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كتـسبته مـن الثقافـةافق ما تدين به وما تعيش األمم حياهتا السلوكية و
، والعرفان ، وتسري يف منهجها عىل ذلك اخلط الذي اسـتوحته مـن عقيـدهتا

.ُوختتلف النتائج باختالف املصادر التي تستقى منها الثقافة

لدهيا من الرصـيد الثقـايف املقـدار الـضخم الـذي الواألمة اإلسالمية 
لـسهوب ومـن وراء البحـار مفـاهيمحتتاج معه إىل أن تستورد مـن خلـف ا

ًجديدة وأفكارا دخيلة ، فإهنـا يف هـذا امليـدان إىل يومنـا هـذا وإىل املـستقبل

.القريب والبعيد ستظل مبعث النور الذي ال منقذ للبرشية سواه

 مـدى مـا- علـيهم مـن اهللا الرمحـة والرضـوان -ولقد أدرك أسـالفنا 
ه الرشيعة الطاهرة ، وجعلوا منومعارفهم من العظمة فخدموا هذلثقافتهم 

.علمهم وعملهم معامل هدى للسالكني ومنار خري للسائرين عىل الطريق

أبو جعفر حممد بن جرير: (  أولئك الكرام الربرة وجدنا اإلمام َّدُوإذا ع
مع أهل السبق يف هذا املجال ، كان طاقة ضخمة يف علوم متعـددة) الطربي 

الهلا من سـار عـىلظسة جتديدية تفيأ حتت ومعارف متنوعة ، وصاحب مدر
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.معامل طريقه ، وال زال العلامء ينعمون بتلك اخلريات إىل يومنا هذا

عىل أن تلك الثروة الطائلة ، والكنوز اجلبـارة مل يتكامـل بعـد حمـصوهلا
وإننا لفي هلف إىل ذلك اليوم الذي خترج فيه بقية تلك الكتب اخلالـدة فهـي

.عصارة عقل نري

حياة ابن جرير والدراسة الكاملة التي تربز لنا تلك الشخصية من مجيعو
جوانبها مل تظهر كذلك مستوفاة بجميع أطرافها وأبعادها ، نرجـو اهللا تعـاىل

.ًتيسري ذلك وأن نراه قريبا
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 عهـد حماولني حتديد أطوارها نجد أنعندما نستقرئ الدولة العباسية
شباهبا وقوهتا واتساع نفوذها وقمة جمدها يبدأ من عهد السفاح وينتهي بعـد

.موت الرشيد

ففي هذا العرص نرى الدولة املتامسكة والسري نحو األفضل ثقافة ومدنية
ًوتشجيعا للعلم والعلامء واشتغاال باملعارف وقياما عىل خدمة الـرشيعة مـع ً

ية شديدة لكل من حاد عن طريق الـسلفنقاء يف مفاهيم الثقافة وحماربة قو
ًالصالح علام وفكرا وسلوكا ً ً.

ثم تأيت مرحلة الركود والسري عىل حساب املايض مبتدئة من عهد األمني
.هـ٢٣٢حتى هناية عهد الواثق 

عىل أن هذا ال يعني أن الدولة العباسية يف هذه املرحلة قد انتهى عرصها

. وهي الدولة التي عاش يف زمنها الطربي وعليها يقع مفهوم احلالة السياسية)١(
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 .فولته األوىل يف هذا العرص الذهبي ، وقد عاش الطربي أيام ط

أما املرحلة الثالثة وهي مرحلة نفوذ األتراك وانقسام الوطن اإلسـالمي 
إىل دويالت متفرقة فيبدأ بعهد املتوكل إىل هناية الدولة العباسية وقـد عـاش 

 .الطربي يف هذا العرص 

ولكن هذا االنقسام مل يكن له أثر يسء عىل احلركة العلمية فلقد سـارت 
ًاة العلمية سريا حسنا ، وكان أصحاب اإلمـارات يكرمـون العلـامء بـل احلي ً

ويتنافسون يف إكرامهم مما دفع بعجلة العلم والبحـث إىل التقـدم يف مـسريته 
 .املباركة 

أن التحول االجتامعي : ( وهناك حقيقة هلا مساس بام نحن بصدده وهي 
 ) .أبطأ بكثري من التحول والتغري السيايس 

ً التي حدثت للدولة العباسية سياسيا مل يكن هلا ذلك األثـر فالتحوالت

 .اليسء الرسيع يف احلياة االجتامعية مما ساعد عىل مسرية العلم والتحصيل 

فقد نمت وخطـا العقـل اإلسـالمي : أما احلياة العلمية يف عهد الطربي 
خطوة جبارة يف جماالت التأليف والتـصنيف ، واسـتقرت دعـائم املـذاهب 

 .عة وصنفت الصحاح كلها ، ووصلت القراءات إىل مستقرها األرب

ًخطى وكذلك النحو والرصف والعروض واألدب كلها كلها قد سارت 
ًمباركة وقطعت شوطا كبريا أوصلها إىل استقرار آرائها ومذاهبها  ً. 
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ًالتي عاشها الطربي وما قبلها من السنني نـشاطا يف ولقد شهدت الفرتة 

انية واهلندية والفارسية ، وأفاضوا عليها من نور اإلسالم الرتمجة للكتب اليون
وأضافوا إليها ما وصلت إليه مداركهم املصقولة ووقفوا منها موقف الناقـد 

 .رمحه اهللا ) صاحبنا ( ولعل من أبرز من محل تلك الراية . اخلبري 

ولقد نضج الفكر اإلسالمي وسهل عىل ذوي اهلمم العالية ، والغايـات 
من أمثال الطربي أن جيد يف ميادين العلم والعلـامء مـا يـروى ذلـك السامية 

 .ذلك النهم العلمي املحمود الظمأ ، ويشبع 

ًأن الطربي عـاش يف أزهـى عـصور اإلسـالم تقـدما : وخالصة القول 

 يف عقـل حممـد رًوإنتاجا عىل مجيع املستويات الفكرية وكل أولئك كان له أثـ
ًالثالث اهلجري ، وظهر ذلك جليا يف مؤلفاته  من ثقافة القرن ابن جرير فنهل

ًوتفسريه إال أنه أضفى عليها توجيها أخذ بيدها إىل الطريق العلمـي الثابـت 

 .الدعائم 

ولقد كان من أبرز سامت ومآثر تلك احلركـة أن غـري كثـري مـن العلـامء 
م يف التآليف ، فجمعوا مواد العلوم املتفرقة يف جماميع واسعة منظمـة همنهج

ًوبة تبويبا حسنا وفصلوه تفصيال دقيقا ، ثم كـان نقـد هـذه املـواد ومتييـز مب ً ًً
الزيف منها من الصحيح ، ثم وضـع قواعـد وأصـول عامـة للعلـوم ، مـن 
استقراء اجلزئيات ، ثم وضع قواعد وأصـول عامـة للعلـوم ، مـن اسـتقراء 
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  اجلزئيــات ، ثــم ظهــور مؤلفــات مبتكــرة ، ورجــال جمتهــدين يف البحــوث
 .لمية  الع

وخاصـة بـني وقد شهد ابن جرير معارك اخلالفات العقائدية والنحوية 
املعتزلة وأهل السنة وبني البرصيني والكوفيني ، ويف عـرصه كـان عـىل رأس 

 .الكوفيني أمحد بن حييى بن ثعلب وعىل رأس البرصيني حممد بن يزيد املربد 

 يف أصول الفقه وعارص فتنة القول بخلق القرآن ، وقرأ ما كتبه الشافعي
وغريه ، وكذلك ما كتبه اجلاحظ وغريه يف البالغة والنقد ، ومما الشك فيه أن 
املحدثني هم أولو الشأن والسبق والدقة يف النقد ومقاييسه لتنظيم املرويـات 

  . البخاري ومسلم خري دليلنوما فعله اإلمامان اجلليال

 .ه العلمية كل أولئك كان له األثر العظيم يف تكوين شخصيت

                                         
  .٤٠١ - ٣٨٧ ص ٣٠تفسري الطربي ج:  انظر )١(
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وإىل جـده اتفـق املؤرخـون يف نـسبه ثـم . هو حممد بن جرير بـن يزيـد 
 .اختلفوا 

 هذا هو ابن كثري بن غالب وعـىل هـذا الـرأي » يزيد «: فمنهم من قال 
  .مجهرة املحققني من املؤرخني ، ومل يرتددوا يف هذا بل جزموا به

لد وحامل لواء هـذا القـول  هو ابن خا» يزيد «إن : ومجاعة منهم قالوا 
 . يف وفياته ومرجحه هو ابن خلكان

عىل أن ابن جرير نفسه رمحه اهللا ما كان يعني هبذا األمر ، إذ هـو ثـانوي 
 .يف نظره ، بل يف نظر احلق واحلقيقة 

                                         
   املطبعــة احلــسينية١٣٥ / ٢ دار املــأمون ، طبقــات الــشافعية ٤٠ / ١٨ معجــم األدبــاء )١(

 دار ٢٠٥ التفـسري واملفـرسون ص - مطبعـة الـسعادة ١٦٢ / ٢تـاريخ بغـداد .  بمرص 
 أنبـاء الـرواة - ٦٣٧ األنساب للسمعاين - ١٤٥ / ١١ البداية والنهاية -الكتب احلديثة 

٨٩ / ٣.  
  .٣١ - ٣٠ للدكتور احلويف - الطربي -أعالم العرب   

  .٢٣٤ مطبعة السعادة ، الفهرست ص ٣٣٢ / ٣ وفيات األعيان )٢(
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 فقـال لـه » حممد بن جرير «وملا سئل عن نسبه مل يزد عىل أن قال اسمي 
   أن أجابـه بجـواب فـصل ، ورد عليـه ببيـت زدنا فام كـان منـه إال: السائل 

 :رؤبة بن العجاج 

ـادعني ـرى فــ ـاج ذكــ   باســمي إذ األنــساب طالــت يكفنــي   قــد رفـــع العجـ
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ر عام أربع وعـرشين ومـائتني أو أوائـل عـام مخـس وعـرشين يف أواخ

 ولد حممد بن جرير ومل جيـزم » طربستان « من بالد » آمل «ومائتني ويف قرية 

ؤرخني بتحديد زمن والدته بغري ما ذكرنا عىل حد علمنا والسبب أحد من امل

يف ذلك هو ما ذكره أبو جعفر نفسه يف جوابـه عـىل سـؤال توجـه إليـه مـن 

كـان أهـل :  فقـال  مولدهتالميذه القايض بن كامل عن سبب الشك يف سنة

 .بالدنا يؤرخون باألحداث دون السنني 

. نشأت سألت عن ذلك احلادث فأرخ مولدي بحادث كان بالبلد ، فلام 

فاختلف املخربون ، قال بعضهم كـان ذلـك يف آ خـر سـنة أربـع وعـرشين 

 . ومائتني وقال آخرون بل كان ذلك يف أول سنة مخس وعـرشين ومـائتني

                                         
 ، مطبعـة ١٠٢ / ٥ لبنـان امليـزان - ، املطبعة احلسينية بمرص ١٣٥ / ٢عية  طبقات الشاف)١(

 .دائرة املعارف النظامية حيدر أباد 
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. والقول الراجح أنه ولد بآمل من مقاطعة طربستان 

 

*          *          * 

                                         
 آلة من آالت احلرب التي اشـتهرت بـصنعها » طرب «ة مؤلفة من مقطعني مكل:  طربستان )١(

 ٩٦٣د يشبه الفـأس الرائـ ومعناها أرض والطرب نوع من السالح » ستان «تلك املنطقة ، 
ذات شـجر ًوقيل سميت ببالد األطبـار ألهنـا ملـا فتحـت وابتـدئ ببنائهـا كانـت أرضـا 

ذا الطرب الذي يقطع به الشجر فسمي املوضـع ؤهم هبفالتمسوا ما يقطعون به الشجر فجا
 .به واهللا أعلم 
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حتى تنتقل إىل الدار اآلخرة عند رهبا متنعمة تطول حياة بعض املسلمني 

 .بنعيم اخللود 

ومن أولئك الذين توارث أجسادهم وكتـب البقـاء لـرتاثهم حممـد بـن 
  جرير فرمحه اهللا وجزاه عن خدمة كتابه خـري مـا جـازى بـه الـصاحلني مـن 

 .عباده 

 ودفن يـوم ٣١٠ - ١٠ - ٢٦فقد أسلم نفسه لربه يوم السبت آخر هنار 
الغداة يف داره برحبة يعقوب ببغـداد وكـان ذلـك يف عـرص اخلليفـة األحد ب

 .املقتدر باهللا 

وما قيل من أنه مات بمرص يف القرافة الصغرى عند سفح املقطـم لـيس 
 .بصحيح 

هــ لـيس بـصحيح ، ٣١٦ أو ٣١١وكذلك ما قيل من أنـه مـات عـام 
 ًوهكذا توارى جسده وبقي علمه خالـدا ينهـل مـن ينابيعـه طـالب العلـم

  .واملعرفة

                                         
 ١٦٦ / ٢ ، تـاريخ بغـداد ٤٨ - ٤٠ / ١٨ معجـم األدبـاء - ٣٣٢ / ٣ وفيات األعيان )١(

  .١٣٨ / ٢شافعية طبقات ال
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 :ولقد رثاه بعد موته خلق كثري كان منهم أبو سعيد بن األعرايب بقوله 

ـــل ـــب جلي ـــع وخط ـــدث مفظ ـه اصـــطبار الـــصبور   ح   دق عـــن مثلــ
ـا ـــ ــــوم أمجــــع مل ـاعي العل ـــ ـام ن ـر   قـــ ـاعي حممــــد بــــن جريـــ ـام نـــ   قـــ
ـرات ـــ ـا زاه ـــ ــــم هل ــــوت أنج ـــــدثور   فه ـــــومها بال ـات رس ــــ   مؤذن

 :إىل أن قال 

ـر مـــضيت ـا جعفــ ـا أبــ ـــــشمري   ً محيـــدايــ ـــــد والت ـــــري وان يف اجل   غ
ـــ ـادك موف ــ ـــىل اجته ـر ع ــ ـــني أج ـــــ   وب ـعى إىل التق ــــ ـــــشكورىٍر وس    م

 : بأبيات جيدة منها » ابن دريد «ورثاه 

ـا ـــ ـر اهللا تعقيب ـــ ــــستطيع ألم ــــن ت ـا   ل ــشعر احلوبـ ــصرب أو فاست ـتنجد ال   فاسـ
ـر والعلــم فاصــطحبا ـاحبا إذ ذاك مــصحوبا   أودى أبــو جعفـ   ًأعظــم بــذا صـ

ذا يدل بال شك عىل عظم املصاب الذي حل هبم بعـد موتـه إذ أهنـم وه
ًملثله من املحتاجني ولفضله من العارفني ، رمحهـم اهللا مجيعـا ومجعنـا هبـم يف 

 .مستقر رمحته إنه سميع جميب 
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  ظهرت سامت النبوغ الفكري واملدارك القويـة ، والقـدرات النـادرة يف 
و حدث ، إذ حفظ القرآن وعمره سبع سنني ، وصىل بالناس وهـو  وه» ابن جرير «

  .ابن ثامن سنني ، وكتب احلديث وهو مل يتجاوز بعد العارشة

جـد ومثـابرة بتنميتهـا بأدرك األب يف ابنه تلك امللكات القوية فـسارع 
والعمل يف سبيل االستفادة واإلفادة منها ، فأكمل تعليمـه ، وزاد يف حرصـه 

 ومعـه خمـالة ملسو هيلع هللا ىلصآه يف املنام من أن ولده جالس بني يدي رسول اهللا عليه ما ر
قـصها عـىل  ، وكـان أن ملسو هيلع هللا ىلصباألحجار وهو يرمي بني يـدي الرسـول مملوءة 

ًاملعرب فبرشه بخري وأخربه أن ابنه يرجى أن يكون عاملا مدافعا عن سنة رسول  ً

  .ملسو هيلع هللا ىلصاهللا 

                                         
  .٤٩ / ١٨معجم األدباء : انظر  )١(
  .٥٠ - ٤٩ / ١٨ معجم األدباء )٢(
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فزادت مـن توثبـه ومل يطل حبس هذه الرؤيا عن االبن إذ أخربه هبا أبوه 
ونشاطه ، وكان هلا من األثر عىل االبـن املقبـل عـىل العلـم الـيشء الكثـري ، 
فاجتمع له ركنا التحصيل والتعلم ومها االستعداد الفطري ، وتيرس العامـل 

 .الكسبي مع توفيق اهللا وعونه فهو دعامة كل يشء 
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ًصـغريا كـام مـر ذكـره آنفـا  وحفظ القـرآن » آمل «نشأ الطربي يف بلدة  ّ
 الديار ما كان فيها مـن العلـوم ثـم هناك وأخذ يف تلكوتلقى مبادئ العلوم 

 محيد الـرازي نليلتقى فيها باإلمام املحدث حممد ب... يمم وجهه نحو الري 
ً الطربي من منهل السنة الطاهرة شيئا ليس بالقليـل فقـد وعىل يد اإلمام عيل

ومـع . ً ألف حديث مع دراسة التفسري أيضا عليـه أخذ عنه ما يزيد عن مائة
ًهذا فقد كان مواظبا عىل دراسة فقه أهل العراق عىل يد الـشيخ أيب مقاتـل ، 

وأما التاريخ وعلم السري فقد أخذه عىل يد الشيخ حممد بـن أمحـد الـدواليب 
ًإليه فيها ثـم يعـود مـع زمالئـه مـرسعا وكان يف قرية من قرى الري يذهب 

  .س اإلمام حممد بن محيدليدرك جمل

وبعد أن تذوق حالوة العلم وطالوة العرفان ، تاقـت نفـسه العاليـة إىل 
التزود ، فنهم العلامء للعلم حيدوه ، وقوة عزيمته تدفعه إىل اكتساب املزيـد ، 

 .فكانت رحلته الطويلة املباركة 

                                         
 .سوف أخترص يف أسامء مشائخه لكوين أفردت هلم فصال مستقال  )١(
  .٣٤ الطربي اجلويف - ، األعالم ٥٠ - ٤٩ / ١٨معجم األدباء  )٢(

www.almoslih.net



  
 

 - ١٨ -

وحيمل قول صاحب مفتاح الـسعادة عـىل رحلتـه إىل األمـاكن البعيـدة 
العراق حيث أبت مهته العالية إال أن تواصل السري يف الطريق الـذي أدرك ك

 .أبعاد معامله 

فاجته صوب بغداد وكانت نفسه حتدثه بأنه سوف يلتقي باإلمام أمحد ابن 
قلت إليه انتقال اإلمام أمحد إىل جـوار ربـه وبمـوت نولكن األنباء ... حنبل 

 .أمحد ذبلت آمال الوصول إىل بغداد 

اقوت يف معجمه فإنه يقول إن أبا جعفر وصل إليهـا ولكنـه خـرج أما ي
منها ولعل الصحيح أنه مل يدخلها ولكنه حول وجهه شطر البـرصة ومل يـثن 
عزيمته اجلبارة موت اإلمام أمحد بل سار يف طريـق حتفـه الرمحـه وتـضع لـه 

 .املالئكة أجنحتها ريض بام يضع 

كان مـنهم حممـد بـن عبـد وسمع من بعض علامء البرصة اليشء الكثري 
  .األعىل الضامين ، وأبو األشعث ، وبندار ، وحممد بن املعىل

 .وانتقل بعدها إىل واسط فسمع من شيوخها 

ثم انتقل إىل الكوفة وفيها التقى بإمام السنة أيب كريب حممد بـن العـالء 
 اهلمداين ، وإسامعيل بن موسى وهناد الرسي ، وأخذ عن اجلميع احلديث كام

                                         
  .٥١ - ٥٠ / ١٨معجم األدباء  )١(
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  .أخذ القراءات عىل الشيخ سليامن الطلحي

وعمـق الـذكاء ولقد أدرك أبو كريب ما عند الطربي من ملكـة احلفـظ 
 . فقر به منه ومكنه من حديثه ملسو هيلع هللا ىلصواحلرص عىل حديث املصطفى 

ًيقول الطربي يف هذا املجال عن نفسه إنني سمعت من أيب كريب نحـوا 

  .من مائة ألف حديث

عسى أن جيد فيها ما يـروى ... ًة متوجها نحو بغداد ودع الطربي الكوف
وهبا التقى بالشيخ أمحد بن يوسف التغلبي وقرأ عليه قراءات ... بعض ظمأه 

القرآن الكريم وتلقى فقه الشافعية عن احلسن بن حممد بن الصباح الزعفراين 
  .وكذلك عن الشيخ أيب سعيبد األصطخري وغريمها

كة عزم عىل أن يتوجه إىل مرص فإنه ما زال يـسمع وبعد هذه اجلولة املبار
عنها وهو يف بالد املرشق اليشء الكثري مع أنه ذلك الرجل الذي أوقف نفسه 

                                         
 عبد الرمحن بن حداد الطلحي القـرآن الكـريم روايـة وهـي إحـدى أخذ عن سليامن بن )١(

الطريقتني لرواية القرآن الكريم عند أيب جعفر هـذه واحـدة ، فقـد أخـذها عـن سـليامن 
الطلحي عن خالد عن سليم بن عيسى عن محزة والثانية سـأذكرها يف موضـعها إن شـاء 

  .١٧ - ١٦ص  / ١٨انظر حتقيق هذا التعليق يف املعجم .  اهللا
  .٣٦ - الطربي اجلويف -األعالم  )٢(
  .٥٣ / ١٨معجم األدباء  )٣(
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فتوجه صوهبا ، ويف طريقه مـر .... ووقته وجهده يف سبيل العلم والتحصيل 
ًبالشام فأقام هبا أياما اتصل فيها بمقرئ الشاميني الشيخ العباس بـن الوليـد 

  .ريوين فأخذ عنه القرآن بقراءة الشامينيالب

ثم توجه إىل مرص ووصل إليها سنة ثـالث ومخـسني ومـائتني يف أوائـل 
 .عهد أمحد بن طولون 

فلام لقيه أبو احلـسن عـيل بـن رساج املـرصي فـتش يف جعبتـه العلميـة 
ًفوجدها قد ملئت علام ، وعمقـا وسـعة إطـالع ومعرفـة ، فظهـرت شـهرة  ً

 .ية وأخذ ابن رساج عن الطربي شعر الطرماح بن حكيم الطربي العلم

وفيها التقى بالشيخ الربيع بن سليامن بن داود اجليزي أيب حممـد األزدي 
فأخذ عنه فقه الشافعية ، وأخذ فقه مالك عىل تالميذ بن وهب وأخذ الرواية 
الثانية للقرآن عن يونس بن عبد األعىل الصديف عن عيل بن كنية عـن سـليم 

 .زة ، وهذه هي الطريق الثانية لروايته للقرآن عن مح

قال أبو بكر بن كامل وكان عنده رواية ورش أخذها عن يونس بن عبد 
  .األعىل عن ورش

                                         
  .١٠٧ طبقات القراء ص )١(
  .١٧ - ١٦ / ١٨ معجم األدباء )٢(
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ثم ترك مرص وعاد إىل بغداد عودة العامل العامل ومكـث فيهـا مـدة ثـم 
غادرها إىل مسقط رأسه وديار آبائه ولكن حنينـه إىل ديـار العلـم وحلقـات 

 .ًدرس كان أشد فغادر موطنه متوجها إىل بغداد ال

هـ توجـه صـوب طربسـتان ومكـث فيهـا ماشـاء اهللا أن ٢٩٠ويف عام 
يمكث ثم توجه إىل بغداد فألقى فيها عصا الرتحال ، وهبا أقـام حتـى وافتـه 

 .هـ فعليه من اهللا الرمحة والرضوان٣١٠منيته عام 
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 .هـ ٢٥٣ أمحد بن املقدام بن سليامن بن األشعث العجيل املتوىف سنة -١

 .هـ ٢٤٣ ت  أمحد بن منيع البغوي أبو جعفر صاحب املسند-٢

 .هـ ٢٥٤ إسحاق املروزي نزيل بغداد احلافظ ت -٣

 .هـ ٢٤٥و حممد ت  إسامعيل بن موسى الفزاري أب-٤

 .هـ ٢٤٥ برش بن معاذ العقدي أبو سهل البرصي الرضير ت -٥

 . عبيد اهللا بن إسامعيل اهلباري -٦

 .هـ ٢٦٤ عبيد اهللا بن عبد الكريم بن مروخ املخزومي ت -٧

 عيل بن رساج املرصي أحـد شـيوخ العلـم واألدب يف مـرص عنـد -٨
 .له دخول الطربي إليها وقد امتحن الطربي وعرف فض

 .هـ ٢٤٠ عمران بن موسى الليثي البرصي القزاز ت -٩

                                         
 يف مواضـع - الطـربي للحـويف -ط حلبي ، األعالم ٤٠١ - ٣٩٨ / ٣٠ تفسري الطربي )١(

 .متفرقة 
 ) .املتوىف عام كذا ( أعني .  ت )٢(
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   س عمرو بن عيل بن بحـر بـن كنيـز أبـو حفـص الـصرييف الفـال-١٠
  .هـ٢٤٩ت 

 . املعيل بن إبراهيم األبيل -١١

 حممد بن بشار العيدي أبو بكر البرصي أحد أوعية العلـم والـسنة -١٢
 .هـ ٢٥٢ت 

 .هـ ٢٤٨ أبو عبد اهللا الرازي ت  حممد بن محيد بن حيان التميمي-١٣

وبلغ ما أخذه عنه الطربي من احلـديث مائـة ألـف حـديث إىل جانـب 
 .التفسري 

 . حممد بن عبد األعىل الصنعاين -١٤

 حممد بن العالء بن كريب اهلمداين أبـو كريـب شـيخ اجلامعـة ت -١٥
 .وبلغ ما أخذ عنه الطربي مائة ألف حديث  .هـ ٢٤٨

 .هـ ٢٤٤لك ابن أيب الشوارب ت  حممد بن عبد امل-١٦

 .هـ ٢٥٢ حممد بن املثني الزمن البرصي احلافظ ت -١٧

 .هـ ٢٥٣ هناد الرسي الداري احلافظ ت -١٨

                                         
 .هـ ١٣٧٥ ط حيدر آباد ٤٨٧ ص ٢فاظ جـ تذكرة احل )١(
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 . حممد بن املعيل اهلمداين اليامي نزيل الري -١٩

 يعقوب بن إبراهيم بن كثري الدروقي احلافظ صـاحب املـسند ت -٢٠
 .هـ ٢٥٢

 .هـ ٢٤٣اع ت  أبو مهام الوليد بن شج-٢١

ــشهورين -٢٢ ــالم امل ــد األع ــصديف أح ــىل ال ــد األع ــن عب ــونس ب    ي
 .هـ ٢٦٤ت 
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 احلسن بن حممد بن الصباح الزعفـراين أبـو عـيل البغـدادي املتـوىف -١
 .هـ أخذ عنه فقه الشافعي ببغداد ٢٦٠

ـ أخذ عنه فقه الشافعي بمرص ٢٥٦ الربيع بن سليامن األزدي ت - ٢  .ه

د بــن عــيل األصــبهاين الظــاهري صــاحب املــذهب الظــاهري  داو-٣
  أخـذ عنـه الطـربي ) هــ ٢٧٠هــ املتـوىف عـام ٢٠٢( املعروف املولود عام 

 .مذهبه 

بنـو عبـد اهللا بـن عبـد احلكـيم ، لقـيهم وحممد وعبد الرمحن  سعد -٤
 .الطربي يف مرص وأخذ عنهم مذهب مالك 

 . أبو مقاتل أخذ عنه فقه احلنفية يف الري -٥

 أمحد بن حييى ثعلب إمـام نحـاة :ومن شيوخه يف النحو واألدب واللغة 
وقد شهد ثعلـب أليب جعفـر بـالتربيز يف  ) ٢٩١ - ٢٠٠( الكوفة يف عرصه 

 .لنحو الكويف ا
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 - عليـه مـن اهللا الرمحـة والرضـوان -لقد كان حممد بن جرير الطـربي 

 .ليته الكبرية دائرة معارف القرن الثالث اهلجري يمثل بعق

وضـخامة . إذا كان عىل جانب كبري من توقـد الفكـر وسـعة اإلطـالع 
ًالثروة من الرصيد العلمي ، حديثا وفقها ولغة ورياضـة وطبـا ، وكـل علـم  ً ً

 .فله منه حظ وافر ونصيب ال بأس به وجد يف زمنه 

 ...ًظهرت عليه بشائر الذكاء صغريا 

 ...ب العلم عمره وما ملكت يده ووه

 .ومع هذا كله كان شديد الكلف دائم الظمأ إىل الثقافة واملعرفة 

وصورة واحدة من صور كثرية كانت حتدث له سوف وأوردها لنعـرف 
 .من خالهلا تلك العقلية الكبرية التي حباه اهللا هبا 

 :ّقال عن نفسه مرة 

 ، ومل أكـن نـشطت لـه ًجاءين يوما رجل فسألتي عن يشء من العروض
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قبل ذلك ، فقلت له إذا جاء الغد فتعال إيل ، وطلبت من صديق يل العروض 
للخليل بـن أمحـد فجـاء بـه فنظـرت فيـه ليلتـي ، فأمـسيت غـري عـرويض 

 .أهـ ... ًوأصبحت عروضيا ، 

ًعلم كامل أعني فحول األدباء تعلمه ، وأسهر كثـريا مـن طالبـه حتـى 

 يف  بعون اهللا أن يلم به وأن يستويف أطرافـه كلهـايدركوه ، استطاع الطربي ،
... ليلة واحدة ، وقصة تعلم األصمعي للعروض مع ذكائه وفطنته معروفـة 

  .والضد يظهر حسنه الضد

) احلنفيـة ( وأما علم الفقه فقد تلقى مبادئه وبخاصة فقه أهـل العـراق 
علـامء الفقـه وبخاصـة عىل أيب مقاتل يف بلدة الري ، ثم ملا كتب اهللا له لقـاء 

علامء فقه الشافعية تروى فيه ، وتعمق يف أصول الفقـه وفروقـه ، ومل يقتـرص 
مجيعه إال أنـه كـان يف أول أمـره عىل مذهب دون آخر بل درس فقه اإلسالم 

يقلد مذهب الشافعي ، ولعل أقرب صورة توضح لنا هذه الظاهرة ؛ ظـاهرة 
  .-! الفقهاء  كتابه اختالف -معرفته بالفقه اإلسالمي 

مـن أولئـك الرجـال الـذين ال  وهـو وريب - علم مـن نفـسه ولكنه ملا
 إنه ملا علم من نفسه أنه بلغ رتبة االجتهاد وشـهد : أقول-خيادعون أنفسهم 

                                         
  .٧١ ، وأعالم العرب الطربي للحويف ص ٥٦ / ١٨انظر معجم األدباء  )١(
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له أقرانه من فحول العلامء بالسبق والتربيز تفرد بمسائل حفظت عنه وأصبح 
وقد انقطع .  )رورية احل( صاحب مذهب مستقل ، له عليه أتباع يقال هلم 

ال فهـو مـن املـذاهب ذكر هذا املـذهب ألنـه مل يعـد لـه أتبـاع ومقلـدون وإ
اإلسالمية املعروفة ، من أتباعـه عـىل مذهبـه أبـو الفـرج املعـايف بـن زكريـا 

 ومـن كتبـه التـي ألفهـا عـىل مـا أداه إليـه النهرواين املعروف بابن طـرارة
 وإنام أداه إليـه اجتهـاده حكمـه »سالم  أحكام رشائع اإل«اجتهاده كتاب 

 . بإمامي هدى بالكفر عىل من قال إن أبا بكر وعمر ليسا

 مستقل عرف عنه ملـا وجـد وقد أرشنا إىل أنه صاحب مذهبوجيدر بنا 
 عـىل  أن نشري إىل تلك احلادثة التـي تـدل داللـة واضـحة-يف نفسه الكفاية 

فقد طلب منه اخلليفة املكتفـي  . صدق دعوى عمقه وسعة إطالعه رمحه اهللا
ًأن يؤلف له كتابا يف الوقف جممعا عليه بني سائر املذاهب وليس فيـه مـسألة  ً

فيها خالف ففعل الطربي ذلك وقدمه للخليفة كام طلب وهذا خـري شـاهد 

                                         
  .٧١٢ ص ٢تذكرة احلفاظ للذهبي ج )١(

 . ط دار الكتب احلديثة ٢٠٦التفسري واملفرسون   
  .٢٠٦ / ١مفتاح السعادة  )٢(
  .١٣٧ / ٢طبقات الشافعية الكربى  )٣(
 .حيدر أباد /  ط دائرة املعراف النظامية ١٠١ / ٥ امليزانلسان  )٤(
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 ذلك فضل اهللا يؤتيه من يشاء واهللا -عىل إملام الطربي بسائر الفقه اإلسالمي 
 . ذو الفضل العظيم

ًوأما احلديث ، والتفسري ، والقراءات ؛ فيكفينا شـاهدا عـىل نبوغـه مـا 

 .أورده يف تفرسه من التحقيق املتقن الذي مجع فيه بني الرواية والدراية 

فقد أورد القراءات وختري لنفسه منها قراءة ، وال غرو فلـه يف القـراءات 
ألهوازي يف كتابـه كتاب مستقل ، وهذا ما يرويه لنا أبو عيل احلسن بن عىل ا

ًألف الطربي يف القراءات كتابا جليال كبـريا رأيتـه يف ثامنيـة : ( اإلقناع يقول  ًً
ًعرش جملدا بخطوط كبار وذكر فيـه مجيـع القـراءات مـن املـشهور والـشاذ ، 

  .وعلل لذلك ورشحه واختار منها قراءة مل خيرج فيها عن املشهور

ديث والتفسري والفقـه وال غرابـة وكان عىل جانب كبري من املعرفة باحل
 .فهي زاده وهي التي يميس ويصبح عليها وهلا 

ًا إلينـا الـسنني وكـذلك يوإن حديث تالميذه عنه ال يزال جيلجل متخط
  .م عرفوا فضلهالعلامء األفاضل الذين من بعده

ًكـان عاملـا بالـسنن ( قال اخلطيب وهو ما نقله عنه ابن كثـري يف تارخيـه 

                                         
 . ط حيدر آباد ٧١١ / ٢ تذكرة احلفاظ للذهبي )١(
  .٤٥ / ١٨ معجم األدباء )٢(
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  .)ها وسقيمها وناسخها ومنسوخها وطرقها وصحيح

ًإنه كان إماما يف احلديث والتفسري يكفينا ما نراه يف : ( وقال ابن خلكان 

  . أديم األرضبأنه أعلم من عىل:  له ابن خزيمه وشهد) تفسريه 

وكذلك قال السيوطي وقال عنه تلميذه أبو حممد عبد العزيز بـن حممـد 
الفضل والعلم والذكاء واحلفظ عىل ماال جيهلـه كان أبو جعفر من ( الطربي 

 اإلسالم ما ال نعلمـه اجتمـع ألحـد مـن هـذه أحد عرفه ألنه مجع من علوم
 .األمة وال ظهر من كتب املؤلفني ما انترش له 

                                         
  .١٦٤ / ٢ تاريخ بغداد )١(
  .١٣٧ / ٢ طبقات الشافعية )٢(
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م أبو جعفر يف أخالقه وسلوكه عىل مستوى ما عنـده مـن لقد كان اإلما
ً حسيبه وال نزكي عىل اهللا أحدا ، وال نقـول إال مـا العلم نحسبه كذلك واهللا

يرىض ربنا ، وكتب التاريخ والسري حتكي حياته ، وتـصور واقعـه بأنـه عـامل 
عامل ، كان يرسم للناس معامل اهلدى بقيله وسريته وأخالقه التي طبعت عىل 

 .نور من العلم الرباين املقدس 

ولئـك الرجـال الـذي ربـى أوهذه واحدة من صـور عظمـة اإلسـالم 
 .وصنعهم اهللا عىل هديه ونوره 

ًومتى ما متثل اإلسالم يف واقع الشخصية سـلوكا واعتقـادا فـإن سـبيل  ً
ًالعزة والرفعة يكون ميسورا وسهال  ً. 

ولعلنا فيام سنكتبه إن شاء اهللا عن صفاته نستطيع أن نبني بعض جوانب 
 .من معامل شخصيته 

، وألهنا شخصية فالن بل تلك أقول نحن ال نقدس الشخصيات لذاهتا 
ًاملحامد التي جتعل من صاحبها عاملا هيدي بنور اهللا وهديه ويدعو إىل سبيل الرشـاد 

 .فيصلح ويصلح ، وتلك هي التي تستحق كل أنواع الثناء واإلكبار 

*          *          * 
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ـا ـــــــــــ ـادا فطن ـــــــــــ ـا   ًإن هللا عب ـــ ـافوا الفتن ـــ ــــدنيا وخ ــــوا ال   طلق
ـــــ ـا مل ـروا فيهــــ ــــ ـا   ا علمـــــوانظ ــــ ـــــي وطن ـــــست حل ـا لي ــــ   أهن

ـة واختـــــــذوا ـا جلــــــ ـفنا   جعلوهــــــ ـــ ـا س ـــ ــــامل فيه ـالح األع ـــ   ص
فإذا كان التاريخ قد حفظ لنا سرية رجال خدمتهم الدنيا ، وانرصفوا عن 
ًمظاهرها الرباقة ، التي حيسبها الظمآن ماء حتى إذا جاءه مل جيده شيئا ووجد  ً

 .النهاية املؤملة 

نه قد كتـب يف سـجل اخلالـدين الـذين اتـصفوا إإذا كان األمر كذلك ف
 .بالصفات احلميدة ومنهم أبو جعفر الطربي 

ًفقد تربى يف بيت زهد وورع ، وحفظ كتاب اهللا صـغريا ، وحفظـه ربـه 

فإن من عباد اهللا الصاحلني من يصنعه اهللا عىل عينـه ليكونـوا للعبـاد نـرباس 
 . ومنار طريق هيدي إىل احلق والفضيلة ىهد

ًلطربي عمره مستمسكا بدينه ، عامال برشيعته عامال هلا ، جيعـل عاش ا ً

ً أنيسا له يف وحشته ، وكان حسن القراءة ملـا ملسو هيلع هللا ىلصمن كتاب اهللا وكالم رسوله 

يا أبـا عـيل مـا : سمعه أبو بكر بن جماهد التفت إىل أيب عيل الطومايل فقال له 
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  .ًظننت أن اهللا خلق برشا حيسن أن يقرأ هذه القراءة

ًوصفه كثري من تالميذه ومن خري رجاله بأنه كـان زاهـدا عازفـا عـن و ً

ًالدنيا ، مرتفعا عن التامسها ، خاشعا أمينا تقيا ما سمعه أحـد حلـف بـاهللا ً ً ً 
ًوقد عاش حياته عزبا عفيفا حصورا ال يعرف النساء ً ً.  

 .ولذلك أثمر تلك الربكات احلسان ... العلم مهه ، وطلبه غايته 

                                         
  .١٣٧ / ٢ ، طبقات الشافعية ١٦٤ / ٢تاريخ بغداد  )١(
  .٤٩ -لحويف  الطربي ل-األعالم  )٢(
  .١٠٢ / ٥لسان امليزان  )٣(
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ـقيقي ــــ ـــــم ش ـــــرست مل يعل ـتغنى فيـــــستعفى صـــــديقي   إذا أع   وأســــ
ـاء وجهــــي ـافظ يل مـــ ـائي حـــ ـــــي   حيـــ ـالبتي رفيق ــــ ـــــي يف مط   ورفق
ـــي ـــذل وجه ـــمحت بب ـــو أين س ـــق   ول ـهل الطري ــ ـــى س ـــت إىل الغن   لكن

 ...وهذه حكمته ...  هو منطق الطربي هذا

 .أنفة وشمم ، وعزة نفس وإباء 

 بأن يذهب ليطلب حاجته من أحد ، وهو جيوع فال تسمح له نفسه األبية
قاضيها لو فعل ، ولكنه عاد إىل كم ثوبه فقطعه وباعه ، وأكل بثمنـه مـا سـد 

  .ًرمقه وقىض بعض حاجته ، نفس أبية حقا

 .ولقد كان عىل هذا اخللق من صغره حتى مشيبه 

بعث إليه األمـراء واخللفـاء وكبـار التجـار بـاألموال الطائلـة واهلـدايا 
ًفيسة وحاولوا عبثا تنصيبه يف املراتب الالئقة به ولكنـه رفـض هـذا وذاك الن

 .وال يأخذ من إنسان إال ما يقدر عىل مكافأته بأكثر مما قدم له 

                                         
  .١٣٨ / ٢طبقات الشافعية  )١(
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 .بل إنه كان يعطي وهيدي يف كثري من أحواله كل ما كان حتت يده 

ألف كتاب اخلفيف للوزير العبايس ابـن حـسن لطلبـه ذلـك فأعجـب 
سل أليب جعفر ألف دينار مكافأة له عىل تأليفه ، ولكن صاحبنا الوزير به وأر

 ألنه كان خيدم العلم للعلم ردها إليه رغم اإلحلاح الشديد من قبل الوزير
 .وكان يقدر ما هو عليه من مسئولية 

ولقد كان يكره الفقري الذي تستذله احلاجة ككرهه للغني الـذي جيعـل 
 .المها يف نظر اإلمام يسء وقبيح ً سبيال للزهو والكرب وكهمن غنا

ـريقهام ـان ال أرىض طـــــــ ـر   خلقـــــــ ــــ ـة الفق ــــ ـــــي ومذل ـه الغن ــــ   تي
ـرا ـإذا غنيــــت فــــال تكــــن بطـــ ـــدهر   ًفـــ ـــىل ال ـه ع ــ ـرت فت ــ    وإذا افتق

                                         
  .١٣٧ / ٢ طبقات الشافعية )١(
  .١٦٦ / ٢تاريخ بغداد  )٢(
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 ... عن احلقيقة جيتليها الذي يبحث

 رايتـه ال يمكـن بحـال أن والذي يكرس جهوده يف سبيل احلق وإعالء
 ...من األيام يامري أو يداري م وينراه يف 

 الغـضب والغـرية -ومن أبرز سامت العلامء الذين عىل مستوى علمهم 
 .والثورة عند ما تنتهك هللا حرمة 

 كـان هـذا دأبـه وتلـك - عليه من اهللا الرمحة والرضـوان -وابن جرير 
ًسريته ؛ أخلص هللا عمله فنظر إىل الدنيا مستهينا هبا ، وهذا مـا يدفعـه إىل أن 

ًيكون جريئا شجاعا ال تأخذه يف اهللا لومة الئم ، وقد كان يناله مـن احلـساد  ً

والعامة أذى كثري ، ولكن هيهات فلن يثنيه ذلك عن قولـه احلـق ولـو كـان 
 .دونه خرط القتاد 

طلب إليه أن يتوىل القضاء فرفض ذلك ألنه يعرف من حاله الـرصاحة 
 .ذلك وعدم التملق فآثر التأليف وخدمة العلم عىل 

ومما حيفظه لنا التاريخ من جرأته مع لطافته وبالغته وعدم التفاته ألبناء 
  الــدنيا مــا رواه عــثامن الــدينوري قــال حــرضت جملــس الطــربي وحــرض
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 الفضل بن جعفر بن الفرات ابن الـوزير وقـد سـبقه رجـل فقـال الطـربي 
وبة نا كانت الإذ: أال تقرأ ؟ ، فأشار إىل ابن الوزير ، فقال له الطربي : للرجل 

 . وال الفرات لك فال تكرتث بدجلة

كان أبو جعفر ال : ( وقال الذهبي يف تذكرته نقال عن أيب حممد الفرغاين 
ين فغـري دتأخذه يف اهللا لومة الئم مع عظيم ما يؤذى ، فأما أهـل العلـم والـ

  .منكرين علمه وزهده ورفضه للدنيا

                                         
  .١٣٧ / ٢ طبقات الشافعية )١(
  .٧١٢ / ٢ تذكرة احلفاظ للذهبي )٢(
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 اإلطـراء املتنـاهي للـنفس لـدى بعـض عند ما تستوقفنا الدهشة حيال
الناس نجد يف املقابل الطربي ، فقد أغناه علمـه وفـضله وزهـده ، ومعرفـة 
تالميذه بواقعه ، أغناه ذلك كله عن أن يطري نفسه ، بل لقـد كـان فيـه مـن 
السامحة والتواضع اليشء الذي جعله يطلب رىض تلميـذ مـن تالميـذه ألن 

 . الطربي أحد زمالئه أساء إليه يف جملس

ثم لقيني الطربي : ( يف جمال عرضه هلذه احلادثة التي كان بطلها يقول ابن كامل 
  .)فجعل يعتذر إىل ويرت ضاين ويرتفق يب وكأنه هو الذي آذاين 

فام كان من هـذا الطالـب إال أن رجـع وقلبـه مطمـئن بـذلك اجلميـل 
مو فالبـد وأن والـسواإلحسان ومن يصل إىل مثل مرتبة الطـربي يف العلـم 

صوالت وجوالت ) لصاحبنا ( حيتك بغريه يف مناقشات ومناظرات ، وكان 
ًيف هذا املضامر يظهر فيها منترصا ولكنه مع هذا ال يطري نفسه وال يشمت يف 

 .إخوانه 

                                         
 . ط دار املأمون ٥٤ / ١٨انظر معجم األدباء  )١(
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لقي املزين بمرص وتناظر معه يف مسألة اإلمجاع وظهر عليـه ، ومـع هـذا 
 .فقد كان يفضل املزين ويطريه ويشيد به 

ًوملا تناظر مع عبد اهللا بـن محـدان أغـرب عليـه ثالثـة وثامنـني حـديثا ، 

 .ًوأغرب بن محدان عىل الطربي ثامنية عرش حديثا 

كـان ابـن : ( ًارضا وقـت املنـاظرة ح وقد كان -قال أبو بكر الدينوري 
فيام أغرب به عىل الطربي أقبح مما أغرب به الطـربي عليـه ، ألن ابـن محدان 

 أغرب بحديثه قال الطربي هذا خطأ من جهـة كـذا ومـثيل ال ذامحدان كان إ
  .)يذاكر به فيخجل بن محدان وينقطع 

                                         
 . ط دار املأمون ٥٦ / ١٨ انظر معجم األدباء )١(
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 ...مهة تكاد أن تندك اجلبال أمام قوهتا وعزمها 

تلـك .  ال تعرف الكلـل أو امللـل -ومضاء عزيمة يف سبيل غاية رشيفة 
من خالل كلمتـه اخلالـدة التـي قاهلـا ...  الكريمة تراها بعني البصرية املعاين

 .اهللا أكرب ماتت اهلمم .... لتالميذه عند ما استعظموا مقدار تفسريه وتارخيه 

ونحن بدورنا نقول اهللا أكرب ما أعظمها من مهة وما أكربهـا مـن عزيمـة 
فأولئك اخلالدون كانوا أصحاب نفوس كبرية فهم حيـاولون جهـدهم رفـع 

تي جيب أن يكونوا عليها ولئن استكرب هذا من خلد الناس إىل تلك املنازل ال
 ...إهنا غاية ذوي الفضل واإلحسان إىل األرض واتبع هواه ؟ ف

 ...أقوهلا وال أزيد عليها ... ًكلمة خالدة حقا 

 ...ويف ذلك ذكرى ملن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد 

 ...والقصة أشهر من أن تذكر 

                                         
  ،  ٧١٢ / ٢ تـذكرة احلفـاظ للـذهبي -  ٤٢ / ١٨ معجـم األدبـاء -  ١٣٧ / ٢طبقات الـشافعية  )١(

  .٢٠٩ التفسري واملفرسون ص - ١٦٣ / ٢ تاريخ بغداد -ط حيدر آباد 
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ع مقومات من اختارهم حلمل رسالة رسله ، فقد كان  اهللا تعاىل مجيوهبه
ًوكلفا عىل اكتساب املعرفة وحتصيل العلوم ، ثم إن اهللا سهل ... ًذكيا بفطرته 

له ذلك الطريق الذي آل عىل نفسه أن يسري فيه مهام كلفـه ذلـك مـن اجلهـد 
 .واملشقة واإلعياء 

خـري شـاهد ًوقصة تعلمه العروض التي ذكرناها آنفا تكفي ألن تكـون 
 .عىل قوة ذكائه 

فقد استطاع صاحبنا بإعانة اهللا له وتوفيقه أن يلم به وأن يتعلمه يف ليلـة 
ًواحدة أمسى وهو ال يعرف من العروض وأصبح عروضيا ماهرا ً.  

 

                                         
  .٥٦ / ١٨ معجم األدباء )١(

 . ٧١ - الطربي للحويف -واألعالم   
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إذا ذكـر الطـربي فإنـه اسـمه يقـرتن بعلـم احلـديث والفقـه والتفـسري 
ذا فقط بل إنه كام سبق ذكره يف أول احلديث والتاريخ ولكنه ال يقترص عىل ه

عنه كان يمثل بثقافته الواسعة دائرة معارف القرن الثالث اهلجري ، ومل تكن 
هذه اخلصوصية للطربي وحده بل إن علامء اإلسالم السابقني كـان الرجـل 

ًمنهم فقيها وال يمنعه ذلك أن يكون فلكيا ماهرا  ً ً. 

ًعـدودا مـن مجلـة الرياضـيني البـارزين ًوقد يكون حمدثا ومع هذا نراه م
 ...ًوهلم جرا 

  أما صاحبنا فيكفـي يف هـذا املجـال أن نـذكر مـا قالـه عنـه يـاقوت يف 
 .معجمه 

كان أبو جعفر كالقارئ الذي ال يعـرف إال القـرآن ، وكاملحـدث : قال 
الذي ال يعرف إال احلديث ، وكالفقيه الذي ال يعرف إال الفقه ، وكالنحوي 

يعرف إال النحو ، وكاحلاسب الذي ال يعرف إال احلـساب ، وكـان الذي ال 
ًعاملا بالعبادات جامعا للعلوم ً.  

                                         
  .٦١ / ١٨معجم األدباء  )١(
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 بالفلسفة ، وقد أخذ كتـاب ًاه كان عاملنوقد حتدث تالميذه ومؤرخوه بأ
فردوس احلكمة لعيل بن زيد الطربي عن صاحبه مشافهة وهو كتاب جليـل 

 .يف فنه يقع يف ستة جملدات 

ً عاملا باملنطق واجلدل وهذا يظهر يف حتليله ملذهب خصومه وكذلك كان

والرد عليهم ، ومع هذا فقـد كـان عنـده علـم مـن الطـب واجلـرب وعلـوم 
  .الرياضيات

                                         
  .٦١ / ١٨انظر معجم األدباء  )١(
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 .رة إنتاجه العلمي وغزارته ثك

 بتوفيـق اهللا -ت تلـك اجلهـود التـي بـذهلا تـ فلقد آ-رحم اهللا الطربي 
 .إلسالم ثامرها التي بارك اهللا فيها ونفع هبا  يف خدمة ا- وحسن رعايته له 

 .إذ خلف من بعده تركة ضخمة من الرتاث العلمي والرصيد الثقايف 

وكان لرتاثه أثره العميق يف توجيه الفكرة اإلسالمية بمفهومها الـشامل 
وخدمة الرشيعة والدفاع عنها وبياهنا يف أوسع نطـاق للنـاس ومـا عملـه يف 

 .ا ببعيد تفسريه القيم ليس عن

مل يكن إنتاجه العلمي عبارة عن مجع من هنا وهنـاك فحـسب بـل كـان 
 .يعتمد عىل التحليل الدقيق واالستنباط املتقن 

لذا فإن املطلع جيد يف كتبه من غزارة يف املادة ووفاء بـالغرض مـا يـشبع 
مراده ويفي بغرضه ، وهبه اهللا عقلية متقدة فجمعت ووعت ثم مل تبخـل بـام 

 .هللا ، فكانت تلك الثروة العلمية الضخمة أعطاها ا
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   فقد مكث يكتب أربعني سنة ويف كل يوم يكتب حوايل أربعني ورقـة
  .)ومعنى ذلك أنه كتب نحو ستامئة ألف ورقة ( 

وقد قسم بعض تالميذه مجيع ما ألفه عىل جمموع عمـره منـذ البلـوغ إىل 
 .ة ورقة يف سبعني سنة املامت فبلغ ما يكتب يف اليوم الواحد مخس عرش

 .وهذا يدلنا عىل عناية خالقه به وعونه له رمحه اهللا وغفر لنا وله 

  :وقد ألف الكتب اآلتية

  .آن جامع البيان يف تفسري القر-١

 ) .العلم الذي ال حيتاج إىل تعريف (  املعروف هتفسري

 . تاريخ األمم وامللوك -٢

 .تارخيه املشهور 

  . كتاب ذيل املذيل-٣

                                         
 . من نفس الكتاب ١٧٦ / ٢ وج ٤١٦ / ١ مفتاح دار السعادة )١(

  .٧١١/ ٢وتذكرة احلفاظ   
  .٨٨ الطربي للحويف )٢(
ــويف )٣( ــربي للح ــاء ٩٨ - ٨٩ الط ــم األدب ــات الــشافعية٩٤ - ٤٠ / ١٨ ، معج    ، طبق

 ١٣٨ - ١٣٥ / ٢.  
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 للصحابة ومن بعدهم من ذوي الفضل والعلم إىل وقتـه ، مـع -تاريخ 
 .أنه دجمه بكثري من املسائل العلمية 

 . اختالف الفقهاء -٤

ً وقد عرض فيه الفقه اإلسالمي عرضا رصينا وبخاصـة فقـه -يف الفقه  ً

مالك والشافعي وأيب حنيفة وأما أمحد فلم يذكر مذهبه يف هـذا الكتـاب ثـم 
 .غريه ذكره يف 

 . لطيف القول يف أحكام رشائع اإلسالم -٥

 ويف هذا الكتاب ذكر املسائل التي - ألفه بعد اختالف الفقهاء -يف الفقه 
 .تفرد هبا وحفظت عنه 

 . اخلفيف يف أحكام رشائع اإلسالم -٦

خمترص كتاب اللطيف ألفه ليسهل تناوله ملن قرصت مهته عن املطوالت 
 .ه وملن أحب من الكالم أخرص

 . هتذيب اآلثار وتفصيل الثابت عن رسول اهللا من األخبار -٧

ً رتبه ترتيبا عجيبا إذ بدأ -وقد ألفه عىل ما أداه إليه اجتهاده ، يف احلديث  ً

بالعرشة فذكر ما روى عنهم ثم تناول ذلك بالتدقيق للـسند ، ومـا فيـه مـن 
 .الفقه وغريب املعاين وخالف الفقهاء مات ومل يتمه 
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 .ط القول يف أحكام رشائع اإلسالم بسي -٨

 .تاريخ الفقه اإلسالمي وتطوره وتدرج مراحله مع ذكر بعض أبوابه 

 . كتاب آداب القضاة -٩

 وذكـر كيفيـة - وبيان فضلهم وواجـبهم -فيام يتعلق بالقضاء والقضاة 
 .تنظيم إدارة القضاء 

 . كتاب أداب النفس اجليدة واألخالق النفيسة -١٠

 . وتربية النفس ، مات ومل يتمه - والتدقيق -يف التهذيب 

 . كتاب املسند املجرد -١١

 . قرأه عىل الناس وهو مما أخذه عن مشائخه -حديث 

 . كتاب الرد عىل ذي األسفار -١٢

يف الرد عىل داود بن عيل األصفهاين بعد نقاش دار بينه وبني داود انترص 
 .فيها الطربي 

 .رآن  كتاب القراءات وتنزيل الق-١٣

 وفيه مذهبه يف القراءات فله منهـا وجـه - وأسامء القراء -يف القراءات 
 .مستقل 
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  البصري يف معامل الدين-١٤

 .كتبها ألهل طربستان عند اختالفهم يف اإلسم واملسمى 

 ) .رصيح السنة (  رسالة بعنوان -١٥

 .مذهبه وعقيدته وما يدين اهللا به يف هذا املجال 

 .يب طالب ريض اهللا عنه  فضائل عيل بن أ-١٦

حاول أن يصحح حديث غدير خم ثم عقب بفضائل عيل ولكنـه مـات 
 .ومل يتمه 

 . فضائل أيب بكر وعمر -١٧

ملا علم أن بعض أهل طربستان بسطوا ألسنتهم يف سبهام وهبذا الكتـاب 
 .رد عىل من زعم أن أبا جعفر متشيع ي

 . فضائل العباس -١٨

 عباس أن يؤلف يف فضل العباس وأن يبـني ألفه ملا طلبه بعض أمراء آل
 .فضله ومنزلته 

 . كتاب يف عبارة الرؤيا -١٩

 .مجع فيه أحاديث حول الرؤيا وتعابريها ثم مات ومل يتمه 
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 .يف احلج :  كتاب خمترص احلج -٢٠

 .يف الفرائض :  كتاب خمترص الفرائض -٢١

 . ومل يتمه  مات- بدأه برسالة األخالق :  كتاب املوجز يف األصول - ٢٢

  . العدد والتنزيل-٢٣

 . مسند ابن عباس -٢٤

 . كتاب املسرتشد -٢٥

 . اختبار من أقاويل الفقهاء -٢٦

                                         
 .رها احلويف يف نسخته  هذه مل يذكرها صاحب املعجم وذك)١(
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 حول املراد مـن األحـرف الـسبعة - رمحهم اهللا -علامء التفسري اختلف 
ل اقـوأعـىل ) أنزل القرآن عىل سبعة أحـرف  ( ملسو هيلع هللا ىلصسول املذكورة يف قول الر
 :وهو ما تعرض له الطربي يف مقدمته : كثرية منها أشهرها 

قال بعضهم إن املراد هبا سبع لغـات مـن لغـات العـرب تـضمنها ) أ ( 
 .القرآن 

وقال آخرون إن املراد باألحرف ما دلت عليه التالوة يف التحليل ) ب ( 
 .يد والتحريم والوعد والوع

ًوقد رد الطربي عىل هذين القولني ردا مسهبا ؛ قال يف معرض الرد عىل  ً

أصحاب القول األول لو ثبت ما يقولون ألدى ذلك إىل اخللف الـذي نفـاه 
ًلو كان األمر كام يقولون لكان ذلك إثباتا ملا قد ( اهللا عن كتابه فقال رمحه اهللا 

 قد أوجب له من االئـتالف مـع أن ًنفى اهللا عن كتابه يف االختالف ، ونفيا ملا
 مل يقض بحكمني خمتلفني يف واقعة واحدة واألحاديث تدل عىل ملسو هيلع هللا ىلصالرسول 

 صوهبم يف قراءاهتم وال يكون ذلـك بحـال مـع االخـتالف ملسو هيلع هللا ىلصأن الرسول 
 .الذي ال يتناسب مع كتاب اهللا 
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ورد عىل أهل القول الثاين بأن من املستحيل أن يـصوب مجيـع مـن قـرأ 
فهم كان يف التحليل والتحريم ، ولو قلنا بذلك للزمنا أن نحـل عليه واختال

 .من اليشء ملن وافق قراءهتم ذلك ونحرمهم عىل خالفهم 

ضمري اجلامعة يعـود ) ومعلوم أن متارهيم فيام متاروا فيه ( فقال رمحه اهللا 
ًمن ذلك لو كان متاريا واختالفا فيام دلت  ) ملسو هيلع هللا ىلصللصحابة الذين صوهبم النبي  ً

 تالوهتم من التحليل والتحريم والوعد والوعيد وما أشبه ذلك ؛ لكـان عليه
ًمستحيال أن يصوب مجيعهم ويأمر كل قارئ أن يلـزم قراءتـه يف ذلـك عـىل 
ًالنحو الذي هو عليه ؛ ألن ذلك لو جاز أن يكون صحيحا ، وجب أن يكون 

 عـىل اهللا جل وعال قد أمر بفعل يشء بعينه وفرضه يف تالوة من دلت تالوتـه
 .وكل ذلك مستحيل  ...وهكذا التحريم  .... فرضه

  بعـد ظهـور بطـالن مـا رده الطـربي فـإن القـول . وعىل هذا االعتبـار 
  احلق يف ذلك هو ما رجحه من أن املـراد بالـسبعة األحـرف ، هلجـات سـبع 
  من لغة العرب اختلفت ألفاظهـا واحتـدت معانيهـا كتعـال وهلـم وأقبـل ، 

 وهو مـا رواه بذلك يف حديث عبد الرمحن بن أيب بكرةوقد ورد الترصيح 

                                         
 . ط دار املعارف بمرص ٤٨ / ١ التفسري )١(
 . ط دار املعارف بمرص ٥٠ / ١ التفسري )٢(
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ــل    أمحــد يف مــسند أن املــراد بالــسبعة األحــرف التعــدد يف اللهجــات يف مث
 واحـدة مـن تلـك ل ثم إن الذي بأيديناِّهلم وتعال واذهب وأرسع وعج

 .السبعة 

                                         
 . يف اجلزء األول ٦٧ - ٢١ انظر مقدمة التفسري من ص )١(
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ورد يف القرآن الكريم كلامت اختلف العلامء يف أصل وضعها أهو عـريب 
أصله من غري العربية ؟ أم أنه عريب اتفـق مـع غـريه مـن اللغـات يف اللفـظ 

 واملعنى ؟

وممن قال بالقول الثاين أبو جعفر ولقـد أدىل بـدلوه يف اسـتدالله لرأيـه 
ًفكان فيام استدل به قويا ولرأيه مفصحا ومبينا فهـو  ً يقـول بـأن احلـق يف املـسألة أن ً

 : ما يأيت - يكون ذلك مما اشرتك مع غريه يف اللفظ واملعنى ، وحجته 

 :ًأوال 

وجود أمثال كثرية مما اجتمع فيه ذلك كالدرهم والدينار والدواة والقلم 
 .والقرطاس فهو متفق بني الفارسية والعربية 

رب أو عـريب وقد استجهل من قال لعل أصله فاريس فأخذه مـنهم العـ
فأخذه منهم الفرس فنطقوا به فعد من لغتهم ، إذ ال حيق للغة أن تـستأثر بـه 
ًعن غريها فال يكون عربيا ال فارسيا وال فارسيا ال عربيا مع أنه بلفظ واحـد  ً ً ً

 .ومعنى واحد عند اجلنسني العرب والفرس 
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  :ًثانيا

 يدل عىل أهنـا قول القائل كلمة كذا أصلها من لغة كذا ليس يف كالمه ما
ليست بعربية وأنه ال حيتمل أن تكون يف لغة أخرى وهي حتمل نفـس اللفـظ 

 .واملعنى 

واجتامع ذلك ليس مستحيال كام اسـتحال غـريه ألنـه يمكـن نـسبته إىل 
 .نفس األمة التي قالته وال تعارض بني االتفاقني 

 :ًثالثا 

ا هواء الـسهل ًدلل بدليل عقيل قال فيه ، لو أن أرضا بني سهل وجبل هل
وهواء اجلبل ، أو بني بر وبحر هلا هواء الرب وهواء البحـر ، مل يمنـع ذو عقـل 

ذا مل تكن نـسبتها إىل إصحيح أن يصفها بأهنا سهلية جبلية أو أهنا برية بحرية 
 .إحدى صفتيها نافية حقها من النسبة إىل األخرى 

 :ًرابعا 

أن نقـول إن القـرآن از لنـا أننا لو قلنا إن يف القرآن غري لغة العـرب جلـ
أعجمي وال ضري علينا يف ذلك ما دمنا نقول إن يف القرآن غري عريب فتغلـب 
إحدى الصفات عىل الصفات األخرى ، زد عىل ذلك أن القائلني بأن فيه غري 
عرب يقولون تغلب عربيته عىل ما فيه من غريها فيكون كلـه عـريب فيقـول 

نغلب صفة العجمة فيه فنقول هو عجمي الطربي ومن معه وما املانع من أن 
 .عىل هذا االعتبار 
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ًولقد حاول احلويف أن يرد عىل الطربي مدعيا أن تناقل ألفاظ اللغـة ممـا 

 .يدل عليه تاريخ األدب 

واحلق ما ذهب إليه الطربي ملا مىض من احلجـج ثـم إن الطـربي ومـن 
س ومن العلـامء دة والباقالين ومن السلف ابن عباوافقه كالشافعي وأيب عبي

أقول إن هؤالء ما كانوا جيهلـون مـا ادعـاه إال أهنـم . املحدثني حممود شاكر 
علموا أن قول من يقول بوجود كلامت أصلها من غري العربية قـد يـؤدي إىل 

ً قرآنـا عربيـا «اخللف يف كالم اهللا وذلك من املستحيالت فاهللا هـو القائـل  ً« 
ًعجميا لقالوا لوال فصلت آياتـه أأعجمـي ً ولو جعلناه قرآنا أ«: وهو القائل 

  .»وعريب 

ًفكونه عربيا صفة شاملة ال جيوز ألحد أن خيصص شموهلا عـىل بعـض 

 ..القرآن دون بعض 

وإذن فقول القائل يف القرآن من كل لسان ليس يعني به أن فيه ما لـيس 
لته ًبعريب بل معناه أن فيه ألفاظا استعملتها العرب وهذه األلفاظ ممـا اسـتعم

 بمعنـى -الفرس أو الروم عىل وجه اتفاق اللغات عىل استعامل لفظ واحـد 
 .واحد 

والسلف أعرف بكتاب اهللا ال يدخل الفساد يف أقواهلم ، حتى يتنـاقض 
 .مع شهادة اهللا لكتابه بأنه عريب غري عجمي 
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وصيته  التأويل إىل ثالثة أقسام معطيا كل قسم منهـا خـصقسم الطربي
خالهلا التي امتاز هبا عن غريه من األقسام الثالثة ، وهو يريد أن يتوصل من 

ل إىل تفسري كتاب اهللا وما يفرس منه ومن هو ذلك الكفء الذي جيوز لـه محـ
 .الراية 

 :ًأوال 

الربانيـة فـاألوامر  . ملسو هيلع هللا ىلصل ماال يوصل إىل علم تأويلـه إال ببيـان الرسـو
 ملسو هيلع هللا ىلصا مرجع تفسريه وتبيينه راجع للرسـول واحلقوق واحلدود وما إىل ذلك مم

 .فقط بنص منه أو بداللة قد نصبها دالة منه عىل تأويله 

 :ًثانيا 

ماال يعلم تأويله إال اهللا جـل ثنـاؤه كقيـام الـساعة والـنفخ يف الـصور 
 .ًإذا ذكر شيئا من ذلك مل يدل عليه إال بأرشاطه فقط  ) ملسو هيلع هللا ىلص( والرسول 

 

                                         
 . ط دار املعارف بمرص ٧٦ - ٧٣ / ١مقدمة التفسري : انظر  )١(
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 :ًثالثا 

ي علم باللسان الذي نزل به القرآن فـإذا سـمع اهللا ما يعلم تأويله كل ذ

 مل جيهل أن معنى اإلفساد هو ﴾a b c d e f g ﴿: تعاىل يقول 
 .ما ينبغي تركه واألصلح ما ينبغي فعله 

إن املدرك للحق ممن يفرس كتاب اهللا هو من يعرف معنى ما يقوله اهللا ثم 
خبار الثابتـة واملنقولـة ًثم هو يفرسه بأوضح حجة معتمدا يف تفسريه عىل األ

  .ملسو هيلع هللا ىلصًنقال مستفيضا عن سيد البرش حممد 

وهذا القرآن نزل بلغة العرب فواجب ملن أراد أن يعلم تأويله أن يكـون 
ًبأشعارهم عاملا وللغتهم مـدركا وألرسار كالمهـم متقنـا وأن ال خيـرج عـام  ً ً

 .ذهب إليه السلف ومن تبعهم عىل هنجهم من اخللف 

 بحـول اهللا وقوتـه -يله من احلـق قريـب وإدراكـه ومثل هذا يكون تأو
 . للصواب ميسور -وعونه 
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 ليكون منار إرشاد للبرشية مجعاء حتكمـه يف حياهتـا أنزل القرآن الكريم
ًكلها بأوسع معاين احلياة ، وإذا كان األمر كـذلك لزامـا أن يفهـم املـسلمون 

 ويعرفوا أحكامه بتفسريه ومعرفـة معنى كتاب رهبم ، وأن يتبرصوا حقائقه ،

  . ﴾   J   I   H  G   F  E  D  C  B﴿ بيانه 

ولقد تناول الطربي رمحه اهللا هذه الناحية وبني رضورة التفسري وأنه أمر 
ًالبد منه ، ورد ردا مقنعا عىل من قال خالف قوله  ولسوف أعرض لكـل : ( ً

 ) .أولئك بإجياز 

 ...األدلة النقلية واألدلة العقلية استدل رمحه اهللا عىل ما قاله ب

 :ًأوال 

كـان : بن مسعود قـال اعن ... ذكر ما رواه عن حممد بن عيل بن احلسن 
الرجل منا إذا تعلم عرش آيات مل يتجاوزهن حتى يعـرف معـانيهن والعمـل 

عن شقيق قال استعمل عيل ابن ... هبن وبام حدثه أبو السائب سلم بن جناده 
 فخطب الناس خطبة لو سمعها الرتك والروم ألسلموا عباس عىل احلج قال

 .ثم قرأ عليهم سورة النور فجعل يفرسها 
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 .وأمثال هذه الروايات وما دل عليه فحواها كثري وكثري 

 :ًثانيا 

استدل بالدليل العقيل فقال إن اهللا تعاىل  أمر عباده باالتعاظ والتذكر 

:  وقال تعاىل  ﴾ I   H  G   F  J  ...﴿: والتدبر لكتابه فقال 

﴿ § ̈ © ª « ¬ ® ̄       ° ± ²  ﴾.  

ًفكان لزاما أن يعرف العباد تفسري كتاب رهبم إذ هو من أهـم الوسـائل 

إىل تفهم القرآن ، ألنه من العبث دعوة الناس إىل اإليامن والعمـل واالعتبـار 
عتـربوا ثم ال جيوز عقال أن يقال للنـاس ا. ما مل يكونوا فامهني ملعاين القرآن 

وتدبروا هذا الكتاب وهم ليسوا بمعـاين القـرآن عـاملني وال بكـالم العـرب 
 .عارفني 

ثم أورد األحاديث التي يف ظاهرها ما يـدل عـىل التوقـف عـن تفـسري 
 .القرآن ورد بعد ذلك عليها 

ً ما كان يفرس شيئا مـن القـرآن إال ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي ( وبدأها بحديث عائشة 

ثم أورد روايات أخرى يف نفس املعنى عقـب  ) آي بعدد علمهن إياه جربيل
 :ًعليها مجيعا بالرد فقال 

  إن املــراد بالتفــسري يف حــديث عائــشة النــوع الــذي ال يعلــم تفــسريه 
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إال الرسول ولو قلنـا بظـاهر هـذا احلـديث عـىل العمـوم ألدى إىل تعطيـل 
لـك  مأمور ببيان ما نزل اهللا عليه ألمته وال يكون ذملسو هيلع هللا ىلصالرشيعة فإن الرسول 

 .إال بمعرفته تأويل القرآن 

وأما بقية الروايات فليس معناها النهي عن التفـسري ، وإنـام ذلـك كـان 
يشري إىل امتناع بعض السلف عن التفسري وذلـك ممـا أورده يف جمـال ( منهم 

ًحترزا وإحجاما من نوع تـرك القـضاء والفتيـا وإال ) االستدالل للمخالفني  ً

  . أكمل به الدين أنبض نبيه إال بعد مل يقفإهنم مقرون بأن اهللا

 

 

                                         
ملعارف بمرص حتقيق العالمة األسـتاذ حممـود  ط دار ا٨٩ - ٨٠ / ١انظر مقدمة التفسري  )١(

 .شاكر 
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 .حتتفظ املكتبة اإلسالمية برصيد ضخم من الرتاث الثقايف 

وإذا أردنا تقويم تلك الثروة فإننا نجد يف الصدارة تفسري اإلمام حممد بن 
ل وهو لطالب املعرفة منة من اهللا الطربي رمحه اهللا إذ له يف فنه باع طويجرير 

وفضل منه فهو بشهادة كثري من السلف وحمققي اخللف الذين أمـضوا جـل 
ًعمرهم يف دراسة التفسري من أعظم التفاسري اإلسالمية قـدرا ، ألنـه طـراز 

وحيد جامع للتفسري باملأثور والتفسري باالجتهاد ، وقد وضع بني يدي علامء 
 .ه وصناعته فنعده منهج علم التفسري والتفسري الذين جاءوا من ب

 ثـم ملسو هيلع هللا ىلصوذلك بام اعتمد عليه الطـربي مـن التقيـد أوال بتفاسـري النبـي 
صحابته والتابعني هلم بإحسان ثم االعتامد بعد ذلك يف توجيه معنى اآليـات 
والرتجيح بني األقوال فهذا التفسري خالصة ما وصل إليه العقل اإلسالمي ، 

منه يشء من املفـاهيم ، بـل صـقل للفكـرة اإلسـالمية ال أقول إنه جتدد يف ز
وتصفية هلا من شوائب ما وجد من العلوم الفلسفية ، وكذلك فهـو مل يفعـل 
كام فعل غريه من جمرد النقل للنصوص وشـحن الكتـب باألقاويـل ، فنقـل 
التفسري من صـورته القديمـة وهـي الروايـة التـي ال خيالطهـا علـم أو نقـد 

 العلمي الذي ينقد الروايات ويفاضل بينها ويعتمد عىل للمروي إىل التفسري
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األساليب العلمية والفقهية يف الرتجيح بينها ويستغل معارف اإلنسان عامـة 
 .يف تقرير ما هو حق وصحيح 

ًوهلذا فإن من احلقائق الثابتة أن أغلب املفرسين مـن بعـده كـانوا عيـاال 

 .عليه ينهجون هنجه ويسريون عىل طريقته 

و لـ  :الشيخ أبو حامد االسفرائيني يقول بعد أن هبره ما وجـد فيـهفهذا 
سافر رجل إىل الصني حتى حيصل لـه كتـاب تفـسري الطـربي مل يكـن ذلـك 

 وكذلك ما ذكره الفرغاين عـن الرؤيـا التـي رآهـا شـيخ مـن جـرس ًكثريا
ابن خزيمة بعد أن قرأه من أوله إىل آخره ال أعلم عـىل أديـم  وقال عفيف

 وممن أخذ يف تفسري الطربي الـشوكاين يف رض أعلم من حممد بن جريراأل
 .ور وابن كثري يف تفسريه ثكتابه فتح القدير والسيوطي يف الدر املن

                                         
  .١٣٦ / ٢طبقات الشافعية  )١(
  .٦٣ / ١٨معجم األدباء  )٢(
  .١٣٧ / ٢طبقات الشافعية  )٣(

كان هذا التفسري شبه مفقود حتى كتب اهللا له الظهور فوجدت نسخة خطية ، كاملـة عنـد   
 . هللا عىل ذلك أمري حائل بن رشيد وعليها طبعاته األخرية واحلمد
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 :مجع الطربي يف تفسريه بني احلسنني 

جتنب التفسري بالرأي املجرد الذي يدفع صاحبه إىل القول بـام األوىل أنه 
 .يمليه عليه هواه واجتاهاته املنحرفة 

ففي الوقت الذي كانـت الـصوفية تعتمـد يف تفـسريها عـىل الوجـدان 
وحتاول أن تطوع مفاهيم كتاب اهللا عىل هواها ، وأن حترف اللغة أو ترمي هبا 

 .وتسري عىل مطالبهم يف تفسريهم عرض احلائط إذا مل توافق مدلوالهتم 

 حترف معاين كتاب اهللا ليوافـق ويف الوقت الذي كانت الشيعة والباطنية
    :باطلهم كان ابن جرير يقول يف معرض احلديث عن التفسري بالرأي املجرد

 وإن أصاب احلـق -وال جيوز ألحد القيل فيه برأيه بل القائل يف ذلك برأيه ( 
فيه برأيه ، ألن إصابته ليست إصابة موقن أنه عله بقيله  خمطئ فيام كان ف-فيه 

حمق وإنام هي إصابة خارص وظان ، والقائل يف دين اهللا بالظن قائل عـىل اهللا 
ـالرأي املجـرد الـذي مـصدره ) ما مل يعلم  وقد أورد أحاديث كثرية كلها تذم التفـسري ب

 . املنقول العقول الضيقة املدارك مهام كانت مهارهتا إن مل تعتمد عىل

 اهللا بدون علم وذلـك يف وما أعظم حترج الصديق من النقول عىل كتاب
 .أي أرض تقلني وأي سامء تظلني إذا قلت يف القرآن ماال أعلم : قوله 
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أو الرأي املدفوع . وعليه فقد جتنب الطربي التفسري بالرأي املجرد فقط 
 .ببدعة مضلة أو مطمع سيايس أو تعصب مذهبي 

ًه حاويا جلميع تراث التفـسري املـأثور الـذي تفـرق قبلـه يف وكان تفسري

كتب صغرية يف عرص عبد اهللا بن عباس إىل وقته ؛ وهذه هي احلسنة الثانيـة ، 
 وصـحابته والتـابعني ملسو هيلع هللا ىلصفإنه اعتمد يف تفسريه عىل املأثور من كالم الرسول 

تـصنيفها هلم بإحسان ، وأول ما يظهر ذلك يف ترتيبه املحكم للامدة احلديثية و
فقة عىل حكم مـن األحكـام يف فـصيلة ، ثـم يعقبهـا تفإنه جيمع الروايات امل

من تفسري املقطع الذي يفرسه ، فإذا فرغ من تبني بفصيلة أخرى يف معنى آخر 
ذلك كله وقد أورد لكل طائفة منها ما ورد فيها ، أخذ يف املوازنة واملحاكمـة 

مـا يرجحـه بالـشواهد النحويـة بنقد األسانيد وترجيح الراجح منها ويؤيد 
واألشعار العربية من حمفوظه أو مما سمعه عن مشائخه مما يقرر املعنى الـذي 
ًرجحه وهكذا خيرج املطلع عىل هذا التفسري باحلق الذي ال غبار عليه مـدعام 

 .باألدلة النقلية الصحيحة 

 ه الطربي يف معنى قول اهللاًويف املثال اآليت نرى ما ذكر آنفا وقد طبق

 اختلف : فقال ﴾   Ð Ñ Ò Ó Ô       Õ ×Ö Ø Ù Ú Û ﴿: تعاىل
أهل التأويل يف أعيان الكلامت التي تلقاها آدم من ربه فقال بعضهم إن املراد 

 :بالكلامت هو 
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 فتلقى آدم مـن ربـه «عن ابن عباس قال .... ما حدثنا به حممد بن سعد 
بت ترب أرأيت إن أنا : اه إن آدم قال لربه إذ عص: قال  ( »كلامت فتاب عليه 

 .إين راجعك إىل اجلنة : وأصلحت ؟ فقال له ربه 

فاملراد بالكلامت يف هذا القـول هـو قـول آدم رب أرأيـت إن أنـا تبـت 
 .وأصلحت 

وقد أورد عىل هذا املعنى روايات كثرية ومفادها استفسار آدم لربه عـن 
 عود إىل اجلنة ؟يأنه إذا تاب أ

لذي مفاده أن آدم سأل اهللا املغفرة لكونـه كتـب ثم عرض للقول الثاين ا
عليه العصيان قبل خلقه ، وساق عىل هذا املعنى روايات كثرية منهـا روايتـه 

يـا رب : قال آدم : عن عبيد بن عمري قال .... التي رواها عن حممد بن بشار 
َّخطيئتي التي أخطأهتا أيشء كتبته عيل قبل أن ختلقني أو يشء ابتدعته من قبل 

. فكام كتبته عيل فاغفره يل : فقال . نفيس ؟ فقال بل يشء كتبته عليك قبل أن أخلقك 
  .» فتلقى آدم من ربه كلامت فتاب عليه «: فهو قول اهللا : قال 

 :ثم ساق القول الثالث وخالصته أن املراد بالكلامت هو قول آدم 

 ﴿,   +  *  )  (  '   &  %  $  #  "   ﴾.  

عن جماهد .... ً هذا وآثارا منها ما رواه عن ابن وكيع ثم ذكر شواهد عىل

"  #  $  %  &   '  )  ﴿ : هو قوله . فتلقى آدم من ربه كلامت : قال 
,   +  *  )   ﴾ .  
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ًثم جاء دور الرتجيح واملناقشة فساق كالما كثريا حول هذا ملخصه أن  ً

ربه هـن الكلـامت الذي يدل عليه كتاب اهللا أن الكلامت التي تلقاها آدم من 
  : ًالتي أخرب اهللا عنه أنه قاهلا متصال بقيلها إىل ربـه معرتفـا بذنبـه وهـو قولـه 

﴿ " # $ % & ' ( ) * + ,  ﴾.  

ب ًومن قال خالف ذلك فقـد قـال قـوال ال شـاهد عليـه يف حجـة جيـ
 .التسليم هلا

 مواهللا أعل

                                         
 . ، ط دار املعارف بمرص ، حتقيق شاكر ٥٤٦ - ٥٤٢ / ١التفسري :  انظر )١(

www.almoslih.net



  

 - ٧٧ -

  

انة الطربي العلمية وورعه ومعرفتـه الواسـعة ال رجل مسلم يف مثل مك
 .ًينتظر منه إال أن يكون أمينا فيام ينقل وحيقق وينقد 

ًوكذلك كونه دقيقا حساسا يف أسانيده ، فهو يعلم أنه هبذا يـورد حكـام  ً ً

ًتبنى عليه رشيعة اهللا ، فهذه العوامل جتعله بعيدا عن التهاون ، يعرض مادته 

تصل بدون أن يغري منها أو يبدل ثم يعـود فينقـدها وهـذا احلديثية بسندها امل
ًقليل جدا حتى عده البعض عليه عيبا ، إذا كانت الرواية كـذلك ثـم هـو يف  ً

ٍتفسريه مل يورد كل رواية راو سمع عنه أو نقل عنه بل اقترص عىل من وثق من 

دينهم وضبطهم وعدالتهم وعلمهم ، فقد تـرك مـثال النقـل عـن حممـد بـن 
ب الكلبي ، ومقاتل بن سليامن ، وحممد بن عمر الواقدي ألهنم يف رأيه السائ

 وهـذا يـدلنا عـىل متهمون ، مع أنه إذا رجع إىل التاريخ والسري نقل عنهم
 .دقته يف الرواية ودرايته بالرواة 

  وعند اإلطالع عىل تفسريه نرى أنه قد يورد ما سمعه لوحده فيقول 
ثنا إسحاق بن احلجاج عن عبد اهللا بن أيب جعفر حدثني املثنى قال حد: ًمثال

                                         
  .١٢٠ الطربي للحويف ص - األعالم )١(
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 أي نستهزيء بأصحاب حممد ﴾º   «  ¼﴿ عن أبيه عن الربيع 
  .ملسو هيلع هللا ىلص

حـدثنا القاسـم قـال حـدثنا : وتارة يذكر ما سمعه هـو وغـريه فيقـول 

  . املسلمني﴾   =   <﴿ قال وكيع : احلسني قال 

ُومن صيغ رواياته التي يذكرها قوله حدثت وم ْ ِّ  :نها قوله ُ

حدثت عن عامر بن احلسن قال حدثنا عبد اهللا بن أيب جعفر عن أبيه عن 

  . يقول الشك فيه﴾  ) &' % ﴿: قوله تعاىل : الربيع بن أنس 

                                         
  .٣٠٠ / ١ التفسري )١(
  .١٧٨ / ١ التفسري )٢(
)٢٢٩ / ١ )٣.  
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املطلع عىل تفسري الطربي جيد نفسه يف روضة من ريـاض جنـة حـديث 
  .ملسو هيلع هللا ىلصاملصطفى 

 .وتفسريه  ) ملسو هيلع هللا ىلص( ي الرسول يأخذ معاين كتاب اهللا من هد

وال غرابة فهو الذي حفظ ووعي احلديث وأخذه من علامء الـسنن وكنوزهـا 
 .زد عىل ذلك ما دبجه يراع ذلك العامل من تصنيف بديع وترتيب منسق 

بن جرير مجع فيه بني الرواية والدراية والتفسري باملأثور وباالجتهـاد ، اوتفسري 
 أنه كنز من كنوز السنن بام مجـع فيـه مـن األحاديـث ومن هنا حيق لنا أن نطلق عليه

 :النبوية املفرسة ملعاين كتاب اهللا جل وعال ومن أمثلة ذلك قوله 

 :ًأوال 

حدثني حممد بن عبد اهللا بن أيب خملد الواسطي ويونس بن عبـد األعـىل 
يـوب أالصديف قاال حدثنا سفيان بن عيينة عـن عبيـد اهللا أخـربه أبـوه أن أم 

أنزل القرآن عـىل سـبعة أحـرف أهيـا قـرأت : ( قال  ) ملسو هيلع هللا ىلص( ن النبي أخربته أ
  .)أصبت 

                                         
  .٣٠٠ / ١ التفسري )١(
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 :ًثانيا 

وقال يف معرض احلديث عن األخبار التـي وردت للنهـي عـن تفـسري 
 .القرآن بالرأي ، ويقصد بالرأي أي املجرد الذي يعتمد عىل اهلوى واجلهل 

ن عبـد حدثنا حييى بن طلحة الريبـوعي قـال حـدثنا رشيـك عـ: فقال 
مـن قـال يف : (  قال ملسو هيلع هللا ىلصاألعىل عن سعيد بن جبري عن ابن عباس ، أن النبي 

 ) .القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار 

  ًوغري ذلك كثري جدا إذ كل تفسريه معتمد عـىل مـا أثـر عـن رسـول اهللا 
أو صحابته أو التابعني من أويل الفضل والعلـم والعمـق يف الـرشيعة  ) ملسو هيلع هللا ىلص( 

استشهد هبا يف تفسريه عـىل الة ألوردت أحاديث كثرية مما ولوال خوف اإلط
 . وتفسري معاين اآليات وأحكامها استيضاح
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ما يورد الطربي رمحه اهللا أقوال النحويني يف ختريج بعض الرتاكيب ًكثريا 

ً ، وكثريا ما جيعل التخريج النحوي الراجح توجيهـا للقـراءة ويـورد القرآنية ً

ًكثريا من اإلعرابات ويقارن بينها ويعلل لكل معنى منها ثـم خيتـار مـا يـراه 

ًراجحا ، وال غرابة فهو يف هذا الفن إمام شهد فحول اللغة والنحو له بالسبق 

 .واإلجادة 

ريه ثـروة علميـة ضـخمة والبحوث اللغوية والنحوية املوجودة يف تفس
 .للباحثني 

: قولـه  : ﴾  ¤ £ ¢ ¡ � ~ { ﴿: قال يف تأويل قوله تعاىل 
ًثم استعرض الوجهني مـستدال :  وجهان من التأويل » فتكونا من الظاملني «

 يف نيـة » فتكونـا «أحـدمها أن يكـون : بالتخريج النحوي عىل املعنى ، فقال 
 وال تقربا هذه الشجرة وال تكونـا «نئذ العطف عىل قوله وال تقربا تأويله حي

                                         
 .حتقيق شاكر =  ط دار املعارف بمرص ٥٢٢ / ١ التفسري )١(
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 : كام قال امرؤ القيس »من الظاملني 

ـه ـه صــــوب وال جتهدنـــ ـاة فتنزلــق   فقلــــت لـــ ـرى القطـ   فيــذرك مــن أخـ
 .فجزم فيذرك بام جزم به ال جتهدنه كأنه كرر النهي واآلية كذلك 

 بمعنـى جـواب » فتكونا من الظـاملني «إن مجلة : وقال يف الوجه اآلخر 
 وال تقربا هذه الشجرة فإنكام إن قربتامهـا كنـتام «ي فيكون تأويله حينئذ النه

والصحيح هو األول إذ يرتتب عىل التفسري الثاين حمذور وهو  ( »من الظاملني 
  .إضامر أن وهذا يروه مجيع أهل اللغة

والـشطون البعـد : ومن أبحاثه اللغوية قوله يف تـرصيف كلمـة شـطن 
أيام شاطن عـصاه : ا التأويل فيعال من شطن قال أمية فكأن الشيطان عىل هذ

ولو كان فعالن من شاط يشيط لقال أيام شـائط ، ولكنـه قـال أيـام ... عكاة 
 .شاطن ألنه من شطن يشطن فهو شاطن 

                                         
 ) .شاكر (  ط دار املعارف بمرص حتقيق ٥٢٢ / ١التفسري :  انظر )١(
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  للطربي يف القراءات جمال واسع وباع طويـل ، فهـو ذو قـراءة مـستقلة 
  ذا املنـوال مؤلفـات جيـدة منهـا كتابـه وله يف ه) أو يكاد أو يكون كذلك ( 
ًوقد بلغ ثامنية عرش جملدا كـام سـبق ذكـره فـرتاه ) القراءات وتنزيل القرآن ( 

يورد القراءات ويوازن بينها وقد يرد بعضها ويرجح البعض اآلخر وهـو يف 
 .هذا جد خبري 

  .» مالك يوم الدين «قال عند تأويل قول اهللا تعاىل 

 ملك يوم « فبعضهم يقول » ملك يوم الدين «قراءة والقراء خمتلفون يف 
  .» مالك يوم الدين « وبعضهم يقول »الدين 

 :ثم بدأ رمحه اهللا يوجه القراءتني وبني معنامها وما دال عليه فقال 

ْوال خالف بني مجيع أهل املعرفة بلغات العـرب ، أن امللـك مـن امللـك  َ ََ ِ

ْمشتق ، وأن املالك من امللك مأخوذ  ِ. 

ًفمعنى ملك يوم الدين أن اهللا امللك يوم الدين خالصا دون مجيع خلقـه 

ًوقال رمحه اهللا كالما كثريا حول هذا املعنى  ً. 

 

www.almoslih.net



  
 

 - ٨٤ -

 فقال رواية » مالك يوم الدين «ثم أورد معنى تأويل القراءة الثانية وهي 
ًال يملك أحد يف ذلك اليوم معه حكام كملكهم يف ( عن ابن عباس أن معناها 

  .الدنيا

وأوىل التأويلني باآلية وأصـح القـراءتني عنـدي : ثم رجح وعلل فقال 
ِ ملك يوم الـدين «التأويل األول وهي قراءة من قرأ  ِ ْ بمعنـى امللـك ألن يف »َ َ

ًإذ كان معلومـا أن ال ...  النفراده بامللك ًاإلقرار له باإلنفراد بامللك إجيابا

 .ًالكا هو مالك وقد يكون املالك ال موك إال ِمل

                                         
  .١٥٠ - ١٤٩ - ١٤٨ / ١ انظر التفسري )١(
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 وهم ضمنوا أشعارهم ذخرية لغتهم لذا كان من ن بلغة العربآنزل القر
الرضوري أن يرجع الطربي إىل أشعار العرب كام كان يفعل ترمجـان القـرآن 
ريض اهللا عنه فقد نسب إليه سعيد بن جبري أنه ما كان يفرس آية إال ويستشهد 

 .ببيت من شعر العرب 

والطربي له بلغة العرب وأشعارهم علم ال يستهان به ، فهـو مـن أمـىل 
ًعىل ابن رساج املرصي شعر الطرماح بن حكيم وكان ألشعار العرب حافظا 

ًوللغتهم متقنا كيف ال ، ومها من أهم األشياء لفهم كتاب اهللا وسنة رسوله ، 

عـرب الكثـري ًوقد ظهر ذلك جليا يف تفسري الطربي فضمن تفـسريه مـن أشـعار ال
 .والكثري واألمثلة عىل ذلك متعددة وسأكتفي بذكر البعض منها 

  .» أو كصيب من السامء «: قال رمحه اهللا يف تأويل قوله تعاىل 

ًوالصيب الفيعل من قولك صاب املطر يصوب صوبا إذا انحـدر ونـزل 

 :كام قال الشاعر 

ــــالك ــــيس ولكــــن مل ْفلــــست ألن ـــصوب   َ ـــسامء ي ـــو ال ـــن ج ـزل م ــ   تن
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 :وقال علقمة بن عبده 

ـيهم ســـحابة ـابت علــ ـأهنم صــ ـــــواعقها لطـــــريهن دبيـــــب   كــ   ص
ـر ــ ـــني مغم ـــي وب ـــد يل بين ـــال تع ـزنحني تــصوب   ف ـا املـ ـيقت روايـ    سـ
   قال ﴾( ) ' & ﴿: وقال يف تأويل قوله تعاىل 

  ابن عباس خللطنا عليهم ما خيلطون ، ثم عقبة بقوله ، ومن ذلك ما قاله 
 :العجاج 

ـــــسن ا ـا لب ــــ ـالتجنيمل ــــ ـــــق ب ــــي   حل ــــدا من ـتبدلن زي ـــ ــــني واس   ًغن
  .يعني بقوله لبسن أي خلطن

                                         
 . ط دار املعارف بمرص ٣٣٤ - ٣٣٣ / ١التفسري :  انظر )١(
 . ط دار املعارف بمرص ٥٦٧ / ١التفسري :  انظر )٢(
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 .يورد الطربي أقوال الفقهاء يف آيات األحكام 

ًوينفرد أحيانا ببعض اآلراء التي ختالفهم ، مؤيدا رأيه باحلجـة القاطعـة  ً

ًويبحث ذلك بحثا فقهيا رصينا  ً ً. 

م وصاحب مذهب مستقل ، وعىل هـذا وكيف ال يكون كذلك وهو إما
ًاالعتبار فإنه من البـدهيي أن نـراه يف مناقـشاته الفقهيـة جميـدا ويف عرضـها 

ًوتوجيهها متسقصيا وحمققا  ً. 

ًونحن نرى ذلك جليا يف هذا املثال الذي ذكر فيـه رأيـه بالنـسبة ملـسح 

 :الرأس قال رمحه اهللا 

 ! ﴿:  يف قوله تعاىل اختلف أهل التأويل يف صفة املسح الوارد ذكره

" # $ % & ' ( ) * + , 
- .    / 0 1  ﴾.  

امسحوا بام بدا لكـم أن متـسحوا بـه : فقال بعض أهل التأويل يف صفته 
من رؤوسكم باملاء إذا قمتم إىل الصالة ، كأن يمسح مقدم الرأس إىل الوجـه 

 .أو يمسح يافوخه أو يمسح شعره ، أو أي جانب من رأسه 
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 .إن املسح جلميع الرأس : نهم وقال آخرون م

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف وحممد ال جيزئ مسح الرأس بأقل من ثالثة 
 .أصابع 

والصواب أن اهللا : ( ثم جاء دور الطربي ليقول رأيه ويديل بحجته فقال 
ًأمر باملسح ومل حيدد حدا ال جيوز التقصري عنـه وال جماوزتـه وإذا كـان ذلـك 

وضئ ، رأسه فاستحق أن يقال إنـه مـسح برأسـه فقـد كذلك فام مسح به املت
أدى ما فرض اهللا عليه من مسح ذلك لدخوله فيام لزمه اسم ماسح برأسه إذ 

ديـد يف حوموجز قوله أن ما صدق عليـه املـسح أجـزأ والت( قام إىل صالته 
  .املوضع أو املقدار مل يرد به نص واهللا أعلم

                                         
 ) . ط احللبي ٧٩ / ٦سري عن التف ( ١٥٩ - ١٥٨األعالم ، الطربي للحويف :  انظر )١(
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ي سلفي املعتقد وله مع أهل الزيغ صوالت وجوالت سلف ذكر الطرب
 .بعضها فيام سبق من ترمجته 

والبد لكل ساطع باحلق من أن جيد يف الطريـق بعـض العقبـات ولكـن 
م والتـصميم ، ومـا موقفـه ممـن تتطـاول عـىل سـب زذلك ال يثني أويل الع

قـده ًالصحابة وكذلك موقفه مـن أهـل اجلـدل إال شـاهدا عـىل صـحة معت
 .وسلفيته 

 .ولقد أثبت هللا ما أثبته لنفسه من األسامء والصفات 

 .وخالف املعتزلة يف مجيع ما خالفوا فيه اجلامعة 

خالفهم يف قوهلم بقدرة العبد ، خالفهم يف قوهلم بإبطال رؤيـة اهللا يـوم 
 ....القيامة 

 .وخالفهم يف قوهلم بخلق القرآن 

وا عـن اهللا مـن األسـامء وخالفهم كـذلك بـل وهجـم علـيهم فـيام نفـ
 ...والصفات 
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  .ة اهللائوكان يعتقد أن ما يف هذا العامل ال يكون إال بمشي

ولتشدده السلفي املحمود فقد كفر مـن سـب الـصحابة مـن اخلـوارج 
 .والرافضة سأله تلميذه أبو بكر بن كامل من سبقك إىل تكفري أهل األهواء 

بن مهـدي وحييـى بـن سـعيد فقال الطربي إمامان عادالن عبد الرمحن 
  .القطان

ومثال واحد سنعرض له لنبني من خالله ما كان يدين اهللا به من إثباته له 
مجيع صفاته كام أثبتها تعاىل لنفسه من غري حتريف وال تأويـل وال تـشبيه وال 

 .تعطيل 

وكان يرد عىل الفرق الضالة يف هذا الشأن ومن أولئك املعتزلة الذين 
، ري حمدودن اخللق ال يرون رهبم يوم القيامة ألن رؤيته حتده وهو غذهبوا إىل أ

 6 5 ﴿: رض األقوال التي أخذها الناس من قوله تعاىل عوقد 

 : ، فقال ﴾  < = > :; 9 8 7

ال حتـيط بــه : قـال بعـضهم ) . ذكـر اآلراء املختلفـة يف تفـسري اآليـة ( 
 .بصار وهو يراها ال تراه األ: األبصار وهو حييط هبا ، وقال آخرون 

                                         
  .٨١ / ١٨ معجم األدباء )١(
  .١٠١ / ٥ ولسان امليزان ٨٣ / ١٨ معجم األدباء )٢(
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ال تدركه أبصار اخلالئق يف الدنيا وأما اآلخرة فإهنا تدركه : وقال غريهم 
 .واملراد باإلدراك هنا الرؤية 

وقال فريق رابع لن يدرك اهللا برص أحد مـن النـاس يف الـدنيا واآلخـرة 
ولكن اهللا حيدث ألوليائه يوم القيامة حاسة سادسة سوى حواسهم اخلمـس 

 .فريونه هبا 

والصواب ما تظاهرت به األخبار عن : ثم علق عىل هذه األقاويل بقوله 
سرتون ربكم يوم القيامة كام ترون القمر ليلة البدر : (  أنه قال ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 

 ) .وكام ترون الشمس ليس دوهنا سحاب 

  : نه حمجوبون كام قال جـل ثنـاؤه عفاملؤمنون يرونه ، والكافرون يومئذ 

 ﴿  V       U   TY    X  W   ﴾ .  

ثم بدأ الرد عىل كل قول خالف هذه احلقيقة وبني وجوه الـبطالن فيـه ، 
وعلل لذلك ودلل بالرباهني القاطعة ولوال خشية اإلطالة لذكرت ذلك ، إال 

وهـم ال : ( أنه ختم الرد علـيهم بعبـارة فيهـا كـل معنـى االسـتنكار فقـال 
  )ملسو هيلع هللا ىلص( ة وال روايـة عـن رسـول اهللا يرجعون فيام يقولون إىل آية من التنزيل حمكمـ

صحيحة وال سقيمة فهم يف اللظامت حييطون ويف العمياء يرتددون نعوذ باهللا 
  .)من احلرية والضاللة 

                                         
 . ط احللبي ٢٠٣ - ١٩٩ / ٧ انظر التفسري )١(
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يام يـورد مـن اآلراء واضـح فـًمل يكن الطربي يف آرائه مرتددا ، بل كـان 
 .ل ًالشخصية جازما بام يدىل به من األقوا

وشخصيته ذات جوانـب جذابـة اتـسمت بالوفـاء بـالغرض املطـروح 
 .والقول الفصل فيام حيكيه من اآلراء 

فهو عند ما يديل برأيه ويرد عـىل خمالفيـه ال يـامري وال يـداري ، وهـذه 
ًالناحية جعلت تفسريه مرجعا مهام لذوي االختصاصات ممن وفـروا وقـتهم  ً

 .لدراسة تفسري كتاب اهللا تعاىل 

ألمثلة عىل ما ذكرنا كثرية إال أن ما يبني تلك السمة أكثـر مـن غـريه ، وا
 .رده عىل اإلمام جماهد مع اعرتافه بفضله وأخذه منه 

 à  ﴿: قول اهللا عز وجل بًوذلك أن جماهدا رمحه اهللا يرى أن املراد 

b  c d  ﴾ أن اهللا مل يمسخهم إنام هو مثل رضبه اهللا هلم كام رضب ، 
 .ًحيمل أسفارا مثل احلامر 

هذا القول خمالف : ولكن أبا جعفر رمحه اهللا رد عليه وبدون تردد فقال 
لظاهر ما دل عليه كتاب اهللا ، وذلك أن اهللا أخرب يف كتابه أنه جعل منهم 
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القردة واخلنازير وعبد الطاغوت كام أخرب أهنم قالوا لنبيهم أرنا اهللا جهرة 
هنم عبدوا العجل فجعل توبتهم قتل وأن اهللا أصعقهم عند مسألتهم ذلك وأ

+   ,  ﴿ أنفسهم وأهنم أمروا بدخول األرض املقدسة فقالوا لنبيهم 
ومن ذكر :  ، فابتالهم بالتيه ، ثم قال  ﴾   -  .  /   0  1

ًشيئا من ذلك وأقر بآخر سئل الربهان عىل قوله وعورض فيام أنكر من ذلك 
 . أو أثر صحيح بام أقر به ثم يسأل الفرق من خرب مستفيض

الـذين ال ) أصحاب احلجة واألدلـة ( هذا مع خالف قول جماهد لقول 
وكفى دليال عىل فـساد . جيوز عليهم اخلطأ والكذب فيام نقلوه جمتمعني عليه 

نا فومن هذا نعرف كيف كان حـال سـل(  قول جماهد امجاعهم عىل ختطئته
 .الصالح مع احلق 

 أمنيتهم وهم له جنود طائعون ينـرشونه كانوا جيعلونه غايتهم وانتصاره
ًوال يبالون بام يقف يف وجوههم أيا كان ذلك ، وما أبو جعفر بـصالبته عـىل 

 حتـى يف -احلق ودفاعه عنه إال واحد من أولئك الربرة الذين هبم وبمـثلهم 
 يصل احلق إىل نصابه وحيمل القوس بارهيا وتطلع شمس الفجـر -حارضنا 

 .القريب من مطلعها 

ًباهللا التوفيق واحلمد هللا أوال وآخرا و ً. 
                                         

 . ط احللبي ٢٦٤ / ١٦ عن التفسري ١٦٨ -  ١٦٧ الطربي للحويف - األعالم : انظر  )١(
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حرير يف رحلة قصرية نأمحد هللا تعاىل الذي أنعم عيل بصحبة هذا العامل ال
عشتها معه تعرفت من خالهلا عىل جزء يسري مما كان عليه مـن علـم وفـضل 

ولكـن تلـك األعـامل مل ... وما كابد يف سبيل التحصيل مـن جهـد ومـشقة 
ا نحـن أوالء نطـالع بعـني البـرص والبـصرية تلـك الثـروة تذهب سدى فهـ

 .الضخمة التي خلفها 

ويف اخلتام فإنني أتقدم بالشكر مـن كـل قلبـي لـشيخنا املفـضال منـاع 
وأن حيقق يف رجال اإلسالم آماله ... ًالقطان راجيا اهللا تعاىل  أن يسدد خطاه 

 .ًراجيا عدم املؤاخذة من الطول الذي وصل إليه البحث 

إىل أنه ملـا قـرب وقـت التـسليم للبحـوث وخـشية مـن أحب أن أنبه و
ًاإلطالة فإنني يف األخري أرسعت قليال وحاولت االختصار قدر الطاقة حتى 

 .ًال يطول البحث فحاولت ذلك سائال اهللا السداد والتوفيق 

ولقد كانت هذه املحاولة يف البحث هي األوىل من نوعها فنسأل اهللا هلـا 
ين مل آل يف أن أجعل املصدر الذي أعود إليه يف استخراج األمثلة النجاح مع أ

ًهو كتاب الطربي نفسه ، وفعلت ذلك بتوفيق اهللا وأسأل اهللا أن يكـون حقـا 
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ًوصوابا واحلمد هللا الذي بنعمته تتم الـصاحلات وصـىل اهللا عـىل نبينـا حممـد 

 .وعىل آله وصحبه ومن سار عىل هديه إىل يوم الدين 

 

 بد اهللا املصلحع                
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