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 الكتب والطبعات ومناهج المؤلفین
 تفسیر ابن عطیة (المحرر الوجیز)

 
من أسلم التفاسیر  )المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العز�ز(هل تفسیر ابن عطیة  :السؤال

 وهل تنصحون �قراءته للمبتدئین في طلب علم التفسیر؟ ؟وأحسنها

ال شك  )الوجیز في تفسیر الكتاب العز�زالمحرر ـ(تفسیر عبد الحق بن عطیة المسمى ب الجواب:
ه متأخًرا إال أن عُ بْ و�ن �ان طَ  ،بع طبعات متعددةوطُ  ،تداوله الناسقد و  ،أنه تفسیر نفیس ونافع

لكن ال �سلم من شوب  ،وغیره ممن جاء �عده )تفسیر القرطبي(وهو أصل من أصول  ،فیه فوائد
وشیخ اإلسالم  ،و�نما فیه أشعر�ة ،یس �ذلكوقد رمي ابن عطیة �االعتزال لكن األمر ل ،ابتداع

مه على �ثیر من التفاسیر حتى قال تفسیر (خیٌر من  )تفسیر ابن عطیة(و :أثنى علیه وقدَّ
بل هو خیٌر منه  ،وأ�عد عن البدع و�ن اشتمل على �عضها ،وأصح نقًال و�حًثا )،الزمخشري 

 :قال أ�ًضاو  .أصّح من هذه �لها )تفسیر ابن جر�ر(بل لعله أرجح هذه التفاسیر لكن  ،�كثیر
ولو  )،تفسیر الزمخشري (وأسلم من البدعة من  ،وأمثاله أتبع للسنة والجماعة )تفسیر ابن عطیة(
أو  )تفسیر ابن جر�ر(�عني �ما في -كر �الم السلف الموجود في التفاسیر المأثورة عنهم ذَ 
السلف الموجود في التفاسیر ولو ذ�ر �الم �قول:  -)تفسیر ابن �ثیر(أو  )تفسیر البغوي (

وهو  )،تفسیر ابن جر�ر(فإنه �ثیًرا ما ینقل من  ،المأثورة عنهم على وجهه لكان أحسن وأجمل
و�ذ�ر  ،ثم إنه یدع ما نقله ابن جر�ر عن السلف ال �حكیه �حال ،من أجلِّ التفاسیر وأعظمها قدًرا

الكالم الذین قرروا أصولهم �طرق من نما �عني بهم طائفة من أهل �و  ،ما یزعم أنه قول المحققین
لكن ینبغي أن  ،السنة من المعتزلةإلى و�ن �انوا أقرب  ،جنس ما قررت المعتزلة �ه أصولهم

. �عني مذهب أهل و�عرف أن هذا من جملة التفاسیر على المذهب ،�عطى �ل ذي حق حقه
فیه ما یوافق المتكلمین أو وهو و�ن وقع ) ومن (الرازي)، الزمخشري (لكنه أسلم �كثیر من الكالم، 

 ،ألن بدعة المعتزلة أغلظ ي؛�كون على مذهب األشعر�ة أو غیِرهم لكنه ال �كون �مثا�ة المعتزل
وهو مع ذلك جبري أعني  ،المذهب األشعري  ) الذي �عد من منظري تفسیر الرازي (ولیس �مثا�ة 

�قراءته من قبل آحاد  هامع نصحوفي تفسیره من الطوام ما ال یُ  ،على مذهب الجبر�ة ،الرازي 
 ،وفیه فوائد لكن فوائده ال تقاوم ما فیه من ضرر على آحاد المتعلمین ،المتعلمین إال للمتمكن

، لكنها مثل التفاسیر األخرى التي اشتملت على شوب بدعة )تفسیر ابن عطیة(المقصود أن 
 أو غیره. )تفسیر الزمخشري (المغلظة مثل  لیست من البدع

تب في ومن أخصر ما �ُ ، علیه أن یبتدئ �كتب غر�ب القرآنف في التفسیر المبتدئوأما 
غر�ب القرآن �ذلك (و  ،هذا �تاب نافع )،غر�ب القرآن للسجستاني(الباب مع النفع العظیم �تاب 
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وأنا  ،وهو أطولها )المفردات في غر�ب القرآن(ومنها  ،و�تب الغر�ب �ثیرة جًدا )،البن قتیبة
دأ �حفظ القرآن أن �قرأ معه �تب الغر�ب التي ال تعوقه عن تحقیق ما أنصح �ل طالب علم یب

ألنه لو بدأ �التفاسیر مع القرآن عاقه  ؛�أخذه على نفسه من الجزء الذي یرتبه لكل یوم �حفظه
 افإذا قرأ مع حفظه للقرآن �تب الغر�ب أو انتقى منها واحدً  ،ور�ما �طول علیه األمر فیترك ،ذلك

عَنى بهذا طالب العلم علیه أن �ُ ، و استفاد أ�ما فائدة ه لكتب الغر�بقراءتَ ه حفظُ  وواكب ،أو اثنین
فإذا عرف الغر�ب  .ألّن التدبر تا�ع للفهم ؛لیعینه على التدبر أثناء القراءة وأثناء الحفظ ؛الشأن

انشغاله وأتقنه فإنه �عد ذلك یبدأ �التفاسیر المختصرة التي ال تأخذ علیه وقًتا طو�ًال؛ ألن 
لة �عوقه عن حفظ القرآن، فی تفسیر (جمع بین التفاسیر المختصرة التي منها �التفاسیر المطوَّ

للشیخ فیصل بن مبارك  )توفیق الرحمن(و )تفسیر الشیخ ابن سعدي(و )النَسفي(و )الجاللین
 �لها الالخمسة هذه التفاسیر و  ،الذي صدر عن وزارة الشؤون اإلسالمیة )التفسیر المیسر(و

ورقة �املة من هذه  ألنه �إمكانه أن �قرأ تفسیرَ  ؛من التفاسیر المتوسطة اواحدً  اتعادل تفسیرً 
وجمع  ،ثم �عد ذلك إذا أتقن هذه التفاسیر المختصرة ،فهذا ال �عوقه ،سیر الخمسة في ساعةاالتف

 )ابن �ثیر تفسیر(و )تفسیر الَبغوي (ووفق بینها فإنه ینتقي من التفاسیر المتوسطة مثل  ،بینها
) الجاللین)، فـ(الجاللینـ(على أن �أخذ ِحذره مما فیه من مخالفات عقد�ة � )تفسیر البیضاوي (و

فإذا أنهى  )،أحكام القرآن البن العر�ي( و�ضم إلى ذلك ،فیه شيء من الخلل في االعتقاد أ�ًضا
تفسیر (مثل  یرتقي إلى ما �عدها -قرأ في أشهروهي تفاسیر متوسطة �مكن أن تُ -هذه الكتب 

لكن هذه تحتاج إلى وقت  ،والتفاسیر المطولة )لوسيتفسیر األ(و )تفسیر القرطبي(و )الطبري 
لو تر�ها للمراجعة اآلنّیة حینما �شكل علیه تفسیر آ�ة من اآل�ات وأراد أن یتوّسع في  ،طو�ل

وأما �النسبة للجرد فال مانع أن �جرد واحًدا  ،فال �أس معرفتها وفهمها یرجع إلى هذه المطوالت
ثم �عد ذلك  )تفسیر القرطبي(ثم �عد ذلك  ،فیجرده )تفسیر الطبري ـ(فیبدأ ب ،واحًدا من هذه الكتب
 ،وعلى �ل حال �تب التفسیر �ثیرة جًدا وال �مكن أن �حیط بها إنسان .ما شاء من التفاسیر

ص لقراءة التفسیر ما أسعفوالعمر لو خُ  أكثر من  )تفسیر البیضاوي (فإذا تصورنا أن على  ،صِّ
لكن على طالب العلم أن  �ثیرةفالتفاسیر  ؟!ئة وعشر�ن حاشیة فماذا عن التفاسیر األخرى ام

ثم الثالثة  ،ثم یرتقي منها إلى المرحلة الثانیة ،ینتقي من هذه التفاسیر ما �جعله للمرحلة األولى
وفي  ،نا في مناسبات �ثیرة �یفیة التدرج في القراءةبیّ  وقد ،و�كون �مشورة أهل العلم ،وهكذا
 في أشرطة موجودة. ،في سائر الفنون  ،وفي الجرد ،الحفظ
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