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رسل املنصة ِإلى بريد الباحث الذي سجل فيه -2
ُ
  رسالة بعد التسجيل ست

 
ل  همفادها أن سج 

لدخول ِإلى املجلة بكتابة البريد ، وسيجد كلمة املرور الخاصة به ليستعملها في اهافي

 اإللكتروني الذي استعمله مع كلمة املرور التي وصلت ِإليه على الرابط اآلتي:

 https://radab.mosuljournals.com/contacts?_action=login  . 

صفة الباحث ملن قام بالتسجيل؛ ليستطيع بهذه الصفة ِإدخال  ستمنح املنصة )املوقع( -3

الع عليها عند  ِ
 
ق به وببحثه ويمكنه االط

 
بحثه بمجموعة من الخطوات تبدأ بملء بيانات تتعل

 تحميل بحثه . 

 يجب صياغة البحث على وفق تعليمات الطباعة للنشر في املجلة، وعلى النحو اآلتي :   -4

  املتن: بحرف 16على وفق املنظومة اآلتية: )العنوان: بحرف تكون الطباعة القياسية /

( سطًرا، وحين 27(، ويكون عدد السطور  في الصفحة الواحدة: )11/ الهوامش: بحرف 14

خيرة عند النشر داخل املجلة على )
َ
( صفحة للبحوث 25تزيد عدد الصفحات في الطبعة األ

( 30الترجمة، وتحقيق النصوص، و ) الخالية من املصورات والخرائط والجداول وأعمال

شياء املشار ِإليها يدفع الباحث أجور الصفحات الزائدة فوق 
َ
صفحة للبحوث املتضمنة لأل

ا . 
ً
كر آنف

ُ
 حد  ما ذ

  رقاًما لكل صفحة، وُيعر ف باملصدر واملرجع في مسرد الهوامش لدى وورد
َ
ب الهوامش أ

 
رت

ُ
ت

، في راجع( اكتفاًء بالتعريف في موضع الذكر األول ذكره أول مرة، ويلغى ثبت )املصادر وامل

 . حالة تكرار اقتباس املصدر يذكر )مصدر سابق(

  حانه للنشر بعد تدقيق رصانته العلمية، وتأكيد سالمته من ِ
 

ُيحال البحث ِإلى خبيرين يرش

خير، وترج –إن اختلف الخبيران  –النقل غير املشروع، وُيحال 
َ
م( للفحص األ ِ

 
يح إلى )ُمحك

 عن ِإحالة البحث ِإلى خبير االستالل العلمي ليحدد نسبة 
ً

و الرفض، فضال
َ
جهة القبول أ

ة وُيقبل البحث إذا لم تتجاوز نسبة استالله   % . 20االستالل من املصادر اإِللكتروني 

ف( بتوفير املعلومات اآلتية عن البحث، وهي : -5 ِ
 
ن يلتزم الباحث )املؤل

َ
 يجب أ

 ن ال يضم  ال
َ
ي: يرسل بدون اسم .يجب أ

َ
 بحث املرسل للتقييم ِإلى املجلة اسم الباحث، أ

  يجب تثبيت عنوان واضح وكامل للباحث )القسم/ الكلية او املعهد/ الجامعة( والبحث

باللغتين: العربية واإِلنكليزية على متن البحث مهما كانت لغة البحث املكتوب بها مع ِإعطاء 

برز ما في العنوان من عنوان مختصر للبحث باللغتين أي
َ
ًضا: العربية واإِلنكليزية يضم  أ

 مرتكزات علمية . 

  يجب على الباحث صياغة مستخلصين علميين للبحث باللغتين: العربية واإِلنكليزية، ال

ن عن )
 

العربية  :ات مفتاحية باللغتين، وتثبيت كلم(350وال يزيدان عن ) كلمة (150يقال

 يغلب عليهن  التمايز في البحث. (5)وال تزيد عن  ،كلمات( 3)نكليزية التقل عن واإل 



ساس في  -6
َ
ن يراعي الشروط العلمية اآلتية في كتابة بحثه، فهي األ

َ
يجب على الباحث أ

ة فكما هو مبي ن  ا الشروط  العلمي  م 
َ
التقييم، وبخالف ذلك سُيرد  بحثه ؛ إلكمال الفوات، أ

 على النحو اآلتي : 

  ن يكون هناك
َ
تحديد واضح ملشكلة البحث في فقرة خاصة عنوانها: )مشكلة يجب أ

ة البحث( . و )ِإشكالي 
َ
 البحث( أ

  ر عن مشكلة البحث ويعمل ِ
ات تعب  و فرضي 

َ
ة أ سئلة بحثي 

َ
ن يراعي الباحث صياغة أ

َ
يجب أ

ا في متن البحث . و دحضها علميًّ
َ
ها أ ِ

 
 على تحقيقها وحل

  د ِ
ن يحد 

َ
هدافه التي يسعى ِإلى تحقيقها، وأ

َ
همية بحثه وأ

َ
يعمل الباحث على تحديد أ

 الغرض من تطبيقها.

  ن يكون هناك تحديد واضح لحدود البحث ومجتمعه الذي يعمل على دراسته
َ
يجب أ

 الباحث في بحثه .

 ن يراعي الباحث اختيار املنهج الصحيح الذي يتناسب مع موضوع بحثه، كما
َ
 يجب أ

بع فيه .
 
دوات جمع البيانات التي تتناسب مع بحثه ومع املنهج املت

َ
ن يراعي أ

َ
 يجب أ

  فكاره
َ
سلوب ِإخراجه النهائي والتسلسل املنطقي أل

ُ
يجب مراعاة تصميم البحث وأ

 وفقراته.

  ن يراعي اختيار مصادر املعلومات التي يعتمد عليها البحث، واختيار
َ
يجب على الباحث أ

بحثه مراعًيا الحداثة فيها، والدقة في تسجيل االقتباسات والبيانات ما يتناسب مع 

 الببليوغرافية الخاصة بهذه املصادر .

  د من موضوعاتها
ُّ
ن يراعي تدوين النتائج التي توصل إليها ، والتأك

َ
يجب على الباحث أ

و الفرضيات التي وضعها الباحث له في متن ب
َ
سئلة البحثية أ

َ
 حثه .  ونسبة ترابطها مع األ

َم على البحث سيكون على وفق استمارة تحكيم  -7
ْ
ن  الُحك

َ
ن يدرك أ

َ
يجب على الباحث أ

ا 
ً
وزان

َ
م البحث وُيعطى أ

 
ساسها ُيحك

َ
م وعلى أ ِ

 
حك

ُ
رسل ِإلى امل

ُ
ا، ثم ت

ً
تضم  التفاصيل الواردة آنف

و يرفض، فيجب على البا
َ
وزان ُيقبل البحث أ

َ
حث مراعاة لفقراته وعلى وفق ما تقرره تلك األ

 ذلك في ِإعداد بحثه والعناية به .

 تنويه: 

فكار واآلراء الواردة في متون البحوث املنشورة في مجلتنا عن آراء             
َ
ر جميع األ ِ

تعب 

ر بالضرورة عن آراء هيأة التحرير فاقتض ى  ِ
ة وال تعب  صحابها بشكل مباشر وتوجهاتهم الفكري 

َ
أ

                                                            التنويه

 رئيس هيئة التحرير                                                                            
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( يف تفسريه ـه803مناذج من ترجيحات اإلمام ابن عرفة )ت

 لسورة البقرة يف اآليات

 ودراسة اا مجًع(، أمنوذًج35(،)30(،)14،15) 

 موسىفارس فاضل و   خليل ِإبراهيمَأمساء 

5/11/2020 تأريخ القبول:       7/10/2020 تأريخ التقديم:     
 المستخلص: 

التي في علوم القرآن الكريم  ميزةرين واحد من العلوم المقوال المفسالترجيح بين أ        
ثي لى القول الراجح بين األقوال، لذا تناولت في بحإ  ى بها العلماء والمفسرون للوصول عتنا

، وقسمت جيحات اإلمام ابن عرفة في تفسيرهالتر ، واخترت بعض الترجيحات في سورة البقرة
لى إ  مته قس  و منهج اإلمام ابن عرفة في تفسيره:  المبحث األول : لى مبحثين هما:إ  البحث 

ل: منهج العام لإلمام ابن عرفة العام في تفسيره، و  فكان المطلب األ   ،ثالثة مطالب
مصادر  :والتفسير بالرأي، والمطلب الثالثوالمطلب الثاني: منهجه في التفسير المأثور 

 اإلمام ابن عرفة في تفسيره.

ه( في تفسيره 803حات اإلمام ابن عرفة )تمن ترجي تانماذجأ  المبحث الثاني:   
[ أنموذجًا جمعًا ودراسة: وقسمت 35[،]30( و]14،15ترجيحات )  ةثالثلسورة البقرة على 

بتداء بين ختالف العلماء في الوقف واالاول: هذا المبحث الى ثالثة مطالب: المطلب األ
فسرين في كيفية عصمة ختالف العلماء والما[، المطلب الثاني: 15،14]البقرة اآليتين 

ختلف المفسرون في تسمية حواء زوجة آدم ا[ ، المطلب الثالث:  30]البقرة: المالئكة: 
النتائج التي  برز[، ثم الخاتمة تضمنت أ 35عليه السالم في تفسير اآلية الكريمة ]البقرة :

 ليها.إ  توصل  

 .البقرة ،، ترجيحاتابن عرفة :الكلمة المفتاحية       
                                                 

 علوم القرآن والتربية اإِلسالمية/كلية التربية للعلوم اإِلنسانية/جامعة الموصل/طالبة ماجستير. 
 علوم القرآن والتربية اإِلسالمية/كلية التربية للعلوم اإِلنسانية/جامعة الموصل/مساعد ُأستاذ. 



 (، أمنوذًجا مجًعا ودراسة35(،)30(،)14،15)  هـ( يف تفسريه لسورة البقرة يف اآليات803عرفة )ت مناذج من ترجيحات اإلمام ابن

                                                                                                          و فارس فاضل موسى َأمساء ِإبراهيم خليل                                                                                                                       
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 المقدمة
نستغفره ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات ن الحمد هلل نحمده ونستعينه و إ       

أعمالنا من يهده اهلل فهو المهتد ، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ، وأشهد أن ال إله 
 .إال اهلل وحده ال شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله

الكريم، فهو الكتاب المبين، والسراج أشرف العلوم وأجلها العلم بالقرآن  ا بعد: فإنأم       
المنير وحجة اهلل على العالمين، الذي أنزله على نبيه محمد صلى اهلل عليه وسلم، ولهذا 
أهتم الصحابة رضوان اهلل عليهم بحفظه واالعتناء به وبتفسيره وبيانه وتأويله، وسار على 

قد ظهرت تفاسير كثيرة ، نهجهم كثير من العلماء، فبينوا علومه، وقراءاته وتفسيره، و 
ثامن ابن عرفة، أحد أئمة المغاربة الذي ظهر في القرن الاإلمام ومنها ما سطره العالمة 

، إذ سطر تفسيرا لكتاب اهلل تعالى؛ اشتهرت رواياته ، وتوفي في أول القرن التاسع الهجري
قليلة منه  وتنوعت علومه وفنونه، بالتفسير والنحو واللغة هذا التفسير ولو في جزئية

نماذج من ترجيحات اإلمام أن يكون في جانب الترجيحات ،لهذا كان عنوان بحثنا) ناختر او 
أنموذجًا  (،35(،)30(،)14،15ه( في تفسيره لسورة البقرة في اآليات) 803ابن عرفة )ت
لهذا العنوان أن الدراسات فيه قليله، وكثرة الخالفات في  اختيارناوسبب  ،(،جمعًا ودراسة

جمع ترجيحات اإلمام ابن عرفه في تفسيره ناآليات، ومن  خالل هذا العنوان س تفسير
، وقد الراجح الذي بدى لنا واهلل أعلم ثم نبين النتيجة والقول ،قوال المفسرينأمع  ونقارنها

اليها البحث التي توصل أن البحث يكون من مبحثين وخاتمة تتضمن أهم النتائج  ابين
 .والتوصيات

 التمهيد
 مام ابن عرفة الورممي: هو محمد بن محمد بن عرفة الورمميي، أبو عبد اهللاإل         

ه( وله الكثير من  803-ه 716، مولده ووفاته فيها ) : إمام تونس وعالمها في عصره
المؤلفات في التفسير والفقه والحديث والنحو واألصول وميرها ، ومن مؤلفاته: المختصر 

 (1)تفسير وميرهاالكبير في الفقه والمبسوط في ال
                                                 

ينظر: األعالم ، خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي )ت:  (1) 
 .7/43م :  2002أيار / مايو  - 15ه( الناشر: دار العلم للماليين ط1396
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 لوصف تفسير ابن عرفة : وهو تفسير بياني تحليلي لغوي أصولي فقهي منطقي ال يغف
المأثور وكثر اهتمامه بالقراءات وجمع علوم القرآن ، وهو عبارة عن مجالس علم ودروس 

دة في تونس في ذلك الزمان )اي في التفسير قيدها عنه طالبه، حيث كانت الطريقة السائ
الى نهاية  8وكان اإلمام ابن عرفة منصبا على التدريس في منتصف القرن  مالء(اإل  

القرن، فكان ال يقطع دروس التفسير ، فكلما أكمل ختمة أعاد الختمة مرة أخرى الى نهاية 
مالء فتتلى اآليات أو اآلية تفسيره مسلك التحليل والجمع واإل   حياته، وقد كان يسلك في

يراد كالم علماء اللغة وفائدة ا   بالتحليل والتركيب والنحو و بين يديه وكان يخرج معناها 
تركيبها، مستدال على ذلك بالموارد والشواهد واالمثال واألحاديث ويهتم بالتأويل والتخريج 
حتى يوضح داللة اآلية وبيان معناها ، واعتمد في تفسيره على تفسير الشيخ ابن عطية ، 

 (.1)أنه مير معارض عن تفسير الكاشف
 منهج اإلمام ابن عرفة في تفسيره :لو  األ   لمبحثا

 ل: منهج اإلمام ابن عرفة العام في التفسير:و  المطلب األ  
تفسير اإلمام ابن عرفة يعتبر موسوعة علمية تجمع أقوال أهل التفسير والنحو  عد  ي        

واألصول والفقه والقراءات والمنطق والعقيدة حيث شمل علومًا شرعية كثيرة، ولم يترك 
تفسيره  م ابن عرفة مصنفا في تفسير القران الكريم، لكنه أبتكر طريقة مختلفة فياإلما

أنتج لنا تفسيرًا يختلف عن التفاسير المعتادة ،التي اعتمد  إ ذ، وتعامله مع النص القرآني
عليها جل التفاسير ، ويقوم تفسير اإلمام ابن عرفة على إثارة مجموعة من االعتراضات 

زالة اإلشكال عنها أو التوهم فيها، والراجح والرد عليها، أو  المقابلة بين آراء المفسرين، وا 
بينها ، ولم يكن الفقه طامي على هذا التفسير ، بل كان يحتوي على قدر مناسب لخدمة 
مقاصد اآليات القرآنية ،على الرمم من تفوق اإلمام ابن عرفة في الجانب األصولي 

 .(2)والفقهي
                                                 

، وينظر تراجم المؤلفين التونسيين، 106: 1(ينظر: التفسير ولرجاله ، ابن عاشور محمد فاضل، ط1) 
 .367محمد محفوظ، دار المغرب اإلسالمي ، الطبعة األولى: 

م( ، 1401ه/ 803د بن محمد بن حماد )ت( ينظر : المختصر الفقهي: ابن عرفة الورممي محم2)
، أيار / مايو ، 1دراسة وتحقيق، دز سالم فاندي ، د. حسن مسعود  الطوير ، دار الكتب اإلسالمي، ط

 .1/24ليبيا: -، دار الكتب  الوطنية / بنغازي2003
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فأنه كان يقرأ النصوص القرآنية ، ويتوقف على كلمة أو حرف منه  طريقته في التفسير :
أو آية أو جزء بالشرح والتحليل، ويبدأ من التفسير باللغة حتى يصل الى المعنى، ويبرز 
آراء المفسرين وشروحهم للنصوص القرآنية، ويستنبط من اآليات القواعد األصولية 

لمعنى لآليات ، ويعدد األقوال في اآلية الواحدة والعقائدية ، ويذكر التأويالت التي تحتمل ا
 خك حك جك مق ٱُّٱأن وجدت ، ويرجح الذي يرى فيه الصواب،  ومثاله قال تعالى: 

 منخن حن جن مم خم حم جم هل مل خل حل جل مك لك

تكلمت اآلية الكريمة عن عادات الجاهلية  ،[103]المائدة : َّ ٰه مه جه هن
ممن يتصف بهذه األشياء وعليه القديمة وفي ختامها أنكرت عليهم فأتت باآلية تحذير 

ختلف المفسرون في معنى وا االحتراز، فما معنى البحيرة ؟ وماهي تأويالت المفسرين لها؟
البحيرة الى أربعة أقوال كالتالي: قال الزمخشري: البحيرة إذا أنتجت الناقة خمسة آخرها 

قال:  ،ر بحيرة قال ابن عطية: إذا أنتجت عشرة أبطن تصي ،) شقوها(  ذكر بحروا أذنيها
مسروق إذا ولدت خمسا، أو "وقال:  ،"تصير بحيرة إذا أنتجت خمس بطون"ابن عباس: 

ورجح اإلمام ابن عرفة: القوال الثاني قول وهو قول ابن ، ، ولم يقيده بأن آخرها ذكر"سبعا
  .(1)" إذا أنتجت خمس بطون تصير بحيرة"عباس رضي اهلل عنه، 

في اآلية الواحدة مع اختالف تخصصاتهم )لغة ،  كما كان يذكر أقوال العلماء         
،اذا وجد أثر للصحابة والتابعين حديث، فقه ،علوم قرآن، منطق اصول، قراءات، عقيدة (

في شرح النص يأتي به، موضحًا ذلك االختالف أو األشكال أو التعارض بين النصوص 
ال يغفل عن ذكرها ، و ويبرز أسباب النزول ، كما يذكر المناسبات في اآليات وال يغفل 

ظهار الموافقة أو عدم إ  في ذلك تقريبًا لمعنى اآلية مع  ذا وجدإ  عن ذكر أوجه القراءات ، 
الموافقة معلال رأيه في ذلك ،واذا وجدت أية تشبه اآلية التي يفسرها باللفظ المعنى يذكرها 

ه حسب مع التحليل وأن وجد لفظها يحتمل أكثر من معنى فإن الشيخ ابن عرفة يضبط

                                                 

 )ت: (ينظر: تفسير ابن عرفة: محمد بن محمد ابن عرفة الورممي التونسي المالكي، أبو عبد اهلل1)
 .2/128م: 2008، 1لبنان ،ط -هـ( المحقق: جالل األسيوطي الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت 803
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،وقد أنتهج الشيخ ابن عرفة في تفسيره (1)موقعه ويستدل بأقوال علماء اللغة شعرًا أو نثرًا 
 التفسير العلمي الدقيق  وسيأتي فيما بعد توضيح ذلك.

 المطلب الثاني : منهجه في التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي:
يفسر القرآن بالقران، والقرآن  وقد نجد في تفسيره أنه أواًل :منهجه في التفسير بالمأثور:

 . وأسباب النزول الرأيوالقرآن بأقوال الصحابة والتابعين وب بالسنة،
 تفسيره القرآن بالقرآن: -1

 َّ ىق ... متزت رت يب ىب نب مبزب  رب يئ ىئ...  ٹٱٹٱُّٱ
ابن عرفة: االستدالل بهذه اآلية على نفي الولد أبلغ من استدالله ،قال  [171]النساء:

  خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ:لىعلى نفيه بقوله تعا
ٱٱَّ ٱ ألن هذه تضمنت نفي وجود الولد، ونفي القابلية أبلغ من نفي  ، [1،2،3: اإلخالص]ٱ

  .(2)الوجود
 تفسيره القرآن بالحديث: -2

 يث ىث نث مث زث رث  يت ىت نت مت زت ٹٱٹٱُّٱ
قال ابن عرفة: كان بعضهم يقول:  ،[57  يونس:] َّ يق  ىق يف ىف

لشفاء لما في الصدور هي دليلها، واإليمان بها والهدى هو الموعظة هي المعجزة، وا
 ، كما في الحديث:(3)األحكام والشرائع التي بيانها، والرحمة حفظ األموال والنفوس باإليمان

ل م :  قال س  ل ْيه  و  ل ى اهلل  ع  ت ى ي ق ول وا ال  إ ل ه   ))ر س ول  الل ه  ص  إ ال  الل ه ،  أ م ْرت  أ ْن أ ق ات ل  الن اس  ح 
ل ى  س اب ه ْم ع  قِّه ا و ح  م اء ه ْم و أ ْمو ال ه ْم إ ال  ب ح  م وا م نِّي د   .( 4)((الل ه  ف إ ذ ا ق ال وا: ال  إ ل ه  إ ال  الل ه  ع ص 

 
 

                                                 

 . 74/ 2(ينظر : المصدر السابق:1)
 .2/75( ينظر: تفسير ابن عرفة، تحقيق جالل االسيوطي:2)
 .2/346( ينظر: المصدر نفسه:3)
، كتاب اإلعتصام بالكتاب والسنة، ب اب  ق ْول  ( رواه البخاري في صحيحه من حديث عمر بن الخطاب 4)

 .  9/112(:7368الل ه  ت ع ال ى: }و أ ْمر ه ْم ش ور ى ب ْين ه ْم{، رقم الحديث)
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 تفسيره القرآن بأقوال الصحابة: -3
 خئ حئ  جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ٹٱٹٱُّٱ 

فسر [ ، 1طر:فا] َّ جح مج حج  مث هت مت خت حتجت هب مب خب حب جبهئ مئ
( حتى اختصم  ولقبأي مبتدعها، ابن عرفة : ر  ابن عباس: ما كنت أعرف ما معنى )ف اط 

 . ( 1)ر فقال أحدهما: أنا فطرتها أي ابتدأتهائإلي أعرابيان في ب
 تفسيره بأسباب النزول:  -4
 مب زبرب يئ ىئ نئ  مئ زئ رئ ّٰ ٹٱٹٱُّٱ  
 رث  يتىت نت مت زت رت يب  ىب نب

 ،[198،  ]البقرة: َّ يق ىق يف  ىف يث ىث نث مث زث
يتوهمون أن سفر الحاج إذا خالطته نية التجارة ينقص  اكانو سبب نزول هذه اآلية أ ن هم 
 ( .2)عليه فنزلت  من ثوابه أو يوقع في اإلثم

  ثانيًا: منهجه في التفسير  بالرأي .
 ،بذكر المناسبات في تفسيره راً الشيخ ابن عرفة كثي اعتنىلقد  :مه بالمناسباتاهتما -1

 مثال ذلك ما جاء في قوله تعالى : 
 َّ حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٹٱٹٱُّٱ

ٱٹٱٹ وجه المناسبة بين هذه اآلية قال ابن عرفة:، [ 6البقرة: ]  ىن من خنُّٱ

 7البقرة: ٱٱٱٱ] [َّ ٰذ يي ىي مي حيخي جي  يه مهىه جه ين

ب الختم فقيل: بسب ؟بأنها سبب فيه، كأنه قيل: ل م  ال ينفع اإلنذار فيهم وبين ما قبلها   ، [
 .(3)على قلوبهم

 عنايته بأسرار التعبير: -2
                                                 

 .2/408( تفسير ابن عرفة، تحقيق جالل االسيوطي:1)
 .2/575(تفسير ابن عرفة ، تحقيق جالل االسيوطي:2)
 .1/46( ينظر: المصدر السابق:3)
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آل عمران: ]َّ جي يه ىه مه  جه ين ىن من خن ٹٱٹٱُّٱ 
142]. 

الصبر عام  ن  ابن عرفة: عبر عن المجاهدين بالفعل، وعن الصابرين باالسم؛ أل         
 مع الصبر، فلذلك عبر بما تقتضي الثبوت واللزوم ال  فال توجد عبادة من العبادات إ  

ف للنفس، وكل عبادة مما سواه هي مشقة على النفس فقط، فلذلك فالجهاد متل ،لعمومه
  .(1)عبر عن الصبر باالسم

 :عنايته باإلعراب-3
اإلمام ابن عرفة باإلعراب وذكر االختالفات الواردة في إعراب األلفاظ ،  تنىاع      

 ٱوأحيانًا يرجح بعض األقوال في أعراب اللفظة .
 [.51األحزاب: ]  َّ يئ ... ىميم مم خم حم جم يل ىل مل ُّٱٱٱٱٱٱٹٱٹٱ

هو مفعول في  المجرور الذي ،إن قلت: لم أخر في الجملة األولى قال ابن عرفة:
وقدمه في الثانية؟ فهال قيل: ترجي منهن من تشاء، أو يقال: تؤوي من تشاء  ،المعنى
: والجواب: أن تقدم المجرور بـ إلى في الثانية تشريف له صلى اهلل ، وقال ابن عرفةإليك

 . (2)آله وسلم عليه وعلى
  .(3) [  ،قال ابن عرفة : إما مفعول به أو  مصدر24 نوح:] َّ  مخ  مث...هتٹٱٹٱُّٱ

 المطلب الثالث: مصادر اإلمام ابن عرفة في تفسيره: 
 وأثناء نقله ألقوال العلماء في تفسيره  نجد حالتين:

ه: قال صاحب الحالة األولى :أنه ينسب األقوال الى المصدر الذي أخذ منه مباشرة ، كقول
 .(6)أو يقول قال الزمخشري(5)، وقول صاحب درة التنزيل( 4)البردة 

                                                 

 .1/423المصدر نفسه: ( ينظر:1)
 .3/303(ينظر: تفسير ابن عرفه تحقيق جالل االسيوطي: 2)
 .4/299(ينظر: المصدر نفسه:3)
 .1/129( المصدر السابق:4)
 .1/112(  المصدر نفسه:5)
 .1/459( المصدر نفسه:6)
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أو ينسبه الى صاحبه بصراحة بنقل حرفي مثل ( 2)وقال ابن عطية(،1)وقال القرطبي       
 وقد يكتفي بذكر المعنى دون ذكر اللفظ .( 3)كقوله :عن ابن هشام

 ، (4)أهل الفن : كقوله عند البيانينالحالة الثانية: يحيل المعنى أو الكالم إلى 
 .  (7")وأحيانًا يقول "ذكر بعضهم (6)،أو الموثقين(5)أو النحوين 

 عتمد عليها اإلمام ابن عرفة: ابعض التفاسير التي 
 محمد بن جريرن المعروف بتفسير الطبري، آجامع البيان في تأويل آي القر  -

 .  (8) هـ(310: تالطبري)
ابن  ، المعروف:عبد الحق بن عطية األندلسيتفسير كتاب العزيز  المحرر الوجيز في -

 .(9)هـ(542: ت)عطية
الزمخشري المعروف: محمود بن عمرو بن أحمد، الكشاف عن حقائق موامض التنزيل  -

 . (10)هـ(538: تجاراهلل )

                                                 

 .2/7( المصدر نفسه:1)
 .2/16(المصدر نفسه:2)
 .2/289( المصدر نفسه:3)
 . 2/149(المصدر نفسه:4)
 .  1/194( تفسير ابن عرفه تحقيق جالل االسيوطي:5)
 .1/209(المصدر نفسه :6)
 .1/211(المصدر نفسه:7)
،وينظر: جامع البيان في تأويل القرآن : محمد بن جرير بن 1/67(تفسير ابن عرفه تحقيق جالل االسيوطي:8)

ق: أحمد محمد شاكر الناشر: مؤسسة هـ( ، المحق310يزيد بن كثير بن مالب اآلملي، أبو جعفر الطبري )ت: 
 .  7/599م : 2000 -هـ  1420، 1الرسالة، ط

،وينظر: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب 2/90(ينظر: تفسير ابن عرفة ، تحقيق جالل االسيوطي:9)
هـ( 542العزيز، أبو محمد عبد الحق بن مالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية األندلسي المحاربي )ت: 

 . 2/39ه : 1422 -1بيروت ط -محقق: عبد السالم عبد الشافي محمد الناشر: دار الكتب العلمية ،ال
،وينظر: الكشاف عن حقائق موامض 1/19( ينظر: تفسير ابن عرفة ، تحقيق جالل االسيوطي :10)

اب هـ الناشر: دار الكت538التنزيل ، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار اهلل )ت: 
 .1هـ : المقدمة / 1407 -،3بيروت،ط -العربي 
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، القرآن الكريم  من مير كتب  التفسير أيضاً  توقد نقل اإلمام ابن عرفة في تفسيره  لآليا
 ومثال على ذلك:

 ( .1)ونقل اإلمام ابن عرفة تفسير اإلمام الغزالي

 قال اإلمام، [2المؤمنون:] َّ  يم ىم مم خم حم جم ٱُّٱٱٱفي قوله تعالى:
ال جرى تحصيل ما يراه الدين خاصة، وأما القبول  الغزالي: الخشوع في الصالة واجب وا 

 . (2)والثواب فأمر آخر
 :كتب الحديث

اإلمام  هفسر ،   [195البقرة: ]  مب خب حب جب هئ مئ خئ... ٱُّٱوقال تعالى:      
سئل  (3)أي ببذل المال المتطوع، أو يراد به اإلحسان الذي في حديث القدر:فقال ابن عرفة
؟ اهللالرسول  ْحس ان  ا اإل  وهو أن تعبد اهلل كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه  ))ق ال   : م 

     .(4)((يراك

 أصول الفقه:
العطف بالفاء دليل   قال ابن عرفة: [،3المجادلة: ]َّ يل نث مث  ُّٱٱٱٹٱٹٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱ

ذا فعلت قبل العود، وكانت نفال على أنها للترتيب؛ ألن   يسد   الكفارة إنما تجب بالعودة، وا 
ن ٍة(، فهل يرد المطلق على المقيد أو  ق ب ٍة م ْؤم  مسد الفرض، وقال في كفارة القتل )ف ت ْحر ير  ر 

؟ فيه خالف في أصول الفقه في المطلق والمقيد إذا اختلفا في السبب واتحدا في  ال 
                                                 

(  هو محمد بن محمد بن محمد الغ ز الي الطوسي، كنيته أبو حامد، حجة اإلسالم: فيلسوف، متصوف، 1)
له نحو مئتى مصنف. مولده ووفاته في الطابران )قصبة طوس، بخراسان( رحل إلى نيسابور ثم إلى بغداد 

ه ، 505بته إلى صناعة الغزل أو إلى م ز الة )من قرى طوس( ، توفي فالحجاز فبالد الشام فمصر، نس
مؤلفاته، إحياء علوم الدين ، وتهافت الفالسفة، ينظر: األعالم ، خير الدين بن محمود بن محمد بن علي 

  7م: 2002أيار / مايو  - 15ه( الناشر: دار العلم للماليين ط1396بن فارس، الزركلي الدمشقي )ت: 
/22. 
 .201/ 3ينظر: تفسير ابن عرفة، تحقيق جالل االسيوطي: (2)
 .1/234( ينظر :المصدر السابق:3)
( رواه البخاري في صحيحه من حديث ابو هريرة ، كتاب اإليمان ، باب سؤال جبريل النبي صلى اهلل 4)

 .1/19(: 50عليه وسلم عن اإليمان ، واإلسالم واإلحسان وعلم الساعة، رقم الحديث)
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؟، قالوا: والصحيح أنه ال  يرد إليه، ألن المطلق  الموجب، هل يرد المطلق إلى المقيد أو ال 
اشترط فيها  "مالك"أعم فيتناول صورة المقيد وميرها، واألعم ال  إشعار له باألخص، و

ما اإليمان، وحجته إما برد  .(1)بقاعدة االحتياط في الخروج من العهدة المطلق للمقيد، وا 
 في البالمة واللغة والنحو:

 رئ ٹٱٹٱُّٱٱنقل ابن عرفة عن ابن هشام من كتابة )المغني( ،ومثال ذلك:و        
:هو (2)ابن هشام المصري قال ،[62األنبياء: ]ٱَّ رب يئ ىئ نئ مئ زئ

ْست ْفه امإ محتمل يكونوا  بأن  الت ْقر ير وإلرادة اعلبأن يكون لم يعلموا أنه الف، الحقيقي ر اد ة اال 
 وألنه ، ل م تدخل عليه ألن الهمزة ، وال يكون استفهاما عن الفعل و ال  تقريرا ب ه   قد علموا، 

 يب  ىب نب مب زب ُّٱٱٱتعالى: بقوله (3) عليه السالم قد أجابهم بالفاعل ابراهيم
  [.63األنبياء: ]َّ ىت نت مت زت رت

ه( في تفسيره لسورة البقرة 803اإلمام ابن عرفة )ت نماذج من ترجيحات المبحث الثاني:
 . ( 35(،)30)  (،15 – 14يات) في اآل

 ُّٱ:في قوله تعالى ختلف العلماء في على الوقف واالبتداء في اآليتينا :المطلب األول
 .[15 - 14]البقرة:  َّ حق..مغ جغ مع جع مظ حط مض...
 . (4)ترجيح ابن عرفة: وقال الصواب الوصل بين اآليتين  

 :دراسة األقوال في هذا الترجيح

                                                 

 .4/178ر: تفسير األمام بن عرفة ،تحقيق : جالل االسيوطي:( ينظ1)
(وهو عبد اهلل بن يوسف، الكنيه :أبو محمد، جمال الدين، المعروف :ابن هشام، من أئمة العربية، 2)

ه قال ابن خلدون: وقد عرف عنه انه أنحى من سيبويه. من مؤلفاته " 761مولده ووفاته بمصر، وتوفي 
عاريب ، عمدة الطالب  في تحقيق تصريف ابن الحاجب، ينظر: األعالم مغني اللبيب عن كتب األ

 .147:/4،للزركلي 
 . 3/16(ينظر: تفسير ابن عرفة، تحقيق جالل االسيوطي،  3)
 .1/152( ينظر: تفسير ابن عرفة، حسين المناعي:4)
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( 2)،والنكزاوي(1)القول األول: ووصل اآليتين وعدم الوقف، وهذا قول: أبي حاتم السجستاني

 وهذا القول موافق لقول ابن عرفة.،

 باآلية الثانية واالبتداءية األولى في اآل َّ ٱمظ ُّٱ القول الثاني: الوقف على كلمة

 .  (3)األنباري:وهذا قول بهذا: أبو بكر َّٱمغ جغ معُّ
أبو بكر األنباري الوقف على  قول  رجحان :والذي يبدو لي واهلل أعلم  النتيجة        

  َّٱمغ جغ معُّ باآلية الثانية واالبتداءية األولى في اآل َّ ٱمظ ُّٱ كلمة
 ، بذلك تكون النتيجة موافقة لقول الثاني.(4)

 ُّٱفي قوله تعالى: المفسرون في كيفية عصمة المالئكةالعلماء و أختلف المطلب الثاني: 

 ين ىن من خن حن جن  ىميم مم خم حم جم يل ىل مل خل

 ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي خيمي حي جي يه ىه مه جه
 [.  30البقرة: ]َّ

  . (5) إنهم متمكنون من فعل الشر، وعصموا منه وهو الصحيحترجيح ابن عرفة: 
 دراسة األقوال في هذا الترجيح:

 قال بهذا: ابنعصمة جميع المالئكة من فعل الذنوب والمعاصي، و  القول األول:
 ،(4)، ورجحه القاضي عياض(3)والزمخشري ،( 2)وابن حزم ،( 1)وأبو منصور ،(6)عباس

 .(8)وابن كثير ،(7)وأبو حيان ،(6)والرازي ،(5)وجمال الدين
                                                 

عبد الكريم األشموني المصري منار الهدى في بيان الوقف واالبتدا، أحمد بن عبد الكريم بن محمد بن   ( ينظر:1)
 2008القاهرة، مصر عام النشر:  -هـ( المحقق: عبد الرحيم الطرهوني الناشر: دار الحديث 1100الشافعي )ت:

:1/84 . 
ه( 683(ينظر: االقتداء في معرفة الوقف واالبتداء، ن عبد اهلل بن محمد عبد اهلل معين ، أبي محمد النكزاوي،)ت2)

 .241ه، الجامعة اإلسالمية المدينة المنورة:1414ود أحمد سيد محمد إلياس سنة دراسة وتحقيق  : مسع
 . 1/84منار الهدى في بيان الوقف واالبتدا، األشموني: (ينظر:3)
 . 1/84منار الهدى في بيان الوقف واالبتدا، األشموني: (ينظر:4)
 .1/339(: تفسير ابن عرفة، تحقيق :حسين المناعي:5)
ير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: د وهبة بن مصطفى الزحيلي الناشر : دار الفكر المعاصر ( ينظر: التفس6)
 .30/336هـ :1418،  2دمشق ،ط -
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 ]َّ حفخف جف مغ جغ مع جع مظ حطُّٱٱستدلوا على ذلك: قال تعالى :ا
األنبياء: ] َّ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٱُّٱٱ:قال تعالى[. 6التحريم:

27.] 
الثاني: عصمة المالئكة المقربين والمرسلين الى األنبياء، وقال بهذا: أبو الحسن القول 

 والقاضي تاج الدين السبكي، واستدلوا على ذلك: ،(1)والجويني ،(9)األشعري

                                                                                                                         

( ينظر: الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية، عبد القاهر بن طاهر بن محمد بن عبد اهلل البغدادي التميمي 1)
 .1/344: 1977، 2بيروت ط -الناشر: دار اآلفاق الجديدة  هـ(429األسفراييني، أبو منصور )ت: 

( ينظر: الفصل في الملل واألهواء والنحل، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم األندلسي القرطبي 2)
 .3/137القاهرة  –هـ( ، الناشر: مكتبة الخانجي 456الظاهري)ت: 

الحسن بن محمد بن حسين القمي النيسابوري )ت:  ( ينظر: مرائب القرآن ورمائب الفرقان، نظام الدين3)
 .4/437هـ .: 1416 -،1بيروت ،ط –ه(المحقق: الشيخ زكريا عميرات الناشر: دار الكتب العلميه 850

( ينظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفى، عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي، أبو الفضل 4)
،وينظر:لحبائك في أخبار المالئك ، عبد 2/398هـ: 1407 -،2عمان ،ط - هـ( الناشر: دار الفيحاء544)ت: 

هـ( تحقيق: خادم السنة المطهرة أبو هاجر محمد السعيد بن 911الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين االسيوطي )ت: 
: ، وينظر1/252،253م : 1985 -هـ  1405، 1لبنان،ط -بسيوني زملول الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت 

سبل الهدى والرشاد، في سيرة خير العباد، وذكر فضائله وأعالم نبوته وأفعاله وأحواله في المبدأ والمعاد، محمد بن 
هـ (تحقيق وتعليق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض 942يوسف الصالحي الشامي )ت: 

 .11/493م : 1993 -هـ  1414، 1لبنان، ط –الناشر: دار الكتب العلمية بيروت 
ه( المحقق: 593( ينظر: كتاب أصول الدين ، جمال الدين أحمد بن محمد بن سعيد الغزنوي الحنفي )ت: 5)

 .1/156: 1998 1419، 1لبنان،ط -بيروت  -الدكتور عمر وفيق الداعوق الناشر: دار البشائر اإلسالمية 
 محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب ( ينظر: مفاتيح الغيب) التفسير الكبير(، أبو عبد اهلل6)

 3/631ه : 3،1420بيروت ،ط –هـ( الناشر: دار إحياء التراث العربي 606بفخر الدين الرازي خطيب الري )ت: 
، وينظر: الدخيل في التفسير، كود المادة: 2/172، وينظر: الزواجر عن افتراق الكبائر، ابن الهيتمي:

GUQR5333 1/57مؤلف مناهج جامعة المدينة العالمية المرحلة ماجستير الناشر: جامعة المدينة العالمية .:،ال . 
( ينظر: البحر المحيط في التفسير، أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين األندلسي 7)

 .1/231هـ: 1420بيروت، ط:  –هـ( المحقق: صدقي محمد جميل الناشر: دار الفكر 745)ت: 
ه( 774( ينظر: تفسير القرآن العظيم، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي )ت: 8)

 .1/352م : 1999 -هـ 1420، 2المحقق: سامي بن محمد سالمة الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع ،ط
 .1/254( ينظر: الحبائك في أخبار المالئك، االسيوطي: 9)
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 اممم يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ُّٱبقوله تعالى:

 جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ُّٱ وبقوله تعالى ٱٱ[ ،172]النساء:ٱَّ زي

[. واستدلوا بقصة إبليس، وقصة 24 البقرة:] َّ خت  حت جت هب مب خب حب
 . هاروت وماروت 

فعل الشر بوجه، وهو قول من فضلهم على جميع بني آدم،  نالقول الثالث :ال يستطيعو 
 ، وجمهور الفالسفة وكثير من الجبرين،(3)،وابن القشيري(2)وقال بهذا: الحسن البصري

 بأدلة القول األول. على ذلك: اواستدلو 
م يعدو لي  واهلل أعلم :الراجح القول األول ،الذي يبالنتيجة:  ْصم ة  ج  ت ْنز يه  المالئكة ع  ، و 
اب ه م   ْقد ار ه م ن ص  ل يل  م  ْن ج  م ْنز ل ت ه ْم ع  ْتب ت ه ْم و  ْن ر  ا ي ح طُّ م  م يع  م  ف يع  ع ْن ج  أ ْجم ع اْلم ْسل م ون  و  الر 

ء   ال  ئ ك ة م ْؤم ن ون  ف ض  ل ى أ ن  اْلم ال  ورأيت ب ْعض شيوخنا أش ار بأن ال  حاجة بالفقيه إ ل ى  ع 
م ف ي عصمتهم والجواب عن قصة هاروت وماروت أنها لم يرو فيها شيء ال ، (4) اْلك ال 
صلى اهلل عليه وسلم، وعن قصة إبليس أن األكثر ينفون أنه  النبي سقيم وال صحيح عن

وهذه اأْل ْخب ار من ك ت ب الي ه ود ،(5)اإلنسمن المالئكة ويقولن إنه أبو الجن كما أن آدم أبو 
و اْفت ر ائ ه م
، وخواص بني آدم أفضل من جملة المالئكة، وعوام بني آدم وهم األتقياء (6)

ة.(7)أفضل من عوام المالئكة ت اْلق ص  ق د اْنط و  يم ةهاروت وماروت  و  ل ى ش ن ع ع ظ  ، ع 
ي ان، ا م ل ك ان أ وه ل هم اْخت ل ففكشف عنها الغطاء، والقصة هي  أْكث ر فسرها  إْنس 

                                                                                                                         

( ينظر: كتاب التلخيص في أصول الفقه ، عبد الملك بن عبد اهلل بن يوسف بن محمد الجويني، أبو المعالي، 1)
هـ( المحقق: عبد اهلل جولم النبالي وبشير أحمد العمري الناشر: دار 478ركن الدين، الملقب بإمام الحرمين )ت: 

 .2/228بيروت:  –البشائر اإلسالمية 
 .1/252،253،254خبار المالئك، االسيوطي: ( ينظر: الحبائك في أ2)
( ينظر: البحر المحيط في أصول الفقه ، أبو عبد اهلل بدر الدين محمد بن عبد اهلل بن بهادر الزركشي )ت: 3)

 .6/21م :1994 -هـ 1414، 1الناشر: دار الكتبي، ط هـ(794
 397-2/398( ينظر: الشفا في تعريف حقوق المصطفى، القاضي عياض:4)
 .1/253ينظر: الحبائك في أخبار المالئك،االسيوطي: (5)
 .2/175( الشفا بتعريف حقوق المصطفى، القاضي عياض:6)
 .156( أصول الدين، جمال الدين:7)
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ت بيين ه و أن ع م ل ه ك ْفر، ن الن اس ب اْلم ل ك ْين ل ت ْعل يم الّسْحر و  م ن ف اْلم ف ّسر ين أ ّن الل ه ت ع ال ى أْمت ح 
ك ه آم ن  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ييىي  ُّٱٱ:ك ف ر، ق ال الل ه ت ع ال ىعمل به  ومن ت ر 

وتعليمهما الن اس ل ه ت ْعل يم إْنذ ار أ ي  [،102البقرة: ] َّ مي رئزئ ّٰ ِّ ُّ
ه ْوج  اء ي ْطل ب ت ع لُّم ه ال  ت ْفع ل وا كذا ف إن ه ي ف ر ق ب ْين اْلم ْرء و ز  ف ه م ا ف يم ا ، ي ق والن ل م ن ج  رُّ ت ص  و 

م ا ف ْتن ة ي ة و ه ي لغ ْير ه  القول األول وترجيح النتيجة   تووافق، (1)متحاناو  أمرا ب ه ل ْيس ب م ْعص 
 اإلمام ابن عرفة واهلل اعلم.

وجاء من " زوجة آدم عليه السالم حواء" ةأختلف المفسرون في تسميالمطلب الثالث : 
 مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت ُّٱٱ:في قوله تفسير اآلية الكريمة

 .             [35: ]البقرة َّ خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس
 . (2)"كان يكون اسمها حيالمناسب لهذا أن ا" ترجيح ابن عرفة: 

 دراسة األقوال هذا الترجيح 
أنها خلقت من ضلع أدم  االقول االول: سميت حواء ألنها خلقت من شيء حي :أي قصدو 

،و (3)عليه السالم  ومن خالل التتبع واالستقراء ،وقال بهذا: أبن مسعود و ابن عباس
،وابن ( 6)، والبغوي(5)،وأبي حاتم(4)والطبري( ،3)،والسدي(2)،وقتادة(1)،ومجاهد(4)الضحاك

                                                 

 .2/176( ينظر: الشفا في تعريف حقوق المصطفى، القاضي عياض:1)
 .1/257( تفسير بن عرفة، تحقيق حسن المناعي:2)
تأويل القرآن، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن مالب اآلملي، أبو جعفر الطبري )ت: (ينظر: جامع البيان في 3)

، ينظر: تفسير 1/513م:  2000 -هـ  1420، 1هـ( المحقق: أحمد محمد شاكر الناشر: مؤسسة الرسالة، ط310
لشهير بالماوردي الماوردي) النكت والعيون( ، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، ا

بيروت /  -هـ ( المحقق: السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم الناشر: دار الكتب العلمية 450)ت: 
 .3/451، مفاتيح الغيب ، الرازي:82/ 1،المحرر الوجيز مي تفسير الكتاب العزيز، ابن عطية:1/104لبنان:

عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي،  (ينظر : تفسير القرآن العظيم البن أبي حاتم، أبو محمد4)
 -هـ( المحقق: أسعد محمد الطيب الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز 327الحنظلي، الرازي ابن أبي حاتم )ت: 

 .3/852هـ :  1419 - 3المملكة العربية السعودية ط
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وقاله مفسرون كثيرون وهذا القول موافق لترجيح ابن ( 9)،وابن كثير(8)،والقرطبي(7)عطية
 عرفة.
 ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱٹٱُّٱٱٹٱستدلوا على ذلك:او       
 نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٹٱٹٱُّٱٱ[.1النساء:] َّ ٍّ حن  جن يم

ْير  و ٱٱ[.189]األعراف:َّ اك زبمب رب يئ ىئ ل ى اهلل  ع ْن أ ب ي ه ر  ة ، ع ن  الن ب يِّ ص 
: ل م  ق ال  س  ل ْيه  و  ل ٍع، و ا  ن  أ ْعو ج  ش ْيٍء ف ي ))ع  ل ق ْت م ْن ض  ْرأ ة  خ  ، ف إ ن  اْلم  وا ب النِّس اء  و اْست ْوص 

، ا ْل أ ْعو ج  ْكت ه  ل ْم ي ز  ه ، إ ْن ذ ه ْبت  ت ق يم ه  ك س ْرت ه ، و ا  ْن ت ر  ل ع  أ ْعال  وا ب النِّس اء  الضِّ ْست ْوص 
ْيًرا  . (10)((خ 

                                                                                                                         

، وجمل من فنون علومه، أبو محمد مكي بن أبي (الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره، وأحكامه1)
ّموش بن محمد بن مختار القيسي القيرواني ثم األندلسي القرطبي المالكي )ت:  ه( المحقق : الشاهد 437طالب ح 

 .2/127م: 2008 -هـ  1429، 1البوشيخي ، ط
 .76/715(ينظر: جامع البيان، الطبري:2)
 .1/85(تفسير القرآن العظيم، أبي حاتم:3)
 .1/548(جامع البيان ، الطبري: 4)
 .1/85(تفسير القرآن العظيم، أبي حاتم:5)
(ينظر: معالم التنزيل في تفسير القرآن ) تفسير البغوي( ، محيي السنة ، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد 6)

التراث العربي  هـ( المحقق : عبد الرزاق المهدي الناشر: دار إحياء510بن الفراء البغوي الشافعي )ت : 
 .1/82هـ : 1420، 1،بيروت،ط

 .82/ 1(المحرر الوجيز مي تفسير الكتاب العزيز، ابن عطية:7)
(الجامع ألحكام القرآن )تفسير القرطبي(، أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح األنصاري الخزرجي 8)

براه671شمس الدين القرطبي )ت:  القاهرة ،  -يم أطفيش الناشر: دار الكتب المصرية هـ( تحقيق: أحمد البردوني وا 
 .1/301م:  1964 -هـ 1384، 2ط
هـ( 774( تفسير القرآن العظيم  ،أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي )ت: 9)

 .1/234م:  1999 -هـ 1420، 2المحقق: سامي بن محمد سالمة الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع،ط
(رواه بخاري في صحيحه من حديث أبو هريرة رضي اهلل عنه ،كتاب أحاديث األنبياء، باب خلق آدم صلوات 10)

،و رواه المسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي اهلل عنه، 4/133(:3331اهلل عليه وذريته ،رقم الحديث)
 .2/1091(:1468كتاب الرضاع، باب الوصية بالنساء، رقم الحديث)
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وأمرها  تحوي الرجل وتستحمله، فيدخل طوعهاها نأل   ؛سميت حواءالقول الثاني: التسمية 
 .(2)بن منظورا ،(1)أموره وقال بهذا: أبو الحسن مرسي ويسمع منها في أمالب

وابن  ،(3)القول الثالث: جاءت التسمية من شفة حواء تضرب بالسواد: أبو الحسن مرسي
 .(4)منظور

ٱٹٱ: ستدلوا على ذلكاو           ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ َُّّ ٹٱُّٱٱ

 يف ىف يث ىث نث ٹٱٹٱُّٱٱ[ ،189]األعراف:َّ اك زبمب رب يئ
 [.21:الروم]َّ ىن ىليل مل يك ىك مك لك اك يق ىق

لما روى عن ابن عباس سمية حواء  الذي يبدو لي واهلل أعلم: الراجح القول األولالنتيجة 
 زث ُّٱٱة كما في اآلية الكريمة قال تعالى:من نفس واحد (5)ألنها خلقت من شيء حي

 يكمل ىك مك لك اك  ىقيق يف ىف يث ىث نث مث

كما جاء في السنة النبوي   ، عليه السالم(6) دمآ، وأنها خلقت من ضلع [98األنعام: ] َّ
المفصلة  للقرآن الكريم في الحديثين الصحيحين عند البخاري ومسلم في القول االول وهو 

 القول الذي أميل اليه. ما رجحه اإلمام ابن عرفة ،وهو
 الخاتمة

 في تقديم هذا البحث، وقد كان البحث يتكلم عن  يالحمد هلل تعالى الذي وفقن      
  في تفسيره لسورة البقرة في اآليات ه803ت من ترجيحات اإلمام ابن عرفة  أ نموذجات
 تكلمنا عنا في المبحث األول فقد م  أ   ،أنموذجًا جمعًا ودراسة ، 35 ، 30 ، 14،15

                                                 

 هـ ( المحقق: خليل إبراهم جفال458ظر: المخصص، أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي )ت: (ين1)
 .1/125م:1996هـ 1417، 1بيروت ط -الناشر: دار إحياء التراث العربي 

األنصاري الرويفعى منظور ( ينظر: لسان العرب ،محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن 2)
 .4/207هـ: 1414 - 3بيروت ط -ه(ـ الناشر: دار صادر 711ت: ) ياإلفريق

 .1/125(ينظر: المخصص ، أبو الحسن المرسي:3)
 .4/207(ينظر: لسان العرب ،ابن منظور:4)
 .513/ 1( جامع البيان ، الطبري:5)
 .126/ 1،المحرر الوجيز في تفسير الكتاب، ابن عطية:715/ 7(ينظر: جامع البيان ،الطبري: 6)
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من  ترجيحات ةثالث ا في المبحث الثاني فقد أخذنااإلمام ابن عرفة في تفسيره: وأم   منهج
الثاني والراجح مع القول )النتيجة في الترجيح االول وكان  ،سورة البقرة لألمام ابن عرفة

في الترجيح الثاني كانت  ،و[14،15]البقرة:في تفسير ألنه أبين للمعنى اآليتين بالقطع
ْن  راجحال النتيجة  م يع  م ا ي ح طُّ م  ف يع  ع ْن ج  اب ه م  الر  ت ْنز يه  ن ص  يع المالئكة، و  م  ْصم ة  ج  ع 

ال   ئ ك ة م ْؤم ن ون  ف ض  ل ى أ ن  اْلم ال  ْقد ار ه م وأ ْجم ع اْلم ْسل م ون  ع  ل يل  م  م ْنز ل ت ه ْم ع ْن ج  ْتب ت ه ْم و  ء  ر 
م ف ي عصمتهم ورأيت ب ْعض شيوخنا أش ار بأن ال  حاجة  في تفسير بالفقيه إ ل ى اْلك ال 

قال ابن عباس سمية حواء ألنها خلقت  كانت النتيجة  لثفي الترجيح الثاو  ،[ 30: البقرة]
ختيار النتيجة ونرجو من اهلل تعالى التوفيق في ا[ 35:البقرة، في تفسير ]من شيء حي

هذا الشكل ،ونرجو من اهلل أن وقد بذلنا كل الجهد والبذل لكي يخرج هذا البحث في ،
لم  إ ذالفكر، و تكون رحلة ممتعة وشيقة، وكذلك نرجو أن تكون قد أرتقت بدرجات العقل 

ن أخفقت يكن هذا الجهد بالجهد اليسير، فإن وفق ي، فمن أنفس تفمن اهلل عز وجل وا 
ر، وأوصي بدراسة وترجيح بقية سور القرآن الكريم في هذا التفسير وميره من التفاسي

وصل اللهم وسلم وبارك تسليما كثيرًا على معلمنا األول وحبيبنا والحمد هلل رب العالمين، 
  سيدنا محمد عليه أفضل الصالة والسالم .
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his Interpretation of Surat Al-Baqarah in the Verses (14,15), (30), 

(35) . A Sample Collection Study   
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Abstract 

     The weighting between the sayings of the commentators is one of the 

important sciences in the sciences of the Noble Qur’an and its sciences 

that the scholars and commentators took care of to reach the correct 

saying, which is the most correct saying among sayings. It has two topics: 

    The first topic: the approach of Imam Ibn Arafa in his interpretation: 

This study was divided into three demands. The first requirement was: the 

general approach of Imam Ibn Arafa, the general in his interpretation, the 

second request: his approach to the aphorisms and interpretation by 

opinion, and the third request: the sources of Imam Ibn Arafa in his 

interpretation. 

The second topic: Examples of the preferences of Imam Ibn Arafa (d. 803 

AH) in his interpretation of Surat al-Baqarah on three weightings (14,15) 

and [30], [35] collection and study models: This topic was divided into 

three demands: The first requirement: the difference of scholars in the 

endowment And the beginning between the two verses [Al-Baqarah 

15,14], the second requirement: the difference of scholars and 

commentators on how the infallibility of the angels: [Al-Baqarah: 30] The 

third requirement: The commentators differed in naming Eve the wife of 

Adam, peace be upon him, regarding the interpretation of the noble verse 

[Al-Baqarah: 35], Then the conclusion included his most important 

findings. 

  Keyword: Ibn Arafa, the preferences, Al-Baqarah. 
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