
  

 

 
 

 

 

 

 املنهجية النقدية يف تفسري الطربي 

 وأثرها على املفسرين

 

 

 إعداد الباحث:

 األمحد مسعود سعد سعد

 كلية دار العلوم  - قسم الشريعة اإلسالمية 

 جامعة القاهرة 

 

 Dr_Saad_Alahmad@hotmail.com: اإللكرتونيالربيد 

 

 



 

34 
 

  جملة

كلية 

الدراسات 

 اإلسالمية

 والعربية

 

 م2019ديسمرب  إصداراجمللد السابع والثالثون 

  



    

 35   
 

 وأثرها على املفسرين املنهجية النقدية يف تفسري الطربي

  جملة

كلية 

الدراسات 

 اإلسالمية

 والعربية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

36 
 

  جملة

كلية 

الدراسات 

 اإلسالمية

 والعربية

 

 م2019ديسمرب  إصداراجمللد السابع والثالثون 

  



    

 37   
 

 وأثرها على املفسرين املنهجية النقدية يف تفسري الطربي

  جملة

كلية 

الدراسات 

 اإلسالمية

 والعربية

 

 امللخـــص

 ز  –ال  لتتفسااااوض م مااااااو ماو    ا  ل   ماو  لتربي  علم  م  ع تناولتايف ه ااال لت اا  لإ

با  م  فاااافاوه عامتا  تتك    ممكار لتتفسااااوض للتيل ار آوا  للتنقا  ه    لل ا  ل ا  تض    -لجا 

مجم  ار ممونار م  لتمفتفاوه لتتا عاوصايف  مااااومار ماو م ه ل  با   موا  م   م   -¬-لتربي  

   بونيف منهج لإمو  لتربي  ه تأل      لتقض  . ل  فضه لتلظو  جومع لت وو لآه  م  عامهو ساا 

ه لتنقا   آقا  عاو   اوا  ماو  ق   لب  جض ض لتربي  باوإتواو   ما لر ار لتمضلا تفسااااوضااو آوق   

م   اعض لر ر لتمضلا تفساااوضاو م   اعض   "لتق   ه تأل     ت  تلوتا.."ممااا  ل لتكال  بق ت    

ال لتق   م  لتمااااوبر عل لتتوبلو  عل او بإسااانواه لتقونمو  هه تأل مهو  ل   ا بل   ع   لأل  ل 

  لبلا  ذتا.  ق   باوتحجوي بو  "ذعض م   او  ذتا..."عنمار لتتفسااااوض ل ماااا   لتكال  بق تا   

لصرب ع مااو بضف آواا  لتربي  م  لتلم   للتفن    ما  لأل  ل  ل ضجي   ًلا  ما     لاكااال.

آض تغوضه  عثوض مم  جوء توب للتتأتوف مو ت   ت تفسااوضه لج  م   ساا  لتحتفسااوضه آم  تأم   

ل  بلا  لتربي  ل ت   م  آنواوتا  ه تفسااااوضه  ل تما  لتربي  ه تفسااااوضه  ما ممااااوا  عثوض  جا ا

ل     لمتن  ر م  تفوساوض لعتب ع وا   لتو    لساوض لتغر لاال مو رهض تنو م  عثض  مضل وت .

لتربي     غوضه م   كاوا  اوا   نهاو  متاو    طض قار منهجوار مربضا ا ًلل تما  لتربي  ه تفسااااوضه  

لتمفسااض   بأص   فسااض لر ر بل و   سااهمر  لبأساام ي محتمااض   مااي آو  لتملنا لتمضلا صونواو  

 بوتتفسوض    لتل و له لتتا  ش هو شاٌء م  لتغم ض.

غاو اوه صقا  لأل  ل  لبواو  عصا  غاوت او ماو  ك   لسااااتربضلا لتربي  تغاو ار ماو  لم  عا  اااه لت

ه تفساااوضه بوتا  لتنق     -¬-صماااضت   ل   لمتو  لتربي   وفر عل تحجوي     مو للتضااال

لتربي  ه تنولت  تأل  ل  لتمحتمفر تو  بنق  لتظواض   ل و   لتلوتا لاال م  عبض  مالمي تفسوضه.

 مهو م  لأل  ل  لتتفساااوض ر آاساااب ب  ه  صق ه تل ب ذت. بمضل   توشااام  لتتفساااوض ر ل م

ذ  تهو  للألفا تور لآضل هو هتا  رض ذت. م  لتلم   لمحضجوهتو  للتفقهور ل  لر لء لًل تقوا ر

 ًلسومو هذل عو  عفاوهو عنمر مت لو .

 .لب  عثوض -لتتفسوض -لتحجوي  –لتمنهجور لتنق  ر  –  لتربي  الكلمات املفتاحية



 

38 
 

  جملة

كلية 

الدراسات 

 اإلسالمية

 والعربية

 

 م2019ديسمرب  إصداراجمللد السابع والثالثون 

The Critical Approach of Al- Tabari’s Interpretation and its 

Impact on Interpreters    
 

By: Saad Saad Masoud Al-Ahmed 

Department of Islamic Sharea 

Faculty of Dar Al-Uloom 

Cairo University 

E.MAIL: Dr_Saad_Alahmad@hotmail.com 

 

Abstract 
The researcher has handled Imam Al- Tabari as one of the pioneers 

of interpretation shedding light upon his talent as a genius interpreter 

and critic at the same time. Al- Tabari has left behind a collection of 

precious books which contain the fruit of what he innately inherited. 

The most important book was his great interpretation entitled “Jamea 

Al-Bayan Fi Tafsir Aye Al-Qur’an”, translated as “A Collection of 

Statements on Interpretation of the Verses of the Holy Qur’an”. Al-

Tabari’s approach of criticism has been displayed as he used to handle 

the specified verse by stating it then launching his interpretation by 

referring to a certain statement which interprets the verse at hand. 

Afterwards, Al-Tabari narrates a chain of the men who believed in the 

mentioned statement. That chain includes prophet’s companions, 

followers and leading interpreters. Al-Tabari used to commence his 

speech by “Referring to those who said that …” Next, Al-Tabari 

examines the statements to find out which the most authentic. Thus, 

one could easily find traces of the sciences and arts which Al-Tabari 

excelled in through his interpretation. For example, those who 

examined his interpretation would find that it is more organized and 

authorized than any other interpretation. A great deal of Al-Tabari’s 

followers has technically quoted his methodology. In his 

interpretation, Al-Tabari has relied on many various books of 

interpretation, Hadith, history, biographies and language something 

that tested through his multiple narratives. Al-Tabari has applied a 
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monotonous approach in his interpretation. What makes Al-Tabari a 

distinguished interpreter is the succinct phrase and simple words he 

utilized to interpret the Qur’anic verses rather than using ambiguous 

statements. Mostly, Al-Tabari’s digression is counted on a certain 

purpose and one of those important purposes is to criticize weak 

statements or to support and side with one of them. Al-Tabari, May 

Allah have mercy on him, excelled in mastering the critical sense in 

his interpretation of the Holy Qur’an. In handling the various 

statements, Al-Tabari did not only criticize what was apparent but his 

criticism far exceeded that phase to include the explanatory sciences, 

their jurist views, their outcomes, jurisprudence and its related 

schemes, fundamentalism and its branches…etc.  

 

Key words:  Al-Tabari, Jamea Al-Bayan “A Collection of 

Statements”, explanation, interpretation, interpreters.  
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم 

 ة ـــ قدم ملا 
سيئات أعمالنا،  إن الحمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن 

   شريك له، من يهده اهلل فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال 

 وأشهد أن محمًدا عبُده و رسوُله.

َها ) يُّ
َ
َٰٓأ ِينَ   يَ ْ َءاَمُنواْ    ٱَّلذ َ   ٱتذُقوا ۡسلُِمونَ   ۦَحقذ ُتَقاتِهِ   ٱّللذ نُتم مُّ

َ
َها )  ،(َوََل َتُموُتنذ إَِلذ َوأ يُّ

َ
َٰٓأ ْ   ٱنلذاُس   يَ َربذُكُم   ٱتذُقوا

ِي ِن نذۡفٖس َوَِٰحَدةٖ   ٱَّلذ ۚٗ وَ َخلََقُكم م  ا َونَِسآءا ْ  وََخلََق ِمۡنَها َزوَۡجَها َوبَثذ ِمۡنُهَما رَِجاَلا َكثرِيا َ   ٱتذُقوا ِي  ٱّللذ تََسآَءلُوَن   ٱَّلذ
ۚٗ وَ   ۦبِهِ  رَۡحاَم

َ
َ إِنذ    ٱۡۡل َها )  (،اقِيبا َعلَۡيُكۡم رَ   نَ كَ   ٱّللذ يُّ

َ
َٰٓأ ِينَ   يَ ْ َءاَمُنواْ    ٱَّلذ َ   ٱتذُقوا ا  ٱّللذ يُۡصلِۡح لَُكۡم   ٧٠َوُقولُواْ قَۡوَلا َسِديدا

ۡعَمَٰلَُكۡم َويَۡغفِۡر لَُكۡم ُذنُوبَُكۡمۗۡ َوَمن يُِطِع 
َ
َ أ أال إن خير الكالم  ، (٧١َفَقۡد فَاَز فَۡوًزا َعِظيًما  ۥ َورَُسوَلُ  ٱّللذ

بدعة ، وشر األمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل  ‘  دي هدي نبينا محمد كالم اهلل وخير اله

 ضاللة وكل ضاللة يف النار.

 أما بعد: 

  ا على هذه األمة، أن جعل فيها أئمة يحملون لواء العلم خلف  - تبارك وتعالى    -فإن من نعم اهلل  

ن وتأويل الجاهلين، فيرفعون عن كاهل عن سلف، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلي

عون بها من دركات الجهل والتخبط إلى درجات العلم والبصيرة، سائرين  فيرتو فلة،  األمة أثر الغ

يف ذلك على خطى رسلهم وأنبيائهم، وقد حكى اهلل لنا جملة من أخبارهم وقصصهم يف القرآن  

نة إال  أن ظل يف قومه ألف س الذين آمنوا معه بعد  ’  عن أصحاب نوح  ´ يم، فأخبرنا العظ

وأصحابه الذين آمنوا به وتبعوه، وكفروا بفرعون    ’  خمسين عاما، وقص اهلل لنا قصة موسى

 وحواريه الذين أيدوه وآمنوا به ونصروه.  ’ وعبادته، وقص اهلل لنا خبر عيسى

ين يدهم محمد صلوات ربي وسالمه عليه الذي أقام به الدثم جاء اهلل بخاتم األنبياء وس 

 

 . 867( ينظر: صحيح مسلم، كتاب الجمعة، برقم: 1)
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 فبلغ اهلل به رسالته وأتم على خلقه نعمته.  المتين وشرعه القويم، فقام به على أكمل وجه، 

وكان الموت نصيبه وانتهاء األجل حليفه وال شك خيره   ،بشر ‘  ولكن لما كان رسولنا 

 ربه جل وعال بين البقاء فيها إلى يوم القيامة وبين جوار ربه الكريم فاختار الثانية. 

 به الرساالت أن يقوم مقامه من الناس من يحفظون عنه هذا اإلرث  وقد ختم اهللفكان لزاما  

صود كما يتصور البعض حفظ نصوصهما ألن  العظيم وأعني بذلك الكتاب والسنة، وليس المق

نۡلَا  إِنذا ) يف محكم التنزيل فقال جل وعال:بنفسه مما تكفله اهلل  الفعل  هذا ِۡكرَ ََنُۡن نَزذ  ۥَلُ ِإَونذا  ٱَّل 
التي هي بمنزلة   النبوية المظهرة القرآن الكريم والسنة نصوص ، فحفظ  (لََحَٰفُِظونَ 

لحفظ معانيهما    من نوع آخر قيام  الشرح له مما تكفل اهلل به، لكن مقصودنا من القيام هنا هو قيام

فاصطفى اهلل  وتفسيرهما والعمل بهما وبمقتضياتهما، بعيدا عن التحريف والتخريف والتهريف،  

:  كما قال اهلل عنهموا له الصحابة الكرام كما اصطفى سبحانه الرسل واألنبياء من الناس، فكان

لَۡزَمُهۡم ََكَِمَة )
َ
ۡهلََهاۚٗ َوََكَن  ٱتلذۡقَوىَٰ َوأ

َ
َحقذ بَِها َوأ

َ
ُ َوََكنُٓواْ أ ا  بُِكل ِ  ٱّللذ ٍء َعلِيما  ََشۡ

أحدها شرعي واآلخر لغوي، فأما    يفهمون القرآن وفق أصلين رئسين  €  فكان الصحابة

الشرعي فهو فهم القرآن وفق ما نزل به من مصطلحات خاصة وأحكام شرعية محكمة بأصول  

التشريع، ومن الجانب اللغوي فإن القرآن ولكونه نزل بلسان عربي مبين فعلى هذا االعتبار  

 ه من لغة. كانت نصوصه البد وأن تفهم وفق ما نزل ب

ٓ إََِلَۡك قوله تعالى:  و  نَزنۡلَا
َ
ِۡكرَ َوأ َِل إََِلِۡهۡم َولََعلذُهۡم  ٱَّل  َ لِلنذاِس َما نُز  ِ تِلَُبّي 

ُرونَ   . -´ –هو المبين لمراد اهلل   ‘ فجعل النبيَيَتَفكذ
قال   احف ففي صحيح البخاريفهو فعل الصحابة عند كتابة المص  وأما 

عثمان للرهط القرشيين الثالثة: »إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت يف شيء من القرآن، فاكتبوه 

، فكل ما يفهم من معاين القرآن إما راجع ألحد  بلسان قريش، فإنما نزل بلسانهم ففعلوا ذلك«

 

 . 3506ينظر: صحيح البخاري، باب نزل القرآن بلسان قريش برقم:  (1)



 

42 
 

  جملة

كلية 

الدراسات 

 اإلسالمية

 والعربية

 

 م2019ديسمرب  إصداراجمللد السابع والثالثون 

ا معا. هذين األصلين أو لمجموعهم 

المفسرين بحسب حوزتهم على أصول  قد يقع فيهما الخالف بين  ولما كان هذان األمران مما 

العلوم وفروعها أحببت أن أقوم بدراسة علمية تبين التمايز بين المفسرين يف النقد والتوجيه،  

جرير  فوقع اختياري على أهم تفسير يف نظر جمهور المفسرين أال وهو تفسير اإلمام محمد بن 

 الطبري. 

دراسة إلى مقدمة وأربعة مباحث على النحو التالي: هذه التنقسم ث: ـــة البحـــخط

 مقدمة: وفيها تمهيد 

المبحث األول: التعريف بالمؤلف. 

 المبحث الثاين: منهجه يف التفسير. 

 منهجه يف النقد.المبحث الثالث

األخرى. المبحث الرابع: أثر منهجه النقدي على التفاسير 

 خاتمة البحث، وفيها أهم نتائجه. 

 س. الفهر
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 املبحث األول

 التعريف بابن جرير الطربي

جعفددر محمددد بددن  أبددو عدددا العلمدداء الطبددري أبددا التفسددير، كمددا عدددوه أبددا التدداري  

يزيددد بددن كثيددر ابددن حالددب، صدداحب التفسددير  :جريددر بددن يزيددد بددن خالددد، الطبددري، وقيددل

كثيدددرة منهدددا التفسدددير فندددون ا يف كدددان إمامدددً  (ه224)الكبيدددر والتددداري  الشدددهير، ولدددد سدددنة 

والحددديث والفقدده والتدداري  وحيددر ذلددك، ولدده مصددنفات مليحددة يف فنددون عديدددة تدددل علددى 

ة يف سددعة علمدده وحددزارة فضددله، وكددان مددن األئمددة المجتهدددين، لددم يقلددد أحدددا، وكددان ثقدد 

 

بطبرسددددتدان، وبددأ يف علدب العلم يف ( أبو جعفر محمدد بن جرير بن يزيدد بن حدالدب. إمدام المفسددددرين. ولدد 1)

عمره، ثم رحل إلى بغداد واسددتقر فيها، بعد أن زار عدة بلدان، أثنى العلماء على الطبري عشددرة من  السددادسددة

كثيًرا، فقدالوا: إنده ثقدة عدالم، أحدد أئمدة أهدل السددددندة الكبدار، يؤخدذ بدأقوالده، وُيرجع إليده لسددددعدة علمده، وسددددالمدة 

القرآن المشدهور بين الجمهور  ة أبرزها تفسديره الكبير جامع البيان عن تأويل آي منهجه. ترك عدة مؤلفات نافع

بتفسدددير الطبري. وهو أول تفسدددير كامل وصدددل إلينا، أفاد منه كل من جاء بعده، ولهذا عدا العلماء الطبري أبا 

أنه لم يلتزم فيه بالتوثيق. وسدماه التفسدير، كما عدوه أبا التاري   ألن له كتابًا كبيًرا يف التاري  لم يؤلفف مثله، إال  

 لملوك، وله أيًضا: تهذيب اآلثار وحير ذلك.تاري  األمم وا

، عصدددام الدين أحمد بن مصدددطفى بن 375تنظر ترجمته يف: الشدددقائق النعمانية يف علماء الدولة العثمانية ص 

 ،392ص المفسرين عبقات:  وينظر  بيروت، –(دد، عبعة دار الكتاب العربي  دد ه968خليل عاْشُكبْري َزاَدْه )ت  

ن علماء القرن الحادي عشددر، بتحقيق: سددليمان بن صددالح الخزي، عبعة مكتبة م األدنهوي محمد بن ألحمد

، وممن ُأعلق عليه هذا اللقب كذلك محمد م   1997  -  ده1417  األولى، الطبعة السعودية،  –العلوم والحكم  

بتطريز العباس التلمساين، ينظر ترجمته يف: نيل االبتهاج  بن العباس بن محمد بن عيسى العبادي المشهور بابن 

(، ألحمدد بدابدا بن أحمدد بن الفقيده الحداج أحمدد بن عمر بن محمدد التكروري التنبكتي دددددددد ه 547الدديبداج )

 –(، بتحقيق: د. عبد الحميد عبد اهلل الهرامة، عبعة دار الكاتب، عرابلس  دددد ه1036السوداين، أبو العباس )ت 

العلم ال سديما المتأخرين منهم بإعالقه على محمد بن   أهل عند اصدطُلح ثم  ومن م،2000 الثانية، ةالطبع ليبيا،

 جرير الطبري دون حيره اتفاًقا.
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نقلدده، وتاريخدده أصددح التددواري  وأثبتهددا، وذكددره الشددي  أبددو إسددحا  الشدديرازي يف عبقددات 

 .يف جملة المجتهدين وذكره ابن الصالح ضمن فقهاء الشافعية  الفقهاء

وقدددد كدددان شددددافعيا أول أمدددره ثددددم أصدددبح مجتهدددددا وأصدددبح لدددده مقلددددون يعرفددددون 

د ، وقددال: هددو مددن أفددراد علمائنددا، ومددا رأيندداه "الشددافعية  "، وذكددره العبددادي يف "الجريريددة"بدد

 به. ه، معروفاا ينفرد بمن ذكره يف هذا القسم متعين، فإن له مذهبً 

فدددون بصدددحبته لهدددم فيقدددال: صددداحب  -¬-شدددهرته وعلدددو شدددأنه لو  كدددان النددداس يعرا

جددامع البيددان عددن "بددد !، وقددد اشددتهر بتفسدديره العظدديم المسددمى  محمددد بددن جريددر الطبددري

خالصدددة  ¬ وهدددو أقددددم تفسدددير يصدددل إليندددا كدددامال، وقدددد أودع فيددده "القدددرآنتأويدددل آي 

 بكثيددر مددنه ينظددر فيدده يعلددم تمددام العلددم مدددى إحاعتدد  علمدده وفهمدده وثمددرة علمدده، والددذي

نطالقددا مددن ذكددره ألصددول التفسددير وقواعددده وعلددوم القددرآن مددن أسددباب النددزول االعلددوم 

القدددراءات وحيرهدددا وعلدددم الحدددديث النبدددوي واآلراء الفقهيدددة  موالناسددد  والمنسدددو  وعلددد 

 :¬ واالجتهادات والترجيحات يقول
ك، كتابددا مددن معانيدده منشددئون إن شدداء اهلل ذلدد  ونحددن يف شددرح تأويلدده وبيددان مددا فيدده"

مسددتوعبا لكددل مددا بالندداس إليدده الحاجددة مددن علمدده جامعددا، ومددن سددائر الكتددب حيددره يف ذلددك 

 

، هذبُه: محمد بن مكرم ابن هد476إبراهيم بن علي الشيرازي ت  إسحا ( ينظر: عبقات الفقهاء، ألبي 1)

 . م1970ولى،  األ  الطبعة  لبنان،  –الرائد العربي، بيروت    (، بتحقيق: إحسان عباس، عبعة دارهد711منظور )ت

(، بتحقيق:  ددددددد ه643ابن الصدددالح )ت عبد الرحمن، عثمان بن 1/107( ينظر:عبقات الفقهاء الشدددافعية 2)

 م.1992 األولى، الطبعة بيروت، –محيي الدين علي نجيب، عبعة دار البشائر اإلسالمية 

 .1/107بن الصالح ( ينظر: عبقات الفقهاء الشافعية ال3)

( ينظر: حوامض األسددماء المبهمة الواقعة يف متون األحاديث المسددندة، خلف بن عبد الملك ابن بشددكوال 4)

– (، بتحقيق د. عز الدين علي السديد ومحمد كمال الدين عز الدين، عبعة: عالم الكتب، بيروت  هددددد 578)ت

 .ه 1407 األولى، الطبعة لبنان،
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كافيددا، ومخبددرون يف كددل ذلددك بمددا انتهددى إلينددا مددن اتفددا  الحجددة فيمددا اتفقددت عليدده مندده، 

وموضدددحو ومبينددو علددل كدددل مددذهب مددن مددذاهبهم،  ،نددهواختالفهددا فيمددا اختلفددت فيددده م

ز مددا أمكددن مددن اإليجدداز يف ذلددك، وأخصددر مددا أمكددن مددن الصددحيح لدددينا مددن ذلددك، بددأوج

وكددذلك إحاعتدده بعلددوم العربيددة المختلفددة والمتنوعددة، ولددم يكددن البددن ، "االختصددار فيدده

حاعددة بهددا ومددن خيددرة واإلجريددر الكتابددة يف التفسددير والتددأليف فيدده لددوال تضددلعه بهددذه األ

 ومما جاء عنه يف ذلك أنه أنشد أصحابه من نظمه:، ابة فيه ذلك إجادته للشعر والكت

 صدديدددقي فديسدتدغددني وأستغددددددني  رفددديددقي يددعدلدم  لددددم أعسددددرت إذا

 رفديدقددددي  مدطالبدتدي فددي ورفددددقي  دددي هوج مددداء لددي حددافددظ حيددائدي

  الطريدق سدهل   الدغدندى إلى  لدكدنت   يهوجد  بدبددذل  سددمددحدت أندددي ولددو

 ر مؤلفاتهـــمن أشه

، 310çتدداري  األمددم والملددوك، ألبددي جعفددر محمددد بددن جريددر الطبددري المتددو  سددنة  .1

 مطبوع بتحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم، دار المعارف بمصر الطبعة الثانية.

يف   - ¢-تهذيب اآلثار وهو مطبوع عدة عبعات، قطعة فيها جزء من آخر مسند علي  .2

يف مجلدين، ثم قطعة فيها جزء من   -   ƒ-مجلد، ثم قطعة فيها جزء من مسند ابن عباس 

  عبعتها مطبعة المدين  -¬- كلها بتحقيق محمود محمد شاكر  - ¢-مسند عمر 

بالقاهرة، ثم عبع جزء مفقود منه بتحقيق علي رضا بن عبد اهلل بن علي رضا، فيه مسند عبد  

فهذا هو الموجود بين أيدينا من هذا   -ƒ-بن العوام الرحمن بن عوف ثم مسند الزبير 

  -  ç 1416سوريا، يف عبعتها األولى:  -الكتاب، وقد عبعته دار المأمون للتراث، دمشق 
م. 1995

 

 . 1/7 تفسير الطبري( ينظر: 1)

عبعة دار   ( ،463 هدددد  ، أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي )ت2/163تاري  بغداد وذيوله ( ينظر: 2)

 .ه1417: األولى الطبعة عطا القادر عبد مصطفى: بتحقيق بيروت، –الكتب العلمية 
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، وهدددو مطبدددوع نكتددداب ذيدددل المدددذيل مدددن تددداري  الصدددحابة والتدددابعيالمنتخدددب مدددن  .3

.م1358ç - 1939لبنان  -عبعته مؤسسة األعلمي للمطبوعات، بيروت 

.  كتاب )الشذور( .4

وهددو مددن أعظددم مددا ألددف يف  "جددامع البيددان عددن تأويددل آي القددرآن"تفسدديره المشددهور  .5

: بددل إن المفسددرين عيددال عليدده يف تفسدديره هددذا، وهددو مطبددوع ثددالث عبعددات، التفسددير 

الثانيددددة: م، والطبعددددة 1405ç - 1984لبنددددان -عبعددددة دار الفكددددر بيددددروت: األولددددى 

نددت الطبعددة األولددى منهددا ة وكاعتهددا مؤسسددة الرسددالأحمددد محمددد شدداكر عب بتحقيددق

د1420سدددنة:  م، والطبعدددة الثالثدددة بتحقيدددق الددددكتور عبدددد اهلل بدددن عبدددد  2000 - هددد

المحسددن التركددي، بالتعدداون مددع مركددز البحددوث والدراسددات اإلسددالمية بدددار هجددر 

 - 1422çالطبعدددة األولدددى، ، الددددكتور عبدددد السدددند حسدددن يمامدددة، وعبعتددده دار هجدددر
ي لدديس هددذا مكددان بسددطها والحددديث عنهددا ومددا تدد المؤلفددات الوحيرهددا مددن م، 2001

إنمدددا أردت هندددا فقددط اإلشدددارة إلدددى ، و فيهددا مدددن الفنددون والكندددوز والعلدددوم المختلفددة 

 . -¬-شيء من تراثه 
يوم السبت بالعشي، ودفن يوم األحد بالغداة   -¬-تويف محمد بن جرير الطبري 

 - ¬- تويف  ،  310çائة يف داره ألربع بقين من شوال سنة  ليومين بقيا من شوال سنة عشر وثالثم
وليس هذا ببعيد على اهلل بإكرام أهل ولم يغير شيبه، وكان السواد يف شعر رأسه ولحيته كثيرا،

موا معه كيف وقد حفظ اهلل به تفسير كتابه العظيم الذي ال  القرآن فأهل القرآن يف رعاية اهلل ما دا

 حميد. حكيم يه وال من خلفه تنزيل من يأتيه الباعل من بين يد

 

العدديم العقيلي ، عمر بن أحمدد بن هبدة اهلل بن أبي جرادة ابن 3/1446( ينظر: بغيدة الطلدب يف تداري  حلدب 1)

 الفكر.(، بتحقيق: د. سهيل زكار، عبعته دار ه 660ابن العديم )ت

 .2/163( ينظر: تاري  بغداد وذيوله 2)
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 املبحث الثاني

 ريــه يف التفســمنهج 

يجدر بنا الكالم عن منهجه حتى يتسددنى لنا تصددور عريقته   النقدية  قبل الكالم عن منهجيته

اإلتيان على اآلية المراد تفسيرها فيقول مصدرا الكالم بيف النقد، عادة ما يقوم ابن جرير الطبري  

حد األقوال أثم يذكر اآلية المراد تفسدددديرها ثم يذكر    "..-تعدالى- تأويل قوله ول يفالق" بقوله:

بإسددناده القائلين بهذا القول من الصددحابة أو التابعين أو أئمة التفسددير رد بعدها  ووي  ،يف تأويلها

، وبعدد ذلدك يقوم بدالترجيح بين األقوال ويرجح "ذكر من قدال ذلدك.."ويصدددددر الكالم بقولده: 

 .قول وهكذا لىع قواًل 

 قدال، [5]الفلق: (چ چ چ چ ڇ ڇ) ومن أمثلدة ذلدك مدا ذكره عندد قولده تعدالى: 

 ‘  مر النبياختلف أهل التأويل يف الحاسدد الذي أُ ( ڇ ڇ چ چ چ چ)وقوله:  ":¬
أن يسدتعيذ من شدر  ‘  أن يسدتعيذ من شدر حسدده به، فقال بعضدهم: ذلك كل حاسدد أمر النبي

سداين، ثم ذكر قوال اوذكر قتادة بن دعامة السددوسدي وعطاء الخر  ذكر من قال ذلك. .هثعينه ونف

ه اآليدة أن يسددددتعيدذ من شددددر اليهود الدذين بهدذ -‘-آخر فقدال: وقدال آخرون: بدل أمر النبي 

بقوله:  ¬ ابن زيد، ثم رجح بين القولين  من المفسدرين  وذكر..ذكر من قال ذلك..  .حسددوه

أن يسددددتعيدذ من شددددر كل   -‘-ال: أمر النبي  وأولى القولين بالصددددواب يف ذلك، قول من قد  "

 ."أو سحره، أو بغاه سوءا حاسد إذا حسد، فعابه

هي عريقته يف تفسيره هذا كله   .وإنما بالترجيح بينها هذه  ،بمجرد سرد األقوال ¬  فلم يكتف  

 من أوله إلى آخره، وهذا يدلنا على عدة أمور منها:

.علم المؤلف وسعة اعالعه .1

 ين.ن أقوال المفسرتحريه للصواب م .2

 

 . 24/705( ينظر: جامع البيان 1)
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األوجه يف تفسددير اآلية وهذا ما يميز تفسدديره وذلك من خالل اإلنصدداف بذكر جميع األقوال أو 

وهذا على العكس من التفاسددددير التي  ،تمكين النداظر من معرفة األقوال المختلفة يف تأويل اآلية

مر معنا يف أحاديث   أو تذكر أقواال ثم تدافع عن قول مذهبها كما  تذكر قوال واحدا وتتعصدب له

والذي هو يف الحقيقة المسددندة،    االسددتطراد بذكر هذه األقوال  وقد يالحظ يف تفسدديرهاألحكام،  

مفيدد حدالبدا، كمدا أنده ال يكتفي بدذكر األقوال المتعدددة يف التفسددددير، بدل لوحظ أنده يسددددتخددم هدذه 

ا أو يوفق ويرجح بينهد يف اآليدة  القراءاتالتعددديدة يف علوم القرآن كدالقراءات مثال فهو يدذكر 

 ا.بينه

ومن أمثلدة ذلدك مدا ذكره من اختالف ، البصددددريين والكوفيين يف اآلييدذكر مدذاهدب كمدا تراه 

ڻ ۀ ۀ ہ  ):"سددددحدر"وبديدن مدن يدقدرأ  "سددددداحدر"مدن يدقدرأهددا  الدقدراءة يف هددذه اآليددة بديدن

ن ومدا يقول يبعدد أن ذكر مدذهدب أهدل المدديندة والبصددددري ¬ [، قدال110]المدائددة:(ہہ

 : نوالكوفي

والصددددواب من القول يف ذلددك أنهمددا قراءتددان معروفتددان صددددحيحتددا المعنى، متفقتددان حير "

، ومن "سدداحر"، فهو موصددوف بأنه"السددحر"مختلفتين، وذلك أن كل من كان موصددوفا بفعل

 

ولم نعد نسددمع اليوم يف النحو بأن هذا مذهب البصددريين أو اختيار الكوفيين لعدة أسددباب والنقرا  هذا  (1)

 المتأثرين وانقرا  العصبية  موت  فبعد ": يقول  إذ -¬-ذكره األديب الطنطاوي منها ما  التعصب عدة أسباب 

  أمداليده يف يقول الشددددجري فدابن حججده، من والحط بدالكويف والتندديدد البصددددري المدذهدب تقددير إلى رجعوا بهدا

 لفظه ما فيها ما  عرفت  وقد  واألصددمعي الكسددائي بين السددابقة المناظرة يف القضدداء عند( السددادس المجلس)

، فهذا حكم يعطينا صدددورة صدددادقة عن عزوف "ولنحاة الكوفيين يف أكثر كالمهم تهاويل فارحة من الحقيقة"

)ينظر:  "المتأخرين عن المذهب الكويف، وقد سددلفت اإلشددارة إلى شدديء من هذا عند الموازنة بين المذهبين

 أبي بتحقيق ،رحمه اهللوي د الطنطااألريب محم ، للشددي  األديب151نشددأة النحو وتاري  أشددهر النحاة ص  

 –م 2005:)األولى الطبعدة اإلسددددالمي، التراث إحيداء مكتبدة إسددددمداعيدل، بن محمدد بن الرحمن عبدد محمدد

 (.ده1426
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الصدفة  هو ، فالفعل دال على فاعل"السدحر"، فأنه موصدوف بفعل  "سداحر"كان موصدوفا بأنه

على صدددفته، والفاعل يدل على فعله، فبأي ذلك قرأ وف يدل  تدل على موصدددوفها، والموصددد 

 ."القارئ فمصيب الصواب يف قراءته

فحسددب، بل إنه   سددابًقافهو هنا ال يكتفي بذكر االختالفات والترجيح بينها كما بينا ذلك  

د كثير من األحيان وهو التوفيق بينها كما رأينا يف المثال السدابق، وقيف  يذهب إلى أبعد من ذلك  

من تفسدددديره أكثر من ثالثين تفسدددديرا وقراءة يجمع بينهما بحجة اتفا  المعنى  ¬ له  جمعت

بعنوان جدامع اإلجمداعدات التي ذكرهدا اإلمدام   حير مطبوعوداللتهدا على معنى واحدد يف بحدث لي 

 يسر اهلل إخراجه.يقع يف قريب المائتي صفحة الطبري يف تفسيره وما يف معناها 

يف تدأويدل اآليدة ذاتهدا فدإنده يسددددتخددم عريقدة  أصددددولده التفسددددير و يقتده يفوأمدا فيمدا يتعلق بطر

التفسدير كما مر معنا من كالم ابن كثير ومن ذلك ما   نواعوهذه من أعلى أ،  تأويل القرآن بالقرآن

ََََٰٰ  )  :القول يف تأويل قوله"  :الفاتحةسووووو    ذكره عند تأويل  ِينَ   صِِِ ۡنَعۡمَت َعلَۡيِهۡم َغرۡيِ   ٱَّلذ
َ
أ

و ِ ٱلَۡمغۡ  لل ِّيَ َعلَۡيِهۡم َوََل   ِضُ َ َوَمن يُِطِع  )  :وذلك نظير ما قال ربنا جل ثناؤه يف تنزيله(... ٱلِضذ  ٱّللذ
وَل وَ  َٰٓئَِك َمَع  ٱلرذسُِ ْولَ

ُ
ِينَ فَأ ۡنَعَم    ٱَّلذ

َ
ُ أ َِن    ٱّللذ ِ َعلَۡيِهم م  يقِّيَ وَ   نَ ۧ ٱنلذبِي  ِ د  ِ َهَدآءِ وَ   ٱلِص  َّيۚٗ وَ   ٱلِشُّ ِِ لِ َٰ  ٱلِصذ

 
ُ
َٰٓئَِك وََحُسَن أ ا  ْولَ  .[ 66:69]النساء (٦٩َرفِيقا

ثم بعد ذلك يلجأ إلى تفسير القرآن بالسنة النبوية إذا لم يجد يف القرآن ما يعضد تأويل  

َفَهآءُ َسَيُقوُل :-تعالى -ذلك ما ذكره عند قوله أمثلة ومن  ةالمقصود اآلية َما  ٱنلذاِس ِمَن  ٱلسُّ
َُٰهۡم َعن قِۡبلَتِِهُم  ِ  ِت ٱلذ َولذى ذ ِ ْ َعلَۡيَهاۚٗ قُل ّلل  َيۡهِدي َمن يََشآُء إََِلَٰ ِصَََٰٰٖ    ٱلَۡمۡغرُِ ۚٗ وَ  ُق ٱلَۡمۡش َكنُوا

ۡسَتقِيمٖ  حدثنا زهير قال:   : حدثنا النفيلي قال : حدثني المثنى قال ": ¬ قال مُّ

  - نزل على أجداده كان أول ما قدم المدينة  - ‘ اهلل -حدثنا أبو إسحا  عن البراء: أن رسول 

 

 . 11/217( ينظر: جامع البيان 1)
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من األنصار، وأنه صلى قبل بيت المقدس ستة عشر شهرا، وكان يعجبه أن تكون   - له أو أخوا

لى أهل  قبلته قبل البيت، وأنه صلى صالة العصر ومعه قوم، فخرج رجل ممن صلى معه، فمر ع 

لبيت، المسجد وهم ركوع فقال: أشهد لقد صليت مع رسول اهلل قبل مكة، فداروا كما هم قبل ا

يصلي قبل بيت   - ‘-وكان يعجبه أن يحول قبل البيت، وكان اليهود أعجبهم أن رسول اهلل 

 "، فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلكوأهل الكتاب  المقدس

عنايته بالتفسددير النبوي وبيان أسددباب النزول بما صددح من السددنة النبوية وهذا يبين مدى  

عن الصددددحدابدة إذا لم يجدد مدا يصددددح روي بمدا  تفسددددير اآليدةالصددددحيحدة، وبعدد ذلدك يلجدأ إلى 

ومن ذلك تفسديره   ،-‘-عن النبي   جاءاالسدتدالل به يف الباب من تفسدير القرآن بالقرآن أو ما  

، فدإذا تعدددت لدديده األقوال   -¢-الصددددرال بدالطريق لمدا صددددح عندده يف ذلدك عن ابن عبداس

ه اإلجمداع يدذكره بدل إنده قدد يدذكر اإلجمداع يدذكرهدا جميعهدا ويرجح أو يوفق بينهدا ومدا وقع فيد 

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ )  :-تعالى-ل يف تفسيره قوله  مستدال به على مسائل أخرى كما فع

( ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃڤ ڦ ڦ ڦ 
 .[ 165]األعراف:

وأولى هدذه القراءات عنددي بدالصددددواب قراءة من قرأه: )بئيس( بفتح البداء، " :¬ قدال

 ، كما قال ذو اإلصبع العدواين:"عيلف"وكسر الهمزة ومدها، على مثال 

 أثددددددددرا بدددئديددسددددادم هلددددي فدديدد حدددنددقددددا عددددلدددي ومددددا تدددددددرى

، والطبري مع "أهل التأويل أجمعوا على أن معناه: شدديد فدل ذلك على صدحة ما اخترنا ألن

 

يهود أي أن أهدل الكتداب وهي معطوفدة على ال "وأهدل الكتداب"( هكدذا أوردهدا الطبري يف تفسدددديره وقولده: 1)

 كذلك.أعجبهم 

 البخاري.، وأصل الحديث يف صحيح 3/134( ينظر: جامع البيان 2)

 . 1/175( ينظر: المصدر السابق 3)

 . 201/ 13( ينظر: جامع البيان4)
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حكام الفقهية وأقوال وية كما ذكرنا واألبذكر المذاهب النح  اواضددًح   اكل ما سددبق يهتم اهتمامً 

 اجتهاده.خالل ا للصواب من الفقهاء واختالفاتهم ويستنبط األحكام بما يراه موافقً 
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 ثالثال املبحث

دــــي النقـه فـــمنهج 

بعد أن تناولت بشددي من التوضدديح النقال والمالمح الرئيسددة لمنهر الطبري يف التفسددير 

يسدددلكها يف تفسددديره للقرآن الكريم يجدر بي هنا بيان منهجيته يف وذكرت شددديئا من الطر  التي 

وقد يسدأل سدائل لماذا الطبري دون حيره، أقول وباهلل التوفيق: ذكرت الطبري مثااًل ونائبا   النقد،

 حيره عن شكل التفسير بعد المائة الثانية لعدة أسباب:دون 

صدلت إلينا كاملة فليس ثمة تفسدير تناول أن جامع البيان من أقدم التفاسدير التي و  السدبب األول:

سدددير كل آيات القرآن الكريم من الفاتحة إلى الناس مثل ما فعل صددداحبنا الطبري، بل إنه قد تف

رآن والتنزيل فجاء تفسدديره على توفيق من اهلل وعلى عراز كتب فيه مقدمة يؤصددل فيها علوم الق

 فريد من نوعه ال سيما مع تقدمه الزمني.

ومن األمور التي أوقعت االختيار عليه دون حيره كذلك عريقته المبتكرة نوعا ما  :السدبب الثاين

عده نجد بوًنا يف التفسدير إذا ما ُقورن بين ما كتبه الطبري وما كتبه المفسدرون يف عصدره بل ممن ب

شداسدعا من حيث الشدمولية يف التفسدير المتمثلة يف ذكر القول ثم ذكر قائله باإلسدناد ثم ذكر قول 

آخر وذكر قدائلده ثم الجمع أو الترجيح أو االجتهداد ، وهدذا مدا لم يشددددابهده أو يوازيده فيده أحدد من 

لى نفسدده يف مقدمة اإلتيان على كل آيات الكتاب اسددتيعاًبا، وهذا ما قطعه عمفسددري عصددره مع  

تابا ونحن يف شدرح تأويله وبيان ما فيه من معانيه منشدئون إن شداء اهلل ذلك، ك "تفسديره إذ يقول:  

 ،حيره يف ذلك كافيا  بمسدددتوعبا لكل ما بالناس إليه الحاجة من علمه، جامعا، ومن سدددائر الكت

واختالفهدا فيمدا ، مندهومخبرون يف كدل ذلدك بمدا انتهى إليندا من اتفدا  الحجدة فيمدا اتفقدت عليده 

ومبينو علدل كدل مدذهدب من مدذاهبهم، وموضددددحو الصددددحيح لدديندا من ذلدك،  ،اختلفدت فيده منده

 ."ا أمكن من اإليجاز يف ذلك، وأخصر ما أمكن من االختصار فيهبأوجز م

األثر العظيم التي تركده الطبري يف التفداسددددير األخرى فقدد كداندت لطريقتده يف  السددددبدب الثدالدث:

 

 . 1/7( ينظر: مقدمة جامع البيان 1)



    

 53   
 

 وأثرها على املفسرين املنهجية النقدية يف تفسري الطربي

  جملة

كلية 

الدراسات 

 اإلسالمية

 والعربية

 

التفسددير والنقد األثر البالغ على كثير من المفسددرين الذي جعلوا من أقوال الطبري يف التفسددير 

ورجحانها دون حيرها، كما سديأتي معنا ال سديما ابن كثير، فمع أن مسدتندا قويا لصدحة أقوالهم  

 حيره يف جانب النقد إال أنه قد أحسن وأبدع المسلك يف ذلك.الطبري قد سبق 

علو حسدددده النقددي مندذ أن بددأ يف تدأليف تفسدددديره وقدد أبدان عن ذلدك يف  السددددبدب الرابع واألهم:

ومبينو علدل كدل مدذهدب "بدل قليدل قولده: وكمدا مر معندا ق  -¬-مقددمدة تفسدددديره فكدان ممدا قدال  

بأوجز ما أمكن من اإليجاز يف ذلك، وأخصدر من مذاهبهم، وموضدحو الصدحيح لدينا من ذلك،  

، فأبان منذ الوهلة األولى لتأليفه أن من أسددباب تأليفه لهذا الكنز "ما أمكن من االختصددار فيه

عن مآخذ األقوال الرديئة فيه،   العظيم إيضدداح صددحيح األقوال من ضددعيفها يف التفسددير والكف

نأتي على شددديء منها سدددواء يف دراسدددته أو عند ولقد جاء كتاب الطبري مليًئا بهذه األمثلة وسددد 

 الحاجة إلى مقارنة أقوال حيره من المفسرين.

هذه األسدباب وحيرها والتي ليس هذا موضدع بسدطها والكالم حولها هي التي جعلت من 

ه الكثير ممن جاء بعده من المفسدددرين، ويكفينا هنا اإلشدددارة إلى جامع البيان نموذجا يحتذي ب

حسددن "ا دائرة يف األصددل على كلمتين هما:  أشددهرها، وأهمها، وهذه األسددباب أو حيرها كله

، وأما بالنسددبة إلى ما قصدددناه من خالل هذا المبحث وحتى يتضددح لنا "فيهواإلبداع   التأليف،

ا البد لنا من ضددرب أمثلة حية يظهر فيها حقيقة تكييف عريقة الطبري يف النقد ونسددتشددف كيانه

تناهية تماثل انعكاس األجسدددام على هذه الطريقة وينطبق عليها وصدددفنا لها بدقة ومصدددداقية م

 الصور.

 الطربي مبا خيالف املنقول واملعقولالنقد عند اإلمام 

، بعد أن ذكر [1]البقرة: (ٱٻ)قال الطبري يف أول تفسدير سدورة البقرة عند قوله تعالى:  

 فيها أحد عشر قوال يف تأويلها ثم أعقبها بالتحليل والتوجيه قائال:
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قدالده سددددائر ، ومدا  والصددددواب يف تدأويدل ذلدك عنددي أن كدل حرف منده يحوي مدا قدالده الربيع"

سوى ما ذكرت من القول عمن ذكرت عنه من أهل العربية: أنه كان يوجه   -المفسرين حيره فيه  

ذكر مدا ذكر منده يف مفداتيح السددددور، عن ذكر تتمدة بد  أنده حروف هجداء، اسددددتغنيتدأويدل ذلدك إلى 

الثمانية والعشددرين حرفا من حروف المعجم، بتأويل: أن هذه الحروف ذلك الكتاب مجموعة 

فإنه قول خطأ فاسددد، لخروجه عن أقوال جميع الصددحابة والتابعين ومن بعدهم   -ريب فيه ال  

 .لتأويلمن الخالفين من أهل التفسير وا

شهادة الحجة عليه بالخطأ مع إبطال قائل ذلك قوله الذي حكيناه   هفكفى داللة على خطئ

فوع كدل واحدد منهمدا بقولده مرة إنده مر -الكتداب( ذلدك ) إذ صددددار إلى البيدان عن رفع -عنده 

هددى : )ومرة بقولده (ال ريدب فيده: )نده مرفوع بدالراجع من ذكره يف قولدهإبصدددداحبده، ومرة أخرى 

، وخروج من القول الدذي ادعداه (ذلدك الكتداب)  رافعدة  (ألم) وذلدك ترك منده لقولده: إن(،  نللمتقي

 وأن تأويل ذلك: هذه الحروف ذلك الكتاب. (ألم ذلك الكتاب) يف تأويل

فدإن قدال لندا قدائدل: وكيف يجوز أن يكون حرف واحدد شددددامال الدداللدة على معدان كثيرة 

قولهم تشددددتمدل على معدان كثيرة مختلفدة، ك قيدل: كمدا جداز أن تكون كلمدة واحددة مختلفدة 

وللددين  ،يع هلل: أمدةوللرجدل المتعبدد المط، وللحين من الزمدان: أمدة ، للجمداعدة من النداس: أمدة 

وللسددددلطدان والطداعدة: دين، وللتدذلدل: دين،  ،وكقولهم للجزاء والقصدددداص: دين ،والملدة: أمدة

مما يكون من الكالم بلفظ   - وللحسدداب: دين يف أشددباه لذلك كثيرة يطول الكتاب بإحصددائها

 (،ألمص)، و (ألر)و  (ألم) وكدذلدك قول اهلل جدل ثنداؤه: ،واحدد، وهو مشددددتمدل على معدان كثيرة

وما أشددبه ذلك من حروف المعجم التي هي فواتح أوائل السددور كل حرف منها دال على معان 

 

ن هذه األحرف من التسدعة والعشدرين حرًفا دارت فيها األلسدن كلها ليس ( وقول الربيع وهو ابن أنس هو: أ1)

منهدا حرف إال وهو مفتداح اسددددم من أسددددمدائه، وليس منهدا حرف إال وهو يف آالئه وبالئه، وليس منهدا حرف إال 

 ( .1/208ر: جامع البيان وهو يف مدة قوم وآجالهم. )ينظ
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تي ذكرناها وصددفاته ما قاله المفسددرون من األقوال ال ¸  شددتى، شددامل جميعها من أسددماء اهلل

 ."ر كما قاله من قال ذلكعنهم وهن مع ذلك، فواتح السو

عداليدة يف الددقدة واإلنصدددداف وتحري الصددددواب من وقدد الحظندا من المثدال السددددابق عريقدة 

مع تفسدير هذه اآلية من أول سدورة البقرة، ويمكننا تقسديم ذلك  ¬  األقوال سدأرتبها كما فعل

 ين:المنهر التفسيري يف النقد إلى مرحلت

   مرحلة التحليل"يمكننا االصطالح عليها باسم". 

  مرحلة النقد والتقويم واالختيار"سمى يمكننا أن نطلق عليها م" . 

 المرحلة األولى: )التحليل والتحرير(

بذكر أقوال المفسدددرين يف تأويل األحرف  ¬  من خالل المثال السدددابق فقد قام الطبري  أوال:

 واستيفائها.مقطعة من أوائل سور القرآن الكريم ال

دقيقدا يف ذكره األقوال حيدث إنه لم يكتف بذكر األقوال مرسددددلدة بل عزا  ¬  كان الطبري  ثانيدا:

 بإسناده.كل قول إلى قائله 

حاول الطبري بشددكل أو بآخر جمع جميع األقوال يف اآلية المذكورة وقد ذكر أحد عشددر  ثالثا:

 قواًل يف اآلية.

بعدد أن ذكر األقوال بعزوهدا إلى قدائليهدا، وهدذا األمر حدايدة يف األمداندة  -¬-قدام الطبري  ا:بعد را

فعدل مدا يددل على  -¬-العلميدة وكدان من الممكن أن يكتفي بدذكر مثدل هدذا األمر إال أنده 

صددد  تحريه للصددواب وعلبه للجواب، بل فا  مرحلة األمانة المجردة يف النقل إلى األمانة يف 

ذلدك أنده قدام بتوجيده كدل قول من تلكم األقوال وحملده على محملده  والتعبير والتبرير التوجيده 

ولكدل قول من األقوال التي قدالهدا الدذين "  الحسددددن منده، فقدد قدال بعدد أن ذكر كدل تلدك األقوال:
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، اسدم من أسدماء القرآن، فلقولهم "ألم" قالوا:  فأما الذين،  وصدفنا قولهم يف ذلك، وجه معروف

 لى آخر ما ذكر.إ "....أحدهما ذلك وجهان:

ثم أخذ يوجه هذه األقوال كلها ويبين وجه الصدددواب فيها حتى انتهى إلى آخرها، وليس 

كلهدا ولكنده أراد بيدان وجهدة قول أصددددحدابهدا بهدذه األقوال، وإال فدإن   يصددددححهدامعنى ذلدك أنده 

قه األلفاظ الدالة على كالمه لم يخل من نقد لهم مباشدر وحير مباشدر ، فأما المباشدر فهو يف إعال

االمتعدا  أو االعترا  مثدل قولده : )زعموا( أو )يزعمون( وأمدا حير المبداشددددر فبدذكره لتعددد 

ف القدائلين بهدا على تدأولين أو أكثر ومثدال ذلدك مدا ذكره عندد توجيده األقوال واختالفهدا واختال

، لك من المعاين دون ما خالف ذقول القائلين: بأن ألم )وأخواتها( من حروف حسددداب الجمل  

فإنهم قالوا: ال نعرف للحروف المقطعة معنى يفهم سدوى حسداب الجمل، وسدوى تهجي قول 

 ."ألم" القائل:

فلمدا كان  ،اعب اهلل جل ثنداؤه عبداده إال بمدا يفهمونه ويعقلونه عندهوقالوا: حير جائز أن يخد 

جهين اللدذين ذكرندا ال يعقدل لهدا وجده توجده إليده، إال أحدد الو "ألم": وكدان قولده ،ذلدك كدذلدك

صددددح وثبدت أنده مراد بده الوجده الثداين،  -  "ألم"ن مراد بهدا تهجيفبطدل أحدد وجهيده، وهو أن يكو

، "ذلدك الكتداب"ال يجوز أن يليده من الكالم "ألم"ائدل:وهو حسدددداب الجمدل  ألن قول القد 

واحتجوا ، "ذلددك الكتدداب""ألم"السددددتحددالددة معنى الكالم وخروجدده عن المعقول إن ولي

 .çأ "....لقولهم
 : وذكر حديثا ضعيًفا يستدل به أصحاب هذا القول فيما ذهبوا إليه .

بقوله:  تلك الخطوات السددابقة بذكر القول الصددواب يف تفسددير اآلية ¬  ثم أعقب  خامسددا:

 

 . 1/211السابق  ( ينظر: المصدر1)

 . 1/214( ينظر: جامع البيان 2)
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، ومدا قدالده سددددائر والصددددواب يف تدأويدل ذلدك عنددي: أن كدل حرف منده يحوي مدا قدالده الربيع"

 .  "..المفسرين حيره فيه

 المرحلة الثاين: )النقد والتقويم واالختيار(

التحليددل والتي يبين فيهددا الطبري األقوال بعددد المرحلددة السدددددابقددة والتي أسددددميندداهدا مرحلددة 

والمدذاهدب التفسدددديريدة يف اآليدة وذكر توجيههدا وأدلدة كدل فريق ووجده األقوال التي دعتهم لتبني 

مدا لحظده على األقوال األخرى ويحرص فيده  تلدك األقوال، ومن ثم يختدار هو قواًل يتجندب فيده

بهدذا حدالبدا بدل عقدب ذلدك كلده بدأهم عدادة على جمع شددددتدات تلكم األقوال المرويدة، وال يكتفي  

مرحلدة وهي مرحلدة النقدد والتقويم وبيدان دقيق أحالل المفسددددرين، وهندا تحدديددا يدأتي دور 

، وقد اتخذ فيها كما يف المرحلة المرحلة الثانية من مراحل المدرسدة الطبرية يف النقد التفسديري

 األولى عدة خطوات يمكن إجمالها بالتالي:

لمخدالف بمختلف العبدارات الددالدة عليده فتدارة يقول: فداسددددد وتدارة خطدأ بيدان بطالن القول ا - أ

وهكذا.وتارة باعل 

بيان سبب بطالن هذا القول وذكر تلك األسباب ومن تلكم األسباب التي ذكرها: -ب

 لصحابة .خروجه عن أقوال ا .1

 التابعين.خروجه عن أقوال  .2

التفسير.خروجه عن أقوال أصحاب الفن أهل  .3

 

( والربيع هذا هو الربيع بن أنس البكري الحنفي البصددري، صدددو  روى له أصددحاب السددنن األربعة تويف 1)

أن هذه األحرف من التسعة والعشرين حرًفا دارت فيها  "والقول الذي اختاره هو    دددد ه 139  :وقيل ، دددد ه 140

 وهو يف آالئه وبالئه، وليس رف إال وهو مفتاح اسدم من أسدمائه، وليس منها حرف إالاأللسدن كلها ليس منها ح

 ( 1/208.)انظر جامع البيان "منها حرف إال وهو يف مدة قوم وآجالهم
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 المخالفة.بيان ما يلزم منه كل قول من هذه األقوال  .4

إذا ومن خالل ما سبق يتبين لنا أن اإلمام الطبري يخطو قبل نقده لتفسير هذه اآلية خمس 

، والتي يجب أن تؤخذ بعين خطوات كل خطوة منها تعد مدرسدددة يف علم أصدددول النقد وأعره

وتدرس على أنها من أسددس النقد أو على أسدداس كونها من مقدمات النقد التي يجب االعتبار  

أن يدأخدذهدا النداقدد بعين االعتبدار، وهدذه الخطوات التي اتخدذهدا الطبري لهدا محداسددددن محمودة 

رين وسدنرى أن األثر سديأتي ذكرها يف حديثنا حول أثر الطبري على حيره من المفسدرين المعاصد 

ار على مثل هذه الطريقة زاد من زاد ونقص من نقص، إذا فخالصدة ما حيره من المفسدرين قد سد 

 يمكننا أن نقول من أنه زبدة منهجية الطبري يف النقد على الترتيب التصاعدي:

 اآلية.سرد األقوال يف تفسير  (1

 عزو األقوال إلى أصحابها. (2

 وعه نقليا كان أو عقليا.بيان وجه كل قول أو دليله مهما كان ن (3

 األقوال مع بيان السبب الموجب لذلك.ترجيح أحد  (4

 عند القول بها وما يلزم منها. األخرىاإلشكاالت على األقوال  إيراد (5

قدد يسددددير إلى محداولدة الجمع بين األقوال أو بين قولين وإنزال ذلدك منزلدة المتفق عليده،  (6

وحكاية قول

الصريح، إال أنه ل  قول الجمهور النص الصحيح، أو العقالمفسرين على أنه إجماع متى وافق 

يف الحقيقدة وعندد التحقيق ال يكون إجمداعدا، فينتبده إلى مدا يحكيده يف هدذا البداب على أنده من 

اإلجمداع وليس األمر كدذلدك، وليس معنى ذلدك أن يرد كدل مدا يحكيده من اإلجمداع هدذا حير 

 اية اإلجماع.مراد بل المقصود التنبيه على ما عنده يف باب حك
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أن يصدددددر   -الدذي ليس هو إجمداع على الحقيقدة-التفريق أنده يقول يف مثدل هدذا النوع وميزة هدذا  

بعبدارة )إجمداع الحجدة منهم( ويدذكر قبلده الخالف، وأمدا حيره فيدذكر اإلجمداع دون ذكر هدذه 

 العبارة حالبا بحسب ما استقرأت مع عدم ذكره لوجود خالف.
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 رابعاملبحث ال

 خرىعلى التفاسري األه النقدي أثر منهج 

 لقد كان البن جرير الطبري التأثير البالغ والواضدح إن صدح التعبير على كثير من المفسدرين

ويمكن أن نعددُه األب الروحي أو العلمي لجميع المفسددددرين إن صددددح التعبير، ولعلي ال أكون 

ه ونقل عنه إما اسددتفاد منإال وقد    مجازفا إذا قلت: إنه ال يعرف تفسددير كتب بعد عهد ابن جرير

نصددا أو معنى وهذا ال ينكره إال مكابر وال ينفيه إال معاند، وسددبب ذلك واهلل أعلم أن ابن جرير 

التفسدير المأثور النقلي والتفسدير بالرأي العقلي، أما على صدعيد التفسدير   قد جمع يف تفسديره بين

 من أتى بعده عالة عليه.وهذا ما جعل جميع  المأثور فإنه قد نقل التفسير لمن بعده بأسانيده

السدنة، فأقول إن  دواوينوقد يقول قائل: يمكن للمفسدر االقتصدار على ما هو موجود يف  

مثدل هدذا ال يويف بدالغر  فدإن من الروايدات مدا النجدده إال عندد الطبري يف تفسدددديره ويرويهدا 

جهة بيان مخرجها فيعرف   بأسدددانيد صدددحاح، وحتى التي تروى بأسدددانيد ضدددعيفة لها فائدة من

أو عن حيره   -رضددي اهلل عنهما–مصدددر ضددعفها ويجتنب، ولذلك نجده يروي عن ابن عباس  

من الصدددحابة أكثر من رواية يف تفسدددير اآلية الواحدة لكثرة ما ُنقل يف تفسددديرها، وهذه الطريقة 

 حفظت لنا اختالف الصدر األول من المفسرين يف التفسير.

القرآن قد اعتمد على ما نقله الطبري فهذا الزمخشري الذي ال   فسر فنجد أن حالب من 

يصرح بنقله يف مواضع عن الطبري كما اتضح لي من تتبعه، فنجده يورد األقوال يف التفسير وعند  

تفحصها أو تتبعها نجدها مما ساقه الطبري يف تفسيره إال أن الزمخشري يحكيه دون زمام أو  

ِ فمثال يف تفسير قوله تعالى: ) ه،  خطام، ودون إشارة إلى مصدر  ذ ِ َٰتِ َما ِِف    ّلل  َمََٰو ۡرِض  َوَما ِِف    ٱلسذ
َ
  ٱۡۡل

ۡو ُُتُۡفوُه ُُيَاِسۡبُكم بِهِ 
َ
نُفِسُكۡم أ

َ
ْ َما ِِفٓ أ ه ِإَون ُتۡبُدوا ُ ۗۡ   ٱّللذ ُ  َمن يََشآُء ِ َفَيۡغفُِر لَِمن يََشآُء َويَُعذ 

ُ وَ  ءٖ قَِدير   ٱّللذ ِ ََشۡ
َٰ ُك   . [ 284 :بقر]ال  (لََعَ

 

وعن عبد اهلل بن عمر رضى اهلل عنهما أنه تالها فقال: لئن آخذنا اهلل بهذا  قال الزمخشري:  

يغفر اهلل ألبى عبد الرحمن، قد   كر البن عباس فقال: فُذ ، لنهلكن، ثم بكى حتى سمع نشيجه
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،  (1) [286]البقر : ( ۇۇۆۆۈۈ) : وجد المسلمون منها مثل ما وجد فنزل

حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد  ابن جرير يف تفسيره بإسناده قائال:    وهذه الرواية أوردها 

 ڌ ڍ ڇڇڇڍ):الرزا  قال، أخبرنا معمر قال، سمعُت الزهري يقول يف قوله

ث به أنفسنا! فبكى حتى ُسمع  ،  (ڌ قال: قرأها ابن عمر فبكى وقال: إنا لمؤاخذون بما نحدِّ

ذكر ذلك له، فقال: َرحم اهلل ابن ُعمر! لقد َوَجد  نده فأتى ابن عباس فنشيجه، فقام رجل من ع

 ۉ ۅ ۋۅ ۇۇۆۆۈۈٴۇۋ) :المسلمون نحًوا مما َوجَد، حتى نزلت

 .[286]البقرة: ( ۉ

وهذا مما أخذه الزمخشدددري عنه دون عزو إليه هذا مع تقدم الزمخشدددري نوعا ما بقرون 

البن جرير وحيره يف عدة على حيره، مع اختالف منهجه عن الطبري يف أصدول التفسدير ومفارقته  

االعتقداد وحيرهدا من المسددددائدل، فدإذا كدان هدذا هو حدال من خدالفده فكيف بمن وافقده يف أصددددولده 

ه يف علم التفسددير ! ال شددك أنه أكثر تشددبها ونقال واسددتفادة وتقليدا، بل إنني وقواعده ومنطلقات

هو عندد الطبري لم أجدد يف حدد علمي من المفسددددرين من يعزو قوال معتددا بده يف التفسددددير إال و 

 حكايته وروايته!.

ن تأثُّر المتأخرين من المفسرين لما يذهب  وما يهمنا يف هذا المقام هو بسط وبيان صوٍر م 

ليده ابن جرير من النقدد والتقويم واالختيدار، واسددددتعدانتهم بمدا يورده يف تفسدددديره من روايدات إ

 ر، فمن تلكم الصور ههنا أيضا:يف التفسي الرديئةوحجر وبراهين نقلية وعقلية يف رد األقوال 

هو وشيخه محمد عبده من كالم ابن جرير يف   -¬-ما استند إليه محمد رشيد رضا 

 

 .1/330( ينظر الكشاف للزمخشري 1)

 . 6/107( ينظر: جامع البيان 2)
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ه قَاَل   ۥَم َربُّهُ ۧ إِبَََِٰٰۡه   ٱۡبَتَلَٰٓ ِإَوذِ  : ) - تعالى-لقوله    ر البعض  التعقيب على تفسي  ُهنذ َتمذ
َ
بَِكلَِمَٰٖت فَأ

اه  ِيذِتۖ قَاَل ََل َيَناُل َعۡهِدي إِّن ِ َجاِعلَُك لِلنذاِس إَِماما لِِمّيَ قَاَل َوِمن ُذر  َٰ على   [124]البقر :( ٱلظذ

أن المقصد الخصال العشر التي من الفطرة وهذا حكاه الجالل يف تفسيره ، وهذا األمر لم ير   

إن هذا من الجراءة الغريبة على  "للشي  محمد عبده فكان من ضمن استدراكه عليه قوله: 

ا، وأي  ؤ ليتخذوا دينهم هز ال شك عندي يف أن هذا مما أدخله اليهود على المسلمينالقرآن، و 

ابتلى نبيا من أجل األنبياء بمثل هذه األمور،   - تعالى  - فة أشد من سخافة من يقول: إن اهلل  سخا

وأثنى عليه بإتمامها، وجعل ذلك كالتمهيد لجعله إماما للناس وأصال لشجرة النبوة، وإن هذه 

لو كلف بها صبي مميز لسهل عليه إتمامها ولم يعد ذلك منه أمرا عظيما  والحق أن  الخصال 

 .به وال ينبغي تعيين المراد به إال بنص عن المعصوم  - تعالى  - هذا يؤخذ كما أخبر اهلل  مثل

فدأرسددددل إليده من ينتقدده يف هدذا االختيدار مخبرا لده أن هدذا المعنى مروي عن ابن عبداس 

 -فكتبت إليه  "شددي  وأحال رده على الشددي  محمد رشدديد رضددا الذي قال:  فاشددتد عليه نكير ال

كتابا لطيفا كان مما قلته فيه على ما أتذكر: إننا لم نر أحدا من المفسرين وال   -وكان صديقا لي  

من أئمة العلماء التزم موافقة ابن عباس يف كل ما يروى عنه، وإن صدددح سدددنده عنده، فكيف إذا 

ي  محمد عبده: إنه يجل ابن عباس عن هذه الرواية وال يصددقها، ولما لم يصدح  وقد قال الشد 

شبهة أو الطعن يف أي عالم بأنه خالف فالنا الصحابي أو اإلمام فالنا مما يروج كانت مثل هذه ال

هنا ما قاله شددي  المفسددرين ابن جرير الطبري بعد ذكر رواياته المختلفة   يف سددو  العوام، نذكر

 -رحمه اهلل – عن ابن عباس وحيره من مفسري السلف ونقله عنه ابن كثير  يف تفسير )الكلمات(

 :مقرا له

إنه يجوز أن يكون المراد بالكلمات جميع ما ذكر،   قال أبو جعفر بن جرير ما حاصدددله:"

 

ك الحر، وقيل: المضددمضددة واالسددتنشددا  قيل: هي مناسدد  "( ويقصددد بذلك الجالل إذ يقول يف تفسدديره:  1)

)تفسدير "ارب وفر  الشدعر وقلم األظفار ونتف اإلبط وحلق العانة والختان واالسدتنجاء  والسدواك وقص الشد 

 (.26الجاللين ص
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وجائز أن يكون بعض ذلك، وال يجوز الجزم بشدديء منها أنه المراد على التعيين إال بحديث أو 

ح يف ذلدك خبر بنقدل الواحدد وال بنقدل الجمداعدة الدذي يجدب التسددددليم إجمداع، )قدال(: ولم يصدددد 

وهو عين ما ذهب إليه شدديخنا وهذه الحجة يدلي بها ابن جرير يف مواضددع كثيرة ،  راد منه  لهالم

 ."من تفسيره وهي الحق

فكما نرى هنا أن رشددديد رضدددا يسدددتعين بما يفسدددر به ابن جرير على رد قول حيره مع أنه 

حدثنا الحسن "يف تفسديره:   ¬  عباس والذي رواه هو ابن جرير نفسده  إذ يقول  منقول عن ابن

 ، عن أبيه، عن ابن عباس:عاووسأخبرنا معمر، عن ابن    :أخبرنا عبد الرزا  قال  :بن يحيى قال

هُ ۧ إِبَََِٰٰۡه  ٱۡبَتَلَٰٓ ِإَوذِ ) تٖ  ۥَم َربُِّ َٰ  قدال، ابتاله اهلل بدالطهدارة: خمس يف الرأس، وخمس يف بَِكلِِمَ

اك، وفر  الرأس، ويف الجسدد. يف الرأس: قص الشدارب، والمضدمضدة، واالسدتنشدا ، والسدو

الجسددددد: تقليم األظفدار، وحلق العداندة، والختدان، ونتف اإلبط، وحسددددل أثر الغدائط والبول 

 ."بالماء

 

 . 1/374( ينظر: تفسير القرآن الحكيم 1)

لم نر أحددا من فكيف يقول محمدد رشدددديدد رضددددا: إنندا  صددددحيحدة،، وهدذه الروايدة 2/9( ينظر: جدامع البيدان 2)

المفسدرين وال من أئمة العلماء التزم موافقة ابن عباس يف كل ما يروى عنه، وإن صدح سدنده عنده، فكيف إذا لم 

وهذا "يصددح ! وهذه الرواية صددحيحه صددححها العالمة المحقق أحمد شدداكر وقال يف تحقيقه لجامع البيان: 

ا،  / 1 بهذا اإلسدناد، وكذلك رواه أبو جعفر يف التاري  الصدنعاين   عبد الرزا وهو يف تفسدير اإلسدناد صدحيح أيضدً

عن أبيه، به.   عاووس، من عريق ابن 266: 2، من تفسدير عبد الرزا  بهذا اإلسدناد، وكذلك رواه الحاكم 144

، 1/301ر  ، ووافقه الذهبي، وذكره ابن كثي"هذا حديث صددحيح على شددرل الشدديخين، ولم يخرجاه"وقال: 

، وزاد نسدددبته إلى عبد بن حميد، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، والبيهقي يف 111/ 1وكذلك ذكره السددديوعي  

ولم  "، فال أدري لم أشدار رشديد رضدا إلى ضدعفه، ولعل الذي دفع رشديد رضدا لذلك قول الطبري:هددددد ا"سدننه

 فظن "التي يجب التسدليم لما نقلته.  يصدح يف شديء من ذلك خبر عن الرسدول بنقل الواحد، وال بنقل الجماعة

 عدم وأما أعلم،  واهلل عليه  األمر فاشددتبه ‘النبي عن  صددح فيما الطبري ومقصددود عباس ابن عن يصددح لم أنه

 تعدد  هو ‘ النبي عن أخذه  أنه ويحتمل صددحابي  وهو  به األخذ  أو عباس ابن  ذكره الذي بالمعنى  جرير ابن  جزم
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إال أنه لم يكن يسدددلم لكل ما يقوله أو يرويه، ففي ذكر قصدددة يوسدددف وذكر الروايات يف 

المفسددرين يذهب إلى القول  السددجن نقل عن ابن جرير رواية جعلت كثيًرا من  سددبب مكوثه يف

إنهم ما قالوا هذا إال ألنهم رووا فيها حديثا مرفوعا "بها وقد أخرجها الطبري. قال رشيد رضا:  

على قلة جرأة الرواة على األحاديث المرفوعة المسدددندة يف التفسدددير، وهو ما أخرجه ابن جرير 

براهيم بن يزيد عن عمرو ر اآلية عن سدفيان بن وكيع عن عمرو بن محمد عن إالطبري يف تفسدي

لو لم يقل يوسدف الكلمة التي ": ‘  بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا قال: قال النبي

 . "قال ما لبث يف السجن عول ما لبث حيث يبتغي الفرج من عند حير اهلل

ونقول: إن هدذا الحدديدث بداعدل، قدال "قدائال: ثم بعدد أن ذكر هدذه الروايدة بين بطالنهدا 

ابن كثير: وهذا الحديث ضدعيف جدا   سدفيان بن وكيع ضدعيف ، وإبراهيم بن يزيد هو   الحافظ

الجوزي أضددددعف منده أيضددددا، وقدد روي من الحسددددن وقتدادة مرسددددال عن كدل منهمدا، وهدذه 

، وعليه "هلل أعلمالمرسدالت ههنا ال تقبل لو قبل المرسدل من حيث هو يف حير هذا الموعن وا

ر ابن جرير واضددح على رشدديد رضددا كأحد المفسددرين وهذا التأثير فنسددتطيع أن نقول بأن تأثي

بطبيعة الحال يمكن وصددفه بالتأثير اإليجابي  إذ إنه يأخذ مما قاله مع النظر وليس بإمرار كل ما 

 يرويه أو يحكيه الطبري .

بداديس الدذي صددددرح يف مقددمدة تفسدددديره  وممن تدأثر بمنهجيدة الطبري من المتدأخرين ابنُ 

، الدذي يمتداز (ابن جرير الطبري)تندا فيمدا نرجع إليده من كتدب األئمدة تفسددددير وعمدد"بقولده: 

بالتفاسددير النقلية السددلفية، وبأسددلوبه الترسددلي البليغ يف بيان معنى اآليات القرآنية، وبترجيحاته 

 

يذه على المعنى المراد فهذا سددبب عدم نفسدده أكثر من قول وقد اختلف تالم عباس ابن عن  روي فقد  الروايات

 ترجيح قول دون آخر .

 .12/260( ينظر: تفسير القرآن الحكيم 1)
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يكن ينقل منه المعنى صدراحة، بل يذكر إال أن ابن باديس لم   "ألولى األقوال عنده بالصدواب

ون عزوه ألحددد إال أننددا عندددمددا نتتبع أقوال ابن بدداديس نجدددهددا بعينهددا عنددد الطبري المعنى د

 .بأسانيدها

وأمدا تدأثره بدابن جرير فهو محددود يف جداندب حكدايدة األقوال دون توسددددع ودون حيرهدا من 

بن بداديس ينقدل أقوال الطبري يف نقدد األمور التي يدذكرهدا الطبري كدالنقدد والتوجيده، فلم يكن ا

كان يرد على مخالفيه بما حباه اهلل من علم وفهم، وال يعني هذا عدم اسدددتفادته منه، بل حيره بل 

 ،"وبترجيحاته ألولى األقوال عنده بالصددواب"يدلنا على ذلك قوله السددابق يف مقدمة تفسدديره:  

كر الطبري فيهدا أولى األقوال عندده فبين أنده اعلع على تلكم الترجيحدات والتي عدادة مدا يدذ

 .بالصواب

سددبب إعراضدده عن األقوال األخرى يف اآلية، فدل ذلك على   لمواضددعبين يف بعض اقد و 

تأثره به، إال أن ابن باديس قد أوتي شدددخصدددية قوية مسدددتقلة تنحو به إلى عدم التقليد ومن تأمل 

علم معنى  "قوال عنده بالصدوابوبترجيحاته ألولى األ"عبارته السدابقة يف ترجيحات الطبري:  

إن حدالدب مدا ينقدل من روايدات الطبري إنمدا يدأخدذ مدا صددددح فقط دون حيره من مدا أقول، حتى 

 الجميع.الضعيف على عريقة ابن كثير رحم اهلل 

وممن تأثر بالطبري كذلك صدداحبنا ابن عاشددور الذي ذكر كما سدديأتي يف مقدمة التحرير 

يرة اختالفدا وقدد اختلفدت أقوالهم يف معداين آيدات كث": -¬- تدأثري بدابن جرير فقدال والتنوير

ينبئ إنبداًء واضددددحدا بدأنهم إنمدا تدأولوا تلدك اآليدات من أفهدامهم كمدا يعلمده من لده علم بدأقوالهم، 

وهي ثابتة يف )جامع البيان( ونظرائه، وقد التزم الطبري يف تفسدديره أن يقتصددر على ما هو مروي 

منهدا وترجيح  ال يلبدث يف كدل آيدة أن يتلخص ذلدك إلى اختيدارهعن الصددددحدابدة والتدابعين، لكنده 

بعضها على بعض بشواهد من كالم العرب، وحسبه بذلك تجاوزا لما حدده من االقتصار على 

 

 . 41/ 1( ينظر: مقدمة تفسيره 1)
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 . التفسير بالمأثور وذلك عريق ليس بنهر 

وقد سدبقه إليه بقي بن مخلد ولم نقف على تفسديره، وشداكل الطبري فيه معاصدروه، مثل 

يحبسدوا أنفسدهم يف تفسدير القرآن على ما   لم حاتم وابن مردويه والحاكم، فلله در الذينابن أبي  

هو مدأثور مثدل الفراء وأبي عبيددة من األولين والزجداج والرمداين ممن بعددهم، ثم الدذين سددددلكوا 

 ."عريقهم مثل الزمخشري وابن عطية

وقفة مهمة:

يخرج عن أقوال الصددحابة والسددلف ال سدديما   ال أوافق ابن عاشددور فيما ادعاه من أن الطبري قد

أئمة التفسددددير، وأزعم أنه ال يعرف له قول خرج فيه عما ينقل يف تفسدددديره عن أقوال الصددددحابة 

 عدة أوجه مجملة: منوالتابعين وبيان ذلك 

 وأئمة التفسير . € والصحابة ‘ ابن جرير يروي كل ما وقع له بإسناد عن النبي 

فدإنده يدذهدب إليده دون االلتفدات إلى  ‘ جرير قوال فيده حدديدث ثدابدت عن النبي إذا وجدد ابن  

حيره بعكس من ذكرهم ابن عداشددددور والدذين قدد يرجحون مدا وافق المدذهدب العقددي أو الفقهي 

 كالزمخشري وحيره.

وان: )ذكر بعض األخبدار التي ُرويدت بدالنهي أن ابن جرير عقدد فصددددال يف مقددمدة كتدابتده بعن  

أي(عن الق  يف تأويل القرآن بالرف
وحسدددبه بذلك "، فكيف يقول ابن عاشدددور بعد ذلك عنه:  ول 

!، ثم حبذا لو "تجاوًزا لما حدده من االقتصدددار على التفسدددير بالمأثور وذلك عريق ليس بنهر 

 ضرب مثاال يوضح فيه مقصوده وال أظنه يجد شيئا .

ليت ابن عاشدور قرأه جيدا ووعاه قبل أن يحكي  كالًما عظيًما له  ذكر الطبري يف مقدمته  

 ما قال، وبين يف كالمه أن التفسير على ثالثة أوجه:

 

 .1/33( ينظر: التحرير والتنوير 1)

 .1/77( ينظر: جامع البيان 2)

 .1/92( ينظر: مقدمة جامع البيان 3)
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 ما استأثر اهلل بعلمه ولم يطلع عليه أحد من خلقه . 

 . ‘ ما ال سبيل إلى معرفته إال ببيان رسول اهلل 
 نزل القرآن بلغتهم.ما يعلم من كالم العرب الذي  

وهذه الثدالثدة هي التي عليهدا مدار الكالم الذي ذكره ابن عاشددددور وليتده تثبدت ممدا قال قبل  

مقدمته حتى يعلم   أن ينقم على ابن جرير ويظهره بمظهر المتناقض وسدددأنقل كالم ابن جرير يف

 .-رحم اهلل الجميع– ابن عاشور على الطبري حلط

فأحقُّ المفسدددرين "مختصدددرة:  لك  التي نقلتها    الثةالثبعد أن نقل األوجه   -¬-يقول  

لم َتأويله للعباد السدبيُل   -بإصدابة الحق   ل   -يف تأويل  القرآن الذي إلى ع  أوضدُحهم ُحجة فيما تأوا

ر، مما كان تأويله إلى رسدول اهلل   الثابتة   -‘-دون سدائر أمته من أخبار رسدول اهلل   -‘-وفسدف

ا من جهة النقل المسدت د فيه من  عنه: إمف ا من جهة فيض، فيما ُوج  ذلك عنه النقُل المستفيض، وإمف

الداللة المنصوبة على   نقل العدول األثبات، فيما لم يكن فيه عنه النفقُل المسدتفيض، أو من جهة

هم برهاًنا   ا   -صدحته  وأصدحُّ فيما ترَجم وبيان من ذلك مَما كان ُمدرًكا علُمه من جهة اللسدان: إما

ا  بالشدواهد من   من منطقهم ولغاتهم المسدتفيضدة المعروفة، كائنًا من كان أشدعارهم السدائرة، وإما

ر، بعد أن ال يكون خارًجا تأويُله وتفسددديره ما تأول وفسدددر من ذلك، عن  ل والمفسدددِّ ذلك المتأوِّ

 ."أقوال السلف من الصحابة واألئمة، والخلف من التابعين وعلماء األمة

مواعأة ما قاله السددلف يف التفسددير ليس بخارج إلى موافقة أو  فقد بين أن ذلك كله راجع  

عنهم وهدذا بطبيعدة الحدال على العكس ممدا يدذكره الزمخشددددري وأصددددحداب اللغدة الدذين ربمدا 

خالفوا المنقول بحجة اختالف ما روي عن السدلف فابن جرير يذكر األقوال ويرجح بينها على 

من األحوال بمعنى أنده  م األقوال بحدالال يخرج عن تلك ، وهو..ال  .ضددددوء اللغدة والشددددعر

يوظف اللغدة وملحقداتهدا يف الترجيح بين أقوال السددددلف يف ذلدك كلده مع التفريق بين مدا ينقلده 

 

 . 1/93(مقدمة تفسير الطبري 1)
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، فبدان حلط ابن عداشددددور الطبري وحيره ممدا ينقدل مدا ال وجده لده كدالواقددي والثعلبي وحيرهمدا

حدد أن يدأتي بمثدال ى مدا اسددددتطداع أفيمدا نسددددبده من تنداقض البن جرير وبدان الخطدأ يف كالمده، ومت

 .يوافق ما ذهب إليه ابن عاشور وأعلقه عن ابن جرير فعلى الرأس والعين وال أظنه يجد

وبعيدًدا عمدا ذكره عن الطبري فدأقول إن ابن عداشددددور قدد بدان تدأثره بمنهجيدة ابن جرير يف 

يات قل مئات الرواالنقد ، وهذا واضدددح لمن تأمل بالنظر تفسددديره )التحرير والتنوير( من جهة ن

َها   التي يرويها ابن جرير يف التفسدير ففي قوله تعالى يُّ
َ
َٰٓأ ِينَ   يَ َجٖل   ٱَّلذ

َ
َءاَمُنٓواْ إَِذا تََدايَنُتم بَِديٍۡن إََِلَٰٓ أ

َسّم ا فَ  ، نقل ابن عاشور قولين عن العلماء من قال باالستحباب وهم [282]البقرة:  ٱۡكُتُبوُهۚٗ مُّ

بدالوجوب وهم بعض المفسددددرين والفقهداء من التدابعين والظداهريدة  جهور العلمداء ، ومن قدال

 والطبري، ثم سا  أوجه قول كل فريق بما قال ثم رجح ما قاله الطبري قائال:

واألرجح أن األمر للوجوب فدإنده األصددددل يف األمر، وقدد تدأكدد بهدذه المؤكددات، وأن "

- اقدين كما سديأتي  عاآلية رخصدة خاصدة بحالة االئتمان بين المت  (ڀ ڀ ٺ ٺ)قوله: 

أراد من األمدة   -تعدالى-ألن اهلل   -فدإن حدالدة االئتمدان حدالدة سددددالمدة من تطر  التنداكر والخصددددام

قطع أسدددباب التهارج والفوضدددى فأوجب عليهم التوثق يف مقامات المشددداحنة، لئال يتسددداهلوا 

ن الددائن إذا عابتدداء ثم يفضددددوا إلى المندازعدة يف العداقبدة، ويظهر لي أن يف الوجوب نفيدا للحرج  

علدب من مددينده الكتدب حتى ال يعدد المددين ذلدك من سددددوء الظن بده، فدإن يف القوانين معدذرة 

 "للمتعاملين

وبدإلقداء نظرة سددددريعدة على جدامع البيدان يف تدأويدل اآليدة وحجتده يف هدذ االختيدار نجدده ذكر 

 

نداقم يف ذلدك على د. أحمدد نصددددري يف المبحدث الرابع من الفصددددل الثداين من البداب الثداين يف دراسددددتده  ( وأندا1)

للدكتوراة والتي بعنوان: )المنهر النقدي يف جامع البيان أصددوله ومقوماته( لكونه لم يتناول هذه النقطة بالبيان  

، عبعة 140النقدي يف جامع البيان له ص ومر عليه مرور الكرام )ينظر: المنهر خاصة أنه ذكر كالم ابن عاشور

 م(.2012 - هد1433لبنان، الطبعة األولى:  -دار ابن حزم ، بيروت

 .3/100( ينظر: التحرير والتنوير البن عاشور 2)
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نه كان واجبا ثم القولين يف المسدددألة، أحدهما الوجوب ورواه الطبري عن الضدددحاك، واآلخر أ

 ، ثم قال:نس  وذكره عن الحسن وابن زيد والشعبي وعن ابي سعيد الخدري وفيه مقال

أمر المتداينين إلى أجل مسدمى باكتتاب  ¸  ول يف ذلك عندنا: أن اهللوالصدواب من الق"

تقوم ُكتُدب الددين بينهم، وأمر الكداتدب أن يكتدب ذلدك بينهم بدالعددل، وأمر اهلل فر  الزم، إال أن 

حجدة بدأنده إرشدددداد ونددب. وال داللدة تددل على أن أمره جدل ثنداؤه بداكتتداب الكتدب يف ذلدك، وأن 

يأبى كتابة ذلك، ندب وإرشداد، فذلك فر  عليهم ال يسدعهم تضدييعه،   تقدمه إلى الكاتب أن ال

 . "ومن ضيعه منهم كان حرجا بتضييعه

لم تأثر ابن عاشدددور بما يذكره ابن وانظر إلى االسدددتداللين يف السدددرد والتعقيب والنقد تع

 جرير، بل وبطريقة نقده للتفسير وباهلل التوفيق.

الذي تأثر به يف األخذ 

دون التقيد بمتابعته كحال المفسددرين اآلخرين ممن ذكرنا، وإنما يسددرد ما يرويه وما يحكيه من 

ى عن حيره بل إن المدقق يف تفسدير الشدنقيطي يلمس فيه حس النقد العالي، والذي باب ما يحك

على شدديء من ذكره عند الحديث عن تفسدديره فهو ينقد ما يذكر بعد اسددتقصدداء القول   سددنأتي

فنجده يورد ما يحكيه عن المفسدددرين، ثم يأتي عليه بالتفصددديل والترجيح على ما يراه مناسدددبا 

بن جرير يتضددددح لندا أوال يف تحرره من التقليدد دون التوجيده، واتبداعه ما للصددددواب إال أن تأثره با

يف التفسدير والترجيح بين أقوالهم، وبالرحم من ذلك فهو ال ينفك يف النقل عن صدح عن السدلف  

 .تفسيرين وهما الطبري، والقرعبي

و مع ذلك ال  أما األول فألنه يروي عن الصحابة والسلف وأئمة التفسير يف اختالف التأويل، وه

 

ينظر: )تقريب التهذيب برقم:  "صددو  له أوهام  "( يف إسدناده محمد بن مروان العقيلي قال عنه ابن حجر: 1)

 (.506ص 6282

 . 6/53نظر: جامع البيان ( ي2)
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َها يف تفسيره لقوله تعالى يقبل ما يرويه بل حالبا ما ينقد إسناده متى كان ضعيف اإلسناد كما   يُّ
َ
َٰٓأ يَ

ِينَ  َِن  ٱَّلذ ا م  ۡحَبارِ َءاَمُنٓواْ إِنذ َكثرِيا
َ
ََٰل  ٱلرُّۡهَبانِ وَ  ٱۡۡل ۡمَو

َ
ُكلُوَن أ

ۡ
ِ  ٱنلذاِس ََلَأ وَن َعن   ٱلَۡبَِٰطلِ ب َويَُصدُّ

ِۗۡ َسبِيِل   ِينَ وَ   ٱّللذ وَن    ٱَّلذ َهَب يَۡكِِنُ ةَ وَ   ٱَّلذ ِ َوََل يُنفُِقوَنَها ِِف َسبِيِل    ٱلۡفِضذ ُۡهمفَبَ   ٱّللذ ِ َِلمٖ   ش 
َ
  بَِعَذاٍ  أ

 .وإيراد مسألة وجوب الزكاة يف عرو  التجارة ،[34]التوبة:

، ‘ ن رسددددول اهللأمدا بعدد فدإ"، قدال:  ¢  سددددمرة بن جنددب الفزاري"حدديدث:فقدد أورد  
، والذي يتتبع الشدددنقيطي يف نقده وتناوله بالنقد  "كان يأمرنا أن نخرج الصددددقة مما نعد للبيع

لألحاديث للوهلة األولى يظنه من المحدثين لسددعة علمة وإحاعته بعلوم الحديث وعلم العلل 

لمقارن بين المذاهب اوالرجال، والثاين أعني القرعبي ينقل عنه إليراده األقوال على نسدق الفقه 

 الجمع بين الحسنيين فأكثر بالنقل عنهما . ¬ المختلفة، فأراد

المنهجية النقدية عند اإلمام الطبري يف تفسدديره   قد بينت قدرا ال بأس به من  زعم أننيأ إلى هناو 

مما   المفسدرين بتفسدير محمد بن جرير الطبري،  كثيرتأثر وشديئا من معالم هذه المنهجية وأثبت  

وباهلل   ن صدحة مقولة: )المفسدرون عيال على الطبري(، وقولهم: )الطبري شدي  المفسدرين(ييب

 توفيق .لا

 واحلمدهلل رب العاملني

 

 . 2/137( ينظر: أضواء البيان للشنقيطي 1)
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 ادرـــفهرس املص

محمد األمين بن محمد المختار بن عبد القادر   ، (1)

.بنانل –ت  بيرو ، دار الفكر  عبعة:  (،ç 1393 ت الجكني الشنقيطي )

العقيلي   ابن العديم ، عمر بن أحمد بن هبة اهلل بن أبي جرادة (2)

دار الفكر .  ةعبع ،بتحقيق: د. سهيل زكار(، ده660ت)

  ، ç 463  ت   "البغدادي  الخطيب"، أحمد بن علي بن ثابت المعروف بد  (3)

ق: مصطفى عبد القادر عطا الطبعة األولى:  تحقيب بيروت، – العلمية  الكتب دار  عبعة

1417  ç.
  ç ت، محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي )  (4)

.ç 1984: النشر سنة تونس،  –الدار التونسية للنشر عبعة  (،1393
وجالل الدين عبد   ،(864ç ت جالل الدين محمد بن أحمد المحلي )  (5)

. الطبعة األولى القاهرة،  –دار الحديث  عبعة (،ç 911 تلرحمن بن أبي بكر السيوعي )ا

محمد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس    (6)

(،  ç 1354الدين بن محمد بهاء الدين بن منال علي خليفة القلموين الحسيني )المتو : 

م.   1990سنة النشر:    العامة للكتاب،: الهيئة المصرية الناشر

  ت، إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي )  (7)

774ç،) م 1999: الثانية عيبة، الطبعةدار  عبعة  ق: سامي بن محمد سالمة، بتحقي –  

هد. 1420

ية بيروت،  الناشر: دار الكتب العلم تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، ب ،  (8)

بدون عبعة، بدون تاري . 

محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن حالب اآلملي، أبو جعفر     (9)

الطبعة:    الناشر: مؤسسة الرسالة،  أحمد محمد شاكر،  بتحقيق  (، ç 310الطبري )المتو :  
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هد . 1420  –م 2000األولى، 

عيل أبو عبداهلل البخاري الجعفي، تحقيق : د.  ، محمد بن إسما (10)

  –  1407الطبعة الثالثة ، بيروت، – مصطفى ديب البغا، الناشر : دار ابن كثير ، اليمامة 

1987  .

، ألحمد بن مصطفى بن خليل، أبو الخير،     (11)

يروت. ب –دار الكتاب العربي  ، عبعة(ه968ت ) عصام الدين عاْشُكْبري َزاَدْه 

مسلم بن الحجاج   ‘  (12)

:  عبعة : محمد فؤاد عبد الباقي، بتحقيق (، 261ç ت أبو الحسن القشيري النيسابوري )

بيروت –دار إحياء التراث العربي 

  643ت ) "ابن الصالح" روف بد، عثمان بن عبدالرحمن المع  (13)

يروت، الطبعة األولى:  ب –، محيي الدين علي نجيب، عبعة دار البشائر اإلسالمية (هد

م . 1992

، هذبُه: محمد بن مكرم ابن منظور  هد  476، إبراهيم بن علي الشيرازي ت   (14)

  الطبعة  ن،لبنا –بتحقيق: إحسان عباس، عبعة دار الرائد العربي، بيروت ، ç 711 ت

. م 1970: األولى

من علماء القرن الحادي عشر، بتحقيق:   ، ألحمد بن محمد األدنهوي (15)

:  األولى الطبعة السعودية،  –سليمان بن صالح الخزي، عبعة مكتبة العلوم والحكم 

 .  م 1997  -هد  1417

بن عبد الملك ابن ، خلف 

(، بتحقيق د. عز الدين علي السيد ومحمد كمال الدين عز الدين،  هد 578بشكوال )

.ه  1407:  األولى الطبعة لبنان،–عبعة: عالم الكتب، بيروت 
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محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار اهلل   

ç 1407  - الثالثة: بيروت،الطبعة –  : دار الكتاب العربيعبعة (، هد 538ت)
لبنان، الطبعة األولى:   - ، عبعة دار ابن حزم ، بيروت

1433ç - 2012 .)م

عبد   :، بتحقيق ¬ ، للشي  األديب محمد الطنطاوي

  1426ث اإلسالمي، الطبعة األولى: الرحمن بن محمد بن إسماعيل، مكتبة إحياء الترا

 م. 2005  -  هد 

ألحمد بابا بن أحمد بن الفقيه الحاج أحمد بن عمر بن   ، 

عبد الحميد عبد اهلل   د.بتحقيق: ، (ç 1036ت )محمد التكروري التنبكتي السوداين، 

م. 2000  ،لثانيةا الطبعة  ليبيا، – الهرامة، عبعة دار الكاتب، عرابلس 

 
 
 
 
 

  



 

74 
 

  جملة

كلية 

الدراسات 

 اإلسالمية

 والعربية

 

 م2019ديسمرب  إصداراجمللد السابع والثالثون 

 

 فهرس املوضوعات

 الصفحة املوضوع م

 40 املقدمة 1

 43جرير الطربياملبحث األول: التعريف  2

 43 اسمه ونسبه ومولده  3

 45 مؤلفات ابن جرير الطبري  4

 47 تفسرياليف  ه: منهجنياملبحث الثا 5

6 

 النقديف  ه: منهجلثالثاملبحث ا

 
52 

 60 تأخرةعلى التفاسري امل أثر منهجه النقدياملبحث الرابع:  7

 71 راجعاملصادر وفهرس امل 8

 74 فهرس املوضوعات 9

 
 


