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�س البحث ملخَّ

ة م��ن املوضوعات القليلة التداول يف جمال علم  تعدُّ مباحث الرجيحات التفس��رييَّ
ة أو األخبار  التفسري، مع أنَّ الفقيه واملفسِّ يقومان بعمليَّة الرجيح بني األقوال التفسرييَّ
ة يف كتبه��م االس��تدالليَّة، وق��د اس��تعملوا ألفاًظا يف ذلك متثِّ��ل املصطلحات  التفس��رييَّ

ة والفقهيَّة. العلميَّة يف الرجيحات التفسرييَّ

وق��د وضع��وا للرجيح التفس��ريّي القواعد واألص��ول واأللف��اظ؛ لرجيح قوٍل 
ع��ى قول، ورواية عى غريها، ويظهر ذلك جليًّا عند علامء احِللَّة، عند اس��تقراء أقواهلم 

ة يف مصنَّفاهتم املختلفة. التفسرييَّ

ة عند علامء احِللَّة، ومتيَّزت  لقد أمهل الباحثون دراس��ة ألفاظ الرجيحات التفسرييَّ
ة والنقد التفس��ريّي، وجاءت هذه الدراس��ة ملعرفة أهمِّ األلفاظ  ترجيحاهت��م ببيان األدلَّ
ا تعدُّ األوىل  ة عند علامء احِللَّة، ويمكن القول إهنَّ التي استعملت يف الرجيحات التفسرييَّ
ا يف األوس��اط الشيعيَّة يف تاريخ  ة جدًّ من نوعها يف جمال علم التفس��ري ملرحلة علميَّة مهمَّ

احلوزات العلميَّة، غفل عنها الباحثون.
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Abstract

Interpretive outbalances are one of the few topics discussed in 

the field of interpretation, although the jurist and the interpreter 

perform the outbalance process between the explanatory 

statements or the explanatory outbalance in their indicative 

books, and they used words in this that represent the scientific 

term in the explanatory and jurisprudential outbalances.And 

they put the explanatory weighting on the rules and principles, 

and it was used in the explanatory weighting of the words to 

give preference to an opinion over an opinion and a narration 

over others, and this becomes clear to the scholars of Hilla when 

extrapolating their explanatory opinions in their various works.

 The researchers neglected the study of the explanatory 

outbalances of Hilla scholars, and their preferences were 

characterized by a statement of evidence and explanatory 

criticism. This study came to know the most important words that 

were used in the explanatory outbalances of Hilla scholars. It can 

be said that it's the first of its kind in the field of interpretation of 

a very important scientific stage in Shiite circles in The history of 

seminaries overlooked by researchers.
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مة مقدِّ

ة وداللتها يرجع إىل دراس��ة  إنَّ احلدي��ث عن نش��أة ألف��اظ الرجيحات التفس��رييَّ
تاريخ التفس��ري القرآيّن دراسة علميَّة، وممَّا ال ش��كَّ فيه أنَّ التفسري القرآيّن نشأ مع نزول 

الق��رآن الكري��م، لقول��ه تع��اىل: ﴿ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ 
ڦ﴾ )النح��ل: 44(، وغاي��ة ما تدلُّ علي��ه اآلية الكريمة ه��و احلاجة إىل تبيني 
رس��ول اهلل وتعليمه لفهم املعاين القرآنيَّة، ودون الرج��وع إليه، ال يمكن إدراك 
املع��ارف القرآنيَّة كلَّها)1(، فقد كانت الع��رب مع بالغتها وفصاحتها، يغيب عنها بعض 
ألفاظ القرآن الكريم، فريجعون إليه، فكان هو احلكم بينهم، فيحلَّ اخلالف والنزاع 

ب��ني الصحابة يف ع��دم فهمهم داللة آي��ة من القرآن الكري��م ﴿ۆ ۆ ۈ ۈ 
ٴۇ﴾ )النحل: 39(.

 فل��م يك��ن االخت��الف يف زمان��ه ش��ديًدا حتَّ��ى حيت��اج إىل ترجيٍح تفس��ريّي، 
وم��ا قيمة االختالف مع وجوده الذي يدلُّ تفس��ريه عى الكش��ف التامِّ ملعنى اآلية، 

وداللة قطعيَّة ال احتامل فيها، لوجوده املبارك بينهم.

دة، منه��ا مرحلة التكوين  ُه م��رَّ بمراحل متعدِّ وعن��د تتبُّع تاريخ التفس��ري، يظهر أنَّ
والتأصي��ل والتجديد)2(، ويف ضمن حركة التفس��ري عرب ه��ذه املراحل، يكمن الرجيح 
ره، حتَّى  ة أيًضا، س��اعدت عى ظه��وره وتطوُّ التفس��ريّي، فهو كذلك م��رَّ بمراحل عدَّ

)1( عل�ّي أكرب بابائّي، مدارس التفسري اإلسالمّي: 24/4.
ة لتفسري القرآن الكريم: 131. د حسني عل�ّي الصغري، املبادئ العامَّ )2( ظ�: حممَّ
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أصبح عل��اًم قائاًم بذاته، فوضعوا له القواعد واألص��ول، أو عى األقل أصبح موضوًعا 
م��ن موضوعات علم التفس��ري، كام يراه الباحث، واس��تعملت يف الرجيح بني األقوال 
ة ألفاًظ��ا تبنيِّ القول التفس��ريّي األرجح عن الراجح، ويظه��ر ذلك جليًّا عند  التفس��رييَّ

ة يف مصنَّفاهتم املختلفة. علامء احِللَّة، عند استقراء أقواهلم التفسرييَّ

ة عند عل��امء احِللَّة، مع   لق��د أمهل الباحثون دراس��ة ألف��اظ الرجيحات التفس��رييَّ

م��ا متلكه ه��ذه املدينة العريقة براثها املعريّف يف مخس��ة قرون منذ تأسيس��ها، ولعلَّ منهم 
الس��يِّد ريّض الدين ابن طاووس يف كتابه )س��عد الس��عود(، واب��ن العتائقّي يف )خمترص 
ه عى  ي(، و)الناس��خ واملنس��وخ(، ومنهم الس��يِّد هب��اء الدين الني��ّل يف ردِّ تفس��ري القمِّ
��اف يف تفس��ري القرآن( للزخم��رشّي، وله يف هذا املي��دان أكثر من مصنِّف،  كتاب )الكشَّ
ون أبرز َمْن  ، والذين ُيع��دَّ ّ مة احِل��لِّ وكذل��ك ابن إدريس، واملق��داد الس��يورّي، والعالَّ
ة والنقد  ة يف مصنَّفاهتم، ومتيَّ��زت ترجيحاهتم ببي��ان األدلَّ ح ب��ني األقوال التفس��رييَّ  رجَّ

التفسريّي.

ة يعدُّ جزًءا من التأصيل لقواعد  إنَّ االهتامم بأصول الرجيح بني األقوال التفس��رييَّ
ة  التفس��ري، حيتاج إىل بذل جهد يف وضع ُأسسه، والسيام يف الرجوع إىل األقوال التفسرييَّ
ة، ووضعها  عند علامء احِللَّة؛ ملعرفة أهمِّ األلفاظ التي اسُتعملت يف الرجيحات التفسرييَّ

بني َيَدي أهل التفسري.
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املطلب الأوَّل

رين ن�شاأة األفاظ الرتجيح عند املف�شِّ

ين، وقد استعملوا  ة مبثوثٌة يف كتب القدامى من املفسِّ إنَّ الفاظ الرجيح التفس��رييَّ
الفاًظا ُتبنيِّ رأهيم التفس��ريّي، وترجيحهم لقوٍل عى قوٍل، وهو ظاهر يف تفسري الطَّربّي 
 )ت310ه�(، وتفس��ري التِّبيان للطويّس )ت 460ه�(، وتفس��ري جمم��ع البيان للطَّربيّس 
)ت 548ه���(، ومنتخ��ب التبي��ان الب��ن إدريس )ت 598ه�(، وس��عد الس��عود البن 
ط��اووس )ت 662ه���(، وخمتلف مصنَّفات علامء احِللَّة، وجتدهم قد اس��تعملوا ألفاًظا 
حوا عنها، إنَّام تظهر من منهجهم يف  ة، ولكنَّهم مل يرصِّ يف الرجيح بني األقوال التفس��رييَّ

الرجيح التفسريّي بني األقوال ونقدها.

ة عند الشيخ  وقد برز يف القرن الثامن اهلجرّي منهج ترجيحّي بني األقوال التفسرييَّ
ابن ج��زي الكلبّي األندليّس )ت 741ه�(، يف كتاب )التس��هيل لعلوم التنزيل(، فقال: 
ين، الس��قيم منها والصحيح، ومتييز الراج��ح من املرجوح«)1(، ثمَّ  »حتقي��ق أقوال املفسِّ
د منهجه يف التعامل م��ع هذا االختالف يف  ي��ن، وحدَّ ب��نيَّ مراتب االختالف بني املفسِّ

د مراتب االختالف، وهي)2(: عبارات الرجيح؛ لتحدِّ

ح بأنَّ القول التفسريّي خطأ أو باطل. ل: قد يرصِّ األوَّ

)1( الكلبّي، ابن جزي، التسهيل لعلوم التنزيل: 10/1.
)2( املصدر نفسه: 10/1.
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ح أنَّه ضعيف أو بعيد. الثاين: يرصِّ

ح بأنَّ غريه أرجح أو أقوى أو أظهر أو أشهر. الثالث: يرصِّ

م. الرابع: تقديم قول عى قول؛ إشعاًرا برجيح املتقدِّ

ح إالَّ بعب��ارة )قيل كذا(، أو م��ن باب التضعي��ف، قصًدا  اخلام��س: وق��د ال ي��رصِّ
للخروج من عهدته.

ا للخروج عن عهدته،  ح باس��م قائل القول، ولكن لس��َبَبني: إمَّ الس��ادس: قد يرصِّ
ا لنرصته إذا كان قائله ممَّْن ُيقتدى به. وإمَّ

ح مؤلِّفوها بمنهجهم  هذا أبرز ما وجده الباحث من كتب التفسري املقارن، التي رصَّ
الرجيحّي، قال الكلبّي: »وهذا الَّذي من الرجيح والتصحيح مبنيٌّ عى قواعد العلميَّة، 
أو ما تقتضيه اللغة العربيَّة، وسنذكر بعد هذا باًبا يف موِجبات الرجيح بني األقوال«)1(.

وم��ع ذلك تبقى ألف��اظ الرجيح التفس��ريّي يف حيِّز االجتهاد العلمّي، وتكش��ف 
ة، لكوهنا مش��هورة  ع��ن داللة واضح��ة عن اختالف مرات��ب الرجيح من حي��ُث القوَّ
��نَة املطَّهرة، أو العقل، وغريها من أصول  ين، أو موافقٌة لظواهر القرآن والسُّ ب��ني املفسِّ
ي��ن يف الرجيح خيتلف عامَّ عند  الرجيح التَّفس��ريي، ولذل��ك ال يوجد لفٌظ عند املفسِّ

األصوليِّني وعلامء احِللَّة منهم.

: األفاظ الرتجيح عند علماء احِللَّة لاً اأوَّ
مل يك��ن لعلامء احِللَّة ألف��اظ يف الرجيح ختتلف عن غريهم م��ن العلامء، فإنَّ بعض 
ة  ألف��اظ الرجيح هي األغلب واألش��هر يف االس��تعامل يف خمتلف مصنَّفاهتم التفس��رييَّ

وغريها، ويمكن تقسيمها عى قسَمني:

)1( الكلبّي، ابن جزي، التسهيل لعلوم التنزيل: 10/1.
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ل: األلفاظ الرصحية عىل صيغة )أفعل، فاعل( األوَّ

وهي أكثر األلفاظ داللًة عى الرجيح، وكثرية االستعامل يف تقديم قول عى قول، 
نحو )الراجح، الظاهر، املختار( وما كانت عى صيغة أفعل التفضيل، نحو: )األفضل، 
وه��و األوىل، واألمتن، واألقوى، واألظهر(، وصيغ ُأخر مثل: )وعندي أنَّ الصحيح(، 
: »و عندي أنَّ الصحيح، ما ذهب إليه ش��يخنا أبو جعفر«)1(، وممَّا  ّ قال ابن ادريس احِللِّ
ة  استعمله السيِّد ابن طاووس من ألفاظ الرجيح قوله: »ما رأيته َذَكر أحًدا من هذه األمَّ

مة يف تفسري قوله تعاىل: ﴿ڤ ڦ  ة، ولعلَّ ظاهر اآلية فيهم«)2(، وقال العاّلَّ ديَّ املحمَّ
ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ﴾ )اإلرساء: 78(: »والظاه��ر أنَّ الغاي��ة والبداي��ة لص��الة 

واحدة«)3(، ويف استعامل )االختيار( ذكر السيِّد ابن طاووس لفظه يف تفسري قوله تعاىل: ﴿ٱ 
 ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ ﴾ )البقرة: 260(، فقال: »فنذكر معنى ما نختار 

ذكره منها إنَّ ابراهيم طلب رؤية إحياء املؤتى؛ ليكوَن مشاهًدا لكيفيَّة اإلحياء«)4(.

رين يف كثري من العلوم؛ للرجيح بني األقوال  وقد استعملها العلامء القدماء واملتأخِّ
املتعارضة، ومنها التفسري.

الثاين: ألفاظ غري رصحية

وه��ي التي مل تكن بصيغ )أفع��ل( التفضيل، وإنَّام بألفاظ الفقهاء واملتكلِّمني، وهي 
التي استعملها القدامى، ومنهم علامء احِللَّة، نحو استعامالت املقداد السيورّي )فيه نظر، 

م فيه(. ل، توهَّ ، إن قلتم قلنا، أقول، فيه تأمُّ واحلقَّ

)1( ابن إدريس، السائر احلاوي لتحرير الفتاوي: 409/1.
)2( ابن طاووس: سعد السعود للنفوس: 339-313.

�ّي، منتهى املطلب يف حتقيق املذهب: 45/4. مة احِللِّ )3( العاّلَّ
)4( ابن طاووس: سعد السعود للنفوس: 428
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ه عى  فاألوىل: اس��تعملها املقداد السيورّي )ت826ه�( يف مخسة موارد، منها يف ردِّ
تفس��ري البحرايّن لقول��ه تع��اىل: ﴿ڃ ڃ ڃ ڃ چچ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ 
ڍ ڍ﴾ )الطالق: 7(، إذ قال بداللتها عى أْن تكون النفقة بحال الرجل، فردَّ املقداد 

السيورّي عليه أنَّ قوله فيه نظر)1(.

(: فقد اس��تعملها املقداد الس��يورّي يف مورد تفس��ري قوله تعاىل:  ��ا لف��ظ )احلقَّ  وأمَّ
﴿ڦ ڦ ڄڄ ڄ ڄ ڃ ڃ﴾ )النس��اء: 2(، ق��ال »واحل��قَّ فيه التفصيل 
ك��ام قلن��اه«)2(، وال َيُض�رُّ اس��تعامل لفظ يف ِعلٍم، عدَم اس��تعامهلا يف عل��م آخر، عى نحو 

ة. االستعارة، مادامت األلفاظ ليست توقيفيَّة حتَّى يلزم هبا أهل علٍم خاصَّ

ا: اأ�شاليب الرتجيح يف التف�شري عند علماء احِللَّة ثانياً
هناك أس��اليب اس��ُتخدمت يف الرجيح عند علامء احِللَّة، ونقصد باألساليب، هي 
��ة، والرجيح بع��دم الدليل، والرجيح باجل��دل، واملغالطة،  الرجي��ح بالربهان واحلجَّ

وبذلك يرى الباحث أنَّ األساليب عندهم خمتلفة، وهي:

ل: الرتجيح بدليل األوَّ
ح، وهذا  ��ة القول املختار وامُلَرجَّ قد يس��تعمل علامء احِللَّة الرجيح بدليل عى صحَّ
ة ترجيحه  ح مستدالًّ هبا عى صحَّ ة من مصادر غري امُلرجِّ جيري يف ذكر األخبار التفس��رييَّ
للتفسري، وقد ُصنَِّف عى هذا النَّحو كتاب )شواهد التنزيل لقواعد التفضيل( للحسكايّن 
�ّي بنفس هذا املنهج إلثب��ات إمامة اإلمام  م��ة احِللِّ )ت470ه���()3( تقريًب��ا، وَكَتَب العاّلَّ

)1( ظ: السيورّي، كنز العرفان يف فقه القرآن: 219/2، 220، 228، 390، 261/1.
)2( املصدر نفسه: 106/2.

)3( ش��واهد التنزيل لقواعد التفضيل، أليب القاسم عبيد اهلل بن عبد اهلل احلاكم احلسكان�ّي، و املراد 
ة عى سائر اخلالئق=   بالتفضيل تفضيل الرس��ول عى سائر الرسل واملالئكة، وتفضيل األئمَّ
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ة، وهو   يف القرآن الكريم، كتابه )كشف احلقِّ وهنج الصدق()1(، من أخبار العامَّ علٍّ
رة. نَّة امُلطهَّ منهج ترجيح التفسري بالسُّ

الثاين: الرتجيح بدون ِذكر الدليل

ومن األس��اليب الرجيحيَّة التي وجدها الباحث عند علامء احِللَّة، الرجيح بدون 
دلي��ل، أو دلي��ل موجز قد خيلُّ يف بي��ان داللة الدليل، ويظهر جليًّ��ا يف بعض ترجيحات 
ة، كام يف كتاب )اإليضاح يف خمالفة الس��نَّة للكتاب  ّ )ت 726ه�( التفس��رييَّ مة احِللِّ العالَّ
ة املخالِف لظاهر اآلية بإجياز، وقد َيردُّ عليه، ومثله يف ذلك  والسنَّة(، فانَّه يذكر رأي العامَّ
ّي(، فانَّه يكتفي  الش��يخ عبدالرمحن العتائقّي )ت 781ه�( يف كتابه )خمترص تفس��ري القمِّ
ّي بقوله: )فيه نظر(، وقد أكثر ذلك يف كتابه، واستعمل نفس  بنفي القول التفسريّي للقمِّ
ا  ��ة الرجيح، إمَّ املنهج يف كتابه )الناس��خ واملنس��وخ()2(، ولعلَّ الس��بب يف عدم بيان أدلَّ
ا ألنَّه  ة القول التفس��ريّي؛ لكون��ه خمالًفا لظاهر الق��رآن الكريم، وإمَّ لوض��وح عدم صحَّ
مل يك��ن يف مقام بيان االس��تدالل والرشح، وإنَّام لالختصار والتعليق عى كتاب تفس��ري 

ّي ال غري. القمِّ

يعة: 242/14. ريعة إىل تصانيف الشِّ =سوى النبّي صلوات اهلل عليهم أمجعني، الذَّ
���ّي للس��لطان خدابنده،  م��ة احِللِّ ف��ه العاّلَّ )1( ُيق��ال ل��ه: كش��ف احلقِّ وهن��ج الصدق أيًض��ا، ألَّ
يف أص��ول الدي��ن وفروع��ه، الت��ي ذه��ب املخالف��ون فيه��ا إىل خ��الف م��ا ه��و منص��وص يف 
مة آل  ف��ه عالَّ (، ألَّ ��ة، املوس��وم ب�)دالئل الص��دق يف هنج احل��قِّ الكت��اب اإلهل��ّي والس��نَّة النبويَّ
، وبطالن  ��د حس��ن )ت 1375ه���(، وأثب��ت فيه حقيق��ة ما يف هن��ج احل��قِّ املظف��ر الش��يخ حممَّ
فق��ه روزهب��ان، وتكمي��ل م��ا كتب��ه الق��ايض ن��ور اهلل التس��رّي. الطه��رايّن، الّذريع��ة:  لَّ  م��ا 

.161/14
د  ل ما جيب معرفته من علوم القرآن، وفرغ من تس��ويده جامعه عبد الرمحن بن حممَّ )2( ويرى أنَّه أوَّ

يعة: 11/24. ريعة إىل تصانيف الشِّ العتائقّي، وذلك سنة ستِّني وسبعامئة. ظ الذَّ
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الثالث: أسلوب اجلدل

الغرض من أسلوب اجلدل هو إثبات املطلوب بطريقة طرح اإلشكال عى الدعوى 
أو النتيجة، فيأيت صاحب الدليل مس��بًقا بإشكاٍل فريضٍّ ثمَّ ينقضه، وهذا األسلوب هو 
ة بصيغة )إْن قلتم  أحد الطرق التي اس��تعملها القدماء يف الرجيح بني األقوال التفسرييَّ

قلنا(، وهو أسلوب اإلشكال، والسؤال االفرايّض، واإلجابة عنه.

ه عى اجلبائّي )ت 329ه�()1( بقوله:  ويظه��ر ذلك يف ترجيج ابن طاووس عن��د ردِّ
»ث��مَّ ُيقال للجبائّي: من أين عرف��َت أنَّه إذا كان احلكم املختلف يف هذا الصيد يعمل به؛ 
لزم أن يكون سارًيا يف مجيع أحكام املجتهدين؟ وهل يف ظاهر اآلية يشء من هذا ؟ وإن 
قال: إنَّه يقول بالقياس، فُيقال له: ليس يف هذه اآلية ما يدلُّ عى محل فرع عى أصل بعلَّة 
 جامعة بينهام، وأنَّ ذلك يكون مرشوًعا«)2(. وقد استعمله غري ابن طاووس يف مقام اجلدل 

والربهان.

الرابع: كثرة االدلة لرتجيح القول التفسريّي

، كرجيح خرٍب تفسريّي عى آخر؛ لكثرة رواته، ودليله  وقد أرجح هبا العالمة احِللِّ
ع��ى حجيت��ه؛ النَّ الظنَّ باخلرب أصبح أقوى، لكون تطرق الك��ذب إىل اجلامعة أبعد من 

قني)3(. الواحد، وقد وافقه عى ذلك ولده فخر املحقِّ

اب بن أيب عل�ّي، شيخ املعتزلة،  د بن عبد الوهَّ )1( أبو هاشم اجلبائّي )ت 227ه�( عبدالسالم بن حممَّ
واملتكلِّم املش��هور، وكان مذهبه منترًشا يف أوائل القرن اخلامس يف بغداد. ظ: الشهرستايّن، املَِلل 

والنَِّحْل: 56/1.
ط��اووس:  اب��ن  الس��يِّد  مكتب��ة  وق��ف  م��ن  للنف��وس،  الس��عود  س��عد  ط��اووس،  اب��ن   )2( 

.350
)3( ظ: هناي��ة الوص��ول إىل علم األص��ول: 291/5، ظ: هناية املأم��ول يف رشح مبادئ األصول: 

.296



179

د ح�شني علّي ال�شغري �س د. حممَّ  اأ.متمرِّ
ا�س هادي اخلفاجّي م.م. ميثاق عبَّ

السنة السادسة/املجلَّد السادس/العدد التاسع عشر
م احلرام 1444هـ/آب 2022م حمرَّ

وهذه األسلوب من الرجيح ينفع يف باب ترجيح القول التفسريّي بالرواية، حينام 
ة، والسيام يف أخبار أسباب النزول، فإنَّ الرجيح  ة الروائيَّة املفسِّ حيصل تعارض باألدلَّ

يكون يف صالح اشتهار الرواية عى غريها.
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املطلب الثاين

تعريف الختيار والرتجيح عند علماء احِللَّة

تعري��ف االختيار لغًة: هو مصدر اختار خيتار، و»اخلاء والياء والراء أصله العطف 
واملي��ل«)1(، وقال ابن منظور: »وخار اليشَء واختاره: انتقاه، واخَت�رت فالًنا عى فالن: 

لُت. واالختيار: االصطفاء، وكذلك التََّخيٌّ�ُر«)2(. َي بعى؛ ألَنَّه يف معنى َفضَّ ُعدِّ

ة خيتلف تعريفها يف  وأّما االختيار اصطالًحا: جاء مصطلح )االختيار( يف علوم عدَّ
كلِّ علم؛ الختالف املوضوع الذي جاء فيه، منها:

اًل: يف علم الكالم والفلس��فة، بمعنى الق��درة عى الفعل وعدمه، أو االختيار يف  أوَّ
الفعل وعدمه)3(.

ثانًيا: يف علم الفقه اسُتعمل يف مقابل االضطرار واإلجبار عى الفعل)4(.

ثالًث��ا: يف عل��وم القرآن، فق��د ُذِكر )االختي��ار( يف علم الق��راءات بمعن��ى القراءة 
املعيَّنة)5(.

)1( ابن فارس، معجم مقاييس اللغة: 232/2.
)2( ظ: الزبيدّي، تاج العروس: 241/11.

�ّي، هناية املرام يف علم الكالم: 246/2. مة احِللِّ )3( ظ: العاّلَّ
��ارة اليمني، وحك��م التخيري يف يوم اجلمع��ة بني الظهر  ��ارة اإلفط��ار املخيَّ�رة، أو كفَّ  )4( ك��ام يف كفَّ

واجلمعة.
)5( ظ: السخاوّي، مجال القراء وكامل اإلقراء: 693/1.
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رابًع��ا: يف علم األصوليِّ��ني بمعنى التَّخي��ري األصويّل عند التع��ارض بني حكَمني 
ة التس��اقط، وجيعلها حاكمة،  ة التخيري بداًل عن أدلَّ ة، فقد خيتار املجتهد أدلَّ كالمه��ا حجَّ

أو جريان التخيري يف حكم اإلباحة)1(.

خامًس��ا: يف علم التفس��ري، ذكره ال��رازي )ت 606ه�( بقوله: »ه��و أخُذ اخلري من 
اًل ميل إىل  لذان يقع فيهام االختيار يف الظاه��ر، ال يكون للمختار أوَّ أمَري��ن، واألمران الَّ
ى، ويأخذ ما يغلب��ه نظره عى اآلخر«)2(، وقال ابن عاش��ور  ر وي��روَّ  أحدمه��ا، ثمَّ يتفكَّ
ف حس��ني احلرب�ّي  )ت 1394ه�(: »فاالختيار هو تكلُّف طلب ما هو خري«)3(. وقد عرَّ
االختيار بقوله: »واملراد باالختيار يف التفسري: امليل إىل أحد األقوال يف تفسري اآلية، مع 

تصحيح بقيَّة األقوال«)4(.

ُل عى أنَُّه  ين له يدُّ ين، واستعامُل املفسِّ ومل جيد الباحث تعريًفا ل�ه عند قدماء املفسِّ
بمعنى الرجيح، حيث يس��تعملونه يف ترجيح قول عى آخر، سواء عى وجه التقديم أم 

ح. تصحيح القول املرجَّ

مناق�شة التعاريف واملختار منها
بعد بيان آراء العلامء يف تعريف الرجيح، واالختيار، يرى الباحث أنَّ االختيار هو 
ترجيح بال دليل، والرجيح هو االختيار بامارات وعالمات وإشارات تظهر للباحث، 

وبذلك تكون النسبة بينهام عموم وخصوص من وجه، وليس الرادف.

�ّي، معارج األصول: 65. ق احِللِّ )1( ظ: املحقِّ
)2( الفخر الرازي، التفسري الكبري أو مفاتيح الغيب: 134/19.

)3( ابن عاشور، التحرير والتنوير: 198/16.
ة:  )4( حس��ني بن عل�ّي احلرب�ّي، منهج اإلمام ابن جرير الطربّي يف الرجيح ببني األقوال التفس��رييَّ

.79/1
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فاملف��سِّ ق��د خيتار أح��د األقوال ب��دون ِذكر للق��ول اآلخر، فإنَّ نف��س اإلعراض 
 عامَّ س��واه دلي��ل عى اختي��اره، وردِّ ما خيالف��ه من األق��وال التي يطول الكت��اب بنقلها 

ومناقشتها)1(.

م��ة احِل��لِّ يف كتاب��ه )اإليض��اح يف خمالف��ة الس��نَّة للكتاب  وق��د فع��ل ذل��ك العالَّ
ة  والس��نَّة(، ويف كتاب��ه )هن��ج احل��قِّ وكش��ف الص��دق(، فقد اخت��ار األخبار التفس��رييَّ
الت��ي ُتثب��ُت إمام��ة أم��ري املؤمن��ني ع��ّل م��ن ط��رق املخالف��ني، ومل يذك��ر األخبار 
ة املعارض��ة وينقده��ا، ب��ل اخت��ار م��ا ي��راه املخال��ف معت��رًبا عن��ده. وه��ذا  املف��سِّ
مه عى غ��ريه بالنص   االختي��ار يكف��ي يف إثبات ص��دق إمامة اإلم��ام ع��ّل)2(، وقدَّ

القطعّي.

��ام فع��ل ذل��ك حتَّ��ى ال ُيطي��ل يف بحث��ه ومناقش��ة اآلراء املخالف��ة،  والظاه��ر إنَّ
واالس��تدالل ع��ى بط��الن م��ا خيال��ف اختي��اره. وُيتع��ب الق��ارئ، ولك��ون الكتاب 
��ة املس��لمني املوال��ني واملخالف��ني، وبمقتىض كون الكت��اب كذلك، فال ب��دَّ من أْن  لعامَّ
ة الناس، ق��ال: »وقد  خيت��ار الصواب بدون اس��تدالل؛ لَيْس��هَل فهم��ه عى أذه��ان عامَّ
وضعن��ا ه��ذا الكتاب املوس��وم ب�)هنج احلقِّ وكش��ف الصدق( طالبني في��ه االختصار، 
وت��رك اإلكث��ار، ب��ل اقترصن��ا فيه ع��ى مس��ائل ظاه��رة مع��دودة، ومطال��ب واضحة 
حم��دودة، وأوضح��ت فيه لطائف��ة املقلِّدي��ن، من طوائ��ف املخالفني، إنكار رؤس��ائهم 
 ومقلِّدهي��م، القضاي��ا البدهييَّ��ة، واملكابرة يف املش��اهدات احلس��يَّة، ودخوهلم حتت فرق 

ل من الرابع اهلجرّي مجًعا  ���رون من النصف األوَّ د عل�ّي الغينّي، املفسِّ د س��يت بن حممَّ )1( ظ: حممَّ
ودراسة: 26.

 :مة بطرق املخالف��ني، وأنَّ�ها نزلت يف اإلم��ام عل�ّي ���رها العاّلَّ  )2( فق��د ذك��ر في��ه )84( آية فسَّ
.211-172
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السوفس��طائيَّة)1(«)2(. فرصيح كالمه يبنيِّ الغاية م��ن االختصار واالختيار هلذه األخبار 
َ أنَّ ماجاء به  ّ عى منكرها بالسوفسطائّي، لُِيَبنيِّ مة احِللِّ ة املباركة، وإنَّام عربَّ العالَّ التفسرييَّ
ك به  ة يف إثبات إمامة أمري املؤمنني عّل ال ينكرها طالب حقيقة، وَمْن يش��كِّ م��ن أدلَّ

فليس إالَّ سوفسطائّي، ال دليل له وال برهان.

��ا االختيار: فه��و دالٌّ عى التَّفضي��ل والتقديم، بخالف التَّخي��ري، فال تفضيل  وأمَّ
فيه)3(. ومثال عى ذلك: اس��تخدام لفظ االختيار يف علم القراءات نحو حكم القرطبّي 
ة  عى بع��ض القراءات، فقال: »وهذه القراءات املش��هورة هي اختي��ارات أولئك األئمَّ
اء«)4(، ومل ُيس��َتْخَدْم لفظ االختيار مرادًفا للقراءة يف العصور األوىل، وإنَّام اس��ُتخِدَم  القرَّ
ة الق��راءة دليل عى  بع��د ظه��ور القراءات الس��بعة، أي يف القرن الثاين، واس��تخدام أِئمَّ

ذلك)5(.

ويرى األس��تاذ الدكتور الصغري أنَّ االختيار ه��و نوع اجتهاد يف ِعلم القراءات، يف 
م، يبدو لنا أنَّ االختيار عبارة عن اس��تنباط  حتدي��د القراءة املش��هورة. و»يف ضوء ما تقدَّ
القراءة من خالل النظر االجتهادّي يف القراءات السابقة، واملوازنة فيام بينها عى أساس 
ة،  سم املصحفّي، أو إمجاع العامَّ نَد يف الرواية، أو الوثاقة يف العربيَّة، أو املطابقة يف الرَّ السَّ

ل املذهب من إثبات  )1( السفس��طة )سوفيست(: مجاعة ظهرت يف القرن اخلامس قبل امليالد، وحتوَّ
احلقيقة والواقع عى أساس علمّي، إىل إنكار الواقع، ومل يتقيَّدوا بأي أصل علمّي غري التشكيك 
��ة أنَّ احلقيقة   باحلقائ��ق، وجعلوا أه��م حقيقة كونيَّة هو اإلنس��ان، فهو مقي��اس كلِّ يشء؛ بحجَّ
ما يفهمها كلُّ أنس��ان، ومع اختالفهم يف احلقائق الختالفهم يف الفهم واإلدراك، فاألمر الواحد 

د حسني، ُأصول الفلسفة واملنهج الواقعي: 90/1. ا وخطًأ. ظ: حممَّ يمكن أن يكون حقًّ
مة احِللِّ�ّي، هنج احلقِّ وكشف الصدق: 37. )2( العاّلَّ

اء: 63. اء مفهومه وأثره عند القرَّ )3( ظ: أمني بن إدريس بن عبد الرمحن، االختيار عند القرَّ
)4( القرطبّي، اجلامع ألحكام القرآن: 46/1.

)5( ظ: املصدر السابق: 49.
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من أهل احلرَمني أو العراقيِّني، أو املوافقة بني مقرئني، ومن خالل ذلك نشأت القراءات 
املختارة«)1(.

ة: ويظهر للباحث أموٌر عدَّ

ُل: إنَّ استعامل االختيار يف الرجيح يتعلَّق فيام ال ميزة فيه، وهو يرجع للمفسِّ  األوَّ
يف املوازنة بني القوَلني التفسرييَّني، وتقديم أحد املتساوَيني.

الثَّايِن: إنَّ االختيار مصطلح استعمله امَلعنيِّني بالقراءات القرآنيَّة، فيمن اختار قراءًة 
معيَّنة، فحينام ُيقال قراءة فالن، بمعنى اختياره لألرجح.

الثَّال��ث: أنَّ التخي��ري مصطلح اس��تعمله الفقه��اء، وتبعهم األصوليُّ��ون يف إثبات 
ة، يف مقابل التَّْعينِيَّة)2(. األحكام التكليفيَّة اإللزاميَّة التَّخيرييَّ

)1( الصغري، تأريخ القرآن: 114.
مة، هناية الوص��ول إىل علم األصول:  ���ّي، معارج األص��ول: 154، ظ: العاّلَّ ��ق احِللِّ )2( ظ: املحقِّ

.285/5
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املطلب الثالث

عالقة علم الأ�شول بالرتجيح التف�شريّي عند علماء احِللَّة

، وال يمكن إنكار  يمثِّل علم أصول الفقه أحد املعارف العلميَّة واألساسيَّة للمفسِّ
العالقة بني الرجيح األصويّل والتفس��ريّي، فإنَّ املفسِّ أو الفقيه حينام يريد ترجيح قوٍل 
تفس��رييٍّ يف آيات األح��كام أو العقائ��د أو األخالق، س��يعتمد يف ترجيحه عى أصول 
ة  االس��تنباط، يف موض��وع التعارض والرجي��ح بينهام، وإْن كان عى ض��وء حتديد األدلَّ

املعتربة والرجيح بينهام، ويمكن إجياز العالقة بني الِعلَمني بأمور:

اًل: إنَّ آي��ات األحكام التي ال تقلُّ عن مخس��امئة آية عى املش��هور، وقيل بل أكثر  أوَّ
م��ن ذل��ك)1(، فإنَّ�ها حتتاج إىل أصول األح��كام، لتحديد داللة األلف��اظ إلثبات احلكم 
ا يف آي��ات العقائد، فهم يوجبون ع��دم جواز التقليد فيها، وهذا يش��مل  الرشع��ّي، وأمَّ
ة  املجته��د واملقلِّد)2(، وعى ذلك فإنَّ آيات العقائد حتتاج إىل خبري باللغة وداللتها وصحَّ
ة، وإىل العقل يف نفي اجِلس��ميَّة واملكان، وإثب��ات وجود اهلل تعاىل،  الرواي��ات التفس��رييَّ
ث��مَّ توحيده وبقيَّة معارف العقيدة، التي تثبت بالدلي��ل العقّل، الذي يثبُت ُحجيَّته ِعلُم 

أصول الفقه.

)1( من أشار إىل أنَّ عدد آيات األحكام أنَّ�ها )500( آية مقاتل بن سليامن، والغزال�ّي، وفخر الدين 
ال��رازي، وابن قدام��ة املقديّس، وقطب الدي��ن الراوندّي، وابن جزي الكلبّي. ظ: املس��تصفى: 

342/1، واملحصول للرازي: 23/6، والربهان يف علوم القرآن للزركيّش: 3/2.
�ّي، معارج األصول: 199. ق احِللِّ )2( ظ: املحقِّ
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ن يف كش��ف داللة النصِّ القرآيّن حيتاج إىل أْن يكون للمفسِّ  وعليه فإنَّ القدر املتيقَّ
رأٌي مستقلٌّ قائٌم عى التدبُّر يف القرآن الكريم، لفهم املراد احلقيقّي هلل تعاىل.

ن من تفس��ري القرآن  ولذل��ك ال غن��ى للمفسِّ إالَّ ب��أدوات االجته��اد، حتَّى يتمكَّ
الكري��م؛ النَّ »علم التَّفس��ري ه��و رئيس العلوم الدينيَّة ورأس��ها، ومبن��ى قواعد الرشع 
وأساس��ها ال��ذي ال يتمُّ لتعاطيه وإجال��ة النظر فيه، إالَّ َمْن فاق يف العل��وم الدينيَّة كلَّها، 
والصناع��ات األدبيَّ��ة بأنواعه��ا«)1(، بحيث يك��ون هناك جهٌد لكش��ف دالل��ة القرآن 
د بيان معنى ألفاظ القرآن الكريم أو تبديلها بنظائرها يف إفادة املعنى،   الكريم، وإالَّ فمجرَّ
ة. والتفس��ري هو الكش��ف عن  ال يكون تفس��رًيا، بل مثل هذا هي وظيفة املعاجم اللغويَّ
أرسار اللف��ظ واملعنى مًعا. وعى ذلك فالعالقة قائمة ومش��ركة بني الرجيح األصويّل 

والتفسريّي.

ثانًيا: إنَّ مورد الرجيح يف علم األصول يقع فيام لو وقع التعادل بني الدليَلني، وقيل 
مة الرجي��ح)2(، ودليله أنَّه لو مل يعمل بالراجح  بالتخي��ري، وقيل بالتوقُّف، واختار العالَّ
لعم��ل باملرجوح، وهو خالف املعقول، فوجب العمل بالراجح، وحتَّى إمجاع الصحابة 
عملوا بذلك يف ترجيح بعض األخبار)3(، وبخالفه يف التفس��ري، فقد يكون الرجيح مع 

االختالف، وقد يكون مع التعادل.

ي��ن أعمُّ من املصطل��ح األصويّل؛  وم��ن هنا ي��رى الباح��ث أنَّ الرجيح بني املفسِّ
��ه يف علم األص��ول، إنَّام يقع بني األخبار، بخالف التفس��ري، ف��انَّ الرجيح  والس��بب أنَّ

ة، وقد يكون بني األدلَّة. يكون بني األقوال التفسرييَّ

د رضا املشهدّي، تفسري كنز الدقائق: 20/1. د حممَّ )1( حممَّ
قني، هناية املأمول يف رشح مبادئ األصول: 294. )2( فخر املحقِّ

ة: 30. �ّي، الرسالة السعديَّ مة احِللِّ )3( ظ: العاّلَّ
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��ة باخلبري املجتهد يف  ين هي خاصَّ ثالًث��ا: إنَّ القدرة عى الرجيح ب��ني أقوال املفسِّ
ة،  التفس��ري ؛ ألنَّ الرجي��ح أصٌل ُقنَِّن للخ��روج من حالة التعادل والتع��ارض بني األدلَّ
، يق��ول: »فالتعارض إْن وقع للمجتهد يف عمل نفس��ه كان  مة احِللِّ وه��ذا ما ي��راه العالَّ
حكم��ه التخيري«)1(، وهو رصي��ح يف ترجيح التخيري عى غريه يف مق��ام العمل بمقتىض 
ة املتعارضة أيًضا؛ النَّ علم أُصول  تكليفه الرشعّي. والكالم جيري يف األقوال التفس��رييَّ
الفقه له مدخليَّة يف التفسري، ولذا كان حكم الرجيح حكٌم خاصٌّ باملفسِّ املجتهد، فهو 
األقدر عى مَتييز اآلراء واألقوال الصحيحة من الباطلة، أو تقارهبام يف املعنى؛ الحتامليَّة 

الداللة يف شمول ِكاَل القوَلني.

ة أحوج إىل االجتهاد فيام  ومن هنا يرى الباحث أنَّ الرجيح بني األقوال التفس��رييَّ
دة. ة متعدِّ دة، أو وجد أقوااًلً تفسرييَّ لو كان النصُّ القرآيّن حيتمل دالالت متعدِّ

ة: 291. �ّي، الرسالة السعديَّ مة احِللِّ )1( العاّلَّ
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النتائج البحث

ة، تتعلَّق بالرجيح التفس��ريّي ونش��أته وداللة ألفاظه  وص��ل الباحث إىل نتائج عدَّ
عند علامء احِللَّة، وهي:

ة، واختالف . 1 د األقوال التفسرييَّ ة يرجع لتعدُّ إن الرجيح بني األقوال التفسرييَّ
ة. ين، واختالف مناهجهم التفسرييَّ ة بني املفسِّ املباين التفسرييَّ

ة يرجع لعرص الصحابة والتابعني، بسبب . 2 نش��أة الرجيح بني األقوال التفسرييَّ
ة  ة اللغويَّ ة التفسري األصليَّة، وهي األدلَّ االجتهاد يف التفس��ري واخلروج عن أدلَّ

رة. والسنَّة املطهَّ

ُثون واألصوليُّون يف الرجيح بني األقوال . 3 إنَّ ألفاظ الرجيح اس��تعملها امُلْحدِّ
ين ألفاظ مغايرة ملا استعمله األصوليُّون. ة، وليست للمفسِّ التفسرييَّ

أب��رز الرجيحات التفس��رييَّة ظهرت للباحث يف كتاب منتخ��ب التبيان البن . 4
 ّ مة احِللِّ ، وكنز العرف��ان يف آيات األح��كام، ومصنَّف��ات العالَّ ّ إدريس احِل��لِّ

الفقهيَّة واألصوليَّة.

ة يس��اعده عى الرجيح بني األقوال . 5 إنَّ اطِّالع املفسِّ عى املصنَّفات التفس��رييَّ
ة، وحتديد أقرب األقوال للمعنى املراد من النصِّ القرآيّن. التفسرييَّ

ال يمكن الفصل بني علم األصول والتفسري يف موضوع الرجيح بني األقوال . 6
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مات يف الرجيح  ة، فانَّ بعض موضوعات علم األص��ول تعدُّ كمقدِّ التفس��رييَّ
؛ فال يمكنه االستغناء عنها. للمفسِّ

ين مس��تقلَّة عن . 7 إنَّ عل��م التفس��ري حيتاج لتأصي��ل قواعد الرجي��ح بني املفسِّ
قواعد التفسري، واجلهل هبا ينعكس سلًبا عى التفسري.

اإلغف��ال الواضح من الباحثني عن التأصيل لقواعد الرجيح التفس��ريّي عند . 8
علامء احِللَّة.

د وآله الطاهرين واحلمُد هلل ربِّ العاملني، والصالة والسالم عى حممَّ


