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 هــــــــــــــــــداءإ
 

كين رضاىام ين أ حس يا تربييت، وأ سأ ل هللا تؼاىل أ ن يرزذلأ شكر وادليَّ امكرميني ان 

معرىام ل يف ط  ارمحيام كام ربياين صغريًا، وأ   اجلياح هلام فيا رب    خفضويوفلين مربىام و 

 ام مباس امصحة وامؼافية.يُس  ب  ن معويام، وأ م  س  ح  وأ  

 ال كاربال ىل و  ولك أ خوايت،خويت و ا  ىل ا  

 زمياليتىل صديلايت و ا  

ن بدغوة يف ظير امغيب  ا ىل لك من ساػدين من كريب أ و بؼيد وا 

 . ذا امؼمل املتواضعمتام ىاىل لك من وكف جباهيب ل  

 

 

 



 وتقدير شكر

وامصالة وامسالم ػىل  بًا مباراك ًفيو،شكر هللا تؼاىل ومحده محدًا كثريًا طي    بؼد          

حسان يف امبداايت واههناايت  .س ي دان محمد وأ هل وحصبو ومن تبؼيم ب 

 ال ساتذةو  ،برك هللا حصهتا وجزاىا خري اجلزاء ل س تاذة املرشفةأ توجو بشكري م        

حتمويم غياء كراءة امبحث وتليميو رمغ كرثة اوشغالهتم، أ غضاء جلية املياكشة ػىل ال فاضل 

ىل اجلامؼي، وامزمالء وامزميالت  ومجيع ال ساتذة امكرام اذلين درسوين من الابتدايئ ا 

لَّ  بتلدمي رأ ي ييضج امبحث ويرثيو، أ و أ ىداين توجهيًا  مؼروفاً  ال غزاء، ولك من أ سدى ا 

أ و تكرم  و أ ػاهين يف املراجؼة وامتدكيق أ و أ بدى مالحظة، أ و أ جاب غن سؤالانفؼًا، 

 حبضور مناكشة امرساةل.

ػىل مساػديت يف الاطالع ػىل  من تووس ول يفوتين أ ن أ شكر ادلكتور ىزار حامدي     

رساهل ل، جفزاه هللا خريًا ومتؼو بمصحة وامؼافية. "درر املؼرفة"كتابو   وا 

هلم مجيؼًا أ ن جيزهيم هللا غين خريًا، وأ ن يبارك هلم يف أ ولدمه وأ ىوهيم  وأ دغو         

ة بغري وأ مواهلم، وأ ن يرزكيم امؼمل اميافع وامؼمل امصاحل، وأ ن يزنهلم امفردوس ال ػىل من اجليَّ 

 .مـــــــــــــــنيأ   ،حساب
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، ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا وسيئات نستعينوو ، حنمده إن احلمد هلل           

إال اهلل وحده ال أعمالنا، من يهده اهلل فبل مضل لو، ومن يضلل فبل ىادي لو، وأشهد أن ال إلو 
 .كثًناً   صحبو وسلم تسليماً ورسولو صلى اهلل عليو وعلى آلو و أن زلمدا عبده  أشهدلو، و شريك 

 ىه مه جه ين ىن من حنخن جن يم ىم مم حمخم جم يل ىل مل خل ُّٱ

 (٨٥: اآلية الشورىسورة )َّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي  خيمي حي جي يه
 مئ زئ رئ ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي ٱُّٱ

 نث مث زث رث  يت نتىت مت زت رت يب ىب نب زبمب رب يئ  ىئ نئ

 (٥٦:اآلية الزمرسورة )َّ ىف يث ىث
 ينجه ىن من خن حن ىميمجن مم حمخم جم يل ىل مل خل ُّٱ

 (٧٤:اآلية الزمرسورة )َّ حي جي  يه ىه مه
برضايا  والعناية الشديدة يات الررآن الرر م يدرك حمم االىتمام الربًنآل إن ادلتدبر

اذا ااجان  أيمية عممى  فالرضايا العردية ال ي عااجها الررآن ذلالعريدة، فهو سبحانو وتعاىل يويل 
فهو يتطرق إىل وحدانية اهلل سبحانو وتعاىل، ونفي الشريك عنو، وىاذا ال ، كثًنة ومتشعبة  الرر م

إىل البشر، فهو يوضح كاذلك كل ما يتعلق  ـعليهم السبلم  ـيتأتى إال بإرسال اهلل رسلو وأنبيائو 
يف أسلوب غاية يف الدقة  هبم من معمزاهتم وعصمتهم، ودتيزىم عن سائر اخللق. وكان كل ذلك

 الدليل احلسي والتسليم الغييب.لوضوح، جيمع بٌن ادلنطق العرلي و اوالروة و 
ال ي جندىم كلهم قد اىتموا بالعريدة  من سبرنا من العلماءوبالنمر يف سًن      

، ومن بينهم ادلفسرين أو تفسًنا أو تأليفادترنت من قلوهبم، فأفنوا أعمارىم يف خدمتها شرحًا 
صول العريدة وأركاهنا، اىتماما بالغًا شارحٌن معاين اآليات ال ي تتحدث عن أالاذين اىتموا هبا 

من ىؤالء لة ال ي تضمنتها اآليات الررآنية  إبراز ادلعاين الدقيرة وإيضاح الفوائد ااجلي جاىدين يف
  .بن عرفة الورغمي التونسي صاح  كتاب " تفسًن ابن عرفة"اادلفسرين اإلمام زلمد 
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أنو يبحث يف خصوصا   عرفة من الرت  ذات الشأن تفسًن ابن كتابال شك أن  و 
ومن  ،يون الرتاث يف الببلغة وفن الرولفضبل عن أنو من ع ،اعترادية بالغة األيمية واخلطورةمسائل 

ابن عرفة وآراؤه العقدية من خالل : ـب ون اختياري ذلاذا ادلوضوع الاذي عنونتىاذا ادلنطلق كا
 تفسيره " اإللهيات والنبوات أنموذجاً".

  :الدراسة إشكالية
من ىو اإلمام ابن عرفة، وما موقفو من ادلباحث العردية : يفترمن إشرالية ىاذه الدراسة      

 :أسئلة فرعية ندرج حتت ىاذا السؤال ااجوىريوي خاصة اإلذليات والنبوات من خبلل تفسًنه؟
وما  وما ىو انتماؤه ادلاذىيب ما طبيعة تفسًنه؟ وما مدى بروز شخصية ابن عرفة يف تفسًنه؟     

 ؟ىي خصائص الدرس العردي عنده
 الموضوع: أىمية
 :أيميتو مما يليموضوع البحث يستمد       
العلمية لتفسًن ابن عرفة، فرد كان ىاذا التفسًن زلل ثناء أىل العلم خصوصًا ادلرتمجٌن  ادلرانة ـ

 .البن عرفة، وكاذا ادلشتغلٌن بعلوم الررآن
بااجهود ادلمّيزة ال ي باذذلا علماء ادلغرب اإلسبلمي يف البحث  كون ادلوضوع يسعى للتعريف  ـ

 العردي.
تفسًنه من آراء عردية جديرة بالعناية واالىتمام  ما حواه كاذلك يف  أيمية ادلوضوعترمن و  ـ

 العلمي، لترون رلاالً لدراسة الباحثٌن.
 أسباب اختيار الموضوع:

 ية: تياري ذلاذا ادلوضوع لؤلسباب اآلتمت اخ       
رغب ي الشديدة يف دراسة حبثية ترون مرتبطة برتاب اهلل تعاىل، فران ىاذا ادلوضوع الاذي مجع  ـ

 وتفسًن الررآن العميم. ـرلال التخصص  ـبٌن العريدة 
 .، فأردت أن أظهره لطلبة العلم حىت يتعرفوا عليوشهرة ىاذا التفسًن إذا قيس بغًنه عدم ـ
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 أىداف الموضوع:
 :ةيف النراط اآلتيتتمثل أىداف البحث 

 التعريف بابن عرفة وعصره ومنهمو يف العريدة. ـ
 بٌن صفحات تفسًنه.آرائو وأقوالو العردية مجع ما تفرق من  ـ
 العلماء وادلفسرين. آراء غًنه من آراءومرارنتها مع  ،التعرف أكثر على آرائو العردية ـ

 المنهج المتبع في الدراسة:
فتتبعت ما  بآلي ي التحليل وادلرارنة:  واالستررائي  ت يف ىاذه الدراسة ادلنهج الوصفياتبع         

 رمت ـمناحيها ، واستررأت آراءه العردية يف تفسًنه وكت  عن عصر ابن عرفة  وحياتو جبميع 
 بآراء غًنه من العلماء .دراسة وحتليل ىاذه اآلراء ومرارنتها ب

 الدراسات السابقة:
 الورغمي كدراسة شاملة ومتخصصة مل أقف على إن موضوع اآلراء العردية لئلمام ابن عرفة       

من حبثو حس  اطبلعي، غًن أن ىناك بعض الدراسات ال ي ختدم ىاذه الدراسة من بعض 
 :، وأمجلها يف اآليتااجوان ، وال ي استطعت احلصول عليها

  تفسًن ابن عرفة برواية البسيلي دراسة وحتريق لسورة األعراف، رسالة مردمة لنيل شهادة
من إعداد الطالبة: مية، جامعة ااجزائر، : أصول الدين، كلية العلوم اإلسبلختصص، ادلاجستًن

 م.6002سنة زلمد دراجي، وال ي نوقشت  العالية شعراوي، من إشراف الدكتور:
 ،"من إعداد الطالبة: الزىرة عامر،  تفسًن ابن عرفة بترييد أمحد بن زلمد البسيلي"سورة التوبة

رسالة مردمة لنيل شهادة ادلاجستًن، ختصص: أصول  حتت إشراف الدكتور: زلمود مغراوي،
 م.6002الدين، كلية العلوم اإلسبلمية، جامعة ااجزائر، وال ي نوقشت خبلل العام ااجامعي: 

  وحتريق  دراسة ونرت على تفسًن ابن عرفة لئلمام أيب العباس أمحد بن زلمد البسيلي،ترييد
د الطالبة: صليحة عثماين، حتت إشراف من إعدا لتفسًن السور )ص(، ) الزمر(، )غافر(،
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وىي ماذكرة مردمة لنيل شهادة ادلاجستًن، ختصص: عريدة، كلية  الدكتور: زلمد مغراوي،
 م.6006العلوم اإلسبلمية، جامعة ااجزائر، ، نوقشت سنة 

  ترييد ونرت على تفسًن ابن عرفة لئلمام أيب العباس أمحد بن زلمد البسيلي، دراسة وحتريق
 من إعداد الطال : عثمان واجعوط، وإشراف الدكتور: زلمد عبد النيب، ورة البررة،لتفسًن س

رسالة مردمة لنيل شهادة ادلاجستًن، ختصص: أصول الدين، كلية العلوم اإلسبلمية، جامعة 
 م.6002، ومت مناقشتها خبلل سنة ااجزائر، 

  آراء ابن عرفة ادلالري األصولية من خبلل تفسًنه " مجعا ودراسة"، من إعداد الطالبة: عائشة
بنت عبد اهلل بن ناصر السعوي، حتت إشراف الدكتور: عارف بن عوض الركايب ختصص: 

ادلملرة العربية السعودية،  ـأصول الفرو، كلية الشريعة والدراسات اإلسبلمية، جامعة الرصيم 
 م.6002 سنةشت وال ي نوق

وقد استفدت من ىاذه الرسائل عند قراءة ااجزء النمري أو الدراسي من التعريف بشخصية ابن 
ثر يف بناء شخصيتو العلمية، وكاذلك يف التعريف بتفسًنه، فيو، وكيف أعرفة، وعصره الاذي عاش 

على الرغم من الدراسات واألحباث ال ي عنيت دبوضوع ابن ابن عرفة يف تفسًنه. و منهج ووصف 
عرفة وال ي كانت كثًنة ومتشعبة من مراالت وملتريات، إال أن ااجان  العردي فيها كان غائبا، 

 .ىتماماً كافياً ن  العردي اااجا ويف ىاذه الرسائل مل يلق 
  الطال : من إعداد  ـسة مجعًا ودرا ـاآلراء الربلمية البن عرفة التونسي من خبلل تفسًنه

وىي ماذكرة مردمة لنيل درجة ادلاجستًن يف  ىشام داود، حتت إشراف الدكتور: يوسف عدار،
نوقشت  العلوم اإلسبلمية، ختصص: عريدة، كلية العلوم االسبلمية، قسم العرائد واألديان،

ياذكر وال ي مل أعثر عليها إال يف ادلرحلة األخًنة من البحث، ويف ىاذه الرسالة   م.6002سنة: 
الرازي يف  الباحث العبلقة ادلوجودة بٌن ابن عرفة والرازي، وأن ابن عرفة كان متأثرًا بطريرة

 عرض ادلسائل الربلمية، وقد تعرض آلراء ابن عرفة يف السمعيات واألمساء واألحرام
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، وقد جاءت رسال ي أكثر تفصيبلً ، وىو ما استفدت منو يف ىاذا البحثاتواإلذليات والنبو 
 .دلباحث اإلذليات والنبوات

 :نهجية المتبعة في كتابة البحثالم
 :ةيتاآلمية وقد سلرت يف ىاذا البحث ادلنه

، على ما يوافق رواية حفص لرراءة عاصم احلرص على الرتابة الصحيحة لآليات الررآنية -0
 وخترجيها يف منت البحث.وتشريلها، 

احلرص على الرتابة الصحيحة لؤلحاديث النبويّة، واالكتفاء بتخرجيها من صحيحي البخاري  -6
عليو  وقفتتها من كت  السنن، مع ذكر ما ومسلم، أو أحديما، فإن مل أعثر عليها فيهما، خرج

 .درجة احلديث من آراء األئمة يف
وترمجت لؤلعبلم ال ي ذلا صلة ين كبعض رجال السياسة، أيملت ترمجة بعض األعبلم ادلاذكور  -2

 .من مصادر الرتاجم ادلعروفة مباشرة بالبحث وال ي ذكرىا ابن عرفة يف تفسًنه
 أسند كل قول إىل قائلو مع اإلشارة إىل ذلك يف اذلامش. ـ2
ذكر باذكر مجيع ادلعلومات اخلاصة بو، من  تالتزم ادلصدر أو ادلرجع ألول مرة، ذكرعند  -5

بلد لدار الناشرة، فاحملرق، مث بيانات النشر، من اسم لعنوان الرتاب، مث اسم ادلؤلف، فاسم ا
مل أشر  الطبعة، فتاريخ الطبعة، مث ااجزء والصفحة، فإن مل أجد بعض ىاذه البيانات، رقم، مث النشر

عرفة ىو .كما أشًن إىل أن  كتاب تفسًن ابن كتفي باذكر ما وجدأإىل ذلك بأي رمز، وإمنا 
ادلصدر الرئيس الاذي يدور حولو البحث، وبرية الرت  ىي مراجع وقد قمت بالتهميش على ىاذا 

 األساس.
باذكر "ادلصدر نفسو"، أو" ادلرجع  تالتزم صدر أو ادلرجع يف نفس الصفحة،يف حالة تررر ادل -2

ادلصدر أذكر "ف أما إذا فصل فاصل، نفسو"، ىاذا يف حالة ما إذا مل يفصل بينهما فاصل،
مرجع، فتررر أحدىا، السابق"، أو" ادلرجع السابق"، وإذا ذكر لنفس ادلؤلف أكثر من مصدر أو 

 لتزم باذلك، وإمنا كنت أعيد كتابة عنوان ادلصدر أو ادلرجع ادلررر. أأو كلها، مل 
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رن الرارئ من سهولة العثور على ما يرغ  االطبلع ميذيلت البحث جبملة من الفهارس، مما  -2
الررآن الرر م، أما برية الفهارس  حس  سورالتزمت يف ترتي  اآليات الررآنية الرتتي  و، وقد علي

 و) ابن(. التعريف، ل(امع عدم االعتبار بـ : ) فرد اعتمدت فيها الرتتي  األلفبائي، 
 الصعوبات التي تواجو البحث:

 من الصعوبات ال ي واجهتين أذكر ما يلي:
) فرو، منطق،  ة من العلومتنوعها يف تفسًنه  مما جعلين أتنرل بٌن مجلغزارة ادلادة العلمية و  ـ

 حديث، لغة،..(.
 احتواء التفسًن على أمساء وأعبلم كثًنة تطلبت مين ترمجتهم والبحث عن الرت  ال ي نرل منها. ـ
والرجوع إىل وتنوعها وكثرة الشواىد وال ي حتتاج إىل توثيق  ،كثرة األقوال الواردة يف تفسًن ابن عرفة ـ

 أطال يف مدة إجناز ىاذا البحث.   األمر الاذيمصادرىا األصلية
 خطة البحث:

 خادتة. و فصول  أربعةو مت البحث إىل مردمة قس
: وقد بينت فيها أيمية ادلوضوع، وأسباب اختياري لو، ومنهمي فيو، والدراسات مقدمة -

 .تووخطكتابتو  يةالسابرة، ومنهم
خصصتو األول بعنوان عصر ابن عرفة وحياتو، وحيتوي على ثبلثة مباحث،  الفصل األول: -

واالجتماعية والعلمية واالقتصادية،  وما حييط هبا من احلالة السياسيةلدراسة البيئة ال ي نشأ فيها 
خصصتو للسًنة الشخصية البن عرفة  والمبحث الثانيومدى أثرىا يف تروين شخصيتو، 

إىل سًنتو العلمية  فيو تعرضت والمبحث الثالث، أعمالوو وأخبلقو و مولده وأسرت يووتناولت ف
مث نبوغو وآثاره  ،بعض شيوخو توتناولت فيو حتصيلو العلمي، وماذىبو الفرهي والعردي، وذكر 

 ادلتمثلة يف تبلمياذه ومصنفاتو، ومرانتو العلمية وثناء العلماء عليو. 
 ومنهجو في عرض العقيدة اإلمام ابن عرفة دراسة كتاب تفسيربعنوان  الفصل الثاني: -

تعرضت إىل حيث   لعلميةا ابن عرفة تفسًن قيمةكان عن   األول حيث قسمتو إىل ثبلثة مباحث،
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ت إىل تعرضفرد المبحث الثاني في ، أما التعريف بو وبيان قيمتو العلمية وما عليو من مآخاذ
حيث تناولت فيو منهج ابن عرفة يف التفسًن بادلأثور وعلوم الررآن   منهمو الاذي سلرو يف تفسًنه

منهج ابن عرفة  ول التفسًن بادلأثور: وضحت فيويتنا المطلب األول: :مطال  ثبلثة ويترون من
 المطلب الثاني:و يف تفسًن الررآن بالررآن، وتفسًن الررآن بالسنة، وبأقوال الصحابة والتابعٌن.

تفسًن الررآن بالرأي: وضحت فيو منهمو يف عرض ادلسائل الفرهية وأصولو كادلطلق وادلريد، العام 
مصادره ال ي اعتمدىا يف  المطلب الثالث:و واخلاص، ...ومنهمو يف عرض ادلسائل اللغوية.

كت  الفرو وأصولو وغًنىا من و تفسًنه: من كت  التفسًن وعلوم الررآن، وكت  اللغة والنحو، 
، وجعلتو يف منهج اإلمام ابن عرفة يف حبث العريدةلبيان فران  :المبحث الثالث أما دلصادر.ا

موقفو من العلوم  ، وادلطل  الثاين يف بيانموقفو من العرل، كان األول عن بيان مطال  ةثبلث
 منهج اإلمام ابن عرفة يفخبصائص   تعلقكعلم الربلم، وعلم ادلنطق، وادلطل  الثالث   العرلية

  حبث العريدة.
 :وقسمتو إىل أربعة مباحث ابن عرفة "في تفسير  إللهياتدرس ا": بعنوان ثالثالفصل ال ـ

حريرة الوجود  ألولا :ل مطلبٌنإىل بيان وجود اهلل تعاىل من خبل األولالمبحث تعرضت يف 
عن تعريف فران  المبحث الثانيأما  .هوجود اهلل تعاىل عند أدلة والثاني، عند ابن عرفة اإلذلي

 الثالثالمبحث ويف  الوحدانية، وبيان حريرتها عند ابن عرفة من خبلل تفسًنه لآليات الررآنية.
،  عاينات ادلصفكان عن   األولمطال ،  ثبلث تطرقت إىل بيان صفات اهلل تعاىل من خبلل

فرد  الرابع المبحث أما .كان عن رؤية اهلل سبحانو وتعاىل  والثالث، يربيةللصفات اخل الثانيو
اشتمل على أمساء اهلل احلسىن بعدة مطال  لتوضيح حريرتها، وعدد أمساء اهلل، ومناسبة األمساء 

 احلسىن.
، أربعة مباحثوينرسم إىل "،  في تفسير ابن عرفة لنبواتا درس" بعنوان :رابعالفصل ال ـ

 حتدثت فيو عن مفاىيم ومسائل خاصة بالنبوة والرسالة، تضمَّن الرضايا التالية: تعريف النيبّ  األول
: المبحث الثانيأما  الرسل. إرسالوالرسول، والفرق بينهما، النبوة منحة أم مرتسبة، حرم 
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وذلك من خبلل التعرض إىل بيان ، ـعليهم السبلم  ـعند األنبياء  لعصمةافران احلديث فيو عن 
كان عن رأي ابن عرفة يف ادلعمزة والررامة، المبحث الثالث: و   ا.مورأي ابن عرفة فيه معانيهما

دنا نبوة سي   اومن بينهوبيان شروط ادلعمزة عند األنبياء، وذلك من خبلل التعرض لبيان معانيهما، 
والمبحث  زلمد صلى اهلل عليو ودالئل نبوتو عند ابن عرفة، ونمرتو إىل اإلعماز يف الررآن.

 كان عن ادلفاضلة بٌن األنبياء، وادلفاضلة بٌن ادلبلئرة.الرابع: 
ىاذا وقد وضعت يف هناية كل فصل أىم النتائج ال ي توصلت إليها، مث خلصتها مجيعًا يف     

خادتة البحث، وأردفت كل ذلك بأربعة فهارس، فهرس لآليات وآخر لؤلحاديث وآخر للمصادر 
 احملتويات. وادلراجع مث أخًناً فهرس

ويف اخلتام أمحد اهلل العلي الردير أن وفرين إلجناز ىاذا العمل، وأن يرزقنا اإلخبلص يف     
 و مسيع رلي . الرول والعمل إنَّ 

 
 وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين.                                                 

 



 
 
 

 الفصل األول:
 اتو.ػابن عرفة وحي اإلمام رػعص

 
 

 المبحث األول: عصر اإلمام ابن عرفة.

 الشخصية. سيرتوالمبحث الثاني: 

 العلمية. سيرتوالمبحث الثالث: 
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 تمهيد: 

كالبيئة احمليطة بو، ابن عرفة  اإلماـبادئ ذم بدء ٬تب التعريف بالعصر الذم نشأ فيو        
مث التحدث  فيها، كاليت نشأ ،اف من الناحية السياسية كالظركؼ اليت ٖتياىا الدكلة اٟتفصيةسواء ك

ة كا١تركز االجتماعي الذم ٭تتلو كسط ٣تتمعو، إىل جانب الناحية االجتماعية من حيث ا١تعيشعن 
 ذلك كلو على الشيخ كتفسَته . اٟتركة العلمية كتطورىا؛ كأثر 

 مطالب كىي: ت فيهاالفصل إىل ثالثة مباحث ضمنىذا من أجل ذلك قمت بتقسيم 
تعرضت إىل  فقد المبحث الثانيبعنواف عصر اإلماـ ابن عرفة، أما يف  :المبحث األول

 العلمية. سَتتوتعرضت فيو إىل  المبحث الثالثذكر نسبو كمولده كأىم أعمالو اليت قاـ هبا، كيف 
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 عرفة عصر اإلمام ابن: األول المبحث
كا٢تيئة اٟتاكمة يف  ،عصرهسائدة يف عن اٟتالة السياسية ال ىذا ا١تبحث سيتم اٟتديث يف  

حيث االستقرار أك االضطراب، ككضع البلد من  ،كعالقتها ٔتا حو٢تا من البلداف ؛ذلك الزماف
فيو عن  سأٖتدث المطلب الثانيبعنواف اٟتالة السياسية أما  المطلب األوليف  اٟتديثسيكوف ك 

 عن اٟتالة العلمية للدكلة اٟتفصية آنذاؾ. وفكسي وبالمطلب الثالثلة االجتماعية، اٟتا
  ةػالة السياسيػالحالمطلب األول: 

القرف الثامن ا٢تجرم كبذلك يكوف معاصرنا للدكلة  يف أكائل عاش اإلماـ ابن عرفة الورغمي      
 لك الدكلة:اٟتفصية يف تونس؛ لذلك سأٖتدث بإ٬تاز عن التاريخ السياسي لت

  التعريف ببني حفص: ػ أوًل 
كىي فرع من ، صيةيف ظل الدكلة اٟتف (1)بتونس -رٛتو اهلل  -عاش اإلماـ ابن عرفة    

كاٟتفصيوف أسرة من الرببر يف مشايل إفريقية حكمت " إفريقية" نيفان كثالثة  حدية،و فركع الدكلة ا١ت
إىل الشيخ أيب حفص ه األسرة ، كقد نسبت ىذ(2)ـ(1574 ػ1228ق/ 981 ػ 626قركف ) 

٭تيي بن عمر ا٢تنتاين، من ىنتانة من أىم قبائل ا١تصامدة على كجو ا٠تصوص كاليت تعترب من أكرب 
، كيرل أكثر ا١تؤرخُت  كموطنها ّتباؿ درف القريبة ١تراكش، قبائل الرببر يف ا١تغرب على كجو العمـو

                                                             

فريقية كحضرة إإف مدينة تونس أحدثت بعد الثمانُت للهجرة، ككاف يطلق عليها اسم القَتكاف تعظيما ٢تا ككانت قاعدة  ػ (1)
ىا ا١تسلموف تونس ألهنم ١تا ااٟتفصيُت كمهاجرم أىل األقطار من األندلس كا١تغرب كغَت٫تا، كإف ٝتالسالطُت من ا٠تلفاء 

فتحوا إفريقية كانوا ينزلوف بإزاء صومعة ترشيش اٝتها القدمي كيتأنسوف براىب ىناؾ فيقولوف ىذه الصومعة تونس فلزمها. كقاؿ 
كا٠تضراء كالدرجة العليا، كترشيش؛ فًتشيش اٝتها القدمي كتونس بعضهم ٢تا ٜتسة أٝتاء كىي: تونس، أكتانوس، اٟتضراء 

ضراء أك اٟتضرة كما ىو الغالب ألهنا كانت حضرة سالطُت بٍت حفص كا٠تضراء لكثرة زيتوهنا كىذا اللقب اٝتها احملدث كا٠ت
البحر ا١تتوسط كجنوبان كشرقان  باؽ ٢تا إىل اآلف فيقاؿ تونس ا٠تضراء كقيل لكثرة خَتاهتا كسعة رزقها. ٭تدىا مشاالن ك شرقان 

طرابلس كجنوبا الصحراء كغربا اٞتزائر، كعدد سكاهنا ٨تو مليونُت كأعظم مدهنا سوسة كٛتامة كبيسرتة كصفاقس... ينظر: 
 .276ػ 274، ص: 6لبناف، ج ػدائرة ا١تعارؼ، ا١تعلم بطرس، دار ا١تعرفة، بَتكت 

 .474، ص: 7، جا١ترجع نفسو ػ( 2)
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، كقيل إهنم ينتسبوف إىل حفصة نتانةرأس ا٢ت أف اٟتفصيُت ينتسبوف إىل جدىم أيب حفص عمر
 (1)بنت عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنو.

كيعترب أبو حفص من زعماء ا١تصامدة كلو مكانة كنفوذ بُت قبائل ا١تصامدة كىو من 
خواص ابن تومرت، كآمن بدعوتو كبذؿ قصارل جهده يف مناصرتو، ككاف يأيت بعد عبد ا١تؤمن يف 

منازع، كيشًتؾ معو يف األلقاب الرئاسية، فبينما كاف ابن تومرت  ا١تنزلة عند ا١توحدين، من غَت
 يسمى باإلماـ، كعبد ا١تؤمن بن علي با٠تليفة كاف يسمى ىو بالشيخ.

كبلغ من احًتاـ عبد ا١تؤمن لو، كحسن تقديره إياه أف كاف يأخذ برأيو يف كل مشاكل 
  األندلس كإفريقية.اٟتكم، كأكـر أكالده من بعده كأسند ٢تم ا١تناصب كاإلمارة يف

ا١توحدية الناصر بن ا١تنصور عُت أبا ٤تمد ابن أيب حفص حاكما على كعندما توىل ا٠تالفة 
رؼ يف إدارهتا، فانتصر انتصارات عظيمة ـ(، كأعطاه مطلق التص1207 ػق 603إفريقية سنة )

سلطاف  ق؛ كبقي اٟتفصيوف ٖتت618سنة  على ابن غانية، كاحتفظ بسلطانو إىل أف تويف سنة
 (2)ا١توحدين إىل ذلك اٟتُت.

 :ثانًيا: قيام الدولة الحفصية   
يعترب االنفصاؿ الرٝتي عن الدكلة ا١توحدية بالنسبة للحفصيُت على يد أيب زكريا بن        

 ـ(.1229 ػق 626)  عبد الواحد اٟتفصي سنة
 ككانت ىناؾ عدة أسباب شجعت األمَت أبا زكريا بن عبد الواحد اٟتفصي على

 االنفصاؿ، منها:
دكلة عبد ا١تؤمن يف ا١تغرب كاألندلس عقب ا٢تزٯتة اليت حاقت ّتيوشها يف موقعة اهنيار  ػ1

 ـ.1212العقاب سنة 

                                                             

أيب دينار، مطبعة الدكلة  بابنأيب عبد اهلل الشيخ ٤تمد بن أيب القاسم ا١تعركؼ ا١تؤنس يف أخبار إفريقية كتونس، ينظر:  ػ( 1)
 . 119، ص: 7، جنفسودائرة ا١تعارؼ، مرجع  ؛124ص:ـ، 1286، 1التونسية، ط

علي ٤تمد  ،(ا١توحديندكلة صفحات من التاريخ اإلسالمي ) ؛ 474، ص: 7ينظر: دائرة ا١تعارؼ، مرجع سابق، ج ػ (2)
 .354 ػ353ص:  األردف، ػ٤تمد الصاليب، دار البيارؽ للنشر، عماف 
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ـ( لتعاليم ابن 1229 ػق 626رفض ا٠تليفة ا١توحدم إدريس ا١تأموف يف عاـ )  ػ2
 تومرت.

ياستو كمعظمهم من قتل ا٠تليفة ا١توحدم إدريس أشياخ ا١توحدين الذين عارضوا س ػ3
 ىنتانة، قبيلة اٟتفصيُت.

فاستغل أبو زكريا عبدالواحد ا١توقف ا١تتأـز كرفض مبايعة ا٠تليفة إدريس ا١تأموف،         
كاٗتذ األسباب ا١تذكورة ذريعة للخركج عن طاعة عبد ا١تؤمن كاالستقالؿ بواليتو، كاعترب 

، كلذلك حرص اٟتفصيوف منذ نفسو أحق ٔتَتاث فكر كعقائد كأىداؼ حركة ابن تومرت
إعالهنم لالنفصاؿ على التمسك بتعاليم ابن تومرت. كاستطاع أبو زكريا بن عبد الواحد 

 (1)نية.اأف يشكل إمارة يف تونس، كقضى على البقية الباقية من بٍت غ
 :ثالثًا: حكم الدولة الحفصية  

 أعلنوا استقال٢تم بتونس، كما إف استتب أمر البالد التونسية بيد الوالة اٟتفصيُت، حىت   
كانفصا٢تم عن ا١تملكة ا١توحدية با١تغرب. كقد حظيت فًتة استقالؿ تونس بعز كسلطاف كاتساع 
ملك كنفوذ مل يتسن لكثَت من الدكؿ، إال أٌف الغالب عليها سوء اإلدارة لتغلب الفكر الرببرم على 

كسيقتصر البحث على من عاصرىم كىذا ما سيالحظ من خالؿ سَتة أمرائها  (2)رجا٢تا ك٘تدهنا.
 اإلماـ ابن عرفة كنذكرىم على النحو التايل:

 (ػى717 ػ 711يحي زكرياء بن اللحياني) عهد أبي ػ1
كلد اإلماـ ابن عرفة ىو زكرياء بن أيب العباس أٛتد بن أيب عبد اهلل ٤تمد اللحياين، كقد         

 كقد طعن يفشاركة يف العلم كاألدب. ككانت لو م ه. بويع سنة إحدل عشر كسبعمائة،يف عهد
ك١تا حاصره أبو ٭تِت أبو بكر من الثغور الغربية، كاضطربت عليو  السن ككرب كساس األمور كجٌرهبا،

حىت  شيءالبالد، علم أف ال طاقة لو بو فخرج إىل قابس مث طرابلس بعد أف ٚتع األمواؿ كباع كل 
                                                             

 .355 ػ354، مرجع سابق، ص: صفحات من التاريخ اإلسالمي ) دكلة ا١توحدين(  ػ (1)
ق، ص: 1332 :3خالصة تاريخ تونس، حسن حسيٍت عبد الوىاب، دار الكتب العربية الشرقية، تونس، طينظر:  ػ(2)

 .117ص: مرجع سابق، ا١تؤنس يف أخبار افريقية كتونس،  ؛105
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واـ كثالثة أشهر كثالثة حكمو بتونس ستة أع داـك  (1)،الكتب اليت ٚتعها أبو زكرياء بيعت للوراقُت
على تقدير العلماء كالصاٟتُت، ككاف ٤تبوبا عند ا٠تاصة كالعامة،  كقامت سياستو(2)عشر يوما،

كجعل أىل  أطلقو،إال با٠تَت، كال يقع بصره على مسجوف إال  امن فعل معو سوءن  يكافئككاف ال 
 (3).الدين كالرأم السديدمشورتو كخاصتو من أىل العلم كالتقول ك 

 ( ػى718 ػ 717ضربة ) يمحمد أب عهد _2
 ،ق717سنة كمن معو تونس  ، دخلأبو ضربة اللحيايناألمَت أبو عبد اهلل ٤تمد ىو         

، ككانت مدة حكمو من يـو بيعتو إىل أف فر ٙتانية أشهر كثالثة صرنتسب با١تقٌ كبويع باٟتضرة كلي 
 (4).أياـ

 ه(747 ػ 718يحي بن إبراىيم)بكر أبي  عهد  _3
 (5)،ق718ونس يف ربيع الثاين سنة أبو بكر بن ا١توىل أيب زكرياء ت دخل ا١توىل أبو ٭تي     

اليت كادت ٗترب لتوايل الفنت، فاعتٌت بشأف  بالدهكقد كجو ىذا السلطاف اىتمامو إىل إصالح 
 بالد شيء من ركنقها يف مدة قريبة.الفالحة كالصناعة كالعلـو ٔتقدار ما يف االمكاف، فعاد إىل ال

ص منهم كأيد شهرهتا ٩ت ،ككاف يف عصره من الفقهاء األجالء ما أكد ٝتعة تونس العلمية
 ،ىػ749 سنة صاحب التآليف اٞتليلة ا١تتوىف ،بالذكر: قاضي اٞتماعة ٤تمد بن عبد السالـ

تسعا كعشرين سنة  مدة حكمو ككانت ،ق747تويف سنة  ،ماـ ٤تمد بن عرفة كغَتىم كثَتكاإل
 (6).كشهرين كثالثة عشر يوما

                                                             

 .134ينظر: ا١تؤنس، مرجع سابق، ص:  ػ (1)
األدلة البينة النورانية يف مفاخر الدكلة اٟتفصية، أبوعبد اهلل ٤تمد بن أٛتد ابن الشماع، ٖتقيق: الطاىر بن ٤تمد  ػ(2)

 .88ا١تعمورم، الدار العربية للكتاب، تونس، ص:
 .359، ص: 5، جمرجع سابق، (دكلة ا١توحدينصفحات من التاريخ اإلسالمي )  ؛89 ػ88ظر: األدلة البيِّنة، ص:ين ػ(3)
 .135: ا١تؤنس، مرجع سابق، ص ؛88ينظر: األدلة البيِّنة، مرجع سابق، ص: ػ(4)
 .87األدلة البيِّنة، مرجع سابق، ص:  ػ(5)
 .91دلة البيِّنة، مرجع سابق، ص:األ؛ 115خالصة تاريخ تونس، مرجع سابق، ص:  ػ (6)
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ككاف توحيده  ،كفتنان  كأحداثان  ، كاضطرابان من أعقد األكقات كأشدىا ارتباكان  مدة حكمو كانتك 
 من يريدكف العصياف كىم ٖتت نفوذه،االنشقاؽ، باإلضافة إىل للسلطنة اٟتفصية غَت مزيل ألككار 

ت باستقرار نسيب، كتنفس الناس الصعداء ١تا كاف قبلو من إال أف العهد الثاين من مدة حكمو امتاز 
 (1).فنت كثورات

 (ػى750ػ747)حفص عمر الثاني أبيعهد _ 4
جُت ا١تا تويف أبو بكر ٚتع اٟتاجب ٤تمد بن تافر  بو حفص عمر بن أيب ٭تِت أيب بكر؛ىو أ

–أٛتد أبو العباس أخوه ك١تا بلغ .ىػ747عاـ  رجاؿ الدكلة كأخذ عليهم البيعة لألمَت باٟتاضرة
ا٠ترب دعا العرب للخركج معو ضد أيب حفص فأجابوه، كبعد كرو صاحب قفصة  -األحق باإلمارة 

ن تافراجُت فقد نكص ١تا تقابل اٞتمعاف كرجع إىل ابأما . كفرو غلب أبو حفص كقتل أبو العباس
 (2)قصى.ألكسط كاألا١تغربُت السلطاف أيب اٟتسن ا١تريٍت صاحب اٟتاضرة، مث التحق با

 (ػى751 ػ750)الفضل بن أبي بكر عهد_5
بسبب سياسة  ككذلك بعض اٟتفصيُت ،كثر األعداء أليب اٟتسن ا١تريٍت من طرؼ األعراب

إىل  -أحد القبائل اإلفريقية–ىػ إتو أكالد أيب الليل 749كيف أكاخر سنة  اإلقصاء اليت مارسها،
، يساعدكنو يف طلب حقو من ملك أبيوأيب العباس الفضل صاحب عنابة كفاكضوه على أهٌنم 

أليب العباس كبعد انضماـ اٞتنوب  ُت دكف جدكل،كىاٚتوا مدينة تونس مرت ،فاستجاب لذلك
لينا اكترؾ ابنو أبا الفضل ك  ،نسحاب من تونساالٟتسن ا١تريٍت من سوء ا١تآؿ، فقرر خشي أبو ا

 (3).حىت استسلم ىذا األخَتكما إف كصل الفضل اٟتفصي كحاصر الفضل ا١تريٍت   السلطنة ىعل
 . ػى750يف أكؿ ذم اٟتجة سنة الفضل بن ا١توىل أيب ٭تي أيب بكربويع ا١توىل أبو العباس ك 

                                                             

 ػالسلطنة اٟتفصية تارٮتها السياسي كدكرىا يف ا١تغرب اإلسالمي، ٤تمد العركسي ا١تطوم، دار الغرب اإلسالمي، بَتكت  ػ(1)
 . 370، 337ـ، ص:1986 ػ ػى1406لبناف، 

أبو العباس أٛتد علي بن ا٠تطيب الفارسية يف مبادئ الدكلة اٟتفصية،  ؛117خالصة تاريخ تونس، مرجع سابق، ص: ػ(2)
-168ـ، ص: 1968تونس، ،ابن القنفذ القسنطيٍت، ٖتقيق: ٤تمد الشاذيل النيفر، عبد اجمليد الًتكي، الدار التونسية للنشر 

169 . 
 .412،  406ينظر: السلطنة اٟتفصية، مرجع سابق، ص: ػ (3)
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 (1).هر كٜتسة عشر يومان األمَت أيب العباس الفضل بتونس ٜتسة أش حكم كانت مدةك 
 (ػى770 ػ751) ابراىيم عهد أبي اسحاؽ_6

 حىت اشتغل باللهو. ف ملك تونسكلكنو ما إ ،سنةَتة حببلدة العناب س ذا األمَتكانت ٢ت
يب اسحاؽ إماما للصلوات ا٠تمس، ككاف ٭تتل ا١ترتبة الثانية أك الثالثة أكاف ابن عرفة يف عهد ك 

 اسحاؽ على صداؽ ا١توىل أيبقراءتو  لك الوقت مكانتو العلمية يف ذبُتِّ يي  ا٦تٌ ك ، يف ترتيب العلماء
 .أه الشيخ الفقيو االماـ ابن عرفةخ ابن مرزكؽ كقر ، كتبو الشيابنة الشيخ تافراجُت

 (2).، ككانت مدة حكمو حوايل ٙتانية عشر عاماػى770تويف سنة     
 (ػى772 ػ770) خالد الثانيعهد أبي البقاء _ 7

بن ا١توىل أيب إسحاؽ إبراىيم بن أيب ٭تي أيب بكر بن أيب زكرياء ٭تي، جلس للحكم بعد ىو ا
انتهب األمواؿ، إذ لألمَت خالد شيء كمل يًتؾ ىذا األخَت  د اليالقيموت أبيو كحجب لو أٛت

كأىاف األشراؼ، كاختل األمر. فلحق منصور ابن ٛتزة با١توىل أيب العباس كحثٌو على ملك إفريقية، 
فنهض أبو العباس إىل تونس كتلقتو كجوه إفريقية بالطاعة، كانتهى إىل اٟتضرة فحاصرىا، ففر 

خيو يف البحر فغرقا بسبب بض عليو كاعتقل. مث كجو بو كبأبو، كلكن قي األمَت خالد كأصحا
 (3).ككانت مدتو بتونس سنة كتسعة أشهر العاصفة،

 (ػى796 ػ 772حمد بن محمد بن أبي بكر()عهد أبي العباس أحمد)أ ػ 8
ونس ، بويع بتبن أيب عبد اهلل ٤تمد بن أيب ٭تي أيب بكر بن أيب زكرياء ٭تيىو أبو العباس أٛتد 

بالد ا١تغرب مع أيب سامل جاؿ يف  ،صفوحان  عاقالن  ديٌنان  كاف شجاعان   ،سنة اثنتُت كسبعُت كسبعمائة
ك١تا ملك إفريقيا رفع أنواع الفساد، كانتزع ما بأيدم العرب من األمصار، كاعتقل ابن  ا١تريٍت،

 (4).تافراجُت بقسنطينة ١تا ٝتع ٔتداخلتو العرب يف الفساد

                                                             

 .101، 100نة، مرجع سابق، ص:ينظر: األدلة البيِّ  ػ(1)
 .106، 105، 100ا١ترجع نفسو، ص:  ػ (2)
 .142ينظر: ا١تؤنس، مرجع سابق، ص:  ػ( 3)
 .نفسو، الصفحة نفسها ١ترجعػ ينظر: ا(4)
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 اإلفتاء، مث ترقى إىل خطة ق772اف أبو العباس أٛتد إمامة جامع الزيتونة سنة قلده السلط      
 (1).كذاع صيت علمو ، كقد شاع ذكرهيف العاـ الذم بعده با١تملكة اٟتفصية

 (ػى837 ػ796)عبد العزيز عهد أبي فارس ػ 9
اة كالده قاـ عند كف أيب العباس أٛتد بن أيب عبد اهلل ٤تمد بن أيب ٭تي، بويعا١توىل  ابن ىو 

 يف الصاٟتُت موقران  ا معتقدان تقي   حازمان ككاف شجاعا  ،كقمع أىل الفساد ،أصلح البالدفباألمر 
 (2).للعلماء

 اعمرك عثماف حىت أف السلطاف أب فارس عبد العزيز كأيب كاستمر يف عهد السلطاف أيب     
 ، (3)ق835ربة سنة فارس اٟتفصي استطاع االنتصار على ا١تسيحيُت كطردىم من جزيرة ج

ق بدأ عصر الضعف 893سنة  (4)كبانتهاء عصر السلطاف اٟتفصي أبو عمرك عثماف
 (5)سباين.خو٢تا ٖتت االحتالؿ اإلدكاال٨تطاط كالذم انتهى بسقوط الدكلة اٟتفصية ك 

 مراحل: أربعفترة حكم  بني حفص قد مرت ب ومن خالل ىذا العرض يتبين أن 
 على يد السلطاف ا١ترحلة مع بداية الدكلة اٟتفصيةكتبدأ ىذه  ،الدكلة مرحلة قياـ المرحلة األولى:

زكرياء  فصية، كاتساع نفوذ أيبأيب زكرياء األكؿ يف قياـ الدكلة بعد إعالنو االنفصاؿ عن الدكلة اٟت
 األكؿ كخضوع معظم بالد ا١تغرب لطاعتو.

                                                             

تاريخ الدكلتُت ا١توحدية ك اٟتفصية، أيب عبد اهلل ٤تمد بن ؛ 116ينظر: خالصة تاريخ تونس، مرجع سابق، ص:  ػ(1) 
 .107ـ، ص:1966 :2د، ا١تكتبة العتيقة، تونس، طابراىيم ا١تعركؼ بالزركشي، ٖتقيق: ٤تمد ماضو 

 .   144ا١تؤنس، مرجع سابق، ص:  ينظر: ػ (2)
 .117ينظر: األدلة البيٌنة، مرجع سابق، ص:  ػ( 3)
ىو أبو عمر عثماف، كانت أمو من علوج النصارل، كاف شجاعا حازما ٤تبا للعلماء؛ ك١تا ثارت عليو األعراب مرارا أكقع  ػ( 4)

 اتم  خراجو ٠تزانة الكتب اليت بقصره ا١تشتملة على أي إ، فتوىل حفيده اٟتكم. من مآثره ػى893ىذا السلطاف سنة  هبم، تويف
الدكاكين، كجعل ٢تا خزانة با١تقصورة الشرقية من اٞتامع األعظم كأكقف عليها كقفا مؤبدا فعم نفعها كعظم ثواهبا.. ينظر: 

 .124نة، مرجع سابق، ص: دلة البيِّ ؛ األ123خالصة تاريخ تونس، مرجع سابق، ص: 
، ٚتيلة مبطي ا١تسعودم، ػى893كحىت سنة  ػى621ينظر:  ا١تظاىر اٟتضارية يف عصر دكلة بٍت حفص منذ قيامها سنة  ػ(5) 

ربية رسالة مقدمة لنيل درجة ا١تاجستَت يف التاريخ اإلسالمي، كلية الشريعة كالدراسات اإلسالمية، جامعة أـ القرل، ا١تملكة الع
 ـ، ص: )ؾ(.2000 ػ ػى1421السعودية، 
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 المرحلة الثانية:
اسحاؽ إبراىيم  السلطاف أيبرحلة مع بداية حكم كتبدأ ىذه ا١ت ،مرحلة الصراعات الداخلية     

 ق.750ق إىل 748كاستمرت حىت سقوط الدكلة اٟتفصية ٖتت االحتالؿ ا١تريٍت من سنة 
 المرحلة الثالثة: 

ق، كاستمر يف 772 مرحلة قوة الدكلة: كالذم بدأ من عهد أيب العباس أٛتد الثاين من سنة    
 عمرك عثماف. أيبك فارس عبد العزيز  عهد السلطاف أيب

  :الرابعةالمرحلة 
بانتهاء عصر السلطاف اٟتفصي أبو عمرك مرحلة اهنيار الدكلة: كتبدأ ىذه الفًتة بصورة كاضحة    

ق، بدأ عصر الضعف الذم انتهى بسقوط الدكلة اٟتفصية كخو٢تا ٖتت 893عثماف سنة 
  االحتالؿ اإلسباين.

يقف من ىذه األحداث اليت كقعت يف عصره موقف كمن ىنا ندرؾ أف اإلماـ ابن عرفة مل      
ا١تتفرج، بل ٧تد دكره الواضح فيما كشفت عنو كتب التاريخ، فابن عرفة كاف كاعظا ناصحا، عا١تان 

 مفتيان، كالعلم نور يؤثر بصاحبو كٔتن حولو.
  : الحالة الجتماعيةالثاني المطلب

اعية ظل للبيئة السياسية، كمرآة ينعكس عليها من ا١تعلـو أف البيئة االقتصادية كاالجتم          
 مظاىر التقدـ أك التأخر، كال ٯتكن الفصل ْتاؿ بُت البيئة االقتصادية كالسياسية.

 فقد انقسم يف بنائو إىل طبقات، ت،كمل ٮتتلف اجملتمع التونسي عن غَته من اجملتمعا            
ة عن مزيج مركب من عناصر نشيطة ٥تتلفة العنصر التونسي عبار  كإىل ذلك أشار أحدىم فقاؿ:"

 األجناس، أكثرىم يف العدد الرببر، فالعرب، فاألندلس، فالًتؾ، فالزنوج... ، فبقية عناصر
األقليات اليت اند٣تت يف عناصر األكثريات، كْتكم الضركرة البد كأف تلك العناصر تكوف متباينة 

 (1)يف حب بالدىم تونس على السواء". يف القوة كاإلدراؾ كاألخالؽ، كلكنهم متحدكف كلهم
                                                             

صفحات من تاريخ تونس، ٤تمد بن ا٠توجة،  ٖتقيق: ٛتٌادم الس احلي، اٞتيالين بن اٟتاج ٭تِت، دار الغرب اإلسالمي،  ػ(1)
 .227ـ، ص: 1986: 1لبناف، ط ػبَتكت 
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 يلي: من الطبقات ا١تٌكونة للمجتمع التونسي نذكر ما
 األمراء:  طبقات الخلفاء و ػ1 

ف كاألشراؼ كالوزراء كالقواد ك رجاؿ الدكلة البارز كىم  ،ىم أصحاب ا٠تليفة من ذكم قرباه
ف منو ١تقابلة ا٠تليفة أطلق كالكتاب كالقضاة كالعلماء كاألدباء، ككاف ٢تؤالء باب خاص يدخلو 
 (1).عليو "باب ا٠تاصة"؛ كما جيعل ٢تم مطابخ خاصة كإسطبالت خاصة

 طبقات البربر والعرب: ػ2 
قل أف ٕتد أمة يكوف الدـ السارم يف شرايينها من دماء عناصر شىت كاألمة التونسية،        

البداية بدماء العناصر النازحة  فالعنصر التونسي األصلي الذم ىو من جنس الرببر، اختلط دمو يف
أىل سواحل الشاـ من فينيقيا ككثَت من يهودىا، كأكثر منهم  مإلفريقية على عهد دكلة قرطجنة كى

الزنوج الذين كانوا يستجلبوهنم من دكاخل السوداف كمن األحباش، لالنتفاع بيدىم العاملة يف 
 (2)ف األسود باٞتهات اٞتنوبية يف تونس.اللو كىذا ىو السبب األصلي يف انتشار األشغاؿ الشاقة، 

 (3)كالرببر عنصر قوم البنية، موصوؼ باٞتلد كالصرب على مضاضة العيش.
الرببر ىم العنصر األكؿ الذم سكن القطر التونسي كعمر أرضو أجياالن كقركنان قبل أف ينزلو ف      

أصالن كموطنا كقيل بل ىم عناصر جدد، كاختلف ا١تؤرخوف يف أصلهم كنسبهم، فقيل ىم إفريقيوف 
من قائل إف أصلهم من اليمن، كمن قائل إف أصلهم من العماليق انتقلوا من ديار ك آسيويوف، 

     (4).الشاـ إىل إفريقية
يدينوف باإلسالـ يف بساطتو كٝتاحتو، ككاف ٢تذا التمازج الرببرم العريب أثر بعيد  منهم من كانواك  

 (5).كفيما أحرزه ا١تسلموف من انتصاراتيف نشر ا١تذىب ا١توحدم ا١تهدكم 

                                                             

بَتكت، مكتبة النهضة ا١تصرية،  ػن، دار اٞتيل حسن ابراىيم حس ،كالديٍت كالثقايف كاالجتماعي السياسي اإلسالـ تاريخ ػ(1) 
 .586، ص: 4ج ـ،1996 ػق 1416: 14القاىرة، ط

 .221ينظر: صفحات من تاريخ تونس، مرجع سابق، ص:  ػ(2)
 .8خالصة تاريخ تونس، مرجع سابق، ص:  ػ(3)
 .141مصر،  ص: ػتاريخ األدب، شوقي ضيف، دار ا١تعارؼ، القاىرة  ػ(4)
 589، ص: 4، مرجع سابق، جسالـاال ينظر: تاريخ ػ(5)
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 اليهود والنصارى: ػ3
كمن طبقات اجملتمع أىل الذمة، اليهود كالنصارل، ككانوا يتمتعوف بكثَت من سياسة        

واكبهم ميف أمن كطمأنينة، ككاف كثَت من ا٠تلفاء ٭تضركف  شعائرىمالتسامح الديٍت كيقيموف 
زكركف أديرهتم يف مناسبات معينة كيغدقوف عليهم ا٢تبات كيشًتكوف يف االحتفاؿ بأعيادىم كي

 (1).كالعطايا
 طبقة أىل الحرؼ والصناعات: ػ 4 

يقابل ا٠تاصة العامة، كىم السواد األعظم من الناس ك٢تم مرافق خاصة هبم كباب العامة كمطابخ 
فى ا١تلوؾ الصناع كقد أعالعامة، كتتمثل ىذه الطبقة يف أىل اٟترؼ كالصنائع كالتجار كالفالحُت؛ 

كىم يف العادة أقل ثقافة  ،ككانوا على جانب عظيم من االستقامة كحسن ا٠تلقمن أداء أية ضريبة 
 (2).كدراية بأمور دينهم

 :طبقة الرقيق ػ5
ككاف الرقيق  كمن طبقات اجملتمع الرقيق الذين كانوا يكونوف طبقة كبَتة من أسرل اٟتركب، 

كالرقيق  ارم كالرقيق كا٠تصياف، ككاف ا٠تدـبقة ا٠تدـ، كىم اٞتو يؤلفوف األغلبية الساحقة من ط
 (3).رجاالن كنساء يقوموف ٓتدمة ا٠تليفة كحاشيتو يف دار ا٠تالفة كيقوموف ٓتدمة الناس

 طبقة مهاجري األندلس: ػ6
العناصر األصلية  يف لقد ظهرت يف العصر ا١توحدم اٟتفصي، عناصر عرقية جديدة، أثرت  

، على كجو ا٠تصوص، ع عدد السكاف ا١تقيمُت يف البالدوجودة من قبل، حيث ارتفا١ت اإلفريقية
يف حُت تسرب  لإلسالـ،سيُت كالنصارل ا١تعتنقُت بقدـك عناصر من ا١تهاجرين ا١تغاربة كاألندل

                                                             

 .588، ص: 4، مرجع سابق، جسالـتاريخ اال ػ(1)
 .590، 586، ص: اٞتزء نفسو، ا١ترجع نفسو ينظر: ػ(2)
 .587، ص: ٞتزء نفسوا، ا١ترجع نفسو ػ(3)
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تستقطب الكثَت ككانت مدينة تونس (1)،إىل ا١تدف ككذلك إىل بعض القبائل بعض الزنوج اضطراران 
٣تموعة كبَتة من ا١تهاجرين القادمُت كىي قيمُت داخل أسوارىا أك يف ضواحيها، السكاف ا١ت من

، فاٟتضارة األندلسية كانت أرقى كأٝتى يف كثَت من ا١تيادين، السيما يف ميداف من األندلس
، بينما السكاف احملليوف مسيطرين بصورة تكاد تكوف دائمة كالتاريخاآلداب كالنحو كالشعر كا٠تط 

 (2).الشريعة كالعلـو الدينية على ميداف
هكذا كانت اٟتياة االجتماعية يف ذلك العصر، كبالرغم من أف الطبقات كالفئات اليت كونت ف  

 اجملتمع التونسي كانت ٥تتلفة إال أهنا كانت متجانسة.
 المطلب الثالث: الحالة العلمية والثقافية 

حفص، قد جعلت منهم، ٔتقتضى مفهـو  إٌف صفة ا٠تالفة اليت ٘تيز هبا أغلب سالطُت بٍت     
السيادة ذاتو يف اإلسالـ، ا١تمثٌلُت ألعلى سلطة بالنسبة إىل السكاف ا٠تاضعُت ٟتكمهم. كقد  

األمور الدينية كالشؤكف ا١تدنية  كانت سلطتهم كاسعة إىل أبعد حٌد، تشمل على حد سواء
لزيادة ك  (3)طرؼ ٣تموع رعٌيتهمكالعسكرية، كٯتارسوهنا بدكف أم تدخل شرعي كال أية رقابة من 

 :يلي البياف كالتوضيح نذكر ما
استطاع ا١تستنصر أبو عبد اهلل ٤تمد بن أيب زكريا اٟتفصي أف يطور الدكلة ك٬تعلها مقصدا ن  ػ1

للعلماء كاألدباء، كأف تتخذ مكانة رفيعة على ا١تستول الدكيل يف زمانو، كجاءتو سفارات من دكؿ 
كركبا، كاىتم بعاصمة الدكلة، كتطور العمراف اداف، كبعض آخر من متعددة، بعضها من السو 

 (4)أصبحت أعز أياـ الدكلة اٟتفصية.، حىت كازدىرت األحواؿ العامة يف أيامو

                                                             

: 1لبناف، ط ػركبار برنشفيك، ٖتقيق: ٛتادم الساحلي، دار الغرب اإلسالمي، بَتكت   ،يف العهد اٟتفصي تاريخ افريقية ػ(1)
 .158، ص: 2جـ، 1988

 .160، ص: اٞتزء نفسو ،ا١ترجع نفسو ػ(2)
 . 34، ص: اٞتزء نفسو ،ا١ترجع نفسو  ػ(3)
 .363، ص: 5، مرجع سابق، ج(دكلة ا١توحدينصفحات من التاريخ اإلسالمي ) ػ(4)
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فريقية يف أياـ ا٠تليفة أيب فارس كبلغت شأكا بعيدا يف الثركة كالعمراف. كذلك إازدىرت  ػ2
ات نشأ خزانة الكتب ا١تشتملة على أم؛ فقد أ(1)بفضل االستقرار الذم عاشتو تونس يف زمانو

الدكاكين كجعل ٢تا مقصورة باٞتامع األكرب كأكقفها على طلبة العلم ينتفعوف هبا يف كقت ٤تدد دكف 
 (2)إخراجها.

أقاـ ا٠تليفة أبو العباس أٛتد القراءة يف األسبوع با١تقصورة غريب جامع الزيتونة كأكقف على  ػ3 
 (3).مؤبدان  ذلك كقفان 

فقد حرص األمراء اٟتفصيُت على تكرمي العلماء كالفقهاء كانشاء ا١تؤسسات اليت هتدؼ     
 : كفيما يلي ذكره لبعض النماذجلنشر العلم، 

 الكتاتيب: ػأ 
الكتاب مشتق من كتب، كا١تكتب بضم ا١تيم كسكوف الكاؼ ككسر التاء أك ا١تكتِّب بضم 

كا١تكتب موضع الكتاب، كا١تكتب كالكتاب موضع  فتح الكاؼ ككسر التاء مع التشديد،ا١تيم ك 
تعليم الكتاب كاٞتمع الكتاتيب، ا١تكتب موضع التعليم، كا١تكتب ا١تعلم، ككانت الكتاتيب يف 
تونس ىي األماكن اليت يتعلم فيها صبية ا١تسلمُت مبادئ القراءة كالكتابة  كحفظ القرآف الكرمي، 

، كمل تكن ىناؾ مكاتب خاصة ا١تدارس االبتدائيةأم أف ىذه ا١تكاتب تشبو ما نسميو اآلف ب
 (4)يتلقى فيها التالميذ العلـو الدينية بانتظاـ، بل كانوا ٮتتلفوف إىل ا١تسجد.

تعليمهم مبادئ العربية حىت الكرمي ك  بتونس كتاتيب لتحفيظ الناشئة القرآف  تكقد نشأ
ككاف فيها أبناء العرب الرببر ٚتيعا،  ٭تسنوا أداء اآليات القرآنية كاألحاديث النبوية، ككاف يتعلم

، إلحكاـ النطق السديد بألفاظ كف بتعليم القراءة كالكتابة كبعض مبادئ العربيةؤ ا١تعلموف فيها يبد

                                                             

 .120-119خالصة تاريخ تونس، مرجع سابق، ص:  ػ(1)
 . 122ا١تؤنس، مرجع سابق، ص:  ػ(2)
 .142ص:  ،ا١ترجع نفسو ػ(3)
الًتبية اإلسالمية يف ا١تغرب أصو٢تا ا١تشرقية كتأثَتاهتا األندلسية،  ؛402، ص: 4ينظر: تاريخ اإلسالـ، مرجع سابق، ج ػ(4) 

 .39ـ، ص: ٤1987تمد عادؿ عبد العزيز، ا٢تيئة ا١تصرية العامة للكتاب، مصر، 
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الذكر اٟتكيم. ككانت تلك الكتاتيب تلحق با١تساجد أك ٗتص ص ٢تا غرفة بداخلها مث أخذت 
كظلت أساس التعلم يف البالد، ألحياء بالودياف. تشيع يف اٟتارات كالدركب با١تدف كيف الواحات كا

 (1)مثلها يف ذلك مثل ٚتيع البلداف العربية.
 المسجد:  ػب 

الدار الثانية للتعليم بعد الكت اب ا١تسجد، حيث كاف الشيوخ يتحدثوف يف التفسَت      
ئة كالشباب للتعلم كاٟتديث النبوم كالفقو كاللغة العربية، كالناس يتحلقوف حو٢تم كما تتحلق الناش

كأخذ ما لديهم من تعاليم الدين كعلـو اإلسالـ كالعربية. فالكتاب لتحفيظ القرآف، كتنعقد 
 (2)الصالة يف ا١تسجد، ك٬تلس الشيخ يف جانب منو يلقي بعض دركسو الدينية.

، كاف ا١تسجد أعظم معاىد الثقافة لدراسة القرآف كاٟتديث كالفقو كاللغة كغَتىا من الع        لـو
ا١تكاف الذم يـؤ فيو ا٠تليفة الناس يف الصالة، مركزا للعبادة ك  اككاف ا١تسجد فوؽ اعتباره مكان

إلدارة شؤكف الدكلة أك الوالية. ككاف ا١تنرب أشبو بالعرش، يلقى منو بياف ا٠تليفة لسياسة الدكلة، 
اليت تتعلق  ا١تهمة اتكيلقى فيو خطبتو األكىل كيبُت سياستو يف اٟتكم. كيف ا١تسجد تذاع القرار 

بالصاحل العاـ، كيستقبل ا٠تليفة السفراء كيدبر شؤكف الدكلة. كا١تسجد ىو ا١تكاف الذم يتخذه 
م، كىو ا١تعهد الذم يتلقى فيو األطفاؿ اللغة العربية كأصوؿ الدين، ٢ت علماء التفسَت كاٟتديث مقرا

بعض ا١تساجد أماكن يلجأ إليها القضاة لعقد جلساهتم، بل لقد اٗتذ  كىو ا١تكاف الذم اٗتذه
 (3)ا١تسلموف كيصدكف منها األعداء.

 الزيتونة:   جامع 
يعترب ىذا اٞتامع من أىم مساجد إفريقية لقدـ عهده، كاحتفاظو بعناصره ا١تعمارية        

كالزخرفية  األكىل منذ نشأتو، مث لشهرتو كجامعة علمية قدٯتة مازالت تدرس فيها علـو اللغة 

                                                             

 .62، 170ينظر: تاريخ األدب، مرجع سابق، ص:  ػ( 1)
 .170، ص: ا١ترجع نفسوينظر:  ػ( 2)
 . 400 ػ 399، ص: 4ج مرجع سابق، ،ػ تاريخ اإلسالـ(3)
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قد حقق ا١تؤٌرخوف أٌف موقع اٞتامع كانت ف (1)؛كالفقو، كتاريخ ىذا اٞتامع يكتنفو الغموض كالتاريخ
بو زيتونة حوايل صومعة كاف يتعٌبد هبا راىب نصراين، كتلك الصومعة كاف موقعها حيث صومعة 

على  اٞتامع ٢تذا الزماف؛ ككاف بناؤه على يد الشيخ األمُت حساف بن النعماف الغساين الذم كفد
ق لنشر الدعوة اإلسالمية بُت أىاليها األصليُت، لذلك أحدث العرب الفاٖتوف 79إفريقيا سنة 

أكؿ مسجد للصالة بتونس، كٌٝتوه جامع الزيتونة، كأمت البناء كتوسعة اٞتامع األمَت عبيد اهلل بن 
 كضعو على أساس فخم، كمن يومئذ أحكمق، كايل إفريقية من قبل ا٠تليفة ك 141اٟتبحاب سنة 

على اتفاؽ يف احًتاـ جامع  ككاف بنو حفص سالطُت تونس، شأنو يف تعاظم إىل ىذا الزماف صار
  الزيتونة.
دراسة العلـو ّتامع الزيتونة، فقد ابتدأت ضئيلة حوايل القرف الثالث للهجرة، كلكنها ما  أما    

لم الذين أنبتتهم كاف، كناىيك بأقطاب العَت لبثت حىت أٙترت كسايرت كليات قرطبة كبغداد كالق
رياض جامعة الزيتونة، منهم ا١تؤرخ ابن خلدكف صاحب الشهرة العا١تية، كاإلماـ ٤تمد بن عرفة 

ذكر غَت٫تا ٦تن ىم ليسوا بأقل  ٧تدف بتونس بل اف الوحيداو حجة، كليس ٫تا القطبهككفى بفق
شيوخ من أىل العلم ىذا اٞتامع يتخذه ال  أنشئكمنذ  (2)شهرة منهما يف العلم كاألدب كاٟتكمة.

١تدارسة الناس يف علـو الدين كٖتوؿ سريعا مركزان للعلـو الدينية يـؤ شيوخو الطالب من كل أ٨تاء 
 . كغَت ا١تغرب ا١تغرب
كقد ناؿ جامع الزيتونة اٟتظ األعظم أياـ الدكلة اٟتفصية إذ عنيت عناية كبَتة ٔتبانيو    

 (3)كمكتباتو كشيوخو كطالبو.
 

                                                             

 435ـ، ص: 1981لبناف،  ػتاريخ ا١تغرب الكبَت، السيد عبد العزيز سامل، دار النهضة العربية للطباعة كالنشر، بَتكت  ػ( 1)
 . 436 ػ

يف األخبار  ؛ اٟتلل السندسية289، 288، 284ػ 283 ينظر: صفحات من تاريخ تونس، مرجع سابق، ص: ػ(2)
: 1ٖتقيق: ٤تمد اٟتبيب ا٢تيلو، دار الغرب اإلسالمي، بَتكت ػ لبناف، ط، ٤تمد بن ٤تمد األندلسي الوزير السراج ،التونسية
 .558ص: ـ، 1985

 .172 ػ 171ينظر: تاريخ األدب، مرجع سابق، ص:  ػ(3)
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 الزوايا: ػب 
" الزاكية"، كىي مأخوذة من الفعل انزكل ينزكم، كٔتعٌت اٗتذ ركنان من أركاف من معاىد العلم   

ا١تسجد لالعتكاؼ كالتعبد، كقد أدرؾ خلفاء ا١تسلمُت األكائل حاجة ا١تعتكفُت إىل ىذا االنزكاء، 
فصلة يف ٢تم مساكن ملحقة با١تسجد، مث تطورت الزكايا فيما بعد إىل أبنية صغَتة من فأنشأكا

جهات ٥تتلفة من ا١تدينة يف شكل دكر أك مساجد صغَتة يقيم فيها ا١تسلموف الصلوات ا٠تمس، 
كيتعبدكف فيها كيعقدكف هبا حلقات دراسية يف علـو الدين كما يتصل بالدين من العلـو النقلية 

ضها يتسع يف ككاف بع (1)،ببالد ا١تغرب مدرسة دينية كداران للضيافة الزاكيةكالعقلية، مث أصبحت 
مبانيو، حىت تصبح الزاكية كأهنا مسجد ٯتوج بطالبو كزكاره، ككاف يكثر أف يكوف لشيخها ضريح 

 (2)يدفن فيو، كمن فوقو قبة كبَتة.
كالزكايا على أنواع: أكال الزاكية البسيطة، أم اليت مل تنشأ على ضريح أحد األكلياء، كإ٪تا ىي 

يت الطلبة كىي مكونة من عدة غرؼ حوؿ صحن كبَت، ٣تموعة من األبنية ا١تتالزمة منها مب
كالكتاب كغرفة التدريس كا١تكتبة كا١تسجد مث ا١ترافق الالزمة. كتكوف األراضي اليت حو٢تا حبسا 

 عليها يف الغالب لإلنفاؽ منها كمن ا٢تبات.
 لياء.نشئت حوؿ ضريح أحد األك أ اليت أما النوع الثاين من الزكايا فهو الزكايا ذات الويل   
  (3)كالنوع الثالث من الزكايا فهو الزكايا الطرقية كىي ا٠تاصة بأصحاب الطرؽ الصوفية.   
من زكايا  ػمثل بقية بلداف ا١تغرب  ػكأخذت تونس منذ القرف السابع ا٢تجرم تستكثر       

خ ا١تتصوفة، كتبعتها يف ذلك بقية اإلقليم التونسي كىي أشبو ٔتساجد صغرل تضم مباين للشيو 
كالطالب كتلقى فيها دركس العلـو الدينية كاللغوية، ٦تا جعلها تشارؾ يف نشر التعليم ٔتستوياتو 

  (4)ا١تختلفة، ككاف يلحق هبا عادة كت اب لتحفيظ القرآف الكرمي.

                                                             

 .401، ص: 4سابق، ج، مرجع تاريخ اإلسالـ ينظر: ػ(1) 
 .64ينظر: تاريخ األدب، مرجع سابق، ص:  ػ(2) 
 .40ينظر: الًتبية اإلسالمية يف ا١تغرب كتأثَتاهتا األندلسية، مرجع سابق، ص:  ػ( 3)
 .173، 172ينظر: تاريخ األدب، مرجع سابق، ص:  ػ(4) 
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، فباإلضافة إىل كوهنا ١تهمةكانت أيضا من ا١تؤسسات العلمية ا  كمن ا١تعركؼ أف الزكايا      
كاف يقصدىا بعض الطلبة لتلقي العلم، كما كاف فقد  ا١تتصوفة للعبادة كالذكر، موضعا الجتماع  

بالسكٌت فيها، ك٢تذا فقد كثرت األحباس عليها لتقـو بوظيفتها على خَت  ػأحيانان  ػيسمح ٢تم 
 (1)كجو.
كقد كثرت الزكايا يف عهد الدكلة اٟتفصية، كاليت منها: زكاية الشيخ أٛتد بن عركس ا٢توارم   

ق، 839ق، شيدىا لو األمَت اٟتفصي الثامن عشر ٤تمد ا١تنتصر ا١تتوىف سنة868توىف سنة ا١ت
 زاكية ق، كىو الذم تكفل ببنائها، ك902كزكاية الشيخ قاسم اٞتليزم األندلسي ا١تتوىف سنة 

 (2).ق كغَتىا931الشيخ ٤تمد بن عمراف ا١تتوىف سنة 
 المدارس: ػد 
ا١تستنصر با١تدارس، كاف من مدارس ذلك العهد مدرسة اىتمت الدكلة اٟتفصية يف عهد    

السيدة " عطف" أـ ا٠تليفة اٟتفصي ا١تستنصر كقد أمرت ببنائها كأٝتتها ا١تدرسة التوفيقية كأٟتقتها 
 (3)با١تسجد الذم شيدتو، كأطلق عليو اسم جامع التوفيق.

قليم من ا١تغرب فيما يلي رصد ألىم ا١تدارس ا١تشيدة يف ىذا العصر، يف ىذا اإل ك   
 اإلسالمي:

 مدرسة الشماعية:ال ػ1
يف عصر الدكلة اٟتفصية ٕتد اٟتركة العلمية تزدىر بفضل رعاية الدكلة ٢تا كما             

أكؿ مدرسة أسستها ىذه كانت ف إىل تونس، ك و أنشأت من مدارس شارؾ فيها ا١تهاجركف األندلسي
أكؿ حكامها؛ ٝتٌيت الشماعية نسبة لسوؽ  عية أسسها أبو زكريادرسة الشماىي ا١تالدكلة 

ك٦تن سكنها يف طلب العلم ٚتاعة من أٯتة ، الشٌماعُت الذم  كاف حو٢تا يف أكائل الدكلة اٟتفصية

                                                             

مصر،  ػسة شباب اٞتامعة، االسكندرية ينظر: جوانب من حضارية  ا١تغرب اإلسالمي،  كماؿ أبو مصطفى، مؤس ػ(1) 
 .117ص: ـ، 1997

 .30الدكلة اٟتفصية، أٛتد بن عامر نقالن عن ا١تختصر الشامل يف علم الكالـ، مرجع سابق، ص:  ػ(2) 
 .337ص:  ـ،1995: 10مصر،ط ػأٛتد شليب، مكتبة النهضة ا١تصرية، القاىرة  ينظر: موسوعة التاريخ اإلسالمي، ػ(3) 
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كالربزيل، كاأليٌب كمن ا١تتأخرين  ،ابن عرفةيف عصور ٥تتلفة، منهم:  ) ا١تالكي، الظاىرم( ا١تذىبُت
 (1)الشيخ إٝتاعيل التميمي.

 التوفيقية:  المدرسة ػ2
، كأما اٝتها ا١تشهور فهو مدرسة جامع ا٢تواء، ىذا اٝتها ا١تهجور ا١تعركفة بو يف كتب التاريخ 

أحدثتها األمَتة عطف زكجة األمَت أيب زكرياء ٭تِت بن عبد الواحد بن أيب حفص، كأـ السلطاف 
ـ، بنتها يف آف 1252 ػق  650أمَت ا١تؤمنُت ٤تمد ا١تستنصر بن أيب زكرياء، ككاف ذلك سنة 

كاحد مع جامع التوفيق، كلك أف تقوؿ جامع ا٢تواء، كرتٌبت هبا دركسان علمية كأكقافان جارية 
 (2)الستدامتها، ككانوا يف ذلك الزماف يسندكف مشيختها إلماـ اٞتامع.

 المدرسة العنقية:  ػ 3  
كذلك فيما يلوح ه  اٝتها مشتق من اسم الزقاؽ الواقعة فيو، كىو هنج عنق اٞتمل، ٌٝتو      

كال مشاحة يف االصطالح، كمنو نفهم أف هنج عنق اٞتمل كاف معركفا هبذا االسم لطولو كا٨ترافو، 
األمَت أيب زكرياء  يف أكائل ا١تائة الثامنة كما قبلها. كىذه ا١تدرسة أسستها األمَتة احملسنة فاطمة ابنة

حيث كاف مدرسا  (3)السالـ؛ كمن شيوخها ٤تمد بن عبد ـ1332 ػق 733 اٟتفصي يف سنة
 (5)، مث ٚتاعة من بيت القلشاين(4)هبا، ك٦تا توىل التدريس هبا أيضان الشيخ أبو مهدم الغربيٍت

 (6)كغَتىم من األعالـ.
 
 

                                                             

: تاريخ معامل التوحيد يف القدمي كاٞتديد، ٤تمد بن ا٠توجة، ٖتقيق: اٞتيالين بن اٟتاج ٭تِت، ٛتٌادم الساحلي، دار ينظر ػ(1) 
 .287 ػ 286ـ، ص: 1985: 2لبناف، ط ػالغرب اإلسالمي، بَتكت 

 .173؛ تاريخ األدب، مرجع سابق، ص:288 ػ287، ص:ا١ترجع نفسوينظر:  ػ(2) 
 ة، كستأيت ترٚتتو با١تبحث الثاين من ىذا الفصل.شيخ اإلماـ ابن عرف ػ(3) 
 ستأيت ترٚتتو با١تبحث الثاين من ىذا الفصل. ػ( 4)
 ستأيت ترٚتتو با١تبحث الثاين من ىذا الفصل. ػ( 5)
 .173؛ تاريخ األدب، مرجع سابق، ص: 294 ػ293ينظر: تاريخ معامل التوحيد، مرجع سابق، ص:  ػ(6) 
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 المدرسة المنتصرية: ػ 4
عبد اهلل بن أيب فارس ا١تدرسة ا١تنتصرية، كتوىف قبل أف تتم فأمت بناءىا  وس السلطاف أبكأس    

 (1)بو عمرك عثماف على أكمل بناء كأتقنو ككقف عليها كقفا كافيا. أخوه أ
 المدرسة المعرضية:  ػ5   

يف  أبو زكريا بن السلطاف أيب اسحاؽ ىي من أقدـ  ا١تدارس كأجلها يف العهد اٟتفصي، بناىاك 
ـ، كقد عرفت ىذه ا١تدرسة باسم آخر ىي مدرسة الكتيبُت ١توقعها 1284 ػق 683حدكد سنة 

 (2) م.بسوقه
٤تمد عبد اهلل ابن  ١تؤسسها الشيخ اٟتاجب أيب مدرسة تافراجين(:المدرسة التافراجينية ) ػ6

 (4)أحد تالميذ ابن عرفة. (3)تافراجُت، ككانت تدعى مدرسة القنطرة، ٦تن توىل التدريس هبا الربزيل
د السالـ كاف علماء تونس يدرسوف بأكثر من مدرسة: فقد درس أبو عبد اهلل ٤تمد ابن عب   

 با١تدرسة الشماعية كبا١تدرسة العنقية كاألكىل ىي اليت اشتهرت بو. أما ٤تمد بن عرفة فقد درس
با١تدرسة التوفيقية كٔتدرسة باب البحر، كاألكىل ىي اليت اشتهرت بو، كىي توجد داخل الربض 

 (5)اٞتنويب ١تدينة تونس.
؛ ىدفها تكوين ٩تبة من طلبة العلم على كانت ىذه ا١تدارس كغَتىا، مشاهبة ١تثيالهتا الشرقية 

أيدم األساتذة ا١تتخصصُت، كيقـو منهج الدراسة على تكوين عقل الطالب بتعليم عناصر الثقافة 
ا١تتكاملة، كتوليد مهارات االبتكار، كملكة العلم كالفقو الراسخة، فأخرجت العلم من طور النقل 

 طاؽ ا١تعارؼ بالبحث كاإلنشاء كالتحرير.ن ؛ لتوسيعكالتلقُت حىت أصبح تكوينان كتوجيهان 

                                                             

 .295؛ تاريخ معامل التوحيد، مرجع سابق، ص: 173مرجع سابق، ص:ينظر: تاريخ األدب،  ػ(1) 
 .173ص:  مرجع سابق، ،تاريخ األدب ػ(2) 
 ستأيت ترٚتتو با١تبحث الثاين من ىذا الفصل. ػ (3)
؛ 199، ص:دار الكتب الوطنية، تونس ،أيب عبد اهلل ٤تمد األنصارم، ٖتقيق: ٤تمد العنايبينظر: فهرست الرصاع،  ػ (4)

 .101الدكلتُت، مرجع سابق، ص:  تاريخ
)تلميذ ابن عرفة(، ٖتقيق: ٤تمد أبو األجفاف، دار  ينظر: برنامج اجملارم، أيب عبد اهلل ٤تمد بن ٤تمد اجملارم األندلسي ػ( 5)

 .139، ص:  ـ1982ق ػ 1400: 1لبناف، ط ػالغرب االسالمي، بَتكت 
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ذلك ىو ا١تنهج الثقايف األشعرم الذم ٛتل لواءه اإلماـ الرازم يف القرف السادس، كقد ٗترج   
فكاف حلقة الوصل بُت ذلك ا١تنهج كمناىج  (1)؛على ىذه ا١تدرسة قاضي تونس العالمة ابن زيتوف

١تالكي تأثران عميقان بالدراسة النظرية األصولية، الدراسة التونسية، كمن تلك الصلة تأثر ا١تذىب ا
 القائم ىيكلها على حسن التقسيم، كبراعة التعليل كعمق النظر، كدقة اٞتمع كا١تقارنة.

تلك الدراسة فحوؿ العلماء الذين ازدىرت هبم تونس يف أكاخر القرف السابع  ٗترج يف    
كابن عبد السالـ، كابن ىاركف، كظهرت خالصة  (3)،كابن عبد الرفيع(2)،شداكابن ر كأكائل الثامن؛  

 (4)تلك النهضة يف ٣تدد القرف الثامن اإلماـ العالمة شيخ اإلسالـ ٤تمد بن عرفة.
 : وخزائن الكتب المكتبات ػ د

تبات اليت تزخر اٗتذ العلماء كاألدباء أماكن ٬تتمعوف فيها للتزكد من العلم، فكثرت ا١تك
ىا، كأصبحت ىذه ا١تكتبات فيما بعد من أىم مراكز الثقافة األدبية كغَت بالكتب الدينية ك 

 (5)اإلسالمية.
                                                             

 ا١تالكي الشهَت بابن زيتوف بن أٛتد بن عبد الرفيع اليمٍتىو أبو أٛتد بن أيب بكر بن مسافر بن أيب بكر  ػ (1)
كىو أكؿ من  قاضي اٞتماعة بتونس الفقيو األصويل العالمة ا١تلقب تقي الدين كيكٌت أيضان بأيب الفضل كيل قضاء تونس مرتُت

. ينظر: الديباج ـ1291 ػق 691، تويف بتونس سنة أظهر تآليف فخر الدين بن ا٠تطيب األصولية بإقرائو إياىا ٔتدينة تونس
براىيم بن نور الدين ا١تعركؼ بابن فرحوف، ٖتقيق: مأموف  بن ٤تيي الدين اٞتناف، دار إيف معرفة أعياف ا١تذىب، ا١تذىب، 

يف طبقات ا١تالكية، شجرة النور الزكية،  ؛311 ػ 310، ص: ـ1996 ػق 1417: 1لبناف، ط ػالكتب العلمية، بَتكت 
 .276، ص: 1، جلبناف ػن قاسم ٥تلوؼ، دار الكتب العلمية، بَتكت ٤تمد بن ٤تمد بن عمر ب

اإلماـ العالمة الفقيو األصويل، أخذ عن أئمة من  يكٌت أبا عبد اهلل أبو عبد اهلل ٤تمد بن عبد اهلل بن راشد القفصيىو  ػ( 2)
 ،يف شرح ٥تتصر ابن اٟتاجب الفرعي الشهاب الثاقب منها: لو تآليف مفيدةكغَتىم كثَت.  أىل ا١تشرؽ كا١تغرب كابن الغماز

غَت ك كا١تذىب يف ضبط قواعد ا١تذىب يف ستة أسفار كالفائق يف األحكاـ كالنظم البديع يف اختصار التفريع كٖتفة اللبيب 
مث رجع إىل ا١تغرب بعلم جم ككيل قضاء قفصة مث عزؿ. كتويف يف ، حج يف سنة ٙتانُت كستمائة .ذلك من التقاييد اٟتسنة

. ينظر: قاؿ ابن عرفة: كيكفي من فضلو أنو أكؿ من شرح جامع األمهات البن اٟتاجب (ـ1335 ػ ق 736)سنة تونس 
 . 298 ػ 297، ص:1شجرة النور الزكية، مرجع سابق، ج؛ 329ػ  328، ص: 2الديباج ا١تذىب، مرجع سابق، ج

ونس يكٌت أبا إسحاؽ كاف عالمة كقتو كنادرة قاضي القضاة بت، براىيم بن حسن بن عبد الرفيع الربعي التونسيىو إ ػ( 3)
. ـ1332 ػ ق 733سنة  بتونس كتويف ،ق 637كلد سنة ، الفقيو األصويل ا١تتفنن الفاضل العامل باألحكاـ كالنوازؿ زمانو

  . 296، ص: 1؛ شجرة النور الزكية، مرجع سابق، ج270، ص: 1ينظر: الديباج ا١تذىب، مرجع سابق، ج
٤تمد بن عرفة الورغمي، ٖتقيق: حافظ عبد الرٛتن ٤تمد خَت، مؤسسة خلف أٛتد اٟتبتور ر الفقهي، ينظر: ا١تختص ػ( 4)

 .16، ص:  ـ2014ق ػ 1435: 1لألعماؿ ا٠تَتية، ديب ػ اإلمارات، ط
 .408، ص: 4، مرجع سابق، جتاريخ اإلسالـينظر:  ػ(5) 
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أما ا١تكتبات فلم تكن ٖتتوم يف العصر الذم يهمنا إال على ا١تخطوطات. كبصرؼ       
النظر عن ا١تكتبات الغزيرة الكتب يف بعض األحياف، كالتابعة لبعض ا٠تواص، فإف ا١تكتبات 

يا كا١تدارس كانت تقـو بدكر اجتماعي أىم ألهنا كانت تساعد على ا١توجودة يف ا١تساجد كالزكا
ككاف يف القصبة بعاصمة تونس يف عهد الدكلة اٟتفصية مكتبة  نشر ا١تعارؼ لدل ٚتهور كاسع؛

وم ستة كثالثُت ألف ٣تلد، كظل ا١تؤلفات كيقاؿ إهنا كانت ٖتك كتب كثَت من ال  اضخمة فيه
  (1)اؿ أياـ الدكلة اٟتفصية، ككاف هبا كتب نفيسة كثَتة.الشيوخ كالطالب ينتفعوف بكتبها طو 

، زكدىا بكتب كما سبق ذكره  كلقد أسس األمَت أبو زكرياء ابن أيب إسحاؽ مدرسة ا١تعرض 
من كل فن من فنوف العلم، ككذلك ا١تكتبات اليت أسسها كتعهدىا السالطُت، سواء يف  نفيسة

اليت كانت مزكدة أكثر بالكتب، كيف قصبة تونس ٚتع ىي ك القصر أك يف جامع الزيتونة بالعاصمة، 
أبو زكرياء األكؿ أكثر من ثالثُت ألف سفر؛ كمن بُت ىؤالء السالطُت أيضا أبو عبد اهلل بن 

المكتبة اليت مازالت إىل اليـو ٖتمل اٝتو كىي ك  ،مةهمبة تمك ةاٟتسن أسس ّتامع الزيتون
 .العبدلية

سحاؽ مدرسة ا١تعرض، كقد زٌكدىا بكتب نفيسة من كل إ أسس األمَت أبو زكرياء ابن أيب ػ1
 (2)فن من فنوف العلم.

ق ككانت با١تسجد األعظم، 838خزانة الكتب اليت بناىا ا٠تليفة اٟتفصي أبو فارس ا١تتوىف  ػ2
كأكقفها على طالب العلم بشرط أال ٮترج منها شيء عن ٤تلو، كجعل ٢تا من يقوموف على ترتيبها 

 (3)لة الطالب ١تا ٭تتاجوف منها.كتنظيمها، كمناك 
ق اليت بناىا 839هلل ا١تستنصر ا١تتوىف اخزانة الكتب اليت بناىا ا٠تليفة اٟتفصي أبو عبد  ػ3

 ات الدكاكين، كجعل ٢تا من يقـو عليها، كأكقف رقية ٔتسجد الزيتونة، كأكدعها أمبا١تقصورة الش
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 (1)عليها أكقافان.
من ٥تتلف أسباب التلف  من طرؼ جيش شارؿ ا٠تامس،كبالرغم من هنب مدينة تونس      

عرب السنُت، فإف تلك اجملموعات الكربل من الكتب ذات األصل اٟتفصي، اليت أثرهتا  أك الضياع
 (2)فيما بعد بعض الكتب اٞتديدة، مازالت قائمة إىل يومنا ىذا.

عظيمان فجعل تونس ال  ك٩تلص إىل أف قياـ إمرباطورية اٟتفصيُت إلفريقية قد حقق تقدمان       
مقر اٟتكم فحسب بل ا١تركز السياسي كالثقايف للقطر بأسره، كشٌيد اٟتاكماف األكالف ٢تذه األسرة 
أبنية عدة ) قصورا كمساجد كزكايا كمكتبات كقناطر معلقة(، كاجتذبا إىل البالد الشعراء كالعلماء 

القات الودية بينهما كبُت ا١تسيحيُت من ٚتيع بقاع العامل اإلسالمي السيما األندلس، ككانت الع
 ا١توايل. يف ا١تطلبكىو ما سيأيت اٟتديث عنو  (3)حافزان على التجارة بُت أكربا كإفريقية،

ىكذا كانت تونس يف عصر ابن عرفة بلدان زاخران بالثقافات كشىت أنواع العلـو كا١تعارؼ،         
كغَتىا بصورة كاضحة، فهي بلد العلم كا١تعرفة ازدىرت فيو العلـو الشرعية من فقو كحديث كتفسَت 

علماءىا  كأخذ الذم انعكس على ابن عرفة، فنهل منها يف شىت ٣تاالت العلـو الشرعية كجالس 
 ف يكوف من أعالمها البارزين.أل منهم ٦تا أىٌلو

  المطلب الرابع: الحالة القتصادية
ر الذم نشأ فيو ابن عرفة، فاألكضاع يساعد معرفة الوضع االقتصادم على دراسة العص        

االقتصادية ٢تا عالقة كبَتة بكل ما ٭تدث من أحداث سياسية كاجتماعية، إذ أف كثَتان من ىذه 
 األحداث تكوف مدفوعة بالقرارات كالتحركات االقتصادية.

َت بعز كسلطاف كاتساع ملك كنفوذ مل يتسن لكث استقال٢تاقد حظيت الدكلة اٟتفصية مدة ل       
على رجا٢تا ك٘تدهنا، كلذا كاف  دكمسوء اإلدارة لتغلب الفكر الب ؿ، إال أف الغالب عليهاك من الد

دكرىا ٯتثل ىيئة خالدة إىل التقليد، بعيدة عن االخًتاع لبعد عهدا عن الصبغة العربية كاٟتضارة 
  الشرقية.
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كتأنق الناس يف ا١تالبس كأثناء حكم ا١تستنصر عظمت حضارة تونس ككىثير ترؼ ساكنيها،        
أف بلغت غايتها مث كا١تراكب كا١تباين كا١تاعوف كاالنية فاستجادكىا كتناغوا يف اٗتاذىا كافشائها إىل 

  (1)أدراجها.رجعت من بعده 
 بإصالح ككانت تونس قد زىت يف مدة تويل السلطة أيب بكر كذلك راجع الىتمامو       

يل الفنت، فاعتٌت بشأف الفالحة كالصناعة كالعلـو ٔتقدار ما يف داخلية البالد اليت كادت ٗترب لتوا
االمكاف، فعاد إىل البالد شيء من ركنقها يف مدة قريبة، يركل أف عدد دكاكُت العطارين بلغ يف 

 (2)التجارة.ك مو إىل سبعمائة دكاف كىذا بفضل ما بذلو من االعتناء بًتقية الصناعة اأي
فأقبلت الرعية مطمئنة على العمل، كبذلك ف انتشر العدؿ كاألمن كيف عهد ىذا السلطا         

٪تت الثركة العمومية، كارتفعت مداخيل الدكلة، كأبطل كثَتا من الضرائب كاجملايب الفادحة اليت كاف 
شاء ٚتلة قالع نإزيادة على ذلك فإف ٢تذا األمَت أعماال جليلة منها  ؛يدفعها السكاف ظلمان 

حداث سقايا إ" رفراؼ"، كمنها ك ر كمحرس " راس أدىار" ك" اٟتٌمامات"ل ٟتراسة الثغو قاعمك 
  (3).كمرستاف باٟتاضرة للمرضى كالضعفاء العجز

لقد كانت تونس مركز الدكلة اٟتفصية ٣تهزة ٔتنشآت مستقلة من مساكن ٥تتلفة كأجهزة       
بع ا١توحدم، بل الطا دفاعية كجوامع خطبة، كمل تقتصر سالطُت بٍت حفص على احملافظة على ىذا

 (4).كسعوا من نطاقو
 ففي مجال الزراعة:*    

كاف يرتكز على الزراعة كتربية ك كاف اقتصاد البالد يكتسي صبغة ريفية بالغة كحضرية أيضان،      
بل كالغنم مث تربية البقر تربية اإل يفبداية كاليت كانت تنحصر  ،يف مناطق شاسعة من البالد ةا١تاشي

 الدجاج كاٟتماـ من طرؼ السكاف ا١تستقرين.إلضافة إىل تربية النحل ك باكا٠تيوؿ 
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كمن اآلثار اليت أظهرىا ا١تستنصر بناءه للمصيد بناحية بنزرت كيصف كيفية الصيد فيو كموكب     
 (1)الصائدين، كأيضا إيوانو الذم يعترب من أفخم اإليوانات.

الرزؽ، ككاف الصيد البحرم يف السواحل يرمي  مان من مواردهمكاف الصيد ٯتثل موردان   فقد       
كا١ترجاف  يف عرض سواحل صفاقس، ككاف صيد النتٌ سفنج كاإل صطياد األٝتاؾ من بينها النتٌ إىل ا

 مفٌوضان إىل النصارل األجانب.  
كمن اآلثار اليت تدؿ على عظم الدكلة اٟتفصية اٟتنايا اليت كانت توصل ا١تياه إىل البساتُت   

 (2)مدينة تونس من جزء من مياىها.كتستفيد 
 كأما الزراعات اليت مل تكن تسعى إىل االمتداد إال أثناء فًتات توفر األمن القصَتة ا١تدل        

 أخرل، كلو أف الشعَت ٯتثل أكثر اٟتبوب استهالكا كاف ن جهة إىلمفإهنا ٗتتلف بالضركرة 
ىا من أنواع الثمار كا٠تضر كقد استفادت موجودان يف كل مكاف، كما انتشرت زراعة القوارص كغَت 

، كأخَتان ٧تد من بُت ا١تواد البستنة من مهارة ا١تهاجرين األندلسيُت، السيما يف ضواحي العاصمة
ا١تعدنية كثَتان من ا١تلح كقليال من الرصاص كاٟتديد ككميات كافية من الطُت، ككذلك يف بعض 

 (3).ا١تناطق، اٟتجر الصاحل للبناء كاٞتبس كالكلس
 في مجال الصناعة: * 

 النفيسةأما الصناعة بتونس فكانت تتزكد أساسان من إنتاج البالد ذاتو، باستثناء ا١تعادف 
. كتتمثل تلك الصناعات أكالن يف طحن اٟتبوب كاستخراج ا١تستوردة يف أغلب األحياف من ا٠تارج

نسيج كا٠تزؼ كصناعة اٟتصائر الزيت، مث تأيت صناعة اٞتلد، كىي مادة متوفرة بكثرة، كالغزؿ كال
كاٟتلفاء كالدباغة كصناعة البلور كالشمع كالصابوف كالنقش على اٞتبس أك ا٠تشب كصناعة 

  (4)البناء.
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فقد عرؼ القطر التونسي ٥تتلف الصناعات كخاصة اليدكية منها من قدمي كالنجارة كاٟتدادة       
 الرصاص كاٟتديد كالزنك كالزئبق َتة مثلكعصر الزيتوف كاستخراج ا١تعادف، ككاف هبا معادف كث

الفضة كالذىب أتاحت للقطر موارد مالية غَت قليلة. كمن أىم الصناعات صناعة ا٠تزؼ مطليا ك 
 .كغَت مطلى كما يتصل هبا من اآلنية كاألباريق كا١تواعُت

َتىا من ككانت صناعات ا١تنسوجات القطنية كالصوفية كاٟتريرية كالكتانية منتشرة يف تونس كغ   
بالد القطر التونسي، كمن الصناعات اليت كانت مزدىرة بتونس أيضان الوراقة أك صناعة الورؽ 

 كالكتابة فيو؛ كأخذ الشعب التونسي ٭تسن صناعة الورؽ من الكتاف كيسمى الكاغد.
 كىذا اإلنتاج الصناعي الوافر كما سبقو من اإلنتاج الزراعي الكثَت ىيأ تونس ألف تصبح         

سوقا عا١تية كربل، فكانت ترسل ٔتنتوجاهتا مشاال إىل شعوب البحر ا١تتوسط األكركبية كشرقا إىل 
مصر كالشاـ كتركيا كغربان إىل اٞتزائر كمراكش كإسبانيا ككانت قوافلها تتغلغل يف فلوات الصحراء 

طنية كالكتانية الكربل إىل السوداف ٤تملة بالسلع التونسية من الزيتوف كزيتو كمن ا١تنسوجات الق
كاٟتريرية كمن السركج كأقفاؿ اٟتديد كا١تفاتيح كاإلسفنج الذم يصاد على الساحل كا١تلح ا١تطحوف 
الذم ٭تمل من مالحات تونس الكثَتة، كتعود ٤تملة باٞتلود كريش النعاـ كالعاج أك ناب الفيل 

  (1).األسود كالرقيق
 أما في التجارة الخارجية: *

ا١توظفة على األراضي كلة تتمثل يف أمالؾ السلطاف ا٠تاصة كالضرائب كانت أىم موارد الد
ا١توحدكف، ك٥تتلف ا١تكوس ا١توظفة على الصنائع كنقل البضائع كبيعها كما  ا فرضهيتالفالحية ال

 تؤديو القبائل من ضرائب فرضت عليها.
قرصنة كالتجارة كإىل جانب ىذا النظاـ اٞتبائي التقليدم ا١تعهود شجع اٟتفصيوف نشاط ال    

يقـو هبا يف ا١ترافئ اٟتفصية ٕتار من ا١تسيحيُت كاستخلصوا من النشاطُت أرباحا البحرية اليت كاف 
 ىائلة.
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كمكنت ىذه ا١توارد ا٠تارجية السلطاف اٟتفصي يف تونس من أف يكوف أقل تبعية ١تا تدفعو   
ها، كاشتد التباين بُت تقدـ فقد تواصل ازدىار مدينة تونس، إذ شيد اٟتفصيوف أسواق . الرعية

الصناعات كنشاط التجارة كازدىار الثقافة فيها من ناحية كتدىور أمر األرياؼ من ناحية 
  (1)أخرل.

ككانت العملة ا١تتداكلة آنذاؾ عملة خاصة هبم كذلك لتسهيل مبادالهتم كمعامالهتم   
تونسية كقد جرل التعامل بو التجارية فتم صك الدرىم التونسي الذم كاف يضرب يف دار السكة ال

ـ؛ كيذكر الونشريسي أف الدرىم اٟتفصي اٞتديد 13 ػ ق7يف كافة بلداف افريقية خالؿ القرف 
ا و يساكم ثالثة من الدراىم الصغَتة ا١تعركفة بالدراىم اٞتدكدية، كمن ا١تعركؼ أف اٟتفصيُت قام

للدرىم، فكاف ىناؾ  حيث كاف يالحظ كجود أجزاء أك كسوربسك أجزاء الدينار كالدرىم 
  القَتاط )أم نصف الدرىم(، كربع الدرىم لتسهيل التعامل بُت الناس.

ىنا إىل أنو انتشرت ظاىرة غش العملة كىو أمر شاع يف بالد ا١تغرب يف كٕتدر اإلشارة    
ا١تهدية، ٦تا ك بعض فًتات من العصر اإلسالمي، فيذكر أف الدراىم ا١تغشوشة انتشرت بالقَتكاف 

الناس إىل منع الرد فيها لكثرة الغش، فكلم يف ذلك الفقيو ابن عرفة السلطاف حىت يقطعها أدل ب
 (2)ق.770كذلك سنة 
لعلم كالدين آنذاؾ، ٦تٌا أثر ٦تٌا سبق ٩تلص إىل أف نشأة اإلماـ ابن عرفة كانت يف بقعة ا           

التحصيل كالتفوؽ،  يف القوية العلم كا١تعرفة، كبعثت فيو الرغبة حبإ٬تابان حيث غرست فيو  فيو
مكانة عالية حىت عرفو القاصي كالداين، كأثٌت  أىم أسباب نبوغو كتفوقو كتبٌوئو من فكانت ىذه

 عليو كل من عرفو أك اطلع على مؤلفاتو كىو ما سيتم توضيحو با١تبحث اآليت.
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 الشخصية سيرتو: المبحث الثاني
و مث مسَتتو العلمية خالؿ حياتو، كما تقلده من يشتمل ىذا ا١تبحث على اسم ا١تؤلف كنسب   

 ا١تناصب العلمية، كما قدمو ٢تذه األمة من العلم.
 على ا١تطالب اآلتية:ىذا ا١تبحث كيشتمل 

 نسبو.ا١تطلب األكؿ: اٝتو ك 
 نشأتو.ا١تطلب الثاين: مولده ك 

 .أخالقوا١تطلب الثالث: صفاتو ك 
 : أعمالو.رابعا١تطلب ال

 تو.: كفاا١تطلب ا٠تامس
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 وكنيتو نسبواسمو و : المطلب األول
اإلماـ العالمة ي التونسي ا١تالكي الورغمٌ  (2)بن عرفة (1)أبو عبد اهلل ٤تمد بن ٤تمدىو      

، إماـ جامع الزيتونة ية أىل الرسوخكبق شيخ الشيوخ،ا١تقرئ الفركعي األصويل البياين ا١تنطقي 
كقدكة األئمة اٞتهابذة عالمة الدنيا اٟتائز  ،وخ أستاذ األساتذةق كالرسكعمدة أىل التحقي كخطيبها
 (3).بالوقار مع اٞتاللة كمزيد من االعتبار ا١تتحلي ، اٟتافظ النظاربال ثنيا العلـوالسبق يف قصبات 

كمل يذكر أحد  (4)،بأيب عبد اهلل كما ذكر كل من ترجم لو ػرٛتو اهلل  ػ  اإلماـ ابن عرفةيكٌت    
، فلعلو كاف لو كلد أكالدا آخرين، أف لو كلدا يسمى بعبد اهلل كما مل يذكر أف لو ن عرفةترجم الب

اىتمامهم بالكالـ عن شخصية اإلماـ ابن بب  أ٫تلوا ذكر ذلك بسُتٝتى بذلك، كلكن ا١تًتٚت
م ، يف الغالب ٬تدىاألعالـتب اليت تذكر ا١تشاىَت ك كىذا أمر يلحظو من تتبع الك ػرٛتو اهلل  ػعرفة 

 (5).يهملوف ذكر األكالد إال ما كاف من كلد لو تأثَت يف حياة أبيو، أك ٛتل مسؤكليتو من بعده

                                                             

. كيف كتاب غاية النهاية يف طبقات القراء أضاؼ صاحبو كلمة ٛتاد اىل سلسلة نسبو: ٤تمد بن ٤تمد بن عرفة بن ٛتاد ػ(1)
، ص: 2ق،ج1351ية، ج.برجسًتاسر،غاية النهاية يف طبقات القراء مشس الدين أبو ا٠تَت ابن اٞتزرم، مكتبة ابن تيم

243. 
يراجع يف ترٚتتو: إنباء الغمر بأبناء العمر، أبو الفضل أٛتد بن علي بن حجر العسقالين، ٖتقيق: حسن حبشي، ٞتنة  ػ(2)

بغية  ؛138ص: مرجع سابق، ، ، برنامج اجملارم192، ص:2ـ، ج1969 ػق 1389إحياء الًتاث اإلسالمي، مصر،
، 1غويُت كالنحاة، جالؿ الدين السيوطي، ٖتقيق: ٤تمد أبو الفضل إبراىيم، ا١تكتبة العصرية، لبناف،جالوعاة يف طبقات الل

، ص: 2لبناف، ج ػدار الكتب العلمية، بَتكت  مشس الدين الداككدم، ت ا١تفسرين، ٤تمد بن علي بن أٛتدطبقا ؛229ص: 
: 1ط لبناف، ػبَتكت  ين بن فهد، دار الكتب العلمية،ٟتظ األٟتاظ بذيل طبقات اٟتفاظ، ٤تمد أبو الفضل تقي الد ؛236

ليبيا،  ػاالبتهاج بتطريز الديباج، أٛتد بابا بن أٛتد التنبكيت، دار الكاتب، طرابلس  نيل ؛127ـ، ص:1998 ػق 1419
شذرات الذىب يف أخبار من ذىب، عبد اٟتي بن أٛتد بن ٤تمد ابن العماد العىكرم، ٖتقيق:  ؛463ـ، ص: 2000: 2ط

تراجم ا١تؤلفُت التونسيُت،  ؛61، ص: 9ـ، ج1986 ػق 1406: 1سوريا، ط ػ٤تمود األرناؤكط، دار ابن كثَت، دمشق 
معجم ا١تؤلفُت، عمر بن رضا بن ٤تمد كحالة،  ؛363، ص: 3لبناف، ج ػ٤تمد ٤تفوظ، دار الغرب اإلسالمي، بَتكت 

 كتب الًتاجم اليت ترٚتت لو.... كغَتىا من  285، ص: 11لبناف، ج ػمكتبة ا١تتنيب، بَتكت 
 .326 ، ص:1ج ،، مرجع سابقكشجرة النور 419ص: مرجع سابق، ،ػ ينظر: الديباج ا١تذىب(3)
ق( كا١تعاصر البن عرفة أخذىا عنو 795أىم ترٚتة كأقدمها جاءت يف "الديباج ا١تذىب "البن فرحوف ا١تتوىف سنة ) ػ(4)

ق( كأنزلو داره، تضمنت ىده الًتٚتة ا١تعلومات األساسية عن حياتو، ككانت 792عندما لقيو يف ا١تدينة ا١تنورة حاجان سنة )
 .419ا١تصدر لكثَت من الًتٚتات اليت جاءت بعدىا، ينظر الديباج ا١تذىب، مرجع سابق، ص:

األزىرية  عبد اهلل ٤تمد التونسي، ٖتقيق: مسعد عبد السالـ عبد ا٠تالق، ا١تكتبة وا١تختصر الشامل يف علم الكالـ، أب ػ(5)
 .36، 35، ص:1ـ، ج2016 ػق 1437مصر،  ػالقاىرة  للًتاث، 
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 عرفة نسب ثالث اشتهر هبا: أليب عبد اهلل بن نسبتو:*  
ة كرغم   قبيلةإىل  بًفىٍتح مث  سيكيوف بٍعدىىا ميٍعجمىة مىٍفتيوحىة مث  ًميم مىٍكسيورىة ثىقيلىة ًنٍسبىة :الورغمي

، نزحت من ا١تغرب كقطنت جنوب شرؽ تونس يف كالييت مدنُت ىوارةرببرية، كىي من قبائل ال
 (1)كتطاكين اآلف.

كىو ما أكده تلميذه البسيلي قائالن:" الوىٍرغٌمي بفتح الواك، كسكوف الراء ا١تهملة، كفتح الغُت  
 (2).بوالية مدنُت" الرببرية يف أقصى  اٞتنوب الشرقي التونسي كرغموا١تعجمة نسبة إىل قبيلة 

كجاء يف كتاب درر العقود الفريدة يف باب الًتٚتة لإلماـ ابن عرفة: " كأما كىٍرغىم ة ا١تنسوب  
 (3)إليها الشيخ فقبيلة من قبائل أعرابيا".

 تونس. مدينة ىلإ : نسبةالتونسي *
 (4).العريبفنسبة إىل مذىب اإلماـ مالك الذم كاف منتشرا آنذاؾ ببالد ا١تغرب  المالكي: *

 .الثالث النسب هكال خالؼ بُت ا١تصادر كا١تراجع اليت رجعت إليها يف صحة ىذ
 وػنشأتده و ػمول : المطلب الثاني

يف السابع  تكاد ٕتمع الكتب اليت ترٚتت البن عرفة على أف مولده كاف ٔتدينة تونس      
أضاؼ صاحب الوفيات ك  ةا١تباركوية بعاـ ست عشر كسبعمائة من ا٢تجرة الن كالعشرين من رجب

 (5).مولده سنة سبع عشرة كسبعمائة أك قبلها بسنة أف

                                                             

لبناف،  ػالضوء الالمع ألىل القرف التاسع، مشس الدين أبو ا٠تَت ٤تمد السخاكم، منشورات دار مكتبة اٟتياة، بَتكت  ػ(1)
 . 233، ص:11ج
التونسي، ٖتقيق: عبد اهلل بن مطلق الطوالة، تونس، التقييد الكبَت يف تفسَت كتاب اهلل اجمليد، أٛتد بن ٤تمد البسيلي  ػ(2)

 .39، ص: 1ـ، ج1992 ػ ػى1412، 1ط
درر العقود الفريدة يف تراجم األعياف ا١تفيدة، تقي الدين أٛتد بن علي ا١تقريزم، ٖتقيق: ٤تمود اٞتليلي، دار الغرب  ػ(3)

 .225، ص: 3ـ، ج2002 ػ ػى1423 :1لبناف، ط ػاإلسالمي، بَتكت 
 .211، 208، ص:2نظر: شجرة النور الزكية، مرجع سابق، جي ػ(4)
الوفيات، أبو العباس أٛتد بن حسن بن ا٠تطيب الشهَت بابن قنفذ القسنطيٍت، ٖتقيق: عادؿ نويهض، دار ينظر:  ػ (5)

 .380، ص: ـ 1983 - ػى 1403: 4اآلفاؽ اٞتديدة، بَتكت، ط
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كمل تنقل كتب الًتاجم شيئان عن موطن كالدتو، كال عن نشأتو تفصيالن، أك شيئان عن تكوين 
كتفيد بعض األخبار اليت ؛ (3)من العلماء الصاٟتُت كاف  (2)والدهف، (1)أسرتو، إال ماكرد عن كالده

يف النـو يف رؤية  :" أف أباه رأل رسوؿ اهلل المختصر الفقهيبو اابن عرفة يف كت ذكرىا اإلماـ
صاٟتة ذات تثبت منها، كقد نقل أف سبب تبحر ابن عرفة يف العلـو أف أباه كاف قد ملك شعرة 
من شعر النيب صلى اهلل عليو كسلم، فلما كلد لو ابن عرفة حكها يف ماء كأذاهبا فيو، مث سقاىا 

 (4)ثاره صلى اهلل عليو كسلم".آككانت أكؿ ما دخل جوفو، فتبحر يف العلـو بربكة اه، إيٌ 
ان صاٟتان متعبِّ حيث  كاف      اكنها أفضل الصالة دان، جاكر با١تدينة ا١تشرفة على سرجال خَتِّ

لي على نبيو ، كيصدعو يف آخر ليلو لولده بعد هتجده، كالزمها كتويف هبا، ككاف يكأزكى التسليم
، حىت صحبو ليلةيقوؿ ذلك يف كل   اهلل ٤تمد بن عرفة يف ًٛتاؾ،نيٌب  : يام عليو، مث يقوؿكيسل

اه على كؿ شيوخو كاف كالده الذم غرس فيو ٤تبة العلم كالعلماء، كربٌ كأحياتو، اللطف اٞتميل يف 
ليدرس جو لو مستقبالن باىران، كىو الذم اختار لو أىم مشاٮتو التقول منذ نعومة أظافره، ككاف ير 

عليهم كما سيأيت ذكره، كما كاف شديد العناية بو جسديان كصحيان؛ ٭تفظو كيصونو من نوائب 
الدىر كمن اٟتاسدين، فقد كانوا ٮتبئونو يف أياـ صغره من رجل عٌياف كاف يسكن ّتوارىم خوفان 

  (5).و كاف يف صغره حسن الشكل كالصورةنٌ أعليو من اإلصابة بالعُت، السيما ك 
 ،لعلمبا غاؿتلالشكالورع مالزما  ة كالزىدرىأسا يف العباد ككاف من شيوخو يف العلم كالدهك        

من  اه يف الت حقيق كالبالد اٍلمغرب من ٬ترًم ٣تر كمل يكن ب ،وي كانتفعوا بونكا عيو كأخذرحل الن اس إل
 (6).شهرأتيو من مىسىافىة ل تو اٍجتمع لو كلقد كانت الفتا اٍجتمع لىوي من اٍلعلـو م

 

                                                             

 .11ينظر: ا١تختصر الفقهي، مرجع سابق، ص:  ػ (1)
 .333، ص: 2سنة ٙتاف كأربعُت كسبعمائة كدفن بالبقيع. الديباج ا١تذىب، مرجع سابق،جكانت كفاتو    ػ (2)
 .327، ص: 1شجرة النور الزكية، مرجع سابق، ج ػ(3)
 .12مرجع سابق، ص: ا١تختصر الفقهي،  ػ(4)
 .12، ص: 1، جا١ترجع نفسوينظر:  ػ(5)
 .241، 240، ص: 9الضوء الالمع، مرجع سابق، ج ػ (6)
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العة كا١تذاكرة مث قدمو ٞتلة علماء زمانو فقد كاف معركفا منذ صغره باٞتد كاالجتهاد كا١تط
 (1)اٞتًل ة. كا١تالزمة للشُّيوخ

كالصياـ  للصالة فكاف مالزمان  كمل يكن يف العبادة كالصالح أقل اجتهادان من العلم كالفقو، 
ثنتُت كتسعُت كسبعمائة فتلقاه العلماء كأرباب الشيخ أبو عبد اهلل يف سنة ا كحجٌ  (2)؛كالصدقة

كأكصى أمَت الركب  ،بسلطاف مصر ا١تلك الظاىر فأكرموا١تناصب باإلكراـ التاـ كاجتمع 
 (3).ٓتدمتو

  .ا١توايل طلبىو ما سيأيت اٟتديث عنو يف ا١تك  كثَتة  وعديدة كفضائل ومناقبنت فقد كا
 .المطلب الثالث: صفاتو وأخالقو

قد اتصف بعدد من ف، عا١تان إنسانان  ؛صورة رائعة لو رخوف الذين ترٚتوا البن عرفةيقدـ ا١تؤ    
الزىد كالورع بفة حيث عيرؼ اإلماـ ابن عر  ،الصفات اليت انفرد هبا عن غَته من أبناء عصره

 األمانة كاألخالؽ الكرٯتة. كالتواضع ك 
 كإليك تفصيل أخالقو فيما يأيت:   

 زىده:*   
يف كتب الًتاجم أنو:" تصدل لنشر  اهلل بزىده يف اٟتياة الدنيا، حيث كرد عيرؼ رٛتو       

رة الص دقة كاإٍلًحساف إىل الطٌلبىة مع إخفائو ثملبسو ك ك اٍلعلم....كالتظاىر بًالنٍعمىًة يف مأكلو ك
 (4)ك".لذل
 

                                                             

ا٢تداية الكافية الشافية لبياف حقائق اإلماـ ابن عرفة الوافية)شرح حدكد ابن عرفة(، ٤تمد بن قاسم األنصارم، أبو  ينظر: ػ (1)
 .5 ػ 4ص: ق،1350: 1عبد اهلل الرصاع، ا١تكتبة العلمية، ط

د أبن أٛتد ا١تلقب باف مرمي التلمساين، ا١تطبعة البستاف يف ذكر األكلياء كالعلماء بتونس، أيب عبد اهلل ٤تمد بن ٤تم ينظر: ػ(2)
 .5، ص: السابقشرح حدكد ابن عرفة، ا١ترجع  ؛191ـ، ص: 1908 ػق 1326 اٞتزائر، ػالثعالبية 

 .333، ص: 9الديباج ا١تذىب، مرجع سابق، جينظر:  ػ(3)
، لبناف ػ بَتكت،  الشوكاين، دار ا١تعرفةالبدر الطالع ٔتحاسن من بعد القرف السابع، ٤تمد بن علي بن ٤تمد بن عبد اهلل ػ( 4)

 .256، ص:2ج
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 (1)نَت".من زىده أيضان أنو كاف يقوؿ: "لوال خوؼ اٟتاجة يف الكرب ما بتي كعندم عشر دنا ك 
 ورعو:    *

اعة أما عن كرعو رٛتو اهلل تعاىل فقد كصفو أحد تالميذه قائالن: "كأما جٌده كاجتهاده يف ط      
امو كصدقتو فيقاؿ: إنو بلغ درجة كثَت من التابعُت، كناؿ درجة ربِّو كالسعي يف ثوابو يف صيامو كقي

 (2).ين تصنيف"الصاٟتُت. كذكر اٟتكايات يف ذلك ٭تتاج إىل تأليف، كتدك 
"كاف شديد ا٠توؼ من أمر  :شدة خوفو من اهلل تعاىلك  ،كرعو كيقوؿ عنو تلميذه كاصفان      

ا٠تا٘تة، كثَتان ما يطلب لو الدعاء با١توت على اإلسالـ ٦تن يعتقد فيو خَتا، أعطاين يومان شيئان ٦تا 
كقل لو  ػأم ابن سبع سنُت  ػ ، ككاف كلدان سباعيان الذم عندؾيتصرؼ بو األكالد، كقاؿ أعطو للولد 

 (3).يدعو يل با١توت على اإلسالـ رجاء قبوؿ دعاء الصغَت.."
مستجاب  (4)كقتو ٔتا يعينو كأما بالنسبة لصالحو فكاف رٛتو اهلل كثَت العبادة كالذكر شاغالن         

الىتىوي ٔتجلًس تدريًسو، "٦ت ا رأيت من بركتو، أينِّ كنتي أجلسي قػيبى  الدعاء يقوؿ تلميذه الشيخ البسيلي:
 (5).فرئت ىا تكل مى مىًعي ٔتىا يقع يف خاًطرًم"

 جمال مظهره:*
قد كرد يف كتب الًتاجم أف  االماـ ابن عرفة كاف يف صغره حسن الصورة، ك كاف كالده شديد      

 (6)العناية بو جسديان كصحيان، ٭تفظو كيصونو من نوائب الدىر كمن اٟتاسدين
 
 

                                                             

 .466نيل االبتهاج، مرجع سابق، ص: ػ(1) 
 .63شرح حدكد ابن عرفة، مرجع سابق، ص:  ػ( 2)
 .192، ص: مرجع سابقالبستاف يف ذكر األكلياء كالعلماء بتلمساف،  ؛465نيل االبتهاج، ص:  ػ(3)
: 1 لبناف، ط ػالفقو اإلسالمي، ٤تمد بن اٟتسن اٟتجوم، دار الكتب العلمية، بَتكت ينظر: الفكر السامي يف تاريخ   ػ( 4)

 .294، ص:2ـ، ج1995 ػق 1416
نكت كتنبيهات يف تفسَت القرآف اجمليد، أبو العباس البسيلي، ٖتقيق: ٤تمد الطرباين، منشورات كزارة األكقاؼ ك الشئوف  ػ( 5)

 .80، ص:1ـ، ج2008 ػق 1429: 1اإلسالمية، ا١تملكة ا١تغربية، ط
 .12ا١تختصر الفقهي، مرجع سابق، ص:  ػ( 6)
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 و وحفظو: قوة ذكائ *
اه اهلل شدة الذكاء، كسرعة يف البديهة كقوة يف اٟتفظ، ككصفو بعض من ترجم لو كقد حب       

:"أنو كاف إمامان يف العلـو العقلٌية كالنقلٌية، صٌنف يف أكثرىا كالغالب على كالمو شدة اإل٬تاز حىت 
 (1).التحق باأللغاز"

كانوا   أنظار الناس من كل حدب كصوب، إذ إليوكىبو اهلل ملكة فريدة يف اإللقاء جذبت        
، كقد صاحب ذلك حسن منطق ٬تعل سامعو ال ٯتل حديثو افدكف إليو لالستماع منو كالتعلميتو 

كىذا ما عرب عنو ، بُت أقطار البالد العربية ا١تصحوب بالشواىد كالرباىُت العقلية حىت صار مشهوران 
:" صناعة التعليم، كملكة التلقي، مل تبلغ فاسا،  الرياضالشيخ شهاب الدين ا١تقرم يف كتابو أزىار 

خمي، كتلقاىا لكما ىي ٔتدينة تونس، اتصلت إليهم من اإلماـ ا١تازرم، كما تلقاه عن الشيخ ال
اللخمي عن حذاؽ القركيُت، كانتقلت ملكة ىذا التعليم إىل الشيخ ابن عبد سالـ، مفيت البالد 

رتب التربيز كاالمامة، كاستقرت تلك ا١تلكة يف تلميذه ابن عرفة اإلفريقية كأصقاعها، ا١تشهود لو ب
 (2).رٛتو اهلل"

كاف جريئان يف قوؿ اٟتق، ال ٮتشى يف اهلل لومة الئم، ذا ىيبة كقدر عند السالطُت يقوؿ             
عنو تلميذه الشيخ ابن حجر العسقالين : ككاف معظمان عند السلطاف فمن دكنو مع الدين ا١تتُت 

منقبضان عن مداخلة السالطُت ال يرل إال يف اٞتامع أك يف حلقة التدريس ال ك  (3)٠تَت كالصالح"كا
 (4).يغشى سوقان كال ٣تتمعان كال ٣تلس حاكم إال أف يستدعيو السلطاف يف األمور الدينية

 
 

                                                             

نزىة األنظار يف عجائب التواريخ كاألخبار، ٤تمود مقديش، ٖتقيق: علي الزكارم، ٤تمد ٤تفوظ، دار الغرب االسالمي،  ػ( 1)
 .593ـ، ص: 1988: 1لبناف، ط –بَتكت 

ين أبو العباس ا١تقرم، ٖتقيق: مصطفى السقا كآخركف، مطبعة ٞتنة أزىار الرياض يف أخبار القاضي عياض، شهاب الد ػ( 2)
 .24، ص: 3ـ، ج1939 ػق 1358مصر،  ػالتأليف كالًتٚتة كالنشر، القاىرة 

 .192، ص: 2جمرجع سابق، إنباء الغمر بأبناء العمر،  ػ( 3)
 .332، ص: 2، جمرجع سابقالديباج ا١تذىب،  ينظر: ػ( 4)
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                                       :                                                                 جانبو ولين تواضعو*
اشتهر عالمة تونس بتواضعو الكبَت، فرغم أنو كاف ميعظما عند السلطاف كإليو ا١ترجع يف الفتول يف 

كما كاف ٝتحان يف التحاكر مع اآلخرين خاصة   ،حسانان كرٛتةإا١تغرب، إال أف ذلك زاده تواضعان ك 
ب بعض معاصريو، فذـ ٣تلس درس ابن عرفة بشعر ال يليق  كنو بالعداكة، فقد أساء األدؤ الذين يبد

 كتبو فأجابو شعران:
 ةمى ئً اأٍلى  دى نٍ م عً كً رٍ مى ر الٍ اكً ا ذى ذى كى ة                 ظى فى لى بً  اهي خى أى  مي جي هٍ يػى  نٍ مى  اؿي ا حى مى كى  
 ةتى كٍ ني  بي لٍ قػى  هي ءى اسى  دٍ قى  نٍ مى  اؿي حى  ولى سً  ر            ظى الن  كى  ثً حٍ البى كى  وً قٍ فً الٍ  وؿً صي أي  مي لٍ عً كى  
 ةمى كٍ حً كى  ظو عٍ كى آف كى رٍ قػي كى  رو كٍ ذً بً      ى                  تى د أى يِّ سى  وي الى قى  قً سٍ فٍ بً  اءى ػبفى  
 ة جى ًْتي  قه سٍ فً  ـً الى سٍ م اإلً ذً لً  ابي بى سً  و               لً وٍ قػى  دى نٍ عً  وً خً يٍ شى  عى مى  مي لً سٍ ل مي كى رى  

 (1)ليًت و باً عي فػى ادٍ كى  وي نٍ عى  ضٍ رً عٍ باهلل أى فى  وقو               سي اف في نتجى ل يي رى بػٍ ل ككي رى غٍ صي بً   

:" ٚتع على اعتقاده ك٤تبتو ا٠تاصة كالعامة ذا دين طبقات المفسرينكفيو يقوؿ صاحب        
متُت كعقل رصُت كحسن إخاء كبشاشة كجو للطالب صائم الدىر ال يفًت عن ذكر اهلل كتالكة 

..كهفان للواردين عليو من أقطار البالد يبالغ يف برىم كاإلحساف اؿ.االشتغالقرآف إال يف أكقات 
إليهم، كقضاء حوائجهم؛ كقد خولو اهلل تعاىل يف رياسة الدين كالدنيا ما مل ٬تتمع لغَته يف بلده لو 

رٛتو اهلل رٛتة  (2)أكقاؼ جزيلة يف كجوه الرب كفكاؾ األسارل كمناقبو عديدة كفضائلو كثَتة"
 كاسعة.

 : أعمالورابعب الالمطل
كقدـ لإلمامة باٞتامع األعظم عاـ ستة كٜتسُت كسبعمائة  أشار إليها الرصاع قائالن:"      

 (3)."كقدـ ٠تطابتو عاـ اثنُت كسبعُت كقدـ للفتول عاـ ثالثة كسبعُت
  نذكرىا فيما يلي:متعٌددة  كظائف ػرٛتة اهلل  ػإلماـ ابن عرفة اف

                                                             

 .38جع سابق، ص: ا١تختصر الفقهي، مر  ػ( 1)
 .237،  ص:2ج ،مرجع سابقطبقات ا١تفسرين،   ػ( 2)
 .6شرح حدكد ابن عرفة، مرجع سابق، ص:  ػ(3) 
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 ػ التدريس:1 
عدة علـو فقد كاف يدرس ة  بالتدريس يف كقت مبكر جدان، لتمكنو من اشتغل ابن عرف 

بتو يف علمو كقوة فهمو ألقى اهلل ٤ت كنظرا لغزارة القراءات،ا١تنطق كالفرائض كاٟتساب ك األصلُت ك 
مُت لفهمو، ككتبو مانعة خذكف عنو يقفوف عند حده معظمُت لقدره مسلٌ القلوب، ككاف تالميذه اآل

إف مل يكن يف كلذا كاف يقوؿ:"... (2)،ه التدريس ا٠تايل عن الفوائد كالفرائديكر  كاف(1)،شافية
٣تلس الدرس التقاط زيادة من الشيخ فال فائدة يف حضور ٣تلسو بل األكىل ١تن حصلت لو معرفة 

 بياتأكنظم ذلك يف  "،االصطالح كالقدرة على فهم ما يف الكتب أف ينقطع لنفسو كيالـز النظر
 :شعرية فقاؿ

 ةو ورى سي  لً كً شٍ مي لً  احو يضى إً  يري رً قٍ تػى كى        ةه تى كٍ ني  سً رٍ الد   سً لً  ٣تىٍ يف  نٍ كي يى  ا ملىٍ ذى إً 
 ةو رى ػكة فً يجى تً نى  وي تٍ دى أبٍ  اؿو كى شٍ إو كى   ل       ػقفمي  حي تٍ ك فػى أى  لً قٍ النػ   يبً رً غى  كي زٍ عى كى 
 (3)ةو ػل  خً  حي بى أقػٍ  وى هي فػى  كان ٍر تػى  ي اؾى كإً           دٍ هً تى كاجٍ  كى سً فٍ نػى لً  رٍ ظي أنٍ كى  وي يى عٍ سى  عٍ دى فى 

٦تا ليس يف  كل يـو ق(: فلقد كتبت.... ٨تو الورقتُت828)ت  يبٌ ألكقاؿ تلميذه ا
 (4)."الكتب
  اإلمامة:ػ 2

ـى ق     ـى  ()جامع الزيتونة ًلإٍلًمىامىًة بًاٞتٍىاًمًع اأٍلىٍعظىمً  اإلماـ ابن عرفة  دِّ  ائىةو معكسب ستة كٜتسُتعىا
مل يقع لو تعذر عن اإلمامة يف أنو من توليو اإلمامة إىل موتو، ريب كراماتو كمن غ ، ق(756)

صالة من الصلوات إال يف أياـ مرضو؛ كغاب عن بعض الصلوات بسبب خركجو ١تصلحة 

                                                             

 .191ينظر: البستاف، مرجع سابق، ص:  ػ(1) 
 .46ا١تختصر الشامل يف علم الكالـ، مرجع سابق، ص:  ينظر: ػ( 2)
؛ نيل االبتهاج، مرجع سابق، ص: 561، ص: 1ع سابق، ج؛ اٟتلل السندسية، مرج192البستاف، مرجع سابق، ص:  ػ(3)

469 ،470. 
 .193البستاف، مرجع سابق، ص:  ػ(4)
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كبلغت مدة إمامتو ّتامع الزيتونة ٜتسُت (1)،تػيوييفِّى ًفيوً ا١تسلمُت، كغيبتو يف زمن حجو، كيف مرضو 
 (2).سنة

 ة:ػ الخطاب3
ـى  مسجد الزيتونة خطىابىة ػرٛتو اهلل  ػتوىل اإلماـ ابن عرفة   ق(772ةو )بًعمائكس كسبعُت اثنتُت عىا

 (3).لو حىت كفاتو كظل خطيبان 
ك١تا توىل اإلمامة كا٠تطابة ّتامع الزيتونة مل يرض بو أىل مدينة تونس ألنو ليس ابن بلدهتم       

« ال اتركها كال يف ا١تسجد»شي على األرض حافيا فقاؿ أال ٯت فاشًتطوا عليو شركطا فقبلها منها
 كأكؿ مرة رقي ا١تنرب قاؿ أيها الناس:

 والى فى وا سى اني كى   فٍ أى  دى عٍ بػى ا    ...... اسن نى أي  ري ىٍ د  الٍ  عي فى رٍ يػى 
 (4)والى نى  يػى ىت  ت حى  ٯتىي ملى … ء يٍ شى  بً يٍ غى  الٍ يف  وي لى  نٍ مى 

 ػ اإلفتاء:4  
ـو صٌنف يف كثَت من مهماهتا، كالغالب على كالمو االختصار، يف العل ابن عرفة إماما كاف

ثىةو كىسىٍبًعُتى  خصوصا من حُت كاليتو لإلفتاء، ،ككاف آخر عمره معتنيان بالفقو ٍبًعًمائىةو  عىاـ ثىالى  كىسى
 (5).ق(773)

و و أنو مل يبتل بفتنة القضاء مع قدرتو على ٖتصيلو، حفظان لو من ربمٍن سعادتً ف القضاء أما   
فرغب عن منصب القضاء على الرغم من كفاءتو كقدرتو على ٦تارستو،  (6).يف ًعٍلًموً لدكاـ النفع 

                                                             

 .191البستاف، مرجع سابق، ص: ؛6شرح حدكد ابن عرفة، مرجع سابق، ص: ينظر: ػ(1) 
 .380الوفيات، مرجع سابق، ص: ػ(2)
 .191ص:  البستاف، مرجع سابق، ؛6شرح حدكد ابن عرفة، مرجع سابق، ص: ػ(3)
 .367 ػ366، 1تراجم ا١تؤلفُت التونسيُت، مرجع سابق، ج ػ(4)
األعالـ، خَت الدين بن ٤تمود الزركلي، دار  ؛197، ص: مرجع سابقالبستاف، ؛ 571، ص: 1اٟتلل السندسية، ج ػ(5)

 . 43، 42، ص:7، جـ2002: مام 15طلبناف،  ػبَتكت  العلم للماليُت،
 .6رجع نفسو، ص: شرح حدكد ابن عرفة، ا١ت ػ(6)
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"كمل يرض لنفسو الدخوؿ يف الواليات بل اقتصر على اإلمامة كا٠تطابة  قاؿ صاحب الديباج:
 (1)ّتامع الزيتونة كانقطع لالشتغاؿ بالعلم".

 وػاتػوف :خامسالمطلب ال
توىف  ،حافلة باٞتٌد كاالجتهاد كالفتول كالتدريس كالتأليف يف ٥تتلف العلـوحياة بعد         

 أما شهر كفاتو ،(ـ1400/ق803ثالثة كٙتا٪تائة ) عاـدينة تونس، ٔت ػرٛتو اهلل  ػاإلماـ ابن عرفة 
كالبعض  (2).كلو سبع كٙتانوف سنة اآلخرةٚتادل شهر  يف تويفأنو ، تالميذه فقد حدده بعض

 (3).ا٪تائةٚتادل اآلخرة سنة ثالث كٙتشهر  مننو تويف ليلة ا٠تميس الرابع كالعشرين اآلخر يرل بأ
كانت يف الرابع كالعشرين من ٚتادل الثانية إال أف أكثر ا١تصادر كا١تراجع تشَت إىل أف كفاتو  

 .ق803سنة 
ب يطل ما ق( كاف شديد ا٠توؼ من أمر ا٠تا٘تة كثَتان 828يب )ت تلميذه األأثٌت عليو كقد 

، لب ذلك من األكالد الصغار أحيانان ، بل كيطيعتقد فيو خَتنا اإلسالـ ٦تنالدعاء لو  با١توت على 
 (4).ألنو مل يقًتؼ ذنبان  الصغَت مقبوال،دعاء ذلك رٔتا كاف كحجتو يف 

 :يف ذلك اكقد نظم أبيات  (5)كٙتانُت سنة كأشهران  ةككاف عمر ابن عرفة سبع
 اـ مى ب اٟتى عٍ صى  سً فٍ ى النػ  لى عى  افى هى فػى   ا       هى ػتزٍ جي  لٍ بى  ُتى انً مى الثى  تي غٍ لى بػى 
  فً يٍ طى كى   االن يى كا خى ادي عى كى      ة     لى وا ٚتيٍ ضى م مى رً صٍ اد عى آحى كى 

ى
 اـ ػنا١ت

 رٍ كي كى  اءً قى اللً  بً ًْتي    ث       ػيدً در اٟتٍى ل صى يٍ و نػى جي رٍ أى كى 
ي
 اـ ػقه ا١ت

  يف يب اء أى عى دي  قً بٍ سى لً    يل      ٚتىً  فً طٍ لي  بً ايت يى حى  تٍ انى كى كى 
ى
 (6)اـػق ا١ت

                                                             

 .332، ص: 2ج الديباج ا١تذىب، مرجع سابق، ػ(1)
 .192، ص: 2مرجع سابق، ج ،إنباء الغمر بأبناء العمر ػ(2)
تفسَت ابن  ؛230، ص: 1، مرجع سابق، جبغية الوعاة ؛243ص:  ؛2، مرجع سابق، جغاية النهاية يف طبقات القراء ػ(3)

، ص: 1، ج1لبناف، ط ػي، ٖتقيق: جالؿ األسيوطي، دار الكتب العلمية، بَتكت عرفة، أيب عبد اهلل ٤تمد بن عرفة الورغم
7. 
 .192البستاف، مرجع سابق، ص: ينظر:  ػ (4)
 .567، ص: 1اٟتلل السندسية، مرجع سابق، ج ػ (5)
 . 197البستاف، مرجع سابق، ص:  ػ(6)
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 العلمية سيرتو: لثالمبحث الثا
ذين أخذ عنهم ىذا ا١تبحث إىل التعرؼ على بعض شيوخ اإلماـ ابن عرفة، اليف سنتعرض      

تعرؼ على بعض تالميذه الذين ٛتلوا ىذه األمانة من بعده، كالكنز الذم نىذا العلم، ككذلك 
 مطالب كىي: ٜتسة يشتمل ىذا ا١تبحث على كتركو كراءه من ا١تصنفات. 

 طلبو للعلم.المطلب األول: 
 تالميذه.شيوخو ك المطلب الثاني: 
 مؤلفاتو.المطلب الثالث: 

 العقدم.مذىبو الفقهي ك  المطلب الرابع:
 العلماء فيو. مكانتو كثناء المطلب الخامس:
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 مػو للعلػطلب: المطلب األول
كاف من  الذمتلقى أكؿ تعليمو على يد كالده ك  ػرٛتو اهلل  ػ ماـ ابن عرفةـ أف اإلتقدٌ       

 كٕتويده بقراءة األئمة الثمانية. ، فقد ابتدأ قراءة القرآفالعلماء الصاٟتُت
كعلم فدرس على كبار علماء عصره بتونس ٥تتلف العلـو   شرع بعد ذلك يف طلب العلم، مثٌ 

غَتىا من ك  كالنحو، كاٞتدؿ كا١تنطق، كاٟتساب العقائد،كاٟتديث، ك  كأصوؿ الدين، أصوؿ الفقو،
 العلـو الدينية كالدنيوية.

ة ًمنػٍهيم كىاًلده، كٝتع من شيوخو الصحيحُت كا١توطأ كأخذ اٞتلٌ  اءاٍلعلم عن ٚتاعة من اٍلعلمأىخذ 
يغشى سوقا، كال  ال يف اٞتامع أك يف حلقة التدريس الرل إال يي  ككاف ،عنهم الفقو كاألصوؿ

 .انقطع لالشتغاؿ بالعلم، كالتصدر لتجويد القراءات تمعا، كال ٣تلس حاكم،٣ت
، بل كاف يطلب العلم على تلقِّي العلم على أستاذ كاحد ػرٛتو اهلل  ػابن عرفة  مل يقتصرك  

ة علماء يف كقت كاحد، فعلى سبيل ا١تثاؿ، درس الفقو الواحد أك العلمُت أك الثالثة من عدٌ 
الـ، كأيب عبد اهلل ٤تمد بن ىاركف، اإلماـ أيب عبد اهلل ٤تمد بن عبد الس  من  كاألصوؿ من كلٌ 

كدرس أصوؿ الدين على كل من ابن ( 1)،ك٤تمد بن حسن الزبيدم، كأيب عبد اهلل اآلبلي كنظرائهم
 (2).سالمة كابن عبد الس الـ

 ذ عنأخف ىل عدة بلداف لطلب العلمإبل رحل تونس  بطلب العلم ٔتسقط رأسو يكتفكمل 
٤تمد بن ٤تمد بن أٛتد بن قاسم العقباين ك العاٌلمة أخذ عن  ػ بتلمساف ػ، كاٞتزائرا١تصريُت

 (3).غَتىم كثَتك  إبراىيم الباجيب، كبطرابلس عن حلولو ا١تغراكم ك اٞتال
 :العلماءنظرتو للعلم و 

ل اهلل نساف يف الدنيا كاآلخرة، كقد جعيف إعالء درجات اإل اكبَت   إف للعلم فضال         
ف سبحانو كتعاىل طريق العلم النافع يقود إىل اٞتنة كىذا نظران لفضلو كشرفو كفضل أىلو سواء كا

                                                             

 . 332ص:، 2، جالديباج ا١تذىب، مرجع سابق ينظر: ػ(1)
 .571ص: ، 1جلل السندسية، مرجع سابق، اٟت ينظر: ػ(2)
 .572ص: اٞتزء نفسو،  ، ا١ترجع نفسو ينظر: ػ(3)
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ماـ ابن عرفة عن ىذا بل سعى إىل توجيو طالب العلم إىل الًتقي كقد  عا١تا أك متعلمان، كمل يغفل اإل
ن ذلك ما ركاه تلميذه كاف اإلماـ ابن عرفة كثَتان ما ينبو الطلبة على عظم شأف ىذا العلم، كم

فقاؿ: "كاتفق أف شيخنا مرض مرضان أشرؼ منو على ا١توت، مث نىًقوى، فدخلت أنا  الشيخ األيبٌ 
كبعض الطلبة عليو، فأخذ ٭تٌضنا على اٞتد يف الطلب كيقوؿ: العلم ينفع يف الدنيا كاآلخرة. مث 

ٍت كىي الصغرل، كاألخرل قاؿ: غشي علٌي يف مرضي ىذا فميثِّلت يل طائفتاف، إحدا٫تا عن ٯتي
عن مشايل كىي الكربل، كاليت عن ٯتيٍت ترجح اإلٯتاف باهلل عز كجل، كاليت عن مشايل ترجح الكفر 
باهلل كتورد شبها فيوقفٍت اهلل عز كجل للجواب عن تلك الشبهة ٔتا أعرؼ من قواعد العقائد، فلما 

كعلمت أف اهلل عز كجل ينفع بو يف  سيرِّمى عٍت علمت أف توفيقي لذلك إ٪تا ىو من بركة العلم،
 (1).الدنيا كاآلخرة

كمن أكجو حثو على ىذا العلم جوابو الذم أكرده عندما نقل لو أف الشيخ اإلماـ عز       
الدين بن عبد السالـ سئل على من ابتلي ٓتواطر ككساكس تشكِّكو يف دينو، كقد حكاه تلميذه 

ا عبد اهلل عرفة رٛتو اهلل يف ٣تلس تدريسو يقوؿ: إف ىذه الربزيل قائالن: " ٝتعت شيخنا الفقيو أب
الوساكس ال تىرًدي إال على ا١تقلِّدة، كأما من عرؼ التوحيد بالدليل فال تىرًدي عليو بوجو؛ ألنو حصل 
معو من العلم ما يستحيل دخوؿ التشكيك عليو، ٓتالؼ التقليد اٞتاـز من غَت دليل ألنو يقبل 

 (2).أف يشككو يف ذلك مشكك"
 ذهػتالمي و وػشيوخ المطلب الثاني:

كاسعة، نظرا لكثرة شيوخو  ثقافيةك  كحركة علمية عرفة نشاطاشهدت حياة اإلماـ ابن      
 صر الًتٚتة على بعضهم.كعليو سنق تالميذه،كتعدد 

لقد أخذ ابن عرفة عن عدد كبَت من العلماء كا١تشايخ كمن أشهر الذين درس  شيوخو: ػأوًل 
 العلماء الفضالء اآلتية أٝتاؤىم:د كالده عليهم بع

                                                             

 .62لبناف، ص:  ػإكماؿ إكماؿ ا١تعلم، أيب عبد اهلل ٤تمد بن خلفة الوشتاين األيب، دار الكتب العلمية، بَتكت  ينظر:  ػ(1)
: 1ط لبناف، ػبَتكت  اٟتبيب ا٢تيلة، دار الغرب اإلسالمي،فتاكل الربزيل، أيب القاسم بن أٛتد البلوم ، ٖتقيق: ٤تمد  ػ(2)

 .186، ص: 1ـ، ج2002
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 :اْبِن اْلَقدَّاِح  ػ1
، لو رسائل قيدت ا١تفيتالفقيو اٟتافظ بن علي بن قداح ا٢توارم التونسي أبو حفص عمر ىو 

 ػق  734)توىل قضاء اٞتماعة كتويف على ذلك سنة  مشهورة، أخذ عنو ابن عرفة الفقو عنو
 (1).ابن عبد السالـ كتوىل قضاء اٞتماعة بعده ،(ـ1333

 :اْلَقاِضي اْبُن َعْبِد السَّاَلمِ  ػ2
ماعة هبا كعالمتها اٞتقاضي  التونسي ا٢توارمأبو عبد اهلل ٤تم د بن عبد السالـ ىو        

 ،احملقق ا١تؤلف ا١تدققالعلـو العقلية كالنقلية كإماـ الفقهاء كالنحاة  الشيخ الفقيو اٟتافظ ا١تتبحر يف
 ،كىذا الشرح بالنسبة للشركح اليت عليو كالعُت من اٟتاجبتصر ابن اٟتاجب، لو شرح على ٥ت

 .ىػ  734توىل التدريس كالفتول ككانت كاليتو القضاء سنة 
حيث يقوؿ عنو  كٝتع عليو موطأ مالك كاٟتديث أخذ عنو اإلماـ ابن عرفة الفقو كاألصوؿ

د م  يب ا١تفيت ا١تدرس أيب عبد اهلل ٤تلى شيخو الفقيو القاضي ا٠تٍىطً "ٝتع ع صاحب كتاب اجملارم:
ا ٬تب لذلك من ره ٔتى آف اٍلعزيز من أىكلو ًإىلى آخقر ابن عبد الس الـ ا٢توارم رٛتو اهلل إلقاءه تفسَت ال

 (2)ك".البياف كأصوؿ الفقو كىغَت ذلعلم ة ك بي  االعتقاد كالفقو كقواعد العر اـ ٖتقيق أحك
ـي عىلىمي خ جليلة عظيمة كرٯتة منهم الشيخ كأخذ عن شيو  : "(3)"اعصّ الرّ " قاؿك  مىا األعالـ اإٍلً

ـً ابي القاض  الل وً  رسوؿ ن ةً س ًمن تعاىل كاٟتديث يف كتاًب الل و اٍلعشر عليو ككاف يقرأني عىٍبًد الس الى
 ػق  749)سنة  بالطاعوف كالزمو إىل أف تويف  الشيخ (4)،" كالزمو كثَتا كأخذ عنو علما غزيرا

 (5).(ـ1348
                                                             

 .82، ص: 2الديباج ا١تذىب، مرجع سابق، ج ؛297،ص: 1شجرة النور الزكية، مرجع سابق، جينظر:   ػ(1)
 .139برنامج اجملارم، مرجع سابق، ص:  ػ (2)
اًلًكي كىيعرؼ بًاٍبن الر ص اع ٤تيىم د بن قىاسم أىبيو عبد اهللالٌرٌصاع: ىو  ػ (3) ٔتهملتُت  ػ اأٍلٍنصىارًٌم التلمساين مث  الٌتونًسٌي ا١تغريب اٍلمى

ق درس على عدة مشايخ منهم أبو العباس أٛتد البسيلي تلميذ اإلماـ ابن 819صنعة آلحد آبائو، كلد سنة  ػمع التشديد 
ق. ينظر: الضوء 894دكد ابن عرفة، الفهرست،...تويف سنة عرفة ، توىل عدة مناصب ككيل القضاء، من مؤلفاتو: شرح ح

 .287، ص: 8الالمع، مرجع سابق، ج
 .5شرح حدكد ابن عرفة، مرجع سابق، ص:  ػ(4)
 .406نيل االبتهاج، مرجع سابق، ص:  ؛301، ص: 1شجرة النور الزكية، مرجع سابق، جينظر:   ػ( 5)
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 :األبليأبو عبد اهلل  ػ3
مة اإًلماـ العال (1)بن إبراىيم بن أٛتد العبدرم التلمساين عرؼ باألبليأبو عبد اهلل ٤تم د  ىو

 كثَتة  رحل للمشرؽ كلقي أعالمان  ىػ 681كلد سنةالعمدة احملصل الفقيو احملقق  الشيخ الفاضل، 
كىو من اٞتماعة الذين كغَته ابن عرفة ذ جلة منهم ابن خلدكف كانتفع بو أخذ عنهم، كعنو أخف

 (2).اصطفاىم السلطاف أبو اٟتسن ا١تريٍت يف السفر معو لتونس
عن  من أىم الشخصيات اليت أخذ عنها ابن عرفة، إذ تنبئ األخبار الواردة يف شأنو كيعد

حواؿ األمة األخالقية كالعلمية، إال حٌس نقد عاؿ أل إىل، إضافة شخصية متمكنة راسخة يف العلم
أف التواريخ مل تذكر لو من التآليف شيئا، كلعل ذلك راجع أساسا لرؤيتو الدكنية للتأليف، كتثمينو 

 (3)يف مقابل ذلك للٌتلقي كالٌسماع كالرِّحلة بدعول اٟتفاظ على اتصاؿ سند العلم كاٞتد يف طلبو
 (4).أذىبو بنياف ا١تدارس"ت آليف ك ا أىفسد العلم كثرة ال"إ٪ت   فكاف يقوؿ:

 (5)(.ـ 1356 ػىػ 757)سنة  ا١تغرب كتويف بفاس
ا١تعركؼ بابن اٟتباب  ،بن عمر ا١تعافرم ٭تِت٤تم د بن أبو عبد اهلل  ىو  اْبِن اْلُحَباِب: ػ4

ككاف كابن عرفة وف كغَته . أخذ عن ابن زيتاألصويل اٞتديل ا١تؤلف، نناحملقق ا١تتف ،اإًلماـ البارع،
أخذ عنو ابن  .كٖتقيقو كنقل عنو يف ٥تتصره، من تآليفو: اختصار ا١تعامل... يثٍت عليو بالعلم

  .اٞتدؿ كا١تنطق كىالن حو  (6)عرفة
                                                             

( من بالد اٞتوؼ األندلسي أم إىل الشماؿ الغريب من مدريد. Avilaبلة )نسبة إىل آ -ٔتد كموحدة مكسورة  -اآلبلي  ػ(1)
ينظر: نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب، شهاب الدين أٛتد بن ٤تمد ا١تقرم التلمساين، ٖتقيق: إحساف عباس، دار 

 244، ص: 5، ج1لبناف، ط –بَتكت  -صادر
 .319، ص: 1شجرة النور الزكية، مرجع سابق،ج ػ (2)
دراسة كٖتقيق  لتفسَت  ػٚتع، تقييد كنكت على تفسَت ابن عرفة لإلماـ أيب العباس ٤تمد بن أٛتد البسيلي  ينظر:  ػ(3)

السور)ص(، )الزمر(، )غافر(، صليحة عثماين، رسالة ماجستَت، كلية العلـو اإلسالمية قسم العقائد كمقارنة األدياف، جامعة 
 .50ـ، ص:1،2011اٞتزائر

 .603، ص: 1دسية، مرجع سابق، جاٟتلل السن ػ(4)
 .319، ص: 1شجرة النور الزكية، مرجع سابق، ج ػ(5)
قرأ عليو ٚتلة من كتاب سيبويو قراءة ْتث كٖتقيق، كقرأ عليو أكثر كتاب اإلرشاد للعميدم، كٝتع عليو ٚتلة من كتاب  ػ(6) 

 .144ع سابق، ص: اٞتمل للخو٧تي كأجازه ٚتيع ما ركاه ككتب لو ٓتطو، برنامج اجملارم، مرج
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 (1)ـ(.1348ػ 749تويف سنة )
 َىاُروَن: ابن ػ 5

اإًلماـ يف  ،ىػ 680كلد سنة ،٤تم د بن ىاركف الكناين التونسيأبو عبد اهلل ىو              
ببلوغ درجة االجتهاد  (2)كصفو ابن عرفة، ا١تؤلف ، العالمةصولوألو كعلم الكالـ ك الفقو كأصو 

شرح  :تآليف مهمة منهالو  ألندلسي،ا١تذىيب أخذ عن جلة منهم ا١تعمر أبو عبد اهلل بن ىاركف ا
 (3).لفرعي كشرح ا١تعامل الفقهية كغَتىا٥تتصر ابن اٟتاجب األصلي ك٥تتصره ا

من ميدىرِّسي جامع  كونو(4)أصوؿ الدين من الفقو كأصولو كشيئا منشيئا  ابن عرفة عنو أخذ
 (5).(ـ1349ػق  750) تويف سنة الزيتونة
 :ةاَلمسِن حمَّد بم أبو عبد اللَّو ػ 6

، الصاحل العامل الزاىد ،الشيخ الفقيو التونسي األنصارم (6)بن سالمةأبو عبد اهلل ٤تم د ىو     
ماـ ا١تقرم كابن عرفة. كاف خليفة يف اإلمامة ّتامع أخذ عن ٚتاعة، كعنو اإلً  الصاحل العابد،

    (7)ـ( .1345ػ ىػ 746 ) تويف سنة الزيتونة،
 عرضها عليو حىت أتقنها، كما أنو أخذ عنو شيئا (8)كقد كاف شيخ ابن عرفة يف القراءات      

                                                             

 .5شرح حدكد ابن عرفة، مرجع سابق، ص:  ؛300، ص: 1ج ،مرجع سابقشجرة النور الزكية،  ػ( 1)
قرأ عليو ٚتلة من كتاب التهذيب كٝتع أكثره كذلك، كٝتع عليو كثَتان من كتاب ابن اٟتاجب الفرعي، كأكثر كتاب  ػ(2) 

 .145سابق، ص: اٟتاصل كبعض احملص ل كذلك، برنامج اجملارم، مرجع 
 .5شرح حدكد ابن عرفة، مرجع سابق، ص:  ػ(3)
كتاب اٍبن   كثَتا من  عليوي كىٝتع أىٍكثىره، كىٝتع قػىرىأى عىلىٍيًو ابن عرفة  ٚتلىة من كتاب التػ ٍهًذيب يف اختصار ا١تدكنة للربذاع ػ (4)

يف أصوؿ الدين للفخر الرازم، ينظر : برنامج  حملٌصلثر كتاب اٟتٍىاًصل لألرموم يف أصوؿ الفقو، كىبىعض ااٟتٍىاًجب الفرعي، كأك
 .145اجملارم، مرجع سابق، ص: 

 .85، ص: 12معجم ا١تؤلفُت، مرجع سابق، ج ؛128، ص: 7األعالـ، مرجع سابق، ج ػ(5)
 بعض كتب الًتاجم ذكرت سلمة بدؿ سالمة . ػ(6)
 .300، ص: 1الزكية، مرجع سابق، ج؛ شجرة النور 403 ػ 402، مرجع سابق، ص: االبتهاجينظر: نيل  ػ(7)
ا مث  ختمة البن كثَت  قػىرىأى عىلىٍيًو ًْترؼ نىاًفع يف أىربع ختمات ختمتُت ًبًركىايىة كرش كختمة ػ(8)  ًبًركىايىة قالوف كختمة بًاٍٞتمًع بىينهمى

لدكرم مث  ختمة كاملة ٚتعا بالقراءات بًاٍٞتمًع بُت ركايتيو مث  ختمتُت أليب عمرك كختمة للسوسي كختمة باٞتمع بينو كىبىُت ا
 .  141. برنامج اجملارم، مرجع سابق، ص:الس بع مث  ختمة بًقراءة يعقوب
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 (1).من أصوؿ الدين ك الفقو ك أصولو
  :(2)الوادي آشي ػ 7

٤تمد بن قاسم بن ٤تمد بن أٛتد بن إبراىيم بن حساف القيسي ىو ٤تمد بن جابر بن     
كيلقب مشس الدين،  ،عبد اهلل يكٌت أبا ،، التونسي االستيطافق673آشي األصل، كلد سنة الواد

كنقب  ،كاستكثر من الركاية ،كلد كنشأ بتونس كجاؿ يف البالد ا١تشرقية كا١تغربية .كيعرؼ بابن جابر
مث قدـ األندلس ككاف ٤تدثان  .حىت أصبح ٚتاعة ا١تغرب كراكية الوقتكقيد الكثَت  ،عن ا١تشايخ

 ،ىػ746قرأ كحٌدث باٟتـر النبوم سنة كأ ؛لو معرفة بالنحو كاللغة كاٟتديث كرجالومقرئان ٣تودان، 
 كلو أسانيد كتبأربعوف حديثا  :يف حديثية منهاكأفاد كاستفاد من أعالـ يطوؿ ذكرىم، لو تآل

كبعض رسالة القشَتم، ٝتع ابن عرفة عليو صحيح البخارم كمسلم (3).ن مؤلفيهاا١تالكية يركيها ع
 (4).كأجازه إجازة عامة يف ٚتيع ما ٭تملو كيركيو

كأجازه إجازة عامة  القشَتم، رسالة كبعض(5).ـ(1348ق ػػػػػ 749) كتويف بالطاعوف سنة  
 (7).(ـ1348ػى749سنة )بالطاعوف  كتويف (6)،يف ٚتيع ما ٭تملو كيركيو

 
 
 

                                                             

تفقها كىقرأ عليو كتاب التػ ٍيًسَت  إكعرض عىلىٍيًو حرز اأٍلىمىاين كالعقيلة كاٞتزكلية كاألسرار اٍلعىٍقًلي ة كىٝتع عىلىٍيًو ٚتلىة من اٍلموط ػ(1)
ا ا من تأليفو ًفًظ أيب عىٍمرك كىاٍلكىايف أليب عبد اهلل بن شيرىٍيح كمفرديت يػىٍعقيوب الدانية الشر٭تية كىقػىرىأى عىلىٍيًو مفردتو بًاٍٞتمًع بىيلًٍلحى نهمى

عىايل كىٚتيٍلىة م ٍرشىاد أليب اٍلمى يًني ة اًلٍبًن ا٠تٍىًطيب كهتذبيو كىقػىرىأى عىلىٍيًو ٚتلىة من تػىٍفرًيع اٍبن اٍٞتالب كىٚتيٍلىة من كتاب اإٍلً ن ا١تعامل الدِّ
ازىهي  يع مركياتوٞتى كىأىجى  ا١ترجع نفسو، الصفحة نفسها كما بعدىا. .ًميع ذىًلك كىٚتًى

 رٝتت يف غاية النهاية ىكذا "الوادياشي" كيف الديباج "الوادم آشي". ػ(2)
غاية النهاية، مرجع  ؛302، ص: 1، جشجرة النور، مرجع سابق؛ 299، ص: 2الديباج ا١تذىب، مرجع سابق، ج ػ(3)

 .106، ص: 2سابق، ج
 .144برنامج اجملارم، مرجع سابق، ص: ينظر:  ػ(4)
 .302، ص: 1، مرجع سابق، جالزكية شجرة النورينظر:  ػ(5)
 .144برنامج اجملارم، مرجع سابق، ص: ينظر:  ػ(6)
 .302، ص: 1، مرجع سابق، جالزكية شجرة النورينظر:  ػ(7)
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 :أبو عبد اهلل السَّطِّيِّ  ػ 8
اٍلميحىقق الفرضي  ،حافظ ا١تغرب ،اإًلماـ الفقيو ،يِّ طِّ الس  أبو عبد اهلل ٤تم د بن سليماف  ىو    
: تعليق على ا١تدكنة كشرح على لو ف أحفظ الناس للمذىب كأفقههم فيو؛ككا شيخ الفتول ،ا١تدقق

 (2)(.ـ 1349ػ ق750سنة ) (1)تويف غريقا اٟتوفية كغَتىا.
 كتذكر كتب الًتاجم أف اإلماـ الس طِّيِّ ىو شيخ اإلماـ ابن عرفة  يف علم الفرائض أخذىا عنو  

 (3).حىت أتقنها دراسةن كعمالن 
  :ابن علوان ػ9
ىو أبو العباس أٛتد بن ٤تمد بن علواف التونسي، الشهَت با١تصرم، الفقيو  العامل الزاىد     

ق العمدة، من تآليفو: شرح اٞتالب ا١تسمى بلباب اللباب، كمن ٥تتصراتو اإلماـ، ا١تؤلف احملق
اقتطاؼ األكف من الركض األنف، كاختصاره لكتاب أنوار القلوب من العلم ا١توىوب، كاختصاره 

 ػ ق787 )إىل أىل علم التصوؼ، إىل غَت ذلك من تعاليقو ٨تو األربعُت تصنيفان، تويف سنة
 (4).الفقو ة أصوؿ؛ قرأ عليو ابن عرف(ـ1385
ىو األستاذ الربكة ٤تمد بن حسن بن عبد اهلل القرشي  محمد بن حسن الزبيدي: ػ10

 الزبيدم، العامل الصاحل الزاىد كالزبيدم نسبة لقرية بساحل ا١تهدية، أبو عبد اهلل أحد الشيوخ

                                                             

طفاه أبو اٟتسن ا١تريٍت مع ٚتاعة من العلماء بصحبتو حُت سفره لتونس كأقاـ هبا ٨تو العامُت مث ١تا رجع ْتران غرؽ يف اص ػ(1)
 .318، ص: 1سواحل ّتاية مع من غرؽ من الفضالء بأسطوؿ السلطاف ا١تذكور، شجرة النور، مرجع سابق، ج

شجرة النور، مرجع سابق،  ؛130ارم، مرجع سابق، ص: برنامج اجمل ؛408ينظر: نيل االبتهاج، مرجع سابق، ص: ػ (2)
 .318ص: 

عليو ٚتلىة من كتاب التػ ٍهًذيب ًقرىاءىة ْتث كىنظر كًٚتيع كتاب القىاضي أيب اٍلقاسم اٟتويف قراءة ْتث كىٖتىًٍقيق ألحكامو  قرأ ػ (3)
. برنامج اجملارم، عمالو الثالثة اٍلعدد كالكفات كاٞترب كا١تقابلةالفقهي ة كتصوير ألحكامو الفقهية كتصوير ألعمالو اٞتٍيٍزئًي ة بأنواع أى 

 .145مرجع سابق، ص: 
كحلية االبتهاج، بدر الدين ٤تمد بن عمر القرايف، ؛ توشيح الديباج، 325، ص: 1ينظر: شجرة النور، مرجع سابق، ج ػ(4)

؛ شرح حدكد ابن عرفة، مرجع 54، ص: ـ2004ػق 1425: 1مصر، ط ػعمر، مكتبة الثقافة الدينية، القاىرة  ٖتقيق:  علي
 .5سابق، ص: 
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 (1)ق(.740، كقد أخذ ابن عرفة الفقو على يديو؛ تويف عاـ أربعُت سبعمائة) الفضالء
  :حمد الرصافيأ ػ11
ككاف مولده  ىو أبو العباس أٛتد بن عبد اهلل األنصارم، ا١تعركؼ بالرصايف، شيخ صاحل،      

ٔتدينة مرسية، عاـ ٜتسُت كستمائة، لو حظ من اآلداب كافر، كإماـ ناظم ناثر، أخذ أبو العباس 
كإبراىيم التلمساين األنصارم ، الرصايف عن أيب القاسم العزيف كأيب اٟتسُت بن أيب الربيع القرشي، 

 (2)ق، قرأ عليو ابن عرفة ٚتيع كتاب التيسَت كأجازه ٚتيعان.736كلقيو خالد البلوم بتونس سنة 
  ابن برَّال: ػ12

الضابط  ا١تقرئىو أبو عبد اهلل ٤تمد ابن سعد بن أٛتد بن بػير اؿ األنصارم، الشيخ الصاحل       
يف القراءات كاف إماما بأنو   أثٌت عليو عنو ابن خلدكف الذم  ق؛ ك٦تن أخذ668احملقق، كلد سنة 

ال يلحق شأكه، قرأ عليو ابن عرفة كتاب اهلل العزيز بالقراءات السبع يف ختمة كاملة ٚتعان بُت 
ها ا١تأثورة، كعرض عليو حرز األماين كقرأ عليو التيسَت، كقرأ عليو  العقيلة ركاياهتا ا١تشهورة من طيرق

 (3)ميع ما ٭تملو كيركيو.ّتع ذلك ك ميّتكأجازه 
 ابن الصباغ:  ػ13

بن الصباغ ا١تكناسي، عامل مربز يف ا١تعقوؿ كا١تنقوؿ، كاف ٦تن حضر إىل  ىو ٤تمد بن ٤تمد       
تنس من العلماء يف اٟتملة ا١ترينية، ك٦تن توفوا  يف غرؽ أسطو٢تا يف رحلة العودة، ذكره ابن خلدكف 

مالك، تويف سنة ٜتسُت كسبعمائة  إعرفتو باٟتديث كرجالو، كموطيف التعريف كأثٌت على م
 (4)ق(.750)
 

                                                             

؛ نيل 331، ص: 2؛ الديباج ا١تذىب، مرجع سابق، ج687، ص: 1ينظر: اٟتلل السندسية، مرجع سابق، ج ػ(1)
 .396االبتهاج، مرجع سابق، ص: 

 .146 ػ 145 ، برنامج اجملارم، مرجع سابق، ص:804، 801، ص: 1ينظر: اٟتلل الستدسية، مرجع سابق، ج ػ(2)
 .615؛ اٟتلل السندسية، مرجع سابق، ص: 142ينظر: برنامج اجملارم، مرجع سابق، ص:  ػ(3)
، 4ا١تغرب، ج ػينظر: الفكر السامي يف تاريخ الفقو اإلسالمي، ٤تمد بن اٟتسن اٟتجوم الثعاليب، ادارة ا١تعارؼ، الرباط  ػ(4)

 .410يل االبتهاج، مرجع سابق، ص: ؛ ن597، ص: 1؛ اٟتلل السندسية، مرجع سابق، ج80ص: 
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 تالميذه: ػثانياً 
كاف اإلماـ ابن عرفة الى ٯتل من التدريس كإٝتاع اٟتىًديث كىاٍلفىتٍػوىل مىعى اٞتٍىاللىة ًعٍند     

فقد  (2)لفرائض كاٟتساب.اية كالبياف كا١تعاين كالقراءات ك برع يف األصوؿ كالفركع كالعرب(1)السٍُّلطىاف،
كاف يقعد للتدريس ٔتدرستو بتونس من بعد صالة الغداة إىل الٌزكاؿ، ككاف يقرئ فيها فنونا يبتدئها 

 (3)ف مقاعد الطلبة يف دركسو ييقضى ٢تم هبا عند التشاحح.إبالتفسَت، حيث يقوؿ أحدىم 
ئض كاٟتساب، كعلم ا١تنطق كغَت كاف إمامان يف علـو القرآف، ٣تِّدان يف العربية كاألصلُت، كالفرا

 ذلك، كلو يف ذلك تآليف مفيدة. 
 نذكر منهم ما يلي:  (4)ج على يديو ٚتاعة من العلماء األعالـ كقضاة اإلسالـ.ٗتر 
  الحافظ ابن حجر العسقالني: ػ 1

 العسقالين الكنايند الشهىاب أبو اٍلفضل م د بن ٤تيىم د بن علي بن أٛتد بن علي بن ٤تيى أٛت ىو
 ،هَت اإلماـالش ،َتاٟتٍىاًفظ الكب ،لقب لبىعض آبىائًوً  كىو ،اٍلمىٍعريكؼ بًاٍبن حجر الشافعي ،القاىرم

ر، ٔتص ق773كلد يف ثاين عشر شٍعبىاف سنة  ،األزمنة ا١تتأخرةعللو يف ا١تنفرد ٔتعرفة اٟتديث ك 
، من برع يف  ،اٍبن تسع فحفظ القرآف كىو ،أكصيائوأحد  يما يف كنفكنشأ هبىا يت ٚتيع العلـو

يف تويف  تصانيفو: فتح البارم يف شرح صحيح البخارم، لساف ا١تيزاف، هتذيب التهذيب، كغَتىا
 (5)ق. 852اٍٟتج ة سنة  ذمأىكىاًخر 

 (6) ككتب يل خطو ١تا حج...".أجاز يل "ذكر ابن حجر أنو أخذ عن اإلماـ ابن عرفة فقاؿ:

                                                             

 .240، ص: 9الالمع، مرجع سابق، ج الضوء ينظر: ػ(1)
 .229، ص:1بغية الوعاة، مرجع سابق، ج ينظر: ػ(2)
 .570، 563، ص: 1ج اٟتلل السندسية، مرجع سابق، ػ(3)
 .332ػ 331ص: ، 2جالديباج ا١تذىب، مرجع سابق،  ػ(4)
طبقات  ؛316، ص: 1الضوء الالمع، مرجع سابق، ج؛ 92 ػ 87، ص: 1البدر الطالع، مرجع سابق، ج ينظر: ػ (5)

 ػصنعاءمكتبة االرشاد،  ،عبد اهلل ٤تمد اٟتبشي ،صلحاء اليمن ا١تعركؼ بتاريخ الربيهي، عبد الوىاب بن عبد الرٛتن الربيهي
 .178، ص: 1. األعالـ، مرجع سابق، ج339اليمن، ص: 

 .192، ص: 2إنباء الغمر، مرجع سابق، ج ػ(6)
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  عيسى الغبريني : ػ2
يسى بن أٛتد بن ٤تم د الغربيٍت التونسي، قاضي اٞتماعة هبا كعا١تها ىو أبو مهدم ع      

العامل اٞتليل ا١تعظم أكحد أىل  ،بعد ابن عرفة كحافظها (1)كصاٟتها كخطيبها ّتامعها األعظم
كىو أكرب أصحابو كأجلهم، كيل قضاء تونس  أخذ عن ابن عرفة كغَته، ،زمانو علمان كدينان كفضالن 

 ونة.كإمامة جامع الزيت
ككصفو تلميذه أبو القاسم بن ناجي بأنو ٦تن يظن بو حفظ ا١تذىب بال مطالعة، كبالغ يف      

 ػىػ  815ـ( أك سنة )1410 ػق  813تويف يف ربيع الثاين سنة ) الثناء عليو يف غَت موضع،
 (2).ـ(1412

 أبو عبد اهلل الوانوغي: ػ 3
ا١تا كاف عنزيل اٟترمُت الشريفُت،   ،لتوزرما بن أٛتد الوانوغيأبو عبد اهلل ٤تم د  ىو     

كقيل  ،ق759 كلد سنة بالتفسَت كاألصلُت كالعربية كالفرائض كاٟتساب كاٞترب كا١تقابلة كا١تنطق،
يرىاد للتدريس كالفتولفيد الذكاء، سريع الكىكاف شد ،ابتونس كنشأ هب ق755سنة  ،هم، حسن اإٍلً

 ىػ 819)تويف ٔتكة سنة . ، كغَتىاالعلم يف فنوفكأسئلة  ـ،ن عبد الس الكىلو تأليف على قواعد اب
 (3)(.ـ1416ػ

َت كاألصلُت، تلمذ على اإلماـ اٍبن عىرىفىة، كأخذ عنو الفقو كىالت فسكصرح صاحب البغية أنو ت  
 (4).كا١تنطق

                                                             

استناب ابن عرفة كقت سفره للحج على إمامة جامع الزيتونة، مث استقل باإلمامة ا١تذكورة بعد كفاتو كبقي عليها حىت  ػ(1) 
 .298، ص: 1تويف ليلة السبت سابع عشرين من ربيع الثاين عاـ ٜتسة عشر كٙتا٪تائة، ينظر: نيل االبتهاج، مرجع سابق، ج

؛ أعالـ اٞتزائر 350، ص: 1؛ شجرة النور الزكية، مرجع سابق، ج297، ص: 1ج مرجع سابق، ،نيل االبتهاجينظر:  ػ( 2)
ـ، 1980 ػق 1400: 2لبناف، ط ػمن صدر اإلسالـ حىت العصر اٟتاضر، عادؿ هنويض، مؤسسة نويهض الثقافية، بَتكت 

 .250ص: 
طبقات ا١تفسرين،  ؛350، ص: 1شجرة النور الزكية، مرجع سابق، ج ؛31، ص: 1ينظر: بغية الوعاة، مرجع سابق، ج ػ(3)

 .62، ص: 2مرجع سابق، ج
 .32، ص: 1بغية الوعاة، مرجع سابق، ج ػ(4)
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 بي: األأبو عبد اهلل  ػ 4
، العالمة األصويل ،ققرع احملالبا، الوشتايتا١تعركؼ باأليب  (1)أبو عبد اهلل ٤تم د بن خلفىو   

 . النظار الراكية ا١تؤلف الفقيو ا١تتفنن من قراىا نسبتو إىل "آبىٍو" عامل باٟتديث، من أىل تونس،
كثرة اجتهاده   ابن عرفة على عوتبكقد  ،ابن عرفة الزمو كبو انتفع من نبغاء تالميذ اإلماـ

كيف أناـ كأصبح بُت أسدين   "قاؿ:ف ،قوكإتعابو لنفسو يف النظر كا١تراجعة إلعداد درسو يف الف
، كذك د من ىذا أنو ذك عقل ٖتليلي ناقدكيستفا ،"ْتفظو كنقلو (2)األيب بفهمو كعقلو كالربزيل
صحيح  على شرح :لو كىكىصفو اٍبن حجر بًأىن وي عىامل اٍلمغرب با١تعقوؿ؛ ملكة جيدة يف االستنباط،

  (3).(ـ1424ػق  828تويف سنة ). .،.شرح ا١تدكنة  اه إكماؿ اإلكماؿ،مسلم ٝت  
مفتيها  ،أبو القاسم بن أٛتد الربزيل البلوم القَتكاين مث التونسي ىوأبو القاسم البرزلي: ػ 5

كأستاذ  ،كعمدة أىل التحقيق كالرسوخ ،شيخ الشيوخ ،كحافظها كإمامها باٞتامع األعظم ،كفقهيها
 النظار إليو ا١تفزع يف الفتول. ،الفقيو اٟتافظ للمذىب ،كقدكة اٞتهابذة ،األساتذة

كأجازه إجازة عامة، أخذ عنو علمو كىديو  ،الزمو ٨تو أربعُت سنةك ابن عرفة،  اإلماـ أخذ عن
اٟتاكم يف ، : جامع مسائل األحكاـ ٦تا نزؿ من القضايا للمفتُت كاٟتكاـلو  (4).كطريقتو
 (5).ةسن 103 اىزعن عمر ين ،(ـ1440ػق 844سنة )ىػ أك  841تويف سنة ... ،النوازؿ
 
 

                                                             

ا فىاءجاء يف نيل االبتهاج كالبدر الطالع "خلفة"  ػ (1) ـ كىبعدىى ، ك"خلف" يف شجرة النور ًبكىٍسر ا٠تٍىاء اٍلميٍعجىمىة كىسيكيوف الال 
 الزكية.

 والية.ستأيت ترٚتتو يف الفقرة ا١ت ػ(2)
شجرة النور، مرجع سابق،  ؛169، ص:2ج البدر الطالع، مرجع سابق، ؛487ينظر: نيل االبتهاج، مرجع سابق، ص: ػ(3)

 .37، ص: 1، جمرجع سابق؛ تراجم ا١تؤلفُت التونسيُت، 115، ص:6؛ األعالـ، مرجع سابق، ج353، ص: 1ج
أ، كالشفا للقاضي عياض، كعلـو اٟتديث البن الصالح، قرأ عليو بعض صحيح مسلم، كٚتيع صحيح البخارم، كا١توط ػ (4)

 .87، ص: 1كٚتل ا٠تو٧تي يف ا١تنطق، ككثَتا من احملصل لألرموم.. كغَتىا ينظر: تراجم ا١تؤلفُت التونسيُت، مرجع سابق، ج
 .173 ػ171، ص:5األعالـ، مرجع سابق، ج ؛352، ص: 1ينظر: شجرة النور الزكية، مرجع سابق، ج ػ(5)
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 اْبن نَاِجي: ػ 6
اإًلماـ الفقيو،  ي،الكقىرىًكم ا١تال قاسم بن عيسى بن ناجي التنوخي القَتكاين،ىو أبو الفضل   

النظار الفاضل، القاضي العادؿ، ا١تؤلف العارؼ باألحكاـ كالنوازؿ. توىل  اٟتافظ للمذىب،
َتكاف؛ أخذ عن أئمة منهم ابن عرفة تبسة كسوسة كالق :قضاء ّتهات كثَتة من إفريقية مثلال
 . كثَت  كغَتىم كالوانوغي لربزيل كاأليبٌ كا تالمذتوك 

كتآليفو معو ؿ عليها يف ا١تذىب. تويف  ،كغَت ذلكشرح على الرسالة كشرحاف على ا١تدكنة  لو
 (1).(ـ1434 ػ ػى838بالقَتكاف سنة )

 البسيلي: ػ7
من أىل تونس كقيل  الفقيو ا٠تَت الشيخ الفاضل،اإًلماـ  ىو أبو العباس أٛتد بن عمر البسيلي

أخذ عن ابن عرفة كأيب العباس  ، ككانت عائلتو مستقرة بتونس العاصمة؛من أىل ا١تسيلة باٞتزائر
ده عن ابن عرفة، البطرين كابن خلدكف كأيب مهدم عيسى الغربيٍت كغَتىم، لو تقييد يف التفسَت قيٌ 

 .ىػ  785ابن عرفة سنة  فيو فوائد مهمة كنكت ككاف حضوره عند
ٝتع بذلك األمَت الفقيو  ١تا :كىي االبتهاجكلو فيو قصة مذكورة يف نيل  (2)،ىػ 830تويف سنة 

اٟتسُت ابن السلطاف أيب العباس اٟتفصي، فراسلو فيو كطلبو منو فامتنع كماطلو أيامنا، مث  أرسل إليو 
لشيخ صاحب الًتٚتة اٞتٌد يف األمر أخذ منو كأمر رسلو أف ال يفارقوه حىت يسٌلمو ٢تم، فلما رأل ا

كمات األمَت أيضنا كبيع التقييد  ،من سورة الرعد إىل الكهف كدفع ٢تم الباقي، فمشوا بو مث مات
يف تركتو، فسافر بو مشًتيو إىل بالد السوداف، فبقي أىل تونس ال شعور ٢تم بو، فلذلك كاف أصل 

ا نيسىًخو من نسخة السوداف، كمن ىناؾ انتش ر، كقد كاف الشيخ ١تا طولب بو اختصر منو تقييدن
ا، كىو موجود بيد الناس  (3).صغَتنا جدن

                                                             

نيل االبتهاج،  ؛352، 1شجرة النور الزكية، مرجع سابق، ج ؛691، ص: 1نظر: اٟتلل السندسية، مرجع سابق، جي ػ(1)
 .364مرجع سابق، ص: 

  71ػ70، ص: 1معجم ا١تفسرين، مرجع سابق، ج ؛361، ص: 1ينظر: شجرة النور الزكية، مرجع سابق، ج ػ(2) 
 .115نيل االبتهاج، مرجع سابق، ص:  ػ(3) 
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 السالوي:  ػ8
 األئمة كبو اشتهر الفقيو الصاحل األفضل، أحددريسي السالكم، ىو أبو القاسم الشريف اإل     

، يف شرح ا١تدكنة عنو كبغَته كعنو ابن ناجي كنقل عنو ابن عرفة، أخذ األعالـ، من أكابر تالميذ
مسلم يف  صحيح تقييد يف التفسَت عن ابن عرفة يف ٣تلدين كإكماؿ اإلكماؿ على :تآلفيوكمن 

 (1)٣تلد ضخم كبَت اقتصر فيو غالبنا على أْتاث ابن عرفة كأصحابو.

 ابن قنفذ القسنطيني:   ػ9
 كيعرؼ بابن قنفذ،، أٛتد بن حسن بن علي الشهَت بابن ا٠تطيب القسنطيٍت ىو أبو العباس      

أخذ عن أئمة كأيب القاسم الشريف  ،ىػ 740مولده يف حدكد  ،قاضي قسنطينةاإلماـ العالمة 
  كثَت.  مكغَتىأيب عبد الل و بن عرفة، ك 

شرح الطالب يف أسٌت ا١تطالب، الفارسية يف مبادئ  يف فنوف منها: لو مؤلفات كثَتة         
أنس الفقَت ، ك من اٟتساب كالفرائض، ككتاب بغية الفارض لكن ما، كشرح ألفية ابالدكلة اٟتفصية
 (2).(ـ1407ػ ق 810)كتويف سنة  ترٚتة الشيخ أيب مدين كأصحابو، كعز اٟتقَت يف

  ابن علوان: ػ 10 
إًلماـ العامل ا ان مولد أبو عبد اهلل ٤تم د بن أٛتد بن ٤تم د بن علواف الشهَت با١تصرم التونسي       

أيب عرؼ بابن علواف ا١تتقدـ أبوه، أخذ عن أبيو، كعن اإلماـ  فقيو الرحاؿ الشيخ الصاحل.الراكية ال
القاسم الغربيٍت كا٠تطيب ابن مرزكؽ كابن عرفة كغَتىم من أئمة ا١تشرؽ كا١تغرب لو تآليف يف 

 (3).(ـ1423ػ ىػ 827)تويف سنة  االجتماع على الذكر.
 

                                                             

 .361، ص: 1شجرة النور الزكية، مرجع سابق، ج ؛368ص: مرجع سابق، ، يل االبتهاجننظر: ي ػ( 1)
أيب العباس أٛتد بن ٤تمد ا١تكناسي، ٖتقيق: ٤تمد األٛتدم أبو النور، دار الًتاث، القاىرة، ا١تكتبة ينظر: درة اٟتجاؿ،  ػ(2)

النور الزكية، مرجع سابق،  ؛ شجرة110؛ نيل االبتهاج، مرجع سابق، ص: 121، ص: 1، جـ1970، العتيقة، تونس
 .360، ص: 1ج
؛ شجرة النور الزكية، مرجع 106؛ نيل االبتهاج، مرجع سابق، ص: 170ينظر: توشيح الديباج، مرجع سابق، ص:   ػ(3) 

 .665، ص: 1؛ اٟتلل السندسية، مرجع سابق، ج351ػ 350، ص:1سابق، ج
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 لباجي:الي اذّ أبو الفضل محمد بن محمد المش ػ11
كبو عرؼ البجائي عالمتها بن ٤تمد بن عبد الصمد ا١تشذايل،  ٤تمد بن أيب القاسمىو           

 ؛المة احملقق النظار الورع الزاىدالفقيو الع ،كفقيهها كإمامها كخطيبها كمفتيها كصاٟتها ك٤تققها

عن أبيو بل ترقى معو يف شهر با١تشذايل، بفتح ا١تيم ا١تعرفة كشد الذاؿ، نسبة لقبيلة من زكاكة أخذ 

 فقو كغَته.ككاف إمامنا كبَتنا مقدمنا على أىل عصره يف ال ،بعض شيوخو

لو فتاكل نقلت يف ا١تعيار كا١تازكنية كأٌلف تكملة حاشية أيب مهدم الوانوغي على ا١تدكنة يف   

ٟتاجب غاية اٟتسن كالتحقيق تدؿ على إمامتو كاختصر البياف البن رشد رتبو على مسائل ابن ا

كشرحو يف أربعة أسفار غاية يف التحقيق كاختصر أْتاث ابن عرفة اليت يف ٥تتصره ا١تتعلقة بكالـ 

 (1)ـ.1461ػ ىػ 866ابن شاس كابن اٟتاجب كشرحو مع زيادة. تويف ببجاية سنة 

 القلشاني: ػ12
ٞتماعة بتونس قاضي ا ،أبو عبد اهلل ٤تم د بن عبد اهلل القلشاين الباجي مث التونسيىو         

، بيتو معركؼ بالعلم كالفضل ىػ753يف ذم القعدة سنة كلد العالمة احملقق النظار اٟتافظ اإلماـ، 
ة كأيب العباس بن حيدرة أخذ عن ابن عرف؛ صاٟتان  التدريس با١تدرسة العينقية، ككاف عا١تان توىل 

 (2).(ـ 1432 ػق  836 ) كغَت٫تا، كتويف يف ربيع الثاين سنة
 مرزوؽ الحفيد:ابن  ػ13

ىو أبو الفضل ٤تمد بن أٛتد بن ٤تمد بن أٛتد بن ٤تمد بن أيب بكر بن مرزكؽ العجيسي،  
 التلمساين الشهَت باٟتفيد اٟتجة اٟتافظ ا١تتفنن ذك التآليف كالفتاكل السائرة ا١تذكورة يف ا١تعيار

                                                             

 .379، ص: 1ر الزكية، مرجع سابق، ج؛ شجرة النو 538ينظر: نيل االبتهاج، مرجع سابق، ص:  ػ(1)
؛ اٟتلل السندسية، 91؛ الفكر السامي، مرجع سابق، ص: 352، ص:1ينظر: شجرة النور الزكية، مرجع سابق، ج ػ(2)

 .672، ص: 1مرجع سابق، ج
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كلو كغَته،  بخارمكغَته، كلو شرح على التهذيب كشرح على ٥تتصر خليل، كشرح على صحيح ال
 (1).ق(842) ثنُت كأربعُت كٙتا٪تائةتويف سنة ا، أراجيز يف علـو النحو كاٟتديث كالقراءات كغَتىا

 ابن الشماع: ػ14
الفقيو  هر بالشماع ا٢تنتايت التونسي، الشيخ الصاحل العالمةتشاىو أبو العباس أٛتد بن ٤تم د    

نقل  ؛ة كغَته كعنو أبو زيد الثعاليب كغَتهأخذ عن ابن عرف خطيب جامع القصبة، احملقق 
  (2).(ـ 1429 ػق  833 )تويف سنة الونشريسي يف ا١تعيار جلة من فتاكيو.

أخذ عنهم الكثَت، ٟتبو كشغفو الدائم بالعلـو  نالذياألجالء أىم شيوخو  ىم ىؤالء       
ة اليت مكثها يف التدريس، كا١تعارؼ؛ كأما تالميذه الذين درسوا عليو فخلق كثَت نظران لطوؿ ا١تد

فمن اٞتزائر أبو العباس البسيلي، كمن ا١تغرب أبو  ككثرة توافد الطلبة عليو من تونس كخارجها، 
حامد بن ظهَتة  وأبالقاسم السالكم، كأبو عبد اهلل ا١تشذايل، كمن ا١تشرؽ ابن حجر العسقالين، ك 

 ا١تكي، كمشس الدين بن عمار ا١تصرم كغَتىم كثَت.
 فاتوػب الثالث: مؤلالمطل
جهودان جٌبارة يف ٣تاؿ التأليف، فعلى الرغم من  -رٛتو اهلل  -لقد بذؿ اإلماـ ابن عرفة       

قد ألف التآليف ف ،اشتغالو باإلمامة، كبالتدريس كاإلفتاء، فإٌف إنتاجو يف ٣تاؿ التأليف مل يتوقف
كيف ىذا  ،ربة كا١تشارقةاتو ا١تغمن طلب كأثٌت عليو الكثَت، تفع هبا أىل ا١تشرؽ كا١تغربتالفائقة ان

تآليف عجيبة كمصنفات غريبة منها تأليفو  ػ رضي اهلل عنو ػكألف  " الشأف يقوؿ عنها أحدىم:
الفقهي مل يسبق بو يف ٖتقيقو كهتذيبو كٚتعو كأْتاثو الرشيقة كحدكده الدقيقة كما فيو من معجزات 

قو منتشرة كتأليفو ا١تنطقي فيو من القواعد كالفوائد ما أْتاثو ا١تبتكرة كفوائده اليت ىي يف كل أكرا

                                                             

 ؛ ىدية العارفُت90، ص: 4؛ الفكر السامي، مرجع سابق، ج50، ص: 7ينظر:  الضوء الالمع، مرجع سابق، ج ػ(1) 
، مرجع إٝتاعيل بن ٤تمد أمُت بن مَت سليم الباباين، دار إحياء الًتاث العريب، بَتكت ػ لبناف ،ٝتاء ا١تؤلفُت كآثار ا١تصنفُتأ

 .191، ص: 2سابق، ج
 .208، ص: 3؛ تراجم ا١تؤلفُت التونسيُت، مرجع سابق، ج352 ػ 351، ص: 1ينظر: شجرة النور الزكية، ج ػ(2)
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يعجز عنو كبار الفحوؿ على صغر جرمو ككثرة علمو كتأليفو الفرضي كتأليفو األصويل الديٍت 
 (1)".كالفقهي كغَت ذلك من إمالءاتو يف األحاديث النبوية كاآليات القرآنية كاألحكاـ الشرعية 

 : عناوين مؤلفاتو المشهورةكىذه  
 تفسير ابن عرفة:  ػ 1

كاف ابن عرفة طيلة نصف قرف أك أكثر غَت منقطع عن درس التفسَت كلما انتهى ختمة          
 من درس ابن عرفة تفسَت نفيس: حيُّ  فى و  كعلى ىذه الطريقة، تكى ، منو أعاد ختمة جديدة

:" فلم يًتؾ ابن (3)ققو٤ت كدهما أ اكىذ (2)،فوائدا١تباحث، مستقل األنظار، متُت ا١تباين، غزير ال
عرفة  موضعا فيو كالـ فقو إال علق عليو، كمل يًتؾ كذلك موضعا فيو جوانب لغوية إال تكلم فيها، 

ىو ٓتط ابن عرفة ا يف كتابنا ىذا على أصل ٥تطوط ك فهو ْتق كتاب ال غٌت عنو.... كقد اعتمدن
 اعتمدنا عليها كقد اختصرىا اليت (4)منقولة من ىذا التفسَت أك ىذه النسخة أهناكلكن الواضح 

ا١تتضمن خالصة  ،َتالشيخ ابن عرفة بنفسو كتابة ىذا التفس فلم يتوؿ ،(5)حد كبَت" إىلتالميذه 
كفوائده حىت  ،دكا أمايل شيخهمي  قى فػى  ،ىم الذين اضطلعوا بذلك كلكن طلبتو ،دركسو القيِّمة

 (6).خرجت تفسَتا يينسب إليو
 
 
 

                                                             

 .5مرجع سابق، ص:  شرح حدكد ابن عرفة، ػ(1)
، 104ـ، ص: 1970 ػق 1390ينظر: التفسَت كرجالو، ٤تمد الفاضل بن عاشور، ٣تمع البحوث اإلسالمية، مصر،  ػ(2)

106. 
 جالؿ األسيوطي، كىي الطبعة اليت استخرجت منها آراؤه العقدية كسيأيت الكالـ عنها بالتفصيل. ػ (3)
ـ، 2008: 1لبناف، ط ػجالؿ الدين األسيوطي، دار الكتب العلمية، بَتكت يقصد هبا "تفسَت ابن عرفة ، ٖتقيق:  ػ (4)

 .ا كسيأيت الكالـ عنها الحقان كحو٢تا يدكر موضوع ْتثن
 .4، ص: 1سابق، ج صدرػ تفسَت ابن عرفة، م(5)
 .106التفسَت كرجالو، مرجع سابق، ص:  ػ(6)
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 :المختصر الشامل ػ 2
قاؿ يف  ، حيثيف كتابو طوالع األنوار (1)اب يف العقيدة ألفو على طريقة البيضاكمكىو كت 

، بواضح األدلة ك الربىاف رأيت أف ىو ا١توصل إلدراؾ حقيقة اإلٯتاف ١تٌا كاف علم الكالـديباجتو: "
ر ألصوؿ طريقيت األقدمُت كا١تتأخرين، كرتبتو على منواؿ طوالع األنوا ٚتع فيو ٥تتصران شامالن أ

٢تذا التأليف عناكين ٥تتلفة بعض االختالؼ ك  ،(2)اضي ناصر الدين البيضاكم......"للشيخ الق
 (4)(.ـ1387 ػق 789رمضاف سنة ) 27كأمت تأليفو يـو (3)،حسب ا١تصادر كا١تخطوطات

نو قاـ باختصار  إكيسم ى ٥تتصر الفرائض، حيث في الفرائض: (5)شرح مختصر الحوفي ػ 3
كذكر يف أكلو أنو ١تا تكرر إقراؤه لكتاب اٟتويف، ككاف يلقي لطلبتو (6)ران كجيزان،كتاب اٟتويف اختصا

اختصره مع زيادة كتنبيهات على  ؛مسائلو اٞتزئية بضوابط كلية، ككثَتان ما التمسوا منو تكريرىا
 (7)مواضع مشكلة.

 المختصر الفقهي:  ػ 4
كىو أكرب كتبو كأ٫تها، كأشهر تأليف  ،الفقهي ا١تختصرٝت اه  ،كىو كتاب يف الفقو ا١تالكي   

الذم ما كضع يف اإلسالـ مثلو لضبطو يف ا١تذىب  قاؿ تلميذه األيٌب:" ٥تتصره الفقهي البن عرفة،
                                                             

٤تمد بن علي قاضي القضاة ،البيضاكم بفتح الباء نسبة  إىل البيضاء، من لقاضي ناصر الٌدين أبو ا٠تَت عبد اهلل بن عمر بن ا ىو ػ (1)
بالد فارس، الشافعي كاف إماما، مربٌزا، نظٌارا، خٌَتا، صاٟتا، متعٌبدا . كيل أمر القضاء بشَتاز، كقابل األحكاـ الشرعية باالحًتاـ 

ق ٔتدينة تربيز. ينظر: شذرات الذىب، مرجع سابق، 685يف سنة: كاالحًتاز. كمن تصانيفو: الطوالع كا١تنهاج يف أصوؿ الفقو كغَتىا تو 
 .686، ص: 7ج
 .368، ص: 3تراجم ا١تؤلفُت التونسيُت، مرجع سابق، ج ػ(2)
، 9، سعد غراب، حوليات اٞتامعة التونسية، تونس، العددباب اإلمامة من كتاب ا١تختصر الشامل البن عرفة الورغمي ػ(3)

 .183ـ، ص: 1972
 .368ا١تؤلفُت التونسيُت، مرجع سابق، ص:  تراجم ػ(4)
أبو القاسم أٛتد بن ٤تمد بن خلف اإلشبيلي القاضي ا١تالكي العارؼ بالفرائض، ككاف من بيت علم كعدالة، فقيهان ىو   ػ(5)

النزاىة، فرضيان ماىران؛ توىل القضاء بإشبيلية فشكرت سَتتو يف أحكامو، كسلك سبيل  حافظا،ن حاضر الذكر للمسائل بصَتان،
. ينظر الديباج ا١تذىب، مرجع سابق، ػى580كالعدؿ كاٞتزالة، كلو يف الفرائض تصانيف: كبَت كمتوسط ك٥تتصر. كتويف سنة 

 .222ػ 221، ص:1ج
 .62، ص: 9شذرات الذىب، مرجع سابق، ج ؛332، ص: 2ينظر: الديباج ا١تذىب، مرجع سابق، ج ػ(6)
 .368، ص: 3ابق، جتراجم ا١تؤلفُت التونسيُت، مرجع س ػ(7)
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بدأ يف (1)،"مسائل كأقواالن مع زكائد مكملة كالتنبيو على مواضع مشكلة كتعريف اٟتقائق الشرعية
ان كل باب بتعريف مسائل ا١تذىب، مصدر  ق، ٚتع فيو786ق، كأ٘تو يف سنة 772تأليفو سنة 

لها ٔتناقشاتو ، كيكما من أقواؿ أئمة ا١تذىب ا١تالكيماىيات اٟتقائق الفقهية الكلية لو، كأكرد كثَت 
:" فهذا ٥تتصر يف الفقو ا١تالكي قصدت فيو عنو كيف ىذا الشأف يقوؿ مؤلفو، (2)كتوضيحاتو ا١تفيدة

ا أك ناقله ة أقوالو لقائلها، معزك ائل ا١تذىب نٌصان كقياسان مس٭تصل هبدم اهلل ٖتصيلو، ذكر ا ٚتع م
، كتعريف ماىيات اٟتقائق الفقهية الكلية، ١تا عرض من النقل إف جهل، فال إٚتاؿ كال التباس

االختصار، حرصان على سرعة الفهم ك سالكان يف ذلك كسط اإل٬تاز ك كالتخصيص،...
 (3).االستبصار"

بعدة أٝتاء منها: ا١تبسوط يف الفقو، التقييد الكبَت يف ا١تذىب، اشتهر ا١تختصر الفقهي ك      
 (4).اختصار ٣تموع ما ألفتو ا١تالكية يف الفقو، كٗتتلف ٕتزئة أسفاره ما بُت ٜتسة كسبعة كعشرة

: ا٢تداية الكافية الشافية لبياف ػالرصاع يف كتابو ا١توسـو ب٤تمد بن قاسم  أفردىا بالشرح البديعك 
 (5).شرح حدكد ابن عرفةب ا١تشهور ابن عرفة الوافيةحقائق اإلماـ 

كفيو من مؤلف يف ا١تنطق ٝتٌاه ا١تختصر يف ا١تنطق  ابن عرفة لإلماـالمختصر في المنطق:  ػ 5
 لشحنو باالعًتاضات على أماثل (6)،كالفوائد، على صغر جرمو، ما يعجز عنو الفحوؿ القواعد

 شرحاف:ك٢تذا ا١تختصر  (7)؛ذلك الفن
 ق.895نوسي اٞتزائرم ا١تتوىف سنة ٤تمد بن يوسف السكؿ : شرح األ  

 (8).الثاين: شرح ٤تمد الشافعي بن القاضي، كاٝتو نتائج الفكر يف شرح ا١تختصر  
 

                                                             

.562ػ 561، ص: 1اٟتلل السندسية، مرجع سابق، ج ؛468 ،466يل االبتهاج، مرجع سابق، ص: ينظر: ن ػ (1)  
 .29، ص: 1ا١تختصر الفقهي، مرجع سابق، ج ػ (2)
 .41، ص: اٞتزء نفسو ،رجع نفسوا١ت ػ (3)
 .29، ص: اٞتزء نفسوا١ترجع نفسو،  ػ (4)
 .569، ص: 1اٟتلل السندسية، مرجع سابق، ج ؛61، 48مرجع سابق، ص: عرفة، ينظر: شرح حدكد ابن  ػ (5)
 .464نيل االبتهاج، مرجع سابق، ص:  ػ (6)
 .240، ص:مرجع سابق ،الديباجتوشيح  ػ (7)
: 1لبناف، ط ػالعمر يف ا١تصنفات كا١تؤلفُت التونسيُت، حسن حسٍت عبد الوىاب، دار الغرب اإلسالمي، بَتكت  ػ(8)

 .766، ص: 1ـ، ج2005 ػق 1425
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  :منظومة في قراءة يعقوب ػ 6
 (1)قراءة يعقوب. ا يفنظم ػرٛتو اهلل  ػذكرت كتب الًتاجم أف لإلماـ ابن عرفة 

 لفقهي والعقديا المطلب الرابع: مذىبو
  :مذىبو الفقهيأ/   

علم من أعالـ ا١تالكية، كلو مؤلفات يف الفقو ا١تالكي، لقيت قبوالن  اإلماـ ابن عرفة الورغمي
كيظهر ذلك جلٌيان من  كاسعان حىت صارت من الكتب ا١تعتمدة عند متأخرم ا١تذىب ا١تالكي.

موضع يف كتابو، كمنها قولو:" فقد صرح بذلك يف أكثر من المختصر الفقهي"  خالؿ كتابو "
فهذا ٥تتصر يف الفقو ا١تالكي قصدت فيو ٚتع ما ٭تصل هبدم اهلل ٖتصيلو ذكر مسائل ا١تذىب 

 (2).نص ا كقياسنا، معزكة أقوالو لقائلها أك ناقلها إف جهل؛ فال إٚتاؿ كال التباسان..."
 : مذىبو العقديكأما 

، أنو ينهج منهج األشاعرة يف العقيدة كقد يتضح من خالؿ كتابو " تفسَت ابن عرفة"ف   
ة لتفنيد آراء ا١تعتزلة كغَتىم، مقران مذىب أىل السنة تصدل عند تفسَته لبعض اآليات القرآني

 كاٞتماعة غالبا يف نقاط النزاع بينهم.
كسيكوف ا١تزيد من التفصيل يف بياف عقيدة ابن عرفة، كمدل قربو أك بعده من األشاعرة يف   

 لقادمة من ىذه الرسالة.الفصوؿ ا
 
 
 
 
 

                                                             

كشف الظنوف عن أٝتاء الكتب كالفنوف، مصطفى بن عبد اهلل حاجي   ؛192، ص: 2إنباء الغمر، مرجع سابق، ج ػ( 1)
 .1867، ص: 2ـ، ج1941العراؽ،  ػخليفة، مكتبة ا١تثٌت، بغداد 

 .61ينظر: ا١تختصر الفقهي، مرجع سابق، ص:  ػ(2)



   عصػر اإلمام ابن عرفة وحيػاتو                                                    الفصل األول 

  
59 

 عليوثناء العلماء مكانتو و  :المطلب الخامس
كشهد هبذا القدر كالرفعة كل من  عرفة،شهدت نصوص العلماء برفعة قدر اإلماـ ابن    

 عاصره، كمن جاء بعده أك عاصر آثاره، كنذكر بعضا من أقوا٢تم: 
 

 :الحافظ ابن حجر العسقالني عنو قال ػ1
تب يل خطو ١تا حج بعد التسعُت باإلجازة عنو، كعلق عنو بعض أصحابو  " أجاز يل كك      

د يف ٣تلدين ككاف يلتقطو يف حاؿ قراءهتم عليو كيدكنو أكالن فأكالن، ئاو كالمان يف التفسَت كثَت الف
 (1)."ككالمو فيو داؿ على التوسع يف الفنوف كإتقاف كٖتقق

 
قاؿ أيضا:" كمل تزؿ ك  ،مامها كعا١تها كخطيبها:"فقيو تونس كإ (2)ابن الجزري معاصره ونعتو ػ2

اٟتجاج ترد علينا بأخباره السارة حىت كنت يف الديار ا١تصرية سنة اثنتُت كتسعُت فقدمها حاجا 
مث رجعنا إىل  ،فاجتمعت بو بالقاىرة ....فاستجزتو ٕتاه الكعبة ا١تعظمة فأجازين كأكالدم ٚتيعا

دتو كأنشدين كتوجو إىل بالده يف ربيع يف سنة ثالث كمل أر الديار ا١تصرية فاجتمعت بو كثَتا كأنش
 (3)."مغربيا أفضل منو.....كمل ٮتلف بعده مثلو

 

                                                             

 .192، ص:2ع سابق، جإنباء الغمر بأبناء العمر، مرج ػ(1)
ىو اٟتافظ ا١تقرئ شيخ اإلقراء يف زمانو مشس الدين أبو ا٠تَت ٤تمد بن ٤تمد بن ٤تمد بن علي بن يوسف الدمشقي  ػ( 2)

ق، كاف إماما يف القراءات ال نظَت لو يف عصره يف الدنيا حافظا للحديث، من مؤلفاتو: النشر يف 751الشافعي، كلد سنة 
ق.ينظر: ذيل طبقات اٟتفاظ، 833النشر يف القراءات العشر، غاية النهاية يف طبقات القراء، تويف سنة  القراءات العشر، طيبة

األنس اٞتليل بتاريخ ؛ 249عبد الرٛتن بن أيب بكر، جالؿ الدين السيوطي، ٖتقيق: زكريا عمَتات، دار الكتب العلمية، ص: 
، عدناف يونس عبد اجمليد نباتة، ليمي اٟتنبلي، أبو اليمن، ٣تَت الدينعبد الرٛتن بن ٤تمد بن عبد الرٛتن الع، القدس كا٠تليل
 .114، ص: 2، جػ األردف عماف ،مكتبة دنديس 

 .243،ص:2،ج مرجع سابقغاية النهاية يف طبقات القراء،  ػ(3) 



   عصػر اإلمام ابن عرفة وحيػاتو                                                    الفصل األول 

  
60 

ىو إمامة عاٌلمة برع "يف معجمو:  (1)تلميذه أبو حامد بن ظهيرة المكي عنو وقال ػ3   
كالزىد كالورع مالزمنا  أصوالن كفركعنا كعربية كمعاين كبياننا كقراءة كفرائض كحسابنا، رأسنا يف العبادة

للشغل بالعلم، رحل إليو الناس كانتفعوا بو كمل يكن با١تغرب من ٬ترم ٣تراه يف التحقيق كال من 
انتهت الرياسة إليو بقطر ...العلـو ما اجتمع لو، تأيت إليو الفتول من مسَتة شهر اجتمع لو من

 (2)".ا١تغرب أٚتع يف التحقيق، كالفتول، كا١تشاكرة
 

كقد أجرل اهلل تعاىل يف قلوبنا ٤تبتو كأسبغ هبا  " ككاف ٦تٌا قاؿ فيو: ال الرصاع الثناء عليووأط ػ 4
علينا نعمتو ١تا تواتر لدينا من حسن طريقو كىديو، كغزارة علمو كبالغة فهمو، كقوة عزه لطاعة 

حانو يف ربو، فزرع اهلل يف قلوب ا١تؤمنُت ٤تبتو، كألقى يف أفئدهتا مودتو، كما جرت عادتو سب
معاملتو ٠تاصة الصاٟتُت، يف إلقاء مودهتم يف قلوب عباده ا١تؤمنُت، كقد شاىدنا شيوخنا اآلخذين 
عنو يقفوف عند حده معظمُت لقدره، مسلمُت لفهمو، ال يعارضونو كال يراجعونو إال بأدب ككقار، 

سياداتو كما قيد عنو كتعظيم كإكبار، كقد قيدنا عنهم ما ٝتعنا من كراماتو كما بلغنا من ٤تاسنو ك 
فهو الشيخ شيخ اإلسالـ األعلم اإلماـ الصاحل العامل القدكة  بقولو: " كلقبو (3)"من ابتكاراتو.

 (4).الش ًهًَت..."كالفخر  العالمة الربكة الفهامة ذك القدر الكبَت
 

                                                             

سليماف ا١تخزكمي  ٤تمد بن عبد اهلل بن ظهَتة بن أٛتد بن عبد اهلل بن عطية بن ظهَتة ابن مرزكؽ بن ٤تمد بن ىو ػ( 1)
اٍشتغل بالفقو كالفنوف كعٍت بًاٟتٍىًديًث فػىرىحل ًفيًو مرىارنا ًإىلى دمشق ق، 751كلد سنة  ا١تكي الشافعي، ٚتاؿ الدين، أبو حامد،

تقي الدين ابن قاضي  ق. ينظر:  طبقات الشافعية،817، تويف سنة كحلب كمصر كالقدس كىحصل اأٍلىٍجزىاء كفوائد الشُّييوخ 
؛ إنباء الغمر، مرجع سابق، 56 ػ 54، ص: 4لبناف، ج ػ بَتكت ،عامل الكتب،  اٟتافظ عبد العليم خافٖتقيق:   ،شهبة

 .47 ػ45، ص: 3ج
 .242، 241، ص:9الضوء الالمع، مرجع سابق، ج ؛468، مرجع سابق، ص: نيل االبتهاج ػ(2) 
 .3شرح حدكد ابن عرفة، مرجع سابق، ص:  ػ(3) 
 .4ص: ا١ترجع نفسو،  ػ(4) 
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اـ أىل مإية كً افقيو ا١تفيت احملدث الر  يخ البأنو:" الش   (1)ووصفو تلميذه أبوعبد اهلل المجاري ػ5
  (2)."انو يف فتح أقفاؿ ا١تشكالت ككشف نقاب الٌشبىو ا١تعضالتمز 

 
 : قال عنو تلميذه أبو الطيب بن علوان ػ6

"كاف شيخنا ابن عرفة إمامنا عالمة ٤تققنا مفتينا مدرسنا خطيبنا صاٟتنا حاجنا، فاز من          
تعصيب، رمى ٢تدؼ كل مكرمة بسهم كل فن بأكفر نصيب كحاز يف األصوؿ كالفركع السهم كال

مصيب كأطلعت ٝتاء إفاداتو ذرارم علم عيشهم كإبل مرعاىم خصيب فمنفعتو بعد موتو دائمة 
كبركاتو بعد كفاتو كتالمذتو كأكقاتو قائمة ٚتع بُت طريف العمل كالعلم كشغل أكقاتو ٓتَت، فليس 

ىجـو الليل كآثر السجود على  كقت منها هبزؿ، أيامو صياـ كلياليو قياـ كركوع كسجود جاىد
  (3) ."النـو كا٢تجود

 
 :(4)وقال عنو السخاوي ػػ7   
كمهر يف العلـو كأتقن ا١تعقوؿ كا١تنقوؿ إىل أف صار ا١ترجوع إليو يف الفتول ببالد ا١تغرب " 

كتصدل لنشر العلـو ككاف ال ٯتل من التدريس كإٝتاع اٟتديث كالفتول مع اٞتاللة عند السلطاف 
                                                             

ىو أبو عبد اهلل ٤تمد بن ٤تمد بن علي بن عبد الواحد اجملارم األندلسي، كلد يف النصف الثاين من القرف الثامن  ػ(1)
ا٢تجرم، فقيو ٤تدث، من شيوخ القراءات، لو مؤلف ترجم فيو لشيوخو، كمنهم اإلماـ الشاطيب، كغالب ترٚتتو تعداد ما قرأ 

 ، ؛ االعتصاـ 9برنامج اجملارم، مرجع سابق، ص: :. ينظر ػى862امج اجملارم، تويف سنة عليو كذكر شيوخو.من مؤلفاتو: برن
دار ابن اٞتوزم للنشر كالتوزيع، ، ٤تمد بن عبد الرٛتن الشقَت، إبراىيم بن موسى بن ٤تمد اللخمي الغرناطي الشهَت بالشاطيب

 .48، ص:1، جـ 2008 - ػى 1429: 1، طا١تملكة العربية السعودية
 .13برنامج اجملارم، مرجع سابق، ص:  ػ(2) 
 .467نيل االبتهاج، مرجع سابق، ص:  ػ (3)
، كمن أىم ػى٤831تمد بن عبد الرٛتن بن ٤تمد بن أيب بكر بن عثماف بن ٤تمد الٌسخاكم، كلد يف القاىرة سنة ىو  ػ( 4)

ـٌ أ, ك الضوء الالمع يف أعياف القرف التاسعمؤلفاتو:  ىل التأريخ، كا١تقاصد اٟتسنة يف بياف كثَت من اإلعالف بالتوبيخ ١تن ذ
ترٚتتو  :(. ينظرػى902) يف ا١تدينة ا١تنورة سنةتويف  األحاديث ا١تشتهرة على األلسنة، كغَت ذلك من ا١تصنفات ا١تفيدة النافعة.

 -ق1418:  1اف، طلبن ػحملمد بن ٤تمد الغزم، دار الكتب العلمية، بَتكت  ،يف: الكواكب السائرة بأعياف ا١تئة العاشرة
 .76، ص: 1؛ كشذرات الذىب، مرجع سابق، ج53، ص: 1ـ، ج1997
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كنو كالدين ا١تتُت كا٠تَت كالصالح كالتوسع يف اٞتهات كالتظاىر بالنعمة يف مأكلو كملبسو فمن د
 (1)."كاإلكثار من التصدؽ كاإلحساف للطلبة مع إخفائو لذلك

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
   

       
    

                                                             

 .240، ص: 9الضوء الالمع، مرجع سابق، ج ػ (1)
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ت عاش اإلماـ ابن عرفة يف القرف الثامن ا٢تجرم يف ظل الدكلة اٟتفصية، حيث كان      

ة بتونس، كبدأ ٭تي زكرياء، فنشأ كترعرع يف مدينة كرغمٌ  ومع أكؿ خليفة توىل اٟتكم كىو أب كالدتو
 تعليمو كأهناه كىو بتونس، كفيها نبغ يف عدة علـو كألف كصنف عدة تآليف كمصنفات. 

 يف أكائل القرف التاسعتفرغ للتدريس كاإلمامة كا٠تطابة كاإلفتاء حىت تويف رٛتو اهلل       
ا٢تجرم، كترؾ آثاران منها تالميذه الذين نقلوا علومو إىل ا١تغرب كاألندلس كا١تشرؽ، كترؾ لنا 
مصنفات منها ما حفظت يف خزائن الكتب، بعضها مت ٖتقيقو كالبعض بقي على شكل 

ىا؛ كصار راسخ القدـ يف العلـو العقلية كالنقلية، كقد اؤ ٝتإال أ بقمل ت٥تطوطات، كمنها ما فقدت ك 
توجهو يف التأليف كالتخصص، كالسيما علم التفسَت كىو ما سيكوف  يف مشاٮتو بصمات ترؾ

 اٟتديث عنو يف الفصل ا١توايل بإذف اهلل تعاىل.
 
 



 
 

 الفصل الثاني:
 ومنهجو اإلمام ابن عرفة دراسة كتاب تفسير

 في عرض العقيدة 
 

 علميةتفسير القيمة ال المبحث األول: 

 المبحث الثاني: منهجو في التفسير

 العقيدةمنهج اإلمام ابن عرفة في بحث :  المبحث الثالث

 

 

 

 

 



 دراسة كتاب تفسير اإلمام ابن عرفة  ومنهجو في عرض العقيدة                  الفصل الثاني 

 
65 

 تمهيد:

سابق إذل تعريف اؼبفسر ) اإلماـ ابن عرفة(، من حيث العصر الذم نشأ تطرقت يف الفصل ال       
  كلو على تفسَت اإلماـكأثر ذلك  كالتثقيف  على التعلم كالتعليم  فيو كالبيئة احمليطة بو، كإقباؿ الناس

 ةتفسَت اإلماـ ابن عرفة، كذلك من خبلؿ ثبلثف شاء اهلل بدراسة كتاب إكسنبدأ  ؛ابن عرفة كمنهجو
عن  يف اؼببحث الثاين فسيكوفذا التفسَت، أما ؽب القيمة العلميةيف اؼببحث األكؿ إذل  ؛ نتعرضمباحث

 .منهج اإلماـ يف حبث العقيدةاإلماـ يف تفسَته، كسيكوف اؼببحث الثالث عن اؼبنهج الذم اتبعو 
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 التفسير العلميةقيمة  :المبحث األول

الشك أف لكل كتاب من كتب التفسَت أنبية علمية بُت غَته من التفاسَت، سٌيما إذا كاف 
ملة من جب ملمماـ معركؼ بالعلم كالبب  كالتحرير مثل اإلماـ ابن عرفة الذم مٌر معنا يف ترصبتو أنو إل

 العلـو الشرعية.

قسمت  ؟ؿبتوياتوما ىي ، كمن قٌيده ك التفسَتاؼبعلومات اػباصة هبذا  دبعرفةكلكي نيلم    
  ثبلثة مطالب:اؼببحث إذل 

 ؿبتول تفسَت اإلماـ ابن عرفة.: األولالمطلب  

 .قيمة الكتاب العلمية: الثانيالمطلب          

 .مآخذ على الكتاب :لثالمطلب الثا         
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 محتوى تفسير اإلمام ابن عرفة.المطلب األول: 
لدراسة مبموف تفسَت ابن عرفة دراسة علمية، فإنو هبب علينا بياف نسبة التفسَت إليو، كالتعريف      
 .ع توضيح ركاياتوبو م
 اسم الكتاب:  ـأولً 

وببركف ؾبالس  ن، كإمبا قاـ طلبتو الذييف التفسَت كتابان   ػرضبو اهلل  ػدل يؤلف اإلماـ ابن عرفة      
تفسَت ابن عرفة" نسبة ": أظبوه تدكينها بكتابركس ك التفسَت عنده جبمع ما ييلقى عليهم من ىذه الد

، جاء يف تراجم اؼبؤلفُت التونسيُت:" ختم تفسَت الكتاب الكرمي عدة ختمات، ابن عرفة يخهملش
 (1).ككاف تبلميذه يدكنوف ما يلقي عليهم"

 :مؤلفوى إل كتابنسبة ال ـثانياً  

 جاء الكتاب منسوبان إذل اإلماـ ابن عرفة يف بعض اؼبصادر، كمنها:        

، كقاموا جبمعها ك تدكينها أف ابن عرفة كاف قد ألقى دركسان يف التفسَت تصروبات تبلميذه/ 1       
لقائو كفوائد إبدائو اػبمس اليت تقرأ يف ؾبلسو من إد من زكائد فلقد كنت أقي   :"(2)األبٌ  حيث يقوؿ

 (3)."كبو الورقتُت كل يـو فبا ليس يف الكتب...تفسَت كحديث 
بعد أف أكرد يف تقييده أسئلة كأجوبة يف بعض اآليات ما  ػتلميذه  ػ (4)كعن البسيلي         

يف كتابنا ىذا فبا يقع بُت الطلبة يف ؾبالس  هما ذكرنانصو:" كىذه األسئلة كأجوبتها كأمثاؽبا، ككل 
 (5).شيخنا ابن عرفة، أك بينو كبينهم فبَّا يدؿ على علو مرتبتو كعظم منفعتو.."

                                                             

 .367، ص: 3ػ تراجم اؼبؤلفُت التونسيُت، مرجع سابق، ج(1)
 .31ػ تقدمت ترصبتو يف الفصل األكؿ، ص: (2)
 .466(ػ نيل االبتهاج، مرجع سابق، ص: 3)
 .33ػ تقدمت ترصبتو يف الفصل األكؿ، ص: (4)
 .82(ػ فهرست الرصاع، أب عبد اهلل ؿبمد األنصارم، ربقيق: ؿبمد العناب، اؼبكتبة العتيقة، تونس، ص: 5)
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كغَت ذلك من إمبلءاتو يف األحاديث النبوية كاآليات  "...: اعالرص  تلميذه كيقوؿ              
كمن دركسو يف التفسَت صبع البسيلي تفسَته ": قاؿ حديثو عن تفسَته دعن،ك (1)"القرآنية كاألحكاـ ً 

 (2).الفريد يف التحرير كالبديع يف التقرير"
 / اتفاؽ أصحاب الًتاجم على نسبة التفسَت لئلماـ ابن عرفة، كمنها: 2

يف التفسَت كثَت عنو بعض أصحابو كبلمان  "...كعلق: بأبناء العمرإنباء الغمر جاء يف  *
فيو داؿ على  ليو كيدكنو أكالن فأكالن، ككبلمويلتقطو يف حاؿ قراءهتم عككاف الفؤاد يف ؾبلدين 

 (3)."قو كربق   التوسع يف الفنوف كإتقافو 

 (4).التفسَت"يدان يف مامان يف علـو القرآف، ؾبي :" ...إطبقات المفسرينكجاء يف  *

كصبع ما حفظو  :" ... ركل عنو تلميذه أضبد بن ؿبمد البسيليكشف الظنونجاء يف  *
 (5).عنو، أك عن بعض حذاؽ طلبتو، زيادة على كبلـ اؼبفسرين"

 .على نسبة التفسَت إذل اإلماـ ابن عرفة قاطعان  يف كتب الًتاجم دليبل ءما جايعترب 

 :روايات تفسير ابن عرفة ـثالثاً 

قد ذكرىم ك دركس يف التفسَت، أف تبلميذ ابن عرفة كانوا يدكنوف ما يلقى عليهم من  ثبت      
، البسيلي، كاألبٌ  :كاشتهر من ىؤالء اؼبدكنُت ثبلثة ...تراجم اؼبؤلفُت التونسيُت:" صاحب كتاب

كاؼبخطوطات اؼبوجودة عندنا ىي من ركاية ؛ نو البسيلي كاألبٌ ما دك ىو كالسبلكم، كاؼبوجود اآلف 

                                                             

 .5(ػ شرح حدكد ابن عرفة، مرجع سابق، ص:1)
 .81(ػ فهرست الرصاع، مرجع سابق، ص: 2) 
، ص: 2.كىو ما نقلو السخاكم يف البوء البلمع، مرجع سابق، ج192، ص: 2سابق، ج (ػ إنباء الغمر بأنباء العمر، مرجع3) 

192. 
 .237، ص: 2(ػ طبقات اؼبفسرين، مرجع سابق، ج4)
 .438، ص: 1ـ، ج1941(ػ كشف الظنوف عن أسامي الكتب كالفنوف، حاجي خليفة، مكتبة اؼبثٌت، بغداد ػ العراؽ، 5) 
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فمنها ـبطوطة مبتورة األكؿ، يف حُت تعددت نسخ األب مع نقص عدد كبَت  ، أما ركاية البسيلياألبٌ 
 .(1)"من السور
بنفسو كتابة ىذا التفسَت اؼبتبمن خبلصة دركسو القي مة، كلكن  دل يتوؿ ابن عرفة فاإلماـ        

 أصبحتدكا أمارل شيخهم كفوائده حىت طلبتو من األجياؿ اؼبتعاقبة ىم الذين اضطلعوا بذلك فقيٌ 
كيرمز إذل اظبو حبرؼ  ،إف دل يكن من ربرير قلمو فلذلك يسند إليو الكبلـ بطريق النقل ك ،ان تفسَت 
تونسي  :ثبلثة من أكابر أصحابو لتفسَت ىمرفوا بتدكين ىذا اهر الذين عي كأش ،) ع ( العُت

، كجزائرم كمغرب، أما التونسي فهو أكرب أصحاب ابن عرفة كأخصهم بو كىو الشيخ ؿبمد األبٌ 
كفيما  (2)،كأما اعبزائرم فهو الشيخ أضبد البسيلي، كأما اؼبغرب فهو الشيخ أبو القاسم السبلكم

 يلي توضيح ذلك:

 :رواية األبي   ـ1

األٌب ىي أكمل الركايات لتفسَت ابن عرفة، كمنها نسخ خطية كثَتة، من أكملها نسخة  ركاية        
كقد طبع جزء من ىذه الركاية يف ؾبلدين إذل هناية سورة البقرة بتحقيق الدكتور ، اؼبكتبة الوطنية بتونس

 (3).ـ1986البحوث بكلية الزيتونة سنة حسن اؼبناعي نشرىا مركز 

مس اليت تقرأ لقائو كفوائد إبدائو اػبي إيف قسمي ىذا، فلقد كنت أقيد من زكائد  لبارٌ إين ": يقوؿ األبٌ 
 (4)...."يف ؾبلسو من تفسَت كحديث كثبلثة يف التهذيب كبو الورقتُت كل يـو فبا ليس يف الكتب،

  :رواية البسيلي ـ2 

يرتكز ؛ اإًلماـ الفقيو الشيخ الفاضل العباس أضبد بن عمر البسيلي بأل أما الركاية الثانية فهي    
ىػ،  803ىػ ك  783تفسَت البسيلي على ؾبالس ابن عرفة التفسَتية اليت شهدىا يف الفًتة ما بُت 

                                                             

 .368ػ  367، ص: 3مرجع سابق، ج(ػ تراجم اؼبؤلفُت التونسيُت، 1) 
 .106(ػ التفسَت كرجالو، مرجع سابق، ص: 2) 
 .669، ص: 1(ػ التفسَت كاؼبفسركف يف غرب افريقية، مرجع سابق،ج3) 
 .561، ص: 1غبلل السندسية، مرجع سابق، جا (ػ4)
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ضافة إذل إابن عرفة،  اإلماـ كعليو يظهر أف صبع اؼبادة قد استغرؽ من البسيلي عشرين سنة إذل كفاة
ىػ، كإذا ما أخذنا يف  808طبس سنوات بعدىا، إذ يرجع آخر تاريخ مذكور يف التفسَت إذل سنة 

االعتبار أنو قد استعاف دبدكنات سابقة على حبوره ؾبالس ابن عرفة عرفنا أف نكت البسيلي صورة 
 (1).ة عن ؾبالس ابن عرفة يف التفسَت خبلؿ ما يزيد على ثبلثة عقودحيَّ 

كمبى هبمع إمبلءات شيخو سواء من الدركس اليت حبرىا أك من أصحابو الذين سبقوه يف        
األخذ عن شيخو، كدل يكتف هبذا القدر بل عمد إذل زيادة بعض من كبلـ اؼبفسرين، أك ما ظبح بو 
ة خاطره يف أثناء اعبمع كالتأليف، كالظاىر أف التفسَت دل يؤلف بُت ىذه اؼبعلومات صبلة إال بعد كفا

 (2).ق806بعد سنة  يبان أق ك 803شيخو سنة 

كالبسيلي لو تقييداف عن شيخو: تقييد كبَت كآخر صغَت، ككبلنبا ـبطوط، كالكبَت فقدت         
بعض أجزائو ، كليس كل ما فيو من كبلـ ابن عرفة، كيوجد من ركاية البسيلي نسخة مصورة على 

عن نسخة اػبزانة  1261، 1260ربت رقم  ميكركفيلم دبكتبة اؼبخطوطات باعبامعة اإلسبلمية
ال يوجد بو تفسَت يقف عند سورة "الصف" كما أنو  الصغَت فهو ناقص تقييدأما ال (3).اؼبلكية بالرباط

 (4).""القمرسور "الشورل" ك"الزخرؼ" ك"النجم" ك

قصدت منو حيث يقوؿ يف مقدمة الكتاب عن تفسَته: "ىذا تفسَت على كتاب اهلل اجمليد،           
فبا   -رضبو اهلل تعاذل  -صبع ما تيسر حفظو، كتقييده من ؾبلس شيخنا أب عبد اهلل ؿبمد بن عرفة 
 (5)." كاف بيديو ىو أك بعض حذاؽ طلبة اجمللس زيادة على كبلـ اؼبفسرين كغَتىم

                                                             

الطرباين، منشورات كزارة كالشئوف اإلسبلميةػ (ػ نكت كتنبيهات يف تفسَت القرآف اجمليد، أبو العباس البسيلي، ربقيق: ؿبمد 1)
 .12، ص: 1ـ، ج2008ىػ ػ 1429، 1اؼبملكة اؼبغربية، ط

(ػ تفسَت اإلماـ ابن عرفة بركاية تلميذه األب، ابن عرفة الورغمي، ربقيق: حسن اؼبناعي، مركز البحوث بالكلية الزيتونية، تونس، 2)
 .29، 28، ص: 1ـ، ج1986، 1ط
 .669، ص: 1ؼبفسركف يف غرب افريقية، مرجع سابق،ج(ػ التفسَت كا3)
 .71،  ص: 1ج (ػ معجم اؼبفسرين، مرجع سابق،4)
اؼبملكة  -الرياض  -التقييد الكبَت يف تفسَت كتاب اهلل اجمليد، أبو العباس البسيلي، جامعة اإلماـ ؿبمد بن سعود اإلسبلمية  (ػ5)

 .199، ص: 1العربية السعودية، ج
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 :رواية السالوي ـ3 

 كىو ،من أىل القرف التاسع ؛بلكمب القاسم الشريف اإلدريسي السٌ أل الركاية الثالثة ىيك           
لو  ،أخذ عنو كانتفع بو كنقل عنو يف شرح اؼبدكنة، ابن عرفة مذةأحد األئمة األعبلـ من أكابر تبل

 (1).كىو مفقودتقييد يف التفسَت عن ابن عرفة يف ؾبلدين 

يوجد تقاييد لعلماء ك  نستنتج فبا سبق أف ىذا التفسَت ليس تأليفا كبقية التفاسَت اؼبعهودة         
مثل تقييدات تبلميذ السنوسي كأب عبد  ؛يف حلقاهتم العلمية اػباصة كالعامةآخرين عن مشاىبهم 

، فاألمر معركؼ كليس بدعان من ، بعبها كصلنا متفرقا كبعبها دل يصلف التلمساينياهلل الشر 
  العمل.

ىو عبارة عن صبلة من التقييدات سجلها تبلميذه خاصة يف حلقات  فتفسَت ابن عرفة         
الدركس، كؼبا كانت ىذه التقييدات ثرية احملتول، ككانت إمبلءات التفسَت تأيت على كامل القرآف 

ابن  ماـصبحت منسوبة إذل اإلأعها كالتأليف بينها، ك يعمد تبلميذه إذل ذبم ،متعاقبة ةالكرمي يف ختم
؛ فمن كاف د كأسلوبو يف التقييد كقدرتو على الفهم كاألخذحبسب طبيعة كل مقي  ف و عرفة، كىبتلف

أما تقييد األب فهو أكسعها كأقرهبا إذل  ؛(2)حظو يف اؼببلزمة لشيخو أكثر كاف تقييده أكىف كأغزر
فيختلف عنو يف االعتماد على بعض اؼبصادر التفسَتية كالتارىبية اليت  أسلوب ابن عرفة، كأما البسيلي
ذل أف البسيلي ال يتقيد دائمان بعبارة ابن عرفة، أما ركاية السبلكم، فما إدل يعتمد عليها األب، إضافة 

 (3).تزاؿ مفقودة، كحقق الكثَت من تلك اؼبخطوطات يف رسائل جامعية

ر سوره كآياتو جاءت كثمرة لنقاش لنص  القرآف الكرمي، كتدب   ىذا الكتاب تفسَته  موضوعف         
 ػأسلوبان كمنهاجان  ػبطلبتو يف ؾبالس للعلم، ما يفسر اختبلفو  ػابن عرفة  ػكحوار كأسئلة صبعت صاحبو 

 عن بقية الكتب اؼبؤلفة اليت سبقتو يف تفسَت القرآف.
                                                             

 .361، ص: 1شجرة النور الزكية، مرجع سابق، ج ؛669، ص: 1التفسَت كاؼبفسركف يف غرب افريقية، مرجع سابق،ج ػ(1) 
 .32تفسَت ابن عرفة بركاية األٌب، مرجع سابق، ص: ػ (2)
 .43درر اؼبعرفة من تفسَت اإلماـ ابن عرفة، نزار ضبادم، تونس، ص:  ؛30اؼبختصر الفقهي، مرجع سابق، ص:  ػ(3) 
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بسورة الفاربة كتنتهي  ػتب التفسَت اؼبرتبة على ترتيب اؼبصحف على غرار ك ػيبدأ ىذا الكتاب     
من ركاية البسيلي أك من  عدد من سور النص القرآين سواء بسورة الناس، غَت أف بو نقصان يف تفسَت

 (1).األبٌ ركاية 

أمَّا النسخة اؼبعتمدة يف ىذا البحث فكانت بتحقيق جبلؿ األسيوطي الصادرة عن دار  
نقصا يف كاليت فيها تفسَت للقرآف من سورة الفاربة إذل سورة الناس، لكن فيها  العلمية بلبناف،الكتب 
ىي: الرعد، إبراىيم، اغبجر، النحل، اإلسراء،  ػتعيينان  ػعدد من السور، كىذه السور الناقصة  تفسَت

، الطور، القمر، اؼبمتحنة، الصف، اعبمعة، اؼبنافقوف،  التغابن، التحرمي، الكهف، العنكبوت، الرـك
اإلنساف، النبأ، األعلى، البلد، الشمس، البحى، التُت، القدر، البينة، الزلزلة، القارعة، التكاثر، 

 العصر، اؽبمزة، الفيل، قريش، اؼباعوف، الكوثر، اؼبسد، اإلخبلص.

كقد تكلم جبلؿ األسيوطي عن ىذا التفسَت يف مقدمة التحقيق: "ىو تفسَت هبمع بُت  
كجوانبها ككذلك الفقو اؼبالكي كجوانبو، فلم يًتؾ ابن عرفة موضعا فيو كبلـ فقو إال علق عليو،  العربية

، فهو حبق كتاب ال غٌت عنو ككما قاؿ علماء ا فيو جوانب لغوية إال تكلم فيهاكدل يًتؾ كذلك موضع
 (2)." فهو حق يقاؿ لو ، التاريخ إف األمة دل تأت دبثلو بعد

      

 

 

 

                                                             

 .56ػ الزىرة عامر، مرجع سابق، ص:  (ػ تفسَت ابن عرفة بتقييد أضبد بن ؿبمد البسيلي ػ سورة التوبة1) 
ـ، 2008، 1(ػ تفسَت ابن عرفة، ؿبمد بن عرفة الورغمي، ربقيق: جبلؿ األسيوطي، دار الكتب العلمية، بَتكت ػ لبناف، ط2) 
 .4ص:  1ج 
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 العلمية : قيمة الكتابثانيالمطلب ال

إف قيمة ىذا الكتاب تتجلَّى يف اختيار اؼبصادر النفيسة كالقي مة اليت نقل عنها اإلماـ ابن             
، كإف قيمتو  عرفة، كىي مصادر يف التفسَت، كاغبديث، كالعقيدة، كالفقو، كاللغة، كـبتلف العلـو

 ا، كترتيبها لتخدـ تفسَت آيات القرآف كسوره.تتجلَّى أيبا يف كيفية نقل األقواؿ، كتنسيقه

كمن فوائده أنو مع مهارة صاحبو يف اعبمع كالتنسيق بُت األقواؿ، يظهر لنا مهارتو يف رد        
 األقواؿ بعبها بعض، كيف اػبركج برأم شخصٌي يف بعض األحياف.

يستوجب ثقافةن كاسعةن كمعرفة ضع ضواب  للمشتغلُت بعلم التفسَت، فهو علم كمن فوائده أيبا أنو ك  
.  دبختلف العلـو

كأنبيتو تظهر كذلك يف كونو حفظ لنا أقواالن من مصادر مفقودة أك نادرة كأخرل ال تزاؿ 
 كيبكن أف نوضح قيمة الكتاب كفوائده من خبلؿ النقاط التالية:(1)ـبطوطةن.

لقد اىتم االماـ ابن عرفة يف تفسَته دبشكل التفسَت كتوجيو اؼبتشابو، حيث يقوؿ عن  .1
التفسَت:" فهو العلم دبدلوؿ القرآف كخاصيتو، كيفية داللتو كمتشاهبو كالناسخ 

 (2)كاؼبنسوخ".

إف قيمة ىذا الكتاب تتجلى يف اختيار اؼبصادر النفيسة كالقي مة، اليت نقل عنها اإلماـ  .2
مصادر يف التفسَت، كاغبديث كالعقيدة، كالفقو كاللغة العربية كعلومها،  ابن عرفة

 كـبتلف العلـو األخرل.

إف قيمتو تتجلى أيبا يف كيفية نقل األئمة كالفقهاء كالقراء، كتعقب آرائهم إما عاضدان  .3
 أك منتقدان أك مستدركان، غَت ؿبتار كال مًتدد.

                                                             

البسيلي ػ سورة التوبةػ الزىرة عامر، رسالة ماجستَت زبصص أصوؿ الدين، كلية العلـو (ػ تفسَت ابن عرفة بتقييد أضبد بن ؿبمد 1)
 .57ـ، ص: 2006ػ 2005االسبلمية، جامعة اعبزائر، 

 .19، ص:  1سابق، ج صدر(ػ تفسَت ابن عرفة، م2)
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، كىو ما وبتاجو اؼبفسر اغبقيقي كىو ما لو ثقافة كاسعة كمعرفة عميقة دبختلف العل .4 ـو
كضحو حبديثو عن دكره كفائدتو:" كفائدتو استنباط األحكاـ كاؼبعاين من أصوؿ الدين 

 (1)كأصوؿ الفقو كالعربية".

 دل يكثر من إيراد اإلسرائيليات، كتفاصيلها. .5

عن  فلقد ازبذه أسلوبا كمنهجا، كذلك ،غلبة ركح اغبوار على ؾبالسو يف التفسَت  .6
فسر عليو، لبياف اغبكمة من التشريع اإلسبلمي، 

ي
طريق افًتاض السؤاؿ، كجواب اؼب

 كالكشف عن الببلغة القرآنية، كىو أسلوب يتسم بعنصر التشويق كربفيز اؽبمم.

كلكن وبيل  ال يكرر تفسَت ما مت تفسَته مسبقان،لقد كاف ابن عرفة دبجالس تفسَته  .7
 مم خم حم  جم هل مل خل ٱُّٱية الكريبة:ليو، كمن شواىد ذلك قولو يف اآلإ

تقدـ يف (:"14)سورة الصف اآلية:َّجيحي ٰه مه جه هن من خن حن جن
قولو تعاذل: )ىىٍل أىديل كيٍم عىلىى ذًبىارىةو(، طلب اإليباف كاعبهاد باألنفس كاألمواؿ، كىذا 
ىنا آكد؛ ألف ذلك أمر دبطلق اعبهاد، كاجملاىد قسماف: تارة هباىد ليدفع العدك عنو، 

اىد ليطلب النصرة عليو، فهذا يكوف قتالو كامتحانو يف اغبرب أشد من األكؿ، كتارة هب
 (2)."فأمركا يف ىذه اآلية باعبهاد لطلب النصرة

نٌوه العلماء بقيمة تفسَت ابن عرفة كركاياتو قديبا كحديثا، كيكفي القوؿ أنو من  لقد .8
آثار اإلماـ ابن عرفة الذم أصبع العلماء على إمامتو، كجبللة قدره، كعلى سبكنو 

 (3)كتبحره يف العلـو الشرعية، حىت غدا ؿب  األنظار، كشٌد الناس الرحاؿ إليو.
                                                             

 .19، ص: 1، جتفسَت ابن عرفة، مصدر سابق(ػ 1)
 .227، ص: 4، جاؼبصدر نفسو(ػ 2)
(ػ ينظر: تقييد كنكت على تفسَت ابن عرفة لئلماـ اب العباس أضبد بن ؿبمد البسيلي ػ دراسة كربقيق لتفسَت سورة البقرة ػ 3)

ـ، 2012ق ػ 1433، 1عثماف كاجعوط، رسالة ماجستَت زبصص أصوؿ الدين، كلية العلـو اإلسبلمية، جامعة اعبزائر
 .120ص:
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 ذ على الكتابالمطلب الثالث: مآخ
 العلمية يف اؼبادة ة، كغزار كاؼبناقشة مع ما يف ىذا التفسَت من منهج رصُت يف العرض             

كرد يف  تاب اهلل تعاذل، كلقدكركعة يف األسلوب، قبد فيو ثغرات، كأم كتاب ليس فيو نواقص غَت ك

 زث رث  يت ىت نت مت زت رت يب نبىب مب زب ٱُّٱ:عاذلت قولو

 تفسَته منها ما يأيت : علىالحظت بعض اؼبآخذ ، كلقد (82)سورة النساء اآلية:َّمث
 ،كقد يفسر ىذا مان من اآليات فلم يرد فيها تفسَتان كأنبل عددان مه (1)دل يفسر بعض السور ،

 ػالنقص احتماؿ أف ابن عرفة دل يفسر كل سور القرآف يف تلك اػبتمة اليت دكهنا تبلمذتو 
كالتلف كالبياع بتوارل السنُت كمركر ، أك أف ىذه النسخة تعرضت لئلنباؿ كىو غَت مقنع

 الزمن.
 .ركاية اغبديث النبوم الشريف غالبان من غَت سند أك زبريج 
 ذكر معٌت حديث نبوم شريف يف منت تفسَته كال يذكر نصو كال راكيو.قبد الشيخ أحيانان، ي 
  مث  ػبغض النظر عن مذاىبهم  ػاؼببلحظ أف ابن عرفة يبدأ ؾبالس تفسَته بإيراد أقواؿ العلماء

 يعقبها باؼبناقشة أك التصحيح، فقد يورد القوؿ كيعقب عليو برأيو الشخصي، أك يورد أقواالن 
يرل فيها اػبطأ من أجل تصحيحها، كقد يؤدم ذلك إذل تشتت القارئ كارتباكو بُت اآلراء 

 الكثَتة كاؼبختلفة.

  كقد يتجاكز النقل كثرة النقل عن السابقُت خاصة يف تقرير اؼبسائل االعتقادية كاػببلفية
ة كالزـبشرم كالفخر الرازم كأب حياف، كامتازت ابن عطيٌ  د نقلو عنالصفحة خاصة عن
، فبل تكاد ذبده ينقل قوالن إال كثقو لمية كاؼبوضوعية يف عرض ىذه اآلراءنقوالتو باألمانة الع
 كعزاه إذل قائلو. 

                                                             

، العنكبوت، كا(ػ السور اليت دل يرد تفسَتىا ىي  1) براىيم، اؼبنافقوف، البلد، الشمس، الشرح، التُت، العلق، إلتارل: سورة الرـك
 القدر، البينة، الزلزلة، اؽبمزة، الفيل، الفلق، الناس.
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ىذه النقوؿ سببان النتقاد ابن عرفة كاغب  من تفسَته، ألف التفسَت أصبح  1كقد جعل بعض العلماء
 صبعان ألقواؿ العلماء فق .

 كأثناء سرده ألقواؿ العلماء قبده على حالتُت:

أك ينسب (2)القوؿ، كقولو:" قاؿ الفخر يف احملصوؿ" يشَت أحيانا إذل اؼبصدر الذم استقى منو ػ1   
 صراحة لصاحبو إما بنقل حريف للكبلـ، كقد يكتفي بذكر اؼبعٌت دكف اللفظ.

كأحيانا أخرل وبيل الكبلـ إذل صباعة من أىل ذلك الفن، كقولو: االستئناؼ عند البيانيُت أك  ػ2 
 قولو: كمن النحويُت كقولو ذكر بعض اؼبوثقُت.

 (3)يقتصر أحيانا على قولو: ذكر غَتىم، كذكر بعبهم،..كقد 

كيف بعض اؼبواضع ينقل الشيخ ابن عرفة من بعض اؼبؤلفات دكف اإلشارة إذل مؤلفيها،  ػػػػػػػ
 كأحيانا يكتفي بذكر اسم شهرة الكتاب فق .

أك غَته من العلماء،  (5)، كشيخو ابن اغبباب(4)قبده ينقل كبلـ شيخو ابن عبد السبلـ ػػػػػػػ
 كوف النقل باغبرؼ كال وبيل إليو.يكقد 

                                                             

من تقييد تلميذه األب كىو « تفسَت الشيخ ؿبمد بن عرفة التونسي»من بُت ىؤالء ابن عاشور حيث يقوؿ:" كاؼبوجود من  ػ(1)
أشبو منو بالتفسَت، لذلك ال يأيت على صبيع آم القرآف"، ألف ابن عرفة رد على ابن عطية  « تفسَت ابن عطية»بكونو تعليقا على 

 كلو لشدة االىتماـ بو كالتعليق عليو، األمر الذم جعل ابن عاشور يعترب تفسَت ابن عرفة تعليقا كثَتا، ؽبذا فإنو يطغى على التفسَت
ـ، 1984تونس،  –على تفسَت ابن عطية. ينظر: التحرير كالتنوير، ؿبمد بن ؿبمد الطاىر بن عاشور، الدار التونسية للنشر 

 .7، ص: 1ج
 .125، ص: 1(ػ تفسَت ابن عرفة، مرجع سابق، ج2)
تفسَت ابن عرفة بركاية البسيلي دراسة كربقيق لسورة األعراؼ، العالية شعراكم، رسالة ماجستَت، زبصص أصوؿ الدين،  ػ(3)

 .106ـ، ص: 2006ػ 2005جامعة اعبزائر، 
، 319، 279، 370،  265، 245، 244، 215، 154، 138، 117، 164، 100، 99، ص: 1ػ تفسَت ابن عرفة، مصدر سابق، ج(4)

، 379، 370، 336، 261، 257، 242، 233، 195، 141، 139، 127، 126، 108، 98، 72، 61، 7، ص: 2، ج417
، 307، 299، 287، 251، 236،244، 235، 175،228، 153، 121، 48، ص: 3؛ج431، 430، 428، 413، 399، 396
 .228، 87، 50، ص: 4؛ج381، 379،  356، 309
 ، 427، 357، 244، 50، ص: 4،  ج142، ص: 3نفسو، ج ػ اؼبصدر(5)
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 بعض النصوص ينقلها باؼبعٌت، كيقدـ فيها كيؤخر دكمبا إشارة أك بياف. -
 قد ينسب يف بعض األحياف كبلمان لعادل كيكوف لغَته. -
 قد يطيل النقل عن العادل الواحد يف نفس اؼبوضوع إطالة غَت مربرة. -
 (1)يذكر بعض اآلراء اؼبختلفة كال يرجح بينها، كال يعلق عليها. قد -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

                                                             

 .143(ػ ينظر: تقييد كنكت على تفسَت ابن عرفة لئلماـ اب العباس أضبد بن ؿبمد البسيلي، مرجع سابق، ص: 1)
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 نهجو في التفسيرم: المبحث الثاني
موسوعة علمية ذبمع أقواؿ اؼبفسرين  ـإف اؼبتتبع لتفسَت اإلماـ ابن عرفة هبد نفسو أما         

كما أنو دل يهدؼ إذل أف ىبرج للناس بكتاب يف ،  كالنحويُت كاألصوليُت كالفقهاء كالقراء كغَتىم
أف يكوف ذبميعا ألقواؿ من  كبو ال يعد ـما يقو التفسَت، كلقد ذكر ابن عرفة أنو ليس دبفسر، كأف 

، كىو تواضع معهود عن إخوانو من العلماء، كإال فاؼبطلع كاؼبطالع لتفسَته يدرؾ سبقو من العلماء
 .مدل عمقو كتبحره يف ىذا العلم

إمبا الطريقة الفريدة يف تعاملو مع النص القرآين أنتجت لنا تفسَتا ىبتلف عن كل التفاسَت 
األخرل؛ فهو يعتمد يف دركسو اؼبباحثة كاغبوار العلمي مع تبلميذه، أك يف مناقشة مشايخ عصره 

ما كقع بُت ابن عرفة كابن لب ككذا  رالكتب: "كنذككما كرد يف أحد (1)،أندلسيُتتونسيُت كانوا أك 
 (2)."بينو كبُت الشاطيب يف اؼبراجعات كاألحباث يف عدة مسائل

، حيث عرؼ اؼبنهج الذم سلكو يف تفسَته إذل لقد أشار اإلماـ ابن عرفة يف مقدمة تفسَته 
كمتشاهبو  كإعجازه كمعانيو الثابتة كيفية، ىو العلم دبدلوؿ القرآف كخاصيتو": بقولو التفسَتعلم 

 ."كالناسخ كاؼبنسوخ
 : القرآف الكرمي.وموضوعو

القرينة كالبياف، ألف اؼبفسر فسر اللفظة دبعٌت كيستدؿ عليها بشواىد من الشعر، ككذلك  ودليلو:
 يستدؿ على إعراهبا.

 كالعربية. كأصوؿ الفقواـ كاؼبعاين من أصوؿ الدين استنباطو األحك وفائدتو:
 (3).كفاية كىو اآلف ساق  غبصولو يف الكتب، كقاـ بو صبع كثَت  فرض وأن وحكمو:

ف األمة ال تزاؿ ربتاج إذل التفسَت كونو متجٌددا يف كثَت من ثناياه، كلذلك لكن يبكن القوؿ إ   
 فاؼبصادر القديبة غَت كافية كغَت مسقطة للواجب الكفائي.

                                                             

 .104ص:، تفسَت ابن عرفة بركاية البسيلي ػ دراسة كربقيق سورة األعراؼ ػ ػ(1) 
 .469االبتهاج، مرجع سابق، ص:  (ػ نيل2) 
 .20، 19، ص: 1(ػ تفسَت ابن عرفة، مصدر سابق، ج3)



 دراسة كتاب تفسير اإلمام ابن عرفة  ومنهجو في عرض العقيدة                  الفصل الثاني 

 
79 

كاالستدالؿ  ،أما الطريقة اليت كاف يتبعها دبجالسو مع تبلميذه فكانت قائمة على النظر الدقيق      
القوم كاؼبناقشة اؼبعمَّقة، كىذا ما يؤكده الفاضل بن عاشور:" كاف ابن عرفة يسلك مسلك اعبمع 

كإيراد كبلـ  ،لًتاكيبتلى اآلية أك اآليات بُت يديو مث يأخذ معناىا بتحليل اكالتحليل كاإلمبلء، فتي 
الًتاكيب، منشدان على ذلك الشواىد كموردا األمثاؿ  تلفأئمة اللغة أك النحو على معاين اؼبفردات كـب

كاألحاديث، كيهتم بالتخريج كالتأكيل حىت تتبح داللة اآلية مستقيمة على اؼبعٌت الذم يتعلق 
 (1).بو..."
 أىم معادل ىذا اؼبنهج على النحو التارل: كسوؼ أذكر      

 المطلب األول: التفسير بالمأثور
القرآف نفسو من البياف  ما جاء يف يشمل"التفسَت باؼبأثور  أف كتب علـو القرآف  لقد كرد يف       

، كما نيًقل عن الصحابة رضواف اهلل عليهم، كما نيًقل كالتفصيل لبعض آياتو، كما نيقل عن الرسوؿ 
 ح ؼبراد اهلل تعاذل من نصوص كتابو الكرمي.يعن التابعُت، من كل ما ىو بياف كتوض

كإف كاف فيو خبلؼ: ىل ىو من قبيل  -ر ما ريًكلى عن التابعُت و التفسَت اؼبأث يفكإمبا أدرجنا      
ألننا كجدنا كتب التفسَت اؼبأثور، كتفسَت ابن جرير كغَته، دل تقتصر على   - ماؼبأثور أك من قبيل الرأ

 يفعن أصحابو، بل ضمت إذل ذلك ما نيًقل عن التابعُت  مى كما ريكً   عن النيٌب  مى ذًٍكر ما ريكً 
 (2)".التفسَت

آياتو، كما يشتمل على ما جاء يف تفسَت القرآف الكرمي نفسو من البياف كالتفصيل لبعض فهو        
بياف كتوضيح ؼبراد اهلل تعاذل من نصوص كتابو  وما ى، كما نقل عن التابعُت من كل  نقل عن النيبٌ 

  (3).مع حكاية اػببلؼ يف إدخاؿ التابعُت يف التفسَت اؼبأثور ؛الكرمي

                                                             

 .105(ػ التفسَت كرجالو، مرجع سابق، ص: 1)
 .112، ص: 1، جمرجع سابقػ التفسَت كاؼبفسركف،  (2)
النهبة، القصيم ػ السعودية، (ػ ينظر: مناىج اؼبفسرين من العصر األكؿ إذل العصر اغبديث، ؿبمد النقراشي السيد علي، مكتبة 3)
ق، 1423: 2، فصوؿ يف أصوؿ التفسَت، مساعد بن ناصر الطيار، دار ابن اعبوزم، ط69ـ، ص: 1986ىػ ػ 1407: 1ط
 .73ص:
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كاألقواؿ يذكر الشواىد من السنة عرفة يف تفسَته بالتفسَت باؼبأثور؛ فكقد اىتم اإلماـ ابن           
كتفصيل  كما أنو يفسر اآليات القرآنية بنظائرىا من اآليات األخرل،  اؼبأثورة عن الصحابة كالتابعُت،

 ذلك:
 تفسير القرآن بالقرآن: ـ أولً 

إف أصح الطرؽ يف ذلك أف يفسر القرآف  فاعبواب فما أحسن طرؽ التفسَت؟ "فإف قاؿ قائل:        
فإنو قد فيس رى يف موضع آخر، كما اٍختيًصر من مكاف فقد بيًس ى يف بالقرآف، فما أيصبًٍلى يف مكاف 

ف كاف إفتفسَت القرآف بالقرآف ييعد  أقول أنواع التفسَت؛ إال أنو ال ييقطع بصحتو إال  (1)"موضع آخر
، أك كقع عليو اإلصباع، أك صدر عن أحد الصحابة كدل ييعلم لو الذم فسر اآلية باآلية رسوؿ اهلل 

ـز بصحتو ألنو اجتهاد من قائلو  فيو كيصيب، مع أف  ىبطئـبالف، كأما ماعدا ىذه الصور فإنو ال هبي
ألف لبلجتهاد مدخبلن يف  يف التطبيق ىبطئلكنو قد  ،الطريقة اليت سلكها من حيث اؼببدأ صحيحة

 (2).لتفسَتىذا النوع من أنواع ا
 ابن تفسَت أمثلة كمن، يف تفسَته منهج تفسَت القرآف بالقرآف كأكثر منوابن عرفة كقد سلك 

، كمعناه آية من كل سورة ف البسملةإقيل  : ةالفاربجاء يف تفسَت سورة  بالقرآف كالذملقرآف ل عرفة
 عاذل:قولو تٱليثسب، مع ل سورةمن كل سورة، كتكرر إنزاؽبا مع ك امع كل سورة كليست جزءن  أهنا آية
 (3) (.13 :)سورة الرضبن اآليةَّ جع مظ حط مض خضُّٱ

(، 7:اآلية )سورة الفاربةَّ رئ ٌّ ٰى ُّٱكجاء أيبا يف شرح معٌت اإلنعاـ يف قولو تعاذل:        
 حب هئجب مئ خئ حئ جئ يي  ىي نيٱٹٱٹٱُّ ؛العبد إذا ذكر نعمة أسندىا إليو إف

(، ككذلك 48:اآلية )سورة الشورل َّ مث هت مت خت حت جت هب  مب خب

                                                             

ـ، 1980ىػ ػ1490 ،دار مكتبة اغبياة، بَتكت، لبنافػ مقدمة يف أصوؿ التفسَت، تقي الدين أبو العباس بن ؿبمد ابن تيمية،  (1)
 .39ص: 

 .109ص: ق، 1415السعودية، (ػ قواعد التفسَت، خالد بن عثماف السبت، دار ابن عفاف، 2) 
 .25، ص: 1( ػ تفسَت ابن عرفة، مصدر سابق، ج3)
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(1)ػ "الصبلة كالسبلـ عليو ػقاؿ إبراىيم 
 :)سورة الشعراء اآليةَّ مق حق مف خف حفٹٱٹٱُّٱ

80 .)  

كمثاؿ ذلك ما نقلو عن ، األحياف باإلشارة إذل السورة دكف ربديد رقم اآلية كيكتفي يف غالب        
 شيء كىوأم النور ضوء النار كضوء كل  َّ حن جن يم ُّٱ:شرم يف تفسَت قولو تعاذلالزـب
 مج حج مث ُّٱاهلل تعاذل: يف البياء، قاؿ ، فالنور عنده زيادةض الظلمة، كالبياء إفراط اإلنارةنقي

كعنو أيبان من سورة البقرة، يف قولو  (2)،(5اآلية: )سورة يونس ٱَّ حف مخ جخ مح  جح
ثَتان" كىم كى   وً بً  ل  بً قاؿ: "يي  سؤاالن قاؿ فإف قلت: دل ، أكرد الزـبشرمَّ رن مم امٱُّٱتعاذل:

 جح مج ٹٱٹٱُّٱك (13)سورة سبأ اآلية: َّ خك حك  جك مق حق ٹٱٹٱُّٱقليلوف، 

السؤاؿ غَت كارد؛  "فأجاب ابن عرفة بقولو:  (24)سورة ص اآلية: َّحسخس جس  مخ جخ مح
أخص من الشاكر، كالشاكر مهدم فبل يلـز من كوف الشاكر قليبل أف يكوف اؼبهدم " حكألف " 
(3)."قليبل

 

 ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ٱُّٱ:القرآف بالقرآف قولو يف تفسَت اآلية الكريبةابن عرفة كمن تفسَت        

، :" وبتمل أف يكوف من باب القلبكلمة ظلمات  كرد يف معٌت (.19)سورة البقرة اآلية:  َّ ٍّ
ت يف اؼبطر حقيقة، كاألكؿ ألف اؼبطر ينزؿ يف الظلمات؛ ألف الظلمات فيو، كوبتمل أف يكوف الظلما

ٱَّام يل ىل مل  يك ىك مك لك اك يق ىقُّٱٱ:اآلية الكريبةكقولو يف . أظهر

 (4).اليت يف األغبلؿ ال العكس" كتقدـ أنو من باب القلب فإف أعناقهم ىي(.  8:اآلية )سورة يس

 َّحمخم جم يل ىل مل خل ُّٱٱما قالو عند تفسَته قولو تعاذل: كمثاؿ ذلك   
ات، كإال يبكن يف األمور اعبليٌ سبثيل بأقرب ما (، ذكر فيها ابن عرفة: "أهنا 50)سورة القمر اآلية:

                                                             

 .39، ص: 1تفسَت ابن عرفة، مصدر سابق، ج (ػ1)
 .60، ص: اعبزء نفسو، اؼبصدر نفسوػ 2))
 .83ص:  ،اعبزء نفسو اؼبصدر نفسو،(ػ 3)
 .63ص:  ،اعبزء نفسو نفسو، (ػ اؼبصدر4)
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 خت حت جت هب مبٱُّٱل قاؿ تعاذل:فالعقل يهدم إذل أنو أسرع من ذلك كأقرب، كيف آية أخر 

 (1)(".77)سورة النحل اآلية: ٱٱٱَّ مج حج مث هت مت
أنو استعاف باآليات يف إيباح اؼبعاين اللغوية لبعض ألفاظ  يظهر كمن تفسَت القرآف بالقرآف         

)سورة  َّ من زن رن مم  ام ُّٱالكريبة:كمن ذلك قولو يف تفسَت اآلية  ؛القرآف الكرمي
خص ىذا بػ )يعلموف(، كاألكؿ بػ )يفقهوف(، ألف الفقو يف اللغة فهم األشياء (:"4:اؼبنافقوف اآلية

الدقيقة، كالعلم أعم منو؛ ألف كوف العزة هلل كلرسولو معلـو بالبركرة، فاؼبنازع فيو الى علم لو، فببل 
يكوف لو فقو، فهو مسلوب عنهم العلم، فكأهنم ؾبانُت الى عقوؿ ؽبم، كإف كانوا يعلموف عن أف 

بعض العلم، كقولك: أكلت شاة كل شاة، مع أهنا ليست ىي الكل كهباب أيبا بأف قوؽبم )الى 
يعم األشياء  تػيٍنًفقيوا عىلىى مىٍن ًعٍندى رىسيوًؿ اللًَّو(، الى يصدر إال بعد تأكيل كتدبر، فناسب الفقو؛ ألنو

(، حكم على الغيب الذم الى يعلمو إال اهلل، فناسب نفي  الدقيقة، كقوؽبم )لىييٍخرًجىنَّ اأٍلىعىز  ًمنػٍهىا اأٍلىذىؿَّ
 (2)."العلم

آين، باآليات القرآنية يف توضيح بعض اؼبسائل النحوية اؼبتعلقة بالتعبَت القر ابن عرفة كيستعُت          
 .(24البقرة اآلية:  )سورةَّ حل جل مك لك خك ُّٱ:تعاذل إذ يقوؿ يف تفسَت قولو

 قاؿ ابن عرفة: فإف قلت: دل زبلص الفعل للماضي )كإف( زبلصو لبلستقباؿ كنبا متبايناف؟       
 دخلت على اعبملة فخلصتها. "كلن"خلصت الفعل  "دل"فاعبواب: أٌف 

مستقبل باعتبار ما مبى. كاؼبعٌت  "فلم يقم"قاؿ بعض الناس: فإذا قلت: إف دل يقم زيد قاـ عمرك 
 أف يقدر يف اؼبستقبل أنو دل يقم )زيد( فيما مبى فقد قاـ عمرك.

ألف الشرط ىبلص الفعل  َّمننن زن رن مم ام ُّٱ:كنظَته ما أجابوا بو يف قولو تعاذل   
 يدؿ على أنو ماض. لبلستقباؿ كاؼبعٌت

                                                             

 .119، ص:4، جتفسَت ابن عرفة، مصدر سابق(ػ 1) 
 .233، ص: اعبزء نفسو اؼبصدر نفسو،(ػ 2) 
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متو فكذلك ىنا. فإف قلت: دل عدلوا لفقد عقالوا: اؼبراد أف يقوؿ يف اؼبستقبل إين إف قلتو فيما مبى 
 كاألصل أف يعربكا باؼبستقبل لفظا كمعٌت؟ اؼباضييف قولك: إف قاـ زيد قاـ عمرك إذل لفظ 

قلت: إما لتحقيق قيامو يف اؼبستقبل حىت كأنو كاقع أك التفاؤؿ بذلك أك للتنبيو على أف قيامو ؿببوب 
 مراد كقوعو.

 )موضع إف(؟" ذابإ"كا فإف قلت: )كاف يلزمهم( أف يعرب 
 ىف يث ٱُّٱ :قلت: إذا ال تدخل إال على احملقق كقوعو كإف تدخل على اؼبمكن كقوعو، كعلى احملاؿ مثل

 (1)."أعم من أف تكوف يف ىذا كيف ىذا "فإن" َّلكمك اك يق ىق يف
بالقرآف الكرمي يف بياف الوزف الصريف لبعض األلفاظ القرآنية كمن شواىد ذلك  ابن عرفة كاستعاف      

سورة اؼبائدة )َّ خض حض جض مص خسمسحصخص حس جس ٱُّٱ:( يف اآلية الكريبةخبَتقولو يف )
اؼباضي الى عن اؼبستقبل بدليل إذا  خبَت مشتق من اػبرب، كاػبرب يف الغالب إمبا يكوف عن  ( 8اآلية:

كخرب اؼبستقبل يدؿ  ،األخبار فنجد أكثرنا يسمع منها اؼبخرب عن ما مبى نظرنا ما ظبع أحدنا من
( فقاؿ: اؼبستقبل إذا قدرنا حضبالنسبة إذل اؼباضي، قيل لو: كيتناكؿ ىذا اؼبستقبل، لقولو )
(2)."كقوعو دبا مبى منو كانقطع خربه كما بقي دائما حاليا فهو عاـٌ 

 

 حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ:قولو تعاذلكيف      

ذك أبلغ من اسم الفاعل، ػ منهم من قاؿ اػبطاب ب:"(147سورة األنعاـ اآلية: )َّ من خن

سورة يوسف ) َّ مح جح مج حج مث هت ُّٱ:كمنهم من عكس فحجة األكلُت قولو تعاذل
 (280)سورة البقرة اآلية:  َّجغمغ مع جع مظ حط مض خض ُّٱ(، كقولو تعاذل:76اآلية: 

بأف من يظن بلوغو  ،كإمبَّىا الفائدة يف اإلخبار ،ألنو لو قيل: كفوؽ كل عادل عليم دل يكن فيو فائدة
(3)."النهي يف الغاية يف العلم فوقو من ىو أعلم منو

 

                                                             

 .74ػ 73، ص: 1ج ،ػ تفسَت ابن عرفة، مصدر سابق(1)
 .95، ص:2ج نفسو،ػ اؼبصدر (2)
 .197ص: اعبزء نفسو،  ،ػ اؼبصدر نفسو(3)
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 ،من خبلؿ استخراجو ؾبازات القرآف ت الكريبة ببلغة التعبَت القرآينُت ابن عرفة باآلياكما يبٌ        
 ىي خيمي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن ٱُّٱ:قولو تعاذل كمن أمثلة ذلك

عبلقة الف أعبلقة، ك  ذكركا يف اجملاز أنو الى بد لو من "قاؿ: (34:سورة اعباثية اآلية) َّ ٰذ يي
ترجح اغبمل على اجملاز مع جواز اغبمل على اغبقيقة، قالوا: كقد تكوف العبلقة توجب اغبمل على 

ل الربىاين، كمنو ىذه اآلية؛ ألف ليكيسمى ىذا عندىم الد اجملاز مع جواز ربرمي اغبمل على اغبقيقة،
دبعٌت الًتؾ، كاقًتانو باليـو يبنع  النسياف ستحيل على اهلل تعاذل، ففسر ىنام لنسياف دبعٌت الذىوؿا

(1)."الغائبى نسيضبلو على اغبقيقة الستحالة نسياف األمر اغبارل؛ إذ ىو مرئي كمشاىد، كإمبا 
 

سورة ) َّ جض مص خص حص خسمس حس جس مخ جخ مح ٱُّٱقولو تعاذل: عند تفسَته  ككذا
ا حقيقة كيقع على أنواع، ألهنم متنوعوف إذل مبلئكة كإنس كجن، التسبيح إمٌ  قاؿ:" (1اآلية: اغبديد

 كإما ؾبازا، كقرره بوجهُت:

 

ا هنقاتأف ىذه اعبمادات كاألشجار إذا نظر إليها الناظر اؼبعترب، كفكر يف إ أحدىما:*         
عن النقائص، فهي سبب يف التسبيح،  بصفات الكماؿ، منزىان  فان متصً  حكامها يعتقد أف ؽبا خالقان كإ

إما كقوع التسبيح من اعبماد،  :، لئبل يلـز عليو أحد أمرينحة حقيقةن كال يصح أف تكوف ىي مسب  
 ليس جبماد. كإما قياـ اغبياة باعبماد، ككبلنبا باطل، ألنو حالة التسبيح حي  

ض من الطعم، رى : أهنا مسبحة بلساف اغباؿ الفتقارىا يف كل زمن إذل االستمداد بالعى والثاني*         
 (2)...."كاللوف، كالرائحة،

كىو عبارة عن اإلتياف بلفظ البشارة يف موضع  ،كمن ؾبازات القرآف الكرمي التهكم             
ىقيوؿ لو النذارة، كالوعد يف مكاف الوعيد

جاء يف تفسَت ابن عرفة  كمن أمثلتو ما ،(3)هتاكنا من القائل باؼب

 هئمئهي خي حي جي ٰه  مه جه هن من حنخن جن مم خم ُّٱؽبذه اآلية الكريبة:
                                                             

 .16، ص: 4ج ،تفسَت ابن عرفة، مصدر سابق ػ(1)
 .151، ص: اعبزء نفسو ػ اؼبصدر نفسو،(2)
 .283ص: مصر، ػ بديع القرآف، ابن أب اإلصبع اؼبصرم، ربقيق: حفٍت ؿبمد شرؼ، هنبة مصر للطباعة كالنشر كالتوزيع، (3)
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 ( 18سورة الرعد اآلية:)َّملمن مك هشلك مش هس مس هث مث  متهت هب مب
ما يفرش ىو ألف ذلك عليهم الى ؽبم ككذلك قولو )كىبًٍئسى اٍلًمهىادي( هتكم ألف اؼبهاد  مىذا هتكم هب"

(1)."كيوطأ
 

سورة ) َّ يق يفىق ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت ٱُّٱتعاذل: قولوكيف          
هتكم هبم كتأكيد للسببية، كلو اقتصر على اإلرادة  يف " ليطفئوا"  إدخاؿ البلـ:"(8الصف اآلية:

الحتمل أف ذلك دل ىبطر بعقوؽبم عند افًتاء الكذب، فأدخلت البلـ بيانا ألهنم أرادكا الكذب ألجل 
(2).م"لسخافة عقوؽب ا نور اهلل، ربقيقان أف يطفئو 

 

 مت زت رت يب ُّٱقولو تعاذل:  :إطبلؽ اؼبسٌبب على السبب كبو اجملاز اؼبرسل من أمثلةف        

سبب مقاـ سببو ألف من إقامة اؼب:"(284:اآلية سورة البقرة)َّ زث رث يت ىت نت
 لآلية هيف تفسَت  أيبان  كيقوؿ (3)".متسٌببة عن العلم بو أم يعلمو اهلل فيحاسبكم عليو عليو احملاسبة

إف اغبزف :"(84سورة يوسف اآلية:) َّمظ حط مض خض حض جض مص ُّٱالكريبة:
."بً بى مقاـ السَّ سىبىب السَّبىًب البكاء سبب يف البياض فهو من إقامة ك  ؛سبب يف البكاء

(4)
 

 خب حب جب ٱُّٱقولو تعاذل: كمن أمثلة اجملاز اؼبرسل إطبلؽ السبب على اؼبسبب كبو:        

 إف اهلل يتوب إقامة السبب دبقاـ مسببو، أم قاؿ: "من (89: اآلية سورة آؿ عمراف)َّ هب مب
(5)."ألنو غفور رحيمعليهم، كيقبل توبتهم 

 

 ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن ٱُّٱ: كقاؿ يف تفسَت اآلية الكريبة      

وبتمل أف يكوف من :"(59سورة يونس اآلية:)َّ هب مب  خب حب جب مئهئ خئ حئ جئ يي

                                                             

 .428، ص: 2تفسَت ابن عرفة، مصدر سابق، ج ػ(1)
 .225، ص: 4ػ اؼبصدر نفسو، ج(2)
 .336، ص: 1ج نفسو،ػ اؼبصدر (3)
 .402، ص: 2ػ اؼبصدر نفسو، ج(4)
 .381، ص: 1ج نفسو،ػ اؼبصدر (5)



 دراسة كتاب تفسير اإلمام ابن عرفة  ومنهجو في عرض العقيدة                  الفصل الثاني 

 
86 

كوبتمل ، باب إطبلؽ السبب على اؼبسبب؛ فيكوف الرزؽ حقيقة يف الطعاـ كأطلق عليو اسم اإلنزاؿ
(1)."اؼباء، كاإلنزاؿ حقيقة العكس فيكوف الرزؽ ؾبازا يف

 

كيستعُت اإلماـ ابن عرفة بالقرآف الكرمي يف توجيو القراءات القرآنية، كمن شواىد تفسَته          

 يئ ىئ نئ مئ زئ رئ  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّٱ:لآلية الكريبة

( :" (5سورة مرمي اآلية:)َّ زب رب ( كمعٌت من كرائي من بعدم، فعلى قراءة )ًخٍفتي قرئ )خيٍفتي
اآلية؛ ألنو دبنزلة رجل كمات نظراؤه يف صناعتو؛ حىت دل يبق منهم إال إنساف، فيقاؿ:  يفهم معٌت

( ال يصح  خفت الصناع من بعدم؛ ألنو يقطع إذا مات الى يبقى إال إنساف، كعلى قراءة )خيٍفتي
  (2)."إذا مات ارتفع خوفو من ىذه من رضى الدنيا الى ىباؼ فبا كاف بعد موتو واؼبعٌت؛ ألن

سورة ) َّ حن جن  يم ىم مم خم جمحم يل ىل مل خلُّٱيف اآلية الكريبة: كيقوؿ      
كسرىا فيكوف اإلذف  إما على قراءة فتح التاء فظاىر تقدـ اإلذف، كإمَّا على قراءة":(39:اغبج  اآلية

(، أم الصائرين للتقول، 2سورة البقرة اآلية: )  َّ حن جن  يم ٱُّٱاآلف، كفقا ؽبم مثل قولو تعاذل:
 (3).أم الذين يقاتلوف يف اؼبستقبل"كلذلك يقاتلوف، 

أما :" (5سورة ؿبمد اآلية: )َّ خب حب جب هئُّٱكيقوؿ ابن عرفة يف اآلية الكريبة:
بأفعاؿ اؼبندكبات، أك  َّحب جبُّٱألداء الفرائض َّهئُّٱ:على قراءة )قاتلوا( فظاىر، كاؼبراد 

خبَت ما نقص منها أك تتميم ما بقي عليهم من أفعاؿ الرب  َّحب جبُّٱلطاعتو َّهئُّٱ
كاإلعانة أك دبغفرة ذنوهبم، كأمَّا على قراءة )قيتلوا( فاؼبراد سيهديهم يف الدار اآلخرة إذل طريق اعبنة 

(4)."ةبالفعل كيغفر ذنوهبم كيدخلهم اعبنَّ 
 

قولو أيصبل يف آية أخرل ففي تفسَت ل ما يبُت ابن عرفة باآليات الكريبة تفصيك         
 يف أكؿ السورة قاؿ: "كررىا ،(27ية:الواقعة اآلسورة )َّ مث زث رث يت ىت نتٱُّٱتعاذل:

                                                             

 .345، ص: 2ػ تفسَت ابن عرفة، مصدر سابق، ج(1)
 .109، ص: 3، جنفسوصدر اؼبػ (2)
 190، ص: اعبزء نفسوػ اؼبصدر نفسو، (3)
 .24، ص: 4ج ،ػ اؼبصدر نفسو(4)
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اؼبرتب  كىنا، فهو إما أصبل أكال كفصَّل ىذا، كذكره أكال من حيث اإلصباؿ، كىنا من حيث اعبزاء
(1)."من يأخذ كتابو بيمينو، أك أصحاب اليمُت ؿبلهم عن يبُت العرش، كاألكؿ أظهر عليو، كاؼبراد أف

 

سورة البقرة اآلية: )َّ خض حض جض مص خص حص ٱُّٱيف تفسَت قولو تعاذل: كقاؿ            
مشل الكتاب َّ حض جض مص خص ُّٱإف ىذا تكرار، ففصل يف أكؽبا مث )أصبل( ":(151

كفكر فيو  ،ئلنساف حبيث لو شحذ قروبتولكاغبكمة. كمنهم من قاؿ: إٌف العلم قسماف: علم يكوف 
كال يقبل أف  ،يبكن لئلنساف التوصل إليو من ذاتو ألدركو من تلقاء نفسو بعقلو كفطرتو، كعلم ال
أم ما دل َّ خض حض جض مص خص حص ُّٱيتعلمو كحده بعقلو بوجو. كىذا ىو اؼبراد بقولو

(2)."تكونوا قابلُت ؼبعرفتو بعقولكم
 

 حم جم يل ىل مل خل ُّٱ:يف قولو تعاذل َّمم خمُّ كيقوؿ يف تفسَت        

 سورة)َّ يه ىه مه جه  ين ىن من حنخن جن يم ىم  مم خم
ألف  ،اءالذكور كإحياء الٌنس بذبح بينوفذكر يف البقرة سوء العذاب ؾبمبل، مث :"(49:اآلية البقرة

}كىًإٍذ فػىرىقٍػنىا ًبكيمي البحر{ كأشار يف السورة األخرل بقولو:  ةالقصد اإلطناب بدليل زياد
{( إذل صبلة ما )امتحنوا( بو من فرعوف كقومو من استخدامهم كإذالؽبم مم خم حم}

كذبح الذكور كاستحياء النساء مث جرد منها أعظمها امتحانا، فعطفو ألنو مغاير ؼبا  ،باألعماؿ الشاقة
 نن ٱُّٱ:صبل فيو، كما كرد يف قولو تعاذلبشدة األمر فيو، كىو فبا أ إشعارا« ىم»قبلو فقاؿ: 

سورة )َّ خئ حئ جئ يي ىي ني  مي زي ري ٰى ين ىن
(3)."خصصهما بالذكر إعبلما دبكاهنما(98:البقرة اآلية 

 

 مب ُّٱ:كمن شواىد ذلك قولو يف اآلية الكريبة ،تفسَته مطلق القرآف باؼبقيد بٌُت يفكابن عرفة           
 يثىف ىث نث  مث زث رث يت نتىت مت زت يبرت ىب نب

                                                             

 .138، ص: 4ػ تفسَت ابن عرفة، مصدر سابق، ج(1)
 .187، ص: 1ج، ػ اؼبصدر نفسو(2)
 .112ص: اعبزء نفسو،  ، اؼبصدر نفسوػ (3)
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سورة النور )َّ مم ام يل ىل مل يك ىك مك  لك اك يق ىق يف
إما للمفعوؿ، أم دعاؤكم للرسوؿ، كىو أف الداعي إذا  كالنهي للتحرمي كاؼبصدر مباؼ" (63:اآلية

أك  ؛دعا يقوؿ: السبلـ عليك يا رسوؿ اهلل، كال يقوؿ: السبلـ عليك يا ؿبمد، فأمركا بالتأدب معو
مباؼ للفاعل، أم الى ذبعلوا دعاء الرسوؿ لكم إذل أمر من األمور كدعاء بعبكم لبعض حبيث 

 (، كاألصل عدمو؛ ألف النهي اؼبطلقرتفإف قلت: ما فائدة قولو )أخرل،  سبتثلوا أمره تارة، كزبالفوه
أكذل من النهي اؼبقيد؟ فاعبواب: أهنم إذا هنوا عن ـبالفة أمره فيما بينهم، أم يف حاؿ غيبتو عنهم، 
فأحرل أف ينهوا عن ـبالفة أمره فيما بينهم كبينو، أم حببرتو معهم، فيعلق النهي باألخص؛ ليدؿ 

(1)."باب أحرلعلى ما عداه من 
 

تفسَته للعمـو  ًو كما يفًو على خاصٌ عامٌ  عطفكمن أمثلة تفسَت القرآف بالقرآف عند ابن عرفة        
 مث زث  رث يت ىت نت مت زت رت ىبيب نب  مب زب رب ٱُّٱ :يف اآلية الكريبة

ىذا  ( تكراره؟ فاعبواب أفٌ ىت) ( معقولومت زتإف قلت:" قولو ) .( 64) سورة البقرة اآلية:َّ
راجع  ليس بتكرار، بل فبل اهلل راجع إذل قبوؿ التوبة، كرضبتو راجعة إذل نفس التوبة، أك أٌف فبل اهلل

 فق ، أك دفعو مع جلب اؼببلئم، فهو من تتناكؿ رفع اؼبؤدلً فمن ذلك  إذل الثواب كاإلنعاـ، كرضبتو أعم  
(2)".على األخص   عطف األعم  

 

)سورة َّ نب مب زب رب ىئيئ نئ مئ زئ رئ ٱُّٱكيف قولو تعاذل:       
 اؼبركوب خاص ببعض النَّاس كخاص ذا من عطف العاـ على اػباص ألف(:" ى79غافر اآلية:

 (3)".كاألكل عاـ يف صبيع النَّاس، كعاـ يف صبيع األنعاـ ،باإلبل
 مي زي ُّٱيف تفسَت اآلية الكريبة:  ما جاء، وو على عامٌ كمن أمثلة عطف خاصٌ        

على  كصف اإلسبلـ ـقاؿ: "قدٌ  (35األحزاب اآلية:  سورة)َّ  يي ىي ني
 كصف اإليباف ألمرين: 

                                                             

 .230، ص: 3ج، ػ تفسَت ابن عرفة، مصدر سابق(1)
 .124، ص: 1ػ اؼبصدر نفسو، ج(2)
 .403، ص: 3ػ اؼبصدر نفسو، ج(3)
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 أف اإلسبلـ أمر ظاىر، كاإليباف أمر باطن، كنسبة األكؿ للثاين نسبة الدليل إذل اؼبدلوؿ. أحدىما:*
ـٌ  الثاني:* كاإليباف خاص، فهو من  أف اإلسبلـ يستلـز اإليباف ألف اإليباف شرط فيو، فاإلسبلـ عا

 (1)عطف اػباص على العاـ".
 نت مت زت رت يب ىب مبنب زب رب يئ ىئ ٱُّٱكأيبان يف قولو تعاذل:   

من عطف  "كالسعةقاؿ ابن عرفة: "أكلوا الفبل منكم (، 22سورة النور اآلية:) َّرثزث ىتيت
(2)ك ال".أعم من أف يكوف فيو اتساع أ ،اػباص على العاـ؛ ألف الفبل ىو الزيادة يف اؼباؿ

 

قولو لبالقرآف أنو كاف يذكر اآليات اؼبتناظرة كما يف تفسَته  كمن تفسَت القرآف الكرمي      

 :(145اآلية:)سورة آؿ عمراف َّ جب هئ مئ حئخئ  جئ يي ىي ني ميُّٱتعاذل:
مؤمن ؾباىد يف سبيل اهلل ثابت على دينو، كآخركف ارتدكا  :تبمنت اآلية أهنم على ثبلثة أقساـ"

 ىئ نئ ٱُّٱعلى أعقاهبم كنبوا بالردة، كآخركف اشتغلوا بالغنائم كمتاع الدنيا، قاؿ تعاذل يف سورة ىود: 

 زث رث يت  ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب  رب يئ

 )سورة ىودَّ يل ىل مل يك ىك مك لك اك  يق يفىق ىف يث ىث نث مث
 مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ18: اآلية اإلسراءسورة يف  :كقاؿ تعاذل (16-15اآلية:

اآلية  لالشور ، كقاؿ تعاذل يف سورة َّ ىه مه جه ين ىن من خن  حن جن يم ىم

 ىي ني مي زي ري ٰى  ين ننىن من زن رن مم ام يل ىل ملٱُّٱ20:

(3).َّ جب هئ  مئ خئ حئ جئ يي
 

يرد من أسئلة حوؿ معٌت  قدكمن منهج اإلماـ ابن عرفة يف تفسَت القرآف بالقرآف أنو يذكر ما        
قولو كمن شواىد ذلك قولو يف تفسَت  ،مث يذكر اإلجابة عنها مستشهدان باآليات القرآنية النص القرآين

إف كاف سؤاؿ توبيخ للكافر، :" (8سورة التكاثر اآلية:)َّ  خض حض جض مص خص حص ٱُّٱتعاذل:
                                                             

 .236، ص: 1درر اؼبعرفة، مرجع سابق، ج ؛297، ص: 3، جسابقتفسَت ابن عرفة، مصدر ػ ينظر: (1)
 .227، ص:3، جسابقتفسَت ابن عرفة، مصدر ػ (2)
 .425، ص: 1، جاؼبصدر نفسو ػ(3)
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  جي ٰه مه جه هن من خن ٱُّٱ:سألوف، قاؿ تعاذلفظاىر تأخَته عن رؤية اعبحيم ألهنم يي 

كإف كاف سؤاؿ حقيقة، :"ٱ(42 ػ39اؼبدثر اآلية :سورة )َّ مت هب مب هئ مئ هي مي خي حي
(1)."فيكوف بعد رؤية اعبحيم الرؤية اليت ىي عرض كمعاينة، الى بعد الدخوؿ

 

سورة ) َّ يل ىل مل خل ٱُّٱ:قاؿ اإلماـ ابن عرفة بعد تفسَته اآلية الكريبةك      
 ،(خلمأمور بقولو كتبليغو، كزبصيص ما خصص منو باألمور بقولو )القرآف كلو :"(1الكافركف اآلية:
بشأنو، كإما ألنو ىو جواب عن سؤاؿ مقدر كما قاؿ  غبالو كاعتناءن ألمره، أك هتويبل ن  قيل إما تعظيمان 

 مغجف جغ معُّٱ(105اآلية:سورة طو )َّ يل ىل مل يك ىك  مك لك اك ُّٱٱ

 النيب فهذه اآلية تدؿ على أف الكفار طلبوا من :" (85سورة اإلسراء اآلية:)َّمق حق مف خف حف
كيعبدكا ىم إؽبو سنة فقاؿ: "معاذ اهلل أف نشرؾ باهلل شيئا"، فقالوا: فاستلم ، أف يعبد آؽبتهم سنة

(2)."بعض آؽبتنا نصدقك كنعبد إؽبك فنزلت السورة
 

يف رفبو لتفسَتات بعض اؼبفسرين يستعُت بالقرآف الكرمي على  كاإلماـ ابن عرفة الورغمي         

سورة )َّهبجت مب خب حب ُّٱٱقولو تعاذلرفبها كمؤيدان لتفسَته، كمن ذلك قولو يف تفسَت 

 هث مث ٱُّٱكنقل ىنا ابن عرفة كبلـ اؼبفسرين مث قاؿ: كوبتمل أف يكوف مثل :" (273البقرة اآلية:  

أم لو قدر صدكر السؤاؿ منهم ؼبا قدر كقوعو إال  (،46)سورة فصلت اآلية: َّ  هس مس

 خن حن ُّٱٱقوؿ اهلل تعاذل:باإلغباؼ ألجل ما ناؽبم من اعبهد كاغباجة، كوبتمل أف يكوف مثل 

فيكوف من باب نفي استلزاـ األخص أمرا كإذا دل  (،103)سورة األنبياء اآلية:  َّ ىن من
أم  ،ألوف الناس ألجل اإلغباؼ يف السؤاؿيستلـز األخص أمرا دل يستلزمو األعم. كاؼبعٌت: ال يس

كإذا دل يسألوىم ألجل شدة اغباجة فأحرل أف ال يسألوىم  ،ألجل سبب اإلغباؼ كىو شدة اغباجة
 كىو مطلق اغباجة فق . ،ألجل سبب عدـ اإلغباؼ

 وبتمل أف يراد باإلغباؼ تأكيد صربىم. :قاؿ الفخر بن اػبطيب
                                                             

 .345، ص: 4، جسابقتفسَت ابن عرفة، مصدر ػ (1)
 .353، ص: اعبزء نفسوػ اؼبصدر نفسو،  (2)
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مصدر، أم يلحفوف  َّهبجت مب خب حب ُّٱابن عرفة: ينبغي أف يوقف على قولو:  قاؿ
 (1)."لغوف يف شدة صربىم كذبلدىم على الفقراإغبافا، أم يب

  مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ ييجئ ىي ني  مي  ٱُّٱ:قولو تعاذلكيف تفسَته ل

ظاىر األمر الوجوب، كنقل كبلـ اؼبفسرين، مث قاؿ: :"(4سورة النساء اآلية:) َّ حت جت هب
و على اغبالة اليت نظر فيها عدـ إتياهنن الصداؽ، كىي ن( ليبيييجئكعندم أنا يف ىذا أنو إمبا قاؿ: )

إذا ماتت الزكجة قبل البناء عقب عقد النكاح ككانت فقَتة، فإف الزكج يؤدم الصداؽ ؾبردة كبلة الى 
عوض، فإذا  من غَت من عوض، ككذلك إذا مات الزكج فإف الزكجة تأخذ الصداؽ من تركتو كبلةن 

أمركا بدفعو حالة كونو كبلة فأحرل أف يلزمو دفعو إذا كاف عن عوض، قلت: أك ىو إشارة إذل أحد 
القولُت فما إذا تطوع الزكج بعد العقد، كقبل البناء بزيادة الصداؽ أغبقها بو، كجعل حاؽبا كحالو؛ 

ف اؼبعطي ما ذكرىا قاؿ: ألف النحلة ىي العطية الى لعوض، كىذا كذلك عبعلهم إياىا كاؽببة، أل
يقبى على الزكج هبا فإف دل تقببها حىت مات أك طلقها قبل البناء فلها عليو نصف الزيادة إف طلق، 

 (2)."ضبيء ؽبا إف مات؛ ألهنا عطية دل يقكال ش

وبتمل أف يريد ما :"(4سورة الزمر اآلية:)َّ  مظ حط مض خض حض ُّٱٱقولو تعاذل: ككذا يف        
تعظيمو؛ كىو عظموه حق تعظيمو، كىو مقتبي كبلـ اؼبفسرين، كوبتمل أف ما عظموه مطلق 

 األنعاـسورة )ٱٱٱٱَّمنممىميمجنحنخن حمخمُّٱ:ة األنعاـلقولو تعاذل يف سور  الصواب،
فهم أنكركا الرسالة، فلو عظموه مطلق التعظيم لصدقوا الرسوؿ الوارد عنو، كالقرآف يفسر :"(91اآلية:

 بعبو بعبا.

قيل البن عرفة: تأكيده باؼبصدر دليل على أف اؼبراد أخص تعظيم، فقاؿ: التأكيد يشعر بأف اؼبراد 
 (3).التعظيم الواجب التكميلي"

                                                             

 .323، ص: 1، جسابقػ تفسَت ابن عرفة، مصدر (1)
 .5، ص:2ج ،ػ اؼبصدر نفسو(2)
 .390، ص: 3ج ،اؼبصدر نفسو ػ(3)
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ف النماذج أت غزيرة كنفيسة، كما اساىم اإلماـ ابن عرفة يف إثراء مبحث حذؼ التقابل بإضاف       
اليت يستخرجها كيذكرىا ال تكاد توجد يف التفاسَت اليت بُت أيدينا، خصوصان عندما نقارف بينها كبُت 

" التحرير كالتنوير" البن عاشور، كىي كاعي، ك" ركح اؼبعاين" لؤللوسي، يف " نظم الدرر" للبق دما كر 
كىذا مع مبلحظة التقدـ الزماين عبهود  التفاسَت اليت اعتنت كثَتان بإبراز حذؼ التقابل أك االحتباؾ،

 حص مس خس حس ٱُّٱتعاذل: ، كمن أمثلة ذلك نذكر قولو(1)اإلماـ ابن عرفة يف ىذا الصدد

كيف اآلية حذؼ  "قاؿ ابن عرفة: (120 سورة آؿ عمراف اآلية:) َّخضمض  حض جض مص خص
التقابل، كذلك أف حصوؿ األمر اؼببلئم اؼبعرب عنو باغبسنة سبب يف الفرح، كاألمر اؼبؤدل اؼبعرب عنو 

 ن:يبالسيئة سبب يف اغبزف، فإذا مست اؼبؤمنُت حسنة جعل للمنافقُت أمر 

 .يف أبداهنم، كىو مشقة مشاىدهتم ذلك كظباعو اضرر  ػ      
 .يف قلوهبم  اكحزن ػ      

 :ل للمنافقُت بذلككإذا مست اؼبؤمنُت سيئة حص
 .اهلذلك، كظباعهم إيٌ  دبشاىدهتميف أبداهنم  تنعم ػ       
 .كفرح قلوهبم كابتهاج يف نفوسهم ػ      

هبا، كإف تصبكم سيئة تنفعهم كيفرحوف هبا؛ ألف  افكأنو يقوؿ: )ًإفَّ سبىٍسىٍسكيٍم حىسىنىةه تىسيٍؤىيٍم( كوبزنو  
ضرر ك لتنعيم، كاغبزف ضد الفرح، أم إذا تنعمتم تبرركا ىم كحزنوا فإذا أصابكم سوء السوء يهدم ل
 (2).تنعموا كفرحوا"

 جف مغ جغ مع  جع مظ حط مض ُّٱالكريبة:كيقوؿ ابن عرفة يف اآلية      

 سورة اؼبائدة)َّ مم خم  حم جم يل ىل مل خل مف خف حف
ألنو ذكر يف قسم اؼبؤمنُت اغبكم بثواب عملهم، كدل يذكر  ،كيف اآلية حذؼ التقابل ":(10 ػ9: اآلية

يف  فالتقدير ،ما بو يقع الثواب، كذكر يف قسم الكافرين ما بو يقع العذاب، كدل يذكر اغبكم بتعذيبهم

                                                             

 .225، ص: 1ػ درر اؼبعرفة، مرجع سابق، ج(1)
 .405، ص: 1، جتفسَت اين عرفة، مصدر سابقػ (2)
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ؽبم عذاب  "جم"كىم أصحاب اعبنة، كالتقدير يف الثاين:" خف حف جف مغ ": األكؿ

(1)." خم  حم "أليم كىم 
 

 :ةسن  القرآن بالتفسير  ـثانياً 
رفيعة عظيمة، كؽبا قوة  تهافمكانكلذلك ، النبوية مصدران أصليان للشريعة اإلسبلمية ةالسنٌ تعترب          

للمسلم إال اتباع أكامرىا كالوقوؼ عند من كياف الشريعة، كليس  كبَتتشريعية ملزمة، كعليها يقـو جزء  
، كيػىعيد  كيوجب على اؼبسلمُت أف يطيعوا الرسوؿ، فالقرآف الكرمي نفسو يرد إذل السنة حدكدىا

، (80:اآلية سورة النساء) َّحمخم جم يل ىل مل خل ُّٱٱاعة الرسوؿ طاعةن هلل، قاؿ تعاذل:ط
أسوة حسنة لكل من آمن باهلل كاليـو اآلخر، كأكجب اهلل يف القرآف  كيقرر القرآف أف رسوؿ اهلل 

على نفي اإليباف عن كل من ال  ػتبارؾ كتعاذل  ػيف كل خبلؼ، كأقسم اهلل  النزكؿ على حكم النيبٌ 
وبكمو كال يرضى حبكمو، ألنو جاء ليعلم الناس أحكاـ دينهم كيزكيهم، إذ أمر اهلل سبحانو كتعاذل 

(2).للناس ما نػيز ؿ إليونبٌيو بأف يبُت 
 

ن كاحملدثُت كالفقهاء كاؼبتكلمُت، أف من اؼبعلـو بالبركرة عند ؿبققي علماء األمة من اؼبفسري         
صباؿ آيات أخرل، كتقيد اؼبطلق إالسنة النبوية تفسر القرآف، فهي تشرح معاين بعض آياتو، كتبُت 

، كقد أثبت القرآف ىذا ػعلى خبلؼ يف تفاصيل ذلك  ػها، كزبصص العاـ كتنسخ آيات معينة من
 ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي جي ٱُّٱحيث يقوؿ تبارؾ كتعاذل: ؛بأكضح بياف

 (3).( 44سورة النحل اآلية: ) َّ ٍّ ٌّ
لقد اعتمد ابن عرفة السنة النبوية اعتمادان كاضحان، إذ يورد يف كثَت من اؼبواطن األحاديث       

سورة البقرة )ٱَّ مل يك ىك مك ٱُّٱ:تفسَت اآلية الواحدة كما يف تفسَته اآلية الكريبة الكثَتة يف

                                                             

 .97، ص:2، جتفسَت اين عرفة، مصدر سابقػ (1)
 ىػ ػ1401: 4الصباغ، اؼبكتب اإلسبلمي، بَتكت، دمشق، ط ؿبمدػ ينظر: اغبديث النبوم مصطلحو ػ ببلغتو ػ كتبو، (2)

 .22، 21، 19ـ، ص: 1981
ـ، 1984ىػ ػ 1404: 2ػ ينظر: دراسات يف أصوؿ تفسَت القرآف، ؿبسن عبد اغبميد، دار الثقافة، الدار البيباء ػ اؼبغرب، ط(3)

 .117ص: 
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مسلم يف كتاب الصيد كالذبائح عن جابر ابن عبد  جأخر "...ك  عرفة:قوؿ اإلماـ ابن ي، إذ (65اآلية:
:  أييتى رىسيوؿي اهلًل اهلل قاؿ:  ، فىأىَبى أىٍف يىٍأكيلى ًمٍنوي، كىقىاؿى الى أىٍدرًم لىعىلَّوي ًمنى اٍلقيريكًف الَّيًت »ًببىبٍّ
: قىاؿى رىجيله: يىا رىسيوؿى اهلًل، إًنَّا بًأىٍرضو كخرج أيبا ، (1)«ميًسخىتٍ  ًعيدو، قىاؿى عىٍن أىًب نىٍبرىةى، عىٍن أىًب سى

:  -أىٍك فىمىا تػيٍفًتينىا؟  -مىبىبَّةو، فىمىا تىٍأميرينىا؟  ، فػىلىٍم يىٍأميٍر «ذيًكرى رل أىفَّ أيمَّةن ًمٍن بىًٍت ًإٍسرىائًيلى ميًسخىتٍ »قىاؿى
ٍ يػىٍنوى  ، يىًدب وفى يف اأٍلىٍرًض، فىبلى »كيف ركاية  (2) .كىدلى غىًببى عىلىى ًسٍب و ًمٍن بىًٍت ًإٍسرىائًيلى فىمىسىخىهيٍم دىكىابَّ

ا ًمنػٍهىا، فػىلىٍستي آكيليهىا، كىالى أىنٍػهىى   (3)«.أىٍدرًم، لىعىلَّ ىىذى
وخ( ال يعيش قاؿ ابن عرفة: فإف قلت: يعارض حديث مسلم، أم ىذا اغبديث ألنو أفاد بأف )اؼبمس

 أكثر من ثبلثة أياـ؟ فيجاب بأف مراده يف البب أنو مثل اؼبسخ.
قيل البن عرفة: مثل اؼبسخ كونو شبيها ال يوجب ربريبو؟ فقاؿ: حرمو ألنو مسخت أمة على صفتو 

 فلوال أنو مستقبح مستكره عند اهلل ؼبا مسخت تلك األمة على صفتو.
ف يوحى إليو غبديث: أف اؼبمسوخ ال يعيش أكثر من ثبلثة فقيل لو: أك يكوف ىذا الكبلـ منو قبل أ

قلت:  كسَته غَت مسرع يكوف يف الصحارم.كالبٌب حيواف يشبو اغبرضوف إال أف لونو أسود  ،أياـ
قاؿ رجل: يا رسوؿ اهلل كخرج مسلم يف آخر كتاب القدر عن عبد اهلل بن مسعود رىًضيى اللَّوي عىٍنو 

ٍ يػيٍهًلٍك قػىٍومنا، أىٍك يػيعىذ ٍب قػىٍومنا، : »فػىقىاؿى النَّيب  القردة كاػبنازير ىي فبا مسخ؟  ًإفَّ اهللى عىزَّ كىجىلَّ دلى
، كىًإفَّ اٍلًقرىدىةى كىاػبٍىنىازًيرى كىانيوا قػىٍبلى ذىًلكى   (5)."«كعقوبتكم أشدفمعصيتكم أشد  (4)،«فػىيىٍجعىلى ؽبىيٍم نىٍسبلن

ابن عرفة دبعٌت اغبديث يف كثَت من اؼبواطن من تفسَته، دكف أف يذكر نصو  هد اإلماـكيستش        
 حب جب هئ خئمئ حئ جئ يي ىي ني ٱُّٱ:كزبرهبو، كمن شواىد ذلك يف تفسَت قولو تعاذل

قيل  "(:124: اآلية سورة البقرة)َّ مح جح مج حج مث هت ختمت حت جت مبهب خب
                                                             

 .3/1545(، 1949أخرجو مسلم يف صحيحو، كتاب الصيد كالذبائح كما يؤكل من اغبيواف، باب إباحة البب، ، رقم)ػ (1)
 .3/1546(، 1951أخرجو مسلم يف صحيحو، كتاب الصيد كالذبائح كما يؤكل من اغبيواف، باب إباحة البب، ، رقم)ػ (2)
 .3/1546(، 1915أخرجو مسلم يف صحيحو، كتاب الصيد كالذبائح كما يؤكل من اغبيواف، باب إباحة البب، ، رقم)ػ (3)
، رقم فَّ اآٍلجىاؿى كىاأٍلىٍرزىاؽى كىغىيػٍرىىىا الى تىزًيدي كىالى تػىنػٍقيصي عىمَّا سىبىقى بًًو اٍلقىدىري بىابي بػىيىاًف أى أخرجو مسلم يف صحيحو، كتاب القدر،  ػ(4)
(2663 ،)4 /2051. 
 .126ػ 125، ص: 1تفسَت ابن عرفة، مصدر سابق، ج ػ(5)
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فقاؿ: أما عند االضطرار فجائز كما يف  و؟البن عرفة: فهل هبوز أف ىبترب اؼبكلف حالو عند ربٌ 
حديث الثبلثة الذين أخذىم اؼبطر فأككا إذل غار يف جبل فاكبطت عليهم من أعلى اعببل صخرة 

اغبديث أخرجو  ؛فقالوا: تعالوا يتوٌسل كل كاحد منا إذل اهلل بأفبل عمل عملو ،فسدت فم الغار
(1)."الصحيحاف

 

اكم ، كال يذكر ر ال ىبرجهايف أغلب اؼبواضع  ابن عرفة يف إيراد األحاديث أنو كمنهج         

سورة العاديات اآلية: )َّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي ُّٱٱ:تعاذل ، كمن شواىد ذلك قولواغبديث
لكن ؼبا كانت أم ظهر ما كاف حاصبل يف الصدكر كالتحصيل متعلق باألقواؿ كاألفعاؿ، (:"10

ا األىٍعماؿي بًالنػ يَّاًت" أسند التحصيل إليها  (2)األعماؿ كلها من طاعة كعصياف إال بنية، غبديث: "إمبَّ
(3)."ألهنا رأس كل عمل

 

ابن عرفة اغبديث إذل من أخرجو من أئمة اغبديث كيذكر من ركاه من  كقد يعزك اإلماـ          
)سورة الفاربة  َّيمىم مم خم حم ٱُّٱتعاذل:ك  تبارؾالصحابة كما يف تفسَته لقولو 

أىٍف تىًلدى ، عن عبد اهلل بن عمر، عن أبيو يف أشراط الساعة :"كيف حديث مسلم ..."قاؿ: (2اآلية:
اأٍلىمىةي رىبػَّتػىهىا
(4)."(5)

 

 زت  رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ ُّٱ:كذلك قولو يف اآلية الكريبةك     

(:"كاؼبنافقوف إف 142اآلية:ساء الن )سورةَّ يث ىث  نث مث زث رث يت ىت نت مت
كانوا معلومُت للمؤمنُت كانت اآلية تقبيحا لفعلهم كربذيرا منو، كإف كانوا ؾبهولُت فهي تقبيح لفعلهم 

ألكلياء اهلل فيظنوهنم غَت أكلياء، أك الى يقصد أحد من البشر ـبادعة اهلل  ة: كـبادعتهمفق ، ابن عطيٌ 
 عىٍن أىًب مىٍعمىرو،عىٍن ؾبيىاًىدو، تعاذل، فرده ابن عرفة: دبا ركل مسلم يف صحيحو يف كتاب ذكر اؼبنافقُت 

                                                             

 .167، ص: 1، جتفسَت ابن عرفة، مصدر سابقػ (1)
 .1/6(، 1، رقم )(ػ أخرجو البخارم، كتاب بدء الوحي، باب كيف كاف بدء الوحي إذل رسوؿ اهلل 2) 
 .339، ص: 4تفسَت ابن عرفة، مصدر سابق، ج ػ(3)
مىًة السَّاعىًة، رقم)4) ًر كىعىبلى ، كالقىدى ـً ٍسبلى يبىاًف، كىاإٍلً  .1/36(، 8(ػ أخرجو مسلم يف صحيحو، كتاب اإليباف، بىابي معرفة اإٍلً
 .35، ص: 1(ػ تفسَت ابن عرفة، مصدر سابق، ج5)
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ثىةي نػىفىرو، قػيرىشً  : " اٍجتىمىعى ًعٍندى اٍلبػىٍيًت ثىبلى يَّاًف كىثػىقىًفي ، أىٍك ثػىقىًفيَّاًف كىقػيرىًشي ، قىًليله ًفٍقوي عىًن اٍبًن مىٍسعيودو، قىاؿى
: يىٍسمىعي  ؟ كىقىاؿى اآٍلخىري ، ًإٍف قػيليوهًبًٍم، كىًثَته شىٍحمي بيطيوهًنًٍم، فػىقىاؿى أىحىديىيٍم: أىتػيرىٍكفى اهللى يىٍسمىعي مىا نػىقيوؿي

نىا كىقىاؿى اآٍل  نىا "، جىهىٍرنىا، كىالى يىٍسمىعي، ًإٍف أىٍخفىيػٍ : ًإٍف كىافى يىٍسمىعي، ًإذىا جىهىٍرنىا، فػىهيوى يىٍسمىعي ًإذىا أىٍخفىيػٍ خىري
 ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي ُّٱفىأىنٍػزىؿى اهللي عىزَّ كىجىلَّ: 

(2)."(1)(22: اآلية فصلت) سورة َّ رب  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ
 

شواىد ذلك قولو يف اآلية  كقد يعزك اغبديث إذل من أخرجو كال يذكر من ركاه، كمن
ٱَّجهمه ين ىن خنمن حن يمجن ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱالكريبة:

بأف اإليباف يوزف كال يرجح بالسيئات كاؼبسألة علمية، فبل وبتج "...(:195: اآلية )سورة آؿ عمراف
إًيَّاهي يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة ًمٍن فيها كما قاؿ اؼبازرم يف حديث: "مىًن اقٍػتىطىعى ًشبػٍرنا ًمنى اأٍلىٍرًض ظيٍلمنا، طىوَّقىوي اهللي 

ٍبًع أىرىًضُتى " مع أنو حديث صحيح أخرجو البخارم كمسلم، فكيف حبديث دل ىبرجو كاحد منهما  سى
 .(3)"كال صححو أحد

كمن أمثلة  ؛بن عرفة بذكر موطن الشاىد من اغبديث دكف إيراده بتمامواإلماـ ا كقد يكتفي         

( قاؿ:" 20)سورة األعراؼ اآلية:َّ مي زي  ري ٰى ين  ُّٱٱذلك قولو يف اآلية الكريبة:
، رض بقولو معا : ىىٍل ًمٍن مىزًيدو، حىىتَّ يىبىعى ًفيهىا رىب  اٍلًعزًَّة، تػىبىارىؾى كىتػىعىاذلى : " الى تػىزىاؿي جىهىنَّمي تػىقيوؿي

: قىٍ  قى ٍ  مىوي فػىتػىقيوؿي أخرجو مسلم، عن نباـ بن منبو، عن  (4)،، كىًعزًَّتكى كىيػيٍزكىل بػىٍعبيهىا ًإذلى بػىٍعضو "قىدى
."(5)الك، عنو ، كعن قتادة، عن أنس بن مريرة، عنو أب ى

 

                                                             

اًمًهٍم، رقم) ػ(1)  .4/2141(، 2775أخرجو مسلم يف صحيحو، ًكتىابي ًصفىاًت اٍلمينىاًفًقُتى كىأىٍحكى
 .64، ص: 2ػ تفسَت ابن عرفة، مصدر سابق، ج(2)
 .458، ص: 1، جاؼبصدر نفسوػ (3)
مى  ػ سباـ(4) ، قىدى ىتَّ يىبىعى ًفيهىا رىب  اٍلًعزًَّة، تػىبىارىؾى كىتػىعىاذلى ٍل ًمٍن مىزًيدو، حى : ىى نَّمي تػىقيوؿي هى : قىٍ  قىٍ ، كىًعزًَّتكى اغبديث :الى تػىزىاؿي جى وي فػىتػىقيوؿي

ا ًإذلى بػىٍعضو "أخرجو مسلم يف صحيحو، كتاب ًصفىًة اٍلًقيىامىًة كىاعبٍىنًَّة  ا  كىالنَّار،كىيػيٍزكىل بػىٍعبيهى ا اعبٍىبَّاريكفى كىاعبٍىنَّةي يىٍدخيليهى بىابي النَّاري يىٍدخيليهى
 .4/2187(، 2848الب عىفىاءي، رقم)

 .216، ص: 2ػ تفسَت ابن عرفة، مصدر سابق، ج(5)
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للغوم لبعض ألفاظ القرآف الكرمي، إذ يقوؿ يف اآلية اقد يستشهد باغبديث لبياف اؼبعٌت ك         

، كىو مأخوذ من الوتر كىو الدٍَّحلي ( :"35: اآلية )سورة ؿبمدَّ جئ يي ىي ني ُّٱٱ :الكريبة
يف صحاح اعبوىرم باغباء كالداؿ اؼبهملتُت، قاؿ: كالدًَّحلي: اػبىدَّاعي، كيف ـبتصر العُت بالداؿ اؼبهملة: 

(1)."...ىو النار، كبالذاؿ اؼبعجمة: ىو البيت الصغَت، 
 

تفسَت اآلية د بالسنة ما أطلقو القرآف كمن شواىد ذلك قولو يف أنو يقيٌ  اإلماـكمن منهج    
 ني مي زي ري ٰى  ىنين نن من زن رن مم ام يل ىل ٱُّٱ:ةالكريب

فيو سؤاؿ مذكور يف حسن االئتبلؼ دل أسند االبتبلء للصدكر (:"154: اآلية )سورة آؿ عمرافَّ
تعلق علم اهلل تعاذل، ار فهو إشارة إذل كماؿ ب، مث أجاب بأف االبتبلء ىو االختكالتمحيص للقلوب

فإذا كاف علمو عاـ التعلق ناسب أف يسند لك األعم، كىو الصدر، كأما التخصيص فهو زبليص 
أىالى شيء بشيء كتصفيتو فاؼبناسب تعلقو باؼبعٌت اؼبقصود من اإلنساف، كىو القلب كما يف حديث "

ل وي، كىًإذىا فىسىدىٍت فىسىدى اعبىسىدي كيل وي، أىالى كىًىيى كىًإفَّ يف اعبىسىًد ميٍبغىةن: ًإذىا صىلىحىٍت صىلىحى اعبىسىدي كي 
القىٍلبي 

(2)".(3)
 

اآلية  يف من شواىد ذلك قولوك  ؛بالسنة ما أصبلو القرآف الكرميابن عرفة كبٌُت           

أم ببذؿ اؼباؿ اؼبتطوع، (:" 195: اآلية سورة البقرة)َّ مب خب حب جب هئ مئ خئُّٱ:الكريبة
 (4)«اؾرى و يػى إنَّ راه فى تى  نٍ كي تى  إف دلٍ راه فى ك تى أنَّ كى   د اهللى بي عٍ ف تػى و أى ىي كى » :حديثأك يراد بو اإلحساف الذم يف 

، ألف قولك: زيد وبب بٍت فبلف احملسنُت أبلغ من قولو إف اهلل مع َّخب حب جب هئُّٱ: كقولو

                                                             

 .31، ص: 4، جسابقتفسَت ابن عرفة، مصدر ػ (1)
 .1/20(، 52، رقم )اٍستىبػٍرىأى ًلًديًنوً  فىٍبًل مىنً أخرجو البخارم يف صحيحو، كتاب اإليباف، باب ػ (2)
 .432، ص: 1ج سابق،ػ تفسَت ابن عرفة، مصدر (3)
، كىاإًلٍحسىاًف، كىًعٍلًم السَّاعىًة،  ػ أخرجو البخارم يف صحيحو، ًكتىابي اإًليبىاًف، بىابي سيؤىاًؿ ًجرٍبًيلى النَّيبَّ (4) عىًن اإًليبىاًف، كىاإًلٍسبلىـً

 .1/19(، 50رقم )
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 ُّ َّ ٍّ ٌّ ٱُّٱ:قاؿ اهلل تعاذل أبلغ من قولك زيد مع بٍت فبلف ألنو قد يكوف معهم كال وببهم، 

(1)".(4)سورة اغبديد اآلية: َّ ىئ نئ  مئ زئ رئ ِّّٰ
 

كمن شواىد ذلك قولو يف  ؛أنو ىبصص بالسنة عاـ القرآف الكرمي ابن عرفةماـ اإلكمن منهج         

كدل يقل: دبا يعملوف؛ كالعمل (: "36سورة يونس اآلية:)َّ مم ام يل ىل  مل يك ُّٱٱاآلية الكريبة
أال ترل أهنم قالوا يف حديث األعماؿ بالنيات يستثٌت منو النية، كىي القصد إذل النظر، كالنظر  ؛أبلغ
(2)."إظهار اغبق كفعلوكأجيب بأنو إشارة إذل تعنتهم كأف حقهم ، كالنية عمبل قبل

 

)سورة يوسف  َّ لك اك يق ىق يف  ٱُّٱ :ةقولو يف تفسَت اآلية الكريبكذلك  ك  
أما أف  ،غَت احملسن الى أجر لو فيلـز عليو تناقبو مع قولو )نيًصيبي بًرىضٍبىًتنىا مىٍن نىشىاءي((:" 56اآلية: 

  يف الدنيا حسبما قاؿ  كأف الكافر منعم عليو يف ،اؼبراد بو النور اؼبشتملة على اؼبؤمن كالكافر
نٍػيىا رضي اهلل عنو: "أيكلىًئكى حديث اإلفك لعمر  أيبا  ، كقاؿ(3)"قػىٍوـه عيج لىٍت ؽبىيٍم طىي بىاتػيهيٍم يف اغبىيىاًة الد 

نٍػيىا ًسٍجني اٍلميٍؤًمًن، كىجىنَّةي اٍلكىاًفًر "" الد 
لقولو تعاذل: )ًإمبَّىا  ،عليو. قيل البن عرفة: ليس ىو منعما (4)

ًٍلي ؽبىيٍم لًيػىٍزدىاديكا ًإشٍبنا(. كإمَّا أف اؼبراد بالرضبة اإليباف كاػبلوص من الكفر (5)."مبي
 

من خرجو من  إذلبن عرفة أنو يف بعض اؼبواطن يورد اغبديث كال يعزكه ـ ااكمن منهج اإلم          
 كالشاىد على ذلك قولو يف تفسَت اآلية الكريبة: ؛كال يذكر من ركاه من الصحابة ،أئمة اغبديث

ٱَّحف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض  خض جضحض مص خص حص مس خسُّٱ

ىذا كالدليل على ما قبلو ألنو تقدـ ذكر فريق اؼبؤمنُت كفريق الكافرين أتى  ":(26)سورة الرعد اآلية: 
تعلموف أف البس  يف أم كما  ،هبذا نفيا ؼبا قد يتوىم من أف إيباف اؼبؤمن ككفر الكافر من قبل نفسو

ال قدرة لو على اإليباف كالكفر إال  فكذلك اعلموا أنو ،الرزؽ كاإلقتار من فعل اهلل ليس للعبد فيو قدرة
                                                             

 .235ػ  234، ص: 1ج مصدر سابق، ػ تفسَت ابن عرفة،(1)
 .340، ص:2ج اؼبصدر نفسو،ػ (2)
يٍشرًفىًة يف (3)

يٍشرًفىًة كىغىٍَتً اؼب
ىظىادلًً كىالغىٍصًب، بىابي الغيٍرفىًة كىالعيل يًَّة اؼب

ا، رقم ػ أخرجو البخارم يف صحيحو، ًكتىاب اؼب  الس طيوًح كىغىٍَتًىى
(2468 ،)3 /133. 
 .2272/ 4(، 2956أخرجو مسلم يف صحيحو، ًكتىابي الز ٍىًد كىالرَّقىاًئًق، رقم ) ػ(4)
 .393، ص: 3ػ تفسَت ابن عرفة، مصدر سابق، ج(5)
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 ؛كوبتمل أف يكوف كجو اؼبناسبة بينهما أنو ؼبا ذكر فعل اؼبؤمنُت كعقاهبم كفعل الكافرين كعقاهبم ،باهلل
كقببو على أكثر اؼبؤمنُت إمبا ىو دبشيئة اهلل تعاذل  ،نيابس  الرزؽ على أكثر الكفار يف الد أخرب أفٌ 

نٍػيىا كإرادتو حسبما كرد يف اغبديث " كىاًفر ًمنػٍهىا الًعٍندى اهلًل جىنىاحى بػىعيوضىةو مىا سىقىى م اكً سى تي  لىٍو كىانىًت الد 
(2)."أك منعان  حاال أشد كفران  كأكسعهم ،، كىذا تتجارل فيو النَّاس(1)"شىٍربىةى مىاءو 

 

)سورة َّ يث ىث  نث مث زث ٱُّٱة:قولو يف تفسَت اآلية الكريب كمن أمثلة ذلك أيبان             
كاف بعبهم يفسره بأمرين: إما أنو حكم بالتحرمي، كإمَّا إخبار عن الواقع، أم :"(3النور اآلية: 

 اؼبؤمنوف الكاملوف الذين منعوا أنفسهم منو فبل يقعوف فيو، كال يفعلو إال مشرؾ أك ضعيف اإليباف، 
الى يػىٍزين الزَّاين ًحُتى يػىٍزين كىىيو ميٍؤًمنه كما قالو: "

(3)".(4)
 

 التفسير بالمأثور عن الصحابة: ـثالثاً 
فقد   (5)،كفهموا القرآف الكرمي يف صبلتو عاصر الصحابة نزكؿ القرآف الكرمي، كعرفوا أسباب نزكلو      

رصيد  لديهم تكوفيف فهم القرآف، كمن خبلؿ ىذا الرجوع  إذل النيب  فقد كاف الصحابة يعودكف
رضي اهلل عنهم يف فهم كثَت من معاين القرآف درج الصحابة كلقد   (6).عظيم يف تفسَت القرآف الكرمي

ينكر عليهم   القرآف على ما عرفوه من لغتهم اليت نزؿ هبا القرآف ككجوه ـباطباهتا، كدل يكن النيبٌ 
ذلك التعويل على اللغة، كما كانوا يستدلوف أحيانان على تقرير اؼبعٌت بشيء من أشعار العرب، كعلى 

 (7)كأتباعهم دكف نكَت. ىذا السبيل جرل التابعوف
يف التفسَت باألثر، تفاسَت الصحابة لبعض الكلمات أك اؼبعاين  اإلماـ ابن عرفة من مصادرف          

ترصباف حرب األمة ك  يف تفسَته للقرآف الكرمي، ككثَتا ما ينقل عن ابن عباس أكردىا بإسناد إذل قائلها
ق(، كعمرك بن 36 تكحذيفة بن اليماف)ق(، 32تمسعود )بن ق(، كعبد اهلل 68تالقرآف )

                                                             

ٍربىةى مىاءو ،بىا أخرجو(ػ 1) اًفرنا ًمنػٍهىا شى نىاحى بػىعيوضىةو مىا سىقىى كى نٍػيىا تػىٍعًدؿي ًعٍندى اهلًل جى انىًت الد  وىاًف الًتمذم، بلفظ" لىٍو كى اءى يف ىى بي مىا جى
نٍػيىا عىلىى اهلًل عىزَّ كىجىلَّ ،رقم )  .4/138(،2320الد 

 .430، ص: 2ػ تفسَت ابن عرفة، مصدر سابق، ج(2)
ىظىادلًً كىالغىٍصًب، بىابي النػ ٍهَبى ًبغىٍَتً ًإٍذًف صىاًحًبًو، رقم ) ػ(3)

 .3/136(، 2475أخرجو البخارم يف صحيحو، ًكتىاب اؼب
 .223 ص: ،3ػ تفسَت ابن عرفة، مصدر سابق، ج(4)
 .14ػ علم التفسَت، ؿبمد حسُت الذىيب، دار اؼبعارؼ، القاىرة ػ مصر، ص: (5)
 .96، 95ص:  التفسَت، عماد علي عبد السميع حسُت، دار اإليباف، اإلسكندرية ػ مصر،  ذباىاتاك ػ التيسَت يف أصوؿ (6)
 .212ػ قواعد التفسَت، خالد بن عثماف السبت، دار ابن عفاف، ص: (7)
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 -رضي اهلل عنها-ق(، كأـ اؼبؤمنُت عائشة50تموسى األشعرم ) ق(، كأب43تالعاص )
ق(، كأنس بن 74تق(، كأبو سعيد اػبدرم )74تق(، كعبد اهلل بن عمر بن اػبطاب )57ت)

 ق(، كغَتىم رضي اهلل تعاذل عنهم أصبعُت.90ت) مالك
على نقلو أقواؿ الصحابة يف تفسَت القرآف قولو يف تفسَت اآلية من الشواىد ف           
 جك مق حق مف حفخف جف مغ جغ مع جع مظ  حطٱُّ:الكريبة

أم مبتدعها، قاؿ ابن عباس: ما كنت أعرؼ ما معٌت ( قاؿ:" 101)سورة يوسف اآلية: َّ حك
( حىت اختصم إرل أعرابياف يف بَت فقاؿ أحدنبا: أنا فطرهتا أم ابتدأهتا )فىاًطرى
(1)".(2) 

، (24 :سورة البقرة اآلية) َّخممم حم جم ٱُّٱقولو تعاذل: يف من ذلك ما جاءك 
بٌُت ابن عباس نوعية اغبجارة بأهنا حجارة الكربيت. مث حلل ابن عرفة اؼبعٌت بأنو مقارنة الناس 

حالة حلوؿ أجسامهم الرطبة فيها، كما لو كاف فيها، فإهنا ال  ،شديدة دائمة للحجارة اليت ىي نار
(3)."تزاؿ أبدان تشتعل كاشتعاؿ النار يف الوقود

 

)سورة ص َّ خئ حئ جئ يي ىي ني مي ُّٱٱقولو عزك جل:ل هيف تفسَت كذلك ك 

، ...، كدل يقل: جبسدؾ،َّمك ىت نت ُّٱٱكقاؿ تعاذل يف سورة يونس لفرعوف(:" 34اآلية: 
بىدَّفى  اقالت: "فػىلىمَّ كلذلك يقاؿ: فبلف بدف، كيف اغبديث أف عائشة رضي اهلل عنها ككـر كجو أبيها 

(5)...."ن، الس   عن يفً ا طى مَّ لى فػى  مٍ أى  ،(4)رىسيوؿي اللًَّو 
 

 مقاؿ: "تكلكأكرد ابن عرفة قوؿ الصحاب يف بياف سبب ترؾ البسملة يف سورة التوبة، حيث        
يف سبب إسقاط  اابن رشد يف البياف على ترؾ البسملة من أكؽبا يف أكائل اعبامع األكؿ كذكركا كجوى

                                                             

 –ينظر: مسند الشافعي، أبو عبد اهلل ؿبمد بن إدريس الشافعي، ترتيب ؿبمد عابد السندم، دار الكتب العلمية، بَتكت ػ (1)
 .1/44(، 216ـ، رقم )1959 –ق 1379لبناف، 

 .408، ص: 2ج ػ تفسَت ابن عرفة، مصدر سابق،(2)
 .74، ص: 1، جاؼبصدر نفسو(ػ 3)
يًق رىًضيى اللَّوي عىنػٍهىا، يف (ػ مسند اإلماـ أضبد بن حنبل4) يقىًة عىاًئشىةى بًٍنًت الص د   .199ص:  ،41، ج(24658رقم ) ميٍسنىدي الص د 

199. 
 .373، ص: 3ػ تفسَت ابن عرفة، مصدر سابق، ج(5)
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التسمية من أكؽبا، من ذلك قوؿ ابن عباس: سألت عليا عن ذلك، فقاؿ: ألف ًبٍسًم اللًَّو الرَّضٍبىًن 
 (2)."(1) الرًَّحيًم أماف، كىذه السورة نزلت بالسيف كنبذ العهد كليس فيها أماف

، كالشاىد على ذلك ديث إذل من خٌرجو من أئمة اغبديثكاإلماـ ابن عرفة يعزك أحيانان اغب       
 مظ حط مض خض  حض جض مص خص حص مس خس حس ٱُّٱقولو يف تفسَت اآلية الكريبة:

ألف اؼببلئكة معصوموف قالو األصوليوف، كحكى الطرباين عن ابن  (:"28)سورة اغبجر اآلية: َّجع
عباس: إف اهلل تعاذل خلق مبلئكة كأمرىم بالسجود آلدـ فأبوا فأرسل عليهم نارا، كرده ابن عرفة 

 (3)."بثبوت العصمة للمبلئكة
 تفسير القرآن بأقوال التابعين:  ـرابعاً 

اعبيل الذم دل يشهد التاريخ لو مثيبلن يف علمهم  من - رضواف اهلل عليهم -يعد الصحابة        
أساليب كإيباهنم كإدراكهم ألمور اغبياة بنظرة كاسعة، مع ما كانوا يتمتعوف بو من الفصاحة كاؼبعرفة ب

 (4).التابعُت، فمن التابعُت من تلقى التفسَت كلو عن الصحابة جيل القرآف، كيلحق هبذا اعبيل 
كالعصر فيما بينهم ىم الذين : بانتهاء عصر الصحابة ابعُت يبدأعصر الت كيرل ابن عرفة أف        

أدرؾ أصغرىم أكربىم، قاؿ: فعصر الصحابة انقبى بانقباء آخرىم مدة، ككذلك عصر التابعُت،  
 (5)."كما أف عصر شهود ابن القداح انقبى دبوت الفقيو أب عبد اهلل السكوين

كهبب الرجوع  الذين نقلوا إذل األخبلؼ أقواؽبم يف التفسَت، التابعوف ىم تبلميذ الصحابة         
، كأيبان لتفسَت عن الصحابةألقواؿ التابعُت كوهنم بعض أىل القركف اؼبفبلة ألهنم أخذكا كثَتان من ا

                                                             

، كذكره اؽبيثمي أف 360/ 2(، 5237، رقم) عن أب بكر ؿبمد بن اعبنيد اؼبستدرؾ عن الصحيحُتأخرجو اغباكم يف ػ (1)
 .167/ 2 ،اده ضعيف، ينظر: موارد الظمآف إذل زكائد ابن حباف، اؽبيثمي أبو اغبسنسنإ
 .292، ص: 2ػ تفسَت ابن عرفة، مصدر سابق، ج(2)
 .5، ص: 3اؼبصدر نفسو، ج ػ(3)
 .96(ػ التيسَت يف أصوؿ كاذباىات التفسَت، مرجع سابق، ص: 4)
 .130، ص: 3ػ تفسَت ابن عرفة، مصدر سابق، ج(5)
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معرفتهم بلساف العرب خَت من معرفة من جاء بعدىم، فهذه األمور تعطي تفسَتىم مزية على تفسَت 
 (1).من بعدىم يف اعبملة

كىكذا  قبد اإلماـ ابن عرفة ينقل أقواؿ التابعُت يف تفسَت القرآف الكرمي ككثَتان ما ينقل عن سعيد      
 بن اؼبسيب، كابن سَتين، كعكرمة، كؾباىد، كسعيد بن جبَت، كالشعيب، كشريح القاضي.

الكرمي،  ابن عرفة قد نقل أقواؿ التابعُت كما نقل أقواؿ الصحابة يف تفسَت القرآف قبد اإلماـك         
 ّٰ ِّ ٱُّٱكمن الشواىد على إيراده قوؿ التابعي يف تفسَت القرآف قولو يف اآلية الكريبة:

  نت مت زت رت ىبيب نب مب زب  رب يئ ىئ مئنئ زئ رئ

كىذا باطل :" (221)سورة البقرة اآلية: َّىفيف يث ىث نث مث زث رث ىتيت
فإٌف النهي عن «  رئ ّٰ ِّ»كالسنة كالنظر، أما الكتاب فقوؿ اهلل تعاذل: بالكتاب 

هبب يف بعض  كإمبا نكاح اؼبشركات للتحرمي كضده كىو األمر بنكاح اؼبسلمات للٌندب على اعبملة.
قػىتىادىةى، عىٍن قػىزىعىةى،  يف ركاية ، األحياف على بعض األشخاص، كأما السنة فخرج مسلم يف كتاب اغبج

ًعيدو اػٍبيٍدرًم   :  اهلًل  رسوؿ، أىفَّ رىًضيَّ اهلل عىٍنو عىٍن أىًب سى ًث لىيىاؿو ًإالَّ مىعى »قىاؿى الى تيسىاًفًر اٍمرىأىةه فػىٍوؽى ثىبلى
ًذم ؿبىٍرىـو 

(2)»".(3)
 

 حم جم هل مل خل حل ٱُّٱلو يف تفسَت قولو سبحانو كتعاذل:كمن شواىده أيبان قو                 

 هت هبمت مب هئ  مئ هي مي خي حي جي ٰه مه جه هن خنمن حن  جن مم خم

قاؿ سعيد بن اؼبسيب: إهنا ربٌل (:" 230) سورة البقرة اآلية: َّ  هش مش هس مس هث مث
(5) ."(4) بالعقد

 

                                                             

؛ قواعد التفسَت، خالد بن 402ينظر: اؼبعجزة الكربل القرآف، ؿبمد بن أضبد بن مصطفى بن أضبد، دار الفكر العرب، ص:  ػ(1)
 .188عثماف السبت، ص: 

 ًإذلى حىجٍّ كىغىٍَتًًه، رقم)2)
ـو
ٍرأىًة مىعى ؿبىٍرى  .976/ 2 (،827(ػ أخرجو مسلم يف صحيحو، ًكتىابي اغبٍىج ، بىابي سىفىًر اٍلمى

 .267، ص: 1ػ تفسَت ابن عرفة، مصدر سابق، ج (3)
 .دل أقف على زبرهبو يف كتب السٌنة ػ(4)
 .279ص:  ، 1، جتفسَت ابن عرفة، مصدر سابق ػ(5)
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اختلفوا يف حد ( :"15) سورة األحقاؼ اآلية:َّ مت يه ىه مه جه ين ٱُّٱكيقوؿ يف اآلية الكريبة:
فقاؿ ابن إسحاؽ: شبانية عشر، كقيل: عشركف، ابن عباس كقتادة: ثبلثة كثبلثوف، ، بلوغ األشد

(1).وف"اعبمهور: ستة كثبلثوف. كقاؿ: أربع
 

قاؿ سعيد بن اؼبسيب رىًضيى اللَّوي عىٍنو: قالوا إف كاف ما من األمثلة كذلك  قوؿ ابن عرفة: "ك        
تقوؿ حقا فأت بآية تدؿ على صدقك حىت قالوا: اجعل لنا الصفا ذىبا فقيل ؽبم: ذلك لكم، كلكن 

  (3)."(2)«دىٍعًٍت أٍدعيهيٍم يػىٍوما فػىيػىٍوما»من ذلك كقاؿ:  إف كفركا عيذبوا فأشفق رسوؿ اهلل 
      وموقفو منها: اإلسرائيليات ـخامساً 
أخباران كثَتة مركية عن بٍت إسرائيل، كىذه األخبار عرفت باإلسرائيليات،  قبد يف كتب التفسَت      

كذلك بسبب النقل عن عدد من التابعُت الذين كانوا كثَتان ما يسألوف عما يف كتب أىل الكتاب، 
                                                                 (4)كدخلت ىذه األخبار ؾباؿ التفسَت باؼبأثور.

يل اسم قيل ىو مباؼ إذل كيف اللغة إسرائ ،اإلسرائيليات صبع إسرائيلية نسبة إذل بٍت إسرائيل    
 كإسرئيل (5)،ظباعُتُت بالنوف كما قالوا جربين كإسرائىو ييهمز كال ييهمز. كيقاؿ إ إيل، قاؿ األخفش:

ىو: يعقوب عليو السبلـ أم عبد اهلل كبنو إسرائيل ىم: أبناء يعقوب، كمن تناسلوا منهم  كإسرئيل
فيما بعد، إذل عهد موسى كمن جاء بعده من األنبياء، حىت عهد عيسى عليو السبلـ كحىت عهد نبينا 

 .(6)ؿبمد 
                                                             

 .18ص: ، 4ػ تفسَت ابن عرفة، مصدر سابق، ج(1)
، بلفظ مغاير ؼبا ذكره ابن عرفة، عن ابن عباس 1/119(، 174أخرجو اغباكم يف اؼبستدرؾ عن الصحيحُت، رقم اغبديث)ػ (2)

أدعو ربك أف هبعل لنا الصفا ذىبا كنؤمن بك، قاؿ: أتفعلوف، قالوا: نعم، فدعا فأتاه جربيل فقاؿ:  قاؿ: قالت قريش للنيب 
شئت أصبح الصفا ذىبا فمن كفر بعد ذلك، عذبتو عذابا ال أعذبو أحد من العاؼبُت، كإف  إف اهلل يػىٍقرىأي عليك السبلـ كيقوؿ: إف

 شئت فتحت ؽبم أبواب التوبة كالرضبة، فقاؿ: بل باب التوبة كالرضبة.
 .196، ص: 1، جتفسَت ابن عرفة، مصدر سابقػ (3) 
ىػ ػ 1410: 3ػ حملات يف علـو القرآف كاذباىات التفسَت، ؿبمد بن لطفي الصباغ، اؼبكتب اإلسبلمي، بَتكت ػ لبناف، ط(4)

 .265ػ 264ـ، ص: 1990
ـبتار الصحاح، زين الدين أبوعبد اهلل بن عبد القادر الرازم، ربقيق: يوسف الشيخ ؿبمد، اؼبكتبة العصرية ػػػػ بَتكت ػػػ لبناف،  ػ(5)
 . 147ـ، ص: 1999ق ػػػ 1420: 5ط
 .12ص:  ، 4طػ اإلسرائيليات كاؼبوضوعات يف كتب التفسَت، ؿبمد بن ؿبمد بن سويلم أبو شهبة، مكتبة السنة،(6)
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للتفسَت، كما كاف للثقافة  ملفظ اإلسرائيليات كإف كاف يدؿ بظاىره على اللوف اليهود   
اليهودية من أثر ظاىر فيو، إال أنَّا نريد بو ما ىو أكسع من ذلك كأمشل، فنريد بو ما يعم اللوف 

كإمبا أطلقنا  الثقافتُت اليهودية كالنصرانية. للتفسَت، كما تأثر بو التفسَت من كاللوف النصراين ماليهود
، فإف على اعبانب النصراين مالتغليب للجانب اليهود على صبيع ذلك لفظ "اإلسرائيليات"، من باب

ىو الذل اشتهر أمره فكثر النقل عنو، كذلك لكثرة أىلو، كظهور أمرىم، كشدة  ماعبانب اليهود
التفسَت، أمر يرجع إذل عهد الصحابة رضى اهلل  يات يفيلإف دخوؿ اإلسرائ .اختبلطهم باؼبسلمُت

، مع فارؽ كاحد، ىو ذكر بعض اؼبسائل عنهم، كذلك نظران التفاؽ القرآف مع التوراة كاإلقبيل يف
إذا مىرَّ على قصة من قصص  الصحابفالتوراة كاإلقبيل.  القرآف، كالبس  كاإلطناب يف يفاإلهباز 

أؿ عن بعض ما طواه القرآف منها كدل يتعرض لو، فبل هبد مىن القرآف هبد من نفسو ميبلن إذل أف يس
اإلسبلـ، كضبلوا إذل أىلو ما معهم من ثقافة دينية،  و سول ىؤالء النفر الذين دخلوا يفهبيبو على سؤال

 (1).فألقوا إليهم ما ألقوا من األخبار كالقصص الديٍت
اإلسرائيلية تذكر لبلستشهاد ال لبلعتقاد، لقد ذكر شيخ اإلسبلـ ابن تيمية أف ىذه اؼبركيات ك     
 لى ثبلثة أقساـ: كىي ع
 ما علمنا صحتو فبا بأيدينا فبا يشهد لو بالصدؽ فذاؾ صحيح.  :امأحدى*   
 ما علمنا كذبو دبا عندنا فبا ىبالفو.  :والثاني*   
 ،ما ىو مسكوت عنو ال من ىذا القبيل كال من ىذا القبيل فبل نؤمن بو كال نكذبو :والثالث*  

 (2).كذبوز حكايتو ؼبا تقدـ كغالب ذلك فبا ال فائدة فيو تعود إذل أمر ديٍت
دكف  ،من ذكر بعض اإلسرائيليات -كغَته من التفاسَت- ل تفسَت ابن عرفة الورغميدل ىب

 مض ٱُّٱ:قولو تعاذل هتفسَت عند  هما ذكر كمن أمثلة ذلك: ، تعقيب منو عليها بتصحيح أك تبعيف

 حل جل مك لك خك حك مقجك حق مف  خف حف مغجف جغ مع جع مظ حط
                                                             

 .123ػ 121، ص: 1التفسَت كاؼبفسركف، مرجع سابق، ج ػ(1)
ؾبمع اؼبلك فهد ربقيق: عبد الرضبن بن ؿبمد بن قاسم، تقي الدين أبو العباس أضبد بن عبد اغبليم بن تيمية،ػ ؾبموع الفتاكل، (2)

 .367ػ  366، ص: 13، جلطباعة اؼبصحف الشريف، اؼبدينة النبوية، اؼبملكة العربية السعودية
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أك اؼبنهي عنها  ،و أٌف النهي للكراىةكأكلو من الشجرة إما لظن  (:"36)سورة البقرة اآلية: َّ  مل خل
ف حواء من أ،  مث يعرض رأم ابن عطية يف تفسَت اآلية شجرة كاحدة بالشخص كىذه من نوعها فق 

العقوؿ من الكليات اػبمس اليت اتفقت  ظ؛ مث يرد عليو بقولو: حفسقتو اػبمر فأكل يف حاؿ السكر
 (1)".سكرفالٌسكر حراـ كإمبا هبوز فيها ما ال يي  ؛صبيع اؼبلل عليها

 مصجض خص حص مس خس حس جس مخ ٱُّٱ:قولو تعاذلكيقوؿ يف تفسَت     

  مفحق خف حف جف مغ جغ مع  جع مظ حط مض خض حض

من كصف  (،248)سورة البقرة اآلية: َّ  خل حل جل مك لك خك حك جك مق
(2)كعن الرياح كصفتها. ،التابوت ككيف جاء

 

) سورة البقرة َّري ٰى  ين ىن نن ٱُّٱكما ذكره عند تفسَته لقولو تعاذل:
(3).من قتل داكد عبالوت ككيف قتلو دبقبلع، (250اآلية: 

 

  ىف  ٱُّٱجبل كعبل: كابن عطية عند تفسَته لقولو  أكرد ابن عرفة ما قالو بعض اؼبفسرينكقد          

 .(247) سورة البقرة اآلية:َّ  ملىل يك ىك مك لك اك يق ىق يف
عطية: عن كىب بن منبو ؼبا سأؿ مشويل من اهلل عىزَّ كىجىلَّ أف يبعث ؽبم ملكا كنزلو  قاؿ: "ابن     

را الدىن عليك رجل فسى نظر القرف الذم فيو الدىن يف بيتك فإذا دخل ا»عليهم قاؿ اهلل تعاذل: 
 الذم فيو فهو ملك لبٍت إسرائيل.

 ىك مكُّ:سرا أم ارتفع. كىذا اػبرب إف صح كإاٌل فما يكوف مفسره يف قولو :قاؿ ابن عرفة    
 (4)."إال ؾبرد الوحي َّ  ملىل يك

 
 

                                                             

 .104ص: ، 1ج، تفسَت ابن عرفة، مصدر سابقػ (1)
 .298، ص:  اؼبصدر نفسو، اعبزء نفسوػ ينظر: (2)
 .302، ص: اعبزء نفسو، اؼبصدر نفسوػ (3)
 .297ػ اؼبصدر نفسو، اعبزء نفسو، ص: ( 4)
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 المطلب الثاني: تفسير القرآن بالرأي
كيبكن  قالوا أىل الرأم أم أىل القياس.و كمن ،يطلق الرأم على االعتقاد كاالجتهاد كالقياس       

العرب  بأنو عبارة عن تفسَت القرآف باالجتهاد بعد معرفة اؼبفسر لكبلـتعريف التفسَت بالرأم 
 لؤللفاظ العربية ككجوه دالالهتا، كاستعانتو يف ذلك بالشعر اعباىلي كمناحيهم يف القوؿ، كمعرفتو

فهو عبارة عن النتاج  (1)،كاؼبنسوخ من آيات القرآفبالناسخ  ككقوفو على أسباب النزكؿ، كمعرفتو
جل فإف كاف مببوطان بأصوؿ التفسَت  الفكرم الذم ينتج عن االجتهاد يف تفسَت كتاب اهلل عزك

أما األمور اليت هبب البعد عنها يف التفسَت بالرأم  (2).كقواعده فهو الرأم احملمود، كإال فهو اؼبذمـو
كمنها ضبل   ،مراد اهلل من كبلمو على جهالة بقوانُت اللغة أك الشريعة فمن أنبها التهجم على تبيُت
كمنها اػبوض فيما استأثر اهلل بعلمو كمنها القطع بأف مراد اهلل كذا  ،كبلـ اهلل على اؼبذاىب الفاسدة

كلقد اشًتط العلماء القائلوف بالتفسَت بالرأم  (3).من غَت دليل كمنها السَت مع اؽبول كاالستحساف
التفسَت، كالبد أف يكوف ملمان بعلـو اللغة كعلـو القرآف  من أف تتوافر يف اؼبفسر القدرة اليت سبكنو

كالعلـو اإلسبلمية كالعلـو االجتماعية العامة، ىذا باإلضافة إذل اشًتاطهم يف اؼبفسر أف يكوف كرعان 
  (4).عقلية جيدة مكاناتإىباؼ اهلل كذا 

كاؼبفسر من شرطو  حيث يقوؿ:" لقرآف كلو،ل ان فظاحاشًتط ابن عرفة يف اؼبفسر أف يكوف ك       
مث آية  الحتماؿ أف يكوف ىاأف يفسر حفظ القرآف كلو؛ ألف اؼبفسر إذا استحبر آية ال يعمل لو 

، ىذا كال فبل بد للمفسر من حفظ القرآف كلو ،نةأك مبيٌ  ،دة أك ـبصصةمقيٌ  أك ،ناسخة ؽبا أخرل
 (5).حاجة لو بطلبو؛ ألف التفسَت موجود يف الكتب"

                                                             

مناىج اؼبفسرين، مساعد مسلم آؿ جعفر، ؿبي ىبلؿ  ؛183، ص: 1ج (ػ ينظر: التفسَت كاؼبفسركف، مرجع سابق،1) 
 .97ص:  ـ،1980: 1ط السرحاف، دار اؼبعرفة، السعودية،

 .107اذباىات التفسَت، مرجع سابق، ص:  (ػ التيسَت يف أصوؿ ك2) 
 .50، ص:2، ج3ط (ػ  مناىل العرفاف يف علـو القرآف، ؿبمد عبد العظيم الز ٍرقاين، مطبعة عيسى الباب اغبليب كشركاه،3)
 .284حملات يف علـو القرآف كاذباىات التفسَت، مرجع سابق، ص:  ػ(4) 
 .21، ص: 1ينظر: تفسَت ابن عرفة، مصدر سابق، ج ػ(5)
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اشًتطو على اؼبفسر، فاعتمد دبا  عرفة كاف حافظان للقرآف، كأنو التـزكيفهم من ىذا أف ابن       
، كعنايتو باللغة كالنحو كالببلغة كالفقو علومان ـبتلفة يف تفسَته غلب بعبها على اذباىو يف التفسَت

على  -كغَته من كبار اؼبفسرين-كأصولو، كما اقبٌر عن ذلك من اىتماـ باؼبنطق، كما أنو اعتمد 
ركم عن الصحابة،  كباغبديث كدبا  القرآف بالقرآفاؼبنهج النقلي، حيث ظهرت عنايتو بتفسَت

 (1)...كالناسخ كاؼبنسوخ، كآيات العقيدة القرآنية كالقراءات ماماتو بأسباب النزكؿ، كمناسباتوكاىت
 يبكن توضيحها من خبلؿ ما يلي: ك ك ىي تعد تفسَتا ن بالرأم        

 :ووأصول الفقو ـأولً 
  أ/ الفقو:        
من علم الفقو دبا  نو كي القارئ لتفسَت ابن عرفة هبده صاحب حس فقهي كملكة فقهية، كسبى إف         

كالذم يقوؿ عنو:  فيو من مواطن اتفاؽ كاختبلؼ، السيما كأنو ألف كتابا ظبٌاه " اؼبختصر الفقهي "
فهذا ـبتصر يف الفقو اؼبالكي قصدت فيو صبع ما وبصل هبدم اهلل ربصيلو، ذكر مسائل اؼبذىب "

 (2).نٌصان كقياسان...."
يف كثَت من  ةاؼبالكي رفة مالكي اؼبذىب فإنو يرجح رأمابن ع كما ذكرت سابقان بأف اإلماـك         

 اك يق ىق ٱُّٱعزك جل: ، كمن شواىد ذلك قولو يف تفسَت قولودكف تعصب ؽبا اؼبسائل الفقهية

  نن من زن رن مم ام يل ىل  مل يك ىك مك لك

كىذا يشبو احملدكد، فإنو  (:"54) سورة البقرة اآلية: َّ خئ ميني زي ري ٰى ين ىن
ال تنفع فيو الشفاعة، كال تسقطو التوبة كما قاؿ اإلماـ مالك رىًضيى اللَّوي عىٍنو يف احملارب: إذا قتل أحدا 

كىذا بياف للتوبة، "من زن"ٌف اغبد ال يرتفع ألف اغبق هلل تعاذل، فلذلك قاؿ:فإو، فعفا عنو كليٌ 
(3)."الفاء للتسبيب أك للتعقيبك 

 

                                                             

امعة الزيتونة، تونس، تصدر جب ؾبلة علمية ؿبٌكمة، مقاؿ يف (ػ ؿبمد بن عرفة كمنهجو يف التفسَت، كسيلة بلعيد بن ضبدة،1)
 .87ص: ـ، 1993، 2العدد

 .41(ػ اؼبختصر الفقهي، مصدر سابق، ص: 2) 
 .114، ص: 1(ػ تفسَت ابن عرفة، مصدر سابق، ج3) 
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 يك لكمكىك اك يق ىق يثىفيف ىث نث مث زث رث ٱُّٱكيف قولو تعاذل:  

نذر أف يعتكف فإنو  ( قاؿ:" لو187) سورة البقرة اآلية: َّ رن مم ام يل  ىل مل
(1)".كىبرج بو من العهدة كشرط اعبامع غَت كاجب ،هبزيو عند مالك االعتكاؼ يف أم مسجد أراد

 

 هن من مل مك لك هش هسمش مس هث مث هت مت هب مب ٱُّٱ:سبحانو كتعاذلقولو كيف 

فقد قاؿ  ،اؤخذ فيمن لو أىل دبكة كأىل بغَتىي"قاؿ: (، 196) سورة البقرة اآلية: َّ هي مي
اإلماـ مالك رىًضيى اللَّوي عىٍنو: إهنا من مشبَّهات األمور يؤخذ منو أف حكمو حكم اغباضر بدليل قوؿ 

(2)."كاؼبقيممالك يف اؼبسافر: إذا سافر كمر ببلد لو فيها أىل فإنو يتٌم الصبلة  
 

األحياف يكتفي ابن عرفة بعرض آراء اؼبذاىب الفقهية دكف ترجيح  بعضيف كما أنو     
) سورة البقرة  َّ ٰذ يي ىي مي ُّٱألحدىا، كمن الشواىد على ذلك قولو يف اآلية الكريبة:

انتفى فإذا كاف ضد اغبقَت عظيما لـز أف يكوف الكبَت أعظم من العظيم قطعا، ألنو إذا (:" 7اآلية:
عنو ما  ىكإذا انتف، كإف كاف يف نفسو صغَتا ،عن العذاب اسم اغبقارة ثبت لو نقيبو كىو العظم

كيؤيد ذلك ، ككاف أعظم من العظيم ،فوؽ اغبقارة كىو الصغر ثبت لو ما فوؽ ذلك كىو الكرب
على أف الكبَت اختيارىم يف تكبَت الصبلة عند اإلحراـ لفظ: اهلل أكرب كدل ىبتاركا اهلل العظيم فدؿ 

ىذا عند مالك خبلفا ألب حنيفة فإنو أجاز دخوؿ الٌصبلة باهلل العظيم أك الٌسميع ، أعظم من العظيم
(3)."أك الكبَت ككبو ذلك

 

( 10) سورة اغبشر اآلية: َّ حن جن يم ٱُّٱتعاذل: قولو كذكر يف تفسَته عند         
يف اإلمامة: أنو يقدـ األقدـ سنان يف اإلسبلـ، السبقية، كما قاؿ الفقهاء  دليل من آية حيث قاؿ: "فيو

(4)".فإف كاف األكرب أحدث إسبلما قدـ األصغر
 

                                                             

 .228، ص: 1(ػ تفسَت ابن عرفة، مصدر سابق، ج1)
 .237، ص: اعبزء نفسو ػ اؼبصدر نفسو،(2)
 .49، ص: اعبزء نفسوػ اؼبصدر نفسو، (3)
 .197 ، ص:4، جاؼبصدر نفسو(ػ 4)
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بن أيوب اؽبزمَتم  فككاف الفقيو أبو عبد اهلل ؿبمد بن سعيد بن عثما" :موضع آخريف كيقوؿ        
آية يف أكؿ وبكي عن علماء الشافعية باؼبشرؽ أهنم يقسموف البسملة ثبلثة أقساـ: قسم ىي فيو 

 جن ٱُّٱالنمل، كقسم بعبها فيو آية، كىو: } ةالفاربة، كقسم ىي فيو بعض آية، كذلك يف سور 

(1)."َّ خن حن
 

كيف بعض اؼبواطن يعمد ابن عرفة إذل رد بعض اآلراء الفقهية كما يف قولو يف تفسَت قولو عز     
 ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰذٰر يي ىي مي خي حي ٱُّٱكجل:

(:"... كاآلية حجة على أب حنيفة القائل بتوريث ذكم األرحاـ  8:)سورة النساء اآلية َّ ّٰ  ِّ
كلهم؛ ألهنم لو كاف ؽبم حظ يف اإلرث ؼبا أمر اهلل تعاذل برزقهم من اؼباؿ، كىذا ىو اعبمع بينها كبُت 

" للرجاؿ نصيب فبا َّ جي حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱكىي قولو تعاذل: ؛اليت قبلها
مَتاث اعبميع، كىذه تقتبي عدمو فاعبمع بينهما بأف تلك  ترؾ الوالداف كاألقربوف" ألف ذلك يقتبي

فهو يرد قوؿ  (2)"فيمن فيو مع القرابة سبب آخر موجب لئلرث كىذه فيمن ليس فيو ذلك السبب
 اإلماـ أب حنيفة مؤيدا رأيو باألدلة اؼبناسبة.

على بياف حكمة التشريع اإلسبلمي كمقاصده،  ان كيف كثَت من اؼبواضع قبد ابن عرفة حريص         
 يف  ىف يث ىث نث ٱُّٱاغبكمة من القصاص عند تفسَته اآلية الكريبة:كمن ذلك بيانو 

اعبواب أنٌا إذا اعتربنا  (، إذ بٌُت اغبكمة منو بقولو:"178) سورة البقرة اآلية: َّاكلك يق ىق
 هةى ة، كإذا راعينا جً يى الد   ذً خٍ بُت القصاص كأى  ألنو ـبَتَّ  ؛غَت كاجب و فالقصاصي ي  لً عليو ككى  جهة اجملٍت  

 بَّ فإٌف رى  نً يٍ ة، كىذا خببلؼ الدَّ يى الد   إف طلب الورل   ، إذ ليس لو القصاصبه اعباين فالقصاص كاجً 
و، نً يٍ اؼباؿ على أخذ دى   رب  ربى فإنو هبي  ،يوفي كأَب ذلك اؼبدٍ  ،كامتنع من أخذه وي نى يػٍ ن إذا أسق  دى الٌديٍ 

كما ذاؾ إال غبفظ  ،اؼباؿ نو وبنث رب  إوببسو ف يأخذه كحلف اؼبدين أنو ال ال حلف أفكلذلك إذا 
(3)."ن يقوؿ لو: ال أقبل مزيتك كال أحبهادي، خببلؼ األمواؿ، فإف اؼبالنفوس

 

       
                                                             

 .26ص: ، 4جابن عرفة، مصدر سابق،  تفسَت ػ(1) 
 .9 -8، ص: 2ج، نفسواؼبصدر (ػ 2) 

 .212 -ػ211، ص: 1، جنفسواؼبصدر  ػ(3)
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 ب/ أصول الفقو:
عند اآليات،  حظ اىتمامو البالغ بأصوؿ الفقو، فكثَتا ما يتوقفإف اؼبتتبع لتفسَت ابن عرفة يل       

 كما الفقو، عليها يبٌت اليت فهي األدلة الفقو أصوؿ كأما كيستخرج منها األدلة، كالقواعد األصولية.
 ،ابن عرفة أنو كاف عاؼبا بالفركع عيلم من سَتة دفق ،(1)...اإلصباؿسبيل على  األدلة إذل هبا يتوصل

 آراء غَته كالًتجيح بينها، ةكمناقش ككاف ىذا سببا يف قدرتو على االستدالؿ كمتمكنا يف األصوؿ،
 ما يأيت: ؾبالس تفسَته من مسائل أصوؿ الفقو اليت كردت يفك 
 المطلق والمقي د: *

، كبعبارة أخرل ىو عهاو د، فلذلك ال يكوف إال نكرة لشييىو الكلي الذم دل يدخلو تقي" :المطلق
 ."ككتاب، كامرأة، كطالب،  مثل رجل، كرجاؿ، غَت معينة، أك أفراد ؿ على فرداداللفظ ال

ىو  ، كبعبارة أخرلىو الذم دخلو تعيُت كلو من بعض الوجوه، كالشرط كالصفة كغَت ذلك" د:المقي  
 (2)."اللفظ اػباص الذم تناكؿ فردنا معيننا بالوضع أك بقيد خارجي ىبرجو عن الشيوع

 خص حص ٱُّٱكفبٌا أكرده ابن عرفة يف تفسَته ضبل اؼبطلق على اؼبقٌيد، تفسَته لآلية الكريبة:      

سورة البقرة )ٱَّ جف  مغ جغ مع جع مظ حط مض خض  حض جض مص
فبقيت اآلية عامة  ، َّٱًإالَّ الذين تىابيوا ُّٱٱمنهم من قاؿ: إهنا مؤكدة ؼبا قبلها لقولو" (:161اآلية: 

هنا مؤسسة. إمقتبى ىذه اآلية، كمنهم من قاؿ: كىو  ،فيمن كفر كدل يتب يكوف داخبل ربت الوعيد
 كقرره بوجهُت:

 أٌف الٌلعنة يف األكذل مطلقة ربتمل الٌدكاـ كاالنقطاع كىنا مقيدة باػبلود كالدكاـ. ألول:ا-    

                                                             

 :2ط بَتكت ػ لبناف، اللمع يف أصوؿ الفقو، أبو إسحاؽ إبراىيم بن علي بن يوسف الشَتازم، دار الكتب العلمية، -(1)
 .6، ص: 1ىػ، ج 1424 -ـ  2003

ػ ينظر: تقريب الوصوؿ إرل علم األصوؿ، أبو القاسم ابن جزم الكليب الغرناطي، ربقيق: ؿبمد حسن ؿبمد حسن إظباعيل، (2)
؛ الوجيز يف أصوؿ الفقو اإلسبلمي، ؿبمد 161، ص: 1ـ، ج 2003 -ىػ  1424: 1لبناف، ط –دار الكتب العلمية، بَتكت 

 . 40، 38، ص: 2ـ، ج 2006 -ىػ  1427: 2سوريا، ط –زيع، دمشق مصطفى الزحيلي، دار اػبَت للطباعة كالنشر كالتو 
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أف العمـو غَت اؼبخصوص بشيء أقول داللة من عمـو خص بشيء، فلذلك أعيدت  الثاني:-     
)سورة َّ رت يب ىب نب  زبمب رب ُّٱتعاذل: قولو كعند تفسَته ل (1)".ىذه اآلية

اؼبؤمنُت، كعصاهتم، ألف العاصي مهتد باإليباف، فيصدؽ عليو  يىذا يعم صاغب(:"26اغبديد اآلية: 
ه األنبياء قد ءفإف آبا كصف اؽبداية مقيدة، كإذا صدؽ مقيدا صدؽ مطلقا، كىذه تسلية للنيب 

(2)."جرل ؽبم مثل ما جرل لو
 

: العام  *  والخاص 
 (3)."لفظ يستغرؽ الصاحل لو من غَت حصر"العام: 

، فهو كل لفظ كضع للداللة الذم ال يستغرؽ الصاحل لو من غَت حصر يقابل العاـ، فهو": الخاص
 (4)."على فرد كاحد

لعاـ كاػباص من آم القرآف الكرمي كاستثمر قواعده يف تفسَته كقد استخرج ابن عرفة ا           

 جك مق حق مف  خف  ُّٱٱ، كمن أمثلة ذلك ما جاء يف قولو تعاذل:آليات القرآف الكرمي

 "ذكركا"ا األمر يف قولو ، فإف كافكل هم،  النَّاس عاـ يف بٍت آدـ(:"3اآلية:)سورة فاطر َّحكخك
 اف كاجملانُت، كإف كافبالصبيٌ  وخص عموميكوف عمـو الناس قاصران على اؼبكلَّفُت فق ، فيللوجوب ف

  (5)."زبصيصَت غفيبقى العمـو على حالو من  للندب األمر

                                                             

 .192، ص: 1(ػ تفسَت ابن عرفة، مصدر سابق، ج1)
 .167، ص: 4(ػ اؼبصدر نفسو، ج2)
 .506(ػ اإلتقاف يف علـو القرآف، مرجع سابق، ص: 3)
ربقيق اغبق من علم األصوؿ، ؿبمد بن علي بن ؿبمد بن عبد اهلل الشوكاين، ربقيق: أضبد عزك  ذل(ػ ينظر: إرشاد الفحوؿ إ4)

مناع بن  ؛ مباحث يف علـو القرآف،352، ص: 1ـ، ج1999 -ىػ 1419: 1ط بَتكت ػ لبناف، عناية، دار الكتاب العرب،
؛ الوجيز يف أصوؿ الفقو 232ـ، ص:2000 -ىػ1421: 3طبَتكت ػ لبناف، خليل القطاف، مكتبة اؼبعارؼ للنشر كالتوزيع، 

 .59، ص: 2اإلسبلمي، مرجع سابق، ج
 .327، ص: 3(ػ تفسَت ابن عرفة، مصدر سابق، ج5)
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أريد  ( يقوؿ: "إف47اآلية:  سبأ) سورة َّ هئ مئ هي مي  خي حيٱُّٱ:كجل لقولو عزكيف تفسَته 
و مً لٍ ق عً عل  على عمومو، كيكوف فيو دليل على تى  فهو عاـ باؽ كاالطبلعبالشهادة ؾبرد العلم كالكشف 

(1).فهو عاـ ـبصوص" باعبزئيات كالكليات، كإف أريد هبا الشهادة اؼبلزمة للمجازاة
ٱ

 نيىييي مي زي ري ٰى ٱُّٱكيقوؿ يف اآلية الكريبة:    

اإلنساف (:"64) سورة غافر اآلية: َّ مب خب  حب جب هئ خئمئ حئ جئ
)سورة اإلسراء اآلية: َّ لك اك يق ىق  ُّٱ:، كما قاؿ اهلل تعاذلقان لٍ ىو أحسن اغبيوانات خى 

 ؟ف فيو األعرج كاألحدب كاألعمىألغَت عاـ  قلت: إنو ف(،فإ70
 ف:اعتبارا حكاـ اػبلق لوإقلنا:  

السؤاؿ، كجوابو أف األعمى مثبل من الناس أحسن من كل  ردك لمفعوؿ لاعترب بالنسبة  فإف ػ     
 أعمى من سائر اغبيوانات غَت اإلنساف، ككذلك األعرج كاألحدب.

كم متقن داؿ على اتصاؼ فاعلو بالقدرة ل كلو حبفع وعاـ؛ ألن هوكإف اعترب بالنظر إذل الفاعل ف ػ    
 (2).أحسن إبداع" إبداعو أف كتفاكتو الى يقدح يفكاإلرادة كصفات الكماؿ، 

ة " العربة بعمـو اللفظ ال خبصوص قاعداألصولية اليت استثمرىا اإلماـ  من القواعدك          
يف تفسَت قولو عز فقاؿ بٌُت ابن عرفة بأف العربة بعمـو اللفظ ال خبصوص السبب، حيث  ؛السبب"

(:" إف أريد 53اآلية:  )سورة فصلتَّ مم خم حم جم هل مل خل حل جلٱُّٱكجل:
بالشهادة الزمها كىو العقوبة كاالنتقاـ، فلفظ )شىيءو( خاص باغبادث، كإف أريد هبا العلم كاغببور 

(3).فيعيم  القدمي"
 

ىو سائد يف  اؼبذىب اؼبالكي حيث  بالعادة مثل ما يذىب ابن عرفة إذل زبصيص العاـٌ ك          
 حب  جب هئ مئ ٱُّٱكجل:تفسَت قولو عز  الناس، قاؿ يف كعرؼ ىبصص العاـ بعادة

                                                             

 .323، ص: 3تفسَت ابن عرفة، مصدر سابق، ج(ػ 1)
 .400 -399ص:  نفسو،ػ اؼبصدر نفسو، اعبزء (2)
 .411، ص: نفسواؼبصدر نفسو، اعبزء ػ (3)
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فالشريفة اليت ليس من عادهتا  ،ىذا عاـ ـبصوص بالعادة": ( 233)سورة البقرة اآلية: َّ  هب خبمب
(1)اإلرضاع ال يطلب ذلك منها؛ كنص األصوليوف على صحة التخصيص بالعادة".

 

 اإلجماع:استثماره ألصل  *
أف ذبمع الشيء اؼبتفرؽ صبيعا، فإذا جعلتو صبيعا بقي معنيُت أحدنبا  وبتملاللغة  اإلصباع يف      

ـي النيًة كالعىزيبًة، أىصٍبىٍعت الرٍأم  ، كالثاين:صبيعا كدل يكد يتفرؽ كالرأم اؼبعزـك عليو اؼبمبى اإًلصٍباعي ًإحكا
 (2) .كأىٍزمىٍعتيو كعزىٍمت عىلىٍيًو دبىٍعٌتن 

 (3)."على أمر من األمور قد من أمة ؿبمد أىل اغبل كالعى اتفاؽ  :"فهو الشرع كأما يف
 جه ين ىن من ٱُّٱكمن الشواىد على استداللو باإلصباع قولو يف تفسَت اآلية الكريبة:      

سورة آؿ عمراف )َّ نئ ىييي مي خي حي جي  يه ىه مه
اػبطاب للصحابة أك عبميع النَّاس اؼبؤمنُت، كالظاىر األكؿ ألف تفبيل الصحابة ( :"110اآلية:

 تى بعدىم فيو تلك األكصاؼ فيبلغ ىذه اؼبنزلة،أ نإال أف يكوف فب ،ليست يف غَتىمألكصاؼ فيهم 
كاحتج األصوليوف هبذه اآلية على أف اإلصباع حجة، كىو بناء على قوؿ اغبسن كمن تبعو بأهنا 

".(4)خطاب عبميع أمة  ؿبمد 
 

  ري ٰى ٱُّٱكيعد اإلماـ ابن عرفة اإلصباع السكويت حجة إذ يقوؿ يف تفسَته لقولو تعاذل:         

كيف اآلية حجة للعمل باإلصباع  (:"159) سورة البقرة اآلية: َّ يي ىي ني مي زي
ألف اجملتهد إذا بلغو مذىب غَته يف اؼبسألة النازلة فإٌما أف يظهر لو موافقتو أك ـبالفتو فإف  ،السكويت
 (5)."و اؼبطلوب، كإف ظهر لو ـبالفتو كسكت بطل العمل بقولو ألنو عاص يف كتمو العلمكافقو فه

                                                             

 .282، ص: 1ج سابق،ابن عرفة، مصدر  ػ تفسَت(1)
، 57، ص: 8ق، ج 1414: 3لبناف، ط – بَتكت ر،دار صاد، أبو الفبل، صباؿ الدين ابن منظورينظر: لساف العرب،  ػ(2)

58. 
: 1لبناف،ط -(ػ هناية السوؿ شرح منهاج الوصوؿ، عبد الرحيم بن اغبسن بن علي اإلسنوم، دار الكتب العلمية ، بَتكت3) 

 .281ـ، ص: 1999 -ىػ1420
 .396، ص: 1ػ تفسَت ابن عرفة، مصدر سابق، ج(4)
 .191، ص: اعبزء نفسوػ اؼبصدر نفسو، (5)
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 :قياسالاستثماره ألصل  *
تسوية فرع بأصل يف حكم لعلَّة جامعة  :"ىواصطالحًا ك(1)،التقدير كاؼبساكاة اللغة القياس يف     
 (2)."بينهما

 جت هب ُّٱ:يف تفسَته لقولو تعاذلة، إذ يبُت ذلك كاإلماـ ابن عرفة يعد القياس حجَّ   

 :اآلية )سورة الرعدَّ حس جس  مخ جخ جحمح مج حج مث هت مت حتخت
فيو عندم دليل على صحة العمل بالقياس ألف اآلية سيقت مساؽ التخويف للكفار (:" 32
كما كجو التخويف إال من جهة أف اؼبشاركة يف الوصف توجب التسوية يف اغبكم  ، لية للنيبٌ تسكال

كاقتبت اآلية أف من  ،مشاركوف ؼبن سبقهم يف االستهزاء كالكفار اؼبعاصركف لو  ،الناشئ لو
(3).ة.."كال معٌت للقياس إال إثبات حكم األصل للفرع بعلة جامع ،سبقهم عوقب فكذلك ىؤالء

 

كمن  ؛كقبد أنو يثبت يف تفسَته األحكاـ الشرعية لبعض اؼبسائل الفقهية عن طريق القياس       

 نن من زن رن مم ام يل ٱُّٱ:الكريبةالشواىد على ذلك قولو يف تفسَت اآلية 

:" كاف بعبهم يستنتج منها نفي القياس ألف ىؤالء قاسوا (35 )سورة سبأ اآلية: َّين ىن
اآلخرة على حاؿ الدنيا يف كوهنم بلغوا مأموؽبم يف الدنيا، فكذلك سيبلغوف مأموؽبم يف اآلخرة، فأتت 

 يف ذلك. كىذا مردكد من كجهُت:اآلية رٌدان عليهم 

أنو من باب القياس على فعل اهلل، كمذىب مالك رضبو اهلل صحة القياس على فعل اهلل، قالو  األول:
 كاعبمهور على أنو ال هبوز القياس على فعل اهلل بوجو. ،خالفو الناسيف اللواط، ك 

 (4).أنو قياس يف معرض النص" الثاني:  

 

                                                             

 .188، 187، ص: 6لساف العرب، مرجع سابق، جػ ينظر: (1)
البصَتة،  ؛ شرح األصوؿ من علم األصوؿ، ؿبمد بن صاحل العثيمُت، دار 303ػ ينظر: هناية السوؿ، مرجع سابق، ص: (2)

 509ص:  ق،1422 اإلسكندريةػ مصر،
 .432، ص: 2ػ تفسَت ابن عرفة، مصدر سابق، ج(3)
 .192، ص: 1؛ درر اؼبعرفة، مصدر سابق، ج320، ص: 3، جاؼبصدر نفسوػ (4)
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 :سد الذرائع*
كقد تذرع فبلف بذريعة أم توسل، كاعبمع ، الذرائع ىي الوسائل، صبع ذريعة دبعٌت الوسيلة     

يقاؿ: فبلف ذريعيت إليك أم سبيب ككصليت الذم أتسبب بو  ،كالذريعة: السبب إذل الشيء ؛الذرائع
 (2)."كمنكر لوسائل اؼبؤدية إذل كل شر كفسادفهي منع ا :"اصطالحا اأم (1).إليك

 جض مص خص حص مس خس ٱُّٱأكضح ابن عرفة ىذا الدليل عند تفسَته لقولو تعاذل:كلقد       

 ، فرؽ بُت سد الذرائع كبُت الٌنهي عن الشيء ألجل غَته(:" 35) سورة البقرة اآلية:َّ  خض حض
 يدل ينو عنو خشية الوقوع يف ما هنكىو النهي عما ىو سبب يف غَته، فسد الذرائع ىو االمتناع فبا 

(3)."ىنا ىو أف يقارب قرب األكل من الشجرة ألنو هنى عن قرب القرب فالذريعة... عنو،
 

)سورة َّزنمن رن مم ام ىليل مل  يك ىك ُّٱكعند تفسَته لقولو تعاذل:       
( يقوؿ:" ىبل قيل : للذكر مثل حظ األنثى مع ما حصل مركوزا يف نفوسهم أهنم ال 11النساء اآلية:

يورثوف مع الذكور، ألكىم أنو يرث صبيع اؼباؿ دكهنم أك النصف، كيف اغبديث: " إف للبنتُت الثلثُت" 
(4)سخا ؽبا.فيكوف ـبصصا ؽبا أك معارضا ؽبا فيكوف نا ىل ىو معارض لبعض عمـو اآلية ؟

 

كاضحة ىنا، كقد استعمل بعض اؼبصطلحات األصولية  ثمار كالتوظيف فقدرتو على االست
  اـ كاػباص كاؼبفهـو كالنسخ...إخل.كالع

، كاألسرار اليت كضعها ا، كاؼبراد دبقاصد الشريعة الغاية منهكما يظهر اعتباره ؼبقاصد الشريعة
العاـ للشريعة اإلسبلمية ىو عمارة األرض كحفظ نظاـ فاؼبقصد  الشارع عند كل حكم من أحكامها.

كقيامهم دبا كلفوا بو من عدؿ كاستقامة  ،كاستمرار صبلحها بصبلح اؼبستخلفُت فيها ،التعايش فيها

                                                             

 .96، ص: 8ينظر: لساف العرب، مرجع سابق، ج(ػ 1)
ـ، ص: 1985 -ق1406: 1دار الفكر، دمشق ػ سوريا، ط(ػ سد الذرائع يف الشريعة اإلسبلمية، ؿبمد ىشاـ الربىاين، 2)

 .279ص:  1؛ الوجيز يف أصوؿ الفقو اإلسبلمي، مصدر سابق،ج69، 54، 53
 .103، ص: 1ػ تفسَت ابن عرفة، مصدر سابق، ج(3)
 .10، ص: 2، جاؼبصدر نفسو(ػ 4)
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 (1)كاستنباط ػبَتاهتا كتدبَت ؼبنافع اعبميع. ،كمن صبلح يف العقل كيف العمل كاصبلح يف األرض
 العباد باإلهباد ؽبا أكالن مث حبفظها ثانيان.كمقصد الشريعة ىو ربقيق مصاحل 

معرفة مقاصد الشريعة العامة أمر ضركرم لفهم النصوص الشرعية على الوجو الصحيح، ك      
كالستنباط األحكاـ من أدلتها على كجو مقبوؿ، فبل يكفي أف يعرؼ اجملتهد كجوه دالالت األلفاظ 

كاألغراض العامة اليت قصدىا الشارع من تشريعو  على اؼبعاين، بل البد من معرفة أسرار التشريع
األحكاـ اؼبختلفة حىت يستطيع أف يفهم النصوص كيفسرىا تفسَتان سليمان، كيستنب  األحكاـ يف 

 (2)ضوء ىذه اؼبقاصد العامة.
  يي ىي ُّٱ:تفسَته لقولو تعاذل ما قالو ابن عرفة عندكمن األمثلة على مقاصد الشريعة        
قاؿ ابن  (80)سورة الكهف اآلية: ٱٱٱٱٱَّ  خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ
يؤخذ من اآلية أنو إذا تعارض احتماؿ يوىم نقض دين اإلسبلـ مع ربقق حفظ النفس،  "عرفة:

فقلت: احتماؿ يوىم نقض الدين؛ ألف اػببر قتل الغبلـ باحتماؿ توىم أف يكفر إذا كرب، كيكفر 
 (3)."أبواه بسبب كفره

 خن حن يمجن  ٱُّٱضركرة حفظ اؼباؿ يف قولو تبارؾ كتعاذل: كما ربدث عن     

 (:282)سورة البقرة اآلية: َّ َّ ميىي خي حي جي يه ىه  مه جه ىنين من
مصلحة دنيوية كىي حفظ اؼباؿ، كمصلحة دينية كىي السبلمة من اػبصومة بُت  بً تٍ األمر بالكى "

 (4)."اؼبتعاملُت
 

                                                             

ـ، 1993، 5اإلسبلمي، مؤسسة عبلؿ الفاسي، طػ ينظر: مقاصد الشريعة اإلسبلمية كمكارمها، عبلؿ الفاسي، دار الغرب ( 1)
 .46ػ  45، 7ص: 
ـ، ص: 2004ىػ ػ 1425: 1ػ الوجيز يف أصوؿ الفقو، عبد الكرمي زيداف، مؤسسة الرسالة ناشركف، بَتكت ػ لبناف، ط(2)

299. 
 .98، ص: 3، جابن عرفة، مصدر سابق تفسَتػ  (3)
 .329، ص: 1، جواؼبصدر نفسػ  (4)
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 علومها:اللغة العربية و  ـثانياً 
عربيان كانت قواعد العربية طريقان لفهم معانيو، كبدكف ذلك يقع           ؼبا كاف القرآف الكرمي كبلما ن

 الغل  كسوء الفهم ؼبن ليس بعرب بالسليقة.
كنعٍت بقواعد العربية ؾبموع علـو اللساف العرب، كىي منت اللغة، كالتصريف، كالنحو،           

لعرب يف كبلمها، ككجوه ـباطباهتا؛ فهي كسيلة إلظهار ماالت اكاؼبعاين، كالبياف. كمن كراء ذلك استع
 (1).خصائص الببلغة القرآنية، كما تشتمل عليو اآليات من تفاصيل اؼبعاين، كإظهار كجو اإلعجاز

كيفهم من ذلك أف معرفة اللغة العربية شرط يف فهم القرآف؛ ألف من أراد تفسَته، كىو ال    
، بل سيحرؼ الكلم عن مواضعو، كما يف الزللآف، فإنو ال شك سيقع القر يعرؼ اللغة اليت نزؿ هبا 

 (2)حصل من بعض اؼببتدعة الذين ضبلوا القرآف على مصطلحات أك مدلوالت غَت عربية.
كمن شواىد ذلك توضيحو ؼبعاين  ؛قبد ابن عرفة يف تفسَته يستدؿ باؼبسائل اللغوية كوبتج هباك      

 جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل ٱُّٱاؼبفردات اليت ربتاج إذل بياف كتفسَته لقولو تعاذل:

اػبَت باعتبار :"(106)سورة البقرة اآلية:  َّ حي جي يه ىه مه جه ين ىن حنخنمن
كمعٌت نينًسها  ،اؼبصاحل الشرعية، فقد يكوف متعلق اغبكم يستلـز مصلحة أرجح من مصلحة أك مثلها
كفيو تأخَت  ،أم نؤخرىا فتعجيل نسخها أك تأخَت نزكؽبا إمبا ىو لتعجيل اإلتياف دبا مصلحتو أرجح

(3)."البياف إذل كقت اغباجة
 

تنبيها على (:" 4)سورة الفاربة اآلية: َّمنىنينجهُّٱكيقوؿ يف تفسَت اآلية الكريبة:        
لك إمبا يتصرؼ يف ماؿ غَته باؼبصلحة، كاؼبالك يتصرؼ اؼبٌرقوا بُت اؼبلك كاؼبالك بأف حاؿ اآلخرة كف

(4)."يف مالو باؼبصلحة كغَتىا
 

                                                             

 . 211، 210التفسَت، مرجع سابق، ص: قواعدينظر: ػ (1)
 .41ػ التفسَت اللغوم للقرآف الكرمي، مرجع سابق، ص: (2)
 .157، ص: 1ابن عرفة، مصدر سابق، ج ػ تفسَت(3)
 .35ص:  اعبزء نفسو،، اؼبصدر نفسوػ (4)
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عند رجع إليو كيزيد الشيخ ابن عرفة األمر كضوحان ببياف اشتقاؽ الكلمة، كأصلها الذم ت   
)سورة اؼبائدة اآلية: َّ خض حض جض مص حصخص خسمس حس جس ٱُّٱتفسَته لقولو تعاذل:

مشتق من اػبرب، كاػبرب يف الغالب إمبا يكوف  راجعة إذل علمو باألمر اؼباضي؛ ألف خبَتان  كىذه(:"...8
(1)...."عن اؼباضي الى عن اؼبستقبل

 

كمن الشواىد على  ؛كيستشهد ابن عرفة بالشعر يف كثَت من اؼبواطن لبياف معاين اؼبفردات       
 مت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ ُّٱلك قولو يف تفسَت اآلية الكريبة:ذ

اؼبراد ببٍت آدـ ىذه " (: 35 :اآلية األعراؼسورة )َّ جس مخ جخ مح جح مج حج هتمث
 كصبعو الختبلؼ حاالتو، كما قاؿ الشاعر:  ، األمة، كالرسل النيب 

 (2)"كى الً مشىى  نً عى  نٍ مً  رً سٍ ل النَّ وى هٍ مى كى  يبينان             اهى لَّ كي   دً اقً رى وء الفى ي ضى لً عى جٍ اً  تي لٍ قي فػى 
 مج حج مث هت ختمت حت جت هب ُّٱيف اآلية الكريبة: اػبلق ككذلك يف تفسَته ؼبعٌت      

ىو أبلغ من :"(70)سورة النحل اآلية:َّ خض حض جض مص خص مسحص خس حس جس مخ جخ جحمح
 قاؿ الشاعر: لو قيل: كاهلل أكجدكم فإف اػبلق يف اللغة ىو التقدير كما

 (3)"القوـً ىبىٍليقي مث الى يػىٍفرمضي                   كألىٍنتى تػىٍفرم ما خىلىٍقتى كبىٍع 
أنو يستشهد بالقرآف على بياف اؼبعٌت اللغوم لؤللفاظ، كمن ذلك  كمن منهج الشيخ ابن عرفة         

فمجرد (:" ..30)سورة الكهف اآلية: َّ مم خم حم جم يل ُّٱٱقولو يف تفسَت اآلية الكريبة:
كإف كاف اؼبراد بالوعد اإلؽباـ دبعٌت أيؽبموا اإلخبار بو كاؼ يف أنو حق، فبل حاجة إذل ذكر ما وبققو، 

أك خطر بباؽبم، فأطلع اهلل تعاذل على ما ربقق ؽبم ما حصل يف اعتقادىم، كقد كقع الوعد يف  ،ذلك
                                                             

 .95، ص: 2ج ،ابن عرفة، مصدر سابق تفسَتػ (1)
، الباىلي حامت بن أضبد نصر أبوالبيت من حبر الطويل، كىو يف ديواف ذم الٌرمة، .223، ص: عبزء نفسوانفسو، اؼبصدر ػ (2)

 .1723، ص: 3ق، ج1402: 1، مؤسسة اإليباف، جدةػ السعودية، طصاحل أبو القدكس عبدتح: 
خىلىقىكيٍم ًمٍن نػىٍفسو كىاًحدىةو ، كقد أشار إذل نفس اؼبعٌت لكلمة اػبلق عند تفسَته آلية أخرل: }ىيوى الًَّذم 33، ص: 3ػ اؼبصدر نفسو، ج(3)

(:"اػبطاب لقريش، كقيل: اؼبراد بالنفس آدـ أك قصي بن كبلب، كعربَّ يف األكؿ بػ "خلق"، كيف الثاين بػ"جعل" 189" )سورة األعراؼ اآلية:
، ص: 2ج قي مث الى يػىٍفرم، اؼبصدر نفسو،التقدير، قاؿ الشاعر: كألىٍنتى تػىٍفرم ما خىلىٍقتى كبىٍع ... ضي القوـً ىبىٍلي  ألف اػبلق يف اللغة ىو

 .56ق، ص: 1408: 1كالبيت من حبر الكامل، لزىَت بن أب سلمى، ديواف زىَت، دار الكتب العلمية، بَتكت ػ لبناف، ط .272، 271
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 خك حك جك  مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع ٱُّٱ:القرآف دبعٌت اإلؽباـ، قاؿ تعاذل

 جي ىهيه مه  جه ين ىن من ٱُّٱبعد أف قاؿ: (13)سورة القصص اآلية:َّ  مل لك

 زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ٰى  ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي

(1)."َّمئ
 

 جف مغ جغ مع جع مظ حط مض  خض حض جض ٱُّٱكذلك قولو يف تفسَت اآلية الكريبة:"ك        

: (147:اآلية آؿ عمراف )سورةَّ لك خك حك جك مق حق  مف خف حف
كعندم أف ، الذنوب كاإلسراؼ دبعٌت كاحد، كعن ابن عباس الذنوب عاـ، كاإلسراؼ راجع للكبائر"

راجعة لعدـ امتثاؿ األكامر كاإلسراؼ لعدـ اجتناب النواىي، ألف اإلسراؼ يف اللغة ىو الذنوب 
(2)."الزيادة على الشيء

 

كأحيانان يذكر ابن عرفة مع اؼبعٌت اللغوم لؤللفاظ معناىا يف االصطبلح اإلسبلمي كما يف 

 ) سورة آؿ عمراف َّ  ىه مه جه ين ىن من خن حن جن يم ٱُّٱلآلية الكريبة: هتفسَت 
 امتناع خاص، فكاف العصمة يف اللغة مطلق االمتناع، كيف االصطبلح عند األصوليُت(:"101:اآلية

الدعاء هبا، كمن نظر  مة، فمن ضبلها على اؼبعٌت اللغوم أجاز يف جواز الدعاء بالعصُتالشيوخ ـبتلف
(3)."لبلصطبلح منع ذلك كخصصها باألنبياء

 

التقليل، أك التعظيم، أك التهويل يف كثَت من كحرص ابن عرفة على بياف داللة التنكَت على 
 مت  خت حت جت هب ٱُّٱاؼبواضع من تفسَته كمن شواىد ذلك قولو يف تفسَت اآلية الكريبة:

 التنكَت(:" 160) سورة النساء اآلية:  َّ حس جس  مخ جخ مح جح مج حج مث هت

                                                             

 .84، ص: 3ج سابق،ػ تفسَت ابن عرفة، مصدر (1)
 427، ص:1ج اؼبصدر نفسو،ػ (2)
 .390نفسو، اعبزء نفسو، ص:  ػ اؼبصدر(3)
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الكتاب كالتقبيح إما للتقليل إف كانت اآلية زبويفا كإنذارا، أك للتعظيم إف أريد التشنيع على أىل 
(1)."لفعلهم

 

بأف التعظيم  (:"1)سورة الطور اآلية: َّ ين ىن ٱُّٱكيقوؿ يف تفسَت قولو عز كجل:       
يقتبي اػبصوص؛ ألف ما بو التعظيم خاص باؼبعظم، ككذا التنكَت إلرادة التعظيم، مث كصف ما 

(2)."سول الطور؛ ألف الطور علم الى اشًتاؾ فيو
 

 النحو في تفسيره: هاعتماد أ/      
، حيث يعرض أقواؿ اؼبفسرين كالنحويُت عند عرضو ابن عرفة للمسائل النحوية ماـيتعرض اإل      

 خب حب جب هئ ُّٱ:ذلك قولو يف تفسَت قولو عز كجل ؼبباحث لغوية يف النص القرآين كمن شواىد

يف ىذا الدعاء (:" 192)سورة آؿ عمراف اآلية: َّ حج هتمث مت خت جتحت هب مب
تلطف من كجهُت: من تكرار النداء طبس مرات، كيكونو بلفظ الرب اؼبشعر باغبناف، كالشفقة، فإف 

، فأجاب بعض الطلبة: "بإف"قلت: اؼببلزمة بُت الشرط كجوابو حجة كاضحة فما فائدة تأكيده 
كاستبعده ابن عرفة للفصل، َّ  مئ خئ حئ جئ يي ٱُّٱتماؿ كوهنا تعليبل، لقولو تعاذل:باح

زاد ابن عرفة رابعها: كىو أنو مبتدأ كتدخل كحدىا خربىا على ، كذكر أبو حياف يف إعراهبا ثبلثة أكجو
 يف قولو:، مث استدؿ على كبلمو بالشعر الوجو البعيف للذم ذكركه

ـ  اػبًياًر تىدَّعي   (3)عليَّ ذىنٍبان كل و دل أىٍصنعً         قىٍد أصبحىٍت أ
 .                    عن عزك أبيات الشعر ألصحاهبا، فإف ابن عرفة ال يلتـز بذلك دائماأما ك    

كيبُت إعراب ألفاظ القرآف عند النحويُت، كىبتار منها ما يتفق كسياؽ اآلية، كىذا عند         
(، 54) سورة البقرة اآلية: َّ  مل يك ىك مك لك اك يق ىق ُّٱتفسَته لقولو تعاذل:

ذلك  كاغبكمة يف ،أثبتوىا إال لنكتة ـكال يقد ىنا على اؼبفعوؿ، كاألصل تأخَته عنو، اجملركردـ قاؿ: قي 
أف النداء إقباؿ على اؼبنادل، كزبصيص لو فلو قيل: كإذ قاؿ موسى: يا قـو إنكم ظلمتم أنفسكم 

                                                             

 .71، ص: 2، جاؼبصدر نفسوػ (1)
 .76، ص:4، جسابقتفسَت ابن عرفة، مصدر ػ (2)
 . 456: ، ص1ج ،(ػ اؼبصدر نفسو3)
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)سورة الكهف َّ حف جف مغ جغ مع جع ٱُّٱتعاذل:قولو  خببلؼ ؛لقومو فائدة كاف  لقومو. ؼبا
ىناؾ دبعٌت آخر كىو االعتناء باؼبقوؿ لو كتشريفو، كاالىتماـ بو  فإف تقدمي اجملركر (60اآلية: 

أف اهلل تعاذل منزه عن أف ينالو شيء  "أىنٍػفيسىكيم قولو: "ظىلىٍمتيمٍ  كزبصيصو بتلك اؼبقالة دكف غَته، كبُت

 ٰى ُّٱٱسبحانو: كمثالو أيبا عند تعرضو لتفسَت قولو(1).من ظلمهم، كإمبا ضرر ذلك راجع إليهم

نص النحويوف على أٌف اسم "قاؿ: (. 90) سورة البقرة اآلية: َّ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ
كال يكوف أعٌم  أك مساكيا ،ال يكوف إال أخص من فاعلها« بئس»اؼبذمـو يف  ،«نعم»اؼبمدكح يف 

، فالٌشراء يطلق على اؼبعارضة من غَت دكف كجو منو، كالشراء كالكفر بينهما عمـو كخصوص من كجو
الكفر كعلى اؼبعارضة يف الكفر، كالكفر أيبا أعم من كجو، ألف من كفر بعد أف آمن اشًتل الكفر 

(2)".صالة دل يشًت شيئا بشيءاإليباف، كمن كاف كافرا باألبعد 
 

 يي ىي  ني مي زي ري ٰى ُّٱ:كيقوؿ يف تفسَت اآلية الكريبة       

ؼبا تبمن الكبلـ السابق تفبيل بٍت إسرائيل بإرساؿ  :"(155اآلية:  ) سورة األنعاـَّ حئ جئ
ة بإرساؿ ؿبمد موسى إليهم، كتفبيل موسى بالكتاب اؼبنزؿ عليو؛ عقبو ببياف تفبيل ىذه األم

 :إليهم كأنزؿ القرآف عليو، كظاىر كبلـ اؼبفسرين أف اإلشارة إذل صبيع القرآف كليست كقوؿ اؼبوثقُت
 (3)."فىذا ما أصدؽ فبل

قبد ابن عرفة، يهتم كثَتان بالنظم القرآين منو تعلق الكبلـ بعبو ببعض، كمن ذلك بياف على ك       
يكوف عود البمَت؟ كمن شواىد ذلك قولو يف تفسَت اآلية أم جزء من أجزاء الكبلـ اؼبتقدـ 

 يق ىق يف ىف يث ىث  مثنث زث رث يت ىت نت ٱُّ:ٱالكريبة

عائد على ذكاهتم ال على قلوهبم، إذ لو كاف  "زادىم"الٌبمَت يف  (:"10سورة البقرة اآلية: )َّاك
 كىو أكذل فإف نزؿ اؼبرض جبميع ذكاهتم فمحٌل الثاين أكسع ،على القلوب لقاؿ فزادىا اهلل مرضان  عائدان 

                                                             

 .114، ص:1ج تفسَت ابن عرفة، مصدر سابق،ػ (1)
 .145ػ اؼبصدر نفسو، اعبزء نفسو، ص: (2)
 .202، ص: 2ػ اؼبصدر نفسو، ج(3)
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من ؿبٌل اؼبثل األٌكؿ فصٌحت الزٌيادة، كال يلـز منو اجتماع اؼبثلُت إاٌل أف يقاؿ: إنٌو على حذؼ 
 (1)."ديره فزاد اهلل قلوهبم مرضامباؼ تق
 ام يل ىل مليك ىك مك لك اك  يق ىق ُّٱقولو تعاذل: له كعند تفسَت         

البمَت عائد على نوح أك على اهلل كما قبلو يدؿ على أنو هلل (:"41)سورة ىود اآلية:ٱَّ رن مم
ٍل فًيهىا( (2)...."تعاذل، لقولو )قػيٍلنىا اضبًٍ

 

 َّنت مت زت رت ىبيب نب مب ُّٱاآلية الكريبة:كمن شواىد ذلك قولو يف تفسَت         
إف قلت ىبل قيل: ككىبنا سليماف لداكد؟ فاعبواب: أنو قصد االعتناء بداكد (:"30: اآلية )سورة ص

(، كالبمَت  كالتشريف لو؛ كأيبا إمبا أخر سليماف ليعود البمَت عليو، يف قولو )نًٍعمى اٍلعىٍبدي إًنَّوي أىكَّابه
 (3).إمبا يعود على أقرب مذكور"

ٱٱكمن ذلك قولو يف تفسَت اآلية الكريبة: ؛بياف معاين اغبركؼب اىتم ابن عرفة اىتمامان بالغان ك        

الفاء إما ظرفية كاؼبعٌت بذلك الوقت أك بالعدك " (:4) سورة العاديات اآلية: َّ جس مخ جخ محُّٱ
 (4).أك باؼبكاف، كإما سببية، كاؼبعٌت فأثرف بالعدك كالببح، نقعا: أم غبارا"

 حض جض مص خص  حص ٱُّٱكمن الشواىد على ذلك أيبان قولو يف اآلية الكريبة:          

الفاء جواب إذا، كالسُت للتحقيق الى لبلستقباؿ؛ ألهنم إذ رأكا (:"24سورة اعبن اآلية: )َّمض خض
العذاب وبصل ؽبم العلم اغبارل الى االستقبارل؛ إذ تقوؿ ىي لبلستقباؿ. ألف الشرط مقدر الوقوع ال 

(5)."عكاق
 

 جل  مك ٱُّٱكمن شواىد ذلك قولو يف اآلية الكريبة: ،كثَتان ما يبُت ابن عرفة معاين األدكاتك          

 جي ٰه مه جه هن من خن جنحن مم  خم حم جم هل مل خل حل

                                                             

 .52، ص: 1ق، جابن عرفة، مصدر ساب تفسَتػ (1) 
 .356، ص: 2ػ اؼبصدر نفسو، ج(2) 
 .372، ص: 3اؼبصدر نفسو، جػ (3)
 .338، ص: 4نفسو، جاؼبصدر  ػ(4) 
 .309ص: اعبزء نفسو،  ، اؼبصدر نفسوػ (5)
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الظاىر أهنا شرطية، ألف فعل ، )مىا( إما شرطية أك موصولة(:"215) سورة البقرة اآلية: َّ  خي حي
الشرط مستقبل كلو كانت موصولة ؼبا حسن ترتيب اعبواب عليها، ألهنم دل يكن إنفاقهم اؼباضي 
ا أمركا بذلك يف  قاصرا على الوالدين كاألقربُت كمن بعدىم، بل عاما فيهم كيف غَتىم، فإمبَّ

(1)."اؼبستقبل
 

ٱَّيب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ ٱُّٱكيقوؿ يف تفسَت قولو عز كجل:         

ألف االستفهاـ دبعٌت التقرير  ،ظاىر اآلية يقتبي ما قاؿ اؼبفسركف(:"59 ػ 58سورة الصافات اآلية: )

 (6)سورة الفجر اآلية: َّ نب  مب زب رب يئ ىئ نئ ُّٱٱ:لاؼبنفي مثبتا، كاؼبثبت منفيا، مثيصَت 
فيقتبي إثبات اؼبوت كالعذاب؛ أم كبن ميتوف غَت اؼبوت األكؿ كمعذبوف، كليس اؼبراد ذلك، فبل بد 
من إضمار، بل اؼبعٌت: كبن مبعوثوف غَت ميتُت غَت اؼبوت األكؿ كمعذبوف، فلم تدخل أداة اإلنكار 

(2)."على اؼبنفي، بل على مثبتو، كنفي العذاب يستلـز نفي اإلعادة
 

قراءات، كحرص على بياف ما ربتملو كل قراءة من الكيعتٍت ابن عرفة بتوضيح ما يف اآلية من          
التوبة  سورة) َّيم ىم مم خم ٱُّٱكمثاؿ ذلك قولو يف اآلية الكريبة: ؛كجوه اإلعراب

على قراءة )يىبل  بو الذين كفركا( بفتح الياء كضمها الى يصح أف يكوف الفاعل الذين (:" 37اآلية:
إما  ياء ككسر الباد، كلو ثبلثة أكجو:معٌت يبل، كالذين مفعوؿ، كإما على قراءة يبل ببم الألنو 

يبل اهلل بو الذين كفركا، أك يبل الشيطاف بو الذين كفركا، أك يبل بو الذين كفركا فأنعتهم كىو 
(3)."أقواىا؛ ألنو دل هبز ذكر اهلل كال ذكر الشيطاف

 

 اعتماده الصرف في تفسيره: ب/
من خبلؿ مسائل الصرؼ يف تفسَته لبياف معاين اآليات القرآنية  إذلابن عرفة  لقد تعرض           

د تفسَت معٌت كلمة لكثَت من األلفاظ اليت رأل أهنا ربتاج إذل ذلك، كمثالو قولو عن ذكر اؼبيزاف الصريف
الكبلـ السابق ؼبا تبمن ( :" 12) سورة النجم اآلية:َّ ىف يث ىث نث مث ُّٱمن قولو تعاذل:

                                                             

 .259، ص: 1، جسابقتفسَت ابن عرفة، مصدر ػ (1)
 .363، ص: 3ج نفسو،ػ اؼبصدر (2)
 .304، ص: 2ج ،نفسواؼبصدر  ػ(3)
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فإف قلت: سباركنو من اؼبماراة، كاؼبفاعلة ما ، قريش ذلك ربقيق كقوع الرؤية، أم ىذا إنكار إلنكار
تكوف إال من اعبانبُت، فكيف تسل  اإلنكار على اعبانبُت مع أنو عليو السبلـ ؿبق؟ فاعبواب: من 

 كجهُت:

ادئ فيو بالفعل ىو الفاعل فتسل  أف اؼباضي منو مارل على كزف فاعل، كىذا الوزف الب األول:
 اإلنكار على ضمَت الفاعل البادئ باؼبماراة.

 (1)."اإلنكار تسل  على فباراهتم فق  ألهنا يف الباطل الثاني:
ا تقدـ من األمثلة يتبح لنا اىتماـ ابن عرفة دبسائل اللغة كالنحو كالصرؼ، كغرضو من ذلك فبك      

 إدراكها.يسَت كت توجيو اؼبعاين 
 اعتماده البالغة في تفسيره:  ج/
ث داللتها على علم الببلغة بقولو: " علم يبحث فيو عن مفردات األلفاظ اؼبوضوعة من حي    

 (2)."معانيها باؼبطابقة

تفسَته  ما جاء يف علم البياف، كأمثلة ذلككمنها  ة يف تفسَتهببلغيتعرض ابن عرفة إذل مسائل ال      
 جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱتعاذل: قولوآلية من سورة البقرة ل

ما يفتتح تفسَته (، قبده كثَتان 17:اآلية ) سورة البقرةَّ مه جه ين ىن من خن حن
فأجيب بأنٌو كلية ركعي فيها  ؟بالواحد شبو اعبمع بدأ كبلمو: "كيف فقد اعبدؿ،بأسلوب السؤاؿ ك 

كالتشبيو يستدعي مشبها ال بالشخص،  بالنوع كاحد آحادىا، أك اؼبراد باؼبوصوؿ اعبمع أك ىو
، كما أف القياس التمثيلي يقتبي فرعا كأصبل كعلة جامعة كنتيجة نتيجةككجو التشبيو  ،كمشبها بو

(3).كىي اغبكم، فاؼبشبو اؼبنافقوف كاؼبشبو بو مستوقد النار
 

                                                             

 .93، ص: 4، جتفسَت ابن عرفة، مصدر سابقػ (1)
(ػ البلغة إذل أصوؿ اللغة، أبو الطيب اغبسيٍت البخارم القنوجي، ربقيق: سهاد ضبداف أضبد السامرائي، جامعة تكريت، 2) 

 .31ص:
 .59، ص: 1، جتفسَت ابن عرفة، مصدر سابق ػ(3)
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أك أشياء، إما  أف ييذكر شيئاف:"ػ كالذم يعرؼ ب ،اللف كالنشر :كمن صور البديع القرآين     
تفصيبلن بالنص على كل كاحد، أك إصباالن بأف يؤتى بلفظ يشتمل على متعدد، مث يذكر أشياء على 
عدد ذلك، ككل كاحد يرجع إذل كاحد من اؼبتقدـ، كيفو ض إذل عقل السامع رٌد كل كاحد إذل ما 

 (1).يليق بو"
ما كالنشر مباذج كأمثلة كثَتة من القرآف العظيم، من بينها  قد استخرج اإلماـ ابن عرفة للَّفٌ ف       
 جئ يي ىي ني مي  زي ري ٰى ين ىن نن من ُّٱتفسَته لقولو تعاذل: يفقالو 

  جح مج حج مث هت مت خت جتحت هب مب خب  حب جب هئ مئ خئ حئ

 جع مظ حط مض خض حض جض خصمص  حص مس خس حس جس مخ جخ مح

فقولو: كوبتمل أف يكوف من اللف كالنشر اؼبخالف، (:" 76 ػ75) سورة آؿ عمراف: َّ جغ مع

 مج حج مث( راجع لقوؽبم )خض حض جض)(، كحس جس مخ جخ)بػىلىى( راجع لػ )

 (2)".(مح  جح

  حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس ٱُّٱجل: ك  كيقوؿ يف تفسَت قولو عز    

  حط)قولو: فيف ىذا عندم اللف كالنشر (:" 40سورة الرعد اآلية:) َّجغ مع جع مظ

قد يظن ىو أف نزؿ العذاب هبم يف حياتو إذا ألنو ( جض مص خص حص)يرجع لقولو:  (مظ
ف عليك يف أرأيتهم نزؿ هبم عذاب فبل يتوىم  فلو "إل يلعدـ إيباهنم فق عتبان كمبلمان  عليو يف ذلك

( خض حض)( يرجع لقولو: مع جعكقولو: ) ،ذلك شيئا ألنك إمبا عليك الببلغ كقد بلغت

 (3)."ألهنم إذا عذبوا بعد كفاتو أنفى التوىم اؼبتقدـ، كقيل لو: علينا حساهبم
، حيث (15: اآلية )سورة اؼبائدة َّىت متنت زت رت يب ىب نب ٹٱٹٱُّٱ

 ّٰ ِّ ُّ ُّٱٱكيف اآلية على ما فسرتو أنا اللف كالنشر، فالنور راجع لقولو": قاؿ
                                                             

 .666، 665سابق، ص:  ػ اإلتقاف يف علـو القرآف، مرجع(1)
 .374، ص: 1ػ تفسَت ابن عرفة، مصدر سابق، ج(2)
 .435، ص: 2، جاؼبصدر نفسو (ػ3)
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( نت  مت، كقولو )(15) سورة اؼبائدة: اآلية  َّ ىئ نئ مئ رئزئ

؛ ألف النور كاشف ؼبا كراءه فكشفى باعتبار معناه، َّ هن من خن حن ُّٱٱراجع لقولو تعاذل:
 (1)".إشارة إذل استبانة معناه فق  مبينان  ؿبلو، ككونو يف كتبهم كأخفوه، ككونو كتابان كباعتبار 

استخراجان ؼبواقعو كتنبيهان على لتفات اال يف كثَت من اآليات إذل مبحث كقد أشار اإلماـ ابن عرفة
وب إذل آخر، أم: من التكلم أك اػبطاب أك الغيبة لنقل الكبلـ من أس :"ويعرؼ بأنَّ الذم ك  فوائده،

إذل آخر منها، بعد التعبَت باألكؿ، كمن فوائده تطرية الكبلـ، كصيانة السمع عن البَّجر كاؼبلل، ؼبا 
كىذه بعض (2)."كاحدكالسآمة من االستمرار على منواؿ  جيبلت عليو النفوس من حب التنقبلت،

 جهوده يف ذلك:النماذج من 
 َّ ٰى ين ىن نن من زن رن مم  ام يل ىل ٱُّٱتفسَته لقولو تعاذل:        

ىذا التفات، فإف قلت: ما فائدة االلتفات ىنا يف االنتقاؿ من الغيبة إذل :"(99سورة األنعاـ اآلية: )
إذ لو كانت  على الطبائعية؛ ففيو رد   ،قلنا: فائدتو أف ىذا الباب أعجب كأغرب من األكؿ ؟التكلم

أكلو، كاؼبسقي باؼباء اؼباحل ماغبا  ابالطبيعة لكاف الشجر اؼبسقي باؼباء اغبلو حلو  تفعلىذه األشياء 
 (،4سورة الرعد اآلية:)َّ مح حتخت جت  هب مب خب حب جب هئ مئ ٹٱٹٱُّٱأكلو، 

 (3)."لها إليو إشارة إذل أنو خالق كل شيءجعفأسند تعاذل 
 خلجي ٰه مه جه هن من حنخن جن ممخمٱُّٱقولو تعاذل: كمن شواىد ذلك         

أمر بتبليغ  (:" إف كاف84 ػ83) سورة الكهف اآلية:َّ جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل

"، كإف كاف من كبلـ جم يل ىل مل خلىذا اللفظ فيكوف حكاية لكبلـ اهلل تعاذل، أم قللهم:" 
 (4).اهلل فيكوف شبو التفات، كإال كاف يقاؿ: إف اهلل مكن لو يف األرض"

                                                             

 .102ص:  ،2ج ،تفسَت ابن عرفة، مصدر سابق(ػ 1)
 .649، 648(ػ  ينظر: اإلتقاف يف علـو القرآف، مرجع سابق، ص: 2)
 .176، ص: 2(ػ تفسَت ابن عرفة، مصدر سابق، ج3)
 .99، ص: 3نفسو، ج ػ اؼبصدر(4)
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 رت يب ىب نب مب زب رب يئ ٱُّٱ:يف اآلية الكريبةقولو كمن الشواىد على ذلك أيبان       

فقاؿ (:"...13سورة الشورل اآلية:)َّنثىث مث زث رث يت ىت نت مت زت

( بلفظ التكلم ألنو خطاب للحاضر، فغلب فيو مت زت( بلفظ الغيبة، مث قاؿ: )ىب نبتعاذل )

(1)."(زث رث يت ىت) :خطاب اغباضر على الغائب فأدخل بعده فيو، فقاؿ تعاذل
 

كالذم عرفو السيوطي يف كتابو " اإلتقاف": ائتبلؼ  ،االئتبلؼحسن كمن صور البديع القرآين       
اللفظ مع اللفظ أف تكوف األلفاظ يبلئم بعبها بعبان، بأف يقرب الغريب دبثلو كاؼبتداكؿ دبثلو، رعاية 
غبسن اعبوار كاؼبناسبة؛ كائتبلؼ اللفظ مع اؼبعٌت أف تكوف ألفاظ الكبلـ مبلئمة للمعٌت اؼبراد، فإف  

ظو فخمة، أك جزلة فجزلة، أك غريبان فغريبة، أك متداكال فمتداكلة، أك متوسطا كاف فخمان كانت ألفا
 (2).بُت الغرابة  كاالستعماؿ فكذلك"

، كفيما يلي بعض األمثلة يف ن حسن االئتبلؼ يف القرآف العظيمابن عرفة إذل مواط قد أشارك      
 ذلك:
 مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص حصخصٱُّٱقولو تعاذل: تفسَته ل     

 كعادة الشيوخ يذكركف(:"66سورة غافر اآلية:)َّ حك جك مق حق مف خف حف جف
 ؟الدعاء آلؽبتهم كلفظلو دل أسند لفظ العبادة  :سؤاال موردا يف حسن االئتبلؼ كىو

أدعو  " جض مص "، أك " جع مظ حط مض" خض حض جض مص" هبل قاؿ:ف
 فما السر يف ذلك؟"؟  جع مظ حط" مض"الذين"

ال م آؽبة، كاػببوع هندعو تهنيت أف أخبع للذين  :"اػببوع، أمقاؿ: فأجابوا بأف اؼبراد بالعبادة 
 ويستلـز أف يدعوىم آؽبة بل ىو أعم، فناسب إسناد النهي لؤلعم اؼبطلق لكونو يستلـز النهي عما فوق

 (3)."من باب أحرل، فاستعمل األخص يف الثبوت كاألعم يف النهي

                                                             

 .3، ص: 4ج، تفسَت ابن عرفة، مصدر سابقػ (1)
 .655ػ اإلتقاف يف علـو القرآف، مرجع سابق، ص: (2)
 .400، ص: 3ػ تفسَت ابن عرفة، مصدر سابق، ج(3)
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ٱجن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ: جلك  عزقولو  كيقوؿ يف تفسَت     

، كاقًتاف حاؽ بػ  "ىلػ"ب" كبدا" اقًتاف بيف اآلية حسن االئتبلؼ، (:"33 اآلية: سورة اعباثية)َّ
( يقتبي مطلق جم يل ىل)بارة عن أكؿ ما يظهر من الشيء، كع كَّ دي ألف البي  "جن"

اتصفوا بو من الذنوب الناشئة عن مطلق ما اتصفوا بو من العمل، كاالستهزاء عبارة عن شدة ما 
األشد باألشد،  فر قم، فسو قوؽبم: الطائفة ؿبوقة هبذا الر القبيح، كاغبوؽ: اإلحاطة، قلت: كمن

 (1).خف"باأل خفكاأل
 .تفسيرالمصادره في : ثالثالمطلب ال

،يتبح من خبلؿ           تفسَت ابن عرفة كثرة اؼبصادر اليت اعتمد عليها اؼبؤلف يف شىت العلـو
بقية اؼبفسرين كعلماء اللغة كاألصوؿ  إذل جانب ،كاعتمد يف التفسَت على ابن عطية كالزـبشرم

يف  -رضبو اهلل -ككاف(2).كاؼبنطق، كىذه النقوؿ دل تطغ عليو، كبدت آراؤه كاضحة معربة عن شخصيتو
 ػكأحياننا يصرح هبا ػ مؤلفوك  صدراسم اؼب ػالغالب ال يصرح باؼبصادر اليت اعتمد عليها يف تفسَته 

زاؿ يكمنها ما  ،كمن ىذه اؼبصادر ما ىو مطبوع متداكؿ ،ػيكتفي بذكر اؼبصدر فق  أك مؤلفو ف
 ـبطوطنا دل يطبع بعد. 

 ناقبل مستفيدا أك ؿباكرا مناقشاإما  ؛خذ منهاأكنظرا لكثره اؼبصادر كاؼبراجع اليت ربدث عنها ك     
 ، كنذكر منها ما يلي:كاعتمادان  فإنٍت اكتفيت بأكثرىا تكراران 

 :وعلوم القرآن التفسيرمصادره من كتب  ـأولً 
عدة تفاسَت فبن سبقو  علىقد اعتمد يف صبع مادتو العلمية  والقارئ لتفسَت ابن عرفة أنهبد     

من اؼبفسرين, كأىم ىذه التفاسَت: تفسَت ابن عطية، كمعادل التنزيل للبغوم، كالكشاؼ للزـبشرم، 
 ،تفسَت القرطيب، كالبحر احملي  ألب حياف األندلسي ،كمفاتيح الغيب للرازم, كأنوار التنزيل للبيباكم

 ككثَتنا ما يناقش آراء أصحاب ىذه اؼبؤلفات فيؤيدىا أك ينتقدىا كيرجح بعبها أحياننا.  .كغَتىا

                                                             

 .16، ص: 4، جتفسَت ابن عرفة، مصدر سابقػ (1)
 .368ػ  367، ص: 3(ػ تراجم اؼبؤلفُت التونسيُت، مرجع سابق، ج2)
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 كىي:بياف ألىم اؼبصادر اليت أكثر اإلماـ ابن عرفة من اعتمادىا،  ىذاك 
 وعيون األقاويل في وجوه التأويل: الكشاف عن حقائق التنزيل -1

ىػ(، 538ؼبؤلفو أب القاسم جار اهلل ؿبمود بن عمر الزـبشرم اػبوارزمي، اؼبتوىف سنة )          
تفسَت  ػػػػػ أنو بصرؼ النظر عما فيو من االعتزاؿ ػػػػػالنحوم اللغوم اؼبعتزرل، كقيمة ىذا التفسَت  اؼبفٌسر
ن كجوه اإلعجاز يف غَت ما آية من القرآف، كؼبا أظهر فيو من صباؿ عإليو، ؼبا أباف فيو  سبق مؤلفودل يي 

 (1).النظم القرآين كببلغتو
على آية فيها  مرقد أكثر يف النقل عنو، ككلما  القارئ لتفسَت اإلماـ ابن عرفة هبد أنوف  

رادنا لقولو، مبيننا كجو اغبق فيها منتصرنا ؼبذىبو  عتزارل، نٌبو عليهااستدالؿ للزـبشرم على مذىبو اال
 مذىب أىل السنة كاعبماعة، إال يف مواضع قليلة. كمن أمثلة ذلك: 

ف إ(:"5)سورة الفاربة اآلية: َّ حي جي يه ىه مه ٱُّٱ:ما كرد عند تفسَته لقولو تعاذل
 االستعانة سبب فيها؟ ت العبادة على االستعانة مع أفٌ مى د  قلت: دًلى قي 

 (2).مت الوسيلة قبل اغباجةد  فقي  ،دكاالستعانة مقصى  ،أجاب الزـبشرم: بأف العبادة كسيلةف   
 د.فالعبادة ىي اؼبقصى  ،بل الصواب العكس "قاؿ ابن عرفة:

فإٌف اؼبكلف إذا  ؛قاؿ: ككاف يبشي لنا اعبواب عن ذلك بأف ىذا أقرب لكماؿ االفتقار كخلوص النية
كتزىو نفسو ذلك  و بعدنيتي  وؿي فإنٌو قد ربىي  ،لو على الفعل إال باهلل، مث فعل العبادة بأف الى قيٍدرة أىقػىٌر أٌكالن 
كاف   ،ستعانة لو عليو إال باهللا بعد الفعل بأف ال ، فإذا أقرٌ م أف الفعل الواقع منو بقدرتو استقبلالن كيتوىَّ 
 (3)."للتهمة كأقرب ؼبقاـ التذٌلل كاػببوع ىنفأ

                                                             

 بَتكت ػ لبناف، (ػ ينظر: البداية كالنهاية، أبو الفداء إظباعيل بن عمر بن كثَت، ربقيق: علي شَتم، دار إحياء الًتاث العرب،1)
؛ التفسَت 315ػ 314، ص: 2؛ طبقات اؼبفسرين للداككدم، مرجع سابق،ج272، ص: 12ـ، ج 1988 -ىػ  1408: 1ط

 .306، ص: 1كاؼبفسركف، مرجع سابق، ج
ص كبلـ الزـبشرم: فإف قلت: فلم قٌدمت العبادة على االستعانة؟  قلت: ألٌف تقدمي الوسيلة قبل طلب اغباجة ليستوجبوا (ػ كن2)

:  3الكشاؼ عن حقائق غوامض التنزيل، أبو القاسم الزـبشرم جار اهلل ، دار الكتاب العرب، بَتكت ػ لبناف ، طاإلجابة إليها، 
 . 15ػ 14، ص: 1، جىػ 1407

 .37ػ36، ص: 1تفسَت ابن عرفة، مصدر سابق، ج (ػ3) 
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لك قولو ذابن عرفة يف كثَت من اؼبواضع ىبالف الزـبشرم كال يأخذ برأيو، كمن الشواىد على  أف كقبد
  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ُّٱلآلية الكريبة:  هيف تفسَت 

كيف  ،بلفظ الفعل ََُّّّقاؿ عنهم  فإف قلت: دًلى ": الزمخشريقاؿ  (:"8)سورة البقرة اآلية: َّ

ٌف مقصودىم اإلخبار باالتصاؼ بأ كأجاب االسم؟بلفظ فعرب َّمئ زئ رئُّقاؿ: الرٌد عليهم
 (1)".وو باإليباف، فرٌد عليهم بأهٌنم ليسوا من نوع اؼبؤمنُت، كال من جنسهم بوجٍ 

كاالسم أخٌص، كنفي األعٌم  ،كىذا اعبواب ضعيف، كفبٌا يؤٌكدي السؤاؿ أٌف الفعل أعمٌ  "قاؿ ابن عرفة:
 ىو أكذل؟ك فهبل كاف األمر بالعكس، ، أخٌص من نفي األخصٌ 

صريح يف  كا بلفظو ري عبػ  يي  ة دلىٍ يى رً وٍ ا كاف مقصدىم التػَّ مَّ كاعبواب أٌف اؼبنافقُت لى  ":ابن عرفة قاؿ    
ال بأخٌصو، كأتوا بالفعل اؼباضي ليدٌؿ على  ،بل عرٌبكا دبا يدؿ على االتصاؼ دبطلق اإليباف ،اإليباف

بل  ،النافع د عليهم كأهٌنم دل يٌتصفوا باإليبافاؼبقصود الرَّ ا كاف مَّ كلى  ،كقوعو كانقطاعو كعدـ الٌدكاـ عليو
ألٌف  الشرعيَّ  ى عنهم اإليبافى فى فنػى  ،ألهنم قد آمنوا ظاىران  ؛بإيباف ال ينفع، دل ينف عنهم مطلق اإليباف

فع ، فأخرب اهلل تعاذل أٌف ذلك اإليباف الٌنااإليباف اؼبوجب لعصمة دمائهم كأمواؽبم قد اٌتصفوا بو ظاىران 
 (2)".فلذلك نفاه عنهم بلفظ االسم ،ال ينفعهم يف اآلخرة يٍب ؽبم يف الدنيا بالعصمة من القتل كالسَّ 

كيورد ابن عرفة أيبان رأم الزـبشرم يف بياف بعض مسائل النحو عند تفسَته لقولو سبحانو       
  جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن  رن مم ام ٱُّٱكتعاذل:

"...فإف قلت:دًلى قاؿ:(262)سورة البقرة اآلية: َّ  هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ

 مس خس حس  جس مخ جخ ُّٱ:كقاؿ بعده ،َّخئ حئ  جئ ييُّ:قاؿ ىنا

) سورة َّ  جغ مع جع مظ حط مض خض حض  جض مص خص حص
 ؟فعطفو بالفاء (274البقرة اآلية: 

                                                             

 .55، ص: 1ػ ينظر: الكشاؼ، مرجع سابق، ج(1)
 .50، ص: 1ػ تفسَت ابن عرفة، مصدر سابق، ج(2)
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تدؿ على أٌف  "الفاء" ىناؾ ألفٌ  وي نى م  كضي  ،ن ىنا معٌت الشرطبمَّ بأٌف اؼبوصوؿ دل يي  الزمخشريكأجاب 
 (1)."األجر قَّ حً اإلنفاؽ بو استي 
الشرط  دى رً كي ، فيقاؿ: ألم شيء أىذا الكبلـ ال يستقل بنفسو، كال يزاؿ السؤاؿ كاردان " قاؿ ابن عرفة:
 ؟"د ىنارً ىناؾ كدل يى 

مطلق اإلنفاؽ يف سبيل اهلل  ا قصد ىناؾ اإلخبار بأفٌ مَّ لكن عادهتم هبيبوف بأنو لى قاؿ ابن عرفة: "    
 على كجوو  خاصان  ا كاف اؼبراد ىنا إنفاقان مَّ لبلرتباط، كلى  ربقيقان  "الفاء"دخلت أ ،رى ثػي أك كى  ـ األجر قلَّ ك لز م

األجر  بٌ كاف ترت    ،كاألذل سبلمتو من اؼبن  ب تيوت خصوصيدى ك  كأي  ،هبذه الصفة موصوفةو  سنةو حبى  شبيوو 
 (2)".االرتباط قي فلم وبتج إذل ما وبق   ،عليو كاؼبعلـو بالبديهة ككاؼبستفاد من اللفظ

 :المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ـ2
بكر بن غالب بن عطية الغرناطي، اؼبتوىف سنة  تأليف اإلماـ أب ؿبمد، عبد اغبق بن أب 
كىو تفسَت لو قيمتو العلمية بُت كتب لفائدة، تفسَت جليل اكتأليفو يف ال ـ(، 1144 ػق 546)

حو العلمية الفياضة ما عليو من رك  رين، كذلك راجع إذل أف مؤلفو أضفىالتفسَت كعند صبيع اؼبفس
، فهو يذكر اآلية مث يفسرىا بعبارة عذبة سهلة، كيورد من التفسَت اؼبأثور كقبوالن  أكسبو دقة كركاجان 

ثَت االستشهاد بالشعر العرب، كما أنو وبتكم إذل اللغة العربية عندما كىبتار منو يف غَت إكثار، كىو ك
 (3).يتعرض للقراءات كينزؿ عليها اؼبعاين اؼبختلفةك يوجو بعض اؼبعاين، 

، كمن ذلك قولو يف اليت اعتمدىا ابن عرفة يف تفسَتهة من اؼبصادر اؼبهمة يعد تفسَت ابن عطيٌ ك        

 (2)سورة الفاربة اآلية:  َّىميم مم خم حمُّٱٱتفسَت قولو تعاذل: 

                                                             

 .312، ص: 1ػ  ينظر: الكشاؼ، مرجع سابق، ج(1)
 .320، ص: 1ػ تفسَت ابن عرفة، مصدر سابق، ج(2)
؛ التفسَت 143، ص: 3سحاؽ، دار الرفاعي، الرياض ػ السعودية، جإشواخ (ػ ينظر: معجم مصنفات القرآف الكرمي، علي 3)

؛ مناىج اؼبفسرين، منيع عبد اغبليم ؿبمود، دار الكتاب اؼبصرم، القاىرة ػ 172، 171، ص: 1كاؼبفسركف، مرجع سابق، ج
 .125ـ، ص: 2000ىػ ػ 1421مصر، دار الكتاب اللبناين، بَتكت ػ لبناف، 
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باشتماؽبا على التوحيد كالعدؿ إما يف اؼبعاين  ،كيركل أهنا تعدؿ ثلثي القرآف ":ةابن عطي   قاؿ      
 (2)."(1)من اهلل ال يعلل }قيٍل ىيوى اهلل أىحىده{ على التوحيد فق ، كإما أف يكوف فببلكغَته، كى 
 حص ُّٱكما اقتبس ابن عرفة منو تفسَته لكثَت من اآليات كمن ذلك قولو يف اآلية الكريبة:   
 حق  مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص خص
 (23)سورة البقرة اآلية: َّ حك جك مق

(: قاؿ األكثركف: مثل نظمو ككصفو كفصاحة معانيو كال ابن عطية)قاؿ  "قاؿ ابن عرفة:
 (4)."(3)بو القرآف، كبو كقع اإلعجاز عند اغبذاؽ يعجزىم إال التأليف الذم خص اهلل

  يق ىق يف ىف يث ىث نث ٱُّٱ: سبحانو كتعاذلقولو كمن ذلك أيبان تفسَته ل     
   (65) سورة البقرة اآلية: َّ مل يك ىك مك لك اك

الٌسبت إٌما من الٌسبوت  ..كالسبت أم يف يـو الٌسبت أك يف حكم الٌسبت."قاؿ ابن عطية:          
(6)."(5)كىو الراحة كالدعة، كإما دبعٌت القطع

 

قولو ة كال يأخذ برأيو، كمن شواىد ذلك كقبد ابن عرفة يف بعض اؼبواضع ىبالف ابن عطيٌ   
 َّ حص مس حسخس جس جخمخ مح جح مج حج مث ٱُّٱ: يف اآلية الكريبة تعاذل

إما عائد على بٍت إسرائيل أك « أٍكثىرىيمٍ »البمَت يف ": ةابن عطي  قاؿ ":(100)سورة البقرة اآلية: 
عليو أف يكوف بعض الذين نبذكا العهد مؤمنا؟  كضعفو ابن عرفة ألنو يلـز (7)."على الفريق النابذين

 هم )آمن بكتابو( كدل يؤمن بالنيبفبعب كأجيب باحتماؿ كوف اؼبنبذ راجعا لعدـ اإليباف بالنيب 
(8)."فقد نبذ العهد )مع أنو مؤمن بكتابو(

 

                                                             

ية: يركل أهنا تعدؿ ثلثي القرآف، كىذا العدؿ إما أف يكوف يف اؼبعاين، كإما أف يكوف تفبيبل من اهلل ػ كنص كبلـ ابن عط(1)
[. تفسَت ابن 1( كعدؿ زيٍلزًلىًت ]سورة الزلزلة اآلية: 1تعاذل ال يعلل، ككذلك هبيء عدؿ قيٍل ىيوى اللَّوي أىحىده ) سورة اإلخبلص اآلية: 

 .66، ص: 1عطية، مرجع سابق، ج
 .35، ص: 1ػ تفسَت ابن عرفة، مصدر سابق، ج(2)
 .232، ص: 1ػ ينظر: تفسَت القرطيب، مرجع سابق، ج(3)
 .71، ص: 1ػ تفسَت ابن عرفة، مصدر سابق، ج(4)
 .159، ص: 1ػ تفسَت ابن عطية، مرجع سابق، ج(5)
 .125، ص: 1ػ تفسَت ابن عرفة، مصدر سابق، ج(6)
 .185، ص: 1ق، جػ ينظر: تفسَت ابن عطية، مرجع ساب(7)
 .152، ص: 1نفسو، ج رجعػ اؼب(8)
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 :الغيب المعروف بالتفسير الكبيرمفاتيح  ـ 3
اغبسُت بن اغبسن بن علي، التميمي،  مؤلف ىذا التفسَت ىو أبو عبد اهلل، ؿبمد بن عمر بن      

سنة البكرم، الطربستاين، الرازم، اؼبلقب بفخر الدين كاؼبعركؼ بابن اػبطيب الشافعي، اؼبولود 
ق، كاف رضبو اهلل فريد عصره، كمتكلم زمانو، صبع كثَتان من العلـو كنبغ فيها، فكاف إمامان يف 544

التفسَت كالكبلـ، كالعلـو العقلية، كعلـو اللغة، كلقد أكسبو نبوغو العلمي شهرة عظيمة فكاف العلماء 
 يقصدكنو من الببلد، كيشدكف إليو الرحاؿ من ـبتلف األقطار.

عدة مصنفات أنبها: تفسَته الكبَت اؼبسمى دبفاتيح الغيب، كىو وبظى بشهرة كاسعة بُت  لو   
يبتاز عن غَته من كتب التفسَت، باألحباث الفياضة الواسعة، يف نواح شىت من  العلماء، كذلك ألنو

 (1)العلم.

ه لآليات القرآنية، كيعد تفسَته أحد اؼبصادر اليت اعتمدىا ابن عرفة يف تفسَته، إذ نقل عنو تفسَت     
 مك لك خك حك جك مق  مفحق خف حف جف ٱُّٱكمن شواىد ذلك قولو يف اآلية الكريبة: 

 .(118) سورة اؼبائدة اآلية:  َّ حل جل
ابن عرفة: إف كنت أردت تعذيبهم فهم عبادؾ، كإف أردت اؼبغفرة ؽبم، كلذا جاء بقوؿ  قاؿ      

 العزة؛ ألهنا سبب اؼبغفرة، فتقف عند قولو )كىًإٍف تػىٍغًفٍر ؽبىيٍم فىًإنَّكى أىٍنتى اٍلعىزًيزي اغبٍىًكيمي(.
الرًَّحيمي( ظبعت شيخي اللَّو )كىًإٍف تػىٍغًفٍر ؽبىيٍم فىًإنَّكى أىٍنتى اٍلغىفيوري  يف مصحف عبدإف  ":مقاؿ الفخر الراز 

 وي بيمنا يشكونو غفورنا رح  ألفيزي اغبكيمي ىاىنا أكذل من الغفور الرَّحيًم، ز عال م رضبو اللَّو يقوؿدككال
، كأمَّا العزَّة كاغبؿب لكلًة للمغفرة كىالرَّضب ةاؼبوجب اغبالة  يزناعز  و، فإفَّ كونرىةى فهما الى ييوًجبىاًف اؼبغفكمةي تاجو

كيقتبي أنَّو يفعل ما يشاءي ك  يًع تافى عىزًيزنا مك  فإذا عليو ألحداٍعًتىاضى  نَّو الأد، ك يم ما ير وبى عىالًينا عىٍن صبًى
فيورنا رىًحيمنا ييوًجبي نيوي غى و ذىا كافى كا أىمتىَّ فبَّا إىىاىينى  حكم باؼبغفرة كاف الكـرًجهىاًت ااًلٍسًتٍحقىاًؽ، مثيَّ 

لى. مفكاف ىذا أىك  حىكىمى بًالرَّضٍبىةً لكل . مثَّ : عىزَّ عىًن اأف يقوؿ ًفرىةى كىالرَّضٍبىةى، فىكىانىٍت ًعبىارىتيوي رىضًبىوي اللَّواٍلمغ
: قاؿنًًو شىًفيعنا ؽبىيٍم، فػىلىمَّا ًبكىوٍ ذلك ًإنَّكى أىٍنتى اٍلغىفيوري الرًَّحيمي، أىٍشعىرى : فلو قاؿ: إًنَّوي كقاؿ قـو آخركف

                                                             

، 206، ص: 1ج ؛ التفسَت كاؼبفسركف، مرجع سابق،155، ص: 1ج مرجع سابق، ػ ينظر: معجم مصنفات القرآف،(1)
208. 
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، كىتػىٍرؾي التػَّعىر ًض  غرضو تفويض األمر دىؿَّ ذىًلكى عىلىى أىفَّ  العزيز اغبكيمًإنَّكى أىٍنتى فى  بًاٍلكيل يًَّة ًإذلى اللَّو تػىعىاذلى
 (2)."(1)من صبيع الوجوه ؽبذا الباب
جاء يف  لك ماذكمن شواىد  ،يف بعض اؼبواضع يورد رأم الرازم مث يعلق عليو ابن عرفة كقبد       
 يك ىك  مك لك اك يق ىق ىفيف يث ىث ٱُّٱ :سبحانو كتعاذلقولو 

أفرد اػبطاب كاؼبخاطبوف صباعة: إما لقلة من يتأثر هبذه اآلية ":(73)سورة البقرة اآلية: َّ ىل مل
ل ف اؼبخاطب كاحد بالنوع. كاستقر اعتبارا بظاىر األمر، كإما أل َّمكُّمنهم، مث صبعهم يف قولو 

طاب نسخ لو. كمنها أف النسخ قبل الفعل اػبفوائد كثَتة: منها أف الزيادة يف  من اآليةالفخر الرازي 
كرٌد ابن عرفة األكؿ بأهنا زيادة على  .كإف دل هبز قبل كقت الفعل كإمكانو ألدائو إذل البدء ،جائز
 (4)."(3)النص
يف قولو كمن الشواىد على ذلك  ،كيورد ابن عرفة رأم الرازم يف بياف بعض مسائل العقيدة      

 جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ: جلتفسَت قوؿ اهلل عز ك 

)سورة البقرة َّ حي جي يه  مهىه جه ين ىن من خن حن
وبتج هبا على اؼبعتزلة يف قوؽبم: إف قبوؿ التوبة كاجب عقبل ألجل "قاؿ الفخر الرٌازم: :" (58اآلية: 

نٌو كاجب ألجل أما اشتملت عليو من أكصاؼ االمتناف بتعداد النعم، فغفراف اػبطايا نعمة كتفبل ال 
(5)".التوبة

 

                                                             

الًتاث العرب، (ػ مفاتيح الغيب )التفسَت الكبَت(، أبو عبد اهلل ؿبمد بن عمر بن اغبسن بن اغبسُت التيمي الرازم ، دار إحياء 1)
 .468، ص: 12ىػ ، ج1420: 3بَتكت ػ لبناف، ط

 .138، ص: 2ػ تفسَت ابن عرفة، مصدر سابق، ج(2)
 يىديؿ  عىلىى نَّوي الى كىذىًلكى يىديؿ  عىلىى أىفَّ اأٍلىٍسهىلى قىٍد يػيٍنسىخي بًاأٍلىشىق  كىيىديؿ  عىلىى جىوىاًز النٍَّسًخ قػىٍبلى اٍلًفٍعًل كىلىكً "ػ كنص كبلـ الرازم: (3)

ـي، كىلىوي أى  وىاًز النٍَّسًخ قػىٍبلى كىٍقًت اٍلًفٍعًل، كىيىديؿ  عىلىى كيقيوًع النٍَّسًخ يًف شىرًٍع ميوسىى عىلىٍيًو السَّبلى ٍيبنا تػىعىل قه دبىٍسأىلىًة أىفَّ الز يىادىةى عىلىى النٍَّسًخ جى
، كىيىديؿ  عىلىى حيٍسًن كي  ٍل ىيوى نىٍسخه أىـٍ الى ٍن عىصىى كىدلٍى يػىٍفعىٍل مىا كيل فى أىكَّالن ىى . مفاتيح الغيب، مرجع سابق، "قيوًع التٍَّكًليًف ثىانًينا ًلمى

 .546، ص:3ج
 .131، ص: 1ػ تفسَت ابن عرفة، مصدر سابق، ج(4)
 ػ دل أقف عليو يف التفسَت الكبَت عند التعرض لتفسَت ىذه اآلية.(5)
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فعة كاػبطايا مرت ،كرده ابن عرفة: بأهنم يقولوف: إف االمتناف هبذه النعمة سبب لطريق التوبة        
 (1)."بالتوبة

 .جامع أحكام القرآن تفسير ـ 4
دى ٍبًن أب بكر بن فرح األنصارم اػبزرجي مشس الدين مَّدي ٍبني أىضبًد اللًَّو ؿبى بيو عبأى  كمؤلفو       

كاإلعراب ق كجيز يتبمن نيكتان من التفسَت بأنو تعلي كتابوكصف  ، ىػ671 سنة القرطيب اؼبتوىف
أىل الزيغ كالببلالت، كأحاديث كثَتة شاىدة ؼبا نذكره من األحكاـ كنزكؿ كالقراءات، كالرد على 

 (2).اآليات، جامعان بُت معانيها كمبينان ما أشكل منها بأقاكيل السلف كمن تبعهم من اػبلف
، كمن شواىد ذلك قولو يف اآلية بعض اآلياتالقرطيب يف بيانو ؼبعاين  ىعل ابن عرفةكقد اعتمد 

 حف جف مغ جغ مع جع حطمظ مض خض حض جض مص خص حص ٱُّٱ :الكريبة

 (23سورة البقرة اآلية: )َّ حك جك مق حق  مف خف
كال شك أف التذلل  ،قاؿ ذلك ألف العبودية تقتبي التذلل كاػببوع ا"إمب :القرطبيقاؿ        

 (4)".(3) للبارئ جل كعبل ىو أشرؼ األشياء
 هل مل  خل حل جل مك لك خك ُّٱ:كتعاذلسبحانو قولو ل كأيبان ما جاء يف تفسَته  

معناه ": القرطبيقاؿ (24)سورة البقرة اآلية: َّ  خن حن جن خممم حم جم
ٍ تػىٍفعىليواٍ يف اؼباضي كىلىن تػىٍفعىليواٍ يف اؼبستقبل فإٍف دلَّ

 (5)". (6)  

                                                             

 .116، ص: 1ج ػ تفسَت ابن عرفة، مصدر سابق،(1)
؛ معجم اؼبفسرين، من صدر اإلسبلـ كحىت العصر اغباضر،  69، ص: 2(ػ ينظر: طبقات اؼبفسرين للداككدم، مرجع سابق، ج2)

؛ القوؿ 479، ص: 2ـ، ج1988 -ىػ  1409: 3لبناف، ط –كت مؤسسة نويهض الثقافية للتأليف كالًتصبة كالنشر، بَت 
 .25ىػ، ص:1412: 1اهلل ؿبمد اغبمود النجدم، مكتبة دار اإلماـ الذىيب ػ الكويت، طاؼبختصر يف مناىج اؼبفسرين، أب عبد 

 .232، ص: 1ػ ينظر: تفسَت القرطيب، مرجع سابق، ج(3)
 .71، ص: 1ػ تفسَت ابن عرفة، مصدر سابق، ج(4)
ا مىبىى(5) : )فىًإٍف دلٍى تػىٍفعىليوا( يػىٍعًٍت ًفيمى ا يىٍأيت، تفسَت القرطيب،  ػ كنص كبلـ القرطيب: قػىٍوليوي تػىعىاذلى )كىلىٍن تػىٍفعىليوا( أىٍم تيًطيقيوا ذىًلكى ًفيمى

 .233، ص: 1مرجع سابق، ج
 .73، ص: 1ػ تفسَت ابن عرفة، مصدر سابق، ج(6)
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ذلك قولو يف تفسَت  كمن شواىد ،رأم القرطيب يف بياف بعض اؼبسائل الفقهية كيورد ابن عرفة       
)سورة  َّ مل يك ىك مك اكلك يق ىق يف  ىف يث ىث نث ُّٱقولو عز كجل:
قاؿ الفقيو أبو عبد اهلل ؿبمد بن أب بكر األنصارم القرطيب: قاؿ اٍلكيوفًي وفى  ": (178البقرة اآلية: 

م ٌي.  اغبرا هبذه اآلية. قالوا: الٌذمي مع كاحتٌجو  كىالثػٍَّورًم : يقتل اغبر بالعبد كاؼبسلم بالكافر الذ 
الدـ على التأبيد بدليل أف اؼبسلم يقطع بسرقة ماؿ الذمي كماؿ اؼبسلم فيتساكياف متساكياف يف حرمة 

 (2)."(1)يف الٌذـ إذ اؼباؿ إمبا وبًـت حبرمة مالكو
 عن صبلة من التفاسَت األخرل، نؤثر ذكرىا دكف تفصيل: ػػػػػرضبو اهلل  ػػػػػػكما نقل       
حياف ؿبمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حياف أثَت الدين أبو ، البحر احملي  يف التفسَت ػػػػػػػػػػ    

 (3).ىػ(745األندلسي )اؼبتوىف: 
شبيلي اؼبالكي )اؼبتوىف: م اإلالقاضي ؿبمد بن عبد اهلل أبو بكر بن العرب اؼبعافر ، أحكاـ القرآف ػػػػػػػػ   

 (4).ىػ(543
 ػنقل عن : أما التفسَت باؼبأثور   
ؿبمد بن جرير بن يزيد بن كثَت بن غالب اآلملي، أبو جعفر ، يف تأكيل القرآفجامع البياف ػػػػػػػػ     

 (5).ىػ(310الطربم )اؼبتوىف: 

                                                             

ٍسًلمي (1) ا الًَّذينى آمىنيوا  ػ كنص كبلـ القرطيب: قىاؿى اٍلكيوًفي وفى كىالثػٍَّورًم : يػيٍقتىلي اغبٍير  بًاٍلعىٍبًد، كىاٍلمي :" يىا أىيػ هى ، كىاٍحتىج وا ًبقىٍولًًو تػىعىاذلى م ي  بًالذ 
تىٍبنا عىلىٍيًهٍم ًفيها أىفَّ النػٍَّفسى بًالنػٍَّفًس" ]ا م ي  مىعى اٍلميٍسًلًم 45ؼبائدة: كيًتبى عىلىٍيكيمي اٍلًقصاصي يف اٍلقىٍتلى " فػىعىمَّ، كىقػىٍوليوي:" كىكى  [، قالوا: كالذ 

م يَّ ؿبىٍ  قيوفي الدَّـً عىلىى التٍَّأبًيًد، كىاٍلميٍسًلمي  متىساًكيىاًف يف اغٍبرمًة الَّيت تٍكًفي يف اٍلقصاًص كىًىي حرمة الدَّـً الثَّابًتىةي عىلىى التٍَّأبًيًد، فىًإفَّ الذ 
، كالًَّذم وبىق قي  نبيىا قىٍد صىارى ًمٍن أىٍىًل دار اإٍلسبلـً ، كىًكبلى ًلكى ا يىديؿ  عىلىى أىفَّ مىاؿى كىذى ، كىىىذى م ي  ذىًلكى أىفَّ اٍلميٍسًلمى يػيٍقطىعي بسرًقىًة مىاًؿ الذ 

ـي حًبيٍرمىًة مىاًلًكًو. ًمًو ًإذ اٍلمىاؿي ًإمبَّىا وبىٍري م ي  قىٍد سىاكىل مىاؿى اٍلمسًلم، فدٌؿ عىلىى ميسىاكىاتًًو ًلدى ، ص: 2تفسَت القرطيب، مرجع سابق، ج الذ 
246. 

 .212، ص: 1ػ تفسَت ابن عرفة، مصدر سابق، ج(2)
 ،2؛ ج363، 260، 253، 240، 217، 185، 163، 123، 91، 81، 50، 32، ص: 1، جاؼبصدر نفسوػ (3)

 . 56، ص: 4؛ ج231: ، ص3؛ ج179، 150، 145، 110، 65، 42، 34ص: 
، 6، 5، ص: 2؛ ج78، 42، 23، 14، 6، 5، ص: 2؛ ج309، 273، 218، 212، ص: 1ػ اؼبصدر نفسو، ج(4)

 .313، 205، 183، 81، 34، ص: 4.؛ج309، 205، 148، 112، ص: 3؛ ج78، 42، 23، 14
، 190، 4؛ج403، 108، ص: 3؛ج184، ص: 2ج ؛376، 213، 203، 110، 67، 50، 1ج ،ػ اؼبصدر نفسو(5)

190 ،214. 
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أبو ، اؽبداية إذل بلوغ النهاية يف علم معاين القرآف كتفسَته، كأحكامو، كصبل من فنوف علومو ػػػػػػػػػ     
 ؿبمد مكي بن أب طالب ضبىٌوش بن ؿبمد بن ـبتار القيسي القَتكاين مث األندلسي القرطيب اؼبالكي 

 (1).ىػ(437: سنة )اؼبتوىف
أضبد بن عمار بن أب العباس التميمي : " التحصيل"، ػالتفصيل اعبامع لعلـو التنزيل، اؼبشهور ب ػ

 .ق(440اؼبهدكم أبو العباس ) اؼبتوىف: 
 كاآليت:فهي   مصادره من كتب علوم القرآنأما 
اغبجة يف علل القراءات السبع ألب علي اغبسن بن عبد الغفار الفارسي النحوم ) اؼبتوىف:  ػػػػػػػ

 (2)ق(.377
القاسم بن فَته بن خلف بن أضبد " منت الشاطبية"،  حرز األماين ككجو التهاين يف القراءات السبع ػػػػػػػػػ

 (3).ىػ(590الشاطيب )اؼبتوىف:  الرعيٍت، أبو ؿبمد
 مصادره من كتب الحديث وعلومو: ـثانياً 

مصادره  لقد اعتمد ابن عرفة دبجالس تفسَته على مصادر كثَتة يف اغبديث كعلومو، كلكثرة       
تفسَته، كسيكوف يف  مظاهٌنااهلل تعاذل بذكرىا مشَتة إذل بعض  حبوؿ كتنوعها كذبنبان لئلطالة فسأكتفي

 حديثي أكال عن مصادره يف اغبديث، مث أربدث بعد ذلك عن مصادره يف علـو اغبديث. 
  الحديث:مصادره في  - أ

 كأكثر ما اعتمد عليو يف تفسَته من كتب اغبديث كتب الصحاح:   
 (4).ىػ(256)ت  )صحيح البخارم(، لئلماـ ؿبمد بن إظباعيل بن إبراىيم البخارم-
 (5).ىػ(261)ت جاج بن مسلم القشَتم النيسابورم لئلماـ مسلم بن اغب)صحيح مسلم(، -

                                                             

 .244، 77، ص: 4؛ ج353، 151، 94، ص: 3؛ ج425، ص: 2، جمصدر سابق ،تفسَت ابن عرفةػ (1)
 .342، 188، ص: 3؛ ج377، 295، 110، ص: 2ج ؛365، 75، ص: 1ػ اؼبصدر نفسو، ج(2)
، 172، 171، 93، ص: 3؛ ج292، 275، 241، 207، 161، ص: 2؛ ج376ص:  ،1ج نفسو،اؼبصدر (3)

326 ..... 
، 75، ص: 4ج، 285، 174، 103، 94، ص: 3، ج371، 72، 49، ص: 2، ج458، ص: 1ج ػ اؼبصدر نفسو،(4)

89 ،206 ،242.... 
، 297، 277، 185، 124، ص: 3؛ ج337، 267، 153، 136، 126، 125، 35، ص: 1ج ػ اؼبصدر نفسو،(5)

 .262، 257، 249، 86، 62، 59، 31، ص: 4؛ج411، 402، 297
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 ىػ(.273)سنن أب داكد(، لئلماـ سليماف بن األشعث بن إسحاؽ األسدم السجستاين )ت -
 (1).ىػ(279)ت أب عيسى ؿبمد بن سورة الًتمذم  )سنن الًتمذم(، لئلماـ-
 (2).(ق 273ماجة القزكيٍت )ؿبمد بن يزيد بن )سنن ابن ماجو(، ألب عبد اهلل -
 (3).ىػ(255)سنن الدارمي(، لعبد اهلل بن عبد الرضبن الدارمي )ت -
 (4).ىػ(179)اؼبوطأ(، لئلماـ مالك بن أنس بن مالك )ت -
 (5).ىػ(204)مسند الشافعي(، لئلماـ ؿبمد بن إدريس الشافعي )ت  -
 (6).ىػ(241ضبد بن حنبل الشيباين )ت أضبد(، لئلماـ أ)مسند اإلماـ -
 (7).ىػ(360ضبد الطرباين )تأالكبَت(، ألب القاسم سليماف بن )اؼبعجم  -
 (8).ىػ(385(، لئلماـ علي بن حجر القطٍت )ت الدار قطٍت)سنن  -
 (9).ىػ(463)التمهيد ؼبا يف اؼبوطأ من اؼبعاين كاألسانيد(، البن عبد الرب القرطيب )ت - 

 ذكر:فقد  أما مصادره يف شركح كتب اغبديث
 (10)ق(.676)ت  شرح صحيح مسلم، للنوكم -

 مصادره من كتب اللغة والنحو: ـ ثالثاً 
  النحو:كتب / 1   
 منها: ،أما يف النحو فقد رجع اإلماـ ابن عرفة إذل أىم كتب النحو كاللغة 

                                                             

، 5، ص: 4؛ ج283، 262، 123، ص: 3؛ ج267، ص: 2، ج265، ص: 1، جمصدر سابق ،تفسَت ابن عرفةػ (1)
63 ،210. 
 .242، ص: 4؛ ج123، ص: 3ػ اؼبصدر نفسو، ج(2)
 .283، ص: 3ػ اؼبصدر نفسو، ج(3)
 .176، 75، ص: 4؛ ج50، ص: 2؛ ج363، ص: 1، جاؼبصدر نفسوػ (4)
 .177، 68، ص: 4؛ ج241، ص: 3؛ ج75، 25، ص: 1، جاؼبصدر نفسوػ (5)
 .242، 210، ص: 4؛ ج283، 174، ص: 3ػ اؼبصدر نفسو، ج(6)
 .134، 5، ص: 3اؼبصدر نفسو، جػ (7)
 .309، ص: 1ػ اؼبصدر نفسو، ج(8)
 .279، ص: 4؛ ج50، ص: 2؛ ج406، 323، ص: 1ػ اؼبصدر نفسو، ج(9)
 .353، ص: 3؛ ج305، ص: 2؛ ج159، ص: 1ػ اؼبصدر نفسو، ج(10)
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األزدم، أبو العباس، اؼبعركؼ باؼبربد  ؿبمد بن يزيد بن عبد األكرب الثماذل كتاب اؼبقتبب،  ػػػػػػ
 (1).ىػ(285)اؼبتوىف: 

 (2)ق(.669كتاب اؼبقرب يف النحو، علي بن مؤمن اؼبعركؼ بابن عصفور )اؼبتوىف:ػػػػػ  ػ
 (3)ق(.816التعريفات، لعلي بن ؿبمد ين علي اعبرجاين )ت ػػػػػػػػػ
 (4)ق(.393ظباعيل بن ضباد) ت إالصحاح، للجوىرم: كىو أبو نصر  ػػػػػػػػ
 (5)ىػ(.711بن منظور: كىو أبو الفبل صباؿ الدين ؿبمد بن مكـر )ت لساف العرب، الػػػػػػػ  

 :عراب القرآن الكريمإ كتب/ 2
بو  ق(، كعنوانو: إمبلء ما منٌ 616كتاب ألفو أبو البقاء عبد اهلل بن اغبسُت العكربم ) اؼبتوىف: ػػػػػػػػػ 

 (6)الرضبن، من كجوه اإلعراب كالقراءات يف صبيع القرآف.
كتاب اجمليد يف إعراب لقرآف اجمليد، برىاف الدين أبو إسحاؽ إبراىيم بن ؿبمد السفاقسي )   ػػػػػػ 

 (7)ق(.742اؼبتوىف: 
نقل عنها  يف تفسَته من أعبلـ اللغة كالنحو دكف أف يشَت إذل اؼبصادر اليت ابن عرفةكقد أفاد 

 :كمن أىم ىؤالء ما يأيت
 (8)ىػ(.170ضبد الفراىيدم )ت أاػبليل بن -1
 (9)ىػ(.180)سيبويو(، كىو أبو بشر عمرك بن قنرب )ت -2

 (10)ىػ(.189علي بن ضبزة الكسائي الكويف )ت  -3
 (11)ىػ(.285: ىو أبو العباس ؿبمد بن يزيد )ت (د اؼبربٌ ) -4

                                                             

 .55، ص: 4ج ؛208، 79، ص: 1ج ،مصدر سابق ،تفسَت ابن عرفةػ (1)
 .323، 221، ص: 1نفسو، ج ػ اؼبصدر(2)
 .345، ص: 1ػاؼبصدر نفسو، ج(3)
 .164، ص: 4؛ ج239، 176، ص: 3؛ ج403، ص: 2؛ ج189، ص: 1ػ اؼبصدر نفسو، ج(4)
 .328، ص: 3ج ،اؼبصدر نفسو(5)
 .307، 295، 153، 129، ص: 2؛ ج288، 85، 62، 24، ص: 1ػ ػاؼبصدر نفسو، ج(6)
 .101، 89، ص: 4؛ ج423، 323، 175، 138، 136، 134، 89، 88، ص: 2نفسو، ج ػ اؼبصدر(7)
 .207، 38، ص: 4ػ اؼبصدر نفسو، ج(8)
 .257، 38: ، ص4؛ ج240، ص: 3ػ اؼبصدر نفسو، ج(9)
 .38، ص: 4؛ج134، 83، ص: 2؛ ج196، ص: 1ػ اؼبصدر نفسو، ج(10)
 .207، ص: 4ػ اؼبصدر نفسو، ج(11)
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نوح بن األزىر األزىرم اؽبركم )األزىرم( : كىو أبو منصور، ؿبمد بن اضبد بن طلحة بن  ػػػػػػػ5
 (1).ىػ(370)ت
 (2)ىػ(.763: كىو أبو إمامة بن النقاش ؿبمد بن علي اؼبصرم )ت اش()النقٌ -8
 مصادره من كتب الفقو وأصولو: ـرابعاً   

 أ/  الفقه:
 كتب الفقو اؼبالكية كىي:على   يف تفسَتهأما يف ؾباؿ الفقو، فقد اعتمد     
 (3).ىػ(179مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي اؼبدين )اؼبتوىف: ، اؼبدكنة -
العتبية، كتسمى أيبا اؼبستخرجة، ؿبمد العتيب بن أضبد بن عبد العزيز األموم ) اؼبتوىف:  -

 (4)ق(.245
خلف بن أب القاسم ؿبمد، األزدم القَتكاين، أبو سعيد ابن ، التهذيب يف اختصار اؼبدكنة -

 (5).ىػ(372الرباذعي اؼبالكي )اؼبتوىف: 
 (6)ق(.644شرح اؼبعادل الفقهية، شرؼ الدين أبو ؿبمد الفهرم ابن التلمساين ) اؼبتوىف :  -

 أصول الفقو:ب/ 
 أبرزىا: عتمد يف تفسَته على عدة كتب أصوليةلقد ا 
عبد اؼبلك بن عبد اهلل بن يوسف بن ؿبمد اعبويٍت، أبو اؼبعارل، ركن ، الفقو الربىاف يف أصوؿ -

 .(7)ىػ(478الدين، اؼبلقب بإماـ اغبرمُت )اؼبتوىف: 

                                                             

 .209ص: ، 4ج ،مصدر سابق ،تفسَت ابن عرفةػ (1)
 .190، 126، ص: 4؛ ج428، ص: 1ػ اؼبصدر نفسو، ج(2)
، 335، 290، 285، 282، 275، 272، 219، 208، 161، 111، 102، 76، ص: 1اؼبصدر نفسو، ج ػ(3)

، ص: 4؛ ج106، 57، ص: 3؛ ج285، 272، 248، 132، 82، 71، 34، 21، 12، 5، ص: 2؛ ج392، 384
45 ،51 ،176 ،245 ،273 ،277.... 
 .338، ص: 3؛ ج121، ص: 1ج نفسو،ػ اؼبصدر (4)
 .49، ص: 4؛ ج244، ص: 3؛ ج418، 15، ص: 2؛ ج316، ص: 1ػ اؼبصدر نفسو، ج(5)
، 279، 127، 67، 14، ص: 3؛ ج245، 217، ص: 2؛ ج454، 333، 239، 67، ص: 1ػ اؼبصدر نفسو، ج(6)

 .359، 289، 250، 175، ص: 4؛ ج286، 279
 . 273، 132، 279، ص: 4؛ ج366، 266، 3؛ ج366، ص: 1ج، اؼبصدر نفسوػ (7)
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 (1)ق(.590أبو اػبَت سبلمة بن عبد الباقي بن سبلمة األنبارم ) اؼبتوىف :  شرحوك 
 (2).ىػ(505أبو حامد ؿبمد بن ؿبمد الغزارل الطوسي )اؼبتوىف: ، ؼبستصفىا -
 (3).ىػ( 536أبو عبد اهلل ؿبمد بن علي بن عمر اؼبازرم )، إيباح احملصوؿ من برىاف األصوؿ-
أبو عبد اهلل ؿبمد بن عمر بن اغبسن بن اغبسُت التيمي الرازم اؼبلقب بفخر الدين الرازم ، احملصوؿ-

 (4).ىػ(606)اؼبتوىف: 
 أصول الدين: مصادره من كتب  ـخامساً 
 :يما يلاـ ابن عرفة يف العقيدة على اإلماعتمد      
  : المصادر السنية األشعرية -
، (5)األربعُت يف أصوؿ الدين :بكتتستأثر    قد أكثر اإلماـ من األخذ عن الكتب التالية: -

عبد اهلل ؿبمد بن عمر بن اغبسن بن  بأل (8)لكاحملصٌ (7)كهناية العقوؿ ،(6)كاؼبعادل الدينية
 .ىػ(606م )اؼبتوىف: از اغبسُت التيمي الرازم اؼبلقب بفخر الدين الرازم خطيب الر 

 (9)ق(.324ب اغبسن األشعرم ) اؼبتوىف: أل إيباح الربىاف يف الرد على أىل الزيغ كالطغياف  ػػػػػػػػ 
 .ق(631اؼبتوىف:) (10)اآلمدمسيف الدين ل األفكار بكارأ ػػػػػػػػ 

                                                             

 .279، 132، ص: 4؛ ج157، 155، 45، ص: 1، جمصدر سابق، تفسَت ابن عرفةػ (1)
 .273، ص: 4ػ اؼبصدر نفسو، ج(2)
 .31، ص: 4؛ ج74، 61، 58، ص: 3ج نفسو،ػ اؼبصدر (3)
، 310، 290، 254، 26، ص: 2؛ ج366، 311، 290، 238، 125، 77، 41، ص: 1، جنفسواؼبصدر (4)

 .257، 293، 158، 127، 106، 94، 59، ص: 4؛ج443
 .361، 74، ص: 3؛ ج454، 252، 234، 204، 335، 92، 69، ص: 1ػ اؼبصدر نفسو، ج(5)
، 127، 78، ص: 4؛ ج366، 361، 207، 43، ص: 3؛ ج145، 57، ص: 2؛ ج100، ص: 1ػ اؼبصدر نفسو، ج(6)

142. 
 .29، ص: 1ػ اؼبصدر نفسو، ج(7)
 .60، 32، ص: 3ػ اؼبصدر نفسو، ج(8)
 .110، ص: 4؛ ج38، ص: 1ػ اؼبصدر نفسو، ج(9)
 .221، 206، ص: 4؛ ج335، 64، 29، ص: 1ج نفسو،اؼبصدر (10)
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عبد العزيز بن إبراىيم بن أضبد، جويٍت الذم كضعو لل شرح كتاب اإلرشاد إذل قواطع األدلة ػػػػػػػ 
اإلسعاد  كاسم كتابو:" ق(،662) اؼبتوىف:  القرشي، التميمي، التونسي، اؼبالكي، اؼبعركؼ بابن بزيزة

 "(1). اإلرشاد يف شرح
 بن ؿبمد  عمرب علي ألكتاب التمييز ؼبا أكدعو الزـبشرم من االعتزاؿ يف تفسَته للكتاب العزيز   ػػػػػػػ 

 (2)ق(.717اؼبتوىف: )اؼبغرب اؼبالكي  خليل السكوينبن 
ىي إال حاشية كشرح على أمهات التفسَت اليت سبقتو خاصة  ابن عرفة التفسَتية ما أمارلإف      

منهجيتو اليت تعتمد مصادره اؼبستخدمة كيف اؼبهتمة منها باللغة كالعقيدة ، كذبلى ذلك كاضحا يف 
مث يوجو كيعلل  ،مث يبدأ باستحبار كبلـ من سبقو من علماء كمفسرين ،على إيراد النص القرآين

الذين يستحبرىم ابن عرفة يف كيرٌجح بناء على أسئلة كانشغاالت طلبتو حوؿ تفاسَت ىؤالء العلماء 
لو عقد ابن عرفة ؾبلسا آخر يف نفس السورة اليت فسرىا سابقا لقاؿ كبلما آخر غَت الذم ك ، درسو

شرحو كتفسَته مع كاقع ، فهو وباكؿ أف هبس نبض تبلمذتو يف كل مرة حىت يتناسب قبلقالو من 
د ، إال أنو أيبا مفسر كاقعي ؾبدفس اؼبدارس التفسَتية اليت سبقتوجديد ، فهو مفسر كإف كاف يتبع ن

القرآين الصاحل يف كل زماف دبا يناسب عظمة كثراء النص  يتبع ىاجس طلبتو كىاجس ؾبتمعو 
ؿ ة آراءه التفسَتية دكف إنباا يؤسس يف كل مر مكعليهكالببلغة ينطلق من اللغة ، لذلك فهو كمكاف

كمصادره العلمية مع تبٌحره يف نظرا لثراء كتعدد مرجعياتو كذلك ، حق تبلمذتو يف السؤاؿ كالتعقيب
، سديدة منطلقها اللغة تاستنباطاذل استطاع أف ييوٌفق إبذلك كلو ، علـو الشريعة كعلـو اآللة
  .ة تارة أخرل كبشكل خاصككجهتها الفقو تارة أك العقيد

دكف ذكر قد اىتم بتفسَت القرآف بالقرآف  يتبح فبا سبق أف اإلماـ ابن عرفة دبجالس تفسَته
 ، حيث ترؾ ذلك للمستمع كلطالب العلم.ـ اآلياتارقأر، أك أظباء بعض السو 

                                                             

، ص: 4؛ ج183، ص: 3؛ ج428، 178، ص: 2ج ؛366، 72، 33، ص: 1، جمصدر سابق، تفسَت ابن عرفةػ (1)
85. 
 .184، ص: 2اؼبصدر نفسو، جػ (2)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF_%D8%A5%D9%84%D9%89_%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B7%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%84%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF_(%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF_%D8%A5%D9%84%D9%89_%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B7%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%84%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF_(%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8)
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فسر القرآف بالسنة النبوية، دكف ذكر سند اغبديث، أك الراكم األعلى، كذلك شأنو يف تفسَت  كذلك  ػ
 القرآف بأقواؿ الصحابة كالتابعُت.

آراء بعض األعبلـ، يورد كيستدؿ على كبلمو بأقواؿ ك  كبالنسبة ألقواؿ العلماء كالفقهاء كاف ػ
هم يف عدة مواضع يف دكف اإلشارة إذل أظبائ كتبهماكين  بذكر عن يكتفي ، ، كمراتقائليهاكال ينسبها ل
 تفسَته. 
ة من أئم ك معاصرين لوأمن مزايا تفسَت ابن عرفة أنو وبفظ لنا أقواؿ كتفاسَت علماء سابقُت ك 

، لكن أبرز ما يبيزه عن غَته ىو أنو الًتاث التفسَتم كالعلمي عموما، مع نكت كتنبيهات إضافية
ح العلمية االستكشافية ، زبدمو الرك  علـو القرآفالطلبة اؼبتوسطُت يف تفسَت بيداغوجي حوارم يناسب

دبا يناسب أيبا اؼبتخصصُت يف اللغة كالببلغة كخاصة العقيدة كعلم الكبلـ ، ربتاج من البن عرفة، 
عل كبن أيبا من خبلؿ ىذه ، ككما نفيهات كما فعل بعض تبلمذتويستخرج تلك النكت كالتنب

ال تينقص من قيمة عملو البتة،  بعض اؼبآخذ اليت عليوع ىذا من أف ابن عرفة ، دكف أف يبنالرسالة
، نوعية اغباضرين أملت تلك النقائص، كإمبا طبيعة اجمللس التفسَتم، ك كىي ليست نقائص بالبركرة

 .اغبارل لكاف لو كبلـ آخر بالطبع كلو أعاد ابن عرفة ؾبالسو التفسَتية يف كقتنا
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 ةج اإلمام ابن عرفة في بحث العقيد: منهلثالمبحث الثا
  الًتكيز على العقل يف تعاطيو معبرزت  يف الفكر اإلسبلمي مدارس عقدية بعبها أفرط يف          

نصوص الشريعة مثل اؼبعتزلة، كبعبها اعتمد على النص فق  معطيا ظهره إذل كل ما يبٌت بصلة إذل 
العقل كطبيعة األشياء مثل مدرسة األثر كأىل اغبديث، كبعبها حاكؿ أف هبمع بُت مقتبيات العقل 

ل اؼبدرسة كما جاء بو النص الديٍت ساعيان من كراء ذلك إذل اعبمع بُت النص )النقل( كالعقل، مث
كلكي  نبية العقل يف فهم نصوص الوحي،أشار إذل أاألشعرية اليت ينتمي إليها االماـ ابن عرفة الذم 

كالعلـو العقلية، كىو ربديد موقفو من العقل يتبح منهجو كحقيقة انتمائو للمدرسة األشعرية البد من 
موقف اإلماـ ابن عرفة من العقل،  :األولىذا اؼببحث اؼبتكوف من مطلبُت:  لوما سيتم التعرض 

 موقفو من العلـو العقلية. :الثانيك

 المطلب األول: موقفو من العقل      
ن سائر ـبلوقاتو بعقل مريد، كاستعمره كونان فسيحان منتظمان عزه خلق اهلل تعاذل اإلنساف كميٌ         

القواعد الكلية اليت ربكم  ءاستقراكفق نظاـ دقيق، كمكن اإلنساف دبا أكدعو من قدرات عقلية من 
ى فهمو دبا زكده من قدرات نظاـ الطبيعة. كخاطبو خبطاب بليغ ذم دالالت عميقة، كأعانو عل

فهم معاين اػبطاب، كمن خبلؿ تفاعل العقل  سبيلدار التكليف ك فالعقل اإلنساين م ذىنية.
كتوارثتها األجياؿ. فتكاثرت  اإلنساين مع دالالت الوحي كذبليات الواقع نشأت العلـو كتطورت،

من  أتمييز اغبق من الباطل كتبُت اػبطالنظريات كتعددت التفسَتات كتباربت اآلراء، كال سبيل ل
 (1)الصواب إال بإعماؿ الفكر كالنظر اؼبنهجي اؼبطرد.

كالشك أف القرآف الكرمي قد دعا إذل التدبر كإعماؿ العقل كثَتان، كأفبل ما تعمل العقوؿ يف     
 ٰذ يي ىي مي حيخي جي ُّٱ :تدبره كتاب اهلل تعاذل الذم قاؿ يف اغبكمة من إنزالو

 .(44النحل اآلية:  سورة)  َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر

                                                             

 .108ػ  107ـ، ص: 1998ىػ ػ 1419: 1إعماؿ العقل، لؤم صايف، دار الفكر، دمشق ػ سوريا، ط ينظر: ػ (1)
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فحُت نتتبع آيات القرآف الكرمي نبلحظ أنو قد سلك مسلكا عقليا يف خطاب البشر كدعوهتم       
نظرم، كاذباه عملي. النظرم يتمثل يف دعوتو اؼبتكررة  إذل اإليباف، كىذا اؼبسلك ازبذ اذباىُت: اذباه

يقوؿ: ك  (21 الذاريات اآلية:سورة ) َّ جئ يي ىي ميني زي ُّٱ: إذل النظر إذ يقوؿ سبحانو
 (. 24 :اآلية ؿبمد)سورة   َّ يل ىل مل يك ىك  مك لك اكٱُّٱ

أما اؼبسلك العملي فيتمثل يف اإلتياف باألدلة اؼبقنعة على األمور االعتقادية، يقوؿ تبارؾ         
 ٰى ين  ىن مننن زن رن مم ام يل  ىل مل يك ىك ُّٱكتعاذل: 

 حت جت هب مب خب حب جب هئ  مئ خئ حئ جئ يي ىي ميني زي ري

 خص حص مس خس حس جس  مخ جخ جحمح مج حج مث هت مت  خت

 (.33ػ 30: اآلية  األنبياء)سورة   َّ جغ مع جع مظ حط خضمض  حض جض مص
 ري  ٰى ين ىن نن من زن رن اممم يل ىل  مل يك ٱُّٱكيقوؿ عز كجل:        

 (.79ػ 78: )سورة يس اآلية  َّ جب  هئ مئ خئ حئ ييجئ ىي ني مي زي
اإلماـ ابن عرفة الذم  كتاب اهلل تعاذل كبوه، كمنهمؽبذا توجهت عقوؿ أىل اغبرص على فهم          

 يل ىل مل خل ٱُّٱ: عزك جل يقوؿف، استخداـ العقل لفهم كبلـ اهلل تعاذل أشار إذل أنبية

 يه  ىه مه جه ين ىن من خن حن جن يم ىم  مم خم حم جم

 رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي

 (.164: ية لبقرة اآلا)سورة  َّ مب زب رب يئ ىئ نئ مئ  زئ
 إذذه اآلية يتبح موقفو من العقل اؼبتقبل ألحكامو كنتائجو، ؽب تفسَت ابن عرفة كمن خبلؿ        

دؿ الدليل العقلي على منع  فيقوؿ: "كقدالصانع ككحدانيتو  يستخدمو يف االستدالؿ على كجود
(1)."اجتماع مؤثرين على أثر كاحد فصح باآلية كجود الصانع ككحدانيتو

        

                                                             

 .200، ص: 1ػ تفسَت ابن عرفة، مصدر سابق، ج(1)
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  خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱقولو تعاذل:ل كعند تفسَته     

 (.170: )سورة البقرة اآلية  َّ مي خي  حي جي يه ىه مه جه ين منىن
الذم يرل أف ة ابن عطيٌ قوؿ  ، كينقل(1)التقليدعلى إبطاؿ  اآلية دليلىذه  أفابن عرفة يذكر 
(2)."األمة على إبطالو يف العقائد صباعإبطاؿ التقليد، ك إاآلية دالة على 

 

 جه ىنين من خن حن جن ُّٱالتقليد جليًّا من خبلؿ تفسَته لقولو تعاذل: كيظهر رأم ابن عرفة يف         

أم الى يكفي الظن :" ( 28سورة النجم اآلية:)َّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي مي خي حي يهجي ىه مه
. كالعواـ عرفوا بالدليل كالربىاف، لكن عجزكا يف األمور االعتقادية العلمية ، كاعلم أف إيباف اؼبقل د كاؼو
  (3)عن تقرير ذلك الدليل".

لو التقليد ال يكوف إال بنظر؛ ألف اإلنساف الى وبل "  فهو يرل أنو ال هبوز التقليد يف العقيدة:       
 (4)".ذلك الى وبصل إال بالنظرأف يقلد إال من ربقق معرفتو ك 

 كالعواـ عرفوا بالدليل كالربىاف، لكن عجزكا عن تقرير ذلك الدليل.
، ف       كاغبجة، لعقيدة اإلسبلمية تؤسس على الدليل اكماداـ أف التقليد يف العقائد أمر مذمـو

كالدليل عند اؼبتكلمُت يقـو على العقل؛ كيف تعريف الدليل يقوؿ الباقبلين: "ىو ما أمكن أف يتوصل 
  (5)بصحيح النظر فيو إذل معرفة ما ال يعلم باضطراره".

كمن اؼبسائل اليت تربز موقف ابن عرفة من العقل مسألة التأكيل، فالتأكيل فن من فنوف اؼبوافقة    
ىذا الفن، فما ىو تعريفو؟ كما موقف ابن  لنقل، كقد اختلف العلماء يف ؿباؿ إعماؿبُت العقل كا

 عرفة من استعمالو؟

                                                             

( ػ التقليد ىو األخذ بقوؿ الغَت من غَت أف يعرؼ دليلو، كاؼبراد باألخذ االعتقاد، أم اعتقاد مبموف قوؿ الغَت، كاؼبراد بالقوؿ: 1)
 . 76ما يشمل الفعل كالتقرير أيبان، حاشية البيجورم، مرجع سابق، ص: 

 .238احملرر الوجيز، مرجع سابق، ص: ينظر:  ػ (2)
 .97، ص: 4ابن عرفة، مصدر سابق، ج ػ تفسَت(3)
 .41، ص: 2، جاؼبصدر نفسوػ (4)
ػ اإلنصاؼ فيما هبب اعتقاده كال هبوز اعبهل بو، أب بكر بن الطيب الباقبلين، ربقيق: ؿبمد زاىد بن اغبسن الكوثرم، (5)

 .15ـ، ص: 2000ىػ ػ 1421: 2اؼبكتبة األزىرية للًتاث، مصر، ط
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 / تعريف التأويل:1
أكؿ اؽبمزة كالواك كالبلـ أصبلف: ابتداء األمر كانتهاؤه. أما األكؿ  أ/المعنى اللغوي للتأويل:     

فاألكؿ، كىو مبتدأ الشيء، كاؼبؤنثة األكذل، مثل أفعل كفعلى، كصبع األكذل أكليات مثل األخرل. كآؿ 
 (1)يؤكؿ، أم: رجع. تأكيل الكبلـ، كىو عاقبتو كما يؤكؿ إليو، ما يؤكؿ إليو يف كقت بعثهم كنشورىم.

  (2)تأكلتو تأكال. كآؿ، أم رجع.يػىؤيكؿي إليو الشيء. كقد أكلتو ك التىٍأكيل: تفسَت ما 
ٍوًئل للموضع 

ى
كيقوؿ الراغب األصفهاين:" التأكيل من األىٍكؿ، أم: الرجوع إذل األصل، كمنو اؼب

الذم ييرجع إليو، كذلك ىو رد  الشيء إذل الغاية اؼبرادة منو".
(3) 

نتهاء الشيء كا ،كالتفسَت ،الرجوع لتأكيل عدة معاف أبرزىا:لكمن ىذه التعاريف اللغوية نستخلص أف 
 .أم عاقبتو

كىذا ىو الشائع  ،ف التأكيل بأنو" صرؼ اللفظ عن ظاىرهو يعرؼ اؼبتكلم المعنى الصطالحي:ب/ 
  (4)".يف عرؼ اؼبتأخرين من أىل األصوؿ كالفقو

كابن جرير ككبوه يريدكف بو تفسَت الكبلـ كبياف معناه، سواء   من اؼبفسرين لتأكيل يف كبلـ كثَتكا   
مد حقو، كيرد باطلو.  (5)كافق ظاىره أك خالف، كىذا اصطبلح معركؼ، كىذا التأكيل كالتفسَت، وبي

 معنى التأويل عند ابن عرفة: ـ2  
التفسَت؛ كىي  :بالتأكيل اؼبراد يرل أفتطرؽ ابن عرفة ؼبعٌت التأكيل يف تفسَته حيث            

كيستشهد بكبلـ  عبارة اؼبتقدمُت، كأما اؼبتأخرين فَتيدكف بالتأكيل ضبل اللفظ على غَت ظاىره.
                                                             

 .162ػ 158، ص: 1ابق، جػ مقاييس اللغة، مرجع س(1)
ىػ(، ربقيق: أضبد عبد 393ينظر: الصحاح تاج اللغة كصحاح العربية، أبو نصر إظباعيل بن ضباد اعبوىرم الفاراب )ت ػ (2)

 .1628، 1627، ص: 4ـ، ج 1987 -  ىػ 1407: 4الغفور عطار، دار العلم للمبليُت، بَتكت ػ لبناف، ط
 . 99بق، ص: ػ مفردات ألفاظ القرآف، مرجع سا(3)
شرح العقيدة الطحاكية، علي بن علي بن ؿبمد بن أب العز، ربقيق: عبد اهلل بن عبد احملسن الًتكي، شعيب األرنؤكط،  ػ(4)

؛ ـبتصر الصواعق اؼبرسلة على 251، ص: 1ـ، ج1990ىػ ػ 1411: 2مؤسسة الرسالة للنشر كالتوزيع، بَتكت ػ لبناف، ط
: 1اعبوزية، ربقيق: اغبسن بن عبد الرضبن العلوم، مكتبة أضواء السلف، الرياض ػ السعودية، طاعبهمية كاؼبعطلة، ابن القيم 

 .22، 20، ص: 1ـ، ج2004ىػ ػ 1425
 .254، 253ػ شرح العقيدة الطحاكية، مرجع سابق، ص: (5)
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: التأكيل من األكؿ؛ كىو الرجوع إذل األصل، كمنو اؼبوصل للموضع الذم  الذم يرل أف (1)لطييبا
  ٱُّٱ:كاف أك فعبل؛ ففي العلم، قولو تعاذليرجع إليو، كذلك ىو رد الشيء إذل الغاية اؼبرادة منو علما  

 كيف الفعل قوؿ الشاعر: (.7سورة آؿ عمراف اآلية:) َّ حجمج مث هت مت خت

سورة ) َّ ىه مه جه ىنين من خن حن ُّٱٱ :كقولو تعاذل، كللقوم قبل يـو البُت تأكيل
 (2)( أم بيانو الذم ىو غايتو اؼبقصودة منو.53األعراؼ اآلية:

ا التعريف ىبصصو لنوع من الكبلـ كىو اؼبتشابو، أما احملكم فبل تأكيل فيو، يف قولو ذكى         
 زي  ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل  ُّٱسبحانو كتعاذل: 

 هت مت خت جتحت هب مب خب حب  جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ميني

 َّ مظ حط مض خض  حض جض خصمص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح  حجمج مث

 (7اآلية: آؿ عمرافسورة )
  أقساـ:كقد قسم القرآف إذل ثبلثة 

 .منها ما نص يف معناه كال يصح صرفو عنو بوجو" ػ
 .كمنها الظاىر  ػ
 .كاحملتمل ػ
تاج يف ردىا إذل وبىي األلفاظ احملتملة اليت  :ىو النص الذم الى احتماؿ فيو، كاؼبتشابو: مكى فاحملٍ  

 (3)."ما ىو ظاىر يف معناه ىبقيالصواب لدليل عقلي كظبعي، ك 

                                                             

مقببل على نشر العلم آية يف اف ، من أىل توريز، من عراؽ العجم، كاغبسُت بن ؿبمد بن عبد اهلل الطييب اإلماـ اؼبشهورىو ـ (1)
، كاف يشتغل بالتفسَت كاغبديث، من مؤلفاتو= =اػببلصة شديد الرد على الفبلسفة كاؼببتدعة، استخراج الدقائق من القرآف كالسنن

ق. 743شعباف سنة  من قبى كببو متوجها إذل القبلة كذلك يـو الثبلثاء ثالث عشريف معرفة اغبديث، التبياف يف اؼبعاين كالبياف. 
ؾبلس  ،ؿبمد عبد اؼبعيد ضاف، ربقيق: بن حجر العسقبلين أبو الفبل أضبد بن علي، الدرر الكامنة يف أعياف اؼبائة الثامنةينظر: 

البدر الطالع دبحاسن من  ،186ػ 185، ص: 2، جـ1972 ػ  ق1392: 2،  طاؽبند ػ صيدر ابادة، دائرة اؼبعارؼ العثماني
 .230ػ 229، ص: 1ػ لبناف، ج بَتكت، دار اؼبعرفة، ؿبمد بن علي بن ؿبمد بن عبد اهلل الشوكاين ،بعد القرف السابع

 .375، ص: 2ػ تفسَت ابن عرفة، مصدر سابق، ج (2)
 .348، ص:1، جاؼبصدر نفسو(3)
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 جتحت هب مب خب حب  جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ُّ:كعند قولو تعاذل   

 لو لفظ ظاىر ، لكن اؼبتشابو: أىل السنة يتبعوف اؼبتشابوأف بن عرفةايرل   َّهت مت خت
كاؼببتدعة يتبعوف ظاىر لفظو،  ،إذل معناه من الصواب ولصرف ان ، فأىل السنة يتبعونو قصدكمدلوؿ

  :قلت: أحكاـ القرآف على قسمُت
 .تارة يراد هبا نفس اللفظ ػ 
 .كتارة يراد مدلولو ػ 

 ال ،إمبا اتبعوه ابتغاء أمر كاف سببا للفتنة مفه ،أك مدلوؿ الفتنة  ه سبب الفتنةؤ ابتغا ه: فمراد     
 (1)."أهنم قصدكا الفتنة

ىي فتح اجملاؿ للعقل ك  كقد أشار إذل اغبكمة من كركد احملكم كاؼبتشابو يف القرآف الكرمي    
احملكم فيو  : "كركديقوؿ كمداكمة البحث من أجل اؼبعرفة الصحيحةالبشرم لتدبر القرآف الكرمي 
دفعا  ؛فنخرجو من ظاىره اغبقيقي إذل ؾبازه ،ر بعقولناتدبنظر يف األدلة، كنلنكاؼبتشابو رضبة من اهلل بنا 

 (2)."كجل األجر كاؼبثوبة بذلك عند اهلل عزٌ  نافيحصل ل ،للحكم الباطل
 الثاني: موقفو من العلوم العقلية المطلب      

 علم الكالم: ـأول             
نفوا كحبثوا كقاموا العلماء قد ص ؼبا كانت العقيدة ىي األصل كما عداىا ىو الفرع، فإفَّ   

حوؽبا، كقد ظٌبي  تثاريف إثبات العقائد إما لبياف األدلة عليها، أك لرد الشبهات اليت  بدراسات قٌيمة
العلم الذم يبحث يف العقائد بأظباء ـبتلفة منها: أصوؿ الدين، كعلم التوحيد، كعلم النظر 

كمن أكؿ تسميات ىذا و األكرب؛ كاالستدالؿ، كعلم العقائد. كقد ظبٌاه اإلماـ أبو حنيفة بعلم الفق
 العلم علم الكبلـ.

التفتازاين يف كتابو شرح العقائد  يقوؿ لو أسسو كمنطلقاتو كمناىجو،علم علم الكبلـ ك     
النسفية:" اعلم أف األحكاـ الشرعية، منها ما يتعلق بكيفية العمل كتسمى فرعية كعملية. كمنها ما 

                                                             

 .349 -348، ص: 1ػ تفسَت ابن عرفة، مصدر سابق، ج(1)
 .349، ص: اعبزء نفسو، اؼبصدر نفسوػ (2)
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يتعلق باالعتقاد، كتسمى أصلية كاعتقادية. العلم اؼبتعلق باألكؿ يسمى علم الشرائع كاألحكاـ، ؼبا أهنا 
ليها، كبالثانية علم التوحيد  يسبق الفهم عند إطبلؽ األحكاـ إال إجهة الشرع، كال ال تستفاد إال من

 (1)كالصفات، ؼبا أف ذلك أشهر مباحثو كأشرؼ مقاصده".
إف موضوع علم الكبلـ ىو العقائد الدينية اإليبانية من حيث يستدؿ عليها بالرباىُت العقلية،        

ع كحدكث العادل، كالصفات اإلؽبية، كالفعل كأنبها التوحيد كما يتصل بو من البحث يف قدـ الصان
اإلؽبي كما يتصل بو من عدالة إؽبية، مث ما يتعلق هبذه اؼبسألة من مشكبلت اعبرب كاالختيار 

 (2)....إخل.
: " علم يقتدر معو على إثبات العقائد الدينية بإيراد اغبجج كدفع وػأنػاإلهبي ب وكقد عرف     

 (3)الشبو".
اآلمدم:" كأشرؼ العلـو إمبا ىو العلم اؼبلقب بعلم الكبلـ الباحث عن ذات كىاًجب كيقوؿ         

ًإٍذ شرؼ كل علم ًإمبَّىا ىيوى تىابع لشرؼ مىٍوضيوعو". ؛الوجود كصفاتو كأفعالو كمتعلقاتو
(4) 

يعتمدكف على كتاب اإلماـ فخر الدين الرازم  ؽبذا العلم يف عصر بٍت مرينف الدارسو  ككاف       
الذم كضعو يف علم الكبلـ كظبَّاه " ؿبصل أفكار اؼبتقدمُت كاؼبتأخرين"، كيذكر لساف الدين بن 

اه ) لباب احملصل اػبطيب أف ابن خلدكف قد ػبص ) ؿبصل( اإلماـ فخر الدين الرازم يف كتاب ظبٌ 
كاضحة على مبلغ سبكن ابن خلدكف من مسائل ىذا يف أصوؿ الدين(، كىذا الكتاب يدؿ  داللة 

العلم كاحاطتو دبختلف فركعو، إال أف ذلك ال يكفي للداللة على مكانة ىذا العلم يف عصر بٍت 
 (5)مرين.

                                                             

 .10ػ شرح العقائد النسفية، مرجع سابق، ص:  (1)
 .143ػ 142ػ ينظر:  تاريخ الفكر الفلسفي يف اإلسبلـ، ؿبمد علي أبو رياف، دار النهبة العربية، بَتكت ػ لبناف، ص:  (2)
 .7ػ اؼبواقف، مرجع سابق، ص:  (3)
اآلمدم، ربقيق: حسن ؿبمود عبد اللطيف، اجمللس (ػ غاية اؼبراـ يف علم الكبلـ، أبو اغبسن سيد الدين بن سادل الثعليب 4)

 .4األعلى للشئوف اإلسبلمية، القاىرة ػ مصر، ص: 
 .96ػ95ػ الًتبية اإلسبلمية يف اؼبغرب، مرجع سابق، ص:  (5)
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: ا يليدبعرفو  كقد اىتمامان بالغان  بعلم الكبلـابن عرفة من العلماء التونسيُت الذين اىتموا ك      
كإرساؿ الرسل كصدقها يف كل أخبارىا، كما يتوقف شيء من ذلك عليو  ،األلوىية"العلم بأحكاـ 

      (1)خاصًّا بو، كتقرير أدلتها بقوة ىي مظنة لرد الشبهات كحل  الشكوؾ".
من خبلؿ تداكؿ علماء اؼبغرب لو يف مؤلفاهتم كشركحهم،  باالىتماـ حظي ىذا التعريف كقد    

 (2)كما كيتب عليها من شركح كحواش. ،عقيدتو الكربلالسيما اإلماـ السنوسي يف شرحو على 
فاؼبراد بقوؿ ابن عرفة " فهو العلم بأحكاـ األلوىية": العلم باألحكاـ اليت تبمنتها كاقتبتها   

 األلوىية، كذلك مثل ثبوت القدرة إذل آخره، كليس مراده العلم باألحكاـ اؼبتعلقة باأللوىية.
عل عطفان على األلوىية كاف اؼبعٌت: كالعلم بأحكاـ إرساؿ الرسل، كقولو:" كإرساؿ الرسل": إف جي   

  (3)."...حكم كاحد كىو اعبواز كفيو أف إرساؿ الرسل إمبا لو
بلمي" كأنبية ىذا العلم يف اإلسبلـ ال زبفى، فقد كضع فيو اإلماـ ابن عرفة " اؼبختصر الك

كمقاصد السعد التفتازاين، بل أدؽ كأكسع،   األنوار للبيباكم كمواقف اإلهبي كىو يف طبقة طوالع
ككاف كثَت العناية بو كالتنويو بشأنو، كثَت االستخراج ألحكامو كدقائقو من آيات القرآف العظيم، كؽبذا 
قبد اؼبسائل االعتقادية كالدقائق الكبلمية منتشرة يف أغلب تفسَته، السيما كأف العقائد اإلسبلمية 

 ييعتد هبا إذا دل تكن موافقة للقرآف العظيم، فمن إشاراتو ألنبية ىذا العلم عند أىل السنة كما أشرنا ال
 (4):ما يلي
 حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱتعاذل: ما جاء عند تفسَته لآلية الكريبة قاؿ     

قاؿ ابن عرفة:" بالسيف  (83) سورة التوبة اآلية:  َّ من خن حن يمجن ىم  خممم
من كقف منو على فساد يف العقيدة، فهذا حكم ثابت باغبٌجة، يف اعبهادين صبيعان كال رباهبم، ككل 

                                                             

 .11(ػ اؼبختصر الكبلمي، مصدر سابق، ص: 1) 
 .16نس، ص: ( ػ تعريف علم الكبلـ، جبلؿ الدين الٌدٌكاين، دار اإلماـ ابن عرفة، تو 2)
 .19ػ 18اؼبرجع نفسو، ص: ػ (3)
 .66ػ 65، ص: 1درر اؼبعرفة، مرجع سابق، جينظر: ػ (4)
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فيو هباىد باغبجة كتستعمل معو الغلظة ما أمكن منها، فيؤخذ من اآلية طلب قراءة علم الكبلـ، 
(1)فببلن عن جوازه".

 

أبو حامد الغزارل من ىؤالء الذين أطالوا البحث كالتنقيب كالتنقل من فرقة إذل فرقة، كقد  ك          
انتهى يف آخر عمره إذل الوقف كاغبَتة يف اؼبسائل الكبلمية، كألف كتابو "إعباـ العواـ عن علم 

ديث الكبلـ"؛ كقد أعرض يف آخر عمره عن االشتغاؿ بعلم الكبلـ كالطرؽ الكبلمية كأقبل على أحا
 .، فمات كصحيح البخارم على صدرهالرسوؿ 

كلقد نشأ فريق بعد ذلك سار على اؼبنهج السليم، إال أنو استوعب علـو ىؤالء، كعرؼ    
مقابلتهم، فكاف يرد  عليهم باؼبنهج القرآين، كوبارهبم بسبلحهم أيبان مبينان ما فيو من عوار كضعف، 

   (2)ـ ابن تيمية رضبو اهلل تعاذل.كقائد ىذا الفريق كحامل لوائو شيخ اإلسبل
تناكؿ كثَت من اؼبفكرين اؼبسلمُت اؼبعاصرين منهج البحث لدل اؼبتكلمُت، كصنف يف ذلك 

 الكثَت، فكاف موقفهم من ناحيتُت:
 استعراض ما كتبو اؼبتقدموف حوؿ اؼبسألة دكف أخذ كال رد. األول:  
ؼبا فيو من قدرة   ؛نقد ىذا اؼبنهج كبياف فساده كعدـ ضركرة كجوده بُت الدراسات اإلسبلمية الثانية: 

 (3)على التشكيك يف العقيدة، من بينهم سيد قطب يف كتابو خصائص التصور اإلسبلمي كمقوماتو،
اشتغلت بالفلسفة اإلغريقية كباؼبباحث البلىوتية  نهج اؼبتكلمُت، حيث يرل أف الناسمبينا خطأ م

كاليت ترصبت إذل اللغة العربية، كنشأ عن ىذا االشتغاؿ الذم ال ىبلو من  ،اليت ذبمعت حوؿ اؼبسيحية
طابع الًتؼ العقلي، اكبرافات كاذباىات غربية على التصور اإلسبلمي األصيل، حىت كجد بُت 

اإلغريقية، فحاكلوا إنشاء علم الكبلـ على نسق اؼبباحث  اؼبفكرين اؼبسلمُت من فنت بالفلسفة
البلىوتية مبنية على منطق أرسطو؛ كؼبا كانت ىناؾ جفوة أصلية بُت منهج الفلسفة كمنهج العقيدة، 

                                                             

 .68، ص: 1ػ درر اؼبعرفة، مرجع سابق، ج(1)
ـ، ص: 1995ىػ ػ 1415: 10ػ ينظر: العقيدة يف اهلل، عمر سليماف األشقر، دار النفائس للنشر التوزيع، عماف ػ األردف، ط(2)

 .49ػ  48
 .13ػ 11ػ العقيدة كعلم الكبلـ يف مناىج البحث كالتفكَت اإلسبلمي، مرجع سابق، ص:  (3)
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فقد نشأ من ىذه احملاكالت زبلي  كثَت، شاب صفاء التصور اإلسبلمي، كصغر مساحتو كأصابو 
غريبة غربة  ؼ كالتخلي ، فبا جعل مباحث علم الكبلـبالسطحية. ذلك مع التعقيد كاعبفا

 (1)اإلسبلـ.
 مشروعيتو:     

ماـ ابن قد اتفقت كلمة احملققُت من العلماء على كجوبو كفائيان، كما نص على ذلك اإل           
، حيث قاؿ:" ىو فرض كفاية على أىل كل قطر يشق الوصوؿ منو عرفة يف ـبتصره الكبلمي

 (2)لغَته".
كىذا اغبكم الشرعي لدراسة علم الكبلـ مستخرج من اؼبصدر األساسي من مصادر التشريع      

 خب حب جب هئ مئ خئ  حئ جئ ُّٱكىو القرآف العظيم، كمن ذلك قولو تعاذل:

 التوبة )سورة َّجحمج حج مث هت مت خت حت جت  هب مب
 (12:اآلية

قاؿ اإلماـ ابن عرفة: " يؤخذ من اآلية طلب قراءة علم الكبلـ، فببلن عن جواز قراءتو، خبلفان ؼبن 
مرٌتب على أمرين: النكث كالطعن يف الدين، كالقتاؿ  َّهب ُّٱمنع ذلك، كبيانو أف قولو تعاذل: 

الشكوؾ، كإمبا أعم من أف يكوف بالسيف أك باللساف، كالقتاؿ باللساف إمبا يتقرر بإقامة اغبجج كدفع 
ييعلم ذلك بقراءة علم الكبلـ".

(3) 
 ىم خممم حم جم يل ىل مل خل ُّٱكاستدؿ أيبان بقولو تعاذل:       

 ٱَّيل ىل ُّ(، حيث يقوؿ فيها:" 73 :اآلية التوبة)سورة   َّ من خن حن يمجن
يف اعبهادين صبيعان كال رباهبم، ككل من كقف منو  َّ خممم حمُّة،باغبيجَّ  َّ جم ُّبالسيف

                                                             

 .13ػ 11ػ ينظر: خصائص التصور اإلسبلمي كمقوماتو، سيد قطب، دار الشركؽ، مصر، ص: (1)
 79ػ اؼبختصر الكبلمي، مرجع سابق، ص:  (2)
 .13ػ 12، مرجع سابق، ص: ؛ تعريف علم الكبلـ68، ص: 1ػ درر اؼبعرفة، مرجع سابق، ج (3)
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على فساد يف العقيدة، فهذا حكم ثابت فيو هباىد باغبجة كتستعمل معو الغلظة ما أمكن منها، 
 (1)فيؤخذ من اآلية طلب قراءة علم الكبلـ، فببلن عن جوازه".

ألدلة كالرباىُت العقلية، كأيبان فإف علم الكبلـ مطلوب شرعان من حيث اشتمالو على تفصيل ا       
 اليت أمرنا اهلل تعاذل بتدبرىا للدعوة إليو على بصَتة كإقامة اغبجج على اعباحدين.

من مبادئو تفاصيلو كدقائقو، كؼبا تقرر حكم علم الكبلـ كظهرت أنبيتو، غاص العلماء يف        
من خبلؿ اعتماده على  هبذا العلم ، كيظهر اىتماـ ابن عرفة جليًّاقاصدهكأكائلو إذل منتهى غاياتو كم

عادل الدينية، اصة كتاب األربعُت يف أصوؿ الدين، كاؼبخبكتب الرازم ك   :، من بينهامصادر عديدة
أىم كأبرز ما ألف يف علم  الكتب ىي من بكار األفكار لآلمدم، كىذهكااإلرشاد للجويٍت، ك 

 الكبلـ.
كفبٌا يؤكد شغف ابن عرفة بعلم الكبلـ أنو اعتمد يف تفسَته لآليات العقدية منهج اؼبتكلمُت      

 فيو أقواؿ كآراء كبار اؼبتكلمُت.كألف يف ىذا العلم كتابو: "اؼبختصر الكبلمي" الذم صبع 
 علم المنطق: ـثانياً              
 (2)."يف الفكر، فهو علم آرل أنية تعصم مراعاهتا الذىن عن اػبطآلة قانو "ىوأ/ تعريفو: 

العلم الباحث عن اؼبعلومات من حيث ييتوصَّل هبا إذل ؾبهوؿ التصورات  :"علم اؼبنطق ىو      
 (3)."كالتصديقات

، كقد اإلماـ أب حامد الغزارل الذم كاف من أشد اؼبؤيدين لو  ين ؼبنطق أرسطوؤيداؼب كمن   
"، أم ألف كتابان   ميزاف اإلدراكات الذم يعرؼ بو صحيحها من فاسدىا.ظبٌاه "معيار العلـو

كذلك نراه يف كتابو" القسطاس اؼبستقيم" يدافع عن اؼبنطق باعتباره اؼبنهج الوحيد الذم     
ينبغي أف ربتكم إليو صبيع الطوائف؛ كيستخرج الغزارل يف ىذا الكتاب أشكاؿ القياس اؼبختلفة من 

                                                             

 .13؛ تعريف علم الكبلـ، مرجع سابق، ص: 68، ص: 1ػ درر اؼبعرفة، مرجع سابق، ج (1)
ىػ ػ 1403: 1ػ التعريفات، علي  بن ؿبمد بن علي الزين الشريف اعبرجاين،  دار الكتب العلمية، بَتكت ػ لبناف، ط (2)

 .232ـ، ص: 1983
 .308، ص: 1ػ درر اؼبعرفة، مرجع سابق، ج (3)



 دراسة كتاب تفسير اإلمام ابن عرفة  ومنهجو في عرض العقيدة                  الفصل الثاني 

 
155 

دبيزاف ازين كيسمي القياس اغبملي دبيزاف التعادؿ، كالشرطي اؼبتصل القرآف الكرمي كيطلق عليها اسم اؼبو 
، كالشرطي اؼبنفصل دبيزاف التعاند، كذلك ليثبت أف القرآف الكرمي استخدـ أمباط التفكَت  التبلـز
 اؼبنطقي يف قباياه اؼبختلفة.

ابن حـز فرب ىذا عن بعض اؼبؤيدين ؼبنطق أرسطو يف اؼبشرؽ، أما التأييد للمنطق يف اؼبغ      
يصف كتب اؼبنطق بأهنا كلها كتب ساؼبة مفيدة دالة على توحيد اهلل عز كجل، كقدرتو كعظيمة 

.  (1)اؼبنفعة يف انتقاء صبيع العلـو
تفسَته أما ابن عرفة فقد ألف فيو ـبتصران  ظبٌاه " اؼبختصر يف اؼبنطق"، كاعتمده كذلك يف         

كثر متأخرم علماء أكبعد ؼبا مزج ، قاؿ يف بداية كتابو: "كتوضيحها للقارئلبياف معاين القرآف الكرمي 
األصلُت بكبلمهم كثَتا من القواعد اؼبنطقية كفصوال من أحكامو التصورية كالتصديقية حىت إف بعض 

ببعض ألفاظ مبادئ الفن يف اؼبسائل الفقهية فيما يدعيو  حمٌ أدركناه من أشياخ الزماف كاف يلي من 
 ،فيسكت بذلك عن مراجعتو غَت اؼبشارؾ فيو سكوت األخرس عما يتيقنو كيستبصره ،كيفسره

 (2)".فأكجب ذلك اؼبشاركة فيو علما كتعليما كاتباع اغبق فيو ردا كتسليما
كقد كاف اإلماـ ابن عرفة يشَت يف ثنايا تفسَته لبعض اآليات القرآنية إذل فوائد متعلقة بعلم         

ملكة راسخة يف ىذا العلم استطاع هبا استحبار الكثَت من  كأيبا على أنو ذاؼبنطق، كىذا يدؿ 
 (3).جزئياتو كتوظيفها يف فهم كاستخراج مدلوالت صبلة من اآليات

 كمن األمثلة اؼبنطقية اليت استدؿ هبا ابن عرفة يف ذلك ما يلي:   
 القياس  : ـ1  
لذاهتا قوؿ آخر، كقولنا: العادل متغَت، ككل لقياس: قوؿ مؤلَّف من قبايا إذا سلمت لـز عنها ا  

متغَت حادث؛ فإنو قوؿ مركب من قبيتُت إذا سلمتا لـز عنهما لذاهتما: العادل حادث؛ ىذا عند 
اؼبنطقيُت، كعند أىل األصوؿ: القياس: إبانة مثل حكم اؼبذكورين دبثل علتو يف اآلخر، كاختيار لفظ 

                                                             

 .36، 28، 27ـ، ص: 2001ػ ينظر: اؼبنطق عند ابن تيمية، عفاؼ الغمرم، دار قباء للنشر كالتوزيع، القاىرة ػ مصر،  (1)
 .1ػ اؼبختصر يف علم اؼبنطق، مرجع سابق، ص:  (2)
 .309، ص: 1ػ درر اؼبعرفة، مرجع سابق، ج(3) 
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للحكم ال مثبت، كذكر مثل اغبكم، كمثل العلة، احًتاز عن  اإلبانة دكف اإلثبات؛ ألف القياس مظهر
 كمُت.لزـك القوؿ بانتقاؿ األكصاؼ، كاختيار لفظ اؼبذكورين ليشمل القياس بُت اؼبوجودين كبُت اؼبعد

إما جلي، كىو ما تسبق إليو األفهاـ، كإما خفي، كىو ما يكوف خببلفو، كيسمى: االستحساف؛ كىو 
في؛ فإف كل قياس خفي استحساف، كليس كل استحساف قياسنا خفينا؛ ألف لكنو أعم من القياس اػب

االستحساف قد يطلق على ما ثبت بالنص كباإلصباع كالبركرة، لكن يف األغلب إذا ذكر 
 (1)االستحساف يراد بو القياس اػبفي.

 اس اقًتاين، كأما قياس استثنائي.القياس قسماف إما قي
قياس استثنائي يكوف من مقدمة شرطٌية، كمن مقدمة استثنائية ىي إف كل القياس الستثنائي:  ػ1  

نفس أحد جزئيها أك مقابلة بالنقيض فينتج إما اآلخر، أك مقابلو، فإما أف تكوف الشرطية متصلة أك 
 .(2)منفصلة
الشرطي اؼبتصل يًتكب من مقدمتُت: إحدانبا مركبة من قبيتُت قرف هبما صيغة شرط، القياس ف      

 ،االستثناءكاألخرل ضبلية كاحدة ىي اؼبذكورة يف اؼبقدمة األكذل بعينها أك نقيبها، كيقرف هبا كلمة 
ا مثالو: إف كاف العادل حادثا فلو صانع. مركب من قبيتُت ضبليتُت قرف هبما حرؼ الشرط كىو قولن

، كقولنا: فلو صانع، نتيجة االستثناءأف، كقولنا: لكن العادل حادث، قبية كاحدة ضبلية قرف هبا حرؼ 
على الراحلة فهو نفل،  لف كاف الوتر يؤد ؿ العقليات كالفقهيات، فإنا نقو كىذا فبا يكثر نفعو يف

  (3)لكنو يؤدم على الراحلة فهو إذف نفل.
 مم خم حم جم هل  مل ٱُّٱتفسَته لقولو تعاذل:دبسألة حدكث البعث عند مثالو:   

ة مانعة اػبلو من نفصلىذه شرطية م ": ( 77:)سورة غافر اآلية َّ  من خن حن جن

                                                             

 .181، مرجع سابق، ص: التعريفات ينظر:ػ  (1)
: 6مصطلحات علم اؼبنطق عند العرب، فريد جرب، ظبيح دغيم كآخركف، مكتبة لبناف ناشركف، بَتكت ػ لبناف، طينظر:  ػ (2)

 .683، 568ـ، ص:1996
، دار اؼبعارؼ، مصر، سليماف دنيا، ربقيق: أبو حامد ؿبمد بن ؿبمد الغزارل الطوسيػ ينظر: معيار العلم يف فن اؼبنطق،  (3)

 .152ػ  151ـ، ص: 1961
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 مم خم حم جمُّقبل كفاتك  َّهل  مل ُّٱٱ :مقدمها كنقيض تاليها، أم عُت

 (1)".قبل ذلك فإلينا يرجعوف فتنتقم لك منهم على كل حاؿ ؽبم َّجن

)سورة الكهف  َّ مه جه  ين ىن من حنخن جن يم ىم مم خم جمحم يل ىل مل خل ُّٱٹٱٹٱ
   ( 98:اآلية

نو دليل على صحة ما يقولوف من أف أفاعبواب قولو:  ما الفائدة يف " فإف قلت::قاؿ ابن عرفة       
، تارلفينتج عُت ال ،ـفيو عن اؼبقدَّ  ثٍتألف ىذا قياس شرطي است ،بقواعد اؼبنطق ذا القرنُت كاف عاؼبان 

 (2)".أم كعد رب حق فجعلو دكا ،حق تارلفال ،ـ حقدكا، كاؼبقدَّ  فيقاؿ: كلما جاء كعد رب جعلو
 َّمث زث رث  يت ىت نت مت زت رت يب ٱُّٱكيقوؿ عند تفسَته لقولو تعاذل:      

أف األمر الى ىبلو من أحد شيئُت إما أف يفعل ما تأمره بو  ىي ؼبا أخربت(:" 32سورة يوسف اآلية:)
ا هلزميف ىذه قبية شرطية متصلة أكتقريره على قاعدة اؼبنطق  ،اختار ىو السجن ،ننسجليأك 

(3)...."إما أف يفعل ما آمره ، كإما أف يسجن ي:كى ،تاليها كنقيض مقدمها ُتعمنفصلة مركبة من 
 

 جم يل ىل مل خل ُّٱقولو تعاذل:  كمن أمثلة ىذا النوع من القياس أيبان ما كرد يف       
سورة البقرة ) َّ مه جه ين ىن من خن حن جن  يم ىم مم خم حم
ألف يقولو ؽبم، أك أمر لكل كاحد من اؼبسلمُت أف يقولو  أمر خاص بالنيب  إما ىذا:"  (94اآلية:

 استثنائي "كيفشرطي "بالذات كلعمـو اؼبؤمنُت بالٌتبع، كىذا قياس  ؽبم، لكنو لسيدنا رسوؿ اهلل 
سورة األنفاؿ )َّ مج حج مث هت مت خت  جتحت هب مب خب حب جب ٱُّٱ :قولو
 (4)."قياس شرطي اقًتاين، كيف القرآف أيبا القياس اغبملي (23اآلية:

 

 

 

                                                             

 .403، ص: 3ػ تفسَت ابن عرفة، مصدر سابق، ج(1)
 .104، ص: اؼبصدر نفسو، اعبزء نفسو(2)

 .388، ص: 2، ج اؼبصدر نفسو(ػ 3)
 .148، ص: 1ج ،اؼبصدر نفسوػ  (4)
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 القياس الحملي) القياس القتراني(: ـ 2
كىو ما ال يكوف عُت النتيجة كال نقيبها مذكوران فيو بالفعل، كقولنا  ،(1)نقيض االستثنائي تعريفو:

اعبسم مؤلف، ككل مؤلف ؿبدث، ينتج اعبسم ؿبدث، فليس ىو كال نقيبو مذكوران يف القياس 
   (2)بالفعل.

 َّ مل خل حل جل مك لك خك حك جك  مق حق مف ٱُّٱجاء يف قولو تعاذل: كمثالو: ما

كاف بعبهم يقوؿ: يف ىذا مقدمة مبمرة، كهبعلو من القياس الشرطي :"(56سورة اؼبائدة اآلية: )
ىظٍبىعىهيٍم كىلىٍو أىظٍبىعىهيٍم لىتػىوىلٍَّوا كىىيٍم ميعٍ  رًضيوفى( االقًتاين، مثل قولو تعاذل: )كىلىٍو عىًلمى اللَّوي ًفيًهٍم خىيػٍرنا ألى

ب اهلل غالب، كمن يتوؿ اهلل كالتقدير: من يتوؿ اهلل كرسولو فهو من حزب اهلل، ككل من ىو من حز 
كرسولو غالب كإف دل تقرره ىكذا يكوف مشكبل؛ ألف اؼبرتب على ىذه القبية الشرطية ثابت يف 
نفس األمر، ككل ما ىو ثابت يف نفس األمر الى يصح ترتيبو على القبية الشرطية، فبل تقوؿ: إف قاـ 

ًحٍزبى اللًَّو ىيمي اٍلغىالًبيوفى( سواء توذل اهلل زيد تطلع الشمس؛ ألهنا تطلع سواء قاـ أك دل يقم، ككذلك )
  (3)."أحد كرسولو أك دل يتوؿ؛ ألف حزب اهلل ىم الغالبوف مطلقا إال يف ىذه اغبالة

 المطلب الثالث: الخصائص العامة لمنهجو 
نذكرىا فيما يف عرض العقيدة اإلسبلمية، ك  من خبلؿ ما سبق يبكن تلخيص منهج ابن عرفة     
 يلي:
 تفسَت اآليات القرآنية دبثيبلهتا من القرآف الكرمي كاألحاديث الصحيحة. .1
 االستشهاد بأقواؿ الصحابة كالتابعُت. .2
 أىل منهج توافق كاليت الغالب، يف نظره كجهة إيراد مث اإلسبلمية الفرؽ آراء ـبتلف عرض .3

 .عمومان  السنة
                                                             

ا فهو متحيز، لكنو جسم، ينتج أنو  ( ػ1) ىو ما يكوف عُت النتيجة أك نقيبها مذكورنا فيو بالفعل، كقولنا إف كاف ىذا جسمن
 متحيز، كىو بعينو مذكور من القياس، أك لكنو ليس دبتحيز، ينتج أنو ليس جبسم، كنقيبو قولنا: إنو جسم مذكور يف القياس.

 .181التعريفات، مرجع سابق، ص: 
 .182التعريفات، مرجع سابق، ص: ينظر:  ( ػ 2)
 .115ػ 114، ص: 2ػ تفسَت ابن عرفة، مصدر سابق، ج(3)
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مشارهبم كتنوع عقائدىم، فبل ذكر كتوجيو طلبتو دبجلسو لعلماء اؼبذاىب على اختبلؼ  .4
يهمو إف كاف ـبالفان لو يف االعتقاد، فينقل كبلمو لتأييد فكرتو أك رد رأم  أك شرح كتبيُت 

 قولو.
كمنهج ابن عرفة منهج تعليمي إذ كاف يلقي ىذه الدركس يف ؾبالسو اػباصة بتفسَت القرآف        

ختمة أخرل كىكذا، كقد أشار إذل ذلك بتفسَته الكرمي لطلبتو بتونس، ككاف كلما ينهي ختمة يعيد 
حيث يقوؿ:" تقدـ فيها يف اػبتمة األكذل قولو تعاذل: أىحىده ىو ضمَت األمر كالشأف، كقاؿ أىل علم 

 (1)اللساف: إف ضمَت األمر كالشأف يؤتى بو مقدمان لبلىتماـ كالتعظيم".
كإمبا كاف يلقي دركسو إلفادة طلبتو معتمدان  (2)فلم يكن ىدفو تأليف كتاب لتفسَت القرآف   

أساسان على عنصر التشويق كإثارة اؼبشكلة للبحث ؽبا عن أجوبة مفيدة، ككاف حريصان على ضركرة 
االبتعاد عن أسلوب التلقُت يف التدريس ألنو أسلوب فبل كعقيم، كيرل كجوب طرح األسئلة كالبحث 

ؼبنفعة ؾبالسو، كدل يكن يدعو إذل ىذا اؼبنهج نظريان فقطػ بل  ؽبا عن إجابات كحلوؿ حىت تعم الفائدة كا
 كاف يطبقو يف حلقات دركسو، فكانت أبرز فبيزات منهجو ما يلي: 

 الجمع والعرض: ـأ  
إف ابن عرفة يف كل مسألة من اؼبسائل العقدية اليت يتناكؽبا يبدأ أكال بعملية صبع عدد كبَت من 

فيذكر آراء أىل السنة معزكة إذل أصحاهبا من أعبلـ األشاعرة خاصة، كيذكر  ؛اآلراء كاألقواؿ فيها
لة على ذلك نقده لرأم الزـبشرم ؼبعٌت الكبَتة كالفرؽ آراء بقية الفرؽ اإلسبلمية كاؼبعتزلة، كمن األمث

 مع جع مظ  حط مض خض حض جض مص ُّٱبقولو تبارؾ كتعاذل:  كبُت الصغَتةبينها 

 ."الزـبشرم: الذنوب الكبائر، كالسيئات الصغائر(:" 193)سورة آؿ عمراف اآلية:  َّجغ
                                                             

 .360، ص: 4، جمصدر سابق ،تفسَت ابن عرفةػ (1)
ـ، ربقيق حسن اؼبناعي، كلكن 1986تفسَته طبع قديبنا من قبل دار النشر مركز البحوث بالكلية الزيتونية يف تونس عاـ  ػ(2)

ىذه الطبعة دل تكتمل حيث دل وبتوم الكتاب سول سورة الفاربة كسورة البقرة، مث طبع طبعةن حديثة من قبل دار الكتب العلمية 
ـ، طيبع الكتاب طبعة كاملة مشلت كل سور القراف الكرمي، يف أربع ؾبلدات 2008َتكت لبناف، ربقيق جبلؿ السيوطي عاـ يف ب

 .(بحث الثايناؼبيف كقد أشرت إذل ذلك  )صفحة؛  1736بلغت صفحاتو 
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العكس الى حل الًتتيب لئبل يكوف  كينقد ابن عرفة رأم الزـبشرم ىذا، فيقوؿ: "الصواب    
تكرارا لغَت فائدة؛ ألف مغفرة الكبائر يستلـز مغفرة الصغائر من باب أحرل أال ترل أف الصغائر 

 َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٱُّٱ بعد قولو ىذا: مغفورة باجتناب الكبائر، كال يرد ىذا

فاؼبراد بالسيئات الكبائر كاؼبغفرة (  195)سورة آؿ عمراف اآلية:  َّ زئ  رئ ّٰ ِّ ُّ
( 1)."السًت

 

بأف اؼبقصود من السيئات الكبائر، أما الذنوب فهي الصغائر،  الزـبشرمفابن عرفة هبيب      
 كيرجى من اهلل تعاذل مغفرة الكبائر.

قولو ينفي الشفاعة كذلك عند تفسَته ل ، ـبالفة ابن عرفة للزـبشرم الذمكمن األمثلة كذلك        
عمراف اآلية: سورة آؿ ) َّ حج مث  هت مت خت جتحت هب مب خب حب جب هئ ُّٱتعاذل: 
(2). كاحتج الزـبشرم باآلية على نفي الشفاعة؛ ألف اػبزم يقتبي عدـ خركجهم منها:" (192

 

كل من دخلها كال تعكر علينا: )يػىٍوـى الى ىبيٍزًم اللَّوي   صدؽ اػبزم علىكرده ابن عرفة: لصحة 
 النَّيبَّ كىالًَّذينى آمىنيوا مىعىوي( الحتماؿ الوقف عند قولو )النَّيبَّ(.

قاؿ ابن عرفة: فاعبواب بأف اؼبراد بالظاؼبُت الكفار، كإمَّا بأنا نقوؿ ما ؽبم أنصار ابتداء قبل 
ذلك تقع الشفاعة أك يقاؿ: إمبا ؽبم ناصر كاحد، كىو النيب كحده الى أنصار، أك  دخوؽبم النار، كبعد

 (3)."ليس ؽبم أنصار مشغولوف بالنصرة، بل إمبا ؽبم شفعاء هلل عز كجل ينقلوف شفاعتهم إذل القبوؿ
 سورة اؼبدثر) َّ جم يل ىل مل خل ٱُّٱ كرد عليهم أيبان عند تفسَته آلية أخرل:    

فًإف قلت: ىبل قيل: فبل شافع ؽبم فهو أبلغ كأعم؟ قلت: ، أف اؼبؤمنُت تنفعهم مفهومو" :(48 اآلية:
ىو تنبيو على حرماهنم من قبوؿ الشفاعة فيهم مع قبوؽبا يف اؼبؤمنُت. فًإف قلت: ىذا فعل يف سياؽ 

أف شفاعتو نفعت أبا طالب؟ قلت: إمبا الشفاعة يف زكاؿ ما كقع،  النفي فهو عاـ، كقد أخرب النيب 
قد حصل زبفيف عذاب أب طالب قبل الشفاعة، كىذه حجة على اؼبعتزلة النافُت للشفاعة، كضبلو ك 

                                                             

 .457، ص: 1تفسَت ابن عرفة، مصدر سابق، ج ػ(1)
 .455، ص: 1ينظر: الكشاؼ، مرجع سابق، جػ (2)
 .456، ص: 1ػ تفسَت ابن عرفة، مصدر سابق، ج(3)
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 ة؛ألف الكفار دل يثبت ؽبم دخوؿ اعبنٌ  الزـبشرم على رفع الدرجات جريا على مذىبو، كىو باطل.
(1)."فببلن عن أف ننفي عنهم رفع الدرجات فيها

 

ة بو، اؼبعتزرل يف تعجيل اغبساب كعلو الدرجات يف اعبنٌ عند  كيقوؿ اإلماـ أيبان: "فالشفاعة    
 (2)."كعندنا هبيء فيهما كيف خركج طائفة من النار

منهج ابن عرفة ال يقـو على صبع اآلراء كالتعليق عليها أف  ذج السابقة نستنتجمن خبلؿ النما       
آراءه اػباصة ككجهة نظره كيدافع عنها كيرجحها على  جيح فيما بينها فحسب، بل إنو يعرضكالًت 

 اآلراء األخرل اليت يسوقها يف مسألة ما من اؼبسائل العقدية.
 ب/ المقابلة والموضوعية في عرض اآلراء:       

مسألة من مسائل  ما يناقشبعد عملية صبع اآلراء كاألقواؿ يقـو بعرضها كطريقة عرضو أنو عند
تفسَتية، كاف ال يلقيها بأسلوب جامد عرضان تارىبيان فق ، كإمبا يعرضها بأسلوب العقيدة يف دركسو ال

مشوؽ هبعل طلبتو دبواضع حَتة كتساؤؿ للبحث عن اجابات، فيكوف ىو احملرؾ للحوار كالنقاش كال 
 يسٌلم دبا يقولوف حىت ينتقد أقواؽبم، كذلك للوصوؿ إذل أسباب اذباىهم إليها.

عرفة نلمس أمانتو يف النقل كعدـ تعصبو ألشعريتو، كعرض كل اآلراء كتوضيح بتتبع آراء ابن       
 الرأم الصواب كالصحيح حىت كلو كاف على غَت مذىبو.

كمن األمثلة اليت يظهر فيها منهج ابن عرفة بوضوح يف عرض اآلراء بكل موضوعية كمصداقية         
) سورة  َّ مت هب مب هئ مئ هي مي خي حي جي ُّٱقولو يف تفسَت اآلية الكريبة:

كعند  ،كاجب كقوعو شرعان  ، كىو عندنا جائز عقبلن ثمنهم للبعنكار ا"ىذا : ( 49اإلسراء اآلية:
لؤلجساـ  عادةل اإلىك  ،بناء على قاعدة التحسُت كالتقبيح العقليُت عندىم اؼبعتزلة هبب كقوعو عقبلن 

أىل السنة أهنا تفٌت كإعادهتا أما األركاح فمذىب ك فيهما قوالف  ؟أك صبع بعد تفريق ؟إهباد عن عدـ
قاؿ ابن عرفة: ككاف بعبهم يستشكل فهم اآلية ألف االستفهاـ الدليل  ،دبعٌت خلقها يف أجسامها

على اعبملتُت إما أف يكوف دبعٌت الثبوث أك دبعٌت النفي فإف كاف دبعٌت الثبوت لـز إقرارىم بالبعث 
                                                             

 .322-321، ص: 4، جتفسَت ابن عرفة، مصدر سابقػ (1)
 .97، ص: 4ػ اؼبصدر نفسو، ج(2)
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ونوا أنكركا اؼببلزمة، كىو ملزكمية الفناء لئلعادة كالغرض عدمو، كإف كاف دبعٌت النفي لـز عليو أف يك
 (1)". كال يصح ىذا

ففي ىذا اؼبثاؿ نبلحظ أف ابن عرفة ذكر أىم األقواؿ كاآلراء الواردة دبسألة البعث، بُت منكر       
كلقد أشار ابن عرفة إذل أف منكرم البعث قدموا استحالة بعثهم كإعادة  كناؼو ؽبا، كمثبت ؽبا،

 مي خي حي جي مهٰه جه هن  من خن ُّٱا عند تفسَته لآلية الكريبة: ذكى أجسامهم،

كظاىر اآلية دليل يف اؼبسألة اليت كفر القرآف فيها :" (38سورة مرمي اآلية:) َّ هئ مئ هي
فظاىر إتياهنم بأظباعهم  َّمهٰه جهُّالفبلسفة حيث أنكركا إعادة األجساـ بعينها، بقولو 

  (2)".كأبصارىم على ما كانت عليهم
ف بشأف مسألة اعبٌنة كالنار ىل نبا ـبلوقتاف؟ و اؼبتكلم األمثلة على ذلك، ما اختلف فيو نكم      

 يل ىل ملٱُّٱمن سورة آؿ عمراف قولو تعاذل: 133كىذا يف معرض تفسَته لآلية الكريبة 

مذىب  ابن عطية: :"قاؿ َّ خن حن جن يم ىم  مم خم حم جم
قوؿ ضعيف، كمذىب صبهور  ـبلوقتُت، كىوا اآلف تار ليسة كالنٌ اؼبنذر ابن سعيد كغَته، أف اعبنٌ 

كيوضح ابن عرفة رأيو هبذه اؼبسألة  َّحن جن ُّما قد خلقتا، كىو ظاىر قولو تعاذل:أهنالعلماء 
كال يلـز عليو كفر كال إيباف، كما أنو ال يلـز أيبا على االختبلؼ يف السماء ىل ىي " بقولو:

 (3)."بسيطة، أك كورية كفر كال إيباف
إذل أف ابن عرفة ال يقـو بعرض مسائل العقيدة عرضان تلقائيان بل يعرضها كفق منهج كلبلص       

كينسب كل قوؿ إذل صاحبو، حىت كلو كانت ـبالفة  ،خاص يبُت فيو أقواؿ كآراء الفرؽ األخرل
ؼبذىبو، كىذا دليل على ربرره من التعصب اؼبذىيب كاالنغبلؽ الفكرم، كالذم يشَت إذل اؼبوضوعية يف 

 عرض اؼبباحث االعتقادية دبجالس تفسَته.
 

                                                             

 .69ص: ، 3ج سابق،ػ ػ تفسَت ابن عرفة، مصدر (1)
 .118، ص: اعبزء نفسو نفسو،ػ اؼبصدر (2)
 .412، ص: 1ػ اؼبصدر نفسو، ج (3)
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  :والتعليل ج/ التعليق
اء كإجراء اغبوار بينها فحسب، فشخصية ابن عرفة ال تظهر يف تفسَته يف أسلوب عرضو لآلر       

بل تظهر بصفة أكضح يف تدخلو اؼبباشر يف معرض اآلراء كاألقواؿ يف تعقيبات متتالية تكاد ال زبلو 
 (1)منا مسألة بل جزئية من مسألة سواء كانت فلسفية أك منطقية أك كبلمية.

كحُت يذكر ابن عرفة ـبتلف اآلراء فإنو يعلل سبب ذىاب أصحاهبا إليها فَتبطها بأصوؿ       
مذاىبهم؛ فهو ال يكتفي بعرض اآلراء كاألقواؿ دكف تعقبها كمناقشتها، كإف كاف ال يقـو هبذا العمل 

ى شركح ابن يف كل التفسَتات اليت يسوقها، إال أف ىذا اؼبنهج موجود بوضوح عنده، كمن األمثلة عل
 جع  مظ حط مض خض حض جض ٱُّٱمن سورة ؽ : 28، 29عرفة قولو عند تفسَته لآلية 

ظاىر اآلية كجوب إبقاء :"  حيث يقوؿ َّ حك جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع

الوعيد، كما يقولو اؼبعتزلة؛ ألهنا عامة يف الكفار كالعصاة، كالسبب خاص، كالعاـ إذا أكرد على سبب 
يقصر على سببو، فًإما أف نقوؿ: عمومو ـبصوص، بقولو تعاذل: )ًإفَّ فاؼبشهور بقاؤه على عمومو كال 

ييٍشرىؾى بًو كىيػىٍغًفري مىا ديكفى ذىًلكى ًلمىٍن يىشىاءي(، كإما أف نقوؿ ىذه اآلية يف الكفىار  اللَّوى الى يػىٍغًفري أىفٍ 
  (2)."كليست يف العصاة

كمن األمثلة اليت تبُت بوضوح تعليق ابن عرفة على اآلراء اليت يوردىا يف تفسَته، قولو عند       
كىنا ...ة:ابن عطيٌ ( :"28)سورة نوح اآلية:   َّ هئ  ٰهجي مه ُّٱتفسَت اآلية الكريبة:

م أك سؤاؿ كىو أف دعاء نوح عليو السبلـ للمؤمنُت باؼبغفرة إما أف يراد بو عدـ مؤاخذة العصاة بذنوهب
، كعلى كل تقدير فيشكل باعتبار الفهم بأف يقاؿ: فبل يبقى لشفاعة نبينا  الواردة يف اغبديث  الى
الى يدخلوف النار فبل  الصحيح؛ ألنو أريد باؼبغفرة عدـ اؼبؤاخذة بالذنب أف تكوف أمة نبينا ؿبمد

وبتاجوف إذل الشفاعة؛ ألف الظن هبذه الدعوة أهنا مستجابة، كإف أريد باؼبغفرة الصفح عنهم بعد 

                                                             

 .53ـ، ص: 1992: 1اإلسبلمي باؼبغرب، عبد اجمليد النجار، دار الغرب اإلسبلمي، بَتكت ػ لبناف، طػ فصوؿ يف الفكر (1)
 .61ػ 60، ص: 4ػ تفسَت ابن عرفة، مصدر سابق، ج(2)
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نادخوؽبم النار؛ لـز أف يكوف خركجهم منها بدعوة نوح عليو السبلـ الى بشفاعة نبيٍّ 
؟ كاعبواب: (1)

اؼبغفرة على زبفيف العذاب؛ الى على  بأف تأكَّؿإما أفَّ نوحا عليو السبلـ أراد مؤمٍت أىل زمانو، كإما 
كىبرجوف من النار  ،-عليو السبلـ  -لعذاب بدعوة نوح عدـ اؼبؤاخذة بالذنب فهم ىبفف عنهم ا

."(2)بشفاعة النيب 
 

فقد قاـ بعرض قوؿ ابن عطٌية مث بٌُت رأيو باؼبسألة، فقد كافق ابن عرفة أىل السنة يف ثبوت 
 أىل اؼبلة، كىو بذلك يوافق أىل السنة.الشفاعة للعصاة من 

 اآلراء كاألدلة كيبكن أف نتبُت من تلك الطرؽ: كالبن عرفة طرؽ شىت يف التعليق على        
 اإلضافة كالتكميل. -
 التأييد كالتقوية. -
 النقد كالتصحيح. -
 التنبيو التوقف كإعادة النظر. -
 .(3)اسناد اآلراء إذل أصحاهبا -
 .كعلومهااستخدامو للغة العربية  -

سبق كأف أشرنا أف ابن عرفة قد أكذل أنبية كبَتة للغة العربية كعلومها من كبو كصرؼ  كماك      
كببلغة؛ كقد استخدمها كذلك يف دراسة اآلراء االعتقادية، كمن األمثلة على ذلك عند تفسَت اآلية 

 جع مظ حط خضمض  حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ ُّٱالكريبة:

سورة الرعد )َّ  جل مك لك خك جكحك مق حق خفمف حف  جف مغ معجغ
)إذا( الى تدخل إال على احملقق الوقوع، ك )إٍف( تدخل على اؼبشكوؾ فيو، كالتعجب من :" (5اآلية:

ىؤالء ؿبقق كقوعو؛ ألهنم أنكركا البعث كخالفوا مع علمهم أف اهلل خلقهم كأكجدىم، كمن أكجد 
اؼبخلوقات من عدـ فهو قادر على إعادهتا، قاؿ: كعادهتم هبيبوف بأف التعجب إمبا يكوف فبا خفي 

                                                             

 .377، ص: 5ينظر: احملرر الوجيز، مرجع سابق، ج ػ(1)
 302، ص: 4ػ تفسَت ابن عرفة، مصدر سابق، ج(2)
 .54، 53باؼبغرب، مرجع سابق، ص:  ػ فصوؿ يف الفكر اإلسبلمي(3)
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إرادة اهلل  عادل بأف ذلك الواقع منهم و كبل فبل يتعجب إال مىن خفي عليو السبب، كالنيب سبب
ؿبققا بدليل قولو  خاصيتو الى يعجب منهم، فببل عن أف يكوف تعجبو منهم كقدرتو عليهم، فهو يف

)   (1)".تعاذل: )أىتػىٍعجىًبُتى ًمٍن أىٍمًر اللًَّو(، كقولو تعاذل: )فػىعىجىبه
 جض مص خص حص مس خس حس جس ٱُّٱكمن األمثلة كذلك ما جاء يف قولو تعاذل:      

 (25اآلية:  نوح)سورة  َّ مظ حط مض  خض حض
عطفو بالفاء إما ألف اؼبراد عذاب القرب؛ ألف يقوؿ ابن عرفة عند تفسَته ؽبذه اآلية ما يلي:"         

كربقق كقوعو حىت كأنو قد كاف، فإف نىارنا منكرة كلو أريد جهنم لعرفت، كقاؿ الزـبشرم: القًتابو 
قلت: ىذا على مذىبو يف أهنا اآلف غَت ـبلوقة، قلت: بل كعلى مذىبنا؛ ألف اؼبراد إدخاؿ األجساـ 

 (2)".الى األركاح
من سورة اغبديد قولو  15كمن األمثلة اليت يستخدـ فيها اللغة قولو عند تفسَته اآلية            
 خب حب هئجب مئ حئخئ جئ ىييي ني مي  زي ري ٰى ين ىن نن ٱُّٱ تعاذل:

إف قلت: ىذا الًتكيب يقتبي اػبلود، ألف مأكاكم مبتدأ كالنار (:" 15 :اآلية اغبديد )سورة  َّ مب
خربه، كالقاعدة: أف اؼببتدأ إما مساك للخرب، أك أخص منو فإف كاف مساكيا، فاؼبأكل ىو النار، كإف  

ا كجد األخص كجد األعم، قلت: اػبلود كاف أخص فإف كجد اؼبأكل، كجدت النار، ألنو مهم
 (3)."يقبي بانعدامهم، عبواز أف يعذهبم اهلل تعاذل فينعدـ اؼبأكل

لقد كاف اإلماـ ابن عرفة يتوجو بفكره العقدم كما يبدك يف تفسَته كجهة تعليمية تستهدؼ    
وبقق فائدة يف ىذا شحذ األذىاف كتربيتها جبمع اآلراء كاؼبقارنة بينها كالتعليق عليها، كىو بذلك 

اجملاؿ دبا يهيئ للدارسُت من مادة جامعة آلراء اإلسبلميُت يف القبايا العقدية، كلكن اإلماـ دل يكن 
يف فكره العقدم متصديان للتحديات الواردة على العقيدة يف سبيل الذب عنها بإيراد اغبجج كرٌد 

ثراء للفكر العقدم االسبلمي دبا ف موقع اإلدـ للًتاث اؼبنظم لو دك الشبو، كذلك ما هبعلو يف موقع اػبا
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يزٌكد ىذا الفكر بوسائل الدفاع عن العقيدة يف مسَتهتا عرب التاريخ اليت ال ىبلو فيها زمن من اؼبناكئُت 
 (1)ؽبا العاملُت على نقبها كاكبسارىا.
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ا يدة اإلسبلمية، دبمنهج ابن عرفة يف عرض العق خصائص من خبلؿ ما سبق يبكن تلخيص       
 يلي:
 تفسَت اآليات القرآنية دبثيبلهتا من القرآف الكرمي كاألحاديث الصحيحة. ػ
 السنة أىل منهج توافق كاليت الغالب، يف نظره كجهة إيراد مث اإلسبلمية الفرؽ آراء ـبتلف عرض ػ

 .عمومان 
اؼبذاىب على اختبلؼ مشارهبم كتنوع عقائدىم، فبل يهمو إف  ذكر كتوجيو طلبتو دبجلسو لعلماء  ػ 

متوخينا  كاف ـبالفان لو يف االعتقاد، فينقل كبلمو لتأييد فكرتو أك رد رأم  أك شرح كتبيُت قولو
 .اؼبوضوعية كاألمانة يف النقل

اإلماـ ابن عرفة مكانة عالية للدرس العقدم دبجالسو اػباصة بتفسَت القرآف  لقد كضع         
كيظهر جليًّا من خبلؿ تعرضو ألىم اؼبسائل العقدية كاختبلؼ اؼبتكلمُت حوؽبا، كما أف  ،الكرمي

كاف ضليعان يف الدراسات اؼبنطقية كإمامان من كطاؼبا أنَّو   منهجو يقـو على اعبمع بُت العقل كالنقل؛
 صبغة عقلية شاخصة كعميقة. مة األشاعرة يف اؼبغرب اإلسبلمي، فبل شٌك أفَّ منهجو تصبغو أئ

تفسَت ابن عرفة يعترب إقبازان علميان كمعرفيان معتربا، مع عمل أجياؿو من طلبتو كعلى العمـو فإف      
و اؼبقربُت، كبالتارل فحلقاتو متسلسلة كمًتابطة كمًتاكمة يف جهدو متواصل إلحياء الدرس تكتبلمذ

، بشكل تعليمي ىادؼ ة عن تفسَت شفهي كتقاييد كأمارلعبار  كىوالتفسَتم بالغرب اإلسبلمي ، 
 .يتوخى أحيانان األسئلة كاألجوبة بُت الشيخ اؼبفسر كتبلمذتو

 
 
    



 

 
 :ثالثالفصل ال

 ابن عرفة في تفسير إللهياتدرس ا 
 

 المبحث األول: عرض اإلمام ابن عرفة للوجود اإللهي وأدلتو

 : وحدانية اهلل تعالىالمبحث الثاني

 اإللهيةلصفات لعرض اإلمام ابن عرفة  :المبحث الثالث

 المبحث الرابع: عرض اإلمام ابن عرفة ألسماء اهلل الحسنى 
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 تمهيد: 
بذلك  ف الكرميخركية، كلقد اىتم القرآمعرفة ا تعاىل ىي اليت ٖتقق السعادة الدنيوية كاأل إف     

كالطرؽ الالت كاإلشارات، فآيات ا تضمنت احلجج كالرباىُت تنوعت الدً العبارات ك  فًتددت فيو
 ادلوصلة إىل معرفة ا عز كجل.

ث شغل ّٔا علماء اإلؽلاف بوجود ا تعاىل من أىم ادلسائل يف العقيدة اإلسبلمية، حيف         
جل أصل العقيدة اإلسبلمية كعليو ريخ، ألف اإلؽلاف بوجود ا عز ك على مر التا اإلسبلـ كمفكركه

 .كالنبيُت كالرسل كالكتب كاليـو اآلخر تقـو باقي أركاهنا من اإلؽلاف بادلبلئكة
لى كجود لماء اإلسبلـ بعرض كسرد األدلة ادلختلفة كادلتعددة  للتنبيو كالربىنة ععلذا اىتم        

تعرض ابن عرفة بتفسَته إىل كجود ا تعاىل كبياف أدلتو، كمن األدلة اليت طرحها ا تعاىل؛ كقد 
 كدليل اإلمكاف ككاف ذلك بادلبحث األكؿ. على كجود ا تعاىل دليل احلدكث،

ادلبحث الثالث  بن عرفة يف إثبات كحدانية ا تعاىل، ك افكاف عن رأم أما ادلبحث الثاين 
 كاف عن الصفات اإلذلية كموقف اإلماـ منها. 

كاإلؽلاف با تعاىل ال يكتمل إال من خبلؿ اإلؽلاف بصفاتو العلى كأمسائو احلسٌت اليت مسَّى          
يف أحاديثو  ػكالسبلـ  عليو الصبلة ػّٔا نفسو يف القرآف الكرمي أك ذكرىا نبٌيو  ػسبحانو كتعاىل  ػا 

 الثالث كالرابع. ُتالصحيحة، ككاف ذلك بادلبحث
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 المبحث األول: عرض اإلمام ابن عرفة للوجود اإللهي وأدلتو
، فكيف  دلسائل اإلذليات من خبلؿ تفسَته كدلا كاف موضوعنا عن اإلماـ ابن عرفة كعرضو    

 ؟كاف يتعامل اإلماـ مع اآليات اليت تتحدث عن كجود ا تعاىل
عن آراء ابن عرفة  األكؿُت: مطلبالذم قسمناه إىل  بحثو يف ىذا ادللذلك ما سنتطرؽ    
 كبدليل الوجود. استدالؿ الشيخ بدليل احلدكث كادلطلب الثاين، اىية كحقيقة الوجوديف م
 يلمطلب األول: حقيقة الوجود اإللها

ثرىا تكراران بصنوؼ متنوعة ادلتتبع آليات الكتاب العزيز يدرؾ أف من آكد األكامر فيو كأكإف 
األنفس، كاستخراج النتائج يف متعددة من البياف ىو األمر بإعماؿ الفكر يف اآلفاؽ ك  كضركب
 خم حم جم يل ىل مل خلُّ  تعاىل:الصحيحة منها، فمن ذلك قولو العقدية 

 ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن جن يم ىم مم

 ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي

 (. 164: اآلية )سورة البقرة َّ زب رب يئ
 عنكفيو مدح ألصحاب العقوؿ الكاملة كاألنظار ادلستقيمة، كاألفكار السليمة اخلالصة 

ٔتا نيقشى يف عامل االبتداع، ادلتفكرين يف بدائع صنائع ادللك، ادلتدبرين يف ركائع  ادلهتدين ،األكىاـ
احًلكم ادلودىعة يف األنفس كاآلفاؽ، الناظرين إىل العاملى، فإف كل ما برز يف الوجود من ادلكوَّنات 

قاطع من األجراـ كأعراضها ميفصحه بوجود صانعو، كقاض بنفي شلانعو، قاطعه ًلعٍرًؽ الشّْركة ب
 الربىاف، كمانع من إسناد التأثَت لغَته بساطع التبياف.

التوحيد  خصوصان على توضيح حقيقةكألجل ىذه  التنبيهات درج مفسرك أىل السنة    
على أف العقائد ال ييعتىدُّ ّٔا  ر احلكيم، بل قد نٌص متكلّْميوىمّتميع براىينها كأدلتها من آيات الذك

 -خصوصان أىل التفسَت-قرآف العظيم. كادلتصفح لكتب األئمة األعبلـ إذا مل تكن زلصَّلةن من ال
 (1). القرآف العظيم جلميع العقائد اإلسبلمية كأصوؿ دالئلها العقلية نمُّ ضى نبهوا على تى غلدىم قد 
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كانطبلقان من النصوص القرآنية كاف أئمة أىل السنة يستخرجوف العقائد بوجوه منضبطة يف 
كىي ، العقلية كالنقليةقواعد الفهم، فوظفوا مستفادىم من مجيع العلـو الستخراج الرباىُت كالدالئل 

ة صحة العقائد اإلسبلمية، كمن ىؤالء نذكر اإلماـ العبلمة ابن عرف على صحيحة لفظا كمعٌتن 
 (1)حيث صلد ادلسائل االعتقادية كالدقائق الكبلمية منتشرة يف أغلب تفسَته. 

اإلؽلاف بوجود ا تعاىل ىو أساس العقيدة كلها، فكل مسائلها إظلا ىي فركع من ىذا 
 مبنيان  اإلؽلاف ٔتا يف ذلك اإلؽلاف بصفاتو تعاىل، كلذلك فإنو بقدر ما يكوف اإلؽلاف بوجوده تعاىل

يف النفس موقع  ان اف بالعقيدة اإلسبلمية عامة قائممتُت من اليقُت بقدر ما يكوف اإلؽلعلى أساس 
 الثبات كالرسوخ.

كعلى ىذا االعتبار فإف ادلطلوب يف اإلؽلاف بوجود ا تعاىل ىو اإلؽلاف اجلاـز الذم ال     
 مٌية القاطعة حصوالن يساكره ْتاؿ من األحواؿ ترٌدد أك ظٌن؛ كىذا الضرب من اإلؽلاف يف صفتو اجلز 

إال بالتدبر الواعي، كالتفكر  يف منقلبات الظركؼ كاألحواؿ ال يكوف متأتيان  ان كاستمرار  ابتدائيان،
 (2)العميق شلٌا يفضي إال االقتناع الذايت ادلكسوب بآّاىدة يف البحث.

ىو كاجب الوجود، كالوجود كما عرفو ادلتكلموف:" الوجود ىي احلاؿ  ػسبحانو كتعاىل  ػ كا    
كمعٌت كوهنا حاال أهنا مل ترتق إىل درجة  ،الواجبة للذات مادامت الذات، كىذه احلاؿ ال تعلل بعلة

عدمان زلضان، بل ىي كاسطة بُت  تكوف ـك حىتدادلعتنحط إىل درجة ادلوجود حىت تشاىد كمل 
؛ كق حدة يف كجود الصانع لكن ال ٔتعٌت أنو ال صانع للعامل، بل د خالفت ادلبلادلوجود كادلعدـك

متعاؿ عن أف يتصف بشيء منها ٔتعٌت أنَّو متنزه عن أف يتصف بالوجود ألنو من ادلتقاببلت، كىو 
 (3)." البطبلفمبالغة يف التنزيو كال خبلؼ يف أنو ىذياف بٌُت 

                                                             

 .66 ػ 59، ص: 1: درر ادلعرفة، مرجع سابق، جػ ينظر(1)
ـ، ص: 1997: 1لبناف ط ػاإلؽلاف با كأثره يف احلياة، عبد آّيد عمر النجار، دار الغرب اإلسبلمي، بَتكت ينظر:  ػ( 2)
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، كأما شلكن الوجود فبلبد لو من كشلكن الوجود يقسمو ادلتكلموف إىل كاجب الوجودفالوجود 
مؤثر، ألف ادلمكن ال يكوف بذاتو كذلك ادلؤثر إما كاجب الوجود كىو ادلطلوب، كإما شلكن الوجود 
فبلبد لو من مؤثر أيضان فيعود الكبلـ بعينو فيلـز الدكر أك التسلسل، كعلا باطبلف فلـز االنتهاء إىل 

 الواجب لذاتو كىو ادلطلوب.
أك يقاؿ العامل شلكن ككل شلكن فلو علة مؤثرة، كتلك العلة إما كاجب الوجود لذاتو كىو         

ادلطلوب، كإما شلكن الوجود فبلبد لو من مؤثر فيعود الكبلـ بعينو، كىكذا إف كجد جرياف 
فثبت السلسلة إىل غَت النهاية يلـز التسلسل أك يعود إىل بعض ادلؤثر فيلـز الدكر، كعلا باطبلف 

ف العامل بعض أجزائو سلتص ببعض دكف إجود لذاتو كىو ادلطلوب. أك يقاؿ االنتهاء إىل كاجب الو 
مع أف  ،اآلخر فمثبل: النباتات سلتصة باألرض، كادلطر بالسماء، كؽلكن أف يكوف األمر بالعكس

كذلك االختصاص يدؿ على كجود  ،إمكانوادلشاىد ىذا االختصاص دائم فبل يرل عكسو مع 
كإما شلكن الوجود كىكذا فيلـز ما كاجب الوجود كىو ادلطلوب، صص سلتار، كذلك ادلخصص إسل

 (1)الدكر أك التسلسل كعلا باطبلف فثبت أف ذلك ادلخصص كاجب الوجود لذاتو كىو ادلطلوب.
كقبل أف يثبت كجوده سبحانو كتعاىل أشار إىل معٌت اإللو كالرب كوهنما يطلقاف على الذات       

 مم ام يل  ملىل يك ىك  ُّ  :ية، كيف ذلك يقوؿ عند تفسَته لقولو تعاىلالعل

ا ٔتفإف قلت:  ":( يقوؿ22) سورة النحل اآلية: َّ ين ىن نن من زن رن
كإف شئت ىو  .كإف شئت ىو ادلستغٍت بذاتو عن العبادة ،اإللو؟ قلنا: ىو ادلعبود ادلنقاد إليو حدٌ 

كبعده كليس  مسي إذلا يف األزؿ تعاىل كيبطل األكؿ بأف ا ،كىذا ىو الصحيح ،ادلستحق للعبادة
 (2)."آذلة الستحقاقها عندىم العبادة عند ىؤالء كاألصناـ ،لكنو مستحق للعبادة ٔتعبود يف األزؿ،

لقولو كيف تقرير مذىب ادلتقدمُت من األصوليُت يف معٌت اإللو يقوؿ ابن عرفة يف تفسَته       
اإللو يف اصطبلح ادلتقدمُت من األصوليُت ىو الغٍت بذاتو ادلفتقر غَته إليو، كعند " تعاىل:

                                                             

 .9حياء الكتب العربية، ص:إالعقائد اخلَتية، زلمد كىيب بن حسُت أفندم اخلادمي، دار  ينظر: ػ(1)
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 يئ  ىئ نئ ُّ  :زَّ كىجىلَّ األصوليُت ادلتأخرين كاللغويُت ىو ادلعبود تقربا، كبو يفهم قولو عى 

أىتػىتًَّخذي ُّقوؿ إبراىيم ألبيو آزر ( 38سورة القصص:) َّ رت يب ىب نب مب زب رب
يػٍره أىـٍ ىيوى ُّؿ ا عىزَّ كىجىلَّ كقو  َّ أىٍصنىامان آذًلىةن  ككذلك عند تفسَته لقولو عز ، (1)" َّ ءأذلتنا خى

لفظ الٌرب ال يطلق ىكذا إال ": (1: اآلية )سورة الفاٖتة َّ ىم مم خم حم ُّ كجل:
فإف قلت: قد قاؿ  د باإلضافة تقوؿ: رٌب الٌدابة كرٌب الٌدار.على ا تعاىل فهو يف غَته مقيٌ 

ولية كىذا باعتبار قعفاجلواب: أف ذلك باعتبار ادل دا صدؽ مطلقا؟صدؽ مقيٌ األصوليوف كل ما 
(2)."اإلطبلؽ اللفظي

 

كادلقصود من كبلـ ابن عرفة أنو غلوز إطبلقو على غَت ا كرب الدابة كالبيت؛ ألف مقاـ احلمد     
كالتمدح يقتضي اختصاص ادلمدكح  ٔتا محد عليو، كادلقصود بادلعقولية ىنا أف تعقل  ،مقاـ ٘تدح

لفظ الرب مع اإلضافة للعادلُت ال ؼلتلف عن تعلقو دكف اإلضافة لكن الكبلـ ىنا يف إطبلؽ 
 (3)اللفظ ال يف معناه الذم ييتعقل بو.

ذلي يف تفسَته، كسلك يف ذلك كقد تعرض اإلماـ ابن عرفة إىل بياف حقيقة الوجود اإل         
يف تفسَته عند كل آية من اآليات اليت تتحدث عن  الوجود تعرض دلعٌتطريق ادلتكلمُت كقد 

ماىية الوجود، فيقوؿ عن الوجود مقسمان إيَّاه إىل أربعة أقساـ:" أف الوجود على أربعة أقساـ، 
فما قالو صحيح ألف أىل  ألعيافا يف األذىاف، فإف أراد الوجود يفككجود  ألعيافيف افمنها كجود 

الوجود يف األذىاف  الٌسنة ؽلنعونو كادلعتزلة غليزكنو، فيقولوف: إف للمعدـك تقررا يف العدـ، كإف أراد
فممنوع ألف اجتماع النقيضُت باعتبار التصور الذىٍت فيو خبلؼ، ...ادلعتزلة إظلا قالوا: إٌف ادلعدـك 

  (4).و موجود يف العدـ. فادلوجود ال يثبت إال يف الوجود"ثابت يف العدـ كمل يقولوا أصبل: إن
                                                             

 .194ص:  ،1، جتفسَت ابن عرفة، مصدر سابق ػ(1)
 .35، ص: اجلزء نفسو، ادلصدر نفسو ػ(2)

كلية العلـو   ،من خبلؿ تفسَته ػ مجعان كدراسة ػ ىشاـ داكد، رسالة ماجستَت اآلراء الكبلمية البن عرفة التونسي ػ(3)
 .60ص:  ـ،2017، 1اإلسبلمية، قسم العقائد كاألدياف، جامعة اجلزائر

 .195، ص: 1سابق، ج رصدتفسَت ابن عرفة، م ػ(4)
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)سورة الرمحن اآلية:  َّ مت خت حت جت هب  مب  ُّ يف تفسَته لقولو تعاىل:ك   
سيقت اآلية لبياف كاالستدالؿ على كجود الصانع كقدرتو، كأف اإلنساف يستحضر أكؿ :"  (14

يتضح ىذا ادلعٌت أكثر عند ك   (1)."مرة كونو كانتقالو من عدـ إىل كجود، كمن كجود إىل كجود

حيث  (59)سورة الواقعة اآلية:  َّ نب مب  زب رب يئ ىئ ُّ تفسَته لقولو تعاىل:
اآلية  بُت خلقهم، كخلق ا تعاىل، كيف سورة الطورا رددمكقع اإلنكار ىذا " يورد إشكاالن فيقوؿ:

)أىـٍ خيًلقيوا ًمٍن غىٍَتً شىيءو أىـٍ ىيمي اخلٍىاًلقيوفى(، بالًتديد بُت خلقهم من غَت شيء،  :قولو تعاىل 35
ف ىذه مانعة مجع، فإف قلت: مل عرب يف األكؿ بالفعل، كيف الثاين أكخلق أنفسهم، كاجلواب: 

فإذا انتفى كل يصدؽ بباالسم؟ قلت: كاف ادلقصود باألكؿ نفي اخللق عنهم فناسب الفعل، ألنو 
الثاين ثبوت اخللق  تعاىل، فناسب من عم، ألف نفي األعم يستلـز نفي األخص، كادلقصود 

(2)".االسم للثبوت كالدكاـ
 

من كبلـ ابن عرفة أنو يستخدـ مصطلحات منطقية لبلستدالؿ على كجود ا  حظكنبل      
كىذا زلاؿ فتعُت خلقو من  فاإلنساف سللوؽ كلو كاف خلق نفسو لسبقها ،ْتدكث خلقو تعاىل
ألف القضية الشرطية ادلنفصلة إذا ثبت العناد بُت طرفيها فانتفاء أحدعلا يفيد ثبوت اآلخر  ،العدـ
 (3)قطعا.

 المطلب الثاني: أدلة وجود اهلل تعالى
كأعبلـ ادلدرسة  إنزاؿ القرآف العظيم، كألجل ىذا اىتم علماء اإلسبلـ عامة ا كممن أعظم حً 
كمن  ،خاصة باستخراج حقائق التوحيد كبراىينها كأدلتها من آيات الذكر احلكيم السنية األشعرية

، كال قيامو بأعباء اإلفتاء كالتفسَت ؿاألصو ك  فقويف البينهم اإلماـ ابن عرفة فلم ؽلنعو تبحُّره 
، مل ؽلنعو ذلك من التخصص كاخلطابة كالتدريس يف رلالس علمية يومية دامت حوايل مخسُت عامان 

                                                             

 .123، ص: 4ج ،تفسَت ابن عرفة، مصدر سابق ػ(1)
 .145، ص: اجلزء نفسو ،ادلصدر نفسو ػ(2)
 .62اآلراء الكبلمية البن عرفة التونسي، مرجع سابق، ص:  ػ(3)
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كالذم يعرفو بأنو:" العلم  ،أصل الدين كسبب الثبات كاليقُت يف علم الكبلـ كالذم يعتربه كالتبحر
بأحكاـ األلوىية كإرساؿ الرسل كصدقها يف كل أخبارىا، كما يتوقف شيء من ذلك خاصا بو، 

 (1).كتقرير أدلتها بقوة ىي مظنة لرد الشبهات كحل الشكوؾ"
تنوعت األدلة عند متكلمي األشعرية على كجود ا تعاىل ْتيث تدرجت كتنوعت فبدأت  لقد

بطريقة القرآف الكرمي يف التأمل يف النفس كالعامل مث طريقة ادلتكلمُت يف إثبات حدكث العامل كأف لو 
 ، مث اجلمع بُت طريقة ادلتكلمُت كالفبلسفة.ازلدث

ا تعاىل على فكرة ادلمكن كاجلائز، كابن عرفة ىنا متأثر  يعتمد اإلماـ ابن عرفة يف إثباتو كجود
 بأدلة الفبلسفة يف إثبات كجود ا تعاىل، كاليت تقـو على فكرة الواجب كادلمكن كحاجة ادلمكن.

اليت تقـو على االستدالؿ األدلة اليت ساقها بُت طريقة ادلتكلمُت  يف فقد مجع اإلماـ ابن عرفة 
فيو من جواىر كأعراض، كبُت طريقة الفبلسفة الذين  ْتدكث العامل كما كجود ا تعاىلعلى 

 يذىبوف إىل أف علة احلاجة إىل كجود كاجب الوجود ىي اإلمكاف ال احلدكث.
مثل سائر الطبائع اليت ال تزايلو يف  وطبيعة فيىي إلنساف عليها، ك إف اإلؽلاف با فطرة خيلق ا

يوجو ، فحُت تتعطل ىذه الفطرة، أصل كجوده، كإف اضلرفت تعبَتاتو عنها بالقوؿ أك بالسلوؾ
القرآف الكرمي العقوؿ إىل الٌنظر يف آفاؽ الكوف بعناصره ادلختلفة أرضان كْتران كمساء، كذلك لبلنتقاؿ 

رت اآليات الداعية إىل ىذا الٌنظر، كتنوعت ْتيث من علة كجودىا، كقد كثىا اءكر  منها إىل ما
 معرفة ا خصوصان، كىو األمر الذم ال صلد لو نظَتان يف٘تثل مبدأ قرآنيان ثابتان يف ادلعرفة عموما، ك 

  أم كتب من كتب األدياف األخرل.يف
 (2)إف االستدالؿ على كجود ا تعاىل تكاثرت صوره كتنوعت أظلاطو عند علماء العقيدة. 

                                                             

ادلختصر الكبلمي، أيب عبد ا زلمد بن عرفة الورغمي، ٖتقيق: نزار محادم، دار الضياء للنشر كالتوزيع،  الكويت،  ػ( 1)
 .11، 10، 9ص: 

 .73، 72، 34اإلؽلاف با كأثره يف احلياة، مرجع سابق، ص:   ينظر: ػ( 2)
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 ؛ثبات كجود ا تعاىلأما ابن عرفة فمن خبلؿ تفسَته صلده ؽليز بُت نوعُت من األدلة على إ   
 كعلا:

 :دليل الحدوث ـأولا 
 يكذلك من خبلؿ تتبع ابن عرفة، بتقسيم األدلة حسب ما كرد يف تفسَت اإلماـقمت  بداية

 لشرح اآليات اليت تدكر حوؿ الوجود اإلذلي كآياتو كبراىينو.
القوؿ يف حدكث العامل فهو حقّّ، ذلك أٌف  وعبقد استأف القرآف العظيم  من كما ذكره           

قيقة أصل ذلا  حدكث العاملى أصله عظيم من ادلسائل العقدية اليت جاء ّٔا اإلسبلـ، بل ىو يف احل
األزلية، كإثبات بو إىل إثبات العلم بوجوب كجود ا تعاىل ككجوب صفاتو كلها ألنو ييتوصَّل 

كلشرؼ كأعلية ىذا األصل دؿ عليو القرآف العظيم بأنواع متعددة من  النبوات كبقية العقائد.
على ىذا   الدالالت كاإلشارات، كاعتٌت بو العلماء حىت أفردكه بالتأليف، بل قد نص النيب

 (2).«كىافى اللَّوي كىملىٍ يىكيٍن شىٍيءه غىيػٍريهي » : كىو قولو (1)ظيم بكبلـ زلكمو األصل الع
إىل أف العلم بالصانع متوقف على العلم ْتدكث العامل، كالعلم  فو ادلتكلملقد ذىب         

على العلم ْتدكث األجساـ، كجعلوا الطريق إىل ذلك االستدالؿ ْتدكث  متوقفالعامل ْتدكث 
 األعراض، كبنوا ذلك على أربع مقدمات:

نها ثبت حدكث عمل تنفك األجساـ لؤلجساـ، كإذا  هاحدكثها، مث لزكمثبوت األعراض، مث 
 (3)األجساـ؛ فإف ما ال يسبق احلوادث فهو زليىدث.

                                                             

 .64، ص:  1درر ادلعرفة، مرجع سابق، ج ػ(1) 
أي اخلىٍلقى مثيَّ ييًعيأخرجو البخارم يف صحيحو، كتاب بدء اخللق،  ػ (2) : }كىىيوى الًَّذم يػىٍبدى اءى يف قػىٍوًؿ اللًَّو تػىعىاىلى وى بىابي مىا جى ديهي كىىي

: سورة أىٍىوىفي عىلىٍيًو{ ]  . 4/105،(3191)، رقم [27الرـك
اإلشارة يف علم الكبلـ، فخر الدين زلمد بن عمر الرازم، ٖتقيق: ىاين زلمد حامد زلمد، ادلكتبة األزىرية ػ ينظر: (3)

امل، أمحد بن عبد احلليم ابن مسألة حدكث الع؛ 60ػ 52ـ، ص: 2007مصر،  ػللًتاث، اجلزيرة للنشر كالتوزيع، القاىرة 
 ػ ػى1432: 1لبناف، ط ػتيمية، ٖتقيق:  يوسف بن زلمد مركاف بن سليماف األكزبكي، شركة دار البشائر اإلسبلمية، بَتكت 

 .50ـ، ص: 2012



 في تفسير ابن عرفة اتــإللهيدرس ا                                           ثالثالفصل ال

 
177 

الصانع كاآلخرة كبعثة  إثباتإف دليل حدكث العامل من أصوؿ الشرائع كقواعد الدين، إذ       
األنبياء يتوقف على حدكث العامل، إذ لو مل يكن حادثان بل قدؽلا ال ػلتاج إىل كجود الصانع، كإذا 
مل يوجد الصانع مل يرسل األنبياء، كمل تكن اآلخرة، ألف اآلخرة متفرعة على خراب العامل، فلو  

كذلك كلو باطل فقدـ العامل باطل، فثبت  كاف العامل قدؽلان كاف باقيان على حالو فبل كجود لآلخرة،
حدكثو كألف القدمي ال يكوف زلبل للحوادث مع أف العامل زلل للحوادث بالبداىة، فالعامل ّتميع 
أجزائو حادث ألف العامل إما أعياف كإما أعراض، ككل منهما حادث كألنو متغَت ككل متغَت 

ار حادث ككل حادث فلو زلدث فالعامل لو حادث، فالعامل حادث كألنو أثر ادلختار، كأثر ادلخت
على أف العامل حادث  -ن ادلتكلمُت كادثُت كادلفسرينم-زلدث، كلذا أمجع السلف كاخللف 

. كمن بُت ىؤالء ادلفسرين صلد اإلماـ ابن عرفة يؤكد مل يكن موجودان بقدرة ا تعاىلكجد بعد أف 
كيرل بأف طريق االستدالؿ ْتدكث  احلدكث؛ على أف ادلشهور من أدلة العلم بالصانع ىو دليل

: اآلية ) سورة األنعاـ َّيئربزب ُّ األجساـ ىو طريق اخلليل عليو السبلـ يف قولو تعاىل:
76.) 

، ككل زليٍدىثو  الُمَحصَّل جاء يف كتابو فيماكىو يوافق الفخر الرازم         أف العامل زليٍدىثه دلا مرَّ
؛  كاف معدكما مث صار موجودا، كما ىذا شأنو ماىيتو قابلة ىو الذم  ك ألف ادث شلكن؛ لو زليًٍدثه

 (1).العدـ، ككل شلكن لو مؤثر للوجود ك 
  ني مي زي ري ٰى ين ىن نن ُّ يقوؿ اإلماـ ابن عرفة عند تفسَت قولو تعاىل:        

على صحة  (" فيو دليل16: اآلية )سورة الرعد َّ خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ ىييي
كجو من النظر، كىو  معبوداهتم لو كانت خالقة لكانت عبادهتم ذلاالعمل بالقياس القتضاء أف 

كذلذا يستدؿ ادلتكلموف  ،أهنم يقولوف: ىذا خالق فانتفى أف تصح عبادهتا قياسا على عبادة ا

 (2)."على كجود ا ككحدانيتو ْتدكث العامل

                                                             

 .706، 205ادلختصر الكبلمي، مرجع سابق، ص: ينظر:  ػ( 1)
 .426، ص: 2ر سابق، جصدتفسَت ابن عرفة، م ػ( 2)
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 هت مت خت حت ُّ كنقل الشيخ األيٌب عن اإلماـ ابن عرفة يف تفسَت قولو تعاىل:

على كجود اإللو  (:"استدؿ أىل أصوؿ الدين10: اآلية سورة إبراىيم) َّحجمج مث
 بوجهُت: 
 :مرجح يقتضيإمكاف العامل، كأنو جائز الوقوع، ككل جائز ال بد لو من  أحدىما 

 كقوعو على أحد اجلائزين.
 :حدكث العامل، إذ البد لو من موجد أكجده. الثاني 

قائلوف بقدـ العامل، فهل مذىبهم يتم الدليل على كجود ا بأف العامل البن عرفة: فاحلكماء  قيل
 (1).شلكن؟ فقاؿ: نعم، كيقولوف : ىو شلكن لذاتو، كاجب لغَته"

 خف حف جف مغ  جغ مع جع ُّ كأشار اإلماـ ابن عرفة يف تفسَت قولو تعاىل:     

الداؿ على كجود الدليل  العلماء اختلفوا يف( إىل أف 29: اآلية ) سورة الشورل َّمقجك حق مف
يدالف معا  كجل ىل ىو احلدكث أك اإلمكاف، مث اختار أف ىذه اآلية يؤخذ منها أهنما الصانع عز

للتبعيض فدؿ على أف حدكث ىذه ادلخلوقات بعض  ﴾مع جع ﴿ يف قولو تعاىل: "نٍ مً "ألف 
 (2).االدالئل الى كله

 ، (12: اآلية )سورة النحل َّ مئ  خئ حئ جئ ﴿ لو تعاىل:قو كيف  
على كنفيو  مل ك يستدؿٌ االعالبن عرفة: عادة ادلتكٌلمُت يف كتبهم يذكركف باب حدكث  قيل

آخر لبلستدالؿ على كحدانية الصانع، فيجعلوهنما بابُت كاآلية اقتضت  كيفردكف باباكجود الصانع 
 فأجاب ابن عرفة بوجهُت:، االستدالؿ ْتدكث العامل على كحدانية الصانع

خطاب لقريش كىم مقركف بأف ادلؤثر كاحد كالشركاء غَت مؤثرين، فبل  األكؿ: قاؿ: إف اآلية -
 دؿ بو على أنو موجود.ضميمة اعتقاد أف ادلؤثر كاحد استاستدالؿ باآلية مع 

                                                             

 .444، 443، ص: 2ر سابق، جصدتفسَت ابن عرفة، مػ (1)
 .6، ص: 4، جادلصدر نفسو ػ(2)
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الثاين: أهنا دليل على أف ىذه األشياء ذلا فاعل كمؤثر، كقد دؿ الدليل العقلي على منع  اجلواب -
 (1)اجتماع مؤثرين على أثر كاحد فصح باآلية كجود الصانع ككحدانيتو.

 ماان:دليل اإل ـثانياا 
كوف   األشاعرة اإلمكاف قائبلن: "إف مرادنا من لفظ اإلمكاف ىو الرازم من لقد عرؼ         

عليو  ى ما كاف عليو قبل ذلك، كغلوز أف ال يبقى على ما كافعل الشيء، ْتيث غلوز أف يستمر
 (2)قبل ذلك".
لقد استدؿ اإلماـ  ابن عرفة بدليل آخر على كجود ا تعاىل كىذا يف معرض تفسَته           

(: 86: اآلية )سورة ادلؤمنوفَّ  حط مض خض حض جض مص خص حص  ُّ تعاىل:لقولو 
كجل، أم يؤخذ من اآلية إمكاف معرفة  معرفة حقيقة ذات ا عز بإمكاف قوؿلا"اآلية حجة 

أما اإلمكاف فقالت الفبلسفة كاحلكماء: إنو زلاؿ،  ،حقيقة ذات ا تعاىل كعلا: اإلمكاف كالوقوع
(3)احلقيقة"." مىٍن " إظلا يكوف عن ػكمذىب اجلمهور جواز، ككجو األخذ من اآلية أف السؤاؿ ب

 

 حت جت مبهبُّ كقد ساؽ اإلماـ ابن عرفة مثاال آخر عند تفسَته قولو تعاىل:

(:" مسٌيت اآلية لبياف النطق كاالستدالؿ على كجود الصانع 14: اآلية )سورة الرمحن َّخت
كقدرتو، كأف اإلنساف يستحضر أكؿ أمره كتكونو كانتقالو من عدـ إىل كجود، كمن كجود إىل 

(4)عدـ".
 

 ،ىو يوافق الفخر الرازم يف كتابو معامل أصوؿ الدين كىذا طريق االستدالؿ بإمكاف الذكاتك      
قائبل: ال شك يف كجود موجود، فذلك ادلوجود إما أف يكوف كاجبا لذاتو أك مل يكن، فإف كاف 
األكؿ فقد ثبت كجود كاجب الوجود، كإف كاف شلكنا لذاتو فبلبد من افتقاره إىل مؤثر، فنقوؿ: 

                                                             

 .200 ػ199، ص: 1ر سابق، جصدتفسَت ابن عرفة، مينظر:  ػ( 1)
لبناف،  ػػ ادلطالب العالية من العلم اإلذلي، فخر الدين الرازم، ٖتقيق: أمحد حجازم السقا، دار الكتاب العريب، بَتكت (2)

 .205ـ، ص:  1987 ػىػ 1407: 1ط
 .214، ص: 3، جتفسَت ابن عرفة، مصدر سابق ػ( 3)
 .123، ص: 4، جادلصدر نفسو ػ( 4)
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ادلؤثر ال ؼللو إما أف يكوف ىو الذم كاف أثران لو، أك أمران آخر غَته، فإف كاف األكؿ لـز  ذلك
احتياج كل كاحد منهما إىل اآلخر، كذلك يوجب الدكر، كىو زلاؿ ألف اتاج إليو متقدـ على 
اتاج، فلو افتقر كل كاحد منهما إىل اآلخر لكاف كل كاحد منهما متقدما يف الوجود على 

آلخر، فيكوف كل كاحد منهما متقدما على ادلتقدـ على نفسو، كادلتقدـ على ادلتقدـ متقدـ، ا
كإف كاف الثاين كىو أف يفتقر ذلك ادلؤثر إىل أمر آخر غَت ما  فالشيء يكوف متقدما على نفسو،

وجود ال غَت النهاية، أك االنتهاء إىل م ىو أثر لو، فنقوؿ: يلـز منو أحد األمرين، إما التسلسل إىل
 (1)يكوف شلكنا، بل يكوف كاجبا، لكن التسلسل زلاؿ، فتعُت االنتهاء إىل كاجب الوجود.

يف إثباتو كجود ا على فكرة ادلمكن كاجلائز، كاإلماـ  اعتمد نستخلص أف اإلماـ ابن عرفة
ابن عرفة ىنا متأثر بأدلة الفبلسفة يف إثبات كجود ا تعاىل كاليت تقـو على فكرة الواجب 

 كادلمكن، كحاجة ادلمكن إىل الواجب.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                             

شرح معامل أصوؿ الدين لئلماـ الرازم، شرؼ الدين ابن التلمساين،  ؛706مرجع سابق، ص: ادلختصر الكبلمي، ينظر:  ػ(1)
 .194، 193ـ، ص:  2010 ػىػ 1431: 1األردف، ط ػٖتقيق: نزار محادم، دار الفتح للدراسات كالنشر، عماف 
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 المبحث الثاني: وحدانية اهلل تعالى
إف أساس العقيدة اإلسبلمية كقاعدتو قائمة على الوحدانية، كنفي التعددية كأف ليس غَت         
ادلنفرد باأللوىية كادلختص بالعبادة كىو ادلفهـو الذم تقـو عليو العقيدة  ػسبحانو كتعاىل  ػا 

 اإلسبلمية.
ادلبحث  ا سيتم التطرؽ إليو يف ىذاكقد تعرض ابن عرفة لتوضيح حقيقة التوحيد، كىو م

، كالثاين عن بياف رأيو االصطبلحيف عن معٌت الواحد يف اللغة ك  األكؿ سيكوف :مطلبُتمفرعا إىل 
 ادلسألة. يف ىذه

 المطلب األول: تعريف الوحدانية
 معنى الوحدانية في اللغة:أ/   

ككحد ككحيد  ككحده توحيدا: جعلو كاحدا ،كاحدكف عمج ،الواحد: أكؿ عدد احلساب      

كا األكحد كادلتوحد: ذك  كالتوحيد: اإلؽلاف با كحده. .كمتوحد: منفرد، كىي كحدة

  (1)الوحدانية.
كحد الواك كاحلاء كالداؿ: أصل كاحد يدؿ على الوحدانية مشتقة من قاؿ ابن فارس:"      

 الذم... يا كاحد العرب ، قاؿ:كىو كاحد قبيلتو، إذا مل يكن فيهم مثلو ،االنفراد من ذلك الوحدة
 (2)يف األناـ لو نظَت". ما
 أما معنى الوحدانية في الصطالح: ب/ 

ىو إفراد ا بالعبادة، أم تعبد ا كحده ال تشرؾ بو شيئا ال تشرؾ بو : "كيف االصطبلح
زلبة نبيا مرسبل كال ملكا مقربا كال رئيسا كال ملكا كال أحدا من اخللق بل تفرده كحده بالعبادة 

 (3)."كتعظيما كرغبة كرىبة
                                                             

 .324، ص: 1ينظر: القاموس ايط، مرجع سابق، ج ػ(1) 
 .90، ص: 6مقاييس اللغة، مرجع سابق، ج ػ(2) 
ص: ـ، 1997ػ ىػ 1417: 1السعودية، ط ػ، الرياض افمعجم ألفاظ العقيدة، عامر عبد ا فاحل، مكتبة العبيك ػ (3)

103. 
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كإذا كصف ا تعاىل بالواحد فمعناه: ىو الذم ال يصٌح عليو يعرفو الراغب األصفهاين: "
 (1)."الٌتجٌزم كال التكثٌر

كقيل معٌت كحدتو علمتو كاحدا كقيل سلبت عنو  :يف كتاب التوحيد ابن حجركيعرفو    
انقساـ لو كيف صفاتو ال شبيو لو يف إذليتو كملكو كتدبَته ال الكيفية كالكمية فهو كاحد يف ذاتو ال 
 (2)".شريك لو كال رب سواه كال خالق غَته

التوحيد: ثبلثة أشياء معرفة ا تعاىل بالربوبية، كاإلقرار بالوحدانية، كنفي األنداد  كيعرفو اجلرجاين:"
 (3)."عنو مجلة

 التوحيد في اصطالح المتالمين:  
يف اصطبلح ادلتكلمُت، فقد اختلفوا يف بياف حقيقة التوحيد، كذلك الختبلؼ الفرؽ اليت  أما 

 ينتسبوف إليها.
فأما يف اصطبلح ادلتكلمُت، فهو العلم  يعرفو القاضي عبد اجلبار بقولو: التوحيد عند المعتزلة: 

على احلد الذم يستحقو بأف ا تعاىل كاحد ال يشاركو غَته فيما يستحق من الصفات نفيا كإثباتان 
  (4)كاإلقرار بو".

 التوحيد عند األشاعرة:
قاؿ قائل مل قلتم أف صانع األشياء كاحد؟ قيل لو  "فإف :ما يلي لؤلشعرم كرد يف كتاب اللمع    

ألف االثنُت ال غلرم تدبَتعلا على نظاـ كال يتسق على إحكاـ كالبد أف يلحقهما العجز أك كاحدان 
يتو مل ؼلل أف يتم مرادعلا مجيعا أك ال منهما؛ ألف أحدعلا إذا أراد أف ػليي إنسانا كأراد اآلخر أف ؽل

                                                             

 .857ادلفردات يف غريب القرآف، مرجع سابق، ص: ػ (1)
دار  ،زلمد فؤاد عبد الباقي ، ٖتقيق:أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقبلين ،فتح البارم شرح صحيح البخارم  ػ (2)

 .345، ص: 13ـ، ج1379لبناف،  ػادلعرفة، بَتكت 
 .69التعريفات، مرجع سابق، ص:  ػ (3)
ق ػ 1416: 3ٖتقيق: عبد الكرمي عثماف، مكتبة كىبة، القاىرة ػ مصر، ط، اجلبار بن أمحد عبدشرح األصوؿ اخلمسة،  ػ( 4)

 .128، ص:  ـ1996
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خر، كيستحيل أف يتم مرادعلا مجيعا ألنو يستحيل أف د أحدعلا  دكف اآلمرا يتم مرادعلا أك يتم
عاجز ال كال ،يكوف اجلسم حيان كميتان يف حاؿ كاحدة، كأف مل يتم مرادعلا مجيعا كجب عجزعلا

تم مراده منهما ف مت ما أراد أحدعلا دكف اآلخر كجب العجز دلن مل ييكوف إذلان كال قدؽلان، كإ
 (1)."ا كال قدؽلان فدؿ على ما قلناه أف الصانع كاحدذلكالعاجز ال يكوف إ

كاستدلوا على  ذلك بدليل  ،فالوحدانية عند األشاعرة ىي إفراد ا بالربوبية كاخللقكمنو      
األشاعرة مثل الرازم كالذم  ، كتبعو يف ذلك متأخركالتمانع الذم ذكره األشعرم يف كتابو اللمع

 عبارة عن احلكم بأف الشيء كاحد، كعن العلم بأف الشيء كاحد، يقاؿ: كحدتو إذا "ىويقوؿ:
 (2)كصفتو بالوحدانية".

البارم سبحانو كتعاىل كاحد، كالواحد يف اصطبلح األصوليُت الشيء " يلي: اجلويٍت كما يعرفوك   
 الذم ال ينقسم كلو قيل الواحد ىو الشيء لوقع االكتفاء بذلك.

كالرب سبحانو كتعاىل موجود فرد، متقدس عن قبوؿ التبعيض كاالنقساـ، قد يراد بتسميتو كاحدان   
يضاح الدليل على أف اإللو ليس إًتتب على اعتقاد حقيقة الوحدانية أنو ال مثل لو كال نظَت. كي

 ،لكاف كل بعض قائمان بنفسو عادلا حيا قادرا -تعاىل ا عنو كتقدس-و كاف كذلك ٔتؤلف إذ ل
 (3)".كذلك تصريح بإثبات إذلُت

 المطلب الثاني: وحدانية اهلل عند اإلمام ابن عرفة
ادلتصف بصفات الكماؿ الذم الى يفتقر إىل غَته، كيفتقر غَته إليو، كمن  ا تعاىل ىو فإ     

 ذلك استقبللو باخللق كالقدرة، كغَت ذلك.
، فإنو إذا ثبت أنو كاحد يف ذاتو ثبت أنو ل ىيوى اللَّوي أىحىده()قي  ولو تعاىلقالوحدانية  نكيعرب ع      

ا لو فبل يلـز من ؤ ماثل ادلشابو للشيء الى يكوف كفكادل ؛ادلراد بالكفاءة نفي ادلشابوف ،ال كفء لو
                                                             

 .20ـ ، ص: 1955الرد على أىل الزيغ كالبدع، أيب احلسن األشعرم، مطبعة مصر،  يفاللمع،  ػ (1)
 .262، ص: 3ادلطالب العالية، مرجع سابق، ج ػ( 2)
، إماـ احلرمُت اجلويٍت، ٖتقيق: أمحد عبد الرحيم السايح، توفيق على كىبة ،قواطع األدلة يف أصوؿ االعتقاد  إىلاإلرشاد،  ػ(3)

 .55، ص:  ـ2009 -ىػ 1430: 1مصر، ط –الثقافة الدينية، القاىرة  مكتبة
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ًمٍثًلًو شىٍيءه كىىيوى السًَّميعي اٍلبىًصَتي(  إثبات الوحدانية نفي الكفء ادلماثل، كما سبق تقديره يف )لىٍيسى كى
 "ا أكرب"كمل يقل: ليس مثلو شيء، إذا قلنا إف الكاؼ زائدة، كلذلك جعلوا افتتاح الصبلة بػ 

منها ، ك ليعتقد ادلصلي أف مجيع ما ؼلطر ببالو فا أكرب منو كأعلى، فيجمع مجيع صفات التنزيو
 (1)تنزيهو عن الند كالنظَت لو.

ىل ىو  :شكاالن فيقوؿإ حيث يورد ،لقد ذكر ابن عرفة اخلبلؼ الوارد يف دليل الوحدانية        
 مث زث رث يت ىت نت  ُّ  مستفاد من السمع أك من العقل؟ كىذا عند تفسَته لقولو تعاىل:

الوحدانية ىل ىو مستفاد من اختلفوا يف دليل " :(9) سورة ادلزمل اآلية: َّ ىف يث ىث نث
، قل، كىو مذىب األقدمُت، أك منهما معان عالسمع، كىو اختيار مجاعة من ادلتأخرين، أك من ال

كىو مذىب اققُت من ادلتأخرين، كسبب اخلبلؼ: ىل اإلؽلاف بالرسوؿ متوقف على كجود 
  (2)."الصانع فقط، أك على كجود كحدانيتو

  جتُّ اآلية الكرؽلة: كرد عند بعدة آيات نذكر منها ماحقق ىذه ادلسألة كأشار إليها كقد     

قاؿ:  (151") سورة األنعاـ اآلية:َّ مم مخجس  جخ مح جح حجمج مث هت مت خت حت
(3)."هني عن الشرؾ با من اآلية أف دليل الوحدانية يصح إثباتو بالسمع؛ ألف اآلية "كيؤخذ

 

 جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ  ُّ  تعاىل: كذلك ما كرد عند قولوك      

يؤخذ منها أف الوحدانية ثبتت بالسمع كىو أحد القولُت عند :"(52اآلية: سورة إبراىيم) َّ
 (4)."األصوليُت

 زت  رت يب ىب ُّ : كيوضح موقفو من ىذه ادلسألة من خبلؿ تفسَته لآلية الكرؽلة     

سورة البقرة اآلية: ) َّ لك اك يق ىق يف  ىف يث ىث مثنث زث رث يت ىت نت مت

                                                             

 .360، ص: 4ينظر: تفسَت ابن عرفة، مصدر سابق، ج ػ (1)
 .312ص: اجلزء نفسو، ،ادلصدر نفسو ػ (2)
 .199، ص: 2ادلصدر نفسو، ج ػ(3)
 .451ص:  اجلزء نفسو،ادلصدر نفسو،  ػ(4)
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كىأىٍكفيواٍ »كادلراد بقولو  الرسل كاإلؽلاف ّٔمب تصديقال اأف ادلراد ّٔ حيث يقوؿ: "الظٌاىر (41
فقاؿ: الصحيح أف  : اإلؽلاف بالرسل يستلـز التوحيد؟وقيل ل ،اإلؽلاف با كتوحيده« ًبعىٍهًدم

(1)."التوحيد كاجب بالعقل ال بالسمع
 

سورة يس )َّ حج مث هت مت  خت حت جت هب مب  ُّ قولو تعاىل: كأيضان عند     
 (22اآلية:

، كالوحدانية تقرر أف ...كاقتضت اآلية االستدالؿ بالوحدانية كادلعاد؛ أما الوحدانية فأمر عقلي، 
 (2)."داللة ادلعجزة الى تتوقف

فهو مل يبتعد عن منهجو األشعرم عند تقريره لوحدانية ا فأثبتها عن طريق دليل التمانع،      
كنقصد بدليل التمانع: كىو أنو لو كاف للعامل صانعاف، فعند اختبلفهما، مثل أف يريد أحدعلا 
ٖتريك جسم كآخر تسكينو، أك يريد أحدعلا إحياءه كاآلخر إماتتو، فإما أف ػلصل مرادعلا، أك 
مراد أحدعلا، أك ال ػلصل مراد كاحد منهما، كاألكؿ شلتنع، ألنو يستلـز اجلمع بُت الضدين، 
كالثالث شلتنع، ألنو يلـز خلو اجلسم عن احلركة كالسكوف، كىو شلتنع، كيستلـز أيضان عجز كل 
منهما، كالعاجز ال يكوف إذلان، كإذا حصل مراد أحدعلا دكف اآلخر: كاف ىذا ىو اإللو القادر، 

لو تعاىل: كاآلخر عاجزان ال يصلح لئلذلية. ككثَتان من أىل النظر يركف أف دليل التمانع ىو معٌت قو 
 (3)(. 22 :اآلية األنبياء)سورة  َّ جضحض مص خص حص مس خس حس ُّ 

فإف اإللو احلق ال بد أف يكوف خالقا فاعبل  ،الربىاف الباىر ّٔذا اللفظ الوجيز البُت إف       
كحينئذ  ،كيدفع عنو الضر فلو كاف معو سبحانو إلو لكاف لو خلق كفعل ،يوصل إىل عابده النفع

كإف مل يقدر  ،بل إف قدر على قهره كتفرده باإلذلية دكنو فعل ،فبل يرضى بشركة اإللو اآلخر معو
 كذىب بو كما ينفرد ملوؾ الدنيا عن بعضهم بعضا ٔتمالكهم. ،على ذلك انفرد ٓتلقو

                                                             

 .106، ص: 1تفسَت ابن عرفة، مصدر سابق، ج ػ (1)
 .340، ص: 3ادلصدر نفسو، ج ػ (2)
، مصر، ط أصوؿ العقيدة اإلسبلمية، أبو جعفر أمحد بن سبلمة األزدم الطحاكم، ػ( 3) : 1دار البشَت للثقافة كالعلـو

 .15ص:  ـ1999ػ  ق1419
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 إذا مل يقدر ادلنفرد على قهر اآلخر كالعلو عليو فبل بد من أحد أمور ثبلثة:
 كل إلو ٓتلقو كسلطانو.  ما أف يذىبإ-
 كإما أف يعلو بعضهم على بعض.-
كؽلتنع من  ،كإما أف يكوف كلهم ٖتت قهر إلو كاحد كملك كاحد يتصرؼ فيهم كال يتصرفوف فيو-

فيكوف كحده ىو اإللو احلق كىم العبيد ادلربوبوف  ؛حكمهم عليو كال ؽلتنعوف من حكمو عليهم
 (1)."ادلقهوركف

 خص حص مس خس حس  ُّ  يل التمانع يقوؿ ابن عرفة عند تفسَته لقولو تعاىل:كيف تقريره لدل       

أم لو كجد :" ( 22 :اآلية األنبياء)سورة َّ جغ مع جع  مظ حط مض خض جضحض مص
فيهما آذلة غَت ا، كليس ادلراد بو الكوف يف السماء كاألرض لئبل يلـز عليو كوف ا يف السماء، 

: أين ا تعاىل؟   حديث سودة حُت قاؿ ذلا النيبٌ  كإظلا ادلراد الوجود كما قاؿ الزسلشرم يف
 فقالت: يف السماء، فقاؿ لرّٔا: أعتقها فإهنا مؤمنة.

 (2)."قاؿ: مرادىا نفي اإلذلية األرضية اليت ىي األصناـ الى إثبات السماء مكانا  عز كجل
العلم  بقولو:"كيرل ادلتكلموف دليل التمانع مصحوب بالقدرة كما يعرب عن ذلك الغزايل 

 ،فرد باخللق كاإلبداع كاستبد باإلغلاد كاالخًتاعنا ،بأف ا عز كجل كاحد ال شريك لو فرد ال ند لو
 حص مس خس حس ُّ  :كبرىانو قولو تعاىل ،وئضد لو فينازعو كيناك  كال ،ال مثل لو يساعلو كيساكيو

كبيانو أنو لو كاف اثنُت كأراد أحدعلا أمرا فالثاين إف كاف مضطرا إىل مساعدتو   َّ جض مص خص

                                                             

،  زلمد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم اجلوزية،  الصواعق ادلرسلة يف الرد على اجلهمية كادلعطلة ػ(1) 
، 2ج، ىػ1408 :1، طدار العاصمة، الرياض، ادلملكة العربية السعودية، علي بن زلمد الدخيل ا ٖتقيق:

 .464ػ463ص:
 .163، ص: 3ابن عرفة، مصدر سابق، ج تفسَت ػ( 2)
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كإف كاف قادرا على سلالفتو كمدافعتو كاف الثاين  ،كاف ىذا الثاين مقهورا عاجزا كمل يكن إذلا قادرا

     (1)".قويا قاىرا كاألكؿ ضعيفا قاصرا كمل يكن إذلا قادرا
كيبُت ابن عرفة دليل التمانع بأسوب ادلتكلمُت معتمدا على كبلـ ابن عطية منتقدا لو         

ابن عطية: يف داللة التمانع أهنما إما أف يتفقا أك  كمفصبلن دلعٌت دليل التمانع إذ يقوؿ: "قاؿ
 ؼلتلفا، فإف اتفقا فيجوز اختبلفهما.

إغلاد جوىر فهو حالة اإلغلاد كإما مقدـ كأيضا فيقولوف إظلا إذا اجتمعا على  كغليبو ابن عرفة:
ألحدعلا فيلـز عجز اآلخر لو أك مقدر ذلا فيلـز عليو كجود مقدكرين كقادرين، كاجتماع اثنُت على 

 (2)." مؤثر كاحد كىو زلاؿ
 حن جن مم خم  حم  ُّ  كىذا الدليل استعملو ابن عرفة من خبلؿ تفسَته لآلية الكرؽلة:       

ادلناسب لداللة التمانع كصف ( :"98سورة طو اآلية:)  َّ  خي حي جي ٰه مه هنجه من خن
. فلو عقبو بالعلم، كقاؿ: عادهتم غليبوف: بأف اآلية دلت على أف كل شيء معلـو رادةالقدرة كاإل

ف األكؿ الى يعلم ما يفعل؛ ألف أله لكاف غَت معلـو باالختيار، ك  تعاىل، فلو كاف ىناؾ خالق غَت 
  (3)."ىو يف نفسو خاصةالعلم يتعلق علمو ٔتا يفعلو 

كمعٌت كبلـ ابن عرفة أنو لو كجد إلو آخر ألخفى ما يف نفسو، فبل يعلمو اإللو اآلخر كال        
كال غلوز. فهو اإللو الواحد األحد  يعرؼ بوقوعو، كىذا دليل على عجزعلا، كىذا باطل ال يصلح

 كىو ما سيتم التطرؽ إليو يف ادلبحث و احلسٌت،مثيل لو، ادلتفرد يف صفاتو كأمسائالذم ال نظَت كال 
 ادلوايل.

 

                                                             

، ص: ـ1985 -ىػ 1405: 2، طلبناف –عامل الكتب ، موسى زلمد عليقواعد العقائد، أبو حامد الغزايل، ٖتقيق:  ػ (1)
172. 

 .67، ص: 3تفسَت ابن عرفة، مصدر سابق، ج ػ(2)
 .153ص: اجلزء نفسو، ادلصدر نفسو، ػ (3)
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 اإللهيةصفات لعرض اإلمام ابن عرفة ل :الثالثالمبحث 
فاإلؽلاف با ال يكوف إؽلانان  ،اإلؽلاف بصفات ا تعاىل ركن من أركاف العقيدة اإلسبلمية

تعاىل اليت ينبغي على صفات ا ك  ،اإلؽلاف بصفاتو معان ك  ،صحيحان إال إذا استجمع اإلؽلاف بوجوده
قد حاكؿ علماء ك  ،غَت منحصرة يف رقم معٌُت من ّٔا ىي صفات كثَتة يف العدد ك ادلسلم أف يؤ 

لكنهم مل يكونوا قاصدين يف ذلك ك  ،عوىا أنواعان أف ينوٌ ك  ،العقيدة يف مؤلفاهتم أف ػلصوىا عددان 
 ،التنويع البلـزك ر  النهائي دكف أف يقصدكا احلص ،إال أغراضان تعليمية تسهيبلن على طبلب العلم

 كتسميتها.اختبلفات يف عدد الصفات  بينهم فقد كافلذلك ك 
زان صفاتو حيّْ كالذم أخذت فيو أمساء ا ك  الكرمي،ٔتا أف دراستنا تتعامل مع تفسَت للقرآف ك          

 ادلوضوع.ذا ذلكىل عناية كبَتة أفإف ادلفسر لكتاب ا اإلماـ ابن عرفة _ رمحو ا_  كاسعان،
ما مفهـو الصفات اإلذلية عند اإلماـ عرفة ؟ كىل  التايل:كمنو، ؽلكن طرح السؤاؿ           

تناكؿ دراسة نل عرفةأشعرية ابن  ننطلق منك  كىو يفسر كتاب ا تعاىل ؟ معيّْنان،اعتمد تقسيمان 
 .الصفات كما عرضها يف تفسَته تفصيبلن ك 
صلد لو ْتثان مستقبلن يف  فإننا مل ،منهجو يف ٖتديد الصفاتك  عندما نرجع إىل ابن عرفة          

فيما ك  ،تتبع ما تفرؽ يف تفسَته من إشارات إىل صفاتو عز كجل عن طريق إظلا كاف ك  ،ىذه ادلسألة
 يأيت من مطالب بياف آلراء اإلماـ ابن عرفة يف آيات الصفات .

 صفات المعاني  األول: المطلب       
ىي:" كل صفة قائمة بذاتو سبحانو كتعاىل تستلـز حكمان معينان لو، كصفة العلم صفات ادلعاين 

 (1)فهي تستلـز أف يكوف ادلتصف ّٔا عليما".
 الكبلـ.ك  البصر،كالسمع ك  ،كاحلياة اإلرادة،ك  القدرة،ك  العلم،ىي ك  ةسبعكصفات ادلعاين  
 

                                                             

: 8زلمد سعيد رمضاف البوطي، دار الفكر دمشق ػػػػ سوريا، ط ككجود اخلالق ككظيفة ادلخلوؽ،ػ كربل اليقينيات الكونية (1)
 .119ص:ـ، 1982



 في تفسير ابن عرفة اتــإللهيدرس ا                                           ثالثالفصل ال

 
189 

 :صفة العلم ـأ 
   معنى العلم في اللغة:  

يػَّزي  عىلىمى من الفعل  مشتق       ـي كىاٍلًميمي أىٍصله صىًحيحه كىاًحده، يىديؿُّ عىلىى أىثىرو بًالشٍَّيًء يػىتىمى اٍلعىٍُتي كىالبلَّ
مىةن. غىٍَتًًه. ًمنٍ بًًو عىٍن  : عىلٍَّمتي عىلىى الشٍَّيًء عىبلى مىةي، كىًىيى مىٍعريكفىةه. يػيقىاؿي  (1)ذىًلكى اٍلعىبلى

ىكذا يف الصحاح، كيف كثَت من أمهات اللغة، كزاد ، ، بالكسر: عرفوعلما -كسمعو   -علمو     
ادلصنف يف البصائر: حق ادلعرفة، مث قولو: ىذا ككذا قولو فيما بعد: كعلم بو، كسمع، شعر، 
صريح يف أف العلم كادلعرفة كالشعور كلها ٔتعٌت كاحد، كأنو يتعدل بنفسو يف ادلعٌت األكؿ، كبالباء 

 (2)شعر، كىو قريب من كبلـ أكثر أىل اللغة.إذا استعمل ٔتعٌت 
 في الصطالح:أما 
 إدراؾ الشيء ْتقيقتو، كذلك ضرباف:" بأنو: لًعٍلمالراغب ا عرؼ  

 أحدعلا: إدراؾ ذات الشيء.    
 (3)."كالثاين: احلكم على الشيء بوجود شيء ىو موجود لو، أك نفي شيء ىو منفٌي عنو    

اإلحاطة ّٔا على ما ك  ،كشف األمور  ى ّٔاتقائمة بذاتو تعاىل يتأؽلكن تعريفها بػ" ىي صفة أزلية ك 
 (4).أك على ما ستكوف عليو يف ادلستقبل " ،ىي عليو يف الواقع

ذلك من خبلؿ ما كرد يف نصوص القرآف ، ك كامبلن   يثبت ابن عرفة صفة العلم  إثباتان            
 جفحف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض  ُّ العزيز:يف كتابو  سجانو كتعاىل إذ يقوؿ الكرمي،

"يؤخذ من  عرفة:( قاؿ ابن 61:اآلية)سورة يونس َّ خك حك جك مق حق مف خف
(5).اآلية أف ا تعاىل عامل باجلزيئات كعلمو بالكليات "

 

                                                             

 .109، ص: 4مقاييس اللغة، مرجع سابق، ج ػ(1)
 .126، ص: 33، جزلمد بن زلمد بن عبد الرزاؽ احلسيٍت، دار اذلدايةتاج العركس،  ػ(2)
 .580ادلفردات، مرجع سابق، ص:  ػ(3)
 .120ص: مرجع سابق، كربل اليقينيات الكونية،  ػ(4)
 .347ص: ،2مصدر سابق، ج عرفة،تفسَت ابن  ػ(5)
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 حي  ُّ كذلك عند قولو تعاىل :  ،ذكر حكم من أنكر علم ا باجلزئيات دكف الكليات قدك 

 نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي

 .(22 :اآلية)سورة فصلت  َّ  يئ ىئ
إف علم ا تعاىل ال يتعلق باجلزيئات  قاؿ:" ىذه اآلية تدؿ على تكفَت من ابن عرفة: قاؿ        

كىم ال يعلموف تعلق  ا،ال يعلمها كإظلا يتعلق بالكليات ألنو يلـز عليو أف كثَتان من اجلزيئات 
 (1).فقد كفركا " ّٔا،علم ا 

 هئ مئ ُّ تعاىل:ذلك عند تفسَته لقولو ك  البصر،ن عرفة بُت صفيت العلم ك قارف ابك        

" ىذا أخص ٔتا قبلو ألف "بصَت" أحق من  يقوؿ:( 18 :اآلية احلجرات)سورة  َّ هب مب
ف العلم يف : أل؟ قلت باالسمعن صفة البصر ت: مل عرب عن صفة العلم بالفعل ك فإف قل يعلم،

 ،تبدؿ، فلم ػلتج فيو إىل التعبَت باالسم الداؿ على الثبوتو ال يى أنَّ الشاىد معلـو دكامو كثبوتو ك 
يف "بصَت" باالسم الداؿ على  كعرب ،ألنو معلـو أنو إذا مل يتبدؿ يف الشاىد فأحرل الغائب

ألف من أبصر شيئا يف الشاىد ال يدـك نظره إليو  ،اىدإشارة إىل أنو الغائب سلالف للش ،الثبوت
 (2)."ٓتبلؼ علمو إياه

يستنبط ذلك من آم ك  ػ تعاىلسبحانو ك  ػيستدؿ ابن عرفة على ثبوت صفة العلم  ك    
 ىل مل يك ىك  مك لك اك يقُّ : ػ جلعز ك  ػ  فمن خبلؿ قولو ،الذكر احلكيم

 ،(18:اآلية)سورة الفتح  َّ ري ٰى ين ىن نن من  زن رن مم ام يل
ألنو ؛ الًتتيب يف الزمافللتعقيب ك " للسبب ال  ام ىذه الفاء يف قولو تعاىل "": قاؿ ابن عرفة

أك ْتسب آثار العلم يف  ،كإظلا الًتتيب يف اللفظ، عليو أف يكوف علمو تعاىل متأخران يلـز 
(3).القلب"

 

                                                             

 .93ص: ،1سابق، جمرجع  درر ادلعرفة، ػ(1)
 .52، 51ص: ،4مصدر سابق، ج عرفة،تفسَت ابن  ػ(2)
 .94، 93، ص:1مرجع سابق، ج ادلعرفة، درر ػ(3)
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 )سورة العنكبوتَّ جح مج حج مث هت مت  ُّ :قولو تعاىلكيف     
، كبأنو  كمذىبنا ضلن أف ا تعاىل قبل كجود زيد عامله " عرفة:قاؿ ابن  .(3:اآلية بأنو معدـك

تقريبو بادلثاؿ يف  ،التصورصعب  ىوالفبلين على الصفة اليت قدرىا كأرادىا ك  سيوجد يف الزمن
بأنو يكوف يف شهر رمضاف كذا  ،من أكلياء ا تعاىل جربنا عليو الصدؽ مراران  الشاىد أف ؼلربنا كيلّّ 

، مث يأيت شهر رمضاف فيكوف ذلك فيو على كفق ما قاؿ، فإف العلم الذم حصل لنا ثانيا كذاك 
كمل  ال تفاكت بُت العلمُت بوجو،، ك بذلك ىو عُت العلم الذم كاف حصل لنا أكال عند إخبار الويلّْ 

(1).، فكذلك علم ا تعاىل بالوجود قبل كقوعو كعلمو بعد كقوعو"أصبلن  يزدد عندنا علمه 
 

مستدال على ذلك بالقرآف الكرمي مثل:  ػ تعاىلتبارؾ ك  ػ مـو علموعكقد أثبت ابن عرفة 

 (.16:اآلية)سورة ؽ  َّ ىن من خن حن جن يم ُّ: ػكجل عز  ػلو قو 

أنك كما تفهم علم ك  الكائنات، تعاىل ّتميع اتعلق علم كماؿ "ىذا تنبيو على   عرفة:قاؿ ابن 
منو ٔتنزلة حبل الوريد الذم ىو يف عنقك، كذلك ينبغي أف الواحد منا بأحواؿ من ىو يف ادلسافة 

 (2).تعتقد يف علم ا تعاىل"
تعاىل بقدرتو على إعادة الشيء، على ثبوت صفة العلم  سبحانو ك كما يستدؿ أيضا 

 رئ  ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ىي مي خي جيحي يه ىه مه  ُّ ٹ ٹ

تنبيو من شرطها قدرة الصانع كعلمو ككونو تقريره أف إعادة الشيء ك ": ( قاؿ4ػػػػػ3:اآلية )سورة ؽَّ
دلا كاف العلم ٔتا ف فيو فبُت ذلم اتصافو بالعلم، ك ال ينازعو  ،سبحانو كتعاىل قادران معلـو لو بالضركرة

 (3).ينقص يف ادلستقبل أبلغ ٔتا انتقص يف ادلاضي"
أف: إىل الذم ذىب  علماء الكبلـ، كمن بينهم األشعرمأنو سلك منهج  ستخلصن           

 ،بالتصاكيرالديباج ذلك أنو ال غلوز أف ػلرؾ ك  ،اكمة ال تتسق يف احلكمة إال من عامل "األفعاؿ
                                                             

 .93، 92ص:  ،1مرجع سابق، ج ادلعرفة، درر ػ(1)
 .58، ص: 4تفسَت ابن عرفة، مصدر سابق، ج ػ(2)
 .53ص:  نفسو، اجلزء نفسو، ادلصدر ػ(3)
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ظلا إكأثبت ذلك اجلويٍت إذ يقوؿ: " ك  (1)"،ال يعلموع دقائق الصنعة من ال ػلسن ذلك ك كيصن
 (2).انتظامو"الداؿ على ذلك إحكاـ الفعل كإتقانو ك 

كل من فعلو متقن ف فعلو تعاىل متقن، ك :" إيذىب إىل نفس الرأم اإلغلي فيقوؿكما              
فالعلم القدمي صفة ا  ،دثاحإىل كف أف " العلم ينقسم إىل قدمي ك أما ادلعتزلة فَت  (3) ؛"فهو عامل 

 (4)."انقساـليس لو ا، ك ه عن كونو ضركريا أك كسبيِّ ادلنزَّ  ،اإلطالةتعاىل ادلوجبة ذلم حكم 
إظلا كاف ك  ،ذلذه الصفةعرفة مل يأت ّتديد يف عرضو كطللص إىل أف اإلماـ ابن 

 .الباقبلينك  الرازم ،دلا كصل إليو علماء ادلدرسة األشعرية اجلويٍت مرددان  ،للمعتزلةا ن قشمنا
  :صفة القدرة ـب 

 معنى القدرة في اللغة:  
قىدىرى اٍلقىاؼي كىالدَّاؿي كىالرَّاءي أىٍصله صىًحيحه يىديؿُّ عىلىى مىبػٍلىًغ الشٍَّيًء كىكيٍنًهًو مشتق من الفعل        

: مىبػٍلىغي كيلّْ شىٍيءو  ا، أىٍم مىبػٍلىغيوي. كىكىذىًلكى اٍلقىدىري كىهًنىايىًتًو. فىاٍلقىٍدري : قىٍدريهي كىذى كىقىدىٍرتي الشٍَّيءى أىٍقًدريهي  . يػيقىاؿي
: قىضىاءي اللًَّو تػىعىاىلى اأٍلىٍشيىاءى عىلىى مىبىاًلًغهىا كىهًنىايى كىأىٍقديريهي  ٍرتيوي أيقىدّْريهي. كىاٍلقىٍدري اهًتىا الَّيًت ًمنى التػٍَّقًديًر، كىقىدَّ

أىرىادىىىا ذلىىا، كىىيوى اٍلقىدىري أىٍيضنا.
(5) 

: ًمٍن ًصفىاًت اللًَّو عىزَّ كىجىلَّ يىكيونىاًف ًمنى القيٍدرىة كىيىكيونىاًف ًمنى التػٍَّقًدير؛ ًمنى القيٍدر      ة، القىًديري كالقاًدري
، كىاللَّوي سيٍبحىانىوي ميقىدّْري كيلّْ شىٍيءو كىقىاًضيًو. اٍبني األىثَت: يف  أىمساء  فىاللَّوي عىزَّ كىجىلَّ عىلىى كيلّْ شىٍيءو قىًديره

                                                             

 .24 ص:مرجع سابق، ، ػ اللمع(1)
مصر،  ػالشامل يف أصوؿ الدين، إماـ احلرمُت اجلويٍت، ٖتقيق: علي سامي النشار كآخركف، منشأة ادلعارؼ اإلسكندرية  ػ(2)

 .621 ص:
 .285لبناف، ص:  ػادلواقف يف علم الكبلـ ،عضد ا اإلغلي، عامل الكتب، بَتكت  ػ(3)
السيد يوسف أمحد،  :التمييز دلا أكدعو الزسلشرم من االعتزاؿ يف تفسَت الكتاب العزيز ، عمر بن زلمد السكوين ، ٖتقيق ػ(4)

 .42ـ ، ص: 2005لبناف ،  ػدار الكتب العلمية، بَتكت 
 .62،  ص: 5مقاييس اللغة، مرجع سابق، ج ػ(5)
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، كالقىًدير فىعًي يٍقتىًدري كالقىًديري، فىاٍلقىاًدري اٍسمي فىاًعلو ًمٍن قىدىرى يػىٍقًدري يػىٍقديري
له ًمٍنوي، اللًَّو تػىعىاىلى القاًدري كادل

، كىىيوى أىبلغ. كىىيوى لًٍلميبىالىغىًة، كىاٍلميٍقتىًدري ميٍفتىًعله ًمًن اقٍػتىدىرى
(1)  

 أما في الصطالح:   
كصف ا تعاىل ّٔا فهي نفي العجز عنو، كزلاؿ أف يوصف غَت ا  ها الراغب: "إذايعرف    

 (2)".بالقدرة ادلطلقة
كلقد (3). "إعدامو على كفق اإلرادةبذاتو يأيت ّٔا إغلاد كل شلكن ك صفة أزلية قائمة "القدرة ىي : 

 ،إذا أردت الذات قادر : " ... تقوؿ زيديقوؿ ،اعترب ابن عرفة القدرة صفة من صفات الذات
 (4)."كىو صفة من صفات الذات ،فقادر موضوع ألف يولد بو القدرة ،تارة يراد بو الصفةك 

أف العدـ اإلضايف  لمن خبلؿ معانيها يف ىذه اآليات القرآنية ير  القدرة قد استنتج صفةك        
يثبتها من خبلؿ آم الذكر ك  كجوده،ػلتاج أكال للقدرة اإلذلية مث بعد ذلك تواجهو القدرة فيتم 

 مظ حط مض خض حض مصجض خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح ُّ  :احلكيم مثل قولو تعاىل

 (. 2 :اآلية فاطرسورة  )َّجعمع

أف العدـ اإلضايف السابق  َّ جع مظ حط مض خض جضحضُّ: عاىلمن قولو ت "يؤخذقاؿ: 
ادلعٌت شرح ابن عرفة قولو  كبنفس (5)،كجعلو بعض األصوليُت متعلقا لئلرادة " ،ق للقدرةمتعلّْ 
يؤخذ منو  ":قائبلن   (24: اآلية)سورة الفتح َّخم حم جم يل ىل مل خلُّ : تعاىل

 خس حس جس مخ جخ مح  ُّ : ولو تعاىلتقدـ لنا مثلو يف قك  ،أف العدـ اإلضايف تتعلق بو القدرة

فيو : ال حجة قيل لو ،(2: اآليةفاطر سورة  )َّجعمع مظ حط مض خض حض جض  خصمص حص مس
                                                             

 .74، ص: 5، جمرجع سابقلساف العرب،  ػ(1)
 .657ادلفردات، مرجع سابق، ص:  ػ(2)
 ػالعقيدة اإلسبلمية أركاهنا حقائقها، مفسداهتا، مصطفى سعيد اخلن، زليي الدين ديب متو، دار الكلم الطيب، دمشق  ػ(3)

 .198، ص: 3بَتكت، ط
 .30، ص: 1عرفة، مصدر سابق، جتفسَت ابن  ػ(4)
 .326، ص: 3، جادلصدر نفسو ػ(5)
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 لو: األشهرقيل  التخصيص.اإلرادة مؤثرة ألف من شأهنا ك  فقاؿ:. اإلرادة الحتماؿ أف يرجع إىل
(1).هنا غَت مؤثرة"أعندىم 

 

 حنخن جن يم ممىم خم حم جم يل ىل مل خل  ُّ تبارؾ كتعاىل:كقولو           

 (2).فيو دليل على تعلق القدرة بالعدـ اإلضايف"" قاؿ: ،(18:اآلية ادلؤمنوفسورة  )َّ من
ح بو يف معرض تفسَته ىذا ما صر بكر الباقبلين، ك  أمثاؿ القاضي أيب ىو يوافق األشاعرةك       

:" فيو دليل يقوؿ .(19:اآليةسورة إبراىيم ) َّىن من خن حن  جن يم ُّ :لقولو تعاىل
كل مراد مقدكر، كىو مذىب أكثر أىل يف مقدكر  تعاىل ألنو مراد، ك على أف العدـ اإلضا

أما العدـ ادلطلق فبل خبلؼ أنو غَت ك  ،و غَت مقدكرإنَّ "قاؿ القاضي أبو بكر الباقبلين :ك  ،السنة
 (3)."رمقدك 

 ٌّ ٰى ٰر ٰذ  ُّ : ػ عز كجل ػاإلرادة من خبلؿ قولو يربط ابن عرفة بُت صفيت القدرة ك ك 

يف  "( يقوؿ:253: اآليةسورة البقرة )َّ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ
ألف ادلعٌت  كلو شاء ا ؛ : إف العدـ اإلضايف تتعلق بو القدرةىذه اآلية عندم حجة دلن يقوؿ

ىي مؤثرة فقاؿ: قد تقدـ اخلبلؼ يف اإلرادة ىل  ،القدرةفقيل لو: فرؽ بُت اإلرادة ك  ."عدـ اقتتاذلم
، فإف كاف ادلقصود ّٔا اإلبراز من فإنو خبلؼ يف حاؿ ؛ لفظي اختبلؼالصحيح أنو أك ال ؟ ك 

ك إذا   مؤثّْرة،إف أريد ّٔا كوف الشيء على صفة سلصوصة فهي ك  مؤثّْرة،العدـ إىل الوجود فليست 
 (4).قد تعلقت ىنا بالعدـ"كانت مؤثرة فهي كالقدرة، ك 

                                                             

 .35، ص: 4، جسابقصدر تفسَت ابن عرفة، م ػ(1)
 .203، ص: 3ادلصدر نفسو، ج ػ(2)
 .97، ص: 1درر ادلعرفة، مرجع سابق، ج ػ(3)
 .307ػ 306، ص: 1ابن عرفة، مصدر سابق، ج تفسَت ػ(4)
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صفة القدرة بانتسابو لؤلشاعرة كاختبلفو عن  كعادتو يصرح ابن عرفة، حُت حديثو عنك            
سورة )َّيف ىف يث ىث نث مث زث ُّ : تعاىلك  ىذا عند تفسَته لقولو تبارؾادلعتزلة، ك 
 .(95:اآليةادلؤمنوف 

ة تعلق حص سنة : مذىب أىل القاؿ إماـ احلرمُت يف الشامل كما نقل قوؿ اجلويٍت:"       
اآلية حجة ، فرد عليو قائبل: "ك قوعو، كمذىب ادلعتزلة امتناع ذلكة ٔتا علم ا عدـ ك القدرة القدؽل

مبصران جلميع ما كعدىم بو  وغلعل نبيٌ  ق قدرة ا  تعاىل بأفألىل السنة القتضائها عمـو تعلُّ 
 ،قبل استيفاء ذلك ذلبلؾ كثَت منهم قد ماتيف الدنيا، ألف الرؤية بصرية، ك  من أنواع ادلهالك

 (1).اقتضت اآلية تعلق القدرة بذلك"، ك رعمعلى يدم أيب بكر ك  ارتد بعد كفاتو كشلن
اإلضايف ػلتاج أكال للقدرة اإلذلية مث بعد أف العدـ بنستنتج شلا سبق أف ابن عرفة يقوؿ         

أف ا إذا أراد اإلغلاد عندىم  وألن ،كالعكس بالنسبة للمعتزلة ،ذلك تواجهو اإلرادة فيتم كجوده
أم مباشرة ببل حاجة للقدرة ابتداء مث تظهر القدرة بعد أف يريد ا  ،إذا أراد اإلعداـ أعدـأكجد ك 

"ككاف ا على ذلك من اإلعداـ كىو ما أخرب بو الزسلشرم حيث ذكر أف : ،الشيء فيكوف
 (2).اإلغلاد قديران بليغ القدرة ال ؽلتنع عليو شيء أراده"ك 

 اإلرادة: صفة ـ ج
يءو  الرَّاءي كىاٍلوىاكي كىالدَّاؿي ميٍعظىمي بىابًًو يىديؿُّ رىكىدى مشتق من الفعل  معنى اإلرادة في اللغة:  عىلىى رلًى

ا، ًإذىا أىرىٍدتىوي عىلىى ًفٍعلً  : رىاكىٍدتيوي عىلىى أىٍف يػىٍفعىلى كىذى ؽو يف ًجهىةو كىاًحدىةو. تػىقيوؿي  (3)،وً كىذىىىابو ًمًن اٍنًطبلى
ٍه: فأىما مىا حىكىاهي اللٍّْحيىاينُّ ًمنٍ  كمنو قػىٍوذلًًٍم:  أىراد ييرًيدي ًإرادة، كىالرٍَّيدىةي ااًلٍسمي ًمنى اإًلرادة. قىاؿى اٍبني ًسيدى

ًؿ، قىاؿى ًسيبػىوىٍيًو: أيريد ألىف تػىٍفعىلى مىٍعنىاهي ًإراديت  ىىرىٍدتي الشٍَّيءى أيىىريديه ًىرادةن، فًإظلا ىيوى عىلىى اٍلبىدى
: كىأيًمٍرتي أًلىٍف أىكيوفى أىكَّؿى اٍلميٍسًلًمُتى. اجلٍىٍوىىرًمُّ كىغىيػٍريهي: كاإًلرادة ا ، كىقىٍولًًو تػىعىاىلى ٍلمىًشيئىةي كأىصلو ًلذىًلكى

، كىقىٍوًلكى رىاكىدىهي أىم  ااٍلوىاكي  (4).أىراده عىلىى أىف يػىٍفعىلى كىذى

                                                             

 .216 ػ215ص:  ،3، جسابقصدر تفسَت ابن عرفة، م ػ (1)
 .574ص:  ،1، مرجع سابق، جػ الكشاؼ (2)
 .457، ص: 2مقاييس اللغة، مرجع سابق، ج ػ(3)
 .191، ص: 3لساف العرب، مرجع سابق، ج ػ(4)
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، فإنو يتعاىل عن معٌت الٌنزكع، إاستعمل يف ا فإنو يراد بو ادلنتهى دكف ادلبدإذا : اصطالحاا  أما 
رىادىةي كيراكقد  ،حكم فيو أنو كذا كليس بكذا يل: أىرىادى ا كذا، فمعناه:فمىت ق د ّٔا معٌت تذكر اإٍلً

 (1).كقد يذكر كيراد بو القصد ،منك كذا، أم: آمرؾ بكذا األمر، كقولك: أيرًيد
ٗتصص ادلمكن ببعض ما غلوز  ،قائمة بو ،اإلرادة ىي: "صفة قدؽلة زائدة على الذاتف         
 (2)عليو ". 
 مج حج مث هت ُّ :لقولو تعاىليثبت ابن عرفة صفة اإٌلرادة  تعاىل عند تفسَته ك 

 ( .185:  اآلية )سورة البقرة  َّ مخ  جخ مح جح
 حكم.ىو أف متعلق اإلرادة إما فعل أك ك  شكاالإ يف اآليةيرل أف 
 :كقد رأينا بعض الناس يف اخلَت  الشر،ىدة ألف ا تعاىل يفعل اخلَت ك باطل بادلشا األكؿ

 الشر.كبعضهم يف 
  إذ من شأف  ،يكوف حكم ا تعاىل مرادان فيكوف حادثاكالثاين: باطل ألنو يلـز عليو أف

التحقيق بلؼ يف اإلرادة ىل ىي مؤثرة ؟ ك " قد تقرر اخل قاؿ:ك  اإلرادة التخصيص ....
كوف يمعٌت التخصيص فيها  ىوك  ،فهي مؤثرة كالقدرة التنجيزمُّ  بو التعلق ريدو إف أي أنَّ 
فهي غَت مؤثرة   الصلوحي التعلقريد بو أإف شيء على صفة خاصة يف كقت معُت، ك ال

  (3)".و يتعلق ك ال يؤثركالعلم فإنٌ 
تضاء  الصفة أمران زائدان :" اقفو ىوتعري فالتعلق ؛التعلقاتلفهم كبلـ ابن عرفة البد من بياف        

 ،ص ّٔايتخصَّ  ان ينكشف بو، كاقتضاء اإلرادة مراد كاقتضاء العلم معلومان   ،على قيامها بالذات
 (4)كىكذا". كاقتضاء القدرة مقدكران 

                                                             

 .371ينظر: ادلفردات، مرجع سابق، ص:  ػ(1)
 .194العقيدة اإلسبلمية، مرجع سابق، ص:  ػ(2)
 .223، ص: 1ابن عرفة، مصدر سابق، ج تفسَت ػ(3)
شرح اخلريدة البهية يف علم التوحيد، أمحد بن زلمد العدكم الدردير، ٖتقيق: عبد السبلـ الشنار، مكتبة الًتاث األزىرم،  ػ(4)

 .82ص: 
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 :مُّ كصلوحيتعلقاف قدؽلاف تنجيز ذلا صفة ٗتصص ادلمكن ببعض ما غلوز عليو، ك  إلرادةاك    
 .توجد عليو فيما اليزاؿ تنجيزمُّ قدميسعلى الوجو الذم  األشياءى فتخصيصها يف األزؿ  ػ  
 (1)".غلوز عليو ها أزالن لتخصيص ادلمكن ببعض ماكصيلوحي  ػ

مل كبلـ ابن عرفة على أف اإلرادة صفة تأثَت عند تعلقها تعلقا تنجيزيان قدؽلا فهي     كعليو ػلي
ٗتصص ادلمكنات ببعض ما غلوز عليها أما عند تعلقها تعلقا صلوحيان قدؽلا فهي غَت مؤثرة كالعلم 

يف قولو  ما جاء، كؽلكن شرح كتوضيح ىذا الكبلـ (2)أما القدرة فهي صفة تأثَت باإلغلاد كباإلعداـ
 "فقاؿ: (253) سورة البقرة اآلية:  َّ ىث نث مث زث رث  يت ىت نت مت زتُّ :تعاىل

قد تقدـ اخلبلؼ يف اإلرادة ىل ىي مؤثرة أك ال؟ كالصحيح أنو اختبلؼ لفظي )كأنَّو( خبلؼ يف 
كاف ادلقصود ّٔا اإلبراز من العدـ إىل الوجود فليست مؤثرة، إف أريد بو كوف الشيء   حاؿ. فإف

 (3)".كإذا كانت مؤثرة فيو كالقدرة على صفة سلصوصة فهي مؤثرة،
 حط ُّ تعاىل:نذكر مثبل قولو  ،كقد استنتج ابن عرفة صفة اإلرادة من صريح اآليات القرآنية

( 133:اآلية النساء)سورة  َّجك مق حق خفمف جفحف مغ جغ مع جع مظ
بها يف أنو القادر ... جاءت ىذه كالدليل عقالقدرة،اإلرادة ك صفيت باتصافو دليل على كجوب 

(4)".اإلغلادعلى اإلعداـ ك 
 

كأنظر ىل فيها دليل ": (، قاؿ 1:اآلية) سورة ادلائدة  َّزي ري ٰى ين ىن ُّ تعاىل:كقولو 
يد احلكم بو ال ما يريده يف بأف ادلعٌت أف ا ػلكم ما ير  أجيب:على أنو ال يأمر إال ٔتا أراد ؟ ك 

 (5)."نفسو

                                                             

 .85 :، صرجع سابقم، شرح اخلريدة البهية يف علم التوحيد ػ(1)
 .101اآلراء الكبلمية البن عرفة التونسي، مرجع سابق، ص:  ػ(2)
 .307ػ306، ص: 1تفسَت ابن عرفة، مصدر سابق، ج ػ(3)
 .60، ص: 2ادلصدر نفسو، ج ػ(4)
 .81ص: اجلزء نفسو، ، ادلصدر نفسو ػ(5)
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 ىف  ُّ:تعاىلو ادلعتزلة أيضا بقول يقوؿ: "كاستدؿحيث  لف ادلعتزلة باستدالذلمؼلاك       

أبطل اإلماـ ابن عرفة استدالذلم بأنو ليس ادلراد ك  ،(205: اآليةسورة البقرة  ) َّيفىقيق
ٍعلو؛ فً  على يعاقبالفساد ك  ا يذُـّ فمعٌت اآلية : ك  ،بل الذـ على ذلك ،حقيقة ابة ٔتعٌت اإلرادة
: " ال حبذا زيد " فاحتجاج ادلعتزلة ّٔا ال اـ : "حبذا زيد " كيف الذـ التاـلقوؿ العرب يف ادلدح الت

 (1).يتم "
يف رده على ادلعتزلة ٔتسألة أف ا ال ػلب الشر كال يريده، حيث ذكر قوؿ  يقوؿ أيضان ك           

  بوجهُت:ه ابن عرفة كردَّ  (2)ال يريده " عتزلة على أف ا ال ػلب الشر ك "كاحتج ّٔا ادل الفخر:
ما يلـز من ك  ،: " ال حبذا زيد "يريد الظادلُت، فهو ذـ ذلم، مثل كا ال :ادلعٌتأنو ليس  األول:

 .ذلك منهم دٍ رً ذمهم على الظلم أف ا مل يي 
ا ال ػلب ظٍلمى " ك تقديره:"  أف ادلستدؿ ّٔا البد أف يضمر فيها مضافان  الوجو الثاني:

 (3).الظادلُت"
) سورة َّمئهئ خئ حئ جئ ُّ :ػ عز كجل ػقولو خبلؿ تفسَته لاإلرادة من يفرؽ بُت األمر ك ك      

ألف ا تعاىل أمره بالسجود،  ؛اإلرادة دليل على أف األمر غَتي (، يقوؿ: " فيو  50: اآلية الكهف
(4).تعاىل أف يكوف يف ملكو ما ال يريد" ،لو أراده لوقعك  ،مل يرده منوك 

 

 صفة الحياة :  ـد 
احلىيىاةي: نىًقيضي اٍلمىٍوًت، كيًتبىٍت يف اٍلميٍصحىًف بًاٍلوىاًك لًيػيٍعلىمى أىف اٍلوىاكى بػىٍعدى اٍليىاًء يف حىدّْ من  حيا

، كىحىكىى اٍبني ًجٍتّْ عىٍن قيٍطريب: أىف أىىل اٍليىمىًن يػىقيوليوفى احلىيػىٍوةي،  كىقًيلى: عىلىى تػىٍفًخيًم األىلفاجلٍىٍمًع، 
ـى ًبوىاكو قػىبػٍلىهىا  ، أىال تػىرىل أىف الى ـً اٍلًفٍعًل ًمٍن حىًيٍوتي فػىٍتحىةه، فػىهىًذًه اٍلوىاكي بىدىؿه ًمنى أىلف حياةو كىلىٍيسىٍت ًببلى

                                                             

 .250، ص: 1ج ،تفسَت ابن عرفة، مصدر سابق ػ(1)
 .241ص: ، 8، جمرجع سابقينظر: التفسَت الكبَت،  ػ(2)
 .364، ص:1تفسَت ابن عرفة، مصدر سابق، ج ػ(3)
 .93، ص: 3ادلصدر نفسو، ج ػ(4)
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حىًييى حىياةن كحىيَّ  ؛اكو كىالصٍّْلوىًة كىالزٍّْكوىةً اٍلًفٍعًل يىاءه؟ كىكىذىًلكى يػىٍفعىلي أىىل اٍليىمىًن ًبكيلّْ أىلف مينػٍقىًلبىةو عىٍن كى 
: كلغة أيخرل حىيَّ كىلًٍلجىًميًع حىييوا، خىًفيفىةه   (1).ػلىٍيىا كػلىىيُّ فػىهيوى حىيّّ، كىلًٍلجىًميًع حىيُّوا، بًالتٍَّشًديًد، قىاؿى

اليت يوصف ّٔا البارم، فإنو إذا قيل فيو تعاىل: ىو حٌي،  : "احلياةالراغب بقولوكيعرفها   
 (2)."فمعناه: ال يصٌح عليو ادلوت، كليس ذلك إاٌل  عٌز كجلٌ 

 قولو سبحانومنها  ،بآم الذكر احلكيمتعاىل يستدؿ ابن عرفة على ثبوت ىذه الصفة           

: " تضمنت يقوؿ ،( 172: اآلية) سورة النساء  َّنثىث مث زث  رث يت ىت نت مت ُّ :كتعاىل

 زث  رث يت ىت نت مت  ُّ : إثبات الصفات ما تضمنو قولو الثالثة:اآلية ثبلثة أمور دينية : ... ك 

(3).العلم كاإلرادة ..."، فإنو يقتضي احلياة كالقدرة ك َّنثىث مث
 

قاؿ  ،الزسلشرمكرد ابن عرفة تعريف ابن العريب كاإلماـ الغزايل ك كيف ٖتديده ذلذه الصفة أ           
 حياةن، كحىيَّ أيضان بتشديد ِتى ػلىٍ  الرجل يى يً : "يقاؿ : حى بن العريب يف شرح األمساء احلسٌتاإلماـ ا

، ك قيل: ىو يّْ جنس احلى كىو ، يُّ بكسر احلاء احليوافعلى كزف فاعل ك احل ًييه كقيل: حا الياء،
ف على محاية ينو بو رلازان ألف بو يستع يى من القبيل مسيّْ  وه ضل احليُّ اختلفوا فيو اختبلفان كثَتان، ك ك  ،احلياة

 ،للجسم فه صٍ ىي ك كاحلياة ك  ،شربو كىو ادلطرك  ،ايى احلى  يً عٍ كرى  بً صٍ كحياة مواشيهم باخلً  ،أنفسهم
ت اإلدراؾ أالعرب إذا ر  كانتك  ،االن اكا فعَّ كاف درَّ ان،  جوىر  كاف ان جسم بالذات؛ تٍ دى جً إذا كي  ضه رى عى 
 .يّّ ىذا حى  :قالت سَّ احلً ك 

 ْتياة، ال أقوؿ إف ا حيّّ  قاؿ بعضهم:كأما الغائب ف الشاىد،يف  من لو حياة احليَّ ك   
كإف قلت عامل بعلم، من ًقبىًل أفَّ التوقيف كرد بذلك يف العلم، كمل يرد بو يف احلياة كالسمع 

 (4)."كالبصر
                                                             

 .211، ص: 14سابق، ج رجعينظر: لساف العرب، م ػ(1)
 .269ادلفردات، مرجع سابق، ص:  ػ(2)
 .75، ص: 2جمصدر سابق، ، تفسَت ابن عرفة ػ(3)
أيب بكر زلمد ابن العريب، ٖتقيق: عبد ا التورايت، أمحد عركيب،  ػى األمد األقصى يف شرح أمساء ا احلسٌت كصفاتو العل ػ(4)

 .  58 ػ57لبناف، ص:  ػدار احلديث الكتانية، بَتكت 



 في تفسير ابن عرفة اتــإللهيدرس ا                                           ثالثالفصل ال

 
200 

 (1).ىو الفعاؿ الدراؾ" يٌ : " احلى قاؿ اإلماـ الغزايلك 
البارئ يف األزؿ حي مدرؾ بنفسو : منها أف باطل بوجوه ابن عرفة بأنوقد رد عليهم ك        

كأف  ،ٔتعٌت مغاير لو كالفعل فكيف يفسر معٌتن  ،أيضا اإلدراؾ معٌت غَت احلياة، ك لمل يفعكصفاتو ك 
يصح الفعل كال ك  ،فيلـز اإلدراؾ إذ ال يصح حي غَت مدرؾ ،الفعلكجود احلياة مصحح لئلدراؾ ك 

ليس لو بلل أنو مل يسبقو موت، كال يعًتيو، ك : احلياة للبارئ ؼلتص ٓتمسة أكصاؼ يلـز ككجوب
 (2).كرطوبة، كال ػلتاج إىل غذاء، فإنو يطعم كىي للعبد بعكس ذلك كلو

ىو على اصطبلح ادلتكلمُت اقي الذم ال سبيل للفناء عليو، ك : "بالبأما الزسلشرم فقد فسر احليٌ 
 (3).الذم يصح ٌأف يعلم ك يقدر"

حيث  ،مستدال بقوؿ ابن عطيةك  ،سلالفا ذلا ،يف لصفة احلياةيعرض ابن عرفة ىذه التعار ك       
َت كاسطة كاجلماد بواسطة بغ لكن احليٌ  ،القدرةكل شيء يصح اتصافو بالعلم ك : " ك يقوؿ

قاؿ ك . ىو باطل: ا حي ال ْتياة، ك اؿ ابن عطية: قاؿ ادلعتزلة كقـو" ق: قاؿ أيضان ك ، (4)احلياة"
 (5).سلم ذلك ينظر فيو": ىو حي كما كصف نفسو، ك كقاؿ قـو ،: حي ْتياةآخركف

: " أراد لوجود فيقوؿكعند كاجب ا ،كيفرؽ ابن عرفة بُت صفة احلياة يف ادلوجودات عمومان 
 مبلزمة ذلا  الدم، كليست الركح ٔتوجبة للحياة ك أف كجود احلياة عند شلازجة الركح للبدف أمر عا

فحدكث  ،...لك يف خلق ا تعاىل ذإظلا العادلية كالقدرية دلن قائم بو العلم كالقدرة، ك كمبلزمة 
صفة تقـو ّٔما عند مقارنتها يف الوجود إظلا ىو أمر عادم خلق ا تعاىل ال أف أحدعلا أكجب 

 (6).ذلك األمر"
                                                             

ب اجلايب، اجلفاف كاجلايب، ادلقصد األسٌت يف شرح معاين أمساء ا احلسٌت، أبو حامد الغزايل، ٖتقيق: بساـ عبد الوىا ػ(1)
 .131ـ ، ص : 1987-1407:  1قربص، ط

 .308، ص: 1تفسَت ابن عرفة، مصدر سابق، جينظر:  ػ(2)
 .300-299، ص: 1الكشاؼ، مرجع سابق، ج ػ(3)
 .308، ص: 1سابق، ج صدرابن عرفة، م تفسَتػ (4)
 .340: ، ص1جمرجع سابق، ، زػ ارر الوجي(5)
 .75، 74، ص: 3ابن عرفة، مصدر سابق، ج تفسَت ػ(6)
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فهي يف  ػ جلعز ك  ػ كما يستدؿ ابن عرفة على صفة احلياة بانتفاء نقيضها عن ا     
شبهها بادلاء يف كونو  ،يقوؿ : "يكوف نعيمها زائبلن مضمحبلن  ،ادلخلوقات معرضة للزكاؿ كالفناء

عنو النبات األخضر الناعم مث يضمحل، فكذلك اإلنساف يوجد بعد أف مل يكن مث  أينزؿ فينش
 (1).ىل الكرب مث ينعدـ"إالشباب مث  إىلتدرج حاالتو من الصغر 

  ىم ممُّ:تعاىلتبارؾ ك  ػ اللة صفة احلياة على أحقية الربوبية بقولوكيؤكد ابن عرفة د

 .(73: اآليةسورة احلج ) َّىهيه مه جه ين ىن من خن حن جن يم
العجز عنو يستلـز العجز عن إغلاد الذرة اد الذباب أخف من إغلاد الذرة، ك ... فإغل":يقوؿ        

على : إف القادر على إغلاد اجلزء ادلكمل يصدؽ عليو أنو قادر ال سيما إذا قلناك  ،من باب أحرل
ألف فعلو حصل كماؿ  ،لذراتلفالقادر على إغلاد احلياة يصدؽ عليو أنو خالق  ،اجلميع
 (2)."الذات

 ،استداللو عليها نستنتج أنو يسلك مسلك األشاعرةصفة احلياة ك لكمن خبلؿ تعريفو            
 ذاىى ثبوت صفة احلياة  _ تبارؾ كتعاىل _ بكونو عادلان كقادران ك فجميع األشاعرة استدلوا عل

مل قادر مريد لنا أف الصانع عا إذا صحَّ يقوؿ البغدادم يف ذلك : "ك  ،زلتول تعريف ىذه الصفة
 (3).كونو حيان"لى  بذلك ع االستدالؿلنا  احلياة شرط يف ىذه الصفات عندنا، صحَّ ك 

 (4).كيقوؿ اجلويٍت:" ال يصح عامل قادر غَت متصف بكونو حيِّا"

 الاالم: صفة ـه 
فاألكؿ  الكاؼ كالبلـ كادليم أصبلف: أحدعلا يدؿ على نطق مفهم،  كلممن الفعل  لغة: أ/     

 كىو كليمي إذا كلمك أك كلمتو. مث يتسعوف فيسموف اللفظة، الكبلـ. تقوؿ: كلمتو أكلمو تكليما
 

                                                             

 .90، ص: 3تفسَت ابن عرفة، مصدر سابق، ج ػ(1)
 .200-199، ص: اجلزء نفسو، ادلصدر نفسو(2)
 .105 ص:، مرجع سابقأصوؿ الدين،  ػ(3)
 .622الشامل، مرجع سابق، ص:  ػ(4)
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   (1)ادلفهمة كلمة، كالقصة كلمة، كالقصيدة بطوذلا كلمة. كغلمعوف الكلمة كلمات ككلما. الواحدة 
كالكلمة تقع على احلرؼ الواحد من حركؼ اذلجاء، كتقع على لفظة مؤلفة من مجاعة 
حركؼ ذات معٌت، كتقع على قصيدة بكماذلا كخطبة بأسرىا. الكلمة القصيدة بطوذلا. كتكلم 

ا ككلمو كبلما، جاؤكا بو على موازنة األفعاؿ، ككادلو: ناطقو. ككليمك: الذم الرجل تكلما كتكبلم
 (2)يكادلك.

 ب/ اصطالحاا:       
عرب عنها نظم ما  ،سلربىل، كىو ّٔا آمر كناه ك صفة أزلية قائمة بذاتو تعا :"الكبلـ  ىو

 (3)."اإلصليلسلو كالقرآف كالتوراة ك أكحاه إىل ر 
كىذا يف معرض  تعاىل،ىو كبلـ ا و ذلا على أف الكبلـ من القرآف ك يف إثبات يعتمدك             

 (. 172 :اآلية النساء) سورة  َّنثىث مث رثزث يت ىت نت مت  ُّ تعاىل:تفسَته لقولو 
كالثالثة إثبات  ،: نفي الولدكالثانية ،أحدىا إثبات الوحدانيةدينية: تضمنت اآلية ثبلثة أمور        

فإنو يقتضي احلياة كالقدرة  َّنثىث مث زث  رث يت ىت نت ُّالصفات ما تضمنو قولو تعاىل : 
 (4).ىو كبلـ ا ..."فإف ىذا من القرآف ك  ،ثبات الكبلـإ فاقتضت اآلية أيضان  ،كاإلرادة العلمك 

ىذا ادلعٌت ثابت ك  األلوىية،ىداية السبيل عبلمة على كيرل أف كجود الكبلـ عبلمة ك              
 َّحسخس جس مخ ُّ ىذا عند تفسَته لقولو تعاىل:ك  إذلا،يف الرسل فيلـز أف كل كاحد منهم 

عادهتم غليبوف بأف اآلية دلت على أف عدـ .. ك ".: حيث يقوؿ ،(148: اآليةسورة األعراؼ )
؛ األلوىيةى عدـ األلوىية ثبتت ف؛ ألنو إذا انتعدـ الكبلـ كعدـ اذلداية ادللزـك كىوالكبلـ نفي 

                                                             

 .131، ص: 5مقاييس اللغة، مرجع سابق، ج ػ(1)
 .524، ص: 12سابق، ج مرجعلساف العرب،  ػ(2)
 .124كربل اليقينيات الكونية، مرجع سابق، ص :   ػ(3)
 .75، ص: 2تفسَت ابن عرفة، مصدر سابق، ج ػ(4)
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ألنو ال  ،اذلداية، كال يلـز من نفي ادللزـك نفي البلـزبتت لو األلوىية ثبت لو الكبلـ ك فكل من ث
(1).؛ أم ال يلـز من ثبوت الكبلـ ثبوت األلوىية "نفي عدـ الكبلـ نفي عدـ األلوىيةيلـز من 

 

بالسمع،  رلاؿ إلثباهتاال تثبت  تعاىل عن طريق العقل ك  كيرل ابن عرفة أف ىذه الصفة       
بلزـك الصدؽ  ،( 27: اآليةالفتح سورة ) َّ حت جت هب ُّ كقد فسر ابن عرفة قولو تعاىل:

  السمع ألف حصوؿ العلم بذلك، قالوا: ال يصح أف يكوف طريقو السمع؛لكبلـ ا تعاىل ك 
 .كرفيلـز الدي  ،صحتوفة على إثبات الكبلـ ك متوقف على صحة الرسالة، كالرسالة متوقّْ 

: ، أما السمع فإف قلناأجابوا بأف مستنده أمراف: إما السمع على أحد تقريرين، أك العقل مطلقان ك 
ألف السمع ال  ،ؽ عبدم " مل غلز إثبات ذلك بالسمعدى " صى  قوؿ ادلرسل إف ادلعجزة تتنزؿ منزلة

كادلعجزة راجعة للكبلـ  ،ف على ادلعجزةؽ الرسوؿ متوقّْ دٍ صً ؽ الرسوؿ، ك دٍ ر صً يثبت إال بعد تقرُّ 
 .الشيء على نفسو في ألهنا ٔتنزلتو، فيلـز توقُّ 

فيصح إثبات الكبلـ  ،أما إذا مل تتنزؿ منزلة " صدؽ عبدم " على حد قوؿ ابن عرفة      
دليل صدقي أف يتحرؾ ذلك "حجة ىؤالء أف ادلخرب عن ادللك بأمره ٔتحضره يقوؿ: ك  ،بالسمع
قو يف ذلك اخلرب مجيع فإنو يصدٌ  ،ىو ساكتفيفعل ذلك ك  ،أك يقعد ،أك يقـو ادللك ،الساتر

 (2)".من ال ينزذلا منزلتوك  ،عبدم " ؽى أك ادلعجزة منهم منزلة " صدى  األمارةؿ تلك من ينزّْ  ،احلاضرين
 : قائم على ػ تبارؾ ك تعاىل ػأما األشاعرة فقد ذىبوا إىل القوؿ بأف كبلـ ا 

 ...ناه ك سلربآمر ك  ّٔاىو قدؽلة أزلية زائدة على الذات، ك  صفة ىوالكبلـ النفسي ك  :أولا 
مدلوؿ الكبلـ النفسي من ألفاظ  ىوك  ،ىو حادث كسللوؽ  تعاىلالكبلـ اللفظي ك  :ثانياا 

 (3)عبارات.ك 

                                                             

 .255، ص: 2تفسَت ابن عرفة، مصدر سابق، ج ػ(1)
 .100-99ص:  ،1ج ػ ينظر: درر ادلعرفة، مرجع سابق،(2)
كادلنتسبُت إليو يف العقيدة، أبو بكر ادلوصلي، دار الكتاب العريب، بَتكت ػ شعبة العقيدة بُت أيب احلسن األشعرم ينظر:  ػ(3)

 .197ـ، ص: 1990 -ىػ 1410:  1لبناف، ط
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ادلعتزلة ػلدد حقيقة ىذا اخلبلؼ حيث يرل أف ك  ،كغَته من األشاعرة فهو ؼلالف ادلعتزلةك         
تصوره يف الكبلـ القدمي األزيل لذلك نالكبلـ النفسي كضلن نقوؿ: " كبلـ النفس مسموع ك ينكركف 

 (1).ىم ينكركنو"ك 
 مت خت  حت جت ُّ :ىذا عند تفسَته لقولو تعاىلموقف ادلعتزلة من صفة الكبلـ ك  أيضان  ذكرك          

كبلـ النفس القدمي نفوف  ألف ادلعتزلة ي ،اعتزاؿقاؿ: "ىذا  ،( 59:اآلية) سورة آؿ عمراف َّ هت
(2).يردكنو إىل سرعة التكوين فقط "األزيل ك 

 

  حت ُّ :سبحانو تعاىل عند قولوبأف موسى قد مسع كبلـ ا القدمي،  ؤكدابن عرفة يك        

أم أزاؿ احلجب ادلانعة من مساع الكبلـ القدمي  ":(، قاؿ 143: اآلية عراؼسورة األ)َّخت
فهو يثبت الكبلـ النفسي مؤكدان (3)،ذلذا أدركو الكبلـ القدمي "ك ، فسمعو أك خلق لو مسعان  ،األزيل

يصح عندنا مساعو كما مسع موسى كبلـ ا القدمي بأنا نثبت الكبلـ النفسي، ك : "ذلك بقولو
 (4).ليس بصوت كال حرؼ"ك األزيل، 
 َّحن جن يم ىم مم خم ُّ قاؿ تعاىل:  القدمي،كيشرح يف موضع آخر حقيقة الكبلـ       

تحيل فيو النزكؿ ألنو ليس أما الكبلـ القدمي األزيل فيسقاؿ : "... ك  ،(1: اآلية )سورة الرعد
 ،األصوات ادلنزلة انعدمت ببل شك من اللوح افوظكتلك األحرؼ ك  ،ال حرؼبصوت ك 

لو بقيت ىي بنفسها دلا صدؽ الكبلـ ٔتا يلقى ك  ،كإظلا بقي اللوح افوظ ككجدت عند النيب
(5)".ا نزلتفيها أهن

 

لؤلشاعرة  ٘تامان  الذم طلرج بو من خبلؿ ٖتديد ابن عرفة لصفة الكبلـ أنو كاف موافقان ك            
 للنتائج اليت توصلوا إليها يف ىذه ادلسألة . مرددان  ادلاتريديةك 

                                                             

 .314: ص: 1تفسَت ابن عرفة، مصدر سابق، ج ػ (1)
 .365: ص:اجلزء نفسوادلصدر نفسو،  ػ(2)
 .249، ص: 2ػ ادلصدر نفسو، ج(3)
 .274، ص: 1ػ ادلصدر نفسو، ج(4)
 . 413، ص: 2، جادلصدر نفسوػ (5)
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 السمع و البصر: ـو 
.  السُّْتي       كىاٍلًميمي كىاٍلعىٍُتي أىٍصله كىاًحده، كىىيوى إًينىاسي الشٍَّيًء بًاأٍليذيًف، ًمنى النَّاًس كىكيلّْ ًذم أيذيفو

: مسىً  عيوي يف النَّاًس، أىٍم ًصيتيوي. . يػيقىاؿي قىٍد ذىىىبى مسٍ ٍمعي: الذٍّْكري اجلٍىًميلي ٍعتي الشٍَّيءى مسىٍعنا. كىالسَّ تػىقيوؿي
ٍعتيوي لًييتىكىلَّمى بًًو. كىيػيقىاؿي مسىىا  ٍعتي بًالشٍَّيًء، ًإذىا أىشى  (1)ًع ٔتىٍعٌتى اٍستىًمٍع. كىيػيقىاؿي مسًى

ًف: أىحىديعليىا اٍلًعٍلمي بًالشٍَّيءً  كقاؿ أيضان          : ىيوى بىًصَته بًًو.  ؛بىصىرى اٍلبىاءي كىالصَّادي كىالرَّاءي أىٍصبلى يػيقىاؿي
ًذًه اٍلبىًصَتىةي، . كىًمٍن ىى  كىالٍبىًصَتىةي التػٍُّرسي ًفيمىا يػيقىاؿي

: رىأىيٍػتيوي لىٍمحنا بىاًصرنا، أىٍم: نىاًظرن          ا كىاٍلبىًصَتىةي: الٍبػيٍرىىافي. كىأىٍصلي ذىًلكى كيلًّْو كيضيوحي الشٍَّيًء. كىيػيقىاؿي
: بىصيٍرتي بًالشٍَّيًء: ًإذىا ًصٍرتى بًًو بىًصَتن   (2)ا عىاًلمنا، كىأىٍبصىٍرتيوي: ًإذىا رىأىيٍػتىوي.بًتىٍحًديقو شىًديدو. كىيػيقىاؿي

 بادلسموعات،"صفة السمع ٗتص العلم  بقولو:عرؼ ابن عرفة صفيت السمع كالبصر        
 (3).العلم عاـ يف اجلميع "كالبصر ؼلص العلم بالبصريات ك 

 ،الذكر احلكيم من خبلؿ آم  ػ تعاىلتبارؾ ك  ػلقد أثبت ابن عرفة ىاتُت الصفتُت             

(، 11: اآلية)سورة الشورل َّ حي جي  يه مهىه جه ين ُّجل :من ذلك قولو عز ك ك 
فقد أفادت ىذه اآليات ، ( 4:اآلية) سورة األنبياء َّ زت رت يب ُّ  :قولو سبحانوك 

عند ادلخلوقات  إال أف ىاتُت الصفتُت موجودة أيضان  ػ جلعز ك  ػ القرآنية ثبوت ىاتُت الصفتُت 
البصر ال يدرؾ ك  ،هات الستاجلف السمع يدرؾ بو اإلنساف الصوت من إحيث  ،منها اإلنسافك 

(4). كلذلك قدـ ألنو أشرؼ ،بو إال ما يقابلو فقط
 

ذلك عند ك  ،عترب أف البصر أشرؼ من السمعالبصر كاقارف ابن عرفة بُت صفيت السمع ك ك        
 (78:اآلية النحلسورة )َّ  مغ جغ مع جع  مظ  ُّ  :تفسَته لقولو تعاىل

                                                             

 .102، ص: 3، مرجع سابق، جمقاييس اللغةينظر: ػ (1)
 .269، ص: 1ػ ادلرجع نفسو، ج(2)
 .159، ص: 3ػ تفسَت ابن عرفة، مصدر سابق، ج(3)
 .339، ص: 2ج ،ادلصدر نفسوينظر: (ػ 4)
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السمع، اسة ح  ؼ السمع بأف الوحي ادلنزؿ على النيبٌ فاحتج من شرَّ  ؛فاختلفوا أيهما أشرؼ
ال يرل ..، كاحتج من شرؼ البصر على ا مشى يف الظلمة ادلختلطة يسمع ك ألف اإلنساف إذك 

ينظر يف داللتو عليو ألف اإلنساف إذا مسع كبلما فبل بد أف  ،بأف السمع ال يستقل بنفسو ،السمع
ىي كىم بأبصارىم يف الدار اآلخرة ك  ،فالبصر يتعلق بو رؤية ادلؤمنُت االلتزاـ.دلطابقة كالتضمن ك با

(1).اعتبارأشرؼ بكل 
 

" حاسة البصر أفضل من  بقولو:يستدؿ ابن عرفة على أف البصر أشرؼ من السمع ك          
 (2).كمل ػلظ بالرؤية" ،أكـر بسماع الكبلـ األزيل ػ عليو السبلـ ػ حاسة السمع بدليل أف موسى

البغدادم عن  يعربّْ دكف تأكيل، ك  ػ تعاىلتبارؾ ك  ػقد أثبت األشاعرة ىاتُت الصفتُت  ك       
ّٔا مجيع ادلسموعات من ىو يسمع ك  ،: أف مسعو صفة أزليةأصحابنا" قاؿ رأيهم يف ذلك بقولو:

 (3).مل يزؿ رائيا لنفسو"ادلرئيات ك ة أزلية يرل ّٔا مجيع برؤي راء... أف ا  ،الكبلـاألصوات ك 
حي يصح اتصافو  كلو تعاىل حي، ك كاستدلوا عقبل على ثبوت ىاتُت الصفتُت بأنَّ            

علا من ك  ،العمىكىو الصمم ك  ،من صح اتصافو بصفة اتصف ّٔا أك بضدىابالسمع كالبصر، ك 
 (4)البصر.نع اتصافو ّٔما، فوجب لو السمع ك صفات النقص، فامت

ىذا ما يؤكده ابن ك  ،اإلدراؾيرجع إىل العلم ك  ٔتالوا ىاتُت الصفتُت أما ادلعتزلة فقد أكٌ             
 (5)العليم. العلم فبل فرؽ عنده بُت السميع ك من أف الزسلشرم يرد صفة السمع لصفة عرفة 

البصر صفتاف متغايرتاف صفة السمع ك  :يرد عليهم بأفأقواذلم مث يناقشها ك  بإيرادكعادتو يقـو ك 
  (6).التغاير لفظي ال معنوم" فقاؿ:الصحيح عندنا ادلخالفة ال التغاير  لو:لصفة العلم، قيل 

                                                             

 .39، ص: 3، جتفسَت ابن عرفة، مصدر سابقػ (1)
 .408ص:  ،اجلزء نفسوػ ادلصدر نفسو، (2)
 .97، 96 سابق، ص:ػ أصوؿ الدين، مرجع (3)
 .292 ص:مرجع سابق، ادلواقف يف علم الكبلـ، ينظر: (ػ 4)
 .274، ص: 1تفسَت ابن عرفة، مصدر سابق، جينظر:  ػ(5)
 .35ص:  اجلزء نفسو، ،ادلصدر نفسو ػ(6)
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أما عند مشاؼلنا البغداديُت ىو أنو "ك  فقاؿ: ،ادلعتزلةكقد ذكر القاضي عبد اجلبار رأم          
 (1)."تعاىل مدرؾ للمدركات على معٌت أنو عامل ّٔا 

كاستدؿ ادلعتزلة كذلك على صفيت السمع كالبصر بكونو تعاىل حيان، إذ يقوؿ القاضي عبد         
اجلبار: " أما الذم يدؿ على أف ا تعاىل مسيع بصَت مدرؾ للمدركات، ىو أنو حي ال آفة بو، 

 (2).كادلوانع ادلعقولة مرتفعة، فيجب أف يدرؾ ادلدركات"
رجعوف ىاتُت كالبصر، ؼلالف ابن عرفة مذىب ادلعتزلة الذين يي يف تأكيل حقيقة السمع ك          

 ىل مل خل ُّ يظهر رأيو بوضوح عند تفسَته لقولو تعاىل: ك  ػ تعاىلتبارؾ ك  ػالصفتُت إىل علمو 

 ( . 181:  اآلية ) سورة آؿ عمراف  َّجنحن يم ىم مم خم حم جم يل
أهنا مغايرة لصفة  مذىبناثبات صفة السمع  تعاىل، ك إ:" اآلية دالة على قاؿ ابن عرفة

 (3).ادلعتزلة يقولوف إهنما شيء كاحد"ك  ،العلم
 ( . 4 :اآلية األنبياء) سورة َّ زت رت يب ُّ تعاىل:كيف تفسَت قولو       

أما باعتبار ع لصفة العلم باعتبار ذاتيهما، ك دليل على مغايرة صفة السم "ىذاعرفة: قاؿ ابن 
 (4).بادلسموعات ... " اخلصوصية فهما متغايراف ألف السمع ؼلص العلم

 مغ جغ مع جع مظ حط مض خض  ُّ أما صفة البصر فقد فسر ابن عرفة قولو تعاىل:          

(  61 :اآلية يونس) سورة َّجلحل  مك لك خك حك جك مق حق مف خف جفحف
إال فرؤية ا ك  العصياف،و أزجر لو من أف تنهاه عن ا يراؾ ؟ ألنٌ ا ك أتعصي  كقولك:ىذا  قاؿ: "

 (5).و"ٍعلً تعليقها ْتالة العصياف تنفَت للعاصي عن فً ك  قدؽلة،تعاىل سابقة 

 

                                                             

 .168شرح األصوؿ اخلمسة، مرجع سابق، ص:  ػ(1)
 .168ادلرجع نفسو، ص:  ػ(2)
 .449، ص: 1سابق، ج صدرتفسَت ابن عرفة، م ػ(3)
 .159، ص: 3، جادلصدر نفسو ػ(4)
 .347، ص: 2، جادلصدر نفسوػ (5)



 في تفسير ابن عرفة اتــإللهيدرس ا                                           ثالثالفصل ال

 
208 

  الخبريةالصفات  الثاني: لمطلبا
أما القسم نساف اإلؽلاف ّٔا، كاليت يتعُت على كل إلقد مت احلديث عن صفات ادلعاين              
 كاالستواءكاليت ذكرىا ابن عرفة يف تفسَته   ،ربيةلصفات اإلذلية فهي الصفات اخلالثاين من ا

 الصفات.غَتىا من آّيء كالنزكؿ ك كاإلتياف ك 
 :كقد أشار ابن عرفة دلعٌت الوجو يف حق ا تعاىل كذلك ٔتعرض تفسَته لقولو تعاىل أــ الوجو:

غالب االستعماؿ أف الوجو : "(27)سورة الرمحن اآلية:َّ رت يب ىب نب مب زب  ربُّ 
سىجىدى "إظلا يعرب عن الذات عند إرادة التشريف، فيعرب عنها بأشرؼ األشياء كيف حديث مسلم 

كىٍجًهي لًلًَّذم خىلىقىوي 
(1)".(2)  

 يل ىل مل خل ُّ  عند تفسَته لقولو تعاىل: أكؿ ابن عرفة صفة اليدين بالقدرة ب ـــ اليدين: 

بارة عن ٖتقيق ادللك، ألف اليد يف عرؼ (ع1اآلية:) سورة ادللك  َّ يم ىم مم خم حم جم
 .اإلحاطة بادللك كاالستيبلء اٍسًتعىارىةه، كقاؿ الزسلشرم: رلاز عن اآلدميُت ىي آلة التملك فهي

يف القرآف تارة باإلفراد  ككقع التعبَت عن اليد أىل السنة أف يراد باليد القدرةكػلتمل على مذىب 
ت: أفردت، كإف ، ككجهو أنو إف كثرت متعلقات القدرة مجعت، كإف قلٌ ية كتارة باجلمعنكتارة بالتث

(3)."توسطت ثنيت
 

الصفة يف كثَت من آم الذكر احلكيم، منها ما جاء يف قولو تعاىل: كردت ىذه ــ العين: ج 
و مجع ىنا األعُت، كيف سورة ط( :"48سورة الطور اآلية:) َّ جنحن مم خم حم جمُّ 

كاخلطاب ىنا لنبينا  ،عليو السبلـكاجلواب أف اخلطاب ىناؾ دلوسى  )كىلًتيٍصنىعى عىلىى عىٍيًٍت(،

 خن ُّ  كيقوؿ أيضان عند تفسَته لقولو عز كجل:(4)."كاجلمع زيادة يف حفظو كتعليمو  ،زلمد

                                                             

 .1/534(، 771، رقم) باب الدعاء يف صبلة الليل كقيامو ،صبلة ادلسافرين كقصرىاأخرجو مسلم يف صحيحو، كتاب  ػ(1)
 .ػ266، ص: 4ػ تفسَت ابن عرفة، مصدر سابق، ج(2)
 .256ص:ادلصدر نفسو، اجلزء نفسو، ػ (3)
 .90: ص، ادلصدر نفسو، اجلزء نفسوػ (4)
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مجع األعُت، كقاؿ يف طو )كىلًتيٍصنىعى عىلىى عىيًٍت( (:"37) سورة ىود اآلية: َّ جه  هن من
أف الفلك ىنا حفظ لنوح كلقومو، فلذلك مجع األعُت كاحلفظ يف طو دلوسى  :فأفرد اجلواب

 (1)."فقط
كادلفهـو من كبلـ ابن عرفة أنو يؤكؿ معٌت العُت باحلفظ كالعناية لشخص النيب عليو الصبلة      

 كقومو. وح عليو السبلـنكالسبلـ أك جلماعة كىم 
 :  الستواء ـ د

 ،بكذاقوؿ استول الشيء مع كذا ك كذا ك تقولك سىوَّيٍتو فاستول، ك ـز من االستواء فعل ال لغة :
.  قوذلم للغبلـ إذا مت شبابو فقد استول كتىساكىًت األيموري كاٍستػىوىٍت كسىاكىٍيتي بػىيٍػنػىهيمىا أىم سىوٍَّيتي

نػىهيمىا كسىوَّ  اثىبل. كسىوَّيٍػتيو بًًو كسىاكىٍيتي بػىيػٍ ٍيئىاًف كتىسىاكىيىا: ٘تى ٍيتي كسىاكىٍيتي الشيءى كسىاكىٍيتي كاٍستػىوىل الشَّ
ٍيئػىٍُتً ًإذىا عىدٍَّلتى بيًنهما  : سىاكىل الشيءي الشيءى ًإذىا عادىلىو. كساكىٍيتي بُتى الشَّ بًًو كأىٍسوىيٍػتيو بًًو كىيػيقىاؿي

فه سىوىاءه أىم ميتىساكياف، كقػىٍوـه سىوىاءه ألىنو مىٍصدىره الى ي : فبلفه كىفيبلى   (2).ثىٌت كىالى غليٍمىعي كسىوٍَّيت. كىيػيقىاؿي
ىي من أعظم الصفات اليت ية الفعلية الثابتة  تعاىل، ك االستواء صفة من الصفات اخلرب ك 

كىو سبحانو كتعاىل مستو على عرشو  استوائو على عرشو.ىل على خلقو ك تثبت علو ا تعاتبُت ك 
ال ٗتفى عليو  ،حركاهتم كسكناهتميرل ك ، يسمع أقواذلمعاؿ على خلقو بائن منهم، يعلم أعماذلم ك 

 (3).منهم خافية
لقد جاء إثبات صفة االستواء  تعاىل يف كتابو العزيز من خبلؿ عدة آيات قرآنية نذكر ك         

   :منها
 لك اك يق ىق  يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ُّ قولو تعاىل:       
سورة ) َّ نت زتمت رت يب ىب ُّ تعاىل :  ولو ق أيضان ك  ،( 54) سورة األعراؼ : َّ مك
 ىث نث ُّ :قد اختلفوا يف تأكيل قولو تعاىل، ك من اآليات القرآنيةغَتىا ( ك  3: اآلية يونس

ادلشبهة أف زعمت ك  ،" فزعمت ادلعتزلة أنو ٔتعٌت استوىل( 5: اآلية طو سورة) َّ ىف يث
                                                             

 .356، ص:2، جتفسَت ابن عرفة، مصدر سابقػ (1)
 .410، ص: 14ػ لساف العرب، مرجع سابق، ج(2)
 .224، مرجع سابق، ص: ػ ينظر: شعبة العقيدة(3)
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أما األشاعرة فمنهم من يقوؿ أف آية  ،على العرش ٔتعٌت كونو شلاسا لعرشو من فوقو اءهاستو 
منهم من قاؿ أف استواءه على العرش فعل الذم ال يعلم تأكيلو إال ا، ك  االستواء من ادلتشابو

أما ابن عرفة فقد فسر ىذه اآلية  (1)،ىذا قوؿ أيب احلسن األشعرمك  ،أحدثو يف العرش مساه استواء
اختار عز الدين بن عبد هر، ك االستواء إىل معٌت القأكلو ابن عطية بوجوه أحدىا صرؼ تبقولو: " 

(2).السبلـ عدـ تكفَت من يقوؿ باجلهة"
 

يف مسائل كثَتة،  هءراآقد أكرد عرفة كعادتو متأثر بابن عطية، ككثَتا ما يأخذ أقوالو، ك  بنكا  
 أك بالعرض دكف تعليق.  ،الًتجيحموقفو منها يتسم إما بادلوافقة ك كاف ك 

 اإلتيان : ــ  ـى
: أىيتىى مشتق من الفعل   :لغة        فه إًتٍػيىاننا كىأىتٍػينا كىأىتٍػيىةن كىأىتٍػوىةن كىاًحدىةن، كىالى يػيقىاؿي : أىتىاين فيبلى تػىقيوؿي

 (3).إًتٍػيىانىةن كىاًحدىةن 
 (4).آّيء  :كاإلتياف 

آّيء كالنزكؿ، من الصفات الفعلية اخلربية الثابتة  تعاىل حقيقة، على الوجو الذم صفة اإلتياف ك 
  (5)عظمتو.يليق ّتبلؿ ا تعاىل ك 

: منها قولوك عدة مرات  ػ تعاىلتبارؾ ك  ػ آّيء ت اآليات القرآنية صفة اإلتياف ك أثبت         
 خل ُّ : كجل كقولو عز(،  210: اآلية) سورة البقرة  َّ  خف حف جف مغ جغ معُّ 

(، 158)سورة األنعاـ: َّ مه من خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل

: اآلية ) سورة الفجرَّ خم حم جم هل مل حل جل  مك لك خك جكحك ُّ : كقولو تعاىل
 .(  1:اآليةسورة النحل )َّىفيف يث ىث نث مث ُّ كجل:  كقولو عز ،( 21-22

                                                             

 .113 ،112ص: سابق،مرجع  البغدادم،أصوؿ الدين، ينظر:  ػ(1)
 .137، ص: 3تفسَت ابن عرفة، مصدر سابق، ج ػ(2)
 .50، ص: 1جمقاييس اللغة، مرجع سابق، ػ (3)
ىػ 1420: 5لبناف، طػ  تار الصحاح، زين الدين الرازم، ٖتقيق: يوسف الشيخ زلمد، ادلكتبة العصرية، بَتكتسلينظر:   ػ(4)
 . 13: ـ، ص1999 -
 .249سابق، ص:  شعبة العقيدة، مرجع ينظر: ػ(5)
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 جف مغ جغ مع ُّ ذلك عند تفسَته لقولو تعاىل: يثبت ابن عرفة صفة اإلتياف، ك            

من  " أف ادلنظور إليو ىنا ىو اإلتياف ادلفهـو يقوؿ:(،  210: اآلية)سورة البقرة  َّ خف حف
ادلعاين ال ترل بوجو إال اف معٌت من ادلعاين ألنو مصدر، ك اإلتيعاىل: " إال أف يأتيهم ا "، ك قولو ت

(1). "الوجود مصحح للرؤيةك  اجلواز العقلي، لكوهنا موجودة،باعتبار 
 

إما ك  ،ىو يوافق األشاعرة يف تأكيلهم لصفة اإلتياف، فادلراد باإلتياف إما إتياف أمر اك            
 (2)إتياف آيات ا. 

يقوؿ الزسلشرم : "  ،األشاعرة يوافقوف ادلعتزلة الذين سبقوىم إىل تأكيل ىذه الصفةك             
غلوز أف يكوف ادلأيت ك  ،: " جاء بأسنا "أمره كبأسو كقولو: "كيأيت أمر ربك " كقولوف ا، إتياف إتيا

 (3)ف يأتيهم ا ببأسو أك بنقمتو".ٔتعٌت أ ،بو زلذكفا
 الغضب :  ـ و

من الفعل غضب الغُت كالضاد كالباء أصل صحيح يدؿ على شدة كقوة. يقاؿ: إف الغضبة:   لغة:
اشتق الغضب، ألنو اشتداد السخط. يقاؿ: غضب يغضب غضبا،  الصخرة الصلبة. قالوا: كمنو

 (4)كىو غضباف كغضوب. كيقاؿ: غضبت لفبلف، إذا كاف حيا كغضبت بو، إذا كاف ميتا.
 (5)ًضدُّ الٌرضىا.كالغضب   

منها قولو  ،يف كثَت من آم الذكر احلكيم ػ سبحانو ك تعاىل ػ قد نيًسبى الغضب إىل ا          

)سورة النساء َّ زي ري ٰى ين ىن نن من  زن  ُّ سبحانو ك تعاىل : 

                                                             

 .253، ص: 1ػ تفسَت ابن عرفة، مصدر سابق، ج(1)
 .256ينظر: شعبة العقيدة، مرجع سابق، ص: ػ (2)
 . 253: ص: 1ينظر: الكشاؼ، مرجع سابق، ج(ػ 3)
 .428، ص: 4ػ ينظر: لساف العرب، مرجع سابق، ج(4)
مؤسسة الرسالة للطباعة كالنشر كالتوزيع، بَتكت ػ لبناف، (ػ القاموس ايط، الفَتكز آبادم، ٖتقيق: زلمد نعيم العرقسوسي، 5)

 .120ـ، ص: 2005 -ىػ  1426: 8لبناف، ط
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: اآلية ) سورة آّادلة َّ ىق يف ىف  يث ىث نث مث زث رث   ُّ كقولو تعاىل  ،( 93: اآلية
 (. 90 :اآلية البقرة) سورة َّيترث ىت نت زتمت  ُّ كجل:كقولو عز  (، 14

للتأدب معو،  ػ عز كجل ػ اابن عرفة يرل أف حقيقة ىذه الصفة ال تنسب إىل ك              
عدـ عاـ إليو ك : " قصد التنبيو على التأدب مع ا تعاىل بنسبة اإلنصرح بذلكيفوجب تأكيلها، ك 

الغضب إليو على معٌت  ادلفعوؿ الذم مل يتم فاعلو، فلم ينسب فظنسبة الشر إليو، بل أتى بو بل
العادة يف مقاـ التأدب أف ينسب إف كاف ىو الفاعل ادلختار لكل شيء لكن جرت الفاعلية ك 

 (1).للفاعل اخلَت دكف الشر"
 خص  ُّ : إذ يقوؿ عند تفسَته لقولو تعاىل ،وضح ابن عرفة معٌت صفة الغضبيك            

( قاؿ:" كىو 28: اآلية) سورة زلمد  َّ مظ حط  مض خض حض جض مص
ا تعاىل ادلوجبات  أف يكوف ادلعٌت اتبعوا منهياتبعوا ما أراد كقوعو من العذاب، ك اتعذابو، ك 

راجع إلرادتو من العبد ادلعصية غضب ا تعاىل إما : " ك يقوؿ أيضان ك (2)،إليقاع السخط ّٔم"
(3).ادلعصية يف قلبو ىذا عندنا "أك راجع خللقو الكفر ك  ،الكفرك 

 

تأكيلهم لصفة الغضب، فقد محلوا صفة الغضب على اإلرادة يذكر موقف ادلعتزلة ك ك      
 أراده؛ال تعاىل مل ؼللق الشر ك  منو، ألهنم يقولوف أف ا االنتقاـكعند ادلعتزلة راجع إلرادتو ك " قائبلن:

  (4).ككافقونا يف الداعي أنو سللوؽ  تعاىل"
:" فإف قلت ما ، حيث يقوؿ الزسلشرميل صفة الغضبادلعتزلة يف تأك  كيذكر ابن عرفة رأم        

إنزاؿ العقوبة ّٔم، ك أف يفعل ّٔم ما ك  ،من العصاة االنتقاـمعٌت غضب ا ؟ قلت : ىو إرادة 
 (5).بفعلو ادللك إذا غضب على من ٖتت يده"

                                                             

 .38، ص: 1تفسَت ابن عرفة، مصدر سابق، ج ػ(1)
 .28، ص: 4، جادلصدر نفسو ػ(2)
 .38، ص: 1ادلصدر نفسو، ج ػ(3)
 ادلصدر نفسو، اجلزء نفسو، الصفحة نفسها. ػ(4)
 .17، ص: 1سابق، ج الكشاؼ، مرجع ػ(5)
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 : الرضى ـ ز
تقوؿ رضي يرضى راء كالضاد كاحلرؼ ادلعتل أصل كاحد يدؿ على خبلؼ السخط. ال لغة: ـ 

 ،رضي عنو (1)،رضوافنو رضى. كىو راض، كمفعولو مرضي عنو. كيقاؿ إف أصلو الواك ألنو يقاؿ م
: ... كأرضاه ،فهو راض من رضاة ،ًضدُّ سىًخطى  ،مىٍرضاةن كيضىمَّاف، ك  ،رضوانان ك عليو يرضى رًضان ك 

 (2).رىًضيتيوي"ك  ،ترٌضاه: طلب رضاهكاسًتضاه ك  ،أعطاه ما يرضيو
أك لصفة  ،: "الرضا إما راجع لئلرادة القدؽلة األزليةحدد ابن عرفة حقيقة ىذه الصفةك        

: كقيل فقولو تعاىل: " كال يرضى لعباده الكفر " فقاؿ ،الفعل باعتبار اإلبراز من العدـ إىل الوجود
 (3)."كوف يف ملكو ماال يريديتعاىل أف  ،ادلراد ال يرضاه حكما شرعيا بل يرضاه يف األزؿ

يقوؿ سبحانو  إذ ػ عز كجل ػقد كردت ىذه الصفة يف القرآف الكرمي منسوبة إىل ا ك       

 َّ ُّ يقوؿ عز كجل : (؛ ك  8: اآليةنة ) سورة البيٌ  َّىبيب نب مب زب رب ُّ  : كتعاىل

 نت زتمت رت يب نبىب  مب زب رب يئ نئىئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ

 مئ هي مي خي ُّ: كيقوؿ عز كجل ( 22: اآلية) سورة آّادلة َّ  مث زث رث يت ىت

ذكرت  غَتىا من اآليات القرآنية اليت( ك  119:  اآلية ) سورة ادلائدةَّ مث هت مت مبهب هئ
 .ىذه الصفة

كفعل  ،لو تعظيمان ك  أضيف إليو الرضواف تشريفان  ػ تبارؾ ك تعاىل ػيرل ابن عرفة أف ا ك 
 (4).كَت السخط للتعظيمنتف ،كإبعاد الشر عنو ،تعظيمان  تعاىل يف إضافتو إليوك  السخط منو تأدبان 

 
 

                                                             

 .402، ص: 2مقاييس اللغة، مرجع سابق، ج ػ(1)
 .1288القاموس ايط، مرجع سابق، ص: ينظر:  ػ(2)
 .88، ص: 1سابق، ج صدرتفسَت ابن عرفة، م ػ(3)
 .88ص: اجلزء نفسو، ، ادلصدر نفسو ػ(4)
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 الرحمة : ـ ح
، كادلٍرمحىىةي ًمثٍػليوي، كىقىٍد رىمًحٍتيوي كتػىرىمحٍَّتي عىلىٍيًو. الرَّمٍحة لغة: كتىراحىمى القوـي: رىًحمى بػىٍعضيهيٍم : الرّْقَّةي كالتػَّعىطُّفي

ٍغًفرىةي  .  بػىٍعضنا. كالرَّمٍحىةي: اٍلمى  (1)الرًقَّة، كاٍلمىغًفرىةي، كالتػَّعىطُّفي
ابن عرفة بأهنا "أخص من الرأفة، فإذا أطعمت فقَتين، أحدعلا مشرؼ على  حددىاك      

 (2)رأفت على الثاين. رمق، يصدؽ عليك أنك رمحت األكؿ ك اذلبلؾ، ك اآلخر معو بعض 

 َّحيخيُّ  عند تفسَته لقولو تعاىل:  ،فالرمحة أخص من الرأفة ككضح الفرؽ بينهما       
ىاتاف الصفتاف مهما ترتبا يف الذكر، كانت الرأفة راجعة لصفة (، يقوؿ: " 10 :اآلية احلشرسورة )

(3).اإلرادة، كالرمحة كحدىا صح تأكيلها إما برجوعها لئلرادة أك للفعل"
 

سبحانو  ػ ذكرىا يف تفسَته لقولوأف صفة الرمحة ٖتمل عدة معاف، ك كذىب ابن عرفة إىل 
الرمحة "( قاؿ:  175: اآلية) سورة النساء َّ حك جك مق حق  مف ُّ : ػ كتعاىل

كالفضل  ،قيل: الرمحة اإلنقاذ من الشدائداجلزاء على فعل الطاعة، كالفضل كالزيادة على ذلك، ك 
 (4).اإلنعاـ يف غَت شدة، كقيل الرمحة الثواب الدنيوم، كالفضل الثواب األخركم"ك 

كعلى  ،النعم بادلطابقةالرمحن الرحيم" يرل بأف الرمحاف داؿ على كثَت يف قولو تعاىل "ك        
فذكر الرحيم بعده ليدؿ على دقائق النعم  ،دقائقها بااللتزاـ كداللة ادلطابقة أقول من داللة االلتزاـ

الرمحة عند ادلعتزلة أمر عقلي، :" لؤلشاعرة بأف كيعارض ابن عرفة مذىب ادلعتزلة موافقان  ،بادلطابقة
   (5).تنعيم الطائع"عاصي ك الشرع بتعذيب ال فوعدن  ،ضلن نقوؿ ىو أمر شرعيك 

 ال رلاؿ إلثباهتا بالعقل.ت  تعاىل عن طريق الشرع فقط ك أم أف ىذه الصفة تثب
 

                                                             

 .1111ص:  ،1ج سابق،القاموس ايط، مرجع ؛ 230، ص: 12ينظر: لساف العرب، مرجع سابق، ج ػ(1)
 .227، ص: 3تفسَت ابن عرفة، مصدر سابق، جينظر:  ػ(2)
 .197، ص: 4ج ،ادلصدر نفسوػ (3)
 .77، ص: 2، جادلصدر نفسوػ (4)
 .70، ص: 3ػ ينظر: ادلصدر نفسو، ج(5)
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 المحبة : ـــ ـط
: نىًقيضي البػيٍغضً  لغة: ىحىبَّةي، كىكىذىًلكى احًلبُّ بًاٍلكىٍسًر. ،احليبُّ

: الودادي كادل بُّو، بًاٍلكىٍسًر،  كاحليبُّ كحىبَّو ػلًى
ىحىبَّة  .كٖتىىبَّبى إًلىٍيًو: تىودَّدى ، زلىٍبيوبه فػىهيوى 

 (1).احليبُّ الوداد كاحلًباًب ك احًلٌب بكسرعلا ك ادل
  ُّ تعاىل:يف عدة مواضع منها قولو  ػ تعاىلتبارؾ ك  ػأثبتت اآليات القرآنية صفة ابة  

 مح جح مجُّ قولو تعاىل: ك  ،(195:  اآلية ) سورة البقرةَّ خب حب جب هئ مئ خئ

 يف ىف يث ىثُّتعاىل:كقولو سبحانو ك  ،( 222: اآلية) سورة البقرة   َّ جس مخ جخ

 خل حل جل مك لك حكخك جكُّ  كقولو عز كجل: ،(08 :اآلية ادلمتحنة)سورة  َّ ىق

) سورة آؿ َّمثنث زث رث يت ىت متنت ُّ كجل:قولو عز ك  ،(190 :اآلية البقرةسورة ) َّ
 .( 32: اآلية عمراف
إظلا ىي ٔتعٌت صفة اإلرادة ابة ليس ادليل، ك  ابن عرفة يف تأكيلو لصفة ابة بقولو:" يذىب      

 (2).صفة الفعل أف يفعل بو اخلَت"ك  الرضا،مهم اخلَت ك عمن يأم 
"ابة  بقولو:أهنا من الصفات الًفٍعًليىًة ه الصفة  _ تبارؾ ك تعاىل _ ك يثبت ابن عرفة ىذك          

حق ا تعاىل مًتادفاف ألف ابة يف حقو مردكدة إىل صفة الفعل أك إىل اإلرادة أم اإلرادة يف ك 
 (3).يفعل ّٔم احلسن أك يريد ّٔم ذلك"

 ال يعٍت مشأّة ا خللقو، يقوؿ:ىذا ك  ،سللوقاتوابن عرفة صفة ابة عند ا ك  كقارف  
لقسم الثالث إال ككجود ا ،كال يصح ارتفاعها ،الكراىة يف حق ا تعاىل على طريف النقيضابة ك "

ْتقائق األمور، ألنك إذا كنت تعلم حقيقة ما اتصف بو فبل بد من أف اجلاىل يف حق ادلخلوؽ ك 
ال تكرىو كخفي عليك أمره فحينئذ ال ٖتبو ك إظلا ينتفي عنك األمراف إذا مل تعلم ك  ،ٖتبو أك تكرىو

                                                             

 .70؛ القاموس ايط، مرجع سابق، ص: 290 ػػػ 289، ص: 1ػ ينظر: لساف العرب، مرجع سابق، ج(1)
 

 .114، ص: 2ػ تفسَت ابن عرفة، مصدر سابق، ج(2)
 .16، ص: 3، جادلصدر نفسو ػ(3)
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فنفي ابة يف حقو  ،ا تعاىل عامل ْتقائق األمورك  ،فإنك ال تدرم ما ىو عليو من قبيح أك حسن
 (1).يستلـز ثبوت الكراىة "

 :والستهزاء المار ـي 
 المار :  ـ 1

ىٍكري اٍحًتيىاؿه يف خيفية لغة:
ـه  ،ادل ؿو حىرىا  (2)اخًلداعي.  ادلكر ىو ،كىاٍلمىٍكري يف كيلّْ حىبلى

 ،: مكر ا إشارة إىل اإلعلاؿحيث يقوؿ ،يؤىكؿ ابن عرفة ادلكر باخلسراف كحلوؿ البأس
فإف قلت: مل قاؿ: " فبل يأمن مكر ا "  ،أقره فقد مكر بوفإف من أنعم على شخص كأمهلو ك 

حلوؿ البأس ّٔم .... ادلكر راجع إىل أسنا ؟ فاجلواب أف ادلكر خسراف ك : فبل يأمن بكمل يقل
 (3).دنيا فمن أمن ادلكر فهو اخلاسر حقيقة"ادلكر يف الكعذأّا ال ينقطع، ك  ،األخركيةالعقوبة 

 :  الستهزاء ـ 2
 (4).إذا سىًخرى  ،استهزىأكيقاؿ ىىزًئ ك  ،اذلمزة كلمة كاحدةىىزىأى اذلاء كالزٌاءي ك  لغة:   

: السٍُّخرًيةي. ىيزًئى بًًو كىًمٍنوي. كىىزىأى يػىٍهزىأي ًفيًهمىا ىيٍزءان  كقاؿ ابن فارس: "اذليٍزءي       كىيزيؤان كمىٍهزىأىةن،  كاذليزيؤي
 (5)".كتػىهىزَّأى كاٍستػىٍهزىأى بًًو: سىًخرى 

ادلعٌت، كىي متقاربة يف الداللة ك  ،يف معٌت االستهزاء أقواالن  الشيخ فيورد االستهزاءأما يف صفة       
كأف موجب االستهزاء أهنم ؼلادعوف ا، كادلخادع يكوف صاحب  ،منها أف االستهزاء ىو العقوبة

ذلك كمنهم من ؼلادع على غَت ذلك، ك  ،دىاء يدبر األمور اليت ؼلدع ّٔا عدكهكنظر ك فكر 
 (6)زـك فاجلهل من لواـز االستهزاء.كأف االستهزاء مل ،موجب االستهزاء

                                                             

 .17، 16ص:  ،3ج ،تفسَت ابن عرفة، مصدر سابقػ (1)
 .345، ص: 5؛ مقاييس اللغة، مرجع سابق، ج183، ص: 5ػ ينظر: لساف العرب، مرجع سابق، ج(2)
 .237، ص: 2ػ تفسَت ابن عرفة، مصدر سابق، ج(3)
 .52، ص: 6(ػ ينظر: مقاييس اللغة، مرجع سابق، ج4)
 .183، ص: 1لساف العرب، مرجع سابق، ج ػ(5)
 .127، 52، ص: 1ينظر: تفسَت ابن عرفة، مصدر سابق، ج ػ(6)
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صدكر ك  ،ره ادلعتزلة بأنو قبيح" فقدٌ  يقوؿ:يذكر ابن عرفة رأم ادلعتزلة ّٔذه الصفة حيث ك 
 هئُّتعاىل:ره أىل السنة بأف االستهزاء ملزـك باجلهل لقولو قدٌ ك  ،القبح من ا تعاىل زلاؿ

اجلهل على ك (  67:اآلية بقرةسورة ال)َّ هت مت خت حت جت هب مب حبخب  جب
 (1).فاالستهزاء يف حقو زلاؿ" ،ا تعاىل زلاؿ

 (2).ألنو متعاؿ عن القبيح" يف ىذا يقوؿ الزسلشرم :"ال غلوز االستهزاء على ا تعاىل،ك 
 : الفوقية ـ ك

: نىًقيضي ٖتىٍتو  لغة:  (3).ىو العيليوُّ فوؽ كالفوؽ ك ، فػىٍوؽي
: يف القرآف الكرمي آيات تدؿ على أف ا تعاىل يف السماء فوؽ عباده، من بينها قولو تعاىل       

 ىئ نئ مئ زئ رئ ُّ (، كقولو تعاىل:  50: اآلية )سورة النحلَّ مج حج مث هت  ُّ 

 َّخنمن حن جن مم ُّ : كقولو عز كجل ،( 16: اآلية ) سورة ادللكَّ زب رب يئ
سورة ) َّحبخب  جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ُّ قولو عز كجل: (، ك 18: اآلية سورة األنعاـ)

كأف  ،(، كىذه اآليات يفسرىا ابن عرفة بأف التعدد ىنا يف الصفة ال يف الذات84: اآليةالزخرؼ 
 (4)يظن من القهر كالغلبة.عٌت أنو فوؽ، ما أك ٔت ،الفوقية إما إشارة إىل قهره كاستيبلئو على العباد

، حيث يقوؿ ابن عطية: معنوية الذاتية كؼلالف ابن عطية يف أف الفوقية ىي صفة من الصفات
(5)". معنوية الفوقية تصفة ذات من القدرة كاالستيبلء كان إف جعل"ك 

ابن عرفة بأف ذلك ىو فرده  
يصح تعلق الفوقية بو على أنو اسم من أمسائو، فبل  تعاىل ك أما القاىر فهو صفة ىو يف القهر، ك 

(6).للقياـقائم فوؽ السطح، فالسطح ظرؼ لو ك حقيقة؛ ألنا إذا قلنا: زيد ال
 

                                                             

 .57، ص: 1تفسَت ابن عرفة، مصدر سابق، ج ػ(1)
 .66، ص: 1الكشاؼ، مرجع سابق، ج ػ(2)
 .66، ص: 1مقاييس اللغة، مرجع سابق، ج ؛315، ص: 10سابق، ج ينظر: لساف العرب، مرجع ػ(3)
 .12، ص: 4ج ؛146، ص: 2بن عرفة، مصدر سابق، جينظر: تفسَت ا  ػ(4)
 .300، ص: 2(ػ ارر الوجيز، مرجع سابق، ج5)
 .163: ، ص2ػ تفسَت ابن عرفة، مصدر سابق، ج(6)
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 : رؤية اهلل عز وجلالثالثالمطلب 
  ديث أف النيبكيف احل ،ابة كالتابعوفة أثبتها الصحإف رؤية ا تعاىل حق ألىل اجلنٌ          
قىاليوا: يىا رىسيوؿى اللًَّو ىىٍل نػىرىل رىبػَّنىا يػىٍوـى الًقيىامىًة؟ قىاؿى النَّيبُّ صىلَّى   أىفَّ أينىاسنا يف زىمىًن النَّيبّْ  "اؿ: ق

 (1)....".نػىعىمٍ  :اي عىلىٍيًو كىسىلَّمى 
 بالضم: إدراؾ ادلرئي، كذلك أضرب ْتسب قول النفس: الرؤية الرؤية في اللغة:   

األكؿ: )النظر بالعُت( اليت ىي احلاسة كما غلرم رلراىا، كمن األخَت قولو تعاىل: }كقل اعملوا 
على ا فسَتل ا عملكم كرسولو{ ، فإنو شلا أجرم رلرل الرؤية باحلاسة، فإف احلاسة ال تصح 

 }يراكم ىو كقبيلو من حيث ال تركهنم{ . تعاىل، كعلى ذلك قولو:
 تخيل ضلو: أرل أف زيدا منطلق.كالثاين: بالوىم كال

 كالثالث: بالتفكر ضلو: }إين أرل ما ال تركف{ .
، كعلى ذلك لو تعاىل: }ماكذب الفؤاد ما رأل{الرابع: بالقلب ، أم بالعقل، كعلى ذلك قو ك  

 (2)قولو: }كلقد رآه نزلة أخرل{ .
تعدل إىل مفعولُت؛ يقاؿ: رأل زيدا عادلا يالرؤية بالعُت تتعدل إىل مفعوؿ كاحد، كٔتعٌت العلم     

 (3)كرأل رأيا كرؤية كراءة كقاؿ ابن سيده: الرؤية النظر بالعُت كالقلب.

رأيتو بعيٍت رؤية  :قػاؿ الزسلشرم ،مػن قػاؿ إف الرؤيػة بالعيػن فقطبعػض العلمػاء من ك            
 (4).كرأيتو يف ادلناـ رؤيا، كرأيتو رأم العُت

                                                             

 [40النساء: سورة  قػىٍولًًو: }ًإفَّ اللَّوى الى يىظًٍلمي ًمثٍػقىاؿى ذىرَّةو{ ] كتاب  تفسَت القرآف، باب  أخرجو البخارم يف صحيحو،  ػ(1)
 .44، ص: 6(، ج4581رقم )

 .103 ػ102، ص: 38ينظر: تاج العركس، مرجع سابق، ج ػ(2)
 .291، ص: 14لساف العرب، مرجع سابق، جػ (3)
 ػأساس الببلغة، أبو القاسم زلمود بن عمرك الزسلشرم، ٖتقيق: زلمد باسل عيوف السود، دار الكتب العلمية، بَتكت  ػ(4)

 . 326، ص: 1ـ، ج1998 ػىػ 1419: 1لبناف، ط
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كتتحد ىػذه ادلعاين ْتسب الكبلـ ، ف الرؤية لفظ مشًتؾ بيػن عػدة معافأصلد شلا سبق             
 أك ْتسب القرينة ادلستخدمة إال أف األصل يف استخدامها ىو النظر بالعُت.

 الرؤية في الصطالح:
 عرؼ بعض العلماء الرؤية ٔتا يأيت:   
دراؾ الشيء النكشاؼ التاـ بالبصر، كىو معٌت إبقولو:" كرؤية ا تعاىل ٔتعٌت ا التفتازانيعرفها   

 (1)كما ىو ْتاسة البصر".
 (2)."ادلشاىدة بالبصر حيث كاف يف الدنيا كاآلخرة" فَتل بأهنا: الجرجانيأما   

 (3)".الرؤية نوع كشف كعلم إال أنو أمت كأكضح من العلم :"كعرفها الغزايل فقاؿ   
 فذىبت الفرؽ يف أقواذلا ألة رؤية ا سبحانو كتعاىل،اختلفت األقواؿ كاآلراء حوؿ مسلقد 

 . بُت مثبت للرؤية كبُت منكر ذلا
اختلفوا يف أف الرؤية إدراؾ كراء العلم أـ علم سلصوص، كمن زعم أنو إدراؾ كراء العلم أـ 

نية كاتصاؿ الشعاع، كنفي علم سلصوص، كمن زعم أنو إدراؾ كراء العلم اختلف يف اشًتاط الب
كالبعد ادلفرط كتوسط اذلول ادلشف، فشرطها ادلعتزلة كنفوا رؤية البارم تعاىل القرب ادلفرط 

 (4)باألبصار نفي االستحالة، كاألشعرم أثبتها إثبات اجلواز على اإلطبلؽ كالوجوب ْتكم الوعد.
علي  أف أبا القاضي عبد اجلبار:"نفي الرؤية، كيف ىذا يذكر ذىبت ادلعتزلة إىل فقد          

ف إثبات الرؤية  تعاىل على ما يقولو األشاعرة إ من يكفر كمن ال يكفر(يف كتابو ) اجلبائي قاؿ
 (5)ال يكوف كفران ألنو ال يؤدم إىل حدكثو كال إىل حدكث معٌت فيو".

                                                             

 .51شرح العقائد النسفية، مرجع سابق، ص:  ػ(1)
 .109التعريفات، مرجع سابق، ص:  ػ(2)
 .108، ص: 1، جزلمد بن زلمد الغزايل، دار ادلعرفة، بَتكت ػ لبناف أبو حامداحياء علـو الدين،  ػ(3)
، مكتبة الثقافة الدينية، القاىرة ػ مصر، ينظر: هناية اإلقداـ يف علم الكبلـ،  ػ(4) عبد الكرمي الشهرستاين، ٖتقيق: ألفريد جيـو

 .347، ص:  ـ2009ق ػ 1430: 1ط
 .275اخلمسة، مرجع سابق، ص:شرح األصوؿ  ػ(5)
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القرآف الكرمي، منها كقد كافق ابن عرفة األشاعرة يف جواز رؤية ا تعاىل بعدة مواضع يف   
 مت  خت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ  ُّ  ما كرد يف اآلية الكرؽلة:

كفيو دليل على أف رؤية ا سبحانو :"(55) سورة البقرة اآلية: َّ مج حج مث هت
 (1)."كتعاىل شلكنة جائزة عقبل لطلبهم ذلك

)سورة التوبة  َّ مصجض خص  حص مس خس حس جس  ُّ : قولو تعاىليف ك        
 ّٔذه اآلية من كجهُت: استدؿ ابن عرفة على إمكانية رؤيتو تعاىلقد :"(105 اآلية:

 رؤية ا لعملهم رلاز، كرؤية الرسوؿ كادلؤمنوف لو حقيقة، قاؿ: كقرره بوجهُت:" 
: أف رؤية ا تعاىل ليس ادلراد نفسها؛ كإظلا ادلراد اجلزاء على العمل بالثواب اجلزيل أحدعلا         

كالعقاب الشديد؛ ٓتبلؼ رؤية الرسوؿ فإنو الى غلازيهم بل يرل أعماذلم فقط، كمنهم من قرره بأف 
بلستقباؿ؛ رؤية ا تعاىل سابقة متقدمة إذنا فاالستقباؿ فيها غَت حقيقي. بل السُت للتحقيق الى ل

  (2)".ٓتبلؼ رؤية الرسوؿ فًإهنا حادثة فاالستقباؿ فيها حقيقة
كشلا يدؿ على جواز رؤية ا تعاىل باألبصار، إف ا تعاىل علق الرؤية على استقرار اجلبل         

 أف دليًل على (143)سورة األعراؼ اآلية:  َّ  حضخض جض مص خص حص  ُّ  :بقولو تعاىل
فدؿ على  ،سىٍوؼى تػىرىاين(، كقد علق عليو )الرؤية شلكنة؛ ألف استقرار اجلبل يف مكاف شلكن عقبل

إف جئتٍت فأنا أمجع بُت "ق ادلستحيل على ادلمكن، فبل تقوؿ: يإذ الى يصح تعل ؛مكاف الرؤية
 (3)."النقيضُت

 تعاىل نقبلن كعقبلن.كيتضح شلا سبق أف ابن عرفة يوافق أىل السنة ّتواز رؤية ا        
 
 

                                                             

 .115، ص: 1، جػ تفسَت ابن عرفة، مصدر سابق(1)
 .327، ص: 2، جػ ادلصدر نفسو(2)
 .251ص: اجلزء نفسو، ، ادلصدر نفسوػ (3)



 في تفسير ابن عرفة اتــإللهيدرس ا                                           ثالثالفصل ال

 
221 

 المبحث الرابع: عرض اإلمام ابن عرفة ألسماء اهلل الحسنى
ك ىي  ،من أشرؼ مباحث علم أصوؿ الدين ادلباحث ادلتعلقة بأمسائو سبحانو كتعاىل            

ٗتلو ؛ حيث ال ة الشريفةيف أحاديثو النبويٌ  وما جاء ّٔا نبيٌ ى ّٔا نفسو يف كتابو العزيز، ك ما مسىَّ 
 زئ رئ ّٰ ُّ قاؿ ا عز كجل : ،آيات القرآف الكرمي من ذكر اسم من أمسائو احلسٌت

 ) سورة احلجَّ خت حت جت هب مب ُّ : قاؿ تعاىلك (،  180: اآلية)سورة األعراؼ  َّ  نئىئ مئ
(، قاؿ ا تعاىل جل  08: اآلية) سورة طو َّ هئ  مئ خئ حئ  ُّ كقاؿ:  (، 36:  اآلية

: اآلية) سورة اإلسراء  َّممرن ام  يل ىل مل يك مكىك لك اك يق ىق يف  ُّ اؤه:ثن
 .، كالتخٌلق ّٔامعانيهايف فهم كالتفقو  احلسٌت، ال سبيل إىل معرفة ا إال ٔتعرفة أمسائوك  ،( 110

 السم والمسّمى. المطلب األول:
 تعريف أسماء اهلل الحسنى: ـأولا        

 تعريف السم:      
كأيٍسمي  كبو، كمسىىاهي إيَّاهي، كأمٍساهي إيَّاهي  مسىىا مسييوِّا: اٍرتػىفىعى، بو: أٍعبلهي،كأمٍساهي،مشتق من  االسم    

 (1).عىبلمىتيو ٔتعٌت: أمساء كأمساكاتمجع كمسييوي كمسيىاهي،  الشيًء، بالكسر كالضم،

  :أما اصطالحاا       
قد كثر اخلائضوف يف ف كادلسٌمى،قد اختلفت آراء الفرؽ االسبلمية حوؿ معٌت االسم       

ى فمن قائل إف االسم ىو ادلسمَّ  ،ى كتشعبت ّٔم الطرؽ كزاغ عن احلق أكثر الفرؽاالسم كادلسمَّ 
كمن ثالث معركؼ  ،ى كلكنو ىو التسميةكمن قائل إف االسم غَت ادلسمَّ  ،كلكنو غَت التسمية

ى كقولنا  تعاىل إنو ذات ادلسمَّ باحلذؽ يف صناعة اجلدؿ كالكبلـ يزعم أف االسم قد يكوف ىو 
فإهنما يدالف على اخللق كالرزؽ كعلا  ،ى كقولنا إنو خالق كرازؽكقد يكوف غَت ادلسمَّ  ،كموجود

فإهنما يدالف على  ،ى كال ىو غَته كقولنا إنو عامل كقادركقد يكوف ْتيث ال يقاؿ إنو ادلسمَّ  ،غَته

                                                             

 .1296، ص: 1القاموس ايط، مرجع سابق، ج؛ 401، ص: 14ينظر: لساف العرب، مرجع سابق، ج ػ( 1)
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 ،كاحلق أف االسم غَت التسمية ا تعاىل كال إهنا غَته كصفات ا ال يقاؿ إهنا ىي ،العلم كالقدرة
 (1).ى كأف ىذه ثبلثة أمساء متباينة غَت مًتادفةكغَت ادلسمَّ 

ادلشهور من قوؿ أصحابنا بقولو :"  يف مسألة االسم كادلسٌمى كقد خلص الرازم شرح الغزايل       
كقالت ادلعتزلة غَت التسمية كغَت ادلسمَّى، رمحهم ا تعاىل أف لبلسم نفس ادلسمَّى كغَت التسمية، 

 (2)كاختيار الشيخ الغزايل رضي ا عنو أف االسم كالتسمية أمور ثبلث متباينة كىو احلق عندم".
يرل اجلويٍت أف كل اسم ىو ادلسمى بعينو، فالتسمية ترجع إىل لفظ ادلسمى الداؿ على ك       

 (3)دلوؿ التسمية.بل ىو م ،االسم، كاالسم ال يرجع إىل لفظو
، كىذا باطل ألف ف غَته فهو سللوؽإف أمساء ا غَت ا، كما كا يقولوف:فاجلهمية أما         

أمساء ا من كبلمو، ككبلمو غَت سللوؽ، بل ىو ادلتكلم بو، كىو ادلسمي لنفسو ٔتا فيو من 
  (4)األمساء.

كىي أف ادلسميات دلا كانت من ىذه ادلسألة فيلخصها الزسلشرم:"  أما موقف ادلعتزلةك     
على ادلسمى فلم يغفلوىا، كجعلوا  إتو ذلم طريق إىل أف يدلوا يف التسمية،...كأساميها ألفاظا

 (5) ".ادلسمى صدر كل اسم منها
ليو لكونو معلوما إفحذؼ ادلضاؼ  أمساء ادلسميات أمكيقوؿ أيضان يف موضع آخر:      

 (6)".لو من مسمى مدلوال عليو بذكر األمساء، ألف االسم ال بد

                                                             

 .24ادلقصد األسٌت، مرجع سابق، ص: ػ (1)
، ىػ1323،  ادلطبعة الشرفية، مصر، لوامع البينات شرح أمساء ا كالصفات،  فخر الدين زلمد بن عمر اخلطيب الرازم ػ (2)

 .3ص:
، قواطع األدلة يف أصوؿ االعتقاد  إماـ احلرمُت اجلويٍت، ٖتقيق: أمحد عبد الرحيم السايح، توفيق على كىبة اإلرشاد إىل ػ(3)

 .125، 124ـ، ص: 2009 -ىػ 1430: 1مصر، ط –الثقافة الدينية، القاىرة  مكتبة
 . 186، ص:6رلموع الفتاكل، مرجع سابق، ج ػ( 4)
 .20 ػ 19، ص: 1تفسَت الزسلشرم، مرجع سابق، ج ػ( 5)
 .126 ػ 125، ص: 1ادلرجع نفسو، جػ  (6)
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لو اقتصركا على أف أمساء الشيء  ى حيث يقوؿ:"ابن تيمية فَتل أف االسم ىو ادلسمٌ  أما        
كضلو ذلك لكاف  ،كما ذكركه يف قولو: }يا ػلِت{  -إذا ذكرت يف الكبلـ فادلراد ّٔا ادلسميات 
لكن مل يقتصركا على ذلك؛ كذلذا أنكر قوذلم مجهور  ،ذلك معٌت كاضحا ال ينازعو فيو من فهمو

الناس من أىل السنة كغَتىم دلا يف قوذلم من األمور الباطلة مثل دعواىم أف لفظ اسم الذم ىو " 
يد كعمرك ىي مثل ز  -اليت ىي األمساء  -كأف األمساء  ،اس ـ " معناه ذات الشيء كنفسو

ككبلعلا باطل سلالف دلا يعلمو مجيع الناس من مجيع  ،ليست ىي أمساء ادلسميات ،التسميات
 األمم كدلا يقولونو. 

جعل الشيء امسا  ة ىيكالتسمي ،فإهنم يقولوف: إف زيدا كعمرا كضلو ذلك ىي أمساء الناس     
 ،ى" ىو القوؿ الداؿ على ادلسمَّ  " االسمك .ىي مصدر مسيتو تسمية إذا جعلت لو امسا ،لغَته

ليس االسم الذم ىو لفظ اسم ىو ادلسمى؛ بل قد يراد بو ادلسمى؛ ألنو حكم عليو كدليل عليو. 
 ،كمرادىم أف ا غَت سللوؽ ،كأيضا: فهم تكلفوا ىذا التكليف؛ ليقولوا إف اسم ا غَت سللوؽ

ىي  :إال دلا قاؿ ىؤالء ،ما قالوا األمساء سللوقة كىذا شلا ال تنازع فيو اجلهمية كادلعتزلة؛ فإف أكلئك
كلكن أرادكا بو ما مل  .عٌت ككافقوا أىل السنة يف اللفظالتسميات فوافقوا اجلهمية كادلعتزلة يف ادل

يسبقهم أحد إىل القوؿ بو من أف لفظ اسم كىو " ألف سُت ميم " معناه إذا أطلق ىو الذات 
زيد كعمرك كعامل كجاىل.  :قواؿ اليت ىي أمساء األشياء مثلادلسماة؛ بل معٌت ىذا اللفظ ىي األ

 (1)فلفظ االسم ال يدؿ على أف ىذه األمساء ىي مسماه.
أما موقف ابن عرفة من ىذه ادلسألة فقد اىتم ّٔا يف تفسَته كفصل الكبلـ فيها أكثر من        
غَت  لو كاف االسم اخلطيب:إىل قوؿ ابن ى يشَت ادلسمَّ حُت ٖتديده دلعٌت االسم ك ف موضع،

على ىذا  باالسمألف ادلراد  ،ألهنا مل تكن يف األزؿ ،ى للـز عليو حدكث أمساء ا تعاىلادلسمَّ 

                                                             

 .192 ػ191، ص: 6رلموع الفتاكل، مرجع سابق، ج ػ(1)
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 األمساء احلسٌت فادعوه ّٔا " "ك : ، كقولو تعاىليراد بو ادلعٌت ادلدلوؿ عليو، االسم يطلق ك اللفظ
 (1) .أم الصفات احلسٌت

 خك حك جك مق  ُّ  ، يقوؿ عند تفسَت اآلية الكرؽلة:ادلسٌمىكاالسم عنده غَت        

ألف  ؛يف اآلية عندم دليل على أٌف االسم غَت ادلسٌمى:" (224)سورة البقرة اآلية:  َّ لك
ألف احللف إظٌلا ىو كأيضان  .اجلعل ال يتعلق بالذات الكرؽلة، كإظٌلا يتعلق باأللفاظ الٌدالة عليو

(2)."باأللفاظ ال بالذات
 

منهم من قاؿ: تارة يراد باالسم ادلسمى مثل: زيد ": يف موضع آخركقاؿ ابن عرفة           
عاقل، كتارة يراد بو التسمية: كزيد )كزنو فعل(، كمنهم من قاؿ: يراد بو ادلسمى: كزيد قادر، إذا 
أردت الذات. كتارة يراد بو الصفة، فقادر موضوع ألف يولد بو القدرة، كىو صفة من صفات 

 (3)".الذات
  كيعتمد ابن عرفة يف الداللة على ذلك على اللغة حيث يقوؿ عند تفسَته لقولو تعاىل:  

  (121) سورة األنعاـ اآلية:  َّ زث رث يت  ىت نت مت زت رت ُّ 

 (4)".ى؛ ألنو ما ادلراد ىنا إال الذكر اللفظيدليل على أف االسم غَت ادلسمٌ  "اآلية عرفة:قاؿ ابن 
 
 
 
 
 
 

                                                             

 .96، ص: 4، جتفسَت ابن عرفة، مصدر سابقينظر:  ػ(1)
 .272 -ػ271، ص: 1، جدلصدر نفسوا ػ(2)
 .30ص:  زء نفسو،اجل، دلصدر نفسوا ػ(3)
 .187، ص: 2، جدلصدر نفسوا ػ(4)
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 التوقف في أسماء اهلل. :ثانيالمطلب ال
باب بياف أف  جل ثناؤه أمساء أخرل كليس ف كمن بينهم البيهقي أف لقد ذىب ادلتكلمو         

كإظلا كقع التخصيص بذكرىا ألهنا أشهر  ،نفي غَتىا«  تسعة كتسعوف امسا: »يف قوؿ النيب 
من »كيف ركاية سفياف  ،كفيها كرد اخلرب أف من أحصاىا دخل اجلنة ،األمساء كأبينها معاين

ناه من أطاقها كقيل: مع ،من عدىا« من أحصاىا: »كذلك يدؿ على أف ادلراد بقولو« حفظها
كقيل: معناه من عرفها كعقل  ،ة على حدكدىا يف معاملة الرب ّٔاكاافظ ،ْتسن ادلراعاة ذلا

 (1)".من ّٔاكآ، معانيها
دلت عليو من  كقد اتفق السلف الصاحل على أنو غلب اإلؽلاف ّتميع أمساء ا احلسٌت، كما     

، كما ينشأ عنها من األفعاؿ، فمثبلن: اسم ا القدير غلب اإلؽلاف بأنو سبحانو على كل الصفات
 (2)شيء قدير، كاإلؽلاف بكماؿ قدرتو، كاإلؽلاف بأف قدرتو نشأت عنها مجيع الكائنات.

منها ما نص عليو يف كتابو العزيز كىو يينيف على ادلائة كاخلمسُت من غَت ادلكٌرر، كمنها ف    
ما ثبت يف األحاديث. فمن عرؼ صحة احلديث ادلفيد لذلك كجب عليو اإلؽلاف كما نزؿ عن 
ىذه الرتبة أك كاف سلتلفا يف صحتو مل يصح إطبلقو عليو تعاىل فإف ا أجلُّ من أف يسمٌى باسم 

 (3)يتحقق أنو تسمى بو.مل 
كعلى ىذا فيجب الوقوؼ فيها على ما جاء بو الكتاب كالسنة، فبل يزاد فيها كال ينقص،        

ألف العقل ال ؽلكنو إدراؾ ما يستحقو تعاىل من األمساء، فوجب الوقوؼ يف ذلك على النص، 
 هل مل خل حل جل مك لك خك  جكحك مق حق مف خف حف جف  ُّ لقولو تعاىل: 

، كألف تسميتو تعاىل ٔتا مل ييسىمّْ بو نفسو أك إنكار ما مسى (36: سراء اآلية)سورة اإل َّ حم جم

                                                             

مكتبة السوادم، ، عبد ا بن زلمد احلاشدم :األمساء كالصفات، أمحد بن احلسُت بن علي أبو بكر البيهقي، ٖتقيق ػ(1)
 .27ص:  ،1، جـ 1993 -ىػ 1413: 1ط ،ادلملكة العربية السعودية -جدة 

 .213العقيدة يف ا، مرجع سابق، ص:  ػ(2)
ينظر: إيقاظ الفكرة دلراجعة الفطرة، زلمد بن امساعيل األمَت الصنعاين، ٖتقيق: زلمد صبحي بن حسن حبلؽ، دار ابن  ػ(3)

، بَتكت   .71، 70ـ، ص: 1999 ػىػ 1420: 1لبناف، ط ػحـز
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بو نفسو جناية يف حقو تعاىل، فوجب سلوؾ األدب يف ذلك، كاالقتصار على ما جاء بو 
(1)النص.

 

 حصر األسماء عند اإلمام ابن عرفة:ـ مسألة 1
ىذا يف معرض ك  ،كىذا ليعرفوه ك يعبدكه ّٔا ،يرل ابن عرفة أف  تعاىل أمساء حسٌت       

يقوؿ:  ،(180: اآلية )سورة األعراؼ َّنئىئ مئ زئ رئ ّٰ ُّ تفسَته لقولو تعاىل:
كادلراد  ،" إما للتعدية فادعوه بها" الفاء يف قولو تعاىل :... ك  ،إما ادلسميات أك التسميات "ادلراد

 (2).فتوسلوا إليو ّٔا"
كيبُت ، (3)أنو ال ؽلكن حصر أمساء ا تعاىل، ألف أمساءه توقيفيةكيذىب ابن عرفة إىل          

 ىئنئ مئ زئ رئ ّٰ  ُّ ابن عرفة رأيو ّٔذه ادلسألة حيث يقوؿ عند تفسَته لقولو تعاىل: 

حديث الًتمذم تعيُت األمساء احلسٌت حسن لكن تلقتو األمة :"(180) سورة األعراؼ اآلية:َّ
لًلًَّو ًتٍسعىةن ًإفَّ »، كإظلا قاؿ يف الصحيح: تعيينهابوؿ فكاف كالتصحيح لو، كليس يف التصحيح بالقى 

الوجود، كمل يرد ذلك  ذكر ادلتكلموف أف من أمسائو كاجبى يمن غَت تعيُت، لكن (4).«كىًتٍسًعُتى امٍسنا 
  (5)."يف احلديث كجوزكا إطبلقو
مثبلن:  ،ىو كادللك الذم لو ألف عبدك  ،فإنو يشتمل على قضية كاحدة ،فاحلديث الوارد يف احلصر

وف فيك ،تسعُت عبدان من استظهر ّٔم مل يقاكمو األعدادفيقوؿ القائل إف للملك تسعة ك 

                                                             

 ػ اجلامعة اإلسبلمية، ادلدينة ادلنورة، زلمد بن صاحل بن زلمد العثيمُت، القواعد ادلثلى يف صفات ا كأمسائو احلسٌت ػ(1)
 .13، ص: ـ2001 ػق 1421: 3السعودية، ط

 .267، ص: 2تفسَت ابن عرفة، مصدر سابق، ج ػ(2)
 .268، ص: 3، جادلصدر نفسو ػ(3)
يىا يف اإًلقٍػرىاًر، كىالشُّريكًط الَّيًت  ػ(4)  يػىتػىعىارىفػيهىا  أخرجو البخارم يف صحيحو ، كتاب الشركط، بىابي مىا غلىيوزي ًمنى ااًلٍشًتىاًط كىالثػُّنػٍ

نػىهيٍم، رقم)  .198/ 3(، 2736النَّاسي بػىيػٍ
 .267، ص:2تفسَت ابن عرفة، مصدر سابق، ج ػ(5)
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إما لكفاية ذلك العدد يف دفع األعداد إما دلزيد قوهتم ك  ،ّٔمالتخصيص ألجل حصوؿ االستظهار 
 ختصاص الوجود ّٔم . ال ال ،من غَت حاجة إىل زيادة

كوف لفظ اخلرب مشتمبل على يك  ،ػلتمل األسامي تكوف غَت زائدة على ىذا العددك         
 (1).كالثاين: أف من أحصاىا دخل اجلنة ،تسعُت امساقضيتُت: إحداعلا أف  تعاىل تسعة ك 

 :شرحو لبعض أسماء اهلل الحسنى ـ2
إف تدبر األمساء احلسٌت  عز كجل علم ال ينتهي كمهما ازداد العبد منو يطلب ادلزيد،            

فبواسطتها نتعرؼ على ربنا، كما أراد ىو سبحانو كتعاىل، أمساء فيها من اجلماؿ كالكماؿ كالعظمة 
حانو )القادر كاجلبلؿ ما يليق برب العزة سبحانو كتعاىل، كل اسم منها ػلمل صفة كمعٌت، فهو سب

كالقدير كادلقتدر(، ك)ادلالك كادللك كادلليك(، ك)العلي كاألعلى كادلتعاؿ(، أمساء تشأّت باألحرؼ 
 (2)٘تٌيزت بادلعٌت.

ككذلك من عرؼ أمساء ا كمعانيها فآمن ّٔا؛ كاف إؽلانو " كىذا ما يؤكده ابن تيمية بقولو:   
إؽلانا رلمبل أك عرؼ بعضها؛ ككلما ازداد اإلنساف يعرؼ تلك األمساء بل آمن ّٔا  أكمل شلن مل

 (3)."معرفة بأمساء ا كصفاتو كآياتو كاف إؽلانو بو أكمل
عاين بعض أمساء ا م يف تفسَته لبياف تطرؽ ابن عرفة كألجل ٖتقيق ىذه الغاية الشريفة        

كذلك من خبلؿ تفسَته لآلية الكرؽلة من سورة  :احلسٌت نذكر منها على سبيل ادلثاؿ ال احلصر

 : ( 3)سورة احلديد اآلية: َّ  هل مل خل حل جل لكمك خك حك جك مق ُّ احلديد 
قرر يف ادلعقوؿ أف األكلية على ثبلثة أقساـ: إما بالزماف، أك بالوجود، أك بالذات، فبالزماف كاألب ت

إذ  ؛اإلصبع كاخلامت يف زماف كاحدصنوعو كبالذات كحركة دلمع االبن، كبالوجود كالصانع بالنسبة 

                                                             

 .168، 167: ، صمرجع سابقيف شرح معاين أمساء ا احلسٌت،  ادلقصد األسٌتينظر:  ػ(1)
 .4ـ،  ص:2014 ػىػ 1435: 1طا، أمَت علي احلداد، الكويت، كلمات يف ما اقًتف من األمساء احلسٌت يف كتاب   ػ (2)
 .234ػ 233، ص: 7رلموع الفتاكل، مرجع سابق، ج ػ(3)
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لو كاف أحدعلا قبل اآلخر، للـز تداخل األجساـ، كىو دخوؿ اإلصبع يف جسم اخلامت، فدؿ على 
 (1)."أف أكلية اإلصبع على اخلامت بالذات، كاألكلية ىنا يف اآلية إما بالذات، أك بالوجود فقط

الظاىر ٔتا نصب من األدلة الدالة على " فيقوؿ ابن عرفة:والباطن،  الظاىرمعٌت اسم ا أما  
 (2)".صفاتو وى نٍ كجوده، ككماؿ صفاتو، الباطن: فبل يدرؾ أحد كي 

كالذم نفهمو من كبلمو أف األكلية ادلثبتة ىي كجوده سبحانو كتعاىل كأف يوجد الصانع مث    
 ادلصنوع، مثل اليد كاخلامت.

 جت هب مب خب حب  ُّ من خبلؿ كركده يف اآلية الكرؽلة: القدوس كيفسر كذلك اسم ا       

 خس حس جس جخمخ مح  جح مج حج مث هت مت  خت حت

: ىو البليغ يف النزاىة عما يستقبح :" قاؿ: الزسلشرم(23) سورة احلشر اآلية: َّ مسحص
راجع إىل سبلمة ذاتو الكرؽلة من  "، ككذلك قولومبالغة يف كونو سليما من النقائص" مث "ك

تنزيهو اخلارج لو عن النقائص، أك إىل تنزيهو نفسو كما يقاؿ: محد راجع إىل  "هت النقائص،

(3)". نفسو بنفسو
 

 h   
احلسن البصرم: ادلهيمن ادلصدؽ، فا  يقوؿ ابن عرفة: "قاؿ  "المهيمن"كأما معٌت اسم     

تعاىل مصدؽ ألنبيائو بكبلمو أك بإظهار ادلعجزات على أيديهم، القوؿ السادس، قاؿ الغزايل: 
ة أعلى ٖتصيل مصاحل الشيء، كادلواط ادلهيمن اسم دلوصوؼ بثبلثة أمور: العلم، كالقدرة الثابتة

 (4)".ادلهيمنعلى ٖتصيل تلك ادلصاحل، فاجلامع ىنو الصفات اسم 
كأما اسم حيث يقوؿ:"  مسائو عز كجل العزيز،أليو ابن عرفة إىل أف من إكقد أشار          

 (، ففي اشتقاقو كجوه:العزيز)

                                                             

 .152، ص: 4تفسَت ابن عرفة، مصدر سابق، جػ  (1)
 .152ص:  اجلزء نفسو، ،ادلصدر نفسوػ (2)
 .204، ص: اجلزء نفسو ،ادلصدر نفسوػ  (3)
 .207، ص: اجلزء نفسو ،ادلصدر نفسوػ (4) 
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 : أنو الذم ال مثل لو، الفخر: فَتجع إىل التنزيو.األول   
              (.23سورة ص اآلية:) َّ ىي ني مي  ُّ الغالب الذم ال يغلب كمنو  الثاني:   

 الشديد فَتجعاف إىل صفات الذات، كىي القدرة. الثالث:   
 أنو ٔتعٌت ادلعز كاألليم ٔتعٌت ادلؤمل، فهو صفة فعل. الرابع:   

مثل:  أنو عزيز عند أكفيائو، أم ال يؤثركف على طاعتو شيئا، فهو فعيل ٔتعٌت مفعوؿ  الخامس:    
 خضيب، كرجل فضيل. كف
 خب حب جب ُّ  :ه، كما قاؿ تعاىلؤ أنو ٔتعٌت اإلضافة أم عزيز عليو أكليا السادس:    

 (.128)سورة التوبة اآلية:  َّ مت خت حت  جت هب مب

 (1)".العزيز ادلمتنع الذم ال يدرؾ كال يناؿ السابع:     
مربوبة، إف قيل: ما معٌت قولو تعاىل: )سيٍبحىافى رىبّْكى رىبّْ اٍلًعزًَّة عىمَّا يىًصفيوفى(، فجعل العزة ك 

كىي من صفات ا تعاىل، قاؿ: أجاب عنو ابن فورؾ، فقاؿ: ليس معناه تلك العزة اليت ىي 
صفتو، كإظلا معناه أنو عز عما يصفونو إنكارا على من كصفو من ادلشركُت بالولد، أم سبحاف 

لصفات ربك الذم عز عما يصفونو، ابن العريب: ىذا الى يتجو من السؤاؿ، كإظلا اجلواب أف سائر ا
كالقدؽلة تضاؼ إليو ٖتقيقا ككصفا، كادثة تضاؼ  ،قدؽلها كزلدثها كلها تضاؼ إىل ا تعاىل

تقديران كخلقا كملكا، فالعلم لو صفة كلو خلق، كالعزة كذلك أعطى منها العبد ادث، فأما 
يعنا(، أم ادلتصف بالعزة القدؽلة اخلالق ادلالك للمحدثة، قاؿ تعاىل )مىٍن كىافى ييرًيدي الٍ  ًعزَّةى فىًللًَّو اٍلًعزَّةي مجًى

 (2).القدؽلة كادلخلوقة ادلملوكة
 فقد اعتمد  أيضان على تفسَت الزسلشرم ادلعتزيل كالذم يقوؿ:""الجبار" أما معٌت اسم 

أراد، كىذا ترقيق على مذىبو كأنو يقوؿ: إف العبد مستقل بفعلو  القاىر الذم جرب خلقو على ما
فعالو االختيارية من خلقو كقدرتو، كأفعالو اجلربية خلق ا تعاىل، كما يتصور فتجيء ىنا أف أ

                                                             

 .208 ػ 207، ص: 4تفسَت ابن عرفة، مصدر سابق، ج ػ(1) 
 .208، ص: اجلزء نفسو، ادلصدر نفسو ـ (2)
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قيل: العايل الذم الى يناؿ، كقيل: ادلصلح ك  (1)."دخوؿ اإلنساف بيتا اختياريا، كدخولو بيتا مكرىا
قاؿ: لؤلمور، كقيل: من جربه على كذا، أم أكـر عليو، زاد ابن العريب: كقيل: إنو ٔتعٌت ادلتكرب، 

فإف قيل: فًإذا فسر٘توه بأنو غلرب اخللق على مراده فأنتم ٕتربكه كأنتم قد نفيتم ذلك عن أنفسكم، 
 فأجاب بوجهُت:

أنو ؼللق يف العباد ما يكرىوف، كىم الى يقدركف على دفعو كاحلركات الضركرية كال  األول:      
 خبلؼ.

أنو إذا أراد شيئا كاف، كإذا أراد العبد شيئا الى يرده ىو تعاىل مل يكن غلربىم على الثاني:        
 (2)".مراده، كما هنى آدـ عليو السبلـ عن أكل الشجرة، كأراده فوافقو

كادلفهـو من كبلـ ابن عرفة أف رلالس تفسَته فيها جو من ادلناقشة كاجلدؿ، كىو يوجو         
يقا على مذىب االعتزاؿ القائل باحلرية اإلنسانية يف أفعالو فهي اختيارية، نقدان للزسلشرم بكونو ترق

 عكس اجلربية الذين يسلبوف حرية اإلرادة اإلنسانية.
أم البليغ الكربياء كالعظمة، فهما تصور يف  يقوؿ ابن عرفة:" المتابر""كعند تفسَته دلعٌت       

حقو صفة علية، فيعتقد أنو متصف بأكرب منها، كأعلى فهم إذا تصورت ما ىو أعلى منها، تعتقد 
أيضا، كال تزاؿ تًتقى يف صفات العلو كالكربياء حىت تنتهي ما يعجز  أنو متصف بأكرب من ذلك

 (3)."عنك إدراكو فتقف

 مص خص ُّ   من سورة احلشر قولو تبارؾ كتعاىل: 24لؤلمساء عند اآلية  كيواصل تفسَته          

: اخلالق ادلقدر دلا يوجده، يقوؿ ابن عرفة: "الزسلشرم َّ مظ حط خضمض حض جض

                                                             

 .204، ص: 4تفسَت ابن عرفة، مصدر سابق، ج ـ (1)

 .208ص:   اجلزء نفسو، ،دلصدر نفسوا ػ(2)
 .205 ػ204ص: اجلزء نفسو،، ػ ادلصدر نفسو(3)
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كالبارئ ليميز بعضهم من بعض باألشكاؿ ادلختلفة كادلصور ادلمثل، انتهى، أم عليها شلاثلة 
 (1)."كىي سلتلفةالصور، ْتيث إف الناظر إليها يظن أهنا متماثلة 

 لك خك  ُّ  ائو احلسٌت اليت ذكرىا ابن عرفة بتفسَته العظيم يف قولو تعاىل:كمن أمس           

ة: أم عظيم القدر قاؿ ابن عطيٌ :"  (255اآلية: )سورة البقرة    َّ هل مل خل حل  مكجل
كحكى الطرٌبم عن قـو أف العظيم ٔتعٌت ادلعظم كقوذلم: العتيق  ،كاخلطر كليس من عظيم األجراـ

ف ال يكوف عظيما قبل أف ؼللق أكاف ٔتعٌت معظم لوجب   ٔتعٌت ادلعتق، كأنكره آخركف كقالوا: لو
(3)".كىذا اإلنكار غَت صحيح (2)،كبعد فنائهم إذ ال معظم لو حينئذاخللق 

 

 اهلل الحسنى : مناسبة أسماءثالثالمطلب ال
تنتهي غالبان بأمساء ا احلسٌت، إف القارئ لكبلـ ا تعاىل غلد أف آيات القرآف الكرمي       

يف خواتيم اآليات غلدىا مقًتنة اثنُت اثنُت مثبلن: العزيز احلكيم، األمساء احلسٌت  ىذه كادلتأمل يف
 العفو الرحيم، السميع العليم،.....

لو تعلق بذلك  ،ا احلسٌت ليدؿ على أف احلكم ادلذكورختم ا اآليات بأمساء فقد         
 االسم الكرمي.

ٕتدىا يف غاية ك تتبعها يف مجيع اآليات ادلختومة ّٔا، كؽلكن كىذه القاعدة لطيفة نافعة،          
 دلك على أف الشرع كاألمر كاخللق كلو صادر عن أمسائو كصفاتو كمرتبط ّٔا.ٔتعٌت أهنا تادلناسبة، 
.ب عظيم يف معرفة ا كمعرفة أحكامو، ك كىذا با ٕتد مثبلن ف ىو من أجل ادلعارؼ كأشرؼ العلـو

آية الرمحة سلتومةن بصفات الرمحة، كآيات العقوبة كالعذاب سلتومة بأمساء العزة كالقدرة كاحلكمة 
 كالعلم كالقهر.

                                                             

 .210، ص: 4تفسَت ابن عرفة، مصدر سابق، ج ػ(1)
 .342، ص: 1، مرجع سابق، جارر الوجيزػ  (2)
 .312، ص: 1تفسَت ابن عرفة، مصدر سابق، ج ػ (3)
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ما كصل إليو كال بأس ىنا أف نسوؽ بعض اآليات يف ىذا، كنشَت إىل مناسبتها ْتسب        
علمنا القاصر كعبارتنا الضعيفة، كلو طالت األمثلة ىنا ألهنا من أىم ادلهمات، كال تكاد ٕتدىا يف  

 (1)كتب التفسَت إال يسَتان منها.
تعرضوا لبياف مناسبة أمساء ا احلسٌت نذكر ادلفسر  نكمن بُت ىؤالء ادلفسرين القليلُت الذي       

تعليل للًتخيص  ( 43سورة النساء اآلية:) َّ جك مق حق مف  خف ُّ   " يقوؿ: السعود أبا
كالتيسَت كتقرير ذلما فإف من عادتو ادلستمرة أف يعفو عن اخلاطئُت كيغفر للمذنبُت ال بد أف يكوف 

(2)."كقيل ىو كناية عنهما فإف الًتفيو كادلسازلة من ركادؼ العفو كتوابع الغفراف ،ميسرا ال معسرا
 

ذلك يف العديد من ك  ،ألمساء احلسٌتا يف ناسبةادل كجو عرفة إىل بيافتعرض ابن  كقد       
 ما يلي:اآليات القرآنية، نذكر منها 

  رؤوف رحيم: ـ1  
ىل بياف مناسبة ىاتُت االمسُت، كبٌُت الفرؽ بُت الرمحة كالرأفة كذلك عند  قولو عز كقد تعرض إ   

الرمحة أخص من الرأفة، فإذا أطعمت :" ( 20اآلية:)سورة النور   َّ  مب هئ مئ هي مي  ُّ :كجل
يصدؽ عليك أنك رمحت األكؿ كرأفت  رمق،فقَتين أحدعلا مشرؼ للهبلؾ، كاآلخر معو بعض 

 (3)."على الثاين

 العزيز الرحيم: ـ2

يقوؿ:  (. 05: اآليةسورة يس ) َّيئربزب ُّ  : ػ تعاىلتبارؾ ك  ػأيضا يف قولو ك        
فدلت اآلية على أنو زلتـو عليهم  ،الرمحة أف العزيز ىو الذم ال ؽلانعمناسبة كصف العزة ك  "كجو

                                                             

السعودية،  ػض بن ناصر بن محد آؿ سعدم، مكتبة الرشد، الريا ينظر: القواعد احلساف لتفسَت القرآف، أبو عبد ا ػ(1)
 .53ـ، ص: 1999 -ىػ  1420: 1ط
دار إحياء الًتاث  أبو السعود العمادم زلمد بن زلمد بن مصطفى، إرشاد العقل السليم إىل مزايا الكتاب الكرمي، ػ(2) 

 .181لبناف، ص: ػالعريب، بَتكت 
 .227، ص: 3تفسَت ابن عرفة، مصدر سابق، ج ػ(3)
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، ك بال ما أراد ا ّٔم فبل بد ذلم منو، كأما الرحيم فوجو مناسبتو أف شفاء ال يٍصرًفيو عنهم صاًرؼه
 (1).بأمتو"دكف غَته رمحة بو ك  الرسالة بالنيب  ٗتصيص ىذه

  العزيز الحايم: ـ3

 نب مب زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ  ُّ قولو تعاىل:كقد جاءت يف 

 يػىقيٍل: الغفور "ملٍ  :(129) سورة البقرة اآلية:  َّ يت ىت نت مت زت يبرت  ىب
الرحيم ألف العزيز ىو الذم ينفذ مراده كال ينٌفذ فيو مراد )أحد( كاحلكيم ىو الذم تضمنو قولو 

 (2)".كقولو }ككانوا أىحىقَّ ًّٔىا كىأىٍىلىهىا{تعاىل: }ا أىٍعلىمي حىٍيثي غلىٍعىلي رًسىالىتىوي{ 
 مم خم جمحم يل ىل مل خل  ُّ :ما جاء يف اآلية الكرؽلة بتفسَت ابن عرفة كمثاؿ آخر        

مناسبة ىاتُت :" (62 ) سورة آؿ عمراف اآلية: َّ مه جه ين  ىن من خن جنحن يم ىم
الكماؿ، فيقوؿ ن الكبلـ السابق توحيد ا كما اتصف بو من صفات الصفتُت أنو دلا تضمَّ 

كالعزيز  ،فو بالعزةاصتفقاؿ: ال ؟عبدكا عيسى كعزيران  اران كجدنا بعض النَّاس مشركُت كفٌ  مى القائل: فلً 
 ،كىو أيضا حكيم يضع األشياء يف زللها ،لو كل إنسافجبلو ك شلتنع الى يصل إىل إدراؾ عظمت
بهم عن إدراؾ كجو الصواب كأضلهم امتنع عن اآلخرين كحجك  بو، يهدم بعض النَّاس إىل اإلؽلاف

(3)."كفركاف
 

 يق ىق يف  ُّ  :من الصف كصف العزيز بوصف احلكيم قاؿ تعاىل 1كقد اقًتف يف اآلية        

ابن عطية: :" ( 01: اآلية الصف) سورة  َّ مم  ام يل ىل يكمل ىك مك لك اك
( يف سلطانو كقدرتو )احلكيم( يف أفعالو كتدبَته احلكمة راجعة للعلم ٔتعٌت كضعو األشياء  ،)اٍلعىزًيزي

 (4)."يف زللها، كإف قلت: ادلراد ّٔا االنتقاؿ يشتمل صفة العلم كاإلرادة
                                                             

 .347، ص: 1درر ادلعرفة، مرجع سابق، ج ؛338ص: ، 3تفسَت ابن عرفة، مصدر سابق، ج ػ(1)
 .138، ص: 2سابق، ج تفسَت ابن عرفة، مصدر ػ(2)
 .368 ػ367ص: اجلزء نفسو، ، ادلصدر نفسو ػ (3)
 .221، ص:4، جادلصدر نفسو ػ( 4)
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) سورة َّ جض مص خص حص خسمس  حس جس مخ جخ مح ُّ قولو تعاىل:كأيضان ما جاء عند        
 (1احلديد اآلية:

 االمتناع، كىو قسماف: :العزة
 .يكوف الشيء قليبل يف ذاتو الى ؽلكن أف يكرب كثَتان  إما ػ
  .إما بكونو الى يقدر أحد على الوصوؿ إليوك  ػ

بعده عن النقائص، فهو شلتنع عن ك كالتسبيح يقتضي اتصاؼ ا تعاىل بصفات الكماؿ      
 (1)."فناسب العزة ،هتااالنقائص مرتفع عن درج

 العزيز الحميد: ـ4
 جس مخ جخ مح جح مج حج  مث هت مت خت ُّ  قولو تعاىل: تفسَتجاء يف         

كجو مناسبة القراءة ىنا أف )اٍلعىزًيًز( ىو :" (6) سورة سبأ اآلية:َّ مص خص حص  مس خس حس
إىل أنو الى  ةشار إع، فإما أف يراد أف كبلمو ال يقدر أحد على شلانعتو، كإما أف يكوف الذم الى ؽلانى 

)احلٍىًميًد( إشارة إىل محده ىذه ك .اخلفية ادلمتنعة عن اإلدراؾ إال بو العليةإىل ادلطالب  لهتديي 
    (2)."النعمة العظيمة اليت أنعم ّٔا، كىو القرآف العظيم اذلادم إىل طريق احلق

 عزيز غفور: ـ5 
 :قولو تعاىل عزيز، غفور بُت ىاذين االمسُت ناسبةادل كجو عرفة إىل بيافكقد تعرض ابن        

 يقوؿ: (. 28: اآلية ) سورة فاطر َّ مض خض حض خصمصجض حص مس خس حس جسُّ
: قليل أم ،: " ىذا الشيء عزيزتقوؿ ،كالقلة االمتناعأف العزة ىي  االمسُتمناسبة ىاذين  "كجو

كذلك خشية ا تعاىل قليلة شلتنعة يف أعلى ادلراتب ال يصل إليها ك  ،شلتنع ال يصل إليو إال األفذاذ
 .العلماء ىمقولو غفور إشارة إىل أف الواصلُت إليها ك ؛ إال العلماء

                                                             

 .152ص: ، 4ج، سابق تفسَت ابن عرفة، مصدرػ  (1)
 .315، ص: 3، جادلصدر نفسو ػ (2)
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نقص مل يسلموا من تقصَت اتصفوا بو ك إشارة إىل أف الواصلُت إليها من العلماء  َّ غفور ُّكقولو  
 (1).ه عنهم"وً فٍ عى ىو ٔتغفرة ا تعاىل ذلم ذلك ك  فوصوذلم إليها إظلا ،يف أعماذلم
من خبلؿ كبلـ ابن عرفة حوؿ مناسبة األمساء احلسٌت طللص إىل أف خواتيم اآليات            

ٖتصل من اقًتاف أحد االمسُت  م: "صفةيقوؿ ابن القيٌ كيف ىذا الشأف  ،كلها مقًتنة اثنُت اثنُت
يد كذلك قدر زائد على مفرديهما ضلو الغٍت احلميد العفو القدير احلميد آّ ،كالوصفُت باآلخر

  (2)".كىكذا عامة الصفات ادلقًتنة كاألمساء ادلزدكجة يف القرآف
فلو بذلك مجيع أقساـ الكماؿ: كماؿ من ىذا االسم ٔتفرده، ككماؿ من  كيقوؿ أيضان:"        

كيف ىذا أظهر الداللة على أف أمساء الرب  ...اآلخر ٔتفرده، ككماؿ من اقًتاف أحدعلا باآلخر.
معو، كاقًتف بو، من فعلو  أكصاؼ كمعاف قامت بو، كأف كل اسم يناسب ما ذكرتعاىل مشتقة من 

لذا فإف العبلقة بُت األمساء احلسٌت يف خواتيم اآليات كبُت اآليات ٖتتاج إىل تفحص  (3)."كأمره
كتأمل كتدبر لكل باحث متخصص يف ىذا آّاؿ كىو مبحث ػلتاج إىل كثَت من البحوث 

 كالدراسات.
ا سبق أف ابن عرفة يذىب مذىب األشاعرة كاجلويٍت يف أف االسم ىو شل نستخلصو الذمك       

مسألة  أف كل اسم ىو ادلسمَّى بعينو، إضافة إىل أنو يوافق مذىب السلف يفك  ،نفسو ادلسمَّى
 تعاىل، أم أهنا توقيفية .ٖتديد أمساء ا تبارؾ ك 

ند ابن عرفة نبلحظ أنو قد ركز عليها األمساء عكمن خبلؿ عرض مسألة الصفات ك               
 ػآية ٗتلو من اسم أك صفة لو  ال تكادك  ،القرآف الكرمي هذلك ألنو عرضها من خبلؿ تفسَت ك  ،كثَتان 

نزه ا عز كجل عن كل نقص أك عيب من كل تىذا إىل جانب تأكيده بأهنا  ػتعاىل سبحانو ك 

                                                             

 .334، ص: 3، جتفسَت ابن عرفة، مصدر سابق ػ(1)
 .161، ص: 1ج، ، دار الكتاب العريب، بَتكت ػ لبنافقيم اجلوزيةالزلمد بن أيب بكر مشس الدين ابن بدائع الفوائد،  ػ(2)
مدارج السالكُت بُت منازؿ إياؾ نعبد كإياؾ نستعُت، زلمد بن أيب بكر مشس الدين ابن قيم اجلوزية، ٖتقيق: زلمد  (ػ3)

 .60ػ 58، ص: 1ـ، ج1996 -ىػ  1416: 3لبناف، ط ػادلعتصم با البغدادم، دار الكتاب العريب، بَتكت 
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 ،فهو شلتنع عن النقائص ،عن النقائصبعده يقتضي اتصاؼ ا بصفات الكماؿ ك يقوؿ :" ،كجو
   (1).مرتفعه عن درجاهتا"

 ما يلي: كؽلكننا صياغة ما استنتجناه في   
لقد اعتٌت اإلماـ ابن عرفة باحلديث عن مسألة الوجود بصفة عامة بتفصيل أكرب من تعرضو  ػ

كىذا الذم كقفنا عنده يف  ،حيث أنو مل يتعرض إىل تعريفو كبياف معناه ،دلسألة الوجود اإلذلي
 تفسَته.

 صعوبة ابن عرفة عند بيانو ألقساـ الوجود اعتمد كثَتا على طريقة الفبلسفة، كىذا ما أدل إىل ػ
خاصة الرازم، شرحو لآليات، دكف أف ننسى ميلو كتأثره بأىل الكبلـ القدامى  عدـ كضوحك 

مث يناقشها يف ادلسائل االعتقادية، يأيت بأقواذلم  بآرائهماجلويٍت الذين كثَتا ما يستشهد  الباقبلين،
، كىذا ما غلعل منو أئلة كاجلواب عليها مع تصويب اخلطكيفندىا عن طريق أسلوب طرح األس

متكلما متمكنا، كىو الذم أبعده عن ادلنهج القرآين الذم يتميز بالبساطة كالسهولة كالوضوح أثناء 
 حديثو عن أركاف العقيدة.

ثبات كجود ا تعاىل يتجرد كليا من ادلنهج القرآين، كيعرضها إاليت يسوقها ابن عرفة يف  األدلةيف  ػ
كفق ادلنهج الكبلمي كالذم يعتمد على العقل بالدرجة األكىل، فادلبلحظ من تفسَت ابن عرفة ىو 

 .كال تسهيل  عرض أدلة الوجود عرضان معقدان من غَت تبسيط
 .ثبات كحدانية ا مستخدما دليل التمانع خطى األشاعرة يف إفة على قد سار اإلماـ ابن عر  ػ
بحث ابن عرفة ٔتجالس تفسَته يقـو بعرض ادلسائل ادلوجودة بادلوضوع ادلراد ال نستنتج كذلك أف ػ

كيسألوف كيبحثوف عن اإلجابات، كىذا دليل قوم على قدرة كرغبة عنو حىت يًتؾ طلبتو يفكركف 
   نا ّتعلهم مستقلُت بآرائهم كأفكارىم.الشيخ يف تكوين طلبتو تكوي

                                                             

 .347، ص: 1درر ادلعرفة، مرجع سابق، ج ؛151، ص: 4تفسَت ابن عرفة، مصدر سابق، ج ػ(1)
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كصفاتو  -نوعا ما – كاف اإلماـ ابن عرفة قد تعمق يف بياف ماىية الوجود اإلذليكإذا           
كأمسائو احلسٌت، فإنو كذلك تطرؽ ٔتعرض تفسَته لآليات القرآنية إىل بياف حقيقة النبوة كاألنبياء 

 عليهم السبلـ.



 
 
 

 :رابعالفصل ال
 في تفسير ابن عرفة لنبواتا درس

 
  حقيقة النبوةالمبحث األول: 

 المبحث الثاني: حقيقة العصمة عند ابن عرفة

 المبحث الثالث: موقفو من المعجزة والكرامة

 بين األنبياء تفاضلالمبحث الرابع: موقفو من ال
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 تمهيد:    

 مئ زئ رئ  ّٰ  ُّٱٹٱٹٱمن أجل توحيده كعبادتو، لقد خلق اهلل تعاىل اخلىلق       

عى دكمان دلعرفة اذلدؼ من خلقو كاإلنساف بطبعو يس (،56: اآلية سورة الذاريات) َّ ىئ نئ

كبعث ، الرُّسيلى  إليهم  أىٍرسىلى كإظلا  ،ؼللق الناس عبثان احلياة؛ فاهلل سبحانو كتعاىل مل  كظيفتو يفك 

ٱإليهم األنبياء كأرسل معهم الكتب، ٱ  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱٹٱٹٱ

 ( 25 :اآلية سورة األنبياء)  َّ ىن من خن  حن جن يم

كمٌيزىم عن بقية  األنبياء كالرسل تعاىل فالنبوة كالرسالة تشريف كاختيار ربايٌن، فقد اختار اهلل    
 ىم باألخبلؽ الكرؽلة كالصفات احلميدة، كجعلهم مثبلن لبلقتداء كاذلداية. كحبلا ، البشر
هم أجدر البشر حبمل ف، لذلك صفوة اخللق كأئمة اذلدل ػسبلـ عليهم ال ػعان فهم مجي     

رساالت رب العادلُت ، ككدليل على صدؽ نبوهتم كرسالتهم، أٌيدىم اهلل تعاىل بالبيٌنات كالرباىُت 
دلعجزات كمن ىذه ا، على أهنم رسلو كأنبيائو واضحالدليل ال الساطعات كادلعجزات الواضحات

، كالذم اختص هبا اهلل  سبحانو كتعاىل خامت األنبياء كادلرسلُت القرآف العظيماخلالدة  نذكر ادلعجزة
 ادلباحث التالية: من خبلؿ. كىو ما سيتناكلو ىذا الفصل زلمد 

 .حقيقة النبوة المبحث األول:
 .حقيقة العصمة عند ابن عرفةالمبحث الثاني: 

 .موقفو من ادلعجزة كالكرامةالمبحث الثالث: 
 .بُت األنبياء تفاضلموقفو من المبحث الرابع: ال
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 النبوة حقيقةالمبحث األول: 
، كأال يعذهبم اقتضت أف ال يؤاخذىم كال ػلاسبهم دلو بالبشرالشك أف رمحة اهلل تعاىل كع       

 مجيعان  لَتشد الناس ػعليهم السبلـ  ػإال بعد أف يقيم احلجة عليهم، كذلك بإرساؿ الرسل كاألنبياء 
 يت ىت نت  مت زت رت يب ىب ُّٱٱ:تعاىلقاؿ ،  إىل طريق النجاة كالفبلح

 .(165: اآلية سورة النساء) ٱَّ  يف ىف يث ىث مثنث زث رث
، كعن كاف عن معٌت النيب كالرسوؿاألول مطالب:  ثبلثةقسمت ىذا ادلبحث إىل كقد           

المطلب ة؟ أما يو للنبوة ىل ىي منحة أـ مكتسبف تتعرضفالمطلب الثاني  أما رؽ بينهما؟الف
 فكاف عن حكم إرساؿ الرسل.الثالث 
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 والرسول والفرق بينهما المطلب األول: تعريف النبي  
 :والرسول تعريف النبي   -أوال
تعريف النبوة من الناحية اللغوية مث نستنتج مدلوذلا اللغوم، كجاء تعريف  سنتناكؿ لغة: ـأ     

 بشكلُت مهموز كغَت مهموز، كىي كالتايل:  يف ادلعاجم اللغويةالنبوة 
 : النبيء

 ىل مل خل ُّٱٱكما يف قولو تعاىل: : اخلرب، تقوؿ نػىبىأ كنػىباأ، أم: أخرب،كىو إالنابى  مشتق من    

ٱَّ حم جم يل ٱ كىاٍلميٍنًبئي:  أنبأ عن اهلل تعاىل، ألنو النيبءكمنو أخذ ، (2 ػ1:اآلية سورة النبأ)ٱ

. كتنبأ الرجل: كاستنبأ النبأ: حبث عنو ،ك أنبياء، كمجع النيبِّ نػيبىآءي الطاريقي الواًضحي كالنىيبءي:  ،اٍلميٍخربي 
 (1) .ادعى النبوءة

  :النبي    
 إف أيًخذى ًمنى الناٍبوًة كالناباكًة، كىًىيى ااًلٍرتًفىاعي عىًن األىرض، أىم إًنو أىٍشرىؼ عىلىى سىائًًر اخلىٍلق، فأىصلو غىيػٍري 

يٍرتىًفعي كى ، اذٍلىٍمزً 
 (2).ًقيلى: النايبُّ ميٍشتىقٌّ ًمنى النابىاكًة، كىًىيى الشيءي ادل

ىو من أنبأ عن اهلل، فًتؾ علزه. قاؿ: كإف أخذ من النبوة كالنباكة، كىي االرتفاع عن  النيبٌ ف  
كقيل: النيب مشتق من النباكة، كىي  األرض، أم إنو أشرؼ على سائر اخللق، فأصلو غَت اذلمز.

 ء ادلرتفع.الشي
، كمٌسي نىًبٌيان لرًٍفعة زللِّو عن سائر ىو من النابػٍوىة، أم: الرِّفعة بغَت عٍلز، كقاؿ بعضي العلماء: لنيبُّ ا 
. فالنايبُّ بغَت اذلمز أبلغي من النايبء باذلٍمز، ألنو ليس كٌل مينىباإ رفيعى القىٍدر كاحمللِّ. لناس ادلدلوؿ عليوا

                                                             

، أبو نصر بن محاد اجلوىرم، ربقيق: أمحد عبد الغفور عطار، دار للمبليُت، حاح العربيةالصحاح تاج اللغة كصػ ينظر: (1)
ادلفردات، أبو القاسم األصفهاين، ربقيق: صفواف عدناف ؛ ك 75، 74، ص: 1ـ، ج1987ػ ق 1407: 4لبناف، ط ػبَتكت 

؛ 164، 163، ص: 1ق، جكلساف العرب، مرجع ساب ؛789ق، ص: 1412: 1سوريا، ط ػالداكدم، دار القلم، دمشق 
 .385، ص: 5كمقاييس اللغة، مرجع سابق، ج

 .163، ص: 1لساف العرب، مرجع سابق، ج ػ(2)
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اكىة: االرتفاع. كالنُّبػيواةي: ًسفىارىةه بُت اهلل كبُت ذكم العقوؿ من عباده إلزاحة عللهم يف أمر كالنابػٍوىة كالنابى 
 (1).مىعاًدىم كمىعاًشهم. كالنايبُّ لكونو منبِّئا دبا تسكن إليو العقوؿ الذاكياة

فالنيب  ،الواضح قالطريكيأيت كذلك دبعٌت  ،كاإلخبار العلم يف اللغة االرتفاع، معٌت النيبٌ إذف      
 بأفشرفو اهلل تعاىل ىو ادلخرب عن اهلل كدبثابة الطريق ادلوصلة إىل معرفة اهلل كتوحيده، كقد 

 على سائر خلقو. اصطفاىم
 :الرسول تعريف ـب 
ٍسمي الرِّسىالىة كاإًلٍرسىاؿ: التػاٍوًجيوي، كىقىٍد أىٍرسىلى إًليو، كىااًل  الرٍِّسل كالرٍِّسلىة: الرٍِّفق كالتػُّؤىدةمن  لغة:     

  َّ حق مف خف حف ٱُّٱقولو سبحانو كتعاىل:  ، كما يفكالراسيوؿ كالراسىالىة كالراسيوؿ كالراًسيل
 (.16 :اآلية سورة الشعراء)

 ،اًبعىةن إًلبل رىسىبلن أىم ميتىتى مىٍعنىاهي يف اللُّغىًة الاًذم ييتاًبع أىخبار الاًذم بػىعىثىوي أىخذان ًمٍن قػىٍوذلًًٍم جىاءىًت ا   
ة يراد ، كمجع الرسوؿ رسل؛ كرسل اهلل تار ادلنبعثىو الراسيوؿي ك  ،ألىنو ذيك رًسالةكمسيِّي الراسوؿ رىسيوالن 

ٍرسىاؿي يقابل اإلمساؾ هبا ادلبلئكة، كتارة يراد هبا األنبياء،  .كاإٍلً
كوف ذلك بالٌتسخَت،  د يكادلكركىة، كق يف األشياء احملبوبةيقاؿ  اإلنساف، ك رساؿي يقاؿ يفاإلً ك       

 (2).كادلطر كإرساؿ الريح
كالرسالة  التػُّؤىدةيتضح من خبلؿ ما سبق أف معٌت الرسوؿ يف اللغة يدكر حوؿ الرفق ك           

بالرسوؿ فقد بعثو اهلل عزك جل لعباده لتبليغ ي اإلنساف ادلوحى إليو بالرسالة، كادلتابعة، كمنو مسٌ 
 نتج أف الرسوؿ صاحب رسالة مبعوث ألجلها.كمنو نسترسالتو برفق كتؤدة، 

 
 

                                                             

 .790، 789ادلفردات يف غريب القرآف، مرجع سابق، ص:  ػ(1)
، 12لبناف،ج ػينظر: هتذيب اللغة، أبو منصور اذلركم، ربقيق: زلمد عوض مرعب، دار إحياء الًتاث العريب، بَتكت  ػ(2)

 .353، 352ادلفردات، مرجع سابق، ص:  ؛284، 283، 281، ص: 11لساف العرب، مرجع سابق، ج ؛272ص: 
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 والرسول اصطالحا والفرق بينهما: تعريف النبي   ـثانيا  
 والرسول في االصطالح: أ/ النبي     

كىذا االختبلؼ راجع إىل  ،لقد تعددت كاختلفت أقواؿ العلماء يف تعريف النيب كالرسوؿ      
 .طبيعة العبلقة بُت اللفظُت

 أنو: ب يعرؼ النيبٌ     
 (1)."ككذا الرسوؿ وبعثو اهلل لتبليغ ما أكحي إلي "إنساف -   

النبوة سفارة بُت اهلل كبُت ذكم العقوؿ من عباده إلزاحة عللهم يف أمر معادىم "كقيل  -    
لكونو منبئا دبا تسكن إليو العقوؿ الذكية، كىو يصح أف يكوف فعيبل دبعٌت  كالنيبٌ   كمعاشهم.

  (2).فاعل
 (3)نساف أكحى اهلل تعاىل إليو بشرع سواء أمر بتبليغو كالدعوة إليو أـ مل يؤمر.يل ىو إكق  -   
 أما الرسول في االصطالح:  
 (4)."نساف بعثو اهلل إىل اخللق لتبليغ األحكاـإ يف ادلعٌت االصطبلحي ىو:" الرسوؿ  
 (5)".يدعو الناس إليهابشريعة رلددة من بعثو اهلل ىو "الرسوؿ كأيضان - 

 (6).قد يريدكف بالرسوؿ ذلك الشخص الذم يتابع أخبار الذم بعثوكقيل  -
 

                                                             

ـ، 1981 -ىػ 1401(ػ شرح ادلقاصد يف علم الكبلـ، سعد الدين التفتازاين، الناشر دار ادلعارؼ النعمانية، باكستاف،  1)
 .173، ص: 2ج
 .789: ػ ادلفردات يف غريب القرآف، مرجع سابق، ص(2)
ػ أصوؿ الدين اإلسبلمي، رشدم زلمد علياف، قحطاف عبد الرمحن الدكرم، طبعة دار اإلماـ األعظم، بَتكت ػ لبناف، (3)

 .173ـ، ص: 2011ىػ ػ 1432: 2ط
 .110ػ التعريفات، مرجع سابق، ص: (4)
زلمد عبد الرمحن ادلرعشلي، دار إحياء  (ػ أنوار التنزيل كأسرار التأكيل، ناصر الدين بن زلمد الشَتازم البيضاكم، ربقيق:5)

 .75، ص: 4ىػ، ج1418: 1الًتاث العريب، بَتكت ػ لبناف، ط
ـ، ص: 1983ىػ ػ 1403: 2(ػ الرسل كالرساالت، عمر سليماف األشقر، مكتبة الفبلح، دار النفائس، الكويت، ط6)

14. 
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 والرسول: ب/ الفرق بين النبي  
كىو قوؿ  ،ال فرؽ بينهما كالرسوؿ فمنهم من قاؿ بُت النيبٌ  قد اختلف العلماء يف الفرؽ       

 (2)ك النيب".القاضي عبد اجلبار:" ال فرؽ يف االصطبلح بُت الرسوؿ حيث يقوؿ (1)ادلعتزلة،
الرسوؿ من األلفاظ ادلتعدية أم البد من أف يكوف ىناؾ مرسل "ف كضح ذلك بأكقد         

كمرسل إليو، كإذا أطلق فبل ينصرؼ إال إىل ادلبعوث من جهة اهلل تعاىل دكف غَته، ... كأما النيب 
كإذا كصف بو الرسوؿ اإلخبار؛ فقد يكوف مهموزان كمشددان كإذا كاف مهموزان فهو من اإلنباء، كىو 

فادلراد بو أنو ادلبعوث من جهة اهلل تعاىل، كإذا كاف مشددان فإنو يكوف من النباكة كىو الرفعة 
 (3)كاجلبللة، كإذا كصف بو ادلبعوث فادلراد بو أنو ادلعظم الذم رفعو اهلل تعاىل كعظمو".

 قوؿ اجلمهور كعامة األشاعرة،، كذىب إىل ىذا الءالشائع عند العلما كىوالقول الثاني أما        
اهلل  كالرسوؿ، كأحسنها: أف من نػىباأه كقد ذكركا فركقان بُت النيبِّ  بُت النيب كالرسوؿ؛ اأف ىناؾ فرقب

أف يبلِّغى غَته، فهو نيب كليس  كإف مل يىأميٍره نيبٌّ رسوؿ، خبرب السماء، إف أىمىره أف يػيبػىلِّغ غىيػٍرىه، فهو
النيب، فكل رسوؿ نيب، كليس كلُّ نيبٍّ رسوالن، كلكن الرسالة أعمُّ من من  برسوؿ، فالرسوؿ أخصٌ 

جهة نفسها، فالنبوةي جيزء من الرسالة، إذ الرسالة تتناكؿ النبوة كغَتىا، خببلؼ الرسل فإهنم ال 
يتناكلوف األنبياء كغَتىم، بل األمري بالعكس، فالرسالة أعمُّ من جهة نفسها، كأخصُّ من جهة 

 (4).أىلها

                                                             

غَت  بياء: من مجع إىل ادلعجزة الكتاب ادلنزؿ عليو. كالنيبٌ "الفرؽ بينهما أف الرسوؿ من األن: ىبت ادلعتزلة إىل أفذػ كلقد (1)
 .164، ص: 3ج الرسوؿ: من مل ينزؿ عليو كتاب كإظلا أمر أف يدعو الناس إىل شريعة من قبلو". الكشاؼ، مرجع سابق،

 .567(ػ شرح األصوؿ اخلمسة، مرجع سابق، ص: 2)
 .567ص: ، ادلرجع نفسوػ (3)
حاكية، علي بن أيب العز، ربقيق: عبد اهلل بن عبد احملسن الًتكي، شعيب األرنؤكط، مؤسسة (ػ ينظر: شرح العقيدة الط4)

 .155، ص: 1ـ، ج1990ق ػػػػ 1411: 1الرسالة، بَتكت ػػػ لبناف، ط
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أكحي إليو دبلك، أك أيذلم يف قلبو، أك نبو بالرؤيا الصاحلة،  "من: ذىب إىل أنو اجلرجاين أما      
فالرسوؿ أفضل بالوحي اخلاص الذم فوؽ كحي النبوة؛ ألف الرسوؿ ىو من أكحى إليو جربائيل 

 (1)."خاصة بتنزيل الكتاب من اهلل
دبا أنبأ اهلل بو؛ فإف أيرسل مع ذلك إىل من  نبئيىو الذم ينبئو اهلل، كىو  " النيبٌ كؽلكن القوؿ أف  

خالف أمر اهلل ليبلغو رسالة من اهلل إليو؛ فهو رسوؿ، كأما إذا كاف إظلا يعمل بالشريعة قبلو، كمل 
 يث ىث نث مث ٹٱٹٱُّٱيرسل ىو إىل أحد يبلغو عن اهلل رسالة فهو نيب، كليس برسوؿ؛ 

 من  زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك  مك لك اك يق ىق يف ىف

اال يعم النوعُت، كقد س(، فذكر إر 52: اآلية سورة احلج) َّ ني مي زي ري ينٰى ىن نن
خص أحدعلا بأنو رسوؿ؛ فإف ىذا ىو الرسوؿ ادلطلق الذم أمره بتبليغ رسالتو إىل من خالف اهلل  

(2).كنوح"
 

ف كل من نزؿ عليو الوحى من اهلل تعاىل على لساف أ كقالوا يف الفرؽ بُت الرسوؿ كالنيب
كمن حصلت لو ىذه  ،الكرامات الناقضة للعادات فهو نيباف مؤيدا بنوع من ملك من ادلبلئكة كك

 (3).حكاـ شريعة كانت قبلو فهو رسوؿأك بفسخ بعض أيضا بشرع جديد أالصفة كخص 
 ليغلتبنساف بعثو اهلل تعاىل إىل اخللق :" إىوالرسوؿ ككرد يف توضيخ الفرؽ بينهما أف 

 (4).النيب فإنو أعم"كقد يشًتط فيو الكتاب خببلؼ  ،األحكاـ
  سوؿ من الكلمات اليت إذا اجتمعتاالنبٌوة كالٌرسالة كالنيٌب كالرٌ  يتضح من أقواؿ العلماء أف          

    .كاف معٌت كل كاحد سلتلفان عن اآلخر

                                                             

 .239التعريفات، مرجع سابق، ص:  ػ(1) 
ىػ ػ 1420: 1أضواء السلف، السعودية، طالنبوات، أمحد بن عبد احلليم بن تيمية، ربقيق: عبد العزيز الطوياف، مكتبة  ػ( 2)

 .714ـ، ص: 2000
 .332رؽ، مرجع سابق، ص:ينظر: الفرؽ بُت الفً  ػ(3)
شرح العقائد النسفية، سعد الدين التفتازاين، ربقيق: أمحد حجازم السقا، مكتبة الكليات األزىرية، القاىرة ػ مصر،  ػ(4)

 .19ـ، ص: 1988 ػىػ 1408: 1ط
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كالتعريف ادلختار أف الرسوؿ من أكحي إليو بشرع جديد، كالنيبُّ ىو ادلبعوث لتقرير      
حيو ليكتم كيدفن يف صدر لوحي اهلل تعاىل، كاهلل ال ينزؿ ك ترؾ الببلغ كتماف شرع من قبلو؛ ألف 

 (1)كاحد من الناس، مث ؽلوت ىذا العلم دبوتو.
 :والرسول وذكر الفرق بينهما تعريف اإلمام ابن عرفة للنبي  ج/  

احية اللغوية اللغوية كاالصطبلحية، فأما من الن تُتيالناحمن  النيبٌ  ابن عرفة يعرؼ اإلماـ        
ادلنبأ ألف اهلل أنبأه : كىو دبعٌت إمن النب أيضان  مأخوذكىو ، ، أك النبوةإمشتق من النب فَتل أف النيب

 فو من اجلانب اللغوم.يدبا شاء؛ كأما الرسوؿ فلم يتطرؽ اإلماـ لتعر 
يو على اجلملة، اس بأنو يوحى إلؼلرب النا  أف النيبٌ اإلماـ َتل فكأما من الناحية االصطبلحية        

الرسوؿ ىو مبلغ عن اهلل  فا إ" ، فيقوؿ:كالرسوؿ يبلغهم األحكاـ كالشرائع كيدعوىم إىل اإلؽلاف
حدكد اهلل إال من جهة رسلو فكوهنا من جهة الرسوؿ معلـو لنا بادلشاىدة إىل  معرفة لوتعاىل إذ ال 

 (2)."لـز إضافتها إىل رسولوفاإلعبلـ بذلك من باب ربصيل احلاصل كإضافتها إليو يست ،كالعياف
كالرسالة تارة يراد هبا مطلق البعث، كىو ادلعٌت كيوضح ابن عرفة معٌت الرسالة بقولو: "         

األعم فيها، كتارة يراد هبا البعث كالتبليغ لغَته، كادلراد هبا يف اآلية ادلعٌت األعم، لقولو تعاىل: )ًمٍن 
يف ادلعٌت، مع أهنما سلتلفاف،  عٌت األخص، للـز استواء الرسوؿ كالنيبٌ رىسيوؿو كىالى نىيبٍّ(، كلو أريد ادل

الرسوؿ مع أنو الى يستلـز من استلـز األخص أمر باستلزاـ األعم لو،  على كإظلا عطف النيبٌ 
 (3)."فالعطف تأسيس كالرسوؿ أخص من النيبٌ 

 يت ىت نت مت ُّٱقولو تعاىل: ب كيستدؿ ابن عرفة على عدـ ترادؼ الرسوؿ كالنيبٌ      

على  دليل على أف النيب أعٌم من الٌرسوؿ بناء" يقوؿ: (،213: اآلية ) سورة البقرة َّ رث
مشتق أك موصوؼ بصفة تقتضي ثبوت ذلك الوصف لو حالة ثبوت احلكم،  إىلاحلكم ادلسند 

                                                             

 .14لرساالت، مرجع سابق، ص: ينظر: الرسل كا ػ(1)
 .13، ص: 2سابق، ج صدر(ػ تفسَت ابن عرفة، م2)
 .194، 193، ص: 3، جادلصدر نفسو(ػ 3)
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فلو كاف النيب كالٌرسوؿ دبعٌت كاحد للـز ربصيل  ،فيقتضي كركد البعث عليهم حاؿ حصوؿ النبوءة
 (2)."كالشيخ ابن العريب ،(1)احلاصل. كقيل الٌرسوؿ أعٌم حكاه الغزايل يف االقتصاد

إذ ليس كل نيب  ؛باأللف كالبلـٌ ال يفيد العمـو ىاجلمع احمللٌ  اآلية دالة على أف": أيضا قاؿك     
 (3)."محة سبقت غضبومبعوثا كبدأ بالبشارة ألف الرٌ 

 سورة األعراؼ) َّ جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ ٱُّٱ تعاىل:قولو لكيف تفسَته       
ينزؿ عليو لكنو  ، كىو ادلأمور بالتبليغ، كالنيبٌ ـ أف الرسوؿ أخص من النيبٌ تقدا " يقوؿ: (94 :اآلية

؛ ذكره يف بداية اذلداية من النيبٌ  وؿ أعمٌ الرسٌ  مل يؤمر بتبليغ ما ينزؿ عليو، ككقع يف كبلـ الغزايل: أفٌ 
  (5)."طأىنا كىو خ (4)كصرح بو ابن عطية

 عن طريق طرح األسئلة مث اإلجابة عنها، كالرسوؿ أكثر كيوضح ابن عرفة الفرؽ بُت النيبٌ   
أعٌم من الرسوؿ، كثبوت األعم ال يستلـز ثبوت األخص، فما يلـز من اإلؽلاف  النيبٌ  " قوؿ:في

بوة كصف النٌ  فٌ كاجلواب: أف ذلك باعتبار الوصف، أل اإلؽلاف بالرسوؿ فهبل قيل ادلرسلُت؟ بالنيبٌ 
أعم من كصف الرسالة. كترتب احلكم ىنا عليهم من حيث ذكاهتم ال من حيث أكصافهم، كعرؼ 
باأللف كالبلـٌ الدالة على العمـو فيدخل يف ضمنو األخص ببل شك فهو كقولك كل حيواف يف 

 .(6)"الدار

                                                             

أعلى رتبة من الرسوؿ إىل غَت ذلك من أنواع اذلذياف. االعتقاد يف  كالنيبٌ  ،كالرسوؿ (ػ كبلـ الغزايل: كفرؽ بُت النيبٌ 1)
ـ، ص: 2004ق ػ 1424: 1لبناف، ط –يل الطوسي، دار الكتب العلمية، بَتكت االقتصاد، أبو حامد زلمد بن زلمد الغزا

137. 
 .255، ص: 1جمصدر سابق، ، تفسَت ابن عرفة(ػ 2)
 (ػ ادلصدر نفسو، اجلزء نفسو، كالصفحة نفسها.3)
اآلدميُت الشًتاؾ ادللك يف لفظة ىذا يف  الرسوؿ، أخص من النيبٌ  ة : كالراسيوؿى كالنايبا امساف دلعنيُت فإفا (ػ كبلـ ابن عطيٌ 4)

". تفسَت ابن عطية، الرسوؿ، كالنايبا مأخوذ من النبأ، كقيل دلا كاف طريقا إىل رمحة اهلل تعاىل كسببا شبو بالنيبء الذم ىو الطريق
 .462، ص: 1مرجع سابق، ج

 236، ص: 2ج مصدر سابق، ،تفسَت ابن عرفة(ػ 5)
 210، ص:1،جادلصدر نفسو(ػ  6)
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ادللك؛ فإف ىو اختصاص اهلل لبعض خلقو بالوحي على لساف  النيبٌ ابن عرفة إىل أف ذىب 
: علا سواء، كنقل اإلماـ الغزايل كابن العريب ، كقيلأمر بالتبليغ فهو رسوؿ، فالرسوؿ أخص من النيبٌ 

بأنك تقوؿ: فبلف رسوؿ فبلف، كال تقوؿ: فبلف  ككجهو ،أخص : بأف النيبٌ ُتيف بعض تعاليقو قول
فما السر يف تقدمي  ، كجاءت ىذه اآلية على العكس؛ ألف ثبوت األخص يستلـز ثبوت األعم،نيب

؟ كأجيب: بأف اتباعو من حيث كونو مرسبل الى يلـز منو اتباعو من حيث كونو الرسوؿ على النيبٌ 
ا فقط فكاف العطف ترقيا يف ادلدح، فهو من باب نبيا فقط، كال يلـز منو اتباعو من حيث كونو أمي  

فاإلؽلاف بو من حيث كونو  اخلفي،ل الواضح، مث إىل الدليل االنتقاؿ من الدليل األكضح إىل الدلي
ا فقط، كاإلؽلاف بو من حيث كونو نبيا فقط ال يستلـز رسوال يستلـز اإلؽلاف بو من حيث كونو نبي  

ا فقط، كادلراد ىنا االتباع االصطبلحي؛ كىو أف يفعل مثل ما فعل اإلؽلاف بو من حيث كونو أمي  
  (1).ادلتبوع ألجل أنو فعلو

ذىبهم احتج هبا ادلعتزلة دبسالة أشار ابن عرفة إىل مسألة نبوة النساء بقولو: "كبكبلمو عن الر       
يف  بأنو نفيتكضلن صلوزىا لوال أف الشرع مل يرد هبا، كأجاب أصحابنا  ،يف إنكار نبوة النساء عقبل

اس اآلية الرسالة كال خبلؼ أف النساء ليست فيهن رسولة؛ ألف ادلقصود من الرسالة التبليغ إىل النا 
 (2)."كليس ذلك يف شأف النساء

لو  نيبٌ بوة أعم من الرسالة، فالابن عرفة يذىب إىل أف النٌ  اإلماـ كملخص القوؿ فإف    
كانت كلذلك   ،آخر نيبٌ  إىل تلف من نيبٌ لكن طريقة تبليغها زب خاصة بو، كلو طريقة معينة، رسالة
 أعم من الرسالة.النبوة 

 
 
 

                                                             

 .260، ص:2، جمصدر سابق ،تفسَت ابن عرفة ػ(1)
 .411، ص: اجلزء نفسو، ادلصدر نفسو ػ(2)
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 أم مكتسبة المطلب الثاني: النبوة منحة
 مبُّٱٹٱٹٱ تعاىل يؤتيو دلن يشاء من عباده، النبوة اصطفاء كاجتباء كاختيار من اهلل

اآلية:  احلج: سورة ) َّزث رث يت ىتمتنت زت رت  يب ىب نب
كشرفهم  مثل بقية البشر لكن فضلهم اهلل تعاىل  ػعليهم الصبلة كالسبلـ  ػ األنبياءإف (، 75

 َّ جه هن من خن  حن ٱُّٱ:قولو تعاىللتفسَته ، كيوضح ابن عرفة ذلك عند كاختصهم بالنبوة

منو أف ادلماثلة بُت الشيئُت الى ينايف اختصاص  يقوؿ: "يؤخذ، (110اآلية: الكهف سورة )

أحدعلا بأمر دكف اآلخر، فاألنبياء عليهم السبلـ شلاثلوف لنا يف اخللق يف األمور الذاتية، كإف 
لة لغَتىم، فليست النبوة أمرنا مكتسبا اختصوا بأمر عرضي، كيؤخذ منو أف ىداية نفوسهم شلاث

 (1)."بوجو؛ بل ىي خصوصية أحلقهم اهلل هبا من غَت تطبع كال اختبلؼ رلاز
 َّمك لك  اك يق ىق يف ىف يث ُّٱٱٱ:عند قولو سبحانو كتعاىل كقد أكد ابن عرفة ذلك

وة لفظ الرب تنبيو على أف اختصاص اهلل تعاىل بعض خلقو بالنبيقوؿ :" ،(20اآلية:  اجلنسورة )

 (2)."ل منو كرمحةزلض تفضٌ 
 "يقوؿ: (10 :اآلية لنجمسورة ا)  َّ  رت يب ىب نب مب ُّٱعزك جل: يف قولوكقاؿ أيضان: 

ٱٱكتعاىليف قولو سبحانو  ٱ ل من اهلل تعاىل ألف إىل أف النبوة كالرسالة زلض تفضإشارة َّٱىب نبُّٱ

(3).الكل عبيده، فتخصيص أحدىم بالرسالة زلضي تفضُّل منو عليو"
 

كضلن فقاؿ:"  بوة اصطفاء كليست اكتسابامن خبلؿ تفسَته بأف النٌ اإلماـ ابن عرفة ت أثب    
 (4)..."إظلا ىي فضل اهلل يؤتيو من يشاء، كال خصوصية ذلم يف ذكاهتم، نقوؿ النبوة

                                                             

 .107، ص: 3ج مصدر سابق، ،تفسَت ابن عرفة(ػ 1)
 .308، ص: 4ادلصدر نفسو، ج ػ(2)
 .132، ص: 1درر ادلعرفة، مرجع سابق، ج ؛93(ػ ادلصدر نفسو، اجلزء نفسو، ص: 3)
 .157، ص: 4، جمصدر سابق ،تفسَت ابن عرفة(ػ 4)



 في تفسير ابن عرفة واتــــــلنبا درس رابع                                             الفصل ال

 
250 

 حت ٱُّٱ :لآلية ، فَتد عليهم من خبلؿ تفسَتهالقائلُت بأف النبوة مكتسبة(1)الفبلسفة كينكر على    

على احلكماء  يف لفظ العبد رد:" يقوؿ (9 :اآلية حلديدسورة اٱ)ٱٱٱٱَّ مج حج  مث هت مت خت
و من فعرب بلفظ العبد تنبيها على أنا ...القائلُت: بأف لؤلنبياء اختصاصا زيادة يف ذاهتم بالطبع،

 (2)."جنس العبيد
 اىل:تعقولو  -عليو السبلـ -ابن عرفة عند قوؿ اهلل تعاىل يف قصة نيٌب اهلل موسى قوؿي    
 (21: اآلية الشعراءسورة ) َّ مه جه ين ىن من خن حن جن يم ىم ممُّٱ
فيو رٌد على احلكماء القائلُت بأف النبوة مكتسبة بالتصفية كغَت ذلك، كقولو ادلراد بو الطاعة "

(3)كمقدمات النبوءة ال نفس النبوة ألف نبوتو كرسالتو كانا يف زمن كاحد".
 

ة ىو قوؿ سلف األمة كغَتىم، خبلفان دلن ابن عرفة من أف النبوة غَت مكتسب ذكره كما
 ادعى غَت ذلك من الفبلسفة.

نعمة ؽلن هبا على من يشاء كال يبلغها أحد بعلمو كال   "النبوة جر:حقاؿ احلافظ ابن     
كمعناىا احلقيقٌي شرعا من حصلت لو النبوة كليست  ،كال يستحقها باستعداد كاليتو ،كىٍشًفوً 

إىل عرض من أعراضو بل كال إىل علمو بكونو نبيان بل ادلرجع إىل إعبلـ  راجعة إىل جسم النيبِّ كال
 (4)."نىبًي ا نػىباٍأتيكى أىٍك جىعىٍلتيكى اهلل بأين 

                                                             

قوؿ الفبلسفة ادلشائُت اجملوزين اكتساب النبوة بزعمهم أف من الـز  (ػ كمن الفبلسفة القائلُت بأف النبوة مكتسبة ابن سينا 1)
   اخللوة كالعبادة كدكاـ ادلراقبة كتناكؿ احلبلؿ كإخبلء نفسو من الشواغل العائقة عن ادلشاىدة بعد كماؿ ظاىره كباطنو

ضة انصقلت مرآة باطنو كفتحت بصَتة لبو، كهتيأ دلا ال يتهيأ لو غَته من التحلي بالنبوة، ألف النبوة عندىم بالتهذيب كالريا
عبارة عن اجتماع ثبلث خواص يف اإلنساف إحداىا االطبلع على ادلغيبات لصفاء جوىر نفسو كشدة اتصالو بالركحانيات 

األنوار البهية، مشس الدين السفاريٍت، مؤسسة اخلافقُت كمكتبتها،  لوامع العالية من غَت سابقة كسب كال تعلم كال تعليم.
 .268، ص: 2ـ،ج1982 ػىػ 1402: 2سوريا، ط ػدمشق 

 .157، ص: 4سابق، جصدر تفسَت ابن عرفة، م(ػ 2)
 .131، ص: 1درر ادلعرفة، مرجع سابق، ج؛ 293، ص: 3، جدلصدر نفسوا(ػ 3)
، 6ـ، ج1379لبناف ، -البخارم، علي بن حجر أبو الفضل العسقبلين، دار ادلعرفة، بَتكت  (ػ فتح البارم شرح صحيح4)

 .361ص:
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أف النبوة ال تيناؿ دبجرد الكسب باجلد كاالجتهاد، كتكلف أنواع :" كقاؿ اإلماـ السفاريٍت      
نفسو، كتنقية خواطره كتطهَت أخبلقو،  العبادات، كاقتحاـ أشقِّ الطاعات، كتدأب يف هتذيب

كىتعاىلى  وناًمنى اٍلمىٍوىلى سبح ة فىٍضله ذىًلكى لكناها أًم: الٌنبيوةى كىالرِّسال كرياضة نفسو كبدنو، كهتذيب
  (1)..."اءى يٍؤتًيًو من ش

دلن شاء من  كفضبلن  اهلل تعاىلمن  كاختياراصطفاء عند ابن عرفة كطللص إىل أف النبوة      
جبهوده أف يصل إليها كىذا ما دلت عليو اآليات  إنسافده، كليست اكتسابا يستطيع أم عبا

 ابن عرفة.الشيخ  القرآنية اليت فسرىا 
  الرسلرسال حكم إ: المطلب الثالث

الرسل، فَتل أىل السنة أهنا جائزة مطلقان،  إرساؿمسألة يف ادلتكلمُت لقد تعددت آراء         
الرسل  إرساؿادلعتزلة أهنا كاجبة عقبلن، كفيما يلي ىذه اآلراء يف حكم كبعض  كمذىب الفبلسفة

 دكف تفصيل:
سل جائز، كليس اهلل تعاىل للر  إرساؿمجهور األشاعرة كمن شايعهم من ادلاتريدية يركف أف  األول: 

ادلستحيل، كعمدهتم يف ذلك مبدأ اللطف اإلذلي، ىذا اللطف  من قبيل من قبيل الواجب، كال
" كصارت األشعرية يف حقو تعاىل؛ ألنو سبحانو فاعل سلتار يف فعلو، يقوؿ الشهرستاين: اجلائز

كمجاعة من أىل السنة إىل القوؿ جبواز كجود النبوات عقبلن ككقوعها يف الوجود عيانان، كتنتفي 
 (2).استحالتها بتحقيق كجودىا كما ثبت تصورىا بنفي استحالتها"

حلق: قاـ الدليل على أف الرب تعاىل خالق اخللق كمالكهم، " قاؿ أىل اكفصل أكثر حيث     
احدان كمن لو األمر كاخللق كادللك لو أف يتصرؼ يف عباده باألمر كالنهي، كلو أف ؼلتار منهم ك 

قد ك  .(3)و إليهم، فإف من لو اخللق كاإلبداع لو االختيار كاالصطفاء"لتعريف أمره كهنيو فيبلغ عن

                                                             

 .268، 267، ص: 2(ػ لوامع األنوار البهية، مرجع سابق، ج1)
 .410، ص: مرجع سابقػ هناية اإلقداـ يف علم الكبلـ، (2)
 .414ػ  413، ص: ادلرجع نفسوػ  (3)
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ٱَّ حق مف خف حف جف مغ جغ ٱُّٱو تعاىل:قوليف  ابن عرفةذكر ذلك  ٱ ٱ  سورة النحل)ٱ
يف أف بعثة الرسل زلض  ةأىل السنٌ  لفظ الرب ىنا دليل على صحة مذىبقاؿ: " ( 102: اآلية

ٱٱَّٱلىقىٍد مىنا اللاوي عىلىى اٍلميٍؤًمًنُتى ُّ تعاىل: اهلل قوؿعند  كرد عليهم "،(1)تفضل من اهلل  سورة آؿ )ٱ
كيف اآلية حجة ألىل السنة يف أف بعثو الرسل زلض تفضل من اهلل ": قاؿ(   164:اآلية عمراف

 تعاىل؛ ألهنا كاجبة عليو، لقولو تعاىل: )مىنا( كادلن الفضل بالنعمة فرده عليو بوجهُت:

ٱَّٱعىلىى اٍلميٍؤًمًنُتى ُّ:األكؿ: قولو        ٱ كالرسوؿ مبعوث للجميع، فقاؿ ادلن على ادلؤمنُت باعتبار ٱ
 رىم يف اآلخرة.مآذلم كعاقبة أم

 (2)".فادلن عليهم بكوف الرسوؿ منهم الى يف نفس بعثتوٱٱٱَّٱًمٍن أىنٍػفيًسًهمٍ ُّالثاين: قولو تعاىل: 
الرسل كاجب، ال دبعٌت الوجوب على اهلل تعاىل، بل دبعٌت  إرساؿيذىب ادلاتريدية إىل أف  الثاني:

 (3).أف احلكمة تقتضيو؛ دلا فيو من احلكم كادلصاحل
اللطف اإلذلي  مبدأبة على اهلل تعاىل، بناء على ذىب مجهور ادلعتزلة إىل أف البعثة كاجي :الثالث

أنو تعاىل إذا علم أف صبلحنا يتعلق هبذه الشرعيات لديهم، كىو كاجب عندىم يقوؿ أحدىم:" 
فبلبد أف يعرفناىا لكي ال يكوف سلبلن دبا ىو كاجب عليو، كعليو العدؿ أال ؼلل دبا ىو كاجب 

 خض ُّٱ:كيظهر ذلك من خبلؿ تفسَته لقولو تعاىل ،ابن عرفة ادلعتزلةخالف  كقد (4).عليو"

 .(37:اآلية سورة البقرة) َّمظ حط مض
قاؿ الزسلشرم: إف قلت مل ًجيءى بكلمة الشك كإتياف اذلدل كائن ال زلالة لوجوبو، يقوؿ: " 

 ة الرسل؟قلت: فائدتو اإلعبلـ )بأف اإلؽلاف( باهلل )كتوحيده( ال يشًتط فيو بعث

                                                             

 .50، ص: 3ابق، جػ تفسَت ابن عرفة، مصدر س(1)
 .440، ص: 1، جادلصدر نفسوػ (2)
 .85ػ شرح العقائد النسفية، مرجع سابق، ص:  (3)
 .563ػ شرح األصوؿ اخلمسة، مرجع سابق، ص:(4)
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ىذا السؤاؿ إظلا يرد على مذىبو ألنو يقوؿ: إٌف إرساؿ الٌرسل كاجب عقبل. كجوابو  فيجيب:
إماا من جهة العقل  ؛ضعيف، بل ىو مؤكد للسؤاؿ كبيانو أف يقوؿ: إتياف اذليدل زلقق الوقوع

دل ألف التوحيد موجود فإتياف اذل ،اخلارجي ادلقتضي لوجوب بعثة الرسل، أك من جهة الوجود
ألف إرساؿ الرسل إظلا غلب عندنا بالشرع ال  ،كىذا كلو ال ػلتاج إليو على مذىبنا...زلقق.

 (1)".بالعقل، كمل يكن حينئذ شرع بوجو فكاف األمر زلتمبل
يذىب الفبلسفة اإلذليوف إىل القوؿ بلزـك بعثة الرسل، بناء على أف النظاـ ادلؤدم إىل  :الرابع

العمـو يف ادلعاد كادلعاش ال يكتمل إال ببعثة األنبياء، كليس ىناؾ  حاؿ النوع البشرم علىصبلح 
إىل  فرؽ بُت قوذلم ىذا، كقوؿ ادلعتزلة من حيث ضركرة الوقوع كعدـ التخلف، غَت أهنم ينظركف

اليت  ػالذات اإلذلية، دكف النظر إىل حاجة اإلنسانية إىل ذلك  ادلسألة بعُت تنطلق من طبيعة
، فإذا كانت طبيعة الذات اإلذلية عندىم خَت زلض، فيلـز لذلك أف ػإليها يصاؿ اللطف تقتضي إ

 (2).يصل خَتىا إىل البشر، كامتداد ذلذه الطبيعة اخلَتة
 ىناؾ من أنكر النبوات، كىم طوائف أربعة: الخامس:
على أنكركا النبوات صراحة؛ اعتمادان  نىم الرباعلة كمن تبعهم من الذيالطائفة األولى:           

أف العقل كاؼ يف معرفة اخلَت كالشر، كمن مث تصبح النبوة عبثان ال يليق باحلكيم؛ ألف ما غليء بو 
الرسوؿ إما أف يكوف موافقان للعقل، أك سلالفان لو، فإف كاف األكؿ كاف رليئو عبثان؛ ألف العقل كاؼو 

 قبيح، فيجب تركو كرده.لف للعقل عندىم ايف ذلك، كإف كاف الثاين كاف إرسالو عبثان؛ ألف ادلخ
ال للرب كال  فائدة فيهاف الشرائع تشتمل على أمور ال من الرباعلة ترل أوالطائفة الثانية:        

للعبد، فالفركض كالواجبات اليت ذبيء هبا الشرائع فيها مشقة على العباد، كال يعود على ادلعبود 
 منفعة.

                                                             

 .106ػ  105، ص: 1، جتفسَت ابن عرفة، مصدر سابقػ (1)
ىػ ػ 1419: 2مل الكتب بَتكت ػ لبناف، طػ ينظر: شرح ادلقاصد، سعد الدين التفتازاين، ربقيق: عبد الرمحن عمَتة، عا(2)

 .185ادلختصر الشامل يف علم الكبلـ، مرجع سابق، ص:  ؛7، 6، ص: 5ـ، ج1998
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ة، ادلنهمكُت يف اتباع اذلول كترؾ الطاعة، قالوا: إنا مجاعة من أىل اخلبلعوالطائفة الثالثة:        
صلد يف الشرائع أموران ال نشك يف أف الصانع احلكيم ال يعتربىا، كال يأمر هبا، كما نشاىد يف احلج 

، كغسل بعض األعضاء لتلوث البعض اآلخر، إىل غَت ذلك من األمور اخلارجة عن قانوف كالصبلة
 العقل.
مل تنكر النبوات صراحة، بل أنكرت لوازمها، من نزكؿ ادللك بالوحي، ة: الطائفة الرابع      

كرتبت على ذلك إنكار كل ما ؼلرب بو الرسوؿ من األمور اليت يتوقف اإلؽلاف هبا على السماع،  
كاحلشر كاحلساب كاجلنة كالنار، كرأم ىؤالء يعرب يف رلملو عن نظرة مادية قاصرة، ال تؤمن دبا 

 (1).ظرة سبتد عرب التاريخ اإلنساين كلو حىت يـو الناس ىذاكراء احلس، كىي ن
بعثة الرسل على اهلل تعاىل حيث يقوؿ مبينان مذىبو يف  جوازأما ابن عرفة فقد ذىب إىل 

 (4 :اآلية سورة القمر) َّ جع مظ حط مض  خض حض جض مص ٱُّٱ:تعاىل عند تفسَته لقولو ذلك
حدة موجدىا، كاتصافو بصفات الكماؿ، ك  ثبلثة أمور، نظرىم يف ىذه ادلوجودات يفيدقاؿ: "

(2)."كمن مجلة ذلك كونو يفعل ما يشاء كػلكم ما يريد، كيف ضمن ىذه جواز بعثة الرسل
 

 (123: اآلية سورة طو) َّ مظ حط مض خضُّكيستدؿ على رأيو بقولو تعاىل: 
ل من اهلل تعاىل كليست دالة على أف بعثة الرسل زلض تفض كىذه اآلية عندم يقوؿ:" حيث

بة؛ إذ لو كانت كاجبة كما يقوؿ ادلعتزلة لقاؿ: فإذا يأتيكم مٍت ىدل، فعرب باللفظ ادلقتضي كاج
(3)."للتحقيق

 

 كقد تكلم عن الفائدة من بعثة النيب كالرسوؿ ذاكران فائدتُت علا:
 كضع شرائط تنظيم أحواؿ الناس، لئبل يظلم بعضهم بعضان. ػػػػػػ

                                                             

 .186 ػ185، ص: 1ػ ينظر: ادلختصر الشامل، مرجع سابق، ج(1)
 .110ػ  109، ص: 4تفسَت ابن عرفة، مصدر سابق، ج ػ(2)
 .156، ص: 3، جادلصدر نفسو ػ(3)
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 (1).ن العقابالًتغيب يف الثواب، كالًتىيب م ػػػػػػ
، من كفضبلن كرمحةن من غَت كجوب عليو أف اصطفى لطفان  ذبلت حكمة كرمحة اهلل ، أخَتان       

بعثهم اهلل تعاىل من خواص البشر  بشرين كمنذرين للناس عامة، فهمعباده البشر أنبياء ليكونوا م
 ادلوايل.صر يكوف زلل البحث عنو يف العن مذو ادلوضوع الكى ؛كأيدىم دبعجزات من عنده

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             

 .183، ص: 1شامل، مصدر سابق، جادلختصر ال ػ(1)



 في تفسير ابن عرفة واتــــــلنبا درس رابع                                             الفصل ال

 
256 

 ابن عرفةالعصمة عند حقيقة  المبحث الثاني:
 الصفات كاخلصائصمن  دبجموعة ػعليهم السبلـ  ػكالرسل لقد خلق اهلل تعاىل األنبياء         

كمن  ،، كقد ذكرهتا آيات القرآف الكرمي كفسرىا الكثَت من  ادلفسريناليت مٌيزهتم عن بقية البشر
  المطلب األول، مطلبُت كىو ما سيتم التطرؽ إليو يف ىذا ادلبحث من خبلؿ عرفة؛ىؤالء ابن 
ن العصمة اليت حديث عفكاف لل المطلب الثانيأما ، كموقف اإلماـ منهامعٌت العصمة كاف عن 

 .ؼلتص هبا األنبياء
 المطلب األول: حقيقة العصمة

 رأم اإلماـ ابن عرفة فيها.االصطبلح، مث ليف سيتم التعرض دلعٌت العصمة يف اللغة ك   
 تعريف العصمة ــــأوال            

ٍنعي. كًعٍصمةي اللاًو عىٍبدىه: أىٍف يػىٍعًصمىو شلاا ييوبًقيو. عىصىمو يػىٍعًصميو  لغة:أ/
ى
ـً اٍلعىرىًب: ادل الًعٍصمة يف كىبلى

ٍنعي  ك : احًلٍفظي بالكسر كالًعٍصمة، عىٍصمان: منػىعىو ككىقىاه
ى
، كمىنىعى، كىكىقىى، .ادل  عىصىمى يػىٍعًصمي: اكتىسىبى

ٍعًصية.
ى
: عىصىٍمتيو فانٍػعىصىمى. كاٍعتىصىٍمتي بًاللاًو ًإذىا امتنٍعتى بليٍطًفو ًمنى ادل كاٍعتىصىمى بًًو كاٍستػىٍعصىمى:  يػيقىاؿي

ىنىع
؛ العٍصمىةي: ادل ـي: ،ةي. كالعاصمي: ادلانعي احلٍىاًميامتنعى كأَبى كأٍعصىمى  ،ساؾي بًالشاٍيءً االٍمتً  كاالٍعًتصا

  (1).الرجلي بصاحبو: لزًمو
معٌت العصمة يف اللغة ىو ادلنع، كيأيت كذلك دبعٌت ادلبلزمة كاحلفظ الذم يكوف من ف ؛إذان 

 اهلل تعاىل جملموعة معينة من الناس كىم األنبياء كالرسل عليهم الصبلة كالسبلـ.
 كردت عدة تعاريف للعصمة منها: اصطالحا:ب/

مث دبا أكالىم من الفضائل من صفاء اجلوىر،  أكال دبا خصهم بوعصمة األنبياء حفظو إياىم " 
 (2)".نة عليهم كحبفظ قلوهبم كبالتوفيقاجلسمية، مث بالنصرة كبتثبت أقدامهم، مث بإنزاؿ السكي

 

                                                             

 .1138، ص: 1القاموس احمليط، مرجع سابق، ج ؛404، 403، ص: 12ػ لساف العرب، مرجع سابق، ج(1)
 .570مفردات غريب القرآف الكرمي، مرجع سابق، ص:  ػ(2)
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 (1)عرفها اإلغلي:" ىي عندنا أال ؼللق اهلل فيهم ذنبان". -
 (2)."صي مع التمكن منهاالًعصمة ملكة اجتناب ادلعا" -
ىي ليطف من اهلل تعاىل، ػلملو على فعل اخلَت، كيزجره عن فعل الشر، مع بقاء كقيل: " -

 (3)االختيار، ربقيقان لبلبتبلء".
كىو أف  ،تتفق على معٌت كاحد صلد أهنا -كبالرغم من اختبلفها-من التعاريف السابقة       

 الوقوع يف الذنوب كادلعاصي، كترفعهم عن ذلك. من ألنبيائو العصمة تعٍت حفظ اهلل تعاىل
 رأي ابن عرفة في العصمة:  ــــثانيا  

اللغة مطلق االمتناع، كيف االصطبلح عند األصوليُت العصمة يف  أف إىل عرفةابن  يذىب         
محلها على ادلعٌت اللغوم،  يف جواز الدعاء بالعصمة، فمن تلفُتسلامتناع خاص، فكاف الشيوخ 

 (4).هبا، كمن نظر لبلصطبلح منع ذلك كخصصها باألنبياء ز الدعاءأجا
 المطلب الثاني: عصمة األنبياء

" أما العصمة فهي يف األصل العصمة عند ادلعتزلة ىي ادلنع، يقوؿ القاضي عبد اجلبار:     
ع إىل فيو ال زلالة، حىت يكوف ادلرء معو كادلدفو  ، .. كىي عبارة عن لطف يقع معو ادللطوؼادلنع

 (5).أف ال يرتكب الكبائر، كذلذا ال يطلق إال على األنبياء أك من غلرم رلراىم"
كيرل أكثر األشاعرة أف العصمة تكوف لؤلنبياء بعد البعثة كليس قبلها أما بعد البعثة فهم       

غلوزكف عليهم الصغائر كالسهو، كيقوؿ البغدادم:" أمجع أصحابنا على كجوب كوف األنبياء 
كأما السهو كاخلطأ فليسا من الذنوب... كأجازكا عليهم  ،مُت بعد النبوة عن الذنوب كلهامعصو 

 (6)الذنوب قبل النبوة".

                                                             

 .366ػ ادلواقف، مرجع سابق، ص:  (1)
 .150التعريفات، مرجع سابق، ص:  ػ(2)
 .183مي، مرجع سابق، ص: أصوؿ الدين اإلسبل ػ(3)
 .390، ص: 1ػ تفسَت ابن عرفة، مصدر سابق، ج(4)
 .780ػ شرح األصوؿ اخلمسة، مرجع سابق، ص:  (5)
 .168 ػ 167ػ أصوؿ الدين، مرجع سابق، ص: (6)
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كيقوؿ الشهرستاين:" كاألصح أهنم معصوموف عن الصغائر عصمتهم عن الكبائر، فإف 
 (1)الصغائر إذا توالت صارت باالتفاؽ كبائر".
الكبائر  بعد البعثة مطلقا، كالصغائر عمدان ال سهوان،  كيقوؿ التفتازاين:" ادلذىب عندنا منع

 (2)لكن ال يصركف كال يقركف، بل ينبهوف كيتنبهوف".
كأما عند ادلاتريدية فالعصمة معناه أهنا ال ذبربه على الطاعة كال تعجزه عن ادلعصية،   

ينقلوف عن داكد فإهنم  ،كالعصمة عن ادلعاصي ثابتة بعد الوحي عند أىل السنة إال عند احلشوية
مردكد كبعضو  كسليماف كيوسف كغَتىم عليو السبلـ ما يوىم ارتكاب الذنب منهم، كبعض ذلك

فلو جاز منهم  ؛ذلك أهنم حجج اهلل تعاىل على عباده ، كداللةيليق حباذلم اصحيح كؿ تأكيبلمؤ 
 ارتكاب ادلنهي مل يوثق بقوذلم فبل يلـز احلجة.

)ادلاتريدية( غلوز على سبيل الندرة  ادلعتزلة كاخلوارج كعندنافأما قبل الوحي فذلك عند مجيع 
 (3).ضلو حالة إخوة يوسف مث يعود حاذلم كقت اإلرساؿ إىل الصبلح كالسداد

بذكر إمجاع أىل ادللل على امتناع  مبتدئا، عن عصمة األنبياء ػرمحو اهلل  ػلقد تكلم ابن عرفة       
قولو  (4)هم، كيف كقوع الكذب منهم سهوان أك خطأن.ادلعجزة على صدق تعمد الكذب؛ لداللة

ٱخن حن جن يم ُّٱتعاىل:  ٱَّٱ ٱ ٱ ٱ الذنب ما استلـز الذـ كالعتب أك "قاؿ:  (2:اآلية سورة الفتح)ٱ
فيبطل الذنب فبل ذنب ىنالك كنظَته،  ،العقوبة، كعذابو دبعٌت ادلؤاخذة كعدـ ادلؤاخذة يبطل الزمو

دبعٌت احلفظ منها، كعلى سًت ادلرتب عليها دبعٌت التجاكز كقيل: ادلغفرة تطلق على سًت ادلعصية 
(5)."عنو

 

                                                             

 .493ػ هناية اإلقداـ، مرجع سابق، ص: (1)
 .51، ص: 5ػ شرح ادلقاصد، مرجع سابق، ج(2)
من الكفاية يف أصوؿ الدين، نورالدين البيضاكم، ربقيق: فتح اهلل خليف، دار ادلعارؼ، اإلسكندرية  ينظر: كتاب البداية ػ(3)
 .97، 96ـ، ص: 1969مصر،  ػ

 .191ػ ادلختصر الشامل، مرجع سابق، ص: (4)
 .33، ص: 4ػ تفسَت ابن عرفة، مصدر سابق، ج(5)
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 (1).، معصـو يف اجتهاده، الى يفعل إال ما ىو حبلؿ لو يف نفس األمر ألف النيبٌ 
 مم خم حم  جم هل مل خل حل جل ٱُّٱٱكىو ما أكده عند تفسَته لقولو تعاىل:   

ال يصح  :" قيل:يقوؿ ابن عرفة (145اآلية: سورة البقرة) َّ هن من خن حن جن
لف معصـو من اتٌباع أىوائهم لكنو كي  ....قلنا: النيب؟فاجرلتكليف بذلك ألنو من تكليف الا

كأهٌنا عندىم غَت  ،ذاتو قابلة لبلتباع باعتبار اعتقاد الكفار فيها قبوؿ ذلك تعلكجي  ،بذلك
 (2)."معصومة ال باعتبار ما يف نفس األمر

قولو  جاء يف تفسَت اآلية كمثاؿ ذلك ما ،ياءمث تكلم عن صدكر الكفر عن األنب       
ٱٱٱَّخي حي جي ٰه مه جه هن منٱُّٱتعاىل: ٱ ٱ ٱ  قاؿ:"  (19:اآلية سورة الشعراء)ٱٱ

عن ادلعتزلة امتناع اتصاؼ النيب بالكفر قبل النبوة كبعدىا  (4)كابن احلاجب(3) اآلمدمكحكى 
هلل تعاىل عاصم من يريد فإف ا...عقبل، كجوز عليهم ذلك أىل السنة عقبل، قالوا: لكنو مل يقع،

بنبوتو من كل بدع، كمن بعض الصغائر، كىي صغائر اخلسة فما باؿ الكفر، كىذا على أصل 
 (5)."مذىبو

                                                             

 .302، ص: 3، جتفسَت ابن عرفة، مصدر سابقػ (1)
 .183، ص: 1، جنفسوادلصدر  ػ(2)
كقاؿ سبط ىو سيف الدين أبو احلسن علي ابن أيب علي احلنبلي الشافعي ادلتكلم، برع يف الفقو كعلم الكبلـ كادلنطق، ػ  (3)

« اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ»كمن تصانيفو ادلشهورة  ،ابن اجلوزم: مل يكن يف زمانو من غلاريو يف األصلُت، كعلم الكبلـ
ق. ينظر: شذرات 631؛ تويف سنة:يف مخس رللدات، كاختصره يف رللديف أصوؿ الٌدين، « ر األفكارابكا»رللدين، ك 

 .253، ص: 7الذىب، مرجع سابق، ج
أبو عمرك عثماف بن عمر بن أيب بكر ابن يونس الدكين مث ادلصرم الفقيو ادلالكي ادلعركؼ بابن احلاجب، ادللقب ىو ػ (4)

 يف ىي بليدة صغَتة بالصعيد، ك ككاف مولده يف آخر سنة سبعُت كمخسمائة بأسناألصل، ، فقيو مالكي، كردم امجاؿ الدين
كفيات ينظر: من صعيد مصر، كسكن بدمشق، من تصانيفو: الكافية يف النحو، ادلختصر يف سلتصر الفقو، كغَتىا.  مصر.

ػ لبناف،  بَتكت ،دار صادر، ساف عباسإحابن خلكاف، ربقيق:  أبو العباس مشس الدين أمحد، األعياف كأنباء أبناء الزماف
 .250ػ  248، ص: 3ـ، ج1900

 .238، ص: 3جمصدر سابق، ، تفسَت ابن عرفةػ (5)
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 حم جم يل ىل مل خل ُّٱقولو تعاىل:  جل:ك  كقاؿ أيضا عند تفسَته لقولو عز       

د من كمحلو على ظاىره يلـز عليو الكفر فبل ب قاؿ:" .(260اآلية: سورة البقرة) َّممىم خم
تأكيلو كىو أف الشك يف كيفية كجود الشيء ال يلـز منو الشك يف كجود ذلك الشيء، كما أنا ال 
نشك يف موت عثماف رىًضيى اللاوي عىٍنو مقتوال كنشك يف كيفية ذلك حسبما اختلف فيو الركاة 

 (1)."كالنقلة
جوزكا  -ارج من اخلو  -؛ غَت أف األزارقة أمجعت األمة على عصمتهم من الكفرفقد     

 عليهم الذنب ككل ذنب عندىم كفر. كجوز الشيعة إظهاره تقية.
كأما غَت الكفر: فإما كبائر أك صغائر، كل منهما إما عمدان كإما سهوان ، أما الكبائر عمدان    

كأما الصغائر، فأكثر األشعرية كادلعتزلة على جواز صدكرىا عن األنبياء كلو عمدان، فمنعو اجلمهور؛ 
 ىم:، كفيما يلي آراؤ (2)الشيعة صدكر الصغائر مطلقان  كمنعت

، متمسكُت بظواىر من كىو أنو غلوز عليهم اإلقداـ على الكبائر كالصغائر مذىب احلشوية: ػػػػػػ
 النصوص، كال يصح ىذا التمسك؛ ألف النصوص مؤكلة أك زلمولة على ترؾ األكىل.

فهو  ز منهم تعمد الكبَتة البتة كأما تعمد الصغَتةأنو ال غلو مذىب األشعرية كأكثر ادلعتزلة:  ػػػػػػ
 .فذلك ال غلوز عليهم ة. كأما إف كانت منفر ةجائز، بشرط أف ال تكوف منفر 

يف  أطأنو ال غلوز عليهم تعمد الكبَتة كالصغَتة، كلكن غلوز صدكر الذنب منهم على سبيل اخل ػػػػػػ
 .التأكيل، كىو قوؿ أيب علي اجلبائي

غلوز عليهم الكبَتة كال الصغَتة، ال بالعمد كال بالتأكيل كاخلطأ. أما السهو كالنسياف أنو ال  ػػػػػػ
فجائز مث إهنم يعاتبوف على ذلك السهو كالنسياف، دلا أف علومهم أكمل، فكاف الواجب عليهم 

 ، كىو قوؿ النظاـ.ادلبالغة يف التيقظ

                                                             

 .316، ص: 1جمصدر سابق، ، تفسَت ابن عرفةػ (1)
 .359، 358ػ ينظر: شرح ادلواقف، مرجع سابق، ص:  (2)
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كال بالتأكيل كال بالسهو كالنسياف. كىذا مذىب  أنو ال غلوز عليهم الكبَتة كال الصغَتة ال بالعمد ػػػػػػ
 .الشيعة
ف األنبياء عليهم الصبلة كالسبلـ معصوموف يف زماف النبوة عن الكبائر كالصغائر بالعمد. إ      

 (1).أما على سبيل السهو فهو جائز
ة نيب اليت قيلت يف عصمة األنبياء عند قوؿ اهلل تعاىل يف قص الشبهات ابن عرفة كقد ردٌ      

ٱاهلل يوسف عليو السبلـ  ٱَّ خم حم جم يل ىل مل خل ٹٱٹٱُّٱٱ ٱ  سورة يوسف) ٱ
ة: إف ىذا من الصغائر ادلستهلة، ابن عطيٌ من خبلؿ ذكر سلتلف اآلراء كدحضها يرل  (23: اآلية

ف ذكرت على معٌت إحق األنبياء  كىذا خطأ ألهنم أمجعوا أف األشياء ادلباحة يف كأجابو ابن عرفة:
رعى  كىذا كمن يقوؿ إنو  ،كإف ذكرت على معٌت التسلية أدب قائلها ،قابلهاالنقيض، قيل: 

ابن عرفة: كىذا كلو الى يصح منو شيء، كأطنب الزسلشرم ىنا يف الرد على احلشوية كغَتىم  الغنم،
قبيح عندىم عقبل،  كمن قواعدىم التحسُت كالتقبيح فصدكر الصغائر من النيبٌ  ،ألنو معتزيل

دلا   فهذه اآلية قوية يف الرد عليهمبل الى شرعا؛ ألف الشرع أخرب بعدـ كقوع ذلك كعندنا جائز عق
(2).يظن ببالو معصية اهلل تعاىلالٌ ا معصوما كمن حالو ىذه غلب أكاف نبي  

 

 ىئ مئنئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ٰى ٰر ُّٱتبارؾ كتعاىل:  ككرد يف قولو 

 ( 24 :اآلية سورة يوسف) َّ مت زت رت يب ىب مبنب  زب رب يئ

كيف اآلية سؤاؿ كىو أف علها ىي دبعموؿ من قولو )كىرىاكىدىٍتوي الايًت ىيوى يف بػىٍيًتهىا عىٍن "عرفة: ابن قاؿ  
أنو ػلسن الوقف عليو )كىلىقىٍد علىاٍت بًًو( ألف علها  كيؤكد السؤاؿ على ما قاؿ الزسلشرم: من،نػىٍفًسًو(

مرة مث زاؿ فهو مباين  ،هبا خطر ببالوكعلو ىو ، ىي بو دائم الى ينقطع إال إضرارا من غَت اختيارىا
 :، كاجلواب عن السؤاؿ من كجوهذلمها

                                                             

 .  9، 8ىػ ، ص: 1406النجفي،  ػ ينظر: عصمة األنبياء، فخر الدين الرازم، منشورات الكتيب (1)
 .382، ص: 2ػ تفسَت ابن عرفة، مصدر سابق، ج(2)
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كمن حالو ىذه غلب أف ال يظن ببالو معصية اهلل تعاىل فقد يقاؿ إهنا ، ا معصومادلا كاف نبي   األول:
 .يستبعد منو ادلوافقة على ذلك فبل هتم بذلك، فكذلك أقسم على علها بو

ا(، كرده ابن عرفة: منزلة الأهنا أنزلتو  الثاني: ولد بقوؿ العزيز ذلا )عىسىى أىٍف يػىنٍػفىعىنىا أىٍك نػىتاًخذىهي كىلىدن
كمن قواعدىم ، معتزيل فالزسلشرم  الى يصح منو شيء، كىذا ،بأنو من قوؿ العزيز الى من قوذلا

ألف ؛ التحسُت كالتقبيح فصدكر الصغائر من النيب قبيح عندىم عقبل، كعندنا جائز عقبل الى شرعا
 (1)."الشرع أخرب بعدـ كقوع ذلك

 "فإف: يقوؿ كيف ذلك ،دلبلئكةباكلكنها خاصة  عصمةال مسألةعرفة على ربدث ابن كما        
لكنهم اختلفوا يف كيفية  (2)،"مذىب أىل السنة أف ادلبلئكة معصوموف من ادلعاصي كادلخالفات

بلئكة فقيل: إهنم ال يستطيعوف فعل كاختلفوا يف كيفية عصمة ادل" :العصمة اليت تكوف للمبلئكة
كقيل: إهنم متمكنوف من فعل الشر،  ،الشر بوجو، كىو قوؿ من فٌضلهم على مجيع بٍت آدـ

 (3)".كعصموا منو كىو الصحيح
كما حكى قصة ىاركت كماركت، كذكر اختبلؼ أىل العلم فيها ىل علا معصوماف أـ     

ككاف تىعلم " بقولو: لى من أنكر ثبوت قصتهماكرد ع ف،ملكُت أهنما معصوما ال؟ كرجح كوهنما
ىاركت كماركت جائزا، ككانوا مأمورين بتعليم الٌناس على جهة االبتبلء من اهلل  السحر يف زمن

تعاىل خللقو، فالطائع ال يتعلمو، كالعاصي يبادر إليو كيتعلمو كما خلق اهلل الٌسم القاتل كاحلديد 
ولو على ىذا: فبل يكفر، إما أف يراد بو العمل أم تعلمو كال كغَت ذلك مع أنو ال غلوز تناكلو. فق

تعمل بو فتكفر، أك يرادي بو نفس العلم أم ضلن غلوز لنا تعليمو كغَتنا ال غلوز لو أف يتعلمو منا فبل 
نتعلمو فنكفر، فهم مباح ذلم تعليمو للغَت، كذلك الغَت ال يباح لو أف يتعلمو منهم، ككاف التعليم 

 (4)."مث نسخ فصار حراما حينئذ جائزا
                                                             

 .383، 382ص: ،2(ػ ينظر: تفسَت ابن عرفة، مصدر سابق، ج1)
 .72، ص: 3، جادلصدر نفسوػ (2)
 .94، ص: جلزء نفسوا،  ادلصدر نفسوػ (3)
 .، الصفحة نفسهاػ ادلصدر نفسو، اجلزء نفسو(4)
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ئوف من يقوؿ: إف إبليس كاف من كمل يزؿ الشيوخ ؼلطِّ "قاؿ ابن عرفة: مسألة عصمتهما كيف    
( كانا عا" :ادلبلئكة، قاؿ ُت بالسحر، دلقولو تعاىل: )كىمىا أيٍنزًؿى عىلىى اٍلمىلىكىٍُتً بًبىابلى ىىاريكتى كىمىاريكتى

 (1)."كمل يعمبل بو ألف ادلبلئكة معصوموف
فاإلماـ ابن عرفة يؤكد على أف العصمة اخلاصة باألنبياء أك ادلبلئكة فهي ثابتة كال تتغَت،         

 (2)".أما العصمة فبل تزكؿ عمن ثبتت لو أبدان :" حيث يقوؿ يف تفسَتهكىذا ما كرد 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             

 .126، ص: 4ج سابق،تفسَت ابن عرفة، مصدر  ػ(1)
 .154، ص: 3ج ،نفسوادلصدر ػ (2)
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 موقفو من المعجزة والكرامة: المبحث الثالث
كماذا نقصد بادلعجزة، كما ىي شركطها؟ عجزة يف اللغة كاالصطبلح، سيتم التعرض دلعٌت ادل       

المطلب ، كد عن نبوة زلما كاف احلديث ف أما بالمطلب الثاني، مطلب األولبالككاف ذلك 
يف يف اللغة ك عن معٌت الكرامة  المطلب الرابع كافك ، إعجاز القرآف الكرميعن أكجو  فكاف الثالث

  ادلسائل ادلتعلقة هبا.االصطبلح كرأم ابن عرفة يف
 المعجزة المطلب األول: حقيقة         

سيتم التعرض يف ىذا ادلطلب دلعٌت ادلعجزة يف اللغة كيف االصطبلح، مث لرأم ادلتكلمُت كرأم     
 ابن عرفة يف ادلسائل ادلتعلقة هبا.

 تعريف المعجزة: ــــأوال  
 :للمعجزة التعريف اللغوي أ/     

ٍعًجزىةي: كىاًحدىةي كأىٍعجاز األيمور: أىكاًخريىا. كعىًجزيه: آًخريهي  كعىجيزيه ًء كًعٍجزيه كعيٍجزيهعىٍجزي الشايٍ 
ي
كادل

ـي   (1).ميٍعًجزات األىنبياء، عىلىٍيًهمي السابلى
ك فبلنان: كجىدىهي عاًجزنا، كصىيػارىهي  أٍعجىزىهي الشيءي: فاتىوي،كقد جاء يف القاموس احمليط: "          

: التاٍثبيطي، كالنٍِّسبىةي إىل ، زناعاجً  : ما أٍعجىزى بو اخلىٍصمى عندى النيبِّ  ميٍعًجزىةي  العىٍجًز. ككالتػاٍعًجيزي
 (2)."التاحىدِّم

من عمل أىك رٍأل أىك  بالشيءاإًلعجاز ًإفعاؿ من العىٍجز الاذل ىو زكاؿ القدرة عن اإًلتياف 
 (3).لنبٌوة، خارجة عن العيٍرًؼ، خارقة للعادةكأىماا ادلعجزة فمختصاة بزماف ا ،تدبَت

اللغوم مأخوذة من كلمة " العجز"، كنعٍت هبا إعجاز اخلصم عن اإلتياف  فادلعجزة يف معناىا   
تكوف يف ك للعادة أك لعرؼ الناس،  دبثلها أك دبا يشاهبها كذلك عند التحدم بينهما، فتصبح خارقة

 النبوة.زماف 
                                                             

 .37، ص: 5ج ػ  ينظر: لساف العرب، مرجع سابق،(1)
 .516، ص: 1ػ القاموس احمليط، مرجع سابق، ج(2)
جار، جلنة إحياء الًتاث ػ بصائر ذكم التمييز يف لطائف الكتاب العزيز، رلد الدين الفَتكز آبادم، ربقيق: زلمد علي الن(3)

 . 65، ص:  1ـ، ج1996ىػ ػ 1416مصر،  ػاإلسبلمي، القاىرة
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 لمعجزة:التعريف االصطالحي لب/  
اء لذلك ال غلوز على صدؽ األنبيىل أف ادلعجزة ىي الدليل الوحيد لقد ذىبت ادلعتزلة إ          

  الفعل الذم يدؿ على صدؽ ادلدعي اجلبار: "فهوالقاضي عبد  فقط يقوؿ ظهور اخلوارؽ إال لنيبٌ 
 (1)".للنبوة
صدؽ مدعي النبوة مل يثبت دبجرد  أف"ا ذلا قوؿ الباقبلين: أما األشاعرة من مجلة تعريفاهت      

دعواه، كإظلا يثبت بادلعجزات، كىي أفعاؿ اهلل تعاىل اخلارقة للعادة ادلطابقة لدعول األنبياء، 
كيقوؿ الفخر الرازم: " ادلعجزة عرفا أمر خارؽ للعادة  .(2)"كربديهم لؤلمم باإلتياف دبثل ذلك
 (3).مقركف بالتحدم مع عدـ ادلعارضة"

اس دبعجزة، فيعجزكف عن النا  ، إذ يتحدل النيبٌ د اشًتط فيها أف تقًتف بالتحدمق فادلعجزة  
ف يف قدرة البشر و اإلتياف دبثلها، كأف يفعل النيب أك أم رسوؿ أرسلو اهلل شيئان مل ذبر العادة أف يك

كضلو ُت أف يعملوه، كنبع ادلاء من بُت األصابع كفلق البحر كانشقاؽ البدر أك غَتىم ما سول النبيٌ 
ذلك شلا يأيت فيعجز الناس عن اإلتياف دبثلو، كيهتدم من شاء اهلل لو اذلداية، كما سجد السحرة 

صادقان رأكا ما عدلا  ك اآليات اليت ، ألف من يرد اهلل لو اذلداية إذا رأل تلمل موسى، كآمنوا إؽلانا ن
كألف ادلعجزة يف منزلة صدؽ  يعلم إذ ذاؾ أهنم صادقوف يف دعول النبوة كالرسالة، تأيت هبا األنبياء

 (4)عبدم يف ما يبلغ عٍت.
اىا:" بأهنا أمر خارج معرفان إيٌ  عرفة عن ادلعجزة، تكلم ابن لقد  المعجزة:رأي ابن عرفة في ج/ 
 (5).لعادة مقركف بالتحدم، مع عدـ ادلعارضة"عن ا

                                                             

  .568شرح األصوؿ اخلمسة، مرجع سابق، ص:  ػ(1)
ادلكتبة األزىرية  ين، ربقيق: زلمد زاىد الكوثرم،اإلنصاؼ فيما غلب اعتقاده كال غلوز اجلهل بو، القاضي أيب بكر الباقبل ػ(2)

 .58ـ، ص: 2000ػ ػ ى1421: 2للًتاث،  ط
 .290، ص:  2ػ لوامع األنوار، مصدر سابق، ج(3)
ىػ 1415: 1العقائد السلفية بأدلتها النقلية كالعقلية، أمحد بن حجر آؿ بوطامي النب علي، دار منهاج السنة، مصر، ط ػ(4)
 .102، ص: 2ـ، ج1994 ػ

 .187ػ ادلختصر الشامل، مصدر سابق، ص: (5)
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لى كجود ادلعجزة، تظهر إال على يد الرسوؿ، فوجود الرسوؿ متقدـ ع الأف ادلعجزة  كأثبت
 (1).إال أف يقاؿ: فرؽ بُت دعول الرسالة كبُت اإلؽلاف هبا، فدعول الرسالة متقدـ على ادلعجزة

يف ذلك األشاعرة  الداللة على النبوة يف ادلعجزة صر ابن عرفة يف تفسَته حب لقد كافق         
لة مساع لفظ صدؽ إظلا ادلعجزة زلصلة للعلم دبدلوؿ صدؽ عبدم؛ ألهنا دبنز  حيث يقوؿ:

تظهر إال على يد الرسوؿ، فوجود الرسوؿ متقدـ ال أف ادلعجزة  كيقوؿ يف نفس ادلعٌت:" (2)"عبدم
على كجود ادلعجزة، إال أف يقاؿ: فرؽ بُت دعول الرسالة كبُت اإلؽلاف هبا، فدعول الرسالة متقدـ 

 (3)".على ادلعجزة
 (4).بالسمع للـز عليو إثبات السمع بالسمع داللة ادلعجزة تثبت بالعقل، كلو ثبتتكيقوؿ:    
عند تفسَته فنجده  حدة، كاف أكثر نقده للمعتزلة يف أقواذلمكبنفس ادلسألة صلد ابن عرفة عند    

سورة ) َّخت حت  جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ ييُّٱقولو تعاىل: 
 دلعجزة إال الصادؽقاؿ الزسلشرم: يف ىذه اآلية دليل هبا أنو الى يأيت با ".(30،31: اآلية الشعراء

يف دعواه، ألف ادلعجزة تصديق من اهلل تعاىل دلدعي النبوة، كاحلكيم الى يصدِّؽ الكاذب، كمن 
الى ؼلفى عليو ىذا، كؼلفى على ناس من أىل القبلة حيث  العجب أف مثل فرعوف عليو اللعنة

 جوزكا القبيح على اهلل تعاىل حىت لزمهم تصديق الكاذبُت بادلعجزة.

ن عرفة: تقديره لو مل غلـز العقل حبسن كبقبح؛ لصح صدكر ادلعجزة على يد قاؿ اب
الكاذب، كالبلـز باطل كادللزـك مثلو، كأجاب الطييب عن ذلك بأف قاؿ: استقرأنا ادلعجزات كلها 

 فوجدناىا الى تظهر إال على يد الصادؽ.
د على الزسلشرم قاؿ ابن عرفة: ىذا الكبلـ دليل على ضعفو يف أصوؿ الدين، حيث مل ير 

 إال باالستقراء، قاؿ: كاجلواب عن كبلـ الزسلشرم بوجهُت:

                                                             

 .239، ص: 4مصدر سابق، جػ تفسَت ابن عرفة، (1)
 .449، ص: 1، جادلصدر نفسوػ  (2)
 .239، ص: 4، جادلصدر نفسوػ (3)
 .338، ص: 3ػ ادلصدر نفسو، ج(4)



 في تفسير ابن عرفة واتــــــلنبا درس رابع                                             الفصل ال

 
267 

منع ادلبلزمة؛ ألف داللة ادلعجزة أف تنزلت منزلة صدؽ عبدم كظهورىا على يد  األول:     
الكاذب كذب، فيلـز كقوع اخللف يف خربه تعاىل، كىو باطل كإف مل يتنزؿ منزلة صدؽ عبدم 

 ادية، كالداللة العقلية يف العلـو العادية.فداللتها إما عقلية أك ع
تباين الشيء بالشيء، هور ادلعجزة على يد الكاذب يوجب : دبنع ادلبلزمة؛ ألف ظالثاني اجلواب 

 (1).كذلك باطل
 :شروط المعجزة ــــ ا  ثاني

 كبيانو لشركطها أهنا: للمعجزة،يذكر ابن عرفة يف تعريفو 
 .البد أف تكوف فعبلن هلل تعاىل 
 للعادة.تكوف خارقة  كأف 
 .كأف تسلم عن ادلعارضة 
 .كأف يقع فيها التحدم 
  ٌ(2).كأال تظهر مكذبة للنيب 

 (3).أف من شركط ادلعجزة احلدكث كذلككأضاؼ  
ابن عرفة ىي فعل اهلل تعاىل، خارؽ للعادة متحدل  عند اإلماـشلٌا سبق طللص إىل أف ادلعجزة    

 تصديقان لدعواه النبوة. يد النيبٌ على وىل عز كجل يظهره ادل بو، سامل من ادلعارضة
 
 
 
 
 
 

                                                             

 .241ص:  ،3، جتفسَت ابن عرفة، مصدر سابقػ (1)
 .187ػ ادلختصر الشامل، مصدر سابق، ص: (2)
 .341، ص: 2ػ ينظر: تفسَت ابن عرفة، مصدر سابق، ج(3)
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 محمد  نبوة ومعجزة سيدنا :المطلب الثاني       
كرسالتو ىي خاسبة  ،ُت كادلرسلُت، فبل نيب كال نبوة بعدهىو خامت النبيٌ  نا زلمدا نبيِّ  إفٌ      

الرساالت السماكية، كىي عامة جلميع ادلكلفُت، من اإلنس كاجلن، يف كل زماف كمكاف، إىل أف 
رث اهلل األرض كمن عليها، كمن مث فهي ال تقبل النسخ كالشرائع السماكية اليت سبقتها، كقد دؿ ي

 (1).على ذلك الكتاب كالسنة كإمجاع األمة

بصفاتو، فقاؿ )يىا أىيػُّهىا النايبُّ(، ككذلك )الاًذينى  أف سلاطبتو  يف القرآفأكثر ما كقع إف        
ًئكىتىوي ييصىلُّوفى عىلىى النايبِّ(، كغَت ذلك من اآليات، كما كقع يػىتاًبعيوفى الراسيوؿى النا  يبا(، )ًإفا اللاوى كىمىبلى

(، كقولو  التعبَت عنو باسم العلىم، إال يف ضلو مخس آيات، كىي قولو تعاىل: )كىمىا زليىماده ًإالا رىسيوؿه
ٍم(، كقولو تعاىل: )كىآمىنيوا دبىا نػيزِّؿى عىلىى زليىمادو(، كقولو تعاىل: )مىا كىافى زليىماده أىبىا أىحىدو ًمٍن رًجىاًلكي 

تعاىل: )كىميبىشِّرنا بًرىسيوؿو يىٍأيت ًمٍن بػىٍعًدم امٍسيوي أىمٍحىدي(، كسبب ذلك أف ىذه الصفات ذكرت على 
سبيل ادلدح كالتشريف، فلذلك كرر ىنا ذكرىا، كالتصريح بامسو العلم إظلا ىو لتميزه عن غَته 

 (2).فقط
 ثبلث صفات انفرد هبا دكف سائر األنبياء، كىي:  يثبت اإلماـ ابن عرفة للنيب زلمد ك       

 أنو أفضل اخللق. ػ1
 أنو أرسل إىل الناس عامة. ػ2
 أنو خامت األنبياء ك ادلرسلُت. ػ3

 وفيما يلي تفصيل ىذه الصفات:   
 اىل آيات تدؿ على ذلك من بينها قولولقد كردت يف كتاب اهلل تعأنو أفضل الخلق:  ـأوال      

ٱَّ مغ جغ مع جع ُّٱتعاىل: ٱ ٱ  يل ىل مل ُّٱتعاىل: ( كقولو47اآلية: سورة البقرة) ٱ

                                                             

، ادلكتب اإلسبلمي، بَتكت (ػ الع1) قيدة السلفية كالرد على ادلنحرفُت عنها، الطيب بن عمر بن احلسُت اجلكٍت، دار ابن حـز
 .176ػ لبناف، ص: 

 .244، ص: 4جمصدر سابق، ، تفسَت ابن عرفةينظر:  ػ(2)
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 خب حب جب هئ ُّٱٱكقولو سبحانو كتعاىل: .(253: اآلية سورة البقرة)ٱٱٱٱَّخممم حم جم

أف سيدنا زلمدا فقد ذكر ابن عرفة  ؛(55: اآلية سورة اإلسراء) َّ مت خت حت  هبجت مب
  (1)،أف النيب أفضل األنبياء أيضان على  ، كما دلت ىذه اآلياتعلى اإلطبلؽ اخللق أفضل 

ـى، كىالى فىٍخرى : »اهلل قىاؿى رىسيوؿي  (2).«أىنىا سىيِّدي كىلىًد آدى
 

ف يعتقد ذلك كال يقولو دبحضر الكفار أكذكر ابن عرفة يف ذلك أنو غلب على اإلنساف        
 (3)كو سدان للذريعة.بتنقيص، فيًت  لئبل يقعوا بالنيب 

 :أنو أرسل إلى الناس عامة ـثانيا         
ٱقولو تعاىل: كثَتة، منها كاألدلة على عمـو رسالتو كمشوذلا        ٱ ٱ ٱ ٱ  جم يل ىل مل خل ُّٱٱ

 جي يه  ىه مه جه ين ىن من خن حن يمجن  ىم مم خم حم

 تنبيو على عمـو رسالتو:" زيادة  (128 ػ127 :)سورة البقرة اآلية َّ ىي مي خي حي
ألف بعض كفار قريش زعم أنو مل يرسل  ،العرب كالعجم ألف ضمَت الذرية يعمُّ عجم، العرب كال

(4)."إليهم
ٱ

 سورة األعراؼ)َّ  حئ جئ يي ىي ني مي زي  ريُّٱقولو تعاىل:ككذلك     
 .( 158 :اآلية

فظ كثَتا ما يقع ىذا يف القرآف فهو مأمور بأف يقوؿ: يا أيها النااس، كيسقط ل"قاؿ ابن عرفة: 
مجيع آيات القرآف، ىو مأمور بتبليغها للناس، ككاف بعضهم يقوؿ: نا مأمور بتبليغ قل، كلكنو ى

كأقلع لنفي التوىم  ،اختصاص بعضها بلفظ قل نبو على أنو أمراف: يقوؿ ذلك ليكوف إبراء لساحتو

                                                             

  305، 166، ص: 1، جتفسَت ابن عرفة، مصدر سابقػ ينظر: (1)
، ربقيق: زلمد فؤاد 1440/ 2(، 4308)  باب ذكر الشفاعة، رقمفاعة، كتاب ذكر الشأخرجو ابن ماجو يف سننو،   ػ( 2)

 ػ فيصل عيسى البايب احلليب  الباقي، دار إحياء الكتب العربيةعبد 
 .305، ص:  1(ػ ينظر: تفسَت ابن عرفة، مصدر سابق، ج3)
 .170، ص: جلزء نفسوا، دلصدر نفسوا ػ(4)
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، قيل: يشمل اجلن كاإلنس، كقيل: خاص باإلنس، كالفرؽ بُت ىذا كبُت رسالة نوح عنو كالنااس
 بوجهُت:

 أف رسالة نوح كانت لئلنس فقط. أحدىما: -      
 (1)".أهنا كانت ألىل زمانو فقط؛ كىذه عامة إىل قياـ الساعة الثاني: -     

 (2).بعث إىل اإلنس كاجلن  كال خبلؼ أف النيبٌ 
ٱٱٱٹأيضان يف تفسَت اآلية الكرؽلة كد ك      ٱ سورة ) َّيك ىك مك لك اك ٱٹٱُّٱٱ

 (107 :اآلية األنبياء

، كما أرسلناؾ إال لنرحم بك العادلُت، كؿ تكوف الرمحة من فعل اهلل تعاىلفعلى األ"ابن عرفة:  قاؿ
 (3)".أنو حاؿ الرمحة من صفتو، كما أرسلناؾ إال لًتحم ادلؤمنُتكعلى 
 أنو خاتم األنبياء والمرسلين:  ـثالثا       

اخلامت، منها قولو تبارؾ  النيبٌ  لقد كرد يف القرآف الكرمي الكثَت من األدلة على كونو         
 حك جك مق مفحق خف حف جف  مغ جغ مع جع مظ حط مض خض ٱُّٱكتعاىل:

بفتح التاء ككسرىا فهو إما اسم  قاؿ ابن عرفة: "كمىن (40 :اآلية سورة األحزاب)  َّ لك خك
 فهذه اآلية الكرؽلة ،(4)جامد أك صفة دبعٌت اسم الفاعل، كاخلامت الذم يطبع الكتابة عند كمالو

، كىو دليل على أنو خامت النبيُت نص صريح يف أنو الى نيب بعده ىي عند علماء األمة
 (5)."كباإلمجاع

 
 

                                                             

 .260، ص: 2، جتفسَت ابن عرفة، مصدر سابق(ػ 1)
 .21، ص: 4نظر: ادلصدر نفسو، جػ ي(2)
 .176، ص: 3ػ ادلصدر نفسو، ج(3)
 .301ص:  ،جلزء نفسوا، دلصدر نفسواػ (4)
 .301ص: اجلزء نفسو،  ينظر: ادلصدر نفسو، ػ(5)



 في تفسير ابن عرفة واتــــــلنبا درس رابع                                             الفصل ال

 
271 

  معجزاتو:
، أما أنو اداعاىا، فبضركرة من ىو كذلك رسوؿ يان بادلعجزات، ككلُّ سالة آتً عى الرِّ ادا  فمحمد     

سول القرآف الكرمي   فمعجزاتو إتيانو بادلعجزات، العياف ذلم، كالتواتر التاـ لنا كاإلمجاع؛ كأما 
 (1).فرد العلماء ذلا كتبان كثَتة أ
كلو مأمور بقولو كتبليغو، معجزاتو، فالقرآف  الكرمي ىو من أعظم آياتو كأكرب  كالقرآف      

، حلالو كاعتناء بشأنو خصص منو باألمور بقولو قل، قيل إما تعظيمان ألمره أك هتويبلن  كزبصيص ما
أف  أممكلف بتطبيق أمتو ذلذا التبليغ،  لكناو غَت(2)،مأمور بتبليغ لفظو ألمتو كبالعمل بو كىو 
مع حرصو على إؽلاهنم،  إذا حفظ القرآف ما ىو مأمور بتبليغو ألمتو فإذا بلغو كمل يؤمنوا النيب 

 (3).كتعلق قلبو بذلك يقع يف قلبو ألجل ذلك غما، ألجل أف تبليغو ذلك ذلم مل ينفع فيهم
ثبلثة أقساـ؛ قسم يف صفات اهلل كما غلوز لو كما الى كأما ادلتكلموف، فقالوا: إف القرآف على       

غلوز، كقسم يف أمور الدنيا، كقسم يف أمور اآلخرة، ك )قيٍل ىيوى اللاوي أىحىده( تضمنت القسم األكؿ 
، كأما )قيٍل يىا أىيػُّهىا (ألهنا مجعت أك خلصت لصفات اهلل)مسيت سورة اإلخبلص  فقط، كلذلك

كىو أف التعبد الى يصح لو اإلخبلص حىت  ،ىذه األقساـ الثبلثة قسم رابعاٍلكىاًفريكفى( فيضاؼ إىل 
اًفريكفى( ليس أكرب من الرباءة، كأما )ًإذىا زيٍلزًلىًت( ايتربأ من كل معبود سول اهلل، ك )قيٍل يىا أىيػُّهىا  ٍلكى

عدؿ فالقرآف يشتمل على أمور الدنيا كأمور اآلخرة، كىذه مل تتضمن غَت أمر اآلخرة فكلفت ب
 .نصفو

كىو ما سيتم (4)،كباإلعجاز ما ليس لغَته ، بالنيبٌ رؼ كالشأف القرآف لو من التعظيم كال شك 
 بيانو يف العنصر ادلوايل.

 
                                                             

 .944ػ ينظر: ادلختصر الكبلمي، مرجع سابق، ص: (1)
 .353، 4ج ؛256، ص: 3ػ ينظر: تفسَت ابن عرفة، مصدر سابق، ج(2)
 .211، ص: 2، جادلصدر نفسوػ ينظر: (3)
 .337، 336، 76، ص:  4ج ،ادلصدر نفسوػ ينظر: (4)
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 أوجو إعجاز القرآن الكريم :المطلب الثالث 
ادلعجزة آية يبدعها اهلل تعاىل، فكل ما يبدعو اهلل تعاىل معجزة ال تستطيع ادلخلوقات         

 دبثلها. اإلتياف
كعلينا أف ظلٌيز بُت معجزة تتعلق بقدرة اخلالق سبحانو كتعاىل، كرلردة عن تصديق مناىج اهلل    

تعاىل اليت يرسلها للميكىلافُت بعبادتو، من جهة كبُت معجزة مصدقة دلنهج من مناىج اهلل تعاىل 
 اليت يرسلها من خبلؿ رسلو عليهم السبلـ، من جهة أخرل.

قة للمنهج الذم يرسلو اهلل تعاىل للمكلافُت بعبادتو: ىي خرؽ للناموس الذم اعتاد ادلعجزة ادلصدِّ 
 عليو أكلئك ادلكلافوف، حبيث تتحقق يف الوقت ذاتو مسألتاف:

أف ينتمي ظاىر ىذه ادلعجزة إىل عامل الشهادة الذم يدركو ادلكلفوف فيقركف بعجزىم  ـأوال       
 عن اإلتياف دبثلها.

أف ال ػليط بسرىا إال اهلل تعاىل، فلو استطاع ادلكلافوف اإلحاطة بسرىا الستطاعوا  ـثانيا       
 اإلتياف دبثلها، كبالتايل دلا كانت ادلعجزة معجزة أصبلن.

 مظ  حط مض خض حض جض مص خص حص ُّٱففي ادلعجزة القرآنية يقوؿ اهلل تعاىل:   

)سورة البقرة  َّ حك جك مق حق  مف خف حف جف مغ جغ مع جع
 (23اآلية:

 ىي مي خي  حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن  حن  ُّٱ: كيقوؿ تعاىل

 (88)سورة اإلسراء اآلية:ٱٱٱَّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي

فعجز اإلنس كاجلن عن اإلتياف بنص كالنص القرآين، ىو نتيجة كوف النص القرآين معجزة    
موجودة بُت أيدم ادلكلافُت، كال يستطيعوف اإلحاطة بسر صياغتو، كال اإلحاطة حبدكد دالالتو، 

  (1)لوقوؼ على هناية معاين كلماتو.كال حىت ا

                                                             

  .17 ػ16ـ، ص:2006: 1سوريا، ط ػادلعجزة الكربل،  عدناف الرفاعي، دار اخلَت، دمشق  ـ(1)



 في تفسير ابن عرفة واتــــــلنبا درس رابع                                             الفصل ال

 
273 

  زلمد نااهلل تعاىل ادلنزؿ على نبيٌ  الدة ىي القرآف الكرمي، كىو كبلـدلعجزة ادلعنوية اخلاف        
 بلفظ عريب مبُت، للتعبد بتبلكتو كالتحدم بأقصر سورة منو.

السبلـ بل ىو آية كالقرآف ىو اآلية الكربل على نبوة خامت الرسل زلمد عليو الصبلة ك         
ككونية،  آيات كثَتة، عقلية ، كيف تفصيلومشتملة على آيات كثَتة، فالقرآف يف مجلتو آية علمية

 (1).كىي دائمة ال تزكؿ، كعامة ال زبتص بعصر أك أمة
فإف اعًتض أعجمي بأف يقوؿ: من أين يبُت يل ىذا الرسوؿ الشريعة كأنا ال أفهمو؟ قيل لو:     

فإف قاؿ: كمن أين تتبُت يل ادلعجزة كأفهم  لساف يعربكف ذلك، كيف ذلك كفايتك.أىل ادلعرفة بال
كالذين كانوا يظن هبم  ،اإلعجاز كأنا ال أفقو اللغة؟ قيل لو: احلجة عليك إذعاف أىل الفصاحة

أهنم قادركف على ادلعارضة كبإذعاهنم قامت احلجة على البشر، كما قامت احلجة يف معجزة موسى 
 (2).كيف معجزة عيسى بإذعاف األطباء حرة،بإذعاف الس

إعجاز القرآف مركب إضايف، معناه حبسب أصل اللغة: إثبات القرآف عجز اخللق عن اإلتياف      
دبا ربداىم بو. فهو من إضافة ادلصدر لفاعلو، كادلفعوؿ كما تعلق بالفعل زلذكؼ للعلم بو، 

 ا، كلكن التعجيز ادلذكور ليس مقصودربداىم بوكالتقدير: إعجاز القرآف خلق اهلل عن اإلتياف دبا 
أف ىذا الكتاب حق، كأف الرسوؿ الذم جاء بو رسوؿ  كىو إظهارلذاتو، بل ادلقصود الزمو 

 (3).صدؽ
 كذكر اإلماـ الباقبلين أف إعجاز القرآف الكرمي يكوف من ثبلثة كجوه ىي: 

 :ليو البشر، كال سبيل يتضمن اإلخبار عن الغيوب، كذلك شلا ال يقدر ع الوجو األول
فمن ذلك ما كعد اهلل تعاىل نبيو عليو السبلـ، أنو سيظهر دينو على األدياف، ذلم إليو، 

                                                             

 .169 ػ168العقيدة السلفية، مرجع سابق، ص:  ػ(1) 
 .323، ص: 3، مرجع سابق، جاحملرر الوجيز ػ(2)
، 2ج ،3القاىرة ػ مصر، ط العرفاف يف علـو القرآف، عبد العظيم الزرقاين،  مطبعة عيسى البايب احلليب كشركائو، مناىل ػ(3) 

 .331ص: 
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  يي ىي مي خي حي جي يه ىه  مه جه ُّٱ:تعاىل بقولو

 (33 : اآلية سورة التوبة)  َّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ
 :من كجوه إعجاز القرآف الكرمي أمية النيب  الوجو الثاني فقد كاف ال يكتب كال يقرأ ،

، كفجأة يتحدث عن أخبارىم ن كتب ادلتقدمُت كأنبائهم كسَتىمكما كاف يعلم شيئا م
كأحواذلم بتفصيل ال يعلمو حىت احلذاؽ من أىل الكتاب منهم، كصدؽ اهلل إذ قاؿ 

 اك يق يفىق ىف يث  ىث نث مث زث رث يت ىتُّ:فيو

 ( 48 :اآلية سورة العنكبوت) َّ لك
 :م، عجيب الػتأليف، كصل يف كماؿ من إعجاز القرآف ىو أنو بديع النظ الوجو الثالث

الببلغة احلد الذم يعلم بو عجز اخللق عن اإلتياف بو، كمن إعجاز القرآف يف ىذا الشأف  
كىو عجيب نظمو، كبديع تأليفو ال يتفاكت كال يتباين، على ما يتصرؼ إليو من الوجوه 

نذار، اليت يتصرؼ فيها: من ذكر قصص كمواعظ كاحتجاج، كحكم كأحكاـ، كإعذار كإ
ككعد ككعيد، كتبشَت كزبويف، كأكصاؼ، كتعليم أخبلؽ كرؽلة، كشيم رفيعة، كسَت 

 (1).مأثورة. كغَت ذلك من الوجوه اليت يشتمل عليها

بكر الباقبلين يف تأليفو يف إعجاز القرآف  أبو كضلوه ذكر القاضيشار ابن عرفة إليو قائبلن: "كقد أ 
التحدم بو إال للعواـ، ادلعجز ادلشتمل على أخبار الصدؽ الكرمي، كزاد أنو ال يشًتط يف إعجازه 

 (2)."كادلواعظ احلسنة
ستعرضان يف كربدث ابن عرفة عن إعجاز القرآف الكرمي يف تفسَته يف مواضع متعددة م     

كمبينا رأيو يف أكجو اإلعجاز اليت تضمنها  مشَتا كموافقان للباقبلين برأيو ،ذلك األقواؿ ادلختلفة
 ذاكران منها الفصاحة كالببلغة، كاألسلوب كالنظم.، لكرميالقرآف ا

                                                             

 .36 ػ33، ص: 3مصر، ط ػ(ػ ينظر: إعجاز القرآف ، أبو بكر الباقبلين،  ربقيق: السيد أمحد صقر، دار ادلعارؼ 1)
 .388، ص: 3ة، مصدر سابق، جتفسَت ابن عرف ػ( 2)
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 قاؿ ابن عطية: مث اختلفوا "قاؿ : كقد أشار ابن عرفة إىل ذلك مستدال بقوؿ ابن عطية،       
فقاؿ األكثر من مثل نظمو كرصفو كفصاحة معانيو اليت يعرفوهنا كال يعجزىم إال التأليف الذم 

 (2)."(1)ز على قوؿ حذاؽ أىل النظرخٌص بو القرآف، كبو كقع اإلعجا
 ابن عرفة يرجح قوؿ ابن عطية كيعترب أف كجو اإلعجاز فيو عدـ القدرة على التأليف مع          

كأما علماء العرب كفصحاؤىم فهم  كىذا ما صرح بو ابن عرفة:" ادلعٌتكفصاحة  بالنظممعرفتهم 
 (3)."عليو من الفطنة جبلوايدركوف إعجازه بفطرتو دلا ف يسمعوا شيئا عنو إ

 كمن كجوه اإلعجاز الببلغي يف القرآف الكرمي، اليت تعرض ذلا ابن عرفة:
 كالنشر.استعماؿ أسلوب اللف  كثرة*
 مراعاة التجنيس. *
 .االلتفاتالدقة يف استعماؿ أسلوب  *
 استعماؿ التقدمي كالتأخَت. *
 .ستعارةكاال التشبيو *

  أبدعها القرآف الكرمي فمنها:أما عن األفانُت اجلديدة اليت     
 اجلمع بُت مقصد ادلوعظة كمقصد التشريع. *
 بداعة التنقل من فن إىل فن. *
أجرم على أسلوب كاحد مل كىو أنو من التفنن يف الكبلـ ألنو لو اتساع أدب اللغة، يقوؿ:"  *

حضار ذىنو إطلب لسامع إليو مسعو كىو تنبيو ك يكن فيو تلك الٌلذاذة كإذا اختلف أسلوبو ألقى ا
 .(4)"من قريب كمن بعيد

                                                             

 .106احملرر الوجيز، مرجع سابق، ص:  ػ(1)
 .70، ص: 1تفسَت ابن عرفة، مصدر سابق، جػ (2)
 .303، ص: 4ج ادلصدر نفسو، ػ(3)
 .39، ص: 1ج،ادلصدر نفسو(ػ ينظر: 4)
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كقد اىتم ابن عرفة كثَتان هبذين ادلظهرين من إعجاز القرآف الكرمي، فحُت حديثو عن اإلعجاز      
رادان  عليهم بأنو لو كاف كذلك لوجد مثلو ، (1)الختبلؼ العلماء يف القوؿ بالصرفةالببلغي تعرض 

أف تقوؿ دليل كراميت أين أقـو من ىناؾ إىل ىنا  ةعرفة أف معٌت الصرفكبلمهم، فَتل ابن يف  
مثل أف الصرفة كعُت ، كتعجزكف أنتم عن ذلك، فحاصلو أف تعجزىم عن شيء ىو من مقدكرىم

 (2)."يقوؿ: دليل كراميت استطاعيت؛ أثبتها ادلعتزلة، كنفاىا أىل السنة
 ل الصرفة من ثبلث كجوه:كرد القوؿ بالصرفة كثَت من األشاعرة نذكر منهم الرازم، فقد أبط   

لو كاف اهلل تعاىل سلبهم القدرة عن ادلعارضة بعد أف كانوا قادرين، دلا استعظموا فصاحة األول: 
 القرآف، بل كاف غلب أف يكوف تعجبهم من تعذر ذلك عليهم بعد أف كاف مقدكران عليو.

القرآف لوجبى أف  قبل التحدم لفصاحةكىو أنو لو كاف كبلمهم مقاربان يف الفصاحة  الثاني:
 يعارضوه.
أف نسياف الصيغ ادلعلومة يف مدة يسَتة يدؿ على زكاؿ العقل، كمعلـو أف العرب مازالت الثالث: 

 (3)عقوذلم بعد التحدم.
أف القرآف الكرمي ادلعجزة اخلالدة يشتمل اإلخبار بالغيوب كمن كجوه إعجاز القرآف          

ببعض الغيوب أك يغَتكه عن معانيو  اغليئو كاجلن على أف السابقة كالبلحقة، فلو اجتمع اإلنس 
عليو شيء فأخرب اهلل تعاىل  ال ؼلفىيعلم ادلغيبات ك  فهم ظنوا أف النيب  ،بألسنتهم دلا أتوا دبثلو

 (4)، كمل يطلع عليو أحد.ن الغيب، الذم استأثر اهلل بعلموأنو ال يعلم إال ما علمو اهلل كإف ىذا م

                                                             

كهبذا يكوف  ،فكاف ىذا الصرؼ خارقا للعادةالصرفة معناىا أف اهلل صرؼ العرب عن معارضة القرآف مع قدرهتم عليها  ـ(1)
ثانيا: أف اهلل صرفهم عن  .هأف اهلل صرفهم عن القدرة كلو قدركا لعارضو  أكال:الصرؼ ىو ادلعجز ال القرآف، كالصرفة ذلا كجهاف 

لبناف،  ػؿ، بَتكت ينظر: أعبلـ النبوة، أبو احلسن علي بن زلمد ادلاكردم، دار كمكتبة اذلبل ادلعارضة مع دخولو يف مقدكرىم.
 .89ق، ص: 1409: 1ط
 .340، ص: 2، ج تفسَت ابن عرفة، مصدر سابق( ػ ينظر: 2)
ىػ 1424: 1لبناف، ط ػهناية اإلغلاز يف دراية اإلعجاز، فخر الدين الرازم، ربقيق: نصر اهلل حاجي، دار صادر، بَتكت  ػ(3)
 .27 ػ 26ـ، ص: 2004 ػ

 .258، 75، ص: 3ابق، جػ ينظر: تفسَت ابن عرفة، مصدر س(4)
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يسمى:  ماىل األمور الغيبية إخبار القرآف الكرمي عن تاريخ القركف ادلاضية أك يضاؼ إف          
ال  ، فقد كانت ىذه األخبار دليبلن قويان، ككصف عليو الصبلة كالسبلـ بكونو أمي ااإلعجاز التارؼلي

، ة غَت معجزةال يكوف إال للقرآف، فمثبل التورااإلعجاز  (1)يقرأ كال يكتب، كىذا كماؿ يف حقو.
اإلعجاز فيها ؛ إهٌنا معجزة باعتبار اشتماذلا على اإلخبار بادلغيبات كإظلا اإلعجاز بالقرآف فقط

نة لكونو لقرآف بيٌ اف .حينئذ ليس ىو من حيث اجمليء هبا بل من حيث اإلخبار بادلغيبات فقط
كىدل؛ ألنو مرشد إىل بينة  فالرسوؿ مدع لو على دعواه ،بإعجازه شاىد على صدؽ الرسوؿ

االستماع، كاالستماع ىو استحضار الذىن ك  اإلنصات اإلنسافكغلب على (2).كرمحة الطريق احلق
لسماع القرآف كالذم مهما تكرر فلن سبلو، أما االنصات فهو القصد إىل الصمت ال رلرد 

 (3).الصمت
يقطع ، إما ألنو معجز كدليل اإلعجاز ككركده من عند اهلل  ف القرآف مقطوع بصحتوإ

قرآف صحيح، كارد من عند اهلل ىو  هنقرؤ الذم ضلن التواتر كاإلمجاع على أف ىذا  و، كإماىذا كل
،(4) :(.9:اآلية سورة احلجر) َّ نن من زن رن مم ام يل ُّٱلقولو تعاىل 

على كجو  كاف تركيز اإلماـ على إثبات صحة كإعجاز القرآف كنبوة سيدنا زلمد قد        
عليو  إثبات لباقي نبوات األنبياء الذين بشركا بقدكمو  ، كذلك ألف إثبات نبوتواخلصوص كبَتا

 .السبلـ الصبلة ك
 
 
 
 

                                                             

 .357، 147، ص: 1، جابقتفسَت ابن عرفة، مصدر سػ ينظر: (1)
 .203، ص: 2(ػ ينظر: ادلصدر نفسو، ج2)
 .274، ص: اجلزء نفسو ،(ػ ادلصدر نفسو3)
 .194، ص: 3ػ ينظر: ادلصدر نفسو، ج(4)
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 المطلب الرابع: كرامات األولياء
كرأم  لرأم ادلتكلمُتاالصطبلح، مث يف سيتم التعرض يف ىذا ادلطلب دلعٌت الكرامة يف اللغة ك     

 ابن عرفة يف ادلسائل ادلتعلقة هبا.
 تعريف الكرامة: ـأوال    
  أ/ الكرامة في اللغة:         

يف الشيء يف  الكاؼ كالراء كادليم أصل صحيح لو باباف: أحدعلا شرؼ مصدر كىرـيالكرامة     
، فالكـر(1)نفسو أك شرؼ يف خلق من األخبلؽ. الواسع أم الكرمي  ،كنقوؿ رجل كـر ضد اللـؤ

 (2)اخللق.
 (3).إلطاعةكالكرامة: اسم يوضع لئلكراـ، كما كضعت الطاعة موضع ا

 (4)."أمر خارؽ للعادة غَت مقارف بالتحدم كدعول النبوة "الكرامةعرفها صاحب تاج العركس: ك 
أىل الشرؼ  سبحانو كتعاىل نستنتج شلٌا سبق أف الكرامة ىي ادلكانة العالية اليت اختص هبا اهلل    

، دلا ذلم من ميزات كصفات كأخبلؽ رفيعة عن بقية البشر.  كالكـر
 مة في االصطالح: ب/ الكرا

لكرامة ىي ظهور أمر خارؽ للعادة من قبل شخص غَت مقارف لدعول النبوة، فما ال يكوف "ا    
 (5) "ف كالعمل الصاحل يكوف استدراجنا.مقركننا باإلؽلا

كىي أمر خارؽ للعادة غَت مقركف بدعول النبوة كال ىو  "الكرامةكيعرفها أحدىم بقولو:     
عبد ظاىر الصبلح، ملتـز دلتابعة نيب كلف بشريعتو مصحوب بصحيح مقدمة، يظهر على يد 

 (6)".االعتقاد كالعمل الصاحل، علم هبا ذلك العبد الصاحل أـ مل يعلم
                                                             

 .172 ػ171، ص: 5مقاييس اللغة، مرجع سابق، ج ػ(1)
 .1153: ، ص1القاموس احمليط، مرجع سابق، ج ػ(2)
 .512، ص: 12لساف العرب، مرجع سابق، ج ػ(3)

 .350، ص: 33تاج العركس، مرجع سابق، ج ػ(4)
 .184التعريفات، مرجع سابق، ص:  ػ(5)
 .392، ص: 2لوامع األنوار البهية، مرجع سابق، ج ػ(6)
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كمن التعاريف السابقة نستنتج أف الكرامة ىي أمر خارؽ للعادة غَت مقركف           
 بدعول النبوة، كيكوف على يد انساف مؤمن صاحل تقي.

 الكرامة: موقف المتكلمين من ـ ياثان   
لقد اختلفت آراء ادلتكلمُت حوؿ مسألة كرامات األكلياء بُت منكر كناؼ ذلا، كبُت مثبت       

 ز ذلا، كمن ىذه اآلراء:كرليىوِّ 
لو صحت الكرامة الشتبهت بادلعجزة  ، كقالوا:نكار الكرامةذىب أكثر ادلعتزلة إىل إ

، كذلك ال غلوز. كىذه الدعول إظلا تصح إذا كاف الويل يأيت فيؤدم إىل التباس النيب بالويلِّ 
ابان.باخلارؽ، كيداعي النبوة، كىذا ال يقع، كلو اداعى النبوة مل يكن كلي    (1)ا، بل كاف متنِّبئان كذا

أنو لو جاز أف تظهر الكرامة كقد ناقش القاضي عبد اجلبار مثبيت الكرامات، كذلك       
كقد صح  "صاحلُت لكاف ظهورىا يف السلف الصاحل من كبار الصحابة أكىل قاؿ:)ادلعجزة( على ال

 (2)."كثبت بتواتر األخبار أهنا مل تظهر عليهم كألف القـو مل يدعوا ذلك فيهم
فإنو يرجع إىل  ؛ذلك جائز بأف كقالواأما األشاعرة فقد ذىبوا إىل جواز كرامة األكلياء،      

كذلك شلا ال يستحيل يف نفسو ألنو شلكن،  ،ء إنساف أك عند حاجتوخرؽ اهلل تعاىل العادة بدعا
كال يؤدم إىل زلاؿ آخر، فإنو ال يؤدم إىل بطبلف ادلعجزة ألف الكرامة عبارة عما يظهر من غَت 
اقًتاف التحدم بو، فإف كاف مع التحدم فإنا نسميو معجزة كيدؿ بالضركرة على صدؽ ادلتحدم؛ 

 (3).ظهور ذلك على يد فاسق ألنو مقدكر يف نفسو كإف مل تكن دعول فقد غلوز
أجازكا كقوع الكرامة، كأهنا تكوف للويل مثل النيٌب جائز كقوعها، كيف ذلك قد األشاعرة ف        

يقوؿ اجلويٍت:" كصار بعض أصحابنا إىل أف ما كقع معجزة لنيب ال غلوز كقوعو كرامة لويل، فيمتنع 
لب العصا ثعبانا، كػلي ادلوتى كرامة لويل، إىل غَت ذلك من آيات عند ىؤالء أف ينفلق البحر، كتنق

                                                             

 .753، ص: 2، جلوامع األنوار البهية، مرجع سابق ػ(1)
 .241، ص: 15سن عبد اجلبار، ربقيق: زلمود زلمد قاسم، جادلغٍت يف أبواب التوحيد كالعدؿ، القاضي أيب احل ػ(2)

 .107االقتصاد يف االعتقاد، مرجع سابق، ص:  ػ(3)
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األنبياء، كىذه الطريقة غَت سديدة أيضان، كادلرضي عندنا ذبويز مجلة خوارؽ العوائد يف معارض 
 ((1)الكرامات".

  رأي ابن عرفة في الكرامة: ـــــ ثالثا     
أهنا أمر خارؽ للعادة يظهر على يد بلقد كضح ابن عرفة دبجالس تفسَته معٌت الكرامة      

كصبلح  ،الويل العارؼ باهلل تعاىل، كبأهنا تقع بدكف دعول، فالكرامة غَت مقركنة بدعول النبوة
 مك لك  خك حك جك ٱُّٱكيقوؿ عند تفسَته لقولو تعاىل:  ،(2)النيب أعلى من صبلح الويل

طاؿ الزسلشرم: يف اآلية إب :"(27ػ 26سورة  اجلن:) َّ خم حم جم هل مل خل حل جل
ك نقوؿ: ىذا عاـ سلصوص نفي العاـ،  كرامات األكلياء؛ يرد بأف الى يلـز من نفي اخلاص
 (3)."بكرامات األكلياء، أك نقوؿ: احلاصل ذلم ظن الى علم

 توضيح الفرؽ بينها كبُت ادلعجزة.لـز خارقة للعادة مثلها مثل ادلعجزة الكرامة كدلا كانت    
 :السحر والكرامةالفرق بين المعجزة و  ــــرابعا  

 :/ الفرق بين المعجزة و الكرامة1
أمر خارؽ للعادة يظهر على يد الويل العارؼ باهلل  ذىب اإلماـ ابن عرفة إىل أف الكرامة

تعاىل، كبأهنا تقع بدكف دعول، فالكرامة غَت مقركنة بدعول النبوة، حيث يرل اإلماـ أف النيب 
ن صبلح الويل، كأف الويل ال يطلع على الغيب، أفضل من الويل كأشرؼ، فصبلح النيب أعلى م

 (4)كالكرامة ال تتعلق بعلم ذلك، فبل يعلم الغيب إال اهلل سبحانو كتعاىل.
رآف كدرج عليو أىل كىذا الذم قرره اإلماـ ابن عرفة ىو الذم دلت عليو نصوص الق       

لغة تعم كل خارؽ للعادة، ادلعجزة يف ال: "ابن أيب العز يف كتابو شرح الطحاكية السنة، يقوؿ
الكرامة يف عرؼ أئمة العلم ادلتقدمُت، كلكن كثَتا من ادلتأخرين ييفرِّقوف يف اللفظ بينهما،  ككذلك

 (5)فيجعلوف ادلعجزة للنيب كالكرامة للويل، كمجيااعيها األمر اخلارؽ للعادة".
                                                             

 .252اإلرشاد، مرجع سابق، ص:  ػ(1)
 .366، 259، 258، ص: 3ينظر: تفسَت ابن عرفة، مصدر سابق، ج  ػ(2)
 .310، ص: 4، جادلصدر نفسو ػ (3)

 .197، ص: 1ادلختصر الشامل، مرجع سابق، ج ؛366، 259، 258ص:  ،نفسو اجلزء ،نفسوادلصدر  ػ ينظر:(4)
 .746، ص: 2شرح العقيدة الطحاكية، مرجع سابق، ج ػ(5)
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ة إذلية خاصة دبجموعة من ، كأف الكرامة ىي ىبكهبذا ينجلي الفرؽ بُت ادلعجزة كالكرامة      

 يمجن ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱالناس الذم قاؿ اهلل تعاىل فيهم: 

 ىي خيمي حي جي يه ىه  مه جه ين ىن من خن حن

ٱٱٱٱٱَّ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰرٰى ٰذ يي ٱ)ٱ الى ؼلافوف  ( 64-62سورة يونس اآلية: ٱ
فواهتا، كال ة، كال ؼلافوف ة، كال يتعلق عزمهم إال بطاعة اهلل الى يطمعوف يف جنا ألف تفوهتم اجلنا 

فابن عرفة مل يذكر مجيع الفركؽ ادلعركفة بُت ادلعجزة  (1).ػلزنوف على نقص لذاهتم يف الدنيا
 أشار اىل الفرؽ بُت ادلعجزة كالسحر.أناو  كالكرامة كما

 :السحر/ الفرق بين المعجزة و 2   
بٌُت الفرؽ بينو كبُت ك  بعد أف بٌُت اإلماـ ابن عرفة معٌت ادلعجزة، تطرؽ دلعٌت السحر           

ولو على مذىبو األشعرم صلده حدد الفرؽ بُت ادلعجزة كالسحر عند تفسَته ق كاعتمادان ادلعجزة، 
 ( .80)سورة يونس اآلية:  َّ مه جه ين ىن من خن حن جن ُّٱتعاىل: 

إف ادلعجزة ىي ظهور األمر اخلارؽ للعادة يف اخلارج كيف نفس األمر، "قاؿ ابن عرفة: 
، كجاءت ىذه على عكس ىذه القاعدة، لوعلي ادلخالف دلا يف نفس األمركالسحر ىو األمر ا

ألهنا إذا كانت بيضاء للناظرين فقط، فبياضها كعلي سلالف دلا يف نفس األمر، كإف كاف معجزة 
فهي بيضاء فقط؛ ألف بياضها موقوؼ على الناظرين من ىوذلم، كدلا يف نفس األمر، قلت: لعل 

 (2)".دلعنوم، كىو التدبر فيها كالتفكر يف داللتهاادلراد بالناظرين النظر ا
: كالصحيح الذم كاف ؽلشي لنا يف حدة أنو أمر ينشئ عنو باعتبار قصد فاعلو كأضاؼ أيضان       

على أكضاع سلصوصة أثر خارؽ للعادة بذاتو أك بنسبتو إليو، فقولو: بذاتو كالطَتاف يف اذلواء، 

                                                             

 .348، ص: 2تفسَت ابن عرفة، مصدر سابق، ج ينظر: ػ(1)
 .243، ص: جلزء نفسوا، دلصدر نفسوا ػ(2)
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ة بذاتو، كقولنا: أك بنسبتو إليو كالتمريض، فإف ادلريض بذاتو كادلشي على ادلاء؛ فإنو خارؽ للعاد
 (1).أمر معهود، كإظلا ىو خارؽ للعادة بالتشبو إىل حدكثو عن فعاؿ فعلها الساحر

ال يستطيع أحد أف يأيت مثلها أك دبا يشاهبها، أك  للعادة فهو يرل بأف ادلعجزة أمر خارؽ       
كعلي ؼلالف ادلعتاد أك ما تعارؼ عليو النااس، لكن ؽلكن حىت يعارضها، أٌما السحر فهو أمر 

 االتياف دبثلو، كمعارضتو كذلك.
ثبات الكرامة للويل، كىو ما أشار اليو ابن ينهما ىو حكمهما بتكفَت الساحر كإكالفارؽ الثاين ب   

 جن  يم ىم خممم حم جم يل ىل مل خل ُّٱعرفة عند تفسَته لقولو تعاىل: 

ٱ) َّ  ين ىن من خن حن م الٌسحر كتعل (:" 102ة اآلية: سورة البقر ٱ
، كظاىر ادلتكٌلمُت كأما تعلمو من غَت اعتقاد حقيقة ففي التكفَت بو قوالف ،كاعتقاده حقا كفر

 (2)".التكفَت

تتفقاف يف أف كليهما أمر خارؽ  أف ادلعجزة كالكرامةيستشف من كبلـ ابن عرفة  شلا سبق    
تلفاف يف أف ادلعجزة يظهرىا ادلوىل عز كجل على كؼلا، اإلتياف دبثله أم شخص للعادة كال يستطيع

 .تظهر على يد كيل صاحل تقيفيد النيٌب، أٌما الكرامة 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 .148، ص: 3ج، تفسَت ابن عرفة، مصدر سابق ػ(1)
 .153، ص: 1ج، ادلصدر نفسو (2)
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  المبحث الرابع: موقفو من التفاضل بين األنبياء
لقد أشار اإلماـ ابن عرفة يف رلالس تفسَته إىل أف اهلل تعاىل قد خلق كل ادلخلوقات          

كاف عن ادلفاضلة بُت األنبياء   األولأجل ذلك قسمت ادلبحث إىل مطلبُت: كفاضل بينهم؛ كمن 
 فكاف عن ادلفاضلة بُت األنبياء. المطلب الثانيكادلبلئكة، أما 

 لمفاضلة بين األنبياء و المالئكةالمطلب األول: ا
قات اإلؽلاف بادلبلئكة ىو األساس الثاين من أسس العقيدة اإلسبلمية، كىم من ادلخلو         

 مل خل ٱُّٱبدليل قولو تعاىل:  ػعليو السبلـ  ػالعظاـ الذين خلقهم اهلل من نور قبل خلق أبينا آدـ 

 (.30) سورة البقرة اآلية: َّ  ىميم مم خم حم جم يل ىل
سبحانو يف رده على الكافرين  بأكمل الصفات كأزكاىا، حيث قاؿ كقد كصفهم اهلل    

 ُّٱ:ٱٱرد عليهم بقوذلم َّٱحي يهجي ىه مه جه ٱُّٱ ادللحدين الذين جعلوا ادلبلئكة إناثان:

 َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  حيخي يهجي ىه مه جه

 رت يب ىب نب مب زب رب يئ  ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ

 .(28 ػ26: سورة االنبياء اآلية)ٱَّ مت  زت
 جب هئ  مئ خئ حئ جئ ىييي ني مي زي ري ٱُّٱٱكما قاؿ يف كصفهم أيضان:   

 .(20 ػ19:سورة االنبياء اآلية) َّ هت مت خت  حت جت هب مب خب حب

(1).(7: اآلية غافرسورة ) ػبل ل كعج ػكقاؿ   
 

 كذكر رأيُت يف ىذه ادلسألة: (2)تكلم ابن عرفة عن التفضيل بُت األنبياء كادلبلئكة لقد         

                                                             

 ػ 29ـ، ص: 2004 ػىػ 1424مصر،  ػاحلياة يف ظل العقيدة، زين بن زلمد بن ىادم ادلدخلي، دار ادلنهاج، القاىرة  ػ (1)
30 . 

ينظر: تفسَت ابن عرفة، مصدر سابق،  ...كبٍت آدـ  متنقلة(أجساـ لطيفة متحٌيزة ) ابن عرفة ادلبلئكة بأهنا اإلماـ رؼعػ  (2)
 . 808، ص: 2ج
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كىو أف األنبياء أفضل من ادلبلئكة كيف  ،ذكر رأم أكثر األشاعرة كالشيعة :الرأي األول
 (1)."األنبياء أفضل من ادلبلئكةعة أف ذلك يقوؿ صاحب كتاب األربعُت: "مذىب أصحابنا كالشي

 بوجوه كىي: ػعليهم السبلـ  ػكقد احتج القائلوف بتفضيل األنبياء 
لو من جهة ادلبلئكة بآم من القرآف، كادلخدـك بأفضل أنواع اخلدمة  آدـ كاف مسجودان أوال :    

 (2).أفضل من اخلادـ
 سورة البقرة) َّ ّٰ ِّ ُّ َّ ٱُّٱآدـ كاف أعلم من ادلبلئكة، لقولو تعاىل:  ثانيا :  

، كاألعلم أفضل لقولو (33: اآلية سورة البقرة) َّ لكمك اك ُّٱ :إىل قولو(  31:اآلية

 .(9: اآلية سورة الزمر)  َّمكجل لك  خك حك جك مق حق مف خف ُّٱتعاىل: 

طاعة البشر أشق؛ ألهنا مع موانع الشاهوة كالغضب، كألف بعض تكاليفهم مبٍتٌّ على  ثالثا :  

: اآلية سورة احلشر) َّ خص حص مس ٱُّٱٹٱٹٱ لى النصوصاالستنباط، كبعضها ع

 ، كألهنم ابتلوا(83: اآلية سورة النساء) ٱَّينٰى ىن نن من ٹٱٹٱُّٱك (2
 الشيطاف كشبهات كثَتة. بوسوسة

 يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف ُّٱقولو تعاىل:رابعا :  

نبيئا من  ليس فيمن ، ترؾ العمل بوسول اهلل : كيلُّ موجود، كالعىاملىي ( 33سورة آؿ عمراف: )َّ
(3).اإلنس كبقيى ما عداه على األصل

 

 : الرأي الثانيأما  
فهو رأم الفبلسفة كادلعتزلة كبعض األشاعرة كالباقبلين أف ادلبلئكة أفضل من األنبياء فقد 

عصوا رهبم كهاركت  اختلفوا يف ىذه ادلسألة، فقاؿ بعضهم: األنبياء أفضل من ادلبلئكة الذين

                                                             

 .177مرجع سابق، ص: (ػ األربعُت، 1) 
 .966(ػ ينظر: ادلختصر الكبلمي، مرجع سابق، ص: 2) 
 .967، 966ادلختصر الكبلمي، مرجع سابق، ص:  ؛178، 177(ػ ينظر: األربعُت، مرجع سابق، ص: 3)
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ئكة الذين ال يعصوف اهلل ما أمرىم كيفعلوف ما يؤمركف فهم أفضل من األنبياء، كماركت، كأما ادلبل
 (1).كقاؿ بعضهم: ادلبلئكة أفضل من مجيع الناس

 كاحتجوا بوجوه كىي: 
سورة ) َّ يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ُّٱ: : قولو تعاىلأوال       

 كلوال ذلك دلا حىسينى العطف. (،172: اآلية النساء

ٱٱكجل: (، كقولو عز285)سورة البقرة اآلية: ٱَّ ري ٰى ين ٱُّٱلو تعاىل: نص قو  ثانيا :     

 ّٰ ِّ ٱُّٱ، كقولو تبارؾ كتعاىل:(18: اآلية سورة آؿ عمراف) َّ يي ىي مي خي حي جي  يهُّٱ

ٱَّنئىئ مئ زئ رئ  نب مب ٱُّٱ، كقولو عز قائبل: (56: اآلية سورة األحزاب)ٱ

لتقدمي يف يف تقدمي ذكرىم على الرسل، كا (75: اآلية سورة احلج) َّ رت  يب ىب
 الذكر دليل على التقدمي يف الشرؼ.

سورة ) َّ مب خب حب جب مئهئ خئ حئ جئ يي ُّٱٱفيها قولو تعاىل: : ثالثا      
، احتج بعدـ استكبار ادلبلئكة عن عبادتو على البشر، كإظلا يصح ذلك إذا  (19: اآلية األنبياء

يقوؿ: ادللوؾ ال  كانت ادلبلئكة أفضل؛ فإف ادللك إذا أراد تقرير كجوب طاعتو على الرعية
 يستكربكف عن طاعيت، فكيف هبؤالء الضعفاء؟ كألف ادلراد بالعندياة الفضيلة؛ المتناع اجلهة.

 مض خضُّ ، كقولو(50 :اآلية سورة األنعاـ) َّجبحب هئ مئ خئ حئ ٱُّٱقولو تعاىل:  :رابعا      

(2).يدؿ على أف ادللك أفضل (20: اآلية سورة األعراؼ)ٱَّ مظ حط
 

ٱَّ ىن نن من رنزن مم ام ٱُّٱكة رسل اهلل إىل أنبيائو؛ لقولو تعاىل: ادلبلئ: خامسا      
سورة النجم ) َّ ىي مي خي حي ٱُّٱ، كقولو تعاىل: ( 194ػ193: اآلية سورة الشعراء)

(3)، فكانوا أفضل ألف رسوؿ البشر أفضل من أمتو، فكذا ىنا، كادلعلم أفضل من ادلتعلم.(5:اآلية
 

                                                             

 .172مرجع سابق، ص:  (ػ ينظر: أصوؿ الدين،1)
 .968، 967مرجع سابق، ص:  ادلختصر الكبلمي، ؛185ػ 181ػ ينظر: األربعُت، مرجع سابق، ص: (2)
 .968ػ ينظر: ادلختصر الكبلمي، مرجع سابق، ص: (3)
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 (1)كالغضب كالوىم كاخلياؿ. كف عن الشهوةادلبلئكة مرباؤ : سادسا      
أما رأم ادلاتريدية يف ىذه ادلسألة فذىبوا إىل أف األنبياء أفضل من ادلبلئكة كفصلوا يف              

ذلك فقالوا: األنبياء أفضل من رؤساء ادلبلئكة كجربيل كميكائيل، كرؤساء ادلبلئكة أفضل من عواـ 
 عمر رضي اهلل عنهما، كليس ادلراد بعواـ البشر ماالبشر كىو أكلياؤىم غَت األنبياء كأيب بكر ك 

 (2)يشمل الفساؽ؛ فإف ادلبلئكة أفضل منهم على الصحيح.
األدلة، كعدـ القطع فيها كىذا عند تفسَته  تكافؤد شارؾ اإلماـ ابن عرفة األشاعرة يف كق     

 سورة) َّاممم يل ىل ٱُّٱلآليات القرآنية، حيث يقوؿ يف معرض تفسَته لقولو تعاىل:
من سائر األنبياء  أف ادلبلئكة أفضل كأخذكا منو قاؿ ابن عطية، كالزسلشرم: (172: اآلية النساء

  (3).كمن عيسى. فقاؿ ابن عرفة، إظلا التفضيل بينهم مطلقا يف الدنيا كاآلخرة
ٍنسى ه اآلية الكرؽلة أيضا من خبلؿ ما كرد يف تفسَت ىذ كيظهر رأيو        افى قولو تعاىل: }ًإفا اإٍلً

يؤخذ من اآلية أف ادلبلئكة أفضل من البشر، "فإف قلت:  (19 :اآلية سورة ادلعارج)خيًلقى ىىليوعنا
؛  ألف من خلق غَت ىلوع أفضل؟ قلت: إظلا يصح ىذا لو كاف التفضيل عندنا عقبل صٌح ما قلتى

و تعاىل كإظلا ىو شرعي، كال امتناعى من خلقو ىلوعا كضعيفا كمن عجىل، مع تشريفو!؛ ألف اللا 
(4)".يفعل ما يشىاء كػلكم ما يريد

 

سورة ) َّ مئ  خئ حئ جئ يي ٱُّٱٱقولو تعاىل:كأثبت رأيو اآلخر عند تفسَته ل        
إظلا فأجاب ابن عرفة:  كاحتج بعضهم هبذا أف األنبياء أفضل من ادلبلئكة.:"(34 :اآلية البقرة

لو كاف السجود لو لذاتو. كنقل ابن يؤخذ منو تشريف آدـ كتكرمتو، ال أنو أفضل كإظلا يلـز ذلك 
(5)".ادلبلئكة أفضل من بٍت آدـأف عطية: أف األكثرين على 

 

                                                             

 .968ادلختصر الكبلمي، مرجع سابق، ص:  ؛196ػ ينظر: األربعُت، مرجع سابق، ص:  (1)
 .218ص:  مرجع سابق، ،حاشية البيجورمػ  (2)
 .76، 75، ص: 2ػ ينظر: تفسَت ابن عرفة، مصدر سابق، ج(3)
 .289، ص:4نفسو، جػ ادلصدر  (4)
 .100 ػ99، ص:1ج ػ ادلصدر نفسو،(5)
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كيرل أف ادلبلئكة ليسوا مكلافُت كأف آدـ عليو السبلـ مثلو مثل بقية األنبياء مأمور          
 يل  ىل مل يك ىك لكمك اك يق ىق ٱُّٱٱبالتبليغ، كذلك عند قولو تعاىل:

سورة )َّ ىي ني مي زي ري  ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام
ه قاؿ ابن اخلطيب: إنٌو احتٌج هبا من قاؿ: إٌف آدـ عليو السبلـ رسوؿ، كرد" (: 33 :اآلية البقرة
 األنبياء معصوموف كىو قد أىبط بعد ذلك من اجلنة ألكلو من الشجرة فبل يصح كونو رسوال.ألف 

مكلفُت بإمجاع، كأيضا قاؿ ابن عرفة: الرسوؿ مأمور بتبليغ التكاليف ألمتو، كادلبلئكة ليسوا 
فالتبليغ إظلا ىو مع الغيبة كاهلل تعاىل خاطب ادلبلئكة خطاب مشافهة فبل فائدة يف اإلرساؿ 

(1)."إليهم
 

فضل، فإف الفريقُت أ ُت، كليس علينا أف نعتقد أما إلؽلاف بادلبلئكة كالنبيٌ فالواجب علينا ا        
 ادلائدة )سورة َّ ىب نب مب زب ٹٱٹٱُّٱلبُت لنا نص ا، كقد  ىذا لو كاف من الواجبات

ٱَّ  هش مش هس مس ٱُّٱتعاىل: قاؿك  (3 :اآلية ٱ ٱ ٱ فالسكوت عن ىذه  (،64: اآلية سورة مرمي)ٱ
ادلسألة أكىل، كخصوصان أهنا ال يتوقف عليها أصل من أصوؿ العقائد، كال يتعلق هبا من األمور 

2)الدينية كثَت من ادلقاصد.
 

 ياءالمطلب الثاني: المفاضلة بين األنب
لقد أجاز العلماء تفضيل الرسل كاألنبياء بعضهم على بعض؛ فأفضل أكلياء اهلل ىم      

: نوح كإبراىيم كموسى منهم، كأفضل ادلرسلُت أكلو العـزأنبياؤه، كأفضل أنبيائو ىم ادلرسلوف 

كعيسى كزلمد 
 نت  مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ٱُّٱٹٱٹ، (3) 

ٱَّاكلك يق ىق  يف ىف يث نثىث مث زث رث يت ىت ٱ ٱ الشورل  )سورةٱ
 جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلٹٱٹٱُّٱ، ك(13اآلية:

                                                             

 .98ص: ، 1جتفسَت ابن عرفة، مصدر سابق،  ػ(1)

 .413 ػ 411، ص: 2ػ شرح العقيدة الطحاكية، مرجع سابق، ج(2)
 .10، ص: مرجع سابق(ػ الفرقاف بُت أكلياء الرمحن كأكلياء الشيطاف، 3)
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 َّٰر ٰذ يي ىي خيمي حي جي يه  ىه مه جه ين ىن خنمن حن
 .( 8 ػ7)سورة األحزاب اآلية: 

لك بقولو تبارؾ ذكيستدؿ على  ،جواز ادلفاضلة بُت األنبياء ػػػػػ رمحو اهلل ػػػػػػيرل ابن عرفة        
 مه ينجه ىن حنخنمن جن يم ىم خممم حم جم يل ىل ملُّكتعاىل: 

 (. 253 )سورة البقرة اآلية: َّىييي مي خي  حي جي يه ىه

 زي ري ٰى ين منننىن زن رن مم ام يل ملىل يك ىك ٱٹٱُّٱٱٹ

 خت حت  هبجت مب خب حب جب هئ خئمئ حئ جئ يي  ىي ني مي

 (.55 ػ54)سورة اإلسراء:   َّمت

بأف اهلل تعاىل فضل بعض الرسل على بعض، على  تج ابن عرفة أف ىذه اآليات إعبلـيستن     
فهذا التفضيل إما مطلقا أم بعضهم يقوؿ: "فوؿ، كجو اإلمجاؿ دكف تعيُت الفاضل من ادلفض

كادلفضوؿ يف  ،أفضل من بعض مطلقا، أك من كجو دكف كجو، فبعضهم أفضل من بعض يف شيء
ذلك أفضل من الفاضل يف شيء آخر، فهل ىو كاألعم مطلقا أك كاألعم من كجو دكف كجو، 

لى بعض من غَت تعيُت كالظاىر األكؿ. فبل يعارض ىذا ألف اآلية اقتضت تفضيل بعضهم ع
 .(1)"الفاضل من ادلفضوؿ

كحبديث  (2)"" الى تػيفىضِّليوا بػىٍُتى أىنٍبًيىاًء اهللً :  كيستدؿ على عدـ التفضيل التفصيلي بقولو     
ل إعبلـ اهلل لو أنو أفضأم  ،(3)"يػىٍنبىًغي أًلىحىدو أىٍف يػىقيوؿى أىنىا خىيٍػره ًمٍن ييونيسى ٍبًن مىىتا  الى "آخر كىو: 

النبوة كإظٌلا تفضيلهم  كلد آدـ أك يكوف على طريق األدب كالتواضع، أك ادلراد: ال تفٌضلوا بينهم يف
                                                             

 .305، ص: 1ػ تفسَت ابن عرفة، مصدر سابق، ج (1)
 ، ربقيق:1843/ 4(،2373ػ أخرجو مسلم يف صحيحو، كتاب الفضائل، باب فضائل موسى عليو السبلـ، رقم )  (2)

 .ػ لبناف، دار إحياء الًتاث العريب، بَتكت زلمد فؤاد عبد الباقي
. 4/153، (3395)البخارم: كتاب أحاديث األنبياء، باب قوؿ اهلل تعاىل" كىل أتاؾ حديث موسى"، رقم أخرجو  ػ(3)

 من خَت أنا يقوؿ أف لعبد ينبغي ال»:  النيبٌ  كقوؿ السبلـ، عليو يونس ذكر يف كأخرجو مسلم: كتاب الفضائل، باب
 .4/1846، (2377)، رقم «مىت بن يونس
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(1):خبصائص خص اهلل هبا بعضهم كما قاؿ
 جن يم ىم خممم حم جم يل ىل مل ُّٱ

 (.253)سورة البقرة اآلية: َّٱحنخن
D 

ؿ نصوص القرآف من خبل على سائر األنبياء كادلرسلُت، فهو ثابت أما تفضيل الرسوؿ        
ق لٍ  اخلى يف  نبيُتِّ أكؿ ال تي نٍ كركم أنو قاؿ: "كي  تشريفا لو،  ازلمداهلل تعاىل ذكر قد ك  اليت فضلتو؛

 (2).ث"عٍ البػى  آخرىم يفً كى 
ال ينايف كوف  بعض الرسل أكيت ما مل يؤتو النيب كقد أشار ابن عرفة دبجلسو للتفسَت أف    

د ؼلتص بفضيلة ىي ليست يف الفاضل كما قالوا: إف أفضل ألف ادلفضوؿ ق ،أفضل اخللق النيب 
الصحابة أبو بكر مع أف لبعضهم من اخلصوصيات ما ليست يف أيب بكر، ككذلك كوف عيسى 

أفضل منهم، ككذلك قولو يف سورة  كموسى بالكبلـ ال ينايف كوف النيب  ،ادلوتى اختص بإحياء

 جزة، ككذلك رفع الدرجات مشًتؾكتكليم اهلل للرسل ليس دبع ،َّحل مكجل لكُّٱٱالنجم 
كدلا كاف إيتاء البينات كالتأييد خاصا بركح القدس أسنده إىل ؛ بينهم، فلذلك مل يسنده إىل معُت

عيسى اختص من ذلك بقدر زائد ، فمثبلن بركح القدس كىو جربيل ه اهلل ككل رسوؿ أٌيد، عيسى
(3).ج مرمي كتكٌلمو يف ادلهدمن صغره إىل كربه لتكونو من نفخ جربيل عليو السبلـ يف فر 

 

 من زن ممرن ام يل ىل مل يك ٱُّٱ:تعاىل ولو قكاستدؿ على ذلك ب        

)سورة ادلائدة  َّ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي  زي ري ٰى ين ىن نن
كال ينبغي أف يصرح بكوهنم أفضل من أمة  ،داللة ظاىرة كليست نصا قاؿ: "ىذه(.20اآلية: 
 (4)."دةكال يف خصلة كاح زلمد 

                                                             

 .306، ص: 1( ػ تفسَت ابن عرفة، مصدر سابق، ج1)
كضعفو األلباين يف السلسلة الضعيفة، رقم  ،4/34، 2662أخرجو الطرباين يف مسند الشاميُت، عن أيب ىريرة، رقم ػ (2)

661 ،2/115. 
 .306، ص: 1تفسَت ابن عرفة، مصدر سابق، ج ػ (3)
 .109ػ ادلصدر نفسو، اجلزء نفسو، ص: (4)
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جواز ادلفاضلة ىو ما عليو أىل السنة، ؛ فما ذكر اإلماـ ابن عرفة من قكبناءن على ما سب
وافق فيو أىل العلم، فبل شك كال ريب أف أفضل األنبياء تما ي عن ذلك ال يعارضو كأف النه

 و من خصائص.دلا اختصو اهلل ب كالرسل زلمد 
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اختصاص  بوة ىيالنكيرل أف  النبواتمسائل  ابن عرفة تناكؿ جلا  إىل أفطللص شلا سبق          

كإف أيخرب بالوحي دكف ر بالتبليغ فهو رسوؿ، مً ك، فإف أي اهلل لبعض خلقو بالوحي على لساف ادللى 
 قدالنبوة اصطفاء كاختيار إذلي يؤتيو دلن يشاء من عباده، ك مبلٍّغ رسالة من قبلو، ك  رسالة فهو نيبٌ 

كخالف ادلعتزلة دبسألة ارساؿ الرسل اليت ترل أهنا فضلهم على سائر ادلخلوقات كمنهم ادلبلئكة. 
كاجبة عقبلن، كذىب إىل عصمة األنبياء كالرسل من الصغائر كالكبائر سواء قبل بعثتهم أـ بعدىا،  

 سبيز حبثو للنبوات حبفاكتو باحلديث عن كجوه اعجاز القرآف الكرمي كفضل خامت األنبياء. كما 
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احلمد هلل رب العادلني والصالة والسالم على أشرف ادلرسلني أيب القاسم زلمد وعلى آلو             

 الطيِّبني الطاىرين وأصحابو الغّر ادليامني.
 راءهمن خالل عرض البحث بفصولو األربعة واليت تناولت فيها شخصية ابن عرفة التونسي وآ         

 االعتقادية يف اإلذليات والنبوات توصلت إىل النتائج التالية: 
 وقاضياً  اً ومفتي اً خطيب فقد كان ؛ز هبا ادلفسر ابن عرفةحقيقة الشخصية العلمية اليت يتميّ  كشفا  ــــــــــ

، وانتفع بو خلق كثري، وخترج على يديو وىب حياتو للعلم والتعليم والدرس، على ادلذىب ادلالكي
 ...فسرينادلقضاة و العدد كبري من العلماء واألعالم، و 

ـــ   .خالل ما تلقفو عنو علماء يشار إليهم بالبنان من جتلى ذلك ؛فة أثراً يف فكر الحقيوترك ابن عر  ــــــ
ىذه الدراسة عن شخصية حنوية واضحة ادلعامل ناقدة مناقشة، إذ كان ابن عرفة راسخ  أفصحت ـــــــــ

ستنباط القاعدة النحوية يوظف أقوال ادلتقدمني يف ا كما كانالقدم طويل الباع، ضليعًا بعلم النحو،  
 .الرأي الذي يريد تقريره واستخالص

عند اآلية أو الكلمة أو احلرف بالشرح والتحليل، ويسوق  بالوقوف ابن عرفة النص القرآين سريف ـــــــــ
 آراء علماء اللغة والنحو إليضاح مفاد الرتاكيب ودالالهتا.

ـــ العلمية وادلوضوعية والتجرد لطلب احلق ادلصحوب بأدلة من الكتاب والسنة،  باألمانةابن عرفة دتيز  ـــــ
 .اأصحاهبوحسن مناقشتو لؤلقوال ادلخالفة، وتأدبو مع 

 ،يف فهم النصوص ادلنطقو  للعقل أعطى قيمةو ، عرفة التأويل على منهج األشاعرة استعمل ابن ــــــــ
 .لماء الكالم األشاعرة على العموموسلك بذلك مسلك ع

ـــ اتسم جبمع أقوال  ودتيز درسو العقدي بتوظيف منهج خاصتعرض يف تفسريه دلسائل العقيدة،  ــــــ
صحيحة، مث يرجح  رى أهنا غريينقد اآلراء اليت وآراء العلماء والفرق األخرى وعرضها، مث حتليل و 

ل يف األخري إىل بيان رأيو أدلة نقلية وعقلية ولغوية ليصبمصاحبًا ترجيحو بني اآلراء ، األصوب
 .اخلاص
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الوجود اإلذلي وبيان أدلتو، كما اىتم مببحث األمساء والصفات،  مبحث ذلياتيف درس اإلناقش  ــــــــ
وأشار كما تعرض إىل بيان أمساء اهلل احلسىن وبيان معانيها وذلك حسب ورودىا يف اآليات القرآنية،  

 من خالل تفسريه لآليات الواردة فيها. اىل مناسبة األمساء احلسىن
ومثال ذلك سلالفتهم يف مسائل  ،ئمة ادلذىب األشعريخيالف ابن عرفة يف بعض األحيان أ ــــــــــ

الصفات اإلذلية، ويكون قريبا أو موافقا آلراء ادلعتزلة فيها، وىذا يدل على التحرر الفكري واالستقالل 
 ادلعريف، وعدم التعصب ادلذىيب.

ـــ مثل توضيح الفرق  ،النبوات دلسائل متعددة ومتنوعة حول النبوة والرسالة درسيف تعرض ابن عرفة  ـــــ
 معجزات األنبياء وعصمتهم،و  التفاضل بني األنبياء وادلالئكة،و  نبوة النساء،و  بني النيب والرسول،

 .وكان يف آرائو موافقا لؤلشاعرة ،القرآن وإعجاز
 ات:مقترحب/ ال      

ذلا من ادلميزات ما يؤىلها  العلميةبعد دراسيت آلراء ابن عرفة اكتشفت أن ىذه الشخصية        
وصف بالعامل ادلتكلم الفقيو األديب األدبية، وأنو اإلسالمية و واالبتكار يف العلوم دلرتبة االجتهاد 

 ت اآلتية:قرتحايف ادل ادلهمة ادلنطقي، ولذا أقرتح االىتمام هبذه الشخصية 
إىل إقامة وتنظيم ملتقيات وندوات علمية لدراسة إجنازاتو العلمية  شخصية ابن عرفة حتتاج .1

 وآرائو العقدية.
وىذا ألجل  يف سلابر الدراسات اإلسالمية، تمام واالجتهاد من أجل عمل مشرتكاالى .2

 عادة حتقيقو سيما تفسريه.إء برتاثو ادلنشور وغري ادلنشور و االعتنا
وادلنطق والفقو  ء ابن عرفة يف رلاالت العقيدةلفت انتباه الطلبة والباحثني لدراسة آرا .3

 .متنوعة من العلوم رلاالت شخصية موسوعية منفتحة على باعتباره ؛واألدب
 

 والحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات.                                                  
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                                    ٱٱٱٱَّ ...مغ جغ مع جع ُّٱ 36 269
       َّ  ..........ىل مل خل ُّٱ 44 87       

010 43 

44 

 

                 َّ......لك اك يق ىق ُّٱ

َّ ........ جب هئ مئ ٱُّٱ 55 221  

َّ ............ ىل مل خل ٱُّٱ 58 135  

  ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱَّ ....... نب  مب زب رب ُّٱ 53 88

                َّ ......... يث ىث نث ُّٱ 54 311

ٱ56 218

 
ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱَّٱ..... حبخب  جب هئُّٱٱٱٱٱٱٱٱٱ  

102-010     ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱَّ........ٍّ ٌّ ٰى ُّٱ 81 

َّٱٱ............... يث ىث  ُّ 73 134  

159 83 
 

َّ....... يل ىل مل خل ُّٱ  

َّ ....ٰى ين ىن نن ُّٱ 48 88  
133 011 

 
   ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱَّ..... ...حج مث ُّٱ

َّ.............ىل مل خل ُّٱ 011 282  

َّ ....... ىل مل خل ٱُّٱ 06 001  

   ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱَّ....... جم يل ىل ملُّ 015 007

َّ .....جئ يي ىي ني ٱُّٱ 124 84  

َّٱ......... ىل مل خل ُّٱٱٱٱٱ 127 161  

َّ.....ىه مه جهُّ 128 270  

َّ ......  نئ مئ زئ رئ ٱُّٱ 129 234  
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َّٱ.....جم هل مل خل حل جل ُّٱ 145 248  

                               َّ خض حض جض مص خص حص ُّٱ 040 87

َّ يي ىي ني مي زي  ري ٰى ٱُّٱ 048 003  

    ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱَّ جف  مغ جغ...  حض جض مص خص حص ُّٱ 363 000
  170-147-157 053 

 
.ٱٱٱَّٱ......حم جم يل ىل مل خلُّٱ  

       َّ مي خي  حي جي يه ...يل ىل مل خل ٱُّٱ 061 036
   025 067 

 
ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱَّ اكلك يق ىق يف  ىف يث ىث نث ٱُّ

ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱَّ مخ  جخ مح جح مج حج مث هتُّٱ 074 181-196 ٱٱٱٱٱٱٱ

َّ رن مم........ زث رث ٱُّٱ 076 108  ٱٱ  

َّ خل حل جل مك لك حكخك جكُّٱٱ 190 216  

ٱ084 216-98-

 
                                َّ خب حب جب هئ مئ خئ ٱُّٱ
              َّ هي ... مث هت مت هب مب ٱُّٱ 085 108   

198-183 114 

 
ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱَّىفيفىقيقُّٱ  

َّٱ.....خف حف جف مغ جغ مع ُّٱ 110 211  

َّ  خي  حي جي ٰه مه... مل خل حل جل  مك لك ٱُّٱ 532 123  

َّ رث يت ىت نت مت ُّٱ 213 135  

        ٱٱٱٱَّ ... مئنئ زئ رئ ّٰ ِّ ٱُّٱ 110 011

                              َّ جس مخ جخ مح جح مجُّٱ 222 216
َّ ....لك خك حك جك مق ٱُّٱ 224 114      

          َّ ... خم حم جم هل مل خل حل ُّٱ 121 012

َّ لك خك حك جك مق ٱُّٱ 224 207  

َّ  هب خبمب حب  جب هئ مئ ٱُّٱ 233 002  

َّ  ملىل يك........ىق يف  ىف  ُّٱ 247 95  



 الفهارس
 

 299 

  ال عمران   سورة                                                  

 

ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱَّ ......... مس خس حس جس مخ ٱُّٱ 137 014  

ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱَّري ٰى  ين ىن نن ُّٱ 141 95

َّٱ..................ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ُّٱ 253 269-289-194-197،       

ٱٱٱٱَّ.....................  مكجل لك خك ٱُّٱٱٱ 144 232  

َّىم.................... يل ىل مل خل ُّٱ 260 249  

                   َّ................ رن مم ام ٱُّٱ 152 020

81 162 

 
ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱَّٱ ............هب مب خب حب ُّٱ

ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱَّ ............  جس مخ جخ ُّٱ 163 020   ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱ  

84 28O مظ حط مض خض ُّٱ..................َّ  

َّ .................حن يمجن  ٱُّٱ 282 711  

.َّٱ....نت مت زت رت يب ُّٱ  584 77  

َّٱ.... مي زي ري ٰىُّٱ 285 285-85  

 ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱ
  
          ٱٱٱٱٱٱٱٱ

                      َّ .....حج مث هت مت خت  ُّٱ 6 149-150
                                  َّ ...............حي جي  يه  ُّٱ 07 274
216 21 

 
                             َّ ............... رث يت ىت متنتٱُّٱ

284 22 
 

             َّ ......... يق ىق يف ىف ُّٱ
                                  َّ .........هت مت خت  حت جتُّٱ 48 204

           234 51 
 

              َّ ........ يل ىل مل خل ٱُّٱ
126 52 

 
ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱَّٱ......... ىن نن من ُّٱ  

115 57 

 
ٱٱٱٱٱٱٱٱٱَّٱ........خض حض جض خصمص ُّ  

                                               َّ هب مب خب حب جبُّٱ 84 86

َّ............خن حن جن يم ٱُّٱ 101 111      
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102 331 

 
                َّ ... مه جه ين ىن من ٱُّٱ

      َّ مض..... حص مس خس حس ُّٱ 351 45

ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱَّ ...............يل ىل مل ُّٱ 022 164  

                                 َّ.............. يي ىي ني مي من ُّٱٱ 342 84

  ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱَّ .......................  خض حض جض ُّٱ 036 108   

َّ.... رن مم ام يل ىل ٱُّٱ 154 86  

َّ........َلَقْد َمنَّ اللَُّه َعَلى اْلُمْؤِمِنيَ ُّ 164 251  

         َّ.......... جم يل ىل مل خل ُّٱ 070 207

ٱ081 121-162     ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱَّ... .......مب خب حب جب هئ ُّٱ 

َّ............... خض حض جض مص ُّٱ 193 161  

َّ.....ٍّ ٌّ  ٰى ٱُّٱ 195 96  

 

     

                     

80ٱ َّ...... ييجئ ىي ني  مي  ٱُّٱ 4   

َّ ......  ىي مي خي حي ُّٱ 8 109  

َّ.... ىليل مل  يك ىك ُّٱ 33 004  

َّ ..............مق حق مف  خف ُّٱٱ 32 515  

َّ................... ىل مل خل ُّٱ 81 93  

64 71 

 

َّ....... نبىب مب زب ُّٱ  

َّٰى....ىن نن من ٱُّٱ 72 284  

َّ......... نن من  زن ٱُّٱ 82 212  

َّ ........... جع مظ حط ُّٱ 311 198  

ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱَّ 142 96 .............يئ ىئ ُّٱ   
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 انمائدةسورة                                                    

 

 سورة األنعام
 

 سورة األعراف

 

120 371 

 
َّ................  خت حت جت هب ُّٱ  

َّ..... رت يب ىب ُّٱ 054 240  

17 5-286- 203-199 

 

َّ........ لك اك يق ُّٱ 061  

َّ  .....جك مق حق  مف ُّٱ 352 215  

                      ٱ

  

        

                                    َّٱ..........َّزي ري ٰى ين ىنُّٱ   ُّ  0 198

                 287 2 

 

                                     َّ ...........ىب نب مب زب ٱُّٱ

ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱَّ .....مص حصخص خسمس حس جس ُّٱ 8 72-118                  

      ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱَّٱ........  جع مظ حط مض ُّٱ 9 10

126 04 

 

      ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱَّ.......ّٰ ِّ ُّ ُّٱ

    َّ....... ...يل ىل مل يك ُّٱ 11 289

     َّ........... جك  مق حق مف ُّٱ 45 160

َّ .... مفحق خف حف جف ُّ 118 134  

214 008 
 

                         َّ........... هئ مئ هي مي خيٱُّ

         ٱ

                     

 

285 41 

 

                                 َّحب.......جب هئ مئ خئ حئ ُّٱ
           250 73 -76                    َّ ..............نب مب زب ُّٱ 

  ٱٱٱٱٱٱٱَّٱ...................حمخمممىميمُّٱ 80 92

127 88 

 

         ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱَّ...  رن مم ام يل ىل ُّٱ

ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱَّ....يل ىل مل خل ُّٱ 036 83  
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َّ جسحس مخ  جخ مح جح َّ..... زي ري ٰى ُّٱ 64 112   

ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱَّ  حك جك مق حق مف خف....مص حصخص ُّٱ 55 128  
   َّ  من ........خم حم جم هل  مل ُّٱ 66 158

  ٱ             

سورة غافر   

ص سورة   

الصافات سورة   

زمر سورة ال  
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85 ،081 َّ...........مي خي حي ُّٱ 22   

    ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱَّ  ....هس مس هث مث ُّٱ 35 91

َّ........... مل خل حل جلٱُّٱ 53 112  

 

                              ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱ

                        ٱ
205 00 

 

                       َّ...........يه مهىه جه ين ُّ

            ٱٱٱَّ............مب زب رب يئ ُّٱ 02 127

َّ...... ام يل ىل مل ُّٱ 51 41  

178 18 

 

ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱَّجك.......مغ  جغ مع جع ُّٱ  

  ٱَّ............ جئ ييىي نيُّ 37 80

 

 

 

  
 ٱ

 107ٱ73ٱ                    َّخب...... مئ خئ حئ جئ يي ُّٱ
 

ٱ

 017 22ٱَّ........جم يل ىل مل خل ُّٱ
ٱ23ٱَّ ..... جه ين ىن من خن ٱُّٱ

ٱ

73 
 

 

 

 

 15ٱَّ............ يه ىه مه جه ين ٱُّٱ
 

012 
ٱ
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ٱ

 ٱ4ٱ                                      َّ ..... حب جب هئُّٱ

ٱ

75 

 035ٱ13ٱ                   َّ .......  مك لك اكُّٱ

 102ٱ17ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱَّ.... جض مص خص ٱُّٱ

 24ٱَّ........ يي ىي ني ُّٱٱ

ٱ

86 

 
 

257 1 

 

                                        ٱٱٱٱٱَّٱٱ.............خن حن جن يم ُّٱ
           

ٱ07 190

 

ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱَّ .........  مك لك اك يقُّٱ  

                         َّ........ يل ىل مل خلُّٱ 13 193

                                        َّ .............حت جت هب ُّٱ 16 203
                  

  
 

081 07 
 

                                       َّ هب مب هئ مئ ُّٱ
 
 

191 12 
 

                                َّ........... جيحي يه ىه مه ُّٱ

191 13 
 

ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱَّ ....ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ُّٱ  

164 17 
 

  َّٱ........مض خض حض جض ُّٱ

164 18 
 

َّ ........ مف خف حف جف مغُّ  

 

 

 

146 10 
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 ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱ
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                            َّ .... مئ زئ رئ  ّٰ  ُّٱ 45 239

 

 

 

َّ ين ىن ٱُّٱ 1 120  

ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱَّ ........ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ُّٱ 24 174  

 

 

  

 

                                         َّ  ىي مي خي حي ُّٱ 4 174
  248 01 

 

                                      َّ  .....رت يب ىب نب مب ُّٱ
     124 01 

 

                                        َّ ىف يث ىث نث مث ُّٱ
ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱَّ....... ىنين من خن حن جن ُّٱ 17 147    

289 15 

 
ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱَّجلحل مك لكُّٱ  

 

 

 

 ٱ 4 254

َّ...........  خض حض جض مص ُّٱ  

                           َّ.............. يل ىل مل خل ُّٱٱ 41 81

 

 ٱ

،068 َّ..........مبهبجتحتُّٱ 03 174  
208 16 

 
َّ .....ىب نب مب زب  ربُّٱ  

                   
 

 

 

87 16 

 

                       َّ مث رثزث يت ىت نتٱُّٱ

الرحمان سورة   

النجم سورة   

القمرسورة    

واقعةالسورة    

الطور سورة   
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174 48 

 

                    َّ نب مب  زب رب يئ ىئ ُّٱ

 

 ٱ      
 

 

،123      َّ.......... حس جس مخ جخ مح ُّٱ 0 84

          َّ................ حك جك مق ُّٱ 1 228

َّ............ ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٱُّٱ 4 98  

                    َّ..........  مث هت مت خت حت ُّٱ 8 249

      َّ....... ري ٰى ين ىن نن ٱُّٱ 04 166

     َّ......... نب  زبمب رب ُّ 15 111

  
 

 

 103، 101ٱ03ٱ                      َّ ........ ىث نث مث زث رث  ٱُّٱ

ٱ

 
 

                              َّ ..........خص حص مس ٱُّٱ 1 284
       ،104       َّحيخيُّٱ 01  108

      َّ.....  خت حت جت هب مب خب حب ُّٱ 12 229
ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱَّ........... حض جض مص خص ُّٱ 54 231  

 
ٱ                         

 
ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱَّ ىق يف ىف يث ىثُّ 17 216  

ٱٱ
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الصف سورة   
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ٱ10ٱ  َّ ............ لك اك يق ىق يف ٱُّٱ

ٱ

123 
ٱ17ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱَّ ....... مث زث رث يت ىت ٱُّٱ

ٱ

74 
 63ٱ03ٱ                        َّ .. ................... هل مل خل ٱُّٱ
      ٱٱٱٱٱٱ

ٱ

 3ٱ                              َّ من زن رن مم  ام ُّٱ
ٱ

71 
ٱ

 
 

َّ................يل ىل مل خل ُّٱٱ 1 208  

                       َّ.................. نئ مئ زئ رئ ُّٱ 05 218
 

 
ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱَّ يب  ىب نب مب زب ٱُّٱ 08 286

 ٱٱٱٱٱ
 

 

                   َّ ................. حس جس ُّٱ 14 166 ٱ

                                 َّ....  ٰهجي مه ُّٱ 17 164

 

 
                       َّ...... اك يق ىق يف ىف يث ُّٱ 11 248
َّ...........مص خص  حص ٱُّٱ 13 122  
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 ٱٱ
 ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱ

31ـ28 81                                                  َّ مت هب مب... من خن ُّٱ 

161 37 
 

                                   َّ.......  ..ىل مل خل ُّٱ

   
 

1ـ 0 240  
 

                         ٱٱٱَّ حم جم يل ىل مل خل ُّٱ

 

  

 

َّ نب  مب زب رب يئ ىئ نئ ُّٱٱ 6 123  
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 فهرس األحاديـــث 

 الصفحة طرؼ احلديث
 ..............."" اْجَتَمَع ِعْنَد اْلبَػْيِت َثََلثَُة نَػَفٍر،

 .........."قَاُلوا  َأنَّ أُنَاًسا ِف َزَمِن النَِّبِّ  "
 "........تَػزَاُل َجَهنَُّم تَػُقوُل: َىْل ِمْن َمزِيٍد، " ََل 

 ................."َسَجَد َوْجِهي لِلَِّذي َخَلَقوُ ""
 .........."ُأِتَ َرُسوُل اهلِل َصلَّى اهللُ َعَلْيِو َوَسلَّمَ "

 ...................""َأَلَ َوِإنَّ ِف اجَلَسِد ُمْضَغةً 
نْػَيا ِسْجنُ   " .......................اْلُمْؤِمنِ  "الدُّ

 .............."ِإنَّ اهلَل َعزَّ َوَجلَّ ََلْ يُػْهِلْك قَػْوًما"
 .."......َأْن َتعُبَد اهلَل َكأََنَك تَػرَاُه............."
 ........................"َأْن تَِلَد اْْلََمُة رَبػَّتَػَها"
 ....."...........أَنَا َسيُِّد َوَلد آَدْم ........."
 ."........ٍإََنَّا اْلْعَماُل بِالِنيَّات............."
  ...........""أُولَِئَك قَػْوٌم ُعجَِّلْت ذَلُْم طَيَِّباتُػُهمْ  
 ........"َغِضَب َعَلى ِسْبٍط ِمْن َبِِن ِإْسرَائِيَل "
 ........."قَاَل َرُجٌل: يَا َرُسوَل اهلِل، إِنَّا بَِأْرضٍ "
 ...."...َكاَن اهلل وَََلْ َيُكْن ................"

 "ُكْنُت ًأوُل النبيِّني ِف اخلَلق..............."
 ................."ََل تُػَفضُِّلوا بَػنْيَ أَنِْبَياِء اهللِ "
 .".......َلَ يَػْزِن الزَاِن ِحني.............."
 ...."...ََل يَػْنَبِغي ِْلََحٍد َأْن .............."
نْػَيا ُتَساِوي ِعْنَد اهللِ "   .........."َلْو َكاَنِت الدُّ
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" ..............ََل ُتَساِفِر اْمرَأٌَة فَػْوَؽ َثََلِث  " 
 "لِلَّو ِتْسعاً َوِتْسُعون ِاْْسا..................." 
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227 
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 المترجم لهم مفهرس األعـال

 59 ابن اجلزري
 43 ابن احلباب 
 54 ابن الشماع
 47 ابن الصباغ
 42 ابن القداح

 47 ابن برال
 48 ابن حجر العسقَلِن 

 21 ابن راشد القفصي
 21 ابن زيتون

 60 ابن ظهرية ادلكي
 21 الرفيع  ابن عبد 

 131 ابن عطّية 
 46 ابن علوان ) أبو العباس أمحد(
 52 ابن علوان) أبو عبد اهلل حممد(

 52 ابن قنفذ القسنطيِن
 53 ابن مرزوؽ احلفيد) أبو الفضل حممد(

 51 ابن ناجي
 44 ابن ىارون

 53 أبو الفضل حممد ادلشذايل 
 50 أبو القاسم الربزيل
 50 أبو عبد  اهلل اْليب
 43 أبو عبد اهلل اْلبلي

 46 أبو عبد اهلل السطي
 49 أبو عبد اهلل الوانوغي
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 44 أبو عبد اهلل حممد بن سَلمة
 09 أبو عمرو عثمان

 61 أبوعبد اهلل اجملاري
 47 أمحد الرصاِف

 259 اآلمدي
 51 البسيلي 

 56 البيضاوي 
 259 احلاجب 

 46 احلوِف
 42 الرصاع

 129 الزخمشري
 61 السخاوي
 52 السَلوي

 148 عبد اهلل الطيِب 
 49 عيسى الغربيِن )أبو مهدي عيسى بن أمحد(

 133 فخر الدين الرازي
 42 ابن عبد السَلم

 135 القرطِب
 53 القلشاِن )أبو عبد اهلل حممد(

 46 حممد بن حسني الزبيدي
 45 الوادي آشي
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قائمة المصادر والمراجع                                                    
 .القرآف الكرمي بركاية حفص 

إبراىيم، اذليئة اإلتقاف يف علـو القرآف، جالؿ الدين السيوطي، حتقيق: زلمد أبو الفضل  .1
 .ـ4391 -ق4931ادلصرية العامة للكتاب، مصر، 

 .لبناف ػاحياء علـو الدين،  أبو حامد زلمد بن زلمد الغزايل، دار ادلعرفة، بَتكت  .2
األدلة البينة النورانية يف مفاخر الدكلة احلفصية، أبوعبد اهلل زلمد بن أمحد ابن الشماع،  .3

 .دار العربية للكتاب، تونسحتقيق: الطاىر بن زلمد ادلعمورم، ال
أبو السعود العمادم زلمد بن زلمد بن  إرشاد العقل السليم إىل مزايا الكتاب الكرمي، .4

 .لبناف ػدار إحياء الًتاث العريب، بَتكت  مصطفى،
إرشاد الفحوؿ إىل حتقيق احلق من علم األصوؿ، زلمد بن علي بن زلمد بن عبد اهلل  .5

 -ىػ 4143: 4لبناف، ط ػالشوكاين، حتقيق: أمحد عزك عناية، دار الكتاب العريب، بَتكت 
 .ـ4333

اإلرشاد إىل قواطع األدلة يف أصوؿ االعتقاد،  إماـ احلرمُت اجلويٍت، حتقيق: أمحد عبد  .6
 -ىػ 4191: 4مصر، ط –ح، توفيق على كىبة، مكتبة الثقافة الدينية، القاىرة الرحيم الساي

 .ـ9113
أزىار الرياض يف أخبار القاضي عياض، شهاب الدين أبو العباس ادلقرم، حتقيق:  .7

 ػ-ق4931مصر،  ػمصطفى السقا كآخركف، مطبعة جلنة التأليف كالًتمجة كالنشر، القاىرة 
 .ـ4393

أساس البالغة، أبو القاسم زلمود بن عمرك الزسلشرم، حتقيق: زلمد باسل عيوف السود،  .8
 .ـ4331 -ىػ4143: 4لبناف، ط ػدار الكتب العلمية، بَتكت 

اإلسرائيليات كادلوضوعات يف كتب التفسَت، زلمد بن زلمد بن سويلم أبو شهبة، مكتبة  .9
 .السنة
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عبد اهلل بن  :بو بكر البيهقي، حتقيقاألمساء كالصفات، أمحد بن احلسُت بن علي أ .11
 -ىػ 4149: 4، طادلملكة العربية السعودية -زلمد احلاشدم، مكتبة السوادم، جدة 

 .ـ 4339
اإلشارة يف علم الكالـ، فخر الدين زلمد بن عمر الرازم، حتقيق: ىاين زلمد حامد  .11

 .ـ9119مصر،  ػزلمد، ادلكتبة األزىرية للًتاث، اجلزيرة للنشر كالتوزيع، القاىرة 
أصوؿ الدين اإلسالمي، رشدم زلمد علياف، قحطاف عبد الرمحن الدكرم، طبعة دار  .12

 .ـ9144 -ىػ4199: 9لبناف، ط ػاإلماـ األعظم، بَتكت 
 4911:   4تركيا، ط ػأصوؿ الدين، أيب منصور البغدادم، مكتبة الدكلة، استانبوؿ  .13

 .ـ4391-ىػ
بن سالمة األزدم الطحاكم، دار البشَت  أصوؿ العقيدة اإلسالمية، أبو جعفر أمحد .14

، مصر، ط  .ـ4333 -ق4143: 4للثقافة كالعلـو
، إبراىيم بن موسى بن زلمد اللخمي الغرناطي الشهَت بالشاطيب، زلمد بن االعتصاـ .15

 4193: 4عبد الرمحن الشقَت، دار ابن اجلوزم للنشر كالتوزيع، ادلملكة العربية السعودية، ط
 .ـ 9111 -ىػ 

االعتقاد يف االقتصاد،  أبو حامد زلمد بن زلمد الغزايل الطوسي، دار الكتب العلمية،  .16
 .ـ9111 -ق 4191: 4لبناف، ط –بَتكت 

مصر،  ػإعجاز القرآف، أبو بكر الباقالين،  حتقيق: السيد أمحد صقر، دار ادلعارؼ  .17
 .9ط

سة نويهض أعالـ اجلزائر من صدر اإلسالـ حىت العصر احلاضر، عادؿ هنويض، مؤس .18
 .ـ4311 -ق4111: 9لبناف، ط ػالثقافية، بَتكت 
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لبناف،  ػأعالـ النبوة، أبو احلسن علي بن زلمد ادلاكردم، دار كمكتبة اذلالؿ، بَتكت  .19
 .ق4113: 4ط

: 43لبناف، ط ػاألعالـ، خَت الدين بن زلمود الزركلي، دار العلم للماليُت، بَتكت  .21
 .ـ9119

 .ـ4331-ىػ 4143: 4سوريا، ط ػفكر، دمشق إعماؿ العقل، لؤم صايف، دار ال .21
إكماؿ إكماؿ ادلعلم، أيب عبد اهلل زلمد بن خلفة الوشتاين األيب، دار الكتب العلمية،  .22

 .لبناف ػبَتكت 
أيب بكر زلمد ابن العريب،  ػاألمد األقصى يف شرح أمساء اهلل احلسٌت كصفاتو العلى  .23

 .لبناف ػ، أمحد عركيب، دار احلديث الكتانية، بَتكت حتقيق: عبد اهلل التورايت
إنباء الغمر بأبناء العمر، أبو الفضل أمحد بن علي بن حجر العسقالين، حتقيق: حسن  .24

 .ـ4313 -ق 4913حبشي، جلنة إحياء الًتاث اإلسالمي، مصر،
األنس اجلليل بتاريخ القدس كاخلليل، عبد الرمحن بن زلمد بن عبد الرمحن العليمي  .25

 ػعماف  –احلنبلي، أبو اليمن، رلَت الدين، عدناف يونس عبد اجمليد نباتة، مكتبة دنديس 
 .األردف

اإلنصاؼ فيما جيب اعتقاده كال جيوز اجلهل بو، أيب بكر بن الطيب الباقالين، حتقيق:  .26
 .ـ9111-ق4194: 9ن احلسن الكوثرم، ادلكتبة األزىرية للًتاث، مصر، طزلمد زاىد ب

أنوار التنزيل كأسرار التأكيل، ناصر الدين بن زلمد الشَتازم البيضاكم، حتقيق: زلمد  .27
 .ق4141: 4عبد الرمحن ادلرعشلي، دار إحياء الًتاث العريب، بَتكت ػ لبناف، ط

إيقاظ الفكرة دلراجعة الفطرة، زلمد بن امساعيل األمَت الصنعاين، حتقيق: زلمد صبحي  .28
، بَتكت   .ـ4333 -ق4191: 4لبناف، ط ػبن حسن حالؽ، دار ابن حـز
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 ػاإلدياف باهلل كأثره يف احلياة، عبد اجمليد عمر النجار، دار الغرب اإلسالمي، بَتكت  .29
 .ـ4339: 4لبناف ط

أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثَت، حتقيق: علي شَتم، دار إحياء البداية كالنهاية،  .31
 .ـ 4311 -ىػ  4111: 4الًتاث العريب، بَتكت ػ لبناف، ط

بن أيب بكر مشس الدين ابن قيم اجلوزية، دار الكتاب العريب، زلمد بدائع الفوائد،  .31
 .لبناف ػبَتكت 

البدر الطالع مبحاسن من بعد القرف السابع، زلمد بن علي بن زلمد بن عبد اهلل  .32
 .لبناف ػالشوكاين، دار ادلعرفة، بَتكت 

بديع القرآف، ابن أيب اإلصبع ادلصرم، حتقيق: حفٍت زلمد شرؼ، هنضة مصر للطباعة  .33
 .كالنشر كالتوزيع، مصر

رم األندلسي، حتقيق: زلمد أبو برنامج اجملارم، أليب عبد اهلل زلمد بن زلمد اجملا .34
 .ـ4319 -ق4111: 4لبناف، ط ػاألجفاف، دار الغرب االسالمي، بَتكت 

البستاف يف ذكر األكلياء كالعلماء بتونس، أيب عبد اهلل زلمد بن زلمد أبن أمحد ادللقب  .35
 .ـ4311 -ق4991اجلزائر،  ػباف مرمي التلمساين، ادلطبعة الثعالبية 

لطائف الكتاب العزيز، رلد الدين الفَتكز آبادم، حتقيق: زلمد  بصائر ذكم التمييز يف .36
 .ـ4331-ىػ 4141، 4مصر، ج ػعلي النجار، جلنة إحياء الًتاث اإلسالمي، القاىرة

بغية الوعاة يف طبقات اللغويُت كالنحاة، جالؿ الدين السيوطي، حتقيق: زلمد أبو  .37
 .الفضل إبراىيم، ادلكتبة العصرية، لبناف

البلغة إىل أصوؿ اللغة، أبو الطيب احلسيٍت البخارم القنوجي، حتقيق: سهاد محداف  .38
 .أمحد السامرائي، جامعة تكريت

 .تاج العركس، زلمد بن زلمد بن عبد الرزاؽ احلسيٍت، دار اذلداية .39
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تاريخ افريقية يف العهد احلفصي، ركبار برنشفيك، حتقيق: محادم الساحلي، دار  .41
 .ـ4311: 4لبناف، ط ػكت  الغرب اإلسالمي، بَت 

 .مصر ػتاريخ األدب، شوقي ضيف، دار ادلعارؼ، القاىرة  .41
تاريخ اإلسالـ السياسي كالديٍت كالثقايف كاالجتماعي، حسن ابراىيم حسن، دار اجليل  .42

 .ـ4331 -ق4141: 41بَتكت، مكتبة النهضة ادلصرية، القاىرة، ط ػ
 ػو رياف، دار النهضة العربية، بَتكت تاريخ الفكر الفلسفي يف اإلسالـ، زلمد علي أب .43
 .لبناف
تاريخ ادلغرب الكبَت، السيد عبد العزيز سامل، دار النهضة العربية للطباعة كالنشر،  .44

 .ـ4314لبناف،  ػبَتكت 
تاريخ معامل التوحيد يف القدمي كاجلديد، زلمد بن اخلوجة، حتقيق: اجليالين بن احلاج  .45

 .ـ4313: 9لبناف، ط ػاإلسالمي، بَتكت حيِت، محّادم الساحلي، دار الغرب 
تونس،  –التحرير كالتنوير، زلمد بن زلمد الطاىر بن عاشور، الدار التونسية للنشر  .46

 .ـ4311
 .لبناف ػتراجم ادلؤلفُت التونسيُت، زلمد زلفوظ، دار الغرب اإلسالمي، بَتكت  .47
األندلسية، زلمد عادؿ عبد الًتبية اإلسالمية يف ادلغرب أصوذلا ادلشرقية كتأثَتاهتا  .48

 .ـ4319العزيز، اذليئة ادلصرية العامة للكتاب، مصر، 
 .تعريف علم الكالـ، جالؿ الدين الّدّكاين، دار اإلماـ ابن عرفة، تونس .49
التعريفات، علي  بن زلمد بن علي الزين الشريف اجلرجاين،  دار الكتب العلمية،  .51

 .ـ4319 ػىػ 4119: 4لبناف، ط ػبَتكت 
تفسَت ابن عرفة، أيب عبد اهلل زلمد بن عرفة الورغمي، حتقيق: جالؿ األسيوطي، دار  .51

 .ـ9111: 4لبناف، ط ػالكتب العلمية، بَتكت 
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تفسَت اإلماـ ابن عرفة بركاية تلميذه األيب، ابن عرفة الورغمي، حتقيق: حسن ادلناعي،  .52
 .ـ4311، 4مركز البحوث بالكلية الزيتونية، تونس، ط

تفسَت القرطيب، أبو عبد اهلل مشس الدين القرطيب، حتقيق: أمحد الربدكين كإبراىيم  .53
 .ـ4311 -ق4911: 9مصر، ط ػأطفيش، دار الكتب ادلصرية، القاىرة 

التفسَت الكبَت، أبو عبد اهلل فخر الدين الرازم ، دار إحياء الًتاث العريب، بَتكت ػ  .54
 .ىػ4191:  9لبناف، ط

آف الكرمي، مساعد بن سليماف بن ناصر الطيار، دار ابن اجلوزم، التفسَت اللغوم للقر  .55
 .ق4199: 4ط

التفسَت كادلفسركف يف غرب افريقية، زلمد بن رزؽ بن طرىوين، دار ابن اجلوزم للنشر  .56
 .ق4191: 4كالتوزيع، ادلملكة العربية السعودية، ط

ق 4931مصر، التفسَت كرجالو، زلمد الفاضل بن عاشور، رلمع البحوث اإلسالمية،  .57
 .ـ4391 -

تقريب الوصوؿ إيل علم األصوؿ، أبو القاسم ابن جزم الكليب الغرناطي، حتقيق: زلمد  .58
 -ىػ  4191: 4لبناف، ط –حسن زلمد حسن إمساعيل، دار الكتب العلمية، بَتكت 

 .ـ 9119
ن التقييد الكبَت يف تفسَت كتاب اهلل اجمليد، أبو العباس البسيلي، جامعة اإلماـ زلمد ب .59

 .ادلملكة العربية السعودية -الرياض  -سعود اإلسالمية 
التقييد الكبَت يف تفسَت كتاب اهلل اجمليد، أمحد بن زلمد البسيلي التونسي، حتقيق: عبد  .61

 .ـ4339 -ىػ4149، 4اهلل بن مطلق الطوالة، تونس، ط
زلمد التمييز دلا أكدعو الزسلشرم من االعتزاؿ يف تفسَت الكتاب العزيز ، عمر بن  .61

 .ـ9113السكوين ، حتقيق: السيد يوسف أمحد، دار الكتب العلمية، بَتكت _ لبناف ، 
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هتذيب اللغة، أبو منصور اذلركم، حتقيق: زلمد عوض مرعب، دار إحياء الًتاث  .62
 .لبناف ػالعريب، بَتكت 

توشيح الديباج كحلية االبتهاج، بدر الدين زلمد بن عمر القرايف، حتقيق: علي عمر،  .63
 .ـ 9111-ق4193: 4مصر، ط ػالثقافة الدينية، القاىرة  مكتبة
التيسَت يف أصوؿ كاجتاىات التفسَت، عماد علي عبد السميع حسُت، دار اإلدياف،  .64

 .مصر ػاإلسكندرية 
جوانب من حضارية  ادلغرب اإلسالمي، كماؿ أبو مصطفى، مؤسسة شباب اجلامعة،  .65

 .ـ4339مصر،  ػاالسكندرية 
رم على جوىرة التوحيد،  حتقيق: علي مجعة زلمد الشافعي، دار حاشية اإلماـ البيجو  .66

 .ـ9119 -ق4199: 4مصر، ط ػالسالـ، القاىرة 
حاشية الباجورم، إبراىيم بن زلمد بن أمحد الباجورم الشافعي، دار الكتب العلمية،  .67

 .ـ9119: 4لبناف، ط ػبَتكت 
تب اإلسالمي، بَتكت، الصباغ، ادلك زلمداحلديث النبوم مصطلحو ػ بالغتو ػ كتبو،  .68

 .ـ4314-ق4114: 1دمشق، ط
احللل السندسية، يف األخبار التونسية، زلمد بن زلمد األندلسي الوزير السراج، حتقيق:  .69

 .ـ4313: 4لبناف، ط ػزلمد احلبيب اذليلو، دار الغرب اإلسالمي، بَتكت 
مصر،  ػاحلياة يف ظل العقيدة، زين بن زلمد بن ىادم ادلدخلي، دار ادلنهاج، القاىرة  .71

 .ـ9111 -ىػ4191
 .خصائص التصور اإلسالمي كمقوماتو، سيد قطب، دار الشركؽ، مصر .71
خالصة تاريخ تونس، حسن حسيٍت عبد الوىاب، دار الكتب العربية الشرقية، تونس،  .72
 .ق4999، 9ط
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 لبناف. ػم بطرس، دار ادلعرفة، بَتكت دائرة ادلعارؼ، ادلعل .73
 ػدراسات يف أصوؿ تفسَت القرآف، زلسن عبد احلميد، دار الثقافة، الدار البيضاء  .74

 .ـ4311 -ىػ 4111: 9ادلغرب، ط
درة احلجاؿ يف أمساء الرجاؿ، أيب العباس أمحد بن زلمد ادلكناسي، حتقيق: زلمد  .75

 .ـ4391كتبة العتيقة، تونس، األمحدم أبو النور، دار الًتاث، القاىرة، ادل
درر العقود الفريدة يف تراجم األعياف ادلفيدة، تقي الدين أمحد بن علي ادلقريزم،  .76

 .ـ9119 -ىػ4199، 4لبناف، ط ػحتقيق: زلمود اجلليلي، دار الغرب اإلسالمي، بَتكت 
الدرر الكامنة يف أعياف ادلائة الثامنة، أبو الفضل أمحد بن علي بن حجر العسقالين،  .77

: 9اذلند،  ط ػحتقيق: زلمد عبد ادلعيد ضاف، رللس دائرة ادلعارؼ العثمانية، صيدر اباد 
 .ـ4399  -ق 4939

 .درر ادلعرفة من تفسَت اإلماـ ابن عرفة، نزار محادم، تونس .78
يف معرفة أعياف ادلذىب، إبراىيم بن نور الدين ادلعركؼ بابن فرحوف،  الديباج ادلذىب .79

: 4لبناف، ط ػحتقيق: مأموف  بن زليي الدين اجلناف، دار الكتب العلمية، بَتكت 
 .ـ4331 -ق4149

ذيل طبقات احلفاظ، عبد الرمحن بن أيب بكر، جالؿ الدين السيوطي، حتقيق: زكريا  .81
 .عمَتات، دار الكتب العلمية

الرسل كالرساالت، عمر سليماف األشقر، مكتبة الفالح، دار النفائس، الكويت،  .81
 .ـ4319 ػىػ 4119: 9ط

سوريا،  ػسد الذرائع يف الشريعة اإلسالمية، زلمد ىشاـ الربىاين، دار الفكر، دمشق  .82
 .ـ4313-ىػ 4111: 4ط
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كسي السلطنة احلفصية تارخيها السياسي كدكرىا يف ادلغرب اإلسالمي، زلمد العر  .83
 .ـ4311-ىػ 4111لبناف،  ػادلطوم، دار الغرب اإلسالمي، بَتكت 

، حتقيق: زلمد فؤاد عبد ابن ماجة أبو عبد اهلل زلمد بن يزيد القزكيٍتسنن ابن ماجو،   .11
 فيصل عيسى البايب احلليب.  ػالباقي، دار إحياء الكتب العربية

سنن الًتمذم، أبو عيسى زلمد بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاؾ، الًتمذم،  .85
 .ـ4331لبناف،  ػحتقيق: بشار عواد معركؼ، دار الغرب اإلسالمي، بَتكت 

الشامل يف أصوؿ الدين، إماـ احلرمُت اجلويٍت، حتقيق: علي سامي النشار كآخركف،  .86
 .مصر، ػمنشأة ادلعارؼ اإلسكندرية 

دكلتُت ادلوحدية كاحلفصية، أيب عبد اهلل زلمد بن ابراىيم ادلعركؼ بالزركشي، تاريخ الش .87
 .ـ4311، 9حتقيق: زلمد ماضود، ادلكتبة العتيقة، تونس، ط

يف طبقات ادلالكية، زلمد بن زلمد بن عمر بن قاسم سللوؼ، دار شجرة النور الزكية  .88
 .لبناف ػالكتب العلمية، بَتكت 

شذرات الذىب يف أخبار من ذىب، عبد احلي بن أمحد بن زلمد ابن العماد  .89
-ق 4111: 4سوريا، ط ػالَعكرم، حتقيق: زلمود األرناؤكط، دار ابن كثَت، دمشق 

 .ـ4311
عبد اجلبار بن أمحد، حتقيق: عبد الكرمي عثماف، مكتبة كىبة،  شرح األصوؿ اخلمسة، .91

 .ـ4331 -ق4141: 9مصر، ط ػالقاىرة 
 ػاألصوؿ من علم األصوؿ، زلمد بن صاحل العثيمُت، دار البصَتة،  اإلسكندرية شرح .91

 .ق4199مصر، 
شرح اخلريدة البهية يف علم التوحيد، أمحد بن زلمد العدكم الدردير، حتقيق: عبد  .92

 .السالـ الشنار، مكتبة الًتاث األزىرم،
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م السقا، مكتبة شرح العقائد النسفية، سعد الدين التفتازاين، حتقيق: أمحد حجاز  .93
 .ـ4311 -ىػ4111: 4الكليات األزىرية، القاىرة ػ مصر، ط

شرح العقيدة الطحاكية، علي بن أيب العز، حتقيق: عبد اهلل بن عبد احملسن الًتكي،  .94
 .ـ4331 -ق4144: 9شعيب األرنؤكط، مؤسسة الرسالة، بَتكت ػ لبناف، ط

الناشر دار ادلعارؼ النعمانية، شرح ادلقاصد يف علم الكالـ، سعد الدين التفتازاين،  .95
 .ـ4314 -ىػ 4114باكستاف، 

شرح ادلقاصد، سعد الدين التفتازاين، حتقيق: عبد الرمحن عمَتة، عامل الكتب بَتكت ػ  .96
 .ـ4331ىػ ػ 4143: 9لبناف، ط

شرح معامل أصوؿ الدين لإلماـ الرازم، شرؼ الدين ابن التلمساين، حتقيق: نزار  .97
 .ـ9141 -ىػ4194: 4األردف، ط ػسات كالنشر، عماف محادم، دار الفتح للدرا

شعبة العقيدة بُت أيب احلسن األشعرم كادلنتسبُت إليو يف العقيدة، أبو بكر ادلوصلي،  .98
 .ـ4331 -ىػ 4141:  4دار الكتاب العريب، بَتكت ػ لبناف، ط

الصحاح تاج اللغة كصحاح العربية،  أبو نصر إمساعيل بن محاد اجلوىرم الفارايب،  .99
 -  ىػ 4119: 1لبناف، ط ػحتقيق: أمحد عبد الغفور عطار، دار العلم للماليُت، بَتكت 

 .ـ 4319
 ػصحيح البخارم، حتقيق: زلمد زىَت بن ناصر الناصر، دار طوؽ النجاة، بَتكت  .111
 .لبناف

 ػصحيح مسلم، حتقيق:  زلمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الًتاث العريب، بَتكت   .111
 لبناف.  
صفحات من التاريخ اإلسالمي )دكلة ادلوحدين(، علي زلمد زلمد الصاليب، دار  .112

 .األردف ػالبيارؽ للنشر، عماف 
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صفحات من تاريخ تونس، زلمد بن اخلوجة، حتقيق: محّادم السَّاحلي، اجليالين بن  .113
 .ـ4311: 4لبناف، ط ػاحلاج حيِت، دار الغرب اإلسالمي، بَتكت 

التاسع، مشس الدين أبو اخلَت زلمد السخاكم، منشورات الضوء الالمع ألىل القرف  .114
 .لبناف ػدار مكتبة احلياة، بَتكت 

تقي الدين ابن قاضي شهبة، حتقيق:  احلافظ عبد العليم خاف ،  طبقات الشافعية، .115
 .ق4119: 4لبناف، ط ػعامل الكتب، بَتكت 

دار الكتب  طبقات ادلفسرين، زلمد بن علي بن أمحد، مشس الدين الداككدم، .116
 .لبناف ػالعلمية، بَتكت 

 ،طبقات صلحاء اليمن ادلعركؼ بتاريخ الربيهي، عبد الوىاب بن عبد الرمحن الربيهي .117
 .اليمن ػصنعاءمكتبة االرشاد،  ،عبد اهلل زلمد احلبشي

: 9عامل ادلالئكة األبرار، عمر سليماف األشقر، مكتبة الفالح، الكويت، ط .118
 .ـ4319-ىػ4119
 .ىػ4111األنبياء، فخر الدين الرازم، منشورات الكتيب النجفي، عصمة  .119
 .العقائد اخلَتية، زلمد كىيب بن حسُت أفندم اخلادمي، دار إحياء الكتب العربية .111
العقائد السلفية بأدلتها النقلية كالعقلية، أمحد بن حجر آؿ بوطامي النب علي، دار  .111

 .ـ4331 -ىػ4143: 4منهاج السنة، مصر، ط
اإلسالمية أركاهنا حقائقها، مفسداهتا، مصطفى سعيد اخلن، زليي الدين  العقيدة .112

 .9بَتكت، ط ػديب متو، دار الكلم الطيب، دمشق 
العقيدة السلفية كالرد على ادلنحرفُت عنها، الطيب بن عمر بن احلسُت اجلكٍت، دار  .113

، ادلكتب اإلسالمي، بَتكت   .لبناف ػابن حـز
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األردف،  ػاألشقر، دار النفائس للنشر التوزيع، عماف العقيدة يف اهلل، عمر سليماف  .114
 .ـ4333 ػىػ 4143: 41ط

العقيدة كعلم الكالـ يف مناىج البحث كالتفكَت اإلسالمي، زلمود اخلالدم، شركة  .115
 .الشهاب، اجلزائر

 .مصر ػعلم التفسَت، زلمد حسُت الذىيب، دار ادلعارؼ، القاىرة  .116
ُت، حسن حسٍت عبد الوىاب، دار الغرب العمر يف ادلصنفات كادلؤلفُت التونسي .117

 .ـ9113 -ق4193: 4لبناف، ط ػاإلسالمي، بَتكت 
غاية ادلراـ يف علم الكالـ، أبو احلسن سيد الدين بن سامل الثعليب اآلمدم، حتقيق:  .118

 .مصر ػحسن زلمود عبد اللطيف، اجمللس األعلى للشئوف اإلسالمية، القاىرة 
مشس الدين أبو اخلَت ابن اجلزرم، مكتبة ابن تيمية، غاية النهاية يف طبقات القراء  .119

 .ق4934ج.برجسًتاسر،
الفارسية يف مبادئ الدكلة احلفصية، أبو العباس أمحد علي بن اخلطيب ابن القنفذ  .121

القسنطيٍت، حتقيق: زلمد الشاذيل النيفر، عبد اجمليد الًتكي، الدار التونسية للنشر تونس، 
 .ـ4311
قاسم بن أمحد البلوم، حتقيق: زلمد احلبيب اذليلة، دار الغرب فتاكل الربزيل، أيب ال .121

 .ـ9119: 4لبناف، ط ػاإلسالمي، بَتكت 
فتح البارم شرح صحيح البخارم، أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين،  .122

 .ـ4993لبناف،  ػحتقيق: زلمد فؤاد عبد الباقي، دار ادلعرفة، بَتكت 
الفرقاف بُت أكلياء الرمحن كأكلياء الشيطاف، تقي الدين أبو العباس ابن تيمية، حتقيق:  .123

 .ـ4313 -ىػ 4113عبد القادر األرناؤكط، مكتبة دار البياف، 
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: 9فصوؿ يف أصوؿ التفسَت، مساعد بن ناصر الطيار، دار ابن اجلوزم، ط .124
 .ق4199
فصوؿ يف الفكر اإلسالمي بادلغرب، عبد اجمليد النجار، دار الغرب اإلسالمي،  .125

 .ـ4339: 4لبناف، ط ػبَتكت 
الفكر السامي يف تاريخ الفقو اإلسالمي، زلمد بن احلسن احلجوم، دار الكتب  .126

 .ـ4333 -ق4141: 4 العلمية، بَتكت ػ لبناف، ط
ق: زلمد العنايب، دار الكتب فهرست الرصاع، أيب عبد اهلل زلمد األنصارم، حتقي .127

 .الوطنية، تونس
القاموس احمليط، الفَتكز آبادم، حتقيق: زلمد نعيم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة  .128

 .ـ9113 -ىػ  4191: 1لبناف، ط ػللطباعة كالنشر كالتوزيع، بَتكت 
قواعد التفسَت، خالد بن عثماف السبت، دار ابن عفاف، ادلملكة العربية السعودية،  .129

 .ق4143
بن ناصر بن محد آؿ سعدم، مكتبة  القواعد احلساف لتفسَت القرآف، أبو عبد اهلل .131

 .ـ4333 -ىػ  4191: 4السعودية، ط ػالرشد، الرياض 
القواعد ادلثلى يف صفات اهلل ك أمسائو احلسٌت، زلمد بن صاحل بن عثيمُت، حتقيق:  .131

-ىػ 4141:  9مصر، ط -أشرؼ بن عبد الرحيم، الدار السفلية لنشر العلم، القاىرة
 .ـ4331
، زلمد بن صاحل بن زلمد العثيمُت، القواعد ادلثلى يف صفات اهلل كأمسائو احلسٌت .132

 .ـ9114 -ق4194: 9السعودية، ط ػ ة ادلنورةاجلامعة اإلسالمية، ادلدين
القوؿ ادلختصر يف مناىج ادلفسرين، أيب عبد اهلل زلمد احلمود النجدم، مكتبة دار  .133

 .ق4149: 4اإلماـ الذىيب ػ الكويت، ط
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كربل اليقينيات الكونية: كجود اخلالق ككظيفة ادلخلوؽ، زلمد سعيد رمضاف  .134
 .ـ4339سوريا،  ػالبوطي، دار الفكر، دمشق 

كتاب البداية من الكفاية يف أصوؿ الدين، نورالدين البيضاكم، حتقيق: فتح اهلل  .135
 .ـ4313مصر،  ػخليف، دار ادلعارؼ، اإلسكندرية 

الكشاؼ عن حقائق غوامض التنزيل، أبو القاسم الزسلشرم جار اهلل ، دار الكتاب  .136
 .ىػ4119:  9لبناف ، ط ػالعريب، بَتكت 

أمساء الكتب كالفنوف، مصطفى بن عبد اهلل حاجي خليفة،  كشف الظنوف عن .137
 .ـ4314العراؽ،  ػمكتبة ادلثٌت، بغداد 

كلمات يف ما اقًتف من األمساء احلسٌت يف كتاب اهلل، أمَت علي احلداد، الكويت،   .138
 .ـ9141-ىػ 4193: 4ط

الكواكب السائرة بأعياف ادلئة العاشرة، حملمد بن زلمد الغزم، دار الكتب العلمية،  .139
 .ـ4339 -ق4141:  4لبناف، ط ػبَتكت 
حلظ األحلاظ بذيل طبقات احلفاظ، زلمد أبو الفضل تقي الدين بن فهد، دار  .141

 .ـ4331-ق 4143: 4لبناف، ط ػالكتب العلمية، بَتكت 
 ػلدين ابن منظور األنصارم، دار صادر، بَتكت لساف العرب، أبو الفضل مجاؿ ا .141

 .ق4141: 9لبناف، ط
لبناف،  – بَتكت ر،دار صاد، أبو الفضل، مجاؿ الدين ابن منظورلساف العرب،  .142
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تناولت ىذه الدراسة أىم جهود اإلمام الفقيو املفسر حممَّد بن عرفة يف مزاوجتو بني عدة علوم 
واحلديث والتفسري واللغة،   يف تفسريه املنقول عنو، والذي اتضح امتالكو ملعارف وعلوم متنوعة كالفقو

كما أنو برع يف املنطق وعلم الكالم؛ وانطالقًا من ذلك انبعث سؤال جوىري عن كيفية إدراج ابن 
عرفة لقضايا َعَقِديَة يف تفسريه، وقد متكنت ىذه الدراسة من استشفاف منهجو وطريقة معاجلتو هلذه 

عرضًا تلقائيًا بل يعرضها وفق منهج خاص  ال يقوم بعرضها القضايا خاصة اإلهليات والنبوات، فهو
يبني فيو أقوال وآراء الفرق األخرى وينسب كل قول إىل صاحبو ولو كانت ىذه األقوال خمالفة 

وىذا دليل على حترره من  مث توضيح الرأي الصواب والصحيح ولو كان على غري مذىبو، ملذىبو،
 .التعصب املذىيب واالنغالق الفكري

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

AbstractThe  

This study dealt with the most important efforts of the interpreter Imam 

al-Faqih Muhammad ibn Arafah in his combination between several sciences in 

his interpretation, through the possession of a variety of knowledge and sciences 

such as Islamic jurisprudence, Hadith, interpretation and language, as he 

excelled in logic and speech science. Based on this, a fundamental question was 

raised as to how Ibn 'Arafa included belief issues in his interpretation by 

exploring his methodology and how he handled these issues, especially 

divinities and prophecies. He does not display them automatically, but he 

presents them  according to a specific approach that shows the views and 

opinions of other teams and attributed each statement to the its owner, even if 

these statements are contrary to his doctrine. Then, he clarifies the right as well 

as correct opinion even if it is not on his doctrine, and this is evidence of 

freedom from religious intolerance and intellectual isolation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

Résumé 

          Cette étude porte sur les importants efforts consentis par l'imam al-Faqih 

Muhammad ibn 'Arafah dont on a reporté de son interprétation  qu'il associe 

plusieurs sciences ce qui révèle qu'il possède diverses connaissances et une 

maitrise des sciences telles que la jurisprudence, le hadith, l'exégèse et le 

langage, il a également excellé dans la logique et la science de la parole; en 

tenant compte de cela  une question fondamentale   s'impose sur la manière dont 

Ibn Arafah a inclus les problèmes dogmatiques dans son exégèse. Cette étude a 

permis de retracer sa méthode et son approche du traitement  de ces questions, 

en particulier les divinités et les prophéties, celui-ci  ne les expose pas d'une 

manière automatique mais il le fait conformément à un programme spécial pour 

montrer les opinions et les avis des autres groupes; et attribue chaque déclaration 

à son propriétaire, même si ces déclarations sont contraires à sa doctrine; puis 

clarifie l’opinion juste et correcte, même si elle n’est pas  de sa propre doctrine, 

et c’est la preuve de son indépendance de l’intolérance sectaire et la stagnation 

intellectuelle. 

 

 

 


