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ه( في تفسيره لسورة البقرة في  803نماذج من ترجيحات اإلمام ابن عرفة )ت
 أنموذجًا جمعًا ودراسة.  (119، 11اآليتين)

 ي فارس فاضل موسى الشمر                الحمادي خليل أسماء إبراهيم
   القرآن والتربية اإلسالمية.العراق / جامعة الموصل / كلية التربية للعلوم اإلنسانية / قسم علوم 

 ( 9/5/2021، قبل للنشر  3/2021/ 22قدم للنشر )
 

 ملخص البحث

العلماء   بها  أعتنى  والتي  الكريم  القرآن  علوم  في  المهمة  العلوم  أحد  من  المفسرين  أقوال  بين  الترجيح  إن 

ورة البقرة ، واخترنا  والمفسرين للوصول الى القول الراجح، لذا تداولنا في بحثنا بعض من الترجيحات في س

 الترجيح في تفسير اإلمام ابن عرفة في سورة البقرة، وقسمنا البحث الى مبحثين هما: 

المبحث األول : التعريف باألمام ابن عرفة :وقسمناه الى ستة مطالب هي: المطلب االول: اسمهُ ونسبهُ ومولدهُ  

للعلم: والمطلب الثالث: مذهب اإلم ام ابن عرفة وعقيدتهُ: والمطلب الرابع : وشيوخ  : المطلب الثاني: طلبهُ 

اإلمام ابن عرفة الذين أخذ عنهم العلم  وتالميذهُ: والمطلب الخامس: ثناء العلماء له في العلم واالخالق: المطلب  

 السادس: فقد جمعنا فيه مؤلفاته وسنه وفاته رحمه هللا: 

،  11ه( في تفسيره  لسورة البقرة في اآليتين )803المبحث الثاني : نماذج من ترجيحات اإلمام ابن عرفة)ت 

 ( جمعاً ودراسة : وقسمناه إلى مطلبين هما: 119

   يل  ىل مل  يك  ىك  مك  لك  ُّ   اختالف المفسرين في من نزلت اآلية في قوله تعالى:المطلب األول: 

   حنجن  مم خم  حم  جم  ُّ المراد بالحق في قولة  تعالى: المطلب الثاني:  ، [11]البقرة:  َّ  من

  ثم الخاتمة تضمنت أهم النتائج التي توصل اليها البحث . [. 11٩]البقرة:   َّ  ٰه
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 Examples of Imam Ibn Arafa’s interpretation weightings of 

the two verses 
(no. 11 and no.  119) in Surat Al-Baqarah. Collection and 

study model. 

Asmaa’ Ibrahim Khaleel Al Himmadi     Faris Fadhil Musa Al Shimmary       

assistant professor at university of Mosul/ college of humanitarian sciences 

education /department of Quran  sciences and Islamic education/Iraq 

Summary of the research: 

The science of weighting the explanations of the interpreters is one of the important 

holly Quran sciences that the scholars and interpreters took care of in order to reach 

the most correct interpretation.  

So we discussed in our research some of the weightings in Surat al-Baqarah, and I 

chose the weighting of the interpretations of Imam Ibn Arafa in Surat al-Baqarah, 

and the research was divided into two parts: 

The first part: Introducing Imam Ibn Arafa. And this part is divided it into six topics 

: The first topic: his name, his pedigree and his birth The second topic: his pursuit of 

knowledge. The third topic: the doctrine and creed of Imam Ibn Arafa. The fourth 

topic: The teachers of Imam Ibn Arafa from whom knowledge and his disciples were 

taken, and his students . The fifth topic: the praise of scholars to him in science and 

ethics. The sixth topic: here I collected his books and the date of his death, may God 

have mercy on him. The second part: Examples of the weightings of Imam Ibn Arafa 

(d. 803 AH) in his interpretation of Surat al-Baqarah in the two verses (11 and 119), 

compiled and study: and it is divided into two topics : The first topic: The interpreters 

differed about whom the verse was revealed in the Almighty saying: [Al-Baqarah: 

11] The second topic: what is meant by the “truth/right” in the Almighty saying : 

[Al-Baqarah:  ]119[ . 

Then the conclusion included the most important findings of the research. 
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 المقدمة 

أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده هللا فهو    إن الحمد هلل نحمده ونستعينه و نستغفره ونعوذ باهلل من شرور
المهتد ، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ، وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له وأشهد أن محمدا عبده  

 ورسوله.

ن الكريم، فهو الكتاب المبين، والسراج المنير وحجة هللا على العالمين،  آفإن أشرف العلوم وأجلها العلم بالقر 
به    واالعتناءالذي أنزله على نبيه محمد صلى هللا عليه وسلم، ولهذا أهتم الصحابة رضوان هللا عليهم بحفظه  

، وسار على نهجهم كثير من العلماء، فبينوا علومه، وقراءاته وتفسيره، وقد ظهرت تفاسير  وتأويلهوبتفسيره وبيانه  
مغاربة الذي ظهر في القرن التاسع ، إذ سطر تفسيرا  كثيرة ، ومنها ما سطره العالمة ابن عرفة، أحد أئمة ال

ده  و لكتاب هللا تعالى؛ اشتهرت رواياته وتنوعت علومه وفنونه، بالتفسير والنحو واللغة والفقه وبيان المعاني لوج
 شافيا كافيا، فهو كنوز العلوم والحكمة والثمرة الناضجة المثلى .

لهذا كان عنوان  أن يكون في جانب الترجيحات ،  ناختر امنه  ليلة  قخدم هذا التفسير ولو في جزئية  نأن    نافرأي
  ( 119،  11ه( في تفسيره لسورة البقرة في اآليتين)803نماذج من ترجيحات اإلمام ابن عرفة )ت   )بحثنا

لهذا العنوان أن الدراسات فيه قليله، وكثرة الخالفات في تفسير اآليات،   ناختيار اوسبب      (أنموذجًا جمعُا ودراسة
  ا ، وقد بين   قارنها مع اقوال المفسرين،  نابن عرفه في تفسيره و اإلمام  جمع ترجيحات  ن من  خالل هذا العنوان سو 

اليها البحث والتوصيات، و كان البحث  التي توصل    أن البحث يكون من مبحثين وخاتمة تتضمن أهم النتائج 
مع الكبير للطبري ، وتأويالت أهل  متضمن على كثير من أقوال المفسرين  ومن كتب التفسير ، مثل :الجا

من كتب التفسير اللذين سبقوا اإلمام ابن عرفة    عديد السنة ،الماوردي، وتفسير القرطبي ، وتفسير الواحدي، و 
 . رحمة هللا 
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 ة المبحث االول: التعرف باإلمام ابن عرف

 المطلب االول :اسمه ونسبه ومولده 

ولد في قرية  لورغمة  جنوب ،    (2) تونسي  ال  (1)   ، وكنيته أبو عبد هللااسمه محمد بن محمد ابن عرفه الورغمي
ونشأ في بيئة صالحة واسرة فاضلة محبة  ،(3)في ليلة السابع والعشرين من شهر رجب    (هـ716)تونس في سنة  

   في     ،حيث كان والده من العلماء الصالحين ه العالم الزاهد المعروف بالتقوى للعلم لم تكن متعالية في ظل والد 
هـ 748وأقام والده في مدينة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص على نهج الصالحين ،والسلف الماضين وتوفي سنة  ،(4) ذالك الوقت 

 . (5) ودفن في البقيع 
  المطلب الثاني : طلبه للعلم 

 ،وأخذ عنومما اثر عن والده , (6) به تعليمه من خالل البيت على يد والده الودي آشي أكان اول ما بد 

 
،  1ط   هـ(،108٩عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد الَعكري الحنبلي )ت:  ،  ينظر: شذرات الذهب في أخبار من ذهب(1) 

()ا ، ٩/61دار ابن كثير، دمشق ، بيروت :  بفتح الواو وتسكين الراء، وفتح عينها المعجمة، وكسر الميم ،نسبه الى بالد  لَوْرَغم ِّيُّ
المغرب)قبيلة هوارة(، التي نسب اليها العالمه ابن عرفة المالكي، وينظر: ذيل اللباب في تحرير االنساب، شهاب الدين احمد بن  

   .235ية وتحقيق التراث والترجمة، اليمن:،مركز النعمان للبحوث والدراسات اإلسالم 1هـ( ، ط1086احمد العجمي،)ت: 
 .1/15، دار الكتب العلمية ، بيروت :1هـ( ، ط857( ينظر: شرح طيبة النشر في القراءات العشر، محب الدين النويري، )ت:  2)
لقاهرة: هـ( ،.دار التراث للطبع والنشر، ا 7٩٩( ينظر: الديباج المذهب في معرفة اعيان علماء المذهب ،ابن فرحون ،)ت:  3)
، الدار البيضاء   1هـ( ، ط  830، وينظر: نكت وتنبيهات في تفسير القران المجيد، ابو العباس البسيلي التونسي، )ت2/331
التاسع ،شمس الدين السخاوي،)ت:    1/81: هـ(، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت ٩02وينظر: الضوء الالمع ألهل القرن 
 . 22٩/ 1هـ( لبنان / صيدا: ٩11طبقات اللغويين والنحاة، جالل الدين السيوطي)ت   ، وينظر: بغية  الوعاة  في240/٩:
وينظر: الديباج  ،241هـ(، ط ،مكتبة ابن تيمية ،محمد ابن محمد الجزري:  833وينظر: غاية النهاية في طبقات القراء،)ت:   (4)

 . 2/333المذهب في معرفة اعيان علماء المذهب ،ابن فرحون:
 . 333/ 2باج المذهب في معرفة اعيان علماء المذهب، ابن فرحون :( ينظر: الدي5)
 . ٩/241الضوء الالمع ألهل القرن التاسع، السخاوي  :  ينظر: (6)
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ه(  756،لم يتولى سوى منصب اإلمام سنة )(1)العلماء والشيوخ ، العلوم الفقهية واللغوية ودرس النحو والفقه
ولم    (2)جويد  والقراءات ه( بجامع الزيتونة ، وكان انقطاعه لالنشغال بالعلم والتصدر للت772والخطبة سنة ) 

 . ( 3  ) يفارق مجالس العلم اال ايام مرضه
 المطلب الثالث: مذهب وعقيدة اإلمام ابن عرفة: 

عن الفقيه القاضي أبي عبد هللا    روى عرف اإلمام ابن عرفة بالمذهب المالكي ،  اوال: مذهب اإلمام ابن عرفة:
 . (4)والفتوى في المذهب له )المالكي(بن عبد السالم وسمع عليه موطأ مالك وتفرد بشيخوخة العلم 

ويظهر لنا    (5)لقد وقفت على آيات كثيرة جاء فيها االيمان فعرفها بالتصديق    عقيدة اإلمام ابن عرفة:  ثانيا:
 ( . 6) ان ابن عرفة اشعري العقيدة ، من خالل تفسيره صفات هللا تعالى وهللا اعلم

 شيوخ وتالميذ اإلمام ابن عرفة:  :الرابع المطلب
 شيوخ اإلمام ابن عرفة: اوال :

تخرج اإلمام ابن عرفة على يد علماء عظماء، وتتلمذ على يدهم، و أول العلماء الذين اخذ عنهم العلم والده 
 ( 7) في اخراج عالم لالمة كاإلمام ابن عرفه هم. االوادي اشي رحمه هللا ، ومن شيوخه الذين ساهمو 

 
، وينظر الهداية الكافية الشافية لبيان حقائق اإلمام ابن عرفة الوافية  214/ 2  ( ينظر: غاية النهاية في طبقات القراء، الجزري : 1)

، الناشر:  1هـ( ، ط 8٩4)شرح حدود ابن عرفة للرصاع(  محمد بن قاسم األنصاري، أبو عبد هللا، الرصاع التونسي المالكي )ت:  
 . 241/ ٩ ، و ينظر: الضوء الالمع ألهل القرن التاسع، السخاوي:62المكتبة العلمية: 

، وينظر: شجرة النور الزكية في طبقات المالكية  333/ 2(  ينظر: الديباج المذهب بمعرفة أعيان المذهب ، ابن فرحون،:  2)  
 .   327، دار الكتب العلمية، لبنان ، : 1ه(، ط1360محمد بن محمد بن عمر بن علي ابن سالم مخلوف )ت: 

ابا بن أحمد بن الفقيه الحاج أحمد بن عمر بن محمد التكروري التنبكتي السوداني، ( ينظر نيل االبتهاج بتطريز الديباج، أحمد ب3)
  .46٩ليبيا ، : -، دار الكاتب، طرابلس 1هـ( عناية وتقديم: الدكتور عبد الحميد عبد هللا الهرامة، ط 1036أبو العباس )ت: 

نظر: الشجرة النور الزكية في الطبقات المالكية، ابن  ي  ، 331/ 2( ينظر: الديباج المذهب بمعرفة أعيان المذهب، ابن فرحون :4)
 .  1/326مخلوف :

هـ( المحقق: جالل  803( ينظر: تفسير ابن عرفة، محمد بن محمد ابن عرفة الورغمي التونسي المالكي، أبو عبد هللا )ت:  5)
 . 277،3/12ـ -1:2/67لبنان ،ط -األسيوطي دار الكتب العلمية، بيروت 

 . 3/12-2/137سه:( ينظر :المصدر نف6)
 . ٩/240(ينظر: الضوء الالمع ألهل القرن التاسع، السخاوي : 7)
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ين    ه(:749)ت  آشيالوادي   ُمَحمَّد بن َجابر بن ُمَحمَّد بن َقاسم بن ُمَحمَّد اْلَوادي آشي األندلسي شمس الد 
ي   ، َأبِّيه   ه(673  )اْلَمالِّكِّي ولد سنة ،الت ونسِّ اْلَمالِّكِّيَّة َوسمع من  َرة بتونس وتفقه على َمْذَهب    فِّي ُجَماَدى اآْلخِّ

يثَعارًِّفا بالنحو واللغة وا  َوَكانَ   والكثير من المشايخ، ورجاله، والفقه وأصوله وسمع منه ابن عرفه صحيح    ْلَحدِّ
القشيري، رسائل  و  ومسلم  وصحيح  سنة    البخاري  األول  ربيع  شهر  فِّي  تونس  فِّي  فِّي    ه(74٩)ت َفَماَت 

 (1) .الطَّاُعون 

ابن سلمة )ت يكنى أبو عه(:  749محمد  الفقيه،   وهو محمد بن محمد بن سلمة االنصاري،  بد هللا ،وهو 
ض عليه، وحرز الرواية أخذ عنه اإلمام ابن عرفة التونسي المالكي ، الفقه، والقراءات السبعة ، وعر المقرئ  

 .(2) ، واالسرار العقلية،  وقرأ عليه وسمع منه بعض الكتب واعطاه اجازة في جميع مروياتهاالماني، الجزولية 

اَلم الهواري   ه(:749ابن عبد السالم )ت ي الجماعة  ،  المالكي   أبي عبد هللا ُمَحمَّد اْبن عبد السَّ اْلَفقِّيه الَقاضِّ
  ، األصول والعربية وعلم الكالم    كان إمامًا عالمًا حافظًا متفننًا في علموالمحقق المشهور    بتونسشيخ االسالم  

يب   الحجة عالمًا بالحديث له أهليه الترجيح  فصيح اللسان صحيح النظر قوي    في تونس  اْلمدرس،اْلُمْفتِّي  ،اْلَخطِّ
وشرح مختصر بن الحاجب الفقهي شرحًا حسنًا  مؤلفات اهمها:  وله، بين األقوال لم يكن في بلده في وقته مثله

، وديوان القشيري ،الزم ابن عرفه الشيخ الى أن  انتفع به الناسحيث     وضع عليه القبول فهو أحسن شروحه  
 .(3) توفاه هللا بالطاعون 

 
، وينظر: غاية النهاية في طبقات القراء، الجزري  301،  2٩٩/ 2الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب، ابن فرحون:  ينظر:(1)
 .5/152،153في اعيان المئة الثامنة، ابن حجر العسقالني: الكامنة، وينظر: الدر 2/243:
:  ، وينظر: نيل االبتهاج بتطريز الديباج، التنبكتي2/331(ينظر: الديباج المذهب في معرفة اعيان المذهب ، ابن فرحون:  2)

ينظر: كشف  ،٩/240القرن التاسع :  ألهل،وينظر: الضوء الالمع  20٩، وينظر :شجرة النور الزكية ، محمد مخلوف:402،403
الظنون عن أسامي الكتب والفنون، مصطفى بن عبد هللا كاتب جلبي القسطنطيني المشهور باسم حاجي خليفة أو الحاج خليفة  

 .  246دار إحياء التراث العربي، ودار العلوم الحديثة، ودار الكتب العلمية:  ه( الناشر: مكتبة المثنى ،بغداد1067)ت: 
، دار  1هـ( ، ط862(ينظر: برنامج المجاري، أبو عبد هللا محمد بن محمد بن علي بن عبد الواحد المجاري األندلسي )ت:  3)

االسالمي   ،  -الغرب  الطبعة:  لبنان  معرف13٩بيروت/  في  المذهب  الديباج  وينظر:  فرحون:  ،  ابن  المذهب،  علماء  اعيان  ة 
، وينظر: غاية النهاية في طبقات القراء، الجزري    406،407التنبكتي:    ، وينظر: نيل االبتهاج بتطريز الديباج ،2/330،331
:2/214 . 
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الحباب )ت اْلمَعافِّرِّي   ه(:749ابن  اْلحباب  بن  بن عمر  ْيخالتونسي،    ُمَحمَّد  البارع واالصولي    الشَّ والعالمة 
والنحو    اخذ عنه اإلمام ابن عرفة  الجدلالشهير َأُبو عبد هللا  و   اْلَكاتِّب والنحوي والمتفنن و اْلَفقِّيه  والجدلي المحقق و 

والمنطق ومن مؤلفاته ، تقيد على معرب ابن عصفور و نقل منه فيه الجمال ابن هشام في التسهيل، واختصار  
 (1)العالم.

ْيخ اْلَفقِّيه اْلمدرس  يسونُمَحمَّد بن َهاُرون اْلكَِّنانِّي الت  ه(:  750محمد بن هارون الكناني )ت   اإلمام العالمة   الشَّ
والفرعي    األصليالحاجب    ، له تأليف كشرح مختصر ابن  ،  َأُبو عبد هللا  نيتهك  لذهب اهدي  جتالحافظ أحد م

واصوله    إمام في الفقه،ابن عرفة  اإلمام  تولى القضاء بغير تونس، أخذ عنه    و ،  واختصار المثبطة في قدر ثلثها
  بالزالج بتونس   ودفن،    الدينية والمطارف  حللالالمعارف ومعلم االعالم    ، علم من أعالموعلم الكالم وفصوله

(2). 

 ثانيا: تالميذ اإلمام ابن عرفة:

كان اإلمام العالمة ابن عرفة ذا جد واجتهاد ونشاط في نشر العلم وهذا مايفسر كثرة عدد تالميذه ، حيث تخرج  
 ( 3) على يد اإلمام ابن عرفة عدد من طالب العلم الذين نبغوا بعد اإلمام واصبحوا منبرا للعلماء المشاهير ،   

ومن اشهر تالميذ اإلمام ابن عرفة  الذين   وكان تالميذه يفضلونه على غيره ويختارون دروسه من بين مجالس ،
 : الزموا اإلمام وتبنوا مكانته وورثوا علمه واقتدوا بأثره هم 

وهو عيسى بن أحمد بن محمد، المعروف بالغبريني التونسي،   ه(:815عيسى بن أحمد الغريني التونسي: )ت
دي المحدث، قاضي الجماعة، العالم، الحافظ ،المجتهد في المذهب ،نشأ بتونس وهو من كبار علماء أبو مه

 
رة النور  ، وينظر: شج145، وينظر: نيل الديباج بتطريز الديباج، التنبكتي : 144( ينظر: برنامج المجاري، عبد الواحد :1)

 . 20٩الزكية في الطبقات المالكية ، ابن مخلوف: 
،وينظر: نيل االبتهاج بتطريز الديباج، التنبكتي  454،453( ينظر: الديباج المذهب في معرفة اعيان المذهب، ابن فرحون:2)
 .  211كية، ابن مخلوف :، وينظر: شجرة النور الزكية في الطبقات المال145، وينظر برنامج المجاري، عبد الواحد:  408،40٩:
 . 172/ 7، وينظر: األعالم ، الزركلي: 241/ ٩ينظر: الضوء الالمع لألهل القرن التاسع، السخاوي:  (3)
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فقهاء المالكية، وأخذ عن اإلمام ابن عرفة وهو من أكبر أصحابه وأعظمهم قدرا واجلهم، ولي  اإلمامة في جامع  
بن ناجي بما هو معناه: هو من يحفظ  الزيتونة بعد اإلمام ابن عرفة ، وولي القضاء في تونس، قال  تلميذه ، أ 

المذهب بال مطالعة ،وما رأيت اصح منه نقال ،وال أفضل منه ذهنا، وال أعدل وأنصف منه، أخذ عن اإلمام  
أبن عرفة وغيره, ومنهم: أبو ناجي وابو زيد الثعلبي وغالب تالميذ متأخري اإلمام ابن عرفة، وكانت وفاته في  

 (1)ه(.815ربيع الثاني سنة )ت 

 ه(: 827محمد بن الخلفة األبي المالكي التونسي )ت
محمد بن الخلفة األبي ابو عبد هللا المعروف باألبي، التونسي المالكي، الوشتاني، االصولي العالمة الفقيه عالم  

ة  بالحديث والمتفنن في الرواية، وأخذ علمه عن العلماء منهم : اإلمام ابن عرفة اشتهر في حياته بالتقدم والمهار 
في الفنون وكان من اصحابه ومحققيهم ووصفه اإلمام ابن عرفة بالفهمه وعقله ، ووصفه أبن حجر العسقالني  

 .(2) بعالم المغرب واألصولي ومن تالميذه ،أبي زيد الثعلبي، وأبن ناجي
الفقيه ،  أبو العباس ، بن عمر بن أحمد البسيلي،  اإلمام ،المفسر ،    ه(:830أحمد بن محمد البسيلي)ت  

وهو من أهل مسيلة ، سافر الى تونس ، وأخذ العلم عن اإلمام أبن عرفة ، له مؤلفات وهي : تقيد في التفسير  
عن اإلمام ابن عرفة وفيه فوائد مهمة ,ونكت وهناك قصة مذكورة في نيل االبتهاج بتطريز الديباج وحضر عند  

 . ( 3)ه785اإلمام ابن عرفة سنة  
 . اء العلماء عليهالمطلب الخامس : وثن

 :فهمه  قد أكتسب اإلمام ابن عرفة المناصب العلمية المرموقة وأشتهر بالتقوى و بغزارة علمه و

 
  243،وينظر: شجرة النور الزكية في الطبقات المالكية، ابن مخلوف :   243(ينظر: نيل االبتهاج في تطريز الديباج، التنبكي :1) 

  –مؤسسة نويهض الثقافية ، بيروت  من صدر االسالم حتى العصر الحاضر،    -   عادل نويهض ،، ينظر: معجم أعالم الجزائر
 .  2:250لبنان ،ط

،وينظر:شجرة النور الزكية في الطبقات المالكية، ابن مخلوف  260،2570( ينظر: نيل االبتهاج بتطريز الديباج، التنبكي:  2)
:264 . 
من صدر    ،عادل نويهض، معجم أعالم الجزائر،  6/361( ينظر: شجرة النور الزكية في الطبقات المالكية، ابن مخلوف:  3)

وينظر: معجم المؤلفين عمر بن رضا بن محمد راغب ،  227,وينظر: األعالم / للزركلي:  2٩٩: م حتى العصر الحاضراإلسال
 . 2/85لمثنى ،بيروت، دار إحياء التراث العربي بيروت:هـ( ، مكتبة ا1408بن عبد الغني كحالة الدمشق )ت: 
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 .  (1) "ولم تزل الحجاج ترد علينا بأخباره السارة  ،ولم أر مغربيا أفضل منه  :"هـ(383 ت)ي ابن الجزر  قال

 . (2) دينا، وخيرا :كان ه(852قال ابن حجر العسقالني)ت 

شيخ اإلسالم بالمغرب، واشتغل وتمهر بالفنون، وأتقن المعقول إلى أن صار إليه  "  وقال ابن حجر العسقالني
 . (3) "المرجع في الفتوة ببالد المغرب، وكان معظمًا عند السلطان فمن دونه مع الدين المتين والخير والصالح

  وبرع في األصول،والورع والز هد،    العبادة، أشتهر باإلسالم بالمغرب شيخ  :"  هـ(1089:  ت)(4) قال ابن عماد
  واالفتاء،   ل بالعلم اغتمالزما للش  ،و كان  والحساب   والبيان والفرائض   والعربية والمعانيه، والفقه والتفسير  فروعو 

 .(5)بعلمه"رحل إليه الناس وانتفعوا 

وانتفعوا بِّهِّ  العلم    ورع مالزما لإلشغال بِّاْلعلمِّ َرحل النَّاس إَِّلْيهِّ َوأخُذوا َعنُه كان  "    :ه( 1396قال السخاوي )ت
َوَكاَن    ،َكاَنت اْلَفْتَوى َتأتيه من َمَساَفة شهر،حيث    لغزارة علمه  المرجوع إَِّلْيهِّ فِّي اْلَفْتَوى بِّبِّاَلد اْلمغرب ،حيث كان  

يث َواْلَفتْ  َهات  وكان صاحب َ   َوى اَل يمل من التدريس وإسماع الَحدِّ اَلح والتوسع فِّي اْلجِّ ين المتين َواْلَخْير َوالصَّ الد 
ْحَسان للطلبة َمَع إخفائه لَذلِّك  . (6)"والتظاهر بِّالنْعَمةِّ فِّي مأكله وملبسه واإلكثار من التََّصدُّق َواإْلِّ

 
 . 243/ 2( ينظر: غاية النهاية في في طبقات القراء ،الجزري : 1)
 . 62/ ٩( ينظر: شذرات الذهب في أخبار من ذهب، ابن عماد:2)
 ه(ـ 852: ( ينظر: إنباء الغمر بأبناء العمر، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني )ت3)
 . 1٩2لجنة إحياء التراث اإلسالمي، مصر:/ -المحقق: د حسن حبشي ، المجلس األعلى للشئون اإلسالمية  
، كثير االطالع، من مؤلفاته 4) َماد( أحمد بن يوسف بن عبد النبي، أبو العباس، يكنى :بن عماد ، الفقيه الشافعي  ()ابن العِّ

سر المستبان مما أودعه هللا من الخواص في أجزاء الحيوان والتبيان في آداب حملة  ،التعقبات على المهمات وشرح المنهاج و ال
 . 184/ 1القرآن ، ومنظومة في  العقائد و المعفو ات في الفقه، منظومة تائية وشرحها، و الذريعة، ينظر األعالم، للزركلي:

 . ٩/62،61( ينظر: شذرات الذهب في أخبار من ذهب، ابن عماد : 5)
. )السخاوي( علي بن محمد بن عبد الصمد الهمداني   ٩/242(  ينظر: الضوء الالمع  ألهل القرن التاسع، السخاوي: 6)

المصري الشافعي  ، كنيته "أبو الحسن"، عالم بالقراءات واألصول واللغة والتفسير، وله نظم ،أصله من صخا )بمصر( سكن  
 . 4/332ح المفصل للزمخشري، ينظر: األعالم ،الزركلي: دمشق، وتوفي فيها، ودفن بقاسيون، ومن كتبه  "شر 
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 مؤلفاته ووفاته اإلمام ابن عرفة:  المطلب السادس : 
 :اوال: مؤلفاته 

  (1) اخرى لتالميذ اإلمام ابن عرفه ثالثة نسخ  فيه  ،التفسير وعلوم القرآن الكريم: "تفسير اإلمام ابن عرفة"في   

النحو  في النحو: "له كتاب مختصر في ،و (3)، وهو ال يوجد مفقود (2) نظم في قراءة يعقوب"" في القراءات: له:و ،
وهو مجموع    :المبسوطوكتاب  ،(5  )"في الفقه  وله "المختصر الفقهي" او" المختصر الكبيرو   (4  )مفقودا"  اليزال

 ( .7  )وفي العقيدة: له "مختصر الشامل "في علم التوحيد والكالم(6 )في الفقه جمع فيه أحكام المذهب المالكي

   ثانيا: وفاته 

عاًما إال نحو شهرين، وتصدق قرب موته    87فعمره  ه( 803)ت   جمادى األولى عام  1٩توفى يوم الثالثاء   
تركته   قدر  وكان  كثير،  ودرهم    18بمال  وحلى  عين  بين  ما  دنانير  ذهًبا  وطعاموكتب ألًفا  مجاب    ،  وكان 

 
ه( ، تحقيق دكتور حافظ عبد الرحمن محمد خير ، دبي االمارات  803(ينظر: المختصر الفقهي، محمد بن عرفة الورغمي )ت1)

 . 4المتحدة ، مؤسسة الحبتور:
لقراء العشرة، أخذ القراءة عن سالم الطويل  (هو يعقوب بن إسحاق  ابن زيد الحضرمي  ابو محمد، أمام اهل البصرة، احد ا 2)

سنة، ينظر: إنباه الرواة على   83ه( ذي الحجة، وبلع عمره  205وغيره وقرأ عنه  عمر السراج وكعب ابن ابراهيم وتوفي سنة )
ظر غاية  ، وين51/ 4: 1هـ( المكتبة العنصرية، بيروت ط646أنباه النحاة، جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف القفطي )ت: 

 . 8/1٩5، وينظر: االعالم ، للزركلي :  338- 336النهاية في طبقات القراء، الجزري : 
، 1ه( ، تحقيق دكتور، تحقيق د .سعيد سالم و د. مسعود الطوير، ط803(المختصر الفقهي، محمد بن عرفة الورغمي )ت3)

بن حجر العسقالني :   ،  إنباء الغمر بأبناء العمر  :، وينظر25دار المدار اإلسالمي، دار الكتب الوطنية، بنغازي، ليبيا، ط:
2/1٩4 . 
  64أبي عبد هللا محمد االنصاري، تحقيق ، محمد العنابي ، دار الكتب تونس ، المكتبة العتيقة ،    (ينظر: فهرست الرصاع ،4)

 .81نهج جامع الزيتونة ، تونس:
 .   1/46٩( ينظر: نيل االبتهاج بتطريز الديباج، التنبكي:5)
 . ٩/241(ينظر: الضوء الالمع ألهل القرن التاسع، السخاوي : 6)
 . 5ق :دكتور حافظ عبد الرحمن:تحقي ( المختصر الفقهي،7)
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  14َماَت فِّي  وقيل(  2)بتونسه(  303  )ت من جمادى اآلخرة سنة  24ليلة    وفي الخميس، وقيل توفي  (1)الدعاء
َرة بتونس  .(3)  ُجَماَدى اآْلخِّ

،  11)  ه( في تفسيره لسورة البقرة في اآليتين803نماذج من ترجيحات اإلمام ابن عرفة )ت  المبحث الثاني :
 بحث من مطلبين :موتضمن هذا ال أنموذجًا جمعُا ودراسة (119

 ىل  مل يك ىك مك لك ُّ   :في من نزلت في قوله تعالى  أختلف المفسرون في تفسير اآلية  المطلب االول:  

 .   [11]البقرة:  َّمن  يل

 ". (4) "هذا القول واقع فيما مضى ، ودائم في المستقبلظاهر  ابن عرفة: "ترجيح  
  دراسة االقوال في هذا الترجيح

صلى هللا عليه وسلم وسيكونون في المستقبل، جمع بين القول األول هم المنافقون في عهد النبي    :ألولا  القول
      .   ،وهذا القول موافق لقول ابن عرفة(7)شهاب الدين أحمد ،و (6) ابن عطية،و (5) الطبري  وقال بهذا: :والثاني

 
 . ٩/241الضوء الالمع ألهل القرن التاسع، السخاوي :  ، ينظر:1/46٩( ينظر: نيل االبتهاج بتطريز الديباج، التنبكي:1)
 . 243( ينظر: غاية النهاية في طبقات القراء، ابن الجزري:2)
 . ٩/241(الضوء الالمع ألهل القرن التاسع، السخاوي : 3)
هـ( المحقق: د.  803تفسير اإلمام ابن عرفة محمد بن محمد ابن عرفة الورغمي التونسي المالكي، أبو عبد هللا )ت: ( ينظر: 4)

 . 142- 1/141:تونس -،مركز البحوث بالكلية الزيتونية 1حسن المناعي، ط 
الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين   نواهد األبكار وشوارد األفكار = حاشية السيوطي على تفسير البيضاوي  ، عبد( ينظر: 5)

 . 1/3٩3:رسائل دكتوراة( 3كلية الدعوة وأصول الدين المملكة العربية السعودية )  -هـ( ، جامعة أم القرى ٩11السيوطي )ت: 
المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية األندلسي   ( ينظر6)
 . ٩3/  1: بيروت –دار الكتب العلمية ،1طهـ( المحقق: عبد السالم عبد الشافي محمد،  542لمحاربي )ت: ا
ى ( ينظر: 7) ى وكَِّفايُة الرَّاضِّ َنايُة الَقاضِّ َهابِّ َعَلى تْفسيرِّ الَبيَضاوِّي، اْلُمَسمَّاة: عِّ يُة الش ِّ َعَلى تْفسيرِّ الَبيَضاوي، شهاب الدين   َحاشِّ

 .1/327:بيروت –هـ(،  دار صادر 106٩أحمد بن محمد بن عمر الخفاجي المصري الحنفي )ت: 
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 ( 2)أبو عاليةو (1) عباس  وأبن  أنها في المنافقين في عهد النبي صلى هللا عليه وسلم: وقال بهذا::  الثانيالقول  

  السمرقندي ،و (5)رجحها الطبري و اجماع أهل الحجة من أهل التأويل،و   (4) مقاتل،و   (3) بن أنس  الربيعمجاهد و  
 ،(11)الجوزي ،و (10)البغوي ، و (٩) الراغب األصفهاني،و (8)السمعاني،،و (7) أبي زمنين،و (6)

 
تفسير الماوردي ) النكت والعيون( ،أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي   ( ينظر1)

 . 1/74:بيروت / لبنان -ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم،  دار الكتب العلمية  هـ(،المحقق: السيد450)ت: 

تفسير القرآن العظيم البن أبي حاتم، أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي، الحنظلي، الرازي ( ينظر:  2)
،  3:1/45المملكة العربية السعودية ط  -مصطفى الباز  ه( المحقق: أسعد محمد الطيب: مكتبة نزار  327ابن أبي حاتم )ت  

توزيع  دار المآثر للنشر وال،  1ط  ،موسوعة الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور، أ. د. حكمت بن بشير بن ياسين    ينظر:
 . 110/ 1ة:المدينة النبوي -والطباعة 

 . 1/٩8(ينظر: النكت والعيون ،الماوردي:3)
هـ( المحقق: عبد هللا محمود  150تفسير مقاتل بن سليمان  أبو الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير األزدي البلخى )ت:  ( ينظر:  4)

 . 8٩/ 1:1بيروت  ط -شحاته الناشر: دار إحياء التراث  
ه(  310جامع البيان في تأويل القرآن، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب اآلملي، أبو جعفر الطبري )ت:  ( ينظر:  5)

 . 28٩/ 1: 1ط،المحقق: أحمد محمد شاكر ،  مؤسسة الرسالة 
 . 27/ 1:هـ(373: تأبو الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي ) ،بحر العلوم  ( ينظر:6)
ير القرآن العزيز ،أبو عبد هللا محمد بن عبد هللا بن عيسى بن محمد المري، اإللبيري المعروف بابن أبي َزَمنِّين تفس ( ينظر:  7)

مصر/ القاهرة    -محمد بن مصطفى الكنز ،الفاروق الحديثة    -ه( المحقق: أبو عبد هللا حسين بن عكاشة  3٩٩المالكي )ت:  
 . 1:1/122ط
 ر، منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزى السمعاني التميمي الحنفي ثم الشافعي    تفسير القرآن  أبو المظف( ينظر:  8)

   .1/4٩: ،1السعودية ط - ه( المحقق: ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم   دار الوطن، الرياض 48٩)ت
: المقدمة  1هـ( جزء  502ب األصفهانى )ت:  تفسير الراغب األصفهاني ،أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغ( ينظر:  ٩)

 . 1/100: 1ط، جامعة طنطا -وتفسير الفاتحة والبقرة تحقيق ودراسة: د. محمد عبد العزيز بسيوني ، كلية اآلداب  
محيي السنة ، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء   معالم التنزيل في تفسير القرآن =تفسير البغوي ،( ينظر:  10)

 .  1/88:،1ط ،بيروت–هـ( المحقق : عبد الرزاق المهدي ،دار إحياء التراث العربي 510البغوي الشافعي )ت :  
المحقق:   ه(،5٩7زاد المسير في علم التفسير  جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي ،)ت ( ينظر: 11)

 .  1:1/33بيروت ط -عبد الرزاق المهدي الناشر: دار الكتاب العربي 
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 ولقد ذكر هذا التفسير في الكثير من المفسرين.،(4) ابن كثير،و (3)النسفي،و (2) بن عبد السالمز الع، و  (1)الرازي و  

 . (5)سليمان الفارسي وقال بهذا::لم يأتوا بعد، وسيكونون في المستقبل المنافقون   هم :الثالث القول

                                                                                          :     ناالنتيجة والذي يبدو ل
وما رجحه وفسره الصحابة والتابعين التابعين وأكثر المفسرين أميل لقول ابن عباس ومجاهد   ناوالذي يظهر ل

 . (6) رضي هللا عنهم وارضاهم جميعًا، وهو أنها نزلت في المنافقين في عصر النبي صلى هللا عليه وسلم

 ]البقرة:   َّ ٰه  خم حم جم  ُّ   أختلف المفسرون في المراد بالحق في قوله تعالى:المطلب الثاني : 

11٩]  . 
 

 
( ينظر: مفاتيح الغيب = التفسير الكبير، أبو عبد هللا محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين  1)

 . 306/ 3:2بيروت، ط –هـ ( ،دار إحياء التراث العربي 606الرازي خطيب الري )ت: 
( ينظر: تفسير القرآن )وهو اختصار لتفسير الماوردي( المؤلف: أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السالم بن أبي القاسم  2)

  - ه( المحقق: الدكتور عبد هللا بن إبراهيم الوهبي، دار ابن حزم  660بن الحسن السلمي الدمشقي، الملقب بسلطان العلماء )ت:  
 .  1:1/13بيروت،ط

ينظر: تفسير النسفي )مدارك التنزيل وحقائق التأويل( أبو البركات عبد هللا بن أحمد بن محمود حافظ الدين النسفي )ت:    (3)
 . 1/50هـ ( حققه وخرج أحاديثه: يوسف علي بديوي راجعه وقدم له: محيي الدين ديب مستو ، دار الكلم الطيب، بيروت ،ط:710

 ه( 774و الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي )ت: ( ينظر: تفسير القرآن العظيم،  أب4)
 . 1:1/181بيروت ط -المحقق: محمد حسين شمس الدين الناشر: دار الكتب العلمية، منشورات محمد علي بيضون 

الطبري:5) البيان،  جامع  ينظر:  حاتم:1/287(  أبي  :ألبن  العظيم  القرآن  تفسير  وينظر:  النكت  1/45،  وينظر:   ،
،وينظر: تفسير الراغب األصفهاني 1/٩3، وينظر: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ابن عطية:74/ 1والعيون،الماوردي:

،وينظر: الدر المنثور ،عبد الرحمن بن أبي بكر، 1/٩1ظيم  ،أبن كثير:،وينظر: تفسير القرآن الع1/100،الراغب األصفهاني :
، وينظر: فتح القدير، محمد بن علي بن محمد بن عبد  1/77بيروت :  –هـ( الناشر: دار الفكر  ٩11جالل الدين السيوطي )ت:  
، وينظر: أنوار التنزيل 1:1/51دمشق، بيروت ط  - ه( ، دار ابن كثير، دار الكلم الطيب  1250هللا الشوكاني اليمني )ت:  

هـ( المحقق: محمد عبد الرحمن 685وأسرار التأويل  ناصر الدين أبو سعيد عبد هللا بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي )ت:  
 .  3٩3/ 1، وينظر: نواهد االبكار وشوارد األفكار،السيوطي:1:1/46بيروت ،ط -المرعشلي الناشر: دار إحياء التراث العربي 

   . 1/74النكت والعيون ، الماوردي: ظر:( ين6)



2022(، لسنة 3، العدد )18جملة أحباث كلية الرتبية األساسية ، اجمللد   

College of Basic Education Researchers Journal. ISSN: 7452-1992 Vol. (18), No.(3), (2022) 

 

157 

 

 
 ترجيح ابن عرفة:  
ويبدو أنه القرآن، ألن من أهم المعجزات هو القرآن الكريم الذي أنزل هللا   (1)الظاهر أن المعجزات هي المراد"” 

 تعالى على النبي صلى هللا عليه وسلم.
 في هذا الترجيح:  لدراسة األقوا
 (4) السمرقنديو ، (3) يحيى ابن سالمو ،(2) وقال بهذا: ابن عباس قالوا أن المراد بالحق هو القرآن: القول األول:

 .القول ترجيح ابن عرفةهذا ووافق 
 وأستدلوا على ذلك:            

  [.5ق:  ]  َّ يب رب يئ ىئ نئ مئ ُّ   قال تعالى:

 .(   6)،والطبري (5) بن كيسان: وقال بهذا:  سالمقالوا أن المراد بالحق هو اإل القول الثاني:
 :  وأستدلوا على ذلك

 
 . 408: ،تحقيق: حسين المناعي( تفسير ابن عرفة1)
هـ( تحقيق: اإلمام أبي محمد بن  427الكشف والبيان عن تفسير القرآن أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي، أبو إسحاق )ت:  (2)

،معالم التنزيل 1٩8/ 1في تفسير القرآن المجيد،الواحدي:  ،الوسيط265/ 1:  لبنان  - ، بيروت  1عاشور، دار إحياء التراث العربي، ط
البغوي:  ، القرآن  تفسير  الجوزي:1/142في  التفسير  المسير في علم  الخازن  1/106، زاد   ، التنزيل  التأويل في معاني  .لباب 

1/74 . 
 .2/785(تفسير يحيى بن سالم 3)
 .1/8٩(بحر العلوم، السمرقندي:4)
الوسيط في تفسير القرآن المجيد ،أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد  ،  1/265:  الثعلبي  ،تفسير القرآنالكشف والبيان عن  (5)

الشافعي )ت:   النيسابوري،  الواحدي،  الشيخ علي محمد 468بن علي  الموجود،  الشيخ عادل أحمد عبد  ه(،ـ تحقيق وتعليق: 
الدكتور عبد الرحمن عويس الناشر: دار الكتب العلمية،    معوض، الدكتور أحمد محمد صيرة، الدكتور أحمد عبد الغني الجمل،

 . 1/106، زاد المسير في علم التفسير الجوزي:1/160:، البغوي ،معالم التنزيل في تفسير القرآن1:1/1٩8لبنان ط -بيروت 
 . 2/480(جامع البيان في تأويل القرآن، الطبري:6)
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 ٰى ين  ىن  نن   ُّ  تعالى:، وقوله  [81]اإلسراء:    َّ مي  ننىن من  زن  رن  مم ُّ قال تعالى :

 يب رب يئ ىئ نئ مئ ُّ   , كذلك أستدلوا بدليل القول االول في قوله تعالى:[2٩]الزخرف:  َّزي ري

 [. 5ق: ]  َّ

 .( 3)، الخازن (2)، البغوي (1)الثعلبي : وقال بهذا:صدققالوا أن المراد بالحق هو ال القول الثالث:

 [ 53]يونس:   َّ  هت مئهئ هي  مي خي حي ٰهجي مه  جه  هن  ُّ : قال تعالى :وأستدلوا على ذلك

 .(4) مقاتل بن سليمان وقال بهذا: هنا لم نرسلك عبثًا إنما أرسلناك بالحق قالوا أن المراد بالحق القول الرابع:

 [.85الحجر: ]َّ هت جبحب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ُّ   :وأستدلوا على ذلك: قال تعالى

 .( 5)هو الحق كله وقال بهذا: الحسن بن علي  القول الخامس:
(                                      6)المراد بالحق هو التوحيد والحجج واآليات والقرآن: قال بهذا: الماتريدي القول السادس:

 . (7):المراد بالحق هو دين الحق: وقال بهذا: الماوردي القول السابع
 .( 8) المراد بالحق هو القرآن واإلسالم: وقال بهذا: الواحدي القول الثامن:

 
 . 1/265(الكشف والبيان عن تفسير القرآن ، الثعلبي: 1)
 1/160:، البغوي (معالم التنزيل في تفسير القرآن2)
لباب التأويل في معاني التنزيل  ، عالء الدين علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيحي أبو الحسن، المعروف بالخازن  (3)

 . 11/74بيروت ط -هـ( المحقق: تصحيح محمد علي شاهين، دار الكتب العلمية 741)ت: 
القرآن ، ، معالم التنزيل في تفسير 225/  1ان عن تفسير القرآن، الثعلبي: بي،الكشف وال1/134ان :تل بن سليم( تفسير مق4)

 . 1/160البغوي:
 . 1/216( تفسير القرآن العظيم ،ألبن أبي حاتم:5)
هـ ( المحقق: د. مجدي  333بن محمد بن محمود، أبو منصور الماتريدي )ت:  تفسير الماتريدي )تأويالت أهل السنة(،حمد(6)

 .1/550: ،1بيروت، لبنان، ط -باسلوم الناشر: دار الكتب العلمية 
 . 181/  1(النكت والعيون، الماوردي:  7)
لشافعي) ت:  الوجيز في تفسير الكتاب العزيز  أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي، النيسابوري، ا(8)

 . 1:1/12٩دمشق، بيروت، ط  -ه(ـ تحقيق: صفوان عدنان داوودي، دار النشر: دار القلم , الدار الشامية 468
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 .( 1) مع الحق والقرآن وشريعة اإلسالم :وقال بهذا: السمعاني المراد بالحق هو القول التاسع:
لق باإلرسال : أي أرسال الرسالة بحق، والثاني :متعلق بالبشر  الحق متعلق بوجوه: أولها :متع  القول العاشر:

 . (2):أي أتى مبشر بالحق ومنذر به ،والثالث: أن يكون المراد بالحق الدين والقرآن: وقال بهذا :الرازي 
 

 . (3) بهذا :أبو حيان باآليات الواضحة بالصدق والقرآن واإلسالم :وقال المراد بالحق هو القول الحادي عشر:
 : لناالنتيجة والذي يبدو 

الظاهر ان المراد بالحق هو القرآن وهو موافق للقول األول وهو قول ابن عباس ويحيى بن سالم والسمرقندي 
 وهو موافق ألبن عرفة.(،4)

 الخاتمة
مشوار هذا البحث، وقد كان الحمد هلل تعالى الذي وفقنا في تقديم هذا البحث، وها هي القطرات األخيرة في  

، 11ه( في تفسيره لسورة البقرة في اآليتين)803نماذج من ترجيحات اإلمام ابن عرفة )تالبحث يتكلم عن )
ومن أهم النتائج أما في المبحث األول فقد عرفنا حياة ابن عرفة العلمية والعملية (،أنموذجًا جمعًا ودراسة  (119

أنها نزلت ترجيحان من سورة البقرة لألمام ابن عرفة  وكان الترجيح األول )  وأما في المبحث الثاني فقد أخذنا
[ في الترجيح الثاني كانت    11في سورة البقرة آية ]البقرة:   (في المنافقين في عصر النبي صلى هللا عليه وسلم

بالحق هو القرآن وهو موافق للقول األول وهو قول ابن عباس ويحالنتيجة ) يى بن سالم  الظاهر ان المراد 
ونرجو من هللا أن  ،  وقد بذلنا كل الجهد والبذل لكي يخرج هذا البحث في هذا الشكل[ ،11٩]البقرة  ( والسمرقندي

تكون رحلة ممتعة وشيقة، وكذلك نرجو أن تكون قد أرتقت بدرجات العقل الفكر، حيث لم يكن هذا الجهد بالجهد 

 
 . 1/132(تفسير القرآن ،السمعاني:1)
 . 4/28( ينظر: مفاتيح الغيب ، الرازي: 2)
ان أثير الدين األندلسي )ت:  البحر المحيط في التفسير ، أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حي( ينظر: 3)

 . 1/588: بيروت  ط -هـ( المحقق: صدقي محمد جميل الناشر: دار الفكر 745
، بحر العلوم،  2/785، تفسير يحيى بن سالم 1/265الثعلبي:  الكشف والبيان عن تفسير القرآن ،ينظر:  (4)

 . 1/8٩السمرقندي:
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وجل فقط، ونحن  قدمنا كل الجهد لهذا البحث، فإن وفقنا   اليسير، ونحن ال ندعى الكمال فإن الكمال هلل عز
 . فمن هللا عز وجل وإن أخفقنا فمن أنفسنا، وكفانا نحن شرف المحاولة

 . وصل اللهم وسلم وبارك تسليما كثيرًا على معلمنا األول وحبيبنا سيدنا محمد عليه أفضل الصالة والسالم
 المصادر والمراجع

ه(ـ             13٩6األعالم ، خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي )ت:   (1
 م . 2002أيار / مايو  -  15الناشر: دار العلم للماليين ط

إنباء الغمر بأبناء العمر أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني )ت:  (2
 ه(ـ 852

هـ( المكتبة  646)ت:    ، جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف القفطيإنباه الرواة على أنباه النحاة (3
 ه .  1424، 1العنصرية، بيروت ط

ناصر الدين أبو سعيد عبد هللا بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي    أنوار التنزيل وأسرار التأويل (4
بيروت   -هـ( المحقق: محمد عبد الرحمن المرعشلي الناشر: دار إحياء التراث العربي  685)ت:  

 هـ .   1418، 1،ط
التفسير ، أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين  البحر المحيط في   (5

 هـ.    1420بيروت،ط:    -هـ( المحقق: صدقي محمد جميل الناشر: دار الفكر  745األندلسي )ت:  
برنامج المجاري ، أبو عبد هللا محمد بن محمد بن علي بن عبد الواحد المجاري األندلسي )ت:  (6

،  1بيروت/ لبنان الطبعة:ط -االجفان الناشر: دار الغرب االسالمي  هـ( المحقق: محمد أبو 862
 . 1400م/  1٩82

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ،عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين السيوطي )ت   (7
 لبنان / صيدا. -هـ(،المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم ، المكتبة العصرية ٩11

هـ( 803محمد ابن عرفة الورغمي التونسي المالكي، أبو عبد هللا )ت:    تفسير ابن عرفة ، محمد بن (8
 م .   2008، 1لبنان ط  –المحقق: جالل األسيوطي  دار الكتب العلمية، بيروت 
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تفسير اإلمام ابن عرفة محمد بن محمد ابن عرفة الورغمي التونسي المالكي، أبو عبد هللا )ت:  (٩
 م .  1٩86تونس ،    -ز البحوث بالكلية الزيتونية ،مرك1هـ( المحقق: د. حسن المناعي، ط803

بالراغب األصفهانى )ت:   تفسير الراغب األصفهاني ،  (10 القاسم الحسين بن محمد المعروف  أبو 
تحقيق ودراسة: د. محمد عبد العزيز بسيوني ،   : المقدمة وتفسير الفاتحة والبقرة1هـ( جزء  502

 . جامعة طنطا  -كلية اآلداب 
و المظفر، منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزى السمعاني التميمي  تفسير القرآن  أب (11

ه( المحقق: ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم   دار 48٩الحنفي ثم الشافعي   ـ)ت 
 م . 1٩٩7- هـ1418، 1السعودية ط -الوطن، الرياض 

عز الدين عبد العزيز بن عبد تفسير القرآن )وهو اختصار لتفسير الماوردي( المؤلف: أبو محمد   (12
ه( المحقق:  660السالم بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي، الملقب بسلطان العلماء )ت:  

 م .1٩٩6هـ/ 1416، 1بيروت،ط  -الدكتور عبد هللا بن إبراهيم الوهبي، دار ابن حزم 
المري، اإللبيري المعروف  تفسير القرآن العزيز ،أبو عبد هللا محمد بن عبد هللا بن عيسى بن محمد   (13

)ت:   المالكي  َزَمنِّين  أبي  عكاشة  3٩٩بابن  بن  حسين  هللا  عبد  أبو  المحقق:  بن    -ه(  محمد 
 م . 2002  -هـ 1423، 1مصر/ القاهرة ط  -مصطفى الكنز ،الفاروق الحديثة  

المنذر   (14 بن  إدريس  بن  بن محمد  الرحمن  أبو محمد عبد  أبي حاتم،  العظيم البن  القرآن  تفسير 
ه( المحقق: أسعد محمد الطيب: مكتبة نزار 327يمي، الحنظلي، الرازي ابن أبي حاتم )ت  التم

 هـ .  141٩  - 3المملكة العربية السعودية ط  -مصطفى الباز 
تفسير القرآن العظيم،  أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي )ت:  (15

 . ه(774
سنة(،حمد بن محمد بن محمود، أبو منصور الماتريدي )ت:  تفسير الماتريدي )تأويالت أهل ال (16

 .  هـ (333
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البصري   (17 بن حبيب  محمد  بن  محمد  بن  علي  الحسن  ،أبو  والعيون(  النكت   ( الماوردي  تفسير 
هـ(،المحقق: السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم،  دار  450البغدادي، الشهير بالماوردي )ت:  

 . بيروت / لبنان -الكتب العلمية 
تفسير النسفي )مدارك التنزيل وحقائق التأويل( أبو البركات عبد هللا بن أحمد بن محمود حافظ  (18

هـ ( حققه وخرج أحاديثه: يوسف علي بديوي راجعه وقدم له: محيي الدين  710الدين النسفي )ت:  
 م .  1٩٩8 -هـ  141٩، 1ديب مستو ، دار الكلم الطيب، بيروت ،ط

هـ(  150بو الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير األزدي البلخى )ت:  تفسير مقاتل بن سليمان  أ (1٩
 هـ .  1423  - 1بيروت  ط  -المحقق: عبد هللا محمود شحاته الناشر: دار إحياء التراث 

جامع البيان في تأويل القرآن، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب اآلملي، أبو جعفر   (20
 م.    200 -هـ   1420، 1مؤسسة الرسالة ط ه(المحقق: أحمد محمد شاكر ،310الطبري )ت: 

الرَّاضِّ  (21 وكَِّفايُة  ى  الَقاضِّ َنايُة  عِّ اْلُمَسمَّاة:  الَبيَضاوِّي،  تْفسيرِّ  َعَلى  َهابِّ  الش ِّ يُة  تْفسيرِّ  َحاشِّ َعَلى  ى 
هـ(،  دار  106٩الَبيَضاوي، شهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر الخفاجي المصري الحنفي )ت:  

 بيروت. –صادر 
هـ( الناشر: دار الفكر ٩11الدر المنثور ،عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين السيوطي )ت:   (22

 بيروت. –
الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر   (23

 -هـ( المحقق: محمد عبد المعيد ضان ، مجلس دائرة المعارف العثمانية  852العسقالني )ت:  
 م. 1٩72هـ/ 13٩2، 2صيدر اباد/ الهند ط

علي بن محمد، ابن فرحون، برهان   الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب، إبراهيم بن (24
هـ( تحقيق ، الدكتور محمد األحمدي أبو النور، دار التراث للطبع والنشر،  7٩٩الدين اليعمري )ت:  

 القاهرة. 
العجمي    (25 إبراهيم  ابن  اللباب في تحرير األنساب، أحمد بن أحمد بن محمد بن أحمد  ذيل لب 

هـ( تحقيق: د. شادي بن محمد بن  1086ت:  الشافعي  الوفائي المصري األزهري، شهاب الدين )
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،  1سالم آل نعمان،  مركز النعمان للبحوث والدراسات اإلسالمية وتحقيق التراث والترجمة، اليمن ط
 م.  2011  -هـ  1432

زاد المسير في علم التفسير  جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي ،)ت  (26
 هـ . 1422  - 1بيروت ط -المهدي الناشر: دار الكتاب العربي ه(، المحقق: عبد الرزاق 5٩7

شجرة النور الزكية في طبقات المالكية محمد بن محمد بن عمر بن علي ابن سالم مخلوف )ت:   (27
 م .  2003 -هـ   1424، 1ه( ، دار الكتب العلمية، لبنان ، ط 1360

العماد الَعكري الحنبلي، شذرات الذهب في أخبار من ذهب ، عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن   (28
، 1هـ( تحقيق: محمود األرناؤوط ، دار ابن كثير، دمشق ، بيروت ، ط108٩أبو الفالح )ت:  

 . م  1٩86  -هـ  1406
شرح طيبة النشر في القراءات العشر، محمد بن محمد بن محمد، أبو القاسم، محب الدين النَُّوْيري   (2٩

سعد باسلوم، دار الكتب العلمية ، بيروت  هـ( ،تحقيق: الدكتور مجدي محمد سرور  857)ت:  
 م .  2003 -هـ   1424، 1،ط

الضوء الالمع ألهل القرن التاسع ، شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن   (30
،  1هـ( ، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروتط٩02أبي بكر بن عثمان بن محمد السخاوي )ت:  

 م .  1٩٩٩  -هـ  1420
ة في طبقات القراء، شمس الدين أبو الخير ابن الجزري، محمد بن محمد بن يوسف  غاية النهاي  (31

 هـ ج. برجستراسر .1351هـ( : مكتبة ابن تيمية ط: عني بنشره ألول مرة عام  833)ت: 
ه( ، دار ابن 1250فتح القدير، محمد بن علي بن محمد بن عبد هللا الشوكاني اليمني )ت:   (32

 هـ .  1414 -  1شق، بيروت طدم -كثير، دار الكلم الطيب 
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، مصطفى بن عبد هللا كاتب جلبي القسطنطيني المشهور  (33

بغداد )وصورتها عدة    -ه( الناشر: مكتبة المثنى  1067باسم حاجي خليفة أو الحاج خليفة )ت:  
ار العلوم الحديثة، ودار دور لبنانية، بنفس ترقيم صفحاتها، مثل: دار إحياء التراث العربي، ود

 م. 1٩41الكتب العلمية، تاريخ النشر: 
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هـ( 427الكشف والبيان عن تفسير القرآن أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي، أبو إسحاق )ت:   (34
،  1422،  1لبنان، ط   -تحقيق: اإلمام أبي محمد بن عاشور، دار إحياء التراث العربي، بيروت  

 م .   2002 -هـ 
معاني التنزيل  ، عالء الدين علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيحي أبو  لباب التأويل في   (35

هـ( المحقق: تصحيح محمد علي شاهين، دار الكتب العلمية  741الحسن، المعروف بالخازن )ت:  
 ه. 1415- 1بيروت ط –

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام   (36
هـ( المحقق: عبد السالم عبد الشافي محمد، دار الكتب  542ن عطية األندلسي المحاربي )ت:  ب

 هـ .  1422 -  1بيروت ط -العلمية 
ه( ، تحقيق دكتور حافظ عبد الرحمن محمد  803المختصر الفقهي، محمد بن عرفة الورغمي )ت  (37

 . خير ، دبي االمارات المتحدة ، مؤسسة الحبتور
ه( ، تحقيق دكتور، تحقيق د .سعيد سالم  803د بن عرفة الورغمي )ت المختصر الفقهي، محم (38

 . ، دار المدار اإلسالمي، دار الكتب الوطنية، بنغازي، ليبيا، ط1و د. مسعود الطوير، ط
معالم التنزيل في تفسير القرآن =تفسير البغوي ، محيي السنة ، أبو محمد الحسين بن مسعود بن   (3٩

هـ( المحقق : عبد الرزاق المهدي ،دار إحياء التراث  510عي )ت :  محمد بن الفراء البغوي الشاف
 ه .  1420، 1بيروت ط-العربي 

معجم أعالم الجزائر، من صدر اإلسالم حتى العصر الحاضر، عادل نويهض، مؤسسة نويهض   (40
 لبنان ، –، بيروت 2ط ،الثقافية 

هـ( ، 1408معجم المؤلفين عمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني كحالة الدمشق )ت:   (41
 .مكتبة المثنى ،بيروت، دار إحياء التراث العربي بيروت 

مفاتيح الغيب = التفسير الكبير، أبو عبد هللا محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي  (42
  3بيروت، ط   –هـ ( ،دار إحياء التراث العربي  606ت:  الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري )

   ه .  1420 -،
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موسوعة الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور، أ. د. حكمت بن بشير بن ياسين  دار المآثر  (43
 م  1٩٩٩ -هـ   1420، 1المدينة النبوية ط  -للنشر والتوزيع والطباعة 

هـ( ، تحقيق:    830لبسيلي التونسي )ت نكت وتنبيهات في تفسير القرآن المجيد ، أبو العباس ا  (44
المملكة المغربية ،مطبعة    -األستاذ محمد الطبراني ، منشورات وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية  

 م.   2008  -هـ   142٩،  1الدار البيضاء ط -النجاح الجديدة 
ن أبي  نواهد األبكار وشوارد األفكار = حاشية السيوطي على تفسير البيضاوي  ، عبد الرحمن ب (45

كلية الدعوة وأصول الدين المملكة   -هـ( ، جامعة أم القرى  ٩11بكر، جالل الدين السيوطي )ت:  
 م.   2005  -هـ  1424رسائل دكتوراة( :   3العربية السعودية )

محمد   (46 بن  عمر  بن  أحمد  الحاج  الفقيه  بن  أحمد  بن  بابا  أحمد  الديباج،  بتطريز  االبتهاج  نيل 
هـ( عناية وتقديم: الدكتور عبد الحميد عبد   1036، أبو العباس )ت: التكروري التنبكتي السوداني

 م . 2000، 1ليبيا ،ط  -هللا الهرامة : دار الكاتب، طرابلس 
الهداية الكافية الشافية لبيان حقائق اإلمام ابن عرفة الوافية )شرح حدود ابن عرفة للرصاع(  محمد  (47

هـ( الناشر: المكتبة العلمية 8٩4سي المالكي )ت:  بن قاسم األنصاري، أبو عبد هللا، الرصاع التون
 هـ . 1350، 1، ط

الواحدي،   (48 علي  بن  محمد  بن  أحمد  بن  علي  الحسن  أبو  العزيز   الكتاب  تفسير  في  الوجيز 
ه(ـ تحقيق: صفوان عدنان داوودي، دار النشر: دار القلم , الدار  468النيسابوري، الشافعي) ت:  

  ه . 1415، 1دمشق، بيروت، ط -الشامية 
،أبو (4٩ المجيد  القرآن  تفسير  في  الواحدي،    الوسيط  علي  بن  محمد  بن  أحمد  بن  علي  الحسن 

ه(،ـ تحقيق وتعليق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي  468النيسابوري، الشافعي )ت:  
محمد معوض، الدكتور أحمد محمد صيرة، الدكتور أحمد عبد الغني الجمل، الدكتور عبد الرحمن  

 م  1٩٩4  -هـ  1415، 1ن ط لبنا -عويس الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت 


