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Abstract
Ibnu Athiyah wrote in his tafsir’s book with very simple language and it’s
detailed study and consistency in explaining different styles when explaining. This
article reveals, that Ibnu Athiyah used explaining methods, such as explaining with
verses of the Qur’an, Hadith, commentary from the companions and tabi'in, explaining
with direct al-Qur'an language, siyaq, qirâ'ât, with classical poetry, asbâb an-nuzûl, and
Arabic language. That is why his book was held in high esteem by the ulama of the past.
From a language perspective, Ibnu Athiiyyah is quite unique, in the fact that he usually
utilized classical poetry, thus there are a thousand forms of poetry in Muharrar al-Wajîz
book. This is Ibnu Athiiyyah's magnum opus: Muharrar al-Wajîz, he is one of the most
phenomenal figures ever produced from the western provinces of the Islamic empire.
Keywords: Ibnu Athiyah, Tarjîh, Qirâ’ât
Abstrak
Ibnu Athiyah menulis di dalam buku tafsirnya dengan bahasa yang sangat
sederhana dan detail dalam kajian, dia juga selalu konsisten dalam menarjih setiap
pembahasan ayat yang dia sajikan dalam tafsirnya, tentu saja dengan gaya tarjih yang
berbeda pula. Tulisan ini mengungkapkan, bahwa Ibnu Athiyah menggunakan delapan
elemen tarjih, di antaranya: tarjih dengan ayat al-Qur’an, hadits, perkataan Sahabah dan
Tabi’in, tarjih dengan makna lahir bahasa al-Qur’an, siyaq, qirâ’ât, dengan syair klasik,
asbâb an-nuzûl dan bahasa Arab. Inilah yang menjadikan al-Muharrar al-Wajîz dipuji
oleh para ulama masa lalu. Dari isi bahasa pula Ibnu Athiyah cukup khas, yaitu
seringkali merujuk kepada syair klasik atau syair jahiliyah, sehingga dalam kitab
Muharrar al-Wajiz terdapat ribuan bait syair. Inilah magnum opus-nya Ibnu Athiyah,
Muharrar al-Wajîz, adalah satu satu sosok fenomenal yang pernah dimiliki oleh Islam di
sebelah Barat (al-Garbul Islamy).
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املقدمة
للقرآن وجهتان :وجهة ال ينبغي للمفسرين أن يقوموا برأيهم فيها بل بظهور
الرواية القوية ,ووجهة ال بد ابلعقل والرأي (الرأي اخلالص ,مقيد بدائرة ادلأثور) يف
تفسَتىا على ادلفسرين .وىذا كما وقع على أيب بكر الصديق عندما فسر معٌت " اّبأاب"

ومعٌت "الكاللة".

فقد روي عن أيب بكر الصديق أنو سئل عن معٌت " اّبأاب" يف قولو :وفاكهة و اّبأاب,

فقال" :أي أرض تقلٍت ,وأي مساء تظلٍت إذا قلت يف القرآن برأيي.

مث ما روي عن الصديق هنع هللا يضر أيضا فيما تقدم يف تفسَت اآلية فذلك من الورع
خشية الوقوع يف اخلطأ يف كل ما دل يقم لو فيو دليل أو يف مواضع دل تدع احلاجة إذل
التفسَت فيها ,أدل تر أنو سئل عن "الكاللة" يف آية النساء فقال" :أقول فيها برأي فإن
كان صوااب فمن هللا وإن كان خطأ فمٍت ومن الشيطان اخل" .ومن ىذا الواقع رأينا أن
التفيسر حيتاج إذل الرواية بل أيضا إذل النظر واالجتهاد العقلي .وابن عطية مجع بُت
اىتم ابلًتجيح يف خالف ادلفسرين ,والتعليل لو ,وىو ال
الدراية والرواية معا ابلدقة .وىو اّب

يكاد جياوز خالفا إال وخيتار ويرجح ,وحيتج لًتجيحو ,فجمع بُت ذكر اخلالف والًتجيح
فيو وبيان وجو الًتجيح .وتفسَت ابن عطية فهو على مسماه "احملرر الوجيز" يبُت غالبا
أصح األقوال يف تفسَت اآلية ,وعليو اعتمد كثَت شلن بعده كالقرطيب ,وأيب حيان,
اّب
والشوكاين ,وغَتىم.
دمحم طاىر ابن عاشور
دمحم طاىر ابن عاشور

 ,التحوير والتنوير ,تونس :الدار التونسية للنشر 1984 ,م ,ج ,1 .ص28 .

 ,التحوير والتنوير ,تونس :الدار التونسية للنشر 1984 ,م ,ج ,1 .ص30 .
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احملرر الوجيز ىو نوع من التفاسَت النافعة ادلفيدة ,قال فيو ابن تيمية" :وتفسَت ابن
عطية وأمثالو أتبع للسنة واجلماعة ,وأسلم من البدعة من تفسَت زسلشري .وذلك دلا متيز
بو من أمور منها :عبارتو عذبة سهلة ,وينقل أقوال ادلفسرين من السلف يف اآلية بال
إسناد ,وإيراد مجيع القراءات مستعملها وشاذىا ,وأنو ذكر مجيع ما حتتملو ألفاظ القرآن
من معان ,واىتمامو ابللغة العربية ,وكثرة االستشهاد ابلشعر العريب ,واالىتمام ابلصناعة
النحوية ,والًتجيح بُت األقوال.
قال ابن خلدون" :من كتب التفاسَت كلها ,أي تفاسَت ادلنقول وحترى ما ىو أقرب
إذل الصحة منها ,ووضع ذلك يف كتاب متداول بُت أىل ادلغرب واألندلس حسن
ادلنحى" .وقال أيضا ابن خلدون" :ودلا رجع الناس إذل التحقيق والتمحيص ,وجاء أبو
دمحم عبد احلق بن عطية من ادلتأخرين ابدلغرب ,فلخص تلك التفاسَت كلها ,وحترى ما ىو
أقرب إذل الصحة منها".

الرتجيح يف التفسري
الًتجيح ىنا غَت زلدود إذل ترجيح القضااي الفقهية كما عرفنا ,ولكن الًتجيح ىنا
مبعٌت العام واألوسع ,وفيما يلي بيان شامل عن ىذه ادلسألة:

إعداد القسم العلمي مبؤسسة الدرر السنية
دمحم حسُت الذىيب

 ,خزانة الكتب ,رايض :دار العلم ,1999 ,ص16 .

 ,التفسري واملفسرون ,بَتوت-لبنان :دار الفكر ,بال سنة ,ج ,1 .ص240 .

أبو دمحم عبد احلق بن غالب ابن عطية األندلسي  ,احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز  ,بَتوت -لبنان :دار
الكتب العلمية ,2001 ,ادلقدمة األوذل
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وأرجح ادليزان أي أثقلو

الًتجيح يف اللغة ::رجح الشيء وىو راجح إذا رزن.
حىت مال.

ويف اصطالح أصوليُت :تقوية إحدى األمارتُت على األخرى لدليل ,وأما معٌت
الًتجيح يف ىذا البحث :تقوية أحد األقوال يف تفسَت اآلية لدليل أو قاعدة تقوية أو
رد ما سواه.
لتضعيف أو اّب
رد ما سواه" ألنو إذا ضعف غَته من األقوال صار ذلك
فالقول" :لتضعيف أو اّب

حصرا للصواب فيو ,وىذا من أوجو الًتجيح.

طلب أصح األوجو يف تفسري كالم هللا تعاىل
وإن طلب أصح األوجو يف تفسَت كالم هللا تعاذل من أىم مقاصد طلب العلم
وحتصيلو ,ودراسة التفسَت خاصة ,لذلك شلا ينبغي العلم بو ,العلم ابلتفسَت الذي اتفق
عليو العلماء ,وأمجع عليو أىل األمصار واألعصار ,أو أىل عصر معُت ,كإمجاع
الصحابة ,أو أمجاع التابعُت ,أو من بعدىم .قال ابن قدامة  :وجيب على اجملتهد يف كل

أمحد بن فارس بن زكراي أبو احلسُت ,معجم مقاييس اللغة ,بَتوت :دار الفكر ,1979,ج ,2 .ص34 .

ابن منظور ,لسان العرب ,بَتوت :دار الفكر ,1998 ,ج ,3 .ص56 .

حسُت ابن علي ابن حسُت احلريب  ,قواعد الرتجيح عند املفسرين  ,رايض :دار القسام ,الطبعة األوذل,
 ,1996ص35 .
ىو عبد هللا بن أمحد بن قدامة ,شيخ اإلسالم ,موفق الدين ,صاحب التصانيف ,ألف ادلغٍت يف فقو احلنابلة
وىو من أعظم كتبو ولو الروضة يف األصول ,وغَتىا ,كان إماما يف الفقو واألصول والفرائض .ابن
خلكان,وفيات األعيان ,بَتوت :دار الفكر ,1991 ,ج157 ,2 .
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مسألة أن ينظر أول شيء إذل اإلمجاع فإن وجده دل حيتج إذل النظر يف سواه .فهو أصح
وأعلى أنواع التفسَت فيجب ادلصَت إليو ,ومحل اآلية عليو.
كإمجاعهم على تفسَت اليقُت يف قولو تعاذل يف سورة احلجر اآلية{ :99 :واعبد
ربك حىت أيتيك اليقُت} ,وضلوىا من اآلايت اليت اتفق السلف على تفسَتىا.
والكثرة الكاثرة من اآلايت وقع اخلالف يف تفسَتىا ,ىذا اخلالف ال خيلو من
أحد أربعة أمور:
إما أن تكون مجيع األقوال زلتملة يف اآلية وبقوة االحتمال نفسها أو قريبا منو ,ومن

أ.

نصوص القرآن والسنة ما يشهد لكل واحد منها.
فكقولو تعاذل يف سورة األنعام األية:

{:3و ىو الذي خلق السماوات و يف

األرض ,يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون}
األول :أن ادلعٌت ,وىو هللا يف السماوات ويف األرض ,أي وىو اإللو ادلعبود يف
السماوات واألرض .ويشهد لو قولو تعاذل سورة الزخرف اآلية:

{ :84وىو الذي يف

السماء الو و يف األرض الو وىو احلكيم العليم} أي وىو ادلعبود يف السماء واألرض
حبق.
الوجو الثاين :أن الوقف اتم على قولو( :يف السموات) ,وقولو( :ويف األرض)
يتعلق مبا بعده ,أي يعلم سركم وجهركم يف األرض .ومعٌت ىذا القول :أنو جال وعال
حسُت ابن علي ابن حسُت احلريب,
ص42-41 .
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مستو على عرشو فوق مجيع خلقو ,مع أنو يعلم سر أىل األرض وجهرىم ال خيفي عليو
شيء من ذلك ,يبُت ىذا القول ويشهد لو قولو تعاذل يف سورة ادللك اآلية}.16 :ءَأَمنتم

من يف السماء أن خيسف بكم األرض فإذا ىي متور}

الوجو الثالث :أن قولو( :يف

السموات ويف األرض) يتعلق بقولو( :يعلم سركم) أي وىو هللا يعلم سركم يف السموات
ويف األرض .ويبُت ىذا القول ويشهد لو قولو تعاذل يف سورة الفرقان اآلية {:6قل أنزل هللا
الذي يعلم السر يف السماوات و األرض  ,إنو كان غفورا رحيما}
ب.

أن تكون األقوال متعارضة مع بعضها يتعذر محل اآلية عليها مجيعا.
فال بد أن يكون ادلراد أحدىا ,وغالب ذلك يف ادلشًتك ,وادلتواطئ ادلراد بو أحد

النوعُت .إذ اتفق أىل األصول على عدم جواز استعمال اللفظ ادلشًتك يف معنييو أو
معانيو من متكلم واحد يف وقت واحد ,إذا امتنع اجلمع بُت مدلوليو أو مدلوالتو.
مثل (القرء) فإنو يراد بو (احليض) ويراد بو (الطهر) وال ديكن أن يكون ادلراد
االعتداد هبما معا يف آن واحد.قال ادلاوردي

يف مقدمة تفسَته :أن يتفق أصل احلقيقة

فهيما فيكوان مستعملُت يف اللغة على سواء أو يف الشرع أو يف العرف ,فهذا على
ضربُت:أحدىا :أن يتناىف اجتماعهما وال ديكن استعماذلما ,يف األحكام الشرعية ,وال

 ,اإلحكام يف أصول األحكام ,

أبو احلسن سيد الدين علي بن أيب علي بن دمحم بن سادل الثعليب اآلمدي
بَتوت:ادلكتب اإلسالمي ,2010 ,ج ,2 .ص261 .
ىو على بن دمحم بن حبيب ادلاوردي القاضي أبو احلسن ,من فقهاء الشافعية ,لو تصانيف كثَتة ,يف أصول الفقو

وفروعو ,والتفسَت وغَتىا ,مات سنة مخسُت وأربعمائة .انظر :مشس الدين الداوودي,طبقات املفسرين ,بَتوت:
دار الكتب العلمية ,1995 ,ج ,1 .ص427 .
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جيوز للمجتهد أن جيمع بينهما لتنافيهما ,وعليو أن جيتهد رأيو يف ادلراد منهما ابألمارات
الدالة عليو.
وأما إذا دل ديتنع اجلمع بُت مدلورل ادلشًتك ,فهل جيوز استعمال فيهما؟
القول األول :وإذا لكونو مشًتكا يف اللفظ كلفظ "قسورة" الذي يراد بو الرامي
ويراد بو األسد .ولفظ "عسعس" الذي يراد بو إقبال الليل وإدابره.

وإما لكونو متواطئا

يف األصل ,لكن ادلراد بو أحد النوعُت أو أحد الشيئُت كالضمائر يف قولو يف سورة النجم
فتدذل} وكلفظ يف سورة الفجر اآلية:
اآلية{:8مث دان َّىل

{:3-1والفجر/وليال عشر/

والشفع والوتر} وما أشبو ذلك ,فمثل ىذا قد جيوز أن يراد بو كل ادلعاين اليت قاذلا
السلف ,وقد ال جيوز ذلك .فاألول إما لكون اآلية نزلت مرتُت فأريد هبا اترة وىذا اترة,
وإما لكون اللفظ ادلشًتك جيوز أن يراد بو معنياه ,إذ قد جوز ذلك أكثر الفقهاء:
ادلالكية ,والشافعية ,واحلنبلية ,وكثَت من أىل الكالم.
والقول الثاين :ال جيوز أن حيمل ادلشًتك على معنييو أو معانيو يف وقت واحد من
متكلم واحد .وىو اختيار الرازي يف احملصول.
أبو احلسن علي بن دمحم بن دمحم بن حبيب البصري ادلاوردي
العلمية ,1990 ,ج ,1 .ص39 .
حسُت ابن علي ابن حسُت احلريب
 ,1996ص47-46 .

 ,النكت والعيون  ,بَتوت ,لبنان:دار الكتب

 ,قواعد الرتجيح عند املفسرين  ,رايض :دار القسام ,الطبعة األوذل,

تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية ,جمموع الفتاوى ,ادلملكة العربية السعودية:رلمع ادللك فهد
لطباعة ادلصحف الشريف 1995 ,م ,ج ,13 .ص341 .
الري ,ادلفسر ,األصورل ,ادلتكلم ,صاحب
ىو دمحم بن عمر بن احلسُت الرازي ,فخر الدين ,الشهَت اببن خطيب اّب
التصانيف ,منها التفسَت الكبَت واحملصول يف أصول الفقو ,من منظري مذىب األشاعرة ,تويف سنة ست وست
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وإما أن تكون األقوال ليست متعارضة مع بعضها,
وإمنا يكون بعضها معارضا لداللة آايت قرآنية ,أو لنصوص صحيحة من السنة,

أو إلمجاع األمة فمثل ىذه األقوال جيب إطراحها ,وسقوط حكمها.
قال ادلاوردي :أن يًتجح أحدمها (أي أحد القولُت) على اآلخر بدليل ,وىو على
ضربُت :أحدمها :أن يكون دليال على بطالن أحد ادلعنيُت ,فسقط حكمو ,ويصَت ادلعٌت
اآلخر ىو ادلراد ,وحكمو ىو الثابت.
وذلك كقول سعيد بن ادلسيب

 :ما أكل آدم من الشجرة وىو يعقل ,ولكن

حواء سقطو اخلمر ,حىت إذا سكر قادتو إليها فأكل  .فمثل ىذا القول معارض لصريح
القرآن يف وصف مخر اجلنة ,أنو ال يغتال العقول فيذىب هبا ,أو يغَتىا.
ومن أمثلة األقوال ادلخالفة ل يف اللسنة ,قول دمحم بن كعب القرظي يف قولو تعاذل
يف سورة مرمي اآلية{:28 :آي أخت ىارون ما كان أبوك امراَ سوء اّبوما كانت أمك بغيا

مائة .انظر :مشس الدين الداوودي ,طبقات ادلفسرين  ,بَتوت :دار الكتب العلمية ,2012 ,ج ,2 .ص.
213
فخر الدين الرازي  ,احملصول يف علم أصول الفقو ,بَتوت :دار الكتب العلمية ,1989 ,ج ,1 .ص373 .
 ,قواعد الرتجيح عند املفسرين  ,رايض :دار القسام ,الطبعة األوذل,

حسُت ابن علي ابن حسُت احلريب
 ,1996ص50-49 .
ىو :سعيد بن ادلسيب بن حزن بن أيب وىب ادلخزومي عادل أىل ادلدينة ,وسيد التابعُت يف زمانو ,رأى عمر
ومسع عثمان وعليا وزيد بن اثبت وغَتىم .مات سنة أربع وتسعُت ,وقيل غَت ذلك .انظر سَت أعالم النبالء,
ج ,4 .ص217 .
أخرجو الطربي بسنده عنو يف جامع البيان ,ج ,1 .ص238 .
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قصت أثر موسى
) :ىي أخت ىارون ألبيو وأمو ,وىي أخت موسي أخي ىارون اليت اّب
فبصرت بو عن جنب وىم ال يشعرون.

وىذا القول سلالف حلديث ادلغَتة بن شعبة

هنع هللا يضر قال :دلا قدمت صلران سألوين

أيخت ىارون ) وموسى قبل عيسى بكذا وكذا ,فلما قدمت على
فقالوا :إنكم تقرءون ( َ

رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص سألتو عن ذلك فقال" :إنكم كانوا يسمون أبنبيائهم والصاحلُت قبلهم.
د.

وإما أن تكون األقوال ادلختلفة يف اآلية ليس بينها تعارض ال مع بعضها وال مع
آايت أو أحاديث أو إمجاع,
وىي زلتملة ,غَت أن بعضها أوذل من بعض .قال العز بن عبد السالم  :وأوذل

األقوال ما دل عليو الكتاب يف موضع آخر أو السنة أو إمجاع األمة أو سياق الكالم,
وإذا احتمل الكالم معنيُت وكان محلو على أحدمها أوضح وأشد موافقة للسياق كان

معادل التنزيل  ,دار الطيبة,

رواه عنو ابن أيب حامت بسنده يف تفسَت اآلية .وذكر ىذا القول البغوي يف تفسَته
 ,1986ج ,5 .ص229 .
ىو :ادلغَتة بن شعبة بن أيب عام الثقفي ,أبو عيسى أو أبو دمحم ,أسلم قبل احلديبية وشهدىا وبيعة الرضوان ,من
كبار الصحابة أوذل الشجاعة وادلكيدة ,شهد اليمامة وفتوح الشام والعراق ,وذىبت عينو يوم الَتموك ,تويف سنة
مخسُت ,وقيل غَت ذلك .سَت أعالم النبالء ,ج ,3 .ص21 .
أخرجو مسلم يف صحيحو ,كتاب اآلداب ,حديث رقم9 .
حسُت ابن علي ابن حسُت احلريب ,قواعد الًتجيح عند ادلفسرين  ,رايض :دار القسام ,الطبعة األوذل,1996 ,
ص43-42 .
السلمي الشافعي ,ادللقب بسلطان العلماء ,فقيو أصورل مفسر صاحب
ىو :عبد العزيز بن عبد السالم ُ
التصانيف ,لو قدم صدق يف إنكار ادلنكر على العامة والسالطُت ,تويف سنة ستُت وستمائة .دمحم بن شاكر
الكتيب ,فوات الوفيات ,بَتوت :دار صادر ,1998 ,ج ,2 .ص35 .
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جل علماء التفسَت فمثال ىذا ابن كثَت كثَتا ما
احلمل عليو أوذل .وقد اعتمد ذلك اّب

يقول ,وكال القولُت معٌت حسن ولكن األول أوذل وذاك إمامهم ابن جرير الطربي ال
يكاد خيلو تفسَت أية من قولو :وأوذل األقوال عندي بتفسَت اآلية كذا وكذا .وىذا النوع
يكون يف بعض اختالف التنوع الذي أثر عن السلف ,وال يلزم من تقدمي قول أن يطرح
ما سواه ,بل ىذا من ابب تقدمي األوذل ,وإن كانت بقية األقوال ذلا وجو يف اآلية.
قال ادلاوردي :أن يًتجح أحدمها على اآلخر بدليل ,وأن يكون دليال على صحة
أحد ادلعنيُت فيثبت حكمو ويكون مرادا ,وال يقتضي سقوط ادلعٌت اآلخر ,وجيوز أن
يكون مرادا ,وإن دل يكن عليو دليل ,ألن موجب لفظو دليل ,فاستواي يف حكم اللفظ,
وإن ترجح أحدمها بدليل ,فصار مرادين معا.
وقال العز بن عبد السالم :وعلى اجلملة فالقاعدة يف ذلك أن حيمل القرآن على
أصح ادلعاين وأفصح األقوال ,فال حيمل على معٌت ضعيف وال لفظ ركيك.

اإلشارة إذل اإلجياز  ,بَتوت :دار البشائر اإلسالمية ,الطبعة :األوذل,

عبدالعزيز بن عبد السالم السلمي,
 1995,ص220 .
ابن كثَت ,تفسَت القرآن العظيم ,بَتوت-لبنان :دار الفكر ,1994 ,ج ,4 .ص ,273 .وانظر :الشوكاين ,فتح

القدير ,بَتوت ,لبنان :دار الفكر ,1983,ج ,2 .ص274 .
ىو :دمحم بن جرير بن يزيد الطربي ,أبو جعفر ,إمام ادلفسرين صدقا وعدال ,اإلمام احلافظ اجملتهد ,الفقيو,
احملدث اللغوي ,صاحب التصانيف ,كان من أئمة االجتهاد حيكم بقولو ويرجح إذل رأيو ,تويف سنة عشر
وثلثمائة .سَت أعالم النبالء ,ج ,14 .ص267 .
حسُت ابن علي ابن حسُت احلريب ,قواعد الًتجيح عند ادلفسرين  ,رايض :دار القسام ,الطبعة األوذل,1996 ,
ص53 .
عبد العزيز بن عبدالسالم السلمي ,اإلشارة إذل اإلجياز ,بَتوت :دار البشائر اإلسالمية ,1995, ,ص220 .
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وقال ابن القيم..." :للقرآن عرف خاص ,ومعان معهودة ال يناسبو تفسَته بغَتىا,
وال جيوز تفسَته بغَت عرفو ,وادلعهود من معانيو ,فإن نسبة معانيو إذل ادلعاين نكسبة
ألفاظو إذل األلفاظ ,بل أعظم ,فكما أن ألفاظو ملوك األلفاظ وأجلها وأفصحها ,وذلا من
الفصاحة أعلى مراتبها اليت يعجز عنها قدر العادلُت ,فكذلك معانيو أجل ادلعاين
وأعظهما وأفخهما ,فال جيوز تفسَته بغَتىا من ادلعاين اليت ال تليق بو ,بل غَتىا أعظم
منها وأجل وأفخم فال جيوز محلو على ادلعاين القاصرة...فتدبر ىذه القاعدة ولتكن منك
على ابل ,فإنك تنتفع هبا يف معرفة ضعف كثَت من أقوال ادلفسرين وزيفها ,وتقطع أهنا
ليست مراد ادلتكلم تعاذل بكالمو.

ابن عطية والرتجيح يف احملرر الوجيز
أ.

صيغ الرتجيح وأساليبو عند ابن عطية  ,وفيو ثالثة مطالب:
 .1التنصيص على القول الراجح ,وىي عدة طرق ,وىي كما يلي:
 )1التصريح ابختيار أحد األقوال يف تفسَت اآلية ,كقولو" :والذي يًتجح",
"والذي ينبغي أن حتمل اآلية عليو"" ,ىو القول األول" ,وىلم جرا.
 )2التصريح بتصحيح أو تصويب أحد األقوال ,كقولو" :وىذا أصح",
"الصحيح األول" ,وىلم جرا.
ادلرجح ابطل أو ضعيف ,مناقض ألدلة
ويلزم من ىذه الصيغ أن ما سوى القول اّب

الًتجيح.

مشس الدين ابن قيم اجلوزية ,التفسَت القيم ,بَتوت :دار ومكتبة اذلالل ,الطبعة األوذل ,1991 ,ص269 .
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 )3التنصيص على حتسُت قول وتفضيلو على غَته :وىذه الصيغة ظاىرة الداللة
على الًتجيح واالختيار ,إذ ىي تنص على أفضلية قول على أكثر ,كقولو:
"واألجود"" ,واألول أبُت" وىلم جرا.
 )4تقدمي القول مع االستدالل لو مبا يفيد ترجيحو:
وادلراد ابلتقدمي ىو أن يذكر القول ادلختار من األقوال ,فهذا التقدمي يدل على
الًتجيح واالختيار والتفضيل ذلذا القول على ما سواه ,ويستدل لو ويقرره أبوجو الًتجيح
ادلعتربة ,ويذكر األقوال ادلتأخرة .كقول ابن عطية عن تفسَت سورة يونس اآلية :64 :قال
ابن عطية يف تفسَته :وأما بشرى الدنيا فتظاىرت األحاديث عن رسول هللا صلى هللا
عليو وسلم أهنا الرأاي الصاحلة.
وكل ىذه الصيغ ظاىرة يف الداللة على الراجح من األقوال يف تفسَته اآلية ,وإن
كان بينها تفاوات يعود إذل اختالف األقوال يف القوة والضعف.
 .2التفسَت بقول مع النص على ضعف غَته.
ادلراد هبذه الطريقة ىو حصر القول الراجح ,وذلك ابلنص مع صواب قول
وصحتو ,ورد األقوال األخرى الواردة يف اآلية ,وإن دل يكن ىناك نص على الًتجيح.
فإذا قام الدليل على رد بعض األقوال فالصواب منحصر فيما عداىا ,قال ابن عبد
الرب " :وال خالف بُت أىل العلم والنظر أن ادلسألة إذا كان فيها وجهان فقام الدليل
ابن عبد الرب احلافظ أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن دمحم بن عبد الرب النمري القرطيب ,كان فقيها حافظا مكثرا
عادلا ابلقراءات واحلديث والرجال ,مات سنة ثالث وستُت وأربعمائة .جالل الدين السيوطي ,طبقات احلفاظ ,
بَتوت :دار الكتب العلمية ,1984 ,ج ,1 .ص432 ,
Jurnal STUDIA QURANIKA

191

| Ibnu Athiyah wa at-Tarjîh fi al-Muḥarrar al-Wajîz

على بطالن الوجو الواحد منها ,أن احلق يف الوجو اآلخر ,وأنو مستغن عن قيام الدليل
على صحتو ,بقيام الدليل على بطالن ضده".

وىي من حيث داللتها على تضعيف

القول ادلرجوح نوعان:
األول :ما يكون صرحيا يف النص على التضعيف ,أبن يكون فيو لفظ الضعف
وما يف معناه :كقول ابن عطية" :وىذا القول بعيد" ,وىذا كلو ضعيف وبعيد" ,وىلم
جرا.
الثاين :ما دل يكن صرحيا يف النص على التضعيف ,أبن يذكر عبارة يف سياقو للقول
ادلرجوح تدل على ضعفو ,كقولو" :وىذا الذي قال ليس جبيد"" ,ليس ىذا النظر جبيد",
وىلم جرا.
 .3التفسَت ابلقول الراجح وذكره بصيغة اجلزم وذكر األقوال األخرى بصيغة
التمريض .لقد اصطلح العلماء من أىل احلديث وغَتىم على العمل هبذه الصيغة
يف التصحيح والتضعيف ,فهذه الصيغة تقوم على االعتماد على قول ما ,أو
حكايتو ابجلزم ,ويعٍت هبا :األلفاظ ادلبنية للفاعل ,كقال وروي وذكر وضلو ذلك,
وذلك دليل على أن ادلفسرين أن ذلك القول ىو الصواب ,وأيضا إذا ذكرت
كروي وقيل وذُكر وضلوىا فتكون
بصيغة التمريض وىي األلفاظ ادلبنية للمفعولُ ,

دليال منو على تضعيفو وعدم اعتماده .وقد استعمل ابن عطية ىذه

الصيغة يف مواضع كثَتة من تفسَته ,وقد أضاف قرينة إذل القول اجملزوم بو,
دمحم بن عبد الرب بن عاصم النمري القرطيب ,التمهيد ,ادلغرب :وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية,1990 ,
ج ,2 .ص199 .
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غالبها استعمال لفظ الظاىر" :وظاىر ىذه األلفاظ"" ,والذي يدل عليو
الظاىر" ,وىلم جرا
ب.

وجوه الرتجيح عند ابن عطية األندلسي
وفيو تسعة مطالب:

األول :الًتجيح ابلنظائر القرآنية
الثاين :الًتجيح ابحلديث النبوي
الثالث :الًتجيح بقول الصحابة أو التابعُت
الرابع :الًتجيح بظاىر القرآن
اخلامس :الًتجيح ابلقراءات

السادس :الًتجيح ابلسياق
السابع :الًتجيح ابلشاىد الشعري األديب
الثامن :الًتجيح بتصريف الكلمة وأصل االشتقاق
التاسع :الًتجيح أبسباب النزول

ادلثال:تفسَته يف قولو تعاذل :املص ,يعٍت ادلراد هبذه احلروف ادلقطعة يف ىذه
السورة وأشباىها يف أوائل السور األخرى .ذكر ابن عطية اخلالف الطويل يف ىذه
ادلسألة ,ولكنو يف كلمة واحدة مع اجلمهور على أن ىذه ادلسألة ليست من ادلتشابو الذي
استأثر هللا بعلمو.
قال ابن عطية يف تفسَت معٌت "آدلص" :قالو السدي :إن "آدلص" ىجاء اسم هللا
تبارك وتعاذل ىو ادلصور ,ويقول زيد ابن علي :إن معناه :أان هللا الفاصل.

أخذ ابن

عطية ىذا ادلعٌت من بعض العلماء مستندا إذل الرواية ,ولكنو ال يتقيد بذكر األسانيد
قصدا الختصار الكالم.

أبو دمحم عبد احلق بن غالب ابن عطية األندلسي  ,احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز  ,بَتوت -لبنان :دار
الكتب العلمية ,2001 ,ج ,1 .ص83 .
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مث قال :والصواب ما قالو اجلمهور أن تفسر ىذه احلروف ويلتمس ذلا التأويل,
ألان صلد العرب قد تكلمت ابحلروف ادلقطعة نظما ذلا ووضعا بدل الكلمات اليت احلروف
منها ,كقول الشاعر :ابخلَت خَتات وإن شرااّب فـا  #وال أريد الشر إال أن تـا (أراد :وإن
شرااّب فشر ,وأراد إال أن تشاء)
وقال :والشواىد يف ىذا كثَتة ,فليس كوهنا يف القرآن شلا تنكره العرب يف لغتها,
فينبغي إذا كان من معهود كالم العرب أن يطلب أتويلو ويلتمس وجهو ,والوقف على
ت عنها أو عطفتها فإنك تُعرهبا.
أخرب َ
ىذه احلروف على السكون لنقصاهنا إال إذا ْ
ابن عطية يكثر يف تفسَته من الشواىد الشعرية على معاين القرآن الكرمي ,ألنو
كان يعلم أن الشعر ديوان العرب ,وأن اللغة العربية تلتمس من الشعر ,وقد ذكر ابن
عطية يف مقدمة تفسَته حديثا يف ىذا ادلعٌت ,وىو ما رواه ابن عباس من أن رجال سأل
النيب ملسو هيلع هللا ىلص فقال :أي علم القرآن أفضل؟ فقال النيب ملسو هيلع هللا ىلص :عربيتو فالتمسوىا يف الشعر.
وابن عطية يف استشهاده ابلشعر على معاين القرآن الكرمي يسَت على طريقة ابن
عباس يف تفسَت القرآن الكرمي ,فقد روي عن ابن عباس أنو قال :إذا سألتموين عن غريب

أبو دمحم عبد احلق بن غالب ابن عطية األندلسي  ,احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز  ,بَتوت -لبنان :دار
الكتب العلمية ,2001 ,ج ,1 .ص83.

أبو دمحم عبد احلق بن غالب ابن عطية األندلسي  ,احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز  ,بَتوت -لبنان :دار
الكتب العلمية ,2001 ,مقدمات ,ص12.
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القرآن فالتمسوه يف الشعر فإن الشعر ديوان العرب

 ,وروي عنو كذلك أنو كان يسأل

عن القرآن فينشد فيو الشعر ,أي كان يستشهد بو على التفسَت.
وتفسَت ابن عطية يف تفسَت معٌت "آدلص" مبٍت على الرواية الصحيحة ورأي
صائب من نظره النافذ يف ابب اللغة والرواية.

االختتام
من ىذه ادلقالة القصَتة نستنبط أمورا مهمة:
أوال :أن ابن عطية يف حتليل تفسَته اآلايت القرآنية ,أنو أورد الرواايت أو األقوال
مث أقام بًتجيح تلك الرواايت واألقوال حبجة ما تؤكد ترجيحو كأسباب النزول واالستيعاب
عن مجيع اآلايت القرآنية واألحاديث النبوية واالستغراق يف القواعد اللغوية عند العرب.
واستيعابو يف ادلسائل اللغوية ككونو من كبار أىل اللغة ,يسبب تفسَته وترجيحو ال ديكن
اخلروج عن معٌت الواضح من اللفظ الظاىر يف اآلايت القرآنية .ومع أنو يف ىذا التحليل
اللغوي دل يستفد منهج التحليل اللغوي األديب ,بل ادلنهج اللغوي النحوي والصرف .وىو
شلن فسر القرآن إبقالل العوامل األدبية والبالغية .وىذا احلال يف حُت يسبب تفسَت ابن
عطية دييل أكثر إذل معٌت ادلراد من النص الظاىر ودل خيرج منو.
اثنيا :متياّبز ابن عطية بسَته على قواعد ترجيحية تتعلق ابلنص القرآين ,والسنة

واآلاثر ,وقواعد متعلقة بلغة العرب.
جالل الدين السيوطي,
جالل الدين السيوطي,

االتقان ,بَتوت-لبنان :مؤسسة الكتب الثقافية ,1996 ,ج ,1 .ص119 .
االتقان ,بَتوت-لبنان :مؤسسة الكتب الثقافية ,1996 ,ج ,1 .ص119 .
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اثلثاَّ :ىل
إن ابن عطية دل يكن مقلداً يف اختياراتو التفسَتية بل كان رلتهداً يعتمد
الدليل والنظر.
رابعا :أن ىذا اللون من التفسَت يعد من التفسَت األثري النظري ,حيث أن ابن
عطية جيمع بُت الدراية والرواية معا بًتجيح من عنده.

املصادر واملراجع
ابن عاشور ,دمحم الفاضل ,التفسري ورجالو ,قاىرة :رلموع البحوث اإلسالمية1970 ,
ابن عطية األندلسي ,أبو دمحم عبد احلق بن غالب  ,احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب
العزيز ,بَتوت -لبنان :دار الكتب العلمية2001 ,
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