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 سيرة ذاتية موجزة عن اإلمام الطبري والقرطبي
Muhammad Ibrahim Muhammad 

Faculty of Islamic Cotemporary Studies, UniSZA, Malaysia. 

 
 التمهيد .1

الكبريين الطربي والقرطيب كما يتطرق يف شيء من يتناول هذا الباب سرية ذاتية خمتصرة حول اإلمامني 
جامع أحكام القرآن واملبني ملا تضمن من السنة وآي مناهجما يف كتابيهما)جامع البيان يف تأويل القرآن و 

 وفيه فصالن كالتايل: ، خاصة يف متشابه الصفات وذلك عن طريق التتبع إن شاء اهلل تعاىل.الفرقان(
 
 الطبري وجامعه وفيه مباحثالفصل األول: إمام  .2

حيث يرتق الباحث بعض طيب اهلل ثراه يتناول هذا الفصل نبذة وجيزة يف تارخ اإلمام الطربي :التمهيد
اجلوانب دون البعض حىت اليطيل على القارئ والسامع إن شاء اهلل تعاىل، وقد فّصلت هذا يف املباحث  

 كالتايل:

 الطبرية عن شخصية اإلمام المبحث األول: نبذ 2.1
حممد بن جرير بن يزيد أبو جعفر الطربي أحد األعالم وصاحب التفسري والتاريخ هو: : ومولده نسبته

حممد بن جرير بن ، وقيل يف نسبه: 1ء الطبقة السابعة من حفاظ القرآنضمن علما ذكره الذهيب والتصانيف.
 2يزيد بن خالد الطربي وقيل يزيد بن كثري بن غالب

 . 3ستانرب ر بع وعشرين ومائتني، بآمل ط  والدته سنة أر كانت مولده:  

 نشاطه العلميالمبحث الثاني: 2.2
رحل اإلمام الطربي رمحة اهلل عليه إىل بالد عدة وذلك يف سبيل طلب العلم بعد حفظ القرآن العظيم 

فأخذ عن شيوخها فكان أول ما رحل إىل الريِّ وما جاورها من البالد، " و صغري السّن كما ذكر يف ترمجته:وه
، ودرس الفقه يف العراق على أيب مقاتل، وكتب عن أمحد بن محاد الدو  وأخذ مغازي  )املبتدأ (اليب كتابوأكث  ر 

                                       
  1( حممد حممد حممد سلم حميسن، معجم حفاظ القرآن عرب التاريخ، بريوت: دار اجليل، اجلزء 1، الصفحة 143.

، الصفحة 2م، اجلزء 2000، بريوت: دار إحياء الرتاث، أمحد األرناؤوط وتركي مصطفى :احملقق، الوايف بالوفيات، صالح الدين خليل بن أيبك بن عبد اهلل( الصفدي، 2
212. 

3( ابن خلكان،  أمحد بن حممد بن إبراهيم بن أيب بكر، وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، إحسان عباس، بريوت: دار صادر، اجلزء 4، الصفحة 191.                      
         



 
6-7 September 2015 – Universiti Sultan Zainal Abidin, Malaysia 
Proceedings of ICIC2015 – International Conference on Empowering Islamic Civilization in the 21

st
 Century 

eISBN: 978-967-13705-0-6 

 

 

835 

مث رحل إىل الكوفة فكتب فيها احلديث عن هّناد .ابن إسح ٰ ق عن سلمة بن الفضل وعليه بىن تارخيه فيما بعد
مان بن خالد الطلحي القراءات. ولقي يف الكوفة أبا كريب بن السَّري وإمسٰ عيل بن موسى، وأخذ عن سلي

ومن الكوفة ارحتل إىل  حممد بن العالء اهلمداين الذي كان عامل عصره، فسمع منه أكثر من مائة ألف حديث
بغداد حيث انقطع إىل أمحد بن يوسف التغليب املقرئ، مث انكب على الفقه الشافعي فدرسه واختذه مذهًبا 

ويف طريقه إىل مصر عرج على الشام فالتقى يف بريوت العباس بن الوليد البريويت املقرئ،  .اتوأفىت به سنو 
فختم عليه القرءان برواية الشاميني، وتابع سريه إىل الفسطاط حىت بلغها سنة مائتني وثالث ومخسني للهجرة. 

ن الربيع واملزين وأبناء عبد وطالت أيامه يف مصر سنوات ع رَّج خالهلا على الشام وأخذ من فقه الشافعي م
وبعد فرتة طويلة قضاها يف مصر عاوده احلنني إىل بغداد فعاد  .احلكم، ومن فقه مالك عن تالميذ ابن وهب

إليها بعد رحلة طويلة وعزم على أن ينقطع للدرس والتأليف وبىن لنفسه دارًا وزَّع نفسه فيها بني العبادة والقراءة 
  4".والتدريس والتأليف

 وبعض مصنفاته ثناء العلماء عليهالمبحث الثالث:  2.2
لقد أثىن العلماء على إمام الطربي ثناء عطرا ال يكاد حيصى يف هذه العجالة السريعة فمنها على سبيل 

 املثال ما يلي:
i. ":كان إماما يف فنون كثرية منها التفسري واحلديث والفقه والتاريخ وغري ذلك، وله  قال بن خلكان

مليحة يف فنون عديدة تدل على سعة علمه وغزارة فضله، وكان من األئمة اجملتهدين، مل مصنفات 
 5"يقلد أحدا

ii.  ":وهو من ثقات املؤرخني، قال ابن االثري: أبو جعفر أوثق من نقل التاريخ، ويف تفسريه قال الزركلي
قلده بعض الناس وكان جمتهدا يف أحكام الدين ال يقلد أحدا، بل  ما يدل على علم غزير وحتقيق.

 6"وعملوا بأقواله وآرائه.
iii. ":كان حصورا ال يعرف النساء، ورحل من بلده يف طلب العلم وهو ابن اثنيت قال مسلمة بن قاسم

. وغريها من أقوال 7"عشرة سنة؛ سنة ست وثالثني، فلم يزل طالبا للعلم مولعا به، إىل أن مات
 العلماء وثنائهم عليه.

                                       
 www.alsunnah.org( كتبه:  4

 .191، الصفحة 4زء م، اجل1971، بريوت: دار صادر، إحسان عباس، احملقق وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، أمحد بن حممد بن أيب بكر( ابن خلكان،  5
 .69، الصفحة 6م، اجلزء 2002، د.م.، دار العلم للماليني، الطبعة اخلامسة عشر ألعالما خري الدين بن حممود بن حممد بن علي بن فارس،( الزركلي،   6
 .22م، الصفحة 2005الدار األثرية،  ، األردن:معجم شيوخ الطربي الذين روى عنهم يف كتبه املسندة املطبوعة، أكرم بن حممد زيادة ( الفالوجي، 7
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 مصنفاته 2.2.1
ساهم اإلمام الطربي يف علوم الشرعية حيث صنف وألف يف جماالت خمتلفة مما يدل على مكانته لقد 

العلمية وتبحره فيها، وكتابه جامع البيان خري دليل على ذلك بل ويكفيه هذا التفسري أن إمامة يف علوم الدين 
 مما صنف ما يأيت:من أصول التفسري والقراءات وغريها. و  ملا تضمنه من علوم عدة كعلوم القرآن

i. وهو يف ثالثني جزءا، وهذا خيتلف حسب املطبعة..جامع البيان يف تأويل القرآن 
ii. .أخبار الرسل وامللوك، ويعرف بتاريخ الطربي، إحدى عشر جزءا 

iii. .اختالف الفقهاء 
iv. 8املسرتشد. وهو يف علوم الدين 

 وفاتهالمبحث الرابع:  2.2
يف داره، يف السادس والعشرين من شوال سنة عشر وتويف يوم السبت آخر النهار، ودفن يوم األحد 

  9.تعاىل وثلثمائة ببغداد، رمحه اهلل
 
 سيرة ذاتية لإلمام القرطبي :الفصل الثاني .2

كيال يطول املقام، وهو   عن السرية الذاتية لإلمام القرطيب رمحة اهلل عليه ا خمتصرااشتمل هذا الفصل بيان
 مقسم على املباحث حسب ما يقتضي احلال وهو على النحو التايل:

 المبحث األول: نبذة عن اإلمام القرطبي 2.1
األنصاري  -بسكون الراء واحلاء املهملة  -ومولده: هو حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح نسبه  

أنه  ، ويظهر جليا من نسبتهؤرخون تاريخ والدته بالضبطكر اململ يذ  10اخلزرجي املالكي أبو عبد اهلل القرطيب.
ولد بقرطبة اليت هي بلدة من بالد األندلس. وقد ترجم العلماء لإلمام القرطيب يف كتب عدة التكاد حتصى 

 11ه.610-600: "أنه ولد فيما بني ال ما ُأشري إليه البعض من قوهلمولكن جلها مل تبني تاريخ ميالده اللهم إ

                                       
 .69م، الصفحة 2002، الطبعة اخلامس عشر 6، د.م.، دارالعلم املاليني، اجلزء األعالم، خري الدين بن حممود بن حممد بن علي( الزركلي،   8
 .191م، الصفحة: 1971، 4بريوت: دار صادر، اجلزء  ، احملقق إحسان عباس،وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، أمحد بن حممد بن أيب بكر( ابن خلكان،  9
، لبنان: بريوت دار الكتب العلمية، راجع النسخة وضبط أعالمها جلنة من العلماء بإشرف الناشر، ،طبقات املفسرين احلافظ مشس الدين حممد بن علي بن أمحد، ،الداوودي (10

. وأيضا انظر: 336، القاهرة: مكتبة وهبة، اجلزء الثاين، د. ت.، الصفحة :التفسري  واملفسرونانظر: الدكتور السيد حسن الذهيب،  .69 صفحة:، م1983 اجلزء الثاين،
  .87د. ت.، الصفحة  احملقق: أمحد األرناؤوط وتركي مصطفى، بريوت  دار إحياء الرتاث، اجلزء الثاين ، الوايف بالوفيات،الصفدي، صالح الدين خليل بن أبيك بن عبداهلل، 

  .20م، الصفحة 1993، دمشق: دار القلم، اإلمام القرطيب شيخ أئمة التفسريمشهور حسن حممود سليمان،  (11
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 : حياته العلميةالمبحث الثاني 2.2
انتقل اإلمام القرطيب من بلده وتوجه حنو مصر حيث استقر مبنية بين خصيب )املينا( ومير اآليت من قرطبة  

قبل وصول إليها بعدة مدن مصرية، فلعل اآلتية مرهبا أوال، واستقر فيها برهة من الزمن، مث انتقل إىل مستقره 
طلب العلم من مستقره، مث يرجع إليه، وهذا ما نرجحه، لورود اخلرب بشأن سفره األخري، أو أنه كان يرحل يف 

وتنقله إىل الفّيوم، وتتلخص البالد الىت رحل إليها القرطيب من البالد املصرية كاإلسكندرية، والفّيوم، واملنصورة، 
 .12والقاهرة، وغريها

 : أقوال العلماء فيه وبعض مؤلفاتهالمبحث الثالث 2.2
أثىن العلماء على إمام القرطيب ثناء حسنا، مما يدل على جاللته وإمامته يف علوم الشرعية وغريها، لقد  

 وهاك بعض أقواهلم فيه على حنو مايأيت:
i. 13" .عنه اإلمام الذهيب رمحه اهلل: "إمام متقن متبحر يف العلم قال 

ii. " :اهلل الصاحلني، والعلماء العارفني  من عباد–يعين اإلمام القرطيب –كان قال ابن فرحون رمحة اهلل عليه
الورعني الزاهدين يف الدنيا، املشغولني مبا يعنيهم من أمور األخرة، أوقاته معمورة ما بني توجه وعبادة 

 14".وتصنيف
iii.  قال ابن العماد احلنبلي عن القرطيب رمحهما اهلل: " كان إماما ع ل ما، من الغواصني على معاين

 وغريها من أقوال العلماء فيه ورمحه اهلل اجلميع. 15".احلديث

 مؤلفاته 2.2.1
لقد ألف اإلمام القرطيب عدة مؤلفات يف فنون شىت ومباحث عدة أذكر بعضها على سبيل املثال ال  

 ما يلي:احلصر، ومنها 

                                       
 ، نقال بالتصرف.40، 38-37( نفس املرجع، الصفحة   12
عمر عبد السالم تدمري ، بريوت: دار الكتاب العريب، الطبعة الثانية ،   حتقيق تاريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم،( الذهيب، مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان، 13

 .  75، الصفحة  51م ،  اجلزء 2002
لبنان: دار الكتب العلمية، الصفحة  –بريوت  الديباج املذهب يف معرفة أعيان علماء املذهب،برهان الدين إبراهيم ابن علي بن حممد بن فرحون اليعمري املدين املالكي، (   14

317 . 
 . 335الصفحة ، م 1979، 5اجلزء ، دار الفكر شذرات الذهب يف أخبار من ذهب،أبو الفالح عبد احلي بن العماد احلنبلي، (   15
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i.  واملبني ملا اجلامع ألحكام القرآن واملبني ملا تضمنه من السنة وآي الفرقان . وقيل:جامع أحكام القرآن
 وهو أوىل. تضمن من السنة وآي الفرقان.

ii. .شرح األمساء اهلل احلسىن 
iii. .التذكرة يف أحوال املوتى وأمور األخرة 
iv. .قمع احلرص بالزهد والقناعة ورّد ذّل السؤال بالكتب والشفاعة 
v. .16أرجوزة )مجع فيها أمساء النيب صلى اهلل عليه وسلم (. وله تآليف وتعاليق مفيدة غري هذه 

 وفاته :المبحث الرابع 2.2
تويف اإلمام القرطيب مبنية بين خصيب من الصعيد األدىن، يف ليلة اإلثنني التاسع من شوال سنة إحدى 

 رمحة واسعة. . رمحه اهلل تعاىل17ه(671وسبعني وستمائة )
 

 تعريف المتشابه وأنواعه وفيه مباحث: الفصل الثالث .2
وتفسريها عند اإلمامني  تعريفاتحيث من الصفات يتناول هذا الفصل بعض القضايا تتعلق مبتشابه  

 . وفيه مباحث كاآليت:الطربي والقرطيب رمحة اهلل عليهما

 تعريف المتشابه لغة واصطالحاالمبحث األول:  2.1
أو مستعارة من املشّبه به أثبتها املتشابه لغة:من شبه، شّبهه إياه وبه مثّله وساوى بينهما يف صفة ذاتية  

 18اآلخر حىت التبسا. ومنه املتشابه.تشابه الرجالن واشتبها أشبه كل منهما لمشّبه حقيقة أو مبالغة. يقال:ل
 أي ومن هذا املعىن الذي سبق ذكره املتشابه.

تعيني احملكم  قال اإلمام احلافظ السيوطي رمحه اهلل رمحة واسعة: وقد اختلف يففقد وأما يف االصطالح  
ولعلنا نكتفي بذ كر تعريف املتشابه حىت ال يطول الكالم، وألنه موضوع البحث دون  ،واملتشابه على أقوال

 نقيضه من احملكم إال ما ال بد منه كي يتضح املعىن:

                                       
، دار الكتب العلمية: بريت لبنان الناشر،  بإشراف ، راجع النسخة وضبط أعالمها جلنة من العلماءطبقات املفسرين مشس الدين حممد بن علي بن أمحد، ،الداوودي (  16

، تعليق عبداجمليد خيايل، لبنان: دار الكتب شجرة النور الزكية يف طبقات املالكية. وانظر: حممد بن حممد بن عمر بن علي ابن سامل خملوف، 7 الصفحة، م1983اجلزء الثاين، 
 .282م، الصفحة 2003، 1العلمية، اجلزء 

.70، الصفحة ( نفس املرجع  17  
م، 2009، 5لبنان دار الكتب العلمية، اجمللد  –اعتىن به وأضاف زياداته حممد عثمان، بريوت  حميط احمليط قاموس عصري مطول للغة العربية،( البستاين، املعلم بطرس،   18

 .51، 49الصفحة 
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i. :19واملتشابه مااستأثر اهلل بعلمه كقيام الساعة، وخروج الدجال، واحلروف املقطعة يف أوائل السور.فقيل 
خمتصرا، ألنه اختصره يف معىن وهي األمور الغيبية  إذا تأملنا التعريف جنده يقول الباحث سدد اهلل خطاه:

اليت الميكن ألحد أن يصل إليها فضال أن يدرك معناها احلقيقية، واهلل سبحانه وتعاىل هو عامل الغيب 
ناء على هذا الرأي غري واضح الذي اليظهر على غيبه أحدا من خلقه إال من ارتضاه من عباده، ولكن ب

 املعىن أصالة.
ii. .هذا التعريف يشابه التعريف السابق من وجه، وخيتلف عنه من وجه،  20املتشابه  ما احتمل أوجها

ووجه اختالف بني التعريفني هي :أن املتشابه واضح املعىن إال أنه فيه احتماالت حبيث ال ميكن 
 الراجح على املرجوح. ترجيح بعضها على بعض إال بأمارات تؤيد قول

iii.  برمضان دون احملكم ما كان معقول املعىن، واملتشابه خبالفه كأعداد الصلوات، واختصاص الصيام
وأما الباحث عفا اهلل عنه: فهو يرى هذا التعريف كغريه من بعض التعريفات  21.شعبان، قاله املاوردي

للعقل فيها بل الميكنه إدراكها كما هي، السابقة، إال أنه جعل املتشابه من قبيل األمور اليت الدخل 
أو يفهم احلكمة من تشريعها إال من خالل النص، فكل ما يقال من احلركم واألسرار من غري النص 
فهو خرص وظن ولعل واهلل أعلم هو السبب يف التشابه حيث اليدركها العقل وال يعرفها حق املعرفة 

محه اهلل فقد أورد بعض التعريفات غري ما ذكرها السيوطي وأما اإلمام الزرقاين ر  فما له إال التسليم.
 ومنها:

iv.  املتشابه :فهو الذي ال حييط العلم مبعناه املطلوب من حيث اللغة، إال أن تقرتن به أمارة أو قرينة ؛
 22.عىن. وهو منسوب إىل إمام احلرمنيويندرج املشرتك يف املتشابه هبذا امل

v. راجحة، وهو اجململ واملؤول واملشكل. ويعزى هذا الرأي إىل اإلمام  أما املتشابه فما كانت داللته غري
يتنب من التعريفني السابقني أن املتشابه واضح املعىن قال الباحث  23الرازي واختاره كثري من احملققني.

وهو التعريف املختار عندي واهلل  إذا اقرتنت به أمارة وهذا ما يتماشى مع معىن اللغوي واالصطالحي.
 .أعلم

 ثاني: تفسير اآليات المتشابهة عند اإلمام الطبري والقرطبيالمبحث ال 2.2

                                       
حتقيق حممود مرسي عبد احلميد ، حممد عوض هيكل، بإشراف فضيلة الشيخ حممد حممد أنوار شليب ، اجلزء  اإلتقان يف علوم القرآن،( السيوطي، عبدالرمحن بن أيب بكر،   19

 .531م، الصفحة 2008الثاين، القاهرة: دار السالم، 
 ( نفس املرجع.  20
                                                       .                                                                     532( نفس املرجع، الصفحة   21
 .        292، بريوت: دار الكتب العلمية، اجلزء الثاين، الصفحة مناهل العرفان يف علوم القرآن( الزرقاين، حممد عبدالعظيم،   22
 .293( نفس املرجع، الصفحة   23
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وأراء هذين اإلمامني من تفسري متشابه الصفات عندمها حيث يكتفي  اشتمل هذا املبحث أقوال :توطئة 
الطربي ومثنريا بقول القرطيب حىت يسهل له بيان وجه  الباحث بذكر الشاهد من اآلية وتفسريها بدءا بقول

بينهما كما هو ظاهر عنوان املقال، وأنتقل إىل كالم آخر منهما إذا ختالق حىت تظهر املقارنة التفاق ووجه ال
مل يذكر أحدمها شيئا عن تفسري اآلية. وأبتدئ بصفة الغضب من الفاحتة وكل ما ورد من ذكر الغضب من 

 كذا وأقول واهلل املستعان:سائر السور وه

i.  وقد ورد ذكرها في عدة مواضع في القرآن الكريم، منها:صفة الغضب 
   ﴿قوله تعاىل:  -أ 

     
 ﴾. (:7الفاحتة). 

قال اإلمام القرطيب رمحه اهلل: ومعىن الغضب يف صفة اهلل تعاىل إرادة العقوبة، فهو صفة ذات، وإرادة اهلل تعاىل 
ق ة  ل ُتْطفرُئ غ ض ب  الرَّبِّ »من صفات ذاته، أو نفس العقوبة، ومنه احلديث:   .25فهو صفة فعل 24«إرنَّ الصَّد 

   ﴿ -ب
    

﴾. ( :61البقرة). 
: فمعىن الكالم إًذا: ورجعوا منصرفني متحملني غضب اهلل، قد فقال أبو جعفر الطربي رمحه اهلل تعاىل أماو 

القرطيب الكالم على صفة الغضب مل يتعّرض اإلمام  26صار عليهم من اهلل غضب، ووجب عليهم منه سخط.
تأويل األية، ولكن أحال القارئ إىل ما سبق بيانه يف سورة الفاحتة. فقال رمحه اهلل: وقد تقدم معىن الغضب  يف

 27يف الفاحتة.
     ﴿ -ج

      
      

  ﴾. ( آل عمران
قال أبو عبداهلل   28قال ابن جرير الطربي عفا اهلل عنه: وحتملوا غضب اهلل فانصرفوا به مستحقيه. .(112

                                       
، 664، حتقيق وتعليق حممد فؤاد عبد الباقي، أبواب الزكاة، باب ما جاء يف فضل الصدقة، رقم احلديث الرتمذيسنن ( الرتمذي، حممد بن عيسى بن سورة بن موسى،   24

 .43م، مصر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى الباجي احلليب، الصفحة 1975، الطبعة الثانية 3اجلزء 
  25 ( القرطيب، اجلامع ألحكام القرآن، اجلزء 1، الصفحة 150.

م ، الصفحة  2000ه /  1420، 2احملقق أمحد حممد شاكر، مؤسسة الرسالة، اجلزء  جامع البيان يف تأويل القرآن،، حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب( الطربي،   26
138. 

  430الصفحة  ،1، اجلزء اجلامع ألحكام القرآن ،القرطيب(   27
 . 116، الصفحة 7، اجلزء جامع البيان( الطربي،   28
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أي  ﴾   ﴿القرطيب عند تفسري قوله 
 29رجعوا. وقيل: احتملوا. وأصله يف اللغة أنه لزمهم، وقد مضى يف البقرة. 

    ﴿ -د
    

     
  ﴾. ( :93النساء). رمحه اهلل يف  وقال اإلمام الطربي

 30تأويل اآلية: وغضب اهلل عليه بقتله إياه متعمدا.
وهو  ﴾   ﴿وقال رمحه اهلل تعاىل يف تفسري قوله سبحانه: 

 31حممول على معىن جازاه .
     ﴿ -ه

   
   ﴾.  يقول أبو

 32جعفر: وغضب عليه، وجعل منهم املسوخ القردة واخلنازير، غضبا منه عليهم وسخطا.
ii. :صفة الحياء وردت في البقرة وغيرها، فمن البقرة قوله تبارك وتعالى 
       ﴿-أ

   ﴾ .( :26البقرة).  قال اإلمام القرطيب رمحة
يف هذه اآلية فقيل: ال خيشى، ورجحه الطربي، ويف التنزيل  ختلف املتأولون يف معىن "يستحيي"اهلل عليه: وا

﴿     

 ﴾ ( :37األحزاب)  مبعىن تستحيي. وقال غريه: ال يرتك. وقيل: ال مينع. وأصل
االستحياء االنقباض عن الشيء واالمتناع منه خوفا من مواقعة القبيح، وهذا حمال على اهلل تعاىل. ويف صحيح 
مسلم عن أم سلمة رضي اهلل عنها قالت: جاءت أم سليم إىل النيب صلى اهلل عليه وسلم فقالت: يا رسول 

 34. املعىن اليأمر باحلياء فيه، وال ميتنع من ذكره.33ن اهلل ال يستحيي من احلق"اهلل، "إ

                                       
 . 175، الصفحة 4، اجلزء اجلامع ألحكام القرآن( القرطيب،   29
 .   57، الصفحة 9، اجلزء  جامع البيان( الطربي،   30
  .335، الصفحة 5، اجلزء اجلامع ألحكام القرآن( القرطيب،   31
 .  437، الصفحة 10، اجلزء جامع اليان( الطربي،   32
، اجلزء 196، حتقيق عبدالفتاح أبو غدة، كتاب الطهارة، باب غسل املرأة ترى يف منامها ما يرى الرجل، رقم احلديث ائيسنن النس( النسائي، أمحد بن شعيب بن علي،   33
 .112م، الصفحة 1986، حلب: مكتب املطبوعات اإلسالمية، الطبعة الثانية 1

 . 242، الصفحة 1، اجلزء اجلامع ألحكام القرآن( القرطيب،   34
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قلت: ما نقله القرطيب عن الطربي يف تأويل صفة احلياء حيتمل عدة أمور إّما زلة لسان، أو جرّة قلم، أو 
 اآلية عند اخلطأ الذي قد يعرتي على كل إنسان ما مل يكن معصوما كما نرى صحة ذلك إذا رجعنا إىل تفسري

 اإلمام الطربي.

iii. :صفة الوجه لقد ذكرت في غير موضع من القرآن ومنها 
    ﴿-أ

    ﴾. ( :البقرة
وهي تتعلق باملسألة اليت حنن بصددها وهي صفة  -قال اإلمام القرطيب نور اهلل ضرحيه يف املسألة الرابعة.(115
: اختلف الناس يف تأويل الوجه املضاف إىل اهلل تعاىل يف القرآن والسنة، فقال احلذاق: ذلك راجع إىل -الوجه

ظهر األعضاء يف الشاهد وأجلها قدرا. وقال ابن الوجود، والعبارة عنه بالوجه من جماز الكالم، إذ كان الوجه أ
: قد تذكر صفة الشيء واملراد هبا املوصوف توسعا، كما يقول القائل: رأيت علم فالن اليوم ، ونظرت 35فورك 

إىل علمه ، وإمنا يريد بذلك رأيت العامل ونظرت إىل العامل، كذلك إذا ذكر الوجه هنا، واملراد من له الوجه، أي 
 ﴿املراد من له الوجه. وعلى هذا يتأول قوله تعاىل:  الوجود. و

   ﴾  ألن املراد به: هلل الذي له الوجه، وكذلك
    ﴿ قوله:

﴾  الوجه عبارة عنه عز  -رضي اهلل عنه  –أي: الذي له الوجه. قال ابن عباس :
    ﴿وجل كما قال: 

  ﴾تلك صفة ثابتة . وقال بعض األئمة :
: وضعَّف أبو املعايل هذا القول، صفات القدمي تعاىل. قال ابن عطيةالسمع زائدة على ما توجبه العقول من 

 36 إمنا املراد وجوده.وهو كذلك ضعيف، و 
إىل آخر ما هنالك من األقوال األئمة اليت أوردها اإلمام القرطيب يف تأويل اآلية، وإذا تأملنا كالم املصنف 

 جند أنه مال إىل القول بتأويل الصفة عن ظاهرها، وهذا واضح يف تفسريها بالوجود كما ذكر واهلل أعلم.

                                       
. بلغت مصنفاته يف أصول الفقه والدين األستاذ أبوبكر حممد بن حسن بن فورك املتكلم األصويل األديب النحوي الواعظ: ابن فورك هو (  35

نقل إىل سابور فسّم يف الطريق فمات هناك و . مث عاد إىل نيمائة مصنف، دعي إىل مدينة غزة وجرت له هبا مناظرات كثريةمعاين القرآن قريبا من و 
وفيات ، محد بن حممد بن أيب بكر بن خلكانأبو العباس مشس الدين أانظر: . وكانت وفاته سنة ست وأربعمائة هجرية رية.نيسابور ودفن باحل

 .272م، الصفحة 1971، 4: دار صادر، اجلزء ، بريوتاحملقق: إحسان عباس أنباء أنباء الزمان،األعيان و 
 . 84 – 83، الصفحة 2، اجلزء اجلامع ألحكام القرآن( القرطيب،   36
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     ﴿-ب

﴾ ( :272البقرة).إىل تفسري صفة الوجه الواردة يف اآلية،  مل يلتفت كل من اإلمام الطربي والقرطيب
 ولعل واهلل أعلم اكتفائهما بشرحها وبياهنا يف مكاهنا املناسب.

iv. :صفة الكالم وهي من الصفات المتكررة في القرآن الكريم كما سنرى في التالي 
      ﴿-أ

     
      

     
     

   ﴾ .( :174البقرة).  وفيما ذكره اإلمام الطربي رمحه
اهلل يف تفسري اآلية قوله: واليكلمهم مبا حيبون ويشتهون، فأما مبا يسوءهم ويكرهون فإنه سيكلمهم. ألنه قد 

  ﴿أخرب تعاىل ذكره أنه يقول هلم إذ قالوا: 
      

    ﴾  :107)املؤمنون–
عبارة عن  ﴾  ﴿قال أبو عبداهلل القرطيب: قوله:  37.(108

 38الغضب عليهم وإزالة الرضا عنهم، يقال: فالن ال يكلم فالنا إذا غضب عليه.
     ﴿-ب

     
      

     
    

  ﴾ ( :77آل عمران).  :قال اإلمام الطربي رمحة اللة عليه: وأما قوله
﴿  ﴾،  أشار القرطيب و  39يعين: اليكلمهم مبا يسرهم.فإنه

 رمحه اهلل إىل مضي املعىن يف آية البقرة، راجع إىل تفسري اآلية يف آل عمران.
      ﴿-ج

      
  ﴾. ( :164النساء).  قال شيخ املفسرين أبو جعفر

 ﴾   ﴿:الطربي عفا اهلل: وأما قوله

                                       
 . 330، الصفحة 3، اجلزء جامع البيان( الطربي،   37

 . 235، الصفحة 2، اجلزء اجلامع ألحكام القرآن القرطيب، (  38
 . 528، الصفحة 6، اجلزء جامع البيان( الطربي،   39
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قال القرطيب يف تفسري قوله  40فإنه يعين بذلك جل ثناؤه: وخاطب اهلل بكالمه موسى خطابا.
 ﴾   ﴿:سبحانه

﴿﴾  مصدر معناه التأكيد، يدل على بطالن من يقول: خلق لنفسه كالما يف شجرة
فسمعه موسى، بل هو الكالم احلقيقي الذي يكون به املتكلم متكلما. قال النحاس: وأمجع النحويون على 
أنك إذا أكدت العفل باملصدر مل يكن جمازا، وأنه ال جيوز يف قول الشاعر: امتأل احلوض وقال قطين، أن 

وجب أن يكون كالما على احلقيقة من الكالم  ﴾﴿يقول: قال قوال، فكذا ملا قال: 
 41الذي يعقل.

v.  وردت في البقرة كاآلتي:صفة القرب 
     ﴿-أ

 ﴾ .( :186البقرة).  سألك يا قال أبو جعفر رمحةاهلل عليه يعين تعاىل ذكره: بذلك وإذا
وأما قوله تعاىل  42حممد عبادي عين: أين أنا ؟ فإين قريب منهم أمسع دعاءهم، وأجيب دعوة الداعي منهم .

﴿ ﴾  عند أيب اهلل القرطيب قال: باإلجابة. وقيل: بالعلم. وقيل: قريب من
  43أوليائي باإلفضال واإلنعام.

vi. الباري كما في المحكم التنزيل، ومنها: النفس وصفة النفس من األصاف التي اتصف بها 
، 28سورة آل عمران: ) ﴾   ﴿-أ

قال ابن جرير الطربي غفراهلل له: يعين تعاىل ذكره بذلك، وخيوفكم اهلل من نفسه أن تركبوا معاصيه، أو  .(30
 44ملوقف احلساب. توالوا أعداءه، فإن هلل مرجعكم ومصريكم بعد مماتكم، ويوم حشركم

      ﴿ وتعاىلقوله سبحانه -ب

   ﴾. ( :116املائدة).  قال أبو جعفر الطربي بعد أن ذكر براءة عيسى
 ﴿عليه السالم من كذب وافرتاء الفسقة الظلمة الكفرة من النصارى مما ليس حبقه: مث قال: 

  ﴾  يقول: إنك يا رب، الخيفى عليك ما أضمرته نفسي مما مل أنطق به ومل
  ﴿.إىل قوله رمحه اهلل: ي ؟ أظهره جبواري، فكيف مبا قد نطقت به وأظهرته جبوار 

                                       
 . 403، الصفحة 9، اجلزء جامع البيان( الطربي،   40
 . 18، الصفحة 6، اجلزء ألحكام القرآناجلامع ( القرطيب،   41
 . 480، الصفحة  3اجلزء  جامع البيان ،( الطربي،   42
 . 308، الصفحة 2، اجلزء  اجلامع ألحكام القرآن( القرطيب،   43
 . 318، الصفحة  6، اجلزء  جامع البيان( الطربي،   44
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   ﴾  يقول: وال أعلم أنا ما أخفيته عين فلم تطلعين عليه، ألين إمنا أعلم
 45من األشياء ما أعلمتنيه.

: أي تعلم ما يف غييب و ال أعلم ما يف غيبك . وقيل املعىن تعلم تفسري اآلية عند القرطيب فقال رمحه اهللوأما 
يه. وقيل: تعلم ما أريد وال أعلم ما تريد. ما أعلم وال أعلم ما تعلم. وقيل: تعلم ما أخفيت وال أعلم ما ختف

وقيل: تعلم سري وال أعلم سّرك ألن السر موضوعه النفس. وقيل تعلم ما كان مين يف الدار الدنيا وال أعلم ما 
يكون منك يف الدار اآلخرة. قلت: واملعىن يف هذه األقوال متقارب أي تعلم سري وما انطوى عليه ضمريي 

 46شيئا مما استأثرت به من غيبك وعلمك.الذي خلقته وال أعلم 

vii. :صفة اليد في حق اهلل سبحانه وتعالى، فقد وردت في عدة آيات القرآن العظيم، منها 
      ﴿-أ

     ﴾. ( :73آل عمران). 
  ﴿قال أبو جعفر الطربي رمحه اهلل تعاىل يف تأويل قوله تعاىل: 

 ﴾ .47إن التوفيق لإلميان واهلداية لإلسالم بيد اهلل وإليه، دون سائر خلقه 
     ﴿-ب
     

      
  ﴾ ( :64املائدة). 

: " وهذا خرب من اهلل تعاىل ذكره عن جرأة اليهود على فتفسري اآلية عند كالتايل اإلمام الطربي رمحه اهلل وأما
رهبم، ووصفهم إياه مبا ليس من صفته، توبيخا هلم بذلك، وتعريفا منه نبيه صلى اهلل عليه وسلم قدمي جهلهم 
واغرتارهم به، وإنكارهم مجيع مجيل أياديه عندهم، وكثرة صفحه عنهم وعفوه عن عظيم إجرامهم واحتجاجا 

.إىل قوله: " فأطلع اهلل على نبيه حممد صلى اهلل عليه وسلم، ليقرر عندهم لى اهلل عليه وسلم لنبيه حممد ص
 48صدقه، ويقطع بذلك حجتهم.

 ﴿"واليد يف كالم العرب تكون للجارحة كقوله تعاىل:  وعند القرطيب ما نّصه: 

 ﴾ ( :44ص)  هذا حمال على اهلل تعاىل. وتكون للنعمة تقول
العرب: كم يد يل عند فالن، أي كم من نعمة يل قد أ ْسديتها له، وتكون للقوة، قال اهلل عز وجل: 

﴿     

                                       
 . 238، الصفحة 11، اجلزء جامع البيان( الطربي،   45
 . 376، الصفحة 6، اجلزء اجلامع ألحكام القرآن، ( القرطيب  46
 . 516، الصفحة 6، اجلزء جامع البيان( الطربي،   47

 . 450، الصفحة 10، اجلزء جامع البيان( الطربي،   48
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﴾ ( :17ص)  أي ذا القوة ... إىل أن قال: " وتكون إلضافة الفعل إىل املخرب عند تشريفا له وتكرميا، قال
     ﴿: اهلل تعاىل

    ﴾ (75: ص)  فال جيوز أن
التبعيض، وال على القوة وامللك والنعمة حيمل على اجلارحة، ألن الباري جل وتعاىل واحد ال جيوز عليه 

والصلة، ألن االشرتاك يقع حينئذ ينب ولّيه آدم وعدوه إبليس، ويبطل ما ذكر من تفضيله عليه، لبطالن معىن 
التخصيص، فلم يبق إال أن حتمل على صفتني تعلَّق تا خبلق آدم تشريفا له دون خلق إبليس تعلُّق القدرة 

باشرة وال من حيث املماسة، ومثله ما روي أنه عز امسه وتعاىل عاله وجد أنه كتب باملقدور، ال من طريق امل
 49التوراة بيده وغرس دار الكرامة بيده ألهل اجلنة، وغري ذلك تعلُُّق الصفة مبقتضاها.

viii.  ،صفة الرضا وهي من األصاف التي اتصف اهلل بها نفسه كما جاء في التنزيل في غير آية
 المثال كاآلتي: ونذكر بعضها على سبيل

      ﴿-أ

  ﴾. ( :119املائدة). قال ابن
جرير الطربي نور اهلل ضرحيه: يقول تعاىل ذكره: رضى اهلل عن هؤالء الصادقني الذين صدقوا يف الوفاء له مبا 

: مث بنّي قوله عند تفسري اآلية وأما القرطيب نور اهلل قربه، فذكر 50وعدوه، من العمل بطاعته واجتناب معاصيه.
 51تعاىل ثواهبم وأنه راض عنهم رضا ال يغضب بعده أبدا.

 
 المبحث الثالث: النتائج 4.3

لقد حتصل الباحث خالل البحث ومقارنته بني الطربي والقرطيب يف تفسري متشابه الصفات عندمها على  
 ما يأيت:

i.  القرطيب يف متشابه الصفات، كان مضطربا بني مذهب السلف وغريهم يف تفسري وتأويل منهج اإلمام
 متشابه الصفات، غري أن اإلمام الطربي مييل إىل مدرسة أهل احلديث يف اإلثبات.

ii.   أثبت اإلمام القرطيب بعض الصفات عند تفسريها من غري تأويل أو شيء من هذا القبيل مثل صفة
قرب، وهذه كلها أثبتها على ما يليق بذات اهلل العلية. وإن كان ميله إىل التأويل الرضا، واالستواء، وال

 أكثر من اإلثبات.

                                       
 . 239 – 238، الصفحة 6، اجلزء اجلامع ألحكام القرآن( القرطيب،   49
 . 245 – 244، الصفحة 11، اجلزء جامع البيان( الطربي،   50
  .381، الصفحة 6، اجلزء اجلامع ألحكام القرآن( القرطيب،   51
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iii.   توافق بني القرطيب والطربي رمحة اهلل عليهما يف بعض الصفات مثل القرب، والرضا وغريها، فقد احتدت
 كلمتهما كما رأينا.

iv.  احلياء، والوجه، والنفس، واليد وغريها، لقد سلك القرطيب مسلكا آخر يف تفسري بعض الصفات مثل
 .وهو مسلك التأويل، بيدما جند القرطيب أثبت هذه الصفات كما وردت يف احملكم

v.  كان تأويل اإلمام القرطيب من قبيل التأويل البعيد، الذي يظنه املؤورل صحيح وليس بصحيح، على كما
 هو معلوم عند األصوليني.

vi. طيب إمام الطربي يف شخصيته أو شيء من هذا القبيل، فقد خالف القر  إحرتام آراء املخالف من غري طعن
 مع ذلك مل يشتمه أو يطعنه، ولكل وجهة هو موليها. يف بعض األحايني

vii.  إن فهم النص من أسباب اخلالف يف بعض املسائل، وإن كان بعض ما يستدل به املعارض ليس بدليل
 أصال، أو الدليل صحيح لكن وجه االستدالل باطل.
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