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ن إمحلد هلل حنمده ونس تعينه ور أ نفس نا ومن سيئات أ عاملنا من هيده هللا ونس هتديه ونُعوذ ابهلل من ُش  إ 

ال هللا وحَدُه ال شيك هل وأ ن ُمحمدإ  هل إ  ُّضلل فال هادَي هل وأ شهُد أ ن ال إ  عْبُده  صفال مضل هل ومن ي

ورسول بلغ إلرساةل وأ دى إل مانة ونصح إل مة فكشف هللا به إلُغمة وجاهد يف هللا حق هجاده حىت أ اته إليقني 

 بعد : من ربه , مث أ ما

ن هللا ملا أ نزل كتابه إحلكمي إذلي ال يأ تيه إلباطل من بني يديه وال من خلفه جعل حفظَ  ه موالك هل إ 

َ حفظ إلتورإة للهيود وحفظ إال جنيل للنصارى   س بحانه وتعاىل خبالف إلكُتب إلساموية إل خرى فا ن هللا قد َوَّكل

 اْسُتْحِفُظوا ِبَما َواْلَأْحَباُر َوالرَّبَّاِنيُّوَن َهاُدوا ِللَِّذيَن َأْسَلُموا الَِّذيَن النَِّبيُّوَن ِبَها َيْحُكُم َوُنوٌر ُهًدى ِفيَها التَّْوَراَة َأْنَزْلَنا ِإنَّا , فقال تعاىل }

 ُهُم َفُأوَلِئَك اللَُّه َأْنَزَل ِبَما َيْحُكْم َلْم َوَمْن َقِليًلا َثَمًنا ِبآَياِتي َتْشَتُروا َوَلا َواْخَشْوِن النَّاَس َتْخَشُوا َفَلا ُشَهَداَء َعَلْيِه َوَكاُنوا اللَِّه ِكَتاِب ِمْن

إلتفسري إملغلوط { , فلام اكن هذإ حالُهم زإغوإ وحادوإ عن إلطريق إلصحيح , واكن من بني زيغاهنم اْلَكاِفُروَن 

 لينا ما اكن من شأ هنم فقال جل يف عاُله }ها عىل غري ما حتمتل لريضوإ أ هوإءمه وقد قص هللا ع للنصوص وتأ ويلُ 

{ ,وقال تعاىل} َيْعَلُموَن  َوُهْم َعَقُلوُه َما َبْعِد ِمْن ُيَحرُِّفوَنُه ُثمَّ اللَِّه َكَلاَم َيْسَمُعوَن ِمْنُهْم َفِريٌق َكاَن َوَقْد َلُكْم ُيْؤِمُنوا َأْن َأَفَتْطَمُعوَن

 َسمَّاُعوَن َهاُدوا الَِّذيَن َوِمَن ُقُلوُبُهْم ُتْؤِمْن َوَلْم ِبَأْفَواِهِهْم آَمنَّا َقاُلوا الَِّذيَن ِمَن اْلُكْفِر ِفي ُيَساِرُعوَن الَِّذيَن َيْحُزْنَك َلا الرَُّسوُل َياَأيَُّها

 َفاْحَذُروا ُتْؤَتْوُه َلْم َوِإْن َفُخُذوُه َهَذا ُأوِتيُتْم ِإْن َيُقوُلوَن َمَواِضِعِه َبْعِد ِمْن اْلَكِلَم ُيَحرُِّفوَن َيْأُتوَك َلْم آَخِريَن ِلَقْوٍم َسمَّاُعوَن ِلْلَكِذِب

 َعَذاٌب اْلآِخَرِة ِفي َوَلُهْم ِخْزٌي الدُّْنَيا ِفي َلُهْم ُقُلوَبُهْم ُيَطهَِّر َأْن اللَُّه ُيِرِد َلْم الَِّذيَن ُأوَلِئَك َشْيًئا اللَِّه ِمَن َلُه َتْمِلَك َفَلْن ِفْتَنَتُه اللَُّه ُيِرِد َوَمْن

هنم قد حرفوإ َعِظيٌم آن تقص علينا ما اكن يفعُُل إلهيود بكتاهبم وإلنصارى كذكل فا  { فهذه إلآايت ومثلُها يف إلقرأ

 م ,وتأ ولوإ إلنصوص عىل غري ظاهرها حىت يضلوإ إلناس وجيعلوهنم ميشون حسب ما تأ وهل كهنة إلهيود وَسَدنهتُ 

ىل إملُنهتى  خبامت إلنبيئني وس يِد إملُرسلني محمد ومبا أ ن شيعة إال   اكن البد من تسييج هذإ  صسالم وصلت إ 

إدلين وحفظه حفظا اتما حىت ال ينحرف وال يزيغ أ حصابه , فذلكل وَّك هللا حفظ هذإ إدلين هل وحفظ كتابه 

 ميْنَع َأنهإملظفر إلسمعاين "  هل , فأ ما حفظ إلكتاب وهو إملنشود يف هذإ إلبحث فهو كام قال إلعالمة إملُفرس أ بو

اَيَدة من ِ ُّْقَصان َأو ِفيهِ  إلز  " َعنهُ  إلن
1
آن ,   وكذإ قال إل صويل أ بو إلقامس بن جزي إللكيب أ ن إملقصود حبفظ إلقرأ

 أ حد يقدر فمل إلقرأآن, حفظ هللا فتوىل إلكتب, من غريه يف جرى كام وإلتغيري, إلتبديل عن حرإس ته هو "

" أ هلها  إ ىل موكول حفظها فا ن إلكتب, من غريه خبالف تبديُل وال منه, إلنقصان وال فيه إلزايدة عىل
2

ذإ  , فا 

يعمل إلقايص إدلإين بأ ن من وسائل حفظ هللا لكتابه إلعزيز " إلتفسري " , فهذإ إل خري ل ثبت هذإ يف إل ذهان ف 

هو وس يةل فعاةل من وسائل صيانة كتاب هللا من تأ ويُل تأ ويال معوجا ال حيمتُل , أ و تفسريه تفسريإ مذهبيا 
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ِملُ »قال "  ص, وكام جاء يف إحلديث إلصحيح أ ن إلنيب يوإفق هوإه أ و مذهَبُه   َخَلف   َُّك ِ  ِمنْ  إْلِعمْلَ  َهَذإ حَيْ

رِيَف ,  إْلَجاِهِلنيَ  َوتَأِْويلَ ,  إْلُمبِْطِلنيَ  إنِْتَحالَ  َعنْهُ  يَنُْفونَ ,  عُُدوهُلُ   «إْلغَاِلنيَ  َوحَتْ
3
. 

آن من حفظة هذإ  آن من حفظ إدلين ,  إدلين وحفظُفاكن أ هل إلتفسري إذلين إعتنوإ مبعاين إلقرأ إلقرأ

ابن فضلها يف إلروإايت , إليت إعتنت بنقل معاين إلآايت وإختالف إلصحابة يف  إلتفسري هذه ووس يةَل 

جامعُ  ىل إلنيب تفسريإها أ و إ  , بل وإعتنت كذكل بذكر إلروإايت صهم عىل تفسريها , أ و إلروإايت إملس ندة إ 

ىل إلص إملنسوبة للنيب  إلضعيفة وإملوضوعة سوإء   ىلأ و إملنُسوبة إ  ذ عن أ حصاب إلتابعني , وإملَُؤإخ صحابة  أ و إ 

هذإ إملهنج يف إلتفسري أ هنم ال يبينون علل إلروإايت إلضعيفة وإلسقمية وال يبينون إلصحيح من إلضعيف , 

آن من خالل بعض إلروإايت إليت  وتركوإ رويبضة هذه إلقرون إل خرية يطعنون يف إلتفاسري بل ويطعنون يف إلقرأ

تفسري إلطربي مثال وهذإ إل مر سوف أ بسط إلالكم فيه عندما أ تناول سطرها أ هل إلنقل يف تفسريمه ك 

 مهنجية إلطربي يف تفسريه وكيف أ ن إلناس أ خطؤوإ ملا إنتقدوإ إال مام محمد بن جرير إلطربي رمحه هللا .

ن إلتفسري هو وس يةل من وسائل حفظ كتاب هللا من إلتغيري وإلتبديل , ويف هذإ إملقام البد  وكام قلنا فا 

ىل إل   أ ن ذ  ةإلصحيحَ  ر و إل خااراثاديث و إلآ حنشري إ  إحلديث دإخل يف  أ ن قد عدل كثري من أ هل إلعمل, إ 

آن وقد قال جل وعال لنبيه  " ,  َيَتَفكَُّروَن َوَلَعلَُّهْم ِإَلْيِهْم ُنزَِّل َما ِللنَّاِس ِلُتَبيَِّن الذِّْكَر ِإَلْيَك َوَأْنَزْلَنا"  صإذلكر ل نه يفرس إلقرأ

فعدوإ إلروإايت إملفرسة من إذلكر إذلي توَّك هللا , " َتْفِسرًيا  َوَأْحَسَن ِباْلَحقِّ ِجْئَناَك ِإلَّا ِبَمَثٍل َيْأُتوَنَك َوَلاوقال تعاىل " 

انَ  حبفظه وقد روى إخلطيب إلبغدإدي وغريه َعنْ  اَلمُ  عََليْهِ  ِجرْبِيلُ  اَكنَ »: قَالَ  َعِطيلَة, بْنِ  َحسل  رَُسولِ  عىََل  يَْْنِلُ  إلسل

 ِ لةِ  َوَسمللَ  عََليْهِ  هللاُ  َصىلل  إّللل ن ُمهُ  اِبْلُقْرأآِن, عََليْهِ  يَْْنِلُ  ََكَ  اِبلس ُّ َها َويُعَل ِ ايل
ِ
ُمهُ  ََكَ  إ «إْلُقْرأآنَ  يُعَل ِ

4
وهو حديث حصيح إال س ناد إ ىل ,  
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ُ
عن إبراهيم بن  ُمرسال 2و  1افتتح به حممد بن وضاح عامل األندلس كتابه امل

سمى " البحر الزخ
ُ
ار " عبد الرمحن الُعذري ولكن يف طريق آخر يف " عن الشيوخ الثقات إلبراهيم بن عبد الرمحن , ورواه البزار يف مسنده امل

ص  1" جملد  يف " الشريعة األُجرِّي  , وكذا اإلمام  9423العاص رضي اهلل عنهم حديث رقم  مدجبا عن أيب هريرة وعبد اهلل بن عمرو بن
بريوت , ومتَّام الرازي يف "  –طبعة مؤسسة الرسالة   33, وابن بطة يف اإلبانة حديث رقم   الرياض / السعودية -ط : دار الوطن  268

, وقد سأل " مْهنأُ " اإلمام أمحد بن حنبل فقال "    20911, والبيهقي يف السنن الكربى حديث رقم   899الفوائد " حديث رقم 
,  192رقم الرتمجة  -البن حجر العسقالين   -معان بن رفاعة كأنه كالم موضوع؟ قال: ال بل هو صحيح. "  لسان امليزان  حديث 

 . 78ص  4" و يف  " خمتصر تاريخ دمشق " البن منظور جملد   312ص  1جملد 

وقد عجبت للمحق الفاضل على سنن الدارمي كيف ضعف هذا احلديث ونسب الضعف 608رواه الدارمي يف سننه حديث رقم  -  4
وهو حممد بن كثري بن أىب عطاء الثقفي املصيصي , وقد ضعفه أهل احلديث وأكثر من تكلم فيه جرحه  -هـ  200 -حممد بن كثري 

ة قال أنه صدوق ومرة وثقه , ووثقه احلسن بن الربيع وذكره ابن حبان يف الثقات , ووثقه  ولكن بعضهم وثقه , كيحىي بن معني الذي مر 
كذلك ابن سعد , وحىت إن سلمنا بضعف حممد بن كثري كان جيب على احملقق الفاضل أن يذكر طرق الرواية األخرى الصحيحة , 

ه إطالقا , وممن تابعه روُح بُن ُعبادة بن العالء أبو حممد رها ضعف  ضُ واحلديث صحيح بطرقه وحممد بن كثري ُمتابع على هذه الرواية فال ت  
, وتابعه على  536رد عند أيب داوود يف " املراسيل حديث رقم و  وهذا الطريق -هـ  205 –البصري الثقة اإلمام احلافظ املصنف الكبري 
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رحبًا  إوال عد إحص  لها ما إس تطعت - بعضها أ كرثها حصيحه - وي من طرق كثرية جدإحسان بن عطية ور

ذن أ مهية ابلغة جدإ سوإء يف بيان معاين إلآايت أ و يف حفظ إلنص إلقرأآين إذلي نقُل  للوقت , فلتفسري إملأ ثور إ 

روإة إلتفسري كام هو , ومن هنا يزبغ روإد ُجدد يف هذإ إجملال فأ جادوإ ومجعوإ منه إل طنان وإل رطال كيف ما 

آية كيفام اكنت وتدويهنُ  َّك ِ  م مجعِ حصيحة أ م سقمية , ل ن غايهتَ  اكنت هذه إجملموعات ا ما يرتبط بتفسري َّك أ

ابال س ناد وهذإ طابع يلمتسه إلطالب إحلثيث يف كتب إلتفسري إليت إعتنت ابلتفسري ابملأ ثور حيث ال ميزيون 

ال يف بعض إملوإضع فقط .  بني حصيح إلآاثر من ضعيفها إ 

ها درإسة مهنجية ختول حناول أ ن ندرس و  عينة من هذه إلتفاسري إلقمية من أ جل ذكل وجب أ ن نأ خذ 

للطالب إلباحث معرفة طرق هؤالء إملفرسين إذلين إعتنوإ ابملأ ثور , وهذه إلعينة إليت وطنت نفيس عىل أ ن 

آن تأ ويل يف إلبيان جامع" يف تفسريه إملُسم  أ تلكم عهنا هو إلطربي رمحه هللا ومهنجيُته يف َّك ما  رأ يهوما " إلقرأ

ه يف تفسريه من ضعيف وموضوع؟ وهل إشرتط إلصحيح يف تفسريه ؟ وملاذإ سطر تكل إلروإايت إلهالكة أ ورد

ن إلطربي هل ابع يف نقد إلرجال .بأ هنا روإايت ابطةل وموضوعة  رمغ أ نه يعرف  ؟, بل إ 

هل إلعمل إذلين ختصصوإ يف إال جابة علهيا يف هذإ إلبحث إعامتدإ عىل مصادر ل   غريها سيمتهذه إل س ئةل و 

ىل :  درإسة إلطربي سوإء إحلياة وإملهنجية إليت يتاعها يف تفسريه , ذلكل قررت تقس مي هذإ إلبحث إ 

ىل إللحد . .1  إلطربي : حياته من إملهد إ 
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حلافظ الثقة املأمون وثد أثىن عليه احلافظ ابُن قاْْياز الذهيب عيسى بن يونس بن أىب إسحاق السبيعى الُكويف العامل ا عن هذا احلديث أيضا
ُة " } النبالء  { , وتابعه عليه أيضا إبراهيم بن حممد بن احلارث الفزاري الكويف اإلمام  489/  8فقال " اإِلم اُم, الُقْدو ُة, احل اِفُظ, احُلجَّ

ان من الفقهاء والعباد واحلفاظ والزهاد ممن عىن بالعلم ولزم الورع واحللم ورابط الثقة احلافظ أحد األعالم قال عنه ابن حبان رمحه اهلل " ك
{ .. قد تابعه غري واحد من كبار احلفاظ فاحلديث صحيح وال غبار عليه ,  289 –بالثغر إىل أن مات " } مشاهر علماء األمصار 

 , وغريهم بسند صحيح . 102ورواه املروزي يف السنة حديث رقم 
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 الطربي : حياته من املهد إىل اللحد . (1)

َماُم, يزيد بن محمد بن جرير بنهو أ بو جعفر 
ِ
, كثري إلطربي  إال  َجْعَفر   َأبُو إلَعص, عَاِلمُ  إجملهتُد, إلَعمَلُ

, رَبِي  آُمل َأْهلِ  ِمنْ  إلَبِديَْعة, إلتلَصاِنْيِف  َصاِحُب  إلطل تَان  أ َطرَبِس ْ
5
آةل «طرب» مقطعني من مؤلفة لكمة وىه ,   أ

 -«كردس تان» مثل بالد أ و منطقة, أ و أ رض معناها «س تان» و إملنطقة بصنعها إش هترت إلىت إحلرب أآالت من

ىل فنسب(. إل فغان وبالد إلكرد بالد أ ى).فغانس تانأ    س نةاكن مودله  .. به وإش هتر «إلطربى» إل ول إملقطع إ 

 َوِمائَتنَْيِ  َوعْْشين مخس َأو َأربع
6
منا  أ ي يف إلقرن إلثالث إلهجري,   ومل جيزم أ حد من إملؤرخني بزمن والدته وإ 

محه هللا اكن هذإ هو عص والدته , وملا حبثت عن ر هذه إحامتالت ال أ قل وال أ كرث لكن إل رحج أ ن إلطربي 

وجدت أ ن أ حد تالمذته وهو إلقايض إلكاري أ محد بن اكمل مرمرجع يتحدث عن هذإ إل  
7
سأ هل عن سبب  

ِخ مودلي حبادث اكن  :إلشك يف س نة مودله فقال هل  اكن أ هل بالدان يؤرخون ابل حدإث دون إلس نني فأُر 

ربع قال بعُضهم اكن ذكل يف أآخر س نة أ   عن ذكل إحلادث فاختلف إخملربون سأ لت ابلبدل , فلام نشأ ت

آخرون بل اكن ذكل يف س نة مخس وعْشين وَمائتني   - 225 -وعْشين ومائتني وقال أ
8

س يف قد و ,   تفرل

تأ َسد هذإ إلعاِلم إجلليل يف هذه إحلقاة إذلهبية إليت ساعدتهإلنلباهة  , ورغلبْته يف طلب إلعمل وإلعمل وإذلاكء وإس ْ

عاش إال مام أ بُو جعفر بن جرير يف إلقرن إلثالث إلهجري وهو أ زىه إلُعصور إلعلمية يقول عيل إلش بل " 

 " إهامتما بتدوين إلعمل ونْشه , وإال قاال إلكاري عليه من إملسلمني
9
,كيف ال يكون هذإ وقد ُرِوي يف  

يِت  َخرْيُ »قال  صإلصحيح عن معرإن بن حصني وأ يب هريرة وعبد هللا بِن َمَوةَلَ أ ن إلنيب  ينَ  مُثل ,  قَْريِن  ُأمل ِ  إذلل

ينَ  مُثل ,  يَلُوهَنُمْ  ِ يءُ  مُثل ,  يَلُوهَنُمْ  إذلل ِبُق  قَْوم   جَيِ  «يُْستَْشهَُدوإ َأنْ  قَْالَ  َويَْشهَُدونَ ,  َشهَاَدََتُمْ  َأيَْماهُنُمْ  تَس ْ
10
فاكن , 
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 ومص وإلشام وإلعرإق إل عامج وبالد ببدله طاف إلبدلإن طلبا للعمل ومسعف , إلطربي من إلقرن إلثالث 

 بغدإد وإس توطن إلغفري, إجلم   وإحلجاز
11
آن صغريإ واكن ذإ نباهة وورع وذاكء,   وحفظ إلقرأ

12
تناه هل من أ خذ  

آن حفظتفقال رمحه هللا : عهنم إلعمل بلك فنونه   س نني, مثاين إبن وأ ان ابلناس وصليت س نني, س بع ويل إلقرأ

 يدي بني أ نين إلنوم يف أ يب يل وقال بأ ن أ ابه رأ ى رؤاي فقال : ورأ ى – س نني تسع إبن وأ ان إحلديث وكتبت

نه: إملعرب هل فقال يديه, بني أ ريم وأ ان جحارة مملوءة خمالة معي واكن وسمل, عليه هللا صىل هللا رسول  ملا يكرب إ 

 صغري صيب حينئذ وأ ان إلعمل طلب عىل معونيت عىل أ يب حفرص شيعته, عن وذب   دينه يف نصح
13
فهذه  ,

ويذكر عن نفسه هذه إلنشأ ة إجلادة يف إلتحصيل وإلطلب إلرؤاي جعلت أ ابه يصف عنه إلغايل وإلنفيس , 

نرجع نعدو مرسعني  رخي واكن يف قرية من قُرى إلري مثندرس عليه إلتا منيض إ ىل محمد إدلواليبكنا فقال 

مالء إحلديث حىت ذُ  كر أ نه كتب عنه أ كرث من مائة أ لف اكجملانني لنلحق بدرس محمد بن محيد إلرإزي يف إ 

 حديث ودرس عليه إلتفسري ودرس عىل أ يب مقاتل فقه إلري
14

 إبن وهو إلعمل طلب يف بدله عن فرحل, 

س نة  عْشة إثنيت
15
  , وقيل بعد س تة عْش س نة 

16
وخالل هذه إلرحةل يف إلطلب صادفته مشاَّك كثرية  , 

آمل  إلفتنة إليت وقعت هلمهنا  ليه ابملال ليعينه عىل طلب إلعمل " بطربس تان -ملا ترك مدينة " أ اكن أ بُوه ينُفُذ إ 

ىَل  وإضطررت وإدلى نََفقَة َعىن فقال إلطربي رمحه هللا : َأبَْطأ ت
ِ
 فاعهتام إلْقَِميص مكي فتقت َأن إ

17
وكذكل  ,

ىل بغدإد خالل  ما دخوهلعند رحلته أ خذ معه بضاعة يتقوت مهنا وعند دخوهل لبغدإد رسقوها منه رمحه هللا إ 

ىل بيع ثيابه ومقيصه وقد عُ  يعطونه رض عليه تأ ديب إبن إلزير فقال ذكل بمثن , فاكن إجلوإري وإلعبيد فاضطر إ 

 حبق يل هذإ وما يشء, عىل شورطت إدلاننري فأ ىب أ خذها وقال قد
18

من إلكرب ما بلغ  وعندما بلغ إلطربي , 

ليه ويقف عنده أ هل إلعمل , قال إخلطيب إلبغدإدي :   إلعلوم من مجع قد واكناكن ذإ رأ ي حيتمك عنده ويرجع إ 

 يف فقهيا ابملعاين, بصريإ ابلقرإءإت, عارفا هللا, لكتاب حافظا واكن عصه, أ هل من أ حد فيه يشاركه مل ما

آن, أ حاكم  وإلتابعني, إلصحابة بأ قوإل عارفا ومنسوخها, وانخسها وسقميها, وحصيحها وطرقها, ابلسنن عاملا إلقرأ
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 وأ خاارمه إلناس بأ ايم عارفا وإحلرإم, إحلالل ومسائل إل حاكم, يف إخلالفني من بعدمه ومن
19
 من وأ كرث , 

ل حىت إلش يوخ برإهمي بن إملثىن ومن إلرإزي محيد بن محمد من وأ كرَثَ  إلعمل, من كثريإ َحصل  وغريهام إ 
20
فهذإ ,  

 ُدريْد : إبنإلطربي إذلي قال فيه هو إال مام إلورع أ بو جعفر 

جاَلالً  كَلَ  َأْقَطاُرَها...  َخَشَعْت  لَقَدْ  َوإَرْت  َمنْ  إَلْرُض  تَْعملَُ  لَوْ 
ِ
 َوتَْرِحْيَبا إ

21
 

ئت هل أ س بابُه وفيه أ يضا قامت  وََك قلت سابقا أ ن إال مام إلطربي نبغ يف عص تقدس فيه إلطلب وهي ِ

ُّساخ وأ حصاب إلتلفننُّ يف رمس إملصحف وإخلطوط إلعربية بش ىتل أ نوإعها وأ ُصولها وذإع  إقني وإلن سوق إلورل

ذ يف هذإ قطار وإمتل ت حلقاُت إذلكر , وَّك هذه صيُت أ هِل إلعمل يف َّك إل   إل س باب مرجُعها إملساجد إ 

أ هل  إلقرن إزدمحت إملساجد وإجلوإمع بأ هل إلعمل إل فاضل سوإء  من أ جل نْش إلعمل أ و إذلب عنه وكُتُب 

إل خاار إذلين ُعرفوإ ابلروإية إملُس ندة طاحفة هبذه إلقصص , وقد تسمع إلعجب إلعجاب عن عدد إلطلبة إذلين 

 عْشإت إلآالففلرمبا يتجاوز عددمه حيرضون يف جمالس إذلكر أ و حلقات إلعمل , 
22
, ومل تكن رحالُت   

ه من هللا وغرْيِ  طلب إلعمل اكلطربي رمحه للعمل قضوإ أ عامرمه يف إلرحةل يف إلطلب سهةل أ بدإ فمك من طالب  

 عصور أ زىه ىف عاش"  إلطربيأ ن  طلبة إلعمل , يقول عضو مجمع إلبحوث إال سالمية ابل زهر عبد إملنعم إلمنر

 حمب صغره, من موهوب ال نسان إلطبيع  من واكن. إلفكرية إملس توايت َّك عىل وإنتاجا تقدما الاسالم

 هل يمت مل ذكل لكن فيه, يعيش إذلى إلعص هذإ ىف إلعقىل وغذإءه ضالته جيد أ ن..  اكلطربى فيه, متفان للعمل,

 من هل بد ال فاكن إل صىل, موطنه عن بعيدة اكنت ابلعلامء تزخر إلىت إلعلمية إلفكرية فالعوإمص..  بسهوةل

لهيا الارحتال 23" منطقته علامء عىل درس أ ن بعد إ 
 . 

ج هللا جعلته يبقَ  أ ْعزبمشلر لها إبن جرير رمحه  إليت وإلرحةلوهذه إلرغَبة يف طلب إلعمل  ,  , ومل يزتول

ىل هناية إلُعمر إذلي وصل إ ىل حنو ست ومثانني س نة , غل ابلعمل وشُ ل نه شُ  كام قال و غف ابملعرفة منذ إلصغر إ 

ذ ال رهبانية يف إال سالم كام قال  إلنيب صىل هللا عليه وسمل أ هل إلعمل بأ ن إلُعزوَف عن إلزوإج ال جيوز إ 

هذه  مل تسعفينتب إلتارخي فللرهط إلثالثة " وأ تزوج إلنساء " , وقد حبثت عن سبب ُعزوف إلطربي يف كُ 

 " مل تذكر لنا إملصادر إلتارخيية سبب ُعزوف إلطربيملا قال = كام أ هنا مل تُسعف إدلكتور محمد إلزحييل  إلُكتب
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لعةل َخلقية , أ م لضائقة ماليلة " عن إلزوإج وهل اكن لعارض جسمي أ م
24
ابت عند أ هل إلتأ رخي إلث, وإليشء  

الا رحاةل يف إلطلب ومل يكن يس تقر يف بدل دون بدل ,وإلثابت أ يضا أ نه مل يكن  أ ن إلطربي رمحه هللا اكن َجول

مذهب  يف رحالته صاحب  مال كام سطرت سابقا من أ نه اكن يبيع مكه ليعيش بمثنه , وقد اكن فقهيا صاحب

 ة بسبب نفقات إلسفر ونسخ إلُكتب وشإهئا وهللا أ عمل .اءَ رمبا هذإ ما خول هل ترك إلزوإج ل نه ال حيصل إلبَ 

ذإ إنغمس فهيا إال نسان   ال من جيرهبا , وإ  فالعمل يشغل صاحاه ومينحه متعة اندرة , وذلة خاصة ال يدركها إ 

ذإ بلغ  إلُكهوةل وتقدم به إلسن وَأِلَف إلعزوبَة وجمالس إلعمل زإلت يف ش بابه َخفلت عنده إلرغبة ابلزوإج , وإ 

ام , ليس تأ نس ابملعارف وإلعلوم ويصادق إلكتب عنه إلرغبة يف إلزوإج ومتعة إل والد وخففت عنه تبعاَتِ 

نتاجه وعطاؤه ويُعمل نفعه وهذإ ما حصل لكثري من علامئنا  وإخملطوطات وإملطالعة وإلتصنيف فزيدإد علمه وإ 

سامعيل إجلرجاين إل ديب إل ريب ملا قال يف  بالد إلري , وهلل ذر  قايضار اكلنووي رمحه هللا إلكا عيل بن إ 

حدى أ شعاره :  إ 

 جليسا وإلكتاب للبيت رصت...  حىت إلعيش ذلة تطعمت ما

 أ نيسا سوإه أ بتغي فمل إلعمل من ... عندي أ عز يشء ليس

منا رئيسا عزيزإ وعش ... فدعهم إلناس خمالطة يف إذلل   إ 
25

 

مام  فهذإ إلعشُق للطلب أ نستِ   - اكن مسلمُة بُن قامس  قالقضية إلزوإج وأ غنته عنه , حىت  إلطربيإال 

يعرف ال َحُصوًرإ -أ ي إلطربي 
26
 ست س نة عْشة إثنيت إبنوهو  إلعمل طلب يف بدله من ورحل إلنساء, 

ىل هل مؤلفاً  للعمل طالباً  يزل فمل ومائتني, وثالثني  ببغدإد تويف أ ن إ 
27
 . 

بيح هللا عىل هذه إلكرإمات إليت حتدث ل مثال ت وقعت هل اجائب يردد قارهُئا تس ويف ثنااي هذه إلرحال

إذلين يطلبون ما ورثه إل نبياء , ولطالب مريإث إل نبياء وإلُعلامء هيبة  من إلطربي وغريه رمحهم هللا مجيعا

 إلعباس أ ن أ اب 548/  2روإه إخلطيب إلبغدإدي يف اترخي بغدإد , ومن ذكل ما وفضائل يتنعم هبا أ حصابه 
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 محمدو ,خزمية بن إ حساق بن محمدو ,جرير بن محمد بني إلرحةل مجعت: يقول إلصديق, بكر أ يب ودل من إلبكري

 إجلوع, هبم وأ رض يقوَتم, ما عندمه يبق ومل فأ رملوإ مبص, إلروايين هارون بن محمدو ,إملروزي نص بن

ليه, يأ وون اكنوإ مْنل يف ليةل فاجمتعوإ  إلقرعة عليه خرجت مفن إلقرعة, ويرضبوإ يس هتموإ أ ن عىل رأ هيم فاتفق إ 

 أ توضأ   حىت أ هملوين ل حصابه: فقال ,خزمية بن إ حساق بن محمد عىل إلقرعة خفرجت إلطعام, ل حصابه سأ ل

ذإ إلصالة يف فاندفع: قَالَ  إخلرية, صالة وأ صيل  ففتحوإ إلباب, يدق مص وإيلوِخِِص من قال  ابلشموع مه فا 

 .هذإ هو: فقيل ؟نص بن محمد أ يمك: فقال دإبته, عن فْنل إلباب

ليه, فدفعها دينارإ مخسون فهيا رصة فأ خرج  فهيا رصة فأ خرج ذإ هو: فقالوإ ؟جرير بن محمد أ يمك: قَالَ  مث إ 

ليه, فدفعها دينارإ مخسون  دينارإ مخسون فهيا رصة فأ خرج ذإ هو: فقالوإ ؟هارون بن محمد أ يمك: قَالَ  مث إ 

ليه, فدفعها ليه دفع فرغ فلام يصيل, ذإ هو: فقالوإ ؟خزمية بن إ حساق بن محمد أ يمك: قَالَ  مث إ   وفهيا إلصة, إ 

ن: قَالَ  مث دينارإ, مخسون ن: قَالَ  خياال إملنام يف فرأ ى ابل مس قائال اكن إل مري إ   كشحهم طووإ إحملامد إ 

ذإ عليمك وأ قسم إلصإر, هذه أ عطيمكف جياعا,  .أ مدمك إ يل فابعثوإ نفدت إ 

ذاكء وحفظ وإجمتعت فيه  وترحال إلطربي رمحه هللا مل يذهب سدى , بل اكن إلطربي رمحه هللا صاحُب 

 أ س باُب إلتحصيل إلتام للعمل إليت نظمها إلشافعي بقوهل :

ال بـسـتـــة               سأ نـاـئـك عـن تـفـصـيـلـهـا بـاـيـانِ   أ خــي لــن تـنـال إلـعـلـم إ 

, وإجـتـهـاد  و   زمـاِن  بـلـغـة                وصـحـاـِة أ سـتـاذ , وطـولِ ذكـاء , وحـرص 

ل َّك هذه إلصفات , ومن شوإهد الكيم هذإ  أ نه وإملتتاع حلياة هذإ إال مام إجلليل إلكاري يعرف بأ نه حصل

آن صغريإ وهو إبن س بعِ س ن حفظَ وبرزت هذه ..   ني وأ م ابلناس ومعره مثان , كتب إحلديث ومعره تسعللقرأ

 زمانه اكحلافظ أ يب كريب إهلمذإين محمد بن عالء وهو من كبارإلصفات أ كرث ملا جلس أ مام أ هل إلعمل إلكاار يف 

إختربمه يف حفدث هل مع أ قرإنه أ ن ش يخه أ يب كريب ,  هـ 247تباع إلتابعني إملتوىف س نة أ   تبع عن إلآخذين

ال إحلافظ إبن جرير فاكن أ ن قربه  وأ دخُل دإره من بيهنم , واكن  حفظ ما إلقاه علهيم ومل جيد فهيم من حيفظه إ 

آنذإك يف حدود إلعْشين س نة  مُعره أ
28
ِق ,   وكذكل ما ذكرُه إذلهيب يف تذكرِة إحلُفاظ من أ ن غاُلم البن إملَُزول

ال بيشء ختاطبيين ال ثالاث طالق أ نت: لها فقلت وأ بغضتين بهتافأ حا  فزوجنهيا جارية موالي قال : إشرتى  إ 

 أ مق: فقال جرير, إبن عىل فدللت فأ بلست ثالاث, طالق أ نت: إحلال يف فقالت إحمتلتك؟ فمك مثُل كل قلت

ن ثالاث طالق أ نت: تقول أ ن بعد معها  طلقتك إ 
29
 ةوذاكءه حتصيُُل لعمل إلعروض يف ليةل وإحد, ومن نباهته  
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وقصة ذكل ذكرها  فيقول إال مام إبن جرير عىل هذإ إل مر " أ مسيت غري عرويض وأ صبحت عروضيا "فقط 

يف فنه إذلي جييده فاكن  " وذكل ملا دخل مص ومساءةُل إلعلامء َّكل عيل إلش بل يف كتابه إال مام إلطربي فقال 

, ويف هذإ يقول تلميذه عبد   " جُييهبم لكهم حىت جاءه رجل فسأ هل عن إلعروض فوإعده غذإ مث أ تقنه يف ليةل

اكن أ بو جعفر من إلعزيز بن محمد إلطربي يف كتابه إذلي مجع فيه أ خاار ش يخه ونقل منه ايقوت يف معجمه = 

إلفضل وإلعمل وإذلاكء وإحلفظ عىل ما ال جَيُهُُل أ حد عرفه ل نه مجع من علوم إال سالم ما ال نعلمه إجمتع ل حد من 

 نتْش هلإتب إملصنفني وإنتْش من كتب إملؤلفني ما هذه إل مة وال ظهر من ك 
30
 .         

من أ جل حتصيل إلعلوم إلْشعية خصوصا وأ ن  وغريهام تزيد حال عيش إلطربي رمحه هللا فهذه إلرحالت

ذ ملا يعود إلطالب من  إلرحةل يف طلب إلعمل وسامع إلعلامء وإلروإية عهنم عن إل اكبر مزية علامء ذكل إلعهد إ 

ىل  رحلته يف إلطلب يس تقالونه اكلعريس ولرمبا تقول مككل من إمللوك وك نه يشء مالئيك نزل من إلسامء إ 

مامنا إبن جرير اكن ممن سار عىل هذإ كام حدث مع إال   إل رض مام إلبخاري وإلشافعي وإال مام أ محد .. وإ 

ىل بالد إإلطريق  ماَم إلس نة أ محد بن حنبل ولكن قال وص لري مث عرج بوهجه شطر بغدإد ليلق فرحل إ  هل وإ 

ىل بغدإد ولقي بقيَة ُحفاظ أ  غبل هل إلعمل يف ه أ نه قد مات فوإصل بعزمه ودفع بنفسه ملوإصةل إلرحةل فوصل إ 

ي , ومحمد بن  ي , وهنلاد بن إلرسل دل سامعيل بن محمد إلسُّ إلعرإق , فأ درك محمد بن بشار إملعروف ببنْدإر , وإ 

 . إملثىن , وإلصنعاين وغرُيمه

 إلبرْيويت فأ خذ عنه قرإءة إلشاميني . إلعباُس بنُ  إلوليد مث قصد إلشام فلقي ببريوت إال مام إملُقرئ

مرة أ خرى س نة ست ومخسني  مهنا وعاد ني جهرية , خفرجنة ثالث ومخسني ومائتس  وجه إ ىل مص وت

 ومائتني فأ خذ فقه إلشافعي عن تلميذه إلربيع بن سلامين  وإال مام إملُزين .

ىل بغدإد وبعد ذكل ىل ايمبأ   مث رجع بعدها إ   . ُطربس تان  بالده عاد إ 

ىل بغدمث  لكنه مل يوفق يف إلبقاء يف بالده ,  لبالده للمرة إلثانيةعاد ومل يلبث فهيا , مث  إدعاد بعد ذكل إ 

مامنا إلطربي رمحه هللا بعد رجوعه من بغدإد  بسبب تأ ليفه لكتاب فضائل إلش يخني أ بو بكر ومعر وقد أ لفه إ 

وإيل هل فاس تدعاه ليحرض عنده وجد بعض من يسب إلش يخني ويتطاول عهنام فأ مىل هذإ إلكتاب , فتنبه إلملا 

ىل أ ن توفاه هللاأ بو  ففر ىل بغدإد  س نة تسعني ومائتني جهرية ليس تقر هبا ومُعُره س تون س نة إ  . جعفر إ 
31
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فلام حرضته إلوفاة أ سمل روحه يوم إلسبت ابلعيش ودفن يف يوم إل حد ابلغدإة يف دإره ل ربع بقني من 

 شوإل س نة عْْش  وثالمثائة
32
يلة توىف اَكِمل إبْن , َوقَالَ   إل من بقيا ليومني إْلََحد َعش ِ  وثالمثائة عْش س نة َشول

ىَل  أ مسر َواَكنَ  كثريإ وحليته َرأ سه ىف إلسَوإد َواَكنَ  يَْعُقوب ِبَرْحاة َدإره ىف َودفن
ِ
 إلِْجْسم حنيف أ عْنَي  إل دمة إ

ِصيه اَل  من عَلَْيهِ  َوإْجمتعَ  فصيحا إلْقَاَمة مديد ىَل  حُيْ
ِ
ة قرَبه عىلإلناس  َوصىل تََعاىَل  هللا إ  َوهَنَاًرإ لَْياًل  شهور عدل

33
 

 مهنم إبن إل عرإيب حيث يقول : هللا راثُه جامعة من أ هل إلعملفلام تويف رمحه  ,

ُبورِ  إْصِطَبارُ  ِمثُِْلِ  َعنِ  َدقل *  َجِليل   َوَخْطب   ُمْفِظع   َحَدث     إلصل

ا َأمْجَعِ  إلُْعلُومِ  اَنِعي قَامَ  دِ  اَنِعي قَامَ *  لَمل  َجرِيرِ  بْنِ  ُمَحمل

يًدإ َمَضيَْت  َجْعَفر   َأابَ  ايَ  لْشِمريِ  إلِْجد ِ  يِف  وإن   غرَْيَ *  مَحِ   َوإلت

ىَل  َوَسْعي   ر  *  َمْوفُو إْجهِتَاِدكَ  عىََل  َأْجر   بنَْيَ 
ِ
  َمْشُكورِ  إلتُّقَ  إ

تَِحقًّا ى إلُْخلُودَ  ِبهِ  ُمس ْ ورسور غبطة يِف  عَْدن   ةِ *  َجنل  دَلَ
34

 

 فقال : إحلسن بن دريدوراَثُه محمد بن 

تَِطْيعَ  لَنْ  رْبَ  فَاْستَنِْجدِ ...  تَْعِقْيَبا هللاِ  َلْمرِ  تَس ْ  إحلُْوابَ  فَاْستَْشِعرِ  َأوْ  إلصل

ىَل  َوإفَْزعْ 
ِ
لْسِلمي َكنَِف  إ  َوَمْحُبوابَ  َمْكُرْوَها إملُهَْيِمنُ  قََض ...  ِبَما َوإْرَض  إلت

نل 
ِ
 وتشذيبا تش تيتًا إحلوإدث أ يدي...  تزعزعه وفر ال إلرزية إ

ِعهِ  َأحَض  َمنْ  ِفْقَدإنَ  لَِكنل   َمْسلُْوابَ  إلِعملِْ  َوهبَاءُ  إلهَُدى نُْورُ ...  ِبَمْصَ

َدى َأْهَدى َى إلرل ذْ  للرثل
ِ
امً ...  ُمهَْجَتهُ  اَنلَ  إ  َمْصُبوابَ  إحلَقل  يَُعاِدي َمنْ  عىََل  جَنْ

 يباطِ  همُ سْ جِ  اهابَ حفَ  هلُ  إرْب قَ ...  تلَ عِ جُ  وْ لَ  هللاِ  بالدِ  اعُ بقَ  دتوَ 

ن   ين عَلًَما َأتْلََفْت  بَلْ ...  َرُجاًل  بهِ  تُْتلْف  مل إمِلنيلة إ   َمنُْصوابً  لدلل

مانُ  اَكنَ   َمْقُطوابً  ابلتلْكِديرِ  أ صبحَ  وإلآنَ ...  َمَشاربُهُ  تصفو بهِ  إلزل
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ُمهُ  الكل   َمَحاِريبا وِللت ْقَوى نوًرإ ِللِْعملْ ...  ُجِعلَْت  إل يت إلُغرُّ  وأ ايل

ْهرُ  يَنرَْسِي الَ  ْبه   َعنْ  إدلل تَْوقََف  َما...  َأبَدإً  هَلُ  ش ِ  ُأْرُكوابَ  اِبَلنَصاِب  إحلَجُّ  إس ْ

َذإ
ِ
ْأي إنتََض  إ يَضاحِ  يِف  إلرل

ِ
 َملُْحوابَ  إملَْطُمْوَس  َمهْنََجهَا َأعَادَ ...  ُمْشلِكَة   إ

لُو لُو...  ََكَ  إلُقلُوِب  َريْنَ  َمَوإِعُظهُ  ََتْ نَا ِضَياءَ  جَيْ ْبحِ  س َ  إلغََياِهْيَبا إلصُّ

طنَاِب  عىََل  خَيَاُف  َوالَ ...  َماِدُحهُ  َوإلتلْقِصرْيَ  إلَعْجزَ  يَأَْمنُ  الَ 
ِ
 تكذيبا إال

ىل دإر إلقرإر وخلف ورإه كْن  دفني  ينفُعه يف إدلنيا وإلآخرة هذإ وقد قرأ ت قصًة ذكرها فانتقل رمجه هللا إ 

..  إلفرغاين محمد أ يب كتاب من نقُل مما أ محد بن إلعزيز عبد بن محمد إيبإبن عساكر يف اترخيه أ نه قرأ ها خبط 

ولكن ظاهرها ال ينئب ابلصحة كيف ال ويه معدومة إال س ناد وإدلليل إلثاين عىل عدم حصهتا أ ن أ كرَثَ إهل 

وإخلطيب  , غرب من خرب يف إلعربو  إل خاار مل يذكروإ هذه إلقصة اكبن كثري وإلس بيك وإذلهيب يف إلسري

,  إملصنفني أ سامء يف إلمثني إدلرُّ اعي يف كتابه إلبغدإدي يف اترخيه وإبن جحر يف إللسان , ومل يذكرها إبُن إلسل 

آة إجلنان , وال إبن إلعامد يف شذرإت يف إذلهب .. وسائر أ هل إل خاار .      ومل يذكرها إبن أ سعد إليافعي يف مرأ

 ولرمبا هذه إلقصُة من إلقصص إليت تفرد هبا إبن عساكر رمحه هللا .
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 مصنفاته :

وإس متالًء من إملشاخي مث تدريسا فتصنيفا وتقيدإ  ,   قض َّك حياته يف إلطلبهللابينا أ ن إلطربي رمحه 

ىل أ قسام جفعل من وقته قسام للتصنيف وإلكتابة قال إبن عساكر =   بن هللا عبيد بن عيل مسعتوقسم وقته إ 

 مهنا يوم َّك يف يكتب س نة أ ربعني مكث جرير بن محمد أ ن: حييك ابلسمسامين إملعروف إللغوي إلغفار عبد

 ورقة أ ربعني
35
. 

وال يس تغرب مثل هذإ إلمك فا ن هللا ابرك ل ولئك إلعلامء يف أ وقاَتم وأ نسأ  يف أ عامرمه ل ن هذإ من متام 

وال قامة إحلجة عىل إلناس وذلإ اكن علامء هذه إل مة ك نبياء  حفظه لدلين كام سطرت يف مقدمة هذإ إلبحث

ن أ مه مصنفات إبن جرير رمحه هللا  إلآيت : متثلت يف بين إ رسإئيل .. هذإ وإ 

آن أ و جامع إلبيان عن تأ ويل أآي  (1 آن أ و تأ ويل إلقرأ إلتفسري إلكاري = جامع إلبيان يف تفسري إلقرأ

آن  إلقرأ
36

 جمدلإ . 24, يقع يف 

بريوت / ويه  -ُمجدل , طبعة دإر إلرتإث  11= اترخي إلرسل وإمللوك , ويقع يف  اترخي إلطربي (2

 هـ 1339وطبعات أ خرى للمستْشقني وطبعته إملطبعة إحلس ينية هـ  1387إلطبعة إلثانية س نة 

, بدأ ه مبقدمة إس هتل فهيا مبهنجيته يف هذإ إلكتاب إلتارخيي مث دخل مااشة يف " إلقول يف 

" , وهو كتاب مملوء  إخلالفني من ابالمس شهر من كىن وأ هناه ب " ذكرإلزمان ما هو " 

ابل ابطيل وإلروإايت إلساقطة وإلضعيفة , ولكن مع ذكل هناك روإايُت حصيحة ومهنا حس نة 

ومهنا جيدة , فالبد لقارئ هذإ إلتارخي أ ن يكون ذإ عمل بعمل إحلديث , و يقتين كتاب " حصيح 

 13وعلق عليه محمد بن طاهر إلربزجني , ويقع يف  وأ خرج روإيتهاترخي إلطربي " إذلي حققه 

شإف محمد صبحي حسن إحلالق طبعة دإر  جناز اترخيي مل يس بقه أ حد هبذإ إل مر اب  جمدل وهو إ 

 بريوت .  –إبن كثري دمشق 
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َتذيب إلآاثر = كتاب جليل ولل سف مل يمكُل رمحه هللا , وأ مت فيه مس ند إيب بكر ومعر  (3

آل إ لبيت وإبن عباس وعبد إلرمحن بن عوف وإلزبري وعيل ريض هللا عهنم , وقد ومس ند أ

حقق إلعالمة محمود شاكر مس ند عيل ومعر وإبن عباس وحقق بعده عيل رضا بن عيل رضا 

مس ند عبد إلرمحن بن عوف وإلزبري , وهو ما مسي ابجلزء إملفقود , أ ما إملسانيد إليت حققها 

إذلين حققهام عيل رضا مطبعة إملدين ابلقاهرة ,وأ ما إملس ندين إلعالمة محمود شاكر فطبعت يف 

هـ , وبعدما ذكر إبن كثري بعض مصنفات  1416س نة إر إملأ مون للرتإث بدمشق فطبعتا يف د

 إحتيج ملا مكل ولو إلآاثر َتذيب ذكل أ حسن ومنش يخ إملفرسين إبن جرير رمحه هللا قال " 

ىل معه هُ  لَمْ  لكنه إلكفاية فيه ولاكن ,يشء  إ  " .يُِتمل
37
 . 

إختالف إلُفقهاء = وهو عبارة عن كتاب ذكر فيه إملسائل إليت إختلف فهيا إلفقهاء اكل مئة إلثالثة  (4

ذإ ذكر قوال يف هذإ  ذ قال أ نه حمدث وليس بفقيه , وإ  ومل يكن يعترب مذهب إال مام أ محد إ 

دل وإحد ,ولرمبا هذإ إلكتاب إس تدل هل , وطبع طبعات مهنا طبعة دإر إلكتب إلعلمية يف جم

 ورقة وهللا أ عمل . 3000إلكتاب غري مكمتل ل نه قيل أ نه وقع يف 

إلتبصري يف معامل إدلين = وإلظاهر من تأ ليفه كام رصح يف مقدمة إلكتاب أ ن أ هل طربس تان  (5

سأ لوه كتااب يوحض فيه إملسائل إليت إختلف فهيا إلناس بعد موت إلنيب صىل هللا عليه وسمل 

إلرإئع فكتب هلم هذإ إلكتاب عض إلآخر , وإلبعض إلآخر تربأ  ممن خالفهم , كفر إلب وأ ن بعضهم

 هـ يف جمدل وإحد . 1914إر إلعامصة س نة و طبع يف دإملاتع ,

ُرو َسِعيد   َأبُورصحي إلس نة = وهو كتاب من روإية ورإق إلطربي وإمسه  (6 دِ  بْنُ  مَعْ َي  ْبنِ  ُمَحمل  حَيْ

يْنََوِريُّ  آن وأ نه الكم هللا وليس مبخلوق , وحتدث أ يضا  إدلل مام إملفرسين عن إلقرأ , وفيه حتدث إ 

عن رؤية هللا وأ نه معتقد أ هل إلس نة وإمجلاعة , وإنتقل للرد عىل إلقدرية وبني بأ ن أ فعال إلعباد 

سيئة أ و حس نة يه من عند هللا , وبسط إل دةل أ يضا عىل تفاضل إلصحابة وأ هيم أ فضل وجاء 

إلسلف وإخللف , مث خمت كتابه هذإ ابلقول يف إال ميان هل هو قول ومعل وهل يزيد بأ قوإل 

وينقص أ م يزيد وال ينقص ورد عىل إلفرق إملنس بة لال سالم من إذلين قالوإ أ ن إال ميان قول وال 

,  1405إلكويت س نة  –معل وأ مه ال يزيد وال ينقص  , طبع بدإر إخللفاء للكتاب إال ساليم 

 ف إملعتوق .وحققه بدر يوس

ال فا ن ونكتفي هبذه هنا ما ضاع ومهنا ما وقعنا عليه ه ورساالته وكتبه فاقت إملعقول مفمدوانتِ  إملصنفات وإ 

 إملعروف كتابه يف إلفرغاين جعفر بن محمد بن هللا عبد محمد أ بو ذكر فقد تصنيًفا, إال سالم أ هل أ كرث من نهل  

 حياته أ ايم خلصوإ جعفر أ يب تالميذ من قوًما أ ن: إلكاري إلطربي جعفر أ يب اترخي به وصل إذلي وهو ابلصةل,
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ىل إحلمل بلغ منذ  فصار مصنفاته, أ ورإق علهيا قسموإ مث س نة, ومثانني ست إبن وهو 310 س نة يف تويف أ ن إ 

ال خمللوق يهتيأ   ال وهذإ. ورقة عْشة أ ربع يوم للك هل تأ ييده وحسن تعاىل إلباري عناية بكرمي إ 
38
. 

 

   

 َثنــاُء الُعلًمــاء علْيــه

ال بتوفيق حظي ش يخ إملفرسين  إلطربي رمحه هللا بثناء إلعلامء عليه سوإُء إلقدمي مهنم وإجلديد وما ذكل إ 

هللا هل س بحانه وتعاىل مث جده وحرصه عىل طلب إلعمل وإحلديث مبا هيأ ه هللا من أ س باب إلنبوغ وإلورع 

إلعمل وإحلديث وإلتفسري تلهج مدحا وثناء عىل هذإ إجلبل وإدلعاء هل  وإذلاكء , وال تزإل أ فوإه وأ لس نة أ هل

 ابلرمحة وإملغفرة , وهذه مجةل ممن أ ثىن عليه إلش يخ محمد بن جرير إلطربي :

 بصريإ للقرأآن, حافظا َواَكنَ  عصه, أ هل به رأ ست ما إلعلوم من مجع قد= قال إبن إجلوزي رمحه هللا 

  وأ خاارمه إلناس بأ ايم خاريإ ,  إلعلامء ابختالف عاملا إل حاكم, يف فقهيا ابلسنن, عاملا ابملعاين,
39
. 

مام قال إحلنابةل ظلمته ولقد جرير, بن محمد من أ عمل إل رض عىل أ عمل ما:  خزمية إبن إل مئة إ 
40
. 

فَِقيه أ حدإ يُقدَل   مل ُمْجهَتد وإلقرإءإت إلَْعزِيز لْلكتاب َحافظ:  وقال أ بو حفص إبن إلوردي
41
 . 

َهاَدةِ  إلِْعَباَدةِ  ِمنَ  اَكنَ :  وقال إبن كثري إدلمشقي  المئ, لومة ذكل يف تأ خذه اَل  إلَْحق ِ  يِف  َوإلِْقيَامِ  َوإلَْوَرعِ  َوإلزل

َفاِت, َأْحَسنِ  عىََل  ابلقرإءإت إلتامة إملعرفة مع ابلقرإءة إلصوت حسن واكن ِ اِلِحنَي, ِكَبارِ  ِمنْ  َواَكنَ  إلص   وهو إلصل

دُ  َومُهْ  ُطولُوَن, إبن أ ايم يف مص يف إجمتعوإ إذلي إحملدثني أ حد حْسَاَق  بْنُ  ُمَحمل
ِ
مام ُخَزيَْمةَ  بْنِ  إ دُ  إل مئة, إ   وُمَحمل

, نَْص   بْنُ  دُ  إلَْمْرَوِزيُّ  هذإ إلطربي جرير بن ومحملد إلروايين, َهاُرونَ  بْنُ  َوُمَحمل
42
. 
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هر أ فرإد من اكن:  قال إبن إلعامد إلَعكري مثُل إلعيون ترى أ ن قل   تصانيف, وكرثةُ  وذاكء, علام, إدل 
43
  . 

دُ  َجْعَفر   َأبُو:  قال أ بو يعىل إخللييل رَبِيُّ  يَزِيدَ  بْنِ  َجرِيرِ  بْنُ  ُمَحمل  إلُْعلُوِم, يِف  َجاِمع   يُْذَكَر, َأنْ  ِمنْ  َأْشهَرُ  إلطل

َمام  
ِ
  إ

44
. 

 إل ذى من يلْحقه ما عظمي َمعَ  المئ, لَْوَمةُ  إّللل  يف تأ خذه اَل  مم ن جرير بن محمد اَكنَ : إلفرغاين   محمد أ بو قالو 

ناعات ا. وملِحد وحاسد   جاهل   من وإلش   ين أ هلُ  فأ م  نيا يف وُزهده ِعلمه منكرين فغري وإلِعمل إدل   لها, هورفضِ  إدل 

ة   من عَلَْيهِ  يرِد اَكنَ  مبا وقناعته تان َأبُوهُ  هَلُ  خل فها حص   يسرية بَطرَبِس ْ
45

 

, بنُ  َجْعَفر   َأبُو: بَقَاءمهُ  ُأِحبُّ  ُكْنُت  َأْربََعة  : إلقَايِض  اَكِمل   بنُ  أَمْحَدُ  قَالَ  بَرِي, َجرِيْر   َأيِب  بنُ  هللاِ  َعْبدِ  َوَأبُو َوإلرَبْ

, َخْيثََمَة,  أ حفظ وال مهنم أ فهم َرَأيُْت  فََما َوإملَْعَمرِيُّ
46
. 

ىل ويرجع بقوهل, حيمك إلعلامء أ مئة أ حد اكن:  قال إخلطيب إلبغدإدي  من مجع قد واكن .وفضُل ملعرفته رأ يه إ 

 فقهيا ابملعاين, بصريإ ابلقرإءإت عارفا هللا, لكتاب حافظا واكن عصه, أ هل من أ حد فيه يشاركه مل ما إلعلوم

آن, أ حاكم يف  وإلتابعني, إلصحابة بأ قوإل عارفا ومنسوخها, وانخسها وسقميها حصيحها وطرقها ابلسنن عاملا إلقرأ

 مبسائل وتفرد ...وأ خاارمه, إلناس بأ ايم عارفا وإحلرإم, إحلالل ومسائل إل حاكم, يف إخلالفني من بعدمه ومن

 عنه حفظت
47
. 

اكنت أ لس نة أ هل إلعمل وال زإلت تلهج ابلثناء عليه ونكتفي هبذه إل قوإل خش ية إال طاةل ل نه كام قلت سابقا 

 رمحه هللا رمحة وإسعة .
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 = من خالل جامع البيان . منهجيته يف التفسري 2

من إملسمل به دإخل جنان وبساتني إلفقهاء وإلعلامء وإلبلغاء وإلفصحاء أ ن تفسري إلطربي إملسم  ب= و 

آن آي إلقرأ جامع إلبيان عن تأ ويل أ
48
إلعلوم إدلينية  ف, هو موسوعة علمية شامةل الحتوإئه عىل خمتلف أ صنا 

 َ هذإ إلتفسري إلكاري , ذلكل بلغ إلقمة وذإع صيته يف  ذإ إلعص وجوُد مثلِ ر يف هذإ إلوقت وهذُ نْ وإللغوية وي

ال ابلرجوع لهذإ إلتفسري  َّك َمْص من إل مصار ومشخ يف أ عىل مقم إملفرسين , وال يس تقمي تفسري مفرس إ 

عالمة محمود شاكر فهيا إلعظمي , وعدد جمدلإته تتفاوت بتفاوت إلطبعات , فطبعة مؤسسة إلرساةل بتحقيق إل

ىل  24 وقال ذكل اكن هذإ إلتفسري جمدل من إحلجم إلكاري ,  30جمدل فقط , ويف طبعات أ خرى يصل إ 

ىلمفقودإ   بن محود» «حائل أ مري» حيازة ىف منه اكمةل نسخة عىل رثعُ  حىت متدإوال, يكن مل قريب عهد وإ 

 إلكتاب علهيا فطبع س نة س بعني حنو من جند, أ مرإء من «إلرش يد عبد إل مري
49

وأ ان خالل َتريد إلفصول , 

حاطة مشولية , نظرإ لضيق إلوقت  وعوإمل أ خرى لن تساعد يف عن هذإ إلتفسري لن أ س تطيع إال حاطة به إ 

منا سأ ضع رؤوس إل قالم إخملزتةل لُ  ن نظرة مبسطة عن هذإ إلتفسري إلكاري و  كَ إال حاطة إلاكمةل هبذإ إلتفسري وإ 

منا هجال مبهنجية إلطربي رمحه هللا إليت إذلي اكن وال زإل  بعض إلناس يطعنون فيه ال لغرض وال حلقد وإ 

 لقلليت وطن إلطربي نفَسه علهيا حىت نبأ ن أ تلكم عنه وأ بني إملهنجية إ دها يف إلتفسري وقد من هللا عيلإعمت

 نس بة إلطعن يف هذإ إال مام إجلليل .
ربي رمغ أ نين لست مؤهال ذلكل ولكين كنت أ جد يف ممن يعيب عىل إلط –عن هجل  –وحقيقة أ ان كنت 

آن  صبعض إل حاديث وإلآاثر إليت تطعن يف إلنيب وأ ان أ حبث عن معاين إلآايت  تفاسريه  بل وتطعن يف إلقرأ

ككتاب مْنل من عند هللا , وكنت أ قول يف نفيس ليت إلطربي أ لف كتابه عىل ما حص من إل حاديث وإلآاثر 

                                                           
48

أورد أهل األخبار في كتبهم أن الطبري رحمه هللا  -   
 .86نقال عن كتاب املذاهب اإلسالمية ىف التفسري ص  208التفسري واملفسرون للمرحوم الدكتور الذهىب ص  -  49
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إلقارئ عىل إلضعيف من إلروإايت إليت بسطها يف تفسريه , وال يرتكنا يف حرية من أ مران أ و عىل إل قل يناه 

آن وإال سالم وطأ ة إملستْشقني وإملبغضني  صا أ ن يف هذه إلقرون إل خرية محيتخصو   وإلطاعنني يف إلقرأ

كر إلروإايت ولكن مل يَ جند ىف تفسري إلطربى وأ مثاهل من رسد  "ويف هذإ يقول عبد إملنعم إلمنر  , صوإلنيب 

علهيا ابلنقد, فرتك إلقرإء ىف دوإمة, وال س امي من مل تكن عندمه خربة ابلرجال إذلين رووإ هذه إلروإايت, ومه 

ىه إلىت وضعت جحر إل ساس ىف نْش إلروإايت  -ىف رأ ىي -إلكرثة إلغالبة جدإ من إلقرإء .. وهذه إلتفسريإت

وجيها ىف إل جيال إملتعاقاة .. وال يشفع هلم أ هنم ذكروإ س ند إلروإايت. إال رسإئيلية وإملدسوسة إملوضوعة وتر 

آن والاسالم, حيرص عىل تنقيهتا من إدلخيل فهيا  فليس َّك قارئ لها علامي بأ حوإل روإَتا .. أ و غيورإ عىل إلقرأ

ر إلس ند وك نه .. وقد فتح هؤالء اباب وإسعا ملن أ ىت بعدمه ىف الاعامتد عىل ما تقول هذه إلروإايت, دون ذك

قضية مسلمة وال س امي ىف إلتفاسري إلصغرية, فرأ ينا إلكثريين ممن إش تغلوإ ابلتفسري يتوسعون ىف رسد هذه 

إل قوإل إال رسإئيلية مهنا وغري إال رسإئيلية. وزإد إلطني بةل  أ ن إل حاديث إملوضوعة رإجت وكرثت, حىت اكدت 

 «ةل إجليدة من إلسوقفالعمةل إلرديئة تطرد إلعم»تطغ  عىل إل صيةل, 
50
ىل أ ْن من هللا علهيا  هكذإ فاقيُت , إ 

هذه  بقرإءة مقدمة إلعالمة محمود أ محد شاكر عىل تفسري إلطربي رمحه هللا وبني فيه مهنجه يف إلتفسري فاكنت

نقاذ يل أ و إ  إملقدمة مب   ن شئت أ ن تقول مبثابة إملفتاح للقفل إملسم  = جامع إلبيان , وبعد ذكلثابة معلية إ 

ىل مقدمة إلعالمة محمود شاكروجدت كثريإ من إال خوة وإل خوإت وقع فامي وقعت فيه   فكنت ُأحيلهم إ 

 فيتسأ نسون هبا .

 هذه يورد إلطربى اكن لقدأ ما موقف إلطربي من هذه إلروإايت كلك فاينه عبد إملنعم إلمنر فقال = 

 ويرتكها مهنا ابلكثري أ يضا ويأ يت أ حياان, ينقدها مث ضعف, أ و كذب أ و تناقض من فهيا مبا عامل وهو إلروإايت,

ىل يذهبون إلنقاد وبعض , نقد بال  نقدها, دون إلروإايت هذه لس ياقه إلنقد, من جعفر أ ىب ساحة تربئة إ 

نه قائلني  إملشهورة إلعبارة رإوين إخل,..  ضعفه أ و كذبه أ و حصته عن تبحث أ ن أ نت وعليك إلس ند, كل ذكر إ 

 ومحكل ذمته, برئت فقد إلروإية س ند كل ذكر من أ ن يعنون( محكل فقد كل أ س ند من) إحلديث علامء بني

 .. حصته عن إلبحث مس ئولية أ نت
51
. 

ازدإد فهمي أ كرث لهذإ إلتفسري ملا إطلعت قال عامني تقريبا عىل كتاب " إلتفسري وإملفرسون " لدلكتور ف

لت كتبا أ خرى عن هـ , وحصل  1430عبد إحللمي هـ , وكتاب " مناجه إملفرسين " ملنيع  1398محمد إذلهيب 

إلطربي ومهنجيُته يف إلتفسري فأ زيل حبول هللا تكل إخلش بة إليت اكنت عىل عيين فأ بصت جيدإ , ذلكل قلت 

  دث عن إلطربي وتفسريه إلقمي هذإ .بأ ن هللا قد من عيل ابلتح
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ربي هو إل درى مبا يف كتابه وصاحب وطبعا مما ال يدع جماال للشك بأ ن أ هل مكة أ درى بشعاهبا , وإلط

ليه إلطالب إلباحث , وسوف  ل  به تفسريه  يرجع إ  إدلإر أ درى مبن فهيا , وقد ترك لنا صاحب إدلإر تقدميا تل 

وقد إخزتل هذه إملقدمة ايقوت إمحلوي فقال  هذإنقف علهيا يف هذإ إلبحث لنتعرف عىل مهنجيته رمحه هللا ,

آن به هللا خص   ما عىل تدل إلتفسري[ يف] ورساةل خبطبة إبتدأ ه كتاب إلتفسري كتابيف كتابه = "   إلعزيز إلقرأ

 وجوه ويف إلتفسري, يف إلالكم مقدمات من ذكر مث إلالكم, سائر هبا انىف إليت وإلفصاحة والااجاز إلبالغة من

آن تأ ويل  أ نزل وسمل عليه هللا صىل إلنيب قول يف وإلالكم,  تفسريه جوإز يف ورد وما تأ ويُل, يعمل وما إلقرأ

آن ن قال من عىل وإلرد نزل, إل لس نة وبأ ي أ حرف, س بعة عىل إلقرأ  إلعريب, إلالكم غري من أ ش ياء فيه إ 

آن أ سامء وتفسري آن بتأ ويل تاله مث قدمه, مما ذكل وغري وإلسور, إلقرأ  إلصحابة أ قوإل فذكر حرفا, حرفا إلقرأ

 إلقرإءإت, من ومجال وإلبصيني, إلكوفيني من إال عرإب أ هل والكم إلتابعني اتبعي من بعدمه ومن وإلتابعني

آن وإحاكم ومنسوخه, انخسه يف وإلالكم وإلتثنية, وإمجلع وإللغات إملصادر من فيه فامي إلقرإءة وإختالف  إلقرأ

 أ هل مذإهب عىل علهيم وإلرد إلبدع, أ هل بعض فيه تلكم فامي إلنظر أ هل الكم من علهيم وإلرد   فيه وإخلالف

ىل إلسنن, وماتغي إال ثبات آخر إ  آن  أ إلقرأ
52
 .   

ليه اكب ن عباس وسعيد بن جاري أ ما مصادره يف هذإ إلتفسري فاكنت لش يوخه وإملسانيد إليت وصلت إ 

 وقتادة بن ِدعامة وإحلسن إلبصي وعكرمة موىل إبن عباس وإلضحاك بن مزإ م وعبد هللا بن وجماهد بن جرْب 

  وإلتابعني. ومقاتل بن سلامين وغري ذكل من مفرسي إلصحابة جيأ سمل وإبن جرمسعود وعبد إلرمحن بن زيد بن 

ىل مقاتل بن سلامين إملرتوك وال محمد بن إلسائب إللكيب إلضعيف وال محمد ب ن واكن رمحه هللا ال يرجع إ 

ال ملا يأ يت معر بن وإقد إلسلمي إلوإقدي إله ت إليت ابلويال للتارخي وإلسري , وقد أ توإاكل إملرتوك يف تفسريه إ 

دع لها مقم إجلبال , لكن معظم ما يف تفسري إلطربي مأ خوذ من كتب إلسنن ذإت ترتعد لها جلود إلبْش وتص

 إلروإايت وإل حاديث وإلآاثر يف إلتفسري .

أ ما يف إللغة وإملعاين فقد إعمتد عىل كتاب عيل بن محزة إلِكسايئ وهو أ حد إلقرإء واكن ذإ ابع يف إلنحو 

إء وهو حيي بن زايد واكن من إبرع إلكوفيني وأ علُمهم يف إل  وإلصف , حو وإللغة وفنوف نوإعمتد كتاب إلفرل

إل دب وأ يضا إعمتد عىل كتاب أ يب إحلسن سعيد إل خفش وهو أ حد إلنحاة إلبصيني واكن من إمئة إللغة إلعربية 

نيف إملشهورة , وكذإ إعمتد عىل كتاب قُطرب بن إملس تنري إلنحوي إلبصي صاحب إلتصا
53
 . 

إلهجري كتفسري سفيان بن عيينة  2وأ خذ إلطربي من كتب اتبعي إلتابعني من علامء إلتفسري يف إلقرن 

وشعبة بن إحلجاج , وإل مري عبد إلرزإق إلصنعاين , وإحساق بن رإهويه وسعيد بن بشري وأ يب بكر بن أ يب 
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ِينَ  قَُدَماءُ  فََهُؤاَلءِ وفهيم قال إلس يوطي رمحه هللا " ,شياة صاحب إملصنف وغري ذكل  من أ هل إلتفسري   إلُْمَفرس ِ

َحابَةِ  َعنِ  تَلَقلْوَها َأْقَوإِلهِمْ  َوغَاِلُب  َبقَةِ  َهِذهِ  بَْعدَ  مُثل  إلصل َمعُ  تََفاِسريُ  ُأل َِفْت  إلطل َحابَةِ  َأْقَوإلَ  ََتْ "  َوإلتلاِبِعنيَ  إلصل
54
 . 

ن مهنجيته تتجيل أ يضا قدمة ممهدة لتفسريه حىت تكون نورإ يس هتدي هبا قارئ أ و مل ريهسطيف ت  هذإ وإ 

دإرس تفسريه وليؤمن هل إلفهم إلسلمي  ويضمن إملناعة من إال حنرإف فيه قصدإ أ و بدون قصد وجيتث إلعبث 

قال " هو منه , ليقدم لنا مهنجية خالصة عرب عهنا محمد محمود إحلليب يف لكمة إلناش للطباعة إلثالثة ابختصار ف

َ لآ ري ذو مهنج خاص يذكر إلآية أ و إتفس آن مث ي قوإل إليت أُثرت عن إلصحابة هبا بذكر إشهر إل  قُ عْ ايت من إلقرأ

ية ثقة وإلقوة يف إلآ وإلتابعني من سلف إل مة يف تفسريها مث يورد بعد ذكل روإايت أ خرى متفاوتة إدلرجة يف إل 

رإءة أ و إختالف يف إلتأ ويل مث يُعق ِب عىل َّك ذكل ابلرتجيح لكها أ و يف بعض أ جزإهئا بناء عىل خالف يف إلق

آية أ خرى فيهنج نفس إملهنج : عارضا , مث بني إلروإايت وإختيار أ ْوالها ابلتقدمة وأ حقها  يثار مث ينتقل إ ىل أ ابال 

ىل مقاييس اترخيية من حال إلس ن ذ ينُقُد أ و يرحج يرد ُّ إلنقد أ و إلرتجيح إ  د يف إلقوة انقدإ مث مرحجا , وهو إ 

ل إللغة إليت نزل فهيا إلكتاب ونصوصها وإقوإل شعرإهئا  ىل مقاييس  علمية وفنية من إال حتاكم إ  وإلضعف أ و إ 

ىل ما تقرر بني إلعلامء من أ صول إلعقائد أ و أ صول إل حاكم أ و  ومن نقد إلقرإءة وتوثيقها أ و تضعيفها ومن رجوع إ 

رير ومجع فهيا مادة مل َتمتع لكثري من غريه من كبار علامء عصه غريهام من رضوب إملعارف إليت أ حاط هبا إبن ج
55
 , فهذإ مقال خمزتل بني فيه إحلليب رمحه هللا مهنجية ش يخ إملفرسين يف تفسريه .  

ىل ثالثة إصناف ويسمهيا رمحه هللا  آن جنده يقسمها إ  آايت إلقرأ ذإ جئنا لفحص مهنجية إلطربي يف أ أ ما إ 

ال هو , وإلوجه إلثاين إلآايت إليت أ نزلها هللا  ابل وجه , إلوجه إل ول ما أ نزهل هللا من إلآايت وال يعمل تأ ويلها إ 

عىل نبيه صىل هللا عليه وسمل ولكفه بتفسريها وبياهنا وخصه دون سائر أ مته بعمل تأ ويلها , وإلوجه إلثالث 

دالالت إل لفاظ , وما أ لفوه من ها  صاحب إللسان إلعريب إلفصيح إلعارف بإلآايت إليت نزلت ويعمل تفسري 

 , ومما تدإولوه من أ شعار إلعرب . فامي بيهنم تعاملإال س  

 إليت إل خاار بعض ذكروَتنب رمحه هللا إلتفسري ابلرأ ي إذلي ال دليل عليه , وبوب اباب يف تفسريه فسامه 

آن تأ ويل يف إلقولِ  عن ابلهنىي ُرويت أ ي  إلقرأ ها عن عبد إل عىل بن عامر , وجاء بكثري من إل حاديث لك ابلرل

 إل حاديث هذه تدورمن إجملدل إل ول قال محمود شاكر رمحه هللا  78إلثعليب وقد تلكموإ فيه , ويف إلهامش ص 

 ضعيف: زرعة أ بو وقال. إحلديث ضعيف: أ محد قال. "فيه تلكموإ وقد إلثعليب, عامر بن إل عىل عبد عىل لكها

. إلثقات عنه حدث وقد علهيا, يتابع ال بأ ش ياء حيدث: عدي إبن وقال. وقفه ورمبا إحلديث رفع رمبا إحلديث,

 هل وحصح إلرتمذي, هل وحسن. به يعترب: إدلإرقطين وقال. ثقة وهو لني حديثه يف: سفيان بن يعقوب وقال
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 أ محد روى وقد. 95 -94: 6 إلهتذيب َتذيب". إلكسوف يف حديثه إلطربي وحصح. تساهُل من وهو إحلامك,

 عبد عن عوإنة أ يب طريق من أ يًضا وروإه ,2069: إل عىل عبد عن إلثوري سفيان طريق من إحلديث هذإ

آن عىل كذب من: "بلفظ ,3025: رمق إل عىل س ناده: "إملس ند شح يف وقلنا". عمل بغري إلقرأ  لضعف ضعيف إ 

 إلتفسري يف كثري إبن وقال. إل عىل عبد روإية من لكها أ خر, أ وجه من أ يًضا أ محد وروإه" إلثعليب إل عىل عبد

 عن مسدد عن دإود أ بو وروإه. به إلثوري, سفيان عن طرق من وإلنسايئ إلرتمذي أ خرجه هكذإ: "11: 1

 جرير إبن قول يكون أ ن وأ خىش". حسن حديث هذإ: إلرتمذي وقال مرفوعًا به, إل عىل, عبد عن عوإنة أ يب

 يف حديثه حصح كام هذإ حديثه يصحح أ نه عىل دإالل  ,... " قلنا ما حصة عىل لنا شاهدة إل خاار وهذه: "بعد

 .إلكسوف

 أ ما قول إلرتمذي بأ نه حديث حسن فال يعترب بقوهل ل ن إل لباين تعقاه بقوهل إحلديث ضعيف .

وعىل َّك حال هذإ مذهب ش يخ إملفرسين يف إحلديث وكام قال ش يخنا محمود شاكر رمبا حصح هذإ 

ن اكن ضعيفا يف إ  لس ند فاملنت رمبا حصيح وهللا أ عىل وأ عمل .إحلديث وإ 

ذإ أ نهومن مهنجيته رمحه هللا يف إلتفسري أ يضا  آن من إلآية يفرس ِ  أ ن أ رإد إ   قوهل تأ ويل ىف إلقول: "يقول إلقرأ

ىل بس نده يرويه مبا قاهل ما عىل ويستشهد إلآية يفرس ِ  مث" وكذإ كذإ تعاىل  إلتفسري من إلتابعني أ و إلصحابة إ 

ذإ إلآية, هذه ىف عهنم إملأ ثور نه أ كرث, أ و قوالن إلآية ىف اكن وإ   َّك عىل ويستشهد فهيا, قيل ما للك يعرض فا 

 .إلتابعني أ و إلصحابة عن ذكل ىف يرويه مبا قول

 جنده كام بعض, عىل بعضها ويرحج إل قوإل, لتوجيه يتعرض جنده بل إلروإية, جمرد عىل يقتص ال هو مث

ن إال عرإب لناحية يتعرض ىل إحلال دعت إ   مع إلآية, من تؤخذ أ ن ميكن إلىت إل حاكم يس تناط أ نه كام ذكل, إ 

 خيتار ما وترجيح إل دةل توجيه
56
دها يف تفسريه هذإ س ناد وال هيمُل أ بدإ فلك روإية أ ور, وكذإ يلزتم بذكر إال   

منا يه مس ندة ليخرج بذكل من دإئرة إلعتاب إلعلمي كام يقولون من أ س ند كل فقد محكل  رك كل إحلمك , وتفا 

 عىل إلروإية بنفسك .

جل هذإ إلعمل إذلي قام به إلطربي من إلروإية ابال س ناد ظن أ هل إلعمل بأ ن تفسريه أ حسن مثال عىل ول  

إلتفسري ابملأ ثور 
57

, وإملدقق يف تفسري إلطربي رمحه هللا ويف عبارإته وترجيحه وإختياره ومهنجه يف ذكر 

 َ إلشعرية  حمامكة لل سانيد وحمامكة للمتون وإال تيان ابدلالالت إللغوية وإال ستشهادإتهبا من قُ عْ إلروإايت وما ي
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ىل أ   قوإل إلنحويني يتأ كد هل بأ ن هذإ ليس تفسريإ ابملأ ثور بل هو شامل للمأ ثور وإلرأ ي  وإحلديثية وإلرجوع إ 

 إملعمتد ابحلجج وإل دةل وإال س تنااط وإال س تدالل
58
. 

هللا ابلروإايت إلتارخيية ك خاار إل مم إلسالفة وأ درج حتهتا كتل من  أ يضا إس تعان إلطربي رمحهه وفي

رسإئيلية مهنا ما يطعن يف إل نبياء حىت , كقصة دإوود مع إمللكني إذلين تسوروإ إحملرإب وقصة الاإلروإايت 

ى هل إلنيب صىل إهل عليه وسمل وزوإجه بزينب بنت حجش فأ درج روإايت عن عبد إلرمحن بن زيد بن أ سمل تند

وإرسإئيليات يف قصة سلامين  إايت من غري إلنظر يف س ندها,إجلبني ويعرف ظاهر كذب هذه إلرو

رسإئيليات يف قصة هاروت وماروت ,   قالويف بعض إل حيان يتعقب هذه إلروإايت ابلتضعيف وأ حياان ال , وإ 

 َأْهلِ  َأْقَوإلِ  ِمنْ  َكِثري   َدَخلَ } َ: 15/151 يف مجموع إلفتاوى عن إلروإايت إال رسإئيلية إلفتاوى مجموع يف تميية إبن

ذْ  َهُؤاَلءِ  ِمنْ  َأْمثَلُ  مهُْ  َطائَِفة   يِف  َوإلنلَصاَرى إلهَْيُودِ  إلِْكتَاِب  إ اَكنُوإ إلِْكتَاِب  َأْهلُ  إ  مِهْ  ِمنْ  َخرْيً ا. غرَْيِ  فَتَحَ  َولَمل

امُ  اَكنَْت  إلِْباَلدَ  إلُْمْسِلُمونَ  ُومُهَا َوِمْصُ  إلشل ثُوهَنُمْ  فاََكنُوإ َوإلهَْيُودِ  إلنلَصاَرى إلِْكتَاِب  َأْهل ِمنْ  َمْملُوَءةً  َوحَنْ ِ  َعنْ  حُيَد 

؛ َوبَْعُضهُ  َحقل  بَْعُضهُ  ِبَما إلِْكتَاِب  َأْهلِ  مِهْ  ِمنْ  فاََكنَ  اَبِطل   قَالَ  َوقَدْ . إْلَْحاَارِ  َكْعُب  إلِْكتَاِب  َأْهلِ  َعنْ  َحِديثًا َأْكرَثِ

ُ  َريِضَ  - ُمَعاِويَةُ  ينَ  َهُؤاَلءِ  يِف  َرَأيْنَا َما - َعْنهُ  إّللل ِ ثُوانَ  إذلل ِ نْ  َكْعب   ِمنْ  َأْصَدَق  إلِْكتَاِب  َأْهلِ  َعنْ  حُيَد 
ِ
 لَنَْبلُو ُكنلا َوإ

ةَ  َأنل  َوَمْعلُوم  . َأْحيَاانً  إلَْكِذَب  عَلَْيهِ   يِف  َوَجَدهُ  َما اَنِقل   قَلَ  َولَوْ  ُكُتهِبِمْ  يِف  َوَجَدهُ  َما يَْنُقلَ  َأنْ  َكْعب   ِعْندَ  َما عَامل

نَا َعنْ  إلُْكُتِب  ُ  َصىلل  نَِبي ِ ةِ  ُطولِ  َمعَ  إلِْكتَاِب  َأْهلِ  ُكُتِب  يِف  ِبَما فََكْيَف  َكِثري   َكِذب   ِفيهِ  لاََكنَ  َوَسمللَ  عَلَْيهِ  إّللل  إلُْمدل

ينِ  َوتَْبِديلِ  ِ قِ  إدل  ةِ  َأْهُِلِ  َوتََفرُّ  عَلَْيهِ  اَكنَ  َما َويَْنُظرَ  ِبهِ  يَْعتَيِنَ  َأنْ  ِللُْمْسمِلِ  يَنْاَِغي اَبب   َوَهَذإ. ِفيهِ  إلَْباِطلِ  َأْهلِ  َوَكرْثَ

اُب  ِ  َرُسولِ  َأحْصَ ُ  َصىلل  إّللل ينَ  َوَسمللَ  عَلَْيهِ  إّللل ِ  ِدينِ  ِمنْ  َذكِلَ  خُيَاِلُف  ِبَما إلنلاِس  َوَأعْملَُ  ِبهِ  َجاءَ  ِبَما إلنلاِس  َأعْملَُ  مهُْ  إذلل

اِبِئنيَ  َوإلَْمُجوِس  َوإلُْمْْشِِكنيَ  إلِْكتَاِب  َأْهلِ  نل . َوإلصل
ِ
ةُ  قَالَ  َوِلهََذإ. َعِظمي   َأْصل   َهَذإ فَا  َوغرَْيِهِ  َحنَْبل   ْبنِ  َكَمْحَدَ  - إْلَئِمل

نلةِ  ُأُصولُ  - كُ  يِهَ  إلس ُّ اُب  عَلَْيهِ  اَكنَ  ِبَما إلتلَمسُّ ِ  َرُسولِ  َأحْصَ ُ  َصىلل  إّللل , وحنن نظن بش يخنا  { َوَسمللَ  عَلَْيهِ  إّللل

ذ أ نه كام قال إلش يخ محمود شاكر يف مقدمته عىل إلتفسري "  لاإلطربي خريإ إ   اكن إلعلامء من كثرًيإ أ ن رأ يُت  ومل

 معاين يف وذكروإ إلُكُتب, قرأ وإ إذلين إلسالفني, عن إلروإية من كثرًيإ كتاِبهِ  يف حَشدَ  أ نه إلطربي عىل يعيُب 

آنِ   طريقة عن أ كشف أ ن أ حابُت  - وإال جنيل إلتلورإة: إلساِلَفنْي  إلكتابنَْي  أ هل عن إلروإية من ذكروإ ما إلقرأ

 هذه جَيْعل مل وأ ن ه مقصده, فهم يف إلناُس  أ خطأ   كيف وأ بني   روإيًة, روإيةً  إلروإايِت  هبذه الاس تدالل يف إلطربي

 َُّك ِ  عند أ بني   أ ن وأ حابُت . خلفه من وال يديه من إلباطل يأ تيه الَ  إذلي هللا كتاب عىل هممينةً  قطُّ إلروإايت

س ناِدها, يف إلطربي   مقاةل روإية  
ِ
س ناد   وأ نه إ ة   به تقوم الَ  إ   إس تدالهل وأ ن كتابه, تفسري يف وال هللا, دين يف ُحجل

عر الاس تداللِ  مقام يقوم اكن هبا " مجةل س ياقِ  عىل لدلالةل أ و لكمة, معىن فهم عىل إلقدمي, ابلش ِ
59
 . 
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ل ن تفسري إلطربي مل يكتب للعامة بل ملا اكن إلطربي رمحه هللا مييل تفسريه اكن أ مامه هجابذة إلعلامء يف 

 .ومل يكونوإ ماتدئني وال عاميني إحلديث ونقد إلرجال 

 شَنَآنُ يَجْرِمَنَّكُمْ وَلَا قوهل تعاىل " من ذكل, كام أ ننا جند إلطربي حيتمك للشاهد إلشعري وخصوصا إلشعر إلقدمي 

 اثنيه حتريك ,"إلفاء "بفتح" إلَفعالن "عىل إملصادر من جاء فامي إلعرب الكم من فالفصيح" فيأ يت ويقول =  قَوْمٍ

َرَجان :"قوهلم من وصفت كام تسكينه, دون َمالن "و" إدلل آن "فكذكل ,"رمل"و" درج "من ,"إلرل  "من" إلش نأ

آانً   أ ش نَُؤه ش نئته نَان  " :يقول من إلعرب ومن ,"ش نأ  كذكل, ذكل قرأ   قارئًا أ عمل وال ,"فعال "تقدير عىل" ش َ

  :إلشاعر قول ذكل ومن

ال إلَعيُْش  َوَما ىي تذََلُّ  َما إ  هَتِ نْ ...  وتَش ْ نَانِ  ُذو ِفيهِ  المَ  َوإ  لَدإ إلش ل  َوفَن

آن "من إهلمز ترك من لغة يف وهذإ "فََعالن "إل صل يف وهو" فعال "تقدير عىل فصار ,"إلش نأ
60
.    

ذإ ذكر إلروإايت ال يكتفي بتسطريها فقط بل  وعرف عىل إلطربي رمحه هللا يف هذإ إلتفسري إلشامل أ نه إ 

ذإيتعرض لها ابلنقد  آىن إلن ص لظاهر خمالفة إلروإية أ ن هل تبني إ   قال ما عند جرب بن جملاهد يتعرض فرنإه. إلقرأ

ِئنيَ  ِقَرَدةً  ُكونُوإ لَهُمْ  فَُقلْنا تعاىل قوهل ىف منا قردة, ميسخوإ ومل قلوهبم مسخت: قال خاس ِ  هلم هللا رضبه مثل هو وإ 

 ما لظاهر قول جماهد, قاهل إذلي إلقول وهذإ: فيقول هذإ جماهد قول جرير إبن ريد  , فأ سفارإ حيمل إمحلار مكثل

لَْيكَ  تُبُْت : تعاىل قوهل ىف كام إلآخر دون أ حدهام فيختار قولني بني يرحج أ و .خمالف هللا كتاب عليه دل
ِ
 َوَأانَ  إ

لُ   إدلنيا ىف يرإك ال أ ن قويم من بك إملؤمنني أ ول أ ان: إل ول:  روإايت مهنا قول وللك قوالن, فهيا إلُْمْؤِمِننيَ  َأول

ال أ حد , عباس وإبن وجماهد, وإلربيع, إلعالية, أ بو: ومه ذكل قال من ذكر عىل بأ سانيده إلطربى فيأ يت. هكل إ 

 إبن عن أ خرى روإية ىف وجماهد عكرمة, قول ذكل أ ن فيذكر. إ رسإئيل بىن من بك إملؤمنني أ ول أ ان: إلثاىن

 وأ نبياء مؤمنون إ رسإئيل بىن ىف قاُل اكن ل نه: »بقوهل الاختيار هذإ ويعلل إلثاىن إلقول إلطربى خيتار مث. عباس

 كثريإ وقوفه, وكذإ  «قال قلناه إذلى إلقول إخرتان فذلكل وأ نبياء مؤمنني واكنوإ لصلبه, إ رسإئيل ودل من مهنم

آرإء عندها فيذكر إلفقهية, ابملسائل وتعىن وإحلرإم, إحلالل تتناول إلىت إلآايت عند  إلعرض ىف وتظهر. إلفقهاء أ

 إلعلمية إل دةل ويسوق بنفسه, رأ ى إ ىل هو خيلص أ و إلرإحج, إلرأ ي فيختار عنده, الاجهتاد ملكة إملسائل لهذه

ىل هذإ عليه  إلآايت لتفسري يتصدى من وجه ىف يقف أ نه كام وإجلدل, إلالكم عمل ختص ملسائل تعرضه جانب إ 

 . إلعمل عن ابخللو   ويصفه إجملرد,ي ابلرأ  

آنية  أ ننا جنده قد إعتىن كام  ذإ وصل لآية قرأ آن وأ جاد فهيا رمحه هللا واكن إ  بذكر إلقرإءإت إليت إحمتلها إلقرأ

ويف تفسريه هذإ جنده يقف أ مام , جمدل  17كتااب بلغ ذكر أ وجه إلقرإءة إليت حتمتلها , ل نه اكن عاملا هبا وأ لف فهيا 
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نه يذكرها ويذكر إل دةل إليت تقوهي حدإها إلآايت إليت لها وهجان أ و ثالثة فا  ا كام يذكر إلقرإءإت إل خرى مث يرحج إ 

حدإها عىل إل خرى  كام فعل يف قوهل تعال "  نه جاء وقال  "  مالك يوم الدينأ و يساوي بيهنام أ و يربز ما متتاز به إ  فا 

إء=  ينِ  يَْومِ  مكل) تالوة يف خمتلفون إلقرل ِ ينِ  يَْومِ  َمكِلِ "  يتلوه فاعضهم( . إدل  ِ  يَْومِ  َمكِلِ ) يتلوه وبعضهم ," إدل 

ينِ  ِ ينِ  يَْومِ  ماكِلَ ) يتلوه وبعضهم( إدل  ِ ىل أ ن قال بعد ذكر إلروإايت ...  إلاكف بنصب( إدل   إلتأ ويلني وأ وىل... إ 

 يف ل ن". إملكُل" مبعىن" َمكِلِ " قرأ   من قرإءةُ  ويه إل ول, إلتأ ويلُ  عندي, إلتالوة يف إلقرإءتني وأ حصُّ  ابلآية,

جياابً  ابملكُل, ابالنفرإد هل إال قرإر ذْ  , إملاكل عىل إمِلكل زايدة وفضيةل ابمِلكْل, النفرإده إ  ال َمكِل  ال أ ن معلوًما اكن إ   إ 

, وهو الل , ففضل روإية عن روإية , بل وعده أ هل إلعمل أ نه أ نكر إلروإايت خ ملاكً  ال إملاكلُ  يكون وقد ماكل 

  . إملفرسين وأ نكروإ إلروإايت إملتوإترةىت بعده من تفضيُل بيهنا ومحلوه وزر من أ  

ض صاحاه أ ن يرى إلطربي تفسري يف الباحثأ ما من إلناحية إلعقائدية ف  عند إلالكمية إلنوإيح لبعض تعر 

آن أآايت من كثري جادة إلالكمية إلآرإء بعض يناقش فهو إلعقيدة, أ مور يف إملمتاز لعلمه يشهد مبا إلكرمي, إلقرأ  اب 

آرإهئم, يف إلس نة ل هل موإفقا وقوة, آرإهئم من كثري يف إملعزتةل عىل للرد متصداي أ  جيادهلم مثال فرنإه الاعتقادية, أ

ة جمادةل  ما إىل يذهب نرإه كام إلس ن ة أ هل عند هللا رؤية تثبت إليت للآايت إلتْنهيىي إلعقيل تفسريمه يف حاد 

 وإلرد وإلتشبيه, إلتجس مي لفكرة إملعارضة مع ظاهرها, عن إلصفات أآايت رصف عدم من إلسلف إليه ذهب

 .ابالنسان هللا يش هبون إذلين أ ولئك عىل

 

 : قالوا عن هذا التفسري

 عن إلتفسري كتبت أ نك بلغينقال يل  خزمية إبن يعين إ حساق بن محمد بكر أ بو أ ن ابلوية بن بكر أ ابقال 

مالء عنه إلتفسري كتبت بىل قلت جرير بن محمد  ثالث س نة من قلت س نة أ ي يف إقال نعم قلت لكه قال إ 

ىل ومثانني ىل أ وهل من فيه نظرت قد يل قال مث س نني بعد فرده بكر أ بو مين فاس تعاره قال تسعني س نة إ  آخر إ   أ

إحلنابةل ظلمته ولقد جرير بن محمد من أ عمل إل رض أ دمي عىل أ عمل وما
61
 . 

آن تفسري كتاب = صن فإبن إلساعي قال  آن, أ حاكم فيه ذكر , جمدل   مائة يف إلكرمي إلقرأ  وانخسه إلقرأ

عرإب وتأ ويُل, أ حاكمه يف وإلعلامء إلتأ ويل أ هل وإختالف ومعانيه, وغريبه, ومشلكه, ومنسوخه,  حروفه, وإ 
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 وأ ابن لكمة, لكمة وإلرأ ي إحلمك من حوإه مم ا ذكل وغري إل مم, وأ خاار وإلقصص, فيه, إمللحدين عىل وإلالكم

ى لو حىت   عنه يصن ف أ ن عامل تصد 
62
. 

فوإئد  أ كرث وال منه أ كرب ير مل إذلى = أ بو إحلسن إلقفطي وقال 
63
. 

 يكن مل جرير إبن تفسري حيصل حىت إلصني أ قىص إ ىل رجل سافر لو: قال أ نه إلفقيه حامد أ يب َعنو 

كثريإ
64
. 

 مثُل أ حد يصنف مل إلتفسري ىف كتابرمحه هللا  إلنوويوقال 
65
. 

نْ رمحه هللا = إلس يوطي  وقال
ِ
لَْيهِ  تُْرِشدُ  إلتلفَاِسريِ  فَأَيُّ : قُلَْت  ِفا

ِ
لَ  َأنْ  إلنلاِظرَ  َوتَأُْمرُ  إ ِ  تَْفِسريُ  قُلُْت ! عَلَْيهِ  يَُعو 

َمامِ 
ِ
رَبِي ِ  َجرِير   بْنِ  َجْعَفرِ  َأيِب  إاْل ي إلطل ِ ونَ  إلُْعلََماءُ  َأمْجَعَ  إذلل لهُ  عىََل  إلُْمْعترََبُ لْف  لَمْ  َأن  ِمثُُْلُ  إلتلْفِسريِ  يِف  يَُؤل

66
. 

ارمحه هللا =  ش يخ إال سالم إبن تمييةقال  ليِت  إلتلَفاِسريُ  َوَأمل هَا إلنلاِس  أَيِْدي يِف  إل دِ  تَْفِسريُ  فَأحََصُّ  َجرِير   بْنِ  ُمَحمل

رَبِي ِ  لهُ  إلطل ن
ِ
لَِف  َمقَااَلِت  يَْذُكرُ  فَا لاِبتَةِ  اِبْلََساِنيدِ  إلسل ََمنْيِ  َعنْ  يَْنُقلُ  َواَل  ِبْدعَة   ِفيهِ  َولَيَْس  إلث  بَُكرْي  بْنِ  ُمقَاِتلِ  إلُْمهتل

 َوإللَْكْيِب ِ 
67
.   

 

آهل وحصبه أ مجيعن .  وصىل هللا وسمل عىل نبينا محمد وعىل أ
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