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 امللخص
 مقاصد رواية اإلرسائيلّياِت يف تفسرِي ابِن جريٍر الطربي موضوع البحث:

 .(310)ت:
وملاذا أورَدها . فائدة روايِة اإلرسائيلّياِت يف التَّفسريِ  بيان أهداف البحث:

ون يف كُتبِهم  وما مقاصُد استعامِِلا يف التَّفسرِي؟؟ املُفِّسر

 ية حتليلية.دراسٌة إحصائ منهج البحث:

أثمَر البحُث عن انحصاِر مقاصِد رواية اإلرسائيليات يف  أهم النتائج: 

 التفسري يف أربعة مقاصد هي:

: ترجيح 4   كشف املشكل.  :3    تفصيُل املجمل. :2  تعينُي املبهم. : 1

 املحتمل.

 من , ويف كلر طبقةٍ ايف التَّفسرِي عموم   اعن أكثِر املقاصِد ورود  البحُث أبان و

واِة رواية  لكلر وفيها كذلك,  اَطبقاِت املفِّسين من السلِف, وأقلرها ورود   أكثِر الرُّ

ا مع تقريب تلك النتائ مقصٍد منها يف كلر طبقٍة. ج برسومات بيانّية تزيدها إيضاح 

 وتسّهل االستفادة منها. وبيان ا
اع العناية بالدراسات اإلحصائية يف توضيح وتصحيح أنو التوصيات:

 املعلومات املتداولة يف أصول التفسري.

 .تفسريال – أصول  - اإلرسائيليات - ابن جرير  الكلمات املفتاحية:
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 امُلقدِّمة
ٍد، وعىل آلِه وصحبِه،  الُم عىل نبيرنا حممَّ الُة والسَّ احلمُد هلل ربر العاملني، والصَّ

َم تسليام    أّما بعُد: إىل يوِم الّديِن .. اكثري   وسلَّ
 «التفسريِ  أصولِ »فمن مهاّمت األسئلِة التي يكثُر طرُحها وُيلحُّ يف علَمي 

ين»و  :«مناهِج املفِّسر
 ما الفائدُة من روايِة اإلرسائيليّاِت يف التَّفسرِي؟

ون يف كُتبِهم؟  وملاذا أورَدها املُفِّسر
 وما مقاصُد استعامِِلا يف التَّفسرِي؟

ُق عن هذه األسئلِة يبدُأ باستقراٍء تامٍّ لتلك املروّيات يف كتِب  واجلواُب املُحقَّ
اهلل  بحمدِ –هم ِلا. وهذا ما أمتمُته املفِّّسين من إيرادِ  ، ثمَّ حرُص مقاصدِ فسريِ التَّ 

ٍر يف ُُجلِة أبحاٍث ُيفيض بعُضها إىل بعضٍ  -وتوفيِقه ، ويكتمُل هبا بناُء جواٍب حمرَّ
 وهي:فسرِي، مطابٍق لواقِع كتِب التَّ 

، «رواُة اإلسرائيلّياِت يف تفسرِي ابِن جريٍر الطَّربّي ومقداُر مروّّيِِتم»: أوًَّل 
وفيه حرٌص لكلر من أخرَج له ابُن جريٍر رواية  إرسائيلّية  يف تفسرِيه، مع حتديِد 

 مواضَع مروّياِِتم، ومقداِرها.
وفيه حرٌص ، «ربيّ موضوعاُت اإلسرائيلّياِت يف تفسرِي ابِن جريٍر الطَّ »: ااثنيً 

واياِت، مع تصنيِفها، وحتديِد مقداِر الوارِد منها يف كلر موضوٍع.  ملوضوعاِت تلك الرر
 هذا البحُث بعنوان: :ااثلثً 

 «مقاصُد روايِة اإلسرائيلّياِت يف تفسرِي ابِن جريٍر الطَّربيّ »
روِد كلر مقصٍد و ، ومقدارُ فسريِ وبه تتبنّيُ مقاصُد إيراِد تلك املروّياِت يف التَّ 

حابِة، والّتابعني، وأتباِع الّتابعني، وتبِع أتباِع  منها؛ يف طبقاِت املفِّّسين من: الصَّ
 الّتابعني.

المقدمة
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يف علِم التَّفسرِي يف  (310)ت: وحيُث كانت إمامُة ابِن جريٍر الطَّربير 
كلمُة  لتلك األبحاِث، وقد انعقَدت   املحلر الذي ال ََيفى؛ جعلُت تفسرَيه جماال  

العلامِء عىل أنَّ أجلَّ كتاٍب ُصنرَف يف التَّفسرِي كتاُبه: )جامُع البياِن عن تأويِل آِي 
ِة كتِب التفسرِي بعده بارٌز ظاهٌر.  القرآِن(، وأثُره يف عامَّ

فتُح : اراسِة يف املجاِل الَبحثّي خصوص  وُيضاُف إىل ما سبَق من ثاِمِر هذه الدر 
ِة ن قضاّي علِم التَّفسرِي ومسائِلهالباِب لدراسِة كثرٍي م ، وبحثِها من خالِل هذه املادَّ

ُر عىل الباحِث ُجهَده وَوقَته يف استقراِء هذه املوسوعِة  اإلحصائيَِّة التي توفر
ِة.  التَّفسرييَّ

مل أِجد  من  «تفسرِي الّطربّي »يف  «اإلرسائيلّياِت »وبالّتتّبِع ملا ُكتَب يف موضوِع 
 وَع أو بحَثه عىل هذا الوجِه من اجلمِع واالستقصاِء.طرَق هذا املوض

 عىل مقّدمٍة وفصَلني  وخامتٍة، عىل النَّحِو اآليت: اشتمَل هذا البحثُ وقد 
 وفيها: بياُن أمهّيِة املوضوِع، وغايتِه، ومنهِجه.، املقّدمةُ 

 .الفصُل األّول: التَّعريُف اببِن جريٍر وتفسريِه والرِّواّيِت اإلسرائيلّيةِ 
 وفيه مبحثان:

 وفيه مطلبان: َتعريٌف موجٌز بابِن جريٍر الطَّربّي وتفسرِيه.: املبحُث األّول
 املطلُب األّول: التَّعريُف بابِن جريٍر الطَّربّي ومكانته العلمّية.

املطلُب الّثاين: التَّعريُف بتفسرِي )جامِع البياِن عن تأويِل آِي القرآِن( 
 رِي.ومنزلُته بني كتِب التَّفس

 التَّعريُف بالّرواياِت اإلرسائيلّيِة، وطرُق متييزها ِمن األخباِر.: املبحُث الثّاين
 وفيه مطلبان:

وا  .ايات اإلرسائيلّية( لغة  واصطالح  املطلُب األّول: معنى )الرر

 املطلُب الّثاين: كيف ُيميَُّز اخلرُب اإلرسائييّل ِمن ُُجَلِة األخباِر؟
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وفيه   روايِة اإلسرائيلّياِت يف تفسرِي ابِن جرير.الفصُل الثّاين: مقاصدُ 
 مبحثان:

وفيه  تفصيُل مقاصِد روايِة اإلرسائيلّياِت يف تفسرِي ابِن جريٍر.: املبحُث األّول
 أربعُة مطالب:

 املطلُب األّول: تعينُي املُبهم.
 : تفصيُل املُجمل.املطلُب الّثاين
 لُث: كشُف املُشِكل.املطلُب الّثا

 بُع: ترجيُح املُحتِمل.الّرا املطلُب 
ويف كلر مطلٍب بياٌن للمراِد منه، وأمثلُته، وتفصيُل مواِضِعه، وملّخٌص * 

 إحصائيٌّ لبياِن نَِسبِه.
مقاصُد روايِة اإلرسائيلّياِت يف تفسرِي ابِن جريٍر بحسب : املبحُث الثّاين

 وفيه أربعُة مطالب: الطَّبقات.
حابة.املطلُب األّول: مقاصُد روايةِ    اإلرسائيلّياِت يف طبقة الصَّ

 : مقاصُد روايِة اإلرسائيلّياِت يف طبقة الّتابعني.املطلُب الّثاين
 لُث: مقاصُد روايِة اإلرسائيلّياِت يف طبقة أتباِع الّتابعني.املطلُب الّثا
 بُع: مقاصُد روايِة اإلرسائيلّياِت يف طبقة تبِع أتباِع الّتابعني.املطلُب الّرا

 لنِسبِة وروِد املقصٍد يف كلر طبقٍة.  كلر مطلٍب ملّخٌص إحصائيٌّ ويف* 
نة  أبرَز نتائِج البحِث. اخلامتُة,  ُمتضمر

 املصادر واملراجع.
ُص يف اآليت: منهُج البحثِ أّما   فيتلخَّ
راسِة طبعَة دار هجر، املطبوعةَ  -1 ، بتحقيِق الدكتور 1422سنة  اعتمدُت للدر

كي وآخرين.عبداهلل بن عبد املح  سن الرتُّ
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واِة، وحتديِد مروّياِِتم  -2 ابستقراٍء اتمٍّ لتفسرِي ابِن اجتهدُت يف حرِص أسامِء الرُّ
يف االستدالِل  (310)ت: ، وذلك أثناَء دراستي ملنهِج ابِن جريرٍ  (310)ت: جريرٍ 

ن األبحاِث  يف كلر بحٍث م، مع مراجعِة ذلك مّرة  بعد مّرةٍ (1)عىل املعاين يف التَّفسريِ 
ابِق ِذكُرها  .السَّ

واِة عىل  -3 حابُة فالّتابعون فأتباُع الّتابعنيالطَّبقاتِ رتَّبُت أسامَء الرُّ  ؛ الصَّ
 .الإلرسائيلّياِت منهم عموم   األكثِر روايةً ، مع ترتيِب كلر طبقٍة بحسِب فأتباُعهم
 ة.مروّياِت كلر علِم بني هالَلني  بعد اسمه مبارش جعلُت مقدارَ  -4
مل ُأترجم  لألعالِم لكثرِِتم، وألين قد أفردُت التَّعريَف هبم يف بحٍث  -5

، واستغنيُت عن ذلك هنا بذكِر ما يتمّيُز به العَ  ُم من اسٍم أو نحوه فال لَ مستقلٍّ
 يلتبُس بغرِيه.

َح كوُنه عن بني إرسائيل  -6 بحسِب -مل ُأدِخل  يف عدر املروّياِت إال ما ترجَّ
ُ -ملذكورِة يف البحِث الضوابِط ا من ، واستبعدُت كلَّ ما ََيتمُل أن يكوَن أخَذه املُفِّسر

ّدّي قال:  (310)ت:ظاهِر اآليِة، ومن أمثلِة ذلك ما أورَده ابُن جريرٍ  عرَب مع »عن السُّ
ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ) ،آالٍف  أربعةُ  طالوَت النَّهَر من بني إرسائيَل 

ڃ ڃ ڃ چ ) ا وقالوا:أيض   رجعوا فنظروا إىل جالوَت  [249]البقرة: (ڄ
 وبضعةٌ  تامئةٍ وِس  آالٍف  ثالثةُ  اعنه أيض   فرجعَ  .[249البقرة:](چ چ

ثّم أورَد بعده قوَل  ,(2)«بدرٍ  أهلِ  ةَ دَّ عِ  ،عَش  وبضعةَ  امئةٍ ثِ يف ثال َص وثامنون، وخلَ 
ڃ ڃ ڃ )ملّا جاوَزه هو والذين آمنوا معه، قال الذين رشبوا: »: ابن عّباٍس 

، حيُث أفاَد األثران أنَّ ُجيَعهم جازوا (3)«[249قرة:الب](چ چ چ

                                  
َمت إىل اجلامعِة اإلسالميِة باملدينِة النبوّيِة، ونوِقَشت يف ( 1) وُطبَعت ، 27/3/1433هي رسالُة دكتوراه ُقدر

 .1436عن مركز تفسري للدراسات القرآنّية يف الرياض، سنة «. االستدالل يف التفسري»طبعتان بعنوان: 
 (.4/491جامع البيان، البن جرير )( 2)
 (.4/492) جامع البيان، البن جرير (3)
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ّدُي تقديراِت أعداِدهم، فكاَن داخال  ضمَن عدر مروّياتِه  النَّهَر مع جالوَت، وزاَد السُّ
 الذي َيتمُله ظاهُر اآليِة. عن بني إرسائيل، بخالِف قوِل ابِن عباس 

ہ ہ ھ ھ ) :تعاىل يف قولِه (310)ت:ما أورَده ابُن جريرٍ  اومثُله أيض  
ووهِب  (32)ت: وكعِب األحبارِ   ، عن ابِن عباسٍ [21]يس: (ھ ھ ے

وكم به من اِلُدى، ؤأي: ال يسألوَنكم أمواَلكم عىل ما جا»قالوا:  (114)ت: بن ُمنبره
: ا، وأورَد بعَده قوَِلم أيض  (1)«وهم لكم ناِصحون، فاتَّبعوهم ِتتدوا هُبداهم

آمنُت بربركم الذي كفرُتم به،  : إيّن [25يس:](ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ)»
، فكال هذين القوَلني  مساٍو لظاهِر اآليِة بال زيادٍة، فلم يدُخال يف (2)«فاسمعوا َقويل

 العدر عن بني إرسائيَل، بخالِف ما أورَده عنهم بعد ذلك، وهو قوِلم: ))ملّا قال ِلم:
، وَثبوا [25]يس: (ۆئ)، إىل قولِه: [22]يس: (ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ)

َوثَبَة رُجٍل واحٍد، فَقتلوه، واسَتضعفوه لَضعِفه وَسقِمه، ومل يُكن أحٌد يدفُع  عليه
ا، ففي ه(3)«عنه م وَثبوا ُجيع  ا، ُمستضعف  ا، وحيد  ، سقيام  ذا أنَّه كاَن: ضعيف   ا، وأَّنَّ

لقتِله. وهذه األوصاُف زائدٌة عىل ما أفاَدته ظاهُر ألفاِظ اآليِة، فكاَن هذا األثُر 
 .(4)يام ُأِخَذ عن بني إرسائيل بخالِف سابَقي هف امعدود  
؛ فإيّن ال ُأدِخُل ِمنه إال ما وكذا ما شاَبه أن يكوَن من كالِم رسوِل اهلل  -7

: ، كام يف قول ابن مسعود نصَّ الّراوي له عىل نِسبتِه إىل غرِي رسوِل اهلل 
ضاجِع ما ال عنٌي رَأت، مكتوٌب يف الّتوراِة: عىل اهلل للذين تتجاىف جنوهُبم عن امل»

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ )وال ُأذٌن سمَعت، وال خطَر عىل قلِب بٍش. ويف القرآن: 

                                  
 (.19/421املرجع السابق )( 1)
 (.19/423املرجع السابق ) ( 2)
 .(19/424املرجع السابق )( 3)
ا قول ابِن عباٍس يف ) (4)  (.10/543(، وكذا أقواله يف )371(، مقارنة  مع )10/358وينظر أيض 
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ّدُي تقديراِت أعداِدهم، فكاَن داخال  ضمَن عدر مروّياتِه  النَّهَر مع جالوَت، وزاَد السُّ
 الذي َيتمُله ظاهُر اآليِة. عن بني إرسائيل، بخالِف قوِل ابِن عباس 

ہ ہ ھ ھ ) :تعاىل يف قولِه (310)ت:ما أورَده ابُن جريرٍ  اومثُله أيض  
ووهِب  (32)ت: وكعِب األحبارِ   ، عن ابِن عباسٍ [21]يس: (ھ ھ ے

وكم به من اِلُدى، ؤأي: ال يسألوَنكم أمواَلكم عىل ما جا»قالوا:  (114)ت: بن ُمنبره
: ا، وأورَد بعَده قوَِلم أيض  (1)«وهم لكم ناِصحون، فاتَّبعوهم ِتتدوا هُبداهم

آمنُت بربركم الذي كفرُتم به،  : إيّن [25يس:](ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ)»
، فكال هذين القوَلني  مساٍو لظاهِر اآليِة بال زيادٍة، فلم يدُخال يف (2)«فاسمعوا َقويل

 العدر عن بني إرسائيَل، بخالِف ما أورَده عنهم بعد ذلك، وهو قوِلم: ))ملّا قال ِلم:
، وَثبوا [25]يس: (ۆئ)، إىل قولِه: [22]يس: (ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ)

َوثَبَة رُجٍل واحٍد، فَقتلوه، واسَتضعفوه لَضعِفه وَسقِمه، ومل يُكن أحٌد يدفُع  عليه
ا، ففي ه(3)«عنه م وَثبوا ُجيع  ا، ُمستضعف  ا، وحيد  ، سقيام  ذا أنَّه كاَن: ضعيف   ا، وأَّنَّ

لقتِله. وهذه األوصاُف زائدٌة عىل ما أفاَدته ظاهُر ألفاِظ اآليِة، فكاَن هذا األثُر 
 .(4)يام ُأِخَذ عن بني إرسائيل بخالِف سابَقي هف امعدود  
؛ فإيّن ال ُأدِخُل ِمنه إال ما وكذا ما شاَبه أن يكوَن من كالِم رسوِل اهلل  -7

: ، كام يف قول ابن مسعود نصَّ الّراوي له عىل نِسبتِه إىل غرِي رسوِل اهلل 
ضاجِع ما ال عنٌي رَأت، مكتوٌب يف الّتوراِة: عىل اهلل للذين تتجاىف جنوهُبم عن امل»

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ )وال ُأذٌن سمَعت، وال خطَر عىل قلِب بٍش. ويف القرآن: 

                                  
 (.19/421املرجع السابق )( 1)
 (.19/423املرجع السابق ) ( 2)
 .(19/424املرجع السابق )( 3)
ا قول ابِن عباٍس يف ) (4)  (.10/543(، وكذا أقواله يف )371(، مقارنة  مع )10/358وينظر أيض 
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 . (1)«[17السجدة:](ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ
رها ابُن جريٍر لبعِض املروّياِت؛ ألنَّ كلَّ  -8 أدخلت يف العدر الطُّرَق التي كرَّ

ٍة يف اختالِف ُرواتِه،  ِد ألفاظِه، وتقويِة وروِده عن طريٍق يف ُحكِم روايٍة ُمستقلَّ وتعدُّ
 قاِئِله.
اوي عن مبهٍم عزوُته إىل راويه؛ ألنَّ من عادِة ُجاعٍة من رواِة  -9 ما ذكَره الرَّ

ِة الفائدِة، كام يف قوِل قتادة  هذه األخباِر عدَم تعينِي راوهيا؛ لعدِم احلاجِة، وقلَّ
ثُت ُح »: (150)ت: ، وقوِل ابِن جريج(2)«ُذكَر لنا»: (117)ت: ، وكام يفعُل ابُن (3)«در

عن بعِض أهِل العلِم  - ُذكَر يل - عن بعِض أهِل العلمِ »بقولِه:  اإسحاَق كثري  
ثني بعُض من يسوُق أحاديَث األعاجِم من أهِل الكتاِب ممّن  - بالكتاِب األّولِ  حدَّ

 .(4) «قد أسلمَ 
ه التوفيُق، وصىل اهلل وبعُد، فأسأُل اهلل توفيَقه وهدايَته والقبوَل، فبه وحدَ 

يِن. َم وبارَك عىل نبّينا حممٍد وآلِه وصحبِه، ومن تبَعهم بإحساٍن إىل يوِم الدر  وسلَّ
 

                                  
 (.18/617جامع البيان، البن جرير )( 1)
 (.13/95املرجع السابق )( 2)
 (.12/411املرجع السابق ) ( 3)
 (.15/389(، )8/301(، )4/576(، )649(، )565(، )1/564ينظر: املرجع السابق )( 4)
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 الفصُل األّول
 (1)التَّعريُف بابِن جريٍر وتفسرِيه والرِّواياِت اإلسرائيلّيِة

 هبابِن جريٍر الطَّربّي وتفسرِي املبحُث األّول: َتعريٌف موجٌز
 وفيه مطلبان:

 ريٍر الطَّربّي ومكانته العلمّيةاملطلُب األّول: التَّعريُف اببِن ج
 (2)بآُمل ُولِدَ حممُد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب، أبو جعفَر الطَّربّي،  هو

، مليَح الوجِه، مديَد القامِة،  ونشأَ (، 224سنَة ) (3)بطربستان نَيَ مَر، أع  هبا، وكاَن أس 
ى.فصيَح ا  للساِن، مل يتزّوج  أو يتِّسَّ

 وكتَب احلديَث وهو ابُن ثامِن سننَي،  وأمَّ النّاَس وله سبُع سننَي،  حفَظ القرآنَ 
. ورحل عن بلِده لطلِب العلمِ وله تسُع سننَي،   وله ِستَّ عشَة سنة 
عن كباِر علامِء عرِصه، فأخَذ عن علامِء بلِده طربستان، ثمَّ رحَل إىل  أخَذ العلمَ 

(، ثمَّ رجَع إىل 240لعراِق والّشاِم ومرَص مّراٍت، وسافَر أثناَء ذلك للحجر سنَة )ا
 هبا. (، إىل أن توّفاُه اهلل 290بلِده طربستان، وعاَد بعد ذلك إىل بغداَد سنَة )

نَّةِ كاَن  ِة أهِل السُّ حابِة والتّابعني ِمن أئمَّ لِف ِمن الصَّ ، وعىل اعتقاِد السَّ
ِة،  نَّة(، ويف مواضَع عديدٍة ِمن تفسرِيهواألئمَّ َر ذلك يف رسالتِه )رصيِح السُّ ، (4)كام قرَّ

                                  
ُة هذا الفصِل ُمستفاٌد من بحثي للدكتوراه: االستدالُل يف التَّفسرِي. (1)  عامَّ

 (.1/57َقَصَبُة طربستان ذلك الَوقت، ومن أكرب مدَّنا، وخرج منها كثري من العلامء. ينظر: معجم البلدان ) (2)

ى بامزندران، وتقع جنوب ب (3) حر اخلزر )قزوين(، وشامل طهران ُبلداٌن واسعٌة كثريٌة يشملها هذا االسم، وُتسمَّ

 (.142)ص: (، وأطلس عمر بن اخلطاب 3/244عاصمة إيران اليوم.  ينظر: معجم البلدان، للحموي )

(، وَردُّه عىل اجلهمية واملعتزلة 168، 1/161(، وردُّه عىل القدرية )10/37، 1/241ينظر قوله يف اإليامن )( 4)

 (.5/177، 4/544، 1/454اته الصفات مع التنزيه )(، وإثب12/583، 268، 1/241واملرجئة )

الفصُل األّول
التَّعريُف بابِن جريٍر وتفسيِره والرِّواياِت اإلسرائيلّيِة)1(

برّي وتفسيِره المبحُث األّول: َتعريٌف موجٌز بابِن جريٍر الطَّ
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 .(1)ومل يثبت ما ُنِسَب إليه من التَّشيُّع، وُكتبُه وسريُة حياتِه شاهدٌة ببطالن ذلك
ِل أمِره بحرِف محزةَ  يقرأُ وكاَن  ، ثمَّ اختاَر لنفِسه قراَءة  بعد (156)ت: يف أوَّ

لها   .(2)يف كتابِه )القراءاِت وتنزيِل القرآِن(، ويف مواضَع كثريٍة ِمن تفسرِيهذلك؛ َفصَّ
ه ِل طلبِه عىل مذهِب الّشافعّي  وَتَفقَّ ، وأفتى به يف بغداَد عَش (204)ت:يف أوَّ

َله بأحسِن بياٍن يف  نه يف ُكُتبه، وَفصَّ اُه إليه اجتهاُده مِمَّا دوَّ سننَي، ثمَّ اختاَر لنفِسه ما أدَّ
ما ُعِمَل كتاٌب يف »بِه )لطيِف القوِل يف أحكاِم رشائِع اإلسالِم(، حتى ِقيَل: كتا

، وُعرَف مذهُبه (3)«مذهٍب أجوُد ِمن كتاب أيب جعفر )اللطيف( ملذهبِه
ه به ُجاعةٌ بـ (، وتفقَّ هبّي (4))اجلَريرير وبِقَي مذهُب ابِن جريٍر » :(748ُُ)ت:، قاَل الذَّ

 .(5)«إىل ما بعَد األربعامئة
كثريٌة فاِئقُة اجلودِة والتَّحريِر؛ حتى ُوِصَف غرُي واحٍد ِمنها بأنَّه: مل  تصانيُف وله 

لوا  اإنَّ قوم  »: (362)ت:ُيصنَّف  ِمثُله. قاَل تلميُذه الفرغاين ِمن تالميِذ ابِن جريٍر َحصَّ
اَم حياتِه منُذ بلَغ احلُلَم إىل أن تويف وهو ابُن ِستٍّ وثامننَي، ثمَّ قَ  َسموا عليها أوراَق أيَّ

، وهذا يشٌء ال يتهيَُّأ ملخلوِق إال  ُمصنَّفاتِه، فصاَر ِمنها يف ُكلر يوٍم أربَع عشَة ورقة 
أنَّ ابَن جريٍر مكَث أربعنَي سنة  »: (463)ت:ونقَل اخلطيُب ، «بُحسِن عنايِة اخلالِق 

                                  
فِض:626)ت: قاَل ياقوُت  (1) ن نسَب ابَن جريٍر للرَّ وكذا أبطل «، اوكذَب؛ مل يكن أبو جعفَر رافضي  » ( عمَّ

 (.5/100(، ولسان امليزان )1/57(، وغريمها. ينظر: معجم البلدان )852ذلك ابن حجر)ت:
 (.9/95، 6/398، 123، 5/51، 732، 678، 3/181، 214، 2/195، 561، 1/151ينظر: ) (2)
 (.6/2458معجم األدباء، للحموي )( 3)
( ونَش مذهَبه: أبو الفرِج املعاىف بن زكرّيا النَّهروايّن، القايض 310ِمن أشهِر َمن حفَظ علَم ابِن جريٍر)ت: (4)

وله يف األدب: اجلليس الصالح الكايف، وتويف  ا يف ستر جمّلداٍت،املُفِّّس األديُب، عامِلُ عرِصه، ألََّف تفسري  
رَي، للذهبي )289(. ينظر: الفهرست، البن النديم )ص:390سنة ) (. كام ألََّف أبو 16/544(، والسر

م)ت: ( كتاَب: املدخل إىل مذهِب الطَّربي وُنرصِة َمذهبِه. ينظر: معجم 327احلسن أمحد بن َييى املُنجر
 (.2/554األدباء، للحموي )

 (.8/92سري أعالم النبالء )( 5)
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هو أكثُر أهِل »: (498)ت:وقاَل اجليَّاين، «يكتُب يف ُكلر يوٍم ِمنها أربعنَي ورقة  
هبي، «ااإلسالِم تصنيف   وأليب »: (748)ت:وعن جودِة تأليِفه وُحسِن بيانِه يقوُل الذَّ

 :وِمن أشهِر تلك املصنفاِت . «جعفَر يف تآليِفه عبارٌة وبالغةٌ 
 بإذِن اهلل. ا(، وسيأيت الكالُم عنه ُمفرد  جامُع البياِن عن تأويِل آِي القرآنِ ) -1
سِل وامللوِك(، املعروُف ِم وامللوكِ تاريُخ األُم) -2 ى )تاريُخ الرُّ (، وُيَسمَّ

ماِن »: (323)ت:بـ)تاريِخ الطَّربي(، قاَل عنه ابُن املَُغلرس ما َعِمَل أحٌد يف تاريِخ الزَّ
هو أجلُّ كتاٍب »: (624)ت:وقاَل الِقفطِّي ، «وحرِص الكالِم فيه مثَل ما عمَله الطَّربي

 .(1)(152)ت: كتاِب )املُبتدأِ واملغازي( البِن إسحاقوقد بناه عىل، «يف بابِه
مل أَر سواه يف معناه، إال أنَّه مل »: (463)ت:(، قاَل عنه اخلطيُب ِتذيُب اآلثارِ ) -3
ه وقاَل ابُن ، «وهو كتاٌب أعيا العلامَء إمتاُمه»: (624)ت:وقاَل الِقفطِّي ، «ُيتِمَّ
 .(2)«َكُمَل ملا احتِيَج معه إىل يشءٍ هو ِمن أحسِن ُكُتبِه، ولو »: (774)ت:كثريٍ 

 .(3)وهذه الثَّالثُة أَجلُّ كتبِه، وِمن أكرِبها، وله غرُيها كثري
فقد كاَنت باملحلر األسمى؛ وممّا ُوِصَف به ما قاَله أبو  مكانتُه عند العلامءِ أّما 

اق مذهِب الكوفّيني»: (291)ت:العّباِس ثعلب ، قاَل ابُن (4)«ذاك ِمن ُحذَّ
ِس، قليَل »: (324)ت:هدجما وهذا كثرٌي ِمن أيب العّباِس ثعلب؛ ألنَّه كاَن شديَد النَّف 

                                  
م(، باعتناِء 1901م(، إىل سنِة )1876(. وقد ُطبَع يف ليِدن سنَة )6/2446)ينظر: معجم األدباء، للحموي  (1)

م(، باعتناِء يوسف بك حممد احلنفي، 1906دى غويه، وغرِيه ِمن املُستشقني، ُثمَّ ُطبَع يف القاهرة سنَة )
 .م(، بتحقيِق حممد أبو الفضِل إبراهيم، وتتابعت طبعاُته بعد ذلك1960سنَة )ورفيِقه، ُثمَّ ُطبَع فيها 

، بتحقيق حممود شاكر، ُطبَع منه بقّيٌة من ُمسنِد عمر بن اخلّطاب، وعيل بن أيب طالب، وعبد اهلل بن عّباس ( 2)
َق مسنُد عبد الرمحن بن ع قه نارص الرشيد، وزميُله عن ُنسخٍة أخرى، كام ُحقر وف، وطلحة بن عبيد اهلل، وحقَّ

 .، يف جزٍء ُمفردوالزبري بن العّوام 
، ومعجم األدباء، للحموي (2/548)(، وتاريخ بغداد، للخطيب 287ينظر: الفهرست، البن النديم )ص:( 3)

(6/2457.) 
 (.1/191)( كتاٌب يف النحو عىل مذهب الكوفيني، كام يف معجم األدباء، للحموي 310وأليب جعفر)ت: (4)
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هادِة ألحٍد باحِلذِق يف علِمه حممُد بن »: (306)ت:وقاَل أبو العّباِس ابُن رسيج، «الشَّ
إيّن ال أعلُم عىل »: (311)ت:وقاَل أبو بكر بن خزيمة، «جريٍر الطَّربي فقيُه العاملَ 

 ةِ أئمَّ  أحدَ  كانَ »: (463)ت:وقاَل اخلطيُب البغدادي، «أعلَم ِمنه اِض أحد  أديِم األر
ما مل  ن العلومِ مِ  قد ُجعَ  وكانَ ، هه وفضلِ ه ملعرفتِ إىل رأيِ  رجعُ ه، ويُ بقولِ  كمُ َُي  ،العلامءِ 

 ابصري   ،بالقراءاِت  ااهلل، عارف   لكتاِب  احافظ   ه، وكانَ عرِص  ن أهلِ مِ  ه فيه أحدٌ شارك  يُ 
ها وسقيمِ  هاصحيحِ  ؛هاوطرقِ  ننِ بالسُّ  ا، عامل  القرآنِ  يف أحكامِ  اين، فقيه  باملعا

حابةِ  بأقوالِ  اها، عارف  ها ومنسوِخ وناسخِ   ؛ن اخلالفنين بعدهم مِ والّتابعني، ومَ  الصَّ
وأثنى عليه ، «هموأخبارِ  اسِ النّ  امِ بأيّ  ا، عارف  واحلرامِ  احلاللِ  ، ومسائلِ يف األحكامِ 
ِة اإلسالِم الذين ُينقُل الّديُن عنهم، اكثري   (872)ت:ابُن تيمية ه ِمن كباِر أئمَّ ، وَعدَّ

ين عىل اإلطالِق، أحُد »: (911)ت:وُيعتمُد عىل قوِِلم، وقاَل الّسيوطي رأُس املفِّسر
ه فيه أحٌد ِمن أهِل عرِصه ِة، ُجَع ِمن العلوِم ما مل ُيشارك   .«األئمَّ

.(، عن ِستٍّ 310ببغداَد سنَة ) تويفَ   (1) وثامننَي سنة 

( املطلُب الثّاين: التَّعريُف بتفسرِي )جامِع البياِن عن أتويِل آِي القرآنِ 
 :ومنزلُته بني كتِب التَّفسريِ 
ين، وشيُخهم، ورأُسهم عىل  (310)ت: ُوِصَف ابُن جرير بأنَّه إماُم املفِّسر

أعلُم ِمن ابِن جريٍر يف » اإلطالِق، بل صاَر ُيرَضُب به املثُل يف التَّفسرِي؛ فُيقاُل:

                                  
، وياقوُت يف معجم األدباء (2/548)للتوّسع يف ترُجتِه ينظر ما كتَبه اخلطيُب يف تاريخ بغداد  (1)

، ومها أوىف من ترجَم له، وأفرد ترُجَته بالتصنيِف: عبُد العزيز بن حممد الطربي، وأبو بكر بن (6/2441)
الدين الِقفطّي يف كتاٍب وصفه  ، وُجاُل -وعنهام نقل ياقوت يف كتابه-كامل؛ ومها من أصحابِه وُطالبه 

ه )التحرير يف أخبار حممد بن جرير(، وأطاَل يف ترُجته أبو إسحاق بن إبراهيم الطربي،  بأنه: ماتع؛ سامَّ
م، وأبو حممد الفرغاين  . وُترِجَم له يف: -منها الذهبي يف السري ونقل ُجال  -وأبو احلسن أمحد بن َييى املُنَجر

(، وسري أعالم النبالء، للذهبي 3/89(، وإنباه الرواة، للقفطي )287ص:الفهرست، البن النديم )
 (.95(، وطبقات املفِّسين، للسيوطي )ص:14/267)
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, وَمن كاَن شأُنه كذلك ال َغرَو أن يكوَن كتاُبه يف التَّفسير أجلَّ ُكتبر (1)«التَّفسير 
,  االتَّفسير وأحسنَها, وأعظَمها أثر   , وفيام ُكترَب فيه عىل َمرِّ العصورر يف هذا العلمر

 وبياُن ذلك فيام يأيت:
 : التَّعريُف به:أوًَّل 

ه اسُم الكتاِب: يف تارخيره: )جامُع البيانر عن تأويلر آي  (310)ت:ابن جرير   َسامَّ
) ةر َمن ترجَم له.(3), وهو كذلك يف بعضر إجازاتره به(2)القرآنر  , وعند عامَّ

منُذ صباه,  (310)ت:بدأت فكرُة هذا التَّفسير عند ابنر جرير   اتريُخ تصنيِفه:
؛ يستخُي اهلل  , ثمَّ (4)«ني به نفيس وأنا صبي  ت  ثَ حدَّ »حيث قاَل:  ه غاية  الزالت يف نفسر

ه: اهلل تعاىل  استخرُت » تعاىل فيها, ويسأُله العوَن عليها َعَدَد سننَي, إذ  يقوُل عن نفسر
 ,هقبل أن أعملَ  سننيَ  ه ثالَث عىل ما نويتُ  ونَ ه العَ وسألتُ , فسير التَّ  كتابر  يف عملر 
َع يف إمالءره سنة )(5)«فأعانني لر القرآنر تفسَي ( ببغد270, وقد ََشَ ن أوَّ اَد, وأمىل مر

؛  ن التَّدبير نه نوٌع مر نه, وكاَن ذلك مر , ثّم خرَج إىل آخرر القرآنر وأمىل مر مئة  ومخسنَي آية 
ل  .(6)وقبوَله, وشهادَة العلامءر لهلينظَر جودَة ما كتَب,  ه, وقد َعَزَم أوَّ ثمَّ أَتمَّ كتابَة تفسير

ه عىل البسطر واالستيعا , فقد أمرر ةر الُطاّلبر َّ , ثمَّ َعَدَل عن ذلك ِلرَا رأى مرن َضعفر ِهر بر
 ه: أتنشطون لتفسير ألصحابر  ربي قاَل أبا جعفر الطَّ  أنَّ »: (463)ت:روى اخلطيُب 

 ا تفنى األعامرُ فقالوا: هذا مّ  .ورقة ه؟ قاَل: ثالثون ألَف قدرُ  ؟ قالوا: كم يكونُ القرآنر 
  ن آدمَ مر  العالر  طون لتاريخر ــشقاَل: تن . ثمَّ ورقة   آالفر  ثالثةر  ه يف نحور فاختَص  .هقبل متامر 

                                  
 (.747, 2/666(, ومعجم األدباء, للحموي )59اإلمتاع واِلؤانسة, للتوحيدي )ص:( 1)
(2) (1/89.) 
 (.6/2444ينظر: معجم األدباء, للحموي ) (3)
 (.6/2453) اِلرجع السابق (4)
 (.6/2453) اِلرجع السابق( 5)
 (.6/2452) اِلرجع السابق (6)
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ذلك،  ، فأجابوه بمثلِ فسريِ ه يف التَّ ا ذكرَ ممّ  انحو   ه؟ فذكرَ نا هذا؟ قالوا: كم قدرُ إىل وقتِ 
قصِد  ، وقد أشاَر إىل(1)«فسريَ التَّ  ا اخترَص ممّ  ه يف نحوٍ فاخترَص . ممُ اِلِ  ت  ا هلل ماتَ إنّ  فقاَل:

متِه حيث قاَل يف منهِج تأليِفه:  بأوجِز ما أمكَن ِمن اإلجياِز يف ذلك، »االختصاِر يف مقدر
 .(2)«وأخرِص ما أمكَن ِمن االختصاِر فيه

اٍت؛ ِمنها ما أماله ِمن سنِة  وانتَش عنه الكتاُب بعد ذلك واشتهَر، وأماله َمرَّ
 . (3)(306واخر حياتِه سنة )يف أ ا(، وُقِرَئ عليه أيض  290( إىل سنِة )283)

 . (4)مّراٍت عديدة  واخُترَص، وُكتَبت  فيه األبحاُث الوافرةُ  طُبعَ وقد 
 : منزلُته بني كتِب التَّفسرِي:ااثنيً 

العزيز بن  قاَل عبدُ ، يف حتريِر تفسريِه غايَة التَّحريرِ  (310)ت:اجتهَد ابُن جريرٍ 
 طويال   ازمن   اوكاَن معروف   -الُم ثعلبغُ - الزاهُد قاَل أبو عمرَ » ربي:حممد الطَّ 

ه لِ ن أوَّ مِ  هبذا الكتاِب  ل  فقاَل: قابِ ، آية أبا جعفر عن تفسريِ  سألُت  :الكتِب  بمقابلةِ 
. وما (5)«وال لغةٍ  يف نحوٍ  خطأ   اواحد   افام وجدت فيه حرف   ،فقابلت :قلُت . هإىل آخرِ 

                                  
 (.2/550)تاريخ بغداد، للخطيب ( 1)
بَة قرا -يف طبعِة دار هجر-. وقد بلَغت صفحاُت تفسرِي )جامِع البياِن( (1/7)جامع البيان، البن جرير  (2)

( عىل تأليِفه، وقد كاَن سيبلُغ 310:، وهذا ُعُش ما عزَم ابن جريٍر)تا( جملد  24( صفحة، يف )18000)
( صفحة يف 750، بمتوسط )ا( جملد  240( صفحة، يف نحِو )000018تفسرُيه لوال االختصار قرابَة )

يف تأريِخ الكتابِة العربّيِة أّن الورقَة الواحدَة يف عرِص كتابِة  ااملجلَِّد الواحِد!. وممّا أفاَده هذا اخلرُب أيض  
 ( تعدُل ستَّ صفحاٍت يف وقتنا هذا.310تفسرِي ابن جريٍر)ت:

 (.2/551)، وتاريخ بغداد، للخطيب (1/3)ينظر: جامع البيان، البن جرير ( 3)
، ثمَّ تتابَعت طبعاُته، ومن ا( جزء  30( يف )1321أّوُل طبعاِت هذا التَّفسري كاَنت باملطبعة امليمنية سنة ) (4)

، وهي طبعة َحَسنة؛ امتاَزت بكثرِة ا( جُمَلَّد  26( يف )1422أواخِرها طبعُة داِر هجر بالقاهرة سنة )
ُنسِخها، وجودِة َضبطِها، وُحسِن إخراِجها. وقد بلغت البحوث والّدراسات املعارصة يف املباحث 

ف  60، وبلغت املؤّلفات يف منهج ابِن جريٍر يف تفسرِيه قرابَة )ا( كتاب  12لغوية يف هذا التفسري )ال . ا( مَؤلَّ
راسات القرآنية.وينظر: ا  إلمام ابن جرير الطَّربّي وتفسرُيه، من إصدارات مركز تفسري للدر

 (.6/2453)معجم األدباء، للحموي  (5)
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, اوغرب   اه حتى انترَش عنه رشق  ئمن تدويِن تفسرِيه وإقرا (310)ت:فرَغ ابُن جرير  إن 
ُفه غايَة االشتهاِر, وُعِرَف به  وتنافَس النّاُس يف َنسِخه وحتصيِله, واشتهَر به مؤلِّ

 ,ارب  ومغ امرشق   هذا الكتاُب  َل ُحِ »: (350)ت:كامل قاَل ابنُ فضُله يف العلِم وإمامُته, 
, بل صاَر هذا الت فسرُي (1)«همَ ه وقد  لَ فض  ُكلٌّ و, ن العلامءِ ه مِ يف وقتِ  ن كانَ مَ  وقرأه كل  

 د كتاُب لَ بن َم  بقّي  ن مصنّفاِت مِ »: (456)ت:توَزُن به الت فاسرُي, قاَل ابُن حزم   امعيار  
ف يف ل  مل يؤَ  هال أستثني فيه أن   اقطع   الذي أقطعُ  وهو الكتاُب  (,القرآنِ  تفسريِ )
  .(2)«هوال غريَ  ,ربيالط   حممد بن جرير   ه, وال تصنيَف مثلُ  سالمِ اإل

فَمن بعده بجاللِة هذا الت فسرِي  (310)ت:ِمن زمِن ابِن جرير   شهَد العلماء  وقد 
ِده وَسبِقه, ف  ه, وما أعلمُ ه إىل آخرِ لِ ن أو  مِ  هفي نظرُت »: (311)ت:خزيمة قاَل ابنُ وتفر 

: (406)ت:نيئيأبو حامد االسفرا وقاَل , (3)«جرير   ن ابنِ مِ  أعلمَ  األرضِ  عىل أديمِ 
ذلك  ن  مل يكُ  بن جرير   حممدِ  تفسريِ  كتاَب  َل صِّ إىل الصني حتى ُي  رجل   لو سافرَ »

كتاُب ابن جرير  يف الت فسري مل ُيَصنِّف أحد  »: (463)ت:, وقاَل اخلطيب(4)«اكثري  
 -أي: أحكام القرآن -ومل ُيَؤلِّف يف الباِب »:(543)ت:, وقاَل ابُن العريب(5)«مثَله

به احتِفال  إال حممُد بن جرير  الط ربي؛ شيُخ الّدين, فجاَء بالعجِب  اأحد  كتاب  
أحد   الُعجاِب, ونرَش فيه ُلباَب األلباِب, وفتَح فيه لُكلِّ َمن جاَء بعَده الباَب, فُكل  

, ووصَف ابُن (6)«هدِر إنائه, وما َنَقَصت قطَرة  ِمن مائغَرَف ِمنه عىل قَ 
 اَل: ـ, وق(7)«اها قدر  ـرِي, وأعظمِ ــِمن َأَجلِّ التفاس»ه: ـرَي بأن  ـهذا الت فس( 728)ت:تيمية

                                  
 (.6/2452)معجم األدباء, للحموي  (1)
 (.2/747(, ومعجم األدباء, للحموي )2/178رسائل ابن حزم ) (2)
 (.2/551بغداد, للخطيب )تاريخ ( 3)
 (.2/550) املرجع السابق (4)
 (.2/550) املرجع السابق  (5)
 (.1/19) اوينظر: أحكام القرآن, له أيض   (.1/102املسالك يف رشح موّطأِ مالك, البن العريب ) (6)
 (.13/361جمموع الفتاوى, البن تيمية )( 7)
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ِة, وطرُق متييزها ِمن املبحُث الّثاني: التَّعريُف بالّرواياِت اإلسرائيلّي
 األخباِر

 وفيه مطلبان:

 :ااإلسرائيلّية( لغًة واصطالحً املطلُب األّول: معىن )الرِّواّيت  
 . (1)ُجُع روايٍة؛ وهي: محُل الكالِم وَنقُله الرِّواّيُت:

نِسبٌة إىل )إرسائيَل(، ومعناه: عبُد اهلل، وَصفوُة اهلل، ورَسيُّ  واإلسرائيليَُّة لُغًة:

المُ   . والتأنيُث فيها باعتبارِ (2)اهلل. وهو: يعقوُب بن إسحاَق بن إبراهيَم عليهم السَّ

ُة، أو األخباُر اإلرسائيليَِّة.  املَحذوِف: الِقصَّ

: ما نُقَل عن بين إسرائيَل يف أخباِر أقواِمهم, واألَُمِم السَّابقِة اواصطالحً 
 , واملَبدِأ, واملعاِد.ألُمَِّة ُُمّمٍد 

ُن مصادَر اإلرسائيلّياِت وموضوعاِِتا؛ وبياَُّنام يف ما يأيت:  وهذا التَّعريُف يتضمَّ

 لإلرسائيلّياِت مصدران: ادُر اإلسرائيلّياِت:* مص

ُل:  التي أنزِلا اهلل عىل نبيره موسى التَّوراُة وأصُل كتبِهم  ،كتُب بين إسرائيلَ األوَّ

 ، ِكام والسَّلُف يتوسَّعون يف تسميِة ما عداها ِمن كتِب بين إسرائيَل ابلتَّوراة ،

لِف كانوا ُيطِلقون التَّوراَة عىل  اولُيعَلَم أنَّ كثري  »: (774)ت:قال ابُن كثريٍ  ِمن السَّ

ُكُتِب أهِل الِكتاِب، فهي ِعنَدهم أَعمُّ ِمن التي أنزَِلا اهلل عىل موسى، وقد ثبَت شاِهُد 

 .(3)«ذلك ِمن احلديِث 

 وِلم مآخُذ؛ منها: ُعلماُء بين إسرائيَل,الّثاين: 
 كتُبهم.  -1

                                  
 (.384(، واملعجم الوسيط، ملجمع اللغة بمرص )ص:19/66ينظر: لسان العرب، البن منظور ) (1)
 (.38/275، 10/52(، وتاج العروس، للزبيدي )1/593ينظر: جامع البيان، البن جرير ) (2)
 (.2/259البداية والنهاية، البن كثري )( 3)

 

 

ا التَّفاسرُي التي يف أيدي» ها تفسرُي حممٍد بن جريٍر الطَّربي؛ فإنَّه النَّاِس فأَصح   وأمَّ
لِف باألسانيِد الثَّابتِة, وليَس فيه بدعة    وقاَل السيوطي, (1)«يذكُر مقاالِت السَّ

ين (2)«وهو أجل  التَّفاسرِي وأعظُمها»: (911)ت: َد طبقاِت املفّسر , وقاَل بعد أن َعدَّ
ل عليه؟ فإن قلَت: فأي  التفاسرِي ترِشُد إلي»ومناهِجهم:  ه, وتأمُر النراظَر أن ُيَعوِّ

قلُت: تفسرَي اإلماِم أيب جعفر ابن جريٍر الطَّربي؛ الذي أمجَع العلامُء املُعَترَبون عىل 
 .(3)«أنَّه مل ُيَؤلَّف يف التَّفسرِي مثُله

الالزمِة  ألنواِع العلومِ  حاوي   اجامع   (310)ت:وقد جاَء تفسرُي ابُن جريرٍ 
َمِة يف التَّفسرِي, قاَل الفرغاين  ,هدَ وجوَّ  فسريِ تَّ  البه كتاُب تُ ِمن كُ  مَّ تَ »: (362)ت:واملَتمِّ

 أهلِ  واختالَف  ه,ومعاني ه,وغريبَ  ,هومشكلَ  ,هه ومنسوَخ وناسخَ , ه فيه أحكامَ وبّيَّ 
, هحروفِ  َب وإعرا, لديه ِمن ذلك حيَح والصَّ  ,هه وتأويلِ يف أحكامِ  والعلامءِ  أويلِ التر 

ذلك مما  وغريَ , والقيامةَ , ألممِ ا وأخبارَ  ,والقصَص , لحدين فيهعىل املُ  والكالمَ 
لو ف ,ِمن االستعاذة إىل أيب جاد ,آية   وآية   ,كلمة   كلمة  , والعجائِب  حواه ِمن احلكمِ 

 يٍب عج دٍ فرَ مُ  مٍ ل  ِمنها حيتوي عىل عِ  كتاٍب  كلَّ  ,كتٍب  ف ِمنه عرشةَ نِّ َص أن يُ  ادعى عامل  
 .(4)«لفعل=  مستقص  

 

 
 

                                  
 (.13/385)جمموع الفتاوى, البن تيمية  (1)
 (.6/2342اإلتقان يف علوم القرآن, للسيوطي ) (2)
 (.6/2346)املرجع السابق ( 3)
 (.52/196)كر , وتاريخ دمشق, البن عسا(14/273)سري أعالم النبالء, للذهبي ( 4)
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ِة, وطرُق متييزها ِمن املبحُث الّثاني: التَّعريُف بالّرواياِت اإلسرائيلّي
 األخباِر

 وفيه مطلبان:

 :ااإلسرائيلّية( لغًة واصطالحً املطلُب األّول: معىن )الرِّواّيت  
 . (1)ُجُع روايٍة؛ وهي: محُل الكالِم وَنقُله الرِّواّيُت:

نِسبٌة إىل )إرسائيَل(، ومعناه: عبُد اهلل، وَصفوُة اهلل، ورَسيُّ  واإلسرائيليَُّة لُغًة:

المُ   . والتأنيُث فيها باعتبارِ (2)اهلل. وهو: يعقوُب بن إسحاَق بن إبراهيَم عليهم السَّ

ُة، أو األخباُر اإلرسائيليَِّة.  املَحذوِف: الِقصَّ

: ما نُقَل عن بين إسرائيَل يف أخباِر أقواِمهم, واألَُمِم السَّابقِة اواصطالحً 
 , واملَبدِأ, واملعاِد.ألُمَِّة ُُمّمٍد 

ُن مصادَر اإلرسائيلّياِت وموضوعاِِتا؛ وبياَُّنام يف ما يأيت:  وهذا التَّعريُف يتضمَّ

 لإلرسائيلّياِت مصدران: ادُر اإلسرائيلّياِت:* مص

ُل:  التي أنزِلا اهلل عىل نبيره موسى التَّوراُة وأصُل كتبِهم  ،كتُب بين إسرائيلَ األوَّ

 ، ِكام والسَّلُف يتوسَّعون يف تسميِة ما عداها ِمن كتِب بين إسرائيَل ابلتَّوراة ،

لِف كانوا ُيطِلقون التَّوراَة عىل  اولُيعَلَم أنَّ كثري  »: (774)ت:قال ابُن كثريٍ  ِمن السَّ

ُكُتِب أهِل الِكتاِب، فهي ِعنَدهم أَعمُّ ِمن التي أنزَِلا اهلل عىل موسى، وقد ثبَت شاِهُد 

 .(3)«ذلك ِمن احلديِث 

 وِلم مآخُذ؛ منها: ُعلماُء بين إسرائيَل,الّثاين: 
 كتُبهم.  -1

                                  
 (.384(، واملعجم الوسيط، ملجمع اللغة بمرص )ص:19/66ينظر: لسان العرب، البن منظور ) (1)
 (.38/275، 10/52(، وتاج العروس، للزبيدي )1/593ينظر: جامع البيان، البن جرير ) (2)
 (.2/259البداية والنهاية، البن كثري )( 3)

المبحُث الّثاني: التَّعريُف بالّرواياِت اإلسرائيلّيِة وطرُق 
تمييزها ِمن األخباِر
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 ما نقلوه عن أسالفِهم ِمن أخباِر أقواِمهم.  -2
 ما نقلوه عن غرِيهم من ُرواِة الّتاريِخ وأخباِر األُمِم.  -3
 ما اختلقوه من عنِد أنُفِسهم.  -4

يف األحاديِث املُبيحِة للتَّحديِث عن بني  والتمييُز بينها عسرٌي، وُجيُعها داخٌل 

ثون به، ِمن نحِو قولِه  ة  يف ُكلر ما َُيدر ما حدَّثكم »: إرسائيَل؛ حيُث جاَءت عامَّ
لكتاِب فال ُتصدِّقوهم ول ُتكذِّبوهم, وقولوا: آمّنا ابهلل ورسوِله. فإن كاَن أهُل ا
بوه امل ُتصدِّقوه, وإن كاَن حق   ابطاًل  ؛ فذكَر أنَّ ، «مل ُتكذِّ ونصَّ عىل ذلك الّشافعيُّ

نهم مِ  ن سمعَ ه مَ وأنَّ ، أحدٍ  عن كلر  عن بني إرسائيَل  احلديَث  أباَح »: رسوَل اهلل 

عنهم بام  ربَ وأن َُي  ،ن كانَ مَ  انه كائن  ه مِ معَ ن َس مَ  به عن كلر  َث در له أن َُي  جازَ  اشيئ  

 وال يوجُب  ،يعةِ يف الشَّ  عنهم ما يقدُح  ليس يف احلديِث  -واهلل أعلمُ -ه ألنَّ  ؛هبلغَ 

 .(1)«ت فيهم األعاجيُب وقد كانَ  ،فيها حكام  

اِت عىل ِصنَفني  تشتمُل موضوعاُت اإلرسائيليّ  * موضوعاُت اإلسرائيلّياِت:

 ِمن أخباِر األنبياِء:

؛ أخباَر األنبياِء الوارِد ِذكُرهم يف ُكتِب بين إسرائيَل ِمن غرِي أنبيائِهم -1

الُم، وما ا، وإبراهيَم، ولوط  اكآدَم، ونوح   الُة والسَّ ، ونحِوهم ِمن األنبياِء عليهم الصَّ

 جرى ِمن أقواِمهم.

؛ كموسى، وداود، وسليامن، وزكرّيا، أقواِمهمأخباَر أنبياِء بين إسرائيَل و  -2

الُم. الُة والسَّ  وَييى، وعيسى، ونحِوهم ِمن األنبياِء عليهم الصَّ

 أخباَر بدايِة اخللِق وِصفَته, وصفَة البعِث واحلشِر واجلنَّةِ  اكام تشتمُل أيض  

 والّناِر.

                                  
 (.1/42)التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد، البن عبد الرب  (1)
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 املطلُب الثّاين: كيف ُُيي َُّز اخلرُب اإلسرائيلّي ِمن ُُجَلِة األخباِر؟
ن التَّداخلم يف بعضم  واياتم اإلرسائيلّيةم ما حيصُل مم ّا ُيشكمُل يف حتديدم الرِّ إنَّ ِمم

عَ  ن الَغيبم الذي َسمم ن النَّبيِّ هذه األخبارم بني أن تكوَن مم حايبُّ مم به    ه الصَّ ومل َينسم
ن النّسيانم واخلطأم  ا, أو توّقي  ااختصار  –إليه  ن الَغيبم الذي َنقَله عن -مم , أو تكوَن مم

ن غريم نسبتمه إليهم.  بني إرسائيَل مم
فعم للخربم الَغْيبيِّ  ن رشوطم اِلُكمم بالرَّ َلِّ هذا اإلشكالم ذكَر بعُض العلامءم مم وِلم

َف باألَخذم عن بني إرسائيَل امل َّن ُعرم حايّب: أّّل يكوَن راويه ِمم . (1)وقوفم عىل الصَّ
؛ ألمَرْين طم واُب عدُم اعتمبارم هذا الَّشَّ  :(2)والصَّ

حابةم  -1 حايبُّ خرب   أنَّ مقاَم الصَّ ُله؛ إذ ّل يصحُّ اعتقاُد أن يروي الصَّ  اّل حَيتمم
م   اغيبي   د   اجازم ن غريم طريقم النَّبيِّ عليه ابه, ُمعتمم ن أبرصم النّاسم بحدودم ما , مم , وهم مم

ّا ُيروى عن بني إرسائيَل, قاَل ابُن تيميّة ُع ِمم َل يف ذلك عن »: (728)ت:أباَحُه الَّشَّ ما ُنقم
حابةم َنقل   َل عن بعضم التّابعني؛ ألنَّ  اصحيح   بعضم الصَّ ّا َنقم فالنَّفُس إليه أسَكُن ِمم

ن النَّبيِّ احتامَل أن ي َعه مم نه أقوى, وألنَّ نقَل كوَن سمم َعه مم ن بعضم َمن سمم , أو مم
ن نقلم التّابعني, ومع َجزمم الّصاحبم فيام يقوُله فكيف  حابةم عن أهلم الكتابم أقلُّ مم الصَّ

. وقد ُُنو  .(3)«عن َتصديقمهم! اُيقاُل: إنَّه أخَذه عن أهلم الكتابم
دم اّلحتاملم بل قرينة  ُمعتربة .أنَّ يف ذلك َهدٌر لنصوص   -2   َغيبيَّة  كثرية , ملُجرَّ

ن  حايبُّ مم طم للُحكمم بَرفعم ما يرويه الصَّ ومع تصحيحم عدمم اعتبارم ذلك الَّشَّ
التَّحّري يف هذا النَّوِع ِمن املروّّيِت = إّل أنَّ   َمنسوب  إىل النَّبيالغيبيّاتم غرَي 

ن ذلك غرَي جـه الصَّ ويرـة  فيام ي, وخاصَّ وب    ل َمط ه الكبــَازم  به؛ لشـحايبُّ مم  ري ـبَهم
                                  

, ّلبن حجر )( 1)  (.2/532ينظر: النُّكُت عىل كتاب ابن الّصلحم
م, ملحمد (1/229ينظر: فتح املغيث, للسخاوي ) (2) حابة وأفعاِلم فع من أقوالم الصَّ , وما َله ُحكُم الرَّ

 (.76, 64الزهراين )ص:
 (.13/345جمموع الفتاوى, ّلبن تيمية )( 3)
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 ه عن بني إرسائيَل.بطريقتِهم يف عدِم اجلزِم باخلرِب الَغي بير الذي َيأثِرونَ 
رَيِ وملّا كاَنت  فإنَّ  الرِّواّيُت اإلسرائيليَُّة ِمن ابِب األخباِر والتَّواريِخ والسِّ
يف ذلك العلِم أكرَب األثِر يف متييِز تلك األخباِر عن غرِيها  (310)ت:إلمامِة ابِن جريرٍ 

خرَي  ّتاريخ والتَّفسريذخريَتِه الوافرِة ِمن مروّّيت الِمن املروّياِت، كام كاَن له يف  
ُمعنٍي عىل معرفِة األخباِر اإلرسائيلّيِة ِمن غرِيها؛ وذلك أنَّ األخباَر يبنّيُ بعُضها 

ِد طرِقها، واختالِف ألفاظِها. ابعض    بتعدُّ
 مع هذه األخباِر يف تفسرِيه، ُيمكنُ  (310)ت:تعاُمِل ابِن جريرٍ  وِمن ِخاللِ 

:بمتييُز اخلرِب اإلسرائيلِي عنده   َأَحِد طريَقني 
؛  ويشمُل: اأَلوَُّل: النصُّ

، (1)«يف اإلنجيلِ  انِجُد َمكتوب   »وِمن عباراِِتم يف ذلك:  النَّقَل ِمن ُكتُِبهم, -أ
لِ »  .(2)«وهو مكتوٌب عندهم يف الكتاِب األوَّ

ثني بعُض أهِل العلِم »كام يف قوِِلم:  النَّقَل عن أحبارِهم ورُواِِتم, -ب حدَّ
لِ بالكتاِب ا  .(4)«وأهُل التَّوراِة َيقولون»،  (3)«ألوَّ

 وتشمُل: الثَّاين: القرائُن؛
ث»كقوِِلم:  القراِئَن اللَّفظيَة, -أ ، يف (7)«بَلَغنا»، (6)«ُذكَر لنا»، (5)«ُكنّا ُنحدَّ

 سياِق أخباِر أنبياِئهم، وأحاديِث َبدِء اخللِق، ونحِو ذلك.

                                  
 (.18/313جامع البيان، البن جرير ) (1)
 (.10/491، 2/212(. وينظر: )1/604املرجع السابق )( 2)
 (.8/301املرجع السابق ) ( 3)
 (.19/603، 10/420، 321، 8/310، 1/567(. وينظر: )1/553املرجع السابق )( 4)
 (.4/569املرجع السابق ) (5)
 (.4/569املرجع السابق ) (6)
 (.356، 9/132، 8/291، 5/355، 4/576(. وينظر: )4/464املرجع السابق )( 7)
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ن ُمسِلمِة أهِل الكتاِب؛ اِقُل للَخرِب مِ كأن يكوَن النّ القراِئَن احلاليََّة,  -ب

، أو ُيعَرَف بالتَّحديِث عنهم؛ كَوهِب (32)ت: ، وكعِب األحبارِ اهلل بن ساَلٍم كعبدِ 

ي(117)ت: ، وقتادة(150)ت: ، وابِن إسحاَق (114)ت: بن ُمنبرهٍ  در ، (128)ت: ، والسُّ

 ، ونحِوها.ونحِوهم، يف سياِق أخباِر أنبياِئهم، وعجاِئِب أحواِِلم

ِل للَقطِع بكوِن اخلرِب ِمن اإلرسائيلّياِت، بخالِف  وال ختفى إفادُة الطَّريِق األوَّ

 .(1)الطَّريِق الّثاين الذي ُيفيُد الظَّنَّ الغالَب 

 

 

 
 

 

 

                                  
داِت للخرِب اإلرسائييلر فهو داخٌل يف اإلحصاِء، ولو كاَن موضوُعه  (1) ُيشاُر هنا إىل أنَّ ُكلَّ ما طابَق تلك املُحدر

ستبعُد وروُده يف كتِب بني إرسائيل عىل رأِي بعِض الباحثني )ينظر: قصص األنبياء، للنجار ص: ممّا يُ 
(؛ ألنَّ القطَع بعدِم وروِد بعِض 208، ومقاالت يف علوِم القرآن وأصول التَّفسرِي، للطيار ص:71

لِف -األخباِر  ِة عن السَّ جوَع إىل -املرويَّ عنِي تلك الكتِب يف عرِص  يف كتِب أهِل الكتاِب يستلزُم الرُّ
لِف، وذلك ُمتعّذٌر؛ الندثاِر بعِضها، واستمراِر التَّحريِف فيام بقي منها، كام أنَّ اشتامَل كتبِهم عىل  السَّ

، كالذي ورَد مثُله يف القرآِن، وقد كاَن هيوُد أخباِر ُأمٍم سبقتهم لالتعاِظ واالعتباِر ال ُيستبعُد مثُله عقال  
(، وتفسري البغوي 1/211ن أهَلها بقتلِهم قتَل عاٍد وإَرَم وثموَد، كام يف سريِة ابن هشام )املدينِة يتوّعدو

(، بل جاء النَّصُّ عىل اشتامِل كتبِهم عىل خرِب عاٍد فيام أخرَجه األصفهاينُّ بإسناِده يف دالئِل النُّبوة 1/121)
ثني شيوٌخ ِمن165)ص: م خرجوا ُعاّمر   (: عن  عبد اهلل بن كعب بن مالك قال: حدَّ ، وعبُد اقومي أَّنَّ

املطَّلِب يومئٍذ حيٌّ بمكَة، ومعهم رجٌل ِمن هيوِد تيامَء، صِحَبهم للترجارِة، يريُد مكَة أو اليمَن، فنظَر إىل 
ل أنَّه َيرُج من ِضئضِئ هذا نبيٌّ يقتُلنا وقوَمه قتَل  «يف كتابِنا»عبِد املطَّلِب فقاَل: إّنا نجُد    عاٍد.الذي مل ُيبدَّ
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 الفصُل الّثاني
 سرائيلّياِت يف تفسرِي ابِن جريرمقاصُد روايِة اإل 

 رائيلّياِت يف تفسرِي ابِن جريٍرِد روايِة اإلساملبحُث األّول: تفصيُل مقاص
 وفيه أربعُة مطالب:

 تعينُي املُبهم املطلُب األّول:
: األمُر املستغلُق الذي ال ُيعرُف املأتى إليه. ويقابُله  :هب: املراُد أوًل  املُبهم لغة 

 . (1)املعنّي واملُبنّي 

من أسامِء األعالِم واحليواِن  : ما مل تبنيَّ عينُه أو صفتُه أو مقداُره؛اواصطالح  

د من الزماِن واملكاِن والعدِد، ونحِو ذلك  . (2)والنّباِت وأوصافِهم، أو َُيدَّ

ما َأورَده يف تفسرِي  (310)ت:ِمن أمثلِة تعينِي املُبهِم عند ابِن جريرٍ  : أمثلُته:ااثنيً 

عن ابن مسعوٍد،  [20]يوسف: (ہ ہ ہ ھ ھ) :قولِه تعاىل

ي(117)ت: ، وقتادةَ وابِن عباٍس  در ، (3) «اعشون درمه  »، قالوا: (128)ت: ، والسُّ

عن  [258]البقرة: (ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ) :وكذا ما أورَده يف قوله تعاىل

ُث أنَّه ملٌك ُيقاُل له نمروذُ »قال:  (117)ت: قتادةَ   ، ومثُله عن جماهد(4)«كنّا ُنحدَّ

ّدي(104)ت: بيع بن أنس(136)ت: ، وزيِد بن أسلم(128)ت: ، والسُّ ، (139)ت: ، والرَّ

 . (5)(182)ت:، وعبد الرمحن بن زيد(152)ت: ، وابِن إسحاق(150)ت: وابِن ُجريج

                                  
 (.1/311)، ومقاييس اللغة، البن فارس (6/179)ينظر: ِتذيب اللغة، لألزهري ( 1)
، وأنواع التصنيف املتعّلقة بتفسري القرآن، ملساعد (1/155)ينظر: الربهان يف علوم القرآن، للزركيش  (2)

 (.138الطيار )ص:
 (.56-13/57)جامع البيان، البن جرير  (3)
 (.4/569) املرجع السابق (4)
 (.568-4/570) املرجع السابق (5)

الفصُل الّثاني
مقاصُد روايِة اإلسرائيلّياِت في تفسيِر ابِن جرير

المبحُث األّول: تفصيُل مقاصِد روايِة اإلسرائيلّياِت في 
تفسيِر ابِن جريٍر
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واياِت اإلرسائيليَّة لغرِض  (310)ت: أورَد ابُن جريرٍ  : تفصيُل مواِضِعه:ااثلثً  الرر
 :يف تفسرِيه يف املواضِع اآلتيةِ  تعينِي املُبهمِ 

 :: الصَّحابةُ أوًَّل  •
،  (91 :)1/552 ،553 ،553 ،554 ،554 ،714 عبد اهلل بن عبّاس .1

2/172 ،173 ،175 ،175 ،4/216 ،216 ،216 ،484 ،485 ،579 ،5/353 ،
356 ،582 ،582 ،584 ،584 ،585 ،8/295 ،296 ،10/133 ،133 ،400 ،
415 ،456 ،507 ،507 ،507 ،507 ،509 ،567 ،569 ،569 ،570 ،573 ،
573 ،12/412 ،124 ،13/36 ،36 ،57 ،61 ،62 ،87 ،87 ،88 ،88 ،89 ،89 ،

89 ،90 ،90 ،91 ،91 ،99 ،107 ،107 ،109، 109 ،109 ،147 ،14/204 ،
15/158 ،160 ،160 ،309 ،362 ،364 ،17/576 ،18/185 ،185، 216 ،

216 ،216 ،223 ،223 ،315 ،19/261  ،262 ،420 ،601  ،602  ،602  ،603 
 ،604  ،23/172. 

،  (10 :)1/554 ،10/566 ،13/56 ،56 ،347 د اهلل بن مسعودعب .2
363 ،363 ،17/573 ،18/215 ،243. 

 . (2 :)19/600 ،20/85 عيل بن أيب طالب .3
 . (3 :)18/459 ،21/490 ،490 عبد اهلل بن عمرو .4
،  (7:) 13/735  ،357  ،358  ،358  ،358  ،359 سلامن الفارّس  .5

359. 
حابةِ  .6  .(3 :)1/554 ،556 ،18/556 ناٌس ِمن الصَّ
 . (3 :)17/53 ،54 ،54أبو هريرة  .7
 . (4 )1/555 ،555 ،555 ،556 َجعدُة بن ُهبرية املخزومّي القريّش  .8
 . (1 :)16/311 أيّب بن كعب .9
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 . (1 :)16/305 عبد اهلل بن عمر .10
 . (1 :)13/357 عثامن بن عّفان .11
 . (1 :)18/328 جابر بن عبد اهلل .12
 . (1 :)21/476 بريدة بن احلُصيب .13
 : الّتابعون:ااثنيً  •

، 598، 172، 171، 126، 2/126، 712، 1/552(: 59) قتادة .14
4/437 ،471 ،473 ،473 ،484 ،484 ،569 ،569 ،578 ،579 ،583 ،
5/583 ،583 ،583 ،8/296 ،10/409 ،508 ،12/410 ،13/20 ،20 ،

21 ،22 ،57 ،57 ،89 ،95 ،95 ،109 ،109 ،152 ،175 ،175 ،362 ،
15/158 ،308 ،309 ،359 ،16/312 ،17/55 ،55 ،18/69 ،185 ،

217 ،242 ،310 ،315 ،330 ،384 ،19/578 ،20/84 ،107 ،21/5. 
ّدّي  .15 ، 598، 172،  2/126،  714،  712، 555، 1/555(: 30) السُّ

4/217 ،470  ،474  ،485  ،569  ،579 ،5/356 ،8/295 ،10/508  ،
572 ،13/36  ،57  ،109 ،345 ،41/202 ،16/313 ،18/157 ،159 ،
186 ،214  ،217  ،19/602  ،20/84. 

، 580، 4/570، 2/598، 666، 1/642(: 29) حممد بن إسحاق .16
634 ،5/330  ،357 ،357 ،9/383  ،10/310  ،12/411 ،13/20 ،59 ،

61 ،62 ،99 ،110 ،151 ،361 ،361 ،16/313  ،18/71 ،160 ،200 ،
222 ،309 ،19/603 ،20/311. 

، 176،  175،  125،  125،  2/125،  714،  1/714(: 68) اهدجم .17
4/217 ،217 ،217 ،218 ،436  ،568  ،568  ،568  ،569  ،10/414 ،414 ،

415 ،415 ،415 ،13/21 ،35 ،35 ،35 ،35 ،35 ،36 ،58 ،58 ،58 ،58 ،58 ،
67 ،67 ،67 ،92 ،93 ،93 ،93 ،93 ،93 ،93 ،94 ،108 ،108 ،108 ،110 ،
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344 ،344 ،344 ،344 ،345 ،18/217  ،217  ،218  ،218  ،316  ،316  ،
328  ،329  ،329  ،19/262  ،601  ،602  ،602  ،602  ،602. 

،  580،  580،  479،  476،  4/435، 1/553(: 18) َوهُب بن ُمنَبره .18
580  ،580  ،582 ،583 ،583 ،10/107  ،134 ،134  ،13/175  ،

15/494  ،497  ،16/108. 
 .592، 590، 19/420، 55، 17/55، 16/313(: 6) َكعب األحبار .19
، 96، 95، 92، 13/91، 5/585، 1/554(: 20) احلسن البرصي .20

96 ،97 ،110 ،359 ،360 ،360 ،360 ،360 ،361 ،15/364 ،18/224 ،
329 ،19/261 ،604. 

ّحاك .21 ، 354، 5/354، 583، 579، 4/477، 2/174(: 15) الضَّ
354 ،354 ،13/68 ،97 ،345 ،18/315 ،19/251 ،262 ،603. 

، 583، 579، 474، 4/474، 173، 2/125(: 21) عكرمة .22
10/133 ،133 ،507 ،569 ،569 ،569 ،569 ،13/59 ،94 ،94 ،108 ،

108 ،148 ،151 ،19/578. 
بيُع بن أنس .23 ،  484،  474،  4/471،  2/598، 1/713(: 10)الرَّ

569  ،579  ،583  ،5/356  ،8/296. 
، 456، 10/399، 5/354، 4/216، 1/555(: 18)ن جبريسعيد ب .24

456 ،13/90 ،91 ،92 ،92 ،94 ،96 ،97 ،97 ،108 ،15/359 ،362 ،
18/216. 

، 15/309، 98، 98، 98، 13/98(: 6)حممد بن كعب الُقرظّي  .25
19/597. 

 .16/314،  10/456،  172،  2/126(: 4)أبو العالية .26
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 .315، 18/431، 320، 13/96، 4/475(: 5)أبو صالح .27
 .57، 57، 13/56(: 3)نوف البِكايلّ  .28
،  362،  359،  358،  358،  13/358(: 6عبد اهلل بن شّداد بن اِلاِد) .29

17/573. 
 .601،  590،  19/590(: 3ُعبيد بن ُعمري) .30
، 310، 310، 18/217، 5/354، 4/217 (:11إبراهيم النَّخعّي) .31
311 ،311 ،311 ،329 ،329 ،330. 

 .18/160، 1/555(: 2حممد بن قيس) .32
 .1/553 (:1أبو اجلَل ِد) .33
 .222،  18/200،  16/305،  356،  15/160(: 5ُشعيٌب اجلَبَائّي) .34
 .55، 17/54(: 2سعيد بن املُسيرب) .35
 .5/585، 4/476(: 2عطاء بن أيب رباح) .36
 .13/57، 8/295، 4/475، 1/552 (:4عطيّة بن سعد) .37
 .553، 12/412، 4/475(: 3سفيان الثّوري) .38
 .581، 4/581(: 2بن عبيد بن عمري) عبد اهلل .39
َشب .40  .18/311(: 1)شهُر بن َحو 
لاميّن) .41  .126، 2/123(: 2َعبيَدة السَّ
 .19/592 (:1ابُن أيب اِلُذيل) .42
 .15/359، 13/347(: 2عمرو بن قيس) .43
ة) .44  .16/107، 13/94(: 2القاسم بن أيب بزَّ
عبي) .45  .13/37(: 1الشَّ
 .13/347(: 1إبراهيم التَّيمي) .46
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 .17/574(:1اد)قيس بن ُعب .47
 .330، 18/311(: 2مالك بن دينار) .48

 .552، 1/552(: 2أبو مالك الِغفارّي) .49

 .18/315(: 1خيثمة بن عبد الرمحن) .50
 .12/411(: 1األعمش) .51
 .19/419،  5/583(: 2أبو جِمَلز) .52
 .14/204(: 1زيد بن أسلم) .53
 .18/217(: 1عطاء بن الّسائب) .54
 .13/363، 10/415(: 2َمِّسوق) .55
 .109، 90، 13/88(: 3كة)ابُن أيب ُمَلي   .56
محن) .57  .92، 13/92(: 2مُحَي د بن عبد الرَّ
 .15/347، 13/95(: 2حممد بن سريين) .58
 .19/592(: 1أبو َميِّسة عمرو بن رُشحبيل) .59
 .223، 18/223، 17/573(: 3أبو ُعبيدة عامر بن عبد اهلل) .60
 .1/553(: 1يعقوُب بن ُعتبة) .61
 .1/554(: 1حمارب بن ِدثار) .62
 .4/578(: 1سليامن بن بريدة) .63
 .4/578(: 1ناجية بن كعب) .64
 .5/584(: 1عبد اهلل بن كثري) .65
 .12/411(: 1احلكم بن عتيبة) .66
 .15/359(: 1يعقوب بن عاصم) .67
 .15/363(: 1جعفر بن حممد) .68
 .15/364(: 1عمر موىل ُغفَرة) .69
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 : أتباُع الّتابعني:ااثلثً  •
محن بن زيد) .70  , 569,  478, 4/218,  2/127,  1/713(: 13عبد الرن
584  ,634  ,10/508 ,16/314  ,18/218  ,330  ,384  ,19/602. 

, 362, 348, 13/344, 12/411, 634, 4/570(: 14ابن ُجريج) .71
15/359 ,16/108 ,314 ,17/575 ,576 ,18/309 ,329 ,385. 

 .18/242(: 1معمر) .72
 .13/95(: 1عبيد اهلل بن أيب جعفر) .73
 .13/96(: 1ِشْمُر بن عطينة ) .74
 .10/415(: 1)حرضمين بن الحق .75
 .12/553(: 1ُشيك بن عبد اهلل) .76
 .13/94(: 1عيل بن َبذيمة) .77
78. ( اسبين  .13/99(: 1أبو هالل الرن
 .13/359(: 1َجرس بن فرقد) .79
 .13/359(: 1فضيل بن عياض) .80
 .13/362(:  1عمرو بن حممد) .81
 .15/212(: 1مقاتل بن سليامن) .82
 : تبُع أتباِع الّتابعني:ارابعً  •
 .15/317(: 1ِهْقل بن زياد) .83
 : خالصٌة إحصائّيٌة لنسبِة وروِده:ارابعً 
)ت -1 يف:  تعينِي املُبهم( اإلرسائيليناِت يف تفسرِيه لقصِد 310أورَد ابُن جرير 

 , وتفصيلها فيام يأيت:ا( موِضعً 562)
حابُة: ) -1 %( من جمموِع مرويناِت  22.8, بنسبِة )اموضعً  (128الصن

 .اإلرسائيليناِت الواردِة يف تعيِّي املُبهم
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 اإلحصاءات البيانية لبحث اإلسرائيليات
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%( من جمموِع مرويناِت  70.3, بنسبِة )ا( موضعً 395التنابعون: ) -2
 اإلرسائيليناِت الواردِة يف تعيِّي املُبهم.

%( من جمموِع مرويناِت  6.7, بنسبِة )ا( موضعً 38أتباُع التنابعّي: ) -3
 اإلرسائيليناِت الواردِة يف تعيِّي املُبهم.

%( من جمموِع مرويناِت  0.2ِة )( موضع  واحد, بنسب1تبُع أتباِع التنابعّي: ) -4
 اإلرسائيليناِت الواردِة يف تعيِّي املُبهم.

 

 
 

 

 

 

 

 

%(, من  26)لتعيني املُبهم: نسبُة املرويناِت اإلرسائيلينِة التي اسُتعمَلت  -2

)ت (, والبالِغ عدُدها: 310جمموِع املرويناِت اإلرسائيلينِة يف تفسرِي ابِن جرير 

 ( رواية.2163)

حابِة روايًة لإلرسائيليناِت أكثر  -3 ( 91)بـ يف تعيّي املُبهم: ابُن عبناس   (1)الصن

                                  
)ت:( 1) من الصحابِة -( هلا يف هذا املقصِد وليس بحسِب مراِد راوهيا 310هذا بحسِب استعامِل ابِن جرير 

ا, وهذا مطنرٌد يف مجيِع املواضِع املشاهبِة له يف البحِث, ويف غالِب األمِر تكون من روايته -فمن بعدهم
لِف, لكنن نطاَق البحِث 310املقاصُد متنحدًة يف استعامِل ابِن جرير  )ت: وايَة من السن ( ومن أخرَج عنه الرِّ

)ت:  . (310خاصٌّ بابِن جرير 
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حابِة يف ذلك ) 71.1رواية, بنسبِة )  ( رواية.128%( من جمموع مرويناِت الصن

( 68, بـ)(104)ت:أكثر التنابعّي روايًة لإلرسائيليناِت يف تعيّي املُبهم: جماهدٌ  -4

  ( رواية.395وع مرويناِت التنابعّي يف ذلك )%( من جمم 17.2رواية, بنسبِة )
 أكثر أتباِع التنابعّي روايًة لإلرسائيليناِت يف تعيّي املُبهم: ابُن جريج   -5

%( من جمموع مرويناِت التنابعّي يف ذلك  36.8( رواية, بنسبِة )14, بـ )(150)ت:

 ( رواية.38)

 

 

 

 

 

 

 
 

 تفصيُل املُجمل املطلُب الثّاين:
ِة  -اأي جمموعً -املُجمُل لغًة: ما ُألقي مُجلًة  :هبراُد : املأوًل  واشتمل عىل عدن

وظاهٌر من . (2)يف القرآن الكريمِ  ا. وهو كذلك اصطالًح (1)أشياَء بال تفصيل
ُل  التعريِف أنن معرفَة املقصوِد من املُجمِل تكوُن بداللة  من غرِيه؛ وذلك هو املُفصن

, قاَل ابنُ  ُ ُ واملُفرسن الفصيُح يف كالِم العرِب أن ُيرتجَم عن »: (310)ت: جريرواملُبّين
                                  

(, والتوقيف عىل 28/243وتاج العروس, للزبيدي )(,  1/481ينظر: مقاييس اللغة, البن فارس )( 1)
 (.129مهامت التعاريف, للمناوي )ص:

 (.2/183(, والربهان, للزركيش )23/609(, )7/502(, )2/457ينظر: جامع البيان, البن جرير )( 2)
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, وباخلاصِّ عن العامِّ  ِ  .(1)«املُجمِل باملُفرسِّ
 : أمثلُته:ااثنيً 

 :يف تفسرِيه قوُله يف قوله تعاىل (310)ت:ِمن أمثلِة تبيِّي املُجمِل عند ابِن جرير  
: [50البقرة:](ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ)
ثنا إن قاَل لنا قائٌل: كي» ى بني إرسائيَل؟ قيل: كام حدن ق اهلل آل فرعوَن ونجن ف غرن
لِف  (2)«... ثمن أسنَد تفصيَل ذلك احلدِث املُجمِل ِذكُره يف القرآِن عن مجاعة  من السن

يكابِن عباس   دن , (182)ت:, وابِن زيد(152)ت:, وابِن إسحاق(128)ت:, والسُّ
ک ک ک ک گ گ ) :ه تعاىلوغرِيهم. وكذا ما أورَده بعد تفسرِيه قولَ 

وقد », حيُث قال: [10الكهف:](گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ
اختلَف أهُل العلِم يف سبِب مصرِي هؤالِء الفتيِة إىل الكهِف الذي ذكَره اهلل يف كتابِه؛ 

لِف يف تفصيِل ذلك (3)«...فقاَل بعُضهم كاَن سبُب ذلك  ِة السن , ثمن أسنَد أقواَل أِئمن
.املُجمِل برواي  ات  إرسائيلينة 

واياِت اإلرسائيلينَة لغرضِ  (310)ت:أورَد ابُن جرير   : تفصيُل مواِضِعه:ااثلثً   الرِّ
 يف تفسرِيه يف املواضِع اآلتيِة: تفصيِل املُجملِ 

 : الصَّحابُة:أوًَّل  •
,  (95 :)1/563 ,566 ,658 ,669 ,672عبد اهلل بن عبناس  .84
680 ,710 ,2/6 ,7 ,59 ,61 ,79 ,81 ,112 ,129 ,4/440 ,452 ,453 ,
463 ,463 ,470 ,473 ,473 ,473 ,476 ,488 ,5/359 ,8/241 ,290 ,
337 ,338 ,339 ,10/371 ,502 ,512 ,513 ,515 ,517 ,520 ,

                                  
 (.7/502جامع البيان, البن جرير )( 1)
 (.655-1/662) املرجع السابق (2)
 (.15/621) املرجع السابق ( 3)
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, وباخلاصِّ عن العامِّ  ِ  .(1)«املُجمِل باملُفرسِّ
 : أمثلُته:ااثنيً 

 :يف تفسرِيه قوُله يف قوله تعاىل (310)ت:ِمن أمثلِة تبيِّي املُجمِل عند ابِن جرير  
: [50البقرة:](ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ)
ثنا إن قاَل لنا قائٌل: كي» ى بني إرسائيَل؟ قيل: كام حدن ق اهلل آل فرعوَن ونجن ف غرن
لِف  (2)«... ثمن أسنَد تفصيَل ذلك احلدِث املُجمِل ِذكُره يف القرآِن عن مجاعة  من السن

يكابِن عباس   دن , (182)ت:, وابِن زيد(152)ت:, وابِن إسحاق(128)ت:, والسُّ
ک ک ک ک گ گ ) :ه تعاىلوغرِيهم. وكذا ما أورَده بعد تفسرِيه قولَ 

وقد », حيُث قال: [10الكهف:](گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ
اختلَف أهُل العلِم يف سبِب مصرِي هؤالِء الفتيِة إىل الكهِف الذي ذكَره اهلل يف كتابِه؛ 

لِف يف تفصيِل ذلك (3)«...فقاَل بعُضهم كاَن سبُب ذلك  ِة السن , ثمن أسنَد أقواَل أِئمن
.املُجمِل برواي  ات  إرسائيلينة 

واياِت اإلرسائيلينَة لغرضِ  (310)ت:أورَد ابُن جرير   : تفصيُل مواِضِعه:ااثلثً   الرِّ
 يف تفسرِيه يف املواضِع اآلتيِة: تفصيِل املُجملِ 

 : الصَّحابُة:أوًَّل  •
,  (95 :)1/563 ,566 ,658 ,669 ,672عبد اهلل بن عبناس  .84
680 ,710 ,2/6 ,7 ,59 ,61 ,79 ,81 ,112 ,129 ,4/440 ,452 ,453 ,
463 ,463 ,470 ,473 ,473 ,473 ,476 ,488 ,5/359 ,8/241 ,290 ,
337 ,338 ,339 ,10/371 ,502 ,512 ,513 ,515 ,517 ,520 ,

                                  
 (.7/502جامع البيان, البن جرير )( 1)
 (.655-1/662) املرجع السابق (2)
 (.15/621) املرجع السابق ( 3)
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12/395 ,398 ,400 ,400 ,490 ,13/23 ,333 ,333 ,333 ,333 ,
334 ,334 ,334  ,334  ,334  ,335  ,335  ,335  ,336  ,15/165  ,
313 ,314 ,315  ,321  ,323  ,323  ,329  ,330  ,559 ,16/514  ,
515  ,515  ,516  ,18/30 ,31  ,33  ,33  ,33  ,34  ,51  ,53  ,61  ,74 

 ,164  ,198  ,203  ,204  ,213  ,225  ,225  ,20/47 ,64 ,649 ,
21/158 ,164 ,416. 

,  (5 :)1/563 ,8/337 ,10/524عبد اهلل بن مسعود  .85
13/153 ,19/424. 

,   (11 :)4/467  ,467  ,468  ,468  ,468عيل بن أيب طالب  .86
468  ,468  ,10/455 ,15/370  ,370  ,370. 

 . (3 :)20/650  ,650  ,21/418عبد اهلل بن عمرو  .87
 . (2:)12/400  ,14/452سلامن الفارسن  .88
 .(3:)1/563 ,8/337 ,10/362حابِة ناٌس ِمن الصن  .89
 . (3 :)18/30 ,30 ,21/416عبد اهلل بن سالم  .90
 .(1 :)14/452سعد بن مسعود  .91
 . (1 :)13/367أنس بن مالك  .92
 . (1 :)20/646أبو ُأمامة الباهيلن  .93
  : الّتابعون:ااثنيً  •

,  121,  63,  63,  13,  12, 2/6, 683, 1/658(: 53قتادة) .94
479 ,487 ,487 ,5/350 ,10/454 ,516 ,12/394 ,490 ,490 ,535 ,
535 ,536 ,13/157 ,164 ,225 ,242 ,273 ,273 ,14/454 ,454 ,

15/314 ,331 ,18/34 ,64 ,67 ,69 ,154 ,154 ,198 ,227 ,228 ,
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255 ,257 ,19/247 ,253 ,423 ,20/85 ,108 ,325 ,336 ,486 ,
21/475 ,475 ,526 ,22/89. 

95. ( ين دن  63,  13,  2/8, 707,  695,  680,  670, 1/660(: 47السُّ
 ,78 ,4/441  ,450  ,487 ,5/437 ,440 ,446 ,447 ,8/237 ,290 ,

10/322 ,419 ,501 ,581 ,12/491 ,536 ,13/80 ,150 ,152 ,153 ,
223 ,241 ,277 ,369 ,16/54 ,295 ,306  ,18/163 ,164 ,179 ,
199 ,203 ,213 ,228  ,233 ,256 ,19/580 ,20/46 ,338. 

, 671, 656, 569, 567, 565, 1/564(: 34حممد بن إسحاق) .96
684 ,693 ,708 ,4/500 ,5/332 ,359 ,419 ,8/238  ,10/263  ,
268 ,323 ,324 ,420 ,12/491 ,13/81 ,153 ,220 ,222 ,242 ,
274 ,327 ,15/163 ,18/67 ,204 ,229 ,21/416 ,418 ,22/88. 

 2/7,  727,  267, 682, 682, 679, 675, 1/674(: 45جماهد) .97
 ,7  ,13  ,13  ,13 ,81  ,81 ,114,,120 ,120 ,4/506 ,8/315 ,338 ,

13/63 ,222 ,274 ,15/165 ,560 ,18/20  ,33  ,33  ,51  ,53  ,53  ,
54 ,69  ,70  ,71  ,213 ,213 ,226 ,226 ,226 ,254 ,313 ,313 ,
20/646 ,22/138. 

, 449, 448, 4/437, 2/81,  709, 1/561(: 32َوهُب بن ُمنَبِّه) .98
459 ,462 ,464 ,467 ,482 ,483 ,489 ,498 ,500 ,502 ,587 ,

13/242 ,15/175 ,371  ,371  ,16/19 ,109 ,334 ,18/31 ,54 ,
62 ,74 ,81 ,19/252 ,424 ,615. 

, 18/381, 15/326, 147, 9/147(: 6َكعب األحبار) .99
19/424 ,21/475. 
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 .20/108, 13/335, 423, 421, 4/420(:5احلسن البرصي) .100
اك) .101 حن , 158, 157, 13/156, 452, 451, 4/441(: 11الضن

18/34 ,55 ,70 ,19/253 ,622. 
 .18/234, 13/155, 582, 10/515, 4/450(: 5عكرمة) .102
بيُع بن أنس) .103 ,  487, 465,  452,  4/440, 1/564(: 11الرن

509 ,5/359 ,8/291 ,315  ,10/419  ,455. 
, 13/272, 12/489, 01/455, 1/679(: 8سعيد بن جبري) .104

16/53 ,516 ,18/204 ,19/636. 
105. ( , 12/537, 122, 113, 113, 2/81(: 7حممد بن كعب الُقرظين

15/100 ,18/82. 
 .15/560, 77,  2/12,  682,  674,  1/564(: 6أبو العالية) .106
 .69, 18/55(: 2أبو صالح) .107
108. (  .650, 20/649, 15/324, 13/104(: 4نوف البِكالن
اد بن اهلاِد)عبد اهلل ب .109  .35, 18/34, 656, 1/655(: 4ن شدن
 .12/396, 1/683(: 2ُعبيد بن ُعمري) .110
111. (  .18/227(: 1إبراهيم الننخعين
 .227, 18/213(: 2ُشيح بن احلارث القايض) .112
 .23/303,  18/163, 122, 2/81, 1/567(: 5حممد بن قيس) .113
114. (  .18/67(: 1ُشعيٌب اجلََبائين
 .1/566(: 1سعيد بن املُسيِّب) .115
 .15/173(: 1عبد اهلل بن عبيد بن عمري) .116
117. ( لامينن  .2/76(: 1َعبيَدة السن



مقاصد رواية ا�سرائيلّيات
في تفسيِر ابِن جريٍر الطبري

د. نايف بن سعيد الزهراني
٢م

٠١
٧ 

س
مار

ق 
اف

مو
  ال

هـ
١٤

٣٨
رة 

 خ
ى ا

ماد
ج

العدد الثالث

55

 د. انيف بن سعيد الزهراين                    مقاصد رواية اإلسرائيليات يف تفسري ابن جرير الطربي

34 

 .15/162(: 1عمرو بن قيس) .118
119. ( هرين  .1/682(: 1حممد بن شهاب الزُّ
 .15/560(: 1ميرسة أبو صالح) .120
 .18/227,  1/657(: 2عمرو بن ميمون األَودي) .121
122. ( لمين محن السُّ  .1/679(: 1أبو عبد الرن
 .4/421(: 1عمرو بن دينار) .123
 .18/54(: 1ثابت الُبناين) .124
125. (  .12/492(: 1أبو املُثننى األُملوكين
126. (  .12/492(: 1مسلم أبو ِحسبة األشجعين
 .10/578(:1أبو املُعتمر سليامن بن طرخان) .127
هني) .128 ر الدُّ  .1/659(: 1عامن
 .12/400(: 1يوسف بن مهران) .129
 .10/579(: 1سامل أبو الننرض) .130
 .8/540(: 1عمر بن كثري بن أفلح) .131
 .10/519(: 1بن رومان)يزيد  .132
 .10/522(: 1ماهان احلنفي أبو صالح) .133
 .14/453(: 1عمران بن ُسليم) .134
 .16/516(: 1عكرمة بن خالد) .135
 .18/34(: 1يزيد بن رومان) .136
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اد) .138  .18/370(: 1عون بن أيب شدن

 .21/417(: 1إبراهيم بن حممد بن طلحة بن عبيد اهلل) .139
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 أتباُع الّتابعني:: ااثلثً  •
محن بن زيد) .140 ,  684,  673,  662,  565,  1/421(: 24عبد الرن

696  ,710  ,2/8  ,14  ,47  ,81  ,123 ,4/488 ,509 ,10/517 ,

15/315 ,18/31 ,34  ,55  ,70  ,228 ,233 ,19/247 ,253. 

, 8/338, 5/420, 4/511, 710, 1/684(: 14ابن ُجريج) .141

338 ,10/416 ,501 ,12/924 ,13/273 ,335 ,18/53 ,179 ,199. 

 .199, 18/190(: 2أبو بكر بن عبد اهلل) .142

 .18/199, 12/490(: 2معمر) .143

144. (  .419, 10/417(: 2أبو بكر ابن عبد اهلل اهلُذلن

 .16/53(: 1ابُن أيب نجيح) .145

146. (  .2/544,  1/365(: 2حممد بن ُمسلم الطائفين

 .10/576(: 1سينار بن أيب سينار) .147

)أبو عبد اهلل ال .148  .10/324(: 1َبجيلن

149. (  .13/273(: 1إدريس األودين

 : تبُع أتباِع الّتابعني:ارابعً  •
150. (  .13/332(: 1أبو أينوب اهلَوزينن

 .14/454(: 1ابُن أيب مريم سعيد بن احلكم) .151

 .8/241(: 1الفضل بن خالد) .152
 : خالصٌة إحصائّيٌة لنسبِة وروِده:ارابعً 
)ت -1  تفصيِل املُجملِ تفسرِيه لقصِد  ( اإلرسائيليناِت يف310أورَد ابُن جرير 
 , وتفصيلها فيام يأيت:ا( موِضعً 495يف: )
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حابُة: ) -1 %( من جمموِع مرويناِت  25.3, بنسبِة )ا( موضعً 125الصن
 اإلرسائيليناِت الواردِة يف تفصيِل املُجمِل.

%( من جمموِع مرويناِت  64, بنسبِة )ا( موضعً 317التنابعون: ) -2
 يف تفصيِل املُجمِل. اإلرسائيليناِت الواردةِ 

%( من جمموِع مرويناِت  10.1, بنسبِة )ا( موضعً 50أتباُع التنابعّي: ) -3
 اإلرسائيليناِت الواردِة يف تفصيِل املُجمِل.

%( من جمموِع مرويناِت  0.6( مواضَع, بنسبِة )3تبُع أتباِع التنابعّي: ) -4
 اإلرسائيليناِت الواردِة يف تفصيِل املُجمِل.

 
 

 

 

 

 

 

(, % 22.9) لتفصيِل املُجمِل:بُة املرويناِت اإلرسائيلينِة التي اسُتعمَلت نس -2

, والبالِغ عدُدها: (310ٍ )تمن جمموِع املرويناِت اإلرسائيلينِة يف تفسرِي ابِن جرير

 ( رواية.2163)
حابِة روايًة لإلرسائيليناِت يف تفصيِل املُجمِل: ابُن عبناس   -3  أكثر الصن

حابِة يف ذلك ) 76نسبِة )( رواية, ب95بـ)  ( رواية.125%( من جمموع مرويناِت الصن
, بـ (117)ت:أكثر التنابعّي روايًة لإلرسائيليناِت يف تفصيِل املُجمِل: قتادة -4

( 317%( من جمموع مرويناِت التنابعّي يف ذلك ) 16.7( رواية, بنسبِة )53)
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 رواية.
يناِت يف تفصيِل املُجمِل: عبُد الرمحِن بن أكثر أتباِع التنابعّي روايًة لإلرسائيل -5

%( من جمموع مرويناِت التنابعّي يف ذلك  48( رواية, بنسبِة )24(, بـ )182زيد)ت:
 ( رواية.50)

 
 
 
 

 كشُف املُشِكل  املطلُب الثّالُث:
املُشكُل لغًة: من االلتباِس واالشتباه, ُيقاُل: هذا ِشكُل هذا.  :هب: املراُد أوًل 

 .(1)أي: مثُله
 : ما يدخُل عىل اآليِة يف لفظِها أو معناها من موِهم اللبسِ اواصطالًح 

 .(2)واالختالِف والتعارِض ونحو ذلك

يف تفسرِيه قوُله:  (310)تِمن أمثلِة كشِف املُشكِل عند ابِن جرير   اثنًيا: أمثلته:

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ) :إن قاَل لنا قائٌل: وما هذا الكالُم من قولِه»
وال خرَب مىض قبُل عن أحد  أننه أضاَف الُكفَر إىل سليامَن, بل  [102]البقرة: (پ

بَع من اليهوِد ما تَلته الشياطُّي, فام وجه نفي الُكفِر عن سليامَن  باَع من اتن إننام ذكَر اتن

حِر وروايتِه عن اليهوِد؟ قيَل  بَع الشياطَّي يف عمِل بالسِّ باِع من اتن بعقِب اخلرِب عن اتن

                                  
 (.3/204(, ومقاييس اللغة, البن فارس )10/14ينظر: هتذيب اللغة, لألزهري ) (1)
(, واألحاديث املشكلة الواردة يف تفسري القرآن, ألمحد 47ينظر: مشكل القرآن, لعبد اهلل املنصور )ص:( 2)

 (.19القصرين )ص:
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ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ) :إن قاَل لنا قائٌل: وما هذا الكالُم من قولِه»
وال خرَب مىض قبُل عن أحد  أننه أضاَف الُكفَر إىل سليامَن, بل  [102]البقرة: (پ
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 (.19القصرين )ص:
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, عليه بروايات  إرسائيلينة  عن ابِن عباس   , ُثمن ذكَره مستداًل (1)« وجه ذلك ..

 , وابِن إسحاق(117)ت: , وقتادةَ (104)ت: , وجماهدَ (95)ت: وسعيِد بن جبري

واياِت:  (152)ت: فإن كاَن األمُر يف ذلك ما »وغرِيهم, وخلنَصه بقولِه آخَر تلك الرِّ

ٌ أنن يف الكالِم  , ُترَك ذكُره اكتفاًء بام ُذكَر منه, وأنن معنى امرتوكً وَصفنا .., فبّين

حِر عىل ُملِك سليامَن, فُتضيُفه إىل  ياطُّي من السِّ الكالِم: واتنبعوا ما تتلوا الشن

حِر, ولكنن الشياطَّي كفروا ُيعلِّموَن النناَس  سليامَن, وما كفَر سليامُن فيعمَل بالسِّ

حرَ  ا وهو نبيُّ اهللفإ». ومثُله قوُله: (2)«السِّ ڃ ڃ ) :ن قاَل قائٌل: وكيَف قاَل زكرين
ته [40]آل عمران: (چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ َ , وقد برشن

اها به؟ أشكن يف صدِقهم؟ فذلك ما ال جيوُز أن  ته به عن أمِر اهلل إين َ املالئكُة بام برشن

 ااستنكارً  يوصَف به أهُل اإليامِن باهلل, فكيف األنبياُء واملرسلون؟ أم كاَن ذلك منه

لُقدرِة ربِّه؟ فذلك أعظُم يف البلينِة. قيَل: كاَن ذلك منه عىل غرِي ما ظننَت, بل كاَن 

ثني ي(105)ت: , ثمن أسنَد عن عكرمةَ (3)«قيُله ما قاَل من ذلك كام حدن دِّ  , والسُّ

ًص (128)ت: ذلك,  فكاَن قوُله ما قاَل من»ما فيها:  ا, روايات  إرسائيلينًة, ثمن قاَل ملخِّ

للوسوسِة التي خالَطت . (چ چ چ چ)ومراجعُته ربنه فيام راجَع فيه بقولِه: 

قلَبه من الشيطاِن, حتى خينَلت إليه أنن النِّداَء الذي سمَعه كاَن نداًء من غرِي املالئكِة 

.. »(4). 

واياِت اإلرسائيلينَة لغرضِ  (310)ت:أورَد ابُن جرير   : تفصيُل مواِضِعه:ااثلثً   الرِّ

 يف تفسرِيه يف املواضِع اآلتيِة: كشِف املُشكلِ 

                                  
 (.322-2/328جامع البيان, البن جرير )( 1)
 (.2/832) املرجع السابق (2)
 (.5/382)جامع البيان, البن جرير  (3)
 (.5/383)املرجع السابق   (4)
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 : الصَّحابُة:أوًَّل   •
,  (24 :)1/462  ,482  ,486 ,2/324 ,325عبد اهلل بن عبناس  .153

341 ,342 ,6/284 ,10/346 ,346 ,451 ,12/272 ,13/188 ,210 ,

211 ,211 ,16/19 ,20 ,375  ,18/332  ,333  ,334  ,334  ,337. 

,  (9 :)1/462 ,486 ,2/342 ,12/296ود عبد اهلل بن مسع .154

13/167 ,167 ,167 ,168 ,18/21. 

 . (2 :)2/343  ,16/24عيل بن أيب طالب  .155

حابِة  .156  . (1 :)1/462ناٌس ِمن الصن

 . (1 :)1/464عبد اهلل بن سالم  .157

 . (1 :)1/418أبو موسى األشعري  .158

 . (1 :)2/347عبد اهلل بن عمر  .159

 . (1 :)10/283ة أبو الطُّفيل عامر بن واثل .160

 : الّتابعون:ااثنيً   •
, 214, 13/214, 293, 12/293, 10/452(: 12قتادة) .161

15/523 ,523 ,16/24 ,139 ,139 ,152 ,18/337. 

162. ( ين دن , 214, 13/14, 10/284, 5/382, 2/344(: 10السُّ
332 ,350 ,16/61 ,140 ,18/183. 

, 215, 168, 13/63, 10/286, 5/426( 9حممد بن إسحاق) .163
15/199 ,16/61 ,130 ,18/184. 

 .2/348, 1/463(: 2جماهد) .164
 .16/376, 15/197(:2َوهُب بن ُمنَبِّه) .165
 .16/23, 15/523, 344, 2/343(: 4َكعب األحبار) .166
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 .377, 16/24, 13/213(: 3احلسن البرصي) .167
اك) .168 حن  .6/285(: 1الضن
, 15/198, 13/214, 272, 12/271, 5/382(: 6عكرمة) .169

16/23. 
بيُع بن أن .170  .2/345(: 1س)الرن
, 213, 212, 212, 13/211, 12/295(: 6سعيد بن جبري) .171

16/376. 
172. (  .271, 12/271(: 2حممد بن كعب الُقرظين
 .12/271(: 1أبو العالية) .173
 .13/213, 12/271(: 2أبو صالح) .174
 .15/210(: 1عبد اهلل بن عبيد بن عمري) .175
 .12/296(: 1أبو اجلَْلِد) .176
 .15/021(: 1عبد اهلل بن عبيد بن عمري) .177
 .212, 13/212(: 2ابُن أيب اهلُذيل) .178
 .18/337(: 1مالك بن دينار) .179

 .2/324(: 1أبو جِمَلز) .180

بخي) .181  .351, 13/350(: 2فرقد السن

 .18/335(: 1عبد اهلل بن احلارث) .182

 .10/287(:1يعقوُب بن ُعتبة) .183

 .10/283(: 1عبد العزيز بن رفيع) .184

 .18/337(: 1أبو ِعمران اجلَوين) .185

 ابعني:: أتباُع التّ ااثلثً   •
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محن بن زيد) .186  .18/184, 12/272(: 2عبد الرن

 .18/337, 13/161, 12/273(: 3ابن ُجريج) .187

 .12/295(: 1ابُن أيب نجيح) .188

 : تبُع أتباِع الّتابعني:ارابعً   •
189. ( ييصن اُج بن حممد املصن  .13/350(: 1حجن

 : خالصٌة إحصائّيٌة لنسبِة وروِده:ارابعً 
)ت -1  كشِف املُشكلِ اِت يف تفسرِيه لقصِد ( اإلرسائيلين 310أورَد ابُن جرير 

 , وتفصيلها فيام يأيت:ا( موِضعً 118يف: )
حابُة: ) -1 %( من جمموِع مرويناِت  33.9, بنسبِة )ا( موضعً 40الصن

 اإلرسائيليناِت الواردِة يف كشِف املُشكِل.
%( من جمموِع مرويناِت  60.2, بنسبِة )ا( موضعً 71التنابعون: ) -2

 دِة يف كشِف املُشكِل.اإلرسائيليناِت الوار
%( من جمموِع مرويناِت  5.1( مواضَع, بنسبِة )6أتباُع التنابعّي: ) -3

 اإلرسائيليناِت الواردِة يف كشِف املُشكِل.
%( من جمموِع مرويناِت  0.8( موضٌع واحٌد, بنسبِة )1تبُع أتباِع التنابعّي: ) -4

 اإلرسائيليناِت الواردِة يف كشِف املُشكِل.
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(, % 5.4: )لكشِف املُشكلِ نسبُة املرويناِت اإلرسائيلينِة التي اسُتعمَلت  -2

)ت (, والبالِغ عدُدها: 310من جمموِع املرويناِت اإلرسائيلينِة يف تفسرِي ابِن جرير 

 ( رواية.2163)

حابِة روايًة لإلرسائيليناِت يف كشِف املُشكِل: ابُن عبناس  -3  أكثر الصن

حابِة يف ذلك ) 60ِة )( رواية, بنسب24)بـ  ( رواية.40%( من جمموع مرويناِت الصن

, (117)ت:أكثر التنابعّي روايًة لإلرسائيليناِت يف كشِف املُشكِل: قتادة-4

 ( رواية.71%( من جمموع مرويناِت التنابعّي يف ذلك ) 16.9( رواية, بنسبِة )12بـ)
 املُشكِل: ابُن أكثر أتباِع التنابعّي روايًة لإلرسائيليناِت يف كشِف  -5

)ت: %( من جمموع مرويناِت التنابعّي يف  50( رواية, بنسبِة )3(, بـ )150جريج 

 ( روايات.6ذلك )
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 ترجيُح املُحتِمل املطلُب الّرابُع:
جيُح لغًة: رزانٌة وزيادةٌ  :هب: املراُد أوًل   .(1)الَّتر

 .(2): زيادُة أحِد املعاين تقويًة عىل غرِيهاواصطالًح 

وِمن البِّين هنا أن هذا املقصَد أعمُّ ممّا سبَقه من املقاصِد الثالثِة السابقِة, فقد 

, أو رواي (310)ت: يورُد ابُن جرير   , أو تفصيُل ُُممل  ًة إرسائيلّيًة فيها تعيُِّي مبهم 

, ال لغرض  من تلك األغراِض, وإّنام لغرِض: ترجيِح معنًى حمتمل.  كشُف ُمشكل 

أحَد تلك  افلذا ُأفرَد هذا املقصُد عن غرِيه من املقاصِد, وإن كاَن يف حقيقتِه ُمتضّمنً 

 املقاصِد يف سياق  آخَر.
يف تفسرِيه ( 310)ت: ن أمثلِة ترجيِح املُحتمِل عند ابِن جرير  مِ اثنًيا: أمثلُته: 

هذا دعاٌء  [88]يونس: (ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی) وقوُله:»قوُله: 
ََلا إىل غرِي  َ أمواََلم عن هيَئتِها, وُيبدن من موسى, دعا اهلل عىل فِرعوَن وملِئه أن ُيغرين

تأويِل ذلك يف هذا املوِضِع؛ فقاَل  احلاِل التي هي هبا .., وقد اختلَف أهُل الترأويِل يف
ُح اختياَره عن أيب (3)«مجاعٌة منهم فيه مثَل قولِنا , ثمر أسنَد روايات  إرسائيلّيًة ترجن

ّحاك(93)ت: العاليةِ  , (120)ت: , والُقرظّي (117)ت: , وقتادةَ (105)ت: , والضر
بيِع بن أنس   : اجَعلها حجارًة. ثمر , بأنر املعنى(182)ت: , وابِن زيد  (139)ت: والرر

القوُل يف قولِه جلر ». ومثُله قوُله: (4)«وقاَل آخرون: بل معنى ذلك: أهِلكها»قاَل: 
, وكاَن إحياُء عيسى املوتى بدعاِء اهلل, [49]آل عمران: (گ ڳ ڳ ڳ)ثناُؤه: 

                                  
(, 5/2082حاح, للجوهري )(, والصر 4/86(, و)15/355ينظر: هتذيب اللغة, لألزهري ) (1)

 (.2/489ومقاييس اللغة, البن فارس )
 (.595ينظر: االستدالل يف التفسري, لنايف الزهراين )ص: (2)
 (.12/263جامع البيان, البن جرير )( 3)
 (.12/266) املرجع السابق (4)
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ثنا صيِل , ثمر أسنَد عن وهِب بن ُمنبنه روايًة بتف(1)«يدعو َلم, فيستجيُب له. كام حدر
عاِء إىل اهلل»ذلك, وفيها أنره:  قوُله يف قولِه  ا. ومن ذلك أيًض (2)«كاَن ُيداوهيِم بالدُّ

وأّما تأويُل َذبِحهم أبناَء »: [49]البقرة: (پ ڀ ڀ ڀ) :تعاىل
بني إرسائيَل واستحياِئهم نساَءهم, فإنره كاَن فيام ُذكَر لنا عن ابِن عّباس  وغرِيه 

ثنا ًص , ثمر (3)«كالذي حدر لِف, وقاَل ملخن  ا أسنَد روايات  إرسائيلّيًة عن مجاعة  من السر
َله الذين ذكرنا قوََلم -فتأويُل قولِه إذن »املعنى منها:  ڀ ) -عىل ما تأور

, واختاَر ذلك, وردر غرَيه من األقواِل كقوِل (4)«يستَْبقوََنن فال يقتلوََننّ : (ڀ
, فقاَل ..: وقد أنكرَ », بقولِه: (150)ت:ابِن جريج    ذلك من قوَِلم ابُن جريج 

 .(5)«يسَّتّقون نساَءكم. فحاَد ابُن جريج  بقولِه هذا عاّم قاَله َمن ذَكرنا قوَله
واياِت اإلرسائيلّيَة لغرضِ  (310)ت:أورَد ابُن جرير   : تفصيُل مواِضِعه:ااثلثً   الرن

 :يف تفسرِيه يف املواضِع اآلتيةِ  ترجيِح املُحتِمل
 الصَّحابُة:: أوًَّل  •
,  (151 :)1/535 ,536 ,536 ,537 ,537عبد اهلل بن عّباس  .1
537 ,538 ,541 ,541 ,548 ,549 ,573 ,573 ,646 ,699 ,2/50 ,
115 ,117 ,317 ,319 ,553 ,559 ,4/414 ,414 ,415 ,418 ,5/372 ,
580 ,581 ,6/342 ,8/298 ,304 ,310 ,315 ,319 ,320 ,322 ,341 ,
341 ,9/126 ,438, 10/111 ,113 ,113 ,115 ,344 ,344 ,353 ,
353 ,357 ,387 ,389 ,390 ,391 ,392 ,427 ,427 ,433 ,438 ,469 ,
471 ,472 ,529 ,543 ,543 ,575 ,624 ,624 ,625 ,11/409 ,

                                  
 (.5/424)جامع البيان, البن جرير  (1)
 (.5/425) املرجع السابق (2)
 (.1/646) بقاملرجع السا (3)
 (.1/650) املرجع السابق (4)
 (.1/650) املرجع السابق (5)
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ثنا صيِل , ثمر أسنَد عن وهِب بن ُمنبنه روايًة بتف(1)«يدعو َلم, فيستجيُب له. كام حدر
عاِء إىل اهلل»ذلك, وفيها أنره:  قوُله يف قولِه  ا. ومن ذلك أيًض (2)«كاَن ُيداوهيِم بالدُّ

وأّما تأويُل َذبِحهم أبناَء »: [49]البقرة: (پ ڀ ڀ ڀ) :تعاىل
بني إرسائيَل واستحياِئهم نساَءهم, فإنره كاَن فيام ُذكَر لنا عن ابِن عّباس  وغرِيه 

ثنا ًص , ثمر (3)«كالذي حدر لِف, وقاَل ملخن  ا أسنَد روايات  إرسائيلّيًة عن مجاعة  من السر
َله الذين ذكرنا قوََلم -فتأويُل قولِه إذن »املعنى منها:  ڀ ) -عىل ما تأور

, واختاَر ذلك, وردر غرَيه من األقواِل كقوِل (4)«يستَْبقوََنن فال يقتلوََننّ : (ڀ
, فقاَل ..: وقد أنكرَ », بقولِه: (150)ت:ابِن جريج    ذلك من قوَِلم ابُن جريج 

 .(5)«يسَّتّقون نساَءكم. فحاَد ابُن جريج  بقولِه هذا عاّم قاَله َمن ذَكرنا قوَله
واياِت اإلرسائيلّيَة لغرضِ  (310)ت:أورَد ابُن جرير   : تفصيُل مواِضِعه:ااثلثً   الرن

 :يف تفسرِيه يف املواضِع اآلتيةِ  ترجيِح املُحتِمل
 الصَّحابُة:: أوًَّل  •
,  (151 :)1/535 ,536 ,536 ,537 ,537عبد اهلل بن عّباس  .1
537 ,538 ,541 ,541 ,548 ,549 ,573 ,573 ,646 ,699 ,2/50 ,
115 ,117 ,317 ,319 ,553 ,559 ,4/414 ,414 ,415 ,418 ,5/372 ,
580 ,581 ,6/342 ,8/298 ,304 ,310 ,315 ,319 ,320 ,322 ,341 ,
341 ,9/126 ,438, 10/111 ,113 ,113 ,115 ,344 ,344 ,353 ,
353 ,357 ,387 ,389 ,390 ,391 ,392 ,427 ,427 ,433 ,438 ,469 ,
471 ,472 ,529 ,543 ,543 ,575 ,624 ,624 ,625 ,11/409 ,

                                  
 (.5/424)جامع البيان, البن جرير  (1)
 (.5/425) املرجع السابق (2)
 (.1/646) بقاملرجع السا (3)
 (.1/650) املرجع السابق (4)
 (.1/650) املرجع السابق (5)
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12/281 ,457 ,13/22 ,33 ,36 ,36 ,38 ,82 ,82 ,82 ,82 ,83 ,83 ,
83 ,84 ,85 ,14/456  ,471  ,477  ,480  ,490 , 503  ,506  ,506  ,
15/286  ,286  ,287  ,287  ,288  ,290  ,318  ,350  ,485  ,511  ,
16/21 ,22  ,27 ,47  ,55  ,64  ,118  ,149  ,322  ,323  ,358  ,365 

 ,366  ,401  ,17/457  ,627  ,638  ,18/187  ,193  ,220  ,393  ,
547 ,19/98  ,197  ,197  ,198  ,254  ,414  ,419  ,424  ,566  ,
569  ,586  ,20/88  ,22/192  ,425  ,429  ,431  ,543  ,23/140  ,
140  ,141  ,141  ,141  ,142  ,142  ,143. 

,  (14 :)1/537 ,8/322  ,14/456 ,480عبد اهلل بن مسعود  .2
15/400 ,16/322 ,18/617 ,617 ,617 ,617 ,618 ,19/427 ,
20/85 ,22/542. 

,   (12 :)2/555  ,560  ,561  ,562  ,562عيل بن أيب طالب  .3
569  ,8/325  ,10/470  ,471  ,14/189  ,16/307 ,22/541. 

  ,  (8:) 2/550  ,8/318  ,10/491 ,16/245عبد اهلل بن عمرو  .4
399  ,399  ,399  ,401. 

 . (2 :)9/350 ,23/115سلامن الفاريّس  .5
حابِة  .6  . (5 :)8/322 ,341 ,14/456, 19/203 ,241ناٌس ِمن الصر
 . (6:) 12/495  ,495  ,517  ,518  ,519 ,521حذيفة بن اليامن  .7
 . (3 :)16/308 ,19/635 ,22/137أبو هريرة  .8
 . (1 :)16/400عبد اهلل بن سالم  .9

 . (3 :)18/218  ,219  ,219عمر بن اخلّطاِب  .10
 . (2 :)16/372 ,373أبو موسى األشعري  .11
 . (1 :)10/113أيّب بن كعب  .12
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 . (2 :)9/127  ,128ر بن يارس عاّم  .13
 . (2 :)10/623  ,15/382سمرة بن جندب  .14
 . (2 :)10/275  ,276احلارث بن حّسان البكري  .15
 . (1 :)1/540سعد بن مسعود  .16
 . (1 :)16/400أبو سعيد اخلُدرّي  .17
د  .18  . (1 :)19/577سليامن بن ُُصَ
بري  .19  . (1 :)14/498عبد اهلل بن الزُّ
 . (1 :)16/401البِكايّل   عمرو بن عبد اهلل .20
  : الّتابعون:ااثنيً  •

, 465, 451, 4/450,  551,  326,  326,  2/319 (:116) قتادة .21
571 ,597 ,597 ,610 ,624 ,644 ,5/342 ,431 ,7/653 ,654 ,8/301 ,
310 ,323 ,323 ,343 ,343 ,9/128 ,129 ,132 ,352 ,352 ,10/113 ,
116 ,295 ,297 ,343 ,343 ,388 ,952 ,625 ,626 ,12/265 ,265 ,
420 ,421 ,423 ,423 ,456 ,496 ,517 ,13/37 ,43 ,43 ,43 ,259 ,260 ,
284 ,284 ,292 ,14/100 ,451 ,451 ,472 ,472  ,489 ,489 ,625 ,

15/191 ,223 ,288 ,288 ,382 ,383 ,533 ,533 ,537 ,541 ,16/261 ,
309 ,325  ,326  ,326 ,367 ,388 ,511 ,17/637 ,81/47 ,94 ,187 ,

19/222 ,222 ,223 ,223 ,224 ,228 ,242 ,251 ,263 ,413 ,421 ,
20/51 ,86 ,89 ,98 ,112 ,21/34 ,35 ,156 ,415 ,22/150 ,23/81 ,

219 ,219 ,268 ,24/362 ,363 ,450 ,503 ,503. 
ّدّي) .22 , 264, 2/49, 668, 666, 654, 648, 725, 1/543(:81السُّ

313 ,355  ,558 ,567  ,3/154 ,513  ,4/416  ,455  ,478 ,482 ,491 ,
575 ,595 ,603 ,607  ,615 ,627 ,646  ,5/373 ,384 ,6/341 ,7/654 ,
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8/269 ,309 , 316 ,10/117 ,278  ,344  ,356 ,387  ,468  ,538 ,622 ,
627  ,11/410  ,12/473  ,480  ,496  ,519 ,13/18  ,29  ,34   ,43 ,
102  ,142 ,620 ,229 ,260 ,282  ,284 ,307 ,312  ,352  ,15/464 ,
467 ,483 ,490 ,511 ,521  ,528 ,16/58 ,189 ,190 ,271 ,512 ,

17/583  ,586  ,18/151  ,156  ,187 ,221  ,20/66 ,311. 
,  316, 2/142, 668,  649,  549 , 1/460 (:61حممد بن إسحاق) .23

554  ,554  ,4/419  ,576  ,626  ,5/353  ,450  ,6/341 ,7/655  ,656 
 ,656  ,8/292  ,301  ,310  ,321  ,344  ,9/343  ,10/269  ,357  ,392 
 ,468  ,12/423  ,497  ,504  ,523  ,13/103  ,230  ,247  ,260 ,284  ,

291  ,292  ,14/459  ,463 , 469  ,490  ,497  ,499  ,15/389 ,16/57 ,
62 ,296  ,305  ,71/582  ,18/92  ,195 ,220  ,221 ,19/267  ,567  ,

615  ,616  ,21/156  ,22/135  ,136. 
,  115,  49,  2/48,  698,  650, 573, 1/572(: 58ُماهد) .24

115  ,319  ,327  ,552  ,554  ,555  ,4/417  ,468  ,469  ,469  ,
469  ,571  ,8/341 ,342 ,342 ,13/46 ,47 ,47 ,47 ,47 ,83 ,84 ,

84 ,85 ,154 ,168 ,283 ,283 ,283 ,283 ,286 ,309 ,16/296  ,
365  ,17/592  ,593  ,593 ,18/63  ,63  ,82  ,84  ,188  ,189  ,
547  ,547  ,19/585  ,20/73  ,88  ,89  ,89  ,23/141. 

, 470, 469,  418,  4/414,  117,  2/115(: 47َوهُب بن ُمنَبنه) .25
607 ,610 ,5/342 ,424 ,431  ,450 ,7/650 ,651 ,9/126 ,126 ,

10/114 ,345  ,438  ,12/475  ,520  ,13/310  ,14/65 ,490  ,490 ,
15/390  ,946 ,490 ,490 ,511 ,16/22 ,50 ,411 ,331  ,351 ,354 ,

358 ,359 ,360 ,18/46 ,58  ,19/227  ,249 ,414  ,419 ,20/71 ,71. 
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, 692, 691, 690, 7/690, 5/449, 2/555 (:38َكعب األحبار) .26
10/355 ,492 ,492 ,15/375 ,376 ,563 ,593 ,16/164 ,244 ,244 ,

307 ,073 ,308 ,309 ,402 ,630 ,17/5 ,18/43 ,19/391 ,392 ,414 ,
419 ,20/121 ,467 ,22/33 ,33 ,24/195 ,193 ,207 ,208 ,208 ,503. 

, 545, 523, 523, 295, 10/295, 5/357(: 29احلسن البرصي) .27
13/37 ,37 ,37 ,38 ,39 ,307 ,313 ,16/266 ,353 ,359 ,359 ,360 ,

364 ,367 ,367 ,19/228 ,822 ,20/69 ,86 ,87 ,88 ,94 ,22/137. 
ّحاك) .28 , 344, 8/304, 579, 5/372, 625, 4/610(: 19الضر

12/265 ,424 ,15/289 ,289 ,17/640 ,19/198 ,199 ,567 ,
20/93 ,95 ,99 ,112 ,23/225. 

, 13/85, 625, 10/355, 350, 5/348, 2/116(:11عكرمة) .29
250 ,312 ,16/365 ,18/84 ,19/413. 

بيعُ  .30 ,  598, 586,  4/575,  2/315, 667, 1/647(: 15بن أنس) الرر
611  ,644  ,5/284  ,348  ,432  ,7/164  ,8/307  ,559 ,12/264. 

, 529, 394, 10/386, 9/350, 2/323(: 23سعيد بن جبري) .31
621 ,626 ,627 ,13/85 ,85 ,250 ,15/290 ,341 ,351 ,16/113 ,
186 ,271 ,308 ,388 ,18/186 ,187 ,19/569 ,20/88. 

, 472, 10/393, 7/690, 2/114(: 9حممد بن كعب الُقرظّي) .32
12/264 ,523 ,545 ,13/265 ,18/25. 

, 12/264, 116, 2/49, 667, 647, 1/604(: 9أبو العالية) .33
16/398 ,487 ,17/6. 

 .18/84, 12/265, 522, 10/117, 1/572(: 5أبو صالح) .34
, 219, 18/28, 049, 490, 10/489, 8/315(: 8نوف البِكايّل) .35
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219 ,219. 
 .17/582, 281,  12/275(: 3عبد اهلل بن شّداد بن اَلاِد) .36
 .2/558,  584,  584,  583,  583,  1/583(: 6ُعبيد بن ُعمري) .37
, 325, 325, 325, 16/324(: 9رشيح بن احلارث القايض) .38

20/50 ,50 ,50 ,50 ,51. 
 .16/371, 12/420, 10/114, 2/114(: 4حممد بن قيس) .39
 .24/325, 15/593, 643, 364, 364, 361, 1/361 (:7أبو اجلَْلِد) .40
 .16/308,  15/341,  1/365(: 3ُشعيٌب اجلََبائّي) .41
, 15/287, 14/475, 2/555, 1/538(: 5سعيد بن املُسينب) .42

18/547. 
, 9/350, 553, 551, 549, 2/50(: 6عطاء بن أيب رباح) .43

19/243. 
 .125, 9/251, 342, 8/321(: 4عطّية بن سعد) .44
 .15/454, 423, 12/265, 10/428(: 4سفيان الّثوري) .45
 .363, 16/363, 15/217(: 3عبد اهلل بن عبيد بن عمري) .46
 .19/639, 15/290,  2/327, 540, 1/357 (:5) شهُر بن َحْوَشب .47
لاميّن) .48  .116, 116, 2/115(: 3َعبيَدة السر
 .217, 217, 13/216(: 3ابُن أيب اَلُذيل) .49
 .18/548, 372, 16/401(: 3عمرو بن قيس) .50
ة) .51  .23/115, 13/84, 10/358, 7/655(: 4القاسم بن أيب بزر
هرّي) .52  .18/69, 327, 326, 16/326(: 4حممد بن شهاب الزُّ
عبي) .53  .38, 38, 13/38, 3/153(: 4الشر



مقاصد رواية ا�سرائيلّيات
في تفسيِر ابِن جريٍر الطبري

د. نايف بن سعيد الزهراني
٢م

٠١
٧ 

س
مار

ق 
اف

مو
  ال

هـ
١٤

٣٨
رة 

 خ
ى ا

ماد
ج

العدد الثالث

71

 د. انيف بن سعيد الزهراين                    مقاصد رواية اإلسرائيليات يف تفسري ابن جرير الطربي

50 

 .17/6, 129, 129, 9/129(: 4ميرسة أبو صالح) .54
 .20/83, 13/170, 12/278(: 3إبراهيم التريمي) .55
 .14/189, 280, 12/280(:3ن ُعباد)قيس ب .56
 .13/172(: 1مالك بن دينار) .57
 .157, 21/157,  18/219(: 3عمرو بن ميمون األَودي) .58
 .19/265, 10/529(: 2أبو مالك الِغفارّي) .59
 .313, 312, 18/312, 8/345(: 4خيثمة بن عبد الرمحن) .60
 .15/293, 4/614(: 2األعمش) .61
 .12/545, 4/572(: 2زيد بن أسلم) .62
بخي)فرقد  .63  .10/345(: 1السر
 .18/556, 16/368(: 2عبد اهلل بن احلارث) .64
 .75, 20/69(: 2عطاء بن الّسائب) .65
لمّي ) .66 محن السُّ  .126, 9/125(: 2أبو عبد الرر
 .2/553(: 1عمرو بن دينار) .67
 .13/311(: 1ثابت الُبناين) .68
 .15/389, 9/343(: 2سعيد بن عبد العزيز) .69
 .21/335(: 1أبو املُثنّى األُملوكّي) .70
 .21/533(: 1مسلم أبو ِحسبة األشجعّي) .71
 .308, 13/42(: 2حبيُب بن أيب ثابت) .72
 .13/217(: 1أبو َميرسة عمرو بن رُشحبيل) .73
 .129, 9/129(: 2زاذان الكندّي) .74
لت) .75  .1/703(: 1أميرة بن أيب الصر
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ف بن عبد اهلل) .76  .18/221(: 1مطرن
 .8/325(: 1سامل بن أيب اجلَعِد) .77
 .2/332(: 1عبيد اهلل بن عبد اهلل بن ُعتبة) .78
 .2/551(: 1أبو قالبة اجلَرمّي) .79
 .2/552(: 1أبان بن أيب عّياش) .80
 .4/416(: 1احلّجاُج بن أرطاَة) .81
 .9/351(: 1قسامة بن ُزهري) .82
 .12/277(: 1ميمون بن مهران) .83
 .9/127(: 1إسحاق بن عبد اهلل) .84
 .10/355(: 1حممد بن املُنكدر) .85
 .10/471(: 1قايّش)أبو سعيد الرر  .86
ف) .87  .13/308(: 1طلحة بن ُمرصن
 .14/71(: 1يزيد بن ُقسيط) .88
 .14/502(: 1أبو عّتاب الترغلبّي) .89
 .15/191(: 1أبو عياض عمرو بن األسود) .90
 .15/401(: 1أبو الّزاهريرة ُحدير بن ُكريب) .91
 .15/401(: 1رشيح بن عبيد) .92
 .15/511(: 1أبو ََنيك عثامن البرصّي) .93
 .15/592(: 1ن)خالد بن معدا .94
 .16/307(: 1املِنهال بن عمرو) .95
 .16/309(: 1أرقم بن رُشحبيل) .96
 .16/309(: 1معتمر بن سليامن) .97
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ة بن رشاحيل) .98  .16/324(: 1ُمرر
 .17/17(: 1أبو داود ُنفيع بن احلارث) .99

ليل البرصّي) .100  .17/583(: 1أبو السر
 .17/637(: 1جعفر بن أيب املغرية) .101
 .17/637(: 1زيد بن معاوية) .102
 .18/620(: 1بو الَيامن اَلَْوَزين)أ .103
 .19/250(: 1املُغرية بن حكيم) .104
 .20/110(: 1عبد الرمحن بن ُجبري) .105
 .20/337(: 1اَلُزيل بن رشحبيل) .106
َلفي) .107  .20/646(: 1أبو ظبية السُّ
 .22/544(: 1طاووس بن كيسان) .108
 .24/193(: 1مغيث بن ُسمّي) .109
 : أتباُع الّتابعني:ااثلثً  •

محن بن زيد .110 , 645, 625, 611, 573, 4/420, 2/116(:33) عبد الرر
10/539 ,12/266 ,445 ,546 ,13/218  ,266  ,288  ,354  ,14/457  ,

503  ,15/293  ,505  ,517  ,16/134  ,272  ,326 ,17/633  ,640  ,
18/93 ,231 ,19/227  ,243  ,263  ,567  ,635  ,20/112  ,22/150. 

, 625, 609, 598, 4/657, 316, 2/264(: 24ابن ُجريج ) .111
646 ,7/657 ,10/398 ,409 ,472 ,12/282 ,420 ,460 ,462 ,

13/260 ,15/382 ,491 ,537 ,16/148 ,265 ,310 ,17/584 ,639. 
 .18/189, 587, 584, 17/583, 10/544(: 5) أبو بكر بن عبد اهلل .112
 .17/639, 15/474, 10/343(: 3معمر) .113
 .10/428(: 1أبو بكر ابن عبد اهلل اَلُذيّل) .114
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 .13/310(: 1عبيد اهلل بن أيب جعفر) .115
 .12/516(: 1ِشْمُر بن عطّية) .116
 .612, 4/604(: 2بكر بن ُمرض) .117
 .8/318(: 1إسامعيل بن رافع) .118
 .3/513(: 1ُنعيم بن أيب هند) .119
 .4/418(: 1عطاء اخلراسايّن) .120
 .7/691(: 1جزء بن جابر اخلَثعمي) .121
 .13/308(: 1ثور بن يزيد) .122
 .13/309(: 1ليث بن أيب سليم) .123
 .13/310(: 1) أبو رشيح عبد الرمحن بن رشيح .124
 .15/415(: 1هارون بن عنَّتة) .125
 .15/561(: 1سهل بن عقيل) .126
 .16/384(: 1عوف األعرايب) .127
بعّي) .128  .18/548(: 1خالد الرر
 .19/98(: 1احلََكم بن أبان) .129
 .20/338(: 1األوزاعي) .130
 : تبُع أتباِع الّتابعني:ارابعً  •

 ال يوجد.
 ائّيٌة لنسبِة وروِده:: خالصٌة إحصارابعً 
يف:  لقصِد ترجيِح املُحتِملِ اإلرسائيليّاِت يف تفسرِيه  (310)ت أورَد ابُن جرير   -1

 , وتفصيلها فيام يأيت:ا( موضعً 988)
حابُة: -1 %( من ُمموِع مروّياِت  22.2, بنسبِة )ا( موضعً 219) الصر

 اإلرسائيليّاِت الواردِة يف ترجيِح املُحتِمِل.
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%( من ُمموِع مروّياِت  69.4, بنسبِة )ا( موضعً 686الّتابعون: ) -2
 اإلرسائيليّاِت الواردِة يف ترجيِح املُحتِمِل.

%( من ُمموِع مروّياِت  8.4بنسبِة ) ا( موضعً 83أتباُع التّابعِّي: ) -3
 اإلرسائيليّاِت الواردِة يف ترجيِح املُحتِمِل.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(, من % 45.7: )لرتجيِح املُحتِملِ عمَلت نسبُة املروّياِت اإلرسائيليِّة التي استُ  -2

)ت ( 2163(, والبالِغ عدُدها: )310ُمموِع املروّياِت اإلرسائيليِّة يف تفسرِي ابِن جرير 

 رواية.

حابِة روايًة لإلرسائيليّاِت يف ترجيِح املُحتِمِل: ابُن عبّاس   -3 بـ  أكثر الصر

حابِة يف ذلك ) %( من ُمموع مروّياِت  68.9( رواية, بنسبِة )151)  ( رواية.219الصر

, بـ (117)ت:أكثر التّابعِّي روايًة لإلرسائيليّاِت يف ترجيِح املُحتِمِل: قتادة -4

 ( رواية.686%( من ُمموع مروّياِت الّتابعِّي يف ذلك ) 16.9( رواية, بنسبِة )116)

ابُن  أكثر أتباِع الّتابعِّي روايًة لإلرسائيليّاِت يف ترجيِح املُحتِمِل: -5
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)ت: %( من ُمموع مروّياِت التّابعِّي يف ذلك  39.8( رواية, بنسبِة )33(, بـ )182زيد 

 ( روايات.83)
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 فسرِي ابِن جريٍراملبحُث الّثاني: مقاصُد روايِة اإلسرائيلّياِت يف ت
 حبسب الطَّبقات

 وفيه أربعُة مطالب:
 لصَّحابةإلسرائيلّياِت يف طبقة ااملطلُب األّول: مقاصُد روايِة ا

حابِة ) -1 واياِت اإلرسائيليِّة الواردة عن الصر  (% 23.7(, بنسبِة )512ُمموع الرن

واياِت اإلرسائيلّيِة يف تفسرِي ابِن جرير  والبالغِة )  ( رواية.2163من ُمموِع الرن
حابِة يف كلن مقصد  من مقاصِد روايِة اإلرسائيلّياِت  -2 مقداُر مروّياِت الصر

( رواية, 125( رواية, وتفصيُل املُجمل )128يت: تعيُِّي املُبهم )عىل النرحِو اآل

 ( رواية.219( رواية, وترجيُح املُحتِمل )40وكشُف املُشكل )
حابِة لكلن مقصد  من مقاصِد روايِة اإلرسائيلّياِت عىل  -3 نسبُة مروّياِت الصر

وكشُف املُشكل  %(, 24.4%(, وتفصيُل املُجمل ) 25النرحِو اآليت: تعيُِّي املُبهم )

 %(. 42.8(, وترجيُح املُحتِمل )7.8%)

 

 
 
 
 
 
 
 

حابِة من اإلرسائيليّاِت هو:  اأكثُر املقاصِد ورودً  -4 ترجيُح يف مروّياِت الصر
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 .املُحتِمل
حابِة من اإلرسائيلّياِت هو:  اأقلُّ املقاصِد ورودً  -5 كشُف يف مروّياِت الصر

 .املُشِكل
ابُن  مقصد  من مقاصِد روايِة اإلرسائيلّياِت هو: يف كلن  أكثُر الصَّحابِة روايةً  -6
( رواية, وتفصيُل 91, وتفصيُل مروّياتِه عىل النرحِو اآليت: تعيُِّي املُبهم ) عّباس  

( 151( رواية, وترجيُح املُحتِمل )24( رواية, وكشُف املُشكل )95املُجمل )

 رواية.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 يلّياِت يف طبقة الّتابعني.املطلُب الثّاين: مقاصُد روايِة اإلسرائ
واياِت اإلرسائيلّيِة الواردة عن الّتابعِّي ) -1  (, بنسبِة )1469ُمموع الرن

واياِت اإلرسائيلّيِة يف تفسرِي ابِن جرير  والبالغِة )67.9% ( 2163( من ُمموِع الرن

 رواية.

عىل  مقداُر مروّياِت الّتابعِّي يف كلن مقصد  من مقاصِد روايِة اإلرسائيلّياِت  -2
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( رواية, وكشُف 317( رواية, وتفصيُل املُجمل )395النرحِو اآليت: تعيُِّي املُبهم )

 ( رواية.686( رواية, وترجيُح املُحتِمل )71املُشكل )

نسبُة مروّياِت الّتابعِّي لكلن مقصد  من مقاصِد روايِة اإلرسائيلّياِت عىل  -3

(, كشُف املُشكل 21.6%ملُجمل )(, تفصيُل ا26.9%النرحِو اآليت: تعيُِّي املُبهم )

 (.46.7%(, ترجيُح املُحتِمل )4.8%)

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ترجيُح يف مروّياِت الّتابعِّي من اإلرسائيلّياِت هو:  اأكثُر املقاصِد ورودً  -4
 .املُحتِمل

كشُف يف مروّياِت الّتابعِّي من اإلرسائيليّاِت هو:  اأقلُّ املقاصِد ورودً  -5
 .املُشِكل

يف كلن مقصد  من مقاصِد روايِة اإلرسائيلّياِت عىل  يةً أكثُر الّتابعني روا -6

( رواية, وتفصيُل املُجمل: 68بـ) (104)ت: النرحِو اآليت: تعيُِّي املُبهم: ُماهدُ 

( رواية, 12بـ) (117)ت: ( رواية, وكشُف املُشكل: قتادة53بـ) (117)ت:قتادة
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 ( رواية.116بـ) (117)ت: وترجيُح املُحتِمل: قتادة

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 املطلُب الثّالُث: مقاصُد روايِة اإلسرائيلّياِت يف طبقة أتباِع الّتابعني.

واياِت اإلرسائيليِّة الواردة عن أتباِع الّتابعِّي ) -1 (, بنسبِة 177ُمموع الرن

واياِت اإلرسائيلّيِة يف تفسرِي ابِن جرير  والبالغِة )8.2%) ( 2163( من ُمموِع الرن

 رواية.
تباِع الّتابعِّي يف كلن مقصد  من مقاصِد روايِة مقداُر مروّياِت أ -2

( 50( رواية, وتفصيُل املُجمل )38اإلرسائيلّياِت عىل النرحِو اآليت: تعيُِّي املُبهم )

 ( رواية.83( رواية, وترجيُح املُحتِمل )6رواية, وكشُف املُشكل )
رسائيليّاِت نسبُة مروّياِت أتباِع الّتابعِّي لكلن مقصد  من مقاصِد روايِة اإل -3

%(, كشُف  28.2%(, تفصيُل املُجمل ) 21.5عىل النرحِو اآليت: تعيُِّي املُبهم )

 %(. 46.9%(, ترجيُح املُحتِمل ) 3.4املُشكل )
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يف مروّياِت أتباِع الّتابعِّي من اإلرسائيلّياِت هو:  اأكثُر املقاصِد ورودً  -4
 .ترجيُح املُحتِمل

كشُف وّياِت أتباِع الّتابعِّي من اإلرسائيلّياِت هو: يف مر اأقلُّ املقاصِد ورودً  -5
 .املُشِكل
يف كلن مقصد  من مقاصِد روايِة اإلرسائيلّياِت عىل  أكثُر أتباِع الّتابعني روايةً  -6

( رواية, وتفصيُل املُجمل: ابُن 14بـ) (150)ت:النرحِو اآليت: تعيُِّي املُبهم: ابُن جريج  
( روايات, 3بـ) (150)ت:ُف املُشكل: ابُن جريج  ( رواية, وكش24بـ) (182)ت:زيد  

 ( رواية.33بـ) (182)ت:وترجيُح املُحتِمل: ابُن زيد  
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 املطلُب الّرابُع: مقاصُد روايِة اإلسرائيلّياِت يف طبقة تبِع أتباِع الّتابعني.
واياِت اإلرسائيلّيِة الواردة عن تبِع أتباِع الّتابعِّي ) -1 (, بنسبِة 5ُمموع الرن

واياِت اإلرسائيلّيِة يف تفسرِي ابِن جرير  والبالغِة )0.2%) ( 2163( من ُمموِع الرن

 رواية.
مقداُر مروّياِت تبِع أتباِع الّتابعِّي يف كلن مقصد  من مقاصِد روايِة  -2

( 3( رواية, وتفصيُل املُجمل )1اإلرسائيلّياِت عىل النرحِو اآليت: تعيُِّي املُبهم )

 ( رواية.1شكل )روايات, وكشُف املُ 
نسبُة مروّياِت أتباِع الّتابعِّي لكلن مقصد  من مقاصِد روايِة اإلرسائيليّاِت  -3

%(, كشُف املُشكل  60%(, تفصيُل املُجمل ) 20عىل النرحِو اآليت: تعيُِّي املُبهم )

(20%.) 
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مقاصد اإلسرائيلّيات يف تفسرِي ابن جرير

  د.                                                                           عنوان البحث 

62 

 

 اخلاِتمُة

لٍة من النتائجِ     كنم الّتوّصلم بوضوٍح إىل ُجم  , وهي:من خالِل اإلحصاءاِت الّسابقِة ُيم
واياِت اإلرسائيلّيِة يف تفسرِي ابِن جرير   -1  ( رواية.2163: )(310)ت:جمموع الرِّ
عت تلك  -2 واياُت اإلرسائيلّيُة بحسِب مقاصِد استعامِِلا يف َتفسرِي ابِن توزَّ الرِّ

 ( إىل أربعِة مقاصد:310)ت:جرير  
%( من جمموِع  26( رواية, بنسبِة )562: تعينُي املُبهِم, وقد ورَد يف )األّول

واياِت.  الرِّ
%( من جمموِع  22.9( رواية, بنسبِة )495: تفصيُل املُجمِل, وقد ورَد يف )الثاين

واياِت.  الرِّ
%( من جمموِع  5.4) ( رواية, بنسبةِ 118: كشُف املُشكِل, وقد ورَد يف )الثّالث

واياِت.  الرِّ
%( من جمموِع  45.7( رواية, بنسبِة )988: ترجيُح املُحتِمل, وقد ورَد يف )الّرابع

واياِت.  الرِّ
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واياِت اإلرسائيلّيِة غرَي تلك  ابِن جرير  مل أِجد يف تفسرِي  -3 مقصًدا من إيراِد الرِّ
 املقاصِد األربعِة.

: ترجيُح أكثُر املقاصِد وروًدا  -4 لِف يف َتفسرِي ابِن جرير  يف مجيِع طبقاِت السَّ
 املُحتِمل.

: كشُف  -5 لِف يف َتفسرِي ابِن جرير  أقلُّ املقاصِد وروًدا يف مجيِع طبقاِت السَّ
 املُشكِل.

مجيُع تلك املقاصِد من صميِم عملّيِة التَّفسرِي؛ التي هي: البيان. ومن ُمهاّمِت  -6
؛ املُبنّيُ  للمعاين. وبذلك يتبنّيُ وجُه عنايِة املُفِّّسين بإيراِدها يف تفاسرِيهم املُفِّسِّ

ِة اجلليلِة.  لتحقيِق تلك املقاصِد التَّفسرييَّ
متِه,        وهبذا أرجو أن يكوَن البحُث قد أجاَب عن األسئلِة املطروحِة يف مقدِّ

ون يف وملاذا أوردَ  ما الفائدُة من روايِة اإلرسائيلّياِت يف التَّفسرِي؟وهي:  ها املُفِّسِّ
 وما مقاصُد استعامِِلا يف التَّفسرِي؟ كُتبِهم؟

ِة التَّفسرِي يف هذا الباِب,        مني من أئمَّ داعًيا إىل مزيد  ِمن استجالِء مناهج املُتقدِّ
, ممّا ُيسهُم يف بناِء  , وإحصاء  دقيق  وغرِيه من أبواِب علِم التَّفسرِي؛ باستقراء  تامٍّ

ِف نظرّيِة التَّفسرِي  وأصولِه بناًء وثيًقا, سائاًل اهلل تعاىل توفيَقه للمشاركِة يف ذلك الَّشَّ
 العايل, ومستغفًرا ممّا ال بدَّ منه لبَّش  من نقص  أو سهو  أو خطأ .

َم عىل نبيِّنا حممد  وآلِه وصحبِه.  واحلمُد هلل ربِّ العاملني, وصىل اهلل وسلَّ
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 املراجع واملصادر
قيق: مركز الدراسات لسيوطي, عبد الرمحن بن أيب بكر, حتا اإلتقان يف علوم القرآن, -1

 .1426طبعة جممع امللك فهد لطباعة املصحف الَّشيف باملدينة النبوية,  )د . ط(القرآنية, 
دار  ,1طلقصرّي, أمحد بن عبد العزيز, ا, األحاديث املشكلة الواردة يف تفسري القرآن -2

 .1430ابن اجلوزي, 
دار  ,1طرزاق املهدي, ابن العريب, حممد بن عبد اهلل, حتقيق: عبد ال أحكام القرآن, -3

 .1421الكتاب العريب, بريوت, 
لزهراين, نايف بن سعيد, مركز تفسري للدراسات القرآنية, ا, االستدالل يف التفسري -4
 .1436 الرياض, ,1ط
سامي بن عبد اهلل املغلوث, مكتبة العبيكان, الرياض, ,  أطلس عمر بن اخلطاب -5
 .1426, 1ط
راسات القرآنية,  ه,اإلمام ابن جرير الطَّربّي وتفسريم  -6 من إصدارات مركز تفسري للدِّ
 .1433 الرياض, ,1ط
حّيان عيل بن حممد, حتقيق: حممد حسن حممد حسن  ولتوحيدي, أبا اإلمتاع واملؤانسة, -7

 .1424دار الكتب العلمية, بريوت,  ,1طإسامعيل, 
بو الفضل لِقفطي, عيل بن يوسف, حتقيق: حممد أا إنباه الرواة على أنباه النُّحاة, -8

 .1424املكتبة العرصية, بريوت,  ,1طإبراهيم, 
دار ابن  ,3طلطيار, مساعد بن سليامن, ا أنواع التصنيف املتعّلقة بتفسري القرآن, -9

 .1434اجلوزي, 
ابن كثري, إسامعيل بن عمر, حتقيق: عيل معوض, وعادل عبد , البداية والنهاية -10

 .1415دار الكتب العلمية, بريوت,  ,1طاملوجود, 
لزركيش, بدر الدين حممد بن عبد اهلل, حتقيق: حممد أبو ا, الربهان يف علوم القرآن -11

 .1376دار إحياء الكتب العربية,  ,1طالفضل إبراهيم, 
لزبيدي, حممد احلسيني, حتقيق: عبد الستار أمحد ا, اتج العروس من جواهر القاموس -12

 .1385مطبعة حكومة الكويت, , )د . ط(فراج, 
لذهبي, حممد بن أمحد, حتقيق: عمر ا, م ووفيات املشاهري واألعالماتريخ اإلسال -13
 م. 1993 -هـ  1413دار الكتاب العريب, بريوت,  ,2طالسالم التدمري, عبد

المراجع والمصادر
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  د.                                                                           عنوان البحث 

4 
 

)د . , دار الكتب العلمية, بريوت )د . ط(خلطيب البغدادي, أمحد بن عيل, ا اتريخ بغداد, -14
 .ت(
 )د . ط(يق: عمر بن غرامة العمري, ابن عساكر, عيل بن احلسن, حتق, اتريخ دمشق -15

 .1415دار الفكر, بريوت, 
ابن عبد الرب, يوسف بن عبد اهلل, , التمهيد ِلَما يف املوطأ من املعاين واألسانيد -16

 .1424الفاروق احلديثة, القاهرة,  ,3طحتقيق: أسامة بن إبراهيم, 
مصطفى  الطربي, حممد بن جرير, حتقيق:, جامع البيان عن أتويل آي القرآن -17

, )مصورة عن طبعة مكتبة البايب 1415دار الفكر, بريوت,  )د . ط(السقا, وآخرون, 
, حتقيق: حممود حممد شاكر, 2(. وطبعة: مكتبة املعارف, القاهرة, ط1373احللبي عام 

, حتقيق: 1422, 1وراجعه وخرج أحاديثه: أمحد حممد شاكر. وطبعة: دار هجر, القاهرة, ط
 حسن الرتكي.عبد اهلل بن عبد امل

نعيم األصبهاين, أمحد بن عبد اهلل, حتقيق: حممد رواس قلعه جي,  و,  أبدالئل النبوة -18
 .1406دار النفائس, بريوت,  ,2طوعبد الرب عباس, 

املؤسسة العربية للدراسات والنَّش,  ,1ط, حتقيق: إحسان عباس, رسائل ابن حزم -19
 م.1980

 ,11طحتقيق: شعيب األرناؤوط,  لذهبي, حممد بن أمحد,ا, سري أعالم النبالء -20
 .1417مؤسسة الرسالة, 

رية النبويَّة -21 )د ابن هشام, عبد امللك بن هشام, حتقيق: مصطفى السقا, وآخرون, , السِّ
 .)د . ت(, مؤسسة علوم القرآن . ط(

دار الكتب العلمية, بريوت,  ,1طلسيوطي, عبد الرمحن بن أيب بكر, ا, طبقات املفسرين -22
1403. 

لسخاوي, حممد بن عبد الرمحن, حتقيق: عبد ا ,احلديث ث بشرح ألفّيةفتح املغي -23
 .1426دار املنهاج, الرياض,  ,1طالكريم اخلضري, وحممد آل فهيد, 

دار املعرفة  ,2طابن النديم, حممد بن إسحاق, حتقيق: إبراهيم رمضان,  الفهرست, -24
 .1417لبنان,   –بريوت 

دار عامل الكتب, الرياض,  )د . ط(ابن منظور, حممد بن مكرم, , لسان العرب -25
 .1300ريية, بعناية أمحد فارس الشدياق, سنة ن, وهي مصورة عن الطبعة امل1424
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 ه1438ربيع األول      ام بن عبد العزيزجملة العلوم الشرعية واللغة العربية جبامعة األمري سط

5 
 

اِلند,  ,3طابن حجر, أمحد بن عيل, حتقيق: دائرة املعارف النظامية, , لسان امليزان -26
 .1406مؤسسة األعلمي للمطبوعات, بريوت, 

مد بن مطر الزهراين, دار حم ,حابة وأفعاِِلمما َله حمكمم الرَّفع من أقواِل الصَّ  -27
 .1418اخلضريي, املدينة النبوية, 

, ابن تيمية, أمحد بن عبد احلليم, حتقيق: عبد الرمحن بن حممد بن جمموع الفتاوى -28
 .1418 )د . ط(, )د . ط(, )د . م( قاسم,

بن احلسني  ابن العريب, حممد بن عبد اهلل, حتقيق: حممد املسالك يف شرح موطِّأ مالك, -29
 .1428دار الغرب اإلسالمي,  ,1طالسليامين, 

 .1426دار ابن اجلوزي,  ,1طملنصور, عبد اهلل بن محد, ا, مشكل القرآن الكرمي -30
حميي السنة البغوي, احلسني بن مسعود, حتقيق: حممد عبد اهلل النمر, , معامل التْنزيل -31

 .1417دار طيبة, الرياض,  ,4طوزمياله, 
حلموي, ياقوت بن عبد اهلل, ا, رشاد األريب إىل معرفة األديب(معجم األدابء )إ -32

 م.1993دار الغرب اإلسالمي, بريوت,  ,1طحتقيق: إحسان عباس, 
دار إحياء الرتاث العريب,  )د . ط(حلموي, ياقوت بن عبد اهلل, ا, معجم البلدان -33

 .. ت()د, بريوت
 )د . ط(غة العربية بمرص, , تأليف جلنة من العلامء بإرشاف جممع اللاملعجم الوسيط -34

 .1410دار الدعوة, استانبول, 
نايف بن الزهراين, , منهج ابن جرير الطربي يف االستدالل على املعاين يف التفسري -35

سنة  )د . ن(جلامعة اإلسالمية, السعودية, كلية القرآن الكريم, اسعيد, رسالة دكتوراه, 
1434. 

أمحد بن عيل, حتقيق: ربيع بن هادي ابن حجر, , النُّكت على كتاب ابن الّصالح -36
 .1415دار الراية, الرياض,  ,3طمدخيل, 
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فهرس الموضوعات

٢

• حصل على درجة الماجستير من كلية أصول الدين بجامعة ا�مام 
محمد بن سعود ا�سالمية، وكانت أطروحته بعنوان: «الكامل في 
ضعفاء الرجال ل�مام ابن عدي، من أول ترجمة ليث بن أبي سليم 

حتى نهاية ترجمة محمد بن زياد الطحان: تحقيق ودراسة»
ا�مام  بجامعة  الدين  الدكتوراه من كلية أصول  • حصل على درجة 
«ا�حاديث  بعنوان:  أطروحته  وكانت  ا�سالمية،  سعود  بن  محمد 

الواردة في السالح دراسة حديثية موضوعية»

E : a_mejna650@hotmail.com

ا�ستاذ المشارك بكلية أصول الدين 
 جامعة ا�مام محمد بن سعود ا�سالمية

د. أحمد بن خالد بن فهد آل مجناء

ا�براد بصالة الظهر في شدة الحر
دراسة حديثية موضوعية

 

1 
 

 

 
 الصفحة املوضـوع
     امللخص
      املقدمة

22 
32 

 الفصُل األّول: التَّعريُف اببِن جريٍر وتفسريِه والرِّواايِت اإلسرائيلّيةِ 
  َتعريٌف موجٌز بابِن جريٍر الطَّربّي وتفسرِيه: املبحُث األّول

  العلمّية ومكانته الطَّربّي  جريرٍ  بابنِ  التَّعريف  : األّول املطلب  

 
29 
29 

ِِ يِي الرـريِنو وملزلت ـه بـ   املطلب  الّثاين: التَّعريف  بتفسرِي )جامِع البياِن عن تأويـ
     كتِب التَّفسريِ 

 
32 

 التَّعريف  بالّرواياِت اإلرسائيلّيِة, وطرق  متييزها ِمن األخبارِ  املبحُث الثّاين:
وايات اإلرسائيلّيةو لغة   ااملطلب  األّول: معلى )الرِّ      واصطالح 

37 
37 

َلِة األخباِر؟ ميَّز  اخلرب  اإلرسائييّل ِمن ُج   39   املطلب  الّثاين: كيف ي 
 الفصُل الثّاين: مقاصُد روايِة اإلسرائيليّاِت يف تفسرِي ابِن جرير

ِ  مراصِد روايِة اإلرسائيلّياِت يف تفسرِي ابِن جريرٍ : املبحُث األّول  تفصي
     امل بهماملطلب  األّول: تعي

 
42 
42 

ِ  امل جمِ  50  املطلب  الّثاين: تفصي
: كشف  امل شكِِ  58  املطلب  الّثالث 
: ترجيح  امل حتِمِ  64   املطلب  الّرابع 

 مراصد  روايِة اإلرسائيليّاِت يف تفسرِي ابِن جريٍر بحسب الطَّبرات: املبحُث الثّاين
حابةاملطلب  األّول: مراصد  روايِة اإلرسائي   لّياِت يف طبرة الصَّ

77 
77 

 78  املطلب  الّثاين: مراصد  روايِة اإلرسائيلّياِت يف طبرة الّتابع 
: مراصد  روايِة اإلرسائيلّياِت يف طبرة أتباِع الّتابع   08  املطلب  الّثالث 

: مراصد  روايِة اإلرسائيلّياِت يف طبرة تبِع أتباِع الّتابع   82  املطلب  الّرابع 
 83  اخلامتة 
 58   املراجع املصادر و فهرس 

 


