املقدمة هي ّ
املعلومات وآلاراء َّ
للكحاب ،وال ّ
جعبر
بالضرورة عن رأي املوقع أو أسرة مركز ثفسير

إسامعيل كذبيح إبراهيم :ابن ثيمية ،وابن كثري ،والذبيح املقصود
ثرجامت
نبذة تعزيفيت بيىنس مريسا :YOUNUS Y. MIRZA

يقكس مقرزا :حاصلؾ لؾلك اكلوراقراه ملـ جامعلة جلقرج تلاون اكوراالات
اكعربقة واإلاالمقة ،ولؿؾ رلاااذ مسالو وأاااذ كؾورااات اكعربقة واإلاالمقة
لود مـ اكجامعات ،مثؾ :جقرج تاون ،ورؾقة أكقجـل.
يرترللز اماؿامللف إاللاس درااللة اكعال للة بللقـ اكؼللران واكؽاللاب اكؿؼللوّ س،
ورذكؽ درااة اكاػااقر اإلاالمقة وصؾافا باكؽااب اكؿؼوّ س.
من ضمن كتبه التي صدرت يف هذا السواق:
The Bible and the Qur'an: Biblical Figures in the Islamic
Tradition, 2018

اكؽااب اكؿؼوّ س واكؼران ،اكشخصقات اكؽاابقة اكاؼؾقو اإلاالمل.

()2

إسامعيل كذبيح إبراهيم :ابن ثيمية ،وابن كثري ،والذبيح املقصود
ثرجامت
()1

مقدمت :
ِ
كص اكؼران
أوجف ثراء اكاؼؾقو اكاػسقري اإلاالمل اكطقيؾ اكذي كشل حقل ّ
مـ ُ
اكؿػسريـ اكؿساـوات اكاػسلقرية اكالل يؾجلمون إكقفلا البقؾ
ذاك اكاباي ُـ بقـ
ّ
اكقصقل كؾؿعـك اكؼراين ،ويعلو ملـ اكسل ُبؾ اكؽاشلػة للـ إبعلاد اكؿـفجقلة كفلذا
ٍ
ِ
ٔيلات بعقـفلا بغقلة اكق لقل لؾلك
اكؿػسلريـ
اكاؼؾقو اكطقي ِؾ اكؿؼارك ُة بلقـ تـلاول
ّ
اكؿـظقرات اكؿـفج ّقة اكؿخاؾػة بقـفؿ محاوكة اراشال اكؿعـك اكؼراين.
اكقر ة اكالل بلقـ أيلويـا يحلاول قفلا يلقكس مقلرزا -اكباحلث اكؿفلاؿ باكاػسلقر
وباكصؾة بقـ اكؼران واكؽااب اكؿؼوّ س ورذكؽ بقـ اكاػسقر واكؽالاب اكؿؼلوّ س-
أن ياـللاول ضللقة تػسللقرية بعقـفللا ،ومللل تعقللقـ اكللذبقة

صللة إبللرامقؿ ڠ،

واخاقاره كفذه اكؼضقة باكذات واكال كفا صؾة باكاقراة واإلكجقلؾ ،يـبلع ملـ رق لا
لورا اخللر مللق
تضللقػ إك لك اكؿصللادر اكاػسللقرية (اكؼللران ،واكس لـّة ،واكؾغللة) مصل ً
اإلاللرالقؾقات ،مؿلللا يجعللؾ تا ّبلللع مؼللقٓت اكؿػسللل ِريـ قفللا لللراءة اكاعاملللؾ
اكؿـفجللل مللع اإلاللرالقؾقات وصللؾافا باكحللويث وباكؾغللة ،ومؿللا يزيللو مللـ أمؿقللة

لص اكرتجؿللة ،مسللموكق سللؿ
( )1للام بؽاابللة اكؿؼومللة ،ورللذا اكاعريللػ بللإلالم واكاعؾقؼللات اكللقاردة كل ّ
اكرتجؿات بؿررز تػسقر ،و و مقزكا حقاشقـا لـ حقاشل مقرزا بلن كصصـا بعوما بل( سؿ اكرتجؿات) ،و لو
راكت حقاشل اكؿمكػ مقضقلة
لؾك اكؼارئ تا ّبع مراد اكؿمكػ.

()3

تقسلقرا
كلص اكرتجؿلة
اكـص إصلؾل ،كؽلـ اثركلا إدراجفلا داخلؾ ّ
اية ّ
ً

إسامعيل كذبيح إبراهيم :ابن ثيمية ،وابن كثري ،والذبيح املقصود
ثرجامت
تحؾقؾ مقرزا مق اخاقار اكؿػسلريـ اكلذيـ ّلرر اكؿؼاركلة بقلـفؿ :حقلث يؼلارن بلقـ
اكطربي مـ جفة ،وابـ تقؿقلة وابلـ رثقلر ملـ جفلة أخلرى ،وملق ملا يؽشلػ للـ
مللق َػ ْق ِـ مخاؾ َػلل ْق ِـ مللـ اكاعامللؾ مللع اإلاللرالقؾقات ومسلللكة إيرادمللا اكاػسللقر
وإمؽاكقة آلاؿاد لؾقفا بقان اكؿعـك اكؼراين.
يصؾ مقرزا -لرب تحؾقؾف ٓجافادات اكطلربي وابلـ تقؿقلة تعقلقـ اكذبقحلة-
كـاقجة ربؿا غقر ماق عة ،ومل أن ابـ تقؿقة رغؿ ر ضلف كسالرالقؾقات ّإٓ أكلف ملع
مذا يساخوم اكاقراة رلحو مسلاـواتف تؼريلر رلقن إالؿالقؾ ملق اكلذبقة وكلقس
إاحاق ،إكك جاكب اكاؼريرات اكؾغقية واكحويثقة ،بؾ ويبـل لؾقفلا ذاالا مقاضلع
ما يعاربه تحري ًػا كؿسلكة اكذبقة بعض أاػار اكاقراة.
ّ
إن اكغرض مـ ترجؿة مذه اكقر ة كقس كصرة كاقجة تػسقرية محلوّ دة مؼابلؾ
بغض اكـظر لـ تؼققؿـا كلفّ ،إٓ أكلف يؿ ّثلؾ محاوكلة
أخرى ،وكؽـ إبراز جفو بحثل ّ
اااؽشال اكاعاملؾ ملع اإلالرالقؾقات ،تؾؽلؿ اكؿسللكة اكشلالؽة واكالل ٓ تلزال
تحاللاج إكللك مزيللو مللـ اكجفللقد اكبحث ّق لة اااؽشللال أبعللاد تقاقػفللا مووكللة
اكاػسقر.

()4

إسامعيل كذبيح إبراهيم :ابن ثيمية ،وابن كثري ،والذبيح املقصود
ثرجامت
الدراست

()1

تقدمي:
«كؽـ اكذي يجب اكؼطع بف أكّف إاؿالقؾ».
ابـ تقؿقة (ت.)1328/728 .

ُتعوّ صة أضحقة إبرامقؿ اكؿؼصقدة رواية مررزية كوى اكقفقدية واكؿسقحقة
()2

واإلاالم -اكوياكات اإلبرامقؿقة  .-بالنسبة إلى الوهود :تضع اكرواية أااس
«لال ة اكعفو اكحصرية مع اهلل» ( ايرااقن :)96 ،1989 ،لضحقة إبرامقؿ
()3

اهلل كفؿ
اكؿؼصقدة مق إاحاق ،ومـ كسؾف يليت بـق إارالقؾ  .ومـ ّ
ثؿ يؼطع ُ
دورا مفؿا
لفوً ا أبويا مػض ًال إيامؿ لؾك اكعاكؿقـ .ويف المسوحوة :يؾعب إاحاق ً
( )1مرتجؿ مذه اكؿادة :مصطػك اكػؼل ،راتب ومرتجؿ ،كف لود مـ اكؿؼآت واكرتجؿات اكؿـشقرة.
( )2كؿزيو مـ اكـؼاش حقل مصطؾة (اإلبرامقؿقة) ،اكظرThe introduction to Levenson (2012( :

( )3باكـسبة إكك اكقفقدية ٓ ،تضع رواية آبـ اكذبقة (إاحاق) أااس لال ة اكعفو مع اهلل بؼور ما تضع
أااس اكعال ة اكال ِ
تؿامل بقـ اكويـل واإلثـل

اكشعب اكعربي .عال ة اكعفو اكحصري راكت و بوأت

بحسب اػر اكاؽقيـ -مع أبرام وكسؾف مـ بعوه «كـسؾِؽ اللطل مذه إرض ،مـ ر مصر إكك اكـفراكعظقؿ ،ر اكػرات» ،بعو أن ام أبرام باؼويؿ ربان (لجؾ ،ولـزة ،وربش ،ويؿامة ،وحؿامة صغقرة)
لالم ًة لؾك اكعفو ،وبعو أن طا ت اكـار ً
كقال بقـ أجزاء تؾؽ اكحققاكات اكؿؼطعة رنشارة كؼبقكف ،وكؽـ اػر
اكاؽقيـ لاد ٓح ًؼا كقاـؽر إلاؿالقؾ وبؼقة أبـاء إبرامقؿ بحرما ؿ مـ تؾؽ اكعال ة اكاعاموية كاصقر
حصرا وذرياف مـ بعوه .اكظر :اػر اكاؽقيـ( .21:17 ،اكؿرتجؿ).
إلاحاق
ً

()5

إسامعيل كذبيح إبراهيم :ابن ثيمية ،وابن كثري ،والذبيح املقصود
ثرجامت
«اكرؤية اكسابؼة لؾك يسقع رؿخؾص» :ؿثؾؿا يؽػر إاحاق لـ خطايا بـل
نن تضحقة يسقع تؽػر لـ خطايا اكبشرية جؿعاء .ورؿا ّ
إارالقؾّ ،
أن تضحقة
إاحاق تؿ ّثؾ جز ًءا مـ اكؿقثاق اكؼالؿ بقـ اهلل وبـل إارالقؾّ ،
نن تضحقة يسقع
دورا أ ؾ
تؿ ّثؾ بواية لفو جويو .يف التقلود اإلسالمي :يؾعب اكذبقة اكؿؼصقد ً
أي مـ إاؿالقؾ أو إاحاق أي ٍ
تلاقسل اكؼران .ومع
دور
أمؿقة :إِ ْذ ٓ يؾعب ّ
ٍّ
ذكؽ كشلت رواية تاريخقة الاربت ّ
أن إاؿالقؾ مق اكذبقة اكؿؼصقد ،وبؿقجب
()1

خاصة بقـ اهلل واكؿسؾؿقـ اكعرب .
ذكؽ تـشل لال ة ّ
()2

ومللع ذكللؽ َتجللا َدل اكؿػسللرون إوالللؾ حللقل تعقللقـ اكللذبقة اكؿؼصللقد ،
ويحللاجج اكعويللوُ مللـ ربللار اكؿػسللريـ :رللاكطربي (ت ،)923/311 .أن آبللـ
اكؿؼصقد إلبرامقؿ مق إاحاق .بقـؿا يخ ُؾلص ايرالاقن ( )151 ،1991إكلك أن
اكؽثقر مـ اكجوال اكذي ثار حقل إاؿالقؾ و ُط ِرح اكؼلركقـ اكثلامـ واكااالع.
ومع ذكؽ كؿ َي ِش ْع مذا اكرأي لؾلك ملوى لرون ،وكلؿ يصلبة شلال ًعا حالك مجللء
اكعؼ َؾ ل ْقـ اكعؿال َ ل ْقـ :ابللـ تقؿقللة ،وابللـ رثقللر (ت )1373/774.اكؾل َلذ ْيـ أرا ل َقا

( )1كؿطاكعة اكؿزيو حقل اكـؼاش بشلن معـك اكذبقة اكؿؼصقد كوى (اكوياكات اإلبرامقؿقة) ،اكظر:
).)Levenson, 2012

( )2اااخوم اكؽاتب

ور اف رؾؿة Sacrifice :واكال تعـل إضحقة أو اكؼربان ،كؽــا ضؾـا تعريبفا

معظؿ اكقر ة بل(اكذبقة) بالاباره اكقصػ اكؿاواول تراثقا وصػ إاؿالقؾ( .اكؿرتجؿ).

()6

إسامعيل كذبيح إبراهيم :ابن ثيمية ،وابن كثري ،والذبيح املقصود
ثرجامت
()1

اكاحقل اكؽبقر كحق الاؿاد إاؿالقؾ اكاؼؾقو اكاػسقري  .وخال ً ا كؾؿاق عٓ ،
ّ
يعاؿو ِحجاج ّ
اكلـص
رؾ مـ ابـ تقؿقة وابـ رثقر لؾك اكؿصادر اإلالالمقة ،القاء
ّ
اكؼراين أو اكحويث اكـبقي حسلب ،بلؾ يشلابؽان مباشلرة ملع اكؽالاب اكؿؼلوّ س
ِ
اكؿعاؿوة لؾقف.
واكـصقص
و و ٓحظ اكباحثقن بشؽ ٍؾ صالب ّ
أن اكاػسقر اكؼراين ٓبـ تقؿقة وتػسلقر ابلـ
ٍ
ً
تلواوٓ اكعصلر اكحلويث (اكظلر :صلاكة .)2111 ،وكؽلـ ملا
رثقر مؿلا إرثلر
اكذي يعـقف ذكؽ؟ القل تبل ّقـ ملذه اكقر لة ّ
أن شلعبقة اكاػسلقر اكؼلراين ٓبلـ رثقلر
أ ّدت إكك الاؿاد تلويؾ راين ماش ّؽؽ حقال مصادر اكؽااب اكؿؼوّ س.
اااػرغ رؾ مـ ابـ تقؿقة وابـ رثقر جفومؿا أمام مادة اكؽااب اكؿؼوّ س ،اكالل
ياػؼان معفا أحقاكًلا ،و ُيلويـا ا أحقلان أخلرى .اكـفايلة يشل ّؽؽان اكؿصلادر
اكؽاابقللة ،معاؼللوَ ْيـ ّ
أن اكؽثقللر مللـ اكؿللقاد اكللقاردة قفللا تاـللا ض مللع اكراللاكة
اإلاالمقة ،وأن اكؼران واكسـة اكـبقية يؽػقان اكؿجاؿع اكؿسؾؿ.

( )1واصؾ اكعؾؿاء بعو ابـ تقؿقة وابـ رثقر مـا شة اكذبقة اكؿؼصقد لؾك وجف اكاحؼقؼ :الاؼو اكشقراين
(ت )1839/1255 .لؾك ابقؾ اكؿثال ّ
اكـص اكؼراين كقس اط ًعا بشلن مقية اكذبقة اكؿؼصقد ،وأكف ٓ
أن ّ
يقجو حويث صحقة قؿا ياع ّؾؼ باؾؽ اكؿسلكة .وباكااكل ،يـبغل تعؾقؼ اكحؽؿ تسؿقة اكذبقة.

()7

إسامعيل كذبيح إبراهيم :ابن ثيمية ،وابن كثري ،والذبيح املقصود
ثرجامت
تأويل قزآينّ متجاوس للحديث:
ران رؾ مـ ابـ تقؿقة وابـ رثقر تؼؾقوويقـ مـ حقث رق ؿلا «ملـ بلقـ أوك لؽ
ٍ
أالاس لؾلك اكحلويث رؿؼابلؾ كالشلاغال
اكذيـ يبـقن ؼففلؿ وٓملقاؿ بشلؽ ٍؾ
()1

اكعؼؾلل» ( . )Melchert 2002, 407و لو أدرك اكبلاحثقن تؼؾقوويلة ابلـ تقؿقلة
وابلللـ رثقلللر ومؿلللا يرتجؿا لللا إكلللك تلويلللؾ لللراين مبـللل ّل لؾلللك اكاؼلللارير اكـبق ّيلللة
()2

(إحاديث) .يذرر كقرمان راكور ( ،)121 ،1993لؾك ابقؾ اكؿثال ،أن ابلـ
ً
وتؾؿقذا ٓبـ تقؿقة ،ومق ما يؽػل م ًعا كاشؽقؾ تؽقيـلف
كؿا باكحويث
رثقر «ران لا ً
اكللذمـل .ومػفقمللف لللـ اكحؼقؼللة مللراـ بػؽللرة (مللا تؾؼقـللاه لللـ اكـبللل اكؿعصللقم
محؿو) ومق اكحويث اكـبقي» .ويشقر راكور إكك أن رال مـ ابـ تقؿقلة وابلـ رثقلر
ا َما باعزيلز تؼؾقلو تػسلقري ماؿحلقر حلقل اكحلويث ،مسلابعويـ اكقلات اكاػسلقر
لحا« :الاؼللو اكاؼؾق لوويقن أن آكغؿللاس اكـرجسللل
( )1ورؿللا يشللرح جقكاثللان بللراون ( )51 ،2117مقضل ً
اكؿباشر كؾعؼؾ اكبشري اقشجع لؾك مؼار ة عؾ اكبوللة واإلغلراء بآباعلاد للـ طريلؼ اهلل اكؿسلاؼقؿ ،وأن
بسـّة اكـبل وخؾػالف اكراشويـ مق ؼط ما يؿ ّؽـفؿ مـ اكحػلاظ لؾلك أصلاكة ديلـفؿ» .كؿزيلو ملـ
آااؿساك ُ
اكـؼاش حقل تعريػ (اكاؼؾقووي) ،اكظر :مؼوال (.)48 ،1962
( )2كقرمان راكور ،)1998-1951( :ممرخ بريطاين ودارس كساالمقات ،درس اكؾغة اكعربقة واكػارالقة
رؾقة وادمام بجامعة أرسػقرد ،وحصلؾ لؾلك اكلوراقراه ملـ رؾقلة اكوراالات اكشلر قة وإ ريؼقلة بؾـلون
وخصقصلا
(اقاس) تحت إشرال جقن واكسربو ( ،)2112-1928تر ّرزت دراااتف بلوايات اإلالالم
ً
بوايات اكاشريع اإلاالمل ،كف مذا اكسقاق لود مـ اكؽاب :مـفلا (دراالات اكػؼلف اإلالالمل اكؿبؽلر،
 ( .)1993سؿ اكرتجؿات).

()8

إسامعيل كذبيح إبراهيم :ابن ثيمية ،وابن كثري ،والذبيح املقصود
ثرجامت
إخرى :مثلؾ ؼلف اكؾغلة واكالملقت اكسلؽقٓلل (لؾلؿ اكؽلالم) وملقاد اكؽالاب
اكؿؼللوّ س .وباكؿثللؾ ،مللـ خللالل تحؾقللؾ مصللـػ ابللـ تقؿقللة( :مؼومللة أصللقل
()1

اكاػسقر) ،يجادل صاكة ( )2111بلن ابلـ تقؿقلة العك إكلك آكاؼلال باكاػسلقر
مللـ اكـسللؼ اكػقؾقكللقجل اكؿعقللاري إكللك كسللؼ ير ّر لز لؾللك اكحللويث ،ولؾللك َدور
اكرلقؾ إول (اكسؾػ) رؿػسلريـ أااالققـ كؾؼلران .يؼلقل صلاكةّ :
إن « حلقى
مـفجقة ابـ تقؿقة تؿ ّثؾت اكخضقع اكالام كؾحلويث اكـبلقي وتػسلقرات اكرلقلؾ
()2

إول رؿػسريـ كؽالم اهلل» .
مذه اكقر ة اللب ّقـ أن ابلـ تقؿقلة وابلـ رثقلر كلؿ يؼاصلرا مـفجقفؿلا لؾلك
اكحجلج اكؾغقيلة
تػسقرات اكسؾػ أو لؾك اكسلـّة اكـبق ّيلة حسلب ،بلؾ االاخو َما
َ
واكؽاابقة كؾالرقو لؾك ّ
أن إاؿالقؾ ران مق اكلذبقة اكؿؼصلقد .ولؾلك اكلرغؿ ملـ

( )1وكقو صاكة :باحث كبـاين وكو رؾقمبقا ،أاااذ بؼسؿ اكوّ يـ و سؿ دراالات اكشلرق إوالط بجامعلة
تقركاق اكؽـوية ،درس اكؾغة وإدب اكعربل اكجامعة إمريؽقة ببقلروت ،ثلؿ حصلؾ لؾلك اكلوراقراه ملـ
جامعة يقؾ إكؿاكقة ،وجامعة مامبقرغ إكؿاكقة ،ترت ّرز اماؿاماتف اكؼران وتاريخ اكاػسلقر واكؾغلة اكعربقلة،
وإدبقللات اكالمقتقللة اإلاللالم اكعصللقر اكقاللطك ،كللف لللو ٌد مللـ اكؿؼللآت وإوراق مللذا اكسللقاق،
باإلضا ة كؽاابلف إشلفر (تشلؽقؾ اكاؼؾقلو اكاػسلقري اكؽالالقؽل ،تػسلقر اكؼلران كؾثعؾبلل) ،واكؿشلاررة
فؿة ( .سؿ اكرتجؿات).
بعض اكؽاب اكؿ ّ
أتػؼ مع صلاكة أن اكـسلؼ اكاقؿلل اكؿعاؿلو حصلريا لؾلك اكحلويث يؿؽلـ أن يؽلقن إحلوى لراءات
(ُ )2
أطروحة ابـ تقؿقة .ورؿا يـا ش صاكة ( ،)2111نن اكسققطل (ت )1515/911 .ا اػك أثر ابـ تقؿقلة
راابة تػسقر يعاؿو باكؽامؾ لؾك اكحويث.

()9
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ثرجامت
ّ
ً
رثقرا ثار حقل إاؿالقؾ اكؼرون إوككّ ،إٓ أن ابـ تقؿقلة وابلـ رثقلر
أن
جوآ ً
يطقران اكـؼاش مـ خلالل آكخلراط اكؿباشلر ملع اكؽالاب اكؿؼلوّ س وإدب ّقلات
اكؿػسرون اكسابؼقن
اكؿساقحاة مـف .اكؿؼابؾ اااخوم
حججلا كغق ّيلة إكلك حلوّ
ً
ّ
لـص اكؼللراين اللبقؾ اكـفللقض بلطروحللااؿ .وبقـؿللا رللان
ربقل ٍلر االلاـا ًدا إكللك اكل ّ
اكسؾػ مـؼسؿقـ حقل تعققـ اكذبقحة اكؿؼصقدة ،اضطر ابـ تقؿقة وابـ رثقر إكلك
تجللاوز اكـّسللؼ اكاػسللقري اكاؼؾقللووي اكخللام ،إكللك كسللؼ يجؿللع بللقـ اكػقؾقكللقجل
واكؿادة اكؽاابقة .الاؼلو ابلـ تقؿقلة وابلـ رثقلر أن اكؿلادة اكؽاابقلة يؿؽلـ اكاعلاطل
معفلا شلريطة أن تخضلع كلل«تؼقلقؿ كؼلوي» ( .)Tottoli 2002,172وملـ ثلؿ لنن
تػسللقرمؿا كؾؼللران يسللؿة بااللاخوام مللادة غقللر حويثقللة إذا راكللت تللولؿ فؿفؿللا
كؾؼران واكسـة.
لالوة لؾك ذكؽ ،كؿ يشرتك ّ
رؾ ملـ ابلـ تقؿقلة وابلـ رثقلر كسلؼ واحلو ملـ
اكاؼؾقووية .ورؿلا ب ّقـلت ألؿلال ّ
رلؾ ملـ Michot (2003a, 2003b), Hoover
مـفجا لؼؾقلا قيلا حججلف
) ،(2007), and Rapoport (2010أبرز ابـ تقؿقة
ً
اكالمقتقة واكػؼفقة .ورؿا يجادل مقشقت (اكظر :مقلرزا ،)2112 ،أ ّلر ابلـ تقؿقلة
اكؿؼوس ( Michot
كؾـص
ّ
«اكعؼالكقة اكحر قة» اكال أروت لؾك اكطبقعة اكعؼالكقة ّ
()1

 . )2003a, 165رأى ابلـ تقؿقلة أن اكعؼلؾ واكـؼلؾ «ماؽلامؾقـ» ،واملـ «باكعؼالكقلة

( )1كؼو تحوثت مقضع اخر (مقرزا )2112 ،لـ تؼؾقووية ابـ تقؿقة بقصػفا (تؼؾقووية كخبقية).
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اكؼالؿة لؾك اكقحل واكـؼلؾ» (.)Ozervarli 2010, 84; see also Abrahamov 1992
أ ّدت تؼؾقووية ابـ تقؿقة إكك قامف بوحض خصقمف اكعؼالكقلقـ اكلذيـ االاخومقا لؾلؿ
اكؽالم واكؿـطؼ واكػؾسػة ،ورثق ًرا ما اكاؼو اكؿاؽؾؿ إشعري خر اكويـ اكلرازي (ت.
واكؿػس لر اكؿعازكللل اكزمخشللري (ت .)1144/533 .ومللع ذكللؽ -
)1219/616
ّ
وأثـللللاء قامللللف باؾللللؽ اكعؿؾقللللة -أدرج ابللللـ تقؿقللللة جللللواكفؿ وأاللللؾق ؿ اكؽاابللللة
اكخاصلة (اكظلر :مقلرزا .)2112 ،ولؾلك
واكؿصطؾحات اكالل يسلاخومق ا رااباتلف
ّ
ياؿسؽ إكك حوّ ٍ
اعؿؼ
ربقر باكؿـؼقل ،وٓ ي ّ
اكـؼقض ،ران ابـ رثقر تؼؾقوويا تسؾقؿقاّ ،
اكـظر ألؿال خصقمف .دا َ ع اب ُـ رثقلر للـ (اكالملقت إخال لل) اكلذي يررّلز لؾلك
()1
تعزيز ِ
اكؼقؿ إخال قة كؾسـّة ً
بوٓ مـ اكعؿؾ لؾك دحض خصلقمف  .وبقـؿلا رلان ابلـ

تقؿقة مفاؿا باػـقو اكحجج اكالمقتقة ،ران ابـ رثقر يفاؿ باؼويؿ روايات تاريخقة مق ّثؼة
أيضلا للـ تؼؾقوويلة
ت ّاسؼ مع فؿف كؾؼران واكسـة .ومؽذا اخاؾػت تؼؾقووية ابلـ رثقلر ً
تؾؿقللذ ابللـ تقؿقللة إبللرز ابللـ للقؿ اكجقزيللة (ت ،)1351/751 .اكللذي طل ّلقر لؼالكقللة
()2

أاااذه اكػؼفقة واكالمقتقة  .خال ً ا ٓبـ رثقر ،واصؾ ابـ اكؼقؿ مشروع ابلـ تقؿقلة
()3

دحض إشعرية مباشرة ،وتعزيز اراء أاااذه اكػؼفقة اكؿثقرة كؾجول .

()1
( )2كؾؿزيو حقل ابـ اكؼلقؿ ولال الف بلابـ تقؿقلة ،اكظلر:

For more on Ibn Kathīr‟s moral theology, see Mirza (forthcoming).
Hoover (2009) and Bori and Holtzman

).(2010

( )3لؾك ابقؾ اكؿثال ،دا ع ابـ اكؼقؿ لـ اقى ابـ تقؿقة حؾػ يؿقـ اكطالق ،وذكؽ بعو و اة ابـ تقؿقة
بػرتة طقيؾة .وتم ّرو بعض راب اكرتاجؿ اكعربقة أن ابـ رثقر ران يػال بػااوى ابـ تقؿقة

()11

مسلكة يؿقـ

=
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كؼو أ ّثرت اكاؼؾقوويات اكؿابايـة ٓبـ تقؿقة وابلـ رثقلر لؾلك اكطلرق اكؿخاؾػلة
اكال اربقا ا صة ذبقحة إبرامقؿ.
املىاجهت مع الطربي واإلسزائيلياث:
كلص
ران لؾك ابـ تقؿقة وابـ رثقر أن ُيعاكجا اكخقار اكاػسلقري كؾطلربي اكلذي ّ
اكؿػضلؾ
لؾك أن إاحاق مق اكذبقة اكؿؼصقد .رلان تػسلقر اكطلربي ملق اكاػسلقر
ّ
تللثقرا قيلا لؾلك اكاػاالقر اكالحؼلة اكؿرتؽلزة
كوى اكاقار اكاؼؾقووي ،رؿلا ملارس ً
لؾك اكاؼؾقو .راابف :مؼوملة أصلقل اكاػسلقر ( ،)1972يثـلل ابلـ تقؿقلة لؾلك
تػسقر اكطربي ،معؾـًا أكف اكاػسلقر «إرثلر صلح ًة بلقـ اكاػاالقر اكؼراكقلة وإلظلؿ
قؿللل ًة» .و مجؿلللقع اكػالللاوى يلللذرر ابلللـ تقؿقلللة تػاالللقر اكثعؾبلللل واكقاحلللوي
واكزمخشلري واكؼرطبللل وابلـ لطقللة ،وكؽـللف يخ ُؾلص إكللك أن «تػسلقر ابللـ جريللر
()1

وإصة بقـ ّ
أيضلا
اكطربي مق إوثؼ
رؾ مذه اكاػااقر»  .رؿلا يشلقو ابلـ رثقلر ً
ّ
باػسقر اكطربي تاريخف اكؿقاقلل ملـ خلالل ا ابلاس مؼلقكاقـ للـ اكخطقلب
اكبغوادي (ت .)1171/463 .تؼقل إوكك« :كق اا ر رجلؾ إكلك اكصلقـ حالك
رثقلرا» .كؼلو رأى أن تػسلقر
يـظر رااب تػسقر ابـ جرير اكطربي كؿ يؽلـ ذكلؽ ً

=
اكطالق( ،اكظر لؾك ابقؾ اكؿثال :ابـ اضل شفبة  ،)161 :2 ،1998وكؽــل كؿ ألثر لؾك ما يعزّ ز مذا
آدلاء راابات ابـ رثقر.
( )1كؿراجعة مؾخص تؾؽ اكػاقى ،اكظر :صاكة (.)161 ،2111
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اكطربي ّق ًؿا كورجة تؽبلو لـلاء آرتحلال إكلك أرض بعقلوة ملـ أجلؾ اكـظلر قلف.
واكؿؼقكة اكثاكقة تذرر أن أبا بؽر بـ خزيؿة طا َكع تػسقر محؿو بلـ جريلر الـقـ
()1

مـ أوكف إكك اخره ،ثؿ ال« :ما ألؾؿ لؾك أديؿ إرض ألؾلؿ ملـ ابلـ جريلر» .
وتابوّ ى اكؿعر ة اكؿقاقلقة ٓبـ جرير طقال تػسقره :حقث يـؼلؾ للـ مجؿقللة
ماـقلة مـ اكؿصادر ويجؿع بقـ شاك اكعؾقم اإلاالمقة.
ٌ
إدراك للا ّم داخلؾ اكحررلة اكاؼؾقوويلة أن تػسلقر اكطلربي
ثؿلة
ومع ذكلؽ ،رلان ّ
ضؿ تؼاكقو (غقر صحقحة) وياضلؿـ معؾقملات غقلر ذات صلؾة .وبحؾلقل اكؼلرن
ّ
اكثامـ اكفجري/اكرابع لشر اكؿقالدي ،ران و مضك لؾلك تػسلقر اكطلربي زملاء
مالال :إذ ُجؿعت اكؽثقر ملـ
تطقرا ً
 411لام تؼري ًبا ،وران لؾؿ اكحويث و شفو
ً
إحاديث مصـّػات أصبحت تاق ر لؾلك الؾطة كظريلة اكؿووكلة اإلالالمقة
()2

(اكظر :براون . )2117،2119 ،اكػصؾ اكثاكث مـ مؼوماف ،يطقؾ ابـ تقؿقلة
اكـّ َػس اكؿجادكة بلن إحاديث اكؿراؾة (وملل اكاؼلارير اكالل يعزوملا اكالابعل

(These traditions on al-T. abarī‟s Tafsīr are found in Baghdādī (1931, 2:163– )1
164).

( )2جقكاثان براون ،) -1977( :باحث أمريؽل ،مق أاااذ مشارك اكوراالات اإلالالمقة بجامعلة جلقرج
تاون ،ورللقس تحريلر مقالقلة أرسلػقرد كسالالم ،تلوور اماؿاماتلف حلقل اكشلريعة اإلالالمقة واكحلويث
واكـؼو اكااريخل واكػؽر اإلاالمل اكؿعاصر ،كف مذا لود ملـ اكؽالب ،مـفلا :تؽلريس اكبخلاري ومسلؾؿ،
تشؽقؾ ودور اكسـة اكحويثقة اكؿؽراة ،2117 ،محؿو ،مؼومة صقرة جوا ( .2111 ،سؿ اكرتجؿات).
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صحابل) يؿؽلـ أن ُت ْع َا َؿلو كصلاكة معر لة مع ّقـلة
إكك اكـبل مباشرة دون اكـؼؾ لـ
ّ
()1

(صللاكة . )138 ،2111 ،وربؿللا يؼللرتح ابللـ تقؿقللة تؾللؽ اكؿـفجقللة رقاللقؾة
كؾاعامللؾ مللع اكؽثقللر مللـ إحاديللث اكللقاردة اكطللربي واكاللل كللقس كفللا أاللاكقو
مرارا بحجلة أكلف يؿؽلـ
مؽاؿؾة إكك اكـبل .وباكؿثؾ ،يـاؼو ابـ رثقر تؼاكقو اكطربي ً
اكؿووكة اكحويثقة (اكظلر اكـؼلاش
صحة ضؿـ مصـّػات
ّ
اكعثقر لؾك أحاديث أرثر ّ
أدكاه).
مـ كاحقة أخرى ،يـاؼو اب ُـ تقؿقة واب ُـ رثقر اكطربي بشؽ ٍؾ غقر مباشلر بسلبب ِذرلره
كؿقاد لويؿة اكػالوة ٓ يؿؽـ تابع إاـادما بشؽ ٍؾ حؼقؼلل إكلك اكـبلل .راابلف ،يسللل
اكؿػسلريـ حلقل اكلبعض اكلذي االاخومف
أي الوة كجول
لؿا إذا ران مـاك ّ
ّ
ابـ تقؿقة ّ
()2

مقاك إلحقاء اكؿقتك (اقرة اكبؼرة ،)73 :أو حجؿ اػقـة كقح (اقرة مقد،)38 :
أو كقن رؾب أصحاب اكؽفػ (ابـ تقؿقلة ،1972 ،ص .)56:وملـ جاكبلف ،يـؽلر ابلـ
ِ
رلرمؿ كؿعؾقملات ٓ لال لة كفلا بؿقضلقع
رثقر باااؿرار تػسلقره لؾلك اكؿػسلريـ ذ َ
()3

أيلات  :بخصقص رؾلب أصلحاب اكؽفلػ ،يؼلقل ابلـ رثقلر إن اكؿػسلريـ لو
( )1يؾخص صاكة ( )138 ،2111كؼلاش ابلـ تقؿقلة كدحاديلث اكؿرالؾة وحجاجلف إوالع حلقل رقػقلة
تقاقػفا.
مػصؾ كؾاؼاكقو اكال تـا ش اكجزء اكذي اااخومف مقاك مـ اكبؼرة
( )2كالطالع لؾك كؼاش تحؾقؾل ّ
إحقاء اكؿقتك ،اكظرMcAuliffe (1998, 345–369 :

( )3طقال مذه اكؿؼاكة ،أااـوُ إكك طبعة مؽابة أوٓد اكشقخ مـ تػسقر ابلـ رثقلر (ابلـ رثقلر ،)2119 ،رق لا
تؼارن بقـ اثـقـ مـ أ وم اكؿخطقطات.
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اخاؾػقا لؾك كقكف وكؽلـ «لؾلك أ لقال ٓ حاصلؾ كفلا ،وٓ طاللؾ تحافلا ،وٓ دكقلؾ
()1

يصرح ابـ رثقر بللن اكخلقض مثلؾ ملذه إملقر
لؾقفا ،وٓ حاجة إكقفا»  .بؾ ّ
ٍ
رجلؿ باكغقلب .ولؾلك اكلرغؿ ملـ أكلف ٓ يـاؼلو اكطلربي مـلا
مـفل لـف ٕكف مجلرد
صراحةّ ،إٓ أن اكطربي َدرج لؾك مـا شة مثؾ مذه اكؿسالؾ (غقر ذات اكصلؾة)
تػسقره(.)2
رللان كؼللو ابللـ تقؿقللة وابللـ رثقللر كللذرر معؾقمللات (لويؿللة اكػالللوة) مللرتبط
بالرتاضللفؿ لؾللك اإلاللرالقؾقات ،أو اكاؼاكقللو اكاقراتقللة اكاللل تس ل ّؾؾت إكللك حؼللؾ
()3

اكاػسقر مـ خالل معاـؼل اإلاالم إوالؾ مـ أمؾ اكؽالاب  .كؼلو شلفو اكؼلرن
مالال) ملـ إدب ّقلات اكاقراتقلة اكالل جلرى إدراجفلا ضلؿـ
ورا ً
إول كساالم ( ً
()4
اكاػااقر اكؼراكقة واكااريخ ِ
وا َقر اكشخصلقات (كقلقبل . )687 ،1979 ،وبقـؿلا

( )1مـ اكؿرجة أن يؽقن ابـ رثقر و كؼؾ تؾؽ اكصقاغة لـ مؼومة ابـ تقؿقة ،اكظر :اكؿؼومة ،ص.111
(McAuliffe (1998) discusses the contention that there is “no benefit” in engaging )2
the isrāʾīliyyāt.

()3

كؾؿزيو حقل مصطؾة اإلارالقؾقات اكظرPregill (2008), Tottoli (1999), Albayrak :

 .)(2001) and Newby (1979ورؿا يجادل بريجقؾ وكققبل ،ياضؿـ تػسقر اكطربي مقا ّد تػسقرية مبؽرة
راكت أرثر ً
تؼبال كسارالقؾقات.
( )4غقردون كققبل :أاااذ اكورااات اإلاالمقة واكقفقدية واكورااات اكؿؼاركلة

سلؿ دراالات اكشلرق

إواللط وجـللقب االلقا بجامعللة إيؿللقري ،مللق أمريؽللل حاصللؾ لؾللك اكؿاجسللاقر واكللوراقراه مللـ جامعللة

=
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إسامعيل كذبيح إبراهيم :ابن ثيمية ،وابن كثري ،والذبيح املقصود
ثرجامت
ٍ
ربقلرّ ،إٓ أن تؾلؽ اكؿلقاد
كلى اكػؼف اإلاالمل بـػسف للـ اإلالرالقؾقات إكلك حلوٍّ
اكخاصلة بؼصلص إكبقلاء ( .)695وملع
ا ّؾت الؿلة ضلؿـ القا ات (اكاسلرية)
ّ
ذكللؽ ثللارت جللوآت لللرب اكاللاريخ اإلاللالمل حللقل مللا إذا راكللت مللقاد اكؽاللاب
اكؿؼوّ س تاػؼ مع اكرااكة اإلاالمقة أم ٓ.
تم ّرو اكؿعر ة اكؿااحة حقل مقا ػ ابـ تقؿقة وابلـ رثقلر حقلال اإلالرالقؾقات
لؾلللك للللوالفؿ تجلللاه تؾلللؽ إدبقلللات ( ;see Tottoli 2002, 170–175

 .)McAuliffe 1998; Calder 1993وتسل ّؾط دراالات راكلور -وملل إرثلر
أمؿقللة -اكضللق َء لؾللك مللوى ر ل ِ
اكؿػس لريـ إوالللؾ
لض ابللـ رثقللر االلاخوامات
ّ
كسارالقؾقات .يؼوّ ر راكور ( )125 ،1993اكؽقػقلة اكالل االاوخؾ لا مػسلرون
مثؾ اكطربي واكؼرطبل (ت )1272/671 .اكس ْر َد اكاقرايت تػاالقرمؿ ،مـاؼلوً ا
اكطريؼلللة اكالللل ياحلللوامؿ لللا ابلللـ رثقلللر واكالللل تسلللؿة بلللل(الللقادة آلابلللارات
اكووغؿالقة) .رؿا يؼوم راكور أمثؾلة مـاؼلاة لؾلك اكؽقػقلة اكالل يـاؼلو لا ابلـ رثقلر
اإلارالقؾقات خالل تطقير حجاجف إواع كطا ً ا ،ومق رقن ابـ تقؿقة وابـ رثقلر
«أصقكققـ باكؿعـك اكو قؼ كؾؽؾؿة :يش ّؽؽان اكاؼؾقو اكػؽري كساالم واكخلربة

=
براكويس اكورااات اكؿاقاطقة ،ترت ّرز اماؿاماتف تاريخ اكقفقد اكعرب وكشلة اإلاالم ،مـ رابف :تلاريخ
اكقفقد اكعرب ،1988 ،مقاقلة مقجزة اإلاالم  ( .2112سؿ اكرتجؿات).
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ثرجامت
()1

اكؿرتارؿة كؾجؿالة اكؿسؾؿة» (ص .)131،يؾؼل راكور مذه إحؽلام دون أن
يخارب بشؽ ٍؾ رام ٍؾ اكؿـفجقات اكال طرحفا ابـ تقؿقة وابـ رثقلر آشلاباك ملع
اإلاللرالقؾقات ورقللػ يقاػللقن اكؽاللاب اكؿؼللوّ س وإدبقللات اكؿسللاقحاة مـللف
()2

()3

راابااؿ  .ورؿا يقضلة تقتلقكل (ّ ،)172 ،2112
لنن ابلـ تقؿقلة وابلـ رثقلر
ٓ ير ضللان اإلاللرالقؾقات تؿا ًم لا ،بللؾ يؼبال لا بعللو إخضللالفا كػحللص (يؼللظ)
()4

و(كؼوي) .

( )1يعاؼو راكور ( )19 ،1997أن ابـ تقؿقة وابـ رثقر راكا (أصقكققـ) ٕ :ؿا تحايال لؾلك اكاؼؾقلو اكػؽلري كصلاكة
اكؿصادر إصؾقة .و لبارة أخرى ،يصػ راكور ابـ تقؿقة باكسؾػقةٕ :كف « جؿقع اكاحررات اكؿعـقلة ،وخاصلة
ألؿال ابـ تقؿقة وتالمذتف ،راكت مـاك محاوكة كر ض اكاؼاكقو كصاكة اكعقدة إكلك إجقلال إوكلك» .يعلرتض راكلور
لؾك ثـالقة (إصقكققـ) و(اكؿجوديـ) ،رق ا تحوّ د أو تر ض اكاؼاكقو رؿا يعاؼو.
( )2ومع ذكؽ ٓ يزال راكور ( )1993يشقر إكك كؼاط مف ّؿة قؿا ياعؾؼ باكاؼاكقو اكعامة كؾاػسقر.
( )3روبرتق تقتقكل ( )-1964مساشرق إيطاكل ،حصؾ لؾك شفادتف اكؾغلات اكشلر قة ملـ جامعلة راكػقركقلا ،ثلؿ
حصؾ لؾك اكوراقراه مـ اكجامعة اكعربية وجامعة كابقكل ،درس اكورااات اإلاالمقة جامعة تقريـق ثؿ جامعلة
كللابقكل ،ومللق أاللااذ اكورااللات اكعؾقللا بجامعللة كللابقكل ،ترترللز اماؿاماتللف إدب اإلاللالمل و اكاػسللقر و صللص
إكبقاء اكاقراتققـ اكؼران ،تقكك تحرير لود مـ اكؿجالت اكعؾؿقة ،وكف لود مـ اكؽاابلات حلقل ملذا أمؿفلا راابلف:
ٍ
فرس كؾؿخطقطات اإلالالمقة
أكبقاء اكؽااب اكؿؼوّ س اكؼران و إدب اإلاالمل ،2114 ،رؿا شارك إلواد
مـ مجؿقلة رامؾ بؼسؿ اكورااات اكشر قة بجامعة تقريـق ( .2111 ،سؿ اكرتجؿات).

()4

اكقا ع يـاؼو اإلصالحققن اكؿسؾؿقن اكؿعاصرون ابـ رثقلر ِ
ُ
واملؾ أن أرالب
كلذرره اكؽثقلر ملـ اإلالرالقؾقات.
َ

لـ مذا اكؿقضقع اكؿساؼبؾ.
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ثرجامت
راكت لؿؾقة تطقير مـفجقلات تؿ ّؽلـ ملـ اكاعاملؾ ملع تؾلؽ إدبقلات اكؿثقلرة
كؾجول جز ًءا مـ مذا اكػحص (اكقؼظ) و(اكـؼلوي) اكلذي صلوه ابلـ تقؿقلة وابلـ
()1

اكؿػسللريـ
رثقللر .وبحسللب مللارقكقػ  ،McAuliffeأراد ابللـ تقؿقللة «تزويللو
ّ
اكؿابصللر ،واكاؽفـللات
اكالحؼللقـ باكؿعللايقر اكالزمللة كؾاؿققللز بللقـ اكاػسللقر اكللو قؼ
ّ
اكؿض ّؾؾة وغقر ذات اكصؾة» .يقضة ابـ تقؿقلة

ايلة أطروحالف تؾلؽ اكؿعلايقر،

صلال لـقكلف بلل«أحسلـ طلرق اكاػسلقر» .يجلادل ابلـ تقؿقلة أن أ ضلؾ
ً
مؽراا كفا
ً
طرق تػسقر اكؼران تؽقن مـ خالل اكؼران كػسف ،ثؿ اكسـّة ،ثؿ اكاؼاكقلو اكؿقروثلة
()2

لـ اكخؾػاء اكراشلويـ واكصلحابة  .يـلا ش ابلـ تقؿقلة اإلالرالقؾقات اكؼسلؿ
اكؿخصص كؾصحابة :رقن اكعويو ملـ ربلار اكصلحابة (مثلؾ :لبلو اهلل بلـ لبلاس
ّ
ولبللو اهلل بللـ مسللعقد) كؼل َلال لللـ اإلاللرالقؾقات .يشللرح ابللـ تقؿقللة رقللػ أن ربللار
ّ
اكـبل ،حقث ال« :بؾغقا لـل وكلق ايلة ،وحلوثقا للـ
اكصحابة يبؾغقن ما اؿة بف ّ
بـللل إاللرالقؾ أي :اكقفللقد واكؿسللقحققـ وٓ حللرج ،و َم لـ رللذب لؾللل ماعؿ لوً ا
ماخصصلللة أداب
( )1جلللقـ ملللارقكقػ ( )-1944أالللااذة اكوراالللات اإلالللالمقة بجامعلللة تقركالللق،
ّ
واكػؾسػة اكؽالاقؽقة واكورااات اإلاالمقة ،ومل رلقس خلري كؽؾقلة بلريـ ملاور ولؿقلو الابؼ كجامعلة
جقرج تاون ،ومل مويرة مشروع اكؿقاقلة اكؼراكقة واكال صورت مـفا ااة مجؾلوات .كفلا بعلض اكؽالب
اكؿاعؾؼللة باكاػسللقرات اكؽاابقللة ،واكاػسللقرات اكؿسللقحقة ،مـفللا :اكؿسللقحققن اكؼراكقللقن ،تحؾقللؾ اكاػسللقر
اكؽالاللقؽل واكحللويث ،1991 ،تللق قر اكؽؾؿللة ،اكاػسللقرات اكؽاابقللة اكعصللقر اكقاللطك ،اكقفقديللة
واكؿسقحقة واإلاالم ( .2112 ،سؿ اكرتجؿات).
( )2كالطالع لؾك لرض مػصؾ كؿـفجقة ابـ تقؿقة ،اكظر :صاكة (.)2111
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ثرجامت
ؾقابقأ مؼعلوه ملـ اكـلار» ) .)1()McAuliffe 1998, 350ويضلقػ ابلـ تقؿقلة ّ
أن
ّ
أيضا ملـ ملذا اكحلويث جلقاز
ثؿة صحابة اخريـ (مثؾ لبو اهلل بـ لؿرو) فؿقا ً
ّ
كؼؾ تؼاكقلو أملؾ اكؽالاب :ؼلو أصلاب لبلو اهلل بلـ لؿلرو يلقم اكقرملقك زامؾالقـ
(حؿقكة راحؾاقـ) مـ راب أمؾ اكؽااب ،ؽان يحوث مـفؿا ،بؿا فؿف ملـ ملذا
اكحويث مـ اكرخصة ذكؽ.
كؽللـ ابللـ تقؿقللة ( )111 ،1972يسللارع إكلللك اكؼللقل بلللن مللذه إحاديلللث
()2
ٍ
مسلالو (كالااشلفاد) ٓ كاللاؼلاد  .إِ ْذ
اإلارالقؾقة ٓ يؿؽـ أن ُت ْذرر ّإٓ رلوكق ٍؾ
ٓ يـبغل أن تساـو مبادئ اكوّ يـ اإلاالمل إكك اإلارالقؾقات ،بؾ يجلب أن ترتؽلز
لؾك اكؿصادر إاااقة :اكؼران واكسـة .يضلع ابلـ تقؿقلة اإلالرالقؾقات ثالثلة
أ سام :ما يعؾلؿ اكؿسلؾؿقن صلحاف بؿقا ؼالف كؾؿصلادر اإلالالمقة ،وملا يعؾؿلقن
بؽذبف مـ مخاكػافا ،وما ٓ يؼطع بصحاف أو خط ف ،وباكااكل يـبغل تعؾقؼ اكحؽلؿ
( )1مذا اكحويث يشابف اكحلويث اكلذي اااشلفو بلف ابلـ تقؿقلة الاب ًؼا أطروحالف ( ،1972ص « :)57إذا
مػصلؾ كفلذا اكحلويث ،اكظلر:
حوثؽؿ أمؾ اكؽااب ال تصو قمؿ وٓ تؽلذبقمؿ» .وكالطلالع لؾلك بحلث ّ
رقسرت (.)1972
اكعاكؿ إزمري
ممثرا كؾغاية اكعصر اكحويث .يق ّاػ
ُ
( )2ران مـفج اكاػسقر اكؼراين اكؿؼرتح ٓبـ تقؿقة ً
محؿو بـ محؿو أبق شفبة مـفجقة ابـ تقؿقة

راابف لـ «اإلارالقؾقات واكؿقضقلات

راب اكاػسقر»

مرارا راابف
أيضا يحقؾ
(ً .)1987
اكؿػسر اكبارز محؿو حسقـ اكذمبل ( )1971إكك ابـ تقؿقة وابـ رثقر ً
ّ
أيضا (،1998
لـ اإلارالقؾقات ،ويساشفو بحجاج ابـ تقؿقة تجاه تؾؽ إدبقات .تالحظ ً McAuliffe
 )349تلثقر ابـ تقؿقة وابـ رثقر لؾك اكؽاابات اكحويثة حقل اكؼران واكحويث.
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ثرجامت
لؾقف (اكؿسؽقت لـف) .ولؾك اكرغؿ مـ أن ابـ تقؿقة يجقز اكـؼؾ لـ ملذا اكؼسلؿ
تاطرق إكك تػاصقؾ
اكثاكثّ ،إٓ أكف يػضؾ لوم كؼؾفٕ :ن اكؽثقر مـ اإلارالقؾقات ّ
د قؼة ،واهلل ذاتف ٓ يحؽل تػاصقؾ د قؼة اكؽثقلر ملـ اكؼصلص اكؼراكقلة :كلذكؽ
ّ
نن اكبحث مثؾ مذه إمقر ٓ ُترجك مـف الوة

()2()1

.

يابـك اب ُـ رثقر مـفجق َة ابـ تقؿقة مـ خالل ا اباس رأيف اكؿذرقر اخر راابلف،
ووضعف مؼومة تػسقره ،رؿا ُيظفر باااؿرار طقال تػسقره شؽقرًا حقال اكؿلادة
ٍ
كؼاش ياعؾلؼ بإالؿاء اكؿاعلوّ دة كؾشلقطان ،يلذرر
اكؽاابقة .لؾك ابقؾ اكؿثال،
اب ُـ رثقر ّ
أن معظؿ تؾؽ اكاؼاكقو ملخقذ مـ اإلارالقؾقات اكالل تاعلارض غاك ًبلا ملع
( )1ثؿ يؼوّ م ابـ تقؿقة اكعويو مـ إمثؾة اكال وّ مفا ااب ًؼا

أطروحاف ،مثؾ كقن رؾب أصحاب اكؽفػ،

أي
واكبعض اكذي اااخومف مقاك إلحقاء اكؿقتك .وتقضة مـا شة ابـ تقؿقة كسارالقؾقات أكف فؿ أن ّ
تػسقر راين جويو اقاحاؿ لؾقف تطقير مـفجقة كؾاعاطل مع تؾؽ إدبقات.
ً
ملمخرا ،و لو كشلرت قلف
ماؽلامال حلقل مقضلقع اإلالرالقؾقات
( )2جوير باكـظر أ ّن مق ع تػسقر أ ام مؾػا
ً
اكؿفؿة اكؿاع ّؾؼة ببقان مـفجقة اكاعامؾ ملع اكؿرويلات اإلالرالقؾقة والبؾ تقاقػفلا اكاػسلقر،
بعض اكؿقاد
ّ
واكال أرجعت ّ
ملمطرا بحقثقلة اكاػسلقر وتبقلقـ اكؿعـلك ملا يجعؾفلا أداة
أن فؿفا اكاػسلقر يجلب أن يؽلقن
ً
تػسقرية كفا غرض تػسقري ،وأن مـطؾؼ فؿفا يرتو كالااوٓل لؾك اكؿعاين وتؼريرما ٓ أ ا راكت كؿجلرد
اكرواية واكـؼؾ .يراجع بحلث« :اإلالرالقؾقات بلقـ ضلرورة اكاقاقلػ وإمؽلان آالاغـاء» ،ورلذا مجؿقللة
مؼآت( :مـطؾؼات درااة تقاقلػ اإلالرالقؾقات اكاػسلقر ،تحريلر وتلصلقؾ .كؾؽاتلب /خؾقلؾ محؿلقد
اكقؿاين ،رؿا يالحظ ذات اكصود أن اكباحث كػسلف لو تـلاول باكـؼلو واكاؼلقيؿ اكطلرح اكاقؿلل اكالصلقؾ
ومؼلررات كظريلة ،ثالثلة مؼلآت كشلرت ضلؿـ اكؿؾلػ رلذكؽ
كسارالقؾقات وما أتك بف مـ تؼسلقؿ كفلا
ّ
بعـقان ( :راءة كؼوية كالصقؾ ابـ تقؿقة كاقاقػ اإلارالقؾقات اكاػسقر) ( .سؿ اكرتجؿات).
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ثرجامت
إن اكؼران ُغـقلة للـ ّ
اكرااكة اإلاالمقة( .)1ويضقػ ابـ رثقرّ ،
رلؾ ملا َللواه ملـ
إخبار اكؿاؼومةٕ :ن اإلارالقؾقات ٓ تؽاد تخؾق مـ تبويؾ أو زيادة أو كؼصلان،
ثؿ يؼقم ابـ رثقر بعؼو مؼاركة بلقـ اكاؼاكقلو
واكؽثقر مـفا مؾػؼ بشؽ ٍؾ واضةٍ  .ومـ ّ
مقضلحا أ لؿ «كلقس كفلؿ ملـ اكح ّػلاظ
اكعؾؿقة اإلاالمقة وتؼاكقو أملؾ اكؽالاب،
ً
اكؿاؼـللقـ» اكؼللادريـ لؾللك تللو قؼ مخاؾللػ اكروايللات .ويخاللاؿ ابللـ رثقللر حويثللف
باإلشللادة بعؾؿللاء اكحللويث اكؿسللؾؿقـ اكللذيـ للامقا باللوويـ اكحللويث وتحريللره،
وراكقا ادريـ لؾك تؿققز اكاؼاكقو اكصحقحة لـ اكضعقػة واكؿقضلقلة .وبصلػاف
لاكؿ حويث ،يق ّاػ ابـ رثقر مـفجقلة لؾلؿ اكحلويث ،ويشل ّؽؽ ملادة اكؽالاب
اكؿؼللوّ س رق للا تػاؼللر إكللك االاللؾ اإلاللـاد ،وٓ يقا للؼ ماـفللا غاك ًبللا اكراللاكة
اإلاالمقة.
يقاصؾ ابلـ رثقلر كؼلوه كؾاؼؾقلو اكؽالابل تػسلقره كسلقرة (ق) :فلق ّ
يشلؽؽ
اكرواية اكال أوردما بعض اكسؾػ مـ ّ
أن القرة (ق) تسلاؿوّ االؿفا ملـ االؿ جبلؾ
الال ّ
إن تؾؽ اكرواية مل مـ خرا ات بـلل إالرالقؾ .ويعلرتل ابلـ
محقط بإرضً ،
رثقر باحاقاء اكاؼاكقو اإلالالمقة لؾلك تؼاكقلو مؾػؼلة ،لؾلك اكلرغؿ ملـ براللة لؾؿلاء
اكؿسؾؿقـ وخرباء اكحويث .ومع ذكؽ يسلل ابلـ رثقلر :ؽقلػ بل ّملة بـلل إالرالقؾ،
اكال ّ
يؼؾ قفا اكحػاظ اكـؼاد ،ملع شلر ؿ كؾخؿلقر ،وتحريلػ لؾؿلالفؿ اكؽؾلؿ للـ

( )1راجع تعؾقؼف لؾك أية  51مـ اقرة اكؽفػ.)Ibn Kathīr 2009b, 7: 3588( ،
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ثرجامت
مقضعف ،وتبويؾ راب اهلل واياتف؟! مـ وجفة كظر ابـ رثقر ،كؿ يؽـ كؾاؼؾقو اكؽاابل
ّ
حظ مـ اكبحلث اكـؼلوي اكؽلا  ،وٓ يؿؽلـ اكقثلقق بلفٕ :ن لؾؿلاءه يـخرطلقن
الؾقرقات محظلقرة (شللرب اكخؿلر) ويسلق قن اكػفللؿ ويؼرت لقن اكاحريلػ لؿللوً ا.
اكـبل أباح كؾؿسؾؿقـ اكرواية للـ بـلل إالرالقؾ قؿلا يؿؽلـ أن
ويقضة ابـ رثقر أن ّ
يجقزه اكعؼؾ ،أ ّما اكاؼاكقو اكال تحار قفا اكعؼقل أو ُيحؽؿ لؾقفا باكبطالن أو يغؾب
ّ
اكظـ لؾك رذ ا ،فل غقر مشؿقكة بنباحة اكـبل.
ّ
باكؿثؾ ،مؼومة راابف ( صص إكبقاء) ،يسقق ابـ رثقر مخاؾػ إحاديلث اكالل
ومفا ابـ تقؿقة واكوا ّكة لؾك ّ
أن اكؿلرء ٓ يـبغلل كلف أن يمرّلو أو يلر ض اإلالرالقؾقات،
ويقضة أكف يجقز رواية أحاديث بـل إارالقؾ كاللابار حسلب .ويـ ّبلف ابلـ رثقلر لؾلك
مـفجف اكؽااب قؿا ياع ّؾؼ باإلارالقؾقات :ما ياقا ؼ مـفا مع اكرااكة اإلاالمقة يلاؿ
بقكف ،وما ياعارض معفا فق مردود .ؿـ غقر اكؿؼبقل رواية أراذيب أمؾ اكؽااب ّإٓ
مـ أجؾ تبققـ ا رتاءااؿ .مذه اكـؼطة إخقرة تؿ ّثلؾ كؼلوً ا ضلؿـقا كؾؿصلـػات اكؿب ّؽلرة
لـ صلص إكبقلاء ،راؾلؽ اكالل رابفلا اكطلربي واكثعؾبلل ،واكالل ُيعاؼلو أ لا تاضلؿـ
()1

وصػ اب ُـ تقؿقة
مؿحصة (ابـ رثقر . )1:29 ،2119 ،لؾك ابقؾ اكؿثال َ
تؼاكقو غقر ّ
حاطلب كقلؾٕ :كلف يـؼلؾ اكاؼاكقلو اكالل يجلوما رالب اكاػسلقرً ،
بلوٓ ملـ
اكثعؾبل أكلف
ُ
()2

اخاقار اكروايات إرثر مقثق قة (صاكة. )138 ،2111 ،
( )1كؾؿزيو حقل صص إكبقاء كؾثعؾبل ،اكظر.Klar (2009) :

( )2ياػؼ اكذمبل لاكؿ اكاػسقر مع ابـ تقؿقة تؼققؿف كؾثعؾبل.
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ثرجامت
راكت تعؾقؼات ابـ تقؿقة وابـ رثقر لؾك اإلارالقؾقات كابعة مـ رؤيافؿلا اكالل
تؼضل بلن اكؽاب اكؿؼوّ اة اكقفقدية واكؿسلقحقة لو ُحر لت :كلؿ يؽلـ باإلمؽلان
بقل روايات اإلارالقؾقات بشؽؾ لاطع ٕ لا كشللت للـ مصلور مشلؽقك قلف.
اكؼللران كػسللف ياحللوّ ث لللـ تحريللػ اكؽاللاب اكؿؼللوّ س ،كؽللـ لؾؿللاء اكؿسللؾؿقـ
مـؼسؿقن بشلن موى وكقلقة اكاحريػ اكذي كحؼلف (اكظلر.)mcauliffe 1996 :
راابف (اكجقاب اكصحقة كؿـ بوّ ل ديـ اكؿسلقة) ،يؼلوّ م ابلـ تقؿقلة «اكؿعاكجلة
اكـص لل
اإلاللالمقة إرثللر أمؿقللة اكؼللرون اكقاللطك حللقل مسلللكة اكاحريللػ ّ
اكؽالللاب اكؿؼلللوّ س» (مقشلللقؾ .)113 ،1984 ،يلللوّ لل ابلللـ تقؿقلللة أكلللف ياجـلللب
اكـؼقضقـ  -بقل اكاقراة وإكاجقؾ لؾك أ ؿا أصقالن تؿا ًما ،أو ر ضلفؿا ٕ ؿلا
()1
محر َ ْقـ بصلقرة ٓ يؿؽلـ إصلالحفا ( . )121-112ورغقلره ملـ اكالملقتققـ

حجالف لؾلك مػفلقمقـ:
اكذيـ ابؼقه (اكظر :وياقـغفام ،)2111 ،يبـلل ابلـ تقؿقلة ّ
تحريػ اكؾػظ ،وتحريػ اكؿعـلك( .)2الاؼلو ابلـ تقؿقلة ّ
أن أغؾلب اكاحريلػ و لع
ِ
تحريلػ كصلل
اكؽالاب اكؿؼلوّ س .كؼلو و لع
تػسقر
لـوما أااء اكقفق ُد واكـصارى
ٌ
َ

( )1تحللوثت  )144 ،1996( mcauliffeلؿق ًمللا لللـ كؼللو إاللالمل كؾاللقراة بؼقكفلا « :مجؿؾفللاُ ،تظفللر
اكـصقص اكال تعرب لؿا يؿؽـ تسؿقاف بلل(اكاػسلقر اكالقرايت اإلالالمل) تق ق ًؼلا ملرتد ًدا بلقـ اكؼبلقل اكؿبلولل
واكر ض اكاام كفذه اكؽاب اكؿؼواة اكسابؼة».
(Reynolds (2010, 190) translates tah. rīf as “scriptural falsification” and tah. rīf )2
al-nas.s. as “textual alteration”.
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ثرجامت
()1

يسللقرا» (مقشللال. )114 ،1984 ،
باكػعللؾّ ،
خاصللة إكاجقللؾ ،كؽـللف رللان « ً
كصلل
اإلشؽال إااال اكؽااب اكؿؼوّ س يؽؿـ أكف ٓ يالق ر لؾلك «إالـاد
ّ
ورؿحللوث ،رللان ابللـ تقؿقللة يؼللارب مق للػ اكؽاللاب
غقللر مـؼطللع» إكللك إكبقللاءُ .
اكؿؼوّ س مـ داخؾ اكقات لؾؿ اكحويث اكالل تاط ّؾلب اؾسلؾة رامؾلة ملـ اإلالـاد
()2

اكؿ ّاصؾ مـ أجؾ اكقثقق اكؽااب اكؿؼلوّ س  .للالوة لؾلك ذكلؽ ،جلادل ابلـ
اكلـص
أيضا بلن اكؽااب اكؿؼوّ س و ُترجؿ إكك للوّ ة كغلات ،وملق ملا جعلؾ
تقؿقة ً
ّ
()3

ُلرضة كؾاحريػ اكؿاعؿو وغقر اكؿاعؿو .
سؿا مصـّػف صص إكبقاء كؿـا شلة مػفلقم اكاحريلػ،
ّ
يخصص اب ُـ رثقر ً
حقث يابـك ِحجاج ابـ تقؿقة( .)4ويقضة رقػ ّ
تقاط اكؿسللكة
أن ابـ تقؿقة و ّ
( )1يجادل ابـ تقؿقة بلن اكاقراة راكت أرثر أصاكة مـ إكاجقؾ (اكظر مقشقؾ.)121–112 ،1984 .

()2
( )3ورؿا يؼقل ابـ تقؿقة« ،ومع ذكؽ ،يؿؽـ كبعضفؿ -أمؾ اكؽالاب -أن يـسلخ اكعويلو ملـ ُكسلخ اكالقراة
For more on Hadith scholarship, see Brown (2009).

بعضا مـفا ،ثؿ يعرضفا لؾك لؾؿالفؿ ،اكذيـ ٓ يعر قن ما اكذي تغقر تؾؽ اكـسلخ إذا كلؿ
واإلكجقؾ مغ ّق ًرا ً
يؽـ ماـاول أيويفؿ كسخ خاصة ؿ .ومؽذا ،كق تؿ تعؿقؿ تؾؽ اكـسلخ اكالل ُبلول قفلا لؾلك جؿاللة ملـ
اكـصارى ،ؾـ يوررقا مذا اكاغققر» (مقشقؾ .)232 ،1984 ،و كؼوه كؾؿسقحقة واإلكجقؾ ،ران ابلـ تقؿقلة
يبـل لؾك ألؿال لؾؿاء مسؾؿقـ اابؼقـ لؾقلف :مثلؾ اكؼاضلل لبلو اكجبلار (ت( ،)1125/415 .ريـقكلوز،
.)79 ،2114
اكجـلب أن
( )4يـا ش اب ُـ رثقر مسلك َة اكاحريػ إطار اكسلمال اكشلرلل حلقل ملا إذا رلان يجلقز كؾؿسلؾؿ ُ
يؾؿس اكاقراة .واكؿسلكة اكضؿـقة مـا :مؾ تلخذ اكاقراة حؽؿ اكؼران أم ٓ؟
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ثرجامت
بقـ ر ض اكاقراة باكؽؾقة أو الابارما صحقحة تؿا ًما .ويـؼؾ لـ ابلـ تقؿقلة لبلارة
يشرح قفا رقػ أن ّ
رؾ مـ يوّ لل ّ
محر ة مـ اكبوايلة إكلك اكـفايلة جاكبلف
أن اكاقراة ّ
اكصللقاب ،رؿللا أن أوك للؽ اكللذيـ يمرللوون لؾللك لللوم تغ ّقلر شلللء قفللا مخط للقن
()1

واكحؼ ّ
اكـص كحؼف تغققر وتحريلػ ،تؿا ًملا رؿلا رلان مـلاك إضلا ات
أيضا .
ّ
ً
أن ّ

واؼطات وتػسقرات خاط ة كؿعاكقف .وملذه اكاحريػلات -رؿلا ُي ِصل ّر ابلـ تقؿقلة-
()2

ياؿ اكاعرل لؾقفا بعو تػؽقلر تللمؾل  .ثلؿ يسلقق ابلـ رثقلر َ
مثلال ابلـ تقؿقلة للـ
اكذبقة اكؿؼصقد رلوكقؾ لؾلك اكاحريلػ .باكـسلبة إكلك ابلـ تقؿقلةُ ،أضلقػ االؿ
إاحاق إكك اكاقراة ٓ ّدلاء أكف رلان اكلذبقة اكؿؼصلقد ،حلقـ أكلف ٓ شلؽ أن
()3

اكذبقة ران إاؿالقؾ .
ثؿ يضقػ اب ُـ رثقر ّ
اكؿعربلة) زماكلف لا
أن اكرتجؿة اكعربقة كؾالقراة (اكالقراة
ّ
()4

أمثؾة واضحة لؾلك اكاحريلػ  .و قؿلا ياع ّؾلؼ باكؽاابلات إخلرى اكالل يؼرؤملا
اكقفقد واكـصلارى أكػسلفؿ ويـسلخق ا ،يعلرتل ابلـ رثقلر أن اكعؾؿلاء اكؿسلؾؿقـ
أي مـ مصـػات ابـ تقؿقة يـؼؾ لـفا ابـ رثقر مـا .و و تؽقن اقى مػؼلقدة ٓبلـ
( )1كؿ أتؿؽـ مـ تحويو ٍّ
تقؿقة.
( )2ثؿ يؼقل ابـ تقؿقة أكف و كا ش مذه اكـؼاط (اكؿاع ّؾؼة باكاحريػ) مؽان اخر ،مؿا يشقر إكك أكلف رالب
ذكؽ بعو مصـّػف (اكجقاب اكصحقة) :حقث كا ش مسلكة اكاحريػ باكاػصقؾ.
( )3اقاؿ بسط ِحجاج ابـ رثقر ٓح ًؼا.
( )4تحااج مذه اكرتجؿات اكال ترجع إكك اكؼرون اكقاطك كسكجقؾ مزيوً ا مـ اكـؼاش حقكفا.
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ثرجامت
()1

كقسقا لؾك دراية بؿحاقاما (ٓ اطالع كـا لؾقفا)  ،كؽـفلا محر لة لؾلك إرجلة
أيضا .أ ّما باكـسبة كدكاجقؾ ،يولل اب ُـ رثقر أ لا أرثلر تحري ًػلا ملـ اكالقراة .ولؾلك
ً
غرار ابـ تقؿقة ،رأى ابـ رثقر ّ
أن اكاحريػ ازداد مع اكرتجؿلة ،وأن اكالقراة راكلت
أرثر أصاكة مـ إكاجقؾ.
يجللب مقضللعة تعؾقؼللات ابللـ تقؿقللة وابللـ رثقللر لؾللك اإلاللرالقؾقات ومسلللكة
اكاحريللػ ضللؿـ اللقا فا اكاللاريخل .ؼللو صللـّػ ابلل ُـ تقؿقللة راابللف (اكجللقاب
اكصحقة) خالل رتة «اكؼطعلت قفلا جفلقد اكحؿؾلة اكصلؾقبقة اكـشلطة بشلؽؾ أو
بآخر ،وكؽـ ارلان ما تؿ اإللالن خالل اكعام للـ خطلط إلرالاكقات لسلؽرية
جويللوة ،للول االلاعادة اكؿـللاطؼ اكؿسللقحقة اكاللل االلاقكك لؾقفللا اكؿسللؾؿقن
لمخرا» ( .)253 ،Thomas 2010كللؿ يؽللـ (اكجللقاب اكصللحقة)
اكؿصللريقن مل ً
تػـقللوً ا كؾوياكللة اكؿسللقحقة حسللب ،بللؾ ش ل ّؽؾ د ا ًلللا ٓمقتق لا لللـ إمرباطقريللة
اكؿؿاكقلؽ مقاجفللة اكصللؾقبققـ .خلالل مللذا اكق للت اكؿضلطرب كشللل ابل ُـ رثقللر
اكذي اقصبة

اية اكؿطال قة إاالمقة ضوّ اكصؾقبققـ .بـلا ًء لؾلك طؾلب ملـ

حللارؿ دمشللؼ (اللقػ اكللويـ مـجللؽ) راللب ابللـ رثقللر راللاكة صللقرة لـق للا
بللل(آجافللاد طؾللب اكجفللاد) ،واكاللل تللربز «شللرل ربللاط اكجللقش لؾللك اكثغللقر

( )1كؿ يؽـ اكعؾؿاء اكؿسؾؿقن لؾك دراية باكؽاابات اكال رأما اكقفلقد واكؿسلقحققن أكػسلفؿ ٕ :لؿ لؾلك
إرجة كؿ يعر قا اكعربية أو اكققكاكقة.

()26

إسامعيل كذبيح إبراهيم :ابن ثيمية ،وابن كثري ،والذبيح املقصود
ثرجامت
اكسللقرية» ( .)157 ،Ohlander 2009و للو لاصل َلرت تؾللؽ اكراللاكة «أحللواث
()1

محاصللرة اكصللؾقبققـ كؿقـللاء اإلاللؽـورية اكؿصللري لللام . »1366/767
ّ
تحلث لؾلك اكجفلاد
وتسرد اكرااكة أيات اكؼراكقة وإحاديث ذات اكصؾة اكالل
واكربللاط ،وتللم ّطر تللاريخ اكعال للة اكعسللؽرية بللقـ اكؿسللؾؿقـ واكؿسللقحققـ ،وأمللر
اكؿممـقـ بحؿاية اإلمرباطقرية .ومؽذا ،يجب أن ُتػفؿ كربة ابـ تقؿقلة وابلـ رثقلر
آكػعاكقة تجاه اكقفقد واكؿسقحققـ مذا اكسقاق اكؿاؼؾب.

( )1يالحظ أوٓكور ( )157 ،2119أن رااكة ابـ رثقر تشبف ممكػ ابـ لسارر بـا ًء لؾك طؾب كقر اكويـ
ّ
وتول حؼقؼة أن حارؿ دمشؼ طؾب مـ ابـ رثقر أن يؽاب أطروحاف
زكؽل بؾ أرثر مـ  111لام خ َؾت.
لؾك إمؿقة اكؿازايوة ٓبـ رثقر

اية حقاتف ،ودوره اكؿمثر اكسقااة اكومشؼقة .وكالطالع لؾك لال ة

ابـ رثقر مع مخاؾػ حؽام اكؿؿاكقؽ ،اكظر (.Laoust (1955

()27

إسامعيل كذبيح إبراهيم :ابن ثيمية ،وابن كثري ،والذبيح املقصود
ثرجامت
حِجاج الطربي لصاحل إسحاق:
رؿػسللر،
قؿللا ياع ّؾ لؼ بلضللحقة إبللرامقؿ اكؿؼصللقدةُ ،ي َع لوّ ثؼللؾ وزن اكطللربي
ّ
واكاؼاكقو اكؿساقحاة مـ اكؽااب اكؿؼوّ س اكؿاضؿـة تػسلقره ،أملريـ أااالققـ
اكحجلاج اكؼالللؾ بل ّ
للن إاللحاق رللان ملق اكذبقحللة اكؿؼصللقدة ،وكللقس إاللؿالقؾ
( ايرااقن .)135 ،1991 ،ياؿحقر اكـؼاش حلقل اكلذبقة اكؿؼصلقد أيلات
()1

( )112-111مـ اقرة اكصا ات  ،وملل جلزء ملـ اكؼصلة إرلرب اكالل تلذرر
()2

رااكة إبرامقؿ واباالءه :
ﱹﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ
ﯿ ﰀﰁﰂ ﰃﰄ ﰅﰆﰇﰈ ﰉﰊ ﰋﰌﰍﰎﰏﰐ ﰑ ﰒﰓ
ﰔﰕﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞ
ﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭ
ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ

ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﱸ اكصا ات.)3( 112-111 :
(ُ )1يؾخص راكاـر ( )129-122 ،1999بشؽ ٍؾ جقو مخاؾػ اكؿسالؾ اكؼراكقة واكؽاابقة اكؿاعؾؼة ذه
أيات.
( )2أيات اكسابؼة لؾك تؾؽ أيات ،يجادل إبرامقؿ قمف لباداؿ كدوثان.

()3

I have modified the translation of Abdel Haleem (2008, 287). For a detailed

analysis of these verses, see Petsani (2007).

()28

إسامعيل كذبيح إبراهيم :ابن ثيمية ،وابن كثري ،والذبيح املقصود
ثرجامت
دالؿلا بؾػظالل
ٓ ّ
تـص أية صراحة لؾك اكذبقحة اكؿؼصلقدة ،بلؾ تشلقر إكقفلا ً
()1

إبلرامقؿ (ابـَلف)
حؾقؿلا) ،ويسللل
إبلرامقؿ (غال ًملا
اهلل
ُ
ً
َ
(اكغالم) و(آبـ)  .يفلب ُ
اكؿاؽرر بذبحف .واكؿقضع اكقحقو اكذي
اكحؾؿ
لؿا ياقجب لؾقف عؾف حقال مذا ُ
ّ
ّ
االؿ ملا القاق تؾلؽ أيلات يلليت
يظفر قف ٌ

ايلة صلة اكاضلحقة :ﱹﭿ

ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﱸ اكصللا ات . 112 :وكؽللـ مللؾ رللان إاللحاق مللق كػللس
()2

(اكغالم) اكؿشار إكقف اكؼصة ؟
ورؿا أجؿؾ ايرااقن ( )135 ،1991اكؿسلكة ،يجادل اكطربي بللن اكذبقحلة
اكؿؼصقدة راكت إالحاق لؾلك أالاس ّ
أن رلؾ ِذرْل ٍر لراين كؿقكلو إالحاق تسلبؼف
رؾؿة (اكبشارة):

اقرة مقد لؾك ابقؾ اكؿثلال ،يؼلقل :ﱹﯻ ﯼ ﯽ

( )1يؿؽـ اكؿجادكة بلن مقية (اكغالم) غقر جقمرية اكؼصة إررب إلبرامقؿ وتجرباف.
( )2يشقر راكاـر ( )124 ،1999إكك أن اكؼران ٓ يع ّقـ االؿ اكصلبل تحويلوً إ« :ن اكؼلران ٓ ياحلوث للـ
رلقسلا
يػضؾ أحومؿا لؾك أخر ،وكؽقن ذكؽ كقس
آبـ اكقحقو اكذي اقرث اكقلو ،وٕن اهلل ٓ ّ
لـصلرا ً
ً
ٍ
ماساو مـ اكابجقؾ اكؼران ،ويحاػظ ّ
رواية اكؼران كؾقا عة .يحظك ّ
رلؾ
رؾ مـ إاؿالقؾ وإاحاق بؼور
ِ
وشلؽ اكلذبة تؼري ًبلا .إملر
مـفؿا بصقرة إيؿاكقة كوى اكؼارئ ،كذكؽ مـ غقر اكؿـطؼل ِذرر أيفؿا رلان لؾلك
اكذي يعـل اكؼران مـا مق أن إبرامقؿ ران لؾك وشؽ اكؼقام بذكؽ تؼري ًبا ،بصرل اكـظلر للـ مقيلة اكؿػعلقل
بف» .ويؼقل كقػـسقن (« :)115 ،2112لـوما ترك اكؼران مقية آبلـ مػاقحلة لؾلك رِلال آحاؿلاكقـ ،لنن
اكؼران يشقر بذكؽ إكك أن مسلكة اكشعب اكؿخاار كقسلت ذات أمؿقلة باكـسلبة كؾؼصلة ،وملذا بخلالل اكسلرد
اكاقرايت تؿا ًما».

()29

إسامعيل كذبيح إبراهيم :ابن ثيمية ،وابن كثري ،والذبيح املقصود
ثرجامت
ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﱸ ملللقد71 :

()1

.و

صلللة اكاضلللحقة ،كؼلللرأ

للرا
باكؿثلللؾ الللقرة اكصلللا ات :ﱹﯵ ﯶ ﯷﱸ اكصلللا ات . 111 :وكظل ً
لار (بشللارة) رؾاللا
ٓاللاخوام كػللس اكؽؾؿللة
ّ
اكخاص لة بللاإلبالغ لللـ اكخللرب اكسل ّ
أياقـ ،قجب أ ؿا يشقران إكك كػس اكصبل.
يـا ش اكطربي بعو ذكؽ ادلاءات معارضلقف اكلذيـ يزلؿلقن أن إالؿالقؾ ملق
اكللذبقة اكؿؼصللقد :إذ ُتسللاخوم أيللة  71مللـ اللقرة مللقد -لؾللك اللبقؾ اكؿثللال-
روكقؾ لؾك أن اكذبقة اكؿؼصقد ران إاؿالقؾٕ :ن أية تشقر إكلك حؼقؼلة أن اهلل
بشر إبرامقؿ بناحاق ومـ ِ
ّ
بعوه يعؼقب ،وكـ يؽقن مـطؼقلا -رؿلا يجلادل بعلض
اكؿػسلريـ -أن ّ
لرامقؿ بلللن إاللحاق اللقـجب كللف وكللوً ا ثللؿ يطؾللب مـللف
اهلل إبل
َ
ّ
يبشللر ُ
اكاضحقة بف :ران إبرامقؿ اقعؾؿ أن إمر ر ّؾف مجلرد حقؾلة .يلوا ع اكطلربي بؼقكلف
ربقلرا ،و لو وكلو كلف باكػعلؾ يعؼلقب
إن حادث إضحقة و ع لـوما ران إاحاق ً
()2

دكلقال اط ًعلا كصلاكة إالؿالقؾ،
وأبـاء اخرون  .ومؽذا ٓ ،تؼوم اية اقرة مقد ً
رؿللا يللوحض اكطللربي اكحجللة بلللن أيللة  112مللـ اللقرة اكصللا ات :ﱹﭿ

ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﱸ اكصللللا ات ، 112 :تللللولؿ اكللللزلؿ بلللللن اكللللذبقة رللللان
إاؿالقؾ :رق ا تليت بعو صة اكاضحقة ،وباكااكل كؿ يؽلـ إالحاق ملق (اكغلالم)
أيضا كقصػ مقكو إاحاق.
( )1تساخوم أية  28مـ اقرة اكذاريات ً
يػصؾ اكطربي مذه اكحجة تاريخف اكذالع (.)1:163 ،1997
(ّ )2

()31

إسامعيل كذبيح إبراهيم :ابن ثيمية ،وابن كثري ،والذبيح املقصود
ثرجامت
اكؿذرقر اكؼصةٕ :كف ِيرد ذرره بعو اكقا عة ،حقث يبوأ معـك جويو اكسلقرة.
ويو ع اكطربي ذكؽ بؼقكف إن تؾؽ أية تليت ذيؾ اكؼصة كاؾؼلل اكضلقء لؾلك أن
باكـبقة واكصالح جزاء تحؾقف باكصرب لؾك أملر ربلف ّ
باكلذبة .إذن،
اهلل را ل إاحاق
ّ
اكحسلـ إلالحاق أثـلاء
تعقو أية  112مـ القرة اكصلا ات اكالرقلو لؾلك اكلبالء
َ
وأخقلرا ،يػـلو اكطلربي اكؼلقل
دكلقال كصلاكة إالؿالقؾ.
وا عة اكاضحقة ،وكقست ً
ً
اكؿاؽرر بلن رون اكؽبش اكػواء ُلثر لؾقفا مؽلة :إِ ْذ تلذرر اكعويلو ملـ اكاؼاكقلو
ّ
أن اكـبللل محؿللو لـللوما للاة مؽللة ،راكللت للرون اكؽللبش اكللذبقة معؾؼللة لؾللك
()1

اكؽعبة  .نذا راكت لرون اكؽلبش مؽلةّ ،
لنن ذكلؽ يلولؿ مق لػ إالؿالقؾ:
ٕكف ُيعاؼلو أكلف للاش تؾلؽ اكؿويـلة .ولؾلك اكـؼلقض ،كشلل إالحاق القريا،
ولؿؾقة اكاضحقة راكت الاحوث مـلاك كلق رلان ملق اكذبقحلة اكؿؼصلقدة .ويلرى
اكطربي أكف «ٓ يقجو ابب ٓاابعاد احاؿال» أن تؽقن اكؼرون كُؼؾت ملـ القريا
إكك مؽة .مـ وجفة كظر اكطربي ،ربؿا تؽقن رواية رون اكؽبش حؼقؼلة ،وكؽـفلا
()2

ٓ تر ك إكك إدكة اكؼراكقة لؾك أن إاحاق مق اكذبقحة اكؿؼصقدة .

ً
تػصقال كفذه اكاؼاكقو ،اكظر.Firestone (1990, 142( :
( )1كالطالع لؾك كؼاش أرثر
( )2ااؽقن حجة اكطربي ممثرة كؾغاية ،واقاـاوكفا اخرون مؿـ رابلقا للـ مسللكة اكلذبقة اكؿؼصلقد ،مثلؾ
محؿو بـ لبو اهلل بـ اكعربل (ت( )1148-1176 .اكظر :ابـ اكعربل.)2117 ،

()31

إسامعيل كذبيح إبراهيم :ابن ثيمية ،وابن كثري ،والذبيح املقصود
ثرجامت
أيضا مسلكة اكذبقة اكؿؼصقد ،ويشلقر إكلك أن مـلاك
تاريخف ،يـا ش اكطربي ً
تؼاكقو مـؼقكلة للـ اكـبلل تم ّيلو رِلال اكلرأيقـ .اكقا لع ،يـػلؼ اكطلربي اكؽثقلر ملـ
ٍّ
رؾ مـ تػسلقره وتاريخلف.
اكق ت ارد اكاؼاكقو اكؿميوة إلاحاق وإاؿالقؾ
وكظرا ٕن مذه اكاؼاكقو كقست طعقة ،ياحاؿ لؾقـا أن كؾجل إكلك إدكلة
ومع ذكؽ،
ً
اكؼراكقة ،اكال تشقر إكك إاحاق (اكطربي.)158 ،1997 ،
واكحاصؾ ّ
أن اكطربي يبـل حجاف كصاكة إاحاق ملـ خلالل اكحجلج اكؾغقيلة
اكـص اكؼراين .باكـسبة إكك اكطلربيُ ،تسلاخوم رؾؿلة بشلارة (كبلث
اكؿعاؿوة لؾك ّ
ّ
رؾ اكؼران القاق اكحلويث للـ إالحاق ،و ُيؽا لل إالحاق
حصرا
اار)
ً
خرب ّ
باكـبقة واكصالح (أية  112مـ اقرة اكصا ات) كصربه لؾلك ابلاالء اهلل .ولؾلك
ّ
اكللرغؿ مللـ أن اكطللربي يللقرد اكؽثقللر مللـ اكاؼاكقللو اكاللل تللولؿ رللال م لـ إاللحاق
كؼوي .رؿلا أكلف ٓ يساشلفو مباشلرة بل ّيلة
وإاؿالقؾّ ،إٓ أكف ٓ ياعرض كفا بشؽ ٍؾ
ّ
مصادر راابقة كاربير حجاف ،لؾك اكرغؿ مـ أن اكؼقام بذكؽ ران مـ شلكف أن يعلزز
()1

ثؿة مؼاربة مخاؾػة يؿؽـ اكعثقر لؾقفا كوى ابـ تقؿقة.
حجاف ّ .

( )1اااشفو لؾؿاء اخرون -مثؾ ابـ اقبلة -باكؽالاب اكؿؼلوّ س إلثبلات أن إالحاق ملق اكلذبقة اكؿؼصلقد
(راكور.)123 ،1993 ،

()32

إسامعيل كذبيح إبراهيم :ابن ثيمية ،وابن كثري ،والذبيح املقصود
ثرجامت
انتصار ابن تيميت إلمساعيل:
إحراجا كؿـفج ابـ تقؿقلة اكاػسلقر .أواخلر
ُتسبب مسلكة اكذبقة اكؿؼصقد
ً
واضلحا كاػسلقر اكؼلران:
مـفجا
راابف( :مؼومة أصقل اكاػسقر) ،يؼوم ابـ تقؿقة
ً
ً
يـبغلل أن ُيػسللر اكؼلران بللاكؼران ً
أوٓ ،ثللؿ باكسلـّة ،ثللؿ بلل قال اكصللحابة واكخؾػللاء
اكراشويـ (صاكة .)145 ،2111 ،وكؽ ّـ مـفجف اكؿطروح ٓ يؼوم إجابلة شلا قة
كسمال إشؽاكل كؾغاية :ماذا يحوث لـوما ٓ تؼوّ م مذه اكؿصادر اكؿؼرتحلة إجابلة
كؾؿعضللؾ اكاػسللقري؟ كللؿ يػصللة اكؼللران بشللؽؾ صللرية لللـ مقيللة اكللذبقة،
وإحاديث اكؿخاؾػة ذات اكصؾة ضعقػة وماـا ضة ،وأ قال اكخؾػلاء واكصلحابة
يصرح ابـ تقؿقلة لؾلك كحلق مخاصلر بلكلف إذا كلؿ تسلػر
مـؼسؿة بقـ اراء مخاؾػةّ .
مرجلقة ،حقـفلا يؿؽلـ كؾؿػسلر أن ياعلاطك ملع مصلادر
مذه اكؿصادر للـ كاقجلة
ّ
()1
أخرى مثؾ كغة اكؼران أو لؿلقم كغلة اكعلرب أو ؼلف اكؾغلة ُ ٓ .يلوْ ِرج ابلـ تقؿقلة

قحللا أمللام
اكؽاللاب اكؿؼللوّ س رؿصللور كؾسللؾطة اكاػسللقرية ،مؿللا يللرتك اكبللاب مػا ً
اكؿػسريـ اكؿسؾؿقـ كؾؽااب اكؿؼوّ س كسجابة لؾك إشؽاكقات
إمؽاكقة اااخوام
ّ
تػسقرية اكؼران .و تعؾقؼف لؾك اكلذبقة اكؿؼصلقد ،يطلقر ابلـ تقؿقلة إدوات
اكاػسقرية كحق اكػقؾقكقجقا واكؽااب اكؿؼوّ س.

( )1يرى صاكة ( )147 ،2111أن ابـ تقؿقة كؿ يؽـ كقاصقر ؼف اكؾغة «رسؾطة تػسقرية مساؼؾة».

()33
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ثرجامت
اكؿقضع اكقحقو اكذي ياحوّ ث قف ابـ تقؿقة لـ اكذبقة اكؿؼصقد كجوه

اقى

صللقرة مجؿللقع اكػاللاوى ( .)331 :4 ،1978-1977ولؾللك اكللرغؿ مللـ لللوم
درالا
وجقد تػسقر رامؾ ٓبـ تقؿقلة (راجلع :صلاكةّ ،)155 ،2111 ،إٓ أكلف لوم ً
تػسقريا يشؿؾ اكؼران باكؽامؾ ،واكؽثقر مـ رؤاه اكاػسلقرية تـاشلر خلالل مصلـػاتف.
(اؿعت)
يذرر تؾؿقذ ابـ تقؿقة اكبارز ،ابـ قؿ اكجقزية ( ،)1:42 ،1998أكف اؿع
ُ
ابـ تقؿقة يؼقل ّ
يعلزز ؽلرة أن ابلـ تقؿقلة لو
إن إاؿالقؾ مق اكذبقة اكؿؼصقد ،مؿا ّ
أيضلا إكلك أن ابلـ تقؿقلة أ الك
ّصؾ اكؿسلكة أحو درواف .ويشقر لقل ابلـ اكؼلقؿ ً
بللذكؽ و ل ٍ
لت مللا بللقـ لقدتللف مللـ مصللر إكللك دمشللؼ واللجـف إخقللر ،أي :خللالل
()1

إلللقام  . 26-1313 /26–712و ترجؿاللف ٓبللـ اكؼللقؿ ،يؼللقل ابللـ رثقللر
( )231 :14 ،2119إن ابـ اكؼقؿ صحب ابـ تقؿقة (ٓزمف) بعلو لقدتلف ملـ مصلر
حاللك و اتللف ( .)1328/728ومللـ اكؿللرجة أن ابللـ اكؼللقؿ اللؿع ابللـ تقؿقللة يؼللوم
ِحجاجف اكؿمي و إلاؿالقؾ أثـاء تؾؼقف لـ اكعاكؿ اكؽبقر .إضا ة إكك ذكؽ ،أ الك ابلـ
تقؿقة بذكؽ لؾك إرجة بعو راابف( :اكجلقاب اكصلحقة كؿلـ بلوّ ل ديلـ اكؿسلقة)
اكذي رابف بعو لام ( 1315/715تقملاس .)253 ،2111 ،ػلل اكػصلؾ اكؿاع ّؾلؼ
باحريػ اكاقراة واإلكجقؾ (مقشلال ،)241-211 ،1984 ،كلؿ ياعلرض ابلـ تقؿقلة
تصقر حجاف و ت ٓحؼ.
كؿثال اكذبقة اكؿؼصقد ،مؿا يشقر إكك أكف ّ

( ٓ )1ألاؼو أن ابـ تقؿقة أ اك بذكؽ أثـاء اجـف إخقر.

()34
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ثرجامت
لؾللك اكللرغؿ مللـ رق للا مللقجزة ،تػللاة اكػاللقى كا للذة لؾللك راابللات ابللـ تقؿقللة
اكالويؾقة كؾؼران .تبوأ اكػاقى بسمال مقجف ملـ الالؾ مجفلقل« :للـ اكلذبقة ملـ
ّ
ويلول
وكو خؾقؾ اك ّؾف إبرامقؿ -لؾقلف اكسلالم -ملؾ ملق إالؿالقؾ ،أو إالحاق؟»
اكسمال لؾك ّ
الؿا حقل اكذبقة اكؿؼصقد مـ أبـاء إبلرامقؿ
أن اكجوال ران ما زال ً
حاك اكؼرن اكرابع لشر.
يسللافؾ ابللـ تقؿقللة جقابللف بللاكؼقل :إن مللذه اكؿسلللكة قفللا مللذمبان مشللفقران
كؾعؾؿاءّ ،
صلال
ً
ورؾ مـفؿا مذرقر لـ طالػة مـ اكسؾػ .ران ابـ تقؿقة و رالب
رامال مؼوماف يم ّرو لؾك ّ
أن اكسؾػ كؿ يؽقكقا كقخاؾػقا اكؼقل بؼلور ملا رلان
ً
«مـاك تبايـ إكػلاظ كلذات اكؿعـلك» (صلاكة .)132 ،2111 ،ؾلؿ تؽلـ اراء
بعضا بؾ راكت ماؽامؾة .ومع ذكلؽ ٓ يؿؽلـ ٓبلـ تقؿقلة
اكسؾػ يعارض بعضفا ً
أن يؼللوّ م مثللؾ مللذا ِ
اكحجللاج مـللإ :ن إاللحاق كللقس تـقي ًعلا لؾللك إاللؿالقؾ ،بللؾ
()1

اكرأيان ماعارضان ببساطة .

يؼر بق قع خالل اكاضاد بقـ تػااقر اكسؾػ ،وكؽـلف يلذمب كؼ ّؾالف
( )1مـ يـظر مؼومة ابـ تقؿقة يجو أكف ّ
ؼطّ ،
وأن أرثر اكخالل مق خالل تـقع .يؼقل ابـ تقؿقة« :اكخالل بقـ اكسؾػ اكاػسقر ؾقؾ ،وخال فؿ
إحؽام أرثر مـ خال فؿ اكاػسقر ،وغاكب ما يصلة للـفؿ ملـ اكخلالل يرجلع إكلك اخلاالل تـلقع ٓ
اخاالل تضاد» .مؼومة أصقل اكاػسقر ٓبـ تقؿقة (ص ( .)11 :سؿ اكرتجؿات).
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وكظرا ٕن اكسؾػ ٓ ي ّاػؼقن تؾؽ اكحاكة ،يـاؼؾ ابـ تقؿقة كؿـا شة وجفلات
ً
()1

اكـظللر مللـ داخللؾ مذمبللف اكػؼفللل اكحـبؾللل  .و للو وردت اكروايا لان لللـ إمللام
اكؿذمب أحؿو بـ حـبؾ (ت ،)855/241 .مع قل ابـ تقؿقة بلن اكرأي اكؿميو
إلاللحاق يابللع رأي اكطللربي ( .)331 :4 ،1978-1977كؽللـ ابللـ تقؿقللة يعللقد
أن اكرأي إصقب داخؾ اكؿذمب مق ّ
مقضحا ّ
أن اكذبقة رلان إالؿالقؾٕ :ن
ً
مذا ما يـؼؾف لبو اهلل لـ أبقف أحؿو بـ حـبلؾ .ولؾلك اكلرغؿ ملـ حؽايلة اكخلالل
اكؿللذرقر ،يم ّر لو ابللـ تقؿقللة أن مللا يـبغللل اكؼطللع بللف مللق أن إاللؿالقؾ مللق اكللذبقة
()2

اكؿؼصقدٕ :ن مذا ما يميوه اكؼران واكسـّة واكاقراة .
وكعللوم وجللقد إجؿللاع بللقـ اكؿاؼللومقـ مللـ اكسللؾػ أو داخللؾ مذمبللف اكػؼفللل،
يـاؼؾ ابـ تقؿقة إكك اكؽااب اكؿؼوّ س مـ أجؾ آكاصار كؾرأي اكؼالؾ بللن اكلذبقة
()3

مق إاؿالقؾ  .ولؾك اكرغؿ مـ أكف ذرر راابلف (اكؿؼوّ ملة) أكلف يـبغلل كؾؿػسلر
أن يبللوأ تػسللقر اكؼللران بللاكؼران كػسللف ،كجللو ابللـ تقؿقللة يبللوأ اكحؼقؼللة بللاكاقراة!

( )1كالطالع لؾك اكؿزيو

بقان لال ة ابـ تقؿقة بؿذمبف اكػؼفل ،اكظر.Al-Matroudi (2006( :

( )2يصػ ابـ تقؿقة مـا اكالقراة اكالل «بلقـ أيلوي أملؾ اكؽالاب اكقلقم» ،إشلارة إكلك معاؼلوه بللن اكؽالاب
تؿ تحريػف.
اكؿؼوّ س ّ
كؾؿػسلر أن يؾجلل إكلك ؼلف اكؾغلة إذا رلان ثؿلة خلالل بلقـ اكسلؾػ
( )3ذرر ابـ تقؿقلة مؼومالف أكلف يؿؽلـ
ّ
(صاكة.)147 ،2111 ،
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()1

كؾؿػس لريـ اكسللابؼقـ لؾقللف  ،يشللابؽ ابللـ تقؿقللة مباشللرة مللع اكؽاللاب
وخال ً لا
ّ
للحا أن اهلل لللال إلبلللرامقؿ اكؽالللاب اكؿؼلللوس« :اذ َبلللة ابـَلللؽ
اكؿؼلللوّ س ،مقضل ً
()3
()2
وحقوَ ك»  ،و ترجؿلة أخلرى «بِ ْؽل َرك»  .ثلؿ يع ّؾلؼ ابلـ تقؿقلة بللن اكؿسلؾؿقـ

وأملؾ اكؽالاب ياػؼلقن لؾلك أن إالؿالقؾ رلان آبلـ إول واكقحقلو إلبللرامقؿ،
()4

كؽـ أمؾ اكؽااب حر قا اكؽااب اكؿؼوّ س ،زادوا االؿ إالحاق  .والرلان ملا

( )1كؿ ألثر لؾك مػسريـ اابؼقـ لؾك ابـ تقؿقة يشابؽقن مباشرة مع اكاقراة إلثبات إاؿالقؾ رلضحقة.
اكؼراءات اكال تع ّؾؼ لؾك اية اإلصحاح اكثاين واكعشريـ مـ اػر اكاؽلقيـ «خلذ إالحاق ابـلؽ
( ٓ )2تذرر
ُ

َ
اكسقاق اكؽامؾ كمية :إذ يذرر اػر اكاؽقيـ وٓدة إاؿالقؾ ً
يؼر بلكف آبـ إول واكبِ ْؽر
وحقوك»
أوٓ ،فق ّ

إلبرامقؿ ،وكؽـ ارلان ما يؿاثؾ إبرامقؿ كطؾب زوجاف اارة بطرد جاريافلا ملاجر وابـفلا إالؿالقؾ بعقلوً ا.
بعو وا عة اكطرد ،يليت اػر اكاؽقيـ لؾك ذرر وا عة اكلذبة ،ولؾلك ملذا اكـحلق يؿؽلـ َ ْفلؿ َو ْصلػ إالحاق
وكق مجازً ا -بآبـ اكقحقو .لالوة لؾك ذكؽ ،ياجامؾ يفقه جؿقع أبـاء إبرامقؿ مسابعوً ا إيامؿ مـ اكقللوحصرا إكك إاحاق( .اكؿرتجؿ).
اكذي طعف مع أبقفؿ ،ويصقره
ً
أيضا باؽؾػ مع لبارة« :اذبة ابـلؽ اكقحقلو» (اكظلر :شلقروود.)826 ،2114 ،
( )3تعامؾ شارحق اكاقراة ً
ورؿا أوضة شقروود« :يبوو أن اكؿـاورة آ اااحقة كؾسرد اكالقرايت (خلذ ابـلؽ ،ابـلؽ اكقحقلو/اكؿحبب)،
ً
لؿا إذا ران إاؿالقؾ ،مثؾ اكؽثقلر غقلره ملـ إشلخاص
شخصا مػؼق ًدا وتطرح
تجعؾ مـ إاؿالقؾ
ً
امآ ّ
اكؿػؼقديـ ،مقاًا أو ٓ أثلر كلف» ،يؼلقل شلقروود« :إن لبلارة( :خلذ ابـلؽ ،ابـلؽ اكقحقلو اكلذي تحلب) مؼؾؼلة
كؾغاية» ،ثؿ يـا ش رقػ ياعامؾ اكؿوراش اكقفقدي مع تؾؽ اكعبارة.
( )4يالحظ ايرااقن (ّ )172 ،2111
أن «إاحاق ُذرلر خؿلس ملرات اإلصلحاح اكثلاين واكعشلريـ ملـ
اػر اكاؽقيـ» .ويؿؽـ اكؼقل :إكف أربعة مـفا لؾك إ ّؾ يليت االؿ إالحاق مقضلع غقلر ضلروري ملـ
أيضلا» .يقاصلؾ
وجفة كظر اكؼالوة اكؾغقية وبـاء اكجؿؾة ،بؾ يؿؽـ اكحجاج مـ أجؾ محق اكؿلرة اكخامسلة ً

=
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ثرجامت
تؾ ّؼك اكؿجاؿع اإلاالمل اكرأي اكؿميو إلاحاق ،لؾك اكرغؿ مـ أكلف كشلل بسلبب
تحريػ أمؾ اكؽااب.
كحـ مـا حقال واحوة مـ اكؿرات اكـادرة اكال يعطل قفا ابـ تقؿقة ً
مثلآ لؾلك
اكاحريللػ .عـللوما رللان يـللا ش تحريللػ اكؽاللب اكسللابؼة راابللف« :اكجللقاب
أي أمثؾلة محلودة (مقشلقؾ،1984 ،
اكصحقة» (اكظر ألاله) ٓ ،كراه ياحوّ ث لـ ّ
 .)113و حاكاـا تؾؽ ،يجادل ابلـ تقؿقلة بللن القء اكاػسلقر (تحريلػ اكؿعـلك)
اكـصل (تحريػ اكؾػظ) و كحؼلا اإلصلحاح اكثلاين واكعشلريـ ملـ الػر
واكاغققر ّ
اكاؽللقيـ :إِ ْذ أاللاء أمللؾ اكؽاللاب تػسللقر لبللارة« :آبللـ اكقحقللو» لؾللك أ للا تعـللل
إاللحاق .باكـسللبة إكللك ابللـ تقؿقللة ،يجللب أن تشللقر لبللارة« :آبللـ اكقحقللو» إكللك
()1

إاؿالقؾٕ :كف أول مقكقد إلبرامقؿ ،ومق «آبـ اكقحقو» حاك مقكو إالحاق .
تـص لؾك أن إبرامقؿ يـبغل أن يلخذ «ابـلف
ثؿة ترجؿة أخرى ّ
باإلضا ة إكك ذكؽّ ،
إررب» كقذبحف ،ومق ما ٓ يؼبؾ اكجول رقن إاؿالقؾ مق اكذبقحة اكؿؼصقدة.

=
ايرااقن تػؽقره قؿا إذا ران ملـ اكؿؿؽلـ تؼلويؿ حجلاج يسلاـو إكلك اكؼلران واكؽالاب اكؿؼلوّ س ملـ أجلؾ
إثبات إاؿالقؾ بقصػف ذبقة إبرامقؿ.
( )1بحسب اػر اكاؽقيـ اكذي يحاج بف ابـ تقؿقة مـلا ،وا علة اكاضلحقة تلليت بعلو وٓدة ّ
رلؾ ملـ إالؿالقؾ
وإاحاق ،وباكااكل ٓ معـك كالااوٓل بعبارة« :آبـ اكقحقو حالك مقكلو إالحاق» لؾلك أن إالؿالقؾ ملق
اكذبقة ،رقن اكقا عة كؿ تحوث بؾ مقكو إاحاق ً
أصال ،بؾ حوثت وجقدمؿا م ًعا ،ومق ما اقمرو لؾقلف
ابـ رثقر ٓح ًؼا( .اكؿرتجؿ).
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كصل اكؽااب اكؿؼوّ س أدى إكلك االاوخال االؿ إالحاق
ومع ذكؽ ،ث ّؿة تغققر ّ
إكقف .راكت اكؼصة توور بقضقح حقل إاؿالقؾ رابـ (وحقو) و(بِ ْؽر) إلبرامقؿ،
اكـص .ومـ خالل اكالرقلو لؾلك تحريلػ اكالقراة،
حاك تؿ إ حام ااؿ إاحاق
ّ
ران ابـ تقؿقة ياحوى اكؿعاؼو اكؿسقحل اكشالع بلن اكؽااب اكؿؼلوّ س «تلؿ تـا ؾلف
()1

دون تغققر أو تبويؾ» (تقماس.)252 ،2111 ،
ثؿ يـاؼؾ ابـ تقؿقة (ٓ )332 :4 ،1978-1977الاعراض اكحجلاج اكؼلراين
بلن إاؿالقؾ مق اكذبقة اكؿؼصقد .تاؿحقر حجة ابـ تقؿقة حقل أيلة  111ملـ
اقرة اكصلا ات :ﱹﯵ ﯶ ﯷﱸ .ودون أن يؼلقل ذكلؽ ،يـؼلؾ ابلـ تقؿقلة
لـ اكزمخشري ثالثة أمقر تشقر إكقفا مذه أية )1 :أن اكقكو غالم )2 .وأكلف يبؾلغ
()2

حؾقؿلللا ( .ايرالللاقن . )137 ،1991 ،ملللذه اكصلللػة
اكحؾلللؿ )3 .وأكلللف يؽلللقن
ً
ادرا لؾك تحؿؾ علؾ اكلذبة.
إخقرة كفا أمؿقة ّ
خاصة ٕ :ا ااجعؾ (اكصبل) ً
أية اكااكقة ،يخرب إبرامقؿ ابـَف بلمر ربف ،قرد لؾقف (اكصبل) بؼقكلف :ﱹﰏ

ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔﱸ اكصللا ات . 112 :ضللقؾاا اكصللرب واكحؾللؿ راكاللا صللػاقـ
اؿحاا إلاؿالقؾ باحؿؾ آباالء .ورؿا تاؿ اإلشارة إكقف ايات راكقلة أخلرى،
( )1ران ابـ تقؿقة يالابع اؾسلؾة طقيؾلة ملـ اكعؾؿلاء اكؿسلؾؿقـ اكلذيـ أللادوا لراءة اكؽالاب اكؿؼلوّ س ملـ
مـظقر إاالمل (تقماس.)1996 ،
( ٓ )2يؼقل ابـ تقؿقة أكف يـؼؾ لـ اكزمخشري اكؿعازكل :لؾك إرجة ٕن راءه اكاؼؾقوويقـ كلـ ياػلالؾقا
جقوً ا مع آاؿ.
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إسامعيل كذبيح إبراهيم :ابن ثيمية ،وابن كثري ،والذبيح املقصود
ثرجامت
نن ِ
اكحؾؿ ران ضقؾة مـحفا اهلل إلبرامقؿ ،ومحاوكلة اكاضلحقة تشلفو لؾلك تؾلؽ
ٍّ
رؾ مـ إبرامقؿ وإاؿالقؾ.
اكسؿة
مللـ خللالل كؼؾللف لللـ اكزمخشللري ،يللربمـ ابللـ تقؿقللة أكللف يسللاـو إكللك اكاػااللقر
اكعؼالكقللة بقـؿللا رللان يعؿللؾ اكق للت ذاتللف لؾللك مقاجفافللاُ .يللويـ ابللـ تقؿقللة
اكزمخشري مؼوماف بقصػف مباو ًلا ،ويحذر طالبلف بآباعلاد للـ تػسلقره .رؿلا
يـؼؾ لـف صاكة (:)141 ،2111
ويوس اكبوع
صقحا،
«ومـ ممٓء (اكؿػسريـ) مـ يؽقن حسـ اكعبارة،
ّ
ً
رالمف ،وأرثر اكـاس ٓ يعؾؿقن :رصاحب ( ّ
اكؽشال) وكحقه».
ران ابـ تقؿقة ؾ ًؼا مـ تقاقػ اكزمخشري ؼف اكؾغة مـ أجؾ اكرتويج كعؼقوتلف
ِ
االا لر اكؼل ّلراء .ومللع ذكللؽ ،وجللو ابللـ تقؿقللة تػسللقر
اكبولقللة ،ومللـ أن (بالغاللف)
اكزمخشري مػقوً ا بـاء حجاف بلن إاؿالقؾ مق اكذبقة اكؿؼصقد.
ياابع ابلـ تقؿقلة ( )332 :4 ،1978-1977ا ابلاس معظلؿ اكؼصلة ملـ ايلات
اقرة اكصا ات كاقضقة أن إاحاق ُوكو بعو وا عة آباالء ّ
باكذبة ،وباكااكل ملـ
()1

غقر اكؿؿؽـ أن يؽقن مق اكذبقة اكؿؼصقد .
 حجة ابن توموة األولى والمركزية :ملل أن اكؼلران يلذرر ًأوٓ صلة اكلذبقة،
ثؿ يعرج
ومـ ّ

أيلة  112ملـ القرة اكصلا ات لؾلك ذرلر إالحاق :ﱹﭿ

( )1اكظر ألاله كؿراجعة تعؾقؼ اكطربي لؾك مذه أيات.
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إسامعيل كذبيح إبراهيم :ابن ثيمية ،وابن كثري ،والذبيح املقصود
ثرجامت
ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﱸ .باكـسبة إكك ابـ تقؿقة ،يشلقر ذكلؽ إكلك حؼقؼلة أكلف رلان
مـاك بشارتان :إوكلك :ملل اكلذبقة إالؿالقؾ ﱹﯵ ﯶ ﯷﱸ ،واكثاكقلة:
مللل مقكللو إاللحاق :ﱹﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﱸ .ويالحللظ ابللـ تقؿقللة أن
مذا مق اكؿقضع اكقحقو اكؼران اكذي ياحوّ ث لـ صة اكذبقة ،ومـ اكقاضلة
أن مـاك بشارتقـ ،وباكااكل ا َق ْقـ مخاؾػقـ.
 ينتقل ابن توموة إلى حجته الثاىوة :ومل أكف اكؿقاضع اكثالثة اكال ِيرد قفاِذ رر مقكو إاحاق

اكؼران ٓ ،يؼرتن معفا اكحويث لـ صة اكذبة ،مؿا يعـل

أكف كؿ يؽـ آبـ اكؼرباين ،كؼرأ

اقرة ِ
اكحجر لؾك ابقؾ اكؿثال :ﱹﭛ ﭜ

ﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫ

ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﱸ اكحجر. 55-53 :
لـوما ّ
بشرت اكؿاللؽة إبرامقؿ بؿقكو إاحاق ،كؿ يخربوه أكف اقؽقن اكذبقحة
اكؿساؼبؾقة .وباكؿثؾ ،لـوما ياحوث اكؼران لـ إاحاق وابـلف يعؼلقب ٓ ،تقجلو
إشارة إكك صة اكاضحقة ،كؼرأ

اقرة إكبقلاء لؾلك البقؾ اكؿثلال :ﱹﯮ ﯯ

ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﱸ إكبقاء ٓ ، 72 :تؿضل أيات كحلق
ارد صة اكذبقة اكؿؼصقد ،مؿا يشقر إكك أن إاحاق كؿ يؽـ آبـ اكؼرباين.
 الحجة الثالثة البن توموة ( :)334 :4مل أن اكؼران يصػ ذبقة إبرامقؿ بلكف(غالم حؾقؿ) ،وكؽـ حقـ يليت اكؼران لؾك ذرر إاحاق يصػف أكف (غلالم لؾلقؿ).
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إسامعيل كذبيح إبراهيم :ابن ثيمية ،وابن كثري ،والذبيح املقصود
ثرجامت
باكـسبة إكك ابـ تقؿقة ،مذه اكصػات كقست الاباطقلة ،وملذا اكاخصلقص ٓ بلو كلف
مـ حؽؿة .ااؽقن صػة ِ
اكحؾؿ (اكغالم اكحؾلقؿ) أرثلر مالءملة ُ
كخ ُؾلؼ اكلذبقة.
صلبقرا ،رؿلا
لالوة لؾك ذكؽ ،نن اكؼران ياحوث لـ إالؿالقؾ بقصلػف كبقلا
ً
أية  85مـ اقرة إكبقاء :ﱹﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﱸ.
إبلرامقؿ بؼقكلف :ﱹﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ
و اكؿؼابؾ ،أجاب (آب ُـ)
َ

ُ
إبلرامقؿ باكصلرب لؾلك اكلذبة
إالؿالقؾ
ﰓ ﰔﱸ اكصا ات ، 112 :و و ولو
َ
لوىف ولوه.
 الحجة الرابعة البنن تومونة ( :)334 :4ملل أن وٓدة إالحاق راكلت معجلزةٍّ
كؽؾ مـ إبرامقؿ وزوجاف اارة ،وكؽـ اكبشارة باكذبقة راكت إلبرامقؿ وحوه :بعو
أن ّ
بشرت اكؿاللؽة إبرامقؿ واارة بؿقكو إاحاق اكقشقؽ ،صرخت اارة ماعجبة:
وتعجللللب إبللللرامقؿ مِللللـ بؾِفللللا:
ﱹﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﱸ مللللقد، 72 :
ّ
ﱹﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﱸ اكحجلللر . 54 :اكؿؼابلللؾ ،راكلللت
اكاضحقة بؿثابة اخابلار إلبلرامقؿ وحلوه .ويلروي ابلـ تقؿقلة أكلف لـلوما ُوكلو كفلاجر
إاؿالقؾ غارت اارة ،ذمب إبرامقؿ بناؿالقؾ وأ ّمف إكك مؽة ،ومـاك ُأمر باكلذبة
أي ذرلر
( ايرااقنٓ .)142 ،1991 ،
تاضؿـ أيات اكؼراكقة اكؿاع ّؾؼة باكاضحقة ّ
ّ
كسارة ،مؿا يشقر إكك أن وا عة اكاضحقة حوثت بعقوً ا لـفا ،ولؾك إرجة مؽة.

ومرة أخرى مااب ًعا اكزمخشري ( ايرااقن ،)137 ،1991 ،يب ّقـ ابـ تقؿقة
(ّ )333 :4 ،1978-1977
اهلل ولو إبرامقؿ أن ُتقكو إلاحاق ذرية :ؾـ
أن َ
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إسامعيل كذبيح إبراهيم :ابن ثيمية ،وابن كثري ،والذبيح املقصود
ثرجامت
يؽقن مـطؼقا أن يطؾب مـ إبرامقؿ أن يضحل بف .يساـبط ابـ تقؿقة مذه اكحجة
مـ أية  71مـ اقرة مقد ،اكال يبشر اهلل قفا اارة بقٓدة إاحاق :ﱹﯻ
ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﱸ ،وكؽـ اكؼران يقاصؾ :ﱹ ﰀ ﰁ ﰂ
ﰃﱸْ .
اهلل مـ إبرامقؿ اكاضحقة بناحاق ٕخؾػ ولوه بلن يقكو
نن أراد ُ
إلاحاق يعؼقب! وٓ شؽ أن يعؼقب ُوكو إلاحاق بعو حادثة ّ
اكذبة -بحسب
مساحقال أن يؽقن إاحاق مق اكذبقة اكؿؼصقد .ومؽذا
ً
ابـ تقؿقة -مؿا يجعؾف
اكحجة اكؼالؾة ّ
بلن إاحاق ران مـ اكؿؿؽـ أن يؽقن وكو
نن ابـ تقؿقة ٓ يؼبؾ
ّ
()1

كف يعؼقب باكػعؾ و ت حادثة اكاضحقة .
ومـ أجؾ دلؿ حجاف بلن حادثة اكاضحقة و عت

مؽة ،يخاؿ ابـ تقؿقة

يسجؾ اكقا عة ،وذكؽ أكف كؿا اة مؽة ،ران
اكـبل ّ
محاججاف برواية حويث لـ ّ
ضحك بف إبرامقؿ مع ّؾ َؼ ْقـ اكؽعبة .ؼال اكـبل ٕحو
ر َكا اكؽبش اكذي
ّ
ِ
اكؼبؾة ما
أصحابف« :إين امرك أن تخؿر رين اكؽبش :نكف ٓ يـبغل أن يؽقن
()2

ُيؾفل اكؿصؾل»  .ويقضة ابـ تقؿقة أن مذا مق اكسبب أداء طؼقس اكاضحقة
أيضا أن جؿقع اكؿقاضع اكؼراكقة اكال تشقر إكك مقالد إاحاق ٓ ِيرد قفا ذرر صة اكذبقة ،مؿلا
( )1يضقػ ابـ تقؿقة ً
يعـل ضؿـًا أكف كؿ يؽـ آبـ اكؼرباين.

ً
تػصقال« :أخربتـل امرأة مـ بـل اؾقؿ أن راقل اهلل ﷺ ك ّؿا
( )2يذرر ايرااقن ( )142 ،1991خربًا أرثر
خرج مـ اكؽعبة ،أمر لثؿان بـ طؾحة أن يغقب رين اكؽبش ،يعـل ربش اكذبقة ،و لال ٓ :يـبغلل كؾؿصلؾل
أن يصؾل وبقـ يويف شلء يشغؾف».

()43

إسامعيل كذبيح إبراهيم :ابن ثيمية ،وابن كثري ،والذبيح املقصود
ثرجامت
(مـك) أثـاء شعقرة اكحج ،ومل اكؿؿاراة اكؼالؿة مـذ أن َبـَك إبرامقؿ
وإاؿالقؾ اكؽعبة .وكؿ يـؼؾ أحوٌ أن إاحاق ذمب إكك مؽة ،ؽقػ يؽقن مق
اكذبقة اكؿؼصقد؟ «كؽـ بعض اكؿممـقـ مـ أمؾ اكؽااب يزلؿقن أن صة
ّ
اكذبة راكت ّ
باكشام» ،ويـػل ابـ تقؿقة ذكؽ بؼقكف« :مذا كق ران ببعض جبال
اكشام ك ُعرل ذكؽ اكجبؾ ،وربؿا ُج ِعؾ َمـ َْس ًؽا رؿا جعؾ اكؿسجو اكذي بـاه
إبرامقؿ وما حقكف مـ اكؿشالر» .ويـافل ابـ تقؿقة باإلشارة إكك أن اكؿسلكة
ياعؾؼ ا دٓلؾ أخرى أثارما اكطربي وغقره مـ اكعؾؿاء ،وكؽـ ٓ ياسع اكؿؼام
كؿعاكجافا مذه اكػاقى باكذات.
وإجماال :يعاؿو ابـ تقؿقة لؾك اكاػسقر اكؾغقي كقجادل بلن إاؿالقؾ ران ملق
ً
وكظرا كعوم وجقد إجؿاع لؾك اكؿسللكة بلقـ ماؼلومل اكسلؾػ،
اكذبقة اكؿؼصقد.
ً
اكـص اكؼراين ،مثؾ حؼقؼلة ملقالد إالحاق بعلو
يبـل ابـ تقؿقة معظؿ حججف لؾك ّ
حادثللة اكاضللحقة .بقـؿللا ٓ يعاؿللو رثقل ًلرا لؾللك اكحللويث ،ويسللاخومف ؼللط كاربيللر
تلرقوه لؾك أن وا عة اكاضحقة حوثت مؽة وكقس اقريا .ويـػلرد ابلـ تقؿقلة
مـ بقـ اكاؼاكقو اكاػسقر ّية بنلادة تػسلقر اكالقراة كبـلاء حجالف بللن (آبلـ اكقحقلو)
إلبرامقؿ ران إاؿالقؾ ،وكقس إاحاق رؿا يزلؿ أمؾ اكؽااب .ومع ذكلؽ اخالار
ابـ تقؿقة مذه اكػاقى اكؼصقرة اكبـا َء لؾلك طلرح اكزمخشلري ً
بلوٓ ملـ دحلض
اكطربي ،وا ُقرتك اكوحض اكشامؾ كرواية اكطربي ٓبـ رثقر.
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إسامعيل كذبيح إبراهيم :ابن ثيمية ،وابن كثري ،والذبيح املقصود
ثرجامت
انتصار ابن كثري إلمساعيل:
مجلرد ماحلوّ ث باالؿ ابلـ تقؿقلة،
رؿا أكا ش مقضع اخر ،كؿ يؽـ ابـ رثقر ّ
أو كا ًال ٔرالف تػسقره حسب ( .)see Mirza: forthcoming aران ابـ رثقر
خاص (اكظر :مقرزا .)2112 ،تاػؼ اراؤه أحقاكًلا ملع ابلـ
ؽري
لاكؿا ذا مشرو ٍع
ّ
ٍّ
ً
أيضلا .ولؾلك ٍ
خلاص،
كحلق
تقؿقة ويعاؿو لؾقف ،وكؽـفا تاـا ض معف أحقا ًكا أخرى ً
ّ
تخاؾػ رؤية ابـ رثقر تػسقره كؾؼران لـ ابـ تقؿقة :إِ ْذ راكت راابات ابـ تقؿقلة
ٍ
أغلراض ٓمقتقلة إكلك حلوّ ربقلر ،بقـؿلا يررلز ابلـ رثقلر
اكاػسقرية تسافول خومة
لؾك تثبقلت أصلاكة اكحلويث .ولؾلك اكلرغؿ ملـ اتػا فؿلا لؾلك أن إالؿالقؾ ملق
اكذبقة اكؿؼصقد ،إٓ أن تلويؾفؿا اكؼراين يخاؾػ.
مجلرد (مخاصلر) أو(تخلريج)
باإلضا ة إكك ذكلؽ ،كلؿ يؽلـ تػسلقر ابلـ رثقلر
ّ
كاػسقر اكطربي (صاكةٕ :)153 ،2111 ،ن إمر كق ران رذكؽ كؽان مذا يعـل
أن مسامؿة ابـ رثقر اكاؼاكقو اكاػسلقرية ضل قؾة وغقلر أصلؾقة .صلحقة أن جلز ًءا
ربقرا مـ تػسقر ابـ رثقر مق تخريج :يػلرز قلف بعـايلة اكاؼاكقلو اكاػسلقرية كؾطلربي
ً
وابللـ أبللل حللاتؿ اكللرازي (تّ ،)938/327 .إٓ أن ابللـ رثقللر رثقل ًلرا مللا يـللا ش
اكؿ َػسلر اكؽبقلر.
اكطربي تػسلقره ،مؿلا يضلعف بعلض إحقلان مقاجفلة ُ
مسلكة اكذبقة ّ
محؾ اكـؼاش ،يقاجف اب ُـ رثقر اكطلربي ،ملول ًقا أن اكاػـقلو اكصلحقة
كجؿقع إدكة يلولؿ اكؼلقل ّ
بللن اكلذبقة اكؿؼصلقد رلان إالؿالقؾ .وبقـؿلا يعاؿلو
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إسامعيل كذبيح إبراهيم :ابن ثيمية ،وابن كثري ،والذبيح املقصود
ثرجامت
لؾك حجج ابـ تقؿقة اكػقؾقكقجقة ،يصقغ ابـ رثقر اكخلالل رؿلا يؾللّ :
إن اكلرأي
اكؿاحلقكقـ اكقفلقد واكؿسلقحققـ
ل ملـ ِبلؾ
اكصحقة اكؼالؾ بذبة إاؿالقؾ ُحر َ
ّ
إوالؾ ،اكذيـ أدخؾقا اكروايات اكاقراتقة إكك اكؿجاؿلع اكؿسلؾؿ اكـاشلو .ولؾلك
مل مضللادة ،يؽللقن مـللاك
مللذا اكـحللق ،يطل ّلقر ابللـ رثقللر لال للة لفللو لربل ّلل إاللال ّ
خاصة بقـ اهلل واكؿسؾؿقـ اكعرب مـ خالل إاؿالقؾ.
بؿقجبفا لال ة ّ
ولؾك اكرغؿ مـ أن ابـ رثقلر يـؼلؾ للـ راابلات ابلـ تقؿقلةّ ،إٓ أكلف يعاؿلو مـلا
لؾك إرجة لؾك تػالؾف اكشخصل مع اكعاكؿ اكؽبقر :ػلل تعؾقؼاتلف لؾلك مسللكة
حجلة ابلـ تقؿقلة ً
بلوٓ ملـ كؼؾفلا حر قلا.
اكذبقة اكؿؼصقد ،يعقو اب ُـ رثقلر صلقاغة ّ
لؾك إرجة ،حضر ابـ رثقر دروس اكاػسقر اكالل أكؼاملا ابلـ تقؿقلة ،حقلث رلان
()1

بنمؽاكف أن يساؿع إكك اكعاكؿ اكؽبقر ومق يبـل حجالف كصلاكة إالؿالقؾ  .ورؿلا
ذرركا اك ًػا ،اااؿع ابـ قؿ اكجقزية إكك ابـ تقؿقة ومق يحاجج كصاكة إالؿالقؾ،
أيضا يؿؽـ أن يؽقن لو االاؿع إكلك ابلـ
ومق ما يولؿ اكرأي اكؼالؾ بلن ابـ رثقر ً
تقؿقة مباشرة.
ومثؾؿا عؾ ابـ تقؿقلة ،يبلوأ ابلـ رثقلر تعؾقؼلف باكالرقلو لؾلك أن إالؿالقؾ رلان
()2

أيضلا يشلقر
أررب اـا مـ إاحاق ،ومق ما ي ّاػؼ لؾقف اكؿسؾؿقن وأمؾ اكؽالاب ً .
( )1كالطالع لؾك اكؿزيو حقل دروس ابـ تقؿقة اكاػسقر ،اكظر :مقرزا.)forthcoming b( ،
( )2مذا اكؿقضع مـ راابف( :اكبواية واكـفاية) ،يؾخص ابـ رثقر بطريؼة أو بلخرى ما رابف تػسقره.
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لالال:
اإلصحاحقـ اكسادس لشر واكسابع لشر مـ الػر اكاؽلقيـً ،
ابـ رثقر إكك
َ
ّ
لص راللا ؿ) يؼللقل إن إبللرامقؿ رللان كللف مللـ اكعؿللر  86لا ًمللا لـللوما ُوكللو كللف
إن (كل ّ
()1

إاللؿالقؾ ،و للو بؾللغ  99لا ًمللا لـللو مقكللو إاللحاق  .ويقاصللؾ ابللـ رثقللر قكللف:
()2

إن اهلل أمللر إبللرامقؿ أن يللذبة ابـللف اكقحقللو وجقدمؿللا (م ًعللا)  ،و ترجؿللة
أخرى ،أن يذبة ابـف اكبِ ْؽر .ومـا يعاؼو ابـ رثقر أن اكقفقد أدخؾقا ااؿ (إالحاق)
()3

ً
بوٓ مـ إاؿالقؾ  .وران إاؿالقؾ واكو اكعرب ،ورؿا يعاؼلو ابلـ رثقلر ،حسلو
حر قا اكاقراة .راكت اكرواية اكاقراتقلة جلز ًءا مفؿلا ملـ
اكقفقد اكعرب كورجة أ ؿ ّ
حجة بـل إارالقؾ كعال ة اكعفو اكحصرية مع اهللّ :
ٕن ذرية إاحاق ااـعؿ باؾلؽ
اكرلاية اإلكفقة (اكظر ألاله) .وباكـسبة إكك ابـ رثقر ،رلان ملذا يعـلل أن اكجؿاللة
اكقفقدية سرت ذبة «ابـؽ اكقحقو» لؾك أ ا تشقر إكك إاحاق ،لؾلك اكلرغؿ ملـ
وجقد إاؿالقؾ لؾك قو اكحقلاة ملع واكوتلف مؽلة .وكؽلـ ابلـ رثقلر يعالرب ملذا
اكاػسقر (تلويؾ وتحريػ باطؾ)ٕ :ن إمر بذبة «ابـؽ اكقحقلو» ٓ يلاؿ تقجقفلف

( )1يعاؿو ابـ رثقر اكروايات اكاقراتقة

صص إكبقلاء .لؾلك البقؾ اكؿثلال ،يؼلقل ( 2119أ:)196 :1 ،

إن إبللرامقؿ رللان يبؾللغ مللـ اكعؿللر  86لا ًملا لـللوما وكللو إاللؿالقؾ دون اإلشللارة إكللك اللػر اكاؽللقيـ .اكروايللة
اكاقراتقة ،مذا اكصودُ ،يـظر إكقفا ببساطة لؾك أ ا حؼقؼة.
( )2يسقق ابـ رثقر مذه اكـؼطةٕ :ن اكؼران ٓ ياضؿـ اية يطؾب اهلل قفا مـ إبرامقؿ أن يذبة «ابـف
اكقحقو».
( )3اكبواية واكـفاية ،يؼقل ابـ رثقر ( 2119أّ :)198 :1 ،
إن ااؿ إاحاق و تؿ «إ حامف».
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()1

ّإٓ إكك شلخص كلقس كويلف ابلـ اخلر  .للالوة لؾلك ذكلؽ ،يحظلك اكقكلو اكبؽلر
خاص ،وآباالء بلذبة ملذا آبلـ اكقحقلو القل يؽلقن أكسلب
بحب وتع ّؾؼ
ّ
ّ
()2

اقاق اخابار اهلل إلبرامقؿ .
ترتؽز حجة ابـ رثقر إوكك لؾك تػسقره كؾؽااب اكؿؼوّ س .ومثؾؿلا علؾ ابلـ
تقؿقة ،يشابؽ ابـ رثقر مع اكؽالاب اكؿؼلوّ س ،ويشلقر إكلك وجلقد مقاضلع أصلقؾة
مللـ اكؽاللاب اكؿؼللوّ س ويؿؽللـ اكقثللقق للا.

للراءة ابللـ رثقللر ،يللولؿ اكؽاللاب

اكؿؼوّ س اكرأي اكؼاللؾ بللن إالؿالقؾ ملق اكلذبقة اكؿؼصلقد ،لؾلك اكلرغؿ ملـ أن
()3

اكقفقد واكؿسلقحققـ اكؿعاصلريـ كلف كلؿ يؼػلقا ملذا اكؿق لػ  .وملع ذكلؽ فلق
يشل ّ
ودالؿلا مللا يشللقر إكللك
لؽ صللحة اكاللقراة ،ممرللوً ا لؾللك تعرضللفا كؾاحريللػ.
ً
اكؽااب اكؿؼوّ س بؼقكف« :راا ؿ» ،بؿا يقحل أكف يعاؼو أكف -اكؽااب -يـاؿلل إكلك
()4

جؿالة ديـقة مخاؾػة  .و حقـ يمرو ابـ رثقر لؾك أمؿقة اكاعاطل ملع اكؽالاب
اكؿؼوّ سّ ،إٓ أكف ٓ يعاربه كظريا جز ًءا مـ اكشريعة اكؽاابقة اإلاالمقة.

يؼر راكور ( )124 ،1993بلن تعؾقؼ ابـ رثقر بشللن «آبلـ اكقحقلو» رقكلف إالؿالقؾ ملق «حجلة قيلة
(ّ )1
تساـو إكك كؼو (مربر) كؾؽااب اكؿؼوّ س».
( )2كؾؿزيو حقل مسلكة ذبة آبـ اكب ِ ْؽر اقاق اكؽااب اكؿؼوّ س ،اكظر :ايرااقن (.)2111
( )3مؽذا يؼوّ م ابـ رثقر راءة قؾقكقجقة كؾؽااب اكؿؼوّ س ٓ تاعرض كاعؾقؼاتف وتؼاكقوه اكاػسقرية.
( )4ياضؿـ كؼو ابـ تقؿقة اإلشارة إكك ّ
أن اكؼران كؿ ياعرض كؾابويؾ ،ومذا مظفر مـ مظامر حػظ اهلل.

()48

إسامعيل كذبيح إبراهيم :ابن ثيمية ،وابن كثري ،والذبيح املقصود
ثرجامت
ولؾك اكرغؿ مـ تؼلويؿ ابلـ رثقلر لراءة بويؾلة كؾؽالاب اكؿؼلوّ سّ ،إٓ أكلف رلان
أن اكسلرد اكالقرايت لو أ ّثلر بشلؽ ٍؾ ٍ
لؾقف أن ياعاملؾ ملع حؼقؼلة ّ
ربقلر لؾلك اكاؼاكقلو
اإلاالمقة .يقضلة ابلـ رثقلر ّ
أن جؿاللة ملـ لؾؿلاء اكؿسلؾؿقـ واكالابعقـ وحالك
صرحقا ّ
حريصلا لؾلك
بلن اكذبقة ران إاحاق .وكؽـ ابـ رثقر رلان
ً
صحابة اكـبل ّ
إبللراز أن مللذا اكللرأي غقللر مقجللقد اكؽاللاب أو اكس لـّة .ويعاؼللو رللذكؽ أن مللذا
اكاػسقر غقر كلابع ملـ اكؿجاؿلع اكؿسلؾؿ ،بلؾ وّ ملف لؾؿلاء أملؾ اكؽالاب .مؽلذا،
يجب أن تجامؾ اكاػسقر اكؿميو إلاحاقٕ :ن اكؼران يم ّرو بقضقح أن اكذبقة
اكؿؼصقد ران إاؿالقؾ.
حجاف ،يساشفو ابـ رثقر بثالث ايات راكقة تثبت أكف مـ غقلر
ومـ أجؾ تعزيز ّ
ّ
اااول ابـ تقؿقلة
اكؿؿؽـ أن يؽقن إاحاق مق اكصبل اكؿؼصقد اكؼصة .ورؿا
مـ بؾ ،يقضة ابـ رثقر أن أية  112مـ اقرة اكصلا ات :ﱹﭿ ﮀ ﮁ

للر بؿقكلللو إالللحاق بعللو وا علللة اكاضلللحقة
ﮂ ﮃﱸ ،تعـللل أن إبلللرامقؿ ُبش َ
بناؿالقؾ .رؿا يساشفو رذكؽ بأية  53مـ اقرة اكحجر ،اكال تصػ إالحاق
أيضلا تشلقر
بلكف (غالم لؾقؿ) وكقس (غالم حؾلقؿ) رؿلا ايلات صلة اكاضلحقةً .
أيلللة  71ملللـ الللقرة ملللقد :ﱹﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ

ﰃﱸ إكللك أن إاللحاق اللققكو كللف يعؼللقب ،وكللـ يؽللقن مـطؼق لا أن يبش لر اهلل
إبرامقؿ بناحاق ويعؼقب ثؿ يطؾلب مـلف اكاضلحقة بنالحاق (اكظلر أللاله) .رؿلا
أيضا اكاؼؾقو اكؼالؾ باكعثقر لؾك رين اكؽلبش مع ّؾ َؼلقـ لؾلك اكؽعبلة
يـؼؾ ابـ رثقر ً
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()1

ّ
مساؼؾ) لؾلك أن
زمـ اكـبل واكصحابة  .ويؼقل ابـ رثقر إ ّن مذا اكخرب (دكقؾ
إاؿالقؾ مق اكذبقة اكؿؼصقدّ ،
وأن ً
جلقال بعلو جقلؾ
ريشا تقارثت لرين اكؽلبش ً
حاك بعثة اكـبل محؿو.
ومللع ذكللؽ ،وخال ً لا ٓبللـ تقؿقللة ،يؽل ّلرس ابللـ رثقللر مسللاحة أرللرب إلثبللات أن
وكظلرا ٕن
اكاؼاكقو اكؿم ّيوة إلاحاق غقلر مقثؼلة مثلؾ تؾلؽ اكؿميلوة إلالؿالقؾ.
ً
تخريجا كدحاديث ،كؿ يؽـ بنمؽلان ابلـ رثقلر أن ياجاملؾ
اكؽثقر مـ تػسقره ران
ً
ببساطة -اكاؼاكقو اكال تاعارض مع ارالف ،بؾ ران لؾقف أن يثبت أ ا غقلر مقثق لةأو مقضقلة .لؾك ابقؾ اكؿثال ،يػصؾ ابـ رثقلر اكؼلقل حلويث لـلو ابلـ أبلل
حللاتؿ مللـ طريللؼ أبللل مريللرة ،يؼللقلّ « :
إن اهلل تبللارك وتعللاكك خ ّقلرين بللقـ أن يغػللر
أللؿ
كـصػ أمال وبقـ أن يجقب شػالال ،اخرتت شػالال ،ورجقت أن تؽقن ّ
كاعجؾت قفلا دللقيت .إن اهلل تعلاكك
ٕمال ،وكقٓ اكذي ابؼـل إكقف اكعبو اكصاكة ّ
كؿا رج للـ إالحاق رلرب( )2اكلذبة قلؾ كلف :يلا إالحاقْ ،
الؾ ُتعلط ،لال :أملا
ّ
واكذي كػسل بقوه ٕتعجؾـفا بؾ كزغات اكشقطان ،اكؾفؿ مـ ملات ٓ يشلرك بلؽ
شق ًا اغػر كف وأدخؾف اكجـة» ( ايرااقن.)114 ،1989 ،
( )1يساشفو ابـ رثقر بلثر مخاؾػ لـ اكذي اااشفو بف ابـ تقؿقة مسلكة رين اكؽلبش ،مؿلا يشلقر إكلك أن
ابـ رثقر كؿ يؽـ يـؼؾ مباشرة مـ ألؿال ابـ تقؿقة.
اكلـص اكعربلل ً
بلوٓ ملـ رؾؿلة (رللب) اكالل ترجؿفلا
( )2يؼرتح اكؽاتب اكفامش رؾؿلة (رلرب) رؿلا
ّ
ايرااقن اكذي يـؼؾ لـف( .اكؿرتجؿ).
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يلـص لؾلك أن إالحاق ملق ذبلقة
يرى ابلـ رثقلر ملذا اكحلويث إشلؽاكقإ :كلف ّ
()1

يصة ملـ روايلة أخلرى ،وأن
إبرامقؿ  ،ويؼقل إكف حويث (غريب) ٓ يؿؽـ أن ّ
()2

أحو رواة اكحويث ضعقػ ٓ يؿؽـ آلاؿاد لؾقف  .ثؿ يضقػ ابـ رثقر إضلا ة
كؿلا لرج للـ
مؾػاة ،مػادما أن اكـصػ اكثاين مـ اكحويث مـ أول «إن اهلل تعاكك ّ
()3

إاللحاق» وحاللك ايللة اكحللويث تبللوو زيللادة مورجللة كؾـصللػ إول  .بعبللارة
لـص لؾللك االلؿ إاللحاق
أخلرى ٓ ،ي ّاسللؼ اكـصللػ اكثللاين مللـ اكحلويث -اكللذي يل ّ
رلضللحقة -مللع رللالم اكـبللل ،وكؽـللف إضللا ة مللـ جاكللب أحللو اكللرواة اكللذيـ رللاكقا
يحاوكقن شرح اكحويث .وٕن اكعبارتقـ ٓ تربطفؿا لال ة قيلة ،رلان لؾلك ابلـ
رثقر أن يؼوّ م مالحظاف مـا :لنن رلان اكحلويث ُروي بشلؽؾ صلحقة (محػلقظ)،
ثؿة تحري ًػا كحؼ بفٕ :ن «اكؿـااؽ واكذبالة إكؿا محؾفلا بؿـلك
يعاؼو ابـ رثقر أن ّ
مـ أرض مؽة حقث ران إاؿالقؾ ٓ إاحاق :نكلف إكؿلا رلان بلالد رـعلان ملـ
أرض اكشام».
رلامال إلللادة صلقاغة تؼاكقلو
ً
صلال
ً
و ابقؾ دللؿ حجالف ،يؽلرس ابلـ رثقلر
اكطربي اكؿميوة إلاحاق ،ورذا اكاؼاكقو اكؿميوة إلاؿالقؾ .يبوأ ابلـ رثقلر بـؼلؾ

( )1ومؽذا يـخرط ابـ رثقر (كؼو اكؿاـ) .كؾؿزيو حقل كؼو اكؿاـ ،اكظر :براون (.)2118
وصػ محررو طبعة أوٓد اكشقخ اكحويث باكضعقػ.
(َ )2
( )3كؾؿزيو حقل مصطؾة اكؿورج ،اكظر :ابـ رثقر (.)224 :1 ،1996
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اكروايات اكؿميوة إلاحاق لـ اكطربي ،مـ بقـفلا اكروايلة اكالل يؼلقل قفلا اكـبلل
يقاللػ كؾؿؾِ لؽ« :مللؾ ترغللب أن تلرللؾ معللل وأكللا واهللِ يقاللػ بللـ يعؼللقب،
كبللل اهلل ،ابللـ إاللحاق ،ذبللقة اهلل ،ابللـ إبللرامقؿ ،خؾقللؾ اهلل؟»ُ .يؼل ّلر ابللـ رثقللر بلللن
يصلة إكلك ربلار اكصلحابة
اكاؼاكقو اكؿميوة إلاحاق كفا ملـ االالؾ اإلالـاد ملا
ّ
إوالللؾ واكعؾؿللاء اكؼللراكققـ مثللؾ لبللو اهلل بللـ مسللعقد ،ويسللرد الؿللة مللـ أوالللؾ
أيضا مق
اكؿػسريـ اكذيـ اكقا بناحاق :مثؾ لؽرمة واكسوي .رؿا يؼقل إن مذا ً
ما ذمب إكقف ابـ جرير اكطربي.
ومع ذكؽ يق ّاػ ابـ رثقر اكروايات اكؿقاكقة إلاحاق كولؿ حجاف بلن اكلرأي
إصللؾل -ومللق اكؼللقل بناللؿالقؾ -للو تللؿ تحريػللف مللـ ِبللؾ معاـؼللل اإلاللالم
اكؿاؼومقـ مـ أمؾ اكؽااب .ولؾك وجف اكاحويو ،يؾؼل اك ّؾقم لؾك رعب إحبلار
()1

(ت . )53–652 / 32 .رؿا يـؼؾ ايرااقن (:)116 ،1989
«ومذه إ قال -واهلل ألؾؿ -ر ّؾفا ملخقذة لـ رعب إحبلار ،نكلف كؿلا أالؾؿ
لويؿا ربؿلا االاؿع كلف لؿلر ﭬ
اكووكة اك ُع َؿرية جعؾ يحوث ﭬ لـ رابف
ً
اكـاس اااؿاع ما لـوه ،وكؼؾقا ما لـوه لـف غ ّثفا وثؿقـفلا ،وكلقس إكلك
رتخص ُ
مذه إمة -واهلل ألؾؿ -حاجة إكك حرل واحو مؿا لـوه».

( )1كؾؿزيو حقل رعب إحبار اكاؼؾقو اإلاالمل ،اكظر.Twakkal (2007( :
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ثرجامت
مـ وجفة كظر ابـ رثقلرّ ،
بلث رعلب إحبلار روايلات (أملؾ اكؽالاب) اكؿجاؿلع
()1

اإلاالمل اكـاشو  .ومع ذكؽ ،مع تبؾقر لؾؿ اكحويث كؿ يعو اكؿجاؿع بحاجلة إكلك
مصادر راابقة ،وٓ يـبغل إدراجفا لـو تػسقر اكؼران .تاػؼ اراء ابـ رثقر اكقاردة مـا مع
أ قاكف إخرى رعب إحبار .طقال راابف اكاػسقر ،يـا ض ابـ رثقلر روايلات رعلب
إحبار مساشفوً ا ببعض ما كؼؾف وماشؽ ًؽا حقال بعضفا أخر .لؾك ابقؾ اكؿثلال،
تػسقره كمية  84مـ اقرة اكؽفػ ،أثار ابـ رثقر اكروايات اكقاردة لـ رعلب إحبلار
()2

شلن ذي اكؼركقـ ،مـ أكف ران بنمؽاكف اكصعقد إكك اكسلؿاء  .يؼلقل ابلـ رثقلر إن ذا
اكؼركقـ ران مجرد رجؾ وكقس كبقا أو مالرًا ،وأيلة تعـلل أن اهلل يسلر كلف أالباب فلر
ومزيؿللة لللووه .ويقضللة ابللـ رثقللر ّ
أن رعللب إحبللار رللان يللليت للذه اكروايللات مللـ
()3

صللحقػاف  ،وكؽللـ اكشلللن صللحقػاف أ للا مللـ اإلاللرالقؾقات «اكاللل غاكبفللا مبللول
مصحػ محرل ،وٓ حاجة كـا بف مع خرب اهلل وراقكف» .ويخااؿ ابـ رثقلر شلرحف بللن
شر مالؾ و ساد ربقر تػسقر اكؼران.
اإلارالقؾقات تسببت
ّ

()1

اكبواية واكـفاية ،يضقػ ابـ رثقر ( 2119أ )198 ،أن اكعويو مـ أثار اكؿميوة إلالحاق ب ّثفلا رعلب إحبلار

أو مل مـ راب أمؾ اكؽااب ،وكؽـ «ٓ يقجو خرب واحو لـ اكـبل اكؿعصقم

مذا اكصود » .وبعو اكالمؾ اكـؼوي،

يعاؼو ابـ رثقر أن اكؼران واضة رقن اكذبقة اكؿؼصقد مل إاؿالقؾ .رؿلا يشلقر تقتلقكل )174 ،2112( Tottoli
إكك كؼو ابـ رثقر كؽعب إحبار.
( )2كؾؿزيو مـ اكـؼاش حقل ذي اكؼركقـ ،اكظر.John Renard, art. “Alexander.” In EQ2 :

( )3راكللت اكصللحػ «تسللاخوم كاللوويـ معظللؿ اكـصللقص اكويـقللة واكاشللريعقة واكااريخقللة خللالل اكػللرتات مللا بللؾ
اإلاالمقة ،واإلاالمقة اكؿبؽرة».)Beatrice Gruendler, art. “Sheets.” In EQ2( .
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ثرجامت
رعب إحبار ،يـاؼؾ ابـ رثقر إكك ااافوال إحاديلث اكالل تشلقر إكلك
بعو اكاؼاده َ
أن إاللحاق مللق اكذبقحللة اكؿؼصللقدة .بصللػاف ُمحللو ًثا ،يعطللل ابللـ رثقللر كؾحللويث وز ًكللا
يلـص لؾلك أن إالحاق
أي تؼؾقو اخر ،ووجقد حويث صلحقة ّ
إبساقؿقكقجقا أرثر مـ ّ
مق اكذبقة اكؿؼصقد مـ شلكف أن يضعػ حجاف .يعؾلؼ ابلـ رثقلر لؾلك اكحلويث إول
اكؿروي لـ اكعباس بـ لبو اكؿطؾب (واكو ابـ لبلاس) واكلذي يؼلقل قلف إن إالحاق
مللق اكللذبقة ،بؼقكللف :إن إاللـاده راو َيلقـ ضللعق َػقـ :أحللومؿا مللرتوك ،وأخللر مـؽللر
وكؼال لـ ابـ أبل حاتؿ ،يقضة ابلـ رثقلر أن مـلاك أالاكقو أخلرى كحلويث
اكحويثً .
اكعبللاس وكؽـفللا غقللر مر قلللة إكللك اكـبللل .باكـسللبة إكللك ابللـ رثقللر ،ل ّ
لنن مللذه إاللاكقو
اكؿـسقبة إكك اكعباس مل إرثر صحة.
ثللؿ يـاؼللؾ ابللـ رثقللر إكللك اللرد أثللار اكؿميللوة إلاللؿالقؾ مللـ أجل ِؾ أن يبللقـ طالػللة
اكؿػسريـ اكذيـ رأوا إاؿالقؾ اكذبقة اكؿؼصقد .لؾك وجف اكخصقص ،يؼلقل ابلـ
أجل ّؾ مػسلري اكؼلران،
رثقر إن اكرأي إرثر مقثق قة يرجع ٓبـ لباس ،اكذي ُيعوّ مـ َ
ثؿلة بعلض اكروايلات
واكذي أيو اكرأي اكؼالؾ باكذبقة إالؿالقؾ .يعلرتل ابلـ رثقلر أن ّ
()1

أيضا ،مثؾ تؾؽ اكلقاردة مسلـو ابلـ حـبلؾ .
اكؿميوة إلاحاق مـسقبة ٓبـ لباس ً
وكؼال لـ اكطربي ،يثبت ابـ رثقر أن مذا إثر اكؿميو إلاحاق اكؿـسقب ٓبـ لباس
ً
مق ضؿـ اثار ؾقؾة مذا اكشلن مؼاركة بؽثلرة أثلار اكؿميلوة إلالؿالقؾ واكؿـسلقبة
أج ِؾ تقضقة وجفة كظره ،يساشلفو ابلـ رثقلر بخلربٍ للـ
إكك اكعاكؿ اكؼراين ً
أيضا .ومـ ْ
()1

L. Veccia Vaglieri, art. “ʿAbd Allāh b. al-ʿAbbās.” In Encyclopaedia of Islam (Brill

Online 2012).
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ابـ لباس ذ َرره اكطربي ،يؼقل« :اكؿػوى إاؿالقؾ ڠ وزلؿت اكقفقد أكف إاحاق،
ورذبت اكقفقد» .ومـ بقـ جؿقع إخبار اكؿـسقبة ٓبـ لباس ،يساشفو ابـ رثقر ذا
حر لقا اكؼلقل إصلؾل اكلوالؿ
اكؼقلٕ :كف يولؿ مؼقكاف اكؿاؿثؾة أن جؿالة اكقفقد ّ
إلاؿالقؾ.
واكحجة اكؿػضؾة كوى ابـ رثقر ملل حجلة محؿلو بلـ رعلب اكؼرالل (ت-118 .
 )38–736 / 21اكقاردة اكطربي .رغقلره ،يلرى اكؼرالل أن أيلة  112ملـ القرة
اكصللا ات :ﱹﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﱸ ،تبللوأ معـً لك جويللوً ا اكسللقرة ،وأن
اهلل
إاحاق كؿ يؽـ (اكغالم) اكؿذرقر اكؼصة .و أيلة  71ملـ القرة ملقد ،وللو ُ
إبرامقؿ بلن إاحاق اقـجب ذرية ،وباكااكل كؿ يؽـ مؿؽـًا أن ُيضحل بف .ثلؿ يساشلفو
َ
اكؼرال برواية ريلوة تؼلقل إن اكخؾقػلة لؿلر بلـ لبلو اكعزيلز (ت )721/111 .رلان
مفاؿا بؿعر ة مامقة اكذبقة مـ أبـاء إبرامقؿ ،لراؾ إكك رجلؾ رلان ملـ أحبلار اكقفلقد
لؿر بلـ لبلو
لؾؿا بإمر ،ولـوما الل ُ
لاؾؿ وحسـ إاالمف ،وا ّـ اكخؾقػ ُة أن لـوه ً
أن اكلذبقة رلان إالؿالقؾ .وأوضلة اكرجلؾ ّ
اكعاكؿ أجاب ّ
أن اكقفلقد تعلرل أكلف
اكعزيز
َ
إاؿالقؾ ،وكؽـ إاحاق مق أبقمؿ ،وأ ؿ يحسوون اكعرب لؾك ملا رلان ملـ أملر اهلل
()1

تعزز زلؿف
أبقفؿ إاؿالقؾ  .يساشفو ابـ رثقر مرة أخرى ذه اكؼصة رامؾ ًة ٕ :ا ّ
()2

تجاه اكقفقد اكذيـ الاـؼقا اإلاالم .

رامال.
( )1ترجؿ ايرااقن ( )119 ،1989مذا إثر ً
( )2يؼقل ابـ رثقر إن حجة اكؼرال مل إصة،
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ثرجامت
بعو اااشفاده بطالػة مـ أ قال اكصحابة واكخؾػاء واكعؾؿاء اكبلارزيـ اكؿميلوة
إلاللؿالقؾ ،يخاللاؿ ابللـ رثقللر تعؾقؼللف مللـ خللالل مـا شللة مق للػ اكطللربي اكؿميللو
إلاحاقّ .
يؾخص ابـ رثقر حجة اكطربي (اكظر ألاله) ،وكؽـف يخ ُؾص إكك اكؼقل
بلن «ما ذمب إكقف اكطلربي كلقس بؿلذمب ،وٓ ٓزم ،بلؾ ملق بعقلو جلوا» .ولؾلك
اكرغؿ مـ كظرة ابـ رثقر اإليجابقة لؿق ًما إكك اكطربيّ ،إٓ أكف ران مخط ًا تؾلؽ
اكؿسلكة ،وران إاؿالقؾ مق اكذبقة اكؿؼصقد.
حجة ابـ تقؿقة مـ خالل إللادة تػسلقر اكؽالاب
ً
وإجماال :يعاؿو ابـ رثقر لؾك ّ
كؾـص اكؼراين ،مساشفوً ا بأثلار اكالل تشلقر
اكؿؼوّ س ،مع تؼويؿ راءة قؾقكقجقة ّ
إكللك أن حادثللة اكاضللحقة و عللت مؽللة .رالمؿللا ياؿسللؽ بللاكرأي اكالمللقيت
اكاؼؾقووي ،واكذي يعطل إوكقية كؾؼلران واكسلـّة و لقل اكسلؾػ .ولؾلك اكلرغؿ
وخارجلا للـ اكشلريعة
مـ اشابارفؿا مع اكؽااب اكؿؼوّ سّ ،إٓ أ ؿا يروكف محر ً ا
ً
اإلاالمقة .ومؿا يعرت ان رذكؽ بلن بعض اكؿػسريـ إواللؾ أرلووا أن إالحاق
مق اكذبقة اكؿؼصقد ،كؽـفؿا يمروان لؾك أن اراءمؿ كقست مقثق ة رؿا مل أدكلة
اكؼران واكسـّة.
مفؿلة بلقـ
ولؾك اكرغؿ مـ أوجف اكاشابف قؿا بقـفؿلاّ ،إٓ أن مـلاك اخاال لات ّ
ابـ رثقلر وابلـ تقؿقلة ملـ حقلث اكالويلؾ اكؼلراين :عؾلك اكلرغؿ ملـ أن ابلـ تقؿقلة
يشابؽ مع اكؽااب اكؿؼلوّ سّ ،إٓ أن ِ
اكحجلاج اكػقؾقكلقجل يغؾلب لؾقلف إكلك حلوّ
ربقر مساـوً ا إكك إحاديث كولؿ ارالف .لؾلك اكـؼلقض ملـ ذكلؽ ،يؼلوّ م ابلـ رثقلر
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إسامعيل كذبيح إبراهيم :ابن ثيمية ،وابن كثري ،والذبيح املقصود
ثرجامت
اردية تاريخقة أررب ،مػادما أن اكؼقل إصلؾل اكؼاللؾ بللن إالؿالقؾ ملق اكلذبقة
اكؿؼصقد و تؿ تحريػف ملـ خلالل االاجالب اكروايلات اكؽاابقلة إكلك اكؿجاؿلع
اكؿسللؾؿ اكـاشللو .ويللزلؿ ابللـ رثقللر أن رجل ً
لآ مثللؾ رعللب إحبللار للومقا رضللقة
إاحاق إكك اكؿجاؿع ،لؾك اكلرغؿ ملـ أن اكاؼاكقلو إخلرى تشلقر إكلك أن بعلض
ماؼومل اكقفقد ما زاكقا يعاؼوون أكف إاؿالقؾ .يبـل ابـ رثقر حجالف لؾلك أالاس
تؼقلقؿ د قلؼ كاػسلقر اكطلربي ،مجل ً
لادٓ أن تؼاكقلو اكطلربي تلولؿ اكقا لع ادلللاءه
اكؿميو إلاؿالقؾ! ٓ يـؼؾ ابـ رثقر -ببساطة -لـ اكطربي ،كؽـلف يح ّؾلؾ تؼاكقلوه
()1

بشؽ ٍؾ كؼوي  .ويجو ابـ رثقر ّ
أن اكاؼاكقو اكؿميلوة إلالؿالقؾ اكؿرويلة للـ ابلـ
لباس أرثر مـ اكاؼاكقو اكؿميوة إلاحاق ،وأن تؼاكقو إاحاق اكؿـسقبة إكك اكـبلل
إشؽاك ّقة .ياعاطك ابـ رثقر مع ّ
يـص لؾك أن إاحاق ران ملق اكذبقحلة
رؾ حويث ّ
اكؿؼصقدة ،ويحاج بلكف ٓ يؿؽـ ثبقتف بروايات أخلرى ،أو أكلف محلرل ،أو أن بلف
روا ًة ضللعا ً ا .و اكـفايللة ،يعاؼللو ابللـ رثقللر ّ
أن حجللة اكطللربي غقللر مؼـعللة ،وأن
اكوٓلؾ اكصحقحة تشقر إكك إاؿالقؾ.
ّ
إن أرثر ما يساقجب اكـظر تحؾقؾ ابلـ رثقلر ملق تلرقلوه لؾلك اكعفلو بلقـ اهلل
واكؿسؾؿقـ اكعلرب ،اكلذي يعؽلس صلقغة اكعفلو اكقفلقدي .ؽلرة اكعفلو بلقـ اهلل

( )1يجادل راكور ( )1993أن ابـ رثقر ٓ يؼوّ م اكؿادة اكاػسقرية ويـا شفا رامؾة

اقا فا .و حقـ أن

مذا اكؼقل صحقة بعض اكحآت ،إٓ أن ابـ رثقر حريص لؾك بسط اكـؼاش اكؿادة اكحويثقة.
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واكعرب تغقب إكك حوٍّ ٍ
ربقر تػسقر اكطربي ،ومل ضؿـقة ؼط كوى ابلـ تقؿقلة.
()1

طقر ابـ رثقر مذه اكسردية رقكلف لربقلا يؿؽلـ أن يرجلع كسلبف إكلك اكـبلل .
ربؿا ّ
باإلضللا ة إكللك ذكللؽ ،لللاش ابللـ رثقللر داخللؾ مجاؿللع دمشللؼ ذي اكاـللقع اكللويـل،
وربؿا راكت تػالالتلف ملع اكقفلقد واكؿسلقحققـ لو أثلرت لؾقلف تطلقير الردية
()2

لربقة إاالمقة مضادة .

( )1كؾؿزيو حقل حقاة ابـ رثقر ،اكظر :مقرزا.2112 ،

()2

كالطالع لؾك مثال مثقر كالماؿام لـ آدلاء اكػارال بلن إاحاق مق أبقمؿ ،اكظرSavant :

).(2006
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خامتت:
كجة رؾ مـ ابـ تقؿقة وابـ رثقر آكاؼال باكاؼؾقو اكاػسقري اإلالالمل ملـ
ؽرة أن إاحاق مق اكذبقة اكؿؼصقد إكك اكؼقل بلن إاؿالقؾ ران مق اكؿؼصقد.
وبؿللا أن اكسللؾػ كللؿ ُي ْج ِؿعللقا لؾللك مامقللة اكللذبقة ،اكطؾللؼ ابللـ تقؿقللة وابللـ رثقللر
كػحص اكؿصادر اكؽاابقة واااؽشال اكحجج اكؾغقية .ومع ذكؽّ ،
نن ابـ تقؿقلة
وابللـ رثقللر يطرحللان حجافؿللا بطللرق مخاؾػللة ،مسللاـوَ يـ حجاجفؿللا لؾللك
تؼؾقوويات مخاؾػلة .وبصلػاف (لؼالكقلا حر قلا) ،يعاؿلو ابلـ تقؿقلة حجلة اكؿػسلر
اكعؼللالين اكؿعازكللل (اكزمخشللري) بلللن إاللحاق ُوكللو بعللو حادثللة اكاضللحقة ،وأن
اكصللػات اكؼراكقللة اكؿسللاخومة وصللػ (اكغللالم) تشللقر إكللك إاللؿالقؾ .ي ّاسللؼ
تقاقػ ابـ تقؿقلة كؾزمخشلري ملع ألؿاكلف إخلرى ،حقلث يلوحض اكعؼالكقلقـ
وكؽـللف ُيلل ِ
أيضللا يشللقر الاؿللاد ابللـ تقؿقللة لؾللك
أيضللا رااباتللفً .
ورج أ ؽللارمؿ ً
ّ
واضلحا
اكخط اكػاصلؾ بلقـ (اكاؼؾقوويلة) و(اكعؼالكقلة) كلقس
اكزمخشري إكك أن
ً
دالؿا .اكؿؼابؾ ،يؼقم اكؿمرخ ابلـ رثقلر باؼقلقؿ اكاؼاكقلو اكلقاردة كلوى اكطلربي،
ً
مجل ً
لادٓ بلللن اكؼللقل إصللؾل اكللوالؿ إلاللؿالقؾ تللؿ تحريػللف مللـ ِبللؾ معاـؼللل
اإلالالم إوالللؾ مللـ أمللؾ اكؽاللاب ،اكللذيـ كؼؾللقا اكؿللقاد اكؽاابقللة إكللك اكؿجاؿللع
اإلاالمل ٓ .يـا ش ابـ رثقر َط ْرح اكزمخشري ،بؾ يقاػ اكطلربي كبـلاء الردية
تميللو إلاللؿالقؾ .تؼقللقؿ ابللـ رثقللر ٓ ،يؿؽللـ آتؽللاء لؾللك اكاؼاكقللو اكؿميللوة
إلاحاق ،بؾ تشقر جؿقع اكاؼاكقو إرثر أصاكة إكك إاؿالقؾ.

()59

إسامعيل كذبيح إبراهيم :ابن ثيمية ،وابن كثري ،والذبيح املقصود
ثرجامت
اكعصقر اكحويثة ،أ ّث َرت غ َؾب ُة اكـؿقذج اكاػسقري ٓبـ تقؿقلة وشلفر ُة تػسلقر
ابللـ رثقللر لؾللك اكعؼقللوة اإلاللالمقة اكؿعاصللرة اكاللل حا ظللت لؾللك اكؼللقل بلللن
()1

إاؿالقؾ مق اكذبقة اكؿؼصقد  .وتعاؿو إطروحات اكؿخاؾػة اكال توا ع للـ
()2

ربقرا لؾلك راابلات ملمٓء اكعؾؿلاء  .رؿلا تؼبلؾ إرثقذرسلقة
إاؿالقؾ الاؿا ًدا ً
اإلالالمقة اكحويثللة اكالرقللوات اكالمقتقللة اكؽامـللة وراء اكؼللقل بلللن إاللؿالقؾ مللق
اكذبقة اكؿؼصقدة كؾالرقلو لؾلك سلاد وتحريلػ أدبقلات اكؽالاب اكؿؼلوّ س .كؼلو
أصبحت اكاؼؾقوويات اكحويثة أرثر تحػ ًظا ،باإلضا ة إكك قام اكاػاالقر باالابعاد
اكؿقاد اكؽاابقة تؿا ًما .وبقـؿا ام ّ
رلؾ ملـ ابلـ تقؿقلة وابلـ رثقلر باحؾقلؾ اكؿصلادر

( )1رؿا يؼقل راكاـر (« ،)124 ،1999

و ت مبؽر ،رأى معظؿ اكعؾؿاء أن إاحاق ران اكذبقة

اكؿؼصقد ،وكؽـ مع مرور اكق ت ،أصبة اكؽثقر يعاؼو أكف إاؿالقؾ ،ومذا مق اكرأي اكسالو

اإلاالم

اكاحقل مـ إاحاق إكك إاؿالقؾ حوي ًثا إكك حوّ ما ،مع افقر تػسقر ابـ رثقر».
اكققم .ويؿؽـ أن يؽقن
ّ
ورؿا أوضة بقاساين (« ،)62 ،2117لؾك اكرغؿ مـ حؼقؼة أكف اكعام  1933أ ادت تؼارير قسرتمارك أن
اكؽثقر مـ اكؿسؾؿقـ اكؿغاربة ما زاكقا يعاؼوون أن اكذبقة مق إاحاق ،وبعو حقاكل ااقـ لا ًما ،و اكعام
 ،1989ذررت رقمبس شقؾقـغ أكف ٓ يقجو مسؾؿ مغربل أجرت معف مؼابؾة يعاؼو

إاحاق بقصػف

أيضا أن كظرية ابـ تقؿقة وابـ رثقر اكؿاعؾؼة بإدب اكاقرايت
اكذبقحة» .رؿا يقضة تقتقكل (ً )175 ،2112
أصبحت مفقؿـة ؼط اكعصر اكحويث « :اكؼرن اكعشريـ ؼط ،أصبحت كظريات ابـ تقؿقة وابـ رثقر
اكاشارا كؿ يسبؼ كفا أن شفوتف مـ بؾ».
شالعة وتؿ الاؿادما وشفوت
ً
( )2اكظر لؾك ابقؾ اكؿثال :اكػرامل ( ،)1999واؾقؿاين ( ،)2116واكزغبل ( ،)2111حقث يؿؽـ
اكؼقل بلن ابـ تقؿقة وابـ رثقر و وضعا أاس اكـؼو اإلاالمل اكحويث كؾؽااب اكؿؼوّ س.
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اكاقراتقة ،نن اكؽثقر مـ اكاػااقر اكؿعاصرة تسلابعو اكؿلادة اكؽاابقلة تؿا ًملا ،وملل
()1

كؼطة تساولل مزيوً ا مـ آماؿام .
♣♣♣

اكؿفؿة حقل آااخوام اكحويث كؾؽااب اكؿؼوّ س مـ ِ َبؾ
( )1أثار تقتقكل بعض اكؿالحظات إوكقة
ّ
اكاحقل مـ آرتباط
اكؿسؾؿقـ (تقتقكل ،)195-181 ،2112 ،رذكؽ تشقر مارقكقػ ( )1998كفذا
ّ
بآارالقؾقات اكعصقر اكقاطك ،كؾاشؽقؽ اكحويث مذه إدبقات.
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