أن النيب 

 الصغرى ".
 

 الرتجيح بداللة اللغة  -3
فسريه: "إن قال يف مقدمة تاهتم هبا الشيخ القنوجي رمح  هللا يف ترجيحات ، حيث 

التفسري الذي ينبغي االعتداد ب  والرجوع إلي  هو تفسري كتاب هللا جل جالل  ابللغة العربية 
، أي إذا 12حقيقة وجمازاً إن مل تيبت يف ذلك حقيقة شرعية فإن ثبتت فهي مقدمة على غريها"

ة اللغوية، ألهنا هي احلقيق ثبتت احلقيقة الشرعية فألوىل أن يفسر القرآن هبا وإال يعتمد على
 لغة القرآن.
  :13وأميلة ذلك
الَّ تَ ْعِدُلوا فَاْنِكُحوا َما طَاَب َلُكْم ِمَن النِ َساِء َمْثََن َوُثََلَث َوراَُبَع فَِإْن ِخْفُتْم أَ ﴿:  قال تعاىل

   .[ 3]النساء  ﴾فَ َواِحَدًة َأْو َما َمَلَكْت َأْْيَانُُكْم َذِلَك َأْدََّن َأالَّ تَ ُعوُلوا
قد استدل ابآلية على حترمي ما زاد على األربع. وبينوا ذلك أبف  خطاب جلميع األمة، 
وأن كل انكح ل  أن خيتار ما أراد من هذا العدد كما يقال للجماعة اقتسموا هذا املال وهو 

 .ألف درهم أو هذا املال الذي يف البدرة درمهني درمهني، وثالثة ثالثة، وأربعة أربعة
وهذا مسّلم إذا كان املقسوم قد ذكرت مجلت  أو عنّي مكاف ، أما لو كان مطلقاً كما 
يقال اقتسموا الدراهم، ويراد ب  ما كسبوه فليس املعىن هكذا، واآلية من الباب اآلخر ال من 

                                                           
 . 451، 75،359،379، ص، 1القنوجي املصدر السابق، ج 11
 .18 ، ص1ج املصدر السابق ،القنوجي،  12
 .94، ص5، ج285، ص4، ج362، 16، 3، ج409، ص2املصدر السابق،ح 13
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الباب األول، على أن من قال القوم يقتسمون مااًل معينًا كبريًا اقتسموه ميىن وثالث ورابع 
 وا بعض  بينهم درمهني درمهني وبعض  ثالثة ثالثة وبعض  أربعة أربعة كان هذا هو املعىنفقسم
وإمنا جاء سبحاف  ابلواو اجلامعة دون )أو( ألن التخيري يشعر أبف  ال جيوز إال أحد  العريب.

 .األعداد املذكورة دون غريه، وذلك ليس مبراد من النظم القرآين
 
 الرتجيح بداللة السياق  -4

داللة السياق هو تفسري القرآن ، والسياق القرآين هو أصل من أصول التفسري، وب  يفهم مراد  
سبحاف  وتعاىل فهما صحيحا، ، وال غىن للمفسر عن  فلذا اهتم ب  القنوجي رمح  كالم هللا 

 هللا كيريا يف ترجيحات .
 14اميلة ذلك

ِنيًئا َمرِيًئاِطْْبَ َلُكْم َعْن َشْيٍء ِمْنهُ نَ ْفًسا فَ َوآُتوا النِ َساَء َصُدقَاِِتِنَّ ِِنَْلةً فَِإْن ﴿ ََ ]النساء  ﴾ُكُلوهُ 
4]. 

بني رمح  هللا اختالف املفسرين ملن اخلطاب يف هذه اآلية ورجح بداللة السياق القراين 
على ترجيح  وقال" ومعناها على كون اخلطاب لألولياء أعطوا النساء من قراابتكم اليت قبضتم 

ن أزواجهن تلك املهور، وقد كان الويل أيخذ مهر قريبت  يف اجلاهلية وال يعطيها مهورهن م
شيئاً. واألول أوىل وهو األشب  بظاهر اآلية وعلي  األكير ألن هللا تعاىل خاطب الناكحني فيما 

اقها واملالحظ أف  وبىن ترجيح  على حلاق اآلية، وسب. قبل  كما تقدم، فهذا أيضاً خطاب هلم
 .ألن هللا تعاىل خاطب الناكحني فيما قبل  كما تقدم، فهذا أيضاً خطاب هلم حيث قال

 
 الرتجيح مبقتضى القواعد األصولية  -5

جند القنوجي رمح  هللا اعتىن هبذا الوج  من وجوه التفسري، حيث كير استعمال  يف 
 الرتجيح بني األقوال.

                                                           
 .262، 261، 233، 4،155، ج417. 21،ص3القنوجي، املصدر السابق،ج 14
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 15اميلة ذلك
طلقة قبل الطالق تدخل حتت عموم  امل)يرتبصن أبففسهن ثالثة قروء( متضي من حني 

الدخول، مث خصصت بقول  تعاىل )فما لكم عليهن من عّدة تعتدوهنا( فوجب بناء العام على 
اخلاص، وخرجت من هذا العموم املطلقة قبل الدخول، وكذلك خرجت احلامل بقول  تعاىل 

ن ثالثة : )فعدهت)وأوالت األمحال أجلهن أن يضعن محلهن( وكذلك خرجت اآلية بقول  تعاىل
 أشهر(.

في   .[32]النساء  ﴾لِلر َِجاِل َنِصيٌب ِمَّا اْكَتَسُبوا َولِلنِ َساِء َنِصيٌب ِمَّا اْكَتَسْْبَ ﴿قال تعاىل 
ختصيص بعد التعميم، ورجوع إىل ما يتضمن  سبب فزول اآلية من أن أم سلمة قالت: اي رسول 

 . 16فنستشهد، وإمنا لنا فصف املرياثهللا تغزو الرجال وال فغزو وال فقاتل 
 

 الرتجيح مبقتضى قواعد الرتجيح لدى املفسرين -6
إن من منهج القنوجي يف الرتجيح توظيف قواعد الرتجيح يف ترجيحه بني األقوال، 

 ولتدعيم حجته يف ذلك واليك بعض األمثلة على ذلك 
 قواعد الرتجيح املتعلقة ابلنص القرآين .

إدخال الكالم يف معاين ما قبل  وما بعده أوىل من اخلروج ب  عنهما إال بدليل " القاعدة األوىل 
هذا القاعدة مقررة عند أهل التفسري، وقد استدال  األمام القنوجي   17جيب التسليم ل  ".

 هبذه القاعدة يف معرض تفسريه لقول   
  .[35]هود: ﴾ََن َبِريءٌ ِمَّا ُُتْرُِمونَ فَ َعَليَّ ِإْجَراِمي َوأَ َأْم يَ ُقوُلوَن اْفرَتَاهُ ُقْل ِإِن اْفرَتَيْ ُتهُ ﴿ :قال تعاىل

                                                           
 ، 150، 59، 35، 4، ج429، 428، 406، 101، ص3املصدر السابق،ج 15
رك على املستد، محمد بن عبد هللا بن محمد بن محدوي  بن فُعيم بن احلكم الضيب الطهماين النيسابوري 16

م(، كتاب 1990ه/1411، 1،طمصطفى عبد القادر عطاحتقيق: ،)بريوت:دار الكتب العلمية،الصحيحني
 .3195رقم احلديث، 335، ص2التفسري،ج

وعقود املرجان يف قواعد ، أمحد سالمة أيب الفتوح،  174، ص 6القنوجي ،فتح البيان يف مقاصد القران،ج 17
حسني ، 126ه( ، ص1426 1دار الكيان، طالرايض: ،) املنهج األمثل يف تفسري القرآن من خَلل أضواء البيان

لكة راجع  وقدم ل  الشيخ مناع بن خليل القطان ،) املم، املفسرينقواعد الرتجيح عند ، احلريب بن علي بن حسني
 .125، ص1ج م( 1996ه/ 1417العربية السعودية، دار القاسم، دط، 
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بني رمح  هللا وقد اختلف املفسرون يف هذه اآلية فقيل أهنا حكاية عن فوح وما قال  
لقوم ، وقيل هي حكاية عن احملاورة الواقعة بني فبينا محمد صلى هللا علي  وسلم وكفار مكة 

بلها وبعدَا ألن الكَلم قاآلية معرتضة يف قصة فوح واألول أوىل،  قال  مقاتل، فعلى هذا تكون
 .18مع نوح عليه السَلم

 ومنهج األمام القنوجي يف هذه القاعدة هو التعليل لرتجيح  وتقوية ابلسياق اآلية.
 

 القسم الثاين : قواعد الرتجيح املتعلقة ابلسنة واآلاثر والقرائن.
احلديث ، وكان يف معىن أحد األقوال فهو مرجح ل  على ما : : "إذا ثبت القاعدة األوىل 

 19خالف ".
بني القنوجي منهجية يف الرتجيح ابحلديث الرسول صلى علي  وسلم يف مقدمة حيث 

وكذلك إذا ثبت تفسري ذلك من الرسول صلى هللا علي  وآل  وسلم فهو أقدم من كل شيء قال 
هذا القاعدة مقررة عند أهل التفسري، وقد  .20بل حجة متبعة ال يسوغ خمالفتها لشيء آخر

يَما ُحُدوَد اَّللَِّ َأْن يُقِ  ﴿تعاىل استدال  األمام القنوجي هبذه القاعدة يف معرض تفسريه قول  
ولكن مل يذكر نص القاعدة إمنا اشار  .[230]البقرة:﴾َوتِْلَك ُحُدوُد اَّللَِّ يُ بَ يِ نُ َها لَِقْوٍم يَ ْعَلُمونَ 

ق ما ذكرانه ألن ما ورد عن النيب صلى هللا علي  وآل  وسلم خيصص عموم واحلاليه بقوله 
 .21القرآن"

واستدل 22"حيث قال اختلف أهل العلم يف عدة املختلعة والراجح أهنا تعتد حبيضة
على ذلك ابحاديث ومنها ما أخرج  أبو داود والرتمذي عن ابن عباس: أن النيب صلى هللا 

                                                           
 .174 ، ص6فتح البيان يف مقاصد القران، املصدر السابق، جالقنوجي،  18
 . 206، ص1جقواعد الرتجيح عند احلريب، . ، احلريب ، 23، ص1الشنقيطي، املصدر السابق،ج 19
 . 18، ص1القنوجي، املصدر السابق، ج  20
 .24، ص2القنوجي، املصدر السابق،ج 21
 .23، ص 2فتُح البيان يف مقاصد القرآن، املصدر السابق، جالقنوجي،  22
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. مث ساق اخلالف يف املسألة إىل أن 23قيس أن تعتد حبيضة علي  وسلم  أمر امرأة اثبت بن
 .24واحلق ما ذكرانه ألن ما ورد عن النيب صلى هللا علي  وآل  وسلم خيصص عموم القرآن"قال " 

 25" كل تفسري خالف القرآن أو السنة أو إمجاع األمة فهو ردالقاعدة اليافية :" 
هذا القاعدة مقررة عند أهل التفسري، وقد استدال  األمام القنوجي هبذه القاعدة يف 

ُتْم َوقَ ﴿ تعاىلمعرض تفسريه قول   ُموا أِلَنْ ُفِسُكْم ِنَساؤُُكْم َحْرٌث َلُكْم فَْأُتوا َحْرَثُكْم َأَّنَّ ِشئ ْ دِ 
ِر الْ  بني رمحه هللا اختَلف  .[223]البقرة: ﴾ُمْؤِمِننيَ َوات َُّقوا اَّللََّ َواْعَلُموا أَنَُّكْم ُمََلُقوُه َوَبشِ 

ُتمْ ﴿املفسرين يف قوله  ية أي من أي جهة شئتم من خلف وقدام وابركًة ومستلق ﴾َأَّنَّ ِشئ ْ
ومضطجعة وقائمة وقاعدة ومقبلة ومدبرة إذا كان يف موضع احلرث، وإمنا عرب سبحاف  بكلمة 

ولكن مل يذكر  .26وأما سيبوي  ففسرها بكيفأىن لكوهنا أعم يف اللغة من أين وكيف ومىت، 
وقد ذهب السلف واخللف من الصحابة والتابعني واألئمة فص القاعدة إمنا اشاره الي  بقول  "

وقد فسرها لنا اىل أن قال" 27إىل ما ذكرانه من تفسري اآلية وأن إتيان الزوجة يف دبرها حرام
فهم    خبالف ما قال  هذا املخطىء يف رسول هللا صلى هللا علي  وآل  وسلم وأكابر أصحاب 

 .28كائناً من كان"
 

 القسم الثالث: قواعد الرتجيح املتعلقة بلغة العرب.

                                                           
ِجْستاين،  23 محمد  قيق:حت، داودسنن أيب سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو األزدي السِّ

، رقم 269، ص2كتاب الطالق، ابب اخللع، ج،، ت(.د ،ط.د بريوت: املكتبة العصرية،)محيي الدين عبد احلميد، 
ؤاد عبد ومحمد فحتقيق،  ،محمد بن عيسى بن موسى بن الضحاك، الرتمذي ،وقال عن  مرسل. 2229احلديث 
الطالق  أبواب(، م1975/هـ1395، 2ط،شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب ،)مصر:الباقي

 ، هذا حديث حسن غريب.1185، رقم احلديث 483، ص3واللعان، ابب اخللع، ج
 .24، ص2القنوجي، املصدر السابق،ج 24
 . 214، ص1. و احلريب، املصدر السابق، ج18، ص1القنوجي، املصدر السابق، ج  25
 .449، ص1القنوجي، املصدر السابق، ج 26
 .450، ص1القنوجي، املصدر السابق، ج 27
 .452،ص 1ال القنوجي، املصدر السابق، ج 28
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القاعدة األوىل: جيب محل كالم هللا تعاىل على املعروف من كالم العرب دون الشاذ والضعيف 
هذا القاعدة مقررة عند أهل التفسري، وقد استدال  األمام القنوجي هبذه القاعدة يف  29واملنكر

 تعاىلمعرض تفسريه قول  
 تَ ْعِدُلوا فَاْنِكُحوا َما طَاَب َلُكْم ِمَن النِ َساِء َمْثََن َوُثََلَث َوراَُبَع فَِإْن ِخْفُتْم َأالَّ ﴿: قال تعاىل

وقال رمح  هللا "من استدل  .[ 3]النساء  ﴾َأْْيَانُُكْم َذِلَك َأْدََّن َأالَّ تَ ُعوُلوافَ َواِحَدًة َأْو َما َمَلَكْت 
ابآلية على جواز فكاح التسع ابعتبار الواو اجلامعة، وكأف  قال افكحوا جمموع هذا العدد 
  املذكور، فهذا جهل ابملعىن العريب، ولو قال افكحوا اثنتني وثالاًث وأربعاً، كان هذا القول ل

وج ، وأما مع اجمليء بصيغة العدل فال. وإمنا جاء سبحاف  ابلواو اجلامعة دون )أو( ألن التخيري 
.ولكن مل يذكر فص القاعدة إمنا اشاره 30يشعر أبف  ال جيوز إال أحد األعداد املذكورة دون غريه"

 .31الي  بقول " فهذا جهل ابملعىن العريب"
 

 الفرع الثاين: صيغ الرتجح يف تفسريه

اختذ القنوجي منهجا خاص ب  برتجيح بني األقوال يف املسائل اليت يتعرض ل  ويكون يف خالف 
بني املفسرين . وسيذكر الباحث بعض هذه األلفاظ اليت  استخدمها القنوجي يف تفسريه. بعد 

م القراءة يف تفسري فتح البيان املالحظ أن صيغ والفاظ الرتجيح لدى القنوجي يف تفسريه تنقس
 قسمني:  اىل

                                                           
ه(، 1408،  1بريوت : دار البشائر اإلسالمية ، ط،)اإلشارة إىل اإلجياز يف بعض أنواع اجملازالعز بن عبد السالم،  29
مشهور بن  ، حتقيق: أبو عبيدةاملوافقاتإبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرانطي الشهري ابلشاطيب، ، 220ص

إبراهيم بن علي بن املرتضى بن املفضل  ،135، ص2م(ج1997هـ/ 1417، 1حسن آل سلمان، )دار ابن عفان ط
فات إىل يثار احلق على اخللق يف رد اخلَلإمحمد بن ، أبو عبد هللا، عز الدين اليمين ابن الوزير،  ، القامسياحلسين 

عبد الرمحن بن أيب بكر،  ،154م( ص1987، 2،)بريوت: دار الكتب العلمية، طاملذَب احلق من أصول التوحيد
احلريب، . 63م(، ص1990هـ/ 1411، 1بريوت: دار الكتب العلمية، ط ،األشباه والنظائرجالل الدين السيوطي، 

 .369، ص2املصدر السابق،ج
 .17، ص3القنوجي، املصدر السابق، ج 30
 .17، ص3القنوجي، املصدر السابق، ج 31



Al HIKMAH JOURNAL, JANUARI 2019  

VOL 2, ISSUE 1  

EISSN: 2637-0581 

www.alhikmah.my 
 

11 

 

 اوآًل: صيغ صرحية تدل ترجيح القنوجي َلذا القول على ابقي األقوال

(: وهذا الفظ استعمل  كيريًا يف ترجيح  بني األقوال وهو لفظ )األول أوىل -1
 املشهور عن  عن ابقي االلفاظ.

 :32األميلة ذلك
ُتُموَُنَّ َواَل حيَِلُّ َلُكْم َأْن أَتُْخُذوا ِمَّا ﴿رجح عند قوله تعاىل   ًئا ِإالَّ َأْن ََخَافَا آتَ ي ْ  َشي ْ

اخلطاب لألزواج أي ال حيل هلم أن أيخذوا ، [229] البقرة   ﴾َأالَّ يُِقيَما ُحُدوَد اَّللَِّ 
  مقابلة الطالق مما دفعوه إىل فسائهم من املهر شيئًا دون ما عداه مما هو يف ملكها.

ألئمة فإن اخلطاب في  ل ﴾خفتم فإن﴿وقيل اخلطاب لألئمة واحلكام ليطابق قول  
واحلكام، وعلى هذا يكون إسناد األخذ إليهم لكوهنم اآلمرين بذلك مث رجح وقال 

 واألول أوىل. 
 
 لفظ ) أرجح األقوال( -2

 33األمثلة ذلك

 .[3] النور   ﴾َوالزَّانَِيُة اَل يَ ْنِكُحَها ِإالَّ زَاٍن َأْو ُمْشِركٌ ﴿: عند قوله
أن الكالم يدل على أن الزاين ال يرغب إال يف فكاح الزافية خبالف الزافية فقد ترغب يف فكاح 

 غري الزاين؛ فال جرم بني ذلك ابلكالم الياين، واملقصود زجر املؤمنني عن فكاح الزواين 
 .بعد زجرهم عن الزان، وهذا أرجح األقوال، وسبب النزول يشهد ل  كما تقدم

 
 لفظ )القول األول َو الراسخ(.  -3

                                                           
 .108، 106، 65، 63، 41، 27، 21، ص2القنوجي، املصدر السابق،ج 32
 .204، ص 15، ج343، ص 14، ج 255، ص 11، ج169، ص 9املصدر السابق،ج 33
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 .34امثلة ذلك
قال رمح  هللا وجياب  .[221] البقرة  ﴾َواَل تَ ْنِكُحوا اْلُمْشرَِكاِت َحَّتَّ يُ ْؤِمنَّ ﴿: ورجح عند قوله

عن قوهلم إن هذه اآلية انسخة آلية املائدة أبن سورة البقرة من أول ما أفزل، وسورة املائدة من 
 األول هو الراسخ.آخر مما فزل، والقول 

 

  لفظ )واألوىل أن يقال( -4
 35أمثلة ذلك

َُنَّ َحَّتَّ َيْطُهْرَن فَِإَذا َتَطهَّْرنَ ﴿رجح عند قوله تعاىل   .[222]البقرة  ﴾َواَل تَ ْقَربُو

ورجح رمح  وقال : واألوىل أن يقال أن هللا سبحاف  جعل للحل غايتني كما تقتضي  القراءاتن 
إحدامها افقطاع الدم واألخرى التطهر من ، والغاية األخرى مشتملة على زايدة على الغاية 

 األوىل فيجب املصري إليها. 

 

 لفظ) أجيب( -5

 : 36أمثلة ذلك 
َما فَ َعْلَن يف فَِإَذا بَ َلْغَن َأَجَلُهنَّ َفََل ُجَناَح َعَلْيُكْم ِفي﴿: رجح هبذا الفظ عند قوله تعاىل

ُ مِبَا تَ ْعَمُلوَن َخِبريٌ   [234] البقرة  ﴾أَنْ ُفِسِهنَّ اِبْلَمْعُروِف َواَّللَّ
احتج أصحاب أيب حنيفة على جواز النكاح بغري ويل هبذه اآلية ألن إضافة الفعل إىل 

املباشرة، وأجيب أبف  خطاب لألولياء ولو صح العقد بغري ويل ملا كان الفاعل محمول على 
 خماطباً )وهللا مبا تعملون خبري( ال خيفى علي  خافية.

                                                           
 .43، 10، ج112، ص 6،ج84،ص 3، ج409، 193، 2، ج221،ص 1املصدر السابق، ج 34
 .60، ص 3، ج176، 131، ص 2.ج448، ص 1املصدر السابق، ج 35
 . 325، ص 293، ص 3،ج390، 164، 41، ص 2املصدر السابق، ج 36
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 لفظ) دليل على( -6

 37امثلة ذلك
ويف اآلية دليل على أن الّصداق واجب على األزواج للنساء، وهو جممع علي  كما قال القرطيب، 

 أف  ال حد لكيريه .قال: وأمجع العلماء على 
 

 لفظ )والذي ينبغي التعويل عليه( -7
 :38امثلة ذلك

ِت دَ ﴿ورجح عند قوله تعاىل:  ِت يف ُحُجورُِكْم ِمْن ِنَساِئُكُم الَلَّ ]  ﴾َخْلُتْم هِبِنَّ َوَراَبئُِبُكُم الَلَّ
 [23النساء 

رعًا أو لغة فإن  شوالذي ينبغي التعويل علي  يف ميل هذا اخلالف هو النظر يف معىن الدخول 
كان خاصاً ابجلماع فال وج  إلحلاق غريه ب  من ملس أو فظر أو غريمها، وإن كان معناه أوسع 

 من اجلماع حبيث يصدق على ما حصل في  فوع استمتاع كان مناط التحرمي هو ذلك.
 

 (لفظ )ظاَر واضح -8
 39امثلة ذلك

يٌع َعِليمٌ َوِإْن َعَزُموا الطَََّلَق ﴿ورجح عند قوله تعاىل:   .[ 227]البقرة  ﴾فَِإنَّ اَّللََّ َسَِ
قال رمح  هللا بيان حكم املويل من زوجت  واعلم أن أهل كل مذهب قد فسروا هذه اآلية مبا 
يطابق مذهبهم، وتكلفوا مبا مل يدل علي  اللفظ وال دليل آخر ومعناها ظاهر واضح، وهو أن 

 أربعة أشهر.هللا جعل األجل ملن يويل أي حيلف من امرأت  

 لفظ) واألول أظهر(. -9

                                                           
 .48، 46، 37، 30، 22، 21، 18، ص 3املصدر السابق، ج 37
 .220، ص 7، ج72، ص 3املصدر السابق،ج 38
 .39، ص13، ج410، 283، ص11، ج12، ص2املصدر السابق، ج 39
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 .40امثلة ذلك

 .[229]البقرة  ﴾الطَََّلُق َمرَََّتِن فَِإْمَساٌك مبَْعُروٍف َأْو َتْسرِيٌح ِبِِْحَسانٍ ﴿ رجح عند قوله تعاىل:
أي بعد الرجعة ملن طلقها زوجها ، [ 229]البقرة  ﴾فَِإْمَساكٌ ﴿ :بني رمح  هللا معىن قال سبحاف 

أي مبا هو معروف عند الناس من حسن العشرة وحقوق   [229]البقرة  ﴾مبَْعُروفٍ ﴿طلقتني 
 وقيل أي إبيقاع طلقة اثلية من دون ضرار هلا. [229]البقرة  ﴾َأْو َتْسرِيٌح ِبِِْحَسانٍ ﴿:النكاح 

املراد إمساك مبعروف أي برجعة بعد الطلقة اليافية أو تسريح إبحسان أي برتك الرجعة بعد 
 حىت تنقضي عدهتا، واألول أظهر. اليافية

 
 لفظ )وظاَر األمر الوجوب( -10

 41مثلة ذلكأ
 َقَدرُُه َمَتاًعا َوَمتِ ُعوَُنَّ َعَلى اْلُموِسِع َقَدرُُه َوَعَلى اْلُمْقرِتِ ﴿ رجح رمح  هللا عند قول  تعاىل:
  .[236]البقرة  ﴾اِبْلَمْعُروِف َحقًّا َعَلى اْلُمْحِسِننيَ 

ئاً وجوب املتعة للمطلقة غري املدخول هبا. َوَمتُِّعوُهنَّ أي أعطوهن شيبني رمح  هللا حكم 
يكون متاعاً هلن، وظاهر األمر الوجوب، وب  قال علي وابن عمر واحلسن البصري وسعيد بن 

 جبري وأبو قالبة والزهري وقتادة والضحاك.

 لفظ )ظاَر اآلية(. -11
 .42امثلة ذلك

 ََلُنَّ َفرِيَضًة طَلَّْقُتُموَُنَّ ِمْن قَ ْبِل َأْن ََتَسُّوَُنَّ َوَقْد فَ َرْضُتمْ َوِإْن ﴿: رجح عند قوله تعاىل
  .[237]البقرة  ﴾فَِنْصُف َما فَ َرْضُتمْ 

                                                           
، 127، ص 4، ج439، 224، 152، ص3، ج20،ص2، ج449، 1،356القنوجي، املصدر السابق، ج 40

 .34، ص23، ص6، ج169
 .113، ص 5، ج132، ص3،ج147، 46، ص2املصدر السابق، ج 41
 .169، 3، ج342، 274، 244، 88، 49، ص 2القنوجي، املصدر السابق،ج 42
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يرى القنوجي أن املسيس هو اجلماع واخللوة ال تقوم مقام الدخول  لالمرأة غري املدخول 
حق املرأة وة هل تقوم مقام الدخول وتستهبا فصف املهر وال عدة عليها. وقال واختلفوا يف اخلل

هبا كمال املهر كما تستحق  ابلدخول أم ال؟ فذهب إىل األول مالك والشافعي يف القدمي 
والكوفيون واخللفاء الراشدون ومجهور أهل العلم وجتب أيضًا عندهم العدة، وقال الشافعي يف 

من أن املسيس هو اجلماع، وال اجلديد: ال جيب إال فصف املهر، وهو ظاهر اآلية ملا تقدم 
 جيب عنده العدة وإلي  ذهب مجاعة من السلف.

 
 )لفظ الراجح(. -12

 43امثلة ذلك
 ويبني رمح  هللا اختالف املفسرين ورجح وقال :

وقد اختلف أهل العلم يف عدة املختلعة والراجح أهنا تعتد حبيضة ملا أخرج  أبو داود 
لي  وسلم صلى هللا ع -عن ابن عباس: أن النيب والرتمذي وحسن  والنسائي واحلاكم وصحح  

 .44أمر امرأة اثبت بن قيس أن تعتد حبيضة -
 )وظاَر القرآن اجلواز(..لفظ  -13

 45امثلة ذلك
بني رمح  هللا حكم طلب الزايدة على ما دفع  الرجل للمرأة من املهر وقال وقد اختلف 

ذلك ها من املهر وما يتبع  ورضيت بأهل العلم إذا طلب الزوج من املرأة زايدة على ما دفع  إلي
 املرأة هل جيوز أم ال، وظاهر القرآن اجلواز لعدم تقييده مبقدار معني.

 46لفظ ) احلق(

                                                           
 .105، 50، 42، 4، ج155، 134، 3،ج290، 57، 23، ص2القنوجي، املصدر السابق، ح 43
. سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن 1185ديث ، رقم احل483،ص3ج  سنن الرتمذي،،  الرتمذي :44

ِجْستاين،  ، )حتقيق: شَعيب األرفؤوط ، مَحمَّد كاِمل قره بللي، دار الرسالة سنن أيب داودشداد بن عمرو األزدي السِّ
 .2229، رقم احلديث 546، ص 3ج، م( 2009هـ /  1430، 1العاملية، ط

 .24، ص2القنوجي، املصدر السابق،ج 45
  .198، 163، 42، 3، ج171، 250، 99، 93، 39، ص2القنوجي، املصدر السابق، ج46
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بني رمح  هللا عدة احلمل وقال :ولكن  قد خصص هذا العموم قول  تعاىل )وأوالت 
مجاعة و  األمحال أجلهن أن يضعن محلهن( وإىل هذا ذهب اجلمهور، وروي عن بعض الصحابة

 من أهل العلم أن احلامل تعتد آبخر األجلني مجعاً بني العام واخلاص وإعماالً هلما.
واحلق ما قال  اجلمهور، واجلمع بني العام واخلاص على هذه الصفة ال يناسب قوافني 
اللغة وال قوافني الشرع، وال معىن إلخراج اخلاص من بني أفراد العام إال إبن حكم  مغاير حلكم 

 ام وخمالف ل .الع
 

 لفظ )وظاَر النظم القرآين(. -14
 :47امثلة ذلك

وا النِ َكاَح َوابْ تَ ُلوا اْليَ َتاَمى َحَّتَّ ِإَذا بَ َلغُ ﴿ ذكر هذ الفظ ورجح  ب  يف هذا املوضع
ُهْم ُرْشًدا فَاْدفَ ُعوا ِإلَْيِهْم َأْمَواََلُمْ    .[6]النساء  ﴾فَِإْن آَنْسُتْم ِمن ْ

 هنا ابلرشد  وقال وظاهر النظم القرآين أهنا ال تدفع إليهم أمواهلم إال بعدبني رمح  هللا ما املراد 
بلوغ غاية هي بلوغ النكاح مقيدة هذه الغاية إبيناس الرشد، فال بد من جمموع األمرين، فال 

 تدفع إىل اليتامى أمواهلم قبل البلوغ وإن كافوا معروفني ابلرشد.
 

 الفرع الثاين: صيغ التضعيف
لى لقنوجي رمح  هللا يف تفسريه وترجيح بني األقوال در القول وتضعي  ابلفظ يدل عومن منهج ا

  أف  مرجوح لدي  وغري صحيح.
 .لفظ )وليس يف أقوال َؤالء حجة البتة( -1

 :   48امثلة ذلك
ُموا أِلَنْ ُفِسُكْم َوات َُّقوا ﴿ ُتْم َوَقدِ  َ َواْعَلُموا اِنَساؤُُكْم َحْرٌث َلُكْم فَْأُتوا َحْرَثُكْم َأَّنَّ ِشئ ْ َّللَّ

 [223:]البقرة ﴾أَنَُّكْم ُمََلُقوُه َوَبشِ ِر اْلُمْؤِمِننيَ 

                                                           
 .403، 210، 107، 37، 29، 27، ص3املصدر السابق، ج 47
 .452،ص 1املصدر السابق، ج 48
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رد قول من قال جبواز اتيان املرأة من دبرها قال قد روي القول حبل ذلك عن بعضهم  
كما قدمنا، وليس يف أقوال هؤالء حجة البتة وال جيوز ألحد أن يعمل على أقواهلم فإهنم مل أيتوا 

على اجلواز فمن زعم منهم أف  فهم ذلك من اآلية فقد أخطأ يف فهم ، وقد فسرها بدليل يدل 
لنا رسول هللا صلى هللا علي  وآل  وسلم وأكابر أصحاب  خبالف ما قال  هذا املخطئ يف فهم   

 كائناً من كان.
 
 لفظ )وعندي أن ال حجة يف بعض ما احتج به أَل القولني مجيعاً( -2

 :49أمثلة ذلك
 .[228]البقرة  ﴾َواْلُمطَلََّقاُت َيرَتَبَّْصَن ِِبَنْ ُفِسِهنَّ َثََلثََة قُ ُروءٍ ﴿:   تعاىلرجح عند قول

بني اخلالف احلاصل بني املفسرين يف قول  معىن قول  تعاىل قـُُروٍء. وقال رمح  هللا وعندي أن  
 ال حجة يف بعض ما احتج ب  أهل القولني مجيعاً:

ك " قال: " دعي الصالة أايم إقرائ -هللا علي  وسلم صلى  -أما قول األولني أن النيب 
يف  أطلق اإلقراء على احليض، وال فزاع -صلى هللا علي  وسلم  -فغاية ما يف هذا أن النيب 

جواز ذلك كما هو شأن اللفظ املشرتك فإف  يطلق اترة على هذا واترة على هذا، وإمنا النزاع 
 يف اإلقراء املذكور يف هذه اآلية.

 
 )وال اعتبار ِبقواَلم(لفظ  -3

 :50امثلة ذلك 
ُهنَّ َفآُتوَُنَّ ُأُجو ﴿ذكر هذا الفظ ورجح ب  عند قول   َرَُنَّ َفرِيَضًة َما اْسَتْمتَ ْعُتْم بِِه ِمن ْ

َ َكاَن َعِليًما َحِكي ُتْم ِبِه ِمْن بَ ْعِد اْلَفرِيَضِة ِإنَّ اَّللَّ  .[24النساء]  ﴾ًماَواَلُجَناَح َعَلْيُكْم ِفيَما تَ َراَضي ْ
بني رمح  هللا حكم فكاح املتعة، وحرمت  ورد قول الروافض وقال "من الروافض، وال 

ل  أبقواهلم، وقد أتعب ففس  بعض املتأخرين بتكيري الكالم على هذه املسألة وتقوية ما قااعتبار 

                                                           
 .15،ج2املصدر، السابق،ج 49
 .83، ص3جاملصدر السابق،  50
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ع الشبهة فاجملوزون هلا، وليس هذا املقام مقام بيان بطالن كالم ، وقد طّول الشوكاين البحث ود
 الباطلة اليت متسك هبا اجملوزون هلا يف شرح  للمنتقى فلريجع إلي .

 
 اخلاَتة

بعد هذه اجلولة القصرية يف رحاب كتاب املفسر القنوجي فتح البيان يف قاصد القران، يتضح 
أن املفسر القنوجي ل  منهجية، وطريقت  يف الرتجيح ويعد من علماء األمة الذين عنوا يف تفسري  

 كتاب هللا تعاىل .
فقد كافت منهجية قائمة يف  التفسريه على عدة جوافب التفسري القران ابلقران، او ما 
يسمي  ابلنظم القراين وهذا جنده كيرا عنده، ومن منهجيت  أن فسر القران ابلسنة ألن السنة هي 

ه حيث قال  ري املصدر الياين التشريع، واملبينة للقران الكرمي، حيث بني ذلك يف مقدمة تفس
"وكذلك إذا ثبت تفسري ذلك من الرسول صلى هللا علي  وآل  وسلم فهو أقدم من كل شيء 

. اهتم القنوجي ابللغة يف منهجيت  يف الرتجيح 51بل حجة متبعة ال يسوغ خمالفتها لشيء آخر"
 ، ألن اللغة هي اليت فزل ب  القران ب  فيجب االعتداد هبا بتفسري كالم هللا عز وجل.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .18،  ص 1القنوجي، املصدر السابق،ج 51
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 عقائمة املصادر واملراج
 

 إيثار احلق. م(1987). القامسيإبراهيم بن علي بن املرتضى بن املفضل احلسين ، ابن الوزير
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