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کەڵەپیاوی ئیسالم و مێژوو

میــژووی ئیســامی پڕیه تــی لــه  که ڵــه  پیــاو، که چــی زۆرێکــان لێیــان بــێ 

ناشــیان  هــه ر  زۆرمــان  که چــی  ژن  که ڵــه   لــه   پڕیه تــی  هه روه هــا  ئاگایــن! 

ــه   ــن ب ــان که ی ــین و بی ــه  بناس ــوو جوامێران ــه و هه م ــه وه ی ئ ــری ئ ــین! له ب ناس

پێشــه نگ و ســود وه رگرتــن لێیــان، که ســانی وا ده ناســین باســکردنیان دڵ 

تێــك ده دات. بــا ئاوڕێــك لــه  خۆمــان بده ینــه وه و چیــر خۆمــان بــه  که ســایه تی 

له به هــا  دوورن  کــه   که ســایه تیانه ی  ئــه و  نه که یــن.  خه ریــك  ناشایســته وه  

جــوان و شایســته کانی ئیســامه وه ، له بــری ناســینی که ســێکی یــاری چــی 

وه یــان گۆرانــی بێــژ، بــا که ڵــه  پیاوێکــی وه ك طه بــری بناســین وه یــان ســومه ییه  

ــه ؟  ــێ ی ــه ری ک ــن طه ب ــه وه  بزانی ــا پێک ــه . وه رن ب ــۆ منون ــین ب بناس

ــوو  ــڕ ب ــی پ ــه  ژیان ــاوه ی ک ــه  پی ــه و که ڵ ــوڵحاوه ، ئ ــوا س ــۆ خ ــاوه  ب ــه  پی ــه و که ڵ ئ

لــه  به هــا به رزه کانــی ئیســام، ئــه و که ڵــه  پیــاوه ی کــه  هه مــوو ژیانــی هــه ر 
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خزمه تکــردن بــوو، ئــه و که ڵــه  پیــاوه ی بــه  باســکردنی هه رشــتی چــاك بــه  

ــه   ــه و که ڵ ــدا، ئ ــه  دڵه کامنان ــدووه  ل ــه  زین ــاوه ی ک ــه  پی ــه و که ڵ ــت، ئ ــردا دێنێ بی

پیــاوه ی کــه  له بــه ر ســه رقاڵی بــه  ئــه م په یامــه  پاکــه وه  مه جالــی نه بــوو ژن 

ــینێکی  ــه  نوس ــه ری ل ــی طه ب ــی وه ك ئیام ــه  پیاوێک ــکردنی که ڵ ــێ، باس بهێن

لــه م شــێوه دا زۆر زه حمه تــه  بتوانێــت شایســته ی بێــت، بــه اڵم ئومێــد ده کــه م، 

ــۆ به دواچونــی  ــه وه ، ب ــه  باره ی ــر ل ــۆ به دواچونــی زیات کــه  دڵه کامنــان بجوڵێنــێ ب

زیاتــر ئه وکه ســانه ی کــه  پــڕن لــه  مێــژووی ئیســامیدا، وه  چیــر کاتــی خۆمــان 

لــێ  پرســیارمان  بێگومــان  چونکــه   ســه ر،  نه به ینــه   به هــاوه   بــێ  به شــتی 

ــردووه.   ــه رمان ب ــه  چیــدا به س ــه  ل ــه  کاته کامنــان ک ــت ل ده کرێ

نــاوی تــه واوی ناوبــراو: محه مــه دی کــوڕی جه ریــری طه بــه ری یــه ئیامــی 

موفه ســیره کان. نــارساوه  بــه  باوکــی جه عفــه ر )أبــو جعفــر( له گــه ڵ ئــه وه دا کــه  

ژنیشــی نه هێنــاوه ، وه  منداڵیشــی نه بــووه  بــه اڵم ئــه و کونیــه  لــه  ســو نه ته وه یه. 

ئیامــی طه بــه ری لــه  شــاری ئامــول )آمــل( له دایــك بــووه  کــه  شــارێکه  لــه  

هه رێمــی ته برســتان )طربســتان( ســاڵی 224 ی هیجــری،  کۆچــی دوایــی 

کــردووه  لــه  به غــداد ســاڵی 310 ی هیجــری واتــه  هه شــتاو شــه ش ســاڵ 

ــتان(ه  وه   ــی )طربس ــه  خه ڵک ــه ری چونک ــن طه ب ــی ده ڵێ ــه وه  پێ ــه ر ئ ــاوه ، له ب ژی

ــه وه   ــی قه زوین ــه  الی ده ریای ــه  ده که وێت ــه  ک ــی به رفراوان ــتانیش واڵتێک طه برس

ــران.  ــیالی ئی ش

ئیامــی طه بــه ری لــه  ئامێــزی باوکیــدا گــه وره  بــوو کــه  پیاوێکــی ئیانــدار بــوو، 

باوکــی خه وێکــی بینیبــوو کــه  خه وه کــه ی بــۆ هاوڕێیه کــی گه ڕاندبــووه وه  پێــی 

ــۆ دینــی  ــار ده بێــت ب ــوو گونجــاو وه  له ب وتبــوو کاتیــك کــه  کوڕه کــه ت گــه وره  ب

ــی  ــرو یارمه ت ــی زۆر پێداگ ــام، باوکیش ــی ئیس ــه  ئاین ــت ل ــا ده رده چێ ــوا، زان خ

ده ری بــووه  له ســه ر زانیــاری و به دواچونــی شــه رعی هــه ر لــه  منداڵــی ئــه و 

ــزه وه.  ــه  به ڕی ئیام

بــوو  شــه رعی  زانیــاری  ســه رقاڵی  منداڵیــه وه   لــه   هــه ر  طه بــه ری  ئیامــی 

هه تــا کۆچــی دوایــی کــرد، له بــه ر ئــه وه  ژنــی نه هێنــا، ژن هێنــان یه کێکــه  

ــه ری  ــه اڵم ئیامــی طه ب ــه  ســونه ته کانی پێغه مبــه ر درودی خــوای لــێ بێــت ب ل

ــۆی  ــی خ ــام ده رون ــه  ئیس ــوو ب ــردن ب ــاری و خزمه تک ــه رقاڵی زانی ــده  س ئه وه ن

ئــه وه   لێــره دا  بــواره دا.  لــه و  ســه رقاڵی  زۆری  له بــه ر  نه ده کــرد،  ژنــی  داوای 

ده رده که وێــت کــه  ئــه و که ســانه ی کــه  توشــی تــاوان و کاری خراپــه  ئه بــن خۆیان 

ســه رقاڵ ناکــه ن، به تایبــه ت بــه کاری خێــره وه  ئه گینــا ئــه و بۆشــاییه  نابێــت بــۆ 

ــوو  ــه  ســه عید نه وره ســی کردب ــه وه ، هــه روه ك چــۆن پرســیاریان ل که وتنــه  تاوان

ــۆ ژنــت نه هێنــاوه  ئه ویــش له وه اڵمــدا ووتــی له بیــرم چــوو،  ــه  پیــری ووتیــان ب ب

ــه م  ــان ب ــك له زانای ــا. وه  زۆرێ ــه م ده مهێن ــان بوتای ــدا پێی ــی خۆی ــه ر له کات ئه گ

شــێوه  ســه رقاڵ بــوون کــه  مه جالــی ژن هێنانیــان نه بــووه . وه  مامۆســتایه ك 

ــه   ــی هه ی ــت کتێبێک ــێ بێ ــوای ل ــی خ ــذة ڕه حمه ت ــو غ ــاح أب ــاوی عبدالفت به ن

ــه و  ــزواج(. باســی زۆرێــك ل ــاو )العلــاء العــزاب الذیــن آثــروا العلــم علــی ال به ن

ــه دا. ــه و کتێب ــیان ده کات ل ــاوه  باس ــان نه هێن ــه  ژنی ــه ی ک ئیامان

ئیامــی طه بــه ری هه مــوو قورئانــی پیــرۆزی له بــه ر کــرد کاتێــك ته مه نــی 

حــه وت ســاڵ بــوو، ئیامه تــی بــۆ خه ڵــك ده کــرد لــه  ته مه نــی هه شــت ســاڵیدا، 

ــاڵیدا! ــۆ س ــی ن ــه  ته مه ن ــی ل ــووده ی ده نوس فه رم

ــه   ــر ل ــل( دوات ــه  )آم ــی ل ــۆی خوێندویه ت ــاره کی خ ــی ش ــك زانایان الی کۆمه ڵی

زانایانــی وواڵته کــه ی، زانایانــی ڕه ئــی، دواتــر ڕۆشــتووه  بــۆ ئێــران و عێــراق 

ــردووه   ــی ک ــه فه ری زۆری تریش ــك س ــاری. کۆمه ڵی ــم و زانی ــی عیل ــۆ فێربوون ب

ــه و، به غدادو،شــام و، میــر، وه الی  ــه رسه و، کوف ــۆ ب ــه و مه به ســته  ب ــۆ ئ هــه ر ب

ــه وه   ــدادو ماوه ت ــۆ به غ ــتووه  ب ــر ڕۆش ــی. دوات ــا خوێندویه ت ــی زۆر زان کۆمه ڵێك
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تیایــدا تــا مــردن. به غــداد به ڕاســتی مه ڵبه نــدی زانســت و زانیــاری بــووە. 

ئــه م ئیامــه  به ڕێــزه  خــۆی یــه کای کردبــووه وه  بــۆ فێربــوون و فێرکــردن و 

مامۆســتایی و کتێــب نوســین، تــا وای لێهــات بــووه  یه کێــك لــه  زانــا هــه ره  

گه وره کانــی به غــداد، کۆمه ڵێكــی زۆر زانیــاری کۆکــرده وه ، دواتــر بــه و شــێوه یه  

وشــك  پێنوســه که ی  مــاوه   ئــه و  هه مــوو  ســاڵ!  هه شــتا  نزیکــه ی  مایــه وه  

بــوو.  کارا  لێهاتــوو  زۆر  وه   نه ده کــرد  که مــی  هه وڵدانــی  وه   نه ده بــووه وه  

کۆمه ڵێــك کتێبــی جگــه  لــه و هه مــوو کتێبــه ی کــه  نوســی بــووی، تــه وای 

نه کــرد کۆچــی دوای کــرد. په رتــوك و نورساوه کانــی ئیامــی طه بــه ری گه شــته  

ــه و  ــی ئ ــواو به ره که ت ــتیوانی خ ــه  پش ــووی ب ــه وه  هه م ــه ڕه !!! ئ ــه زار پ ــت ه شه س

له ســه ری.

لێــره دا پرســیارێکم بــۆ دروســت بــوو باشــه  ئه گــه ر بــه  بڕوانامــه ی ئه مــڕۆ بێــت چ 

 پله یــه ك بــۆ ئیامێکــی ئــاوا بکه یــن ده بێــت چ بڕوانامه یه کــی پــێ ببه خرشێــت؟

ــوو، الشــه یه کی باریــك و چــاوی گــه وره   ــه ری شــێوه ی ئه ســمه ر ب ئیامــی طه ب

بــوو، زمانــی زۆر پــاراو بــوو، قــژی ڕه ش بــوو وه  قــژی هــه ر به ڕه شــی مــاوه  هه تــا 

کۆچــی دوایــی کــرد!

ــیری  ــان وش ــت و ن ــوارد، زه ی ــه ڕی ده خ ــری ت ــرێ و هه نجی ــه ری ت ــی طه ب ئیام

حه یوانــی ده خــوارد، گۆشــتی سوریشــی ده خــوار، بــه اڵم خورمــاو هه نگویــن و 

ــی  ــه  نه خۆش ــه ور چونک ــه و وچ ــتی قه ڵ ــا گۆش ــوارد وه  هه روه ه ــی نه ده خ کونج

ــاوی خــوای  ــه ك ن ــۆ هه مــوو تیکه ی ــی ده خــوار ب ــوو. کاتێــك نان ــده ی هه ب مه عی

ده هێنــا! زۆر بــێ ده نــگ و هێمنانــه  نانــی ده خــوارد.

بــۆ  خشــته یه کی  کردبــوو،  دیــاری  خــۆی  کاته کانــی  طه بــه ری  ئیامــی 

دانابــوو کــه  چه نــد په رتــوك بنوســێت وه چه نــد ده رس بڵێتــه وه ، هه روه هــا 

بــۆ په رســتنه کان و خه ویــش. بــه اڵم زۆر کــه م ده خــه وت تۆزێــك پێــش نیــوه ڕۆ 

ده خــه وت وه  دواتــر نوێــژی نیــوه ڕۆی ده کــرد، دواتــر ده ینوســی تــا کاتــی عه رس، 

ــب وه   ــژی مه غری ــا نوێ ــوو ت ــه وت ده ب ــه  مزگ ــه رس، ل ــژی ع ــۆ نوێ ــوو ب ده رده چ

دواتریــش ده رســی پــێ ده وتــن تــا نوێــژی عیشــا، دوای نوێــژی عیشــا ده گــه ڕاوه  

ــچ  ــه  هی ــه ی ب ــان ڕێگ ــب دان ــین و کتێ ــه  نوس ــووه وه  ب ــه رقاڵ ده ب ــاڵ و  س ــۆ م ب

بــۆ  نه بوایــه ،  بــۆ کارێکــی زۆر گرنــگ  بێتــه  الی مه گــه ر  نــه ده دا  که ســێك 

ئــه وه ی کاتــی لــێ نه گــرن و بــه رده وام بێــت لــه  نوســین. ســبحان اللــه  بــه راوردی 

ئــه وه  بکــه  له گــه ڵ ئه مــڕۆی خه ڵکــدا زۆرێــك تــا به یانــی ئاماده یــه  ســه یری 

ــه اڵم تاقه تــی نیــه  کتێبێــك هــه ر بیخوێنێتــه وه   ــکات ب ــی ب ته له فزیــۆن و گوران

ــه ك بینوســێت؟! ن

یه کێــك لــه  قوتابیه کانــی ئیامــی طه بــه ری ده ڵێــت: ئیــام کاته کانــی دابــه ش 

کردبــوو بــۆ به رژه وه نــدی خــۆی و دینه کــه ی و کــۆی خه ڵکــی و مســوڵانان.

ــووه   ــووه ، دوور ب ــه اڵڵ چ ــه ره و ح ــووه ، زۆر ب ــه م گرت ــه  ک ــای ب ــه ری زۆر دونی طه ب

له حــه رام.

پێــی  گــه وره   کــه  خــوای  ئــه وه ی  مــاڵ  که مــی  بــه   بــووه   زۆر سوپاســگوزار 

نــاوداره کان.  و  ســه رۆك  لــه   وه رنه گرتــووه   ماڵــی  و  دیاریــی  به خشــیوه ،  

جارێکیــان کتێبێکــی به ناو)الخفیــف(ه  نوســی وه  ســه رۆکی ئــه و کاتــه  عه باســی 

ئیامــی  بــه اڵم  نــارد  بــۆ  کــوڕی حه ســه ن هــه زار دینــاری وه ك خه اڵتێــك 

له مانــه   دێڕێــك  هــه ر  به ڕاســتی  گه ڕاندیــه وه .  و  نه گــرت  وه ری  طه بــه ری 

کۆمه ڵێــك شــتی زۆری لــێ وه رده گیــرێ بــه اڵم له بــه ر کورتکردنــه وه ی باســه که  

ــه و  ــدن ئ ــه اڵم لێــره دا زۆر جێگــه ی خۆیه تــی کــه  بڵێیــن چه ن ــان نوســین، ب نای

که ســانه ی کــه  کاری نــاڕه واو فێــڵ و فــڕ ده کــه ن لــه م و لــه و به بــێ گوێدانــه  هیــچ 

ــامه   ــی ئیس ــه روه رده  کردن ــه  پ ــرن. ئه م ــك وه رگ ــه وه ی خه اڵتێ ــه ر ئ ــتیك له ب ش

ــواو مــاڵ و ســامانی دونیــا  ــاش و ڕه وا بکه یــت له به رخ ــۆزی و ب ــه  کاری دڵس ک
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نه بــا.  له خشــته ت 

کتێبێکــی تــری نوســی له ســه ر ئه حکامه کانــی وه قــف، خه لیفــه  املقتــدر 

خســه   دینــاری  به هه زاره هــا  وه   بداتــێ  خه اڵتێکــی  ویســتی  کــرد   بانگــی 

به رده ســتی وه ری نه گــرت و بــە هیــچ شــێوەیەك قبوڵــی نه کــرد، پێــی ووت 

هــه ر هیــچ نه بێــت بــه  گوێــره ی پێویســتی خــۆت لێــی ببــه  هــه ر قبوڵــی نه کــرد، 

ووتــی ده ی ده بێــت هــه ر داوای شــتێك بکه یــت ئه گینــا وا نابێــت ئه ویــش 

ــۆ به رگــری کــردن  ــه کان ب ــه رده م مزگه وت ــۆ ب ــت ب ــی ئه گــه ر که ســێك بنێری ووت

ــه  ڕۆژانــی هه ینیــدا.  ــازاری نوێــژ خوێنــه کان ده ده ن ل ــه و ســواڵکه رانه ی کــه  ئ  ل

ــز  ــه ری هه رگیــز جوێــن و زه مــی که ســی نه کــردووه  زۆر زمــان پارێ ئیامــی طه ب

بــووه . زۆر خــۆ به کــه م گــروو بــه  ئــه ده ب بــووه  به رانبــه ر خه ڵکــی و قوتابیه کانــی 

بــه  گــه وره  نه زانیــوه  به هــۆی عیلــم و زانیاریه کانیــه وه . زۆر  هه رگیــز خــۆی 

ــی  ــه ، گوێ ــه ر خراپ ــووه  به رانب ــره ك ب ــتی وه  زی ــه  ڕاس ــه ر ب ــووه  به رانب ــر ب جوامێ

ــه ب  ــافعی مه زه ــه وه  ش ــه ره تای ژیانی ــه داوه . له س ــی ن ــه ی خه ڵک ــه و لۆم ــه  تان ل

ــه   ــی مه زهه بــی ســه ربه خۆ ب ــه  موجته هیــدو خاوه ن ــوو ب ــر خــۆی ب ــا دوات ــووه  ت ب

ناوبانگــه  بــه  مه زهه بــی الجریــري بــه اڵم ئــه م مه زهه بــه  زۆر بــه رده وام نه بــوو 

ــواره دا.  ــه و ب ــی ل ــی قوتاب ــه ر نه بوون له ب

وه   نایابــه و  نــاودارو  ته فســیرێکی  خاوه نــی  بێــت  به ڕه حمــه ت  ئیــام 

ســه رچاوه   قبوڵکراوه کانــه وه   بنه مــا  له ســه ر  ته فســیره که ی  ڕێگــه ی 

 ده گرێــت بــۆ منونــه  ته فســیری قورئــان بــه  قورئــان وه  دواتــر بــه  ســونە... 

هه شــتا  به رێــزه   ئیامــه   ئــه و  له ســه ر  بــوو  کورته یــه ك  ته نهــا  ئه مــه  

لــه   ناتوانرێــت  پاکــه دا  په یامــه   ئــه م  له پێنــاو  تێکۆشــان  و  خزمــه ت  ســاڵ 

جۆره نوســینێکی وادا مافــی تــه وای خــۆی پــێ بدرێــت، بــه اڵم وه ك ومتــان 

و دوباره شــی ده که ینــه وه  هیواداریــن ئــه م نوســینه  مبانجوڵێنــێ بــۆ زیاتــر 

ــه   ــه  ل ــاوه ی ک ــه  پی ــوو که ڵ ــزه و وه  هه م ــه  به ڕی ــه م ئیام ــی ئ ــه  ژیان ــن ل تێگه ش

مێــژووی ئیســامیدا هــه ن. ئیــر به ســه  خــۆ ســه رقاڵکردن و کات کوشــن 

ئه وانــه ی کــه   یاریچیــه کان  و  بێــژو مومه ســیله کان  بــه  ژیاننامــه ی گۆرانــی 

ئه وانــه   له بــری  بــا  ئیســام  جوانه کانــی  به هــا  و  پیــرۆزی  له هه مــوو  دوورن 

بــه   تــا  لێبکه یــن  چاویــان  و  پێشــه نگان  بکه ینــه   ئیامانــه   جــۆره   لــه م 

و  ده رنه چێــت  شــه ریعه ت  چوارچێــوه ی  لــه   کاره کامنــان  ئــه وه ی  ئومێــدی 

خــوای  لــه   داواکارم  جــا  بربێــت...  به ســه ر  پاداشــت  به خێــرو  کاته کامنــان 

ــۆ پاراســن  ــکات ب ــاوه رو یارمه تــی ده رمــان بێــت و گونجاومــان ب ــارو ی گــه وره  ی

و گه یاندنــی په یامــه  پاکه کــه ی خــۆی و مبانگه یه نێــت به هه مــوو ئــه و که ڵــه  

ــن ــه دا امی ــه م دین ــی ئ ــه  خزمه تکردن ــات ل ــی پێه ــان کۆتای ــه  ژیانی ــه ی ک  پیاوان

سه رچاوه 

تعریف الدارسین مبناهج املفرین، دکتۆر صاح عبدالفتاح الخالدي
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الطبري
المقدمة

عمــاق مــن الرجــال أجــرب ذاكــرة التاريــخ عــى املثــول أمامــه، لتلتقــط علومــه 

ــد  ــا بع ــت في ــي أصبح ــرة، والت ــه الباه ــدة، ومصنفات ــه الخال ــدة، وأعال الفري

منــارة للعلــاء، ونبعــاً ثريــاً لرجــال الفكــر واملعرفــة.

والدتـه ونشـأتـه:

. إنه أبو جعفر محمد بن جرير الطربي ولد يف سنة 224 

ــن  ــة م ــه  أوالد، ألن الکنی ــن ل ــزوج، ومل یک ــه  مل یت ــع أن ــر م ــأيب جعف ــی ب یکن

الســنة1.

وكانــت والدتــه ) بآُمــل ( عاصمــة إقليــم طربســتان ـ وتقــع جنــوب بحــر قزويــن ـ 

وهــو متســع ممتــد تشــغل الجبــال أكــر مســاحته، وتعتــرب ) آُمــل ( أكــرب مدينــة 

يف ســهله، وهــي كثــرة امليــاه، متهدلــة األشــجار متنوعــة الثــار، وقــد ُفتــح 

هــذا اإلقليــم يف عهــد عثــان بــن عفــان ـ ريض اللــه عنــه. 

ويف هــذه البيئــة الســهلة اللينــة، املتمــردة العاصيــة، التــي تجمــع بــن 

الجبــال الشــاهقة والســهول املنبســطة، نشــأ محمــد بــن جريــر الطــربي، ومــا 

ــل.  ــاء آم ــده إىل عل ــه وال ــى قدم ــم، حت ــه للتعلي ــي تؤهل ــن الت ــغ الس كاد يبل

ــه2.  ــه وقرطاس ــط دوات ــاً يتأب ــاً آيب ــة ذاهب ــاهدته دروب املدين وش

ورسعــان مــا تفتــح عقلــه، وبــدت عليــه مخايــل النبــوغ واالجتهــاد، حتــى قــال 

ــن  ــا اب ــاس وأن ــت بالن ــنن، وصلي ــبع س ــرآن ويل س ــت الق ــه: » حفظ ــن نفس ع
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ــا يف التاســعة. »  مثــاين ســنن، وكتبــت الحديــث وأن

وقــد رأى أبــوه رؤيــا يف منامــه أن ابنــه واقــف بــن يــدي الرســول ـ صــى اللــه 

عليــه وســلم ـ ومعــه مخــاة مملــوءة باألحجــار، وهــو يرمــي بــن يــدي رســول 

ــه: » إن  ــاه فقــال ل ٍ رؤي ــربِّ ــه ـ صــى اللــه عليــه وســلم ـ وقــص األب عــى ُمَع الل

ــه. »  ابنــك إن كــرب نصــح يف دينــه وذبَّ عــن رشيعــة رب

رحلتـه يف طلـب العلـم: 

ــل  ــم رح ــرازي، ث ــد ال ــن حمي ــد ب ــن محم ــذ ع ــرَّي فأخ ــت إىل ال ــة كان أول رحل

ــت  ــة وكان ــوم الرشعي ــه لبعــض العل ــة مــن تحصيل ــده بعــد ســنوات قليل ــه وال ب

هــذه الرحلــة إىل بغــداد حيــث بهــا إمــام أهــل الســنة والجاعــة، والعــامل الــذي 

أطبقــت شــهرته اآلفــاق، أحمــد بــن حنبــل ـ رحمــه اللــه ـ إال أن األقــدار مل 

تحقــق للولــد أمنيتــه فقــد مــات العــامل الجليــل قبــل أن يصــل محمــد بــن جريــر 

ــداد.  إىل بغ

فانــرف عــن بغــداد، واتجــه إىل البــرة وهــي موطــن العلــم ومهبــط القضــاء، 

فجلــس بــن يــدي علائــه، وأخــذ عــن شــيوخها كمحمــد بــن بشــار املعــروف 

ببنــدار، ومحمــد بــن األعــى الصنعــاين، وغرهــم حيــث كتــب فيهــا عــن 

ــري  ــن ال ــاد ب ــنة 245 هـــ (، وهن ــويف س ــزاري ) ت ــوىس الف ــن م ــاعيل ب إس

الدارمــي تــويف ســنة 243 هـــ ، وأيب كريــب محمــد بــن العــاء الهمــذاين ) تويف 

ســنة 248 هـــ (، ثــم انتقــل إىل واســط، ثــم الكوفــة، ثــم رجــع إىل بغــداد مــرة 

أخــرى، وكان قــد صلــب عــوده واســتقام فكــره، فأقــام بهــا حينــاً مــن الزمــان ثــم 

إنــه فكــر يف الرحيــل إىل مــر، فوصــل إليهــا ســتة 253 ه. 

وهنــاك اجتمــع مبحمــد بــن إســحاق بــن خزميــة، العــامل املــؤرخ، حيــث قــرأ 

عليــه كتابــه يف الســرة، وأخــذ عــن شــيوخه، كيونــس بــن عبــد األعــى، 
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والربيــع بــن ســليان صاحــب الشــافعيـ  رحمهــا اللــهـ  وإســاعيل بــن يحيــى 

ــم.  ــزين، وغره امل

وعــاد أبــو جعفــر إىل بغــداد بعــد رحلــة طويلــة، وانقطــع للــدرس والتأليــف وقــد 

ــاً ـ  شــغله كل ذلــك عــن أن يتــزوج أو أن ينشــغل مبطالــب الحيــاة، فعــاش َعَزب

رحمــه اللــه. يقــول الطــربي عــن نفســه: » مــا حللــت رساويــي عــى حــرام وال 

حــال قــط. » 

نعــم …… كان رحمــه اللــه عفيفــاً يف نفســه منضبطــاً يف أخاقــه، وكان يرفــض 

ــوزراء والحــكام مرفعــاً عــن قبــول نفحــات الســاطن. ويذكــر  ــا ال دامئــاً هداي

ــاالً كثــراً  ــر م ــن جري ــوزارة، أرســل إىل اب ــد ال املؤرخــون أن الخاقــاين ملــا تقل

فــأىب أن يقبلــه، فعــرض عليــه القضــاء فامتنــع، فعاتبــه أصحابــه وقالــوا لــه: لــك 

يف هــذا ثــواب، وتُحــي ســنًة قــد َدَرَســت، وطمعــوا أن يســتجيب لهــم ويقبــل 

ــك  ــت يف ذل ــو رغب ــن أين ل ــت أظ ــد كن ــل: » لق ــم قائ ــامل، فانتهره ــة املظ والي

لنهيتمــوين عنــه » فخجلنــا منــه.

مامح شخصيته وأخاقه: 

متتــع اإلمــام الطــربيـ  رحمــه اللــهـ  مبواهــب فطريــة متميــزة، جبلــه اللــه عليه، 

وتفضــل عليــه بــه، كــا حفلــت حياتــه مبجموعــة مــن مــن الصفــات الحميــدة، 

واألخــاق الفاضلــة، والســرة املرشفــة، ومــن هــذه الصفــات:

1- نبوغ الطربي وذكاؤه

إن كثــرا مــن صفــات اإلنســان تكــون هبــة مــن اللــه عــز وجــل وعطــاء مبــارك، 

ــن  ــه م ــص برحمت ــه يخت ــه، والل ــان في ــل لإلنس ــاريء، وال دخ ــق الب ــن الخال م

يشــاء، ويفضــل بعــض النــاس عــى بعــض، ويــرزق املواهــب الخاصــة لعبــاده.

ــارق،  ــذكاء خ ــه ب ــاه الل ــد حب ــز، وق ــوب الغرائ ــه ـ موه ــه الل ــربي- رحم وكان الط

وعقــل متقــد، وذهــن حــاد، وحافظــة نــادرة، وهــذا مــا الحظه فيــه والــده، فحرص 

عــي معونتــه عــى طلــب العلــم وهــو صبــي صغــر، وخصــص لــه مــوارد أرضــه 

لينفقهــا عــى دراســته وســفره وتفرغــه للعلــم. ومــا يــدل عــى هــذا الــذكاء 

أنــه ـ رحمــه اللــه ـ حفــظ القــرآن الكريــم وهــو ابــن ســبع ســنن، وصــي بالنــاس 

وهــو ابــن مثــاين ســنن، وكتــب الحديــث وهــو ابــن تســع ســنن.

2-حفظ الطربي

كان الطــربي رحمــه اللــه ـ يتمتــع بحافظــة نــادرة، ويجمــع عــدة علــوم، ويحفــظ 

ــى  ــل ع ــرب دلي ــا ألك ــي وصلتن ــه الت ــواهده، وإن كتب ــا وش ــه، وأدلته موضوعات

ذلــك، حتــي قــال عنــه أبــو الحســن عبــد اللــه بــن أحمــد بــن املفلــس » واللــه 

إين ألظــن أبــا جعفــر الطــربي قــد نــي مــا حفــظ إيل أن مــات مــا حفظــه فــان 

طــول عمــره. » 

3-ورع الطربي وزهده

ــب أن  ــي يج ــات الت ــد الصف ــن أش ــاق، وم ــل األخ ــن فضائ ــان م ــان الصفت وهات

ــه ـ  يتحــي بهــا العــامل والداعيــة، واملــريب واإلمــام، وكان الطــربي ـ رحمــه الل

عــى جانــب كبــر مــن الــورع والزهــد والحــذر مــن الحــرام، والبعــد عــن مواطــن 

الشــبه، واجتنــاب محــارم اللــه تعــايل، والخــوف منــه، واالقتصــار ىف املعيشــة 

ــن  ــه اب ــده. فاعن ــه وال ــه ل ــذي خلف ــتانه ال ــه وبس ــع أرض ــن ري ــرده م ــا ي ــى م ع

ــورع والقيــام ىف الحــق ال تأخــذه لومــة  كثــر »وكان مــن العبــادة والزهــادة وال

ــار الصالحــن.« ــم، وكان مــن كب الئ

وكان الطــربي ـ رحمــه اللــه ـ زاهــدا ىف الدين،غــر مكــرث مبتاعهــا ومفاتنــه، 

وكان يكتفــي بقليــل القليــل أثنــاء طلبــه للعلــم، ومبــا يقــوم بــه أوده، وميتنــع 

عــن قبــول عطايــا امللــوك والحــكام واألمــراء.
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 4-عفة الطربي وإباؤه

وكان الطــربي ـ رحمــه اللــه عفيــف اللســان، يحفظــه عــن كل إيــذاء، ألن فعــل 

اللســان قــد يتجــاوز ىف بعــض األحيــان الســنان، وألن جــرح الســيف قد يشــفي 

ويــرب، ولكــن هيهــات أن يشــفي جــرح اللســان.

وكان الطــربي متوقفــا عــن األخــاق التــي ال تليــق بأهــل العلــم وال يؤثرهــا إىل أن 

مــات، وملــا كان يناظــر مــرة داود بــن عــى الظاهــري ىف مســألة، فوقــف الــكام 

عــى داود، فشــق ذلــك عــى أصحابــه، فقــام رجــل منهــم، وتكلــم بكلمــة مضــة 

وموجعــة أليب جعفــر، فأعــرض عنــه، ومل يــرد عليــه، وترفــع عــن جوابــه، وقــام 

مــن املجلــس، وصنــف كتابــا ىف هــذه املســألة واملناظــرة، وكان الطــربي 

عفــف النفــس أكــر مــن ذلــك، فهــو مــع زهــده ال يســأل أحــد، مهــا ظاقــت بــه 

النوائــب، ويعــف عــن أمــوال النــاس، ويرفــع عــن العطايــا.

5ـ تواضع الطربي وعفوه

أن يتكــرب  التواضــع ألصحابــه وزواره وطابــه، دون  الطــربي شــديد  كانــت 

مبكانتــه، أو يتعــايل بعلمــه، أو يتعاظــم عــى غــره، فــكان يدعــي إيل الدعــوة 

فيمــي إليــه، ويســال ىف الوليمــة فيجيــب إليهــا.وكان رحمــه اللــه ال يحمــل 

ــه،  ــأ ىف وع ــن أخط ــاوز عم ــة، يتج ــس راضي ــه نف ــد، ول ــة ألح ــد والضغين الحق

ــه.  ويعفــو عمــن أســاء إلي

ــه،  ــنع علي ــل، وش ــربي باألباطي ــم الط ــد اته ــري ق ــن داود الظاه ــد ب وكان محم

ــده، وفتنــد حججــه، ورد آراءه، فلــا  ــرد عليــه، ألن الطــربي ناظــر وال وأخــذ بال

التقــي الطــربي مــع محمــد بــن داود تجــاوز عــن كل ذلــك، وأثنــي عــى علــم 

أبيــه، حتــي وقــف الولــد عــن تجــاوز الحــد، وإشــاعة التهــم عــى الطــربي. 

ــربي ال  ــح، كان الط ــو والصف ــس، والعف ــاحة النف ــع، وس ــذا التواض ــع كل ه وم

يســكت عــي باطــل، وال ميــايلء ىف حــق، وال يســاوم ىف عقيــدة أو مبــد، 

ــجاع  ــان، ش ــت الجن ــم، ثاب ــة الئ ــه لوم ــذه ىف الل ــق، وال تأخ ــول الح ــكان يق ف

القلــب، جريئــا ىف إعــان الصــواب مهــا لحــق بــه مــن أذي الجهــال، ومضايقــة 

ــن.  ــات الحاقدي ــاد، وتخرص الحس

مـرتبتـه العلميـة 

كان ابــن جريــر ـ رحمــه اللــه ـ عاملــاً فاضــاً ومفكــراً إســامياً جليل،شــغف 

منــذ صبــاه بالعلــم ووهبــه ُجــلَّ حياتــه، وقــر عليــه أيامــه ولياليــه. حــدث عــن 

نفســه فقــال: » جــاءين يومــاً رجــل فســألني عــن يشء يف علــم العــروض، ومل 

ــب  ــال إىلَّ »، وطل ــداً فتع ــه: إذا كان غ ــت ل ــك، فقل ــل ذل ــه قب ــطت ل ــن نش أك

ِســْفَر العــروض للخليــل بــن أحمــد، فجــاءوا لــه بــه فاســتوعبه وأحــاط بقواعــده 

وكلياتــه يف ليلــة واحــدة، يقــول: » فأمســيت غــر عــرويض، وأصبحــت عروضيــاً 

، ولكــرة تعمقــه يف العلــوم الرشعيــة، صــار مجتهــداً يف الفقــه صاحــب مذهــب 

بعــد أن كان عــى مذهــب الشــافعي ـ رحمــه اللــه. يقــول أبــو محمــد عبــد 

العزيــز بــن محمــد الطــربي، أحــد تاميــذه: » كان أبــو جعفــر مــن الفضــل والعلــم 

والــذكاء والحفــظ عــى مــا ال يجهلــه أحــد عرفــه، ألنــه جمــع مــن علــوم اإلســام 

مــا ال نعلمــه اجتمــع ألحــد مــن األمــة، وال ظهــر مــن كتــب املصنفــن، وانتــرش 

مــن كتــب املؤلفــن مــا انتــرش لــه. » 

ــه، وكان  ــع إىل رأي ــه، ويرج ــم بقول ــاً يُحك ــه: » كان إمام ــب بقول ــه الخطي ووصف

عاملــاً بأقــوال الصحابــة والتابعــن، ومــن بعدهــم مــن املخالفــن يف األحــكام 

ــرام. »  ــال والح ــائل الح ومس

وذكــر الخطيــب يف تاريخــه أن محمــد بــن جريــر مكــث أربعــن ســنة يكتــب 

كل يــوم منهــا أربعــن ورقــة. وقــال أبــو حامــد اإلســفراييني » لــو ســافر رجــل 

إىل الصــن حتــي يحصــل لــه كتــاب تفســر ابــن جريــر مل يكــن ذلــك كثــراً » 
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وقــال عنــه الذهبــي ـ رحمــه اللــه: كان ثقــة حافظــاً صــادق، رأســاً يف التفســر، 

إمامــاً يف الفقــه واإلجــاع واالختــاف، عامــة يف التاريــخ و أيــام النــاس، عارفــاً 

بالقــراءات، واللغــة، وغــره 

ومــا ذكرنــاه غيــض مــن فيــض مــن كام العلــاء وثناءهــم عــى ابــن جريــر، وإن 

كانــت كتبــه تغنيــه عــن شــهادات الشــهود، ومــا بقــى فيهــا يــدل عــى أنــه كان 

مــن أفــذاذ املوســوعين يف العــامل، وحســبنا مــن تواليفــه تاريخــه وتفســره 

ثناء العلاء عليه

قــال عنــه ياقــوت الحمــوي » أبــو جعفــر الطــربي املحــدث، الفقيــه، املقــريء، 

املــؤرخ، املعــروف، املشــهور » 

وقــال الخطيــب البغــدادي » كان أحــد أمئــة العلــم، يحكــم بقولــه، ويرجــع إيل 

ــه أحــد  ــوم مــا مل يشــاركه في ــه، وكان قــد جمــع مــن العل ــه، ملعرفتــه وفضل رأي

مــن أهــل عــره 

وقــال القفطــي » العــامل الكامــل، الفقيــه، املقــريء، النحــوي، اللغــوي، الحافــظ، 

اإلخبــاري، جامــع العلــوم، مل يــر ىف فنونــه مثلــه.... وصنــف التصانيــف الكبــار 

وقال ابن رسيج » محمد بن جرير الطربي فقيه العلم 

وقــال عنــه محمــد بــن إســحاق بــن خزميــة » ماأعلــم تحــت أديــم األرض أعلــم 

مــن محمــد بــن جريــر 

ــنة  ــه وس ــاب الل ــا بكت ــا وعم ــام عل ــة اإلس ــد أمئ ــر » كان اح ــن كث ــال اب وق

ــوله  رس

وقــال اإلمــام الذهبــي » اإلمــام الجليــل، املفــر أبــو جعفــر، صاحــب التصانيــف 

الباهــرة......، مــن كبــار أمئــة اإلســام املعتمديــن 

وقــال عنــه ابــن تغــري بــردي » وهــو أحــد أمئــة العلــم، يُحكــم بقولــه، ويُرجــع إيل 

رأيــه، وكان متفننــا ىف علــوم كثــرة، وكان واحــد عــره 

مؤلفات الطربي1

تــرك لنــا الطــربي ثــروة علميــة تــدل عــى غــزارة علمــه، وســعة ثقافتــه،، ودقتــه 

ىف اختيــار العلــوم الرشعيــة واألحــكام املتعلقــة بــه 

وكان لــه قلــم ســيال، ونفــس طويــل، وصــرب ىف البحــث والــدرس، فــكان 

ــوم،  ــوف العل ــة ىف صن ــوعات العلمي ــة املوس ــف، وكتاب ــى التصني ــف ع يعتك

ــى  ــد ع ــح، وجل ــح متفت ــل راج ــارق، وعق ــن ذكاء خ ــه م ــه علي ــن الل ــا م ــع م م

تحمــل املشــاق. كان أكــر علــاء عــره همــة يف طلــب العلــم وتحصيلــه 

ويف تأليــف أمهــات الكتــب حتــى روي أنــه كان يكتــب أربعــن صفحــة يف كل 

يــوم، الطــربي صاحــب أكــرب كتابــن يف التفســر والتاريــخ، قــال عنــه أحمــد 

ــب  ــر صاح ــامل الع ــد ع ــم املجته ــات األعيان:«العل ــب وفي ــكان صاح ــن خل ب

التصانيــف البديعــة كان ثقــة صادقــا حافظــا رأســا يف التفســر إمامــا يف الفقــه 

واإلجــاع واالختــاف عامــة يف التاريــخ وأيــام النــاس عارفــا بالقــراءات وباللغــة 

وغــر ذلــك

أسلوبه يف التأليف

يقــول أحمــد بــن خلــكان أليب جعفــر يف تأليفــه عبــارة وباغــة فمــا قالــه يف 

كتــاب اآلداب النفيســة واألخــاق الحميــدة القــول يف البيــان عــن الحــال الــذي 

يجــب عــى العبــد مراعــاة حالــه فيــا يصــدر مــن عملــه للــه عــن نفســه قــال إنه 
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ال حالــة مــن أحــوال املؤمــن يغفــل عــدوه املــوكل بــه عــن دعائــه إىل ســبيله 

والقعــود لــه رصــدا بطــرق ربــه املســتقيمة صــادا لــه عنهــا كــا قــال لربــه عــز 

ذكــره إذ جعلــه مــن املنظريــن }ألقعــدن لهــم رصاطــك املســتقيم ثــم آلتينهــم 

ــق  ــا منــه يف تصدي مــن بــن أيديهــم ومــن خلفهــم{ )األعــراف: 16-17( طمع

ــه إال  ــن ذريت ــة ألحتنك ــوم القيام ــن إىل ي ــن أخرت ــه }ل ــال لرب ــه إذ ق ــه علي ظن

قليــا{ )اإلرساء:62( فحــق عــى كل ذي حجــى أن يجهــد نفســه يف تكذيــب 

ظنــه وتخييبــه منــه أملــه وســعيه فيــا أرغمــه وال يشء مــن فعــل العبــد أبلــغ 

ــه أمــره وال يشء أرس إليــه مــن عصيانــه  يف مكروهــه مــن طاعتــه ربــه وعصيان

ربــه واتباعــه أمــره فــكام أيب جعفــر مــن هــذا النمــط وهــو كثــر مفيــد.

مواقف من حياته

قيــل إن املكتفــي أراد أن يحبــس وقفــا تجتمــع عليــه أقاويــل العلــاء فأحــر 

ــزة فامتنــع مــن  ــه جائ ــك فأخرجــت ل ــا لذل ــر فأمــى عليهــم كتاب ــن جري ــه اب ل

قبولهــا فقيــل لــه ال بــد مــن قضــاء حاجــة قــال اســأل أمــر املؤمنــن أن مينــع 

الســؤال يــوم الجمعــة ففعــل ذلــك وكــذا التمــس منــه الوزيــر أن يعمــل لــه كتابــا 

يف الفقــه فألــف لــه كتــاب الخفيــف فوجــه إليــه بألــف دينــار فردهــا.

قــال أبــو القاســم بــن عقيــل الــوراق: إن أبــا جعفــر الطــربي قــال ألصحابــه هــل 

تنشــطون لتاريــخ العــامل مــن آدم إىل وقتنــا قالــوا كــم قــدره فذكــر نحــو ثاثــن 

ــت  ــه مات ــا لل ــال إن ــه فق ــل متام ــار قب ــى األع ــا تفن ــذا م ــوا ه ــة فقال ــف ورق أل

الهمــم فاختــر ذلــك يف نحــو ثاثــة آالف ورقــة وملــا أن أراد أن ميــي التفســر 

قــال لهــم نحــوا مــن ذلــك ثــم أمــاه عــى نحــو مــن قــدر التاريــخ

وروي عــن محمــد بــن أحمــد الصحاف السجســتاين ســمعت أبــا العبــاس البكري 

يقــول جمعــت الرحلــة بــن ابــن جريــر وابــن خزميــة ومحمــد بــن نــر املــروزي 

ومحمــد بــن هــارون الرويــاين مبــر فأرملــوا ومل يبــق عندهــم مــا يقوتهــم وأرض 

بهــم الجــوع فاجتمعــوا ليلــة يف منــزل كانــوا يــأوون إليــه فاتفــق رأيهــم عــى أن 

يســتهموا ويربــوا القرعــة فمــن خرجــت عليــه القرعــة ســأل ألصحابــه الطعــام 

ــي  ــى أص ــوين حت ــه أمهل ــال ألصحاب ــة فق ــن خزمي ــى اب ــة ع ــت القرع فخرج

صــاة الخــرة قــال فاندفــع يف الصــاة فــإذا هــم بالشــموع ورجــل من قبــل وايل 

مــر يــدق البــاب ففتحــوا فقــال أيكــم محمــد بــن نــر فقيــل هــو ذا فأخــرج 

ــر  ــن جري ــد اب ــم محم ــال وأيك ــم ق ــه ث ــا إلي ــارا فدفعه ــون دين ــا خمس رصة فيه

فأعطــاه خمســن دينــارا وكذلــك للرويــاين وابــن خزميــة ثــم قــال إن األمــر كان 

قائــا باألمــس فــرأى يف املنــام أن املحامــد جيــاع قــد طــووا كشــحهم فأنفــذ 

إليكــم هــذه الــرر وأقســم عليكــم إذا نفــذت فابعثــوا إيل أحدكــم

وكان رمبــا أهــدى إليــه بعــض أصدقائــه الــيء فيقبلــه ويكافئــه أضعافــا لعظــم 

مروءتــه. وكان ممــن ال تأخــذه يف اللــه لومــة الئــم مــع عظيــم مــا يلحقــه مــن 

األذى والشــناعات مــن جاهــل وحاســد وملحــد فأمــا أهــل الديــن والعلــم فغــر 

منكريــن علمــه وزهــده يف الدنيــا ورفضــه لهــا وقناعتــه رحمــه اللــه مبــا كان يــرد 

عليــه مــن حصــة مــن ضيعــة خلفهــا لــه أبــوه بطربســتان يســرة، و كان ينشــد 

لنفســه: 

إذا أعسـرت مل يعلم رفيقي وأستغني فيستغنـي صديقـي 

حيائـي حافظ يل ماء وجهي ورفقي يف مطالبتـي رفيقي 

ولو أين سمحت مباء وجهي لكنت إىل العى سهل الطريق 

وله خلقـان ال أرىض فعالها بطـر الغنى ومذلـة الفقـر

فإذا غنيت فا تكـن بطرا وإذا افتقرت فتـِْه عى الدهــر    
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وشــيخ   ، الكبــار  املســلمن  أمئــة  مــن  إمــام  يتهــم  أن  العجائــب  فمــن 

ــر الطــربي بالتشــيع ، فهــذا مــا يتعــزى  ــن جري ــن عــى اإلطــاق اب املفري

ــراٌء . ــه ب ــر هــو من ــا اتهــم أحدهــم بأم ــاء والصالحــون مــن بعــده إذا م ــه العل  ب

ســأبّن حقيقــة هــذا االتهــام وســببه وبطانــه وأقــوال بعــض العلــاء يف 

. املســتعان  واللــه  عقيدتــه. 

أوالً: حقيقة ما اتهم به:

ليــس املــراد باتهــام الطــربي- يرحمــه اللــه- بالتشــيع مجــرد حــب عــي ريض 

اللــه عنــه و شــيعته و معرفــة فضــل آل البيــت ،فهــذا جــزء مــن الديــن , وهــو مــن 

عقيــدة أهــل الســنة و الجاعــة , و لكــن املــراد باالتهــام التشــيع املرفــوض و 

املذمــوم الــذي يغــايل يف حــب عــي ريض اللــه عنــه و آل البيــت , و يتطــرف 

يف حبـــهم و يصــل إىل الطعــن يف بقيــة الصحابــة و ازدراء مواقفهــم و سبــــهم 

ســـــــــراً و علنا3ً

ثانياً: سبب االتهام:

يرجع سبب االتهام- والعلم عند الله- إىل عدة أمور وهي:

1-تصنيفه يف فضائل عي بن أيب طالب ريض الله عنه.

2-إثباته األسانيد و الروايات لحديث غدير خم .

3-مناظرتــه مــع داود الظاهــري الــذي نتــج عنهــا أن صــــنف ابــن داود الظاهــري 

واســمه محمــد كتابــاً يف الــــرد عــى الطــــربي و رمـــاه بالعـــــــــظائم و الرفــض , 

3  د.محمد الزحيلي)58( .

كــا ذكــر ذلــك عــوام الحنابلــة يف بغــداد.

3-اشــتباه اســمه باســم أحـــد الروافــض وهــو محمــد بــن جريــر بــن رســتم أبــو 

جعفــر الطــربي.

 4-إكثــاره مــن الروايــة عــن لــوط بــن يحيــى و يكنــى بــأيب مخنــف و قــد روى 

عنــه خمســائة وســبعاً و مثانــن روايــة , وهــو إخبــاري تالــف ال يوثــق بــه كــا 

قــال عنــه الذهبــي وقــد رمــي بالرفــض و الكــذب .

ثالثاً: بــطــان هــذه التهمــة:

الشــك أن اإلمــام الطـــــــــــــربي رحمــه اللــه تعــاىل إمــام مــن أمئــة أهــل الســنة 

و الجاعــة فقــد قــال عنــه الخطيــب البغــدادي:

ــله  ــه و فضـــ ــه ملعرفت ــه , و يرجــع إىل رائ ــاء يحكــم بقول )كان أحــد أمئــة العل

العلــوم مــامل يشــاركه فيــه أحــد مــن أهــل عــره   و كان قــد جمــع مــن 

وقال مؤرخ اإلسام الحافظ أبو عبد الله الذهبي :

)اإلمــام الجليــل املفــر أبوجعفــر صاحــب التصانيــف الباهــرة ......مــن كبــار 

أمئــة اإلســام املعتمديــن([ وقــال ابــن كثــر:

ــوله(  ــنة رس ــه و س ــاب الل ــاً بكت ــاً و عم ــام عل ــة اإلس ــد أمئ ــل كان أح  )....ب

يتبــن مــن خــال كام هــؤالء العلــاء الجبــال أن الطــربي رحمــه اللــه مــن أمئــة 

اإلســام املعتمديــن و مــن أهــل الســنة و الجاعــة وهــو بعيــد كل البعــد عــن 

هــذه التهمــة.

و أمــا عــن األمــور التــي نقمــت و شــغب بهــا عليــه فيقــال فيهــا و يجــاب عنهــا 

مبــا يــأيت:

أوالً: تصنيفه يف فضائل عي ريض الله عنه.
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هــذا ليــس دليــاً عــى تشــيعه و ذلــك أن أهــل الســنة و الجاعــة يقــرون بفضله 

ريض اللــه عنــه و إمامتــه و أنــه رابــع الخلفــاء الراشــدين و لــه مــن الفضـــــــــائل 

و املناقــب الــيء الكثــر الــذي ال يــكاد يخلــو منــه كتــاب مــن كتــب الســنة .

ثــم إنــه رحمــه اللــه صنــف كتابــاً مــن فضائــل أيب بكــر و عمــر ريض اللــه عنهــا 

و هــذا مــاال تصنفــه الروافــض.

ثانيــاً: تصحيحــه لحديــث غديــر خــم و جمعــه للروايــات و األســانيد فهــي مــن 

ــيعياً  ــون ش ــث إن يك ــه للحدي ــن تصحيح ــزم م ــة, وال يل ــة بحت ــة حديثي ناحي

ــاً. رافضي

قــال ياقــوت: )كان قــد قــال بعــض الشــيوخ ببغــداد بتكذيــب خــرب غديــر خــم 

ــذي كان الرســول  ــت ال ــن يف الوق ــب كان باليم ــن أيب طال ــي اب ــال: إن ع ، وق

صــى اللــه عليــه وســلم بغديــر خــم .... وبلــغ أبــا جعفــر ذلــك ، فابتــدأ 

ــم(  ــر خ ــث غدي ــرق حدي ــر ط ــب ؛ وذك ــن أيب طال ــي ب ــل ع ــكام يف فضائ  ال

 قــال ابــن كثــر: )رأيــت لــه كتابــاً جمــع فيــه أحاديــث غديرخــم يف مجلديــن( 

ثالثــاً: أمــا مــا كتبــه محمــد بــن داود الظاهــري يف الــرد عــى ابــن جريــر الطــربي 

فهــو مجــرد دعــوه مفتقــرة إىل الدليــل, ثــم إن كام األقــــران يطــــوى وال يروى و 

ينبغــي أن يتــأىن فيــه و ينظــر و يتمهــل ســيا إذا مل يوافقــه غــره فيــه .

رابعــاً: أن ابــن جريــر الطــربي رحمــه اللــه قــد وفقــه أحــد علــاء الرافضــة باســمه 

و اســم أبيــه و كنيتــه و لقبــه ومعارصتــه وكــرة تصانيفــه.

 , بــن عــي الســلياين الحافــظ  أقــذع أحمــد  اللــه:  قــال الذهبــي رحمــه 

فقــال:كان يضــع للروافــض , كــذا قــال الســلياين , و هــذا رجــم بالظــن الــكاذب 

, بــل ابــن جريــر مــن كبارأمئــة اإلســام املعتمديــن , و مــا ندعــي عصمتــه مــن 

الخطــأ, وال يحــل لنــا أن نؤذيــه بالباطــل و الهــوى , فــإن كام العلــاء بعضهم يف 

بعــض ينبغــي أن يتــأىن فيــه , ال ســيا يف مثــل إمــام كبــر , فلعــل الســلياين 

أراداآليت (. ويقصــد بــاآليت أبــو جعفــر محمــد بــن جريــر ابــن رســتم الطــربي 

قــال الذهبــي عنــه:

)رافــي لــه تواليــف , منهــا كتــاب الــرواة عــن أهــل البيــت رمــاه بالرفــض 

.) الكتــاين  عبدالعزيــز 

قال ابن حجر يف لسان امليزان معلقا عى كام الذهبي:

)ولــو حلفــت أن الســلياين مــا أراد إال اآليت لــربرت , والســلياين حافــظ متقــن 

ــام  ــذا اإلم ــل ه ــن يف مث ــد أن يطع ــا أعتق ــه ف ــن رأس ــرج م ــا يخ ــدري م كان ي

بهــذا الباطــل(.

وقــد كان ابــن رســتم هــذا يقــول بقــول الشــيعة يف مســح األرجــل يف الوضــوء 

فنســب خطــأً إىل صاحبنــا الطــربي.

خامســاً : أمــا روايتــه عــن ابــن مخنــف فقــد بــن رحمــه اللــه يف مقدمــة 

تاريخــه موقفــه مــن روايــة أيب مخنــف و غــره .فقــال رحمــه اللــه: وليعلــم 

ــت  ــا رشط ــره م ــرت ذك ــا أح ــه يف كل م ــذا ان اعتام ــا ه ــر يف كتابن الناظ

اين راســمه فيــه ، أمنــا هــو عــى مــا رويــت مــن األخبــار التــي أنــا ذاكرهــا فيــه 

و اآلثــار التــي أنــا مســندها إىل روايتهــا فيــه . إىل إن قــال : فــا يكــن يف 

ــه , أو  ــتنكره قارئ ــا يس ــن م ــض املاض ــن بع ــاه ع ــرب ذكرن ــن خ ــذا م ــايب ه كت

ــًى  ــة , والمعن ــن الصح ــاً م ــه وجه ــرف ل ــه ال يع ــل أن ــن أج ــامعه م ــنعه س يستش

مــن الحقيقــة , فليعلــم أنــه مل يــؤت يف ذلــك مــن قبلنــا , و إمنــا أيت مــن 

 قبــل بعــض ناقليــه إلينــا , و إنــا إمنــا أدينــا ذلــك عــى نحــو مــا أدي إلينــا( 

ويضــاف إىل هــذا ان منهــج عــدداً مــن املحدثــن الروايــة عــن بعــض املهتمــن 

و الجاهيــل والضعفــاء لعــرف حالهــم و حــال مروياتهــم .
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رابعاً: أقوال العلاء يف عقيدتة :

أبو القاسم الالكايئ :

ــور عــن الســلف يف جمــل اعتقــاد  ــه :ســياق مــا روي مــن املأث قــال رحمــه الل

أهــل الســنة والتمســك بهــا والوصيــة بحفظهــا قرنــاً بعــد قــرن ثــم ذكــر رحمــه 

اللــه عقيــدة الثــوري واألوزاعــي وابــن عينيــة وابــن حنبــل وابــن املدينــي 

ــربي . ــر الط ــن جري ــري واب ــم والتس ــة وأيب حات ــاري وأيب زرع ــور والبخ  وأيب ث

ــح  ــكايئ باإلســناد الصحي ــه الال ــه التــي رواهــا عن ــاً مــن عقيدت ــم ذكــر طرف ث

ــنة4 ــح الس ــة يف رصي ــا مطبوع وبقيته

وکا ذکرنا ثناء العلاء عليه فوق.

وفاته

ــت  ــا كان وق ــال مل ــوري ق ــر الدين ــو بك ــي أب ــاين حدثن ــد الفرغ ــو محم ــال أب ق

صــاة الظهــر مــن يــوم االثنــن الــذي تــويف يف آخــره ابــن جريــر طلــب 

مــاًء ليجــدد وضــوءه فقيــل لــه تؤخــر الظهــر تجمــع بينهــا وبــن العــر 

ــم صــاة وأحســنها، وحــر  فــأىب وصــى الظهــر مفــردة والعــر يف وقتهــا أت

ــل خــروج روحــه  ــه قب ــل ل ــل فقي ــن كام ــو بكــر ب ــة منهــم أب ــه جاع وقــت موت

ــن  ــل م ــه فه ــن ب ــا ندي ــه في ــن الل ــا وب ــا بينن ــة في ــت الحج ــر أن ــا جعف ــا أب ي

ــا  ــامة يف معادن ــا الس ــو به ــا نرج ــة لن ــا وبين ــر دينن ــن أم ــه م ــا ب يشء توصين

ــه  ــوا ب ــي فاعمل ــت يف كتب ــا ثب ــو م ــم ه ــه وأوصيك ــه ب ــن الل ــذي أدي ــال ال فق

4  حوار االسالمي

ــه عــز وجــل ومســح  ــر الل ــاه وأكــر مــن التشــهد وذك ــذا معن ــا ه ــه وكام وعلي

ــا ــه الدني ــت روح ــد فارق ــطها وق ــده وبس ــره بي ــض ب ــه وغم ــى وجه ــده ع  ي

قــال أحمــد بــن كامــل تــويف ابــن جريــر عشــية األحــد ليومــن بقيــا مــن شــوال 

ســنة عــرش وثــاث مئــة ودفــن يف داره برحبــة يعقــوب يعنــي ببغــداد قــال ومل 

يغــر شــيبة وكان الســواد فيــه كثــرا وكان أســمر أقــرب إىل األدمــة )الســواد( 

أعــن نحيــف الجســم طويــا فصيحــا وشــيعه مــن ال يحصيهــم إال اللــه تعــاىل

ــم  ــبيل العل ــا ىف س ــن عام ــتة ومثان ــاش س ــربي فع ــاة الط ــه ىف حي ــارك الل ب

ونــرشه، وتضاعفــت األعــوام بنــا ال يعلمــه إال اللــه نعــايل، لتبــق يذكــره خالــدة 

ىف التاريــخ، واســمه يــردد عــى األلســنة، وكتبــه تتنقــل مــن جيــل إيل جيــل، 

وعلمــه ينتفــع بــه النــاس إيل يــوم القيامــة 

وبقــي الطــربي مســتوطنا ىف بغــداد ـ عاصمــة الدولــة العباســية ـ وأعظــم مركــز 

ــه  ــف حول ــالته، ويلت ــؤدي رس ــت ـ ي ــك الوق ــامل يف ذال ــة يف الع ــم واملعرف للعل

طــاب العلــم والعلــاء، وميــي كتبــه ايل بــدأ بعضهــا ىف آخــر حياتــه

وهكــذا عــاش الطــربى راهبــا ىف محــراب العلــم والعمــل حتــى جاءتــه الوفــاة وال 

رآد ألمــر اللــه قــال الخطيــب: » واجتمــع عليــه - حــال الجنــازة - مــن ال يحصيهــم 

عــدداً إال اللــه، وُصــيِّ عــى قــربه عــدة شــهور ليــاً ونهــار، ورثــاه خلــق كثــر 

مــن أهــل الديــن واألدب »، وكان ذلــك يف يــوم 26 مــن شــهر شــوال املوافــق 

ســنة 310 هـ
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1- جامــع البيــان عــن تأويــل القرآن،املعــروف بتفســررالطربي، وهــو موجــود وطبــع 

عــدة مــرات.

2- تاريخ األمم وامللوك، املعروف بتاريخ الطربي، وهو موجود ومطبوع.
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باختــاف  املعــروف  اإلســام،  رشائــع  أحــكام  ىف  األمصــار  علــاء  اختــاف   -4

وطبــع. جــزء  منــه  وبقــي  الخــاف،  علــم  ىف  الفقهاءوهــو 

5- لطيف القول ىف احكام رشائع اإلسام، وهو كتاب فقه ىف املذهب الجريري.

6- الخفيــف ىف أحــكام رشائــع اإلســام، وهــو ىف تاريــخ الفقــه، وهــو مختــر لكتــاب 

لللطيف. ا

7- بســط القــول ىف أحــكام رشائــع اإلســام، وهــو ىف تاريــخ الفقــه اإلســامي ورجالــه 

وأبوابه.

8- تهذيــب الآلثــار وتفصيــل الثابــت عــن رســول اللــه مــن األخبــار، وســاه القفطــي 

»رشح اآلثــار« وهــو كتــاب ىف الحديــث، بقيــت منــه بقايــا طبعتفــى أربــع مجلــدات.

9- أداب القضاة، وهو ىف الفقه عن أحكام القضاء وأخبار القضاة.

10-أدب النفوس الجيدة واألخاق الحميدة.

11- كتــاب املســند املجــرد، ذكــر فيــه الطــربي حديثــه عــن الشــيوخ، مبــا قــرأه عــى 

الناس.

12- الــرد عــى ذي األســفار. وهــو رد عــى داود بــن عــى األصبهانيمؤســس املذهــب 

الظاهري.

13- كتاب القراءات وتنزيل القرآن، ويوجد منه نسخة خطية ىف األزهر.

14- رصيح السنة، وهي رسالة يف عدة أوراق ىف اصول أصول الدين.

15- البصــر ىف معــامل الديــن. وهــو رســالة ىف أصــول الديــن، كتبهــا ألهل طربســتان 

فيــا وقــع بينهمــو مــن الخــاف ىف االســم واملســمي، وذكــر مذاهــب أهــل البــدع، 
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والــرد عليهــم.

16- فضائــل عــي بــن أيب طالــب. وهــو كتــاب ىف الحديــث والراجــم، ومل يتمــه 

ــه .  ــه الل ــربي ـ رحم الط

17 - فضائل أيب بكر الصديق وعمر، ومل يتمه.

18 _ فضائل العباس. ومل يتمه.

19 _ كتاب ىف هعبارة الرؤيا ىف الحديث، مات ومل يتمه.

20- مختر مناسك الحج.

21- مختر الفرائض.

22- الرد عي ابن عبد الحكم عى مالك، ىف علم الخاف والفقه املقارن.

23- املوجز ىف األصول، ابتدأه برسالة األخاق، ومل يتمه.

ــبته إيل  ــك ىف نس ــر، ويش ــاب صغ ــو كت ــوس، وه ــي الق ــاب، أو رم ــي بالنش 24- الرم

ــربي. الط

25- الرســالة ىف أصــول الفقــه. ذكرهــا الطــربي ىف ثنايــا كتبــه، ولعلهــا عــى شــاكلة 

الرســالة لإلمــام الشــافعي ىف أصــول االجتهــاد، واالســتنباط.

26- العدد والتنزيل.

27- مســند ابــن عبــاس. ولعلــه الجــزء الخــاص مــن كتــاب » تهذيــب اآلثــار » وطبعــت 

البقيــة الباقيــة منــه ىف مجلديــن. 

28- كتاب املسرشد.

29- اختيار من أقاويل الفقهاء. 

والكتب األربعة األخرة مل يذكرها ياقوت يف معجم األدباء. 
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