املقدمة هي ّ
املعلومات وآلاراء َّ
للكتاب ،وال ّ
تعبر
بالضرورة عن رأي املوقع أو أسرة مركز تفسير

رسا؛ قراءة يف معالجة ابن تيمية لبيان والد زوج موىس ،والرسل يف سورة يس
ابن تيمية مف ً

ترجامت
نبذة تعريفية بيونس مريزا :YOUNUS Y. MIRZA
يونس ميرزا ،حاصل على الدكتوراه من جامعة جوورج توان

الدرااوا

العربية ناإلاالمية.
عموول كتاووتاا م وواعد نلاووتاا للدرااووا العربيووة ناإلاووالمية عوود موون
الجامعا ؛ مثل جورج تان  ،نمثل كلية لليجيني ببن لفانيا.
يرتكز اهتمامه األاااي

رااة العالقوة بوين الآورو نالبتوام المآودس،

نكذلك رااة التفااير اإلاالمية نصلتها بالبتام المآدس.
من ضمن كتبه التي صدرت يف هذا السياق:
The Bible and the Qur'an: Biblical Figures in the Islamic
Tradition, 2018.

البتام المآدس نالآرو ؛ الشخصيا البتابية التآليد اإلاالمي.

()2

رسا؛ قراءة يف معالجة ابن تيمية لبيان والد زوج موىس ،والرسل يف سورة يس
ابن تيمية مف ً

ترجامت
مقدمة(:)1
من االهتماما الرئي ة للبحث فن التف وير؛ البحوث تواري التف وير،
نتاري اتجاهاته ،نمنعطفاته التتنيلية البربى ،التي تشهد نآاشا مواعة حوو
اإلشباال المركزية لهذا الفن ،فيموا يتعلوق بمصوا ر التف وير نارائآوه نولياتوه،
نحدن ااتخدام المصا ر ،نابل توظيفها عمليوة ااتبشواا المعنوى ،نلعول
اام ابن تيميوة يعود ناحودا مون لهوم األاومال التوي تحنور عنود نآواذ مثول هوذه
المنعطفا ال ايما الطرح الغربي.
هذه الورقة التي بين ليدينا ،يحوان يوونس ميورزا الآوال عوول علوى عمول
ابن تيمية التف ير ،نالذي يعتربه -موافآا بشبل جزئي لوليد صوال  ،نمخالفوا
لعد من الباحثين -يمثل انعطافة حاامة تاري التف وير ،حيوث ج ود افورتا
التتنيليووة المحاف ووة عوون التتنيليووة األشووعرية ،خاصووة م ووتلة مصووا ر التف ووير
نترتيبها ،نالذي نتج عنه ترتيب هرموي جديود لتواري مودننا التف وير البوربى
ينع على قموتها البتب التي اهتمت بتف ير ال لف باألااس.
اال ل مووا يح وان ميوورزا المحاج وة عنووه هنووا بشووبل خووا

 ،نالووذي يجعوول

نرقته ارحا مغايرا؛ هو ل منهجية ابن تيمية التف يرية لم تتوقف -كما هي عوا

( )1قام ببتابة المآدمة ،م ؤنلو ق م الرتجما بموقع تف ير.

()3

رسا؛ قراءة يف معالجة ابن تيمية لبيان والد زوج موىس ،والرسل يف سورة يس
ابن تيمية مف ً

ترجامت
التحليل عند مع م الباحثين -عند (مآدموة لصوو التف وير) ،بول ااوا شوهد
تطورا ي هر األعما التف يرية البثير البن تيمية نالمبتوبة بعد المآدمة.
نمن لجل اثبوا محاجاتوه ،يآودم ميورزا قورال تطبيآيوة راوالة ابون تيميوة
حو النبي شعيب ،نيربز كيوف ل هوذه الراوالة تشوهد ااوتنا ا ناعوحا مون ابون
تيمية لبتب لهل البتام ،مما ي هر تطورا منهجيتوه التوي كانوت اوابآا تآتصور
على مرنيا ال لف ،كما يحان ميرزا بيا األهداا األعموق لعمول ابون تيميوة
التف يري ،نالتي يعد لهمها تصحي الموقف العآدي من مفهووم النبوو  ،نالوذي
يراه قد شهد تحريفا على يد االشتغا التف يري األشعري.
ا الهدا من ترجمة هذه الورقة ليس نتائجهوا بطبيعوة الحوا  ،نلبون فيموا
تثيووره موون ت ووا ال مهم وة حووو بعووج الجوانووب المتصوولة بن وور ابوون تيميووة
المنهجية للتف ير نمماراته ناأل نا الالزمة لهذه المماراة ال ايما مرنيوا
البتام المآدس.

()4

رسا؛ قراءة يف معالجة ابن تيمية لبيان والد زوج موىس ،والرسل يف سورة يس
ابن تيمية مف ً

ترجامت
الدراسة
انه العام 383هو1284/م

()2()1

مشوق؛ حيوث كوا هنواي حوديث عون شوام

(معجووز ) عوورا بااووم ابوون تيميووة (  .)1328/828 :لآوود توورلس للتوووو ار
الحووديث ال ووبرية( ،)*()3نمووا ل للآووى لن

رناووه حتووى لفووت اليووه ن وور قاعووي

( )1هذه الدرااة هي ترجموة لموا Ibn Taymiyya as Exegete: Moses’ Father-in-Law and :

 ،the Messengers in Sūrat Yā Sīnالمنشوور

 ،Journal of Qur’anic Studies :المجلود

 ،11العد .2118 ،1
( )2مرتجم هذه الما  :مصطفى هندي ،مرتجم نكاتب ،له عد من األعما المنشور .
( )3ابن كثير ،البداية نالنهاية ،ج،13
عبد الها ي ،العآو الدرية،

 8ن.)21

(*) لن ل لشبر عد ا من األشخا
-

 .313كما يلم الذهبي الى (فصو التف ير) البن تيمية (ابن

الذين ااعدنا اثرال هذا المآا نجعله مفيدا:

قوورل كوول موون (جووو كووالتنر ،نبووو هيووك ،ن ييجووو اوواريو ،ننليوود صووال ) الم وو ا األنلووى ،نقوودموا
تعليآا ناقرتاحا مفيد .

-

خاصا لتآديمه البثير من األاس الفبرية التي بنيت عليها هذه المآالة.
ي تحق (نليد صال ) شبرا ًّ
لآد كا (جو هوفر) مرجعا لااا ًّيا بالن بة لي

رااة ابن تيمية ،كما شوبلت صورامته الفبريوة معيوارا

هما هذا المجا .
م ًّ
-

كا (محمد حاج ماجد) لن شخص رات معه (المآدمة) ،نكا مصدرا ائما للمعرفة ناإللهام.

-

كما قدم ق م الفل فة نالدرااا الدينية لليجيني (اريك بوينتوو  ،نجلوين هوالنود ،نكوار لنل وو ،
نرن برنشتاين جوا ،نرينوما واومي ،ناريوك بوالمر ،نتوا كووريم ،ناوتيف فوارلي-جاك وو ) البيةوة
الجماعية نالمنيافة ،حيث كتب الجزل األكرب من هذه المآالة.

()5

=

رسا؛ قراءة يف معالجة ابن تيمية لبيان والد زوج موىس ،والرسل يف سورة يس
ابن تيمية مف ً

ترجامت
الآنووا نالعديوود موون العلمووال البووارزين الووك الوقووت( ،)1كووا موون الحاعوورين
الفآيه الشافعي الببير تاج الدين الفزاري (  )1211/311 :الذي لشار الى ل
الدرس الذي للآاه ابن تيمية كا مفيدا للغاية نكا نقعه جيدًّ ا على الجمهور.
عنوودما ااص صوويته ،بوودل ابوون تيميووة الشووام الآووال رس التف ووير الم ووجد
األموووي بعوود صووال الجمعووة ،نهووو مووا ااووتمر عليووه بآيووة حياتووه( ،)2لع ود لووه من وربٌ
مخصو

الم جد نشورص تف وير الآورو مون لنلوه( ،)3ناورعا موا انتشور

اير رس التف ير نجذم حشدا كبيرا ،نلصب حديث الجميوع لنحوال الوبال ؛
كا ابن تيمية يبلغ من العمر نقتها  22عاما فآط(.)4

=
-

كما كانت من آة الصياغة لدينا (لشلي رايت) لطيفوة بموا يبفوي لتحريور هوذه المآالوة ،نتآوديم اقرتاحوا
لالوبية مفيد .

-

كانت (ليندا ارن ت) من المبتبة اا كفال عالية تعآب جميع الموار التي احتاجها من المبتبوا
جميع لنحال العالم.

-

ن النهاية ،ما كا من خطت فهو مني.

( )1كانت هذه المحاعر عن الب ملة (الدانن ي ،ابآا المف رين ،ج،1

.)48

( )2كما يذكر الربزالي ،كا من عا ته تدريس التف ير صباح كل جمعة (ابن عبد الها ي ،العآو الدرية،
 .)13كما ي جل ابن كثير ل من عا ابن تيمية التدريس كل جمعة
البداية نالنهاية ،ج،14

الم جد األموي (ابن كثير،

.)4

( )3الدانن ي ،ابآا المف رين ،ج،1

.48

( )4رجع المؤلف نآوالته من المصا ر الرتاثية الى األصو العربية ،نقد لثبتنوا هوذه النآووال مون المصوا ر

العربية ،علموا ل المؤلوف ينومن لحيانوا نال يآتوبس ،فراعينوا هوذا كوذلك اويا الونص العربوي .نجودير

=

()3

رسا؛ قراءة يف معالجة ابن تيمية لبيان والد زوج موىس ،والرسل يف سورة يس
ابن تيمية مف ً

ترجامت
تن ر االتجاها البحثية الحديثوة الوى ابون تيميوة المآوام األن علوى لنوه
()1

الهويت متبلم نفآيه  ،اال ل المصوا ر التاريخيوة العربيوة تتابعوت علوى اعتبواره
()2

مف را  ،حيث قا تلميذه نزميله الحواف الوذهبي (  )1348/848 :ل ابون
()3

تيمية كا (وية التف ير)  ،نل

راه التف ير كا

ائما موا يحنوره الجموع

=
بالذكر ل حواشي المؤلف كانت موعوعة ااية الدرااة ،لبنني وثر تنمينها الدرااة تي يرا علوى
الآارئ لتتبع مرا المؤلف( .المرتجم).

( )1النات .Essai sur les doctrines ،هناي حاجة الى مزيد من العمل حوو المودى الوذي حود فيوه
النات معايير رااة ابن تيمية .يحتوي البتوام الوذي توم تحريوره موؤخرا بوااوطة يواوف رابوبوور
نشووهام لحمود (ابوون تيميووة نعصووره) صعلووى فصوول مخصووص يرال ابوون تيميووة التف وويرية نالووذي اووتتم
مناقشته ل ناه.
قلت -المترجم :-نالبتام ترجم للعربية ،ترجمه :محمد بوعبد اهلل (بيرن  :الشببة العربية لألبحاث
نالنشر ،)2118 ،نالدرااة المشار اليهوا هوي (ابون تيميوة ننشوت الهرمنيوايآوا الرا يباليوة)،

-148

.181
( )2لالاالص على ااتثنالا من هذه الآاعد  ،ان ر :بركة ،ابن تيمية نجهو ه .نصال ( ،ابون تيميوة ننشوت
الهرمنيوايآووا الرا يباليووة) .كمووا نشوور اليووو بووازانو لينووا لجووزال موون لارنحتووه حووو ر ى ابوون تيميووة
التف يرية ،حيث اكر مراجعته لأل بيا الثانوية عون ابون تيميوة« ،علوى الورغم مون ل ابون تيميوة لنوتج
مةا البتب ،اال لنه غير معرنا عموما بإاهاماته التف يرية ،على الرغم من لنه قدم ااهاما مهمة
هووذا المجووا » ( ،Bazzanoابوون تيميووة

 .)121عووالن علووى الووك ،يشووير محوورر كتابووا ابوون تيميووة

التف يرية محمد ال يد الجليند الى ل ال ير الذاتية المعاصر البن تيمية ال ت لط النول على ااوهاماته
هذا النوص (ابن تيمية ،قائق التف ير ،ج،1
( )3الذهبي ،تاري اإلاالم ،ج،53

()8

.231

.)13

رسا؛ قراءة يف معالجة ابن تيمية لبيان والد زوج موىس ،والرسل يف سورة يس
ابن تيمية مف ً

ترجامت
()1

الغفيوور  ،كمووا عوواه صووديآه العزيووز البرزالووي (  )1331/831 :بتنووه امووا ٌم
()2

التف وير  ،ناووجل انوودهاذ النواس موون مآوودار التف ووير الوذي كووا يحف ووه ابوون
()3

تيمية  ،كما نعع تلميذه المخلص ابن رشيق (  )1341/841 :لارنحوا
()4

ابن تيمية التف يرية لنال جمعه ألعما لاتااه  .عالن على الوك ،فوإ لحود
لهووم مصووا ر ال وووير الذاتيووة البالاوويبية عووون المف وورين -لال نهووو (ابآوووا
()5

المف رين) للدان ي (  -)1538/145 :يتنمن ترجمة البن تيمية .
ا لحد لابام عدم اعتبار ابن تيمية مف را هو التعريف النيق الوذي عوا
ما يآدم للتف ير؛ نكما لنعحت جين مبوليف

()6

مآالها الرائع (حدن النووص

( )1ابن عبد الها ي ،العآو الدرية،

.11

( )2ابن كثير ،البداية نالنهاية ،ج،14

 .135الح هنا ل ابن كثير يآتبس من الربزالي.

( )3ابن عبد الها ي ،العآو الدرية،

.13

( )4ابن تيمية ،الجامع،

.222

( )5الدانن ي ،ابآا المف رين ،المجلد،1 :

.41-45

( )3جين مبوليف ( )-1144لاتاا الدرااا اإلاالمية بجامعة تورنتو ،متخصصة اي ام نالفل فة
البالايبية نالدرااا اإلاالمية ،نهي رئيس فخري لبلية برين موانر نعميود اوابق لجامعوة جوورج
تان  ،نهي مودير مشورنص المواووعة الآرونيوة نالتوي صودر منهوا اوتة مجلودا  .لهوا بعوج البتوب
المتعلآووة بالتف وويرا البتابيووة ،نالتف وويرا الم وويحية ،منهووا :الم وويحيو الآرونيووو  ،تحليوول التف ووير
البالايبي نالحديث ، 1111 ،توقير البلمة ،التف يرا البتابية العصوور الواوطى ،اليهو يوة
نالم يحية ناإلاالم( .2112 ،ق م الرتجما ).

()8

رسا؛ قراءة يف معالجة ابن تيمية لبيان والد زوج موىس ،والرسل يف سورة يس
ابن تيمية مف ً

ترجامت
للتف ير الآروين) ،فليس من اإلنصاا ل يحصر العلمال التف ير فآط األعموا
التف وويرية الباملووة التووي تتبعووت الآوورو ويووة ويووة ،بوول علوويهم ااتبشوواا األنووواص
()1

األخرى التي يبو الآرو فيها موعوص رااة ،نتشرح الك قائلة :
«ا التف ير كفن نالتف ير كمماراة فبرية للخيا الديني اإلاوالمي لويس
بالنرنر ل تبو لوه نفوس ال وما

مختلوف مناحيوه؛ فعلوى الورغم مون كوم

التفااووير التووي ال تع ود نال تحصووى -اوووال المنشووور لن المخطواووة التووي تنت وور
الخرنج الى النور -ال يمبن حصر تف ير الآرو

العصوور الواوطى لن قولبتوه

اخل هذه الحدن ».
ب بب الرتكيز على التفااير الباملة فآوط ،اعتودنا علوى اغفوا اإلاوهاما
التف يرية ألنلةك الذين لم يبتبوا تف يرا كامال ،نأل ابن تيمية لم يبتب تف ويرا
م ل ال للآرو يتتبعه ويوة ويوة؛ فآود تركوت العديود مون ن راتوه التف ويرية الفريود
()2

ن ااتبشاا .
ا ااهاما ابن تيمية التف يرية مهمة؛ ألاا جزل مون النآلوة الهرمنيوايآيوة
المهم وة التووي حوودثت توواري التف ووير عنوودما افوورت تيووار لصووحام الحووديث
(McAuliffe, ‘The Genre Boundaries’, p. 454. )1

( )2لمناقشة ما ااا كا ابن تيمية قد كتب تف يرا كامال لم ال ،ان ر :صوال  ،ابون تيميوة ننشوت الهرمنيوايآوا
الرا يبالية،

()1

.155

رسا؛ قراءة يف معالجة ابن تيمية لبيان والد زوج موىس ،والرسل يف سورة يس
ابن تيمية مف ً

ترجامت
المحوواف عوون المدراووة األشووعرية .تؤكوود األبحوواث ال ووابآة ل هووذا التحووو
الهرمنيوايآي حدث لنال مع ابن كثير (  ،)1383/884 :نكا مآصورا علوى
ار ايثار النبوية.
مآاله المؤثر (من الطربي الوى ابون كثيور) ،يآوو نورموا كالودر( :)1ا ابون
كثير هو الذي كا بمثابة (نآلة نوعية) عون الصوور التآليديوة الرااوخة للتف وير(.)2
نعلى الرغم من ل كالدر يشير عمن المآالة الى ل ابون كثيور توتثر بوو(لاتااه) ابون
تيمية ،اال ل تركيزه ينصب على كيف ل ابن كثير قود عوارب بشود مون اوبآه مون
المف ورين مثوول الوورازي نالآرابووي( .)3ينتآوود كالوودر علووى ابوون كثيوور لنووه لووم يوظووف
المجموعة الباملة من األ نا التتنيلية ،مثل الالهو المدراوي (علوم البوالم)
نالتحليل الفيلولوجي ،كما انتآود (مفهوموه عون الحآيآوة) التوي يورى لاوا موجوو
فآط فيما نآل الينا عن (النبي المعصوم محمد) ،لي :ايثار النبوية(.)4
( )1نورما كالودر ( ،)1118-1151موؤر بريطواين ن ارس لالاوالميا  ،رس اللغوة العربيوة نالفاراوية
كليووة نا هووام بجامعووة لك ووفور  ،نحصوول علووى الوودكتوراه موون كليووة الدرااووا الشوورقية ناألفريآيووة بلنوود
(اواس) تحت اشراا جو نان ربن ( ،)2112-1128تركوز

رااواته بودايا اإلاوالم نخصوصوا

بدايا التشريع اإلاالمي ،له هذا ال يا عود مون البتوب ،منهوا :رااوا

الفآوه اإلاوالمي المببور،

( .1113ق م الرتجما ).
( )2كالدر ،التف ير من الطربي الى ابن كثير،

.121

( )3ي تشووهد كالوودر بووبعج ورال ابوون تيميووة حووو الآوورو  ،نيووذكر حاشووية ختاميووة ل لنوودرن ريبووين لخووربه ل
االقتباس متخوا باألصل من مآدمة ابن تيمية (كالدر ،التف ير من الطربي الى ابن كثير،
( )4كالدر ،التف ير من الطربي الى ابن كثير،

()11

.121

.)138

رسا؛ قراءة يف معالجة ابن تيمية لبيان والد زوج موىس ،والرسل يف سورة يس
ابن تيمية مف ً

ترجامت
من ناحيوة لخورى ،قودم نليود صوال ( )1تحلويال ل

ينوع ابون تيميوة مركوز

التحو الهرمنيوايآي؛ نا راكا منه ل ابن تيمية هو الذي نعوع األاواس التوتنيلي
للتيار التآليدي/المحاف  ،فآد خصص صال

رااة تفصويلية لتحليول (مآدموة

لصو التف ير) .ااية المآالوة اوالفة الوذكر ،ق وم يتعلوق بتوتثير لارنحوة ابون
تيمية ،يذكر صال ل مآدمة ابن تيمية خلت حيز التنفيذ العملي لن مور موع ابون
كثير ثم ال يواي (  .)2()1515/111 :نعليه -بح ب قرالته للوعع -حين
ل ابن تيمية هو الذي نعع األااس الن ري للتحو الهرمنيوايآي ،فإ ابون كثيور
نال يواي هما من بدلا بالفعل تطبيآه .باإلعافة الوى الوك ،ي وتنتج صوال مون
خال قرالته للمآدمة ل منمو منهج ابون تيميوة «هوو الت وليم البامول للحوديث
النبوي نتف يرا الرعيل األن كت ا لفوك رمووز الخطوام اإللهوي»( .)3نيبودن ل

( )1نليد صال  ،باحث لبناين نلد كولمبيا ،لاتاا بآ م الدين نق م رااا الشر األناط بجامعة تورنتو
البندية ،رس اللغة ناأل م العربي الجامعة األمريبية ببيرن ثم حصل على الدكتوراه مون جامعوة ييول
األلمانية ،نجامعة هامبورغ األلمانية ،ترتكز اهتماماتوه الآورو نتواري التف وير ناللغوة العربيوة ،األ بيوا
الالهوتيوة اإلاوالم الواويط ،لوه عود مون المآواال ناألنرا

هوذا ال ويا  ،باإلعوافة لبتابوه األشووهر

«تشبيل التآليد التف يري البالايبي؛ تف ير الآرو للثعلبي» ،نالمشاركة بعوج البتوب المهموة( .ق وم
الرتجما ).
( )2صال  ،ابن تيمية ننشت الهرمنيوايآا الرا يبالية،
( )3المرجع ال ابق،

()11

.148

.153

رسا؛ قراءة يف معالجة ابن تيمية لبيان والد زوج موىس ،والرسل يف سورة يس
ابن تيمية مف ً

ترجامت
المآدمة هي التوي جعلوت مون الممبون نعوع تفااوير مبنيوة علوى اور األحا يوث
نايثار كما رليناه الحآا تف ير ال يواي(.)1

نلبن ،بعد فحص كتابا ابن تيمية المختلفة ،لاتطيع الآو ل ابون تيميوة
نف ووه هووو موون بوودل تطبيووق االتجوواه التووتنيلي الووذي لصووله مآدمتووه ،ن مووج معووه
التحليوول الفيلولوووجي (فآووه اللغووة) نالمرنيووا البتابيووة .نبنووال علووى اإلعووالا
التف وويرية التووي نصوولت لنووا موون ابوون تيميووة ،نوورى لنووه كووا يحووان اعووا ترتيووب
االتجاهووا التف وويرية لينووع علووى رلاووها التفااووير التووي تميوول الووى االتجوواه
المحاف مثل تف ير الطوربي (  ،)2()123/311 :كموا يوعو صوال « :اوعى
ابن تيمية الى اعا ترتيب الت ل ل الهرمي للنصو

التآليد العلمي للتف ير

الآروين»(.)3
ن عملية اعا ترتيب الت ل ل الهرمي للنصو

التف يرية ،لم يلتزم ابن

تيمية ب ر الحوديث فح وب ،بول ااوتخدم الحجوج اللغويوة نالتاريخيوة نحتوى
البتابيووة إلثبووا ن ريتووه .ن ووتطيع الآووو ل ابوون كثيوور كووا يبنووي مباشوور علووى

( )1صال  ،ابن تيمية ننشت الهرمنيوايآا الرا يبالية،

.154-153

( )2لمزيد من المعلوما عن الطربي ،ان ر :شاه( ،الطربي ن يناميا التف ير).
( )3صال  ،نشت التآليد التف يري البالايبي،

()12

.218

رسا؛ قراءة يف معالجة ابن تيمية لبيان والد زوج موىس ،والرسل يف سورة يس
ابن تيمية مف ً

ترجامت
تف وويرا ابوون تيميووة ناتجاهاتووه التتنيليووة ،نلبوون بتدقيآووه الخووا

 ،نااووتخدامه

للحديث ،نفهمه لالتجاه المحاف (.)1
لبنال حجتوي؛ اووا لتفحوص (راوالة قصوة شوعيب ڠ) البون تيميوة،
نل كد ل هذا العمول التف ويري كتوب بعود (مآدموة لصوو التف وير) .هوذه
(الراالة) يبني ابن تيمية على العديد من المواعيع التي لصلها المآدموة ،مثول
تف ووير الآوورو بووالآرو  ،نبال وونة ،نبايثووار المرنيووة عوون الصووحابة نالتووابعين.
ي تخدم ابن تيمية ما يراه لكثور التفااوير الموثوقوة ناألصويلة ليآورر ل نالود زنج
النبي مواى لم يبن النبي شعيبا -كما افرتب العديد من المف ورين ايخورين،-
بل هو على األرجو (يثورن ) الموذكور البتوام المآودس؛ كموا ل الراول
اور يس لي وا حواريي الم ي  ،بل هم على األرج لنبيال لراولوا قبول زمنوه.
نرغم ل (راالة قصة شعيب ڠ) ما هي اال غيج من فيج ااوهاما ابون
تيميووة التف وويرية ،اال ل هووذا العموول ي ه ور اتخوواا ابوون تيميووة خطوووا تف وويرية
تتجانز المآدمة.

( )1ميرزا( ،هل كا ابن كثير متحدثا باام ابن تيمية؟ تف وير قصوة النبوي يوونس لنمواجوا) ،نهوي مرتجموة
على ق م االاتشورا بموقوع تف وير ،ترجموة :مصوطفى الفآوي ،يمبون مطالعتهوا عومن ترجموا هوذا
الملف «علم التف ير».

()13

رسا؛ قراءة يف معالجة ابن تيمية لبيان والد زوج موىس ،والرسل يف سورة يس
ابن تيمية مف ً

ترجامت
ما تبينه لنا (الراالة) هو رغبة ابن تيمية تصحي مفهووم النبوو
التف يري .نكما هوو الحوا

التآليود

لعمالوه الفآوه نالبوالم ،ينتآود ابون تيميوة التيوار

األشعري لتبنيه ايرال الخااةة تدريج ًّيا بنال على قرال خااةة للآرو نتطبيق غير
صحي لألحا يث؛ األمر الذي جعل المف رين ي ندن لاومال لشخصويا لوم
ي مها الآرو صراحة ،نامس الخطوط الفارقة بين األنبيال نغير األنبيال.
بالن ووبة البوون تيميووة ،األنبيووال فةووة فريوود  :فهووم مؤي ودن بالعنايووة اإللهيووة،
نمعصومو من الخطت؛ ألاوم م وؤنلو عون نآول راوالة اهلل ،لبون الصوالحو
نالعبا هم لناس لهم فنل نهم قدنا صالحة ،لبنهم لي وا معصوومين ألاوم
لم يتتوا براالة جديد .
نهبووذا يمبوون نصووف لعمووا ابوون تيميووة التف وويرية بتاووا ااووهاما نآدي وة
للتآاليوود التف وويرية قائمووة علووى تم وبه بمعتآوودا المجتمووع اإلاووالمي المبب ور
(ال لف).

()14

رسا؛ قراءة يف معالجة ابن تيمية لبيان والد زوج موىس ،والرسل يف سورة يس
ابن تيمية مف ً

ترجامت
تتبُّع تطور األفكار التفسريية البن تيمية :تأريخ تأليف (مقدّمة يف أصول التفسري)
و(رسالة يف قصة شعيب ڠ):
بالن بة الى العديد من الباحثين المعاصرين يبفي لبي ت تشهد بآو البون
تيميووة ل تآوو بب ووااة :ا (شووي اإلاووالم) ليوود هووذا لن قووا ااي ،لبوون المزيوود
نالمزيد من األبحاث العلمية النآدية تنع اي لعما ابون تيميوة عومن ت ل ول
زمني من لجل فحص كيفية تطور لفباره.
لنع يحيى ميشو -على ابيل المثا  -مآالته (موقف ابن تيمية مون
عآيد الحالج) ل رلي ابن تيمية شي الصوفية قد تطور من تربير قتلوه ب وبب
ا عائه ل اهلل حل فيه ،الى الآو بت هذه التصريحا ن بت اليه بشوبل خواا..
ننج ميشو

نعع كتابا ابن تيمية عمن ت ل ل زمنوي ،نمون هنوا اتنو

جل ًّيا ل ورال العلمال حو الحوالج لكثور تعآيودا بشوبل ملحوو مموا كوا يعتآود
اابآا.
نبالمثل ،لزعم ل ورال ابن تيمية التف يرية قد تطوور مون حيوث انوه عمول
على هتميش التيار األشعري ،نبدل الن ر الى البتوام المآودس مون لجول فهوم
لفنل لآليا الآرونيوة التوي تحمول اشوارا كتابيوة .نإلثبوا هوذه الحجوة ،مون
النرنري تحديد تاري كتابة (مآدمة لصو التف وير)؛ أل هوذا العمول ينتآود
بإيجاز التف يرا األشعرية ،نال يشوير الوى اللجوول الوى نوص البتوام المآودس
لتف ير الآرو .

()15

رسا؛ قراءة يف معالجة ابن تيمية لبيان والد زوج موىس ،والرسل يف سورة يس
ابن تيمية مف ً

ترجامت
رااته (ابون تيميوة ننشوت الهرمنيوايآوا الرا يباليوة :تحليول "مآدموة
لصووو التف ووير") ،يآوودم نليوود صووال التحليوول األكثوور شوومولية لووو(المآدمة)،
نيجا

بشبل مآنع ل ابون تيميوة كوا يهودا الوى الخورنج بالتآاليود التف ويرية

بعيدا عن المنهج الفيلولوجي األشعري الى اتجواه لكثور اعتموا ا علوى الحوديث.
ااية (المآدمة) -علوى اوبيل المثوا  -قوا ابون تيميوة -كموا هوو مشوهور -ا
لفنل اريآة لتف ير الآورو هوي مون خوال الآورو نال ونة ،ثوم لقووا الصوحابة
نالتابعين؛ نلشار فآط الى اشار عابر الى فآه اللغة ،نال يوجد لي اكر للبتوام
المآدس

()2()1

.

( )1ا الآو بت ابن تيمية لم يعالج موعوص المرنيوا البتابيوة ناللجوول اليهوا مآدمتوه شوديد الغرابوة،
حيث تعرب لها ابن تيمية بوعوح موععين من مآدمته ناكر بشتاا بعوج التتصويال نالمآوررا
الن ريووة .يراجووع كالمووه المآدمووة علووى نوووعي االخووتالا التف ووير خاص وة النوووص األن نالمتعل وق
بالخالا الواقع التف ير من جهوة النآول ،نكوذلك كالموه لح ون اور التف وير .نصوحي ل ابون
تيمية لم يتبلم على فبور الرجووص للبتوام المآودس نف وها ،نلبون كالموه عون المرنيوا اإلاورائيلية
عموم وا نتوظيفهووا التف ووير هووو موون اا جوونس الآنووية .لالاووالص علووى مناقشووة للتتصوويل التيمووي
للمرنيا اإلارائيلية ،يراجع :قرال نآدية لتتصيل ابن تيمية لتوظيوف اإلاورائيليا

التف وير ،خليول

محمو اليماين ،نهي مجموعة مآاال منشور على موقع تف ير( .ق م الرتجما ).
( )2ابوون تيميووة ،مآدمووة لصووو التف ووير ،تحآيووق :عوودنا زرزنر،
مجموص فتانى البن تيمية (ج،13

()13

.)385-321

 .115لينووا المآدمووة موجووو

رسا؛ قراءة يف معالجة ابن تيمية لبيان والد زوج موىس ،والرسل يف سورة يس
ابن تيمية مف ً

ترجامت
تحليلووه بإيجوواز تحديوود توواري تووتليف المآدمووة بنووال علووى

يحووان صووال

قرال عميآة للنص نف ه« :كما لنع ابن تيمية مآدمتها ،فوإ (المآدموة) هوي
امالل من الذاكر  ،نربموا كوا الوك خوال فورت حب وه األخيور  ،بعيودا عون كتبوه
نمذكراته؛ نمن هنا ن تطيع ل نالح

رجوة افيفوة مون عودم التمااوك نبعوج

()1

ال وويولة تبوينهووا»  ،ل لووى صووال بمالح ووة اكي وة ،نه وي ل (المآدمووة) موون
(امالل الفؤا ) ،مما يوحي بت ابن تيمية على األرج قوام بتتليفهوا خوال ناحود
موون فوورتا حب ووه البثيوور  ،نيوورتج لاووا األخيوور  .يعبووس تصووري صووال هنووا
اتجاها لناع األبحاث التي تن ور الوى (المآدموة) باعتبارهوا تمثول نجهوة ن ور
ابن تيميوة النهائيوة ناألكثور اكتمواال فيموا يخوص التف وير .علوى اوبيل المثوا ،
الرتجمة الشهير البن تيمية ،اعتمد محمد لبو زهر اعتما ا كل ًّيا علوى (المآدموة)
كتابة الفصل المتعلق بوجهة ن ر ابن تيمية التف ير؛ لم يفحص لبو زهر ل ًّيوا
من لارنحا ابن تيمية التف يرية لن غيرهوا مون األعموا التوي تعورب فيهوا ابون
تيمية لتف ير ويا من الآورو

()2

 .نموع الوك ،مون خوال قورال عميآوة للمآدموة،

ل كد لنه لوم يبون باإلمبوا توتليف العمول خوال فورت حب وه األخيور ؛ ألنوه مون
الواع و ل الفصوولين األخيوورين كتبووا نقووت مختلووف عوون الفصووو األربعووة

( )1صال  ،ابن تيمية ننشت الهرمنيوايآا الرا يبالية،
( )2لبو زهر  ،ابن تيمية،

()18

.111-188

.124

رسا؛ قراءة يف معالجة ابن تيمية لبيان والد زوج موىس ،والرسل يف سورة يس
ابن تيمية مف ً

ترجامت
األنلى ،لينا هناي اختالا حا

األالوم نالتن ويم ،نهوو موا الح وه صوال

()1

نف ه  .عالن علوى الوك ،يبودن ل ابون تيميوة كتوب الفصولين األخيورين عنودما
لتيحت له امبانية الوصو الى مبتبته؛ ألنه ار كول نآولوه م وند  ،نهوي مهموة
يصعب اكمالها من الذاكر  .يذكر ل ابن تيمية توو خوال فورت اوجنه األخيور ،
()2

نلم يتمبن من الوصو الى مبتبته .
ناألهم من الك :يشير صوال الوى النآطوة األاااوية التوي مفا هوا لنوه «مون
()3

المهم التتكيد على لنه لم تبن هناي رااة شاملة لمخطواا هذه الراوالة» .
نا ن ر فاحصة على المخطواا ت هر ل محرر الطبعة األنلى من المآدموة،
محموود جميوول الشووطي ،نجوود المخطواووة بتوواري .)1313-1312 /812( :
()4

بعبار لخرى :كا ابن تيميوة ال يوزا ح ًّيوا نقوت ن و المخطواوة  .فآود ن و
ناا مملوكي المآدمة  ،)1313-1312 /812( :نهو موا يشوير الوى ل ابون
تيمية يجب ل يبو قد كتب الراالة قبل الك الوقت.

( )1صال  ،ابن تيمية ننشت الهرمنيوايآا الرا يبالية،

.128

(Laoust, Essai sur les doctrines, pp. 147–148. )2

( )3صال  ،ابن تيمية ننشت الهرمنيوايآا الرا يبالية،

.123

( )4ابن تيمية ،مآدمة لصو التف ير ،تحآيق :محمد جميل الشطي،

()18

.1

رسا؛ قراءة يف معالجة ابن تيمية لبيان والد زوج موىس ،والرسل يف سورة يس
ابن تيمية مف ً

ترجامت
نهبذا ،لثبت ليل المخطواا ل المآدموة لوم تبتوب اايوة حيوا ابون
تيميووة ،بوول نقووت مببور نحتووى منتصووف عمووره .نااا كووا ابوون تيميووة قوود كتووب
المآدمة ال جن -كما ااتنتج صال  -لبا من الممبن ل يبو الك خال
احدى المرا التي اجن فيهوا بمصور ( ،)1313-1313 / 812-815حينهوا
()1

كا م موحا له بالبتابة ناالجتمواص بالطلبوة  .كموا تتطوابق هوذه الفورت الزمنيوة
لينا مع بنية هذه األارنحوة ،حيوث ااوا تبودل بوالآو ل مجموعوة مون اإلخووا
البوا منه كتابة المآدمة ،نهي الصيغة التي تبدل هبا العديود مون فتواناه التوي كتبهوا
اوا حياته نحتى عندما كا

ال جن؛ لوذلك يمبننوا ل ن وتنتج ل تف ويرا

ابن تيمية للآرو بعد عام ( )1312/812يجب ل ين ر اليها علوى لاوا ااوتمرار
نتطوور محتموول لفبووره ،بوودال موون ل تبووو بنووال تركبوت منووه (المآدمووة) اايووة
حياتووه .موون نجهووة ن ووري ،لووم تبوون (المآدمووة) هووي كلمووة ابوون تيميووة األخيوور
التف ير ،بول كانوت -بواألحرى -جوزلا مون ال ولة مون المواجهوا موع التآليود
التف يري.
فيما يتعلق بو(راالة قصة شعيب ڠ) ،يمبننا ل ن وتنتج ل ابون تيميوة
كتبها بعد (المآدمة) بنال على ل لة اخليوة الراوالة نف وها .يبودن ل ابون تيميوة

(Laoust, ‘La Biographie d’Ibn Taimīya’, pp. 138–149. )1

()11

رسا؛ قراءة يف معالجة ابن تيمية لبيان والد زوج موىس ،والرسل يف سورة يس
ابن تيمية مف ً

ترجامت
كتب (الراالة) ن(الجوام الصحي لمن بد

ين الم وي )

()1

نفوس الوقوت

تآريبا؛ ألنه كل منهما يشير الى ايخور ،ففوي (راوالة قصوة شوعيب) ،يحيول
()2

قراله على (الجوام الصحي )  ،بينموا يبودن (الجووام الصوحي ) لنوه يشوير
()3

الى (راالة قصة شعيب)  .يرجع يفيد توماس تتليف (الجووام الصوحي )
الى موا بعود عوام ( ،)1313/813حيوث كوا هوذا هوو التواري الوذي كتبوت فيوه
(راووالة الووى صووديق م وولم) -التووي تشووبل لاوواس البتووام -ننجهووت البوون
()4

تيمية  .باإلعافة الى الك ،ي هر محتوى الراالة ااتمرارا ألفبار ابن تيميوة
المآدمة منذ ل ااوتمر انتآوا تف وير الثعلبوي األشوعري ( ،)1135/428 :
كما لعطى األنلوية للتفااير المحاف ة مثل الطربي.
نهبذا ،من خوال

رااوة (راوالة قصوة شوعيب) ،نورى ابون تيميوة يآووم

بخطوا تف يرية تتجانز (المآدمة).
( )1الراالة ،يشير ابن تيمية الى كتابه الجوام الصحي باام (ر على النصارى) نهو ما لشار اليوه ابون
عبد الها ي بتنه اام بديل للجووام الصوحي (ابون عبود الهوا ي ،العآوو الدريوة،
البزار ل عنوانه( :كتام الر على النصارى)( ،البزار ،األعالم العلية،

 ،)28كموا يودرج

 .)28الدرااة األكثر موثوقيوة

عن الجوام الصحي هي بعنوا ( :ابن تيمية :ر الهويت م لم).
( )2ابن تيمية ،جامع الراائل،

.33

( )3ابن تيمية ،الجوام الصحي  ،ج،2

.241

(،’Thomas, ‘Apologetic and Polemic )4
م لم) الحآا المآا .

()21

153؛ اووتتحدث لكثوور عوون (راووالة الووى صووديق

رسا؛ قراءة يف معالجة ابن تيمية لبيان والد زوج موىس ،والرسل يف سورة يس
ابن تيمية مف ً

ترجامت
(رسالة يف قصة شعيب ڠ) ،واشتباك ابن تيمية مع املسيحية:
لآد تجاهلت األبحاث العلميوة الوى حود كبيور هوذه (الراوالة) ،نلوم تودري
لهميتها لدرااة فبور ابون تيميوة عموموا ،نالتف ويري خصوصوا ،نالعالقوا بوين
الم وولمين ناليهووو نالم وويحيين .منووذ ل نشوورها محموود رشووا اووالم عووام
()1

1131م لم تلوق الراوالة اهتماموا علم ًّيوا اووى

رااوة رئي وة ناحود نهوي

()2

كتام كليفور ا موند بوزنرث ( :النبي الآروين شعيب نراالة ابن تيمية حوو
قصته).

( )1نشر (راالة قصة شعيب ڠ) جامع الراائل لمحمد رشا االم ،المحرر الشهير للعديد من
لعما ابن تيمية األاااية ،مثل منهاج ال نة ،ن رل التعارب (ابن تيمية ،جامع الراائل،

.)33-31

مآدمته ،ال يتحدث االم بشبل محد عن عد المخطواا التي نجدها لوو(الراالة) ،نموا ااا كوا
قد نجدها منمنة لعما الحآة .نجد

بحثي ل ابن رشيق يذكر العمل لارنحته عون لعموا

ابن تيمية على لنه (راالة نالد زنج مواى ،هل هو شعيب لم غيوره؟)( ،ابون تيميوة ،جوامع الراوائل،
 .)228يشير ابن تيمية لينا بشبل غير مباشر الوى الراوالة لعمالوه الالحآوة (ابون تيميوة ،مجمووص
الفتانى ،ج،21

 .)421لخيرا ،حين ل ابن كثير ال ي تشهد بابن تيمية بشبل مباشر ،اال لنه يتبنوى

بشبل لن بآخر رلي ابن تيمية بت الشي لم يبن شعيبا (ابن كثير ،تف وير الآورو الع ويم ،ج،3
13؛ ابن كثير ،البداية نالنهاية ،ج،1
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 ،)288نعلى األرج امع ابن كثير هذا الرلي مباشر من ابون

تيمية.
( )2كليفور ا موند بوزنرث ،)2115-1128( ،م تشر انجليزي ،حاصل على الدكتوراه من جامعة
ا نرب  ،رس

()21

عد كبير من الجامعا

مثل جامعة مانش رت نجامعة برن تو  ،متخصص

التاري

=

رسا؛ قراءة يف معالجة ابن تيمية لبيان والد زوج موىس ،والرسل يف سورة يس
ابن تيمية مف ً

ترجامت
من المهم مالح ة ل الراالة قد جذبت اهتمام بوزنرث -نهوو لحود لهوم
البواحثين المهتموين باإلاوالم نلكثورهم انتاجوا الآور العشورين -نالوك علوى
األرج ب بب اهتمامه باإلاالم نالتآليد الم ويحي .كموا يشوير عنووا المآوا ،
مهتما المآام األن بالنبي شعيب ،نمون ثوم ااوهام ابون تيميوة
كا بوزنرث ًّ
فهم قصة هذه الشخصية التي تحدث عنها الآرو  .بالن بة للم تشرقين األنائول،
كانت قصة شعيب مهمة ألاا تبين عن لصو الآرو نعالقته بالبتام المآدس؛
لذلك ليس من العجيب ل ي تغر بوزنرث النصوف األن مون المآوا لي ولط
النول على الجد الغربي حو ما ااا كا شعيب نب ًّيا عرب ًّيا لصويال لم لنوه امتودا
للتآليد البتابي.
بعد مراجعة البحووث الغربيوة عون النبوي شوعيب ،تحوو بووزنرث لدرااوة
اير هذا النبي الفنال العلموي اإلاوالمي ،مبتودئا بحثوه مون قصوص األنبيوال،
حيث لعاا البتام الم لمو تفاصيل رائعوة الوى الآصوة الآرونيوة المختصور .
على ابيل المثا  ،يتحدث بوزنرث عن كيف قرر الثعلبي ل حما النبوي مواوى
كا  -الواقع -النبي شعيبا ،ني تشهد بآثار توع بالتفصويل كيوف كوا هنواي

=
اإلاالمي ،خصوصا تاري الدنلتين الغزنوية نال لجوقية ،نكتب عد ا كبيرا من المآاال
المواوعا المتعلآة باإلاالم( .ق م الرتجما ).

()22

العلمية

رسا؛ قراءة يف معالجة ابن تيمية لبيان والد زوج موىس ،والرسل يف سورة يس
ابن تيمية مف ً

ترجامت
خووالا بووين النبيووين حووو العصووا التووي اي ووتخدمها مواووى لهزيمووة فرعووو

()1

.

نبالمثل ،قصصه عن األنبيال ،ينيف الب ائي تفاصيل عديد لمهمة شوعيب،
بداية من تصحي لخطال المعامال المالية لآومه ،نحتى الطريآوة التوي نوز هبوا
العووذام علووى لهوول موودين .موون بووين التفاصوويل المثيوور لالهتمووام هووي األاووطور
الآائلة بت عصا مواى لعطيت األصل ي م عندما هبط من الجنة ،ثم توارثهوا
()2

األنبيال حتى نصلت الى مواى .
النصف الثاين من مآالتوه ،انتآول بووزنرث الوى ترجموة راوالة ابون تيميوة
بتكملها عن قصة النبي شوعيب ،موعوحا ل عوالم الآورن الواوطى قودم ااوهاما
مهما المناقشا حو هذا النبي العربي .مآدمته للرتجموة ،لشوار بووزنرث
ًّ
الى عود مون النآواط المهموة فيموا يتعلوق بمنهجيوة ابون تيميوة نن ريتوه التتنيليوة؛
نلصام ل ابن تيمية كتب الراالة ر ًّ ا على (النزعة الرتفيهية) ل ر الآصص،
التووي هتوودا لكثوور للرتفيووه عوون الآوورال نال ووامعين لكثوور موون تآووديم فهووم توواريخي
للآرو

()3

 ،نلشا بوزنرث لينا بالراالة قائال « :مع م األحيا  ،كانت حجج

( )1لمزيد من المعلوما عن عصا مواى المرنيا اليهو يوة نالم ويحية ناإلاوالمية ،ان ور :فوو نر،
عصا مواى.
(Bosworth, ‘The Qur’anic Prophet Shuʿaib’, p. 433. )2
(Newby, ‘Tafsīr Isrāʾīlīyāt’. )3

()23

رسا؛ قراءة يف معالجة ابن تيمية لبيان والد زوج موىس ،والرسل يف سورة يس
ابن تيمية مف ً

ترجامت
()1

ابن تيمية منطآية نعآالنية»  .نيبدن لنوه يتفوق موع ااوتنتاج ابون تيميوة العوام بوت
حم وا النبووي مواووى كووا (يثوورن ) المووذكور البتووام المآوودس -نلوويس النبووي
العربي شعيبا كما ا عى بعج المف ورين الم ولمين -نهوو الورلي الوذي تدعموه
()2

األبحاث الحديثة  .كما يشرح بوزنرث ،تتابع العديد من المف رين الم لمين
على الخلط بين النبي شعيب نحمي النبي مواى؛ ألاما مرتبطا بمدينة مدين.
يرني الآرو كيف هرم مواى من مصر الى مدين نتوزنج ابنوة (شوي )
مدين مبهم ٌة هويوته .ن اويا وخور ،لنعو الآورو ل مودين هوي المدينوة التوي
()3

وعيب نب ًّيووا  .نمووع الووك -بالن ووبة البوون تيميووة -فوورغم لنووه موون
لرا ول اليهووا شو ٌ
المحتموول ل المدينووة هووي نف ووها ،اال ل حمووا مواووى نالنبووي شووعيبا شخصووا
مختلفا عاشا فرتتين زمنيتين مختلفتين .نعلى الرغم من ل بووزنرث ي ولط
النول على اشار ابن تيمية للبتام المآدس ،فإنه يبرر التتكيد الشوائع بوت ابون
(Bosworth, ‘The Qur’anic Prophet Shuʿaib’, p. 434. )1
( )2الحووو بووواحثو معاصووورن وخووورن ل نالووود زنج مواوووى يجوووب ل يبوووو هوووو يثووورن Jethro

التووورايت .علووى اووبيل المثووا  ،صوورح رنبرتووو توتووولي لنووه اا موور

موودين «عنوودما جلووس مواووى

بجوووار البةووور ،اووواعد امووورلتين ،هوووم بنوووا شوووي ال ي وووميه الآووورو  ،نلبووون مووون الواعووو لنوووه يثووورن
المووووذكور التووووورا » (توتووووولي ،األنبيووووال التوووووار ،

 .)32موعووووع وخوووور ،يآووووو توتووووولي:

«نمووع الووك ،فووإ المطابآووة بووين شووعيب المووذكور الرنايووا الالحآووة نيثوورن صال يجوود تتكيوودا
النص المآدس» (.)’Tottoli, art. ‘Shuʿayb
( )3اتتم مناقشة هذا بمزيد من التفصيل ل ناه.

()24

رسا؛ قراءة يف معالجة ابن تيمية لبيان والد زوج موىس ،والرسل يف سورة يس
ابن تيمية مف ً

ترجامت
تيميووة كووا عوود اللجووول الووى المصووا ر اليهو يووة نالم وويحية« :علووى الوورغم موون
معارعته الشديد للذميين نجميع لعمالهم ،فإ ابن تيميوة ال يورت

االقتبواس

()1

عن لهل البتام هنا ن لماكن لخرى الراالة لدعم ورائه»  ،لبنني لزعوم ل
(الراالة) هي ليل على ل ابن تيمية لم يبن عد االقتباس مون جميوع المصوا ر
اليهو ية نالم يحية؛ ألنوه ي وتخدم البتوام المآودس كوت ا تف ويرية ،نهوو لمور
()2

ناع لينا ااهاماته التف يرية األخرى .
با عائووه ل ابوون تيميووة كانوت لديووه (معارعووة شووديد ) للمصووا ر الم وويحية
ناليهو ية ،لعتآد ل بوزنرث يؤيد قرال حديثوة البون تيميوة ،نالتوي ت هوره قوائال
بوجوووم ازالووة كافووة المرنيووا اليهو يووة نالم وويحية موون كتووب التف ووير .المثيوور
للدهشووة هنووا هووو ل هووذه الآوورال البوون تيميووة -التووي تآووو بتنووه يوورفج جميووع
المصووا ر اليهو يووة نالم وويحية -هووي المهيمن وة نالمنتشوور لدرجووة ل بوووزنرث
ي عى الى تتكيدها على الرغم من ل األ لوة الووار

(الراوالة) التوي يرتجمهوا

تعارب مثل هذا االفرتاب!
(Bosworth, ‘The Qur’anic Prophet Shuʿayb’, p. 434. )1

( )2ميرزا ( ،ااماعيل كذبي ابراهيم) .كما اكر

هذا المآا  ،الح علمال مثول توتوولي ل ابون تيميوة

اعتآد ل الموا البتابية يمبن نآلها نلبن فآط بعد «تآييم نآدي» (توتولي" ،لصل نااتخدام مصطل
اإلاوورائيليا "،

[ .)182هذذذا الدرا ذذر مترجمذذر ملذذس قسذذم او ت ذذراق ممقذذ

الترجمات المنممر رجمر :مصط س ال قي].

()25

سذذير ضذذمن

رسا؛ قراءة يف معالجة ابن تيمية لبيان والد زوج موىس ،والرسل يف سورة يس
ابن تيمية مف ً

ترجامت
عالن على الوك ،يبودن ااوتخدام بووزنرث لبلموة «الوذميين» غريبوا نغيور
()1

منااب هذا ال يا  ،خاصة نل ابون تيميوة ال ي وتخدم البلموة الراوالة .
تشير كلمة (الذمي) الى األقليا اليهو يوة نالم ويحية التوي تعويش األراعوي
اإلاووالمية ،نتعنووي (األشووخا

()2

الووذين لهووم عآوود امووة/لما )  ،نيشووير هووذا

المصووطل الووى تفووان ال وولطة بووين الحبووام الم وولمين نرعايوواهم موون غيوور
الم ووولمين ،نكثيووورا موووا ي وووتخدم األنقوووا المعاصووور
للجد

اوووياقا مثيووور

()3

.

صحي ل ابن تيمية يعطي األنلويوة للمصوا ر اإلاوالمية هوذه الراوالة،
اال لنني لزعم لنوه ال يورى -مون الناحيوة المفاهيميوة -البتوام المآودس كمرجوع
لألقليا اليهو ية لن الم يحية ،بل يراه جزلا من التآليد البتابي لالاالم .نهذا
هو ال بب ل ابون تيميوة ال ي وتخدم كلموة (الوذمي) الراوالة ،بول ي وتخدم
المصووطل الآووروين {لهوول البتووام} .نرغووم ل ابوون تيميووة يعتآوود ل البتووام
المآدس محرا ،اال لنه كا ين ر اليه على لنه كتام مآدس نموثوو بموا يبفوي
الاتخدامه كت ا تتنيلية.
( )1يبدن ل بوزنرث لديه اهتمام فبوري بوو(لهل الذموة) .ان ور كتابوه" :الشوعوم المحميوة" (الم ويحيو
ناليهو ) مصر ناوريا العصور الواطى ،ن"مفهوم الذمة اإلاالم المببر".
(Cahen, ‘Dhimma’. )2
(Ye’or, The Dhimmi. )3

()23

رسا؛ قراءة يف معالجة ابن تيمية لبيان والد زوج موىس ،والرسل يف سورة يس
ابن تيمية مف ً

ترجامت
فيما يتعلق برتجمة الراوالة ،قودم بووزنرث ل ال قو ًّيوا للونص ،حيوث تمبون
بنجاح من فك رموز المآااع الصعبة نتآديم العمل بلغة انجليزية ناعحة .نمع
الك ،يبدن بوزنرث غيور مودري لبيفيوة تنااوب الراوالة موع المشورنص الفبوري
األكرب البون تيميوة ،نتحديودا لعمالوه المتعلآوة بوالآرو نالم ويحية .علوى اوبيل
المثا  ،لم يدري بوزنرث ل ابن تيمية ااتطر كثيورا الراوالة لتآيويم مرنيوا
الطربي هذا الصد  ،مما ل ى الوى بعوج الرتجموا غيور الدقيآوة .لبون علوى
الرغم مون هوذه االنتآوا ا الصوغير  ،اال ل بووزنرث كوا متآودما علوى بواحثي
عصره ا راي لهمية الراالة نغرعها ،حيث ا ابن تيمية كا يبتب عد نزعة
الت لية ار قصص األنبيال ،ني وتخدم مختلوف األاواليب التاريخيوة النآديوة
عصره للتعرا على حمي النبي مواى.
لمووا فيمووا يتعلوق بعالقووة ابوون تيميووة بالم وويحية ،فغالبووا مووا ركووز األبحوواث
العلميووة علووى كتابووه (الجوووام الصووحي ) باعتبوواره لهووم كتاباتووه عوون الم وويحية،
()1

نناحد من لهم مواوعا الر ن على الم يحية اإلاالم  .نمع الك ،لوم
يبن هناي لي عمول ينواقش كيوف لثور تفاعول ابون تيميوة موع (راوالة الوى صوديق
م لم) على فهمه لالاالم نكتاباته األكثر عمآا.

( )1للحصو على عرب عام ممتاز ألعما ابن تيمية عن الم يحية ،ان ر :جو هووفر ،ابون تيميوة حياتوه
نفبره.

()28

رسا؛ قراءة يف معالجة ابن تيمية لبيان والد زوج موىس ،والرسل يف سورة يس
ابن تيمية مف ً

ترجامت
نبشبل لكثر تحديدا :لم تتنوان الدرااوا العلميوة كيوف ل احتبواي ابون
تيميووة بالم وويحية قووا ه الووى الن وور عوون كثووب اييووا الآرونيووة التووي تحموول
تلميحا كتابية .من خال تتليفوه (الجووام الصوحي ) ،بودل ابون تيميوة بفحوص
اييا الآرونية عول التآاليد البتابية .عالن على الك ،لوم تودمج الدرااوا
فتانى نراائل ابن تيميوة البثيور المرتبطوة بتعمالوه األكورب نتتماشوى موع ن رتوه
العامة للم يحية .ا (الجوام الصوحي ) ال يمثول اووى جوزل ناحود مون فهموه
األكرب للم يحية ،نيجب الن ر اليه بالمآارنة مع لعماله األخرى مثول (راوالة
قصة شعيب ڠ).
باختصووار ،غالبووا مووا تآ ووم األبحوواث العلميووة احتبوواي ابوون تيميووة بووالآرو
نالنصو

الم يحية بين (الدرااا الآرونية) ن(الجد اإلاالمي الم يحي)؛

حيووث تنوودرج مآدمتووه لصووو التف ووير عوومن (الدرااووا الآرونيووة) ن رااووة
التف ير؛ نمن ناحية لخورى ،فوإ (الجووام الصوحي ) يآوع عومن نطوا

رااوة

(الجد اإلاالمي الم يحي) ،نبالتالي يآوار موع اإلاوهاما األخورى هوذا
()1

الجد مثل ااهاما لحمود بون ا ريوس الآورا (  ، )1285/384 :لن ابون
()2

لبي االب الدمشآي (  . (1328/828 :نمع الك ،يمبن لهوذه التآ ويما
( )1لمزيد من المعلوما
( )2لمزيود موون المعلوموا
.Polemic

()28

حو ر ن الآرا  ،ان ر.Muslim-Christian Polemics ،Sarrio :
عوون راووالة ابون لبووي االووب ،ان ورal-Dimashqī, Muslim-Christian :

رسا؛ قراءة يف معالجة ابن تيمية لبيان والد زوج موىس ،والرسل يف سورة يس
ابن تيمية مف ً

ترجامت
ل تحجووب ابيعووة ااووهاما نفبوور ابوون تيميووة ،حيووث ال نوورى لعمالووه الووك
الفص ول الوودقيق بووين هووذه الم وواحا البحثيووة .كمووا اتنعوو  ،فووإ ااووهاماته
التف يرية قد لثر فهمه لليهو ية نالم يحية؛ حين قا ته ن رتوه الوى اليهو يوة
نالم يحية الى اعا التفبير التف ير.

()21

رسا؛ قراءة يف معالجة ابن تيمية لبيان والد زوج موىس ،والرسل يف سورة يس
ابن تيمية مف ً

ترجامت
قصة النيب شعيب:
من األهمية بمبا ل نلفت الن ر الى ل (الراالة) لي وت مون فتوانى ابون
تيمية العديد التي ي تله فيها علمال ناالم نغيور متخصصوين عون قنوية معينوة
نيطلبو توعيحا بشتاا.
الفتوى ،يبو الدافع الى التتليف من خوارج نفوس المفتوي؛ ألنوه يجيوب
()1

على اؤا بدال من بحوث موعووص هوو نف وه يهوتم بوه  .تشوير الراوالة الوى ل
م تلة حمي النبوي مواوى كانوت اا لهميوة خاصوة البون تيميوة ،لي ااوا م وتلة
اعى هو شخص ًّيا لتوعيحها .على نجه التحديد ،تمثل الراالة اهتمام ابن تيمية
المتزايد بالعالقة بين الآرو نالبتام المآدس ،تلك العالقوة التوي فعوه للبتابوة
()2

عنها (راالة الى صديق م لم) .

( )1لمزيد من المعلوما حو نظيفة الفتوى المجتمعا

اإلاالمية ان رMasud et al., Islamic :

.Legal Interpretation

( )2قد يبو ابن تيمية قد كتب لينا (راالة قصة شعيب) كجزل من نآده األكرب للودرنز نعبوا الآبوور؛
أل بعج الطوائف الدينية تبجل قرب شعيب .نمع الك ،لم لجد لي شيل صري

الراوالة يودعم مثول

هووذا االاووتنتاج .لمزيوود موون المعلومووا عوون ابوون تيميووة نالوودرنز ،ان وور"Heterodox ،Hazran :
"Doctrines in Contemporary Islamic Thought؛ ن Friedman, ‘Ibn Taymiyya’s

 .’Fatawaلمزيد من المعلوما عن لهمية عري النبي شعيب إلاورائيل الحديثوة ناألقليوة الدرزيوة،
ان ر.’Firro, ‘Druze maqāmāt (Shrines) in Israel :

()31

رسا؛ قراءة يف معالجة ابن تيمية لبيان والد زوج موىس ،والرسل يف سورة يس
ابن تيمية مف ً

ترجامت
أوو :اور لقووا
يمبن تآ يم النصف األن من الراالة الى ثالثة لجزال؛ ً
الصحابة نالتابعين الثابتة عنهم ،نالتي تنص جميعها على ل الشي لوم يبون هوو
النبي شعيب .ثان ًيا :من غير المنطآوي تاريخ ًّيوا ل يبوو النبوي شوعيب العربوي قود
وأخيذرا:
التآى النبي مواى [العرباين] نعواذ مدينوة لكود الآورو لاوا مور .
ً
فووإ (مرنيووا عصووا مواووى) المختلفووة التووي تآووو بحوودنث خووالا بووين النبووي
()1

مواى نحميه بشت حياز العصا صكلها غير صحيحة .
يبوودل ابوون تيميووة بووالآو ل كبووار الصووحابة نالتووابعين المشووهورين ناألكثوور
موثوقيوووة كوووانوا يووورن ل الشوووي المشوووار اليوووه الآووورو لوووم يبووون شوووعيبا بووول
()2

(يثرن ) ؛ كما لنع

مآدمته ،فإ ابن تيمية يورى ل الآورو يجوب ل يف ور

لنال اعتما ا على الآرو نال نة ،لبن ن را أل الوحيين لوم يصورحا بشوت هويوة
نالد زنج مواى؛ فإنه ينتآل الى لقوا الصحابة نالتابعين.
اآليات القرآنير المتعلقر الممضمع هي:
ﮋﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ
ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ

( )1بما ل بوزنرث قد قدم ترجمة ممتاز للراالة ،فلن للخص كل محتوى الراالة ،لبني اتالط النول
على األجزال المهمة لدرااة التف ير نالعالقا بين اليهو نالم يحيين نالم لمين.
( )2لمزيد من المعلوما عن يثرن

()31

البتام المآدس ان ر.’Sarna, ‘Jethro :

رسا؛ قراءة يف معالجة ابن تيمية لبيان والد زوج موىس ،والرسل يف سورة يس
ابن تيمية مف ً

ترجامت
ﭼﭽﭾﭿﮀ ﮁﮂﮃﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋﮌ
ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﮚ ﮛ
ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ
ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ
ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ
ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼ

ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇﮊ [الآصص.]28-23 :
يشرح ابن تيمية ل الآرو ال يذكر ما ااا كا هذا الشوي هوو شوعيب لن نبوي
()1

وخر ،كما ل لهل البتوام ال يعتربننوه نب ًّيوا  ،نالآوو بتنوه شوعيب لوم ينآول عون
لحد من الصحابة ،مثل ترجما الآرو ابن عباس ،بل موا نآول عون الصوحابة هوو
كبيور موون
لنوه لويس شووعيبا .كموا يشوورح ابون تيميووة الحآوا الراووالة ،اعتآود عوود ٌ ٌ
المف رين ل هذا الشي هو النبي العربي شعيب؛ ألنه كا

مدين الموذكور

الآوورو  .اك ور الآوورو علووى اووبيل المثووا  :ﮋﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ

ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓﮊ [العنببووو ]33 :؛ تووذكر

( )1جميع الراالة ،يغاير ابن تيمية بين ااتخدام لهل البتوام نلهول البتوابين ،لعتآود لنوه ي وتخدم هوذه
األخير لحيانا للتتكيد على حآيآة ل شعيب لم ير اكره التورا لن األناجيول .ان ور الحاشوية رقوم ،1
 41لمزيد من المناقشة.

()32

رسا؛ قراءة يف معالجة ابن تيمية لبيان والد زوج موىس ،والرسل يف سورة يس
ابن تيمية مف ً

ترجامت
()1

هذه ايية نغيرها ل شعيبا هو النبي الذي لرال الى لهول مودين  ،نلبون لويس

ويا اور الآصص اعرتاا صري هبوية شي مدين.
لتدعيم حجته بت الشي لم يبن هو النبي شعيب ،ي تشهد ابون تيميوة بآثوار
الصووحابة نالتووابعين موون تف ووير اوونيد بوون ان -شووي البخوواري ،-نموون تف ووير
الطربي .يذكر ابن تيمية لعما هوذين العوالمين مآدمتوه كمثوا علوى التفااوير
ال ووليمة الم ووتآيمة عوومن قائمتووه المبونووة موون خم ووة عشوور موون التفااووير التووي
()2

يفنلها ألاا مبنية على ايثار .
ي تشهد ابن تيمية بتثرين عن ابن عباس من تف ير انيد؛ حيث يؤكود األن
ل الشووي كووا (يثوورن ) ،نيشووير الثوواين لينووا الووى ل الشووي يمبوون ل يبووو
(يثرن ) ،كما ي تشهد ابون تيميوة لينوا بمرنيوا لخورى تودعم ل (يثورن ) هوو
()3

حمو النبي مواى  ،نينيف مرنيا تتعلق بتامال البنتين ،نالتي تشير الوى ل
()4

زنجة مواى كانت (صفور ) .

( )1لمزيد من المعلوما عن مدينة مدين ،ان ر.’Firestone, ‘Midian :
( )2ابن تيمية ،مآدمة لصو التف ير ،تحآيق :عدنا زرزنر،

.81

(Bosworth, ‘The Qur’anic Prophet Shuʿaib’, p. 436. )3

( )4لمزيد من المعلوما عن مواى

()33

الآرو نالتورا  ،ان ر.Moses ،Wheeler :

رسا؛ قراءة يف معالجة ابن تيمية لبيان والد زوج موىس ،والرسل يف سورة يس
ابن تيمية مف ً

ترجامت
ثم ي تشهد ابن تيمية بمرنيا تف ير الطربي الشهير ،ني لط النوول علوى
لثر ابن عباس الذي ينص على ل الشي كوا (يثورن ) .نيالحو لينوا ل هنواي
وثارا لخرى عن الصحابة مثل عبد اهلل بن م عو نلبوي عبيود توعو لاوم يورن
ل الشي هو ابن لخي شعيب ناامه (يثرن ).
بعد االاتشها بآثار الصحابة اا الصلة ،ينتآل ابن تيمية الى ار لثر عون
التابعي الح ن البصري ،الذي يآو فيه« :يآولوو هوو شوعيب النبوي! ال ،نلبنوه
()1

ايد المال يومةذ» .

( )1يدرج ابن تيمية تصريحا من الطربي مفا ه ل «هذا ال يودري علموه اال بخورب عون معصووم ،نال خورب

الك»،Bosworth, ‘The Qur’anic Prophet Shuʿaib’,( ،

 .)438نمع الك ،يشير محمود

رشا االم الحاشية الى ل الطربي لم ير فيه كلمة «معصوم» ،بل ي تخدم كلمة «خرب» فآوط ،حيوث
يآو الطربي ل «هذا مما ال يدري علمه اال بخرب ،نال خرب بذلك تجوب حجتوه» ،نبإعوافة عبوار «عون
معصوم» بعد كلمة الخرب ،يبيف ابن تيمية مآالة الطربي هنا مع النآاط األخرى التوي لثارهوا بخصوو
المعرفة الصحيحة (العلم)؛ حيث يعرا ابن تيمية مآدمته العلم بتنه «اما نآل مصد عن معصوم ،لن
قو عليه ليل معلووم»( ،صوال  ،ابون تيميوة ننشوت الهرمنيوايآوا الرا يباليوة،

 .)123لعوب مفهووم

الحف اإللهي نرا لااا ًّيا التفبير الالهويت البن تيميوة الوذي يورى مون خاللوه ل المعرفوة الحآيآيوة
(الع لم) يجب ل تبو موتخوا عون مصودر نبووي معصووم ،نلويس مون األنليوال نالصوالحين؛ لمعرفوة
المزيود عون ورال ابون تيميوة حوو العصومة ان ورAhmed, Shahab, ‘Ibn Taymiyya and the :

.Satanic Verses

()34

رسا؛ قراءة يف معالجة ابن تيمية لبيان والد زوج موىس ،والرسل يف سورة يس
ابن تيمية مف ً

ترجامت
يختووتم ابوون تيميووة اقتبااوواته باإلشووار الووى ل كو ًّوال موون تف ووير اوونيد نالطووربي
يرنيا باألاانيد المعرنفة عن النبي نالتابعين ،نلم يوذكر فيهوا عون لحود لنوه النبوي
شعيب؛ بل نآلوا باألاانيد الثابتة عن الح ن البصري« :يآولو هو شوعيب النبوي!
ال ،نلبنه ايد المال يومةذ» .يشير ابن تيمية الى ل الح ن قد اكر لنه شعيب عمون
ال يعرا ،نر عليهم الك ،نيآو صراحة« :ليس هو شعيب».
نهبذا ،فوإ لشوهر مف وري الصوحابة نالتوابعين -مثول ابون عبواس نالح ون
البصري -يؤكدن ل الشوي لوم يبون النبوي شوعيبا .ا تركيوز ابون تيميوة علوى ابون
عباس مهم بشبل خا

ب بب نره الموؤثر تف وير الآورو ؛ ففوي مآدمتوه ،قوا

ابن تيمية :ا لعرا لهل التف وير هوم لهول مبوة ألاوم اوالم ابون عبواس( ،)1نقود
امتدح الحآا ابن عباس ،مشيرا الى لنه كا ابن عم النبوي ،نلشوار الوى لآبوه الشوائع
(ترجما الآرو )( ،)2يربط ابن تيمية قدرا ابن عباس التف يرية بربكة عوو النبوي
محمد ،كما نر

الحديث الشهير« :اللهم فآهوه الودين نعلموه التتنيول»( .)3ا

منمو الدعال النبوي هو ل قدرا ابن عبواس التف ويرية كانوت جوزلا مون منحوة
الهية(.)4
( )1ابن تيمية ،مآدمة لصو التف ير ،تحآيق :عدنا زرزنر،
( )2صال  ،ابن تيمية ننشت الهرمنيوايآا الرا يبالية،

.31

.143

( )3ابن تيمية ،مآدمة لصو التف ير ،تحآيق :عدنا زرزنر،
( )4ابن تيمية -نغيره من المحاف ين مثل ابن كثير -يميلو

.13

ائما الى ترجي رلي ابن عباس تف ويرهم؛

ن را للدنر المؤثر له تفبيرهم( ،ميرزا" ،ااماعيل كذبي ابراهيم").

()35

رسا؛ قراءة يف معالجة ابن تيمية لبيان والد زوج موىس ،والرسل يف سورة يس
ابن تيمية مف ً

ترجامت
ثم ينتآل ابن تيمية ليآار بين تفااير انيد نالطوربي ،نبوين المف ور الببيور
الثعلبي ،نيخرج عون اويا حديثوه ليوجوه نآودا للثعلبوي ،مشويرا الوى لنوه اكور
()1

تف يره ل الشي هو النبي شعيب  ،ثم يصرح بتنه «ال يلتفت الى قو الثعلبوي؛
ألنه ينآل الغث نال مين» .كما ل ااتخدام ابن تيميوة لعبوار «الغوث نال ومين»
يرت

مآدمتوه التوي لنعو فيهوا ل لحود لاوبام كتابتوه للمآدموة هوو ل كتوب

التف ير مليةة «بالغث نال مين»؛ فترا ل يعطي الطالم قواعود ها يوة مون لجول
التمييووز بووين الموووا التف وويرية .ن موعووع وخوور موون المآدمووة ،ل لووى ابوون تيميووة
بمالح ا مماثلة بشت تف ير الثعلبي ،ناصفا اياه بتنه «حااب ليول» .فبموا ل
قووااع األخشووام الليوول غيوور قووا ر علووى تحديوود نوعيووة الخشووب الووذي يآطعووه
ب بب ال الم ،فإ الثعلبي بب ااة عمن تف يره كل ما لمبنه ل يآوف عليوه ن
()2

تمييز؛ ألنه لم يبون علوى رايوة بعلووم الحوديث  ،نكموا يلخوص نليود صوال ،
()3

يعتآد ابن تيمية ل الثعلبي « :لم يبن ينوي اولا؛ لبون ل وول الحو جموع لي
شيل نكل شيل قابله اريآه التفااير ال ابآة ،تماموا مثول جوامع األخشوام

( )1يؤيد الثعلبي لينا رلي شعيب قصص األنبيال (الثعلبي ،عرائس المجالس،

.)212-211

( )2ليس كل الباحثين المعاصرين المهتمين بابن تيمية يؤيدن هذا الرلي الثعلبي؛ يؤكد محورر الن وخة
األكثر موثوقية من المآدمة -عدنا زرزنر -ل رلي ابون تيميوة الثعلبوي لنوه «حااوب ليول» فيوه ن ور،
(ابن تيمية ،مآدمة لصو التف ير ،تحآيق :عدنا زرزنر،
( )3صال  ،ابن تيمية ننشت الهرمنيوايآا الرا يبالية،

()33

.131

.)88

رسا؛ قراءة يف معالجة ابن تيمية لبيان والد زوج موىس ،والرسل يف سورة يس
ابن تيمية مف ً

ترجامت
الليل فهو غير قا ر على التمييز بين الصال نالطال  .نيشير ابن تيميوة الوى ل
الثعلبي ل خل هذه األحا يث الموعوعة تف يره اهوا منوه ألنوه لوم يعورا موا
هو لفنل».
كما نرى (الراالة) ااتيال ابن تيمية؛ أل الثعلبي نآل ل شعيبا هوو حموو
النبي مواى ن لي تآييم نآودي .نيبودن ل نآود ابون تيميوة للثعلبوي يودنر لينوا
حو حآيآة ل الثعلبي ال يلتزم فيما ي تشهد به من وثار ل ي و لها اندا ،نمون
هنا فهو يختلف عن تف ير انيد نالطوربي« ،اللوذا يرنيوا باألاوانيد المعرنفوة
()1

نالثابتة» .
علوى اوبيل المثوا  ،ي تشووهد الثعلبوي بآوو للح وون البصوري يورى فيووه ل
الشووي هووو النبووي شووعيب ،لبنووه لووم ي ووق لي اووند يؤك ود صووحة هووذا األثوور الووى
()2

الح ن  ،نهذا األثر لوو صو  ،لبوا مون الممبون ل يونآج حجوج ابون تيميوة
التي تؤكد ل الشي ليس هو النبي شعيب .يؤكود صوال ل خلوو تف وير الثعلبوي
( )1ا نآد ابن تيمية للثعلبي مماثل لنآد غيره من علمال الحديث ،نلبنوه لكثور ق وو (صوال  ،نشوت التيوار
البالايبي التف ير،

 .)41-38نحتاج المزيد مون البحوث الاتبشواا صوحة ا عوال صوال بوت

نآد ابن تيمية لتف ير الثعلبي نابع من حآيآة لنوه ي تشوهد بالمرنيوا المؤيود لعآائود الشويعة تف ويره
(

 ،)221-215نهنا يبدن ل نآد ابن تيمية يركز علوى حآيآوة ل الثعلبوي ي تشوهد بمرنيوا عوعيفة

ن ن اانا .
( )2الثعلبي ،البشف نالبيا  ،ج،4

()38

.532

رسا؛ قراءة يف معالجة ابن تيمية لبيان والد زوج موىس ،والرسل يف سورة يس
ابن تيمية مف ً

ترجامت
من األاانيد جعل من ال هل ااتخدام تف يره« :ا ااوآاط اإلاونا مون التف وير
هو ما يربر شعبية تف ير الثعلبي ،حيوث كوا ااوتخدامه لاوهل ببثيور مون العمول
()1

المرهق الذي قام به الطربي»  .نموع الوك ،بالن وبة للمحودث ،فوإ األثور ن
اانا ال قيمة له؛ ألنه بدن ال ند من الم تحيل التحآق من صحة المنآو  ،فإ
علمال الحديث ين رن

األاانيد المختلفة ألثر ما لمعرفة ما ااا كا ثابتوا الوى

()2

قائله لم ال .
ا نآد ابن تيمية للثعلبي مهم؛ ألنه يوفر لنوا نافوذ علوى الواوط الفبوري
العصر المملوكي الذي كا ابن تيميوة يعمول فيوه .علوى الورغم مون ل ابون تيميوة
يؤكد لنلوية نلهمية تفااير انيد نالطربي ،اال لنه كا عليوه ل يتصودى للثعلبوي
المؤثر نتف يره المشهور ،نهو ما يؤكد فرعية صال بت [اير ] المف ور كانوت
()3

لكثر لهمية لتاري التف ير الآوروين مموا كوا يعتآود اوابآا  ،قبول ل يوتمبن ابون
تيميووة موون االنتآووا كل ًّيووا الووى الطووربي -نهووو مووا اوويفعله الحآووا -تعووين عليووه ل
يآوووب شووهر الثعلبووي نالمبانووة التووي احتلهووا تف وويره ،نيشوورح لمووااا لووم يبوون
ي تحق المبانة التي يشغلها.
( )1صال  ،نشت التآليد التف يري البالايبي،
ان ر:

 ،224نلمزيد من المعلوموا عون الثعلبوي ناألاوانيد

.83-82

( )2لمزيد من المعلوما حو ن ام الحبم على األحا يث ،ان ر.Brown, Ḥadīth :
( )3صال  ،نشت التآليد التف يري البالايبي.

()38

رسا؛ قراءة يف معالجة ابن تيمية لبيان والد زوج موىس ،والرسل يف سورة يس
ابن تيمية مف ً

ترجامت
الواقع ،يمبن فهم (الراالة) على لاا ر على ما اعتربه ابن تيميوة «عوالم
()1

الحديث غير البفؤ»  ،فالثعلبي ناوائر التيوار األشوعري التف وير يوور ن
تفاايرهم مرنيا كثير ن لي منهجية نآدية .مآدمته ،ينتآد ابن تيميوة لهول
البالم الذين كا البثير منهم لشاعر  ،نالذين يعتآد ابن تيمية لاوم بعيودن عون
علم الحديث نمتخصصيه ،نال يميزن صحي الحديث من ععيفه؛ حيث اام
يشببو

صحة حديث ما على الرغم من ل صحته نثبوته لمور معورنا لودى
()2

المحوودثين  .كووا المتبلمووو غيوور لكفووال علووم الحووديث ،لدرجووة لاووم لووم
يتمبنوا من تمييوز صوحي الحوديث مون اوآيمه ،بول يشوبو

لحا يوث يآطوع

المحدثو لاا ثابتة.
بعد نآده للثعلبي ،لعا ابن تيمية التتكيد علوى ل الورلي الآائول بتنوه شوعيب
النبي لم ينآل عن النبي محمد نال عن الصحابة نال عمن يحتج بآوله من علموال
الم لمين؛ كما ل لنلةك الذين يتم بو بالرلي الآائول بوت الشوي هوو شوعيب
النبووي يخووالفو مووا ثبووت عوون ابوون عبوواس نالح وون البصووري ،نكووذلك اليهووو
نالنصارى (لهل البتابين)؛ فاليهو نالنصارى متفآوو علوى ل الشوي لوم يبون
هو شعيب النبي ،فإ ما التورا التي عند اليهو

( )1صال  ،نشت التآليد التف يري البالايبي،

.218

( )2ابن تيمية ،مآدمة لصو التف ير ،تحآيق :عدنا زرزنر،

()31

زمون ابون تيميوة ،ناإلنجيول

.84

رسا؛ قراءة يف معالجة ابن تيمية لبيان والد زوج موىس ،والرسل يف سورة يس
ابن تيمية مف ً

ترجامت
()1

الذي حوز النصارى ل اامه (يثرن )  .نينيف ابن تيميوة ل النبوي شوعيبا
لم ير اكره التورا  ،مما يعطي مزيدا من المصداقية للورلي الآائول بوت الشوي
ال يمبن ل يبو نب ًّيا عرب ًّيا.
مثا وخر ،عند اكر (الراالة) عمل الحق ،يشير ابن تيمية الوى علموال
اليهوو نالنصووارى بوالآو « :علمووال الم وولمين مون لهوول ال ولف نلهوول البتووام
()2

يعرفو لنه ليس شعيبا( ،كما قد ب ط موعع وخر)»  .نهبذا ،يتفوق ال ولف
نعلمال اليهو نالنصارى على ل الشي لم يبن شعيبا ،بل كا رجال وخر.
هنووا يآوووم ابوون تيميووة بتحووو هرمنيوووايآي مهووم؛ ألنووه ي ووتخدم البتووام
المآدس نالمصا ر اليهو ية نالم يحية كعنصر م اعد حجته بوت نالود زنج
النبي مواى لم يبن شعيبا النبي؛ نيذكر ل اليهوو نالنصوارى لويس لوديهم اكور
النبي العربي شعيب التورا  ،بل ما لديهم ل حموا النبوي مواوى هوو (يثورن ).
على الرغم من ل ابن تيمية لم يذكر ويا البتوام المآودس اا الصولة ،اال لنوه
يشير الى (الخرنج :)21-13 :2

( )1يالح بوزنرث ل العهد الجديد ال يتحودث عون يثورن ( Bosworth, The Qur’anic Prophet
.)Shuʿaib’, p. 437

( )2ابن تيمية ،مجموص فتانى ،ج،21

()41

.421

رسا؛ قراءة يف معالجة ابن تيمية لبيان والد زوج موىس ،والرسل يف سورة يس
ابن تيمية مف ً

ترجامت

«فهرم مواى من نجه فرعو نابن في لرب مديا  ،نجلس عند البةور.
نكوا لبواهن موديا اوبع بنوا  ،فوتتين نااوتآين نموأل األجورا لي وآين غوونم
لبيهن .فتتى الرعوا ناور نهن .فونهج مواوى نلنجودهن ناوآى غونمهن .فلموا
لتين الى رعوئيل لبيهن قا  :ما بالبن لارعتن فوي المجويل اليووم؟ فآلون :رج ٌول
مصري لنآذنا من ليدي الرعا  ،نانه ااتآى لنوا لينوا ناوآى الغونم ،فآوا لبناتوه:
نلين هو؟ لمااا تركتن الرجل؟ ا عونه ليتكل اعاموا .فارتنوى مواوى ل ي وبن
مع الرجل ،فتعطى مواى صفور ابنته».
امي حمو النبي مواى (رعوئيل) هذا المآطع ،اال لنه يشار اليوه بشوبل
()1

متبرر باام (يثرن ) البتام المآدس  .على ابيل المثا  ،بعد الوك بآليول
(الخرنج  )1 :3حيث يرني البتوام المآودس ل «مواوى فبوا يرعوى غونم
يثرن حميه كاهن مديا » ،قبل ل يصل الى العليآة المشتعلة.
لبن على الرغم من اختالا األاومال ،اال لنوه لويس هنواي لي رنايوة كتابيوة
تآو بت شعيبا هو نالد زنج النبي مواوى ،نهوي نآطوة ااوتخدمها ابون تيميوة
حجته .نمع الك ،من المهم مالح ة لنه على الرغم من ل ابون تيميوة يشوير الوى
البتام المآدس ،فهذا ال يعني لنه ال يشك محتويا التوورا ناإلنجيول ،كموا
يتن الك من حآيآة لنه يصف اإلحالة اليهم بعبار « :التورا التي عنود اليهوو »
(Sarna, ‘Jethro’ )1

()41

رسا؛ قراءة يف معالجة ابن تيمية لبيان والد زوج موىس ،والرسل يف سورة يس
ابن تيمية مف ً

ترجامت
()1

ثم «اإلنجيل الذي عند النصارى» مما يشير الى احتما تحريفهوا  ،كموا لنوه لوم
يعووط البتووام المآوودس الووك الثآوول الفبووري الووذي لعطوواه للصووحابة نالتووابعين
نالمف وورين الم وولمين الحآووا ،حيووث انووه يآتووبس [موون] البتووام المآوودس بعوود
التتكيد على لنلوية المصا ر اإلاالمية .نمع الك ،فإ ابن تيمية يودري تماموا ل
الآصة الآرونية لها ن ير تورايت ،ني تند الى البتام المآدس لحول الجود حوو
()2

تف ير ايية الآرونية .
ا ااووتخدام ابوون تيميووة للبتووام المآوودس هنووا يتعووارب مووع االتجاهووا
ال ائد

األبحاث العلمية التي ترى ل علموال الم ولمين العصوور الواوطى

نال ايما ابون تيميوة -لوم ي وتخدموا البتوام المآودس اووى لغايوا جدليوة.يعتآد عموما ل فرت العصور الواطى كانت حآبة من التودهور الفبوري ،نغالبوا
مووا يآووا انووه مووع بدايووة الحداثووة فآووط بوودل الم وولمو

االعتمووا علووى البتووام

()3

المآدس لفهم الآرو بشبل لفنل  .كما هو مذكور ونفا ،يتبنى بووزنرث نف وه
الموقف الآائل بت ابن تيمية لديه «معارعة شديد للوذميين نجميوع لعموالهم»؛
نيبدن مندهشا ل ابون تيميوة يحيول الوى البتوام المآودس .نموع الوك ،لوم يبون
( )1ميرزا ( ،ااماعيل كذبي ابراهيم).
( )2لمزيوود موون المعلومووا حووو كيفيووة ربووط العلمووال الم وولمين بووين اييووا  28-21موون اووور يووس،
نالمرنيا البتابية ان ر.Wheeler, Moses, pp. 37–63 :
(Griffith, The Bible in Arabic, p. 203 )3

()42

رسا؛ قراءة يف معالجة ابن تيمية لبيان والد زوج موىس ،والرسل يف سورة يس
ابن تيمية مف ً

ترجامت
ااتخدام ابن تيمية للبتام المآدس بمثابة خرنج عن قاعدته ،بل كا جوزلا مون
الواط الفبوري المملووكي المواووعي الوذي احتوك فيوه مجموعوة مون العلموال
الم لمين بالبتام المآدس؛ من نجوم الودين الطوو (  ،)1313/813 :الوى
برها الودين البآواعي (  ،)1481/885 :ااوتخدم العلموال البتوام المآودس
()1

ألغراب متنوعة ،نمنها ااتخدامه لفهم لجزال من الآرو بشبل لفنل .
ثم يبدل ابن تيمية ق ما جديدا يجا

فيه -ااوتنا ا الوى لاوس تاريخيوة -ل

الشي ال يمبن ل يبوو هوو النبوي شوعيب .تعتمود الحجوة األنلوى علوى الهويوة
العرقيووة ناللغويووة للنبووي شووعيب .يووذكر ابوون تيميووة لنووه «قوود اكوور غيوور ناحوود موون
العلمووال» ل شووعيبا كووا عرب ًّيووا ،نيؤيوود مووا رناه ابوون لبووي حوواتم الوورازي ( :
)138/328؛ لووذلك فووإ شووعيبا عربووي ،نكووذلك هووو نصووال

()2

 .موون ناحيووة

لخرى ،كا مواى عربان ًّيا ،نلم يبون يعورا ل وا شوعيب؛ نظواهر الآورو يود
على مخاابة مواى للمرلتين نلبيهموا بغيور ترجموا  .ااا علموت تلوك الحآيآوة؛
فال يمبن ل يبو الشي هو شعيب؛ ألنه كوا نب ًّيوا عرب ًّيوا نلوم يبون قوا را علوى
()3

التحدث بلغة مواى .

(Saleh, In Defense of the Bible; Demiri, Muslim Exegesis. )1

()43

( )2لمزيد من المعلوما

عن األنبيال العرم ،ان ر.’Wheeler, ‘Arab Prophets :

( )3ابن تيمية ،الجامع،

.34

رسا؛ قراءة يف معالجة ابن تيمية لبيان والد زوج موىس ،والرسل يف سورة يس
ابن تيمية مف ً

ترجامت
كمووا ينوويف ابون تيميووة ل الآوورو يوود ل اهلل لهل وك قوووم شووعيب بال وولة،
فحينةذ لم يبق مدين من قوم شعيب لحد ،نشعيب ال يآيم بآرية ليس هبا لحد.
نيذكر التآليد النبوي ل األنبيال كانوا ااا هلبت لممهوم اهبووا الوى مبوة فتقواموا
هبا الى المو  ،كما اكر ل قرب شعيب بمبوة نقورب هوو بمبوة نكوذلك غيرهموا.
نمنمو هذا ل شعيبا لم يبن ليبآى مدين بعدما لهلبهم اهلل ،بول اهوب الوى
مبا وخر قد يبو مبة ،نمواى لما جال الى مدين كانوت معموور هبوذا الشوي
الذي صاهره ،نهو ما يمنع ل يبوو هوؤالل قووم شوعيب الموذكورين الآورو ؛
بل من قا انه كا ابن لخي شعيب لن ابن عمه صلم ينآل الك عون ثبوت ،نالنآول
الثابت عن ابن عباس (ل الشي هو يثرن ) ال يعارب بمثل قو هؤالل.
المهم هذا الفصل هو ل ابون تيميوة يتخطوى ايثوار ليورى موا ااا كوا مون
المعآو تاريخ ًّيا ل يبو الشي هوو شوعيب النبوي .شوعيب نبوي عربوي نمواوى
نبي عرباين؛ فليس من الممبن ل يتواصال ن مرتجم .عوالن علوى الوك ،اكور
الآرو تدمير مدين ناهالي لهلها تماما ،مما يجعول مون غيور المحتمول ل يبوو
شعيب لن لحد لقاربه هو الشي المذكور الآصة .لكثر ما يآتنع به ابن تيميوة هوو
رناية ابن عباس ل الشي كا (يثرن ).

()44

رسا؛ قراءة يف معالجة ابن تيمية لبيان والد زوج موىس ،والرسل يف سورة يس
ابن تيمية مف ً

ترجامت
يختتم ابن تيمية حجته بانتآا (مرنيا عصا مواوى) المختلفوة الموجوو
تف ير الطربي ،نالتي تنص على ل شعيبا لن الشوي لن جربيول هوو مون لعطوى
مواى العصا التي اي تخدمها الحآا لمواجهة فرعو

()1

.

يرى ابن تيمية ل كول هوذه الرنايوا لوم تثبوت .علوى اوبيل المثوا  ،تآوو
احدى الرنايا « :هي عصا خرج هبا و م من الجنة ثوم قبنوها بعود الوك جربيول
()2

فلآي هبا مواى ليال فدفعها اليه»  ،حيث تؤكد هذه ايثوار ل عصوا مواوى مون
ال مال ،نهو لمر ال يمبن ل يؤيده الآرو لن األحا يث النبوية.
()3

يور ابن تيمية لثورا وخور عون ال ودي (  (845/128 :ل لبوا المورلتين
لمر ابنته ل يتيت مواى بعصا ،نكانت تلوك العصوا عصوا ااوتو عه اياهوا ملوك

( )1ي تشهد الثعلبي لينا بمرنيوا العصوا (عورائس المجوالس،

 .)214-212مون المحتمول ل هوذه

المرنيا كانت متدانلة شفه ًّيا زمن ابن تيمية ،نيمبن ل تبو لحود الودنافع التوي فعتوه الوى كتابوة
الراالة.
( )2ابن تيمية ،الجامع،

.34

( )3الفصل الذي عآده عن الصحابة مآدمته ،خصص ابن تيمية فآر لمناقشوة ال ودي؛ نيالحو ابون
تيمية ل غالوب موا يرنيوه ال ودي تف ويره هوو عون الصوحابة -مثول عبود اهلل بون م وعو نعبود اهلل بون
عباس -نلبن بعج األحيا ينآل عنهم ما يحبونه من لقانيل لهل البتام؛ نهبذا يوافق ابون تيميوة
على تف ير ال دي ألنه يرني عن اثنين من الصحابة مختصين التف ير ،لبنه ينبه الآوارئ الوى ل ورال
لهل البتام متنمنة مرنياته .ابن تيمية ،مآدمة لصو التف ير ،تحآيق :عدنا زرزنر،

()45

.18

رسا؛ قراءة يف معالجة ابن تيمية لبيان والد زوج موىس ،والرسل يف سورة يس
ابن تيمية مف ً

ترجامت
()1

صور رجل  ،نل حماه خاصمه نحبما بينهما رجال ،حتى ا بعنوهم يورني
ل مواى لاا حملها ن حميه ،ناكر عن مواى لنه لحق بالوفوال مون حميوه.
تلخيصووه يثووار الطووربي ،ي ووتبعد ابوون تيميووة التفاصوويل التووي تبوودن شووائآة ،نال
ي تشهد بايثار التي تد على معجز مثل تلك التي تآو ا العصوا كانوت تطيور
()2

مهما .
بشبل متبرر الى يد مواى ،مما يعني لاا اتؤ ي النهاية غرعا ًّ
يرى ابن تيمية ل كل هذه ايثار خااةة ،بحجة ل لوو كوا هوذا هوو شوعيب
النبي لم ينازص مواى نلم يندم على اعطائه اياها نلم يحاكمه ،نلوم يبون مواوى
قبل ل ينوبت -لحق بالوفال منه؛ فوإ شوعيبا كوا نب ًّيوا نمواوى لوم يبون نب ًّيوا ،فلوميبن مواى -قبل ل ينبت -لكمل من نبي.

( )1يتن هنا ل بوزنرث ال يعلم ل ابن تيميوة يآتوبس مون الطوربي؛ علوى اوبيل المثوا  ،يفهوم بووزنرث
تصري ابن تيمية« :الى وخر الآصة» على لنه انفصا عن الرناية األنلوى ،ثوم يورى ل « :عهود اليوه ملوك
على صور رجل» بداية ل ر وخر .عند قرال الطربي نرى ل هذا الحآيآوة رنايوة ناحود  ،ني وتخدم
ابن تيمية عبار « :الى وخر الآصة» لتخطي الجزل األناط من الرناية نيوذهب مباشور الوى اايوة الآصوة
نالجزل األكثر اشبالية فيها الذي يفرتب نقوص النوزاص بوين مواوى نشوعيب (بووزنرث" ،النبوي الآوروين
شعيب"،

.)431

( )2لمزيد من المعلوما حو (مرنيا العصوا) ان ور :ابون تيميوة ،عورائس المجوالس،

ن.Wheeler, Moses, pp. 60–63
قلت -المترجم :-هبذا األصل ،نالصوام ل عرائس المجالس من تتليف الثعلبي.
ُ

()43

214-212؛

رسا؛ قراءة يف معالجة ابن تيمية لبيان والد زوج موىس ،والرسل يف سورة يس
ابن تيمية مف ً

ترجامت
يختتم ابن تيمية هذا الفصل برناية تفيد بتنه من الممبن ل يبو الشوي
الآصووة يعلووم ل مواووى كووا نب ًّيووا ،نااا كووا كووذلك فووال عجووب موون اوولوكه ،اا
األحبار نالرهبا كانت عندهم عالما األنبيال ،نكانوا يخوربن بتخبوارهم قبول
()1

ل يبعثوا  .نهبذا يآبل ابن تيمية فبر ل الشي

الآصة لوم يبون شوعيبا ،بول

كا رجال صالحا كا بإمبانه ا راي حآيآة ل مواى ايبو نب ًّيوا .نموع الوك -
كما يآر ابن تيمية( :-فاهلل ابحانه لعلم).
نالجدير بالمالح ة هذا الفصل ل ابن تيمية يآوم اي بتآييم المرنيا
الموجو

تف ير الطربي .يبدن األمر كموا لوو ل ابون تيميوة قود لخوذ بنصويحته

الخاصة بعدم الن ر الى تف ير الثعلبي؛ ألنه مليل «بالغث نال مين» ،نبودال مون
الك ينتآل كل ًّيا الى الطربي؛ نأل ابن تيمية لكثر ااتح وانا للطوربي ،فهوو ينتآود
مرنياته فآط نليس التف ير بتكمله .عالن على الك ،ال يآووم ابون تيميوة بوإجرال
تآييم حديثي قيق لهذه المرنيا -مثلما هو ناع

تف وير ابون كثيور -حيوث

انه ال يآوم بنآد ايثار بالرجوص الى نانين الحوديث الموثوقوة ،نال يآنوي نقتوا
( )1يختلف فهمي لهذا ال ر عن فهم بوزنرث ،حيث ترجم بداية هذه الرناية على لنه «نما اكره زيد ،ل
مواى كا معرنفا عموما بتنه نبي»...؛ لبني لفهم النمير هنا لالشار الوى الشوي

الآصوة ،نبالتوالي

تذكر الرناية ل الشي عرا ل مواى ايبو نب ًّيا قبل ل ينبت؛ نهبذا اوتترجم هوذه الجملوة علوى لاوا
«نمووا اكووره زيوود لنووه [الشووي ] كووا يعلووم ل مواووى كووا نب ًّيووا( .»...بوووزنرث ،النبووي الآووروين شووعيب،
.)431

()48

رسا؛ قراءة يف معالجة ابن تيمية لبيان والد زوج موىس ،والرسل يف سورة يس
ابن تيمية مف ً

ترجامت
اويال تحليل األاانيد .بدال مون الوك ،فوإ اعرتاعواته علوى (مرنيوا عصوا
مواى) هي األااس الهوتية؛ ألنه لن يبو من المعآو ل يتشواجر نبوي موع
مواى .يبودن ل ابون تيميوة ال ينت ور التآيويم الحوديثي المطوو لهوذه المرنيوا ،
نيبوودن لنووه يعوورج اووريعا علووى المرنيووا للوصووو الووى المحتوووى الالهووويت
األهم

()2()1

.

باختصار ،قام ابن تيمية بعد من التحركا التف يرية المهمة بنال حجتوه
بت حما مواوى ال يمبون ل يبوو شوعيبا النبوي؛ فرلينوا ابون تيميوة يحوان تنفيوذ
العديد من المبوا ئ التوي نوص عليهوا مآدمتوه ،مثول ل الآورو يجوب ل يف ور
بالآرو نبال نة نبتقوا الصحابة نالتابعين .لبن ،بموا ل الآورو نال ونة النبويوة

( )1تمثل لاانيد التف ير نكيفية التعامل معها لحد نآاط الجد  ،نبغوج الن ور عون تحريور الآوو

الوك

فمن المهم اإلشار هاهنوا لبوو محاكموة مرنيوا التف وير نفوق المونهج الحوديثي لوم يبون هوو صونيع
العلمال الآدامى نال اشتهر عنهم الك مثل الك لصال( .ق م الرتجما ).
( )2عالن على الك ،بينما يفنل ابن تيمية تف ير الطربي ،فمن الواع هنا لنه ي تشوبل بعوج مرنياتوه.
تشير هذه المالح ة الوى لنوه علوى الورغم مون موافآوة الحركوة المحاف وة علوى تف وير الطوربي ،اال لاوم
نجدنا لنه ناقص نقديم؛ ألنه غالبا ما ي تشهد برنايا ال تتوافق موع الهوو التيوار لن معواييره النآديوة
للحديث؛ نقود ل ى هوذا الشوعور علوى األرجو الوى ظهوور تف وير ابون كثيور ،نهوو بمثابوة تآيويم شوامل
للطربي .صحي ل ابن كثير لينا من لشد المعجبين بالطربي ،نل البثير من تف يره ي عى الى عم ما
رناه الطربي بمجموعة من ايثار الموثوقة ،اال لنه الوقت نف ه ينتآد بعج ايثوار التوي ال يآبلهوا مون
الناحية الالهوتية( .هل كا ابن كثير متحدثا باام ابن تيمية؟ تف ير قصة النبي يونس لنمواجا).

()48

رسا؛ قراءة يف معالجة ابن تيمية لبيان والد زوج موىس ،والرسل يف سورة يس
ابن تيمية مف ً

ترجامت
ابتا عن هوية الشي ؛ فإنوه ينتآول الوى وثوار الصوحابة نالتوابعين ،نهوو يعتمود
الك اعتما ا كبيرا على التفااير التي يورى لاوا األكثور موثوقيوة ،لي تف وير اونيد
نالطربي نابن لبي حواتم الورازي .نهبوذا ،يبتعود ابون تيميوة بنف وه عون التفااوير
األشعرية -نال ايما تف ير الثعلبي-؛ ألنه كا يعتآد ل تف يره قد حوى «الغوث
نال مين» ،نال يميز بشبل صوحي بوين مختلوف ايثوار كموا ال يور هوا بإاونا .
بالن بة البن تيمية ،فإ لثر الح ن البصري الذي يآو فيه ل الشي ليس شوعيبا
صصووحي  ،نرنايووة ابوون عبوواس ل الشووي كووا (يثوورن ) هووي األكثوور منطآيووة
نموثوقية.
عالن على الك ،نرى ل ا تتنيلية جديد غير مذكور صراحة المآدموة؛
حيث ا ابن تيمية ي وتخدم البتوام المآودس نعلووم اليهوو نالنصوارى بنوال
حجته ،نهو األمور الوذي لوم يفعلوه المف ورن ال وابآو مثول الطوربي نالثعلبوي
بشبل مباشر .نمع الك ،ينع ابن تيمية البتوام المآودس ااوار مرجعوي مون
المصووا ر اإلاووالمية ،ني ووتخدمه كووت ا م وواعد بعوود وثووار الصووحابة نالتووابعين.
يؤكد الباحثو

كثير من األحيا على ل ابون تيميوة يعوارب البتوام المآودس

ناأل بيا البتابية ،اال لنه هنوا ي وتخدم البتوام المآودس لرتجوي لحود الورليين
من الجد الدائر بالفعل عمن ااار التف ير اإلاالمي .بالن بة البن تيميوة ،فوإ
لقوا كبار المف رين المتآدمين -مثل ابن عبواس نالح ون البصوري -تتفوق موع
الرنايا التي لكدها البتام المآدس نعلمال اليهو نالنصارى .يتفق ااوتخدام

()41

رسا؛ قراءة يف معالجة ابن تيمية لبيان والد زوج موىس ،والرسل يف سورة يس
ابن تيمية مف ً

ترجامت
ابن تيمية للرنايا البتابية لينا موع الحجوج التاريخيوة الآائلوة بوت مواوى كوا
عربان ًّيووا ،نل شووعيبا كووا عرب ًّيووا ،ممووا يجعوول موون الم ووتحيل ل يتواصووال بوودن
موورتجم .كمووا يووذكر الآوورو ل البلوود قوود موور بالباموول ،ممووا جعوول موون غيوور
()1

المحتمل ل يبو شعيب مآيما هناي نقت الآصة .
نلخيوورا ،نوورى اهتمامووا الهوت ًّيووا بتعريووف النبووو موون خووال (الراووالة) ،نهووو
موعوص اي تمر لعماله األخورى( .)2ا منومو الراوالة لويس تحديود مون هوو
الشي  ،بل باألحرى تتكيد الآو بتنه ليس شعيبا؛ نبالتالي لويس نب ًّيوا .ا حجوة ابون
تيمية بت الشي لم يبن نب ًّيا لها لهميوة خاصوة تآييموه لمختلوف المرنيوا التوي
يتنازص فيها الشي مع مواى على العصا .بالن بة البن تيمية ،ليس مون المنطآوي ل
يتخاصم نبي مع مواى بعد نبوته ،كما لنه من غير الممبن ل يبوو مواوى -قبول
النبو  -لكثر ثآة ننفال من نبي وخر؛ نمن ثم فإ ابن تيمية يرفج (مرنيا العصا)
نانيون الحوديث

المآام األن على لاس الهوتية ،نليس ألاا غير موجوو

الموثوقة لن ال يمبن ل تدعمها وثار لخرى .ي تمر هذا االهتمام الالهويت لتحديود
من هو النبي الفصل التالي من (الراالة) ،الذي بخصو

الرال اور يس.

( )1اكر ابن تيمية مآدمته لصو التف ير ن غيرها ل «األحا يث اإلاورائيلية توذكر لالاتشوها ال لالعتآوا »،
نبالتالي فهو ال يمانع من ااتخدامها لصال لالعتنا لموا هوو مآورر عنودنا ،نااوتعماله لهوا هوذا ال ويا الوذي
يعالجه قصة شعيب ال يبدن خارجا عن البم الن ق الذي لصل له( .ق م الرتجما ).
(Ahmed, ‘Ibn Taymiyya’. )2

()51

رسا؛ قراءة يف معالجة ابن تيمية لبيان والد زوج موىس ،والرسل يف سورة يس
ابن تيمية مف ً

ترجامت
الرسل يف سورة يس:
يبدل ابن تيمية فصال جديدا من الراالة ،يربط فيه حجته بت حما مواى لوم
يبوون شوووعيبا بآولوووه« :ا الراووول اووور يوووس ال يمبووون ل يبونووووا حوووواريي
الم ي » .ي تهل ابن تيمية حجته بفآر جدلية تونص علوى ل شويوص كوو حموي
مواى شعيبا النبي عند كثير من الناس الذين ال خرب لهم بحآوائق العلوم ن الئلوه
()1

نارقه ال معية نالعآلية ص فهذا مما ال يغورت بوه عاقول ،فوإ غايوة مثول الوك ل
يبو منآوال عن بعج المنت بين الى العلم ،نقد خالفه غيرهم مون لهول العلوم،
نقوو العووالم الووذي يخالفووه ن يوره لوويس حجووة ،بوول يجوب ر مووا تنازعووا فيووه الووى
األ لة .على الرغم من ل ابن تيمية ال يآو الك صوراحة ،اال لنوه علوى األرجو
ينتآد الثعلبي مر لخرى؛ ألنه يعتآد لنه ينآل كثيرا من الحجج العآليوة نال ومعية
الخااةة.
ثووم يواصوول ابوون تيميووة حووج الحجووة الموجووو

(راووالة الووى صووديق

م ولم) ،نالتووي توودعي ل الآورو يؤيوود الموقووف الالهوويت الم وويحي الآائوول بووت
( )1ا تنمين ابن تيمية هنا للمعرفة الحآيآية المتخوا عن «العآل نالنآل» لمر مهم؛ أل جزلا كبيورا مون
مشرنعه الفبري كا يجا

بت النآل الصحي ال يعارب العآل الصري  .لمزيد من المعلوما حو

الجوانب (العآالنية) لفبر ابن تيمية ،ان ر:
Michot, ‘A Mamlūk Theologian’s Commentary, Part I’; Michot, ‘A Mamlūk
;Theologian’s Commentary, Part II’; Hoover, Ibn Taymiyya’s Theodicy
Rapoport, ‘Ibn Taymiyya’s Radical Legal Thought’; Ozervarli, ‘The Qurʾānic
’Rational Theology of Ibn Taymiyya’; and Abrahamov, ‘Ibn Taymiyya.
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رسا؛ قراءة يف معالجة ابن تيمية لبيان والد زوج موىس ،والرسل يف سورة يس
ابن تيمية مف ً

ترجامت
حووواريي الم ووي كووانوا معصووومين .نكمووا لنعو

يفيوود توموواس نرفعووت عبيوود

«الجزل الورئيس مون الراوالة مخصوص لطورح ال ولة اويلوة مون الحجوج التوي
الآوورو نف ووه ،نتؤي ود العآائوود الم وويحية نتوودحج لي

يفوورتب لاووا موجووو
()1

مطلب للتخلي عنها»  .نمن بين هذه الحجج ل الآرو يؤيد فبور ل حوواريي
()2

الم ي كانوا راال .
لتربير حجته ،يشير مؤلف (راوالة الوى صوديق م ولم) الوى (راول) اوور
يس:
ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ
ﭞﭟﭠﭡﭢ ﭣ ﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬ
ﭭ ﭮ ﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹ ﭺ ﭻﭼﭽ
ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ
ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﮔ ﮕ ﮖ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ
ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ

ﮬ ﮭ ﮮﮊ [يس.]21-13 :

(al-Dimashqī, Muslim-Christian Polemic, p. 3. )1
(al-Dimashqī, Muslim-Christian Polemic, pp. 66–67. )2
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رسا؛ قراءة يف معالجة ابن تيمية لبيان والد زوج موىس ،والرسل يف سورة يس
ابن تيمية مف ً

ترجامت
علووى نجووه الخصووو

 ،ي تشووهد المؤلووف باييووة ( :)21ﮋﮝ ﮞ ﮟ

ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮊ ،نلكووووود علوووووى وخووووور اييوووووة:
ﮋﮥ ﮦﮊ .بالن ووبة للمؤلووف الم وويحي ،فووإ (الراوول) هنووا هووم
()1

تالميذ الم ي الذين لتوا الى المدينة لنشور راوالته  .نمموا زا مون تفواقم هوذه
المشووبلة بالن ووبة البوون تيميووة حآيآووة ل العديوود موون المف وورين -مثوول الثعلبووي-
لكدنا ل (الرال) هنا يآصد هبا حواريو الم ي

()2

.

يدحج ابن تيمية هذه الحجة الآائلة بت (الرال) هم حواريو الم ي بنوال
على قرال الآصة الآرونية بتكملهوا نقرالتوه الخاصوة للتواري الم ويحي المببور.
يشووير ابوون تيميووة الووى توودمير الآريووة المشووار اليهووا اووور يووس ،ممووا يجعوول موون
الم تحيل ل تبو هي مدينة لنطاكية التي لراول لهوا الحواريوو
ليآو ا الجزل الخا

()3

 .ثوم يوذهب

بآصة الرال اور يس ينتهي عند اييوة ( :)21ﮋﭠ

ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﮊ .ااا لكملنووا الآصووة ،نلووم نتوقووف فآووط عنوود
اييووة ()21؛ فإننووا اوونعلم ل اهلل لهلووك لهلهووا ألاووم رفنوووا عووو الراوول الووى
اإليما  ،نالك اييا (:)21-21
( )1ابن تيمية ،الجوام الصحي  ،ج،2

.225

(Busse, ‘Antioch’, p. 162. )2
( )3لمعرفة المزيد عن مدينة لنطاكية ،ان ر.Kondoleon, Antioch :
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رسا؛ قراءة يف معالجة ابن تيمية لبيان والد زوج موىس ،والرسل يف سورة يس
ابن تيمية مف ً

ترجامت
ﮋﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ
ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ
ﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧ
ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯﯰ ﯱﯲ ﯳﯴﯵ
ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﭑ
ﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘ ﭙﭚﭛﭜ ﭝﭞﭟﭠﭡ ﭢ ﭣ

ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﮊ [يس.]21-21 :
يؤكد ابن تيمية على الجزل األخير من ايية :ﮋ ﭥ ﭦ ﭧﮊ ،اشار الى
ل لهل المدينة رفنوا عو الراول الوى اإليموا فوتهلبوا .بالمآابول ،فآود ومون
لهل لنطاكية لما جالها اثنا من الحوواريين بعود رفوع الم وي ومنووا هبموا ،نهوي
لن مدينة اتبعت الم ي  ،نلم يهلبهم اهلل بعد الم ي باتفا الم ولمين نلهول
البتام؛ فبيف يجوز ل يآا هؤالل هم رال الم ي ؟ هنا -مر لخورى -نورى
ل ابن تيمية ي تدعي تاري البتام المآدس ليآدم حجته.
عالن على الك ،كثيرا ما يآا ا (الرجل) الوذي جوال ي وعى الوى المدينوة
()1

حبيوب النجوار
ليحذر قومه لما جوالهتم الراول هوو حبيوب النجوار  ،نلوم يبون
ٌ
( )1ينيف ابن تيمية مالح ة عن ال ير الذاتية لحبيب النجار كتابه (لجوام الصحي ) تتحدث عن لنه
كا رجال من لهل لنطاكية ،نكا يعمل الحرير نكا رجال اآيما قد لارص فيه الجذام ،نكا منزله عند

=

()54

رسا؛ قراءة يف معالجة ابن تيمية لبيان والد زوج موىس ،والرسل يف سورة يس
ابن تيمية مف ً

ترجامت
حبيوب بتنلةوك
موجو ا حينةذ ،بل هؤالل راول لراولهم اهلل قبول الم وي نومون
ٌ
الرال ال الحواريين .نموع الوك ،ينوع ابون تيميوة احتماليوة اراوا الراول الوى
لنطاكيووة قبوول زموون الحووواريين ،فيحتموول لاووا موور حينهووا ثووم بعوود هووذا عموور
لنطاكية ثم جالهتم رال الم ي .
نيختتم ابون تيميوة حجتوه موعوحا ل الحوواريين لي ووا راول اهلل ،بول هوم
رال الم ي ؛ كالصحابة الذين كا النبي محمد يرالهم الى مختلوف الملووي.
نهبذا ،فإ مون يوزعم ل الراول اوور يوس حواريوو فآود جعول للنصوارى
حجة ال يح ن ل يجيب عنها؛ نهنوا يشوير ابون تيميوة الوى (الراوالة الوى صوديق
م وولم) ،التووي توونص صووراحة علووى ل الراوول اووور يووس حواريووو ؛ حيووث
ااتشهد المؤلف المجهو بآيا قرونية مختلفة نيؤكد لنه عندما يتحدث الآرو
عوون (الراوول) فإنووه يشووير الواقووع الووى الحووواريين نلوويس األنبيووال كمووا يوودعي
الم لمو

()1

 ،ثوم اكور ابون تيميوة لنوه قود فصول م وتلة ل الحوواريين لوم يبونووا

راووال كتابووه الجوووام الصووحي (ر علووى النصووارى) ،نيوع و لنووه كتابووه

=
بام من لبوام المدينة حيث يتاجر ،نكا مؤمنا اا صدقة ،يجمع ك به ااا لم ى فيموا يوذكرن فيآ ومه
نصفين فيطعم نصفه عياله نيتصود بنصوفه( .ابون تيميوة ،الجووام الصوحي  ،ج،2
المزيد عن حبيب النجار نعالقته باليهو ية نالم يحية ،ان ر.Antioch ،Busse :

( )1ابن تيمية ،الجوام الصحي  ،ج،2

()55
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رسا؛ قراءة يف معالجة ابن تيمية لبيان والد زوج موىس ،والرسل يف سورة يس
ابن تيمية مف ً

ترجامت
(الجووووام الصوووحي ) قووود شووورح بالتفصووويل كيوووف يوووزعم الم ووويحيو زنرا ل
الحواريين رال اهلل مثل ابراهيم نمواى ،نقد يفنلوام على ابراهيم نمواوى،
نهذا كفر عند الم لمين.
عندما نن ر (الجوام الصوحي ) نورى ل ابون تيميوة ينويف عود حجوج
()1

لخرى للتتكيد على ل الرال اور يس لي وا الحواريين  .ت تند البثير مون
حججه الى قرال متعمآة ل يا الآصة كاملة اور يس ،نالرتكيوز علوى البنيوة
()2

اللغوية للآرو نن رته للعالم  .على ابيل المثا  ،يتحدث الآورو عون اراوا
اهلل للرال ،نليس عن اراا عي ى لهم؛ حيث جوال

الآورو  :ﮋ ﭚ ﭛ ﭜ

()3

ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﮊ [يوووس . ]14 :بالن وووبة البووون تيميوووة ،يمثووول هوووذا
الرتكيب الآروين (جمع التع يم) ل اهلل نف ه هو من لرال نهوو مون عوزز راوله،
()4

نلوويس ل ًّي وا موون األنبيووال  .عووالن علووى الووك ،يتحوودث الآوورو عوون ثالثووة راوول
( )1يلخص ميشيل هذا الآ م باختصار شديد

رااوته عون الجووام الصوحي

( Ibn Taymiyya, A

 .)Muslim Theologian’s Response, p. 89ل ول الح  ،لم يرتجم هذا الجزل من الراالة.
( )2يذكر ابن عبد الها ي نصفه للجوام الصحي نجو «تف ير للعديد مون ويوا الآورو »( ،ابون عبود
الها ي ،العآو الدرية،

.)28

( )3ابن تيمية ،الجوام الصحي  ،ج،2

.254

( )4حان مف رن الآرو ايخرن حل هوذه المشوبلة مون خوال توعوي ل الم وي لراول الراول بوتمر
من اهلل (.)Busse, ‘Antioch’, p. 163
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رسا؛ قراءة يف معالجة ابن تيمية لبيان والد زوج موىس ،والرسل يف سورة يس
ابن تيمية مف ً

ترجامت
اجماال ،بينما يآو الم يحيو ا اثنين فآط من الحواريين لتيا الى لنطاكيوة بعود
رفع الم ي  ،نيآا ا ااميهما كانا بولس نامعا  ،نلاموا عووا الشوعب الوى
عبا اهلل ،بول نلعوا ا ابون الملوك الوى الحيوا ؛ لوذلك ال يمبون ل يبوو الراول
()1

الثالثة هنا يشيرن الى هذين الحواريين .
عالن على الك ،فإ المتبا

بين لهل المدينة نالرال يوحي بوتام كوانوا

راوول اهلل نلي وووا راوول الم ووي ؛ فعنوودما كووذم لهوول البلوود الراوول نرفنوووا
عووهتم قوالوا :ﮋ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﮊ

[يس ،]15 :فبذبوا ا عال الرال بت الرحمن هو من لراولهم نلويس الم وي

()2

.

باإلعافة الى الك ،عندما كذم النواس الراول قوالوا :ﮋ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﮊ

[يس ،]15 :نلن يبو لمثل هذا الر معنى نال شبهة اال ا كوانوا راول اهلل؛ فوإ
لحدا ال ينبر ل يبوو راول راول اهلل بشورا ،نانموا لنبورنا ل يبوو راوو اهلل
()3

بشرا  .نبالمثل ،فعندما ي مع الرال ر لهول البلود  ،فوإام ال يحيلوو النواس
()4

الى النبي الذي لراولهم ،لن الوى لصوحابه ليتتكودنا مون صودقهم  ،بول يجيبوو

()58

( )1ابن تيمية ،الجوام الصحي  ،ج،2

.245

( )2ابن تيمية ،الجوام الصحي  ،ج،2

.252

( )3ابن تيمية ،الجوام الصحي  ،ج،2

.253

( )4ابن تيمية ،الجوام الصحي  ،ج،2

.254

رسا؛ قراءة يف معالجة ابن تيمية لبيان والد زوج موىس ،والرسل يف سورة يس
ابن تيمية مف ً

ترجامت
بآوووولهم :ﮋ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮊ [يوووس:

 ،]18 ،13فر هم يد على لام رال اهلل نمبلفو بتبليغ راالته.
ينع ابن تيمية لينا قصة الرال

اياقها اخل ال ور نف ها ن اخل

ال يا اللغوي نالالهويت/العآائدي األكرب للآرو  .ااية الآصة يلفت الآرو
الن ر الى مشركي العرم الذين رفنوا عو النبي محمد ،حيث يآو :
ﮋﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ

ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﮊ [يس ،]31-31 :ي تخدم الآرو قصة
رال اور يس كتحذير لمشركي العرم من ل اهلل قد ينتآم منهم كما انتآم
ممن قبلهم .كما توفر الآصة لينا ت لية للنبي محمد من خال اكر ما تعرب له
الرال ال ابآو من محن ،نكيف ااتمر لقوامهم تبذيبهم؛ نمن هنا ايبو
للت لية معنى فآط ااا كانت الحباية عن لنبيال مثله ،نليس عن رال الرال لن
()1

حواريي األنبيال  .نبالمثل ،لم يتحدث الآرو عن الرال الذين لرالهم النبي
()2

محمد الى الملوي المختلفين على لام (رال اهلل)  .نااا كا كذلك ،فبيف

( )1ابن تيمية ،الجوام الصحي  ،ج،2

.253

( )2ابن تيمية ،الجوام الصحي  ،ج،2

 .254يآدم ابن تيمية قائمة بالرال الذين لرالهم النبي محمود

الى مختلف الملوي.

()58

رسا؛ قراءة يف معالجة ابن تيمية لبيان والد زوج موىس ،والرسل يف سورة يس
ابن تيمية مف ً

ترجامت
()1

يمبن للآرو ل ي مي رال نبي وخر بو(رال اهلل) ؟ نالمآصو عند ابن تيمية
()2

بيا معانى الآرو نما قصد اهلل به .
فيموا يتعلوق بالمآارنووة بووين الحووواريين نالصوحابة ،خصوص ابوون تيميووة فصووال
كامال كتابه (الجوام الصحي ) يبين فيه ل الحواريين لم يبونوا معصومين مون
الخطت .كموا ينتآود ابون تيميوة نجهوة الن ور الم ويحية الآائلوة بوت الحوواريين كوانوا
رال اهلل نمعصومين نلبنهم لي وا لنبيال .بالن بة البن تيمية؛ فبونه راوال نليس
نب ًّيا يمثل اشبالية؛ أل األنبيال نحدهم هم المعصومو  .حتى لوو كوا الحواريوو
لع م لنليال اهلل نجرى على ليديهم ما جرى من البراما  ،فهوذا ال يخورجهم عون
كوام بشرا معرعين للخطت( ،)3ثم يآار ابن تيمية الحواريين بالخلفوال الراشودين،
( )1ابن تيمية ،الجوام الصحي  ،ج،2

.254

( )2ابن تيمية ،الجوام الصحي  ،ج،2

 .254هذا الآ وم ،ينويف ابون تيميوة لينوا الحجوج التوي ال

تتعلق مباشر هبذا المآطع اور يس .على ابيل المثا  ،يآو انه «معرنا بين لهل العلم» ل اهلل لم
يهلك الناس بعذام من ال مال بعد نزن التورا ؛ نيتن

اور يس ل الناس قد لهلبوا بصيحة من

ال ومال ،مموا يعنووي ل هوذه الآصووة يجوب ل تبووو قود حوودثت قبول زموون مواوى (ابوون تيميوة ،الجوووام
الصووحي  ،ج،2

 .)251باإلعووافة الووى الووك ،يوعو ابون تيميووة ل اييووة :ﮋﭵ ﭶ ﭷ ﭸ

ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮊ [المائد  ،]11 :توع لنه كانت هناي فرت اويلة مون الوزمن بوين
عي ى نالنبي محمد لوم يوت فيهوا لي راوو ؛ نهبوذا ال يمبون ل يبوو راول اوور يوس راوال بعود
الم ي بل جا نا قبله( .ابن تيمية ،الجوام الصحي  ،ج،2

.)253

( )3يشووير ابوون تيميووة الووى هووذه النآطووة فيمووا يتعل وق بالتالميووذ نالمعجووزا
الصحي  .ان ر :المجلد ،2

()51
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341؛ نالمجلد ،3
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مواعووع متعوود

الجوووام

رسا؛ قراءة يف معالجة ابن تيمية لبيان والد زوج موىس ،والرسل يف سورة يس
ابن تيمية مف ً

ترجامت
الذين ين ر اليهم اإلاالم ال ني على لاوم لقورم الصوحابة للنبوي محمود ،نهوم
قدن ٌ ل ائر الم لمين .كا لبو ببر نعمر نعثما نعلي لفنل النواس ،بول لفنول
من الحواريين ،نلم يبونوا لنبيال نال معصومين .ق م الحق ،يوعو ابون تيميوة
ل الصحابة كا لهم لينا كراما  ،نرغم الك لم يجعلهم الك معصومين(.)1

كوا يعتآود ل عمور -علووى نجوه الخصوو

 -ملهووم مون اهلل ،حيوث جعوول

الحووق قلبووه نعلووى ل ووانه .نمووع الووك ،فآوود ارتبووب لخطووال ،نال يطلووب موون
()2

الم لمين قبو ما قاله ااا كا ال يتوافق مع الآرو نال نة .
باختصار ،فعت (راوالة الوى صوديق م ولم) ابون تيميوة الوى اعوا الن ور
تآاليد التف ير اإلاالمي ،الذي كثر فيه الآو بت الرال اور يس هوم حواريوو
الم ي  .بااتخدام الحجج اللغوية نالتاريخية ،يآرر ابن تيمية ل حواريي الم ي
ال يمبن ل يبونوا هم الرال اور يس؛ أل ابا المدينة قد مرنا النهاية
ب بب تبذيبهم للرال .المآابول ،لراول الحواريوو الوى شوعب لنطاكيوة الوذين
ومنوا بدعوهتم نبالتالي لم يتعرعوا للعذام .ا الرجل الذي حث قومه على اتبواص
الرال -حبيب النجار -لم يبن معاصرا للحواريين ،مما يجعل مون غيور المعآوو
ل يبو الحواريو هم الرال المذكورن
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ترجامت
يرى ابن تيمية ل هؤالل الرال كانوا لنبيال مرالين قبول زمون الم وي الوى
لنطاكيووة لن مدينووة لخوورى ،نيؤكود ابوون تيميووة كتابووه (الجوووام الصووحي ) علووى
الحجج اللغوية مثل عبوار  :ﮋﭛﮊ التوي تشوير فآوط الوى اراوا اهلل للراول،
نر ن الناس التي توحي بوتام اعتآودنا لاوم راول اهلل .لوم يتحودث الآورو قوط
عمن لرالهم النبي محمد على لام (رال اهلل) ،مما يجعل من غير المحتمل ل
ي تخدم الآرو هذا الرتكيب لوصف رال الم ي .
باإلعافة الى الك ،ينوع ابون تيميوة اييوا الآرونيوة اوياقها مون خوال
فهمها اخل الجزل لن الموعوص الذي نر
تبوورر

فيه الآرو  .احدى انتآا اته التي

مواعووع عديوود موون كتابووه (الجوووام الصووحي ) هووي ل المؤلووف

الم يحي لو(الراالة) ينتآي اييا الآرونية لتربير حجته ،نيآطعهوا عون اوياقاهتا
األصلية؛ نبدال من معالجة اييا بمعز بعنها عون بعوج ،يحوان ابون تيميوة
نعع ايية الآرونية اياقها ن اخل ن ر الآرو األناع الى العوالم .كموا يوذكر
مآدمته ،يجب لنال محانلة تف ير الآرو مون خوال الآورو نف وه (لي لي وت
المصا ر الم يحية هي لن ما نبحث فيه عن تف ير الآرو ) .نعندما توعع هذه
اييا

اياقها الصحي

اخل الجزل نال ور  ،نرى ل فيها انوذارا للمشوركين

العرم نحثهم على اتباص راولهم ،كما قصد هبا ت لية النبي محمد ب ر قصص
الرال قبله.
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ترجامت
لخيرا ،ما يثير اإلعجام تحليل ابن تيمية لنوه بينموا يودحج (راوالة الوى
صووديق م وولم) التووي للفهووا م وويحي ،فإنووه ي ووتخدم المصووا ر الم وويحية لتآووديم
حجتووه .فبينمووا يؤك ود المؤلووف الم وويحي ل اييووا الموجووو

اووور يووس

تتحدث عن الحوواريين ،يؤكود ابون تيميوة ل التواري الم ويحي الواقوع يودعم
فبر ل (الرال) لي وا من الحوواريين .يتفوق الم ولمو نالم ويحيو علوى ل
لهل لنطاكية ومنوا بالم ي نلم يتعرعوا لعآام اهلل ،مموا يجعول مون الم وتحيل
ل الراوول هنووا هووم الحواريووو  .يووذكر التوواري الم وويحي لينووا لنووه كووا هنوواي
حواريا لراال الى لنطاكية ،نليس ثالثة كما تشير اليهم اور يس .نهبذا نرى
ل ابن تيمية تفنيده لو(الراالة) الم يحية يآبل التواري الم ويحي نالمرنيوا
البتابية كت ا تتنيلية اخل الفنال اإلاالمي.
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اخلالصة:
مهما مون تواري التف وير الآوروين؛
تعترب (راالة قصة شعيب ڠ) جزلا ًّ
ألاا تمثل االتجواه المحواف الوذي ينوتى بنف وه عون التيوار األشوعري .يعيود ابون
تيميووة ترتيووب النصووو

عوومن التآليوود التف وويري ،مآتب ووا موون تف ووير الطووربي

نال نيد نابن لبي حاتم الرازي ،مع هتميش تف وير الثعلبوي .بالن وبة البون تيميوة،
لاوورا الثعلبووي -نغيووره موون المف وورين األشوواعر  -اوور مرنيووا كثيوور
تفاايرهم ن ل يبو لهم ملبة التمييوز بوين صوحي الحوديث نعوعيفه ،نقود
ل ى هذا النهاية الى خلط العديد منهم بوين نالود زنج مواوى نشوعيب النبوي،
نالراوول اووور يووس نالحووواريين .موون نجهووة ن وور ابوون تيميووة ،فووإ الآوورال
الصحيحة للنص الآروين هي تلك التوي تعطوي األنلويوة لفهوم الآورو مون خوال
الآرو نال نة نما نآل عن الرعيل األن ؛ نهو منهج من شتنه ل يآو المرل الوى
ااتنتاج ل نالد زنج مواى كوا يثورن  ،نل الراول اوور يوس كوانوا لنبيوال
مرالين قبل زمن الم ي .
ناوا تآريره لحججه ،ركز ابون تيميوة بشود علوى تف وير الآورو بوالآرو ؛
ن الك يآار نيواز بين قصوة حموي مواوى ناييوا المختلفوة التوي اكور
قصة شعيب ،ليآرر لنه ال يمبن ل يبونا الشخص نف وه؛ حيوث يتحودث الآورو
عن انتآام اهلل من لهل مدين نتدميرها تماما ،مما يجعول مون الم وتحيل ل يبآوى
شووعيب مدينووة غيوور متهولووة ثووم يتووزنج مواووى بإحوودى بناتووه .نبالمثوول ،فووإ
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الرتكيب الآروين اور يس يلمو الوى اراوا اهلل للراول ،نتشوير ر ن الآووم
الى لاوم فهمووا ل مون جوا نهم ا عووا لاوم راول اهلل ،نلي ووا راول الم وي .
اجماال ،هتدا قصة راول اوور يوس بتكملهوا الوى تحوذير مشوركي العورم مون
ل اهلل يمبن ل يعاقبهم نينتآم مونهم ااا لوم ي وتجيبوا لودعو النبوي محمود ،ن
الوقت نف ه هي ت لية للنبي بذكر لمثلة من محن األنبيال ال ابآين.
نرى لينا ل ابن تيمية يشير بااتمرار الى البتام المآدس ،نعلووم اليهوو
نالنصووارى ،نالتوواري البتووابي لتآووديم حجتووه ،نهووي خطووو تتنيليووة تآووف عوود
الن را ال وائد اي حوو احتبواي العلموال نالم ولمين العصوور الواوطى
بالبتام المآدس.
ااووتنا ا الووى مآدمتووه ،كثيوورا مووا يوورى البوواحثو المعاصوورن ل ابوون تيميووة
يعارب التحليل الفيلولوجي نالمرنيا التوراتية ،نيؤيد تف ير الآورو اعتموا ا
على ايثار ناألحا يث النبوية فآط .نمع الك ،فآد جا لت بت مآدمة ابن تيميوة
كتبت نقت مببر نحتى منتصف حياته العلميوة ،نل منهجوه تف وير الآورو
ااتمر التطور حتى ااية حياته.
على نجوه الخصوو

 ،فعوه تفاعلوه موع (راوالة الوى صوديق م ولم) الوى

فحص ويا قرونيوة تحتووي علوى اشوارا مون البتوام المآودس لن ن وبت الوى
التاري الم يحي المببر( .راالة قصة شعيب) يشير ابن تيمية الى البتوام
المآدس نعلوم اليهو نالنصارى ليآو ا (الشي ) لم يبن شعيبا بل (يثرن )،
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نهو رلي يتوافق مع المرنيا الثابتة عن الصحابي ابن عبواس نالتوابعي الح ون
البصري.
نبالمثل ،يؤكد ابن تيميوة ل التواري الم ويحي ال يؤيود فبور ل الراول
اووور يووس كووانوا حووواريين؛ أل لهوول لنطاكيووة ومنوووا بالم ووي  ،ممووا يجعوول موون
الم تحيل ل تبو المدينة هي المدينة نف ها التي اكر الآرو لاا مر ب وبب
كفر لهلها .عالن على الوك ،يتحودث التواري الم ويحي عون اهوام اثنوين مون
الحواريين الى لنطاكية ،نليس ثالثة كما توذكر ال وور ؛ لوذلك ،يودمج ابون تيميوة
علوووم البتووام المآوودس ت ل ووله الهرمووي للمصووا ر اإلاووالمية ،ني ووتخدمها
كعنصر م اعد لدعم ايرال الموجو بالفعل فنال التف ير اإلاالمي.
الشيل الراا نالمتبرر جميوع لنحوال (الراوالة) هوو اهتموام ابون تيميوة
بتعريف النبو  .يصور ابون تيميوة علوى ل حموا مواوى نالحوواريين لي ووا راوال،
نبالتالي لي وا معصومين.
ا نجهة ن ر ابن تيمية بت الشي لم يبن نب ًّيا لها لهمية خاصوة فيموا يتعلوق
بالمرنيا المختلفة التي فيها نزاص الشي مع مواى علوى حيواز العصوا .نيورى
ابن تيميوة ل موا كوا لنبوي ل يختلوف موع مواوى ،لن ينودم علوى اعطائوه العصوا.
نبالمثوول ،نجوود ابوون تيميووة لنووه موون الصووعب ل يؤيوود الآوورو الموقووف الالهووويت
الم يحي الآائل بت الحواريين كانوا راال معصومين .بالن بة البون تيميوة ،كوا
الحواريو لقرم الى لصحام النبي محمد الذين ينشرن الراالة ،نلبنهم بشر
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يصيبو نيخطةو  .نهبذا ،كا من الممبن ل يبو (يثورن ) نحبيوب النجوار
نالحواريووو رجوواال صووالحين ،يمبوون ل يفهموووا عوون األنبيووال الووذين صووا فوهم
نيؤي ودنهم ،نلبوونهم لووم يبونوووا هووم لنف ووهم لنبيووال معصووومين؛ لووذلك نوورى ل
كتابا ابن تيمية التف يرية لي وت تخريجوا حديثيوة علوى اريآوة ابون كثيور ،لن
مهتمووا بتوثيووق
اوور ا لألحا يووث كمووا عنوود ال وويواي؛ صووحي ل ابوون تيميووة كووا
ًّ
الحووديث ننآوود األاووانيد ،لبننووا نوورى عنووده لينووا تركيووزا قو ًّيووا علووى الجانووب
العآدي/الالهويت تعريف النبو .
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