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البريد اإللكترونيalporsh@gmail.com:
الملخص:
فهذذذنب نبذذذنة مختصذذذرة عذذذن هذذذم مذذذا ااذذذتمل عليذذذ ،هذذذنا البحذذذ :المذذذوجز الذذذن هذذذو بعنذذذوان :نقذذذض
مذذذذذزاعم جولدتسذذذذذيهر علذذذذذى إمذذذذذام التفسذذذذذير الصذذذذذحابي الجليذذذذذل عبذذذذذد اهلل بذذذذذن عبذذذذذاس رضذذذذذي اهلل
عنهما وقد ااتمل هنا البح :على :مقدمة وفصلين وخاتمة.
مذذذا المقدمذذذة :فقذذذد تحذذذدهت فيهذذذا عذذذن هميذذذة الموضذذذو و سذذذبا اختيذذذارب والدراسذذذات السذذذابقة
وخطذذذة البحذذذ :والمذذذنهف المتبذذذل فذذذي كتابذذذة البحذذذ :و مذذذا الفصذذذل األول التمهيذذذد فقذذذد ااذذذتمل
علذذذذذى خمسذذذذذة مباحذذذذذ :رويسذذذذذة :المبحذذذذذ :األول :تعريذذذذذ التفسذذذذذير ل ذذذذذة واصذذذذذطالحا المبحذذذذذ:
الهذذذاني :ناذذذ ة علذذذم التفسذذذير ومدارسذذذ ،و ومتذذذ ،فذذذي القذذذرون الهجريذذذة األولذذذى المبحذذذ :الهالذذذذ::
التعريذذذذ ب مذذذذام التفسذذذذير عبذذذذد اهلل بذذذذن عبذذذذاس رضذذذذي اهلل عنهمذذذذا المبحذذذذ :الرابذذذذل :مذذذذدخل إلذذذذى
االستاذذذذرات :تعريفذذذذ ،و هدافذذذذ ،وناذذذذ ت ،المبحذذذذ :الخذذذذامس :التعريذذذذ بالمستاذذذذرت اليهذذذذود
جولدتسذذذيهر وموقفذذذ ،مذذذن اإلسذذذالم و مذذذا الفصذذذل الهذذذاني فقذذذد ااذذذتمل علذذذى جذذذز الدراسذذذة وهذذذو:
تفنيذذذذد المذذذذزاعم الباطلذذذذة التذذذذي ادعاهذذذذا المستاذذذذرت جولدتسذذذذيهر علذذذذى الصذذذذحابي الجليذذذذل عبذذذذداهلل
بذذذذن عبذذذذاس رضذذذذي اهلل عنهمذذذذا و جملتهذذذذا فذذذذي سذذذذبعة مباحذذذذ ::المبحذذذذ :األول :الذذذذزعم ن ابذذذذن
عبذذذذاس رضذذذذي اهلل عنهمذذذذا تلقذذذذى بنفسذذذذ ،فذذذذي اتصذذذذال ،الوهيذذذذت بالرسذذذذول صذذذذلى اهلل عليذذذذ ،وسذذذذلم
وجذذذذوب التفسذذذذير التذذذذي يوهذذذذت بهذذذذا وحذذذذدها وتفنيذذذذد نلذذذذك والذذذذرد عليذذذذ ،المبحذذذذ :الهذذذذاني :الذذذذزعم
بتوسذذع ،رضذذذي اهلل عنذذذ ،فذذي األخذذذن عذذذن هذذذل الكتذذا وتفنيذذذد نلذذذك والذذرد عليذذذ ،المبحذذذ :الهالذذذ::
الذذذذزعم برجوعذذذذ ،رضذذذذي اهلل عنذذذذ ،إلذذذذى الاذذذذع ار القذذذذدامى الذذذذنين كذذذذان يذذذذر االعتذذذذداد باسذذذذتعمالهم
الل ذذذو فذذذي التفسذذذير وتفنيذذذد نلذذذك والذذذرد عليذذذ ،المبحذذذ :الرابذذذل :الذذذزعم بكتمانذذذ ،رضذذذي اهلل عنذذذ،
كهيذذذ ار مذذذن العلذذذوم وتفنيذذذد نلذذذك والذذذرد عليذذذ ،المبحذذذ :الخذذذامس :الذذذزعم بعرضذذذ ،رضذذذي اهلل عنذذذ،
األخبذذذار اإلسذذذالمية حيانذذذا فذذذي مخهذذذر مسذذذرحي زاخذذذر بالحيذذذاة وتفنيذذذد نلذذذك والذذذرد عليذذذ ،المبحذذذ:
السذذذادس :الذذذزعم بخهذذذورب رضذذذي اهلل عنذذذ ،كمنبذذذي ب خبذذذار ال يذذذ و حيانذذذا ك نذذذ ،مخهذذذر إلهذذذي
وتفنيذذذد نلذذذك والذذذرد عليذذذ ،المبحذذذ :السذذذابل :الذذذزعم بكذذذون سذذذانيد التفسذذذير المنسذذذوبة إليذذذ ،رضذذذي
اهلل عن ،مطعونا فيها وتفنيد نلك والرد علي.،
هم ختمت البح :بالنتاوف التي توصلت إليها هم المصادر والمراجل التي اعتمدت عليها.
سذذذ ل اهلل تعذذذالى التوفيذذذت والسذذذداد والقبذذذول والراذذذاد إنذذذ ،بكذذذل جميذذذل كفيذذذل وهذذذو حسذذذبنا ونعذذذم
الوكيذذذذل و ن يجعذذذذل عملنذذذذا فذذذذي ميذذذذزان الحسذذذذنات ورفيذذذذل الذذذذدرجات حامذذذذدة هلل ر العذذذذالمين
ومصلية على المصطفى األمين وعلى آل ،وصحب ،الطيبين الطاهرين.
الكلمات المفتاحية :نقض مزاعم مستارت جولدتسيهر التفسير صحابي.
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Summary:
This is a brief summary of the most important aspects of this brief research,
entitled: "Refuting Goldziher's claims against the imam of the venerable Sahaba
interpretation Abdullah bin Abbas, god bless them,"this research included: an
introduction, two chapters, and a conclusion.
The introduction included five main investigations: the first: the
definition of interpretation in language and terminology, the second
topic: the genesis of the science of interpretation, its schools and its
imams in the first Hijri centuries, the third topic: the definition of imam
of interpretation Abdullah bin Abbas, god bless them, the fourth topic:
an introduction to orientalism. "Definition, objectives, and origins", The
Fifth Topic: Introducing the Jewish Orientalist Goldtsher and his
position on Islam, and the second chapter included the part of the study:
refuting the false claims made by the Orientalist Goldtsihr on the
venerable Sahabi Abdullah bin Abbas, may God bless them, and i have
outlined them in seven investigations: the first: the claim that Ibn Abbas,
may God bless them, received himself in his close contact with the
Prophet( peace be upon him) and the faces of interpretation that he
documents alone, and refutes that and responds to it, the second topic
The third is the claim that he returned to the old poets, who saw the
recidivism of their linguistic use in interpretation, and refuted that and
responded to it, the fourth: claiming to be content with god's satisfaction
with many sciences, refuting that and responding to it, the fifth subject:
claiming to be accepted by God, sometimes in a theatrical appearance
full of life, and refuting that and responding to it, the sixth, the sixth.
The claim that he appeared as a prophet of the news of the unseen,
sometimes as if it were a divine manifestation, and refuted that and
responded to it, the seventh question: the claim that the saines of the
interpretation attributed to him are challenged, and that is refuted and
answered.
The research was then concluded with its findings, and then the sources
and references on which it was based .
I ask God to reconcile and repay, acceptance and guidance, that he is
beautifully a sponsor, and he is our destiny and the best of the agent, and
to make our work in the balance of goodness, high grades, as a prayer to
God the Lord of the Worlds, and a prayer to the faithful Mustafa, and to
his good and pure family and companions.
Keywords: rebuttal, allegations, orientalist, goldiesher, interpretation,
companions.
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
(مقدمة)
الحمذذذد هلل الذذذن نذذذزل كتابذذذ ،المصذذذون وتكفذذذل بحفخذذذ ،فقذذذال :إنذذذا نحذذذن
نزلنذذذذا الذذذذ إنكر هوانذذذذا لذذذذ ،لحذذذذافخون  1حمذذذذدا يليذذذذت بجاللذذذذ ،وينب ذذذذي لكمالذذذذ،
والصذذذالة والسذذذالم علذذذى كمذذذل الذذذور و فضذذذل مذذذن وطذذذ الهذذذر نبينذذذا محمذذذد
سذذذذذذيد األولذذذذذذين واآلخذذذذذذرين ورحمذذذذذذة اهلل للعذذذذذذالمين صذذذذذذالة تسذذذذذذتفت بهذذذذذذا
الذذذذدعوات وتسذذذذتمطر بهذذذذا الرحمذذذذات وتستكاذذذذ بهذذذذا الكربذذذذات وعلذذذذى آلذذذذ،
الطيبين الطاهرين و صحاب ،المصطفين الميامين وبعد-:
فذذذذ ن اهلل تعذذذذالى مذذذذن نذذذذزل الكتذذذذا بذذذذالحت فخذذذذتم بذذذذ ،الرسذذذذاالت وجعلذذذذ،
مهيمنذذذذذذا علذذذذذذى مذذذذذذا سذذذذذذبق ،مذذذذذذن التاذذذذذذريعات تبيانذذذذذذا للحقذذذذذذاوت وتفصذذذذذذيال
للذذذدقاوت وهاديذذذا إلذذذى صذذذراط ،المسذذذتقيم ومباذذذ ار بذذذالخير العمذذذيم فاسذذذتقام
بهديذذذ ،المعذذذوت واسذذذتنار بنذذذورب المستبصذذذرون مذذذن كذذذل فذذذف فذذذانبلف النذذذور
مذذذذذن الخذذذذذالم وتلجلذذذذذف الباطذذذذذل وانتكسذذذذذت منذذذذذ ،األعذذذذذالم عجذذذذذز الفصذذذذذحا
بنخمذذذذذذ ،و بهذذذذذذر الحكمذذذذذذا بحكمذذذذذذ ،و عجذذذذذذز الهقلذذذذذذين عذذذذذذن محاكذذذذذذاة آيذذذذذذ،
ومضاهاة سورب وال زال اإلعجاز باقيا حتى ينفخ إسرافيل في صورب
تذذذربص بالرسذذذذالة هذذذذل االرتيذذذذا واسذذذذتفتحوا ليولجذذذوا الاذذذذك مذذذذن كذذذذل بذذذذا
حتذذذى إنا عجذذذزهم اإلحكذذذام واذذذاخت بمذذذا حذذذاكوا تحذذذايال مذذذنهم األيذذذام عمذذذدوا
إلذذذى الصذذذح طعنذذذا ودسذذذوا بذذذين هنايذذذا كتذذذبهم مذذذا سذذذاموب خنذذذا إن هذذذم حبذذذل
الوصذذذذل ومذذذذربط األصذذذذل فذذذذ نا انحذذذذل مذذذذا بقيذذذذت للمسذذذذلمين صذذذذول ومذذذذا
صذذذذحت لهذذذذم بعذذذذد نقذذذذول وهذذذذل تهتذذذذد السذذذذفين فذذذذي البحذذذذر إال بالمنذذذذارة
نصر إنا وقعت إغارة
وهل ينتخر بعد اقتال القال
ٌ
وال زالذذذذت حالمهذذذذم فذذذذي نيذذذذل المطذذذذامل واجتماعذذذذاتهم ألجذذذذل نلذذذذك تاذذذذهدها
سذذذذرادي المجذذذذامل حتذذذذذى إنا بل ذذذذوا القذذذذذرن السذذذذادس عاذذذذذر مذذذذن المذذذذذيالد
يممذذذذوا نحذذذذو الاذذذذرت يرغبذذذذون فذذذذي دراسذذذذة علذذذذوم هذذذذل الماذذذذرت بمذذذذا يبقذذذذر
األعمات ويؤسسون سرايا في خل ما اصطلحوا علي ،من االستارات.

 - 1سورة الحجر اآلية رقم(.)9
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ومذذذذا زالذذذذوا يلتمسذذذذون فيمذذذذا بيذذذذنهم مذذذذن يصذذذذل للمهمذذذذة ويرسذذذذلون البعهذذذذات
سذذذذعيا لمبت ذذذذاهم حتذذذذى عكذذذذ نولدكذذذذ 1 ،هواخوانذذذذ 2،علذذذذى القذذذذرآن يدرسذذذذون
تاريخذذذذ 3،ويخطذذذذون ت ريخذذذذ ،فتمذذذذر سذذذذبعون سذذذذنة ونيذذذذ  4يبحهذذذذون فيهذذذذا
عذذذن ه ذذذرة ويرجذذذون ن يذذذنوقوا مذذذن بذذذنر الاذذذك همذذذرة فمذذذا نذذذالوا مذذذن نلذذذك
اذذذذيوا إال بذذذذ :مذذذذزاعم اإلسذذذذالم منهذذذذا بذذذذ ار وال زالذذذذوا يبحهذذذذون حتذذذذى جذذذذا
المستاذذذذذرت األلمذذذذذاني اليهذذذذذود المجذذذذذر إيجنذذذذذاس جولدتسذذذذذهير  5فذذذذذرس
رهذذذذذانهم وجذذذذذرس نذذذذذزالهم نخذذذذذار باحذذذذذ :وخمذذذذذ ن الهذذذذذ :لذذذذذ ،عذذذذذزم يفذذذذذت
الحديذذذذد ويسذذذذتقر البعيذذذذد طذذذذا ولذذذذ وبذذذذ :وز ال يلذذذذو علذذذذى اذذذذي
إال اقتفذذذا هذذذر الكتذذذ وطذذذرت كذذذل بذذذا لهذذذا وسذذذب حتذذذى إنا اجتمذذذل لذذذ،

 - 1تيذذذذذذودور نولدكذذذذذذ ،ولذذذذذذد سذذذذذذنة 1331م فذذذذذذي هذذذذذذامبورت ب لمانيذذذذذذا وتعلذذذذذذم الل ذذذذذذات
السذذذذذذامية والفارسذذذذذذية والتركيذذذذذذة والسنسذذذذذذكريتية ونذذذذذذال الذذذذذذدكتوراب سذذذذذذنة 1351م ونذذذذذذال
جذذذاوزة مجمذذذل الكتابذذذات واآلدا فذذذي بذذذاريس علذذذى رسذذذالت ،صذذذل وتركيذذذ سذذذور القذذذرآن
سذذذذنة 1353م هذذذذم عذذذذاد النخذذذذر فيهذذذذا وناذذذذرها باسذذذذم تذذذذاريخ الذذذذنص القرآنذذذذي وطبعهذذذذا
باأللمانيذذذة سذذذنة 1311م عذذذاون اذذذبرنجر فذذذي كتابذذذ ،سذذذيرة محمذذذد و سذذذهم فذذذي ناذذذر
تذذذذاريخ البلذذذذدان للطبذذذذر ولذذذذ ،بالعربيذذذذة منتخبذذذذات مذذذذن األغذذذذاني العربيذذذذة القديمذذذذة مذذذذن
العصذذذذر األمذذذذو وغيرهذذذذا مذذذذن عاذذذذرات الكتذذذذ والرسذذذذاول تذذذذوفي سذذذذنة 1931م ينخذذذذر:
(المستارقون لنجي العقيقي .)379/2
 - 2عنذذذذي مذذذذن اذذذذاركوب مذذذذن معاونيذذذذ ،وتالمنتذذذذ ،و تباعذذذذ ،فذذذذي كتابذذذذة هواكمذذذذال وتعذذذذديل
كتابذذذذذذ ،تذذذذذذاريخ القذذذذذذذرآن ومذذذذذذنهم فريذذذذذذذدر اذذذذذذفالي و وغوسذذذذذذذت فياذذذذذذر وغوتهلذذذذذذذ
برغاترسر و تو بريتسل ينخر :مقدمة كتا تاريخ القرآن لتيودور نولدكة.
 - 3مقدمذذذة كتذذذا تذذذذاريخ القذذذرآن وسذذذي تي الكذذذذالم عذذذن تذذذ ريخ تصذذذذنيف ،فذذذي الحااذذذذية
التالية.
 - 4كانذذذذت الطبعذذذذة األولذذذذى للكتذذذذا ب برازتذذذذ ،األولذذذذى بقلذذذذم مؤلفذذذذ ،األول نولدكذذذذ ،عذذذذام
1311م هذذذم عيذذذدت صذذذياغة جزوذذذ ،األول علذذذى يذذذد فريذذذدر اذذذفالي فطبذذذل هانيذذذة معذذذدال
سذذذنة 1919م هذذذم عيذذذد تعذذذديل جزوذذذ ،الهذذذاني علذذذى يذذذد وغوسذذذت فياذذذر إلذذذى ن عيذذذد
تعذذذذديل جزوذذذذ ،الهالذذذذ :علذذذذى يذذذذد غوتلذذذذ برغاترسذذذذر و كمذذذذل هذذذذنا التعذذذذديل األخيذذذذر وتذذذذو
بريتسذذذذذل فذذذذذي مطلذذذذذل 1937م فاسذذذذذتمرت رحلذذذذذة التذذذذذ لي والتصذذذذذحي والتعذذذذذديل لسذذذذذبل
وسبعين عاما متواصال ينخر :المرجل السابت.
 - 5ست تي ترجمت ،مفصلة في مبح :مستقل ومستفيض.
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مذذذذن مصذذذذنفات هذذذذل القبلذذذذة ربعذذذذون لفذذذذا 1وزادوا مذذذذن مؤلفذذذذات نات الملذذذذة
بذذذاآلال نيفذذذا نخذذذر بعذذذين باحهذذذة يلذذذتمس فرقذذذا ويسذذذت نس فلقذذذا صذذذن مذذذن
الكتذذذذ العاذذذذرات باأللمانيذذذذة تذذذذرجم بعضذذذذها للعربيذذذذة 2منهذذذذا كتذذذذا مذذذذناه
التفسذذذير اإلسذذذالمي طعذذذن فيذذذ ،فذذذي ابذذذن عذذذم سذذذيد النذذذاس صذذذلى اهلل عليذذذ،
وآلذذذذ ،وصذذذذحب ،وسذذذذلم الصذذذذحابي الجليذذذذل ابذذذذن عبذذذذاس رضذذذذي اهلل عنهمذذذذا
فرمذذذاب بمذذذا هذذذو منذذذ ،بذذذ ار وطعنذذذ ،بمذذذزاعم مخنذذذة اهتذذذ ار فاذذذمرت عذذذن يذذذد
الجذذذد واسذذذتعنت بذذذاهلل تعذذذالى فذذذي الذذذرد حيذذذ :نكذذذر هذذذنا المستاذذذرت مطذذذاعن
تذذؤد إلذذى الحذذط مذذن قذذدر هذذل العلذذم بسذذو القيذذل والقذذال وقذذد اخذذتص ابذذن
عبذذذاس رضذذذي اهلل عنهمذذذا 3بمقذذذاالت لذذذو صذذذدقها القذذذار ألدت إلذذذى خلخلذذذة
صذذذذذول التفسذذذذذير والت ويذذذذذل فعمذذذذذدت لسذذذذذبر مزاعمذذذذذ ،وقصذذذذذدت استقصذذذذذا
مطاعنذذذذ ،حتذذذذى إنا جمعتهذذذذا كلهذذذذا فنذذذذدتها قذذذذوال قذذذذوال رجذذذذو التوسذذذذط بذذذذين
االختصذذذار واإلسذذذها واإلتيذذذان عليهذذذا دحضذذذا بمذذذا ي نذذذي مذذذن جذذذوا سذذذاولة
المذذذذذولى الكذذذذذريم التوفيذذذذذت والقبذذذذذول وخاتمذذذذذة بالحمذذذذذد هلل تعذذذذذالى والصذذذذذالة
والسالم على الحبي الرسول.
وكان من هم سبا اختيار لهنا الموضو ما يلي-:
وال :هميذذذة الموضذذذو فذذذي الوقذذذت المعاصذذذر ودوافذذذل مناقاذذذت ،حفاخذذذا علذذذى
الترا :اإلسالمي.
هانيذذذا :بيذذذان جهذذذود العلمذذذا فذذذي الذذذرد علذذذى المستاذذذرت جولدتسذذذيهر والذذذدفا
عن اإلسالم.
هالهذذذا :صذذذون جنذذذا الصذذذحابي الجليذذذل ابذذذن عذذذم رسذذذول اهلل صذذذلى اهلل عليذذذ،
وسذذذذلم عبذذذذد اهلل بذذذذن عبذذذذاس رضذذذذي اهلل عنهمذذذذا كونذذذذ ،مذذذذن الصذذذذح واآلل
هوامذذذذذذذام هذذذذذذذل التفسذذذذذذذير والت ويذذذذذذذل عذذذذذذذن مطذذذذذذذاعن المستاذذذذذذذرقين السذذذذذذذيما
جولدتسيهر.
 - 1المستارقون لنجي العقيقي(.)41/3
 - 2ينخذذذذذذذر :مقدمذذذذذذذة ترجمذذذذذذذة كتذذذذذذذا العقيذذذذذذذدة والاذذذذذذذريعة فذذذذذذذي اإلسذذذذذذذالم إليجنذذذذذذذاس
جولدتسيهر.
 - 3ست تي ترجمت ،مفصلة في مبح :مستقل ومستفيض.
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رابعذذذا :الذذذن والمنافحذذذة عذذذن صذذذول هذذذنا الذذذدين قرآنذذذا وسذذذنة وعذذذن واسذذذطة
العقد لوصول ،إلينا وعلى رسهم الصح واآلل األطهار األخيار.
خامسذذذذذا :تفنيذذذذذد مهذذذذذات المطذذذذذاعن ورؤوس قذذذذذالم المذذذذذزاعم الباطلذذذذذة التذذذذذي
زعمهذذذا المستاذذذرقون مذذذن هذذذل ال ذذذذر ومذذذن تذذذبعهم مذذذن المسذذذت ربين مذذذذن
هل الارت.
سادسذذا :بيذذذان ن الاذذذبهات التذذذي يرددهذذذا هذذذؤال و ولوذذذك إنمذذذا هذذذي فلذذذك واحذذذد
ال يخرجون عنها طلقها بعضهم وقلدهم عليها قوم آخرون.
هانيا :الدراسات السابقة
كهيذذذذرة هذذذذي تلذذذذك الكتذذذذ والرسذذذذاول واألبحذذذذا :والمقذذذذاالت التذذذذي تناولذذذذت بذذذذالرد
والتفنيذذذذذذد ومقارعذذذذذذة الحجذذذذذذة بالحجذذذذذذة ونسذذذذذذ المذذذذذذزاعم المحضذذذذذذة التذذذذذذي
روجهذذذذذذا حذذذذذذد كبذذذذذذر المستاذذذذذذرقين وهذذذذذذو مجذذذذذذال بحهنذذذذذذا هذذذذذذنا إيجنذذذذذذاس
جولدتسذذذذذيهر وال عجذذذذذ فذذذذذي نلذذذذذك فالرجذذذذذل كذذذذذان لذذذذذ ،سذذذذذال وسذذذذذادات
يمولذذذون ماذذذروع ،االستاذذذراقي حتذذذي ننذذذا لذذذم نذذذر عاوقذذذا يمنعذذذ ،وال حذذذاوال
يصذذذذدب عذذذذن إكمذذذذال مسذذذذيرب كمذذذذا ن تباعذذذذ ،طذذذذاروا بذذذذ ،استباذذذذا ار وسذذذذارت
ركاوذذذذذذذ اإلعذذذذذذذالم ال ربذذذذذذذي بمذذذذذذذا كسذذذذذذذبت يذذذذذذذداب كذذذذذذذل مسذذذذذذذير بذذذذذذذل وال زال
المستاذذذذرقون مذذذذن ال ذذذذر والمسذذذذت ربون مذذذذن العذذذذر يتخذذذذنون مذذذذن سذذذذنن،
سذذذوة ومذذذن فكذذذرب قذذذذدوة ممذذذا حذذذدا ب هذذذل العلذذذذم مذذذن حمذذذاة الذذذدين والملذذذذة
الذذذنابين عذذذن جنذذذا الاذذذريعة المطهذذذرة ن يميلذذذوا ميلذذذة رجذذذل واحذذذد ويكذذذروا
علذذذى بنيذذذان الريبذذذة الذذذن ابتنذذذاب فمذذذا تركذذذوا منذذذ ،مذذذن لبنذذذة باطذذذل إال اجتهذذذوا
ا فتها فبان ضالل هل الباطل وكان من نلك ما يلي من الردود-:
اإلسذذذذذالم فذذذذذي مواجهذذذذذة ال ذذذذذزو الفكذذذذذر االستاذذذذذراقي والتباذذذذذير

ت لي  :الدكتور محمد حسن مهد بخيت.
تذذذاريخ القذذذرآن وغراوذذذ رسذذذم ،تذذذ لي  :العالمذذذة محمذذذد طذذذاهر بذذذن

عبد القادر الكرد .
رسذذذذم المصذذذذح العهمذذذذاني و وهذذذذام المستاذذذذرقين تذذذذ لي  :الذذذذدكتور

عبد الفتاح البي.
القذذذ ار ات فذذذي نخذذذر المستاذذذرقين والملحذذذدين تذذذ لي  :الاذذذيخ عبذذذد

الفتاح القاضي.

666
الذذذذذرد علذذذذذى جولدتسذذذذذيهر فذذذذذي مطاعنذذذذذ ،علذذذذذى القذذذذذ ار ات القرآنيذذذذذة

ت لي  :الدكتور محمد حسن جبل.
دفذذذا عذذذن العقيذذذدة والاذذذريعة ضذذذد مطذذذاعن المستاذذذرقين تذذذ لي :

الايخ محمد ال زالي.
ردود كل من -:

الدكتور محمد حسين النهبي في كتاب ،التفسير والمفسرون .
o
الذذذذدكتور اذذذذعبان محمذذذذد إسذذذذماعيل فذذذذي كتابذذذذ ،القذذذذ ار ات حكامهذذذذا
o
ومصادرها .
الذذذذدكتور حسذذذذن ضذذذذيا الذذذذدين العتذذذذر فذذذذي كتابذذذذ ،األحذذذذر السذذذذبعة
o
ومنزلة الق ار ات منها .
الذذذذذدكتور ساسذذذذذي سذذذذذالم الحذذذذذات فذذذذذي كتابذذذذذ ،الخذذذذذاهرة االستاذذذذذراقية
o
و هرها في الدراسات اإلسالمية .
الذذذذذدكتور علذذذذذي حسذذذذذن عبذذذذذد القذذذذذادر فذذذذذي كتابذذذذذ ،مذذذذذناه التفسذذذذذير
o
اإلسالمي .
وقذذذذد طويذذذذت صذذذذحيفة الذذذذنكر عذذذذن عمذذذذد و غفلذذذذت بعذذذذض العنذذذذاوين األخذذذذر
عذذذن قصذذذد كتلذذذك التذذذي بذذذين طياتهذذذا تناولذذذت باذذذكل عذذذابر ردا مقتضذذذبا و
تفنيذذذدا عامذذذا و تقريعذذذا مبهمذذذا فمهلهذذذا فذذذوت الحصذذذر تطذذذول بهذذذا الكتابذذذة
دون كهير فاودة.
لكنذذذي وبعذذذد طذذذول سذذذبر واستقصذذذا وجذذذدت هلمذذذة وجذذذ سذذذدها وه ذذذرة حذذذت
ن يذذذرد فسذذذادها ك نهذذذا لبنذذذة فذذذي الحصذذذن مفقذذذودة وفكذذذرة خلذذذت فذذذي رحذذذم
الزمذذذان مفذذذؤودة فكذذذان ن اذذذمرت عذذذن ن ار الجذذذد واالجتهذذذاد ب ذذذي سذذذبيال
وسذذذطا بذذذين البسذذذط واالقتصذذذاد كانذذذت همرتذذذ ،هذذذنا البحذذذ :المختصذذذر والبذذذ:
المعتصر.
والذذذذن راب غضذذذذا طريذذذذا فذذذذي موضذذذذوع ،جديذذذذدا فذذذذي متنذذذذ ،ومضذذذذمون ،وهلل
در مذذذن قذذذال :كذذذم تذذذرك األواوذذذل لت واخذذذر هوان كنذذذت فذذذي الركذذذ لسذذذت هذذذال
وفي صول النخل لتسال ما فتوت بقال.
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هالها :خطة البح:
و ما خطة البح :فتتكون من :مقدمة وفصلين وخاتمة
ما المقدمة فتاتمل على-:
وال :همية موضو البح :و سبا اختيارب.
هانيا :الدراسات السابقة.
هالها :خطة البح.:
رابعا :منهجي في كتابة البح.:
و ما الفصل األول تمهيد فياتمل على خمسة مباح :رويسة-:
المبح :األول :تعري التفسير ل ة واصطالحا.
المبحذذذذذذ :الهذذذذذذاني :ناذذذذذذ ة علذذذذذذم التفسذذذذذذير ومدارسذذذذذذ ،و ومتذذذذذذ ،فذذذذذذي القذذذذذذرون
الهجرية األولى.
المبحذذذذ :الهالذذذذ ::التعريذذذذ ب مذذذذام التفسذذذذير عبذذذذد اهلل بذذذذن عبذذذذاس رضذذذذي اهلل
عنهما.
المبح :الرابل :مدخل إلى االستارات :تعريف ،و هداف ،ونا ت. ،
المبحذذذذ :الخذذذذامس :التعريذذذذذ بالمستاذذذذرت اليهذذذذذود جولدتسذذذذيهر وموقفذذذذذ،
من اإلسالم.
و مذذذذذا الفصذذذذذل الهذذذذذاني فياذذذذذتمل علذذذذذى جذذذذذز الدراسذذذذذة وهذذذذذو :تفنيذذذذذد المذذذذذزاعم
الباطلذذذذذة التذذذذذي ادعاهذذذذذا المستاذذذذذرت جولدتسذذذذذيهر علذذذذذى الصذذذذذحابي الجليذذذذذل
عبداهلل بن عباس رضي اهلل عنهما و جملتها في سبعة مباح-::
المبحذذذ :األول :الذذذزعم ن ابذذذن عبذذذاس رضذذذي اهلل عنهمذذذا تلقذذذى بنفسذذذ ،فذذذي
اتصذذذال ،الوهيذذذت بالرسذذذول صذذذلى اهلل عليذذذ ،وسذذذلم وجذذذوب التفسذذذير التذذذي يوهذذذت
بها وحدها وتفنيد نلك والرد علي.،
المبحذذذذذ :الهذذذذذاني :الذذذذذزعم بتوسذذذذذع ،رضذذذذذي اهلل عنذذذذذ ،فذذذذذي األخذذذذذن عذذذذذن هذذذذذل
الكتا وتفنيد نلك والرد علي.،
المبحذذذذ :الهالذذذذذ ::الذذذذزعم برجوعذذذذذ ،رضذذذذي اهلل عنذذذذذ ،إلذذذذى الاذذذذذع ار القذذذذذدامى
الذذذذنين كذذذذان يذذذذر االعتذذذذداد باسذذذذتعمالهم الل ذذذذو فذذذذي التفسذذذذير وتفنيذذذذد نلذذذذك
والرد علي.،
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المبحذذذ :الرابذذذذل :الذذذذزعم بكتمانذذذذ ،رضذذذذي اهلل عنذذذ ،كهيذذذذ ار مذذذذن العلذذذذوم وتفنيذذذذد
نلك والرد علي.،
المبحذذذذذ :الخذذذذذامس :الذذذذذزعم بعرضذذذذذ ،رضذذذذذي اهلل عنذذذذذ ،األخبذذذذذار اإلسذذذذذالمية
حيانا في مخهر مسرحي زاخر بالحياة وتفنيد نلك والرد علي.،
المبحذذذ :السذذذادس :الذذذزعم بخهذذذورب رضذذذي اهلل عنذذذ ،كمنبذذذي ب خبذذذار ال يذذذ
و حيانا ك ن ،مخهر إلهي وتفنيد نلك والرد علي.،
المبحذذذذ :السذذذذابل :الذذذذزعم بكذذذذون سذذذذانيد التفسذذذذير المنسذذذذوبة إليذذذذ ،رضذذذذي اهلل
عن ،مطعونا فيها وتفنيد نلك والرد علي.،
و ما الخاتمة فتاتمل على-:
وال :هم النتاوف التي توصلت إليها من خالل البح.:
هانيا :المصادر والمراجل التي اعتمدت عليها.
رابعا :منهجي في كتابة البح:
 -1اسذذذذتفتحت بحهذذذذي بعمذذذذل فصذذذذل تمهيذذذذد تحذذذذدهت فيذذذذ ،عذذذذن معنذذذذى
التفسذذذير وناذذذ ت ،ومدارسذذذ ،و ومتذذذ ،وصذذذوال إلذذذى إمذذذام التفسذذذير عبذذذد اهلل بذذذن
عباس رضي اهلل عنهما.
 -2هذذذذم تحذذذذدهت عذذذذن معنذذذذى االستاذذذذرات وناذذذذ ت ،و هدافذذذذ ،وصذذذذوال إلذذذذى
المستاذذذرت اليهذذذود جولدتسذذذيهر مبينذذذة موقفذذذ ،مذذذن اإلسذذذالم والمسذذذلمين
وت هرب بمن سبق ،من المستارقين.
ل
بفصذذذذل جمعذذذذت فيذذذذ ،المذذذذزاعم التذذذذي زعمهذذذذا المستاذذذذرت
 -3هذذذذم هنيذذذذت
جولدتسذذذذيهر علذذذذى إمذذذذام التفسذذذذير عبذذذذد اهلل بذذذذن عبذذذذاس رضذذذذي اهلل عنهمذذذذا
وقسذذذذذمتها حسذذذذذ موضذذذذذوعاتها مرتبذذذذذة إياهذذذذذا حسذذذذذ ورودهذذذذذا فذذذذذي كتابذذذذذ،
مناه التفسير اإلسالمي والمترجم إلى العربية.
 -4قمذذذت بنقذذذد المذذذزاعم وتفنيذذذدها والذذذرد عليهذذذا مسذذذتندة فذذذي نلذذذك إلذذذى مذذذا
جذذذذذا فذذذذذي القذذذذذرآن الكذذذذذريم والسذذذذذنة النبويذذذذذة الصذذذذذحيحة ومذذذذذا جمذذذذذل عليذذذذذ،
العلمذذذذا المتقذذذذدمون ومؤيذذذذدة كالمذذذذي بكذذذذالم العلمذذذذا الذذذذنين سذذذذبقوني بذذذذالرد
على بعض تلك المزاعم.
و سذذذ ل اهلل عذذذز وجذذذل التوفيذذذت والسذذذداد والقبذذذول والراذذذاد إنذذذ ،بكذذذل جميذذذل
كفيذذذل وهذذذو حسذذذبنا ونعذذذم الوكيذذذل و ن يجعذذذل عملنذذذا فذذذي ميذذذزان الحسذذذنات

666
ورفيذذذذذذل الذذذذذذدرجات حامذذذذذذدة هلل ر العذذذذذذالمين ومصذذذذذذلية علذذذذذذى المصذذذذذذطفى
األمين وعلى آل ،وصحب ،الطيبين الطاهرين.
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الفصل األول التمهيد
المبح :األول
تعري التفسير ل ة واصطالحا

التفسير ل ة-:
مصذذذدر علذذذى وزن تفعيذذذل مذذذن الفعذذذل فسذذذر و صذذذل مادتذذذ ،الل ويذذذة تذذذدل
علذذذى بيذذذان اذذذذي هوايضذذذاح 1،والفسذذذر :البيذذذان والتفسذذذير :بيذذذان وتفصذذذيل
للكتا .2
التفسير اصطالحا-:
تعذذذذذذذددت تعريفذذذذذذذات العلمذذذذذذذا -المتقذذذذذذذدمين مذذذذذذذنهم والمتذذذذذذذ خرين -للتفسذذذذذذذير
اصذذذذطالحا ومذذذذا كذذذذان منهذذذذا جامعذذذذا مانعذذذذا فذذذذال يعذذذذدو الخذذذذال فيذذذذ ،داوذذذذرة
اإليجذذذاز واإلطنذذذا وسذذذو كتفذذذي بذذذنكر تعذذذريفين مذذذن هذذذنب التعريفذذذات هذذذم
نكر تعريفا مقترحا واهلل الموفت.
 -1عذذذذرف ،الزركاذذذذي رحمذذذ ،اهلل تعذذذالى فقذذذال :التفسذذذير :علذذذم يعذذذر بذذذ،
فهذذذذم كتذذذذا اهلل المنذذذذزل علذذذذى نبيذذذذ ،محمذذذذد صذذذذلى اهلل عليذذذذ ،وسذذذذلم وبيذذذذان
معانيذذذ ،واسذذذتخرات حكامذذذ ،وحكمذذذ ،واسذذذتمداد نلذذذك مذذذن علذذذم الل ذذذة والنحذذذو
والتصذذذري وعلذذذم البيذذذان و صذذذول الفقذذذ ،والقذذذ ار ات ويحتذذذات لمعرفذذذة سذذذبا
النذذذذزول والناسذذذذخ والمنسذذذذو  3ونقلذذذذ ،عنذذذذ ،السذذذذيوطي فذذذذي اإلتقذذذذان وعذذذذزاب
إلي.4،
 -2عذذذذذرف ،الزرقذذذذاني رحمذذذذ ،اهلل تعذذذذالى فقذذذذذال :علذذذذم يبحذذذذ :فيذذذذ ،عذذذذذن
القذذذذذذرآن الكذذذذذريم مذذذذذن حيذذذذذ :داللتذذذذذ ،علذذذذذى مذذذذذراد اهلل تعذذذذذالى بقذذذذذدر الطاقذذذذذة
الباذرية .5

 - 1معجم مقاييس الل ة(.)514/4
 - 2ينخذذذذذذر :تهذذذذذذني الل ذذذذذذة( )233/12لسذذذذذذان العذذذذذذر ( )55/5تذذذذذذات العذذذذذذروس مذذذذذذن
جواهر القاموس(.)323/13
 - 3البرهان في علوم القرآن(.)13/1
 - 4اإلتقان في علوم القذرآن(.)195/4
 - 5مناهل العرفان في علوم القرآن(.)3/2

666
 -3تفسذذذير القذذذذرآن هذذذو :بيذذذان معذذذاني القذذذذرآن الكذذذريم بمذذذا يعذذذين علذذذى
معذذذذذرفة وفهذذذذم مذذذذراد اهلل علذذذذى قذذذذدر الطاقذذذذة الباذذذذذرية وبمذذذذا يتمااذذذذى مذذذذل
غايتذذذ ،األولذذذى التذذذي كتذذذ مذذذن جلهذذذا مذذذن جهذذذة ويتناسذذذ مذذذل مذذذن وضذذذل
لهذذذذذم التفسذذذذذير علذذذذذى وجذذذذذ ،األولويذذذذذة والتقذذذذذديم مذذذذذن جهذذذذذة خذذذذذر و قصذذذذذد
بالطاقذذذة الباذذذذرية طاقذذذة المفسذذذذر علمذذذا وفهمذذذا هذذذم تعليمذذذا وطاقذذذة القذذذار
علمذذذا وفهمذذذا هذذذم تعلمذذذا وبهذذذنا التعذذذذري ال يذذذالم مذذذن قصذذذذر -إن قصذذذذر -
فذذذي وجذذذ ،بيذذذان فهذذذنب هذذذي طاقذذذة الباذذذذر القاصذذذذرة الناقصذذذة وال يذذذالم مذذذن
سذذه فذذذي علذذذم مذذا و طنذذذ فذذذي فذذن مذذذا فذذذ ن غايذذة التفسذذذير ربمذذذا تتجذذذ،
إلذذذى المنذذذاحي الل ويذذذة باألسذذذاس و بيذذذان اإلعجذذذاز فذذذي األصذذذل و صذذذن
لتقذذذذرير األحكذذذام الفقهيذذذة و تنقذذذي األسذذذانيد الخاصذذذة بالتفسذذذير و غيرهذذذا
كهيذذذر وهكذذذنا وال يعذذذا علذذذى مذذذن طذذذال وال يذذذنم مذذذن اختصذذذذر إن ربمذذذا راد
األول بتفسذذذذذيرب نو االختصذذذذذاص و التعمذذذذذت وربمذذذذذا راد الهذذذذذاني القذذذذذار
واهلل علم.
المقل و المبتد

666
المبح :الهاني
نا ة علم التفسير ومدارس ،و ومت ،في القرون الهجرية األولى
رسذذذذذل اهلل سذذذذذبحان ،وتعذذذذذالى رسذذذذذول ،محمذذذذذدا صذذذذذلى اهلل عليذذذذذ ،وسذذذذذلم إلذذذذذى
النذذذذاس كافذذذذة و نذذذذزل عليذذذذ ،القذذذذرآن الكذذذذريم بلسذذذذان عربذذذذي مبذذذذين مصذذذذداقا
لقولذذ ،تعذذالى :ومذذا رسذذلنا مذذن رس ل
ذذول إال بلسذذان قومذذ ،ليبذذ إين لهذذم  1فبذذين
سذذذبحان ،وتعذذذالى سذذذنت ،فذذذي إرسذذذال الرسذذذل بلسذذذان قذذذوامهم ليبينذذذوا لهذذذم مذذذا
نذذذزل علذذذيهم كمذذذا قذذذال تعذذذالى :و نزلنذذذا إليذذذك الذذذ إنكر لتبذذذ إين للنذذذاس مذذذا نذ إذذزل
إلذذذيهم  2فذذذنص سذذذبحان ،وتعذذذالى فذذذي هذذذنب اآليذذذة علذذذى ن وخيفذذذة الرسذذذول
صذذذلى اهلل عليذذذ ،وسذذذلم هذذذي البيذذذان وقذذذد مذذذر التفسذذذير بمراحذذذل مختلفذذذة منذذذن
عصر النبي صلى اهلل علي ،وسلم حتى تدوين.،
ففذذذذي عصذذذذر الرسذذذذول صذذذذلى اهلل عليذذذذ ،وسذذذذلم وهذذذذو عصذذذذر نذذذذزول القذذذذرآن
الكذذذذذذريم كذذذذذذان الصذذذذذذحابة رضذذذذذذوان اهلل علذذذذذذيهم يفهمذذذذذذون القذذذذذذرآن بسذذذذذذليقتهم
العربيذذذة حيذذذ :نذذذزل بلسذذذانهم وهذذذم عذذذر خلذذذص فذذذ نا اذذذكل علذذذيهم فهذذذم
اذذذذي منذذذذ ،سذذذذ لوا رسذذذذول اهلل صذذذذلى اهلل عليذذذذ ،وسذذذذلم فكذذذذان ول مفسذذذذر
لكتا اهلل تعالى.
خذذذرت الطبذذذر رحمذذذ ،اهلل عذذذن بذذذي عبذذذد الذذذرحمن قذذذال :حذذذدهنا الذذذنين كذذذانوا
يقرووننذذذا :نهذذذم كذذذانوا يسذذذتقروون مذذذن النبذذذي صذذذلى اهلل عليذذذ ،وسذذذلم فكذذذانوا
إنا تعلمذذذذوا عاذذذذر آيذذذذات لذذذذم يخلإفوهذذذذا حتذذذذى يعملذذذذوا بمذذذذا فيهذذذذا مذذذذن العمذذذذل
جميعا.3
فتعلمنا القرآن والعمل
ً

 - 1سورة إبراهيم جز من اآلية رقم(.)4
 - 2سورة النحل جز من اآلية رقم(.)44
 - 3جذذذذامل البيذذذذان( )31/1وقذذذذال الاذذذذيخ حمذذذذد اذذذذاكر :هذذذذنا إسذذذذناد صذذذذحي متصذذذذل
بذذذو عبذذذد الذذذرحمن :هذذذو السذذذلمي واسذذذم ،عبذذذد اهلل بذذذن حبيذذذ وهذذذو مذذذن كبذذذار التذذذابعين.
وقذذذد صذذذرح ب نذذذ ،حدهذذذ ،الذذذنين كذذذانوا يقروونذذذ ،و نهذذذم كذذذانوا يسذذذتقروون مذذذن النبذذذي صذذذلى
مسذذذندا
اهلل عليذذذ ،وسذذذلم فهذذذم الصذذذحابة هوابهذذذام الصذذذحابي ال يضذذذر بذذذل يكذذذون حديهذذذ،
ً
متصال .

666
وبعذذذذد انتقذذذذال الرسذذذذذول صذذذذلى اهلل عليذذذذذ ،وسذذذذلم إلذذذذى الرفيذذذذذت األعلذذذذى كذذذذذان
الصذذذذحابة هذذذذم المفسذذذذرون للقذذذذرآن بمذذذذا تعلمذذذذوب مذذذذن رسذذذذول اهلل صذذذذلى اهلل
عليذذذذ ،وسذذذذلم وكذذذذانوا يعتمذذذذدون فذذذذي تفسذذذذيرهم للقذذذذرآن الكذذذذريم علذذذذى خمسذذذذة
مصذذذذذادر :األول :القذذذذذرآن الكذذذذذريم الهذذذذذاني :النبذذذذذي صذذذذذلى اهلل عليذذذذذ ،وسذذذذذلم
الهالذذذ ::االجتهذذذاد وقذذذوة االسذذذتنباط الرابذذذل :هذذذل الكتذذذا اليهذذذود والنصذذذار
الخامس :معرفتهم بل ة العر .1
و ااذذذتهر بالتفسذذذير مذذذن الصذذذحابة عذذذدد قليذذذل قذذذالوا فذذذي القذذذرآن بمذذذا سذذذمعوب
مذذذن رسذذذول اهلل صذذذلى اهلل عليذذذ ،وسذذذلم مبااذذذرة و بالواسذذذطة وبمذذذا اذذذاهدوب
مذذذذذذن سذذذذذذبا النذذذذذذزول وبمذذذذذذا فذذذذذذت اهلل بذذذذذذ ،علذذذذذذيهم مذذذذذذن طريذذذذذذت الذذذذذذر
واالجتهاد .2
وقذذذذد عذذذذد السذذذذيوطي رحمذذذذ ،اهلل فذذذذي اإلتقذذذذان مذذذذن ااذذذذتهر بالتفسذذذذير مذذذذن
الصذذذذحابة وسذذذذماهم وهذذذذم :الخلفذذذذا األربعذذذذة وابذذذذن مسذذذذعود وابذذذذن عبذذذذاس
و بذذذذى بذذذذن كعذذذذ وزيذذذذد بذذذذن هابذذذذت و بذذذذو موسذذذذى األاذذذذعر وعبذذذذد اهلل بذذذذن
الزبير  3رضى اهلل عنهم جمعين.
وبعذذذد انتهذذذا عصذذذر الصذذذحابة خهذذذرت مذذذدارس التفسذذذير فذذذي عصذذذر التذذذابعين
الذذذذنين تتلمذذذذنوا للصذذذذحابة فتلقذذذذوا غالذذذذ معلومذذذذاتهم عذذذذنهم وكمذذذذا ااذذذذتهر
بعذذذذض عذذذذالم الصذذذذحابة بالتفسذذذذير والرجذذذذو إلذذذذيهم فذذذذي اسذذذذتجال بعذذذذض مذذذذا
خفذذذي مذذذن كتذذذا اهلل ااذذذتهر يضذذذاً بالتفسذذذير عذذذالم مذذذن التذذذابعين تكلمذذذوا
فذذذذذي التفسذذذذذير ووضذذذذذحوا لمعاصذذذذذريهم خفذذذذذي معانيذذذذذ ،وقذذذذذد اعتمذذذذذد هذذذذذؤال
سذذذرون فذذذي فهمهذذذم لكتذذذا اهلل تعذذذالى علذذذى مذذذا جذذذا فذذذي الكتذذذا نفسذذذ،
المف إ
وعلذذذذى مذذذذا رووب عذذذذذن الصذذذذحابة عذذذذن رسذذذذذول اهلل صذذذذلى اهلل عليذذذذ ،وسذذذذذلم
وعلذذذى مذذذا رووب عذذذن الصذذذحابة مذذذن تفسذذذيرهم نفسذذذهم وعلذذذى مذذذا خذذذنوب مذذذن
هذذذذل الكتذذذذا ممذذذذا جذذذذا فذذذذي كتذذذذبهم وعلذذذذى مذذذذا يفذذذذت اهلل بذذذذ ،علذذذذيهم مذذذذن
طريت االجتهاد والنخر في كتا اهلل تعالى.
 - 1ينخر :التفسير والمفسرون( )31/1فصول في صول التفسير ص(.)41
 - 2التفسير والمفسرون(.)49/1
 - 3اإلتقان في علوم القرآن (.)233/4

666
إن مذذذذذا نقذذذذذل عذذذذذن الرسذذذذذول صذذذذذلى اهلل عليذذذذذ ،وسذذذذذلم وعذذذذذن الصذذذذذحابة مذذذذذن
التفسذذذير لذذذذم يتنذذذذاول جميذذذذل آيذذذذات القذذذذرآن هوانمذذذذا فسذذذذروا مذذذذا غمذذذذض فهمذذذذ،
علذذذذذى معاصذذذذذريهم هذذذذذم تزايذذذذذد هذذذذذنا ال مذذذذذوض  -علذذذذذى تذذذذذدرت  -كلمذذذذذا بعذذذذذد
النذذذذذاس عذذذذذن عصذذذذذر النبذذذذذي صذذذذذلى اهلل عليذذذذذ ،وسذذذذذلم والصذذذذذحابة فاحتذذذذذات
الماذذذذت لون بالتفسذذذذير مذذذذن التذذذذابعين إلذذذذى ن يكملذذذذوا بعذذذذض هذذذذنا الذذذذنقص
ف ذزادوا فذذي التفسذذير بمقذذدار مذذا زاد مذذن غمذذوض هذذم جذذا مذذن بعذذدهم فذذ تموا
تفسذذذير القذذذرآن تباعذذذاً معتمذذذدين علذذذى مذذذا عرفذذذوب مذذذن ل ذذذة العذذذر ومنذذذاحيهم
فذذذي القذذذول وعلذذذى مذذذا صذذذ لذذذديهم مذذذن األحذذذدا :التذذذي حذذذدهت فذذذي عصذذذر
نزول القرآن  ...وغير هنا من دوات الفهم ووساول البح.:
مدارس التفسير في عصر التابعين:

فذذذت اهلل علذذذى المسذذذلمين كهيذذذ ارً مذذذن بذذذالد العذذذالم فذذذي حيذذذاة رسذذذول اهلل صذذذلى
اهلل عليذذذ ،وسذذذلم وفذذذى عهذذذود الخلفذذذا مذذذن بعذذذدب ولذذذم يسذذذتقروا جميعذذذاً فذذذي
بلذذذد واحذذذد مذذذن بذذذالد المسذذذلمين بذذذل نذذذ الكهيذذذر مذذذنهم عذذذن المدينذذذة ماذذذرت
النذذذور اإلسذذذالمي هذذذم اسذذذتقر بهذذذم النذذذو مذذذوزعين علذذذى جميذذذل الذذذبالد التذذذي
دخلهذذذذذا اإلسذذذذذالم وكذذذذذان مذذذذذنهم الذذذذذوالة ومذذذذذنهم الذذذذذوز ار ومذذذذذنهم القضذذذذذاة
ومنهم المعلإمون ومنهم غير نلك.
وقذذذد حمذذذل هذذذؤال معهذذذم إلذذذى هذذذنب الذذذبالد التذذذي رحلذذذوا إليهذذذا مذذذا وعذذذوب مذذذن
العلذذذم ومذذذا حفخذذذوب عذذذن رسذذذول اهلل صذذذلى اهلل عليذذذ ،وسذذذلم فجلذذذس إلذذذيهم
كهيذذذذر مذذذذن التذذذذابعين ي خذذذذنون العلذذذذم عذذذذنهم وينقلونذذذذ ،لمذذذذن بعذذذذدهم فقامذذذذت
فذذذذذذي هذذذذذذنب األمصذذذذذذار المختلفذذذذذذة مذذذذذذدارس علميذذذذذذة سذذذذذذاتنتها الصذذذذذذحابة
وتالمينها التابعون.
وااذذذتهر بعذذذض هذذذنب المذذذدارس بالتفسذذذير وتتلمذذذن فيهذذذا كهيذذذر مذذذن التذذذابعين
سذذذرين مذذذن الصذذذحابة فقامذذذت مدرسذذذة للتفسذذذير بمكذذذة و خذذذر
لماذذذاهير المف إ
بالمدينذذذذة وهالهذذذذة بذذذذالعرات وهذذذذنب المذذذذدارس الذذذذهال :هذذذذي اذذذذهر مذذذذدارس
التفسير في األمصار في هنا العهد .1

 - 1التفسير والمفسرون( )77 71/1بتصر يسير.

666
قال ايخ اإلسالم ابن تيمية رحم ،اهلل تعالى-:
و مذذا التفسذذير فذذ ن علذذم النذذاس بذذ ،هذذل مكذذة ألنهذذم صذذحا ابذذن عبذذاس
كمجاهذذذد وعطذذذا ابذذذن بذذذي ربذذذاح وعكرمذذذة مذذذولى ابذذذن عبذذذاس وغيذذذرهم مذذذن
صذذذذذحا ابذذذذذن عبذذذذذاس كطذذذذذاووس و بذذذذذي الاذذذذذعها وسذذذذذعيد بذذذذذن جبيذذذذذر
و مهذذذذالهم وكذذذذنلك هذذذذل الكوفذذذذة مذذذذن صذذذذحا ابذذذذن مسذذذذعود ومذذذذن نلذذذذك مذذذذا
تميذذذزوا بذذذ ،علذذذى غيذذذرهم وعلمذذذا هذذذل المدينذذذة فذذذي التفسذذذير مهذذذل زيذذذد بذذذن
سذذذلم الذذذن خذذذن عنذذذ ،مالذذذك التفسذذذير و خذذذن عنذذذ ،يضذذذاً ابنذذذ ،عبذذذد الذذذرحمن
وعبد اهلل بن وه .1

 - 1مقدمة في صول التفسير البن تيمية ص(.)24

666
المبح :الهال:
التعري ب مام التفسير عبد اهلل بن عباس رضي اهلل عنهما
هذذذو :عبذذذد اهلل بذذذن عبذذذاس بذذذن عبذذذد المطلذذذ بذذذن هااذذذم بذذذن عبذذذد منذذذا بذذذن
قصذذذي الهااذذذمي بذذذو العبذذذاس الحبذذذر البحذذذر ابذذذن عذذذم رسذذذول اهلل صذذذلى اهلل
عليذذ ،وسذذذلم و بذذذو الخلفذذذا و مذذذ ،لبابذذذة بنذذذت الحذذذار :الهالليذذذة خذذذت ميمونذذذة
زوت النبي صلى اهلل علي ،وسلم.
ولذذذذد والنبذذذذي عليذذذذ ،الصذذذذالة والسذذذذالم و هذذذذل بيتذذذذ ،بالاذذذذع بمكذذذذة فذذذذ تي بذذذذ،
النبذذذذي عليذذذذ ،الصذذذذالة والسذذذذالم فحنكذذذذ ،بريقذذذذ ،ونلذذذذك قبذذذذل الهجذذذذرة بذذذذهال:
سذذذنين والزم النبذذذي عليذذذ ،الصذذذالة والسذذذالم فذذذي صذذذ رب لقرابتذذذ ،منذذذذ ،وألن
خالتذذذ ،ميمونذذذة كانذذذت مذذذن زوات رسذذذول اهلل صذذذلى اهلل عليذذذ ،وسذذذلم وتذذذوفى
رسذذول اهلل صذذلى اهلل عليذذ ،وسذذلم ولذذ ،مذذن العمذذر هذذال :عاذذرة سذذنة وقيذذل:
خمذذذذس عاذذذذرة فذذذذالزم كبذذذذار الصذذذذحابة و خذذذذن عذذذذنهم مذذذذا فاتذذذذ ،مذذذذن حذذذذدي:
رسذذذول اهلل صذذذلى اهلل عليذذذ ،وسذذذلم وكانذذذت وفاتذذذ ،سذذذنة همذذذان وسذذذتين علذذذى
األرج ول ،من العمر سبعون سنة مات بالطاو ودفن بها .1
مبل  ،من العلم:
كذذذذان ابذذذذن عبذذذذاس يلقذذذذ بذذذذالحبر والبحذذذذر لكهذذذذرة علمذذذذ ،وكذذذذان علذذذذى درجذذذذة
عخيمذذذة مذذذن االجتهذذذاد والمعرفذذذة بمعنذذذى كتذذذا اهلل تعذذذالى ولذذذنا انتهذذذت إليذذذ،
الرياسذذذذة فذذذذي الفتذذذذو والتفسذذذذير وكذذذذان عمذذذذر رضذذذذى اهلل عنذذذذ ،يجلسذذذذ ،فذذذذي
مجلسذذذذ ،مذذذذل كبذذذذار الصذذذذحابة ويدنيذذذذ ،منذذذذ ،وكذذذذان يقذذذذول لذذذذ :،إنذذذذك ألصذذذذب
فتياننذذذا وجهذذذذاً و حسذذذذنهم خلقذذذذاً و فقههذذذذم فذذذي كتذذذذا اهلل تعذذذذالى وقذذذذال فذذذذي
اذذذ ن :،ناكذذذم فتذذذى الكهذذذول إن لذذذ ،لسذذذاناً سذذذووالً وقلبذذذاً عقذذذوالً وكذذذان لفذذذرط
دبذذذذذ ،إنا سذذذذذ ل ،عمذذذذذر مذذذذذل الصذذذذذحابة عذذذذذن اذذذذذي يقذذذذذول :ال تكلذذذذذم حتذذذذذى
يتكلمذذذذوا وكذذذذان عمذذذذر رضذذذذى اهلل عنذذذذ ،يعتذذذذد بذذذذر ابذذذذن عبذذذذاس مذذذذل حداهذذذذة

 - 1ينخذذذذذذذر :تهذذذذذذذني التهذذذذذذذني ( )244 : 242/5تذذذذذذذاريخ ب ذذذذذذذداد( )522/1الذذذذذذذوافي
بالوفيات( )122 121/17التفسير والمفسرون(.)51/1

666
سذذذذن ،قذذذذال فيذذذذ ،ابذذذذن مسذذذذعود رضذذذذى اهلل عنذذذذ :،نعذذذذم ترجمذذذذان القذذذذرآن ابذذذذن
عباس .1
قال الزركاي رحم ،اهلل تعالى-:
وقذذد مذذات ابذذن مسذذعود فذذي سذذنة هنتذذين وهالهذذين وعمذذر بعذذدب ابذذن عبذذاس سذذتا
وهالهين سنة فما خنك بما كسب ،من العلوم بعد ابن مسعود .2
وقذذال فيذذ ،عطذذا  :مذذا ريذذت كذذرم مذذن مجلذذس ابذذن عبذذاس صذذحا الفقذذ،
عنذذذدب و صذذذحا القذذذرآن عنذذذدب و صذذذحا الاذذذعر عنذذذدب يصذذذدرهم كلهذذذم مذذذن
واد واسذذذل  .وقذذذال عبيذذذد اهلل بذذذن عبذذذد اهلل بذذذن عتبذذذة :كذذذان ابذذذن عبذذذاس قذذذد
فذذذات النذذذاس بخصذذذال :بعلذذذم مذذذا سذذذبق ،وفقذذذ ،فيمذذذا احتذذذيف إليذذذ ،مذذذن ريذذذ،
وحلذذذم ونسذذذ وت ويذذذل ومذذذا ريذذذت حذذذداً كذذذان علذذذم بمذذذا سذذذبق ،مذذذن حذذذدي:
رسذذذذذول اهلل صذذذذذلى اهلل عليذذذذذ ،وسذذذذذلم منذذذذذ ،وال بقضذذذذذا بذذذذذى بكذذذذذر وعمذذذذذر
وعهمذذذان منذذذ ،وال فقذذذ ،فذذذي ر منذذذ ،وال هقذذذ ريذذذاً فيمذذذا احتذذذيف إليذذذ ،منذذذ،
ولقذذذذد كذذذذان يجلذذذذس يومذذذذاً وال يذذذذنكر فيذذذذ ،إال الفقذذذذ ،ويومذذذذاً الت ويذذذذل ويومذذذذاً
الم ذذاز ويومذذاً الاذذعر ويومذذاً يذذام العذذذر وال ريذذت عالمذذاً قذذط جلذذس إليذذذ،
إال خضذذذذل لذذذذ ،ومذذذذا ريذذذذت سذذذذاوالً قذذذذط سذذذذ ل ،إال وجذذذذد عنذذذذدب علمذذذذاً  .وقيذذذذل
لطذذذاووس :لزمذذذت هذذذنا ال ذذذالم  -يعنذذذي ابذذذن عبذذذاس  -وتركذذذت األكذذذابر مذذذن
صذذذحا رسذذذول اهلل قذذذال :إنذذذي ريذذذت سذذذبعين رجذذذالً مذذذن صذذذحا رسذذذول اهلل
صذذذلى اهلل عليذذذ ،وسذذذلم إنا تذذذدار وا فذذذي مذ ل
ذذر صذذذاروا إلذذذى قذذذول ابذذذن عبذذذاس .
ورو األعمذذذ عذذذن بذذذى واوذذذل قذذذال :اسذذذتخل علذذذى عبذذذد اهلل بذذذن عبذذذاس
علذذذى الموسذذذم فقذذذر فذذذي خطبتذذذ ،سذذذورة البقذذذرة  -وفذذذي روايذذذة :سذذذورة النذذذور -
ففسذذذرها تفسذذذي ارً لذذذو سذذذمعت ،الذذذروم والتذذذرك والذذذديلم ألسذذذلموا وكذذذان علذذذى بذذذن
بذذى طالذذذ يهنذذى علذذذى تفسذذير ابذذذن عبذذذاس ويقذذول :ك نمذذذا ينخذذر إلذذذى ال يذذذ
من ستر رقيت .
وبالجملذذذة ..فقذذذد كانذذذت حيذذذاة ابذذذن عبذذذاس حيذذذاة علميذذذة يذذذتعلم ويعلإذذذم ولذذذم
ياذذذت ل باإلمذذذارة إال قلذذذيالً لمذذذا اسذذذتعمل ،علذذذى علذذذى البصذذذرة والحذذذت :ن ابذذذن
 - 1التفسير والمفسرون(.)51/1
 - 2البرهان في علوم القرآن(.)3/1

666
وفصذذاحة وسذذعة اطذذال
اهلل تعذذذذالى وخيذذذذر مذذذذا
ابذذذن عبذذذاس علذذذم مذذذة

عبذذاس قذذد خهذذر فيذذ ،النبذذوا ب كمذذل معانيذذ .،علمذذاً
فذذذذي نذذذذواح علميذذذذة مختلفذذذذة وال سذذذذيما فهمذذذذ ،لكتذذذذا
يقذذذال فيذذذ ،مذذذا قالذذذ ،ابذذذن عمذذذر رضذذذى اهلل عنهمذذذا:
محمد بما نزل على محمد صلى اهلل علي ،وسلم.
* سبا نبوغ-:،
ونسذذذذتطيل ن نرجذذذذل هذذذذنب الاذذذذهرة العلميذذذذة وهذذذذنا النبذذذذوا الواسذذذذل الفيذذذذاض
إلى سبا نجملها فيما يلي-:
والً :دعذذذا النبذذذي صذذذلى اهلل عليذذذ ،وسذذذلم لذذذ ،بقولذذذ« :،اللهذذذم علإمذذذ ،الكتذذذا
والحكمذذذذذذة» 1وفذذذذذذى روايذذذذذذة خذذذذذذر « :اللهذذذذذذم فقإهذذذذذذ ،فذذذذذذي الذذذذذذدإين وعلإمذذذذذذ،
الت ويذذذذذل» 2والذذذذذن يرجذذذذذل إلذذذذذى كتذذذذذ التفسذذذذذير بالمذذذذذ هور يذذذذذر هذذذذذر هذذذذذنب
الذذذذدعوة النبويذذذذة يتجلذذذذى واضذذذذحاً فيمذذذذا صذذذذ عذذذذن ابذذذذن عبذذذذاس رضذذذذى اهلل
عن.،
هانيذذذاً :ناذذذ ت ،فذذذي بيذذذت النبذذذوة ومالزمتذذذ ،لرسذذذول اهلل صذذذلى اهلل عليذذذ ،وسذذذلم
مذذذذن عهذذذذد التمييذذذذز فكذذذذان يسذذذذمل منذذذذ ،الاذذذذي الكهيذذذذر وياذذذذهد كهيذذذذ ارً مذذذذن
الحواد :والخرو التي نزلت فيها آيات القرآن.

 - 1خرجذذذ ،اإلمذذذام البخذذذار فذذذي :كتذذذا العلذذذم /بذذذا قذذذول النبذذذي صذذذلى اهلل عليذذذ ،وسذذذلم:
اللهذذذذذذم علمذذذذذذ ،الكتذذذذذذا ( )41/1ح( )75عذذذذذذن ابذذذذذذن عبذ ل
ذذذذذاس رضذذذذذذي اهلل عنهمذذذذذذا قذذذذذذال:
ضذذذذذمني رسذذذذذول اللذذذذذ - ،صذذذذذلى اهلل عليذذذذذ ،وسذذذذذلم – وقذذذذذال« :اللهذذذذذم علإمذذذذذ ،الكتذذذذذا »
وكتذذذذذذا فضذذذذذذاول الصذذذذذذحابة /بذذذذذذا نكذذذذذذر ابذذذذذذن عبذذذذذذاس رضذذذذذذي اهلل عنهمذذذذذذا()1371/3
ح( )3541بلفخ« :اللهم علإم ،الحكمة».
 - 2خرجذذذذذذذ ،اإلمذذذذذذذام البخذذذذذذذار فذذذذذذذي :كتذذذذذذذا الوضذذذذذذذو  /بذذذذذذذا وضذذذذذذذل المذذذذذذذا عنذذذذذذذد
الخذذذذذال ( )11/1ح( )143عذذذذذذن ابذذذذذذن عبذ ل
ذذذذذاس ن النبذذذذذى  -صذذذذذذلى اهلل عليذذذذذذ ،وسذذذذذذلم -
دخذذذذل الخذذذذال فوضذذذذعت لذذذذ ،وضذذذذو ً ا قذذذذال« :مذذذذن وضذذذذل هذذذذنا» فذذذذ خبر فقذذذذال« :اللهذذذذم
فقإهذذذذ ،فذذذذي الذذذذدإين» و خرجذذذذ ،اإلمذذذذام حمذذذذد فذذذذي( )225/4ح( )2397بلفذذذذخ :عذذذذن ابذذذذن
عبذ ل
ذذذذاس :ن رسذذذذذول اهلل صذذذذذلى اهلل عليذذذذذ ،وسذذذذذلم وضذذذذذل يذذذذذدب علذذذذذى كتفذذذذذي  -و علذذذذذى
يد  -هذذذم قذذذال« :اللهذذذم فقإهذذذ ،فذذذي الذذذدإين وعلإمذذذ ،الت ويذذذل» و()15/5
منكبذذذي اذذذك سذذذع ٌ
ح( )2379وقذذذذال اذذذذعي األرنذذذذاؤوط :إسذذذذذنادب قذذذذو علذذذذى اذذذذذرط مسذذذذلم رجالذذذذ ،هقذذذذذات
رجال الايخين غير عبداهلل بن عهمان فمن رجال مسلم .

666
هالهذذذاً :مالزمتذذذ ،ألكذذذابر الصذذذحابة بعذذذذد وفذذذاة النبذذذي صذذذلى اهلل عليذذذ ،وسذذذذلم
ي خذذذذن عذذذذنهم ويذذذذرو لهذذذذم ويعذذذذر مذذذذنهم مذذذذواطن نذذذذزول القذذذذرآن وتذذذذواريخ
التاذذذذريل و سذذذذبا النذذذذزول وبهذذذذنا اسذذذذتعاض عمذذذذا فاتذذذذ ،مذذذذن العلذذذذم بمذذذذوت
رسذذذذول اهلل صذذذذلى اهلل عليذذذذ ،وسذذذذلم وتحذذذذد :بهذذذذنا ابذذذذن عبذذذذاس عذذذذن نفسذذذذ،
فقذذذذذال :وجذذذذذدت عامذذذذذة حذذذذذدي :رسذذذذذول اهلل صذذذذذلى اهلل عليذذذذذ ،وسذذذذذلم عنذذذذذد
األنصذذذذار فذذذذ ن كنذذذذت آلتذذذذى الرجذذذذل ف جذذذذدب ناومذذذذاً لذذذذو اذذذذوت ن يذذذذوقخ لذذذذي
ألوقذذذخ فذذذ جلس علذذذى بابذذذ ،تسذذذفي علذذذى وجهذذذي الذذذري حتذذذى يسذذذتيقخ متذذذى
ما استيقخ و س ل ،عما ريد هم نصر .1
رابعذذذذذاً :حفخذذذذذ ،لل ذذذذذة العربيذذذذذة ومعرفتذذذذذ ،ل ريبهذذذذذا وآدابهذذذذذا وخصاوصذذذذذها
و سذذذاليبها وكهيذذذ ارً مذذذا كذذذان يستاذذذهد للمعنذذذى الذذذن يفهمذذذ ،مذذذن لفذذذخ القذذذرآن
بالبيت واألكهر من الاعر العربي.
خامسذذذاً :بلوغذذذ ،مرتبذذذة االجتهذذذاد واذذذجاعت ،فذذذي بيذذذان مذذذا يعتقذذذد نذذذ ،الحذذذت
دون ن ي بذذذ ،لمالمذذذة الوذذذم ونقذذذد ناقذذذد مذذذا دام يهذذذت بذذذ ن الحذذذت فذذذي جانبذذذ،
وكهي ذ ارً مذذا انتقذذد عليذذ ،ابذذن عمذذر جرتذذ ،علذذى تفسذذير الق ذرآن ولكذذن لذذم تذذرت
إليذذذ ،همذذذة نقذذذدب بذذذل مذذذا لبذذذ :ن رجذذذل إلذذذى قولذذذ ،واعتذذذر بمبلذذذ علمذذذ،
فقذذد رو ن رجذذالً تذذى ابذذن عمذذر يسذذ ل ،عذذن معنذذى قولذذ ،تعذذالى :ولذذم يذذر
الذذذذنين كفذذذذروا ن السذذذذماوات واألرض كانتذذذذا رتقًذذذذا ففتقناهمذذذذا  2فقذذذذال :انهذذذذ
إلذذذى ابذذذذن عبذذذاس هذذذذم تعذذذذال خبرنذذذي فذذذذنه فسذذذذ ل ،فقذذذال :كانذذذذت السذذذذموات
رتقذذذذاً ال تمطذذذذر وكانذذذذت األرض رتقذذذذاً ال تنبذذذذت ففتذذذذت هذذذذنب بذذذذالمطر وهذذذذنب
بالنبذذذذات فرجذذذذل الرجذذذذل إلذذذذى ابذذذذن عمذذذذر فذذذذ خبرب فقذذذذال :قذذذذد كنذذذذت قذذذذول :مذذذذا

 - 1خرجذذذذذ ،الذذذذذدارمي فذذذذذي المقدمذذذذذة /بذذذذذا الرحلذذذذذة فذذذذذي طلذذذذذ العلذذذذذم واحتمذذذذذال العنذذذذذا
فيذذذذذ )151/1(،ح( )571وقذذذذذال حسذذذذذين سذذذذذليم سذذذذذد :إسذذذذذنادب صذذذذذحي والحذذذذذاكم فذذذذذي
المسذذذذذذتدرك  :كتذذذذذذا العلذذذذذذم( )133/1ح( )313وقذذذذذذال« :هذذذذذذنا حذذذذذذدي :صذذذذذذحي علذذذذذذى
ارط البخار وهو صل في طل الحدي :وتوقير المحد »:ووافق ،النهبي.
 - 2سورة األنبيا جز من اآلية رقم(.)31

666
يعجبنذذذي جذذذرة ابذذذن عبذذذاس علذذذى تفسذذذير القذذذرآن فذذذاآلن قذذذد علمذذذت نذذذ ،وتذذذى
علماً.1
هذذذنب هذذذي هذذذم األسذذذبا التذذذي ترجذذذل إليهذذذا اذذذهرة ابذذذن عبذذذاس فذذذي التفسذذذير
يضذذذذا إلذذذذى نلذذذذك كونذذذذ ،مذذذذن هذذذذل بيذذذذت النبذذذذوة منبذذذذل الهدايذذذذة ومصذذذذدر
النذذذذذور ومذذذذذا وهبذذذذذ ،اهلل مذذذذذن قريحذذذذذة وقذذذذذادة وعقذذذذذل راجذذذذذ ور صذذذذذاو
هوايمان راسخ ودين متين .2

 - 1خرجذذذذ ،ابذذذذن بذذذذي حذذذذاتم فذذذذي تفسذذذذيرب ( )2451/3ح( )13139و بذذذذو نعذذذذيم فذذذذي
الحليذذذذة ( )321/1وعذذذذزاب ابذذذذن كهيذذذذر فذذذذي تفسذذذذير القذذذذرآن العخذذذذيم ( )339/5البذذذذن بذذذذي
حذذذذاتم ونكذذذذرب السذذذذيوطي فذذذذي اإلتقذذذذان ( )235/4وعذذذذزاب ألبذذذذي نعذذذذيم وعذذذذزاب فذذذذي الذذذذدر
المنهور ( )125/5إلى ابن المننر وابن بي حاتم و بي نعيم في الحلية.
 - 2التفسير والمفسرون( )53 : 51/1بتصر .

666
المبح :الرابل
مدخل إلى االستارات :تعريف ،و هداف ،ونا ت،
وال :مفهوم االستارات و هداف-:،
االستاذذذذرات :مصذذذذدر استاذذذذرت و صذذذذل مادتذذذذ :،اذذذذرت  1والاذذذذرت :مكذذذذان
طلذذذو الاذذذمس والماذذذرت كذذذنلك والكوكذذذ الماذذذرقي :هذذذو الذذذن يطلذذذل قبذذذل
الامس وحين ي ر بعد غرو الامس يدعي م ربيا .2
ذذذذذر ل
ت
والتاذذذذذذريت :األخذذذذذذن فذذذذذذي ناحيذذذذذذة الماذذذذذذرت يقذذذذذذال :اذذذذذذتان بذذذذذذين ماذ إ
وم ر .3
استارت :طل علوم هل الارت ول اتهم (مولدة عصرية) .4
واالستاذذذذذذرات :عنايذذذذذذة واهتمذذذذذذام باذذذذذذوون الاذذذذذذرت وهقافاتذذذذذذ ،ول اتذذذذذذذ ،و:
سذذذلو غربذذذذي للسذذذيطرة علذذذذى الاذذذرت هواعذذذذادة بناوذذذ ،وبسذذذذط النفذذذون عليذذذذ،
والحركذذذذة االستاذذذذراقية :حركذذذذة تجلذذذذت فذذذذي اهتمذذذذام ال ذذذذرب إيين بتذذذذرا :الاذذذذرت
وحضارت ،ول ات.5 ،
فاالستاذذذرات :تعبيذذذر طلقذذذ ،ال ربيذذذون علذذذى الدراسذذذات المتعلقذذذة بالاذذذرقيين
اذذذذذعوبهم وتذذذذذاريخهم و ديذذذذذانهم ول ذذذذذاتهم و وضذذذذذاعهم االجتماعيذذذذذة وبالدهذذذذذم
و رضهم وحضاراتهم وكل ما يتعلت بهم.
وكذذذذذان هذذذذذدفهم األساسذذذذذي :دراسذذذذذة اإلسذذذذذالم والاذذذذذعو اإلسذذذذذالمية لخدمذذذذذة
غذذذذراض التباذذذذير مذذذذن جهذذذذة وخدمذذذذة غذذذذراض االسذذذذتعمار ال ربذذذذي لبلذذذذدان
المسذذذذلمين مذذذذن جهذذذذة خذذذذر وإلعذذذذداد الدراسذذذذات الالزمذذذذة لمحاربذذذذة اإلسذذذذالم
وتحطيم األمة اإلسالمية.
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والمستاذذذذرقون :هذذذذم الذذذذنين يقومذذذذون بهذذذذنب الدراسذذذذات مذذذذن غيذذذذر الاذذذذرقيين
ويقذذذذدمون الدراسذذذذذات الالزمذذذذذة للمباذذذذذرين ب يذذذذذة تحقيذذذذذت هذذذذذدا التباذذذذذير
وللدواور االستعمارية ب ية تحقيت هدا االستعمار.
ومذذذذل الدراسذذذذات االستاذذذذراقية الموجهذذذذة ألغذذذذراض التباذذذذير واالسذذذذتعمار قذذذذام
بعذذذض محبذذذي العلذذذم بدراسذذذات استاذذذراقية حياديذذذة غيذذذر موجهذذذة وكذذذان مذذذن
بعذذذذض هذذذذؤال إنصذذذذا للحقيقذذذذة وبعذذذذض هذذذذؤال المنصذذذذفين تذذذذ هر باإلسذذذذالم
وبالحضارة اإلسالمية ف سلم .1
هانيا :هدا المستارقين-:
تتلخص هدا االستارات فيما يلي-:
وًال :الحيلولذة بذين الاذذعو النصذرانية وبذذين اإلسذالم فقذذد عمذل المستاذذرقون
على تاوي ،اإلسالم وحج محاسذن ،إلقنذا قذومهم بعذدم صذالحيت ،لهذم نخذام
حياة ولعل هنا هو خطر الجوان التي قام ألجلها االستارات والتباير ونلذك
فذذي عقذذا الحذذرو الصذذليبية وعذذودة المحذذاربين إلذذى وربذذا يحملذذون صذذورة
مارقة لمعامالت المسلمين لهم وسماحة اإلسالم وقد عمد رجال الكنيسة إلى
إخراس األلسنة المنصفة وحاولوا ترجمة القرآن لتزيي مفاهيم ،وانتقاصها.
وقذذد اسذذت ل االستا ذرات كراهيذذة األوربيذذين للسذذالم بعذذد التوسذذل العهمذذاني فذذي
وربا وما صحب ،من تعص وحرو استمرت عدة قرون فعمل المستاذرقون
علذذذى تعميذذذت الكراهيذذذة واألحقذذذاد فذذذي نفذذذوس األوربيذذذين وت ذذذنيتها بالاذذذبهات
واألباطيل بهد حج اإلسالم عن وربا والحيلولة دون نفانب إليها.
هانيذذذا :ت ييذذذد ال ذذذزو االسذذذتعمار لذذذبالد المسذذذلمين والعمذذذل لتحطذذذيم المقاومذذذة
ً
اإلسذذالمية بت ويذذل الجهذذاد وصذذر نخذذار المسذذلمين إلذذى الدعذذة والقعذذود عذذن
الجهذذاد فذذي سذذبيل اهلل ومدافعذذة ال ذذزاة باالاذذت ال بالعبذذادة والزهذذد وتسذذميتها
بالجهذذاد األكبذذر وتحطذذيم وحذذدة المسذذلمين وتمزيذذت الذذدول اإلسذذالمية وعذذزل
الاذذذريعة اإلسذذذالمية عذذذن التطبيذذذت فذذذي المجتمذذذل اإلسذذذالمي هواحذذذالل األنخمذذذة
القانونية واالقتصادية والسياسية والتربوية لتحل محل اإلسالم بالقوة.

 - 1جنحة المكر الهالهة( )54 53/1وينخر :المستارقون والسنة ص(.)9
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هالهًذذا :فصذذل المسذذلمين عذذن جذذنورهم الهابتذذة األصذذيلة بتاذذوي ،تلذذك األصذذول
وعزلهذذا عذذن مصذذادرها وهذذدم المقومذذات األساسذذية للكيذذان الفذذرد واالجتمذذاعي
والنفسي مام االستعمار وهقافت ،وفكرب والت هير في نفوس المسلمين وزحزحذة
عقاودهم بما يفت للتباذير المسذيحي طريقًذا إلذى تحويذل بعذض ضذعا العقيذدة
إلى مالحدة و تبا .
والخالصة :فقد كان المستاذرقون طالوذل للمباذرين يمهذدون السذبيل مذامهم
لتاكيك المسلمين في عقاودهم ويفتحون مذام دعذاة النصذرانية السذبيل للطعذن
في اإلسالم ونبي ،صلى اهلل علي ،وسلم ب نوا ل اتى من الاعونة العلميذة باسذم
البح :واالستنتات التحليلي .1
هالها :نا ة االستارات-:
نهذ بعذذض البذذاحهين :إلذذى ن االستاذرات تمتذذد جذذنورب إلذذى الصذذدر األول مذذن
جهذدا مذن جذل محاربذة هذنا
اإلسالم متمذهالً بذاليهود والنصذار الذنين لذم يذ لوا ً
الدين ونلك بالطعن في ،والهمز واللمز في حكام ،وتاذريعات ،واتهذام الرسذول
صلى اهلل علي ،وسلم بالمجنون والساحر والااعر يقذول اهلل تعذالى :بذل قذالوا
2
ض ا :ح ل
يضذا :وقذال
الم بل افتراب بل هذو اذاعٌر ويقذول جذل نكذرب عذنهم ً
الذنين كفذذروا إن هذنا إال إفذ ٌك افتذراب و عانذذ ،عليذذ ،قذوٌم آخذذرون فقذد جذذا وا خلمذاً
وزو ارً* وقالوا ساطير األولين اكتتبها فهي تملى علي ،بكذرةً و صذيالً  3وقولذ:،
إن هنا إال سحٌر يؤهر* إن هنا إال قول البار .4
وقد اتخذن هذؤال الماذركون سذبالً كهيذرة للطعذن فذي هذنا الذدين إلعذراض النذاس
عن ،فتارة يحرفون آيات ،وتذارة يكتمذون الحذت وهذم يعلمذون و خذر ياذككون
 - 1سذذذذذذالي ال ذذذذذذزو الفكذذذذذذر للعذذذذذذالم اإلسذذذذذذالمي ص( )22 21ولالسذذذذذذتزادة ينخذذذذذذر:
المباذذذذذرون والمستاذذذذذرقون فذذذذذي مذذذذذوقفهم مذذذذذن اإلسذذذذذالم( )13 : 11المستاذذذذذرقون فذذذذذي
الميذذذذذذذزان ص( )147 : 145االستاذذذذذذذرات وجهذذذذذذذودب و هدافذذذذذذذ ،فذذذذذذذي محاربذذذذذذذة اإلسذذذذذذذالم
ص( )32 : 31ضذذذذذذذذذوا علذذذذذذذذذى الهقافذذذذذذذذذة االسذذذذذذذذذالمية ص( )172جنحذذذذذذذذذة المكذذذذذذذذذر
الهالهة(.)134 : 127/1
 - 2سورة األ نبيا جز من اآلية رقم(.)5
 - 3سورة الفرقان اآليتان رقم(.)5 4
 - 4سورة المدهر اآليتان رقم(.)25 24
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في ،بالطعن في الوحي نفس ،يقول اهلل تعالى :فتطمعذون ن يؤمنذوا لكذم وقذد
ذذت مذذذنهم يسذذذمعون كذذذالم اللذذذ ،هذذذم يحإرفونذذذ ،مذذذن بعذذذد مذذذا عقلذذذوب وهذذذم
كذذذان فريذ ٌ
يعلمون  1ويقول جل نكرب :وآمنوا بما نزلت مص إدقًا لما معكم وال تكونذوا ول
ذيال هوايذا فذاتقون* وال تلبسذوا الحذت بالباطذل
كاف لر ب ،وال تاتروا ب ياتي هم ًنا قل ً
وتكتموا الحت و نتم تعلمون .2
وكهير ما كان يتبل الماركون سبيل الدخول في اإلسالم لفترة وجيزة هم االرتذداد
ًا
عنذذذ ،ليبذذذين للنذذذاس نهذذذم جربذذذوا هذذذنا الذذذدين ألنذذذ ،غيذذذر نذذذافل وغيذذذر صذذذحي
إلخ ذراجهم إلذذى خلمذذاتهم وضذذاللهم يقذذول اهلل تعذذالى :وقالذذت طاوف ذ ٌة مذذن هذذل
الكتذذا آمن ذوا بالذذن نذذزل علذذى الذذنين آمن ذوا وجذذ ،النهذذار واكفذذروا آخذذرب لعلهذذم
يرجعون .3
هنب المواق واألفعال لم تكن نات بعاد إنسانية و إيجاد الخير للنذاس هواخهذار
الحذذت واتباعذذ ،هوانمذذا كانذذت جميعهذذا منصذذبة ليذذردوا النذذاس عذذن ديذذنهم ويتبع ذوا
دياناتهم المنحرفة يقول اهلل تعالى فيهم :ما يوُّد النين كفروا مذن هذل الكتذا
ص برحمت ،من ياذا
وال الماركين ن ينزل عليكم من خي لر من رإبكم والل ،يخت ُّ
والل ،نو الفضل العخيم .4
يضذذا :يذذا يُّهذذا الذذنين آمن ذوا إن تطيع ذوا فريق ذاً مذذن الذذنين وت ذوا الكتذذا
ويقذذول ً
يردُّوكم بعد إيمانكم كافرين .5
وكذذذل هذذذنب الوسذذذاول وغيرهذذذا اتبعهذذذا الماذذذركون للصذذذد عذذذن ديذذذن اهلل ويتبعهذذذا
المستارقون المعاصرون في نااطاتهم الفكرية والهقافية وهنا يعني حقًا نهم
امتداد لنلك التيار المعارض والمحار لدين اهلل تعالى في بداية بزوغ.1 ،

 - 1سورة البقرة اآلية رقم(.)75
 - 2سورة البقرة اآليتان رقم(.)42 41
 - 3سورة آل عمران اآلية رقم(.)72
 - 4سورة البقرة اآلية رقم(.)115
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قلت(الباحهة) :وبالت مل فذي هذنا الذر وفذي معنذى االستاذرات يتبذين نذ ،راعذى
الهد الرويسي لالستارات وهذو هذد دينذي بحذت للطعذن فذي اإلسذالم والنيذل
منذذ ،وال يت ذ تى لهذذم نلذذك إال بدراسذذت ،لمحاولذذة تاذذوي ،صذذورة اإلسذذالم هواهذذارة
الابهات حول ،لتاكيك النذاس فيذ ،ومذن هذم رد المسذلمين عذن ديذنهم ومنذل
غيرهم من التفكير في الدخول في ،فال يعدو ن يكون طريقة جديدة للطعن في
اإلسذذالم وفذذي رسذذول اإلسذذالم صذذلى اهلل عليذذ ،وسذذلم لكذذن نذذى لهذذم نلذذك واهلل
سبحان ،وتعالى يقول :يريدون ن يطفووا نور الل ،ب فواههم ويذ بى اللذ ،إال ن
يتم نورب ولو كرب الكافرون .1
وير كهر الباحهين :ن مفهوم االستارات لم يخهر في القرون األولى ولكنهم
اختلفوا في تحديد تاريخ معين لخهورب.
يقول الدكتور محمود حمد زقزوت-:
ومذذذذن الصذذذذع تحديذذذذد تذذذذاريخ معذذذذي لن لبدايذذذذة االستاذذذذرات هوانا كذذذذان بعذذذذض
ذذذؤر لبذذذذد وجذذذذود االستاذذذذرات
البذذذذاحهين ياذذذذير إلذذذذى ن ال ذذذذر النصذذذذراني يذ إ
الرسذذذذمي بصذذذذدور قذذذذرار مجمذذذذل فينذذذذا الكنسذذذذي فذذذذي عذذذذام (1312ه) ب ناذذذذا
عذذذدد مذذذن كراسذذذي الل ذذذة العربيذذذة فذذذي عذذذدد مذذذن الجامعذذذات األوربيذذذة ولكذذذن
اإلاذذذارة هنذذذا إلذذذى االستاذذذرات الكنسذذذي تذذذدل علذذذى نذذذ ،كذذذان هنذذذاك استاذذذرات
غيذذذر رسذذذمي قبذذذل هذذذنا التذذذاريخ فضذذذالً عذذذن ن هنذذذاك بذذذاحهين وروب إيذذذين ال
يعتمذذذدون التذذذاريخ الماذذذار إليذذذ ،بدايذذذة لالستاذذذرات ولذذذنلك تتجذذذ ،المحذذذاوالت
فذذذي هذذذنا الصذذذدد ال إلذذذى تحديذذذد سذذذن لة معينذذذة لبدايذذذة االستاذذذرات هوانمذذذا إلذذذى
تحديذذذذذد فتذذذذذرة زمنيذذذذذة معينذذذذذة علذذذذذى وجذذذذذ ،التقريذذذذذ يمكذذذذذن ن تعذذذذذد بدايذذذذذ ًة
لالستاذذذذذرات ولذذذذذيس هنذذذذذاك اذذذذذك فذذذذذي ن االنتاذذذذذار السذذذذذريل للسذذذذذالم فذذذذذي
الماذذذذرت والم ذذذذر قذذذذد لفذذذذت بقذذذذوة نخذذذذار رجذذذذاالت الالهذذذذوت النصذذذذراني إلذذذذى
هنا الدين ومن هنا بد اهتمامهم باإلسالم ودراست.. ،
وعلذذى الذذرغم مذذن ن االستاذذرات يمتذ ُّذد بجذذنورب إلذذى مذذا يقذذر مذذن ل ذ عذذام
مضذذذت فذذذ ن مفهذذذوم مستاذذذرت لذذذم يخهذذذر فذذذي وربذذذا إال فذذذي نهايذذذة القذذذرن
الهامن عار ..
 - 1سورة التوبة اآلية رقم(.)32
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و درت مفهذذذذذذذذوم االستاذذذذذذذذرات فذذذذذذذذي قذذذذذذذذاموس األكاديميذذذذذذذذة الفرنسذذذذذذذذية عذذذذذذذذام
1333م...
وعلذذذى يذذذة حذذذال فذذذ ن الذذذدافل لهذذذنب البذذذدايات المب إكذذذرة لالستاذذذرات كذذذان يتمهذذذل
فذذذذذي نلذذذذذك الصذذذذذ ار الذذذذذن دار بذذذذذين العذذذذذالمين :اإلسذذذذذالمي والنصذذذذذراني فذذذذذي
األنذذذذذدلس وصذذذذذقلية كمذذذذذا دفعذذذذذت الحذذذذذرو الصذذذذذليبية بصذذذذذفة خاصذذذذذة إلذذذذذى
ااذذذذذت ال األوربيذذذذذين بتعذذذذذاليم اإلسذذذذذالم وعاداتذذذذذ ،ولهذذذذذنا يمكذذذذذن القذذذذذول بذذذذذ ن
تذذذذذاريخ االستاذذذذذرات فذذذذذي مراحلذذذذذ ،األولذذذذذى هذذذذذو تذذذذذاريخ للصذذذذذ ار بذذذذذين العذذذذذالم
النصذذذذذذذراني ال ربذذذذذذذي فذذذذذذذي القذذذذذذذرون الوسذذذذذذذطى والاذذذذذذذرت اإلسذذذذذذذالمي علذذذذذذذى
الصعيدين :الديني واأليديولوجي .1
ومنذذذذن ن بذذذذد المستاذذذذرقون الكتابذذذذة سذذذذلكوا طرقًذذذذا خبيهذذذذة لتزييذذذذ العقيذذذذدة
اإلسالمية وامتصاص ما فيها من قوة وجهاد هوايمان وتصوير اإلسالمية على
نذذ ،ديذذن تعبذذد فقذذط و ن هنذذاك فصذ ًذال تامذذا بذذين الذذدين وبذذين الحكذذم وسياسذذة
الدولة والنخم االقتصادية التي يمكن ن تخضل ألنخمة ومبادئ م ايرة للدين.
وقد تطور االستارات في األسلو وفي المنهف فعمد المستارقون منذن مطلذل
القرن الهال :عاذر الهجذر واخذر القذرن الهذامن عاذر المذيالد إلذى الذدعوة
وفعذال فقذد
إلناا كليات لتدريس الل ذات الاذرقية فذي عواصذم الذبالد األوربيذة
ً
ناذذذوت كليذذذات لتذذذدريس الل ذذذات الاذذذرقية فذذذي لنذذذدن وبذذذاريس وليذذذدن وبذذذرلين
وبطرسبرت وغيرها وااذتملت علذى قسذام خاصذة لدراسذة الل ذة العربيذة وبعذض
الل ات اإلسالمية كالفارسية والتركية واألردية وكانت تهد من و ار نلك تزويد
السلطات االستعمارية بخب ار في الاوون اإلسالمية هم خن الطال المسلمون
يؤمذذون هذذنب الكليذذات األوربيذذة للدراسذذة فيهذذا وبذذنلك تذ هر الفكذذر اإلسذذالمي بمذذا
يمليذذ ،المستاذذرت فذذي نهذذان الطلبذذة المبعذذوهين مذذن بنذذا المسذذلمين 2وكانذذت

 - 1االستاذذذذذذذرات والخلفيذذذذذذذذة الفكريذذذذذذذة للصذذذذذذذذ ار الحضذذذذذذذار بتصذذذذذذذذر ص()21 : 13
وينخذذذذذر :اإلسذذذذذالم وال ذذذذذر ص( )19 : 12االستاذذذذذرات وموقفذذذذذ ،مذذذذذن السذذذذذنة النبويذذذذذة
ص(.)12 11
 - 2ينخر :سالي ال زو الفكر للعالم اإلسالمي ص(.)21

666
المؤسسذذات الدينيذذة والسياسذذية واالقتصذذادية فذذي ال ذذر تقذذدم األم ذوال الطاولذذة
للمستارقين من جل القيام بمهمتهم.
وقد ناوت عدة مؤسسات في البالد اإلسالمية لخدمذة االستاذرات وللتذ زر مذل
االسذذذتعمار والتباذذذير الكذذذاهوليكي والبروتسذذذتانتي والواقذذذل ننذذذا ال نسذذذتطيل ن
نفصذذذل بذذذين هذذذدا االستاذذذرات والتباذذذير واالسذذذتعمار إال مذذذن حيذذذ :األهذذذدا
جميعذذا فواحذذد غيذذر متعذذدد
القريبذذة و الهيوذذة الخاهريذذة مذذا ال ذذرض البعيذذد لهذذا
ً
ومذن بذرز هذنب المؤسسذات التعليميذة :الفرانسيسذكان والجامعذة األمريكيذة وقذد
انتارت في كل األقطار اإلسالمية .1

 - 1ضوا على الهقافة االسالمية ص(.)174 173
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المبح :الخامس
التعري بالمستارت اليهود جولدتسيهر وموقف ،من اإلسالم
وال :التعري بالمستارت اليهود جولدتسيهر-:
اسم-:،
إجناس جولدتسيهر.1
مولدب-:
ولذذذذذد فذذذذذي الهذذذذذاني والعاذذذذذرين مذذذذذن اذذذذذهر يونيذذذذذو سذذذذذنة(1351م) بمدينذذذذذة
اتولفيسنبرت في بالد المجر و سرت ،سرة يهودية.
حيات ،االجتماعية و هرها على فكرب-:
جولدتسذذذذيهر مستاذذذذرت مجذذذذر يهذذذذود تذذذذ هر بانتماوذذذذ ،إلذذذذى بذذذذالد المجذذذذر
التذذذي كانذذذت آنذذذناك جذذذزًا مذذذن اإلمبراطوريذذذة النمسذذذاوية كمذذذا تذذذ هر بانتماوذذذ،
إلذذذى سذذذرة يهوديذذذة لهذذذا حخهذذذا مذذذن المكانذذذة فذذذي الحيذذذاة االجتماعيذذذة فكذذذان
لهنين العاملين هر كبير في تحديد خصاوص.،
دراست-:،
قضذذذى السذذذنين األولذذذى مذذذن عمذذذرب فذذذي بودابسذذذت عاصذذذمة المجذذذر ومذذذن هذذذم
نهذذذ إلذذذى بذذذرلين سذذذنة(1319م) فخذذذل بهذذذا سذذذنة انتقذذذل بعذذذدها إلذذذى جامعذذذة
ليبتسذذذذذذك وفيهذذذذذذا كذذذذذذان سذذذذذذتانب فذذذذذذي الدراسذذذذذذات الاذذذذذذرقية فلياذذذذذذر حذذذذذذد
المستاذذذذرقين النذذذذابهين فذذذذي نلذذذذك الحذذذذين وعلذذذذى يديذذذذ ،حصذذذذل جولدتسذذذذيهر
علذذذى الذذذدكتوراب األولذذذى سذذذنة (1371م) وكانذذذت رسذذذالت ،عذذذن اذذذارح يهذذذود
فذذذي العصذذذور الوسذذذطى اذذذرح التذذذوراة وهذذذو تنخذذذوم وراذذذلمي ومذذذن هذذذم عذذذاد
إلذذذى بودابسذذذت فعذذذين مدرسذذذاً مسذذذاعدا فذذذي جامعتهذذذا سذذذنة (1372م) ولكنذذذ،
لذذذم يسذذذتمر فذذذي التذذذدريس طذذذويالً هوانمذذذا رسذذذلت ،وزارة المعذذذار المجريذذذة فذذذي
بعهذذذة دراسذذذية إلذذذى الخذذذارت فااذذذت ل طذذذوال سذذذنة فذذذي فينذذذا وفذذذي لنذذذدن وارتحذذذل
 - 1إجنذذذذذاس و اجنذذذذذاز جولدتسذذذذذيهر و جولذذذذذدزيهر و جولذذذذذد صذذذذذيهر ونحذذذذذو نلذذذذذك
مذذذن رسذذذذم وضذذذذبط األسذذذذما األعجميذذذذة ال يضذذذذير ومعلذذذذوم ن نلذذذذك متسذذذذام فيذذذذ ،بذذذذين
هذذذل العلذذذم الخذذذتال الل ذذذات مذذذن وجهذذذ ،وللت يذذذر الذذذن قذذذد يعتذذذر االسذذذم عنذذذد ترجمتذذذ،
و تعريب.،
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بعذذذذدها إلذذذذى الاذذذذرت مذذذذن سذذذذبتمبر سذذذذنة (1373م) إلذذذذى بريذذذذل مذذذذن العذذذذام
التالي ف قام في القاهرة مدة هم سافر إلى سوريا وفلسطين.
وفذذذي هنذذذا إقامتذذذ ،بالقذذذاهرة اسذذذتطا ن يختلذذذ إلذذذى بعذذذض الذذذدروس فذذذي
األزهذذذذر وكذذذذان نلذذذذك بالنسذذذذبة إلذذذذى مهالذذذذ ،امتيذذذذا ازً كبيذذذذ ارً ورعايذذذذة عخيمذذذذة
ورحذذذذل إلذذذذى سذذذذورية وتعذذذذر علذذذذى الاذذذذيخ طذذذذاهر الجزاوذذذذر وصذذذذحب ،مذذذذدة
وانتقل بعدها إلى فلسطين .
ومنذذذذن ن عذذذذين فذذذذي جامعذذذذة بودابسذذذذت وعنايتذذذذ ،بالدراسذذذذات العربيذذذذة عامذذذذة
واإلسذذذذالمية الدينيذذذذة خاصذذذذة تنمذذذذو وتذذذذزداد هوانا بذذذذ ،يحذذذذرز فذذذذي وطنذذذذ ،اذذذذهرة
كبيذذذذرة جعلتذذذذ ،ينتخذذذذ عضذذذذواً مراسذذذذالً لتكاديميذذذذة المجريذذذذة سذذذذنة(1371م)
هذذذذذذذذم عضذذذذذذذذواً عذذذذذذذذامالً فذذذذذذذذي سذذذذذذذذنة(1392م) ورويسذذذذذذذذا ألحذذذذذذذذد قسذذذذذذذذامها
سذذذذذذنة(1917م( وصذذذذذذار سذذذذذذتاناً لل ذذذذذذات السذذذذذذامية فذذذذذذي سذذذذذذنة (1394م)
ومنذذذذن نلذذذذك الحذذذذين وهذذذذو ال يكذذذذاد ي ذذذذادر وطنذذذذ ،بذذذذل وال مدينذذذذة بودابسذذذذت إال
لكذذذذي ياذذذذترك فذذذذي مذذذذؤتمرات المستاذذذذرقين و لكذذذذي يلقذذذذي محاضذذذذرات فذذذذي
الجامعات األجنبية استجابة لدعوتها إي. ،
وفات-:،
كانذذذذت وفاتذذذذ ،فذذذذي اليذذذذوم الهالذذذذ :عاذذذذر مذذذذن اذذذذهر نذذذذوفمبر سذذذذنة(1921م)
بالمدينذذذة التذذذي قضذذذى فيهذذذا الاذذذطر األعخذذذم مذذذن حياتذذذ ،ونعنذذذي بهذذذا مدينذذذة
بودابست .1
هانيا :موقف ،من اإلسالم-:
الحذذذدي :عذذذن موقذذذ جولدتسذذذيهر مذذذن اإلسذذذالم يبذذذدو واضذذذحا جليذذذا فذذذي ولذذذى
كلماتذذذذ ،التذذذذي اسذذذذتفت بهذذذذا كتابذذذذ ،األاذذذذهر :مذذذذناه التفسذذذذير اإلسذذذذالمي
ولعلنذذذا ال نجذذذد مذذذا نعبذذذر بذذذ ،عذذذن موقفذذذ ،مذذذن القذذذرآن ب فضذذذل ممذذذا عبذذذر بذذذ،
هو حي :قال في مقدمة كتاب ،المنكور واصفا القرآن الكريم-:

 - 1موسذذذذذذذذوعة المستاذذذذذذذذرقين للذذذذذذذذدكتور /عبذذذذذذذذد الذذذذذذذذرحمن بذذذذذذذذدو ص()193 197
بتصذذذذذر وينخذذذذذر :األعذذذذذالم للزركلذذذذذي( )34/1المستاذذذذذرقون لنجيذذذذذ العقيقذذذذذي(: 41/3
.)42
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ال يوجذذذد كتذذذا تاذذذريعي اعترفذذذت بذذذ ،طاوفذذذة دينيذذذة اعترافذذذاً عقذذذدياً علذذذى نذذذ،
ذذوحى بذذذ ،يقذذذدم نصذذذ ،فذذذي قذذذدم عصذذذور تداولذذذ ،مهذذذل هذذذنب
نذذذص منذذذزل و مذ
ً
الصورة من االضطرابات وعدم الهبات كما نجد في نص القرآن .1
كما يتض موقف ،من النبي صذلى اهلل عليذ ،وسذلم واذريعة اإلسذالم بمذا سذطرب
بيدب حي :قال في كتا العقيدة والاريعة -:
فتباير النبي العربي ليس إال مزيجاً منتخبا من معذار وآ ار دينيذة عرفهذا و
استقاها بسذب اتصذال ،بالعناصذر اليهوديذة والمسذيحية وغيرهذا التذي تذ هر بهذا
ت ه ارً عميقاً والتي رآها جديرة ب ن توقخ عاطفة دينية حقيقية عند بني وطن.2 ،
ويبدو للمت مل في كتابات جولدتسيهر ن ،لذم يذدرس صذول العلذوم اإلسذالميةوالعربية دراسة مت نية واعية هوانما قر بعضا منها ق ار ة عابرة ف فل عن كهيذر
من دقاوت المساول وت افل عن خر مما د إلى الطعن في مصدر التاريل
اإلسالمي الموحى ب ،من اهلل جل وعال على قل النبي صلى اهلل علي ،وسلم.
يقول الدكتور فؤاد سزكين-:
ونذر لزامذا علينذذا ن ننبذ ،إلذذى ن جولدتسذيهر -كمذذا يبذدو -لذذم يسذتخدم كتذ
مصذذطل الحذذدي :التذذي كانذذت معروفذذة لذذ ،ككذذل والتذذي كذذان ال ي ذزال قسذذم منهذذا
مخطوطا في نلك الوقذت وفذوت هذنا فيبذدو لنذا نذ ،لذم ينخذر -علذى الذرغم مذن
كهرة مصادرب -إلى بعض األخبار في ترابطها باألخبار األخر ويبذدو لنذا كذنلك
نذذ ،غفذذل عذذن األخبذذار التذذي كذذان مذذن ا ذ نها ن تجعذذل لتخبذذار األولذذى داللذذة
مختلفة تماما عن المعنى المقصود ( الن يقصدب جولد تسهير) .3
هالها :ت هر جولدتسيهر بمن سبق ،من المستارقين وت هيرب فيمن بعدب-:
يقول الدكتور حسن عزوز -:
مذذا فذذي علذذم التفسذذير فذذابن عبذذاس رضذذي اهلل عنهمذذا كذذان اخصذذية سذذطورية
حسذ عنذوان بحذ :ناذذرب كلذود جيليذذو ويبذذدو ن الرجذل قذذد تذ هر بمذذا سذذبت ن
افتذراب سذذبرنجر فذذي واسذذط القذذرن التاسذذل عاذذر مذذن ن ابذذن عبذذاس رضذذي اهلل
 - 1مناه التفسير اإلسالمي إليجناس جولدتسيهر ص(.)4
 - 2العقيدة والاريعة في اإلسالم إليجناس جولدتسيهر ص(.)12
 - 3تاريخ الترا :العربي للدكتور /فؤاد سزكين(.)119/1
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عنهما كان كانباً و ن معخم الروايات التي تتصل بذ ،متناقضذة ومكنوبذة و نذ،
خن الاي الكهير عن مسلمة اليهود دون روية ولذم يجذد جيليذو مذا يعذزز بذ،
كالم ،سو الرجذو إلذى مذا هذر عذن بعذض الصذحابة والتذابعين مذن قذوال تذدل
على تورعهم وامتناعهم من الخذوض فذي التفسذير وكذ ن المستاذرت الفرنسذي
مام هنا العزو عن القول في التفسذير الذن بذداب بعذض رجذال السذل ممذن
خا ذوا القذذول بذذالر فذذي التفسذذير اسذذترعاب القذذدر الهاوذذل مذذن المرويذذات  -وقذذد
وصذذفها بالعذذدد الذذن ال يحصذذى  -التذذي تسذذتند إلذذى حبذذر األمذذة الذذن دعذذا لذذ،
1
الرسول صلى اهلل علي ،وسلم بقولذ :،اللهذم فقإهذ ،فذي الذدين وعلمذ ،الت ويذل
ولم يكن في وسل الرجل وال في مقدورب ن يعي جيداً بركة هنا الذدعا النبذو
كما ن ،تجاهل معايير وموازين النقد الحديهي للمرويات التي كانت تفرض على
العلما والنقاد قبول ما كان صحيحاً واستبعاد ما كان ضعيفاً و مختلقاً.
لقذذد حذذاول الرجذذذل ن يبذذرهن يضذذذاً علذذى دعذذو ن كهذذذرة األحاديذذ :والروايذذذات
المنسوبة إلى ابن عبذاس كذان الهذد منهذا إعطذا سذند مرجعذي موهذوت لتلذك
األحادي :التي كانت تخدم غراض المناه السياسية والفقهية وغيرها.
ويمكن القول ب ن افت ار ات المستارت الفرنسي في حت ابذن عبذاس رضذي اهلل
عنهما كذ كبر رمذوز علذم التفسذير هذي نفذس االفتذ ار ات التذي بذداها جولذدزيهر
وااخت فيما قبل في حت بي هريذرة رضذي اهلل عنذ ،كذ كبر رواة علذم الحذدي:
ف نا كان هنان المستارقان قد تضافرت جهودهمذا مذن جذل العمذل علذى تذدمير
الهقذة فذذي راويذة اإلسذذالم فذ ن نلكذذم المستاذذرت الفرنسذي قذذد ولذى وجهتذذ ،نحذذو
ميدان علم التفسير ووضل نص عيني ،مهمة توهين الهقة فذي ترجمذان القذرآن
ابن عباس رضي اهلل عنهما وتحطيم االعتقاد الساود لد المسلمين بريادة ابن
عباس وغيرب من كبار الصحابة والتابعين في وضل سس علم التفسير ويبذدو
ن وصذذف ،لذذ ،باألسذذطورة قذذد خذذنب عذذن جولذذدزيهر فذذي كتابذذ ،مذذناه التفسذذير
اإلسالمي  2والاك ن الرد على هذنا المستاذرت فيمذا افتذراب علذى ابذن عبذاس
فذذي مجذذال علذذم التفسذذير ومذذا ادعذذاب ممذذا ال سذذاس لذذ ،مذذن الصذذحة يحتذذات إلذذى
 - 1سبت تخريج ،في ترجمة عبد اهلل بن عباس رضي اهلل عنهما.
 - 2مناه التفسير اإلسالمي ص(.)91
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وقفات طويلة للذرد علذى مذا ضذمن ،طروحتذ ،للذدكتوراب حذول تفسذير ابذن جريذر
الطبر وبحهين ل ،حول ابن عباس والبدايات األولى لخهور علم التفسير.
ويمكن القول بهنا الصدد ن ،يصع على مستاذرت ينذد عنذ ،الفهذم الروحذاني
ن يستوع معنى بركة دعذا النبذي صذلى اهلل عليذ ،وسذلم البذن عبذاس رضذي
اهلل عنهما ففي كتا المناق من سنن الترمن عن ابذن عبذاس قذال :ضذمني
رسذذول اهلل صذذلى اهلل عليذذ ،وسذذلم وقذذال :اللهذذم علإمذذ ،الحكمذذة 1قذذال الترمذذن :
حدي :حسن صحي هم إن ،كان يقال ل ،الحبر والبحر لكهرة علم.2 ،

 - 1سبت تخريج ،في ترجمة عبد اهلل بن عباس رضي اهلل عنهما.
 - 2مناهف المستارقين البحهية في دراسة القرآن الكريم(.)41 : 39
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الفصل الهاني :فصل الدراسة
تفنيد المزاعم الباطلة التي ادعاها المستارت جولدتسيهر على الصحابي
الجليل عبداهلل بن عباس رضي اهلل عنهما
المبح :األول
الزعم ن ابن عباس رضي اهلل عنهما تلقى بنفس ،في اتصال ،الوهيت بالرسول
صلى اهلل علي ،وسلم وجوب التفسير التي يوهت بها وحدها وتفنيد نلك والرد
علي،
يقول جولدتسيهر:
و خبار التفسير التي ترجل إلي ،تعد كهذر مذا ينذال اإليهذار والتفضذيل مذن تبيذان
لفهم القرآن
وتذذر الروايذذة اإلسذذالمية نذذ ،تلقذذى بنفسذذ ،فذذي اتصذذال ،الوهيذذت بالرسذذول وجذذوب
التفسير التي يوهت بها وحدها
وقد غفلت هنب الرواية بسهولة كما في حوال خر ماابهة ن ابذن عبذاس
عند وفذاة الرسذول صذلى اهلل عليذ ،وسذلم كذان قصذى مذا بلذ مذن السذن – 11
 13سنة .1
الرد-:
إن ما قررب جولدتسيهر من تفضيل تفسير ابن عباس صحي  -بتفصيل ي تي
بيانذذ- ،اذذريطة صذذحة النسذذبة لذذ ،وال غبذذار عليذذ ،وال مطعذذن وتفصذذيل هذذنا
التفضيل ن ل ،ضربين-:
األول  :تفضيل ،على تفسير من دون ،من غير الصحابة.
وهنا صحي ليس لكونذ ،ابذن عبذاس الترجمذان الحبذر البحذر المذدعو لذ ،علذى
هوانمذذا لكونذذ ،صذذحابيا والصذذحابة مقذذدمون علذذى
لسذذان النبذذوة الخاتمذذة فحسذ
غيرهم عند جماهير هل العلم من المسذلمين واألقذدمون مقذدمون علذى غيذرهم
في كل الاراول فريذت إن كذان فالنذا مذن صذحا موسذى عليذ ،السذالم فقذال
قوال يخص اريعت ،وصحت نسبت ،إلي ،تراب يقدم من دون ،علي ،وهل هنا
مطعن و مر معي حااا وكال.
 - 1مناه التفسير اإلسالمي ص(.)35 34
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والضر الهاني :تفضيل ،على تفسير من في طبقت ،من الصحابة عامة.
فهذذنا ال يقذذول بذذ ،جمذذاهير هذذل العلذذم خذذال مذذا امتذذاز بذذ ،مذذن فنذذون الت ويذذل
وملكات االستنباط باهادة من فوق ،من كبار الصحابة إضافة لمذا دعذا لذ ،بذ،
رسول اهلل صلى اهلل علي ،وآل ،وصحب ،وسلم ولعل هنا ما ال يدرك هرب مهال
هنا المستارت.
وبالحذذدي :عذذن الاذذرط الذذن نكرتذذ ،عذذن صذذحة النسذذبة فمذذا نكذذرب المستاذذرت
بوجذذ ،عذذام مطلذذت بقولذذ :،و خبذذار التفسذذير التذذي ترجذذل إليذذ ،تعذذد كهذذر مذذا ينذذال
اإليهار والتفضيل من تبيان لفهم القرآن يعد م الطة فليس كل مذا ينسذ البذن
عبذذاس  -رضذذي اهلل عنهمذذا -يهبذذت عنذذ ،فكهيذذر ممذذا نسذ إليذذ ،جمذذل األومذذة
علذذى توهينذذذ ،بذذذل إن الوضذذاعين والكذذذنابين الذذذراغبين فذذي إدخذذذال اذذذي علذذذى
التفسير ليس من ،يؤهرون نسبت ،وتلفيق ،البن عباس لمكانت ،وطول باعذ ،فذي
التفسذذير ببركذذة دعذذوة الباذذير النذذنير صذذلى اهلل عليذذ ،وسذذلم« :اللهذذم فقإهذذ ،فذذي
الدإين وعلإم ،الت ويل» 1ونلك كما ينسذ الوضذاعون الروايذات المكنوبذة علذى
رسول اهلل صلى اهلل علي ،وسلم زو ار وبهتانا وال يقدح نلك في الموحى ب ،إلى
رسول اهلل صلى اهلل علي ،وسلم.
وهذذذنا مذذذا كذذذدب جولدتسذذذيهر بعذذذد نلذذذك فنذذذاقض كالمذذذ ،السذذذابت بقولذذذ :،وعنذذذد
مذذذن اعتذذذادوا ممارسذذذة هذذذنا التفسذذذير لذذذم يعذذذد هنذذذاك منذذذن زمذذذن طويذذذل مجذذذال
للاذذذذك فذذذذي نذذذذ ،ال يكذذذذاد يرجذذذذل اذذذذي و ال يرجذذذذل علذذذذى الحقيقذذذذة إال جذذذذد
قليذذذل إلذذذى ابذذذن عبذذذاس ممذذذا حاطذذذ ،العلمذذذا المتذذذ خرون بهالذذذة مذذذن اسذذذم،
وعلذذذذم النقذذذذد اإلسذذذذالمي نفسذذذذ ،وضذذذذل فروقذذذذا بذذذذين مراتذذذذ صذذذذحة األسذذذذانيد
الكهيذذذرة التفذذذر التذذذي تنتهذذذي إلذذذى ابذذذن عبذذذاس وقذذذد سذذذميت إحذذذد سالسذذذل
الروايذذذة الراجعذذذة إليذذذ :،سلسذذذلة الكذذذن ممذذذا يذذذدل علذذذى ن النقذذذد اإلسذذذالمي
يضذذذا لذذذم ينكذذذر افتذذذراض ن هنذذذاك مذذذن حذذذاول وضذذذل محصذذذول متذذذ خر فذذذي
قالذذذذ سذذذذليم مذذذذزودا نلذذذذك بحجيذذذذة خبذذذذرة ابذذذذن عبذذذذاس التذذذذي ال ينذذذذاز فيهذذذذا
حد .2
 - 1سبت تخريج ،في ترجمة عبد اهلل بن عباس رضي اهلل عنهما.
 - 2مناه التفسير اإلسالمي ص(.)94

666
و مذذذا قولذذذ :،وتذذذر الروايذذذة اإلسذذذالمية نذذذ ،تلقذذذى بنفسذذذ ،فذذذي اتصذذذال ،الوهيذذذت
بالرسول وجوب التفسير التي يوهت بها وحدها فهنب اد م الطة من وجوب-:
يذذن هذذنب الروايذذة اإلسذذالمية المزعومذذة التذذي تقذذرر ن وجذذوب التفسذذير
-1
المتلقاة عن ابن عباس التي تلقاها من ماذكاة النبذوة هذي وحذدها التذي يوهذت
بها ولو عمر جولدتسيهر عمر نبي اهلل نوح عليذ ،السذالم باحهذا فذي مهذال
كنذذز قذذارون مذذن الكت ذ ليعهذذر عذذن مهذذل هذذنا مذذا اسذذتطا إلذذى اذذي مذذن نلذذك
سبيال ودون ،خرط القتاد هم ين هو من روايات التفسير األخذر المتلقذاة عذن
موات الصذحابة المبهوهذة والمنهذورة فذي كتذ التفسذير والروايذة والمرفوعذة إلذى
الجنا العالي للنبي صلى اهلل علي ،وآل ،وصحب ،وسلم
فهنا الزعم ال يقوم على سات وال يستند إلى وهات.
 -2ال در حقيقذذة هذذل لفذذخ التفسذذير هنذذا جذذا معرفذذا بذذاألل والذذالم و
جا نكرة في األصل إن الترجمة يجر فيها من وجوب التصذر مذا يحذد :مهذل
هنا وعلى كل حال فبالنخر إلى الجملة هنا ولفخ التفسير المعر فهنا كنلك
فيذذ ،نخذذر فذذابن عبذذاس رضذذي اهلل عنهمذذا تلقذذى بعذذض وجذذوب تفسذذير مذذن النبذذي
صلى اهلل عليذ ،وآلذ ،وصذحب ،وسذلم بمذا ال ياذوب ،ريذ لكنذ ،مذا تلقذى وجذوب
التفسير كلها التي تفيد االست رات إال ن تكون ل هنا للعهد وهنب هوان كانت
لطيفذذذة لكنذذذي ريذذذت نكرهذذذا للفذذذادة والتنبيذذذ ،فذذذابن عبذذذاس مذذذا زعذذذم مهذذذل هذذذنا
االست رات ولم يزعم حد ل ،مهل نلك.
 -3بذذل إن النبذذي صذذلى اهلل عليذذ ،وآلذذ ،وسذذلم لذذم يفسذذر كذذل آيذذات الق ذرآن
للصح الكذرام هوانمذا فسذر لهذم مذا اذكل علذيهم فحسذ هذم لكذونهم عاصذروا
نذذزول الق ذرآن و دركذوا حوالذذ ،ومناسذذبات ،دون غيذذرهم ممذذن جذذا بعذذدهم كذذانوا
جديرين بتفسير ما اكل علذى غيذرهم ممذن جذا بعذدهم إضذافة إلذى مذا نقلذوب
عن رسول اهلل صلى اهلل علي ،وسذلم ضذ إلذى نلذك نهذم كذانوا عربذا خلصذا
يدركون معاني المفردات الل وية واألسالي البيانية كهر ممن جا بعذدهم ممذن
لم يصل لما وصلوا إلي ،من الفصاحة واإلتقان.
بقي مر ال وهو :ما رو عن ابن عباس من وجوب التفسير في ميذزان العلذم
الارعي عموما والنقذد علذى وجذ ،الخصذوص روايذة ودرايذة يمكذن إجمالذ،
فيما ي تي-:
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وال :ال ياترط في وهوت الرواية ن يسمعها مذن النبذي صذلى اهلل عليذ ،وسذلم
بنفس ،فمراسذيل الصذحابة لهذا حكذم االتصذال عنذد جمذاهير المحذدهين 1ومنهذا
جملة في الصحيحين.
هانيا :ال يلزم من هبوت الرواية عن ابن عباس رضذي اهلل عنهمذا كونهذا مرويذة
عن رسول اهلل صلى اهلل علي ،وسلم فال ياترط ن يكون التفسذير مبااذ ار مذن
رسول اهلل صلى اهلل علي ،وسلم فالمعرو ن النبي صلى اهلل عليذ ،وسذلم لذم
يفسر القرآن كل ،هوانما فسذر لهذم مذا اذكل علذيهم وقذد هبذت عذن ابذن عبذاس
ل
ل
ذير
نفس ،قال :التفسير على ربعة وج :،وج ،تعرفذ ،العذر مذن كالمهذا وتفس ٌ
ير ال يعلم ،إال الل.2 ،
ير يعلم ،العلما وتفس ٌ
ال يعنر ح ٌد بجهالت ،وتفس ٌ
هالها :لم يرد في رواية ن ،است هر بالتفسير دون غيرب ولكن ما ورد نذ ،تمكذن
في التفسير حتى تميز على غيرب ببركة دعوة النبي صلى اهلل علي ،وسذلم وقذد
خرت البخار بسندب عن سعيد بن جبي لذر عذن ابذن عب ل
ذاس  -رضذي اهلل عنهمذا
– قال :كان عمر يذدخلني مذل اذيا بذد لر فقذال بعضذهم :لذم تذدخل هذنا الفتذى
معنذذا ولنذذا بنذذا ٌ مهلذذ ،فقذذال :إنذذ ،ممذذن قذذد علمذذتم .قذذال :فذذدعاهم نات يذذولم
ودعاني معهم قال :وما رويت ،دعاني يومو لن إال ليريهم م إنى فقال :ما تقولون:
3
السذذورة
}إنا ج ذا نصذذر اللذذ ،والفذذت * وريذذت النذذاس يذذدخلون{ حتذذى خذذتم ُّ
فقذذال بعضذذهم :مرنذذا ن نحمذذد اللذذ ،ونسذذت فرب إنا نصذذرنا وفذذت علينذذا وقذذال
بعضذذهم :ال نذذدر و :لذذم يقذذل بعضذذهم اذذي ًوا فقذذال لذذي :يذذا ابذذن عبذ ل
ذاس كذذناك
 - 1قذذذال ابذذذن الصذذذالح فذذذي مقدمتذذذ :،هذذذم إنذذذا لذذذم نعذذذد فذذذي نذذذوا المرسذذذل ونحذذذوب مذذذا
ذذحابي مهذذذل مذذذا يرويذذذ ،ابذذذن عبذذذاس وغيذذذرب مذذذن
يسذذذمى فذذذي صذذذول الفقذذذ ،مرسذذذل الصذ إ
حذذذدا :الصذذذحابة عذذذن رسذذذول اهلل صذذذلى اهلل عليذذذ ،وسذذذلم ولذذذم يسذذذمعوب منذذذ ،ألن نلذذذك
ذذذحابي غيذذذذر
فذذذذي حكذذذذم الموصذذذذول المسذذذذند ألن روايذذذذتهم عذذذذن الصذذذذحابة والجهالذذذذة بالصذ
إ
قادحذ ل
ذذذذة ألن الصذذذذذحابة كلهذذذذذم عذذذذذدول واهلل علذذذذذم (مقدمذذذذذة ابذذذذذن الصذذذذذالح ص(211
.)212
 - 2خرجذذذذذذ ،الطبذذذذذذر فذذذذذذي جذذذذذذامل البيذذذذذذان ( )75/1ح( )71وينخذذذذذذر :تفسذذذذذذير القذذذذذذرآن
العخذذذيم( )11/2( )14/1قذذذال ابذذذن كهيذذذر رحمذذذ ،اهلل :ويذذذرو هذذذنا القذذذول عذذذن عاواذذذة
وعروة و بي الاعها و بي نهيك وغيرهم .
 - 3سورة النصر اآليتان(.)2 1
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تقول قلت :ال قال :فما تقول قلذت :هذو جذل رسذول اللذ - ،صذلى اهلل عليذ،
وسذذلم  -علمذذ ،اللذذ ،لذذ} ،إنا جذذا نصذذر اللذذ ،والفذذت { فذذت مكذذة فذذناك عالمذذة
جلك }فس إب بحمد رإبك واست فرب إن ،كذان تو ًابذا{ 1قذال عمذر :مذا علذم منهذا إال
ما تعلم.2
فقد علم عمر مهل ما علم ابن عباس بل واهد ل ،بالعلم والفق.،
هم ناقض جولدتسيهر نفس ،فقال :و جدر من نلك بالتصديت األخبار التي تفيد
ن ابن عباس كان ال ير غضاضة ن يرجل في األحوال التي يخامرب الاك
إلى من يرجو عندب علمها وكهي ار ما نكر ن ،كان يرجل في تفسير معاني
األلفاخ إلى من يدعى :با الجلد ....3قلت :فكي است هر بالتفسير دون غيرب
وفي الوقت نات ،ال ير غضاضة ن يرجل في األحوال التي يخامرب الاك إلى
من يرجو عندب علمها
و ما قول :،وقد غفلت هنب الرواية بسهولة كما في حوال خذر ماذابهة ن
ابذذن عبذذاس رضذذي اهلل عنهمذذا عنذذد وفذذاة الرسذذول صذذلى اهلل عليذذ ،وسذذلم كذذان
قصى ما بل من السن  13 – 11سنة فيرد علي-:،
ب ن الصبي المميز يجوز ن يتحمل الروايذة عنذد جمذاهير المحذدهين ويضذا
إلى نلك :ن كهي ار من الروايات تلقاها عن غيذرب مذن الصذحابة الكذرام ومراسذيل
الصحابة لها حكم المتصل المسند لكون الصحابة كلهم عذدول كمذا نهذ إليذ،
جماهير هل السنة كما سبت.
خرت الدارمي بسندب :عن ابن عب ل
اس قال :لما توفإى رسذول اللذ- ،صذلى اهلل
ذي -
علي ،وسلم  -قلت لرج لل من األ نصار :يا فال ن :هلذم فلنسذ ل صذحا النب إ
ير فقال :واعجباً لك يا ابن عب ل
اس تر
صلى اهلل علي ،وسلم -ف نهم اليوم كه ٌ
 - 1سورة النصر اآلية رقم (.)3
 - 2صذذذذحي البخذذذذار  :كتذذذذا الم ذذذذاز  /بذذذذا منذذذذزل النبذذذذي صذذذذلى اهلل عليذذذذ ،وسذذذذلم يذذذذوم
الفت ( )1513/4ح(.)4143
 - 3مذذذذذذناه التفسذذذذذذير اإلسذذذذذذالمي ص( )35و بذذذذذذو الجلذذذذذذد هذذذذذذو :جذذذذذذيالن بذذذذذذن فذذذذذذروة
األسذذذذذد البصذذذذذر صذذذذذاح كتذذذذذ التذذذذذوراة ونحوهذذذذذا رو عنذذذذذ :،قتذذذذذادة و بذذذذذو عمذذذذذران
الجذذذذذوني قذذذذذال حمذذذذذد بذذذذذن حنبذذذذذل :هقذذذذذة (الجرح والتعذذذذذديل البذذذذذن بذذذذذي حذذذذذاتم )547/2
وسي تي المزيد عن ،في المبح :الهاني.
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الناس يحتاجون إليك وفى الناس من صحا النب إي -صلى اهلل عليذ ،وسذلم -
من تر فترك نلك و قبلت على المس لة ف ن كان ليبل ني الحدي :عن الرجذل
ذر
ف تيذذ ،وهذذو قاو ذ ٌل ف توسذذد رداوذذي علذذى بابذذ ،فتسذذفى الذ إذري علذذى وجهذذى التُّذ ا
فيخذذرت فيرانذذي فيقذذول :يذذا ابذذن ع ذ إم رسذذول اللذذ ،مذذا جذذا بذذك ال رسذذلت إلذذى
ف تيذذك ف ذ قول :ال نذذا حذ ُّ
ذت ن آتيذذك ف سذ ل ،عذذن الحذذدي :قذذال :فبقذذى الرجذذل
1
حتى رآني وقد اجتمل الناس على فقال :كان هنا الفتى عقل م إنى .
فضال عن ن التفسير الهابت عن ابن عباس ليس كل ،بالرواية عذن رسذول اهلل
صذذلى اهلل عليذذ ،وسذذلم و عذذن حذذد مذذن الصذذحابة هوانمذذا فيذذ ،كهيذذر مذذن الطذذرت
األخذذر كمعرفذذة ق ذوال العذذر واسذذتعماالتها لتلفذذاخ فذذي ضذذو نخريذذة السذذيات
و برز األمهلة على نلك ردودب على نافل بن األزرت.2

 - 1سذذذذنن الذذذذدارمي( )151/1ح( )571وقذذذذد سذذذذبت تخريجذذذذ ،فذذذذي ترجمذذذذة عبذذذذد اهلل بذذذذن
عباس رضي اهلل عنهما.
 - 2مسذذذذاول نذذذذذافل بذذذذذن األزرت خرجهذذذذا الطبرانذذذذذي وابذذذذذن األنبذذذذار وجمعهذذذذذا السذذذذذيوطي
رحمذذذذ ،اهلل تعذذذذالى فذذذذي اإلتقذذذذان فذذذذي علذذذذوم القذذذذرآن ( )115 : 17/2وسذذذذي تي الحذذذذدي:
عنها في المبح :الهال.:
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المبح :الهاني
الزعم بتوسع ،رضي اهلل عن ،في األخن عن هل الكتا وتفنيد نلك والرد علي،
يقول جولدتسيهر:
و جذذذدر مذذذن نلذذذك بالتصذذذديت األخبذذذار التذذذي تفيذذذد ن ابذذذن عبذذذاس كذذذان ال يذذذر
غضاضذذذة ن يرجذذذل فذذذي األحذذذوال التذذذي يخذذذامرب الاذذذك إلذذذى مذذذن يرجذذذو عنذذذدب
علمهذذا وكهيذذ ار مذذا نكذذر نذذ ،كذذان يرجذذل فذذي تفسذذير معذذاني األلفذذاخ إلذذى مذذن
يذذذدعى :بذذذا الجلذذذد والخذذذاهر نذذذ ،غذذذيالن بذذذن فذذذروة األزد الذذذن كذذذان يهنذذذي
عليذذذ ،ب نذذذ ،قذذذر الكتذذذ وقذذذد نكذذذرت بنتذذذ ،علذذذى وجذذذ ،الخصذذذوص :ن باهذذذا
كذذذان يقذذذر القذذذرآن كذذذل سذذذبعة يذذذام ويخذذذتم التذذذوراة كذذذل همانيذذذة يذذذام بالرويذذذة
طا لخذذذتم
والفهذذذم -يبذذذدو ن سذذذبعة يذذذام إلذذذى همانيذذذة يذذذام كانذذذت تعذذذد مذذذدة وسذذذ ً
ذذذاال بكذذذذل مذذذذرة
القذذذذرآن بفهذذذذم -وكذذذذان يذذذذدعو جماعذذذذة كبيذذذذرة مذذذذن النذذذذاس احتفذ ً
يخذذذذذتم فيهذذذذذا التذذذذذوراة ويذذذذذر ن هذذذذذنا العمذذذذذل الصذذذذذال يسذذذذذتوج رحمذذذذذة اهلل
ورضاب.1
وال يتضذذذذ حقذذذذا مذذذذن هذذذذنا الخبذذذذر ال ذذذذامض الذذذذن ربمذذذذا زادتذذذذ ،م ذذذذاالة ابنتذذذذ،
نسذذذذخة مذذذن التذذذذوراة كذذذذان يسذذذتخدمها فذذذذي دراسذذذت ،وكهيذذذذ ار مذذذذا
غموضذذذا
ً
تجذذذذد بذذذذين مصذذذذادر العلذذذذم المفضذذذذلة لذذذذد ابذذذذن عبذذذذاس اليهذذذذوديين اللذذذذنين
اعتنقذذذا اإلسذذذالم :كعذذذ األحبذذذار وعبذذذد اهلل بذذذن سذذذالم كمذذذا نجذذذد هذذذل الكتذذذا
ذذاال مذذذن طواوذذذ ورد التحذذذنير مذذذن خبارهذذذا -عذذذدا
علذذذى وجذذذ ،العمذذذوم رجذ ً
نلذذذك -فذذذي قذذذوال تنسذذذ إلذذذى ابذذذن عبذذذاس نفسذذذ ،ومذذذن الحذذذت ن اعتنذذذاقهم
للسذذذذالم قذذذذد سذذذذما بهذذذذم علذذذذى المخنذذذذة ورفعهذذذذم إلذذذذى مرتبذذذذة مصذذذذادر العلذذذذم
ارتيابذذذا ولذذذم يعذذذد ( وتولذذذو ):اذذذاكلة الصذذذوا إن يتحذذذد :عذذذن
التذذذي ال تهيذذذر
ً
مدرسذذذة ابذذذن عبذذذاس نات المسذذذحة اليهوديذذذة و خبذذذار الكتذذذ السذذذابقة التذذذي

 - 1رواية ابنت ،هنب وردت في الطبقات الكبر (.)222/7
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ذذهال عذذذن
نكذذر كهيذ ًا
يضذذذا كعذذذ األحبذذار مذ ً
ذذر عنهذذا مذذذن الفواوذذذد بذذل كذذذان يسذذ ل ً
التفسير الصحي للتعبيرين القرآنيين :م الكتا  1والمرجان.2
كذذذذذان يفتذذذذذرض عنذذذذذد هذذذذذؤال األحبذذذذذار اليهذذذذذود فهذذذذذم دت للمذذذذذدارك الدينيذذذذذة
العامذذذة الذذذواردة فذذذي القذذذرآن فذذذي قذذذوال الرسذذذول  -صذذذلى اهلل عليذذذ ،وسذذذلم -
وكذذذان يرجذذذل إلذذذى خبذذذارهم فذذذي مهذذذل هذذذنب المسذذذاول علذذذى الذذذرغم مذذذن ضذذذرو
التحنير الصادرة من جوان كهيرة فيهم.
ففذذذي تعيذذذين وقذذذت الجمعذذذة الذذذن خبذذذر الرسذذذول  -صذذذلى اهلل عليذذذ ،وسذذذلم -
ن دا المسذذذلم الصذذذالة فيذذذ ،ال بذذذد ن يقبذذذل نكذذذر ن بذذذا هريذذذرة طلذذذ بيذذذان
نلذذذك عنذذذد كعذذذ األحبذذذار وعبذذذد اهلل بذذذن سذذذالم ونلذذذك ب نهمذذذا يعرفذذذان التذذذوراة
التي ال بد ن يوجد فيها مهل نلك.
والخذذذاهر ن المحذذذور الذذذن تذذذدور حولذذذ ،مهذذذل هذذذنب األخبذذذار فذذذي ال الذذذ هذذذو
افتراضذذذات المسذذذلمين فذذذي الذذذزمن المتذذذ خر ويذذذدل علذذذى مذذذد مذذذا تسذذذتطيل ن
ذذهال مذذذن حصذذذول
تبل ذذذ ،مهذذذل هذذذنب االفتراضذذذات مذذذن طذذذابل السذذذناجة مذذذا رو مذ ً
اخذذتال بذذين ابذذن عبذذاس وعمذذرو بذذن العذذاص علذذى ق ذ ار ة كلمذذة مذذن (لذذدني)
فذذذذذي اآليذذذذذة ( )71مذذذذذن سذذذذذورة الكهذذذذذ هذذذذذل هذذذذذي بتاذذذذذديد نذذذذذون لذذذذذدني و
بتخفيفها و ن االهنين قصدا إلى كع األحبار لتسوية هنا الخال .3

 - 1خرجذذذذذ ،الطبذذذذذر فذذذذذي جذذذذذامل البيذذذذذان ( )491/11ح( )21512بسذذذذذندب عذذذذذن ابذذذذذن
ت ومذذذا
عبذذذاس نذذذ ،سذذذ ل كعذذذ األحبذذذار عذذذن م الكتذذذا فقذذذال :علذذذم اللذذذ ،مذذذا هذذذو خذذذال ٌ
كتابا.
خلق ،عاملون فقال لعلم :،كن كت ًابا فكان ً
 - 2لذذذذم قذذذذ عليذذذذ ،مذذذذن سذذذذؤال ابذذذذن عبذذذذاس رضذذذذي اهلل عنهمذذذذا لكعذذذذ األحبذذذذار والذذذذن
وقفذذذذت عليذذذذ ،مذذذذا خرجذذذذ ،الطبذذذذر فذذذذي جذذذذامل البيذذذذان ( )34 33/23بسذذذذندب عذذذذن عبذذذذد
ذي قذذال :هنذذي اذذي ٌخ بمكذذة مذذن هذذل الاذذام نذذ ،سذذمل كع ذ األحبذذار
اللذذ ،بذذن ميسذذرة الحرانذ ُّ
ذذال :وهذذذو
يسذذذ ل عذذذن المرجذذذان فقذذذال  :هذذذو البسذذذن .قذذذال بذذذو جعفذذذر :البسذذذن لذذذ ،اذذذع ٌ هذ ٌ
حسن من اللُّؤلؤ .
قلذذت :ومذذذا خرجذذذ ،الطبذذذر فذذي تفسذذذير اللؤلذذذؤ عذذذن ابذذذن عبذذاس لذذذيس عذذذن كعذذذ األحبذذذار
هوانمذذذذا هذذذذو مذذذذن طريذذذذت زهيذذذذر عذذذذن جذذذذابر عذذذذن عبذذذذد اهلل بذذذذن يحيذذذذى عذذذذن علذذذذي وعذذذذن
عكرمة عن ابن عباس قال :المرجان :عخيم اللؤلؤ .
 - 3مناه التفسير اإلسالمي ص(.)33 : 35
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الرد-:
قولذذذ :،ن ابذذذن عبذذذاس كذذذان ال يذذذر غضاضذذذة ن يرجذذذل فذذذي األحذذذوال التذذذي
يخامرب الاك إلى من يرجو عندب علمها -:
مذذذذن المعذذذذرو ن الذذذذن يطلذذذذ العلذذذذم يطلبذذذذ ،مذذذذن القاصذذذذي والذذذذداني مذذذذن
الصذذذ ير والكبيذذذر مذذذن القليذذذل والكهيذذذر بذذذل إن األومذذذة كذذذانوا يذذذروون المقبذذذول
وغيذذذرب هذذذم ينتقذذذون بعذذذد نلذذذك المقبذذذول وينبهذذذون علذذذى المذذذردود فذذذال يذذذنقص
مذذن قذذدر العذذالم ن يتلقذذى عمذذن هذذو قذذل منذذ ،وفذذي الوقذذت ناتذذ ،عنذذدب مذذن
األدوات مذذذا يسذذذتطيل ن يميذذذز بذذذ ،ال ذذذ :مذذذن السذذذمين ومذذذن صذذذور الروايذذذة
عنذذذذد المحذذذذدهين روايذذذذة األكذذذذابر عذذذذن األصذذذذاغر وقذذذذد رو النبذذذذي صذذذذلى اهلل
علي ،وسلم عن تميم الدار رضي اهلل عن.1،
قذذذذال الاذذذذيخ محمذذذذد حسذذذذين الذذذذنهبي رحمذذذذ ،اهلل تعذذذذالى فذذذذي ترجمذذذذة عبذذذذد اهلل
بن عباس رضي اهلل عنهما-:
كذذذان رضذذذى اهلل عنذذذ ،يرجذذذل إلذذذى هذذذل الكتذذذا وي خذذذن عذذذنهم بحكذذذم اتفذذذات
القذذذذرآن مذذذذل التذذذذوراة واإلنجيذذذذل فذذذذي كهيذذذذر مذذذذن المواضذذذذل التذذذذي جملذذذذت فذذذذي
صذذذلت فذذذي التذذذوراة و اإلنجيذذذل ولكذذذن كمذذذا قلنذذذا :إن الرجذذذو إلذذذى
القذذذرآن وف إ
هذذذل الكتذذذا كذذذان فذذذي داوذذذرة محذذذدودة ضذذذ إيقة تتفذذذت مذذذل القذذذرآن وتاذذذهد لذذذ،
مذذذذذا مذذذذذا عذذذذذدا نلذذذذذك ممذذذذذا يتنذذذذذافى مذذذذذل القذذذذذرآن وال يتفذذذذذت مذذذذذل الاذذذذذريعة
اإلسالمية فكان ابن عباس ال يقبل ،وال ي خن ب.2 ،
و مذذا قولذذذ :،وكهيذذذ ار مذذا نكذذذر نذذذ ،كذذان يرجذذذل فذذذي تفسذذير معذذذاني األلفذذذاخ إلذذذى
مذذذذذذذذذذن يذذذذذذذذذذدعى :بذذذذذذذذذذا الجلذذذذذذذذذذد والخذذذذذذذذذذاهر نذذذذذذذذذذ ،غذذذذذذذذذذيالن بذذذذذذذذذذن فذذذذذذذذذذروة
األزد  .............فنقول-:
إن بذذا الجلذذد وهذذو جذذيالن بذذن فذذروة مذذن تالميذذن ابذذن عبذذاس وقذذد هبذذت نذذ،
الزمذذذذ ،سذذذذنتين كمذذذذا خرجذذذذ ،عبذذذذد اهلل بذذذذن حمذذذذد فذذذذي العلذذذذل قذذذذال :حذذذذدهني
بذذذذي قذذذذال :حذذذذدهنا سذذذذيار قذذذذال :حذذذذدهنا جعفذذذذر قذذذذال :حذذذذدهنا بذذذذو عمذذذذران
 - 1صذذذذحي مسذذذذلم :كتذذذذا الفذذذذتن و اذذذذراط السذذذذاعة /بذذذذا قصذذذذة الجساسذذذذة()2211/4
ح(.)2942
 - 2التفسير والمفسرون (.)54/1
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الجذذذذذوني عذذذذذن بذذذذذي الجلذذذذذد قذذذذذال :حذذذذذدهني ابذذذذذن عبذذذذذاس فذذذذذي دارب سذذذذذنتين
يسذذذ لني وسذذذ لني عذذذن السذذذما مذذذا هذذذي فقلذذذت :مذذذوت مكفذذذو  1قذذذال بذذذي:
بو الجلد اسم :،جيالن بن فروة .2
ال تذذذذذر قولذذذذذ :،حذذذذذدهني ابذذذذذن عبذذذذذاس فذذذذذي دارب سذذذذذنتين فاألصذذذذذل ن بذذذذذا
الجلذذذد هذذذو الذذذن يتلقذذذى مذذذن ابذذذن عبذذذاس هوان كذذذان نلذذذك ال يمنذذذل مذذذن سذذذؤال
ابن عباس ل ،عن بعض المساول التي تلقاها عن بني إسراويل.
قلذذذت :وال يعنذذذي سذذذؤال ابذذذن عبذذذاس لذذذ ،عذذذن بعذذذض المسذذذاول التذذذي تلقاهذذذا
عذذذن بنذذذي إسذذذراويل والتذذذي تذذذدخل فذذذي نطذذذات قولذذذ ،صذذذلى اهلل عليذذذ ،وسذذذلم:
«وحذذذذدإهوا عذذذذن بنذذذذى إسذذذذراويل وال حذذذذرت» 3ن تلقيذذذذ ،للتفسذذذذير كذذذذان مذذذذن بذذذذي
الجلد كما زعم جولدتسيهر.
و مذذذذا اتهامذذذذ ،إيذذذذاب بكونذذذذ ،يذذذذرو اإلسذذذذراويليات عمذذذذن سذذذذلم كعبذذذذد اهلل بذذذذن
سذذالم وكعذذذ األحبذذذار وغيرهمذذذا :فذذذنلك كلذذ ،يضذذذا ال يخذذذرت عذذذن داوذذذرة قولذذذ،
صلى اهلل علي ،وسلم« :وحدإهوا عن بنى إسراويل وال حرت».
وكيذذذذ يعتذذذذرض علذذذذى ابذذذذن عبذذذذاس نقلذذذذ ،عذذذذن هذذذذل الكتذذذذا وهذذذذو صذذذذاح
النهذذذي عذذذن التوسذذذل فذذذي األخذذذن عذذذنهم فذذذي كذذذل اذذذي والقسذذذم الذذذن ينهذذذى
عنذذذ ،ابذذذن عبذذذاس رضذذذي اهلل عنهمذذذا هذذذو مذذذا علذذذم تحريفذذذ ،والذذذن يتعذذذارض
مل ما جا في اريعتنا.
خذذذذرت اإلمذذذذام البخذذذذار بسذذذذندب عذذذذن ابذذذذن عبذ ل
ذذذاس  -رضذذذذى اهلل عنهمذذذذا -
قذذذذال :يذذذذا معاذذذذر المسذذذذلمين كيذذذذ تسذذذذ لون هذذذذل الكتذذذذا وكتذذذذابكم الذذذذن
نذذذذذزل علذذذذذى نب إيذذذذذ - ،صذذذذذلى اهلل عليذذذذذ ،وسذذذذذلم  -حذذذذذد :األخبذذذذذار باللذذذذذ،
 :ممنذذذذذو مذذذذذن االسترسذذذذذال حفخهذذذذذا اهلل ن تقذذذذذل علذذذذذى األرض
 - 1مذذذذذوت مكفذذذذذو
وهذذذذذذذذي معلقذذذذذذذذة بذذذذذذذذال عمذذذذذذذذد كذذذذذذذذالموت المكفذذذذذذذذو تحفذذذذذذذذة األحذذذذذذذذون باذذذذذذذذرح جذذذذذذذذامل
الترمن (.)132/9
 - 2العلل ومعرفة الرجال( )211/1ح(.)211
 - 3جذذز مذذذن حذذذدي :صذذحي خرجذذذ ،اإلمذذذام البخذذار فذذذي :كتذذذا األنبيذذا  /بذذذا مذذذا نكذذذر
عذذذذن بنذذذذي إسذذذذراويل( )1275/3ح( )3274وتمذذذذام الحذذذذدي ::عذذذذن عبذذذذد اللذذذذ ،بذذذذن عمذ ل
ذذذرو
ن النبذذذي  -صذذذذلى اهلل عليذذذذ ،وسذذذلم – قذذذذال« :بلإ ذذذذوا ع إنذذذى ولذذذذو آيذذذذ ًة وحذذذدإهوا عذذذذن بنذذذذى
إسراويل وال حرت ومن كن على متع إم ًدا فليتبو مقعدب من النار».
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تقر ونذذذ ،لذذذم ياذذذ وقذذذد حذذذدهكم اللذذذ ،ن هذذذل الكتذذذا بذذذدلوا مذذذا كتذذذ اللذذذ،
وغيذذروا ب يذذديهم الكتذذذا فقذذالوا هذذذو مذذن عنذذد اللذذذ ،لياذذتروا بذذذ ،هم ًنذذا قلذذذيالً
فذذذال ينهذذذاكم مذذذا جذذذا كم مذذذن العلذذذم عذذذن مسذذذا لتهم وال واللذذذ ،مذذذا رينذذذا مذذذنهم
رجالً قطُّ يس لكم عن الن نزل عليكم .1
فمذذذذا ورد مذذذذن النهذذذذي عذذذذن الروايذذذذة عذذذذنهم إنمذذذذا يحمذذذذل علذذذذى مذذذذا ورد ممذذذذا
يخذذذال مذذذا جذذذا فذذذي اذذذرعنا خاصذذذة فذذذي األمذذذور العقديذذذة كقضذذذية التهليذذذ:
والصذذذل والفذذذدا وكذذذنلك يحمذذذل علذذذى التوسذذذل فذذذي الروايذذذة عذذذنهم فذذذي كذذذل
المسذذذذذاول والتوسذذذذذل فذذذذذي طلبهذذذذذا واالعتمذذذذذاد عليهذذذذذا اعتمذذذذذادا كليذذذذذا ففذذذذذي
اذذذرعنا مذذذا ي نذذذي عذذذن هذذذنا كلذذذ ،لكذذذن ال بذذذ س بذذذنكر بعذذذض األمذذذور اليسذذذيرة
الذذذذواردة عذذذذنهم والتذذذذي ال تتعذذذذارض مذذذذل مذذذذا جذذذذا فذذذذي القذذذذرآن الكذذذذريم وسذذذذنة
النبذذذذذي األمذذذذذين كذذذذذبعض التفاصذذذذذيل الذذذذذواردة فذذذذذي قصذذذذذة ابنذذذذذي آدم وقصذذذذذة
صحا الكه و صحا القرية وغيرهم.
فقولذذذذذ :،كذذذذذان يفتذذذذذرض عنذذذذذد هذذذذذؤال األحبذذذذذار اليهذذذذذود فهذذذذذم دت للمذذذذذدارك
الدينيذذذذة العامذذذذة الذذذذواردة فذذذذي القذذذذرآن فذذذذي قذذذذوال الرسذذذذول  -صذذذذلى اهلل عليذذذذ،
وسذذلم  -وكذذان يرجذذل إلذذى خبذذارهم فذذي مهذذل هذذنب المسذذاول علذذى الذذرغم مذذن
ضرو التحنير الصادرة من جوان كهيرة فيهم مردود بما نكرنا.
قال اإلمام النهبي رحم ،اهلل ردا على هنا االتهام-:
ذذد عذذذن الصذذذوا فذذذابن عبذذذاس وغيذذذرب
والحذذذت ن هذذذنا غلذذذو فذذذي الذذذر وبعذ ٌ
مذذذن الصذذذحابة كذذذانوا يسذذذ لون علمذذذا اليهذذذود الذذذنين اعتنقذذذوا اإلسذذذالم ولكذذذن
لذذذذم يكذذذذن سذذذذؤالهم عذذذذن اذذذذي يمذذذذس العقيذذذذدة و يتصذذذذل ب صذذذذول الذذذذدين و
فروعذذذ ،هوانمذذذذا كذذذذانوا يسذذذذ لون هذذذذل الكتذذذا عذذذذن بعذذذذض القصذذذذص واألخبذذذذار
الماضذذذذية ولذذذذم يكونذذذذوا يقبلذذذذون كذذذذل مذذذذا يذذذذرو لهذذذذم علذذذذى نذذذذ ،صذذذذوا ال
يتطذذرت إليذذ ،اذذك بذذل كذذانوا يح إكمذذون ديذذنهم وعقلهذذم فمذذا اتفذذت مذذل الذذدين
والعقذذذل صذذذدقوب ومذذذا خذذذال نلذذذك نبذذذنوب ومذذذا سذذذكت عنذذذ ،القذذذرآن واحتمذذذل
الصذذذذدت والكذذذذن توقفذذذذوا فيذذذذ .،وبهذذذذنا المسذذذذلك يكذذذذون الصذذذذحابة  -رضذذذذوان
 - 1صذذذذذحي البخذذذذذار  :كتذذذذذا الاذذذذذهادات /بذذذذذا ال يسذذذذذ ل هذذذذذل الاذذذذذرك عذذذذذن الاذذذذذهادة
وغيرها( )953/2ح(.)2539

666
اهلل علذذذذيهم  -قذذذذد جمعذذذذوا بذذذذين قولذذذذ ،عليذذذذ ،الصذذذذالة والسذذذذالم« :حذذذذدإهوا عذذذذن
1
بنذذذذى إسذذذذراويل وال حذذذذرت» وقولذذذذ« :،ال تصذذذذدإقوا هذذذذل الكتذذذذا وال تكذذذذ إنبوهم»
فذذذ ن األول محمذذذول علذذذى مذذذا وقذذذل فذذذيهم مذذذن الحذذذواد :واألخبذذذار لمذذذا فيهذذذا
مذذذذذن العخذذذذذة واالعتبذذذذذار بذذذذذدليل قولذذذذذ ،بعذذذذذد نلذذذذذك :فذذذذذ ن فذذذذذيهم عاجيذذذذذ .2
والهذذذاني محمذذذول علذذذى مذذذا إنا كذذذان المخبذذذر بذذذ ،مذذذن قذذذبلهم محذذذتمالً ولذذذم يقذذذم
دليذذذل علذذذى صذذذدق ،وال علذذذى كنبذذذ ،ألنذذذ ،ربمذذذا كذذذان صذذذدقاً فذذذي نفذذذس األمذذذر
فيكذذون فذذي التكذذني بذذ ،حذذرت وربمذذا كذذان كذذنباً فذذي نفذذس األمذذر فيكذذون فذذي
التصذذديت بذذذ ،حذذرت ولذذذم يذذذرد النهذذى عذذذن تكذذذنيبهم فيمذذا ورد اذذذرعنا بخالفذذذ،
وال عن تصديقهم فيما ورد ارعنا بوفاق.3 ،
و مذذذذا قولذذذذ :،ففذذذذي تعيذذذذين وقذذذذت الجمعذذذذة الذذذذن خبذذذذر الرسذذذذول  -صذذذذلى اهلل
عليذذذذ ،وسذذذذلم  -ن دا المسذذذذلم الصذذذذالة فيذذذذ ،ال بذذذذد ن يقبذذذذل نكذذذذر ن بذذذذا

 - 1جذذذذز مذذذذن حذذذذدي :صذذذذحي خرجذذذذ ،اإلمذذذذذام البخذذذذار فذذذذي :كتذذذذا التفسذذذذير /سذذذذذورة
البقذذذذذذذذرة /بذذذذذذذذا } :قولذذذذذذذذوا آمنذذذذذذذذا باللذذذذذذذذ ،ومذذذذذذذذا نذذذذذذذذزل إلينذذذذذذذذا{( )1131/4ح()4215
و( )2179/1ح( )1923و ص( )2742ح( )7113وتمذذذذذذذذذام الحذذذذذذذذذدي ::عذذذذذذذذذن بذذذذذذذذذى
هريذذذذذذرة  -رضذذذذذذى اهلل عنذذذذذذ - ،قذذذذذذال كذذذذذذان هذذذذذذل الكتذذذذذذا يقذذذذذذر ون التذذذذذذوراة بالعبرانيذذذذذذة
سذذذرونها بالعربيذذذة ألهذذذل اإلسذذذالم فقذذذال رسذذذول اللذذذ - ،صذذذلى اهلل عليذذذ ،وسذذذلم –« :ال
ويف إ
تصدإقوا هل الكتا وال تك إنبوهم وقولوا }آمنا بالل ،وما نزل{ اآلية».
 - 2خرجذذذ ،ابذذذن بذذذي اذذذيبة فذذذي المصذذذن فذذذي األحاديذذذ :واآلهذذذار  :كتذذذا األد  /بذذذا
فذذذذي الرخصذذذذة فذذذذي حذذذذدي :بنذذذذي إسذذذذراويل( )313/5ح( )21431عذذذذن جذذذذابر قذذذذال :قذذذذال
رسذذذذذول اهلل صذذذذذلى اهلل عليذذذذذ ،وسذذذذذلم« :تحذذذذذدهوا عذذذذذن بنذذذذذي إسذذذذذراويل ف نذذذذذ ،كانذذذذذت فذذذذذيهم
عاجيذذذذذ » وصذذذذذحح ،الاذذذذذيخ األلبذذذذذاني فذذذذذي سلسذذذذذلة األحاديذذذذذ :الصذذذذذحيحة ()425/1
ح(.)2921
 - 3التفسذذذذير والمفسذذذذرون ( )51/1ومذذذذن المعلذذذذوم ن اإلسذذذذراويليات مذذذذن حيذذذذ :القبذذذذول
والرد تنقسم إلى هالهة قسام-:
حذذذدها :مذذذا علمنذذذا صذذذحت ،ممذذذا ب يذذذدينا ممذذذا ياذذذهد لذذذ ،بالصذذذدت فذذذناك صذذذحي والهذذذاني:
مذذذا علمنذذذا كنبذذذ ،بمذذذا عنذذذدنا ممذذذا يخالفذذذ ،والهالذذذ ::مذذذا هذذذو مسذذذكوت عنذذذ ،ال مذذذن هذذذنا
القبيذذذل وال مذذذن هذذذنا القبيذذذل فذذذال نذذذؤمن بذذذ ،وال نكنبذذذ ،وتجذذذوز حكايتذذذ ،وغالذذذ نلذذذك ممذذذا
ال فاودة في ،تعود إلى مر ديني (مقدمة في صول التفسير البن تيمية ص.)42

666
هريذذذذرة طلذذذذ بيذذذذان نلذذذذك عنذذذذد كعذذذذ األحبذذذذار وعبذذذذد اهلل بذذذذن سذذذذالم 1ونلذذذذك
ب نهمذذذا يعرفذذذذان التذذذوراة التذذذذي ال بذذذذد ن يوجذذذد فيهذذذذا مهذذذذل نلذذذك فذذذذنلك يضذذذذا
يذذدخل فذذي داوذذرة جذذواز األخذذن عذذن بنذذي إسذذراويل بمذذا ال يتعذذارض مذذل مذذا ورد
فذذذي القذذذرآن الكذذذريم والسذذذنة الهابتذذذة فهبذذذوت هذذذنب السذذذاعة هابذذذت فذذذي السذذذنة
الصذذذحيحة ف صذذذل الحذذذدي :فذذذي الصذذذحيحين 2وتحديذذذد السذذذاعة عذذذن طريذذذت
معرفتهذذا عمذذن نقذذل عذذن بنذذي إسذذراويل ككعذذ األحبذذار وعبذذد اهلل بذذن سذذالم ال
 - 1الحذذذذذدي :المذذذذذراد خرجذذذذذ ،اإلمذذذذذام بذذذذذو داود فذذذذذي :كتذذذذذا الصذذذذذالة /بذذذذذا فضذذذذذل يذذذذذوم
الجمعذذذذذة وليلذذذذذة الجمعذذذذذة( )273 277/2ح( )1141بسذذذذذندب عذذذذذن بذذذذذي هريذذذذذرة قذذذذذال:
قذذذال رسذذذول اللذذذ ،صذذذلى اهلل عليذذذ ،وسذذذلم« :خيذذذر يذذذولم طلعذذذت فيذذذ ،الاذذذمس يذذذوم الجمعذذذة
في ذ ،خلذذت آدم وفيذذ ،هذذبط وفيذذ ،تي ذ عليذذ ،وفيذذ ،مذذات وفيذذ ،تقذذوم السذذاعة ومذذا مذذن
دابذ ل
ذذة إال وهذذذي مسذذذيخ ٌة يذذذوم الجمعذذذة مذذذن حذذذين تصذذذب حتذذذى تطلذذذل الاذذذمس اذذذفقًا مذذذن
ذذذد مسذذذذل ٌم وهذذذذو يصذذذذلإي يسذذذذ ل
السذذذذاعة إال الجذذذذن واإل نذذذذس وفيذذذذ ،سذذذذاع ٌة ال يصذذذذادفها عبذ ٌ
ل
اللذذ ،حاجذذ ًة إال عطذذاب إياهذذذا» قذذال كعذذ ٌ  :نلذذك فذذذي كذذ إل سذذنة يذذوٌم فقلذذذت« :بذذل فذذي كذ إ
ذذل
جمعذ ل
ذذي صذذذلى اهلل عليذذذ ،وسذذذلم .قذذذال بذذذو
ذذة» قذذذال :فقذذذر كعذذذ ٌ التذذذوراة فقذذذال :صذذذدت النبذ ُّ
هريذذذرة :هذذذم لقيذذذت عبذذذد اللذذذ ،بذذذن سذذذاللم فحدهتذذذ ،بمجلسذذذي مذذذل كعذذذ ل فقذذذال عبذذذد اللذذذ ،بذذذن
سذذاللم :قذذذد علمذذذت يذذذة سذذذاع لة هذذذي قذذذال بذذو هريذذذرة :فقلذذذت لذذذ :،فذذذ خبرني بهذذذا فقذذذال عبذذذد
اللذذذ ،بذذذن سذذذاللم :هذذذي آخذذذر سذذذاع لة مذذذن يذذذوم الجمعذذذة فقلذذذت :كيذذذ هذذذي آخذذذر سذذذاع لة مذذذن
ذذذد مسذذذذل ٌم
يذذذذوم الجمعذذذذة وقذذذذد قذذذذال رسذذذذول اللذذذذ ،صذذذذلى اهلل عليذذذذ ،وسذذذذلم« :ال يصذذذذادفها عبذ ٌ
وهذذو يصذذلإي» وتلذذك السذذاعة ال يصذذلإي فيهذذا فقذذال عبذذد اللذذ ،بذذن سذذاللم :لذذم يقذذل رسذذول
سذذذا ينتخذذذر الصذذذالة فهذذذو فذذذي صذذذال لة حتذذذى
اللذذذ ،صذذذلى اهلل عليذذذ ،وسذذذلم« :مذذذن جلذذذس مجل ً
يصذذذلإي» قذذذال :فقلذذذت :بلذذذى قذذذال :هذذذو ناك وقذذذال اذذذعي األرنذذذاؤوط :إسذذذنادب صذذذحي
و خرجذذ ،اإلمذذام الترمذذن فذذي :ب ذوا الجمعذذة /بذذا مذذا جذذا فذذي السذذاعة التذذي ترجذذى فذذي
يذذذذذذوم الجمعذذذذذذة( )312/2ح( )491ولذذذذذذم يذذذذذذنكر قصذذذذذذة كعذذذذذذ األحبذذذذذذار وقذذذذذذال :حسذذذذذذن
صحي وصحح ،األلباني.
 - 2متفذذذت عليذذذ ،خرجذذذ ،اإلمامذذذان :البخذذذار فذذذي :كتذذذا الجمعذذذة /بذذذا السذذذاعة التذذذي
فذذذي يذذذوم الجمعذذذة( )311/1ح( )393بسذذذندب عذذذن بذذذى هريذذذرة ن رسذذذول اللذذذ - ،صذذذلى
ذذد مسذذذل ٌم وهذذذو
اهلل عليذذذ ،وسذذذلم  -نكذذذر يذذذوم الجمعذذذة فقذذذال« :فيذذذ ،سذذذاع ٌة ال يوافقهذذذا عبذ ٌ
قذذذذاو ٌم يصذذذذلإى يسذذذذ ل اللذذذذ ،تعذذذذالى اذذذذي ًوا إال عطذذذذاب إيذذذذاب» و اذذذذار بيذذذذدب يقلإلهذذذذا ومسذذذذلم
فذذذي :كتذذذا الجمعذذذة /بذذذا فذذذي السذذذاعة التذذذي فذذذي يذذذوم الجمعذذذة( )533/2ح( )352بلفذذذخ
قري من لفخ البخار -رحم ،اهلل.-

666
يضذذر هوانمذذذا هذذذو دعذذى لمزيذذذد مذذذن االهتمذذام بتلذذذك السذذذاعة األخيذذرة مذذذن يذذذوم
الجمعة بزيادة من الجد واالجتهاد في النكر والدعا واهلل علم.
و مذذا قولذذذ :،والخذذذاهر ن المحذذذور الذذذن تذذذدور حولذذذ ،مهذذذل هذذذنب األخبذذذار فذذذي
ال الذذذ هذذذو افتراضذذذات المسذذذلمين فذذذي الذذذزمن المتذذذ خر ويذذذدل علذذذى مذذذد مذذذا
ذذهال
تسذذذتطيل ن تبل ذذذ ،مهذذذل هذذذنب االفتراضذذذات مذذذن طذذذابل السذذذناجة مذذذا رو مذ ً
مذذذذن حصذذذذول اخذذذذتال بذذذذين ابذذذذن عبذذذذاس وعمذذذذرو بذذذذن العذذذذاص علذذذذى قذذذذ ار ة
كلمذذذذة مذذذذن (لذذذذدني) فذذذذي اآليذذذذة ( )71مذذذذن سذذذذورة الكهذذذذ هذذذذل هذذذذي بتاذذذذديد
نذذذذون لذذذذدني و بتخفيفهذذذذا و ن االهنذذذذين قصذذذذدا إلذذذذى كعذذذذ األحبذذذذار لتسذذذذوية
فهذذذذنا خطذذذذ فذذذذي نقذذذذل الروايذذذذة فالروايذذذذة وردت فذذذذي سذذذذنن
هذذذذنا الخذذذذال
الترمذذذن بسذذذندب عذذذن ابذذذن عبذ ل
ذذى بذذذن كعذذذ ل  :ن النبذذذى -صذذذلى اهلل
ذذاس عذذذن بذ إ
ل 1
ي:
عليذذذذ ،وسذذذذلم -قذذذذر :فذذذذي عذذذذي لن حموذ
ذذذة  .قذذذذال بذذذذو عيسذذذذى :هذذذذنا حذذذذد ٌ
غريذذذ ٌ ال نعرفذذذ ،إال مذذذن هذذذنا الوجذذذ ،والصذذذحي مذذذا رو عذذذن ابذذذن عب ل
ذذذاس
ق ار تذذذ ،ويذذذرو ن ابذذذن عبذ ل
ذذر ة هذذذنب
ذذاس وعمذذذرو بذذذن العذذذاص اختلفذذذا فذذذي قذ ا
اآليذذذذة وارتفعذذذذا إلذذذذى كعذذذذ األحبذذذذار فذذذذي نلذذذذك فلذذذذو كانذذذذت عنذذذذدب روايذذذذ ٌة عذذذذن
ذذذذذى -صذذذذذلى اهلل عليذذذذذ ،وسذذذذذلم  -السذذذذذت نى بروايتذذذذذ ،ولذذذذذم يحذذذذذتف إلذذذذذى
النب إ
كع ل .2
قلذذذت :و مذذذا قصذذذة اخذذذتال ابذذذن عبذذذاس وعمذذذرو بذذذن العذذذاص –التذذذي نكرهذذذا
الترمذذن  -فقذذد عزاهذذا السذذيوطي فذذي الذذذدر المنهذذور إلذذى سذذعيد بذذن منصذذذور
وابذذذن المنذذذنر مذذذن طريذذذت عطذذذا عذذذن ابذذذن عبذذذاس رضذذذي اهلل عنهمذذذا قذذذال:
خالفذذذت عمذذذرو بذذذن العذذذاص عنذذذد معاويذذذة فذذذي حموذ ل
ذذة وحاميذذذة قرتهذذذا فذذذي
عذذذي لن حموذ ل
ذذة فقذذذال عمذذذرو :حاميذذذة فسذذذ لنا كع ًبذذذا فقذذذال :إنهذذذا فذذذي كتذذذا اهلل
المنزل ت ر في طينة سودا .3

 - 1سورة الكه جز من اآلية رقم(.)31
 - 2سذذذنن الترمذذذن  :كتذذذا القذذذ ار ات عذذذن رسذذذول اهلل صذذذلى اهلل عليذذذ ،وسذذذلم /بذذذا مذذذن
سورة الكه ( )133/5ح( )2934وصحح ،األلباني.
 - 3الدر المنهور في التفسير بالم هور(.)452 451/5

666
والروايذذذذة لذذذذيس فيهذذذذا نكذذذذر لقذذذذ ار ة مذذذذن لذذذذد إني  1لكذذذذن األمذذذذر اخذذذذتلط علذذذذى
جولدتسذذذذيهر فيحتمذذذذل ن يكذذذذون قذذذذر روايذذذذة نكذذذذر قذذذذ ار ة :مذذذذن لذذذذد إني  2هذذذذم
لفذذذت نخذذذرب نكذذذر االخذذذتال المذذذنكور فذذذي قذذذ ار ة :فذذذي عذذذي لن حموذ ل
ذذة  3فلفذذذت
بذذذين الذذذروايتين لاذذذذدة عجلتذذذ ،و محاولذذذة منذذذذ ،لتهبيذذذت اذذذبهت ،المزعومذذذذة
وهي في واقل األمر محض لبس وتخليط.

 - 1سورة الكه
 - 2سورة الكه
 - 3سورة الكه

جز من اآلية رقم(.)71
جز من اآلية رقم(.)71
جز من اآلية رقم(.)31

666
المبح :الهال:
الزعم برجوع ،رضي اهلل عن ،إلى الاع ار القدامى النين كان ير االعتداد
باستعمالهم الل و في التفسير وتفنيد نلك والرد علي،
يقول جولدتسيهر:
كانذذذذت هنذذذذاك تعبيذذذذرات اذذذذديدة النذذذذدرة فذذذذي ل ذذذذة القذذذذرآن تبذذذذدو حيانذذذذا غيذذذذر
مفهومذذذذة للمهقفذذذذين يضذذذذا مذذذذن األمذذذذة الذذذذنين كذذذذانوا يطلبذذذذون تفسذذذذيرها عنذذذذد
من هم علم بها منهم.
وفذذذذي مهذذذذل هذذذذنب المسذذذذاول كذذذذان د ابذذذذن عبذذذذاس ن يحيذذذذل علذذذذى الاذذذذع ار
القذذذدامى الذذذنين كذذذان يذذذر االعتذذذداد باسذذذتعمالهم الل ذذذو فذذذي التفسذذذير فهذذذو
يصذذذرح فذذذي مناسذذذبة تفسذذذيرب للفذذذخ :حذذذرت فذذذي اآليذذذة ( )73مذذذن سذذذورة الحذذذف
بهذذذنا المبذذذد  :إنا تعذذذاجم اذذذي مذذذن القذذذرآن فذذذانخروا فذذذي الاذذذعر فذذذ ن الاذذذعر
عربي .1
حقذذذا نسذذذبت إليذذذ ،يضذذذا تفسذذذيرات نكذذذر فيهذذذا عذذذن كلمذذذات قرآنيذذذة نهذذذا مذذذن
الدخيل الم خون من ل ات جنبية.
وعلذذذى سذذذاس هذذذنب األقذذذوال يبذذذدو نذذذ ،كذذذان ال يذذذر ب سذذذا بذذذافتراض ااذذذتمال
القرآن على مادة ل وية غير عربية.
وبذذذذنلك المبذذذذد المنهجذذذذي المنسذذذذو إلذذذذى ابذذذذن عبذذذذاس اقترنذذذذت علذذذذى الذذذذنمط
العربذذذذذي سذذذذذطورة مدرسذذذذذية عخيمذذذذذة اإلفذذذذذادة وجذذذذذدت مذذذذذدخال إلذذذذذى المعجذذذذذم
الكبير للطبراني(المتوفى311 :هذ 971م).
ونلذذذك ن الذذذزعيم الخذذذارجي :نذذذافل بذذذن األزرت سذذذ ل ابذذذن عبذذذاس عذذذن عذذذدد
كبيذذذذر مذذذذن مفذذذذردات القذذذذرآن طالبذذذذا إليذذذذ ،ن يستاذذذذهد علذذذذى معانيهذذذذا مذذذذن
الاذذذذعر القذذذذديم فجذذذذا جذذذذوا ابذذذذن عبذذذذاس علذذذذى مسذذذذاول نذذذذافل بذذذذن األزرت
االستاهاد على تفسير نحو ماوتي كلمة باواهد من الاعر القديم.
وهذذذذنب مبايعذذذذة مذذذذن عذذذذالم الل ذذذذويين المتذذذذ خرين ألبذذذذي التفسذذذذير الذذذذن نمذذذذى
الطريقذذذذة الل ويذذذذة فذذذذي تفسذذذذير القذذذذرآن ويذذذذنكر لذذذذ ،نذذذذ ،زيذذذذادة علذذذذى معارفذذذذ،
 - 1ينخذذذر :جذذذامل البيذذذان( )191/13تفسذذذير اآليذذذة رقذذذم ( )73مذذذن سذذذورة الحذذذف} :ومذذذا
جعل عليكم في الدإين من حر لت{.

666
الدينيذذذة والفقهيذذذة كذذذان يعذذذرض يضذذذا بخبذذذرة حجذذذة فذذذي اذذذوون الل ذذذة إفذذذادات
عذذذذن الروايذذذذة التاريخيذذذذة (الم ذذذذاز و يذذذذام العذذذذر ) وعذذذذن الاذذذذعر القذذذذديم ومذذذذا
اذذذذاكل نلذذذذك وقذذذذد بذذذذد هذذذذل الذذذذور مذذذذن علمذذذذا الذذذذدين وال فذذذذي جيذذذذل تذذذذال
يخهرون كراهيتهم للاعر .1
الرد-:
القذذذرآن الكذذذريم كذذذالم ر العذذذالمين لكنذذذ ،نذذذزل بلسذذذان عربذذذي مبذذذين فمذذذن راد
ن يعذذذذذر المذذذذذراد منذذذذذ ،و ن يفهذذذذذم معانيذذذذذ ،ويعذذذذذر مراميذذذذذ ،فليتعمذذذذذت فذذذذذي
مدارسذذذة الكذذذالم العربذذذي اذذذع ار ونهذذذ ار فقذذذد نذذذزل القذذذرآن بذذذين خهرانذذذي سذذذاطين
الل ذذذة والبيذذذان وقذذذد اسذذذتوعبوا كلماتذذذ ،وعجذذذزوا فذذذي الوقذذذت ناتذذذ ،عذذذن محاكذذذاة
سذذذذورب وآياتذذذذ ،مذذذذل إلمذذذذامهم ب صذذذذول الل ذذذذة ومراميهذذذذا ومفرداتهذذذذا ومبانيهذذذذا
وجملهذذذا وسذذذاور معانيهذذذا ولذذذم يجذذذدوا همذذذة هلمذذذة و ه ذذذرة و هفذذذوة و غلطذذذا
و اختالفذذذا ولذذذو وجذذذدوا لعذذذابوا وفضذذذحوا ومذذذا سذذذكتوا فطريذذذت فهذذذم معذذذاني
القذذذذرآن مدارسذذذذة كذذذذالم مذذذذن نذذذذزل بلسذذذذانهم ومعرفذذذذة سذذذذرار ل ذذذذتهم وكيفيذذذذات
استعماالتهم ومدارسة محاوراتهم وكالمهم اعرهم ونهرهم.
قذذذذال اإلمذذذذام السذذذذيوطي فذذذذي معذذذذرض نكذذذذر الاذذذذروط التذذذذي ينب ذذذذي ن تتذذذذوفر
فذذذيمن يتصذذذد لتفسذذذير كذذذالم اهلل تعذذذذالى :يجذذذوز تفسذذذيرب لمذذذن كذذذان جامعذذذذا
للعلوم التي يحتات المفسر إليها وهي خمسة عار علما:
حذذذذدها :الل ذذذذة ألن بهذذذذا يعذذذذر اذذذذرح مفذذذذردات األلفذذذذاخ ومذذذذدلوالتها بحسذذذذ
الوضذذذل قذذذال مجاهذذذد :ال يحذذذل ألحذذذد يذذذؤمن بذذذاهلل واليذذذوم اآلخذذذر ن يذذذتكلم فذذذي
كتذذذا اهلل إنا لذذذم يكذذذن عالمذذذا بل ذذذات العذذذر وتقذذذدم قذذذول اإلمذذذام مالذذذك فذذذي
نلذذذك 2وال يكفذذذي فذذذي حقذذذ ،معرفذذذة اليسذذذير منهذذذا فقذذذد يكذذذون اللفذذذخ ماذذذتركا
وهو يعلم حد المعنيين والمراد اآلخر.3 .....

 - 1مناه التفسير اإلسالمي ص(.)91 : 39
 - 2يريذذذد بذذذنلك قولذذذ :،رو البيهقذذذي فذذذي الاذذذع عذذذن مالذذذك قذذذال :ال وتذذذى برجذذذل غيذذذر
عالم بل ة العر يفسر كتا اهلل إال جعلت ،نكاال (اإلتقان في علوم القرآن.)219/4
 - 3اإلتقان في علوم القرآن (.)213/4
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ويؤكذذذد مذذذا نكذذذرت :مذذذا خرجذذذ ،عبذذذد الذذذرزات فذذذي تفسذذذيرب قذذذال :خبرنذذذا ابذذذن
ذذذي قذذذذال :خبرنذذذذي خليذذذذل بذذذذن حمذذذذد قذذذذال :خبرنذذذذي عهمذذذذان بذذذذن بذذذذي
التيمذ إ
ذذر قذذذال لذذذي ابذذذن عبذ ل
حاضذ ل
ذذاس :لذذذو ريذذذت إلذذذي هوالذذذى معاويذذذة وقذذذرت :فذذذي
1
ذذذة فقذذذذال« :حاميذ ل
عذذذذي لن حموذ ل
ذذذة» فذذذذدخل كعذذذذ ٌ فسذذذذ ل ،فقذذذذال « :نذذذذتم علذذذذم
بالعربيذذذة م إنذذذي ولكنهذذذا ت ذذذر فذذذي عذذذي لن سذذذودا » و قذذذال« :فذذذي حمذذذ لة» ال
نلك .2
در
و خذذذرت ابذذذن بذذذي حذذذاتم مذذذن طريذذذت ابذذذن حاضذذذر عذذذن ابذذذن عبذ ل
ذذاس قذذذال :كنذذذا
عنذذذد معاويذذذة فقذذذر «ت ذذذر فذذذي عذذذين حاميذذذة» فقلذذذت لذذذ :،مذذذا نقرؤهذذذا إال فذذذي
عذذي لن حمو ل
ذذة ف رسذذل معاويذذة إلذذى كعذذ ل فقذذال :يذذن تجذذد الاذذمس فذذي التذذوراة
ت ذذذر قذذذال :مذذذا العربيذذذة فذذذال علذذذم لذذذي بهذذذا و مذذذا نذذذا ف جذذذد الاذذذمس فذذذي
التوراة ت ر في ما وطين .3
فقولذذ ،فذذي الروايذذة األولذذى :نذذتم علذذذم بالعربيذذة م إنذذي وقولذذ ،فذذي الروايذذذة
الهانية :ما العربية فال علم لي بها يؤكد نلك.
قال الايخ النهبي رحم ،اهلل-:
كذذذان ابذذذن عبذذذاس رضذذذى اهلل عنذذذ ،يرجذذذل فذذذي فهذذذم معذذذاني األلفذذذاخ ال ريبذذذة
التذذذذي وردت فذذذذي القذذذذرآن إلذذذذى الاذذذذعر الجذذذذاهلي وكذذذذان غيذذذذرب مذذذذن الصذذذذحابة
يسذذذذلك هذذذذنا الطريذذذذت فذذذذي فهذذذذم غريذذذذ القذذذذرآن ويحذذذذض علذذذذى الرجذذذذو إلذذذذى
الاذذذذعر العربذذذذي القذذذذديم ليسذذذذتعان بذذذذ ،علذذذذى فهذذذذم معذذذذاني األلفذذذذاخ القرآنيذذذذة
ال ريبذذذذة فهذذذذنا عمذذذذر بذذذذن الخطذذذذا رضذذذذى اهلل عنذذذذ ،يسذذذذ ل صذذذذحاب ،عذذذذن
معنذذذى قولذذذ ،تعذذذالى فذذذذي اآليذذذة ( )47مذذذن سذذذذورة النحذذذل :و ي خذذذنهم علذذذذى
ذذذو :
ذذذو ل فيقذذذذوم لذذذذ ،اذذذذيخ مذذذذن هذذذذنيل فيقذذذذول لذذذذ :،هذذذذنب ل تنذذذذا التخذ ُّ
تخذ ُّ
التذذنقص فيقذذول لذذ ،عمذذر :هذذل تعذذر العذذر نلذذك فذذي اذذعارها فيقذذول لذذ:،
نعم ويرو قول الااعر:
 - 1سورة الكه جز من اآلية رقم(.)31
 - 2تفسير عبد الرزات (.)344/2
 - 3تفسذذذذذذذذذذذذذير ابذذذذذذذذذذذذذن بذذذذذذذذذذذذذي حذذذذذذذذذذذذذاتم( )2334/7ح( )12951وينخذذذذذذذذذذذذذر :الذذذذذذذذذذذذذدر
المنهور(.)452 451/5
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1

*تخو الرحل منها تامكاً قرداً * كما تخو عود النبعة السفن*
فيقذذذول عمذذذر رضذذذى اهلل عنذذذ ،ألصذذذحاب :،علذذذيكم بذذذديوانكم ال تضذذذلُّوا قذذذالوا:
ومذذذذا ديواننذذذذا قذذذذال :اذذذذعر الجاهليذذذذة فذذذذ ن فيذذذذ ،تفسذذذذير كتذذذذابكم ومعذذذذذاني
كالمكم .2
و مذذذا قولذذذ :،حقذذذا نسذذذبت إليذذذ ،يضذذذا تفسذذذيرات نكذذذر فيهذذذا عذذذن كلمذذذات قرآنيذذذة
نهذذذا مذذذن الذذذدخيل المذذذ خون مذذذن ل ذذذات جنبيذذذة وعلذذذى سذذذاس هذذذنب األقذذذوال
يبذذذذدو نذذذذ ،كذذذذان ال يذذذذر ب سذذذذا بذذذذافتراض ااذذذذتمال القذذذذرآن علذذذذى مذذذذادة ل ويذذذذة
غير عربية -:
يقول الدكتور بو اهبة-:
ومهذذذل هذذذنب الكلمذذذات التذذذي جذذذا ت فذذذي القذذذرآن وقيذذذل إنهذذذا غيذذذر عربيذذذة فذذذي
األصذذذذذذل كالماذذذذذذكاة والقسذذذذذذطاس هواسذذذذذذتبرت ونحوهذذذذذذا ف نهذذذذذذا إمذذذذذذا صذذذذذذارت
عربيذذذذة باالسذذذذتعمال و نهذذذذا ممذذذذا توافقذذذذت فيهذذذذا ل ذذذذة العذذذذر وغيذذذذرهم ولذذذذم
يطعن وجودها في كون القرآن عربيا مبينا .3
و مذذذذا قولذذذذ :،وبذذذذنلك المبذذذذد المنهجذذذذي المنسذذذذو إلذذذذى ابذذذذن عبذذذذاس اقترنذذذذت
علذذذى الذذذنمط العربذذذي سذذذطورة مدرسذذذية عخيمذذذة اإلفذذذادة وجذذذدت مذذذدخال إلذذذى
المعجم الكبير للطبراني(المتوفى311 :هذ 971م).
ونلذذذك ن الذذذزعيم الخذذذارجي :نذذذافل بذذذن األزرت سذذذ ل ابذذذن عبذذذاس عذذذن عذذذدد
كبيذذذذر مذذذذن مفذذذذردات القذذذذرآن طالبذذذذا إليذذذذ ،ن يستاذذذذهد علذذذذى معانيهذذذذا مذذذذن
الاذذذذعر القذذذذديم فجذذذذا جذذذذوا ابذذذذن عبذذذذاس علذذذذى مسذذذذاول نذذذذافل بذذذذن األزرت
االستاذذذذهاد علذذذذى تفسذذذذير نحذذذذو مذذذذاوتي كلمذذذذة باذذذذواهد مذذذذن الاذذذذعر القذذذذديم
 - 1ديذذذذوان ابذذذذن مقبذذذذل ص( )415قالذذذذ ،فذذذذي وصذذذذ ناقذذذذة لذذذذ ،التامذذذذك :المرتفذذذذل مذذذذن
السذذذذذنام والقذذذذذرد :المتلبذذذذذد بعضذذذذذ ،علذذذذذى بعض (الصذذذذذحاح  )1359/4والنبعذذذذذة :واحذذذذذدة
النبذذذذذذل وهذذذذذذو اذذذذذذجر تتخذذذذذذن منذذذذذذ ،القسذذذذذذى(جمل قوس)(الصذذذذذذحاح  )1233/3السذذذذذذفن:
ذذذي  :تذذذذنقص كمذذذذا ت كذذذذل هذذذذنب الحديذذذذدة
المبذذذذرد وهذذذذو :الحديذذذذدة التذذذذي تبذذذذرد بهذذذذا القسذ ُّ
خاذذذذ القسي (لسذذذذان العذذذذر  )99/9ومعنذذذذى البيذذذذت :تذذذذنقص رحلهذذذذا سذذذذنامها المرتفذذذذل
كما تنقص المبرد عود النبل.
 - 2التفسير والمفسرون(.)57 51/1
 - 3المدخل لدراسة القرآن الكريم ص(.)132
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وهذذذذنب مبايعذذذذة مذذذذن عذذذذالم الل ذذذذويين المتذذذذ خرين ألبذذذذي التفسذذذذير الذذذذن نمذذذذى
الطريقذذذذة الل ويذذذذة فذذذذي تفسذذذذير القذذذذرآن ويذذذذنكر لذذذذ ،نذذذذ ،زيذذذذادة علذذذذى معارفذذذذ،
الدينيذذذة والفقهيذذذة كذذذان يعذذذرض يضذذذا بخبذذذرة حجذذذة فذذذي اذذذوون الل ذذذة إفذذذادات
عذذذذن الروايذذذذة التاريخيذذذذة (الم ذذذذاز و يذذذذام العذذذذر ) وعذذذذن الاذذذذعر القذذذذديم ومذذذذا
اذذذذاكل نلذذذذك فهذذذذنا لذذذذيس نقذذذذدا هوانمذذذذا هذذذذو إهبذذذذات إلعجذذذذاز القذذذذرآن الكذذذذريم
ودليذذذذل علذذذذى نذذذذ ،نذذذذزل بل ذذذذة العذذذذر ومذذذذل نلذذذذك عجذذذذزوا عذذذذن معارضذذذذت،
ذذذن علذذذذى ن
وصذذذذدت اهلل العخذذذذيم إن يقذذذذول :قذذذذل لذذذذون اجتمعذذذذت اإلنذذذذس والجذ ُّ
1
ي توا بمهل هنا القرآن ال ي تون بمهل ،ولو كان بعضهم لبع ل
ير .
ض خه ًا
قذذذذال الاذذذذيخ الذذذذنهبي رحمذذذذ ،اهلل بعذذذذد ن نكذذذذر رجذذذذو الصذذذذحابة إلذذذذى الاذذذذعر
العربي-:
 ...غيذذذذر ن ابذذذذن عبذذذذاس امتذذذذاز بهذذذذنب الناحيذذذذة وااذذذذتهر بهذذذذا كهذذذذر مذذذذن
غيذذرب فكهيذذ ارً مذذا كذذان يسذذول عذذن القذذرآن فيناذذد فيذذ ،الاذذعر وقذذد رو عنذذذ،
الاذذذي الكهيذذذر مذذذن نلذذذك و وعذذذ مذذذا رو عنذذذ ،مسذذذاول نذذذافل بذذذذن األزرت
و جوبتذذذ ،عنهذذذا وقذذذد بل ذذذت مذذذاوتي مسذذذ لة خذذذرت بعضذذذها ابذذذن األنبذذذار فذذذي
كتذذذذذا الوقذذذذذ واالبتذذذذذدا و خذذذذذرت الطبرانذذذذذي بعضذذذذذها اآلخذذذذذر فذذذذذي معجمذذذذذ،
الكبيذذذر وقذذذد نكذذذر السذذذيوطي فذذذي اإلتقذذذان بسذذذندب مبذذذد هذذذنا الحذذذوار الذذذن
كذذذذان بذذذذين نذذذذافل وابذذذذن عبذذذذاس وسذذذذرد مسذذذذاول ابذذذذن األزرت و جوبذذذذة ابذذذذن
عبذذذاس عنهذذذذا فقذذذال :بينذذذذا عبذذذد اهلل بذذذذن عبذذذاس جذذذذالس بفنذذذا الكعبذذذذة قذذذذد
اكتنفذذذ ،النذذذاس يسذذذ لون ،عذذذن تفسذذذير القذذذرآن فقذذذال نذذذافل بذذذن األزرت لنجذذذدة
بذذن عذذذويمر :بنذذا إلذذذى هذذنا الذذذن يجتذذرئ علذذذى تفسذذير القذذذرآن بمذذا ال علذذذم لذذذ،
بذذذذ ،فقامذذذذا إليذذذذ ،فقذذذذاال :إنذذذذا نريذذذذد ن نسذذذذ لك عذذذذن اذذذذيا مذذذذن كتذذذذا اهلل
فتفسذذذرها لنذذذا وت تينذذذا بمصذذذادقة مذذذن كذذذالم العذذذر فذذذ ن اهلل تعذذذالى إنمذذذا نذذذزل
القذذذذرآن بلسذذذذان عربذذذذي مبذذذذين فقذذذذال ابذذذذن عبذذذذاس :سذذذذالني عمذذذذا بذذذذدا لكمذذذذا
فقذذذذال نذذذذافل :خبرنذذذذي عذذذذن قذذذذول اهلل تعذذذذالى :عذذذذن اليمذذذذين وعذذذذن ال إ
اذذذذمال

 - 1سورة اإلس ار اآلية رقم(.)33

666
عذذذذزين  1قذذذذال :العذذذذزون :حلذذذذت الرقذذذذات قذذذذال :هذذذذل تعذذذذر العذذذذر نلذذذذك .
قال :نعم ما سمعت عبيد بن األبرص وهو يقول:
*فجا وا يهرعون إلي ،حتى * يكونوا حول منبرب عزينا *
قذذذذذذال :خبرنذذذذذذى عذذذذذذن قولذذذذذذ :،وابت ذذذذذذوا إليذذذذذذ ،الوسذذذذذذيلة  2قذذذذذذال :الوسذذذذذذيلة:
الحاجذذذة قذذذال :وهذذذل تعذذذر العذذذر نلذذذك قذذذال :نعذذذم مذذذا سذذذمعت عنتذذذرة وهذذذو
يقول:
3
الرجال لهم إليك وسيلةٌ * إن ي خنوك تكحلي وتخضبي*
*إن إ
إلذذذى آخذذذر المسذذذاول و جوبتهذذذا وهذذذى تذذذدل علذذذى قذذذوة ابذذذن عبذذذاس فذذذي معرفتذذذ،
هوالمامذذذ ،ب ريبهذذذا إلذذذى حذذذد لذذذم يصذذذل إليذذذ ،غيذذذرب ممذذذا جعلذذذ- ،
بل ذذذة العذذذر
سذذذذذذرين فذذذذذذي
بحذذذذذذت  -إمذذذذذذام التفسذذذذذذير فذذذذذذي عهذذذذذذد الصذذذذذذحابة ومرجذذذذذذل المف إ
األعصذذذر التاليذذذة للعصذذذر الذذذن وجذذذد فيذذذ ،وزعذذذيم هذذذنب الناحيذذذة مذذذن التفسذذذير
علذذذى الخصذذذوص حتذذذى لقذذذد قيذذذل فذذذي اذذذ ن :،إنذذذ ،هذذذو الذذذن بذذذد الطريقذذذة
الل وية لتفسير القرآن .
هذذذذنا وقذذذذد بذذذذين لنذذذذا ابذذذذن عبذذذذاس رضذذذذى اهلل عنذذذذ ،مبلذذذذ الحاجذذذذة إلذذذذى هذذذذنب
الناحيذذذذة فذذذذي التفسذذذذير وحذذذذض عليهذذذذا مذذذذن راد ن يتعذذذذر غريذذذذ القذذذذرآن
فقذذذذد رو بذذذذو بكذذذذر األنبذذذذار عنذذذذ ،نذذذذ ،قذذذذال :الاذذذذعر ديذذذذوان العذذذذر فذذذذ نا
خفذذذي علينذذذا الحذذذر مذذذن القذذذرآن الذذذن نزلذذذ ،اهلل بل ذذذة العذذذر رجعنذذذا إلذذذى
ديوانهذذذا فالتمسذذذنا نلذذذك منذذذ ،ورو ابذذذن األنبذذذار عنذذذ ،يضذذذاً نذذذ ،قذذذال :إنا
سذذذذ لتموني عذذذذن غريذذذذ القذذذذرآن فالتمسذذذذوب فذذذذي الاذذذذعر فذذذذ ن الاذذذذعر ديذذذذوان
العر .
فذذذابن عبذذذاس رضذذذى اهلل عنذذذ ،كذذذان يذذذر ر عمذذذر فذذذي ضذذذرورة الرجذذذو إلذذذى
الاذذذعر الجذذذاهلي لالسذذذتعانة بذذذ ،علذذذى فهذذذم غريذذذ القذذذرآن بذذذل وكذذذان كهذذذر
الصحابة إلماماً بهنب الناحية وتطبيقاً لها .4
1
2
3
4

-
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666
و مذذذذا قولذذذذ : ،وقذذذذد بذذذذد هذذذذل الذذذذور مذذذذن علمذذذذا الذذذذدين وال فذذذذي جيذذذذل تذذذذال
يخهذذذرون كذذذراهيتهم للاذذذعر  :فهذذذو تخلذذذيط بذذذين الكلمذذذات والعبذذذارات مذذذن حيذذذ:
داللتهذذذذذا الل ويذذذذذة علذذذذذى المعذذذذذاني وبذذذذذين مصذذذذذداقيتها وعذذذذذدم غوايتهذذذذذا التذذذذذي
يصذذذبو إليهذذذا كهيذذذر مذذذن الاذذذع ار للمداهنذذذة والنفذذذات والتملذذذت للذذذوالة واألمذذذ ار
فهمذذذة فذذذرت بذذذين فصذذذاحة الاذذذعر وداللذذذة كلماتذذذ ،علذذذى المذذذراد مذذذن عباراتذذذ،
وبذذذذذين مراعذذذذذاة الصذذذذذدت فذذذذذي الكذذذذذالم ومطابقتذذذذذ ،للحذذذذذال مذذذذذن دون تملذذذذذت و
نفذذذات قذذذال تعذذذالى :و ُّ
الاذذذع ار يتذذذبعهم ال ذذذاوون * لذذذم تذذذر نهذذذم فذذذي كذ إ
ذذل و لاد
يهيمذذذذذذون * و نهذذذذذذم يقولذذذذذذون مذذذذذذا ال يفعلذذذذذذون * إال الذذذذذذنين آمنذذذذذذوا وعملذذذذذذوا
ير وانتصروا من بعد ما خلموا .1
الصالحات ونكروا الل ،كه ًا
قال اإلمام السعد رحم ،اهلل-:
و ُّ
الاذذذذع ار يتذذذذبعهم ال ذذذذاوون عذذذذن طريذذذذت الهذذذذد المقبلذذذذون علذذذذى طريذذذذت
ل
غذذذاو ضذذذال
ال ذذذي والذذذرد فهذذذم فذذذي نفسذذذهم غذذذاوون وتجذذذد تبذذذاعهم كذذذل
فاسذذذد لذذذم تذذذر غذذذوايتهم واذذذدة ضذذذاللهم نهذذذم فذذذي كذ إ
ذذل و لاد مذذذن وديذذذة
الاذذذذعر يهيمذذذذون فتذذذذارة فذذذذي مذذذذدح وتذذذذارة فذذذذي قذذذذدح وتذذذذارة فذذذذي صذذذذدت
وتذذذارة فذذذي كذذذن وتذذذارة يت زلذذذون و خذذذر يسذذذخرون ومذذذرة يمرحذذذون وآونذذذة
يحزنون فال يستقر لهم قرار وال يهبتون على حال من األحوال.
 :هذذذذنا وصذذذذ الاذذذذع ار نهذذذذم تخذذذذال
و نهذذذذم يقولذذذذون مذذذذا ال يفعلذذذذون
قذذذوالهم فعذذذالهم فذذذ نا سذذذمعت الاذذذاعر يت ذذذزل بذذذال زل الرقيذذذت قلذذذت :هذذذنا
اذذذذذد النذذذذذاس غرامذذذذذا وقلبذذذذذ ،فذذذذذارا مذذذذذن ناك هوانا سذذذذذمعت ،يمذذذذذدح و يذذذذذنم
قلذذذت :هذذذنا صذذذدت وهذذذو كذذذن وتذذذارة يتمذذذدح ب فعذذذال لذذذم يفعلهذذذا وتذذذروك لذذذم
يتركهذذذا وكذذذرم لذذذم يحذذذم حذذذول سذذذاحت ،واذذذجاعة يعلذذذو بهذذذا علذذذى الفرسذذذان
وتراب جبن من كل جبان هنا وصفهم.
قذذذال :ولمذذذا وصذذذ الاذذذع ار بمذذذا وصذذذفهم بذذذ ،اسذذذتهنى مذذذنهم مذذذن آمذذذن بذذذاهلل
ورسذذذذذول ،وعمذذذذذل صذذذذذالحا و كهذذذذذر مذذذذذن نكذذذذذر اهلل وانتصذذذذذر مذذذذذن عداوذذذذذ،
الماذذذذركين مذذذذن بعذذذذد مذذذذا خلمذذذذوهم فصذذذذار اذذذذعرهم مذذذذن عمذذذذالهم الصذذذذالحة
وآهذذذذار إيمذذذذانهم الاذذذذتمال ،علذذذذى مذذذذدح هذذذذل اإليمذذذذان واالنتصذذذذار مذذذذن هذذذذل
 - 1سورة الاع ار اآليات(.)227 : 224
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الاذذذرك والكفذذذر والذذذن عذذذن ديذذذن اهلل وتبيذذذين العلذذذوم النافعذذذة والحذذذ :علذذذى
األخذذذالت الفاضذذذلة فقذذذال :إال الذذذنين آمنذذذوا وعملذذذوا الصذذذالحات ونكذذذروا اللذذذ،
ذذذذر وانتصذذذذذروا مذذذذذن بعذذذذذد مذذذذذا خلمذذذذذوا وسذذذذذيعلم الذذذذذنين خلمذذذذذوا منقلذذذذذ ل
كهيذ ًا
ينقلبذذذذون ينقلبذذذذون إلذذذذى موقذذذذ وحسذذذذا ال ي ذذذذادر صذذذذ يرة وال كبيذذذذرة إال
حصاها وال حقا إال استوفاب .1
وقذذذال رسذذذول اهلل صذذذلى اهلل عليذذذ ،وسذذذلم وهذذذو يمذذذدح تلذذذك المصذذذداقية ويذذذنكر
كهرهذذذا صذذذدقا « :صذذذدت كلمذ ل
ذذة قالهذذذا الاذذذاعر كلمذذذة لبيذ لذذد ال ك ُّ
ذذذل اذذذي ل مذذذا
خال الل ،باط ٌل وكاد مية بن بى الصلت ن يسلم».2
ومذذذن هذذذل العلذذذم مذذذن حمذذذل كراهيذذذة الاذذذعر علذذذى مذذذن غلذذذ عليذذذ ،واسذذذتدلوا
بمذذذذا رواب اإلمذذذذام مسذذذذلم عذذذذن بذذذذي هريذذذذرة قذذذذال :قذذذذال رسذذذذول اهلل صذذذذلى اهلل
ذذذر مذذذذن ن يمتلذذذذَ
عليذذذذ ،وسذذذذلم« :ألن يمتلذذذذَ جذذذذو الرجذذذذل قي ًحذذذذا يريذذذذ ،خيذ ٌ
اع ًار».
قال محمد فؤاد عبد الباقي:
يريذذذذ ،قذذذذذال هذذذذذل الل ذذذذة وال ريذذذذذ  :يريذذذذذ : ،مذذذذن الذذذذذور وهذذذذذو دا يفسذذذذذد
الجذذذو ومعنذذذاب قيحذذذا ي كذذذل جوفذذذ ،ويفسذذذدب قذذذال بذذذو عبيذذذد :قذذذال بعضذذذهم:
المذذذراد بهذذذنا الاذذذعر اذذذعر هجذذذي بذذذ ،النبذذذي صذذذلى اهلل عليذذذ ،وسذذذلم قذذذال بذذذو
عبيذذذذد والعلمذذذذا كافذذذذة :هذذذذنا تفسذذذذير فاسذذذذد ألنذذذذ ،يقتضذذذذي ن المذذذذنموم مذذذذن
الهجذذذا مذذذا يمتلذذذَ منذذذ ،الجذذذو دون قليلذذذ ،وقذذذد جمذذذل المسذذذلمون علذذذى ن
3
الكلمذذذذة الواحذذذذدة مذذذذن هجذذذذا النبذذذذي صذذذذلى اهلل عليذذذذ ،وسذذذذلم موجبذذذذة للكفذذذذر
قذذذالوا بذذذل الصذذذوا ن المذذذراد ن يكذذذون الاذذذعر غالبذذذا عليذذذ ،مسذذذتوليا عليذذذ،
 - 1تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان ص(.)599
 - 2متفذذذذت عليذذذذ ،مذذذذن حذذذذدي :بذذذذي هريذذذذرة رضذذذذي اهلل عنذذذذ ،خرجذذذذ ،اإلمامذذذذان :البخذذذذار
فذذذذذي :كتذذذذذا فضذذذذذاول الصذذذذذحابة /بذذذذذا يذذذذذام الجاهليذذذذذة( )1395/3ح( )3123وكتذذذذذا
األد  /بذذذذذذا مذذذذذذا يجذذذذذذوز مذذذذذذن الاذذذذذذعر والرجذذذذذذز والحذذذذذذدا ومذذذذذذا يكذذذذذذرب منذذذذذذ)2271/5(،
ح( )5795وكتذذذا الرقذذذات /بذذذا الجنذذذة قذذذر إلذذذى حذذذدكم مذذذن اذذذراك نعلذذذ ،والنذذذار مهذذذل
نلك( )2331/5ح( )1124ومسلم في :كتا الاعر( )1713/4ح(.)2251
 - 3قلذذذت (الباحهذذذة) :ال يلذذذزم منذذذ ،نلذذذك فالكلمذذذة الواحذذذدة مذذذن هجذذذا النبذذذي تمذذذت الذذذدنيا
كلها قيحا وصديدا وليس الجو وحدب.

666
بحيذذذذ :ياذذذذ ل ،عذذذذن القذذذذرآن وغيذذذذرب مذذذذن العلذذذذوم الاذذذذرعية ونكذذذذر اهلل تعذذذذالى
وهذذذذنا مذذذذنموم مذذذذن اذذذذعر كذذذذان ف مذذذذا إنا كذذذذان القذذذذرآن والحذذذذدي :وغيرهمذذذذا
مذذذن العلذذذوم الاذذذرعية هذذذو ال الذذذ عليذذذ ،فذذذال يضذذذر حفذذذخ اليسذذذير مذذذن الاذذذعر
مل هنا ألن جوف ،ليس ممتلوا اع ار.1
قلذذذت :ويذذذدل علذذذى نلذذذك :مذذذا خرجذذذ ،اإلمذذذام البخذذذار بسذذذندب عذذذن بذذذي بذذذن
كعذذذذذذ ن رسذذذذذذول اللذذذذذذ ،صذذذذذذلى اهلل عليذذذذذذ ،وسذذذذذذلم قذذذذذذال« :إن مذذذذذذن ال إ
اذذذذذذعر
حكم ًة».2
قال الايخ النهبي رحم ،اهلل-:
وقذذذذد اسذذذذتمرت هذذذذنب الطريقذذذذة-يعنذذذذي تفسذذذذير القذذذذرآن بالاذذذذعر فهذذذذو ديذذذذوان
العذذذذر -إلذذذذى عهذذذذد التذذذذابعين ومذذذذن يلذذذذيهم إلذذذذى ن حذذذذدهت خصذذذذومة بذذذذين
متذذذذورعي الفقهذذذذا و هذذذذل الل ذذذذة فذذذذ نكروا علذذذذيهم هذذذذنب الطريقذذذذة وقذذذذالوا :إن
فعلذذذذتم نلذذذذك جعلذذذذتم الاذذذذعر صذذذذالً للقذذذذرآن وقذذذذالوا :كيذذذذ يجذذذذوز ن يحذذذذتف
بالاعر على القرآن وهو منموم في القرآن والحدي.:
والحذذذت ن هذذذنب الخصذذذومة التذذذي جذذذدت فذذذي األجيذذذال المتذذذ خرة لذذذم تقذذذم علذذذى
سذذذاس فذذذاألمر لذذذيس كمذذذذا يزعمذذذ ،صذذذحا هذذذنا الذذذذر مذذذن جعذذذل الاذذذذعر
صذذذذذالً للقذذذذذرآن بذذذذذل هذذذذذو فذذذذذي الواقذذذذذل بيذذذذذان للحذذذذذر ال ريذذذذذ مذذذذذن القذذذذذرآن
بالاذذذعر ألن اهلل تعذذذالى يقذذذول :إنذذذا جعلنذذذاب قرآنذذذاً عربيذذذاً  3وقذذذال :بلسذ ل
ذذان
ذذي ُّمبذ ل
ذذين  4ولهذذذنا لذذذم يتحذذذرت المفسذ إذذرون إلذذذى يومنذذذا هذذذنا مذذذن الرجذذذو
عربذ ُّ
إلذذذى الاذذذ إعر الجذذذاهلي لالستاذذذهاد بذذذ ،علذذذى المعنذذذى الذذذن يذذذنهبون إليذذذ ،فذذذي
فهم كالم اهلل تعالى .5
 - 1صذذذذذذحي مسذذذذذذلم :كتذذذذذذا الاذذذذذذعر( )1719/4ح( )2257و خرجذذذذذذ ،البخذذذذذذار فذذذذذذي
األد المفذذذذذرد  :بذذذذذا مذذذذذن كذذذذذرب ال الذذذذذ عليذذذذذ ،ال إ
اذذذذذعر ص( )311ح( )371وصذذذذذحح،
األلباني.
 - 2صذذذحي البخذذذار  :كتذذذذا األد  /بذذذا مذذذذا يجذذذوز مذذذذن الاذذذعر والرجذذذذز والحذذذدا ومذذذذا
يكرب من )2271/5(،ح(.)5793
 - 3سورة الزخر جز من اآلية رقم(.)3
 - 4سورة الاع ار اآلية رقم(.)195
 - 5التفسير والمفسرون(.)53/1

666
المبح :الرابل
الزعم بكتمان ،رضي اهلل عن ،كهي ار من العلوم وتفنيد نلك والرد علي،
يقول جولدتسيهر:
رو يضذذذذا ن ابذذذذن عبذذذذاس قذذذذد احذذذذتفخ لنفسذذذذ ،بقطذذذذرات غزيذذذذرة كهيذذذذرة مذذذذن
بحذذذذذر علمذذذذذ ،هوانا جذذذذذاز لنذذذذذا ن نمذذذذذن األخبذذذذذار المرويذذذذذة عذذذذذن قوالذذذذذ ،فذذذذذي
التفسذذذذذير قبذذذذذوال وتصذذذذذديقا فهذذذذذو لذذذذذم يذذذذذب بمعارفذذذذذ ،فذذذذذي كذذذذذل مسذذذذذ لة مذذذذذن
المسذذذذاول فقذذذذذد رو نذذذذذ ،كذذذذذان يكذذذذذتم تفسذذذذير مذذذذذا نكذذذذذر عذذذذذن الذذذذذروح فذذذذذي
اآليذذذة( )35مذذذن سذذذورة اإلسذذذ ار  :قذذذل الذ ُّذذروح مذذذن مذذذر رإبذذذي علذذذى نذذذ ،سذذذر
مذذذذن األسذذذذرار وقذذذذد بقيذذذذت هذذذذنب المسذذذذ لة يضذذذذا فذذذذي األزمنذذذذة المتذذذذ خرة مذذذذن
األسرار اإللهية التي ال يجوز البح :فيها .1
الرد-:
إن مذذذا نكذذذرب جولدتسذذذيهر مذذذن كتمذذذان عبذذذد اهلل بذذذن عبذذذاس رضذذذي اهلل عنهمذذذا
لكهيذذذر مذذذن العلذذذوم التذذذي علمهذذذا واحتفاخذذذ ،بهذذذا لنفسذذذ ،مذذذردود واستاذذذهادب
علذذذى نلذذذك بكتمذذذان تفسذذذير مذذذا نكذذذر عذذذن الذذذروح دليذذذل واضذذذ علذذذى بطذذذالن
كالمذذذذ ،فخذذذذاهر اآليذذذذة يذذذذدل علذذذذى نهذذذذا مذذذذن المتاذذذذاب ،الذذذذن اسذذذذت هر اهلل
بعلمذذذ ،فلذذذم يطلذذذل عليذذذ ،حذذذدا مذذذن خلقذذذ ،فذذذابن عبذذذاس رضذذذي اهلل عنهمذذذا لذذذم
يكتم السر لنفس ،ولكن ،يؤمن ب ن ،مما است هر اهلل بعلم.،
خذذذرت ابذذذن جريذذذر عذذذن ابذذذن عبذذذاس رضذذذي اهلل عنهمذذذا قذذذال :التفسذذذير ربعذذذة
وجذذذذ :،وجذذذذ ،تعرفذذذذ ،العذذذذر مذذذذن كالمهذذذذا وتفسذذذذير ال يعذذذذنر حذذذذد بجهالتذذذذ،
وتفسير تعرف ،العلما وتفسير ال يعلم ،إال اهلل تعالى .2
قال اإلمام الزركاي رحم ،اهلل تعالى-:
مذذذذذا ال يعلمذذذذذ ،إال اهلل تعذذذذذالى فهذذذذذو مذذذذذا يجذذذذذر مجذذذذذر ال يذذذذذو نحذذذذذو اآل
المتضذذذذذمنة قيذذذذذام السذذذذذاعة ونذذذذذزول ال يذذذذذ :ومذذذذذا فذذذذذي األرحذذذذذام وتفسذذذذذير
الذذذروح والحذذذرو المقطعذذذة وكذذذل متاذذذاب ،فذذذي القذذذرآن عنذذذد هذذذل الحذذذت فذذذال
مسذذذذاا لالجتهذذذذاد فذذذذي تفسذذذذيرب وال طريذذذذت إلذذذذى نلذذذذك إال بذذذذالتوقي مذذذذن حذذذذد
 - 1مناه التفسير اإلسالمي ص(.)91
 - 2جامل البيان(.)75/1

666
هالهذذذة وجذذذ :،إمذذذا نذذذص مذذذن التنزيذذذل و بيذذذان مذذذن النبذذذي صذذذلى اهلل عليذذذ،
وسذذذلم و إجمذذذا األمذذذة علذذذى ت ويلذذذ ،فذذذ نا لذذذم يذذذرد فيذذذ ،توقيذذذ مذذذن هذذذنب
الجهات علمنا ن ،مما است هر اهلل تعالى بعلم.1 ،
ولعذذذل جولدتسذذذيهر اعتمذذذد فذذذي اذذذبهت ،هذذذنب علذذذى مذذذا خرجذذذ ،الطبذذذر بسذذذندب
عذذذن قتذذذادة :ويسذذذ لونك عذذذن الذ ُّذذروح قذذذال :هذذذو جبراويذذذل قذذذال قتذذذادة :وكذذذان
ابن عباس يكتم.2،
قلت(الباحهذذذذة) :ومعنذذذذى يكتمذذذذ :،يعنذذذذي ال ياذذذذيع ،هواال فكيذذذذ عرفذذذذ ،قتذذذذادة
وقذذذد وردت روايذذذات عذذذن ابذذذن عبذذذاس رضذذذي اهلل عنهمذذذا فذذذي تفسذذذيرب فكيذذذ
يكون كاتما ومحدها في آن واحد
خذذذرت الطبذذذر بسذذذندب عذذذن ابذذذن عبذذذاس قولذذذ ،ويسذذذ لونك عذذذن الذ ُّذذروح قذذذال:
الروح :ملك.3
قال الايخ الاعراو رحم ،اهلل تعالى عند تفسيرب لهنب اآلية-:
وقد اختل العلما في تعري الروح و ر ن ،من األسلم عدم الخوض في
نلك األمر ألن الحت سبحان ،هو القاول :ويس لونك عن الروح قل الروح من
مر رإبي وم وتيتم إمن العلم إال قليالً .5 4
والحذذذذذت سذذذذذبحان ،حينمذذذذذا قذذذذذال :ومذذذذذ وتيذذذذذتم إمذذذذذن العلذذذذذم إال قلذذذذذيالً  1كذذذذذان
يخاطذذذذ بهذذذذا المعاصذذذذرين لرسذذذذول اهلل منذذذذن مذذذذا يزيذذذذد علذذذذى لذذذذ و ربعماوذذذذة
عذذذام ومذذذذازال يخاطبنذذذذا ويخاطذذذذ مذذذذن بعذذذذدنا هوالذذذذى ن تقذذذذوم السذذذذاعة بهذذذذنب
اآليذذة مذذل مذذا توصذذلت إليذذ ،الباذذرية مذذن علذذم وك نذذ ،سذذبحان ،يقذذول :يذذا ابذذن
آدم الزم غرزك ف ن وقفت على سُّر فقد غابت عنك سرار .7
 - 1البرهذذذذذذذذذذان فذذذذذذذذذذي علذذذذذذذذذذوم القذذذذذذذذذذرآن( )111/2وينخذذذذذذذذذذر :اإلتقذذذذذذذذذذان فذذذذذذذذذذي علذذذذذذذذذذوم
القرآن( )213/4مناهل العرفان(.)11/2
 - 2جامل البيان( )544/17وينخر :تفسير القرآن العخيم البن كهير(.)115/5
 - 3جامل البيان( )544/17وينخر :تفسير القرآن العخيم البن كهير(.)115/5
 - 4سورة اإلس ار اآلية رقم(.)35
 - 5تفسير الاعراو الخواطر (.)7194/12
 - 1سورة اإلس ار جز من اآلية رقم(.)35
 - 7تفسير الاعراو الخواطر (.)3723 3722/14
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هذذذم إننذذذا لذذذو سذذذلمنا جذذذدال بمقولذذذة جولدتسذذذيهر بكذذذون ابذذذن عبذذذاس رضذذذي اهلل
عنهمذذذا كذذذان يكذذذتم بعذذذض التفسذذذير عذذذن بعذذذض النذذذاس فلذذذيس هذذذنا بمذذذنموم
علذذذذى إطالقذذذذ ،فذذذذ ن الكتمذذذذان علذذذذى ضذذذذربين :األول :مذذذذنموم مقبذذذذوح منهذذذذي
عنذذذ ،كتابذذذا وسذذذنة وهذذذو كتمذذذان الاذذذريعة عذذذن النذذذاس بمذذذا يذذذؤول لضذذذياعها
ويتسذذذذب فذذذذي تحريفهذذذذا اتباعذذذذا للهذذذذو هواضذذذذالال للعبذذذذاد وهذذذذو الذذذذداخل فذذذذي
معنذذذذذى قذذذذذول اهلل عذذذذذز وجذذذذذل :هوان خذذذذذن اللذذذذذ ،ميهذذذذذات الذذذذذنين وتذذذذذوا الكتذذذذذا
لتب إيننذذذذ ،للنذذذذاس وال تكتمونذذذذ ،فنبذذذذنوب و ار خهذذذذورهم وااذذذذتروا بذذذذ ،همنذذذذاً قلذذذذيالً
فبوس ما ياترون .1
والهذذذذاني :حجذذذذ بعذذذذض العلذذذذم عذذذذن بعذذذذض النذذذذاس لذذذذالزم و لقرينذذذذة وهذذذذنا
لذذذذيس بمذذذذنموم بذذذذل بعذذذذض نلذذذذك مطلذذذذو اذذذذرعا ومذذذذن نلذذذذك :مذذذذا خرجذذذذ،
الاذذذذذيخان عذذذذذن نذذذذذس بذذذذذن مالذ ل
ذذذذك :ن النبذذذذذى  -صذذذذذلى اهلل عليذذذذذ ،وسذذذذذلم -
ومعذذا ٌن رديفذذذ ،علذذذى الرحذذذل قذذذال« :يذذذا معذذذان بذذذن جبذ ل
ذذل» قذذذال :لبيذذذك يذذذا رسذذذول
اللذذذذ ،وسذذذذعديك قذذذذال« :يذذذذا معذذذذان» قذذذذال :لبيذذذذك يذذذذا رسذذذذول اللذذذذ ،وسذذذذعديك.
ذذدا رسذذذول اللذذذ،
هال هًذذذا .قذذذال« :مذذذا مذذذن حذ لذذد ياذذذهد ن ال إلذذذ ،إال اللذذذ ،و ن محمذ ً
صذذذدقًا مذذذن قلبذذذ ،إال حرمذذذ ،اللذذذ ،علذذذى النذذذار» .قذذذال :يذذذا رسذذذول اللذذذ ،فذذذال
خبذذذذر بذذذذ ،النذذذذاس فيستباذذذذروا قذذذذال« :إ ًنا يتكلذذذذوا» .و خبذذذذر بهذذذذا معذذذذا ٌن عنذذذذد
موت ،ت هُّ ًما.2
وقذذذول عبذذذد اهلل بذذذن مسذذذعود رضذذذي اهلل عنذذذ :،مذذذا نذذذت بمحذذذد ل
إ :قو ًمذذذا حذذذديهًا
ال تبل ذذذذ ،عقذذذذولهم إال كذذذذان لبعضذذذذهم فتنذذذذ ًة  3وقذذذذول علذذذذى رضذذذذي اهلل عنذذذذ:،
حدإهوا الناس بما يعرفون تحبُّون ن يكن الل ،ورسول.4 ،
 - 1سورة آل عمران اآلية رقم(.)137
 - 2خرجذذذ ،البخذذذار فذذذي :كتذذذا العلذذذم /بذذذا مذذذن خذذذص بذذذالعلم قومذذذا دون قذذذوم كراهيذذذة
ن ال يفهمذذذذذوا( )59/1ح( )123ومسذذذذذلم فذذذذذي :كتذذذذذا اإليمذذذذذان /بذذذذذا الذذذذذدليل علذذذذذى ن
من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا( )11/1ح(.)32
 - 3خرجذذذذ ،مسذذذذلم فذذذذي :المقدمذذذذة /بذذذذا النهذذذذي عذذذذن الحذذذذدي :بكذذذذل مذذذذا سذذذذمل()11/1
ح(.)5
 - 4خرجذذذ ،البخذذذار فذذذي :كتذذذا العلذذذم /بذذذا مذذذن خذذذص بذذذالعلم قومذذذا دون قذذذوم كراهيذذذة
ن ال يفهموا( )59/1ح(.)127

666
فذذذذ ن هبذذذذت بعذذذذض مذذذذا نهذذذذ إليذذذذ ،جولدتسذذذذيهر مذذذذن كتمذذذذان منسذذذذو البذذذذن
عبذذذذاس رضذذذذي اهلل عنهمذذذذا فهذذذذو واقذذذذل تحذذذذت هذذذذنا الضذذذذر ال محالذذذذة لذذذذنا
فليس بمقبوح يرد عن ،وال بمنموم ياين ،وال يعد قدحا يطعن ب ،في.،
وقذذذد نذذذذاقض جولدتسذذذذيهر نفسذذذ ،ونكذذذذر ب نهذذذذا مذذذن األسذذذذرار اإللهيذذذذة التذذذذي ال
يجوز البح :فيها.

666
المبح :الخامس
الزعم بعرض ،رضي اهلل عن ،األخبار اإلسالمية حيانا في مخهر مسرحي زاخر
بالحياة وتفنيد نلك والرد علي،
يقول جولدتسيهر:
هوانا فذذذ لى هذذذنا العذذذالم المحذذذيط بتفسذذذير القذذذرآن يقصذذذد معاصذذذروب المتطلعذذذون
إلذذى المعرف ذة بكذذل مذذا يحيذذك فذذي صذذدرهم مذذن اذذكوك – و نذذا حكذذي هذذنا طبعذذا
علذذذى سذذذاس األخبذذذار اإلسذذذالمية – واخذذذتالفهم إلذذذى هذذذنا المفسذذذر القذذذديم لذذذم
يعذذذرض داومذذذا فذذذي سذذذلو مدرسذذذي جذذذا بذذذل حيانذذذا فذذذي مخهذذذر مسذذذرحي
زاخر بالحياة.
فقذذذذذذد رو مذذذذذذهال ن مسذذذذذذتمعي ،غمذذذذذذرتهم ناذذذذذذوة مذذذذذذن السذذذذذذرور إن فسذذذذذذر
اآليذذذذذة( )23مذذذذذن سذذذذذورة النذذذذذور حتذذذذذى وهذذذذذ بعضذذذذذهم فقبذذذذذل رس اإلمذذذذذام
الحكيم.1
وفذذذذي القذذذذرآن :فذذذذي اآليذذذذات( )29 : 22مذذذذن سذذذذورة القصذذذذص (موسذذذذى فذذذذي
مذذذدين عنذذذد البوذذذر فذذذي بيذذذت اذذذعي زواجذذذ ،بابنذذذة اذذذعي ) وفذذذي سذذذاطير
متذذذ خرة زيذذذادة علذذذى نلذذذك امتزجذذذت قصذذذة هذذذر موسذذذى إلذذذى مذذذدين ومجذذذر

 - 1خذذذرت اإلمذذذام الطبذذذر بسذذذندب عذذذن ابذذذن عبذذذاس :نذذذ ،فسذذذر سذذذورة النذذذور فلمذذذا تذذذى
علذذذذى هذذذذنب اآليذذذذة }إن الذذذذنين يرمذذذذون المحصذذذذنات ال ذذذذافالت المؤمنذذذذات{  ...اآليذذذذة قذذذذال:
هذذذنا فذذذي اذذذ ن عاواذذذة و زوات النبذذذي صذذذلى اهلل عليذذذ ،وسذذذلم وهذذذي مبهمذذذة وليسذذذت لهذذذم
توبذذذة هذذذم قذذذر} :والذذذنين يرمذذذون المحصذذذنات هذذذم لذذذم يذذذ توا ب ربعذذذة اذذذهدا {  ...إلذذذى قولذذذ:،
}إال الذذذذنين تذذذذابوا مذذذذن بعذذذذد نلذذذذك و صذذذذلحوا{  ...اآليذذذذة قذذذذال :فجعذذذذل لهذذذذؤال توبذذذذة ولذذذذم
يجعذذذل لمذذذن قذذذن ولوذذذك توبذذذة قذذذال :فهذذذم بعذذذض القذذذوم ن يقذذذوم إليذذذ ،فيقبذذذل رسذذذ ،مذذذن
حسذذذذن مذذذذا فسذذذذر سذذذذورة النذذذذور (جذذذذامل البيذذذذان )139/19واألهذذذذر خرجذذذذ ،الطبرانذذذذي فذذذذي
المعجذذذذم الكبيذذذذر بذذذذا ت ويذذذذل قولذذذذ :،إن الذذذذنين يرمذذذذون المحصذذذذنات ال ذذذذافالت المؤمنذذذذات
لعنذذذذوا فذذذذي الذذذذدُّنيا واآلخذذذذرة ( )153/23ح( )234وقذذذذال الهيهمذذذذي فذذذذي مجمذذذذل الزواوذذذذد :
كتذذذذذذا التفسذذذذذذير /بذذذذذذا تفسذذذذذذير قصذذذذذذة اإلفذذذذذذك( )131/7ح( :)11213رواب الطبرانذذذذذذي
ب سذذذانيد وفذذذي هذذذنا اإلسذذذناد راو لذذذم يسذذذم وبقيذذذة رجالذذذ ،هقذذذات وهذذذو مهلهذذذا ونكذذذرب ابذذذن
كهير في تفسير القرآن العخيم ( )33 32/1نقال عن ابن جرير رحم ،اهلل.
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حياتذذذ ،فذذذي بيذذذت كاهنهذذذا 1بقصذذذة هذذذل الكتذذذا عذذذن يعقذذذو ولذذذبن 2وممذذذا
جذذذا فذذذي نلذذذك نذذذ ،ااذذذترط علذذذى موسذذذى ن يذذذؤد عذذذددا مذذذن سذذذني الخدمذذذة
فذذذذذي مقابذذذذذل الذذذذذزوات مذذذذذن بنذذذذذت كذذذذذاهن مذذذذذدين علذذذذذى النحذذذذذو المذذذذذنكور فذذذذذي
اآليذذذذذة( :)23قذذذذذال إ إنذذذذذي ريذذذذذد ن نكحذذذذذك إحذذذذذد ابنتذذذذذي هذذذذذاتين علذذذذذى ن
ذذذر فمذذذن عنذذذدك ومذذذا ريذذذد ن اذذذت
ذذذف فذذذ ن تممذذذت عا ًا
تذذذ جرني همذذذاني حج ل
عليذذذك سذذذتجدني إن اذذذا اللذذذ ،مذذذن الصذذذالحين* قذذذال نلذذذك بينذذذي وبينذذذك يمذذذا
األجلذذذين قضذذذيت فذذذال عذذذدوان علذذذي واللذذذ ،علذذذى مذذذا نقذذذول وكيذذذ ٌل* فلمذذذا قضذذذى
ار .3
موسى األجل وسار ب هل ،آنس من جان الطُّور ن ًا
فمذذذذا المذذذذراد مذذذذن نلذذذذك األجذذذذل هذذذذل قضذذذذى موسذذذذى همذذذذاني سذذذذنين و قضذذذذى
األجل األوفى .
لذذذم يكذذذن هذذذنا سذذذوا علذذذى التطلذذذل العلمذذذي عنذذذد علمذذذا الكتذذذا اإلسذذذالميين
وطبيعي ن ابن عباس ال بد ن يجد حال فهو يعلم كل اي .
وقذذذد حكذذذى يضذذذا عذذذن سذذذعيد بذذذن جبيذذذر نذذذ ،قذذذال :جذذذا ني يهذذذود بالكوفذذذة
و نذذذا تجهذذذز للحذذذف فقذذذال :إنذذذي راك رجذذذال تتبذذذل العلذذذم فذذذ خبرني األجلذذذين
 - 1يقصذذذذد ن القصذذذذة الذذذذواردة فذذذذي قولذذذذ ،تعذذذذالى :قذذذذال إ إنذذذذي ريذذذذد ن نكحذذذذك إحذذذذد
ذذر فمذذذن عنذذذدك ومذذذا ريذذذد
ابنتذذذي هذذذاتين علذذذى ن تذذذ جرني همذذذاني حجذذذ لف فذذذ ن تممذذذت عاذ ًا
ن اذذذذت عليذذذذك{ لذذذذم تذذذذرد فذذذذي كتذذذذابهم المقذذذذدس عنذذذذدهم ونلذذذذك ن القصذذذذة الذذذذواردة فذذذذي
سذذذذفر الخذذذذروت( )22 – 15 :2نكذذذذرت قصذذذذة سذذذذقاية موسذذذذى عليذذذذ ،السذذذذالم لبنذذذذات كذذذذاهن
مذذذديان السذذذبعة بعذذذد ن تذذذى الرعذذذاة وطذذذردوهم وفيهذذذا مذذذا نصذذذ :،وقبذذذل موسذذذى ن يقذذذيم
مذذذذل الرجذذذذل الذذذذن زوجذذذذ ،مذذذذن ابنتذذذذ ،صذذذذفورة وفذذذذي ترجمذذذذة خذذذذر عنذذذذدهم :فارتضذذذذى
موسذذذى ن يسذذذكن مذذذل الرجذذذل فذذذ عطى موسذذذى صذذذفورة ابنتذذذ ،ولذذذيس فيهذذذا نكذذذر للصذذذدات
بذذذ جرة الخدمذذذة عنذذذدهم (ينخذذذر :هذذذم اذذذتان دراسذذذة منهجيذذذة فذذذي مقارنذذذة األديذذذان لتسذذذتان
الدكتور /محمود عبدالرزات الرضواني ص .)297
 - 2يقصذذذذد الماذذذذابهة بذذذذين قصذذذذة زوات موسذذذذى عليذذذذ ،السذذذذالم وصذذذذدات زوجتذذذذ ،بالعمذذذذل
عنذذذد بيهذذذا همذذذاني حجذذذف و عاذذذ ار وقصذذذة زوات يعقذذذو عليذذذ ،السذذذالم مذذذن ابنتذذذي خالذذذ،
البذذذان وصذذذدات زوجتذذذ ،األولذذذى بخدمذذذة خالذذذ ،سذذذبل سذذذنوات هذذذم بخدمتذذذ ،سذذذبل سذذذنوات
خذذذذذر ليتذذذذذزوت ختهذذذذذا(ينخر :قصذذذذذص األنبيذذذذذا البذذذذذن كهيذذذذذر ص  )211ولذذذذذيس همذذذذذة
امتزات بينهما.
 - 3سورة القصص اآليات(.)29 : 27
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قضذذذذى موسذذذذى قلذذذذت :ال علذذذذم و نذذذذذا قذذذذادم علذذذذى حبذذذذر العر (يعنذذذذي ابذذذذذن
عبذذذاس) فسذذذاول ،عذذذن نلذذذك فلمذذذا قذذذدمت مكذذذة سذذذ لت ابذذذن عبذذذاس عذذذن نلذذذك
و خبرتذذذ ،بقذذذول اليهذذذود فقذذذال ابذذذن عبذذذاس :قضذذذى كهرهمذذذا و طيبهمذذذا إن
النبذذذذي إنا وعذذذذد لذذذذم يخلذذذذ  1قذذذذال سذذذذعيد :فقذذذذدمت العذذذذرات فلقيذذذذت اليهذذذذود
ف خبرت ،فقال :صدت وهكنا نزل يضا على موسى .2
الرد-:
هنا الزعم ملي باالختالقات والم الطات.
فقولذذذ :،واخذذذتالفهم إلذذذى هذذذنا المفسذذذر القذذذديم لذذذم يعذذذرض داومذذذا فذذذي سذذذلو
مدرسذذذذذي جذذذذذا بذذذذذل حيانذذذذذا فذذذذذي مخهذذذذذر مسذذذذذرحي زاخذذذذذر بالحيذذذذذاة تاذذذذذبي،
لطريقذذذة ابذذذن عبذذذاس رضذذذي اهلل عنهمذذذا فذذذي تعلذذذيم الذذذدين بطريقذذذة القساوسذذذة
فذذذي الذذذوعخ وهذذذو بذذذر مذذذن نلذذذك رضذذذي اهلل عنذذذ ،ومذذذا نكذذذرب جولدتسذذذيهر
مؤيذذذدا بذذذ ،هذذذنا الذذذزعم بعيذذذد كذذذل البعذذذد عمذذذا نكذذذرب حيذذذ :قذذذال :رو مذذذهال ن
مسذذذذذتمعي ،غمذذذذذرتهم ناذذذذذوة مذذذذذن السذذذذذرور إن فسذذذذذر اآليذذذذذة( )23مذذذذذن سذذذذذورة
النذذذذور حتذذذذى وهذذذذ بعضذذذذهم فقبذذذذل رس اإلمذذذذام الحكذذذذيم وقذذذذد تبذذذذين مذذذذذن
تخذذذريف الروايذذذة نهذذذا لذذذيس فيهذذذا مخهذذذر مسذذذرحي فكذذذل مذذذا ورد فذذذي الروايذذذة:
فهذذذم بعذذذض القذذذوم ن يقذذذوم إليذذذ ،فيقبذذذل رسذذذ ،مذذذن حسذذذن مذذذا فسذذذر سذذذورة
النذذذور فذذذ ين المخهذذذر المسذذذرحي فذذذي نلذذذك إنذذذ ،مجذذذرد تذذذوقير للعذذذالم بتقبيذذذل
رسذذذ ،وال مذذذانل مذذذن نلذذذك اذذذرعا بذذذل إن رسذذذول اهلل صذذذلى اهلل عليذذذ ،وسذذذلم
فعل نلك.
خذذذذرت اإلمذذذذام الطبرانذذذذي بسذذذذندب عذذذذن ابذذذذن عبذ ل
ذذذاس قذذذذال :حذذذذدهتني ُّم الفضذذذذل
ذذي صذذلى اهلل عليذذ ،وسذذلم فذذي الحجذذر
بنذذت الحذذار :قالذذت :بينذذا نذذا مذذارةٌ والنب ُّ
فقذذذذال« :يذذذذا م الفضذذذذل» قلذذذذت :لبيذذذذك يذذذذا رسذذذذول اهلل قذذذذال« :إنذذذذك حامذذذذ ٌل
ب ذذذاللم» قالذذذت :كيذذذ وقذذذد تحالفذذذت قذذذري ٌ ال تولذذذدون ال إنسذذذا قذذذال« :هذذذو
مذذذذا قذذذذول لذذذذك فذذذذ نا وضذذذذعتي ،فذذذذاوتني بذذذذ »،فلمذذذذا وضذذذذعت ،تذذذذت بذذذذ ،النبذذذذي
 - 1خرجذذذذذذذ ،اإلمذذذذذذذام البخذذذذذذذار فذذذذذذذي :كتذذذذذذذا الاذذذذذذذهادات /بذذذذذذذا مذذذذذذذن مذذذذذذذر ب نجذذذذذذذاز
الوعد( )953/2ح(.)2533
 - 2مناه التفسير اإلسالمي ص(.)93 : 91
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صذذذذذلى اهلل عليذذذذذ ،وسذذذذذلم فسذذذذذماب عبذذذذذد اهلل و لبذذذذذ ب مذذذذذن ريقذذذذذ ،هذذذذذم قذذذذذال:
سذذذا» قالذذذت :ف تيذذذت العبذذذاس ف خبرتذذذ ،فتلذذذبس هذذذم
«انهبذذذي بذذذ ،فلتجدنذذذ ،ك إي ً
ذذيال مديذذذد القامذذذة فلمذذذا
تذذذى النبذذذي صذذذلى اهلل عليذذذ ،وسذذذلم وكذذذان رجذ ًذذال جمذ ً
رآب رسذذذول اهلل صذذذلى اهلل عليذذذ ،وسذذذلم قذذذام إليذذذ ،فقبذذذل بذذذين عينيذذذ ،هذذذم قعذذذدب
عذذذن يمينذذذ ،هذذذم قذذذال« :هذذذنا ع إمذذذي فمذذذن اذذذا فليبذذذاب بع إمذذذ »،قذذذال العبذذذاس:
بعذذذض القذذذول يذذذا رسذذذول اهلل قذذذال« :ولذذذم ال قذذذول و نذذذت ع إمذذذي وبقيذذذة آبذذذاوي
والع ُّم وال ٌد» .1
و مذذذذذا اسذذذذذتدالل ،بمذذذذذا ورد فذذذذذي سذذذذذورة القصذذذذذص مذذذذذن قصذذذذذة موسذذذذذى عليذذذذذ،
السذذذذالم :فذذذذ ن كذذذذان يقصذذذذد مذذذذا ااذذذذتملت عليذذذذ ،مذذذذن كونهذذذذا تنذذذذبض بالحيذذذذاة
وهذذذو مذذذا سذذذماب المخهذذذر المسذذذرحي الزاخذذذر بالحيذذذاة فذذذال يعذذذد نلذذذك عيبذذذا
هوانمذذذا هذذذو مذذذن مميذذذزات القصذذذص القرآنذذذي وهذذذل المخهذذذر المسذذذرحي الزاخذذذر
بالحيذذذاة  -علذذذى حذذذد تعبيذذذرب  -يعذذذد عيبذذذا إنذذذ ،يسذذذتقر فذذذي نهذذذان المتعلمذذذين
اسذذذذتق ار ار منقطذذذذل النخيذذذذر بذذذذل إنذذذذ ،مذذذذن سذذذذالي العذذذذرض فذذذذي كهيذذذذر مذذذذن
القصص القرآني.
و مذذذا قولذذذ :،امتزجذذذت قصذذذة هذذذر موسذذذى إلذذذى مذذذدين ومجذذذر حياتذذذ ،فذذذي
بيذذذت كاهنهذذذا بقصذذذة هذذذل الكتذذذا عذذذن يعقذذذو ولذذذبن فقذذذد تبذذذين مذذذن خذذذالل
البحذذذ– :كمذذذا نكذذذرت فذذذي الحااذذذية – نذذذ ،لذذذيس هنذذذاك امتذذذزات بينهمذذذا هوانمذذذا
هو تااب ،بين القصتين في االتفات على دا المهر.
وقولذذذذ :،لذذذذم يكذذذذن هذذذذنا سذذذذوا علذذذذى التطلذذذذل العلمذذذذي عنذذذذد علمذذذذا الكتذذذذا
اإلسذذذذالميين وطبيعذذذذي ن ابذذذذن عبذذذذاس ال بذذذذد ن يجذذذذد حذذذذال فهذذذذو يعلذذذذم كذذذذل
اي .
قلت(الباحهذذذة) :مذذذن االختالقذذذذات قولذذذ :،ن ابذذذن عبذذذذاس البذذذد ن يجذذذد حذذذذال
فهذذذذو يعلذذذذم كذذذذل اذذذذي فمذذذذن الذذذذن زعذذذذم هذذذذنا الذذذذزعم مذذذذن علمذذذذا الكتذذذذا

 - 1المعجذذذذذذم الكبيذذذذذذر( )235/11ح( )11531قذذذذذذال الهيهمذذذذذذي فذذذذذذي مجمذذذذذذل الزواوذذذذذذد :
كتذذذذذذا المناقذذذذذذ  /بذذذذذذا مناقذذذذذذ عبذذذذذذذد اهلل بذذذذذذن عبذذذذذذاس رضذذذذذذي اهلل عنهمذذذذذذذا()443/9
ح( :)15514رواب الطبراني هواسنادب حسن .
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اإلسذذذالميين فلذذذم يذذذرد حتذذذى عذذذن آحذذذادهم نذذذ ،زعذذذم ن رسذذذول اهلل صذذذلى اهلل
علي ،وسلم يعلم كل اي فكي يوص بنلك ابن عباس
وقذذذد نذذذاقض جولدتسذذذيهر نفسذذذ ،فذذذي نهايذذذة الروايذذذة التذذذي نكرهذذذا فقذذذال :قذذذال
سذذذعيد :فقذذذدمت العذذذرات فلقيذذذت اليهذذذود ف خبرتذذذ ،فقذذذال :صذذذدت وهكذذذنا نذذذزل
يضذذذا علذذذى موسذذذى  .ممذذذا يؤكذذذد ن ابذذذن عبذذذاس رضذذذي اهلل عنهمذذذا إنمذذذا قذذذال
نلك عن علم وبصيرة.

666
المبح :السادس
الزعم بخهورب رضي اهلل عن ،كمنبي ب خبار ال ي و حيانا ك ن ،مخهر إلهي
وتفنيد نلك والرد علي،
يقول جولدتسيهر:
وفذذذذذي كذذذذذل ماذذذذذكالت التفسذذذذذير يبذذذذذدو ابذذذذذن عبذذذذذاس ك نذذذذذ ،منبذذذذذي ب خبذذذذذار
ال ي و حيانا ك ن ،مخهر إلهي.
وقذذذد وقذذذ المؤمنذذذون حيذذذار بذذذ از اآليذذذة( )211مذذذن سذذذورة البقذذذرة :يذذذوُّد
حذذذدكم ن تكذذذون لذذذ ،جنذذذ ٌة مذذذن نخيذ ل
ذذل و عنذذذا ل تجذذذر مذذذن تحتهذذذا األ نهذذذار لذذذ،
فيهذذذا مذذذن كذ إ
ذذار
ذذل الهمذذذرات و صذذذاب ،الكبذذذر ولذذذ ،نإريذذذ ٌة ضذذذعفا ف صذذذابها إعصذ ٌ
1
في ،ن ٌار فاحترقت كنلك يب إين الل ،لكم اآليات لعلكم تتفكرون .
فسذذذ ل عمذذذر كذذذل النذذذاس عذذذن معنذذذى هذذذنب اآليذذذة ال امضذذذة ولذذذم يجذذذد حذذذدا
يسذذذذتطيل ن يعطيذذذذ ،جوابذذذذا مقنعذذذذا (وفذذذذي روايذذذذة خذذذذر فقذذذذالوا :اهلل علذذذذم
ف ضذذذذ عمذذذذر فقذذذذال :قولذذذذوا نعلذذذذم و ال نعلذذذذم) فقذذذذال ابذذذذن عبذذذذاس – الذذذذن
كذذذذذان خلفذذذذذ ،واقفذذذذذا فذذذذذي تواضذذذذذل  : -فذذذذذي نفسذذذذذي منهذذذذذا اذذذذذي يذذذذذا ميذذذذذر
المذذذؤمنين فقربذذذ ،عمذذذر إليذذذ ،وقذذذال :قذذذل يذذذا ابذذذن خذذذي وال تحقذذذر نفسذذذك
فقذذذال ابذذذن عبذذذاس :هذذذنا مهذذذل ضذذذرب ،اهلل فقذذذال :يذذذود حذذذدكم ن يعمذذذل عمذذذرب
بعمذذذل هذذذل الخيذذذر والسذذذعادة حتذذذى إنا كذذذان حذذذوت مذذذا يكذذذون إلذذذى ن يخذذذتم
بخيذذذر حذذذين فنذذذى عمذذذرب واقتذذذر جلذذذ ،خذذذتم نلذذذك بعمذذذل مذذذن عمذذذال هذذذل
الاقا ف فسدب كل ،فحرق ،حوت ما يكون إلي،
علذذذى هذذذنا النحذذذو كانذذذت الرغبذذذة فذذذي تقذذذديم ابذذذن عبذذذاس إنا ريذذذد نكذذذر تفسذذذير
جذذذذدير ن يوهذذذذت بذذذذ ،لكلمذذذذة و جملذذذذة مذذذذن القذذذذرآن ماذذذذكوك فذذذذي معناهذذذذا و
كهيرة االحتماالت.
الرد -:
يمكن الرد على هنا الزعم من وجهين-:
األول :طلذذذذ عبذذذذد اهلل بذذذذن عبذذذذاس رضذذذذي اهلل عنهمذذذذا العلذذذذم مبكذذذذ ار  -فذذذذي
حداهذذذة سذذذن -،واجتهذذذد فذذذي نلذذذك حتذذذى وصذذذل إلذذذى مكانذذذة لذذذم يبل هذذذا قرانذذذ،
 - 1سورة البقرة اآلية رقم (.)211
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وممذذذا رفعذذذ ،إلذذذى تلذذذك المكانذذذة اجتهذذذادب فذذذي طلذذذ العلذذذم مذذذن جذذذل صذذذحا
النبذذذي صذذذلى اهلل عليذذذ ،وسذذذلم بعذذذد وفاتذذذ ،وكذذذان فذذذي فتذذذرة عمريذذذة مذذذن هذذذم
فتذذذرات التحمذذذل حيذذذ :قذذذبض رسذذذول اهلل صذذذلى اهلل عليذذذ ،وسذذذلم وعمذذذرب بضذذذل
عارة سنة.1
والوجذذذذذ ،الهذذذذذاني :بتتبذذذذذل وسذذذذذبر كذذذذذالم هذذذذذل العلذذذذذم فذذذذذي مبحذذذذذ :حكذذذذذم قذذذذذول
الصذذذحابي ومنزلتذذذ ،ومرتبتذذذ ،يمكننذذذا ن نخلذذذص إلذذذى القذذذول بذذذ ن األصذذذل فذذذي
كالم الصحابي ن ،يدور بين خمسة وج-:،
الوجذذذ ،األول :ن يكذذذون كالمذذذ ،منقذذذوال بنصذذذ ،ولفخذذذ ،عذذذن النبذذذي صذذذلى اهلل
عليذذذذ ،وسذذذذلم ويكذذذذون الكذذذذالم بهذذذذنا لذذذذ ،صذذذذفة النبذذذذوة والهذذذذاني :ن يكذذذذون
كالمذذذ ،فذذذي مذذذر غيبذذذي و مذذذا ال اجتهذذذاد للعقذذذل فيذذذ ،و فذذذي سذذذبا نذذذزول
فهذذذنا لذذذ ،حكذذذم الرفذذذل بالجملذذذة ابتذذذدا ويسذذذتهنى مذذذن نلذذذك مواضذذذل بعينهذذذا
وضذذذذل العلمذذذذا لهذذذذا ضذذذذوابط وقواعذذذذد واذذذذروطا الوجذذذذ ،الهالذذذذ ::مذذذذا اجتهذذذذد
فيذذذذ ،الصذذذذحابي تفسذذذذي ار و فقهذذذذا واسذذذذتنباطا وجذذذذا فذذذذي معذذذذرض الموافقذذذذة
ف نذذذ ،إمذذذا ن يكذذذون محذذذل إجمذذذا وجذذذ الوقذذذو عنذذذدب والتسذذذليم لذذذ ،هوامذذذا
ن يكذذون محذذذل قبذذذول عنذذذد سذذذاور األصذذذحا فهذذذنا لذذذ ،حكذذذم التقذذذديم والقبذذذول
فذذذذي الجملذذذذة وهالذذذذ :نلذذذذك :ن يكذذذذون اجتهذذذذادا منفذذذذردا ولذذذذم يعذذذذارض بقذذذذول
صذذذذحابي آخذذذذر فهذذذذو مقذذذذدم لكنذذذذ ،غيذذذذر ملذذذذزم بالضذذذذرورة الوجذذذذ ،الرابذذذذل :مذذذذا
اجتهذذذذذد فيذذذذذ ،الصذذذذذحابي تفسذذذذذي ار و فقهذذذذذا واسذذذذذتنباطا وجذذذذذا فذذذذذي معذذذذذرض
االخذذذذتال و االنفذذذذراد المطلذذذذت وعذذذذورض ب يذذذذرب مذذذذن قذذذذوال الصذذذذحابة فمهلذذذذ،
يذذذوازن بينذذذذ ،وبذذذين قذذذذوال قرانذذذذ ،مذذذن الصذذذذحابة رضذذذوان اهلل تعذذذذالى علذذذذيهم
الوجذذ ،الخذذامس :مذذا جذذا عذذن الصذذحابي فذذي معذذرض نقذذل عذذن هذذل الكتذذا
و سذذذذفار األمذذذذم والحضذذذذارات السذذذذابقة فهذذذذنا لذذذذ ،حكذذذذم اإلسذذذذراويليات والتذذذذي
تدور على هالهة قسام منصوصة معروفة محكمة.2
 - 1سذذذذبت الحذذذذدي :عذذذذن نلذذذذك بالتفصذذذذيل فذذذذي ترجمذذذذة عبذذذذد اهلل بذذذذن عبذذذذاس رضذذذذي اهلل
عنهما وفي الرد على الزعم األول في المبح :األول من الفصل الهاني.
 - 2ينخذذذذذذر :التفسذذذذذذير والمفسذذذذذذرون( )72 71/1وقذذذذذذد سذذذذذذبت الحذذذذذذدي :عنهذذذذذذا فذذذذذذي
المبح :الهاني من الفصل الهاني.

666
وعليذذذ ،فكذذذالم ابذذذن عبذذذاس رضذذذي اهلل عنذذذ ،كونذذذ ،صذذذحابيا ال يخذذذرت عذذذن هذذذنب
الخمسذذذة ومذذذا جذذذا مذذذن قوالذذذ ،ممذذذا ينذذذدرت تحذذذت الوجذذذ ،األول فذذذال غذذذرو ن
يصذذذطب بصذذذب ة الذذذوحي التذذذي عبذذذر عنهذذذا المستاذذذرت بقولذذذ :،ك نذذذ ،منبذذذي
ب خبذذذار ال يذذذ و حيانذذذا ك نذذذ ،مخهذذذر إلهذذذي ومذذذا جذذذا منذذذدرجا تحذذذت الوجذذذ،
الهذذذذاني ف نمذذذذا هذذذذو منسذذذذو إلجمذذذذا مذذذذة منذذذذزب عذذذذن الضذذذذاللة و اتفذذذذات
بيذذذذنهم مخنذذذذة الهدايذذذذة ومذذذذا جذذذذا تحذذذذت الوجذذذذ ،الهالذذذذ :فمذذذذن فذذذذي منزلذذذذة
الصذذذذذحابي الذذذذذن عذذذذذاين الرسذذذذذول صذذذذذلى اهلل عليذذذذذ ،وسذذذذذلم واذذذذذاهد التنزيذذذذذل
وعذذذا نذذذزول الذذذوحي ليفسذذذر القذذذرآن ويفصذذذل األحكذذذام و مذذذا مذذذا جذذذا تحذذذت
الوجذذذ ،الرابذذذل فذذذ ن جمذذذاهير األمذذذة ال تذذذر غضاضذذذة فذذذي تقذذذديم بعذذذض قذذذوال
الصذذذذحابة علذذذذى بعذذذذض بعلذذذذم و د وآخذذذذر هذذذذنب الوجذذذذوب الخمسذذذذة قذذذذد جذذذذا
الحدي :مفصال في الرد على الزعم الهاني بما ي ني عن اإلعادة هنا.
وبهذذذذنا يتبذذذذين اهتذذذذ ار هذذذذنا المذذذذزعم الذذذذواهي وانحذذذذالل عذذذذر هذذذذنا المطعذذذذن
علذذذى ن تعبيذذذر جولدتسذذذيهر يذذذنم عذذذن سذذذو فهذذذم فذذذ ن حذذذدا مذذذن المسذذذلمين
ال يقذذذدس كذذذالم باذذذر مجذذذرد حتذذذى يكذذذون لذذذ ،مخهذذذر التقذذذديس اإللهذذذي وبهذذذا
التنزيل الرباني.

666
المبح :السابل
الزعم بكون سانيد التفسير المنسوبة إلي ،رضي اهلل عن ،مطعونا فيها وتفنيد
نلك والرد علي،
يقول جولدتسيهر:
وعنذذذد مذذذن اعتذذذادوا ممارسذذذة هذذذنا التفسذذذير لذذذم يعذذذد هنذذذاك منذذذن زمذذذن طويذذذل
مجذذذال للاذذذك فذذذي نذذذ ،ال يكذذذاد يرجذذذل اذذذي و ال يرجذذذل علذذذى الحقيقذذذة إال
جذذذذد قليذذذذل إلذذذذى ابذذذذن عبذذذذاس ممذذذذا حاطذذذذ ،العلمذذذذا المتذذذذ خرون بهالذذذذة مذذذذن
اسم.،
وعلذذذذم النقذذذذد اإلسذذذذالمي نفسذذذذ ،وضذذذذل فروقذذذذا بذذذذين مراتذذذذ صذذذذحة األسذذذذانيد
الكهيذذذرة التفذذذر التذذذي تنتهذذذي إلذذذى ابذذذن عبذذذاس وقذذذد سذذذميت إحذذذد سالسذذذل
الروايذذذة الراجعذذذة إليذذذ :،سلسذذذلة الكذذذن ممذذذا يذذذدل علذذذى ن النقذذذد اإلسذذذالمي
يضذذذا لذذذم ينكذذذر افتذذذراض ن هنذذذاك مذذذن حذذذاول وضذذذل محصذذذول متذذذ خر فذذذي
قال ذ سذذليم مذذزودا نلذذك بحجيذذة خبذذرة ابذذن عبذذاس التذذي ال ينذذاز فيهذذا حذذد
ولكذذذذن االتجذذذذاب ازداد مذذذذن ناحيذذذذة خذذذذر يضذذذذا إلذذذذى إاذذذذاعة تذذذذراجم حافلذذذذة
باألسذذذاطير عذذذن هقذذذة واوذذذل الذذذرواة لمذذذنه ابذذذن عبذذذاس الذذذنين يسذذذندون إليذذذ،
عذذذذن طريذذذذت مبااذذذذر فتذذذذدلى هذذذذنب التذذذذراجم ب خبذذذذار عذذذذن األمانذذذذة واإلحاطذذذذة
اللتذذذين ال ريذذذ فيهمذذذا عنذذذد هذذذؤال النذذذاس وتعذذذرض مذذذا علمذذذ ،ابذذذن عبذذذاس
فذذذي ضذذذو مناسذذذ بقذذذدر اإلمكذذذان فيذذذرو ن مجاهذذذدا (المتذذذوفى113 :هذذذذ
721م) عذذذذرض المصذذذذح علذذذذى ابذذذذن عبذذذذاس هذذذذال :عرضذذذذات مذذذذن فاتحتذذذذ،
إلذذذى خاتمتذذذ ،يوقفذذذ ،عنذذذد كذذذل آيذذذة منذذذ ،ويسذذذ ل ،عنهذذذا 1و ن عكرمذذذة مذذذولى
ابذذذذذن عبذذذذذاس(المتوفى115 :هذذذذذذ 724م) صذذذذذار عالمذذذذذا ممتذذذذذا از علذذذذذى وجذذذذذ،
الخصذذذوص بمنهبذذذ ( ،علذذذم النذذذاس بالتفسذذذير) ألن ابذذذن عبذذذاس كذذذان يضذذذل
فذذذي رجلذذذ ،الكبذذذل وال يفذذذك قيذذذدب حتذذذى يذذذتم خذذذن تفسذذذيرب 2وهذذذنب سذذذمة مذذذن
 - 1خرجذذذذ ،الذذذذدارمي فذذذذي :كتذذذذا الطهذذذذارة /بذذذذا إتيذذذذان النسذذذذا فذذذذي دبذذذذارهن()273/1
ح( )1121وقال حسين سليم سد :إسنادب صحي .
ُّ
 - 2خرجذذذذذ ،البخذذذذذار معلقذذذذذا فذذذذذي :كتذذذذذا الخصذذذذذومات /بذذذذذا التوهذذذذذت ممذذذذذن تخاذذذذذى
معرتذذذذذذ )352/2(،قذذذذذذال :وقيذذذذذذد ابذذذذذذن عبذ ل
السذذذذذذنن
ذذذذذاس عكرمذذذذذذة علذذذذذذى تعلذذذذذذيم القذذذذذذرآن و ُّ

666
المبال ذذذة كهيذذذ ار مذذذا تذذذنكر فذذذي سذذذبيل الوسذذذم بالمهذذذابرة علذذذى التلقذذذي والذذذدرس
ومذذذل نلذذذك يبذذذدو ن هذذذنا الرجذذذل الذذذن كذذذان موضذذذل هقذذذة ابذذذن عبذذذاس – كمذذذا
خذذذن نلذذذذك حتذذذى بعذذذذض مذذذذن ال يميلذذذون إلذذذذى التاذذذذكك مذذذن المسذذذذلمين – قذذذذد
سذذذذا اسذذذذت الل عالقتذذذذ ،بذذذذابن عبذذذذاس فناذذذذر باسذذذذم ،مذذذذا لذذذذم يسذذذذمع ،منذذذذ،
صذذذال حتذذذى إن سذذذعيد بذذذذن المسذذذي كذذذان يضذذذرب ،مذذذذهال فذذذي تحذذذنير مذذذذولى
ل ،ولنلك عاقب ،علي ابن سيدب عقابا مهينا.
ومذذذذذذن األخبذذذذذذار نات الطذذذذذذابل المميذذذذذذز لمقذذذذذذدار الذذذذذذوزن الذذذذذذن كذذذذذذان يلقيذذذذذذ،
الجمهذذذذذور العذذذذذاد فذذذذذي نلذذذذذك العهذذذذذد(في حكومذذذذذة هاذذذذذام المروانذذذذذي) لحمذذذذذاة
الروايذذذذة المقدسة(السذذذذنة) إلذذذذى جانذذذذ مذذذذا كذذذذان يبديذذذذ ،نلذذذذك الجمهذذذذور مذذذذن
اإلجذذذالل لمذذذن لذذذيس قذذذل مذذذن اذذذاعر اذذذعبي صذذذال مذذذا رو مذذذن نذذذ ،عنذذذد
دفذذذن عكرمذذذة السذذذال الذذذنكر لذذذم يتكامذذذل مذذذن الرجذذذال عذذذدد يكفذذذي حتذذذى لحمذذذل
جنازتذذذ ،علذذذى حذذذين خهذذذر القراذذذيون فذذذي جمذذذل كبيذذذر لتاذذذييل جنذذذازة كهيذذذر
الاذذاعر فذذي نفذذس اليذذوم حقذذا كذذان ملحوخذذا فذذي نلذذك باعذذ :تحقيذذر المذذولى
حتذذذى بعذذذد وفاتذذذ ،بذذذ از تاذذذري العربذذذي األصذذذيل الحريذذذة ولذذذيس صذذذحيحا
فيمذذذذا يبذذذذدو ن سذذذذب االمتنذذذذا عذذذذن تاذذذذييل جنذذذذازة عكرمذذذذة يرجذذذذل إلذذذذى نذذذذ،
كذذذان يذذذدين بمذذذنه الخذذذوارت و نذذذ ،مذذذن جذذذل نلذذذك عاجلتذذذ ،منيتذذذ ،فذذذي بيذذذت
صديت اختفى عندب في هنا مطاردة الحكومة إياب.
الرد-:
قولذذذ :،وعنذذذد مذذذن اعتذذذادوا ممارسذذذة هذذذنا التفسذذذير لذذذم يعذذذد هنذذذاك منذذذن زمذذذن
طويذذذذذل مجذذذذذال للاذذذذذك فذذذذذي نذذذذذ ،ال يكذذذذذاد يرجذذذذذل اذذذذذي و ال يرجذذذذذل علذذذذذى
الحقيقذذذذة إال جذذذذد قليذذذذل إلذذذذى ابذذذذن عبذذذذاس ممذذذذا حاطذذذذ ،العلمذذذذا المتذذذذ خرون
بهالذذذة مذذذن اسذذذم ،وعلذذذم النقذذذد اإلسذذذالمي نفسذذذ ،وضذذذل فروقذذذا بذذذين مراتذذذ

والفذذذراوض ووصذذذل ،ابذذذن حجذذذر فذذذذي ت ليذذذت التعليذذذت علذذذى صذذذحي البخذذذذار (325/3
 )321و خرجذذذذ ،الذذذذدارمي فذذذذي :المقدمذذذذة /بذذذذا الذذذذبالا عذذذذن رسذذذذول اهلل صذذذذلى اهلل عليذذذذ،
و سذذذذلم وتعلذذذذيم السذذذذنن( )147/1ح( )553بلفذذذذخ :عذذذذن عكرمذذذذة قذذذذال :كذذذذان ابذذذذن عبذذذذاس
يضذذذذل فذذذذي رجلذذذذي الكبذذذذل ويعلمنذذذذي القذذذذرآن والسذذذذنن وقذذذذال حسذذذذين سذذذذليم سذذذذد :إسذذذذنادب
صحي .

666
صذذذحة األسذذذانيد الكهيذذذرة التفذذذر التذذذي تنتهذذذي إلذذذى ابذذذن عبذذذاس وقذذذد سذذذميت
إحذذذذد سالسذذذذل الروايذذذذة الراجعذذذذة إليذذذذ :،سلسذذذذلة الكذذذذن ممذذذذا يذذذذدل علذذذذى ن
النقذذذذذد اإلسذذذذذالمي يضذذذذذا لذذذذذم ينكذذذذذر افتذذذذذراض ن هنذذذذذاك مذذذذذن حذذذذذاول وضذذذذذل
محصذذذول متذذذ خر فذذذي قالذذذذ سذذذليم مذذذزودا نلذذذك بحجيذذذذة خبذذذرة ابذذذن عبذذذذاس
التي ال يناز فيها حد سبت الحدي :عن ،في المبح :األول.
والمذذذذذذتمعن فذذذذذذي هذذذذذذنا الكذذذذذذالم يذذذذذذدرك مذذذذذذد م الطذذذذذذة جولدتسذذذذذذيهر لنفسذذذذذذ،
ومناقضذذذذت ،لكالمذذذذ ،حيذذذذ :قذذذذر بذذذذ ن علذذذذم النقذذذذد اإلسذذذذالمي وضذذذذل قواعذذذذد
لمعرفذذذة صذذذحة األسذذذانيد ولكنذذذ ،جعذذذل هذذذنب الميذذذزة وسذذذيلة للطعذذذن فيمذذذا هذذذو
صذذذحي فذذذزعم ن هنذذذاك مذذذن اسذذذت ل منزلذذذة ابذذذن عبذذذاس رضذذذي اهلل عنهمذذذا
ومكانتذذذ ،فذذذي التفسذذذير إلذذذى إاذذذاعة تذذذراجم حافلذذذة باألسذذذاطير عذذذن هقذذذة واوذذذل
الذذذرواة لمذذذنه ابذذذن عبذذذاس الذذذنين يسذذذندون إليذذذ ،عذذذن طريذذذت مبااذذذر فتذذذدلى
هذذذذنب التذذذذراجم ب خبذذذذار عذذذذن األمانذذذذة واإلحاطذذذذة اللتذذذذين ال ريذذذذ فيهمذذذذا عنذذذذد
هذذذذؤال النذذذذاس وتعذذذذرض مذذذذا علمذذذذ ،ابذذذذن عبذذذذاس فذذذذي ضذذذذو مناسذذذذ بقذذذذدر
اإلمكان .
وهذذذنا مبال ذذذة فذذذي تذذذوهين سذذذانيد التفسذذذير المنسذذذوبة إلذذذى ابذذذن عبذذذاس رضذذذي
اهلل عنهمذذذذا دون النخذذذذر فذذذذي صذذذذحة الروايذذذذات الذذذذواردة فذذذذي نلذذذذك و ضذذذذعفها
فقذذذد تبذذذين مذذذن خذذذالل تخذذذريف الروايذذذات التذذذي اسذذذتدل بهذذذا ووصذذذفها بكونهذذذا
حافلذذذذذذذة باألسذذذذذذذاطير نهذذذذذذذا صذذذذذذذحيحة 1ويمكذذذذذذذن القذذذذذذذول :ن مهذذذذذذذل هذذذذذذذنا
المستاذذذرت ال يذذذدرك مذذذد حذذذرص العلمذذذا علذذذى تنقيذذذة الروايذذذات الصذذذحيحة
مذذذذذذذن الضذذذذذذذعيفة وال يعذذذذذذذر كيفيذذذذذذذة الحكذذذذذذذم علذذذذذذذى الروايذذذذذذذة بالصذذذذذذذحة و
بالضع .

 - 1وهذذذذذي قولذذذذذ :،فيذذذذذرو ن مجاهذذذذذدا(المتوفى113 :هذذذذذذ 721م) عذذذذذرض المصذذذذذح
علذذذى ابذذذن عبذذذاس هذذذال :عرضذذذات مذذذن فاتحتذذذ ،إلذذذى خاتمتذذذ ،يوقفذذذ ،عنذذذد كذذذل آيذذذة منذذذ،
ويسذذذ ل ،عنهذذذا و ن عكرمذذذة مذذذولى ابذذذن عبذذذاس(المتوفى115 :هذذذذ 724م) صذذذار عالمذذذذا
ممتذذذا از علذذذى وجذذذ ،الخصذذذوص بمنهبذذذ ( ،علذذذم النذذذاس بالتفسذذذير) ألن ابذذذن عبذذذاس كذذذان
يضل في رجل ،الكبل وال يفك قيدب حتى يتم خن تفسيرب .
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و مذذذذذا قولذذذذذ :،ن عكرمذذذذذة مذذذذذولى ابذذذذذن عبذذذذذاس(المتوفى115 :هذذذذذذ 724م)
صذذذذذذار عالمذذذذذذا ممتذذذذذذا از علذذذذذذى وجذذذذذذ ،الخصذذذذذذوص بمنهبذذذذذذ ( ،علذذذذذذم النذذذذذذاس
بالتفسذذير) ألن ابذذذن عبذذاس كذذذان يضذذل فذذذي رجلذذ ،الكبذذذل وال يفذذك قيذذذدب حتذذذى
يذذذذتم خذذذذن تفسذذذذيرب 1وهذذذذنب سذذذذمة مذذذذن المبال ذذذذة كهيذذذذ ار مذذذذا تذذذذنكر فذذذذي سذذذذبيل
الوسم بالمهابرة على التلقي والدرس .
قلذذذت :إن تقييذذذد الرجذذذل لمذذذوالب مذذذن جذذذل دا عمذذذل لذذذيس مذذذنموما بذذذل إنذذذ،
يصذذير محمذذذودا إنا كذذان لمصذذذلحة تعذذود علذذذى المقيذذد ومذذذا فعلذذ ،ابذذذن عبذذذاس
رضذذذي اهلل عنهمذذذا مذذذل عكرمذذذة مذذذن تقييذذذدب مذذذن جذذذل العلذذذم ف نمذذذا هذذذو كمذذذا
يفعذذل المعلذذم مذذل تلميذذنب فذذ ن التلميذذن قذذد يضذذيل وقتذذ ،وي فذذل فذذ نا حبسذذ،
المعلذذذم مذذذن جذذذل مصذذذلحت ،فذذذال بذذذ س والسذذذيما إنا صذذذار حالذذذ ،هكذذذنا فقذذذد
رفذذذل العلذذذم اذذذ ن عكرمذذذة مذذذولى ابذذذن عبذذذاس حتذذذى وصذذذل الحذذذال بذذذ ،إلذذذى ن
األكذذذابر كذذذانوا يكفذذذون عذذذن الفتيذذذا فذذذي حضذذذرت ،وقذذذد اذذذهد القاصذذذي والذذذداني
لعكرمة بتلك المكانة العلمية.
قذذذذال الذذذذنهبي :قذذذذال عمذذذذرو بذذذذن دينذذذذار :سذذذذمعت بذذذذا الاذذذذعها يقذذذذول :هذذذذنا
عكرمذذذة مذذذولى بذذذن عبذذذاس هذذذنا علذذذم النذذذاس ورو م يذذذرة عذذذن سذذذعيد بذذذن
جبيذذذر وقيذذذل لذذذ :،تعلذذذم حذذذدا علذذذم منذذذك قذذذال :نعذذذم عكرمذذذة وعذذذن الاذذذعبي
قذذذال :مذذذا بقذذذي حذذذد علذذذم بكتذذذا اهلل مذذذن عكرمذذذة قذذذال يذذذو  :قذذذال عكرمذذذة:
إنذذذي ألخذذذرت الذذذى السذذذوت ف سذذذمل الرجذذذل يذذذتكلم بالكلمذذذة فيفذذذت لذذذي خمسذذذون
بابذذا مذذن العلذذم  ...قذذال قذذرة بذذن خالذذد :كذذان الحسذذن إنا قذذدم عكرمذذة البصذذرة
مسك عن التفسير والفتيا ما دام عكرمة بالبصرة .2
وسول بو حاتم عن عكرمة وسعيد بن جبير يهما علم بالتفسير فقال:
صحا ابن عباس عيال على عكرمة .3
و مذذذا قولذذذ :،ومذذذل نلذذذك يبذذذدو ن هذذذنا الرجذذذل الذذذن كذذذان موضذذذل هقذذذة ابذذذن
عبذذذذاس – كمذذذذا خذذذذن نلذذذذك حتذذذذى بعذذذذض مذذذذن ال يميلذذذذون إلذذذذى التاذذذذكك مذذذذن
 - 1صحي سبت تخريج ،في ول المبح.:
 - 2تنكرة الحفاخ( )74/1باختصار.
 - 3الجرح والتعديل(.)3/7
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المسذذذلمين – قذذذد سذذذا اسذذذت الل عالقتذذذ ،بذذذابن عبذذذاس فناذذذر باسذذذم ،مذذذا لذذذم
يسذذذذمع ،منذذذذ ،صذذذذال حتذذذذى إن سذذذذعيد بذذذذن المسذذذذي كذذذذان يضذذذذرب ،مذذذذهال فذذذذي
تحنير مولى ل ،ولنلك عاقب ،علي ابن سيدب عقابا مهينا .
قلذذذت :هذذذنا يضذذذا مبال ذذذة فذذذي تذذذوهين سذذذانيد التفسذذذير المنسذذذوبة إلذذذى ابذذذن
عبذذذاس رضذذذي اهلل عنهمذذذا وهذذذنا الكذذذالم فيذذذ ،م الطذذذة فذذذ ن كذذذالم سذذذعيد بذذذن
المسذذذي إنمذذذا هذذذو مذذذن قبيذذذل كذذذالم األقذذذ ارن وممذذذا يؤكذذذد نلذذذك :مذذذا نقلذذذ ،ابذذذن
عبد البر-:
قذذذال المذذذروز  :وحذذذدهنا محمذذذد بذذذن يحيذذذى قذذذال :حذذذدهنا عبذذذد الذذذرزات قذذذال:
حذذذدهنا معمذذذر عذذذن يذذذو قذذذال :سذذذ ل رجذذذل سذذذعيد بذذذن المسذذذي عذذذن رجذذذل
نذذذذنر نذذذذن ار ال ينب ذذذذي لذذذذ ،مذذذذن المعاصذذذذي فذذذذ مرب ن يذذذذوفي لذذذذ ،بنذذذذنرب فسذذذذ ل
الرجذذذذل عكرمذذذذة فذذذذ مرب ن يكفذذذذر عذذذذن يمينذذذذ ،وال يذذذذوفي بنذذذذنرب فرجذذذذل الرجذذذذل
إلذذذى سذذذعيد بذذذن المسذذذي فذذذ خبرب بقذذذول عكرمذذذة فقذذذال ابذذذن المسذذذي  :لينتهذذذين
عكرمذذذة و ليذذذوجعن األمذذذ ار خهذذذرب فرجذذذل الرجذذذل إلذذذى عكرمذذذة فذذذ خبرب فقذذذال
عكرمذذذة :مذذذا إنا بل تنذذذي فبل ذذذ ،مذذذا هذذذو فقذذذد ضذذذربت األمذذذ ار خهذذذرب و وقفذذذوب
فذذذي تبذ ل
ذذان 1مذذذن اذذذع لر وسذذذل ،عذذذن نذذذنرك :طاعذذذة هذذذو هلل م معصذذذية فذذذ ن
قذذذال :هذذذو طاعذذذة فقذذذد كذذذن علذذذى اهلل ألنذذذ ،ال تكذذذون معصذذذية اهلل طاعذذذة
هوان قال :هو معصية فقد مرك بمعصية اهلل.2
 قذذذذال المذذذذروز  :فلهذذذذنا كذذذذان بذذذذين سذذذذعيد بذذذذن المسذذذذي وبذذذذين عكرمذذذذة مذذذذاكذذان حتذذى قذذال فيذذ ،مذذا حكذذي عنذذ ،نذذ ،قذذال ل المذذ ،بذذرد :ال تكذذن علذذي كمذذا
كن عكرمة على ابن عباس .3
قلذذذت :ولذذذو هبذذذت نلذذذك عذذذن سذذذعيد بذذذن المسذذذي ف نمذذذا هذذذو فذذذي معذذذرض طلذذذ
التهبذذذذت الذذذذن قلمذذذذا يجتمذذذذل مذذذذل اإلكهذذذذار هوان كذذذذان ال يتنذذذذافى معذذذذ ،فجذذذذل
األومذذذة المكهذذذرين هقذذذات هبذذذات ولذذذو فذذذرض هبذذذوت مهذذذل هذذذنا الكذذذالم فذذذي غيذذذر
ير مقذذذدار اذذذبر يسذذذتر العذذذورة الم لخذذذة فقذذذط
 - 1التُّبذذذان بالضذذذم والتاذذذديد :سذذذراويل صذذذ ٌ
يكون للمالحين(لسان العر .)71/13
 - 2خرج ،عبد الرزات في المصن ( )433/3ح(.)15321
 - 3جامل بيان العلم وفضل.)314 313/2(،
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السذذذيات الذذذن نكذذذرت لكذذذان مذذذن كذذذالم األقذذذران بعضذذذهم علذذذى بعذذذض وهذذذو ال
يعتد ب ،وهنا الكالم معرو ماهور عند علما الجرح والتعديل.1
وسذذذيات الروايذذذة كمذذذا نكرهذذذا الحذذذافخ فذذذي تهذذذني التهذذذني  :عذذذن إسذذذحات بذذذن
عيسذذذى الطبذذذا سذذذ لت مالذذذك بذذذن نذذذس :بل ذذذك ن ابذذذن عمذذذر قذذذال لنذذذافل :ال
تكذذذن علذذذي كمذذذا كذذذن عكرمذذذة علذذذى ابذذذن عبذذذاس قذذذال :ال ولكذذذن بل نذذذي ن
سعيد بن المسي قال نلك لبرد موالب .2
و ما قول :،ولنلك عاقب ،علي ابن سيدب عقابا مهينا .
قلذذذذت :الروايذذذذة إنمذذذذا هذذذذي مذذذذن روايذذذذة يزيذذذذد بذذذذن بذذذذي زيذذذذاد وهذذذذو ال يحذذذذتف
بكالم.،
قذذذال الحذذذافخ ابذذذن حجذذذر :وقذذذال جريذذذر بذذذن عبذذذد الحميذذذد عذذذن يزيذذذد بذذذن بذذذي
زيذذذاد :دخلذذذت علذذذى علذذذي بذذذن عبذذذد اهلل بذذذن عبذذذاس وعكرمذذذة مقيذذذد علذذذى بذذذا
قال :قلت :ما لهنا قال :إن ،يكن على بي  3هم قال-:
الح
نكذذذذرب ابذذذذن حبذذذذان فذذذذي الهقذذذذات وقذذذذال :كذذذذان مذذذذن علمذذذذا زمانذذذذ ،بالفقذذذذ،
والقذذذرآن وكذذذان جذذذابر بذذذن زيذذذد يقذذذول :عكرمذذذة مذذذن علذذذم النذذذاس وال يجذذذ
لمذذذذن اذذذذم راوحذذذذة العلذذذذم ن يعذذذذرت علذذذذى قذذذذول يزيذذذذد بذذذذن بذذذذي زيذذذذاد يعنذذذذي
المتقذذذدم ألن يزيذذذد بذذذن بذذذي زيذذذاد لذذذيس ممذذذن يحذذذتف بنقذذذل مهلذذذ ،ألن مذذذن
المحذذذذال ن يجذذذذرح العذذذذدل بكذذذذالم المجذذذذروح قذذذذال :وعكرمذذذذة حمذذذذل عنذذذذ ،هذذذذل
العلذذذم الحذذذدي :والفقذذذ ،فذذذي األقذذذاليم كلهذذذا ومذذذا علذذذم حذذذدا نمذذذ ،باذذذي إال
بدعابذذذة كانذذذت فيذذذ ،وقذذذال ابذذذن منذذذدب فذذذي صذذذحيح :،مذذذا حذذذال عكرمذذذة فذذذي
نفسذذذذذ ،فقذذذذذد عدلذذذذذ ،مذذذذذة مذذذذذن نذذذذذبال التذذذذذابعين فمذذذذذن بعذذذذذدهم وحذذذذذدهوا عنذذذذذ،
واحتجذذذذذذوا بمفاريذذذذذذدب فذذذذذذي الصذذذذذذفات والسذذذذذذنن واألحكذذذذذذام رو عنذذذذذذ ،زهذذذذذذا

 - 1قذذذال الذذذنهبي فذذذي ميذذذزان االعتذذذدال ( :)111/1كذذذالم األقذذذران بعضذذذهم فذذذي بعذذذض ال
يعبذذذ بذذذ ،ال سذذذيما إنا الح لذذذك نذذذ ،لعذذذداوة و لمذذذنه و لحسذذذد مذذذا ينجذذذو منذذذ ،إال مذذذن
عصذذذم اهلل ومذذذا علمذذذت ن عصذذذذ ار مذذذن األعصذذذار سذذذلم هلذذذذ ،مذذذن نلذذذك سذذذو األنبيذذذذا
والصديقين ولو اوت لسردت من نلك كراريس .
 - 2تهني التهني (.)233 237/7
 - 3تهني التهني (.)233 237/7
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هالهماوذذذذة رجذذذذل مذذذذن البلذذذذدان مذذذذنهم زيذذذذادة علذذذذى سذذذذبعين رجذذذذال مذذذذن خيذذذذار
التذذذذابعين ورفعذذذذاوهم وهذذذذنب منزلذذذذة ال تكذذذذاد توجذذذذد لكهيذذذذر حذذذذد مذذذذن التذذذذابعين
علذذذى ن مذذذن جرحذذذ ،مذذذن األومذذذة لذذذم يمسذذذك مذذذن الروايذذذة عنذذذ ،ولذذذم يسذذذت نوا
عذذذذن حديهذذذذ ،وكذذذذان يتلقذذذذى حديهذذذذ ،بذذذذالقبول ويحذذذذتف بذذذذ ،قرنذذذذا بعذذذذد قذذذذرن
هوامامذذذا بعذذذد إمذذذام إلذذذى وقذذذت األومذذذة األربعذذذة الذذذنين خرجذذذوا الصذذذحي وميذذذزوا
هابتذذذة مذذذن سذذذقيم ،وخطذذذ ب مذذذن صذذذواب ،و خرجذذذوا روايتذذذ ،وهذذذم :البخذذذار
ومسذذذلم و بذذذو داود والنسذذذاوي فذذذ جمعوا علذذذى إخذذذ ارت حديهذذذ ،واحتجذذذوا بذذذ،
علذذذذى ن مسذذذذلما كذذذذان سذذذذو هم ريذذذذا فيذذذذ ،وقذذذذد خذذذذرت عنذذذذ ،مقرونذذذذا وعدلذذذذ،
بعذذذذدما جرحذذذذ ،وقذذذذال بذذذذو عبذذذذد اهلل محمذذذذد بذذذذن نصذذذذر المذذذذروز  :قذذذذد جمذذذذل
عامذذذذة هذذذذل العلذذذذم بالحذذذذدي :علذذذذى االحتجذذذذات بحذذذذدي :عكرمذذذذة واتفذذذذت علذذذذى
نلذذذذك رؤسذذذذا هذذذذل العلذذذذم بالحذذذذدي :مذذذذن هذذذذل عصذذذذرنا مذذذذنهم :حمذذذذد بذذذذن
حنبذذذل وابذذذن راهويذذذ ،ويحيذذذى بذذذن معذذذين و بذذذو هذذذور ولقذذذد سذذذ لت إسذذذحات
بذذذذن راهويذذذذ ،عذذذذن االحتجذذذذات بحديهذذذذ ،فقذذذذال :عكرمذذذذة عنذذذذدنا إمذذذذام الذذذذدنيا
تعجذذذ مذذذن سذذذؤالي إيذذذاب وحذذذدهنا غيذذذر واحذذذد نهذذذم اذذذهدوا يحيذذذى بذذذن معذذذين
وسذذذذ ل ،بعذذذذض النذذذذاس عذذذذن االحتجذذذذات بعكرمذذذذة فذذذذ خهر التعجذذذذ قذذذذال بذذذذو
عبذذذذد اهلل :وعكرمذذذذة قذذذذد هبتذذذذت عدالتذذذذ ،بصذذذذحبة بذذذذن عبذذذذاس ومالزمتذذذذ ،إيذذذذاب
وبذذذ ن غيذذذر واحذذذد مذذذن العلمذذذا قذذذد رووا عنذذذ ،وعذذذدلوب قذذذال :وكذذذل رجذذذل هبتذذذت
عدالتذذذ ،لذذذم يقبذذذل فيذذذ ،تجذذذري حذذذد حتذذذى يبذذذين نلذذذك عليذذذ ،بذذذ مر ال يحتمذذذل
غير جرح.1 ،
و مذذذا اسذذذتدالل ،علذذذى الطعذذذن فذذذي عكرمذذذة بقلذذذة الماذذذيعين لجنازتذذذ ،ومقارنتذذذ،
ل ،بكهرة المايعين لجنازة كهير الااعر فنقول-:
ليسذذذذذت كهذذذذذرة الماذذذذذيعين عالمذذذذذة علذذذذذى الصذذذذذالح وال قلذذذذذتهم مذذذذذارة علذذذذذى
الفجور و فساد المنه .
ولذذذيس دل علذذذى نلذذذك مذذذن جنذذذازة الصذذذحابي الجليذذذل بذذذي نر ال فذذذار الذذذن
مات وحيدا وقد بارب النبي صلى اهلل علي ،وسلم بنلك.

 - 1تهني التهني ( )241 241/7وينخر :الهقات البن حبان(.)229/5
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خذذذرت الحذذذاكم بسذذذندب عذذذن عبذذذد اهلل بذذذن مسذذذع ل
ود رضذذذي اللذذذ ،عنذذذ ،قذذذال :لمذذذا
سذذذار رسذذذول اهلل صذذذلى اللذذذ ،عليذذذ ،وسذذذلم إلذذذى تبذذذوك جعذذذل ال يذذذزال يتخلذذذ
الرجذذذل فيقولذذذون :يذذذا رسذذذول اهلل تخلذذذ فذذذال ٌن فيقذذذول :دعذذذوب إن يذذذك فيذذذ،
خيذذذٌر فسذذذيلحق ،اللذذذ ،بكذذذم هوان يذذذك غيذذذر نلذذذك فقذذذد راحكذذذم اللذذذ ،منذذذ ،حتذذذى
قيذذذذل :يذذذذا رسذذذذول اهلل تخلذذذذ بذذذذو نُّر و بطذذذذ بذذذذ ،بعيذذذذرب فقذذذذال رسذذذذول اهلل
صذذذلى اللذذذ ،عليذذذ ،وسذذذلم :دعذذذوب إن يذذذك فيذذذ ،خيذ ٌذذر فسذذذيلحق ،اللذذذ ،بكذذذم هوان
يذذذك غيذذذر نلذذذك فقذذذد راحكذذذم اللذذذ ،منذذذ ،فتلذذذوم بذذذو نُّر رضذذذي اللذذذ ،عنذذذ ،علذذذى
بعيذذذرب ف بطذذذ عليذذذ ،فلمذذذا بطذذذ عليذذذ ،خذذذن متاعذذذ ،فجعلذذذ ،علذذذى خهذذذرب فخذذذرت
ذذذيا ونذذذذزل رسذذذذول اهلل صذذذذلى
يتبذذذذل رسذذذذول اهلل صذذذذلى اللذذذذ ،عليذذذذ ،وسذذذذلم مااذ ً
اللذذذ ،عليذذذ ،وسذذذلم فذذذي بعذذذض منازلذذذ ،ونخذذذر نذذذاخٌر مذذذن المسذذذلمين فقذذذال :يذذذا
رسذذذول اهلل هذذذذنا رجذذذذ ٌل يماذذذي علذذذذى الطريذذذذت فقذذذال رسذذذذول اهلل صذذذذلى اللذذذذ،
عليذذذذ ،وسذذذذلم :كذذذذن بذذذذا نُّر فلمذذذذا ت ملذذذذ ،القذذذذوم قذذذذالوا :يذذذذا رسذذذذول اهلل :هذذذذو
واللذذذ ،بذذذو نُّر فقذذذال رسذذذول اهلل صذذذلى اللذذذ ،عليذذذ ،وسذذذلم :رحذذذم اللذذذ ،بذذذا نُّر
يماذذذي وحذذذدب ويمذذذوت وحذذذدب ويبعذذذ :وحذذذدب فضذذذر الذذذدهر مذذذن ضذذذربت،
وسذذذ إير بذذذو نُّر إلذذذى الربذذذنة فلمذذذا حضذذذرب المذذذوت وصذذذى امرتذذذ ،وغالمذذذ ،إنا
مذ ُّ
ذذذت فاغسذذذذال ني وكفإنذذذذاني هذذذذم احمال نذذذذي فضذذذذعاني علذذذذى قارعذذذذة الطريذذذذت
فذذذ ول ركذذذ ل يمذ ُّذذرون بكذذذم فقولذذذوا :هذذذنا بذذذو نُّر فلمذذذا مذذذات فعلذذذوا بذذذ ،كذذذنلك
فذذذاطلل ركذذذ ٌ فمذذذا علمذذذوا بذذذ ،حتذذذى كذذذادت ركذذذاوبهم تطذذذ سذذذريرب فذذذ نا ابذذذن
ود فذذذي رهذ ل
مسذذذع ل
ذذط مذذذن هذذذل الكوفذذذة فقذذذالوا :مذذذا هذذذنا فقيذذذل :جنذذذازة بذذذي نُّر
فاسذذذذتهل ابذذذذن مسذذذذع ل
ود رضذذذذي اللذذذذ ،عنذذذذ ،يبكذذذذي فقذذذذال :صذذذذدت رسذذذذول اهلل
صذذذلى اللذذذ ،عليذذذ ،وسذذذلم :يذذذرحم اللذذذ ،بذذذا نُّر يماذذذي وحذذذدب ويمذذذوت وحذذذدب
ويبعذذذ :وحذذذدب فنذذذزل فوليذذذ ،بنفسذذذ ،حتذذذى جنذذذ ،فلمذذذا قذذذدموا المدينذذذة نكذذذر
لعهمان قول عبد اهلل وما ولي من.1،
قلذذذت :بذذذل إن كهذذذرة الذذذذ تبا حذذذال الحيذذذاة و قلذذذتهم ليسذذذت بذذذدليل قطعذذذي كذذذنلك
علذذذى الصذذذالح فذذذ ن الكهذذذرة فذذذي القذذذرآن كهيذذذ ار مذذذا جذذذا ت فذذذي معذذذرض الذذذنم
 - 1المسذذذذذذتدرك علذذذذذذى الصذذذذذذحيحين( )52/3ح( )4373قذذذذذذال الحذذذذذذاكم :هذذذذذذنا حذذذذذذدي:
صحي اإلسناد ولم يخرجاب وقال النهبي :في ،إرسال .
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بذذذذل والضذذذذالل كقولذذذذ ،تعذذذذالى } :م تحسذذذذ ن كهذذذذرهم يسذذذذمعون و يعقلذذذذون
إن هذذذذم إال كاأل نعذذذذام بذذذذل هذذذذم ض ُّ
يال  1وقولذذذذ ،تعذذذذالى :ومذذذذا كهذذذذر
ذذذذل سذذذذب ً
ذذذر مذذذذن النذذذذاس
النذذذذاس ولذذذذو حرصذذذذت بمذذذذؤمنين  2وقولذذذذ ،تعذذذذالى :هوان كهيذ ًا
لفاسذذذقون  3وقذذذد قذذذال النبذذذي صذذذلى اهلل عليذذذ ،وسذذذلم« :عرضذذذت علذذذى األمذذذم
ذذي معذذذ ،الذذذرهط
ذذي معذذذ ،الذذذرجال ن والنبذ ُّ
ذذي معذذذ ،الرجذذذل والنبذ ُّ
فجعذذذل يمذ ُّذذر النبذ ُّ
4
والنب ُّي ليس مع ،ح ٌد» .
فهذذنا فذذي حذذال مذذن تبعذذ ،القلذذة لذذو سذذلمنا بذذنلك فرضذذا فكي ذ وقذذد نقذذل عذذن
عكرمذذذة العلذذذم سذذذاطين العلذذذوم وفحذذذول هذذذل العلذذذم مذذذن األكذذذابر األكذذذارم وال
زال النذذذذاس ينقلذذذذون عنذذذذ ،العلذذذذم ويسذذذذلمون باألسذذذذانيد الصذذذذحيحة المنسذذذذوبة
إليذذذذ ،سذذذذوا مذذذذن قولذذذذ ،و مذذذذن نقلذذذذ ،عذذذذن ابذذذذن عبذذذذاس رضذذذذي اهلل عنهمذذذذا
ياذذذهدون لذذذ ،بذذذنلك علذذذى مذذذرين :تقدمذذذ ،فذذذي علذذذم التفسذذذير ورسذذذو قدمذذذ،
في نقوالت ،عن ابن عباس رضي اهلل عنها.
و مذذذذا قولذذذذ :،ولذذذذيس صذذذذحيحا فيمذذذذا يبذذذذدو ن سذذذذب االمتنذذذذا عذذذذن تاذذذذييل
جنذذذازة عكرمذذذة يرجذذذل إلذذذى نذذذ ،كذذذان يذذذدين بمذذذنه الخذذذوارت و نذذذ ،مذذذن جذذذل
 - 1سورة الفرقان اآلية رقم (.)44
 - 2سورة يوس اآلية رقم (.)113
 - 3سورة الماودة جز من اآلية رقم (.)49
 - 4جذذذز مذذذن حذذذدي :متفذذذت عليذذذ ،خرجذذذ ،اإلمامذذذان :البخذذذار فذذذي :كتذذذا الطذذذ  /بذذذا
مذذذذن لذذذذم يذذذذرت ( )2171/5ح( )5421ومسذذذذلم فذذذذي :كتذذذذا اإليمذذذذان /بذذذذا الذذذذدليل علذذذذى
دخذذذذذول طواوذذذذذ مذذذذذن المسذذذذذلمين الجنذذذذذة ب يذذذذذر حسذذذذذا وال عذذذذذنا ( )199/1ح()221
يذذذر سذذذد األفذذذت فرجذذذوت ن يكذذذون متذذذى فقيذذذل :هذذذنا
ادا كه ًا
وتمذذذام الحذذذدي« ::وريذذذت سذذذو ً
ذر سذذد األفذذت فقيذذل لذذي :انخذذر هكذذنا
ادا كهيذ ًا
موسذذى وقومذذ ،هذذم قيذذل لذذي :انخذذر فريذذت سذذو ً
ذذر سذذذد األفذذذت فقيذذذل :هذذذؤال متذذذك ومذذذل هذذذؤال سذذذبعون لفًذذذا
ادا كهيذ ًا
وهكذذذنا فريذذذت سذذذو ً
ذذي -
يذذذدخلون الجنذذذة ب يذذذر حسذذذا ل » فتفذذذرت النذذذاس ولذذذم يبذذذين لهذذذم فتذذذناكر صذذذحا النبذ إ
صذذذذذلى اهلل عليذذذذذ ،وسذذذذذلم – فقذذذذذالوا :مذذذذذا نحذذذذذن فولذذذذذدنا فذذذذذي ال إ
اذذذذذرك ولكنذذذذذا آمنذذذذذا باللذذذذذ،
ورسذذذول ،ولكذذذن هذذذؤال هذذذم بناؤنذذذا فبلذذذ النبذذذي  -صذذذلى اهلل عليذذذ ،وسذذذلم – فقذذذال« :هذذذم
الذذذذنين ال يتطيذذذذرون وال يسذذذذترقون وال يكتذذذذوون وعلذذذذى رإبهذذذذم يتوكلذذذذون» فقذذذذام عكااذذذذة
بذذذن محصذ ل
ذذن فقذذذال :مذذذنهم نذذذا يذذذا رسذذذول اللذذذ ،قذذذال« :نعذذذم» فقذذذام آخذذذر فقذذذال :مذذذنهم
نا فقال« :سبقك بها عكااة».
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نلذذذذك عاجلتذذذذ ،منيتذذذذ ،فذذذذي بيذذذذت صذذذذديت اختفذذذذى عنذذذذدب فذذذذي هنذذذذا مطذذذذاردة
الحكومة إياب -:
قذذذذال الحذذذذافخ ابذذذذن حجذذذذر :قذذذذال مصذذذذع الزبيذذذذر  :كذذذذان يذذذذر ر الخذذذذوارت
فطلبذذذذذ ،بعذذذذذض والة المدينذذذذذة فت يذذذذذ عنذذذذذد داود بذذذذذن الحصذذذذذين حتذذذذذى مذذذذذات
عندب .1
قلذذذت :مذذذا نكذذذرب جولدتسذذذيهر مذذذن نذذذ ،كذذذان يذذذدين بمذذذنه الخذذذوارت  :كذذذالم
فيذذذ ،م الطذذذة وكذذذ ن هبذذذوت كونذذذ ،مذذذن الخذذذوارت مذذذر يقينذذذي وقذذذد بذذذرب مذذذن
نلذذذك الحذذذافخ ابذذذن حجذذذر قذذذال فذذذي التقريذذذ  :عكرمذذذة بذذذو عبذذذد اهلل مذذذولى
ابذذذن عبذذذاس صذذذل ،بربذذذر هقذذذة هبذذذت عذذذالم بالتفسذذذير لذذذم يهبذذذت تكنيبذذذ ،عذذذن
ابن عمر وال تهبت عن ،بدعة .2
وقذذذذال فذذذذي التهذذذذني  :قذذذذال جعفذذذذر الطيالسذذذذي عذذذذن ابذذذذن معذذذذين :إنا ريذذذذت
إنسذذانا يقذذذل فذذذي عكرمذذة وفذذذي حمذذذاد بذذن سذذذلمة فاتهمذذذ ،علذذى اإلسذذذالم وقذذذال
يعقذذذو بذذذن بذذذي اذذذيبة عذذذن بذذذن المذذذديني :لذذذم يكذذذن فذذذي مذذذوالي ابذذذن عبذذذاس
غذذذذزر مذذذذن عكرمذذذذة كذذذذان عكرمذذذذة مذذذذن هذذذذل العلذذذذم وقذذذذال العجلذذذذي :مكذذذذي
تذذذابعي هقذذذة بذذذر ممذذذا يرميذذذ ،النذذذاس مذذذن الحروريذذذة وقذذذال البخذذذار  :لذذذيس
حد من صحابنا إال وهو يحتف بعكرمة وقال النساوي :هقة .3
و مذذذا الذذذزعم بذذذ نهم اذذذهدوا جنذذذازة كهيذذذر وتركذذذوا جنذذذازة عكرمذذذة فلذذذم يهبذذذت كمذذذا
قذذذال الحذذذافخ ابذذذن حجذذذر :و مذذذا مذذذا تقذذذدم مذذذن نهذذذم لذذذم ياذذذهدوا جنازتذذذ ،فلعذذذل
نلذذذك إن هبذذذت كذذذان بسذذذب تطلذذذ األميذذذر لذذذ ،وت يبذذذ ،عنذذذ ،حتذذذى مذذذات -كمذذذا
تقذذذدم  -والذذذن نقذذذل :نهذذذم اذذذهدوا جنذذذازة كهيذذذر وتركذذذوا عكرمذذذة لذذذم يهبذذذت
ألن ناقل ،لم يسم .4
وخالصذذذذة القذذذذول فذذذذي توهيذذذذت عكرمذذذذة وتبروتذذذذ ،ممذذذذا نسذذذذ إليذذذذ ،مذذذذا نكذذذذرب
الحذذذافخ ابذذذن حجذذذر فذذذي فذذذت البذذذار قذذذال رحمذذذ ،اهلل تعذذذالى :عكرمذذذة بذذذو
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عبذذذد اهلل مذذذولى ابذذذن عبذذذاس احذذذتف بذذذ ،البخذذذار و صذذذحا السذذذنن وتركذذذذ،
مسذذذذلم فلذذذذم يخذذذذرت لذذذذ ،سذذذذو حذذذذدي :واحذذذذد فذذذذي الحذذذذف مقرونذذذذا بسذذذذعيد بذذذذن
جبيذذذر هوانمذذذا تركذذذ ،مسذذذلم لكذذذالم مالذذذك فيذذذ ،وقذذذد تعقذذذ جماعذذذة مذذذن األومذذذة
نلذذذك وصذذذنفوا فذذذي الذذذن عذذذن عكرمذذذة مذذذنهم :بذذذو جعفذذذر بذذذن جريذذذر الطبذذذر
ومحمذذد بذذن نصذذر المذذروز و بذذو عبذذد اهلل بذذن منذذدب و بذذو حذذاتم بذذن حبذذان
و بو عمر بن عبد البر وغيرهم .1
هم نكر رحم ،اهلل تعالى قوال من وهاب وفندها وخالصتها-:
ن مذذذدارها علذذذى هالهذذذة اذذذيا  :رميذذذ ،بالكذذذن والطعذذذن فيذذذ ،ب نذذذ ،كذذذان يذذذر
ر الخذذذذوارت وعلذذذذى القذذذذدح فيذذذذ ،ب نذذذذ ،كذذذذان يقبذذذذل جذذذذواوز األمذذذذ ار فهذذذذنب
األوج ،الهالهة يدور عليها جميل ما طعن ب ،في.2 ،
وسذذذو كتفذذذي بذذذردب عليهذذذا إجمذذذاال هذذذم نكذذذر الذذذرد علذذذى مذذذا ورد فذذذي هذذذنا
الزعم – الن زعم ،جولدتسيهر-:-
مذذذا البدعذذذة :فذذذ ن هبتذذذت عليذذذ ،فذذذال تضذذذر حديهذذذ ،ألنذذذ ،لذذذم يكذذذن داعيذذذة مذذذل
نها لم تهبت علي.،
و مذذا قبذذول الجذذواوز :فذذال يقذذدح يضذذا إال عنذذد هذذل التاذذديد وجمهذذور هذذذل
العلم على الجواز كما صن في نلك ابن عبد البر.
و مذذذذا التكذذذذني  :فسذذذذنبين وجذذذذوب ردب بعذذذذد حكايذذذذة قذذذذوالهم و نذذذذ ،ال يلذذذذزم مذذذذن
اي من ،قدح في روايت-:،
فالوجذذذ ،األول فيذذذ ،قذذذوال ف اذذذدها :مذذذا رو عذذذن ابذذذن عمذذذر نذذذ ،قذذذال لنذذذافل:
ال تكذذذذن علذذذذي كمذذذذا كذذذذن عكرمذذذذة علذذذذى ابذذذذن عبذذذذاس وكذذذذنا مذذذذا رو عذذذذن
سذذذعيد بذذذن المسذذذي نذذذ ،قذذذال نلذذذك لبذذذرد مذذذوالب فقذذذد رو نلذذذك عذذذن إبذذذراهيم
بذذذن سذذذعد بذذذن إبذذذراهيم عذذذن بيذذذ ،عذذذن سذذذعيد بذذذن المسذذذي وقذذذال إسذذذحات بذذذن
عيسذذى بذذذن الطبذذا  :سذذذ لت مالكذذذا :بل ذذك ن ابذذذن عمذذذر قذذال لنذذذافل :ال تكذذذن
علذذذي كمذذذا كذذذن عكرمذذذة علذذذى ابذذذن عبذذذاس قذذذال :ال ولكذذذن بل نذذذي ن سذذذعيد
بن المسي قال نلك لبرد موالب.
 - 1فت البار (.)425/1
 - 2فت البار (.)425/1
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وقذذذال جريذذذر بذذذن عبذذذد الحميذذذد عذذذن يزيذذذد بذذذن بذذذي زيذذذاد :دخلذذذت علذذذى علذذذي
بذذذن عبذذذد اهلل بذذذن عبذذذاس وعكرمذذذة مقيذذذد عنذذذدب فقلذذذت :مذذذا لهذذذنا قذذذال :إنذذذ،
يكذذذن علذذذى بذذذي .......وسذذذننكر إن اذذذا اهلل تعذذذالى بيذذذان نلذذذك ونصذذذر
وجوه ،و ن ،ال يلزم عكرمة من اي من ،قدح في حديه.1 ،
وقد رد ابن حجر على هنا الزعم من وجهين-:
األ ول :ن قذذذذول ابذذذذن عمذذذذر لذذذذم يهبذذذذت عنذذذذ ،ألنذذذذ ،مذذذذن روايذذذذة بذذذذي خلذذذذ
الجذذذزار عذذذن يحيذذذى البكذذذا نذذذ ،سذذذمل ابذذذن عمذذذر يقذذذول نلذذذك ويحيذذذى البكذذذا
متذذذذروك الحذذذذدي :قذذذذال ابذذذذن حبذذذذان :ومذذذذن المحذذذذال ن يجذذذذرح العذذذذدل بكذذذذالم
المجذذذذروح وقذذذذال ابذذذذن جريذذذذر :إن هبذذذذت هذذذذنا عذذذذن ابذذذذن عمذذذذر فهذذذذو محتمذذذذل
ألوجذذذ ،كهيذذذرة ال يتعذذذين منذذذ ،القذذذدح فذذذي جميذذذل روايتذذذ ،فقذذذد يمكذذذن ن يكذذذون
نكر علي ،مس لة من المساول كنب ،فيها.
والهذذذاني :قذذذال ابذذذن حبذذذان :هذذذل الحجذذذاز يطلقذذذون كذذذن فذذذي موضذذذل خطذذذ
نكذذر هذذذنا فذذذي ترجمذذذة بذذذرد مذذذن كتذذذا الهقذذذات ويؤيذذذد نلذذذك إطذذذالت عبذذذادة بذذذن
الصذذامت قولذذ ،كذذن بذذو محمذذذد لمذذا خبذذر نذذ ،يقذذذول الذذوتر واجذذ فذذ ن بذذذا
محمذذذد لذذذم يقلذذذ ،روايذذذة هوانمذذذا قالذذذ ،اجتهذذذادا والمجتهذذذد ال يقذذذال إنذذذ ،كذذذن
إنما يقال إن ،خط ونكر بن عبد البر لنلك مهلة كهيرة.
و مذذذذا قذذذذول سذذذذعيد بذذذذن المسذذذذي  :فقذذذذال ابذذذذن جريذذذذر :لذذذذيس ببعيذذذذد ن يكذذذذون
الن حكى عن ،نخير الن حكى عن ابن عمر.
ويقذذذذو صذذذذحة مذذذذا حكذذذذاب ابذذذذن حبذذذذان نهذذذذم يطلقذذذذون الكذذذذن فذذذذي موضذذذذل
الخطذذذ  :مذذذا ورد عذذذن هذذذؤال مذذذن الهنذذذا عليذذذ ،والتعخذذذيم لذذذ ،ف نذذذ ،دال علذذذى
ن طعنهم علي ،إنما هو في هنب المواضل المخصوصة.
و مذذذذا روايذذذذة يزيذذذذد بذذذذن بذذذذي زيذذذذاد عذذذذن علذذذذي بذذذذن عبذذذذد اهلل بذذذذن عبذذذذاس فذذذذي
تكنيبذذذذ :،فقذذذذد ردهذذذذا بذذذذو حذذذذاتم بذذذذن حبذذذذان بضذذذذع يزيذذذذد وقذذذذال إن يزيذذذذد ال
يحتف بنقل ،وهو كما قال .2

 - 1فت البار ( )421 425/1باختصار.
 - 2ينخر :فت البار (.)427/1
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و مذذا الطعذذن فيذذ ،بذذر الخ ذوارت فقذذد نكذذر الحذذافخ ابذذن حجذذر مذذن قذذال بذذنلك
ومنهم-:
قذذذال مصذذذذع الزبيذذذر  :كذذذذان يذذذذر ر الخذذذوارت وزعذذذذم ن علذذذي بذذذذن عبذذذذد
اهلل بذذذن عبذذذاس كذذذان هذذذو علذذذى هذذذنا المذذذنه قذذذال مصذذذع  :وطلبذذذ ،بعذذذض
الذذذوالة بسذذذب نلذذذك فت يذذذ عنذذذد داود بذذذن الحصذذذين إلذذذى ن مذذذات  ...وقذذذال
الذذدراورد  :تذذوفي عكرمذذة وكهيذذر عذذزة فذذي يذذوم واحذذد فعجذذ النذذاس لموتهمذذا
واخذذذتال ريهمذذذا عكرمذذذة يخذذذن بذذذ ،ر الخذذذوارت يكفذذذر بالذذذنن وكهيذذذر اذذذيعي
مؤمن بالرجعة إلى الدنيا .1
ومن جل نلك تكلم في ،اإلمام مالك كما سبت من قول الحافخ ابن حجر :هوانما
ترك ،مسلم لكالم مالك في ،وقد برب من هنا الطعن بقول ،بعد نلك-:
و مذذذا نم مالذذذك فقذذذد بذذذين سذذذبب ،و نذذذ ،ألجذذذل مذذذا رمذذذي بذذذ ،مذذذن القذذذول ببدعذذذة
الخوارت وقد جزم بنلك بو حاتم.
قذذذذال ابذذذذن بذذذذي حذذذذاتم :سذذذذ لت بذذذذي عذذذذن عكرمذذذذة فقذذذذال :هقذذذذة قلذذذذت :يحذذذذتف
بحديهذذذذ ،قذذذذال :نعذذذذم إنا رو عنذذذذ ،الهقذذذذات والذذذذن نكذذذذر عليذذذذ ،مالذذذذك إنمذذذذا
هذذذو بسذذذب ريذذذ 2 ،علذذذى نذذذ ،لذذذم يهبذذذت عنذذذ ،مذذذن وجذذذ ،قذذذاطل نذذذ ،كذذذان يذذذر
نلذذذك هوانمذذذا كذذذان يوافذذذت فذذذي بعذذذض المسذذذاول فنسذذذبوب إلذذذيهم وقذذذد بذذذرب حمذذذد
والعجلذذذي مذذذن نلذذذك فقذذذال فذذذي كتذذذا الهقذذذات لذذذ :،عكرمذذذة مذذذولى بذذذن عبذذذاس
رضذذذذي اهلل عنهمذذذذا مكذذذذي تذذذذابعي هقذذذذة بذذذذر ممذذذذا يرميذذذذ ،النذذذذاس بذذذذ ،مذذذذن
الحروريذذذذة وقذذذذال ابذذذذن جريذذذذر :لذذذذو كذذذذان كذذذذل مذذذذن ادعذذذذى عليذذذذ ،مذذذذنه مذذذذن
المذذذذذناه الرديوذذذذذة هبذذذذذت عليذذذذذ ،مذذذذذا ادعذذذذذى بذذذذذ ،وسذذذذذقطت عدالتذذذذذ ،وبطلذذذذذت
اذذذذهادت ،بذذذذنلك للذذذذزم تذذذذرك كهذذذذر محذذذذدهي األمصذذذذار ألنذذذذ ،مذذذذا مذذذذنهم إال وقذذذذد
نسب ،قوم إلى ما يرغ ب ،عن.،
3
هذذذم نكذذذر الحذذذافخ هنذذذا العلمذذذا علذذذى عكرمذذذة وقذذذد سذذذبت نكذذذر بعضذذذها فذذذي
الرد على هنا الزعم بما ي ني عن اإلعادة واهلل علم.
 - 1فت البار ( )427 421/1باختصار.
 - 2ينخر :الجرح والتعديل(.)3 /7
 - 3ينخر :فت البار (.)431 : 423/1
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الخاتمة
الحمد هلل الن بنعمت ،تتم الصالحات
الحمد هلل الن هدانا لهنا وما كنا لنهتد لوال ن هدانا اهلل
والصذذذالة والسذذذالم علذذذى خيذذذر خلذذذت اهلل سذذذيدنا محمذذذد بذذذن عبذذذد اهلل وعلذذذى
آل ،وصحب ،ومن واالب وبعد-:
فهذذذذذنا جهذذذذذد المقذذذذذل واهلل سذذذذذذ ل ن يجعلذذذذذ ،خالصذذذذذا لوجهذذذذذ ،الكذذذذذذريم و ن
ينفعنذذذي بذذذ ،وكذذذل مذذذن طالعذذذ ،إنذذذ ،نعذذذم المذذذولى ونعذذذم النصذذذير وهذذذو حسذذذبي
ونعم الوكيل.
هوانا كانذذذت همذذذرة وفاوذذذدة كذذذل بحذذذ :تكمذذذن فيمذذذا نصذذذل إليذذذ ،مذذذن نتذذذاوف فهذذذاك
هم النتاوف التي توصلت إليها-:
 -1القذذذرآن كتذذذا اهلل تعذذذالى وكالمذذذ ،الذذذن خذذذتم بذذذ ،الرسذذذاالت و نذذذزل
فيذذذذ ،البينذذذذات وكاذذذذ بذذذذ ،ريذذذذ الضذذذذالالت عجذذذذز البل ذذذذا عذذذذن محاكاتذذذذ،
و بهذذذذر الحكمذذذذا بمعجزاتذذذذ ،هوان كذذذذان األمذذذذر كذذذذنلك فقذذذذد جعلذذذذ ،عذذذذدا الذذذذدين
فذذذذذذي معذذذذذذرض الرمايذذذذذذة والتعذذذذذذريض بالجنايذذذذذذة فتذذذذذذارة يصذذذذذذفون ،بالاذذذذذذعر
واألمهذذذذذذال وتذذذذذذارة يسذذذذذذمون ،باإلفذذذذذذك واالنتحذذذذذذال وهكذذذذذذنا د هذذذذذذل الزيذذذذذذ
والضالل.
 -2كذذذذذان لالستاذذذذذرات النصذذذذذي األوفذذذذذى مذذذذذن دراسذذذذذة اإلسذذذذذالم هواهذذذذذارة
الاذذذبهات حولذذذ ،منذذذن نذذذزول الذذذوحي بذذذالقرآن مذذذن ربعذذذة موذذذة و لذذذ ونيذذذ
لكذذذن هذذذنب النزعذذذة اسذذذتوت علذذذى سذذذوت الحنخذذذل المذذذر فذذذي القذذذرن السذذذادس
عاذذذذذر المذذذذذيالد عنذذذذذد تحقيذذذذذت األمذذذذذر ف قذذذذذام الحمذذذذذالت و رسذذذذذل البعهذذذذذات
و تذذذت مذذذوال الكنذذذيس والكنيسذذذة م دقذذذة فياضذذذة حهيهذذذة تذذذدعم كذذذل مذذذن درس
وبحذذذ :وتقذذذيم كذذذل اذذذبهة للذذذبس وكذذذان ممذذذن ركذذذ سذذذفين البحذذذ :إيجنذذذاس
جولدتسذذذيهر اليهذذذود األلمذذذاني مجذذذر النسذذذ فعكذذذ علذذذى تذذذرا :اإلسذذذالم
دراسذذذذة وبحهذذذذا هواهذذذذارة للمذذذذزاعم التذذذذي نتجذذذذت عذذذذن سذذذذو فهذذذذم وخبذذذذ :نيذذذذة
وسو طوية.
 -3ولمذذذذا كذذذذان التفسذذذذير وعلومذذذذ ،عمذذذذود خيمذذذذة العلذذذذوم ونبذذذذل الذذذذورود
مذذذذذن الت ويذذذذذل واالسذذذذذتنباط و صذذذذذل مذذذذذا تسذذذذذتقي ،الفهذذذذذوم والب المستاذذذذذرت
جولدتسذذذذيهر االهتمذذذذام و طذذذذال النخذذذذر فذذذذي سذذذذير واولذذذذ ،العخذذذذام حتذذذذى إنا
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اسذذذذتبان عنذذذذدب ن إمذذذذام هذذذذنا الفذذذذن ابذذذذن عبذذذذاس رضذذذذي اهلل عنهمذذذذا عكذذذذ
علذذذى البحذذذ :فذذذي حياتذذذ ،ورواياتذذذ ،فنهذذذر فذذذي كتابذذذ ،مذذذناه هذذذل التفسذذذير
طعونذذذذا ومذذذذزاعم و قذذذذام حولهذذذذا سذذذذياجا مذذذذن البحذذذذ :العلمذذذذي كفانذذذذا السذذذذل
والمعاصذذذرون مؤنذذذة الذذذرد غيذذذر هلمذذذة سذذذدها هذذذنا البحذذذ :لينجلذذذي بذذذالنور مذذذا
استتر من الخلمة.
 -4االستاذذذذرات يذذذذدعو هلذذذذ ،مذذذذن ال ذذذذر ومذذذذن اسذذذذت ر مذذذذن العذذذذر
لدراسذذذة اإلسذذذالم والبحذذذذ :فيذذذ ،هواخهذذذار مذذذذا قذذذد يهيذذذر الاذذذذبهات حولذذذ ،لذذذذنا
وجذذذذذ علذذذذذى حذذذذذراس الحذذذذذدود التبصذذذذذر باألصذذذذذيل والتذذذذذربص بالذذذذذدخيل لذذذذذرد
الصاول ورد الجاهل ومهل هنا يعد من الحسبة الواجبة.
 -5اذذذذبهات الخصذذذذوم علذذذذى تاذذذذعبها ترجذذذذل لاناذذذذنات قديمذذذذة وتنبذذذذل
كلهذذذا مذذذن م الطذذذات هيمذذذة هوان تعذذذددت بذذذنكرها الل ذذذات وتنوعذذذت لزخرفتهذذذا
الحذذذرو واألصذذذوات وكذذذل مذذذا يهذذذار مذذذن اذذذب ،فذذذي كتذذذ األسذذذال مبسذذذوط
ومذذذذردود ولذذذذ ،فذذذذي بطذذذذون كتذذذذ المتقذذذذدمين تقعيذذذذدات منذذذذن عقذذذذود فذذذذدون
اإلسذذذالم و صذذذول ،للنيذذذل منذذذ ،خذذذرط القتذذذاد فقذذذد قذذذام لذذذ ،المذذذولى فذذذي جذذذنور
الحت العماد إلى يوم التناد.
 -1مذذذذذدارس التفسذذذذذير اإلسذذذذذالمي ومناهبذذذذذ ،المعتبذذذذذرة صذذذذذيلة راسذذذذذخة
نبيلذذذذة يقذذذذ علذذذذى نروتهذذذذا كذذذذابر كذذذذابن عبذذذذاس رضذذذذي اهلل عنهمذذذذا ومذذذذن
وراوذذذذ ،صذذذذفوة العلمذذذذا مذذذذن المصذذذذطفين مذذذذن النذذذذاس و سذذذذانيدها كالذذذذنه ال
تزيذذذذذدب األيذذذذذام إال لمعانذذذذذا متونذذذذذ ،المنقولذذذذذة تبذذذذذر يذذذذذتتأل فذذذذذي األكذذذذذوان ودر
منهذذذور كذذذالنجوم فذذذي سذذذما األزمذذذان فسذذذبحان مذذذن نذذذزل الحذذذت المصذذذون
وتكفل بحفخ ،فقال :إنا نحن نزلنا ال إنكر هوانا ل ،لحافخون .1
وآخر دعوانا ن الحمد هلل ر العالمين وصلى اهلل على سيدنا محمد وعلى
آل ،وصحب ،جمعين.

 - 1سورة الحجر اآلية رقم(.)9
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المصادر والمراجل

 -1القرآن الكريم.
 -2اإلتقذذذان فذذذي علذذذوم القذذذذرآن لعبذذذد الذذذرحمن بذذذن بذذذي بكذذذر جذذذالل الذذذدين
السذذذذذذذذذذذيوطي(ت911 :ه) ط /الهيوذذذذذذذذذذذة المصذذذذذذذذذذذرية العامذذذذذذذذذذذة للكتذذذذذذذذذذذا
سنة(1394هذ 1974م) تحقيت :محمد بو الفضل إبراهيم.
 -3البرهذذذذان فذذذذي علذذذذوم القذذذذرآن لبذذذذدر الذذذذدين محمذذذذد بذذذذن عبذذذذد اهلل بذذذذن
بهذذذذذذادر الزركاذذذذذذذي(ت794 :ه) ط /دار إحيذذذذذذا الكتذذذذذذ العربيذذذذذذة الطبعذذذذذذة
األولى (1371ه 1957م) تحقيت :محمد بو الفضل إبراهيم.
 -4جنحذذذذة المكذذذذر الهالهذذذذة وخوافيهذذذذا التباذذذذير االستاذذذذرات االسذذذذتعمار
دراسذذذذة وتحليذذذذل وتوجي(،ودراسذذذذة منهجيذذذذة اذذذذاملة لل ذذذذزو الفكذذذذر ) للاذذذذيخ/
عبذذذذذذذد الذذذذذذذرحمن بذذذذذذذن حسذذذذذذذن حبنكذذذذذذذة الميذذذذذذذداني الدماذذذذذذذقي(ت1425 :ه
2114م) ط /دار القلذذذذذذم  -دماذذذذذذت الطبعذذذذذذة الهامنذذذذذذة سذذذذذذنة(1421هذذذذذذذ
2111م).
 -5األد المفذذذذذذذرد ألبذذذذذذذي عبذذذذذذذد اهلل محمذذذذذذذد بذذذذذذذن إسذذذذذذذماعيل البخذذذذذذذار
الجعفذذذذذذذي(ت251 :ه) ط /دار الباذذذذذذذاور اإلسذذذذذذذالمية – بيذذذذذذذروت الطبعذذذذذذذة
الهالهة سنة(1419ه 1939م) تحقيت :محمد فؤاد عبد الباقي.
 -1سذذذذذالي ال ذذذذذزو الفكذذذذذر للعذذذذذالم اإلسذذذذذالمي للذذذذذدكتور /علذذذذذي محمذذذذذد
جرياذذذذذذذ ،محمذذذذذذذد اذذذذذذذري الزيبذذذذذذذت ط /دار الوفذذذذذذذا الطبعذذذذذذذة الهالهذذذذذذذة
سنة(1399هذ 1979م).
 -7اإلستاذذذرات وجهذذذودب و هدافذذذ ،فذذذي محاربذذذة اإلسذذذالم والتاذذذوي علذذذى
دعوتذذذذذ ،للذذذذذدكتور /عبذذذذذد المذذذذذنعم محمذذذذذد حسذذذذذنين ط /الجامعذذذذذة اإلسذذذذذالمية
بالمدينذذذذذذة المنذذذذذذورة السذذذذذذنة العااذذذذذذرة  -العذذذذذذدد الهذذذذذذاني سذذذذذذنة(1397ه
1977م).
 -3االستاذذذذرات والخلفيذذذذة الفكريذذذذة للصذذذذ ار الحضذذذذار للذذذذدكتور /محمذذذذود
حمذذذذذذذذد زقذذذذذذذذزوت ط /مطذذذذذذذذابل الدوحذذذذذذذذة الحديهذذذذذذذذة – الطبعذذذذذذذذة األولذذذذذذذذى
سنة(1414ه 1933م).
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 -9االستاذذذذرات وموقفذذذذ ،مذذذذن السذذذذنة النبويذذذذة لتسذذذذتان الذذذذدكتور /فذذذذال
بذذذذن محمذذذذد بذذذذن فذذذذال الصذذذذ ير ط /مجمذذذذل الملذذذذك فهذذذذد لطباعذذذذة المصذذذذح
الاري بالمدينة المنورة.
 -11اإلسذذذذذالم وال ذذذذذر للذذذذذدكتور /محمذذذذذذود حمذذذذذد زقذذذذذزوت ط /مكتبذذذذذذة
الاروت الدولية.
 -11ضذذذذوا علذذذذى الهقافذذذذة اإلسذذذذالمية للذذذذدكتورة /ناديذذذذة اذذذذري العمذذذذر
ط /مؤسسة الرسالة الطبعة التاسعة سنة(1422هذ 2111م).
 -12األعذذذالم لخيذذذر الذذذدين بذذذن محمذذذود بذذذن محمذذذد بذذذن علذذذي بذذذن فذذذارس
الزركلذذذذذذذي الدماذذذذذذذقي(ت1391 :هذذذذذذذذ) ط /دار العلذذذذذذذم للماليذذذذذذذين الطبعذذذذذذذة
الخامسة عار (2112م).
 -13تذذذذات العذذذذروس مذذذذن جذذذذواهر القذذذذذاموس ألبذذذذي الفذذذذيض محمذذذذد بذذذذذن
محمذذذذذذد بذذذذذذن عبذذذذذذد الذذذذذذرزات الحسذذذذذذيني الملقذذذذذذ بمرتضذذذذذذذى الزبيذذذذذذد (ت:
1215ه) ط /دار الهداية تحقيت :مجموعة من المحققين.
 -14تذذذذاريخ التذذذذرا :العربذذذذي علذذذذوم القذذذذرآن والحذذذذدي :التذذذذدوين التذذذذاريخي
الفقذذذذذ ،العقاوذذذذذد للذذذذذدكتور /فذذذذذؤاد سذذذذذزكين ط /جامعذذذذذة اإلمذذذذذام محمذذذذذد بذذذذذن
سذذذذذذعود اإلسذذذذذذذالمية سذذذذذذذنة(1411ه 1991م) نقلذذذذذذ ،إلذذذذذذذى العربيذذذذذذذة :د/
محمذذذود فهمذذذي حجذذذاز راجعذذذ :،د /عرفذذذة مصذذذطفى د /سذذذعيد عبذذذد الذذذرحيم
عاد صنل الفهارس :د /عبد الفتاح محمد الحلو.
 -15تاريخ القرآن لتيودور نولدكة ط /مناورات الجمل.
 -11تذذذاريخ ب ذذذداد ألبذذذي بكذذذر حمذذذد بذذذن علذذذي بذذذن هابذذذت بذذذن حمذذذد بذذذن
مهذذذذذذذذد الخطيذذذذذذذذ الب ذذذذذذذذداد (ت413 :ه) ط /دار ال ذذذذذذذذر اإلسذذذذذذذذالمي-
بيذذذذذروت الطبعذذذذذة األولذذذذذى سذذذذذنة(1422ه 2112م) تحقيذذذذذت :د /باذذذذذار
عواد معرو .
 -17تحفذذذذة األحذذذذون باذذذذذرح جذذذذامل الترمذذذذذن ألبذذذذي العذذذذذال محمذذذذد عبذذذذذد
الرحمن بن عبد الرحيم المباركفور ط /دار الكت العلمية – بيروت.
 -13تذذذذذنكرة الحفذذذذذاخ لمحمذذذذذد بذذذذذن حمذذذذذد بذذذذذن عهمذذذذذان الذذذذذنهبي ط /دار
الكتذذذذذ العلميذذذذذة – بيذذذذذروت – لبنذذذذذان الطبعذذذذذة األولذذذذذى سذذذذذنة(1419هذذذذذذ
1993م) دراسة وتحقيت :زكريا عميرات.
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 -19ت ليذذذذذت التعليذذذذذت علذذذذذى صذذذذذحي البخذذذذذار ألبذذذذذي الفضذذذذذل حمذذذذذد بذذذذذن
علذذذي بذذذن محمذذذد بذذذن حمذذذد بذذذن حجذذذر العسذذذقالني(ت352 :هذذذذ) ط /المكتذذذ
اإلسذذذذذذذالمي دار عمذذذذذذذار – بيذذذذذذذروت عمذذذذذذذان – األردن الطبعذذذذذذذة األولذذذذذذذى
سنة( )1415تحقيت :سعيد عبد الرحمن موسى القزقي.
 -21تفسذذذذير الاذذذذعراو الخذذذذواطر للاذذذذيخ /محمذذذذد متذذذذولي الاذذذذعراو (ت:
1413ه) مطابل خبار اليوم.
 -21تفسذذذير القذذذرآن العخذذذيم ألبذذذي الفذذذدا إسذذذماعيل بذذذن عمذذذر بذذذن كهيذذذر
القراذذذذذذذذذذذذذذذذذذي الدماذذذذذذذذذذذذذذذذذذقي(ت774 :ه) ط /دار طيبذذذذذذذذذذذذذذذذذذة الطبعذذذذذذذذذذذذذذذذذذة
الهانية(1421ه 1999م) تحقيت :سامي بن محمد سالمة.
 -22تفسذذذذير القذذذذرآن العخذذذذيم ألبذذذذي محمذذذذد عبذذذذد الذذذذرحمن بذذذذن محمذذذذد بذذذذن
إدريذذذذذس بذذذذذن المنذذذذذنر التميمذذذذذي الحنخلذذذذذي الذذذذذراز ابذذذذذن بذذذذذي حذذذذذاتم(ت:
327ه) ط /مكتبذذذذة نذذذذزار مصذذذذطفى البذذذذاز  -المملكذذذذة العربيذذذذة السذذذذعودية
الطبعة الهالهة سنة(1419ه) تحقيت :سعد محمد الطي .
 -23التفسذذذذير والمفسذذذذرون للذذذذدكتور /محمذذذذد السذذذذيد حسذذذذين الذذذذنهبي(ت:
1393ه) ط /مكتبة وهبة القاهرة.
 -24تقريذذذذذذ التهذذذذذذني ألبذذذذذذي الفضذذذذذذل حمذذذذذذد بذذذذذذن علذذذذذذي بذذذذذذن حجذذذذذذر
العسذذذذذذذقالني الاذذذذذذذافعي(ت352 :ه) ط /دار الراذذذذذذذيد – سذذذذذذذوريا الطبعذذذذذذذة
األولى( )1931 1411تحقيت :محمد عوامة.
 -25تهذذذذذذني التهذذذذذذني ألبذذذذذذي الفضذذذذذذل حمذذذذذذد بذذذذذذن علذذذذذذي بذذذذذذن حجذذذذذذر
العسذذذذذذذذقالني(ت352 :ه) ط /دار الفكذذذذذذذذر  -بيذذذذذذذذروت الطبعذذذذذذذذة األولذذذذذذذذى
سنة(.)1934 1414
 -21تهذذذذني الل ذذذذة ألبذذذذذي منصذذذذور محمذذذذد بذذذذذن حمذذذذد األزهذذذذذر ط /دار
إحيذذذذا التذذذذرا :العربذذذذي – بيذذذذروت سذذذذنة(2111م) تحقيذذذذت :محمذذذذد عذذذذوض
مرع .
 -27تيسذذذير الكذذذريم الذذذرحمن فذذذي تفسذذذير كذذذالم المنذذذان لعبذذذد الذذذرحمن بذذذن
ناصذذذذذذذر بذذذذذذذن عبذذذذذذذد اهلل السذذذذذذذعد (ت1371 :ه) ط /مؤسسذذذذذذذة الرسذذذذذذذالة
الطبعذذذذذذة األولذذذذذذى(1421ه 2111م) تحقيذذذذذذت :عبذذذذذذد الذذذذذذرحمن بذذذذذذن معذذذذذذال
اللويحت.
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 -23الهقذذذذذذات ألبذذذذذذي حذذذذذذذاتم محمذذذذذذد بذذذذذذن حبذذذذذذذان بذذذذذذن حمذذذذذذد التميمذذذذذذذي
البسذذذذذذذتي(ت354 :ه) ط /دار الفكذذذذذذذر الطبعذذذذذذذة األولذذذذذذذى سذذذذذذذنة(1395
 )1975تحقيت :السيد ار الدين حمد.
 -29هذذذم اذذذتان دراسذذذة منهجيذذذة فذذذي مقارنذذذة األديذذذان لتسذذذتان الذذذدكتور/
محمذذذذذذذذذذذود عبذذذذذذذذذذذدالرزات الرضذذذذذذذذذذذواني ط /مكتبذذذذذذذذذذذة سلسذذذذذذذذذذذبيل الطبعذذذذذذذذذذذة
األولى(1429ه 2113م).
 -31جذذذذامل بيذذذذان العلذذذذم وفضذذذذل ،ألبذذذذي عمذذذذر يوسذذذذ بذذذذن عبذذذذد اهلل بذذذذن
محمذذذذذذد بذذذذذذن عبذذذذذذد البذذذذذذر بذذذذذذن عاصذذذذذذم النمذذذذذذر القرطبذذذذذذي(ت413 :ه) ط/
مؤسسذذذذذذذة الريذذذذذذذان  -دار ابذذذذذذذن حذذذذذذذزم الطبعذذذذذذذة األولذذذذذذذى سذذذذذذذنة(1424
 )2113دراسة وتحقيت :بو عبد الرحمن فواز حمد زمرلي.
 -31جذذذذامل البيذذذذان فذذذذي ت ويذذذذل القذذذذرآن ألبذذذذي جعفذذذذر محمذذذذد بذذذذن جريذذذذر
الطبذذذذذذر (ت311 :ه) ط /مؤسسذذذذذذة الرسذذذذذذالة الطبعذذذذذذة األولذذذذذذى(1421ه
2111م) تحقيت :حمد محمد ااكر.
 -32الجذذذذرح والتعذذذذديل ألبذذذذي محمذذذذد عبذذذذد الذذذذرحمن بذذذذن بذذذذي حذذذذاتم محمذذذذد
بذذذذذن إدريذذذذذس الذذذذذراز التميمذذذذذي ط /دار إحيذذذذذا التذذذذذرا :العربذذذذذي – بيذذذذذروت
الطبعة األولى سنة(.)1952 1271
 -33حليذذذذة األوليذذذذا وطبقذذذذات األصذذذذفيا ألبذذذذي نعذذذذيم حمذذذذد بذذذذن عبذذذذد اهلل
األصذذذذذذذذبهاني(ت431 :ه) ط /دار الكتذذذذذذذذا العربذذذذذذذذي – بيذذذذذذذذروت الطبعذذذذذذذذة
الرابعة سنة(.)1415
 -34دراسذذذذات فذذذذذي تميذذذذذز األمذذذذذة اإلسذذذذذالمية وموقذذذذذ المستاذذذذذرقين منذذذذذ،
لتسذذذذذذتان الذذذذذذدكتور /إسذذذذذذحات بذذذذذذن عبذذذذذذد اهلل السذذذذذذعد ط /وزارة األوقذذذذذذا
والاؤون اإلسالمية قطر الطبعة األولى سنة(1434ه 2113م).
 -35الذذذدر المنهذذذور فذذذي التفسذذذير بالمذذذ هور لعبذذذد الذذذرحمن بذذذن بذذذي بكذذذر
جالل الدين السيوطي(ت911 :ه) ط /دار الفكر – بيروت(.)1993
 -31ديذذذذذوان ابذذذذذن مقبذذذذذل ط /وزارة الهقافذذذذذة واإلراذذذذذاد بسذذذذذوريا دماذذذذذت
الطبعة األولى(1331ه) تحقيت :الدكتور عزة حسن.
 -37ديذذذذوان عنتذذذذرة بذذذذن اذذذذداد ط /المكتذذذذ اإلسذذذذالمي -دماذذذذت(1391
 )1971تحقيت :محمد سعيد مولو .
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 -33سلسذذذذذذذلة األحاديذذذذذذذ :الصذذذذذذذحيحة للاذذذذذذذيخ /محمذذذذذذذد ناصذذذذذذذر الذذذذذذذدين
األلباني ط /دار المعار الرياض  -المملكة العربية السعودية.
 -39سذذذنن بذذذي داود سذذذليمان بذذذن األاذذذع :بذذذن إسذذذحات بذذذن باذذذير بذذذن
سجسذذذذذذذتاني(ت275 :ه) ط /دار الرسذذذذذذذالة
اذذذذذذذداد بذذذذذذذن عمذذذذذذذرو األزد ال إ
العالميذذذذذذذذذذة الطبعذذذذذذذذذذة األولذذذذذذذذذذى(1431ه 2119م) تحقيذذذذذذذذذذت :اذذذذذذذذذذعي
األرناؤوط محمد كامل قرب بللي.
 -41سذذذنن الترمذذذن (الجامل الصذذذحي ) ألبذذذي عيسذذذى محمذذذد بذذذن عيسذذذى
بذذذذذن سذذذذذورة الترمذذذذذن (ت279 :ه) ط /اذذذذذركة مكتبذذذذذة ومطبعذذذذذة مصذذذذذطفى
البذذذذذذابي الحلبذذذذذذي  -مصذذذذذذر الطبعذذذذذذة الهانيذذذذذذة سذذذذذذنة(1395ه 1975م)
تحقيذذذت وتعليذذذت :حمذذذد محمذذذد اذذذاكر ومحمذذذد فذذذؤاد عبذذذد البذذذاقي هوابذذذراهيم
عطوة عوض.
 -41سذذذنن الذذذدارمي ألبذذذي محمذذذد عبذذذد اهلل بذذذن عبذذذد الذذذرحمن الذذذدارمي(ت:
255ه) ط /دار الكتذذذذذذذذذذذذا العربذذذذذذذذذذذذي – بيذذذذذذذذذذذذروت الطبعذذذذذذذذذذذذة األولذذذذذذذذذذذذى
سنة(1417ه) تحقيت :فواز حمد زمرلي خالد السبل العلمي.
 -42الصذذذذذذحاح تذذذذذذات الل ذذذذذذة وصذذذذذذحاح العربيذذذذذذة إلسذذذذذذماعيل بذذذذذذن حمذذذذذذاد
الجذذذذذوهر ط /دار العلذذذذذم للماليذذذذذين – بيذذذذذروت الطبعذذذذذة الرابعذذذذذة (1417ه
1937م) تحقيت :حمد عبد ال فور عطار.
 -43صذذذذذذحي البخار (الجذذذذذذامل الصذذذذذذحي المختصذذذذذذذر) ألبذذذذذذي عبذذذذذذد اهلل
محمذذذذد بذذذذن إسذذذذماعيل البخذذذذار الجعفذذذذي(ت251 :هذذذذذ) ط /دار ابذذذذن كهيذذذذر
اليمامة – بيروت الطبعة الهالهة تحقيت :د /مصطفى دي الب ا.
 -44صذذذذذذذحي مسذذذذذذذلم(الجامل الصذذذذذذذحي ) ألبذذذذذذذي الحسذذذذذذذين مسذذذذذذذلم بذذذذذذذن
الحجذذذذذات بذذذذذن مسذذذذذلم القاذذذذذير النيسذذذذذابور (ت211 :هذذذذذذ) ط /دار إحيذذذذذا
الترا :العربي – بيروت تحقيت :محمد فؤاد عبد الباقي.
 -45الطبقذذذات الكبذذذر ألبذذذي عبذذذد اهلل محمذذذد بذذذن سذذذعد بذذذن منيذذذل البصذذذر
الزهذذذذذذذر ط /دار صذذذذذذذادر – بيذذذذذذذروت الطبعذذذذذذذة األولذذذذذذذى سذذذذذذذنة(1913م)
تحقيت :إحسان عباس.
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 -41العقيذذذذدة والاذذذذريعة فذذذذي اإلسذذذذالم إليجنذذذذاس جولدتسذذذذيهر ط /المركذذذذز
القذذذذومي للترجمذذذذة سذذذذنة( )2113نقلذذذذ ،إلذذذذى العربيذذذذة وعلذذذذت عليذذذذ :،محمذذذذد
يوس موسى علي حسن عبد القادر عبد العزيز عبد الحت.
 -47العلذذذذل ومعرفذذذذة الرجذذذذال ألبذذذذي عبذذذذد اهلل حمذذذذد بذذذذن محمذذذذد بذذذذن حنبذذذذل
بذذذذن هذذذذالل بذذذذذن سذذذذد الاذذذذذيباني(ت241 :ه) ط /دار الخذذذذاني – الريذذذذذاض
الطبعذذذذذذة الهانيذذذذذذة سذذذذذذنة(1422هذذذذذذذ 2111م) تحقيذذذذذذت :وصذذذذذذي اهلل بذذذذذذن
محمد عباس.
 -43فذذذت البذذذار اذذذرح صذذذحي البخذذذار ألبذذذي الفضذذذل حمذذذد بذذذن علذذذذي
بذذذذذذذذذذذن حجذذذذذذذذذذذر العسذذذذذذذذذذذقالني الاذذذذذذذذذذذافعي ط /دار المعرفذذذذذذذذذذذة  -بيذذذذذذذذذذذروت
سنة(.)1379
 -49فصذذذذول فذذذذي صذذذذول التفسذذذذير للذذذذدكتور /مسذذذذاعد بذذذذن سذذذذليمان بذذذذن
ناصذذذذذذذر الطيذذذذذذذار ط /دار ابذذذذذذذن الجذذذذذذذوز الطبعذذذذذذذة الهانيذذذذذذذة (1423ه)
تقديم :د /محمد بن صال الفوزان.
 -51قصذذذذذص األنبيذذذذذا ألبذذذذذي الفذذذذذدا إسذذذذذماعيل بذذذذذن عمذذذذذر بذذذذذن كهيذذذذذر
القراذذذذذذذذذذذذي الدماذذذذذذذذذذذذقي(ت774 :ه) ط /دار ابذذذذذذذذذذذذن رجذذذذذذذذذذذذ الطبعذذذذذذذذذذذذة
األولى(1422ه 2112م).
 -51لسذذذذان العذذذذر ألبذذذذي الفضذذذذل محمذذذذد بذذذذن مكذذذذرم بذذذذن علذذذذى جمذذذذال
الذذذذذدين ابذذذذذن منخذذذذذور األنصذذذذذار الرويفعذذذذذى اإلفريقذذذذذى(ت711 :ه) ط /دار
صادر – بيروت الطبعة األولى.
 -52المباذذذذذذرون والمستاذذذذذذرقون فذذذذذذي مذذذذذذوقفهم مذذذذذذن اإلسذذذذذذالم لتسذذذذذذتان
الدكتور /محمد البهي(ت1412 :ه) ط /مطبعة األزهر.
 -53مجمذذذل الزواوذذذد ومنبذذذل الفواوذذذد ألبذذذي الحسذذذن نذذذور الذذذدين علذذذي بذذذن
بذذذذذذذذذي بكذذذذذذذذذر بذذذذذذذذذن سذذذذذذذذذليمان الهيهمذذذذذذذذذي(ت317 :هذذذذذذذذذذ) ط /دار الفكذذذذذذذذذر
بيروت(1412هذ).
 -54مختذذذذار الصذذذذحاح لمحمذذذذد بذذذذن بذذذذي بكذذذذر بذذذذن عبذذذذدالقادر الذذذذراز ط/
مكتبذذذذذذة لبنذذذذذذان نااذذذذذذرون – بيذذذذذذروت سذذذذذذنة(1415ه 1995م) تحقيذذذذذذت:
محمود خاطر.

666
 -55المذذذذدخل لدراسذذذذة القذذذذرآن الكذذذذريم للذذذذدكتور /محمذذذذد بذذذذن محمذذذذد بذذذذذن
سذذذذويلم بذذذذو اذذذذهبة(ت1413 :ه) ط /مكتبذذذذة السذذذذنة  -القذذذذاهرة الطبعذذذذة
الهانية سنة(1423هذ 2113م).
 -51مذذذذذذناه التفسذذذذذذير اإلسذذذذذذالمي إليجنذذذذذذاس جولدتسذذذذذذيهر ط /الهيوذذذذذذة
المصذذذذرية العامذذذذة للكتذذذذا ترجمذذذذة :عبذذذذد الحلذذذذيم النجذذذذار تقذذذذديم ودراسذذذذة:
محمد عوني عبد الرؤو .
 -57المسذذذتدرك علذذذى الصذذذحيحين ألبذذذي عبذذذد اهلل الحذذذاكم محمذذذد بذذذن عبذذذد
اهلل بذذذذذن محمذذذذذد بذذذذذن حمدويذذذذذ ،بذذذذذن نعذذذذذيم بذذذذذن الحكذذذذذم الضذذذذذبي الطهمذذذذذاني
النيسذذذذذابور المعذذذذذرو بذذذذذابن البيذذذذذل(ت415 :ه) ط /دار الكتذذذذذ العلميذذذذذة
– بيذذذذذروت الطبعذذذذذة :األولذذذذذى سذذذذذنة( )1991 1411تحقيذذذذذت :مصذذذذذطفى
عبد القادر عطا.
 -53المستاذذذذذذذذذرقون لنجيذذذذذذذذذ العقيقذذذذذذذذذي ط /دار المعذذذذذذذذذار الطبعذذذذذذذذذة
الخامسة(2111م).
 -59المستاذذذذذرقون فذذذذذي الميذذذذذزان ألبذذذذذي مجاهذذذذذد عبذذذذذد العزيذذذذذز بذذذذذن عبذذذذذد
الفتذذذذذاح بذذذذذن عبذذذذذد الذذذذذرحيم بذذذذذن المذذذذذال محمذذذذذد عخذذذذذيم القذذذذذارئ المذذذذذدني ط/
الجامعذذذذذذة اإلسذذذذذذالمية بالمدينذذذذذذة المنذذذذذذورة السذذذذذذنة السذذذذذذابعة العذذذذذذدد األول
رج (1394هذ) غسطس(1974م).
 -11المستاذذذذذذذرقون والسذذذذذذذنة لتسذذذذذذذتان الذذذذذذذدكتور سذذذذذذذعد المرصذذذذذذذفي ط/
مكتبة المنار اإلسالمية ومؤسسة الريان بيروت – لبنان.
 -11مسذذذند اإلمذذذام حمذذذد بذذذن حنبذذذل ألبذذذي عبذذذد اهلل حمذذذد بذذذن محمذذذد بذذذن
حنبذذذذل بذذذذن هذذذذالل بذذذذن سذذذذد الاذذذذيباني(ت241 :هذذذذذ) ط /مؤسسذذذذة الرسذذذذالة
الطبعذذذذة األولذذذذى سذذذذنة(1421هذذذذذ 2111م) تحقيذذذذت :اذذذذعي األرنذذذذاؤوط
عادل مراد وآخرون إا ار  :د /عبد اهلل بن عبد المحسن التركي.
 -12المصذذذذن ألبذذذذي بكذذذذر عبذذذذد الذذذذرزات بذذذذن همذذذذام بذذذذن نذذذذافل الحميذذذذر
اليمذذذذذذذذاني الصذذذذذذذذنعاني(ت211 :ه) ط /المكتذذذذذذذذ اإلسذذذذذذذذالمي – بيذذذذذذذذروت
الطبعة الهانية سنة( )1413تحقيت :حبي الرحمن األعخمي.
 -13المصذذذذن فذذذذي األحاديذذذذ :واآلهذذذذار ألبذذذذي بكذذذذر بذذذذن بذذذذي اذذذذيبة عبذذذذد
اهلل بذذذن محمذذذد بذذذن إبذذذراهيم بذذذن عهمذذذان بذذذن خواسذذذتي العبسذذذي(ت235 :ه)
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ط /مكتبذذذذذة الراذذذذذد – الريذذذذذاض الطبعذذذذذة األولذذذذذى( )1419تحقيذذذذذت :كمذذذذذال
يوس الحوت.
 -14المعجذذذذم الكبيذذذذر ألبذذذذي القاسذذذذم سذذذذليمان بذذذذن حمذذذذد بذذذذن يذذذذو بذذذذن
مطيذذذذر اللخمذذذذي الاذذذذامي الطبرانذذذذي(ت311 :هذذذذذ) ط /مكتبذذذذة ابذذذذن تيميذذذذة –
القاهرة الطبعة الهانية تحقيت :حمد بن عبد المجيد السلفي.
 -15معجذذذذذذم الل ذذذذذذة العربيذذذذذذة المعاصذذذذذذرة للذذذذذذدكتور /حمذذذذذذد مختذذذذذذار عبذذذذذذد
الحميذذذذذد عمذذذذذر(ت1424 :ه) بمسذذذذذاعدة فريذذذذذذت عمذذذذذل ط /عذذذذذالم الكتذذذذذذ
الطبعة األولى سنة(1429هذ 2113م).
 -11معجذذذذم مذذذذتن الل ذذذذة موسذذذذوعة ل ويذذذذة حديهذذذذة ألحمذذذذد رضا (عضذذذذو
المجمذذذذذذل العلمذذذذذذي العربذذذذذذي بدماذذذذذذت ط /دار مكتبذذذذذذة الحيذذذذذذاة – بيذذذذذذروت
سنة(1331 : 1377هذ).
 -17معجذذذم مقذذذاييس الل ذذذة ألبذذذي الحسذذذين حمذذذد بذذذن فذذذارس بذذذن زكريذذذا
ط /دار الفكر سنة(1399ه 1979م) تحقيت :عبد السالم هارون.
 -13مقدمذذذة ابذذذن الصذذذالح لعهمذذذان بذذذن الصذذذالح عبذذذدالرحمن بذذذن موسذذذى
بذذذذذن بذذذذذي النصذذذذذر الاذذذذذافعي(577ه143 :ه) ط /دار المعذذذذذار تحقيذذذذذت:
د /عاواذذذذذة عبذذذذذد الرحمن(بنذذذذذت الاذذذذذاطَ) سذذذذذتان الدراسذذذذذات العليذذذذذا كليذذذذذة
الاريعة بفاس جامعة القرووين.
 -19مقدمذذذذة فذذذذي صذذذذول التفسذذذذير لتقذذذذي الذذذذدين بذذذذي العبذذذذاس حمذذذذد بذذذذن
عبذذذذذذد الحلذذذذذذيم بذذذذذذن تيميذذذذذذة الحرانذذذذذذي(ت723 :ه) ط /دار مكتبذذذذذذة الحيذذذذذذاة
بيروت لبنان سنة(1491ه 1931م).
 -71مناهذذذذذل العرفذذذذذان فذذذذذي علذذذذذوم القذذذذذرآن للاذذذذذيخ /محمذذذذذد عبذذذذذد العخذذذذذيم
ُّ
الزرقذذذذذذاني(ت1317 :ه) ط /مطبعذذذذذذة عيسذذذذذذى البذذذذذذابي الحلبذذذذذذي واذذذذذذركاب
الطبعة الهالهة.
 -71موسذذذذوعة كاذذذذا اصذذذذطالحات الفنذذذذون والعلذذذذوم لمحمذذذذد بذذذذن علذذذذي
ابذذذذذذذن القاضذذذذذذذي محمذذذذذذذد حامذذذذذذذد بذذذذذذذن محمذذذذذذذد صذذذذذذذابر الفذذذذذذذاروقي الحنفذذذذذذذي
التهذذذذذذذانو (ت :بعذذذذذذذد 1153ه) ط /مكتبذذذذذذذة لبنذذذذذذذان نااذذذذذذذرون – بيذذذذذذذروت
الطبعذذذذذذة األولذذذذذذى سذذذذذذنة(1991م) تقذذذذذذديم هوااذذذذذذ ار ومراجعذذذذذذة :د /رفيذذذذذذت
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العجذذذذم تحقيذذذذت :د /علذذذذي دحذذذذروت نقذذذذل الذذذذنص الفارسذذذذي إلذذذذى العربيذذذذة :د/
عبد اهلل الخالد الترجمة األجنبية :د /جورت زيناني.
 -72موسذذذذذذوعة المستاذذذذذذرقين للذذذذذذدكتور /عبذذذذذذد الذذذذذذرحمن بذذذذذذدو ط /دار
العلم للماليين بيروت.
 -73ميذذذذذزان االعتذذذذذدال فذذذذذي نقذذذذذد الرجذذذذذال ألبذذذذذي عبذذذذذد اهلل اذذذذذمس الذذذذذدين
محمذذذذد بذذذذن حمذذذذد بذذذذن عهمذذذذان بذذذذن قايمذذذذاز الذذذذنهبي(ت743 :هذذذذذ) ط /دار
المعرفذذذذذة بيذذذذذروت لبنذذذذذان الطبعذذذذذة األولذذذذذى سذذذذذنة(1332هذذذذذذ 1913م)
تحقيت :علي محمد البجاو .
 -74الذذذذذوافي بالوفيذذذذذات لصذذذذذالح الذذذذذدين خليذذذذذل بذذذذذن يبذذذذذك بذذذذذن عبذذذذذد اهلل
الصذذذذذذذذذذذذذذذذذفد (ت714 :ه) ط /دار إحيذذذذذذذذذذذذذذذذذا التذذذذذذذذذذذذذذذذذرا - :بيذذذذذذذذذذذذذذذذذروت
سنة(1421ه 2111م) تحقيت :حمد األرناؤوط وتركي مصطفى.
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