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 امللخص
دراسات جولد زيهر من أبرز الدراسات االستشراقية املوجهة حنو نقد الرتاث اإلسالمي، ويعد كتابه )مذاهب تعد 

التفسري اإلسالمي( من الدراسات اليت خصصها للبحث يف اتريخ التفسري لدى املسلمني، وأاثر فيه شبهات عدة 
وذلك من  .توضيحها، والرد عليهاحول تفسري ابن عباس، وجاءت هذه الدراسة هبدف عرض هذه الشبهات، و 

، مث حتليلها ونقدها وفق املنهجني ، وفق املنهج االستقرائيأقوال جولد زيهر املتعلقة اببن عباس خالل استقراء
كان صاحب منهج انتقائي يف التعامل مع الرواايت   يهرز وقد توصلْت الدراسة إىل أن جولد  التحليلي والنقدي.

وسوء  االهتام بدون دليل، ية يف متحيص الرواايت ونقدها، كما أنه كان دائمًا يلجأ إىلبعيدًا عن املنهجية العلم
 خدم أهدافه ومراميه غري النبيلة.ليم عن مواضعه. كالالتفسري بتحريف ال

 ، تفسري القرآن، ابن عباس.مذاهب التفسري اإلسالمي، جولد تسيهر فتاحية:املكلمات ال
 

ABSTRACT 

Goldziher’s studies are among the important orientalist works of the 20th century that focused 

on criticisms of the Islamic heritage. His book Die richtungen der Islamischen koranauslegung 

is a specialised study on the history of Quranic exegesis in Islamic intellectual tradition. He 

raised several suspicions regarding the interpretation of Ibn Abbas, the companion of Prophet 

Muhammad (PBUH). This study analysed and responded to these suspicions by collecting the 
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sayings of Goldziher pertaining to Ibn Abbas according to the inductive method and then 

analysing and criticising them using analytical and critical approaches. The study concludes 

that Goldziher had a selective approach in dealing with the narratives in which he disregarded 

the scientific methodology for scrutining and criticising narratives, besides making claims 

without evidence to serve his goals. 

Keywords: Ignaz Goldziher, Die Richtungen Der Islamischen Koranauslegung, Quranic 

Exegesis, Ibn Abbas. 

 

 املقدمة .1
 :أما بعد وعلى آله وصحبه أمجعني،احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على سيدان حممد 

ث عن معاين القرآن الكرمي، فإن علم التفسري من أجّل علوم الشريعة مكانة، وأعالها منزلة؛ ملا فيه من حب
 .وإظهار جلماله، وكشف ألسراره

 ى التفسري املأثور عن النيبوقد تنوعت طرق العلماء يف بيان معاين القرآن الكرمي؛ فكان منها ما يعتمد عل
يم العقلية الصحيحة؛ فكان أو عن الصحابة، ومنها ما يعتمد على اللغة وعلومها، ومنها ما يعتمد على املفاهملسو هيلع هللا ىلص 

 .البو العلمعلم التفسري واحة من واحات العلم واالستنباط والفهم، يرتوي منها حمبو القرآن وط

فسري وأجّلها؛ وذلك ملا صادر التويعد التفسري ابملأثور عن الصحابة رضوان هللا عليهم مصدراً من أهم م
اهنم، وقوة مع صفاء أذه متيز به الصحابة رضي هللا عنهم من شهود ألحوال التنزيل، وعلو كعب يف لغة العرب،

 .أفهامهم، وقوة إمياهنم

وقد حظي ابن عباس رضي هللا عنهما مبكانة عليا من بني الصحابة يف العلم ابلتفسري، وذلك بربكة دعاء 
فآتى ِجدُّه يف طلب العلم أُُكَله، وأظهر اجتهاُده يف ميادين .. 1«اللهم فقهه يف الدين، وعلمه التأويل»: لهملسو هيلع هللا ىلص النيب 

 .الفهم فضَله، فصار عَلماً على ِعلم التأويل، وحبراً زاخراً أبسرار التنزيل

ليه سهامهم إتصوب وغرضاً  هذا، وملا كان القرآن الكرمي وتفسريه حمل اهتمام لدى الدراسات االستشراقية،
فني يف ذلك طرقاً متعددة من عند نقد الرتاث والعلوم اإلسالمية، فقد تعددت دراساهتم حول التفسري وعلومه، موظ

 .طرق النقد، وخباصة حنو رموز علم التفسري وفحوله

                                                      
وت: مؤسسة الرسالة، مسند عبد ، حتقيق: شعيب األرنؤوط وآخرين، بري املسندم، 2001ه/1421أخرجه: اإلمام أمحد، أمحد بن حممد الشيباين،  1

 . قال حمقق املسند: "إسناده قوي على شرط مسلم".225، ص4(، ج2397هللا بن العباس بن عبد املطلب، )
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؛ (جولد تسيهر)للمستشرق اليهودي اجملري « مذاهب التفسري اإلسالمي»كتاب :  ومن تلك الدراسات
درس يف كتابه هذا اتريخ التفسري عند املسلمني، مبا يف ذلك التفسري ابملأثور؛ فقد تكلم عنه من نواح عدة،  حيث

 -رضي هللا عنهما-تشكيكه يف ابن عباس : وكان من أهم الطرق اليت اتبعها يف التشكيك يف التفسري ابملأثور عموماً 
 .ورواايته يف التفسري

رض الشبهات اليت أاثرها جولد تسيهر يف هذه الناحية، مع بيان ما وقد خصص الباحث هذه الدراسة لع
 .يرد عليها من أوجه نقدية

هذه الدراسة لعرض الشبهات اليت أاثرها جولد تسيهر يف هذه الناحية، مع بيان ما يرد عليها من أوجه 
 .نقدية

 :أمهية الدراسة
 :ميكن بيان أمهية موضوع الدراسة من خالل أمور

 .الدراسة بعلم التفسري، والشبهات املثارة حولهتعلق موضوع  -

 .أمهية ابن عباس ودوره األساسي يف علم التفسري -

 .شهرة جولد تسيهر وكتاابته يف نقد الرتاث اإلسالمي -

 .حيوية هذا املوضوع يف هذا الوقت؛ حيث يكثر توجيه النقد إىل اإلسالم على املستوايت كافة -

 :الدراسات السابقة

 :السابقة اليت مت الوقوف عليها يف هذا املوضوعمن الدراسات 

التفسري ابلرأي مفهومه والشبهات املثارة حوله، دراسة على كتاب مذاهب التفسري اإلسالمي جلولد »حبث  .أ
صفحة، وهو منشور يف جملة جامعة طيبة ( ٥٣)، للدكتور فهد بن مبارك الوهيب، ويقع البحث يف «تسيهر

 .م٢٠١٦عام لآلداب والعلوم اإلنسانية، 

وقد قسم دراسته إىل ثالثة مباحث؛ حتدث يف املبحث األول عن مفهوم التفسري ابلرأي، وعرف يف املبحث 
الثاين جبولد تسيهر، وذكر يف املبحث الثالث مخس شبهات ذكرها جولد تسيهر حول التفسري ابلرأي، مع اإلجابة 

 .عنها
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، للدكتور حدة «يف كتابه مذاهب التفسري اإلسالميتعقبات عبد احلليم النجار على جولد تسيهر »حبث  .ب
صفحة، وهو منشور يف جملة جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلنسانية، عام ( ٢٠)سابق، ويقع البحث يف 

ويعاجل البحث تعليقات الدكتور عبد احلليم النجار على كتاب مذاهب التفسري اإلسالمي، فيما . م٢٠١٦
 .تالف القراءات، وذلك إببراز جهد الدكتور النجار يف تلك التعليقاتيتعلق بتدوين القرآن واخ

، حليدر كامل «"مذاهب التفسري اإلسالمي"تسيهر يف  مع جولد: االستشراق واترخيية التفسري القرآين»حبث  .ج
 .م٢٠١١صفحة، وهو منشور يف جملة ثقافتنا للدراسات والبحوث، عام ( ٣١)حب هللا، ويقع البحث يف 

 «.مذاهب التفسري اإلسالمي»ل الباحث تقدمي تقييم منهجي للموضوعات الرئيسة يف كتاب وقد حاو 

وتتميز هذه الدراسة ابلرتكيز على الشبهات اليت أاثرها جولد تسيهر حول تفسري ابن عباس حتديداً، مع بيان أوجه 
 .نقدها

 :مشكلة الدراسة

الشبهات اليت أاثرها جولد تسيهر حول تفسري ما : حتاول هذه الدراسة اإلجابة عن سؤال أساسي، وهو
 ابن عباس، وما وجه نقدها؟

 :ويتفرع عن هذا السؤال جمموعة أسئلة فرعية، أمهها

 من هو جولد تسيهر؟ وما هدفه من إاثرة الشبهات حول تفسري ابن عباس رضي هللا عنهما؟ .أ
 عباس؟ما الطريقة اليت اتبعها جولد تسيهر يف توجيه النقد لتفسري ابن  .ب

 :أهداف الدراسة

 .التعريف جبولد تسيهر وهدفه من إاثرة الشبهات حول تفسري ابن عباس رضي هللا عنهما -

 .عرض شبهات جولد تسيهر حول ابن عباس وتفسريه، مع بيان الرد عليها -

 .التعرف على معامل طريقة جولد تسيهر يف نقد ابن عباس وتفسريه -
 :منهج البحث

اسة املنهج الوصفي؛ وذلك بعرض شبهات جولد تسيهر حول ابن عباس اتبع الباحث يف هذه الدر 
 .وتفسريه
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واملنهج التحليلي؛ وذلك مبحاولة التعرف على حقيقة تلك الشبهات واألساس الذي تقوم عليه، والطريقة 
 .واملنهج النقدي؛ وذلك بنقد تلك الشبهات .املتبعة يف عرضها

 :حمددات الدراسة
حول تفسري « مذاهب التفسري اإلسالمي»ختتص هذه الدراسة ابلبحث يف شبهات جولد تسيهر يف كتابه 

ابن عباس، وما يتبع ذلك من أمور، كنقد شخص ابن عباس يف هذا السياق، وذلك من خالل عرض تلك 
 .الشبهات ونقدها

 -أساسا-ل، بل يقصد وبناء على ذلك فإن هذا البحث ال يناقش بعض املسائل املشهورة بشكل شام
إىل مناقشة ما أاثره جولد تسيهر من مسائل حوهلا يف الكتاب املشار إليه، وإىل دفع توظيفه لبعضها يف سبيل 

 .الوصول إىل نتائج معينة

 :خطة الدراسة

 .قسم الباحث هذه الدراسة إىل مقدمة ومتهيد ومبحثني وخامتة

والدراسات السابقة، ومشكلة الدراسة، وأهدافها، ومنهج البحث فيها، أما املقدمة فقد ذكر فيها أمهية الدراسة، 
 .وحمدداهتا، وخطتها

، وهدفه من إاثرة الشبهات «مذاهب التفسري اإلسالمي»وأما التمهيد فقد ذكر فيه تعريفاً موجزاً جبولد تسيهر وكتابه 
 .حول تفسري ابن عباس رضي هللا عنهما

 :املتعلقة بشخص ابن عباس.شبهات جولد تسيهر  املبحث األول 

 دعوى غلو املفسرين يف ابن عباس ورواايته يف التفسري. املطلب األول:

 إيهام حرص ابن عباس على احلفاظ على مكانته كأب للتفسري. املطلب الثاين:

 :شبهات جولد تسيهر حول تفسريات ابن عباس. املبحث الثاين 

 اب.مسألة أخذ ابن عباس عن أهل الكت املطلب األول:

 التشكيك يف صحة كل ما يروى عن عباس يف التفسري. املطلب الثاين:
وأما اخلامتة ففيها أهم ما توصلت إليه الدراسة من نتائج، مع بيان معامل الطريقة اليت اتبعها جولد تسيهر يف توجيه 

 .النقد لتفسري ابن عباس
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 التمهيد .2
 «التفسري اإلسالميمذاهب »التعريف جبولد تسيهر، وكتابه املبحث األول: 

ه، فال سالم بدون هذا املبحث يتناول موضوعات متفرقة جيمعها جامع كبري هو السالم ومسالك حتقيق
ة حقيقية إال إذاا حتققت مطالب حوار بّناء، وال سالم مع اإلرهاب بكافة أشكاله سياسياً كان أو فكرايً، وال حضار 

كلها   يش السلمي والتعارف الثقايفقاصد القرآنية يف الدعوة إىل التعاكانت املاإلنسان املادية والروحية معاً. وقد  
 لإلنضواء حتت راية السلم ـ دعوة الناس مجيعاً حاضرة يف كتاابت األستاذ ايسني الرتبوية والفكرية والدعوية. 

 َّ  جي ٰه مه جه هن من خن حن جن مم خم  حم  ُّٱن العاملي ظاهرة يف قوله تعاىل:واألم

رب احلقيقي للهداية ملن شاء، تشري إىل أن هللا تعاىل يدعو إىل السالم أواًل فهي املع[، فاآلية 25]يونس: 
ين هللا عن طواعية.دوبدون هذا السالم لن تتهيأ األرضية الطيبة والصاحلة للدعوة ودخول الناس يف 

  2:التعريف جبولد تسيهر: أوال

ة ذات مكانة رفيعة، م، ألسرة يهودي١٨٥٠اجناتس جولد تسيهر مستشرق جمري يهودي، ولد يف اجملر عام 
م ابلقاهرة والزم بعض ورحل إىل الشرق؛ فأقا. م١٨٧٠وحصل على رسالة الدكتوراة يف الدراسات الشرقية عام 

ىل بلده، وتويف عام علماء األزهر، وسافر إىل فلسطني وسوراي وصحب الشيخ طاهر اجلزائري مدة، مث عاد إ
 .م١٩٢٠

، «اضرات يف اإلسالمحم»: ة كبرية يف نقد الرتاث اإلسالمي، ومن أشهره مؤلفاتهله عناية كبرية، وترك
ديوان احلطيئة، : ليت نشرهاومن الكتب الرتاثية ا«. مذاهب التفسري اإلسالمي»، و«الظاهرية مذهبهم واترخيهم»و

 .وجزء كبري من كتاب فضائح الباطنية

 3:مذاهب التفسري اإلسالمي»التعريف بكتابه  :اثنيا

ة، وقد عرض فيه الكتاب الذي توج حياة جولد تسيهر العلمي« مذاهب التفسري اإلسالمي»يعد كتاب 
 : حماور الكتاب ومن أهم .لتاريخ تفسري القرآن الكرمي، من خالل وجهة نظره الناقدة لرتاث املسلمني

 .البحث يف النص القرآين، والقراءات واختالفاهتا -

                                                      
، موسوعة املستشرقنيالرمحن بدوي،  . بدوي، عبد84، ص1، ج15م، دار العلم للماليني، ط2002 ،األعالم الزركلي، خري الدين بن حممود بن حممد، 2

 .201-197، ص3م، بريوت: دار العلم للماليني، ط1993
 .203-202ص ،موسوعة املستشرقنيبدوي،  3
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وم التفسري ابلرأي، األوىل، ويف ذلك حتدث عن تفسري ابن عباس، ومفهالكالم عن التفسري يف مرحلته  -
 .واألخذ عن بين إسرائيل

 .مث حتدث عن التفسري العقلي، من خالل املعتزلة والفرق الكالمية -

 .مث حتدث عن  التفسري الصويف، والتفريق بني ظاهر القرآن وابطنه -

 .مث حتدث عن االجتاه العصري يف التفسري -

 هدف جولد تسيهر من الطعن يف تفسري ابن عباس: الثايناملطلب 

فسري ابملأثور، وقد  تركز كالم جولد تسيهر حول تفسري ابن عباس رضي هللا عنهما عند احلديث عن الت
جلملة؛ وذلك ألن ابن عباس كان هدفه من الرتكيز على ابن عباس هو التشكيك يف التفسري ابملأثور عن الصحابة اب

 .يمة التفسري ابملأثور تلقائياقاألمساء يف التفسري ابملأثور، فإذا أسقط قيمة كالمه يف التفسري، سقطت يعد أبرز 

ومما ذكر يتضح ": ولئن كان املؤلف مل يصرح هبدفه يف بداية كالمه، إال أنه صرح بذلك يف آخره، فقال
جيري على ابن عباس وعلى األقوال الراجعة مدى احلجية اليت ميكن االعرتاف هبا يف إسناد رأي إىل ابن عباس، وما 
 4".إليه عن طريق الرواية، ميكن أن جنده يف التفسري املأثور على طول اخلط

قصصي أحياان، وصوال وقد حاول املؤلف أن يسرد كالمه عن ابن عباس بنوع من التسلسل املنطقي، بل ال
اه احتمال األخذ سواء ما اعرت  عن الصحابة ابجلملة، إىل ما قرره يف آخر الكالم من التشكيك يف التفسري ابملأثور

بدو منه التعارض، وبدون يمن اإلسرائيليات أو ال، ومن غري تعويل على طرق اجلمع والتوفيق بني الكالم الذي 
 .التعويل على عامل التصحيح والتضعيف

 :واملسوغ هلذا السرد. وسأذكر هنا تلخيصاً حملاور كالمه ابلرتتيب الذي ذكره

ردا منطقيا، يشبه سأنه مل يذكر الشبهات حول ابن عباس وتفسريه على شكل موضوعات مستقلة، بل سردها  .أ
يان، كما أن فهم الكالم على احلكاايت إىل حد كبري؛ والسياق له أثر يف فهم الكالم وتوجيهه يف كثري من األح
نا، مع اإلشارة ههذا التسلسل وجهه يعد شطرا ال أبس به من رد الشبهة، ولذلك حرص الباحث على ذكر 

 .يف الرد التفصيلي للشبهات -عند احلاجة-إليه 
 .الوقوف على أسلوب التشكيك غري املباشر الذي اتبعه املؤلف .ب

                                                      
 .102مكتبة اخلاجني، صالقاهرة: ، مذاهب التفسري اإلسالميم، 1955ه/1374جولد تسيهر، اجانتس جولد تسيهر،  4
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 .سرد الكالم كما هو يعد جزءا من األمانة العلمية .ج

 5:وميكن تلخيص كالم جولد تسيهر يف احملاور التالية

ّجهه أبن مرادهم من ذلك بذكر ورع بعض السلف عن الكالم يف التفسري، وو بدأ حديثه حول التفسري ابملأثور  .أ
 .عدم اللجوء إىل اخلرافات واخليال يف سبيل تفسري القرآن

خليال، وسؤال أهل الكتاب مث ذكر أن القصص القرآين فيه إمجال، ولذلك فقد جلأ بعض املفسرين إىل اخلوض يف ا
ذلك ابعتماد مقاتل بن صوا على نسبة ذلك إىل مفسرين كبار، ومثل لبكثرة حبثا عن تلك التفاصيل، وأهنم حر 

 خن  حن جن ُّٱٱ:اىلسليمان على الضحاك وابن عباس، مث ذكر رواية رواها مقاتل عن ابن عباس يف قوله تع
 .[2 :امللك] َّ من

 6أن هذا النمط من التفسري مرفوض لدى اجلادين مث حتدث عن رفض ابن مسعود هلذا النوع من التفسري، مؤكداً 

 من السلف.

جنبية، بل هو فقط ما مث ذكر أن التفسري املقبول عندهم ال يكون ابلرأي الشخصي، وال يؤخذ من مصادر أ .ب
در املعريف الوحيد يف تلك والصحابة، وركز على هذه الناحية، وأشار إىل أن اخلرب هو املصملسو هيلع هللا ىلص يؤثر عن النيب 

 لتفسري القران.الفرتة 
د الواسع أيضا، وذكر بعض أوجه هي حمل للنق -در الوحيد للتفسرياليت هي املص-مث بني أن تلك الرواايت  .ج

 اخللل فيها؛ كوجود اخللل يف أسانيدها تعمدا، وحتكم السياسة فيها أحياان.
تملة، كما أهنا ال جتعل حملامث ينب أن هذه الرواايت املأثورة كثرية جدا، حبيث إهنا جتيب عن كل التساؤالت  .د

اايت املروية عن الصحابة يف اإلنسان حباجة إىل التفكري يف تفسري اآلية، ألن النقد اإلسالمي يقبل تلك الرو 
 التفسري.

كر عبارات تشري إىل "قداسة" ذ مث بدأ احلديث عن ابن عباس، مبتدأ ببيان مكانته يف التفسري عند املسلمني، مع  .ه
وه التفسري اليت يوثق هبا وجملسو هيلع هللا ىلص أن الرواية اإلسالمية ترى أن ابن عباس تلقى من النيب تفسريه عندهم، وذكر 

 وحدها.

                                                      
 .106-73املرجع نفسه، ص 5
مذاهب التفسري افات. جولد تسيهر، استخدم جولد تسيهر هذه الكلمة يف التعبري عن موقف فريق غري املتشددين جتاه رواية اإلسرائيليات واخلر  6

 .75، صاإلسالمي
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ديق من تلك الرواية هو أن ، وأبن األجدر ابلتصملسو هيلع هللا ىلصمث نقد هذه الفكرة أبن ابن عباس كان صغريا عند وفاة النيب 
ألحوال اليت خيامره فيها علم "يف انعتمد على األخبار اليت تفيد أن ابن عباس كان يرجع إىل من يرجو عنده ال

 الشك".

يها، وحاول تدعيمها مث حتدث عن رجوع ابن عباس بكثرة إىل أهل الكتاب، وتوسع يف هذه الفكرة وركز عل .و
 بعدد من القضااي؛ كالرجوع إىل أيب اجللد، وكعب األحبار، وعبد هللا بن سالم.

صحاب فهم دقيق يف ، ظنا منهم أن أهل الكتاب أمث أشار إىل أن هذه احلالة كانت شائعة لدى بعض الناس
التحذير من ذلك من قبل بعض  الكتاب والسنة، وأن األخبار اليت يرووهنا هلا أثر مهم يف التفسري، على الرغم من

 الصحابة.

يف سياق  وأن هذا كان مث انتقل إىل احلديث عن اعتماد ابن عباس على الشعر العريب القدمي يف التفسري، .ز
 ابن عباس مبكانة مميزة يف التفسري. احتفاظ

مع كل ذلك العلم يف التفسري واللغة والتاريخ كان حيتفظ  أن ابن عباس -إىل السخرية يف سياق أقرب-مث ذكر  .ح
 لنفسه بشيء من العلم، يكتمه وال يظهره، كما يف تفسري الروح.

ذلك، كإكثار معاصريه  الشواهد علىمث حتدث عن تعظيم املسلمني املبالغ فيه ال بن عباس، وذكر عددا من   .ط
 من الرجوع إليه، مع إضفائهم هلالة القداسة على تفسريه.

، كالتشكيك هبا من مث بدأ يف التشكيك فيما يروى عن ابن عباس عموما، من خالل عدد من الشواهد كذلك .ي
 حيث الرواية، ووجود التعارض بينها، والتشكيك يف أشهر الرواة عن ابن عباس.

خلص إىل أن القرآن ليس له  لكالم ابإلشارة إىل أن هذه األحوال هي مسة عامة للتفسري ابملأثور، مثمث ختم ا .ك
 ات مفتوحة.تفسري واضح حمدد، بل هو أقرب ما يكون إىل نصوص الكتاب املقدس اليت حتتمل تفسري 

 املبحث األول: شبهات جولد تسيهر املتعلقة بشخص ابن عباس والرد عليها .3
 األول: دعوى غلو املفسرين يف ابن عباس ورواايته يف التفسرياملطلب  3.1

حاول جولد تسيهر أن يظهر تعامل املسلمني مع رواايت ابن عباس على أنه تعامل فيه غلو كبري، وقد جاء 
هذا يف مواضع عدة. والفكرة اليت حاول إيصاهلا يف هذا السياق هي: أن املسلمني يضفون طابع القداسة، أو 

وقوله: "وترى  7لى تفسري ابن عباس، ومن عباراته يف ذلك قوله عن ابن عباس: "فهو يعد معجزة التفسري"العصمة ع

                                                      
 .83املرجع نفسه، ص 7
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ويف كل "وقوله:  8"،جوه التفسري اليت يوثق هبا وحدهاالرواية اإلسالمية أنه تلقى بنفسه يف اتصاله الوثيق ابلرسول و 
 9."وأحياان كأنه مظهر إهلي مشكالت التفسري، يبدو ابن عباس كأنه منبئ أبخبار الغيب،

وقد فسر جولد زيهر من خالل هذا التصوير كثرة رجوع الناس يف التفسري إىل ابن عباس مع شدة إعجاهبم 
  10من سورة النور. ٢٣به، ومثل لذلك: بتقبيل بعضهم لرأس ابن عباس عند تفسري اآلية 

 ُّٱٱقصة تفسري ابن عباس وهو صغري لقوله تعاىل: ويف رجوعهم إليه يف املسائل العويصة اليت ال يعلمها أحد، ذكر

وعلق بقوله: "على هذا النحو كانت الرغبة يف تقدمي ابن  11[،266البقرة: ]َّ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ
 12عباس، إذا أريد ذكر تفسري جدير أن يوثق به لكلمة أو مجلة من القرآن مشكوك يف معناها أو كثرية االحتماالت".

 الفكرة أبمرين:مث نقد جولد زيهر هذه 

وابلتايل فال ميكن أن يكون قد أخذ الرواايت الوحيدة املوثوقة  13،ملسو هيلع هللا ىلصأن ابن عباس كان صغريا عند وفاة النيب  .أ
 يف التفسري.

وابلتايل تسقط فكرة تقديس  14أن هناك رواايت تبني املصدر الذي كان يعتمد عليه ابن عباس يف التفسري، .ب
 15ابن عباس.

 مبا أييت:وميكن أن جياب على كالمه 

رة خيالية؛ فاملسلمون ال أن املقدمة اليت بىن عليها جولد تسيهر كالمه هي دعوى ال دليل عليها، بل هي فك .أ
دل على دعواه، وهذا  ييضفون طابع القداسة أو العصمة على تفسري ابن عباس، ومل أيت جولد تسيهر بدليل 

 كاف يف إسقاط هذه املقدمة.

                                                      
 .84املرجع نفسه، ص 8
 .93املرجع نفسه، ص 9

احملسن الرتكي، دار هجر،  حتقيق: عبد ،جامع البيان عن أتويل آي القرآنم، 2001ه/1422. والطربي، حممد بن جرير، 92جع نفسه، صاملر  10
 .228، ص17، ج1ط
التفسري، لرسالة العاملية، كتاب احتقيق: شعيب األرانؤوط وآخرين،  دمشق: دار  ،اجلامع املسندم، 2011ه/1432البخاري، حممد بن إمساعيل،  11

.486-485، ص3، ج1، ط4538، رقم َّ لك  ُّٱإىل قوله: َّ  ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّٱابب قوله: 
 .93، صمذاهب التفسري اإلسالميجولد تسيهر،  12
 85، صاملرجع نفسه 13
 وحاصلها عنده: رواايت بين إسرائيل، واللغة العربية. 14
 .85، صمذاهب التفسري اإلسالميجولد تسيهر،  15
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ها غايتها أن تفيد أن املسلمني  ذا السياق فال داللة فيها؛ فالرواايت اليت ذكر أما الرواايت اليت ذكرها يف ه
التقديس أو العصمة؛ فقد ينظر  كانوا يرجعون البن عباس يف التفسري، ويقدمونه على غريه؛ وال تالزم بني هذا وبني

ة، فضال عن أن يعين عدم مالناس إىل رجل نظرة احرتام وإكبار، ولكن هذا ال يعين أهنم أيخذون كل أقواله مسل
 نقده إذا أخطأ.

ول وجوه التفسري اليت يوثق هبا وترى الرواية اإلسالمية أنه تلقى بنفسه يف اتصاله الوثيق ابلرس"وأما قوله: 
وجوه؛ فهذا غري واقعي، فال علم ابن عباس تلك الملسو هيلع هللا ىلص وحدها"، فإن كان يقصد أن هناك رواية معينة فيها أن النيب 

 معينة يف ذلك.وجود لرواية 

 ، فال يصح دليال.وأما إن كان يقصد بـ"الرواية اإلسالمية" رأي املسلمني؛ فهذا حمل اخلالف معه

ء من أصول الثقافة بل دلت األدلة على خالف دعوى التقديس هذه؛ فاعتقاد عدم العصمة يف غري األنبيا .ب
 اإلسالمية.

 فإهنما تسقطان بسقوط املقدمة.أما اإلجابتان اللتان قدمهما جولد زيهر على ذلك  .ج

ملسو هيلع هللا ىلص اس عند وفاة النيب ومع ذلك فهما إجابتان ضعيفتان من وجوه؛ أما جوابه األول، وهو صغر سن ابن عب
 فيمكن بيان ضعفه من خالل أمور:

ن صغر السن ليس مانعا ال مينع فكرة التقديس لو كانت موجودة؛ ألملسو هيلع هللا ىلص كون ابن عباس صغريا عند وفاة النيب  .أ
 الرواية؛ وابلتايل فجوابه ال يرفع اإلشكال الذي افرتضه.من حتمل 

، وهذه طريقة مقبولة لدى احملدثني، ملسو هيلع هللا ىلصكما أن ابن عباس ميكن أن أيخذ الرواايت عن الصحابة بعد وفاة النيب  .ب
وقد يتلقى شخص رواية عن آخر، ويكون  16ألهنا ال خترج عن التحمل عن الثقة، إذ الصحابة كلهم موثقون.

 17«.فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى منهملسو هيلع هللا ىلص: »ثر فهما هلا من الراوي، كما قال النيب املتحمل أك
؛ وحتمل الصغري صحيح عند ملسو هيلع هللا ىلصوكذلك ميكن أن يكون ابن عباس حتمل وهو صغري السن رواايت عن النيب  .ج

 18مجهور احملدثني.
دى السلف هو الذي ينقل عن أن جولد تسيهر أسس كالمه هنا على ما قدمه سابقا من أن التفسري املقبول ل .د

                                                      
، 2حل، الدمام: دار ابن اجلوزي،  طحتقيق: ماهر الف ،الكفاية يف معرفة أصول علم الروايةه، 1435اخلطيب البغدادي، أمحد بن علي بن اثبت،  16
رت، بريوت: دار الفكر حتقيق: نور الدين ع ،علوم احلديثم، 2009ه/1430. وابن الصالح، عثمان بن عبد الرمحن الشهرزوري، 168، ص1ج

 .56، ص15ط املعاصر،
 .41، ص1، ج67، رقم «رب مبلغ أوعى من سامعملسو هيلع هللا ىلص: »كتاب العلم، ابب قول النيب   ،اجلامع املسندالبخاري،  17
 .130ص علوم احلديث،ابن الصالح،  18
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فقط، دون ما يكون للرأي أو االجتهاد فيه مدخل؛ وهذا غري مسلم؛ فإن التفسري قد يدخله بيان ملسو هيلع هللا ىلص النيب 
املعىن من خالل العلم أبحوال النزول، أو التأمل يف السياق، أو من خالل اللغة واألوجه البالغية، أو اللوازم 

 اليت ال خترج ابلنص عن طبيعته، واليت تزيد القرآن بياان، وتظهر ما فيه العقلية، وغري ذلك من جماالت التفسري
 أسرار ومجال.

 19البن عباس ابلفقه يف الدين.ملسو هيلع هللا ىلص وهذا داخل بال شك يف دعاء النيب 
بن عباس اعتمد على كما أن هذا اجلواب يتناقض مع ما قرره جولد تسيهر يف جممل كالمه؛ حيث قرر أن ا .ه

لقدمي، فإذا كانت تلك املنزلة ا، كرواايت بين إسرائيل، والشعر العريب ملسو هيلع هللا ىلصملأثور عن النيب مصادر غري التفسري اب
 فليس جلواب جولد تسيهر هنا معىن.ملسو هيلع هللا ىلص غري قائمة على تلقي ابن عباس من النيب 

ال يصح االستدالل به، فوأما جوابه أبن ابن عباس كان يعتمد على اإلسرائيليات بكثرة؛ فهذا حمل نزاع 
 الكالم عليه يف املطلب األول من املبحث الثاين.وسيأيت 

 املطلب الثاين: إيهام حرص ابن عباس على احلفاظ على مكانته كأب للتفسري 3.2
 مقصده ونيته؛ حاول جولد تسيهر أن يثري الشبهات حول مصداقية تفسري ابن عباس من خالل التشكيك يف

نته كأب للتفسري، وابلتايل كان حريصا احلفاظ على مكا  وذلك إبطالق بعض العبارات اليت يفهم منها أن ابن عباس
 فهو يبحث عن أي طريقة لذلك.

وقد ظهر هذا عند كالمه عن أخذ ابن عباس عن أهل الكتاب حيث قال: "وأجدر من ذلك ابلتصديق األخبار 
يرجو عنده  اليت تفيد أن ابن عباس كان ال يرى غضاضة أن يرجع يف األحوال اليت خيامره فيها الشك إىل من

  20علمها".

وكذلك ملا حتدث عن ما أمساه كتمان ابن عباس لبعض التفسري، حيث قال: "بيد أنه روي أيضا أن ابن عباس قد 
 21احتفظ لنفسه بقطرات غزيرة من حبر علمه".

كما يظهر هذا من خالل السياق عند حديثه عن اعتماد ابن عباس على الشعر العريب القدمي، ويف ذلك يقول: 
ويستحق واحد من املعامل املميزة لطريقته أن نربزه إبرازا خاصا، إذ كان قد احتفظ بنفسه فيما بعد على أنه من خري "

                                                      
النيسابوري، لم، مسلم بن احلجاج . مس44، ص1(، ج75، رقم )«اللهم علمه الكتابملسو هيلع هللا ىلص: »كتاب العلم، ابب قول النيب   ،اجلامع املسندالبخاري،  19

(، 2558 بن عباس، رقم )، ابب فضائل عبد هللاملسو هيلع هللا ىلصم، القاهرة: دار التأصيل، كتاب ذكر فضائل أصحاب النيب 2018ه، 1439، املسند الصحيح
(1187.) 

 .85، صمذاهب التفسري اإلسالميجولد تسيهر،  20
 .91املرجع نفسه، ص 21
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 22…".ما يقنع حاجاتنا من عناصر التفسري

دعوى ال دليل  وميكن أن جياب عن هذا من خالل بيان أن كالم جولد تسيهر هنا ال خيرج عن كونه
، فضال عن أن يدل على يف علم ما ال يعين وجود حرص على إعالء نفسه على غريهعليها؛ وجمرد متيز اإلنسان 

 اتباعه طرقا غري مشروعة لذلك.

لدالئل اليت اعتمد عليها جولد والعقالء إمنا يلجؤون إىل مثل هذا الكالم عند وجود الدالئل والقرائن، فما ا
 زيهر يف ذلك؟

لتفسري، واليت حصرها ااس خالف "الطريقة املشروعة" يف قد تكون أقوى فكرة لدى جولد تسيهر أن ابن عب
ن الغرائب، وعن تفسري ما عوالصحابة، و"جلأ" إىل أهل الكتاب كثريا حبثا ملسو هيلع هللا ىلص جولد تسيهر يف املنقول عن النيب 

 ال يعمله اآلخرون.

 مور:ر، وذلك ألوفكرة إكثار ابن عباس من األخذ عن أهل الكتاب ال داللة فيها على مراد جولد تسيه

كون من غري املسلم أن فكرة إكثار ابن عباس من األخذ عن أهل الكتاب فكرة غري مسلمة أصال، بل قد ي -أ
 .صحة شيء يف ذلك عن ابن عباس أصال، كما سيأيت يف املطلب األول من املبحث الثاين

امة العلماء، وإمنا فسري عند عأن جمرد الرجوع إىل اإلسرائيليات ليس داخال يف املصادر غري املشروعة يف الت -ب
باس رضي هللا عنهما، فغاية يذم يف ذلك رواية ما ينكر، أو اإلكثار من تلك الرواايت؛ وهذا مل يكن من ابن ع

 نه روى القليل، وهو غري خمالف ألصول اإلسالم.أ -ما سيأيتك-ما ميكن إثباته 

اس يف ذلك، أما ختطئة ابن عبولو مسلنا بوقوع خطأ يف ذلك من ابن عباس؛ فغاية ما يقال هنا هو 
ان من التعامل املوضوعي احلكم كالتشكيك يف النية فإنه غري مقبول، فإنه لو كان الكالم هنا على غري الصحابة ملا  

نظران يف حياته وجدان كل  على نية شخص بقرائن قليلة ختالف جممل حاله، فما ابلنا والكالم هنا عن صحايب إذا
 ما فيها خيالف ذلك.

 يسلم منها األنبياء من ملل الثقافة اليت ينتمي إليها الكاتب ساعدته على مثل هذا الظن؛ فإن ثقافة ولع
كان التشكيك يف   سوء الظن ال يستغرب منها مثل هذا يف حق من هو دوهنم، فكيف حبق املخالف، فكيف لو

 هذا املخالف هدفا يتحقق من خالله التشكيك يف تراث أبكمله.

وأما اعتماد شعر العرب القدمي فيقال فيه ما قيل يف األخذ القليل عن أهل الكتاب، من حيث إنه مصدر 

                                                      
 .89املرجع نفسه، ص 22
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 مشروع.

يه كذلك، ألن كتمان العلم فال داللة ف -لو صح-وأما امتناع ابن عباس عن تفسري بعض اآلايت فإنه 
فال يلزم من ذلك أن  مصلحة شرعيةليس مذموما دائما، بل قد يكون فيه مصلحة شرعية، ولو سلمنا بعدم وجود 

أسباب أخرى، كاخلوف  يكون كتمان العلم ملصلحة تعود إىل الرغبة يف إعالء الشخص ملكانته؛ فقد تكون هنا
 وحنو ذلك.

 املبحث الثاين: شبهات جولد تسيهر حول تفسريات ابن عباس والرد عليها .4
 هل الكتاباملطلب األول: مسألة أخذ ابن عباس عن أ 4.1

 خيص كالم جولد تسيهر حول هذه املسألة يف أمور:ميكن تل

ذكر جولد تسهري أخذ ابن عباس عن أهل الكتاب بعد أن قدم بكالم ذكر فيه النهي النبوي عن تفسري القرآن  .أ
 23ابلرأي، وحتذير السلف من االشتغال ابلتفسري املعتمد على األساطري.

على األساطري، روي عن ابن مسعود أنه أعلن ويف ذلك يقول: "وجتاه هذا النوع من التفسري املعتمد 
معارضته، إذ هو حيارب املفسرين الصادرين عن الرأي، والذين ال يريدون أن يتواضعوا فيجيبوا عن أشياء ال يدري 

 24أحد كنهها أبن يقولوا: هللا أعلم".

 25والصحابة.ملسو هيلع هللا ىلص مث حصر التفسري املعترب ابملأثور عن النيب 

متساهل يف السلف، خرج عن التمسك ابلتفسري ابملأثور، إىل البحث يف رواايت مث ذكر وجود وجود تيار 
  27ومثل لذلك ببعض رواايت مقاتل بن سليمان. 26أهل الكتاب، واالعتماد على اخليال،

ذ قد يفهم منها حتميل املسؤولية ومن األمثلة اليت ذكرها: رواية رواها مقاتل عن ابن عباس، يف عبارة مومهة؛ إ
 وقد يفهم منها أن ابن عباس شريك له يف ذلك. ملقاتل،

                                                      
 .08-79، 75-73املرجع نفسه، ص 23
 . 78املرجع نفسه، ص 24
 . 80املرجع نفسه، ص 25
 .75املرجع نفسه، ص 26
 .77املرجع نفسه، ص 27
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: "وإىل ابن عباس يرجع مقاتل أيضا يف تفسريه -بعد أمثلة من رواايت مقاتل-وهذه العبارة هي قول جولد تسيهر 
 28…".وأن هللا خلق املوت واحلياة جسمني، َّ من خن  حن جن ُّٱ من سورة امللك: ٢لآلية 

، حيث ملسو هيلع هللا ىلصإىل فعل النيب  -حبسب كالمه-املتساهلني استندوا يف مذهبهم أشار جولد تسيهر إىل أن فريق  .ب
أمجل يف القرآن بعض القصص آخذا ذلك من الكتب السابقة، ويف ذلك يقول: "ويف تفسري القرآن بدا هذا 
النزوع إىل القصص واألساطري يف دائرة خاصة. كان هناك ما ورد يف الكتب السابقة من خمتلف القصص، اليت 

نفسه، مبنتهى اإلجياز، وأحياان على وجه متداخل. وعن ذلك إذا أراد املؤمنون أن يتعرفوا ]ملسو هيلع هللا ىلص[ ا حممد أمجله
خربا قريبا. فال شك أنه أاثر فضوهلم وتطلعهم العلمي إىل حد أبعد من البيان الدقيق عن التشريعات الفقهية. 

 29…".وقد طابق الطلَب عرض غزير
لكتاب، ومحلها على سب إىل ابن عباس يف النهي عن األخذ عن أهل اذكر جولد تسيهر أن هناك أقواال تن .ج

نهم فال إشكال عند مأن مراده هبا األخذ عن أهل الكتاب حال كوهنم على دينهم، وأما األخذ عمن أسلم 
 ابن عباس يف ذلك.

: "كما جند: أهل الكتاب، على وجه العموم، أي رجاال من طوائف ورد 30ويف ذلك يقول جولد تسيهر
ومن احلق أن اعتناقهم لإلسالم قد مسا  31يف أقوال تنسب إىل ابن عباس نفسه، -عدا ذلك-التحذير من أخبارها 

 32.هبم على مظنة الكذب، ورفعهم إىل مرتبة مصادر العلم اليت ال تثري ارتيااب"

 سري.ه يف التفلأظهر أن أخذ ابن عباس عن أهل الكتاب كان كثريا، وأنه كان يعدهم موردا أساسيا  .د
ومن ذلك قوله: "وكثريا ما جند بني مصادر العلم املفضلة لدى ابن عباس: اليهوديني اللذين اعتنق اإلسالم:  .ه

  33.كعب األحبار، وعبد هللا بن سالم"

وقوله: "ومل يعد ابن عباس أولئك الكتابيني الذين دخلوا اإلسالم حججا فقط يف اإلسرائيليات وأخبار الكتاب 
  34.…"كثريا عنها من الفوائد  السابقة، اليت ذكر

                                                      
 .78املرجع نفسه، ص 28
 .75املرجع نفسه، ص 29
 يف احلاشية. العبارة فيها اضطراب وعدم وضوح، ولكن ما ذكرته يفهم بشكل ظاهر من سياقها ابإلضافة إىل تعليق املؤلف 30
 بن عباس يف التحذير من األخذ عن أهل الكتاب.يف احلاشية ذكر قولني ال 31
 .87-86صمذاهب التفسري اإلسالمي، جولد تسيهر،  32
 .86املرجع نفسه، ص 33
 .88-87املرجع نفسه، ص 34
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شاكلة الصواب إذ يتحدث عن مدرسة ابن عباس ذات املسحة   O. Lothوقوله: "ومل يعد أوتولوث 
  35.اليهودية"

 وقد حاول جولد تسهري الربهنة على إكثار ابن عباس من تلك القصص من خالل أمور:

 36.األزدي رجوع ابن عباس رضي هللا عنهما إىل أيب اجللد، غيالن بن فروة -أ
رجوعه إىل كعب األحبار وعبد هللا بن سالم يف بعض املسائل املعينة، واختصامه مع عمرو بن العاص إىل  -ب

 37.كعب األحبار يف ضبط بعض األلفاظ
أرجع جولد تسيهر سبب رجوع التيار املشار إليه إىل أهل الكتاب، إىل الظن أبهنم أصحاب "فهم أدق للمدارك  .و

مشريا إىل النظرة املبالغ فيها إىل خربة أهل الكتاب من قبل ذلك  38القرآن ويف أقوال الرسول"،الدينية الواردة يف 
التيار، فقال: "ويدل على ما تستطيع أن تبلغه مثل هذه االفرتاضات من طابع السذاجة ما روي مثال من 

ثنني قصدا إىل وأن اال…  حصول اختالف بني ابن عباس وعمرو بن العاص على قراءة كلمة )من لدين( 
 39.كعب األحبار لتسوية اخلالف"

 40.«حوليات اإلسالم»أحال للتفصيل يف معرفة مذهب ابن عباس على اجلزء األول من كتاب ليوين كيتاين:  .ز
 وذكر يف احلاشية كذلك إحالة على اجلزء األول من دائرة املعارف اإلسالمية.

 وميكن التعليق على كالم جولد تسيهر من خالل أمور:

ف ابن عباس رضي هللا عنهما حاول أن يصن -مه يف الفصلمنذ بداية كال-ميكن القول أبن املؤلف  ألمر األول:ا
 الذين حذروا من ذلك.يف قسم املكثرين من األخذ عن أهل الكتاب، يف مقابل قسم "اجلادين" من الصحابة، و 

 ب.ة عن أهل الكتاوسيأيت الكالم حول دعوى إكثار ابن عباس رضي هللا عنهما من الرواي

أما ما ادعاه حول وجود موقفني متباينني للصحابة من الرواية عن بين إسرائيل فغري مسلم؛ ألنه قائم على فكرة 
 41.يف رواية تلك الرواايت؛ وهذه الفكرة غري مسلمة -ومنهم ابن عباس-تساهل بعض الصحابة 

                                                      
 .87املرجع نفسه، ص 35
 .85املرجع نفسه، ص 36
 .89املرجع نفسه، ص 37
 .88املرجع نفسه، ص 38
 .88املرجع نفسه، ص 39
 .89املرجع نفسه، ص 40
 سيأيت احلديث عنها يف األمر السادس. 41
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بقة، وال يكتفى للوصول بعيد عن األحكام املسمث إن هذه الدعوى دعوى عريضة، حتتاج إىل استقراء وفهم 
 إليها ببعض الروايت اليت أوردها املؤلف يف أسطر معدودة.

على كون التفسري املقبول لديهم  بىن املؤلف ذم السلف للرواية عن بين إسرائيل ذما مطلقا، بىن ذلك األمر الثاين:
 والصحابة.ملسو هيلع هللا ىلص هو التفسري ابملأثور عن النيب 

صحيحة؛ فقد دلت أدلة القرآن والسنة وفعل الصحابة على وجود مصادر أخرى معتربة  وهذه فكرة غري
يف فهم النص القرآين، كاإلمجاع، واللغة العربية، وأسباب النزول، والتأمل واالستنباط املنضبط.. والتفصيل يف هذا 

 42.ليس حمل البحث

طلقا، مؤسسا ذلك على مهنا مسألة مذمومة : أظهر الباحث مسألة األخذ عن بين إسرائيل على أاألمر الثالث
 النقطة السابقة. حصر التفسري املعترب عند السلف ابلتفسري املأثور؛ وقد تقدمت اإلشارة إىل هذا يف

فني ابلنسبة للرواايت ومن ابب بيان املسألة بشكل أكثر وضوحا، فإن للعلماء والباحثني املسلمني موق
 س رضي هللا عنهما أو للصحابة عموما:اإلسرائيلية املنسوبة إىل ابن عبا

 ا هو مردود.مما هو مقبول، ومنها  تاملوقف األول: قبول هذه الرواايت بضوابط، فمن هذه الروااي

وهذا املوقف مبين على أن رواية اإلسرائيليات ليست مذمومة من حيث األصل، وإمنا يذم من ذلك ما 
  43.متنهكان خمالفا لشريعة اإلسالم، أو فيه نكارة يف 

وهذا املوقف هو موقف األكثر من العلماء، وهو املعمول به عند كثري من املفسرين، من الناحية النظرية على أقل 
 44.تقدير

 املوقف الثاين: إنكار صحة هذه الرواايت عن الصحابة، وعن ابن عباس بشكل خاص. 

                                                      
ن كتاب: صناعة التفكري يف مطبوع ضم ،صناعة الدليل يف علم التفسريم، 2019ه/1440وممن مجعها بشكل منظم: الزهراين، انيف بن سعيد،  42

م، 2016الوهيب، فهد بن مبارك، . ويف مناقشة كالم جولد تسيهر يف ذلك تفصيال ينظر: 89-43، ص1علم التفسري، تكوين للدراسات واألحباث، ط
كم منشور يف جملة جامعة طيبة لآلداب حمحبث التفسري ابلرأي مفهومه والشبهات املثارة حوله دراسة على كتاب مذاهب التفسري اإلسالمي جلولد تسيهر، 

 .41-55،29-3، ص9، ع5والعلوم اإلنسانية، م
 .35-49مكتبة وهبة، ص :القاهرة ،ثاإلسرائيليات يف التفسري واحلدي الذهيب، حممد حسني، 43
ة؛ ألن هذا التساهل له ما يسوغه عندهم،  فال يشكل على هذا وقوع التساهل عند بعض املفسرين من الناحية العملية، برواية ما فيه خمالفة أو نكار  44

ر منها.. وغاية ما يقال: إهنم أخطأوا يف الناحية أو للتحذي كالظن أبنه ال خمالفة يف تلك الرواايت املعينة، أو ال نكارة، أو أبهنم يذكروهنا جملرد اجلمع،
 العملية، فال يشكل هذا على األصل النظري.
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 ا على ذم رواية اإلسرائيليات مطلقا.وليس ابلضرورة أن يكون هذا املوقف مبني 45وهو موقف لبعض املعاصرين،

توظيف القولني يف الرد على  وليس املراد هنا مناقشة هذين القولني، ألن ذلك خارج عن نطاق البحث، ولكن املراد
 ما قرره املؤلف.

 لرواايت من حيث األصل.فبالنسبة للموقف الثاين فواضح أنه ال إشكال بناء عليه؛ ألنه ينكر صحة تلك ا

 وقف األول فإنه ال إشكال عليه كذلك، وبيان هذا من خالل أمور:وأما امل

رخص ابلرواية عن بين إسرائيل، مع عدم التصديق أو التكذيب، وذلك ملسو هيلع هللا ىلص أن هذا املوقف مبين على أن النيب  -١
 47.«ال تصدقوا أهل الكتاب وال تكذبوهم»وقوله:  46،«وحدثوا عن بين إسرائيل وال حرج»بقوله: 

ايتها ال يلزم منه التصديق مبا فيها، بل قد تروى من ابب نبين على النقطة السابقة أن جمرد رو من أهم ما ي -٢
 االستئناس.

كما أنه ال يلزم من رواية القصة ذات التفاصيل الكثرية االستئناس بكل ما فيها، بل قد يقصد من ذكرها 
 48.املعىن العام الذي فيها

م يف األصول اإلسرائيليات تضمن عدم وقوع احملاذير، كاشرتاط عدم خمالفة دين اإلسالية أهنم وضعوا ضوابط لروا -٣
 أو الفروع، واشرتاط عدم النكارة.

رواايت اليت ينبين عليه كما أن غالبها يكون يف بيان التفاصيل اليت تتعلق ابلقصص القرآين، فليست ابل
 حكم شرعي.

املروايت، فهي ال تعدو أن تكون من قبيل التفسري ابلرأي، كما أهنا خاضعة أن اجملال مفتوح عندهم لنقد تلك  -٤
 49.ألدوات علم احلديث عند احلاجة إىل ذلك

قصص السابقني يف القرآن  حاول املؤلف أن يرجع أصل التساهل يف رواية اإلسرائيليات إىل ذكر األمر الرابع:
 الكرمي، وميكن اجلواب عن هذه الدعوى من خالل أمرين:

                                                      
، 1مان: دار النفائس، ط،  ع١ط ،التفسري واملفسرون أساسياته واجتاهاته ومناهجه يف العصر احلديث م،2016ه/1437عباس، فضل حسن،  45
 .233ص

 .80، ص3(، ص3461كتاب أحاديث األنبياء، ابب ما ذكر عن بين إسرائيل، رقم )  ،اجلامع املسند البخاري، 46
.462، ص3(، ج4485) [، رقم136]البقرة:  َّ مي خي  حي جي يه ىه ُّٱكتاب التفسري، ابب   ،اجلامع املسندالبخاري،  47
 .193الرايض: دار احملدث، ص ،مقاالت يف علوم القرآن وأصول التفسري ه،1425الطيار، مساعد بن سليمان،  48
 .194، صمقاالت يف علوم القرآن وأصول التفسري الطيار، 49
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ها يف القرآن غري خلص قصص السابقني من الكتب السابقة، وذكر ملسو هيلع هللا ىلص ما أشار إليه املؤلف من كون النيب  (1
 مقبول؛ ألن:

؛ ورد هذا احملور ملسو هيلع هللا ىلص، وعلى أن القرآن جهد بشري قام به النيب ملسو هيلع هللا ىلصكالم املؤلف قائم على إنكار صحة نبوة النيب   -أ
 50.وهذا يطلب من مظانه، ملسو هيلع هللا ىلصمن كالمه يكون من خالل ذكر أدلة صحة نبوة النيب 

ن الكتب م وجود التشابه يف بعض األمور بني القرآن وغريه، وبني أن يكون القرآن مستفيدا ال تالزم بني -ب
ني من اآلخر، ومن هذه السابقة؛ ففي عادة الناس قد حيصل التشابه ألسباب متعددة، غري استفادة أحد الطرف

تلقى الوحي عن هللا ملسو هيلع هللا ىلص يب مصدر واحد؛ وهذا هو املتعني هنا، فإن الناالحتماالت: أن يكون الطرفان آخذين من 
ن يوجد شيء من التشابه، الحتمال أتعاىل، كما تلقاه إخوانه األنبياء عليهم الصالة والسالم، وابلتايل فمن الطبيعي 

 بقاء شيء من الصواب يف األداين احملرفة بعد حتريفها.

؛ من جهة إتيانه مبا أتى به الرسل الذين صدقهم الناس من ملسو هيلع هللا ىلصبل إن هذا يعد دليال على صدق النيب 
  51.قبل، وقد أشار القرآن إىل هذا من خالل وصف القرآن أبنه مصدق ملا بني يديه

ن أن املتساهلني يف تلك موإذا تبني بطالن األصل الذي قام عليه كالم املؤلف تبني بطالن ما أشار إليه 
 ملسو هيلع هللا ىلص.الرواايت إمنا هم مقتدون ابلنيب 

 -من حيث األصل-جوع إليها إذا تبينت طبيعة العالقة بني القرآن وبني الكتب السابقة فإنه ال إشكال يف الر  (2
كأي مصدر من   ملعرفة بعض التفاصيل يف القصص القرآين، الحتمال اشتماهلا على بعض الصواب، فهي

صديقها، والتقيد برواية من عدم تمصادر املعلومات، ولكن ملا كانت تشتمل على كثري من الباطل، كان ال بد 
 ما ال نكارة فيه، وما ال خيالف الشريعة فقط.

محله لنهي ابن عباس عن األخذ عن أهل الكتاب أبنه خاص مبن كان على غري اإلسالم أتويل  األمر اخلامس:
ن األخذ عن كوجه من أوجه التوفيق بني ما رواه البخاري عن ابن عباس يف النهي ع 52حمتمل ذكره بعض العلماء

بين إسرائيل، وبني وجود رواايت عنه يف ذلك، ولكن العلماء الذين ذكروا هذا التأويل مل يقولوا إن ابن عباس رضي 
 هللا عنهما كان متساهال يف هذه الرواايت، واملؤلف إمنا وظف هذا التأويل يف سبيل إثبات تساهل ابن عباس.

                                                      
 .لسامي عامري« براهني النبوة»حملمد عبد هللا دراز، و« النبأ العظيم»للبيهقي، و« دالئل النبوة»ككتاب   50
، 7، ج3حياء الرتاث العريب، ط، بريوت: دار إالغيب مفاتيح ه،1420. والرازي، حممد بن عمر بن احلسن، 180، ص5ج ،جامع البيانالطربي،  51
 .131-130ص
 .62ص ،اإلسرائيليات يف التفسري واحلديثالذهيب،  52
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لى كونه كان متساهال يف عباس الرواية عن أهل الكتاب، وال وهذا التأويل ال داللة فيه على إكثار ابن ع
ل خالف بني علماء ذلك، بل غاية ما يدل عليه أن ابن عباس كان يروي عن أهل الكتاب، وهذه املسألة حم

 املسلمني، ولو صحت فإهنا ليست حمل ذم كما تقدم.

 عنهما من خالل هذا عباس رضي هللاولذلك فإن حماولة إلصاق صورة املتساهل يف رواية اخلرافات البن 
 التأويل، هي دعوى ال دليل عليها، سوى اخليال الواسع ملدعيها.

علومات املوجودة لدى ومع ذلك فيمكن أن يقال يف نقد هذا الوجه من التوفيق: إن الرتكيز هنا على امل
مسلم فاحملتوى واحد،  و غريأهل الكتاب، ال على داينة من يرويها، فسواء كان راوي تلك املعلومات مسلما أ
 ه جمرد انقل.والشروط اليت تقيد األخذ عن أهل الكتاب ال ينظر فيها إىل كون الراوي مسلما، ألن

ية اإلسرائيليات أبمرين: حاول املؤلف أن يستدل على إكثار ابن عباس رضي هللا عنهما من روااألمر السادس: 
 سالم وكعب األحبار يف بعض املسائل.أخذه عن أيب اجللد، ورجوعه إىل عبد هللا بن 

 وميكن أن جياب عن ذلك من خالل أمور:

اال يف الرجوع إىل أهل الكتاب والرواية عنهم ال يرون إشك -قدمون منهمال سيما املت-ور العلماء تقدم أن مجه -١
رواايت روايته للو يف رجوع ابن عباس  -من حيث األصل-ضمن ضوابط وشروط، وبناء على ذلك فال إشكال 

 اإلسرائيلية.

 وأما من ذهب إىل ذم الرواية عن بين إسرائيل فإنه يضعف هذه الرواايت.

اجلزم إبكثار ابن عباس الرواية عن بين إسرائيل ال يكون ابلطريقة اليت اتبعها املؤلف، حيث استند إىل بعض  -٢
لصحيحة يف ذلك هي استقراء رواايت الرواايت اليت فيها أن ابن عباس رجع إىل بعض أهل الكتاب؛ بل الطريقة ا

ابن عباس يف اإلسرائيليات، مث عرضها على علم احلديث ملعرفة صحيحها من ضعيفها، وعلى ضوء ذلك ميكن 
 53الوصول إىل نتيجة موضوعية.

ومن املهم هنا البحث عن ماهية الكثرة اليت ادعاها املؤلف؛ فإن أراد أهنا كثرية ابلنسبة لباقي الصحابة 
 ولكنها ليست كثرية يف ذاهتا مقارنة مع مروايت التفسري عموما. 54حيح،فهذا ص

                                                      
 وهذا حيتاج دراسة مستقلة. 53
ات بني املتقدمني واملتأخرين، م، اإلسرائيلي2015ه/1436لنخبة من الباحثني، شايف بن سلطان العجمي،  ،ينظر: مراجعات يف اإلسرائيليات 54

 .102-94، ص1الرايض: مركز تفسري للدراسات القرآنية، ط
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وهذا العدد يشمل  55( رواية،٣٥٢وقد ذكر بعض الباحثني أن الرواايت عن ابن عباس يف التفسري قاربت )
ها الطرق اليت جاءت هبا متون الرواايت، مبعىن أن املتون قد تكون أقل من ذلك بكثري، فكيف إذا مت متييز صحيح

 من ضعيفها.

ومما يؤكد ذلك أن جمموع اآلاثر اليت ذكرها الطربي يف تفسريه عن ابن عباس عن بين إسرائيل بلغت ستة 
  57كما أن جمموع اآلاثر الواردة عن الصحابة يف ذلك مل يبلغ األربعمائة.  56،-حبسب بعض الباحثني-عشر رواية 

؛ واألقرب أن هذا مل يصح، وعلى 59بن فروة 58اجللد جيالنذكر املؤلف أن ابن عباس كثريا ما كان يرجع أيب  -٣
، وهذا ال يلزم منه وجود الكثرة كما 60فرض صحته فال داللة فيه على مراد املؤلف، ألهنا رواايت يف مواضع حمددة

 ذكر املؤلف.

  61.وقد تكلم الشيخ أمحد شاكر على بعض هذه األسانيد يف حتقيقه لتفسري الطربي

منه التصديق يف كل  ك الرجوع فإنه ال إشكال فيه من حيث األصل، ألن السؤال ال يلزممث يقال: لو صح ذل
 شيء.

 .ومثل هذا يقال فيما ذكره حول رجوع ابن عباس إىل عبد هللا بن سالم، وكعب األحبار

عض مبا يف ذلك ب-ر املتساهل أرجع جولد تسيهر كثرة الرواايت عن بين إسرائيل إىل ظن ذلك التيااألمر السابع: 
يقف موقف  اب ميتلكون من العلم ما ال ميتلكه غريهم، يف إشارة إىل أن ذلك التيار كانأن أهل الكت -الصحابة

 التلميذ املتعلم من أهل الكتاب. 
                                                      

 .147، ص1دار الوطن للنشر، ج ،تفسري التابعني عرض ودراسة مقارنةاخلضريي، حممد بن عبد هللا،د.ت.،  55
، مصر: وزارة اللغة واملصادر العربية اإلسرائيليات يف تفسري الطربي دراسة يفم، 2001ه/ 1422ائية للباحثة ربيع: آمال حممد، جاء ذلك يف إحص 56

 .411األوقاف، ص
 .107ملتأخرين، صلنخبة من الباحثني، شايف بن سلطان العجمي، اإلسرائيليات بني املتقدمني وا ،مراجعات يف اإلسرائيليات 57
 يف الكتاب املطبوع: غيالن. والصواب: جيالن. 58
إلمام أمحد. ينظر: ابن أيب حامت: عبد اهو أبو اجللد جيالن بن فروة، اجلوين، األسدي، من كبار التابعني، كان معتنيا بكتب أهل الكتاب، وثقه  59

دكن، بريوت: ودار إحياء الرتاث العريب، حيدر آابد ال-ة، جملس دائرة املعارف العثمانياجلرح والتعديلم، 1952ه/1271الرمحن بن حممد الرازي، 
 .222، ص7ادر،  جصحتقيق: إحسان عباس، بريوت: دار  ،الطبقات الكربىم، 1968. وابن سعد: حممد بن سعد البغدادي، 547، ص2،ج1ط
ن عباس أليب اجللد؛ رواية يسأله فيها ا سؤال ابمن خالل البحث اإللكرتوين يف تفسريي: ابن أيب حامت، والطربي، تبني وجود مخس رواايت سأل فيه 60

نها آدم والشجرة اليت اتب عندها. ومل عن الرعد، وأخرى عن الربق، وأخرى عن الصواعق، ورواية سأله فيها عن السماء، وأخرى عن الشجرة اليت أكل م
 يتحقق الباحث من صحتها.

، 413-340، ص1الة، جحتقيق: أمحد شاكر، مؤسسة الرس ،ويل آي القرآنجامع البيان عن أتم، 2000ه/1420الطربي، حممد بن جرير،  61
 .387، ص16. ج518
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 إسرائيل، وقد تقدم اهل عند بعض الصحابة يف الرواية عن بينوهذا التحليل قائم على افرتاض وجود تس
 إبطال ذلك.

على املبالغة أحياان،  ومثل هذا التحليل الذي ذكره جولد تسيهر ال يقوم على دليل، بل هو حتليل يقوم
 أهنا ال يعين تسلسل منطقي ن جمرد سرد قصة ذاتوعلى اخليال أحياان أخرى؛ ولكن هذا ليس دليال يف احلقيقة، أل

 موجودة على أرض الواقع.

 املطلب الثاين: التشكيك فيصحة كل ما يروى عن عباس يف التفسري 4.2
من خالل أمرين رئيسني: األول: التشكيك  62صحة كل ما روي عن ابن عباس يف التفسريجولد تسيهر يف شكك 

 هبا من حيث الرواية. والثاين: ادعاء وجود التناقض بينها.
 الشبهات اليت أاثرها فيما أييت:وميكن عرض أبرز 

 63.أن أهل اخلربة يف التفسري يعلمون أن كل ما يروى عن ابن عباس أو أكثره ال يصح عنه -أ

وأشار إىل شهرة الصحيفة اليت رواها علي بن أيب طلحة عن ابن عباس يف التفسري، واعتماد أمحد والبخاري والطربي 
لي بن أيب طلحة مل يسمع من ابن عباس مباشرة، وعقب على ذلك هلا، مع أن نقاد احلديث يطعنون فيها، ألن ع

 64.أبن هذا موقف النقاد من أوثق ما ينسب إىل ابن عباس

أن النقاد اإلسالميني يعلمون أن هناك من تعمد الكذب على ابن عباس هبدف تسويق تفسري معني، ويف  -ب
اض أن هناك من حاول وضع حمصول متأخر مما يدل على أن النقد اإلسالمي أيضا مل ينكر افرت "… ذلك يقول: 

  65.يف قالب سليم، مزودا ذلك حبجية خربة ابن عباس، اليت ال ينازع فيها أحد"

ومثل لذلك أيضا ابستعمال اسم ابن عباس لالنتصار املذهيب، كما فعل ابن املطهر احللي حيث أكثر من ذكر 
سهل التسرتي إبسناده وجوه التفسري الصوفية إىل ابن الرواايت عن ابن عباس يف فضائل أهل البيت، وكما فعل 

 66.عباس

                                                      
 جولد تسيهر،…". تضح مدى احلجية اليت ميكن االعرتاف هبا يف إسناد رأي إىل ابن عباسي: "ومما ذكر -هاتبعد ذلك الشب-ويف ذلك يقول  62

 .102ص، مذاهب التفسري اإلسالمي
 .94ص، سري اإلسالميمذاهب التفجولد تسيهر،  63
 .98، صمذاهب التفسري اإلسالميجولد تسيهر،  64
 .94ص، املرجع نفسه 65
 .98-97ص، املرجع نفسه 66
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شكك يف الرواة املشهورين عن ابن عباس، كمجاهد وعكرمة، معرضا مبا روي عن جماهد من أنه عرض  -ج
املصحف على ابن عباس ثالث مرات، وما روي يف تقييد ابن عباس لعكرمة وتعليمه إايه، مع إشارته لالهتامات 

 67.رمة يف الكذب على ابن عباساليت اهتم هبا عك
ذكر أن مما يساعد على اختاذ موقف من رواايت ابن عباس غري قضية اإلسناد: وجود التناقض بني الرواايت  -د

ومثل لذلك مبا جاء عن عباس يف تفسري الذبيح، حيث جاءت رواايت أبنه إسحق، وأخرى أبنه  68عنه،
 69.إمساعيل

 70.ثور، ذاكرا أن التناقض مسة موجودة يف التفسري ابملأثوروقد عمم املؤلف هذا على التفسري ابملأ

 وميكن التعقيب على ما ذكره من خالل أمور:

بن عباس يف التفسري، مستخدما حاول املؤلف أن ينسب إىل نقاد احلديث أهنم هلم موقفا من رواايت ا األمر األول:
ال يعين أهنم رودوا كل  لتفسريي عن ابن عباس يف ارو  يف ذلك تعميما يف غري حمله؛ فكون احملدثني نقدوا قسما مما

 ما روي عنه.

 71.وقد حبث العلماء األسانيد اليت جاءت عن ابن عباس يف التفسري، وبينوا الطرق الصحيحة املعتمدة يف ذلك

إىل أن طريقة التعامل مع رواايت التفسري املنسوبة إىل الصحابة ليست كطريقة التعامل مع  همع التنبي
، بل إن أكثر العلماء ال يشددون يف أسانيدها ما دامت يف إطار التفسري الذي ال ملسو هيلع هللا ىلصالرواايت املنسوبة إىل النيب 

وبناء  72،إشكال يف الغالب يؤسس حكما، وال حيمل شذوذا، بل يلجؤون إىل إعمال قواعد احلديث عند وجود
عليه فال معىن حلمل سيف قواعد احلديث يف وجه ما يروى عن ابن عباس يف التفسري، إذا كانت الغاية هي 

 التشكيك يف كل ما يروى عنه، أو عن الصحابة عموما. 

                                                      
 .  95-94ص، املرجع نفسه 67
 .98ص، املرجع نفسه 68
 .101ص، املرجع نفسه 69
 .102ص، املرجع نفسه 70
-2331، ص6لك فهد لطباعة املصحف، جحتقيق: مركز الدراسات القرآنية، جممع امل ،اإلتقان يف علوم القرآن السيوطي، عبد الرمحن ابن أيب بكر، 71

 .61-59، ص1، ج8القاهرة: مكتبة وهبة، ط ،التفسري واملفسرونم، 2003ه/1424. والذهيب، حممد حسني، 2338
 .308-300، صمقاالت يف التفسريينظر يف التفصيل يف هذه املسألة: الطيار،  72
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بول؛ ألن علي غري مق 73،ما أشار إليه من طعن بعض النقاد فيما يرويه علي بن أيب طلحة عن عباساألمر الثاين: 
بن أيب طلحة إمنا يروي عن الثقات من تالميذ ابن عباس، كمجاهد، وما دامت الواسطة معروفا ثقة فعدم ذكره ال 

  74.يضر اإلسناد

ل شبهة؛ ألن علم ما ذكره حول نسبة رواايت البن عباس هبدف االنتصار للمذهب، ليس حم األمر الثالث:
 .احلديث يتكفل ببيان الصحيح من الضعيف

هبدف ملسو هيلع هللا ىلص لى النيب ؛ فإن الوضاعني وضعوا أحاديث عملسو هيلع هللا ىلصوما ذكره وارد على األحاديث املرفوعة للنيب 
 لصحيح من غريه.ترويج آرائهم، ومل يكن هذا مسوغا لرد األحاديث املرفوعة كلها؛ إلمكانية متييز ا

جماهد بن جرب وعكرمة؛  حاول املؤلف أن يشكك يف بعض الرواة املشهورين عن ابن عباس، ومها األمر الرابع:
ن خالل اإلشارة إىل نقد وذلك من خالل التعريض ابلسخرية من بعض الرواايت اليت تبني مكانتهم يف العلم، وم

 بعض العلماء لبعض الرواة.

 واجلواب على كالمه من خالل أمور:

طعن ، ليس فيها م-ؤلف مبالغةاليت يراها املو -ية من بعض الرواايت اليت تبني مكانة هؤالء الرواة طريقة السخر  -١
في تلك املكانة العالية، وهذا نيف الرواة من حيث احلقيقة؛ فلو سلمنا له إبنكار هذه القصص، فغاية ما يستفاد هو 

 ال ينايف وجود احلد األدىن من التوثيق.

وإن كانوا - لتشكيك فيمن ذكر من الرواة عن ابن عباس، فهذا ال يعين عدم وجود غريهم؛ فهملو سلمنا اب -٢
لطعن يف كل  وجود غريهم، ويلزم املؤلف ليقيم دعواه أن يبني األسباب املوضوعية   لفهذا ال يعين -من أشهر الرواة

 من روى عن ابن عباس.

عند النظر بشكل تفصيلي يف تلميذي ابن عباس اللذين ذكرمها، ومها جماهد وعكرمة، فإن توثيق جماهد ظاهر  -٣
 75.تعديللدى علماء اجلرح وال

                                                      
، 1ر إدريس، الرايض: مكتبة الرشد، جحتقيق: حممد سعيد بن عم ،اإلرشاد يف معرفة علماء احلديث بن عبد هللا بن أمحد، د.ت،اخلليلي، اخلليل  73
 .2331، ص6، جاإلتقان . والسيوطي،394-393ص
الناسخ واملنسوخ يف  م، 1991ه/4121. والنحاس، أمحد بن حممد بن إمساعيل، 140ص ،املراسيلابن أيب حامت، عبد الرمحن بن أيب حامت الرازي،  74

، حممد بن أمحد . والذهيب462-461، ص2،ج1حتقيق: سليمان الالحم، بريوت: مؤسسة الرسالة، ط ،كتاب هللا عز وجل واختالف العلماء يف ذلك
ن حجر، أمحد بن علي، . واب134، ص3جاوي، بريوت: دار املعرفة، جحتقيق: حممد علي الب ،ميزان االعتدال يف نقد الرجالبن عثمان، 

 .207-206، ص1حتقيق: عبد احلكيم األنيس، جالعجاب يف بيان األسباب، م، 1997ه/1418
 .439-438، ص3ج ،ميزان االعتدال الذهيب: 75
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وليس املراد هنا مناقشة األقوال يف عكرمة، بل املراد بيان أن االختالف فيه، وأن  76،وأما عكرمة فمختلف فيه
 وجود رواة غري ثقاة عن ابن عباس.. ال يعين التشكيك يف كل الرواة عنه.

شكيك رواايته كلها؛ وهذه جعل املؤلف وجود تناقض يف بعض الرواايت عن ابن عباس سببا يف الت األمر اخلامس:
عين أن الرواايت كلها  طريقة غري صحيحة؛ ألهنا تقوم على تعميم غري صحيح، فوجود رواايت فيها تناقض ال ي

 كذلك. والطريقة املوضوعية هنا تقوم على خطوات التوفيق واجلمع بني الرواايت؛

ت ابلشكل الصحيح، فقد يكون التعارض غري حقيقي، فيكون التعارض انجتا عن عدم فهم الشخص للروااي -
 فإذا فهمها زال التعارض الذي عنده.

الرتجيح، إما بتقدمي األقوى،  وقد يوجد التعارض ابلفعل، حبيث ال ميكن اجلمع بني الروايتني، فهنا يلجأ إىل -
 وأرابب العلم. ذلك من أدوات الرتجيح املتداولة بني أهل الفهمأو بتقدمي ما حتفه القرائن، وحنو 

 اخلامتة .5
 :ميكن إمجال أهم النتائج اليت وصل إليها البحث يف أمور

ي ونقده، وأخرج يف جولد تسيهر هو مستشرق جمري يهودي، اعتىن عناية كبرية بدراسة الرتاث اإلسالم -1
حث يف اتريخ التفسري اإلسالمي"، الذي خصصه للبذلك دراسات عدة، ويف مقدمتها كتاب "مذاهب 

 .التفسري لدى املسلمني
نيته، حيث جعل  حاول جولد تسيهر التشكيك يف رواايت ابن عباس يف التفسري من خالل التشكيك يف -2

لى االحتفاظ مبكانته  عاعتماد ابن عباس اللغة العربية واإلسرائيليات داخاًل يف سياق حرص ابن عباس 
 .، يعلم ما جيهله الناسكأب للتفسري

 .إلسرائيليات واخلرافاتاادعى جولد تسيهر وجود تيارين متناقضني يف الصحابة يف املوقف من اإلكثار من  -3
 أبدلة صحيحة على ذلك.  وميثل ابن عباس من وجهة نظره تيار املكثرين من رواية اإلسرائيليات؛ ومل أيت

: األول: سنيمن خالل أمرين رئي اس يف التفسريشكك جولد تسيهر يف صحة كل ما روي عن ابن عب -4
 ألنه مل يفرق بني الرواايت وما ذلك إال .ادعاء وجود التناقض بينها: والثاين. التشكيك هبا من حيث الرواية

 .الصحيحة والضعيفة، ومل يعول على طرق اجلمع بني الرواايت

                                                      
 .84-81، ص1، جالتفسري واملفسرونينظر يف عرض األقوال والرتجيح يف املسألة: الذهيب،  76
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فسري سببا يف رد رواايته كلها؛ وهذا جعل املؤلف استغالل بعض الناس اسم ابن عباس لوضع رواايت الت -5
 .غري صحيح؛ ألن وجود من يكذب على ابن عباس ال يعين ضعف كل ما يروى عنه يف ذلك

 :من معامل طريقة جولد تسيهر يف نقد رواايت ابن عباس يف التفسري -6

 .االعتماد على إظهار رأي املخالف بصورة ضعيفة، مث التوسع يف الرد عليه -

 .أمور ال تالزم بينهاافرتاض تالزم بني  -

 .تعميم األمور بدون دليل على التعميم -

 .توجيه أوجه النقد إىل الرواايت جبملتها بدون متييز صحيحها من ضعيفها -

 .االستدالل أبمور هي حمل نزاع أصال، وغري مسلمة عند خصمه -

 .استعمال سوء الظن من غري دليل يسوغ ذلك -

 .رجاع تراث املسلمني إىل أهل الكتابالسري على طريقة املستشرقني يف حماولة إ -

 إطالق بعض الدعاوى بدون دليل -

 .إطالق الدعاوى بناء على جزئيات معينة، أو بناء على حتليل شخصي ال يقوم على مستند -

 .استعمال العبارات املومهة -

 .اعتماده على أسلوب السرد القصصي املنطقي إلثبات الدعوى -
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