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 المقدمة

، والصالة والسالم على من  
ً
 وبيانا

ً
 وحكما

ً
، وحكمة

ً
الحمد لله الذي أنزل القرآن شفاًء ورحمة وفرقانا

، وعلى
ً
 وتبيانا

ً
، فأّدى الرسالة بالغا

ً
،  أرسل للعالمين حجة وبرهانا

ً
 وإحسانا

ً
آله وصحبه الذين اقتفوا آثاره علما

.
ً
 وقرآنا

ً
 وعلماء أمته المبلغين عنه معاني الوحيين حديثا

 أما بعد:

 في ظهور نهضة علمية كبيرة  
ً
 مهما

ً
فإن كثرة االجتهادات واآلراء واالستنباطات بين علماء األمة كانت سببا

ش  فيه أن هذه المدارس لها رواد  وأعالم  كتبوا وألفوا لنا تمثلت في إنشاء المدارس الفقهية وتنوعها، ومما ال 

 ينير طريق العلم الشرعي لهذه األمة، في شتى الميادين .
ً
 المؤلفات سراجا

ولقد كان من العلماء الذين برزوا في ميدان التفسير، في المدرسة المالكية  اإلمام أبو عبد الله، محمد  

الذي اجتمعت فيه تيارات  1ي، وهو أحد علماء عهد الدولة الحفصيةبن محمد بن عرفة الورغّمي التونس 

فقد ألف ابن عرفة العديد من  -األندلسية و المغربية  والتونسية –المعرفة، وروافد المدارس المالكية 

ة يالمؤلفات، ومن بينها تفسير القرآن الكريم، فقد كان يعقد له مجالس، يملي فيها النكت العالية، والدرر العلم

الشريفة، وأسرار النظم القرآني، وإعجازه البياني، وقد تصدى لتقييد إمالءاته في التفسير، ثالثة من كبار 

 في التفسير، 
ً
ق عنه بعض أصحابه كالما

ّ
تالميذه، وقد أشار الحافظ ابن حجر إلى هذه التقييدات فقال: "وعل

                                                           

 .621ُسميت بهذا االسم، نسبة إلى مؤسسها، أبو حفص، يحيى بن عمر الهنتاتي، ينظر: خالصة تاريخ تونس، حسن حسني، ص 1 

 لقرآني النص ا بيان توظيف املذهب املالكي يف

 اإلمام ابن عرفةعند 

 لشريفا حممد عمر حممد الفقيه

 تةة العلوم الشرعية مبسالكلي –اجلامعة األمسرية 

M.shareef@asmarya.edu.ly 
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، وكالمه دال على توسع في كثير الفوائد، في مجلدين، وكان يلتقطه في حال قراءتهم عليه
ً
 فأوال

ً
، ويدونه أوال

 .1العلوم، وإتقان وتحقيق"

وهذه الورقة تهدف إلى بيان مدى موسوعية ابن عرفة، ومقدرته أن يوظف معرفته الفقهية المالكية أصوال 

 لله.ا وفروعا في خدمة كتاب الله جل وعال، وذل  دون أن يخل بالموضوع األساس من التأليف وهو تفسير كتاب

كما أن هذه الورقة غايتها بيان مدى إسهام المالكية في خدمة النص القرآني المؤسس للشريعة اإلسالمية، وأنهم 

رغم انتمائهم للمدرسة المالكية ال يلغون االجتهادات األخرى، بل يستفيدون من كل المعارف اإلنسانية، كما أنها 

 أصول ومنهجية تفكير، ال مجرد أقوال مروية ومحفوظة. تجلي أن المذهب المالكي عند سلفنا العلماء هو

 

 

 : مبحثينولتحقيق غايات هذه الورقة قسمتها إلى 

 المبحث األول: تمهيدي عرفت فيه بابن عرفة ،سيرته ،وحياته العلمية.

 المبحث الثاني: توظيف المذهب المالكي في خدمة النص القرآني

 

 

 والله أسأل التوفيق والسدادـ

    

  

                                                           
 .2/692إنباء الغمر بأبناء العمر  1
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 المبحث األول: ابن عرفة حياته وسيرته العلمية

 المطلب األول: حياته، وفيها: اسمه، مولده، وفاته. 

 
ً
 اسمه ونسبه: -أوال

، و)عرفة( بفتح العين 1هو أبو عبد الله، محمد بن محمد بن محمد بن حّماد الورغمي التونس ي المالكي 

 .2والراء، كما ورد عن ابن خلدون بخط يده

نسبة إلى  –بفتح الواو وإسكان الراء، وفتح الغين المعجمة، وتشديد الميم وكسرها  – 3و)الورغّمي( 

قبيلة ) ورغّمة( إحدى قبائل )هّوارة(، التي نزحت من المغرب، واستوطنت بالجنوب الشرقي بالبالد التونسية، في 

 .4واليتي مدنين وتطاوين اآلن، ومنها انتقلت عائلة ابن عرفة إلى مدينة تونس

 ث
ً
 مولده ونشأته:  -انيا

هـ(، وهو الموافق 661ُولد اإلمام ابن عرفة بتونس ليلة سبع وعشرين من شهر رجب، عام ستة عشر وسبعمائة )

 .5م(6161للسادس عشر من أكتوبر، سنة )

وكانت نشأته وسط بيئٍة صالحٍة وأسرٍة فاضلة، فوالده الشيخ الصالح محمد بن عرفة، ُعرف بالزهد  

قال ابن فرحون: "وأقام والده بالمدينة المنورة على منهاج الصالحين، والسف الماضين توفي فيما والتقوى، 

 .6(، ودفن بالبقيع"647أظن سنة ثمان وأربعين وسبعمائة )

ه كان يدعو آخر الليل لولده محمد في تهّجده، فحظي اإلمام ابن عرفة بالعناية الرّبانية  
ّ
ومّما أثر عنه، أن

شُتهر بالِجّد واالجتهاد، والمطالعة والمذاكرة، والمالزمة للشيوخ، وظهرت عليه مالمح الفالح والعلم منذ صغره، وا

م التعليم، في أوضاٍع 7والصالح
ّ
، فكان في صباه يتردد بين البيت والمسجد حتى اشتّد عوده، ثم أخذ يتدّرج في ُسل

المعرفة، في ظل حكم الدولة الحفصية، حيث ُعرفت باالستقرار، وازدهار الحياة الثقافية في شتى مجاالت 

تظافرت المساجد والمدارس والزوايا والمكتبات فأوجدت بيئة مناسبة للعلماء، الذين شّجعهم األمراء على 

                                                           
(، وبغية 691(، والبستان البن مريم )ص2/412(، واملجمع المؤسس البن حجر العسقالني )6/61ينظر ترجمته في: الوفيات البن قنفد القسنطيني ) 1

(، 219، وتوشيح الديباج )ص(111-2/116(، والديباج المذهب البن فرحون )9/241(، والضوء الالمع للسخاوي )6/229الوعاة للسيوطي )

 (.619(، والتفسير ورجاله، ملحمد الفاضل ابن عاشور )ص6/121وشجرة النور الزكية ملحمد مخلوف )
، عبد الرحمن ابن خلدون، ص 2

ً
 وغربا

ً
 .446ينظر: التعريف بابن خلدون ورحلته شرقا

ِميّ –( مادة )ورغم( 62/114) –قال ابن منظور في لسان العرب  3
َ
 : ممتلئ رّيان".: "َوْرغ

 .211ينظر: ذيل لّب األلباب في تحرير األنساب، شهاب الدين الوفائي، ص 4
 .6/214ينظر: التقييد الكبير، أحمدبن محمد البسيلي  5
 .2/111الديباج المذهب  6
 .6/16ينظر: شرح الحدود الفقهية، الرصاع  7
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نشئت المدارس، وُعقدت الحلقات 
ُ
العطاء العلمي، ووفد على تونس طائفة من علماء األندلس وبالد المغرب، وأ

 العلمّية المتصلة بجامع 
ً
م الفقه وما إليه من علوم الدين شديدا

ّ
 .1الزيتونة المعمور، وكان اإلقبال على تعل

وقد وّجه اإلمام ابن عرفة هّمته نحو طلب العلم، فبرع في األصول والفروع، والعربية والبيان، والمعاني،  

 في العبادة والزهد والورع، واشتغل بالت
ً
 دريس، ورحل الناس إليه،والقراءات، والفرائض، والحساب، وكان رأسا

 .2وانتفعوا به، وكانت ترد عليه الفتاوى من البالد البعيدة

ومع ما حظي به ابن عرفة من مكانة علمية، فإنه لم يتوّل من المناصب سوى الخطابة واإلمام بجامع  

ر على بل اقتصالزيتونة، ولم يقبل الوالية الحكمية، قال ابن فرحون: "ولم يرض لنفسه الدخول في الواليات، 

، ولم يفارق مجالس العلم إال في أيام مرضه، عام 3اإلمام والخطابة بجامع الزيتونة، وانقطع لالنشغال بالعلم"

 .4هـ(، وفي مرضه الذي توفي فيه671هـ(، وعام )617هـ(، وفي عام )611)

 
ً
 وفاته: -ثالثا

رن، توفي اإلمام ابن عرفة في الرابع بعد حياة حافلة بالعطاء العلمّي المتمّيز، دامت ألكثر من نصف ق 

 711والعشرين من جمادي اآلخرة، سنة )
ً
 وثمانين سنة وأشهرا

ً
، وقد قال قرب 5هـ(، وكان عمره إذ ذاك سبعا

 وفاته:

 بلغت الثمانين بل جزتها

 

 فهان علي النفس صعب الحمام 

 

 وآحاد عصري مضو جملة

 

 كطيف المنام 
ً
 وعادوا خياال

 

 صدر الحديثوأرجو به نيل 

 

 بحب اللقاء وكره المقام 

 

 وكانت حياتي بلطف جميل

 

 6لسبق دعاء أبي في المقام 

 

                                                           
 .411-2/199ة في العهد الحفص ي، روبار برنشفيف  ، وتاريخ إفريقي11ينظر: الدولة الحفصية، أحمد بن عامر، ص 1
 .6/229ينظر: بغية الوعاة، السيوطي  2
 .2/111الديباج المذهب  3
 .6/11ينظر: شرح الحدود الفقهية، الرصاع،  4
 .1/224، ودرر العقود الفريدة، أحمد بن علي المقريزي 169ُينظر: الوفيات، ابن قنفذ القسنطيني، ص 5
 .419تهاج بتطريز الديباج، أحمد بابا التنبكتي، صينظر: نيل االب 6
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لّي   ي شيخنا ابن عرفة، ف –رحمه الله  –: "أوصاني الشيخ –أحد تالميذ ابن عرفة  –قال أبو القاسم البرز

لم بما لت إلي بيته، وأنا وحدي، فتكمرضه الذي توفي فيه، بتاريخ الثامن عشر لشّوال، عام اثنين وثمانمائة، ودخ

، أوصيكم بتقوى الله 
ً
 وال قرابة

ً
 وال أهال

ً
 –نصه: "يا فقيه أبي عبد الله، لي عليكم حق، وال تركت معكم أوالدا

: وبالتحفظ واالجتهاد في الربع الذي حبسته على أهل القرآن، قلت نعم يا سيدي، فقال: نسأل الله ربنا أن –تعالى 

 .1يرزق  القبول، ويختم ل  باإلسالميبارك في ، و 

 

  

                                                           
 .661ينظر: الفهرست للرصاع، ص 1
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 المطلب الثاني: سيرة اإلمام ابن عرفة العلمية: وفيها: شيوخه، مكانته العلمية، وتالميذه، ومصنفاته. 

 

رت في شخصية اإلمام ابن عرفة العلمية، فإلى جانب ما حباه الله به من أسرٍة  
ّ
رات التي أث

ّ
 هي المؤث

 
كثيرة

من ُحّب للعلم وأهله منذ طفولته، وما وهبه له من ذكاء وفطنٍة، فقد كان لشيوخه أثر   صالحٍة، وما أودعه فيه

كبير  في بلوغه المنزلة الرفيعة بين العلماء، وكان لتالميذه النجباء الذين ورثوا عنه العلم وتناقلوه ونقلوه لألجيال 

فه من مصّنفات ثمينة وقيمة.من بعدهم، أثر  في إبراز مكانته العلمية، وقد زاد من شهرته وذيوع 
ّ
 صيته، ما خل

 عن  
ً
رت في المسيرة العلمية البن عرفة، سنستعرض في هذا المطلب نبذة

ّ
وللتعريف بهذه العوامل التي أث

 بذكر أبرز شيوخه الذين أخذ عنهم، ثم أبرز تالميذه الذين درسوا على يديه، مع عرض أهّم 
ً
حياته العلمية، بدءا

 لعلمية التي حظي بها عند أقرانه، ومن عاصره وجاء بعده من العلماء.مصنفاته، والمكانة ا

 
ً
 شيوخه: -أوال

تهيأ البن عرفة أخذ العلوم عن أبرز مشايخ عصره، في جميع التخصصات العلمية، سواء كانت نقلية أو  

 عقلية، وفيما يأتي التعريف بأبرزهم وأكثرهم تأثيرا في المسيرة العلمية البن عرفة:

 الحباب المعافري:ابن  -6

، له باع  في  
ً
 محققا

ً
محمد بن يحيى بن عمر المعافري التونس ي، المعروف بابن الحباب، كان نظارا

المناظرة والجدل، وله تفّوق في األصول وعلوم العربية، من مؤلفاته: شرح المقّرب، واختصار المعالم، توفي سنة 

 .1عنه في مختصره الفقهيهـ(، أخذ عنه ابن عرفة المنطق والنحو، ونقل 669)

 ابن سالمة: -2

بي عن 2هـ(641محمد بن محمد بن حسن بن سالمة األنصاري التونس ي المالكي، المتوفي سنة ) 
ُ
، نقل األ

ه قال: "ذهب والدي إلى ابن عبد السالم يستشيره فيمن اقرأ عليه، قال له: علي  بابن سالمة، 
ّ
شيخه ابن عرفة أن

 .4عنه ابن عرفة القراءات، والموطأ، وأجازه بذل  وبجميع مروّياته، أخذ 3فإّن معدنه نقي"

                                                           
 .199، ونيل االبتهاج، التنبكتي ص691ينظر: الفهرست للرصاع ص 1
 .6/111، وشجرة النور الزكية، مخلوف 412ينظر: نيل االبتهاج، التنبكتي ص 2
 .4/424ي، إكمال المعلم في شرح صحيح مسلم، محمد بن خلفة األب 3
 .2/264، وغاية النهاية في طبقات القراء، ابن الجزري، 9/241ينظر: الضوء الالمع للسخاوي  4
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ابن جابر: محمد بن جابر بن محمد القيس ي التونس ي، شمس الدين، ُولد بتونس، وتفّقه على مذهب  -1

، وأسانيد كتب 
ً
المالكية، وبرع في الرواية وأصولها، وأقرأ وحّدث بالحرم النبوي، من تآليفه: أربعون حديثا

 1هـ(649كية، توفي سنة )المال
ً
 .2، تتلمذ على يديه ابن عرفة، وروى عنه الصحيحين سماعا

، قال 3ابن عبد السالم: محمد بن عبد السالم بن يوسف بن كثير الهّواري المنستيري، قاض ي الجماعة بتونس -4

 في علم األصول والعربية، وعلم ال
ً
 متفّننا

ً
 حافظا

ً
 عالما

ً
كالم وعلم البيان، فصيح عنه ابن فرحون: "كان إماما

 بالحديث، له أهلية الترجيح بين األقوال، لم يكن في بلده في وقته 
ً
اللسان، صحيح النظر، قوي الحجة، عالما

أ مال ، وأخذ عنه علوم الحديث، وقرأ 4هـ( "649مثله،  توفي سنة )
ّ
، تفّقه على يديه ابن عرفة، وسمع عليه موط

بعض صحيح البخاري، وعنه أخذ أحكام االعتقاد، وقواعد العربية عليه جميع صحيح مسلم، وسمع عليه 

والبيان، وأصول الفقه، وسمع منه تفسير القرآن من أّوله إلى آخره، وقرأ عليه القراءات، ونقل عنه فروع 

 .5األّمهات وأحاديث األحكام

أصوله، وعلم الكالم، وصفه ابن الكنانّي: محمد بن هارون الكنانّي التونس ّي، أبو عبد الله، عالم  بالفقه و  -1

فاته: شرح المعالم الفقهية، وشرح التهذيب، توفي سنة )
ّ
، قرأ 6هـ(611عرفة ببلوغ درجة االجتهاد المذهبي، من مؤل

 من كتاب ابن الحاجب الفرعي
ً
 .7عليه ابن عرفة جملة من كتاب التهذيب، وسمع أكثره كذل ، وسمع عليه كثيرا

 في العلوم العقلية اآلبلي: محمد بن إبراه -1
ً
يم بن أحمد العبدري التلمساني، المعروف باآلبلي، كان مبرزا

 .8هـ(616والنقلية، وكان يثني على ابن عرفة ويقول: "لم يقرأ علي مثله"، توفي بفاس سنة )

ابن علوان: أحمد بن محمد بن علوان التونس ي، أبو العباس، الشهير بالمصري، عالم فقيه محقق، من  -6

فه: لباب اللباب، واجتناء الزهر من كتاب الطرز، واختصار كتاب أنوار القلوب، توفي باإلسكندرية في شوال، تآلي

 .9هـ(، أخذ عنه ابن عرفة أصول الفقه676سنة )

                                                           
 .6/112، وشجرة النور الزكية، محمد مخلوف 1/612ينظر: الدرر الكامنة، ابن حجر العسقالني،  1
 .2/116ينظر: الديباج المذهب، ابن فرحون،  2
 .6/116قات المالكية، محمد مخلوف، ينظر: شجرة النور الزكية في طب 3
 .2/129الديباج المذهب  4
 .2/264، وغاية النهاية في طبقات الفراء، ابن الجزري 9/241، والضوء الالمع للسخاوي 691ينظر: البستان، محمد ابن مريم، ص 5
 .111، 6/112ينظر: شجرة النور الزكية، مخلوف،  6
جاري األندلس ي، ص 7

ُ
جاري، محمد امل

ُ
 .641ينظر: برنامج امل

 .641ينظر: المصدر نفسه، ص 8
 .14، وتوشيح الديباج وحلية االبتهاج، محمد بن يحيى القرافي، ص6/121ينظر: شجرة النور الزكية، مخلوف،  9
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ق -7
ّ
ي، أبو عبد الله، فقيه محقق، وفرض ّي مدق

ّ
ي: محمد بن سليمان السط

ّ
، وصفه ابن خلدون بشيخ 1السط

 من كتاب التهذيب قراءة بحث ونظر2ام المالكيةالُفتيا بالمغرب، وإم
ً
 .3، قرأ عليه ابن عرفة جملة

 
ً
 مكانة اإلمام ابن عرفة العلمّية: -ثانيا

 .4تأتي إليه الفتوى من مسيرة شهر، له مؤلفات مفيدة لم يخلف بعده مثله" 

مة الُمقرئ الفروعّي األصولّي البيانّي المنطقّي، شيخ  
ّ
وخ الشيوخ، وبقّية أهل الرسوقال ابن فرحون: "العال

 
ً
... تفّرد بشيخوخة العلم والفتوى في المذهب، له من التصانيف العزيزة، والفضائل العديدة، انتشر علمه شرقا

 في علوم 
ً
 لقواعده، إماما

ً
 للمذهب، ضابطا

ً
، فإليه الرحلة في الفتوى، واالشتغال بالعلم والرواية، حافظا

ً
وغربا

 في العر 
ً
 .5بية، واألصليين والفرائض، والحساب وعلم المنطق، وغير ذل "القرآن، ُمجيدا

وبعد هذا العرض ألقوال أهل العلم وشهاداتهم، يتبّين لنا أن اإلمام ابن عرفة بما وهبه الله له من مرتبة  

 يومكانة علمّية، وبما ُعرف عنه من تعّمٍق في إدراك الحكم واألسرار الدينية، قد ذاع صيته بين المسلمين ف

 من المغرب األوسط واألقص ى، وبالد األندلس، لينهلوا من 
ً
المشرق والمغرب، وجلبت له شهرته العلمية طلبة

علمه وفقهه، وينالوا شرف صحبته، قال شهاب الدين المقري في أزهار الرياض: "أّما اإلمام ابن عرفة، فانتفع به  

م من بلغ درجة التأليف، ووقع االتفاق على جماعة، فكان أصحابه كأصحاب سحنون، أئمة في كل بلد، فمنه

 .6إمامته وتقّدمه وسمّو رتبته"

 لمن  
ً
، وصار مرجعا

ً
 وغربا

ً
حظي اإلمام ابن عرفة بمكانة علمّية رفيعة بين علماء عصره، وذاع صيته شرقا

 في مجال الفقه المالكّي، وقد شهد البن عرفة بهذا الفضل وتل  المكانة من عاص
ً
، ومن رهجاء بعده، خصوصا

خلفه من العلماء، قال عنه تلميذه الحافظ ابن حجر: "شيخ اإلسالم بالمغرب ... اشتغل وتمّهر بالفنون، وأتقن 

 عند السلطان فمن دونه، مع الدين 
ً
ما

ّ
المعقول، إلى أن صار إليه المرجع في التقوى ببالد المغرب، وكان ُمعظ

زمانه، محمد ابن الجزري: "فقيه تونس وإمامها، وعالمها ، وقال شيخ اإلقراء في 7المتين، والخير والصالح"

، وقال الرّصاع: "الشيخ 8وخطيبها، تبّحر في العلوم، وفاق في األصول والكالم، وتقّدم في الفقه والنحو والتفسير"

                                                           
 .211ينظر: توشيح الديباج، القرافي، ص 1
 .6/161ينظر: مقدمة ابن خلدون  2
جاري، محمد املجاري، ص ينظر: 3

ُ
 .641برنامج امل

 .9/246نقله السخاوي في الضوء الالمع  4
 .112، 2/116الديباج المذهب  5
 .21، 2/21أزهار الرياض في أخبار القاض ي عياض  6
 .2/692إنباء الغمر بأبناء العمر  7
 .2/264غاية النهاية في طبقات القراء  8
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مة، سّيدي الفقه 
ّ
 له يد  عالية، سبق بها أهل السبق في جّدة واجتهاده، وفهمه –رحمه الله  –اإلمام العال

نت وصارت ملكة له، 
ّ
وتحصيله، وقّوة فهمه وعلمه وعمله، ولّما جرت هذه العلوم العقلّية عنه وعنده، وتمك

على كشف حقائق دقائق أسرار الشريعة، ومل  زمام العلوم العقلية والنقلية، وعال  –تعالى  –أقدره الله 

 ومعاني،  : "إمام  –أحد تالميذ ابن عرفة  –، وقال أبو حامد ابن ظهيرة1فخره"
ً
، وعربية

ً
 وفروعا

ً
مة، برع أصوال

ّ
عال

 للشغل بالعلم، رحل إليه الناس وانتفعوا 
ً
 في العبادة والزهد والورع، مالزما

ً
، رأسا

ً
، وفرائض وحسابا

ً
 وقراءة

ً
وبيانا

 به، ولم يكن بالمغرب من يجري مجراه في التحقيق، وال من اجتمع له من العلوم ما اجتمع له.

 
ً
 :تالميذه -ثالثا

 من طالب العلم، يتوافدون عليه من  
ً
الش  أن المكانة العلمّية التي تميز بها ابن عرفة، جعلت كثيرا

مختلف األقطار، وقد تخّرج على يديه نخبة من العلماء، ازدهرت بهم الحياة العلمية في إفريقية، ومصر، 

 والحجاز، وهم كثر، وفيما يأتي التعريف بأبرزهم:

وي: محمد ب -6
ّ
وي، ولد سنة )السال

ّ
هـ(، كان من أكابر تالميذ ابن 664ن محمد بن أحمد، أبو عبد الله السال

 .2هـ(667عرفة، من تآليفه: تقييد في التفسير عن ابن عرفة، وإكمال اإلكمال على صحيح مسلم، توفي سنة )

 المذهب المالكي، عرفالغبريني: عيس ى بن أحمد بن محمد، أبو مهدي الغبريني التونس ي، عالم  مجتهد  في  -2

بصحة النقل وجودة الذهن، أنابه ابن عرفة عندما حّج، ثم استقّل باإلمامة في جامع الزيتونة بعد وفاة ابن 

 .3هـ(761عرفة، توفي سنة )

ْوغي التوزري، أبو عبد الله التونس ي المالكي، ُولد سنة  -1 ْوغي: محمد بن أحمد بن عثمان بن عمر الوانُّ الوانُّ

، اشُتهر بالذكاء والحفظ، أخذ ابن عرفة التفسير، والفقه، والمنطق، دّرس بمكة والمدينة سنين هـ(611)

ة سنة )
ّ
 .4هـ(769عديدة، وتوفي بمك

بي: محمد بن خلفة  -4
ُ
ي بن عمر الوشتات –بسكر الخاء وفتحها، ثم الم ساكنة، وبعدها فاء  –أبو عبد الله األ

بّ –بضم الهمزة  –األّبي 
ُ
، قال الحافظ ابن حجر: "محمد بن خلفة خلفة األبي 5ة(، وهي قرية في تونس، نسبة لـ)أ

، أخذ عن ابن عرفة والزمه، وكان من أعيان أصحابه وتالمذته 6األصولّي، عالم المغرب بالمعقول، سكن تونس"

                                                           
 .2/191شرح حدود ابن عرفة  1
 .6/117، وشجرة النور الزكية، محمد مخلوف 1/666درر العقود الفريدة  ينظر 2
 .6/111ينظر: شجرة النور الزكية  3
 .617، والفهرست للرّصاع، ص1/216درر العقود الفريدة، أحمد بن علّي المقريزي،  4
 .679ينظر: توشيح الديباج، محمد بن يحيى القرافي، ص 5
 .16ص تبصير المنتبه بتحرير المشتبه، 6
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فسير ت املحققين، من مصنفاته: إكمال إكمال المعلم في شرح صحيح مسلم، وله تقييد على شيخه ابن عرفة في

 .1هـ(726القرآن، توفي سنة )

1-  ،
ً
 مشاركا

ً
الُبسيلي: أحمد بن محمد بن أحمد، أبو العّباس الُبسيلي، قال عنه الرّصاع: "كان شيخنا هذا عالما

عليه وقار، وله تواليف عديدة وتصانيف حسنة، له شرح على المدّونة، وعلى الخزرجّية، وعلى الجمس في 

 .3هـ(711، توفي سنة )2فسير عن اإلمام ابن عرفة"المنطق، وله تقييد في الت

 للمذهب، أخذ عن ابن  -1
 
، حافظ ابن ناجي: قاسم بن عيس ى بن ناجي التنوخي، أبو الفضل القيرواني، إمام  فقيه 

عرفة والبرزلّي واألبّي وغيرهم، له شرح على رسالة أبي زيد القيرواني، وشرحان على المدونة كبير وصغير، توفي 

 .4هـ(717هـ(، وقيل سنة )716روان سنة )بالقي

6-  
ً
 حافظا

ً
ي: أبو القاسم بن أحمد بن محمد البلوي القيروانّي التونس ي، الشهير بالبرزلي، كان إماما

ّ
ل البرز

 في الفقه، الزم اإلمام ابن عرفة، وسمع عليه الصحيحين والموطأ والتفسير، وقرأ عليه 
ً
 نظارا

ً
للمذهب، بّحاثا

واملختصر المنطقي، وأجازه وكتب له بخطه، من مؤلفاته: جامع مسائل األحكام، والحاوي في  املختصر الفقهي،

 .5هـ(746الفتوى، ويعرف بنوازل البرزلي، توفي سنة )

: محمد بن أحمد بن مرزوق العجيس ي التلمساني، اإلمام املحّقق الفقيه، املجتهد األصولي 6ابن مرزق الحفيد -7

هـ(، أخذ عن ابن عرفة وصاحبه في حّجه، من مؤلفاته: ثالثة شروح 611ُولد سنة ) المفّسر، املحدث النحوي،

 .7هـ(742على البردة، والروضة في علوم الحديث، ومختصر الحديقة على ألفية ابن مال ، توفي سنة )

ابن حجر العسقالني: أحمد بن علي بن محمد، أبو الفضل، شهاب الدين الكناني العسقالني المصري  -9

، منها: فتح 661شافعي، الحافظ ابن حجر، ُولد بمصر سنة )ال
ً
هـ(، زادت تصانيفه على مائة وخمسين مصّنفا

، لقي ابن عرفة بالقاهرة، وقال عنه: 8هـ(712الباري، وتلخيص الحبير، وإنباء الغمر بأبناء العمر، توفي سنة )

ه لما حج بعد التسعين باإلجازة"
ّ
 .9"أجاز لي، وكتب لي بخط

                                                           
 .476ينظر: نيل االبتهاج، ص 1
 .661الفهرست للرّصاع، ص 2
 .7ُينظر: توشيح الديباج، ص 3
 .6/112، وشجرة النور الزكية 114ينظر: نيل االبتهاج، ص 4
 .6/112، وشجرة النور الزكية 66/611ينظر: الضوء الالمع، السخاوي،  5
في االسم، واسم األب واسم الجد، واشتهر بالجد بالخطيب، أو )الجد(، فسلسلة النسب: محمد  اشتهر بالحفيد، للتفريق بينه وبين جّده المتفق معه 6

 .499)الحفيد( بن أحمد بن محمد )الجد( بن أحمد بن محمد بن محمد بن أبي بكر بن مرزوق، ُينظر: نيل االبتهاج، التنبكتي، ص
 .614تي، ص، ونيل االبتهاج، التنبك6/11ينظر: الضوء الالمع، السخاوي،  7
 .41-2/11ينظر: الضوء الالمع، السخاوي،  8
 .2/692إنباء الغمر بأبناء العمر،  9
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بن عقاب: محمد بن إبراهيم بن عقاب، أبو عبدالله التونس ي، قاض ي الجماعة بتونس، وإمامها وخطيبها ا -61

 .1هـ(716بجامعها األعظم، فقيه حافظ ومحقق، أخذ عن ابن عرفة وانتفع به، توفي سنة )

 
ً
 مصّنفات اإلمام ابن عرفة: -رابعا

 في العلوم، أنه ق –تلميذ ابن عرفة  –نقل الرّصاع عن محمد بن عقاب  
ً
ال: "إن ابن عرفة كان إماما

 من حين واليته اإلفتاء"
ً
، والغالب على كتبه االختصار، واشتغل آخر عمره بالفقه، خصوصا

ً
 .2صّنف فيها كثيرا

 في العلوم، فقد تنّوعت مصّنفاته بين مختلف العلوم الشرعية، منها الفقهية  
ً
 –وألّن ابن عرفة، كان إماما

نها في علم الكالم وأصول الدين، ومنها الحديثية والمنطقية والنحوية وغيرها، وقد أشار الرّصاع وم  –وهي األغلب 

تآليف عجيبة ومصّنفات غريبة، منها تأليفه  –رض ي الله عنه  –إلى جملة من هذه التصانيف، فقال: "وألف 

فيه من  ة ... وتأليفه المنطقي،الفقهي، لم ُيسبق في تحقيقه وتهذيبه وجمعه، وأبحاثه الرشيقة وحدوده الدقيق

القواعد والفوائد، ما يعجز عنه كبار الفحول على صغر جرمه وكثرة علمه، وتأليفه الفرض ي، وتأليفه األصولّي 

، وفيما يأتي 3الدينّي والفقهي، وغير ذل  من إمالءاته في األحاديث النبوية، واآليات القرآنية واألحكام الشرعية"

 بن عرفة:تعريف ببعض مصنفات ا

 كل 4هـ(671هـ(، وأكمله سنة )662املختصر الفقهي: ابتدأ تصنيفه سنة ) -6
ً
، جمع فيه مسائل المذهب، مصدرا

 من 
ً
باب بتعريف ماهيات الحقائق الفقهية الكلية له، اعتمد فيه بالدرجة األولى على المدّونة، وأورد فيه كثيرا

كملها بمناقشته وتوضيحاته المفيدة، واشتهر املختصر أقوال أئمة المذهب، مع نسبة كل قول لصاحبه، ويُ 

فته المالكية 
ّ
الفقهي بعدة أسماء، منها: المبسوط في الفقه، والتقييد الكبير في المذهب، واختصار مجموع ما أل

 .5في الفقه

  –املختصر الكالمي: وُيسمى  -2
ً
ئل ااملختصر الشامل في أصول الدين، جمع فيه ابن عرفة أبواب ومس –أيضا

وأبحاث علم الكالم، وقد قال في مقّدمته: " لّما كان علم الكالم هو الموصل إلدراك حقيقة اإليمان، بواضح 

 أصول طريقتي األقدمين 
ً
 شامال

ً
األدلة والبرهان، المنجي من الخلود من النيران، رأيت أن أجمع فيه مختصرا

 .6والمتأخرين من أهل هذا الشأن"

                                                           
 .6/114، وشجرة النور الزكية 127، 126ينظر: نيل االبتهاج، ص 1
 .76الفهرست للرّصاع، ص 2
 .6/11شرح حدود ابن عرفة، الرّصاع،  3
 .76ينظر: الفهرست للرصاع، ص 4
 .6/29ينظر: املختصر الفقهي، ابن عرفة،  5
 .64املختصر الكالمي، ابن عرفة، ص 6
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ص فيها جملة من القواعد وله رسالة في أصول ال -1
ّ
فقه، شديدة االختصار، في خمس ورقات فقط، لخ

 .1هـ(699األصولية، وتعّرض في آخرها ألحكام االجتهاد، أتّمه سنة )

مختصر فرائض الحوفي: وهو باختصار لفرائض أبي القاسم، أحمد بن محمد الحوفي اإلشبيلي، المتوفي سنة  -4

 .2هـ(177)

 على ما قيل في املختصر المنطقي: جم -1
ً
ع فيه ابن عرفة قواعد المنطق، وأحكامه التصّورية والتصديقية، منبها

 .3هذه القواعد واألحكام من أقوال مشهورة وضعيفة

ما هي تقييدات وإمالءات قّيدها بعض طلبته، من  -1
ّ
 بيده، وإن

ً
تفسير القرآن الكريم: لم يكتب ابن عرفة تفسيرا

 في التفسير،  دروسه التي كان يلقيها عليهم
ً
ق عنه بعض أصحابه كالما

ّ
في التفسير، قال الحافظ ابن حجر: "وعل

، وكالمه دال  على توّسع في الفنون 
ً
 فأوال

ً
دين، وكان يلتقطه في حال قراءتهم عليه، ويدّونه أوال

ّ
كثير الفوائد في مجل

بنفسه كتابة هذا التفسير، ، وقال محمد الفاضل بن عاشور: "ولم يتوّل الشيخ ابن عرفة 4وإتقان وتحقيق"

المتضّمن خالصة دروسه القّيمة، ولكن طلبته من االجيال المتعاقبة، هم الذين اضطلعوا بذل ، فقّيدوا أمالي 

 ينسب إليه"
ً
 .5شيخهم وفوائده، حتى خرجت تفسيرا

تونس ي  ،وأشهر الذين عرفوا بتدوين ما كان يلقيه ابن عرفة من دروس التفسير، ثالثة من أكابر أصحابه 

وجزائري ومغربي، أما التونس ي فهو الشيخ محمد االبي الوشتاتي، وأما الجزائري فهو الشيخ أحمد البسيلي، 

 والمغربي هو الشيخ أبو القاسم السالوي، وسنستعرض فيما يأتي مميزات كل رواية منها:

نه الزمه مالزمة دائمة في جميع األبي وروايته: تذكر المصادر أن األبي كان من المقربين إلى ابن عرفة، وأ -6

 
ً
 كبيرا

ً
 بعلمه انتفاعا

ً
 ملجلسه بعنايٍة فائقٍة، ومنتفعا

ً
 .6دروسه؛ إذ كان متابعا

هـ(، وهو بذل  قد سبق البسيلي 616وقد حضر األبي الختمة األولى لتفسير ابن عرفة للقرآن سنة ) 

 بم
ً
ا غنمه من فوائد مختلفة في الختم التي بنحو خمس وعشرين سنة، فكان من أثر ذل  أن جاء تقييده ثريا

، وأدق معلومات، فسّجل بكل أمانٍة ما كان يحدث 
ً
قه من اإلمالءات التفسيرية أوفى زادا

ّ
حضرها، فكان ما وث

 الكالم إلى أصحابه بكل موضوعية
ً
 .7داخل الدرس، من شروٍح وحوارات بين التالميذ وشيخهم، ناسبا

                                                           
 .6/611ينظر: كتاب العمر في المصنفات والمؤلفين التونسيين، حسن حسني،  1
 .6/226ينظر: الديباج المذهب  2
 .6/614ينظر: كتاب العمر في المصنفات والمؤلفين التونسيين  3
 .2/692 إنباء الغمر بأبناء العمر 4
 .611التفسير ورجاله، ص 5
 .476ُينظر: نيل االبتهاج، التنبكتي، ص 6
 .6/11ُينظر: مقّدمة تفسير ابن عرفة، حسن مناعي،  7
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 .1األبي، هو من أحسن التقييدات على تفسير ابن عرفةوقد اعتبر املحّققون، أن تقييد  

 لتفسير القرآن الكريم، عن شيخه ابن عرفة، سّماه  -2
ً
البسيلي وروايته: ذكر الرّصاع أن للبسيلي تقييدا

 .2"التقييد الكبير"، وقد اختصره فيما بعد في "التقييد الصغير"

 بين يدي ا 
ً
بن عرفة، وذكر في مقّدمته أن أول آيٍة قّيدها هي قوله وقد ابتدأ تقييده الكبير، منذ كان طالبا

 .4هـ(671، وذل  في عام ) 3  پٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ تعالى: 

وتجدر اإلشارة أّن البسيلي لم يكن يكتف بنقل ما سمعه من إمالءات ابن عرفة في التفسير، بل كان يزيد  

ه كان يتصّرف في هذا التقييد الذي جمعه، عليه ما يرويه الطلبة، الذين كانوا يسبقونه إلى مجلس
ّ
 التفسير، وأن

ويضيف إليه آراءه وأقوال المفّسرين، يدّل لذل  قوله في مبتدأ تقييده: "هذا تقييد على كتاب الله املجيد، 

مّما  –رحمه الله  –قصدت فيه جمع ما تيسر حفظه وتقييده، من مجلس شيخنا أبي عبد الله محمد بن عرفة 

 من كتب كان بيده 
ً
هو أو بعض طلبة املجلس، زيادة على كالم المفسرين، وأضفت إلى ذل  في بعض اآليات، شيئا

 .5التفسير، مع ما سمح به الخاطر، هذا مع ممانعة ما اقتضته الحالة، من الذهن الجامد والفكر الخامد"

شارة إليها في كتاب المنهل الصافي، ، وقد وردت اإل 6السالوي وروايته: وهذه الرواية مفقودة وال يعلم عنها ش يء -1

جاء فيه أّن السلطان أبا منصور السعدي، كان له اعتناء بتفسير ابن عرفة الذي بتقييد تلميذيه السبيلي 

 .7والسالوي، ُيحضرهما عند قراءة ورده من المصحف الكريم؛ لمراجعة ما يستشكل

  

                                                           
 .2/119ُينظر: التفسير والمفسرون في غرب أفريقيا، محمد بن طرهوني،  1
 .661ينظر: الفهرست للرصاع، ص 2
 .619سورة: المائدة، من اآلية:  3
 .6/29مقدمة تفسير ابن عرفة ينظر:  4
 .211، 6/699ينظر: التقييد الكبير في تفسير كتاب الله املجيد، البسيلي  5
 .2/119ينظر: التفسير والمفسرون في غرب أفريقيا، محمد بن الطرهوني  6
 .114ينظر: مناه الصفا في مآثر موالينا الشرفا، أبو فارس الفشتالي، ص 7
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 لقرآني.المبحث الثاني: توظيف المذهب المالكي في خدمة النص ا

استفاد ابن عرفة رحمه الله من تكوينه العلمي في تفسير كتاب الله جل وعال، مع العلم التام أنه لم يكن تفسيرا 

فقهيا، ويتضح توظيف هذه المعرفة من خالل تتبع استشهاداته بأعالم المذهب المالكي، ومصنفاته األساس، 

 معرفته الفقهية ف
َ
ي خدمة النص القرآني سواء في فهمه أو االستدالل وسأوضح من خالل هذا المبحث توظيف

 به.

وابن عرفة لم يكن مهتما بالفقه فقط بل كانت له صنعة أصولية واضحة المعالم، سواء في األدلة، أو الدالالت، 

 أو المقاصد، فكان تفسيره حافال بتوظيف معارفه األصولية في خدمة النص القرآني.

  ا المبحث في مطلبين، األول في المنحى الفقهي، والثاني: في المنحى األصولي.ولذا كان من المناسب أن يكون هذ

 المطلب األول: الفقه

تعددت مظاهر توظيف المعرفة الفقهية للشيخ ابن عرفة في تفسيره، سواء من كثرة النقل عن أئمة المذهب، أو 

 في خدمة النص وتفسيره، سواء بتحريركتبه المعتمدة، أو التصريح أحيانا بأن المذهب كذا وكذا، وكلها تأتي 

 المصطلحات أو تقعيد القواعد أو استنباط األحكام.

  أوال: تفسير النصوص القرآنية من خالل أئمة المذهب.

المفسر ال ينف  عنه وصف المالكية غالبا في تفسير النصوص، ففي بيان المرض  -رحمه الله -نجد ابن عرفة 

فّرق بين    1 ڄ  ڃ     ڃ    ڃ  ڃ    چ  چ   رمضان في معرض تفسير قوله تعالى:الذي تتحقق معه رخصة الفطر في 

بخالف السفر فيكفي العزم على  ،2السفر والمرض، فال ُيفطر إال من كان مريضا مرضا يصعب معه الصيام

السفر لينوي الفطر ويأخذ رخصته، وذكر أن ذل  هو مذهب الجمهور من الفقهاء، واستعمل اآلية في خدمة 

، ولم يقل: فمن مرض   ڄ  ڃ     ڃ    ڃ فظاهر اآلية عندي حجة للجمهور لقول اللههذا الفهم فقال: " 

« كان»محقق ثابت يصدق أن يقال في صاحبه كان مريضا ألن فظاهره، أنه ال يفطر بمطلق المرض بل مرض 

 3تقتض ي الدوام".

                                                           

 .674 سورة: البقرة، من اآلية: 1

( "واألولى في هذا أن المرض الذي أذن الله باإلفطار معه، هو المرض الذي يجهد الصائم الصيام معه جهدا 246/ 6قال ابن رشد في المقدمات ) 2

 غير محتمل، أو يخش ى زيادة المرض به".

 (.267/ 6تفسير ابن عرفة: ) 3
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ثم نجد أنه قرر نفس األمر في السفر " قال ابن عرفة: يؤخذ منه في الحاضر إذا عزم على السفر أن له أن يبيت 

طر ثم أف على الفطر ويفطر، وال يلزمه كفارة ألنهم قالوا في الحاضر إذا عزم على السفر وبيت على الصوم

 1فالمشهور عندنا أنه ال كفارة عليه"

وقد يفسر ابن عرفة رحمه الله النص ثم يحرص على توثيقه من كتب المذهب، كما في تفسير قول الله تعالى: 

ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ    ھھ  ه  ھ      ہ  ہہ    ہ 2  ُه  -، نقل عن ابن عطية رواية ابن القاسم عن اإلمام مال
َّ
َي الل َرض ِ

في هذه اآلية، وأن أول معصية كانت الحسد والكبر والشح، حسد إبليس آدم وتكبر عليه وشح آدم في أكله  -َعْنه

من شجرة قد نهى على قربها، ثم عزاه إلى مصدره األساس وهو أحد أمهات المذهب المالكي فقال: "قلت: وهذا 

 3بعينه من كتاب الجامع األول من العتبية".

 وال المذهب في فهم النصوصثانيا التدليل بأق

من تجليات استعمال ابن عرفة للمعرفة الفقهية أنه يستدل بأقوال اإلمام مال  أو تالميذه ويجعل منها دليال 

  ڳگ    گ  گ  گ  ڳ   ڳ  کڈ  ژ  ژ  ڑ    ڑ  ک  ک  ک  لفهم النص، وليس مجرد تفسير، ففي تفسير قول الله تعالى:

 4  األقوال في فهم هذا النص، وحجج كل منهم، وفي معرض االعتراض على الذمي بالمسلم في  -رحمه الله -ذكر

هذه المسألة أن إقامة الحد لها فلسفة أخرى وهي ليس تسوية دمهما بل توصيف الفعل الذي يراه ابن عرفة 

ما قطع في المال؛ ألنه من فساد األرض بدليل قول مال : إن االفساد في األرض، فقال: "
ّ
ال لكافر إذا سرق من مإن

المسلم فإنما تقطع يده، وإذا زنا بالمسلمة طائعة فإنه ال يحد وما ذل  إال ألّن أخذ المال من الفساد في األرض 

 5بخالف الزنا".

 .   6 مخحخ  جخ   مح   جح  مج  حج   يث  ىث    ومثاله أيضا في تفسير قوله تعالى: 

هات قال ابن عرفة: "يؤخذ فيمن له أهل بمكة وأهل  ُه َعْنه: إنها من مشبَّ
َّ
َي الل بغيرها. فقد قال اإلمام مال  َرض ِ

األمور يؤخذ منه أن حكمه حكم الحاضر بدليل قول )مال ( في المسافر: إذا سافر ومر ببلد له فيها أهل فإنه 

 .7يتّم الصالة كالمقيم"

                                                           

 (.269/ 6المصدر نفسه: ) 1

 .14سورة: البقرة، اآلية:  2

 .12/ 66(، وينظر البيان والتحصيل: 616/ 6تفسير ابن عرفة: ) 3

 .667سورة: البقرة، من اآلية:  4

 (.262/ 6تفسير ابن عرفة: ) 5

 .691سورة: البقرة، من اآلية:  6

 (.216/ 6المصدر نفسه : ) 7
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ڑ  ڑ  ک وكذل  في قوله تعالى: 
قال ابن عرفة: إنما ذكر قذف املحصنات دون قذف املحصنين؛ ألن لحوق  ،1

 يحد، بخالف  -رحمه الله-المعرة للنساء أشد، بدليل قول اإلمام مال  
َ

: قاذف الصبي الذي يطيق الوطء إنه ال

 .2قاذف الصبية المطيقة للوطء، وما ذل  إال للحوق المعرة لها

 معيارية المذهب في فهم النصوص

من خالل تتبع تفسير ابن عرفة أن صنعته التفسيرية يخضعها لمعيارية خاصة، وهي المذهب المالكي،  نلحظ

فإن تفسيره وإن كان غير فقهي بامتياز إال أنه يتعرض للفقه فيه، فيعرض أقوال األئمة داخل المذهب وخارجه، 

  ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ    ڀعالى: وال يكتفي بذل ، بل يعرضها على قواعد المذهب، ففي تفسيره لقول الله ت

ر أنفسهن التنبيه على مجاهدة النفس وكبح      3 ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ٹڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ
ْ
ر فائدة ِذك

َ
، ذك

شهواتها والصبر على النكاح حتى تنقض ي العدة، ثم افترض سؤاال أن هذا الفهم قد يتعارض مع المذهب في أن 

 بعد مض ي العدة فإّنها تجزيها تل  وال تستأنف عدة أخرى بوج
ّ
؟ هالمتوفى عنها زوجها إذا لم تعلم بوفاة زوجها إال

4 

في األربعة أشهر  -وكذل  المذهب  -ثم أجاب عن هذا االعتراض المفترض بقوله: "األغلب في النساء معرفة 

وعشرا أنها تكفي بشرط أن تحيض فيها حيضة وهو األعم األغلب في النساء فإن لم تحض )واسترابت( رفعت إلى 

ابت( بحس بطن فإّنها تمكث أقص ى أمد الحمل، تسعة أشهر فإن زالت عنها الّريبة فقد انقضت عدتها، وإن )استر 

 .5 ولهذا قال في المدونة: والعدة في الطالق بعد الّريبة وفي الوفاة قبل الريبة

  ٹٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ    ٹ  ٹولم يمنع انتساب اإلمام ابن عرفة للمذهب أن يمارس النقد فيه، ففي تفسير قوله تعالى: 

اآلية بالمغفرة مؤذن أن اإليالء غير جائز؟ فذكر أوال الحكم في اإليالء في .ذكر أن تذييل  6ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ

ْيِه َوَس  -المذهب المالكي أنه على التفصيل، وعّقب بقوله: " والّصحيح جوازه مطلقا، ألّن النبي
َ
ُه َعل

َّ
ى الل

َّ
م َصل

َّ
آلى  -ل

 .7من نسائه" 

                                                           

 .4سورة: النور، من اآلية:  1

 (.224/ 1المصدر نفسه : ) 2

 .214سورة: البقرة، اآلية:  3

 

( " قلت: أرأيت إذا بلغها وفاة زوجها من أين تعتد؟ أمن يوم يبلغها؟ أم من يوم مات الزوج؟ قال: قال مال : من يوم مات 62/ 2جاء في المدونة )4

عد ما  من بالزوج، قلت: فإن لم يبلغها حتى انقضت عدتها أيكون عليها من اإلحداد ش يء أم ال؟ قال: قال مال : ال إحداد عليها إذا لم يبلغها إال

 تنقض ي عدتها"

 ( "قال مال : وكل عدة في طالق فإنما العدة بعد الريبة،     وكل عدة في وفاة فهي قبل الريبة "61/ 2( ونص المدونة )271/ 6تفسير ابن عرفة: ) 5

 .221سورة: البقرة، اآلية:  6

 (.261/ 6المصدر نفسه: ) 7
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شياء: "واإليالء يكون بثالثة أشد في المقدمات بقوله: وما ذكره من أن فيه تفصيال هو موافق لما نص عليه ابن ر 

أحدها اليمين على ترك الوطء، والثاني ما كان بمعنى اليمين على ترك الوطء، والثالث اليمين بالطالق التي يكون 

 .1الحالف فيها على حنث "

ثم لم يمنع القارئ من توجيه تذييل اآلية فقال: " والجواب بأن تكون المغفرة والرحمة راجعين بسبب اإليالء ألن 

 عن غضب وشرور وذل  غير جائز فحسن تعقيبه بالمغفرة" 
ّ
 .2اإليالء ال يكون إال

 المطلب الثاني: األصول 

لكي في املجال الفقهي فحسب، بل تعداه إلى في االستفادة من المذهب الما -رحمه الله-لم يقتصر ابن عرفة 

 سواء على مستوى األدلة، أو الدالالت، أو المقاصد. -جل وعال-توظيف أصول الفقه في خدمة كتاب الله 

 أوال: األدلة:

أثرى ابن عرفة رحمه تفسيره بأصول المذهب التي هي طريق االستنباط، ال سيما األدلة النقلية، فإن موضوع 

يل األدلة وهو الكتاب العزيز، وأفضل من فسر النص وأبانه النص النبوي الشريف، ولما كان الكتاب هو دل

الغرض هنا التأصيل ال التفصيل، وليس الغرض هنا تتبع كل األدلة بل هو التمثيل، أضرب بعض األمثلة لألدلة 

 في فهم النص. -رحمه الله-العقلية التي استخدمها 

،تعرض ابن عرفة      3ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ     ٿ  ٿ   ڀٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀففي تفسير قول الله تعالى : 

لقضية النسخ في الشريعة اإلسالمية، وتكلم عن جزئية خاصة وهي متى يتم إجراء النسخ فقال: " وال يصح نسخ 

المنسوخ أو مخالفا فإن كان النص بالقياس؛ ... ألن النص المقيس عليه إما أن يكون موافقا لذل  )النص( 

)موافقا( فال نسخ، وإن كان )مخالفا( فهو الّناسخ )ال( القياس. وال ينسخ النص باإلجماع ألنه إنما يكون في حياة 

م َ واإلجماع إنما هو بعد وفاته
َّ
ْيِه َوَسل

َ
ُه َعل

َّ
ى الل

َّ
 .4الّنبي َصل

من خالل تحرير النص ففي قوله تعالى: }أولئ   كما أنه رحمه الله استعمل المعرفة األصولية في فهم النص

 ...{. جاء " احتّج بها بعض األصوليين على أن هذه األمور واجبة؟
ْ
وا

ُ
 5الذين َصَدق

                                                           

 لله تفصيل أحكامه في المذهب.( وقد ذكر رحمه ا121/ 6المقدمات الممهدات ) 1

 (.261/ 6تفسير ابن عرفة: ) 2

 .611سورة: البقرة، اآلية:  3

 (.611/ 6المصدر نفسه: ) 4

ِة وَ  5
َ
ِئك

َ
َمال

ْ
ِخِر َوال

ْ
َيْوِم اآل

ْ
ِه َوال

َّ
ِبرَّ َمْن آَمَن ِبالل

ْ
ِكنَّ ال

َ
بِ القصد ما ودر في صدر اآلية في قول الله تعالى: "َول ِكَتاِب َوالنَّ

ْ
 ال

َ
ِه ذ ى ُحّبِ

َ
َماَل َعل

ْ
ى ال

َ
يَن َوآت ُقْرَبى ّيِ

ْ
ِوي ال

 
ْ
 َوال

َ
اة
َ
ك ى الزَّ

َ
 َوآت

َ
ة

َ
ال اَم الصَّ

َ
ق
َ
اِب َوأ

َ
اِئِليَن َوِفي الّرِق ِبيِل َوالسَّ َمَساِكيَن َواْبَن السَّ

ْ
َيَتاَمى َوال

ْ
َساِء َوالَوال

ْ
َبأ
ْ
اِبِريَن ِفي ال ا َعاَهُدوا َوالصَّ

َ
وَن ِبَعْهِدِهْم ِإذ

ُ
اِء ضَّ ُموف رَّ

ُقوَن" البقرة:  ُمتَّ
ْ
ِئَ  ُهُم ال

َ
ول
ُ
وا َوأ

ُ
ِذيَن َصَدق

َّ
ِئَ  ال

َ
ول
ُ
ِس أ

ْ
َبأ
ْ
 .666َوِحيَن ال
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 ابن عرفة: الصحيح عند األصوليين أن الواجب ما ذّم تاركه فالواجب إنما يستفاد من 

 وهذا تقرير أصولي مهم.،1ين الواجب والمندوب"الذم على الترك ال من المدح على الفعل؛ ألن ذل  قدر مشترك ب

وفي المقاربة األصولية بين القياس واالستحسان يعرض بعض آراء علماء المذهب األصوليين وهما ابن العربي 

والقرافي في التأصيل لالستحسان والرد على منكريه من أهل المذاهب األخرى، موضحا حسب آرائهم الفرق بينه 

"،فالقياس: أن لهم أال يأخذوا    2ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  في تفسير قوله تعالى: وبين القياس، فقال 

جميعا أو يردوا جميعا، واالستحسان: أن لمن أراد منهم أن يأخذ نصيب الراد إن شاء، يفرق بينه وبين القياس، 

ل" ه، واالستحسان مستند إلى ش يء قليوما الفرق بينهما إال أن القياس مستند إلى حكم شرعي معبر عنه مصرح ب

ولم يكتف رحمه الله بمجرد النقل بل كان ناقدا كما هو المعهود منه فقال: "بل الفرق بينهما أن القياس ،  3

مستند إلى حكم شرعي معبر عنه مصرح، واالستحسان مستند إلى ذل  لكنه في خاطر املجتهد وال يقدر على 

 .4أشهب فجعلهما متباينتين وما قلتموه ليس بمخالفة"التعبير عنه، فقد خالف بينهما 

 

ومن قواعد أصول المذهب التي ذكرها في غير موضع وهي قاعدة هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، فقد 

قال ابن عرفة:  ،  "5ڑ  ڑ  ک  ک     ک  کوظفها كثيرا في فهم النص القرآني، ومن ذل  في تفسير قوله تعالى: 

َصّدْق. بثالثة أوجه: إما للوصف المناسب، أو تنبيه املخاطب، أو 
َ
َصّدْق، وبين قول : يا غني ت

َ
وفرقوا بين قول : ت

استحضار ذهنه. وإما خوف احتمال الشركة في الّنداء، فإن قلنا: إن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة 

زول يعين كون الخطاب للمؤمنين فانحصر كون فائدته إّما فينتفي احتمال الشري  هنا، وأيضا فسبب ا
ّ
لن

 6 التنبيه أو اإلشعار بأّن سبب األمر بذل  وصف اإليمان.

 

 ثانيا: الدالالت 
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يالحظ أن ابن عرفة رحمه الله كثيرا ما يستخدم المعرفة األصولية في بيان الدالالت األصولية، وال يخفى أن 

مجال التفسير هو مناسب جدا لها، ومن أمثلة ذل  تخصيص جاللة العام بالعرف والعادة، فقال في تفسير 

ھ  ه  ھقوله تعالى: 
1". 

ليس من عادتها اإلرضاع ال يطلب ذل  منها. ونص األصوليون على هذا عام مخصوص بالعادة، فالشريفة التي  

صحة التخصيص بالعادة، واعتبره مال  في حديث غسل اإلناء من ولوغ الكلب سبعا، فخصصه بالماء دون 

فهو ذكر الراي  ،2الطعام الن العادة تحّفظ الّناس على الطعام، فالغالب أّن الكلب ال يصل إليه بخالف الماء. 

 لي وعضده بقول اإلمام مال  رحمه الله.األصو 

ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ   ۉٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉوفي تفسير قوله تعالى: 
في تقرير لماذا كان االستفهام اإلنكاري بــ "كيف" ، 3 

 وليس بالهمزة، فقال: "نفيه في ذاته يستلزم انتفاء حاالته، وأيضا فالهمزة تدل على إنكار نفي الكفر بالمطابقة،

وكيف بواسطة داللتها على )إنكار( نفي صفته وداللة المطابقة أقوى من داللة االلتزام ... وكان )يظهر( لنا في 

الجواب عنه تقدير بأن الّنفي بالهمزة مطلق في الش يء والّنفي بكيف عام في جميع حاالت الش يء. وداللة العام 

في حالة ما، وكيف تدل على إنكار جميع أحوال  أقوى من داللة المطلق ألن الهمزة تدل على إنكار كفرهم

 قرر المعني في إطار المقارنة بين الدالالت. -رحمه الله -فهو ، 4كفرهم"

 ثالثا: المقاصد:

ال ش  أن المقاصد الشرعية تطورت بتطور أصول الفقه، حتى رآها بعض الباحثين علما مستقال متولدا عن 

 ة، ففي عهده ال تزال ضمن مباحث أصول الفقه.أصول الفقه، وهذا النظر الحق البن عرف

والمقاصد الشرعية مبناها على معرفة المصالح والمفاسد، وجلب التيسير ورفع الحرج، وهي مبنية أساسا على 

تعليل األحكام الشرعية، ومن خالل تصفح تفسير اإلمام ابن عرفة نرى هذا البعد حاضرا في فهم النص القرآني 

ا، حيث إن قصد الشارع من وضع الشريعة هو اإلفهام، وإنما الشريعة هي نصوص وخدمته ليكون مفهوم

الوحيين، ولذا كان العمل في تفسير القرآن الكريم، وبيان أساليبه وفق اللسان العربي نوع من تحقيق قصد 

ة ظ العربيالشارع، وهو ما عناه الشاطبي حين أكد أنه ال يفهم فهم القرآن إال على اللسان المعهود في ألفا

"وأساليب معانيها وأنها فيما فطرت عليه من لسانها تخاطب بالعام يراد به ظاهره وبالعام يراد به العام فى وجه 

                                                           

 .211سورة: البقرة، من اآلية:  1

 (.272/ 6تفسير ابن عرفة: ) 2

 .27سورة: البقرة، اآلية:  3

 .(76/ 6المصدر نفسه: ) 4
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والخاص فى وجه وبالعام يراد به الخاص والظاهر يراد به غير الظاهر وكل ذل  يعرف من أول الكالم أو وسطه أو 

قه ابن عرفة. ،1آخره عن أوله"  آخره وتتكلم بالكالم ينبىء أوله عن آخره أو
ْ
 وهذا هو النهج الذي عمل َوف

كما أننا نجد أن قضايا المقاصد الرئيسة حاضرة في التفسير ومن ذل  إشارته إلى أمور الناس ليست على مرتبة 

ويقدر أن األمر على ،    2گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  کڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   کواحدة، فقال في تفسير قوله تعالى: 

ثالثة أقسام ضرورية وحاجية وتكميلية وترتيبية، فقدم الزرع لدعوى الضرورة العامة إليه، وقدم الزيتون على 

ه به فهو ترتيبي فكان أدون ألنه زائد على القوت" 
َّ
وهذه ، 3التمر ما يوقد به فهو تكميل للقوت، والتمر ما يتفك

 كما ينص على ذل  األصوليون.المراتب هي مراتب مقاصد المكلفين 

كما أن ابن عرفة شفى الغليل في قضية التعليل، حيث إنها قضية مشتركة بين األصلين، شغلت كثيرا من 

العلماء، لكننا نجد أن ابن عرفة رحمه الله استنبط من آي القرآن ما يحسم األمر فيها عنده،  قال ابن عرفة في 

اآلية تدل على أن جميع األحكام الشرعية تعلل، وذل  أنهم اختلفوا  ، 4ڤ    ٹ  ٹ  ڤ  ڤ تفسير قول الله تعالى: 

في التعبدات فذهب جماعة منهم الشيخ الهمام عز الدين ابن عبد السالم إلى أّنها األحكام التي ال تدرك لها علة، 

ها اآلية تقتض ي أّن األحكوفي بعض كالم ابن رشد وكالم المتقدمين ما يدل على أنها األحكام التي ال علة لها، و 
ّ
ام كل

ال تكون إال لمصلحة ألّنها خرجت مخرج الّتبيين على كمال المبادرة إلى امتثال األحكام الشرعية فدل على أن 

مونها، فعليكم أن تأخذوها بالقبول"
َ
ْعل

َ
 ت
َ
 .5المراد والله أعلم ما في ذل  من المصلحة َوأنُتْم ال

دي في فهم النص الشرعي هو معرفة المصالح والمفاسد والموازنة ومن أجلى صور توظيف النظر المقاص

بينهما، ووظف هذه المعرفة في قضية مهمة جدا وهي نسخ أحكام الله، حيث إنه تم االعتراض على القول بالنسخ 

 يرتفع ء البأنه يؤدي إلى جعل حكم الله المراد ابتداء غير مراد، فقال اإلمام رحمه الله: " المتبادر للذهن أّن الش ي

إال بثبوت نقيضه، فإذا نسخ الحكم الشرعي المتضمن المصلحة إنما ينسخه حكم آخر يتضمن مفسدة، فأخبر 

أن الله تعالى قادر على أن يصير الحكم الشرعي المتضمن للمصلحة، متضمنا لمفسدة باعتبار األزمان فيكون 

رعي لمفسدة، فحينئذ ينسخه الله تعالى بحكم شالحكم في زمن متضمنا للمصلحة ثم يعود في زمن آخر متضمنا ل
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كما أنه نظر في نسخ الحكم إلى اعتبار مآل األحكام، وال يخفى أن  ، 1يتضمن مصلحة إما مثل األولى أو أرجح منها"

 اعتبار المآل من مباحث المقاصد.

ڌ   ڌ  ڎ تعالى:ومن مراعاة المصالح والمفاسد في فهم نصوص القرآن نّصه رحمه الله في تفسير قوله 
 2 "، 

األحكام الشرعية منطوية بمصالح الدنيا واآلخرة، فلّما تضمن الكالم الّسابق حصول المصلحة األخروية 

ه  ،  3ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ بالصدقة، لقول الله تعالى: 
ّ
والعقوبة في اآلخرة لفاعل الّربا تضّمن هذا أن

 .4 با متضمن للمفسدة الدنيوية ألّن الربا ممحقة للمال والصدقة زيادة فيه"محصل للمصلحة الدنيوية، والر 

 

  

                                                           

 .(617/ 6تفسير ابن عرفة: ) 1
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 الخاتمة: 

 لجميع أصوله وفروعه، كما يدّل على ذل  
 
ُيعّد اإلمام ابن عرفة، من األعالم البارزين في الفقه المالكّي، حافظ

 والترجيح، وتخريج للفروع على مختصره الفقهّي، الذي جمع فيه أكثر مسائل المذهب، مع التأّمل والتصحيح

 األصول.

 :والقارئ لتفسير ابن عرفة، يالحظ ما يلي 

 ما يتعلق منها بالمذهب المالكي. -6
ً
 أن ابن عرفة كثير العناية بمسائل الفقه واألحكام، خصوصا

 ابتداًء ف -2
ً
 الفقه. يتعرضه لكثير من الخالفات الفقهية، ومناقشة أدلتها، مع أن التفسير لم يكن موضوعا

ابن عرفة يعالج المسائل الفقهية في فضاء الفقه المالكي، معتمدا على األمهات األربعة، وعلى حفاظ  -1

 المذهب.

 لم تمنع مالكية ابن عرفة أن يقرر المسائل الفقهية وفق الخالف العالي. -4

 للتكامل المعرفي بين العلوم الشرعية، فإنه  -1
ً
األصولية وظف معارفه الفقهية و يعتبر تفسير ابن عرفة أنموذجا

 واللغوية لخدمة فهم النص القرآني، وذل  كله في مجال التفسير.

 هذا والله أعلم

 
ً
 كثيرا

ً
 وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما
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