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 تطبيقية نظرية والتنوير دراسة التحرير يف عاشور ابن لطاهرا عند ابإلسرائيليات الرتجيح

 والتنوير التحرير يف عاشور ابن الطاهر عند ابإلسرائيليات الرتجيح
 تطبيقية نظرية دراسة

 الفاحل صاحل مرجي بن أمحد. د
 القانون، جامعة اجلوفبكلية الشريعة و  ،دراسات اإلسالميةبقسم ال شاركأستاذ م

 

 ويهـدف تفسـه،، يف عاشـور ابـ  طـاهرال عنـد ابإلسـراييليات الرتجـي  مسـللة على الضوء يسلط البحث هذا .ملخص البحث
 اإلسراييليات على عاشور اب  الطاهر اتكل اليت اآلايت ودراسة تفسه،، يف ابإلسراييليات الرتجي  يف عاشور اب  الطاهر منهج إبراز إىل
 ولفــ  املفّســري ، مــ  تــليري وامل ابملتقــدمن عاشــور ابــ  الطــاهر صــني  ومقارنــة فيهــا، املفّســري  أقــوا  بــن الرتجــي  أو معانيهــا، بيــان يف

 واالســـتقراي  الوصـــف  املـــنهج علـــى الباحـــث اعتمـــد وقـــد.. املفّســـري  أقـــوا  بـــن الرتجـــي  يف هبـــا ُيســـتلن  الـــيت القـــراي  إلحـــدى االنتبـــا،
 أيبــار مــ  اةالتــور  يف جــاء مبــا الفايقــة عاشـور ابــ  عنايــة: أمههــا مــ  كــان  النتـايج مــ  عــدد إىل ويلــ . حبثــ  يف واالســتنبا   والتحليلـ 
: وهــ  حمــددة جمــاالت يف املفّســري  أقــوا  بــن الرتجــي  يف اإلســراييليات عاشــور ابــ  ووظّــ . املفّســري  أقــوا  بــن الرتجــي  يف ورواايت

 بــن واملناســبة أحــدااها، وترتيــ  القّصــة وتفاصــي  حُمتمــ ، معــى إىل اآليــة وتوجيــ  املـــُشك ، وكشــ  املـــُلم ، وتفصــي  املـــُبهم، َتعيــن)
( موضــعا   19) القــر،ن، مــ ( موضــعا   26) يف املفّســري  أقــوا  بــن الرتجــي  يف اإلســراييلية الروايــة مــ  اســتفاد عاشــور ابــ  وأنّ (. اآلايت
 ابـ  رأي تـرجي  إىل الباحـث ذهـ  وقـد. الرتجـي  قـراي  مـ  قرينـة اعتربها( مواض 7)و التوراة، يف ورد ما على كليا    اعتمادا   فيها اعتمد
 عنـ  املسـكوت مـ  فهـ  املتبقيـة( مواضـ 8) وأّما منها،( مواض  7) يف ل  املخال  الرأي وترجي  الدراسة، يف( موضعا  11) يف عاشور

 املواض  يف املفّسري  أقوا  بن الرتجي  يف اإلسراييلية ابلرواية أيذ م  املفّسري  م  أجد ومل. اخلطل أو ابلصواب فيها اجلزم ميك  مل وممّا
  . منها موضعن يف القامس  عدا الدراسة حم 
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 املقدمة  
احلمــد ا الـــذي علّــم ابلقلـــم، علّـــم اإلنســان مـــا مل يَعلــم، والصـــالة والســـالم علــى يـــه املـــُعّلمن، وأفضـــ  ُرســـ    

 للعاَلمن، وعلى ،ل  وصحب  وم  تبعهم أمجعن، أما بعد: 

ة غالبة يف كت  الت فسه؛ على التفاوت املالحظ بن املفّسـري  يف  ريقـة إيـرادهم فإّن العناية إبيراد اإلسراييليات مسم
هلــا، واســتدالهلم هبــا، ومــدى اعتمــادهم عليهــا يف بيــان معــاا اآلايت، أو استشــهادهم هبــا كلحــد القــراي  واملســـال  يف 

ملفّسـري  علـى الرتجي  بن األقوا  واخلالفات، يقو  األسـتاذ الـدكتور مسـاعد الطيـار:  هـذا وقـد سـار كثـه مـ  علمـاء ا
 .(1)نق  هذ، اإلسراييليات وتداوهلا م  غه نكه لكثه منها، ومل يق  النكه املـُطلق إال عند بعض املفّسري  .. 

ويُعــّد اإلمــام العالّمــة حممــد الطــاهر ابــ  عاشــور رإلــ    ممّــ  أوىل اإلســراييليات عنايــة ياصــة يف تفســه،  التحريــر 
عليهــا يف بيــان املعــى، ويرة يللــل إليهــا كقرينــة مــ  قــراي  االســتدال  والرتجــي  بــن أقــوا   والتنــوير ، فنلــد، يرة يعتمــد

 املفّسري . 

ولـــمَما َظ ــى بــ  تفســه التحريــر والتنــوير للطــاهر ابــ  عاشــور رإلــ    مــ  مُسعــة يف األوســا  العلميــة واألكادمييــة،  
ق يف هــذا الكتــاب، والقــراءة فيــ  بشــك  دقيــق، وحماولــة اإلفــادة واشــتمال  علــى هــذا النــوج مــ  الرتجــي ، ورغبــيت يف التعمــ

الرتجييح "، كان هذا البحث املوسـوم من  قدر اإلمكان، واملسامهة يف الدراسات القر،نية املتخصصة مبلا  اإلسراييليات
بحان  وتعـــاىل ، داعيـــا    ســـنظريييية تطبيقيييية"دراسييية ، التحريييير والتنيييويريف ابإلسيييرائيليات عنيييد الطييياهر ابييين عاشيييور 

 التوفيق والرشاد.

 مشكلة البحث: 

 تتثمث  مشكلة البحث يف اإلجابة ع  األسئلة اآلتية: 

 ه  اعتمد الطاهر اب  عاشور على اإلسراييليات يف بيان معاا اآلايت؟. .1

                                                           

 (.37راييليات ن رة تقوميية للطّيار)صتفسه القر،ن ابإلس  (1)
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 ه  اعترب الطاهر اب  عاشور اإلسراييليات قرينة م  قراي  الرتجي  بن أقوا  املفّسري ؟. .2

هر ابــ  عاشـــور يف االعتـــداد ابإلســراييليات كقرينـــة مـــ  قــراي  الرتجـــي  ُمبتكـــر أم هـــو هــ  صـــني  الطـــا .3
 ُمسبوق إلي ؟

 حدود البحث: 

يف بيـــان معانيهــا، أو الرتجــي  بـــن اســتعم  الطــاهر ابـــ  عاشــور اإلســراييليات اآلايت الـــيت ســيكون حمــور البحــث 
وهــذا يعــ  أن البحــث لــ  يتطــرق لتلصــي  مســللة االعتــداد  ؛ وذلــ  يف تفســه،  التحريــر والتنــوير .أقــوا  املفّســري  فيهــا

ابإلســــراييليات كقرينــــة مــــ  قــــراي  الرتجــــي  بــــن أقــــوا  املفّســــري ؛ فتلــــ  مســــللة   مناقشــــتها يف حبــــث الــــدكتور عّمــــار 
 (1).الصياصنة كما سيليت معنا

 أهداف البحث:

 يهدف هذا البحث إىل اآليت:       

 يف االستدال  ابإلسراييليات يف تفسه،.إبراز منهج الطاهر اب  عاشور  .1

دراســــة اآلايت الــــيت تبــــّن مــــدى اســــتعما  الطــــاهر ابــــ  عاشــــور ل ســــراييليات يف بيــــان معانيهــــا، أو  .2
 الرتجي  بن أقوا  املفّسري  فيها.

 مقارنة صني  الطاهر اب  عاشور ابملتقدمن واملتليري  م  املفّسري . .3

 املفّسري  م  يال  تفسه التحرير والتنوير. إابات أحد قراي  الرتجي  بن أقوا  .4

 أمهية البحث :

 :األمور اآلتية يف  بحثوتكم  أمهية ال

                                                           

 (.6-5سيليت بيان ذل  يف الدراسات السابقة )ص( 1)
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 ارتبا  البحث ابإلسراييليات وهو م  املوضوعات املهّمة يف الدراسات القر،نية. .1

جـــــي  املكانـــــة العلميـــــة الـــــيت يتبومحهـــــا ابـــــ  عاشـــــور رإلـــــ    وتفســـــه، التحريـــــر والتنـــــوير، وعنايتـــــ  ابلرت  .2
 ابإلسراييليات.

 لف  االنتبا، إلحدى القراي  اليت ُيستلن  هبا يف الرتجي  بن أقوا  املفّسري . .3

 كون الدراسة ن رية تطبيقية مدعومة ابألمثلة والشواهد. .4

 -منهجية البحث :

 سلتب  يف هذا البحث املناهج اآلتية:

يقتـــ  يف املـــنهج الوصـــف : وذلـــ  مـــ  يـــال  بيـــان مـــنهج الطـــاهر ابـــ  عاشـــور و ر  .أ
 الرتجي  بن األقوا  ابإلسراييليات.

املنهج االستقراي : وذل  م  يال  مج  اآلايت اليت اشـتمل  علـى اإلسـراييليات  .ب
 يف تفسه التحرير والتنوير.

واملــنهج التحليلــ  وذلــ  مــ  يــال  اديــد اآلايت الــيت اســتعم  فيهــا الطــاهر ابــ   .ت
ـــان معناهـــا، أو الرت  جـــي  بـــن أقـــوا  املفســـري  فيهـــا، ودراســـة ومقارنـــة عاشـــور  اإلســـراييليات يف بي

 صنيع  بصني  املفّسري .

املـــــنهج االســـــتنبا  : وذلــــــ  للوصـــــو  إىل نتيلـــــة واضــــــحة بعـــــد عـــــر  األقــــــوا   .ث
 واملناقشات يف ك  مسللة.

 أما م  حيث اإلجراءات العملية فكما أييت:

 ح .أذكر اآلية حم  الدراسة، وأراع  يف ترتي  اآلايت ترتيبها يف املص •
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أوضــ  كيــ  اســتعم  الطــاهر ابــ  عاشــور الروايــة اإلســراييلية يف بيــان معناهــا أو الرتجــي  بــن أقــوا   •
 املفسري  فيها.

 أقارن رأي الطاهر اب  عاشور بغه، م  املفسري  يف نف  اآلية حم  الدراسة. •

يـال   أذكر يالصة ما انتهيـ  إليـ  يف كـ  موضـ  مـ  مواضـ  الدراسـة، أو أجعـ  رأيـ  واضـحا  مـ  •
 السياق.

أُورد النصوص القر،نية اليت ُيستشهد هبا كما ه  يف مصح  املدينة املنـورة، وأذكـر اسـم السـورة ورقـم  •
 اآلية يف املنت.

 إذا كان احلديث يف الصحيحن أو يف أحدمها فيكون االقتصار عليهما يف التخريج دون غهمها. •

ا ، أو بتصــرف إىل مراجعهــا يف احلاشــية، فــإن كــان أعــزو األقــوا  إىل قايليهــا، واملعلومــات املنقولــة نصــ •
املنقــو  نصــا  وضــعت  بــن عالمــيت التنصــي  هكــذا  .. ، ويقابلــ  يف اهلــامس املصــدر أو املرجــ  مســبوقا  بكلمــة 

 )ان ر(، وإن كان النق  بتصرف م  مل أضع  بن عالميت التنصي .

 لصفحة.اكتف  يف اهلامس بذكر اسم املؤل  واسم الكتاب واجلزء وا •

 مل أترجم ألمساء األعالم الذي  ورد ذكرهم يف البحث يشية اإل الة. •

التزمــ  التعليمــات اخلاصــة نهــة النشــر فيمــا اــ  الرتتيبــات الفنيــة للبحــث، و ريقــة التوايــق وكتابــة  •
 املراج  وغهها.

 الدراسات السابقة :

ى الشـــبكة العنكبوتيـــة، مل أ ّلـــ  علـــى دراســـة بعـــد البحـــث والســـؤا ، ومراجعـــة قواعـــد املعلومـــات املتـــوفرة علـــ       
تطبيقية مجع  اآلايت اليت استعم  فيها الطاهر ابـ  عاشـور اإلسـراييليات يف تفسـه، يف بيـان معانيهـا، أو الرتجـي  بـن 

 أقوا  املفّسري  فيها، ووّضح  منهل  و ريقت  يف توظيف  هلا، وقارن  صنيع  ابملفّسري  املتقدمن واملتليري .
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 لدراسات والبحوث اليت ا لع  عليها ميك  إمجاهلا يف قسمن: وا 

 الدراسات املتعقلة ابإلسراييليات وه  كثهة جدا ؛ وسلذكر ما يُتوق  عالقت  بدراسيت هذ،:  األول:

اإلســراييليات وأارهـــا يف كتـــ  التفســـه، رمــزي نعناعـــة، دمشـــق، دار القلـــم، الطبعـــة  •
 هـ.1390األوىل، 

هـــا يف التفســـه، عـــاد  حممـــد صـــا، أبـــو العـــال، مصـــر، جملـــة كليـــة اإلســراييليات وأار  •
 م.2010اآلداب ببنها، العدد الثالث والعشرون، 

تفسه القر،ن ابإلسراييليات: ن رة تقوميية، مساعد ب  سليمان الطيار، جدة، جملـة  •
 هـ.1433اإلمام الشا يب للدراسات القر،نية، معهد اإلمام الشا يب، العدد الراب  عشر، 

اإلســــــراييليات وأارهــــــا يف التفســــــه، حممــــــد األمــــــن إمساعيــــــ ، جملــــــة جممــــــ  الفقــــــ   •
 هـ.1439اإلسالم ، العدد احلادي عشر، 

اإلســــراييليات ومـــــدى الصـــــلة بينهــــا وبـــــن كتـــــ  التفســــه: دراســـــة نقديـــــة حديثيـــــة  •
تفسـهية، عـد ن بـ  حممــد أبـو عمـر، اجلزايــر، جملـة دراسـات نامعــة عمـار اليلـ  األغــوا ، 

 هـ.1439، 72دد الع

الرتجي  بن أقوا  املفّسري  ابإلسراييليات، عمـار بـ  أإلـد الّصياصـنة، جـدة، جملـة  •
اإلمــــام الشــــا يب للدراســــات القر،نيــــة، معهــــد اإلمــــام الشــــا يب، العــــدد التاســــ  والعشــــرون، 

 هـ.1441

اإلســـراييليات يف التفســـه بـــن ضـــرورة التوظيـــ  وإمكـــان االســـتغناء، يليـــ  حممـــود  •
 هـ.1441، الراي ، مركز تفسه للدراسات القر،نية، اليماا

الدراســات املتعلقــة بتفســه الطــاهر ابــ  عاشــور، وهــ  أيضــا  كثــهة ومتعــددة، وسلقتصــر علــى ذكــر مــا يُتوقــ  اثنيييا : 
 : عالقت  هبذا البحث
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الـراي ،  اب  عاشور ومنهل  يف تفسه، التحرير والتنوير، عبد  ب  إبراهيم الرّي ، رسالة ماجسـته، •
 هـ.1408جامعة اإلمام حممد ب  سعود اإلسالمية، 

رســـالة ، الشـــيم حممـــد الطـــاهر ابـــ  عاشـــور ومنهلـــ  يف تفســـه، التحريـــر والتنـــوير، احلســـي  أبـــو فرحـــة •
 م.1992دكتورا،، مصر، جامعة األزهر، 

ـــر والتنـــوير، عبدالشـــكور حممـــد ســـعيد فكـــة، رســـالة ماجســـته • ، مـــنهج ابـــ  عاشـــور يف تفســـه، التحري
 م.2007صنعاء، جامعة العلوم والتكنولوجيا، 

مـــنهج العالمـــة حممـــد الطـــاهر ابـــ  عاشـــور يف تفســـه، التحريـــر والتنـــوير، علـــ  حســـ  الســـيد رضـــوان،  •
 رسالة ماجسته، مصر، جامعة األزهر.

 قواعد الرتجي  عند املفّسري : دراسة تطبيقية على تفسه التحرير والتنوير الب  عاشـور، عبداجمليـد بـ  •
 م.2015ما ر شني ، رسالة دكتورا،، السودان، جامعة القر،ن الكرمي والعلوم اإلسالمية، 

قواعــد الرتجــي  املتعلقــة ابلــن  عنــد ابــ  عاشــور يف تفســه، التحريــر والتنــوير دراســة  صــيلية تطبيقيــة،  •
 هـ.1436للدكتورة/ عبه بن  عبد  النعيم، الراي ، دار التدمرية، الطبعة األوىل، 

وق  اب  عاشور م  اإلسراييليات يف تفسه، التحرير والتنوير دراسة انتقاييـة نقديـة، للـدكتور/ ايسـر م •
 النعيم ، العراق، جملة اجلامعة العراقية، د. ، د.ت.

وهـذ، الدراسـات وغههـا سـواء  مـا كـان منهـا عـ  اإلسـراييليات وأارهـا يف التفسـه بشـك  عـام، أو عـ  الطـاهر ابــ  
؛ مل تتطرق ملسللة الرتجي  ابإلسراييليات بن أقوا  املفّسري  عند الطاهر اب  عاشور مـ  حيـث التطبيـق عاشور وتفسه،

جملـــا  حبثـــ ؛ تلـــ  الدراســـة الـــيت أعـــّدها الـــدكتور/ عّمـــار  -مـــ  الدراســـات الســـابقة –واملقارنـــة؛ ولعـــ  أقـــرب دراســـتن 
مـا تعلّـق مباشـر يف جمـا  هـذا البحـث، وقـد أجـادا حف همـا الصياصنة، والدراسة اليت أعدهتا الـدكتورة/ عبـه النعـيم، فله

وهلذا لـ  أتطـرق هلـذا اجلانـ  يف  –  يف التلصي  ملسللة االعتداد ابإلسراييليات كقرينة يف الرتجي  بن أقوا  املفّسري  
اهر ابـ  عاشـور يف ، وذكر شـ ء  مـ  األمثلـة عـ  ابـ  عاشـور، لكنهمـا مل أيتهيـا عليهـا كلهـا، ومل يدرسـا مـنهج الطـ-حبث 
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التعامــ  مــ  اإلســراييليات الــيت اســتعملها يف بيــان معــى اآليــة، أو تلــ  الــيت رّجــ  هبــا بــن أقــوا  املفّســري ، وهــذا ظتــا  
جلمــ  واســتقراء ملــا يف كتابــ ، كمــا مل يقــار  صــنيع  بغــه، مــ  املفّســري  املتقــدمن واملتــليري ، وهــذا مــا ســيعم  عليــ  هــذا 

، حيث سيسـعى لدراسـة تطبيقيـة مقارنـة، ميكـ  مـ  يالهلـا استشـفاف مـدى صـواب صـني  الطـاهر البحث إن شاء  
اب  عاشور م  يطئ  يف توظي  اإلسراييليات يف الرتجي  بـن أقـوا  املفّسـري . وقـد قـا  الـدكتور/ عّمـار الصياصـنة يف 

ية تَتتبّـ   ريقـة علمـاء التفسـه يف التعامـ  توصيات يامتة حبث  ما نّص :  وممـا يُوصـ  بـ  الباحـث: قيـام دراسـات اسـتقراي
 .(1)م  مروايت أه  الكتاب م  حيث االعتماد أو االستئناس والرتجي  هبا 

   :خطة البحث

 اشتم  هذا البحث على مقدمة ومتهيد واالاة مباحث ويامتة. 

ت الســابقة، ومنهلـــ  اشــتمل  علـــى: أمهيــة املوضــوج وأســـباب ايتيــار،، وحــدود،، وأهدافـــ ، والدراســااملقدميية:   
 وإجراءات ، ويطة البحث.

 ويشتم  على بيان املقصود ابلرتجي  واإلسراييليات وأقسامها.متهيد: 

 : التعري  ابلطاهر اب  عاشور وتفسه،، وفي  مطلبان:املبحث األول

 املطل  األو : التعري  ابلطاهر اب  عاشور.

 املطل  الثاا: التعري  بتفسه التحرير والتنوير. 

 منهج الطاهر اب  عاشور يف الرتجي  ابإلسراييليات، وفي  االاة مطال : املبحث الثاين:

 .صيغ الرتجي  ابإلسراييليات عند الطاهر اب  عاشوراملطل  األو : 

 .جماالت الرتجي  ابإلسراييليات عند الطاهر اب  عاشوراملطل  الثاا: 

                                                           

 .(274صالرتجي  بن أقوا  املفسري  ابإلسراييليات للّصياصنة ) (1)
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 د الطاهر اب  عاشور.املطل  الثالث: أسالي  الرتجي  ابإلسراييليات عن

 مطلبا (. 26الدراسة التطبيقية، وتشتم  على ) املبحث الثالث:

 وتشتم  على: أهم النتايج والتوصيات. اخلامتة :

 ثبت املراجع

 جع    هذا العم  شاهدا  لنا ال شاهدا  علينا، وصلى   وسلم على نبينا حممد وعلى ،ل  وصحب  وسلم.
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 متهيد
 جيح لغة:تعريف الرت 

لُـ ،رَ قا  الليث: الراجم : الوازمن. يقا  :هـ(:  370قا  األزهري )ت  َجحُ  الش َء بيدي أي وزنُت  ون ـرت مـا امقه
حــا    ج  ،  .....،وُرُجوحــا   وأرهَجحــُ  امليــزان أي أاَقلتُــ  حــر مــا ، وَرَجــ  الشــ ُء نفُســ  يـَــرهَج  ُرجه ــال والــرت  والفعــ  االرام

 .(1) ن شيئنوهو الت َذبهُذب ب
 ء، وهـو   الّشـَجـالراء واجليم واحلاء أص  واحـد، يـد  علـى رزانـة وزايدة. يقـا : رَ هـ(:  390وقا  اب  فارس )ت

 .(2) زن، وهو م  الرجحاناج ، إذا رَ رَ 
 فالرتجي  يف اللغة مب   على اُق  أمهر ما، أو رزانت  ورجاحت ، أو املـَي  ل .

أقــوا  العلمــاء يف اديــد معنــا،؛ علــى ايــتالف يســه يف ألفاظهــا، وهــ  يف فقــد تعــددت  وأمييا يف اطصييط  :
 اجلملة تتفق م  األص  اللغوي للكلمة كما َسرتى.

. وقــا  (3) طــرل اآليــرويُ  عمــ  بــ علم األقــوى فيُ ويــة أحــد الطــريقن علــى اآليــر لــيُ قه تَـ هـــ(:  606قــا  الــرازي )ت
تقويــة هــــ(:  794. وقــا  الزركشــ  )ت (4)لــى األيــرى لُيعمــ  هبــا هـــ(:  تـَقهويــة إحــدى األَمــارتن ع685البيضــاوي )ت

القــوة لــو كانــ   أنّ  :وفايــدة القيــد األيــه ،مــليوذ مــ  رجحــان امليــزان ،إحــدى اإلمــارتن علــى األيــرى مبــا لــي  ظــاهرا  
 . (5) ظاهرة مل ظتج إىل الرتجي 

                                                           

 (.4/87هتذي  اللغة )( 1)

 (.2/498معلم مقايي  اللغة )( 2)

 (.5/397احملصو  )( 3)

 (.3/208وابن  )اإلهبا  يف شرل املنها  للسبك  ( 4)

 (.8/145البحر احمليط يف أصو  الفق  )( 5)
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فّسـري  فقيـ :  تَقويــة أحـد األقـوا  يف تفســه هـذ، تعريفـات ملصــطل  الرتجـي  عنـد األصــولين، وأّمـا تعريفـ  عنــد امل
 .(1)اآلية لدلي  أو قاعدة تقّوي ، أو لَتضعي  أو رّد ما سوا، 

 .تقدمي املفّسر ألحد األقوال على غريه حُبّجة معتربةوأرى أنه يقا  أبنّ  هو: 
وا، واأليـذ بـ . واحُللـة املعتـربة فالتقدمي إّما أن يكون بتقوية قو  على غه،، أو تضعيف  واأليذ بغـه،، أو رّد مـا سـ

 تشم  الدلي  والقاعدة وُك  ما َيستند ل  املفّسر عند الرتجي .
مجـ  إسـراييلية، وهـ  نسـبة إىل بـ  إسـرايي ، وإسـرايي  هـو يعقـوب بـ  إسـحاق بـ  : تعريف اإلسرائيليات لغة

 (2)إبراهيم عليهم الصالة والسالم. والنسبة لعُلز املرك  اإلضايف ال لصدر،.
فلـم يَـرد يف كتـ  املتقـدمن بيـان حلـّدها. وقـد تنوعـ  عبـارات املعاصـري  يف بيـان معناهـا، : وأما يف اطصط  

 . (3)وحاص  ما ذكرو، أبّّنا:  ك  ما أيذ ع  ب  إسرايي  م  اليهود والنصارى 
ا اال ــالق جــاء علــى ســبي  ولــئ  كــان يُفهــم مــ  اإلســراييليات أّّنــا األيبــار املرويــة عــ  اليهــود ياصــة؛ إال أّن هــذ

 (4)التغلي  لكثرة ما ورد واشتهر عنهم، خبالف النصارى.
تقييدمي ابيين عاشييور ألحييد األقييوال يف وبنــاء علــى مــا ســبق فــإّن الرتجــي  ابإلســراييليات يف هــذا البحــث نعــ  بــ : 

 .التفسري على غريه بناء على ما ورد عن بين إسرائيل يف كتبهم
هــ( حيـث قـا : 728 اإلسراييليات على االاة أقسام ذكرها شيم اإلسالم اب  تيميـة )توممّا تقرر عند العلماء أنّ 

ت  ممـا مـا علمنـا صـحّ  :ا على االاة أقسام: أحدهافإّنّ  ؛ذكر لالستشهاد ال لالعتقادهذ، األحاديث اإلسراييلية تُ  ولك ّ  
مـا هـو مسـكوت  :د  ممـا االفـ . والثالـثمـا علمنـا كذبـ  مبـا عنـ :أبيدينا مما يشهد ل  ابلصـدق فـذاك صـحي . و الثـاا

 .(5) ب  واوز حكايت عن  ال م  هذا القبي  وال م  هذا القبي  فال نؤم  ب  وال نكذّ 
                                                           

 (.1/35ان ر: قواعد الرتجي  عند املفسري  للحريب ) (1)

 (.12ان ر بتصرف: اإلسراييليات واملوضوعات يف كت  التفسه أليب ُشهبة )ص( 2)

 (.17ان ر: تفسه القر،ن ابإلسراييليات ن رة تقوميية )ص( 3)

 (.1/121املفسرون للذهيب )ان ر: التفسه و  (4)

 (.13/366جمموج الفتاوى )( 5)
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ألنّــ  لــي  لنــا  -وهلــذا نقــو : إّن الرتجــي  ابإلســراييليات مقبــو  يف النــوج األو  منهــا ال مــ  ابب االعتمــاد عليهــا
ولك  م  ابب االستئناس واالعتضـاد هبـا، ويف النـوج الثالـث ألنّـ   -ما يغ  عنهاحاجة ابإلسراييليات ما دام يف شرعنا 

. قـــــا  البقـــــاع  (1):  حـــــّداوا عـــــ  بـــــ  إســـــرايي  وال حـــــر  مل يـــــرد يف شـــــريعتنا مـــــا االفهـــــا، وهـــــ  دايلـــــة يف قولـــــ  
ـفر مـ  أسـفار التـوراة واإلمهيـ  وغهمهـا علـى مـا ذكـر  جـايز 885)ت شـرعا ، ال شـبهة قادحــة هــ(:  واحلاصـ  أن نقـ  سم

في ، وإن كان  منقدحة يف األوهام، ومعلوم عندك أّن االعتبار هلا ابإلمجاج على ما ُحـّرر يف أصـو  الفقـ ، فكيـ  وقـد 
ويقــو  الــدكتور عمـــار الّصياصــنة:  فــالواق  العملــ  لكثــه مــ  املفّســـري   .(2)روي يف الصــحيحن ... وســاق احلــديث 

يدون منهــا يف تفسـه ،ايت القـر،ن ويوظّفوّنـا يف ذلـ ، وهـ  رتبــة أعلـى مـ  الرتجـي  هبـا بــن يَـُد  علـى أّنـم كـانوا يسـتف
 .(3)األقوا  املختلفة 

 وأّما النوج الثاا منها فه  م  البا  ، وال تقوم هبا حلة، وال يُؤيذ هبا ال يف التفسه و ال غه،.
 طلبان:املبحث األول: التعريف ابلطاهر ابن عاشور وتفسريه، وفيه م

 املطلب األول: التعريف ابلطاهر ابن عاشور.
اإلمــام العالّمــة ابــ  عاشــور العلــُم الفقيــ  املــالك  املفّســر، حمّمــد الطــاهر بــ  حممــد بــ  حممــد الطــاهر بــ  حممــد بــ  
حممـد الشـاذب بـ  عبـدالقادر بـ  حممـد بـ  عاشـور الشـري  األندلسـ    التونسـ ، ولـد يف )املــَرهَسى( وهـ  ضـاحية مــ  

 هـ(.1296ضواح  العاصمة التونسية سنة )
هــ، وعُـّد إمـام زمانـ  يف 1351اشتهر رإل    بغـزارة علمـ ، حـر ذاج صـيت  يف اآلفـاق، ومُسّـ  شـيم اإلسـالم سـنة 

هــ(:   هـو رجـ  القـر،ن الكـرمي، وإَمـام الثّقافـة 1416الفق  والتفسه واللغة واألدب، يقـو  عنـ  الشـيم حممـد الغـزاب )ت
مية املعاصــرة...، أقــرأ كلماتــ  يف التحريــر والتنــوير فلســـتغرب، ألنــ  و ــل كلمــات مســتغربة وجعلهــا مللوفــة، حـــّرر اإلســال

اجلملــة العربيــة مــ  اخلبــاث الــذي أصــاهبا يف أايم اعــدار األدب يف عصــور، األيــهة...، ابــ  عاشــور ال ميثّــ  صــورة مــ  

                                                           

 (.3274( حديث رقم )3/1275أيرج  البخاري يف صحيح ، كتاب األنبياء، ابب ما ذكر ع  ب  إسرايي ، ) (1)

 (.1/245األقوا  القومية يف حكم النق  م  الكت  القدمية )  (2)

 (.258ّصياصنة )صالرتجي  بن أقوا  املفسري  ابإلسراييليات لل (3)
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ً  أدبيـا  علميـا  عق ايـداي  أيالقيـا  اللحم والّدم، إّّنا ميّث  تـرا
. سـار يف مُجلـة ُمعتَقـدم، علـى مـنهج السـل  الصـا، عـدا مـا  (1)

 كان يف ابب األمساء والصفات فقد عى منحى األشاعرة فيها.
أيذ العلم ع  جهابذة عصر،، وجل  للتـدري  يف جـام  الزيتونـة، فانكـ  عليـ   ـالب العلـم وحُمبّـو،، وظهـر أاـر، 

ــ  يف دروس تضـــ ء هبــا بـــروق فــيهم، يقــو  عـــ  نفســ :  فــال تكـــا لي  احليــاة اخلاصـــة وال غههــا حالــ  بيـــ  وبــن أُنهسم
البحــث الــذك ، والفهــم الصــاي ، بيــ  وبــن أبنــاي  مــ  الطلبــة الــذي  مــا كــانوا إال قــرّة عــن، وُعــدة فخــر، فمــنهم اليــوم 

 .(2)علماء ابرزون 
لفقـــ  والتفســـه والنحـــو واحلـــديث واألدب صـــّن  اإلمـــام ابـــ  عاشـــور مجلـــة مـــ  املصـــنفات يف عـــدد مـــ  الفنـــون كا

 والتاريم وغهها؛ وجاوزت مصنفات  األربعن، ما بن مطبوج وخمطو .
تويف رإل    سنة االث وتسعن واالمثاية وألـ  للهلـرة عـ  عمـر  هـز سـبعا  وتسـعن سـنة، يف ضـاحية املــَرهسى، 

 .(3)وُدف  رإل    مبقربة الزال  م  مدينة تون .
 ب الثاين: التعريف بتفسري التحرير والتنوير.املطل

يعد تفسه  ارير املعى السديد وتنوير العق  اجلديد م  تفسه الكتاب اجمليد ؛ املسّمى ايتصارا   تفسـه التحريـر 
مــ  والتنــوير ؛ مــ  أفضــ  الكتــ  املعاصــرة يف التفســه، وقــد لقــ  رواجــا  واســعا  يف األوســا  العلميــة، وتناولــ  عــدد كبــه 

البــاحثن يف الدراســة، وال غرابــة يف هــذا؛ فمــ  يقــرأ فيــ  يــدرك ســعة ا ــالج مؤلفــ ، وحلــم القيمــة العلميــة حملتــوا،، يقــو  
ـــر  ـــ :  مـــ  أمجـــ  التفاســـه املعاصـــرة تفســـه العالمـــة الطـــاهر ابـــ  عاشـــور املســـّمى ابلتحري ـــدالفتال يضـــر عن الـــدكتور عب

شـر مقـدمات يف التفسـه مـ  األمهيـة مبكـان، بـذ  فيـ  جهـدا  جهيـدا ، والتنوير، فهو تفسه حـوى نفـاي  وفوايـد، وبـ  ع
 .(4)وانفرد آبراء مقنعة... 

                                                           

 (.28/44ان ر: جملة الوع  اإلسالم  )( 1)

 (.1/165ان ر: حممد الطاهر اب  عاشور وكتاب  مقاصد الشريعة )( 2)

 (.37(، وشيم اجلام  األع م حيات  و،ًر، لبلقاسم الغاب )ص40ان ر ترمجت  بتصرف: دايرة املعارف التونسية )ص  (3)

 (. 41)ص  نصيحة وتوجي  للدعاة إىل   (4)
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هـ، وكان عمر، ،نذاك مخسا  وأربعن سـنة، وانتهـى مـ  كتابتـ  يف 1341بدأ الطاهر اب  عاشور  لي  تفسه، سنة 
ــ  الرابعــة والثمــانن. وقــد ذكــر رإلــ    يف مقد مــة تفســه، املــنهج الــذي ســار عليــ  يف  ليفــ ، أيــرايت حياتــ  وهــو يف سم

وأسـالي  االسـتعما ، واهتممـ   ،ونك  البالغـة العربيـة ،وقد اهتمم  يف تفسهي هذا ببيان وجو، اإلعلاز فقا :  
لـئال يكـون  ؛حـيط بـ  مـ  أغراضـها  مـا أُ ومل أغـادر سـورة إال بينّـ....،  ببيان تناس  اتصا  اآلي بعضـها بـبعض أيضا  

والـ   ،ا فقر متفرقة تصرف  عـ  روعـة انسـلام كلّنّ   ؛ومعاا مجل  ،على بيان مفردات  يف تفسه القر،ن مقصورا  الناظر 
ا يلـــ  عـــ  ضـــبط كثـــه منـــ  ممّـــ ؛واهتممـــ  بتبيـــن معـــاا املفـــردات يف اللغـــة العربيـــة بضـــبط واقيـــق، عنـــ  روايـــ  مجالـــ 

وإعلــاز، يلــ  عنهــا التفاســه، ومــ   ،معــاا القــر،ن  بــذل  اجلهــد يف الكشــ  عــ  نكــ  مــ فــإاّ ...، قــوامي  اللغــة
أسالي  االستعما  الفصي  ما تصبو إلي  مهـم النحـارير، حبيـث سـاوى هـذا التفسـه علـى ايتصـار، مطـوالت القمـا ه، 

 .(1)  ففي  أحس  ما يف التفاسه، وفي  أحس  مما يف التفاسه
إلسيييرائيليات، وفييييه ث ثييية املبحيييث الثييياين: مييينها الطييياهر ابييين عاشيييور يف الرتجييييح اب

 مطالب:
 املطلب األول: صيغ الرتجيح ابإلسرائيليات عند الطاهر ابن عاشور. 

نقصـــد ابلصـــيغ هنـــا: األلفـــاا والعبـــارات الـــيت اســـتخدمها الطـــاهر ابـــ  عاشـــور يف تفســـه، يف الداللـــة علـــى القـــو  
 الراج  يف اآلية، أو يف بيان األقوا  الضعيفة.

 غ يف النوعن اآلتين: وميك  إمجا  هذ، الصي
وهـ  الـيت يفهـم منهـا صـراحة تـرجي  الطـاهر ابـ  عاشـور ملعـى مـ  املعـاا، أو قـو  مـ   أوط : الصيغ الصرحية:

ـفر التكـوي ، ظـاهر  األقوا  يف اآلية، وه  أكثر م  الصيغ غه الصرظة يف تفسـه،، ومنهـا علـى سـبي  املثـا : وظـاهر سم
فهر التثنية، ظاهر ال توراة، كما تقول  التـوراة يف مواضـ ، ألّن التـوراة ذكـرت، واألظههـر ملـا يف التـوراة، وهـو مقتضـى ما يف سم

مــا يف اإلصــحال مــ  ســفر التكــوي ، كمــا هــو نــّ  التــوراة، وذلــ  صــري  مــا يف التــوراة، وقــد ابــ  أّن اليهــود، ابــ  يف 

                                                           

 (.  1/8مقدمة التحرير التنوير )( 1)
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ــفر التكــوي ، كمــا هــو ال ــاهر وهــو صــري   ــفر التكــوي ، التــوراة، وممــا يــد  مــا جــاء يف سم وهــذا مكتــوب يف ســفر يف سم
فر التكوي  فر التكوي ، ما وق  يف سم  ، والذي عندي م  القو . التكوي  م  التوراة، والذي يف سم

ومنهــا علــى ســبي  املثــا : ولــي  يف ُكتــ  بــ  إســرايي ، وهــذا ُيشــه إىل مــا يف  :اثنيييا : الصيييغ غييري الصييرحية
 توراة.التوراة، ويكون هذا مث  ما ورد يف ال

هـــذ، األلفـــاا والعبـــارات الـــيت ظهـــرت ب مـــ  يـــال  اســـتقراء كتـــاب التحريـــر والتنـــوير كـــامال ، وســـيليت مزيـــد بيـــان 
 وإيضال هلا م  يال  استعرا  األمثلة يف هذا البحث.

 املطلب الثاين: جماطت الرتجيح ابإلسرائيليات عند الطاهر ابن عاشور. 
فّســـري  املتقـــدمن يف االســـتفادة مـــ  اإلســـراييليات يف تفســـه،، وقـــد كـــان مل يكــ  الطـــاهر ابـــ  عاشـــور بـــدعا  مـــ  امل

أّن االسـتفادة مـ  اإلسـراييليات إّّنـا تكـون فيمـا جـاء يف شـرعنا  -مما ظهر ب م  يال  تفسـه، –متقررا  عند، رإل    
وتكشـ  كثـها  ممـا قـد يكـون ما يصّدق  أو يف املسكوت عن  م  القصـ  واأليبـار واحلـوادث الـيت تزيـد اآليـة وضـوحا ، 

غامضـــا  أو ُمبهمـــا  فيهـــا، وال تكـــون االســـتفادة منهـــا يف األحكـــام والعقايـــد واملســـّلمات الـــيت يف شـــرعنا غنيـــة عنهـــا، قـــا  
فكانوا ال أييذون عـ  أهـ  الكتـاب إال مـا يتفـق وعقيـدهتم وال يتعـار  مـ  :  هـ( ع  الصحابة 1398الذهيب )ت
 .(1) ويتناىف م  العقيدة فكانوا يرفضون  وال يصدّمقون  ،عار  القر،نكذب  مما يُ ا ما اتض  هلم  القر،ن. أمّ 

 وهلذا مهد أّن جماالت الرتجي  ابإلسراييليات عند الطاهر اب  عاشور تكاد تنحصر ابآليت: 
ـــ  تعـــاىل: تعييييمل املييييُبهم .1 ـــد القايـــ  يف قول : ومـــ  األمثلـــة عليـــ  مـــا ذكـــر، ابـــ  عاشـــور يف ادي

والـــــذي يف ، حيـــــث قـــــا :  [10]يوســـــ :(  ھ ھ ھ ے   ۀ ہ ہ ہ ہ ھ)
عليــــــ  الســـــــيارة كمـــــــا يف  ســــــفر التكـــــــوي  مــــــ  التـــــــوراة أنـــــــ  )راوبــــــن( صـــــــدهم عــــــ  قتلـــــــ  وأن يهـــــــوذا د ّ 

 .(2) 37اإلصحال

                                                           

 (.1/48التفسه واملفسرون )( 1)
 (.12/225التحرير والتنوير )( 2)
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: ومــ  األمثلـة عليـ  مـا ذكــر، ابـ  عاشـور يف اديــد املقصـود بسـؤا  إبــراهيم تفصييل املييُج ل .2

  :د  علــى أنّــا يَــوممّــ، حيــث قــا :  [100افات:]الصــ(  وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ)يف قولــ  تعــاىل  
 .(1)..   ما جاء يف سفر التكوي  )اإلصحال اخلام  عشر(سه سل  الن  
يييييكل .3 ـــــ  كشيييييف املُش  ـــــ  عاشـــــور يف دفـــــ  اإليهـــــام يف قول ـــــ  مـــــا ذكـــــر، اب : ومـــــ  األمثلـــــة علي

ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ )تعـــــاىل:

يلــق األر  ُمتقــدم علــى يلهــق الســماوات، حيــث ؛ إذ يُفهــم منهــا أّن [29]البقــرة:(  ی ی ی ی
 .(2) م على األر تقدّ يلق السماوات مُ  ر التكوي  يقتض  أنّ فه وظاهر سم قا :  
: ومــ  األمثلــة عليــ  مــا ذكــر، ابــ  عاشــور يف تــرجي  معــى توجيييه اةييية إىن معييل هُلت ييل  ييا .4

 : ؛ حيــث قــا[85]اإلســراء:(  وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ)الــرول يف قولــ  تعــاىل: 
ـ ؛  هـو الـوارد يف أو  كتـاهبماليهود سللوا ع  الرول ابملعى األو  ألنّ  وقد اب  أنّ   فر التكـوي  مـ  وهـو سم

ولـي  الـرول ابملعنيـن اآليـري  بـوارد ، «ورول   يرف على وجـ  امليـا،»  حال األوَ لقول  يف اإلصه  ؛التوراة
 .(3) يف كتبهم
لــــة عليــــ  مــــا ذكــــر، ابــــ  عاشــــور يف ترتيــــ  : ومــــ  األمثتفاصيييييل القصيييية وترتيييييب أحييييداثها .5

ــــــــــــــــــــــــــ  تعــــــــــــــــــــــــــاىل: (  ڤڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ) األحــــــــــــــــــــــــــداث يف قول

لوى كـان قبـ  سـؤاهلم رمحيـة   والّسـ مام ونزو  امل ّ  لي  الغَ تَ  وال اهر أنّ ؛ حيث قا :  [160]األعراف:
 .(4). .لوى حن ديوهلم يف برية سن بن إيليم وسيناوالسّ  ألن التوراة ذكرت نزو  امل ّ  ؛جهرة
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: ومــ  األمثلــة عليــ  مــا ذكــر، ابــ  عاشــور يف بيــان مناســبة قولــ  تعــاىل: املناسييبة بييمل اة ت .6

 [38]ق:(  ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ)

ّــملــا قبلهــا؛ حيــث قــا :   ڇ ڇ ڍ )  ملــا نــز  قولــ  تعــاىل: مناســبة اتصــا  هــذ، اآليــة مبــا قبلهــا أن

ص  يف التوراة م  مما وُ  ا  ، وكان ذل  قريب(  ھ ھ ے)إىل قول : (  ڍ ڌ ڌ ڎ

كـــان بعـــض اليهـــود مبكـــة  (  ۈئ ۈئ ېئ ېئ) :نـــز  قولـــ  بعـــد ذلـــ   ّ  ،ترتيـــ  املخلوقـــات إمجـــاال  
ــ واســرتال يف اليــوم الســاب ، وهــذا مكتــوب   ،  يلــق الســماوات واألر  يف ســتة أايم يقولــون إنّ  فر يف سم

 .(1) «التوراة»التكوي  م  
 إلسرائيليات عند الطاهر ابن عاشور.املطلب الثالث: أساليب الرتجيح اب

مل يتطــرق الطــاهر ابــ  عاشــور يف مقدمــة تفســه، ملوضــوج اإلســراييليات، وال إىل بيــان رأيــ  فيهــا، ولكــ  مــ  يــال  
الن ــر يف تفســه، يتبــن عنايتــ  ابإلســراييليات؛ وإن كــان مل يكثــر منهــا كغــه، مــ  املفّســري ، وكــان منهلــ  فيهــا وســطا  يف 

 ذ منها ما ال اال  شرعنا ويناقض ، وينتق  منها ما يرا، صوااب  أو قريبا  م  الصواب.الغال ، أيي
 وقد سل  يف تعامل  م  اإلسراييليات مسلكن رييسن:  

ويشــهد هلــذا قولــ  رإلــ    يف أحــد  األول: أّن يَقبلهييا وَخخيي، بييا، بييل ونييراه يعييّدها قرينيية ميين قييرائن الرتجيييح:
 .(2)لتوراة ما هو صري  لرَتجي  أحد القولن املواض :  ولي  يف ا

 وهذا املسل  عند، على حالن: 
أّن يكتف  مبا ورد يف التوراة م  بيان ملعـى اآليـة، ويُعـر  عـ  األقـوا  األيـرى، ومـ  ذلـ    .1

(  ڤڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ)مـــثال  بيانـــ  ملعـــى )املـــّ ( يف قولـــ  تعـــاىل: 

رد يف اإلسـراييليات وأعـر  عّمـا ورد يف غههـا، فقـا  رإلـ  ؛ حيث فّسر معـى املـّ  مبـا و [160]األعراف:
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 ،وهـو مثـ  بـزر الكزبـرة ،  دقيق مث  القشور يسقط ندى كاجلليد على األر وقد وصفت  التوراة أبنّ  :  
 ا  ت  بنو إسرايي  منّ ومسّ  ،أبيض و عم  كرقاق بعس 

(1). 
 فق اإلسراييليات؛ ول  فيها مسلكان:  أّن يذكر األقوا  يف تفسه اآلية،   اتار منها ما يوا .2

أنه يَـذكر اإلســراييليات مــ  ابب االســتئناس؛ وكلحــد القـراي  يف تــرجي  القــو  املختــار؛ ومــ   •

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ )ذلـــــ  مـــــا ورد يف قولـــــ  تعـــــاىل: 

هـــم النـــاس الـــذي  كـــانوا عـــامري  األر  « قـــوم نـــول»و، حيـــث قـــا  ابـــ  عاشـــور:  [1]نـــول:(  ڑ
إذ ال يوجـــــد غــــههم علـــــى األر  كمــــا هـــــو ظـــــاهر حــــديث الشـــــفاعة وذلــــ  صـــــري  مـــــا يف  يومئــــذ،
 ، فلم يعتمد على ما يف التوراة، وإّّنا كان  إحدى القراي  يف الرتجي .(2) التوراة
أنه يَـذكر اإلسـراييليات مـ  ابب االعتمـاد عليهـا  يف الرتجـي ، بـ  وقـد ُاَطّـ  قـو  غـه، مـ   •

ڱ ڱ ڱ )رد يف اإلســـراييليات، ومـــ  ذلـــ  مـــا ورد يف قولـــ  تعـــاىل: املفّســـري  ملخالفتـــ  مـــا و 

(  ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ

، فقد ذه  اب  عاشور إىل استبعاد كون املقصود ب  بلعام ب  ابعوراء، ويطّلَ قـو  [175]األعراف:
ن يف ا نزلـ  يف رجـ  مـ  الكنعـانين، وكـاري  إىل أّّنـوذه  كثـه مـ  املفّسـغه، م  املفّسري  فقا :  

وهـــا وايتلفـــوا فيهــــا، ، وذكـــروا قصـــت  فخلطوهـــا وغهّ اءيقـــا  لـــ : بلعـــام بـــ  ابعـــور  زمـــ  موســـى 
بلعام هذا كان مـ  صـاحل  أهـ  مـدي  وعـرافيهم يف زمـ  مـرور بـ  إسـرايي  علـى أر   أنّ  :والتحقيق
ــــــ ،)مــــــؤاب( ــــــولكّن ــــــوراة يف   مل يتغــــــه عــــــ  حــــــا  الصــــــالل، وذلــــــ  مــــــذكور يف سم فر العــــــدد مــــــ  الت

 .(3) فال ينبغ  االلتفات إىل هذا القو  الضطراب  وايتال   (؛24 -23 -22) حاحاتاإلص
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الثاين: أّن يرّدها وط يَقبلها، وط خخ، با يف تيرجيح األقيوال، بيل إنّيه خخي، اليرأل املخيالف  يا، ملخالفتهيا مليا 
ــــــ  تعــــــاىل: ورد يف شييييييرعنا:  ــــــذبي  يف قول ــــــد اســــــم ال ــــــ  مــــــثال  مــــــا ذكــــــر، يف ادي ( ٹ ڤ ڤ)ومــــــ  ذل

الـذبي  هـو إسـحاق بـ  إبـراهيم بنـاء علـى مـا    شـاج مـ  أيبـار أهـ  الكتـاب أنّ إال أنّ ؛ حيث قا :  [107]الصافات:
وعلــى مــا كــان يقصــ  اليهــود علــيهم، ومل يكــ  فيمــا علمــو، ، الثــاا والعشــري « اإلصــحال»يف « ســفر التكــوي »جــاء يف 

والتلمــ  يف هـذ، اآليـة يقــوي ال ـ  أبن الـذبي  إمساعيــ ، فإنـ  ظــاهر  مـا االفـ  وال كــانوا يسـللون . مـ  أقـوا  الرســو  
، وهبـذا (1) مضى الكالم علـى قصـت  إسحاق هو غه الغالم احلليم الذي وهذا قري  م  داللة الن  على أنّ ...، قوي

د فـالقر،ن ُحّلـة علـى ي هر ب أّن اب  عاشور رّد الرواية اإلسراييلية بدالليت الّن  وال اهر. وقـا  يف موضـ  ،يـر:  وبعـ
 .(2)غه، مصّدقا  ملا بن يَدي  وُمهيمنا  علي  

 ، وتشت ل على املطالب اةتية:(3)الدراسة التطبيقية املبحث الثالث:
ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ )يف تفسه قول  تعـاىل:  املطلب األول:

 .[29]البقرة:(  ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی
يلـــق الســـماوات قبـــ  األر ، واســـتد  لـــ  نملـــة مـــ  األدلـــة منهـــا الروايـــة ذهـــ  ابـــ  عاشـــور إىل القـــو  أبّن   

هـر يف إفـادة التـلير مـ  أظه  (بعد ذل )لفظ  لق  قب  األر  ألنّ السماء يُ  وأرج  القولن هو أنّ اإلسراييلية، فقا :  
  كبقيـــة الكواكـــ  رة انفصـــل  عـــ  الشـــماألر  ُكـــ أن ـــار علمـــاء اهليئـــة تـــرى أنّ  وألنّ  ،قولـــ :   اســـتوى إىل الســـماء

ييالســيارة مــ  الن ــام الشمســ .   يقتضــ  أن يلــق الســماوات متقــدم علــى األر . وأحســ  أنّ  فر التكييوينوظيياهر س 
، ويالفـ  يف (4) أسلوب اإلمجا  يف هذا الغـر  لقطـ  اخلصـومة بـن أصـحاب الن ـريتن. سلوك القر،ن يف هذ، اآلايت
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 ابب االستئناس واالعتضاد هبا م  قراي  أيرى.

 (.1/384التحرير والتنوير )( 4)



  2785 
   جملة العلوم الشرعية 

م (2021هـ / فرباير1442) مجادى الثانية    2817 - 2766(، ص ص 4(، العدد )14اجمللد )جامعة القصيم،   
 

 الفاحل صاحل مرجي بن أمحد. د

فقـــــالوا: إّن   يلـــــق األر  قبـــــ  الســـــماوات، قـــــا  ابـــــ  كثـــــه  (1)هـــــذا عاّمـــــة املفّســـــري  كـــــالطربي وابـــــ  كثـــــه وغـــــههم
السـماء يلقـ  قبـ     زعـم أنّ بن العلماء إال ما نقل  اب  جريـر عـ  قتـادة: أنّـ وهذا ما ال أعلم في  نزاعا  هـ(:  774)ت

ذلــ  ألّن   . والـذي ي هـر و  أعلــم أّن القـو  بتقــدم يلـق األر  علـى يلــق السـماوات هــو الصـواب، و (2) األر 

 : ـــويتها يف ســـورة النازعـــات قـــا ـــاء الســـماء ورفـهَعهـــا وَتسه ، وملـــا جـــاء [30]( ڱ ڱ ڱ ں)ملــــّا ذكـــر بمَن
 ع  أشياء ُُتتلـ  عليـ  يف القـر،ن، ومنهـا هـذ، املسـللة، فلجابـ   صراحة عند البخاري أّن رجال  سل  اب  عباس 

 .(3)ي  بعد يلق السماءأبّن األر  يلق  قب  السماء، وأّن األر  إّنا ُدح
ـــة اإلســـراييلية كلحـــد القـــراي  يف تـــرجي  القـــو  خبلـــق  وممـــا مضـــى يتبـــن ب و  أعلـــم أّن ابـــ  عاشـــور أيـــذ ابلرواي

 ، وما قا  ب  األكثرون.السماوات قب  يلق األر ، ويال  ما جاء يف الصحي  ع  اب  عباس 

ـــــ  تعـــــاىل املطليييييب الثييييياين: ۓ ڭ ڭ  ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ): يف تفســـــه قول

 .[55]البقرة:(  ڭ ڭ ۇ ۇ
 ـار عنـد رمحيـة السـحاب علـى جبـ  نه قون األَ ادّ  (ۇ ۇ) ذه  اب  عاشور إىل أّن معى قول  تعاىل: 

ك ييا حاب يســمع  مــ  يــال  الّســ كلــم موســى كالمــا    يُ  تــادوا أنّ م اعه  هــر هلــم   مــ  ياللــ  ألّّنــيَ  أنه  عــا  مَ الطــور  َ 
، وهذا القو  منـ  رإلـ    واالسـتدال  مبـا ورد يف التـوراة مل أقـ  عليـ  عنـد املفّسـري  البتّـة. (4) وله التوراة يف مواضعقُ تيَ 

. وقـد ذكـر (5)فقد ذكر عـاّمتهم أّن املقصـود ابلن ـر أي: ين ـر بعضـكم إىل بعـض حـن أييـذكم املـوت، أي إىل حـالكم
ن ـر بعضـكم إىل معنا،: يَ  وَن في  االاة أقوا : أحدها: أنّ َوأَنـهُتمه تـَنه ُرُ هـ( األقوا  يف معناها فقا :  597اب  اجلوزي )ت

                                                           

 (.1/215(، وتفسه القر،ن الع يم الب  كثه )24/209جام  البيان للطربي )( 1)

 (.1/215تفسه القر،ن الع يم )( 2)

 (.4537( حديث رقم )4/1814أيرج  البخاري يف صحيح ، كتاب التفسه، سورة فصل ، )( 3)
 (.1/508التحرير والتنوير )( 4)

 (.1/404(، واجلام  ألحكام القر،ن للقر يب )1/119(، ومعامل التنزي  للبغوي )1/147ان ر: احملرر الوجيز الب  عطية )( 5)
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ن ــرون العــذاب كيــ  ينــز  بكــم، وهــو قــو  ن ــر بعضــكم إمىل إمحيــاء بعــض. والثالــث: تَ يَ  بعــض كيــ  يقــ  ميتــا . والثــاا:
 .(1) م  قا : نزل   ر فلحرقتهم

تمـد يف ايتيـار، علـى الروايـة اإلسـراييلية، ويـال  وممّا سبق يتبن ب و  أعلم أّن اب  عاشور تّفـرد هبـذا املعـى، واع
ـند هـذا االيتيـار، قـا  الشـوكاا )ت واملـراد مـ  هـذا الن ـر الكـاي  هــ(:  1250ما ذكر، املفّسـرون، وال ُمـربّر يَـدعم وَيسه

 .(2) اعقة النازلة هبم الواقعة عليهم ال ،يرها الذي ماتوا عند،م ن روا أواي  الصّ منهم أّنّ 

ــــــــــ  تعــــــــــاىل لييييييييييث:املطلييييييييييب الثا ۉ ۉ ې ې ې ې ): يف تفســــــــــه قول

 .[57]البقرة:(  ى

ايتار اب  عاشور أّن ت لي  الَغمام ونزو  املّ  والّسلوى كان قبـ  سـؤا  قـوم موسـى رمحيـة   جهـرة، واسـتد  هلـذا 
 ؛ســؤاهلم رمحيــة   جهــرةلوى كــان قبــ  والّســ زو  املــ ّ مــام ونـُـليــ  الغَ  ه تَ  وال ــاهر أنّ االيتيــار ابلروايــة اإلســراييلية، فقــا :  

بــن إيلــيم وســينا يف اليــوم الثــاا عشــر مــ  الشــهر  احــن ديــوهلم يف بريــة ســين لوىوالّسيي التييوراة ركييرت نيينول امليينّ  ألنّ 
 م يف رحلتهم ما الثاا م  يروجهم م  مصر حن اشتاقوا أك  اخلبز واللحم ألّنّ 

. وذهـــ  بعـــض املفّســـري  إىل أّن ت ليـــ  (4)لرتتيـــ ، ومل أجـــد مـــ  وافـــق ابـــ  عاشـــور يف هـــذا ا(3) كـــانوا يطبخـــون
الغمام ونزو  املّ  والسلوى كان بعـد البعـث وهـو ظـاهر سـياق اآلايت، فـاا بـدأ بقولـ  فليـذتكم الصـاعقة،   قـا :  ّ 

زي: بعثناكم م  بعد موتكم،   قا  وظّللنا عليكم الغمام، واألصـ  أّن احلاداـة كمـا جـاءت يف ترتيـ  اآلايت، قـا  الـرا
  تعـاىل قـا :   بعثنـاكم مـ  بعـد مـوتكم لعلكـم ألنّـ ؛عـثهمبَ  هـذا اإلظـال  كـان بعـد أنه  وظاهر هذ، اآلية يـد  علـى أنّ  

 .(5) تشكرون
                                                           

 (.1/67زاد املسه )( 1)

 (.1/102القدير )فت  ( 2)

 (.1/509التحرير والتنوير )( 3)

وقد ذكر القامس  يف تفسه، عند هذ، اآلية أّن تفاصي  الّسحابة اليت كان  ت ّلهم وردت يف توراهتم يف الفص  التاس  م  سفر ( 4)
 (.1/309التلوي  )العدد، ومل يذكر أّن ت لي  الغمام ونزو  املّ  والسلوى كان قب  سؤاهلم رمحية   ان ر: حماس  

 (.3/522مفاتي  الغي  )( 5)
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وممّا سبق يتبن ب و  أعلم أّن اب  عاشور انفرد هبذا االيتيار، واعتمد على الرواية اإلسـراييلية اعتمـادا  كليـا  فيـ ، 
 القر،ا، واأليذ ب  أوىل ممّا ورد يف الرواية اإلسراييلية.ويال  ظاهر الن  

 .[57]البقرة:(  ې ې ې ى): يف تفسه قول  تعاىلاملطلب الرابع: 

نــز  علــى مــادة صــمغية جويــة يَ  واملــ ّ فّســر ابــ  عاشــور املــّ  يف هــذ، اآليــة مبــا ورد يف التــوراة مــ  وصــ  لــ  فقــا :  
ــَشــ ة ّلــقم ويكثــر بــوادي تركســتان وقــد ينــز  بم  ،يــ  حــالوة إىل احلموضــة ولونــ  إىل الصــفرةقيق املبلــو ، فب  الــدّ لر الباديــة شم

  دقيـق مثـ  القشـور يسـقط نـدى كاجلليـد علـى األر  أبنّـ وصيفته التيوراةيف برية سـينا. وقـد  غهها ومل يك  يعرف قب 
 ا  تـ  بنـو إســرايي  منّـوهـو مثـ  بـزر الكزبــرة أبـيض و عمـ  كرقــاق بعسـ  ومسّ 

  رإلــ    عـ  أقـوا  املفّســري  يف . وأعـر (1)
قـا  رسـو  : قـا  سـعيد بـ  زيـد ، وعـ  النصـوص الشـرعية الـواردة يف بيانـ ، فقـد جـاء يف الصـحي  عـ  (2)معى امل ّ 

    : َقـــا  ابـــ  كثــــه (3) للعـــن الـــذي أنـــز    تبــــارك وتعـــاىل علـــى بـــ  إســـرايي  ومامحهــــا شـــفاء   لة مـــ  املـــ ّ َمـــالك .
ــــارات املــــ غر  أنّ الهـــــ(: و 774)ت ــــة يف شــــرل املــــ ّ ُـ عب ر، ابلطعــــام، ومــــنهم مــــ  فســــر، ، فمــــنهم مــــ  فّســــفسري  متقارب

   ك  ما امـنت   بـ  علـيهم مـ   عـام وشـراب وغـه ذلـ ، ممـا لـي  هلـم فيـ  عمـ  وال  ابلشراب، وال اهر و  أعلم، أنّ 
كــ  مــ  غــه، صــار ُر  ، وإنه  يبــا   مــ  املــاء صــار شــرااب  ز  ُمــ وحــالوة، وإنه  كــ  وحــد، كــان  عامــا  أُ  املشــهور إنه  كــد، فــامل ّ 

 .(4)... وساق احلديث.،ير، ولك  لي  هو املراد م  اآلية وحد،؛ والدلي  على ذل  قو  البخاري نوعا  
وممّـا ســبق يتبـن ب و  أعلــم أّن ابــ  عاشـور اعتمــد اعتمــادا  كليـا  علــى الروايـة اإلســراييلية يف بيــان معـى املــّ ، وقــد 

 يطل رإل    يف ااه  ما ورد يف السنة النبوية، وخمالفة ما علي  عاّمة املفّسري .أ

                                                           

 (.1/509التحرير والتنوير )( 1)

 (.1/67أوصلها اب  اجلوزي يف زاد املسه إىل مثانية أقوا  )( 2)

(، ومسلم واللفظ ل ، ابب: فض  الكملة 4208( حديث رقم )4/1627أيرج  البخاري يف كتاب التفسه، سورة البقرة، )( 3)
 (.159(، حديث رقم )3/1619 هبا، )ومداواة=   العن

 (.1/268تفسه القر،ن الع يم )( 4)
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ـــ  تعـــاىلاملطليييب اخليييام :  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ): يف تفســـه قول

 .[58]البقرة:(  ڀ
ُون ببيــ  املقــدس، واســتد  علــى هــذا  (1)ذهــ  ابــ  عاشــور إىل القــو  أبّن القريــة املقصــودة يف هــذ، اآليــة هــ  َحــربه

ا أشـارت إىل قصـة والذي عندي م  القو  يف تفسه هات  اآلية أّّنـتحديد املعّن مبا ورد يف الرواية اإلسراييلية، فقا :  ال
وا إىل مدينــة تَــوأَ ...، إىل أن قــا : ملــا  وحــ  هبــم الرحلــة إىل بريــة فــاران بييين إسييرائيل نتها كتييبهم وهييي أنّ تضيي ّ معلومــة 

....؛  ّ قـا : فهـذا هـو التفسـه الصـحي  املنطبـق وقطعوا مـ  عنبهـا ورماّنـا وتينهـاون فوجدوا األر  ذات يهات ربهُ حَ 
. وذه  مجهور املفّسري  إىل القـو  أبّّنـا بيـ  املقـدس مـ  دون اديـد معـّن المسهـا؛ واسـتدلوا (2)على التاريم الصري  

األصــفهاا وغــههم، وبقولــ  تعــاىل: لــذل  مبــا ورد عــ  عــدد مــ  الّســل  كالســّدي والربيــ  بــ  أنــ  وقتــادة وأيب ُمســلم 

ريــة ف ــاهر ا القَ أّمــهـــ(:  604. قــا  الــرازي )ت[21]املايــدة:( ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ)
رج  يف ذل  إىل األيبـار، وفيـ  أقـوا : أحـدها: وهـو ايتيـار قتـادة والربيـ  وأيب مسـلم ا يُ ينها، وإّنّ على عَ  القر،ن ال يد ّ 

ھ ھ ے ے ۓ ۓ )عليــ  بقولــ  تعــاىل يف ســورة املايــدة: ا بيــ  املقــدس، واســتدلوا األصــفهاا أّّنــ

ــهـــ(:  774، وقــا  ابــ  كثــه )ت(3) املــراد ابلقريــة يف اآليتــن واحــد ، وال شــ  أنّ (  ڭ  ولن أنّ وهلــذا كــان أصــ  الَق
 .(4)   املقدسهذ، البلدة ه  بيَ 

ة هـ  بيـ  املقـدس، وإنه مل يـذكر أحـد  وهبذا َي هر ب و  أعلـم أّن ابـ  عاشـور وافـق مجهـور املفّسـري  يف أّن القريـ
ـر البتـة إىل تفسـه الّسـل ، أو  ُون، واعتمد رإل    اعتمادا  كليا  على ما ورد يف الرواية اإلسـراييلية، ومل ُيشم منهم أّنا َحربه

                                                           

ابلبي  املقدس، وقد غل  على امسها اخللي ، ويقا  هلا أيضا  حربى. ان ر: معلم  ه  القرية اليت فيها قرب إبراهيم اخللي  ( 1)
 (.2/212البلدان لياقوت )

 (.1/513التحرير والتنوير )( 2)
 (.3/522)مفاتي  الغي  ( 3)

 (.1/273تفسه القر،ن الع يم )( 4)
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ا ورد عــ  حــر تفســه القــر،ن ابلقــر،ن، وهــذا املليــذ عليــ  يف هــذ، املســللة. ولــو أضــاف مــا ورد يف كتــ  بــ  إســرايي ؛ ملــ
 السل  م  تفسه لكان يها  على يه. 

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ): يف تفســـه قولـــ  تعـــاىلاملطليييب السييياد : 

 .[61]البقرة:(  ھ ے
 ايتل  املفّسرون يف معى الفوم يف هذ، اآلية على قولن رييسن: 

واســتدلوا لــذل  مبــا ورد عــ  ابــ   وغــههم،(1)أنّــ  احلمنطــة، وبــ  قــا  بعــض املفّســري  كــاب  عطّيــة والبيضــاوياألول: 
 . (2)أن  ُسئ  ع  قو   : )وفومها(، ما فومها؟ قا  احلنطة عّباس 

وغـههم، واسـتدلوا لـذل  مبـا ورد عـ  عـدد  : أنّ  الثوم، وهو ايتيار مج  مـ  املفّسـري  كالقـامس  وابـ  عاشـورالثاين
وأبنّــ  املوافــق واألقــرب لاصــناف الــيت ُعــّدت معــ ،  ،(3)مــ  الســل  كســعيد بــ  جبــه، وبقــراءة ابــ  مســعود:  واومهــا 

وللتصييريح بييه يف  ،«واومهــا»هــو الثــوم لقــراءة ابــ  مســعود هـــ(:  1322وألنّــ  هــو الــوارد يف التــوراة. قــا  القــامس  )ت
شـاي  يف  وقد ايتل  يف الفـوم فقيـ : هـو الثـوم ابملثلثـة وإبـدا  الثـاء فـاء ، وقا  اب  عاشور:  (4) ةيف هذ، القصّ  التوراة

والـذي   .(5) ومليا يف التيوراةمعـ   دّ ا عُـَـ كالم العرب كما قـالوا: جـدث وجـدف والـغ وفلـغ، وهـذا هـو األظهـر واملوافـق ملـ
، قـا  الطـربي ي هر و  أعلم أنّ  األقرب للصـواب لقـوة أدلـتهم ووجاهتهـا، وَضـعه  الـدلي  املنقـو  عـ  ابـ  عبّـاس 

  مــ  احلــروف ، فإنّــكــان ذلــ  صــحيحا      بــ  مســعود: واومها  ابلثــاء. فــإنه  ذلــ  قــراءة عبــد وذكــر أنّ هـــ(:  310)ت
ومـــا أشـــب  ذلـــ  ممـــا ؛ لة كقوهلم: وقعـــوا يف عـــااور شـــر: وعـــافور شـــر  وكقـــوهلم  لاًيف، أًاـــ ؛ وللمغـــافه، مغـــااه بدّ ُـ املــ

                                                           

 (.1/84(، وأنوار التنزي  وأسرار التلوي  )1/153ان ر: احملرر الوجيز )( 1)

(، قا  اهليثم :  روا، الطرباا وفي  جويرب وهو ضعي  . ان ر: 10597( حديث رقم )10/248أيرج  الطرباا يف الكبه )( 2)
 (.9/243جمم  الزوايد ومنب  الفوايد )

 (. 63(، وشواذ القراءات للكرماا )ص1/88ان ر: احملتس  يف تبين وجو، شواذ القراءات الب  ج  )( 3)

 (.1/314حماس  التلوي  )( 4)

 (.1/522التحرير والتنوير )( 5)
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 تطبيقية نظرية والتنوير دراسة التحرير يف عاشور ابن لطاهرا عند ابإلسرائيليات الرتجيح

ا َـ لــو كــان هــو احلنطــة ملــ هـــ(: 604الــرازي )ت، وقــا  (1) اءاء مــ  خمــر  الثّــر  الَفــارب خَمــاء ًء، لتَقــاء فــاء والَفــقلـ  الثّــتُ 
 .(2) نطة أشرف األ عمةاحلم  جاز أن يقا : أتستبدلون الذي هو أدىن ابلذي هو يه ألنّ 

وممّــا مضــى يتبــن ب و  أعلــم أّن ابــ  عاشــور أيــَذ ابلروايــة اإلســراييلية كلحــد القــراي  يف تــرجي  معــى الُفــوم أبنّــ  
، وســياق اآليــة، وعــدد مــ  تمــادا  كليــا ، ووافــق يف ايتيــار، مــا جــاء يف قــراءة ابــ  مســعود الثــوم، ومل يعتمــد عليهــا اع

 املفّسري . 

(  ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ): يف تفســـــــــه قولـــــــــ  تعـــــــــاىلاملطليييييييييب السيييييييييابع: 

 [63]البقرة:

ـــة املفســـري  يف معـــى هـــذ، اآليـــة: أّن    ملــــّا أيـــذ امليثـــاق علـــى قـــوم موســـى رفـــ  جبـــ  الطـــور علـــى  ذكـــر عاّم

ٻ )محسهم ليُقـروا مبـا عوهـدوا عليـ  ومبـا جـاءهم يف التـوراة، وقـد جـاء  كيـد هـذا يف سـورة األعـراف يف قولـ  تعـاىل: رو 

، [171](  ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ
قلعتـ  فرميـ  بــ   ء  شـ قـا  أبـو عبيـدة: املعـى زعزعنـا، فاســتخرجنا، مـ  مكانـ . قـا : وُكـ هــ(: 671قـا  القـر يب )ت

ــ  ظُ القتــيب: وقولــ : وإذ نتقنــا اجلبــ  فــوقهم كلنّــ...، وقــا  نتقتــ فقــد  ــة  قــا : قُ ّل وهــذا التفســه ظــاهر  .(3) ل لــ  مــ  أصه
وال يف األحاديـــث  وليييي  يف كتيييب بيييين إسيييرائيلومعلـــوم ومل يُنكـــر، أحـــد ســـوى ابـــ  عاشـــور رإلـــ   ، حيـــث قـــا :  

ـوإّنّ  ،ورفع  فوقهمور م  موضع    الطّ لَ   قَـ    على أنّ دُ الصحيحة ما يَ  عتمـد، عاف فلـذل  مل نَ ا ورد ذلـ  يف أيبـار ضم
وقــد أيطــل رإلــ    يف رد ظــاهر القــر،ن، ومــا جــاء عــ  الّســل ،  ويــال  مــا هــو متقــرر عنــد مجــاهه  .(4) يف التفســه

ايـــة اإلســـراييلية العلمـــاء واملفّســـري ؛ فلـــم يقـــ  أحـــد مـــ  قبلـــ  أو بعـــد، هبـــذا القـــو ، ومـــر كـــان التفســـه متوقفـــا  علـــى الرو 

                                                           

 (، وإن كان رإل    مل يصرّل ابيتيار، لكّن  ما  إىل هذا القو .2/130جام  البيان )( 1)

 (.3/532غي  )مفاتي  ال( 2)

 (.1/436اجلام  ألحكام القر،ن )( 3)

 (.1/541التحرير والتنوير )( 4)
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 الفاحل صاحل مرجي بن أمحد. د

علــى ذلــ   ر، آبيــة األعــراف، ونــ ّ الطور هــو اجلبــ ، كمــا فّســهـــ(: 774واحلــديث الصــحي  فقــط؟، قــا  ابــ  كثــه )ت
  .(1) اك والربي  ب  أن ، وغه واحد، وهذا ظاهراب  عباس، وجماهد، وعطاء وعكرمة واحلس  والضحّ 

ک ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ): يف تفســـه قولـــ  تعـــاىلاملطليييب الثيييامن: 

 .[65]البقرة:(  گ گ گ
ذه  اب  عاشور إىل القو  أبّن معى املسم يف هذ، اآليـة ظتمـ  أمـري : األو : أنّـ  مسـم حقيقـ  حيـث صـارت 
ـــي  ألجســـادهم وهـــو قـــو  جماهـــد،  ّ رّجـــ  فقـــا :  أجســـامهم أجســـام قـــردة، واآليـــر: أن املــــَسم لقلـــوهبم وعقـــوهلم ول

فيـــ  اعتبـــارهم أبنفســـهم واعتبـــار النـــاس هبـــم خبـــالف  ربة ألنّ ألو  أظهـــر يف العمـــوا؛ والعـــربة حاصـــلة علـــى كـــال االعتبـــاري  
 .(2) ربانيمليف كتب اتريخ الع  م سه نق  مَ والثاا أقرب للتاريم إذ مل يه  ،الثاا

فـــاب  عاشـــور يـــرى أّن املــــَسهم للقلـــوب أقـــرب للتـــاريم، واعتمـــد يف ترجيحـــ  هـــذا علـــى عـــدم ورود املــــَسم يف كتـــ  
، وهذا القو  من  رإل    فيما ي هر ب و  أعلم خُمال  ملا جاء بـ  بعـض الّسـل  كقتـادة والسـّدي وغـههم، العمربانين

وهــذا القــو  الــذي قالــ   هـــ(:  310ومــا د  عليــ  ظــاهر القــر،ن والســنة، ومــا قــا  بــ  مجهــور املفّســري ؛ قــا  الطــربي )ت
ئ  آبيــر منــ ، ُســ مــ  ذلــ  وأقــرّ  كــر شــيئا  ومــ  أنه إىل أنه قــا :  ..،عليــ  كتــاب   خمــال . جماهــد، قــو  ل ــاهر مــا د ّ 
هـذا    يسـل  الفـرق مـ  يـرب مسـتفيض أو أاـر صـحي . بـ  مبـا أقـرّ  -فيما أنكر م  ذل -الربهان على قول ، وعور  

علـى  دلـيال  تـ  جممعـة عليـ . وكفـى له قه ة الـيت ال وـوز عليهـا اخلطـل والكـذب فيمـا نَـ ّلـم  يالف قو  جماهد قـو  مجيـ  احلُ 
غريـ  يـالف ال ـاهر مـ  السـياق يف هـذا  وقـو   هــ(:  774، وقـا  ابـ  كثـه )ت(3) طئتـ فساد قو ، إمجاعهـا علـى ُتَ 

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ )ه،، قــــــــا    تعــــــــاىل: املقــــــــام ويف َغــــــــ

                                                           

 (.1/287تفسه القر،ن الع يم )( 1)

 (.1/544التحرير والتنوير )( 2)

 (.2/173جام  البيان )( 3)
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نكــر ه مُ م ابحلقيقــة حـق غــسه َـ واملــ هــ(:  1322، وقــا  القــامس  )ت(1) [60]املايـدة:( ڌ ڎ ڎ ڈ
 .(2) وردت ب  اآلايت واألحاديث، يف الدنيا واآليرة

(  ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ): يف تفســــــه قولــــــ  تعــــــاىلاملطليييييب التاسييييييع: 

 .[259]البقرة:
ذه  اب  عاشور إىل أّن املـَاّر يف هذ، اآلية هو حزقيا  بـ  بـوزي نـيب إسـرايي ، واسـتد  هلـذا مبـا ورد يف كتـ  بـ  

  حزقيا  اب  بوزي نيبء إسـرايي  كـان معاصـرا ألرميـا ودانيـا  وكـان مـ  مجلـة الـذي  ي هر ب أنّ  والذيإسرايي ، فقا :  
. ومل أقـ  علـى (3) ك يا ورد يف اترههيم ...؛ إىل أنه قـا :أسرهم خبتنصر إىل ابب  يف أواي  القـرن السـادس قبـ  املسـي 

وال هــ(:  310عزيـر أو أرميـا بـ  حلقيـا، قـا  الطـربي )تهذا القو  يف كت  املفّسري . واملشهور عند املفّسري  أنـ  إّمـا 
. قلــ : تعيــن املـــُبهم يف هــذ، اآليــة مـــ  (4) بيــان عنــد  مــ  الوجــ  الــذي يصــ  مــ  قمَبلمــ م البيــان علـــى اســم قايــ  ذلــ 

، مــ  أّن هــذا املسـاي  الــيت مل يَــرد يف شــرعنا مــا االفهـا، وقــد يقبــ  مــ  ابــ  عاشــور فيهـا الرجــوج إىل الــرواايت اإلســراييلية
 .(5)القو  حادث ويالف القو  املشهور أنّ  ُعزير كما قا  اب  كثه

گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ): يف تفســـــه قولـــــ  تعـــــاىلاملطليييييب العاشييييير: 

 [20]املايدة:(  ڱ ڱ ں ں ڻ

ذهـ  ابــ  عاشـور إىل أن َجعهــ  األنبيـاء يف هــذ، اآليـة ظتمــ  أكثـر مــ  معـى، منهــا أّن املقصـود هــو جعـ  األنبيــاء 
يف عمود َنَسبمهم، أو أّن املقصود موسى نفس ، أو أّن املقصود م  ظهر يف زم  موسى م  األنبياء كمـرمي أيـ  موسـى 

أو أراد م  ظهر يف زم  موسـى مـ  األنبيـاء.  أو ألداد وميداد واستد  على هذا املعى األيه مبا ورد يف التوراة فقا :  
                                                           

 (.1/289تفسه القر،ن الع يم )( 1)

 (.1/323حماس  التلوي  )( 2)

 (.3/35التحرير والتنوير )( 3)

 (.5/441جام  البيان )( 4)

 (.1/687تفسه القر،ن الع يم )( 5)
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مــ  اخلــرو ( . وكــذل  ألــداد وميــداد كــا   15)إصــحال  يح التييوراةك ييا هييو صيير فقـد كانــ  مــرمي أيــ  موســى نبيئــة، 
ــ 11)إصــحال  ك ييا يف التييوراةنبيئــن يف زمــ  موســى،  . ومل أقــ  علــى هــذا القــو  عنــد املفّســري ، وقــد (1) فر العــدد(سم

ا معــ  إمىل م الســبعون الـذي  ايتــارهم موســى، وانطلقــو أحــدمها: أّّنــ هـــ(:  597خلّـ  األقــوا  يف معناهــا ابــ  اجلـوزي )ت
ــلوا مــ   اجلبـ ، جعلهــم   أنبيـاء بعــد موسـى وهــارون، وهــذا قـو  ابــ  السـاي  ومقاتــ . والثــاا: أّنـم األنبيــاء الـذي  أُرهسم

قلـ : مــا ذكـر، املفّســرون أوىل ابلقبـو  ممــا ذكـر، ابــ  عاشـور، وهــو املوافــق  .(2) بـ  إمســرايي  بعـد موســى، ذكـر، املــاوردي
 الذي ذه  إلي  اب  عاشور ال َيسند، دلي ، واجلزم أبّّنم مقصودون يف اآلية بعيد.ل اهر اآلايت، والتحديد 

ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ): يف تفســــه قولــــ  تعــــاىلاملطلييييب ا ييييادل عشيييير: 

 [145]األعراف:(  ٹ ٹ ٹ ڤ

لتــوراة، جـزم ابـ  عاشـور رإلـ    مباهيّـة األلــوال وأّنـا كانـ  مـ  حلـارة، وأّّنــا لوحـان؛ مسـتدال  لـذل  مبـا ورد يف ا
ـــوال الـــيت أعطاهـــا   موســـى ألواحـــا جمـــاز ابلصـــورة ألنّ  فقـــا :   عطيهـــا موســـى كانـــ  مـــ  األلـــوال الـــيت أُ  وتســـمية األل
، فتسـميتها األلـوال ألّنـا علـى صـورة األلـوال، ك ا يف التوراة يف اإلصحا  الرابع والعشرين من سفر اخليرو حلارة، 

حن كتبــ  فيهمــا الوصــااي العشــر الـــيت ابتــدأت هبــا شــريعة موســى، وكـــا  أن اللـــو  واليي،ل ابإلصييحا  الرابييع والث ثييمل
ــك ييا يف التييوراةلــوحن،  أقــ   ا مــ  ابب إ ــالق صــيغة اجلمــ  علــى املثــى بنــاء علــى أنّ ، فــإ الق اجلمــ  عليهــا هنــا: إّم

ـا ألّنما كا  مكتوبن على كال وجهيهما، كما يقتضي  اإلصحال الثاا والث، وإمّ (3)اجلم  اانان فر اخلـرو ، الاون م  سم
. وذكــر عاّمــة املفّســري  اخلــالف واألقــوا  يف ماهّيتهــا ويف عــددها، وأوصــلها ابــ  اجلــوزي إىل (4) فكــا  مبنزلــة أربعــة ألــوال

                                                           

 (.6/161التحرير والتنوير )( 1)

 (1/531زاد املسه )( 2)

الداللة ابجلم  على اانن قياسا ل  شر  مذكور يف النحو  وايتار، الفراء، وهذا ضعي  ألنّ قا  أبو حيان يف رّد هذا التوجي :  ( 3)
 (.5/170يط ) . البحر احملهو مفقود هنا

 (.9/96التحرير والتنوير )( 4)
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؛ ومل أق  على م  جزم بقو  فيهـا، بـ  شـّدد بعضـهم يف عـدم بيـان ماهّيتهـا وعـددها دون وجـود مسـتند (1)سبعة أقوا 
علــى كيفيــة تلــ  األلــوال، وعلــى كيفيــة تلــ     لــي  يف لفــظ اآليــة مــا يــد ّ واعلــم أنّــهـــ(:  604قــوي، قــا  الــرازي )ت

، وقـا  الّنيسـابوري (2) نـ كوت عَ و  ب  وإال وج  الس    القَ وي، وجَ نفص  قَ ب  ذل  التفصي  بدلي  مُ اَ  فإنه  ؛الكتابة
د  لـي  يف اآليـة مـا يَـ وجـ  السـكوت عنـ  إذه وإال  ؛مثا  هذ، ظتا  إىل النقـ  الصـحي أَ  والتحقيق أنه  هـ(: 850)ت

 . (3) على ذل 
ــة األلــوال  وممّــا ســبق يتبــن ب و  أعلــم أّن ابــ  عاشــور اعتمــد اعتمــادا  كليــا  علــى الروايــة اإلســراييلية يف بيــان ماهّي

 وعددها، وهذا التفسه م  املسكوت عن ، وممّا مل أيت يف شرعنا ما االف .

ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ ):  تفســـه قولـــ  تعـــاىليفاملطليييب الثييياين عشييير: 

 .[146]األعراف:(  چ ڇ
وقومـ ، واسـتد  لـذل  مبـا جـاء  ذكر اب  عاشور أّن اخلطاب يف هذ، اآليـة ظتمـ  أمـري : األو : أنّـ  ملوسـى 

يوقـد حكـى ذلـ  يف يف التوراة فقا :     سيصـرف أولئـ  عـ   ، فـلجيبوا أبنّ فر العيدداإلصيحا  الرابيع عشير مين س 
ويكييون هيي،ا مثييل مييا ورد يف التييوراة يف اإلصييحا  الرابييع فيكــون املعــى ســلتوىل دفعهــم عــنكم، ...؛ إىل أنه قــا : تــ ،اي

. والثــاا: أنـّـ  (4) ، فالصـرف علــى هــذا الوجـ  عنايــة مــ    مبوسـى« هــا أ   ــارد مـ  قــدام  األمــورين إخ»والث ثيمل 
ووـوز أن تكــون عيينـة عنـد الطـربي، ومبـا تضـمن  الّسـياق؛ فقـا :   وقومـ ، واسـتد  لـ  مبـا ورد عـ  سـفيان بـ  حملمـد 

روى الطـــربي ذلـــ  عـــ  ســـفيان بـــ  عيينـــة، فتكـــون  مجلـــة سلصـــرف عـــ  ،اييت مـــ  يطـــاب   تعـــاىل لرســـول  حممـــد 

                                                           

 . إرشاد العق  وايتُل  يف عدد األلوالم ويف جوهرها ومقدارمها هـ(: 951(، وقا  أبو السعود )ت2/153ان ر: زاد املسه )( 1)
 (.3/270السليم )

 (.14/360مفاتي  الغي  )( 2)

 (.3/316غراي  القر،ن ورغاي  الفرقان )( 3)

 (.9/103تنوير )التحرير وال( 4)
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رك  نتها الصـالت يف اآليـة تنطبـق علـى مشـواألوصـاف الـيت تضـمّ ...؛  ّ قا : اجلملة معرتضة يف أاناء قصة ب  إسرايي 
 وكلنّ  ميي  إىل هذا االحتما  وإنه مل يصرّل ب . .(1) االنطباق أه  مكة أ ّ 

ــة املفّســري  هــذي  االحتمــالن وغهمهــا، ورأوا أّن اآليــة عاّمــة يف اجلميــ ، ويصــع  حصــر معناهــا يف  وقــد ذكــر عاّم
قـا   هــ(: 774ا  ابـ  كثـه )ت، وقـ(2) ا عامـة، وهـو أصـ والثاا: أّنّ  هـ(:  597احتما  معن، قا  اب  اجلوزي )ت

رد يف طّـهـذا مُ  ا أراد أنّ اب  عيينـة إّنّـ قل : لي  هذا بالزم؛ ألنّ ، ةهذا يطاب هلذ، األمّ  اب  جرير: وهذا يد  على أنّ 
وال مــان  مـــ  إلـــ   هــــ(: 1250، وقـــا  الشــوكاا )ت(3) ة، وال فـــرق بــن أحـــد وأحــد يف هـــذا، و  أعلــمحــق كـــ  أّمــ

 .(4) اآلايت على مجي  ذل ، وإل  الصرف على مجي  املعاا املذكورة
ومــ  يـــال  هــذا املثـــا  يتضــ  ب و  أعلـــم أّن ابـــ  عاشــور اعتمـــد علــى الروايـــة اإلســراييلية يف توجيـــ  االحتمـــا  

ياق القــر،ا علــى الروايــة اإلســراييلية، الــوارد فــيم  ُوّجــ  لــ  هــذا اخلطــاب يف اآليــة؛ وإنه كــان يُفهــم مــ  كالمــ  تقــدمي الســ
 وموافقت  لرأي مجاهه املفّسري  يف كوّنا عاّمة؛ وهذا مما ُظس  ل  يف تعامل  م  اإلسراييليات.

ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ): يف تفســه قولــ  تعــاىلاملطلييب الثالييث عشيير: 

 .[154]األعراف:(  ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ
ويف نسختها(، هـ  املقصـود مـا بقـ  مـ  األلـوال بعـد كسـرها، أم مـا نسـم ايتل  املفّسرون يف معى قول  تعاىل: )

فيهــــا مبعــــى أّّنــــا مل ُتكســــر؟، فــــذه  ابــــ  عاشــــور إىل أّن املقصــــود ألــــوال جديــــدة ُنســــم فيهــــا مــــا كــــان يف األلــــوال الــــيت 
 نسـختها هـدى إذ التقـدير: أيـذ األلـوال فلعلـ  منهـا نسـخة ويف تكّسرت؛ واستد  لذل  مبا جاء يف التوراة فقا :  

  قــا  الــرب ملوســى اعــ  لــ  »يف اإلصــحال الرابــ  والثالاــن مــ  ســفر اخلــرو  وهيي،ا يشييري إىن مييا يف التييوراة ورإلــة، 
 -« لـن اللـذي  كسـرهتماوّ لوحن م  حلر مث  األولن فلكت  أ  على اللوحن الكلمات اليت كان  علـى اللـوحن األَ 

                                                           

 (.9/104التحرير والتنوير )( 1)

 (.2/154زاد املسه )( 2)

 (.3/475تفسه القر،ن الع يم )( 3)

 (.2/278فت  القدير )( 4)
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 -« وقا  الرب ملوسـى اكتـ  لنفسـ  هـذ، الكلمـات» -قا  -«  اإلهانفنح  لوحن م  حلر كاألولن» -  قا 
ـــة املفّســـري  إىل أّن املقصـــود (1) «فكتـــ  علـــى اللـــوحن كلمـــات العهـــد الكلمـــات العشـــر» -إىل أن قـــا  . وذهـــ  عاّم

نيهمــا: أنّ  األلــوال ُكســرت  ابآليــة ال اــر  عــ  أمــري : أوهلمــا: أّن األلــوال مل ُتكســر ويكــون املعــى: وفيمــا نســم فيهــا، ًو
 . ومل أجد م  املفّسري  م  ذكر املعى الذي ايتار، اب  عاشور رإل   .(2)ويكون املعى: وفيما بق  فيها

وهبــذا ي هــر ب و  أعلــم أّن ابــ  عاشــور اعتمــد اعتمــادا  كليــا  علــى الروايــة اإلســراييلية يف فهــم معــى اآليــة وتــرجي  
 سكوت عن ، وممّا مل أيت يف شرعنا ما االف .أحد االحتمالن فيها، وهذا م  امل

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ ): يف تفســـــه قولـــــ  تعـــــاىلاملطليييييب الرابيييييع عشييييير: 

 .[157]األعراف: (چ چ چ چ ڇ ڇ
وذكـر مجلـة مـ  صـفات   استد  اب  عاشور ابلرواية اإلسراييلية على أّن النـيب املـراد يف هـذ، اآليـة هـو نبينـا حممـد 

فــد   ..؛مشييرية إىن مييا يف التييوراةوهــ   يف هــذ، اآليــة بشــارة ببعثــة حممــد يي ؛ فقــا :  الــيت وردت يف كتــ  بــ  إســرا
. واستد  عاّمة املفّسـري  ب ـاهر القـر،ن، ومبـا ورد عـ  السـل ؛ علـى أنّـ  (3) يب م  غه ب  إسرايي هذا النّ  هذا على أنّ 

الصــفة = أعــ   األمــ   = غــه نبينــا حممــد   ال يعلــم ا رســو   ُوصــ  هبــذ، ألنّــ هـــ(: 310، قــا  الطــربي )تحمّمــد 
 (4) . وبذل  جاءت الرواايت ع  أه  التلوي. 

وهبذا ي هر ب و  أعلم أّن اب  عاشور اعتمد على الرواية اإلسراييلية اعتمادا  كليا  يف ما ذه  إليـ ، وكـان األوىل 
 أنه ُيضيفها ملا ذكر، املفّسرون م  قراي .

                                                           

 (.9/122التحرير والتنوير )( 1)

الدلي  القا    اوأمّ :  (، قا  اب  كثه2/158(، وزاد املسه الب  اجلوزي )3/36ان ر: أنوار التنزي  وأسرار التلوي  للبيضاوي )( 2)
 . ملا أيذها بعد ما ألقاها وجد فيها هدى ورإلة تعاىل أن ّ   ة فقد أيرب وهر اجلنّ رت حن ألقاها، وه  م  جَ ا تكسّ على أّنّ 

 (.3/478تفسه القر،ن الع يم )

 (.9/131التحرير والتنوير )( 3)

 (.13/161جام  البيان )( 4)



  2797 
   جملة العلوم الشرعية 

م (2021هـ / فرباير1442) مجادى الثانية    2817 - 2766(، ص ص 4(، العدد )14اجمللد )جامعة القصيم،   
 

 الفاحل صاحل مرجي بن أمحد. د

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ): تفســه قولــ  تعـــاىليف املطلييب اخلييام  عشيير: 

 .[175]األعراف: (ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ
ذكـــر أهـــ  التفســـه مجُلـــة مـــ  األقـــوا  يف الـــذي ،ي،   ،ايتـــ  يف هـــذ، اآليـــة، فقيـــ  هـــو: بلعـــام بـــ  ابعـــوراء؛ قـــا  

ـــة بـــ  الّصـــل ، وقيـــ : هـــو أبـــو(1) والقـــو  األو  أشـــهر وعليـــ  األكثـــرهــــ(:  671القـــر يب )ت عـــامر  ، وقيـــ  هـــو: أمّي
 (2)الراه ، وقي : هو رج  م  ب  إسرايي ، وقي : هو املنافق، وقي : هو ك  م  انسلم م  احلق بعد أن أُعهطمي .

وايتار اب  عاشور أنّ  أمّية بـ  الّصـل ، ويطّـل قـو  مـ  قـا  إنّـ  بلعـام بـ  ابعـوراء، واعتمـد يف ُتطئتـ  لقـو  كثـه 
ا نزلـ  يف رجـ  مـ  الكنعـانين، وكـان يف وذه  كثـه مـ  املفسـري  إىل أّّنـ:  م  املفّسري  على ما ورد يف التوراة؛ فقا 

بلعــام هــذا   وهــا وايتلفــوا فيهــا، والتحقيــق أنّ ت  فخلطوهــا وغهّ عــور، وذكــروا قّصــام بــ  ابَ لَعــيقــا  لــ : بم  زمــ  موســى 
يتغـه عـ  حـا  الصـالل،    ملكان م  صاحل  أه  مدي  وعرافيهم يف زم  مرور ب  إسرايي  علـى أر  )مـؤاب( ولكنّـ

فـــال ينبغـــ  االلتفـــات إىل هـــذا القـــو   24 -23 -22 ورليييذ مييي،كور يف سيييفر العيييدد مييين التيييوراة يف اإلصيييحاحات
وايتيـار ابـ  عاشـور لقـو  مـ  األقــوا  يف َاديـد املـبهم يف اآليـة بنـاء علـى أدلّـة معينـة؛ أمــر ال  .(3) الضـطراب  وايتال ـ 

منــ  رإلــ    ُتطئتــ  لقــو  مجــاهه املفّســري ، ووصــف  ابلقــو  املـــُضطرب واملخــتلط؛ غبــار عليــ ؛ لكــ  مــ  غــه املقبــو  
وذلــ  بنـــاء علـــى مـــا ورد يف الروايــة اإلســـراييلية مـــ  أّن بلعـــام كــان رجـــال  صـــاحلا  وأنـّــ  مل يتغــّه عـــ  حـــا  الصـــالل. قـــا  

ة، وال يف العق  داللـة علـى أيّم ذلـ  لّ ج  احلُ و وال يرَب أبيّم ذل  املراد، وأّي الرجلن املعّ ، يُ هـ(:  310الطربي )ت
. فالصواب أنه  ، وقـا  أبـو (4) قا  في  ما قا   ، ونُقمّر ب اهر التنزي  علـى مـا جـاء بـ  الـوح  مـ   يُ  املع   ب  م  أيّ 

                                                           

 (.7/321اجلام  ألحكام القر،ن )( 1)

 (، ولي  هذا جما  بسهط األقوا  ومناقشتها.2/169(، زاد املسه )257-13/254جام  البيان )( 2)

 (.9/175التحرير والتنوير )( 3)

 (.13/259جام  البيان )( 4)
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ـلـى احلَ مثيـ  ال عم  أقـاويلهم علـى التّ اُ  فسري  أنه ُـ واألوىل يف مث  هذا إذا ورد ع  املهـ(: 745حيان )ت  ر يف معـّن صه
 .(1) الفناقض واخلم ؤدي إىل االضطراب والتّ   يُ فإنّ 

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ): يف تفســه قولــ  تعــاىلاملطلييب السيياد  عشيير: 

 .[87]يون :(  ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې
 ايتل  املفّسرون يف املراد ابلبيوت يف هذ، اآلية على قولن: 

 .(2)األو : أّّنا املساجد، ورّجح  القر يب
َى، أُمروا أن وعلوها مساجد ليصلوا فيها، وب  قا  عاّمة املفسري ، وايتار،   الثاا: أّّنا بيوت الس كه

عليـ    هـر بنـاء  فالـذي يَ واسـتد  علـى هـذا القـو  بعـدد مـ  األدلـة منهـا مـا ورد يف التـوراة، فقـا :   (3)اب  عاشـور.
وهــــ  غــــه دايرهــــم الــــيت كــــانوا يســــكنوّنا يف  ؛يئــــة لالراــــا هــــذ، البيــــوت ييــــام أو أيصــــاص أمــــرهم   ابُتاذهــــا هت أنّ 

. وهـذا (4) يف الفصـ  الرابـ  مـ  سـفر اخلـرو  وقد جاء يف التوراة ما يشهد ب،ا التأويل ؛)جاسان( قرب مدينة فرعون
لطــربي القــو  هــو األقــرب الصــواب واملوافــق لالســتعما  الغالــ  يف القــر،ن؛ ومله يــرد مــا يصــرف  عــ  هــذا ال ــاهر، قــا  ا

غلــ  مــ  معــاا  البيــوت  = األَ  وأوىل األقــوا  يف ذلــ  ابلصــواب، القــو  الــذي قــدمنا بيانــ ، وذلــ  أنّ  هـــ(: 310)ت
 املسـاجد  هلـا اسـم هـ  بـ   وإن كان  املساجد بيوي  = البيوت املسكونة، إذا ذكرت ابمسها املطلق دون املسـاجد. ألنّ 

 البيــوت  املطلقــة بغــه وصــلها بشــ ء، وال إضــافتها إىل شــ ء، فــالبيوت  معروفــة، يــاص، هلــا، وذلــ   املســاجد . فلّمــا
 .(6) ك  أي ّ سه َـ يوت ابملالبُ  لك ّ (:  502، وقا  الراغ  األصفهاا )ت(5) املسكونة

                                                           

 (.5/222البحر احمليط )( 1)

 (.8/371ان ر: اجلام  ألحكام القر،ن )( 2)

 (.11/265(، التحرير والتنوير )2/345ه )(، زاد املس15/175ان ر: جام  البيان )( 3)

 (.11/265التحرير والتنوير )( 4)

 (.15/175جام  البيان )( 5)

 (.1/125مفردات ألفاا القر،ن )( 6)
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وهبذا ي هر ب و  أعلم أّن ابـ  عاشـور عـّد مـا ورد يف التـوراة قرينـة مـ  قـراي  تـرجي  القـو  أبّن املـراد ابلبيـوت يف 
ُكونة، وإنه كن  مل أق  على م  وافق  القو  أبّّنا كان  م  ييام أو أيهصاص.هذ  ، اآلية البيوت املسه

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ): يف تفســه قولــ  تعــاىلاملطلييب السييابع عشيير: 

 .[10]يوس :(  ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ
واســتد  هلــذا مبــا جــاء يف  ذهــ  ابــ  عاشــور إىل أّن القايــ  هــو )روبيــ (، وأّن يهــوذا هــو الــذي دّ  عليــ  الســيارة،

ي التوراة فقا :   عليـ  السـيارة كمـا  يهـوذا د ّ  هم عـ  قتلـ  وأنّ صـدّ  (1)  )راوبـن(أنّـكيوين مين التيوراة فر التّ وال،ل يف س 
. وذهــ  عاّمــة (2) لــتهمي  شَ ة دون أمســاء الــذّ ال يــذكر إال اســم املقصــود مــ  القّصــ وعــادة القــر،ن أنه  .37يف اإلصــحال 
 . (3)لبغوي والنيسابوري واب  جزيء وغههم إىل أنّ  يهوذااملفّسري  كا

وهبذا ي هر ب و  أعلم أّن اب  عاشور اعتمد اعتمادا  كليا  على الرواية اإلسراييلية يف تعين املبهم يف اآلية، وهـذا 
الـرواايت اإلسـراييلية، ال  م  املسكوت عن  والذي مل يَرد يف شرعنا ما االف ، وقد يُقب  مـ  ابـ  عاشـور فيـ  الرجـوج إىل

ــربهم  سـيما وأّن هــذا القـو  منقــو  يف كتــ  املفّسـري  ولــي  حبــادث. ولعـّ  ممــا يعضـد ايتيــار، أيضــا  أّن )روبيـ ( كــان أكه
سنهم رأاي كما نقل  البغوي والرازي سناًّ وأحه

(4). 

(  وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ): يف تفسـه قولـ  تعـاىلاملطلب الثامن عشير: 

 .[85]اإلسراء:

                                                           

 يف كت  التفسه اليت وقف  عليها يسمى )روبي (.( 1)

 (.12/225التحرير والتنوير )( 2)

(. ومل يذكروا دليال  1/382(، والتسهي  الب  جزي )4/68القر،ن للنيسابوري )(، وغراي  2/478ان ر: معامل التنزي  للبغوي )( 3)
 على ما ذهبوا إلي .

 (.18/425(، ومفاتي  الغي  للرازي )2/478ان ر: معامل التنزي  للبغوي )( 4)



2800 
   جملة العلوم الشرعية 

م (2021هـ / فرباير1442) مجادى الثانية    2817 - 2766(، ص ص 4(، العدد )14اجمللد )جامعة القصيم،   
 

 تطبيقية نظرية والتنوير دراسة التحرير يف عاشور ابن لطاهرا عند ابإلسرائيليات الرتجيح

ايتل  املفّسرون يف املقصـود ابلـرول يف هـذ، اآليـة: فقيـ  إّّنـا الـّرول الـيت تكـون يف بـدن اإلنسـان وهبـا حياتـ ، وبـ  
، وقيـ : القـر،ن، وقيـ : يلـق . وقيـ : جربيـ  (1)قا  أكثـر املفّسـري ، وايتـار، ابـ  عاشـور وهـو الصـواب و  أعلـم

 .(2)م  املاليكة
ول ابملعـى األو  اليهـود سـللوا عـ  الـرّ  وقـد ابـ  أنّ اإلسراييلية يف ترجيحـ  فقـا :  وقد استد  اب  عاشور ابلرواية 

يي    هــو الــوارد يف أوّ ألنّــ علــى وجــ   ورول   يــرفّ »لقولــ  يف اإلصــحال األو   كييوين ميين التييوراةفر التّ كتييابم وهييو س 
: أّنــم ســللوا عــ  جربيــ ، واألصــ  القــو  وعــ  قتــادة واحلســ ، بييوارد يف كتييبهمولــي  الــرول ابملعنيــن اآليــري  « . امليــا،
وهــذا يــدّ  علــى أنّــ  رإلــ    اعتمــد علــى اإلســراييليات اعتمــادا  كليــا  يف الرتجــي  بــن األقــوا ، بينمــا اســتند  .(3) األو 

وهــذا هــو الصــواب،  هـــ(:  541املفّســرون ل ــاهر القــر،ن، وداللــة الــن ، ومبــا ورد يف ســب  نزوهلــا، قــا  ابــ  عطيــة )ت
واألو  هـو الصـواب لداللـة مـا بعـد، علـى ذلـ   هــ(: 741، وقـا  ابـ  جـزيء )ت(4) شك  الـذي ال تفسـه لـ ُـ املـوهو 

ـــــــ  عليهـــــــا يلقـــــــ (  ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ) ـــــــا  الشـــــــوكاا (5) أي مـــــــ  األمـــــــور الـــــــيت اســـــــتلار   هبـــــــا ومل يطل ، وق
ول، عـ  الـرّ  ايلن لرسـو    وال اهر القو  األو ، وسـيليت ذكـر سـب  نـزو  هـذ، اآليـة، وبيـان السـهـ(: 1250)ت
 .(6) دم م  معرفة حا  م  أحوال وأقه  معرفة حقيقة الش ء أهمّ  ول، ألنّ السؤا  ع  حقيقة الرّ  ال اهر أنّ   ّ 

 .[57]مرمي:(  ڍ ڍ ڌ): يف تفسه قول  تعاىلاملطلب التاسع عشر: 

                                                           

(، 5/115يم الب  كثه )(، وتفسه القر،ن الع 7/106(، والبحر احمليط أليب حياّن )3/481ان ر: احملرر الوجيز الب  عطية )( 1)
 ( وغههم.15/197(، والتحرير والتنوير )3/301وفت =  القدير للشوكاا )

 (.3/51ان ر: األقوا  يف زاد املسه الب  اجلوزي )( 2)

 (.15/197التحرير والتنوير )( 3)

 (.3/481احملرر الوجيز )( 4)

 (.1/453التسهي  لعلوم التنزي  )( 5)

 .(3/301فت  القدير )( 6)
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إىل أنـّـ  َرفهــ   (1)وهــو ايتيــار ابــ  عاشــور ايتلــ  أهــ  التفســه بنــوج الرفــ  يف هــذ، اآليــة، فــذه  مجهــور املفّســري  
ّســـ ، وأّن   رفعـــ  إىل الســـماء الرابعـــة كمـــا رّجحـــ  القـــر يب وابـــ  كثـــه وغهمهـــا . وقيـــ : إنّـــ  َرفهـــ  َمعنـــوي قالـــ  بـــ  (2)حم

 .(3)البيضاوي والقامس  وغهمها
ويف اإلصيييحا  القـــو ؛ فقـــا :  وقـــد اعتمـــد ابـــ  عاشـــور اعتمـــادا  كليـــا  علـــى مـــا جـــاء يف التـــوراة يف ايتيـــار، هلـــذا 

. ، وعلـى هـذا فرفعـ  مثـ  رفـ  عيسـى «  أيـذ، وسار أينـو  مـ    ومل يوجـد ألنّ »ر التكوين ف  اخلام  من س  
شرة سنة ال ينام وال أيكـ  حـر تـروح ، ق  االث عَ   بَ ا يذكر عن  أنّ ج روح  وروحنة جثت . وممّ ذل  بعد نزَ  واألظهر أنّ 

أّن رســو     هــور املفّســري  فقــد اســتد  بعضــهم مبــا ورد عنــد مســلم مــ  حــديث أنــ  بــ  مالــ  وأّمــا مج .(4) فــ فرُ 
   : ر  بنا إىل السماء الرابعة فاستفت  جربيـ  عُ   ّ ... قا  ومـ  معـ  ؟ قـا   :قيـ  مـ  هـذا ؟ قـا  جربيـ  قيـ

ڍ )رح  ودعا ب خبـه قـا    ف ،ففت  لنا فإذا أ  إبدري  ،قد بعث إلي  :قا  وقد بعث إلي  ؟ قا  ،حممد

. ويطّل اب  عاشور هذا االسـتدال  (6) ح  احلديثر ورجّ هَ واألو  أشه  هـ(:  741، قا  اب  ُجزي )ت(5) (  ڍ ڌ
  .(7) جدوا يف السماواتكر في  عدة أنبياء غه، وُ   ذُ ألنّ  ؛لة في  هلذا القو ا حديث اإلسراء فال حُ وأمّ وقا :  

                                                           

 (.16/131(، والتحرير والتنوير )3/400(، وفت  القدير للشوكاا 21/550ان ر: مفاتي  الغي  للرازي )( 1)

قل : ووق  يف البخاري ع  شري  ب  عبد   ب  أيب ّنر قا  مسع  ( وقا :  11/118ان ر: اجلام  ألحكام القر،ن للقر يب )( 2)
منهم  -قد مساهم  -ك  مساء فيها أنبياء )م  مسلد الكعبة، احلديث وفي :  يقو : ليلة أسرى برسو     أن  ب  مال 

، ذكر، الرابعة، كذل  روا، ًب  البناا ع  أن  ب  مال  ع  النيب    يف السماء. وهو وهم، والصحي  أنّ (الثانية =إدري  يف
 (.5/240وتفسه القر،ن الع يم ) . مسلم يف الصحي 

 (.7/104(، وحماس  التلوي  للقامس  )4/14أسرار التلوي  للبيضاوي )ان ر: أنوار التنزي  و ( 3)

 (.16/131التحرير والتنوير )( 4)

 (.259( حديث رقم )1/145إىل السماوات وفر  الصلوات، ) أيرج  مسلم يف صحيح ، ابب اإلسراء برسو    ( 5)

 (.1/482التسهي  لعلوم التنزي  )( 6)

 (.16/131التحرير والتنوير )( 7)
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قا : أيــربا هـــ(: 375مــنهم مبــا ورد عــ  كعــ  األحبــار مــ  أيبــار، قــا  الســمرقندي )تواســتد  الــبعض اآليــر 
ا ـا ، وكـان إن إدريـ  كـان رجـال  ييّ »  سـئ  كعـ  األحبـار عـ  إدريـ  فقـا  كعـ : الثقة إبسناد،، ع  اب  عبـاس، أنّـ

ـرم      لي، ملـ  مـ  املاليكـة، وكـان يكتسـ  فيتصـدق ابلثلثـن. فـيقـوم الليـ  ويصـوم النهـار وال يفـرت عـ  ذمكه
، (1)...  أعلـم إىل مـر أجلـ  فـلزداد يـها  ة وقا  ل : ه  ل  م  حاجة؟ قـا : وددت أاّ ر، ابجلنّ يقا  ل  إسرافي ، فبشّ 

 .(2) هذا م  أيبار كع  األحبار اإلسراييليات، ويف بعض  نكارة، و  أعلمهـ(: 774قا  اب  كثه )ت
أّن ابــ  عاشــور وافــق مجــاهه املفســري  يف القــو  أبّن الرفــ  حّســ ، ويــالفهم فيمــا وممــا مضــى َي هــر ب و  أعلــم 

اســتدلوا بــ ، واعتمــد علــى الروايــة اإلســـراييلية يف َترجيحــ ، وقــد يكــون هــذا مقبـــوال  منــ  لــو ذكرهــا مــ  ابب االســـتئناس 
 واالعتضاد ملا ورد يف اخلرب الصحي .

 .[20]املؤمنون:(  ڦ ڦ ڄ ڦ ڦ): يف تفسه قول  تعاىل املطلب العشرون:
اشتهر يف كت  التفسه أّن شلرة الزيتون نبت  بعد الطوفان؛ وممّ  نق  هذا القـو  البغـوي والقـر يب واخلـازن وابـ  

وذه  اب  عاشور إىل القـو  أبّن شـلرة الزيتـون كانـ  موجـودة قبـ  الطوفـان وبعـد، مسـتدال  لـذل   (3)عليبة وغههم.
ـــوراة أنّ قـــا :  مبـــا ورد يف التـــوراة، حيـــث  ففيييي شـــلرة الزيتـــون كانـــ  موجـــودة قبـــ  الطوفـــان وبعـــد،.  وقـــد ابـــ  يف الت
يي أرســ  إلامــة تبحــث عــ  مكــان غيضــ  عنــ  ميــا، الطوفــان فرجعــ   نوحــا   : أنّ فر التكييويناإلصييحا  الثييامن ميين س 

قـا  األســتاذ  .(4) ر املــاء أيـذ يغـيض عـ  األ احلمامـة عنـد املسـاء امـ  يف منقارهـا ورقــة زيتـون يضـراء فعلـم نـول أنّ 
الــدكتور أإلــد شــوق :  ومــ  الثابــ  أن شــلرة الزيتــون نبتــ  علــى ســط  األر  منــذ أقــدم العصــور، وجــاء يف تــراجم 

كــدلي  علــى انتهــاء   العهــد اجلديــد )اإلمهيــ ( أّن إلامــة أحضــرت غصــنا  مــ  الزيتــون يف فمهــا إىل ســفينة النــيب نــول 

                                                           

 (2/378حبر العلوم )( 1)

 (.5/241تفسه القر،ن الع يم )( 2)

(، ولباب التلوي  يف معاا التنزي  للخازن 12/117(، واجلام  ألحكام القر،ن للقر يب )3/363ان ر: معامل التنزي  للبغوي )( 3)
 (.3/568(، والبحر املديد الب  عليبة )5/35)

 (.18/36التحرير والتنوير )( 4)
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جيال  بعد جي ؛ حر اعتـرب النـاس يف كـ  عصـر مـ  العصـور رمـز السـالم إلامـة الطوفان، وتوارث الناس هذ، األسطورة 
 .(1)متس  بفمها غصنا  م  الزيتون 

وهبـذا ي هـر ب و  أعلــم أّن ابـ  عاشــور اعتمـد اعتمــادا  كليـا  علـى الروايــة اإلسـراييلية يف تــرجي  القـو  أبّن شــلرة 
 هذا م  املقبو  واملسكوت عن  وممّا مل يرد يف شرعنا ما االف .الزيتون إّّنا كان  موجودة قب  الطوفان وبعد،، و 

 .[100]الصافات:(  وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ): يف تفسه قول  تعاىل املطلب ا ادل والعشرون:
استد  مجاهه املفّسري  على أّن إبراهيم إّّنـا سـل    الولـد يف هـذ، اآليـة نملـة مـ  األدلـة والقـراي  أوهلـا: َمـا نقـ  

لثهــا: ظــاهر القــر،ن   عــ  الّســل  نيهــا: غلبــة اســتعما  اهلبــة علــى الولــد يف القــر،ن عنــد اال ــالق، ًو كالُســدي وغــه،، ًو

. وأّمـــا ابـــ  (2)[101]الصـــافات:( ۈئ ېئ ېئ)وســـياق اآلايت حيـــث جـــاء بعـــد هـــذ، اآليـــة قولـــ  تعـــاىل: 
يسـ    سـل  النّ لـى أنّـا يـد  عوممّـعاشور فقد اسـتد  بعـدد مـ  األدلـة أّوهلـا: مـا جـاء يف التـوراة فقـا :   فر ميا جياء يف س 

ب )أّنـم كـانوا  وهذا اب  بييت )مبعى موال،( وارث   عط  نسال    مل تُ وقا  أبرام إنّ » التكوين )اإلصحا  اخلام  عشر(
نيهــا: ظـاهر القــر،ن يف ،ايت البشــارة ابلغــالم حيـث قــا :  (3) «إذا مـات عــ  غــه نسـ  وراــ  مواليــ (  كــان     فــإنه . ًو

ك ييا هيييو الظيياهر وهيييو صييريح يف سيييفر التكيييوين يف عايــ    دُ قمـــســ  عَ وجــد لـــ  نَ ولــد لـــ  ولــد أو يُ   يُ ر إبــراهيم أبنـّــبّشــ
لــ  ســب  غَ وال أحه . وقــد رّد رإلــ    االســتدال  بغلبــة اســتعما  اهلبــة علــى الولــد فقــا :  (4) اإلصييحا  اخلييام  عشيير

پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ )جـــاء يف األ  يف قولـــ  تعـــاىل: كـــان قـــد   وإنه  ،أقـــ  عليـــ   مله ألاّ  ؛فيـــ  يف كـــالم العـــرب

 . (5) [53]مرمي:( ٺ

                                                           

 (.3/245وسوعة عامل اإلنسان )م( 1)

 ( وغههم.4/462(، وفت  القدير )5/14(، وأنوار التنزي  للبيضاوي )21/72ان ر: جام  البيان للطربي )( 2)

 (.23/148التحرير والتنوير )( 3)

 (.23/149املصدر السابق )( 4)

 (.23/148املصدر السابق )( 5)
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ويف هــذا املثــا  ي هــر ب و  أعلــم أّن ابــ  عاشــور اســتعم  الروايــة اإلســراييلية كقرينــة مــ  قــراي  الرتجــي ، بــ  إنّــ  
ذ يُفهـم مــ  إيـراد، هــذا قـّدم االســتدال  هبـا علــى ظـاهر الــن  القـر،ا، وداللــة السـياق، وهــذا ممـا يُؤيــذ عليـ  رإلــ   ، إ
 استغنامح، مبا يف التوراة، وتصديق  وعدم تردد، مبا جاء فيها م  أيبار ورواايت يف هذا الشلن. 

 [107]الصافات: ( ٹ ڤ ڤ): يف تفسه قول  تعاىلاملطلب الثاين والعشرون: 

رون، وأ ــالوا احلــديث حوهلــا، تعــّد مســللة تعيــن الــذبي  يف هــذ، اآليــة مــ  املســاي  الشــايكة الــيت تكلــم فيهــا املفّســ
وعــ   وهـذا القــو  أقـوى يف النقـ  عـ  النـيب   ، قـا  القـر يب:(1)فـذه  أكثـرهم إىل أنّـ  إسـحاق وهـو ايتيــار الطـربي

، وتوقّـ  ،يـرون عـ  الرتجـي ، قـا  (3)، وذه  ،يرون إىل أنّ  إمساعي ، وهو ايتيار اب  عاشـور(2) الصحابة والتابعن
بـ  الفريقـان ميكـ   ومـا اسـتد ّ هـ(:  1250، وقا  الشوكاا )ت(4) هما كان الذبي َّلل  أعلم أيّ واهـ(:  311الزجا  )ت

. ولــي  هــذا جمــا  بســط األدلــة ومناقشــتها، إذه مــا يَعنينــا يف هــذا املقــام هــو اســتدال  ابــ  (5) اجلــواب عنــ  واملناقشــة لــ 
الــدلي  دهــا علــى أّن الــذبي  هــو إمساعيــ ، حيــث قــا :  عاشــور ابلروايــة اإلســراييلية كقرينــة مــ  قــراي  الرتجــي  الــيت أور 

يــذ ابنــ  »  امــتح  إبــراهيم فقــا  لــ :  والعشــري  أنّ  يف اإلصييحا  الثيياين« سييفر التكييوين»مييا وقييع يف الســادس: 
إىل ،يـر «   إسـحاق واذهـ  إىل أر  املـراي وأصـعد، هنالـ  حمرقـة علـى أحـد اجلبـا  الـذي أقـو  لـ وحيدك الذي ابّ 

إلبـــراهيم فـــإن إمساعيـــ  ولـــد قبلـــ  بـــثالث عشـــرة ســـنة. ومل يـــز  إبـــراهيم وإمساعيـــ   وحيـــدا   مل يكـــ  إســـحاق ابنـــا  القصـــة. و 
ودفنـ  »عنـد ذكـر مـوت إبـراهيم عليـ  السـالم  التكيوين كر يف اإلصحا  اخلام  والعشيرين مين سيفروقد رُ متواصلن 

. ويالحـظ يف هـذا (6) ك، م  زايدة كات  التوراة، فإقحام اسم إسحاق بعد قول : ابن  وحيد« إسحاق وإمساعي  ابنا،

                                                           

 (.21/86ان ر: جام  البيان )( 1)

 (.15/100حكام القر،ن )اجلام  أل( 2)

(، والتحرير والتنوير الب  عاشور 7/30(، وتفسه القر،ن الع يم الب  كثه)9/119ان ر: البحر احمليط أليب حيان )( 3)
(23/158.) 

 (.4/311معاا القر،ن وإعراب  )( 4)

 (. 4/464فت  القدير )( 5)

 (.23/158التحرير والتنوير )( 6)
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املثا  أمران: أوهلما: أّن اب  عاشـور رإلـ    أقـّر بوجـود زايدات يف التـوراة مـ  َكتبتمـ ، وهـذا يـدعو  إىل التسـامح ؛ كيـ  
نيهما: تقدمي  االستدال  ب اهر القر،ن  على غه، مـ  قـراي  يثق هبا رإل    ويعتمد عليها يف الرتجي  بن األقوا ؟. ًو

امللمور بذحب  هـو الغـالم    ظاهر قوي يف أنّ بي  إمساعي ، فإنّ الذّ  أبنّ  والّتلم  يف هذ، اآلية يقوي ال  ّ الرتجي ؛ فقا :  

 .(1) [101]الصافات:( ۈئ ېئ ېئ)احلليم يف قول : 
بـــار وغـــه، ممـّــا يُفيـــد أبّن الـــذبي  هـــو إســـ حاق، وقـــد يُعـــذرون يف وقـــد ذكـــر الطـــربي وغـــه، نقـــوالت عـــ  كعـــ  األحه

الللوء إليها واالستدال  هبا م  ابب االستئناس واالعتضاد ملــّا كانـ  املسـللة هبـذا احللـم مـ  اإلشـكا ؛ ال سـيما وأنّـ  
 مل يرد يف شرعنا ما االفها. 

(  ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ): يف تفســـــه قولـــــ  تعـــــاىلاملطليييييب الثاليييييث والعشيييييرون: 

 .[112]الصافات:
 املبّشــر بــ  )إســحاق( يف هــذ، اآليــة احتمــالن: أحــدمها وهــو حمــ  الشــاهد: أّن   ذكــر ابــ  عاشــور يف تســمية 

وهييو مقتضييى مييا يف اإلصييحا  السييابع عشيير ميين مسّــا، إبســحاق؛ واســتد  هلــذا االحتمــا  مبــا ورد يف التــوراة فقــا :  
سوى اب  عاشـور، وغايـة  ومل أق  على م  قا  هبذا .(2) «سارة امرأت  تلد ابنا وتدعو امس  إسحاق» :سفر التكوين

ـحاق. ما ذكر، املفّسرون الذي  َمالوا إىل أّن الذبي  إسحاق: أّن هذ، اآلية تدّ  على البشارة بنبوة إسه
وهبـذا ي هـر ب  (3)

و  أعلــم أّن ابــ  عاشــور اعتمــد علــى الروايــة اإلســراييلية يف تعيــن مــ  مسّــى إســحاق هبــذا االســم. وأعتقــد أّن مثــ  هــذا 
 ميك  اجلزم ب  ويبقى يف حكم املسكوت عن . التوجي  ال

ـــــــــ  تعـــــــــاىلاملطليييييييييب الرابيييييييييع والعشيييييييييرون:  (  ڑ ک ک ک ک): يف تفســـــــــه قول

 .[28]الديان:

                                                           

 املصدر السابق.( 1)

 (.23/161لتحرير والتنوير )ا( 2)

 (.15/100(، واجلام  ألحكام القر،ن للقر يب )21/87جام  البيان للطربي )( 3)
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؛ إىل أّن القوم اآليـري  الـوارد ذكـرهم يف هـذ، (1)ذه  مجهور املفّسري  كالبغوي والرازي والقر يب والشوكاا غههم

ىب يب )هبوا إلي  مبا نُق  ع  الّسل ، وبقولـ  تعـاىل يف سـورة الشـعراء اآلية هم بنو إسرايي ، واستدلوا فيما ذ

ـــان )ت[59]الشـــعراء:( جت حت ـــار ابلتـــواريم، فالكـــذب فيهـــا كثـــه، وكـــالم    هــــ(: 745؛ قـــا  أبـــو حّي وال اعتب
تد  ابـ  وهو ايتيـار ابـ  عاشـور إىل أّن املـراد هبـم فرعـون وقومـ . واسـ (3). وذه  بعض املفّسري  كاب  عطية(2) صدق

  صـطفا منفطـا وهـو أحـد أمـراء فرعـون أي لفرعـون الـذي وب بعـد مـوت منفطـا ومسّـ عاشور مبا جاء يف التـوراة فقـا :  
، واســتد  أيضــا  ب ــاهر القــر،ن (4) منفطــا تــزو  ابنــة منفطــا املســماة  وســه الــيت يلفــ  أابهــا منفطــا علــى عــر  مصــر

  أعيـد االسـم ال ـاهر يف قولـ  م  بـ  إسـرايي ، أال تـرى أنّـ  (ک ک)ولي  املراد بقول : وداللة الن ؛ فقا :  

. وهبذا ي هر ب و  أعلـم أّن ابـ  عاشـور (5) يناهم  ولقد مهّ قُ [، ومل يَـ 30]الديان: ( ڱ ڱ ں ں)عقب  
ل  ابــ  عـّد الروايــة اإلســراييلية قرينــة مـ  قــراي  الرتجــي  بــ  وقــّدمها علـى داللــة ظــاهر القــر،ن عنـد االســتدال ، ولــئ  يــا

عاشور مجاهه املفّسري  إال أنّ  َمسبوق هلذا القو ، ويبقى ما استد  ب  يف حكم املسكوت عنـ . وممـا يُؤيـذ عليـ  رإلـ  
ليتوافــق مــ  مــا ورد يف التــوراة. فــاألوىل  -أقصــد قولــ  إعــادة االســم ال ــاهر يف اآليــة –  حماولتــ  تطويــ  الــن  القــر،ا 
   م  قا  إّّنم بنو إسرايي .  هبذ، اآلية أن تكون مؤيدة لقو 

  

                                                           

(، وفت  16/139(، واجلام  ألحكام القر،ن للقر يب )27/660(، ومفاتي  الغي  للرازي )4/178ان ر: معامل التنزي  للبغوي )( 1)
 (.4/658القدير للشوكاا )

 (.9/402)البحر احمليط ( 2)
وضّع  قو  م  قا  إّّنم بنو إسرايي ، حبّلة أنّ  مل يُنق  أّّنم َرجعوا إىل ممصر يف ش ء م  ذل  الزمان وال َمَلكوها قط. ان ر: ( 3)

 (.5/73احملرر الوجيز )

 (.25/303التحرير والتنوير )( 4)

 (.25/303التحرير والتنوير )( 5)
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ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ): يف تفســـه قولـــ  تعـــاىل املطليييب اخليييام  والعشيييرون:

 .[38]ق:(  ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ
ملا قبلها؛ أّن   سبحان  وتعاىل ملـّا ذكر يلق السـماوات ومـا أعقبهـا مـ   ةذكر عاّمة املفّسري  يف مناسبة هذ، اآلي

والنصــارى الــذي  قــالوا إّن   يلــق الســماوات واألر  يف ســتة أايم   اســرتال يف ،ايت؛ أنــز  ســبحان  تكــذي  اليهــود 
. وأّمـا ابـ  عاشـور فقـد اسـتد  علـى هـذا مبـا جـاء يف التـوراة (1)اليوم الساب ، واستدلوا على هذا مبا ورد عـ  قتـادة وغـه،

ّــــــفقــــــا :   ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڇ ) ا نــــــز  قولــــــ  تعــــــاىل:ّـ   ملــــــمناســــــبة اتصــــــا  هــــــذ، اآليــــــة مبــــــا قبلهــــــا أن

مــــ  ترتيــــ   صييييف يف التييييوراةا وُ مّيييي قريبييييا  [، وكــــان ذلــــ  10]ق:(  ھ ھ ے)إىل قولــــ : ، [6ق:](ڎ

   كــان بعــض اليهــود مبكــة يقولــون إنّ ؛[15]ق:(  ۈئ ۈئ ېئ ېئ)نــز  قولــ  بعــد ذلــ    ّ  ،املخلوقــات إمجــاال  
ي وه،ا مكتوب يفيلق السماوات واألر  يف ستة أايم واسرتال يف اليوم الساب ،  ....؛ إىل .فر التكيوين مين التيوراةس 

. ولئ  وافـق ابـ  عاشـور املفّسـري  يف بيـان هـذ، اآليـة؛ إال أّن هـذا (2) فهذا  وي  موق  هذ، اآلية يف هذا احمل أنه قا : 
لبـاب؛ املثا  يُ هـر نـالء عنايتـ  رإلـ    مبـا ورد يف التـوراة مـ  أيبـار، بـ  ويقـّدمها علـى مـا نُقـ  عـ  الّسـل  يف هـذا ا

 وكلّنا يف ُحكم املقطوج ب .

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ): يف تفســه قولـ  تعــاىل املطليب السيياد  والعشيرون:

 .[1]نول: (ڈ ژ ژ ڑ ڑ
استد  اب  عاشور ابلرواية اإلسراييلية على أّن املقصود بقوم نول يف هذ، اآليـة هـم الـذي  كـانوا عـامري  األر  يف 

الــذي  كــانوا عــامري  األر  يومئــذ، إذ ال يوجــد غــههم علــى األر  كمــا هــو  هــم النــاس« قــوم نــول»وزمانــ ، فقــا :  
. وهــذا املثــا  يبــّن ب و  أعلــم أّن ابــ  عاشــور جعــ  الروايــة (3) ورلييذ صييريح مييا يف التييوراةظــاهر حــديث الشــفاعة 

                                                           

 (.22/375جام  البيان للطربي )( 1)

 (.26/325التحرير والتنوير )( 2)

 (.29/187التحرير والتنوير )( 3)
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ممــا ُيشــعر أبنّــ  رإلــ    مــر مــا اإلســراييلية قرينــة مــ  قــراي  الرتجــي ، وقــّدم ظــاهر الســنة النبويــة علــى مــا ورد يف التــوراة؛ 
اب  الدلي  ل  م  شرعنا على ما أراد، يف معى اآلية فإن  يقّدم  على غه،. ومل أقـ  علـى أحـد مـ  املفّسـري  أشـار إىل 

 هذا التعين الذي ذكر، اب  عاشور؛ وقد يكون م  املعلوم ابلضرورة فال حاجة لبيان .
 اخلامتة

انـــ ، والصـــالة والســـالم علـــى يـــا  رســـل  وأنبيايـــ ، وعلـــى ،لـــ  وصـــحابت  ومـــ  تـــبعهم احلمـــد ا علـــى توفيقـــ  وامتن
 إبحسان ، ويف اخلتام أخل  أهم النتايج والتوصيات فيما أييت: 

تقــدمي ابــ  عاشــور ألحــد األقــوا  يف التفســه علــى نقصــد ابلرتجــي  ابإلســراييليات عنــد ابــ  عاشــور:  .1
 تبهم. كُ على ما ورد ع  ب  إسرايي  يف غه، بناء  
يشــهد هلــا و لمنــا صــّحت  منهــا ممــا أبيــدينا : مــا عَ منهــا، أحــدمهايف نــوعن  يقبــ  الرتجــي  ابإلســراييليات .2

واآليـر: مـا هـو  م  ابب االسـتئناس واالعتضـاد مبـا جـاء يف شـرعنا.يف االستدال  ذكر ابلصدق، وهذا النوج يُ 
 مسكوت عن ، ممّا مل يرد يف شرعنا ما يوافق  أو االف .

 عند  مما االفها.منها مبا  جي  ابإلسراييليات غه مقبو  فيما َعلمنا كذب الرت  .3
أظهـر البحـث عنايــة ابـ  عاشـور الفايقــة مبـا جـاء يف التــوراة مـ  أيبـار ورواايت يف الرتجــي  بـن أقــوا   .4
 .املفّسري 
ـفر التاستعم  اب  عاشور يف الرتجي  بن أقوا  املفّسـري  صـيغا  صـرظة مثـ  ) .5 كـوي ، ظـاهر وظـاهر سم

فهر التثنية، ظاهر التوراة، كما تقول  التوراة يف مواض ، ألّن التـوراة ذكـرت، واألظههـر ملـا يف التـوراة، وهـو  ما يف سم
ــ فر التكــوي ، كمــا هــو نــّ  التــوراة، وذلــ  صــري  مــا يف التــوراة، وقــد ابــ  أّن مقتضــى مــا يف اإلصــحال مــ  سم

ولـي  يف ُكتـ  بـ  إسـرايي ، وهـذا ُيشـه إىل مـا يف  صـرظة مثـ  )( وغههـا، وأيـرى غـهاليهود، اب  يف التوراة
 ( وغهها.التوراة، ويكون هذا مث  ما ورد يف التوراة

وظّـــ  ابـــ  عاشـــور اإلســـراييليات يف الرتجـــي  بـــن أقـــوا  املفّســـري  يف جمـــاالت حمـــّددة وهـــ : )تَعيـــن  .6
 معـى حُمتمـ ، وتفاصـي  القّصـة وترتيـ  أحـدااها، املـُبهم، وتفصي  املـُلم ، وكش  املـُشك ، وتوجي  اآلية إىل

 واملناسبة بن اآلايت(، وبياّنا كالتاب: 
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 عدد األمثلة اجملا 
 12 تعين املـُبهم

 3 تفصي  املـُلم 
 3 كش  املـُشك 

 5 توجي  اآلية إىل معى حُمتم 
 2 تفاصي  القّصة

 1 املناسبة بن اآلايت
  
ر يف الرتجــي  بــن أقــوا  املفّســري  ابإلســراييليات؛ فنلــد، أحيــا    يَقبلهــا مل يَنضــبط مــنهج ابــ  عاشــو  .7

وأَييذ هبا، ويعّدها قرينة م  قراي  الرتجي ، وأحيا   يَرّدها وال يَقبلها، وال أَييذ هبا يف ترجي  األقوا ، بـ  إنّـ  
 أييذ الرأي املخال  هلا، ملخالفتها ما ورد يف شرعنا.

 اب  عاشور اسـتفاد مـ  الروايـة اإلسـراييلية يف الرتجـي  بـن أقـوا  املفّسـري  ظهر م  يال  البحث أنّ  .8
مواضـــ ( 7موضــعا ( اعتمــد فيهـــا اعتمــادا  كليــا  علــى مــا ورد يف التــوراة، و) 19موضــعا ( مــ  القــر،ن، ) 26يف )

 اعتربها قرينة م  قراي  الرتجي .
لــ   الــرأي املخــال   يرجتــدراســة، و موضــعا ( يف ال11ذهــ  الباحــث إىل تــرجي  رأي ابــ  عاشــور يف ) .9
لصــواب أو مواضـ ( املتبقيــة فهــ  مــ  املسـكوت عنــ  وممـّـا مل ميكـ  اجلــزم فيهــا اب8مواضـ ( منهــا ، وأّمــا ) 7يف )

 اخلطل.
أحيـــا   يقـــّدم ابـــ  عاشـــور الروايـــة اإلســـراييلية علـــى ظـــاهر القـــر،ن أو الســـّنة أو مـــا نقـــ  عـــ   .10

 ج العك .الّسل  يف تفسه اآلية، وأحيا   ينته
مل أجد م  املفّسري  م  أيذ ابلرواية اإلسـراييلية يف الرتجـي  بـن أقـوا  املفّسـري  يف املواضـ   .11

 حم  الدراسة عدا القامس  يف موضعن منها. 
 وأما التوصيات، فلع  م  أمهها: .12
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مــــا زالــــ  احلاجــــة قايمــــة ملعرفــــة مــــنهج املتقــــدمن واملتــــليري  مــــ  املفّســــري  يف التعامــــ  مــــ   •
 اييليات و ريقة استفادهتم منها يف كتبهم.اإلسر 
 دراسة توظي  اإلسراييليات يف الرتجي  بن أقوا  املفّسري  عند القامس  يف تفسه،. •

 واحلمد ا أوال  و،يرا ، وظاهرا  واب نا ، وصلى   وسلم على نبينا حممد وعلى ،ل  وصحب  أمجعن.
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Al-Taher Bin Ashour’s Use of Isra'iliyyat for Weighting in his    " 

Al-Tahrir wa Al-Tanwir" "Verification and Enlightenment": A Theoretical Applied 

Study Interpretation "Al- 

Dr. Ahmed bin Marji Saleh Al-Faleh 

Associate Professor of Interpretation and Sciences of the Qur'an, jouf University 

This research sheds light on the issue of Al-Taher Bin Ashour’s use of isra'iliyyat for weighting in his 

interpretation. It aims to highlight the approach of Al-Taher Bin Ashour’s use of isra'iliyyat for weighting in his 

interpretation, studying the verses that Al-Taher Bin Ashour relied on isra'iliyyat in explaining their meanings, or 

weighting the sayings of the interpreters therein. The study compares Al-Tahir Bin Ashour’s work in this regard 

with old and recent interpreters, proving one of the presumptions of weighting among the sayings of the interpreters 

through the interpretation of Al-Tahrir wa Al-Tanwir. The researcher adopted the descriptive, inductive and 

analytical method in his research. The study came up with a number of results, the most important of which were: 

Ibn Ashour’s extraordinary attention to the news and narrations that were included in the Torah in terms of 

weighting of the interpreters’ sayings. Ibn Ashour employed isra'iliyyat in weighting among the interpreters’ sayings 

in specific areas, namely: (identifying vague things, detailing the summary, revealing the problematic things, 

explaining the verse in terms of possible meaning, detailing of the story and the arrangement of its events, and the 

relationship between the verses). Ibn Ashour benefited from the isra'iliyyat narration in weighting among the sayings 

of the interpreters in (26 contexts) of the Qur’an, (19 contexts) in which he relied completely on what was 

mentioned in the Torah, and (7 contexts) considered it as a context of weighting evidence. Ibn Ashour was right in 

his weighting in (11 contexts) in the study, and was not right in weighting in (7 contexts). As for the remaining (8 

contexts), these are among the things nothing was said about them and it is not possible to confirm right or wrong. I 

did not find any of the interpreters who consider isra'iliyyat narration to weight the interpreters’ statements in the 

contexts under study except for Al-Qassimi in two of them. 

 

Keywords: : weighting, isra'iliyyat, Ibn Ashour, Torah, interpreters. 
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 املراجع واملصادر:

األقــــــوا  القوميــــــة يف حكــــــم النقــــــ  مــــــ  الكتــــــ  القدميــــــة، أليب احلســــــ  إبــــــراهيم بــــــ  عمــــــر البقــــــاع   -
هـ(، دراسة واقيق: سام  ب  عل  العمري، إشراف الـدكتور/ أإلـد السـاي ، رسـالة ماجسـته، مكـة 885)ت

 هـ.1419املكرمة، جامعة أم القرى، 

 اليمـــاا، الـــراي ، حممـــود يليـــ  االســـتغناء، وإمكـــان التوظيـــ  ضـــرورة بـــن التفســـه يف ياتاإلســـراييل -
 .هـ1441 القر،نية، للدراسات تفسه مركز

وولــد، هـــ( 756)ت تقــ  الــدي  أبــو احلســ  علــ  بــ  عبــد الكــايف الســبك ، اإلهبــا  يف شــرل املنهــا  -
 .م1995 -هـ 1416، بهوت، ةدار الكت  العلميهـ(، 771)ت ي  الدي  أبو نصر عبد الوهاب

 العـدد ببنهـا، اآلداب كليـة  جملـة مصـر، العـال، أبـو صـا، حممـد عـاد  التفسه، يف وأارها اإلسراييليات -
 .م2010 والعشرون، الثالث

 احلــادي العــدد اإلســالم ، الفقــ  جممــ  جملــة إمساعيــ ، األمــن حممــد التفســه، يف وأارهــا اإلســراييليات -
 .هـ1439 عشر،

 .هـ1390 األوىل، الطبعة القلم، دار دمشق، نعناعة، رمزي التفسه، كت   يف وأارها لياتاإلسرايي -

 حممـد بـ  عـد ن تفسهية، حديثية نقدية دراسة: التفسه كت   وبن بينها الصلة ومدى اإلسراييليات -
 .هـ1439 ،72 العدد األغوا ، اليل  عمار نامعة دراسات جملة اجلزاير، عمر، أبو

هـــ(، 1403)ت مــد بــ  حممــد بــ  ســويلم أبــو ُشــهبة، حملات واملوضــوعات يف كتــ  التفســهاإلســراييلي -
 .الطبعة الرابعة، مكتبة السنة

دار هــ(، 951)ت مـد بـ  حممـد العمـادي أبـو السـعود، حملإرشاد العق  السليم إىل مـزااي القـر،ن الكـرمي -
 .بهوت ،إحياء الرتاث العريب
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 ر الـدي  أبـو سـعيد عبـد   بـ  عمـر بـ  حممـد الشـهازي البيضـاويناصـ، لأنوار التنزي  وأسرار التلويـ  -
ـــــق: 791)ت ـــــد الـــــرإل  املرعشـــــل هــــــ(، اقي ـــــرتاث العـــــريب، حممـــــد عب ـــــهوت، دار إحيـــــاء ال ، األوىل الطبعـــــة، ب

 .هـ1418

اب  عاشور ومنهل  يف تفسه، التحرير والتنوير، عبد  ب  إبراهيم الرّي ، رسالة ماجسـته، الـراي ،  -
 هـ.1408ة اإلمام حممد ب  سعود اإلسالمية، جامع

دار هـــ(، 794)ت بــدر الــدي  حممــد بــ  عبــد   بــ  هبــادر الزركشــ ، البحــر احملــيط يف أصــو  الفقــ  -
 .م1994 -هـ 1414الطبعة األوىل، ، الكتيب

 هـ.1413هـ(، دار الكت  العلمية، 375حبر العلوم، لنصر ب  حممد السمرقندي )ت -

 العبــــــاس أإلــــــد بــــــ  حممــــــد بــــــ  املهــــــدي بــــــ  عليبــــــة ، أليبســــــه القــــــر،ن اجمليــــــدالبحــــــر املديــــــد يف تف -
 .هـ 1419 ،القاهرة ،الدكتور حس  عباس زك ، نشر، : أإلد عبد   القرش  رسالنهـ(، اقيق1224)ت

 الشــا يب اإلمــام جملــة جــدة، الّصياصــنة، أإلــد بــ  عمــار ابإلســراييليات، املفّســري  أقــوا  بــن الرتجــي  -
 .هـ1441 والعشرون، التاس  العدد الشا يب، اإلمام معهد لقر،نية،ا للدراسات

الـــدكتور عبـــد    هــــ(، اقيـــق:741)ت حممـــد بـــ  أإلـــد ابـــ  جـــزي الكلـــيب، التســـهي  لعلـــوم التنزيـــ  -
 .هـ 1416 ،الطبعة: األوىل، بهوت –دار األرقم ب  أيب األرقم ، اخلالدي

الشــيم اقيــق:  هـــ(،745)ت يب حيــان األندلســ مــد بــ  يوســ  الشــهه أب، حملتفســه البحــر احملــيط -
 -هــ1422 ، الطبعـة األوىل،بـهوت ،دار الكتـ  العلميـة ،الشيم عل  حممد معـو و عاد  أإلد عبد املوجود 

 .م2001

  ،.د تـــون ، التونســـية، الـــدار هــــ(،1393عاشـــور )ت ابـــ  الطـــاهر حملمـــد والتنـــوير، التحريـــر تفســـه -
 .م1984
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يات ن ــرة تقومييـــة، د. مســـاعد الطيــار، جـــدة، جملـــة معهــد اإلمـــام الشـــا يب، تفســه القـــر،ن ابإلســـراييل -
 هـ.1433العدد الراب  عشر، 

سـام  بـ  حممــد هــ(، اقيـق: 774)ت الفـداء إمساعيـ  بـ  عمــر بـ  كثـه ، أليبتفسـه القـر،ن الع ـيم -
 .م 1999 -هـ 1420، الطبعة الثانية، دار  يبة للنشر والتوزي ، سالمة

، مكتبـــة وهبــــةهــــ(، القــــاهرة، 1398)ت حممـــد الســـيد حســــن الـــذهيب ، للــــدكتورســـرونالتفســـه واملف -
 د. ، د.ت.

، دار إحيـاء الـرتاث العـريب هــ(، بـهوت،370)ت منصور حممد ب  أإلد األزهـري أليب ،هتذي  اللغة  -
 .م2001الطبعة األوىل، 

 شــــاكر، أإلــــد :اقيــــق (،310الطــــربي )ت جريــــر بــــ  حملمــــد عــــ   ويــــ  ،ي القــــر،ن، البيــــان جــــام  -
 .هـ1420 األوىل، الطبعة الرسالة، مؤسسة

اقيـــــق : د. هـــــ(، 256)ت حممــــد بــــ  إمساعيــــ  أبــــو عبــــد  البخــــاري، صــــحي  املختصــــرالاجلــــام   -
 م.1987 –هـ  1407الطبعة الثالثة، ، دار اب  كثه، بهوت، مصطفى دي  البغا

 الـــربدوا أإلـــد: اقيـــق هــــ(،671)ت القـــر يب أإلـــد بـــ  حممـــد عبـــد  أليب القـــر،ن، ألحكـــام اجلـــام  -
 .هـ1384 الثانية، الطبعة القاهرة، املصرية، الكت  دار أ فيس، وإبراهيم

دايرة املعارف التونسية، أإلد يالد وحممد الطاليب وعبدالقادر املههي وحممـد العروسـ ، تـون ، بيـ   -
 م.1990احلكمة، الطبعة األوىل، 

 لـــــدي  أبـــــو الفـــــر  عبـــــد الـــــرإل  بـــــ  علـــــ  بـــــ  حممـــــد اجلـــــوزيمـــــا  ا، جلزاد املســـــه يف علـــــم التفســـــه -
 .هـ 1422 ،الطبعة األوىل، بهوت ،دار الكتاب العريب، : عبد الرزاق املهديهـ(، اقيق597)ت

شيم اجلام  األع م حممد الطاهر ابـ  عاشـور: حياتـ  و،ًر،، بلقاسـم الغـاب، بـهوت، دار ابـ  حـزم،  -
 هـ.1417الطبعة األوىل، 
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اقيـق : د.شـران ، رض  الدي  ش  القـراء أيب عبـد   حممـد بـ  أيب نصـر الكرمـاا، اءاتشواذ القر  -
 م.2001، األوىل الطبعة، بهوت، مؤسسة البالغ، العلل 

الشـــيم حممـــد الطـــاهر ابـــ  عاشـــور ومنهلـــ  يف تفســـه، التحريـــر والتنـــوير، احلســـي  أبـــو فرحـــة، رســـالة  -
 م.1992دكتورا،، مصر، جامعة األزهر، 

اقيـق : حممـد فـؤاد هـ(، 261)ت سلم ب  احللا  أبو احلسن القشهي النيسابوري، ملحي  مسلمص -
 .بهوت، دار إحياء الرتاث العريب، عبد الباق 

ــــ  القــــر،ن ورغايــــ  الفرقــــان -  ن ــــام الــــدي  احلســــ  بــــ  حممــــد بــــ  حســــن القمــــ  النيســــابوري، غراي
 .هـ1416، األوىل ، الطبعةبهوتعلمية، الدار الكت  ، الشيم زكراي عمهاتهـ(، اقيق: 728)ت

دمشـــق،  ،دار ابـــ  كثـــه، دار الكلـــم الطيـــ هــــ(، 1250)ت مـــد بـــ  علـــ  الشـــوكاا، حملفـــت  القـــدير -
 .هـ 1414 ،الطبعة األوىل، بهوت

قواعــد الرتجــي  عنــد املفســري  دراســة ن ريــة تطبيقيــة، حســن بــ  علــ  احلــريب، الــراي ، دار القاســم،  -
 هـ.1417الطبعة األوىل، 

 بـ  عبداجمليـد عاشـور، الب  والتنوير التحرير تفسه على تطبيقية دراسة: املفّسري  عند الرتجي  قواعد -
 .م2015 اإلسالمية، والعلوم الكرمي القر،ن جامعة السودان، دكتورا،، رسالة شني ، ما ر

 تطبيقيــة،  صــيلية دراســة والتنــوير التحريــر تفســه، يف عاشــور ابــ  عنــد ابلــن  املتعلقــة الرتجــي  قواعــد -
 .هـ1436 األوىل، الطبعة التدمرية، دار الراي ، النعيم، عبد  بن  عبه /للدكتورة

 عـــالء الـــدي  علـــ  بـــ  حممـــد بـــ  إبـــراهيم البغـــدادي الشـــهه ابخلـــازن، للبـــاب التلويـــ  يف معـــاا التنزيـــ  -
 .م 1979هـ / 1399، بهوت ،دار الفكرهـ(، 741)ت

الفكـر،  هــ(، دار807)ت للحـافظ نـور الـدي  علـ  بـ  أيب بكـر اهليثمـ ، ايـدجمم  الزوايد ومنب  الفو  -
 .هـ1412بهوت،  بعة 
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عبـد الــرإل  بـ  حممــد بــ   هــ(، اقيــق:728) أإلـد بــ  عبـد احللــيم بـ  تيميــة احلــراا، جممـوج الفتــاوى -
 .م1995هـ/1416جمم  املل  فهد لطباعة املصح  الشري ، ، املدينة املنورة، قاسم

 هـــ(، اقيــق:1322) مــد مجــا  الــدي  بــ  حممــد ســعيد بــ  قاســم احلــالق القــامس ، حمللتلويــ حماســ  ا -
 .هـ1418 ،الطبعة األوىل، بهوتالعلمية، دار الكت  ، حممد ابس  عيون السود

بــــو الفــــت  عثمــــان بــــ  جــــ  املوصــــل  ، ألاحملتســــ  يف تبيــــن وجــــو، شــــواذ القــــراءات واإليضــــال عنهــــا -
 .م1999 -هـ1420، اجملل  األعلى للشئون اإلسالمية -وزارة األوقافهـ(، 392)ت

حممــد عبــد احلــق بــ  غالــ  بــ  عبــد الــرإل  بــ  متــام بــ   ، أليباحملــرر الــوجيز يف تفســه الكتــاب العزيــز -
 ،الطبعـــة األوىل، بـــهوت ،دار الكتـــ  العلميـــة، عبـــد الســـالم عبـــد الشـــايف حممـــد هــــ(، اقيـــق:541ة )تعطيـــ

 .هـ 1422

دراسة واقيق: الدكتور  ـ  جـابر فيـا  هـ(، 604)ت مر ب  احلس  ب  الرازيحممد ب  ع، احملصو  -
 .م 1997 -هـ  1418الطبعة الثالثة، ، مؤسسة الرسالة، العلواا

حممــد الطــاهر ابــ  عاشــور وكتابــ  مقاصــد الشــريعة، حممــد احلبيــ  بــ  اخلوجــ ، قطــر، وزارة األوقــاف  -
 هـ.1425والشؤون اإلسالمية، الطبعة األوىل، 

عبـــد هــــ(، اقيـــق: 541)ت حممـــد احلســـن بـــ  مســـعود البغـــوي، أليب امل التنزيـــ  يف تفســـه القـــر،نمعـــ -
 .هـ 1420ألوىل، االطبعة ، بهوت، دار إحياء الرتاث العريب، الرزاق املهدي

عـامل ، عبـد اجلليـ  عبـد، شـليبهــ(، اقيـق: 311  )تإبراهيم بـ  السـري الزجـا ، معاا القر،ن وإعراب  -
 .م1988 -هـ  1408لطبعة: األوىل ، ابهوت، الكت 

دار هـــ(، 626)ت شــهاب الــدي  أبــو عبــد   ايقــوت بــ  عبــد   الرومــ  احلمــوي، لمعلــم البلــدان -
 .م 1995الطبعة الثانية، ، صادر، بهوت
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ـــد  هــــ(، اقيـــق:360) ســـليمان بـــ  أإلـــد أبـــو القاســـم الطـــرباا، املعلـــم الكبـــه - إلـــدي بـــ  عبـــد اجملي
 .الثانية، الطبعة القاهرة ،ب  تيميةمكتبة ا، السلف 

عبـد السـالم حممـد هــ(، اقيـق: 390)ت احلسن أإلد ب  فارس بـ  زكـراي ، أليبمعلم مقايي  اللغة -
 م.1979 -هـ 1399، دار الفكر، هارون

 عبـد   حممـد بـ  عمـر بـ  احلسـ  بـ  احلسـن التيمـ  الـرازي أو التفسـه الكبـه، أليب مفاتي  الغي  -
 .هـ 1420 ،الطبعة: الثالثة، بهوت ،دار إحياء الرتاث العريبهـ(، 604)ت

 ،دار القلـــم هــــ(، 502)ت احلســن بـــ  حممـــد املعـــروف ابلراغــ  األصـــفهاا، مفــردات ألفـــاا القـــر،ن -
 .دمشق

ـــر والتنـــوير، عبدالشـــكور حممـــد ســـعيد فكـــة، رســـالة ماجســـته،  - مـــنهج ابـــ  عاشـــور يف تفســـه، التحري
 م.2007نولوجيا، صنعاء، جامعة العلوم والتك

مـــنهج العالمـــة حممـــد الطـــاهر ابـــ  عاشـــور يف تفســـه، التحريـــر والتنـــوير، علـــ  حســـ  الســـيد رضـــوان،  -
 رسالة ماجسته، مصر، جامعة األزهر.

موســـوعة عـــامل اإلنســـان يف ضـــوء القـــر،ن والســـنة مـــ  من ـــور علمـــ  حبثـــ ، أ.د. أإلـــد شـــوق  إبـــراهيم  -
 هـ(، دار ّنضة مصر للنشر.1437)ت

 ايسـر /للـدكتور نقديـة، انتقاييـة دراسة والتنوير التحرير تفسه، يف اإلسراييليات م  عاشور  اب موق  -
 .ت.د  ،.د العراقية، اجلامعة جملة العراق، النعيم ،

، للــــــدكتور عبــــــدالفتال يضــــــر،  نطــــــا، مركــــــز الصــــــفا لطباعــــــة نصــــــيحة وتوجيــــــ  للــــــدعاة إىل    -
 م.2001األوفس ، 

 


