

رب العاملني ،وأشهدُ أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له ،وأشهدُ ّ
أن حممد ًا
احلمد هلل ِّ

عبده ورسوله صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم تسلي ًم كثري ًا.
أما بعد:
فقال أبو الفضل( :وأما حديث ابن عباس  -ريض اهلل عنه  -أخرجه ابن جرير  .قال ثنا
املثنى ثنا عبد اهلل بن صالح ثنا معاوية بن صالح عن عيل بن ( )طلحة عن ابن عباس .
قلت :
ُ
املثنى ال توجد له ترمجة.
عبد اهلل بن صالح كاتب الليث ضعيف.
عيل بن ( )طلحة مل يسمع من ابن عباس).
وهذه وقفات عىل هذا املقطع من كالمه:
 /1قوله( :املثنى ال توجد له ترمجة).
هو كم قال أبو الفضل.
ِ ( )
ابن جرير _رمحه اهلل_.
واملثنى هو ابن إبراهيم اآل ُميل الطربي ،أكثر الرواية عنه اإلمام ُ

 /2لكن قد تابعه مخسة ثقات فيهم إمامان مشهوران:
املتابعة األوىل :هي ما رواه اإلمام احلافظ أبو حممد عبد الرمحن بن أيب حاتم الرازي
_رمحهم اهلل_ يف "التفسري" ( 989 /3رقم  3335الطيب) قال :حدثنا أيب ،ثنا أبو صالح،
حدثني معاوية بن صالح ،عن عيل بن أيب طلحة ،عن ابن عباس قوله :ﮋﯼ ﯽ ﯾﮊ،

 -1كذا بإسقاط أداة الكنية ،والصواب :عيل بن أيب طلحة.
 -2يف"معجم األدباء" ( 2556/6عباس) األُب ِّيل.
وقد صحح له اإلمام احلافظ ابن كثري _رمحه اهلل_ يف "التفسري" ( 232/1السالمة).
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يعني :أهل الفقه والدين ،وأهل طاعة اهلل الذين ُيعلمون الناس معاين دينهم ،ويأمرهنم
باملعروف وينهوهم عن املنكر ،فأوجب اهلل سبحانه طاعتهم عىل العباد.
فهذه متابعة من اإلمام احلافظ الناقد أيب حاتم الرازي حممد بن إدريس _رمحه اهلل_.
املتابعة الثانية :هي ما رواه احلافظ أبو عبداهلل احلاكم _رمحه اهلل_ يف "املستدرك"
( 289/1امليمن) قال :أخربين أمحد بن حممد بن سلمة العنزي ،ثنا عثامن بن سعيد الدارمي ،ثنا
عبد اهلل بن صالح ،عن معاوية بن صالح ،عن عيل بن أيب طلحة ،عن ابن عباس ،يف قوله تعاىل:
ﮋﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﮊ ،يعني :أهل الفقه والدين ،وأهل طاعة اهلل الذين يعلمون
الناس معاين دينهم ،ويأمروهنم باملعروف وينهوهنم عن املنكر ،فأوجب اهلل طاعتهم.
املتابعة الثالثة والرابعة واخلامسة :ما رواه احلافظ الطحاوي _رمحه اهلل_ يف "رشح
مشكل اآلثار" ( )186-183/5قال :حدثنا حممد

( )

بن احلجاج احلرضمي ،وحممد

( )

بن

خزيمة البرصي ،وعيل( ) بن عبد الرمحن الكويف قالوا :حدثنا عبد اهلل بن صالح قال :حدثني
معاوية بن صالح عن عيل بن أيب طلحة عن ابن عباس :ﮋﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﮊ

قال :أويل األمر :أهل طاعة اهلل عز وجل الذين ُيعلمون الناس معاين دينهم ،ويأمروهنم
باملعروف وينهوهنم عن املنكر ،فأوجب اهلل طاعتهم عىل العباد.
 /3قوله( :عبد اهلل بن صالح كاتب الليث ضعيف).

 -3صدوق ثقة" ،اجلرح والتعديل" ( 233/2رقم  )1285للحافظ ابن أيب حاتم _رمحه اهلل_ ،و"غنية امللتمس يف إيضاح امللتبس"
(ص 353رقم  )526للحافظ اخلطيب البغدادي _رمحه اهلل_.
 -5ثقة" ،الثقات" ( )133/9للحافظ ابن حبان _رمحه اهلل_ ،و"ميزان االعتدال" ( 108/5الرسالة) ،وليس هو اإلمام ابن خزيمة.
 -3صدوق" ،اجلرح والتعديل" ( 193/6رقم  ،)1021و"هتذيب الكمل" ( )31/21للحافظ املزي _رمحه اهلل_.
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جلهني ،أبو صالح
يف "تقريب التهذيب"( :عبداهلل بن صالح بن حممد بن مسلم ا ُ
املرصي ،كاتب الليث ،صدوق كثري الغلط ،ثبت يف كتابه وكانت فيه غفلة ،من العارشة مات
سنة اثنتني وعرشين وله مخس وثمنون سنة).
 /5قوله( :عيل بن طلحة مل يسمع من ابن عباس).
يف "تقريب التهذيب"( :عيل بن أيب طلحة سامل ،موىل بني العباس ،سكن محص ،أرسل
عن ابن عباس ومل يره ،من السادسة ،صدوق قد خيطيء ،مات سنة ثالث وأربعني).
أقول :و ُيعرف بـ(الوال ِبي) ،وهو مل يسمع من ابن عباس بإمجاع احلفاظ كم نقله احلافظ
اخللييل _رحم اهلل_.
/3لكن رواية عيل بن أيب طلحة عن ابن عباس ريض اهلل عنهم يف التفسري خاصة حممولة
عىل االتصال ،كم ذكر ذلك املحققون من العلمء:
أ/قال احلافظ أبو جعفر الطحاوي _رمحه اهلل_ يف "رشح مشكل اآلثار" (: )282/6
(احتملنا حديث عيل بن أيب طلحة ،عن ابن عباس ريض اهلل عنهم وإن كان مل يلقه ؛ ألنه عند
أهل العلم باألسانيد إنام أخذ الكتاب الذي فيه هذه األحاديث عن جماهد وعن عكرمة).
وقال _رمحه اهلل_ (( : )389/12محلنا عىل قبول رواية عيل بن أيب طلحة ،عن ابن
عباس ،وإن كان مل يلقه؛ ألهنا يف احلقيقة عنه عن جماهد وعكرمة ،عن ابن عباس.
ولقد حدثني عيل بن احلسني القايض قال :سمعت احلسني بن عبد الرمحن بن فهم

( )

كتاب معاوية ِ
بن صالح يف التأويل ،لو دخل رجل
يقول :سمعت أمحد بن حنبل يقول :بمرص
ُ
رأيت رحلته( ) ذهبت باط ً
ال).
إىل مرص فكتبه ،ثم انرصف به ما ُ
 -6حترفت يف األصل إىل :فهد .وقد جاء عىل الصواب يف ( ،)130/15وهو مرتجم يف "تاريخ بغداد" ( 638-632/8بشار) ،و"تذكرة
احلفاظ" ( )680/2وغريها من املصادر.
 -2تصحفت يف األصل إىل :رجليه.
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ب /وقال اإلمام أبو جعفر النّحاس _رمحه اهلل_ يف "الناسخ واملنسوخ" (561/1
العاصمة) ( :وأوىل األقوال بالصواب األول ،وهو صحيح عن ابن عباس( ) ،والذي يطعن يف
إسناده يقول :ابن أيب طلحة مل يسمع من ابن عباس ،وإنام أخذ التفسري عن جماهد وعكرمة.
وهذا القول ال يوجب طعنا ؛ ألنه أخذه عن رجلني ثقتني ،وهو يف نفسه ثقة صدوق.
وحدثني أمحد بن حممد األزدي ،قال :سمعت عيل بن احلسني ،يقول :سمعت احلسني
بن عبد الرمحن بن فهم ،يقول :سمعت أمحد بن حنبل يقول :بمرص كتاب التأويل عن معاوية
بن صالح لو جاء رجل إىل مرص فكتبه ثم انرصف به ما كانت رحل ُته عندي ذهبت باط ً
ال).
ج /وقال احلافظ اخللييل _رمحه اهلل_ يف "اإلرشاد" (ص  96الفكر) ( :وتفسري معاوية
بن صالح قايض األندلس عن عيل بن أيب طلحة عن ابن عباس :رواه الكبار عن أيب صالح
كاتب الليث عن معاوية .وأمجع احلفاظ عىل أن عيل بن أيب طلحة مل يسمع من ابن عباس).
د /وقال العالمة ابن الوزير _رمحه اهلل_ يف "إيثار احلق عىل اخللق" (80-29/2
الصميعي) ( :عيل بن أيب طلحة  ...احتج به مسلم وأهل السنن لكن قال أمحد( :له أشياء
منكرات) ،وقال الذهبي يف "امليزان"( :وقد روى عن ابن عباس تفسري ًا كثري ًا ممتع ًا)،
أن روايته عن جماهد عن ابن عباس ،وإن كان يرسلها عن ابن عباس
والصحيح عندهم ّ
فمجاهد ثقة يقبل( ) ،وقد يعتضد تفسريه وتفسري أمثاله بمفهومات من القرآن).
هـ /وقال احلافظ الذهبي _رمحه اهلل_ يف "امليزان" ( 156/3الرسالة) ( :أخذ تفسري
ابن عباس عن جماهد ،فلم يذكر جماهدا ،بل أرسله عن ابن عباس...روى معاوية بن صالح عنه
عن ابن عباس تفسريا كبريا ممتعا).
 -8وهو ما رواه أبو جعفر النحاس قال :حدثنا بكر بن سهل ،قال :حدثنا أبو صالح ،قال :حدثني معاوية بن صالح ،عن عيل بن أيب طلحة،
عن ابن عباس ،قال( :فكان أول ما نسخ اهلل _جل وعز_ من القرآن القبلة )...إلخ.
 -9أشار املحقق أنه جاء يف نسخة( :نبيل).
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و /وقال احلافظ يف "فتح الباري" (( : )539-538/8قال أبو جعفر النّحاس يف
كتاب "معاين القرآن" له بعد أن ساق رواية عيل بن أيب طلحة عن ابن عباس يف تأويل اآلية:
هذا من أحسن ما قيل يف تأويل اآلية وأعاله وأجله.
ثم أسند عن أمحد بن حنبل قال :بمرص صحيفة يف التفسري رواها عيل ب ُن أيب طلحة لو
رحل رجل فيها إىل مرص قاصد ًا ما كان كثري ًا انتهى.
وهذه النسخة كانت عند أيب صالح كاتب الليث رواها عن معاوية بن صالح عن عيل
بن أيب طلحة عن ابن عباس ،وهي عند البخاري عن أيب صالح وقد اعتمد عليها يف
"صحيحه" هذا كثريا عىل ما بيناه يف أماكنه ،وهي عند الطربي وابن أيب حاتم وابن املنذر
بوسائط بينهم وبني أيب صالح).
وقال _رمحه اهلل_ يف "ال ُعجاب يف بيان األسباب" (( : )202/1عيل صدوق مل يلق ابن
عباس ،لكنه إنام محل عن ثقات أصحابه ،فلذلك كان البخاري وابن أيب حاتم وغريمها
يعتمدون عىل هذه النسخة).
البخاري من تفسريه رواية
قال احلافظ يف "هتذيب التهذيب" ( 350/2اهلندية) ( :نقل
ُّ
معاوية بن صالح عنه عن ابن عباس شيئا كثريا يف الرتاجم وغريها ،ولكنه ال ُيسميه ،يقول:
قال ابن عباس أو ُيذكر عن ابن عباس).
وقال _رمحه اهلل_ يف "األمايل املطلقة" (ص  62السلفي) ( :قالوا :مل يسمع عيل بن أيب
طلحة من ابن عباس ،وإنام أخذ التفسري عن جماهد وسعيد بن جبري عنه.
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قلت( ) :بعد أن عرفت الواسطة وهي معروفة بالثقة حصل الوثوق به( ) ،وقد اعتدّ
ُ
البخاري يف أكثر ما جيزم به معلقا عن ابن عباس يف التفسري عىل نسخة معاوية بن صالح عن
عيل بن أيب طلحة هذا ،كم أوضحته يف "تغليق التعليق").
ز /وقال احلافظ السيوطي _رمحه اهلل_ يف "احلاوي للفتاوي" ( 210/1اجليل) ( :وهو
أصح الطرق عنه يف التفسري)( ).
ح /وقال الشيخ صالح آل الشيخ _حفظه اهلل_ يف "رشح مقدمة التفسري" (ص 19
املنهاج) ( :أهل العلم جيعلون الصحيفة الصادقة يف التفسري _وهي صحيفة عيل بن أيب طلحة
عن ابن عباس_ جيعلوهنا أصح املرويات عن ابن عباس يف التفسري .وهي التي قال فيها اإلمام
أمحد _رمحه اهلل تعاىل_( :إن بمرص صحيفة يف التفسري عن ابن عباس ،لو رحل إليها رجل ما
كان كثري ًا) .وهي ليست بالطويلة ،اعتمدها البخاري يف "صحيحه".
عيل بالوجادة ،وليس بالسامع ؛ ألن عيل بن أيب طلحة مل يدرك ابن
وهي صحيفة أخذها ي
عباس .وقال العلمء :عيل بن أيب طلحة قد أخذها بالسامع عن جماهد).
التفسري عن ابن عباس ريض اهلل عنهام من طريق
 /6إذا رواية عيل بن أيب طلحة
ر
الوجادة( ) وهي حجة برشوط مب ّينة يف علم مصطلح احلديث.
حسن العالمة ربيع بن هادي _حفظه اهلل_ يف "الذريعة" ( )521/1ما رواه
 /2وهلذا ّ
اآلجري من طريق أيب صالح قال :حدثني معاوية بن صالح عن عيل بن أيب طلحة عن ابن
 -10القائل هو احلافظ.
 -11انظر "جامع التحصيل" (ص  168السلفي) للحافظ العالئي _رمحه اهلل_.
 -12وانظر "اإلتقان يف علوم القرآن" (.)2332-2331/6
 -13قال الشيخ خالد بن عبد الرمحن املرصي _وفقه اهلل_ يف "تفسري القرآن بم ثبت من األحاديث واآلثار" ( )23/1حتت عنوان :حتقيق
القول يف تفسري جماهد بن جرب( :ابن أيب نجيح يروي هذا التفسري من كتاب القاسم بن أيب ربزة عن جماهد وهذا ال يرض_إن شاء اهلل تعاىل_
فالقاسم ثقة أخرج له اجلامعة فعىل التسليم بتدليس ابن أيب نجيح فقد علمت الواسطة فصح هذا التفسري).
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عباس ريض اهلل عنهم يف قول اهلل عز وجل :ﮋﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ

ﭶﮊ ،)...ونقل كالم احلافظ من "األمايل املطلقة".
وانظر ث َّمة أيض ًا (.)31/1
 /8وهبذا يتبني للقارئ الكريم خطأ أيب الفضل الصويعي وجمازفته يف تضعيف ما صح
عن الصحابيني اجلليلني جابر بن عبداهلل األنصاري ،وعبداهلل بن عباس اهلاشمي ريض اهلل
عنهم يف تفسري ﮋﯼ ﯽ ﯾﮊ أهنم العلامء.
واهلل أعلم واحلمد هلل عىل توفيقه
وصىل اهلل عىل نبينا حممد وآله وصحبه وس َّلم.
(يتبع بحلقة أخرى وهي األخرية _إن شاء اهلل_)
أبو عبدالرمحن عبداملنعم الغرياني
ليلة األحد  10رجب  1550هـ
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