


 

 
  

مة هي للكّتاب، وال تعّبر  املعلومات وآلاراء املقدَّ

 بالضرورة عن رأي املوقع أو أسرة مركز تفسير



 

 

 بني التاريخ والتفسري؛ مالحظات عىل اإلسرتاتيجيات املنهجية للطربي

 ترجامت

(2) 

 :نبذة تعريفية مباريانا كالر

فقيقيرة احثة بكلية الدراسات الشرقيية ااأ، بMarianna Klarماريانا كالر 

يف الدراسرات الشرقيية مرل كليرة بي ر ا   هجامعة لنرد،، حالرلة ىلرل الردك  را

 بجامعة أكسف رد.

مه  ة بالدراسة اأدبية للققآ، اال فاسيق ال قليدية، شاركت يف تحقيرق ىردد 

مل الك ب يف هذا السياق، ك ا لردر لهرا ك راو حر ص يألرب اأنيفيراس يف تفسريق 

 الثعليفي.

Interpreting al-Thaʿlabī’s Tales of the Prophets: Temptation, 

Responsibility and Loss , 2009 

 (.تفسيق يألب اأنيفياس للثعليفي، الف نة اال سؤالية االخسارة) 

  



 

 

 بني التاريخ والتفسري؛ مالحظات عىل اإلسرتاتيجيات املنهجية للطربي

 ترجامت

(3) 

مقدمة
(1)

: 

ر حد أهم  الط ي أ د  ع  ي   قيل يف ال قليرد اسسرالمي،  ، لرم يكرل أه هرم ال فس 

تفسريقه  خيل ض ل هرذا ال قليرد، ايعرد  ىلل اسطالق، اه  كذلك مل أهم ال ؤر  

اتاريخر  مررل أهرم الك ررب ضر ل ترراريو العلر   اال عررارب اسسرالمية، ابسرريفب 

 أل  يف حق ص معقفية ش ل اك ن  مل ى رد هرذه العلر  م س ىي   الكيفيقة اتخأل  

ال ساؤص ح ص العاليات ال نهجيرة الدييقرة بريل مخ لرف الفنر ،  سيها، فإ،  امؤس  

 ح ص الحرداد ال ألرنيفية للفنر ، اسسرالمية يف ى ق  تساؤًل  ال ي لنف فيها يعد  

 ال قليدية.

الفنر ، اسسرالمية  بالحداد الن ىية ال ي تخرب   كيفيق   ال اريانا كالر اه  ا   

راال ،ال اريو :مثل ؛ىةال  ن    ري   فسيق، ايألب اأنيفياس، االس  ة ق، االطيفيعرة الخال 

ألرات م ل مل م  ، هذه الفن ،، االعاليات ال ري تحكرم حقكرة ال خأل   ليفناس كل  

ة االسررلطة لل ألررادر االطقاآررا اآليررات ، امسرراحات الحجي رراداخلهرر العل يررة

 .اال  ظيف داخل نسيجه

                                                   

الرتج ة، مسؤال  يسم الرتج ات ب  يع  يا  بك ابة ال قدمة اكذا ال عقيف باأىال  ال اردة يف نب   (1)

ايد كانت ح اشي ، (يسم الرتج اتر)بأ، نألألنا بعدها ب كالر تفسيق، ايد ميزنا ح اشينا ىل ح اشي

 يف ت يفع مقاد ال ؤلفة. ئتيسيًقا ىلل القار ها داخل النب  كالر يف هناية الدراسة، لكننا آثقنا تض ين



 

 

 بني التاريخ والتفسري؛ مالحظات عىل اإلسرتاتيجيات املنهجية للطربي

 ترجامت

(4) 

ال ري يشرهدها  بحث تلك الخ الفات ال نهجية يف هذه ال رية تحااص كالر

، فهرري ت افرا هيررث ارا ن رراص ىلررل ال شرراب  (اال رراريو ،ال فسرريق)ك رابي الطرر ي 

 أهنا تق  أ، ث ة اخ الفرات منهجيرة ياآ رة ىلرل اخر الب الكيفيق بيل الك ابيل،  ل  

مل هذه الفن ،، اأ، هذه الخ الفات تح را  سلقراس  فل   دات الن ىية لكل  ال حد  

  ب ىلل الحداد الن ىية بيل فني ال فسيق اال اريو.النظق ىليها ابل رهتا لل ي

هرذا تقر   كرالر ب خألريب ى لهرا ىلرل يألرة آد  االنرزاص مرل  امل أجرل  

ىرل دار الكشرف الجنة اال  بة ما بريل ك راو ال راريو اك راو ال فسريق، محاالرة 

يف تشكيل الخطر ات ال نهجيرة اطقاآرا  فل   ة لكل  اأهداب اال حددات الخال  

 ل ألادر أثناس بناس م  ، هذه الك ب.ال عامل مع ا

لفرررل  يف اك شررراب اليفنررراس الخرررا    مثرررل هرررذه اأاراق شرررديدة اأه يرررة  ،  

دات الن ىية ال ي تفألل  ىرل ييرقه مرل فنر ، ال قليرد ال فسيق، اال المح اال حد  

ا حرريل ينطلررا اشرر مالها مررل أحررد اأى رردة ال قكزيررة لهررذا اسسررالمي، خأل ًلرر

 الحقل.

  



 

 

 بني التاريخ والتفسري؛ مالحظات عىل اإلسرتاتيجيات املنهجية للطربي

 ترجامت

(5) 

الدراسة
(1()2)

 

رل أثرق  يسعل اليفحث الذي بيل أيدينا لإلسرها  يف ال لر ص  لرل فهرم مفأل 

ر نها مح رد برل جقيرق ب يف ال رادة ال ري ضر   مفاهيم الن ع اأدبي احقل ال خأل 

  يف ال فسرريق اال رراريوي ررف  ( يف مؤل  313/323)ت: الطرر ي 
()

. اي نررااص القسررم 

339-234/339اأاص تاريو الط ي الذي ظهق لل ج د سنة 
(3)

ض ايد تعرق  ، 

                                                   

 Between History and Tafsīr: Notes on al-Ṭabarī’s:ة هي ل ادة هذه الرتج (1)

Methodological Strategies ،اال نش رة ىلل: Journal of Qur’anic Studies,   11ال جلد ،

 .2319، يف ي ني  2العدد 

يسرم الدراسرات اسسرالمية ، ل ادة: حسا  لر ي، مردرب بكليرة اللمرات االرتج رةيا  برتج ة هذه ا (2)

باللمة اسنجليزيرة، بجامعرة اأ هرق، شرار  يف تقج رة ىردد مرل الك رب الدينيرة، ايرا  برتج رة ىردد مرل 

 لكرتانية. اليفح ث، ك ا أ، ل  العديد مل الرتج ات ال نش رة ىلل بعض ال  ايع اس

()   مررل ت رسرر ل هررايليل، أالقيكررا مارتينسرر ،، ديفرريل سرر ي ارت  كقي اام نررال لكررل  ق ىررل شررأ، أىيف رر أاد

رد   ؛ ي مجلة الدراسات الققآنيةامحك   ليرة مت نسرخة أا  ل ا أبداه مل تعليقات ىلل هرذا اليفحرث. ايرد ي 

 (،معالجة أنيفياس ما ييفل اسسال  يف الدراسرات ال فسريقية اال اريخيرة) :مل اليفحث يف نداة نقاشية بعن ا،

ب ال ي شاركت  يف تنظي ها مرع ميخاآيرل بقيجيرل يف ال رؤت ق الردالي لج عيرة دراسرات الك راو ال قرد  

(SBLبكلية كينجز )-   2311لند،، يف الخامس مل ي لي . 

اينقل هنا ىل ياي ت،  رشاد ، Rosenthal, The History of al-Ṭabarī. Vol. I, p. 133انظق:  (3)

جم اأدباس(. ل زيد مل ال عل مات ح ص تاريو الط ي بلمات ييق اأريب  لل معقفة اأديب )مع

 تية:العقبية، انظق اأى اص اآل

Gilliot, ‘Récit, mythe et histoire chez Tabari’; El-Hibri, Parable and Politics in 

Early Islamic History; Leder, ‘The Literary Use of the Khabar’; Khalil, ‘A 
= 



 

 

 بني التاريخ والتفسري؛ مالحظات عىل اإلسرتاتيجيات املنهجية للطربي

 ترجامت

(9) 

مرل  في  لألحداث ال اريخية منذ بدايرة الخلرا ح رل اليفعثرة ال ح ديرة، اأكثرق فير 

 مشر  اًل الرذا جراس تراريو الطر ي  ؛اأخيفار ال ي تناالرت ملر   فرارب االعرقو

ىلل مادة ضخ ة مل اسسقاآيليات ىالاة ىلل ج انب أخق  مل تاريو الك راو 

  يف تفسريق القرقآ، الرذي ن شرق )يف لر رة ب. اهي مادة شيفيهة ب ا سار ىليرال قد  

محاضرررقات ىامرررة( ييفرررل ىشرررقيل سرررنة تققييًفرررا مرررل تررراريو الطررر ي يف سرررنة 

اما بعدها 293/113-114
(1)

. ايرد ارد ككرق العديرد مرل ال قاحرل ال اريخيرة 

 اأالل يف ال فسيق ايف اأجزاس اأالل مل تاريو الط ي.

                                                   
= 

Closer Look at al-Ṭabarī’s Accounts of the Khaybar Spoils’; Kheskh, ‘How to 

Frame History’; Martensson, Tabari and ‘Discourse and Historical Analysis’; 

Osman, ‘Oral vs. Written Transmission’; Rosenthal, ‘General Introduction’ in 

The History of al-Ṭabarī. Vol. I, pp. 5–147; Shoshan, Poetics of Islamic 

Historiography. 

)نقاًل ىل  رشاد  Rosenthal, The History of al-Ṭabarī. Vol. I, pp. 106 and 107انظق:  (1)

 تية:اأريب(. ل زيد مل الدراسات ح ص تفسيق الط ي بلمات ييق العقبية انظق اأى اص اآل

Berg, ‘Ṭabarī’s exegesis of the Qur’anic Term al-Kitāb’; Calder, ‘Tafsīr from 

Ṭabarī to Ibn Kathīr’; Cooper, The Commentary on the Qur’an by al-Ṭabarī; 

Gilliot, ‘Mythe, récit, histoire du salut’, ‘Éxège et sémantique institutionnelle 

dans le commentaire de Tabari’, and Exégèse, langue et théologie; Heath, 

‘Creative Hermeneutics’; Mårtensson, Tabari and ‘“The Persuasive Proof”’; 

Mahmoud, ‘The Creation Story in “Sūrat al-Baqara”’; McAuliffe, ‘Qur’anic 

Hermeneutics’; Pregill, ‘Isrāʾīliyyāt, Myth and Pseudepigraphy’. 



 

 

 بني التاريخ والتفسري؛ مالحظات عىل اإلسرتاتيجيات املنهجية للطربي

 ترجامت

(9) 

يلاهنا  العديد مل م اضرع ال رداخل بريل ال ألردر
(1)

، ايرد أبق هرا فقانرز 

را ن رراص
(2)

 اس اأاص مررل ترراريو الطرر ي. اأحياًنرريف تقج  رر  اتعليقرر  ىلررل الجررز 

الح اشري ال ري اردت ىنرد الحرديث  فرإ،   ؛يك ، هذا ال داخل يف ال  اد لقيًحا

ىل القلم االعقش اأيا  اأسيف ع االخلا يف س ة أيرا  االليرل االنهرار االشر س 

رة ابعضرها فقرقات ط يلرةات لفققات مكرق  االق ق تش  ل ىلل  شار
(3)

رت تكرق   

يرة مرل يألررة ر هرذا اأمرق يف يألرة  بلريس اأجرزاس م فق  اي كرق   ،يف تفسريق الطر ي

                                                   

مل تاريو الط ي مل األل العقبي، ايد ي نا بالقج ع لهذه النق لت ا ثيفاهتا نقلت ال ؤلفة نق لهتا  (1)

 .(ال رتجم) .مل مألدرها

مس شقق أل ال شهيق، ى ل أس اًكا للمات  :Franz Rosenthal( ،1314-2333)فقانز را ن اص،  (2) 

ز اه  ام  اأساب ىلل ال اريو اسسالمي، اتاري«ياص»ة يف جامعة السامي   و العل   امناهج اليفحث ، تقك 

 A history of Muslim "منها:  ،يف الرتاث اسسالمي، ال  ىدد مل الك ب يف هذا

historiography" ،«لالح أح د العلي،  :اه  مرتجم للعقبية، تقج  « ىلم ال اريو ىند ال سل يل

 The Muslim Concept of "، ا1313ايد لدرت طيفع   الثانية ىل مؤسسة القسالة ىا  

Freedom Prior to the Nineteenth Century" ،« ايد تقج   «مفه   الحقية يف اسسال ،

ىل معهد اسن اس العقبي،  ،1391معل  يادة ارض ا، السيد، الدرت طيفع   اأالل ىا   :للعقبية

مناهج العل اس »، "The technique and approach of Muslim scholarship"بيقات، ا

الدر ىل دار الثقافة  ،أنيس فقيحة :، اه  مرتجم للعقبية كذلك، تقج  «حث العل يال سل يل يف اليف

 .(يسم الرتج ات) . 1391امؤسسة فقانكليل، بيقات، ىا  
د بنفس تقتيب الحديث ىل اللطخة ال ي يف الق ق ييفي ل را ن اص أ، ج يع هذه اأخيفار تق   في ا يخب   (3)

-Rosenthal, The History of alمل س رة اسسقاس. انظق: ارادها يف تفسيق اآلية الثانية ىشقة 

Ṭabarī. Vol. I, p. 244, n. 477 ، 249-244يف  شارة  لل ال ادة ال  ج دة يف الألفحات. 



 

 

 بني التاريخ والتفسري؛ مالحظات عىل اإلسرتاتيجيات املنهجية للطربي

 ترجامت

(1) 

آد 
(1)

ر يألة هابيل ايابيرل بج يرع تفالريلها يف ال فسريقكذلك ت كق   ،
(2)

، أضرف 

ا ، آد  اح اس كرا، ل يعريل له رأ لل كلك تكقار ما جاس يف خ  ىيفد الحارث )ا

الد(
(3)

اال يثاق الذي أخذه اهلل ىلل كرية آد  
(4)

. 

ة طفيفرة ايف م اضع أخرق  تيفري ل ح اشري را ن راص اجر د اخ الفرات نألري  

ضح هذا ىلرل سريفيل ال ثراص يف ىيفرارات أاردهرا ل لها لكا، هنا  تقابل تا ، اي   

منها ما ككرقه مرل أ، الحرديث الرذي ارد يف تفسريق الطر ي يف ال جلرد  ،را ن اص

مرل أح رد برل  ككق مح د بل ىيفرد اهلل الط سري بردًل ، 11 اسع االعشقيل،  ال

مح د بل حيفيب، االط سي هذا مجه ص
(5)

. ايف تفسيق الط ي، ال جلرد اأاص، 

                                                   

اهلل نع رة ربر   ىردا   ، افيها ككق الخ  ىل ي ط  252-251ال ادة ال ذك رة يف الألفح يل  في ا يخب   (1)

ييفري ل را ن راص أ، هرذا الجرزس بأك لر  مرأخ ك مرل تفسريق اآليرة القابعرة  ،بيرةىاآ  القب ااس كيفاره ىلي  ااد  

 .Rosenthal, The History of al-Ṭabarī. Vol. I, p. 252, nاالثالثيل مل س رة اليفققة. انظرق: 

 ڦ نثڦ :اهنا  م ضع آخق ي جلل في  هذا ال داخل يشيق  لي  را ن اص اي علا ب فسريق ي لر  .520

د يف تفسريق اآليرة ال احردة ، ج يع هذه اأخيفار ترق    : ك يق ص را ن اص؛ 291-299،   ڄمث ڄ

 .The History of al-Ṭabarī. Vol. I, p. 266, n. 629االثالثيل مل س رة اليفققة. انظق: 

 تجدر اسشارة  لل أ، نفس اأبيات الشعقية مذك رة يف الع ليل ىند الحديث ىل مق ل هابيل. انظق: (2)

Rosenthal, The History of al-Ṭabarī. Vol. I, p. 316, n. 901. 

 Rosenthal, The History of al-Ṭabarī. Vol. I, pp. 320–322انظق اله امل يف:  (3)

 .Rosenthal, The History of al-Ṭabarī. Vol. I, p. 330انظق اله امل يف:  (4)

 .Rosenthal, The History of al-Ṭabarī. Vol. I, pp. 198–199يف:  229انظق الهامل ريم  (5)



 

 

 بني التاريخ والتفسري؛ مالحظات عىل اإلسرتاتيجيات املنهجية للطربي

 ترجامت

(3) 

 ل بردًل )يف تفسيق اآلية ال اسعة االعشقيل مل س رة اليفقرقة( جراس ال ثن ر، 153 

 
 
يف ال فسرريق يف ال جلررد  د ككررقهلكررل ابررل دااد يررق   ،بررل دااد يف اسسررناد مررل ىلرري

مررل سرر رة النا ىررات( 32-23)يف تفسرريق اآليررات ، 23الثالثرريل،  
(1)

رر ا ، أم 

يف تفسيق اآليرة السرابعة مرل سر رة هر د فيرذكق راايرة ، 4ال جلد الثال ىشق،  

د يف  سررنادها القاايررا، ال ررذك را، أىررالهأخررق  للحررديث ل يررق  
(2)

. ايف بعررض 

. اييفرري ل را ن رراص يف أحررد ال  اضررع أ، ياًل اأحيررا، تكرر ، الخ الفررات أكرر  يلرر

دا، ىنرد الس شرهاد ارذا الحرديث يف تفسريق الطر ي، الج ل يل اأخيقتيل ل تق  

4الجررزس الثررال ىشررق،  
(3)

الحررديثيل الرر ارديل يف  ،    :ايف م ضررع آخررق يقرر ص، 

بينه رررا اخررر الب طفيرررف ايخ لفرررا، يف ، 193الجرررزس اأاص مرررل ال فسررريق،  

د ككقه ا مًعا هنا يف هذا ال  ضعايد ار ،اسسناد
(4)

 . 

امررع كلررك ث ررة م ضررع آخررق ل ييفرردا فيرر  الخرر الب برريل ال ألرردريل اررذا 

 ك يررق  را ن رراص أ، الحررديث الرر ارد يف ال فسرريق يف ال جلررد ال اسررع  ،ال ضرر  

اما بعدها ل يحظل بنفس القدر مرل اأه يرة االظهر ر الرذي 11االعشقيل،  

                                                   

 .Rosenthal, The History of al-Ṭabarī. Vol. I, p. 214يف:  333انظق الهامل ريم  (1)

 Rosenthal, The History of al-Ṭabarī. Vol. I, p. 227: 434انظق الهامل ريم  (2)

 Rosenthal, The History of al-Ṭabarī. Vol. I, p 208: 234انظق الهامل ريم  (3)

  Rosenthal, The History of al-Ṭabarī. Vol. I, p. 267: 939انظق الهامل ريم  (4)
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 ترجامت

(13) 

ا ىلي  هنابد  
(1)

ال ي اردت يف س رة الكهف  مث ٹ نثٹ :ة  لل ىيفارة. ابالنسيف

ر يالطر  ( فيرق  را ن راص أ،  19الكهف يف اآلية ) قها بأهنرا ح رأة يف تاريخر  يفس 

 ح  نث: يف حرريل أ، تفسرريق الطرر ي يرر رد يررقاسة ،سرر داس مررل طرريل
 ي ررام 

مث ة 
(2)

. اىنررد 

ار  ر ن   الذي فار بالهند ييفي ل را ن اص أ، الطر ي يف تفسريقه أشرن  الحديث ىل ت  

ح ، احيل ككقه يف تاريخ  لم يعل ا ىلي   لل هذا الق ص الم يقج 
(3)

. 

مل الجلي اج د م اضع تالق  بريل ال ألردريل، لكرل ل يعنري هرذا اجر د 

قدة لل كقار ال اضح. الم نشهد بعد تحديد الطيفيعرة الدييقرة لهرذا ياىدة ىامة مط  

 فراات. ايرد حرااص يل مخ لفيل امجاص تقكيز مالخ الب يف ى ليل ين  يا، لفن  

 1313بيرت هيث الف الخ الفات ال نهجية بيل الع ليل يف بحث ل  ن شق سرنة 

 Creative Hermeneutics: A Comparative Analysis of" :تحت ىنر ا،

Three Islamic Approaches"  الهقمني طيقررا اسبداىيررة: تحليررل مقررار، )أا

ا آد  ك ررا ىنررد الطرر ي )يف الرتكيررز ىلررل خلرر . اانألررب  (لثالثررة منرراهج  سررالمية

                                                   

 Rosenthal, The History of al-Ṭabarī. Vol. I, p. 198: 225انظق الهامل ريم  (1)

 Rosenthal, The History of al-Ṭabarī. Vol. I, p. 234: 442انظق الهامل ريم  (2)

 Rosenthal, The History of al-Ṭabarī. Vol. I, p. 297: 139ريم انظق الهامل  (3)



 

 

 بني التاريخ والتفسري؛ مالحظات عىل اإلسرتاتيجيات املنهجية للطربي

 ترجامت

(11) 

اابرل  ،«معرقا  نامر »( يف 421/1339 )ت:اىند ابرل سرينا  ،و اال فسيق(يال ار

«فأل   الحكم»( يف 931/1243 )ت:ىقبي 
(1)

 . 

اىل تاريو الط ي اتفسيقه يق ص بيرت هيرث
(2)

ال قارنرة تكشرف  : ريرم أ،  

 ، ع أدبري مخ لرفال الع لريل ين  يرا، لنر أ، ك رىل أاج  شيف  منهجية أساسرية  ل  

الهرذا ف رل الطيفيعري أ، تكر ، هنرا  اخ الفرات منهجيرة.  ؛ه ا ال فسيق اال اريو

فالط ي ي نااص تفسيقه مرل منظر ر لمر ي  :ية ل قييم الع ليلتايضع الض ابط اآل

الرذا  ؛كل ة مل الناحية النح ية االألقفية ارب ا مل الناحية ال اريخيرة ل كل  فيحل  

 اخ يار ال ادة ال ري يردرجها ضر ل ال يفرادئ اسرشرادية د يفيسيق افا معيار محد  

للسالمة العل ية االقيف ص الديني. االدافع اسرشادي بالنسريفة لك راو ال راريو هر  

جانيًفرا ااحرًدا  ياليفية ال ادة النح ية االألرقفية تح رل   اىلي  فإ،   ،«القااية الزمنية»

لررة ال ررأخ كة مرر فقررط. ايف ال يررت كاترر  فررإ،   ل الرررتاث ال فسرريقي ال ررادة ال ك  

اال أريخي ح ل اي  
(3)

  لنرا راايرة تاريخيرة نها الطر ي يف تاريخر  ليقرد  يرد ضر    

                                                   

يلقي هيث أيًضا نظقة سقيعة ىلل ال ادة ال ذك رة يف تقج ة تاكس  ، لقألب اأنيفياس للكساآي،  (1)

 انظق:

Heath, ‘Creative Hermeneutics’, pp. 188–189. 

 Heath, ‘Creative Hermeneutics’, p. 181انظق:  (2)

 .111فس ال قجع،  ن (3)



 

 

 بني التاريخ والتفسري؛ مالحظات عىل اإلسرتاتيجيات املنهجية للطربي

 ترجامت

(12) 

م سررقة امرتابطررة. ايطلررا هيررث
(1)

  نحرر  ال فألرريل ال حررق  »ىلررل هررذا اأمررق  

«الخأل لي
(2)

. 

اليفحرث ال يفردآي ييفري ل لرحة هرذا اأمرق يف ال ج رل  ل أ،  امع كلرك فرإ،  

اررا مقارنررة اررذه ال عرراييق  ال ألرردريل يألررعب ال نيفررؤالخ الفررات اليفسرريطة برريل 

أه يرة. ايرذكق الطر ي يف مقدمرة تفسريقه منهجر  مرل العامة، ىالاة ىلل مرا لهرا 

الذي سار ىلي ، فيق ص
(3)

: 

 ، شراس اهلل -منشرو ،  -تأايلر ، ابيرا، مرا فير  مرل معانير  يف شق -انحل »

ل ىل ر ، جامًعرا، امرل سراآق ما بالناب  لي  الحاجرة مر ك اًبا مس  ىيًفا لكل   -كلك

كلك ب ا ان هل  لينا مل اتفاق الحجة  الك ب ييقه يف كلك كافًيا. امخ ا، يف كل  

مذهب مرل  ل كل  في ا اتفقت ىلي  من  ااخ الفها في ا اخ لفت في  من . اميفين  ىل  

مذاهيفهم، ام ضح  الألحيح لردينا مرل كلرك، برأاجز مرا أمكرل مرل اسيجرا  يف 

 .«مكل مل الخ ألار في كلك، اأخألق ما أ

                                                   

رر :(1949-2014)يرررت هيررث ب (1) جامعررة هررارفقد،  يف  ب يف اللمررة العقبيررة ااأدو ال قررار،، تخررق  م خأل 

اى ل يف ىدد مل ال ؤسسات العل ية يف ال ليات ال  حدة ايف العالم العقبري، ى رل كرقآيس الجامعرة 

 . )يسم الرتج ات(.اأمقيكية بالشارية، ل  ىدد مل الك ابات ح ص تاريو اأدو العقبي

 .Heath, ‘Creative Hermeneutics’, p. 181انظق:  (2)

 .Cooper, The Commentary on the Qur’an by al-Ṭabarī, p. 9انظق:  (3)



 

 

 بني التاريخ والتفسري؛ مالحظات عىل اإلسرتاتيجيات املنهجية للطربي

 ترجامت

(13) 

ايف مقدمة تاريخ  حيث الرتكيز ال علل ىلل تاريو ال ل   نجد أ، ال نهج 

مرل »كيفيق، فهنرا  محاالرة لالسر يعاو  لي الذي أىلن  الط ي مشاب   لل حد  اأا  

 اهرر  أل   ،دلكررل يررأا هررذا جنيًفررا  لررل جنررب مررع هرردب محررد   ،«ان هررل  لينررا خرر ه

 ك الس قألراس يف كلرك يقألرق ىنر  »لرة ييرق ط يرل الي ألار ىلل اجيز مرل الدل

«الع ق اتط ص ب  الك ب
(1)

: 

خلرا  هلالج لجنرا  مرا، مرل لرد، اب ردأ رب   يف ك ابي هذا مرل ملر   كرل   اأنا كاكق  »

مل ان هرل  لينرا خر ه م رل اب ردأه اهلل تعرالل بنلآر  انع ر   ،خلق   لل حاص فناآهم

فزاده  لل ما  ،ط أا خليفة مس خلفمسل  ك ل  ل أا م  فشكق نع   مل رس ص ل  مقس  

ر ،ل ب  ىلير  فضراًل ا ا لل ما تفض  اب دأه ب  مل نع   يف العاجل نع ً  ق كلرك امرل أخ 

ر ،ال  منهم اجعل  ل  ىنده كخقً      امل كفق منهم نع ر  فسرليف  مرا اب ردأه بر  مرل نع  

ر ،ل ل  نق  اىج   فاتر  عر  ب را أنعرم بر  ىلير   لرل حريل ا  ف    امرل كفرق مرنهم نع  

مل أنا كاكقه منهم يف ك رابي هرذا برذكق  مانر  اج رل مرا  ا ككق كل  مققانً  ،اهالك 

 ك كرا، الس قألراس يف كلرك يقألرق ىنر   ،كا، مل ح ادث اأم ر يف ىألقه اأيام 

 .«ة أكل  احيل أجل مع ككقي مع كلك ميفلغ مد   ،الع ق اتط ص ب  الك ب

رتكيررز ىلررل ترراريو ال  ت ضرريح لررقيح ل ررا يق ضرري الررم يررذكق الطرر ي أي  

الققآل. ايف الن احي ال ي ي نااص فيها الطر ي  ال ل   مقارنة بالرتكيز ىلل النب  

                                                   

 Rosenthal, The History of al-Ṭabarī. Vol. I, pp. 168–169انظق:  (1)



 

 

 بني التاريخ والتفسري؛ مالحظات عىل اإلسرتاتيجيات املنهجية للطربي

 ترجامت

(14) 

رنفس ال  ض ع يف ك   ة، اهر  اأمرق ال الع ليل، تك سب هذه ال سألة أه ية خال 

 :تحررت ىنرر ا، 2331الررذي ىالجرر  مح ررد حسررل خليررل يف بحررث لرر  ن شررق سررنة 

"A Closer Look at al-Ṭabarī’s Accounts of the Khaybar Spoils, or 

the Intersection of Law, Historiography, and Exegesis" - ( نظقة ىل

أا ال قرراطع برريل الفقرر  اال رراريو  ،كثررب ىلررل تنررااص الطرر ي لقألررة أنفرراص خيرر 

اياص في  ،(اال فسيق
(1)

: نجد تيفاينًا ااضًحا يف اأن اع يف ال قايرات ال ري يرذكقها 

انك شف هذا ال يفايل بيفساطة مل خرالص ىيفر ر الحرداد الفالرلة نفس الشخب، 

 بيل اأن اع اأدبية.

ا خليل، الذي ينطلا م ا جاس يف دراسة مارك  ش لقأم  
(2)

 2333سنة  

للقاايات ال  قابلة ال ي تناالت يألة ت  يع أنفاص خي  يف سيقة مح د بل 

ال ي ككقها  أ، اأخيفار  ( اتفسيقه، فيق149/993 )ت:الساآب الكليفي 

ل حضق مل م   كل   الكليفي يف سيقت  تيفي ل ت  يع اأنفاص ىلل ج يع ال حاربيل أا

ىت ىلل فققاس ال هاجقيل. اك ا ال سل يل، يف حيل يألق   يف تفسيقه أهنا ا    

 نثۓ :ي ضح ش لق فإ، هذا ي فا مع ما جاس يف اآلية الثامنة مل س رة الحشق

                                                   

 .Khalil, ‘A Closer Look at al-Ṭabarī’s Accounts of the Khaybar Spoils’, pانظق:  (1)

16 

(، أس اك ال اريو اسسالمي يف معهد الدراسات العقبية ااسسالمية يف جامعة -1391مارك  ش لق ) (2)

 م نسرت األ انية، ترتكز اه  امات  يف السيقة النيف ية اتاريو ال فسيق. )يسم الرتج ات(. 



 

 

 بني التاريخ والتفسري؛ مالحظات عىل اإلسرتاتيجيات املنهجية للطربي

 ترجامت

(15) 

 ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ

 مث ې ۉ ۉ ۅ ۅ
(1)

ال هاجقيل هم  اكهب الكليفي يف تفسيقه  لل أ،   ،

ابل هشا  يف هتذييف  لسيقة  ييق أ،   ،مل شهداا الحدييفية أا مل ىاداا مل الحيفشة

ض لهذه ال سألة. ااس ن ج ش لق مل هذا اج د تضارو كيفيق الكليفي لم ي عق  

 ع  دة ال ي بيل اآلثار ال ع  دة ال ي اردت يف مقايات السيقة ااآلثار ييق ال

ط الض س ىلل هذه ق. ايأا مح د حسل خليل ليسل  ظهقت يف ال فسيق ال يفك  

ايجد أ، يضية شه د الحدييفية  ،قةال سألة ال نهجية يف مؤلفات الط ي ال  أخ  

الرتكيز   يف القااية ال اريخية أسيفاو شقىية مل اجهة نظقه. اهنا فإ،  د  ل  ل تق  

ال فسيق يسفق ىل معاييق أكثق لقامة يف ال دييا ال علل ىلل ال اريو مقارنة ب

 الشقىي. 

 محاالررة سبررقا  ال سرراآل ال حقيقيررة ال رري اتيفعهررا الطرر ي مررع أاافي ررا يرر

تفأليلي  لل النسو ال  قابلة مرل يألرة آد  االهيفر ل  لرل اأرض  اسشارة بشكل  

افا مرا جراس يف تفسريق الطر ي اتاريخر 
(2)

. امج ر ع القألرب ال رذك رة في را 

                                                   

(1) Schöller, ‘Sīra and Tafsīr’. 

، انظق Schöck, Adam im Islam انظق ىلل سيفيل ال ثاص: ،لل يألة الهيف ل ب ج  ىا   لالطالع ى (2)

 ;Neuwirth, ‘Negotiating Justice’, Parts I and IIأيًضا: مح  د، يألة الخلا االعأليا،؛ 

Spellberg, ‘Writing the Unwritten Life of the Islamic Eve’ل عقفة دار  بليس تحديًدا .، 

= 



 

 

 بني التاريخ والتفسري؛ مالحظات عىل اإلسرتاتيجيات املنهجية للطربي

 ترجامت

(19) 

 :رة يف تفسريق الطر ي لق لر ف مرل مرادة م كرق  هيف ل آد   لل اأرض ت رأل   خب  ي

يف اآلية السادسة االثالثيل مل سر رة اليفقرقة  مث ائ ى نثى
(1)

اال رادة  ،

د بنفس الرتتيرب يف ال ألردريل الكرل حجرم ال اليري بريل ال راريو رة ل تق  ال كق  

يف ال راريو ل ت اليرل  ال رادة ال اليرة لرذلك اال فسيق مدهل. اىلل النقيض، فإ،  

 مع ما جاس يف ال فسيق. كيفيق   بشكل  

ز القسم اأاص يف اليفحرث الرذي بريل أيردينا ىلرل الجرزس الرذي ي نرااص ايقك  

يألة هيف ل آد  يف تاريو الط ي ليس كشف ال نطرا الرذي سرار ىلير  يف  سرقال 

يفقرقة بعض العنالق ال ي ككقها يف تفسيقه لآليرة السادسرة االثالثريل مرل سر رة ال

ال ىنرد معالجرة هررذه القألرة يف تاريخر ، اتقيرريم أثرق اخر الب تقتيررب ال رادة يف ك رر

ف ه  اآلخرق مرل ح اس السابا االذي ي أل   أليل. ك ا يس ند  لل مثاص خلا  ال خأل  

 افير  ترالق   ،ا القسم الثال فيقكز ىلل حديث ال  برةمادة تفسيقية معاد تقتييفها. أم  

 :لآليررة السررابعة االثالثرريل مررل سرر رة اليفقررقة يسرريق برريل ترراريو الطرر ي اتفسرريقه

ات ضررر ل اأخيفرررار ال ررري اردت يف ككرررق  ، مث يئ ىئ مئ حئ جئ ی نثی

يررة يف د يف تفسرريق الطرر ي مررع بعررض ال قايررات ال  فق  ال  برة مررادة  ضررافية لررم تررق  

                                                   
= 

 Awn, Satan’s Tragedy and Redemption; Bodman, The Poetics of Iblīs andانظق: 

‘Stalking Iblīs’; Butler, ‘Reading Satan’. 

 مح د ىيفد الحليم. :تقج ة معال اآليات الققآنية مأخ كة مل تقج ة (1)



 

 

 بني التاريخ والتفسري؛ مالحظات عىل اإلسرتاتيجيات املنهجية للطربي

 ترجامت

(19) 

 ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ نثېئ :تفسيقه لآلية الثانية االعشقيل مل سر رة اأىرقاب

 :مررل سرر رة طرر  119ااآليررة  ، مث يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی

ررررر ڎمث ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ نثچ ا القسرررررم . أم 

رالثالث في   ألريل يف ضر س يف  االخر الب بريل ال خأل  لقي الضر س ىلرل مر اطل الش 

تعليقررات الطرر ي ال حقيقيررة افه رر  لل ررادة ال رري ينقلهررا. اخ اًمررا ي نررااص القسررم 

الألررلة  القابررع مررد   مكانيررة اسفررادة مررل تفسرريق الطرر ي لل قرراطع الققآنيررة كات

سبررقا  تقابطهررا الررداخلي اأثقهررا ىلررل طقيقررة اخ يررار هررذه ال ررادة سدراجهررا يف 

 تفسيقه.

  



 

 

 بني التاريخ والتفسري؛ مالحظات عىل اإلسرتاتيجيات املنهجية للطربي

 ترجامت

(11) 

 :قصة هبوط آدم يف تاريخ الطربي -1

ت ألف يألة هيف ل آد  يف تاريو الطر ي مرل مرادة مرذك رة أيًضرا يف تفسريقه 

 ،مرل اآليرة السادسرة االثالثريل يف سر رة اليفقرقة  مث ائ ى نثى :لق ل 

مرل   مث ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ نثۇئ :ية مل تفسريق ي لر م فق   أخيفار ىالاة ىلل

 ٺ ٺ نثٺ :اكرذلك ي لر  ،ثريل مرل سر رة اليفقرقةاآلية السادسة االثال

مل اآلية القابعة االعشقيل مل س رة اأىقاب. اك ا ييفيل الجرداص   ٿمث ٺ

 نثى :( الذي يش  ل ىلل اأخيفار ال ري اردت يف تفسريق الطر ي لق لر 1)

رر اىررددها ث انيررة ، مث ائ ى ا يف ىشررق خرر ًا، اردت ىشررقة أخيفررار منهررا نأل 

ابعد معالجة تحقيقية م جزة يخ م الط ي يألة هيف ل آد  برذكق  تاريو الط ي.

 ۆئ ۆئ ۇئ نثۇئ :ر اثنرا، منهرا يف تأايرل ي لر ثالثة أخيفار أخرق ، ي كرق  

رر ،[39اليفقررقة: ] ۈئمث د كررذلك يف تفسرريقه آليررة سرر رة ا الخرر  الثالررث فيررق  أم 

 اأىقاب. 

  



 

 

 بني التاريخ والتفسري؛ مالحظات عىل اإلسرتاتيجيات املنهجية للطربي

 ترجامت

(13) 

 نقل المادة التفسيرية إلى الرواية التاريخية لهبوط آدم 1لجدول يوضح ا

ف ككق فيها ام حا، اهلل آلد  ااب السه  يراه، اككرق ركر و آد  مة مل ال ؤل  مقد  

  فألرار مرل نعريم الجنرة الذيرذ ريرد العريل  لرل نكرد ىريل أهرل معألية رب  

شريطا، ا اج   ىل شرجقة ااحردة ف سر ب  ليه را ال آد    اأرض. اهنل اهلل  

ا ي ل له ا اأكل منها فعأليا را ا ابدت س آهت ا
(1)

. 

 ال رررررراريو:

الخررررررررررر  

 اأاص.

الرذي ( 9/11) ال فسيق: الخر 

 نثىارد يف تفسررريق ي لررر : 

 .[39]اليفققة:   مث ائ ى

 

أراد  بليس أ، يدخل ىليه ا 

نرة. فرأتل  الجنة، ف نع   الخز 

لرر  يف الحي ررة فكل  هررا أ، ت د   خ 

ل ب   ف ها ح ل ت د   لل آد ، خ 

ت  فأدخل   ررر  يف فق هرررا، ف رررق 

نرة فردخلت  الحية ىلرل الخز 

فكل  رر  مررل فق هررا فلررم ييفرراص  

كالم ، فخق   لي  فقاص: هل 

ك ىلرل شرجقة  ، أكلرت أدل  

                                                   

ي حي تارة يس خد  الط ي لفظ  بليس اتارة أخق  يس خد  الشيطا، يف تاريخ  اتفسيقه، اهذا  (1)

 لل شخألية أخق  ييق  بليس. اهنا  مل يق   ل  شارة   كل ة الشيطا، ىلل اأرجح الف   بداره أ،  

 .Bodman, The Poetics of Iblīs, pp. 3–4أ،  بليس االشيطا، كيانا، مخ لفا،، انظق: 



 

 

 بني التاريخ والتفسري؛ مالحظات عىل اإلسرتاتيجيات املنهجية للطربي

 ترجامت

(23) 

منهررا كنررت ملًكررا، أا تك نررا 

مررل الخالررديل فررال ت  تررا، 

أبرررررًدام ا ن رررررا أراد برررررذلك 

لي يفدي له ا ما تر ار  ىنه را 

 مل س آهت ا ا رك  ليفاسره ا،

فررررأبل آد  أ، يأكررررل منهررررا، 

مت حرر اس فأكلررت، ثررم ف قررد  

؛ فررإل يررد  ررل  يالررت: يررا آد  ك 

ا أكرل ل. فل   أكلت  فلم يضق  

آد  برررردت له ررررا سرررر آهت ا 

اطفقا يخألفا، ىليه را مرل 

 ارق الجنة.

 ال اريو:

الخ  

 الثال.

( 13/11) ال فسررررريق: الخررررر 

الرررررذي ارد يف تفسررررريق ي لررررر : 

]اليفقرررررررررقة:  مث ائ ى نثى

39]. 

 

الرردااو أب ررل مسرراىدة  كررل  

 بلرررريس  ل  الحيررررة اكانررررت 

كاسرررية ت شررري ىلرررل أربرررع 

اهلل اجعلهررا  ير اآم، فأىقاهررا

 ت شي ىلل بطنها.



 

 

 بني التاريخ والتفسري؛ مالحظات عىل اإلسرتاتيجيات املنهجية للطربي

 ترجامت

(21) 

ال رررررراريو: 

الخررررررررررر  

 الثالث.

الرذي ( 4/11) ال فسيق: الخر 

 نثىارد يف تفسررريق ي لررر : 

 .[39]اليفققة:   مث ائ ى

 

رررا أسررركل اهلل    تعرررالل آد    ل  

ا اج ررر  الجنرررة اهنررراه ىرررل 

اكا، لها ث ق تأكل   ،الشجقة

ال الآكة لخلدهم، فل ا أراد 

 بليس أ، يس زل ه ا دخرل يف 

جرر ب الحيررة، فل ررا دخلررت 

خق  مل ج فها  الجنة   الحية  

 بلرريس فأخررذ مررل الشررجقة 

اهلل ىنهرررررا آد   ال ررررري هنرررررل

ا اج  ، فجاس اا  لل حر اس 

 ،فأخذت ح اس فأكلرت منهرا

ثم كهيفرت ارا  لرل آد  فأكرل 

ا منهررررررا آد  فيفرررررردت له رررررر

سرررررر آهت ا، فرررررردخل آد  يف 

 اهلل   جرر ب الشررجقة، العررل

 اأرض اح اس االحية.



 

 

 بني التاريخ والتفسري؛ مالحظات عىل اإلسرتاتيجيات املنهجية للطربي

 ترجامت

(22) 

 ال اريو:

الخ  

 القابع.

( 15/11) ال فسررررريق: الخررررر 

الرررررذي ارد يف تفسررررريق ي لررررر : 

]اليفقرررررررقة:  ائمث ى نثى

39]. 

 

تعالل آد  احر اس أ،  هنل اهلل  

يررأكال مررل شررجقة يف الجنررة، 

فجررراس الشررريطا، فررردخل يف 

رررم حررر اس  جررر ب الحيرررة فكل 

قطعررررت حرررر اس الشررررجقة ف

فررردميت الشرررجقة، اسرررقط 

ىنه ررا رياشرره ا الررذي كررا، 

ىليه ررررا اطفقررررا يخألررررفا، 

 ىليه ا مل ارق الجنة.

رررم  أكل  هرررا 
انررراد  اهلل آد : ل 

ايرررد هني  رررك ىنهرررام يررراص: 

رو أطع     نري حر اس، يراص  يا

رم  أطع     ر م يالرت: 
لح اس: ل 

م  
ت ني الحية، ياص للحية: ل  ق  أم 

ت هام يالت: ق  ل  بليس،  أم  ق  أم 

 ، يررررراص: ملعررررر ،  مررررردح ر 

 ح اس االحية. اهلل   العل



 

 

 بني التاريخ والتفسري؛ مالحظات عىل اإلسرتاتيجيات املنهجية للطربي

 ترجامت

(23) 

 ال اريو:

الخررررررررررر  

 الخامس.

الرذي ( 9/11) ال فسيق: الخر 

 نثىارد يف تفسررريق ي لررر : 

 .[39]اليفققة:  ائمث ى

أ،  الشرريطا، دخررل الجنررة يف 

لرررر رة دابررررة كات يرررر اآم، 

فكا، ي رق  أنر  اليفعيرق، فل عرل 

 ة. فسقطت ي اآ   فألار حي  

 ريو:ال ا

الخررررررررررر  

 السادب.

الرذي ( 1/11)ال فسيق: الخر  

 نثىارد يف تفسررريق ي لررر : 

 .[39]اليفققة:  ائمث ى

 ،  مررل اسبررل مررا كررا، أالهررا 

، يراص: فأ بيحرت لر   ل  مل الج 

 الجنرررررررررررررررررة كلهرررررررررررررررررا 

 ل  الشررررجقة،  -يعنرررري آد -

 حرر اس   يرراص: فررأتل الشرريطا،  

ررا ىررل  ي     فيفرردأ اررا، فقرراص: ن ه 

م، ىرل هرذه  شيسم يالت: ن ع 

الشررجقةف فقرراص: مررا هناك ررا 

ربك ا ىرل هرذه الشرجقة  ل  

أ، تك نا ملكيل أا تك نا مل 

الخالررررديل، يرررراص: فيفرررردأت 

ح اس فأكلت منها، ثم أمرقت 

آد  فأكل منها، ياص: اكانرت 

ل أكل  منها أحردث،  شجقة م 



 

 

 بني التاريخ والتفسري؛ مالحظات عىل اإلسرتاتيجيات املنهجية للطربي

 ترجامت

(24) 

يرراص: ال ينيفمرري أ، يكرر ، يف 

ث، فرررأ خق  آد   الجنرررة حرررد 

 مل الجنة. 

 ال اريو:

الخ  

 السابع.

الرذي  (3/11)ال فسيق: الخر  

 نثىارد يف تفسررريق ي لررر : 

 .[39]اليفققة:  مث ائ ى

حررررريل دخررررررل  ڠأ،  آد  

الجنرررة ارأ  مرررا فيهرررا مرررل 

اهلل منهرا،  الكقامة اما أىطراه

ناف فرراي  ز  ررد  ل  يرراص: لرر  أن ررا خ 

ا سر عها  فيها من  الشيطا، ل  

ريف ل الخلد.
 من  فأتاه مل ي 

 ال اريو:

الخ  

 الثامل.

( 13/11): الخررررر  ال فسررررريق

الرررررذي ارد يف تفسررررريق ي لررررر : 

]اليفقرررررررقة:  ائمث ى نثى

39]. 

أ،  الشرررريطا، نررررا  ىليه ررررا 

ا ىم أن  ييفكي حزًنا ىليه را 

 ك ي  تا،، ايراص: مرا هناك را 

ربك ا ىرل هرذه الشرجقة  ل  

ا. ل د  يل أا ت خ   أ، تك نا ملك 

ال رررررراريو: 

الخررررررررررر  

 ال اسع.

( 11/11)ال فسررررريق: الخررررر  

سررررريق ي لررررر : الرررررذي ارد يف تف

 .[39]اليفققة:  ائمث ى نثى

اس ب الشريطا،  لرل حر اس 

يف الشرررجقة ح رررل أترررل ارررا 

نها يف ىيل آد ،   ليها، ثم حس 



 

 

 بني التاريخ والتفسري؛ مالحظات عىل اإلسرتاتيجيات املنهجية للطربي

 ترجامت

(25) 

يرراص: فرردىاها آد  لحاج رر ، 

يالررت: ل،  ل  أ، تأكررل مررل 

ال   هررذه الشررجقة. يرراص: فررأك 

منهررا فيفرردت له ررا سرر آهت ا، 

اكهررب آد  هارًبررا يف الجنررة 

فنرراداه ربرر ، ثررم لعررل حرر اس، 

 شهق. ارت تدمي كل  فأل

ال رررررراريو: 

الخررررررررررر  

 العاشق.

( 12/11)ال فسررررريق: الخررررر  

الرررررذي ارد يف تفسررررريق ي لررررر : 

]اليفقرررررررقة:  ائمث ى نثى

39]. 

ما أكل آد  مل الشجقة اهر  

رررق      يعقرررل، الكرررل حررر اس س 

ق  يادترر  
ررك  الخ ررق ح ررل  كا س 

  ليها فأكل منها. 

( مررل 11-19، 14، 5، 3-1الررل أ، ل ينقررل الطرر ي اأخيفررار )اكررا، اأ  

 لل مؤلفر  يف ال راريو، االسريفب  ،[39]اليفققة:   ائمث ى نثى :تفسيقه آلية

ر ح الجرداص يف هذا ااضح )اي فا ت اًما مع ال حليل ال يفدآي لهيث(. اك را ي ض 

أساسرري القررقاسات الشرراكة.  اآلثررار الثالثررة اأالررل ت نررااص بشرركل   ( أدنرراه فررإ،  2)

ر (ا   ه  ل     أ  )ايذكق الط ي أ، يقاسة  د ىلرل مرد  تر رل ال ي يرقأ ارا الج هر ر تؤك 

، (ه راأ ل  )، ايس ق ما ككقه ابل ىيفراب يف معنرل (ا   ه  ال     أ  )ايقفض يقاسة  ، بليس



 

 

 بني التاريخ والتفسري؛ مالحظات عىل اإلسرتاتيجيات املنهجية للطربي

 ترجامت

(29) 

  يف سرياق اسطرار . ال مجاص لذكق هرذا كل ر(أ اله ا)ثم ييفي ل سيفب رفض  لققاسة 

 مرل خر   رةا الخ  الخامس الذي يقاي  ابل ىيفاب فه  نسرخة مكرق  ال اريخي. أم  

 ع ال قس أ، يك ، ال فسيق أكثق شر  ًل  ، امقة أخق  ي  ي  رااه اهب بل منيف   سابا  

راأكثق ىناية باأسانيد يف هذيل ال خأل   ا الخر  القابرع ىشرق الرذي يقاير  أليل. أم 

ة آلد  اليس حر اس( فري كل القر ص بأنر  ابل  سحاق اأهل ال  راة )اخطاو الحي  

 ل يحظل  ل بأه ية هامشية.

 سورة البقرة 63من اآلية   ائمث ى نثىتفسير الطبري لقوله:  2يوضح الجدول 

 اإلسقاط من الرواية التاريخية االستخدام يف الرواية التاريخية

الطررر ي: يرررقاسة الج هررر ر )أ ل ه رررا(  

د ىلل دار  بلريس؛ اهنرا  رفرض تؤك  

 لققاسة )أ اله ا(.

 ابل ىيفاب ييفي ل معنل )أ ل ه ا(. 

يل سررريفب رفضررر  لقرررقاسة الطررر ي ييفررر 

 )أ اله ا(.

أسرركل اهلل تعررالل آد   اهررب بررل منيف رر :

ا اج   الجنة اهناه ىل الشجقة، فل را 

أراد  بليس أ، يس زله ا دخل يف ج ب 

 



 

 

 بني التاريخ والتفسري؛ مالحظات عىل اإلسرتاتيجيات املنهجية للطربي

 ترجامت

(29) 

الحية، فأخذ مل الشجقة فجراس ارا  لرل 

ح اس فأخرذت حر اس فأكلرت منهرا، ثرم 

كهيفرررت ارررا  لرررل آد  فأكرررل منهرررا آد ، 

د  يف فيفررردت له رررا سررر آهت ا فررردخل آ

 اأرض   جرررر ب الشررررجقة، العررررل اهلل  

 ة.اح اس االحي  

اي ىل ابل ىيفاب نح  هذه القألة   .ر 

را  أبررر  مالرررك، اابرررل ىيفررراب اابرررل 

مسع د اييقهم مل الألحابة أ،   بليس 

أراد أ، يرردخل ىليه ررا الجنررة، ف نع رر  

نة لر   ،الخز  فأتل الحيرة فكل  هرا أ، ت دخ 

رررد   ل بررر   لرررل آد ، يف ف هرررا ح رررل ت  خ 

ررم آد  ف أدخل رر  يف فق هررا، فرردخلت فكل 

مل فق ها فلم ييفراص  كالمر ، فخرق   لير  

فقاص: هل أدل ك ىلرل شرجقة  ، أكلرت  

منها كنت ملًكا، أا تك نا مل الخالرديل 

فرررال ت  ترررا، أبرررًدام ا ن رررا أراد برررذلك 

لي يفررردي له رررا مرررا تررر ار  ىنه رررا مرررل 

 



 

 

 بني التاريخ والتفسري؛ مالحظات عىل اإلسرتاتيجيات املنهجية للطربي

 ترجامت

(21) 

سرر آهت ا ا ررك  ليفاسرره ا، فررأبل آد  أ، 

ت حر اس فأكلرت، ثرم ميأكل منها، ف قرد  

؛ فرإل يرد أكلرت فلرم  رل  يالت: يرا آد  ك 

ل. فل رررا أكرررل آد  بررردت له رررا يضرررق  

سرر آهت ا اطفقررا يخألررفا، ىليه ررا مررل 

 ارق الجنة.

ث: أ،  الشريطا، دخرل الجنرة  ىل محرد 

يف لرر رة دابررة كات يرر اآم، فكررا، يررق  

أن  اليفعيق، ياص: فل عل، فسرقطت ي اآ ر  

 فألار حية.

 

لهرا أب  العالية:   ،  مرل اسبرل مرا كرا، أا 

، ياص: فأبيحت ل  الجنرة كل   ل  هرا مل الج 

 ل  الشررجقة، يرراص: فررأتل  -يعنرري آد -

ررا  ي     الشريطا، حرر اس، فيفرردأ ارا فقرراص: ن ه 

رررم، ىرررل هرررذه  ىرررل شررريسم يالرررت: ن ع 

الشررجقةف فقرراص: مررا هناك ررا ربك ررا ىررل 

هررذه الشررجقة  ل  أ، تك نررا ملكرريل أا 

فيفدأت حر اس  تك نا مل الخالديل. ياص:

 



 

 

 بني التاريخ والتفسري؛ مالحظات عىل اإلسرتاتيجيات املنهجية للطربي

 ترجامت

(23) 

فأكلت منها ثرم أمرقت آد  فأكرل منهرا، 

رررل   أكرررل  منهرررا  يررراص: اكانرررت شرررجقة م 

أحرردث، يرراص: ال ينيفمرري أ، يكرر ، يف 

 الجنة حدث، فأ خق  آد  مل الجنة.

ابل  سرحاق: أ،  آد  حريل دخرل الجنرة 

ارأ  مررررا فيهررررا مررررل الكقامررررة امررررا 

رًدا كرا،ف  أىطاه ل  اهلل منها، ياص: لر  أ،  خ 

ررا سرر عها فرراي  ز فيهرر ا منرر  الشرريطا، ل  

ريف ل الخلد.
 من ، فأتاه مل ي 

 

 ،ابل  سحاق: أ، الشريطا، نرا  ىليه را

ا ىررررم أنرررر  ييفكرررري حزًنررررا ىليه ررررا  ك 

مررا هناك ررا ربك ررا ىررل  :ايرراص ،ي  تررا،

هررذه الشررجقة  ل أ، تك نررا ملكرريل أا 

ا. ل د   ت خ 

 

ابل  يد: اس ب الشيطا،  لل ح اس يف 

رنها يف الشجقة ح ل أتل اا  ليه ا ثم حس 

ىرريل آد ، يرراص: فرردىاها آد  لحاج رر ، 

يالرررررت: ل،  ل  أ، تأكرررررل مرررررل هرررررذه 

 



 

 

 بني التاريخ والتفسري؛ مالحظات عىل اإلسرتاتيجيات املنهجية للطربي

 ترجامت

(33) 

ال  منهرا فيفردت له را  الشجقة. يراص: فرأك 

سرر آهت ا، اكهررب آد  هارًبررا يف الجنررة 

فنرراداه ربرر ، ثررم لعررل حرر اس، فألررارت 

 شهق. تدمي كل  

مررل  سررعيد بررل ال سرريب: مررا أكررل آد   

    الشجقة اه  يعقل، الكل حر اس سرق  

ك ق يادت   ليها فأكل.  الخ ق، ح ل  كا س 

 

الردااو أب رل مسراىدة  ابل ىيفراب: كرل  

 بليس  ل  الحيرة اكانرت كاسرية ت شري 

اجعلهرا  ىلل أربرع ير اآم، فأىقاهرا اهلل  

 ت شي ىلل بطنها.

 

يررراص ابرررل  سرررحاق: اأهرررل ال ررر راة  

 يدرس ،:  ن ا كل م آد  الحية.

 مح رررد برررل يررريس، يررراص: هنرررل اهلل آد 

ال  مررل شررجقة ااحرردة يف  احرر اس أ، يررأك 

ا.  الجنة، ايرأكال منهرا ريرًدا حيرث شراس 

فجاس الشريطا، فردخل يف جر ب الحيرة 

ررم حرر اس، ااسرر ب الشرريطا،  لررل  فكل 
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 ترجامت

(31) 

آد ، فقطعررت حرر اس الشررجقة فرردميت 

الشجقة. اسقط ىنه ا رياشره ا الرذي 

كا، ىليه را، اطفقرا يخألرفا، ىليه را 

رررم   :آد    مرررل ارق الجنرررة، انررراد  اهلل  
ل 

ل   هرا ايرد هني  رك ىنهرام يراص: يررا رو  أك 

ررررم  
أطع     نرررري حرررر اس، يرررراص لحرررر اس: ل 

ت نرري الحيررة، يرراص  ق  أطع     رر م يالررت: أم 

قل  بليس،  ت هام يالت: أم  ق  م  أم 
للحية: ل 

، العررل اهلل    حرر اس   يرراص: ملعرر ،  مرردح ر 

 االحية.

ررم   الطرر ي: اضررطق  بلرريس  لررل أ، يكل 

قاحة أا بطقيقرة آد  اح اس بنفسر ، لر

ل ،، الرريس  أخررق  م ررا ككررقه ال  ررأا 

اي ىرل ابرل ىيفراب ااهرب برل  في ا ر 

منيفرر  يف كلررك معنررل يجرر   لررذي فهررم 

مدافع رر ؛  ك كررا، كلررك يرر ًل ل يدفعرر  

ىقل  ال خ   يلز  تألرديق  مرل حجرة 

 بخالف ، اه  مل اأم ر ال  كنة.
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 ترجامت

(32) 

ياص ابل  سحاق )ك را يراص ابرل ىيفراب  

  خلررب  لررل آد  اأهررل ال رر راة(:  نرر

ا اج رر  بسررلطان  الررذي جعررل اهلل لرر  

لييف لرري برر  آد  اكري رر ، ااس شررهد ب ررا 

، 39جرررراس يف سرررر رة اليفقررررقة: اآليررررة 

، اسر رة النراب 29ااأىرقاب: اآليرة 

 ، الشرررررريطا، »(، احررررررديث: 1-2)

، «يجرررقي مرررل ابرررل آد  مجرررق  الرررد 

مررررل سرررر رة  13ااس شررررهد باآليررررة 

مل سر رة طر ،  123اأىقاب، ااآلية 

 ،   بليس خلب  ليه ا ثم تاب ا.اأ

القررقآ، ىلررل أ،   بلرريس  الطرر ي: يرردص   

 خلب  لل آد  اح اس بال خاطيفة.

 بلريس يرد خلرب  لرل  ااس وناًفا للكال ، فإ، الخ  السادب ىشرق ييفري ل أ،  

آد  اح اس بنفس  أا بطقيا آخق. اما راي ىل ابل ىيفاب )ييفدا أ، الطر ي يشريق 

ل تقفضر  العقر ص، امرا  انظق الجداص الثرال أىراله( أمرق  هنا  لل الخ  السادب، 

م آد  هر  ككقه ابل ىيفاب ااهب بل منيف   ىل سريفب الر ل   لرل الجنرة ح رل كل ر
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 ترجامت

(33) 

يلرز  تألرديق  مرل حجرة بخالفر ، اهر  مرل اأمر ر  ال خر   ل يدفع  ىقرل   ي ص  

رف مل الطيفيعري أ، يكر ، خال  كنة. اهذا الكال   يادة ااس ن ا  مل ال ؤل   ا ال 

اذا الع ل دا، ييقه. االخ  اأخيق ال ذك ر يف هذا الجزس )بقااية ابل  سرحاق 

 بلريس خلرب  لرل آد  ا اج ر  بسرلطان  الرذي  اابل ىيفاب اأهل ال  راة مل أ،  

اسر ب يسر ق  ،كيفيرق ل  لييف لي ب  آد  اكري  ( ه  حجة كالمية  لل حرد   جعل اهلل  

 فسيق. االسريفب الرذي يجعرل هرذه اأخيفرار الط ي اىرتاض  ىليها يف كالم  يف ال

ييرق مناسريفة للسرياق   ائمث ى نثى :ال اردة يف تفسيق الط ي لج لرة

 الجديد يف تاريو الط ي، ه  سيفب ااضح ت اًما.

الط ي ىلل رااي يل مل ال ادة ال  احة يف تفسيقه لآليرة السادسرة  ااي ألار  

 سيجررا .ه امررقد    مث ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ نثۇئ :االثالثرريل مررل سرر رة اليفقررقة

 ، ر د ال  يرف بقم  ( فإ، الط ي يذكق يف تاريخ  ما يجس  3اك ا ي ضح الجداص )

الطقب ىرل  ايمض   االحية، ا بليس اح اس آد  هم ااأىداس ل عن ا الذيل فهؤلس

رر ال  ن ىررة )ال رري تررذكق الذريررة أا ل تررذكق حرر اس أا  ال يفاديررلد اأخيفررار ال رري تجس 

   الحية أا كليه ا(.
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 ترجامت

(34) 

 63من اآلية   ۈئمث ۆئ ۆئ ۇئ نثۇئتفسير الطبري لقوله:  6ل يوضح الجدو

 سورة البقرة

 اإلسقاط من الرواية التاريخية االستخدام يف الرواية التاريخية

 الطرر ي: يررد أبررا، هررذا القرر ص  مررل اهلل  

ىل لحة ما يلنا مرل أ،   -جل ثناؤه-

خرررررق   آد  مرررررل الجنرررررة هررررر  اهلل   م 

. ادص  برذلك أيًضرا ىلرل -جل  ثناؤه-

،  هيفرررر ل آد  ا اج رررر  اىررررداه ا أ

 بليس كا، يف ايت ااحد، بعد الرذي 

ب كا، مل خطيوة آد  ا اج  ، اتسريف  

  بليس كلك له ا.

 ۆئ ۆئ نثۇئىررل أبرري لررالح: 

، يررررراص: آد  احررررر اس ا بلررررريس ۈئمث

 االحية.

 

رل الحيرة اي ط رع   ىل السردي يراص: فل ع 

رررريف ط  لررررل اأرض آد   ي اآ هررررا، اأ ه 

 اح اس ا بليس االحية.
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 نثۇئمجاهررررد يف يرررر ص اهلل:  ىررررل 

، ياص: آد  ا بلريس ۈئمث ۆئ ۆئ

 االحية.

 ۆئ ۆئ نثۇئىرررررل مجاهرررررد:  

، آد  ا بلررريس االحيرررة، كريرررة ۈئمث

 بعضهم أىداس ليفعض.

، ۈئمث ۆئ نثۆئىل مجاهد:  

 ياص: آد  اكري  ، ا بليس اكري  .

 نثۆئىرررل أبررري العاليرررة يف ي لررر :  

 ، ياص: يعني  بليس اآد .ۈئمث ۆئ

 ۆئ نثۆئىررل ابررل ىيفرراب يرراص:  

 : آد  اح اس ا بليس االحية.ۈئمث

ابررل ىيفرراب يرراص: آد  احرر اس ا بلرريس 

 االحية.

 

 ۆئ نثۇئياص ابرل  يرد يف ي لر :  

 ، ياص: له ا الذري ه ا.ۈئمث ۆئ

ا ىدااة  بليس آد  اكري  : فحسرده   أم 
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 ترجامت

(39) 

اهلل يف   يررراه، ااسررر كيفاره ىرررل طاىرررة

 وئ نثەئالسررج د لرر  حرريل يرراص لقبرر : 

]سرررر رة   مث ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ

رررررا ىررررردااة آد  اكري ررررر  . اأ[99 :  م 

 بليس، فعردااة ال رؤمنيل  يراه لكفرقه 

بررراهلل اىألررريان  لقبررر  يف تكيف رررقه ىليررر  

 امخالف   أمقه.

ا ىدااة ما بيل آد  اكري   االحية،  اأم 

اي يف كلرك، ثرم أارد  فقد ككقنرا مرا ر 

 حديًثا )بقااي يل( يف هذا الألدد.

اريخيرة مرل تفسريق الطر ي القألة ال ي ن قلت  لرل القاايرات ال  فإ،   ،بال ثل

  مث ٿ ٺ ٺ ٺ نثٺ :لآليررة القابعررة االعشررقيل مررل سرر رة اأىررقاب

تيفدا الخ يار اأنسب مل بيل ال ادة ال  احة، ف ا ىرداها تعليرا تحقيرقي اخر  

 د ال خاطيفيل يف هذا السياق ل أكثق.م جز ىل أبي لالح يحد  
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 ترجامت

(39) 

 نثٺمن سورة األعراف:  تفسير الطبري لآلية الرابعة والعشرين 4يوضح الجدول 

 . مث ٿ ٺ ٺ ٺ

 اإلسقاط من الرواية التاريخية االستخدام يف الرواية التاريخية

تعررالل -الطرر ي: اهررذا خرر  مررل اهلل  

ىل فعل  بإبليس اكري  ، اآد   -ككقه

 -تعالل ككقه-ة، يق ص االده، االحي  

آلد  اح اس ا بليس االحية: اهيفطر ا 

مرررل السررر اس  لرررل اأرض، بعضررركم 

 ليفعض ىدا.

ررع  ررل الحيررة، اي ط  ىررل السرردي يرراص: فل ع 

ي اآ هرررا، اتقكهرررا ت شررري ىلرررل بطنهرررا، 

هيفطر ا  لرل اجعل ر يها مرل الررتاو، اأ  

 اأرض: آد ، اح اس، ا بليس، االحية.

 

 ٺ ٺ نثىررررل أبرررري لررررالح:  

، يرررررراص: آد ، احرررررر اس، ٿمث ٺ

 االحية.
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 ترجامت

(31) 

للن  ك  ال قابل  راآًعا ي نجد مثاًل ايف مقابل هذا الن  ك  لل داخل النأل  

يف يألة خلا ح اس ال ي تأا ميفاشقة ييفل هيف ل آد   لل اأرض يف تاريو 

ف مل مادة تفسيقية فقط: ثالثة أخيفار )م أللة( مل تفسيق الط ي الط ي، ف  أل  

 ۆ ۇ ۇ ڭ نثڭ :لآلية الخامسة االثالثيل مل س رة اليفققة

 ؛الل مل س رة النساسيلي كلك ثالثة أخيفار )م أللة( مل تفسيق اآلية اأ ،ۆمث

الذا فإ، ال قطع الذي ي نااص يألة خلا ح اس يف ال اريو ييفدأ بالخ  القابع )مل 

 ۆ ۇ ۇ ڭ نثڭ :ث انية أخيفار( اردت يف شق  الط ي آلية

اهلل أخق   بليس مل الجنة  . اككق ابل ىيفاب اابل مسع د اييقه ا أ،  ۆمث

ح اس مل ضلع آد  اه   اأسكنها آد ، اح ل ل يس  حل آد  فيها خلا اهلل  

لقت، ثم سألت ال الآكة   م  ناآم، ال ا اس يقظ آد  سألها ىل اس ها ال   آد  ىل  خ 

اس ها. اي خ م هذا الجزس بذكق النألف اأاص مل اآلية الخامسة االثالثيل مل 

س رة اليفققة
(1)

. ثم يذكق الط ي بعد كلك الخ  الخامس )مل ث انية( مل نفس 

مل  ا فقغ اهلل  اي ىل ابل  سحاق ياص: ل   اه  حديث ر   ال  ضع يف تفسيقه،

ل  ل ال عألية اأايع ىلي  اللعنة، ثم أخقج  مل الجنة، أييفل  بليس امعاتيف  ، اأب  

:  لل ي ل  ،کمث ک نثک    اأس اس كلها، فقاص:ىلل آد  ايد ىل  

                                                   

-Rosenthal, The History ofal)انظق أيًضا:  93،  1انظق: الط ي، تاريو اأمم اال ل  ،   (1)

Ṭabarī. Vol. I, p. 273  شارة  لل تاريو اأمم اال ل   يقاد اا يف هذا اليفحث الجزس اأاص. (. أي  
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 ترجامت

(33) 

مث ڑ ژ ژ نثڈ
(1)

ا الخ  اأخيق الذي نقل  مل تفسيق الط ي . أم  

ب ر   ، ۆمث ۆ ۇ ۇ ڭ نثڭ :لق ل  اي ىل أهل فه  خ  مقك 

 ة  ن  ل الس  ق  اهلل أل   افي  أ،   ،الك او اابل ىيفاب اييقهم )الخ  السادب مل ث انية(

ا، اآد  ناآم مكان  لح ً       اأيسق، اأ   ق  ىلل آد  ثم أخذ ضلًعا مل أضالى  مل ش  

اها امقأة      ح اس، فسمل ضلع  تلك  اج    مل ن م  ، ح ل خلا اهلل   لم يهب  

في ا -مل ن م  ، رآها  لل جنيف ، فقاص  ة اهب  ن  ليسكل  ليها. فل ا كشف ىن  الس  

 نثڭ: لح ي ادمي ا اج ي، فسكل  ليها. فقاص ل  اهلل: -يزى  ، ااهلل أىلم

 ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ

 ېمث
(2)

. 

ي ايأا ىقب هذا ال قطع ال فسيقي ثالثة أخيفار مأخ كة مل ال ادة ال 

مل اآلية اأالل يف س رة   ڀمث ڀ     نثڀ :سايها الط ي يف شق  معنل ي ل 

 ڀ     نثڀ ىل مجاهد يف ي ل : النساس. فالخ  الثال )مل سيفعة أخيفار( مقاي  

 :بالنيفطية= (أثا)، ياص: ح اس، مل يأليقي آد  اه  ناآم، فاس يقظ فقاص: ڀمث

                                                   

 ة ييفل الخ  القابع اأخق  بعده.نفس ال قجع. ايذكق الط ي هذا الخ  مقتيل يف تفسيقه، مق   (1)

 ,Rosenthal, The History of al-Ṭabarī. Vol. I؛ انظق أيًضا: 93-93الط ي، ال اريو،   (2)

pp. 273–274. 
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(43) 

امقأة
(1)

حديث بإسناد آخق ىل الحديث الط ي ال يس ق   . ام ا يثيق الدهشة أ،  

حدثنا  :ياص ،حدثنا أب  حذيفة :ياص ،الثالث يف تفسيقه ياص في : حدثنا ال ثنل

حدثني  :ا اسسناد اأاص فقاص في مثل . أم   :شيفل، ىل ابل أبي نجيح، ىل مجاهد

حدثنا ىيسل، ىل ابل أبي نجيح،  :ياص ،حدثنا أب  ىالم :ياص ،مح د بل ى قا

ىل مجاهد
(2)

لخ  اأخيق يف هذا الجزس مل ك او ال اريو مطابا للخ  . اا

: يعني ح اس، ڀمث ڀ     نثڀ :( يف ال فسيق يف بيا، معنلالسيفعةالقابع )مل 

ىل ي ادة لقت مل آد ، مل ضلع مل أضالى . اه  حديث مقاي  خ  
(3)

. 

الحرديث ىرل اآليرة الخامسرة  يقد ككقها هنرا في را يخرب   ا ال ادة ال ي لأم  

ف مرل أخيفرار ترذكق ايرت طرقد  بلريس مرل الجنرة يل مل س رة اليفققة ف  أل  االثالث

)اتيفدأ ب قدمة مل ال ؤلف يليها خ ا، ىل أبي مالك اابل ىيفراب اابرل مسرع د 

ثرم تعليقرات معج يرة )ييفري ل فيهرا ال ؤلرف  ،اج ع مل الألحابة اابرل  سرحاق(

ل الخررامس ر يف الخرر يال ررقاد بكل ررة  ا  ا اجررة(. امرر ل الخرر  الثالررث مكررق  

اهر  تأكيرد ل را  ،[النساس: اآلية اأالرل] ڀمث ڀ     نثڀ :االسادب يف تفسيق

                                                   

ي ساسص  .Rosenthal, The History of al-Ṭabarī.Vol. I, p. 274؛ 93الط ي، ال اريو،   (1)

را ن اص ىل سيفب اس خدا  حقب الثاس هنا مشيًقا  لل أ، اللمة اآلرامية تش  ل ىلل حقب تاس م  سطة 

 امقأة. :)أتا( ب عنل

 .Rosenthal, The History of al-Ṭabarī. Vol. I, p. 274؛ 93انظق: الط ي، ال اريو،   (2)

 نفس ال قجع. (3)
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 ترجامت

(41) 

كرررق يف الخررر يل القابرررع االسرررادب يف تفسررريق  ۆ ۇ ۇ ڭ نثڭ: ك 

لقرت مرل آد  فهر  ا الخ  السابع الذي ييفري  . أم  [35اليفققة: ] ۆمث ل أ، حر اس خ 

. ي ضرح مرل هرذا معل مة  اآدة يف ض س القاايات ال ري سرايها الطر ي يف تاريخر 

ر منطقي يف اخ يار الطر ي ىرد  ككرق أمر ر بعينهرا يف تناالر  ال راريخي اج د م  

 ح اس. لقألة خلا  

 ( يبّين نقل المادة التفسيرية إلى الرواية التاريخية لخلِق حواء5الجدول )

 ال فسيق ال اريو

 نثڭتفسرريق الطرر ي لآليررة الخامسررة االثالثرريل مررل سرر رة اليفقررقة: 

 .ۆمث ۆ ۇ ۇ ڭ

ال فسرررررررررررريق:  

 الخ  اأاص.

ياص الط ي: ايف هذه اآلية دللة ااضحة ىلل 

ل ياص:  ،   بليس أ خق  مل الجنة بعد  لحة ي ص م 

الس كيفار ىل السج د آلد ، اأسكنها آد  ييفل أ، 

جل -اهلل  يهيفط  بليس  لل اأرض. أل  تس ع ،

 ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ نثڭيق ص:  -ثناؤه

 ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ

 ائ ى ى ې ې ې ې

. فقد تيفي ل أ،   بليس  ن ا  وئمث ەئ ەئ ائ
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 ترجامت

(42) 

أ ل ه ا ىل طاىة اهلل بعد أ، ل عل اأظهق ال كيف ق؛ أ، 

ا ، فو في  الق  سج د ال الآكة آلد  كا، بعد أ، ن  

احينوذ كا، ام ناع  بليس مل السج د ل ، اىند 

 الم ناع مل كلك حل ت ىلي  اللعنة.

ال فسرررررررررررريق: 

 الخ  الثال.

: أ،  ىدا  اهلل  بلريس ملسو هيلع هللا ىلصألحاو النيفي ىل ناب  مل 

ة اهلل لي م يل  آد  اكري   ا اج ،  ل  ىيفراده أيسم بعز  

، ابعرد أ، أ خرق  ال خلأليل منهم، بعد أ، لعنر  اهلل  

 مل الجنة، اييفل أ، يهيفط  لل اأرض. 

ال فسرررررررررررريق: 

 الخ  الثالث.

ررا فررقغ اهلل   مررل  بلرريس  ىررل ابررل  سررحاق، يرراص: ل  

 ل  ال عألية اأايع ىلير  اللعنرة، ثرم امعاتيف  ، اأب ل 

أخقج  مل الجنة، أييفل ىلل آد  ايد ىل    اأس اس 

:  لرل ي لر  ،کمث ک نثکها، فقراص: كل  

 .مث ڑ ژ ژ نثڈ

ال رررررررراريو: 

الخررررررررررررر  

 اأاص.

ال فسرررررررررررريق: 

 الخ  القابع.

: فأخق   بليس مرل ملسو هيلع هللا ىلصىل ناب  مل ألحاو النيفي 

 سركل آد  الجنرة، فكرا، ي شريالجنة حيل ل عرل، اأ  

فيهررا احًشررا لرريس لرر   ا  يسرركل  ليهررا، فنررا  ن مررة 

مرل  فاس يقظ، ا كا ىند رأس  امقأة ياىدة خلقهرا اهلل  

رم  
م فقالت: امرقأة، يراص: ال  ضلع ، فسألها: مل أنت 
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، يالرت لر  ال الآكرة 
 
م يالرت: تسركل  لري ل ق ت  -خ 

: مررا اسرر ها يررا آد م يرراص: -ينظررقا، مررا بلررغ ىل رر 

يت  م  س  
ح اسم يراص: أهنرا خلقرت ح اس، يال ا: ال 

، فقررراص
 
 ۇ ۇ نثڭاهلل لررر :  مرررل شررريس حررري

 .   ۋمث ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ

ال رررررررراريو: 

 الخ  الثال.

ال فسرررررررررررريق: 

الخررررررررررررررررر  

 الخامس.

ررا فررقغ اهلل   مررل معاتيفررة  ىررل ابررل  سررحاق، يرراص: ل  

 بلرريس، أييفررل ىلررل آد  ايررد ىل  رر  اأسرر اس كلهررا، 

 نثڈ:  لل ي لر  ،کمث ک نثکفقاص: 

 .مث ڑ ژ ژ

ال رررررررراريو: 

لخررررررررررررر  ا

 الثالث.

ال فسرررررررررررريق: 

الخررررررررررررررررر  

 السادب.

ىل أهل الك او مل أهل ال  راة اىدد مل 

ن ة ىلل آد ،  ل الس  ق  الألحابة منهم ابل ىيفاب: ثم أل 

ق   اأيسق، اأ     
ثم أخذ ضلًعا مل أضالى  م ل ش 

مكان  لحً ا، اآد  ناآم لم يهب  مل ن م  ، ح ل 

اها امقأة خلا اهلل مل ضلع  تلك  اج    ح اس؛ فس   

ن ة اهب  مل  ليسكل  ليها، فل ا كشف ىن  الس 

في ا يزى  ، ااهلل - ن م  ، رآها  لل جنيف ، فقاص

: لح ي ادمي ا اج ي، فسكل  ليها. فل ا -أىلم
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ج  اهلل  اجعل ل  سكنًا مل  -تيفار  اتعالل- ا 

 ۆ ۆ ۇ ۇ نثڭنفس ، ياص ل ، ييفياًل: 

 ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ

 .  ېمث ې ې

 ال فسرررررررررررريق: 

 الخ  السابع.

 الط ي: ايقاص لمقأة القجل:  اج  ا اج  . 

 .[1]النساس:  مث ڀ ڀ نثڀالط ي: الق ص يف تأايل: 

ال فسرررررررررررريق: 

 الخ  اأاص.

الط ي: اخلا مرل الرنفس ال احردة  اجهرا، يعنري 

بر)الزا (، الثال لها. اهر  في را يراص أهرل ال أايرل: 

 امقأهتا ح اس.

ال رررررررراريو: 

الخررررررررررررر  

 .القابع

ال فسرررررررررررريق: 

 الخ  الثال.

، يررراص: مث ڀ ڀ نثڀىرررل مجاهرررد يف ي لررر : 

ح اس، مل يألريقي آد  اهر  نراآم، فاسر يقظ فقراص: 

 )أثا( =بالنيفطية: امقأة.

ال رررررررراريو: 

الخررررررررررررر  

 الخامس.

ال فسرررررررررررريق: 

 الخ  الثالث.

 ىل مجاهد: الخ  السابا بإسناد آخق.

لقت ڀمث ڀ نثڀي ادة:  ىلال فسرررررررررررريق: ال رررررررراريو:  ، يعني: ح اس، خ 
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الخررررررررررررر  

 السادب.

 مل آد ، مل ضلع مل أضالى . الخ  القابع.

ال فسرررررررررررريق:  

الخررررررررررررررررر  

 الخامس.

ىررل السرردي يرراص: أ سرركل آد  الجنررة، فكررا، ي شرري 

فيهررا احًشررا لرريس لرر   ا  يسرركل  ليهررا فنررا  ن مررة، 

اهلل  فاسرر يقظ، فررإكا ىنررد رأسرر  امررقأة ياىرردة، خلقهررا

م يالت: امقأة، م   مل ضلع ، فسألها: ما أنت 
ياص: ال 

م  ل ق ت   خ 

ال فسرررررررررررريق: 

الخررررررررررررررررر  

 السادب.

ىرررل أهرررل الك ررراو مرررل أهرررل ال ررر راة اىررردد مرررل 

ن ة،  ملسو هيلع هللا ىلصالألحابة منهم ابل ىيفاب: ألقل ىلل آد   الس 

رق   اأيسرق، اأ    
ثم أخذ ضلًعا مل أضرالى ، مرل ش 

مكان ، اآد  ناآم لم يهب  مل ن م ر ، ح رل خلرا اهلل 

 اج  رر  حرر اس، مررل ضررلع  تلررك  -تيفررار  اتعررالل-

رن ة  اها امقأة ليسكل  ليها، فل را كشرفت ىنر  الس  فس  

في ررا -مررل ن م رر ، رآهررا  لررل جنيفرر ، فقرراص  اهررب  

 : لح ي ادمي ا اج ي.-يزى  ،، ااهلل أىلم

ال فسرررررررررررريق: 

 الخ  السابع.

: جعل مل آد  ڀمث ڀ نثڀىل السدي: 

 ح اس.
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رة ك را نالرق مكرق  ليس هنا  ما يثيق الدهشة يف أ، نجد يف تراريو الطر ي ى

يد لن ف ك يفر  بطقيقرة منهجيرة ك را ي ضرح مرل اأخيفرار  يفالط  ؛هي يف تفسيقه

ال ي سايها ياي ت يف تقج ة الط ي. ام ا ارد يف الحديث ىل الط ي أنر  كرا، 

فيردرب اأاص فراأاص  ئلعناي   بدرب العلم ت عيفل ك يف  يف جانب حارت  ثرم ييف رد

نقلهرا  لرل الجانرب اآلخرق، فرإكا فرقغ منهرا ىراد يف ي منها  لل أ، يفرقغ منهرا، اهر 

درسها انقلهرا  لرل حيرث كانرت
(1)

. ايف خر  آخرق يراص أبر  القاسرم الحسريل برل 

ي أبرر  جعفررق أ، أج ررع لرر  ك ررب النرراب يف حيفرريل الرر راق: كررا، يررد الرر  س من رر

را، فأيامت ىنرده مديردة، ثرم كرا، م را اثالثيل ك ابً القياب، فج عت ل  ني فً      ل يطع 

 افيها ىالمات لر  بح رقة يرد ىل رم للح
 
ها ىلي ديث ييفل م ت  بشه ر ما كا،، فقد 

ىليها
(2)

. 

ال ييفدا مس مقًبا أ، نجد الط ي نقل فققات يأليقة مل تفسريقه  لرل ك ابر  

تعررديل؛ اي كررل السرر ناد  لررل هررذا يف  يف ال رراريو بالرتتيررب كاترر ، ادا، أثررق أي  

ررذكق برريل  تفسرريق  يررقاده نفررس الخرر  بإسررناد آخررق يف القاايررة ال اريخيررة ال فررقق ي 

ق الخ يل. امع كلك فهنا  بعرض الحرالت تح را   لرل مزيرد تفسريق حريل ي مي ر

                                                   

، اينقل هنا كال  ياي ت Rosenthal, The History of al-Ṭabarī. Vol. I, pp. 51–52انظق:  (1)

 يف  رشاد اأريب  لل معقفة اأديب )معجم اأدباس(.

، اينقل هنا كال  ياي ت يف Rosenthal, The History of al-Ṭabarī. Vol. I, p. 120انظق:  (2)

  رشاد اأريب  لل معقفة اأديب )معجم اأدباس(.
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الرتتيب الذي ارد ب  الخ  يف ال فسيق ىل م ضع  الجديرد يف ال راريو برال سريفب 

. ال نجد هذا يف يألة خلا آد ، لكن  سر ة ااضرحة يف ااضح ييق اخ الب الفل  

  اريخية لقألة الهيف ل  لل اأرض.ال عالجة ال

ىلل سيفيل ال ثاص، ل ييفدأ الط ي ال ادة ال اريخية لقألرة آد  االهيفر ل  لرل 

اأرض بالخ  الذي اف  ح بر  تفسريق اآليرة السادسرة االثالثريل مرل سر رة اليفقرقة 

ا ن را برالخ  السرادب الرذي رااه ابرل ىيفراب  ،)الخ  القابع ىل اهب بل منيف (

مرل ال ؤلرف  هرذا مقألر د   ،   اي كرل القر ص  مرل الألرحابة. اب  اابل مسع د ان

القاايرة  فعلرل ىكرس تناالر  لل رادة يف سرياق ال فسريق، فرإ،   ؛ة مس  ياتىلل ىد  

 ؛مرا ة برذاهتا  لرل حرد    يألرة مسر قل  ال اريخية بسيفب هرذا اللر ، مرل ال رأليف تقرد  

ال حيطررة الهررذا فررإ، الخرر  الف  رراحي يك سررب أه يررة أكرر  يف سررياق اأحررداث 

لل  ض ع بطقيقرة ل تلرز  يف تفسريق اآليرة السادسرة االثالثريل مرل  ل مقدمةً اي ث  

س رة اليفققة ال ري سريفق ها مرادة تفسريقية أىرم  يف تأايرل اآليرة الخامسرة االثالثريل 

ر يف اأخيفار ال ي تناالت خلا حر اس، )ال ي اش  لت ىلل  شارة للهيف ل لم ت كق  

قطع السابا ت اًما يف ك او ال اريو(. اك را نالحرظ اال ي تأا هي اأخق  يف ال 

الخر  السرادب الرذي تقرف فير  اأحرداث ىنرد  فرإ،   ،يف الجداص السرادب أدنراه

ظه ر س أة آد  اح اس ه  الخ  الف  راحي اأنسرب الريس الخر  القابرع الرذي 

لرا منهرا آد ، العرل حر اس االحي ر رين قل باأحداث  لل لعل اأرض ال ي خ  ا ة. أم 

مرل  35الخ  السادب فييفني ىلل العديد مل اآليات الققآنيرة كات الألرلة )اآليرة 
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مل س رة اأىقاب، ثرم اآليرة  21مل س رة ط ، ااآلية  123س رة اليفققة، ااآلية 

بين را يرأا الخر  القابرع  ،مل س رة ط  اذا الرتتيب( لينسج خير ل القألرة 121

ق بال رادة الققآنيرة. ابال رالي فرإ، اف  را  د في  اس شهاد ميفاشر  اس طقاًدا ل يق  ليقد  

مل الألرحابة هر  اأنسرب  يألة الهيف ل يف ك او ال اريو بالخ  الذي يقاي  ناب  

نظرًقا أنر  محرال ب رادة  ؛أه يرة ه  أاثا، ايك ، مجيو  يف سياق ال فسيق أيرل   ك     

تقكيزه يف اأساب ىلل الققآ، ينألب   يقآنية ايأا يف فل  
(1)

. 

ررتامررع  ىررادة  ال ررادة ال فسرريقية الالحقررة يف سررياق ال رراريو، اتحديررًدا  بقت 

 نثى :ال رري اردت يف سررياق تأايررل ي لرر  12-9، 15، 14، 13اأخيفررار 

م يف ىررة بأخيفررار  ،يف اآليررة السادسررة االثالثرريل مررل سرر رة اليفقررقة  ائمث ى

منفأللة اردت يف تفسيق اآليرة كاهترا اكرذلك اآليرة القابعرة االعشرقيل مرل سر رة 

يظهق لنا أ، الط ي يأل غ القااية برتكيز ااضرح ىلرل  بلريس باى يفراره اأىقاب، 

العامل اأساسي يف م ابعة أحداث القألة. ا كا تقكنا جانيًفرا لر ت الطر ي نجرد 

أساسي أا ثان ي يف تسعة أخيفار مرل بريل ىشرقة  مدار الحديث ىلل  بليس بشكل  

ثررة أخيفررار مررل أربعررة يف د يف ثالاردت يف الجرزس اأاص مررل القاايررة ال اريخيررة ايررق  

                                                   

اثيف ًتا. )لذا فإ، بقيجيل يف  هنا  مل يق  أ، ىزا هذا الخ  لعدد مل الألحابة يضفي ىلي  مألداييةً  (1)

ل  هدب  ( يق  أ، هذاIsrāʾīliyyāt, Myth and Pseudepigraphy’, p. 271‘ :ل  بعن ا، ى ل  

 ااضح يف السط ر اأالل مل القااية ال اريخية(.
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ف(. اىالاة ىلل هذا ف ل ال  كل رسم خرط الجزس الثال )بعد تعليا مل ال ؤل  

السريفب الرذي  مفاهي ي ى  القاايات ال رذك رة كرال ي يشرق  فيهرا الطر ي أاًل 

جعل هدب  بليس أ، ييفدي آلد  اح اس ما ااري ىنه ا مل س آهت ا، ثم السيفب 

. بعد كلك ييفي ل للقارئ كيرف ظهرق  بلريس يف لر رة ةالذي دفع  لالس عانة بالحي  

ثررم  ،ة، اشرركل ال لررك الررذي اتخررذه ليقرررتو مررل آد ، اكيررف اسرر ب  ليرر داب رر

 ها.تداىيات هذه اأحداث كل  
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الجدددول السددادق: مقارنددة بددين األيبددار التددا التصت ددك بهددا الق ددة يف  تددا  

 التاريخ و تا  التفسير 

 مالدد ا ابددن عبدداقا ابددن مسددعودا أبددو

 وناق من ال  ابة
 وهب بن منبه

ا ياص اهلل   نثۇآلد :  -ىز اجل-ل  

 ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ

 ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ

، أراد  بليس أ، يدخل ىليه ا ېمث

نة. فأتل الحي   ة الجنة، ف نع   الخز 

ل  ل  يف ف ها ح ل ت دخ  فكل  ها أ، ت دخ 

ت  ب   لل آد ، فأدخل   يف فق ها ف ق 

عل  ، الحية ىلل الخزنة فدخلت ال ي

ل  ا أراد اهلل مل اأمق. فكل    مل فق ها 

فلم ييفاص  كالم ، فخق   لي  فقاص: 

 ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ نثڱ

، يق ص: هل [123]س رة ط :  ڻمث ڻ

أدلك ىلل شجقة  ،  أكلت  منها كنت  

، أا تك نا مل -ىز اجل-ملًكا مثل اهلل 

ا أسركل اهلل تعرالل آد  ا اج ر   ل  

الجنررة اهنرراه ىررل الشررجقة اكانررت 

ب بعضررها شررجقة يألرر هنا م شررع  

يف بعررض، اكررا، لهررا ث ررق تأكلرر  

ال الآكررة لخلرردهم اهرري الث ررقة 

ىنهررا آد  ا اج رر ،  ال رري هنررل اهلل  

لرررريس أ، يسرررر زله ا فل ررررا أراد  ب

فل ا دخلت  ،دخل يف ج ب الحية

الحيرررة الجنرررة خرررق  مرررل ج فهرررا 

 بلرريس فأخررذ مررل الشررجقة ال رري 

اهلل ىنها آد  ا اج   فجاس اا  هنل

 لل ح اس، فقاص: انظقي  لرل هرذه 

الشجقة ما أطيرب ريحهرا اأطيرب 

طع هررا اأحسررل ل هنرراف فأخررذت 
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الخالديل، فال ت  تا، أبًدا. احلف 

الحيل. له ا باهلل  ل لك ا ل ل الن

ا ن ا أراد بذلك لي يفدي له ا ما ت ار  

ىنه ا مل س آهت ا ا ك  ليفاسه ا، 

له ا س أة ل ا كا،  اكا، يد ىلم أ،  

يققأ مل ك ب ال الآكة، الم يكل آد  

يعلم كلك. اكا، ليفاسه ا الظفق، فأبل 

مت ح اس  آد  أ، يأكل منها، ف قد 

؛ فإل يد  ل  فأكلت، ثم يالت: يا آد  ك 

يضقل. فل ا أكل آد  بدت  أكلت  فلم

ا يخألفا، ىليه ا  له ا س آهت ا اطفق 

 مل ارق الجنة.

ح اس فأكلرت منهرا، ثرم كهيفرت ارا 

نظررق  لررل هررذه  لررل آد  فقالررت: ا

الشجقة ما أطيرب ريحهرا اأطيرب 

طع ها اأحسل ل هنراف فأكرل منهرا 

آد  فيفرردت له ررا سرر آهت ا، فرردخل 

آد  يف ج ب الشجقة، فنراداه ربر : 

يررا  هررذايرا آد  أيررل أنررتم يرراص: أنررا 

يررررراص: أل تخرررررق م يررررراص:  .رو

ياص: ملع نرة  .أس حي منك يا رو

ل قرررت  منهرررا لعنرررة  اأرض ال ررري خ 

ا شرر ًكا، ثررم ح ررل ي حرر ص ث ارهرر

يرراص: يررا حرر اس أنررت  ال رري يررقرت  

ىيفدي فإنك ل تح لريل ح راًل  ل 

ح ل    كقًها فرإكا أردت  أ، تضرعي 

ما يف بطنك  أشرقفت  ىلرل ال ر ت 

مررقاًرا، ايرراص للحيررة: أنررت  ال رري 

 دخل ال لع ، يف بطنرك ح رل يرق  

ىيفرردي، ملع نررة أنررت  لعنررة ح ررل 
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ص ي اآ ك  يف بطنك  ال يكل ت ح   

ة  لررك  ر ق  ىرردا 
 ل الرررتاو، أنررت 

 بني آد  اهم أىداؤ . 

االجزس ال قكزي يف هذه القألة يف السياق ال قابل يف ك او ال فسيق )حيرث 

د أخيفار أط ص مقابرل تفالريل دييقرة أا نح يرة( ين قرل مرل بيرا، طقيقرة دخر ص تق  

 بلرريس الجنررة  لررل الحيلررة ال رري لجررأ  ليهررا يف  يرر اس آد ، ثررم  لررل تررداىيات هررذه 

ب يف بيرا، مرا فعلر   بلريس سره  د يف ال فسريق ل ت  القألة ك ا تق   الذا فإ،   ؛حداثاأ

اتجردر  ،االهدب مل هذا لقب الرتكيز ىل  بلريس ،بال عالجة ال اريخية مقارنةً 

د يف تأايرل اآليرة ككق الخ  الثالرث ىشرق ك   رة للكرال  الرذي ار   اسشارة  لل أ،  

مقابل اراده ضر ل اأخيفرار الف  احيرة يف  السادسة االثالثيل مل س رة اليفققة يف

د مقدمرة مع  ردة ا ن را بيرا، مفألرل د مجرق  ع  القااية ال اريخية يد يي ق داره فلم ي  

 أ، ن  ريم تسااي ال عنل يف الع لريل  ل   د اأيقاض. احينوذ ي كل الق ص عد  م 

 ،يلل الفن رمنه ا ل  بني   ال  يزة اهنا  تمييرق دييرا يف الرتكيرز بريل هرذي ى ل   كل  

بعيرًدا ىرل ك نر  تفألرريلة - ل  معرري   كرذلك ي كرل أ، نلحرظ أثررق تمييرق م ضرع خر  

 يف تح يل أثقه ض ل السياق العا  للقااية. -لميقة
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 :قصة التوبة -2

نجد ن  كًجا مخ لًفا مقة أخق  يف يألة ال  بة يف تاريو الط ي ايف تفسيقه 

ىلل القارئ ما فعل  آد  يف   ي تقب  لآلية السابعة االثالثيل مل س رة اليفققة ال

ال  بة مل هذا اأمق اما تال كلك مل هيف ط   لل اأرض. امقة أخق  تش  ل 

يألة ال  بة يف تاريو الط ي ىلل تداخل مع القاايات ال ي أاردها الط ي يف 

 :فاأخيفار القابع االسابع االثامل االسابع ىشق يف تفسيق الط ي لق ل  ؛تفسيقه

ايف  ،ر يف ك او ال اريوت كق   [39اليفققة: ] يئمث ىئ مئ حئ جئ ی نثی

 ما يف الك ابيل. م سلسل  لل حد   د اأخيفار بشكل  هذه الحالة تق  

ال ادة ال فسريقية ال سر خدمة يف   فإ،  أا( في ا ي9اك ا ي ضح مل الجداص )

افي  يسأص آد  رب : ألم تخلقنري  ،ك او ال اريو تش  ل ىلل خ  يقاي  ابل ىيفاب

اهلل  تراو، اي افرا م ايسأل  ىل رح   ، اىل  مكانية رج ى   لرل الجنرة  ،  بيد 

ايلي هذا يف ك او ال اريو الخ  السابع يف ال فسريق  .(1)ىلل طليف  مل حيث ال يفدأ

ه  تاو األرلح  مل بيل ثالثة اىشقيل خ ًا )بقااية ي ادة( افي  يساص آد  رب   ،  

كذلك يقد الخر  الثرامل  .(2)ل حيث ال يفدأافا اهلل ىلل طليف  ماي  مأيقجع  الجنة

                                                   

 ,Rosenthal, The History of al-Ṭabarī. Vol. I)انظق أيًضا:  15انظق: الط ي، ال اريو،   (1)

p. 302.) 

 نفس ال قجع. (2)
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ررمررل برريل ثالثررة اىشررقيل خرر ًا يف ال رراريو: افيرر  كررال  الح   ل أ، الكل ررات هرري س 

كل ات آد  اح اس يف اآليرة الثالثرة االعشرقيل مرل سر رة اأىرقاب
(1)

ر ا الخر  . أم 

 حئ جئ ی نثی :اأخيق الرذي ي كرقر يف تراريو الطر ي مرل كالمر  يف تأايرل

فه  الخ  السابع ىشق: افي  يؤكد مجاهد أ، هرذه  ،[39قة: ]اليفق يئمث ىئ مئ

 .(2)الكل ات هي كل ات آد  اح اس يف اآلية الثالثة االعشقيل مل س رة اأىقاب

اكثيق مل ال رادة الدلليرة ال  خألألرة اال كرقرة ال ري أاردهرا الطر ي يف 

د يف الجرزس ل ترق   ،[39]اليفقرقة:   يئمث ىئ مئ حئ جئ ی نثی :تفسيق ي لر 

فرالخ  الثالرث الرذي ل ترذكقه القاايرة ال اريخيرة  ؛ي نااص ال  بة يف تاريخر  الذي

بين ا الخ  الثال )ىل ابل  يرد( االسرادب )ىرل ابرل  ،ي نااص الققاسات ال خ لفة

ىيفرراب( اال اسررع )ىررل أبرري العاليررة( اال اسررع ىشررق )ىررل مجاهررد( اال احررد 

ر مرا سريفا (، ج يعهرا يكرق  االعشقا، )ىل ي ادة( االثال االعشقا، )ىل ابل  يد

الكل رات هري كرال  آد  احر اس الر ارد يف  ل هرذه اأخيفرار أ،  ككقه بالفعل،  ك تيفي  

أ، ي قجرع آد   لرل  ل  يف راهلل يرد ي   أا أ،   ،اآلية الثالثة االعشرقيل مرل سر رة اأىرقاب

                                                   

 نفس . (1)

 ,Rosenthal, The History of al-Ṭabarī. Vol. I)انظق أيًضا:  15انظق: الط ي، ال اريو،   (2)

p. 303.) 
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 الذا ل يح ا  الطر ي  لرل  يرقاد هرذه اأخيفرار يف تاريخر   ضرافةً  ؛الجنة  ، تاو

 لخ  السابع االثامل االسابع ىشق. لل ا

 يبّين نقل المادة من تفسير اآلية السابعة والثالثين من سورة البقرة 7الجدول 

 اإلسقاط من المعالجة التاريخية االستخدام يف الرواية التاريخية

ررل اهلل  آد   كل ررات ت بررة، الطرر ي:   لق 

اها آد  مل رب  اأخذها ىنر  تاآيًفرا،  ف لق 

  ىلي .ف او اهلل

اه ا هذه اآلية:  ابل  يد: ياص: لق 

 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ نثٻ

]س رة اأىقاب:  ڀمث ڀ ڀ

23]. 

ييفرري ل الطرر ي السرريفب يف ىررد  ييف لرر  

يرة  ل الكل ات هي ال  لق  ل جع  يقاسة م 

ب  آد . ف ع  الكل ات ان أل  ، فق   آد  

 مئ حئ جئ ی نثیابل ىيفراب: 

، ألرررررررم يئمث ىئ ، يررررررراص: أي  رو 

: بلررل، يرراص: أي  تخلقنرري بيررد م يرراص
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، ألم تنفو يف  مرل راحركم يراص:  رو 

، ألررررم ت سرررركن ي  بلررررل، يرررراص: أي  رو 

، ألرم  جن كم ياص: بلل، يراص: أي  رو 

ت سرريف ا رح   ررك يضرريف كم يرراص: بلررل، 

 ، يرراص: أرأيررت   ،  أنررا تيفررت  األررلحت 

 أراجعي أنت  لل الجنةم ياص: نعم.

  سناد آخق للخ  كات  ىل ابل ىيفاب. 

ىيفاب: يراص:  ، آد  يراص لقبر   ىل ابل

 ك ىألررراه: رو  أرأيرررت   ،  أنرررا تيفرررت  

م فقاص ل  ربر :  ل راجعرك  األلحت 

  لل الجنة.

 حئ جئ ی نثیىل ي ادة، ي ل : 

، أرأيت  مئمث ، ك كق لنا أن  ياص: يا رو 

 ،  أنا تيفت األلحتم ياص:  ل  ًكا 

ل:  راجعك  لل الجنة، ياص: اياص الحس 

 پ پ ٻ ٻ ٻ نثٻ هن ا يال: 

 .ڀمث ڀ ڀ پ پ

 

ل:  هن ا يال:    ٻ نثٻياص الحس 
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 ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ

 .[23]اأىقاب:  ڀمث ڀ

ا   ىل أبي العالية: ياص:  ،  آد  ل  

، أرأيت   ألاو الخطيوة ياص: يا رو 

 ، تيفت األلحتم فقاص اهلل:  ًكا 

أرجعك  لل الجنة. فهي مل 

الكل ات، امل الكل ات أيًضا: 

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ نثٻ

 .ڀمث ڀ ڀ پ

ي:  حئ جئ ی نثی ىرررررل السرررررد 

، ألررررم تخلقنرررري مئمث ، يرررراص: رو 

بيد م ييل ل : بلل، يراص: انفخرت يف  

مرررل راحررركم ييرررل لررر : بلرررل، يررراص 

ت  رح   ررك يضرريف كم ييررل لرر :  اسرريف ق 

، هرل كنرت  ك يفرت  هرذا  بلل، ياص: رو 

  ،  ، م ييررل لرر : نعررم، يرراص: رو 
 
ىلرري

، هل أنت راجعي  لل  تيفت  األلحت 
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: نعرم. يراص اهلل تعرالل: الجنةم ييرل لر 

 ۈمث ۈ ۆ ۆ ۇ نثۇ

 .[122]س رة ط : 

ىل ىيفيد برل ى يرق: يراص آد : يرا رو، 

خطيو رري ال رري أخطأهتررا، أشرريس ك يف  رر  

  ييفل أ، تخلقني، أا شيس اب دى    
ىلي

ريف ل نفسيم ياص: بلل، شيس ك يف    
مل ي 

ىليررك ييفررل أ، أخلقررك. يرراص: فك ررا 

 فايفقه لي. 
 
 ك يف    ىلي

آخررق للخرر  كاترر  ىررل ىيفيررد بررل   سررناد

 ى يق.

 نح ه ىل ىيفيد بل ى يق بإسناد آخق.

 نح ه ىل ىيفيد بل ى يق بإسناد آخق.

 نح ه ىل ىيفيد بل ى يق بإسناد آخق.

ىل ىيفد القح ل بل يزيد برل معاايرة، 

 حئ جئ ی نثیأنررر  يررراص: ي لررر : 

، يررررراص آد : اللهرررررم  يئمث ىئ مئ
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 لرر   ل أنررت سرريفحانك ابح ررد ،  ل

  نك أس مف
 
ق   اأت و   ليك، ت ب  ىلي

 أنت ال  او القحيم.

 جئ ی نثیىل مجاهد يف ي ل : 

 ٻ نثٻ، ياص ي ل : مئمث حئ

 ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ

 .ڀمث ڀ

 

ىرررل مجاهرررد، كرررا، يقررر ص يف يررر ص اهلل:  

، الكل ررات: مئمث حئ جئ ی نثی

اللهم ل  ل   ل أنت سيفحانك ابح د ، 

رو  ل ظل ررت  نفسرري فررايفق لرري  نررك 

 لررر   ل أنرررت  اللهرررم لخيرررق المرررافقيل، 

سررريفحانك ابح رررد ، ربررري  ل ظل رررت 

نفسرري فررارح ني  نررك خيررق الررقاح يل، 

اللهم ل  ل   ل أنت سيفحانك ابح د ، 

  نررك 
 
رو  ل ظل ررت نفسرري ف   ررب  ىلرري

 أنت ال  او القحيم.

 حئ جئ ی نثیىل مجاهد: 
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 ٻ ٻ نثٻ، ه  ي ل : مئمث

 اآلية. پمث پ پ پ ٻ

 حئ جئ ی نثیىرررررل مجاهرررررد: 

 ، يرراصمئمث
 
، أت رر و  ىلرري : أي  رو 

م يرراص نعررم. ف رراو آد ، ف رراو  يف ررت   ،  ت 

 ىلي  رب .

 جئ ی نثیىل ي ادة يف ي ل : 

 نثٻ، ياص: ه  ي ل : مئمث حئ

 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ

 .ڀمث ڀ ڀ

 ٻ نثٻياص ابل  يد: ه  ي ل : 

 ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ

 .ڀمث ڀ

رل آد    -جل ثناؤه-الط ي: أ، اهلل  لق 

ريف ل هل  كل ات، ف لقاهل آد   مرل ر بر  فق 

، اتراو... ف راو اهلل ىلير   اى ل ارل 

رراهل منرر ،  بقيف ل رر  الكل ررات ال رري تلق 
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 اندم   ىلل سالف الذنب من .

ىلي  ك او اهلل، أ،   االذي يدص  

اهل آد  مل رب ،  الكل ات ال ي تلق 

الكل ات ال ي أخ  اهلل ىن  أن   هل  

يل ها  لل رب ، معرتًفا  اًل بق  يالها م نأل 

 ٻ ٻ نثٻاه  ي ل :  بذنيف ،

 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ

. ايضيف الط ي أ، هذا ڀمث

الق ص تعقيف مل اهلل لج يع ال ذنيفيل 

 بطقيا ال  بة.

ل شك أ، اأمق ييفردا أاص اهلرة مقبًكرا أ، يخ رار الطر ي  يرقاد الخر يل 

اهرا آد  ىل مجاهد االحس   ل ريم ال كقار، امفاد الخر يل أ، الكل رات ال ري تلق 

 23اآليررررة   ڀمث ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ نثٻ هرررري:

ر اثنريل يف ية اأىقاب ي رد خ سة أخيفار، يكرق  ايف تفسيقه آل ،مل س رة اأىقاب

تاريخ . اث رة أمرق برار  في را ي علرا برالخ  الثرامل، اهر  أاص هرذه اأخيفرار، أنر  

تعليق  ىلرل تقج رة  اهذا ما حدا بفقانز را ن اص يف ،ىل الحسل بال  سناد مقاي  
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رتاريو الط  ل هنرا هر  الحسرل اليفألرقيي  لل الق ص برأ، الحس 
(1)

. ال شرك أ، 

الذا فإ، الطر ي ىلرل مرا ييفردا ير رد رأي الحسرل جنيًفرا  لرل  ؛هذا ليس بحديث

 جنب مع أاص اأحاديث ال ي يس يها تأييًدا لهذا ال عنل.

مل ال اضح أ،  رأي الحسل هر   :أاًل  :ةهنا  ثالث نقال كات أه ية خال  

 ىرررادة تقتيرررب  أ،   :الطررر ي أ، يرررذكقها يف تاريخررر . اأمرررق الثرررال  يرررادة اخ رررار

ال عل مات ال فسيقية ا يقادها يف ال اريو اضع رأي الحسل جنيًفا  لرل جنرب مرع 

ىل مجاهد، بخالب ما ارد يف ال فسيق. كذلك م ا تجدر اسشرارة  الخ  ال قاي  

سريق، االرذي اخ راره  لي  أ، هنا  أربعة أخيفار سيقت ل أييرد كرال  الحسرل يف ال ف

امررل ال  كررل أ، يكرر ، الطرر ي اخ ررار  ،لهرراالطرر ي ليررذكقه يف ال رراريو هرر  أا  

اسسناد الذي ين هي ب جاهد، افي  ال ثنل برل  برقاهيم، ىرل أبري يسرا، ىرل أبري 

 هيق ىل أح د بل  سحاق اأح  ي ىرل أبري أح رد ىرل سرفيا، ىرل يريس ىرل 

النضرق برل ىقبري. اييفردا أ،  مرل طقيرا ابرل اكيرع ىرل اكيرع ىرل خأليف، بدًل 

   لل هذا الرتتيرب يف اراد اأخيفرار يف ال فسريق اهر  أمرق تفضيل  هذا اسسناد أد  

 ك يخ ار الط ي أ، ي رد يف تاريخ  أاص حرديث اس شرهد بر   ؛مل اأه ية ب كا،

                                                   

 ,Rosenthal, The History of al-Ṭabarī. Vol. I)انظق أيًضا:  15انظق: الط ي، ال اريو،   (1)

p. 302, n. 829الكل ييفدا أ، هذا يق ألق ىلل اأخيفار  ،(. اراي هذا الخ  ىل آخقيل بال  سناد

.  ال قاية ىل أكثق مل راا 
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يف تفسيقه يف هذا ال  ض ع
(1)

. كذلك فإ، تاريو الط ي ي رد الخ  القابرع )ىرل 

طقيا سعيد بل جيفيق، ىل ال نهاص بل ى ق ىل أبي ليلل ىرل يريس ابل ىيفاب مل 

ىل ابل ىطية( ايمفل الخ  الخامس،  ك ه  نسخة يف مح ر اه مرل القابرع بإسرناد 

ليرب ىرل يريس برل  ين هي بابل ىيفاب ىل طقيا سعيد بل جيفيرق ىرل ىالرم برل ك 

اهلل  القبيع ىل مح د بل مألرعب. ايخ رار الطر ي الس شرهاد بخر  ي رادة يف أ،  

ا يقاير  ابرل مرل خر  آخرق يقيرب جرد   تراو، بردًل  يف ل أ، ي قجع آد   لل الجنرة  ،  ي  

 :ىيفاب، ايأا خ  ي ادة بعد رأي الحسل الذي كهرب فير   لرل أ، الكل رات هري

. [23اأىرررررقاب: ] ڀمث ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ نثٻ

ب  قة اضعها الط ي ىلرل أطرقاات حي هذه اأمثلة الثالثة ب ج د ىالمات بح  

لررقاا  أا مج  ىررة مررل اأسررانيد ىلررل مررا  يق ضرري  الفررل   مررل تفضرريل   تفسرريقه برردًل 

 د ه  اآلخق.ىداها ريم أ، هذا الفرتاض اأخيق ليس ب س يفع  

ليس مل اليسيق بيا، السيفب يف  سقال بعض ال  اد ال فسريقية اأخرق  مرل 

امل ىشرق ك او ال اريو. فعلل سيفيل ال ثاص  كا نظقنرا للخر  السرادب ىشرق االثر

االعشقيل اجدناها تس ق كل ات أخق  لل  برة، اكرا، مرل ال  كرل  يرقاد هرذه 

اأخيفررار يف ال رراريو دا، أ، يكرر ، هنررا  تكررقار لل ررادة ال ررذك رة يف اأخيفررار 

ا اأخيفار مل العاشق ح ل الخامس ىشق ف ثيق السؤاص ح ص معألرية ال  ج دة. أم  

                                                   

 د يف ال اريو، منس بة  لل ابل  يد اي ادة.ذك رة يف ال فسيق ال تق  القاايات اأخق  لهذا الحديث، ال  (1)
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، الطر ي يف مقدم ر    :ل القر صامع كلك ي كر مهل هي شيس ك يف  اهلل ىلي  ،آد 

د هنررا ىيفررارة الررذا تررق   ؛للقاايررة ال اريخيررة يألررق   بررأ، الررذنب يررد جررق  برر  القلررم

د اأيرقاض م عرد   ب ىلل  يرقاد حرديث  تحقيقية شاملة ل زيل الم  ض الذي تقت  

 يف ال فسيق.

ر د يف حقيقرة أ، الطر ي ىنردما أراد أ، امع كلك هنا  أمق أكثق أه ية ي جس 

اييفل أ، يسر ق  شرارات  لرل ت برة  ،حديث يف مسألة الهيف ل  لل اأرضيخ م ال

أه يررة  :منهررا ،ض لعرردد مررل القضررايا  ي عررق  آد  االكل ررات ال رري تلقاهررا مررل رب رر

انقرب  ،الج عة يف حيراة آد ، االج عرة ال ري أ خرق  فيهرا آد  احر اس مرل الجنرة

هرا،  ناسرك كل  ط ص آد  بعد أ، أ هيفط  لل اأرض، اط اب آد  باليفيرت ايضراس ال

ااأشياس ال ي أخذها آد  مل الجنرة اهريفط ارا  لرل اأرض أا ال ري أنزلهرا اهلل لر  

يألر ي ال  برة  لرذا فرإ،   ؛)امنهرا اليفيرت الحرقا  الرذي أ هريفط لر   لرل اأرض( بعد  

رف  القاايرة الر اردة يف ال راريو ت    أ،  بينه را ترداخل،  ل   ل بريل الهيفر ل ابريل ككرق أل 

كيفيرق  الذا يظهق هرذا  لرل حرد   ؛داث ال ي تقع تيفاًىا يف الققآ،كل ات ال  بة ااأح

يف تفسرريق الطرر ي أيًضررا. ال ي كررل ال ماضرري بيفسرراطة ىررل الفجرر ة يف أحررداث 

ل ن يجرة اضرع مرادة ال  برة يف جرزس منفألرل ي  ث  القااية ال ي نشأت بيل هذيل الحد  

 ما يف سياق القألة ال ذك رة يف تاريو الط ي. بعيد  لل حد  
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: المادة الواردة يف تاريخ الطبري حول آدم بعد ق ة الهبوط إلى 8الجدول 

 األرض

. القسم الفقىي اأاص.  ىا  
 أه ية ي   الج عة يف حياة آد  ب ج  

 ي   الج عة الذي أ هيفط في  آد   لل اأرض. القسم الفقىي الثال.

 ال كا، الذي أ هيفط  لي  آد  اح اس. القسم الفقىي الثالث.

 نقألا، ط ص آد  ىلل اأرض. القسم الفقىي القابع.

 ط اب آد  ايضاس ال ناسك كلها. القسم الفقىي الخامس.

ك كررق اأشررياس ال رري أخررذها آد  معرر  مررل الجنررة أا  القسم الفقىي السادب.

 ال ي أنزلها اهلل ل  )امنها اليفيت الحقا (.

اه القسم الفقىي السابع.  ا مل رب .ت بة آد  االكل ات ال ي تلق 

أ رسرررل اهلل  ليه رررا ملًكرررا يعل ه رررا مرررا ي ليفسررران   القسم الفقىي الثامل.

 ايس رتا، ب .

. العهد الذي أخذه اهلل   القسم الفقىي ال اسع.  مل كرية آد  يف ىالم الذر 

 يابيل اهابيل. القسم الفقىي العاشق.

 ث ىررل لرر رة آد لررذا ىلررل سرريفيل ال ثرراص يف سررياق اأخيفررار ال رري ت حررد  

فة مل يأل يل ي كل هنا  مج  ىة مؤل   ،)انقألا، ط ل  حيل أ هيفط  لل اأرض(

ق الذي ااجهر  آد  يف الظرقاب ال عيشرية يقاسهت ا مًعا سظهار م يف اهلل مل ال مي  
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 ٻ ٻ ٻ نثٱ :ييفل  ىال، ت ب  : خ  ارد أيًضا يف تفسيق الط ي آلية

[129اليفقرقة: ] مث پ پ ٻ
(1)

ضرر  ذا اليفيررت ليع   آلد  هرر )فقررد أىطررل اهلل   

د يف ىررالاة ىلررل يألررة أخررق  ل تررق   ،ىررل سرر اع لرر ت ال الآكررة يف الرردىاس(

 ،آد  شكل  لرل اهلل حالر  بعرد مرا كرا، مرل هيف طر   لرل اأرض افيها أ،   ،ال فسيق

 ،كيرف ينسرج لنفسر  الحر اس ث ًبرا هذا جزاس معألي  ، ثرم ىل  ر  اهلل   اهلل أ،   فأجاب 

قه بالحج  اأم  
(2)

ال قطع ال الي ككق لألشياس ال ي أخرذها آد  مرل الجنرة، . ايأا يف 

افيرر  أخيفررار تيفرري ل ىرر ، اهلل أا ال الآكررة آلد  حرريل ان قررل للعرريل ىلررل اأرض. 

 بشريس  ل   آد  حريل خرق  مرل الجنرة كرا، ل ي رق   اجاس يف خ  ىل ابل ىيفاب أ،  

رد   :فقيرل لل الآكرة ،ىيفث ب   ه فلي رزاد منهرا مرا شراسى 
(3)

 :ي يراص، اىرل اأشرعق

ر -تيفار  اتعرالل-اهلل   ،    ر  ده مرل ث رار الجنرة اىل  الجنرة  ا  مرل ا أخرق  آد  ل  

شيس لنعة كل  
(4)

هريفط  لرل اأرض آد  حريل أ   د اهلل  مل الث ار ال ي  ا    ،   :. اييل
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اثالثيل ن ىً 
(1)

 ،الهيف ل  لل اأرض ح رل ييفرل ت برة آد  (ييف ص). ي كل أ، نلحظ 

ره اهلل    ي يف اف  را  الكرال  مرل أ،  فا هذا مع ما أارده الطراي     هرذا كرا، أمرًقا يرد 

ا درا   ،ي حك ر  فيه را ايف كري ه راجرق  أراد أ، ييف ليه را اي   ك  اك يف  ىلرل آد ،    

 القررارئ أ، اهلل هرر  ال هرري ل ىلررل اأحررداث ييفلررغ كراترر  بررإيقاد ن رراك  أخيفررار  

ل العيفرارة الف  احيرة تيفري   كذلك فرإ،   ،فيها آد  ل يفعات الهيف ل  لل اأرض اهلل   د  ي ع  

 سيفب  يقاد هذه الن اك .

 ل فضرل اهلل، أل  امع كلك، ث ة أمق يلقري بظاللر  ىلرل هرذه اآلثرار ال ري تيفري  

اه  معقفة القارئ أ، آد  أ خق  مل الجنة ليعيل حياة حافلة بالشقاس ك ا لرق  

 ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ نثچ: 119القرررقآ، يف سرررر رة طررر ، اآليررررة 

الحنطرة  الط ي خ ًا ل يرذكق رااير  مرل أ،  . ايس ق  ڎمث ڌ ڌ ڍ

   كيف يألرنع الخيفرز ، فعل  بعد أ، جاع آد  ااس طعم رب   ڠجاس اا ج يل 
(2)

 ،

ثم يس ق الخ  الخامس مل ثالثة ىشرق خر ًا أاردهرا يف تفسريقه للنألرف اأاص 

 فل را ،ه را بمرقاربليس دل    مل اآلية الثانية االعشقيل مل س رة اأىقاب مل أ،  

رآ منها بدت له ا سر ال  أك   فرانطلا  ،ا يخألرفا، ىليه را مرل ارق الجنرةهت ا اطفق 
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أحًدا يحلرف برك كاكًبرا،  أ،   آد  ياص: ما حسيفت   اأ،   ،ا يف الجنة فناداه اهلليً آد  م ل  

ررم آد  لررنعة الحديررد العرريل  ل كررد   ، لررل اأرض فررال ينررال فأهيفطه ررا اهلل   ل  ا اى 

االحقث
(1)

مرل  119يًضا خ ًا أارده كرذلك يف تفسريقه لآليرة . ايس ق الط ي أ

ط  لل آد  ث ر أح ق فكا، يحقث ىلير  اي سرح العرقق هيف  أن  أ   :س رة ط  جاس في 

 ڎمث ڌ ڌ ڍ نثڍ: -جررلىررز ا-ي يرراص اهلل فهرر  الررذ ،ىررل جيفينرر 

هسفكا، كلك شقا
(2)

ثم يلي كلك ىيفارة ال ؤلف: الر  كرا، ج آيرل أتراه بالمرذاس  ،

ره دا، سراآق ال رؤ، ييرقه لرم يكرل هنرا  مرل الشرقاس الرذي الذي يألرل  لير  بيفرذ

ب  ط  خ   ده ب  رب  ىلل طاىة الشيطا، امعألية القح ل كيفيق  ت ى  
(3)

 . امع كلك فإ،  

ر ح الفاكهة ال ي أ   أثق هذه الظالص يكاد ي الشل حيل نعلم أ،   هيفطت  لل آد  أا س 

أكلر . اارذه الألر رة لر  لي   اهلل  يف ره  ل  بأخذها معر  هري بألر رة أا أخرق  طعرا  ا  

لحيراة الحرقث ابريل  يراب   ل اأخيفار ال ذك رة أىاله طقيًقا اسًطا بيل اايع  شك  ت  

  امدد   النطيفاع الذي تخلق  القألة ى  لفحات ال اريو ىل ى ،  
 
 . لهي
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أ، آد  اسر  حل حريل هريفط  لرل  -بعيفارت - يفي ل الط ي للقارئبعد كلك ي

بت ىن  ألر ات ال الآكرةكال  أهل الس اس ايا د  اأرض افق  
(1)

. ايسر ق خر ًا 

ر :ىل اهب يقر ص را أ   ، آد  ل   ا فيهرا أحردً  ق  هريفط  لرل اأرض فرقأ  سرع ها الرم ي 

 مب لرك ييرقيح بح رد  ايقرد  ا أرضك هرذه ىرامق يسريف  أم   ،يا رو :ياص ،ييقه

اسرأجعل فيهرا  ،سرنيح بح دي ايقد  ل يسيف    م  ل الد   ل سأجعل فيها م   :ياص اهلل

ح فيهرا خلقريقفع لذكقي ايسيف  ت  ا بي تً 
(2)

. ايخر م الطر ي هرذا الجرزس بخر  ىرل 

مررل  129فيرر  الررف اليفيررت الحررقا ، ايررد ككررقه الطرر ي يف تفسرريقه لآليررة  ،أبررا،

س رة اليفققة
(3)

الذا تن قل القألة  لل الحديث ىل اأمة اسسرالمية ال ري ترأا يف  ؛

رال سر قيفل، باى يفرار آد  هر  أبر  اليفشرقية ل مجرقد خ   ا خلقر  اهلل اأسركن  جن ر . ل 

 
 
ك ا نرق  يف  الذي ل نظيق ل  اتيفقل هذه اسشارة  لل ال س قيفل ن  كًجا لفضل اهلل

 ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ نثپ: تفسيق الطر ي لق لر 

يف خطرراو آلد  احرر اس ا بلرريس ييفرري ل مألرريق الذريررة  ،[31اليفقررقة: ] مث ٿ ٺ
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آ، )ابال رالي ال فسريق( ين قرل فرالقق ؛كيفيرق   هنا  اخر الب   ال ؤمنة. امع كلك يظل  

 لل خطاو بني  سقاآيل
(1)

 تاريو الط ي ي الل الحديث ىل آد . يف حيل أ،   ،

رل القر ص يف  اىند هذا الحد   مرل القاايرة ال اريخيرة يرأا ال قطرع الرذي يفأل 

ث ىرل الحجرق يضية ال  بة اما فيها مل أخيفار، ثم يعقيف  مقطرع فقىري آخرق ي حرد  

آد  أنزص معر  حريل  ل اأخيفار، منها ما يقاي  ابل ىيفاب أ،  اأس د ايس ق ىدًدا م

ابكل آد  اح اس ىلل ما فاهت را مرل نعريم الجنرة  ،أ هيفط مل الجنة الحجق اأس د

را أربعريل ي ًمرشقب   الم ي  ال  الم يأك   ،ماآ ي سنة با اه را ي مورذ ىلرل  اشرق  ال  ا ثرم أك 

آررة سرنةالررم يقرقو حر اس ما ،هريفط ىلير  آد الجيفرل الررذي أ   (بر ك)
(2)

. ارا  ابررل 

ىيفاب أيًضا أ، الحجق كا، ياي تة بيضاس خق  اا آد  مل الجنة اكرا، ي سرح ارا 

اأ، آد  لم تقيأ دم ى  منذ خق  مل الجنة ح ل رجع  ليها ألفي سرنة ،دم ى 
(3)

 .

                                                   

 اما بعدها. 43س رة اليفققة، اآلية  (1)

. مل (Rosenthal, The History of al-Ṭabarī. Vol. I, p. 291) 93انظق: الط ي، ال اريو،   (2)

ا آد  اح اس بكي    لل القألة ىلل أهنا احدة كلية مرتابطة، ندر  أ، ابل ىيفاب ل يقألد أ،  ال ح  ل  كا نظقنا 

بل ال قاد ك ا يف خ  ابل ىيفاب السابا أ، آد  انطلا مل  ،ب عزص ىل اآلخق ا ىل الطعا  االشقاو كل  الام  

السنيل. ايذكق ابل كثيق لكن  لم يققاا بعد أ، اجدها ل وات  ،هيفط  لل اأرضا ىل ح اس حيل أ  ف ره بحثً 

تساؤص( ىند تأايل اآلية  لقاحة ىلل هذا الكال ، ايس ق حديًثا )محل   ( خ ًا ينب  994/1393)ت: 

السادسة االثالثيل مل س رة اليفققة. ل زيد مل ال عل مات ىل ابل كثيق انظق ال قاجع ال ذك رة يف الهامل 
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 .Rosenthal, The History of al-Ṭabarī. Vol. I, p) 15الط ي، تاريو اأمم اال ل  ،   (3)

303). 
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فزى  ا أ، كلك كا، مل  ،ليفسان  ايس رتا، ب  ه ا ما ي  ا يعل  اهلل  ليه ا ملكً  اأرسل

 ن را  :ثم يس ق رأًيا آخق فيقر ص: ايراص بعضرهم ،هذا كال  الط يجل د الضأ، )

كررا، كلررك ليفرراب أالده ررا(
(1)

. اهررذا الكررال  يقرر د القاايررة  لررل الحررديث ىررل 

مل بني آد  ايألة يابيل اهابيل ال يثاق الذي أخذه اهلل  
(2)

ااذا ي خر م الحرديث  ،

 ىل الهيف ل  لل اأرض.

راث ة مادة ي ردها الط ي يف تاريخ   ط الحرديث بريل ييفر ص اهلل لحراص ت  س 

ز يف هذا السياق ىلل ال ىرد برالع دة قت ابيل كل ات ال  بة ال ي تقك  آد  ال ي تمي  

 لل الجنة، الريس العر دة  لرل نعريم اهلل. اينفرقد ال فسريق يف الحرديث ىرل أخيفرار 

ال  بررة ال رري ييفكرري فيهررا آد  ىلررل كنيفرر . ايف مطلررع كالمرر  يف تفسرريق اآليررة الثالثررة 

آد  احر اس لقا را: يرا ربنرا،  يراص :يقر ص الطر ي ،االعشقيل مل س رة اأىرقاب

لررم تمفررق لنررا  ا ،   نررا بأنفسررنا مررل اسسرراسة  ليهررا ب عألرري ك اخررالب أمررق ...ل  فع  

 :يقرر ص الطرر ي ،مررل سرر رة طرر  122لنكرر نل مررل الخاسررقيل. ايف تفسرريق اآليررة 

ا يقضرل ىنر ، االع رل   مرل بعرد معألري    يراه فق ير  القجر ع  لرل مرالطفاه رب ر

 ؛بريل الع لريل ابرار ً  ات ب   ال ي تااا ىلي . نلحظ هنا اخ الفً  كانت اتلكبطاى  ، 

                                                   

 ,Rosenthal, The History of al-Ṭabarī. Vol. I) 19-15الط ي، تاريو اأمم اال ل  ،   (1)

pp. 303-304). 

 ,Rosenthal, The History of al-Ṭabarī. Vol. I) 19-19الط ي، تاريو اأمم اال ل  ،   (2)

pp. 304-307). 
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آد  أطاع اهلل اأرضاه اأ، اهلل يرد شر ل   د ن اك  ااضحة أ،  ففي تاريو الط ي تق  

عيد النظق يف ال ادة ال ري أ سرقطت يف اىندآذ مل الضقاري أ، ن   ،بعناي   ييفل ت ب  

اآليررة السررابعة االثالثرريل مررل سرر رة اليفقررقة افه هررا يف هررذا اسطررار، افيهررا  تأايررل

)ي لر : اللهرم ل  لر   ل أنرت سريفحانك  ،الحديث ىل اس مفار آد  ا يرقاره بذنيفر 

 لر   ل   ل ظل ت نفسي فايفق لري  نرك خيرق المرافقيل، اللهرم ل ابح د ، رو  

 ، نرك خيرق الرقاح يل ل ظل ت نفسري فرارح ني  أنت سيفحانك ابح د ، رو  

  ب     ر ل ظل رت نفسري فر اللهم ل  ل   ل أنت سيفحانك ابح د ، رو  
 
 نرك  ىلري

  أنت ال  او القحيم، اكذلك ي ص آد : أي  
 
م(. كرذلك تيفرت    ،   رو، أت  و ىلري

طايرا ال ري تجدر اسشارة  لرل أنر  ريرم حرق  الطر ي ىلرل ال أكيرد ىلرل أ، الع

  ل   ،ا بالحقث هي جرزس مرل هرذا الشرقاس ال  ىر دل  اما ي ع اهلل اا ىلل آد  أنعم

  ال ري اسر  قت ر القارئ للعالية ال ثيقة بيل اهلل انيفي رأ، هذا ل يؤثق سليًفا يف تأل   

هرذا أمرق يرد  لفرتة ط يلة ييفل ت ب  . اكال  الط ي يف مطلع يألرة الهيفر ل مرل أ،  

 رس ًخا. اجق  ب  القلم يزيد هذا ال أل ر   ك يف  اهلل  

رمع تقد   ل العرالم الخرارجي   أحداث القااية ال اريخية نشهد مزيًدا مرل ت ي 

ثرم  ،بيرا، كيفيرة لرناىة الخيفرز، الرناىة اأداات انحر  كلرك يف حياة آد : أاًل 

ثرم كل رات آد  ال ري تراو ارا،  ،الف للعيفادات ال ي تظهق يف ال سر قيفل اليفعيرد

أا كري ه را يف ال لريفس، ااسشارة  لل سن ات الند  الط يلة، ثم ىادة آد  احر اس 
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مرل بنري آد ، امسرألة يابيرل اهابيرل اال يثاق الذي أخذه اهلل  
(1)

. ايف اسرط هرذا 

رر قررة اررذا العررالم، امسررألة ى دترر   لررل الجنررة ل   تألرريفح ت بررة آد  مسررألة م عل  كل 

ن  ك  آد  يف ال  بة ه  مثاص  بل  ،   ،الطاآعيل يف ال س قيفل تخ لف ىل مأليق كل  

الريس مجرقد الرف لحردث ايرع يف سرياق الهيفر ل  لرل  ،اةالعألر لخال  كل  

راأرض، فالع   ة ال ري مرق  ارا آد  يف  ة هنا للحياة ىلل اأرض ل الظقاب الخال 

 أاص أمقه.

ات جلل أيقو مادة مناظقة يف تفسيق الط ي يف تأايل  لآلية السابعة االثالثيل 

الالحررا، اتنيفيرر  مررل سرر رة اليفقررقة حيررث تررقد اسشررارة الألررقيحة  لررل ال ج  ررع 

اأ،  خاللرهم م را هرم ىلير  مقي ر ، مرل الضراللة،  ،ال خاطيفيل  لل طقيا ال  برة

نظيق خال  أبيهم آد  مل خطيو ر  ك را جراس يف اآليرة الثالثرة االعشرقيل مرل سر رة 

 :(2)اأىقاب

اه  ياه فقال  تاآيًفا  لير  مرل م  -اهذا الخ  الذي أخ  اهلل ىل آد   ل ييل  الذي لق 

ج يرع ال خراطيفيل بك ابر  كيفيرة ال  برة  لير  مرل  -جل  ككقه-من   تعقيف   -خطيو  

 ۅ ۅ ۋ ۋ نثٴۇ :الرررررذن و، اتنيفيررررر  لل خررررراطيفيل بق لررررر 

ىلل م ضع ال  بة م ا هم ىلي  مرل الكفرق براهلل، اأ، ، [21]س رة اليفقرقة:  مث ۉ

                                                   

 ,Rosenthal, The History of al-Ṭabarī. Vol. I) 32-11الط ي، تاريو اأمم اال ل  ،   (1)

pp. 307-317). 

 .295الرتج ة اسنجليزية مأخ كة مل تقج ة ك بق ل فسيق الط ي،   (2)
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خاللهم م ا هم ىلي  مقي  ، مل الضاللة، نظيق خرال  أبريهم آد  مرل خطيو ر ، 

 ال ي خب  اا أباهم آد  اييقه مل آباآهم. بنع   السالفةقه  ياهم مع تذكي

يف تقيي هرا  (1)امل اأه ية ب كرا، هنرا أ، نرذكق مرا أاردتر  أنجيليكرا نر يفقت

: اأخيفرار الك نيرة يف يايرة (2)يف هذا السياق؛  ك ترق  أ، لل ادة الققآنية للخلا ككل  

                                                   

قآنية ( مل أشهق اليفاحثيل األ ا، ااأارابييل ال عالقيل يف الدراسات الق-1343أنجيليكا ن يفقت ) (1)

 ااسسالمية.

ة االعقبيرة االفيل لر جي ة، درست الدراسات السرامي  ة االعقبية يف جامعة بقليل الحق  أس اك الدراسات السامي   

برقليل امير نيو  :بقليل امي نيو اطهقا،، ى لت كأس اك امحاضق يف ىدد مل الجامعات، مثل :يف جامعات

ر :مثل ،تابام غ، ك ا ى لت كأس اكة  اآقة يف بعض الجامعا اجامعرة ىريل شر س  ،ا، براأرد،جامعرة ى  

 بالقاهقة.

 .2313 ل ل 2339منذ  (ك ربس ك رانيك  )مشقاع  أشقفت ىلل ىدد مل ال شاريع العل ي ة، منها: 

  من أهمها: ولها عدد من الكتابات والدراسات المهمة يف مجال القرآن ودراساته. 
Der Koran als Text der Spätantike: Ein europäischer Zugang, 2010 

 .مل العأل ر القدي ة ال  أخقة، مقاربة أارابية الققآ، كنب   

 ايد تقجم لإلنجليزية هذا العا  فألدر بعن ا،: 

The Qur'an and Late Antiquity: A Shared Heritage, 2019 

Studien zur Komposition der mekkanischen Suren, 1981 

 .ال كية دراسات ح ص تقكيب الس ر 

Scripture, Poetry, and the Making of a Community: Reading the Qur'an as a Literary 

Text, 2014 

 أدبي. ال قدب، الشعق، الناىة ال ج  ع: يقاسة الققآ، كنب   النب   

 اه  مج  ىة مل دراساهتا ال رتج ة لإلنجليزية. )يسم الرتج ات(. 

 :. انظق كذلك ما ك يف   كالر تحت ىن ا،Neuwirth, ‘Negotiating Justice’, Part II, p. 16انظق:  (2)

"Through the Lens of the Adam Narrative"   لهذا ال قييم لل ادة الققآنية لل ي ب ىلل هتذيب. 
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داث بدايًة مرل الخلرا  لرل الخرال  يف اأح اأه ية؛ ليس أهنا بداية تسلسل مثيق

مل الخطيوة، ا ن ا أهنا يألب تأسيسية لن  ك  ثابت ل ي ميق أبًدا مل ال فاىل بيل 

 اسل  االيفشق.

ا ي كررل اى يفررار هررذا مؤشررًقا ىلررل  مكانيررة ت ظيررف يررقاسة الطرر ي اميفرردآي  

آد   اهرالل  يف ىلل النح  الذي ارد يف تفسيقه، )مل أ، كل ات ال  بة ال ري تلق  

ا يف بناس ت جيهي   العألاة(، ل ك ، ميفدأً  مل ال  كل أ، تك ، اسيلة الخال  لكل  

اال ري أدت  لررل  ،تلرك ال قانررة ال ري يق ضرريها هرذا الفررل   القاايرة ال اريخيرة بكررل  

 اج د فج ة مادية بيل ال ادة ال ي ت نااص هيفر ل آد   لرل اأرض اأخيفرار ال  برة.

ة مل الكفق ل ال عألية ل اج د ل  مرل اأسراب الرتكيز ىلل ال  ب امع كلك فإ،  

ياص آلد : فهنالرك  اهلل   الط ي يقاي ىل ابل ىيفاب أ،   يف السقد ال اريخي. بل  ،  

رر أسرر جيب   ل كررا، مررنهم يف طرراى يلررك ال لررد  م 
(1)

. امررل خررالص خ ررا  القاايررة 

 اهلل ال اريخية ل  بة آد  اهيف ط   لرل اأرض بالحرديث ىرل ال يثراق الرذي أخرذه

مل كري   اانقسا  الناب  لل ألحاو الي يل األحاو الش اص
(2)

يعز  الطر ي  

يف ك او ال اريو ىلل مج  رع ال رؤمنيل يف هرذا  انطيفاًىا ساآًدا بأ، الرتكيز ينألب  

 العالم.

                                                   

 (.Rosenthal, The History of al-Ṭabarī. Vol. I, p. 294) 11الط ي، تاريو اأمم اال ل  ،   (1)

( ىل Rosenthal, The History of al-Ṭabarī. Vol. I, p. 307) 19تاريو اأمم اال ل  ،   الط ي، (2)

 مل س رة اأىقاب ىل ابل ىيفاب. 192ي، انح ه يف تفسيق الط ي لآلية السد  
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 :تعليقات حتريرية -3

يف ال يت الذي ينيفمي النظق في   لل ل ت الط ي ىلل أن  ت  ة ل ا يسر ي  

  أنر  ل حاجرة بر   لرل  ىرادة مرا ) ك يألرق   ؛بذاتر  يس ىنألًقا مس قال  مل أخيفار ال

ة يف اآليررة االكررال  هنررا ىررل العرردااة برريل اسنسررا، االحي رر ،ارد يف هررذه ال ألررادر

مقطرع ايخ  ر  بعيفرارة لر   السادسة االثالثيل مل س رة اليفققة(، نجرده يف ر ح كرل  

، تجسد هرذه ال رادة مرا يرق  ا ىلل اأخيفار ال ي سايها. اي كل أب أا تعل  تلخ  

، ابال رالي يسرلط الضر س ة يف القاايرة السرابقة أا الالحقرةفي  الط ي أه ية خال  

مرل ال فسريق اال راريو يف اخ يرار ال رادة  فها يف كرل  سرتاتيجيات ال ي ي ظ  ىلل اس

 اىقضها.

: اأخيفرار أاًل  ،هنا  ىدد مل اأساليب اال قنيرات ال ري لهرا أه يرة ميفاشرقة

ل ردة يف ال فسيق تش  ل ج يعها ىلل  شارة  لل  بليس/الشيطا،، الذي يشرك  ال ا

محرر ر اه  ررا  الطرر ي يف ال الحظررات ال رري يسرر يها يف ال فسرريق أكثررق منرر  يف 

لذا فإ، الط ي يذكق  بليس/الشيطا، يف بداية كالم  يف تأايرل ال قراطع  ؛ال اريو

سة االثالثيل مل س رة اليفقرقة نجرده الققآنية الثالثة. ايف سياق تأايل  لآلية الخام

ة ي ص مل ياص:  ،  بليس أ خق  مرل يق ص: ايف هذه اآلية دللة ااضحة ىلل لح  

سركنها آد  ييفرل أ، يهريفط  بلريس  لرل الجنة بعد الس كيفار ىرل السرج د آلد ، اأ  

 ؛عرل اأظهرق ال كر ه ا ىل طاىرة اهلل بعرد أ، ل  اأرض. ثم ييفي ل أ،  بليس  ن ا أ ل  

كرا، ام نراع  بلريس  سج د ال الآكة آلد  كا، بعد أ، نفو في  القا ، احينوذ   أ،
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ر  :ت ىليرر  اللعنرة. ايف تأايرل ي لرر مرل السرج د لرر ، اىنرد الم نراع مررل كلرك حل 

يف  ح الط ي الكال  بعيفارة جراس  ،[13اأىقاب: ] ہمث ہ ہ ۀ نثۀ

جر  خق  منهرا  بلريس اأ   طهيف  ا اج   الجنة بعد أ، أ   آد    -ثناؤه جل  - ل  سك  فيها: فأ  

 ،ڳمث ڳ نثڳ :مل س رة ط  123منها. انجده يف تأايل اآلية 

ر ،ث ل  لل آد  احد  الشيطا، ألق   ييفي ل للقارئ أ،    ك ىلرل شرجقة  ،  ياص ل : هل أدل 

ررفلررم ت   منهررا خلرردت   أكلررت   رر ما ل ينقضرري فييفلررللًكرر، املكررت م  ت     ا يف سررياق أم 

اأحررداث يف سررياق  تعليررا الطرر ي ىلررل د فقررط يففإبليس/الشرريطا، يررق   ال رراريو

تزيينرر  آلد  احرر اس
(1)

اهلل، اطررقده مررع آد  احرر اس  مررل الشررجقة امعألررية   اأكررل   

ةاالحي رر
(2)

مررل ال عليقررات ال رري يسرر يها  ؛ ال يرر م ىررقض هررذه ال عل مررات يف أي  

اه  ررا  الطرر ي امحرر ر كالمرر  يف كل ررا  ال ؤلررف يف ال رراريو ىلررل أهنررا محررل  

 العيفارتيل.

مررل ام نرراع  بلرريس ىررل  ر مررا ككررقه مررل ييفررل  د الطرر ي يف تفسرريقه يكررق  انجرر

الذا فإ، تفسيق اآليرة الخامسرة االثالثريل مرل سر رة  ؛ص خلق السج د آلد  يف أا  

                                                   

 .Rosenthal, The History of al-Ṭabarī. Vol. I, p) 91الط ي، تاريو اأمم اال ل  ،   (1)

275.) 

 .Rosenthal, The History of al-Ṭabarī. Vol. I, p) 94تاريو اأمم اال ل  ،  الط ي،  (2)

281.) 
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 نثۇئ :اليفققة الذي أارده الط ي اكذلك مالحظاتر  الخ اميرة يف تأايرل ي لر 

ا يف ثررم ال قدمررة ال رري سررايه ،مررل اآليررة السادسررة االثالثرريل  ۈئمث ۆئ ۆئ

 يب ىب مب خب نثحب :تأايل اآلية الثانية االعشقيل مرل سر رة اأىرقاب

هررذا يف تعليقرر  ىلررل  د كررل  ل يررق   ، ىثمث مث جث يت ىت مت خت حت جت

ار  بليس يف ر الط ي يف تفسيقه الحديث ىل د  اأحداث يف ك او ال اريو. ايكق  

مررا سرراي   :امررل اأمثلررة ىلررل كلررك ؛ خررقا  آد  احرر اس اهيف طه ررا  لررل اأرض

ي يف تفسرريق اآليررة السادسررة االثالثرريل مررل سرر رة اليفقررقة  ك يقرر ص: فررأخق  الطرر 

م ررا كررا، فيرر  آد  ا اج رر  مررل ريررد  :، يعنرريەئمث نثەئ الشرريطا، آد  ا اج رر 

رر ا ترراريو الطرر ي فرراك فل فيرر  العرريل يف الجنررة، اسررعة نعي هررا الررذي كانررا فيرر . أم 

اأرض بق ل : فألار مل نعيم الجنة الذيذ ريد العريل  لرل نكرد ىريل أهرل
(1)

 .

مررل أ، الطرر ي يألررق   يف ال رراريو دا،  ا كا أضررفنا  لررل هررذا مررا ككقنرراه مررل ييفررل  

ال فسيق أ، هذه اأحداث ال ي ايعت اان هت ايفر ل آد   لرل اأرض هري شريس 

ره اهلل اجق  ب  القلم مرل ييفرل يد 
(2)

، فعنردها ي كرل اى يفرار هرذا اأمرق ن ًىرا مرل 

                                                   

 .Rosenthal, The History of al-Ṭabarī. Vol. I, p) 91الط ي، تاريو اأمم اال ل  ،   (1)

275.) 

مسة االثالثيل مل )ىل ي ادة( يف تأايل اآلية الخا د هذا يف تفسيق الط ي مل خالص الخ  القابع ىشقيق   (2)

ي( ااأخيفرار مرل ر ىلل آد  اكري  ، اكرذلك الخر  العاشرق )ىرل السرد  د  س رة اليفققة. االب الس الذي ي  

= 
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(93) 

رز ىلير  الطر ي يف تفسريقه: ال  ا نة للدار اأبق  سبليس أا ا لشريطا، الرذي يقك 

أ، يسرجد آلد  فرإ، القرارئ سرقىا، مرا ي نيفر   لنخر  القرارئ أ،  بلريس أب رفحيل 

اين ظق معقفة ما جق  بعد كلك، فيرأا الطر ي ليألرق   برأ، هرذه اأحرداث هري 

هررذا دليررل ىلررل الشرركل السررقدي ااأسررل و  ،شرريس يررد ك يفرر  اهلل. امررقة أخررق 

اه  مل خألاآب ال اريو: ففي ال قاطع الققآنيرة الر اردة يف  ،صالقألألي ال ط   

 بلريس السرج د آلد  ثرم  ي اآر  آد   رفرض   د يألرة  س را اليفقرقة ااأىرقاب، ترق  

اح اس م عاييف يل
(1)

ر ، ا يف ال راريو في خلله را الحرديث ىرل تعلريم اهلل اأسر اس أم 

آلد 
(2)

،  
 
ر مع  شارة ىابقة  لل طقد  بليس ييفل ال ضري بقيرة أحرداث  ا يف سرقد  مً د  ي 

القألة
(3)

،   :. الل ع يض ىل الفج ة يف جانب مل ج انب القألرة ي قراص للقرارئ

 .مل ييفل   هذه اأحداث يد ك يفها اهلل  

                                                   
= 

 لل الخامس ىشق )ىيفيد بل ى يق( يف تأايل اآلية السابعة االثالثيل مل س رة اليفققة حيث  الحادي ىشق

   ىلا، أشيس ك يف   ه : خطيو ي ال ي أخطأت  رب   يسأص آد   
 
 مي

د يف اآليرة القابعرة االثالثريل مرل سر رة اليفقرقة ييفرل الحرديث ىرل رفض  بليس السج د آلد  يق   لذا فإ،   (1)

اكررذلك يف سرر رة اأىررقاب يف اآليررات  ،الهيفرر ل يف اآليررات الخامسررة االثالثرريل  لررل الثامنررة االثالثرريل

 .25-13الحادية ىشقة  لل الثامنة ىشقة ييفل الحديث ىل الهيف ل يف اآليات 

 ,Rosenthal, The History of al-Ṭabarī. Vol. I) 93-99الط ي، تاريو اأمم اال ل  ،   (2)

pp. 266–272). 

-Rosenthal, The History of al) 93كال  للط ي. انظق: الط ي، تاريو اأمم اال ل  ،   (3)

Ṭabarī. Vol. I, p. 272.) 
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 ترجامت

(13) 

ل ي  ث ر ،النظق يف أسرل و الطر ي يف تاريخر  ث ة جانب آخق ي   ىند  نعا   

 ك      ؛ ري تقرعيف تسليط الضر س يف ال قابرل ىلرل دار اهلل ال حر ري يف اأحرداث ال

الرنعم ال ري أسريفمها ىلير ، فينقلر  مرل ريرد  آد  بعد أ، يعألري  ريرم كرل   ييف لي اهلل  

 مرل ث رار شرجقة ال  ؛ اهنري اهلل آلد  احر اس أ، يرأك  العيل  لل حياة الشقاس االكد  

مرل  نفذ يضاؤه ىليه ا اىلل كري ه ا؛ اتزييل الشيطا، له ا اأكرل  ااحدة ح ل ي  

را. ابعرد أ، يزل ه را الشريطا، ي  الشجقة؛ اظه ر سر آهت  آد  احر اس مرل    اهلل  ق  خ 

ا. اث رة ة اي خذاا بعضرهم بعًضرا ىردا  الجنة ليهيفطا  لل اأرض مع  بليس االحي  

ر اهلل   ل هذه اأحداث يعقب فيهرا القرارئ أ،  مادة ت خل   ل خلرا آد  اأخقجر  هر  م 

سرل   لرل اليفيرت مل الجنة اأهيفط   لل اأرض اتاو ىلي  اىل    لنع الخيفز اأر

مررل كريررة آد  ال يثرراق  الحررقا  بعررد أ، شرركل ال حشررة، ثررم بعررد ال  بررة يأخررذ اهلل  

 مل س رة اأىقاب. 192مألداًيا ل ا جاس يف اآلية 

اهلل ينهررل آد   كررذلك يف ال فسرريق يرر   هررذا الرردار يف ىيفررارات الطرر ي، فررإ،  

مرل سر رة اليفقرقة،  اح اس ىل شجقة بعينها ك ا يف تأايل اآلية الخامسة االثالثيل

رراهرر  الفاىررل الحقيقرري، فهرر  ال    رر ،اهرر  مررل أهيفطه ررا   له رراق  خ  ل اهرر  مررل ألق 

راهر  مرل أ   ،كل ات ال  بة آلد  اتاو ىلي  ك ا يف اآليرة السرابعة االثالثريل  ل  ك  س 

ا ح ل ل يك نرا م رل خرالف اهناه ا أ، يققبا ث ق شجقة بعينه ،آد  اح اس الجنة

ك ا جاس يف تأايرل اآليرة ال اسرعة ىشرقة مرل سر رة  ،فعل افعل ما ليس ل   أمق رب 

اأىقاب، اه  الذي سرت ى رهت را ك را تشريق اآليرة الثانيرة االعشرقا، مرل نفرس 
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(11) 

ثم ما فعلر  بالشخألريات اأربرع أبطراص هرذه القألرة ك را جراس يف تفسريق  ،الس رة

ألي ب س سرة   يرة مرل  بلريس ك را يف تأايرل اآل اآلية القابعة االعشقيل، اه  مل ى 

ثم كشرف لهرم  ،122ل آد  مقة أخق  مألداًيا لآلية مل س رة ط ، ثم اج يف   121

الرذي ارد  (اهلل)ار امرع كلرك فرإ، د  . 123ىل مأليقهم مقة أخق  ك ا يف اآلية 

يف ال عليقرررررات ال فسررررريقية ال رتابطرررررة يرررررأا جنيًفرررررا  لرررررل جنرررررب مرررررع دار 

 ؛ل رادة ال رذك رة كلهراج انرب ا جانيًفا مل (اهلل  )ل ، اهنا يشك  ( بليس/الشيطا،)

ر   خيفار القارئ أ،   الذا ي م   ر ؛ق خطراو آد  احر اس بنفسر بليس يرد باش  ا ا ظراهقً  م 

اأخقجه را مرل ريرد العريل يف  ه اا يف ييرقه، اأنر  اسر زل  ن  ج  س   ا م  أىينه ا، ا م  

اسعة نعي ها الذي كانا في ، اأ، اهلل  ن ا أضاب  خقاجه را مرل الجنرة  لرل  الجنة

مل  أ، خقاجه ا منها كا، ىل سيفب   -  له اخق  ا ، كا، اهلل ه  ال   -، الشيطا

فأضيف كلك  لي  ل سيفييف   ياه. اأ،  بليس ه  مل تسريفب يف معألرية آد   الشيطا،؛

آد  اح اس  سكل  أ    بليس   اهلل   د  طق   فيفعد أ،   ،مل الميقة مل آد  اكري   اح اس بدافع  

يفدي له را مرا ااري ىنه را مرل سر آهت ا ه ا الشيطا، بمقار ليالجنة، اهنا  دل  

فناداه ا را ا: ألم أهنك ا ىل تلك را الشرجقة اأيرل ا اهلل له ا ايزيل ىنه ا سرت

لك ا  ، الشيطا، لك ا ىدا ميفيلم تذكيًقا له ا بأ، العدااة أضحت ظراهقة حريل 

ر ،يرا آد  أبل السج د آلد . ثم خلب الشيطا،  لرل آد  فقراص لر : ك ىلرل هرل أدل 

أبق  م ضع ت جلل في  هذه الظاهقة )ظراهقة  ل ييفللم الكل   لك  لخلد ام  شجقة ا

رال قابل يف الشخأليات( حيل ي  ج    ال    الخطاو لقارئ ال فسيق بأ، آد  احر اس أك 
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 ترجامت

(12) 

شخألررية مررل  مررة اأطاىررا  بلرريس اىألرريا اهلل، م ررا يضررع كررل  مررل الشررجقة ال حق  

 أبطاص القألة يف الجانب ال قابل لل ح ر كات .

ألررق الرتكيررز ىلررل لرر ت الطرر ي ي جلررل دار اهلل ال يفاشررق يف احرريل يق 

 بلرريس أا العنالررق الدييقررة يف  اأحرداث ال رري تقررع يف أحررد الع لرريل، يف حرريل أ،  

أحداث يألرة الهيفر ل  لرل اأرض تألريفح كات أه يرة ثان يرة. امرع كلرك، فك را 

 محر ر    بلريس لحظنا أىاله يف القسم اأاص  كا نظقنا  لل ال ادة ال رذك رة يظرل  

اله  ا  اأساسي أا الثان ي يف تسرعة أخيفرار مرل ىشرقة اردت يف الجرزس اأاص 

مل القااية ال اريخية، ايأا ككقه يف اأخيفار الثالثة كلهرا الر اردة يف الجرزس الثرال 

مل هذا ال قطع. ايسلط هرذا اأمرق الضر س ىلرل ال قابرل بريل ىيفرارة ال ؤلرف يف 

ترر  أسررولة حرر ص اخ يررار الطرر ي يف تأايررل اآليررة الع لرريل لكنرر  يثيررق يف ال يررت كا

مج ررل أحررداث القألررة ال اريخيررة الالحقررة  السادسررة االثالثرريل في ررا يخررب  

 ااسسقال ال قابل لل ادة يف شق  ال قطعيل الققآنييل اآلخقيل.
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 :الترابط الداخلي يف التفسري -4

منهرا ميفاشرقة ا مرا ي عل ر- ىردة مرل تفسريقه الط ي يس ند  لل نر ا    رأينا أ،  

د مرد  اشر  اص اييفقل أ، نحد   ،ليفناس يأل   ال اريخية -بقألة الهيف ل اما ل ي علا

مقطررع مرل ال قرراطع ال فسريقية كات الألررلة ال يفاشرقة ىلررل منطرا داخلرري أا  كرل  

 ك  ننرا ل ن حردث ىرل خرط سرقدي ااحرد يف  ؛تحديد للخألاآب يف آحاد الس ر

ي لسرر رة اليفقررقة، اتفسرريقه لسرر رة ال فسرريق، ا ن ررا ثالثررة خطرر ل: تفسرريق الطرر 

اأىقاب، ىالاة ىلل س رة ط . ايد حااص اي نري ب دمرا،
(1)

تحديرد خألراآب  

ررال قرراطع الققآنيررة ال رري ت حررد   فقرراص يف  ،ة ارراث ىررل  بلرريس افررا السرر ر الخال 

معقض حديث  ىل س را اليفققة ااأىقاب
(2)

: 

ث ىررل د  يف سرر رة اأىررقاب تقسرري يألررة  بلرريس أساًسررا لقألررة ط يلررة ت حرر

س رة اليفققة ل ي  حر ر  الجنة امح رها الشيطا، امكقه، يف حيل أ، الحديث يف

س أا الشيطا،. ال ي م ت جير  نظرق القرارئ ل جر د شخألريات شرقيقة ح ص  بلي

امم يل، ا ن ا الرتكيز ىلل ضعف النفس اليفشقية، فالحرديث هنرا ىرل شخألرية 

 اسنسا،.

                                                   

رفعت  : لل العقبية، تقج   ، االك او مرتجم(قية  بليسشع) :ك او ب دما، للحيل الكاتيفة هنا  ت   (1)

 
 
 . )يسم الرتج ات(.2319بمداد، يف  -، الدر ىل منش رات الج ل، بيقاتالسيد ىلي

 .Bodman, The Poetics of Iblīs, p. 234انظق:  (2)
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(14) 

رايف حديث  ىل س رة ط ، يرق  أ، اأحرداث  د ىلرل  رادة اهلل ااخ يراره تؤك 

اىناي   بالضعيف
(1)

. 

 يكراد يكر ، شراماًل  تش  ل اأخيفار الر اردة يف تفسريق الطر ي ىلرل ىرقض  

قة بالهيف ل  لل اأرض اال  بة يف تفسيق س رة اليفقرقة، امرع لل  ض ىات ال  عل  

لررذا ىلررل سرريفيل  ؛كلررك هنررا  بعررض ال  اضررع ال رري أسررقطت مررل هررذا الشرر  ص

ل ري تشريق  لرل ر ىيفرارة ي رادة االط ي يف تفسيقه لس رة اأىقاب يكق   ،  فإ ،ال ثاص

ير  يف سرابا معقف ر  اتف    بليس يف سعي  سيناع آد  باأكل مل الشجقة يس مل   أ، 

اىيفرارة الطر ي  .منك را اأنرا أىلرم   ك اييفل ت  ق  ل   ك ياص له ا:  ل خ   ،هذه ال عقفة

ر ك را سريفا أ، أاضرحنا يف  بليس )ات كرق   ال ي ييفيل فيها أ، آد  ىألل رب  بطاى  

 يف تفسيق الط ي لهرذه السر رة، اكرذلك القر ص برأ، القااية ال اريخية( ل تقد  ل  

آد  كا، مخ اًرا في ا ن هي ىن  )ابل ىيفاب(. ايرأا تفسريق سر رة اأىرقاب ليقرار، 

ر ،آد  سرأص ال  برة فرإ،   ؛ب ض   )ىرل ي رادة( بريل م يرف آد  ا بلريس  ا  بلريسأم 

ظقة. اىند الحرديث ىرل ابر الس آد  اشرقاآ  يف اأرض اىرال  الحقاثرة فسأص الن  

االع ررل بال سرراحي االزراىررة فيهررا )ايررد جرراس كلررك يف ترراريو الطرر ي يف سررياق 

 مع آد ( تك ، اسشارة  لل س رة اأىقاب. الحديث ىل اأشياس ال ي أنزلها اهلل  

                                                   

 .231نفس ال قجع،   (1)
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(15) 

 -دة ىلل اأيرلمحد  - كل اتا بت بة آد  لم ت حق   ايف تفسيق س رة ط  فإ،  

مررل سرر رة طرر :  122فررالط ي يقرر ص للقررارئ يف تفسرريق اآليررة  ؛ا ن ررا باأى رراص

الطفاه ربر  مرل بعرد معألري    يراه فق ير  القجر ع  لرل مرا يقضرل ىنر ، االع رل 

 بطاى  ، اكلك ه  كانت ت ب   ال ي تااا ىلي .

 ،اجررد   بررالهيف ل يف سرر رة طرر  مخ ألررق   تفسرريق الجررزس الخررا    ل شررك أ،  

ي. ابال الي ي   في  ل ت الط ي  لل جانب أربعة أخيفار، ثالثة منهرا ىرل السرد  

كق أ، اأطقاب اأساسية يف تفسيق الط ي لس رة طر  هرم: اهلل، امل الجديق بالذ  

 ررا جرراس يف هررذا الألرردد: كررا، اآد  احرر اس، ا بليس/الشرريطا،. اهررذا ملخررب ل  

، يقرقأ مرل ك رب ال الآكرة، ف سر ب له را ) بليس( يد ىلم أ، له ا س أة ل ا كا

هيرا ىرل اأكرل منهرا، اأطاىرا أمرق الشيطا، فأكرل آد  احر اس مرل الشرجقة ال ري ن  

مرل  آد     بليس فيفدت س آهت ا، فأييفال يمطيا، ىليه ا ب رق ال يل، ثم الرطفل اهلل  

 اهلل   هريفطثرم أ   ،معألي    ياه فق ي  القج ع  لل ما يقضل ىن ، االع رل بطاى ر  بعد  

  بليس اكري  . اأخ ه ا أهن ا ىدا  اح اس  لل اأرض  آد   

ط الض س ىلل تفاليل  ضافية للقااية اي   ا تفسيق س رة اأىقاب فيسل  أم  

ردار الحي    بلريس. اي كرل  ز ىلرل دارهرا يف  ير اس حر اس، ل ح رل  ة،  ل أنر  يقك 

: يراص اح  اآلط ي لهذا ال قطع ىلل النتلخيب القألة ال ي اردت يف تفسيق ال
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(19) 

له ا  بليس/الشيطا،
(1)

منك را، اخردىه ا فقراص  اأنرا أىلرم   ييفلك را ت  ق  ل   ل خ   :

يل أا كن  ا مل الخالديل. ثم يسر ق ك  أكل  ا مل الشجقة كن  ا مل   ك ا  ،  ن   له ا: 

لقري أمرق اهلل، اي   الط ي ال ادة الققآنيرة لييفريل أ، هرذه النهايرات جراست معألريةً 

 :ة تقر صة، االحي راهي بدارها تل   الحي   ،يف اأكل مل الشجقة بالل   ىلل ح اس

 ا اكرا، آد  كا، مخ اًرا في ا أتاه مل كنب، فيفدت له ا سر آهت قل  بليس، لكل  أم  

مررل نرر ر، فررأييفال يمطيررا،  اه ا أظفاره ررا أا سرر ارً يتآ  ىنه ررا مررل سرر الررذي اار  

قت بقأس  شجقة مرل شرجق ا يف الجنة، فعلأنفسه ا ب رق ال يل، اانطلا آد  هاربً 

ري ت  ن  فناداه رب : يا آد ، أم   .الجنة، فقاص لها: أرسلينيف يالت:  ل ييق مقسل ك م ق  ف 

ك. ثررم ي رر و آد  بكل ررات اردت يف سرر رة اأىررقاب يف  ل اسرر حيي    يرراص: رو  

  ، تيفررت    : أرأيررت  اآليررة الثالثررة االعشررقيل أا بنسررخة مط لررة منهررا. ايسررأص رب رر

ظرقة. ال  برة ا ن را يسرأل  الن   بلريس ل يسرأص اهلل   ايف ال قابرل نجرد  كمااسر مفقت  

اهيفطرر ا  لررل اأرض بعضرركم لرريفعض  :ةآلد  احرر اس ا بلرريس االحي رر ايقرر ص اهلل  

اجعرل ر يهرا  ،ي اآ ها، اتقكها ت شي ىلرل بطنهرا الحية، ايطع   عل اهلل  . ال  ىدا  

ر كل   لا ح اس ف دمل لقيها، أم  مل الرتاو، ايشدخ رأسها م   ا آد  فيشرقل شهق، اأم 

                                                   

ض   يف اس خدا   بليس للحديث مقة أخق  يس خد  الط ي اللفظ يل ب عنل ااحد. اي جلل هذا ب  (1)

 ىل الشيطا، يف تأايل اآلية الثانية االعشقيل مل س رة اأىقاب.
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ررم آد  لررنعة الحديررد االحررقث، الررارت اأرض مسرر ق   ،ايكررد   ل  ا ايرر ًا ق  اى 

 لإلنسا،.

 مل أجزاس القااية ال  أللة بقألة ( فإ، ىدًدا هاآاًل 3اك ا نق  يف الجداص )

رر تفسرريق الطرر ي لسرر رة اليفقررقة: اأ،   الهيفرر ل تخررب   ا سرر ع آد  ي  نررل  بلرريس ل  

اأ، ال الآكة منعت  بلريس مرل الردخ ص  لرل الجنرة،  ،ذا الطقيالد أتاه مل هالخ  

ة لريكل م آد   ها ااىدها أ، يح يها، ثم خق  مل ج ب الحي  ة اكل  فلجأ  لل الحي  

ليخدى  ح رل يأكرل مرل الشرجقة. ايف تفسريق  ؛ىلي  اأن  ي  ت ه  ا اج  انا   

مر ي ا  بلريس لي  سرتاتيجيات بديلة لجأ  ليه الط ي لس رة اليفققة احدها ت جلل 

أا أنر  لرم يأكرل مرل الشرجقة اهر   ،آد  )ف   نع من  ح اس ح ل يأكل مل الشرجقة

ر قي الخ ق( ااسشارة  لل أهن ا حيل أك  د يف ترق   ، مرل الشرجقة أحردثاال  يعقل بل س 

 هذا ال  ضع فقط يف ال فسيق. ات ذكق كل هذه اأم ر يف القااية ال اريخية.

 وعات الرئيسة يف المواضع األربعة( يوضح وجود الموض9الجدول )

 سورة طه التاريخ
سورة 

 األعراف

سورة 

 البقرة
 الموضوعات الرئيسة

يألة 

 الهيف ل.
 اليفققة ____ ط 

ل ررم  بلرريس أ، له ررا سرر أة ل ررا كررا،  ى 

 يققأ مل ك ب ال الآكة.

 س ع  بليس آد  اه  ي  نل الخلد. اليفققة ____ ____ الهيف ل.

نة ت نع  بليس مل دخ ص  ةاليفقق ____ ____ الهيف ل. الخز 
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 الجنة.

 الدااو  اأخق  تقفض مساىدت . اليفققة ____ ____ الهيف ل.

 ة.يظهق  بليس يف ل رة الحي   اليفققة ____ ____ الهيف ل.

د  الحي   اليفققة ____ ____ الهيف ل.
 ة بح اي ها. بليس ي ع 

 اليفققة ____ ____ الهيف ل.
 ة ح ل يكل م بليس يخق  مل الحي  

 آد .

  بليس يمقيه ا بال لك. اليفققة ____ ط  الهيف ل.

  بليس يمقيه ا بالخل د. اليفققة اأىقاب ط  الهيف ل.

 اليفققة اأىقاب ____ الهيف ل.
 بليس يمقيه ا بأ، يك نا مل 

 ال الآكة.

 ____ اأىقاب ____ ____
ل قت    بليس يق ص له ا:  ل خ 

 ييفلك ا، اأنا أىلم  منك ا.

اأىقاب ____ الهيف ل.
(1)

 اليفققة 

 بليس يق ص له ا:  ، اهلل ل يقضل 

أ، يك نا ملكيل أا يك نا مل 

 الخالديل.

  بليس يثني ىلل الشجقة. اليفققة ____ ____ الهيف ل.

                                                   

 ر يف تفسيق هذه اآلية.ي فهم هذا مل كل ات اآلية العشقيل يف س رة اأىقاب لكنها ل ت كق   (1)
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  بليس ين   ىليه ا أهن ا ي  تا،. اليفققة ____ ____ الهيف ل.

ص اأمق. اليفققة ____ ط  الهيف ل.  آد  يأب ل يف أا 

 اليفققة ____ ط  ل.الهيف 
 بليس يقنع ح اس باأكل مل 

 الشجقة.

 الحية تأمق ح اس باأكل مل الشجقة. اليفققة اأىقاب ____ الهيف ل.

  بليس يأمق الحية. اليفققة اأىقاب ____ الهيف ل.

 اليفققة ____ ____ ____
الشيطا، يجقي مل ابل آد  مجق  

 الد .

ل ح اس يف ىيني آد .الشيطا، يح اليفققة ____ ____ الهيف ل.  س 

 اليفققة ____ ط  الهيف ل.
ح اس ت قن ع آد  باأكل مل الشجقة 

ل ت  الم يضقها.  فقد أك 

 اليفققة ____ ____ الهيف ل.
حرر اس تسررقي آد  خ ررًقا فيأكررل مررل 

 الشجقة.

 اليفققة اأىقاب ____ الهيف ل.
ح اس تطلب مل آد  أا تأمقه أ، يأكل 

 مل الشجقة.

 آد  يطيع  بليس. ____ ىقاباأ ____ الهيف ل.

الهيفرررررر ل، 

ااأشرررررياس 

ال ي أ نزلت 

 ____ اأىقاب ط 

 آد  يعألي اهلل.
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 مع آد .

الهيفرررررر ل، 

 ااأشياس.
 ____ اأىقاب ط 

 بدت له ا س آهت ا.

الهيف ل، 

 ااأشياس.
 ____ اأىقاب ____

ما اار  ىنه ا مل س آهت ا حجاو 

 مل ن ر.

الهيف ل، 

 ااأشياس.
 ____ اأىقاب ط 

الذي اار  ىنه ا س آهت ا 

 أظفاره ا.

ال  مل الشجقة أحدثا. اليفققة ____ ____ الهيف ل. ا أك   ل  

 اأىقاب ____ اأشياس.

ل ككررررررررق 

لهرررررررررررذه 

 الشجقة.

انطلا آد  هارًبا يف الجنة، فعلقت 

 بقأس  شجقة.

الهيف ل، 

 ااأشياس.
 اليفققة اأىقاب ____

 اس حيا آد  مل رب .

 آد  ي  و ايمفق اهلل ل . ____ ____ ط  ____

 ____ اأىقاب ____ اأشياس.

 ٻ ٻ نثٻآد  ي  و بق ل : 

 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ

 .[23]اأىقاب:  مث ڀ

 ____ اأىقاب ____ ____
آد  ي  و بكل ات تزيد ىل 

مل س رة  23ال ذك رة يف اآلية 
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 اأىقاب.

 آد  ي  و بالثناس ىلل اهلل اح ده. اليفققة ____ ____ ____

 آد  ي  و باأفعاص. ____ ____ ط  ____

 آد  يسأص اهلل ىل خلق   ل . اليفققة ____ ____ اأشياس.

 ماكا  ،  تاو ااس مفق. آد  يسأص اهلل   اليفققة اأىقاب ____ اأشياس.

 آد  فعل ما فعل  مخ اًرا. ____ اأىقاب ____ ____

 ب  القلم. اجق  هذا الذنب ك يف  اهلل   اليفققة ____ ____ م(1)الهيف ل

 بيا، سيفيل ال  بة لج يع العألاة. اليفققة ____ ____ ____

 النظقة ااسمهاص.  بليس يسأص اهلل   ____ اأىقاب ____ ____

  بليس ىدا  آلد  اح اس. اليفققة ____ ط  ____

 اليفققة اأىقاب ____ الهيف ل.
ة اآد  اأىرررداس هرررم:  بلررريس االحي ررر

 اح اس.

 اليفققة اأىقاب ____ الهيف ل.
عرررل اهلل   ، اي طرررع ي اآ هررررا، الحيرررة   ل 

ل لقيها.  ايشدخ رأسها م 

 ة مل الرتاو.ر ق الحي   اليفققة اأىقاب ____ الهيف ل.

                                                   

تاريو الط ي،  :انظق «.اب الس من  له ا بذلك الي ضي يضاس اهلل فيه ا ايف كري ه ا»ض ني ا يف ي ل :  (1)

 .Rosenthal, The History of al-Ṭabarī. Vol. I, p. 275اانظق أيًضا: ، 91 
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 ة ىلل بطنها.ت شي الحي   اليفققة ____ ____ الهيف ل.

 ل عنت ح اس ف  دمل بالحيض. اليفققة اأىقاب ____ الهيف ل.

 اليفققة اأىقاب ____ الهيف ل.
تح رل  ل  كقًهرا، ال تضرع  حر اس ل

  ل  كقًها.

. اليفققة ____ ____ الهيف ل.  رن ت ح اس فقيل لها: القن ة ىليك 

ا. ____ اأىقاب ____ اأشياس.  آد  ل يناص العيل  ل كد 

 ____ اأىقاب ____ اأشياس.
ل م آد  لنعة الحديد، اأ م ق  ى 

 بالحقث.

 اأرض.ل عنت  اليفققة ____ ____ الهيف ل.

ا اي ًا. اليفققة اأىقاب ____ ____  لارت اأرض مس قق 

د يف القاايرة ال اريخيرة هري تجدر اسشرارة  لرل أ، ال  ضر ىات ال ري ل ترق  

ب فسيق س رة اأىقاب  ما يخ ب   لذا فإ،   ؛نةبقااية تفسيقية معي   تلك ال ي تخ ب  

لررا ييفله ررا اأىلررم   مررا احرر ج   ينيفمرري آلد  أ، يسرر ع منه ررا ف برر   بلرريس مررل أنرر  خ 

ما اار  ىنه ا مل س آهت ا لريس أظفاره را ا ن را سر ار مرل نر ر؛  نأليح  ؛ اأ،  

ب عالجررة  اسررؤاص آد  ال  بررة اسررؤاص  بلرريس النظررقة. اهرري م ضرر ىات تخرر ب  

ة رد يف القااية ال اريخية. كرذلك ينفرقد تفسريق سر الط ي لس رة اأىقاب ال تق  

كق لهذا يف تاريو الطر ي. احقيقرة أفعاص، ال ك  ط  بإخيفار القارئ أ، آد  تاو با
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 هرذه الكل رات سريفيل ال  برة لكرل   جقيا، الشيطا، مل ابل آد  مجرق  الرد ، اأ،  

د يف تفسرريق الطرر ي لسرر رة اليفقررقة احرردها دا، سرر رة طرر  اسرر رة العألرراة تررق  

 د كذلك يف تاريو الط ي.اأىقاب، ال تق  
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 :اخلامتة والنتائج

أ، هنا  يدًرا كيفيرًقا مرل ال كرقار بريل ال فسريق اال راريو في را خ اًما، ل ييفدا 

كلررك أ، الطرر ي ي ضررح الحقرراآا  امررقد   ،يألررة هيفرر ل آد   لررل اأرض يخررب  

لألخيفار؛ القابع، امرل السرادب للثالرث  ال اريخية ل سألة الهيف ل مل خالص سقد  

فسريقه ىشق ىالاة ىلل الخامس ىشق مل  ج الي ث انية ىشق خر ًا يسر يها يف ت

مل اآلية السادسرة االثالثريل مرل سر رة اليفقرقة،   مث ائ ى نثى :لق ل 

د اأخيفار مرل السرابع للثرال ىشرق برنفس تقتيرب ارادهرا يف الع لريل. اىنرد اتق  

ا حرر اس سرراق الطرر ي اأخيفررار مررل القابررع للسررادب ال رري اردت يف ل ررالررف خ  

مرل اآليرة الخامسرة االثالثريل   ۆمث ۆ ۇ ۇ ڭ نثڭ :تفسيق ي ل 

: للقابع ال ي اردت يف تفسيق ي ل ىالاة ىلل اأخيفار مل الثال  ،س رة اليفققة مل

ا ال قطع ال راريخي الرذي يف اآلية اأالل مل س رة النساس. أم    ڀمث   ڀ  نثڀ

القابع االسابع االثامل االثالث ىشرق مرل  ؛د في  اأخيفارث ىل ت بة آد  فرت ي حد  

يف اآليرررة السرررابعة   يئمث ىئ مئ حئ جئ ی نثی :تفسررريق الطررر ي لق لررر 

يرة مرل االثالثيل مرل سر رة اليفقرقة. اىرالاة ىلرل كلرك ير رد الطر ي مرادة م فق  

ضر ل اأخيفرار  ،مرل سر رة طر  119ااآليرة  ،مل س رة اليفققة 129تفسيقه لآلية 

ا بقألررة الهيفرر ل اال  بررة. اهررذا يرر حي بررأ، ال فسرريق كررا، ال ررذك رة ال رري ت عل رر

 خ ، اك ، ال فسيق اك  رل ييفرل ال راريو أمرق  م ج ًدا أما  الط ي اه  يك ب تاري
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قي  تشهد ل  ك ب الس  
(1)

اخ الفات ي كل مالحظ ها بريل الع لريل هري يطًعرا  . اأي  

 رت فيها ال ادة ال  ج دة ل ناسب اليفيوة الجديدة يف ك او ال اريو.ق  مقأل دة ح  

 ا ن را ىلرل الخرط ،يل ىلل اخ يار ال ادة فقطال يق ألق أثق اخ الفات الفن  

القااآرري اتقتيرررب ال ررادة االخرررط الزمنرري بررريل اأحررداث، امعنرررل اأحرررداث 

اأه ي هررا، اال ألرر يق العررا  للشخألرريات اأساسررية. ايف تنررااص ك رراو ال رراريو 

ر ع ىلرل معل مرات لل ادة ال  علقة ايف ل آد   لل اأرض لم يش  ل ك ا ه  م  ي 

القرقآل،  بيا، النب  اخ الب الققاسات أا الن احي اللم ية أا ال عج ية يف  تخب  

ال كررقار ال يسرر ق الطرر ي أخيفرراًرا يخ لررف معهررا ايقررل  
(2)

. ااسرر ناًدا  لررل هررذا، 

رتاريو الط ي يقد   ،    :ي كل الق ص ا أكثرق تقكيرًزا لتجراه اأحرداث مرع   لنرا خط 

مل  ىادة تقتيب ال رادة مرع  كيفيق    يقاد اخ الفات طفيفة يف تفسيقها. اي جلل يدر  

                                                   

(؛ 4) 293/113تاريو النشق )يف ل رة محاضقات ىامة( مل ال فسيق يع د لسنة  يذكق را ن اص أ،   (1)

-Rosenthal, The History of al(. انظق: 9) 234/339ايد ن شق الجزس ال قابل مل ال اريو سنة 

Ṭabarī  ،نقاًل ىل  133)نقاًل ىل  رشاد اأريب( ىالاة ىلل لفحة  139، 139، الجزس اأاص(

 . رشاد اأريب مقة أخق (

 ك ه  خالب ما جاست ب   ؛ك يف ثيف ت أحد ىنالق الخ  ال قاي بال  سنادريم أ، الط ي يشك   (2)

 Rosenthal, The؛ انظق: 14الألفحة  ا نكاره يف 13،  1تاريو الط ي،   :القاايات )انظق

History of al-Ṭabarī. Vol. I, p. 298 and p. 300)،  ييق أن  ل يس ق ك ا رأينا يف ال فسيق

ر أ، تحديد ن ع ىل اأكل منها، ا ن ا يقق   آد    مخ لف اآلراس يف الحديث ىل ن ع الشجقة ال ي هنل اهلل  

 ليها. انظق تفسيق اآلية الخامسة االثالثيل مل س رة اليفققة.ىلي  باس ها ال بدللة ى الشجقة لم ينب  
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مل اأخيفرار ال ري ت  حر ر حر ص القرقآ، سظهرار م ضرعها يف سرياق   بقا  ال زيد

ال اريو، مع تفضيل بعض اأسرانيد ىلرل ييقهرا. ا ىرادة اضرع اأخيفرار لر  أثرقه 

 ال ح  ل يف تمييق اظيف ها ادارها يف ال ادة ال حيطة اا.

القرقآل يف ال فسريق أسرفقت ىرل  الرنب   الحداد ال ي يفقضها ال زا  خط    ،  

ر  الب يف الخط  اج د اخ ا ب يرت اير ع الزمني بريل ال راريو اال فسريق في را ي عل 

اأحداث ض ل القااية ال عقاضة. اهذه ال قانة يف اخ يار م ضع  يرقاد ال رادة 

 ؛يف ك او ال اريو أتاحت للط ي لياية معنل بعض اأحداث اتحديد أه ي هرا

طر   لرل اأرض، امثاص كلك ما جراس يف الحرديث ىرل ييفر ص اهلل ل ضرع آد  اهيف 

ع باح ياجرات ىيفرده ييفرل أ، ح ايفرقا، ات ي رل يف لر رة م رن  هذا القيف ص الذي ت ث  

رري   امثرراص آخررق ي جلررل يف اضررع أخيفررار ال  بررة يف سررياق  ،ي  ليرر  كل ررات ال  بررةلق 

الحررديث ىررل ىررالم اأرض امررا يسرر  يفع كلررك مررل أمررل يف العرر دة  لررل السرر اس 

الع لريل نلحرظ يف ال فسريق داًرا أكر  ااآلخقة. اىنرد مقارنرة لر ت الطر ي يف 

ايعكرس ال راريو مرل  ،سبليس أا لل فاليل الدييقة لحقكرة الهيفر ل  لرل اأرض

اىيفرده. امرع  خالص تعليقات الط ي ال حقيقية ىالية ديناميكيرة أكر  بريل الرقو  

مل  حرداث تر ا ، يف مقابرل ال جر د الطرايي سبلريس باى يفراره القر ة  كلك ل بد  

  ي ن جت ىل  ىادة تقتيب ال ادة ال فسيقية ىند ك ابة ال اريو.ال حقكة ال

اهر  القر ص برأ، الطر ي  ،اتجدر اسشرارة  لير  أه ية هنا  أمق آخق ل يقل  

اأنر  بألرقب النظرق ىرل  ،خ  مل اأخيفرار ال فسريقية ي ع د بناس يألة منفقدة لكل  
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مررل هررذه  خرر  الفنيررات اللم يررة االنح يررة فررإ، ال  ضرر ىات ال رري تخرر ب بكررل  

اأخيفار ال فسيقية يف سياق ال فسيق ل ير م نقلهرا  لرل ال راريو. اهنرا  اسر ثناسات 

قة ب س سرة  بلريس ل يف بعض ال فاليل السقدية اسضافية ال  عل  لهذا الن ط ت  ث  

 ؛ر يف ال راريويف تفسيق اآلية السادسة االثالثيل مل س رة اليفققة، اأمق الرذي تكرق  

ة اأسرراب الررذي بنررل ىليرر  الطرر ي رااي رر  ال اريخيررة لقألررة ل هررذه اآليررتشررك   ك     

اأ، شرجقة ىلقرت بقأسر   ،الهيف ل، اكذلك ككق ما جاس ىل هقاو آد  يف الجنة

ك ا ارد يف تفسيق اآلية الثانية االعشقيل مل س رة اأىرقاب دا، ييقهرا، اككرقه 

ت اهنرا يشرعق القرارئ بألر  ؛الط ي يف تاريخ  يف خ  منسر و  لرل ابرل ىيفراب

 ا.ال ؤلف جلي  

اأمق يزداد اض ًحا ىنرد  نعرا  النظرق يف اأجرزاس اأخرق  مرل  ال شك أ،  

ك رراو ال رراريو اال ألررنفات ال اريخيررة اال فاسرريق ل ررؤلفيل آخررقيل يف العألرر ر 

مثل الثعليفي ؛ال سطل م ل ج ع ا بيل ال ألنيف يف ال فسيق اال اريو
(1)

يف القرق،  

اابل كثيق ،الحادي ىشق
(2)

ق، القابع ىشق. اهذا ال ضييا ال اضرح للنظرقة يف الق 

                                                   

(. ل زيد مل ال عل مات ح ص أهم مألنفات 429/1335أح د بل مح د بل  بقاهيم الثعليفي )ت: ( 1)

 تية اال قاجع ال ي اش  لت ىليها:الثعليفي انظق الدراسات اآل

al-Thaʿlabī’s major works see the following dedicated monographs, Klar, Interpreting 

al-Thaʿlabī’s Tales of the Prophets; Saleh, The Formation of the Classical Tafsīr 

Tradition; Wiesmüller, Die vom Koran Getöteten. 

(. ل زيد مل ال عل مات ىل ابل كثيق، انظق: ىيفد العاص، ابل كثيق 1393 ،994 س اىيل بل كثيق )ت:  (2)

 :ج  يف ال فسيقامنه

= 
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مل ال فسيق  الاله تية ىند الط ي يف بناس ن  كج  ال  ا ي أخيفار الهيف ل من قاًل 

ب كلررك مررل ت سرريع الشرريفكة السرريايية )امق ضرريات  ىلررل  لررل ال رراريو امررا لرراح  

القااية الناتجة( ه  انطالية جرديقة باله  را  االدراسرة، اييفقرل مرل الضرقاري 

دراسة أه يرة الخ الفرات الكالميرة االسرقدية بريل اأخيفرار ال فسريقية ال  عرددة 

 ال ي أاردها الط ي.

│ 
 

  

                                                   
= 

Calder, ‘Tafsīr from Ṭabarī to Ibn Kathīr’; Laoust, ‘Ibn Kaṯīr Historien’ and 

‘Ibn Kathīr’; McAuliffe, ‘Qur’ānic Hermeneutics: The Views of al-Ṭabarī and 

Ibn Kathīr’ and Qur’anic Christians; Mirza, ‘Ibn Kathīr (d. 774/1373)’, ‘Ishmael 

as Abraham’s Sacrifice’, and ‘Was Ibn Kathīr the Spokesperson for Ibn 

Taymiyya?’; Nadwi, al-Imām Ibn Kathīr; Ohlander, ‘Ibn Kathīr’; Saleh, 

‘Preliminary Remarks on the Historiography of tafsīr in Arabic’ and ‘Ibn 

Taymiyya and the Rise of Radical Hermeneutics’.  
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 :املراجع

 :أولًا: املراجع العربية

أجررزاس، بيررقات: دار الك ررب العل يررة،  5الطرر ي، ترراريو اأمررم اال لرر   ) -

1319.) 

رر - ال ررؤرخ، الفقيرر ، ق، الزحيلرري، مح ررد، ابررل كثيررق الدمشررقي: الحررافظ، ال فس 

 (.1335)دمشا: دار القلم،  59أىال  ال سل يل، 

النررداي، مسررع د الررقح ل خررا،، ابررل كثيررق: حياترر  امؤلفاترر  )ىليكررقة: مقكررز  -

 (.1393الدراسات اآلسي ية المقبية، جامعة ىليكقة اسسالمية، 

ابررل كثيررق ك ررؤرخ: دراسررة تحليليررة لك ابرر : اليفدايررة االنهايررة )ىليكررقة: مقكررز  -

الدراسررات اآلسرري ية المقبيررة، جامعررة ىليكررقة اسسررالمية، يطلررب مررل يسررم 

 (.1313النشق، جامعة ىليكقة اسسالمية، 

اسما  ابل كثيرق: سريقت  امؤلفاتر  امنهجر  يف ك راو ال راريو )دمشرا: دار ابرل  -

 (.1333كثيق، 

ل لك ىيفد العاص  س اىيل سالم، ابل كثيق امنهج  يف ال فسيق )القاهقة: مك يفة ا -

 (.1314فيألل اسسالمية، 
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