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 صم خ  ل  املم 
طاملا استشرفت  تفسری، الطربي بن جرير حممد اجللیلإلمام  ا منتسبراعظیمر  اتفسریر  بنی التفاسری القرآن الکرمی، نری

ا من امامتیا  عل  يریه من  الكتاب، وشغفت مبطالعته، فوجدت له كثریر  اءته واقتباس فوائده، اقتنیت هذااألنفس إىل قر 
ة  م  ي اللغحيتج هب الذين لف وتسعمائة شاهد من منظوم العربالتأويل، ومن ذلك أنه مجع فیه ما يقرب من أ كتب

أما التفاسری »يقول شیخ اإلسالم أمحد عبد احللی م ابن تیمیة  ي وصف منهج الطربي:  العربیة فزادين ذلك فیه حبًّا.
اليت  ي أيدي الناس فأصحها تفسری حممد بن جرير الطربي، فإنه يذكر مقامات السلف باألسانید الثابتة، ولیس فیه 

إنه ثقة عامل، أحد أئمة  : ي شأنه کتبو یه أثىن العلماء عل «، كمقاتل بن بكری، والكليببدعة، وما ينقل عن املتهمنی
أهل السنة الكبار، يؤخذ بأقواله، ويُرجع إلیه لسعة علمه، وسالمة منهجه. ترك عدة مؤلفات نافعة أبر ها تفسریه الكبری 

فاد منه كل الطربي. وهو أول تفسری كامل وصل إلینا، أجامع البیان عن تأويل آي القرآن املشهور بنی اجلمهور بتفسری 
ه ــــــــــ ي کتباء ــــــذكر اختالف الفقهنه أل ،رينـــــإمام املفسوصفه ب و من جاء بعده، وهلذا عّد العلماء الطربي أبا التفسری

ن هذا الكتاب كتاٌب لألمة، وأرى أن املشاركة  ي حتسینه بأي صورة من أ :وصلت النتیجة. أحد يصنف مثله مل
 تجربةه فمن باب الوما ذكرتحول منهج الطربي  ي تفسریه  علی املوضوعوافیرا الواجبات، وأرجو أن يكون هذا التحقیق 
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 قدمةامل
یة  ي تاريخ تبوأ الطربي مکانة عال والصالة والسالم علی حممد رسول اهلل صلی اهلل علیه وسل م. وبعد! احلمد هلل

وةر يری  فرعاهتا. فعالتده الکبریة وأعماله املوسوعیة اليت کّرسها خلدمة هذه الثقافة مبختلف الثقافة اإلسالمیة وذلك جلهو 
انت ويل آي القرآن املعروف بتفسری الطربي وتاريخ األم م والرسل املعروف بتاريخ الطربي. ککتابیه جامع البیان  ي تأ

اع بعضها اآلخر. نا هذا فیما ضله الید الطولی  ي میادين معرفیة عديدة وصّنف فیها مؤلفات بقي بعضها حتی يوم
 باته اليت تصب  ي املسائل الدينیة خصوصرا علی عل م يزير وقدرة عالیة علی عرض اآلراء م مصنفاته عمومار وکتاوتت

علوِّ ینها واستنباط األحکام منها. وقد آثنی علیه علماء السلف جلالل قدره و ة تامة ومناقشتها واملوا نة فیما بمبوضوعی
ه ملعرفته وفضله. لماء، حيک م بقوله ويرجع إلی رأيأحد أئمة الع»ال فیه اخلطیب البغدادي إنه کان مرتبته وسعة علمه، فق

وکان قد مجع من العلوم ما مل يشارکه فیه أحد من أهل عصره فکان حافظرا لکتاب اهلل عارفرا بالقراءات بصریرا باملعاين 
را بالسنن وطرقها، صحیحها وسقیمها، وناسخها ومنسوخها، عارفر 

بة والتابعنی الصحا ا بأقوالفقیهار  ي أحکام القرآن عامل
: م2002ومن بعده م من اخلالفنی  ي األحکام ومسائل احلالل واحلرام وعارفرا بأيام الناس وأخباره م.)خطیب البغدادی، 

2/361). 
 يُعرِّف فیه تفسرید سری مل تكن جمر التف اأن هذو  إن التعرف عل  منهج الطربي حيتاج إىل طول صحبة هلذا التفسری 

فسر مبنهجه  ي التفسری وطريقته  ي التبینی، بل جيد أن 
ُ
بیة، وتراكیب إبداعیة، تستقطب لطائف أد تفسریه طريق ي امل

ي، ويزيدنا الطرب  منهجأمٌر يكشف عن  املقال أين أََرى أن هذاالعقل ومتتع الفكر، وهتف إىل اإلقناع واإلمتاع معار. 
ذا السفر العظی م، وأن أنصح طالب عل م التفسری أن يعتنوا هبو تّقه  ي التفسری، معرفة بالطربي املفّسر، ومبنهجه الذي اش

 يولوه اهتمامرا كبریرا، ففیه من الدرر ما هللا به علی م.

 :الدراسات السابقة
فقد كتبت فیه أحباث ما يأيت علیها احلصر لتناثرها  ي الكتب واجملالت والدوريات. ومل أقرأ إىل اآلن كتابار يلیق 

فقد   فغانیةبتفسری الطربي  ي دراسة منهجه  ي التفسری. وأظن أنه قد كتب فیه ولكن مل يطبع وخاصة  ي اجلامعات األ
 ريخ كتب نفیسة، وما أظن منهجه  ي التفسری يغفل من دراسة أصیلة. وأما املطبوع من الكتباكتب  ي منهجه  ي الت
 د أطال  ي بیان منهج الطربي  ي التفسری.التفسری واملفسرون للذهيب فق والبحوث حوله فمنها:

 الطربي املفسر للدكتور أمحد خلیل، وهو كتاب جید. -
 ابن جرير الطربي ومنهجه  ي التفسری، حملمد بكر إمساعیل. -
 مذاهب التفسری اإلسالمي جلولد  يهر املستشرق فقد أطال  ي احلديث عنه أيضار. -
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 منهج البحث:
علی طريق ة ستناديدراسة اما -املنهج التحلیلي-دراسة التحلیلیة هذا املقال هو  إعدادنهج الذي سلکت  ي امل
 هذا من الطبع الذي حققهو حدود الدراسة من التفسری  ي  اخرتت اجمللدين ي تفسری جممع البیان فقط.  الطربيالکتابة 

 .وطبع  ي القاهرة الشیخ حممود شاکر

 القرآنآي جامع البيان يف تأويل املدخل يف تفسري 
آية  رقان والكتاب والذكر، وقد استدل عل  كل تسمیة منها بفلكرمی أربعة أمساء هي القرآن والأورد الطربي للقرآن ا

الطربي، ) كرمية من الكتاب العزيز وصرّح أن لكل واحدة معىنر ووجهرا خمتلفرا عن معىن التسمیة األخرى ووجهها
 رأي ابن عباس بالقراءة، وعل  رأي قتادة بالتألیف، مشریرا إىل أن املعنینی، فأما القرآن فیَؤوَّل عل  (3/66م: 2000

. يری أنه آثر الرأي ابن عباس لعلة إضافیة هي اإلستدمال (66)املصدر نفسه: يتوافقان مع ما ورد  ي كالم العرب
إِّنَّ َعَلْیَنا ﴿ وله تعاىل:  ي قاملنطقي الذي انتهجه الطربي لنفسه من النصوص املاثلة بنی يديه. قد رأي أن تأويل األوىل

، أي القراءة، مستدمار مبا أمر اهلل هو ما قاله ابن عباس (36-36)سورة القیمة: ﴾فَإَِّذا قـَرَْأنَاُه فَاتَّبِّْع قـُْرآنَهُ  *مَجَْعُه َوقـُْرآنَُه 
ع الشئ من أمره إىل وقت تألیفه ا تعاىل به نبیه صل  هللا علیه وعل  آله وسل م باتباع ما أوحي إلیه" ومل يرّخص  ي ترك اتب

القرآن له... ولو وجب أن يكون معىن قوله: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه فإذا ألفناه فاتبع ما إلفنا لك فیه لوجب أن ما يكون  
ثُِّر ﴿وما فرض  ﴾اقـَْرْأ بِّاْس مِّ َربَِّّك الَّذِّي َخَلقَ ﴿كان لزمه فرض  قبل أن  (2-3سورة املدثر:) ﴾ُق ْم فَأَْنذِّرْ *يَا أَيُـَّها اْلُمدَّ

وبعد أن اختار هذا املعىن سوّغ من الوجهة اللغوية، أن  (3/66م: 2000)الطربي، يؤلف إىل ذلك يریه من القرآن"
لفكرة أن يكون القرآن مبعىن القراءة  مع أنه مقروء. وقد أشار إىل أن ذلك من سنن العرب الذين يسمون املكتوب 

ا بقول الش  راءـــــــق الغـــــكتاٌب مثل ما لص           اــــــــــــــــــةر مين وفیهـــــــعَ ــــــتؤمل َرجْ    اعر:بالكتاب مستشهدر
 وعل  هذا القیاس يكون املقروء قراءة. (66)املصدر نفسه:"يريد طالقرا مكتوبرا فجعل املكتوب كتابرا"

ألفاظ ورأي أن اختیاراهت م متفقة  ي دماماهتا وإن وردت بوأما الفرقان فقد أورد له تأويالت املفسرين السابقنی، 
ي خمتلفة. فالفرقان مبعىن النجاة  ي رأي عكرمة ومبعىن املخرج  ي رأي ابن عباس ومبعىن التفريق بنی احلق والباطل عل  رأ

املعاين،  تمتقاربا -عل  اختالف ألفاظها–وكل هذه التأويالت  ي معىن الفرقان " (3/66م: 2000)الطربي، جماهد
وذلك أن من ُجعِّل له خمرج من أمر كان فیه فقد ُجعل له ذلك املخرج منه جناة، وكذلك إذا جُنّي منه فقد ُنصر عل  

مث صاغ هذا التقارب الدمايل عل  حنو يظهر من  (66نفسه:  )املصدرَمن بغاه فیه سواءر وفـُرِّق بینه وبنی بايیه السوء"
 ل  ماقاله جماهد ويل م  ي الوقت عینه برأي عكرمه وابن عباس وذلك حیث قال:خالله اختیاره هو الذي يرتكز ع

الفرقان عندنا: الفرق بنی شیئنی والفصل بینهما. وقد يكون ذلك بقضاٍء واستنقاٍذ واظهارِّ حجٍة ونصٍر ويری  "واألصل
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أدلته وحدود فرائضه فرقانرا لفصله حبججه و ذلك من املعاين املفرَّقة بنی احملق واملبطل، فقد تبنی بذلك أن القرآن مسي 
-3/66م: 2000ي، )الطرب ق ويذذيله املبطل حكمار وقضاء"وسائر معاين حكمه بنی احملق واملبطل وفرقانه بنصره احمل

60.) 
ومل يستدل الطربي عل  مسمي الكتاب بنص أو أثر، ولكنه أّوله لغويار فقال إن الكتاب مصدر من قولك كتبت  

تقول قمت قیامار وحسبت الشئ حسابار،وإنه مسي كتابرا مع أنه مكتوب جريار عل  الغريزة اللغوية العربیة اليت كتابار كما 
م: 2000الطربي، ) تطلق األول وتريد الثاين، وقد استعاد لتوثیق وجهة نظره الشطر الثاين من البیت السابق ذكره.

3/60.) 
للدمالة عل  معناه أثرار من السابقنی ولكنه احتمل له معنینی مل يسرد  ال كذلك بنسبة إل الذكر، أي إنهواحل

"أحدمهما أنه ذكر من هللا، جلَّ ذكره، ذكَّر به عباده فعّرفه م فیه حدوده وفرائضه وسائر ما أودعه من حكمه. واآلخر 
عين إنه شرف له ي ﴾ولَِّقومِّكَ إنَُّه َلذِّكٌر َلَك ﴿أنه ذكٌر وشرف وفخٌر َلمن آمن به وصّدَق مبا فیه كما قال جل ثناه:

وهذان املعنیان مستنبطان مما تشي به الكلمة لغويار ومن خالل السیاق الذي  (3/60م: 2000)الطربي، ولقومه"
 وردت فیه  ي القرآن الكرمی، ولكن الطربي مل يستدل عل  صدق اإلستنباط بسند لغوي أو أثر من آثار اإلستشهاد.

ت يذتص ىل مسمیاإذي يتعلق باألمساء اخلاصة بالكتاب الكرمی عموما فإنه انتقل طار الوإذا انته  من هذا اإل
جبزئیات منه األصغر فاألصغر فتكل م عل  السورة مث عل  اآلية متدرجا بذلك من الكل إىل اجلزء. وفیما خيتص بالصور 

ر إىل أن السبع ها بذلك، فأشافقد أورد بعض األخبار واآلثار عن السبع طوال واملثاين واملئنی واملفصل وسر تسمیت
الطوال مسیت كذلك لطوهلا عل  سائر سور القرآن وأن املئنی هي السور اليت بلغ عدد آيها مائة آية أو تزيد علیهاشیئا 
أو تنقص منها شیئا يسریا، "وأما املثاين فإهنا مسیت املثاين لتثنیة هللا جل ذكره فیها األمثال واخلرب والعرب وهو قول ابن 

هنا تثىن ألاس.... وقد قال مجاعة يكثر تعداده م: القرآن كله مثان. وقال مجاعة أخرى: بل املثاين فاحتة الكتاب عب
 (.63-3/60م: 2000)الطربي، قراءهتا  ي كل صالة" 

وقد عرض الطربي إىل هذا التباين  ي اآلراء  ي هذا املوضوع بإجيا  واقتضاب عل  خالف عادته وهنجه، ومل يصرح 
نظره  ي هذا القضیة وأرجأ ذلك كله إىل موضوع آخر من مواضع تفسریه فقال: "وسنذكر أمساء قائلي ذلك  بوجهة

وعلله م والصواب من القول فیما اختلفوا فیه من ذلك إذا انتهینا من التأويل قوله تعاىل )ولقد أتیناك سبعا من املثاين( 
 (.62-3/63م: 2000)الطربي، إن شاء هللا ذلك" 

وفه عن التفصیل  ي هذا املوضوع مردود إىل أنه خصص مدخل تفسریه، وكما قلنا ذلك من قبل، للقضايا ولعل عز 
العامة املتعلقة بالقرآن عموما وترك ما يتعلق جبزئیات القرآن ملواضعها من التفسری. يری أن اآلراء اليت أوردها  ي موضوع 

-6/311م: 2000)الطربي، سبع الطوال وفاحتة الكتابتفسری هذه اآلية هي هي ولعلها ترتكز عل  معنینی مها 



 

 ستا  محبو   هلل اامدال                                                   تفسير آي الاقرآن عنبن جرير الطبري في تفسير جامع البيان امنهج 

قة الدولية للالعربية املجلة   
ا

 41                   م0202، آ ار 1، العدد1املجلد –بحوث الخّل

 
 

ناسبا إيامها إىل أصحاهبما مع ما احتجوا به، وقد مال هو إىل اعتبار "أوىل األقوال  ي ذلك بالصواب قول من  (.316
 قال: عين بالسبع املثاين السبع اللوايت هن آيات أم الكتاب لصحة اخلرب بذلك عن رسول هللا صل  هللا علیه وسل م

وعلل لتسمیة املفصل بقوله إهنا مسیت كذلك" لكثرة الفصول اليت بنی سورها بـ" بس م  (.6/316م: 2000)الطربي، 
 (.3/62م: 2000)الطربي، هللا الرمحن الرحی م"

تاب" كما فعل مع "الك  -وأما اآلية فقد أورد هلا معننی اثننی استدل علیهما بكالم العرب ومل يورد بشأهنما 
 ربرا أو أثررا. واملعنیان اللذان أشار إلیهما مها:خ -و"الذكر" 

الطربي،  )أن تكون آية "عالمة يعرف هبا متام ما قبلها وابتداءها كآلية اليت تكون دمالة عل  الشئ يستدل هبا علیه"
 وقد عز  هذا املعىن بشاهد شعري وآية من سورة املائدة. (.3/61م: 2000

 علیه ببیت من شعر كعب بن  هری:أن تكون مبعىن القصة وقد استدل 
 أيقضان قال القول إذ قال أم حل م           أبلغا هذا املعرض آية   ما أ

الطربي، )يعىن بقوله آية: رسالةر مين وخربار عين. فیكون معىن اآليات: القصص، قصة تتلو قصة بفصول ووصول"
 (.3/61م: 2000

ة الكتاب وقوٌل لتفسری سورة الفاحتة وهي قوٌل  ي تأويل أمساء فاحتولقد انتقل الطربي بعدئذ إىل ثالث قضايا متّهد 
ة  ي تأويل اإلستعاذة وقوٌل  ي تأويل بس م هللا الرمحن الرحی م. ومع أن القضیتنی األخریتنی لیستا خمصوصتنی بسورة الفاحت

ن مث فإنه نیة ومنها سورة الفاحتة. ومإما أنه مجعهما إىل ما قیل  ي أمساء هذه السورة طاملا أهنما مال متان لكل سور القرآ
أراد أن حيصر القول فیهما  ي موضوع واحد عل  ما يبدو لكي ما يعود إىل إستعادته او ذكره وهو يعرض إىل تأويل  
كالم هللا تعاىل. وبعبارة أخرى إنه جعل التمهید لسورة الفاحتة مناسبة للحديث عن قضیٍة  ي القرآن الكرمی عامة 

 ومكررة.
وفیما يتعلق األمر بسورة الفاحتة فقد صحح الطربي احلديث الذي رواه أبوهريرة رضي هللا عنه عن النيب صلي هللا 

مث أّول كالر من  (.3/67م: 2000)الطربي، "علیه وسل م أنه قال: "هي أم القرآن وهي فاحتة الكتاب وهي سبع املثاين
 ي فواتح ملا  ملصحف يفتتح بكتابتها وألهنا "يـُْقَرأ هبا  ي الصلواتهذه املسمیات، فذكر أهنا تسم  فاحتة الكتاب ألن ا

يتلوها من سور القرآن  ي الكتابة والقراءة" وتسم  بأم القرآن لتقدمها عل  سائر سور القرآن قراءةر وكتابةر وألن العرب 
شتملة عل  سبع بالسبع فألهنا متطلق لفظة األم عل  كل جامع أو مقدم ألمر إذا كانت له توابع تتبعه، وأما تسمیتها 

آيات وإن اختلف العلماء  ي اآلية اليت صریهتا سبعا مثبت لــ "بس م هللا الرمحن الرحی م" وناٍف هلا لُیَحّل حملها قوله تعاىل: 
نی نه بأولكن مل يبنی رأيه  ي هذ املوضوع مكتفیار باإلشارة إىل  (.63-3/67م: 2000)الطربي، " )أَنـَْعمَت َعَلْیهِّ ْم(

ا بتفصیل القول فیه  ي كتابه "األكرب  ي  صواب ذلك  ي كتابة "اللطیف  ي أحكام شرائع اإلسالم" بیانار موجزرا وواعدر
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وعدم تیسر هذين الكتابنی حيول دون معرفة رأيه عل  حنو تام،  (3/306)الطربي، د.ت: أحكام شرائع اإلسالم"
ود إلیه ما قاله  ي مبحثه عن "بس م هللا الرمحن الرحی م" الذي سنع ولكننا عل  كل حال نستطیع أن نتبنی رأيه من خالل

م: 2000الطربي، )ماحقار لنعل م أنه ميیل إىل إعتماد الرأي الثاين الذي ما يعترب أصحابه البسملة آية من القرآن الكرمی
ق هذا املعىن ما روي توثی. وأما سبب تسمیتها باملثاين فمردود إىل تثنیة قراءهتا  ي كل صالة، وقد أورد ل(3/61-67

عن احلسن ملا سئل عن قوله تعاىل: )َوَلقد أَتیناَك َسْبٌع مِّن املثَاين والُقرآَن اْلَعظِّْی َم( أنه قال هي فاحتة الكتاب. ومل ير 
یحٌ  "میة سورة الفاحتة بالسبع املثاينالطربي  ي تس ما يدفع ( 3/333م: 3663)الرتمذي،  َهَذا َحدِّيٌث َحَسٌن َصحِّ

ا  (3/63م: 2000)الطربي، صحة وجوب اس م املثاين للقرآن كله"  لكٍل منهما معين مفهومرا ووجهرا خاصرا به واعدر
بالرجوع إىل بیان اإلستدال عل  صحة وجه تسمیة القرآن كله باملثاين عند انتهائه من تفسری سورة الزمر، ولكنه نسي 

 ما وعد به. 
 قد اكتف  بشرح لغوي هلا ما دامت مسألة يری خالفیة، فبنی أهنا تعين اإلستجارة منوأما  ي قوله  ي اإلستعاذة ف

م: 2000،)الطربي الشیطان الذي يطلق  ي استعمال العرب له عل  كل متمرد من اإلنس أو اجلن أو الدواب أو يریها
: يا زل جربيل عل حممد قال، والرجی م فعیل مبعىن مفعول أي مرجوم، وأورد عن ابن عباس قوله إن "أول ما ن(3/66

اقـْرَْأ ﴿حممد استعذ، قل: أستعیذ بالسمیع العلی م من الشیطان الرجی م، مث قال: قل: بس م هللا الرمحن الرحی م، مث قال:
 .(3/66م: 2000)الطربي، ﴾بِّاْس مِّ َربَِّّك الَّذِّي َخَلقَ 

يری أن مبحث الذي خصص للبسملة أكثر تفصیال وأسع نقاشار، ألن اعتبارها آية من آيات القرآن الكرمی مسألة 
" حبرف الباء يقتضي فعالر وما يوجد معها فعل الظاهر ومن مث فإن تقدير الفعل مل يكن متفقا  خالفیة، وألن ابتدا "بِّْس مِّ

 ربة  ي معانیها. وعل  هذا فإن مناقشة الطربي هلذه املسألة، ايعلیه بنی العلماء وإن قدَّرت بینه م بكلمات متقا
البسملة، تسری  ي خطنی اثننی يتعلق أوهلما بالتحلیل اللغوي وخيتص ثانیهما بعلوم القرآن. وقد امتد حديثه  ي هذا 

 ي البسملة وقوله  ةالقس م إىل صفحات األوىل من تفسریه لسورة الفاحتة ملا أوجده ربط بنی أمساء هللا احلسىن الوارد
 .﴾احلَْْمُد هللَِِّّّ َربِّّ اْلَعاَلمِّنیَ ﴿تعاىل: 

 ويعلق الطربي "بِّْس مِّ هللاِّ" بنوع الفعل الذي يقوم املرء به لیكون تقدير الفعل مناسبار ملا يت م تنفیذه، فإذا ما تلفظ
تدأ به قراءته بس م هللا، وكذلك إذا اباملرء به وهو يشرع  ي قیام وقعود كان تقدير ذلك أن يقول: أقوم بس م هللا، وأقعد 

فیعين أقرأ بس م هللا وهو فعل املقدر  ي بس م هللا الرمحن الرحی م مصدرةر به السور لتكون الدمالة" أبدأ بتسمیة هللا وذكره 
، وقد وضعه هذا التأويل إذاء تفريع اللغوي آخر هو أن  (3/66م: 2000)الطربي،قبل كل شيء أو أقراء بتسمیة هللا"

" قد حلَّ حمل التسمیة. وهو يرى أن تسوية " اماس م اس ٌم وأن التسمیة مصدر من قولك مسیت"، مبعىن أن اس م  ي "بِّْس مِّ
جلزئیة امثل هذا اإلشكال  ي ذهن القارئ تكون باإللتفات إىل اخلصوصیة التعربية للغة العربیة. وتدور خصوصیة هذه 
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فة، كقوهل م أكرمت فالنا كرامةر، وإمنا بناء مصدر أفعلت إذ أخرج "مبهمة عل  أمساء خمتلعل  اخراج العرب للمصادر
، أي أن القیاس هو أكرمُت فالنار إكرامار، وقد استدل عل  رأيه هذا بقول (66)املصدر نفسه:فعال"عل  فعله األ

 وبعد عطائك املئة الرِّتاعا  أكفرار بعد ردِّ املوت عينِّّ                       شاعر:ال
 إعطائك، وبقول الشاعر: يريد بعد

 لقد كنُت  ي طويل رجاءك أشعبا  وإن كان هذا البخل منك سجیةر 
وهو يريد  ي إطاليت رجاءك، ويریمها. وقد علقك عل  ذلك بقوله: "فإذا كان األمر عل  ما وصفنا من إخراج 

فَبنٌی بذلك  األمساء موجودار فاشیار العرب مصادر األفعال عل  يری بناء أفعاهلا كثریار وكان تصديرها إياها عل  خمارج 
صواب ما قلنا من التأويل  ي قول القائل: "بس م هللا" أن معناه  ي ذلك عند ابتدائه  ي فعل أو قول: أبدأ بتسمیة هللا 
قبل فعلي أو قبل قويل، مث عز  هذا الفه م باخلرب الذي رواه عن ابن عباس عن تعلی م جربيل للنيب علیهما السالم صیغة 

 .(63-3/60م: 2000( و)الطربي،3/66م: 2000)الطربي، ستعاذة وهو خرب الذي أوردناه من قبل.اإل
وعل  املنوال خاض  ي تأويل األمساء الواردة  ي البسملة، مبعىن أنه كان يقدم حتلیالر لغويا لإلس م ويستعنی بالشواهد 

رأيه فكان يصرح بذلك  ملواضع مل يكن لیجد خربار يعز  بهاللغوية واألخبار املتوافرة لديه لتبیان دمالته. يری أنه  ي بعض ا
ويشری إىل اعتماده مبدأ القیاس  ي مثل هذا احلال لیطمئن إىل صحة اإلستدمال. من ذلك مثالر تعقیبه عل  كلمة 

فإن قال: فإن كان ""إماهتك" أهنا مبعىن عبادتك، وإن قول قائل ألَه هللَا فالٌن إماهةر يعين عبَد هللَا فالٌن عبادةر، فقال: 
َُه... فكیف الواجب  ي ذلك أن يُقال... قیل: أما الرواية فال رواية فیه عندنا، ولكن  جائزار أن يُقاُل ملن عبد هللا: أهلِّ

 .(3/61م: 2000)الطربي، "هللا علیه وسل م الذي حدثنا به الواجب عل  القیاس ما جاء به اخلرب عن رسول هللا صل 
ی م فقد نظر إىل أصلیهما الثالثي املشرتك وما تقتضیه صیغهما البنائیة منوهار إىل أهنما إن اشتقاوأما الرَّمْحَن الرَّ  من  حِّ

الرَّمْحة فإن لكل واحدة منهما معىنر ماتؤديه الكلمة األخرى، وإن املعىن الذي يشتمل علیه الرَّمْحَن يزيد عل  ما يشتمل 
ی م، وقد استأنس لتعزيز ذلك بنحی رفة بلغات عل بنیة الكلمة فقال: "أما من جهة العربیة فال متانُع بنی أهل املعلیه الرَّحِّ

)الرمحن( عن أبنیة األمساء من فعِّل يفَعل أشُد عدومار من قوله )الرحی م(، وما خالف بنی ذلك  العرب أن قول القائل
ه مفضٌَّل عل  عدومار، أن املوصوف بن كل اىس م له أصل  ي فعِّل يفَعل مث كان عن أصله من فعِّل يفَعل أشد أبینه م 

املوصوف باإلس م املبين عل  أصله من فعِّل يفَعل إذا كانت التسمیة به مدحار أو ذمار. فهذا ما  ي قول القائل الرَّمحن 
مل  ا اإلتفاق اللغوي الذي يشری إلیه. ولكن هذ(3/67م: 2000)الطربي،من  يادة املعىن عل  قوله الرحی م  ي اللغة"

اتفاقار بنی أهل التأويل، بل ه م خمتلفون من جهة األثر واخلرب  ي دمالتیهما. وقد أورد رأي العر مي بأن الرمحن  يستتبع
رمحٌة جبمیع اخللق الرحی م رمحة باملؤمننی واحلديث الذي رواه أبوسعید اخلدري رضي هللا عنه عن النيب صل  هللا علیه 

نی محن رمحن اآلخرة والدنیا، الرحی م رحی م اآلخرة"، ويرى الطربي أن للتأولالرَّ ن لسان عیس  علیه السالم  ي أن "وسل م ع
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مجیعار خمرجار للصحة، فالرمحن موصوف بعموم الرَّمحة جلمیع خلقه، وأما الرحی م فمخصوص به بعض اخللق، فخص هللا 
عی م اجلنة ورضوانه مع  اآلخرة من نعباده املؤمننی  ي عاجل الدنیا بتوفیقه إياه م إىل اإلميان به وعبادته وما أعده هل م  ي

ما أشركه م به مع الكفار  ي الدنیا مع إفضال واإلحسان إلیه م  ي بسط الر ق وصحة األجسام والعقول وسائر نع م 
م: 2000الطربي،)األخرى، "فربنا جل ثناؤه رمحن مجیع خلقه  ي الدنیا واآلخرة ورحی م املؤمننی خاصةر  ي الدنیا وآلخرة"

3/63). 
أورد هلذين اإلمسنی تأولنی آخرين  ُبين أوهلما عل  ما أورده ابن عباس ومفاده أن الرمحن مبعين الرفیق عل  من وقد 

رقَّ علیه بینما يدل الرحی م عل  الرفیق مبن رفق به. ويقوم التأويل الثاين عل ما روي عن عطاء اخلراساين الذي قال: 
ی م""كان الرَّمْحَن فلما احُتزل الرَّمْحَن من ا  .(3/66م: 2000)الطربي،مسه كان الرَّمْحن الرَّحِّ

وقد فسر الطربي بامالتفات إىل أن الرمحن من أمساء هللا اليت مايتسم  هبا أحٌد من خلقه" فلما تسّم  به الكذاب 
ی -وهو اختزاله إياه، يعين اقتطاعه من أمسائه لنفسه -مسیلمة  لیفصل بذلك   مأخرب هللا جل ثناؤه أن امسه الرَّمحن الرَّحِّ

ی م فیجتمع له هذان امامسان يریه جل ذكره".  لعباده امسه من اس م من تسّم  بأمسائه، إذا كان ماُيسم  أحٌد الرَّمحن الرَّحِّ
ن خلقه أي فصَّل هللا عزوجل بنی امسه واس م يریه م–وقد سدد الطربي هذا املعىن وصوَّبه ولكنه مل يوصل التوجیه 

صل   مبسألتنی أخرينی مها أن بس م هللا الرمحن الرحی م قد علمه جربيل علیه السالم للنيب -محنبتكرير الرَّحی م عل  الرَّ 
، وأن مسیلمة  (3/66م: 2000)الطربي،هللا علیه وسل م مع بدء الوحي عل  ما أورده الطربي وأشرنا إلیه من قبل
قبومار ضاه الطربي كان من شأنه أن يكون مالكذاب اّدع  النبوة  ي وقت ماحق، وهذا يعين أن التأويل اآلنف الذي ارت

لو كان تعلی م الرسول علیه الصالة والسالم لصیغة البسملة حاصالر هبد ادعاء مسیلمة النبوة، أما وقد كانت البسملة 
أول شئ تعلمه النيب علیه الصالة والسالم فمن املفرتض إعادة النظر  ي تأويل عطاء اخلراساين الذي قبله الطربي وإن  

ن  ي عمومه يتوافق مع ما جرت علیه عادة الناس فیما بعد  ي التسم  بـ "رحی م" خاصة. عل  أن كان من شأن كا
التأويل أن يكون مقبومار لو صیغ بطريقة أخرى كأن يُقال مثالر: إن عل م هللا تعاىل قد أحاط بظهور من مايتورع من 

 .عباده  ي أن يسمي نفسه رمحانار فسم  نفسه رمحانار رحیما
وقد عرض الطربي بعد ذلك إىل ترتیب األمساء املباركات عل  هذا النحو أي: أهللَّ، الرَّمحنِّ، الرَّحی م. ووجد  ي 
العرف العريب  ي التعبری تسويغار هلذا الرتتیب، إذا ذكر أن العرب إذا ما أرادوا اخلرب عن خمرٍب عنه فإهن م يقدمون امسه مث 

وإن من بنی هذه األمساء ما هو خاص به عزوجل وهو هللا الذي ما  (3/66م: 2000)الطربي، يتبعونه صفاته ونعوته
يتسم  به أحد ألن األلوهیة له وحده سبحانه، وقد أردفه بالرَّمحن الذي ما يتسم  به أحد من خلقه أيضار وإن كان 

اين، وأما امسه الرَّحی م ل والثفیه م من يستحق تسمیة ببعض معانیه اخلاصة بالرمحة، وهلذا كان ترتیب هذين اإلمسنی األو 
فإنه مما جيو  وصف يریه سبحانه به "والرمحة من صفاته جل ذكره، فكان... واقعار مواقع النعوت األمساء اللوايت هن 
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توابعها بعد تقدم األمساء علیها، فهذا وجه التقدمی اس م هللا الذي هو )هللا( عل  امسه الذي هو )الرمحن(، وامسه الذي 
ی م("هو الرَّ   .(67)املصدر نفسه: مْحن عل  امسه الذي هو )الرَّحِّ

ْی م، ومل يشأ  ي سیاق تفسریه لسورة الفاحتة أن  وأما الشق الثاين من حواره حول البسملة فیدور حول الرَّمْحَن الرَّحِّ
ی م"  ي البسملة و ي أثناء السورة.  يبحث  ي وجه التكرار "الرَّمْحن الرَّحِّ

فضالر عن كون  .(67-3/61م: 2000)الطربي،مايرى البسملة آيةر من فاحتة الكتاب ولعل ذلك راجع إىل أنه
تكرارها حجة عل  من ظن أن البسملة آية "إذا لو كان ذلك كذلك لكان ذلك إعادة آية مبعىنر واحٍد ولفظ واحٍد 

بلفظ واحد ومعىن  انمرتنی من يری فصل يفصل بینهما، ويری موجود  ي ش ء من كتاب هللا آيتان متجاورتان مكررت
واحد مافصل بینهما من كالم خيالف معناه معنامها". ولكي ماتُعد "ربِّّ العلمنی" مبوجب هذا التعلیل فاصالر يسمح 
بالتكرار، استند الطربي إىل رأي مجاعٍة من أهل التأويل مل ُيسمَّه م مفاده "أن ذلك من املؤخر الذي معناه التقدمی وإمنا 

دير ، منوِّهار إىل أن مرعاة النظری تتحقق  ي مثل هذا التق﴾ن الرحی م رب العلمنی ملك يوم الديناحلمد هلل الرمح﴿هو 
م: 2000ي،)الطرب  واستدل  ي الوقت عینه عل  سریورة مثل هذا التقدير ببیت من الشعر وآيٍة من سورة الكهف

3/67). 
اخلالف فیها   ي معاجلة القضايا اليت يكونومن الغريب أما يعرض الطربي إىل هذه القضیة بتفصیل كما هو شأنه 

حاصالر، بل إنه كان مقتضبار  ي اماعتداد برأي من ما يرى البسملة جزءار من الفاحتة. فحجنه الرئیسیة هي أن التكرار 
د یمامسوّغ له مع عدم وجود الفاصل، ولكي يلغ  الفاصل الذي هو "َربِّّ العمِّنْیَ" جلأ إىل تقدير التقدمی والتأخری. ب

أن اآلية الكرمية نزلت هكذا، وكان من املنتظر أن ينظر الطربي إىل بنیتهما اليت نزلت هبا بدمار من تصیری التقدير حجةر 
عل  عدم اعتبار البسملة آية من الفاحتة. كما انه مل يبنی املوقف من البسملة املوجودة  ي سور األخرى. مث إن الطربي 

 م اججة املنطقیة اليت اعتاد اخلوض فیها وهو يناق  بعضار من قضايا القرآن الكرمی، فلمل يعمد  ي هذا املوضوع إىل احمل
يشر إىل سبب قول جربيل علیه السالم للنيب صل  هللا علیه وسل م: ُقل بس م هللا الرمحن الرحی م، عل  حنو ما أوردنا ذلك 

َ كانت السور مبدوءةر بالبسملة فیما عدا الرباءة بسملة  ي املصحف ، ومل يبنی احلك م الشرعي  ي إثبات الآنفار، ومل يبنی ملِّ
 إن مل تكن آية مع ما يقود إلیه هذا الرأي من من الزلل بشأن إثبات ما مل يثبته هللا تعاىل  ي كتابه.

 :يف منهجه فواتح السور
 يعاجلها  ي ملوهي من املوضوعات اليت يتكرر احلديث عنها  ي مواضع متفرقة من القرآن الكرمی، ولكن الطربي 

املقدمة اليت اشتملت عل  قضايا العامة وإمنا يعاجلها  ي بداية تفسریه لسورة البقرة. وقد أورد  ي هذا الشأن ما ذهب 
 إلیه السلف فبدأ بعرضها أوما  ناسبا إياها إىل أصحاهبا ومبنیا وجه الدمالة فیها ومنتقالر إىل بسط رأيه واختیاره.
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عل  إفتتاح سورة البقرة أي"امل" إما أنه جعل كالمه عل  هذا اإلفتتاح مناسبة للحديث وعل  الري م من أنه تكل م 
 عن فواتح السور األخرى. وإن التأويالت اليت عرضها لفاحتة سورة البقرة وسواها تنحصر فیما يأيت:

، (3/336م: 2000)الطربي،ح لتأويل إىل قتادة وجماهد وبن جريإهنا اس م من أمساء القرآن الكرمی، وقد أسند هذا ا
ار من أمساء القرآن م" امسأ"معروفار، وميكن التأويل اعتبار وكذلك التأويالت الالحقة، وجهار  وهو يرى أن ملثل هذا التأويل،
مل" أم" هو اس ٌم للقرآن شأنه  ي ذلك شأن التسمیات األخرى كالفرقان ويریه ، وتنطوي "أعل  وجهنی: أوهلما  أن "

 (3/323م: 2000)الطربي،تأويل عل  معىن القس م وكان القول هو: والقرآن هذا الكاتب ما ريب فیه  ي حال هذا ال
مل" قس ٌم أ، وإن اإلشارة عل  معىن القس م يقرن هذا الوجه من التأويل برأي بن عباس الذي عزا الطربي إلیه القول بأن "

وحسب من  .(3/336م: 2000)الطربي، عل  أنه قس مأقس م هللا به وأنه من أمساء هللا وبرأي عكرمة الذي اإلفتتاح 
يریه ما إشارة إىل كونه من أمساء هللا تعاىل. وأما الوجه الثاين فهو قصد تسمیة السورة مبفتتحها "فیفه م السامع من 

 ،(322-3/323م: 2000)الطربي، القائل يقول: قرأت الیوم )املص( و)ن( أي سور اليت قرأها من سورة القرآن"
دد السور اليت تتفق حروف افتتاحها ولَّد احلاجة إىل صفة ممیزة لسورٍة ما من سورة أخرى فظهرت عبارات امل ولكن تع

 ، ووجد  ي رأي عبد الرمحن بن  يد بن أسل م (3/322م: 2000)الطربي، البقرة أو امل آل عمران وهكذا
 تأيیدار هلذا التأويل. .(3/336م: 2000)الطربي،
-مشریار إىل أهنا دلیل  .(3/322م: 2000)الطربي،"فواتح يفتتح هللا عزوجل هبا كالمه"أن احلروف عبارة عن  

عل  انقضاء سورة وابتداء أخرى مؤدية وظیفة "بل"  ي انقضاء معىن وابتداء معىن آخر  ي  -رأي بعض أهل العربیة
من يری أن يعزو هذا الرأي إىل عامل لغوي بعینه. عل  أنه روي عن  .(322-3/323م: 2000)الطربي، القصیدة

، وما  يبدو أن  (336-3/336م: 2000)الطربي، جماهد وبطريق خمتلفة أن احلروف فواتح يفتتح هللا تعاىل هبا القرآن
نی قائل  لغوي معجماهد هو من أهل اللغة الذين أسند الطربي إلیه م هذا التأويل، ولیس من الواضح إن كان هناك عامل

 هبذا الرأي ومل يسمه الطربي أو أن الرأي للطربي نفسه خاصة أنه كان حُيسب من علماء اللغة املعدودين.
اعتبارها حروفار مقطعة من أمساء هللا تعاىل وأفعاله وصفاته يشتمل كل حرف منها عل  ما ما يؤديه احلرف اآلخر. 

م: 2000ربي،)الط مل" عل  أهنا: أنا هللا أعل مأأهنما أومار قوَله تعاىل "وهلذا قد روي عن ابن عباس وسعید بن جبری 
بن عباس متثل حروفار مشتقة من حروف هجاء أمساء هللا هنا عل  رأي بن مسعود ورأي آخر ما، أو أ(3/336

 ورأي الطربي  ي كالم العرب ما يدعو إىل قبول هذا الرأي كقول الشاعر: .(3/320م: 2000)الطربي،تعاىل
ینا اإلجياف       قـُْلَنا هلا: قِّفِّي لنا، قالت: قاْف   ما حَتَْسيب أنَّا َنسِّ

 ا عزافــــــوعزف قینات علین         وات من معتق صاف ــــــــــــوالنش
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لولید بن عقبة بن أيب معیط أخي عثمان "رضي هللا عنه" ألمه، وكان يتوىل الكوفة له، فاهت م هذا الشعر 
 فكتب إلیه اخللیفة يأمره بالشخوص إلیه، فخرج  ي مجاعة، ونزل الولید يسوق هب م، فقال:بشرب اخلمر، 

 (.3/13. )ابن جين، د.ت: اف: العدو وهو أيضا: احلمل علیهواإلجي
"يعين بقوله قالت: قاف قالت: قد وقفُت. فدلت باظهار القاف من وقفت عل مرادها من متام الكلمة اليت هي 

وينظر أمثلة أخرى عل   (3/322م: 2000)الطربي،مل( وما أشبه ذلك إىل حنو هذا املعىن"أ)وقفت. فصرفوا قوله 
 (.3/321م: 2000)الطربي،اماكتفاء حبرف واحد أو حرفنی من الكلمة  ي التفسری 

ن أنس ب  ي هذا السیاق ما روي عن الربیع إهنا حروف يشتمل كل حرف منها عل  معاين شيت خمتلفة، وقد أورد
": هذه األحرف من التسعة والعشرين حرفار دارت فیها األلسن كلها لیس منها حرف إما وهو مفتاح أملأنه قال  ي "

 اس م من أمسائه، ولیس منها حرف إما وهو  ي آمائه وبالئه، ولیس منها حرف إما وهو  ي مدة قوم وآجاهل م"
قريب من التأويل السابق الدائر عل  اجتزاء ببعض احلروف  . ويرى الطربي أن هذا التأويل(3/320م: 2000)الطربي،

( من كلمات شى ملأمن الكلمة كلها، ولكنه  ي الوقت ذاته يفرتق عنه  ي الكلمة اليت مت منها اجتزاء، فاأللف من )
لة عل  أجل قوم وتقتضي معاين كثریة "منها متام اس م الرب الذي هو هللا ومتام اس م نعماء هللا اليت هي آماء هللا والدما

أنه سنة إذ كانت األلف  ي حساب اجلمَّل واحدار. والالم مقتضیه متام اس م هللا الذي هو لطیف ومتام اس م فضله الذي 
هو لطف والدمالة عل  أجل قوم أنه ثالثون سنة، واملی م مقتضیه متام اس م هللا الذي هو جمید ومتام اس م عظمته اليت هي 

أنه اربعون سنة. فكان معىن الكالم... أن هللا جل ثناه... جعل مفاتح السور األخر اليت  جمد والدمالة عل  أجل قوم
أوائلها بعض حروف املعج م مدائح نفسه أحیانار بالعدل واإلنصاف وأحیانار باإلفضال واإلحسان، بإجيا  واختصار مث 

 .(3/327م: 2000)الطربي،اقتصاص األمور بعد ذلك"
ل، ومع أنه بنّی أنه ما يتعّد هبذا املعىن ويكره ذكر من حكي عنه ذلك "إذ كان الذي إهنا حروف من حساب اجُلمّ 

، إما أنه عاد بعدئٍذ إىل ما احتج به القائلون هبذا  (3/320م: 2000)الطربي،رواه ممن ما يُعتمد عل  روايته ونقله"
 ﴾ َرْيَب فِّیهِّ مل *  َذلَِّك اْلكَِّتاُب مَا أ﴿عه لــ التأويل ملا رواه جابر بن عبد هللا بن رئاب من حكاية ياسر بن أخطب ومسا

مث إقباله هو أخوه ُحیي بن أخطب ورهٌط من يهود لسؤال النيب صل  هللا علیه وسل م عن هذه احلروف وتأويله م هلا 
 .(3/323م: 2000)الطربي،عل  أساس حساب اجُلّمل

 ناقشها. من ذلك مثالر ما أورده عن ابن عباسعل  أن هناك آراء أخرى حول حروف اإلفتتاح عرضها الطربي ومل ي
، وعّمن مل ُيسمِّه إهنا سرُّ القرآن. وكذلك (3/336م: 2000)الطربي، هي اس م هللا األعظ م  ﴾مل أ﴿الذي قال إن 

عن أهنا استغناٌء ببعض حروف املعج م عن  -من يری تسمیة أحٍد منه م-فعل إذا عرض إىل رأي أهل اللغة 
صوا فیما ا، أم أن امافتتاح مت هبا لفتح أمساع املشركنی لإلصغاء إىل القرآن بعد أن تو  (3/320م: 2000)الطربي،بعض
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وهذا الرأي شديد  .(3/323م: 2000)الطربي،"حى إذا استمعوا له تُلَي علیه م املؤلَُّف منه" بینه م عل  اإلعراض عنه
ال إىل اماعتقاد بالنسیب والوقوف عل  األطالل إذ م اح القصائدأورده ابن قتیبة الدينوري مافتت الشبه بالتفسری الذي
ساسي الذي رون به قصائده م ماجتذاب األمساع حى إذا ما حتقق هل م ذلك انتقلوا إىل الغرض األأن الشعراء كانوا يصدّ 

 .(3/60: ه3721 ،الدينوري) من أجله نظموا قصیده م
اكتف  بسرده، واقع عل  اعتبار أن مفاتح السور حروف واختیار الطربي من بنی هذه اآلراء، سواء ما ناقشه أو 

مقطعة وأن هللا سبحانه وتعاىل أراد هبا معاين كثریة ما معىن واحد. وقد وافق  ي ذلك الربیع بن أنس فیما قاله وافرتق 
وسعها أعنه  ي مقدار املعاين أو عددها الذي تشتمل علیه تلك احلروف، فبینما عرض الربیع إىل ثالثة معاٍن فقط 

 َ الطربي لتشمل تلك املعاين وسواها مما قاله املفسرون اآلخرون باستثناء قول أهل العربیة إهنا حروف هجاٍء استُـْغينِّ
ببعضها عن ذكر البعض اآلخر ألنه "قول خطاء فاسد خلروجه عن أقوال مجیع الصحابة والتابعنی ومن بعده م من 

. وقد علل الطربي هذا اإلختیار، أي اشتمال (326-3/323م: 2000)الطربي،اخلالفنی من أهل التفسری والتأويل"
 حروف امافتتاح عل  معاٍن شّى، بأمور منها:

جوا  انطواء الكلمة الواحدة عل  معاٍن خمتلفة كاألمة اليت ُتطلق عل  اجلماعة من الناس وعل  احلنی من الزمان 
رٍة أن الكلمة كذلك فمن اجلائز للحرف أن يكون مفتتحار لسو وعل  الرجل املتعبد هلل وعل  الدين وامللة. فإذا كان ش

وأن يستثری  ي الوقت ذاته معاىن خمتلفة حيتويها مجیعار كأمساء هللا عزوجل وصفاته. وما يرى  ي ذلك تنافیار مع السیاق 
أن من املمكن أن يفتتح ا و ذلك أن هللا تعاىل افتتح كثریار من السور القرآن الكرمی باحلمد لنفسه ومتجیده ؛القرآين العام

 .(3/326م: 2000)الطربي، بعض ذلك بالقس م هبا
لو أن هللا تعاىل أراد معىنر واحدار ألباَن ذلك للنيب علیه الصالة والسالم لكي يـُبَـیـََّنُه للناس ولكن تْرَك ذلك دلیٌل 

 .)املصدر نفسه(عل  أن املراد هو كل وجوه التأويل
أهل اللغة باعتبار امل ويریها عالمة عل  انقضاء سورة وابتداء أخرى فمردود إىل األسباب وأما استثناؤه ملا ذهب إلیه 

 اآلتیة:
مل" و أإن هذا الرأي يعزو إىل هللا تعاىل خماطبته العرب مبنا لیس متبعار  ي لغته م، ذلك أهن م مل يألفوا امابتداء بـ "

لك ما ألفته العرب  ي لغتها. ولو أهنا كانت خارجة عل  ذلر"، أن هذه الفواتح جتري عل  جمرى السور األخرى عل  أ"
َعَل  قـَْلبَِّك  * الرُّوُح اأْلَمِّنُی نـََزَل بِّهِّ ﴿املألوف لتناقضت مع مبداء اإلبانة اليت جعلها هللا تعاىل صفة للقرآن الكرمی بقوله: 

 .(3/326م: 2000)الطربي،﴾بِّلَِّساٍن َعَريبٍِّّ ُمبِّنیٍ  *لَِّتُكوَن مَِّن اْلُمْنذِّرِّيَن 
إن هذا الرأي يعين إضافة العبث إىل هللا تعاىل ألنه خاطب الناس مبا ما فائدة فیه وما معىن، وإضافة العبث إىل هللا 

دين  .)املصدر نفسه(تعاىل منفٌي لدى مجیع املوحِّّ
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: ماجاءين أخوك انقض  كقوهل معن كالم ميثل من الوجهة اللغوية رجوعار  إن "بل" الذي شبِّهت به احلروف امافتتاح
بل أبوك، وإن وروده  ي أول البیت قد يعين "دَْع" وإنه "يأيت  ي كالم العرب عل  هذا النحو من الكالم، فأما افتتاحار 
لكالمها مبتدأ مبعىن التطول واحلذف من يری أن يدل عل  معىن فذلك مما ما نعل م أحدار ادَّعاه من أهل املعرفة بلسان 

 .)املصدر نفسه(طقه م"العرب ومن

 يف التفسري: الطربي أسس
لقد أوضح الطربي أن مقصوده من تأويل القرآن الكرمی هو تبینی الوجوه احملتملة لآليات الكرميات، وإن مهه األول 
 هو استقصاء هذه الوجوه، عل  أن بعضار منها قد يكون متأتّیار من اماختالف  ي القراءة ومن مث فإنه يبحث  ي التأويل
الذي حتتمله تلك القراءة من يری أن جيعل تقصي القراءات هدفار لتفسریه، وقد أبان عن هذا املعىن بقوله: "إذ كان 

. عل  (3/63م: 2000)الطربي،الذي قصْدنا له  ي كتابنا هذا البیان عن وجوه التأويل آي القرآن دون وجوه القراءهتا"
ا القراءات عن تفسریه وذلك ألنه بینها بتفصیل وعزاها إىل أصحاهبأن هذا مل يكن لیعين أنه أيلق باب اخلوض  ي 

واختار من بینها ما رآه صوابار وعلل اختیاره ورفض ما مل يستحسنه وأقام احلجة عل  رفضه وحبیث تبدو القراءات مادة 
َملِّكِّ يوم ﴿قراءة  أساسیة  ي تفسریه وإن بدأ أنه لیس من وكده استقصاءها. ومن األمثلة عل  ذلك اختالف القراء  ي

ونصب آخرون  ﴾َملِّكِّ يوم الدِّين﴿وتاله بعضه م  ﴾َملِّكِّ يوم الدِّين﴿من سورة الفاحتة، فقد قرأه بعضه م  ﴾الدِّين
عل  سبیل املثال  ﴾َملِّكِّ يوم الدِّين﴿. ورأي أن قراءة (3/67م: 2000)الطربي، ﴾َملِّكِّ يوم الدِّين﴿الكاف فتاله 

عل  حسب ما  ﴾َملِّكِّ يوم الدِّين﴿ك الیوم الدين خالصار دون مجیع خلقه، بینما يكون تأويل تؤول بأن هللا تعاىل املل
. ومن (3/63م: 2000)الطربي،ورد عن ابن عباس أنه "ما ميلك أحد  ي ذلك الیوم معه حكمار كملكه م  ي الدنیا"

ماقرار له قرأ َملِّك مبعىن امللك ألن  ي ا مالحظة التفاوت  ي قوة املعىن والدمالة رأي أن أصّح القراءتنی هو "قراءة من
ُلك إجيابار إلنفراده بامللك وفضیلة  يادة املـَلِّك عل  املالك، إذ كان معلومار أن ما َملك إما وهو مالك وقد 

باإلنفراد بامل
" إذن قائ م عل  سعة دمالة هذه (3/66م: 2000)الطربي،يكون املالك ما ملكار" ا الكلمة واشتماهل. فاختیاره لــــــ "َملِّكِّ

". وإذ كان   ي الوقت ذاته عل  معىن الكلمة حبسب القراءة الثانیة وعل  املعىن احملدود نسبیار الذي تعطیه قراءة "َمالِّكِّ
الرتجیح بنی هاتنی القراءتنی مبنیار عل  أساس معنوي فإن رّده لقراءة من قرأ "َمالَك" نابع من اإللتفات إىل أن هذه 

دراك تام خلصائص التعبریية  ي اللغة العربیة، ومن مث فإنه يرى أن هذه القراءة "حمضورة يری جائزة إعل  القراءة ما تن م 
 .(3/66م: 2000)الطربي،إلمجاع مجیع احلجة من القراء وعلماء األمة عل  رفض القراءة هبا"

النيب صل  هللا علیه وسل م، ومبا  دها عنويرى املتتبع لتفسری الطربي جبالء أنه يتقید تقیدار تامار بالتفسریات اليت ورو 
ْی َم َربَّه  وإَذا ابـْتَـَل ﴿ماميكن أخذه عن سواه علیه السالم كما نبهنا إىل ذلك من قبل. ففي سیاق قوله تعاىل  إبـْرَاهِّ

أورد آراء متعددة من يری أن جيزم  ي صحة أحدها وذلك لعدم وجود "خرب عن رسول  (327)سورة البقرة:  ﴾بِّكلَماتٍ 
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مث أردف هذا القول خبربين عن النيب علیه  (3/366م: 2000)الطربي، صل  هللا علیه وسل م أو إمجاع من احلجة"هللا
. كما أنه ألزم تفسریه بأن يكون (3/362م: 2000)الطربي،انیدمها نظر"م مشریار إىل أهنما خربان  ي أسالصالة والسال

قد طنار إن مل يكن لديه دلیل عل  صرف اآلية من الظاهر إىل الباطن. و موافقار لظاهر اآليات، ومل يكن لیختار تأويالر با
عِّنْیَ ﴿أشار إىل هذا القید حنی كان بصدد تأويل قوله تعاىل:  َرٌة إِّماَّ َعل  اخْلَاشِّ ا َلَكبِّیـْ فمال إىل  (73)سورة البقرة: ﴾َوإهنَّ

لیه وله إنَـَّها مبعىن إن إجابة حممد صل  هللا عاإلعتقاد أن اهلاء واأللف عائدتان عل  الصالة، "وقد قال بعضه م إن ق
وسل م، ومل جير لذلك بلفظ اإلجابة ذْكر فتجعل اهلاء واأللف كناية عنه. ويری جائز ترك الظاهر املفهوم من الكالم إىل 

 . (166و3/266م: 2000)الطربي،الباطن، ما دمالة عل  صحته"
یة یان تفسریه لعل من أمهها البنیة النحوية واللغوية والدمالوإىل جانب ذلك فقد اعتمد ركائز أخرى  ي إقامة بن

آليات القرآن الكرمی. ولیس هذا راجعار إىل اعتباره البیان أساسار لإلعجا  القرآين وحسب، وهو ما عرضنا إلیه من قبل، 
نریار مبا قاله أصحاب تبل إىل جعل هذه البنیة  ي كثری من األحوال مفاتیح يستعنی هبا  ي تأويل آية أو تفضیل رأي مس

املدرستنی الشهریتنی البصرة والكوفة  ي حتقیق القواننی التعبریية. ومل ُيظهر احنیا ار إىل إحدامها عل  حساب األخرى بل  
كان يعرض آراءمها معار ويناقشها وخيتار من بینها ما يبدو له صائبار ومتوافقار مع املنطق اللغوي والتعبریي وإن كان  ي 

لقارئ أن جيد لديه قبومار واضحار  ي أحیان كثریة لَِّما كان يبديه علماء الكوفة. فمن ذلك مثالر تأويل قوله مقدور ا
، بدمار من "بشیاطینه م"، الذي أقامه عل  املعىن من جهة وعل  (37)سورة البقرة:  ﴾)َوإَِّذا َخَلْو إِّىَل َشَیاطِّْینِّهِّ مْ ﴿تعاىل

. وقد استعان  ي هذا السیاق مبا (3/367م: 2000)الطربي،هة أخرىإحالل حرف جٍر حمل حرف جٍر آخر من ج
تأوله بعض النحويي أهل الكوفة بأن معناه هو" وإذا لقو الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا صرفوا خالءه م إىل شیاطینه م، 

اطینه م حالنی إىل شی نیؤمنفیزع م أن اجلالب لــــ "إىل املعىن الذي دلَّ علیه الكالم من انصراف املنافقنی عن لقاء امل
. واختار الطربي هذا (363-3/367م: 2000)الطربي،هب م...وعل  هذا التأويل مايصلح  ي موضع )إىل( يریُها"

املعىن ملالءمة هذا التأويل ملعىن احلرف فقال: "وهذا القول عندي أوىل بالصواب، ألن لكل حرف من حروف املعاين 
كل موضوع   حتويل ذلك عنه إىل يریه إىل حبجة جيب التسلی م هلا. ولـــ )إىل(  يوجها هو به أوىل من يریه، فال يصلح 

 ي  . وقد يعمد أحیانار إىل اإلستنتاج)املصدر نفسه(يری جائز سلبها معانیها  ي أماكنها"دخلت من الكالم حك م و 
 املسألة اليت كان ه علماء اللغة  يتأويله من الدمالة اللغوية ومن مألوف العرب  ي تعبریاهت م من يری أن يرجع إىل ما قال

 ﴾وٌف َحَذَر اْلَمْوتِّ َأملَْ تـََر إِّىَل الَّذِّيَن َخَرُجوا مِّْن دِّيَارِّهِّ ْم َوُه ْم أُلُ ﴿ بصددها، ولعل ما أورده  ي سیاق تأويله لقوله تعاىل:
آماف أو مثانیة آماف  دالٌّ عل  هذا املنح . فقد أورد ما قاله السلف عن العدد من أنه ثالث (271)سورة البقرة: 

ويریمها، إىل أنه واعتمادار عل  كلمة ألوف استدل عل  أن العدد ينبغي أن يكون أكثر من عشرة آماف ماختالف 
ة وذلك أن هللا تعاىل ذِّْكرُهُ أخرب عنه م أهن م كانوا ألوفار، وما دون لعشر فقال: "صیغة املعدود إذا ما كان الرق م دون العشرة 
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ألوف، وإمنا يقال ه م آماف إذا كانوا ثالثة آماف فصاعدار إىل العشرة آماف، ويری جائز أن يقال  آماف ما يقال هل م
 . (626-2/626م: 2000وأيضرا )الطربي، (2/607م: 2000)الطربي،ه م مخسة ألوف أو عشرة ألوف"

دد عل  مفردار إذا  اد العولكن هذا اإلستنتاج مل يعز  بأقوال العلماء من أهل اللغة الذين يرون أن املعدود يكون 
 عشرة فیكون مثالر أحد عشر ألفار بدمار من أحد عشر ألوفا.

ومن األمثلة األخرى عل  تأثری وجهة اللغوية  ي اختیاراته ومنح  تفسریه تعقیبه عل  ماقاله اجملاهد والربیع  ي أن 
ذا الرأي ألهنما ظنا . ومل يستصوب الطربي ه(73-1/70م: 2000)الطربي، هو مل يننت قوله تعاىل: "مَلْ يـََتَسنَّْه" معىن

من األسن من قول القائل: أسن هذا املاء يأسن أسنار كما قال هللا تعاىل ذِّْكرُه: فیها أهنار من ماء يری آسن، أن الكلمة "
يری  هفإن ذلك لو كان كذلك لكان الكالم: فأنظر إىل طعامك وشرابك مل يتأّسن، ومل يكن يتسّنه. فإن قیل فإنه من

أنه ترك مَهَْزُه قیل: فإنه وإن ترك مهزه فغری جائز التشديد نونه؛ ألن النون يری مشددة وهي  ي يتسّنه مشددٌة، ولو نطق 
من يتأسن برتك اهلمزة لقیل: يَتسَّن بتخفیف نونه بغری هاء تلحق فیه، ففي ذلك بیان واضح أنه يری جائز أن يكون 

وهو  ي هذا كله يسری عل  قاعدة وضعها لنفسه  ي تأويله وتقوم عل  أنه . (1/73م: 2000)الطربي،من األسن"
د إىل ذلك السبیل"  الطربي،) توجیه تأويل القرآن الكرمی "إىل األشهر من اللغات أوىل من توجیهه إىل األنكر ما ُوجِّ

من الركائز  أساسیة أخرىويقودنا التوسیغ الذي أوردناه  ي صدر هذا املبحث  ي الواقع إىل ركیزة . (2/610م: 2000
اليت اعتمدها الطربي  ي تفسریه وهو اإلمجاع. وقد اعتمد هذا املعیار  ي كل تفصیالت املتعلقة بتفسریه، وهلذا فإن ما 
هو جممع علیه مقبول من وجهة نظره وما تعارض معه مرفوض، وعلة رفضه متكن  ي خمالفته لإلمجاع من يری أن خيوض 

نظر أو احتمامات من ذلك مثالر ما أورده بشأن قوله تعاىل: "الصراط املستقی م" إذ "قال  ي بیان ما فیه وجهات 
أبوجعفر: وإمنا وصفه هللا با اماستقامة ألنه صواب ما خطأ فیه، وقد  ع م بعض أهل الغباء أنه مساه هللا مستقیمار 

الفه دلیالر عل  وكفي بإمجاع مجیعه م عل  خ ماستقامة بأهله إىل اجلنة. وذلك تأويٌل لتأويلِّ مجیع أهل التفسری خالٌف،
، 326-3/323م: 2000)الطربي،وينظر رفضة آلراء أخرى ملخالفتها امامجاع ( 3/306م: 2000)الطربي، خدلئه"
َا حَنُْن ﴿. ومن ذلك أيضار ما قیل عن قوله تعاىل:(233 ُدوا  يِّ اأْلَْرضِّ قَاُلوا إِّمنَّ )سورة  ﴾ْصلُِّحونَ مُ َوإَِّذا قِّیَل هَل ُْم مَا تـُْفسِّ
. فقد عزا إىل سلمان الفارسي رضي هللا عنه أن هوماء القوم ملا يأتو بعُد بینما أوَّله ابن مسعود وأناس من (33البقرة: 

الذين عاصروا فرتة النبوة. وقد مال ( 3/336م: 2000)الطربي،أصحاب النيب علیه الصالة والسالم عل  أهن م املنافقون
هذا الرأي األخری وإن كان الوصف منطبقار عل  كل من يتصف بذلك اخلُُلق إىل يوم القیامة. وسبب الطربي إىل اختیار 

هذا اماختیار راجع إىل "امجاع احلجة من أهل التأويل عل  أن ذلك صفة من كان بنی ظهراين أصحاب رسول هللا 
ه أوىل بتأويل القرآن .... والتأويل اجملمع علیصلي هللا علیه وسل م عل  عهد رسول هللا صلي هللا علیه وسل م من املنافقنی

د ، ومع أن امامجاع هو املعیار املتبع إما أنه يری حمد)املصدر نفسه( من قول ما دمالةر عل  صحته من أصل وما نظری"
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املعامل ومل يوضح الطربي حدوده لكي يت م التعامل معه عل  أساس من الرؤية الواضحة الكاملة. فسلمان الفارسي 
ايب وإن من املنتظر أن يكون ورود امسه وأمساء من عداه من الصحابة األجالء سببرا لیصری اإلمجاع به متحققار. ومع صح

ذلك قد رأى الطربي أن  ي رأي سلمان الفارسي ما ما يتماشي مع معیاره، مما يعين أن لیس من الضرورة أن يكون 
، أوجد ه، وبدافٍع من ُحسن األدب فیما يبدو يل مع ما قاله صحايبٌ اإلمجاع تعبریار عن إتفاق الصحابة عل  رأي. بید أن

ملذهب سلمان الفارسي يذرجيار يتمثل  ي أن مقالته عن عدم جميء هؤماء )أي املنافقنی( بْعُد إمنا كان "قاله بعد فناء 
بعده م وملا جييء   منه م الذين كانوا هبذه الصفحة عل  عهد رسول هللا صل  هللا علیه وسل م خربار منه َعمَّن هو جاء

بك م" وينظر توجیهه املماثل لقول ابن عباس  ي قوله تعاىل "اعبدوا ر  بعُد ما أنه عين أنه مل ميض ممن هذه صفة أحٌد"
 .(366 /3م:2000)الطربي، ولرأي جماهد  ي قوله تعاىل "لعلك م تتقون" 

 :منهج الطربي مالمح
ء ما ثبت ورده يعين أنه مل يقید نفسه باآلراء اليت كانت بنی يديه بإستثناإن هذا اإلجتاه امللموس  ي تفسری الطربي 

عن النيب علیه الصالة والسالم. وهلذا فإنه كان يأخذ منها ويدع حبسب قناعته مبالءمة الرأي أو عدم مالءمة لآلية اليت 
أشكامار خمتلفةر  رايه. وايذذ هذا احلو يفسرها. ومن هنا فإنه كان حياور أو جيادل أصحاب اآلراء األخرى لتوكید فهمه ورأ

 أو منطلقات متباينة. 
 ومن األمثلة عل  هذه الصیغ:

مناقشة آراء اآلخرين عل  أساس ائتالفها مع التصور الكامل ملا يقدمه القرآن الكرمی لواقعة واحدة أو لطائفة  -3
)سورة البقرة:  ﴾ْعَلُمونَ جَتَْعُلوا هللَِِّّّ أَْنَدادرا َوأَنـُْت ْم تَـ َفاَل ﴿من الناس. فمن ذلك عل  سبیل املثال ما ساقه بشأن قوله تعاىل:

رفة ترى أن املراد هو مجیع " عل  فرقتنی: فالتأويل  ي املراد بقوله تعاىل "َوأَنـُْت ْم تـَْعَلُمونَ . فقد أشار إىل إنقسام أهل (22
. وقد عزا هذا (366 /3م:2000)الطربي، رياملشركنی وأهل الكتاب، وفرقة ترى أن املراد مقصور عل  الیهود والنصا

التخصیص إىل جماهد بطرق خمتلفة، ومع أنه مل يرفضه بل سوّغ له إما أنه مل يستصوْبه فقال: "وأحسب أن الذي دعا 
جماهدار إىل هذا التأويلِّ وإضافةِّ ذلك إما أنه خطاٌب ألهل التوراة واإلجنیل دون يریه م الظنُّ منه بالعرب أهنا مل تكن 
تعل م أن هللا خالقها ورا قها جبحودها وحدانیة رهبا وإشراكها معه  ي العبادة يریه. وإن ذلك لقوٌل! ولكن هللا جل ثناؤه 

. فالذي هو .رك  ي عبادته ما كانت تشرك فیها.قد أخرب  ي كتابه عنها أهنا كانت تقّر بوحدانیة يری أهنا كادت تش
( 200 /3م:2000، )الطربي"... خمرج اخلطاب بذلك عام للناس كافة هل م﴾َلُمونَ َوأَنـُْت ْم تـَعْ ﴿أوىل بتأويل قوله تعاىل 

 (.230-206 /3م:2000)الطربي، "وينظر أيضار تأويله قوله تعاىل "هذا الذي ر قنا من قبل وأتوا به متشاهبا" 
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اختیار التأويل املناسب للنسق العام اآلية وما يتالءم به مع اآليات األخريات. من ذلك عرضه إىل تأويل قوله  -2
َا فـََتَح اهللَُّ َعَلْیُك مْ ﴿تعاىل:  . مث تصرحيه بأن أوىل التأويالت لديه هو "قول من (66)سورة البقرة:  ﴾قَاُلوا َأحُتَدِّثُونـَُه ْم مبِّ

ا قال: معىن ذلك: أحتدثوهن  م مبا فتح هللا علیك م من بعث حممد صل  هللا علیه وسل م إىل خلقه  ألن هللا جل ثناؤه إمنَّ
قصَّ  ي أول هذه اآلية اخلرب عن قوهل م لرسول هللا صل  هللا علیه وسل م وألصحابه:آمنا مبا جاء به حممد صل  هللا علیه 

له وينظر ما قا (733 /3م:2000)الطربي،  ئ به أوَّهُلا"وسل م، فالذي هو أوىل بآخرها أن يكون نظری اخلرب عما ابـُْتدِّ 
 .(701 /1م:2000)الطربي،  من خری فلن يكفروه" وما يفعلواعن قوله تعاىل  ي آل عمران: "

َوإِّْذ َيَدْوَت مِّْن َأْهلَِّك ﴿اإلستعانة بالوقائع التارخيیه  ي تقدمی تأويل الصحیح، فعندما أراد أن يؤول قوله تعاىل: -1
. أورد آراء السلف عن الیوم الذي قصدته (323)سورة آل عمران:  ﴾تـُبَـوُِّئ اْلُمْؤمِّنِّنَی َمَقاعَِّد لِّْلقَِّتالِّ َواهللَُّ مسِّیٌع َعلِّی مٌ 

اآلية فكان من رأي جماهد وقتادة والربیع وابن عباس والسدي وابن اسحاق أنه يوم ُأُحد بینما انفرد احلسن باإلشارة 
ومع أنه كان  ي مقدور الطربي أن يقبل الرأي األول عل  أساس سبق  .(733 /1م:2000الطربي، )إىل يوم األحزاب

ذْكرنا له وهو اإلمجاع إما أنه جعل الواقع التارخيي مستنده  ي قبوله حیث قال: "قال أبوجعفر: وأوىل هذين القولنی 
ْنُك ْم َأْن إِّْذ مَهَّْت طَائِّ ﴿ية اليت بعدها بالصواب قول من قال: عين بذلك يوم ُأُحد ألن هللا عزوجل يقول  ي اآل َفَتانِّ مِّ

وما خالف بنی أهل السری واملعرفة مبغا ي رسول هللا صل  هللا علیه وسل م أن الذي ذكر هللا من أمرمها إمنا كان  ﴾تـَْفَشاَل 
وينظر رده عل  قتادة وابن جريج رأيهما بشأن جنب ملنافقنی  .(736 /1م:2000)الطربي،  يوم ُأُحٍد دون يوم األحزاب

 .(362 /3م:2000الطربي، وهلعه م باإلستناد إىل املعلومات التارخيیة  ي التفسری 
إقامة احلوار عل  أساس اللغوي، وقد سرد  ي هذا الشان األخبار املروية عن جماهد وسعید بن ُجبری وابن عباس 

، وهي أخبار تشری إىل أن هللا تعاىل عّل م آدم (13)سورة البقرة:  ﴾َعلَّ َم آَدَم اأْلَمْسَاَء ُكلََّهاوَ ﴿ويریه م حول قوله تعاىل:
وقد تفرّع عن هذه األخبار وتأويالهتا  .(231-232 /3م:2000)الطربي،  علیه السالم اس م كل شيء مهما دقَّ 

ارض القول بكون  ي تأويله رأيار مغايرار من شأنه أن يع القول بتوقیفه اللغة، وهو مما مل يعرض الطربي إلیه، ولكنه اختار
اللغة التوقیفیة ويفسح اجملال للقول بكون اللغة أمرار وضعیار. ومهما يكن قد استصوب من بنی كل ما قیل ما مفاده ان 

 /3م:2000ربي، )الط ما عّلمه هللا تعاىل آلدم إمنا هو "أمساء ذريته وأمساء املالئكة دون أمساء سائر أجناس اخللق"
وقد استدل عل  صحة اختیاره بأن العرب ما تكاد تكيّن باهلاء واملی م إما عن أمساء املالئكة وبين آدم وأهن م إن   .(231

الطربي، ) كانوا يريدون سوامها لكنَّت عنه باهلاء واأللف لتكون الكلمة "مث عرضها" أو باهلاء والنون لتصبح "مث عرضهن"
  .(636 /1م:2000)الطربي،  ينظر ما قاله بشأن األوماد والنساء  ي التفسریو  .(237-231 /3م:2000
رِّ َوَما ُه ْم َومَِّن النَّاسِّ َمْن يـَُقوُل آَمنَّا بِّاهللَِّّ َوبِّالْ ﴿: اإلستدمال املنطقي، ومن أمثلته ما قاله إن قوله تعاىل -7 یـَْومِّ اآْلخِّ
ُْؤمِّنِّنیَ  دمالة واضحة عل  ُبطول ما َ َعَمْته اجلهمیة من أن اإلميان هو التصديق بالقول دون  "يشكل (6)سورة البقرة: ﴾مبِّ
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. ومدار الرد عل  أن هللا تعاىل قد أخرب عنه م أهن م قالوا بألسنته م، (333 /3م:2000)الطربي، سائر املعاين يریه"
خُيَادُِّعوَن ﴿ه تعاىل:وكذلك احلال بالنسبة إىل قولومن مث فإن القول باللسان إذا ما مل يعز ه يقنی  ي القلب ملا أيىن شیئرا. 

، فإنه يرى فیها دلیالر واضحار عل  تكذيب (6)سورة البقرة: ﴾اهللََّ َوالَّذِّيَن آَمُنوا َوَما خَيَْدُعوَن إِّماَّ أَنـُْفَسُه ْم َوَما َيْشُعُرونَ 
بارك انیته وبعد تقرر صحة ما عاند ربه تمن يظن "أن هللا ما يعذب من عباده إما من كفر به عنادار بعد علمه بوحد

. فاآلية إذار وسیلته  ي إقامة احلجة املنطقیة عل  أصحاب اآلراء (332 /3م:2000)الطربي، "وتعاىل علیه من توحیده
 (املصدر نفسه)"املخالفة فهوماء الذين يظنون أهن م خيدعون أمنا ه م مبطلون وخمدعون ويافلون عما ينتظره م من العذاب

وقد عمد  ي بعض األحیان إىل بناء جمادماته عل  أسس  .(361-3/360م: 2000)الطربي، أمثلة أخرى  وينظر
لغوية، وكثریا ما كان يفرتض أن أحده م يثری سؤامار ما عن آية أو تفسری لیتوىل مناقشة السؤال املفرتض ومهمة الرد علیه. 

"فإن قال القائل: فكیف قال جل ثناؤءه  (23)سورة البقرة: ﴾تـَتَـُقْونَ َلَعَلُك ْم ﴿من ذلك تعقیبه التايل عل  قوله تعاىل 
، أو مل يكن عاملار مبا يصری إلیه أمره م إذا ه م عبدوه وأطاعوه حى قال هل م: لعلك م إذا فعلت م ذلك ﴾َلَعَلُك ْم تـَتَـُقْونَ ﴿

وهذا اإلفرتاض مردود إىل . (3/366م: 2000)الطربي، أن تتقوا فأخرج اخلرب عن عاقبة عبادهت م إياه خمرج الشك "
أن الطربي عاش  ي فطرة كانت  اخرة بِّفَِّرق خمتلفة وجمادمات كالمیة كان من شأهنا أن تدفع جبمعات وأصحاب 
شبهات إىل أن خيوضوا  ي صیغة "لعل" ودمالتها وما يكون أن يستنبط منها. وهلذا فقد ركن الطربي إل كالم العرب 

 اماعتقاد  ي متريض صیغة "لعل" ومن مث فإنه أشار إىل أن مثل  هذا اماعتقاد وَه ٌم ولیس لیستعنی به عل  إ الة احتمال
حقیقة، وأن املعىن هو "اعبدوا ربك م الذي خلقك م والذين من قبلك م لتتقوه بطاعته وتوحیده وإفراده بالربوبیة والعبادة،  

 :كما قال الشاعر
 ا كل مؤثقـــــنكّف ووثقت م لن       اـــــــــــروب لعلنــــــــوا احلــــا كفــــــوقلت م لن

 كلمح سراٍب  ي الفال متألق       فلما كففنا احلرب كانت عهودك م
الطربي، ) يريد بذلك قلت م لنا كفوا لنكف. وذلك أن لعل  ي هذا املوضوع لو كان شكار مل يكونوا وثقوا كل مؤثق"

 .(3/366م: 2000
قد يكون  العربیة  ي التعبری  ي مثل هذا اإلفرتاضات اليت ما تبعد أن تكون حقیقةإن التفات الطربي إىل خصوصیة 

منطويار عل  إشارة خفیة إىل أن أصحاب الشبهات ما ميتلكون العل م الكا ي بأسررا العربیة، وأن هذا العل م ضرورة ما مة 
أسرار العربیة رين إىل هذا املعرقة الدقیقة بما لفه م النص وحده بل لدقة اإلستدمال منه أيضار. وإذا كان املتشككون مفتق

فه م إما أن يكونوا عربار يعو ه م احلِّذق املعمق بأسرار البیان  ي لغته م وإما أن يكونوا عجمار ما يعرفون من العربیة إما 
 ظاهرها ومن مث فإن شبهه م تتأيت من التعامل السطحي مع اللغة ومن الفه م السطحي ألسرارها.
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حتمال كون افرتاض الطربي ُلمحاوٍر ما يثری شكار أو سؤامار افرتاضیار حمضار أو ردار عل  أقوام يثریون وعل  الري م من ا
تلك الشبه عل  وجه احلقیقیة فإن مسلك الطربي  ي ذلك، أي  ي امافرتاض والرد، مقارب ملا كان يفعله اإلمام الشافعي 

فقد كان  ي  الطربي  ي ذلك كان متأثرار مبنح  الشافعي خاصة  ي كتابه األم  ي مقارعة املفتئتنی عل  اإلسالم. ولعل
شبعه سننی عل  حنو ما بّینا ذلك  ي سریته مما يعكس ت-أول أمره شافعي املذهب وأنه جلس لتدريس هذا املذهب عشر

 حده بل  ي اجلدل واملناظرة أيضا.بروح الشافعي ما  ي املذهب و 

 الدراسة نتيجة
َم الطربيُّ  لتفسریِّه مبقدمة علمیَّةِّ حشَد فیها مجلة من مسائل علوم القرآن، منها: اللغة اليت نزل هبا القرآن وقد قدَّ

 واألحرُف السبعة، واملعرُب، وطرق التفسریِّ، وقد عنون هلا بقوله: )القول  ي الوجوه اليت من قَِّبلِّها يُوصُل إىل معرفةِّ تأويلِّ 
(، وتأويل القرآنِّ بالرأي، وذكر من   تُرض  روايته م ومن ما تُرض   ي التَّفسریِّ.القرآنِّ

، مثَّ القول  ي اماست اذةِّ، عمثَّ ذكر القوَل  ي تأويلِّ أمساء القرآنِّ وسورِّه وآيه، مثَّ القول  ي تأويلِّ أمساء فاحتة الكتابِّ
. مُثَّ القول  ي البسملةِّ.  مثَّ ابتدأ التفسرَی بسورة الفاحتة، حى خت م تفسریَه بسورةِّ النَّاسِّ

 كان جُيزِّئ اآليَة اليت يُريُد تفسریَها إىل أجزاء، فیفسرها مجاة مجلة، ويعمُد إىل تفسری هذه اجلملة، فیذكر املعىن -
 اجلملي هلا بعدها، أو يذكره أثناء ترجیحه عن كان هناك خالف  ي تفسریها.

ذلك قال أهل  الذي قلنا  ي إذا مل يكن هناك خالف بنی أهل التأويل فسَّر تفسریرا مُجْلِّیرا، مث قال: وبنحو -
 التأويل.
وإذا كان بنی أهل التأويل خالف، فقد يذكر التفسری اجلملي، مث ينص عل  وجود اخلالف، ويقول: واختلَف  -

 أهُل التَّأويلِّ  ي تأويلِّ ذلَك، فقال بعضه م فیه حنَو الذي قلنا فیه
 جیحه.يذكر التفسری اجلملي أثناء تر  وقد يذكر اختالف أهل التأويل بعد املقطع املفسَّرِّ مباشرةر، مثَّ  -
ا مثَّ يقول: ذكر من قال ذلك، مثَّ يذكر أقواهل م م ...لكل قوٍل بقوله: فقال بعضه م ومن عادته أن ُيرتج مُ  - سندر

رضِّ مثَّ يذكر أقواهل م، فإذا انته  من ع ...يقول: وقال يریه م، وقال آخرون إلیه م مبا وصله عنه م من أسانید.، مثَّ 
أقواهلِّ م، رجََّح ما يراه صوابرا، ويالبرا ما تكون عبارته: قال أبو جعفر: والقول الذي هو عندي أوىل بالصواب، قول من 

، ويالبرا ما يكون مستنُده قاعدةر ع میَّة ترجیحیَّةر، لقال، أو يذكر عبارة مقاربةر هلا، مثَّ يذكر ترجیَحه، ومستنَده  ي الرتجیحِّ
 وهو مما متیـََّز به  ي تفسریِّه.

أقول: إن هذا الكتاب كتاٌب لألمة، وأرى أن املشاركة  ي حتسینه بأي صورة من الواجبات، وأرجو أن يكون  اوأخریر  
هذا التحقیق الذي خرج له هو التحقیق اإلمام الذي لیس له ما بعده، وما ذكرته فمن باب النصح واحلرص عل  هذا 

 .ب العظی م، وما توفیقي إما باهللالكتا
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 املصادر واملراجع:
اهلیئة املصرية ، القاهرة: 3ج اخلصائص هـ(162أبو الفتح عثمان بن جين املوصلي )املتوىف: ن جين، اب -3

 .7، طالعامة
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